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การสื่อสารเพื่อถายทอด สงตองาน
ความเปลี่ยนผานที่ไมอาจหลีกเลี่ยง
ในสภาพความเปนจริงขององคกรทุกวันนี้ เปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ วา การเปลีย่ นแปลง
ในการทำงานคือสิง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ไดตลอดเวลาในทุกองคกร ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะ
เรื่องของตำแหนงงานของแรงงานคุณภาพ ไมวาจะเกิดการโยกยายงานของพนักงาน
ผูบริหาร ทั้งภายในหรือไปอยูองคกรอื่น เปนประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นไมเวนแตละวัน

หากองคกรไมเห็นถึงความจําเปน หรือมีแนวทางรองรับตอการเปลีย่ นแปลงตําแหนงงาน แนนอน
วายอมเกิดผลตอศักยภาพของงานและกระทบตอการบริหารองคกรในทีส่ ดุ เพราะความสําเร็จของงานที่
ตองอาศัยความสามารถของผูบ ริหาร พนักงาน สมาชิกในองคกรทีม่ คี วามตอเนือ่ งเปนอยางดี แมวา จะ
มีการเปลีย่ นแปลงพนักงาน ผูบ ริหาร ดวยเหตุผลใดๆ การสรางระบบขององคกรทีด่ ี ยอมทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยางไมสะดุด

การหลอมรวมขององคกรที่ดี ตองไมมีขาดตอน

การทํางานไมวา ยุคสมัยใด ยอมตองอาศัยทัง้ การประสานงาน
รวมกัน ใหสอดคลองผสมผสานกลมกลืนอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให
บรรลุวตั ถุประสงคขององคกร โดยสมาชิกตองมาทํางานรวมกันภายใต
จุดมุง หมายอันเดียวกัน ในการรวมตัวทีม่ คี วามเขาใจ ความผูกพัน ทีใ่ ช
ความรวมมือซึง่ กันและกันของสมาชิกในองคกร เพือ่ ทีส่ มาชิกแตละคน
จะทํางานรวมกัน ใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายได
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ผูบริหารกับทัศนคติในการถายทอดงาน

การเปนผูบ ริหารนัน้ ไมวา จะอยูใ นตําแหนงสูงเพียงใด ก็ไม
สามารถสรางความสําเร็จจากการทํางานใหกบั องคกร ไดดว ยตัวเอง
เพียงลําพัง ความสําเร็จของบุคลากรทุกคนยอมเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน
ของทีมงานทีไ่ มไดมแี คความเกง ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะตัว
เทานัน้ การใหความรวมมือทีจ่ ะทํางานอยางทุม เทความสามารถ ทีไ่ ดรบั
มอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ไี ดต้งั ไว จึงเปนหนาที่สําคัญ
ของผูท่ีเปนผูบริหารที่จะทําใหการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรับรู
ขอมูลขาวสาร ความเคลือ่ นไหว ทัง้ ภายในองคกร สภาพการณของ
ตลาดทีจ่ าํ เปน

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

คานิยมการถายทอดงาน ในองคกร

สรางวัฒนธรรมของการเรียนรูและการ
ถายทอดงาน ที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ปลูกฝง กระตุนใหพนักงานเห็นถึงความ
สำคัญในการถายทอดขอมูลตางๆ ระหวางกัน
อยูเ สมอ
สรางความเขาใจ การรับรูถ งึ การบริหารงาน
ใหบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาสัมพันธภาพอันดีระหวางกันทัง้
ในระดับ ผูบ ริหาร หัวหนางานและทีมงาน
ตัง้ แตระดับพนักงานอาวุโสขึน้ ไป สามารถให
คำแนะนำชวยเหลือและสอนงานแกทมี งานใหเกิด
ความเขาใจในงาน มีความชำนาญ และใชความ
สามารถในการทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
การกำหนด รูปแบบความสำคัญของเปน
COACH ภายในองคกร
การสงมอบขอมูลใหทมี งานอยางมีศลิ ปะ
รูปแบบและเครื่องมือของการถายทอดที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ภารกิจทีส่ าํ คัญของผูบ ริหาร ทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ ก็คอื การทําใหพนักงานทุกระดับ
การทํางานนั้นมีความรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมาย อีกทัง้ ยังเปนการแบงเบาภาระของผูบ ริหารได ดังนัน้ ผูบ ริหาร
ทุกระดับขององคกรชั้นนําระดับโลก จะมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อจะทําหนาที่เปนผูถายทอดที่ดี ที่ทําใหเกิดการถายทอดขอมูล
ขาวสารและใหมกี ารชีแ้ นะ เปนระบบมาตรฐาน เชนเดียวกับองคกรชัน้ นําของโลก
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ มอบหมายงาน ติดตามงาน ใหเหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะ ความรู ความสนใจ ของแตละบุคคลทีต่ า งมีความสามารถทีแ่ ตกตางกัน
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4 ปจจัยทีต่ อ งเขาใจ ถายทอดและสงตองานอยางมีประสิทธิภาพ
ความเขาใจ

Understanding ความเขาใจ รับรู ทราบถึงทัศนคติ แนวความคิดเกีย่ วกับ
ภารกิจ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านใหเกิดความสำเร็จ
Achieving goals ความสามารถในการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค
การทำงานทีเ่ กิดผลดี ใหตรงตามเปาหมายเพือ่ สรางความสำเร็จของงาน และ
องคกร
Skill ทักษะสำคัญ ทีจ่ ะชวยกันสรางงาน การทำงานรวมกัน พัฒนา ใหงาน
ออกมาใหไดผลดีสงู สุด
People ความพรอมและคุณสมบัตขิ องผูค นทีเ่ กีย่ วของ ขอมูลเชิงลึกความ
สามารถสวนบุคคล ศักยภาพทีเ่ กีย่ วของกับองคกร

ดังนัน้ การทําใหทกุ คนในองคกร ตางมีความเขาใจแผนงาน
วัตถุประสงค เปาหมาย และขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งทําหนาที่
ในการ สะทอนใหทมี งาน รูว า แตละคนมีจดุ เดนทัง้ ทีเ่ ปนเชิงบวก และ
สิ่งที่ควรแกไข ปรับปรุง เพื่อที่จะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาให
ดีย่งิ ขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความพรอมที่จะนํามาใชในการสื่อสารเพื่อ
การมอบหมายงาน ติดตามงาน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมกับความ
สามารถทีแ่ ตกตางกัน ใหมคี วามเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน
และขัน้ ตอนการทํางาน อยางไมสะดุดหรือขาดตอน ผสมผสานแนวคิด
ของการบริหารงานขององคกรชัน้ นําระดับโลกมาปรับใหเขากับยุคสมัย
และบริบทของสังคมไทย ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาขางหนา
ก็ตาม
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