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สรุปสาระสาคัญของหนังสือ
หนั ง สื อ “บริ ห ารงานให้ ไ ด้ ผ ล บริ ห ารคนให้ ไ ด้ ง าน” น าเสนอหลั กการบริ ห ารที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหลักบริหารที่สาคัญโดยสรุป 4 ประการ ดังนี้
1. การอ่านคนให้ออก เป็นหลักการสาคัญเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของบุคลากรภายในองค์กร
โดยหนังสือได้นาเสนอ DISC ซึ่งเป็นหลักการที่แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) D = Directive ใจร้อน ตรงไปตรงมา กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ
2) I = Influence ชอบสังคม การเข้าหาผู้คน สร้างมิตร ชอบสังสรรค์รื่นเริง
3) S = Steadiness สุขุม ทาตามกฎระเบียบแบบแผน
4) C = Compliance รอบรู้แต่ไม่อวดตัว ชอบทางานเบื้องหลัง
หลั ง จากที่แ ยกประเภทบุ คลากรในองค์ กรตามหลั กการข้า งต้น ได้ แล้ ว ก็ จะสามารถก าหนดวิ ธี ก ารปฏิบั ติตัว
ที่เหมาะสมต่อบุคลากรแต่ละประเภทได้ต่อไป
2. การสื่อ สาร หั วหน้างานดีที่ค วรมี ความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อ สารมี ความสาคั ญ
ในการบริหารงาน ตั้งแต่การสื่อสารกับคนในองค์กร การมอบหมายงานของหัวหน้าแก่ลูกน้อง การเจรจาสื่อสาร
ระหว่างองค์กร ฯลฯ การสื่อสารที่ดี ควรมีการลาดับเหตุการณ์ของสิ่งที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ไม่พูดกลับไป
กลับมา ไม่ใช้คากากวม หากเป็นงานด่วนต้องระบุระยะเวลาของกาหนดส่งงานให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ของทั้งผู้สั่งงานและผู้ปฏิบัติงาน และหลังจากพูดคุยจบแล้วควรมีการซักถามซ้าถึงสิ่งที่ได้กล่าวไป เพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบว่ า ผู้ ฟั ง เข้ า ใจค าสั่ ง หรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการสื่ อ สารจริ ง หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ข องงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และหัวหน้างานที่ดียังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากลูกน้องของตัวเองด้วย
เนื่องจากในบางสถานการณ์เราอาจจาเป็นต้องพึ่งพาบุคคลอื่นๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือในงานของเรา
3. การใช้คนให้ตรงกับงาน เมื่อเข้าใจถึงลักษณะของคนในปกครองดังในข้อที่ 1 แล้ว หัวหน้างานที่ดี ควร
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของลูกน้อง ดังคากล่าวที่ว่า “Put the right man on the right job.”
เช่น มอบหมายให้คนที่พูดเก่งเป็นพิธีกรหรือคนนาเสนองาน เป็นต้น รวมถึง หัวหน้าต้องมีความไว้วางใจต่อคนใน
องค์กรในการแบ่งงานกันทา ไม่ดึงงานทั้งหมดมาไว้ในความรับผิดชอบของตนเพียงคนเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการ
กระจายงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงความสามารถของตน พร้อมทั้ง ดึงศักยภาพในตัว
บุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
4. ภาวะผู้ น าของหั ว หน้ า งาน การสร้ า งแรงจู ง ใจ เป็ น คุ ณ สมบั ติที่ หั ว หน้ า งานควรมี และเป็ น สิ่ ง ที่
หั ว หน้ า งานจ าเป็ นต้ อ งศึ กษา เพราะหั ว หน้ า หลายคนเรียนรู้ แ ค่เ พียงการใช้ อานาจชี้นิ้ ว และบั ง คับ ให้ ลู กน้ อ ง
ทาตามค าสั่ ง ของตน ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ใช้ ไ ด้ ผ ลแค่ เ ฉพาะหน้า เท่ า นั้น แต่ ใ นระยะยาวไม่ ไ ด้ ทาให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ซ้ายังส่งผลในแง่ลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทางานต่อไปอีกด้วย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ ดังคากล่าวใน
หนังสือที่ว่า “การบริหารเพื่อให้เกิดความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้มาจากการพิชิตงาน แต่มาจากการชนะใจคน”
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วิจารณ์หนังสือ
ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารของหนังสือ “บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน” ที่เน้น
ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักเพื่อให้งานขององค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดและเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร โดยที่ทรัพยากรมนุษย์จะเป็น
ผู้บ ริ หารและใช้งานทรั พยากรทางการบริ หารอื่นๆ ต่อไปทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมถึงเงินทุน ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรถือจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรให้ดาเนินงานไปสู่เป้าหมายได้
จึงเห็นด้วยที่ควรจะมีหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีภายในองค์กร เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว
แต่ทั้งนี้ ผู้วิจารณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการจากหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
1) การเริ่มต้นการบริหารงานโดยการทาความเข้าใจในบุคลิกลักษณะของบุคลากรก่อน ถือเป็นรายละเอียด
ที่บางองค์กรหรื อหั วหน้างานบางคนละเลยไป แต่ไปเน้นให้ ความสนใจกับการทางานหรือเนื้องานมากกว่า ทั้งที่
ความจริงแล้ว การเข้าใจบุคลากรในองค์กรเป็นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาการบริหารงานในด้านอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น
หลักการ DISC ที่หนังสือนาเสนอเพื่อการทาความเข้าใจบุคคลนั้นถือว่ามีประโยชน์ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางได้
แต่แค่หลักการ DISC อาจจะไม่เพียงพอต่อการนามาใช้วิเคราะห์บุคลิกของบุคลากรในการบริหารองค์กร โดยควรมี
การน าหลั กการอื่ นๆ มาใช้ เพิ่ มเติ มส าหรั บการท าความเข้ าใจตัวบุ คคล เช่ น นพลั กษณ์ (Enneagram) ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้มีหลักการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ไม่แคบจนเกินไปในการจาแนกบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล
2) ความสาคัญของการสื่อสารต่อการบริหารนั้น ผู้วิเคราะห์เห็นด้วยว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเรื่อง
สาคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างหั วหน้าและลูกน้อง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของ
การทางานโดยตรง แต่บทความในหนังสือจะเน้นให้ความสาคัญที่ความสามารถการสื่อสารของหัวหน้ามากกว่า
ในขณะที่ผู้วิจารณ์มองว่าการสื่อสารของทั้งหัวหน้าและลูก น้องนั้นมีความสาคัญอย่างเท่าเทียมกัน ในการที่จะช่วย
ให้การบริหารงานประสบความสาเร็จ เพราะแม้หัวหน้างานจะมีความสามารถในการสื่อสารดีเยี่ยม แต่หากลูกน้อง
ไม่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการรับฟังสารหรือไม่มีความรู้ในเนื้อหาที่รั บฟัง ก็จะส่งผลให้
การสื่อสารนั้นๆ ไม่มีประสิทธิผลได้เช่นกัน
3) ผู้วิเคราะห์เห็นด้วยอย่างมากกับหลักการใช้คนให้ตรงกับงาน เนื่องจากการมอบหมายงานให้ตรงกับ
บุคลิกของคนนั้นเป็นการง่ายกว่าการพัฒนาปรับเปลี่ยนคนให้มีบุคลิกเหมาะสมกับงานที่ทาซึ่งใช้ระยะเวลานาน
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น บุคลากรผู้ถูกพัฒนา
ไม่เปิ ดรั บ การพัฒ นา ซึ่งต้องยอมรั บ ความจริงที่ว่า การเปลี่ยนแปลงบุคลิกคนหนึ่งๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดั งนั้น
การศึกษาบุคลิกเดิมของบุค ลากรแล้วมอบหมายงานให้ตรงกับบุคลิกจะสะดวกต่อการบริหารงานมากกว่า โดยที่
บุคลากรไม่ต้องฝืนบุคลิกภาพตามธรรมชาติ ของตัวเอง ทาให้จิตใจเปิดกว้าง มีความพร้อม และสามารถทางาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
4) สุดท้าย เรื่องภาวะผู้นาของหัวหน้างาน ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับแนวคิดของหนังสือที่กล่าวว่าหัวหน้างานที่ดี
ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้ลูกน้องได้ แทนที่จะเป็นหัวหน้าจะใช้อานาจสั่งให้ลูกน้องทาตามคาสั่ง
เพราะการมีภาวะผู้นาไม่ใช่การใช้อานาจชี้นิ้วสั่ง แต่คือการสามารถนาพาบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในองค์กร ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เป็นรากฐานสาคัญ

