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โดย

ดร .ณัฐกาญจน สุวรรณปฏิกรณ

7 พฤศจิกายน 2552



1.
คิดถึงแตการทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
คิดถึงแตผลลัพธท่ีจะได
ลูกคามากอน ลูกจางมาทีหลัง
เงินและผลประโยชนเปนส่ิงสําคัญอันดับหนึ่ง
ตัวเองเปนศูนยกลาง

ผูนําแบบเกา

เสียสละ

เปนผลลัพธที่มองเหน็ระยะยาว

เปนความพงึพอใจในฐานะมนุษย

(Ken Blanchard : 2007 จากหนังสือ Leading at a Higher Level)

. ผูนําทีเ่หนือกวา



สิ่งที่เขาทําทุกวัน ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ   ของ    John C. Maxwell

Leadership Resilence: Winning in Challenging time

จากประชาชาติธุรกิจ  วันท่ี9 กรกฎาคม 2552 ปท่ี 33 ฉบับท่ี 4121

การจดบันทกึ

• 1 Apply การประยกุตหาส่ิงใหม

• 2 Change การเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงที่ควรทํา

• 3 Teach or Transfer การนําความรูนั้นไปถายทอดใหกับคนอ่ืน• 3 Teach or Transfer การนําความรูนั้นไปถายทอดใหกับคนอ่ืน

หมายเหตุ

มีการจัดลําดับความสําคัญโดยใสเลข1-10 กํากับ ทัง้3กลุม

หลังจากนัน้ 2-3 วันจะกลับมาทบทวนบันทึก และทกุๆเดือนเพื่อดูวั่ว
เองมีการเปล่ียนแปลงอะไรเกิดข้ึนหรือเปลา



กฎแหงความสําเร็จของผูนาํ (1)
โดย แจก เวลล

• 1 เราตองควบคุมชะตาชีวิตของเราเองไมใชใหคนอ่ืนมาควบคุม
ชะตาชีวิตของเรา

• 2 ตองเผชญิหนากับความเปนจริงอยางที่มันเปน ไมใชยึดติด
กับภาพเกาๆหรือสิ่งที่คิดวามันควรจะเปน

ตองเผชญิหนากับความเปนจริงอยางที่มันเปน ไมใชยึดติด
กับภาพเกาๆหรือสิ่งที่คิดวามันควรจะเปน

• 3 มีความซื่อสัตยกบัตนเอง ลูกนอง สังคม และคนรอบขาง 
แสดงใหทุกคนรูวาคุณอยูตรงไหน



กฎแหงความสําเร็จของผูนาํ (2)
โดย แจก เวลล

• 4 อยาคิดเปนนักบริหารจัดการ แตใหคิดวาเราตองเปนผูนํา

• 5 เปลี่ยนตัวเองกอนที่สถานการณจะบังคับเราใหตองเปลี่ยน

• 6 ถาไมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบก็อยาไปแขงขัน • 6 ถาไมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบก็อยาไปแขงขัน 
เรียกวา

อยามัวเสียวลาไปกับการแขงขันกับคนอ่ืน ใหแขงกับตัวเอง



ผูนําแหงทศวรรษท่ี21 โดย Bille George
Professor of Harvard business school

• ผูนํายุคใหมตองฉลาด ไมใชคนที่รับฟงอยางเดียวแตตองปนผูที่แสวงหา
โอกาส

• ความเปนผูนําคือการใหบริการคนอ่ืน เหมอืนกับดูแลลูกจางดูแลชุมชน 
ตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับทกุคนไมใชตัวเองตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับทกุคนไมใชตัวเอง

• ผูนําจะตองจัดคนใหตรงกบัพันธกิจและคุณคา  ที่สําคัญตองใหอํานาจ
กับคนอ่ืนและใหบริการลูกจางกอนจะบริการลูกคา ทําใหคนมีจิตใจ
มุงมัน่และมกีารประสานงานความรวมมอืในการทํางาน



Three sentences for getting success:
Know more than other,
Work more than other,
Expect less than other."

- William Shakespeare

"สามประโยคสูเพื่อความสําเร็จ:
รูใหมากกวาคนอ่ืน ทาํงานใหมากกวาคนอ่ืน

แตต้ังความคาดหวังใหนอยกวาคนอ่ืน"
วิลเลียม เช็คสเปยร



lสุดยอดขอคิดวันนี้ 

• It doesn't matter where you are coming from.
All that matters is where you are going."
- Brian Tracy

"มันไมสําคัญหรอกวาคุณมาจากที่ไหน แตที่สําคัญคือคุณ
จะกาวไปสูที่ไหนตางหาก"

- ไบรอัน เทรซ่ี



ประวัติไบรอัน เทรซ่ี

• นักพูด นักขาย นักเขียน กูรูดานการพัฒนาบุคลากร การ
จัดการเชิงกลยุทธ และการพัฒนาองคกรระดับแนวหนา
ของโลกที่มีประสบการณอันยาวนานในการเปนวิทยากร
บรรยายใหกับองคกรช้ันนํากวาหนึ่งพันแหง และมีผูฟง
ของโลกที่มีประสบการณอันยาวนานในการเปนวิทยากร
บรรยายใหกับองคกรช้ันนํากวาหนึ่งพันแหง และมีผูฟง
มากกวาสามลานคนทัว่โลก ขอคิดดีๆ ของไบรอันมีอีก 
เชน



ขอคิดจากไบรอัน เทรซ่ี

• "กฎของความสําเร็จคืออยาไปสนใจมากนกักับสิ่งที่ผาน
มา เหมือนกับการทิ้งกอนหินลงในมหาสมุทร ผานไปแลว
ก็แลวกัน ยอมรับวาพลาดได อยาไปใชเวลาพูดถึงอดีต
เพราะเปลี่ยนแปลงไมไดและเสียเวลาเปลา แตจงใช
ก็แลวกัน ยอมรับวาพลาดได อยาไปใชเวลาพูดถึงอดีต
เพราะเปลี่ยนแปลงไมไดและเสียเวลาเปลา แตจงใช
พลังงานไปในเร่ืองที่ถูกตอง เคล็ดลับความสําเร็จคือไมใช
ฟนทุมลงไปในกองไฟที่ดับแลว" หรือ



ขอคิดจากไบรอัน เทรซ่ี

• "ถาเราเปดใจยอมรับปญหาที่คนทั่วไปไมกลารับ ยอมรับวาคิด
ผิด ทําผิด เปนการลงทุนที่ไปเพิ่มคาใชจาย เราตองยอมรับวา
เราเองก็ผิดได ยอมรับวาไมสมบูรณแบบ จะทําใหความสัมพันธ
กับคนรอบขางดีขึ้นอยางทันตาเห็น ถาคิดเปนเหตุเปนผลได เรากับคนรอบขางดีขึ้นอยางทันตาเห็น ถาคิดเปนเหตุเปนผลได เรา
ก็จะชนะได" และ "คุณจะเปนอยางที่คุณคิดเกือบตลอดเวลา 
โลกภายนอกของคุณคือภาพสะทอนโลกภายในของคุณ ซึ่ง
สะทอนใหเหน็ถึงสิ่งที่คุณคิด ทุกอยางที่คุณคิดจะโผลออกมา
ในความเปนจริงของคุณอยางตอเนือ่ง ......"



หนังสือดังๆเลมอ่ืนของไบรอัน เทรซ่ี ท่ีมีการแปลไปหลายภาษา
รวมท้ังภาษาไทยดวย เชน

• 21 Secrets of millionnaires - 21 ความลับสูความ
ร่ํารวย ร่ํารวย 

• Change your Thinking, Change your Life-เปลีย่น
วิธีคิด..พลิกชีวิตคุณ  

• The Art of Closing the Sale - คําภีรปดการขาย

• Million Dollar Habits - นิสัยเงินลาน 


