
 

 

 

 
 
 
 
Weekly Newsletter 
 

ใน บทที่  2 นี้ ผู ้เขี ย น ได ้ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ ง ข อ ง

ความส าคัญของการสือ่สารในองคก์ร พนักงานทุก
คนทุกระดับจะตอ้งเขา้ใจธุรกิจของบริษัท ว่า
บรษัิทที่ตนท างานอยู่นั ้นท าธุรกิจอะไร และงาน

ของตนเองมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับความส าเร็จของ
ธุรกจิไดอ้ย่างไร โดยผ่านการสื่อสารที่ดี ซึง่สรุป

ประเด็นในบทที ่2 ไดด้ังนี้ 
 

1. บทที่แลว้ที่พูดถึงการยกเลิกการใชร้ะเบียบ

ปฏิบัติกฎเกณฑ์และขั ้นตอนในการท างาน
ต่างๆ ใหม้ากที่สุดก็มหีลายคนสอบถามมาว่า

แลว้จะใชว้ธิไีหนแทน หรือจะเอาอะไรเขา้มา
ทดแทนกฎเกณฑ์เดิมที่เราใชอ้ยู่  ผูเ้ขียนก็

ตอบว่าก็ใชก้ารสื่อสารที่ชัดเจน และรักษา
ความสม ่าเสมอของการติดตามงานและการ
สือ่สารอย่างตอ่เนื่อง 

 

2. ถึงแมว้่าธุรกิจของเรายังคงตอ้งมีนโยบาย

ขั ้นตอนกฎระเบียบขอ้บังคับ และไดเ้ขียน
อย่างชดัเจนมากแคไ่หนก็ตาม เราก็ยังคงตอ้ง

มีการสื่อสารที่ดี เปิดเผย และสม ่าเสมออยู่
ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการสื่อสารที่ดีนี้จะท าให ้
พนักงาน ผูบ้ริหาร ในองค์กร มีภาพความ

เข า้ ใจไป ในทิศท าง เดีย วกั น  แล ะเพิ่ ม
ประสทิธภิาพในการท างานไดด้ขีึน้ 

 
3. คนเราไม่ไดต้อ้งการความสนุกสนาน และ

ความรื่น เริงบั น เทิ ง ใจในการท างานอยู่

ตลอดเวลา พวกเขาตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่
ใหม่ ดังนั้นองค์กรที่มัวแต่มุ่งเนน้สรา้งความ

บันเทงิ และท าใหพ้นักงานรูส้กึแฮปป้ี เมือ่เขา้
ไปคุยกับพนักงานเพื่อสอบถามว่าธุรกิจท า

อะไร และตัวเขาเองมสี่วนส าคัญยังไงทีท่ าให ้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ค าตอบที่ไดก้็คือ

พนักงานไม่รูว้่าธุรกจิของตัวเองท าอะไร และ

ไม่รูแ้มก้ระทั่ งว่า ตัวเองมีส่วนท าใหธุ้รกิจ
ส าเร็จไดอ้ย่างไร พนักงานรูแ้ค่เพียงว่า ที่นี่
สนุกและมคีวามบันเทงิครบครัน ถา้เป็นแบบนี้

ธุรกจิของเราจะไปสู่เป้าหมายทีเ่ราตอ้งการได ้
อย่ างไร  ใน เมื่ อพ นั ก งานยั ง ไม่ รู เ้ล ยว่ า

เป้าหมายธุรกจิคอือะไร 
 

4. ฝ่ายบุคคลจะตอ้งเขา้ใจรูปแบบธุรกจิ ไม่ว่าจะ
เป็นในปัจจุบัน และในอนาคตอย่างแตกฉาน
และตอ้งมองเห็นภาพความเสีย่งในดา้นต่างๆ

ที่ก าลังจะตามมา และตอ้งสามารถเชือ่มโยง
เป้าหมายธุรกจิกับความเสีย่งเหลา่นัน้ กับเรือ่ง

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

 
5. ฝ่ายบุคคลจะตอ้งช่วยใหทุ้กคนในบริษัท

เขา้ใจรูปแบบธุรกจิของตนเอง ไม่วา่จะเป็นใน

ปัจจุบัน และในอนาคต โดยที่ผูจั้ดการทุกคน
จะตอ้งท าใหพ้นักงานของตนเองมคีวามเขา้ใจ

ธุรกิจ และหนา้ที่ของหน่วยงานตนเองดว้ย
เชน่กัน 

 

6. พนักงานทุกคนจ าเป็นตอ้งมองเห็นเป้าหมาย 
รวมถงึมองเห็นมุมมองของผูบ้รหิาร เพื่อที่จะ

เขา้ใจถึงภาพสาเหตุ  และแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาอย่างแทจ้รงิในทุกระดับ แต่สิง่ที่

เกดิขึน้จรงิก็คอืหลายบรษัิทลงทุนมากมายใน
เรื่องของการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
รวมถึงใชค้วามพยายาม อย่างมากในการ

ทุ่มเทวิธีการเพื่อสรา้งแรงจูงใจและสรา้ง
ผลงาน แต่กลับลืมเรื่องของการสื่อสารที่ท า

ใหพ้นักงานเขา้ใจไม่ไดว้่าธุรกิจของตนท า
อะไร 

 

สรปุบทเรยีนจากหนงัสอื Powerful (Netflix) 
 

บทที ่2 
 
พนกังานทกุคนตอ้งเขา้ใจธุรกจิของบรษิทั 

เรยีงเรยีง โดย ประคัลภ ์ปัณฑพลังกูร 

 เรยีบเรยีงโดย ประคัลภ ์ปัณฑพลังกรู 



 
 

7. เมือ่ธุรกจิมคีวามซับซอ้นมากขึน้ การสือ่สารยิง่
ทวคีวามส าคัญมากขึน้ ผูน้ าองค์กร ผูจั้ดการ

บุคคล ผูจั้ดการสายงาน ทั ้งหมดจ าเป็นตอ้ง
รูจั้กใชว้ธิกีารสือ่สารใหไ้ปในทศิทางเดียวกัน 
และตอ่เนื่องอย่างสม ่าเสมอ 

 
8. ผูเ้ขียนมีความแปลกใจว่าท าไมองคก์รเราถงึ

พยายามสือ่สารใหก้ับคนนอกเขา้ใจ เชน่ท าให ้
นักลงทุนมคีวามเขา้ใจธุรกจิ เขา้ใจแง่มุมตา่งๆ

ของธุรกจิของเรา แต่กลับไม่พยายามทีจ่ะท า
ใหค้นภายใน ซึง่ก็คือพนักงานขององค์กร มี
ความเขา้ใจในธุรกจิเช่นเดียวกับที่เราสื่อสาร

กับคนนอก ทั ้งๆ ที่คนที่สรา้งผลลัพธ์ของ
ธุรกจิก็คอืพนักงานภายใน 

 
9. สิง่ที ่Netflix ท าก็คือ เขาสรา้งโรงเรียนส าหรับ

พนักงานใหม่ขึน้มา โดยจะใชเ้วลาหนึ่งวันใน

ทุกๆ ไตรมาส ผูจั้ดการของทุกแผนกจะตอ้ง
ใชเ้วลา 1 ชั่วโมงในการพูดถึงหัวใจส าคัญ 

และประเด็นส าคัญของงานในฝ่ายตัวเอง
รวมถึงเป้าหมาย และความคืบหนา้ของงาน

ของแผนกตนเอง ใหก้ับพนักงานทุกคนทราบ 
ดว้ยวธิกีารจงึท าใหพ้นักงานของบรษัิทมคีวาม
เขา้ใจในหนา้ที่และความรับผิดชอบของ

หน่วยงานต่างๆ และเขา้ใจว่าแต่ละหน่วย
จะตอ้งประสานและท างานร่วมกันอย่างไร

รวมถงึงานของตนเองดว้ย 

 

10. ผูจั้ดการแต่ละหน่วยงานจะตอ้งมั่นใจว่า การ
สื่อสารภายในหน่วยงานของเรานั้นเป็นการ
สือ่สารสองทาง จากหัวหนา้และลูกนอ้ง และ

จากลกูนอ้งไปยังหัวหนา้ ที ่Netflix จะพยายาม
สรา้งระบบการสื่อสารที่ท าใหทุ้กคนสามารถ

คุยกันไดอ้ย่างเปิดใจ ลูกนอ้งสามารถสือ่สาร
ไปยังหัวหนา้ไดอ้ย่างตรงไปตรงมา และเวลา
หัวหนา้สือ่สารมายังลูกนอ้ง ก็จะตอ้งมั่นใจว่า

ลกูนอ้งมคีวามเขา้ใจ โดยการสือ่สารแบบสอง
ทางไม่ใช่ประชุมแลว้หัวหนา้พูดอย่างเดียว

จากนั้นก็ปิดการประชุม โดยที่ไม่รูว้่าลูกนอ้ง
เขา้ใจหรอืไม่ 
 
 
 

 

11. ผูเ้ขียนพยายามจะสื่อสารใหเ้ขา้ใจว่าทุกคน
จะตอ้งรับรูใ้นปัญหาร่วมกัน เวลาทีพ่นักงานไม่

รูจ้ะตอ้งไม่คดิว่า พนักงานคนนี้ไม่รูเ้รื่องอะไร
เลย แลว้ก็ปล่อยใหเ้ขาไม่รูเ้รื่องต่อไป แต่

จะตอ้งคดิว่าเมือ่พนักงานคนนี้ไม่เขา้ใจเรือ่งนี้
เขาไม่รูใ้นสิ่งที่เรารู ้ดังนั้นเราตอ้งสอนเขา 

เพือ่ใหเ้ขารูม้ากขึน้ 

 

12. ผูบ้รหิารไม่ควรจะมีอคตติ่อพนักงานบางกลุ่ม

เช่น พนักงานกลุ่มนี้เคา้ไม่รูเ้รื่องหรอก พูดไป
ก็เท่านัน้ ในทางปฏบิัตแิลว้พนักงานกลุ่มนี้คอื

กลุม่ทีต่อ้งเผชญิกับปัญหาหนา้งานจรงิ ถา้เขา
ไม่ รู ส้ า เหตุ ตื้ น ลึก หน าบ าง  แ ล ้ว เข าจะ
แกปั้ญหานัน้ใหเ้ราไดอ้ย่างไร ถา้ผูบ้รหิารคดิ

อย่างนี้จริงๆ น่ันแสดงว่าเราก าลังจา้งคนโง่
และคนทีไ่ม่เหมาะสมเขา้มาท างานใชห่รอืไม่ 

 
13. โดยสรุปแลว้การสื่อสารเป็นงานที่ไม่มีวันจบ

จะตอ้งท าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และ
สม ่าเสมอ สิ่งส าคัญก็คือถา้ผูบ้ริหารไม่บอก
รายละเอียดใหก้ับพนักงานว่างานของเรา

ก าลังเผชญิกับปัญหาอะไร และมีผลกระทบ
อย่างไร พนักงานอาจจะไดร้ับขอ้มูลจากทีอ่ืน่

ซึง่บ่อยครัง้มักจะเป็นขอ้มูลทีผ่ดิ แลว้ก็ท าให ้
เกิด ปัญหาตามมาอย่ างมากมาย  ดั ง นั้น
ผูบ้รหิารควรจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับ

พนักงานในสิง่ที่พนักงานสมควรจะรับทราบ
เพื่อท าใหธุ้รกจิและผลงานของเขาเดนิไปสู่

เป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน 


