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10 ยอดคุณสมบตัหัิวหน้างานทีลู่กน้องรัก 

1. มีความเป็นผูน้ า 
2. มีความยติุธรรม 

3. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติั 

4. ท างานเป็นระบบ 

5. เป็นนกัแกไ้ขปัญหา 
6. เปิดใจและรับฟังความคิดเห็น 

7. มีความคิดสร้างสรรค ์

8. ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือ 

9. เป็นผูพ้ฒันาสมาชิกในทีม 

10. ไม่ถือตวัและใหเ้กียรติ 
 

1. มคีวามเป็นผู้น า (Leadership) 

ผูน้ า หมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกในทีม และสามารถโนม้
นา้วจิตใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวด้ว้ยความเตม็ใจ และเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคนในทึม 

 5 คุณลกัษณะพฤติกรรมดา้นผูน้ าท่ีลูกนอ้งตอ้งการมีดงัต่อไปน้ี 

 1. อยากเห็นหวัหนา้มีความกลา้ตดัสินใจ หรือตดัสินใจอยา่งเด็ดขาด 

 2. อยากเห็นหวัหนา้แสดงความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนของทีม ไม่ใช่โทษแต่ลูกนอ้ง 
 3. อยากเห็นหวัหนา้พดูจริง ท าจริง ไม่เหลาะแหละ 
 4. อยากเห็นหวัหนา้ปกป้องลูกนอ้งในเร่ืองต่างๆ เช่น กลา้พดู กลา้แสดงความคิดเห็นแทนลูกนอ้ง กลา้
ชนกบัหน่วยงานอ่ืน 

 5. อยากเห็นหวัหนา้เป็นท่ีพ่ึงพิง เวลาท่ีเกิดปัญหา หรือรู้สึกไม่สบายใจ 
 

2. มคีวามยุตธิรรม (Fair) 

ความยติุธรรม หมายถึง ความเสมอภาคในการตดัสินใจ หรือใหค้วามส าคญักบัคนใดหรือส่ิงใด โดยท่ี
ไม่เอนเอียงไปดา้นใด ดา้นหน่ึง หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นความยติุธรรม มีดงัน้ี 

1. อยากเห็นหวัหนา้เป็นคนมีเหตุผล 

2. อยากเห็นหวัหนา้รู้จกัแยกแยะเร่ืองส่วนตวักบัเร่ืองงาน 

3. อยากเห็นหวัหนา้ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก และรักลูกนอ้งเท่ากนัทุกคน 

4. อยากเห็นหวัหนา้รับฟังความคิดเห็นของตนเองบา้ง 
5. อยากเห็นหวัหนา้ตดัสินใจโดยใชม้าตรฐานเดียวกบัพนกังานทุกคน 

หวัหนา้งานตอ้งมัน่ฝึกฝนตนเองในหลายๆ ดา้น เช่น ตอ้งรู้จกัใจแขง็ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตวั แยกระหวา่งเร่ืองส่วนตวักบัเร่ืองงานออกจากกนั การฝึกการบริหารดว้ยความจริง โดยไม่ใชอ้ารมณ์มามี
ส่วนในการตดัสินใจ และท่ีส าคญัคือ ใหค้วามเสมอภาคกบัทุกคน 
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พฤติกรรมในแง่ลบท่ีไม่ควรท า มีดงัน้ี ไม่ยติุธรรม ล าเอียง มกัเอาใจใส่แต่คนท่ีอยูใ่กลชิ้ดเท่านั้น ดงันั้น 
คนท่ีใกลชิ้ดท าอะไรผดิก็รอดตวัเสมอ เล่นพรรคเล่นพวก (เด็กใคร เด็กมนั) สองมาตรฐาน ไม่ชอบหนา้ใครก็จอ้ง
แต่จะลงโทษคนนั้น หรือชอบใครก็เชียร์แต่คนนั้น  

 

3. มคีวามรับผดิชอบ (Responsibility) 

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นความยติุธรรม มีดงัน้ี 

1. อยากเห็นหวัหนา้ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งเคร่งครัด 

2. อยากเห็นหวัหนา้กลา้ท่ีจะรับผดิชอบผลงานต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีดีและไม่ดี 

3. อยากเห็นหวัหนา้เอาใจใส่งาน 

4. อยากเห็นหวัหนา้ไปช่วยเหลือลูกนอ้งท่ีรับผิดชอบ 

5. อยากเห็นหวัหนา้ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 

 

4. ท างานเป็นระบบ (system) 

การท างานอยา่งเป็นระบบ หมายถึง การท่ีเราก าหนดขั้นตอนและวธีิปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม แลว้
น าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง เช่น ขั้นตอนการท างาน การส่ือสาร การแกไ้ขปัญหา การ
มอบหมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน เป็นตน้ โดยค านึงภึงสภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานทั้งหมด ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และไม่เกิด
ความสบัสน 

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการท างานอยา่งเป็นระบบ มีดงัน้ี 

1. ท างานอยา่งเป็นระบบ เช่น การวางแผนการสัง่งาน การติดตามงาน การรายงาน การแกไ้ขปัญหา 
2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน 

3. ท าระบบท่ีมีในปัจจุบนั ใหต้รงกบัความเป็นจริงท่ีลูกนอ้งปฏิบติั 

4. ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานบ่อยเกินไป 

5. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบ หรือรายละเอียดในการท างาน ควรแจง้ใหลู้กนอ้งทราบอยา่งทนัเวลา 
หลกัการบริหารจดัการ POLC 

Planing การวางแผนงาน โดยตอ้งรู้วา่เป้าหมายคืออะไร เราจะไปสู่เป้าหมายนั้นไดอ้ยา่งไร ขั้นตอน
วธีิการท าอยา่งไรบา้ง และใครตอ้งมามีส่วนร่วม ระยะเวลา และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
จากนั้นก็มาก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองนั้นๆ 

Organizing การจดัองคก์ร โดยจดัลูกนอ้งใหเ้หมาะสมกบังานตามก าลงั ความสามารถ จากนั้นก็
ก าหนดขั้นตอนวธีิการต่างๆ เช่น การส่ือสาร การปฏิบติังานใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย และท่ีส าคญัใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานของตนเองมากท่ีสุด เพราะจะท าใหเ้กิดการยอมรับไดง่้าย 

Leading  การเป็นผูน้ า คือ หวัหนา้ควรใหอ้ านาจอยา่งเหมาะสมกบัลูกนอ้งแต่ละคน ไม่ลว้งลูก ไม่จูจ้ี้ 
ไม่สบัสนตนเอง มอบหมายหรือสัง่อะไรกบัใคร ก็ตอ้งจ าใหไ้ด ้อยา่ไปสบัสน หรือเปล่ียนแปลงอะไรยอ่ยๆ เพราะ
ลูกนอ้งส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง 

Controling/Evaluaton การควบคุมงาน เม่ือมอบหมายงานอะไร ใหก้บัใครแลว้ ก็ควรควบคุม
ติดตามงานอยา่งเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป ตามความยากง่ายของงาน ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถท่ีจะทราบความ
คืบหนา้ของงาน และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลาเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด 
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5. มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem solving) 

หมายถึงความสามารถในการจดัการกบัส่ิงผิดปกติ หรือความบกพร่องของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือลดความ
สูญเสียต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมา โดยหลกัการของการแกไ้ขปัญหาคือ แกต้รงตน้ตอของปัญหา ในระยะเวลาท่ีสั้น
ท่ีสุด และไม่มีการแกไ้ขปัญหาซ ้ า และการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิน้ีจะตอ้งไม่ไปกระทบท าใหปั้ญหาอ่ืนๆ ตามมา 

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการแกไ้ขปัญหา มีดงัน้ี 

 1. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
 2. เขา้ไปช่วยเหลือลูกนอ้งในการแกไ้ขปัญหา 
 3. ไม่ปกปิดปัญหา 
 4. ควรหาทางป้องกนัปัญหา ดีกวา่รอใหปั้ญหาเกิดแลว้ค่อยมาแกไ้ข 

 5. ควรรับฟังวธีิการแกไ้ขปัญหาของลูกนอ้ง และควรแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 วธีิการแก้ไขแบบ PDCA 

1.Plan คือ การวางแผนโดยเป็นการวเิคราะห์ปัญหาวา่ เราตอ้งการแกไ้ขปัญหาอะไร จากนั้นก็เก็บ
รวบรวมขอ้มูล แลว้ท าการวเิคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา แลว้ก าหนดวธีิการแกไ้ขปัญหา 

 2. Do คือ การน าแผนงานไปปฏิบติังานโดยมอบหมายใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไปปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเรา 
ก าหนดไวต้ามตารางเวลาอยา่เคร่งครัด 

 3. Check คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการแกไ้ขหรือปรับปรุงท่ีไดร่้วมมือร่วมใจกนัท าไปแลว้ 
 4. Action คือ การก าหนดวธีิการมาตรฐานต่างๆ กรณีท่ีปัญหายติุ สามารถแกไ้ขได ้ใหน้ าวธีิการท่ีเรา

ปฏิบติันั้นมาสร้างเป็นมาตรฐานการท างานต่อไป ถา้หากไม่ส าเร็จ ซ่ึงอาจเกิดจากการแกไ้ขท่ีไม่ถูกวธีิ หรือผูแ้กไ้ข
ไม่ตั้งใจ ใหก้ลบัไปขอ้ 1 เพ่ือแกไ้ขปัญหากนัต่อไป 

 

6. เปิดใจรับฟังความคดิเห็น (Open mind) 

การท่ีจะเปิดใจไดต้อ้งเกิดจาก การยอมรับและเขา้ใจ ซ่ึงการยอมรับในท่ีน้ี คือ การท่ีเรายอมรับวา่คนเรา
แต่ละคน ต่างท่ีมา ต่างการศึกษา เล้ียงดู ยอ่มมีความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป และสองคือ การแสดงความเขา้ใจ
ก่อนวา่ คนทุกคนยอ่มมีความคิดเป็นของตนเอง และสิทธ์ิท่ีจะเสนอความคิดเห็นของตนเองดว้ย การจะคิดได้
กวา้ง คิดไดไ้กลจะตอ้งอาศยัการระดมสมอง (Brain storming) หรือเปล่ียนความคิดเห็น การถกเถียง หรือการ
แสดงเหตผุล ซ่ึงตอ้งอาศยัหลายๆ คนช่วยกนัคิด 

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการเปิดใจรับฟัง มีดงัน้ี 

 1. อยากเห็นหวัหนา้แสดงความจริงใจ 

 2. เปิดใจรับฟังเร่ืองจริงๆ ทั้งท่ีดีและไม่ดี 

 3. ไม่อยากใหห้วัหนา้เอาเร่ืองอดีตมาตดัสินปัจจุบนั โดยไม่ฟังเหตผุลก่อน 

 4. อยากใหห้วัหนา้เปิดโอกาสกบัลูกนอ้งทุกคนในการพดูคุยแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 5. เวลามีปัญหา อยากใหห้วัหนา้สอบถามจากเราโดยตรง ไม่ควรไปสอบถามจากคนอ่ืน 

 

7. การให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนุน (Support) 

การใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน หมายถึง การมีน ้ าใจ โอบออ้มอารี การส่งเสริม ใหผู้อ่ื้นไดรั้บ
ความสะดวกสบายหรือพน้ทุกข ์หรือมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกวา่ปัจจุบนั หวัหนา้ตอ้งแสดงความจริงใจ และไม่หวงั
ส่ิงใดตอบแทน อยา่ท าแบบเสียไม่ได ้หรือท าแบบขอไปที 
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5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ มีดงัน้ี 

1. เสียสละเพื่อลูกนอ้ง 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหลู้กนอ้งมีความเจริญกา้วหนา้ในดา้นตา่งๆ 

3. ใหก้ าลงัใจลูกนอ้งเสมอ ทั้งค  าพดูและการกระท า 
4. เม่ือมีปัญหาตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือไม่ท้ิงกนั 

5. มีความใส่ใจในเร่ืองท่ีลูกนอ้งร้องขอหรือตอ้งการ(ในเร่ืองท่ีถูกตอ้ง) 
 

8. การพฒันาสมาชิกในทมี (Team development) 

การพฒันาทีม หมายถึงการท่ีเราปรับปรุงและเพ่ิมพนูความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์และทกัษะดา้น
ต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือใหส้มาชิกในทีมทุกคนสามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึน และมีความกา้วหนา้มากข้ึน ทั้งเพ่ือตวัของ
พนกังานและเพ่ือหน่วยงาน 

หวัหนา้ตอ้งรู้ก่อนวา่ลูกนอ้งมีก่ีคน แต่ละคนมีนิสยัใจคออยา่งไร และแต่ละคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
อะไรบา้ง และท่ีส าคญัคือ แต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแขง็อะไร มีความรู้ ทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานหรือไม่ จากนั้นก็รีบพฒันาลูกนอ้งแต่ละคนใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละคน 
การพฒันามีไดห้ลายวธีิ เช่น OJT (On the job training) การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายงาน 
(Job assignment)  

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการพฒันาสมาชิกในทีม มีดงัน้ี 

1. อยากเห็นหวัหนา้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาลูกนอ้ง 
2. อยากไดโ้อกาสในการพฒันาตนเอง 
3. อยากมีโอกาสเติบโต กา้วหนา้ในสายอาชีพ 

4. อยากมีความรู้ใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5. อยากเก่งเหมือนกบัหวัหนา้ 
 

9. มคีวามคดิสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

 ความคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) หมายถึง การคน้หาวธีิการปฏิบติังาน เพื่อปรับปรุง
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั ในทางท่ีถูกตอ้งใหดี้ข้ึน กวา่ท่ีเคยท ามา โดยพึงระลึกไวเ้สมอวา่ “วนัน้ีตอ้ง
ดีกวา่เม่ือวาน และวนัพรุ่งน้ีตอ้งดีกวา่วนัน้ี”  

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 

 1. อยากเห็นหวัหนา้มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาดา้นต่างๆ ใหห้น่วยงานดี
ข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 2. อยากเห็นหวัหนา้ใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน 

 3. อยากเห็นการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วธีิการหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีทนัสมยัมากกวา่ท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 4. อยากเห็นหวัหนา้เปิดรับฟัง และเขา้ใจในความคิดสร้างสรรคข์องลูกนอ้ง 
 5. อยากเห็นหวัหนา้ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ใหลู้กนอ้งไดคิ้ดสร้างสรรค ์

 

Osbone’s Check list ในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
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เช่น เร่ือง เปล่ียนจากแกว้น ้ าเดิมๆ 1 ใบ ใหเ้ป้นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
หวัขอ้ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

1. มีหนทางอ่ืนหรือใชท้ าอยา่งอ่ืนไดห้รือไม่ จากเดิมใส่น ้ า เปล่ียนเป็นใส่ดอกไมห้รือใส่ตะเกียบ 

2. ประยกุตใ์ชว้สัดุอยา่งอ่ืนไดห้รือไม่ จากเดิมปากแกว้เป็นรูปวงกลม เปล่ียนปากแกว้เป็นรูป
หวัใจ 

3. ถา้เพ่ิมเขา้ไป ลดลงมาหรือท ากลบักนั จะเป็น
อยา่งไร 

ออกแบบรูปทรงใหม่ หรือเพ่ิมลวดลายท่ีทนัสมยัมาก
ข้ึน 

4. ถา้ขยายขนาดใหใ้หญ่ข้ึนหรือท าเกินจริง จะเป็น
อยา่งไร 

ท าใหใ้หญ่ข้ึน เพ่ือเอาไวเ้ล้ียงปลาตวัเลก็ๆ 

5. ถา้ยอ่ใหข้นาดเลก็ลงหรือ ตดัออกไปบางส่วนจะเป็น
อยา่งไร 

ท าใหเ้ลก็ เพ่ือใส่น ้ า และลอยดว้ยดอกไม ้เพ่ือใช้
ประดบัตกแต่ง 

6. ถา้ใชแ้ทน วางแทนใหม่ ใส่แทนใหม่ จากเดิมท าจากแกว้ เปล่ียนเป็นท าจากกระดาษ 

7. ถา้ตีลงักา ท ากลบักนั หรือกลบัดา้นหลงั จะเป็น
อยา่งไร 

กลบัดา้นจากแกว้ปากกวา้งกน้แคบ เป็นปากแกว้แคบ 
แต่กน้กวา้ง 

8. ถา้รวมเขา้หรือผสมกนักบัอยา่งอ่ืนจะเป็นอยา่งไร 
 

น ากระดาษบนัทึกเตือน หรือโพสทอิ์ทโนต้ มาติดท่ี
แกว้น ้ า เพ่ือเตือนความจ า 

 

10. ไม่ถอืตวั และให้เกยีรตลูิกน้อง (Respectation) 

 

 การใหเ้กียรติ หมายถึง  การปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืน โดยการใหค้วามเคารพในสิทธิและความเป็นคน โดย
ค านึงถึง กฏระเบียบ มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เร่ิมจากการเห็นคุณค่าของความเป็นคน ตอ้งเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เราอยากใหเ้ขาดีกบัเราเท่าไร เราก็ตอ้งท าดีกบัเขามากกวา่นั้นสองเท่า 

5 พฤติกรรมท่ีผูต้ามคาดหวงัจากหวัหนา้ดา้นการใหเ้กียรติ  มีดงัน้ี 

1. ใหเ้กียรติผูอ่ื้นและลูกนอ้ง โดยเห็นคุณค่าของความเป็นคน 

2. ใหค้วามสนิทสนมและมีความเป็นกนัเอง ไม่ถือตวั 
3. เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

4. มีกิริยา มารยาท พดูจาไพเราะ 

5. ไม่ดูถูกลูกนอ้งในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา ฐานะครอบครัว หรือ สถานภาพต่างๆ 

 

เอกสารอ้างองิ 
ทองพนัชัง่ พงษว์ารินทร์. 2553. 10 ยอดคุณสมบติัหวัหนา้งานท่ีลูกนอ้งรักและท างานใหอ้ยา่งเตม็ใจยิง่. 
บรรณาธิการ : กรภทัร์ สุทธิดารา ส านกัพิมพ ์“บริษทั ธิงค ์บียอนด ์บุ๊คส์ จ ากดั” 
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ภาคผนวก 

แบบประเมนิตนเองส าหรับหัวหน้างานตามแบบหนังสือ 10 ยอดคุณสมบัตหัิวหน้างานทีลู่กน้องรัก 

 

พฤตกิรรมของหัวหน้างาน สม า่เสมอ 
85-100% 

บ่อยๆ 
51-84% 

บางคร้ัง 
25-50% 

น้อยมาก 
0-24% 

อื่นๆ/ 
ไม่สามารถประเมินได้ 

มคีวามเป็นผู้น า  

1. มีความกลา้ตดัสินใจ ไม่โลเล      

2. แสดงความรับผดิชอบต่อผลงาน ในกรณีท่ี
ผิดพลาด 

     

3. พดูจริง ท าจริง ไม่เหลาะแหละ      

4. ปกป้องลูกนอ้ง (กลา้แสดงความคิดเห็นแทน
ลูกนอ้ง กลา้ชนกบัหน่วยอ่ืน) 

     

5. เป็นท่ีพ่ึงพิงเวลามีปัญหาหรือมีเร่ืองไม่สบายใจ      

มคีวามยุตธิรรม  

6. เป็นคนมีเหตผุล      

7. รู้จกัแยกแยะเร่ืองส่วนตวักบัเร่ืองงาน      

8. ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และรักลูกนอ้งเท่ากนั
ทุกคน 

     

9. รับฟังความคิดเห็นของลูกนอ้งตนเอง      

10. มีมาตรฐานเดียวกนักบัพนกังานทุกคน      

มคีวามรับผดิชอบ  

11. ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
เคร่งครัด  

     

12. กลา้ท่ีจะรับผดิชอบผลงานต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้ง
ท่ีดีและไม่ดี (ไม่ปัดความรับผดิชอบ) 

     

13. เอาใจใส่งาน      

14. ใหค้วามช่วยเหลือลูกนอ้งท่ีรับผิดชอบ      

15. ทุ่มเท ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ      

ท างานเป็นระบบ  

16. ท างานอยา่งเป็นระบบ เช่น การวางแผนการ
สัง่งาน การติดตามงาน การรายงาน การแกไ้ข
ปัญหา 

     

17. สร้างมาตรฐานในการปฏิบติังานใหก้บั
พนกังาน 

     

18. ท าระบบท่ีมีในปัจจุบนั ใหต้รงกบัความเป็น
จริงท่ีลูกนอ้งปฏิบติั 
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19. ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานบ่อย
เกินไป 

     

20. . เม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบ หรือ
รายละเอียดในการท างาน ควรแจง้ใหลู้กนอ้ง
ทราบอยา่งทนัเวลา 

     

การแก้ไขปัญหา  

21. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ 

     

22. เขา้ไปช่วยเหลือลูกนอ้งในการแกไ้ขปัญหา      

23. ไม่ปกปิดปัญหา      

24. หาทางป้องกนัปัญหา ดีกวา่รอใหปั้ญหาเกิด
แลว้ค่อยมาแกไ้ข 

     

25. รับฟังวธีิการแกไ้ขปัญหาของลูกนอ้ง และควร
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

     

เปิดรับฟังความคดิเห็น  

26. อยากเห็นหวัหนา้แสดงความจริงใจ      

27. เปิดใจรับฟังเร่ืองจริงๆ ทั้งท่ีดีและไม่ดี      

28. ไม่เอาเร่ืองอดีตมาตดัสินปัจจุบนั โดยไม่ฟัง
เหตผุลก่อน 

     

29.อยากใหห้วัหนา้เปิดโอกาสกบัลูกนอ้งทุกคน
ในการพดูคุยแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั 

     

30. เวลามีปัญหา อยากใหห้วัหนา้สอบถามจากเรา
โดยตรง ไม่ควรไปสอบถามจากคนอ่ืน 

     

การให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุน  

31. เสียสละเพื่อลูกนอ้ง      

32. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหลู้กนอ้งมีความ
เจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ 

     

33. ใหก้ าลงัใจลูกนอ้งเสมอ ทั้งค  าพดูและการ
กระท า 

     

34. เม่ือมีปัญหาตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือไม่ท้ิงกนั      

35. มีความใส่ใจในเร่ืองท่ีลูกนอ้งร้องขอหรือ
ตอ้งการ(ในเร่ืองท่ีถูกตอ้ง) 

     

การพฒันาสมาชิกในทมี  

36. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาลูกนอ้ง      

37. ส่งเสริมใหมี้โอกาสในการพฒันาตนเอง      

38. สนบัสนุนใหมี้โอกาสเติบโต กา้วหนา้ในสาย      
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อาชีพ 

39. ส่งเสริมใหมี้ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงการ
ท างานใหดี้ข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

     

40. อยากเก่งเหมือนกบัหวัหนา้      

มคีวามคดิสร้างสรรค์   

41. มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ เพ่ือการปรับปรุง
และพฒันาดา้นต่างๆ ใหห้น่วยงานดีข้ึนกวา่ท่ี
เป็นอยู ่

     

42. ใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

     

43. จดัใหมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เช่น เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร วธีิการหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีทนัสมยัมากกวา่
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

     

44. เปิดรับฟัง และเขา้ใจในความคิดสร้างสรรค์
ของลูกนอ้ง 

     

45. ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ใหลู้กนอ้งไดคิ้ด
สร้างสรรค ์

     

ไม่ถือตวั และให้เกยีรตลูิกน้อง  

46. ใหเ้กียรติผูอ่ื้นและลูกนอ้ง โดยเห็นคุณค่าของ
ความเป็นคน 

     

47. ใหค้วามสนิทสนมและมีความเป็นกนัเอง ไม่
ถือตวั 

     

48. เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น      

49. มีกิริยา มารยาท พดูจาไพเราะ      

50. ไม่ดูถูกลูกนอ้งในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา 
ฐานะครอบครัว หรือ สถานภาพต่างๆ 

     

 

 


