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ผูนําคือใคร ผูนําตองมีคุณสมบัติพิเศษเดนกวาบุคคลอื่นๆ จะตอง
ประกอบดวยลักษณะดังนี้ 

• เปนผูที่มีความรูความสามารถในการที่จะปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

• เปนผูที่เฉลียวฉลาด ทันคน สามารถควบคุมการทํางานและใช
คนไดอยางเหมาะสม 

• เปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแกไขสถานการณตางๆ 
ไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ 

• เปนผูที่มีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนา 
ที่เกิดขึ้นได 

• เปนผูที่มีความริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเอง และตอสวนรวม ทั้งหมดนี้
เกิดจากการกลอมเกลาจาก “อุปนิสัยที่ 9” 

  
Stephen R. Covey  ไดศึกษานิสัยพฤติกรรมของผูประสบความสําเร็จในการทํางานในองคกรตางๆจํานวน
มากในสหรัฐอเมริกา และพบวา ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้น มีอุปนิสัยที่คลายกันอยู 7 อุปนิสัย 

1. คิดลวงหนา (Be proactive) คิดไวกอนลวงหนาเสมอในการที่จะทําอะไร คิดกอนทาํ คดิกอนพดู
ทําส่ิงที่ถูกตอง ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดีกวาที่จะตองมาแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
2. คิดถึงผลลัพธสุดทายของการกระทํา (begin with the end in mind) กอนเริ่มกระทําการใดๆให
คิดถึงผลลัพธสุดทายของการกระทําวา เมื่อกระทําเสร็จสิ้นแลวจะเกิดอะไรขึ้น มีประโยชนอยางไร 
รูเปาหมายของการกระทํา  
3. จัดลําดับความสําคัญ (put first things first) รูวาควรทําอะไรกอนหลัง อะไรสําคัญมาก สําคัญ
นอยและตองทําใหเสร็จทันเวลา แตชีวิตก็ตองมีความสมดุล 
4. คิดแบบชนะ – ชนะ (think win – win) คิดแบบไดประโยชนกับทุกฝายไมคิดทําแบบชนะ – แพ
แพ – ชนะ หรือแบบแพ – แพ ในเกือบทุกสถานการณจะมีทางเลือกแบบชนะ – ชนะ อยูเสมอ 
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5. เขาใจผูอ่ืน (seek first to understand…then to be understood) เอาใจเขามาใสใจเรา จะทํา
ใหลดความขัดแยง ชวยใหอยูรวมกันอยางมีความสุข มีแนวรวม ทํางานเปนทีมไดดี การรวมกันจะ
ทําใหเกิดพลังมากข้ึน 
6. เสริมแรงซึ่งกันและกัน (synergize) คือ การทํางานเปนทีม จะเปนแรงเสริมซึ่งกันและกัน 
งานหลายอยางทําคนเดียวไมได 
7. ลับเลื่อยใหคม (sharpen the saw)  เตรียมตัวใหพรอม หมั่นฝกฝนตนเองอยูเสมอ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ   ดานรางกาย จิตใจ และความรูความสามารถใหดีข้ึนใน 3 อุปนิสัยแรก เปนชัยชนะ
สวนตัว ทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนอันดับ 4 ถึง 6 เปนชัยชนะมวลชน ทําใหทํางาน 
ที่ยากๆ ได ทํางานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากคนอื่นๆ ได สวนขอ 7 เปนสิ่งที่ตองมีอยูเสมอ  
ทําใหพรอมที่จะทํางานไดดีตลอดเวลา 

• องคกรแหงการเรียนรู   
บุคลากรขององคกรตองมีการเรียนรูอยูเสมอ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งดานทักษะ 
ความรูความสามารถ ใฝหาความรูใหมๆ ตื่นตัวอยู เสมอตอการเปลี่ยนแปลง ตอ
ความกาวหนาในทุกๆ เร่ือง มองการณไกล มีกรณีศึกษาในเรื่องการปรับปรุงองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู คือเรื่องราวของบริษัท Shell เปนองคกรที่นําความคิดเรื่ององคกร
แหงการเรียนรูมาใชและตระหนักถึงความสําคัญ โดยวางแผนกระบวนการเรียนรูใหม และ
จัดตั้งผูนําภายใน พัฒนาเทคนิค เปนการวางแผนประเมินภาพเหตุการณของโลก 
ในปจจุบันและวางแผนภาพเหตุการณในอนาคต 
 

ฐานคติของ Hertzberg ในการสรางอุปนิสัยที่ 9 ในการดําเนินงานและจัดการองคกร เขาบอกวา 
ส่ิงที่กระตุนใหคนรักงาน ชอบงาน ไดแก 

1. ความสําเร็จของงาน 
2. การไดรับการยกยอง 
3. ความกาวหนา 
4. ลักษณะของงานเอง 
5. ความเปนไปไดที่จะกาวหนา 
6. ความรับผิดชอบ 
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ความแตกตางที่สําคัญระหวางการทํางานสมัยนี้กับสมัยกอนหนานี้ตองคํานึงถึงส่ิงที่เห็นจริง 
3 ประการ ไดแก 
  1. การเปล่ียนแปลง (Change) ไมมีอะไรที่แนนอนเทาเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง และการ
เปล่ียนแปลงไมสามารถหลีกเล่ียงได 
  2. ยึดถือหลักการ (Principle) ในสภาวะแวดลอมที่ทุกส่ิงทุกอยางเปลี่ยนแปลงอยูรอบตัว
เรา และเปล่ียนแปลงอยางเร็วมาก เราตองยึดหลักการเปนที่ตั้ง อยางนอยสิ่งตางๆ เปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 
แตเราเองมั่นคงอยูตรงนี้ 
  3. ทางเลือก (Chooice) คือ เรามีสิทธิ มีอํานาจในการเลือก เลือกวาเราจะทําอยางไร 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เลือกวาเราจะยึดถือหลักการอะไร เปนหลักการประจําใจเรา หรือหลักการที่จะ
นําพาชีวิตเราไปสูการมีประสิทธิผลและความสําเร็จในที่สุด 

 
ส่ิงที่อยูในตัวของแตละคนทําใหคนนั้นตางจากคนอื่น ถาแตละคนรูจัก คําวา ปลอยวาง ไมยึดมั่นถือ

มั่น จะทําใหส่ิงที่เปนลบเบาบางลง พอเบาบางลงสิ่งที่จะสองแสง สามารถสงประกายออกมา คือ ความรู 
ความสามารถ แตถาหากวามีแตอารมณ ยังยึดมั่นถือมั่นมีกิเลส จะทําใหคนนั้นไมสามารถใชความรู
ความสามารถของตัวเองไดอยางเต็มที่ 
 
การทํางานเปนทีมที่จะมีประสิทธิภาพ 

1. มีความกระจางชัดในวัตถุประสงค และเห็นดวยกับเปาหมาย สมาชิกทุกคนของทีมจะตองมีความ
เขาใจในเปาหมายอยางเดนชัด และเต็มใจที่จะผูกพัน เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งไว 

2. การเปดเผยและการเผชิญหนากัน สมาชิกในทีมงานมีความสัมพันธกันอยางเปดเผยซื่อสัตย 
ตรงไปตรงมา กลาเผชิญหนาเพ่ือแกปญหาการทํางานรวมกัน 

3. การสนับสนุนและการจริงใจตอกัน สมาชิกในทีมชวยเหลือซึ่งกันและกัน เขาใจความสัมพันธระหวาง
งานของตนเองกับของผูอ่ืน และพรอมที่จะรับและใหความชวยเหลือดวยความจริงใจ 

4. ความรวมมือและความขัดแยง สมาชิกในทีมงานอุทิศตนในการปฏิบัติงานใหเสร็จไปดวยดี มีการ
ประสานประโยชนในเรื่องของความรูความสามารถ ตลอดจนความแตกตางของแตละบุคคลใหไดผล
รวมกันอยางสูงสุด และเปนลักษณะที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการทํางานซึ่ง
อาจมีการขัดแยงเกิดขึ้นภายในทีม ก็จะเปนไปในทางสรางสรรค 

5. การปฏิบัติงานที่ชัดเจน สมาชิกในทีมจะอาศัยขอเท็จจริงเปนหลักและการตัดสินใจจากขอมูลที่
สมบูรณที่สุด ซึ่งมาจากการติดตอส่ือสารที่ชัดเจน มีการพูด การเขียน และการทําในสิ่งที่ถูกตองใน
การแกปญหา จะทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพได 
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ทานพุทธทาสภิกขุไดบรรยายธรรมในหัวขอ “การบริหารธุรกิจแบบพุทธ” โดยกลาวถึงหลักของการ

บริหารคนวา การทําคนใหเหมาะกับงาน ถาหางานที่เหมาะกับคนไมได ก็ตองสรางคนที่เหมาะกับงาน  
การบริหารคนมีส่ิงลึกลับ คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ โดยยึดหลัก “เราไวใจเขา เรารักเขา เราหวังดีตอเขา” 

 
องคการเกิดขึ้นเพื่อชวยแกไขขอจํากัดของมนุษยแตละคนโดยมีวิธีการที่จะแยกแยะได คือ 

• เพ่ือเพ่ิมกําลังความสามารถ มนุษยจะอาศัยองคการเปนที่รวมกําลังความสามารถ เพ่ือการ
ผลิตที่ดีข้ึนกวาเดิม 

• เพ่ือชวยใหมีการทํางานที่รวดเร็วและแขงกับเวลา  เมื่อสามารถรวมพลังมาชวยกันทํา 
มีการแบงงานกันทําตามความถนัด และเรงรัดใหสําเร็จลงไดในเวลาที่ส้ัน 

• เพ่ือรวมกันคิดอาน เพ่ือใหสมาชิกขององคการไดประโยชนจากการรวมแรงรวมใจ 
ชวยกันคิดอาน นําความรูของสมาชิกมาชวยกัน และรวมกันกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
 

  Personal Trait  หรือคุณสมบัติสําหรับพิจารณาคนดีเพ่ือใหเหมาะสมกับองคการ 
ประกอบดวย คุณธรรมหรือคุณสมบัติ เรียกวา สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ คนดี 7 ประการ 
 

1. รูจักเหตุ คือ รูจักหลักการที่จะทําใหเกิดผลดี มีความสุข มีความถูกตอง 
2. รูจักผล อันสืบเนื่องจากการกระทําเหตุที่ดีหรือเปนไปตามหลักการที่ดี 
3. รูจักตน เพ่ือที่จะทําตนเองใหเหมาะสมในการปฏิบัติตามหนาที่ 
4. รูจักประมาณ ในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสังคมในปจจุบัน  
5. รูจักกาล รูจักวาเวลาไหนควรจะพูด เวลาไหนควรจะทํา 
6. รูจักชุมชน วางตนใหเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามประเพณีนิยม    
ของสังคมนั้นๆ 

7. รูจักบุคคล เปนการเรียนรูนิสัยใจคอหรือความตองการของคนนั้นๆ 
 

ในสภาพการณปจจุบัน ผูบริหารขององคกรนอกจากจะตองตั้งคําถามใหแกองคกรที่อยูภายใตการ
บริหารและการจัดการของตนวา “สามารถทําอะไรไดดี และไดถูกกวาคนอื่น” คําถามหลักที่จะละเลยไมได 
คือ “แลวจะทําอะไรดี ภายใตเง่ือนไขที่จะสรางประโยชนทั้งแกสวนตน และสวนรวม” จะตองคนหา
ความสามารถที่แทจริงขององคกร และลบจุดดอยดวยวิธีการ Outsource ไปยังองคกรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เมื่อองคกรสามารถที่จะวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT Analysis) และเมื่อทราบถึงจุดออนอยาง
แนชัดและนําระบบ Outsource มาปรับใชภายในองคกรผูบริหารตองเขาใจในขอจํากัดของแตละบุคคล และ
ใหโอกาสกับคนเสมอ 
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แนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาอุปนิสัยที่ 9  Frederick Hertzberg แบงไดเปน 2 ปจจัย 

• ปจจัยการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ความสําเร็จ
ในการทํางาน การไดรับการชมเชยยกยอง การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานในขั้นที่สูงข้ึนไป ฯลฯ 

• ปจจัยสุขอนามัย เชน นโยบายและหลักการบริหารขององคกร การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร อัตราคาจาง ความมั่นคง สภาพการทํางาน 
สถานภาพในการทํางานความตองการความปลอดภัย และความตองการเปนสวนหนึ่งของ
กลุม ฯลฯ 

 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑ 6 ประการ คือ 

1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
4. ประสิทธิผลของตนทุน 
5. ความจําเปนในการบังคับบัญชา 
6. ผลกระทบระหวางบุคคล 

 
 


