
 

 

 

P R I N C I P L E S 

BY RAY DALIO 

 

 

 

เนือ้หาตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นท่ีสรุปมาจากหนงัสอื Principles: Life and Work โดย Ray 
Dalio หนงัสือขายดีประจ าปี 2017 จากการจดัอนัดบัของ New York Times 
Bestseller ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม เย่ียมชมได้ท่ี www.principles.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมจัดส่ง 
เดือนเมษายน 2562 

โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา 
ภายในกลุ่มสุดพเิศษ 

https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
http://www.principles.in.th/
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio
https://www.facebook.com/groups/principles.in.th
http://www.missiontothemoon.co/blog/articles/183
https://www.investing.in.th/product/66788/principles-by-ray-dalio


สรุปและตาราง 
ของหลักการชีวติ 

 

 คดิถงึตัวเองแล้วตัดสินใจว่า 1) คุณต้องการอะไร 2) ส่ิงที่ถูกต้อง   
คืออะไร และ 3) สิ่งที่คุณต้องท าเพื่อให้ได้ #1 ซึ่งเรารู้มาจาก #2  
และท ามันด้วยความนอบน้อมและใจที่เปิดกว้าง เพื่อที่คุณจะ 
ได้ให้ความส าคญักับความคดิที่ดีที่สุด 

บทน าของหลักการชีวติ 

 มองไปที่รูปแบบของส่ิงที่เกิดขึน้เหล่านัน้ว่ามันส่งผลอย่างไร   
กับคุณ เพื่อให้เข้าใจถงึความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกับผลที่ 
น าพาส่ิงเหล่านัน้มา และเรียนรู้หลักการในการจัดการกับมัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2: หลักการชีวติ 

1 โอบกอดและรับมือกับความจริง   

1.1 เป็นนักอภสัิจนิยม   

  a.  ความฝัน + ความเป็นจริง + ความมุง่มัน่ = ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ   

1.2 ความจริง – หรือจะให้ชัดเจนกว่านัน้คือ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ   

ความเป็นจริง เป็นรากฐานท่ีส าคัญส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ดี 

1.3  เป็นคนที่เปิดใจและโปร่งใสอย่างแท้จริง   

 a.  การเปิดใจและโปร่งใสอย่างแท้จริงนัน้ เป็นสิ่งมีคา่ท่ีประเมินคา่ไมไ่ด้เลย   

กบัการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 b.  อยา่ปลอ่ยให้ความกลวัในสิ่งท่ีคนอ่ืนคิดเก่ียวกบัคณุมาขวางทางคณุ    



 c.  การยอมรับความจริงอยา่งแท้จริง และความโปร่งใสอยา่งแท้จริง    

จะน ามาซึง่การท างานและความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายมากขึน้ 

1.4  มองไปท่ีธรรมชาตเิพ่ือเรียนรู้ว่าความจริงท างานอย่างไร   

 a.  อยา่ยึดตดิกบัมมุมองของคณุวา่สิ่งตา่งๆ "ควร" เป็นอยา่งไร    

เพราะคณุจะพลาดการเรียนรู้วา่จริงแล้วๆ สิ่งเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร  

 b.  สิ่งท่ี "ดี" ต้องด าเนินสอดคล้องไปตามกฎของความจริง และน าไปสู่   

วิวฒันาการตอ่สิ่งทัง้หลายทัง้ปวง และน่ีคือสิ่งท่ีได้รับการตอบแทนมากท่ีสดุ  

 c. วิวฒันาการคือพลงัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของจกัรวาล มนัเป็นสิ่งเดียวท่ี   

เป็นสิ่งถาวรและขบัเคล่ือนทกุสิ่งอยา่ง 

 d.  ไมป่รับตวัก็ต้องตาย   

1.5  วิวัฒนาการ คือความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด   

 a.  แรงจงูใจของแตล่ะคนต้องสอดคล้องไปกบัเปา้หมายของกลุม่   

 b.  ความจริง จะปรับทกุอย่างให้เหมาะสม ไมใ่ชแ่คต่วัคณุ   

 c.  การปรับตวั โดยผ่านการลองผิดลองถกู เป็นเร่ืองท่ีทรงคณุคา่ยิ่ง   

 d.  ตระหนกัวา่คณุคือทกุสิ่งทกุอยา่ง หรือไมไ่ด้เป็นอะไรเลย   

และตดัสินใจวา่คณุอยากเป็นอะไร  

 e.  คณุจะเป็นอะไรขึน้อยู่กบัวา่มมุของคณุเป็นอย่างไร   

1.6  เข้าใจบทเรียนพืน้ฐานของธรรมชาติ   

 a.  การท าให้วิวฒันาการพฒันาสงูสดุ   

 b.  จ าเอาไว้วา่ความส าเร็จต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด (No Pain, No Gain)    

 c.  มนัเป็นกฎพืน้ฐานของธรรมชาต ิการท่ีจะได้มาซึง่ความแข็งแกร่ง    

คณุต้องก้าวผ่านขีดจ ากดัก่อน ซึง่มนัก็คือความเจ็บปวด 

1.7  ความเจ็บปวด + การคิดทบทวน = การพัฒนา 

 a.  เลือกท่ีจะเจ็บปวดแทนท่ีจะหนีมนั   

 b.  ความรักท่ีเข้มงวด (Tough Love)   

1.8  พจิารณาผลกระทบล าดับที่สองและล าดับที่สามที่ตามมา   

1.9  เป็นเจ้าของผลลัพธ์ของตัวเอง   

1.10  มองดูเคร่ืองจักรจากมุมมองจากด้านบน   



 a.  ให้คดิวา่ตวัคณุเองเป็นเคร่ืองจกัรท่ีท างานภายในเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่อีกที    

และรู้วา่คณุมีความสามารถในการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรตา่งๆ ของคณุ 

เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดียิ่งขึน้  

 b.  เม่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัเปา้หมายคณุแล้ว คณุสามารถก าหนดได้ว่า   

จะปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรของคณุอยา่งไร  

 c.  ต้องแยกแยะบทบาทระหวา่งคณุในฐานะนกัออกแบบเคร่ืองจกัรของคณุ    

และคณุในฐานะท่ีเป็นคนงานในเคร่ืองจกัรนัน้  

 d.  ความผิดพลาดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุท่ีคนสว่นใหญ่ท า คือการไมม่องตวัเอง   

และคนอ่ืนๆ อยา่งตรงไปตรงมา ซึง่ท าให้พวกเขาต้องมาเจอกบัจดุอ่อน 

ของตวัเองและคนอ่ืนๆ ตลอดเวลา  

 e.  คนท่ีประสบความส าเร็จ คือคนท่ีสามารถก้าวข้ามตวัเองไปและมองสิ่งตา่งๆ    

อยา่งตรงไปตรงมา และจดัการให้สิ่งตา่งๆ เป็นไปอยา่งท่ีเขาต้องการ  

 f.  การขอให้คนท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีคณุไมเ่ก่งมาชว่ยเหลือคณุนัน้เป็นทกัษะ   

ท่ีเย่ียมยอด ซึง่ไมว่า่ยงัไงก็ตาม คณุควรจะต้องพฒันาทกัษะเหลา่นีข้ึน้มาให้ได้  

มนัจะเหมือนเป็นชดุเกราะปอ้งกนัไมใ่ห้คณุท าสิ่งท่ีคณุไม่ควรท า  

 g.  เพราะวา่มนัยากท่ีจะมองคนๆ หนึง่อย่างถกูต้องทัง้หมด คณุจงึต้องพึง่ข้อมลู   

จากคนอ่ืนๆ และหลกัฐานทัง้หมดท่ีคณุมี วา่คนๆ นัน้แท้จริงแล้วเป็นอยา่งไร  

 h.  ถ้าคณุเปิดใจมากพอและตัง้ใจจริง คณุก็เกือบจะได้ในสิ่งท่ีคณุต้องการแล้ว   

 

2 ใช้วธีิการ 5 ขัน้ตอน เพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวติ   

2.1 มีเป้าหมายท่ีชัดเจน   

a.  จดัล าดบัความส าคญั: แม้วา่คณุจะสามารถมีแทบทกุสิ่งอยา่ง   

ท่ีคณุต้องการได้ แตค่ณุไมส่ามารถมีทกุสิ่งทกุอย่างท่ีคณุต้องการได้ 

b.  อยา่สบัสนระหว่างเปา้หมายกบัความอยาก    

c.  ตดัสินใจวา่อะไรคือสิ่งท่ีคณุต้องการในชีวิต โดยการหาจดุท่ีเหมาะสม   

ระหวา่งเปา้หมายของคณุ กบัความอยากของคณุ  

d.  อยา่ตดิกบัดกัของความส าเร็จของตวัเอง    



e.  อยา่คดิวา่เปา้หมายท่ีคณุต้องการนัน้เป็นไปไมไ่ด้   

f.  จงจ าไว้วา่ความคาดหวงัท่ีดีสร้างความสามารถท่ียอดเย่ียมขึน้มา    

g.  แทบจะไมมี่อะไรหยดุให้คณุไมส่ามารถประสบความส าเร็จได้    

ถ้าหากคณุมี 1) ความยืดหยุ่น 2) ความรับผิดชอบตอ่ตวัเอง  

h.  การรู้วิธีจดัการกบัความล้มเหลวของคณุเป็นสิ่งส าคญัพอๆ กนั   

กบัการเรียนรู้วิธีในการก้าวไปข้างหน้า 

2.2  ระบุปัญหาและอย่าทนกับปัญหาเหล่านัน้   

a.  มองปัญหาท่ีเจ็บปวดว่ามนัคือสิ่งท่ีจะชว่ยปรับปรุงศกัยภาพ   

ท่ีมนัก าลงักรีดร้องใส่คณุ  

b.  อยา่หลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากบัปัญหา เพราะว่าสิ่งเหลา่นีล้้วนแตเ่ป็น   

รากฐานของความจริงท่ีไมค่อ่ยนา่ดเูทา่ไหร่  

c.  ระบปัุญหาของคณุให้ชดั    

d.  อยา่สบัสนระหว่าง สาเหตขุองปัญหากบัปัญหาท่ีแท้จริง    

e.  แยกแยะปัญหาใหญ่ๆ ออกจากปัญหาเล็กๆ    

f.  เม่ือคณุระบปัุญหาได้ อยา่ทนกบัมนั   

2.3  วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาต้นเหตุที่แท้จริงของมัน   

a.  มุง่เน้นไปท่ี "คืออะไร" ก่อนท่ีจะคดิว่า "จะท าอยา่งไรกบัมนั"    

b.  แยกแยะมลูเหตใุกล้ชิดออกจากต้นตอของปัญหา    

c.  การได้รู้จกัใครสกัคนจริงๆ (รวมถึงตวัคณุเองด้วย) ก็จะท าให้คณุรู้ว่า   

คณุสามารถคาดหวงัอะไรจากคนเหล่านัน้ได้บ้าง  

2.4  ออกแบบแผนงาน    

a.  มองไปข้างหลงัก่อนจะก้าวไปข้างหน้า    

b.  ให้คดิวา่ปัญหาตา่งๆ มนัคือชดุของผลผลิตท่ีมาจากเคร่ืองจกัรของคณุ    

c.  จงจ าไว้วา่มนัมีเส้นทางมากมายท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายของคณุได้    

d.  คดิซะว่าแผนของคณุก็เหมือนกบับทภาพยนตร์ท่ีเห็นว่า   

ใครท าอะไรในชว่งเวลาตา่งๆ  

e.  เขียนแผนการของคณุให้ทกุๆ คนเห็นและสามารถวดัความก้าวหน้าของคณุได้    



f.  จ าเอาไว้วา่มนัไมไ่ด้ใช้เวลามากเพ่ือจะออกแบบแผนงานท่ีดี    

2.5  ผลักดันให้เสร็จสิน้   

a.  นกัวางแผนผู้ยิ่งใหญ่ท่ีไมไ่ด้ท าตามแผนของเขานัน้ล้วนย ่าอยูก่บัท่ี    

b.  นิสยัการท างานท่ีดีนัน้มกัจะได้รับการประเมินคา่ต ่าเกินไป    

c.  สร้างตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนเพ่ือให้แนใ่จวา่คณุก าลงัด าเนินตามแผนการของคณุ    

2.6  จ าเอาไว้ว่าจุดอ่อนไม่ได้ส าคัญอะไรถ้าคุณสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ได้   

a.  มองไปท่ีรูปแบบของความผิดพลาดของคณุ และระบวุ่าขัน้ตอนไหน   

ในทัง้ 5 ขัน้ตอนท่ีคณุมกัจะล้มเหลว  

b.  คนทกุคนต้องมีอยา่งน้อยหนึ่งสิ่งส าคญัท่ีคอยขดัขวางไมใ่ห้พวกเขา   

สามารถประสบความส าเร็จได้ จงหามนัให้เจอและหาทางจดัการกบัมนั  

2.7  ท าความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการคิดและความอ่อนน้อมถ่อมตน   

ของตัวเองและผู้อ่ืน  

 

3 การเป็นคนที่เปิดใจอย่างแท้จริง   

3.1  รู้จักอุปสรรคทัง้สองประการในตัวคุณ   

a.  เข้าใจอีโก้ในตวัคณุ    

b.  มี “คณุ” สองคนสู้กนัเพ่ือควบคมุคณุอยู่    

c.  เข้าใจจดุบอดของตนเอง    

3.2  ฝึกตนเองให้เป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ๆ   

a.  เช่ืออย่างจริงใจวา่คณุไมส่ามารถรู้วิธีหรือเส้นทางท่ีดีท่ีสดุ    

และรู้ดีวา่การจดัการกบัสิ่งท่ี “ไมรู้่” ส าคญักว่าสิ่งท่ีคณุรู้อยูแ่ล้ว  

b.  ตระหนกัไว้วา่การตดัสินใจ จะประกอบด้วยสองขัน้ตอน    

คือเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด แล้วค่อยตดัสินใจ  

c.  อยา่กงัวลกบัการท าให้ตวัเองดดีู จงกงัวลกบัการบรรลเุปา้หมาย    

d.  ตระหนกัไว้วา่คณุไมส่ามารถน าเสนอความคดิได้ หากคณุไมเ่ปิดใจและเรียนรู้    



e.  ตระหนกัวา่เพ่ือให้ได้มมุมองท่ีมาจากการมองเห็นสิ่งตา่งๆ ผา่นสายตาของผู้ อ่ืน    

คณุต้องหยดุการตดัสินคนอ่ืนชัว่คราว – มีเพียงการเอาใจเขามาใสใ่จเราเทา่นัน้ท่ี

สามารถประเมินมมุมองของผู้ อ่ืนได้อยา่งถกูต้อง  

f.  จ าไว้วา่คณุก าลงัมองหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ มนัไมง่่ายท่ีค าตอบท่ีดีท่ีสดุจะมาจาก   

ความคดิของคณุเพียงคนเดียว  

g.  ท าให้ชดัเจนเม่ือไหร่ก็ตามท่ีโต้แย้งกนัหรือก าลงัท าความเข้าใจในบางสิ่ง    

และสิ่งนัน้คือสิ่งท่ีเหมาะสมกบัทัง้ความเช่ือของคณุและคนอ่ืน  

3.3  ช่ืนชมในศิลปะของการไม่เหน็ด้วยอย่างมีวิจารณญาณ   

3.4  พจิารณามุมมองของคนท่ีน่าเช่ือถือซึ่งเหน็ต่างกับคุณ    

a.  วางแผนส าหรับสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ เพ่ือให้มนัออกมาดีท่ีสดุ    

3.5  เข้าใจถงึคุณลักษณะของคนท่ีปิดใจและเปิดใจ    

3.6  เข้าใจถงึวิธีที่จะท าให้คุณเปิดใจอย่างแท้จริง   

a.  ใช้ความเจ็บปวดเป็นตวัน าทางไปสูก่ารย้อนมองตวัเองอย่างมีคณุภาพ    

b.  เปิดใจให้เป็นนิสยั    

c.  รู้จกัจดุบอดของตวัเอง    

d.  ถ้าเกิดวา่คนท่ีคณุเช่ือถือจ านวนมากพดูตรงกนัวา่คณุก าลงัท าบางอยา่งผิด    

และคณุคือคนเดียวท่ีไมเ่ห็นวา่มนัเป็นเชน่นัน้ นัน่อาจเป็นเพราะวา่คณุอคต ิ 

e.  นัง่สมาธิ    

f.  พิจารณาจากหลกัฐาน และสง่เสริมให้ผู้ อ่ืนท าตามเชน่กนั    

g.  ท าทกุอยา่งท่ีท าได้เพ่ือชว่ยให้ผู้ อ่ืนเปิดใจ    

h.  ใช้เคร่ืองมือการตดัสินใจโดยอ้างอิงจากหลกัฐาน    

i.  รู้วา่ควรจะหยดุตอ่สู้ตอนไหนและศรัทธาในกระบวนการตดัสินใจของคณุ   

 

4 เข้าใจว่าคนแต่ละคนมีการเช่ือมโยงของสมองที่แตกต่างกัน   

4.1  เข้าใจถงึพลังท่ีมาจากการรู้ว่าสมองของคุณและคนอ่ืนถูก    

“เช่ือมโยง” ไว้อย่างไร 



a.  เราเกิดมาพร้อมกบัคณุลกัษณะท่ีสามารถชว่ยเราหรือท าร้ายเราได้    

ทัง้นีม้นัขึน้อยู่กบัการประยกุต์ใช้  

4.2  การท างานและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งท่ีดี   

ท่ีเราเลือกส าหรับตัวเราเองเท่านัน้ แต่มันได้ถูกเข้าโปรแกรม 

ทางพันธุกรรมในตัวเราไว้แล้ว  

4.3  ท าความเข้าใจในการต่อสู้ของสมอง และวิธีการควบคุมมันเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ี    

“คุณ” ต้องการ  

a.  จงตระหนกัไว้วา่ จิตส านกึก าลงัตอ่สู้กบัจิตใต้ส านึก    

b.  รู้ไว้วา่ การตอ่สู้ ท่ีตอ่เน่ืองท่ีสดุ คือ ระหวา่งความรู้สกึและความคดิ    

c.  ปรับความรู้สึกและความคิดของคณุ    

d.  เลือกนิสยัของคณุให้ดี    

e.  ฝึก "ตวัคณุในระดบัลา่ง" ด้วยความเมตตาและความเพียร   

เพ่ือสร้างนิสยัท่ีถกูต้อง  

f.  ท าความเข้าใจกบัความแตกตา่งระหวา่งความคดิจากสมองซีกขวา   

และสมองซีกซ้าย  

g.  ท าความเข้าใจวา่ สมองสามารถเปล่ียนหรือไมส่ามารถเปล่ียนแปลง   

ได้ขนาดไหน  

4.4  ค้นหาว่าคุณและคนอ่ืนๆ เป็นอย่างไร   

a.  กลุม่ Introvert และ Extrovert    

b.  การหยัง่รู้ (Intuiting) และการรู้สกึ (Sensing)    

c.  ความคดิ (Thinking) และความรู้สกึ (Feeling)    

d.  การวางแผน (Planning) และการรับรู้ (Perceiving)    

e.  ผู้สร้าง (Creators) นกักลัน่กรอง (Refiners) นกัก้าวหน้า (Advancers)    

นกัปฏิบตักิาร (Executors) และผู้ ท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexors) 

f. การมุง่เน้นไปท่ีงาน เทียบกบั การมุง่เน้นไปท่ีเปา้หมาย    

g.  รายละเอียดบคุลิกภาพในท่ีท างาน    

h.  Shapers (นกัปัน้) คือกลุม่คนท่ีสามารถเปล่ียนจากการสร้างภาพในใจ   

ไปสูก่ารกระท าให้เป็นจริงได้  



4.5  การวางคนที่เหมาะสมลงในบทบาทที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย   

ของคุณ คือกุญแจสู่ความส าเร็จในส่ิงท่ีคุณเลือกท่ีจะบรรลุให้ส าเร็จ  

a.  จดัการกบัตวัเองและก ากบัคนอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีคณุต้องการ   

 

5 เรียนรู้วธีิการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ   

5.1  จงตระหนักว่า 1) อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการตัดสินใจที่ดีคืออารมณ์   

ในทางลบ และ 2) การตัดสินใจประกอบด้วยสองขัน้ตอน (เร่ิมจากการ 

ศึกษาหาข้อมูลก่อน แล้วจึงตัดสินใจ)  

5.2  สังเคราะห์เหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึน้    

a.  หนึง่ในการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีคณุสามารถท าได้ ก็คือการปรึกษาให้ถกูคน    

b.  อยา่เช่ือทกุอยา่งท่ีคณุได้ยิน    

c.  ทกุอย่างล้วนดใูหญ่ขึน้ เม่ือมองมนัจากระยะประชิด    

d.  สิ่งท่ีใหมม่กัถกูประเมินคา่ให้สงูเกินจริงเม่ือเทียบกบัสิ่งท่ีดี    

e.  อยา่เค้นจดุมากเกินไป    

5.3  สังเคราะห์เหตุการณ์ตามช่วงเวลา   

a.  จ าข้อมลูเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลง ระดบัของสิ่งตา่งๆ    

และความสมัพนัธ์ระหวา่งพวกมนัไว้  

b.  ไมต้่องแมน่ย ามากนกั    

c.  จ ากฎ 80/20 ไว้ และรู้วา่ 20 เปอร์เซ็นต์นัน้คืออะไร    

d.  เป็นคนท่ีไมส่มบรูณ์แบบ    

5.4  หาระดับของมุมมองอย่างมีประสิทธิภาพ    

a.  ใช้ค าวา่ “ด้านบนของเส้น” กบั “ด้านลา่งของเส้น” เพ่ือบรรทดัฐานวา่   

การสนทนานีอ้ยูร่ะดบัไหน   

b.  จ าไว้วา่การตดัสินใจต้องท าในระดบัมมุมองท่ีเหมาะสม แตก็่ควรจะ   

สอดคล้องกนักบัระดบัอ่ืนๆ ด้วย  

5.5  ตรรกะ เหตุผล และสัญชาตญาณของคุณ คือเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการ   

สังเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจว่าควรจะท าอย่างไรต่อไป  



5.6  ท าการตัดสินใจโดยการค านวณค่าความคาดหวัง (Expected Value)   

a.  การเพิ่มความน่าจะเป็นท่ีจะถกูต้องนัน้ส าคญัมาก แม้วา่มีความนา่จะเป็น   

ท่ีจะถกูต้องอยู่แล้วก็ตาม  

b.  การรู้วา่เม่ือไหร่ท่ีไมค่วรจะวางเดมิพนั มีความส าคญัพอๆ กบัการรู้ว่า   

ควรจะวางเดมิพนัเทา่ไหร่  

c.  ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุคือตวัเลือกท่ีมีข้อดีมากกวา่ข้อเสีย แตไ่มใ่ชต่วัเลือก   

ท่ีไมมี่ข้อเสียเลย  

5.7  จัดล าดับความส าคัญโดยการช่ังน า้หนักค่าของข้อมูลเพิ่มเตมิ    

เทียบกับค่าเสียโอกาสของการท่ีไม่ตัดสินใจ   

a.  “จดุท่ีต้องท า” ของคณุ ต้องอยูเ่หนือและถกูท าก่อน “จดุท่ีอยากท า”    

b.  มีโอกาสท่ีคณุจะไมมี่เวลาจดัการกบัสิ่งท่ีไมส่ าคญั ซึง่มนัจะดีกวา่การท่ี   

คณุไมมี่เวลาจดัการกบัสิ่งท่ีส าคญั  

c.  อยา่เข้าใจผิดว่าความเป็นไปได้คือความนา่จะเป็น    

5.8  ท าให้มันง่ายขึน้!    

5.9  ใช้หลักการ    

5.10  ความน่าเช่ือถือของการตัดสินใจของคุณ    

5.11  แปลงหลักการของคุณให้เป็นขัน้ตอน (อัลกอริทมึ) และใช้คอมพวิเตอร์   

เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ  

5.12  อย่าไว้ใจปัญญาประดษิฐ์ (Al) โดยไม่ได้เข้าใจถงึกลไกการท างาน   

ของมันอย่างแท้จริง  
 

 

 

 

 

 

 



สรุปและตาราง 
ของหลักการการท างาน 

 

ผมไดร้วบรวมสรุปและตารางของหลกัการการท างาน (Work Principles) ทีค่ณุสามารถเลือกไดว่้าจะคน้หาเฉพาะหวัข้อที่
น่าสนใจแลว้ข้ามเนือ้หาทัง้หมดไปก็ได ้หรือจะขา้มส่วนนีแ้ลว้อ่านเนือ้หาต่อตามปกติไดต้ัง้แต่หนา้   เป็นตน้ไป 

ส่วนที่ 3: หลักการการท างาน 

 องค์กรเป็นเคร่ืองจักร ที่ประกอบด้วยสองส่วนหลัก    
คือวัฒนธรรม และคน 

a.  องค์กรท่ีดีเลิศจะมีทัง้คนท่ีดีเลิศและวฒันธรรมท่ีดีเลิศ   
b.  คนท่ีดีเลิศจะมีทัง้คณุลกัษณะท่ีเป็นเลิศและขีดความสามารถท่ีเป็นเลิศ   
c.  วฒันธรรมท่ีดีเลิศจะน าปัญหาและความไมเ่ห็นด้วยตา่งๆ ให้ปรากฏออกมา   

และแก้ไขมนัให้ดี และผู้คนยงัช่ืนชอบการจินตนาการและการสร้างสิ่งท่ีเป็นเลิศ 

ท่ียงัไมเ่คยมีใครสร้างมาก่อน 

 ความรักที่เข้มงวด (Tough Love) ก่อให้เกดิผลงานที่ยอดเยี่ยม   
และความสัมพนัธ์ที่ดีเลิศ 

a.  จะยอดเย่ียมได้ ต้องไมป่ระนีประนอมตอ่สิ่งท่ีไมอ่าจประนีประนอมได้   

 การให้น า้หนักความน่าเชื่อถือตามหลักความสามารถนิยม    
(Believability-Weighted Idea Meritocracy) เป็นระบบที่ดีที่สุด 
เพื่อการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

 ท าให้ Passion และงานของคุณเป็นสิ่งเดียวกัน และท าร่วมกับ   
คนที่คุณอยากอยู่ด้วย 

 



การเฟ้นหาวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ . . . 
  

1 เช่ือในความจริงอย่างแท้จริงและความโปร่งใสอย่างแท้จริง   

1.1 ตระหนักว่าไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวจากการรู้ความจริง   

 1.2 จงซ่ือตรงและเรียกร้องความซ่ือตรงจากผู้อ่ืน   

  a.  ไมว่ิจารณ์หรือกล่าวโทษกนัลบัหลงั แตใ่ห้กระท าโดยซึง่หน้า   

b. ไมป่ลอ่ยให้ความจงรักภกัดีตอ่คน ขดัขวางวิถีแหง่ความจริง   

และความสขุขององค์กร 

1.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าใจว่าอะไรเหมาะสม    

และไม่มีใครมีสิทธิสนับสนุนความคิดเหน็ส าคัญโดยไม่แสดงตัวออกมา 

a.  แสดงความคิดเห็น แสดงความรับผิดชอบ หรือออกไป   

b. เปิดกว้างเตม็ท่ี   

c.  อยา่ซ่ือกบัความไมซ่ื่อสตัย์   

1.4 โปร่งใสอย่างแท้จริง   

  a.  ใช้ความโปร่งใสเพ่ือชว่ยให้เกิดความยตุธิรรม   

b. เปิดเผยสิ่งท่ียากจะเปิดเผยมากท่ีสดุ   

c.  ข้อยกเว้นของความโปร่งใสอยา่งแท้จริงท่ีเกิดขึน้ไมบ่อ่ย   

d.  ต้องแนใ่จวา่คนท่ีได้รับความโปร่งใสอยา่งแท้จริงจะตระหนกัถึง   

ความรับผิดชอบของตนในการจดัการเร่ืองนีไ้ด้ดีและชัง่ใจอยา่งชาญฉลาด 

e. มอบความโปร่งใสให้คนท่ีจดัการได้ดี และไมม่อบให้กบัคนท่ีจดัการได้ไมดี่    

หรือไมก็่ขจดัคนเหล่านัน้ออกไปจากองค์กร 

f.  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูละเอียดอ่อนให้คูแ่ขง่ขององค์กร   

1.5 ความสัมพันธ์ที่มีความหมายและการท างานที่มีความหมายจะส่งเสริม   
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีความจริงและความโปร่งใส 
อย่างแท้จริงมาสนับสนุน 

 



2 ปลูกฝังการท างานที่มีความหมายและความสัมพนัธ์ที่มีความหมาย   

2.1 จงรักภักดีต่อภารกิจที่มีร่วมกัน ไม่ใช่กับคนที่ไม่ปฏิบัตติาม   

 2.2 มีความชัดเจนในข้อตกลง   

  a.  ท าให้คนรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา    

  b.  ท าให้คนเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งความเป็นธรรมกบัความเอือ้อาทร    

  c.  รู้วา่เส้นแบง่อยู่ตรงไหนและเลือกอยูด้่านของความยตุธิรรม    

  d.  การจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับการท างาน   

2.3 ยอมรับว่าขนาดขององค์กรอาจเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่มีความหมาย   

2.4 พงึจ าไว้ว่าคนส่วนใหญ่จะแสร้งว่าท าเพื่อผลประโยชน์ของคุณ   

ในขณะที่ท าเพื่อตัวเอง 

2.5 เหน็คุณค่าของคนซ่ือสัตย์ที่มีความสามารถ และจะปฏิบัตต่ิอคุณอย่างดี   

แม้ในขณะท่ีคุณไม่ได้ตรวจสอบ 

 

3 สร้างวฒันธรรมที่ยอมรับการท าผิดพลาด    

แต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนัน้ 

3.1 ยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวิวัฒนาการ   

ตามธรรมชาต ิ

  a.  ล้มเหลวอยา่งชาญฉลาด   

  b.  อยา่รู้สึกไมดี่กบัความผิดพลาดของตวัเองและของคนอ่ืน จงรักความผิดพลาด!   

3.2 อย่ากังวลกับการดูดี จงกังวลถงึการบรรลุเป้าหมายของตัวเอง   

a.  มีความสขุแม้ต้องเจอกบั “ค าติ” และ “ค าชม” และก้าวตอ่ไปด้วย    

“ความถกูต้อง” และ “ความไมแ่นน่อน” 

3.3 สังเกตรูปแบบของความผิดพลาดเพ่ือดูว่าเกิดขึน้เพราะจุดอ่อนหรือไม่   

 3.4 อย่าลืมคิดทบทวนเม่ือรู้สึกเจ็บปวด   

  a.  คดิทบทวนตวัเองและให้พนกังานของคณุคิดทบทวนตวัเองด้วย   

  b.  รู้วา่ไมมี่ใครมองตวัเองโดยไมล่ าเอียง   

  c.  ชีใ้ห้เห็นและสง่เสริมคณุคา่ของการเรียนรู้จากความผิดพลาด   



3.5 รู้ว่าความผิดพลาดประเภทใดท่ียอมรับได้และประเภทใดท่ียอมรับไม่ได้    

และไม่ยอมให้ท าในสิ่งท่ีไม่อาจยอมรับได้ 

 

4 ค้นหาและคงอยู่ในความสอดประสาน   

4.1 ยอมรับว่าความขัดแย้งมีความส าคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดี เน่ืองจาก   

เป็นวิธีที่คนจะใช้ตัดสินได้ว่าหลักการต่างๆ มีความสอดคล้องและ 

ยุตคิวามขัดแย้งได้หรือไม่ 

a.  ใช้เวลาและพลงังานทุม่เทให้กบัการค้นหาความสอดประสาน    

เพราะเป็นการลงทนุท่ีดีท่ีสดุท่ีคณุจะท าได้ 

4.2 เข้าใจวิธีการสอดประสานและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์   

a.  เปิดเผยสิ่งท่ีอาจไมส่อดคล้องกนั   

b.  แยกแยะความแตกตา่งระหว่างข้อร้องเรียนท่ีไร้ประโยชน์กบัข้อร้องเรียน   

ท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุง 

c.  จ าไว้วา่ทกุเร่ืองราวมีอีกด้านหนึง่   

4.3 เปิดใจกว้างและแสดงความแน่วแน่ในเวลาเดียวกัน   

a.  แยกแยะคนใจกว้างออกจากคนใจแคบ    

b. อยา่ข้องแวะกบัคนใจแคบ    

c.  ระวงัคนท่ีคดิว่าเป็นเร่ืองนา่อายท่ีไมรู้่    

d.  ท าให้แนใ่จว่าคนท่ีมีอ านาจจะเปิดใจกว้างตอ่ค าถามและค าตชิมจากคนอ่ืน    

e.  ตระหนกัวา่การสร้างความสอดประสานเป็นความรับผิดชอบแบบสองทาง    

f.  สนใจสาระมากกวา่รูปแบบ    

g.  จงมีเหตผุลและคาดหวงัเหตผุลจากคนอ่ืน    

h.  การให้ค าแนะน าและการตัง้ค าถามไมเ่หมือนกบัการวิจารณ์    

ดงันัน้อยา่ท าราวกบัเป็นการวิจารณ์ 

4.4 ถ้าเป็นการประชุมที่คุณต้องด าเนินการ จงควบคุมการสนทนา   

a.  ท าให้ชดัเจนวา่ใครเป็นผู้ควบคมุการประชมุและใครเป็นผู้ได้ประโยชน์    

b.  จงชดัเจนในสิ่งท่ีจะพดูเพ่ือหลีกเล่ียงความสบัสน    



c.  ระบใุห้ชดัเจนวา่คณุจะส่ือสารประเภทใด โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงค์   

และล าดบัความส าคญั  

d.  น าการอภิปรายโดยแสดงความคดิอยา่งแนว่แนแ่ละเปิดใจกว้าง    

e.  ควบคมุการสนทนาระดบัตา่งๆ    

f.  ระวงั “การออกนอกประเด็น”    

g.  บงัคบัใช้การสนทนาท่ีมีตรรกะเหตผุล    

h.  อยา่ลืมมอบหมายความรับผิดชอบสว่นบคุคลผา่นการตดัสินใจของกลุม่    

i.  ใช้ “กฎ 2 นาที” เพ่ือหลีกเล่ียงการขดัจงัหวะอยา่งตอ่เน่ือง    

j.  ระวงั “Fast Talker” (นกัพดูเร็ว)    

k.  บรรลผุลส าเร็จในการสนทนา    

l.  ใช้การส่ือสารให้เป็นประโยชน์   

4.5 การร่วมมือกันท่ียอดเย่ียมให้ความรู้สึกเหมือนเล่นดนตรีแจ๊ส   

a.  1+1=3   

b.  3 ถึง 5 ได้มากกว่า 20   

4.6 เม่ือได้แนวร่วมแล้ว จงถนอมไว้   

4.7 ถ้าพบว่าคุณไม่อาจไกล่เกล่ียความแตกต่างที่ส าคัญได้    

โดยเฉพาะค่านิยม ลองพิจารณาว่าความสัมพันธ์นัน้มีคุณค่าพอ 

ที่จะรักษาไว้หรือไม่ 

 

5 การตัดสินใจจากการให้น า้หนักตามความน่าเชื่อถือ   

5.1 ตระหนักว่าการมีระบบความสามารถนิยมที่มีประสิทธิภาพ    

ต้องค านึงถงึคุณค่าความคิดของแต่ละคน 

a.  ถ้ายงัไมส่ามารถท าอะไรได้ส าเร็จ จงอยา่คิดวา่จะสามารถบอกคนอ่ืนได้   

วา่ควรท าอยา่งไร 

b.  ทกุคนมีความคดิเห็นและบอ่ยครัง้มกัจะไมดี่   

5.2 มองหาคนที่น่าเช่ือถือที่สุดที่มีความคิดแตกต่างจากคุณให้พบ    

แล้วพยายามท าความเข้าใจเหตุผลของพวกเขา 



a.  พิจารณาความนา่เช่ือถือของคนเพ่ือประเมินความเป็นไปได้วา่ความคดิเห็น   

ของพวกเขาดี  

b.  ความคดิเห็นท่ีนา่เช่ือถือส่วนใหญ่มาจากคนสองประเภท คือ 1) คนท่ีประสบ   

ความส าเร็จในเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจอยา่งน้อยสามครัง้ และ 2) คนท่ีสามารถ 

อธิบายความสมัพนัธ์ของเหตแุละผลท่ีน ามาสู่ข้อสรุปของตวัเองได้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพท่ีสดุ  

c.  ถ้าคนท่ียงัไมเ่คยท าอะไรเลยแตมี่ทฤษฎีท่ีดมีูตรรกะและสามารถทดสอบได้    

ก็ลองทดสอบได้เลย  

d.  เหตผุลท่ีน ามาสูข้่อสรุปของคนนัน้    

e.  คนท่ีไมมี่ประสบการณ์อาจมีความคดิท่ีดีได้เชน่กนั ซึง่บางครัง้ก็ดีกวา่   

ของคนท่ีมีประสบการณ์  

f.  ทกุคนควรแสดงความมัน่ใจในความคดิเห็นของตวัเองอย่างชดัเจน   

5.3 คิดดูว่าคุณก าลังเล่นบทบาทอะไร ครู นักเรียน หรือเพ่ือนร่วมงาน   

และคุณควรจะสอน ถามค าถาม หรือว่าถกเถียง 

a.  สิ่งส าคญักว่าคือนกัเรียนต้องเข้าใจครูมากกวา่ท่ีครูจะเข้าใจนกัเรียน    

แม้วา่ทัง้สองทางจะเป็นสิ่งส าคญั  

b.  พงึตระหนกัวา่แม้ทกุคนจะมีสิทธิและหน้าท่ีในการพยายามท าความเข้าใจ   

สิ่งตา่งๆ แตก็่ต้องท าด้วยความออ่นน้อมถ่อมตนและเปิดใจกว้างอย่างแท้จริง 

5.4 ท าความเข้าใจถงึท่ีมาของความคิดเหน็ของผู้คน   

a.  ถ้าคณุถามใครสกัหนึง่ค าถาม เขาจะให้คณุมาหนึง่ค าตอบ ดงันัน้จงใช้   

เวลาคิดทบทวนว่าคณุควรถามใคร  

b.  การสุม่ถามทกุคนเป็นเร่ืองเสียเวลาและไมก่่อผล    

c.  ระวงัค าพดูท่ีเร่ิมต้นด้วย “ฉนัคดิว่า. . .”    

d.  ประเมินความนา่เช่ือถือโดยการตรวจสอบประวตัผิลงานท่ีผา่นมาของเขา   

อยา่งเป็นระบบ ทกุวนัไมไ่ด้เป็นวนัใหม่ 

5.5 การแสดงความไม่เหน็ด้วยต้องท าอย่างมีประสิทธิภาพ   

a.  รู้วา่เม่ือใดควรหยดุอภิปรายและเดนิหน้าหาข้อตกลงว่าอะไรคือสิ่งท่ีควรท า    



b.  ใช้การให้น า้หนกัตามความน่าเช่ือถือเป็นเคร่ืองมือแทนการมอบอ านาจ   

ตดัสินใจให้ฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

c.  เน่ืองจากคณุไมมี่เวลาตรวจสอบความคดิของทกุคนอยา่งละเอียดด้วยตวัเอง    

ดงันัน้เลือกคนท่ีนา่เช่ือถืออย่างชาญฉลาด 

d.  เม่ือคณุต้องรับผิดชอบการตดัสินใจ ให้เปรียบเทียบการตดัสินใจจากการให้   

น า้หนกัตามความนา่เช่ือถือของคนหมูม่ากกบัสิ่งท่ีคณุเช่ือ 

5.6 ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิและความรับผิดชอบในการพยายามท าความเข้าใจ   

เร่ืองส าคัญ 

a.  การส่ือสารท่ีมุง่ได้ค าตอบท่ีดีท่ีสดุควรเก่ียวโยงกบัคนท่ีมีความเก่ียวข้อง   

มากท่ีสดุ 

b.  การส่ือสารท่ีมุง่ให้ความรู้หรือสง่เสริมการท างานร่วมกนั ควรเก่ียวโยง   

กลุม่คนในวงกว้างกว่าการส่ือสารท่ีมุง่เพียงได้ค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 

c.  รับรู้วา่คณุไมจ่ าเป็นต้องตดัสินทกุเร่ือง   

5.7 ใส่ใจว่าระบบการตัดสินใจมีความเป็นธรรมหรือไม่ มากกว่าใส่ใจว่าคุณ   

ได้รับสิ่งท่ีต้องการหรือไม่ 

 

6 รู้วธีิไปให้ไกลกว่าความไม่เหน็ด้วย   

6.1 จ าไว้ว่า แม้จะมีความเหน็ด้วยร่วมกันก็ไม่สามารถละเลยหลักการไปได้   

a.  ทกุคนต้องมีมาตรฐานพฤตกิรรมเดียวกนั   

6.2 ท าให้แน่ใจว่าผู้คนไม่สับสน ระหว่างสิทธิในการแสดงความไม่พอใจ    

การให้ค าแนะน า และการถกเถียงอย่างเปิดเผย กับสิทธิในการตัดสินใจ 

a.  เม่ือท้าทายการตดัสินใจและ/หรือผู้ตดัสินใจ ให้พิจารณาบริบทท่ีกว้างขึน้   

6.3 อย่าปล่อยความขัดแย้งส าคัญทิง้ไว้โดยไม่แก้ไข   

a.  อยา่ปลอ่ยให้สิ่งเล็กน้อยท าให้แตกคอ ทัง้ท่ีควรผกูพนักนัจากการร่วมกนั   

ท าสิ่งใหญ่ 

b.  อยา่ชะงกัอยูใ่นความไมเ่ห็นด้วย — ขยายหรือโหวต!   

6.4 เม่ือมีการตัดสินแล้ว ทุกคนควรสนับสนุน แม้บางคนอาจจะไม่เหน็ด้วยก็ตาม   

a.  มองสิ่งตา่งๆ จากระดบัท่ีสงูขึน้ไป    



b.  ไมป่ลอ่ยให้ระบบความสามารถนิยมกลายเป็นอนาธิปไตย    

c.  ไมย่อมให้ฝงูชนรวมตวักนัสร้างกฎเถ่ือน   

6.5 จ าไว้ว่าถ้าระบบความสามารถนิยมขัดกับความอยู่ดีมีสุขขององค์กร    

จะเกิดความยากล าบากอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

a.  ประกาศใช้ “กฎอยัการศกึ” เฉพาะกรณีพิเศษหรือร้ายแรง   

เม่ือต้องระงบัใช้หลกัการ 

b.  อยา่ไว้ใจคนท่ีโต้เถียงเพื่อให้ระงบัใช้ระบบความสามารถนิยมเพ่ือ    

 “เป็นการดีตอ่องค์กร” 

6.6 จ าไว้ว่าถ้าคนที่มีอ านาจไม่ต้องการปฏิบัตติามหลักการ วิธีด าเนินการ   

ตามหลักการจะล้มเหลว 

 

การเฟ้นหาคนที่ใช่ . . . 
  

7 จ าไว้ว่า “ใคร” ส าคัญกว่า “อะไร”   

7.1 เข้าใจว่าการตัดสินใจที่ส าคัญท่ีสุดส าหรับคุณคือการเลือกคน   

ที่จะมารับผิดชอบ 

a. เข้าใจวา่สิ่งส าคญัท่ีสดุของผู้ ท่ีเข้ามารับผิดชอบคือการรับผิดชอบเปา้หมาย    

ผลลพัธ์ และเคร่ืองจกัรในระดบัสงูสดุ 

 7.2 เข้าใจว่ากลุ่มท่ีรับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในผลลัพธ์ท่ีเกิด   

a. คณุจะต้องให้ทกุคนมีบคุคลท่ีต้องรายงาน   

7.3 เข้าใจว่ากลุ่มท่ีรับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในผลลัพธ์ท่ีเกิด   

 

8 จ้างให้ถูกคน เพราะผลลัพธ์ในการจ้างคนผิดมันช่างมหาศาล   

8.1 เลือกคนให้เหมาะกับการออกแบบ   

a.  คดิถึงคา่นิยม ความสามารถ และทกัษะท่ีคณุก าลงัหา (ตามล าดบั)    

b.  หาคนท่ีใชโ่ดยใช้ระบบและหลกัวิทยาศาสตร์    



c.  ต้องได้ยินเสียงคลิก : หาคนท่ีใชใ่ห้เหมาะกบังานท่ีใช ่   

d.  จ้างคนท่ีโดดเดน่ ไมใ่ชจ้่างแคใ่ครก็ได้   

e.  อยา่ใช้อ านาจรับคนมาท างานโดยมิชอบ    

8.2 จ าไว้ว่าแต่ละคนต่างกัน มีมุมมองและวิธีการคิดท่ีต่างกันออกไป    

ท าให้แต่ละคนเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ไม่เหมือนกัน 

a.  เข้าใจการใช้และการตีความของการประเมินบคุลิกภาพ    

b.  จ าไว้วา่ คนแตล่ะคนจะเลือกคนท่ีมีลกัษณะเหมือนตวัของพวกเขา    

เพราะฉะนัน้ เลือกคนสมัภาษณ์ท่ีสามารถบอกได้ว่าคณุก าลงัต้องการอะไร   

c.  มองหาคนท่ีเตม็ใจมองตนเองอยา่งเป็นกลาง    

d.  จ าไว้วา่โดยปกติแล้วผู้คนจะไมส่ามารถเปล่ียนตวัเองได้มาก    

8.3  คิดเสียว่าให้จัดการทีมของคุณเหมือนกับโค้ชกีฬา: ไม่มีใครที่มีความสามารถ   

ในการท าให้เกิดความส าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ต้องใช้ความสามารถที่  

ทุกคนมีเพื่อท าให้เกิดความส าเร็จนัน้ๆ  

8.4  ให้ความส าคัญกับผลงานที่ผ่านมาของพวกเขา   

a.  อยา่ลืมหาข้อมลูของผู้สมคัรก่อน   

b.  จ าไว้วา่ผลการเรียนในสถานศกึษาไมส่ามารถบอกได้วา่ผู้สมคัรมีคณุสมบตัิ   

ท่ีคณุก าลงัมองหา 

c.  มนัเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเราจะมีคนท่ีสามารถคิดและมองภาพใหญ่ได้ชดัเจน    

(Conceptual Thinkers) แตเ่ข้าใจวา่ประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมและ 

ประวตัิการท างานท่ีดีเลิศก็มีสว่นส าคญัเชน่กนั 

d.  ระวงันกัอดุมคต ิ   

e.  อยา่คดิวา่ คนท่ีประสบความส าเร็จในงานท่ีเขาท า จะท าให้งานท่ีคณุก าลงั   

ให้เขาท านัน้ประสบความส าเร็จ  

f. ต้องมัน่ใจว่าคนของคณุมีคณุลกัษณะท่ีดีและมีความสามารถ   

8.5  อย่าจ้างคนแค่เพื่อเข้ามาท างานในสิ่งที่เขาถนัด แต่จ้างคนท่ีคุณอยาก   

แชร์ชีวิตส่วนตัวกับเขา 

a. มองหาคนท่ีเป็นนกัถามท่ีดี    

b. แสดงสว่นท่ีไมดี่   



c. ท างานกบัคนท่ีเข้ากบัคณุได้ และในเวลาเดียวกนัสามารถท้าทายกบัคณุได้ด้วย    

8.6  ในขณะที่คุณก าลังคิดถงึสิ่งท่ีคนๆ นัน้จะมาช่วยคุณได้ คุณต้องให้ความม่ันคง   

และโอกาสกับเขาด้วย   

a.  จา่ยเงินให้กบัคน ไมใ่ชเ่พราะต าแหนง่    

b.  ประสิทธิภาพของเขาจะต้องคูค่วรกบัสิ่งท่ีเราจา่ยไป    

c.  จา่ยให้มากกวา่ค าว่ายตุธิรรม    

d.  โฟกสัไปท่ีการท าให้เค้กชิน้ใหญ่ขึน้ ไมใ่ชโ่ฟกสัไปท่ีการตดัแบง่เค้กให้กบัตวัเอง   

หรือใครคนใดคนหนึง่มากท่ีสดุ   

8.7 จ าไว้ว่าในการร่วมงานกัน การเหน็อกเหน็ใจและมีน า้ใจนัน้ส าคัญกว่าเงนิทอง   

a. จงมีน า้ใจกบัผู้ อ่ืนและคาดหวงัน า้ใจกลบัมา    

8.8  คนดีๆ หายาก คิดให้ดีว่าจะรักษาพวกเขาไว้อย่างไร   

 

9  ฝึกฝน ทดสอบ ประเมิน และคัดแยกคนอย่างสม ่าเสมอ   

9.1 เข้าใจว่าคุณและคนที่คุณบริหารจะต้องผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ   

ส่วนบุคคล 

a. ยอมรับวา่วิวฒันาการส่วนบคุคลควรมีความรวดเร็ว และเป็นผลจากการ   

ค้นพบจดุแข็งและจดุออ่น สง่ผลให้เส้นทางอาชีพไมไ่ด้มีการวางแผนตามเร่ิมแรก  

b.  ท าความเข้าใจวา่การฝึกอบรมเป็นแนวทางในกระบวนการวิวฒันาการ   

สว่นบคุคล  

c.  สอนคนของคณุให้ตกปลา แทนท่ีจะให้ปลาเฉยๆ แม้ว่าจะหมายถึงการปลอ่ย   

ให้พวกเขาท าผิดพลาดบ้าง  

d.  ยอมรับวา่ประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ด้วยตวัเองในแบบท่ีหนงัสือไมมี่ทางท าได้    

9.2 ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง   

9.3  ประเมินอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ประเมินแบบเหน็อกเหน็ใจ   

a.  ในท้ายท่ีสดุ ความถกูต้องและความเมตตาก็เป็นสิ่งเดียวกนั    

b.  ย้อนมองค าชมเชยและค าตชิมของคณุ    

c.  คดิถึงความถกูต้อง ไมใ่ชค่วามหมายโดยนยั    

d.  ท าการประเมินผลท่ีถกูต้อง    



e.  เรียนรู้จากความส าเร็จและจากความล้มเหลว    

f.  การรู้วา่ทกุคนคิดอยา่งไรและสิ่งท่ีพวกเขาก าลงัท าอยู ่มีความส าคญั   

มากกวา่สิ่งท่ีเป็นจริง  

9.4  รับรู้ว่าความรักท่ีเข้มงวด (Tough Love) นัน้เป็นทัง้ความรักที่ยากที่สุด   

และส าคัญท่ีสุดที่จะให้ (เพราะน้อยคนมากที่จะชอบมัน)  

a.  ยอมรับวา่ในขณะท่ีคนสว่นใหญ่ชอบค าชมเชย การวิจารณ์อยา่งถกูต้อง   

อาจมีคณุคา่ยิ่งกวา่  

9.5  อย่าซ่อนข้อสังเกตของคุณเก่ียวกับคน   

a. สร้างการสงัเคราะห์จากข้อมลูเฉพาะขึน้มา    

b.  เค้นจดุ    

c.  อยา่เค้นจดุมากไป    

d.  ใช้เคร่ืองมือในการประเมินผล เชน่ แบบส ารวจผลการด าเนินงาน ตวัชีว้ดั    

และความเห็นอยา่งเป็นทางการเพ่ือจดัท ารายงานผลการปฏิบตังิานทกุด้าน    

9.6  ท ากระบวนการเรียนรู้ให้เปิดกว้าง มีวิวัฒนาการและท ามันซ า้ๆ   

a.  ท าให้ตวัชีว้ดัของคณุชดัเจนและเป็นกลาง    

b.  สง่เสริมให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานของตนอยา่งชดัเจน    

c. มองภาพรวม    

d.  ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพ ให้เร่ิมต้นจากกรณีเฉพาะเจาะจง ค้นหา   

รูปแบบและท าความเข้าใจกบับคุคลท่ีก าลงัตรวจสอบโดยการดหูลกัฐานร่วมกนั  

e.  โปรดจ าไว้วา่เม่ือพดูถึงการประเมินผู้คน ข้อผิดพลาดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุสองข้อท่ี   

อาจเกิดขึน้ได้คือ มัน่ใจในการประเมินของคณุมากเกินไป และการไมเ่ข้าใจ 

ในผลการประเมิน  

f.  ตดิตามข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินด้วยวิธีท่ีปราศจากล าดบัชัน้    

g.  เรียนรู้เก่ียวกบัคนของคณุ และให้พวกเขาได้เรียนรู้เก่ียวกบัคณุผา่นบทสนทนา   

ท่ีตรงไปตรงมาเก่ียวกบัความผิดพลาดและสาเหตหุลกั  

h.  ท าความเข้าใจท่ีจะมัน่ใจได้ว่าผู้คนท างานได้ดีโดยไมต้่องเฝา้ดทูกุอย่างท่ีทกุคน   

ก าลงัท าอยูต่ลอดเวลา  



i.  เข้าใจวา่การเปล่ียนแปลงนัน้ยาก    

j.  ชว่ยคนอ่ืนผา่นความเจ็บปวดท่ีมาจากการส ารวจจดุออ่นของพวกเขา    

9.7  รู้วิธีการท างานและความสามารถในการตัดสินของคนๆ นัน้ว่าวิธีการ   

ด าเนินงานดังกล่าวจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีได้อย่างไร มีความส าคัญ 

มากกว่าการรู้ว่าพวกเขาท าอะไร  

a.  ถ้ามีคนท างานได้ไมดี่ ให้พิจารณาวา่เป็นเพราะการเรียนรู้ไมเ่พียงพอหรือ   

ความสามารถท่ีไมเ่พียงพอ  

b.  การฝึกและการทดสอบพนกังานท่ีผลงานไมดี่ เพ่ือดวูา่เขาหรือเธอสามารถ   

ใช้ทกัษะท่ีจ าเป็นได้หรือไม ่โดยไมพ่ยายามท่ีจะประเมินความสามารถของแตล่ะคน 

เป็นความผิดพลาดท่ีพบบอ่ยครัง้  

9.8  เข้าใจผู้อ่ืนเก่ียวกับจุดอ่อน และเข้าใจไว้ว่าจุดอ่อนเหล่านัน้อาจเป็นความจริง   

a.  เม่ือตดัสินผู้คน โปรดจ าไว้วา่คณุไมจ่ าเป็นต้องไปถึงจดุท่ี "เกินกวา่ความสงสยั"    

b.  คณุควรจะใช้เวลาไมเ่กินหนึ่งปีเพ่ือเรียนรู้ว่าใครเป็นอยา่งไรและ   

เหมาะกบังานหรือไม ่ 

c.  ด าเนินการประเมินบคุคลตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหนง่    

d.  ประเมินพนกังานด้วยความตัง้ใจเดียวกบัท่ีคณุประเมินผู้สมคัรงาน    

9.9 ฝึกอบรม ปกป้อง หรือเอาออก แต่อย่าฟ้ืนฟูพวกเขา   

a.  อยา่เก็บสะสมคนไว้    

b.  ยอม “ท่ีจะไลค่นท่ีรักออก”    

c.  เม่ือมีคนท่ี "ไมมี่พืน้ท่ี" ให้พิจารณาวา่มีพืน้ท่ีท่ีจะเหมาะสมพอหรือไม ่   

หรือคณุต้องการให้พวกเขาออกจากบริษัท   

d.  ระมดัระวงัในการยอมให้ผู้คนถอยหลงัหรือลดต าแหนง่กลบั   

ไปสูอี่กหน้าท่ีหนึง่หลงัจากเขาล้มเหลว  

9.10  โปรดจ าไว้ว่าการย้ายคนเป็นส่ิงท่ีดี และสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากคนได้   

ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม  

a.  ให้ผู้คน “ท าหน้าท่ีให้ครบถ้วน” ก่อนจะเร่ิมท าหน้าท่ีใหม ่   

9.11 อย่าลดเกณฑ์มาตรฐาน   

 



การสร้างและพฒันาเคร่ืองจกัรของคุณ . . . 
  

10  การบริหารให้คนควบคุมเคร่ืองจักรเพื่อบรรลุเป้าหมาย   

10.1 ย้อนกลับมาดูเคร่ืองจักรของคุณและตัวของคุณเองจากระดับท่ีสูงขึน้   

a.  เปรียบเทียบผลลพัธ์กบัเปา้หมายของคณุเสมอ    

b.  เข้าใจวา่ผู้บริหารท่ีดีคือนกัวิศวกรรมองค์กร    

c.  การสร้างตวัชีว้ดัท่ีดี    

d.  ระวงัการพะวงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้มากเกินไปจนลืมเคร่ืองจกัร    

e.  อยา่ไปหลงของเลน่ใหม่ๆ     

10.2  จ าไว้ว่าส าหรับทุกปัญหาที่คุณเจอ วิธีการเผชิญกับมันของคุณ   

จะต้องมี 2 จุดประสงค์ 1) เพื่อเข้าใกล้เป้าหมาย และ 2) เพื่อฝึกฝน 

และทดสอบเคร่ืองจักรของคุณ (เช่น คนและการออกแบบของคุณ)   

a.  ทกุอย่างคือกรณีศกึษา    

b.  เม่ือเกิดปัญหาให้พดูคยุกบัสองระดบั: 1) ในระดบัเคร่ืองจกัร (วา่ท าไมจงึได้   

ผลลพัธ์ดงักลา่ว) และ 2) ระดบักรณีตรงหน้า (ว่าควรท าอยา่งไร)  

c.  เม่ือสร้างกฎ จงอธิบายหลกัการเบือ้งหลงัด้วย    

d.  นโยบายของคณุควรเป็นสว่นขยายตามหลกัการของคณุโดยธรรมชาต ิ   

e.  หลกัการและนโยบายท่ีดีมีไว้เพ่ือน าไปสูแ่นวทางท่ีดี แตจ่ าไว้วา่กฎทกุข้อ   

มีข้อยกเว้นเสมอ  

10.3  การเข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารแบบใกล้ชิดทุกรายละเอียด    

(Micromanaging) และการไม่บริหาร  

a.  ผู้บริหารท่ีดีต้องแนใ่จวา่พวกเขามีความรับผิดชอบในการท าสิ่งท่ีท าอยูไ่ด้ดี   

b.  บริหารผู้ใต้บงัคบับญัชาของคณุให้รู้สกึเหมือนการเลน่สกีด้วยกนั    

c.  นกัเลน่สกีท่ีเก่งจะเป็นโค้ชสกีท่ีดีกวา่นกัสกีมือสมคัรเลน่    

d.  คณุควรจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้   

10.4  จงรู้ว่าคนของคุณชอบหรือไม่ชอบอะไร เพราะคนของคุณคือทรัพยากร   

ที่ส าคัญท่ีสุด  



a.  ตรวจสอบกบัคนท่ีส าคญัตอ่คณุและองค์กรว่าเป็นอยา่งไรบ้างเสมอ    

b.  เรียนรู้วา่คณุมีความมัน่ใจมากแคไ่หนในคนของคณุ อย่าคดิไปเอง    

c.  มีสว่นร่วมโดยค านงึถึงความมัน่ใจของคณุ    

10.5  ก าหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน   

a.  จ าวา่ใครรับผิดชอบอะไร    

b.  ระวงั “งานไถล”    

10.6  ส ารวจให้ลึกในการเรียนรู้ส่ิงท่ีคุณคาดหวังได้จากเคร่ืองจักรของคุณ   

a.  สร้างระดบัความเข้าใจ    

b.  หลีกเล่ียงการอยูไ่กลเกินไป    

c.  การใช้อปัเดตรายวนัเป็นเคร่ืองมือในการตามติดสิ่งท่ีลกูน้องก าลงัคิดและท า    

d.  สอบถามเพื่อให้คณุทราบวา่ปัญหามีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้    

e.  สอบถามไปถึงคนท่ีมีต าแหน่งต ่ากวา่คนท่ีรายงานตรงตอ่คณุ    

f.  ให้คนท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารของคนท่ีรายงานตรงตอ่คณุสามารถน าปัญหา   

มาปรึกษาคณุได้  

g.  อยา่คดิวา่ค าตอบของผู้ อ่ืนถกูเสมอ    

h.  ฝึกหขูองคณุไว้    

i.  ท าให้การถามของคณุเป็นเร่ืองสาธารณะมากกวา่เป็นเร่ืองสว่นตวั    

j.  ยินดีท่ีจะโดนตัง้ค าถาม    

k. โปรดจ าไว้วา่คนท่ีมองเห็นสิ่งตา่งๆ และคดิเพียงวิธีเดียวมกัจะมีปัญหาใน   

การส่ือสารกบัผู้ ท่ีเห็นสิ่งตา่งๆ และคิดไปในทางอ่ืน   

l.  ดงึสิ่งท่ีนา่สงสยัมาตรวจสอบให้หมด    

m.  จ าไว้วา่วิธีการยอ่มมีมากกว่าหนึง่    

10.7  คิดให้เหมือนเจ้าของ และคาดหวังว่าคนรอบข้างก็คิดเช่นเดียวกับคุณ   

a.  การลาพกัร้อนไมไ่ด้แปลวา่คณุจะสามารถละทิง้หน้าท่ีตวัเองได้    

b.  บงัคบัตวัเองและผู้ ร่วมงานให้ท าสิ่งยากๆ    

10.8  เข้าใจและเผชิญกับปัญหาตัวตายตัวแทน   

10.9  อย่าปฏิบัตต่ิอทุกคนเท่ากัน แต่ให้ปฏิบัตอิย่างเหมาะสม   



a.  อยา่ปลอ่ยให้ตวัเองถกูบีบ    

b.  แคร์คนท่ีท างานให้คณุ    

10.10  เข้าใจและรู้ว่าการเป็นผู้น าท่ีดีไม่ใช่ส่ิงท่ีคนท่ัวไปคิด   

a.  จงออ่นแอและเข้มแข็งในเวลาเดียวกนั    

b.  อยา่ไปกงัวลวา่ลกูน้องจะชอบคณุไหม และอยา่คาดหวงัว่าพวกเขาจะชีแ้นะ   

วา่คณุควรท าอยา่งไร  

c.  อยา่ออกค าสัง่และพยายามให้ทกุคนท าตาม แตพ่ยายามให้ทกุคน   

เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน  

10.11 ไว้ใจตัวเองและคนของคุณ และขอบคุณพวกเขาที่ไว้ใจคุณ   

a.  หากคณุเห็นด้วยกบัใครบางคนวา่บางสิ่งจะต้องท าในรูปแบบนัน้ๆ ต้องมัน่ใจ   

วา่จะท าแบบนัน้จริงๆ ยกเว้นคณุจะมานัง่ท าความเข้าใจกนัวา่ต้องท าวิธีอ่ืน  

b.  แยกให้ออกระหวา่งความล้มเหลวจากการท่ีใครบางคนไมท่ าตามสญัญา    

หรือการล้มเหลวเพราะไมมี่สญัญาตัง้แตต้่น  

c.  หลีกเล่ียงท่ีจะถกูดดูเข้าไป    

d.  ระวงัผู้ ท่ีสบัสนระหว่างเปา้หมายกบังาน เพราะหากพวกเขาแยกไมไ่ด้   

คณุก็จะไว้วางใจเขากบัความรับผิดชอบเหลา่นีไ้มไ่ด้  

e.  ระวงัพวกไมต่ัง้ใจและไมล่งมือท าโดยอ้างแต ่“ทฤษฎี”    

10.12  บอกแผนให้ชัดเจนและมีตัวชีวั้ดท่ีชัดเจน เพ่ือดูว่าคุณก าลังท าตาม   

แบบแผนอย่างถูกต้องหรือไม่  

a.  ท าความเข้าใจกบัทกุอยา่งก่อนจะเดนิหน้า    

10.13  ยกระดับเม่ือคุณไม่สามารถรับมือกับความรับผิดชอบของคุณ   

ได้อย่างเพียงพอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่ท างานให้คุณท าในเชิงรุก 

และท าเช่นเดียวกับคุณ   

 

11  เข้าใจและไม่เพกิเฉยต่อปัญหา   

11.1  หากคุณไม่กังวล คุณควรที่จะกังวล และหากคุณกังวล    

คุณก็ไม่ต้องกังวลหรอก  



11.2  การออกแบบและตรวจสอบเคร่ืองจักร ท าเพ่ือดูว่าส่ิงต่างๆ นัน้ดีพอ    

หรือไม่ดีพอ หรือควรท าเอง  

a.  มอบหมายให้คนท าหน้าท่ีคาดการณ์ปัญหา ให้เวลาเขาตรวจสอบ และให้   

ความมัน่ใจว่าเขามีอิสระในการรายงาน เพ่ือให้เขาสามารถตรวจสอบปัญหาได้ 

โดยไมต้่องกงัวลอะไร  

b.  ระวงั “โรคกบในน า้เดือด”    

c.  ระวงัการคิดแบบกลุม่ แคเ่พียงเพราะไมมี่ใครกงัวลไมไ่ด้แปลวา่ไมมี่อะไร   

ผิดแปลกไป  

d.  เพ่ือเข้าใจปัญหา ลองเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีจะออกมาพร้อมกบั   

เปา้หมายของคณุ  

e.  “ลองชิมซุปด”ู    

f.  ให้มีคนมองหาปัญหาให้เยอะท่ีสดุ    

g.  “เปิดโอกาส”    

h.  เข้าใจวา่คนท่ีรับหน้าท่ีคงจะเป็นคนท่ีเข้าใจงานนัน้ดีท่ีสดุ    

11.3  จงเจาะจงกับปัญหา อย่าพูดภาพรวม   

a.  ระวงัการใช้ค าวา่ “เรา” หรือ “พวกเขา” เพราะมนัเป็นการปกปิด   

หน้าท่ีสว่นบคุคล  

11.4  อย่ากลัวที่จะแก้สิ่งท่ียาก   

a.  การเข้าใจว่าปัญหาท่ีมีการวางแผนแนวทางแก้ไขท่ีดีนัน้ ตา่งจากปัญหาท่ี   

ไมมี่แนวทางแก้ไข  

b.  พยายามมองปัญหาท่ีคณุเจอในแบบเคร่ืองจกัร    

  

12  การวเิคราะห์ปัญหาเพื่อไปสู่ต้นตอของปัญหา   

12.1  หากต้องการวิเคราะห์ได้ดี คุณต้องถามค าถามเหล่านี:้ 1) ผลลัพธ์ที่ได้   

ดีหรือไม่ดี? 2) ใครเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์? 3) หากผลลัพธ์ไม่ดี  

มันเป็นเพราะคนนัน้ไม่มีความสามารถมากพอหรือการออกแบบนัน้ไม่ดี?  

a.  ถามตวัเองวา่ “ใครควรท าอะไรท่ีแตกตา่งออกไป?”    

b.  ระบขุัน้ตอนว่าขัน้ตอนใดใน 5 ขัน้ตอนท่ีเกิดข้อผิดพลาด    



c.  ระบหุลกัการท่ีถกูมองข้าม    

d.  หลีกเล่ียงท่ีจะเป็นคนท่ีวิจารณ์อะไรท่ีเกิดขึน้ไปแล้ว    

e.  อยา่สบัสนระหว่างคณุภาพของสถานการณ์ของใครบางคน กบัคณุภาพของ   

วิธีจดัการของพวกเขากบัสถานการณ์นัน้  

g.  จ าไว้วา่บอ่เกิดของปัญหาไมใ่ชก่ารกระท าแตเ่ป็นเหตผุล    

h.  เพ่ือแยกแยะระหวา่งปัญหาด้านการท างานและปัญหาความสามารถ    

ลองนกึภาพวา่คนคนนัน้สามารถปฏิบตังิานได้หรือไมถ้่าเกิดมีความสามารถมากพอ  

i.  ให้จ าไว้วา่ผู้บริหารมกัล้มเหลวหรือไปไมถ่ึงเปา้หมายเพราะ 1 ใน 5 ข้อนี ้   

12.2  สรุปปัญหาตลอดเวลาด้วยการวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง   

12.3  ให้จ าไว้ว่าการวิเคราะห์ควรมาพร้อมผลลัพธ์   

a.  จ าไว้วา่หากคณุมีคนเดมิๆ ท าแตส่ิ่งเดมิๆ คณุก็จะได้ผลลพัธ์เดมิๆ    

12.4  ใช้เทคนิค “เจาะลึกรายละเอียด” เพื่อท าความเข้าใจแบบ 80/20    

ในส่วนงานท่ีก าลังก่อปัญหา   

12.5  ให้เข้าใจว่าการวิเคราะห์นัน้เป็นพืน้ฐานของทัง้การพัฒนาและ   

ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ  

  

13  การออกแบบวธีิการพัฒนาเคร่ืองจกัรเพื่อแก้ไขปัญหา   

13.1  สร้างเคร่ืองจักรของคุณ   

13.2  การจัดระบบหลักการและวิธีการด าเนินการ   

a.  สร้างเคร่ืองจกัรท่ีสามารถตดัสินใจได้ดีผา่นกระบวนการคิดท่ีคณุใช้    

13.3  จ าไว้ว่าแผนการท่ีดีจะต้องเหมือนบทภาพยนตร์   

a.  วางตวัเองอยูใ่นสถานะท่ีเจ็บปวด เพ่ือให้เข้าใจวา่คณุก าลงัออกแบบเพ่ืออะไร    

b.  นกึภาพเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ และผลลพัธ์ของมนั แล้วคอ่ยเลือก    

c.  ลองจินตนาถึงผลลพัธ์ล าดบัท่ี 2 หรือ 3 ท่ีตามมา ไมใ่ชแ่คเ่พียงผลลพัธ์แรก    

d.  ใช้การประชมุเพ่ือชว่ยให้องค์กรของคณุท างานเหมือนนาฬิกาประเทศ   

สวิสเซอร์แลนด์  

e.  จ าไว้วา่เคร่ืองจกัรท่ีดีจะต้องเข้าใจวา่มนษุย์นัน้ไมส่มบรูณ์แบบ    



13.4  การเข้าใจว่าการออกแบบเป็นขัน้ตอนท่ีวนซ า้เป็นวงจร ระหว่าง   

สิ่งท่ีไม่ดีใน "ตอนนี"้ กับสิ่งท่ีดี "หลังจากนัน้" เป็น "ช่วงเวลาที่พยายามแก้ไข"  

a.  เข้าใจอานภุาพของ “การช าระล้าง”    

13.5  การสร้างองค์กรด้วยเป้าหมายมากกว่าแค่งาน   

a.  สร้างองค์กรจากบนลงลา่ง    

b.  จ าไว้วา่ทกุคนจะต้องมีคนท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานท่ีสงูคอยดแูล    

c.  คณุต้องมัน่ใจวา่ทกุคนท่ีเป็นหวัของแตล่ะฝ่ายมีทกัษะ และสามารถท่ีจะ   

บริหารลกูน้อง และมีความเข้าใจในงานของตวัเองอยา่งลึกซึง้  

d.  ในการออกแบบองค์กร ให้จ าไว้วา่ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอนนัน้เป็นหนทางสู่   

ความส าเร็จ และแตล่ะคนก็เก่งในแตล่ะขัน้ตอนท่ีไมเ่หมือนกนั  

e.  อยา่ปรับองค์กรให้เข้ากบัคน    

f.  ค านงึถึงความพอดีไว้เสมอ    

g.  จดัระเบียบหนว่ยงานและแผนกยอ่ยตา่งๆ โดยใช้กฎ “แรงดงึดดู”   

h.  จงท าให้แตล่ะหน่วยงานสามารถพึง่พาตวัเองให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือให้เขา   

สามารถควบคมุทรัพยากรท่ีต้องใช้เพ่ือก้าวสูเ่ปา้หมาย  

i.  อตัราสว่นของผู้บริหารอาวโุสตอ่ผู้บริหารระดบัรองลงมาและตอ่ผู้จดัการทัว่ไป   

ควรมีจ ากดั เพ่ือรักษาคณุภาพการส่ือสารและความเข้าใจซึง่กนัและกนั  

j.  ให้รวบรวมการสง่มอบต าแหนง่และการฝึกไว้ในการออกแบบของคณุ    

k. อยา่สนใจแคง่านของคณุ แตใ่ห้สนใจวา่งานของคณุจะเป็นอยา่งไร   

ถ้าคณุไมอ่ยูแ่ล้ว  

l.  ใช้วิธี “ท าสองรอบ” มากกวา่ “ตรวจสอบสองรอบ” เพ่ือเช็ควา่งานท่ีส าคญัมาก   

ตอ่การบรรลเุปา้หมายนัน้ท าอยา่งถกูต้อง  

m.  ใช้ท่ีปรึกษาอยา่งชาญฉลาด และระวงัท่ีจะเสพตดิการใช้ท่ีปรึกษา    

13.6  สร้างแผนภูมิองค์กรให้มีลักษณะคล้ายพีระมิดด้วยเส้นตรงท่ีไม่ข้ามกัน   

a.  มีสว่นร่วมกบับคุคลท่ีเป็นจดุสงูสดุของพีระมิดเม่ือเผชิญกบัปัญหาข้ามแผนก   

หรือข้ามแผนกย่อย  



b.  อยา่ท างานให้กบัคนในฝ่ายอ่ืน หรือฉกคนท่ีท างานในฝ่ายอ่ืนมาท างานให้คณุ    

หากคณุยงัไมไ่ด้พดูคยุกบัหวัหน้าของฝ่ายนัน้ 

c.  ระวงัปัญหา “การไถลของหน่วยงาน”    

13.7  สร้างเกราะป้องกันเม่ือจ าเป็น และจ าไว้ว่าดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันเลย   

a.  อยา่คาดหวงัวา่คนจะรับรู้และชดเชยจดุบอดของตวัเอง    

b.  ลองดรููปแบบของใบโคลเวอร์    

13.8  ให้คงกลยุทธ์เหมือนเดมิในขณะท่ีท าการเปล่ียนแปลงวิธีที่เหมาะสม   

ตามสถานการณ์ที่ก าหนด  

a.  อยา่เอาความสะดวกมาก่อนแผนกลยทุธ์    

b.  คดิระหวา่งภาพรวมและรายละเอียด และให้เข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างกนั    

13.9  มีการควบคุมที่ดีเพื่อให้ไม่หลงกลจากความไม่ซ่ือสัตย์ของคนอ่ืน   

a.  จงสอบสวนและบอกให้คนรอบข้างรู้วา่คณุก าลงัจะสอบสวน    

b.  โปรดจ าไว้วา่ไมมี่เหตผุลท่ีจะต้องมีกฎหมาย เว้นแตค่ณุจะมีต ารวจ    

(ผู้ตรวจสอบ)  

c.  ระวงัเร่ืองการอนมุตัิ    

d.  จ าไว้วา่คนท่ีต้องใช้เงินของคณุจะไมใ่ช้เงินของคณุอย่างชาญฉลาด    

e. เชือดไก่ให้ลิงด ู   

13.10  มีบรรทัดฐานการรายงานที่ชัดเจนท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้และมีการจ าแนก   

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

a.  มอบหมายงานตามการออกแบบระบบงานและความสามารถของคน    

ไมใ่ชต่ามต าแหนง่  

b.  คดิเสมอวา่จะสร้างผลลพัธ์แบบทวีคณูได้อยา่งไร    

c. ยอมรับวา่การหาคนท่ีฉลาดเพียงไมก่ี่คนและให้เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสดุ    

ดีกวา่การหาคนท่ีธรรมดาหลายๆ คนและไมมี่อปุกรณ์ท่ีดี  

d.  ใช้ผู้ ท่ีมีประโยชน์    

13.11 จ าไว้ว่าทุกอย่างจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คุณคาดไว้   

  

 



14  ท าสิ่งที่คุณควรท า   

14.1  ท างานเพื่อเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นของคุณและองค์กรของคุณ และลอง   

คิดดูว่างานของคุณจะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร   

a.  ประสานงานและพยายามสร้างแรงจงูใจให้ผู้ อ่ืนเสมอ    

b.  อยา่ท าก่อนคิด ใช้เวลาคิดแผนการ    

c.  มองหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์และรอบคอบ    

14.2  ให้เข้าใจว่าทุกคนมีอะไรท่ีต้องท าเยอะมาก   

a.  อยา่ไปท้อแท้    

14.3  ใช้เช็คลิสต์   

a.  อยา่สบัสนระหว่างเช็คลิสต์และหน้าท่ีสว่นตวั    

14.4  มีเวลาเพื่อพักผ่อนและซ่อมแซม   

14.5  ล่ันระฆัง   

  

15  การใช้เคร่ืองมือและขัน้ตอนการท างานเพื่อก าหนดวธีิการท างาน   

15.1  การมีหลักการท่ีเป็นระบบฝังลึกอยู่ในเคร่ืองมือ เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าอย่างมาก   

ส าหรับแนวคิดความสามารถนิยม  

a.  เพ่ือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤตกิรรมอยา่งแท้จริง คณุจะต้องเรียนรู้   

จากภายในตวัเอง หรือเรียนรู้แบบซ า้ๆ ให้เป็นนิสยั  

b.  ใช้เคร่ืองมือเพ่ือเก็บเก่ียวข้อมลู แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปและน าไปใช้    

c.  สร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุความมัน่ใจและความเทา่เทียม โดยการมี   

หลกัการท่ีน ามาใช้อยา่งชดัเจนในเคร่ืองมือและแนวทางการท างาน  

เพราะเม่ือสรุปงานก็สามารถท่ีจะตดิตามเหตผุลและข้อมลูเบือ้งหลงัได้  

  

16  โอ้พระเจ้า อย่ามองข้ามเร่ืองการปกครองเดด็ขาด!   

16.1  เพื่อให้ประสบความส าเร็จ ทุกองค์กรต้องมีการตรวจสอบและการถ่วงดุล   

a.  แนวคิดความสามารถนิยมไมใ่ชปั่จจยัเดียวในการก าหนดความรับผิดชอบ   

และอ านาจ  



b.  จะต้องมัน่ใจวา่ไมมี่ใครมีอ านาจเหนือระบบหรือมีความส าคญัจนถกู   

ทดแทนไมไ่ด้  

c.  ระวงัการก าหนดศกัดนิา    

d.  คณุจะต้องมัน่ใจวา่โครงสร้างและกฎขององค์กรถกูออกแบบมาเพื่อสามารถ   

ตรวจสอบและถ่วงดลุการท างานของระบบได้ดี  

e.  คณุจะต้องมัน่ใจวา่บรรทดัฐานในการรายงานนัน้ชดัเจน    

f.  ต้องชดัเจนวา่ใครมีอ านาจในการตดัสินใจ    

g.  ตรวจสอบให้แนใ่จวา่คนท่ีท าการประเมิน 1) มีเวลาท่ีจะได้รับทราบข้อมลู   

อยา่งเตม็ท่ีเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบของบคุคลท่ีก าลงัตรวจสอบ  

2) มีความสามารถในการประเมินผลและ 3) ไมมี่สว่นได้สว่นเสีย เพ่ือการ 

ด าเนินการก ากบัดแูลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

h.  ผู้ ท่ีตดัสินใจจะต้องเข้าถึงข้อมลูได้เพ่ือท าการตดัสินใจ และจะต้องนา่เช่ือถือ   

พอท่ีจะดแูลข้อมลูเหลา่นัน้ได้  

16.2  จ าไว้ว่าในแนวคิดความสามารถนิยม CEO แค่คนเดียวไม่ดีเท่ากับ   

กลุ่มผู้น าท่ียอดเย่ียม  

16.3  ไม่มีระบบการปกครองไหนท่ีหลักการ กฎ การตรวจสอบ และการถ่วงดุล   

สามารถท่ีจะทดแทนการร่วมงานกันท่ีดีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เก่ียวกับผู้เขียน 

Ray Dalio เป็นเด็กท่ีเติบโตมาจากชนชัน้กลางในลองไอร์แลนด์ ก่อตัง้ 
Bridgewater Associates ซึง่เป็นบริษัทด้านการลงทนุจากอพาร์ตเมนต์สองห้องนอน
ของเขาในวัย 26 ปี และพัฒนามันมาตลอด 42 ปี จนกลายเป็นบริษัทท่ีนิตยสาร 
Fortune จัดอันดับให้เป็นบริษัทเอกชนท่ีมีความส าคัญท่ีสุดอันดับท่ี 5 ใน
สหรัฐอเมริกา เขาท ามันได้ด้วยวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่เหมือนใคร นั่นก็คือหลัก
ความสามารถนิยม ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความจริงอย่างแท้จริง , ความโปร่งใสอย่าง
แท้จริง, และการตดัสินใจด้วยวิธีการให้น า้หนักตามความน่าเช่ือถือ ท่ีเขาเช่ือว่าคน
สว่นใหญ่และหลายๆ องค์กรสามารถน ามาใช้เพ่ือบรรลเุปา้หมายของตนเองได้ดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทส่งท้ายจากผู้แปล 

วนัหนึ่งขณะท่ีผมแปล Principles (ฉบบัย่อ) แบบออนไลน์เสร็จ ก็มีคนติดต่อ
สอบถามเข้ามาถึงแนวคิดต่างๆ ของ Ray Dalio มากมาย และอยากให้ผมแปล
หนงัสือเล่มจริง (เล่มท่ีท่านก าลงัอ่านอยู่นี)้ ออกมาให้ได้ เพราะเขาอยากให้คนทัว่ไป
ได้น าเอาแนวคิด และหลกัการไปใช้เพ่ือให้ท าให้ชีวิตของตวัเองดีขึน้ และนัน่ก็คือสิ่งท่ี
ผมอยากท ามานาน . . . ในท่ีสดุมนัจงึกลายเป็นภารกิจส าคญัในชีวิตของผม 

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากท่ีได้ท าหน้าท่ีในการแบ่งปันภูมิปัญญาของ
หนึ่งในบุคคลท่ีสดุยอดท่ีสดุในโลกอย่าง Ray Dalio ออกมา ผมอยากใช้โอกาสนี ้
ขอบคณุทกุคนที่สว่นช่วยให้หนงัสือเลม่นีถ้กูแปลจนเสร็จ  

 ขอบคณุทีมงานของส านกัพิมพ์ NSIX ซึ่งคอยช่อยเหลือผมเป็นอย่างมาก ทัง้
คณุเอกสิทธ์ิ หสัสรังสี และคณุกรศภุ มงักรแก้ว บรรณาธิการของหนงัสือเล่มนี ้ความ
ต่ืนเต้น ความอดทน และค าแนะน าอนัยอดเย่ียมของพวกคณุท าให้หนงัสือ เล่มนีถู้ก
แปลออกมาได้ดีขึน้อย่างผิดหูผิดตา และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ภรรยาของผมท่ีคอยให้
ก าลงัใจและสนับสนุนให้แปลหนังเล่มนีจ้นจบแม้ในช่วงเวลาท่ีเธอก าลงัตัง้ครรภ์ลูก
คนแรก  

 หนังสือเล่มนีเ้ก่ียวข้องกับการเติบโต และมนัก็ช่วยผมเติบโตยิ่งขึน้ ผมจึงหวงั
ว่ามนัจะช่วยให้ พวกคุณเติบโตขึน้เช่นกัน ขอให้ทุกท่านค้นพบ "Principles" ของ
ตวัเอง ให้มีชีวิต มีการท างาน และความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมาย . . . และได้ทุกสิ่งท่ี
คณุต้องการ ดงัท่ี Ray ตัง้ใจเอาไว้ครับ  


