การใช “โซเชียล แมสเสจจิง” ในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือ
และจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลในองคกร
Interpersonal Communication: Using Social Messaging
as a Communication Channel to Reduce Task Conflict
and Enhance Team’s Cooperation for Organizations
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บทคัดยอ
สื่อโซเชียล แมสเสจจิง เชน แอปพลิเคชันไลน กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคมไทย ความนิยมนี้ยังปรากฏ
ใหเห็นอยูในบริบทของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลในองคกร ดวยสมรรถภาพของสื่อโซเชียล แมสเสจจิงที่สามารถชวยให
พนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังชวยลดขอจํากัดเรือ่ งของเวลาและสถานทีท่ าํ งาน บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค
เพื่ออธิบายสมรรถภาพของสื่อโซเชียล แมสเสจจิงในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือในการทํางานและจัดการความขัดแยงใน
บริบทของการสื่อสารระหวางบุคคลในองคกร ผูเขียนไดใชทฤษฎี Media Richness และ Social Presence เปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ซึ่งผูเขียนมองวาโซเชียล แมสเสจจิงสามารถใหสมรรถภาพการสื่อสาร ใหคิวหรือสัญญาณ และยังสามารถนําเสนอ
ตัวตนตอสังคม ในลักษณะที่สื่อดั้งเดิมอยางอีเมลและอินสแตนท แมสเสจจิงไมสามารถใหได โดยโซเชียล แมสเสจจิงจะชวยลด
ความขัดแยงระหวางบุคคล และนําไปสูร ะดับความรวมมือในการทํางานทีม่ ากขึน้ และสงผลใหองคกรสามารถบรรลุผลเปาหมาย
ไดตามที่ตั้งไว
คําสําคัญ: โซเชียล แมสเสจจิง อินสแตนท แมสเสจจิง การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารภายในองคกร
Abstract
Social Messaging (SM) such as Line application is very popular in everyday conversations among Thai
people. SM has also been used as a main channel for interpersonal communication in organizations to
enhance the team’s collaboration and reduce task conflict between employees. The objective of this article
is to explain the efficacy of SM and how it is used as an internal communication tool among employees in
organizations. This article employed Media Richness Theory and Social Presence Theory as a framework to
explain this phenomenon. Since SM has richer richness and can deliver social cues more than traditional
media such as e-mail and instant messaging, it could assist in reducing task conflict and generate better
team’s cooperation for organizations.
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บทนํา

ทุ ก วั น นี้ พ นั ก งานในองค ก รทุ ก แห ง ต า งได รั บ ความ
คาดหวังใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางหลากหลายภายใต
ระยะเวลาที่จํากัด อีกทั้งองคกรยังตองการเห็นการทํางาน
เปนทีมในกลุมพนักงานอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทํางาน ในการที่จะตอบโจทยความคาดหวังขององคกร
ไดนั้น พนักงานจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
ศักยภาพมากพอที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดความสะดวกในการ
ทํางานมากขึน้ เชน การใชโทรศัพทและการรับสงอีเมลสําหรับ
การสื่อสารที่คอนขางเปนทางการ รวมถึงการใชระบบแชท
เปนสื่อกลางในการสนทนาที่ไมเปนทางการ โดยในปจจุบัน
โซเชียล แมสเสจจิง (Social Messaging: SM) ไดเขามาแทน
ที่ ร ะบบแชทรู ป แบบดั้ ง เดิ ม อย า งอิ น สแตนท แมสเสจจิ ง
(Instant Messaging: IM) มากขึ้น
Social Messaging (SM) เปนแอปพลิเคชันสําหรับใช
ในการแชทซึ่งมีลักษณะคลายกับ Instant Messaging (IM)
(เชน ICQ, MSN Messenger) แตทํางานอยูบนแพลตฟอรม
เครือขายสังคมออนไลน เชน Line Facebook Messenger
WhatsApp รวมถึง BlackBerry Messenger เปนตน โดย
คุณลักษณะทีเ่ หมือนกันระหวาง IM และ SM คือ ความจําเปน
ในการเชื่ อ มต อ ผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต แต SM มี ค วาม
แตกต า งจาก IM ตรงที่ ไ ม จํ า เป น ต อ งพึ่ ง พาคอมพิ ว เตอร
ในการใชงาน โดย SM จะทํางานบนโทรศัพทสมารทโฟน
เปนหลัก จากคุณลักษณะดังกลาวทําให SM สามารถลด
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ทํางาน ซึ่งจะชวยใหองคกร
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
การสื่อสารผาน SM ยังชวยองคกรประหยัดคาใช
จายในการสื่อสาร เพราะบุคคลสามารถโทรออก (free call)
หรือสงขอความ (text chat) ผานแอปพลิเคชันไดทันที
โดยไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ให กั บ บริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก าร
ดานเครือขาย ซึ่ง sm ยังมีฟงกชันการใชงานที่ใหสมรรถภาพ
การสื่อสาร (richness) ใหคิวหรือสัญญาณ (cues) โดย
สามารถนําเสนอตัวตนตอสังคม (social presence) ไดสงู กวา
เทคโนโลยีการสื่อสารดั้งเดิมอยางอีเมลและ IM โดยพนักงาน
องคกรไดนํา SM มาใชสื่อสารในสถานการณที่หลากหลาย
เชน การคุยงานในรูปแบบกลุมผานฟงกชันไลนกรุปแชท
(line group chat) การสนทนาแบบเห็นหนา (video call)
การสงรูปภาพ (image) การสงขอความเสียง (voice) การสง
สติกเกอรแบบมีเสียง (animated sound stickers) และการ
สงไฟลเอกสาร เปนตน
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ปจจัยดานการขยายตัวของเครือขาย 3G และ 4G เปน
ตัวเรงใหเกิดการเคลื่อนยายจากการใชโทรศัพทมือถือแบบ
ดั้งเดิมเปนสมารทโฟนมากขึ้น สงผลใหตัวเลขผูใชงาน SM
เติบโตขึ้นตามลําดับ บริษัท Line ประเทศไทย ไดเปดเผย
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถิ ติ แ ละพฤติ ก รรมการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลนในประเทศไทยพบวา มีจํานวนคนไทยใชไลน (line)
ประมาณ 33 ลานคนซึ่งสูงสุดเปนลําดับ 2 ของโลกรองจาก
ญี่ปุนที่มีผูใชงานประมาณ 54 ลานคน (Horwitz, 2014)
จากจํานวนผูใชงานทั้งหมด 181 ลานคน ในขณะที่มีผูใชงาน
Facebook Messenger 600 ลานคน และ WhatsApp 700
ลานคนทัว่ โลก นับถึงเดือนมกราคม 2558 (Protalinski, 2015)
เปนทีน่ า สนใจวา ชองทางการสือ่ สารทีไ่ ดรบั ความนิยม
ในปจจุบนั อยาง SM ซึง่ สามารถถายทอดสมรรถภาพการสือ่ สาร
และการใหสัญญาณทางสังคมไดดีกวา IM นั้น กลับยังไมคอย
มีผูใดศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทขององคกรไทยกับ
การใช SM เปนสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือ
ในการทํางานและจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล มีเพียง
งานวิจัยของประเทศทางตะวันตกโดย Pazos, Chung, และ
Micari (2013) ที่ศึกษาเรื่องการเลือกใชสื่อ (media choice)
ซึ่งผลการวิจัยเผยวา คนเลือกใช IM ในการสรางความรวมมือ
ในการทํางานมากกวาเพื่อแกไขความขัดแยง ซึ่งอาจแปล
ความหมายโดยนัยไดวา IM ใหประสิทธิภาพไดดีกวาในแง
ของการสรางความรวมมือในการทํางาน อยางไรก็ตาม การ
ศึกษาครัง้ นีม้ งุ สํารวจและหาคําตอบในเรือ่ งของประสิทธิภาพ
จากการใชงาน SM ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานการทบทวนงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ IM เปนหลัก อันเนื่องมาจาก
การขาดการศึกษาวิจัยในขอบเขตของ SM โดยผูเขียนมองวา
SM สามารถใหสมรรถภาพการสื่อสาร ใหคิวหรือสัญญาณ
และยั ง สามารถนํ า เสนอตั ว ตนต อ สั ง คมในลั ก ษณะที่ IM
ไม ส ามารถทํ า ได จึ ง น า จะสามารถช ว ยลดความขั ด แย ง
ระหวางบุคคล ซึ่งนําไปสูความรวมมือในการทํางานมากขึ้น
และทํ า ให ง านขององค ก รบรรลุ ผ ลได ต ามเป า หมายที่ ตั้ ง
เอาไว ผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยขยายขอบเขตคําอธิบายของ
ทฤษฎี Media Richness และ Social Presence จากการที่
เทคโนโลยีการสือ่ สารไดรบั การพัฒนาและมีสมรรถภาพสูงขึน้
โดยใช SM เปนตัวอยางตัวแปรในการศึกษา ทั้งนี้ องคกรไทย
ยังสามารถนําผลการศึกษามาใชเพื่อสนับสนุนการใช SM
ในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือและจัดการความขัดแยง
ระหวางบุคคลในองคกรไดอีกดวย

บทบาทของการสื่ อ สารผ า นสื่ อ กลางคอมพิ ว เตอร
ในองคกร: จาก Instant Messaging สู Social
Messaging
การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (ComputerMediated Communication: CMC) ไดเขามามีสวนสําคัญ
ในการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานขององคกร ซึง่ CMC
ชวยใหพนักงานสามารถสื่อสาร เขาถึงขอมูล และทํางานได
จากสถานที่ที่แตกตางกัน (Santa & Giri, 2009) ซึ่งประโยชน
ที่ไดรับจากเทคโนโลยีทําใหพนักงานมีอิสระในการทํางาน
มากขึ้ น เพราะพนั ก งานสามารถทํ า งานจากสถานที่ ใ ด
ก็ ไ ด ไม ว า จะเป น ที่ บ ริ ษั ท ของลู ก ค า ที่ บ า น หรื อ ขณะ
เดินทาง ซึ่งอาจตองแลกกับประโยชนที่ไดจากการสื่อสาร
แบบเผชิ ญ หน า ซึ่ ง จุ ด เริ่ ม ต น ของ IM นั้ น ถู ก พั ฒ นา
เพื่ อ การสนทนาในกลุ ม เพื่ อ นและคนภายในครอบครั ว
(Goldsborough, 2001) หลังจากนั้นผูจัดการในองคกร
ตางๆ เริ่มเล็งเห็นความสําคัญและศักยภาพในการนํามาใช
เป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล
ระหวางกัน บริษัทจํานวนมากจึงเริ่มติดตั้งซอฟตแวร IM บน
โตะทํางานของพนักงาน (Guan & Alkinkemer, 2002)
ตัวอยางของ IM ที่เคยไดรับความนิยม ไดแก โปรแกรม ICQ
และ MSN Messenger ซึ่งองคกรสามารถดาวนโหลดและ
ติดตั้งโปรแกรมนี้ในคอมพิวเตอรของพนักงาน โดยอาศัย
อินเทอรเน็ตเปนตัวเชื่อมตอการสื่อสาร ซึ่งทําใหสื่อสารได
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ชวยเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางพนักงานในองคกร เนื่องจากพนักงานสามารถฝาก
ขอความตัวอักษรขนาดสั้นผานโปรแกรมถึงกันไดทันที โดย
ไมตองพึ่งพาการสงจดหมายทางอีเมล ซึ่งอาจตองใชเวลารอ
คําตอบเปนเวลานาน อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายในการสื่อสาร
เนื่องจากองคกรสามารถลดคาใชจายจากการโทรศัพทลงได
นั่นเอง
จากการศึกษาวิจัยของ Cameron และ Webster
(2005) พบวา สาเหตุที่พนักงานเลือกใช IM เพราะเห็นวา
เหมาะกับการสื่อสารที่ไมเปนทางการ ไมจําเปนตองใชภาษา
สุ ภ าพหรื อ เป น ทางการเหมื อ นการสนทนาผ า นโทรศั พ ท
อีกทั้งยังไดรับความสนใจและการตอบสนองอยางรวดเร็ว
จากคูสนทนา ทั้งนี้ พนักงานใช IM แทนที่การโทรศัพท การ
สงอีเมล และการสื่อสารแบบเผชิญหนา โดยสามารถใช IM
สื่อสารไปพรอมกับทํางานประเภทอื่นได (polychronicity)
และรูสึกมีความเปนสวนตัวมากกวาการสื่อสารผานโทรศัพท
และการสื่อสารแบบเผชิญหนา อยางไรก็ตาม มีผูมองวาการ
ใช IM เปนสื่อที่สามารถสรางความรําคาญและรบกวนเวลา
ทํางาน (Cameron & Webster, 2005)

ในเวลาตอมา พนักงานองคกรตางๆ ไดหันมาสื่อสาร
ผาน SM แทนที่ IM มากขึ้น เพราะนอกจาก SM จะทํางาน
ไดเหมือน IM แลวนั้น สิ่งที่ทําให SM ทําไดเหนือกวา คือ
การทํางานเชื่อมตอกับระบบโทรศัพทสมารทโฟน ซึ่งถือเปน
ปจจัยพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญตอการดําเนินชีวติ ของคนในยุคปจจุบนั
ซึง่ ไมวา บุคคลจะเคลือ่ นยายเดินทางไปทีใ่ ดก็สามารถเชือ่ มตอ
กับบุคคลอืน่ ไดตลอดเวลา ซึง่ จุดเดนของขอนีท้ าํ ให SM เขามา
แทนที่การสื่อสารผานเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมอยาง IM และ
อีเมลมากขึ้น
พื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
การเลือกใชสื่อที่สามารถใหคุณสมบัติเกื้อหนุนการ
สื่อสารจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น ผูวิจัยได
นําทฤษฎีที่สําคัญ 2 ทฤษฎีซึ่งไดรับการยอมรับและถูกอางถึง
อย า งต อ เนื่ อ งมาเป น พื้ น ฐานประกอบการสร า งข อ เสนอ
ทางการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ทฤษฎี Social Presence
Social Presence หรือ “การมีตัวตนของบุคคลตอ
สังคม” หมายถึง การรับรูถึงการมีตัวตนของอีกฝายหนึ่ง
(Heeter, 1992) หรือความรูสึกในการไดอยูรวมกับผูอื่น
(Biocca, Harms, & Burgoon, 2003) ทฤษฎีนี้กลาววา
สื่ อ สามารถให ก ารมี ตั ว ตนของบุ ค คลต อ สั ง คมในระดั บ ที่
หลากหลาย กลาวคือ สื่อกลางที่ใชในการสื่อสารนั้นสามารถ
ถายทอดตัวตนทางกายภาพ (physical presence) ของ
ผูสื่อสารไดหลายระดับและสามารถถายทอดสัญญาณทาง
สังคม (social cue) ที่จําเปนตอการพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Short, Williams, & Christie, 1976)
โดยผลงานวิ จั ย ระบุ ว า สื่ อ ที่ ส ามารถให คิ ว หรื อ สั ญ ญาณ
อวั จ นภาษาได จ ะทํ า ให ร ะดั บ การมี ตั ว ตนของผู สื่ อ สาร
เดนชัดขึ้น และยังเปนการเพิ่มความเปนกันเอง พรอมกับ
ให ค วามรู สึ ก อบอุ น ระหว า งที่ บุ ค คลมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างการ
สื่ อ สารระหว า งกั น และกั น อี ก ด ว ย (Walther & Park,
2002) โดยการสื่อสารแบบเผชิญหนาสามารถใหระดับการ
มี ตั ว ตนของบุ ค คลได ดี ที่ สุ ด ตามมาด ว ยการประชุ ม ผ า น
สื่อแบบเห็นหนา (videoconferencing) การประชุมผาน
ระบบสัญญาณโทรศัพท (audio conferencing) และการ
สื่อสารดวยตัวอักษรเปนลําดับสุดทาย ซึ่งการสื่อสารผานสื่อ
ออนไลนโดยใชตัวอักษรเปนหลักนั้น (text-based online
communication) จะไม ส ามารถให คิ ว หรื อ สั ญ ญาณ
อวัจนภาษาได อันเปนผลใหระดับความรูสึกใกลชิดในการ
สื่อสารลดลง และเกิดความประทับใจระหวางบุคคลไดยาก
ยิ่งขึ้น (Walther & Parks, 2002)
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
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2. ทฤษฎี Media Richness
Media Richness หรื อ “สมรรถภาพของสื่ อ ”
ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) ความสามารถ
ในการตอบกลับที่เปดโอกาสใหผูสื่อสารตั้งคําถามหรือให
คําตอบไดทันที 2) ความสามารถในการใหคิวหรือสัญญาณที่
หลากหลาย เชน การถายทอดตัวตนของบุคคลทางกายภาพ
การใชนําเสียง การสื่อสารผานภาษากาย คําพูด ตัวเลข และ
สัญลักษณกราฟกตางๆ 3) ความสามารถในการใชภาษา
อยางเปนธรรมชาติเพื่อถายทอดความคิดตางๆ และ 4) ความ
สามารถในการให ค วามสํ า คั ญ เฉพาะบุ ค คล โดยสื่ อ ที่ มี
คุณสมบัติเหลานี้มากก็จะมีสมรรถภาพของสื่อสูงหรือเปน
สื่ อ ที่ ใ ห ข อ มู ล ได ม าก (rich media) ตรงข า มกั บ สื่ อ ที่ มี
คุณสมบัติเหลานี้นอยซึ่งจะจัดเปนสื่อที่มีสมรรถภาพตําหรือ

สมรรถภาพของสื่อ

ประเภทชองทางการสื่อสาร
การสนทนาแบบเผชิญหนา
การประชุมผานสื่อแบบเห็นหนา
การโทรศัพท
การสงขอความเสียง
การสงขอความตัวอักษร
การสงโทรสาร
การสงอีเมล
การสงจดหมาย

เปนสื่อที่ใหขอมูลไดนอย (lean media) ทฤษฎีนี้ใหขอสรุป
วา การสื่อสารหรือการสนทนาแบบเผชิญหนาเปนสื่อที่มี
สมรรถภาพสูงสุด เพราะสามารถใหการตอบกลับไดทันที มี
ความสามารถในการใหสญ
ั ญาณทีห่ ลากหลาย สามารถสือ่ สาร
ไดอยางเปนธรรมชาติ และยังเปนการสื่อสารเฉพาะบุคคล
อีกดวย ทั้งนี้ การสื่อสารผานเอกสารที่ใชการเขียน เชน การ
เขียนจดหมาย การเขียนอีเมล จัดเปนเปนสื่อที่มีสมรรถภาพ
นอยทีส่ ดุ (ภาพที่ 1) โดยทฤษฎีนไี้ ดเสนอวา สือ่ ทีม่ สี มรรถภาพ
สูงจะนําไปสูก ารบริหารจัดการงานทีม่ คี วามซับซอนของขอมูล
หรืองานที่มีความคลุมเครือของขอมูลไดดีกวา ในขณะที่สื่อที่
มีสมรรถภาพนอยจะเหมาะกับงานที่ไมมีความซับซอนของ
ขอมูลหรืองานที่มีความชัดเจนของขอมูลอยูแลว (Daft &
Lengel, 1986)

สูง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ตํา
ตํา

สูง
ความซับซอนของขอมูล

ภาพที่ 1 แสดงระดับสมรรถภาพการสื่อสารของสื่อแตละประเภทจากสมรรถภาพตําสุดถึงสมรรถภาพสูงสุด
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Goecke (1997)
การใช Social Messaging ในการสรางความรวมมือในการทํางาน
ความรวมมือในการทํางาน (cooperation) หมายถึง การที่บุคคลทํางานรวมกันดวยวิธีการแกปญหารวมกัน (Pazos
et al., 2013) ซึ่งงานที่เกี่ยวของกับการสรางความรวมมือในการทํางาน (collaboration tasks) หมายรวมถึงงานที่ตองอาศัย
การวางแผน ความรูที่ถูกตอง และความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา (McGrath, 1984) โดยบุคคลทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว
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การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการใช IM เปนสื่อกลาง
การสอนในการศึกษาเสมือนจริง (virtual schooling) พบวา
การใช IM จะทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดกันมากขึ้นในการ
ศึกษาเสมือนจริงมากกวาการศึกษาในชั้นเรียนปกติ และยัง
ชวยลดระยะหางระหวางครูกับนักเรียน เชน ครูและนักเรียน
สามารถแชทและสร า งความคุ น เคยกั น ก อ นเริ่ ม เรี ย น ซึ่ ง
เปนการเปดโอกาสใหครูรูจักเด็กนักเรียนมากขึ้นและงายกวา
การสื่อสารแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากนักเรียน
รูสึกวาไมสามารถสื่อสารบางเรื่องไดในขณะเผชิญหนากับครู
จึงเลือกที่จะสื่อสารผาน IM แทน (Murphy & Manzanares,
2008) หรือการใชงาน SM อยาง แอปพลิเคชัน Line ก็เชนกัน
อาจารยสามารถสราง line group chat เพื่อสื่อสารใน
รูปแบบกลุมกับนักศึกษา และเนื่องจากเปนการสื่อสารที่
ไมเปนทางการ นักศึกษาจะรูส กึ ใกลชดิ เปนกันเองกับอาจารย
มากขึน้ ลดระยะหางระหวางอาจารยกบั นักศึกษา เพิม่ โอกาส
ในการสื่ อ สาร และทํ า ให นั ก ศึ ก ษากล า สอบถามเกี่ ย วกั บ
ประเด็นที่ยังสงสัย เปนผลใหประสิทธิภาพการเรียนของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นตามไปดวย
นอกจากนี้ ยั ง มี ข อ ค น พบว า การสื่ อ สารแบบไม
พรอมเพรียงกัน (asynchronous communication) ซึง่ เปน
การสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสารไมไดโตตอบกลับกันใน
ทันที เชน การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร ไมวาจะ
เปนการสงอีเมล หรือการสงขอความผาน SM ทั้ง Line
Facebook Messenger หรือ WhatsApp จะใหผลิตผลของ
งานไดดีกวาการสื่อสารแบบพรอมเพรียงกัน (synchronous
communication) ในการสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน า เช น
การประชุมแบบเผชิญหนาในหองประชุม (Ocker, Hiltz,
Turoff, & Fjermestad, 1996) เนื่องจากแอปพลิเคชัน Line
Facebook Messenger หรือ WhatsApp สามารถลดการ
ป ด กั้ น การสื่ อ สารที่ ต า งฝ า ยต า งแสดงความคิ ด เห็ น ใน
ที่ประชุมได นอกจากนี้ การสื่อสารแบบไมพรอมเพรียงกัน
ยังเปดโอกาสใหบุคคลแสดงความคิดไดมากกวา เนื่องจากมี
แรงกดดันจากคูส นทนาหรือบุคคลรอบขางนอยกวา (Bordia,
1997) ชวยเพิ่มเวลาสําหรับการไตรตรองในการตัดสินใจ
กลุม (Davis & Venkatesh, 1996) หรือลดความลังเลของ
บุคคลในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแบบเผชิญหนา
ในการสํารวจเรื่องปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมใน
การทํางานของพนักงาน (employee engagement) ใน
กลุมพนักงานชาวอังกฤษ จํานวน 2,004 คน พบวา พนักงาน
รูสึกมีสวนรวมเมื่อหัวหนางานใหความใสใจ (รอยละ 98)

เมื่อมีผูใหกําลังใจในการพัฒนาการทํางาน (รอยละ 97) เมื่อ
มีการกลาวถึงความคืบหนาในงานของตน (รอยละ 92) หรือ
เมื่อไดรับคําชื่นชม (รอยละ 88) (Redletterdays, 2015)
ซึ่งปจจัยเหลานี้สรางไดจากการสื่อสารผาน SM เชน ในกรณี
ตัวอยางของการใชงานแอปพลิเคชัน Line ในการสื่อสาร
ที่ไมเปนทางการระหวางพนักงานในองคกร หัวหนางาน
สามารถส ง ข อ ความที่ เ ป น ส ว นตั ว แสดงถึ ง ความจริ ง ใจ
ความใสใจ และความเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาได ซึ่งจะ
เปนผลใหลูกนองใหความรวมมือในการทํางานมากขึ้น
การใช Social Messaging ในการจัดการความขัดแยง
ระหวางบุคคล
ความขั ด แย ง ในการทํ า งาน (confl ict) หมายถึ ง
สถานการณที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของคนหนึ่งซึ่งกอให
เกิดผลเสียกับอีกคนหนึง่ (McGrath, 1984) ซึง่ งานทีเ่ กีย่ วของ
กับความขัดแยงในการทํางาน (conflict tasks) หมายรวม
ถึงงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจ มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
มี ป ระโยชน ทั บ ซ อ น และเกี่ ย วข อ งกั บ การแข ง ขั น เพื่ อ
เอาชนะอีกฝายหนึ่ง โดยงานประเภทนี้จะมีความคลุมเครือ
(ambiguity) ทีเ่ กิดขึน้ จากความคิดเห็นทีแ่ ตกตางตอประเด็น
ที่เกี่ยวของ (Pazos et al., 2013) ทั้งนี้ งานที่มีความซับซอน
อยางเชน การเจรจาตอรองและการแกไขปญหาความขัดแยง
ผูเ กีย่ วของตองใชสอื่ ทีส่ ามารถถายทอดระดับการมีตวั ตนของ
บุคคลตอสังคมไดสูง ซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น (Short et al., 1976)
จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารไดรับการพัฒนาขึ้น
ตามลําดับ คําอธิบายของทฤษฎี Social Presence ในอดีต
อาจไมสามารถอธิบายปรากฏการณของเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ในปจจุบนั ได เชน ในอดีตการสือ่ สารดวยตัวอักษรอาจสามารถ
ถายทอดการมีตัวตนของบุคคลไดนอยเนื่องจากขอจํากัด
เรื่องความสามารถในการใหคิวหรือสัญญาณอวัจนภาษา แต
ระบบอินเตอรเฟส (interface) ในสื่อสมัยใหมนั้นสามารถ
ชวยกระตุนและเพิ่มระดับการมีตัวตนของบุคคลตอสังคมได
มากขึ้น เชน การใชขอความตัวอักษรที่นําเสนอดวยภาพ
กราฟกจะทําใหบุคคลรูสึกใกลชิดเปนกันเองกับผูอื่นมากขึ้น
(Cassell, Sullivan, Prevost, & Churchill, 2000) ซึ่งเห็น
ไดจากการใชสติกเกอร Line แทนการสื่ออารมณและคําพูด
ของผู สื่ อ สาร จึ ง เป น ประเด็ น ที่ น า สนใจว า สื่ อ ใหม อ ย า ง
SM ที่ ใช ตั ว อั ก ษรในการสื่ อ สารเป น หลั ก (text-based
communication) นั้นอาจสามารถถายทอดการมีตัวตนของ
บุคคลตอสังคมไดมากขึ้นจากในอดีต
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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เมือ่ พิจารณาตามหลักการใหเหตุผลตามทฤษฎี Media
Richness แลวสามารถกลาวไดวา SM ไมวา จะเปน Line หรือ
Facebook Messenger จัดเปนสื่อที่มีสมรรถภาพสูง เพราะ
ในแอปพลิเคชันเหลานี้ บุคคลสามารถสื่อสารผานวิธีการที่
หลากหลาย ตั้งแตการสื่อสารดวยขอความตัวอักษร ขอความ
เสียง การโทรศัพทผานแอปพลิเคชัน รวมถึงฟงกชัน Video
Call ที่บุคคลสามารถถายทอดความคิด คําพูด แสดงสีหนา
แววตา ทาทาง และนําเสียง (nonverbal cues) ไดทันที
และในเวลาเดียวกันกับคูสื่อสาร สามารถสนทนาดวยภาษา
ที่เปนธรรมชาติ สามารถเลือกสื่อสารเฉพาะบุคคลได มีความ
เปนสวนตัวสูง อีกทั้งยังสามารถสื่อสารผานตัวอักษรพรอม
การตูนกราฟก (animated sticker) หรือสติกเกอร Line
เพื่อถายทอดอารมณเหมือนจริงของผูสื่อสาร
จากสมรรถภาพระดับสูงของสื่อ SM พนักงานจึง
สามารถใช แ อปพลิ เ คชั น แชทดั ง กล า วช ว ยจั ด การป ญ หา
ในการทํางานเมื่อตองทํางานหลายๆ อยางไปพรอมๆ กัน
(multiple tasks) เชน การสงอีเมล การแกไขขอมูลเอกสาร
การโทรศัพท เปนตน และยังใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดการ
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะในกลุ ม บุ ค คลที่ ห ลี ก เลี่ ย งการ
สื่อสารแบบเผชิญหนา เพราะสามารถสื่อสารไดเปนสวนตัว
ไมทําใหบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของตองรับรูถึงปญหา และยังใช
เปนเครือ่ งมือในการขออภัยหากไดใชคาํ พูดรุนแรงหรือทําราย
จิตใจผูอื่น หรืออยางนอยที่สุด บุคคลสามารถใชสื่อดังกลาว
เปนจุดเริ่มตนในการนัดหมายเพื่อขออภัยเปนการสวนตัว
ในภายหลัง (Pazos et al., 2013) ซึ่งการขออภัยผาน SM
สามารถถายทอดความรูสึกเสมือนจริงดังการสื่อสารแบบ
เผชิญหนา และจะทําใหปญหาคลี่คลาย สงผลใหการทํางาน
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาของ
Ishii (2006) ยังสนับสนุนขอคนพบเรื่องการสงขอความ
ขนาดสั้ น ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ในการแก ไขป ญ หาระหว า ง
บุคคลวา หนุมสาวชาวญี่ปุนจะเลือกใชวิธีการดังกลาวแกไข
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นแทนการสื่อสารแบบเผชิญหนา
ซึ่งจะสามารถชวยรักษาความสัมพันธใหกลับมาเปนปกติ
อีกครั้ง จากขอคนพบในงานวิจัยทั้งสองชิ้นเปนการสนับสนุน
วา สามารถใชแอปพลิเคชันแชท SM เปนเครือ่ งมือการสือ่ สาร
เพื่อจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลได ซึ่งความขัดแยงที่
ลดลงจะชวยเพิ่มระดับความรวมมือในการทํางานได
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ขอสันนิษฐานทางการศึกษา
เนื่องจาก SM เปนสื่อที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชงานใหเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีตเปนอยางมาก กอปรกับ
ยังมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารของบุคคลในชีวิตประจําวัน
ผูเขียนจึงไดตั้งขอสันนิษฐานวา หากองคกรมีการสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานใช SM เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในองคกรมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานมากขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานของ
องคกรเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ โดยผูเขียนไดเสนอขอสันนิษฐาน
ไว 3 ขอ ดังนี้
ขอสันนิษฐานประการที่ 1: S M จั ด เ ป น สื่ อ ที่ มี
สมรรถภาพสู ง ต อ การสร า งความร ว มมื อ ในการทํ า งาน
กลาวคือ มีสมรรถภาพสูงกวาการประชุมผานสือ่ แบบเห็นหนา
การประชุมผานระบบสัญญาณโทรศัพท และการสื่อสารดวย
ตัวอักษร แตนอ ยกวาการสือ่ สารแบบเผชิญหนา เพราะบุคคล
สามารถถายทอดความคิด คําพูด สีหนา แววตา ทาทาง
นําเสียง และอารมณเสมือนจริงไดทันที ดวยภาษาที่เปน
ธรรมชาติ และสามารถเลือกสื่อสารเฉพาะบุคคลได ทําให
บุคคลรูส กึ ใกลชดิ เปนกันเองมากขึน้ แตยงั ไมสามารถใหความ
รูสึกของการอยูรวมกันในสถานที่เดียวกัน (sense of being)
ไดเทียบเทาการสื่อสารแบบเผชิญหนา
ขอสันนิษฐานประการที่ 2: การใช SM เปนสื่อกลาง
ในการสื่ อ สารสามารถช ว ยเพิ่ ม ระดั บ ความร ว มมื อ ในการ
ทํางานมากขึ้น กลาวคือ SM ชวยลดการปดกั้นการสื่อสารอัน
เกิดจากสภาวะแรงกดดันในทีป่ ระชุม และเปดโอกาสใหบคุ คล
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปถึงวิธีการจัดการ
ปญหารวมกันไดมากกวาการประชุมแบบเผชิญหนา
ขอสันนิษฐานประการที่ 3: การสื่ อ สารผ า น SM
สามารถชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคลได โดยเฉพาะ
ในกลุมบุคคลที่หลีกเลี่ยงการสื่อสารแบบเผชิญหนา เพราะ
บุคคลสามารถกลาวขออภัยไดเปนการสวนตัว ผานคําพูด
นําเสียง อารมณและความรูสึกเสมือนจริงผาน SM ไดในเวลา
ที่เหมาะสม ไมวาจะเปนความขัดแยงที่ตองไดรับการแกไข
ทันทีหรือความขัดแยงที่ตองอาศัยระยะเวลา เพื่อลดอารมณ
รุนแรง ซึง่ เมือ่ ความขัดแยงลดลงจะนําไปสูร ะดับความรวมมือ
ในการทํางานที่เพิ่มขึ้น

การจัดการความขัดแยง
(task conflict)
สมรรถภาพของ
(social messaging)

ระดับความรวมมือในการทํางาน
(team’s cooperation)

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางการใช SM ในการจัดการความขัดแยงและสรางความรวมมือระหวางบุคคลในองคกร
ที่มา: สรางขึ้นโดยผูเขียน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการนํา SM มาใชเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางานนั้นจะสามารถสรางความรวมมือและจัดการ
ความขัดแยงได ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา SM นั้น
อาจสงผลใหระดับความรวมมือในการทํางานลดลงไดในกรณี
ที่บุคคลสื่อสารดวยตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว เนื่องจาก
ตัวอักษรไมสามารถใหคิวหรือสัญญาณอวัจนภาษาได จึงไม
สามารถถายทอดการมีตวั ตนของบุคคลไดในระดับทีเ่ หมาะสม
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดระหวางผูสงสารและผูรับสาร
นําไปสูความขัดแยงและสงผลใหระดับความรวมมือในการ
ทํางานลดลง นอกจากนี้ ดวยสมรรถภาพของ SM ที่ทําให
สามารถสื่อสารไดทุกที่ทุกเวลาอาจทําใหบุคคลรูสึกรําคาญ
เบียดเบียนชีวิตสวนตัว เกิดทัศนคติเชิงลบตองานและองคกร
ซึ่งสงผลใหระดับความรวมมือในการทํางานลดลงไดเชนกัน
จากขอสันนิษฐานและขอสังเกตที่กลาวมาขางตนจะ
เห็นไดวา องคกรสามารถใช SM เปนเครือ่ งมือในการสือ่ สารเพือ่
เพิม่ ระดับความรวมมือในการทํางานและจัดการความขัดแยง
ไดเปนอยางดี แตในสถานการณบางบริบทก็อาจทําใหระดับ
ความรวมมือในการทํางานลดลงได ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพทีไ่ ดอาจ
ขึ้นอยูกับบริบทของสถานการณที่แตกตางกันออกไป
บทสรุปและขอเสนอแนะ
เทคโนโลยีการสื่อสารไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากอดีตสูปจจุบัน สื่อใหมอยาง SM ไมวาจะเปน Line
Facebook Messenger หรือ WhatsApp ก็มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของการสื่อสารใหสูงขึ้น

ไมวา จะเปนความสามารถในการสือ่ สารดวยขอความตัวอักษร
ขอความเสียง การโทรศัพทผา นแอปพลิเคชัน การสงสติกเกอร
แทนอารมณของผูสงสาร หรือการใชงาน video call ซึ่ง
ฟ ง ก ชั น การทํ า งานเหล า นี้ ส ามารถช ว ยให บุ ค คลถ า ยทอด
ตัวตนตอคูสนทนาไดมากขึ้น ทําใหคูสนทนารับรูไดถึงความ
จริงใจ ไมวาจะเปนการกลาวใหกําลังใจในการทํางาน หรือ
กลาวคําขออภัยเมื่อเกิดความขัดแยง องคกรจึงควรสงเสริม
สนั บ สนุ น ให พ นั ก งานใช SM เป น สื่ อ กลางในการสื่ อ สาร
ระหวางบุคคลในองคกร ไมวาจะเปนระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางเพื่อนรวมงานในระนาบ
เดียวกัน เนื่องจากสมรรถภาพของ SM สามารถชวยสราง
ความรวมมือในการทํางานและจัดการปญหาความขัดแยง
ระหวางพนักงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพดังขอเสนอ
ที่กลาวไปในขางตน
อยางไรก็ตาม ปจจัยดานความสามารถและทัศนคติ
ตอการใชเทคโนโลยีสมัยใหม อาจสงผลตอประสิทธิภาพจาก
การใช SM ในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือในการทํางาน
และการจัดการความขัดแยงระหวางพนักงานในองคกรได
หากบุคคลขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือไม
นิยมใช Line หรือ SM อื่นๆ ในการสื่อสารเรื่องงาน รวมถึง
บริบทของการทํางานอื่นๆ อาจเปนตัวแปรที่สงผลใหระดับ
ความรวมมือในการทํางานและความสามารถในการจัดการ
ความขัดแยงระหวางบุคคลออกมาแตกตางกัน ซึง่ เปนตัวแปร
ที่นักวิชาการผูสนใจสามารถศึกษาไดตอไปในอนาคต
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