ภาวะผูตาม
(FOLLOWSHIP)

บทนํา
เปนที่รูกันวาองคกร ที่มกี ารพัฒ นาจนประสบความสํา เร็จและ
มีผ ลการดําเนินงานที่เ ปนเลิศ จําเปนตองอาศัย ความรูค วามสามารถของบุคคล
2 กลุมดวยกัน ไดแก ผูนํา ผูบริห าร หรือผูบงั คับบัญชา (Leader) และผูตาม
ผูปฏิบตั ิงาน หรือผูใ ตบงั คับบัญชา (Follower)
ในสวนคณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) มีเห็นดวย
อยางยิ่งวา แมผูนําจะผลักดันอยางไร หากผูต ามไมตอบรับ ดวย องคกรก็ขยับ ได
เพียงชั่วคราว และตอใหผูตามลงทุนลงแรงอยางมากมายเทาใดก็ต าม หากผูนํา
ไมเห็นความสําคัญ ก็คงไมเกิดผลสําเร็จ
ปจจุบันในองคกรตางๆ มักถึง จะพูด ถึง แตอ งคค วามรูเกี่ย วกับ
“ผูนํา” และ “ภาวะผูนํา” ยังคงขาดองคความรูเกี่ยวกับ “ผูตาม” และ “ภาวะผู
ตาม” ซึ่งเปนผูปฏิบัติ เปนบุคคลสวนมากในองคกร และเปนปจจัย สําคัญที่จะทํา
ใหอ งคก รดํา เ นิน ไปไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ เพีย งแค บุค คลเหลา นั้น ไดรับ
การพัฒนาและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเอง
ดังนั้น คณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) จึงเห็นความสําคัญ
ในการสรา งความเขา ใจเกี่ย วกับ ภาวะการเปน ผูต ามที่ดี และสรา งแนวทาง
ในการพัฒ นาตนเองสูก ารปฏิบัติง านที่ดีมปี ระสิท ธิภ าพ ตามรูป แบบของ
“องคกรแหงการเรียนรู”
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ผูตาม (FOLLOWER) และ ภาวะผูตาม (FOLLOWSHIP)
หมายถึงผูปฏิบัติงานในองคกรที่มี “หนาที่” และ “ความรับผิด ชอบ” ที่
ตองรับคําสั่ง จากผูบงั คับบัญชามาปฏิบัติใหสําเร็จ/บรรลุวตั ถุประสงค
ลักษณะของภาวะผูตาม (STYLE OF FOLLOWSHIP) แบงประเภทของผูตาม
ออกเปน 2 มิติ ดังนี้

3) ผูต ามแบบรูรักษาตัวรอด (SURVIVORS) ผูต ามที่มลี ักษณะคอย
ปรับตนเองใหอยูรอดปลอดภัยในทุกสถานการณ เลือกสถานการณท่เี อื้อประโยชน
กับตัวเองกับตัวเองใหมากที่สดุ
4) ผูตามแบบปรปกษ (ALIENATED FOLLOWERS) ผูตามที่ช อบอิสระ
พยายามพึ่งพาตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แตขาดศิลปะในการแสดงบทบาท
ของผูต าม คิด เห็นขัด แยง กับ ผูบงั คับ บัญ ชาไมป ระนีประนอม คอยจับ ผิด และ
วิจารณผบู งั คับบัญชา

มิติท่ี 1
- มีค วามอิส ระ (INDEPENDENT) พึ่ง พาตนเองได และมีค วามคิด
สรางสรรค (UNCRITICAL THINKING)
- ไมมอี ิส ระ (DEPENDENT) ตองพึ่ง พาผูอื่น และขาดความคิด ริเ ริ่ม
สรางสรรค (UNCRITICAL)
มิติท่ี 2
ลักษณะของผูตามระหวาง “ความกระตือรือรน ” (ACTIVE BEHAVIOR)
กับ “ความเฉื่อยชา” (PASSIVE BEHAVIOR)
รูปแบบของผูตาม (FOLLOWSHIP PATTERN) แบงเปน 5 รูป แบบ ดังนี้
1) ผูตามแบบเฉื่อยชา (SHEEP) ผูตามแบบนี้ช อบพึ่งพาผูอื่น ขาดอิสระ
ไมมคี วามคิดริเริ่มสรางสรรค ไมพยายามพึ่งพาตนเอง ทํางานตามคําแนะนําและ
คําสั่งที่ไดรับมอบหมายโดยไมคิดที่จะเริ่มเอง
2) ผูต ามแบบยอมตามเห็น ดว ยเสมอ (CONFORMIST หรือ YES
PEOPLE) ผูต ามที่มคี วามกระตือ รือ รน แตไมมีค วามคิด ริเ ริ่ม สรา งสรรคไมมี
ความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงความขัดแยงกับผูบงั คับบัญชา คลอยตาม นอมรับ และ
ทําตามคําสั่งโดยมิโตแยงใดๆ

5).ผูต ามที่มปี ระสิท ธิผ ล (EFFECTIVE FOLLOWERS) ผูต ามที่มี
ความพยายาม ชอบอิส ระ สามารถพึ่งพาตนเอง แกไขปญหาและบริหารจัดการ
งานที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงผลประโยชนสว นรวม มีพฤติกรรม
การแสดงออก มีความสามารถในงาน พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความภักดี ให
ความรวมมือ
ลักษณะของผูตามที่มปี ระสิทธิผล
1. มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดดี (Self-management)
หมายถึง สมารถควบคุมตนเองได พึ่งพาตนเอง และสามารถทํางานดวย
ตนเองโดยปราศจากติดตามนิเทศงานใกลชิดจากผูบงั คับบัญชา เรียกไดวา “รูจกั
นําตนเอง”

การบริหารเวลา = การบริหารตนเอง
หัวใจของการบริหารเวลา
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดลําดับความสําคัญของการ (Prioritizing)

2. มีความผูกพันตอองคกร ตอวัตถุประสงค (Commitment)
3. ทํา งานเต็มศักยภาพ และสุดความสามารถ (Competence and Focus)
พัฒ นาตนเองใหมีส มรรถนะเพิ่ม ขึ้นอยางตอ เนื่องและทํา งานอยางเต็ม กําลัง
ความสามารถเพื่อใหผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
4. มีความกลาหาญ ซื่อสัตย และนาเชื่อถือ (Courage, Honest and Credible)
การจะทําตนอยางไรใหเปนผูตามที่ดี
1. คนหาวาตนเองถูกคาดหวังใหทาํ อะไรจากผูบงั คับบัญชา
2. เสนอการริเริ่มในการแกปญ
 หา
3. รายงานผูบงั คับบัญชาใหทราบถึงการตัดสินใจของตนอยูเสมอ
4. ตรวจสอบขอมูลขาวสารใหถูกตองแมนยํากอนรายงานใหผบู งั คับบัญชาทราบ
5. กระตุนหรือติดตามผูบงั คับบัญชาเพื่อขอทราบผลการประเมินขอมูล ที่รายงาน
อยางตรงไปตรงมา
6. สนับสนุนความพยายามของผูบงั คับบัญชาในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน
7. แสดงความชื่นชมและใหการยอมรับในโอกาสที่เหมาะสม
8. กลาชี้จดุ บกพรองของแผนงานหรือแสดงขอเสนอใหผูบงั คับบัญชา
บทบาทในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา
· ปฏิบตั ิตามคําสั่งโดยเครงครัด

· ทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือปฏิบตั ิหนาที่ของตนอยางรับผิด ชอบและมี
ประสิทธิภาพ
· ใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นที่มีประโยชน
· ไมแสดงสีหนาไมพอใจหรือโตแยงอยางไมมีเหตุผล
· ใหความเคารพ ยกยอง และสรรเสริญผูบ งั คับบัญชาตามความเหมาะสม
· รูจักจังหวะในการเขาพบใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
· รูจักศึกษาและสังเกตอุปนิสัยของผูบังคับบัญชา
· ไมรบกวนผูบังคับบัญชาดวยเรื่องเล็กๆ นอยๆ
· หาวิธกี ารทําใหความคิดเห็นหรือความตองการของผูบงั คับบัญชาบรรลุผล
· หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ
การพัฒนาศักยภาพตนเองของผูตาม
7 อุป นิสัย พัฒนาสูผ ูมีป ระสิท ธิผ ลสูง (The Seven Habits of Highly
Effective)
1. ตองเปนฝายเริ่มตนกอน (Be Proactive) หมายถึงไมตองรอใหผบู ังคับบัญชาสั่ง
2. เริ่มตนดวยจุดมุงหมายในใจ (Begin with the end of mind)
3. ทําตามลําดับความสําคัญ (Put first thing first) การบริหารเวลาเพื่อทําสิ่งที่
สําคัญที่สดุ กอน
4. คิด แบบชนะทั้งสองฝาย (Think win-win) ทําขอตกลงหรือการแกไขปญหา
ตางๆ เพื่อใหทกุ ฝายไดรับประโยชน
5. เขาใจคนอื่นกอนจะใหคนอื่นเขาใจเรา (Seek first to understand, then to
be understood)
6. ประสานพลัง กันสรางสิ่ง ใหม (Synergize) หรือการทํางานเปนทีม (Team
work)
7. ลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ (Sharpen the saw) คือการพัฒนาตนเองอยูเสมอ

บทสัมภาษณบุคลากรเกี่ยวกับ “ภาวะผูตาม”

P’ หมวย นางสาวภาพันธ รัตนชุม
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
กองพิทกั ษสทิ ธิและเสรีภาพ รับราชการ 22 ป

1. การใหความรู เ กี่ย วกับ ภาวะผูตาม ดูจะเปนเรื่องใหมสําหรับกรมคุมครอง ฯ
ซึ่ง โดยทั่วไปจะเนนสรางความรูเรื่องเกี่ย วกับ ภาวะผูนํา P’ หมวย คิด ยังไงเรื่อง
ดังกลาว
“หากกรมฯ ตองการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ตี ั้งไว
ใหไดผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ก็ตองอาศัย ความรูค วามสามารถ
ของเจาหนาที่ในกรมชวยกันทํางาน ซึ่งการทํางานที่ดีก็ตองทํางานเปนทีม ในทีม
ก็ตองประกอบดวยผูนําและผูต ามทีดี หากมีผนู ําที่ดีมแี นวความคิด ใหมๆ ที่เปน
ประโยชนตอกรม ผูนําก็จะพยายามผลักดันใหเปนรูปธรรมแตผูตามไมเห็นดวยไม
ปฏิบตั ิตามก็ไรประโยชน หรือผูตามทํางานหามรุงหามค่ําแตผตู ามไมเห็นดวยมันก็
เหนื่อยเปลา ฉะนั้น กรมก็ตองเพิ่มสมรรถนะโดยใหค วามรูกับ เจาหนาที่ ทั้งใน
เรื่องของภาวะผูนําและภาวะผูตามเพื่อที่จะชวยใหองคการขับ เคลื่อนไปไดดีไมมี
ปญหาอุปสรรค”
2. P’ หมวย คิดวา การเปนผูตามที่ดี ควรเปนอยางไร
1. อุทศิ ตนเพื่องาน และตั้งใจทํางาน มีความสามารถบริหารจัดการตนเองได
2. เรื่องงานมากอนเรื่องสวนตัว

3. ไมทาํ งานขามหนาโดยไมไดรับอนุญาต
4. เมื่อความเห็นไมตองกับผูนํา ไมควรใชวธิ ีรุนแรงกาวราว
5. มีความจริงใจ ไมนินทาลับหลัง
6. พัฒนาตนเองใหรูถึงบทบาท หนาที่งานที่ตนปฏิบัติ
7. กลายอมรับความผิดพลาดของตนเอง
8. มีค วามกระตือ รือรน ที่จะชว ยและทํา งานรว มกับ ผูนํา ใหป ระสบ
ความสําเร็จ
9. ซื่อสั ตย สุจริต และมีค วามรับผิดชอบตองานที่ทํา มีจรรยาบรรณใน
การทํางาน
10. ทํางานเต็มศักยภาพ
3. การใหความรู การสั่งสอน แนะนํา สิ่งทีผ่ ตู ามควรยึดถือปฏิบตั ิ P’ หมวย คิด วา
วิธนี ี้จะชวยสรางใหคนเปนผูตามที่ดีไดหรือไม อยางไร
“เปนการชวยใหผูตามรูถึงบทบาท หนาที่ท่เี ปนผูชวยเหลือและสนับสนุน
ผูนํา รับมอบหมายงานและคําสั่งมาปฏิบตั ิใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหกรมฯทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค”
4. การกําหนดการจัดการความรูในเรื่อง ภาวะผูต าม ขึ้นในกรมฯ P’ หมวย คิด วา
จําเปนและมีความสําคัญกับกรมฯ หรือไม อยางไร
“มีความจําเปนมา เพราะกรมฯมีภ ารกิจหลายดานทําใหมผี ูนํามากมาย
จึงควรเพิ่มความรูความเขาใจใหกับผูต ามวาควรปฏิบัติงานในหนา ที่อยางไร ใน
สภาวะเชนนี้ เพื่อใหงานบรรลุวตั ถุประสงคของกรม”
5. ถา P’ หมวย เปนผูบงั คับบัญชา จะเลือกทีมงาน หรือผูใตบงั คับบัญชาประเภท
หรือรูปแบบใด และเพราะอะไร
“หากเปนผูบังคับบัญชา ก็ตองเลือกเฟนทีมงานที่ส ามารถทํางานรวมกัน
ไดมแี นวคิดในทิศทางเดียวกัน เพื่อปองกันการเกิดปญหาระหวางการปฏิบตั ิงานซึ่ง
จะทําใหงานไมเดินหนา ลาชา ไมบรรลุวตั ถุประสงคท่กี รมตั้งไว”

6. ถาหาก P’ หมวย ตกอยูในภาวะที่ไมเห็นดวยอยางมากๆ กับวิธคี ิดหรือวิธกี าร
บริหารของผูนําหรือผูบงั คับบัญชา P’ หมวย มีวธิ ีการจัดการกับความรูสกึ อยางไร
- พยายามหาขอมูลเหตุผลที่เหมาะสม ความเปนไปได และหาโอกาสดีๆ
เขาพบผูนํา เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมเห็นดวย
- ปฏิบตั ิตามที่ผนู ําสั่ง เพราะแตละคนมีเหตุผลความจําเปนไมเหมือนกัน
7. P’ หมวย คิดวา การเปนผูตามที่ดี กับผูนําที่ดี มีการปฏิบตั ิงายยากแตกตางกัน
หรือไม อยางไร
“การเปนผูตามที่ดีกับผูนําที่ดีไมแ ตกตางกันเพราะทุกคนตองพยายามที่
จะปฏิบตั ิ หนาที่ข องตนเองให ดีท่สี ุด ไมวา จะมีค วามรูสึกพอใจหรือไมพอใจ ซึ่ง
บางครั้งก็ตองพยายามอยางมากไมวา จะเปนบทบาทของผ็ต ามหรือผูนํา ทุกคน
ตองทําตามบทบาทที่ตัวเองรับผิดชอบ”

P’ ปม นางสาวจิฬาภรณ รัตนชุม
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ รับราชการ 16 ป

1. P’ ปม คิดยังไงการใหความรูเกี่ยวกับ ภาวะผูตาม ซึ่ง ดูจะเปนเรื่องใหมสาํ หรับ
กรมฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะเนนสรางความรูเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะผูนํา
“โดยสวนตัวแลวเมื่อไดรับทราบถึงการเชิญเขารวมประชุมรูสกึ แปลกใจ
เล็กนอย แตพอไดรูขอมูลจากนองๆที่เขารวมก็พบวา กรมฯเองก็พยายามที่จะหา
แนวทางใหมๆมาพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งภาวะผูตามในความเขาใจ คือ ทําให
ผูใ ตบงั คับบัญชาของราชการตองอยูในกรอบกฎเกณฑ จริยธรรม จรรยาบรรณใน
ฐานะคนของรัฐหรือการฝกเปนผูตามที่ดีท่จี ะคอยเปนแบบอยางใหกับ คนอื่นหรือ
เปน ตนแบบที่ดี ในการครองตน ครองคนและครองงานที่ดีตอ ผูอื่น และสราง
วัฒนธรรมดีๆ ใหเกิดขึ้นกับองคกร ซึ่ง ไมเปนแตใหทุกคนเปนผูนําที่ดีแตใหเกิด
สมดุลทั้งผูนําและเปนผูตามที่ดีดวย”
2. P’ ปม คิดวา การเปนผูตามที่ดี ควรเปนอยางไร
การเปนผูตามที่ดี ไมไดหมายความวา จะตองเชื่อหรือฟงผูบงั คับบัญชา
ตลอดไปโดยไมมีการเสนอหรือคิด หรือที่มคี นเปรียบเปรยวา เมื่อนายสั่งคนทั่วไป
มักจะตอบ “ไดครับผม เหมาะสมครับทาน ดีครับนาย” หากคิดอยางนี้ เมื่อเกิด
ปญหาลูกนองแบบนี้ก็จะโยนความผิด ใหนายคนเดียว เพราะไมมโี อกาสไดเสนอ
หรือไดแสดงความคิดเห็น แตก็ไมไดหมายความวา จะเถียงนายตลอดเวลา คือ
ตองมีเหตุผลที่จะใหนายเชื่อหรือไวใจ พรอมขอมูลที่พรอมรอบดาน ดังนั้นการเปน
ผูต ามที่ดี โดยสวนตัวแลวตองเปนผูต ามที่พรอมพาองคก รหรือใหคําแนะนําตอ

ผูบริหารในทางที่ดีและมุงผลสําเร็จของงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ตั้ง และ
ไมทอดทิ้งนายหรือผูบังคับบัญชาเมื่อเกิดปญหาดวย คือพรอมอยูเคียงขางรวมทุกข
และรวมสุขกัน นั้นแหละคือคุณสมบัติของผูตามที่ดี
3. การใหความรู การสั่งสอน แนะนํา สิ่งที่ ผูตามควรยึดถือปฏิบตั ิ P’ ปม วาวิธนี ี้
จะชวยสรางใหคนเปนผูตามที่ดีไดหรือไม อยางไร
เปนสิ่งที่ดีอยูแลวในการใหความรู สั่งสอน แนะนํา แตตองสอนในทางที่ดี
การครองตนที่ดีในฐานะคนของรัฐและขาราชการของในหลวง การครองตน คือ
อยูรวมกันทํางานรวมกันกับ ผูอื่น ไดดีแ ละการครองงาน มุงผลสัมฤทธิ์ แ ละตั้งใจ
ทํางานใหออกมาดีที่สดุ แตหากมีการปลูกฝงหรือสั่งสอนในทางที่ไมดีก็จะเหมือน
เปนการสรา งความแตกแยก บาดหมางและเกิด ความไมศ รัทธาองคก ร และ
ไมศรัทธาผูบริหาร ไมศรัทธาเพื่อนรวมงาน ปญหาก็จะตามมามากมายซึ่งถือเปน
การบั่นทําลายองคกรในทางออม เช นกัน การสั่งสอน แนะนํา จึงตอ งสั่งสอน
ในทางที่ดีท่ถี ูกที่ควร ใหกับผูตามไดยึดถือปฏิบตั ิ ไมใชส อนพฤติกรรมที่ไมดี และ
พยายามยุย งสงเสริมหรือหาแนวรวมเพื่อที่จะไมเชื่อฟงหรือตอตาน แมบางครั้ง
เราอาจมีความคิดเห็นไมตรงกับผูบงั คับบัญ ชา แตหากเมื่อใดนายตัดสิ น ใจแลว
ทุกคนตองหยุด (แมเราจะชี้แจงแลวก็ตาม) เพราะนั้นคือจรรยาบรรณหรือวินัย
ขาราชการที่กําหนดไว ไมอยางนั้นหากลูกนองไมเชื่อฟง องคกรก็จะยิ่งปนปวนไม
เปนหนึ่งเดียว
4. การกําหนดการจัดการความรูในเรื่อง ภาวะผูต าม ขึ้นในกรมฯ P’ ปม วาเปน
เรื่องจําเปนและมีความสําคัญกับกรมฯ หรือไมอยางไร
จําเปน แตไมถึงขนาดมีความสําคัญมาก หากเทียบกับภาวะผูนํา เพราะ
เห็นวาภาวะผูนําหรือบทบาทผูนําที่ดีเปนแบบอยางที่ดีจะมีอิทธิพลมากกวา ถามี
การมุง เนนควรเนนไปที่ภ าวะผูนํา กอนผูต าม เพราะผูนําเปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดีก็จะเหมือนเปนตนแบบ ใหกับผูตามเพื่อใหผตู าม
ยึดถือปฏิบตั ิตาม เพราะ ผูนําเหมือนคนที่อยูในใจที่เราจะยึดถือเสมอหากเรารูสกึ
ศรัทธาใคร เราก็จะยึดเขาเปนแบบอยาง

5. ถา P’ ปม เปนผูบงั คับบัญชา พี่จะเลือกทีมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาแบบใด
เพราะอะไร
หากเปนผูบงั คับ บัญชาจะเลือกทีม งานที่มีค วามกลา คิด กลา ตัด สิน ใจ
มีค วามรับ ผิด ชอบและกลา รั บผิด เมื่อ งานเกิด มีค วามผิด พลาด ไมช อบ
ผูใตบงั คับบัญชาที่ไมมคี วามคิดริเริ่มสรางสรรค คอยคําสั่งอยางเดียว เพราะจะไมมี
แนวคิด ใหมๆ และเฉื่อยๆ แตสํา หรับ ทีมงานที่มคี วามกลาจะมีค วามคิด ใหมๆ
ตลอดเวลาที่จะมาพัฒนางานของกรมฯ ไมหยุดนิ่งและที่สําคัญตองกลารับ ผิดเมื่อ
งานเกิดความผิดพลาดที่จะแกไขหรือหาทางออกรวมกันโดยไมปด ความรับผิดชอบ
ใหกับผูบงั คับบัญชา ที่คิดวาเปนทีมที่ไวใจไดท่จี ะไมหักหลังหรือทําร ายหรือโยน
ความผิด ใหกับ ผูบัง คับ บัญ ชา เพราะการทํา งานตอ งมีน้ํา หนึ่ง ใจเดีย วและ
มีอุดมการณเดียวกัน
6. ถาตองตกอยูในภาวะที่ไมเห็นดวยอยางมากๆ กับวิธีคิดหรือวิธกี ารบริหารของ
ผูนําหรือผูบงั คับบัญชา P’ ปม มีวธิ จี ัดการอยางไรกับความรูสึกนั้นๆ
1. ถอยกอนหนึ่งกาว เพื่อทบทวนวาทําไมผูบังคับบัญชาถึงคิดแบบนั้น มัน
มีขอขอเสียอยางไร คําวาถอยหนึ่งกาวคือไมเถียงตอนนั้น หยุดกอน แลวคอยเขา
ไปพบใหม
2. ชางน้ําหนักระหวางแนวคิดเรากับแนวคิดผูนํามีอะไรที่พอจะผสมผสาน
กันไดหรือพบกันเพื่อใหผูบงั คับบัญชาทบทวน
3. เสนอแนวทางผสมผสานระหวางแนวคิดเราและแนวคิดนาย หาขอดี
และขอเสียเปรีย บเทียบและเสนอแนวทางแบบผสมผสาน คิดวาเราก็จะไมรูสึก
ขัดของใจ นายก็สบายใจ
4. แตห ากตกในภาวะไมเ ห็น ดวยเลยกับ แนวคิด นายก็อาจตองจัด ทํา
บัน ทึก (เปน แนวทางสุด ทา ย ใครตอ งพูด กอ น ) แสดงขอ ดี ผลกระทบหาก
ผูบงั คับบัญชาตัดสินใจแบบนั้นแตถาทานยังยืนยันและสั่งการก็ตองถือปฏิบตั ิ

7. P’ ปม คิดวา การเปนผูต ามที่ดี กับผูนําที่ดี มีการปฏิบตั ิงายยากแตกตางกัน
หรือไม อยางไร
“การปฏิบตั ิคงไมแตกตางกัน เพราะ ทั้งผูนําและผูตามที่ดีสิ่งสําคัญคือ
ตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและทั้งตั้งใหเปนแบบอยางที่ดีท่จี ะครองตน ครองคน
และครองงาน ที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติแ ละประชาชน นี้นาจะเปนจุด สูงสุด
ของการเปนผูนําและผูตามที่ดี และไมใชเรื่องยากในการที่จะตองปฏิบัติ ขึ้นอยูกับ
จิตใจของเราเอง”

P’ กิ่ง นายธีรยุทธ แกวสิงห
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
กลุมงานยุทธศาสตร สํานักงานเลขานุการกรม
รับราชการ 21 ป

1. ความรูเกี่ยวกับ ภาวะผูตาม ดูจะเปนเรื่องใหมสําหรับกรมฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะเนน
สรางความรูเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะผูนํา P’ กิ่ง คิดยังไงเรื่องดังกลาว
การกํา หนดองคค วามรูเกี่ยวกับภาวะผูตาม ไมเ ปน เรื่องแปลกที่เรามา
กําหนดองคความรูเกี่ยวกับภาวะผูตาม แตคนสวนใหญอาจจะดูเหมือนวา การเปน
ผูต ามจํา เปนจะตองมีอ งคค วามรูดวยเหรอ เขาสั่ง ใหทาํ ก็ตองทํา ตาม เปน
ผูใ ตบัง คับ บัญ ชาก็ตอ งเชื่อ ฟง ผูบงั คับ บัญ ชาอยูแ ลว แตอ ยา ลืม นะครับ วา
ผูบงั คับบัญชา หรือผูนํา มีหลายแบบ หลายสไตล จนมีคํากลาววา ถารูใจนายแลว
มีชัยไปกวาครึ่ง แตขัดใจเมื่อไหรแลวไมไดเกิดแน จําแมนซะดวย แตบางสไตล ก็
ชอบลูกนองที่มคี วามเห็นตาง เพราะเขาตองการเหตุผลในการชั่งใจในการตัดสินใจ
หรือชอบคนคิดนอกกรอบ อยางนี้ก็มใี หเห็นมากมาย ดังนั้น การที่เรามาชวยกัน
หาองคความรูเกี่ยวกับภาวะผูต ามนั้นนาจะเกิดประโยชนกับคนสวนใหญท่เี ปนผู
ตาม และทุกคนที่จะกาวสูการเปนผูนํา ลวนแตผา นการเปนผูตามมาแลวทั้งสิ้น
2. P’ กิ่ง คิดวา การเปนผูตามที่ดี ควรเปนอยางไร
ผูตามที่ดี ควรมีเชาว ไหวพริบ และสติปญ
 ญาที่ดี “การเปนผูตามที่ดี
นั่น คือ จะทํา อยา งไรที่จ ะเอาชนะผูนํา ที่ดีได ” คําวา เอาชนะ นั้น หมายถึง
สรางการยอมรับ สรางความไววางใจ และมีความเชื่อ มั่ นตองานหรือ สิ่งที่ไดรับ
มอบหมายใหทาํ ซึ่งไมเ พีย งแตผูนําเทานั้น ตอ งรวมถึงคนรอบขางตัวเราดวย

เราตองทําสิ่งเหลานี้ไปพรอมๆกัน ไมใชทาํ เพื่อสนองเจานาย แตเพื่อนๆรอบขางก็
ชางหัวมัน “ผูตามที่ดี ตองทําใหผ ูตามคนอื่นยอมรับ ดว ย”
3. การใหความรู การสั่งสอน แนะนํา สิ่งที่ผตู ามควรยึดถือปฏิบตั ิ P’ กิ่ง คิดวาวิธนี ี้
จะชวยสรางใหคนเปนผูตามที่ดีไดหรือไม อยางไร
ทุกๆอยาง ตองเกิดจากการเรียนรู สั่งสมประสบการณ ไมวาจะเปนการ
สอน แนะนํา หรือลองคิด ลองทํา อาจจะตองมีตัวอยางของการเปนผูต ามที่ดี ที่
ผูนําและเพื่อนรอบขาง ยอมรับวาเปนผูตามที่ดีจริง (คงหาไดอยูหรอก) ที่ป ระสบ
ความสําเร็จจนกาวขึ้นสูการเปนผูนําที่ดี แตมนั ก็เพียงจุดเริ่มตนของการสั่งสมให
เกิดองคความรู ซึ่งการที่จะสรางคนใหเปนผูตามที่ดีนั้น อาจจะตองเริ่มตนตั้งแต
การสรางคานิยมของครอบครัว การสั่งสอนในสถานศึกษาที่มงุ หวังชิงดีชิงเดนกัน
สถานที่ทํางานที่มงุ แตทาํ งานมาตรฐานเพื่อหวังชื่อเสียงและการยอมรับจากใบ
ประกาศเพีย งใบๆหนึ่งวาผานมาตรฐานแลวนะ // การใหความรู การสั่งสอน
แนะนํา คงเปนจุดกระตุนเพียงสวนหนึ่งในการชวยใหผตู ามนําไปปฏิบตั ิ แตไมอาจ
คาดหวังไดมากมายวาจะเปนผูตามที่ดีไดหรือไม เนื่องจากสังคมสอนใหทกุ คน มี
ความคาดหวังในการเปนผูนํา ผูเปนเลิศ ในดานตางๆ
4. การกําหนดการจัดการความรูในเรื่อง ภาวะผูตาม ขึ้นในกรมฯ P’ กิ่ง วาเปน
เรื่องจําเปนและมีความสําคัญกับกรมฯ หรือไมอยางไร
คิดวามีความจําเปนและเปนเรื่องสําคัญมาก เนื่องจากคนในกรมฯ มี
หลาย Gen ปญหาการทํางานระหวาง Gen นั้นมีใหเห็นเสมอ จะทําอยางไรจะให
ตางฝายตางเขาใจซึ่งกันและกัน จะไดทาํ งานดวยกันอยางมีความสุข และควรมี
เวทีแลกเปลี่ยนกันระหวาง Gen ดวย
5. ถา P’ กิ่ง เปนผูบังคับบัญชา พี่จะเลือกทีมงาน หรือผูใตบงั คับบัญชาประเภทใด
เพราะอะไร
กอนอื่นตองดูสิ่งที่เราจะมอบหมายใหเ ขาทํา เสีย กอน วา ลักษณะงาน
ประเภทนี้เหมาะกับผูใตบงั คับบัญชาคนไหน ตองใหทําคนเดีย วหรือทําเปนทีม

ทํางานแลวเขานาจะมีค วามสุข สามารถทํางานสนองตอเรื่องที่มอบหมายใหได
และเมื่อ มีปญ
 หาสามารถเสนอทางออกของปญ หาใหผบู งั คับ บัญ ชาไดเ ลือ ก
ตัด สิน ใจได เพื่อ ใหง านที่อ อกมานั้น เปน ที่นา พึง พอใจสํา หรับ ผูส่งั การหรือ
ผูบงั คับบัญชา
6. ถาหาก P’ กิ่ง ตกอยูในภาวะที่ไมเห็นดวยอยางมากๆ กับวิธีคิดหรือวิธกี าร
บริหารของผูนําหรือผูบงั คับบัญชา P’ กิ่ง มีวธิ กี ารจัดการกับความรูสึกอยางไร
ตองดูท่สี ถานการณ อารมณของผูนํา ณ ขณะนั้น ถาอารมณกําลังเดือด
หรืออยูในโหมดไมรับฟงคนอื่น เราอาจจะนิ่งเฉย เก็บความรูสกึ ไว อยาเพิ่งโตแยง
การนิ่งเฉยไมไดหมายความวาเราเห็นดวยหรือยอมรับกับผูนํา แตบง บอกวาเรา
ควบคุมอารมณดีพอ มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ (ทางบานเครงเรื่องมารยาท) แลวคอย
หาจังหวะโอกาสที่เหมาะสม หาเหตุผลหรือตัวอยางสําหรับอธิบายในความคิดเห็น
ที่ตางกัน ตั้งคําถามที่คาดวาผูนําจะถาม แลวหาคําตอบที่มีน้ําหนั กพอ จากนั้น
คอยใชโอกาสเขาหาหรือพูดคุย ถาหากไมมั่นใจใหไปเปนทีม อยางนอยจะไดมีคน
คอยสนับสนุนประเด็นที่เ ราเสนอ แตคนที่ไปดวยอยาเปนประเภทใบหรือขี้กลัว
เปนเด็ดขาด เพราะกลายเปนภาระของเรา อาจจะหาคนที่เปนผูใหญกวาหรือคนที่
ผูนําเชื่อถือ เนื่องจากน้ําหนักการพูด ของเรา แมเ ปนประโยคเดียวกันแตเปลี่ยน
คนพูด ก็อาจเปลี่ยนทัศนะของผูนําได ถาหากผูนํายังยืนยันแนวคิดของเขาเอง
หรือยังไมมขี อ สรุป เราอาจหาทางออกโดยทิ้งประเด็น ขอเสนอของเราไว แลว
เสนอผูนําวา สําหรับเรื่องนี้ ขอหาขอมูล ยืนยันอีกครั้ง และขออนุญ าตหารือทาน
โดยดวนอีกครั้ง
7. ในความคิดเห็นของ P’ กิ่ง คิดวาการเปนผูตามที่ดี กับผูนําที่ดี มีการปฏิบัติงาย
ยากแตกตางกันอยางไร หรือไม
ผูตามที่ดี นั้น อาจจะตองปรับตัว กับ สไตลการนําของผูนําองคกร ซึ่งผู
ตามไมอาจเลือกได แตจะทําอยางไรใหเกิดการยอมรับจากผูนํา ซึ่งผูตามที่ดี ตอง
เรียนรูและปรับตัวใหเหมาะสม แตไมใชเปลี่ยนสีเหมือนจิ้งจกหรือกิ้งกา เชน ผูนํา

บางคนอาจไมชอบการอธิบายที่ยืดยาว ตองการแคสรุปเทานั้น ผูตามที่ดีอาจตอง
เลือกสรุปใจความที่สําคัญและเสนอทางเลือกประกอบการตัดสินใจใหกับผูนํา
สวนผูนํา ที่ดีนั้น ตองสรา งการยอมรับ ใหแ กผตู ามเชนกัน การเปนผูนํา
แบบไหน เหมาะกับ สถานการณแ บบไหน หรือวัฒ นธรรมองคกรแบบใด จะ
เลือกใชผตู ามแบบไหนใหเ หมาะสมกับ งานหรือความตองการของผูนํา การ
บริหารงานตองไดรับการยอมรับทั้งจากผูใตบงั คับ บัญชาและหนวยงานภา ยนอก
ดวย ผูนํา ที่ดี ตองเปนแบบอยา งที่ เขา ใจ เขาถึงผูใตบงั คับ บัญชา หลายคน
ตองการเปน ผูนํา คนอื่น แตการเปนผูนําที่ดีนั้นคอ นขา งยาก เพราะผูนําคือ ผู
ขับเคลื่อนหลักในการนําไปสูความสําเร็จขององคกร และนําพาความสุขมาสูคนใน
องคกร

P’ ทิพย นางสาวพรทิพย เคนเหลื่อม
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
ศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ
รับราชการ 11 ป
1. P’ ทิพย คิดยังไงการใหความรูเกี่ยวกับ ภาวะผูตาม ซึ่งดูจะเปนเรื่องใหมสาํ หรับ
กรมฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะเนนสรางความรูเรือ่ งเกี่ยวกับ ภาวะผูนํา
ในความคิดเห็นของขาพเจาซึ่งเปนระดับผูปฏิบตั ิ สําหรับภาวะผูต ามนั้น
อาจเปนความหมายเดียวกับหนาที่ปฏิบตั ิงานก็เปนได เพราะงานที่ตนปฏิบัติในแต
ละวันนั้น เปนงานของผูตามทั้งสิ้น ผูตามทีด่ ีตองปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางสมบูรณ
2. P’ ทิพย คิดวา การเปนผูตามที่ดี ควรเปนอยางไร
1. รูจักหนาที่ของตนเองและผูอื่น
2. รูจักเวลาของตนเองและผูอื่น
3. มีความคิดเชิงบวก
3. การใหความรู การสั่งสอน แนะนํา สิ่งที่ผตู ามควรยึดถือปฏิบัติ P’ ทิพย คิด วา
วิธนี ี้จะชวยสรางใหคนเปนผูตามที่ดีไดหรือไม อยางไร
ทําใหเปนผูตามที่ดี แตไมสมบูรณ เพราะมนุษยทกุ คนมีการอบรมสั่งสอน
จากครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทาํ งาน ฯลฯ แตทกุ คนเรียนรูไดไมเทากัน แต
การเปนตัวอยางแบบอยางที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่จะสงสม และเปนตนแบบใหผูตาม
ยึดถือปฏิบัติไดดีกวาการใหความรูดวยคําพูด “แบบอยางที่ดีมีคากวาคําสอน”

4. การกําหนดการจัดการความรูในเรื่อง ภาวะผูตาม ขึ้นในกรมฯ P’ ทิพย วาเปน
เรื่องจําเปนและมีความสําคัญกับกรมฯ หรือไมอยางไร
ไมจําเปนมากเทากับเปนตนแบบที่ดีใหบคุ คลเอาเยี่ยงอยางเพราะที่ผาน
มาการจัดการความรูที่จัดขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางตัวเลขจะดีเยี่ยมแตคนไมไดนําไป
ปฏิบตั ิจริง สาเหตุเกิดจาก “ไมไดมีการระเบิดจากใจ”
5. ถา P’ ทิพย เปน ผูบงั คับ บัญ ชา พี่จะเลือ กที มงาน หรือ ผูใตบัง คับ บัญชา
ประเภทใด เพราะอะไร
ถาให เลือก ขอเลือก ผูบงั คับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชาทีมีจิตสาธารณะ
และขอคุณสมบัติขอเดียวเทานั้น เพราะจะเปนคําตอบสําหรับทุกๆ ขอ
6. ถาหาก P’ ทิพย ตกอยูในภาวะที่ไมเห็นดวยอยางมากๆ กับวิธคี ิดหรือวิธกี าร
บริหารของผูนําหรือผูบงั คับบัญชา P’ ทิพย มีวธิ กี ารจัดการกับความรูสกึ อยางไร
1. ทําใจเพื่อหาเหตุผลของผูอื่น ณ ขณะนั้น
2. ถามีโอกาสจะอธิบายถึงเหตุผลที่เห็นแยง
3. หากยัง ไมมขี อ ตกลงที่ส มบูรณ ตอ งหาขอมูล ซึ่ง ประจัก ษม าเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจกับทุกฝาย
7. ในความคิดเห็นของ P’ ทิพย คิดวาการเปนผูตามที่ดี กับผูนําที่ดี มีการปฏิบตั ิ
งายยากแตกตางกันอยางไร หรือไม
ไมแ ตกตางกันเพีย งแตใหทกุ คนรูจักหนาที่ข องตนเอง งานทุกอยางจะ
ดําเนินการไปดวยความสําเร็จ โดยไมมขี อ สงสัยวางานนี้จะเปนหนาที่ของใคร
เพราะงานที่เปนระบบทีมเปนหนาที่ของทุกคน

P’ วุฒิ นายเสฏฐวุฒิ รักษสจุ ติ รัตน
พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กลุมตรวจสอบภายใน
รับราชการ 2 ป

1. การใหความรูเ กี่ย วกับ ภาวะผูตาม ดูจะเปน เรื่อ งใหมสาํ หรับกรมคุมครองฯ
ซึ่งโดยทั่วไปจะเนนสรา งความรูเ รื่องเกี่ย วกับ ภาวะผูนํา P’ วุฒิ คิด ยัง ไงเรื่อง
ดังกลาว
ปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหองคกร หรือ หนวยงานสามารถนําเนินงานไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นั้นตองอาศัย บทบาทหนาที่ข องคนปฏิบตั ิงาน
ที่ตองรับรูในเรื่องของ “ภาวะผูตาม”หากบุคคลเหลานี้ไดรับการพัฒนาและสราง
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ย วกับ บทบาทท หนาที่ ของตนเอง ก็จะสง ผลใหบคุ คล
เหลานั้นสามารถทํางานไดเปนอยางดี และการพัฒนาศักยภาพของ “ผูตาม” จึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางมาก เรามีความจําเปนตองสรางให “ผูตาม” มีความรู
ทักษะ และทัศนคติไปในทางเดียวกันกับความตองการของ “ผูนํา” ซึ่งจะสงผลให
องคกรหรือหนวยงานไปถึงจุดหมาย
2. ในความคิดของ P’ วุฒิ คิดวา การเปนผูตามที่ดี ควรเปนอยางไร
1. ยอมรับนายอยางที่เปน อยาคิดไปเปลี่ยนนาย หาทางเสริมในสิ่งที่นายขาด
2. เขาใจลําดับความสําคัญของนาย แลววางแผนของตนใหสอดคลองกับ
เปาหมาย ประกอบวิสยั ทัศนของ “นาย”
3. ปรับตัวใหเขากับวัฒนาธรรมองคกร
4. ทํางานใหเกินความคาหวัง

5. กลาที่จะใหขอมูลทั้ง “ดานดี” และ “ดานราย” แกนาย
6. มีความกลาหาญ ซื่อสัตย นาเชื่อถือ
7. มีความผูกพันตอองคกร
8. สามารถบริหารจัดการตนเองไดทางดานเวลา
9. รูจกั กาลเทศะ
10. มีความจริงใจ ไมนินทาลับหลัง
11. ไมทํางานขามหนาโดยไมไดรับอนุญาต
12. ทํางานใหเรียบรอยสมบูรณ
13. รักษาสัญญาหรือขอตกลง
3. การใหความรู การสั่งสอน แนะนํา สิ่งที่ผูตามควรยึดถือปฏิบตั ิ P’ วุฒิ คิดวาวิธี
นี้จะชวยสรางใหคนเปนผูตามที่ดีไดหรือไม อยางไร
สามารถชว ยสรา งใหเ ปนผูต ามทีดี เพราะการใหค วามรู การสั่ง สอน
การแนะนําจะชวยใหผตู ามมีแนวทางในการปฏิบตั ิเดียวกัน
4. การกําหนดการจัด การความรูในเรื่อง ภาวะผูตาม ขึ้นในกรมฯ P’ วุฒิ คิด วา
เปนเรื่องจําเปนและมีความสําคัญกับกรมฯ หรือไมอยางไร
เปนเรื่องสําคัญและมีความจํา เปนที่จะตอ งพัฒนาทั้งดานความรู ความ
เขาใจ และพัฒนาศักยภาพของ “ภาวะผูตาม”
5. ถา P’ วุฒิ เปน ผูบงั คับ บัญ ชา พี่จะเลือกที ม งาน หรือผูใตบัง คับ บัญ ชา
ประเภทใด เพราะอะไร
ผูตามที่มีประสิทธิผ ล คํานึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชน
สวนตัวมีพฤติกรรมกลาแส ดงออก มีค วามรูความสามารถในการทํางาน พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ มีความจงรักภักดี ใหความรวมมือ มีความคิดสรางสรรค เปนที่ชื่น
ชอบของผูรวมงานและผูบังคับบัญชา
6. ถาหาก P’ วุฒิ ตกอยูในภาวะที่ไมเห็นดวยอยางมากๆ กับวิธคี ิดหรือวิธกี าร
บริหารของผูนําหรือผูบงั คับบัญชา P’ วุฒิ มีวธิ ีการจัดการกับความรูสกึ อยางไร

ชี้แ จงเหตุแ ละผลของขอเท็จจริงที่ไมเ ห็นดว ยกับ ผูบงั คับ บัญ ชา หาก
ผูบงั คับบัญชายังยืนยันตามความคิดเดิม เราในฐานะผูใตบงั คับบัญชาก็ตามปฏิบตั ิ
ตามที่ผบู ังคับบัญชาตองการ
7. ในความคิดเห็นของ P’ วุฒิ คิดวาการเปนผูตามที่ดี กับผูนําที่ดี มีการปฏิบตั ิงาย
ยากแตกตางกันอยางไร หรือไม
ผูนําที่ดี
ผูตามที่ดี
1. จะตองมีพลังในการขับเคลื่อนทีมงาน 1. จะตองรูจักนําตนเอง
2. จะตองสรางแรงจูงใจใหผอู ื่นได
2. มีความมุงมั่น
3. จะตองซื่อสัตย ทุมเทอยางจริงจัง
3. ปฏิบตั ิงานอยางมีสาํ นึก
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. ควบคุมอัตราและอารมณของ
5. มีความสามารถเปนที่ยอมรับ
ตนเองในการทํางานรวมกับผูนํา
6. มีความรอบรู
สรุป วา ไมวา จะเปน “ผูต าม” หรือ “ผูนํา ” ยอมมีการปฏิบตั ิตัวที่ยาก
พอกัน เพียงแตแนวทางในการปฏิบตั ิแ ตกตางกั น ผูนําที่ดีตองสามารถนําคนได
สามารถสรา งความเปลี่ย นแปลงและแกไขปญหาได “สวนผูต ามที่ดี ” ยอมตอง
ผลักดันใหเจานายประสบความสําเร็จ การจะเปนผูนําที่ดี ควรตองเปนผูต ามที่ดี
มากอนจึงถือวาประสบความสําเร็จ

