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เป็ นธรรมดา ในทุกช่ วงปลายปี ก่ อนเข้ าสู่ ศักราชใหม่ กิจกรรมอีกอย่ างทีท่ ากันอย่ างต่ อเนื่อง ก็หนีไม่
พ้ นการจัดทาแผนงานของปี ต่ อไป ผู้นาองค์ กรส่ วนใหญ่ มักจะกาหนดและให้ นโยบายขององค์ กร ว่ าจะมี
เป้าหมาย ทิศทางการขับเคลือ่ นไปในทิศทางใด รวมถึงการแจกแจงบ มอบหมายงานต่ างๆ อีกประการหนึ่งที่
สาคัญเหนือกว่ าแผนทั้งปวงก็คือ ความสามารถของผู้นาเอง ตั้งแต่ ในระดับองค์ กรหรือระดับประเทศ
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ก็คือ ความสามารถของผู้นาว่ าจะสร้ างแรงบันดาลใจได้ มากน้ อยอย่ างไร นั่นแหละเป็ น
ตัวชี้วดั
ทีต่ ัวผู้นาเองไม่ อาจมองข้ าม
บนเส้นทางแห่งความสาเร็ จขององค์กรชั้นนาทั้งหลาย เบื้องหลังแห่งความสาเร็ จที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นผลงาน วิสัยทัศน์ รู ปแบบ การดาเนินกิจการ การบริ หารนั้น ล้วนเกิดจากสิ่ งสาคัญที่เรี ยกว่าแรงบันดาลใจ
ทั้งสิ้ น แรงบันดาลใจร่ วม กันขององค์กรนี่แหละคือตัวขับเคลื่อนอันสาคัญให้เกิดสิ่ งเหล่านั้น ไม่วา่ จะเป็ นใน
องค์กรธุ รกิจทางด้านใดๆ ก็ตาม
ในขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจของผูน้ าที่ได้สื่อสารนับว่ามีส่วนสาคัญต่อคุณภาพของเนื้อหาสาระ
ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่จะทาให้เกิดความสาเร็ จทั้งปวงได้
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อานุภาพแห่ งแรงบันดาลใจของผู้นา
มีผนู ้ ามากมายทั้งที่ประสบความสาเร็ จและความล้มเหลวในชีวติ ต่างแสวงหาแรงบันดาลใจ ภายใต้
สถานการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้แรงบันดาลนั้นเพื่อสิ่ งใด
การสื่ อสารแรงบันดาลใจมีผลกับผู้คนมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์ กรหลายวาระและเหตุการณ์
ยามทีต่ ้ องเผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งความเสี่ ยงและการแข่ งขันทีเ่ ข้ มข้ น แรงบันดาลใจเป็ นสิ่ งทีส่ าคัญที่
จะนาไปสู่ ความสาเร็จทีย่ งิ่ ขึน้ สาหรับนามาพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ ไขปัญหาหรือเป็ นแรงขับเคลือ่ น การผ่ อ น
คลายความบันเทิงหรือเพือ่ คุณภาพ ชื่ อเสี ยง การให้ การเผยแพร่ การแสวงหาการยอมรับจากสั งคม ตลอดจน
วงการทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในยามที่องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ ยง แรงบันดาลใจเป็ นสิ่ งที่จะก่อให้เกิดการยึดเหนี่ยว ความผูกพัน
ความรับผิดชอบ พลังแห่งการลุกขึ้นมาต่อสู ้ การมุ่ง สู่ จุดหมายในด้านต่างๆ โดยให้แรงบันดาลใจเป็ นเครื่ องมือ
ที่สาคัญในการบรรลุเป้ าหมายนั้นๆ ได้ ขึ้นอยูก่ บั แต่ละช่วงเวลานั้นจะได้รับแรงบันดาลใจจากอะไร หรื อ
ต้องการสื่ อสารอะไรออกไป
แรงบันดาลใจเหล่านั้นได้สะท้อนผ่านการสื่ อสารภาพลักษณ์ขององค์กร ด้ว
ยชิ้นงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสัมพันธ์รวมทั้งกิจกรรมที่มีต่อสังคม การแสวงหาข้อมูลต่างๆ ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค จึง
เป็ นโจทย์ที่สาคัญของผูน้ าองค์กร
สื่ อสารแรงบันดาลใจร่ วม เพือ่ การขับเคลือ่ นองค์ กร
ในสภาวะการณ์แห่งการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการขอ งผูค้ นที่ความแตกต่างหลากหลายในสังคม
มีเพิ่มมากขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ความต้องการขององค์กรทั้งด้านความสาเร็ จทางธุ รกิจ ชื่อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ คือสิ่ งที่จาเป็ น ต่างเป็ นที่แสวงหาและต้องการไปให้ถึงเป้ าหมาย และด้วยการใช้ แรงบันดาลใจ
ร่ วมกันของบุคลากรเป็ นพลังผลักดันนับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ยวดสาหรับการไปถึงจุดหมายขององค์กร
หากมองในทัศนะของการสื่ อสารแล้วจะพบว่าบทบาทหน้าที่หนึ่งที่มีความสาคัญของผูน้ า นัน่ คือการ
สร้างความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในองค์กร ลดความแตกแยก ผ่านการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ อัน
จะหล่อหลอมให้องค์กรมีความชัดเจนต่อเป้ าหมาย ทัศนคติ ดังนั้นผูน้ าจึงไม่เพียงแต่ตอ้ งสื่ อสารนโยบาย
ข่าวสารข้อมูลเท่านั้น แต่ลึกลงไปยังจาเป็ นค้นหา “แรงบันดาลใจ” ที่อยูภ่ ายใต้สารต่างๆ และสื่ อสารออกมา
เกิดเป็ นพลังมหาศาล และมีอานุภาพที่ยงิ่ ใหญ่ในการโน้มน้าวทัศนติของพนักงานในอง ค์กร ที่มีความแตกต่าง
กันสู ง
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สิ่ งที่จาเป็ นโดยเฉพาะในยามที่องค์กรต้องเผชิญกับปั จจัยภายนอกที่เข้มข้น ไม่เพียงแต่การแจ้งข้อมูล
ที่ตอ้ งการให้กบั พนักงานให้รับทราบเท่านั้น หากแต่ยงั ต้องสามารถกาหนดพฤติกรรมที่ดีให้กบั พนักงานด้วย
ซึ่ งการจะทาเช่นนั้นได้ ผูน้ าจะต้ องสื่ อสาร คุณค่า ความตั้งใจจริ ง และสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความร่ วมมือร่ วม
ใจของคนในองค์กร จึงอาจะกล่าวได้วา่ เป็ นการสื่ อสารที่ทาให้มองเห็นพลังในด้านบวก มากกว่าด้านลบใน
มุมมองของการเพิ่มผลกาไร หรื อการขยายฐานลูกค้า ดังนั้น แรงบันดาลใจจึงเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้าง
ความสาเร็ จด้านพฤติกรรมในการสื่ อสาร

สู่ เป้าหมาย … ด้ วยการบริหารแรงบันดาลใจในองค์ กร
แรงบันดาลใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาวะการณ์ที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ที่ราย
ล้อมตัวเราและสังคมในแต่ละช่วงเวลารวมถึงความปรารถนา ที่แตกต่างกันออกไป
แรงบันดาลใจจากเป้าหมาย ( Inspiration by Goal ) องค์กรทุกแห่ง ต่างมีเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
บางแห่งตั้งเป้ าหมายไว้สูงเพื่อความท้าทายและต้องการไปให้ถึงซึ่ งจุดหมายนั้นให้ได้ ขณะที่บางองค์กร
ตั้งเป้ าหมายกลางๆ ดูความเป็ นไปได้ ไม่สูงเกิ นไป ไม่ต่าเกินไป เผือ่ สาหรับความไม่สมหวังที่อาจเกิดขึ้นได้
ในขณะที่มีอีกหลายแห่งที่ประเมินศักยภาพของตนค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น จึงตั้งเป้ าหมายน้อยกว่าที่
ควรจะเป็ น
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะตั้งเป้ าหมายไว้สูงหรื อต่าเพียงใด หากองค์กรสามารถสร้างแรงบรรดาลใจ
ให้พนักงานเหล่านั้นเลือกที่จะตามหาจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ได้ คนที่ต้ งั ไว้สูงอาจต้องใช้ความพยายาม
ทุ่มเท มากกว่า แต่ความสาเร็ จที่รออยูก่ ็นบั เป็ นความคุม้ ค่าแห่งการรอคอย โดยมีแรงบันดาลใจคอยกระตุน้ มิ
ให้เกิดความทดท้อ แรงบันดาลใจจากเป้ าหมาย ก่อให้เกิดการ วางตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับเส้นทางในการ
เข้าถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร
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แรงบันดาลใจจากต้ นแบบ ( Inspiration by Role Model) การที่องค์กรเลือกทิศทางขององค์กรอื่น
ที่ประสบความสาเร็ จมาเป็ นแบบอย่าง หรื อผูบ้ ริ หาร พนักงานที่มีความโดดเด่นก็สามารถสร้า
งความเป็ น
ต้นแบบ ก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อถือ ความรู ้สึกดังกล่าว ย่อมพัฒนาออกมาเป็ นความรู ้สึกที่ตอ้ งการยึดถือไว้
เป็ นแบบอย่าง ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้จากความรู ้สึกที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ แล้วแต่วา่ จะเกิดขึ้นจากการรับรู ้
ข่าวสาร การเข้าไปมีส่วนร่ วม การปฏิสัมพั นธ์ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม แรงบันดาลใจจาก
ต้นแบบ ย่อมมีผลต่อการใช้ชีวติ การเลือกทางเดินให้กบั ชีวติ ทัศนคติ มุมมอง ความคิด รวมถึงการตัดสิ นใจ
จากเรื่ องต่างๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบ
แรงบันดาลใจจากแรงกระตุ้น ( Inspiration by Motivation ) การที่องค์กรเลือกการใช้ เหตุการณ์
สถานการณ์ ช่วงจังหวะเวลา เงื่อนไขต่างๆ สามารถทาให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจที่อาจไม่ได้มีการตั้งใจ
หรื อเตรี ยมการเอาไว้ล่วงหน้า เรี ยกว่าเมื่อถึงเวลานั้นๆ ก็สามารถทาให้เกิดแรงบันดาลใจได้ การใช้แรง
บันดาลใจในลักษณะนี้อาจนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ การเลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อาจมีความสาคัญต่อ องค์กรหรื อ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็ นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจาการถูกการกระตุน้ ให้เกิดขึ้น จึงต้องอาศัยความรอบคอบ
แม่นยาและต้องคานึงถึงประสิ ทธิ ผล มากกว่าแรงบันดาลใจอื่น นอกจากนี้แรง บันดาลใจที่เกิดจากแรงกระตุน้
ยังครอบคลุมถึงการเลือกบริ โภค การตัดสิ นใจภายใต้ขอ้ มูลข่าวสาร เนื้อหาสาระที่ได้รับและฐานข้อมูลในการ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าด้วย
แรงบันดาลใจทีเ่ กิดขึน้ จากการขับเคลือ่ น ( Inspiration by Dynamic ) เป็ นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ แล้วแต่จงั หวะของช่วงวิถีชีวติ ว่าในช่วงนั้นจะพบเจอกับอะไรที่จะส่ งผลและมีอิทธิ พลใน
ช่วงเวลานั้นๆ แรงบันดาลใจที่เกิดจาการขับเคลื่อนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อย และมีผลต่อองค์กรใน
ช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก
แรงบันดาลใจขับเคลือ่ นคน / คนขับเคลือ่ นแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ มีความสาคัญสาหรับผูน้ า ทั้งในแง่ของการเป็ นผูส้ ร้างและขับเคลี่อนให้เกิดขึ้นทั้งกับ
ตนเองและพนักงานทั้งองค์กร รวมถึงสร้างการรับรู ้แรงบันดาลใจนั้นไปยังภายนอก สู่ ผรู ้ ับสารในสังคมอีก
เป็ นจานวนมาก
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์ กรทีห่ ลายๆ ฝ่ ายยังมองไม่ ตรงจุดคือ ปัญหาทีอ่ งค์ กรไม่ สามารถสร้ างการชี้นา
ให้ พนักงานเกิดแรงบันดาลใจร่ วมกันได้ เนื่องจากมีพนักงานจานวนมากยังทางานโดยปราศจากเป้าหมายหรือ
ทิศทาง จึงเป็ นความรับผิดชอบของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง ในการการขับเคลือ่ นแรงบันดาลใจ ให้ ปรากฏ
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ในองค์ กร เพราะผลงานทีเ่ เกิดขึน้ มิได้ เพียงแค่ การสื่ อสารกับฝ่ ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้ องเท่านั้น แต่ เป็ นการสื่ อสาร
ควรเริ่มจากภายในก่ อนแล้ วจึงขยายไปสู่ ภายนอก

การจะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวในสภาวการณ์ที่ตอ้ งเผชิญกับปั จจัยต่างๆ มากมาย
ผูน้ าองค์กร
จาเป็ นต้องสร้างแรงบันดาลใจขององค์กรให้ได้ และสื่ อสารให้ตรงกับเป้ าหมาย ผ่านเนื้อหา วิธีการ ช่องทาง
ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถบริ หาร จัดการ ควบคุม แรงบันดาลใจขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ก่อนที่จะสื่ อสารออกไปยังผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
หากคุณเป็ นผู้นา หรือมีส่วนสาคัญต่ อการขับเคลือ่ นขององค์ กร คาถามทีม่ ีในขณะนี้ ก็คือ เราได้ สร้ าง
ตัวชี้วดั ให้ กบั ตัวเอง ในการสร้ างแรงบันดาลใจร่ วมให้ เกิดขึน้ เพือ่ เป็ นพลังแห่ งองค์ กร ด้ วยความท้าทายนี้ แล้ว
หรือยัง

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

ดร.พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ
นักสื่ อสารกลยุทธ์ แบบบูรณาการ
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