
ภาวะผู้น าองค์การยุคใหม่   
 ความสามารถของการเป็นผู้น า ความส าคัญของความสามารถของการเป็นผู้น า ได้แก่ 

๑.ความสามารถของการเป็นผู้น า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร น าไปสู่การท างานเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายขององค์การที่วางไว้ 

๒. ความสามารถของการเป็นผู้น า เป็นตัวก าหนดความแตกต่างขององค์กรที่ประสบความส าเร็จ กับ
องค์กรล้มเหลว ซึ่งสะท้อนโดยผู้น าองค์กร 

ความหมายของผู้น าและการเป็นผู้น า  
ผู้น า หมายถึง หัวหน้ากลุ่ม ทีม หรือองค์การที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึน บุคคลที่มีบารมี และสามารถตัดสินใจ

ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถกระตุ้นบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  
 ภาวะผู้น า หรือ การเป็นผู้น า หมายถึง กระบวนการในการชักจูงให้พนักงานท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ความสามารถท่ีจะสร้างความเชื่อมั่น และการสนับสนุนให้เกิดข้ึนระหว่างบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการชักจูงผู้อื่นให้ท าตามในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ 
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 ความหมายของความสามารถของการเป็นผู้น า 
 หมายถึง การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีและจ าเป็นต่อการท างาน เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท างานที่วางไว้ และการเป็นผู้น าจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ ๒  
ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอ่ืน หรือพนักงานในองค์กรของตน 
 การวิเคราะห์ความสามารถของการเป็นผู้น า  
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการก้าวขึ้นเป็นผู้น าที่เปี่ยมด้วยความสามารถ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
ตนเอง และยอมรับในตนเอง 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความสามารถของการเป็นผู้น า 
 ขั้นที่ ๑ ของกระบวนการวิเคราะห์ความสามารถของการเป็นผู้น าคือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุด
แข็งและจุดอ่อนของความสามารถของการเป็นผู้น า ได้แก่ ๑ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ๒. ปจัจัยทางบุคลิกภาพ ๓. 
ปัจจัยทางสังคม ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน ๔. ปัจจัยทางการศึกษา 
 ขั้นที่ ๒ ผู้น าทุกคนต้องท า เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถของการเป็นผู้น า โดยน า ทฤษฎี
หน้าต่างของ โยฮารี มาใช้ในการวิเคราะห์ คือ ๑. ส่วนที่เรารู้และคนอ่ืนก็รู้ ๒. ส่วนที่เรารู้แต่คนอ่ืนไม่รู้ ๓. ส่วนที่
เราไม่รู้แต่คนอ่ืนรู้ ๔. ส่วนที่เราและคนอ่ืนไม่รู้ 
 ขั้นที่ ๒ หลังจากได้ข้อมูลทุกฝ่ายและ น ามาเรียงล าดับความส าคัญโดยปราศจากอคติหาจุดอ่อนจุดแข็ง 
และน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดอ่อนจุดแข็ง 
 ขั้นที่ ๓ เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้น าต่อการท างานใน
องค์กร  
 ขึ้นที่ ๔ ขั้นปรับปรุงจุดอ่อนของตน เมื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองได้และน าไปสู่การ
ปรับปรุงจุดอ่อนบางเรื่องที่ส าคัญหรือส่งผลต่อการท างานในองค์กรได้จะต้องหันมามุ่งเน้นการพัฒนา 
 แนวคิดของการเป็นผู้น า 
 หน้าที่ส าคัญท่ีสุดของการเป็นผู้น า คือ การสร้างแรงจูงใจต่อการท างานอย่างเต็มก าลัง และความสามารถ
ในเกิดข้ึนกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
 กุญแจส าคัญ ๒ ประการต่อการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ คือ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อม่ัน และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพของการเป็นผู้น า 
 หลักเกณฑ์ของการเป็นผู้น า ๑๑ ประการ คือ ๑. รู้จักตนเองและค้นหาการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ๒. มี
ทักษะความสามารถ ๓.ค้นหาความรับผิดชอบ ๔. ตัดสินใจในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ๕. แสดงตัวอย่าง ๖. รู้จัก
บุคลากรของตนและคอยเฝ้าดูความเป็นอยู่ของเขา ๗. ให้ข้อมูลกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ๘. สร้างความรู้สึก
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รับผิดชอบ ๙. แน่ใจว่างานที่ได้รับมอบหมายมีความชัดเจน มีผู้รับผิดชอบดูแล และสามารถท าให้ส าเร็จลุล่วงได้ 
๑๐. การฝึกอบรมเป็นกลุ่ม ๑๑. ใช้ศักยภาพและความสามารถขององค์กรอย่างเต็มก าลัง 
 ปัจจัยของเป็นผู้น า คือ เป็นผู้ตาม ผู้น า การสื่อสาร สถานการณ์ ส่วนหลัก ๓ ประการของการเป็นผู้น า 
คือ ต้องรู้ว่าตนเองเป็นอะไร ต้องทราบอะไร และต้องท าอะไร 
 รูปแบบของการเป็นผู้น า  วิธกีารหรือประเภทของผู้น าที่แตกต่างกัน มีรูปแบบโครงร่าง ๔ แบบ คือ โครง
รา่งทางโครงสร้าง โครงร่างทางทรัพยากรมนุษย์ โครงร่างทางการเมือง และโครงร่างทางสัญลักษณ์  

กระบวนการของการเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ และน าไปสู่การเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย  
ท้าทายกระบวนการ ในขั้นแรกเริ่ม ผู้น าต้องหากระบวนการที่ตนเองเชื่อมั่นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
แบ่งปันวิสัยทัศน์ ขั้นต่อมาคือ การแบ่งปันวิสัยทัศน์ในรูปของค าพูด ที่พนักงานสามารถที่จะเข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 
 ท าให้บุคคลอ่ืนหรือพนักงานสามารถท างานได้ ต้องให้เครื่องมือและแนะน าวิธีการในการแก้ปัญหาแก่
พนักงาน 
 สร้างรูปแบบในการท างาน เมื่อกระบวนการในการท างานมีความยุ่งยากขึ้น คนที่เป็นเจ้านายมักจะบอกว่า
อะไรคือสิ่งที่ต้องท า แต่ผู้น าจะแสดงให้ดูว่าจะท างานให้เสร็จได้อย่างไร 
 กระต้นความรู้สึกและจิตใจ แบ่งปันชัยชนะกับพนักงานของตน แต่เก็บความเจ็บปวดและความล้มเหลวไว้
โดยล าพัง 
 ทฤษฎีภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น าเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานขององค์กร เพราะองค์กรจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
การท างานเป็นทีมอย่างเต็มก าลังความสามารถของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 ภาวะผู้น ากับการจัดการนั้นแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างการจัดการและภาวะผู้น า ที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือ เรื่องที่มาของอ านาจ และระดับการยอดท าตามของผู้ตาม  อ านาจคือ ความสามารถที่จะชักจูงพฤติกรรม
ของบุคคลอื่น  
 แหล่งของอ านาจ โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ อ านาจโดยต าแหน่ง กับอ านาจส่วนบุคคล 
 อ านาจโดยต าแหน่งได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้จัดการในองค์กร เพราะมีอ านาจในการให้รางวัลหรือ
ลงโทษ เพื่อที่จะกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น          ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. อ านาจโดยชอบ
ธรรม คือ อ านาจได้มาจากต าแหน่งหน้าที่เป็นทางการ ๒. อ านาจในการให้รางวัล คือ อ านาจในการให้คุณแก่
พนักงานในองค์การในขอบเขตที่ตนสามารถกระท าได้ ทั้งในรูปแบบของการขึ้นเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
หรือการให้ความเอาใจใส่และค าชมแก่พนักงาน เพื่อที่จะกระตุ้นพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ๓. อ านาจในการขู่
บังคับ  คือ อ านาจในการให้โทษหรือลงโทษพนักงาน เช่น การลดขั้นเงินเดือน ลดต าแหน่ง  
 อ านาจส่วนบุคคล เป็นอ านาจที่ตรงกับข้ามกับอ านาจโดยต าแหน่ง เพราะมาจากภายในบุคคล และได้
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑.อ านาจทางความเชี่ยวชาญ คือ อ านาจที่ได้มาจากความรู้ความสามารถพิเศษของผู้น า  
๒.อ านาจอ้างอิง คือ อ านาจที่ได้มาจากคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด 

ความนิจมชมชอบ เคารพนับถือ  
การแบ่งระดับผู้น า ได้ออกเป็น ๒ วิธี คือ  

๑. ตามวิธีการที่ผู้น าใช้หรือแสดงออก และรูปแบบที่ผู้น าแสดงออก สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่  
๑.๑ ผู้น าแบบเผด็จการ คือผู้น าที่ตัดสินเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมาดเองแต่งเพียงผู้เดียว โดยไม่อนุญาตให้บุคคล

อ่ืนได้มีส่วนร่วมหรือมีโอกาสในการตัดสินใจ 
๑.๒ ผู้น าแบบประชาธิปไตร คือ ผู้น าที่ให้ความเอาใจใส่กับความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาส

ให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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๑.๓ ผู้น าแบบตามสบาย คือ ผู้น าที่ไม่เข้มงวดและปล่อยให้ลูกน้องท าตามในสิ่งที่เขาต้องการ  
๒. ตามการมุ่งเน้นต้อการท างานให้ส าเร็จลุล่วง เป็นการเปิดเผยทัศนคติของผู้น าที่มีต่อการท างานให้ส าเร็จลุล่วง 
ซึ่งผู้น าบางคนมุ่งเน้นไปที่งาน คือ 

๒.๑ ผู้น าที่มุ่งเน้นงาน คือ ผู้น าที่มุ่งเน้นไปที่การท างานให้ส าเร็จลุล่วง  
๒.๒ ผู้น าที่มุ่งเน้นคน คือ ผู้น าที่ค านึงถึงสวัสดิการ และความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเชื่อมั่นต่อ

ตนเอง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาพนักงานและมอบอ านาจให้แก่เขา 
ทฤษฎีภาวะผู้น า สามารถแบ่งออกได้ ๓ ทฤษฎี คือ  

๑. ทฤษฎีคุณลักษณะ  
๒. ทฤษฎีพฤติกรรม   
๓. ทฤษฎีสถานการณ์ 
๔. ทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบของการเป็นผู้น า คือ การก าหนดรูปแบบของการเป็นผู้น าว่าเป็นประเภทมุ่งคน ซึ่งมีตัวแปรที่

ส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑ ความสัมพันธ์ของผู้น ากับสมาชิก ๒. โครงสร้างของงาน ๓. ต าแหน่งและอ านาจ 
พฤติกรรมของผู้น า จะแบ่งเป็น ๔ แบบ คือ การเป็นผู้น าแบบสนับสนุน การเป็นผู้น าแบบออกค าสั่ง การ

เป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม และการเป็นผู้น าที่มุ่งการบรรลุเป้าหมาย 
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นมุมมองร่วมสมัยของเรื่องภาวะผู้น า ผู้น าดังกล่าวคล้ายคลึงกับผู้น าบารมี 

แต่แตกต่างตรงที่ความสามารถที่จะน าเอานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่องค์กร และผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจะน าพาองค์กรผ่านการกระท าท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. ระลึกได้ถึงความต้องการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และความมีชีวิตชีวา เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อม และเพ่ือรักษาระดับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

๒. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงองค์กรได้และกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรท าให้
กลายเป็นจริงได้ 

๓. ท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อที่เขาจะท าให้วิสัยทัศน์ของผู้น ากลายเป็นจริง 
 ผู้น าแบบโลกาภิวัตน์ 
 การแข่งขันทางธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ได้อยู่แต่เพียงภายในประเทศเท่านั้น แต่กลายเป็น
องค์กรแบบโลกาภิวัตน์ คือ มีการซื้อ ขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็นโลกาภิวัตน์ ล้วนมีผลกระทบ เพราะการแข่งขันแบบโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นต่อการสร้างมาตรฐานการบริการที่มี
คุณภาพสูงขึ้นแก่ลูกค้า ผู้น าในยุคปัจจุบัน ต้องมีความแตกต่างจากการบริหารธุรกิจในอดีตเป็นอย่างมาก เพราะ
ความต้องการของลูกค้าและพนักงานมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป และผู้น าที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิ
วัตน์ จะต้องประกอบด้วย การคิดแบบโลกาภิวัตน์ เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาความ
ช านาญทางด้านเทคโนโลยี สร้างคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตร และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า 
 การเปลี่ยนแปลงองค์กร 

การเปลี่ยนแปลงองค์กร เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร และสาเหตุที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เรื่องการแข่งขัน  

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนในองค์กรสามารถเกิดข้ึนได้ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจากข้ันตอนที่แตกต่างกัน  

ในส่วนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน และกลยุทธ์ที่นิยมใช้มีอยู่ ๓ แบบ คือ กลยุทธ์การบังคับขู่
เข็ญใช้อ านาจในต าแหน่ง การลงโทษและให้รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การแบ่งปัน
อ านาจ เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อการวางแผนและตัดสินใจ 
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การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารหรือผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงอาจต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะท าได้ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คือ การแสดงทัศนคติหรือพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์กรที่ไม่ให้การสนับสนุน หรือไม่เต็มใจที่จะท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

บทบาทของผู้น าในองค์กร  
การท างานให้งานในองค์กรประสบความส าเร็จได้ นอกจากทักษะ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติท่ี

ผู้บริหารมีแล้ว ยังรวมถึงความสามารถรอบตัวหรือความคล่อง ในการแสดงบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละ
สถานการณ์ เพ่ือสนับสนุนการท างานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และบทบาทท่ีแตกต่างกัน ๕ 
แบบของการเป็นผู้น าที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบกับนิ้วมือทั้ง ๕ บนมือของผู้น า โดยผู้น าควร
ปรับใช้บทบาทท้ังหมดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย บทบาทผู้จัดการ บทบาทของผู้สร้างวิสัยทัศน์ บทบาท
ของผู้ฝึกสอน บทบาทของนักการศึกษา และบทบาทของเอกอัครราชทูต 

ความฉลาดทางการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ  
ผู้น าควรมีความสามารถในการตัดสินปัญหาที่ยากล าบากได้ หรือความสามารถในการออกค าสั่งควบคุม 

หรือสร้างแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของผู้น าต้องต้องการสร้างกิจการ
หรือธุรกิจในระยะยาวหรือท าให้เกิดความยั่งยืน ธุรกิจยังต้องมุ่งเน้นที่ทุนอีก ๒ ประเภท คือ ทุนทางสังคม และทุน
ทางจิตวิญญาณ 

ผู้น าที่ไม่ดี   
ผู้น าที่ดีหรือผู้บริหารที่ดี และมีประสิทธิภาพ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ความฉลาด หลักแหลม มีจริยธรรม 

และมีวิสัยทัศน์กว้างไหล ผู้น าที่ไม่ดีหรือผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ กับผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถวัดได้ใน
ลักษณะเพียงแค่ผิวเผิน เพราะคนเหล่านี้มีคุณสมบัติบางประการที่คล้ายคลึงกัน  

การแบ่งประเภทของผู้น าที่ไม่ดี มีทั้งหมด ๗ ประเภท ได้แก่ 
๑. ผู้น าที่ไร้ความสามารถ และอย่างน้อยมีผู้ตามท่ีขาดความตั้งใจจริงหรือทักษะ ที่จะคงรักษาไว้ซึ่งการ

กระท าที่มีประสิทธิผล ท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้เกิดข้ึน 
๒. ผู้น าที่เข้มงวด และอย่างน้อยมีผู้ตามที่เคร่งครัด และไม่ยอมให้ใคร ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะมี

ความสามารถ แต่เขาก็ไม่สามารถหรือไม่มีความตั้งใจที่จะดัดแปลงความคิดใหม่ ข้อมูลใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง
เวลาต่าง ๆ  

๓. ผู้น าที่ควบคุมตนเองไม่ได้ และมักจะถูกยุยง จากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ซึ่งไม่เต็มใจ หรือไม่สามารถท่ีจะ
เข้าแทรกแซงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผู้น าที่ปราศจากความกรุณา หรือผู้น าที่ใจด า และอย่างน้อยมีผู้ตามที่ไม่มีความเมตตา และไม่สนใจ
ผู้อื่น การเพิกเฉยไม่ใส่ใจ เป็นความปรารถนาและต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ภายในกลุ่มหรือองค์กร  

๕. ผู้น าขี้โกง และอย่างน้อยมีผู้ตามบางคนที่ชอบโกหก โกง หรือขโมย 
๖. ผู้น าใจแคบ และอย่างน้อมมีผู้ตามบางตนที่พยายามไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพและสวัสดิการของผู้อ่ืนที่อยู่

นอกองค์กรที่พวกเขารับผิดชอบโดยตรง 
๗. ผู้น าปีศาจ และอย่างน้อยมีผู้ตามบางคนกระท าการที่ชั่วร้าย บุคคลเหล่านี้ใช้ความเจ็ดปวดเป็น

เครื่องมือของอ านาจ ท าอันตรายต่อทั้งร่างการและจิตใจ 
ทักษะส าคัญต่อการเป็นผู้น า 
ทักษะหรือปัจจัยที่ส าคัญต่อความเป็นผู้น ามีด้วยกัน ๘ ประการ โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ในองค์กรทุกระดับได้

ประจักษ์ชัดว่าทักษะทั้ง ๘ ประการ นี้เป็นกุญแจส าคัญของพวกตนที่ควรมีไว้เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
ผู้น ากับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
การสื่อสารเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาก เพราะผู้น าคิดว่าตนเองมีความสามารถที่จะสื่อสารหรือพูดต่อบุคลากรใน

องค์กร แต่การสื่อสารไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการพูดอย่างเดียว และที่ส าคัญต้องรู้จักเลือกจังหวัดที่จะสื่อสารให้
เหมาะสม 
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การสื่อสารถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงาน ผู้น าที่สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ต้องสามารถสะท้อน
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในระหว่างการสื่อสารได้ 

ผู้น าที่สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ของตน และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หรือปรับปรุงการ
ท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น  

อ้างอิง 
สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม/หนังสือ/อ้างอิง 
ภาวะผู้น าองค์การยุคใหม่    ผู้แต่ง  : ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 

 


