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โครงการ “อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม”

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในตำาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ

A vision without action is called a daydream; but then again, action without a vision is called a nightmare.   

วสิยัทศัน์ทีป่ราศจากการลงมอืทำาคอืฝันกลางวนั และอกีนัน่แหละ การลงมอืทำาทีป่ราศจากวสิยัทศัน์กค็อืฝันร้าย Jim Sorensen 

Anyone who l imits her vis ion to memories of yesterday is already dead.

ใครก็ตามท่ีจำากดัวสิยัทศัน์แค่ความทรงจำาของเมือ่วานนีต้ายไปเรยีบร้อยแล้ว Lily Langtry



เทคนิคการสร้างความสุขในการทํางานด้วยการบริหารตนเอง
(Techniques for Improving Happiness in the Workplace)

คุณ เคยถาม ตัว เองบ้ า ง ไหมว่ า… คุณมี ความสุ ขกั บ ง าน ท่ีทำ าอยู่ ห รื อ ไม่ ?  คุณมีพฤติ ก รรมอย่ า ง ไร เมื่ อคุณ
ทำ า งานแล้ ว ไม่ ส นุกกับสิ่ งที่ ทำ า ?  คุณรู้ สึ กหดหู่ หรื อ เ บ่ือหน่ าย เมื่ อคุณกำ าลั ง ก้ าว เข้ าออฟฟิศของคุณบ้าง ไหม?  คุณ
รู้ สึ ก ไหมว่ า ช่ ว ง เวลา ในการทำ า ง านของคุณช้ าม าก ?  คุณ เป็ นคนที่ ช อบหา โอกาสที่ จ ะลา ง านอยู่ เ สมอห รือ ไม่ ? 

ทั้งหมดนี้เป็นคำาถามเพื่อให้คุณเริ่มสำารวจตัวคุณเองว่าคุณกำาลังมีความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตการทำางานของคุณ และคุณ
เองนั่นแหละที่จะบอกได้ว่าคุณกำาลังมีความสุขและสนุกกับช่วงวันเวลาในการทำางานของคุณอยู่หรือไม่ ทุกข์…สุข อยู่ที่ใจ….คงไม่มีใคร
ที่จะทำาให้คุณมีความสุขหรือความทุกข์ได้นอกจาก “จิตใจของคุณเอง” ซ่ึงเป็นความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคล สิ่งของ หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุณเข้าไปสัมผัส ทั้งนี้โดยทั่วไปคุณจะปล่อยให้จิตเป็นนายคุณ …. นั่นแหละที่คุณจะปล่อยให้ความรู้สึกต่าง ๆ เข้า
มามีผลทำาให้คุณมีความสุขหรือความทุกข์ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างตัวคุณ  ดังนั้นการบริหารหรือควบคุมจิตจึงเป็นสิ่งสำาคัญเพ่ือสร้าง
ความสขุและสนกุกบังานทีก่ำาลงัทำาอยู ่ดงันัน้คณุควรฝึกอย่างสมำา่เสมอเพือ่ให้จิตเป็นนาย…กายเป็นบ่าว…...โดยมเีทคนคิและวธิกีารง่าย ๆ  ดงันี้

         1. “อยา่” คดิเลก็คดินอ้ย” กบัเรือ่งเลก็นอ้ย (Don’t be petty Minded) 
 คุณอย่าเก็บเอาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันมาคิดซะทุกเรื่อง พยายามอย่าเอาคำาพูดหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเป็นอารมณ์ ให้คิดเสียว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป.. หากคุณมัวแต่เอาเวลามา
คิดว่า วันนี้นายมาต่อว่าคุณทำางานแย่มาก ลูกค้าบ่นว่าคุณพูดจาไม่สุภาพ เพื่อนร่วมงานชอบพูดจาเสียดสีคุณ…
ยอ่มแน่นอนว่าคณุจะไมม่เีวลาในการคดิพฒันางานของคุณเลย คุณควรจะ “คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก” โดยฝึกคิดแตส่ิ่ง
ที่จะทำาให้คุณประสบความสำาเร็จและได้รับการยอมรับในหน้าที่การงานจากสังคมหรือคนรอบข้างตัวคุณ ดังนั้น
คุณควรใช้เวลาในแต่ละวันกับการคิดถึงเป้าหมายของคุณและคุณจะทำาอย่างไรเพื่อให้คุณเดินทางไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้จะดีกว่า และความคิดเหล่านี้เองมันจะส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการทำางาน สนุกกับสิ่งที่คุณทำา
อยู่ตลอดเวลา

2. “อย่า” ต่อว่าองค์กร (Don’t blame the company)

 
มีหลายต่อหลายคนที่มีความรู้สึกไม่รักในองค์กรที่กำาลังทำางานอยู่ คุณไม่มีความรู้สึกผูกพันกับ

องค์กร และมีความรู้สึกว่า “ทนอยู่” เพื่อรอรับเงินเดือนเมื่อครบสิ้นเดือนเท่านั้น คุณมักจะต่อว่าหรือพูดถึง

องค์กรของคุณในทางที่ไม่ดี….ปรับเงินเดือนน้อย ให้โบนัสแค่นี้เอง บริษัทน่าจะมี…อย่างโน้น อย่างนี้…และ

อื่น ๆ อีกมากมาย…คุณอย่าลืมว่าคุณเองเลือกท่ีจะทำางานอยู่ในองค์กรแห่งนี้ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบ้านท่ีสอง

ของคุณ โดยคุณต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านที่สองแห่งนี้อาจมากกว่าเวลาที่คุณอยู่ในบ้านของคุณเสียอีก และเพราะ

คุณเลือกท่ีจะทำางานในองค์กรน้ี…แล้วทำาไมคุณไม่เลือกท่ีจะรักในองค์กรท่ีคุณกำาลังใช้ชีวิตร่วมด้วย คุณอย่าบอก

ว่าทนทำางานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ เพราะว่าคุณไม่มีที่ไป ดังนั้นขอให้คุณย้อนคิดไปว่าไม่มีองค์กรไหนที่เห็น

ความสำาคัญของตัวคุณ นอกจากองค์กรที่คุณกำาลังทำางานอยู่ เพราะเค้ารับคุณและยอมให้คุณมาร่วมงานด้วย

ซึ่งเค้าเห็นศักยภาพและความสามารถของตัวคุณเอง….องค์กรของคุณให้โอกาสคุณ ซึ่งไม่เหมือนกับองค์กร

อ่ืน ๆ ที่ปฏิเสธและไม่ยอมรับคุณ…คิดเพียงเท่านี้ คุณจะมีความรู้สึกดี ๆ กับองค์กรของคุณ อาจไม่ถึงขนาด

ว่าจะต้องรักหรือผูกพันก็ได้ (ไม่ห้ามกัน)…ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสุขในการทำางานให้กับองค์กรของคุณเอง



ดังน้ันหากคุณมีความคิดท่ีดีและการกระทำาแต่ส่ิงท่ีดีต่อองค์กร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน/คนรอบข้าง และตัวงาน
ของคุณเอง…เพียงเท่าน้ี…คุณเองย่อมจะมีความสุขและสนุกกับชีวิตในการทำางานของคุณ 

ขอบคุณแหล่งท่ีมา : http://tooktaa.blogspot.com

3. “อย่า” เลือกทํางานที่รัก (Love the work that you do and don’t do 
only the work that you love)

  หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถเลือกทำางานที่ตนเองรักได้ ขอให้คุณเลือกที่จะรักงานที่คุณทำา และเพื่อให้คุณมี
ความสุขและรู้สึกสนุกกับงานที่คุณกำาลังทำาอยู่ ขอให้คุณพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้ 

1. งานที่คุณกำาลังทำาคืออะไร 

2. ประโยชน์อะไรที่คุณได้จากการทำางานนั้น ๆ 

3. คุณมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงงานของคุณอย่างไร 

4. คุณต้องปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถในด้านใดบ้าง 

5. คุณจะหาวิธีการในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้อย่างไร 

6. งานที่ทำาอยู่มีอะไรบ้างที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์กับเป้าหมายของคุณในอนาคต

ขอให้คุณใช้เวลาในการคิดและหาคำาตอบจากคำาถามเหล่าน้ี แล้วคุณจะพบ “คุณค่า (Value)” ท่ีเกิดข้ึนในตวัคณุ ซึง่
คณุคา่ตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในตวัคณุนีเ้องจะทำาใหค้ณุทำางานอยา่งมคีวามสขุ มคีวามตืน่ตวัและกระตอืรอืรน้ในการทำางานอยูเ่สมอ  
มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและการทำางานให้ดีขึ้น และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

4. “อย่า” ให้ร้ายหัวหน้างาน (Don’t belittle your boss)
หัวหน้างานมีหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ…หัวหน้าเจ้าอารมณ์…หัวหน้าสั่งอย่างเดียว หัวหน้าชอบคน

ประจบ…หัวหน้าที่วันวันทำาแต่งาน….ซึ่งในชีวิตของการทำางานคุณคงจะเลือกทำางานกับหัวหน้างานในแบบฉบับที่คุณ

ชอบไม่ไดอ้ย่างแนน่อน คณุมักจะพบเจอกบัหวัหนา้งานหลากหลายประเภททีอ่าจทำาใหค้ณุกมุขมบัอยูท่กุวนั นัน่อาจเปน็

เพราะคณุเขา้กบัหวัหนา้ของคุณไม่ได้ หรือคุณมีความรู้สึกว่าหัวหน้างานของคุณน่าจะทำาอย่างโน้น อย่างน้ี (เคา้นา่จะสอนงานคณุ  

เค้าน่าจะทำางานและรู้งานมากกว่าคุณ เค้าควรจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณ)…ไม่ควรทำาอย่างโน้น อย่างน้ี (เค้าไม่ควร

พูดแบบน้ี..เค้าไม่ควรส่ังงานคุณอย่างน้ี) มีหลากหลายประเภทที่คุณจะพบเจอในองค์กรของคุณเองซ่ึงเป็นสิ่ง

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือคุณควรเข้าใจในเหตุผลของความคิดและการกระทำาของหัวหน้างาน

ของคุณเอง…คุณควรเคารพและให้เกียรติหัวหน้าคุณ คอยสนับสนุนและช่วยเหลือหัวหน้าคุณเท่าที่จะทำาได้

 5. “อย่า” ดูถูกเพื่อนร่วมงาน หรือคนรอบข้าง (Don’t look down at your 
colleagues)

ไม่มใีครทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ในการทำางานโดยลำาพัง แน่นอนว่าความสำาเรจ็ย่อมเกดิข้ึนจากความร่วมมือของบุคคลรอบ
ข้างตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ซึ่งคุณควรมองคนที่
คุณค่าของเค้า อย่าดูถูกความคิดหรือความสามารถของคนอื่น ทุกคนมีความทักษะและความชำานาญในงานที่แตกต่างกัน  
คุณทำางานของคุณได้ แต่คุณอาจไม่สามารถทำางานของคนอื่นได้ เช่น คุณสามารถทำางานบัญชีได้ แต่คุณอาจไม่สามารถทำางาน
คอมพวิเตอร์ได้ เป็นต้น ดังนัน้คณุควรให้เกยีรติเพือ่นร่วมงานหรอืคนรอบข้างคณุทีค่ณุต้องประสานงานหรอืตดิต่อด้วย พยายาม
อย่าเอาการศึกษามาวัดที่ค่าของคนหรือความสามารถของคน (มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้วัดความสามารถของคน นอกจากการศึกษา 
เช่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)…ขอให้คุณ
ศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับคนได้ทุกประเภทและทุกระดับ 



โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา                                                                          

ณ วัดเขาสนามแจง ตำาบลสนามแจง อำาเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันศุกร์ท่ี 4 – วันอาทิตย์ ท่ี 6 กรกฎาคม 2557
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ดังนั้นหากคณุมีความคิดที่ดแีละการกระทาํแต่สิ่งที่ดีต่อองค์กร หัวหนา้งาน เพื่อนรว่มงาน/คนรอบข้าง และตัว
งานของคณุเอง…เพียงเท่านี…้คุณเองย่อมจะมีความสขุและสนุกกับชวิีตในการทาํงานของคุณ  

 
ขอบคุณแหล่งที่มา : http://tooktaa.blogspot.com  

โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสตูร การพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา                                              

ณ วัดเขาสนามแจง ตําบลสนามแจง อําเภอบ้านหมี ่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันศุกร์ที ่4 – วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557 
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โดยสํานักการคลังและงบประมาณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม

กรรมาธิการ 306-308 อาคารรัฐสภา2  
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โครงการสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจระเบียบรัฐสภาท่ีเก่ียวข้องกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน   
โดยสำานักการคลังและงบประมาณ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 306-308 อาคารรัฐสภา2 



การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแผนสบืทอดตำาแหน่งผูบ้รหิาร 
และทบทวนการจดัทำาแผนการสบืทอดตำาแหน่งผูบ้รหิาร (Succession Plan) สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
เมือ่วนัจนัทร์ที ่7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องอบรม 2702 และ 2703 อาคารสขุประพฤติ

คนขับรถของ “หลี่เจียเฉิง” หรือชื่อที่รู้จักในแวดวง
ธรุกจิทัว่โลกว่า ลกีาชงิ ขบัรถให้เขามากว่า 30 ปี และจะขอลาออก 
“หลี่” เห็นว่าเขาทำางานด้วยความตั้งใจและสัตย์ซื่อ จึงจ่ายเช็ค
จำานวน 2 ล้าน ให้เขา เพื่อใช้ในชีวิตบั้นปลาย คนขับรถบอกว่า 
ไม่ต้องหรอกครับ เงิน 10-20 ล้าน ผมสามารถหาได้ “หลี่” 
ประหลาดใจมากจึงถามว่า คุณทำางานเงินเดือน ๆ ละ 2 หมื่น 
ทำาไมจงึมเีงนิสะสมมากมายเช่นนี ้คนขบัรถตอบว่า ขณะท่ีผมขับรถ
ให้ท่าน ท่านนั่งอยู่ด้านหลัง โทรศัพท์พูดคุยกับผู้อื่นว่า ซื้อที่ดิน
ย่านไหน ผมก็ไปซื้อบ้างเล็กน้อย ท่านพูดว่าจะไปซื้อหุ้นตัวไหน 
ผมก็ไปซื้อบ้างนิดหน่อย ฉะน้ัน จนถึงวันน้ี ผมจึงมีทรัพย์สิน  
10-20 ล้านแล้วครับ นี่แสดงว่า คุณจะเป็นใคร ไม่สำาคัญ         
แต่คณุอยูก่บัใคร สำาคญัมากกว่า อยูก่บัล้านกำาไรแสน  อยูก่บัสบิ
ล้านกำาไรล้าน  อยู่กับร้อยล้านกำาไรสิบล้าน ฟางข้าวต้นหนึ่งไม่มี
ค่าเมื่อใช้มัดผักกาดขาว นั่นคือราคาของผักกาดขาว แต่เมื่อใช้
มัดตัวปูใหญ่ ก็เป็นราคาของปูใหญ่ ตามแมลงวันก็ใกล้ห้องสุขา 
ตามตัวผึ้งก็หานำ้าหวานดอกไม้ อยู่กับคนที่คิดบวก คุณก็จะเป็น
คนคิดบวก อยู่กับคนที่คิดลบ คุณก็จะออกปากพูดแต่คำาสกปรก 

เพื่อนเอ๋ย จงมองดูสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่ จำาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงไหม คนโบราณพูดว่า “สิ่งของแยกตามประเภท    
คนแยกตามกลุ่ม” ถ้าอายุคุณเกิน 50 

1. ควรรู้ว่า ในโลกแห่งความรัก ไม่มีใครผิดต่อใคร  
มีเพียงใครบางคนไม่รู้จักรักและถนอมใคร 

2. ควรรูว่้า เมือ่ประสบความสำาเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ก็
ต้องรกัษาร่างกายของท่าน เมือ่ไม่ประสบผลในหน้าทีก่ารงาน ยิง่
ต้องให้ตัวเองมีสุขภาพดี 

3. ควรรูว่้า หากมใีครทีรู่จ้กัและเข้าใจคณุ ก็เป็นวาสนายิง่ 
แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักและเข้าใจคุณ ก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองเถอะ 

4. ควรรูว่้า เพือ่นทีด่ ีต้องชืน่ชมซึง่กนัและกนั มใิช่เหน็
แก่ผลประโยชน์เท่านั้น 

5. ควรรู้ว่า กินข้าวต้องกินทีละคำา งานต้องทำาทีละ
อย่าง ไม่มีอะไรที่จะทำาสำาเร็จในทันที ทุกสิ่งล้วนมีข้ันตอน  
อย่าเอาแต่เร่งรีบ ควรอยู่อย่างสบาย ๆ 

6. ควรรู้ว่า เพียงแค่สบาย ๆ ยังไม่พอ ในเวลาที่ควร 
ก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองบ้าง ให้วันธรรมดา ๆ สดใสข้ึนมา 

7. ควรรูว่้า ทกุสิง่ทกุอย่างล้วนมสีองด้าน บางครัง้แทบ
ไม่มี ผิด หรือ ถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิด แต่ผู้อื่นอาจเห็นว่าถูก และ
สิ่งที่ท่านขวนขวายต่อสู้เพื่อได้มา อาจจะเป็นสิ่งท่ีคนอื่นกำาลัง
พยายามสลัดทิ้งไป 

8. ควรรู้ว่า คุณภาพชีวิตจะดีหรือเลว อยู่ที่จิตใจของ
ท่านตัดสินเอง ท่ามกลางอาหารอันโอชะ เครื่องดื่มเลิศรส แต่
แฝงด้วยการเสแสร้ง-หลอกลวง มิสู้มีเพื่อนรู้ใจ 3 - 4 คน นั่งดื่ม
ชาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ 

9. ควรรู้ว่า ความเหินห่างของพี่น้องในสายเลือด เป็น
ความเจ็บปวดใจยิ่ง เฉยหน่อย อภัยกันนิด อดทนบ้าง จะทำาให้
จิตใจเรากว้างขึ้น สงบลง อบอุ่นขึ้น 

10. ควรรู้ว่า การปฏิบัติต่อบุพการี อย่าทำาอย่างที่คน
โง่ทำากัน คือเลี้ยงดูอย่างเสียไม่ได้ แต่พอสิ้นชีวิต กลับทำาพิธีเซ่น
ไหว้ใหญ่โต คนรุน่บุพการขีองเรานัน้ พวกเขาผจญความทกุข์ยาก
มามากมาย กระทำาดต่ีอพวกท่านกค็อืการกระทำาดต่ีอมโนสำานกึ
ของเราเอง แท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้ออะไร ทุกวัน
โทรศัพท์ทักทายท่านสักหน่อย หรือถามถึงเรื่องราวในอดีตของ
ท่านสักเรื่อง และอดทนฟังท่านเล่าจนจบ พวกเขาก็พอใจแล้ว

12. ควรรู้ว่า ตำาแหน่งและเกรียติยศเป็นเพียงแก้วใบ
หนึ่ง แต่อุปนิสัยและการอบรมมา จึงจะเป็นสิ่งท่ีอยู่ในแก้วนั้น 
ในแก้วผลึก ใช่ว่าจะมีแต่เหล้าองุ่นเลิศรส อาจจะเป็นเพียงนำ้า
สกปรกแก้วหนึ่งเท่านั้นเอง ในจอกดินเผา ก็มิใช่ว่าจะเป็นเพียง
นำ้าเปล่า อาจจะเป็นเมรัยชั้นเยี่ยม 

13. ควรรู้ว่า ชีวิตของท่านควรจะสงบเรียบ สบาย ๆ  
มีความสุข 

คุณจะเป็นใคร ไม่สำ คัญ...........  
แต่คุณอยู่กับใคร สำ คัญมากกว่า

อ้างอิงจาก บทแปลของ วันชัย วัฒนนาคะกุล
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โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของบุคลากร (Functional Competency) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ณ ห้องประชุมคึกฤทธ์ิ ปราโมช   ช้ัน 9 

อาคารเอนกประสงค์ 1 สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(ท่าพระจันทร์) 

        

        

        

        
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า รพัฒน า สม ร ร ถน ะ เฉพ า ะ ข อ งบุ ค ล า ก ร  ( F un c t i o n a l  Compe t en c y )  
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557   
ณ ห้องประชุมคึกฤทธปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1 สำานักเสริมศึกษาและบริการสังคม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)



คุณเป็นผู้น
ำาที่

ดีแล้วห
รือยัง

 ที่มา ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

พดูถึงคำาว่าผู้นำา หรือ ภาวะผู้นำา สองคำานี้เป็นสิ่งที่มี
ความสำาคัญมากในการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน มีผู้บริหารหลาย
องค์กรที่ยังคงส่งบุคลากร และเหล่าบรรดาผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งานไปเรียน ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะทางด้านนี้กันอย่างไม่
หยุดหย่อน เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นผู้นำาที่ดี แต่อย่างไรก็ดี คำาว่า
ผู้นำานั้น หลายคนเองก็สงสัยว่า ผู้นำาที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
และในแวดวงวชิาการกถ็กเถยีงกนัมาตลอดถงึคุณสมบติัของผูน้ำา
ที่ดีว่าควรจะมีอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละโรงเรียน หรือสถาบันก็ไม่ค่อย
เหมอืนกนัสกัเท่าไหร่ แต่กย็งัมคีณุสมบตับิางตวัทีย่งัเรยีกว่าเป็น
คุณสมบัติร่วมอยู่บ้าง ซึ่งทุกแห่งมองเหมือนกัน 

ผมเองได้อ่านเจอกบับทความเรือ่งของผูน้ำาอยูบ่ทความ
หนึ่ง ชื่อบทความว่า Why You’re not a Leader เขียนโดย 
Mike Myatt ซึ่งได้สรุปไว้ว่ามี 10 ประการที่ทำาให้เรายังไม่เป็น
ผู ้นำาที่แท้จริง ผมอ่านแล้วรู ้สึกว่าน่าสนใจดี ก็เลยแปลและ
ดัดแปลงมาให้อ่านกันแบบเข้าใจง่าย ๆ ครับ

• ไม่สามารถสร้างผลงานได้ ผูน้ำาทีดี่จะต้องสร้างผลงาน
ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าใครที่อยู่ในตำาแหน่งของผู้นำาในองค์กรแต่ไม่
สามารถผลักดัน และสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้ คนนั้นก็ยัง
ไม่ใช่ผู้นำาที่แท้จริง เพราะคนที่เป็นผู้นำาจริง ๆ นั้น เมื่อไหร่ที่นำา 
แสดงว่าจะต้องนำาไปสู ่ผลงานที่ดีขึ้นได้ ไม่ใช่มานั่งประจำา
ตำาแหน่ง แล้วก็ปล่อยให้งานเดินไปตามยถากรรม แบบนี้ก็คง
ไม่ใช่ผู้นำาที่แท้จริง

• สร้างผลงานในทางที่ผิด ผู้นำาบางคนก็พยายามท่ีจะ
สร้างผลงานทีด่ใีห้เกดิขึน้ให้ได้ในช่วงทีเ่ขาเป็นผูน้ำาองค์กรอยู ่แต่
วธิกีารสร้างผลงานกลับใช้วธิทีีไ่ม่ถกูต้อง เช่น ใช้แทคติกทีไ่ม่ด ีใช้
ความไม่ซื่อในการสร้างผลงาน ซึ่งสุดท้ายถ้าคนอื่นรู้เข้าองค์กร
เราก็จะยิ่งพังไปใหญ่

• ไม่ใส่ใจผู้ตาม ผู้นำาที่ไม่ใส่ใจผู้ตาม ย่อมไม่ใช่ผู้นำาที่ดี 
ผูน้ำาท่ีดจีะต้องให้ความเข้าใจ และใส่ใจผูต้าม แม้บางเรือ่งอาจจะ
ไม่ใช่เรื่องของงานก็ตาม

• สนใจตำาแหน่งมากกว่างาน ผู้นำาบางคน เป็นผู้นำาโดย
ตำาแหน่งจรงิ ๆ  กค็อื สนใจแค่เพยีงว่าขอให้ได้ดำารงตำาแหน่งผูน้ำา
ให้ได้ พอได้แล้ว ก็ไม่สนใจว่า เป้าหมาย หรือผลงานที่จะต้องทำา
นัน้คอือะไร และจะต้องทำาอย่างไร ขอเพยีงได้รบัตำาแหน่ง กถื็อว่า
เป็นผู้นำาได้แล้ว ส่วนคนอื่นองค์กรจะเกิดความเสียหายมาก ถ้า
มีผู้นำาแบบนี้มาก ๆ

• ไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ ผู้นำาที่แท้จริงจะต้องเป็นคนที่
นอกจากจะให้สัญญากับคนอื่นแล้วยังต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้
อย่างเคร่งครัด ผิดกับคนทีม่วัแต่ให้สญัญา แต่ไม่เคยรกัษาสญัญา
ใด ๆ เลย แบบนี้ก็ไม่ใช่ผู้นำาตัวจริง

• ไม่เคยคิดจะพัฒนาบุคลากร ผู้นำาตัวจริง จะมีความ
คดิทีจ่ะพฒันาบคุลากรให้เกดิทกัษะและความสามารถใหม่ ๆ  อยู่
เสมอ ผิดกับผู ้นำาท่ีไม่ดี จะมัวแต่มองตนเองเป็นหลัก ส่วน
บุคลากรจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่สนใจอะไร ไม่เคยคิดที่จะทำาให้
บุคลากรเก่งขึ้นแต่อย่างใด ผลก็คือ ผลงานขององค์กรก็จะวน
เวียนอยู่กับที่ ไม่มีอะไรก้าวหน้า

• ไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้นำาที่ไม่เคยคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้น คิดแค่เพียงว่า จะรักษาสภาพแบบ
เดิมๆไว้ เกาะและยึดติดกับความสำาเร็จเก่า ๆ ที่เคยทำามา และ
ไม่เคยคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลงให้มนัดข้ึีนไปอกี แบบนีก้ไ็ม่ใช่ผูน้ำาตวั
จริงอีกเช่นกัน

• ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ ผู้นำาที่แท้
จริง จะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร
ให้อยากสร้างผลงานท่ีดี อยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง รวม
ทัง้ทำาตวัเป็นตวัอย่างทีด่ใีห้กบับคุลากรได้เหน็อยูเ่สมอ ท้ังนีก้เ็พ่ือ
ทำาให้บุคลากรเกดิความเชือ่มัน่ต่อตวัผูน้ำา และมพีลงัทีจ่ะร่วมกนั
สร้างองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

• เอาความดใีส่ตวั ผูน้ำาทีไ่ม่ด ีมกัจะเอาความดใีส่ตวัเอง 
เวลาที่ลูกน้องทำาผลงานได้ดี ก็มักจะเอาความดีใส่ตัวเองไว้ก่อน 
เมือ่ไหร่ทีเ่กดิผลทีไ่ม่ด ีหรอืมปัีญหาเกดิขึน้ในการทำางาน กม็กัจะ
โยนสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้กับบุคลากรคนอื่น

• สนใจแต่วิธีการทำางาน แต่ไม่สนใจบุคลากร ผู้นำาที่ไม่
ดีนั้น จะสนใจแต่วิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายมากกว่าสนใจตัว
บุคลากร อย่าลืมนะครับว่า ถ้าคุณไม่มีใครให้นำา ก็แปลว่าไม่ใช่
ผู้นำาตัวจริงเหมือนกัน การที่ผู้ตามจะอยากทำาตามผู้นำา แสดงว่า 
ผู้นำาจะต้องให้ความสนใจในเรื่องของคน มากกว่ากระบวนการ
ทำางาน เพราะคนเป็นคนสร้างกระบวนการทำางานนั่นเองครับ

คณุสมบัตขิองผูน้ำาท่ีไม่ค่อยดท้ัีง 10 ข้อข้างต้น ผมแปล
และเรียบเรียงใหม่นิดหน่อยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 
อย่างไรกด็ ีประเดน็ทีอ่ยากจะเน้นกค็อื อย่ามวัไปถกเถียงกนัเลย
ครับว่า ผู้นำาที่ดีนั้นต้องเป็นอย่างไร หรือไม่ควรเป็นอย่างไร สิ่งที่
ควรจะทำาก็คือ พิจารณาตนเองว่า เราเองมีคุณสมบัติของผู้นำาที่
ดี สั กกี่ ข ้ อ  แล ้ ว เริ่ มต ้ นพัฒนาตน เอง ให ้ เป ็ น ผู ้ นำ าที่ ดี

ถ้าตั้งใจจริง ทุกคนก็

สามารถเป็นผู้นำ ที่ดีได้ทั้งนั้นครับ



โครงการ “อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม”
คณะกรรมการดำาเนินกิจกรรมจัดสัมมนาโครงการ “อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม” ได้จัดสัมมนาให้แก่

นักเรียนและครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำานวน 19 โรงเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 
18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306– 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 
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คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมจัดสัมมนาโครงการ "อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม" ได้จัดสัมมนา
ให้แก่นักเรียนและครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 19 โรงเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 – 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306– 308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2  

        

        

        

        

        

        

  

  

  

    



สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการ “ถนนแห่งความสุข (Happy Highway)” 
จัดโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 20.00 นาฬิกา              
ณ ห้องน้ำาทิพย์ กรมชลประทาน สามเสน
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ในแก้วน้ัน ในแก้วผลึก ใช่ว่าจะมีแต่เหล้าองุ่นเลิศรส อาจจะเป็นเพียงนํ้าสกปรกแก้วหนึ่งเท่าน้ันเอง ในจอกดินเผา   
ก็มิใช่ว่าจะเป็นเพียงนํ้าเปล่า อาจจะเป็นเมรัยช้ันเย่ียม  
  13. ควรรู้ว่า ชีวิตของท่านควรจะสงบเรียบ สบายๆ มคีวามสุข  
 
                                                                              อ้างอิงจาก บทแปลของ วันชัย วัฒนนาคะกุล 
 
 
โครงการฝึกอบรม การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตําแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการ “ถนนแห่งความสุข (Happy Highway)” จัดโดยสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 20.00 นาฬิกา              
ณ ห้องนํ้าทิพย์ กรมชลประทาน สามเสน 

        

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในตำาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ

เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สำานักเสรมิศกึษาและบรกิารสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


