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ทีด่ ี

ลักษณะของผูน ำทีม
สสมิต สัชฌุกร*

>>> ผูนำ

ทีมเปนองคประกอบที่สำคัญใน
การทำใหเกิดการทำงานเปนทีม ความสำเร็จใดๆ
ของทีมงานจะไมสูงไปกวาภาวะผูนำของหัวหนา
ที ม งาน หากจะถามว า เหตุ ใ ดหน ว ยงานนั้ น จึ ง
ทำงานไม เ ป น ที ม เหมื อ นหน ว ยงานอื่ น ก็ ค งจะ
พิจารณาไดวา เพราะมีผูนำทีมที่ไมดี จะโทษผู

รวมทีม (Teammate) ไมได
ในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผูนำทีมที่มีหลายครั้ง
จะไดคำตอบตรงกันอยูหลายลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี ถือไดวาเปนคุณลักษณะที่สำคัญ
เพราะผู น ำที ม จะต อ งฉลาด ป ญ ญาดี รู เ ท า ทั น คน มิ ฉ ะนั้ น ก็ จ ะนำที ม ให
ทำงานรวมกันไมได เพราะสมาชิกของทีมงานมาจากพื้นฐานทางความคิด
และพื้นฐานทางครอบครัวที่หลากหลายตางกัน มีทัศนคติที่เหมือนและแตก
ตางกัน การที่จะหลอหลอมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียวยอมไมใชเรื่องงาย ผูนำทีม
จะตองใชสติปญญาในการครองคนและครองงานใหได
2. มี ค วามยุ ติ ธ รรม เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ทุ ก กลุ ม คนและที ม งาน
ตองการมากที่สุด เพราะผูนำทีมจะตองใหความเปนธรรมแกผูรวมทีมงานที่
จะไดรับการเอาใจใสดูแลไมใหเกิดความนอยเนื้อต่ำใจในหมูคณะ มิฉะนั้น
แลวทีมงานก็จะขาดเอกภาพไมสามารถจะประสานความรวมมือรวมใจได
ผูนำทีมที่ไมมีความยุติธรรมเปนที่ตั้งของจิตใจ จะแสดงออกถึงความมีอคติ
ลำเอียงตอผูรวมทีมงาน ทำใหผูซึ่งไดรับการเลือกปฏิบัติขาดขวัญกำลังใจ
3. มีความรับผิดชอบ ผูนำทีมจะตองเปนผูยอมรับ ผลที่เกิดขึ้นกับ
ทีมงาน ไมวาจะเปนผลดีหรือผลราย ทั้งที่เกิดจากการกระทำของตนเอง หรือ
การกระทำที่เกิดจากผูรวมทีมงาน ผูนำทีมจะรับแตชอบไมรับผิด โดยโยน
ความผิดใหแกผูอื่นไมได มิฉะนั้นผูรวมทีมงานจะขาดความศรัทธา เชื่อถือ
และไมไววางใจใหเปนผูนำ เพราะเห็นวาเปนผูที่เอาแตดีใสตัวรับแตชอบไม
ยอมรับผิด
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ผูนำทีมตองมีความแนวแนในความคิด
และการกระทำ ไมโลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เมื่อไดพิจารณาถึงการกระทำ
และผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบกำหนดเปนแผนงานแลว จะไมเปลี่ยนกลับ
ไปกลับมาโดยงาย เพราะจะทำใหผูรวมทีมงานเกิดความสับสนและคลาง

แคลงใจวาจะปฏิบัติตามอยางไร เปนผลใหเกิดความลังเลใจ
ในการทำงาน
5. มี จุ ด มุ ง หมายในการทำงาน ผู น ำที ม จะต อ ง
กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของงานใหชัดเจนและ
ทำความเขาใจใหผูรวมทีมงานตระหนักรูถึงเปาหมายอยาง
ชัดเจนวาตองการใหงานของทีมเกิดมี เกิดเปน หรือไดรับ
ผลออกมาเปนอยางไร เพื่อที่ผูรวมทีมงานจะไดทำงานไปสู
ทิศทางเดียวกัน ไมเกิดสภาวะที่ตางคนตางคิด ตางคนตาง
ทำ มีการทำงานซ้ำซอน เกิดความสิ้นเปลือง สูญเปลาจนมี
ตนทุนสูง
6. มีความรูในงานอยางถองแท ผูนำทีมจะมอบ
หมายอำหนาจหนาที่และสั่งงานไดดีตองมีความรูและความ
เขาใจงานจึงจะวิเคราะหงานวายาก หรืองายและมีผูรวมงาน
คนใดมีความเหมาะสมจะมอบงานใดใหทำ เพราะการมอบ
อำนาจหน า ที่ ใ ห ผู ร ว มที ม งานจะต อ งวิ เ คราะห ง านและ
วิเคราะหคน เพื่อที่จะสามารถใชคนใหตรงกับงาน
7. มี ก ารวางแผน จั ด รู ป งานและควบคุ ม งานดี
ผูนำทีมตองมีความสามารถในการบริหาร รูจักการวางแผน
งานดวยการคิดลวงหนาที่จะใหใครทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน ดวย
เหตุผลใดและทำอยางไร จะตองคิดแบงงาน แบงคนลงงาน
ตามความสารมารถเพื่อใหสามารถทำงานรวมกันไดเปนทีม
ในประการสำคัญจะตองสามารถควบคุมงานใหเกิดประสิทธิ-
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ผลอยางมีประสิทธิภาพ หากขาดการวางแผน จัดรูปงานและ
ควบคุมก็จะทำใหทีมงานไมสามารถดำเนินงานได
8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูนำทีมตองมีไอเดีย
คิดสิ่งใหมๆ ที่นำไปสูการเกิดนวัตกรรม แทนที่จะคิดวนเวียน
และยึดติดกับกรอบ อยูในวิธีการทำงานเดิมๆ จะตองริเริ่ม
คิดปรับปรุงงานดวยการเลิกสิ่งที่เคยจำเปน แตปจจุบันหมด
ความจำเปน ลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานใหมีอยูแตที่
จำเปน ลดสิ่งตางๆ ที่เปนความยุงยากใหเกิดความสะดวกใน
การทำงานของทีม คิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เสริมแตงและดัดแปลงใหการทำงานเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น มิ
ฉะนั้นผลงานของทีมก็จะไมไดรับการพัฒนาใหกาวหนา รวม
ทั้งผูรวมทีมงานก็จะไดรับแบบอยางการทำงานที่ทำไดแค
งานกิจวัตรประจำวัน
9. มีการประสานงานดี ผูนำทีมไมเพียงแตกำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมาย ตลอดจนวิ ธี ก ารทำงานได ดี
เทานั้น จะตองเปนผูประสานงานที่ดีดวย เพราะจะตองทำให
ผูเกี่ยวของในทีมงานทำงานรวมกันดวยความรวมมือและ
สอดคลองตามวัตถุประสงคในจังหวะเวลาเดียวกัน อันจะ
เปนผลใหงานของทีมประสบความสำเร็จดวยดี
10. มีความสนใจปญหาที่เกิดกับทีม ผูนำทีมตอง
เปนผูที่ใสใจวางานของทีมดำเนินไปอยางไร มีอุปสรรคกีดขวางอยางไร มีสิ่งใดที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือสิ่งที่
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ควรเปนอยางไรและติดตามวามีเรื่องใดที่ควรจะเขาไปใหคำแนะนำ ปรึกษา
หรือรวมแกปญหาอยางไรบาง ไมควรเพิกเฉย ดูดายปลอยใหผูรวมทีมงาน
เผชิญปญหาไปอยางโดดเดี่ยว ขาดการสนับสนุน
11. มีสวนรวมแกปญหาของผูรวมทีม ผูนำทีมจะตองรวมรับรูถึง
ปญหาที่เกิดแกผูรวมทีมงาน รวมคิด รวมตัดสินใจและรวมดำเนินการแกไข
แมจะเปนเรื่องเล็กนอย เพื่อใหผูรวมทีมงานอบอุนใจและมีความรูสึกมั่นคง
ไมถูกทอดทิ้งใหโดดเดี่ยว มีขวัญกำลังใจที่ดีก็จะทำใหทีมงานมีความเขมแข็ง
นำความสำเร็จมาสูทีมงาน
12. มีความเสียสละ อดทน ผูนำทีมเปนผูไดรับการยกยองใหไดรับ
เกียรติในโอกาสตางๆ ดังนั้นจึงตองทำงานหนักกวาผูอื่น มีเวลาการทำงาน
มากกวาผูอื่น เพราะตองเปนตัวแทนของทีมงานและผูกพันอยูกับงานของทีม
งานตลอด 24 ชั่วโมง ผูอื่นอาจจะรับผิดชอบเฉพาะในเวลาทำงาน แตผูนำทีม
จะตองอยูทำงานใหบรรลุผลสำเร็จ แมเมื่อเลิกเวลางานแลว ดวยความเสีย
สละและอดทน
13. มีใจกวาง ผูนำทีมตองเปดใจกวาง รับฟงความเห็นที่แตกตาง
จากตน เพราะหากมีใจแคบไมยอมรับฟงและใชอำนาจการปกครองบังคับ
บัญชา ดวยการถือทิฐิวาความคิดของตนตองถูกเสมอและถือความเปนใหญ
ครอบงำความคิดผูอื่นอยูเสมอ ก็จะทำใหผูรวมทีมงานเสียขวัญกำลังใจและ
เสื่อมศรัทธา หมดความเคารพในตัวผูนำทีม เห็นวาผูนำทีมชอบใชอำนาจ
เผด็จการ ก็จะเอาใจออกหาง ทำงานอยางเสียมิได
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