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The power of after-training reinforcement program: 

การอบรมภาวะผูน้ าสองสามวัน อาจชว่ยใหค้นไดรั้บความรูถ้งึบทบาทหนา้ทีแ่ละคณุสมบตัทิีด่ ี(Know How) 

อยา่งไรกต็าม การทีจ่ะบอกวา่ คนๆหนึง่ มภีาวะผูน้ าหรอืไม ่ผูท้ีบ่อกไดด้ทีีส่ดุ ไมใ่ชผู่ส้อนในการอบรม ไมใ่ชต่วัผูเ้รยีน

เอง แตค่อืผูใ้ตบ้งัคับบญัชาหรอืผูต้ามของคนๆนัน้ในการท างานจรงิ  หมายถงึวา่ เขาไดล้งมอืปฏบิตั ิหรอืเปลีย่นแปลง 

พัฒนาภาวะผูน้ าของตนเอง (Show How) ใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์ในการน าผูใ้ตบ้งัคับบญัชาของเขาไดด้ว้ย  

ดร. มาแชล โกลดส์มทิ โคช้ผูบ้รหิารและภาวะผูน้ าระดบัโลก ไดศ้กึษาการพัฒนาภาวะผูน้ าขององคก์รยกัษ์

ใหญแ่ปดองคก์รดว้ยกนั หา้ในแปดองคก์รเนน้ไปทีก่ลุม่ผูน้ าทีม่ศีักยภาพสงู มผีูเ้ขา้รว่มการพัฒนาประมาณ 73 – 354 

คน อกีสามองคก์รไดร้วมผูบ้รหิารและผูจ้ัดการทัง้ระดบักลางและระดบัสงูในองคก์รเกอืบทัง้หมด ประมาณ 1,528 ถงึ 

6,478 คน  ในดา้นความหลากหลายของเชือ้ชาต ิมเีพยีงองคก์รเดยีวทีเ่ป็นผูบ้รหิารชาวอเมรกินัทัง้หมด นอกนัน้เป็น

องคก์รทีร่วมผูบ้รหิารและผูจ้ดัการจากประเทศตา่งๆ เขา้มารว่มในการพัฒนาดว้ย  ดร. มาแชล โกลดส์มทิ และทมีที่

ศกึษา ตอ้งการคน้หาวา่ อะไรทีจ่ะชว่ยใหก้ารพัฒนาภาวะผูน้ ามปีระสทิธผิล และท าใหพ้ฤตกิรรมผูน้ ามกีารพฒันา

และเปลีย่นแปลงอยา่งย ัง่ยนื  
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บทความ ภาวะผูน้ า โดย ดร. อจัฉรา จุย้เจรญิ 

 

หนึง่ในความหมายของ “ภาวะผูน้ า” คอืความสามารถในการ

ท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ โดยเฉพาะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเอง โดยสรา้งแรง

บนัดาลใจได ้และน าใหพ้วกเขาสามารถบรรลผุลลัพธข์องงานและองคก์ร

ได ้  “การพฒันาภาวะผูน้ า”  จงึเป็นเรือ่งทีอ่งคก์รใหค้วามส าคญั

อนัดับแรกๆ มาตลอด ภาวะผูน้ า สามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาได ้อยา่งไรก็

ตามหลากหลายองคก์ร ก็ยงัไมพ่อใจกบัประสทิธผิลของการพัฒนาใน

ดา้นนีม้ากนัก อกีทัง้เห็นวา่ เมือ่สง่คนไปเขา้อบรมแลว้ ไมเ่ห็นการ

เปลีย่นแปลงอยา่งไร หรอืบางคนกด็ขี ึน้พักเดยีว และกลบัไปเหมอืนเดมิ 
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สิง่ทีอ่งคก์รเหลา่นีม้คีลา้ยกนัคอื กอ่นการพัฒนา ไดม้กีารศกึษาลว่งหนา้ วา่ผูน้ าในองคก์รจะเผชญิ

ความทา้ทายอะไรบา้งทา่มกลางการเตบิโตหรอืการแขง่ขนัของธรุกจิ มกีารระบอุอกมากอ่นวา่ รปูแบบและ

พฤตกิรรมผูน้ าทีอ่งคก์รตอ้งการเป็นอยา่งไร และสอดคลอ้งกบัวสิยัทัศนข์ององคก์รหรอืไม ่จากนัน้ปรับใช ้

รปูแบบและพฤตกิรรมนีเ้ป็นแบบประเมนิ 360 องศา เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการพัฒนา ไดรั้บการประเมนิ 360 องศา 

จากคนรอบตวั หลังจากนัน้ใหแ้ตล่ะคนระบดุา้นทีต่นเองควรโฟกสัในการพัฒนา แตล่ะองคก์รมรีปูแบบการอบรม 

และการตดิตามผลทีต่า่งกนัไป   

 

ผลจากการศกึษาคร ัง้นี ้ใหบ้ทเรยีนทีส่ าคญัสามขอ้ คอื   

1. วธิกีารตดิตามผลทีไ่มถ่กูตอ้ง ท าใหก้ารพัฒนาลม้เหลวได ้ 

2. ค าตอบวา่ ควรใชโ้คช้ภายในหรอืภายนอกองคก์รดกีวา่  

3. การเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน (Learning to learn)  

 

หนึง่ การตดิตามผลทีถ่กูตอ้งมคีวามส าคญั แปดองคก์รยกัษ์ทีเ่ขา้รว่มการศกึษาครัง้นี ้มรีปูแบบการ

อบรมทีถ่งึแมจ้ะแตกตา่งกนั แตม่กีารกระตุน้การตดิตามผลทีเ่ป็นระบบ เชน่ องคก์รดา้นธรุกจิการเงนิแหง่หนึง่ 

หลังจากการอบรมภาวะผูน้ า 5 วัน จัดใหผู้จ้ดัการแตล่ะคนไดรั้บการโคช้จากหน่วยงานบรหิารทรัพยากรมนุษย ์  

สว่นอกีที ่เป็นธรุกจิเภสชัภณัฑแ์ละสขุภาพ  ผูเ้ขา้รว่มอบรมมตีัง้แตผู่บ้รหิารระดับสงู และผูจ้ัดการ รวมกวา่สอง

พันคน มกีารอบรมภาวะผูน้ า หนึง่วันครึง่ จากนัน้มทีีป่รกึษาจากภายนอกมาชว่ยกระตุน้และตดิตามผล  

 

เนือ่งจากภาวะผูน้ า เป็นเรือ่งของสมัพันธภาพระหวา่งผูน้ ากบัผูใ้ตบ้งัคับบญัชาและเพือ่นรว่มงาน ทกุ

องคก์รทีเ่ขา้รว่มจงึมกีารสนับสนุนใหผู้เ้ขา้อบรมทกุคนไดต้ดิตามผลดว้ยตนเอง  โดยการพดูคยุกบัเพือ่น

รว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ประมาณ 3 ถงึ 16 คน เพือ่ขอค าแนะน าดีๆ  และจากนัน้มกีารกลบัไปถามความ

คบืหนา้ วา่พวกเขาสงัเกตเห็นไดถ้งึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีผู่เ้ขา้อบรมเหลา่นีต้ัง้ใจหรอืไม ่ แตก่ไ็มใ่ชผู่เ้ขา้

อบรมทกุคนทีป่ฏบิตัติามวธิดีังกลา่วนี้ 
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ทมีศกึษาของ ดร. มาแชล โกลดส์มทิ ได ้

ส ารวจความเห็นของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาและเพือ่นรว่มงาน

ของผูเ้ขา้อบรม 11,480 คน  ในชว่ง 3 ถงึ 12 เดอืน 

หลังจากการอบรม รวมแลว้กวา่ 86,000 ค าตอบทีไ่ดรั้บ  

ผลทีอ่อกมาคอื ผูเ้ขา้อบรมทีต่ดิตามผลกบัเพือ่น

รว่มงานดงัทีก่ลา่วมาอยา่งสม า่เสมอ ไมว่า่จะเป็น

ในยโุรป อเมรกิา หรอืเอเชยี ไดร้บัการประเมนิวา่ 

การพฒันาของพวกเขามปีระสทิธผิล หรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงในทางทีด่ ี สว่นกลุม่ทีไ่มต่ดิตามผล

ดังกลา่วนี ้ไดรั้บการประเมนิวา่ตดิลบ และไมค่อ่ยมี

ประสทิธผิลในการพัฒนา  

บทเรยีนทีส่อง คอื การศกึษานีพ้บวา่ ไมว่า่จะ

เป็นโคช้มอือาชพีทีว่า่จา้งมาจากภายนอกองคก์ร หรอื

เป็นคนในองคก์รเอง ชว่ยกระตุน้การเปลีย่นแปลงในเชงิ

บวกไดเ้หมอืนๆกนั หากเป็นโคช้ในองคก์ร ประเด็นที่

ตอ้งระวังคอื การรักษาความลับ และการสรา้งความ

น่าเชือ่ถอืใหก้บัผูท้ีท่ าหนา้ทีโ่คช้ 

บทเรยีน ทีส่าม การเรยีนรูจ้ากการพดูคยุกบั

เพือ่นรว่มงาน และตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวาม 

ส าคญัมาก มอีงคก์รในกลุม่ศกึษานี ้ใชก้ารเรยีนรู ้

ดังกลา่ว โดยปราศจากรปูแบบอบรมทีเ่ป็นทางการ 

ปรากฏวา่ มผีลการพฒันาทีด่มีากไดเ้ชน่กนั     

หากองคก์รของทา่นก าลังการพัฒนาภาวะผูน้ า 

ใหผู้บ้รหิารและผูจ้ดัการในองคก์ร หากน าวธิกีารนีม้า

ปรับใช ้ ดฉัินเชือ่วา่ทา่นจะไดรั้บประโยชนไ์มน่อ้ยเลย   
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คณุสมบตัผิูน้ าแหง่อนาคต  

ปัจจบุนัผูบ้รหิารในองคก์รตา่งๆ เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วยิง่ขึน้ ดว้ยปัจจัยแวดลอ้มตา่งๆที่

ผลักดันการเปลีย่นแปลง เชน่ ววิัฒนาการของเทคโนโลย ีโลกาภวิตัน ์โครงสรา้งองคก์รทีซ่บัซอ้นมากขึน้ และ

การแขง่ขนัในสากล  สมรรถนะทีผู่บ้รหิารจ าเป็นตอ้งใชใ้นการน าทมีและองคก์รใหไ้ปสูค่วามส าเร็จทีย่ัง่ยนื จงึ

ปรับเปลีย่นไปเชน่กนั เชน่นัน้แลว้ เพือ่องคก์รจะไดพั้ฒนาภาวะผูน้ าไดท้ันกาล เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ภาวะ

ผูน้ าในยคุโลกาภวิตันท์ีม่ปีระสทิธผิลเป็นอยา่งไร 

 

ดร. มาแชล โกลดส์มทิ (Marshall Goldsmith) ปรมาจารยด์า้นภาวะผูน้ าและโคช้ผูบ้รหิารระดับสงู ที่

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นนักคดิตน้แบบ ทีม่ผีลงานพัฒนาภาวะผูน้ าอยา่งตอ่เนือ่ง ในปี ค.ศ. 1997 ทา่นและ

ทมีงานเริม่การวจิัยสมรรถนะของผูน้ าแหง่อนาคต (Global Leader of the Future)  

 

การวจัิยนีใ้ชเ้วลาสีปี่ เพือ่คน้หาค าตอบ ทีมุ่ง่หวังใหค้รบถว้นและใหไ้ดค้ณุคา่ดา้นความเป็นสากลให ้

มากทีส่ดุ เริม่จากสมัภาษณ์ CEO และผูบ้รหิารระดับสงูจากบรษัิททีไ่ดรั้บการจัดอนัดบัอยูใ่น Fortune 100 

เพือ่ใหไ้ดช้ือ่ของนักคดิดเีดน่ทีไ่ดรั้บการยอมรับวา่เชีย่วชาญทีส่ดุในดา้นภาวะผูน้ าระดับสากล ผลออกมาได ้18 

รายชือ่ เชน่ จอหน์ คอตเตอร ์(John Kotter)  วอรเ์ร็น เบนนสิ (Warren Bennis) เฮนร ีคสิซนิเจอร ์(Henry 

Kissinger) รวมถงึ ดร. โกลดส์มทิเอง และทา่นอืน่ๆ  ซึง่ตอ่มาไดร้ว่มกนัเสนอชดุสมรรถนะภาวะผูน้ าทีส่ าคญั 

15 ขอ้ดว้ยกนั  
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จากนัน้ทมีวจัิยไดส้มัภาษณ์และเก็บความคดิเห็นจากกลุม่ผูบ้รหิารและผูบ้รหิารสายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์รวม

อกี 500 คน ทีม่าจากองคก์รตา่งๆ 200 แหง่ ใน 6 ทวปี เพือ่ทดสอบชดุสมรรถนะดังกลา่ว สมรรถนะ Global 

Leadership Competency 15 ขอ้ดังกลา่ว หากแยกเป็นสองกลุม่ จะไดก้ลุม่ความสามารถเรือ่งงาน และ

ความสามารถเรือ่งคน ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศกึษานีไ้ดพ้บวา่ สมรรถนะทีม่แีนวโนม้วา่องคก์รจะตอ้งลงทนุและใหเ้วลาในการเตรยีมผูน้ าในยคุ

โลกาภวิตันนั์น้ มอียูห่า้ขอ้ดว้ยกนัคอื (1) การคดิดว้ยความรอบรูแ้ละมมุมองในระดับโลก  (2) การเห็นประโยชน์

และคณุคา่ดา้นความหลากหลาย (3) ดา้นความหลกัแหลมในเทคโนโลย ี(4) การสรา้งพันธมติร (5) การ

กระจายภาวะผูน้ า   การศกึษานีเ้ป็นผลดตีอ่การพัฒนาภาวะผูน้ า เพราะนอกจากท าใหอ้งคก์รไดเ้ตรยีมการ

ลว่งหนา้ไดแ้ลว้ ยงัมแีนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพราะเครือ่งมอืการประเมนิภาวะผูน้ า

ดังกลา่วไดรั้บการน ามาพัฒนาใหเ้ป็นแบบประเมนิ 360 องศา (Global Leader of The Future Assessment) 

 

 ดา้นงาน แบง่เป็นสองกลุม่คอื  

 การสรา้งความเชือ่ม ัน่ในความส าเร็จ มี

กลุม่ยอ่ย คอื ดา้นความหลกัแหลมใน

เทคโนโลย ีการท าใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจ 

และการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัให ้

องคก์ร   

 การเปลีย่นแปลงพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง มี

กลุม่ยอ่ยคอื มคีวามสนใจใฝ่รู ้พัฒนา

ศักยภาพตนเอง คาดการณ์และโอกาส

ขา้งหนา้ และน าการเปลีย่นแปลง 

 

 

ดา้นคน แบง่เป็นสามกลุม่คอื   

 การสือ่สาร แบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ยคอื คณุธรรม

ความซือ่ตรง การกระตุน้การสนทนาทีส่รา้งสรรค ์

และการสรา้งวสิยัทศันร์ว่ม 

 การสรา้งความผกูพนั รวมถงึ การพัฒนาบคุลากร 

การสรา้งพันธมติร และการกระจายภาวะผูน้ า  

 การสรา้งการมสีว่นรว่ม ทีป่ราศจากขอบเขต

จ ากดัทีไ่มจ่ าเป็น การมอบหมายงานแบบให ้

อ านาจตดัสนิใจดว้ย  การคดิดว้ยความรอบรูแ้ละ

มมุมองในระดับโลก และการเห็นประโยชนแ์ละ

คณุคา่ดา้นความหลากหลาย 

 

http://www.spg-asia.com/
http://www.spg-asia.com/assessment-center.htm


 

AcComm is Thailand Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith. 
www.spg-asia.com                      © 2017 Copyright  - AcComm & Image International                                                pg. 6 
                                                          Tel. (66) 2197 4588-9  Email. info@spg-asia.com 

LEADERSHIP DEVELOPMENT 

RESEARCH & DEVELOPMENT   

 

 
 
 
 
 
 
 

         หลมุพรางสูค่วามส าเร็จของผูน้ า 
 

หนังสอืตดิอนัดับขายดทีีส่ดุในสบิเอด็ประเทศ “What Got You Here Won’t Get You There” เขยีน

โดย ดร. มาแชล โกลดส์มทิ (Dr. Marshall Goldsmith)  ทีม่กีารแปลเป็นภาษาตา่งๆถงึ 28 ภาษา ชีใ้หเ้ห็น

หลมุพรางพฤตกิรรมและการวางตัวของผูบ้รหิาร 21 ขอ้ทีค่วรหยดุท า เพราะสามารถท าใหค้วามส าเร็จของ

ผูบ้รหิารสะดดุได ้ 

ดฉัินชอบประโยคทีท่า่นกลา่วถงึบอ่ยๆคอื “เราใชเ้วลามากมายในการสอนใหผู้น้ าทราบวา่ตอ้งท า

อะไร เราไมไ่ดใ้ชเ้วลามากพอในการบอกใหผู้น้ าทราบวา่ควรหยดุท าอะไร ครึง่หนึง่ของผูน้ าทีผ่มรูจ้กั 

ไมจ่ าเป็นตอ้งบอกพวกเขาเลยวา่เขาตอ้งท าอะไร เขาควรจะเรยีนรูว้า่ควรหยดุท าอะไรมากกวา่”  

21 พฤตกิรรม ที ่ดร. โกลดส์มทิ เขยีนไวม้ดีงันี ้

 

1. ตอ้งการเอาชนะในทกุๆเรือ่ง       

2. ใสค่วามคดิเห็นของตนมากไป ถงึแมไ้มจ่ าเป็น   

3. ตัดสนิและประเมนิผูอ้ ืน่จากมาตรฐานของตน  

4. ใหค้วามคดิเห็นแบบทิม่แทงใจผูฟั้ง  

5. ตดิพดูค าวา่  “ไม”่   “แต”่   “อยา่งไรกต็าม”   

เป็นนัยวา่  “อยา่งไรฉันก็ถกู คณุส ิทีผ่ดิ”  

6. ชอบคยุวา่ฉันนัน้แน่ขนาดไหน และท าไม 

ฉันฉลาดกวา่  

7. เก็บอารมณ์โกรธ ไมค่อ่ยได ้มกัพดูทัง้ทีโ่กรธ  

8. มองเห็นแตด่า้นลบ   

9. ปิดบงัขอ้มลูทีค่วรสือ่สารใหผู้อ้ ืน่ทราบ  

เพราะการมขีอ้มลูมากวา่คอืเหนอืกวา่  

10. ไมช่มเชยหรอืใหค้วามส าคญักบัผูอ้ ืน่เพยีงพอ  

11. อา้งถงึผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่เป็นผลงานตนเอง  

 

12. มขีอ้แกต้วัไดเ้สมอในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

13.  ขดุเรือ่งในอดตีมาต าหนซิ ้า 

14.  มคีนโปรด คนไมโ่ปรด ซึง่ไมเ่ป็นผลดตีอ่งาน

หรอืการพัฒนาตนเอง ท าใหก้ารพดูเอาอกเอา

ใจ เยนิยอส าคญักวา่ผลงาน  

15. ไมข่อโทษ ไมค่อ่ยรับผดิ   

16. ไดย้นิแตไ่มฟั่ง 

17. ไมแ่สดงความขอบคณุ 

18. ลงโทษผูน้ าสารมาให ้ทัง้ทีเ่ขาตัง้ใจชว่ย  

19. โยนความผดิใหผู้อ้ ืน่  

20. เปลีย่นไมไ่ด ้เพราะฉันเป็นแบบนี้  

21. ยดึตดิกบัการตอ้งบรรลเุป้าหมายใหไ้ด ้ 

ไมว่า่จะเสยีอะไรไป  

 

http://www.spg-asia.com/
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แนวคดิของ ดร.โกลดส์มทิ เป็นทีย่อมรับและมอีทิธพิลอยา่งมากในวงการการพัฒนาภาวะผูน้ าและการ

โคช้ผูบ้รหิาร   ดร. โกลดส์มทิ ไดถ้กูขนานนามวา่เป็นผูน้ าและนักคดิหนึง่ในหา้สบิคนทีม่ผีลงานในการเป็นที่

ปรกึษาใหก้บัผูน้ ามากมาย ทา่นไดรั้บการยกยอ่งจากหนังสอืพมิพ ์The Wall Street Journal วา่เป็นหนึง่ในสบิ

ผูท้ีใ่หค้วามรูแ้ละแนวทางการพัฒนาทีม่ปีระโยชนแ์กผู่บ้รหิารระดับสงู  ทา่นไดรั้บค าชมอกีมากมายจากนติยสาร

ตา่งๆ เชน่ Forbes,  Economic Times (India),  Economist (UK), Fast Company  มผีลงานการเขยีน

หนังสอืรว่มอกีสบิแปดเลม่ การพัฒนาภาวะผูน้ า เพือ่ใหผู้บ้รหิารกา้วผา่นหลมุพรางนีไ้ด ้ตดิตอ่แอคคอมฯ ผูแ้ทน

แหง่ประเทศไทย ในการพัฒนาภาวะผูน้ าของ ดร. มาแชล โกลดส์มทิ 

************************************ 

 

Training.  Coaching.  Consulting. 

Tel. (66) 2197 4588-9,  Email. info@spg-asia.com 

www.spg-asia.com 

 

 

Real leaders are not people who can point out what is wrong… 

Real leaders are people who make things better. 

- Marshall Goldsmith
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