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4. สรางสายสัมพันธ ควรเขาใจวาบทบาทของการสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลยังเปนเรื่องที่ไมควรมองขาม ยิ่งในระดับผูบริหารดวยแลว การ

จะทำงานใหมีประสิทธิภาพและตองการจะพัฒนาภาวะผูนำก็จะตองหมั่น

สรางมนุษยสัมพันธ นั่นหมายความวาจะตองรูจักแครและเห็นอกเห็นใจคน

ใหเปน ตองเขาใจและรูจักความรูสึกคนอื่น การสรางความสัมพันธสวนบุคคล

นี้จึงควรปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ไมเวนแมกระทั่งในยามเครียดปานใดก็ตาม 

●  ระมัดระวังผลกระทบหรือผลลัพธจากการกระทำ (กายกรรม) หรือ

การพูด (วจีกรรม) หลีกเลี่ยงการแสดงออกซึ่งไมเหมาะสม หรือใชวลีฆาตกรที่

จะชวนใหคนฟงแสลงหู แสลงใจ ขอสำคัญหากเผลอไผลแสดงอากัปกิริยา

หรือวาจาที่อาจระคายคนฟงแลว ตองรูจักขอโทษ เพราะอยาลืมวาเปนเรื่อง

ออนไหวมาก ผูบริหารชาวตางประเทศหรือที่เรียกวา Expatriate มักจะเผลอ

ไผลเรื่องเหลานี้อยางไมรูตัว แตในระยะหลังๆ บริษัทที่ตระหนักปญหาเหลานี้ 

จึงมีการฝกอบรมเรื่องของ Cross Cultural Management เพื่อใหเขาใจ

วัฒนธรรม ประเพณีตางถิ่น ซึ่งก็ไดลดอุปสรรคไปพอสมควร 

●  ใหเกียรติและใหความนับถือทุกคน ไมควรสรางอัตตาวาตนเอง

เลอเลิศจนเมินคนอื่นวาดอยกวา 

●  เมื่อตองใหความเห็นหรือวิพากษวิจารณ ก็ควรจะเปนเชิงสรางสรรค 

อยาเอาอารมณมาเปนตัวนำจนกระทบความรูสึกและความสัมพันธ 

●  มีบุคลิกสงบและนิ่ง อยาใหอารมณเขามาครองหรือบงการจน

ทำใหจิตหลุดและแสดงกิริยาอันไมนาดูออกไป 

5. การบริหารจัดการงาน หมายถึง การรูจักใชทรัพยากร เทคโนโลยี

และเวลาอยางมีประสิทธิภาพ รูจักใชประโยชนจากขอมูลใหมๆ รูจักเสาะ

แสวงหาเรียนรูขอมูลใหมที่เปนประโยชนตองานอยางเหมาะสม 

●  ทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รูจักเลือกใชเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและชาญฉลาด  ลำดับงานกอนหลังตาม

ความสำคัญและตามความจำเปน หลีกเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุง 

 วิเชียร ตีรสุภาพกุล 

>>>

●  ทำงานอยางเต็มความสามารถตามตำแหนงและ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด มีความฉับไวใน

การปรับใชขอมูลใหมกับงานอยางเหมาะสม จำไวเสมอวา 

“ทุกครั้งที่ทำตองดีที่สุด ทุกครั้งที่ทำตองสุดชีวิต” 

6. ผลิตผลงาน หมายถึง ความสม่ำเสมอในการ

ผลิตหรือสรางผลงานตรงตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ

งาน มีความฉับไวในการตัดสินใจ แกไขหรือขจัดปญหาหรือ

อุปสรรคจนสามารถสรางงานที่มีคุณภาพและไดประโยชน

สูงสุด 

●  ลงมือปฏิบัติ รูจักวางแผนลวงหนา เขาใจและรูดี

วาจะปรับแผนเมื่อไร 

●  มีความคิดริเริ่ม อยารอใหบอกวาตองทำอะไร 

ตองมีความเขาใจวาจะตองทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน เพื่อใหได

งานสำเร็จตามที่คาดหวัง 

●  ดูแลแกไขปญหาในงานอยางมีความรับผิดชอบ 

รูจักมองหาวิธีแกไขปญหา เลิกเสียเวลาไปกับการบน ตำหนิ-

ติเตียนคนอื่น หรือรองแรกแหกกระเชอ เหมือนอยางที่โบราณ

ทานวาไววา 
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พลงัหลกัภาวะผูนำ 
ตอจากฉบับที่แลว 
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โทษทานผูอื่นเพี้ยง เมล็ดงา 

ปองติฉินนินทา หอนเวน 

โทษตนเทาภูผา หนักยิ่ง 

ปองปดคิดซอนเรน เรื่องรายหายศูนย  

●  มีความเขาใจและตอบสนองดวยดีกับลูกคา ตอง

ระลึกเสมอวาหนวยงานอื่นหรือที่ถัดเราไป ลวนเปนลูกคา

ของเราเสมอ  

●  จดจอคำนึงถึงคุณภาพเปนหลัก ยึดติดกับความ

คาดหวังวาจะทำงานอยางมีคุณภาพเพื่อบรรลุสูเปาหมายที่

ตั้งไวใหได  

●  อำนวยการ หรือนำอยางมีวัตถุประสงคไมเลื่อน-

ลอย ทุกยางกาวของการทำงานตองขจัดขวากหนาม ปรับปรุง

ดวยการรับฟงขอมูลสะทอนกลับ (Feed back) ที่ไดจาก

ลูกคาเสมอเพื่อเปนแรงกระตุนพัฒนางานอยางตอเนื่องที่ดี

กวา เหนือกวาอยางไมหยุดยั้ง    

7. พัฒนาเรื่องอื่นๆ หมายถึง การรูจักการสอนงาน 

การชี้แนะงาน การใหความรู และการนำ มีการทบทวนวัตถุ-

ประสงคที่ตั้งไวเปนระยะ สนับสนุนใหมีการอบรมเรียนรู การ

สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู สนับสนุนบรรยากาศที่ดีใน

สถานที่ทำงานและมีความกระตือรือรนในการทำงาน ตอง

ยอมรับประการหนึ่งก็คือผูนำแตละคนอาจมีสไตลการทำงาน

ตางกัน ทวาในบทบาทของสวนนี้จำเปนตองมีเทคนิคเหลานี้

ดวย หากยังปรารถนาความสำเร็จของงานก็คงหลีกไมพนที่

ตองถายทอด สอนงาน เพื่อสรางกระแสแหงการเรียนรู 

●  บมเพาะสรางทีมงานใหมีความเกงงาน สนับสนุน

และสรรสรางจุดแข็งของทีม 

●  กระตุน จูงใจทีมงานหรือสมาชิกในทีมใหประสบ

ความสำเร็จในงาน ดวยการแบงปน เจือจานความรู เพื่อ

สรางความแข็งแกรงใหทีม 

●  หาโอกาสในการแชรความคิด ความเห็น หรือ

ถายทอด เลาสูกันฟงเรื่องดีๆ ที่เปนสาระ ซึ่งก็เปนอีกวิธีหนึ่ง

ในการลับความคมของสติปญญาอยางสรางสรรค 

8. พัฒนาตนเอง ตองสรางพันธะผูกพันกับตัวเอง

วาตนเองจะตองเติบโตกาวหนา ปลุกพลังงานในตัวเองใหขึ้น

สูระดับสูง มีความคิดและมุมมองบวกเสมอ เสาะแสวงหา

การปรับปรุงศักยภาพตนเอง รูจักเรียนรูความผิดพลาดของ

ตนเองเพื่อเปนบทเรียนและลงมือแกไขอยางสรางสรรค 

●  ปลุกพลังงานในตัวเอง เพื่อสามารถผลักดันใหงานรุดหนา 

●  ตอบสนองตอพันธกิจขององคกรดวยการมีทัศนคติในการทำงาน

ในทางบวก 

●  ลงมือแกไขปญหาของงานอยางจริงจังและกระตือรือรน 

●  มีปฏิกิริยาตออุปสรรคในทางบวก 

●  เรียนรูจากความผิดพลาด หลีกเลี่ยงการตำหนิคนอื่น 

●  เรียนรูจากคำวิพากษวิจารณ ทำความเขาใจกับตนเองวาผลการ

ปฏิบัติงานอาจจะแตกตางจากความรับรูของคนอื่นก็เปนได 

●  ระลึกเสมอวาการเรียนรูพัฒนาตนเองเปนสิ่งไมรูจบ นั่นคือตอง

เรียนรูและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหทันความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

แมแต เบนจามิน แฟรงคลิน ก็มีความเชื่ออยางยิ่งใหญวา “การพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องและความรักในการเรียนรูจะเปนใบเบิกทางที่นำไปสูความ

สำเร็จที่ไมธรรมดาเลย” และนี่ยังสอดคลองกับความในโคลงโลกนิติที่วา 

ความรูดูยิ่งล้ำ  สินทรัพย 

คิดคาควรเมืองนับ  ยิ่งไซร 

เพราะเหตุจักอยูกับ  กายอาต- มานา 

โจรจักเบียนบได   เรงรูเรียนเอา           

●  การพัฒนาตนเองดวยการอาน ในที่นี้ไมจำเปนวาจะจำกัดเพียง

เฉพาะหนังสือที่เปนรูปเลมเทานั้น อาจเปนสิ่งพิมพอื่นใดก็ได ยิ่งในโลก

ดิจิตอลมีแหลงความรูที่เสาะหาไดมากมายหลากหลายไมจำกัด เชน E-

learning เปนตน การอานจึงเปนวิธีการพัฒนาสมองและยังปลุกเราความคิด

ใหรูตื่นอยูเสมอ ถือเปนวิธีพัฒนาปญญา เปนทรัพยสินประจำตัวที่สามารถ

ขยายและตอยอดไดอยางดี ในประเทศโลกตะวันตก หรือแมแตประเทศญี่ปุน

เอง ประชากรรักการอานและมีสถิติการอานหนังสือมากอยางนาชื่นชม 

โดยสรุป สิ่งที่เรียกวาความสามารถหลัก หรือ Competencies ที่ผูนำ

พึงมีนั้น เปนสิ่งที่เรียนรูและพัฒนาไดทั้งนั้น ยิ่งมีมากเทาไรก็ยิ่งเปนกำไรแก

ตนเองเทานั้น ถึงตรงนี้ใครขอฝากคำคมที่เกี่ยวเนื่องมาขมวดทายซึ่งนาจะ

สรางเสนหหรือบารมี หรือที่เรียกวา Charisma ใหกับผูนำไดอยางเอกอุทีเดียว 
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