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การพัฒนาสมรรถภาพนักบริหาร
The Capability Development of Administrator
ศิริภัทร นิติกรนุสรณ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย)อ
สมรรถภาพในการบริหารเป(นเรื่องสําคัญและจําเป(นอย1างยิ่งสําหรับผู3บริหารในทุกๆองคกร ไม1ว1าจะ
เป(นองคกรประเภทใด ระดับใด องคกรเอกชน หรือราชการ ฯลฯ ก็ต3องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี นั่นคือการ
ทําให3บรรลุเป:าหมายทั้งเชิงยุทธและเชิงศิลป= เพื่อที่จะได3จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู1อย1างจํากัดให3มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ก็คือบุคคลที่อยู1ในองคกรต1างๆ เหล1านั้น ทั้งนี้เพราะบุคคลเป(นตัว
จักรและเป(นตัวแปรที่สําคัญในความสําเร็จของงานและการบรรลุเป(นหมายสําคัญผู3บริหารต3องมีความพร3อมใน
สมรรถภาพของตนเอง สมรรถภาพที่จําเป(น ซึ่งสามารถพัฒนาได3ในประเด็นต1างๆดังนี้ เป(นแนวคิดและการ
พัฒนาที่ได3ผลสู1ความสําเร็จของผู3บริหาร เพื่อให3ผู3ที่ประสงคจะประสบความสําเร็จได3ใช3เป(นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถเฉพาะตน พึงเชื่อได3ว1าท1านได3เข3าสู1เคล็ดลับของกลยุทธของความสําเร็จของผู3บริหารแล3ว
คําสําคัญ: นักบริหาร, สมรรถภาพ
Abstract
The capabilities development of administrator are important and essential for
administrator in every organization. Whether any type of organization, any level, private
organization or government etc. It requires good management. That is to achieve both
strategic and artistic goals. In order to allocate resources that are limited to efficiency and
resource effectiveness. The most important resource is the person in those organizations.
This is because the person is the machine and is an important variable in the success of the
job and the achievement is a sign.
Administrators must be ready in their own capacities. Necessary capacities which can
be developed in various issues as follows. Is a concept and development that has resulted
in the success of administrators. So that those who wish to be successful can use it as a
guideline for developing their individual talents. You can believe that you have entered the
secrets of the strategies of the success of the administrator.
Keyword: Administrator, Capability
ความหมายของสมรรถภาพ
เป(นความสามารถที่มาจากธรรมชาติ (Natural ability) เป(น ความสามารถที่ติดมากับสิ่ง ๆ นั้นที่ทํา
ให3คน ๆ นั้น หรือสิ่งๆ นั้นสามารถทํางานได3 เช1น พนักงานคนนี้มีความสามารถทางด3าน ภาษาดี ซึ่งไม1ใช1ทุกคน
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จะมีความสามารถด3านนี้ แต1ละคนอาจมีความสามารถที่ติดตัวมา แต1กําเนิดแตกต1างกัน และมีข3อจํากัดในแต1
ละเรื่องที่แตกต1างกันด3วยจะฝgกฝนอบรมเท1าไรความสามารถในความหมายของ Capability ก็จะไม1เปลี่ยนไป
มาก เป(นข3อจํากัดของ คน ๆ นั้น ที่เราชอบพูดกันว1ามี Cap ในการพัฒนา (ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร, 2554)
ความแตกต)างของสมรรถภาพ (Capability) และสมรรถนะ (Competency)
Capability ในพจนานุกรมแปลว1า ประสิทธิภาพ , สมรรถภาพ , สมรรถนะ และปริมาณบรรจุ เป(น
ความสามารถที่มาจากธรรมชาติ (Natural ability) หรือเป(นความสามารถที่ติดมากับสิ่งๆ นั้นที่ทําให3คนๆนั้น
หรื อสิ่ งๆ นั้ น สามารถทํ า งานได3 เช1 น พนั กงานคนนี้ มีความสามารถทางด3 า นภาษาดี ซึ่ งไม1 ใช1 ทุกคนที่ จ ะมี
ความสามารถด3านนี้ แต1ละคนอาจมีความสามารถที่ติดตัวมาแต1กําเนิดแตกต1างกัน และมีข3อจํากัดในแต1ละเรื่อง
ที่แตกต1างกันด3วย จะฝgกฝนอบรมเท1าไรความสามารถในความหมายของ Capability ก็จะไม1เปลี่ยนไปมาก
ในทางตรงกันข3าม เมื่อมองนิยาม Competency โดย Scott Parry (1998) พบว1า Competency จะต3อง
สามารถทําการฝgกอบรมและพัฒนาได3 ซึ่งนิยามนี้ใกล3เคียงกับคําว1า ทักษะ หรือ Skill มากที่สุด
การพัฒนาศักยภาพนักบริหาร จะแบ1งการพัฒนาออกเป(น 3 ส1วนด3วยกัน ได3แก1 การรู3จักตนเอง การมี
ทักษะเพื่องานอาชีพ และการปฏิบัติเมื่อทํางานร1วมกับผู3อื่น
การรู;จักตนเอง
ทุกคนย1อมต3องการที่จะพัฒนาตัวเอง บางครั้งเราไปฝgกพัฒนาทักษะและความสามารถที่ไม1สอดคล3อง
กับศักยภาพของตัวเอง ในส1วนที่หนึ่งนี้ จะพิจารณาถึงแนวคิดเพื่อผลักดันตนเองสู1ความสําเร็จ การตั้งเป:าหมาย
ว1าเราต3องการไปที่ไหนและต3องการเป(นอะไร โดยในส1วนนี้ประกอบด3วยการพัฒนา 5 ประเด็น ได3แก1 ทักษะ
ด3านการมีความคิดสร3างสรรค การฟnง การพูด การอ1าน การตัดสินใจ ซึ่งเป(นทักษะที่สามารถพัฒนา ทบทวน
และทําให3ดีเลิศขึ้นได3 โดยคิดเสมอว1า
1. เราสามารถประสบความสําเร็จได; เราสามารถเป(นผู3ประสบความสําเร็จได3 ทุกคนย1อมต3องการที่
จะมั่นใจในตัวเองว1าเราต3องบรรลุความสําเร็จ เราทุกคนย1อมต3องการรู3ว1าตัวเองสามารถจะทําอะไรให3เต็ม
ศักยภาพของตัวเอง สรุปได3คือ เราต3องการที่จะเห็นด3วยตัวเราเองว1าเราประสบความสําเร็จ เช1นเดียวกับผู3อื่นที่
เห็นว1าเราคือผู3ประสบความสําเร็จ
จริงๆแล3ว ความสําเร็จคืออะไร จอรจ กาลอป จูเนียร (George Gallup, 2529) ได3เขียนไว3ในหนังสือ
“เรื่องราวความสําเร็จอันยิ่งใหญ)ของชาวสหรัฐอเมริกา” ซึ่งรวบรวมลักษณะของผู3ที่ประสบความสําเร็จว1ามี
ลักษณะดังต1อไปนี้
1) มีสามัญสํานึกที่ดี คือ ทุกๆเรื่องในแต1ละวัน จะตัดสินใจใช3ดุลพินิจ โดยอาศัยสามัญสํานึกใน
ความคิดที่จะเข3าถึงแก1นแท3ของเรื่องราวได3ดี สามัญสํานึกในที่นี้คือ ความสามารถที่จะแยกแยะทําความเข3าใจ
ปnญหาทีซับซ3อนให3เป(นรูปแบบที่เข3าใจง1ายที่สุด
2) มีความรู;อย)างลึกซึ้ง ในแขนงอาชีพของตัวเอง ซึ่งเป(นผลจากการใฝpเรียน ใฝpรู3ตลอดชีวิต ดั่งคําว1า
“จงทําการบ3านอยู1เสมอ” ไม1มีอะไรจะช1วยให3เราประสบความสําเร็จมากกว1าการที่เราได3รู3ว1า เรากําลังทําอะไร
เป(นการช1วยลดความเสี่ยงและค้ําประกันความมีเสถียรภาพของตัวเอง
3) พึ่งพาตนเอง นี่คือความกล3าหาญที่จะดิ้นรนในชีวิต พึ่งพาความสามารถและปnจจัยของตนเอง ทํา
โดยการตั้งเป:าหมายและใส1วิญญาณเพื่อไปสู1เป:าหมายนั้น
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4) สติปQญญาโดยทั่วไป ผู3ประสบความสําเร็จจะระบุอะไรที่เป(นการเจาะจง เมื่อใช3สติปnญญา อาจจะ
หมายถึง ความรอบรู3เกี่ยวกับคําศัพทต1างๆ มีความสามารถในการอ1านอย1างดี มีความสามารถในการเขียนอย1าง
ดี เป(นต3น
5) ความสามารถที่จะทํางานให;บรรลุผล ผู3ประสบความสําเร็จจะเป(นคนขยันและทํางานหนัก พวก
เขาจะมีความสามารถในการจัด การและมี นิสัย การทํา งานที่มีประสิทธิผ ลและความสามารถที่ จะแยกแยะ
ระหว1างอะไรสําคัญกับอะไรไม1สําคัญได3
6) ภาวะผู;นํา ผู3ประสบความสําเร็จจะนําผู3คนโดยการจูงใจ ไม1ใช1การข1มขู1
7) รู;แยกสิ่งผิดกับสิ่งถูก ต3องมีคุณธรรมและจริยธรรมเข3ามาเกี่ยวข3องด3วย
8) มีความคิดสร;างสรรคY ซึ่งถือเป(นพรสวรรคผนวกกับความลึกซึ้ง อย1างไรก็แล3วแต1 พรสวรรคไม1
สําคัญเท1ากับการรู3จักนําความสามารถมาใช3อย1างดีที่สุด
9) ความมั่นใจในตนเอง เป(นความรู3สึกบนพื้นฐานของการรู3ว1าตัวเราสามารถทําในสิ่งที่เป(นไปได3
10) ความสามารถในการแสดงออกทางวาจา คือ ความสามารถที่จะสื่อความได3ดี แม3กระทั่งชุมชน
ใหญ1
11) เห็นใจคนอื่น อย1างน3อยการเห็นใจผู3อื่นก็จะทําให3ผู3ประสบความสําเร็จสามารถเข3ากับคนอื่นได3
12) โชคช)วย การมีโชคย1อมมีส1วนช1วยเสมอ แต1การมีโชคอย1างเดียวไม1เพียงพอ
2. ตรวจสอบตัวเอง บุคคลที่ต3องการความสําเร็จควรเริ่มจากการตรวจสอบตนเอง เพื่อที่จะปรับปรุง
บุคลิกลักษณะ ดังนี้
1) อารมณYขัน ผู3ที่สามารถหัวเราะให3กับตัวเองได3ถือเป(นเรื่องที่ยิ่งใหญ1ทีเดียว และจะเป(นเครื่องบอก
ให3ผู3อื่นได3รู3ว1า เรารับผิดชอบความผิดพลาดเสมอ ฉะนั้น จงเปtดตัวคุณเองและสื่อสัมพันธกับผู3อื่น และจงมี
อารมณขันในเชิงบวก
2) ความเอื้อเฟ^_อ แม3จะเป(นความเอื้อเฟuvอแบบธรรมดา ก็สามารถผูกความสัมพันธได3 ขณะเดียวกันก็
จะสร3างความประทับใจที่ถาวรได3เลยทีเดียว การที่สามารถแสดงความเอื้อเฟuvอให3คนอื่นได3แสดงว1าคุณคิดถึงคน
อื่นมากกว1าตัวเอง
3) สร;างสรรคYความเชื่อถือ การที่จะได3รับความเชื่อถือนั้น จะต3องแสดงให3ประจักษว1า เราจะเป(นคน
ที่มีเกียรติ เชื่อถือได3 ซึ่งคําพูดอย1างเดียวคงไม1เพียงพอแต1จะต3องเป(นการกระทําที่แสดงออกมาด3วย
4) ความเห็นอกเห็นใจ นักบริหารที่มีความเห็นอกเห็นใจลูกทีม คือการที่เข3าใจและเอื้ออาทร ซึ่ง
สามารถแสดงได3ในรูปแบบง1ายๆ เช1น การรับฟnงเรื่องความผิดหวัง เรื่องปnญหาครอบครัวของลูกทีม ซึ่งอาจจะ
ไม1ต3องพูดอะไรซักคําเลยก็ได3 ลูกทีมก็จะเข3าใจถึงความเห็นอกเห็นใจอันนั้น ความเห็นอกเห็นใจไม1ได3หมายถึง
ความสมเพช สงสาร แต1ด3วยความเห็นใจที่ช1วยให3รู3คําตอบ เช1น คําถามที่ว1าคุณจะทําอย1างไรต1อไป? ผม
สามารถช1วยคุณได3ในสิ่งที่ต3องการจริงๆ
3. การเป`นผู;แพ;และผู;ชนะ
จอรจ ชูรีแวน (George Sullivan, 2541) ในหนังสือเรื่อง “ทํางานให3ใช3กึ๋น ไม1ใช1ลุยอย1างเดียว”
(Work Smart, Not Hard) เราได3แยกคนออกเป(นผู3ชนะและผู3แพ3 ผู3ชนะจะมีทักษะซึ่งตัวเองจะพัฒนาให3ถึง
ศักยภาพสูงสุด และเราก็จะเป(นผู3คุมเกมซึ่งผู3ชนะจะมีทักษะ ดังนี้
1) มีความคิดแห)งความสําเร็จ นั่นคือ มีทัศนะคติทางบวกสู1ชัยชนะ มีความกระตือรือร3นในงาน
ถึ ง แม3 ใ นภาวะกดดั น เป( น ผู3 ที่ ภู มิ ใ จและให3 เ กี ย รติ ตั ว เองเสมอ เป( น ผู3 ที่ มี ค วามปรารถนาและความหวั ง สู1
ความสําเร็จ คนที่ล3มเหลวนั้นส1วนใหญ1มีเพียง “มีความปรารถนา แต1ไม1ได3มีความหวัง”
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2) ตั้งเปaาหมาย ผู3ชนะจะทุ1มเทสู1เป:าหมายที่ตั้งไว3และมุ1งไปให3ถึงเป:าหมายหลัก ซึ่งควรตั้งไปล1วงหน3า
5 - 10 ป|และควรจะมีมากกว1าเป:าหมายเรื่องเงินเดือนอย1างเดียว ซึ่งควรมีทั้งเป:าหมายระยะสั้น และระยะยาว
การมีเป:าหมายนั้นช1วยเพิ่มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะง1ายสําหรับการตัดสินใจที่จะทําอะไร
3) ความได;เปรียบทางการศึกษา การศึกษาให3ผลตอบแทนทวีคูณทั้งในระยะยาวและระยะสั้น และมี
ผลต1อชัยชนะ อย1างไรก็แล3วแต1 การศึกษาถือเป(นการลงทุนที่คุ3มค1า
4) การกํากับผู;อื่น ผู3ชนะจําเป(นต3องมีสมรรถภาพในการติดต1อกํากับผู3อื่น บางคนอาจจะมีโดยสัญชาติ
ญาณ ขณะเดียวกันบางคนต3องเรียนรู3ให3เกิดขึ้น ต3องรู3ว1าอะไรเป(นจุดที่จะกระตุ3นคน ปรารถนาดีกับผู3อื่น เป(น
ผู3ฟnงที่ดี หลีกเลี่ยงการปะทะและการเผชิญหน3า เพราะต3องเข3าใจว1าการโต3เถียงกันอย1างดุเดือดมักไม1ได3บรรลุผล
อะไร
5) บทบาทการแสดงออก เป(นการแสดงออกเพื่อความสําเร็จ เช1น การแต1งกาย การแสดงความ
คิดเห็นที่เฉียบคม การแสดงออกซึ่งเหมาะสมกับตําแหน1งทั้งพฤตินัยและนิตินัย
4. ตั้งเปaาหมายให;ตัวเอง
ผู3ที่ประสบความสําเร็จก็เพราะเขารู3ว1าเขาต3องการไปที่ไหน เช1นเดียวกันเราจําเป(นต3องตกลงใจว1าเรา
ต3องการเป(นอะไร และต3องการบรรลุผลอะไร ทางที่ดีที่สุดคือ ควรตั้งเป:าหมายซึ่งจะชี้ให3เห็นถึงทิศทางที่จะไป
เป:าหมายยังช1วยให3เราทราบอีกว1าเราได3ไปถึงไหนแล3ว เป:าหมายควรต3องเจาะจงและครอบคลุมหลายๆแขนง
ในหนังสือของ ดร.ซูริแวน ได3แนะนําการตั้งเป:าหมายในแขนงต1างๆไว3ดังต1อไปนี้
1) แขนงอาชีพ โดยให3บรรลุถึงระดับ ตําแหน1ง หรือได3เลื่อนขั้น หรือได3รับความรับผิดชอบมากขึ้น
เรียนรู3ทักษะในงานใหม1ๆ หรือไปสู1การทํางานในโครงการที่จะให3สําเร็จในช1วงเวลาหนึ่งที่กําหนด
2) ด;านการเงิน จะหาเงินให3ได3เป(นจํานวนที่เจาะจงในเวลาที่กําหนดหรือได3เงินเดือนเพิ่ม
3) ด;านการศึกษา จะสะสมหน1วยกิจเพื่อรับปริญญาหรือจะเรียนวิชาที่ใฝpฝnนเสมอมา
4) พลานามัย จะวิ่ง สัปดาหละ 3 - 4 ครั้งหรือจะหยุดสูบบุหรี่หรือจะจํากัดอาหาร
5) ด;านสร;างสรรคYชุมชน จะเป(นอาสาสมัครทํางานในโรงพยาบาลหรืออาสาสมัครสอนหนังสือ
6) ส)วนตัว จะแก3ไขเรื่องความกังวล ความก3ามร3าว ความริษยา จะพบผู3คนใหม1ๆ จะสร3างสรรค
มิตรภาพใหม1ๆ
7) พักผ)อน จะทําบางสิ่งบางอย1างที่แตกต1างกันไป เช1น ไปท1องเที่ยวต1างประเทศซึ่งไม1เคยไปเห็นมา
ก1อน
5. วางแผนเปaาหมาย
นอกจากเป:าหมายในชีวิตส1วนตัวแล3ว ลองถามตัวเองว1าต3องการอะไรอีก อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
อะไรกับตัวเอง สภาพแวดล3อมทางสังคม การเขียนเป:าหมายเป(นลายลักษณอักษรนั้นเป(นสิ่งสําคัญ โดยลําดับ
ความสําคัญก1อนหลัง ยกตัวอย1าง โค3ชฟุตบอลสหรัฐอเมริกาผู3ยิ่งใหญ1แห1งทีมดัลลัส คาวบอย นายทอม แลนดี้
มีวิธีการว1าเมื่อสิ้นสุดแต1ละวันเขาจะทํารายการสิ่งที่เขาต3องทําในวันรุ1งขึ้น ตามลําดับความสําคัญก1อนหลัง และ
จะคอยฆ1าทิ้งเมื่อแต1ละรายการตามลําดับได3เสร็จสิ้นไป
6. ความคิดสร;างสรรคY
เมื่อเราทราบว1าต3องการมุ1งไปที่เป:าหมายไหน ก็จะมีหลายรูปแบบของทักษะที่จะสามารถพัฒนาให3
สอดคล3องกับเส3นทางสู1เป:าหมายนั้น สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข3าม คือ ทักษะในความคิดสร3างสรรค ความคิด
สร3างสรรคของคนมีลักษณะที่ย1อรวมกันเป(นคําว1า SPIRITED โดย ดร.วิลเลียม ซี บิลเลอร (William C. Miller,
2532) ได3กล1าวไว3ดังนี้
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Spontaneous : ได3แก1ความต1อเนื่องโดยธรรมชาติ อาทิ ความอย1างรู3อยากเห็น ความกล3าที่จะเสี่ยง
อารมณขัน
Persistent : คือการยืนหยัด ได3แก1 กวามกล3าหาญ ความไตร1ตรอง การมีพละกําลัง
Inventive : ช1างคิด เช1น การมองปnญหาในอีกแง1มุมหนึ่ง ความมีไหวพริบในการสังเกต ชอบสิ่งท3าทาย
Rewarding : ผลตอบแทน พึงพอใจในคุณค1าของตนเอง ของผู3ร1วมอาชีพ มากกว1าค1าของเงิน พอใจที่
จะแบ1งปnนชื่อเสียงให3คนอื่นด3วย
Inner : จิตใจเปtดเผลโดยสัญชาตญาณ ยอมรับสภาวะอารมณ คิดทํา สร3างสรรคนวัตกรรมในรูปแบบ
ต1างๆได3
Transcendent : เหนือความเข3าใจ คือ ความมั่นใจต1อการเปลี่ยนแปลง เลือกความเติบโตมากกว1าจะ
มีความไม1กล3า ยอมรับสภาพตามเป(นตรง
Evaluation : การประเมิน จะใช3ดุลพินิจเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
Democratic : ประชาธิปไตย กล1าวคือ เห็นคุณค1า เคารพในผู3อื่น รับปtดชอบและสร3างสรรค
ประโยชนสูงสุดให3กับทุกฝpายที่เกี่ยวข3อง
รัซเซล เอดคอฟ (Ruseff L. Ackoff, 2532) ได3กล1าวไว3ในหนังสือ “ศิลปะของการแก3ปnญหา” (Art of
Problem Solving) ว1า ผู3บริหารถ3าขาดซึ่งความคิดสร3างสรรคถึงแม3จะสามารถบริหารงานได3ดีแต1ก็ไม1เด1น คือ
เข3า สามารถจะบริห ารจั ดการองคกรได3 แต1 ไม1 สามารถที่จะนํา องคกรไปสู1การเปลี่ ยนแปลงที่ยิ่ งใหญ1ได3 แต1
อย1างไรก็ตาม รัสเซลบอกว1า ความคิดสร3างสรรคสามารถพัฒนาได3จากการเรียนรู3และการฝgกปฏิบัติ
7. การฟQงและเรียนรู;
ทอม ป|เตอร (Tom Peter, 2534) ในหนังสือ “เรียนรู3จากความยุ1งยาก” (Thriving on Chaos)
กล1าวว1า ถ3าคุณต3องการที่จะเข3าไปอยู1ในแวดวงของแนวคิดการจัดการ ซึ่งจําเป(นต3องรับรู3ด3วยการฟnงอยู1เสมอ
และร1วมแสดงข3อมูลและความคิดเห็นยินดีต1อชัยชนะที่เกิดขึ้นในแต1ละวัน การฟnง คือ การเอาใจใส1ในการฟnง
ลูกน3อง เพื่อนร1วมทีมและบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป(นและไม1เป(นรูปแบบอย1างเป(นทางการก็ได3 บางคนอาจจะ
มองข3ามความสําคัญของการฟnง แต1จริงๆ และมีผลกระทบอย1างมากต1อความสําเร็จ ทั้งในชีวิตส1วนตัวและชีวิต
การทํางาน
8. สมรรถภาพในการพูด
ใครก็ตามที่มีความสามารถในการพูดย1อมมีโอกาสในการได3สู1ตําแหน1งที่สูงกว1า ผู3ที่พูดไม1เป(น เจ พี
เดวิดสัน (J.P. Davidson, 2530) ในหนังสือ “ตีกลองร3องปpาวด3วยตัวคุณเอง” กล1าวว1า ใครที่ต3องการก3าวหน3า
ให3ฝgกการพูด ถึงแม3ว1าลักษณะงานจะมีการจํากัดในการที่จะพูดก็ตาม จะต3องเตรียมพร3อมให3ดี ก1อนจะพูดจบ
ต3องสรุปเนื้อความให3ได3 อย1างน3อยหนึ่งประโยคที่จะฝากไว3กับผู3ฟnงในการพูดแต1ละครั้ง
9. สร;างสมประสบการณY
ความสามารถในคนทุกคนจะเกิดขึ้นก็ต1อเมื่อมีการฝgกฝน เช1น แต1ละครั้งที่ฝgกพูด ก็จะมีความมั่นใจ
มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะสื่อความได3กระจ1างและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น การเตรียมการพูดเมื่อได3รับเชิญไปพูดที่
ใดก็ตาม จะต3องเตรียมให3พร3อมควรหาข3อมูลเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพูด ข3อมูลต1างๆที่ไม1ควรตกหล1น คือ
จะต3องรู3ว1าไปพูดให3ใครฟnง จํานวนของผู3ฟnง ระบบการจัดแสง การจัดที่นั่งในห3อง ควรเตรียมตัวให3พร3อมสําหรับ
ข3อมูลทางด3านนี้ด3วย
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การมีทักษะเพื่องานอาชีพ
ทักษะด3านส1วนตัวและทักษะเพื่อการปฏิบัติงานอาชีพจะสอดคล3องไปด3วยกัน ซึ่งจะเกี่ยวข3องกับการ
จัดระบบงาน ในการที่ใช3เวลาแต1ละวันในการทํางานหรือในการจัดการผลลัพธที่ดี การตัดปริมาณงานเอกสาร
การสื่อความ
1. จัดระบบงานของตนเอง การจัดระบบของงานและเวลาในแต1ละวันและในชีวิตจะทําให3รู3ว1าได3
บรรลุงานเพียงใด เท1านั้นยังไม1พอ จะยังไม1ไปถึงไหนจนกว1าจะเริ่มควบคุมเรื่องเวลาและภารกิจ ซึ่งจําเป(นต3องมี
การจัดการระบบและเรียนรู3การจัดการเรื่องเวลา เรื่องเอกสาร หรือแม3แต1โทรศัพท
1) การจัดการเรื่องเวลา จาก “รายงานของสตรีนักธุรกิจ” โดย เกรย ไบรอัน (Gray Brian, 2545)
ว1ารายการไหนควรจะทบทวนเพื่อจัดการเวลาให3ดีขึ้น
- เขียนแผนขึ้นในแต1ละวัน
- จัดรายการเป:าหมาย
- จัดลําดับความสําคัญ
- กําหนดชั่วโมงการทํางาน
- อย1าให3เอกสารใดต3องพิจารณาสองครั้ง
- ใช3เทคโนโลยี คอมพิวเตอร เครื่องคิดเลข โทรศัพท
- ตัดปริมาณการอ1าน เรียนรู3ที่จะอ1านข3ามๆบ3าง
2) เรียนรู;ที่จะกล)าวปฏิเสธ การขัดจังหวะเป(นปnญหาที่ใหญ1มากในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับเวลา ถ3า
ต3องรับโทรศัพทโดยไม1จําเป(นก็จะเป(นการขัดจังหวะ ต3องสูญเสียเวลาที่มีค1าไป สมาธิจะปรับเปลี่ยนไป
ป:องกันโดยการเรียนรู3ที่จะกล1าวปฏิเสธให3เป(น ต3องใช3นโยบาย “ม)านรูด” แทนที่จะเป(นนโยบาย “ประตูเปkด”
2. เรื่องของโทรศัพทY โรเบิรต ทาวนเซนต (Robert Townsend, 2527) ในหนังสือ “ไต1สู1ยอดใน
องคกรของคุณ” (Future Up the Organization) ได3กล1าวถึงโทรศัพทว1าเป(นเครื่องมือที่ยังไม1ได3ใช3ประโยชน
เต็มที่ เมื่อคราวใดที่ต3องการพูดกับใครสักคนอย1าไปยึดหลักว1าต3องพบกันซึ่งหน3าโดยนัดเวลาและสถานที่เป(น
การเจาะจง แต1 จ งยกหู โ ทรศั พทขึ้ น เท1 า นั้ น และอย1 า เสี ย เวลากั น มั น มาก ขณะเดี ย วกั น โทรศั พ ทก็ เ ป( น ตั ว
สิ้นเปลือง ซึ่งควรตัดทอนเวลาเรื่องการใช3โทรศัพทลงไปบ3าง
3. การสื่อความ การที่จะก3าวไปข3างหน3าได3 ต3องสื่อความหมายให3ได3อย1างมีประสิทธิผลกับเจ3านาย
กับระดับเดียวกัน ลูกทีม ตลอดจนลูกค3า ทั้งนี้ไม1ได3หมายความเพียงว1าต3องแสดงออกให3กระจ1างชัด แต1จะต3อง
เจาะจงไปในการสื่ อข3 อความสนองความจํ าเป(น ความเกี่ ยวเนื่อง ภาวะจิ ตใจ ก1อนที่จ ะสื่ อความได3 อย1 างมี
ประสิทธิผลผู3ฟnงจําเป(นต3องปรับสภาพให3สู1ความเชื่อถือ ศรัทธาในตัวผู3พูด โดย
1. มุ1งผลลัพธที่ให3ผู3ฟnงเข3าใจ
2. กระตือรือร3น
3. สังเกตคําพูดของอีกฝpาย
4. พยายามพบกันครึ่งทางกับผู3ฟnง
4. เมื่อขึ้นเวที ไม1ว1าจะเก1งหรือมีคุณค1าเพียงใด แต1คนอื่นไม1ทราบว1าเรามีลักษณะพิเศษก็ไม1มี
ประโยชน ฉะนั้นจึงจําเป(นต3องเสนอตัวเองด3วย ซึ่งหมายถึงการผสมผสานที่จะให3เกิดความประทับใจในคนอื่น
และพยายามสร3างสรรคประสบการณเท1าที่จะมากได3
1) เล)นตามบทบาท คือ ควรเตรียมตัวที่จะเล1นบททุกเวลา โดยจําเป(นต3องทําการบ3านอย1างต1อเนื่อง
การแสดงในที่นี้หมายถึงบทที่ต3องเลือกที่จะเล1น การเลือกเสื้อผ3าชั้นดีมีคุณภาพไปจนถึงการแต1งหน3า แต1งผม
ดีๆ เป(นสิ่งสําคัญ และเกี่ยวพันกับการประสบความสําเร็จ
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2) วางแผนการตลาดส)วนตัวของตน คือ การพัฒนาเพื่อจะได3เป(นมืออาชีพที่ทรงคุณค1าตลอดจนถึง
การเรียนรู3ที่จะแสดงทักษะ ซึ่งจะได3การยอมรับในความสําเร็จ เริ่มต3นจากการวางแผน และมีการกําหนดเวลา
เพื่อการบรรลุเป:าหมายนั้น
3) ทําตัวให;เป`นคนมีค)า นักการตลาดซึ่งมีประสิทธิผลจะสร3างสรรค “ความเป(นเฉพาะหรือเจาะจง”
ในตัวผลิตภัณฑและบริการ หานต3องการสําเร็จในอาชีพ ต3องสร3างความเฉพาะเจาะจง ซึ่งทําให3ตัวเรามีคุณค1า
ซึ่งคนอื่นมองข3ามไปไม1ได3 วิธีการทําให3เป(นคนมีคุณค1า พิจารณาดังนี้ รับงานที่คนอื่นไม1ต3องการ , ทุ1มเทพิเศษ ,
ยิ่งทํางานหนักขึ้นเมื่อลูกพี่ไม1อยู1 , เผื่อแผ1ความดีให3กับกลุ1ม , ช1วยภาพพจนลูกพี่ , สร3างลูกค3า , จงให3วิทยาทาน
, มีน้ําใจแก1ลูกพี่และรู3งานอย1างดี
5. กุญแจสู)การเลื่อนตําแหน)ง สามารถติดตามแนวโน3มการเปลี่ยนแปลงขององคการและปรับตัวเอง
ให3สอดคล3องเจาะจงกับโครงสร3างใหม1 ทําสิ่งนี้โดยการมองหาถึงความต3องการหรือความจําเป(นที่จะอยู1ใน
โครงการหรือองคการในตําแหน1งใดได3
6. กระจายข)าว สร3างสรรคโอกาสให3ผู3คนได3เรียนรู3เกี่ยวกับตัวเราและผู3คนหรือทีมงานของเรา หา
โอกาสเข3าร1วมกับองคกรวิชาชีพหรือองคกรเพื่อสังคม และร1วมประชุมในกลุ1มเสมอ
7. ทักษะเพื่อภารกิจในวันข;างหน;า ในหนังสือ “สร3างสรรคความเป(นเลิศ” โดย เครท ฮิบมันต (Craig
R. Hickman, 2529) ได3กล1าวถึงผู3ที่ประสบความสําเร็จในโลกของวันข3างหน3า จําเป(นต3องมี 6 ทักษะ ได3แก1
1. แสวงหาความลึกซึ้ง ในการที่จะเข3าถึงหัวใจของปnญหา มิใช1เพียงมองแต1ปรากฏการณแห1งอาการ
ของปnญหา ถามในคําถามที่ถูกต3องและถามในหลายคําถาม สามารถช1วยให3พบแง1มุมของประเด็นและโอกาสที่
ซุกซ1อนอยู1
2. ความอ)อนไหว ในการที่จะผูกพันผู3คนที่ทํางานร1วมกันให3รู3สึกมีแรงกระตุ3นสู1เป:าหมาย ควรจะต3องรู3
ซึ้งถึงภายในของบุคคลแต1ละคน
3. สายตายาวไกล การมองการไกลช1วยให3กําหนดตําแหน1งของเราและขององคการที่จะสร3างสรรค
และฉกฉวยความได3เปรียบขององคการ
4. จัดการกับการเปลี่ยนแปลง จงกล3าที่จะรับสถานการณอย1างรัดกุมที่จะให3การเปลี่ยนแปลงนั้น
กลายเป(นความได3เปรียบ
5. เน;นเจาะจงในการปฏิบัติต)อการเปลี่ยนแปลง
6. การอดทน อดทนเพื่อเห็นผลระยะยาว หลีกหนีจากการเน3นผลตอนแทนในการลงทุนในระยะสั้น
การปฏิบัติเมื่อทํางานกับผู;อื่น
“คุณไมสามารถทํางานในสภาพวางเปลาได ผูคนอื่นๆ มีบทบาทสําคัญรอบๆตัวคุณ ก็ไมสามารถ
ประสบความสําเร็จไดเชนกัน แนนอนวาบุคคลอื่นก็มีเป+าหมายของเขาเชนเดียวกัน ซึ่งกุญแจสําคัญที่จะ
ทําใหมีสัมพันธ2ภาพที่สรางสรรค2 ก็คือ เรียนรูในการที่สรางสรรค2สภาพการณ2ที่อํานวยประโยชน2แกทุกฝ5าย
ที่เกี่ยวของเหนือสิ่งอื่นใด”
1. การสร;างทีมงาน ในการสร3างทีมงานเพื่อไปสู1เส3นทางเดียวกัน เดล คารเนกี (Dale Carnegie,
2524) ในหนังสือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” กล1าวถึงข3อควรปฏิบัติในการสร3างทีมงานไว3ว1า
1. จงเป(นผู3มีความสนใจอย1างจริงใจในผู3คน
2. จงทําให3เขารู3สึกมีความสําคัญและทําอย1างจริงใจ
3. จงมองเห็นสิ่งต1างๆ จากแง1มุมของผู3อื่นเพื่อความสัตยจริง
4. ให3คนรู3สึกปลื้มปtติในการกระทําตามคําแนะนํา
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2. การจูงใจ : ขึ้นอยู)กับคุณ คนที่มีฝ|มือที่สุดคนใดก็ตาม หากปราศจากสภาพแวดล3อมที่จูงใจและ
ภาวะผู3นําของลูกพี่แล3ว ก็ไม1สามารถที่จะแสดงฝ|มือนั้นได3เต็มที่
3. ทักษะในการมอบหมายอํานาจ เรมอนด จอหนสัน (Raymond Johnson, 2530) ในหนังสือ “ผู3
บรรลุแล3ว” กล1าวไว3ว1า อย1าได3ทํางานใดที่คนอื่นสามารถทําแทนคุณได3ดีหรือดีกว1าคุณ ในการมอบหมายงาน
ต3องเริ่มจากการพิจารณาภารกิจ จากนั้นให3เลือกคนอื่นที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในแต1ละหน3าที่ และจงมอบอํานาจ
ให3เขาพร3อมกันด3วย สุดท3ายตรวจผลงานทุกระยะเพื่อให3แน1ใจว1าเป:าหมายที่กําหนดบรรลุแล3ว
4. เจรจาให;ได;ผล ผู3มีทักษะในการเจรจาต1อรองจะก3าวหน3าในธุรกิจการงาน มีหลักเกณฑดังนี้
1. แยกประเด็นของคนออกจากปQญหา แยกความสัมพันธออกจากเนื้อหาของการเจรจา พยายาม
ประเมินสถานการณจากมุมมองของอีกฝpาย
2. เน;นไปที่ประโยชนYไม)ใช)สถานภาพ ให3รู3ถึงความสนใจของตนเองก็ให3รับทราบความสนใจของ
อีกฝpายหนึ่งด3วย
3. ให;มีทางเลือกเพื่อผลตอบแทนร)วมกัน ขยายวงทางเลือกและมองหาช1องทางเพื่อเจรจาต1อรอง
นั้น และมองหาผลตอบแทนร1วมกันซึ่งโอกาสลักษณะนี้มีอยู1ในทุกการเจรจาต1อรอง
4. ยืนหยัดกับวัตถุประสงคY ต3องมีการตระเตรียมเป(นอย1างดีและต3องประเมินทางเลือกหลายๆทาง
5. โปรดทําการบ;าน ดร. เดวิด เซลล (David D. Seltz, 2523) ได3กล1าวในหนังสือเรื่อง “เจรจาไปสู1
ความสําเร็จ” ให3ข3อแนะนําว1า ก1อนจะเข3าทําการเจรจาต3อรอง โปรดทําการบ3านก1อน ดังนี้
1. วิจัย ค3นคว3า หาข3อมูล ที่เป(นข3อเท็จจริง เพื่อที่จะสนับสนุนประเด็นที่จะต1อรอง
2. งานเชิงจิตวิทยาของคู1เจรจา ให3คิดถึงในแง1อุปสรรคของเรากับผู3เจรจา เช1น เรื่องที่เขาชอบ
และไม1ชอบ
3. ประเมินตัวเอง อะไรคือจุดแกร1ง จุดอ1อน
4. วางแผนกลยุทธ
5. ฝgกฝน ซ3อมบทจริงๆในการเจรจากับบุคคลอื่น
6. ภาวะผู;นํา บททดสอบที่แท;จริง ภาวะผู3นําไม1จํากัดถึงบุคลที่อยู1ในตําแหน1งสูงสุดเท1านั้น มันเป(น
การผสมผสานของลักษณะนิสัยและทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได3ทุกเวลาและจะช1วยให3ไปสู1สุดยอดของบันได
แห1งความสําเร็จ
ดร.ฮารโรส จีนิน (Harold Geneen, 2527) ในหนังสือ “การบริหารจัดการ” กล1าวว1าการจัดการและ
ภาวะผู3นําจะผสมผสานกัน “การจัดการ” ค1อนข3างจะเป(นเชิงหลักการ วัดผลงานได3และสามารถเรียนรู3ไปได3
แต1 “ภาวะผู3นํา” จะต1างออกไป จะเป(นลักษณะเชิงบุคคลค1อนข3างจะเป(นไปไม1ได3หรือเป(นไปได3ยากที่จะทําการ
วัดผลและไม1สามารถจะสอนหรือสอนได3ยากเช1นกัน ภาวะผู3นําคือความสามารถที่จะกระตุ3นผู3อื่นให3ทํางานเป(น
ทีม ให3ทํางานตามที่ชี้นํา อันจะบรรลุถึงเป:าประสงคของงาน ความสามารถในการจะนํา เกิดจากการสะสม
ในช1วงชีวิตของประสบการณของแต1ละบุคคล
7. สมรรถภาพของผู;นํา ดร.แมททิว กูลิแนท (Matthew J. Culligan, 2556) ได3กล1าวในหนังสือ
“กลับไปสู1พื้นฐานของการจัดการ” ว1า ผู3นําสามารถมีอิทธิพลที่จะหล1อหลอมองคกรด3วยการให3ความร1วมมือ
ภายในกลุ1ม โดนใช3ความสามารถดังนี้
1. ทราบจุดอ1อน จุดแข็งของตัวเองและผู3อื่น
2. ตั้งเป:าหมายและบรรลุให3ได3
3. ให3ความดีหรือให3เครดิตสําหรับผู3ที่ได3สร3างสรรคทุ1มเทกับงาน
4. เลือกสรรและใช3พนักงานให3เหมาะสม
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5. วัดระดับความสําเร็จและความล3มเหลว
6. ให3เปลี่ยนสถานการณที่พบเป(นประสบการณ
7. เข3าใจเกี่ยวกับการใช3อํานาจและยอมรับในอํานาจ
8. เข3าตัดสินใจในการแก3ปnญหาต1างๆ
9. หมั่นขวนขวายที่จะรู3และเข3าใจเกี่ยวกับทุกสิ่ง
10. แยะแยะให3ชัดระหว1างความจริง ความปรารถนา และข3อเท็จจริง
11. ปลุกวิญญาณผู3อยู1รอบข3างคุณให3เข3าใจในศักยภาพที่เป|Žยมล3นของเขา
8. การทําตัวอย)าง ต3องสร3างตัวอย1างที่ดีสําหรับที่ต3องการให3ผู3อื่นทํา ตัวอย1างเป(นเรื่องสําคัญ
เพราะว1าผู3คนจะได3ข3อมูลดีที่สุดก็ด3วยการมองเห็นมากกว1าการได3ยิน และการทําตัวอย1างให3ดูนั้นจะได3
ผลกระทบที่ยิ่งใหญ1กว1าการพูดให3ฟnงมากมาย
9. หลีกเลี่ยงการรวมตัว ผู3บริหารส1วนใหญ1จะเกาะกลุ1มกันในพวกเดียวกันไม1ว1าจะใช3ชีวิตในกิจกรรม
ใดๆ ก็ต ามซึ่งจะมีผลต1 อการใช3 ชีวิต และมีผลต1อการทํางานอยู1มาก การทํา งานและความคิ ดเห็นต1 างๆ จะ
คล3ายกันไปหมด อีกทั้งยังเป(นการแยกตัวคุณเองจากโลกของความจริง ซึ่งจะเป(นกับดักที่จะ “ก3าวขึ้นไป” ได3
ควรเป(นคนที่ “เปtดรับ” โดยเฉพาะการเปtดรับการสื่อความจากระดับล1าง
การพัฒนาสมรรถภาพของนักบริหาร เป(นความสามารถที่มาจากธรรมชาติ เป(นความสามารถที่ติดมา
กับสิ่งๆนั้นที่ทําให3คนๆนั้นหรือสิ่งๆนั้นสามารถทํางานได3 แบ1งออกเป(น 3 หัวข3อ ได3แก1 การรู3จักตนเอง การมี
ทักษะเพื่องานอาชีพ และการปฏิบัติเมื่อทํางานกับผู3อื่น การรู3จักตนเองจะสามารถทําให3เราสามารถประสบ
ความสําเร็จได3 การที่เราประสบความสําเร็จได3 จะต3องมีสามัญสํานึกที่ดี มีความรู3อย1างลึกซึ้ง พึ่งพาตนเอง มี
สติ ปn ญ ญา มี ค วามสามารถที่ จ ะทํ า งานให3 บ รรลุ ผ ล ภาวะผู3 นํ า และรู3 แ ยกสิ่ ง ผิ ด กั บ สิ่ ง ถู ก การมี ค วามคิ ด
สร3างสรรค มีความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการแสดงออกทางวาจา เห็นใจผู3อื่น ต3องมีการตรวจสอบ
ตนเองเพื่อที่จะปรับปรุงบุคลิกลักษณะ ไม1ว1าจะเป(น ด3านอารมณ ความเอื้อเฟuvอ การรู3แพ3รู3ชนะ จึงต3องมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาตนเองให3มีศักยภาพสูงสุด นั่นคือ มีความคิดแห1งความสําเร็จ ตั้งเป:าหมายที่ชัดเจน ลงทุนทางด3าน
การศึกษาและแสดงบทบาทในการแสดงออกให3เหมาะสม ทั้งการแต1งกายและการแสดงความคิด ต3องรู3จักการ
ฟnงและเรี ย นรู3 อยู1 เ สมอ สร3 า งสมประสบการณ เพราะการฝgกฝนจะช1 ว ยให3 มีความสามารถที่ เ พิ่ มขึ้ น และ
ตัดสินใจให3ดีที่สุด กล3าเผชิญกับการตัดสินใจถึงแม3ในเรื่องเล็กๆ การมีทักษะเพื่องานอาชีพ จะสอดคล3องกับ
ทักษะด3านส1วนตัว โดยต3องจัดระบบงานของตนเอง ไม1ว1าจะเป(น การจัดการเรื่องเวลาเอกสาร และแม3แต1
โทรศัพท ต3องสามารถสื่อความหมายให3ได3อย1างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร1วมงาน เจ3านาย หรือ ลูกน3อง ต3องรู3
แนวโน3มการเปลี่ยนแปลงขององคกรและการปรับตัวเองให3สอดคล3องกับองคกร ทําตัวให3เป(นคนมีค1าอยู1เสมอ
การปฏิ บั ติ เ มื่ อ ทํ า งานร1 ว มกั บ ผู3 อื่ น ถื อ ว1 า บุ ค คลอื่ น มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการประสบความสํ า เร็ จ ของเรา
เพราะฉะนั้นเราต3องเรียนรู3ที่จะสร3างทีมงาน มีการจูงใจ การมีทักษะในการมอบอํานาจ การเจรจา และมีภาวะ
ผู3นํา ดังนั้นการพัฒนาสมรรถภาพนักบริหารควรจะประกอบด3วย ทั้ง 3 ปnจจัยข3างต3น เพื่อบรรลุเป:าหมายทั้ง
เชิงยุทธและเชิงศิลป= จะได3จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู1อย1างจํากัดให3มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
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