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“ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งหนึ่ ง ของการเป็ น ผู้ น า คื อ การค้ น หาและพั ฒ นาความ
สามารถที่ แ อบแฝงอยู่ ข องสมาชิ ก ผู้ ซึ่ ง ไม่ เ คยมี โ อกาสอั น แท้ จ ริ ง ที่ จ ะแสดง
ความสามารถของเขาออกมาด้วยเหตุผลนานัปการ”
Clem Renouf
ประธานโรตารีสากล ปี 1978-79

หนังสือ “การพัฒนาความเป็นผู้นา คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม” เล่มนี้ แปลจาก LEADERSHIP DEVELOPMENT
Your Guide to Starting a Program ฉบับภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบหมายจากโรตารีสากล
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่างละเอียดแล้ว โรตารี
สากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถที่จะรับรองความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ได้ หากมีข้อความใดที่ไม่ชัดเจน ขอให้
อ้างอิงไปยังหนังสือ LEADERSHIP DEVELOPMENT Your Guide to Starting a Program ฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
เมษายน 2555

การเริ่มต้น
โปรแกรมการพัฒนาความเป็ นผู้ นาถูก สร้ างขึ้น เพื่อ
เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพของโรแทเรี ย นทั้ ง ในสโมสร
และในวิ ช าชี พ โดยการพั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น ผู้ น า
โปรแกรมนี้อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สมาชิก
สโมสรที่ปกติไม่มีโอกาสได้ควบคุมดูแลผู้อื่น หรือเข้า
ร่วมโปรแกรมการอบรมของพนักงาน
โปรแกรมนี้เป็นทางเลือก สามารถจัดเป็นการสัมมนา
เต็มวันหรือเป็นการประชุมสั้นๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
และสามารถจั ด เป็ น การประชุ ม แบบพบปะกั น หรื อ
แบบออนไลน์ ห รื อ ผสมกั น ทั้ ง สองแบบ สโมสรและ
ภาคที่ใช้โปรแกรมควรจะจัดโครงสร้างให้สนองความ
ต้องการของผู้ร่วมโปรแกรม
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ห้ โ ครงร่ า งหั ว ข้ อ ของการเป็ น ผู้ น าที่
แนะนา 10 ข้อสาหรับโปรแกรมนี้
ทักษะในการสื่อสาร
ลีลาของการเป็นผู้นา
การนาและกระตุ้นอาสาสมัคร
การเป็นพี่เลี้ยง
การบริหารเวลา
การกาหนดเป้าหมายและความรับผิดชอบ
การวางแผนกลยุทธ์
จริยธรรมและการทดสอบสี่แนวทาง
การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน
การทางานร่วมกันเป็นทีม
ในแต่ ล ะหั ว ข้ อ จะมี ค าแนะน าสั้ น ๆ ประเด็ น ที่ จ ะพู ด
คาถามเพื่อการอภิปรายและกิจกรรมเสนอแนะ พัฒนา
วาระการประชุ ม ของท่ า นโดยการเลื อ กค าถาม
ประเด็ น ที่ จ ะพู ด ค าถามเพื่ อ การอภิ ป ราย และ
กิจกรรมเสนอแนะ แล้วจึงจัดเรียงลาดับเพื่อสร้างวาระ

นอกเหนือจากส่วนประกอบทั่วไปเหล่านั้นแล้ว ท่าน
ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและปรับแก้
วาระให้เกี่ยวเนื่องกับผู้ร่วมโปรแกรม

ทรัพยากร
มี ท รั พ ยากรมากมายที่ จ ะช่ ว ยท่ า นในการด าเนิ น
โปรแกรมการเป็นผู้นาในระดับสโมสร ตัวอย่างเช่น
คู่มือการอบรมของภาค (District Training Manual –
246-EN) ของโรตารีสากล รวมทั้งรายละเอียดในการ
วางแผนงานและการจัดประชุมอบรม ท่านยังสามารถ
ใช้ โ ปรแกรมการพัฒ นาความเป็ น ผู้ น าที่ โ รแทเรี ย น
พัฒนาขึ้นเป็นแบบจาลองได้ (ดูได้จากฐานข้อมูลของ
การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอบรมที่ www.rotary.org) มี
ทรัพยากรทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์จานวนมากที่
จะช่วยส่งเสริมและจัดโปรแกรมการเป็นผู้นาของท่าน
ให้ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ไม่ ว่ า ท่ า นจะเลื อ กวั ส ดุ
อุปกรณ์ใดก็ตาม ต้องดูให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสม
ทางด้านวัฒนธรรมกับสโมสรของท่าน

การประเมินความต้องการ
ก่อนที่จะดาเนินโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นา
ควรพิจารณาว่าอะไรบ้างที่สมาชิกในสโมสรของท่าน
เห็นว่าเป็นประโยชน์ และอะไรบ้างที่สโมสรต้องการจะ
บรรลุผลสาเร็จ การประเมินความต้องการจะช่วยให้
ท่ า นสามารถบ่ ง ชี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโปรแกรมและ
ก าหนดได้ แ น่ น อนว่ า มี ทั ก ษะด้ า นใดบ้ า งที่ ผู้ ร่ ว ม
โปรแกรมต้องการให้ความสาคัญ ดูคาแนะนาในการ
ประเมินความต้องการรวมทั้งตัวอย่างแบบสอบถามใน
คู่มือการอบรมของภาค (District Training Manual –
246-EN) การออกแบบหลักสูตรที่สนองความต้องการ
ของผู้ ร่ ว มโปรแกรมจะช่ ว ยให้ มั่ น ใจได้ ว่ า สมาชิ ก
สโมสรจะมีความกระตือรือล้นเกี่ยวกับโปรแกรม

คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม
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การติดตามผล

การประเมินผล

เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ร่วมโปรแกรมใช้สิ่งที่เรียนรู้จากการ
สัมมนา ขอให้พวกเขาสร้างแผนปฏิบั ติก ารในช่ว ง
ท้ายของการสั มมนา แล้ว จึง ติด ตามผลเพื่อ ดูว่ าเขา
จะใช้ ทั ก ษะใหม่ ๆ ในโรตารี แ ละในวิ ช าชี พ หรื อ ไม่
วิธีการที่ท่านจะสามารถส่งเสริมทักษะเหล่านั้นมีอาทิ
เช่น
 จัดโปรแกรมพี่เลีย้ งให้ผู้ร่วมโปรแกรม
 สั ม ภาษณ์ ห รื อ ตรวจสอบอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ
กั บ ผู้ ร่ ว มโปรแกรมทุ ก ๆ สองสามเดื อ น เพื่ อ ดู
ความก้าวหน้า
 จัดประชุมติดตามผล 6 เดือนและหนึ่งปีหลังจาก
การร่ ว มโปรแกรม เพื่ อ ดู ว่ า ผู้ ร่ ว มโปรแกรม
ประยุกต์ใช้แนวความคิดต่างๆ อย่างไรบ้าง

ขอให้ ผู้ ร่ ว มโปรแกรมกรอกแบบการประเมิ น ผล
หลังจากการร่วมโปรแกรม ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์
เมื่ อ วางแผนการสั ม มนาในอนาคต อาจจะท าการ
ประเมิ น ผลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในช่ ว ง 6 เดื อ นถึ ง หนึ่ ง ปี
หลังจากการสัมมนา เพื่อช่วยบ่งชี้ว่าผู้ร่วมโปรแกรม
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง กาลังใช้ทักษะใหม่ๆ อะไรบ้าง และ
มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้างที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้น

โปรดจาไว้ว่า คาแนะนาเหล่านี้เป็นเพียงความเป็นไป
ได้บางอย่างเท่านั้น ควรจะปรับ กระบวนการติดตาม
ผลให้เป็นไปตามความต้องการและวัฒนธรรมของแต่
ละสโมสรเช่นเดียวกับตัวโปรแกรมเอง

“ในองค์กรอุดมคติ ผู้ที่อยู่ในระดับสูง — คือผู้นา — ควรจะอยู่ให้ติดดิน”
Robert Barth

ประธานโรตารีสากล ปี 1993-94
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การพัฒนาความเป็นผู้นา

ทักษะในการสื่อสาร
ความสามารถที่จะสื่อสารวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ไปสู่บุคคลและกลุ่มต่างๆ ได้ จะช่วยให้โรแทเรียนได้รับการสนับสนุนและบรรลุ
เป้าหมายทั้งในโรตารีและในวิชาชีพ โรแทเรียนสร้างความเชื่อถือและมิตรภาพได้โดยการรับฟัง เข้าใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับ

ประเด็นที่จะพูด
 อธิบายวิธีการที่ผู้นาสโมสรจะต้องรับผิดชอบในการจัดการและแบ่งปันข้อมู ลข่าวสารกับสมาชิกสโมสร ผู้นา

สโมสรอื่นๆ และชุมชน
 อภิปรายถึงลีลาของการสื่อสารที่แตกต่างกัน*
 ตรงไปตรงมา: พูดอย่างแน่วแน่ ไม่ลังเล กล่าวถึงสภาพการณ์อย่างน่าเชื่อถือ ตรงประเด็น
 มีชีวิตชีวา: พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น เน้นภาพรวม สามารถทาให้เชื่อถือได้
 เป็นระบบ: เน้นรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ใช้ภาษาที่ชัดถ้อยชัดคา เน้นย้าถึงความจริงแทนที่จะเป็น
ความรู้สึก
 ใส่ใจผู้อื่น: สนใจรับฟังและใช้คาพูดที่ให้ความเป็นกันเองและให้การสนับสนุน
 พิจ ารณาทบทวนลักษณะของการสื่อ สารที่มี ประสิทธิภ าพ รวมทั้งการรั บ ฟังอย่ างกระตือ รื อ ล้ น ให้ข้อ มู ล
ย้อนกลับ และตระหนักถึงอุปสรรคที่กีดขวางความเข้าใจ
 อธิบายและอภิปรายถึงความหมายของวิธีการสื่อสารที่ไม่ใช้คาพูด รวมทั้งการแสดงสีหน้า ท่าทาง การเงียบ
การมองตา และการใช้ระยะห่าง

คาถามเพื่อการอภิปราย
ท่านจะอธิบายถึงลีลาการสื่อสารของท่านเองอย่างไรบ้าง?
ท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ?
ท่านจะทาอย่างไรให้แน่ใจได้ว่า ทุกคนในสโมสรได้รับข่าวสาร?
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการสื่อสารล้มเหลว? จะทาให้เกิดความเชื่อถือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร?

กิจกรรมเสนอแนะ
การแสดงบทบาทสมมุติ: จัดกลุ่มละ 3 คนให้ผู้ร่วมการอภิปรายวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร คนหนึ่งควรทา
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ พู ด คนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ฟั ง และอี ก คนหนึ่ ง เป็ น ผู้ สั ง เกตการณ์ ในขณะที่ ผู้ พู ด และผู้ ฟั ง สื่ อ สารกั น ผู้
สัง เกตการณ์ ควรจะบัน ทึก คุ ณภาพของการสื่ อ สาร แล้ ว จึง ให้ข้ อมู ลย้ อ นกลับ แก่ ผู้ ร่ว มอภิ ปรายทั้ง สองคน ผู้
สังเกตการณ์ควรจะพิจารณาคาถามต่างๆ เช่น สารที่สื่อถึงกันชัดเจนหรือไม่? คนใดคนหนึ่งใช้วิธีการสื่อสารแบบ
ใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่? มีลักษณะของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพปรากฏชัดเจนหรือไม่?
การทางานกลุ่ม : ให้ผู้ร่วมอภิปรายจับคู่และระดมความคิดถึงอุปสรรคทั่วไปที่กี ดขวางการสื่อสาร ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นได้ในระหว่างทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ เมื่อทุกคู่ได้ทารายการเสร็จแล้ว ขอให้ช่วยกัน ระดมความ
คิดเห็นถึงวิธีการที่จะเอาชนะประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้
* จากงานวิจัยในหนังสือพิมพ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายไตรมาส (Human Resource Development Quarterly) อาจจะใช้ลีลาการ
สื่อสารที่ใช้กันทั่วไปตามที่ปฏิบัติกันมาแทน
คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม

l

3

ลีลาของการเป็นผู้นา
ลีลาของการเป็นผู้นาจะรวมถึงวิธีการที่บุคคลกาหนดทิศทาง ดาเนินแผนงาน หรือการกระตุ้นผู้อื่น ในการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ผู้นาที่มีประสิทธิภาพมักจะสลับปรับเปลี่ยนลีลาเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์

ประเด็นที่จะพูด
 อธิบายถึงลีลาการเป็นผู้นา* และลักษณะ:







ให้มีส่วนร่วม: พยายามให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม
ตามสถานการณ์: เปลี่ยนลีลาการเป็นผู้นาไปตามองค์ประกอบของสถานการณ์
ตามกระบวนการ: ทางานตามโครงสร้างลาดับขั้นและระบบของการให้รางวัลและการลงโทษ
เปลี่ยนแปลง: นาโดยการให้แรงจูงใจ แบ่งปันพละกาลังและความกระตือรือร้น
ให้บริการ: บริการผู้อื่นแทนที่จะให้ผู้อื่นบริการ

 อธิบายถึงประโยชน์ของการเป็นผู้นาที่เข้มแข็งในสโมสรโรตารีและภาค

คาถามเพื่อการอภิปราย
ท่านมีบทบาทการเป็นผู้นาแบบใดในชีวิ ตการทางานและส่วนตัว ? มีทักษะอะไรบ้างที่สาคัญสาหรับบทบาท
เหล่านี้?
ท่านปรับเปลี่ยนลีลาการเป็นผู้นาระหว่างชีวิตการทางานและส่วนตัวอย่างไร?
ท่านใช้ลีลาการเป็นผู้นาแบบใด?
ท่านเรียนรู้การเป็นผู้นาได้หรือไม่? ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงลีลาการเป็นผู้นาของท่านได้หรือไม่?

กิจกรรมเสนอแนะ
การทางานกลุ่ม : ให้ผู้ร่วมอภิปรายจับคู่ อธิบายถึงผู้นาที่มีความเป็นเลิศซึ่งเคยทางานด้วย และทารายการ
ลักษณะของผู้นาโดยเลือกที่สาคัญที่สุด 3 ข้อ ให้ผู้ร่วมอภิปรายทั้งกลุ่มทารายการที่รวบรวมคุณภาพของผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพ
การทางานเดี่ยว: ผู้ร่วมอภิปรายประเมิน ลีลาการเป็นผู้นาของเขา (ท่านอาจจะสร้างเครื่องมือในการประเมิน
ขึ้นมาเองหรือจัดซื้อแบบประเมินที่ใช้สาหรับธุรกิจ)
* จากงานวิจัยโดย Kurt Lewin และ Rensis Likert อาจจะใช้ลีลาทั่วไปของการเป็นผู้นาที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป
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การนาและกระตุ้นอาสาสมัคร
อาสาสมัครที่ได้รับแรงจูงใจและมีความกระตือรือล้นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับสโมสรและภาคที่ประสบความสาเร็จ การเรียนรู้วิธีการที่จะให้
แรงบันดาลใจแก่สมาชิกสโมสรจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการและโปรแกรมต่างๆ

ประเด็นที่จะพูด
 อภิปรายถึงสิ่งที่สร้างแรงจูงใจอาสาสมัครทั่วๆ ไป รวมทั้งการบาเพ็ญประโยชน์ มิตรภาพ เครือข่าย และการ

ยกย่อง
 ทารายการปัญหาท้าทายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้องเป็นผู้นามิตรสหายและเพื่อนร่วมงาน
 พิจารณาทบทวนลักษณะของผู้นาและผู้สร้างแรงจูงใจที่ประสบความสาเร็จ เช่น ได้รับความเชื่อถือ สร้าง

ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ให้วิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ รวมทั้งการนาโดยการทาเป็นตัวอย่าง

คาถามเพื่อการอภิปราย
มีความแตกต่างอะไรบ้างระหว่างการนาและการให้แรงจูงใจ?
มีอะไรบ้างที่ให้แรงจูงใจแก่ท่าน? มีอุปสรรคอะไรบ้างในการที่ท่านจะอุทิศเวลาของท่านให้แก่โรตารี?
การให้แรงจูงใจแก่ลูกจ้างแตกต่างจากการให้แรงจูงใจแก่อาสาสมัครอย่างไร?
มีความท้าทายอะไรบ้างที่ท่านได้เผชิญเมื่อให้แรงจูงใจแก่มิตรโรแทเรียน?

กิจกรรมเสนอแนะ
กรณีศึกษา: นาเสนอกรณีต่อไปนี้แก่ผู้ร่วมอภิปราย: ท่านเพิ่งจะเริ่มเป็นนายกสโมสร หนึ่ง ในความสาคัญลาดับ
แรกๆ ของท่านคือการเริ่มโครงการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีหลายคนในสโมสรของท่านที่
สนุกสนานกับมิตรภาพในโรตารี พวกเขาก็ยังลังเลที่จะสละเวลาในการบาเพ็ญประโยชน์ ท่านจะให้แรงจูงใจแก่
สมาชิกให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความคิดริเริ่มนี้ได้อย่างไร?
การแสดงบทบาทสมมุ ติ : ให้ ผู้ ร่ ว มอภิ ป รายจั บ คู่ แ สดงในฉากที่ ค นหนึ่ ง เป็ น สมาชิ ก สโมสรที่ ไ ม่ มี ค วาม
กระตือรือร้น และอีกคนหนึ่งพยายามที่จะให้แรงจูงใจแก่สมาชิกผู้นั้น ให้เข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของ
สโมสร

คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม
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การเป็นพี่เลี้ยง
ในกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง ผู้ที่มีประสบการณ์จะชี้แนะบุคคลอื่นในการพัฒนาความคิดเห็นและการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่ดี ซึ่งทั้งพี่เลี้ยง
และผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จะได้ส่งเสริมทักษะ สร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมวิชาชีพให้แก่กัน โปรแกรมการเป็นพี่เลี้ยงจะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การสร้างทีมงานคณะกรรมการสโมสร และแผนงานการสืบทอดตาแหน่งของ
เจ้าหน้าที่

ประเด็นที่จะพูด
 อภิปรายถึงวัตถุประสงค์ในการเป็นพี่เลี้ยงและวิธีการประยุกต์ใช้ในโรตารี
 กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์
 ทบทวนความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
 อธิบายว่าเหตุใดสมาชิกสโมสรควรจะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกับสมาชิกอื่น เหตุผลต่างๆ มี

ทั้งการปรับปรุงการรักษาและการหาสมาชิก ให้ดีขึ้น การสร้างขวัญและกาลังใจ เร่งรัดการพัฒนาความเป็น
ผู้นา ส่งเสริมการทางานเป็นทีม และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรตารี

คาถามเพื่อการอภิปราย
การเป็นพี่เลี้ยงหรือการมีพี่เลี้ยงจะส่งเสริมการเติบโตในชีวิตส่วนตัวได้อย่างไรบ้าง?
การเป็นพี่เลี้ยงแตกต่างจากการจัดการอย่างไรบ้าง?
จะใช้โปรแกรมการเป็นพี่เลี้ยงในสโมสรของท่านได้อย่างไรบ้าง?

กิจกรรมเสนอแนะ
การทางานกลุ่ม: ในตอนแรกให้ผู้ร่วมอภิปรายแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวหรือใน
วิชาชีพที่เขาเคยเป็นพี่เลี้ยงหรือได้รับการอุปถัมภ์และประสบการณ์นั้นช่วยพวกเขาได้อย่างไรบ้าง แล้วในช่วงที่
สองจึงขอให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในโรตารีหรือในอาชีพการงาน ซึ่งการมีพี่เลี้ยงอาจจะเป็น
เรื่องที่มีประโยชน์
การทางานเดี่ยว: ขอให้ผู้ร่วมอภิปรายเขียนจดหมายถึง บุคคลหนึ่งที่เขาต้องการจะให้มาเป็นพี่เลี้ยงหรือคนที่
พวกเขาอยากจะอุปถัมภ์ดูแล ร่างเป้าหมายและวิธีการที่จะทางานร่วมกัน
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การบริหารเวลา
การบริหารเวลาเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการ การปฏิ บัติและเครื่องมือต่างๆ เพื่อที่จะใช้เวลาอย่างชาญฉลาด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การที่ จ ะมี ค วามกระตื อ รื อ ล้ น ในโรตารี ประสบความส าเร็ จ ในวิ ช าชี พ รวมทั้ ง มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมและ
นันทนาการของครอบครัว โรแทเรียนต้องบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่จะพูด
 อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดลาดับความสาคัญ การ

กาหนดขอบเขต และบ่งชี้นิสัยปัจจุบันในการบริหารเวลา
 อธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในโลกของโรตารีและโลกของการทางาน

คาถามเพื่อการอภิปราย
ท่านใช้ทักษะการบริหารเวลาแบบใดอยู่บ้าง?
มีวิธีการอะไรบ้างที่จะทาให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านกาลังทาสิ่งที่ต้องการและจาเป็นในที่ทางาน ที่บ้าน และในโรตารี?
ท่านจัดเรียงลาดับความสาคัญต่างๆ ในแต่ละวันของท่านอย่างไร?

กิจกรรมเสนอแนะ
การทางานกลุ่ม: แบ่งผู้ร่วมอภิปรายออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และขอให้บอกถึงเคล็ดลับที่พวกเขาคิดว่าเป็นประโยชน์
เมื่อพยายามที่จะบริหารเวลาของเขาเอง
การทางานเดี่ยว: ให้บัตรกระดาษแข็งแก่ผู้ร่วมอภิปรายและขอให้เขียนรายการที่ต้ องทาให้เสร็จในเดือนนี้ ขอให้
เรียงลาดับตามความสาคัญ และคิดว่าเหตุใดจึงเรีย งลาดับงานชิ้นหนึ่งก่อนงานอีกชิ้นหนึ่ง มันมีความสาคัญ
มากกว่า หรือเพราะทาให้เสร็จได้ง่ายกว่า? แล้วให้ทุกคนจัดเรียงลาดับความสาคัญใหม่ตามความจาเป็น

คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม
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การกาหนดเป้าหมายและความรับผิดชอบ
การกาหนดเป้าหมายทาให้มั่นใจได้ว่า เวลา ความพยายาม และทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุสิ่งที่สาคัญของบุคคล
หรือสโมสรโรตารี ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเป้าหมายเหล่านั้นควรจะช่วยกาหนดเป้าหมายด้วย ความรับผิดชอบจะช่วยทาให้แน่ใจได้ว่า
ทุกคนทางานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ประเด็นที่จะพูด
 อธิบายถึงประโยชน์ของการกาหนดเป้าหมาย ให้โครงร่างของกระบวนการในการ:

 ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของเป้าหมาย
 กาหนดเป้าหมาย
 พัฒนาแผนปฏิบัติการ
 ติดตามและประเมินผล
 อธิบายถึงลักษณะของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ:
 มีส่วนร่วม: ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องมีพันธ
สัญญาในการดาเนินงาน
 วัดและประเมินผลได้: เป้าหมายต้องวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ติดตามได้
 ท้าทาย: เป้าหมายต้องมีความท้าทายพอสมควร เหนือกว่าเป้าหมายที่สโมสรเคยประสบความสาเร็จ
มาแล้ว
 สามารถประสบความสาเร็จได้: โรแทเรียนควรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
 มีกาหนดเวลาชัดเจน: เป้าหมายควรมีการกาหนดวันสิ้นสุดหรือกรอบเวลาการทางาน
 ร่างเค้าโครงวิธีการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 อภิปรายว่าผู้นาควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรในเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้

คาถามเพื่อการอภิปราย
มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ท่านหรือสโมสรของท่านทาเมื่อกาหนดเป้าหมายประจาปี?
สโมสรของท่ า นเคยก าหนดเป้ าหมายที่ ไ ม่ ส มจริ ง หรื อ ไม่ ? มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น บ้ าง สโมสรเรี ย นรู้ อ ะไรบ้ า งจาก
ประสบการณ์นั้น?
ทาอย่างไรที่ท่านและมวลมิตรโรแทเรียนจะมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายที่ยากยิ่งได้?
ในฐานะผู้นา ท่านประเมินเป้าหมายซ้าบ่อยเพียงใด?

กิจกรรมเสนอแนะ
กรณีศึกษา: แบ่งผู้ร่วมอภิปรายออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้อภิปรายว่าพวกเขาควรจะจัดการกับสมาชิกสโมสรที่
ไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการอย่างไร
การทางานกลุ่ม: แบ่งผู้ร่วมอภิปรายออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้สร้างตัวอย่างเป้าหมายของสโมสรและอภิปราย
ถึงประสิทธิภาพ ขอให้พวกเขาสร้างขั้นตอนการตัดสินใจว่าใครจะรับผิดชอบในขั้นตอนใด และพูดคุยเกี่ยวกับ
วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย
8
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การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือที่จะช่ว ยให้บุคคลหรือสโมสรโรตารี มีการพัฒนาไปในระยะยาวและสร้างกรอบงานเพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ ควรจะมีการทบทวนเป้าหมายกลยุทธ์ทุกปีและปรับปรุงแก้ไขทุกๆ 3-5 ปี

ประเด็นที่จะพูด
 อธิบายถึงการวางแผนกลยุทธ์
 อภิปรายถึงประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ เช่น รวบรวมทุกคนที่มีวิสัยทัศ น์เหมือนกันไว้ด้วยกัน จัดทา

กรอบงานสาหรับเป้าหมายประจาปี ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร และส่งเสริมความต่อเนื่องจากปีหนึ่งไปยัง
ปีต่อไป
 ร่างเค้าโครงของกระบวนการเพื่อการวางแผนกลยุทธ์:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สาคัญซึ่งจะอธิบายลักษณะของบุคคลหรือสโมสรภายในเวลา 5 ปี
สร้างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ใน 1 ประโยคจากคุณลักษณะเหล่านั้น
ทารายการสิ่งที่บุคคลหรือสโมสรทาได้ดี
ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สาคัญในการบรรลุถ้อยแถลงวิสัยทัศน์
จัดเรียงลาดับความสาคัญของกลยุทธ์เหล่านั้น
กาหนดขั้นตอนที่สาคัญสาหรับสิ่งที่สาคัญที่สุดตามลาดับ
พัฒนาเป้าหมายประจาปีที่สนองตอบขั้นตอนเหล่านั้น
กาหนดแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกาหนดเวลา กลุ่มที่รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จาเป็น

 ทบทวนว่าแผนกลยุทธ์มีผ ลกระทบต่อกิจ กรรมประจ าวัน อย่ างไรบ้างโดยการอธิบายว่าการตัดสิน ใจและ

ทรัพยากรทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนแผนงาน

คาถามเพื่อการอภิปราย
ท่านหรือสโมสรโรตารีของท่านได้ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์อย่างไรบ้าง?
มีใครบ้างที่ควรจะมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์สาหรับสโมสรของท่าน?
ท่านจะแน่ใจในความต่อเนื่องและความก้าวหน้าในการดาเนินแผนกลยุทธ์ได้อย่างไรบ้าง?

กิจกรรมเสนอแนะ
การทางานเดี่ยว: ให้ผู้ร่วมอภิปรายทาแผนกลยุทธ์ของเขาเองหรือทาสาหรับสโมสรโรตารีของเขา
การทางานกลุ่ม: ให้ผู้ร่วมอภิปรายจับคู่เพื่ออภิปรายว่าจะให้แรงจูงใจแก่สมาชิกสโมสรอย่างไรเพื่อให้สนับสนุน
การวางแผนกลยุทธ์

คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม
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จริยธรรมและการทดสอบสี่แนวทาง
จริยธรรม คือค่านิยมที่มีร่วมกันในกลุ่มคน ซึ่งมักจะมีบทบาทที่สาคัญในการเป็นตัวกาหนดว่าสโมสรโรตารี จะดาเนินงานอย่างไรและ
สมาชิกแต่ละคนประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรในวิชาชีพ

ประเด็นที่จะพูด
 อธิบายถึงจริยธรรม
 เน้นถึงความสาคัญที่โรตารีมีให้ในเรื่องของจริยธรรมในอาชีพ รวมทั้งการทดสอบสี่แนวทาง วัตถุประสงค์ของ

โรตารี และคาปฏิญญาของโรแทเรียนในธุรกิจและวิชาชีพ
 อธิบายว่าจริยธรรมนั้นแสดงให้เห็นได้ด้วยการกระทา เล่าเรื่องประกอบเพื่อใช้เป็นตัวอย่าง

คาถามเพื่อการอภิปราย
การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างในวิชาชีพของท่าน? ในสโมสรโรตารีของท่าน?
บุคคลหนึ่งจะส่งเสริมความประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมแก่ผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง?
มาตรฐานจริยธรรมของโรตารีมีอิทธิพลต่อชุมชนได้อย่างไรบ้าง?
มาตรฐานจริยธรรมของโรตารีมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์สาธารณะของเราอย่างไรบ้าง?
ท่านจะจัดการกับสถานการณ์ที่มีการตัดสินใจแบบไม่มีจริยธรรมไปแล้วอย่างไร?

กิจกรรมเสนอแนะ
กรณีศึกษา: แบ่งผู้ร่วมอภิปรายออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คนและยกเหตุการณ์สมมติที่ไม่มีจริยธรรมที่เกิดขึ้นใน
สโมสรโรตารีหรือในที่ทางานขึ้นมาเพื่อให้ได้พูดคุยกันว่าจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนั้น
การทางานกลุ่ม: แบ่งผู้ร่วมอภิปรายเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้แสดงความคิดเห็นว่าจะนาคาปฏิญ ญาของโรแทเรียนใน
ธุรกิจและวิชาชีพไปใช้ในการทางานได้อย่างไรบ้าง

การทดสอบสี่แนวทาง
ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูด หรือปฏิบัตินั้น
1) เป็นจริงหรือไม่?

เป็นธรรมไหมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง?
3) จะสร้างเสริมไมตรีจิตและมิตรภาพหรือไม่?
4) เป็นประโยชน์ไหมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง?
2)
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วัตถุประสงค์ของโรตารี
วัตถุประสงค์ของโรตารีคือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบาเพ็ญประโยชน์
ในการดาเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบาเพ็ญประโยชน์
สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าในการประกอบ
อาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

สาม การให้โรแทเรียนทุกคนนาเอาอุดมการณ์แห่งการบาเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวิต
ส่วนตัว ธุรกิจ และชุมชน

สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่างชาติด้วยมิตรสัมพันธ์ของบุคคล
ในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกที่มีอุดมการณ์ในการบาเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

คาปฏิญญาของโรแทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพ
ในฐานะเป็นโรแทเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ ข้าพเจ้าพึงปฏิบัติดังนี้
 พิจารณาวิชาชีพของข้าพเจ้าเพื่อให้บริการ
 ซื่อสัตย์ต่อชื่อและความมีจริยธรรมแห่งอาชีพของข้าพเจ้า ต่อกฎหมายบ้านเมือง และ
ต่อศีลธรรมแห่งชุมชน
 พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้อาชีพของข้าพเจ้ามีเกียรติและส่งเสริมจรรยาบรรณในสาขา
วิชาชีพของข้าพเจ้า
 ให้ความยุติธรรมต่อนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงาน คู่แข่ง ลูกค้า สาธารณชน และทุก
สิ่งที่ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวิชาชีพ
 ให้เกียรติและเคารพต่อทุกวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 ใช้ความสามารถทางวิชาชีพของข้าพเจ้าเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน เพื่อบาบัดความ
ต้องการที่จาเป็นยิ่งของผู้อื่น และเพื่อปรับคุณภาพชีวิตในสังคมให้ดีขึ้น
 จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการโฆษณาและในการเสนอธุรกิจและวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าต่อสาธารณชน
 จะไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ต่อมิตรโรแทเรียนหรือผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและวิชาชีพ

คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม
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การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน
การสร้างความเห็นพ้องต้องกันเป็นการกระทาเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
ความคิดเห็นแตกต่าง แต่มิได้หมายถึงการประนีประนอมหรือการยอมจานน การนาผู้อื่นไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันมีผลให้เกิดการ
ตัดสินใจที่จะนาไปสู่การปฏิบัติให้สาเร็จและยั่งยืน

ประเด็นที่จะพูด
 อธิบายถึงการเห็นพ้องต้องกัน หรือแบ่งปันเรื่องราวในเวลาที่ท่านต้องนาบุคคลอื่นๆ มาอยู่ร่วมกัน
 อธิบายถึงประโยชน์ของการมีความเห็นแตกต่างโดยเปิดเผย ซึ่งสามารถนาไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ได้ดีขึ้นและช่วยให้ทุกๆ ฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตน
 อภิปรายถึงประโยชน์ของการสร้างความเห็นพ้อง เช่น การช่วยให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในโครงการ

และค้นพบการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ
 ร่างเค้าโครงของกระบวนการการสร้างความเห็นพ้องต้องกัน:

1.
2.
3.
4.
5.

ทารายการว่าแต่ละกลุ่มต้องการอะไรบ้างจากสถานการณ์นั้นๆ
พิจารณาว่ามีอะไรที่สาคัญยิ่งสาหรับแต่ละคนและอะไรที่ไม่ค่อยมีความสาคัญ
ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ
อภิปรายถึงผลของการแก้ปัญหาเหล่านั้น
ปรับปรุงแนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ เพื่อสนองความต้องการเร่งด่วน

คาถามเพื่อการอภิปราย
ความเห็นพ้องต้องกันมีความสาคัญอย่างไรต่อวิชาชีพของท่าน? ต่อสโมสรโรตารีของท่าน?
ท่านจะทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่า ความเห็นพ้องต้องกัน จะไม่นาไปสู่การประนีประนอม? ท่านจะทาให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องพอใจได้อย่างไร?

กิจกรรมเสนอแนะ
การทางานกลุ่ม: แบ่งผู้ร่วมอภิปรายเป็นกลุ่มเล็กๆ สาหรับกรณีศึกษา กาหนดให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองต่างๆ กัน
โดยให้มีผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหนึ่งคนซึ่งต้องเป็นผู้สร้างความเห็นพ้องต้องกัน
การทางานเดี่ยว: ขอให้ผู้ร่วมอภิปรายพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เขาต้องเข้าร่วมในการสร้างความเห็นพ้อง เขาคิด
ว่ากระบวนการเป็นไปอย่างไรและเขาพึงพอใจในผลลัพธ์หรือไม่
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การทางานร่วมกันเป็นทีม
บุคคลต้องทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อที่จะบรรลุความสาเร็จในงานส่วนใหญ่ทั้งในโรตารีและในอาชีพ เมื่อบุคคลทางานร่วมกันได้อย่างดี
เขาจะทางานได้มากกว่าที่ทาตามลาพัง

ประเด็นที่จะพูด
 อภิปรายถึงประเภทของทีมงาน:

 แบบเทียม คือ สมาชิกกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทางานร่วมกันแต่ไม่มีพันธสัญญาในเป้าหมายร่วมกัน
 แบบดั้งเดิม คือ สมาชิกกลุ่มยินยอมทางานร่วมกันแต่เห็นว่ามีประโยชน์น้อยนิดจากการทาเช่นนี้
 แบบมีประสิทธิภาพการทางานสูง คือ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางานได้เกินความคาดหมายปานกลาง
 พิจารณาขั้นตอนการพัฒนาทีมงานของ Tuckman:*

 การสร้างขึ้นมา คือ สมาชิกในทีมค้นหาพฤติกรรมการทางานของแต่ละคนและเริ่มก่อตั้งกฎระเบียบของ
ทีม
 การระดมพลัง คือ ทีมที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือล้นในการกาหนดว่าจะบรรลุเป้าหมายของทีมได้อย่างไร
 การสร้างมาตรฐาน คือ สมาชิกของทีมมีความมั่นใจ เริ่มการตัดสินใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ตน
 การปฏิบัติ คือ กลุ่มที่แปลงมาจากการรวบรวมบุคคลมาเป็นทีมงานอย่างแท้จริง
 อธิบายถึงกลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน:

 แบบมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ คื อ ให้ กิ จ กรรมแบบที่ มี โ ครงสร้ างซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ างความคุ้ น เคยและการสื่ อ สารใน
ทางบวก
 แบบการประชุม ที่มี ประสิ ทธิ ภาพ คื อ ให้สมาชิ กในที มทุ กคนมี ส่ว นร่ว มอย่างแข็ง ขัน ในกระบวนการ
วางแผนและการตัดสินใจ
 การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง คือ มีส่วนร่วมในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการวิจารณ์ในด้านลบ

คาถามเพื่อการอภิปราย
สโมสรของท่านส่งเสริมการทางานเป็นทีมหรือไม่? การเป็นผู้นาในลีลาใดที่จะช่วยการทางานเป็นทีม?
ท่านอยู่ในทีมงานอะไรในที่ทางาน? ในโรตารี?
ท่านจะอธิบายถึงทีมงานที่มีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง?
ท่านจะส่งเสริมทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมได้อย่างไรบ้าง?
มีความท้าทายทั่วๆ ไปอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับทีมงาน? ท่านจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?

คาแนะนาในการเริ่มต้นโปรแกรม

l
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กิจกรรมเสนอแนะ
การละลายพฤติกรรม: ในการแนะนาหัวข้อนี้ เริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทางานเป็น
ทีม แจกรายการสิ่งของ 10 อย่างที่ทุกคนจาเป็นต้องใช้เมื่อเดินทางให้แก่ทุกคน ขอให้แต่ละคนเรียงลาดับรายการ
ตามความสาคัญ แล้วจึงให้แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อทางานเป็นทีม เพื่อหาความเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่สาคัญที่สุด
5 สิ่งที่จะนาไปใช้ในการเดินทาง
การทางานกลุ่ม: แบ่งเป็นกลุ่มละ 3-4 คน และให้ผู้ร่วมอภิปรายระดมสมอง ทารายการสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วจึงขอให้พวกเขาเขียนเคล็ดลับหรือคาแนะนาที่จะช่วยจัดการกับความท้า
ทายเหล่านี้

* จากงานวิจัยของ Bruce Tuckman อาจจะใช้ขั้นตอนการสร้างทีมงานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามประเพณีของท่าน

“สินทรัพย์ที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโรตารีก็คือ การเป็นองค์กรที่อยู่รอดอย่างมีพลังซึ่งสามารถเติบโตขึ้นด้วย
ความแข็งแกร่งในแต่ละปีจากการสร้างผู้นาใหม่ๆ ขึ้นมา”
Edward F. Cadman

ประธานโรตารีสากล ปี 1985-86
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การพัฒนาความเป็นผู้นา

“โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผูน้ าจะช่วยส่งเสริมการเติบโตในทางส่วนตัวของ “โรแทเรียน” และ

ช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา ทาให้พวกเขาสามารถบริการและทาคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ครอบครัว และหน้าที่การงานได้ดขี ึ้น มันเป็นกลยุทธ์การรักษาสมาชิกภาพที่มหัศจรรย์”
Irving J. “Sonny” Brown

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นา ปี 2006-09
และอดีตรองประธานโรตารีสากล
การพัฒนาความเป็น ผู้ นา: ค าแนะนาในการเริ่ มต้ นโปรแกรม (Leadership Development: Your
Guide to Starting a Program) ประกอบไปด้วยคาแนะนาต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นในการประชุม
สาหรับหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ทักษะในการสื่อสาร
ลีลาของการเป็นผู้นา
การนาและกระตุ้นอาสาสมัคร
การเป็นพี่เลี้ยง
การบริหารเวลา

การกาหนดเป้าหมายและความรับผิดชอบ
การวางแผนกลยุทธ์
จริยธรรมและการทดสอบสี่แนวทาง
การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน
การทางานร่วมกันเป็นทีม

แต่ละหัวข้อเน้นความสาคัญว่าทักษะการเป็นผู้นาอย่างไรที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับสโมสรของ
ท่านและช่วยพัฒนาการเป็นผู้นาในตัวโรแทเรียนทุกคน!

