ทักษะการเป็ นผูน้ ําที่ดี
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หลักการและเหตุผล
วิทยากร เคยถาม ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ ์ บุณยเกียรติ ว่า “ถ้า วิทยากร คิดจะลงสมัคร ส.ส. เล่นการเมือง
กับเขาบ้าง อาจารย์จะมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ?” ท่านตอบกลับทันทีโดยไม่ลงั เลว่า “เราก็จะเสียวิทยากรดีๆ
ไปคนหนึ่งแล้วก็ได้ ส.ส.ที่แ ย่ๆมาหนึ่งคน” ในทํานองเดียวกันนัน้ หากองค์กรแต่ งตัง้ พนักงานที่มที กั ษะและ
สมรรถนะไม่ครบถ้วนขึน้ ทําหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้า อาจจะมีเสียงซุบซิบเกิดขึน้ ในองค์กรในทํานองเดียวกันว่า “เราเสีย
พนักงานดีๆไปคนหนึ่งแล้วก็ได้หวั หน้างานทีแ่ ย่ๆมาหนึ่งคน” ข้ออ้างยอดนิยมทีห่ น่ วยงานมักจะใช้กนั ในการเสนอ
บุคคลให้เป็ นหัวหน้าก็คอื “เขาทํางานมานานมากควรจะเลื่อนตําแหน่ งให้เขาได้แล้ว” หรือ “คนๆนี้มผี ลงานที่ดี
สมควรทีจ่ ะได้รบั การเลื่อนตําแหน่ ง” อาการขาดๆเกินๆในทํานองนี้ ตรงกับข้อสังเกตทีว่ ่า คนดีมกั ทําตัวไม่น่ารัก
และ คนน่ารักมักทําตัวไม่ดี ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะมอบหมายภาระให้เขาได้เป็ นหัวหน้า องค์กรควรจะเตรียมความพร้อม
เกีย่ วกับทักษะในการเป็ นหัวหน้างานให้ ฝีมอื และ นิสยั เกิดภาพลักษณ์ชดั เจนว่า ทําเป็ น และ เป็ นธรรม เพือ่ จะทํา
ให้ผรู้ ว่ มงานรูส้ กึ สัมผัสได้ว่าหัวหน้าเป็ น “คนดีทน่ี ่ารัก”
 เก่งงาน ได้แก่ การจัดการและการควบคุมให้งานเกิดผลสัมฤทธิ ์ก้าวไกลขึน้ สูร่ ะดับประสิทธิคณ
ุ
 เก่งคน ได้แก่ การเข้าถึงพนักงาน การรักษาคน การอ่านใจของลูกน้อง การรูจ้ กั ใช้คนเหมาะสมกับงาน
 เก่งคิด ได้แก่ การคิดเชิงบวกเพือ่ ปฏิบตั เิ ชิงรุก การมีวสิ ยั ทัศน์ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ให้คาํ ปรึกษา
 เก่งดําเนินชีวติ ได้แก่ การบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างองค์กรกับครอบครัว การแสดงอัธยาศัยให้
เกิดสัมพันธภาพทัง้ ในและนอกเวลางาน รวมทัง้ การจัดการกับปญั หาชีวติ ส่วนตัวไม่ให้ยงุ่ ยากเสียหาย
หัวหน้าจําเป็ นจะต้องศึกษาหรือทบทวนเพิม่ เติมเพือ่ เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ ทัศนะ และ พฤติกรรม
สําหรับ การครองงาน และ การครองตน ให้ม ี วิธี กับ ท่าที ทีส่ อดคล้องกับความเป็ น “คนดีทน่ี ่ารัก”
และ ความสําคัญในฐานะทีเ่ ป็ น “ผูน้ ําแถวหน้า” อย่างทรงคุณค่าต่อตนเองและองค์กร
วัตถุประสงค์
 แนะทักษะภาวะการเป็ นผูน้ ํา
 ชีว้ ธิ ปี ฏิสมั พันธ์ในการจัดการ
 เสนอข้อคิดรังสรรค์แรงจูงใจ
สิ่ งที่ ผ้เู ข้าอบรมได้รบั
 แลเห็นชีวทัศน์กบั เล็งเห็นโลกทัศน์ของผูน้ ํา
 ใส่ใจทักษะสําคัญที่ ผูน้ ํา ต้องมี ควรมี น่ามี
 ปรับตัวเป็ น นักบริหาร คนให้ได้งานทีย่ งยื
ั่ น
รูปแบบการสัมมนา
เริม่ ต้นด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ จากนัน้ จะเป็ นการ บรรยาย นําร่องทางความคิด ต่อมาจะทําการแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ กระทู้ กรณีศกึ ษา หรือ ระดมสมอง เสนอข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับประเด็นการบรรยาย
สลับกับ แบบทดสอบ หรือ กิจกรรมนําคติ อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์นนั ้ ๆ
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หัวข้อสัมมนา
 คุณลักษณะนักจัดการองค์กรใน ยุคที9่
 วิสยั ทัศน์เชิงรุกของผูน้ ําเพือ่ การจัดการ
 การพลิกไลฟ์สไตล์ผนู้ ํายุคเก่าสูย่ คุ ใหม่
 ความแตกต่างของผูน้ ํายุคเก่ากับยุคใหม่
 กุศโลบายยกระดับผูน้ ําให้เป็ นมืออาชีพ
 บทบาทผูน้ ําต่อการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ ์
ั ศนะเชิงบวกให้พนักงานตื่นตัว
 ปลูกฝงทั
 หลักเพิม่ คุณค่าตนเองผดุงขวัญกําลังใจ
 การสร้างเงือ่ นไขให้คนมีความสุขกับงาน
 เทคนิคให้คาํ ปรึกษาแก้ปญั หาข้อขัดแย้ง
 จิตวิทยาในการให้คาํ ปรึกษาแก้ไขปญั หา
 ปฏิสมั พันธ์การประสานคนให้ได้ผลงาน

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
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