
                                                                                              
 

The Power of Inspiration 
0การสื่อสารเพ่ือสรางพลังแหงแรงบันดาลใจของผูนํา 
 

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ                                                                                                                                      

                            
 

              เปนธรรมดา ในทุกชวงปลายป กอนเขาสูศักราชใหม กิจกรรมอีกอยางท่ีทํากันอยางตอเนือ่ง ก็หนีไม
พนการจัดทําแผนงานของปตอไป  ผูนําองคกรสวนใหญมักจะกําหนดและใหนโยบายขององคกร วาจะมี
เปาหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนไปในทิศทางใด รวมถึงการแจกแจงบ มอบหมายงานตางๆ     อีกประการหน่ึงท่ี
สําคัญเหนือกวาแผนท้ังปวงก็คือ ความสามารถของผูนําเอง ตั้งแตในระดับองคกรหรือระดับประเทศ    
โดยเฉพาะอยางยิง่ก็คือ ความสามารถของผูนําวาจะสรางแรงบันดาลใจไดมากนอยอยางไร นั่นแหละเปน
ตัวชี้วัด 
ท่ีตัวผูนาํเองไมอาจมองขาม 
                 บนเสนทางแหงความสําเร็จขององคกรช้ันนําท้ังหลาย เบ้ืองหลังแหงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  ไมวาจะ
เปนผลงาน วสัิยทัศน รูปแบบ การดําเนนิกิจการ การบริหารนั้น ลวนเกิดจากส่ิงสําคัญท่ีเรียกวาแรงบันดาลใจ 
ท้ังส้ิน  แรงบันดาลใจรวมกันขององคกรนี่แหละคือตัวขับเคล่ือนอันสําคัญใหเกิดส่ิงเหลานั้น ไมวาจะเปนใน
องคกรธุรกิจทางดานใดๆ ก็ตาม  
   ในขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจของผูนาํท่ีไดส่ือสารนบัวามีสวนสําคัญตอคุณภาพของเนื้อหาสาระ  
ควบคูไปกับความคิดสรางสรรคและผลงานท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จท้ังปวงได 
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อานุภาพแหงแรงบันดาลใจของผูนาํ 
 

มีผูนํามากมายทั้งท่ีประสบความสําเร็จและความลมเหลวในชีวิต ตางแสวงหาแรงบันดาลใจ ภายใต
สถานการณและความตองการท่ีแตกตางกนั ข้ึนอยูกับวาจะใชแรงบันดาลนั้นเพื่อส่ิงใด 

การส่ือสารแรงบันดาลใจมีผลกับผูคนมากมายท้ังภายในและภายนอกองคกรหลายวาระและเหตุการณ 
ยามท่ีตองเผชญิกับสถานการณแวดลอมท้ังความเสี่ยงและการแขงขันท่ีเขมขน แรงบันดาลใจเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ี
จะนําไปสูความสําเร็จท่ียิ่งขึน้ สําหรับนํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาหรือเปนแรงขับเคล่ือน การผอน
คลายความบนัเทิงหรือเพื่อคุณภาพ ชื่อเสียง การให การเผยแพร การแสวงหาการยอมรับจากสังคม ตลอดจน
วงการท่ีเก่ียวของ 

ในยามที่องคกรตองเผชิญกับความเส่ียง แรงบันดาลใจเปนส่ิงท่ีจะกอใหเกิดการยดึเหนี่ยว ความผูกพัน 
ความรับผิดชอบ พลังแหงการลุกข้ึนมาตอสู การมุงสูจุดหมายในดานตางๆ โดยใหแรงบันดาลใจเปนเคร่ืองมือ
ท่ีสําคัญในการบรรลุเปาหมายน้ันๆ ได  ข้ึนอยูกับแตละชวงเวลานัน้จะไดรับแรงบันดาลใจจากอะไร  หรือ
ตองการส่ือสารอะไรออกไป 
  
               แรงบันดาลใจเหลานั้นไดสะทอนผานการส่ือสารภาพลักษณขององคกร ดวยชิ้นงานโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ การติดตอสัมพันธรวมท้ังกิจกรรมท่ีมีตอสังคม การแสวงหาขอมูลตางๆ ลูกคา ผูบริโภค จึง
เปนโจทยท่ีสําคัญของผูนําองคกร 
 
ส่ือสารแรงบันดาลใจรวม เพื่อการขับเคล่ือนองคกร  
 
             ในสภาวะการณแหงการแขงขัน ตลอดจนความตองการของผูคนท่ีความแตกตางหลากหลายในสังคม
มีเพิ่มมากข้ึน คงปฏิเสธไมไดวา ความตองการขององคกรท้ังดานความสําเร็จทางธุรกิจ ช่ือเสียงและ 
ภาพลักษณ คือส่ิงท่ีจําเปน  ตางเปนท่ีแสวงหาและตองการไปใหถึงเปาหมาย  และดวยการใชแรงบันดาลใจ
รวมกันของบุคลากรเปนพลังผลักดันนับเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับการไปถึงจุดหมายขององคกร 

 หากมองในทัศนะของการส่ือสารแลวจะพบวาบทบาทหนาท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคัญของผูนํา นั่นคือการ
สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกันของทุกคนในองคกร ลดความแตกแยก ผานการส่ือสารในรูปแบบตางๆ อัน
จะหลอหลอมใหองคกรมีความชัดเจนตอเปาหมาย ทัศนคติ  ดังนัน้ผูนําจึงไมเพยีงแตตองส่ือสารนโยบาย  
ขาวสารขอมูลเทานั้น แตลึกลงไปยังจําเปนคนหา “แรงบันดาลใจ” ท่ีอยูภายใตสารตางๆ และส่ือสารออกมา 
เกิดเปนพลังมหาศาล และมีอานุภาพท่ียิ่งใหญในการโนมนาวทัศนติของพนักงานในองคกร ท่ีมีความแตกตาง
กันสูง    
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 ส่ิงท่ีจําเปนโดยเฉพาะในยามท่ีองคกรตองเผชิญกับปจจัยภายนอกท่ีเขมขน  ไมเพยีงแตการแจงขอมูล
ท่ีตองการใหกบัพนักงานใหรับทราบเทานั้น  หากแตยังตองสามารถกําหนดพฤตกิรรมท่ีดีใหกับพนักงานดวย 
ซ่ึงการจะทําเชนนั้นได ผูนําจะตองส่ือสาร คุณคา ความต้ังใจจริง และสัมผัสไดถึงบรรยากาศความรวมมือรวม
ใจของคนในองคกร จึงอาจะกลาวไดวาเปนการส่ือสารท่ีทําใหมองเห็นพลังในดานบวก มากกวาดานลบใน
มุมมองของการเพ่ิมผลกําไร หรือการขยายฐานลูกคา  ดังนั้น  แรงบันดาลใจจึงเปนสวนสําคัญในการสราง
ความสําเร็จดานพฤติกรรมในการส่ือสาร 

                   
 

 
 

สูเปาหมาย … ดวยการบริหารแรงบันดาลใจในองคกร 
 
                   แรงบันดาลใจนัน้สามารถเกิดข้ึนได ภายใตสภาวะการณท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับปจจยัตางๆ ท่ีราย
ลอมตัวเราและสังคมในแตละชวงเวลารวมถึงความปรารถนา ท่ีแตกตางกันออกไป 

แรงบันดาลใจจากเปาหมาย  ( Inspiration by Goal ) องคกรทุกแหง ตางมีเปาหมายท่ีแตกตางกัน 
บางแหงต้ังเปาหมายไวสูงเพือ่ความทาทายและตองการไปใหถึงซ่ึงจุดหมายน้ันใหได ขณะที่บางองคกร
ตั้งเปาหมายกลางๆ ดูความเปนไปได ไมสูงเกินไป ไมต่ําเกินไป เผ่ือสําหรับความไมสมหวังท่ีอาจเกิดข้ึนได  
ในขณะท่ีมีอีกหลายแหงท่ีประเมินศักยภาพของตนคอนขางนอยกวาท่ีควรจะเปน จึงต้ังเปาหมายนอยกวาท่ี
ควรจะเปน     

แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะต้ังเปาหมายไวสูงหรือตํ่าเพียงใด หากองคกรสามารถสรางแรงบรรดาลใจ
ใหพนกังานเหลานั้นเลือกท่ีจะตามหาจดุมุงหมายของตวัเองใหได  คนท่ีตั้งไวสูงอาจตองใชความพยายาม 
ทุมเท มากกวา แตความสําเร็จท่ีรออยูก็นบัเปนความคุมคาแหงการรอคอย  โดยมีแรงบันดาลใจคอยกระตุน มิ
ใหเกดิความทดทอ  แรงบันดาลใจจากเปาหมาย กอใหเกิดการวางตําแหนงท่ีเหมาะสมตรงกับเสนทางในการ
เขาถึงจุดมุงหมายขององคกร 
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                   แรงบันดาลใจจากตนแบบ ( Inspiration by Role Model)   การท่ีองคกรเลือกทิศทางขององคกรอ่ืน
ท่ีประสบความสําเร็จมาเปนแบบอยาง หรือผูบริหาร พนักงานท่ีมีความโดดเดนก็สามารถสรางความเปน
ตนแบบ กอใหเกิดความศรัทธา  เช่ือถือ ความรูสึกดังกลาว ยอมพัฒนาออกมาเปนความรูสึกท่ีตองการยึดถือไว
เปนแบบอยาง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจากความรูสึกท่ีมีตอประสบการณท่ีไดรับ  แลวแตวาจะเกดิข้ึนจากการรับรู
ขาวสาร การเขาไปมีสวนรวม การปฏิสัมพันธ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม แรงบันดาลใจจาก
ตนแบบ ยอมมีผลตอการใชชีวิต  การเลือกทางเดินใหกบัชีวิต ทัศนคติ  มุมมอง  ความคิด รวมถึงการตัดสินใจ
จากเร่ืองตางๆ ในทิศทางท่ีสอดคลองกับตนแบบ 
 
                   แรงบันดาลใจจากแรงกระตุน  ( Inspiration  by  Motivation ) การท่ีองคกรเลือกการใช เหตุการณ  
สถานการณ  ชวงจังหวะเวลา เง่ือนไขตางๆ สามารถทําใหพนกังานเกิดแรงบันดาลใจท่ีอาจไมไดมีการตั้งใจ
หรือเตรียมการเอาไวลวงหนา  เรียกวาเม่ือถึงเวลานั้นๆ  ก็สามารถทําใหเกดิแรงบันดาลใจได การใชแรง
บันดาลใจในลักษณะน้ีอาจนําไปใชในการตัดสินใจ  การเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีอาจมีความสําคัญตอ องคกรหรือ
สถาบันท่ีเกี่ยวของ เปนแรงบันดาลใจท่ีเกิดข้ึนจาการถูกการกระตุนใหเกิดข้ึน จงึตองอาศัยความรอบคอบ 
แมนยําและตองคํานึงถึงประสิทธิผล มากกวาแรงบันดาลใจอ่ืน นอกจากนีแ้รงบันดาลใจท่ีเกดิจากแรงกระตุน 
ยังครอบคลุมถึงการเลือกบริโภค การตัดสินใจภายใตขอมูลขาวสาร เนื้อหาสาระท่ีไดรับและฐานขอมูลในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาดวย 
 
                   แรงบันดาลใจท่ีเกิดขึ้นจากการขับเคล่ือน ( Inspiration by Dynamic ) เปนแรงบันดาลใจท่ีเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติ แลวแตจังหวะของชวงวิถีชีวิตวาในชวงนัน้จะพบเจอกับอะไรท่ีจะสงผลและมีอิทธิพลใน
ชวงเวลานัน้ๆ  แรงบันดาลใจท่ีเกดิจาการขับเคล่ือนนี้อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดบอย และมีผลตอองคกรใน
ชวงเวลาที่ไมยาวนัก 
 
แรงบันดาลใจขับเคล่ือนคน / คนขับเคล่ือนแรงบันดาลใจ 
 
              แรงบันดาลใจ มีความสําคัญสําหรับผูนํา ท้ังในแงของการเปนผูสรางและขับเคล่ีอนใหเกิดขึ้นท้ังกับ
ตนเองและพนักงานท้ังองคกร รวมถึงสรางการรับรูแรงบันดาลใจนั้นไปยังภายนอก สูผูรับสารในสังคมอีกเปน
จํานวนมาก 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในองคกรท่ีหลายๆ ฝายยังมองไมตรงจุดคือ ปญหาท่ีองคกรไมสามารถสรางการชีน้ํา
ใหพนักงานเกิดแรงบนัดาลใจรวมกันได  เนื่องจากมีพนกังานจํานวนมากยังทํางานโดยปราศจากเปาหมายหรือ
ทิศทาง  จึงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารอีกประการหนึ่ง ในการการขับเคล่ือนแรงบันดาลใจ      ใหปรากฏ
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               การจะบรรลุเปาหมายดังกลาวในสภาวการณท่ีตองเผชิญกับปจจัยตางๆ มากมาย ผูนําองคกร
จําเปนตองสรางแรงบันดาลใจขององคกรใหได และส่ือสารใหตรงกบัเปาหมาย ผานเนื้อหา วิธีการ ชองทาง
ตางๆ   ภายในองคกร เพื่อใหสามารถบริหาร จัดการ ควบคุม แรงบันดาลใจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
กอนท่ีจะส่ือสารออกไปยังผูเกี่ยวของภายนอก  
               หากคุณเปนผูนํา หรือมีสวนสําคัญตอการขับเคล่ือนขององคกร คําถามท่ีมีในขณะนี้ ก็คือ เราไดสราง
ตัวชี้วัดใหกับตัวเอง ในการสรางแรงบันดาลใจรวมใหเกิดขึ้น เพื่อเปนพลังแหงองคกร ดวยความทาทายนี้ แลว
หรือยัง 
 

 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 
               

 
 
 
 


	The Power of Inspiration
	การสื่อสารเพื่อสร้างพลังแห่งแรงบันดาลใจของผู้นำ
	              เป็นธรรมดา ในทุกช่วงปลายปี ก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ กิจกรรมอีกอย่างที่ทำกันอย่างต่อเนื่อง ก็หนีไม่พ้นการจัดทำแผนงานของปีต่อไป  ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่มักจะกำหนดและให้นโยบายขององค์กร ว่าจะมีเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนไปในทิศทางใด รวมถึงการแจกแจงบ มอบหมายงานต่างๆ     อีกประการหนึ่งที่สำคัญเหนือกว่าแผนทั้งปวงก็คือ ความสามารถของผู้นำเอง ตั้งแต่ในระดับองค์กรหรือระดับประเทศ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ความสามารถของผู้นำว่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากน้อยอย่างไร นั่นแหละเป็นตัวชี้วัด
	ที่ตัวผู้นำเองไม่อาจมองข้าม
	อานุภาพแห่งแรงบันดาลใจของผู้นำ
	สื่อสารแรงบันดาลใจร่วม เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร 
	สู่เป้าหมาย … ด้วยการบริหารแรงบันดาลใจในองค์กร
	แรงบันดาลใจขับเคลื่อนคน / คนขับเคลื่อนแรงบันดาลใจ


