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ภาวะผูนาํ:  ลูกนองเปนสขุ...งานสําเร็จ 

 
                                          รองศาสตราจารยมุกดา  ศรียงค* 

 
 ภาวะผูนํา : การสนับสนนุทางสังคมของ
หัวหนา 
 ผูนํา หมายถึง ผูที่สมาชิกคนอื่นในกลุมยอมรับ
ใหเปนผูนํากลุมในสถานการณการทํางานที่บุคคลนั้น    
มีอิทธิพลในกลุมโดยมีความรูความสามารถในงาน และ
ประสานงาน ชักจูง ใหสมาชิกมีความสามัคคีรวมมือกัน
ทํางานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของกลุมดังนั้น  กลุมที่
จะประสบความสําเร็จในการทํางานจึงตองมีหัวหนาที่ทํา
หนาที่เปนผูนํากลุม ที่ดูแลทุกขสุขใหกําลังใจแกลูกนอง 
สามารถชี้แนะและแกปญหาการทํางานใหแกลูกนองได
เปนอยางดี รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการจัด หาวัสดุ
อุปกรณการทํางานที่จําเปนแกลูกนองไดอยางเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน   
 การสนับสนุนทางสังคมของหัวหนา หมายถึง 
ปฏิสัมพันธระหวางหัวหนาและลูกนอง โดยหัวหนาจะให
การสนับสนุนใน 3 ดานที่สําคัญ คือ 

             ดานอารมณ  คือการใหกําลังใจ การยอมรับใน
ความคิด ความรูสึกเปนกันเอง และการใหความรูสึก  
ไววางใจ  เมื่อพบอุปสรรคในการทํางานลูกนองกลาที่จะ
ปรึกษาหารือดวยความรูสึกอบอุนใจ  
         ดานขอมูลขาวสาร คือการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน  การชี้แนะเกี่ยวกับขัน้ตอนการทาํงาน  การให
ขอมูลยอนกลับ การใหรางวัล-ลงโทษ  การกลาวคําติชม 
บอกแนวทางแกไขปญหา 
        ดานวัสดุอุปกรณ  คือ การอํานวยความสะดวก 
เกี่ยวกับ ความจําเปนที่ตองการใชวัสดุอุปกรณ          
งบประมาณ แรงงาน และการบริการ  รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ   
           พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหนาที่
พบเสมอ ไดแก  พฤติกรรมเอื้อเฟอชวยเหลือลูกนอง รวมทั้ง  
 

การเปนพี่เล้ียง กาเปนครูฝก ความเปนเพื่อน พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมหรือองคการ  ซึ่ง จุดมุงหมายของ
การใหการสนับสนุนทางสังคมจะเปนไปในทางบวก คือ 

• เพิ่มความอยูดีมีสุข 
• เพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน และคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน 
• เพิ่มผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลในการ

ทํางาน 
จากบทความงานวิจัย เรื่องการสนับสนุนทาง

สังคมของหัวหนา  ดุจเดือน  พันธุมนาวิน (2547) ไดสรุป
ผลการวิจัยในกลุมคนไทยจากหลายหนวยงานและอาชีพ
พบวา ผูที่ไดรับการ สนับสนุนทางสังคมในหนวยงานหรือ
จากหัว หนามาก จะมีสุขภาพจิตดี  มีความเชื่ออํานาจใน
ตนใหกระทําพฤติกรรมที่นาปรารถนาตาง ๆ  เปนผูที่มี
ความเชื่อม่ันในตนเอง มีการรับรูศักยภาพความสามารถ
ของตนเองมากกวา ผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
หนวยงานหรือหัวหนางานนอย ตัวอยางพฤติกรรมการ
ทํางานที่ดีอันเนื่อง มาจากการไดรับการสนับสนุนจาก
หัวหนา หรือจากเพื่อนรวมงานที่พบจากผลการวิจัย  
ไดแก พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของพนักงาน  
ขสมก. และพนัก งานโรงงานทอผา  พฤติกรรมการทํางาน
อยางอุทิศตนของทหารอากาศ หรือแมแตพฤติกรรม   
การปฏิบัติธรรมของสามเณร (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2547)      ลักษณะที่สําคัญทางจิตวิทยาประการหนึ่งของ
หัวหนา  ที่คนพบจากผลการวิจัยในกลุ มนี้ คือ การที่
ห ัวหนามีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งหมายถึงการมีความพรอมในการใหการ
สนับสนุนทางดานอารมณ     หัวหนาจึงตองเปนผูมี
ความสามารถในการบริหารจัด การอารมณ 

*อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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การบริหารจัดการอารมณ 
การบริหารจัดการอารมณเปนความสามารถทาง

สติปญญาในระดับสูงซึ่งนักจิต วิทยาชื่อ ปเตอร  ซาโลเวย 
และจอหน เมเยอร เปนผูสนใจศึกษา โดยเรียกชื่อวา สติ 
ปญญาทางอารมณ (Emotional Quotient)  ซึ่งคนสวนมาก 
จะเรียกกันติดปากวา อีคิว (EQ) นั่นเอง  (วิลาสลักษณ 
ชัววัลลี2542) 

โกลแมน (Goleman, 1996:51) แหงมหาวิทยาลยั 
ฮารวารด ใหความหมายของสติ ปญญาทางอารมณ      
( Emotional Intelligence) วา   “เปนความสามารถที่จะ
ตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและของผูอื่น  สามารถ
ที่จะจัดการกับอารมณของตนเอง และจัดการในเรื่อง
ความสัมพันธกับผูอื่นไดดี” วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542)   
ไดสรุปรายละเอียดของความสามารถของบุคคลในการ
จัดการกับอารมณตามแนวคิดของโกลแมน ไดแบง
ออกเปน 5 มิติ ไดแก  
        1. ตระหนักรูอารมณของตนเอง (Self-awareness)   
คือ รูวาขณะนั้นตนกําลังรูสึกอยางไร พอใจหรือไมพอใจ 
รูจักประเมินตามความ เปนจริงเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนและใชประโยชนจากความรูสึกที่พึงพอใจมาชวย
ในการตัดสินใจ 
          2. การจัดการอารมณของตนเอง (Self-regulation)  
คือการมีสติยับยั้งการตอบ สนองตามความพึงใจใน
ขณะนั้น  เพื่อบรรลุเปา หมายที่ตองการ  และสามารถ
ทําใจใหเปนปกติไดดีแมเมื่อมีความทุกขใจ 

   3. การจูงใจตนเอง (Self-motivation) สามารถจูงใจ
ตนเองใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไว โดยใชความรูสึกที่พึงพอใจ
อยูลึกๆ มานําทาง ชวยใหตนมีความเพียรพยายาม
เอาชนะอุปสรรคได 
          4  การเขาใจความรูสึกของผูอื่น (Empathy)  
การรับรูความรูสึกของผูอื่นวาเขากําลังรูสึกอยางไร  และ
เขาใจมุมมองของเขา  สามารถสรางมิตรภาพกับผูคนที่มี
ความหลาก หลายแตกตางกันได 
 
 

   5 การมีทักษะทางสังคม (Social skills) คือ 
มีความสามารถในการเขาใจสภาพการณสังคม
ไดถูกตอง และ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น  และใช
ทักษะเหลานี้ในการเปนผูนํา  การชักจูง  การประนี 
ประนอม และสามารถระงับปญหาความขัดแยงใน
การทํางานไดเปนอยางดี 

 
การจัดการอารมณตนเองอยางเหมาะสม 
          เราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทันใน
อารมณของตนได โดยฝกบอกตัว เองทุกครั้งที่เรารูสึก
อยางไร  เชนโกรธ ก็บอกตัวเองวาเรากําลังโกรธ จนกวา
ความรูสึกนี้จะจางหายไป หรือเรากําลังรูสึกมีความสุข 
ก็พูดกับตัวในใจวา เรามีความสุข  การที่เราบอกไดวา
กําลังรูสึกอยางไร แสดงวาเราตระ หนักรูอารมณของเรา
นั่นเอง ขอสําคัญอยูที่เราตองซื่อสัตยตอความรูสึกของ
ตนเอง ไมหาเหตุผลอื่นมาบิดเบือน ความรูสึกที่ซอนลึก
อยูในใจของเรา เปนตนวา เราแสดงความรูสึกโกรธเพื่อ
อําพรางความรูสึกอาย  เปนตน นอกจากนี้ เราตองกลา 
ยอมรับวาคนทุกคนสามารถทําผิด  พลาดและมีข อ   
บกพรองได  เราจึงตองฝกยอม รับความไมดีและขอ        
บกพรองของตัวเรา และพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง  ถาเรา
สามารถจัด การกับอารมณของเราไดอยางเหมาะสม   
จะชวยใหเราสามารถสรางพลังจูงใจใหผานพนอุปสรรค
ตาง ๆ ไดดี   

          วิธีการจัดการอารมณของตนเองอยางเหมาะสมทํา
ไดดังนี้ 
          1. ตระหนักวาตนคือผูรับผิดชอบอารมณของ
ตนเอง ไมมีใครทําใหเรารูสึกในทางบวกหรือลบได 
เพราะสวนมากอารมณเกิดจากการตีความสิ่งที่มา
กระทบใจเราวาดี –นารัก ไมดี-นาชัง เปนตน 

          2. แยกขอเท็จจริงออกจากการตีความ ไมใช
ความคิดสวนตัวของเราไปประเมินสถานการณฝก
กําหนดใจตนเองอยูเสมอวา เห็น หรือไดยิน ตามที่    
ส่ิงนั้นเปน  อยาไปตี ความตามความรูสึกในใจเรา 
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 3. บอกย้ํากับตนเองวากําลังรูสึกอยางไร จนกวา
ความรูสึกที่ขุนมัวติดลบจะเลือนหายไป  หรือหันเห
เปล่ียนความสนใจไปจากสิ่งที่เรากําลังไมสบอารมณใน
ขณะนั้นเพื่อใหความรูสึกในทางลบตอส่ิงนั้นลดลงและ
คอย ๆ จางหายไป 
 4. ใชอารมณใหเปนประโยชนตอการคิด  โดยใช
อารมณที่ดีมาเสริมสรางพลังจูงใจตนเอง  ควรมองโลกในแง
ดีแงบวกเขาไว  ขจัดความวิตกกังวลออกไป  ฝกทําใจให
สงบดวยสมาธิ  คนที่ มีสมาธิจะมีจิตใจแนว  สามารถ
สรางสรรคผลงานที่ดี  ทําใหเกิดควาเชื ่อมั่นในตนเอง 
กลาตัดสินใจเพราะรูวาตัวเองสามารถ ทําใหสําเร็จได 

 5. เขาใจธรรมชาติของมนุษย   พยายามทํา
ความเขาใจวาทั้งตัวเราและผูอื่นยอมมีทั้งความเหมือนกัน
ในบางดาน และขณะเดียว กันก็มีความแตกตางกันใน
บางดาน เปนธรรม ดา เราไมสามารถทําใหทุกคนคิดเห็น
เหมือน กันไดทุกเรื่อง  

      6. เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น  พยายามทํา
ความเขาใจการสื่อสาร ถายทอดความคิดและความรูสึก
ของผูอื่นได โดยการเคารพความคิดเห็นของูอื่น ไมคิดที่
จะเอาแตได  ชนะแตฝายเดียว  ซื่อตรง จริงใจและเปน
มิตร ฝกตนเองใหไวตอความรูสึกและทาทีของผูอื่น 

    7. ชวยใหผูอื่นชวยตนเองในการตัด สิน ปญหา
ได ซึ่งเราจะชวยผูอื่นในกรณีนี้ได เราตองรูอารมณของ
เขาวาเปนเชนไร แลวจึงพูดปลอบโยนใหเขารูสึกผอน
คลาย ใหเขาชัด เจนในปญหาของเขาเพื่อที่เขาจะได
แกปญหาไดดวยตัวเขาเอง 
 
สติปญญาทางอารมณ เกี่ยวของกับการทํางาน 

ความสามารถของบุคคลที่จะเขาใจ จัดการ และ
ใชประโยชนจากอารมณของตน ขณะเดียวกันก็สามารถ
เขาใจอารมณ ความรู สึกของผูอื่น  และมีสัมพันธภาพที่
ดีระหวางบุคคล มีความเอื้ออาทรผูรวมงาน  ลักษณะ
ดังกลาวนี้  สงผลดีตอการทํางานในโลกปจจุบันที่ทุกคน
ตองมีการปรับตัวเองอยางมากกับภาวะกดดันตาง ๆ 
เพื่ อการทํางานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สติปญญาทางอารมณจึงเปนส่ิงที่พัฒนาไดตลอดชีวิต 
เราควรใสใจที่จะพัฒนา ความสามารถในการรูจักตนเอง  
ควบคุมตนเองซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถใน
การทํางานไดสําเร็จและทุกคนที่รวมงานเปนสุข 
 
ผูนําจะจัดการมนุษยเจาปญหาในทีทํางานได 

มนุษยเจาปญหา คือ ผูที่ชอบแสดงพฤติกรรมที่
เปนอุปสรรคตอการทํางาน ในการทํางานเปนกลุมเรา
มักจะเผชิญพฤติกรรมที่ เปนปญหาจากผู รวมงาน  
โดยเฉพาะในการประชุมปฏิบัติงาน  อาทิเชน คนบางคน
ชอบติ  กาวราว  กอกวน  ทําเปนสงบเสงี่ยม   คลอยตาม   
สงวนทาที     รักษาสิทธิ์   มีขอมูลมาก  ชอบหลีกเลี่ยง  
ลักษณะตางๆ ที่แสดงออกมานี้ บุคคลนั้นมักจะใชเปน
ประจําในทุกครั้งที่มีการประชุมดําเนินงาน (Mulligan, 
1988: 124-133)   

ในความเปนจริงแลว บุคคลไมใชปญหา  แต
พฤติกรรมการสื่อสารของเขาที่แสดงออกตางหากที่สราง
ปญหาใหกับเรา เรายอมทราบดีวาคนแตละบุคคลมี
ความรูสึกนึกคิดที่รับรูมาแตกตางกัน   เมื่อตางคนตางคิด
ก็เปนธรรมดาที่การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น หรือ
ปฏิกิริยาที่มีตอผูอื่นยอมเปนไปตามกระ บวนการรับรู 
การคิด ทัศนคติ ที่เขามีอยูในจิตใจ  ถาการแสดงของเขา
ไมขัดตอความรู สึกของเรา เราก็ไมถือวาเปนปญหา แต
เมื่อไรที่เขามีความคิดเห็นที่ขัดแยง และการแสดง ออกที่
เรายอมรับไมได บุคคลนั้นจะกลายเปน  “บุคคลเจาปญหา”   
สําหรับเราและงานของเรา   ดังนั้น ผูนํา หรือหัวหนาจําตอง
ใชหลักจิตวิทยาทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในการ
ทําความเขาใจถึง ทาทีการแสดง ออกวาเขาคิดอะไรอยูใน
ใจ  ตองการอะไร มีทิฐิยึดติดอยูกับส่ิงที่เขาไดรับรู เรียนรู 
มาในอดีต และผสมกับอารมณในขณะนั้นเปนอยางไร     

วิธีปฏิบัติตอพฤติกรรมที่เปนปญหา   กอนที่
เราจะปฏิบัติตนตอพฤติกรรมที่เปนปญหา  เราตองแยก
ใหออกเสียกอนวา  เปนปญหามาจากบุคลิกภาพสวนตัว 
หรือเปนปญหาจากสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นออกมา 
เ ราสามารถจ ัดกลุ มของมนุษย เจ าป ญหาได เป น        
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2   ประเภท คือ พวกปกปองตนเอง  และพวกที่ตองการ
ส่ิงชดเชย  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ประเภทชอบติ  บุคคลประเภทนี้จะชอบติเตียน 
ดูถูก   ไมเห็นดวย เปรียบเทียบ และขี้บน เกี่ยวกับผูอื่น
เสมอ ๆ  บุคคลประเภทนี้จะทําตัวเปนเจานาย ชอบเจากี้ 
เจาการ  มักจะชอบพูดเสียงดัง ขึงขัง  เกรี้ยวกราด  ชี้นิ้ว
ใสหนาฝายตรงขาม  ถาพิจารณาใหดีแลว คนเหลานี้   
จะเปนผูที่มีความรูสึกอางวางโดดเดี่ยว รูสึกวาตนเองไม
มีความสําคัญ ไมไดรับการยอมรับนั่นเอง 

ประเภทชอบกลบเกลื่อน   มักจะแสดงตนเปน
คนรักสงบสันติ  อยู เหนือความคิด เห็นที่ แตกตาง         
เห็นดวยกับทุกส่ิง  มักจะชอบประจบประแจง  ไรพลัง
อํานาจ  ไมสามารถทําอะ ไรไดดวยตนเอง  ทําตัวดีเลิศ
เกินความเปนจริง  ถาพิจารณาใหลึกซึ้ง คนเหลานี้จะ
เปนคนที่รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา จึงตองการการยอมรับ
จากผูอื่น หรือพึ่งพาผูอื่นที่ทําใหตนรูสึกมั่นคงได  

นักคอมพิวเตอร  ประเภทนี้ ชอบพูดแบบ
เครื ่องจ ักรกล   เป นทางการ  ใช สมองค ิดคํานวณ       
ใช เหตุผลและชอบตีความ   คิดวาตนเองเปนผูยึด
หลักการ  จึงไมแสดงความ รูสึกและอามรณใดๆ  ไม
สรางความสัมพันธ  ไมเขาสังคม ไรชีวิตชีวา  มักใช
คําพูดเนิบ ๆ แบบผูมีเมตตา  ผูที่เกี่ยวของดวยจะรูสึก    
ประ ทับใจในความสงบเยือกเย็นและสํารวม  ทั้งๆที่ลึก ๆ 
แลว  คนเหลานี้ มีความสึกรูออนแอ ไมม่ันคงอยางยิ่ง   
และหวาดกลัวการมีความ รูสึกคุนเคยใกลชิดสนิทสนม
แตขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาตองการความรูสึกนี้ 
            ประเภทชอบกอกวน  ชอบกลาวถึงส่ิงที่ไม
เกี่ยวของ   ไมสนในประเด็นที่ตองการคําตอบ  ทําหลาย ๆ 
อยางในเวลาเดียวกัน จึงมักจะแสดงความเปนเด็กที่ขาด
การอบรม กอกวนสรางความรูสึกสับสนใหผูที่เกี่ยวของ  
ลึก ๆ แลวคนเหลานี้ขาดการยอมรับจากผูอื่น และ
ปรารถนาอยางยิ่งที่จะไดรับความสนใจและเอาใจใส  
เปนผูที่ไมมีเปาหมายในชีวิต ไมรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่ง
ของใคร 

ประเภทชอบเลี่ยง  ชอบเสแสรงวาตนเองไมรู  
ชอบกลาวคําขอโทษ   แสดงอาการใจลอยหรือขี้ลืม มอง
ออกไปที่อื่นไมชอบสบตา มักจะคิดวาตนเองอยู
เหนือกวาคนอื่นทุกประ การ  จึงมักแสดงอาการออนแอ 
สงบเสงี่ยม  พิจารณาลึก ๆ แลวคนพวกนี้จะเปนคนขี้
ตระหนก  ขลาดกลัว และมักจะอยากใหคนอื่นเอาใจใส
ดูแลสนับสนุนทั้งทางกายและใจ 

ประเภทกาวราว   ชอบใชความรุนแรง รุกราน
สิทธิของผู อื ่น   เพื ่อใหตนเองไดในสิ่งที ่ตนตองการ  
โดยมักใชถอยคําดูถูกไมสราง สรรค 

ประเภทยอมตาม  พวกนี้ยอมใหผูอื่นชักจูง 
ยอมใหผูอื่นกาวราวและไดผลประโยชน 

ประเภทตรงไปตรงมา   เปนคนที่ติดตอกับ
บุคคลอื่นในทางบวก  พูดจาไมออมคอม ไมชอบจัดการ
ในส่ิงที่เขามาไดขอมา หรือเสนอตัวเขาไปทํา  เขาจะพูด
เกี่ยวกับตนเองเทานั้น และพูดโดยตรงกับผูที่เกี่ยวของ   
มีความสอดคลองระหวางสิ่งที่พูดและ  ที่ทํา 

ประเภทไมตรงไปตรงมา  เปนสาเหตุใหคนอื่น
รูสึกวาถูกทรยศ  ใชอุบายหลอกลวงผูอื่น และชอบแทง
ขางหลงั 

ประเภทรักษาสิทธิ์    ลักษณะคลายประเภท
ตรงไปตรงมา  จะรับผิดชอบส่ิงที่ตนเองกระทํา ปกปอง
สิทธิของตนเองและยอมรับในสิทธิของผูอื่น เปนคนตรง
และซื่อสัตย เมื่อทานพิจารณาไตตรองอยางถี่ถวนในการ
แสดงออกของบุคคลที่ทานเกี่ยวของดวยในการปฏิบัติงาน 
กลุม หรือการประชุมทานอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อ
โตตอบใหเหมาะสมกับ  “พฤติกรรมของมนุษยเจาปญหา”   
ขางบนที่กลาวมาแลววาเปนพวกชอบปกปองตนเอง  
หรือพวกตองการสิ่งชดเชย  อาจใชวิธีตอบโตดวยวิธี
ดังตอไปนี้  

1. ทําเปนไมสนใจ ในพฤติกรรมนั้น  โดยการใช
คําพูด หรือการกระทําก็ได เพื่อใหเขามุงมาที่ประเด็นที่
กําลังปรึกษาหารือเพื่อไปสูเปาหมายของงานที่ตองการ 
        2.   ยอมรับและตอบสนองอยางมีเมตตา กรณีที่
ทานเขาใจวาเขาตองการการยอมรับและคําชี้แนะ 
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           3.  ยืนกรานพรอมประกาศจุดยืน สําหรับ คนที่
กาวราว กอกวน 

4.  ยอมแพ ปลอยไปตามครรลอง 
5.  แสดงการยอมรับและอดทนอดกลั้นตอ

พฤติกรรมนั้นแลวดําเนินงานตอไป 
               6.  ปรับเปล่ียนตนเองใหเหมาะสมกับพฤติกรรมนั้น 

           7.พยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูอื่นใช
บทบาทตําแหนงงานกดดัน 
           8.ไมตอบสนองในทันที ปลอยเวลาใหผานไปสัก
ระยะ 
           9.ใหทุกคนทราบถึงสถานการณที่เปนปญหา 
เพื่อชวยกันแกไขปญหา 
           10.ขอความชวยเหลือจากเพื่อนฝูงใหชวยจัดการ
บุคคลผูนั้นแทน 

   ทานสามารถนํากลวิธีเหลานี้ไปปฏิบัติ เพียงแต
ตองใชเวลาในการฝกทักษะของตัวทานเองในการรูจัก
ควบคุมตนเองในการใชทาทาง วิธีพูด คําพูด และการ
ตอบสนองอื่นๆ  ซึ่งตอนแรก ๆ อาจจะทําไมไดทุกขั้นตอน 
แตในที่สุดทานจะทําไดแบบผสมกลมกลืน 

 
ผูนําจะสื่อสารบริหารทีมใหประสบความเร็จ 

นอกจากการรูจักใชสติปญญาบริหารจัดการ
อารมณตนเองและลูกนองไดแลว  อีกประการหนึ่งที่ผูนํา
จะตองคํานึงถึงก็คือ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  
ซึ่งหมายถึงวา ทานมีทักษะความสามารถในการใช
เทคนิคการสื่อสารในทีมหรือหนวยงานอยางมีประ สิทธิ
ภาพหรือไมเพียงไร 

การทํางานเปนทีม มักจะประกอบ ดวยกลุมคนที่
มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง 
ที่หลากหลายมารวมกันทํางานโดยมีเปาหมายและวัตถุ
ประ สงคเดียวกันที่จะทํางานใหสําเร็จ   ลักษณะการ
ทํางานเปนทีมไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตและ
ทํางานของเราทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน      

 
 

           การทํางานเปนทีมมีประโยชน ถาสมาชิกแตละ
คนไดมีโอกาสใชความรูความ คิดและการใชเทคนิคที่
แตกตางกันมารวมกันแกปญหาและตัดสินใจ  ทีมงานที่
ดีสมาชิกจะรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคี
กอ ใหเกิดบรรยากาศและขวัญในการปฏิบัติงานที่ดี  
กอใหเกิดการยอมรับนับถือตนเองและผู อื่น สรางความ
ม่ันคงในอาชีพ ผลสําเร็จของงานจะเปนเครื่องแสดงถึง
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตองอาศัยการรูจัก
วิธีการสื่อสารที่ดี (Hybels and Weaver II, 2004) 

ผูนําทีมจะตองแสดงบทบาทเปนตัวอยางของผู
ประสานที่ดี  ในการสื่อสารมอบหมายงาน ไมใชบทบาท
การสั่งงานดังเชนที่เคยปฏิบัติระหวางหัวหนากับลูกนอง
แบบ เดิม ๆ (Bennis and Nanus, 2003) ผูนําสมัย ใหม
ต องสามารถชี ้แจงให ท ีมงานตระ  หน ักในความ
รับผิดชอบตอส่ิงที่ไดรับมอบ หมายและความไววางใจ
จาก  ทุกคนตองไดรับขอ มูลขาวสารรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนตรงเปาหมาย   ผูนํา ตองมีความ
รับผิดชอบและส่ือประสานงานประโยชนทั้งภาย ในทีม
และภายนอกทีม และระหวางหนวย งานเพื่ออยาง
รวดเร็ว เปนการประหยัดเวลา  และลดความขัดแยงใน
การทํางาน     

                 ผูนําตองรูจักใชการส่ือสารเพื่อเสริม สราง
แรงจูงใจใหกับทีม โดยประชาสัมพันธใหสมาชิกแตละคน
ไดรับทราบผลงานของทีมที่ประสบความสําเร็จหรือยังไม
ประสบความ สําเร็จดวยเหตุใด  ใครทําดีก็ตองยกยอง
ชมเชยใครทําผิดพลาดเปาหมายก็ตองวิจารณติติงอยางมี
เหตุผล มองหาวิธีที่จะปรับปรุงความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานทั้งของตนเองและสมาชิกอยูเสมอ 
 
ความสาํเร็จเกินรอยที่ผูนาํไมควรมองขาม 
           ประการสุดทายสิ่งที่ผูนําไมควรลืม คือการตั้ง
คําถามกับทีมงานวา “ มีอะไรอีกบางที่ลูกนองตองการ 
เพื่อใหการดําเนินงานประ สบความสําเร็จสมบูรณตาม
เปาหมายภายในระยะ เวลาที่กําหนด”  บางครั้งความ
ลาชาบก พรองของงานไมไดอยูที่ทีมงานที่เปนทรัพยากร
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มนุษยโดยตรง  หากเกิดจากงบประมาณไมเพียงพอ   
วัสดุและอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือไมทันสมัยและไมได
มาตรฐาน    สภาพแวด ลอมในการทํางานไมดี ขาดความ
สะดวกสบาย ไมคลองตัวในการบริหารจัดการ ผูนําที่
จะตอง ใสใจในคําตอบที่ไดรับ....และรีบจัดการสรรหามา
ใหอยางเหมาะสม เพื่อจะไดปรับปรุงการทํางานในครั้ง
ตอไป...  เชื่อไดวาการทํางานจะสําเร็จเกินรอย(เปอรเซนต)  

การสนับสนุนทางสังคมทั้ง 3  ดานของผูนํา 
คือ ดานอารมณ สังคมและอุปกรณบวกกับการมี
คุณธรรมไมลําเอียง  ผูเขียนเชื่อวาทุกคนจะทํางาน

ดวยใจที่เปนสุข และผลที่ตามมาคือ  งานสําเร็จอยาง
มีคุณภาพแนนอน  

 
               คน  กับ  งาน  

                    คนตองการอะไร ? 
                       ค ว า ม สุ ข 
                       ความสําเร็จ                        
                            งาน 
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