The Power of Inspiration
การสื่อสารเพื่อสรางพลังแหงแรงบันดาลใจของผูนํา
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เปนธรรมดา ในทุกชวงปลายป กอนเขาสูศักราชใหม กิจกรรมอีกอยางที่ทํากันอยางตอเนือ่ ง ก็หนีไม
พนการจัดทําแผนงานของปตอไป ผูนําองคกรสวนใหญมักจะกําหนดและใหนโยบายขององคกร วาจะมี
เปาหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนไปในทิศทางใด รวมถึงการแจกแจงบ มอบหมายงานตางๆ อีกประการหนึ่งที่
สําคัญเหนือกวาแผนทัง้ ปวงก็คือ ความสามารถของผูนําเอง ตั้งแตในระดับองคกรหรือระดับประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็คือ ความสามารถของผูน ําวาจะสรางแรงบันดาลใจไดมากนอยอยางไร นั่นแหละเปน
ตัวชี้วัด
ที่ตัวผูนาํ เองไมอาจมองขาม
บนเสนทางแหงความสําเร็จขององคกรชั้นนําทั้งหลาย เบื้องหลังแหงความสําเร็จที่เกิดขึน้ ไมวาจะ
เปนผลงาน วิสัยทัศน รูปแบบ การดําเนินกิจการ การบริหารนั้น ลวนเกิดจากสิ่งสําคัญที่เรียกวาแรงบันดาลใจ
ทั้งสิ้น แรงบันดาลใจรวมกันขององคกรนี่แหละคือตัวขับเคลื่อนอันสําคัญใหเกิดสิง่ เหลานั้น ไมวาจะเปนใน
องคกรธุรกิจทางดานใดๆ ก็ตาม
ในขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจของผูนาํ ที่ไดสื่อสารนับวามีสวนสําคัญตอคุณภาพของเนื้อหาสาระ
ควบคูไปกับความคิดสรางสรรคและผลงานที่จะทําใหเกิดความสําเร็จทั้งปวงได
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อานุภาพแหงแรงบันดาลใจของผูนาํ
มีผูนํามากมายทั้งที่ประสบความสําเร็จและความลมเหลวในชีวิต ตางแสวงหาแรงบันดาลใจ ภายใต
สถานการณและความตองการที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาจะใชแรงบันดาลนั้นเพื่อสิ่งใด
การสื่อสารแรงบันดาลใจมีผลกับผูคนมากมายทั้งภายในและภายนอกองคกรหลายวาระและเหตุการณ
ยามที่ตองเผชิญกับสถานการณแวดลอมทั้งความเสี่ยงและการแขงขันทีเ่ ขมขน แรงบันดาลใจเปนสิง่ ที่สําคัญที่
จะนําไปสูความสําเร็จที่ยิ่งขึน้ สําหรับนํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาหรือเปนแรงขับเคลื่อน การผอน
คลายความบันเทิงหรือเพื่อคุณภาพ ชื่อเสียง การให การเผยแพร การแสวงหาการยอมรับจากสังคม ตลอดจน
วงการที่เกี่ยวของ
ในยามที่องคกรตองเผชิญกับความเสี่ยง แรงบันดาลใจเปนสิ่งที่จะกอใหเกิดการยึดเหนี่ยว ความผูกพัน
ความรับผิดชอบ พลังแหงการลุกขึ้นมาตอสู การมุงสูจุดหมายในดานตางๆ โดยใหแรงบันดาลใจเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายนั้นๆ ได ขึ้นอยูก ับแตละชวงเวลานัน้ จะไดรับแรงบันดาลใจจากอะไร หรือ
ตองการสื่อสารอะไรออกไป
แรงบันดาลใจเหลานั้นไดสะทอนผานการสื่อสารภาพลักษณขององคกร
ดวยชิ้นงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ การติดตอสัมพันธรวมทั้งกิจกรรมที่มีตอสังคม การแสวงหาขอมูลตางๆ ลูกคา ผูบริโภค จึง
เปนโจทยที่สําคัญของผูน ําองคกร
สื่อสารแรงบันดาลใจรวม เพื่อการขับเคลื่อนองคกร
ในสภาวะการณแหงการแขงขัน ตลอดจนความตองการของผูคนที่ความแตกตางหลากหลายในสังคม
มีเพิ่มมากขึ้น คงปฏิเสธไมไดวา ความตองการขององคกรทั้งดานความสําเร็จทางธุรกิจ ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ คือสิ่งที่จําเปน ตางเปนที่แสวงหาและตองการไปใหถึงเปาหมาย และดวยการใชแรงบันดาลใจ
รวมกันของบุคลากรเปนพลังผลักดันนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับการไปถึงจุดหมายขององคกร
หากมองในทัศนะของการสือ่ สารแลวจะพบวาบทบาทหนาที่หนึ่งที่มีความสําคัญของผูนํา นั่นคือการ
สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในองคกร ลดความแตกแยก ผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ อัน
จะหลอหลอมใหองคกรมีความชัดเจนตอเปาหมาย ทัศนคติ ดังนัน้ ผูนําจึงไมเพียงแตตองสื่อสารนโยบาย
ขาวสารขอมูลเทานั้น แตลึกลงไปยังจําเปนคนหา “แรงบันดาลใจ” ที่อยูภายใตสารตางๆ และสื่อสารออกมา
เกิดเปนพลังมหาศาล และมีอานุภาพทีย่ ิ่งใหญในการโนมนาวทัศนติของพนักงานในองคกร ที่มีความแตกตาง
กันสูง
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สิ่งที่จําเปนโดยเฉพาะในยามที่องคกรตองเผชิญกับปจจัยภายนอกที่เขมขน ไมเพียงแตการแจงขอมูล
ที่ตองการใหกบั พนักงานใหรับทราบเทานั้น หากแตยังตองสามารถกําหนดพฤติกรรมที่ดีใหกับพนักงานดวย
ซึ่งการจะทําเชนนั้นได ผูนําจะตองสื่อสาร คุณคา ความตั้งใจจริง และสัมผัสไดถึงบรรยากาศความรวมมือรวม
ใจของคนในองคกร จึงอาจะกลาวไดวาเปนการสื่อสารที่ทําใหมองเห็นพลังในดานบวก มากกวาดานลบใน
มุมมองของการเพิ่มผลกําไร หรือการขยายฐานลูกคา ดังนั้น แรงบันดาลใจจึงเปนสวนสําคัญในการสราง
ความสําเร็จดานพฤติกรรมในการสื่อสาร

สูเปาหมาย … ดวยการบริหารแรงบันดาลใจในองคกร
แรงบันดาลใจนัน้ สามารถเกิดขึ้นได ภายใตสภาวะการณที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่ราย
ลอมตัวเราและสังคมในแตละชวงเวลารวมถึงความปรารถนา ที่แตกตางกันออกไป
แรงบันดาลใจจากเปาหมาย ( Inspiration by Goal ) องคกรทุกแหง ตางมีเปาหมายที่แตกตางกัน
บางแหงตั้งเปาหมายไวสูงเพือ่ ความทาทายและตองการไปใหถึงซึ่งจุดหมายนัน้ ใหได
ขณะที่บางองคกร
ตั้งเปาหมายกลางๆ ดูความเปนไปได ไมสูงเกินไป ไมต่ําเกินไป เผื่อสําหรับความไมสมหวังที่อาจเกิดขึน้ ได
ในขณะที่มีอีกหลายแหงที่ประเมินศักยภาพของตนคอนขางนอยกวาทีค่ วรจะเปน จึงตั้งเปาหมายนอยกวาที่
ควรจะเปน
แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะตั้งเปาหมายไวสงู หรือต่ําเพียงใด หากองคกรสามารถสรางแรงบรรดาลใจ
ใหพนักงานเหลานั้นเลือกที่จะตามหาจุดมุงหมายของตัวเองใหได
คนที่ตั้งไวสูงอาจตองใชความพยายาม
ทุมเท มากกวา แตความสําเร็จที่รออยูก็นบั เปนความคุมคาแหงการรอคอย โดยมีแรงบันดาลใจคอยกระตุน มิ
ใหเกิดความทดทอ แรงบันดาลใจจากเปาหมาย กอใหเกิดการวางตําแหนงทีเ่ หมาะสมตรงกับเสนทางในการ
เขาถึงจุดมุงหมายขององคกร
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แรงบันดาลใจจากตนแบบ ( Inspiration by Role Model) การที่องคกรเลือกทิศทางขององคกรอื่น
ที่ประสบความสําเร็จมาเปนแบบอยาง หรือผูบริหาร พนักงานที่มีความโดดเดนก็สามารถสรางความเปน
ตนแบบ กอใหเกิดความศรัทธา เชื่อถือ ความรูสึกดังกลาว ยอมพัฒนาออกมาเปนความรูสึกที่ตองการยึดถือไว
เปนแบบอยาง ซึ่งอาจเกิดขึน้ ไดจากความรูสึกที่มีตอประสบการณที่ไดรับ แลวแตวาจะเกิดขึ้นจากการรับรู
ขาวสาร การเขาไปมีสวนรวม การปฏิสัมพันธ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม แรงบันดาลใจจาก
ตนแบบ ยอมมีผลตอการใชชีวิต การเลือกทางเดินใหกบั ชีวิต ทัศนคติ มุมมอง ความคิด รวมถึงการตัดสินใจ
จากเรื่องตางๆ ในทิศทางที่สอดคลองกับตนแบบ
แรงบันดาลใจจากแรงกระตุน ( Inspiration by Motivation ) การที่องคกรเลือกการใช เหตุการณ
สถานการณ ชวงจังหวะเวลา เงื่อนไขตางๆ สามารถทําใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจที่อาจไมไดมีการตั้งใจ
หรือเตรียมการเอาไวลวงหนา เรียกวาเมื่อถึงเวลานั้นๆ ก็สามารถทําใหเกิดแรงบันดาลใจได การใชแรง
บันดาลใจในลักษณะนี้อาจนําไปใชในการตัดสินใจ การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจมีความสําคัญตอ องคกรหรือ
สถาบันที่เกี่ยวของ เปนแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจาการถูกการกระตุน ใหเกิดขึน้ จึงตองอาศัยความรอบคอบ
แมนยําและตองคํานึงถึงประสิทธิผล มากกวาแรงบันดาลใจอื่น นอกจากนีแ้ รงบันดาลใจที่เกิดจากแรงกระตุน
ยังครอบคลุมถึงการเลือกบริโภค การตัดสินใจภายใตขอ มูลขาวสาร เนื้อหาสาระที่ไดรับและฐานขอมูลในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาดวย
แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน ( Inspiration by Dynamic ) เปนแรงบันดาลใจที่เกิดขึน้
โดยธรรมชาติ
แลวแตจังหวะของชวงวิถีชวี ิตวาในชวงนัน้ จะพบเจอกับอะไรที่จะสงผลและมีอิทธิพลใน
ชวงเวลานัน้ ๆ แรงบันดาลใจที่เกิดจาการขับเคลื่อนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดบอ ย และมีผลตอองคกรใน
ชวงเวลาที่ไมยาวนัก
แรงบันดาลใจขับเคลื่อนคน / คนขับเคลื่อนแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ มีความสําคัญสําหรับผูนํา ทัง้ ในแงของการเปนผูสรางและขับเคลี่อนใหเกิดขึ้นทั้งกับ
ตนเองและพนักงานทัง้ องคกร รวมถึงสรางการรับรูแรงบันดาลใจนั้นไปยังภายนอก สูผ ูรับสารในสังคมอีกเปน
จํานวนมาก
ปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรที่หลายๆ ฝายยังมองไมตรงจุดคือ ปญหาที่องคกรไมสามารถสรางการชีน้ ํา
ใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจรวมกันได เนื่องจากมีพนักงานจํานวนมากยังทํางานโดยปราศจากเปาหมายหรือ
ทิศทาง จึงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารอีกประการหนึ่ง ในการการขับเคลื่อนแรงบันดาลใจ ใหปรากฏ
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การจะบรรลุเปาหมายดังกลาวในสภาวการณที่ตองเผชิญกับปจจัยตางๆ มากมาย ผูนําองคกร
จําเปนตองสรางแรงบันดาลใจขององคกรใหได และสือ่ สารใหตรงกับเปาหมาย ผานเนื้อหา วิธกี าร ชองทาง
ตางๆ ภายในองคกร เพื่อใหสามารถบริหาร จัดการ ควบคุม แรงบันดาลใจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
กอนที่จะสื่อสารออกไปยังผูเกี่ยวของภายนอก
หากคุณเปนผูนํา หรือมีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนขององคกร คําถามทีม่ ีในขณะนี้ ก็คือ เราไดสราง
ตัวชี้วัดใหกับตัวเอง ในการสรางแรงบันดาลใจรวมใหเกิดขึ้น เพื่อเปนพลังแหงองคกร ดวยความทาทายนี้ แลว
หรือยัง
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