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Smart Leader



         การทาํงานร่วมกบัผูอื้นนนั ทีจะใหเ้ป็นไป โดย

ราบรนื ปราศจากปัญหาขอ้ขดัแยง้ ยอ่มเป็นไปไดย้าก

เพราะคนจาํนวนมากยอ่มมีความคิดความตอ้งการที

แตกต่างกนัไป มากบา้งนอ้ยบา้ง ท่านจะตอ้งรูจ้กัอดทน 

และอดกลนั ใชปั้ญญา ไม่ใชอ้ารมณ ์ปรกึษากนั และ

โอนอ่อนผ่อนตามกนัดว้ยเหตผุล โดยถือว่าความคิดที

แตกต่างกนันนั มิใช่เหตุทีจะทาํใหเ้ป็นขอ้ขดัแยง้ 

โตเ้ถียง เพือเอาแพเ้อาชนะกนั แตเ่ป็นเหตสุาํคญัทีจะ

ช่วยใหเ้กิดความกระจา่งแจง้ ทงัในวิถีทางและวิธีการ

ปฏิบตัิงาน

พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

(ในพธิีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วนัพฤหสับดี 17 ธ.ค.2541)



ขอ้มูลทเีกียวกบัความลม้เหลวในการทาํงาน

• สมาคมการจดัการ ศึกษาผูท้ถีูกไลอ่อกจากงานจาํนวน 4000 ราย 

จาก 76 บริษทั รายงานของสมาคมสรุปว่า 90% ทถีูกไลอ่อก 

สาเหตจุากการขาดบุคลิกภาพทดีี

• มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ และสมาคมวายเอ็มซีเอ ไดท้าํการ

สาํรวจและพบว่า มีลกูจา้งเพียง 15% ทถีูกไลอ่อกจากงานเพราะ

ขาดทกัษะในการทาํงาน สว่นอีก 85% ตอ้งออกจากงานเพราะ

เหตผุลทางบุคลิกภาพ 



• ผูน้าํกบัการสรา้งและพฒันาทีมงาน

• ผูน้าํกบัการสอืสารอยา่งมีประสิทธภิาพ

• ทศันคตแิละกรอบความคิดของผูน้าํ





   หมายถึงบุคคลทีสามารถสรา้งความสาํเร็จใน

งานทีรบัผิดชอบไดบ้รรลุตรงตามวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายทีองคก์รตอ้งการ  โดยอาศยัความ

ร่วมมืออยา่งเต็มใจจากบุคคลอืนเป็นผูป้ฏิบตัิงาน

ใหเ้กิด ผลสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล



• ผลงานดา้นเทคนิคทยีอดเยยีมในอดีต มิใช่ใบรบัประกนั

การทาํงานดา้นบริหารจดัการในอนาคต

• เมือท่านขึนสู่ตาํแหน่งบริหาร ทกัษะในเชิงเทคนิคจะลด

ความสาํคญัลงบา้ง  และทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลเริมมีความสาํคญัมากขึน

• การทาํงานดว้ยตวัเอง กบั การจดัการใหค้นอนืทาํ

    เป็นการใชท้กัษะความสามารถทีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน



1.ภารกิจสรา้งผลสาํเร็จใน งานประจาํ1.ภารกิจสรา้งผลสาํเร็จใน งานประจาํ

2.ภารกิจในงานบริหารจดัการ2.ภารกิจในงานบริหารจดัการ

3.ภารกิจในงานสรา้งความเปลยีนแปลง3.ภารกิจในงานสรา้งความเปลยีนแปลง

ปัจจุบนั ผูบ้รหิาร/หัวหนา้งาน มีภารกิจอยู่ 3 ประการ คือ

บทบาทผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน

กบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลในองคก์ร



•  เป้าหมาย

•  ระบบ

•  บทบาทสมาชกิ

•  บรรยากาศ



การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ

(Effective Team – Working)

เทคนิคการทาํงานร่วมกนั มีดงันี

• กาํหนดวตัถุประสงคห์รอืเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายรว่มกนั

• เลือกผูน้าํทีเหมาะสมในการทาํงาน

• วางแผนร่วมกนั มีขนัตอนอย่างกระจา่งชดั เพือใหบ้รรลเุป้าหมาย

• กาํหนดหนา้ทีความรบัผิดชอบของแต่ละคน

• ดาํเนินการตามขนัตอนทวีางไว้

• ติดตามผลเพือหาขอ้บกพรอ่งเป็นระยะๆจนบรรลเุป้าหมาย



1. ทาํใหค้นอยากอยู่ จะไดค้วามผกูพนั 

(Cohesiveness)

2. ทาํใหค้นอยากทาํ จะไดค้วามรว่มมือ 

(Collaboration)

3. ทาํใหค้นอยากคิด จะไดคุ้ณภาพใหม่ 

(Emerging to Optimum Point)





หมายถึง   การสง่และรบัขอ้มูล   

             เป็นกระบวนการสรา้ง   

              ความเขา้ใจรว่มกนั

หมายถึง   การสง่และรบัขอ้มูล   

             เป็นกระบวนการสรา้ง   

              ความเขา้ใจรว่มกนั



ปัจจยัความสาํเร็จของการทํางานรว่มกนัปัจจยัความสาํเร็จของการทํางานรว่มกนั

              การสือสาร

         ถูกตอ้ง ชดัเจน 

          เขา้ใจตรงกนั

สือสารไม่ได้
บริหารคนมีปัญหา

สือสารไม่ได้
บริหารคนมีปัญหา



SMARTSMART



กระบวนการสอืสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication Process)

กระบวนการสอืสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication Process)

   ข่าวสารทตี้องการส่ง                     ช่องทาง/สอืทใีช้                            ผู้รับข่าวสาร

          (Message)                                 (Medium)                                     (Receiver)                                                     

               การแปลงข่าวสาร                                                                      ตคีวามข่าวสาร

               (Encoding)                                                                                                                                                     (Decoding)

                                                                                                        

    ผู้ส่งข่าวสาร                                                                       ข่าวสารทไีด้รับ/ทเีข้าใจ

      (Sender)                                                                                     (Message)

                                       การใหข้้อมูลข่าวสารย้อนกลับ

                                                    (Feedback)

สงิรบกวน

(Noise)



ขอ้ผิดพลาดทใีหญท่ีสุดในการตดิตอ่สอืสารขอ้ผิดพลาดทใีหญท่ีสุดในการตดิตอ่สอืสาร

 ตวัเรามกัจะทกึทกัเอาเองวา่                           
“ขอ้มลูทเีราสง่ทกุครงัไดถ้กูสอืออกไป

เรยีบรอ้ยแลว้”

ความสาํเร็จในการตดิต่อสือสาร 

“ความหมายจะต้องถูกแลกเปลียนออกไป แค่พูดหรือเขียน

ข้อความไม่ได้รับประกันว่าผู้รับเข้าใจข้อความนันแล้ว มัน

เพียงแต่ถูกส่งออกไปเทา่นัน”



ผูบ้ริหารกบักิจกรรมการสอืสาร

   ข้อมูลการวิจัยเหน็พ้องกันว่า แต่ละวันทาํงาน ผู้บริหารใช้

เวลาส่วนใหญ่ไปกับการส่งและรับข่าวสาร ใช้เวลา

ประมาณ 75%  ของเวลางานในการสือสารกับคนอนื  
โดยใช้เวลาไปกับ การพูด  ฟัง  อ่าน  เขียน

      “ดังนัน ความผิดพลาดในการสือสาร จึงถกู

มองว่าเป็นโรคร้ายในการบริหารงานปัจจุบนันี”

   ข้อมูลการวิจัยเหน็พ้องกันว่า แต่ละวันทาํงาน ผู้บริหารใช้

เวลาส่วนใหญ่ไปกับการส่งและรับข่าวสาร ใช้เวลา

ประมาณ 75%  ของเวลางานในการสือสารกับคนอนื  
โดยใช้เวลาไปกับ การพูด  ฟัง  อ่าน  เขียน

      “ดังนัน ความผิดพลาดในการสือสาร จึงถกู

มองว่าเป็นโรคร้ายในการบริหารงานปัจจุบนันี”



1.  สรา้งความมนัใจในคุณค่าของงาน

2.  การยกย่อง ชมเชย ทาํใหเ้กิดการยอมรบั

3.  การใหข้อ้วิจารณ ์นาํมาซึงการเปลียนแปลง



1.สรา้งความมนัใจในคณุค่าของงาน1.สรา้งความมนัใจในคณุค่าของงาน

• ใหบุ้คคลในทีมงานเขา้ใจเป้าหมายและเนือหา

ของงานทีรบัผิดชอบ

• บอกใหรู้ถึ้งคุณค่าและความสาํคญัในหนา้ทีนนั

• กระตุน้เพือใหเ้ขาแสดงความสามารถมากขึน



2.การยกย่องชมเชยทําให้เกดิการยอมรับ2.การยกย่องชมเชยทําให้เกดิการยอมรับ

• ความห่วงใยทาํใหเ้ขา้ใจสมาชิกในทีมมากขึน และ

   เขาจะห่วงงานมากขึน

• การยกยอ่งตอ้งทาํดว้ยความจริงใจ ยกยอ่งเดยีวนนั

• สนับสนุนใหก้าํลงัใจ ใหรู้ว่้าเขาทาํถูกตอ้งแลว้

• บอกความรูส้ึกของตวัเองได ้เราพอใจอยา่งไร 

   การกระทาํของเขาเป็นผลดีตอ่หน่วยงาน ตอ่ทีมงาน



เติมกาํลงัใจใหที้มงานดว้ยคาํชมทจีริงใจเติมกาํลงัใจใหที้มงานดว้ยคาํชมทจีริงใจ

• ลงรายละเอียดในคาํชม

• ชมอยา่งไม่มีเงือนไข

• ชมใหถู้กจงัหวะ

• ชมอยา่งกวา้งขวาง

• ชืนชมในความพยายาม



3.การให้ข้อวิจารณ์นํามาซึงการเปลยีนแปลง3.การให้ข้อวิจารณ์นํามาซึงการเปลยีนแปลง

• ใหข้อ้เสนอแนะบนพืนฐานทอียากเห็นการ

ปรบัปรุงในทางทีดีขึน จริงใจ

• ใหเ้ขารูว่้าทาํผิดอะไร เจาะตรงประเด็นของ

ปัญหา

• ใหก้าํลงัใจช่วยกนัแกไ้ข ใหรู้ส้ึกว่าตวัเขามีคุณค่า

ตอ่ทีมงานเสมอ



• การสือสารแบบ แซนวิช

ไส้ ขนมปัง

สิงทีชืนชม สิงทีตอ้งการใหแ้กไ้ข ชืนชม ใหก้าํลงัใจ

ขนมปัง



     พดูแบบไหนเปลยีน
พฤตกิรรมไดม้ากกวา่กนั       

              ระหวา่ง 

      

ขอ้คดิ





โดนอลล ์ เคออท
โคคา-โคล่า



                                                       
ลําดบัขนัของทศันคติ “แบบเถา้แก่”

 



Positive Attitude

Can do Attitude 

Open Attitude

ทศันคติของนกัแกปั้ญหา



โลกเราเปลยีนแปลงทกุวนั

วันนัน วันนี พรุ่งนี



การเปลียนแปลงองคก์าร (Organization Change)

อาจจะเกดิการปรับ/เปลยีนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังนี

1.โครงสร้าง (Structure) 

2.ระบบการทํางาน ( Work Process)

3. เทคโนโลย ี(Technology)

4.บุคลากร (People)



กลา้คิด 

กลา้พูด

กลา้ถาม

กลา้ทาํ





  
ช่วยใหอ้งคก์รอย ูร่อด

  
ช่วยใหอ้งคก์รอย ูร่อดและยงัยนื



• ปรับตัว เมือเกิดการเปลียนแปลง (Reactive)
หมายถึงการรอจนจาํเป็นตอ้งปรับตวัหรือเปลียนแปลง

• ปรับตัว ก่อนทีจะมีการเปลียนแปลง (Proactive)

หมายถึงการปรับตวัหรือสร้างการเปลียนแปลงก่อนที
สถานการณ์ทีคาดหมายจะมาถึง

แบบไหนทีท่านคิดว่าดีกว่า?



Reactive
• สบายๆ ไม่ตอ้งรีบรอ้นมากนกั

• อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

• อาจเสียงตอ่ภยัคกุคามองคก์ร

• อาจจะ..................ฯลฯ

เพราะองคก์ารเป็นสงัคมระบบเปิด (Social System)
ยอ่มไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงต่างๆ



Proactive

• ไม่รอให้เกดิการเปลยีนแปลงสภาพแวดล้อมก่อน

• วเิคราะห์สถานการณ์ทอีาจจะเกดิขนึ

• สร้างและกาํหนดแผน

• ปรับตัว/ดําเนินการตามแผน



คือ บุคคลหรือกลุ่มคน ทอีาจจะอยูใ่น

องคก์รหรอืมาจากภายนอกองคก์รทีเขา้มา

ทาํหนา้ทสีรา้งความ เปลียนแปลงในองคก์ร

ในทางสรา้งเสริมองคก์ร ใหอ้ยูร่อด เตบิโต

และยงัยนืไดใ้นการดาํเนินงานหรือธุรกิจ



กรอบความคดิตอ่งานทรีบัผดิชอบ

   กรอบความคดิเดมิ

      วธิปีฏบิตัเิดมิ

     ความสามารถเดมิ

 กรอบความคดิใหม่

    วธิปีฏบิตัใิหม่

  ความสามารถใหม่



 รูจ้กัมอง Change 

 และมองเห็น 
Change กอ่นคนอนื



คาถาแห่งความสําเร็จ 3 ประการ



• Not Bosses But Leaders โดย John Adair  สุริยา ศศิน  แปลและเรยีบเรียง

• Leadership  โดย รศ.นิตย ์สมัมาพนัธ์

• ศิลปะการบงัคบับญัชา โดย ดร.สิทธิโชค วรานุสนัตกิูล

• 1 สปัดาหพ์ฒันาความคิด โดย อาํนวยชยั ปฏิพทัธเ์ผา่พงศ์

• Smart Moves โดยSam Deep และ Lyle Sussman เรยีบรียงโดย เริงศกัดิ ปานเจริญ

• การสือสารในองคก์าร โดย ศ.เสนาะ ตเิยาว์

• การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร โดย Stephen P. Robbins

   และMary Coulter  / วิรชั สงวนวงศว์าน แปลและเรยีบเรียง

• การวางแผนเชิงกลยุทธส์าํหรบันกับริหาร โดย รศ.ดร.เทพศกัดิ บุณยรตัพนัธุ ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

• บริหารเวลาเพือความสาํเรจ็ โดย เกรียงศกัด ิเจริญวงศศ์กัดิ

• How to lead โดย โจ โอเวน ผูแ้ปล ศรุตยา วงศวิ์เชียรชยั

• จติวิทยาธุรกิจ โดย รศ.ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์ รศ.สมชาย หิรญักิตติ อ.สิริอร จาํปาทอง


