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บทที่ 2
การทบทวนทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องนําทฤษฎีที่ได้จากการเรี ยนการสอน ของ
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1 ทฤษฏีการออกแบบภาพกราฟิ ก
2.2 ทฤษฎีสี
2.3 ทฤษฎีการสื่อสาร
2.4 ทฤษฎีสื่อสารภายในองค์กร
2.1 ทฤษฎีการออกแบบภาพกราฟิ ก
การออกแบบ (Design)
การออกแบบ ( Design) คือศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปั ญหาที่มีอยู่ เพือ่ สนองต่อจุดมุ่งหมาย
และนํากลับมาใช้งานได้อย่างน่าพึงพอใจ คราวนี้ประเด็นอยูท่ ี่คาํ ว่า " พึงพอใจ " ความพึงพอใจนั้นมองหลัก
ๆ มีอยูท่ ้งั หมด 3 ประเด็นสําคัญคือ
1. ความสวยงาม (Aesthetic) เป็ นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อน มนุษย์เราแต่ละคนต่างมี
การรับรู ้เรื่ องความสวยงามและความพึงพอใจในเรื่ องของความงามได้ไม่เท่ากัน ความงามจึงเป็ นประเด็นที่
ถกเถียงกันมาก และไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใด ๆ ที่เป็ นตัวกําหนดความแน่ชดั ลงไป แต่เชื่อว่างานที่มีการ
จัดองค์ประกอบที่ดี คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสวยงามได้เหมือน ๆ กัน
2. มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ( Function)การมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีน้ นั เป็ นเรื่ องสําคัญมากในงาน
ออกแบบทุกประเภท เช่น ถ้าเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ เก้าอี้น้ นั จะต้องนัง่ สบาย ถ้าเป็ นบ้าน บ้านนั้น
จะต้องอยูแ่ ล้วไม่รู้สึกอึดอัด ถ้าเป็ นงานกราฟิ กสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวหนังสือที่อยูใ่ นงาน จะต้องอ่านง่าย ไม่ตอ้ งถึง
ขั้นเพ่งสายตา ถึงจะเรี ยกได้วา่ เป็ นงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีได้ เป็ นต้น
3. มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี ( Concept)แนวความคิดในการออกแบบที่ดีน้ นั คือ หนทาง
ความคิดที่ทาํ ให้งานออกแบบที่ได้ ตอบสนองต่อความรู ้สึกพอใจ ชื่นชม เรื่ องนี้บางคนให้ความสําคัญมาก
บาง คนให้ความสําคัญน้อย
ภาพกราฟิ ก(Graphic)
ภาพกราฟิ กคือ ภาพที่ผา่ นการตกแต่งด้วยโปรแกรมบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ อาจเป็ นภาพที่ถูกวาด
ขึ้นมาใหม่ท้งั หมด หรื อเป็ นการนําภาพถ่ายมาทําการตัดต่อบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม
กราฟิ กมาเป็ นตัวสร้างสรรค์จนได้ภาพที่สมบูรณ์ เช่น โปรแกรม Illustrator , CoreDraw , Paint Shop Pri
และ Photoshop CS เป็ นต้น
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คุณค่า และ ความสําคัญของงานกราฟิ กเน้นในการสื่อสารด้วยศิลปะระหว่างผูส้ ร้าง กับผูร้ ับ (ผูด้ ู ผู ้
เห็น) ดังนั้น คุณค่าของงานกราฟิ กก็จะเกี่ยวข้องกับผลระหว่างผูส้ ร้างและผูร้ ับด้วยเช่นกัน คือ
ภาพกราฟิ กเกิดจากการทํางานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สีแดง ( Red) สีเขียว (Green) และ
สีน้ าํ เงิน (Blue) โดยใช้หลักการยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีท้งั 3 สี มาผสมกันทําให้เกิดเป็ นจุด
สีเล็ก ๆ ที่เรี ยกว่า พิกเซล (Pixel) โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสี เมื่อนํามาวางต่อกันจะเกิดเป็ นรู ปภาพ
จากการที่นกั ศึกษาได้ไปปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั วิน อิ๊งเจ็ท จํากัด นักศึกษาได้นาํ เอาทฤษฎีมาปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน โดยต้องอาศัยทฤษฎีการออกแบบภาพกราฟิ กมาเป็ นตัวสร้างสรรค์งาน ด้วยโปรแกรมบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม Adobe Illustration และโปรแกรม Adobe Photoshop
2.2 ทฤษฎีสี
ในวิชาทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี เป็ นการแนะแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผสมสีและผลทางตาของการผสมสี
บางอย่าง มีนิยาม (หรื อหมวดหมู่) ของสีโดยอาศัยวงล้อสี ได้แก่ แม่สี สีทุติยภูมิและสีตติยภูมิ แม้หลักการ
ทฤษฎีสีปรากฏครั้งแรกในงานเขียนของเลออน บัตติสตา อัลแบร์ตี (ประมาณ ค.ศ. 1435) และสมุดบันทึก
ของเลโอนาร์โด ดา วินชี (ประมาณ ค.ศ. 1490) ประเพณี "ทฤษฎีสี" เริ่ มจริ ง ๆ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เดิม
เป็ นการโต้เถียงแบบยึดพรรคพวกเกี่ยวกับทฤษฎีสีของไอแซก นิวตัน (Opticks, 1704) และธรรมชาติของแม่
สี นับแต่น้ นั มีการพัฒนาเป็ นประเพณี ศิลปิ นอิสระและมีการอ้างอย่างผิวเผินถึงการวิเคราะห์เคมีของสี
(colorimetry) และทัศนวิทยาศาสตร์ (vision science)
แม่ สี (Primary Color)
คือสามสีข้นั ต้น ที่เมื่อผสมกันก็จะทําให้เกิดสีอื่นๆต่อไป แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าํ เงิน

รู ปที่ 2.2.1 แม่สี สีทุติยภูมิและสีตติยภูมิในแบบจําลองสี RYB
สี ข้นั ที่ 2 (Secondary Color)
สีที่เกิดจากแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทําให้เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่
สีแดง ผสมกับ สีเหลือง ได้ สีสม้
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สีแดง ผสมกับ สีน้ าํ เงิน ได้ สีม่วง
สีเหลือง ผสมกับ สีน้ าํ เงิน ได้ สีเขียว
สี ข้นั ที่ 3 (Tertiary Color)
สีที่เกิดจาก แม่สี ผสมกับ สีข้นั ที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่นๆ อีก 6 สี คือ
สีแดง ผสมกับ สีสม้ ได้ สีสม้ แดง
สีแดง ผสมกับ สีม่วง ได้ สีม่วงแดง
สีเหลือง ผสมกับ สีเขียว ได้ สีเขียวเหลือง
สีน้ าํ เงิน ผสมกับ สีเขียว ได้ สีเขียวนํ้าเงิน
สีน้ าํ เงิน ผสมกับ สีม่วง ได้ สีม่วงนํ้าเงิน
สีเหลือง ผสมกับ สีสม้ ได้ สีสม้ เหลือง
สี คู่ตรงข้ าม (Complementary Color)
คือ สีที่อยูต่ รงข้ามกันบนวงล้อสี หรื อวิธีการจับคู่ง่ายๆ ก็คือการลากเส้นจากสีหนึ่งไปตรงๆ เส้นนั้น
ไปบรรจบที่สีใด สองสีน้ นั ก็เป็ นคู่กนั

รู ปที่ 2.2.2 สีคู่ตรงข้าม (Complementary Color)
จากทฤษฎีสีน้ นั ได้นาํ ความรู ้ทางด้านสี มาปรับใช้ในส่วนของการออกแบบ (template) ให้มีสีสนั
สวยงามและการจับคู่สีให้เข้ากับบุคลิกและภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างมีแนวทางและลงตัวมากขึ้น
หลักการนํามาใช้ ในการออกแบบ
1. การเลือกสีโทนเดียวกันที่มีนา้ หนักและความสว่างของสีต่างกัน
- โทนสีคงที่แต่ตาํ แหน่งนํ้าหนักความสว่างของสีต่างกัน การเลือกในลักษณะนี้จะทําให้ได้ความมี
มิติแก่ วัตถุที่มีรูปร่ าง และรู ปทรง รวมถึงตัวอักษรไอคอน ทําให้ เกิดมิติข้ ึนมา
2. เลือกสีต่างโทนแต่น้ าํ หนักและความสว่างสีเท่ากัน
- โทนสีต่างกัน และนํ้าหนักความสว่างของสีคงที่ การเลือกในลักษณะนี้จะทําให้สีต่างโทนตัดกัน
ได้อย่างลงตัว ทําให้ดูแล้วฉาบเรี ยบไม่ตะกุกตะกัก สบายตาดี
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3. เลือกโทนสีที่ต่างกันนํ้าหนักและความสว่างของสีไม่เท่ากัน
- โทนสีจะไม่เหมือนกันและนํ้าหนักความสว่างของสีก็ต่างกันจะทําให้งานที่ออกมามีจุดเด่นจุดสะ
ดุจตาที่ต่างกันไม่จาํ เจ ดูทา้ ทาย ดูซบั ซ้อน หาเอกลักษณ์ได้ง่าย โดยเน้นสีหลักและสีองค์ประกอบ สีที่ดูเข้ม
สว่างมากจะดูเด่น
4. เลือกกันหลายๆ กลุ่มและมารวมกันเป็ นชิ้นงาน
- โทนสีจะแยกออกเป็ นกลุ่มๆ แล้วนํามาซ้อนกัน จะทําให้เกิดความหลากหลายในชิ้นงาน และสื่อ
ความหมาย สร้างความสนใจในงานได้มาก แต่ควรกะนํ้าหนักโทนสีร่วมพอดีๆ ดีมากกว่านั้นจะทําให้ลายตา
ดูยาก
2.3ท ทฤษฎีการสื่ อสาร

รู ปที่ 2.3.1 แบบจําลองทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio)

1. ผู้ส่งสาร (S=Source)
ผูส้ ่ง (source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความชํานาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การเข้ารหัส ”
(encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับเพือ่ ผลในการสื่อสาร มีความรู ้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่
จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นๆให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู ้
ความเข้าใจของผูร้ ับ รวมถึงพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผูร้ ับด้วย
2. สาร (M=Message)
ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสารต่างๆ
3. สื่ อหรื อช่ องทาง (C=Channel)
ช่องทางในการส่ง (channel) คือการที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผรู ้ บั ได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่าน
ประสานทสัมผัสทั้ง 5 หรื อเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยนิ การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรื อการได้กลิ่น
4. ผู้รับสาร (R=Receiver)
ผูร้ ับ (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อมวลชนที่รับเรื่ องราวข่าวสารจากผูส้ ่งสาร และ
แสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผูส้ ่งสาร หรื อส่งสารต่อไปถึงผูร้ ับสารคนอื่น ๆ ตามจุดมุ่งหมายของ
ผูส้ ่งสาร เช่น ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูฟ้ ังรายการวิทยุ กลุ่มผูฟ้ ังการอภิปราย ผูอ้ ่านบทความจาก
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
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จากทฤษฎีน้ ีได้นาํ ไปปรับใช้ในเรื่ องของการทําความเข้าใจกับงานที่ได้รับเบื้องต้นให้มีแนวทางใน
การจัดวางเนื้อหาต่างๆให้เข้ากับตัวช่องทางสื่อรวมถึงหน้าที่และลักษณะของผูร้ ับและผูส้ ่ง
2.4 ทฤษฎีสื่อสารภายในองค์กร
หัวใจที่สาํ คัญของการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก็คือ การ
สร้างกระบวนการสื่อสารภายในที่เหมาะสมที่สุดของพนักงานในองค์กร เข้าใจพนักงานอย่าง ลึกซึ้ง สนใจ
แบบจริ งจังไม่ใช่แบบชัว่ ครั้งชัว่ คราว นัน่ คือการทํา ให้การสื่อสาร ได้กระตุน้ แรง ปรารถนา ความมุ่งมัน่ ให้
เกิดพลังทางบวกในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกที่ทางาน
- Lewis (1987) ได้นิยามความหมายของการสื่อสารภายในองค์กร (Organizational Communication)
ว่าคือ การแบ่งปั นข่าวสารความคิดและทัศนคติในองค์กรระหว่างผู ้ จัดการ พนักงานและทีมงานโดยมีการใช้
เทคโนโลยีสื่อสารหรื อสื่อสารมวลชนเพือ่ แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน
- Gibson & Hodgetts (1991: 12) ให้ความหมายการสื่อสารในองค์กรว่าเป็ นการส่งข้อมูลและความรู ้
ระหว่างสมาชิกขององค์กรเพือ่ ที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
- Richmond, V. P. & McCroskey, J. C. (1992) ได้อธิบายความหมายของการสื่อสารในองค์กรว่า
เป็ นกระบวนการที่บุคคลสื่อความหมายให้เกิดในใจของอีกคนโดยเนื้อหาเป็ นได้ท้งั วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาในบริ บทขององค์กรที่เป็ นแบบทางการ
การสื่ อสารในองค์กร (Communication in Organization)
การสื่อสารนับเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการดํารงชีวติ ประจําวัน ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
การแจ้งผูอ้ ื่นให้รับทราบและเข้าใจถึงเจตนา ความต้องการปั ญหา ความคิด ความรู ้สึก ความเข้าใจ แนวคิด
ท่าทีความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย การอธิบายในด้านภาพรวม รายละเอียด วัตถุประสงค์เหตุผลเป้าหมายและ
ผลงานการนัดหมายต่อรองทางธุรกิจและเรื่ องอื่นๆทุกเรื่ องจึงไม่เป็ นที่ตอ้ งสงสัยว่า ผูบ้ ริ หารจัดการและผูน้ าํ
นั้นจําเป็ นต้องตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการสื่อสารในฐานะที่เป็ นดัชนีบ่งชี้ที่สาํ คัญประการ
หนึ่งของความสําเร็จขององค์กร ความตระหนัก และความเข้าใจถึงความสําคัญของบทบาทและกลไกในการ
สื่อสารนั้นช่วยทําให้ ผูบ้ ริ หารจัดการสามารถบริ หารจัดการ และนําองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิง่ ขึ้น
ความสามารถของการสื่ อสาร
การสื่อสารคือ การถ่ายทอด ส่งถ่าย ถ่ายโอน (Transference) ความหมาย (Meaning) จากคนหนึ่งซึ่ง
เป็ นผูส้ ่งสาร (Sender) ไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็ นผูร้ ับสาร (Receiver) เพือ่ สามารถทําให้ขอ้ มูล (Information)
หรื อ แนวคิดต่าง ๆ (Ideas) นั้นได้รับการส่งต่อไปได้ และความหมายของการสื่อสารมิได้ถูกจํากัดเพียงแค่
การส่งถ่ายความหมายเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงความเข้าใจ (Understanding) นัน่ คือ สารที่ส่งไปนั้นจะต้องเป็ นที่
เข้าใจได้ของผูร้ ับ เพราะหากคนไทยพูดภาษาไทยกับคนอังกฤษซึ่งไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยเลยก็เท่ากับว่า
การสื่อสารไม่ได้เกิดขึ้นแต่หากสามารถใช้ภาษาท่าทาง (Body language) ประกอบ และทําให้เกิดความเข้าใจ
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ตรงตามเจตนาสามารถทําให้เป้าหมายบรรลุผลได้จึงจะนับได้วา่ เป็ นการสื่อสาร กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การ
สื่อสารคือ กระบวนการ การถ่ายทอด ส่งถ่ายโอนความหมาย และความหมายของสารนั้นผูร้ ับสารสามารถ
ทําความเข้าใจได้
ความสํ าคัญของการสื่ อสาร
จากการที่การสื่อสารในองค์กรนั้นเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้และ เป็ นปั จจัยสําคัญยิง่ ที่จะ
เอื้อให้องค์กรประสบความสําเร็จในการบริ หารจัดการองค์กร แต่การสื่อสารที่ดอ้ ยคุณภาพนั้นเป็ นสิ่งที่
สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ และที่สาํ คัญซึ่งไปกว่านั้นก็คือ ผูบ้ ริ หารจัดการและผูน้ าํ ทุกคนจะต้องทําหน้าที่เป็ นผู ้
สื่อสาร (Communication) ในความเป็ นจริ งแล้วสิ่งที่ผบู ้ ริ หารจัดการและผูน้ าํ ทําลงไปทุกอย่างนั้นเป็ นการ
สื่อสารอะไรบางอย่าง โดยวิธีการบางอย่างถึงคนบางคนหรื อบางกลุ่ม คําถามก็คือ สิ่งที่สื่อออกไปนั้นจะมี
ผลเช่นใด นัน่ คือในการสื่อสารออกไปนั้นผลที่ตามมาคืออะไร เป็ นไปตามเจตนาหรื อไม่ ในการดําเนิน
ธุรกิจนั้นการสื่อสารมีบทบาทหรื อเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากการสื่อสารใน 4 ประเด็นหลักๆ คือ การ
ควบคุมดูแล (Controlling) การจูงใจ (Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ความรู ้สึก (Emotional
expression) และด้านข่าวสารข้อมูลต่างๆ (Information)
กระบวนการในการสื่ อสาร (The Communication Process)
การสื่อสารนั้นสามารถทีจ่ ะคํานึงถึงได้ในแง่ของกระบวนการ โดยอาจกล่าวได้วา่ มีทิศทางในการ
สื่อสาร 4 ลักษณะ คือจากบนลงล่าง (Downward Communication)จากล่างขึ้นบน (Upward Communication)
การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) และการสื่อสารแบบต่างหน่วยงาน และต่างระดับ
(Diagonal Communication)
1. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็ นการสื่อสารซึ่งส่ง ผ่านจากลาดับชั้น
บังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผูใ้ ต้ บังคับบัญชาในระดับตํ่ากว่าภายในองค์กรซึ่งรวมถึงนโยบายในการ
บริ หารจัดการ การสัง่ งานและบันทึกข้อความที่เป็ นทางการ
2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็ นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในระดับบังคับบัญชาที่ต่าํ กว่าขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่า การสื่อสารในลักษณะนี้จะรวมถึงกล่องรับความ
คิดเห็น การประชุมกลุ่ม และกระบวนการในการร้องเรี ยน จากการศึกษาวิจยั กลุ่มหนึ่งพบว่าหากมีการ
สื่อสารในทิศทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพผูบ้ ริ หารจัดการจะสามารถปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานของตนได้ดี
ยิง่ ขึ้น อย่างไร ก็ตาม การที่จะให้ผปู ้ ฏิบตั ิในระดับล่างสื่อสารต่อระดับสูงอย่างจริ งใจ เปิ ดเผยตรงไปตรงมา
นั้นไม่ใช่เรื่ องที่จะทําได้ง่ายนัก อีกทั้งยังมีการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่ช้ ีให้เห็นว่าการสื่อสารในทิศทางนี้ ด้อย
ประสิทธิภาพที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อสาระที่ปรากฏในสารนั้นเป็ นไปใน ทางลบอย่างไรก็ตาม การ
สื่อสารจากล่างขึ้นบนนั้น มักจะมีความจาเป็ นต่อการตัดสินใจที่ดี
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3. การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการสื่อสารซึ่งส่งข้ามหน่วยงาน
ภายในองค์กรซึ่งมีความจําเป็ นยิง่ ต่อการ ประสานงาน และการหลอมรวมหน้าที่สายงานภายในองค์กรที่
ต่างกันเข้าด้วยกัน เช่น การติดต่อข้ามสายงานระหว่างฝ่ ายตลาดกับฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายขาย เป็ นต้น
4. การสื่อสารแบบต่างหน่วยงานและต่างระดับภายในองค์กร (Diagonal Communication) แม้วา่ จะ
เป็ นวิธีการสื่อสารที่อาจจะมีการใช้นอ้ ยที่สุดในการสื่อสารทั้ง 4 แบบนี้ แต่ก็มีความจําเป็ นในสถานการณ์ท่ี
สมาชิกในองค์กรไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ เป็ นลักษณะการสื่อสารที่ส่ง
ตัดข้ามไปยังหน่วยงานที่ต่างกัน และในระดับที่ต่างกัน
ผลที่เกิดจากการขาดคุณภาพในการส่ งสาร และการรับสาร
สาเหตุของการขาดคุณภาพในการส่งสารและรับสารอันเนื่องมาจากอุปสรรคต่างๆ ข้างต้นนั้นจะนํา
ความเสียหายหรื อเป็ นตัวบ่มเพาะมะเร็งร้ายในองค์กร หรื อในเรื่ องชีวติ ส่วนตัวนั้นก็อาจเป็ นต้นเหตุของ
ความบาดหมาง บัน่ ทอนสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน บางครั้งอาจรุ งแรงทาให้ถึงขั้นเสียชีวติ ได้ การ
ดําเนินงานในองค์กรนั้นพบว่าปั ญหาด้านการสื่อสารส่วนใหญ่มาจากการขาดการให้ขอ้ มูลไม่วา่ จะเป็ นความ
ชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน ความชัดเจนในนโยบาย หรื อเรื่ องที่เกี่ยว กับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร จึงทําให้
เป็ นต้นเหตุของความไม่เข้าใจ ความสับสนไม่ชดั เจน ไม่แน่ใจ จึงต้องพยายามจะประเมินหรื อคาดเดา
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง คิดเอาเอง คาดการณ์เอาเองบ้างก็พยายามปะติดปะต่อเรื่ องราวต่างๆ เพือ่ ความ
เข้าใจ และให้ได้ภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น เป็ นที่มาของข่าวลือได้ หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นย่อมทําให้เกิด
ความรู ้สึกที่ไม่ดี ความรู ้สึกในทางลบ การปฏิบตั ิงานที่ผดิ พลาด การลงทุนลงแรงลงเวลาที่สูญเปล่า ความอึด
อัด คับข้องใจ ความไม่พอใจ ขาดการมีส่วนร่ วมในการทางานบางครั้งอาจไม่ให้ความร่ วมมือในการทางาน
อาจรู ้สึกถึงความตํ่าต้อยหรื อเหมาะสมของตน และส่งผลต่อผลงานที่ดอ้ ยคุณภาพขาดขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบตั ิ รู ปแบบของการสื่อสารที่ขาดคุณภาพ
จากทฤษฎีน้ ีได้นาํ ความรู ้ทางด้านการสื่อสารมาปรับใช้ภายในองค์กรที่อยูน่ ้ นั ด้วยการสื่อสารใน
รู ปแบบแนวนอน (Horizontal Communication) เพือ่ ให้ง่ายต่อการสื่อสาร และสื่อสารกันได้อย่างเป็ นระบบ
ไม่วนุ่ วายต่อการติดต่อภายในองค์กร

