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บรรยายโดย       

อาจารยป์รชัญาณินทร ์ วงศอ์ทิติกลุ
วิทยาลยันานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 1

ในการเปนผูนําที่ดใีหไดนัน้ เปนทัง้สิง่ทีค่วรเรยีนรู ฝกฝน และการเปน
ผูนํานั้นเปนศลิปะมากกวาศาสตร เพราะมอีงคประกอบหลายอยางที่ตองอาศยั
และนํามาใชในขณะเดียวกัน

ั ั้ ี  ึ ื ั ํ ั ใ   ป

เกริ่นนํา

ดังนนั การเรยีนรูถงึ กฎ หรอื หลกัการสําคญั ในการกาวสูการเปน
ผูนํา (ผูนํา+ภาวะผูนํา) จงึมคีวามสําคญัไมนอยไปกวาการไดรูวา ผูนําคอืใคร 
และภาวะผูนําเปนอยางไร เพราะในเมือ่บคุคลหนึง่กลายเปนผูนําแลว ควรมี
แนวทางปฏิบตัทิี่ดแีละเหมาะสม เพือ่ทีจ่ะไดเปนผูนําที่ดทีีย่ิง่ใหญไดในที่สุด

กฎขอ้ท่ี กฎขอ้ท่ี 1 1 กฎแห่งขีดความสามารถกฎแห่งขีดความสามารถ

ความสามารถในการเป็นผู้นํา คือ ตวักําหนดระดบัประสิทธิผลของคน  ถ้า
บคุคลใดมีความสามารถในการเป็นผู้ นําตํ่า ขีดความสามารถใสการประสบความสําเร็จก็
จะตํ่าไปด้วย แตถ้่าความสามารถในการเป็นผู้ นําสงู ความสําเร็จก็จะสงูตาม

ขีดความสามารถ คือ สิ่งท่ีเราสามารถจดัการ ควบคมุ ดแูล ยดึโยง เอาไว้ได้
โดยทกัษะประสบการณ์ความรู้ท่ีเรามี ซึง่มีอยูใ่นระดบัจํากดั หากสิ่งไหนส่ิงท่ีเราไม่

้ ้สามารถกระทําได้ดงัท่ีกลา่วมานี ้ สิ่งนัน้เกินความสามารถของเรา แตถ้่าหากเรายงัคง
ต้องการมุ่งไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางเอาไว้ เราควร....?

หาช่องทางใหม่ หาช่องทางใหม่ : รูปแบบ วิธีการ และ บคุคลท่ีมีความสามารถมากกว่าเข้ามาเป็นฝ่าย
สนบัสนนุ หรือหากจําเป็น ก็ต้องเปลี่ยน ตวัผู้ นํา

ยกระดับขีดจํากัดของตัวผู้นําข้ึน ยกระดับขีดจํากัดของตัวผู้นําข้ึน : การแสวงหาความรู้ หาตน้แบบใกลเ้คียงที่
เหมาะสม 
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กฎข้อที่ กฎข้อที่ 2 2 กฎแห่งอทิธิพลกฎแห่งอทิธิพล

สิ่งทีใ่ชวดัความเปนผูนาํทีแ่ทจรงิ คือ “อทิธิพล” เพราะหากผูนาํไมมีอทิธิพลตอผูอื่นแลว 
ยอมเปนผูนําที่แทจรงิไปไมได

อิทธพิล คือ สิง่ทีไ่มปรากฏเปนรปูราง แตวาทรงพลงัและสามารถชกัจงู ชกันาํ ใหบุคคล
อื่นเขามามสีวนรวมและมทีศันคตทิีต่รงกบัผูทีเ่ปนเจาของอทิธิพลนัน้ได ทัง้ทีเ่ปนอทิธิพลเชงิ
อดมการณ อทิธพิลเชงิพฤตกิรรม กต็ามอดุมการณ อทธพลเชงพฤตกรรม กตาม

ถาผูนาํปราศจากอทิธพิล ก็หมายความวา บคุคลนัน้ไมใชผูนาํทีแ่ทจรงิ เพราะ การเปน
ผูนาํ คอื การมีอทิธพิล นัน่เอง

ประเดน็คําถาม : เจ้าหญิงไดอาน่า และ แม่ชีเทเรซ่า เป็นบคุคลตวัอยา่งในการ
พิจาณาถึง “อิทธิพล” ท่ีมีตอ่คนทัว่ไป ใชห่รือไม่ ?? ถ้าใชบ่คุคลทัง้
สองมีใช้อิทธิอยา่งไร?

การเปนผูนาํตองสรางทกุวนั  การเปนผูนาํไมใชสรางขึน้เพยีงวนัเดยีวแลวเลกิ และอาจใชเวลาตลอด
ชวีติในการสรางและสัง่สมความเปนผูนาํนี ้ ถงึแมบางคนอาจจะเกดิมาพรอมดวยพรสวรรคอันพเิศษและเหนอืกวา
คนอืน่ แตความสามารถในการเปนผูนาํ ตองอาศัยการสัง่สมทกัษะโดยการเรยีนรู และพฒันาใหดขีึ้นไป ซึง่
บางครัง้ ผูนาํกห็มายความถงึผูทีค่งความรูวชิา และวชิาความรูทีบ่คุคลๆ หนึง่มอียูในตัว กเ็กดิจากมายการสัง่สม
ทีผ่านมานั่นเอง หากตองการเปนผูนาํในวนัพรุงนี ้ เราตองเริ่มเรียนรูสัง่สมตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป และตองเตรยีมตวั
ใหพรอมอยตลอดเวลา เพราะไมมคีวามสาํเรจ็

กฎข้อที่ 3 กฎแห่งการส่ังสม

ใหพรอมอยตูลอดเวลา เพราะไมมความสาเรจ

การพฒันาความเป็นผู้นํา 4 ระยะ

ระยะที่ 1 ความไม่รู้ว่า เราไม่รู้อะไร

ระยะที่ 2 ความที่รู้ว่า เราไม่รู้อะไร (เร่ิมรู้)

ระยะที่ 3 เรารู้มากขึน้ รู้ทนั และรู้ว่าจะต้องทาํอะไร

ระยะที่ 4 เดนิตามส่ิงที่เรารู้

ระยะที่ 1 ระยะที่ 4

ระยะที่ 3ระยะที่ 2

effective ineffective
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ถึง

กฎข้อที่ 4 กฎแห่งการนําทาง

ผู้นาํมหีน้าที่ ในการกาํหนดเส้นทาง ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอยีด 

กาํหนดเป้าหมาย ทศิทางที่ ต้องการอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องกาํหนดกฎเกณฑใ์ห้ผู้ตาม

ปฏบิัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ตามไม่ปฏบิัติตามแนวทางที่ กาํหนดไว้หรือแม้แต่ผู้นาํเองไม่

นาํพาผู้ตามไปในทศิทางที่ กาํหนดไว้ ย่อมก่อให้เกดิความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวง ไม่

บรรลุเป้าหมาย อกีประการหนึ่ ง ผู้ตามมคีวามต้องการที่ จะได้ผู้นาํที่ สามารถนาํทางได้

อย่างมปีระสทิธผิล ด้วยคาํกล่าวที่ ว่า 

“ความจริงแล้วใคร ๆ ก็สามารถบังคับหางเสือเรือได้ แต่การกาํหนด
เส้นทางเดนิเรือต้องอาศัยคนที่เป็นผู้นํา (กัปตนัเรือ)”

นอกจากนี ้ ผู้นําคือผู้ที่มองเหน็มากกว่าคนอ่ืน เหน็ได้ไกลกว่าคนอ่ืน
มองเหน็ และเหน็ก่อนที่คนอ่ืนจะเห็น” (ลีรอยส เอมส, Be the Leader You were
meant to Be)
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กฎข้อที่ 5 กฎแห่ง อี เอฟ ฮัตตัน

กฎ อี เอฟ ฮัตตัน เป็น กฎที่เกิดจากคําขวัญของบริษัทด้านการเงนิแห่ง
หน่ึง คือ บริษัท อี เอฟ ฮัตตัน ที่มีอยู่ ว่า “เม่ือ อี เอฟ ฮัตตนั พูด ทุกคนต้องฟัง” 

กฎนีเ้ป็นการอธิบายถึง อาํนาจของผู้นําตวัจริง ซึ่งเม่ือบุคคลที่เป็นผู้นํา
ตวัจริงกล่าวอะไร ทุกคนต้องฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 

ในกรณีเช่นนี ้ สามารถพิจารณาได้จากการเสดจ็ออกมหาสมาคมของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึ่งเม่ือถงึเวลาที่พระองค์จะมีกระแสพระราชดาํรัส
กับบรรดาผู้เข้าเฝ้าทัง้ในและนอกพระที่น่ัง ทุกคนต่างพร้อมที่จะฟังและมีความ
ต้องการฟังกระแสพระราชดาํรัสนัน้ หรือ นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์หรือให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเดน็ต่าง ๆ เป็นต้น

กฎข้อที่ 6 กฎแห่งพืน้ฐานที่ม่ันคง

     การเปนผูนําทีด่ตีองไดรบัความเชือ่ใจ เพราะความเชื่อใจเปนขั้นพื้นฐานทีสํ่าคัญสําหรับการไดรบั
ความไววางใจและยินยอมใหเปนผูนําของคนหมูมาก และความเชื่อใจสรางความมั่นใจและจูงใจ
ใหบุคคลเขารวมในวิสัยทัศน นโยบายของผูนํา แตเมื่อไมมีความเชื่อใจในตัวผูนําแลว คณผูตามจะ
เกิดความรูสึกไมสงบ และจะมีกระแสความเคล่ือนไหวทีม่ีลักษณะเปนคล่ืนใตนํ้าและในท่ีสุดจะปะทุ
ขึ้นมาขนมา 
     เมื่อผูนํารูแนชัดแลววาเกิดภาวะความไมเชื่อมั่นขึ้นทามกลางคณะทํางานของตน ผูนําควรรบี
หาวิธีการแกไข โดยขั้นแรก อาจจําเปนตองแสดงความรับผิดชอบดวยการกลาวคําขอโทษในส่ิงที่
ไดกระทําหรือตัดสินใจลงไปท้ังที่โดยรูตัวและไมรูตัว ทั้งนี้ การแสดงความรับผิดชอบในลักษณะเชนนี้
จะชวยกูใหสถานการณดีขึน้ เพราะความสําเร็จและความลมเหลวของผูนํามสีวนสําคัญตอการสราง
ความนาเชื่อถือใหกับตัวผูนําเอง ย่ิงหากวา ผูนําไมยอมรับในความผิดพลาด นั่นหมายถึง ความ
เปนผูนําส้ินสุดลงทันที จึงสรุปไดวา ความไวเนื้อเชือ่ใจเปนรากฐานของการเปนผูนาํ นั่นเอง

กฎข้อที่ 7 กฎแห่งความเคารพนับถือ

     ผูตามตองการเดนิตามผูนําที่แขง็แกรงกวาตนเอง  ฉะนั้น ผูทีเ่ปนผูนําจะตองมีความ
เขมแข็งท้ังวุฒิทางปญญา (Intelligent Quality: IQ) และวุฒิทางอารมณ 
(Emotional Quality: EQ) เพราะการท่ีผูนําสามารถรักษาคุณภาพของวุฒิทั้ง 2
ประเภทนี้ไดเปนอยางดีแลว ยอมไดรบัเคารพนบัถือจากบุคคลที่เปนผูตาม 

การไดรบัความเคารพนับถือนี้ ผนําจะไดรับจากการปฏิบัติของตนเองเปนสําคัญ การเปน     การไดรบความเคารพนบถอน ผูนาจะไดรบจากการปฏบตของตนเองเปนสาคญ การเปน
ผูนําท่ีไมส่ันคลอน ไมขลาดกลัว ไมเห็นเกตัว และใหการดูแลปกปองผูตามได ความเคารพนับถือ
ก็จะย่ิงทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเทาตัว ยกตัวอยาง โมเสส ที่นําพาชาวอิสราเอลออกจากแผนดิน
อียิปตตามคําบัญชาของพระเจา แมวาจะเดินทางผานทะเลทรายทุรกันดาน ไมมีนํ้าอาหารกินก็
ตาม ชาวอิสราเอลทุกคนใหความเคารพนับถือในการนําของโมเสสและเช่ือในการนําของพระเจา 
แตถาเมื่อใดกต็าม ความเคารพนบัถือทีม่ีตอผูนาํคนเดมิเสือ่มลง ผูตามกจ็ะมองหาผูนาํคนใหมที่
สามารถนาํไดดกีวาผูนาํคนเดมิเสมอ 
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กฎข้อที่ 8 กฎแห่งสัญชาตญาณ

ผูนําประเมินทกุสิง่ทกุอยางดวยสญัชาตญาณของการเปนผูนาํ กฎขอนี้เปนกฎ
ที่จัดวายากที่สดุในการปฏิบตัิดวยไมมีหลกัการทีร่องรบัไวอยางชดัเจน เพราะ
สญัชาตญาณเปนสิง่ทีรู่ไดดวยตนเอง ดวยการประเมินวิเคราะหของผูนํา และมกัเกิด
จากปจจยัทีส่มัผัสไมได

สญัชาตญาณเปนตวัแบงแยกระหวาง ผูนาํทีย่ิง่ใหญ ออกจาก ผูนําทีเ่กง
เพราะผูนาํที่เกงที่สุดยอมอานเกมทะเลปรโุปรงและรูจกัฉกฉวยโอกาสจากเหตกุารณ
หรอืการคาดเดาทีต่นเองประเมนิเอาไวแลวอยางมีหลกัการ (สญัชาตณาณอยางมี
หลกัการ) และโดยสญัชาตญาณนี่เอง ทาํใหผูนํากลายเปนผูทีม่พีรสวรรคอันลํา้ลึก คง
ไมแปลกที่จะยกสภุาษติที่วา “ทาํวกิฤติใหเปนโอกาส” ซึง่การจะพลกิสถานการณใน
กรณีเชนนีไ้ด ตองอาศยัสญัชาตญาณเฉพาะบุคคลเทานัน้ 

กฎข้อที่ 8 กฎแห่งสัญชาตญาณ (ต่อ)
ปัจจยันามธรรมสาํหรับการเป็นผู้นํา เช่น

1. ผูนาํตองอานสถานการณของตวัเองได วากําลังจะเกิดอะไรขึ้น ส่ิงเปนอยูจะนําพาไปสูดานใด 
เพื่อจะไดเกิดความเขาใจเหตุการณนั้น ๆ ไดอยางทะลุปรุโปรง

2. ผูนาํตองอานแนวโนมออก ไดแก ทุกส่ิงทีอ่ยูรอบตัว หากจําเปนตองกาวถอยหลังบางเพื่อกาว
ตอไปก็ตองทํา ท้ังนี้ ตองมองเห็นจดท่ีกําลังจะกาวไปในอนาคตอยางชัดเจนดวยตอไปกตองทา ทงน ตองมองเหนจุดทกาลงจะกาวไปในอนาคตอยางชดเจนดวย

3. ผูนาํตองอานทรพัยากรของตนเองได การใชประโยชนจากทรพัยากรในการครอบครอง เชน 
เงิน ส่ิงของ อุปกรณ เทคโนโลยี โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่ตองตระหนักวามีคามากที่สุด

4. ผูนําตองอานคนออก เพื่อที่จะรูวาใครบางท่ีอยูฝายเดียวหรืออยูตรงขามกับตน รวมท้ังรูถึง
ความกลัว ความคาดหวัง ความกังวลที่มีอยูในหมูผูตาม

5. ผูนาํตองอานตนเองออก ตองประเมินตนเองเปน จุดออน จุดแข็ง ทักษะความรูทีม่ ี และรู
สภาวะจิตปจจุบันของตนเองดวย “เพราะไมมใีครสรางสิง่ที่ยิง่ใหญได ถาไมเขาใจตวัเอง”

กฎข้อที่ 9 กฎแห่งการดงึดูด

คํากลาวท่ีวา “คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิตพาไปหาผล” หรือ “เราเปน
คนเชนไร กย็อมดงึดดูคนเชนนัน้เขามาหา” ยังสามารถนํามาชวยอธิบายกฎขอนี้ไดเปนอยางด ี
เพราะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมักจะแสวงหาผูที่จะนํามารวมงานที่เกงและดีมารวมงานดวยเสมอ ซึ่ง
หมายความวา ผูนํามีการระบุคุณสมบัติบุคคลที่ตองการเอาไวแลว ซึ่งมักจะเปนการประมาณการ
จากตัวตนของผูนําเอง  และจะดึงดูดเฉพาะคนท่ีมีคุณสมบัติแบบเดียวกับกับตัวผูเองเทานั้น และ
ในอีกกรณีหนึ่ง คนทีม่ีคุณสมบัติในระดับเดียวกับผูนําก็จะเปนคนออกมาเสาะแสวงหาผูนําใหแกตน
ดวยตนเองดวย

ในกฎขอนี้ หากผูนําไมตระหนักถึงอยางใสใจแลว คงจะเขาทํานองท่ีวา “ฝนตกขี้หมู
ไหล คนอะไรมาเจอกัน” นั่นเอง
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กฎข้อที่ 9 กฎแห่งการดงึดูด (ต่อ)

  คาํถาม : สิง่ที่จะเปนตวัดงึดูดใหผูนาํและผูตามมาเจอกัน มีอะไรบาง ?

ทศันคต ิ(Attitude)

วัย (Age) 

ภมูิหลงั (Background)

คานยิม (Value)

ประสบการณชวีติ (Experiences)

ความสามารถในการเปนผูนํา / ภาวะผูนาํ (Leadership)

กฎข้อที่ 10 กฎแห่งความเป็นกันเอง

ก่อนการขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ต้องสร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้เป็นส่ิงแรก 

ผูนําสามารถสรางความประทับใจไดดวยวิธีที่งายท่ีสุดอันดับแรก คือ

1. เปนผูฟงที่ด ี(Good Audience) ภาษิตที่วา “ฟงกอน แลวจึงพูด” ใชไดเสมอ

2 เปนผพดท่ีดี (Good Speaker) / มีระบบการส่ือสารท่ีดี (good2. เปนผูพูดทด (Good Speaker) / มระบบการสอสารทด (good 
Communication) หมายความวา “จงพูดเมื่อควรพูด” และ “พูดเฉพาะท่ีส่ิงท่ีเปนประเด็น
สําคัญ”

3. มีความจริงใจ (sincere) ไมมส่ิีงใดแอบแฝง

   หากผูนําไมสามารถสรางความเปนกันเองไดแลว คงไมมีใครท่ีจะกลาเขาไปหา ซึ่งการสรางให
ความเปนกันเองใหเกิดขึ้นไดนั้น ผูนําตองเปนผูเริม่ตนเดินเขาไปหา และหลังจากน้ันจึงใหกาลเวลา
เปนตัวพัฒนาความสัมพันธตอไป จงระลึกไววา “จะใชตนเองจงใชหวั จะใชคนอื่นจงใชใจ”

กฎข้อที่ 11 กฎแห่งวงใน

ศักยภาพของผู้นํา สังเกตได้จากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุด

ผูนาํทีม่ศีกัยภาพสงูจะเลอืกผูนาํทีเ่กงกวามาทดแทนผูนาํเดมิทีไ่มเขมแขง็ แตยงัคง
รกัษาคนที่แขง็แกรงทีม่ีอยูเดมิ ซึง่เปน “คนวงใน” โดยพยายามสรางและสงเสรมิคนทีม่ี
คุณภาพเหลานีใ้หแขง็แกรงยิ่งขึน้ไป ถงึแมวาในอนาคตจะมกีารเปลีย่นแปลงอะไรเกดิขึน้กต็าม 
ผูนาํก็ยงัจะมบีุคคลสาํรองไวสาํหรบัทาํงานใหกาวตอไปเสมอ

การทีผู่นาํสรางคนวงในจากคนในองคกรเองนัน้ กอใหเกดิคุณคามหาศาล
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กฎข้อที่ 12 กฎแห่งการให้อาํนาจ

การมอบอาํนาจใหผูอืน่ หมายความวา ผูนาํนัน้มีความมั่นคงที่สดุ

“รปูแบบของการเปนผูนาํโดยการมอบอาํนาจใหผูอืน่นัน้ ตางจากการมอีาํนาจเพราะ
ตาํแหนง ในแงทีว่าพนกังานทกุคนไดรับบทบาทหนาทีข่องการเปนผูนาํหมดทกุคน อันจะทาํให
พวกเขาทาํงานอยางสดุสามารถของตนเอง” 

(ลนินี ่แมคฟารแลนด ลารรี่ย เชนน และ จอหน ไชดเรสส) 

การไดรับมอบอาํนาจเปนวธิกีารหนึง่ทีจ่ะดงึความสามารถทีซ่อนเรนอยูภายในออกมา
ใชอยางเตม็ที ่ถาผูนาํใหอํานาจแกคนอื่นไมไดหรือไมยอมใหอาํนาจแกคนอื่น เทากับเปนการ
สรางเครื่องกดีขวางขึน้ในองคกร คณะทาํงาน เพราะในความจรงิแลว ไมมีคนใดที่จะทาํลาย
เครื่องกดีขวางนีไ้ด และถาหากเครื่องกดีขวางนีค้งอยูเปนเวลาที่ยาวนาน ยอมกอใหเกดิความ
เบื่อหนาย ถอดใจ หมดพลงั หมดหวงั และนาํไปสูการแยกตวัออกจากองคกรได 

กฎข้อที่ 12 กฎแห่งการให้อาํนาจ (ต่อ)

สาเหตุสาํคญัทีผู่นาํไมยินยอมมอบอํานาจใหผูอืน่
ผูนาํทีอ่อนแอปรารถนาความมัน่คงของหนาทีก่ารงานของตน เพราะกงัวลวาตนเอง

อาจหมดความหมายไมเปนทีต่องการอีกตอไป หรืออาจถกูแทนที ่ซึง่ในความเปนจรงิแลว หาก
มกีารสนบัสนนุผูใตบงัคับบญัชาไดรบัมอบอาํนาจและไดรบัการพฒันาจนแขง็แกรงไดแลว ผูนําก็

ป ี่ ี     ป ั ป ใ จะกลายเปนบุคคลทมีีคาตอองคกรมากกวาจะเปนตวัอุปสรรคในองคกร

ผูนาํทีอ่อนแอตอตานการเปลีย่นแปลง “มันเปนธรรมดาของมนษุยทีม่กัตอตานการ
เปลี่ยนแปลง เมือ่ตวัเองแกขึน้ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทีน่าํไปสูสิง่ทีด่กีวา” (จอหน สไตน
เบ็ค, นกัประพนัธรางวัลโนเบล) เพราะการใหอาํนาจแกคนอื่นนัน้มกัจะกอใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะเปนชองทางในการสงเสรมิใหคนพัฒนาตวัเองใหดขีึน้ไป กอใหเกดิ
ความคดิสรางสรรค และอาจจะเปนการเกดิขึน้ของผูนาํคนใหมไปในขณะเดยีวกนั

กฎข้อที่ 12 กฎแห่งการให้อาํนาจ (ต่อ)

สาเหตุสาํคญัทีผู่นาํไมยินยอมมอบอํานาจใหผูอืน่ (ตอ)

ผูนาํทีอ่อนแอขาดการใหคณุคาแกตนเอง เพราะอะไรกต็ามทีจ่ะมาคกุคามกอใหเกดิ
การเปลีย่นแปลงคุณคาและเกยีรตขิองผูนาํทีม่ีอยู กเ็ทากับวา สิง่นัน้ กาํลงัคกุคามคณุคาทีผู่นาํม ี
เพราะผนาํในลกัษณะนีม้กัจะสรางคณคาและเกยีรติยศใหแกตนเองดวยผลงานทีค่ดิวาตนเองเปนเพราะผนูาในลกษณะนมกจะสรางคณุคาและเกยรตยศใหแกตนเองดวยผลงานทคดวาตนเองเปน
ผูทาํเพียงลาํพงัจงึไมยอมทีจ่ะสญูเสยีคณุคาและเกยีรตยิศนัน้ไป แตในทางกลบักบั ผูนําทีก่ลา
หาญยอมเปนผูทีก่ลาใหอาํนาจแกผูอืน่ดวย

การมอบอาํนาจใหผูอืน่เปนสิง่ทีม่พีลงัอยางมาก เพราะการสรางคนใหใหญจะทาํให
คนใหญกวา และทีส่ําคญัสรางใหผูทีก่ลามอบอาํนาจเปนผูนาํทีด่ขีึน้ 
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กฎข้อที่ 13 กฎแห่งการขยายพันธ์ุ

ผู้นําที่ดมีีหน้าที่สร้างผู้นํารุ่นใหม่

คําถาม : บคุคลทีน่กัศกึษาเหน็วาเปนผูนาํขึน้มาไดนั้น เพราะเหตุใด ? (วพิากษ)

ผูนาํสวนมากมกัเปนผูทีเ่คยทาํงานรวมกบัผูนาํคนกอนหนาเสมอ เขาไดรบัการสัง่สอนและรบัตนแบบมาเปนของ
ตนเอง เพราะผูนาํตองสรางผูนาํ

คําถาม : เหตใุด ผูนาํทกุคนจงึไมพฒันาผูนาํคนอืน่ขึ้นมา ? (วิพากษ)

ไมตระหนกัถงึคณุคาอนัมหาศาลในการสรางผุนาํ
มุงสรางผูตามมากเกินไป เพือ่เปนฐานตนเอง
ไมมอีงคความรูใดจะถายทอดคณะทาํงานของตนเอง
ไมมบีคุคลทีเ่หมาะสม
ไมมัน่ใจในความมัน่คงของตนเอง เปนตน

กฎข้อที่ 14 กฎแห่งความเช่ือม่ันศรัทธา

ผูตามจะเชือ่มัน่ในตวัผูนาํกอน แลวจึงเชือ่มัน่ในวิสยัทศันของผูนาํ

ในกรณขีอง มหาตมะคานธี (โมฮนัดัส กมุาร คานธี) ทีใ่ชวีธกีารตอสูแบบอหงิสา  
จนกระทัง่ไดรบัประเทศอนิเดยีไดรบีอิสระภาพจากการเปนประเทศใตอาณานิคมของประเทศองักฤษ 
และมหาตมะ คานธี กก็ลายเปนผนาํของประชาชนในภายหลงั เพราะการเปนผนาํของทานในและมหาตมะ คานธ กกลายเปนผนูาของประชาชนในภายหลง เพราะการเปนผนูาของทานใน
ครัง้นัน้ เปนอุทาหรณทีเ่ยีย่มยอดสาํหรบักฎแหงความเชือ่มัน่ศรทัธา และสามารถสรางแรงศรทัธา
ใหเกดิขึน้ในหมูประชาชนชาวอนิเดยีได และเขารวมในการเรยีกรองในครัง้นัน้

สําหรับเปนสิ่งจาํเปนทีผู่นาํจะตองสรางความเชื่อมัน่ใหเกดิขึน้ในหมูผูตาม และตองเปน
สิ่งทีม่ากอน “นโยบาย” ใด ๆ นีเ่ปนขอยกเวนสาํหรบักระบวนการเปนผูนาํ

กฎข้อที่ 14 กฎแห่งความเช่ือม่ันศรัทธา (ต่อ)

                                   ผู้นํา      +   วิสัยทศัน์       =      ผลลัพธ์

ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับ ผู้ นําคนใหม่

ตารางสรุปการยอมรับและยินยอมสนับสนุนผู้นํา

ผู้ตาม

ู

ไม่ยอมนบั ยอมรับ ผู้ นําคนใหม่

ยอมรับ ไม่ยอมรับ สร้างวิสยัทศัน์ใหม่

ยอมรับ ยอมรับ สนบัสนนุ/ตามผู้ นํา
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กฎข้อที่ 15 กฎแห่งชัยชนะ

ผูนาํยอมหาทางใหทมีงานไดรบัชยัชนะ (ประสบความสาํเรจ็ในเปาหมาย)

องคประกอบแหงชยัชนะ 3 ประการ ทีผู่นาํพงึระลกึอยูเสมอ ไดแก

1 มเีปาหมายอนัเดยีวกนั

ถาผูนาํมุงชยัชนะเพือ่ตวัเอง หมายความวา ผูนาํนัน้ไมยนือยูบนฐานของกฎแหงผูนาํ

 1. มเปาหมายอนเดยวกน 

 2. มทีกัษะที่หลากหลาย ทัง้ผูนาํและผูตาม

3. ผูนาํตองยดึมั่นในชยัชนะที่ตองการและกระตุนใหผูตามนาํความสามารถ
 ออกมาใชใหไดมากทีส่ดุ

กฎข้อที่ 16 กฎแห่งความยืดหยุ่น

ส่ิงหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดวา ในบางครั้งผูนําจําเปนตองอาศัยการยืดหยุนเพื่อกาวไปสู
เปาหมาย แตการยืดหยุนในกรณีที่วานี้ตางไปจากการตลบแตลง ปล้ินปลอน หรือการหลอกลวง 
และการยืดหยุนของผูนําท่ีดีจะตองตั้งอยูบนคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบดวยความจริงใจ 
และหมายถึงการปรับตัวใหเหมาะสมและรองรับใหเขากับสถานการณ และความยืดหยุนนี้สามารถ
แกปญหาที่ยากไดก ญ ก
ขอเทจ็จรงิเกีย่วกับความยดืหยุน

•  ทําใหผูนําดูดีขึ้นกวาท่ีเคยเปน เพราะความยืดหยุนมีสวนชวยเปล่ียนทัศนคติของคนม ี
ตอผูนําไดเปนอยางดี
• ความยืดหยุนชวยใหผูตามทํางานไดดีกวาเดิม
• การรักษาความยืดหยุนใหคงอยู งายกวาการท่ีพยายามจะสรางขึ้นมาใหม
• ความยืดหยุนเปนส่ือนําการเปล่ียนแปลงที่มีอานุภาพมากที่สุด 

กฎข้อที่ 17 กฎแห่งสิ่งที่ต้องทาํก่อน

การกําหนดเปาหมายของสิ่งทีจ่ะกระทาํกอนสิง่อืน่เปนแนวทางปฏิบตัขิองผูนาํทีด่ี

หลกัการปาเรโต (กฎ 20/80) 
หลกัการทีค่นพบโดย วิลเฟรโด ปาเรโต (Vilfredo Pareto) เมื่อป ค.ศ. 1895

ปาเรโตพิจารณาเห็นวา “คนสวนนอยที่สําคัญมาก” (vital few) มีเพียงรอยละ 20 และญ
“คนสวนมากที่สําคัญนอย” (trivial many)” มีอยูรอยละ 80 ของประชากรท้ังหมด

หลกั 3R
R1 สิง่จาํเปน (what is required?)
R2 สิง่ทีใ่หผลตอบแทนมากทีส่ดุ (What gives the greatest return)
R3 สิง่ทีใ่หรางวลัมากทีส่ดุ (What brings the greatest reward?)
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กฎข้อที่ 18 กฎแห่งการเสียสละ

ผู้นําจะต้องยอมเสียสละเพื่อส่ิงที่ดกีว่า 

การเสียสละเปนส่ิงท่ีอยูคูกับการเปนผูนําอยางแยกไมออก เปนกระบวนการที่ไมเคยหยุด
นิ่ง และเกิดขึ้นอยูเสมอ และไมไดเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพราะผูนําท่ีประสบความสําเร็จตองรักษา
ความคิดแหงการเสียสละเอาไวในใจตลอดเวลา ซึ่งบางครั้ง หากมีความจําเปนตองสละบทบาท
หนาท่ีของตนเองในฐานะผูนําเพื่อใหมีคนทีม่ีความสามารถมากกวาและพรอมกวาก็ควรเลือกที่จะ
ทํา เพราะการยึดโยงเอาไวโดยที่ไมสามารถนําพาใหเกิดผลบวกไดอีกตอไปนั้น ยอมสงผลเสียตอ
องคกร ผูตาม อยางเล่ียงไมได 

เมื่อบุคคลใดก็ตามมีความเปนผูนํา
เพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบจะเพิม่อยางไมลดละ 
และความคิดที่จะนึกถึงตนเองจะลดลด

การคิดถงึตนเอง

ความรับผิดชอบ

กฎข้อที่ 19 กฎแห่งเวลาที่เหมาะสม

เวลาทีเ่หมาะสมคือทกุสิง่ทกุอยาง
ผูนาํทีด่ตีองตระหนกัวา การจะนาํพาผูนาํออกสูสนามเมือ่ถงึเวลาเหมาะสมนัน้

สําคญัมากเทากบัการกาํหนดวาจะทําอะไรและจะกาวเดนิไปทางไหน

ป ี่ ิ ํ ใ  ี่รปูแบบและผลทเีกดิจากการกระทาํภายใตกฎเวลาทเีหมาะสม

1. กระทําไมถูกตองและเวลาไมเหมาะสม นําไปสูหายนะ

2. การกระทําท่ีถูกตองในเวลาท่ีไมเหมาะสม นําไปสูการตอตาน

3. การกระทําที่ไมถูกตองในเวลาท่ีเหมาะสม นําไปสูความผิดพลาด

4. การกระทําท่ีถูกตองในเวลาท่ีเหมาะสม นําไปสูความสําเร็จ

ปฏิบัติผิด
เวลาไมเหมาะสม

เสียหาย

ปฏิบัติดี
เวลาไมเหมาะสม

ตอตาน

การปฏิบตัิ

กฎข้อที่ 19 กฎแห่งเวลาที่เหมาะสม

ปฏิบัติผิด
เวลาเหมาะสม
ผิดพลาด

ปฏิบัติดี
เวลาเหมาะสม

สําเร็จ

จงั
หว
ะเ
วล
า
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กฎข้อที่ 20 กฎแห่งการเตบิโตแบบทวีคูณ

การเพ่ิมผู้ นําเป็นการสร้างความเติบโตแบบทวีคณู สร้างผลงานและผลสําเร็จได้มากขึน้
ผู้ นําสามารถใช้กฎนีใ้นการสร้างผู้ตามให้เป็นผู้ นําเชน่เดียวกบัตนได้เพ่ือท่ีผู้ นําใหม่ท่ีสร้าง

ขึน้มานัน้กลายเป็นผู้ช่วยตนเอง

ผู้ นําท่ีพฒันาผู้ตาม ผู้ นําท่ีพฒันาผู้ นํา

ผู้ นํา

ผู้ตาม

ผู้ นํา

ผู้ นํา

ผู้ นํา ผู้ นําผู้ตาม ผู้ตาม

ผู้ตาม ผู้ตาม ผู้ตาม ผู้ตาม

กฎข้อที่ 21 กฎแห่งมรดก

คุณคาทีถ่าวรของผูนาํ วดัไดจากทายาททีส่ืบตออาํนาจ

ทกุคนยอมตองมวีันทีต่องเลิกลาการทาํงานและเลกิไปในทีส่ดุ แตการทาํงานหลายๆ 
ดานไมสามารถทีจ่ะหยดุลงเมือ่ผูนําคนเกาเลกิทาํหรอืลาออกไป ดงันัน้ เพื่อใหมคีวามตอเนื่อง

่ ใ ้ ็ ไ ่และเกดิความยัง่ยนืในผลของงานนัน้ประสบความสาํเรจ็และสืบตอไป ผูนาํทีด่ีตองสรางผูนาํรุน
ใหมขึน้มาแทนตน เพราะนีเ่ปนสิง่ที่บงบอกถงึความยัง่ยนืไดมากที่สดุ และเปนการตดัสนิความ
เปนผูนาํคนกอนวาเปฯผุทีป่ระสบความสาํเรจ็ไดมากนอยแคไหนโดยการตดัสนิจากกฎแหงมรดกนี ้
เพราะคณุคาที่ยัง่ยนืจะถกูวดัจากทายาทผูนาํของตวัผูนาํเอง

สิง่ทีค่วรพงึจาํในฐานะผูนาํ

บคุลากรกําหนดศกัยภาพแหงความสําเรจ็ขององคกร

ความเปนกนัเองกําหนดขวญักําลงัใจขององคกร

โครงสรางองคกรกาํหนดขนาดขององคกรโครงสรางองคกรกาหนดขนาดขององคกร

วิสยัทศันกําหนดทศิทางขององคกร

ผูนํากําหนดความสาํเรจ็ขององคกร

จบการนําเสนอ


