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หนังสือ “บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน” น าเสนอหลักการบริหารที่ ให้ความส าคัญกับ      
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหลักบริหารที่ส าคัญโดยสรุป 4 ประการ ดังน้ี  

1. การอ่านคนให้ออก เป็นหลักการส าคัญเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของบุคลากรภายในองค์กร 
โดยหนังสือได้น าเสนอ DISC ซึ่งเป็นหลักการที่แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1) D = Directive ใจร้อน ตรงไปตรงมา กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ  
2) I = Influence ชอบสังคม การเข้าหาผู้คน สร้างมิตร ชอบสังสรรค์รื่นเริง  
3) S = Steadiness สุขุม ท าตามกฎระเบียบแบบแผน 
4) C = Compliance รอบรู้แต่ไม่อวดตัว ชอบท างานเบื้องหลัง  

หลังจากที่แยกประเภทบุคลากรในองค์กรตามหลักการข้างต้นได้แล้ว ก็จะสามารถก าหนดวิธีการปฏิบัติตัว         
ที่เหมาะสมต่อบุคลากรแต่ละประเภทได้ต่อไป 

2. การส่ือสาร หัวหน้างานดีที่ควรมีความสามารถในการส่ือสาร เน่ืองจากการส่ือสารมีความส าคัญ       
ในการบริหารงาน ต้ังแต่การส่ือสารกับคนในองค์กร การมอบหมายงานของหัวหน้าแก่ลูกน้อง การเจรจาส่ือสาร
ระหว่างองค์กร ฯลฯ การส่ือสารที่ดีควรมีการล าดับเหตุการณ์ของส่ิงที่จะส่ือสารให้เข้าใจได้ง่าย ไม่พูดกลับไป
กลับมา ไม่ใช้ค าก ากวม หากเป็นงานด่วนต้องระบุระยะเวลาของก าหนดส่งงานให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ของทั้งผู้ส่ังงานและผู้ปฏิบัติงาน และหลังจากพูดคุยจบแล้วควรมีการซักถามซ้ าถึงส่ิงที่ได้กล่าวไป เพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบว่าผู้ฟังเข้าใจค าส่ังหรือส่ิงที่ ต้องการส่ือสารจริงหรือไม่ ทั้งน้ี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ และหัวหน้างานที่ดียังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากลูกน้องของตัวเองด้วย 
เน่ืองจากในบางสถานการณ์เราอาจจ าเป็นต้องพึ่งพาบุคคลอ่ืนๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือในงานของเรา 

3. การใช้คนให้ตรงกับงาน เมื่อเข้าใจถึงลักษณะของคนในปกครองดังในข้อที่ 1 แล้ว หัวหน้างานที่ดีควร
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของลูกน้อง ดังค ากล่าวที่ว่า “Put the right man on the right job.”   
เช่น มอบหมายให้คนที่พูดเก่งเป็นพิธีกรหรือคนน าเสนองาน เป็นต้น รวมถึงหัวหน้าต้องมีความไว้วางใจต่อคนใน
องค์กรในการแบ่งงานกันท า ไม่ดึงงานทั้งหมดมาไว้ในความรับผิดชอบของตนเพียงคนเดียว ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการ
กระจายงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงความสามารถของตน พร้อมทั้งดึงศักยภาพในตัว
บุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  

4. ภาวะผู้น าของหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจ เป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานควรมี และเป็นส่ิงที่    
หัวหน้างานจ าเป็นต้องศึกษา เพราะหัวหน้าหลายคนเรียนรู้แค่เพียงการใช้อ านาจช้ีน้ิวและบังคับให้ลูกน้อง            
ท าตามค าส่ังของตน ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลแค่เฉพาะหน้าเท่าน้ัน แต่ในระยะยาวไม่ได้ท าให้งานมีประสิทธิผล              
ซ้ ายังส่งผลในแง่ลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท างานต่อไปอีกด้วย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ดังค ากล่าวใน
หนังสือที่ว่า “การบริหารเพื่อให้เกิดความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้มาจากการพิชิตงาน แต่มาจากการชนะใจคน” 
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วิจารณ์หนังสือ 
ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารของหนังสือ “บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน” ที่เน้น     

ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักเพื่อให้งานขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เน่ืองจาก
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดและเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร โดยที่ทรัพยากรมนุษย์จะเป็น
ผู้บริหารและใช้งานทรัพยากรทางการบริหารอ่ืนๆ ต่อไปทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมถึงเงินทุน ดังน้ัน 
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรถือจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยขับเคล่ือนให้องค์กรให้ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้
จึงเห็นด้วยที่ควรจะมีหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีภายในองค์กร เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว 
แต่ทั้งน้ี ผู้วิจารณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการจากหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ดังที่จะกล่าวต่อไปน้ี 

1) การเริ่มต้นการบริหารงานโดยการท าความเข้าใจในบุคลิกลักษณะของบุคลากรก่อน ถือเป็นรายละเอียด  
ที่บางองค์กรหรือหัวหน้างานบางคนละเลยไป แต่ไปเน้นให้ความสนใจกับการท างานหรือเน้ืองานมากกว่า ทั้งที่     
ความจริงแล้ว การเข้าใจบุคลากรในองค์กรเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารงานในด้านอ่ืนๆ ต่อไป ดังน้ัน 
หลักการ DISC ที่หนังสือน าเสนอเพื่อการท าความเข้าใจบุคคลน้ันถือว่ามีประโยชน์ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางได้ 
แต่แค่หลักการ DISC อาจจะไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้วิเคราะห์บุคลิกของบุคลากรในการบริหารองค์กร โดยควรมี
การน าหลักการอ่ืนๆ มาใช้เพิ่มเติมส าหรับการท าความเข้าใจตัวบุคคล เช่น นพลักษณ์ (Enneagram) ฯลฯ          
ทั้งน้ี เพื่อให้มีหลักการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ไม่แคบจนเกินไปในการจ าแนกบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล 

2) ความส าคัญของการส่ือสารต่อการบริหารน้ัน ผู้วิเคราะห์เห็นด้วยว่าการส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นเรื่อง
ส าคัญ โดยเฉพาะการส่ือสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ       
การท างานโดยตรง แต่บทความในหนังสือจะเน้นให้ความส าคัญที่ความสามารถการส่ือสารของหัวหน้ามากกว่า 
ในขณะที่ผู้วิจารณ์มองว่าการส่ือสารของทั้งหัวหน้าและลูกน้องน้ันมีความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน ในการที่จะช่วย
ให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ เพราะแม้หัวหน้างานจะมีความสามารถในการส่ือสารดีเย่ียม แต่หากลูกน้อง
ไม่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการรับฟังสารหรือไม่มีความรู้ในเน้ือหาที่รับฟัง ก็จะส่งผลให้   
การส่ือสารน้ันๆ ไม่มีประสิทธิผลได้เช่นกัน 

3) ผู้วิเคราะห์เห็นด้วยอย่างมากกับหลักการใช้คนให้ตรงกับงาน เน่ืองจากการมอบหมายงานให้ตรงกับ
บุคลิกของคนน้ันเป็นการง่ายกว่าการพัฒนาปรับเปล่ียนคนให้มีบุคลิกเหมาะสมกับงานที่ท าซึ่งใช้ระยะเวลานาน 
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าด้วย นอกจากน้ียังช่วยหลีกเล่ียงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น บุคลากรผู้ถูกพัฒนา  
ไม่เปิดรับการพัฒนา ซึ่งต้องยอมรับความจริงที่ว่า การเปล่ียนแปลงบุคลิกคนหน่ึงๆ น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย ดั งน้ัน 
การศึกษาบุคลิกเดิมของบุคลากรแล้วมอบหมายงานให้ตรงกับบุคลิกจะสะดวกต่อการบริหารงานมากกว่า โดยที่
บุคลากรไม่ต้องฝืนบุคลิกภาพตามธรรมชาติของตัวเอง ท าให้จิตใจเปิดกว้าง มีความพร้อม และสามารถท างาน     
ได้อย่างเต็มศักยภาพมากย่ิงขึ้น 

4) สุดท้าย เรื่องภาวะผู้น าของหัวหน้างาน ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับแนวคิดของหนังสือที่กล่าวว่าหัวหน้างานที่ดี
ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ลูกน้องได้ แทนที่จะเป็นหัวหน้าจะใช้อ านาจส่ังให้ลูกน้องท าตามค าส่ัง 
เพราะการมีภาวะผู้น าไม่ใช่การใช้อ านาจชี้น้ิวส่ัง แต่คือการสามารถน าพาบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ได้ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในองค์กร ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เป็นรากฐานส าคัญ  


