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ผลงานของบุคลากร

จะดีหรือไม่ดี มีที่มาจากไหนบ้าง

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ล้วนแต่
ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร 
เป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หรือเป็นผู้บริหาร ทุกคน 
ที่ทำงานก็ล้วนต้องการความสำเร็จของงาน อยู่ที่ว่าใคร 
ต้องการความสำเร็จมากกว่ากัน คนที่มีความมุ่งมั่น 

ต่อความสำเร็จมากหน่อย ก็จะเป็นคนที่มักจะ 
สร้างผลงานได้ดีกว่าคนที่มุ่งมั่นน้อยกว่า

	 ในการบริหารผลงานของบุคลากรเองก็เช่นกันคนที่ เป็น 
ผู้บังคับบัญชา	ที่ต้องบริหารผลงานของลูกน้องของตนเอง	ต่างก็ต้องการ 
ให้ลูกน้องของตนเองทำผลงานให้ได้ดีเพราะการที่ลูกน้องทำงานได้ดี	 
ย่อมส่งผลต่อผลงานของผู้บังคับบัญชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำถามก็คือ	แล้วผลงานที่ดีของบุคลากรนั้นมาจากไหน

ลองดู	Model	ที่ผมทำมาให้ดูง่าย	ๆ	 เกี่ยวกับที่มาของผลงานบุคลากร 
ว่าเป็นอย่างไร

จาก	 Model	 ข้างต้น	 จะเห็นว่า	 ผลงานของบุคลากรจะดีหรือไม่ดีนั้น	
มีที่มาอยู่	3	ส่วนใหญ่		ๆ	ก็คือ

 • ความต้ังใจจริงของบุคลากรเอง	 ซ่ึงก็คือ	 อุปนิสัยส่วนตัว
ของบุคลากรคนนั้นว่า	 มีความตั้งใจจริงมากน้อยเพียงใด	 โดยมากก็จะ 
แสดงออกถึงพฤติกรรมบางอย่างให้เราเห็นได้	 เช่น	 ทำงานแบบมุ่งมั่น 
ต้ังใจมาก	 กัดไม่ปล่อย	 ต้องทำให้งานสำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะยากสักเพียงใด	
ก็สู้อยู่เสมอ	 เรื่องของความตั้งใจนี้	 เป็นด่านแรกของการทำผลงานที่ดี
ของบุคลากรเลยครับ	 ถ้าเราสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความตั้งใจ	
มีความมุ่งมั่น	และมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่สูงหน่อยเข้ามาทำงานได้	
งานนัน้กส็ำเรจ็ไปแลว้ครึง่หนึง่	เพราะถา้บคุลากรคนนัน้มคีวามตัง้ใจจรงิ	ๆ 	 
ย่อมมีความพยายามที่จะสร้างผลงานที่ดีให้ได้อย่างแน่นอน

 • การสร้างผลงานของบุคลากร	 โดยผ่านการใช้ความรู้	
ทักษะ	และพฤติกรรมบางอย่างที่สอดคล้องกับการทำงานนั้น	 	ๆ	ปัจจัย 
ที่สองที่จะเป็นตัวบอกผลงานของบุคลากรว่าจะดีหรือไม่ดีนั้น	 ก็คือ	
เร่ืองของความรู้	ทักษะ	และพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับการทำงาน	ว่าบุคลากร 
คนนั้นมีความรู้ในการทำงานสักแค่ไหน	มีทักษะในการทำงานนั้นมากน้อย 
เพยีงใด	และมพีฤตกิรรมในการทำงานทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งผลงานมาก
น้อยแค่ไหน	ถ้าบุคลากรคนนั้นมีความรู้ที่ด	ีมีทักษะความสามารถที่พร้อม	 
ประกอบกบัความมุง่มัน่ตัง้ใจทีด่ดีว้ยแลว้	แนวโนม้ของผลงานของบคุลากร
ก็น่าจะออกมาสำเร็จไปแล้วสัก	80%

 • เป้าหมายผลงานท่ีชัดเจน ตัวสุดท้ายท่ีจะทำให้ผลงาน 
ของบุคลากรออกมาดีหรือไม่ดี	 ก็คือ	บุคลากรคนน้ันมีความเข้าใจเป้าหมาย 
ความสำเรจ็ของตนเองมากนอ้ยแคไ่หน	KPI	ทีก่ำหนดระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
กับบุคลากรมีความชัดเจนหรือไม่	 เข้าใจภาพเป้าหมายเหมือนกันหรือไม่	 
ถ้าบุคลากรกับผู้บังคับบัญชามองเป้าหมายผลงานแตกต่างกันออกไป	
เข้าใจไม่เหมือนกัน	สุดท้ายผลงานก็ไม่ออกมาอย่างท่ีผู้บังคับบัญชาคาดหวัง
แน่นอน

เมื่อเห็นภาพองค์ประกอบของผลงานที่ดีของบุคลากรแล้ว	 สิ่งที่จะต้อง 
ดำเนนิการถดัไปกคื็อ	ถา้เราตอ้งการใหผ้ลงานของบคุลากรออกมาด	ีในฐานะ 

ที่เราเป็นผู้บังคับบัญชา	เราจะต้องทำอย่างไรใน	3	องค์ประกอบข้างต้น	
หรอืถา้ผลงานของบคุลากรทีเ่ราดแูลอยูน่ัน้	ออกมาไมไ่ดด้ัง่ใจ	หรอืไมไ่ด ้
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ก็คงต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่า	สาเหตุน่าจะ 
มาจากปัจจัยไหนจาก	 3	 ปัจจัยข้างต้น	 เพื่อที่จะได้กำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาผลงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 • ถ้าสาเหตุมาจากบุคลากรขาดความตั้งใจ	สาเหตุนี้ 
จะเปน็สาเหตทุีแ่กไ้ขไดย้ากทีส่ดุ	เพราะลกึ		ๆ 	แลว้ตอ้งมานัง่วเิคราะหว์า่ 
ทำไมบุคลากรคนน้ันถึงไม่มีใจในการทำงาน	ทำไมถึงขาดแรงจูงใจในตนเอง 
ในการทำงานให้สำเร็จ	ทั้ง		ๆ	ที่โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการ 
ความสำเร็จอยู่แล้ว	แต่บุคลากรคนนี้กลับไม่ค่อยอยากทำงานให้สำเร็จ	 
แสดงว่าจะต้องมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลัก	 ซึ่งถ้าหาไม่เจอ	 เราก็จะไม่ 
สามารถทีจ่ะดงึบคุลากรคนนัน้กลบัมาไดเ้ลย	สว่นใหญก่ค็อื	ผูบ้งัคบับญัชา 
จะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้ได้	 อาจจะต้องเรียกบุคลากร 
มาพูดคุย	 สอบถาม	 หาสาเหตุอย่างจริงจัง	 ทักษะของผู้บังคับบัญชา 
ในการนีก้ค็อื	ทกัษะการฟงัอยา่งเขา้ใจ	เทคนคิการถาม	การใหค้ำปรกึษา 
หารือ	 เพื่อค้นให้เจอถึงสาเหตุที่แท้จริง	อย่างไรก็ดี	สาเหตุหลักที่ทำให้ 
บุคลากรที่เคยมีความตั้งใจดีมาก	 กลายเป็นบุคลากรที่ไม่สนใจสร้าง 
ผลงานอีกเลย	ก็คือ	ตัวผู้บังคับบัญชาเองที่ไม่เอาใจใส	่ ไม่ให้ความใส่ใจ 
ในผลงานของบุคลากรที่ออกมา	 เลยทำให้แรงจูงใจของบุคลากร 
ลดลงไปเรื่อย	ๆ	จนไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไป

 • ถ้าสาเหตุมาจากการขาดความรู้  ทักษะ  และ 
ความสามารถ  ในการทำงาน	 ในกรณีนี้การแก้ไขจะง่ายกว่า 
สาเหตุแรกมากหน่อย	ก็คือ	 เราสามารถที่จะร่วมกันกำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนากับบุคลากรคนน้ันได้ว่า	ถ้าจะทำผลงานให้ดีข้ึนน้ัน	จะต้องเติม 
ความรู	้ เติมทักษะ	และสร้างความสามารถอะไรเพิ่มเติมบ้าง	จากนั้นก็ 
วางแผนในการพัฒนาร่วมกัน	ซึ่งเรื่องสาเหตุนี้	การใช้	Competency	
Base	HRD	ก็จะเข้ามาช่วยได้มาก	มีการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
เป็นรายบุคคล	หรือที่เรียกกันว่า	 IDP	 เข้ามาเพื่อเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาความรู้	ทักษะ	และความสามารถของบุคลากรได้อย่างดี

 • ถ้าสาเหตุมาจากเป้าหมายไม่ชัดเจน	ก็คงต้องมานั่ง 
แกไ้ขกนัทีต่วัผูบ้งัคบับญัชาเยอะหนอ่ย	การทีบ่คุลากรไมเ่ขา้ใจเปา้หมาย	
หรือเข้าใจเป้าหมายไม่ตรงกับที่ผู้บังคับบัญชาสื่อไป	ก็คงต้อง 
ย้อนกลับมาดูว่า	ผู้บังคับบัญชาสื่ออย่างไร	ทำไมทำให้ลูกน้องเข้าใจผิด 
กนัไปหมด	ดงันัน้การแกไ้ขเรือ่งนี	้คงไปแกท้ีบ่คุลากรไมไ่ด	้เพราะตน้เหต ุ
มาจากผู้บังคับบัญชามากกว่า	 เพราะเป็นคนกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
กบัลกูนอ้ง	ปญัหาสว่นใหญก่ค็อื	ผูบ้งัคบับญัชาเองกไ็มช่ดัเจนในเปา้หมาย 
ของตนเอง	 ก็เลยทำให้เป้าหมายของลูกน้องไม่ชัดเจนตามไปด้วย	 
หรือบางคร้ังผู้บังคับบัญชาก็มักจะคิดไปเองว่า	พูดแค่น้ีลูกน้องก็น่าจะเข้าใจ	
ซึ่งอันตรายมากครับ	 ผู้บังคับบัญชาที่ดีไม่ควรคิดไปเองในเรื่องของ 
เป้าหมายผลงานนะครับ	 เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก	ควรจะสอบถาม	
และให้บุคลากรทบทวนถึงเป้าหมายที่คุยกันไปว่าเข้าใจอย่างไร	ตรงกัน 
หรือไม่	ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงาน

	 ถ้าพอทราบถึงที่มาของผลงานของบุคลากรแล้ว	 ก็ลอง 
กลับไปพิจารณาผลงานของบุคลากรของเราแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร	 
ที่ไม่ดีนั้นเป็นเพราะอะไรกันแน่	 จะได้กำหนดแนวทางในการแก้ไข	 
และพัฒนาผลงานของบุคลากรได้อย่างตรงประเด็นครับ

ที่มา http://prakal.wordpress.com



โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 
หลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ” หัวข้อ “การประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติ” ระหว่างวันท่ี11, 21 และ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557  ณ ห้องอบรมหมายเลข 2801 ช้ัน 28 อาคารสุขประพฤติ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำบทความและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ” 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ และวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์  และวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ ช้ัน ๒๘ อาคารสุขประพฤติ



ปัญหาโลกแตกที่ยังคงหาทางแก้ไขไม่ได้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือ 
ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องที่ต้องทำงานด้วยกัน  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเองก็มักจะบ่นว่า ลูกน้องบางคนของตนเองนั้นไม่ได้เรื่อง 

สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ บอกอะไรก็ไม่เคยฟัง ไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตนเองเลย ส่วนลูกน้อง 
หรือบุคลากรที่ทำงานก็มักจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งมักจะมองว่า 

ผู้บังคับบัญชาของตนนั้นไม่มีความสามารถมากพอ เลือกที่รักมักที่ชัง  
มีแต่ความลำเอียง เล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ

แค	่4	หวัขอ้ขา้งตน้	ถา้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถทำได ้
ครบถว้นทัง้	4	ขอ้จรงิ	ๆ 	ผมเชือ่วา่ผลงานของทมีงาน	
ผลงาน	 ขององค์กรจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
ขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรก็จะดีขึ้น	 
แรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น	 บุคลากรได้รับ 
การพฒันา	ตอ่ยอดความรู	้ทกัษะ	จนทำใหบ้คุลากร 
มีความสามารถมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การสร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร	นีค่อืสิง่แรก 
ที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา	หรือผู้นำทีมเลยก็ว่าได้	คนที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
และผู้นำที่ดีนั้น	จะต้องมีคุณสมบัติก็คือ	สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในทีม 
ของตนเองให้มีความรู้สึกที่อยากจะทำงานด้วยความเต็มใจ	และพอใจ	รวมทั้งสามารถ 
ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในทีมงานได้	บุคลากรในทีมก็จะทำงานอย่างมีพลัง	
และมีแรงผลักดันความสำเร็จในการทำงานด้วยตนเองมากขึ้น

การพูดคุยสื่อความ ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องมีการสื่อความที่ดีระหว่างลูกน้องของตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบาย	
เป้าหมายงาน	แผนงานต่าง	ๆ	จะต้องทำให้บุคลากรเข้าใจ	และมองเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันให้ได้	นอกจากนั้นยังต้องสื่อความหมาย 
ในเรื่องของผลงานที่ออกมา	ต้องบอกบุคลากรได้ว่าอะไรดี	อะไรไม่ดี	อะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป	รวมทั้งสื่อความเพื่อให้บุคลากร 
เกิดพลังมากขึ้น	ไม่ใช่สื่อความเพื่อทำลายล้างทีมงาน	และทำลายความรู้สึกของบุคลากร

การสร้างทีมงาน ผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องมีบทบาท 
ท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงก็คือ	 เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากร
ทุกคนในทีมงานให้ได้	 เป็นผู้ที่เสริมสร้างบรรยากาศในการ 
ทำงานเป็นทีมร่วมกัน	ทำให้บุคลากรในทีมเกิดความสัมพันธ์ 
ทีด่ตีอ่กนั	และมคีวามสนกุสนานในการทำงานรว่มกนั	แมว้า่งาน 
จะเครียดแค่ไหนก็ตาม	 แต่ความสัมพันธ์ในทีมงานก็ยังคง 
ประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

ก า ร สอนง าน แล ะพัฒน าบุ ค ล า ก ร  
บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชางาน 
ยุคปัจจุบันก็คือ	 การพัฒนาลูกน้องของตนเอง	 โดยอาศัย 
เทคนคิการ	Feedback	และการ	Coaching	ผูบ้งัคบับญัชาทีด่ี 
จะต้องสามารถพูดคุยเร่ืองของผลงานของบุคลากรได้อย่าง 
ชัดเจน	บอกสิ่งที่บุคลากรจะต้องปรับปรุงได้และยังสามารถ 
ที่จะสอนงาน	ให้คำแนะนำแก่บุคลากรได้อย่างดี

ในเชิงทฤษฎีนั้น	 มีการอบรมและให้แนวทางกันอย่างมากมายว่า	 การที่จะเป็น 
ผู้บังคับบัญชางานที่ดีได้นั้น	 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร	 และต้องทำตัว 
อย่างไรบ้าง	 โดยทั่วไปผู้บังคับบัญชางานที่ดีนั้นจะต้องมีบทบาท 
หน้าที่คร่าว	ๆ	ดังต่อไปนี้



ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

แต่ ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้น

ความสำเรจ็ของบทบาทของผูบ้งัคบับญัชาทัง้	4	ประการขา้งตน้นัน้	
ฝากไว้กับคำแค่เพียงคำเดียวเท่านั้น	 ก็คือคำว่า	 “Trust”	 ก็คือ	 
บุคลากรมีความเชื่อถือของผู้บังคับบัญชาของตนเองมากแค่ไหน	 
และตัวผู้บังคับบัญชาเองสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับ 
ตัวบุคลากรได้มากสักแค่ไหน

แค่บุคลากรไม่	Trust	ผู้บังคับบัญชา	ทุกอย่างก็จะล้มหมด	ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ	การสื่อความ	การสร้างทีมงาน	
และการสอนงาน	บคุลากรจะไมฟ่งั	ไมเ่ชือ่	และไมท่ำตามอะไรเลย 
เพราะแค่เพียงผู้บังคับบัญชาไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่เลย

ดงันัน้ในหลาย	ๆ 	องคก์รทีป่ญัหาระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัลกูนอ้ง
ไม่เคยแก้ไขได้เลย	สาเหตุลึก	ๆ	ก็คือเกิดจาก	การที่ลูกน้องไม่เชื่อ 
ในตวัผูบ้งัคบับญัชา	และผูบ้งัคบับญัชาเองกไ็มเ่ชือ่มัน่ในตวัลกูนอ้ง	 
ไม่ว่าองค์กรจะพยายามพัฒนา	 และฝึกอบรมทักษะในการเป็น 
ผู้บังคับบัญชาที่ดีให้กับเหล่าบรรดาผู้บังคับบัญชางานสักแค่ไหน	
ผลสุดท้าย	ก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึนได้เลย	เพราะความเช่ือม่ันในระหว่างกัน
มันไม่เกิดขึ้นนั่นเอง

แล้วการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องจะสร้างได้อย่างไร

ให้ความรักแก่ลูกน้องของตนเองอย่างจริงใจ 
กค็อื	มคีวามหวงัด	ีคดิด	ีทำด	ีอยา่งจรงิใจกบัลกูนอ้งของตนเอง	ไมค่ดิทีจ่ะ 
กดหรือปิดบังผลงานของลูกน้อง	หรือเอาดีเข้าตัวเอาช่ัวให้ลูกน้องไปท้ังหมด	 
มีความตั้งใจจริงที่จะให้ลูกน้องเจริญก้าวหน้า	 และมีทักษะที่สูงขึ้น	 
กรณนีีไ้มใ่ชแ่คก่ารพยายามขึน้เงนิเดอืนใหล้กูนอ้งเยอะ	ๆ 	และพยายาม 
ผลักดันให้ลูกน้องได้เลื่อนตำแหน่งทั้ง	ๆ	ที่ไม่มีเหตุผลใด	ๆ	นะครับ	
แต่จะหมายถึงความตั้งใจที่จะทำให้ลูกน้องเก่งขึ้นจริง	 ๆ	 มีความรัก	
ความหวงัดใีหอ้ยา่งจรงิใจ	ซึง่ลกูนอ้งเองมองออกอยูแ่ลว้วา่	ลกูพีข่องตน 
มีความจริงใจให้ตนเองสักแค่ไหน

ทำงานสร้างผลงานที่ดีด้วยตนเอง 
ผู้บังคับบัญชาที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้นั้น	 จะต้อง
เป็นผู้บังคับบัญชาที่ทำงานด้วยตนเอง	 ประสบความ 
สำเร็จในการทำงานด้วยความสามารถของตนเอง	 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกน้องได้เห็นเอง	 และสิ่งเหล่านี้	 ก็จะช่วย 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องของตนเองได้	 โดยที่ 
ผู้บังคับบัญชาเองไม่ต้องไปพูดจาป่าวประกาศถึง 
ความเก่งของตนเองเลย	แต่บุคลากรจะเห็นจากผลงาน 
ทีท่ำเหน็จากความสามารถในการทำงาน	แลว้วา่นา่เชือ่ถอื	
กจ็ะเกดิขึน้ได	้บคุลากรกจ็ะรูส้กึวา่ผูบ้งัคบับญัชาเปน็ทีพ่ึง่
ในเรื่องงานได้อย่างแน่นอน

รักษาสัญญา	ผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องเชื่อมั่น	ส่วนใหญ่จะ 
เป็นผู้บังคับบัญชาที่รักษาคำพูด	 รักษาสัญญา	 คำไหนคำนั้น	
พูดแล้วไม่คืนคำ	ไม่พูดจาเพ้อเจ้อไปเรื่อย	โดยที่บุคลากรเชื่อแล้ว	
จากนัน้กม็าผดิสญัญาทีใ่หไ้ว	้แบบนีบ้คุลากรกจ็ะไมม่คีวามเชือ่มัน่ 
ในตัวผู้บังคับบัญชาเลย

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื ่น 	 ผู้บังคับบัญชา 
ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องได้	 จะต้องมีนิสัย 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	 หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ	 เมื่อสั่งให้ 
บุคลากรทำแบบนั้น	ตนเองก็ต้องทำแบบนั้นให้เป็นตัวอย่างด้วย	 
ไม่ใช่บอกให้บุคลากรทำ	 แต่ตนเองทำไม่ได้	 รวมถึงการปฏิบัติ 
ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	 ด้วยความเสมอภาค	
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

และเมื่อเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องของเราได้แล้ว  การสร้างแรงจูงใจ  การสื่อความ  การสร้างทีมงาน 
และการสอนงาน รวมถึง บทบาทอื่น ๆ ของผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง

แค่เพราะลูกน้องเชื่อมั่นในตัวลูกพี่ ทุกอย่างก็ราบรื่น
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