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ข้อปฏิบัติมนุษยสัมพันธ์ส�าหรับผู้บริหาร หรือ

หัวหน้างาน มี 18 ข้อ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย หรือตามระเบียบแบบแผน 
ขององค์การนั้น อย่าท�าอะไรตามใจตนเอง โดยไม่มีหลักการแบบงาน 
ส่วนตัว หรือท�าอะไรโดยไม่มีการวางแผน หรือไม่มีแบบแผน

2. ไม่เป็นผู้วางอ�านาจ หรือถืออ�านาจว่าตนเป็นเจ้านายมี
อ�านาจในหมู่ลูกน้อง จะท�าอะไรก็ได้ มักใช้อ�านาจเกินขอบเขตที่ตนมี
อยู่

3. เป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ในการงาน คอยตรวจดูแลงาน
ทุกขณะ สิ่งใดที่บกพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไข ไม่ปล่อยให้งานเป็นไป
ตามยถากรรม

4. พยายามปรับปรุงงานที่ตนก�าลังท�าอยู่ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์และมีความทันสมัย

5.  ไม่แสดงออกในลักษณะเคร่งเครียด หรือเคร่งขรึมจนเกิน
ไป ควรเป็นผู้มีลักษณะสดชื่น มีอารมณ์เย็น หรือมีอารมณ์ขันในบาง
โอกาส แสดงออกซึ่งไมตรีจิตและมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน

6. การสั่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ต้องเป็นค�าสั่งที่
แน่นอน โปร่งใส ชัดเจน มีเหตุผลและปฏิบัติได้ไม่ก�ากวม หรือขัดต่อ
ระเบียบ

7. ตดิตามผลงานทีส่ัง่ไปว่า มกีารด�าเนนิการได้ผลอย่างไร มี
อะไรเป็นอุปสรรคบ้าง

8. ต้องเป็นผู้รู้จักการประนีประนอม ไม่ท�าเรื่องเล็กให้เป็น
เรื่องใหญ่ ท�าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้ผ่านเลยไป

9.  อย่าเป็นคนเหน็แก่ได้ อย่าให้ถกูวจิารณ์ว่า เหน็แก่ของก�านลั 
จะเป็นการท�าลายมนุษยสัมพันธ์ เสียความยุติธรรม ท�าลายจิตใจผู้อื่น

10. กล้ารับผิดในทันทีท่ีมีความเสียหาย หรือความบกพร่อง
เกิดขึ้น

11. ในกรณีทีม่ผีูใ้ต้บงัคบับญัชามนีสิยัไม่ด ีไม่ควรแสดงกิรยิา
อารมณ์โกรธ หรือโมโห ควรเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน หรือหาวิธีแก้ไข
โดยใช้วิธีสนทนา หรืออบรมเป็นรายบุคคล ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น ก็ว่า
กันไปตามระเบียบวินัย
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12. เป็นผู้มีความอดทน หรือขันติธรรมเป็นพิเศษ
13. เป็นผู้สุจริตอย่างจริงใจ
14. เป็นคนไม่เล่นพวก ให้ความรักเมตตาต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชาและคนทั่วไปในแนวทางความยุติธรรมสายกลาง อย่า
สนับสนุนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกของตน

15. เป็นผู้ที่รู้จักการเสียสละตามอัตภาพ
16. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย มติรภาพทีม่อียูก่บัเพือ่นฝงู

อย่างไร เมื่อต�าแหน่งสูง หรือใหญ่ขึ้นก็ควรรักษาไว้ในสภาพเดิม
17. รักเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน
18. ต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยง การถูกวิจารณ์จากเพื่อน 

ร่วมงาน หรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาว่าเป็นคนหเูบา เป็นคนบ้าอ�านาจ เป็น
คนไม่ยุติธรรม เป็นคนไม่รับผิดชอบ อย่าแสดงว่ายากจน หรือมั่งมี
เกินไป ควรมีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงาน ถึงมีความรู้น้อย 
กอ็ย่าให้ลกูน้องดถูกู จะเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูใ้ต้บังคบั
บัญชา เพื่อความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

การจัดการช่องว่างระหว่างวัย
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Generation Gap Management to Develop Human Resources in Organization
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รูปที่ 9: กำรยอมรับควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จร่วมกัน 

ที่มา:  www.collegecareerlife.net

เมื่อต้องท�างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับ
บญัชา ควรยดึถอืหลกัปฏบิตัติน ในการสร้างและรกัษามนษุยสมัพนัธ์
ให้มอียูใ่นองค์การ ในฐานะท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาหน้าท่ีหลักใหญ่ๆ คอื 
การควบคุมสถานการณ์ท�างาน การดูแลและอ�านวยความสะดวกให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานและการพัฒนาตัวบุคคล

หากลูกน้องกับหัวหน้าไม่มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันแล้ว งาน
ก็จะไม่ส�าเร็จลุล่วงไปได้ ผู้เป็นหัวหน้างานนอกจากจะต้องเข้าใจใน
ลกัษณะของงานทีไ่ด้รบัมอบหมายแล้ว ยงัต้องมคีวามเข้าใจถึงกลไก
ในการท�างานของลกูน้องด้วย เพือ่ส่งเสรมิให้ก�าลงัใจลกูน้องได้ท�างาน
อย่างเต็มความสามารถของแต่ละคน

ขอ้สรปุในการจดัการทรพัยากรมนษุย์ ในองคก์าร

1. ช่วยให้บคุคลทีป่ฏิบตังิานในองค์การมขีวญัและก�าลงัใจ
ในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรัก ภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน

2. ช่วยพฒันาให้องค์การเจรญิเตบิโต จากการเป็นสือ่กลาง
ในการประสานงานกบัแผนก หรอืหน่วยงานต่างๆ เพือ่แสวงหาวธิกีาร
ให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Put the right man to the right 
job) เข้ามาท�างานในองค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
ถ้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
ย่อมไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างผูป้ฏบิตังิานและองค์การ ท�าให้
สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน

รูปที่ 10: กำรท�ำงำนเป็นทีมเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญที่จะน�ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย

ได้ส�ำเร็จ ที่มา: www.stou.ac.th
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