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หลายคนคิดวาการเปนผูนาํเปนเร่ืองงาย
ทําใหพวกเขาทะเยอทะยานท่ีจะเปนผูนํา โดย
คิดวาถาจะเปนผูนําก็ไมใชเร่ืองยากเย็นอะไร
ความหมายของความเปนผูนาํหาไดจากหนงัสอื
หลายเลม แตเรามักกําหนดข้ึนมาเองตามท่ี
คิดไว ท้ังนี้ในความเปนจริง การกระทําความ
เปนผู นําเปนเร่ืองท่ียากมาก ดังคําคมของ
ดร.มารติน ลูเธอร คิง จเูนยีร (Dr. Martin Luther
King Jr.) ท่ีกลาวไววา “การจะวดัคณุคาของคน
ไมไดวัดตอนที่เขาอยูอยางสะดวกสบาย แต
จะวัดเมื่อเขาอยูในสภาวะของความทาทาย
และถกเถียงกัน” ซึ่งก็หมายถึง การเปนผูนํา
หรือการทําหนาท่ีนําผูคนเปนงานท่ียากมาก
ตามคําพูดของดร. มารติน ลูเธอร คิง “สภาวะ
ความทาทายและการถกเถยีง” กคื็อ “สภาวะ
การเปนผูนํา” นัน่เอง ซึง่เปนสภาวะท่ีสามารถ
พสิูจนและวัดคุณคาของคนไดเปนอยางดี

วิธีหนึ่งท่ีทําใหเปนผูนําท่ีดีไดคือการทํา
ตามขอแนะนําดานหลักการ ซึ่งก็คลายๆ กับ
คําพดูของ ดร. มารติน ลูเธอร คิง ท่ีกลาวไปแลว
ขอแนะนําดานหลักการจะชวยใหเราทําในสิ่ง
ท่ีถกูตอง และใชเปนแนวทางในการตัดสนิใจใน
เร่ืองตางๆ โดยเฉพาะในเร่ืองการทํางานและ
การวางตัวอยางเหมาะสม

ขอแนะนาํดานหลกัการ
ตอไปนี้ เปนขอแนะนําดานหลักการ

บางสวนท่ีทําใหสมาชิกหนวยดับเพลิงประสบ
ความสําเร็จมาแลว

จงเปนนักเรียนดับเพลิงอยูเสมอ เปน
ท่ีรูกนัดีแลววา เพลิงไหมมีความเคล่ือนไหวและ
ขยายตัวออกไปเร่ือยๆ เม่ือไมนานมานี ้เราไดเนน
การเรียนรูความจริงขอหนึ่ง นั่นคือ เพลิงไหม
ท่ีเกิดข้ึนในยุคปจจุบันแตกตางจากเพลิงไหมท่ี
เกิดข้ึนในอดีต นักดับเพลิงท่ีหวังกาวหนาใน
อาชพีการงานตองต่ืนตัวอยูเสมอและศึกษาเรียนรู
ตลอดชีวิตเกี่ยวกับอัคคีภัย การเจริญเติบโตใน
อาชพีการงานของนกัดับเพลิงไดจากการทํางาน
หนัก ความมุงม่ัน และรูวาจะนําความสามารถ
ของตัวเองออกมาใชเพื่อสรางผลงานใหดีท่ีสุด
ไดอยางไร แมแตผูอาวุโสในหนวยดับเพลิงซึ่ง
เชือ่ม่ันในเร่ืองของกฎพืน้ฐานงานดับเพลิง และ
ใหความสําคัญกับจุดยืนของตัวเอง รวมท้ังไมมี
เปาหมายท่ีใหญกวาในอนาคตก็ยังตองใฝรูสิ่ง
ใหมๆ   เพิม่เติม แนนอนวา เราละท้ิงกฎพืน้ฐาน
งานดับเพลิงไมได แตเราก็จําเปนจะตองศึกษา
เรยีนรูตอไปเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและทกัษะของตัวเอง
ในการรับมือกบัเหตุเพลิงไหมท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม

ผูนําตองคิดหลายช้ัน สาํหรับผูท่ีเติบโต
เปนผูนาํในหนวยดับเพลิงตองคิดหลายแงหลายมุม
หมายความวาการเรียนรูยทุธศาสตรและยทุธวิธี
ในการตอบโตเหตุเพลิงไหมเพื่อนําไปใชเผชิญ
เหตุในสถานการณจริงไมใชสิง่เดียวท่ีผูนาํหนวย
ดับเพลิงจะตองศึกษาตลอดชีวิตการทํางาน แต
มีอีกอยางสิง่อยางอยางตองทําไปพรอมกนั เม่ือ
โลกเปล่ียนไปกจิกรรมของผูนาํกต็องเปล่ียนตาม
แมแตเร่ืองสวัสดิการของนกัดับเพลิงในสถานแีละ
การถกเถียงเร่ืองกฎหมายแรงงานตางๆ ผูนํา
ก็ตองเขาไปมีสวนอยางหลีกเล่ียงไมได ใครท่ี
หวังวาเม่ือเปนผูนาํแลวจะสัง่การผูใตบงัคับบญัชา
อยางเดียวถอืวาคิดผดิ เพราะผูนาํตองแกปญหา
ใหผูใตบังคับบัญชาไดแทบทุกเร่ืองดวย

สงตอความรูและประสบการณใหกับ
ผูอื่น กวีและนักปราชญชาวสเปนนาม ฮอรเก
ซานตาลานา (George Santayana) กลาวไววา
“คนทีไ่มไดจดจําวาทําอะไรลงไปในอดตีมัก
ทําสิ่งที่ถูกประณามซ้ําอีกครั้ง” อธิบายงายๆ
หากเราไมไดเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืน

Reference:  Guiding Principles for Leaders; Leadership is easy-being a leader is the hard part.
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(ไมวาดีหรือเลว) เรามักหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตอง
ประสบกบัสิง่ท่ีเหมือนกนั (เพราะไมรู มันจงึเกดิ
ข้ึนกับเรา) ในฐานะผูนํา เปนความรับผิดชอบ
ของเราจะตองสงผานความรูโดยเฉพาะท่ีไดจาก
ประสบการณสวนตัวหรือสิ่งท่ีทรงคุณคาตางๆ
ไปยังคนอ่ืน ไมวาจะผูใตบังคับบัญชา หรือนัก
ดับเพลิงท่ีเขาประจําการใหมทุกคน โดยเปน
การใหความรูเกีย่วกบัภาระหนาท่ีและเกยีรติยศ
ของนักดับเพลิงท่ีเขาปฏิบัติงานระงับเหตุ แต
นาเสียดาย ท่ีผานมา บทเรียนสาํคัญๆมักไมได
ถูกแบงปนมาใหผูดอยประสบการณเทาใดนัก
นักดับเพลิงหนาใหมจึงไมมีขอมูลท่ีจะบอกใหรู
ลวงหนาวาจะตองทําอะไรหรือตองระวังสิง่ใดบาง
เพือ่ใหงานออกมาดีและตัวเองมีความปลอดภัย
ผูนําหนวยดับเพลิงพึงตระหนักไววาการสงตอ
ความรูและประสบการณของตัวเองใหกบันกัดับ
เพลิงหนาใหมท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาเปนเร่ือง
มีความสําคัญมาก อยางนอยทําใหเขารูวา ควร
หรือไมควรทําอะไรเพือ่หลีกเล่ียงความผดิพลาด
ท่ีเราเคยประสบมาแลว ท้ังนี้เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพสูงและประสบความสําเร็จตาม
ท่ีต้ังเปาหมายไว

สรางความแตกตางในสิง่ทีค่ณุลงมอืทาํ
พวกเราทุกคนสามารถสรางความแตกตางได
ไมวาจะอยูในตําแหนง ยศ หนาท่ีหรือบทบาท
ใดในองคกร ในขณะท่ีคุณอาจไมคิดวาคุณมี
ศักยภาพจะทําเชนนัน้ คุณตองสลัดความคิดท่ีวา
การคิดตางจากเพื่อนรวมงานจะทําใหปลาเนา

ตัวเดียวเหม็นท้ังของ นักดับเพลิงสวนใหญคิด
แบบเดียวกันคือไมกลาสรางความแตกตางใน
การทํางานเพราะกลัวจะเปนปลาเนาตัวนัน้ แต
สาํหรับผูนาํ การคิดตางและทําในสิง่ท่ีไมเหมือน
คนอ่ืนจะทําใหเขาสรางสิง่ท่ียิ่งใหญข้ึนมาได

รจัูกงานของคุณ ลงมือทํางานของคณุ
และทาํใหด ีมันเปนเร่ืองคอนขางงาย ใหเรียนรู
ตลอดชีวิต (ตามท่ีอธิบายไปขางตน) เพื่อให
รูจักและเขาใจงานของคุณเพิ่มข้ึนซึ่งจะทําให
สามารถกาวข้ันตอไปได หากคุณสามารถศึกษา
เรียนรูงานของคุณไดมากเทาไหร คุณกมี็โอกาส
ท่ีจะกาวหนาอาชีพงายและเร็วข้ึน ซึ่งเม่ือคุณมี

ศักยภาพสูง สิ่งนั้นจะแสดงออกมาใหผูคนรับรู
เอง ในงานดับเพลิง ไมมีการยอมรับสมรรถภาพ
ท่ีตํ่ากวามาตรฐานหรือแคพอใชกับงานท่ีเสี่ยง
ตอความเปนความตายของเหยื่อผูประสบภัยท่ี
พวกเราสาบานวาจะปกปองพวกเขารวมท้ังตัว
ผูปฏิบัติงานระงับเหตุเองดวย

หมายเหตุผูเขียน นักดับเพลิงอเมริกัน
เปนประเภทชอบความทาทายและชอบถกเถยีง
เพื่อพัฒนาตัวเองและองคกร ลักษณะท่ีเปน
เอกลักษณคือ ชอบศึกษาคนควาตลอดชีวิต
ติดตามขาวสารความกาวหนาดานเทคโนโลยี
ตลอดเวลา พวกเขาถือวา ไมมีคําวาท่ีสุดของ
อาชีพนี้ ตองพัฒนาตัวเองใหมีศักยภาพสูงข้ึน
ไปเร่ือยๆ จนกวาจะเลิกเปนนกัดับเพลิงหรือเสยี
ชีวิตไป ไมวาจะเปนนักดับเพลิงธรรมดา ผูนํา
หนวย หัวหนาสถาน ีหรือผูบญัชาการ จะเหมือน
กนัหมดคือไมยอมหยดุศึกษาเรียนรูวิชาดับเพลิง

ทาํในสิง่ทีถ่กูตองและมเีหตผุลทีด่ ีการ
ตัดสินใจในเร่ืองท่ียากไมใชเร่ืองท่ีทําไดงายๆ
อยางไรก็ตาม ขอแนะนําในหลักการเปนผูนํา
คือ คุณตองทําในสิง่ท่ีถกูตองซึง่มีเหตุผลอยูเสมอ
แมบางคร้ังจะมีบางคนไมยอมรับกต็าม เหมือน
พลเอกคอลนิ เพาเวลลเคยกลาวไว “การแสดง
ความรับผิดชอบบางครั้งก็เหมือนกับการไล
คนอื่นออกไปใหพนตัว” คือคุณตองการจะ

ตัดสินใจคนเดียว ไมใหคนอ่ืนมายุง ไมไดเกี่ยว
กับยศ ตําแหนง หรือความเปนผูนํา แตมันคือ
เหตุผลซึงถาเปนเหตุผลท่ีถูกตองแลวก็ถือวา
คุณทําถกูตองแลว เหตุผลท่ีถกูตองอาจหมายถงึ
ความตองการท่ีจะทําใหทุกคนปลอดภัยและมี
ความสุข เม่ือเปนเชนนี้คุณไมจําเปนตองสนใจ
วาจะมีบางคนไมยอมรับการตัดสนิใจของคุณ ถา
คุณมีเหตุผลกเ็ทากบัวาคุณทําในสิง่ท่ีถกูตองแลว

โชครายท่ีีการทําในสิง่ท่ีถกูตองดวยเหตุผล
ท่ีดีไมไดงายหรือเปนท่ียอมรับเชนท่ีเคยเปนมา
มันเหมือนกบัวาระสวนตัวหรือการประชาสมัพนัธ
ตัวเองในการทําเชนนัน้มากกวาจะเปนเร่ืองของ
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เหตุผล เม่ือใครคนหนึ่งออกไปทําหนาท่ีผูนํา
เขาตองเขาใจวาจะตองมีผลตามมาอยางหลีกเล่ียง
ไมไดซึ่งเกือบทุกกรณีอยางนอยท่ีสุดมีคนหนึ่ง
ท่ีมีความสุขซึ่งก็คือคนท่ีเปนผูนํานั่นเอง ไมใช
คนอ่ืน แตความเปนผูนําท่ีแทจริงคือการทําใน
สิ่ งท่ีถูกตองและมีเหตุผลท่ีดีอยางอิสระโดย
ปราศจากแรงกดดันจากคนอ่ืน (ท่ีอาจจะมี)

ตัดสินใจ ใช ผูนําตองเปนคนตัดสินใจ
แมจะรูวาการตัดสินใจนั้นอาจไมมีใครชอบ แต
เชื่อหรือไมวา การไมตัดสินใจ หรือตัดสินใจไม
เด็ดขาด หรืออาการละลาละลัง  กถ็อืวาเปนการ
ตัดสินใจรูปแบบหนึ่งซึ่งทําลายความนาเชื่อถือ
ของผูนําลงไป ในขณะท่ีเรามีขอพิจารณาหลาย
อยางท่ีเกีย่วของกบัการตัดสนิใจ แตมี 2 คําถาม
ท่ีนักดับเพลิงหรือหัวหนาหนวยตองถามตัวเอง
เม่ือตัดสินใจ (1) แมของฉัน (หรือพอหรือยา)
จะวาอยางไร และ (2) โซเชียลมีเดียจะโพสต
แบบไหนหรือพดูงายๆ วา ขาจะพาดหัวขาวยงัไง
ความจริงตองเปนท่ีรับรู แตโซเชียลมีเดียทุก
วันนี้หวังความพึงพอใจสําเร็จรูปนั่นคือ อยากรู
การตัดสินใจตามเวลาจริงท่ีเกิดข้ึนในหนวยดับ
เพลิงและสงตรงไปยังโซเชียล นักดับเพลิง
จํานวนไมนอยท่ีมีมือถอืเม่ือมีการตัดสินใจจาก
ผูนาํจะโพสตลงโซเชยีลทันทีแลวขาวกจ็ะกระจาย
ไปอยางกวางขวางซึ่งสงัคมจะเขามาวัดน้าํหนัก
การตัดสินใจนั้น คุณตองการใหสาธารณชน
ประเมินการตัดสินใจของคุณจริงๆ หรือ ปญหา
กคื็อ เม่ือการตัดสนิใจของคุณปรากฏในโซเชยีล
เนต็เวิรก ผูติดตามและคนอ่ืนๆ จะพพิากษาการ
ตัดสินใจของคุณ และนีคื่อความเปนจริงในโลก
อินเตอรเน็ตทุกวันนี้ แมคุณไมชอบ แตก็ตอง
เผชญิหนากบัมันซึง่จะพสิจูนไดอีกทางหนึง่วาคุณ
คือของจริงหรือไม

ไม ใช เรื่ องของใครคนใดคนหนึ่ ง
แตเปนเรื่องหนวยงาน หนวยดับเพลิงเปน
เสมือนครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเปนวิถีชีวิตและการ
ทํางานของพวกเรา ผูนําท่ีแทจริงรูเร่ืองนี้และ
พยายามรักษาบรรยากาศท่ีจะทําใหเกิดความ
กลมเกลียวระหวางบคุลากรซึง่ไมเพยีงแตจะให
เกดิข้ึนขณะอยูในสถานี เชน เวลามีประชมุหรือ
ระหวางม้ืออาหาร แตรวมไปถงึเวลาฝกซอมและ
การตอบโตเหตุในสถานการณจริง ทีมดับเพลิง
ท่ีฝกซอมมาดวยกันจะทํางานรวมกันไดดี และ
ทีมท่ีทํางานรวมกนัไดดีกค็าดหวังผลงานไดวาจะ
เปนไปในทางบวกตามท่ีสาธารณชนตองการ

ผลงานในทางบวกหมายถึงความสําเร็จ

ไฟดับลงไป ไมมีการบาดเจ็บลมตาย นั่นคือ
ขาวดี อยางไรกต็าม เปาหมายของเราทุกคร้ังคือ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกคน
ปลอดภัยท้ังประชาชนท่ีประสบภัยและท่ีอยู
ใกลเคียง รวมถงึนักดับเพลิงท่ีเขารวมระงับเหตุ
ซึง่สงผลใหผูคนในประชาคมหรือชมุชนท้ังหมด
มีความสุข

ความสําเร็จของนกัดับเพลงิคนใดคน
หนึ่งคือความสําเร็จของคนอื่นๆ ดวย เปน
ความสําเร็จของหนวยงาน ความเปนผู นํา
หมายถึงการเตรียมคนท่ี อยู ภายใตการนํา
ของคุณใหข้ึนมาเปนผูนําแทนคุณ ใชแลว มา
เปนผูนําแทนคุณ นี่คือความทาทายอยางหนึ่ง
ของคนเปนผูนํา การสงเสริมนักดับเพลิงท่ีมี
ประสบการณนอยใหกาวข้ึนไปเปนผูนํา ขณะท่ี
เรามีระบบของเราอยูแลวในการเล่ือนตําแหนง
นักดับเพลิงในหนวย แตการท่ีผูนาํรุนพี่มองหา

คนมีแววสกัคนแลวปนเขาข้ึนมา นาจะเปนผลดี
ในทางปฏิบติัมากกวาการเติบโตตามสายงานปกติ
เพราะหนวยดับเพลิงจะขาดผูนําไมได เม่ือ
หัวหนาหนวยเกษียณออกไปก็จะตองมีหัวหนา
คนใหมข้ึนมาแทนทันที ซึ่งในระบบของสหรัฐ
อเมริกา ไมมีการกีดกันรุนนอง แตจะพยายาม
ใหโอกาสทุกคนโดยเฉพาะผูท่ีมีความพรอมท่ีสดุ

ผูนาํหนวยดับเพลิงมีหนาท่ีสาํคัญอีกอยาง
หนึง่คือ หารุนนองท่ีมีความสามารถและคุณสมบติั
ในการเปนผูนําแลวฝกเขาใหสวมบทบาทเปน
หัวหนา ใหโอกาสเขาทํางานในฐานะผูนาํหนวย
ในสายตาของผูนาํยอมจะมองออกวาใครมีความ
เหมาะสมท่ีกาวข้ึนมาแทนตัวเองในอนาคต
เม่ือคิดวาใครมีแววก็ตองทดสอบคนๆ นั้น
อยางเขมขน เพราะการสรุปดวยสายตาและ
ทัศนคติของตัวเองอยางเดียวอาจไมแนนอน
จําเปนจะตองมีมาตรการอ่ืนเขามาเสริมเพื่อ
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ใหแนใจวาคนท่ีหมายตาสามารถเจริญเติบโต
ใน สายงานบังคับบัญชาได

ในฐานะหัวหนางาน ผู นําหนวยเปน
ตัวแปรสาํคัญในการคัดเลือกและชีน้าํการเจริญ
เติบโตของบุคลากรและองคกร เม่ือเขาเกษียณ
ออกไป องคกรยังอยูและปฏิบัติงานไดเปนท่ีนา
พอใจของสาธารณชน สวนหนึง่เนือ่งจากมีผูนํา
รุนหลังท่ีเขามีสวนเลือกใหกาวข้ึนมาแทนตัวเอง

ไมยอมรับพฤติกรรมที่ยอมรับไมได 
หนวยดับเพลิงทุกแหงมีมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏบัติงานท่ีเขียนข้ึนมาต้ังเร่ิมกอต้ัง เรียกวา
ธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งหากทําตามนั้นจะเปนท่ี
ยอมรับได แตหากไม ก็จะกลายเปนเร่ืองท่ี
ยอมรับไมไดทันที และผูนําหนวยก็มีกฎอยูวา
จะไมยอมรับคนท่ีไมทําตามแนวทางท่ีกําหนด
หรือธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยดับเพลิง

ธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยดับเพลิงคือ
แนวทางท่ีทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย สมาชิกในหนวยไมบาดเจ็บหรือเสีย
ชวิีต ไฟดับอยางรวดเร็ว เกิดความเสียหายนอย
สาธารณชนมีความพอใจและมีความสุข การ
ทํางานในแนวทางท่ียอมรับไมไดคือการทํางาน
ในทางลบท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงโดยไมจําเปน
นอกจากจะไมยอมรับแลวหัวหนาหนวยตองมี
มาตรการท่ีเหมาะสมในการปองปรามการกระทํา
เชนนี้ดวย เชน ตักเตือน ลงโทษ ไมใหโอกาส
ไตเตาเปนผูนาํ ฯลฯ เราตองยอมรับวาทุกหนวย
ดับเพลิงมีคนประเภทนี้อยู  ปญหาคือจะทํา
อยางไรท่ีจะทําใหพวกเขาไมมีโอกาสไตเตา
ข้ึนมาสวมบทบาทผูนําหนวย เพราะถือวาเปน
บุคคลอันตรายและไมสมควรจะใหผูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจสั่งการใดๆ ท้ังสิ้น
สาํหรับผูท่ีเปนผูนาํในขณะนีก้เ็ชนกนั จะ

ตองไมกระทําสิ่งท่ีไมเปนท่ียอมรับโดยเด็ดขาด
ตองเปนตัวอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา แม
แนวทางนัน้จะเปนทางลัดสูความสาํเร็จตามความ
เชือ่ของตัวเองกต็าม หากไมผานกระบวนการให
เปนท่ียอมรับขององคกรแลว ก็ตองหลีกเล่ียง
จนกวาจะมีการพสิจูนใหเปนรับรูและยอมรับกอน
วาวิธีการนั้นสามารถนําไปใชงานได

แบงปนความคาดหวงั เพือ่ความสาํเร็จ
ของหนวยงาน ผูนําจะตองต้ังความคาดหวังท่ี
ชัดเจน และบอกใหผู ใตบังคับบัญชาดวยวา
จริงๆ แลว ตัวเองคาดหวังอะไรกับการทํางาน
เม่ือความคาดหวังเปนท่ีรับรู สิ่งท่ีจะติดตามมา
กคื็อความต้ังใจรวมกนัท่ีทําใหความคาดหวังนัน้

เปนจริงข้ึนมา ผูนําตองแบงปนขอมูลท่ีจําเปน
รวมถึงปจจัยตางๆ เพื่อใหสามารถระบุความ
คาดหวังท่ีชัดเจนและกําหนดพฤติกรรมตางๆ
ท่ีจะนาํไปสูความคาดหวังนัน้ หากองคประกอบ
นีข้าดไปจะมีผลใหไมสามารถระบคุวามคาดหวัง
ท่ีแทจริงได และผลลัพธท่ีออกมาจะเปนสิ่งท่ี
ทุกคนไมพึงพอใจ

บทสรปุ
ขอแนะนําหลักการความเปนผูนําท่ีนํา

เสนอท้ังหมดเปนหลักการเบื้องตนท่ีจะทําให
คุณเปนผูนําท่ีไดรับการยอมรับนับถอืในหนวย
ดับเพลิง จงมองสิ่งดีๆ ในองคกรและบุคลากร
แลวนาํมาใชซึง่จะทําใหหนวยงานประสบความ
สําเร็จในทุกภารกิจและเจริญหนา โดยเฉพาะ
ตัวผูนาํเอง และตอไปนีคื้อสตูรสาํเร็จในการเปน
ผูนําท่ีจะเปนยอมรับในหนวยดับเพลิง

 จงเปนนั กเรียนดับเพลิงอยู เสมอ
ศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา อยาคิดวาตัวเองเกง
หรือเปนเลิศแลว

 สงตอความรูและประสบการณใหผูใต 
บงัคับบญัชาเพือ่ใหเปนป ระโยชนในการทํางาน

 สรางความแตกตางในสิ่งท่ีทํา

 รูจกังาน ลงมือทํางาน และทํางานใหดี
 ทําในสิ่งท่ีถูกตองดวยเหตุผลท่ีดี
  ไมคิดแคสวนตัว ใหคิดถึงสวนรวม
 ความสาํเร็จของผูนาํวัดจากความสาํเร็จ

ของคนอ่ืน (ผูใตบังคับบัญชาและผูสนบัสนุน)
 ไมยอมรับนพฤติกรรมท่ียอมรับไมได 

แมวาคุณจะคิดวาเปนเร่ืองท่ีดีก็ตาม
 แบ งปนความคาดหวังให กั บผู ใต

บงัคับบัญชา
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