
79    ปที่ 36 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2559

การใช “โซเชียล แมสเสจจิง” ในการส่ือสารเพื่อสรางความรวมมือ
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บทคัดยอ 
 สื่อโซเชียล แมสเสจจิง เชน แอปพลิเคชันไลน กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคมไทย ความนิยมนี้ยังปรากฏ
ใหเห็นอยูในบริบทของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลในองคกร ดวยสมรรถภาพของส่ือโซเชียล แมสเสจจิงที่สามารถชวยให
พนักงานทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัชวยลดขอจาํกดัเรือ่งของเวลาและสถานทีท่าํงาน บทความนีม้วีตัถปุระสงค
เพื่ออธิบายสมรรถภาพของสื่อโซเชียล แมสเสจจิงในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือในการทํางานและจัดการความขัดแยงใน
บริบทของการสื่อสารระหวางบุคคลในองคกร ผูเขียนไดใชทฤษฎี Media Richness และ Social Presence เปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ซึ่งผูเขียนมองวาโซเชียล แมสเสจจิงสามารถใหสมรรถภาพการสื่อสาร ใหคิวหรือสัญญาณ และยังสามารถนําเสนอ
ตัวตนตอสังคม ในลักษณะที่สื่อดั้งเดิมอยางอีเมลและอินสแตนท แมสเสจจิงไมสามารถใหได โดยโซเชียล แมสเสจจิงจะชวยลด
ความขัดแยงระหวางบคุคล และนาํไปสูระดับความรวมมือในการทาํงานทีม่ากข้ึน และสงผลใหองคกรสามารถบรรลผุลเปาหมาย
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 confl ict between employees.  The objective of this article 
is to explain the effi cacy 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 confl ict and generate better 
team’s cooperation for organizations. 
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บทนํา 
 ทุกวันน้ีพนักงานในองคกรทุกแหงตางไดรับความ
คาดหวังใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางหลากหลายภายใต
ระยะเวลาท่ีจํากัด อีกทั้งองคกรยังตองการเห็นการทํางาน
เปนทีมในกลุมพนักงานอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทํางาน ในการที่จะตอบโจทยความคาดหวังขององคกร
ไดนั้น พนักงานจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
ศักยภาพมากพอท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเกิดความสะดวกในการ
ทาํงานมากข้ึน เชน การใชโทรศพัทและการรับสงอเีมลสาํหรบั
การสื่อสารที่คอนขางเปนทางการ รวมถึงการใชระบบแชท
เปนส่ือกลางในการสนทนาท่ีไมเปนทางการ โดยในปจจุบัน
โซเชียล แมสเสจจิง (Social Messaging: SM) ไดเขามาแทน
ที่ระบบแชทรูปแบบด้ังเดิมอยางอินสแตนท แมสเสจจิง 
(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
คณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนัระหวาง IM และ SM คอื ความจาํเปน
ในการเช่ือมตอผานระบบอินเทอรเน็ต แต SM มีความ
แตกตางจาก IM ตรงที่ไมจําเปนตองพึ่งพาคอมพิวเตอร
ในการใชงาน โดย SM จะทํางานบนโทรศัพทสมารทโฟน
เปนหลัก จากคุณลักษณะดังกลาวทําให SM สามารถลด
ขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ีทํางาน ซึ่งจะชวยใหองคกร
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน
 การสื่อสารผาน SM ยังชวยองคกรประหยัดคาใช
จายในการสื่อสาร เพราะบุคคลสามารถโทรออก (free call)
หรือสงขอความ (text chat) ผานแอปพลิเคชันไดทันที
โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมใหกับบริษัทผูใหบริการ
ดานเครือขาย  ซึ่ง sm ยังมีฟงกชันการใชงานท่ีใหสมรรถภาพ
การส่ือสาร (richness) ใหคิวหรือสัญญาณ (cues) โดย
สามารถนาํเสนอตวัตนตอสงัคม (social presence) ไดสงูกวา
เทคโนโลยีการสื่อสารด้ังเดิมอยางอีเมลและ IM โดยพนักงาน
องคกรไดนํา SM มาใชสื่อสารในสถานการณที่หลากหลาย 
เชน การคุยงานในรูปแบบกลุมผานฟงกชันไลนกรุปแชท
(line group chat) การสนทนาแบบเห็นหนา (video call) 
การสงรูปภาพ (image) การสงขอความเสียง (voice) การสง
สติกเกอรแบบมีเสยีง (animated sound stickers) และการ
สงไฟลเอกสาร เปนตน

 ปจจยัดานการขยายตวัของเครอืขาย 3G และ 4G เปน
ตัวเรงใหเกิดการเคล่ือนยายจากการใชโทรศัพทมือถือแบบ
ดั้งเดิมเปนสมารทโฟนมากข้ึน สงผลใหตัวเลขผูใชงาน SM 
เติบโตขึ้นตามลําดับ บริษัท Line ประเทศไทย ไดเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับสถิติและพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนในประเทศไทยพบวา มีจํานวนคนไทยใชไลน (line) 
ประมาณ 33 ลานคนซึ่งสูงสุดเปนลําดับ 2 ของโลกรองจาก
ญี่ปุนท่ีมีผูใชงานประมาณ 54 ลานคน (Horwitz, 2014) 
จากจํานวนผูใชงานทั้งหมด 181 ลานคน ในขณะท่ีมีผูใชงาน 
Facebook Messenger  600 ลานคน และ WhatsApp 700 
ลานคนทัว่โลก นบัถงึเดอืนมกราคม 2558 (Protalinski, 2015) 
 เปนทีน่าสนใจวา ชองทางการส่ือสารท่ีไดรบัความนิยม
ในปจจบุนัอยาง   SM  ซึง่สามารถถายทอดสมรรถภาพการสือ่สาร 
และการใหสัญญาณทางสังคมไดดีกวา IM นั้น กลับยังไมคอย
มีผูใดศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริบทขององคกรไทยกับ
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
ศกึษาครัง้นีมุ้งสาํรวจและหาคาํตอบในเรือ่งของประสทิธภิาพ
จากการใชงาน SM ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานการทบทวนงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เก่ียวของกับ IM เปนหลัก อันเนื่องมาจาก
การขาดการศึกษาวิจัยในขอบเขตของ SM โดยผูเขียนมองวา 
SM สามารถใหสมรรถภาพการส่ือสาร ใหคิวหรือสัญญาณ 
และยังสามารถนําเสนอตัวตนตอสังคมในลักษณะท่ี IM
ไมสามารถทําได จึงนาจะสามารถชวยลดความขัดแยง
ระหวางบุคคล ซึ่งนําไปสูความรวมมือในการทํางานมากข้ึน
และทําใหงานขององคกรบรรลุผลไดตามเปาหมายที่ตั้ง
เอาไว ผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยขยายขอบเขตคําอธิบายของ
ทฤษฎี Media Richness และ Social Presence จากการที่
เทคโนโลยกีารสือ่สารไดรบัการพฒันาและมสีมรรถภาพสงูขึน้
โดยใช SM เปนตัวอยางตัวแปรในการศึกษา ทั้งนี้ องคกรไทย
ยังสามารถนําผลการศึกษามาใชเพื่อสนับสนุนการใช SM
ในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือและจัดการความขัดแยง
ระหวางบุคคลในองคกรไดอีกดวย 
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บทบาทของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร
ในองคกร: จาก Instant Messaging สู Social 
Messaging
 การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (Computer-
Mediated Communication: CMC) ไดเขามามีสวนสําคัญ
ในการเสรมิสรางประสทิธภิาพการทาํงานขององคกร ซึง่ CMC 
ชวยใหพนักงานสามารถส่ือสาร เขาถึงขอมูล และทํางานได
จากสถานที่ที่แตกตางกัน (Santa & Giri, 2009) ซึ่งประโยชน
ที่ไดรับจากเทคโนโลยีทําใหพนักงานมีอิสระในการทํางาน
มากข้ึน เพราะพนักงานสามารถทํางานจากสถานท่ีใด
ก็ได ไมวาจะเปนท่ีบริษัทของลูกคา ที่บาน หรือขณะ
เดินทาง ซึ่งอาจตองแลกกับประโยชนที่ไดจากการสื่อสาร
แบบเผชิญหนา  ซึ่ ง จุดเร่ิมตนของ  IM นั้นถูกพัฒนา
เพื่อการสนทนาในกลุมเพ่ือนและคนภายในครอบครัว 
(Goldsborough, 2001) หลังจากน้ันผูจัดการในองคกร
ตางๆ เริ่มเล็งเห็นความสําคัญและศักยภาพในการนํามาใช
เปนเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางกัน บริษัทจํานวนมากจึงเริ่มติดต้ังซอฟตแวร IM บน
โตะทํางานของพนักงาน (Guan & Alkinkemer, 2002) 
ตัวอยางของ IM ที่เคยไดรับความนิยม ไดแก โปรแกรม ICQ 
และ MSN Messenger ซึ่งองคกรสามารถดาวนโหลดและ
ติดตั้งโปรแกรมนี้ในคอมพิวเตอรของพนักงาน โดยอาศัย
อินเทอรเน็ตเปนตัวเชื่อมตอการสื่อสาร ซึ่งทําใหสื่อสารได
สะดวกและรวดเร็วข้ึน ชวยเพ่ิมชองทางในการติดตอส่ือสาร
ระหวางพนักงานในองคกร เนื่องจากพนักงานสามารถฝาก
ขอความตัวอักษรขนาดส้ันผานโปรแกรมถึงกันไดทันที โดย
ไมตองพ่ึงพาการสงจดหมายทางอีเมล ซึ่งอาจตองใชเวลารอ
คําตอบเปนเวลานาน อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายในการสื่อสาร 
เนื่องจากองคกรสามารถลดคาใชจายจากการโทรศัพทลงได
นั่นเอง 
 จากการศึกษาวิจัยของ Cameron และ Webster 
(2005) พบวา สาเหตุที่พนักงานเลือกใช IM เพราะเห็นวา
เหมาะกับการส่ือสารท่ีไมเปนทางการ ไมจําเปนตองใชภาษา
สุภาพหรือเปนทางการเหมือนการสนทนาผานโทรศัพท
อีกทั้งยังไดรับความสนใจและการตอบสนองอยางรวดเร็ว
จากคูสนทนา ทั้งนี้ พนักงานใช IM แทนที่การโทรศัพท การ
สงอีเมล และการส่ือสารแบบเผชิญหนา โดยสามารถใช IM 
สื่อสารไปพรอมกับทํางานประเภทอ่ืนได (polychronicity) 
และรูสึกมีความเปนสวนตัวมากกวาการสื่อสารผานโทรศัพท
และการสื่อสารแบบเผชิญหนา อยางไรก็ตาม มีผูมองวาการ
ใช IM เปนสื่อที่สามารถสรางความรําคาญและรบกวนเวลา
ทํางาน (Cameron & Webster, 2005)

 ในเวลาตอมา พนักงานองคกรตางๆ ไดหันมาส่ือสาร
ผาน SM แทนที่ IM มากขึ้น เพราะนอกจาก SM จะทํางาน
ไดเหมือน IM แลวนั้น สิ่งที่ทําให SM ทําไดเหนือกวา คือ
การทํางานเช่ือมตอกับระบบโทรศัพทสมารทโฟน ซึ่งถือเปน
ปจจยัพืน้ฐานทีส่าํคญัตอการดาํเนนิชีวติของคนในยคุปจจบุนั 
ซึง่ไมวาบคุคลจะเคลือ่นยายเดนิทางไปทีใ่ดกส็ามารถเชือ่มตอ
กบับุคคลอืน่ไดตลอดเวลา ซึง่จดุเดนของขอนีท้าํให SM เขามา
แทนที่การสื่อสารผานเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมอยาง IM และ
อีเมลมากข้ึน 

พื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
 การเลือกใชสื่อที่สามารถใหคุณสมบัติเกื้อหนุนการ
สื่อสารจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น ผูวิจัยได
นําทฤษฎีที่สําคัญ 2 ทฤษฎีซึ่งไดรับการยอมรับและถูกอางถึง
อยางตอเนื่องมาเปนพื้นฐานประกอบการสรางขอเสนอ
ทางการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
 1. ทฤษฎี Social Presence
 Social Presence หรือ “การมีตัวตนของบุคคลตอ
สังคม” หมายถึง การรับรูถึงการมีตัวตนของอีกฝายหนึ่ง 
(Heeter, 1992) หรือความรูสึกในการไดอยูรวมกับผูอื่น 
(Biocca, Harms, & Burgoon, 2003)  ทฤษฎีนี้กลาววา
สื่อสามารถใหการมีตัวตนของบุคคลตอสังคมในระดับท่ี
หลากหลาย กลาวคือ สื่อกลางที่ใชในการสื่อสารนั้นสามารถ
ถายทอดตัวตนทางกายภาพ (physical presence) ของ
ผูสื่อสารไดหลายระดับและสามารถถายทอดสัญญาณทาง
สังคม (social cue) ที่จําเปนตอการพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Short, Williams, & Christie, 1976) 
โดยผลงานวิจัยระบุวา สื่อท่ีสามารถใหคิวหรือสัญญาณ
อวัจนภาษาไดจะทําใหระดับการมีตัวตนของผูสื่อสาร
เดนชัดขึ้น และยังเปนการเพ่ิมความเปนกันเอง พรอมกับ
ใหความรูสึกอบอุนระหวางท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธทางการ
สื่อสารระหวางกันและกันอีกดวย (Walther & Park, 
2002) โดยการสื่อสารแบบเผชิญหนาสามารถใหระดับการ
มีตัวตนของบุคคลไดดีท่ีสุด ตามมาดวยการประชุมผาน
สื่อแบบเห็นหนา (videoconferencing) การประชุมผาน
ระบบสัญญาณโทรศัพท (audio conferencing) และการ
สื่อสารดวยตัวอักษรเปนลําดับสุดทาย ซึ่งการส่ือสารผานส่ือ
ออนไลนโดยใชตัวอักษรเปนหลักนั้น (text-based online 
communication) จะไมสามารถใหคิวหรือสัญญาณ
อวัจนภาษาได อันเปนผลใหระดับความรูสึกใกลชิดในการ
สื่อสารลดลง และเกิดความประทับใจระหวางบุคคลไดยาก
ยิ่งข้ึน (Walther & Parks, 2002) 
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 2. ทฤษฎี Media Richness
 Media Richness หรือ “สมรรถภาพของสื่อ”
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
สามารถในการใหความสําคัญเฉพาะบุคคล โดยสื่อที่มี
คุณสมบัติเหลาน้ีมากก็จะมีสมรรถภาพของส่ือสูงหรือเปน
สื่อที่ใหขอมูลไดมาก (rich media) ตรงขามกับสื่อที่มี
คุณสมบัติเหลานี้นอยซึ่งจะจัดเปนสื่อที่มีสมรรถภาพตําหรือ

เปนสื่อที่ใหขอมูลไดนอย (lean media) ทฤษฎีนี้ใหขอสรุป
วา การส่ือสารหรือการสนทนาแบบเผชิญหนาเปนส่ือที่มี
สมรรถภาพสูงสุด เพราะสามารถใหการตอบกลับไดทันที มี
ความสามารถในการใหสญัญาณท่ีหลากหลาย สามารถส่ือสาร
ไดอยางเปนธรรมชาติ และยังเปนการสื่อสารเฉพาะบุคคล
อีกดวย ทั้งนี้ การสื่อสารผานเอกสารที่ใชการเขียน เชน การ
เขียนจดหมาย การเขียนอีเมล จัดเปนเปนสื่อที่มีสมรรถภาพ
นอยทีส่ดุ (ภาพท่ี 1) โดยทฤษฎนีีไ้ดเสนอวา สือ่ท่ีมสีมรรถภาพ
สงูจะนาํไปสูการบรหิารจดัการงานท่ีมคีวามซับซอนของขอมลู
หรืองานที่มีความคลุมเครือของขอมูลไดดีกวา ในขณะที่สื่อที่
มีสมรรถภาพนอยจะเหมาะกับงานที่ไมมีความซับซอนของ
ขอมูลหรืองานท่ีมีความชัดเจนของขอมูลอยูแลว (Daft & 
Lengel, 1986) 

ภาพท่ี 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

              ประเภทชองทางการสื่อสาร

การสนทนาแบบเผชิญหนา 

การประชุมผานส่ือแบบเห็นหนา 

การโทรศัพท

การสงขอความเสียง 

การสงขอความตัวอักษร 

การสงโทรสาร 

การสงอีเมล

การสงจดหมาย 

 

 

ตํา

สูง

สูงตํา

ความซับซอนของขอมูล

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สมรรถภาพของสื่อ
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 การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการใช IM เปนสื่อกลาง
การสอนในการศึกษาเสมือนจริง (virtual schooling) พบวา
การใช IM จะทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดกันมากขึ้นในการ
ศึกษาเสมือนจริงมากกวาการศึกษาในชั้นเรียนปกติ และยัง
ชวยลดระยะหางระหวางครูกับนักเรียน เชน ครูและนักเรียน
สามารถแชทและสรางความคุนเคยกันกอนเริ่มเรียน ซึ่ง
เปนการเปดโอกาสใหครูรูจักเด็กนักเรียนมากข้ึนและงายกวา
การสื่อสารแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนปกติ เนื่องจากนักเรียน
รูสึกวาไมสามารถสื่อสารบางเรื่องไดในขณะเผชิญหนากับครู 
จึงเลือกที่จะสื่อสารผาน IM แทน (Murphy & Manzanares, 
2008) หรือการใชงาน SM อยาง แอปพลิเคชัน Line กเ็ชนกนั
อาจารยสามารถสราง line group chat เพื่อสื่อสารใน
รูปแบบกลุมกับนักศึกษา และเน่ืองจากเปนการส่ือสารท่ี
ไมเปนทางการ นกัศกึษาจะรูสกึใกลชดิเปนกนัเองกับอาจารย
มากขึน้ ลดระยะหางระหวางอาจารยกบันักศกึษา เพิม่โอกาส
ในการส่ือสาร และทําใหนักศึกษากลาสอบถามเก่ียวกับ
ประเด็นที่ยังสงสัย เปนผลใหประสิทธิภาพการเรียนของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นตามไปดวย
 นอกจากน้ี ยังมีขอคนพบวา การส่ือสารแบบไม
พรอมเพรียงกัน (asynchronous communication) ซึง่เปน
การส่ือสารท่ีผูสงสารและผูรับสารไมไดโตตอบกลับกันใน
ทันที เชน การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร ไมวาจะ
เปนการสงอีเมล หรือการสงขอความผาน SM ทั้ง Line 
Facebook Messenger หรือ WhatsApp จะใหผลิตผลของ
งานไดดีกวาการสื่อสารแบบพรอมเพรียงกัน (synchronous 
communication) ในการสื่อสารแบบเผชิญหนา เชน 
การประชุมแบบเผชิญหนาในหองประชุม (Ocker, Hiltz, 
Turoff, & Fjermestad, 1996) เนื่องจากแอปพลิเคชัน Line 
Facebook Messenger หรือ WhatsApp สามารถลดการ
ปดกั้นการสื่อสารที่ตางฝายตางแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมได นอกจากนี้ การสื่อสารแบบไมพรอมเพรียงกัน
ยังเปดโอกาสใหบุคคลแสดงความคิดไดมากกวา เนื่องจากมี
แรงกดดนัจากคูสนทนาหรอืบคุคลรอบขางนอยกวา (Bordia, 
1997) ชวยเพิ่มเวลาสําหรับการไตรตรองในการตัดสินใจ
กลุม (Davis & Venkatesh, 1996) หรือลดความลังเลของ
บุคคลในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแบบเผชิญหนา 
 ในการสํารวจเร่ืองปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมใน
การทํางานของพนักงาน (employee engagement) ใน
กลุมพนักงานชาวอังกฤษ จํานวน 2,004 คน พบวา พนักงาน
รูสึกมีสวนรวมเม่ือหัวหนางานใหความใสใจ (รอยละ 98)

เมื่อมีผูใหกําลังใจในการพัฒนาการทํางาน (รอยละ 97) เมื่อ
มีการกลาวถึงความคืบหนาในงานของตน (รอยละ 92) หรือ
เมื่อไดรับคําช่ืนชม (รอยละ 88) (Redletterdays, 2015)
ซึ่งปจจัยเหลานี้สรางไดจากการสื่อสารผาน SM เชน ในกรณี
ตัวอยางของการใชงานแอปพลิเคชัน Line ในการส่ือสาร
ที่ไมเปนทางการระหวางพนักงานในองคกร หัวหนางาน
สามารถสงขอความท่ีเปนสวนตัว แสดงถึงความจริงใจ
ความใสใจ และความเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาได ซึ่งจะ
เปนผลใหลูกนองใหความรวมมือในการทํางานมากขึ้น 

การใช Social Messaging ในการจัดการความขัดแยง
ระหวางบุคคล
 ความขัดแยงในการทํางาน (confl ict) หมายถึง  
สถานการณที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของคนหนึ่งซ่ึงกอให
เกิดผลเสียกบัอกีคนหน่ึง (McGrath, 1984) ซึง่งานท่ีเก่ียวของ
กับความขัดแยงในการทํางาน (confl ict tasks) หมายรวม
ถึงงานท่ีตองอาศัยการตัดสินใจ มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
มีประโยชนทับซอน และเกี่ยวของกับการแขงขันเพื่อ
เอาชนะอีกฝายหน่ึง โดยงานประเภทน้ีจะมีความคลุมเครือ 
(ambiguity) ทีเ่กิดข้ึนจากความคิดเห็นท่ีแตกตางตอประเด็น
ที่เก่ียวของ (Pazos et al., 2013) ทั้งนี้ งานที่มีความซับซอน
อยางเชน การเจรจาตอรองและการแกไขปญหาความขัดแยง 
ผูเก่ียวของตองใชสือ่ทีส่ามารถถายทอดระดบัการมตีวัตนของ
บุคคลตอสังคมไดสูง ซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น (Short et al., 1976)
 จากการท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารไดรับการพัฒนาข้ึน
ตามลําดับ คําอธิบายของทฤษฎี Social Presence ในอดีต
อาจไมสามารถอธบิายปรากฏการณของเทคโนโลยกีารสือ่สาร
ในปจจบุนัได เชน ในอดตีการส่ือสารดวยตวัอกัษรอาจสามารถ
ถายทอดการมีตัวตนของบุคคลไดนอยเนื่องจากขอจํากัด
เรื่องความสามารถในการใหคิวหรือสัญญาณอวัจนภาษา แต
ระบบอินเตอรเฟส (interface) ในสื่อสมัยใหมนั้นสามารถ
ชวยกระตุนและเพิ่มระดับการมีตัวตนของบุคคลตอสังคมได
มากข้ึน เชน การใชขอความตัวอักษรท่ีนําเสนอดวยภาพ
กราฟกจะทําใหบุคคลรูสึกใกลชิดเปนกันเองกับผูอ่ืนมากข้ึน 
(Cassell, Sullivan, Prevost, & Churchill, 2000) ซึ่งเห็น
ไดจากการใชสติกเกอร Line แทนการสื่ออารมณและคําพูด
ของผูสื่อสาร จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา สื่อใหมอยาง 
SM ที่ใชตัวอักษรในการสื่อสารเปนหลัก (text-based 
communication) นั้นอาจสามารถถายทอดการมีตัวตนของ
บุคคลตอสังคมไดมากขึ้นจากในอดีต
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 เมือ่พจิารณาตามหลกัการใหเหตผุลตามทฤษฎ ีMedia 
Richness แลวสามารถกลาวไดวา SM ไมวาจะเปน Line หรอื 
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 อีกทั้งยังสามารถส่ือสารผานตัวอักษรพรอม
การตูนกราฟก (animated sticker) หรือสติกเกอร Line
เพื่อถายทอดอารมณเหมือนจริงของผูสื่อสาร 
 จากสมรรถภาพระดับสูงของส่ือ SM พนักงานจึง
สามารถใชแอปพลิเคชันแชทดังกลาวชวยจัดการปญหา
ในการทํางานเม่ือตองทํางานหลายๆ อยางไปพรอมๆ กัน 
(multiple tasks) เชน การสงอีเมล การแกไขขอมูลเอกสาร 
การโทรศัพท เปนตน และยังใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดการ
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุมบุคคลที่หลีกเลี่ยงการ
สื่อสารแบบเผชิญหนา เพราะสามารถส่ือสารไดเปนสวนตัว 
ไมทําใหบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของตองรับรูถึงปญหา และยังใช
เปนเคร่ืองมอืในการขออภัยหากไดใชคาํพดูรนุแรงหรือทาํราย
จิตใจผูอื่น หรืออยางนอยที่สุด บุคคลสามารถใชสื่อดังกลาว
เปนจุดเร่ิมตนในการนัดหมายเพื่อขออภัยเปนการสวนตัว
ในภายหลัง (Pazos et al., 2013) ซึ่งการขออภัยผาน SM 
สามารถถายทอดความรูสึกเสมือนจริงดังการสื่อสารแบบ
เผชิญหนา และจะทําใหปญหาคล่ีคลาย สงผลใหการทํางาน
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาของ
Ishii (2006) ยังสนับสนุนขอคนพบเร่ืองการสงขอความ
ขนาดส้ันผานโทรศัพทมือถือในการแกไขปญหาระหวาง
บุคคลวา หนุมสาวชาวญี่ปุนจะเลือกใชวิธีการดังกลาวแกไข
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นแทนการสื่อสารแบบเผชิญหนา 
ซึ่งจะสามารถชวยรักษาความสัมพันธใหกลับมาเปนปกติ
อีกครั้ง จากขอคนพบในงานวิจัยทั้งสองชิ้นเปนการสนับสนุน
วา สามารถใชแอปพลิเคชันแชท SM เปนเคร่ืองมือการส่ือสาร
เพื่อจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลได ซึ่งความขัดแยงที่
ลดลงจะชวยเพิ่มระดับความรวมมือในการทํางานได 

ขอสันนิษฐานทางการศึกษา
 เนื่องจาก SM เปนสื่อที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชงานใหเพิ่มสูงข้ึนจากในอดีตเปนอยางมาก กอปรกับ
ยังมีบทบาทสําคัญตอการส่ือสารของบุคคลในชีวิตประจําวัน
ผูเขียนจึงไดตั้งขอสันนิษฐานวา หากองคกรมีการสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานใช SM เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในองคกรมากข้ึน ก็จะทําใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานมากข้ึน สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานของ
องคกรเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ โดยผูเขียนไดเสนอขอสันนิษฐาน
ไว 3 ขอ ดังนี้
 ขอสันนิษฐานประการที่ 1: S M  จั ด เ ป น สื่ อ ที่ มี
สมรรถภาพสูงตอการสรางความรวมมือในการทํางาน
กลาวคอื มสีมรรถภาพสงูกวาการประชมุผานสือ่แบบเหน็หนา
การประชุมผานระบบสัญญาณโทรศัพท และการสื่อสารดวย
ตวัอกัษร แตนอยกวาการสือ่สารแบบเผชญิหนา  เพราะบคุคล
สามารถถายทอดความคิด คําพูด สีหนา แววตา ทาทาง
นําเสียง และอารมณเสมือนจริงไดทันที ดวยภาษาท่ีเปน
ธรรมชาติ และสามารถเลือกสื่อสารเฉพาะบุคคลได ทําให
บคุคลรูสกึใกลชดิเปนกันเองมากขึน้ แตยงัไมสามารถใหความ
รูสึกของการอยูรวมกันในสถานที่เดียวกัน (sense of being) 
ไดเทียบเทาการสื่อสารแบบเผชิญหนา
 ขอสันนิษฐานประการที่ 2: การใช SM เปนสื่อกลาง
ในการส่ือสารสามารถชวยเพ่ิมระดับความรวมมือในการ
ทํางานมากขึ้น กลาวคือ SM ชวยลดการปดกั้นการสื่อสารอัน
เกิดจากสภาวะแรงกดดันในท่ีประชุม และเปดโอกาสใหบคุคล
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปถึงวิธีการจัดการ
ปญหารวมกันไดมากกวาการประชุมแบบเผชิญหนา 
 ขอสันนิษฐานประการที่ 3: การสื่ อสารผาน  SM 
สามารถชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคลได โดยเฉพาะ
ในกลุมบุคคลที่หลีกเลี่ยงการสื่อสารแบบเผชิญหนา เพราะ
บุคคลสามารถกลาวขออภัยไดเปนการสวนตัว ผานคําพูด
นําเสียง อารมณและความรูสึกเสมือนจริงผาน SM ไดในเวลา
ที่เหมาะสม ไมวาจะเปนความขัดแยงที่ตองไดรับการแกไข
ทันทีหรือความขัดแยงท่ีตองอาศัยระยะเวลา เพื่อลดอารมณ
รนุแรง ซึง่เมือ่ความขัดแยงลดลงจะนาํไปสูระดบัความรวมมอื
ในการทํางานที่เพิ่มขึ้น  
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ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางการใช SM ในการจัดการความขัดแยงและสรางความรวมมือระหวางบุคคลในองคกร
ที่มา: สรางขึ้นโดยผูเขียน

  

  
ระดับความรวมมือในการทํางาน

(team’s cooperation)
สมรรถภาพของ

(social messaging)

การจัดการความขัดแยง 
(task confl ict)

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการนํา SM มาใชเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางานน้ันจะสามารถสรางความรวมมือและจัดการ
ความขัดแยงได ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตเพ่ิมเติมวา SM นั้น
อาจสงผลใหระดบัความรวมมอืในการทํางานลดลงไดในกรณี
ที่บุคคลสื่อสารดวยตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว เนื่องจาก
ตัวอักษรไมสามารถใหคิวหรือสัญญาณอวัจนภาษาได จึงไม
สามารถถายทอดการมีตวัตนของบุคคลไดในระดับทีเ่หมาะสม
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
นําไปสูความขัดแยงและสงผลใหระดับความรวมมือในการ
ทํางานลดลง นอกจากนี้ ดวยสมรรถภาพของ SM ที่ทําให
สามารถส่ือสารไดทุกที่ทุกเวลาอาจทําใหบุคคลรูสึกรําคาญ 
เบียดเบียนชีวิตสวนตัว เกิดทัศนคติเชิงลบตองานและองคกร 
ซึ่งสงผลใหระดับความรวมมือในการทํางานลดลงไดเชนกัน 
 จากขอสันนิษฐานและขอสังเกตท่ีกลาวมาขางตนจะ
เหน็ไดวา องคกรสามารถใช SM เปนเครือ่งมอืในการส่ือสารเพือ่
เพิม่ระดับความรวมมอืในการทํางานและจัดการความขัดแยง
ไดเปนอยางดี แตในสถานการณบางบริบทก็อาจทําใหระดับ
ความรวมมอืในการทํางานลดลงได ทัง้นีป้ระสทิธภิาพท่ีไดอาจ
ขึ้นอยูกับบริบทของสถานการณที่แตกตางกันออกไป 

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 เทคโนโลยีการส่ือสารไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง
จากอดีตสูปจจุบัน สื่อใหมอยาง SM ไมวาจะเปน Line 
Facebook Messenger หรือ WhatsApp ก็มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมสมรรถภาพของการสื่อสารใหสูงข้ึน

ไมวาจะเปนความสามารถในการส่ือสารดวยขอความตัวอกัษร 
ขอความเสยีง การโทรศพัทผานแอปพลเิคชัน การสงสตกิเกอร
แทนอารมณของผูสงสาร หรือการใชงาน video call ซึ่ง
ฟงกชันการทํางานเหลานี้สามารถชวยใหบุคคลถายทอด
ตัวตนตอคูสนทนาไดมากขึ้น ทําใหคูสนทนารับรูไดถึงความ
จริงใจ ไมวาจะเปนการกลาวใหกําลังใจในการทํางาน หรือ
กลาวคําขออภัยเมื่อเกิดความขัดแยง องคกรจึงควรสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานใช SM เปนสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในองคกร ไมวาจะเปนระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางเพ่ือนรวมงานในระนาบ
เดียวกัน เนื่องจากสมรรถภาพของ SM สามารถชวยสราง
ความรวมมือในการทํางานและจัดการปญหาความขัดแยง
ระหวางพนกังานในองคกรไดอยางมปีระสทิธภิาพดงัขอเสนอ
ที่กลาวไปในขางตน 
 อยางไรก็ตาม ปจจัยดานความสามารถและทัศนคติ
ตอการใชเทคโนโลยีสมัยใหม อาจสงผลตอประสิทธิภาพจาก
การใช SM ในการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือในการทํางาน
และการจัดการความขัดแยงระหวางพนักงานในองคกรได 
หากบุคคลขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือไม
นิยมใช Line หรือ SM อื่นๆ ในการสื่อสารเรื่องงาน รวมถึง
บริบทของการทํางานอื่นๆ อาจเปนตัวแปรที่สงผลใหระดับ
ความรวมมือในการทํางานและความสามารถในการจัดการ
ความขดัแยงระหวางบคุคลออกมาแตกตางกนั ซึง่เปนตัวแปร
ที่นักวิชาการผูสนใจสามารถศึกษาไดตอไปในอนาคต
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