
ผูนํายุคใหมกับการขับเคลือ่นองคกรสูความสาํเร็จ



ผูนํายุคใหม การเปนหัวหนางานที่ดี

การเปนหัวหนางานที่ดี คือบุคลากรขององคกรที่ไดรบัมอบหมายและไดรับการยอมรับในการเปนผูนําทีมในการ
ทํางาน ดวยความรู ทักษะ และจิตใจ ที่ชวยเอื้อใหเกิดการบริหารจัดการทีมงานใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยหัวหนางานที่ดีจะตองครองงาน และครองคน ไดอยางดี ทั้งนี้ความทาทายของผูนํายุคใหมก็
คือการที่จะตองบริหารจัดการภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วใหได



ผูรับสารผูสงสาร

บงชี้ขอความ เตรียมขอความ สงขอความ รับขอความ
ทําความเขาใจ

ขอความ

ทําความเขาใจ
ตอบสนอง

รับการ
ตอบสนอง

สงการ
ตอบสนอง

เตรียมการ
ตอบสนอง

บงชี้การ
ตอบสนอง

กระบวนการสื่อสารมีขั้นตอนอยูหลายขั้นตอนที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเนื่องระหวางผูสงสารและผูรับสาร ดังนั้นการทํา
ความเขาใจตอสาระและการตอบสนองอาจจะผิดพลาดไดงาย 
ดังนั้นเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพจะตองมีการทําความเขาใจ
และเขาถึงรายละเอียดของแตละขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร

ผูนํายุคใหม กระบวนการสื่อสาร



ผูนํายุคใหมจะตองมีทักษะในการโนมนาวใหกลุมเปาหมาย
เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา ดังนั้นการนําเสนอแนวคิด
หรือแนวทางปฏิบัติ จึงตองปฏิบัติตามหลักตอไปนี้

1. ขอมูลที่ใชในการสื่อสารจะตองเปนจริงและถูกตอง
2. ภาษาที่ใชตองชัดเจน ถูกตอง เขาใจงาย สั้น กะทัดรัด
3. ใชภาพประกอบขอความ เพ่ือใหเกิดความศรัทธาใน

ลักษณะที่เปนรูปธรรมมากที่สุด 
4. สารและภาพตองเหมาะสม สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
5. สารที่ใชคูกับสื่อบุคคลตองมีขอมูลชัดเจน สามารถตอบ

คําถามแทนบุคคลได

ผูนํายุคใหม ทักษะพื้นฐานของการเปนผูนํายุคใหม | ทักษะการสื่อสาร



ที่มา : worldometers.info

คนเราเขาถึงขอมูล
ขาวสารจากสื่อดิจิตอล
มากกวาจากสื่อสิ่งพิมพ
มากขึ้นเรื่อยๆ

ผูนํายุคใหม ขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร



การสื่อสารในปจจุบันเกิดขึ้นในหลากหลาย
ชองทางมากกวาแตกอนและก็เปนชองทางที่
สามารถนํามาใชในการประชาสัมพันธไดอยาง
มีประสิทธิภาพเพราะมีคาใชจายต่ําในการ
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปจจุบันก็กาวหนาไปมากที่ชวยใหผูสงสาร
สามารถสื่อสารเนื้อหาสาระที่ตรงกับความ
สนใจของผูรับสารไดมากขึ้นและอยูในรูปแบบ
ที่นาสนใจยิ่งขึ้นดวย
แตในขณะเดียวกันการสื่อสารในชองทาง
ใหมๆในปจจุบันก็มีรายละเอียดที่ไม
ละเอียดออนมากนัก ทําใหอาจจะเกิดความ
เขาใจผิดไดงาย ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณา
ถึงเนื้อหาสาระที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ผูนํายุคใหม ชองทางการสื่อสาร



ผูนํายุคใหม กรอบแนวคิดการพัฒนาการทํางานเปนทีม

การพัฒนาการทํางานเปนทีมนั้น
เกี่ยวของกับตระหนักถึงคุณคาของ
คนในทีม และพฤติกรรมของ
สมาชิกในทีม โดยการทํางานเปน
ทีมที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
สมาชิกของทีมไดเขาใจและ
ตระหนักถึงเปาหมายรวมกันของ
ทีม

ความสําเร็จของทีมขึ้นอยูกับ
องคประกอบที่เหมาะสมของ
สมาชิกในทีมเปนสําคัญ ดังนั้นการ
พัฒนาการทํางานเปนทีมนั้นจะตอง
อาศัยความเขาใจสมาชิกของทีม
เปนรากฐาน



ผูนํายุคใหม 
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องคกรจะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น การเรียนรูซึ่ง
กันและกันของบุคลากรมี
ความสําคัญเปนอยางมาก โดย
ทุกคนควรจะตองมีเปาหมาย
รวมกัน เขาใจในบทบาทหนาที่
ของกันและกัน สนับสนุนการ
ทํางานซึ่งกันและกัน และ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู
รวมกันทั้งองคกรจึงเปนปจจัย
แหงความสําเร็จที่สําคัญ

กรอบแนวคิดการพัฒนาการทํางานเปนทีม



ผูนํายุคใหม กรอบแนวคิดการพัฒนาการทํางานเปนทีม

การทํางานเปนทีมจะตองให
ความสําคัญกับเปาหมายของทีม
มากกวาเปาหมายของสมาชิกคนใด
คนหนึ่งของทีม โดยเปาหมายที่
กําหนดขึ้นมาสําหรับทีมนั้น ก็ตอง
อาศัยการมีสวนรวมของสมาชิกใน
ทีมรวมกันกําหนดขึ้นมา

เปาหมายที่บรรลุแลวจะตองสราง
ประโยชนใหกับสมาชิกทุกคนในทีม 
อยางไรก็ดีประโยชนที่ไดอาจจะไม
เทากัน แตตองไดรวมกันทุกคน



ผูนํายุคใหม กรอบแนวคิดการพัฒนาการทํางานเปนทีม



การสอนงาน หมายถึง การที่หัวหนางานไดสอนหรือแนะนํา
ใหลูกนอง ไดเรียนรูงาน ที่ไดรับ มอบหมาย มีวัตถุประสงค
และขอปฏิบัติอยางไร จึงจะบรรลุวัตถุประสงคอยาง มี
ประสิทธิภาพ และประหยัด

การสอนงาน เปนหนาที่ประการหนึ่งของผูบังคับบัญชาที่พึง
ปฏิบัติตอ ผูใตบังคับบัญชา ในอันที่จะใหเขาเกิดความเขาใจ
งาน มีความชํานาญ และสามารถทํางานไดอยางถูกตอง โดย
หัวหนางานจะตองชี้แจงถึงวัตถุประสงค วิธีการปฏิบัติงาน
อยางละเอียดและชัดเจน เพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จของงาน 
และองคการในที่สุด การสอนงานถือเปนกระบวนการเรียนรู 
และยังชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน

ผูนํายุคใหม การสอนงาน | Coaching



ความสําคัญของการสอนงาน

การสอนงานมีคุณคาพิเศษทําใหเกิดผลดี ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพสูง เปนการชวยเพิ่มศักยภาพใหแกผูปฏิบัติงานในทุก
ระดับ ความสําคัญของการสอนงาน มีดังตอไปนี้
1. ไมเกิดการลองผิดลองถูก การสอนงานเปนไปอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเสียหายและเวลาการทํางาน
2. การเรียนรูเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ เกิดการถายทอดงานและ
เทคนิคการปฏิบัติงานจากหัวหนาไปสูผูรวมทีมงานชวยใหเกิดความรูใน
การทํางานที่ถูกตอง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3. การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย สามารถปรับปรุงงานให
ดีขึ้น
4. ไมเสียเวลาแกไขงานที่ผิดพลาดและบกพรอง
5. ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคบับญัชาไววางใจกันและเปนโอกาสที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
6. ทําใหองคความรูไมติดกับตัวบุคคลเมื่อมีการเขาออกจากงานก็มีผูสืบ
ตองานได

ผูนํายุคใหม ความสําคัญของการสอนงาน



ผูนํายุคใหม สไตลการทํางาน | Working Styles

ชอบคิดคนอะไรใหมๆ เปดกวางทาง
ความคิด ไมคอยยึดติดกับกระบวนการ

คอยใหคําแนะนํา แสดงความคิดเห็นที่เปน
ประโยชน ชี้แนะใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

คอยชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกแก

ผูเกี่ยวของในองคกร
เพื่อใหเกิดการทํางาน
รวมกันอยางราบรื่น

คอยสังเกตุการณ
กํากับดูแล ตรวจสอบ

การทํางานใหเปนไปตาม
ขั้นตอน

ชอบติดตอ
ประสานงานภายนอก

ชอบเขาสังคม
และไมปดกั้นตัวเอง

นําเอาแนวทาง
ที่ไดกําหนดไว

มาดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามเปาหมาย

ที่ตั้งไว

คอยประสานงานหนวยงานภายในองคกร
ประสานการทํางานใหถูกตองตามแผนการ

กําหนดแนวทางในการดําเนินการอยางถูกตองตาม
ขั้นตอนเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว
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ผูนํายุคใหม การสรางภาพลักษณที่ดีของหัวหนางาน

บุคคลจําเปนตองสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดการตระหนักรู 
(Awareness) และการยอมรับ (Acceptance) ในความ
แตกตางหรือความพิเศษในตัวตนของตนเอง

การที่ตองทําใหกิดความตระหนักนั้นก็เพื่อที่จะใหเปนตัวอยาง
ที่ดีแกคนอื่นในองคกรหรือหนวยงาน

ในองคกรใดที่มีคนเกงและคนดีเปนตัวอยางก็จะทําใหเกิดผล
ในทางบวกแกองคกรอยางตอเนื่อง



ภาพลักษณในตัวบุคคลสามารถรับรูได
จากประสาทสัมผัสหลัก คือ การ
มองเห็นทางตา (Visual) การไดยิน
ทางหู (Verbal) และการสัมผัสทาง
จมูก (กลิ่น) ปาก (รสชาติ) และทาง
ผิวหนัง (Sensual) ซึ่งจะกอใหเกิด

Visual impact
Verbal impact
Sensual impact

ผูนํายุคใหม การสรางภาพลักษณที่ดีของหัวหนางาน



ผูนํายุคใหม การสรางภาพลักษณที่ดีของหัวหนางาน

การสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดผล
ตอประสาทสัมผัสทางการมอง จะ
เกี่ยวของกับการสื่อสารดวยคําพูด 
ภาพ ตลอดจนสี และองคประกอบที่
สามารถมองเห็นได

การสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดผล
ตอการฟงจะเกี่ยวกับการสื่อสารดวย
เสียงพูด สํานวน ตลอดจน
เสียงเพลง

การสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดผล
ตอการสัมผัสจะเกี่ยวกับการสราง
ความรูสึกที่ดีดวยการสัมผัสและการ
ดมกลิ่น



Facebook.com/tanavichc
tanavich.c@gmail.com
089.009.0009


