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Communicate

1. Learn public speaking skills
ทักษะการพูด (ต่อหน้ากลุ่มคนหรือ

สาธารณชน) นั้นเป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้น า

2. Be candid and honest
การสื่อสารของผู้น านั้นควรจะมีความ

ตรงไปตรงมาและจริงใจ 



3. Communicate, don’t broadcast              
การสื่อสารที่ดีกับลูกทีมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การให้
ข้อมูล (สื่อสารทางเดียว broadcasting)

4. Encourage debate throughout the team

การส่งเสริมให้มีการอภิปรายหรือถกเถียงกันอย่าง
มีเหตุผล (debate) ในทีม

5. Be a cheerleader and storyteller 
การโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่เขาพูดได้โดยการ 

“เล่าเรื่อง (telling story)”
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6. Connect with the heart, not just the head

สื่อสารกับผู้ฟังโดยแสดงอารมณ์รว่มนั้น ผู้ฟังจะ
รู้สึกว่า สามารถเชื่อมโยงกับคุณไดว้่าคุณคอืผู้น า

ของเขา

7. Communicate by walking about –
the power of the Visible Leader 

ใช้การส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการให้เป็น
ประโยชน์ เช่น การที่เจ้านายเดินพูดคุยกับ

ลูกน้อง ออกไปกินข้าวกับลกูน้อง
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8. Check that what you’ve 
communicated has been received 

การที่คุณสื่อสารให้ทีมคุณทราบ นั้นจริงๆแล้วไปถึง
ผู้รับหรือไม่ มีวิธีเดียวคือการ (Check) โดยถาม

ค าถามในสิ่งที่คุณสื่อสารออกไป

9. World-class leaders love simplicity
ผู้น าที่เก่งนั้นมีความสามารถในการใช้ภาษาง่ายๆที่

ทุกคนเข้าใจ

10.Communicating to the masses 
การสื่อสารกับทุกคนในองค์กรเป็นระยะๆนั้น เป็น

สิ่งจ าเป็น 
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พื้นฐานกลยุทธ์ – สู่ชัยชนะด้วยการการพัฒนาการคิด
การผลกัดันให้ทีมงานใช้ความคดิ เป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ผู้น าในองค์กรส่วนใหญ่มองขา้มไป

กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
โดยขั้นตอนที่สามารถด าเนนิการให้เกิดการคิดเชิงกลยุทธ์ในองค์กร ประกอบด้วย

1. จัดสรรเวลาเพื่อการคิดเป็นประจ า เช่น จัดสรรการพูดคุยให้เกิดการคิดในหมู่ทีมงานวนัละ 1 ชั่วโมง

2. ให้มีแบบฝึกหัดการคิด โดยผู้บริหารอาจเป็นผูน้ าในการตั้งค าถามเชิงกลยุทธ์ ที่อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

3. ให้ ‘กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค’์ ที่เร่ิมต้นแล้ว ได้เปน็ไปตามกระบวนการ โดยจ าแนก 5 ความคิดที่ดีที่สุดออกมาแล้ว

   น า 2-3 ความคิดไปเป็นตน้แบบในการทดลองปฏบิัติ

เครื่องมือในการสะท้อนวธิีคดิ - กงล้อธุรกิจหรือกงลอ้ผู้น า (Business Wheel or Leadership Wheel)
 กงล้อธุรกิจ สามารถเป็นเครื่องมือที่ทีมงานจะน ามาใช้สะท้อนถึงจดุที่ตนเองยนือยู่ ในพืน้ที่กลยุทธ์ขององค์กร  และสามารถ

 น ามาออกแบบการด าเนนิงานที่เปน็ไปได้ที่จะช่วยให้คะแนนและความแข็งแกร่งของตนเองเพิ่มข้ึน ในพืน้ที่
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กลยุทธ์ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการจัดท ากงล้อธุรกิจ ดังนี้
1.น าทีมงานของคุณมารวมกัน

2.เลือกความสามารถหลัก 

3.ก าหนดจุดวางความสามารถ
หลักนั้นลงใน diagram 
4.ตกลงร่วมกันกับทมีงานของคุณ 
ว่าคะแนนในปัจจุบนัของธรุกิจ
อยู่ที่จุดไหน

5.ท าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

6.ระดมสมองคิด ว่าต้องท าอยา่งไร 

7.รวบรวมความคิดทีเ่กิดขึ้น
ในระหว่างการหารือ 

8.ร่วมกันเลือก1หรือ2ความคิดหลัก 
เพื่อน าไปปฏิบัติ



“การวัดความส าเร็จของผู้น า คือการวัดจากผลลัพธ์ 
ยิ่งประสบความส าเร็จในผลลัพธ์มากขึ้น ก็จะได้รับ
ความไว้วางใจให้รับผิดชอบระดับที่สูงข้ึน”

1. Visionary Leaders :เป็นผูน้ าทีบ่อกจุดหมายสุดท้ายให้ทีมาบ

2. Coaching Leaders :เป็นผูน้ าที่โฟกัสทีมเป็นรายบคุคล และ improve skill ของแต่ละคน

3. Affiliative Leaders :เป็นผูน้ าที่โฟกัสทีมในภาพรวมให้ท างานไปด้วยกนั 

4. Democratic Leaders :หมายถึงผูน้ าที่เนน้การประสานกนัในทมีโดยการรับฟังตามเสียงข้างมาก 

5. Pacesetting Leaders :คือผูน้ าที่เปน็ผูน้ าหนา้ในดา้นความคิด จะมีเป้าหมายที่สูง 

6. Commanding / Coercive Leaders :คอืผูน้ าที่ท าหนา้ที่สั่งการจากระดับบนลงลา่งอย่างเดียว
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จุดสมดุลย์ที่ต้องท าให้เกิดขึ้นมากที่สุด

Team Task

Individual

Three Ways Focus  
การน าทีมที่ดี ต้องค านึงถึง 3 ส่วนไปพร้อมๆกันคือ 

1. ทีม (Team) .....หาก
โฟกัสมากเกินไป จะท าให้
ภารกิจและการประเมิน
รายบุคคลด้อยลง

2. ภารกจิ (Task) ....หาก
เนน้มากไป จุดอ่อนความ
เป็นทีมจะลดลง รวมทัง้การ 
Training เพื่อสร้างแรง       
บนัดาลใจและการเก็บรักษา
บุคคลากรในทีมไว้ได้จะ
ลดลง

3. การประเมิน ส่งเสริมรายบุคคล 
(Individual ;  Coaching  Giving   
Appraisals Reviews Feedback) หากเนน้
มากไปจะท าใหค้วามเป็นทีมลดลง เกิด
ความล าเอียง และอาจเกิดการร้าวฉาน
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