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Reference: Guiding Principles for Leaders; Leadership is easy-being a leader is the hard part.

หลายคนคิดวาการเปนผูน าํ เปนเรือ่ งงาย
ทําใหพวกเขาทะเยอทะยานที่จะเปนผูนํา โดย
คิดวาถาจะเปนผู นําก็ไมใชเรื่ องยากเย็นอะไร
ความหมายของความเปนผูน าํ หาไดจากหนังสือ
หลายเลม แตเรามักกําหนดขึ้ นมาเองตามที่
คิดไว ทั้งนี้ในความเปนจริง การกระทําความ
เป นผู นําเป น เรื่ องที่ ย ากมาก ดั ง คําคมของ
ดร.มารตนิ ลูเธอร คิง จูเนียร (Dr. Martin Luther
King Jr.) ทีก่ ลาวไววา “การจะวัดคุณคาของคน
ไมไดวัดตอนที่เขาอยูอยางสะดวกสบาย แต
จะวัดเมื่อเขาอยูในสภาวะของความทาทาย
และถกเถียงกัน” ซึ่งก็หมายถึง การเปนผูนํา
หรือการทําหนาที่ นําผู คนเปนงานที่ ยากมาก
ตามคําพูดของดร. มารติน ลูเธอร คิง “สภาวะ
ความทาทายและการถกเถียง” ก็คอื “สภาวะ
การเปนผูน ํา” นัน่ เอง ซึง่ เปนสภาวะทีส่ ามารถ
พิสูจนและวัดคุณคาของคนไดเปนอยางดี
วิธีหนึ่งที่ทําใหเปนผูนําที่ดีไดคือการทํา
ตามขอแนะนําดานหลักการ ซึ่งก็คลายๆ กับ
คําพูดของ ดร. มารตนิ ลูเธอร คิง ทีก่ ลาวไปแลว
ขอแนะนําดานหลักการจะชวยใหเราทําในสิ่ ง
ทีถ่ กู ตอง และใชเปนแนวทางในการตัดสินใจใน
เรื่องตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องการทํางานและ
การวางตัวอยางเหมาะสม
ขอแนะนําดานหลักการ
ต อ ไปนี้ เป น ข อ แนะนํา ด า นหลั ก การ
บางสวนที่ทําใหสมาชิกหนวยดับเพลิงประสบ
ความสําเร็จมาแลว

จงเปนนักเรียนดับเพลิงอยูเสมอ เปน
ทีร่ กู นั ดีแลววา เพลิงไหมมคี วามเคลือ่ นไหวและ
ขยายตัวออกไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ไมนานมานี้ เราไดเนน
การเรียนรูความจริงขอหนึ่ง นั่นคือ เพลิงไหม
ที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบันแตกตางจากเพลิงไหมที่
เกิดขึ้ นในอดีต นักดับเพลิงที่ หวังกาวหนาใน
อาชีพการงานตองตืน่ ตัวอยูเ สมอและศึกษาเรียนรู
ตลอดชีวิตเกี่ยวกับอัคคีภัย การเจริญเติบโตใน
อาชีพการงานของนักดับเพลิงไดจากการทํางาน
หนัก ความมุงมั่น และรูวาจะนําความสามารถ
ของตัวเองออกมาใชเพื่อสรางผลงานใหดีที่สุด
ไดอยางไร แมแตผูอาวุโสในหนวยดับเพลิงซึ่ง
เชือ่ มัน่ ในเรือ่ งของกฎพืน้ ฐานงานดับเพลิง และ
ใหความสําคัญกับจุดยืนของตัวเอง รวมทั้งไมมี
เปาหมายที่ใหญกวาในอนาคตก็ยังตองใฝรูสิ่ง
ใหมๆ เพิม่ เติม แนนอนวา เราละทิง้ กฎพืน้ ฐาน
งานดับเพลิงไมได แตเราก็จําเปนจะตองศึกษา
เรียนรูต อ ไปเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและทักษะของตัวเอง
ในการรับมือกับเหตุเพลิงไหมทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
จากเดิม

ผูน ําตองคิดหลายชัน้ สําหรับผูท เี่ ติบโต
เปนผูน าํ ในหนวยดับเพลิงตองคิดหลายแงหลายมุม
หมายความวาการเรียนรูย ทุ ธศาสตรและยุทธวิธี
ในการตอบโตเหตุเพลิงไหมเพื่อนําไปใชเผชิญ
เหตุในสถานการณจริงไมใชสงิ่ เดียวทีผ่ นู าํ หนวย
ดับเพลิงจะตองศึกษาตลอดชีวติ การทํางาน แต
มีอกี อยางสิง่ อยางอยางตองทําไปพรอมกัน เมือ่
โลกเปลีย่ นไปกิจกรรมของผูน าํ ก็ตอ งเปลีย่ นตาม
แมแตเรือ่ งสวัสดิการของนักดับเพลิงในสถานีและ
การถกเถียงเรื่องกฎหมายแรงงานตางๆ ผูนํา
ก็ตองเขาไปมีสวนอยางหลีกเลี่ยงไมได ใครที่
หวังวาเมือ่ เปนผูน าํ แลวจะสัง่ การผูใ ตบงั คับบัญชา
อยางเดียวถือวาคิดผิด เพราะผูน าํ ตองแกปญ
 หา
ใหผูใตบังคับบัญชาไดแทบทุกเรื่องดวย
สงตอความรูและประสบการณใหกับ
ผูอื่น กวีและนักปราชญชาวสเปนนาม ฮอรเก
ซานตาลานา (George Santayana) กลาวไววา
“คนทีไ่ มไดจดจําวาทําอะไรลงไปในอดีตมัก
ทําสิ่งที่ถูกประณามซ้ําอีกครั้ง” อธิบายงายๆ
หากเราไมไดเรียนรูจากประสบการณของผูอื่น
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(ไมวา ดีหรือเลว) เรามักหลีกเลีย่ งไมไดทจี่ ะตอง
ประสบกับสิง่ ทีเ่ หมือนกัน (เพราะไมรู มันจึงเกิด
ขึ้นกับเรา) ในฐานะผูนํา เปนความรับผิดชอบ
ของเราจะตองสงผานความรูโ ดยเฉพาะทีไ่ ดจาก
ประสบการณสวนตัวหรือสิ่งที่ทรงคุณคาตางๆ
ไปยังคนอื่น ไมวาจะผูใตบังคับบัญชา หรือนัก
ดับเพลิงที่ เขาประจําการใหมทุกคน โดยเปน
การใหความรูเ กีย่ วกับภาระหนาทีแ่ ละเกียรติยศ
ของนักดับเพลิงที่เขาปฏิบัติงานระงับเหตุ แต
นาเสียดาย ทีผ่ านมา บทเรียนสําคัญๆมักไมได
ถูกแบงปนมาใหผูดอยประสบการณเทาใดนัก
นักดับเพลิงหนาใหมจึงไมมีขอมูลที่จะบอกใหรู
ลวงหนาวาจะตองทําอะไรหรือตองระวังสิง่ ใดบาง
เพือ่ ใหงานออกมาดีและตัวเองมีความปลอดภัย
ผูนําหนวยดับเพลิงพึงตระหนักไววาการสงตอ
ความรูแ ละประสบการณของตัวเองใหกบั นักดับ
เพลิงหนาใหมที่เปนผูใตบังคับบัญชาเปนเรื่อง
มีความสําคัญมาก อยางนอยทําใหเขารูวา ควร
หรือไมควรทําอะไรเพือ่ หลีกเลีย่ งความผิดพลาด
ที่เราเคยประสบมาแลว ทัง้ นี้เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพสูงและประสบความสําเร็จตาม
ที่ตั้งเปาหมายไว
สรางความแตกตางในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ลงมือทํา
พวกเราทุกคนสามารถสรางความแตกตางได
ไมวาจะอยูในตําแหนง ยศ หนาที่หรือบทบาท
ใดในองคกร ในขณะที่ คุณอาจไมคิ ดว าคุ ณมี
ศักยภาพจะทําเชนนัน้ คุณตองสลัดความคิดทีว่ า
การคิดตางจากเพื่อนรวมงานจะทําใหปลาเนา

ศักยภาพสูง สิ่งนั้นจะแสดงออกมาใหผูคนรับรู
เอง ในงานดับเพลิง ไมมกี ารยอมรับสมรรถภาพ
ที่ต่ํากวามาตรฐานหรือแคพอใชกับงานที่เสี่ยง
ตอความเปนความตายของเหยื่อผูประสบภัยที่
พวกเราสาบานวาจะปกปองพวกเขารวมทั้งตัว
ผูปฏิบัติงานระงับเหตุเองดวย
หมายเหตุผูเขียน นักดับเพลิงอเมริกัน
เปนประเภทชอบความทาทายและชอบถกเถียง
เพื่ อพั ฒนาตั วเองและองค กร ลั กษณะที่ เป น
เอกลั กษณ คื อ ชอบศึ ก ษาค นคว าตลอดชี วิ ต
ติดตามขาวสารความกาวหนาดานเทคโนโลยี
ตลอดเวลา พวกเขาถือวา ไมมีคําวาที่สุดของ
อาชีพนี้ ตองพัฒนาตัวเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น
ไปเรือ่ ยๆ จนกวาจะเลิกเปนนักดับเพลิงหรือเสีย
ชีวิตไป ไมวาจะเปนนักดับเพลิงธรรมดา ผูนํา
หนวย หัวหนาสถานี หรือผูบ ญ
ั ชาการ จะเหมือน
กันหมดคือไมยอมหยุดศึกษาเรียนรูว ชิ าดับเพลิง
ทําในสิง่ ทีถ่ กู ตองและมีเหตุผลทีด่ ี การ
ตัดสินใจในเรื่องที่ยากไมใชเรื่องที่ทําไดงายๆ
อยางไรก็ตาม ขอแนะนําในหลักการเปนผูนํา
คือ คุณตองทําในสิง่ ทีถ่ กู ตองซึง่ มีเหตุผลอยูเ สมอ
แมบางครัง้ จะมีบางคนไมยอมรับก็ตาม เหมือน
พลเอกคอลิน เพาเวลลเคยกลาวไว “การแสดง
ความรับผิดชอบบางครั้งก็เหมือนกับการไล
คนอื่ นออกไปใหพ นตั ว” คือคุณตองการจะ

ตัวเดียวเหม็นทั้งของ นักดับเพลิงสวนใหญคิด
แบบเดียวกันคือไมกลาสรางความแตกตางใน
การทํางานเพราะกลัวจะเปนปลาเนาตัวนัน้ แต
สําหรับผูน าํ การคิดตางและทําในสิง่ ทีไ่ มเหมือน
คนอื่นจะทําใหเขาสรางสิง่ ที่ยิ่งใหญขนึ้ มาได
รูจักงานของคุณ ลงมือทํางานของคุณ
และทําใหดี มันเปนเรือ่ งคอนขางงาย ใหเรียนรู
ตลอดชีวิต (ตามที่อธิบายไปขางตน) เพื่อให
รู จักและเขาใจงานของคุณเพิ่ มขึ้ นซึ่ งจะทําให
สามารถกาวขัน้ ตอไปได หากคุณสามารถศึกษา
เรียนรูง านของคุณไดมากเทาไหร คุณก็มโี อกาส
ที่จะกาวหนาอาชีพงายและเร็วขึ้น ซึ่งเมื่อคุณมี

ตัดสินใจคนเดียว ไมใหคนอื่นมายุง ไมไดเกี่ยว
กับยศ ตําแหนง หรือความเปนผูนํา แตมันคือ
เหตุผลซึ งถาเปนเหตุ ผลที่ ถูกตองแลวก็ถือวา
คุณทําถูกตองแลว เหตุผลทีถ่ กู ตองอาจหมายถึง
ความตองการที่จะทําใหทุกคนปลอดภัยและมี
ความสุข เมื่อเปนเชนนี้คุณไมจําเปนตองสนใจ
วาจะมีบางคนไมยอมรับการตัดสินใจของคุณ ถา
คุณมีเหตุผลก็เทากับวาคุณทําในสิง่ ทีถ่ กู ตองแลว
โชครายีทกี่ ารทําในสิง่ ทีถ่ กู ตองดวยเหตุผล
ทีด่ ไี มไดงา ยหรือเปนทีย่ อมรับเชนทีเ่ คยเปนมา
มันเหมือนกับวาระสวนตัวหรือการประชาสัมพันธ
ตัวเองในการทําเชนนัน้ มากกวาจะเปนเรือ่ งของ
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เหตุผล เมื่ อใครคนหนึ่งออกไปทําหนาที่ผูนํา
เขาตองเขาใจวาจะตองมีผลตามมาอยางหลีกเลีย่ ง
ไมไดซึ่งเกือบทุกกรณีอยางนอยที่สุดมีคนหนึ่ง
ที่มีความสุขซึ่งก็คือคนที่เปนผูนํานั่นเอง ไมใช
คนอื่น แตความเปนผูนําที่แทจริงคือการทําใน
สิ่ งที่ ถู กต องและมี เหตุ ผลที่ ดี อย างอิ สระโดย
ปราศจากแรงกดดันจากคนอืน่ (ทีอ่ าจจะมี)
ตัดสินใจ ใช ผูนําตองเปนคนตัดสินใจ
แมจะรูวาการตัดสินใจนั้นอาจไมมีใครชอบ แต
เชื่อหรือไมวา การไมตัดสินใจ หรือตัดสินใจไม
เด็ดขาด หรืออาการละลาละลัง ก็ถอื วาเปนการ
ตัดสินใจรูปแบบหนึ่งซึ่งทําลายความนาเชื่อถือ
ของผูนําลงไป ในขณะที่เรามีขอพิจารณาหลาย
อยางทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ แตมี 2 คําถาม
ที่นักดับเพลิงหรือหัวหนาหนวยตองถามตัวเอง
เมื่อตัดสินใจ (1) แมของฉัน (หรือพอหรือยา)
จะวาอยางไร และ (2) โซเชียลมีเดียจะโพสต
แบบไหนหรือพูดงายๆ วา ขาจะพาดหัวขาวยังไง
ความจริงตองเปนที่ รับรู แตโซเชียลมีเดียทุก
วันนี้หวังความพึงพอใจสําเร็จรูปนั่นคือ อยากรู
การตัดสินใจตามเวลาจริงทีเ่ กิดขึ้นในหนวยดับ
เพลิ ง และส ง ตรงไปยั ง โซเชี ยล นั ก ดั บ เพลิ ง
จํานวนไมนอยที่มมี ือถือเมือ่ มีการตัดสินใจจาก
ผูน าํ จะโพสตลงโซเชียลทันทีแลวขาวก็จะกระจาย
ไปอยางกวางขวางซึ่งสังคมจะเขามาวัดน้าํ หนัก
การตัดสินใจนั้ น คุณตองการใหสาธารณชน
ประเมินการตัดสินใจของคุณจริงๆ หรือ ปญหา
ก็คอื เมือ่ การตัดสินใจของคุณปรากฏในโซเชียล
เน็ตเวิรก ผูต ดิ ตามและคนอืน่ ๆ จะพิพากษาการ
ตัดสินใจของคุณ และนีค่ ือความเปนจริงในโลก
อินเตอรเน็ตทุกวันนี้ แมคุณไมชอบ แตก็ตอง
เผชิญหนากับมันซึง่ จะพิสจู นไดอกี ทางหนึง่ วาคุณ
คือของจริงหรือไม
ไม ใช เ รื่ องของใครคนใดคนหนึ่ ง
แตเป นเรื่ องหน วยงาน หนวยดั บเพลิ งเป น
เสมือนครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเปนวิถีชีวิตและการ
ทํางานของพวกเรา ผูนําที่แทจริงรูเรื่องนี้และ
พยายามรักษาบรรยากาศที่จะทําใหเกิดความ
กลมเกลียวระหวางบุคลากรซึง่ ไมเพียงแตจะให
เกิดขึน้ ขณะอยูใ นสถานี เชน เวลามีประชุมหรือ
ระหวางมือ้ อาหาร แตรวมไปถึงเวลาฝกซอมและ
การตอบโตเหตุในสถานการณจริง ทีมดับเพลิง
ที่ฝกซอมมาดวยกันจะทํางานรวมกันไดดี และ
ทีมทีท่ าํ งานรวมกันไดดกี ค็ าดหวังผลงานไดวา จะ
เปนไปในทางบวกตามที่สาธารณชนตองการ
ผลงานในทางบวกหมายถึงความสําเร็จ

ไฟดับลงไป ไมมีการบาดเจ็บลมตาย นั่ นคือ
ขาวดี อยางไรก็ตาม เปาหมายของเราทุกครัง้ คือ
ทํางานได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทุ กคน
ปลอดภั ยทั้ งประชาชนที่ ประสบภั ยและที่ อยู
ใกลเคียง รวมถึงนักดับเพลิงทีเ่ ขารวมระงับเหตุ
ซึง่ สงผลใหผคู นในประชาคมหรือชุมชนทัง้ หมด
มีความสุข
ความสําเร็จของนักดับเพลิงคนใดคน
หนึ่งคือความสําเร็จของคนอื่นๆ ดวย เปน
ความสําเร็ จ ของหน ว ยงาน ความเป นผู นํา
หมายถึ ง การเตรี ย มคนที่ อยู ภายใต ก ารนํา
ของคุณใหขึ้นมาเปนผูนําแทนคุณ ใชแลว มา
เปนผูนําแทนคุณ นี่คือความทาทายอยางหนึ่ง
ของคนเปนผู นํา การสงเสริมนักดับเพลิงที่ มี
ประสบการณนอ ยใหกาวขึ้นไปเปนผูน ํา ขณะที่
เรามีระบบของเราอยูแลวในการเลื่อนตําแหนง
นักดับเพลิงในหนวย แตการที่ผูนาํ รุนพี่มองหา

คนมีแววสักคนแลวปน เขาขึน้ มา นาจะเปนผลดี
ในทางปฏิบตั มิ ากกวาการเติบโตตามสายงานปกติ
เพราะหน วยดั บ เพลิ งจะขาดผู นําไม ได เมื่ อ
หัวหนาหนวยเกษียณออกไปก็จะตองมีหัวหนา
คนใหมขึ้นมาแทนทันที ซึ่งในระบบของสหรัฐ
อเมริกา ไมมีการกีดกันรุนนอง แตจะพยายาม
ใหโอกาสทุกคนโดยเฉพาะผูท มี่ คี วามพรอมทีส่ ดุ
ผูน าํ หนวยดับเพลิงมีหนาทีส่ าํ คัญอีกอยาง
หนึง่ คือ หารุน นองทีม่ คี วามสามารถและคุณสมบัติ
ในการเปนผูนําแลวฝกเขาใหสวมบทบาทเปน
หัวหนา ใหโอกาสเขาทํางานในฐานะผูน าํ หนวย
ในสายตาของผูน าํ ยอมจะมองออกวาใครมีความ
เหมาะสมที่ ก าวขึ้ นมาแทนตั วเองในอนาคต
เมื่ อคิ ดว าใครมี แววก็ ต องทดสอบคนๆ นั้ น
อย างเข มข น เพราะการสรุ ปดวยสายตาและ
ทั ศนคติ ของตั วเองอย างเดี ยวอาจไม แน นอน
จําเปนจะตองมีมาตรการอื่นเขามาเสริมเพื่อ
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ใหแนใจวาคนทีหมายตาสามารถเจริ
่
ญเติบโต
ใน สายงานบังคับบัญชาได
ในฐานะหั วหน างาน ผู นําหน วยเป น
ตัวแปรสําคัญในการคัดเลือกและชีน้ าํ การเจริญ
เติบโตของบุคลากรและองคกร เมื่อเขาเกษียณ
ออกไป องคกรยังอยูแ ละปฏิบัตงิ านไดเปนทีน่ า
พอใจของสาธารณชน สวนหนึง่ เนือ่ งจากมีผนู ํา
รุน หลังทีเ่ ขามีสว นเลือกใหกา วขึน้ มาแทนตัวเอง
ไมยอมรับพฤติกรรมที่ ยอมรับไมได
หนวยดับเพลิงทุกแหงมีมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏบัติงานที่เขียนขึ้นมาตั้งเริ่มกอตั้ง เรียกวา
ธรรมเนียมปฏิบัติซึ่ งหากทําตามนั้ นจะเปนที่
ยอมรั บได แต หากไม ก็ จะกลายเป นเรื่ องที่
ยอมรับไมไดทันที และผูนําหนวยก็มีกฎอยูวา
จะไมยอมรับคนที่ไมทําตามแนวทางที่กําหนด
หรือธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยดับเพลิง
ธรรมเนียมปฏิบัตขิ องหนวยดับเพลิงคือ
แนวทางที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย สมาชิกในหนวยไมบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวติ ไฟดับอยางรวดเร็ว เกิดความเสียหายนอย
สาธารณชนมีความพอใจและมีความสุข การ
ทํางานในแนวทางทีย่ อมรับไมไดคอื การทํางาน
ในทางลบที่ทําใหเกิดความเสี่ยงโดยไมจําเปน
นอกจากจะไมยอมรับแลวหัวหนาหนวยตองมี
มาตรการทีเ่ หมาะสมในการปองปรามการกระทํา
เชนนี้ดวย เชน ตักเตือน ลงโทษ ไมใหโอกาส
ไตเตาเปนผูน าํ ฯลฯ เราตองยอมรับวาทุกหนวย
ดั บ เพลิ งมี คนประเภทนี้ อยู ป ญหาคื อจะทํา
อย างไรที่ จ ะทําให พวกเขาไม มี โอกาสไต เต า
ขึ้นมาสวมบทบาทผูนําหนวย เพราะถือวาเปน
บุคคลอันตรายและไมสมควรจะใหผูมีสวนรวม

เปนจริงขึ้นมา ผูนําตองแบงปนขอมูลที่จําเปน
รวมถึงปจจัยตางๆ เพื่ อใหสามารถระบุความ
คาดหวังที่ชัดเจนและกําหนดพฤติกรรมตางๆ
ทีจ่ ะนําไปสูค วามคาดหวังนัน้ หากองคประกอบ
นีข้ าดไปจะมีผลใหไมสามารถระบุความคาดหวัง
ที่แทจริงได และผลลัพธที่ออกมาจะเปนสิ่ งที่
ทุกคนไมพึงพอใจ
บทสรุป
ขอแนะนําหลักการความเปนผู นําที่ นํา
เสนอทั้ งหมดเปนหลักการเบื้องตนที่จะทําให
คุณเปนผูนําที่ไดรับการยอมรับนับถือในหนวย
ดับเพลิง จงมองสิ่งดีๆ ในองคกรและบุคลากร
แลวนํามาใชซงึ่ จะทําใหหนวยงานประสบความ
สําเร็จในทุกภารกิจและเจริญหนา โดยเฉพาะ
ตัวผูน าํ เอง และตอไปนีค้ อื สูตรสําเร็จในการเปน
ผูนําที่จะเปนยอมรับในหนวยดับเพลิง
 จงเป น นั ก เรี ย นดั บ เพลิ ง อยู เสมอ
ศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา อยาคิดวาตัวเองเกง
หรือเปนเลิศแลว
 สงตอความรูแ
 ละประสบการณใหผใู ต
บังคับบัญชาเพือ่ ใหเปนป ระโยชนในการทํางาน
 สรางความแตกตางในสิ่งทีท
่ ํา

ในการตัดสินใจสั่งการใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูท เี่ ปนผูน าํ ในขณะนีก้ เ็ ชนกัน จะ
ตองไมกระทําสิ่งทีไ่ มเปนทีย่ อมรับโดยเด็ดขาด
ตองเปนตัวอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา แม
แนวทางนัน้ จะเปนทางลัดสูค วามสําเร็จตามความ
เชือ่ ของตัวเองก็ตาม หากไมผา นกระบวนการให
เปนที่ยอมรับขององคกรแลว ก็ตองหลีกเลี่ยง
จนกวาจะมีการพิสจู นใหเปนรับรูแ ละยอมรับกอน
วาวิธีการนั้นสามารถนําไปใชงานได
แบงปนความคาดหวัง เพือ่ ความสําเร็จ
ของหนวยงาน ผูนําจะตองตั้งความคาดหวังที่
ชั ดเจน และบอกให ผู ใต บั ง คั บ บั ญชาด วยว า
จริงๆ แลว ตัวเองคาดหวังอะไรกับการทํางาน
เมื่อความคาดหวังเปนทีร่ ับรู สิ่งที่จะติดตามมา
ก็คอื ความตัง้ ใจรวมกันทีท่ าํ ใหความคาดหวังนัน้

รูจ กั งาน ลงมือทํางาน และทํางานใหดี
 ทําในสิ่งทีถ
่ ูกตองดวยเหตุผลทีด่ ี
 ไมคิดแคสวนตัว ใหคิดถึงสวนรวม
 ความสําเร็จของผูน
 าํ วัดจากความสําเร็จ
ของคนอืน่ (ผูใตบังคับบัญชาและผูสนับสนุน)
 ไมยอมรับนพฤติกรรมที่ยอมรับไมได
แมวาคุณจะคิดวาเปนเรื่องที่ดีก็ตาม
 แบ ง ป น ความคาดหวั ง ให กั บ ผู ใต
บังคับบัญชา
Reference: Leadership is easy-being
a leader is the hard part, 07/20/2017 By
Joseph Knitter, http://www.firerescue
magazine.com/articles/print/volume-12/
issue-7/features/guiding-principles-forleaders.html


SAFET Y LIFE 4

