
การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลของผูน้าํ

โดย...ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐานะวฒันา สุขวงศ์



ประเด็นสาํคญัในวนันี)

• ความแตกตา่งระหว่างบุคคล

• การตดิตอ่สื/อสารของผูน้าํ• การตดิตอ่สื/อสารของผูน้าํ

• การจดัการแบบมีสว่นรว่ม



การสื/อสาร 
เป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารงานเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารงาน



ความแตกตา่งระหว่างบุคคล
(Individual differences) 

• ปัจเจกบุคคล
     ลกัษณะเฉพาะของบุคคล    บุคคลแตล่ะคนมี     ลกัษณะเฉพาะของบุคคล    บุคคลแตล่ะคนมี

ลกัษณะเฉพาะที/แตกตา่งกนัไป  ภาษาเป็นสว่น
หนึ/งที/สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุปนิสยั อารมณ ์
รสนิยม ความคิด  แตล่ะคนจะมีวิธีพดู หรือใช้
ภาษาที/แตกตา่งกนั



ความแตกตา่งระหว่างบุคคล

* คณุสมบตัขิองบุคคลดา้นตา่งๆ ของบุคคล เช่น

สตปิัญญา อารมณ์ สงัคม

แตล่ะบุคคลจะมีคณุสมบตัเิฉพาะตวั ที/ทาํแตล่ะบุคคลจะมีคณุสมบตัเิฉพาะตวั ที/ทาํ
ใหแ้ตล่ะบุคคลแตกตา่งกนั



สาเหตขุองความแตกตา่ง

* ครอบครวั
* การเมือง
* การศึกษา* การศึกษา
* เศรษฐกิจ
* ภูมิศาสตร์



ครอบครวัมีอิทธิพลดา้น...

ทศันคติ

ค่านิยม

บุคลิกภาพบุคลิกภาพ

ลกัษณะนิสยั

แบบแผนของการบริโภค

การใชจ้า่ยและการประหยดั



    ทฤษฎีความแตกตา่งระหว่างบุคคล

       (Individual    Differences Theory)

เดอเฟลอร ์ De Flure  ไดเ้สนอหลกัการไวด้งันี)

1.  มนุษยม์ีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก ในองคป์ระกอบ1.  มนุษยม์ีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก ในองคป์ระกอบ
ทางจติวิทยาสว่นบุคคล

2.  ความแตกตา่ง บางสว่นมาจากลกัษณะแตกตา่งทาง
ชีวภาคหรือทางรา่งกายของแตล่ะบุคคล แตส่ว่น
ใหญม่าจากการเรยีนรู ้



 3.  มนุษยถ์ูกชุบเลี) ยงภายใตส้ถานการณต์า่งๆ จะ  
เปิดรบัความคิดเห็นแตกตา่งกนัไปอยา่งกวา้งขวาง

 4.  จากการเรยีนรูส้ิ/งแวดลอ้มทาํใหเ้กิดทศันคต ิ
ค่านิยม และความเชื/อที/รวมเป็นลกัษณะทาง
จติวิทยาส่วนบุคคลที/แตกตา่งกนัไป



ในแงข่องการทาํงาน

         ความแตกตา่งของบุคคลสง่ผลตอ่

• ความสามารถ 

• ความฉลาด

•• การแกป้ัญหา 

• ความรวดเรว็และแม่นยาํ

• การเห็น การฟัง การพดู การเขียน 

• ความอดทน

• ความเครียด 



สิ/งที/ทา้ทายผูน้าํจงึตอ้งสงัเกตความแตกตา่ง
ในผูป้ฏิบตังิานแตล่ะคน 

    จดัการกบับุคคลที/แตกตา่งกนั ปรบัพฤตกิรรม    จดัการกบับุคคลที/แตกตา่งกนั ปรบัพฤตกิรรม
เพื/อประโยชนแ์ละบรรลเุป้าหมายขององคก์ร



การตดิตอ่สื/อสารของผูน้าํ



•      ผูน้าํที/สื/อสารอยา่งมีประสิทธิผล ตอ้งสามารถ
สื/อสารวิสยัทศันข์องตน และวตัถุประสงคข์อง
องคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน รบัฟังความคิดเห็นขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน รบัฟังความคิดเห็นของ
พนกังานในองคก์ร และสื/อสารเพื/อกระตุน้ให้
พนกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานเพื/อบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร



การสื/อสาร 

* Everett M.Roger & F.Floyd Shoemaker    

การตดิตอ่สื/อสาร คือ กระบวนการซึ/งสารถูกสง่จากผูส้ง่
สารไปยงัผูร้บัสาร

* วิจติร ศรสีะอา้น การตดิตอ่สื/อสาร หมายถึง การสง่* วิจติร ศรสีะอา้น การตดิตอ่สื/อสาร หมายถึง การสง่
ข่าวสารจากผูห้นึ/งไปยงัอีกผูห้นึ/งหรือจากผูส้ง่สารไปยงั
ผูร้บัสาร กระบวนการสง่หรือถ่ายทอดจะตอ้งอาศยัช่อง
ทางการตดิตอ่และสญัลกัษณต์า่งๆ เพื/อใหถ้ึงผูร้บัอยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง



CommunicationCommunication

* การสื/อสาร คือ การมีความเขา้ใจรว่มกนัใน
สญัลกัษณท์ี/แสดงข่าวสาร (Wilbur Schramm

1997,P.13.) 

* การสื/อสารคือกระบวนการถ่ายทอด และหรอื
แลกเปลี/ยนสารเพื/อสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
ความเขา้ใจระหว่างกนั 



วตัถุประสงคข์องการสื/อสาร

- เพื/อแจง้ใหท้ราบหรอืเพื/อทราบ

- เพื/อสอนหรอืใหก้ารศึกษา- เพื/อสอนหรอืใหก้ารศึกษา

- เพื/อสรา้งความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง

- เพื/อเสนอหรือชกัจูงใจ



      ประเภทของการสื/อสารประเภทของการสื/อสาร

Intrapersonal

Group Communication

Interpersonal

Mass Communication

Advertising/Public Relations



กระบวนการสื/อสาร 

(Communication Process)
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Source
ผู้ส่งสาร

Message
สาร 

หมายถงึ  แหล่งข้อมูล

หมายถงึ   เนื 5อหาข้อมูลข่าวสารที9จะนําเสนอ

C

R

E

สาร 
Channel

ช่องทางการสื9อสาร

Receiver/Audience 
ผู้รับสาร

Effect
ผลการสื9อสาร

หมายถงึ  สื�อที�องค์กรเลือกใช้เช่น  สื�อมวลชน  สื�อบคุคล 

หมายถงึ  พนักงาน ลูกน้อง ผู้เกี9ยวข้อง 

หมายถงึ  ผลของการสื9อสารที9เกิดขึ 5นแก่ผู้รับสาร 



จดุมุ่งหมายของการสื/อสารสาํหรบัผูน้าํ

�@ เพื/อยนืยนัและยํ)าจดุยนื วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของ
องคก์รองคก์ร

�@ กระตุน้การเปลี/ยนแปลงองคก์ร
�@ ชี) ประเด็นนาํไปสู่การปฏิบตัิ
�@ กระตุน้ความสามารถขององคก์ร
�@ สรา้งสิ/งแวดลอ้มที/แรงจงูใจสามารถเตบิโตได้



-ความเชื/อถือได้

-ความเหมาะสม

-มีเนื) อหาสาระ

  หลกัการตดิตอ่สื/อสารที/ดี

-ความสมํ /าเสมอและความตอ่เนื/อง

-ช่องทางข่าวสาร

-ความสามารถของผูร้บัสาร

-ความชดัเจนของข่าวสาร



    การสื/อสารระหว่างบุคคล

*  เป็นกิจกรรมที/เกี/ยวขอ้งกบับุคคลตั)งแตส่อง
คนขึ) นไป  ตดิตอ่กนั จะทาํใหท้ั)งสองฝ่ายมีความ
เขา้ใจกนัและรบัรูข้อ้มูลตา่งๆ เขา้ใจกนัและรบัรูข้อ้มูลตา่งๆ 

*  คนที/ขาดการสื/อสารระหว่างบุคคลจะเป็นคน
ปรบัตวัยากและมีปัญหา



    การสื/อสารระหว่างบุคคลการสื/อสารระหว่างบุคคล

• การเผชิญหนา้          *  โทรศพัท์

• ประชุมกลุ่ม *  การนาํเสนอ

• บนัทึกขอ้ความ *  โทรสาร• บนัทึกขอ้ความ *  โทรสาร

• จุลสาร *  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

• การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทศัน ์

   (Video Conference)



  ลกัษณะการสื/อสารระหว่างบุคคลที/ดึงดดูใจ

• ความมีเสน่ห ์  (Attractiveness)

• ความใกลเ้คียงกนั  (Proximity)

• ความตรงกนัขา้มกนั  (Reinforcement)• ความตรงกนัขา้มกนั  (Reinforcement)

• ความคลา้ยกนั  (Similarity)

• ความส่งเสรมิซึ/งกนัและกนั  (Complementary)



- เป็นเครื/องมือของผูบ้ริหารในการบริหารงาน

- เป็นเครื/องมือที/ช่วยสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรตา่งๆ

-

  การสื/อสารภายในองคก์ร

- การช่วยกนัปฏิบตัภิารกิจขององคก์รและมี
การประสานงานระหว่างกนั

- การช่วยใหเ้กิดการพฒันาและการทาํงานที/มี
ประสิทธิภาพ



การสื/อสารภายในองคก์ร

ผูส้ง่สาร
Sources

เขา้รหสั
Encoding

ถอดรหสั
Decoding

ผูร้บัสาร
Receivers

ข่าวสาร
Message

สื/อ

MediasMedias

สิ/งรบกวน
Noiseผลสะทอ้นกลบั

Feedback

การตอบสนอง
Response



      การไหลของข่าวสารภายในองคก์รการไหลของข่าวสารภายในองคก์ร
Communication Flow in OrganizationCommunication Flow in Organization

1.  Downward  Communication  : การไหลของข่าวสารจาก
ระดบับนสูร่ะดบัลา่ง   ไดแ้ก่  คาํสั /ง  แนวนโยบาย  
กฎระเบียบ  ขอ้แนะนาํ ในการปฏิบตังิานจากผูบ้ริหาร

ผูบ้รหิาร

พนกังานคาํสั /ง
นโยบาย

กฎระเบียบ
ขอ้แนะนาํ

ผูบ้รหิาร



2.  Upward  Communication   :   การไหลของข่าวสารจาก
ระดบัลา่งสูร่ะดบับน ไดแ้ก่  ขอ้คิดเห็น    ขอ้เสนอ   หรอื  
ขอ้เรียกรอ้งจากพนกังาน  และขอ้ควรปรบัปรุงเกี/ยวกบั
การปฏิบตังิาน            

ขอ้ปรบัปรุง
ผูบ้ริหาร

พนกังาน

ขอ้คิดเห็น
ขอ้เสนอ

ขอ้เรียกรอ้ง
ขอ้ปรบัปรุง



3.  Lateral  or  Horizontal Communication :  การไหล
ของข่าวสารในระดบัเดียวกนัเกิดขึ) นในระหว่าง
พนกังานในระดบัเดียวกนั   เพื/อเชื/อมความสมัพนัธ์
อนัดีระหว่างคนในองคก์ร

ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร

พนกังาน พนกังาน



   ทิศทางของการตดิตอ่สื/อสารขององคก์าร

การสื/อสารจากบนลงลา่งการสื/อสารจากบนลงลา่ง การติดต่อสื�อสารการติดต่อสื�อสาร
จากล่างขึ� นบนจากล่างขึ� นบน

30
การตดิตอ่สื/อสารตามแนวนอนการตดิตอ่สื/อสารตามแนวนอน การตดิตอ่สื/อสารขา้มสายงานการตดิตอ่สื/อสารขา้มสายงาน



  เครอืข่ายการสื/อสารเครอืข่ายการสื/อสาร
Communication   NetworkCommunication   Network

• เครือข่ายการสื/อสารเป็น  ช่องทางการสื/อสาร• เครือข่ายการสื/อสารเป็น  ช่องทางการสื/อสาร
ภายในองคก์ร  โดยการถ่ายทอดข่าวสารจาก
บุคคลหนึ/งไปยงัอีกคนหนึ/งตามลาํดบัชั)นของ
องคก์ร   



1.    เครือข่ายการสื/อสาร
อยา่งเป็นทางการ   

      เป็นการสื/อสารตาม
ระเบียบแบบแผนที/

2.  เครือข่ายการสื/อสารอยา่ง
ไม่เป็นทางการ 

        เป็นลกัษณะการสื/อสาร
ระหว่างบุคคลอยา่งไม่เป็น

เครอืข่ายการสื/อสารแบ่งออกเป็น   2  ลกัษณะ

ระเบียบแบบแผนที/
องคก์ร กาํหนดขึ) น   เช่น    
บนัทึก  สิ/งพิมพ ์ รายงาน 

   ประจาํปี   การแถลงข่าว
   

ระหว่างบุคคลอยา่งไม่เป็น
แบบแผน   เช่น   การพดูคยุ
ซุบซิบ  เลา่เรื/องเบื) องหลงั
การทาํงานหรือ  การสงัเกต 
วิธีการปฏิบตัติวัของสมาชิก



รูปแบบของเครอืข่ายการสื/อสารภายในองคก์ร รูปแบบของเครอืข่ายการสื/อสารภายในองคก์ร ((5 5 รูปแบบรูปแบบ))

1.  แบบวงกลม CIRCLE  

     เป็นการสื/อสารภายในองคก์รแบบไม่มีผูน้าํ   คน
ในองคก์รมีความเทา่เทียมกนัในการกระจายข่าวสารในองคก์รมีความเทา่เทียมกนัในการกระจายข่าวสาร
มีอาํนาจและอิทธิพลตอ่กลุ่มอยา่งเสมอภาค



ขอ้ดี  - เป็นการสื/อสารแบบประชาธิปไตย

  - เหมาะกบัการแลกเปลี/ยนความคิดเห็น

ขอ้เสีย - ใชเ้วลามาก

            - ไม่เหมาะกบัการตดัสินปัญหาโดยเรว็



2.  แบบวงลอ้ (WHEEL) 

เป็นการสื/อสารที/มีผูน้าํชดัเจน  อาํนาจการควบคมุ
การสื/อสารอยูท่ี/ศูนยก์ลาง[ very  centralized ]  คือ  
ผูน้าํ   



ขอ้ดี  - ผูบ้รหิารจะเป็นศูนยก์ลางของการสื/อสาร

     - ลดความเชื/องชา้ของการสื/อสารจากบนลงล่าง

ขอ้เสีย  - เป็นการรวมอาํนาจ รบัขอ้มูล และตดัสินใจขอ้เสีย  - เป็นการรวมอาํนาจ รบัขอ้มูล และตดัสินใจ

               เพียงคนเดียง



3. แบบลกูโซ่  CHAIN 

เป็นการสื/อสารที/คลา้ยกบัแบบ CIRCLE  แตต่า่งกนั
ที/ผูส้ื/อสารคนสุดทา้ยสามารถสื/อสารกบัคนคนเดียว….

การสื/อสารรูปแบบนี) ไม่มีผูน้าํที/ชดัเจน    แตต่าํแหน่ง
ตรงกลางน่าจะมีความเป็นผูน้าํมากกว่าตาํแหน่งอื/นตรงกลางน่าจะมีความเป็นผูน้าํมากกว่าตาํแหน่งอื/น



“

ขอ้ดี - ขอ้มูลน่าจะมาจากแหล่งที/เชื/อถือได้

ขอ้เสีย- อาจจะเชื/องชา้เพราะสื/อสารคลา้ยกบับนลงล่างขอ้เสีย- อาจจะเชื/องชา้เพราะสื/อสารคลา้ยกบับนลงล่าง



4. แบบ THE  Y     

       เป็นการสื/อสารที/มีความเป็นศูนยก์ลางนอ้ยกว่า
แบบ  WHEEL  แตเ่ป็นการสื/อสารที/มีผูน้าํที/ชดัเจน
และมีผูน้าํคนที/ 2  แสดงบทบาทเพิ/มขึ) น   สมาชิก
สามารถรบัและส่งข่าวสารไดจ้ากผูน้าํทั)ง 2 คนสามารถรบัและส่งข่าวสารไดจ้ากผูน้าํทั)ง 2 คน



 เป็นการสื/อสารที/มีขอ้มูลเขา้-ออกได้

 ขอ้ดี – ขอ้มูลเขา้ถึงผูบ้รหิารได ้2 ทาง

 ขอ้เสีย- อาจเกิดความสบัสนได้ ขอ้เสีย- อาจเกิดความสบัสนได้



• 5.  แบบ ALL - CHANNEL  

        หรอื  ที/เรยีกว่า    THE  STAR ….เป็นการสื/อสาร
ที/สมาชิกมีความเทา่เทียมกนัในการสื/อสาร  ทาํให้
สมาชิกสามารถสื/อสารกนัไดทุ้กทิศทุกทาง   ก่อใหเ้กิด
การสื/อสารในวงกวา้งการสื/อสารในวงกวา้ง



สมาชิกเท่าเทียมกนัในการสื/อสารทาํใหส้ื/อสารกนัได้
ทุกทิศทาง”

ขอ้ดี  - ขอ้มูลกระจายไปไดห้ลายทิศทาง

ขอ้เสีย  - อาจตอ้งใชเ้วลามากขึ) น



แนวทางในการสื/อสารที/มีประสิทธิภาพ

• 5 W + 1 H

. ทาํไมเราจะตอ้งสื/อสาร (Why)

. เราตอ้งการใหเ้ขารูอ้ะไร(What). เราตอ้งการใหเ้ขารูอ้ะไร(What)

. เรากาํลงัจะสื/อสารกบัใคร(Who)

. เรากาํหนดกลยุทธ ์หรอืวิธีการในการ
สื/อสารเอาไวอ้ยา่งไร(How)

. จะใชส้ถานที/ที/ไหนดี (Where)

. จะใชเ้วลาไหนดี(When)



ปัญหาการสื/อสารระหว่างบุคคล

•  สื/อสารดว้ยศพัทเ์ทคนิคมากเกินไป

• สื/อสารผ่านตวักลาง, ตวัแทนบ่อยๆ• สื/อสารผ่านตวักลาง, ตวัแทนบ่อยๆ

• ประชุมแบบทางเดียว / ไม่มีสว่นรว่ม

•       ขอ้มูลนอ้ยเกินไป



ปัญหาการสื/อสารองคก์รไปไม่ทั /วถึง

- สื/อสารแลว้ไม่ตดิตาม

- สื/อสารแลว้ไม่นาํไปปฏิบตัิ- สื/อสารแลว้ไม่นาํไปปฏิบตัิ

- สื/อสารล่าชา้ ฉิวเฉียดหรือดว่นทุกครั)ง



  การแกไ้ขปัญหาจากการตดิตอ่สื/อสารการแกไ้ขปัญหาจากการตดิตอ่สื/อสาร

*   ใหโ้อกาสผูร้บัข่าวสารโตต้อบ

*   ใชภ้าษาง่าย ๆ ทั)งการเขียนและพูด

*   ข่าวสารที/ส่งออกไปตอ้งชดัเจน*   ข่าวสารที/ส่งออกไปตอ้งชดัเจน

*   ตั)งใจรบัฟัง

*   ระงบัอารมณค์วามรูส้ึก

*   สงัเกตอากปักิริยาของคู่สนทนา

*    วางแผน/ตดิตาม



  การจดัการแบบมีสว่นรว่ม



• การจดัการแบบมีสว่นรว่มเป็นการจงูใจ

  ใหผู้ร้ว่มปฏิบตังิานในองคก์ารไดม้ีสว่นรว่ม

  ในการตดัสินใจ ความรบัผิดชอบ และรว่มมือ  ในการตดัสินใจ ความรบัผิดชอบ และรว่มมือ
ในการพฒันาปฏิบตัดิว้ยความเตม็ใจ



หนงัสือ The Essential Drucker

• ทุกคนในองคก์รตอ้งหมั /นคิดสรา้งสรรค ์ทุกคนมี
สิทธิPคิดไดไ้ม่จาํเพาะเจาะจงว่าจะตอ้งเป็นซีอีโอ สิทธิPคิดไดไ้ม่จาํเพาะเจาะจงว่าจะตอ้งเป็นซีอีโอ 
ตอ้งกลา้คิดและกลา้ลม้เหลว 



• องคก์รจะตอ้งเดินไปในแนวทางของการเรยีนรู ้หรอื 
learning organization การทาํงานของทุกคนตอ้ง
มองเป้าหมายเดียวกนัขององคก์ร ถึงแมแ้ตล่ะฝ่าย
จะมีหนา้ที/ตา่งกนั ก็ตอ้งทาํงานเชื/อมกนัเหมือนวงจะมีหนา้ที/ตา่งกนั ก็ตอ้งทาํงานเชื/อมกนัเหมือนวง
ออเคสตรา้ มีโนต้ในการสีไวโอลิน มีโนต้
สาํหรบักีตา้ร ์ทุกคนตอ้งเล่นเพลงเดียวกนั ถึงแมจ้ะ
มี conductor หรอืไม่มี ก็จะไม่มีความหมาย 



HR กบัความเป็นเลิศขององคก์ร

โดย ผูจ้ดัการ 360 องศา รายสปัดาห ์17 มีนาคม 2554

HPO คือองคก์ารที/สามารถดาํเนินการใหไ้ดผ้ลทาง
ธุรกิจตามที/วางแผนไว ้และมีความสามารถเป็นเลิศในการ
แข่งขนัเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะธุรกิจจะตกอยูใ่น
ธุรกิจตามที/วางแผนไว ้และมีความสามารถเป็นเลิศในการ
แข่งขนัเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะธุรกิจจะตกอยูใ่น
สถานการณใ์ดก็ตาม

ปัจจยัหลกัที/ก่อใหเ้กิดผลการปฏิบตังิานอนัยอดเยี/ยม
อยา่งยั /งยนื ที/ไดช้ื/อว่าเป็นองคก์ารที/มีความเป็นเลิศ ประกอบ
ไปดว้ย



- ผูบ้ริหารอาวุโสมีความเขา้ใจในสภาพการณข์องตลาดอยา่ง
ลึกซึ) งและถ่องแท้

- วิสยัทศันแ์ละกลยุทธส์อดประสานกบัสภาพการณข์อง
ตลาดเป็นอยา่งดี

- การบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสนบัสนุนวิสยัทศันแ์ละกล การบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสนบัสนุนวิสยัทศันแ์ละกล
ยุทธข์ององคก์ร

- ทกัษะและพฤตกิรรมของพนกังานเหมาะสมกบัที/องคก์าร
และตลาดตอ้งการ

- ระบบและกระบวนการบริหารจดัการตา่งๆมีประสิทธิภาพ
เป็นอยา่งดี และเชื/อถือได้



      บรษิทั ทาวเวอรส์ วทัสนั ไดศ้ึกษาถึง
องคก์ารที/เป็นองคก์ารที/มีความเป็นเลิศ 
(Best in Class) (Best in Class) 

       โดยพิจารณาจาก 2 มิต ิคือ



1.องคก์ารที/มีผลการปฏิบตังิานยอดเยี/ยม สรา้ง
รายไดสู้ง มีผลประกอบการอนัยอดเยี/ยม

2.องคก์ารที/มีการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากร
มนุษยท์ี/เป็น Best in Class โดยพิจารณาจากความรู ้มนุษยท์ี/เป็น Best in Class โดยพิจารณาจากความรู ้
และความสามารถ ในการบรหิารจดัการงาน HR 

ในระดบัโลก



         โดยตั)งคาํถามว่า “บรษิทัของท่านจะรอดพน้
ภาวะวิกฤตแิละอยูร่อดมาไดเ้ป็นอยา่งดีเนื/องจาก
ปัจจยัอะไรบา้ง” 

         คาํตอบ 10 อนัดบัแรกที/ไดร้บัจากบรษิทัตา่งๆ 
เนื/องมาจาก



1.การสื/อสาร (Communication)

2.ภาวะผูน้าํ (Leadership)

3.ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness)3.ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness)

4.ภาพลกัษณข์ององคก์าร (Image)

5.การจา่ยรางวลัค่าตอบแทน (Rewards)



6.การพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพ(Career 

Development)

7.มุ่งเนน้ลกูคา้เป็นหลกั(Customer Focus)

8.การประเมินผลการปฏิบตังิาน(Performance Evaluation)8.การประเมินผลการปฏิบตังิาน(Performance Evaluation)

9.การฝึกอบรม(Training)

10.ความผกูพนัของพนกังานภายในองคก์าร(Engagement)



ประโยชนข์องการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม

• ช่วยสรา้งความสามคัคี

• ช่วยใหท้ราบถึงความตอ้งการขององคก์ารทั)งหมด 

• ช่วยเพิ/มพนูประสิทธิภาพการทาํงานใหสู้งขึ) น ลด• ช่วยเพิ/มพนูประสิทธิภาพการทาํงานใหสู้งขึ) น ลด
ความเฉื/อยชาในการทาํงาน การยา้ยงานและการ
หยุดงาน 



• ช่วยลดความขดัแยง้ และการตอ่ตา้นจากพนกังาน
ระดบัล่าง 

• ช่วยสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน และทาํให้• ช่วยสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน และทาํให้
สุขภาพจติในองคก์ารดีขึ) น 

• ช่วยเพิ/มผลผลิตในองคก์ร 

• สรา้งหลกัประชาธิปไตยใหเ้กิดขึ) นในองคก์าร 



• ช่วยลดค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน ใชท้รพัยากร
อยา่งประหยดัและทะนุถนอม 

• ทาํใหพ้นกังานรูส้ึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ/งขององคก์าร • ทาํใหพ้นกังานรูส้ึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ/งขององคก์าร 

• เป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ที/ของผูบ้งัคบับญัชา ใน
ดา้นการควบคมุงานใหล้ดนอ้ยลง และทาํใหผ้ลงาน
ดีชึ) น 



ICO (Integrated Organization Communication)

              การสื/อสารองคก์รแบบบูรณาการ

  ไดแ้นวคิดมาจากดา้นการสื�อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
IMC:Integrated Maketing CommunicationsIMC:Integrated Maketing Communications

การสื/อสารในองคก์ร ในรูปแบบและวิธีการที/
หลากหลายผสมกนั มีทางเลือกในการสื/อสารตา่งๆ 
ในองคก์รมีหลายวิธีดงันี)  



1. การปฐมนิเทศ

2. การประชุม

3. การฝึกอบรม สมัมนา ดงูาน

4. จดหมายข่าว

5.5. หนงัสือเวียน

6. ป้ายประกาศ

7. บอรด์นิทรรศการ

8. วารสาร



10. เกม

11. กิจกรรม

12. การบอกกลา่ว บอกตอ่

13. บล็อก

14. เว็บไซต์14. เว็บไซต์

15. อินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต

16. เฟซบุค้

17. ทวิตเตอร์



18. ทีวี/วีดิทศัน์

19. วิทยุ

20. สื/อกลางแจง้

21. แถลงข่าว

22. กลอ่งรบัความคิดเห็น22. กลอ่งรบัความคิดเห็น

23. เวทีประชาพิจารณ์

24. การสอน/การโคช้

25. การตกัเตอืน



27. การตกัเตอืน/ลงโทษ

28. ชมเชย/ใหร้างวลั

29. จดัตั)งชมรม

30. KM

31. ระดมสมอง

32. ใช ้Presenter/ตวัแทน

33. จดัอีเวน้ท์

           ฯลฯ



     ทกัษะการสื/อสารเป็นหวัใจของผูน้าํ ผูต้าม
จะทาํตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความตอ้งการ
หรอืไม่นั)น ขึ) นกบัการสื/อสารของผูน้าํเป็นหรอืไม่นั)น ขึ) นกบัการสื/อสารของผูน้าํเป็น
สาํคญั



สื/อสารไดอ้ยา่งดี

• ไม่ว่าเรื/องยากแค่ไหน ก็ตอ้งสามารถสื/อสารใหท้ั)งคน
ฉลาดและไม่ฉลาดเขา้ใจไดค้รบถว้น ทกัษะ การพดู การ
เขียน การตคีวามหมาย 

• ตอ้งรูจ้กัว่าคนที/เราสื/อสารดว้ยนั)นมีความสามารถ• ตอ้งรูจ้กัว่าคนที/เราสื/อสารดว้ยนั)นมีความสามารถ
เช่นใด จะสื/อสารอยา่งไร

•      เพื/อใหค้นหมู่มากเขา้ใจไดอ้ยา่งพรอ้มกนั และตรงกบั
ที/เราตอ้งการ



ผูน้าํดี   สรา้งได ้ไม่ยากนกั       ถา้รูจ้กั การให ้ มกัไดผ้ล 

ใหอ้ภยั ใหค้วามรกั ใหเ้กียรตคิน    อยา่ยกตน ข่มใคร มนัไม่ดี 

จะพดูจา น่าฟัง ยงัประโยชน ์       ไม่กลา่วโทษ ผูใ้ด ใหห้มองศร ี

รูค้ณุคน แทนคณุทา่น ในทนัที        อยา่ย ํ /าย ีเหยยีดหยาม ประณามคนรูค้ณุคน แทนคณุทา่น ในทนัที        อยา่ย ํ /าย ีเหยยีดหยาม ประณามคน

เริ/มดว้ยเรา จรงิใจ ใหเ้ขาก่อน        ผลสะทอ้น ก็จะมี ทวีผล 

ยิ/งดว้ยเรา เอาใจ เขาใสต่น        จะเกิดผล มากมิตร สนิทนาน



     ผกูสนิท    ชิดเชื) อ    นี/เหลือยาก

 ถึงเหล็กฟาก    ผูกไว ้    ก็ไม่มั /น

 จะเป่าดว้ย    มนตเ์สก    ลงเลขยนัต์

 ก็ไม่มั /น     เหมือนผูกไว ้ ดว้ยไมตรี

     ผกูสนิท    ชิดเชื) อ    นี/เหลือยาก

 ถึงเหล็กฟาก    ผูกไว ้    ก็ไม่มั /น

 จะเป่าดว้ย    มนตเ์สก    ลงเลขยนัต์

 ก็ไม่มั /น     เหมือนผูกไว ้ ดว้ยไมตรี ก็ไม่มั /น     เหมือนผูกไว ้ ดว้ยไมตรี ก็ไม่มั /น     เหมือนผูกไว ้ ดว้ยไมตรี

สุนทรภู่สุนทรภู่



The End
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