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	 จะท�ำอย่ำงไรให้เรำเป็นหัวหน้ำงำนที่ดี	 และ
เป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี	 หรือจะท�ำอย่ำงไรให้ผู้บังคับบัญชำ 
ในองค์กรของเรำเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี	 ค�ำถำมเหล่ำนี้ 
ล้วนเป็นเป้ำหมำยส�ำคญัของคนทีด่�ำรงต�ำแหน่งผูบ้งัคบับัญชำ	
และต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร	 เพรำะถ้ำเรำ
สำมำรถสร้ำงผู้บังคับบัญชำที่ดีได้ในองค์กรของเรำ	ผลงำน
ทั้งในเรื่องคน	และเรื่องงำน	ก็จะออกมำดี	และตรงตำมสิ่งที ่
องค์กรคำดหวงั											แล้วอะไรบ้ำงล่ะทีจ่ะท�ำให้เรำเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
ที่ดีได้
	 จำกหนังสือ	First Break All the Rules : What  
the	World’s	Greatest	Managers	Do	Differently	ซึง่เขยีนโดย 
Marcus	Buckingham	ผมได้ท�ำกำรสรุปคุณลักษณะ	หรือ
บัญญัติ	10	ประกำรของกำรเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดีว่ำเขำ
ท�ำอะไรบ้ำงดังต่อไปนี้
 o	ท�ำให้บุคลำกรในทีมรู้ว่ำตนเองต้องสร้ำง 
ผลงำนอะไร	 และถูกคำดหวังผลงำนแบบไหนอย่ำงไรบ้ำง	
นั่นคือ	จะต้องมีกำรสื่อควำม	และกำรถ่ำยทอด	บอกกล่ำว
ถึงควำมคำดหวังว่ำผู ้บังคับบัญชำคำดหวังให้บุคลำกร 
สร้ำงผลงำนอะไรบ้ำง	และแค่ไหนที่จะเรียกกว่ำดี
 o	ส่งเสริม	และท�ำให้บุคลำกรมีเครื่องมือ 
ในกำรท�ำงำนที่พร้อม	ช่วยและให้ค�ำปรึกษำ	รวมทั้งจัดหำ	 
เครื่องไม้เครื่องมือในกำรท�ำงำนที่เหมำะสม	และสอดคล้อง 
กบักำรท�ำงำน	และสอดคล้องกบัควำมคำดหวงัทีเ่รำต้องกำร 
ให้บุคลำกรท�ำ	ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเครื่องมือ	ก็สำมำรถ 
ช่วยให้ค�ำแนะน�ำบคุลำกรในกำรหำเครือ่งมอื	หรือใช้เครือ่งมอื 
ที่มีอยู่ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
 o	เปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถสร้ำงผล
งำนได้อย่ำงเต็มที่	ไม่ใช่ท�ำตำมที่สั่งตลอดเวลำ	ไม่ต้องคิด

อะไรใหม่	ๆ 	ผู้บังคับบัญชำบำงคน	ถ้ำบุคลำกรคิดอะไรใหม่	ๆ 	 
หลุดจำกกรอบเดิม	 ๆ	 ก็มองว่ำ	 บุคลำกรคนนั้นไม่ม ี
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนทันที	 ซึ่งท�ำให้บุคลำกรเองก็ไม่
อยำกที่จะท�ำงำนกับผู้บังคับบัญชำแบบนี้เช่นกัน
 o	ให้ค�ำชมเชยเม่ือบุคลำกรท�ำงำนได้ดี	 สิ่งที่ 
จะต้องท�ำเพื่อสร้ำงพลังในกำรท�ำงำนให้กับบุคลำกรก็คือ	 
ผู้บังคับบัญชำจะต้องมีกำรให้ค�ำชมเชย	และให้ควำมส�ำคัญ
กับบุคลำกรที่ท�ำผลงำนที่ดี	ที่เกินควำมคำดหวังที่ตั้งไว้	
เพื่อท�ำให้บุคลำกรรู้ว่ำ	 นี่คือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชำชื่นชอบ	 และ
อยำกให้ท�ำดี	ๆ 	แบบนี้ต่อไป	ซึ่งผลก็คือบุคลำกรจะมีแรงจูงใจ 
ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น	ผิดกับกำรที่ท�ำงำนดีแล้วไม่เคยชม	
แต่ท�ำผิดเมื่อไหร่ก็ด่ำลูกเดียว
 o	บุคลำกรรู้ว่ำหัวหน้ำของเขำให้ควำมใส่ใจ 
ในตัวเขำ	บุคลำกรของท่ำนรู้สึกหรือไม่ว่ำ	ท่ำนเองให้ควำม
ใส่ใจ	 หรือสนใจในตัวเขำหรือไม่	 หรือรู้สึกว่ำ	 หัวหน้ำไม่ให้ 
ควำมสนใจ	หรือใส่ใจเลย	ดังนั้นผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้อง 
ท�ำให้บคุลำกรรูส้กึว่ำ	เรำสนใจ	และใส่ใจในตวัเขำด้วย	โดยกำร 
สอบถำมทุกข์สุข	 คุยกันในเรื่องอื่น	 ๆ	 บ้ำงที่ไม่ใช่เรื่องงำน	 
อำจจะมีกำรกินข้ำวร่วมกัน	 กำรออกไปท�ำกิจกรรมต่ำง	 ๆ	
ร่วมกัน	 เวลำบุคลำกรป่วย	 ก็ต้องสอบถำมถึงบ้ำง	 ไม่ใช่
ปล่อยปละละเลย	อะไรท่ีไม่ใช่งำนก็ไม่สนใจ	จะป่วยแค่ไหน 
กไ็ม่สน	แต่ถ้ำเม่ือไหร่กระทบกบังำนเม่ือน้ันบคุลำกรมปัีญหำ 
ทันที	แบบนี้ก็ไม่มีใครอยำกท�ำงำนด้วยนะครับ
 o	ส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนรู้	 และพัฒนำ 
ผู้บังคับบัญชำที่ดี	 จะต้องส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนรู้	 และ
เติบโตในสำยงำนของตนเองอยู่เสมอ	กำรส่งเสริมก็คือกำร
ท�ำให้บุคลำกรมีควำมรู้	 และทักษะในกำรท�ำงำนที่มำกขึ้น	 
และพร้อมทีจ่ะท�ำงำนทีย่ำกขึน้ได้	 รวมทัง้ให้โอกำสแก่บคุลำกร 

ของสุดยอดผู้บังคับบัญชา
บัญญัติ 10 ประการ 	 เนื่องจำกจิตเกิดมำจำกควำมคิด	 กำรรู ้ทัน

ควำมคิดก็เท่ำกับกำรตัดไฟแต่ต้นลม	 เมื่อควำมคิดสะอำด	
ใจสะอำด	ปัญญำและควำมสุขก็บังเกิดแต่ในโลกที่แต่ละวัน
ยำกที่เรำจะหนีพ้นจำกโคลน	กำรเรียนรู้ที่จะดูแลควำมคิด
และจิตจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น	มิเช่นนั้นก็จะจมปลักในกระแสโลก 
จนบ่อยคร้ังก็มองไม่เห็นทำงข้ำงหน้ำและลืมไปว่ำเรำควร
จะมีควำมสุขในโลกนี้
	 ทุก	ๆ 	วัน	เรำจะเจอเหตุที่ก่อให้เกิดตะกอนโคลน 
ทำงใจ	 ออกจำกบ้ำนเจอรถติด	 จิตปรุงแต่งให้เกิดควำม
หงุดหงิด	ส่งผลต่อพฤติกรรมของเรำไปโดยไม่รู้ตัว			
	 ไปถึงที่ท�ำงำนเจอเจ้ำนำยบ่น	 เรำก็ต่อห่วงโซ่
เหตุกำรณ์ต่อไปอีกโดยบ่นกับคนอื่น	 คนท่ีได้ยินเรำบ่นก็
หงุดหงิด	และบ่นต่อไป	กลำยเป็นปฏิกิริยำลูกโซ่ที่อะตอม
ทำงจิตแตกตัวปลดปล่อยระเบิดออกมำ	มันปลดปล่อย
พลังงำนด้ำนลบภำยในตัวเรำออกมำอย่ำงคุมตัวเองไม่ได้	
หำกไม่รู้ตัว	ยิ่งนำนมันก็สะสมเป็นตะกอนหนำ
	 ดังนั้นหำกเรำหยุดได้ต้ังแต่ท่ีควำมคิด	 โดยใช้
สติก�ำกับ	 เจอรถติด	 เจ้ำนำยบ่น	 เมียด่ำ	 ลูกค้ำว่ำ	 ก็ไม่
เปื้อนโคลนรถยนต์ต้องมีเครื่องกรอง	 เครื่องปรับอำกำศ
ต้องมีเครื่องกรอง	เครื่องยนต์แห่งชีวิตก็ต้องมีเครื่องกรอง 
ส�ำหรับมนุษย์	 ธรรมชำติสร้ำงเครื่องกรองมำให้ตั้งแต่เกิด	
เรียกว่ำ	สติ	
	 รู้ทัน	ตำมทัน	กรองทัน		พกเครื่องกรองติดตัว
ตลอดเวลำ	เพื่อกรองตะกอนควำมคิดไม่ให้ฟุ้งซ่ำน	เพรำะ
ควำมสุขอื่นยิ่งกว่ำควำมสงบไม่มี

วินทร์	เลียววำริณ

If you want peace, stop fighting. If you want peace of mind,
stop fighting with your thoughts.

ถ้ำท่ำนต้องกำรสันติ	จงหยุดต่อสู้	ถ้ำท่ำนต้องกำรสันติแห่งใจ
จงหยุดต่อสู้กับควำมคิดของท่ำน

Peter	McWilliams,	Life	101,	199

	 โดยธรรมชำติ	 ควำมคิดคนเรำก็เหมือนสำยน�้ำ
โคลน	ไหลไปเรื่อย	ๆ 	ไม่หยุด	ไปถึงที่ไหนก็พัดพำตะกอนดิน
มำด้วย	ยิ่งไหลไปนำน	ก็ยิ่งขุ่นคลั่ก	ตะกอนเหล่ำนี้บดบัง 
กำรมอง	 ต่อเมื่อหยุดไหล	 ตะกอนจึงเริ่มตกลงนอนก้น 
บำงคนปล่อยให้ควำมคิดและจิตจมในโคลนนำนทั้งวัน
ทั้งคืนทั้งปีทั้งชำติ	 ตะกอนเหล่ำนี้มีทั้งโมหะ	 ควำมไม่รู้	
มิจฉำทิฐิ	ควำมโลภ	ควำมหลง
	 นำน	ๆ 	ทีเรำจึงควรหยุดครุ่นคิดเพื่อแยกตะกอน 
ที่ไม่ใช่ควำมสุขของชีวิตออกไปบ้ำง	 สำยน�้ำแห่งชีวิตจะได้
ไม่ขุ่นคลั่กทั้งปีทั้งชำติ	จะได้มองเห็นภำพและทำงข้ำงหน้ำ
ชัดเจนขึ้น
	 เครื่องกรองตะกอนคือกำรลองเปลี่ยนมุมมอง
และควำมเชื่อเดิม	ๆ	บ้ำง	ควำมคิดก่อให้เกิดอำรมณ์	หรือ
อำจกล่ำวว่ำควำมคิดก่อให้เกิดจิต	 คิดดี	 จิตก็ดี	 คิดร้ำย	 
จิตก็ขุ่นมัวไปด้วยตะกอนโคลนแห่งอำรมณ์ต่ำง	ๆ
	 ในทำงพุทธศำสนำ	 โอวำทปำติโมกข์ซึ่งเป็น
บทสรุปรวบยอดหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำซึ่งเป็น
แนวทำงที่พุทธองค์กรพึงปฏิบัติ	 ข้อหนึ่งบอกว่ำ	 “จงท�ำ
จิตให้บริสุทธิ์”	 ไม่ได้หมำยถึงว่ำต้องนุ่งขำวห่มขำว	ถือศีล 
กินเจ	แต่คือกำรรักษำจิตให้ปลอดจำกตะกอนโคลนนี่เอง
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ในกำรท�ำงำนทีม่คีวำมท้ำทำย	และต้องอำศยัควำมรบัผิดชอบ 
ที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลำกรได้รู ้สึกถึงควำมก้ำวหน้ำ 
ในกำรท�ำงำน
 o	บุคลำกรในทีมรู้เป้ำหมำยองค์กร	ยิ่งไปกว่ำ
นั้นจะต้องรู้ว่ำทีมของเรำ	หรืองำนของตนเองนั้น	ไปมีส่วน 
ในกำรที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้
อย่ำงไรด้วย	แปลง่ำย	ๆ 	ว่ำ	Mission	Vision	และกลยุทธ์ต่ำง	ๆ 	 
ขององค์กรนั้น	 บุคลำกรทุกคนในทีมงำนจะต้องรับทรำบ	 
และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้	 อีกทั้งยังรู้ด้วยว่ำ	 งำนของตนเอง 
ถ้ำท�ำได ้ดีแล ้วจะไปมีผลต ่อเป ้ำหมำยขององค์กรได ้ 
อย่ำงไรบ้ำง
 o	ช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตรในกำร
ท�ำงำน	 ผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้องสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท�ำงำนที่เป็นมิตรระหว่ำงกันได้	 ไม่ใช่สร้ำงแต่ควำม
อดึอดั	ไม่คยุกัน	ไม่มกีำรปฏสิมัพันธ์ต่อกนั	บำงคร้ังตัวผูบ้งัคบั 
บัญชำเองจะต้องช่วยบุคลำกรบำงคนที่มีปัญหำในกำร 
ร่วมงำนกับทีมงำน	 เพื่อให้เขำสำมำรถที่จะปรับตัวให้เข้ำ
กับทีมงำนได้อย่ำงดีด้วย
 o	ต้องคอยให้	Feedback	แก่บุคลำกรอย่ำง
สม�่ำเสมอ	ผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้องมีกำรพูดคุยบอกกล่ำว 
ในเรือ่งของผลงำน	และควำมคบืหน้ำของผลงำน	และพฤตกิรรม 
ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรให้เจ ้ำตัวได้ทรำบอยู ่เสมอ	 
อย่ำงน้อย	ๆ	6	เดอืน	กต้็องมกีำรเรียกคุยกนัอย่ำงเป็นทำงกำร 
สักครั้ง	 หรืออำจจะใช้กำรพูดคุย	 Feedback	 อย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรก็ได้	 เพือ่ท�ำให้บคุลำกรรู้สกึถงึควำมใส่ใจ	 และรู้ว่ำ

ผลงำนของตนเองจะต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้ำง	 ดีกว่ำ
ปล่อยไปเรื่อย	ๆ	ไม่บอก	สุดท้ำยก็จะแก้ไขได้ยำก
 o	สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำน 
ให้กับทีมงำนได้	ผู้บังคับบัญชำที่ดีนั้น	จะเป็นคนที่สำมำรถ
สร้ำงแรงบันดำลใจ	 สร้ำงพลังใจ	 ให้กับบุคลำกรในทีมงำน	
เพื่อสร้ำงผลงำนได้อยู่เสมอ	 ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
ให้ได้ผล	 ผู้บังคับบัญชำจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหำ	 และ
กำรท�ำงำน	เข้ำใจมุมมองของบุคลำกร	และข้อจ�ำกัดต่ำง		ๆ 	 
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับบุคลำกรในกำรท�ำงำน	 
และเป็นที่พึ่งให้กับบุคลำกรได้เวลำที่มีปัญหำในกำรท�ำงำน 
เกดิข้ึนเพือ่ท�ำให้บคุลำกรเกดิพลงั	และแรงบนัดำลใจ	ทีจ่ะสร้ำง 
ผลงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง
	 นี่คือบัญญัติ	 10	 ประกำรท่ีผู้บังคับบัญชำที่ด ี
ควรจะมี	สิ่งที่อยำกให้ท่ำนผู้อ่ำนท�ำต่อ	ก็คือ	ลองคิดพิจำรณำ 
ไล่ไปทีละข้อ	พร้อมทั้งให้คะแนนตัวเองแบบง่ำย	ๆ	ก็ได้ครับ	
5	4	3	2	1	ในแต่ละข้อ	เพือ่ดวู่ำ	จริง		ๆ		แล้วกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
ของเรำน้ันยงัขำดเร่ืองอะไร	และยงัต้องพฒันำเร่ืองอะไรเพ่ิมเตมิ 
ในทำงตรงกันข้ำม	 ก็จะได้ทรำบด้วยว่ำอะไรท่ีเป็นจุดแข็ง
ของเรำในฐำนะที่เป็นผู้บังคับบัญชำ	 จะได้น�ำจุดแข็งนั้นมำ
ต่อยอดออกไปให้ดีขึ้นกว่ำเดิม
	 หรือถ้ำจะให้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น	 ลองท�ำเป็น
แบบสอบถำม	 ส่งไปให้ลูกน้องประเมินตัวเรำดูก็ได้ครับ	 
ว่ำในมุมมองของลูกน้องเรำนั้น	เขำคิดอย่ำงไรในแต่ละข้อ

ที่มำ	ประคัลภ์	ปัณฑพลังกูร	

	 ใคร	 ๆ	 กบ็อกว่ำ	 ถ้ำได้ท�ำงำนทีเ่รำรกัเรำจะมี
ควำมสขุกบักำรท�ำงำน	 แต่คนส่วนใหญ่กย็งัมกับ่นว่ำเบือ่งำน
อยูด่	ี ด้วยปัจจยัแวดล้อมอกีหลำย	 ๆ	 อย่ำงทีเ่รำหลกีเลีย่งไม่
ได้	จะไปเปลีย่นแปลงคนอืน่กไ็ม่ได้	นอกจำกเปลีย่นตวัเรำเอง	
ถ้ำอย่ำงนัน้เรำมำหำวธิที�ำงำนอย่ำงมคีวำมสขุกนัดกีว่ำ
 1.	ปัญหำส่วนตวัทิง้ไว้ทีบ้่ำน	เมือ่คณุมเีรือ่งครุน่คดิ 
เกีย่วกบัครอบครวัหรอืเรือ่งส่วนตวัอืน่	ๆ	คณุจะไม่มคีวำมสขุ
ในกำรท�ำงำนและไม่สำมำรถจดจ่อกับงำนได้	 เพรำะฉะนั้น 
ควรทิง้เรือ่งส่วนตวัไว้ท่ีบ้ำนแล้วสนุกกบังำนตรงหน้ำ					ให้เหมอืน 
กับทิ้งเรื่องงำนไว้ที่ออฟฟิศและมีควำมสุขกับครอบครัว 
ในวนัหยดุ	แล้วคณุจะมคีวำมสขุในทกุ	ๆ	วนัท�ำงำนของคณุ
 2.	สร้ำงพื้นท่ีผ่อนคลำยส่วนตัว	คุณใช้เวลำ 
ในทีท่�ำงำนอย่ำงน้อย	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	 มำกกว่ำเวลำนอน 
เสียอีก	แต่กไ็ม่ใช่ว่ำในขณะท่ีคณุท�ำงำนจะมแีต่ควำมตงึเครียด 
เท่ำนัน้	คณุสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำยได้ด้วยตวัเอง 
ง่ำย	 ๆ	 เช่น	 ตกแต่งพื้นท่ีส่วนตัวในท่ีท�ำงำนของคุณ	 
จัดโต๊ะท�ำงำนให้รู ้สึกสบำยและผ่อนคลำยที่สุดเท่ำที่จะ
ท�ำได้	และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัท	เพียงเท่ำนี้คุณก็
มีอำรมณ์ในกำรท�ำงำนมำกขึ้นแล้ว
 3.	เพื่อนคือสิ่งที่ขำดไม่ได้	เพื่อนในที่ท�ำงำนที่มี 
ไลฟ ์สไตล ์หรือภูมิหลังคล ้ำยคลึงกับคุณช ่วยแบ ่งเบำ
ควำมเครยีดได้ไม่น้อยในยำมทีค่ณุอยำกระบำยให้ใครสกัคน
ฟัง	แม้บำงปัญหำเพือ่นแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย	แต่อย่ำงน้อย 
กย็งัมคีนทีเ่ข้ำใจ	 คอยรบัฟังเรือ่งรำว	 และเป็นก�ำลงัใจให้คณุ
เสมอ
 4.	กินดีสุขภำพดี	กินอำหำรที่มีประโยชน์	ดื่มน�้ำ
สะอำดในปรมิำณทีม่ำกพอ	ให้พลงังำนแก่ร่ำงกำย	เตมิควำม
สดชื่น	 และเพิ่มพลังควำมคิดในกำรท�ำงำน	 เมื่อสุขภำพดี 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคในกำรท�ำงำน	 เกิดควำมคิดดี	 ๆ	 ในกำร
ท�ำงำน	ผลงำนก็ออกมำดีตำมไปด้วย
 5.	จัดระเบียบกำรท�ำงำน	 ควรจัดสรรเวลำใน
กำรท�ำงำน	จดัระเบยีบตวัเองให้ด	ีอย่ำให้เกดิภำวะงำนล้นมอื 
ท�ำไม่ทัน	 ก่อควำมเครียด	 และสุดท้ำยผลงำนออกมำไม่ดี	

ถ้ำคุณสำมำรถควบคุมมันได้	 คุณจะไม่รู้สึกเบื่องำน	 ทั้งยังมี
ควำมมั่นใจ	และมีแรงจูงใจในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
 6.	เคลื่อนไหว	 เดินไปมำบ้ำง	 กำรนั่งท�ำงำน 
ในออฟฟิศของคนส่วนใหญ่คือกำรนั่งอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร ์
ทัง้วนั	ร่ำงกำยจงึต้องกำรกำรเคลือ่นไหวกล้ำมเน้ือ	ไม่อย่ำงนัน้ 
จะเคล็ด	 ขัด	 ยอก	 เมื่อย	 ปวดหลัง	 ปวดคอ	 บ่ำ	 ไหล่	 
เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม	ควรเปลี่ยนอิริยำบถให้เลือดลม 
เดินสะดวก	 ส่งเลือดขึ้นไปส่วนต่ำง	 ๆ	 ของร่ำงกำยได้อย่ำง
ทั่วถึงโดยเฉพำะสมอง	
 7.	อย่ำพยำยำมเปลีย่นเพือ่นร่วมงำน	 จ�ำไว้ว่ำ 
คณุไม่สำมำรถเปลี่ยนคนอื่นได้	 แต่คุณสำมำรถเปล่ียนวิธี 
กำรตอบสนองทีค่ณุมต่ีอพวกเขำได้	อย่ำให้กำรกระท�ำของคนอืน่ 
มผีลต่อตวัคณุ	ยงัมทีำงออกอืน่ในกำรแก้ไขปัญหำ	กำรหลกีเลีย่ง 
ที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่จะท�ำให้คุณไม่สบำยใจ	 จะช่วยให้
จิตใจคุณแจ่มใสขึ้น
 8.	ให้รำงวลัตวัเอง	กำรให้รำงวลัตวัเองเป็นควำมสขุ 
ทีส่ร้ำงได้ง่ำยมำก	เวลำทีคุ่ณต้ังเป้ำว่ำจะต้องท�ำอะไรบำงอย่ำง 
ให้ส�ำเร็จ	 และเมื่อคุณท�ำได้ตำมนั้นจริง	 ๆ	 ก็ควรให้รำงวัล 
ตัวเองด้วย	อำจจะไปดูหนัง	ช้อปปิ้ง	กินข้ำวกับเพื่อน	เข้ำสปำ 
หรืออะไรก็ตำมที่คุณชอบ	 กำรเติมควำมสุขให้ชีวิตส่งผล 
ต่ออำรมณ์ที่ดีในกำรท�ำงำน
 9.	มองโลกแง่บวก	จริง	ๆ	แล้วสุขหรือทุกข์ล้วน
อยู่ที่มุมมองของคุณ	 หำกคุณมองสิ่งต่ำง	 ๆ	 เป็นบวกชีวิต 
ก็จะมีควำมสุขและสนุกกับงำนได้ไม่ยำก	บอกตัวเองว่ำ	“วันนี้ 
ฉันจะตั้งใจท�ำงำนที่ฉันรัก”	 ย่อมสร้ำงก�ำลังใจได้ดีกว่ำพูดว่ำ	
“ทุกวันก็มีแต่งำนเดิม	 ๆ	 ซ�้ำ	 ๆ	 น่ำเบื่อ”	 ซึ่งจะท�ำให้คุณยิ่ง
เบื่องำนของคุณมำกกว่ำเดิม
 10.	กล่ำวค�ำทักทำยตอนเช้ำ	จะดีแค่ไหนถ้ำคุณ
เริ่มต้นวันด้วยกำรกล่ำวทักทำยทุกคนที่ออฟฟิศด้วยรอยยิ้ม	
แล้วได้รับค�ำทักทำยพร้อมรอยยิ้มกลับมำเช่นกัน	เห็นไหมว่ำ	
ควำมสุขเกิดขึ้นได้แม้เพยีงสิง่เลก็น้อยเท่ำนีเ้อง

อ้ำงองิจำก	http://th.jobsdb.com



   

   

   

   

   

   

   
 

4 5

โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมรู้รักสามัคคี ทำาดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สัมมนา “สานธรรม สานไทย สานสายใยวุฒิสภา” 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารรัฐสภา 2

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด่านหน้า
สำาหรับการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็นในอาคารรัฐสภา ๒

หลักสูตร “การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์” วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๑-๒ อาคารรัฐสภา ๒

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)
หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ”ระดับกลาง

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ในกำรท�ำงำนทีม่คีวำมท้ำทำย	และต้องอำศยัควำมรบัผดิชอบ 
ที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลำกรได้รู ้สึกถึงควำมก้ำวหน้ำ 
ในกำรท�ำงำน
 o	บุคลำกรในทีมรู้เป้ำหมำยองค์กร	ยิ่งไปกว่ำ
นั้นจะต้องรู้ว่ำทีมของเรำ	หรืองำนของตนเองนั้น	ไปมีส่วน 
ในกำรที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้
อย่ำงไรด้วย	แปลง่ำย	ๆ 	ว่ำ	Mission	Vision	และกลยุทธ์ต่ำง	ๆ 	 
ขององค์กรนั้น	 บุคลำกรทุกคนในทีมงำนจะต้องรับทรำบ	 
และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้	 อีกทั้งยังรู้ด้วยว่ำ	 งำนของตนเอง 
ถ้ำท�ำได ้ดีแล ้วจะไปมีผลต ่อเป ้ำหมำยขององค์กรได ้ 
อย่ำงไรบ้ำง
 o	ช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตรในกำร
ท�ำงำน	 ผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้องสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท�ำงำนที่เป็นมิตรระหว่ำงกันได้	 ไม่ใช่สร้ำงแต่ควำม
อดึอดั	ไม่คยุกนั	ไม่มกีำรปฏสิมัพนัธ์ต่อกนั	บำงครัง้ตวัผูบ้งัคบั 
บัญชำเองจะต้องช่วยบุคลำกรบำงคนที่มีปัญหำในกำร 
ร่วมงำนกับทีมงำน	 เพื่อให้เขำสำมำรถที่จะปรับตัวให้เข้ำ
กับทีมงำนได้อย่ำงดีด้วย
 o	ต้องคอยให้	Feedback	แก่บุคลำกรอย่ำง
สม�่ำเสมอ	ผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้องมีกำรพูดคุยบอกกล่ำว 
ในเรือ่งของผลงำน	และควำมคบืหน้ำของผลงำน	และพฤตกิรรม 
ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรให้เจ ้ำตัวได้ทรำบอยู ่เสมอ	 
อย่ำงน้อย	ๆ	6	เดอืน	กต้็องมกีำรเรยีกคยุกนัอย่ำงเป็นทำงกำร 
สักครั้ง	 หรืออำจจะใช้กำรพูดคุย	 Feedback	 อย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรก็ได้	 เพ่ือท�ำให้บคุลำกรรูสึ้กถึงควำมใส่ใจ	 และรูว่้ำ

ผลงำนของตนเองจะต้องปรบัปรงุอะไรตรงไหนบ้ำง	 ดีกว่ำ
ปล่อยไปเรื่อย	ๆ	ไม่บอก	สุดท้ำยก็จะแก้ไขได้ยำก
 o	สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำน 
ให้กับทีมงำนได้	ผู้บังคับบัญชำที่ดีนั้น	จะเป็นคนที่สำมำรถ
สร้ำงแรงบันดำลใจ	 สร้ำงพลังใจ	 ให้กับบุคลำกรในทีมงำน	
เพื่อสร้ำงผลงำนได้อยู่เสมอ	 ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
ให้ได้ผล	 ผู้บังคับบัญชำจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหำ	 และ
กำรท�ำงำน	เข้ำใจมุมมองของบุคลำกร	และข้อจ�ำกัดต่ำง		ๆ 	 
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับบุคลำกรในกำรท�ำงำน	 
และเป็นที่พ่ึงให้กับบุคลำกรได้เวลำท่ีมีปัญหำในกำรท�ำงำน 
เกิดขึน้เพ่ือท�ำให้บคุลำกรเกิดพลงั	และแรงบนัดำลใจ	ทีจ่ะสร้ำง 
ผลงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง
	 นี่คือบัญญัติ	 10	 ประกำรท่ีผู้บังคับบัญชำที่ด ี
ควรจะมี	สิ่งที่อยำกให้ท่ำนผู้อ่ำนท�ำต่อ	ก็คือ	ลองคิดพิจำรณำ 
ไล่ไปทีละข้อ	พร้อมทั้งให้คะแนนตัวเองแบบง่ำย	ๆ	ก็ได้ครับ	
5	4	3	2	1	ในแต่ละข้อ	เพ่ือดวู่ำ	จรงิ		ๆ		แล้วกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
ของเรำนัน้ยงัขำดเรือ่งอะไร	และยงัต้องพฒันำเรือ่งอะไรเพิม่เติม 
ในทำงตรงกันข้ำม	 ก็จะได้ทรำบด้วยว่ำอะไรท่ีเป็นจุดแข็ง
ของเรำในฐำนะที่เป็นผู้บังคับบัญชำ	 จะได้น�ำจุดแข็งนั้นมำ
ต่อยอดออกไปให้ดีขึ้นกว่ำเดิม
	 หรือถ้ำจะให้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น	 ลองท�ำเป็น
แบบสอบถำม	 ส่งไปให้ลูกน้องประเมินตัวเรำดูก็ได้ครับ	 
ว่ำในมุมมองของลูกน้องเรำนั้น	เขำคิดอย่ำงไรในแต่ละข้อ

ที่มำ	ประคัลภ์	ปัณฑพลังกูร	

	 ใคร	 ๆ	 กบ็อกว่ำ	 ถ้ำได้ท�ำงำนทีเ่รำรกัเรำจะมี
ควำมสขุกบักำรท�ำงำน	 แต่คนส่วนใหญ่กย็งัมกับ่นว่ำเบือ่งำน
อยูด่	ี ด้วยปัจจยัแวดล้อมอกีหลำย	 ๆ	 อย่ำงทีเ่รำหลกีเลีย่งไม่
ได้	จะไปเปลีย่นแปลงคนอืน่กไ็ม่ได้	นอกจำกเปลีย่นตวัเรำเอง	
ถ้ำอย่ำงนัน้เรำมำหำวธิที�ำงำนอย่ำงมคีวำมสขุกนัดกีว่ำ
 1.	ปัญหำส่วนตวัทิง้ไว้ทีบ้่ำน	เมือ่คณุมเีรือ่งครุน่คดิ 
เกีย่วกบัครอบครวัหรอืเรือ่งส่วนตวัอืน่	ๆ	คณุจะไม่มคีวำมสขุ
ในกำรท�ำงำนและไม่สำมำรถจดจ่อกับงำนได้	 เพรำะฉะนั้น 
ควรทิง้เรือ่งส่วนตวัไว้ทีบ้่ำนแล้วสนกุกบังำนตรงหน้ำ					ให้เหมอืน 
กับทิ้งเรื่องงำนไว้ท่ีออฟฟิศและมีควำมสุขกับครอบครัว 
ในวนัหยดุ	แล้วคณุจะมคีวำมสขุในทกุ	ๆ	วนัท�ำงำนของคณุ
 2.	สร้ำงพ้ืนที่ผ่อนคลำยส่วนตัว	คุณใช้เวลำ 
ในทีท่�ำงำนอย่ำงน้อย	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	 มำกกว่ำเวลำนอน 
เสยีอกี	แต่กไ็ม่ใช่ว่ำในขณะทีค่ณุท�ำงำนจะมแีต่ควำมตงึเครียด 
เท่ำนัน้	คณุสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำยได้ด้วยตวัเอง 
ง่ำย	 ๆ	 เช่น	 ตกแต่งพ้ืนที่ส่วนตัวในที่ท�ำงำนของคุณ	 
จัดโต๊ะท�ำงำนให้รู ้สึกสบำยและผ่อนคลำยที่สุดเท่ำที่จะ
ท�ำได้	และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัท	เพียงเท่ำนี้คุณก็
มีอำรมณ์ในกำรท�ำงำนมำกขึ้นแล้ว
 3.	เพื่อนคือสิ่งที่ขำดไม่ได้	เพื่อนในที่ท�ำงำนที่มี 
ไลฟ ์สไตล ์หรือภูมิหลังคล ้ำยคลึงกับคุณช่วยแบ ่งเบำ
ควำมเครยีดได้ไม่น้อยในยำมทีคุ่ณอยำกระบำยให้ใครสกัคน
ฟัง	แม้บำงปัญหำเพือ่นแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย	แต่อย่ำงน้อย 
กย็งัมคีนทีเ่ข้ำใจ	 คอยรบัฟังเรือ่งรำว	 และเป็นก�ำลงัใจให้คณุ
เสมอ
 4.	กินดีสุขภำพดี	กินอำหำรที่มีประโยชน์	ดื่มน�้ำ
สะอำดในปรมิำณทีม่ำกพอ	ให้พลงังำนแก่ร่ำงกำย	เตมิควำม
สดชื่น	 และเพิ่มพลังควำมคิดในกำรท�ำงำน	 เมื่อสุขภำพดี 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคในกำรท�ำงำน	 เกิดควำมคิดดี	 ๆ	 ในกำร
ท�ำงำน	ผลงำนก็ออกมำดีตำมไปด้วย
 5.	จัดระเบียบกำรท�ำงำน	 ควรจัดสรรเวลำใน
กำรท�ำงำน	จดัระเบียบตัวเองให้ดี	อย่ำให้เกดิภำวะงำนล้นมอื 
ท�ำไม่ทัน	 ก่อควำมเครียด	 และสุดท้ำยผลงำนออกมำไม่ดี	

ถ้ำคุณสำมำรถควบคุมมันได้	 คุณจะไม่รู้สึกเบื่องำน	 ทั้งยังมี
ควำมมั่นใจ	และมีแรงจูงใจในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
 6.	เคลื่อนไหว	 เดินไปมำบ้ำง	 กำรนั่งท�ำงำน 
ในออฟฟิศของคนส่วนใหญ่คือกำรนั่งอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร ์
ทัง้วนั	ร่ำงกำยจงึต้องกำรกำรเคลือ่นไหวกล้ำมเนือ้	ไม่อย่ำงนัน้ 
จะเคล็ด	 ขัด	 ยอก	 เมื่อย	 ปวดหลัง	 ปวดคอ	 บ่ำ	 ไหล่	 
เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม	ควรเปลี่ยนอิริยำบถให้เลือดลม 
เดินสะดวก	 ส่งเลือดขึ้นไปส่วนต่ำง	 ๆ	 ของร่ำงกำยได้อย่ำง
ทั่วถึงโดยเฉพำะสมอง	
 7.	อย่ำพยำยำมเปลีย่นเพือ่นร่วมงำน	 จ�ำไว้ว่ำ 
คณุไม่สำมำรถเปลี่ยนคนอื่นได้	 แต่คุณสำมำรถเปลี่ยนวิธี 
กำรตอบสนองท่ีคณุมต่ีอพวกเขำได้	อย่ำให้กำรกระท�ำของคนอ่ืน 
มผีลต่อตวัคณุ	ยงัมทีำงออกอืน่ในกำรแก้ไขปัญหำ	กำรหลกีเลีย่ง 
ที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่จะท�ำให้คุณไม่สบำยใจ	 จะช่วยให้
จิตใจคุณแจ่มใสขึ้น
 8.	ให้รำงวลัตัวเอง	กำรให้รำงวลัตวัเองเป็นควำมสุข 
ทีส่ร้ำงได้ง่ำยมำก	เวลำทีค่ณุตัง้เป้ำว่ำจะต้องท�ำอะไรบำงอย่ำง 
ให้ส�ำเร็จ	 และเมื่อคุณท�ำได้ตำมนั้นจริง	 ๆ	 ก็ควรให้รำงวัล 
ตัวเองด้วย	อำจจะไปดูหนัง	ช้อปปิ้ง	กินข้ำวกับเพื่อน	เข้ำสปำ 
หรืออะไรก็ตำมที่คุณชอบ	 กำรเติมควำมสุขให้ชีวิตส่งผล 
ต่ออำรมณ์ที่ดีในกำรท�ำงำน
 9.	มองโลกแง่บวก	จริง	ๆ	แล้วสุขหรือทุกข์ล้วน
อยู่ที่มุมมองของคุณ	 หำกคุณมองสิ่งต่ำง	 ๆ	 เป็นบวกชีวิต 
ก็จะมีควำมสุขและสนุกกับงำนได้ไม่ยำก	บอกตัวเองว่ำ	“วันนี้ 
ฉันจะตั้งใจท�ำงำนที่ฉันรัก”	 ย่อมสร้ำงก�ำลังใจได้ดีกว่ำพูดว่ำ	
“ทุกวันก็มีแต่งำนเดิม	 ๆ	 ซ�้ำ	 ๆ	 น่ำเบื่อ”	 ซึ่งจะท�ำให้คุณยิ่ง
เบื่องำนของคุณมำกกว่ำเดิม
 10.	กล่ำวค�ำทักทำยตอนเช้ำ	จะดีแค่ไหนถ้ำคุณ
เริ่มต้นวันด้วยกำรกล่ำวทักทำยทุกคนท่ีออฟฟิศด้วยรอยยิ้ม	
แล้วได้รับค�ำทักทำยพร้อมรอยยิ้มกลับมำเช่นกัน	เห็นไหมว่ำ	
ควำมสุขเกิดขึ้นได้แม้เพยีงสิง่เลก็น้อยเท่ำนีเ้อง

อ้ำงอิงจำก	http://th.jobsdb.com
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	 จะท�ำอย่ำงไรให้เรำเป็นหัวหน้ำงำนที่ดี	 และ
เป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี	 หรือจะท�ำอย่ำงไรให้ผู้บังคับบัญชำ 
ในองค์กรของเรำเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี	 ค�ำถำมเหล่ำนี้ 
ล้วนเป็นเป้ำหมำยส�ำคญัของคนท่ีด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคบับัญชำ	
และต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร	 เพรำะถ้ำเรำ
สำมำรถสร้ำงผู้บังคับบัญชำที่ดีได้ในองค์กรของเรำ	ผลงำน
ทั้งในเรื่องคน	และเรื่องงำน	ก็จะออกมำดี	และตรงตำมสิ่งที ่
องค์กรคำดหวงั											แล้วอะไรบ้ำงล่ะทีจ่ะท�ำให้เรำเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
ที่ดีได้
	 จำกหนังสือ	First Break All the Rules : What  
the	World’s	Greatest	Managers	Do	Differently	ซึง่เขยีนโดย 
Marcus	Buckingham	ผมได้ท�ำกำรสรุปคุณลักษณะ	หรือ
บัญญัติ	10	ประกำรของกำรเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดีว่ำเขำ
ท�ำอะไรบ้ำงดังต่อไปนี้
 o	ท�ำให้บุคลำกรในทีมรู้ว่ำตนเองต้องสร้ำง 
ผลงำนอะไร	 และถูกคำดหวังผลงำนแบบไหนอย่ำงไรบ้ำง	
นั่นคือ	จะต้องมีกำรสื่อควำม	และกำรถ่ำยทอด	บอกกล่ำว
ถึงควำมคำดหวังว่ำผู ้บังคับบัญชำคำดหวังให้บุคลำกร 
สร้ำงผลงำนอะไรบ้ำง	และแค่ไหนที่จะเรียกกว่ำดี
 o	ส่งเสริม	และท�ำให้บุคลำกรมีเครื่องมือ 
ในกำรท�ำงำนที่พร้อม	ช่วยและให้ค�ำปรึกษำ	รวมทั้งจัดหำ	 
เครื่องไม้เครื่องมือในกำรท�ำงำนที่เหมำะสม	และสอดคล้อง 
กับกำรท�ำงำน	และสอดคล้องกบัควำมคำดหวงัทีเ่รำต้องกำร 
ให้บุคลำกรท�ำ	ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเครื่องมือ	ก็สำมำรถ 
ช่วยให้ค�ำแนะน�ำบคุลำกรในกำรหำเครือ่งมอื	หรอืใช้เครือ่งมอื 
ที่มีอยู่ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
 o	เปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถสร้ำงผล
งำนได้อย่ำงเต็มที่	ไม่ใช่ท�ำตำมที่สั่งตลอดเวลำ	ไม่ต้องคิด

อะไรใหม่	ๆ 	ผู้บังคับบัญชำบำงคน	ถ้ำบุคลำกรคิดอะไรใหม่	ๆ 	 
หลุดจำกกรอบเดิม	 ๆ	 ก็มองว่ำ	 บุคลำกรคนน้ันไม่ม ี
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนทันที	 ซึ่งท�ำให้บุคลำกรเองก็ไม่
อยำกที่จะท�ำงำนกับผู้บังคับบัญชำแบบนี้เช่นกัน
 o	ให้ค�ำชมเชยเมื่อบุคลำกรท�ำงำนได้ดี	 สิ่งที่ 
จะต้องท�ำเพ่ือสร้ำงพลังในกำรท�ำงำนให้กับบุคลำกรก็คือ	 
ผู้บังคับบัญชำจะต้องมีกำรให้ค�ำชมเชย	และให้ควำมส�ำคัญ
กับบุคลำกรที่ท�ำผลงำนที่ดี	ที่เกินควำมคำดหวังที่ตั้งไว	้
เพื่อท�ำให้บุคลำกรรู้ว่ำ	 นี่คือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชำชื่นชอบ	 และ
อยำกให้ท�ำดี	ๆ 	แบบนี้ต่อไป	ซึ่งผลก็คือบุคลำกรจะมีแรงจูงใจ 
ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น	ผิดกับกำรที่ท�ำงำนดีแล้วไม่เคยชม	
แต่ท�ำผิดเมื่อไหร่ก็ด่ำลูกเดียว
 o	บุคลำกรรู้ว่ำหัวหน้ำของเขำให้ควำมใส่ใจ 
ในตัวเขำ	บุคลำกรของท่ำนรู้สึกหรือไม่ว่ำ	ท่ำนเองให้ควำม
ใส่ใจ	 หรือสนใจในตัวเขำหรือไม่	 หรือรู้สึกว่ำ	 หัวหน้ำไม่ให้ 
ควำมสนใจ	หรือใส่ใจเลย	ดังนั้นผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้อง 
ท�ำให้บคุลำกรรู้สกึว่ำ	เรำสนใจ	และใส่ใจในตวัเขำด้วย	โดยกำร 
สอบถำมทุกข์สุข	 คุยกันในเรื่องอื่น	 ๆ	 บ้ำงที่ไม่ใช่เรื่องงำน	 
อำจจะมีกำรกินข้ำวร่วมกัน	 กำรออกไปท�ำกิจกรรมต่ำง	 ๆ	
ร่วมกัน	 เวลำบุคลำกรป่วย	 ก็ต้องสอบถำมถึงบ้ำง	 ไม่ใช่
ปล่อยปละละเลย	อะไรที่ไม่ใช่งำนก็ไม่สนใจ	จะป่วยแค่ไหน 
กไ็ม่สน	แต่ถ้ำเมือ่ไหร่กระทบกบังำนเมือ่น้ันบคุลำกรมปัีญหำ 
ทันที	แบบนี้ก็ไม่มีใครอยำกท�ำงำนด้วยนะครับ
 o	ส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนรู้	 และพัฒนำ 
ผู้บังคับบัญชำที่ดี	 จะต้องส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนรู้	 และ
เติบโตในสำยงำนของตนเองอยู่เสมอ	กำรส่งเสริมก็คือกำร
ท�ำให้บุคลำกรมีควำมรู้	 และทักษะในกำรท�ำงำนที่มำกขึ้น	 
และพร้อมทีจ่ะท�ำงำนทีย่ำกขึน้ได้	 รวมทัง้ให้โอกำสแก่บคุลำกร 

ของสุดยอดผู้บังคับบัญชา
บัญญัติ 10 ประการ 	 เน่ืองจำกจิตเกิดมำจำกควำมคิด	 กำรรู ้ทัน

ควำมคิดก็เท่ำกับกำรตัดไฟแต่ต้นลม	 เมื่อควำมคิดสะอำด	
ใจสะอำด	ปัญญำและควำมสุขก็บังเกิดแต่ในโลกที่แต่ละวัน
ยำกที่เรำจะหนีพ้นจำกโคลน	กำรเรียนรู้ที่จะดูแลควำมคิด
และจิตจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น	มิเช่นนั้นก็จะจมปลักในกระแสโลก 
จนบ่อยครั้งก็มองไม่เห็นทำงข้ำงหน้ำและลืมไปว่ำเรำควร
จะมีควำมสุขในโลกนี้
	 ทุก	ๆ 	วัน	เรำจะเจอเหตุที่ก่อให้เกิดตะกอนโคลน 
ทำงใจ	 ออกจำกบ้ำนเจอรถติด	 จิตปรุงแต่งให้เกิดควำม
หงุดหงิด	ส่งผลต่อพฤติกรรมของเรำไปโดยไม่รู้ตัว			
	 ไปถึงท่ีท�ำงำนเจอเจ้ำนำยบ่น	 เรำก็ต่อห่วงโซ่
เหตุกำรณ์ต่อไปอีกโดยบ่นกับคนอื่น	 คนท่ีได้ยินเรำบ่นก็
หงุดหงิด	และบ่นต่อไป	กลำยเป็นปฏิกิริยำลูกโซ่ที่อะตอม
ทำงจิตแตกตัวปลดปล่อยระเบิดออกมำ	มันปลดปล่อย
พลังงำนด้ำนลบภำยในตัวเรำออกมำอย่ำงคุมตัวเองไม่ได้	
หำกไม่รู้ตัว	ยิ่งนำนมันก็สะสมเป็นตะกอนหนำ
	 ดังน้ันหำกเรำหยุดได้ตั้งแต่ท่ีควำมคิด	 โดยใช้
สติก�ำกับ	 เจอรถติด	 เจ้ำนำยบ่น	 เมียด่ำ	 ลูกค้ำว่ำ	 ก็ไม่
เปื้อนโคลนรถยนต์ต้องมีเครื่องกรอง	 เครื่องปรับอำกำศ
ต้องมีเครื่องกรอง	เครื่องยนต์แห่งชีวิตก็ต้องมีเครื่องกรอง 
ส�ำหรับมนุษย์	 ธรรมชำติสร้ำงเครื่องกรองมำให้ตั้งแต่เกิด	
เรียกว่ำ	สติ	
	 รู้ทัน	ตำมทัน	กรองทัน		พกเครื่องกรองติดตัว
ตลอดเวลำ	เพื่อกรองตะกอนควำมคิดไม่ให้ฟุ้งซ่ำน	เพรำะ
ควำมสุขอื่นยิ่งกว่ำควำมสงบไม่มี

วินทร์	เลียววำริณ

If you want peace, stop fighting. If you want peace of mind,
stop fighting with your thoughts.

ถ้ำท่ำนต้องกำรสันติ	จงหยุดต่อสู้	ถ้ำท่ำนต้องกำรสันติแห่งใจ
จงหยุดต่อสู้กับควำมคิดของท่ำน
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	 โดยธรรมชำติ	 ควำมคิดคนเรำก็เหมือนสำยน�้ำ
โคลน	ไหลไปเรื่อย	ๆ 	ไม่หยุด	ไปถึงที่ไหนก็พัดพำตะกอนดิน
มำด้วย	ยิ่งไหลไปนำน	ก็ยิ่งขุ่นคลั่ก	ตะกอนเหล่ำนี้บดบัง 
กำรมอง	 ต่อเมื่อหยุดไหล	 ตะกอนจึงเริ่มตกลงนอนก้น 
บำงคนปล่อยให้ควำมคิดและจิตจมในโคลนนำนทั้งวัน
ทั้งคืนทั้งปีทั้งชำติ	 ตะกอนเหล่ำนี้มีทั้งโมหะ	 ควำมไม่รู้	
มิจฉำทิฐิ	ควำมโลภ	ควำมหลง
	 นำน	ๆ 	ทีเรำจึงควรหยุดครุ่นคิดเพื่อแยกตะกอน 
ที่ไม่ใช่ควำมสุขของชีวิตออกไปบ้ำง	 สำยน�้ำแห่งชีวิตจะได้
ไม่ขุ่นคลั่กทั้งปีทั้งชำติ	จะได้มองเห็นภำพและทำงข้ำงหน้ำ
ชัดเจนขึ้น
	 เครื่องกรองตะกอนคือกำรลองเปลี่ยนมุมมอง
และควำมเชื่อเดิม	ๆ	บ้ำง	ควำมคิดก่อให้เกิดอำรมณ์	หรือ
อำจกล่ำวว่ำควำมคิดก่อให้เกิดจิต	 คิดดี	 จิตก็ดี	 คิดร้ำย	 
จิตก็ขุ่นมัวไปด้วยตะกอนโคลนแห่งอำรมณ์ต่ำง	ๆ
	 ในทำงพุทธศำสนำ	 โอวำทปำติโมกข์ซึ่งเป็น
บทสรุปรวบยอดหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำซ่ึงเป็น
แนวทำงที่พุทธองค์กรพึงปฏิบัติ	 ข้อหนึ่งบอกว่ำ	 “จงท�ำ
จิตให้บริสุทธิ์”	 ไม่ได้หมำยถึงว่ำต้องนุ่งขำวห่มขำว	ถือศีล 
กินเจ	แต่คือกำรรักษำจิตให้ปลอดจำกตะกอนโคลนนี่เอง
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ในกำรท�ำงำนทีม่คีวำมท้ำทำย	และต้องอำศยัควำมรบัผิดชอบ 
ที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลำกรได้รู ้สึกถึงควำมก้ำวหน้ำ 
ในกำรท�ำงำน
 o	บุคลำกรในทีมรู้เป้ำหมำยองค์กร	ยิ่งไปกว่ำ
นั้นจะต้องรู้ว่ำทีมของเรำ	หรืองำนของตนเองนั้น	ไปมีส่วน 
ในกำรที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้
อย่ำงไรด้วย	แปลง่ำย	ๆ 	ว่ำ	Mission	Vision	และกลยุทธ์ต่ำง	ๆ 	 
ขององค์กรนั้น	 บุคลำกรทุกคนในทีมงำนจะต้องรับทรำบ	 
และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้	 อีกทั้งยังรู้ด้วยว่ำ	 งำนของตนเอง 
ถ้ำท�ำได ้ดีแล ้วจะไปมีผลต ่อเป ้ำหมำยขององค์กรได ้ 
อย่ำงไรบ้ำง
 o	ช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตรในกำร
ท�ำงำน	 ผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้องสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท�ำงำนที่เป็นมิตรระหว่ำงกันได้	 ไม่ใช่สร้ำงแต่ควำม
อดึอดั	ไม่คยุกัน	ไม่มกีำรปฏสิมัพันธ์ต่อกนั	บำงคร้ังตัวผูบ้งัคบั 
บัญชำเองจะต้องช่วยบุคลำกรบำงคนที่มีปัญหำในกำร 
ร่วมงำนกับทีมงำน	 เพื่อให้เขำสำมำรถที่จะปรับตัวให้เข้ำ
กับทีมงำนได้อย่ำงดีด้วย
 o	ต้องคอยให้	Feedback	แก่บุคลำกรอย่ำง
สม�่ำเสมอ	ผู้บังคับบัญชำที่ดีจะต้องมีกำรพูดคุยบอกกล่ำว 
ในเรือ่งของผลงำน	และควำมคบืหน้ำของผลงำน	และพฤตกิรรม 
ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรให้เจ ้ำตัวได้ทรำบอยู ่เสมอ	 
อย่ำงน้อย	ๆ	6	เดอืน	กต้็องมกีำรเรียกคุยกนัอย่ำงเป็นทำงกำร 
สักครั้ง	 หรืออำจจะใช้กำรพูดคุย	 Feedback	 อย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรก็ได้	 เพือ่ท�ำให้บคุลำกรรู้สกึถงึควำมใส่ใจ	 และรู้ว่ำ

ผลงำนของตนเองจะต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้ำง	 ดีกว่ำ
ปล่อยไปเรื่อย	ๆ	ไม่บอก	สุดท้ำยก็จะแก้ไขได้ยำก
 o	สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำน 
ให้กับทีมงำนได้	ผู้บังคับบัญชำที่ดีนั้น	จะเป็นคนที่สำมำรถ
สร้ำงแรงบันดำลใจ	 สร้ำงพลังใจ	 ให้กับบุคลำกรในทีมงำน	
เพื่อสร้ำงผลงำนได้อยู่เสมอ	 ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
ให้ได้ผล	 ผู้บังคับบัญชำจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหำ	 และ
กำรท�ำงำน	เข้ำใจมุมมองของบุคลำกร	และข้อจ�ำกัดต่ำง		ๆ 	 
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับบุคลำกรในกำรท�ำงำน	 
และเป็นที่พึ่งให้กับบุคลำกรได้เวลำที่มีปัญหำในกำรท�ำงำน 
เกดิข้ึนเพือ่ท�ำให้บคุลำกรเกดิพลงั	และแรงบนัดำลใจ	ทีจ่ะสร้ำง 
ผลงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง
	 นี่คือบัญญัติ	 10	 ประกำรท่ีผู้บังคับบัญชำที่ด ี
ควรจะมี	สิ่งที่อยำกให้ท่ำนผู้อ่ำนท�ำต่อ	ก็คือ	ลองคิดพิจำรณำ 
ไล่ไปทีละข้อ	พร้อมทั้งให้คะแนนตัวเองแบบง่ำย	ๆ	ก็ได้ครับ	
5	4	3	2	1	ในแต่ละข้อ	เพือ่ดวู่ำ	จริง		ๆ		แล้วกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
ของเรำน้ันยงัขำดเร่ืองอะไร	และยงัต้องพฒันำเร่ืองอะไรเพ่ิมเตมิ 
ในทำงตรงกันข้ำม	 ก็จะได้ทรำบด้วยว่ำอะไรท่ีเป็นจุดแข็ง
ของเรำในฐำนะที่เป็นผู้บังคับบัญชำ	 จะได้น�ำจุดแข็งนั้นมำ
ต่อยอดออกไปให้ดีขึ้นกว่ำเดิม
	 หรือถ้ำจะให้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น	 ลองท�ำเป็น
แบบสอบถำม	 ส่งไปให้ลูกน้องประเมินตัวเรำดูก็ได้ครับ	 
ว่ำในมุมมองของลูกน้องเรำนั้น	เขำคิดอย่ำงไรในแต่ละข้อ

ที่มำ	ประคัลภ์	ปัณฑพลังกูร	

	 ใคร	 ๆ	 กบ็อกว่ำ	 ถ้ำได้ท�ำงำนทีเ่รำรกัเรำจะมี
ควำมสขุกบักำรท�ำงำน	 แต่คนส่วนใหญ่กย็งัมกับ่นว่ำเบือ่งำน
อยูด่	ี ด้วยปัจจยัแวดล้อมอกีหลำย	 ๆ	 อย่ำงทีเ่รำหลกีเลีย่งไม่
ได้	จะไปเปลีย่นแปลงคนอืน่กไ็ม่ได้	นอกจำกเปลีย่นตวัเรำเอง	
ถ้ำอย่ำงนัน้เรำมำหำวธิที�ำงำนอย่ำงมคีวำมสขุกนัดกีว่ำ
 1.	ปัญหำส่วนตวัทิง้ไว้ทีบ้่ำน	เมือ่คณุมเีรือ่งครุน่คดิ 
เกีย่วกบัครอบครวัหรอืเรือ่งส่วนตวัอืน่	ๆ	คณุจะไม่มคีวำมสขุ
ในกำรท�ำงำนและไม่สำมำรถจดจ่อกับงำนได้	 เพรำะฉะนั้น 
ควรทิง้เรือ่งส่วนตวัไว้ท่ีบ้ำนแล้วสนุกกบังำนตรงหน้ำ					ให้เหมอืน 
กับทิ้งเรื่องงำนไว้ที่ออฟฟิศและมีควำมสุขกับครอบครัว 
ในวนัหยดุ	แล้วคณุจะมคีวำมสขุในทกุ	ๆ	วนัท�ำงำนของคณุ
 2.	สร้ำงพื้นท่ีผ่อนคลำยส่วนตัว	คุณใช้เวลำ 
ในทีท่�ำงำนอย่ำงน้อย	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	 มำกกว่ำเวลำนอน 
เสียอีก	แต่กไ็ม่ใช่ว่ำในขณะท่ีคณุท�ำงำนจะมแีต่ควำมตงึเครียด 
เท่ำนัน้	คณุสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำยได้ด้วยตวัเอง 
ง่ำย	 ๆ	 เช่น	 ตกแต่งพื้นท่ีส่วนตัวในท่ีท�ำงำนของคุณ	 
จัดโต๊ะท�ำงำนให้รู ้สึกสบำยและผ่อนคลำยที่สุดเท่ำที่จะ
ท�ำได้	และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัท	เพียงเท่ำนี้คุณก็
มีอำรมณ์ในกำรท�ำงำนมำกขึ้นแล้ว
 3.	เพื่อนคือสิ่งที่ขำดไม่ได้	เพื่อนในที่ท�ำงำนที่มี 
ไลฟ ์สไตล ์หรือภูมิหลังคล ้ำยคลึงกับคุณช ่วยแบ ่งเบำ
ควำมเครยีดได้ไม่น้อยในยำมทีค่ณุอยำกระบำยให้ใครสกัคน
ฟัง	แม้บำงปัญหำเพือ่นแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย	แต่อย่ำงน้อย 
กย็งัมคีนทีเ่ข้ำใจ	 คอยรบัฟังเรือ่งรำว	 และเป็นก�ำลงัใจให้คณุ
เสมอ
 4.	กินดีสุขภำพดี	กินอำหำรที่มีประโยชน์	ดื่มน�้ำ
สะอำดในปรมิำณทีม่ำกพอ	ให้พลงังำนแก่ร่ำงกำย	เตมิควำม
สดชื่น	 และเพิ่มพลังควำมคิดในกำรท�ำงำน	 เมื่อสุขภำพดี 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคในกำรท�ำงำน	 เกิดควำมคิดดี	 ๆ	 ในกำร
ท�ำงำน	ผลงำนก็ออกมำดีตำมไปด้วย
 5.	จัดระเบียบกำรท�ำงำน	 ควรจัดสรรเวลำใน
กำรท�ำงำน	จดัระเบยีบตวัเองให้ด	ีอย่ำให้เกดิภำวะงำนล้นมอื 
ท�ำไม่ทัน	 ก่อควำมเครียด	 และสุดท้ำยผลงำนออกมำไม่ดี	

ถ้ำคุณสำมำรถควบคุมมันได้	 คุณจะไม่รู้สึกเบื่องำน	 ทั้งยังมี
ควำมมั่นใจ	และมีแรงจูงใจในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
 6.	เคลื่อนไหว	 เดินไปมำบ้ำง	 กำรนั่งท�ำงำน 
ในออฟฟิศของคนส่วนใหญ่คือกำรนั่งอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร ์
ทัง้วนั	ร่ำงกำยจงึต้องกำรกำรเคลือ่นไหวกล้ำมเน้ือ	ไม่อย่ำงนัน้ 
จะเคล็ด	 ขัด	 ยอก	 เมื่อย	 ปวดหลัง	 ปวดคอ	 บ่ำ	 ไหล่	 
เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม	ควรเปลี่ยนอิริยำบถให้เลือดลม 
เดินสะดวก	 ส่งเลือดขึ้นไปส่วนต่ำง	 ๆ	 ของร่ำงกำยได้อย่ำง
ทั่วถึงโดยเฉพำะสมอง	
 7.	อย่ำพยำยำมเปลีย่นเพือ่นร่วมงำน	 จ�ำไว้ว่ำ 
คณุไม่สำมำรถเปลี่ยนคนอื่นได้	 แต่คุณสำมำรถเปล่ียนวิธี 
กำรตอบสนองทีค่ณุมต่ีอพวกเขำได้	อย่ำให้กำรกระท�ำของคนอืน่ 
มผีลต่อตวัคณุ	ยงัมทีำงออกอืน่ในกำรแก้ไขปัญหำ	กำรหลกีเลีย่ง 
ที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่จะท�ำให้คุณไม่สบำยใจ	 จะช่วยให้
จิตใจคุณแจ่มใสขึ้น
 8.	ให้รำงวลัตวัเอง	กำรให้รำงวลัตวัเองเป็นควำมสขุ 
ทีส่ร้ำงได้ง่ำยมำก	เวลำทีคุ่ณต้ังเป้ำว่ำจะต้องท�ำอะไรบำงอย่ำง 
ให้ส�ำเร็จ	 และเมื่อคุณท�ำได้ตำมนั้นจริง	 ๆ	 ก็ควรให้รำงวัล 
ตัวเองด้วย	อำจจะไปดูหนัง	ช้อปปิ้ง	กินข้ำวกับเพื่อน	เข้ำสปำ 
หรืออะไรก็ตำมที่คุณชอบ	 กำรเติมควำมสุขให้ชีวิตส่งผล 
ต่ออำรมณ์ที่ดีในกำรท�ำงำน
 9.	มองโลกแง่บวก	จริง	ๆ	แล้วสุขหรือทุกข์ล้วน
อยู่ที่มุมมองของคุณ	 หำกคุณมองสิ่งต่ำง	 ๆ	 เป็นบวกชีวิต 
ก็จะมีควำมสุขและสนุกกับงำนได้ไม่ยำก	บอกตัวเองว่ำ	“วันนี้ 
ฉันจะตั้งใจท�ำงำนที่ฉันรัก”	 ย่อมสร้ำงก�ำลังใจได้ดีกว่ำพูดว่ำ	
“ทุกวันก็มีแต่งำนเดิม	 ๆ	 ซ�้ำ	 ๆ	 น่ำเบื่อ”	 ซึ่งจะท�ำให้คุณยิ่ง
เบื่องำนของคุณมำกกว่ำเดิม
 10.	กล่ำวค�ำทักทำยตอนเช้ำ	จะดีแค่ไหนถ้ำคุณ
เริ่มต้นวันด้วยกำรกล่ำวทักทำยทุกคนที่ออฟฟิศด้วยรอยยิ้ม	
แล้วได้รับค�ำทักทำยพร้อมรอยยิ้มกลับมำเช่นกัน	เห็นไหมว่ำ	
ควำมสุขเกิดขึ้นได้แม้เพยีงสิง่เลก็น้อยเท่ำนีเ้อง

อ้ำงองิจำก	http://th.jobsdb.com
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมาธิการ” วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)
หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ”ระดับกลาง

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ” 

วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ

กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ไทยร่วมใจทำาบุญวันสงกรานต์
วันพุธที่ 9 – วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ

จัดทำ�โดย
สำ�นักพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล อ�ค�รสุขประพฤติ ชั้น 27 โทร 0 2831 9108-9

ออกแบบและพิมพ์ที่ สำ�นักก�รพิมพ์ โทร 0 2244 1561, 0 2244 1745, 0 2831 9472, 0 2831 9475

 
 

    

    

 

 

 

  
 

 
 

    

    

    

    

    
 
 

ปีที่   11   ฉบับที่   4   ประจ�ำเดือนเมษำยน พ.ศ.  2557


