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              เป็นธรรมดา ในทุกช่วงปลายปี ก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ กจิกรรมอกีอย่างทีท่ ากนัอย่างต่อเน่ือง กห็นีไม่
พ้นการจัดท าแผนงานของปีต่อไป  ผู้น าองค์กรส่วนใหญ่มักจะก าหนดและให้นโยบายขององค์กร ว่าจะมี
เป้าหมาย ทศิทางการขับเคลือ่นไปในทศิทางใด รวมถึงการแจกแจงบ มอบหมายงานต่างๆ     อกีประการหน่ึงที่
ส าคัญเหนือกว่าแผนทั้งปวงกค็ือ ความสามารถของผู้น าเอง ตั้งแต่ในระดับองค์กรหรือระดับประเทศ    
โดยเฉพาะอย่างยิง่กค็ือ ความสามารถของผู้น าว่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากน้อยอย่างไร น่ันแหละเป็น
ตัวช้ีวดั 
ทีต่ัวผู้น าเองไม่อาจมองข้าม 
                 บนเส้นทางแห่งความส าเร็จขององคก์รชั้นน าทั้งหลาย เบ้ืองหลงัแห่งความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน  ไม่วา่จะ
เป็นผลงาน วสิัยทศัน์ รูปแบบ การด าเนินกิจการ การบริหารนั้น  ลว้นเกิดจากส่ิงส าคญัท่ีเรียกวา่แรงบนัดาลใจ 
ทั้งส้ิน  แรงบนัดาลใจร่วม กนัขององคก์รน่ีแหละคือตวัขบัเคล่ือนอนัส าคญัใหเ้กิดส่ิงเหล่านั้น ไม่วา่จะเป็นใน
องคก์รธุรกิจทางดา้นใดๆ ก็ตาม  
   ในขณะเดียวกนั แรงบนัดาลใจของผูน้ าท่ีไดส่ื้อสารนบัวา่มีส่วนส าคญัต่อคุณภาพของเน้ือหาสาระ  
ควบคู่ไปกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละผลงานท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จทั้งปวงได ้

  



2 

                 
อานุภาพแห่งแรงบันดาลใจของผู้น า 
 

มีผูน้  ามากมายทั้งท่ีประสบความส าเร็จและความลม้เหลวในชีวติ ต่างแสวงหาแรงบนัดาลใจ ภายใต้
สถานการณ์และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวา่จะใชแ้รงบนัดาลนั้นเพื่อส่ิงใด 

การส่ือสารแรงบันดาลใจมีผลกบัผู้คนมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายวาระและเหตุการณ์ 
ยามทีต้่องเผชิญกบัสถานการณ์แวดล้อมทั้งความเส่ียงและการแข่งขันทีเ่ข้มข้น แรงบันดาลใจเป็นส่ิงทีส่ าคัญที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จทีย่ิง่ขึน้ ส าหรับน ามาพฒันา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาหรือเป็นแรงขับเคลือ่น การผ่อน
คลายความบันเทงิหรือเพือ่คุณภาพ ช่ือเสียง การให้ การเผยแพร่ การแสวงหาการยอมรับจากสังคม ตลอดจน
วงการทีเ่กีย่วข้อง 

ในยามท่ีองคก์รตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง แรงบนัดาลใจเป็นส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดการยดึเหน่ียว ความผกูพนั 
ความรับผดิชอบ พลงัแห่งการลุกข้ึนมาต่อสู้ การมุ่ง สู่จุดหมายในดา้นต่างๆ โดยใหแ้รงบนัดาลใจเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได ้ ข้ึนอยูก่บัแต่ละช่วงเวลานั้นจะไดรั้บแรงบนัดาลใจจากอะไร  หรือ
ตอ้งการส่ือสารอะไรออกไป 
  
               แรงบนัดาลใจเหล่านั้นไดส้ะทอ้นผา่นการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์ร ดว้ ยช้ินงานโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การติดต่อสัมพนัธ์รวมทั้งกิจกรรมท่ีมีต่อสังคม การแสวงหาขอ้มูลต่างๆ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค จึง
เป็นโจทยท่ี์ส าคญัของผูน้ าองคก์ร 
 
ส่ือสารแรงบันดาลใจร่วม เพือ่การขับเคลือ่นองค์กร  
 
             ในสภาวะการณ์แห่งการแข่งขนั ตลอดจนความตอ้งการขอ งผูค้นท่ีความแตกต่างหลากหลายในสังคม
มีเพิ่มมากข้ึน คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ ความตอ้งการขององคก์รทั้งดา้นความส าเร็จทางธุรกิจ ช่ือเสียงและ 
ภาพลกัษณ์ คือส่ิงท่ีจ  าเป็น  ต่างเป็นท่ีแสวงหาและตอ้งการไปใหถึ้งเป้าหมาย  และดว้ยการใช้ แรงบนัดาลใจ
ร่วมกนัของบุคลากรเป็นพลงัผลกัดนันบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ยวดส าหรับการไปถึงจุดหมายขององคก์ร 

 หากมองในทศันะของการส่ือสารแลว้จะพบวา่บทบาทหนา้ท่ีหน่ึงท่ีมีความส าคญัของผูน้ า นัน่คือการ
สร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของทุกคนในองคก์ร ลดความแตกแยก ผา่นการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อนั
จะหล่อหลอมใหอ้งคก์รมีความชดัเจนต่อเป้าหมาย ทศันคติ  ดงันั้นผูน้ าจึงไม่เพียงแต่ตอ้งส่ือสารนโยบาย  
ข่าวสารขอ้มูลเท่านั้น แต่ลึกลงไปยงัจ าเป็นคน้หา “แรงบนัดาลใจ” ท่ีอยูภ่ายใตส้ารต่างๆ และส่ือสารออกมา 
เกิดเป็นพลงัมหาศาล และมีอานุภาพท่ียิง่ใหญ่ในการโนม้นา้วทศันติของพนกังานในอง คก์ร ท่ีมีความแตกต่าง
กนัสูง    



3 

 ส่ิงท่ีจ  าเป็นโดยเฉพาะในยามท่ีองคก์รตอ้งเผชิญกบัปัจจยัภายนอกท่ีเขม้ขน้  ไม่เพียงแต่การแจง้ขอ้มูล
ท่ีตอ้งการใหก้บัพนกังานใหรั้บทราบเท่านั้น  หากแต่ยงัตอ้งสามารถก าหนดพฤติกรรมท่ีดีใหก้บัพนกังานดว้ย 
ซ่ึงการจะท าเช่นนั้นได ้ผูน้  าจะต้องส่ือสาร คุณค่า ความตั้งใจจริง และสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศความร่วมมือร่วม
ใจของคนในองคก์ร จึงอาจะกล่าวไดว้า่เป็นการส่ือสารท่ีท าใหม้องเห็นพลงัในดา้นบวก มากกวา่ดา้นลบใน
มุมมองของการเพิ่มผลก าไร หรือการขยายฐานลูกคา้  ดงันั้น  แรงบนัดาลใจจึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
ความส าเร็จดา้นพฤติกรรมในการส่ือสาร 

                   
 

 
 

สู่เป้าหมาย … ด้วยการบริหารแรงบันดาลใจในองค์กร 
 
                   แรงบนัดาลใจนั้นสามารถเกิดข้ึนได ้ภายใตส้ภาวะการณ์ท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ท่ีราย
ลอ้มตวัเราและสังคมในแต่ละช่วงเวลารวมถึงความปรารถนา ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

แรงบันดาลใจจากเป้าหมาย  ( Inspiration by Goal ) องคก์รทุกแห่ง ต่างมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
บางแห่งตั้งเป้าหมายไวสู้งเพื่อความทา้ทายและตอ้งการไปใหถึ้งซ่ึงจุดหมายนั้นใหไ้ด ้ขณะท่ีบางองคก์ร
ตั้งเป้าหมายกลางๆ ดูความเป็นไปได ้ไม่สูงเกิ นไป ไม่ต ่าเกินไป เผือ่ส าหรับความไม่สมหวงัท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
ในขณะท่ีมีอีกหลายแห่งท่ีประเมินศกัยภาพของตนค่อนขา้งนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น จึงตั้งเป้าหมายนอ้ยกวา่ท่ี
ควรจะเป็น     

แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะตั้งเป้าหมายไวสู้งหรือต ่าเพียงใด หากองคก์รสามารถสร้างแรงบรรดาลใจ
ใหพ้นกังานเหล่านั้นเลือกท่ีจะตามหาจุดมุ่งหมายของตวัเองใหไ้ด ้ คนท่ีตั้งไวสู้งอาจตอ้งใชค้วามพยายาม 
ทุ่มเท มากกวา่ แต่ความส าเร็จท่ีรออยูก่็นบัเป็นความคุม้ค่าแห่งการรอคอย  โดยมีแรงบนัดาลใจคอยกระตุน้ มิ
ใหเ้กิดความทดทอ้  แรงบนัดาลใจจากเป้าหมาย ก่อใหเ้กิดการ วางต าแหน่งท่ีเหมาะสมตรงกบัเส้นทางในการ
เขา้ถึงจุดมุ่งหมายขององคก์ร 
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                   แรงบันดาลใจจากต้นแบบ ( Inspiration by Role Model)   การท่ีองคก์รเลือกทิศทางขององคก์รอ่ืน
ท่ีประสบความส าเร็จมาเป็นแบบอยา่ง หรือผูบ้ริหาร พนกังานท่ีมีความโดดเด่นก็สามารถสร้า งความเป็น
ตน้แบบ ก่อใหเ้กิดความศรัทธา  เช่ือถือ ความรู้สึกดงักล่าว ยอ่มพฒันาออกมาเป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการยดึถือไว้
เป็นแบบอยา่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  แลว้แต่วา่จะเกิดข้ึนจากการรับรู้
ข่าวสาร การเขา้ไปมีส่วนร่วม การปฏิสัมพั นธ์ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม แรงบนัดาลใจจาก
ตน้แบบ ยอ่มมีผลต่อการใชชี้วติ  การเลือกทางเดินใหก้บัชีวติ ทศันคติ  มุมมอง  ความคิด รวมถึงการตดัสินใจ
จากเร่ืองต่างๆ ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัตน้แบบ 
 
                   แรงบันดาลใจจากแรงกระตุ้น  ( Inspiration  by  Motivation ) การท่ีองคก์รเลือกการใช ้เหตุการณ์  
สถานการณ์  ช่วงจงัหวะเวลา เง่ือนไขต่างๆ สามารถท าใหพ้นกังานเกิดแรงบนัดาลใจท่ีอาจไม่ไดมี้การตั้งใจ
หรือเตรียมการเอาไวล่้วงหนา้  เรียกวา่เม่ือถึงเวลานั้นๆ  ก็สามารถท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจได ้การใชแ้รง
บนัดาลใจในลกัษณะน้ีอาจน าไปใชใ้นการตดัสินใจ  การเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจมีความส าคญัต่อ องคก์รหรือ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึนจาการถูกการกระตุน้ใหเ้กิดข้ึน จึงตอ้งอาศยัความรอบคอบ 
แม่นย  าและตอ้งค านึงถึงประสิทธิผล มากกวา่แรงบนัดาลใจอ่ืน นอกจากน้ีแรง บนัดาลใจท่ีเกิดจากแรงกระตุน้ 
ยงัครอบคลุมถึงการเลือกบริโภค การตดัสินใจภายใตข้อ้มูลข่าวสาร เน้ือหาสาระท่ีไดรั้บและฐานขอ้มูลในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดว้ย 
 
                   แรงบันดาลใจทีเ่กดิขึน้จากการขับเคลือ่น ( Inspiration by Dynamic ) เป็นแรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติ แลว้แต่จงัหวะของช่วงวถีิชีวติวา่ในช่วงนั้นจะพบเจอกบัอะไรท่ีจะส่งผลและมีอิทธิพลใน
ช่วงเวลานั้นๆ  แรงบนัดาลใจท่ีเกิดจาการขบัเคล่ือนน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดบ้่อย และมีผลต่อองคก์รใน
ช่วงเวลาท่ีไม่ยาวนกั 
 
แรงบันดาลใจขับเคลือ่นคน / คนขับเคลือ่นแรงบันดาลใจ 
 
              แรงบนัดาลใจ มีความส าคญัส าหรับผูน้ า ทั้งในแง่ของการเป็นผูส้ร้างและขบัเคล่ีอนใหเ้กิดข้ึนทั้งกบั
ตนเองและพนกังานทั้งองคก์ร รวมถึงสร้างการรับรู้แรงบนัดาลใจนั้นไปยงัภายนอก สู่ผูรั้บสารในสังคมอีก
เป็นจ านวนมาก 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองค์กรทีห่ลายๆ ฝ่ายยงัมองไม่ตรงจุดคือ ปัญหาทีอ่งค์กรไม่สามารถสร้างการช้ีน า
ให้พนักงานเกดิแรงบันดาลใจร่วมกนัได้  เน่ืองจากมีพนักงานจ านวนมากยงัท างานโดยปราศจากเป้าหมายหรือ
ทศิทาง  จึงเป็นความรับผดิชอบของผู้บริหารอกีประการหน่ึง ในการการขับเคลือ่นแรงบันดาลใจ      ให้ปรากฏ
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ในองค์กร เพราะผลงานทีเ่ เกดิขึน้มิได้เพยีงแค่การส่ือสารกบัฝ่ายบริหารทีเ่กีย่วข้องเท่าน้ัน แต่เป็นการส่ือสาร
ควรเร่ิมจากภายในก่อนแล้วจึงขยายไปสู่ภายนอก 

 
                   
 
               การจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวในสภาวการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัจจยัต่างๆ มากมาย ผูน้ าองคก์ร
จ าเป็นตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจขององคก์รใหไ้ด ้และส่ือสารใหต้รงกบัเป้าหมาย ผา่นเน้ือหา วธีิการ ช่องทาง
ต่างๆ   ภายในองคก์ร เพื่อใหส้ามารถบริหาร จดัการ ควบคุม แรงบนัดาลใจขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ก่อนท่ีจะส่ือสารออกไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก  
               หากคุณเป็นผู้น า หรือมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลือ่นขององค์กร ค าถามทีม่ีในขณะนี ้กค็ือ เราได้สร้าง
ตัวช้ีวดัให้กบัตัวเอง ในการสร้างแรงบันดาลใจร่วมให้เกดิขึน้ เพือ่เป็นพลงัแห่งองค์กร ด้วยความท้าทายนี ้แล้ว
หรือยงั 
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
                                                              นักส่ือสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ 

 
 
               

 
 
 
 


