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ก.  วางใจในความดีของผูรวมงาน 
1. ความต้ังใจของฉัน คือ  การหาคําตอบซึ่งทําใหทุกคนที่เกี่ยวของไดผลประโยชนรวมกัน   
 เราตองดําเนินชีวิตในโลกอยางพึ่งพากันและกัน  และเพ่ือเราจะไดรับผลสําเร็จ  เรา
จําเปนตองรวมมือกับผูอ่ืน  ดังนั้นเราจําเปนตองดําเนินตามกฎทอง  คือเราตองอุทิศตนเองรวมมือ
กับผูอ่ืน  เพ่ือใหทุกคนไดรับผลประโยชน  ซึ่งเปนการทําตรงขามกับการแขงขันที่แทจริง  เพราะ
เม่ือใดที่คนหนึ่งชนะ  อีกคนจะตองแพ  นั่นหมายถึงคนหนึ่งจะไดผลประโยชน  แตอีกคนจะสูญเสีย
ผลประโยชน ทัศนคติเร่ืองชนะ-แพ และแพ-ชนะ นี้มีมานานและนําความสูญเสียมาสูทุกคน 
2. กฎทองเปนรากฐานของสัมพันธภาพที่กอเกิดผลสําเร็จ 
 คุณอาจจะเคยไดยินนิทานเกี่ยวกับสวรรคและนรก  ซึ่งมีสภาพเหมือนกันเร่ืองหนึ่งคือ  ใน
งานเล้ียงใหญโตหรูหราแหงหนึ่งซึ่งเต็มไปดวยอาหารมากมาย   มีชอนไวสําหรับผูรวมงานทุกทาน  
แตชอนนี้มีลักษณะพิเศษคือ  เปนชอนที่ยาวเกินกวาที่แตละคนจะใชตักอาหารเขาปากตนเองได   
เม่ือคนในนรกมารวมงานเล้ียง   ไมมีใครที่อยากจะทําอะไรใหใคร  ทุกคนตางตองการเพียงตักอาหาร
ใหตนเอง  จึงมีแตความอดอยาก  ความไมสมหวัง  และความเดือดดาลทามกลางพวกเขา   สวนคน
ในสวรรคที่มารวมงานเล้ียงตางปอนกันและกัน   แตละคนจึงไดรับการเล้ียงดูอยางดีและมีความสุข   
ดังนั้น ในโลกที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน   เราจึงตองเล้ียงดูคนอ่ืนดวย  เพ่ือเราจะไดรับการเล้ียงดูเชนกัน   
การเพ่ิมทัศนคติเร่ือง ชนะ-ชนะ เขาไปในกฎทองจึงทําใหเราไดรับประโยชนจากความรูและพรสวรรค
ของคนอ่ืน   เชนเดียวกับที่เขาไดรับจากเรา 
3. เราจําตองทําตามบทการดําเนินชีวิตแบบ ชนะ - แพ  หรือ  แพ - ชนะ  และทบทวนบทบาทของตัว
เราเอง 
 อิทธิพลประการหนึ่งที่ทําใหเราตองดําเนินชีวิตแบบ ชนะ - แพ  ก็คือ  ความรักอยางมีเง่ือนไข  
เชน เราจะไดรับความรักก็ตอเม่ือเราทําตามความคาดหวังของพอแม   หากเราทําในทางตรงขามเรา
ก็จะไมไดรับความรัก   นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันจากดานอ่ืนอีก   ไดแก  กีฬา   โลกการศึกษา   
ความโดดเดนทางการเมืองและกฎหมาย 
 แบบอยางทั้งหลายเปนส่ิงสําคัญที่สุด  สําหรับการเรียนรูและการทบทวนบทบาท  และ
แบบอยางเหลานี้มีอยูรอบๆ ตัวเรารวมทั้งในงานวรรณกรรมดวย 
4. ชนะ - ชนะ หรือ  ไมมีขอตกลงใดๆ  
 ปกติคนจะกระทําตามทัศนคติพื้นฐานตอไปนี้  เพ่ือเขาจะบรรลุขอตกลง 
 ก. ชนะ - ชนะ 
  การหาผลประโยชนรวมกัน  จะทําใหทุกคนมีแตความรูสึกดีๆ  ในการตัดสินใจและส่ิงที่ไดรับ

มอบหมายตามขอตกลง 
  ข.  ชนะ - แพ 
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  ผูนําแบบ ชนะ - แพ  คือ ผูมีอํานาจ  ชอบใชอํานาจจากตําแหนงหนาที่เพ่ือผลประโยชนของ
เขา  โดยไมสนใจวาคนอ่ืนจะรูสึกหรือคิดอยางไร 

  ค.  แพ - ชนะ 
  “ทําแบบฉันไหม“  เปนการเจรจาที่ส่ือถึง การยินยอมหรือการยอมแพ  รูปแบบ ชนะ - แพ  

และ แพ - ชนะ  ดูดีในระดับพื้นผิว  แตที่สุดก็จะนําความไมพอใจมาใหดวย  ความรูสึกที่ไม
แสดงออกจะไมมีวันตาย  แตจะปรากฏในเวลาตอมา   บุคคลที่คิดแบบ แพ - ชนะ  จะเปนคนที่มี
ความยินดีหรือระงับโทสะไดเร็ว  เขาไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นตอส่ิงตางๆ  หรือความรูสึก
ของเขา  เขายอมจํานนไดงาย  และตลอดเวลาที่ผานไปเขาก็จะเก็บความขุนเคืองและความเปน
ศัตรูไวในใจลึกๆ 

  คนที่มีความเห็นแกตัวมากๆ จะหาคนที่ออนแอแบบชอบยอมจํานนหรือยอมแพมาอยู
รอบตัวเขา  รูปแบบ ชนะ - แพ  และ แพ - ชนะ  เปนสภาวะที่ออนแอทั้งคู   มีคนมากมายที่
เปล่ียนไปเปล่ียนมาระหวาง ชนะ - แพ และ แพ - ชนะ คือจากผูมีอํานาจไปสูผูยอมสละ และกลับ
ไปสูจุดเดิมอีกคร้ัง 

  ง.  ถาทั้งสองกลุมที่เจรจากันคิดจะชนะทั้งคู  ผลที่เกิดก็คือ แพ - แพ  เพราะความขัดแยง
กันเอง  ส่ิงที่ดีที่สุดที่พอเปนไปไดจากการรวมกันแบบนี้ก็คือ  การประนีประนอม 

  จ.  บางคนเทานั้นที่คิดจะ “ชนะ”  คือ ฉันตองการส่ิงที่ฉันตองการไมสนใจวาใครคนอ่ืนจะ
เปนอยางไร 

  ฉ.  ทางเลือกสุดทายที่นําสูความสัมพันธอันดี คือ  รูปแบบ ชนะ - ชนะ  หรือไมมีขอตกลง
ใดๆ โดยการตกลงปฏิเสธอยางมีไมตรีจิต   แตโปรดจําไววา มีความสัมพันธมากมายที่ไมสามารถ
เลือกทําเชนนี้ได   รูปแบบ ชนะ - ชนะ  หรือไมมีขอตกลงใดๆ  เปนส่ิงชวยทําใหบุคคลเปนอิสระ
จากรูปแบบ  แพ - ชนะ 

5. เราจะใชกฎทองเม่ือใด 
 คําถามที่คุณจะตองถามตัวเองก็คือ  คุณกําลังเกี่ยวของกับความจริงแหงการพึ่งตนเองหรือ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รูปแบบ ชนะ – ชนะ ยอมไมเหมาะกับการแขงกีฬา แตดีสําหรับความ-
สัมพันธทางธุรกิจ   กฎหมาย  การเมือง  ในกรณีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   ผลที่เกิดข้ึนมักจะเกิด
จากความรวมมือของทั้งสองฝาย   ชนะ - ชนะ เปนรูปแบบที่เราแสวงหา  แตคงจะเปนส่ิงที่โงถาจะ
พูดถึง ชนะ - ชนะ  กับเร่ืองการเมืองและระบบตางๆ  ที่ปรากฏรูปแบบของ ชนะ - แพ อยางชัดเจน 
 เบื้องหลังรูปแบบ ชนะ - ชนะ  คือ การคนควาเพ่ือทางเลือกที่ 3   โดยเปล่ียนความคิดจากที่
แตละฝายมุงม่ันจะเอาส่ิงที่ตนตองการ  เปนทําอยางไรใหทั้งสองฝายไดรับส่ิงที่ตนตองการ  กุญแจ
สําคัญก็คือ  การคงอยูในกระบวนการส่ือสาร 
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กิจกรรมกลุมยอย 
 โปรดพิจารณาคําถามตอไปนี้   ซึ่งเปนคําถามที่ชวยใหคุณได
สํารวจความคิดของคุณเกี่ยวกับทัศนคติแบบ ชนะ - ชนะ 
1. การมุงไปสูรูปแบบ ชนะ - ชนะ จะเปนจริงไดหรือไม  จงอธิบายตามความคิดของคุณ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. คุณควรลองทํารูปแบบ ชนะ - ชนะ ในงานสวนใดของคุณ  และไมควรทําในสวนใด 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. มีอุปสรรคใดที่ทําใหคุณและคนอ่ืนๆ  ไมใชทัศนคติและพฤติกรรมแบบ ชนะ - ชนะ บอยข้ึน 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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กิจกรรมกลุมยอย 
 ในขอความตอจากนี้แสดง 3 สถานการณซึ่งคน 2 คน พยายามที่จะทําใหสําเร็จตามขอ-   
ตกลงของปญหาหนึ่งๆ  ใหคุณเลือกปญหาใดก็ได  1  ปญหา  เพ่ืออภิปราย  หรือเลือกสถานการณ
จริงซึ่งคุณสนใจสัก  1 เร่ือง 
 สําหรับแตละสถานการณใหคุณเลือกเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งในนั้น   เพ่ือเราจะไดมองหา
ความตองการลึกๆ ในความพยายามแกปญหาแบบ ชนะ - ชนะ  ใหเขียนรายการความตองการ  และ
จากรายการความตองการนี้  เราสรางทางเลือกที่  3  ซึ่งทําใหเราชนะทั้งคู   และโปรดจําไวเสมอวา
ในการกระทําตามทางเลือกที่ 3   คุณหรือทั้งคุณและเพ่ือนจะตองเปล่ียนกรอบความคิดดวย 
ปญหาที่  1  วัยรุนควรไดรับอนุญาตใหไปรวมงานเล้ียงหรือไม 
สภาวะของวัยรุน              ฉันตองการไปงานเล้ียงที่เพ่ือนๆ จัดข้ึน 
สภาวะของผูปกครอง ฉันไมตองการใหลูกชายหรือลูกสาวไปงานเล้ียง 

รายการความตองการของวัยรุน 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

รายการความตองการของผูปกครอง  
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

ทางเลือกที่  3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ปญหาที่  2  การประกาศพระวรสารเปนส่ิงที่สําคัญกอนอ่ืนใดใชหรือไม 
ผูนํา  ก  การประกาศพระวรสารเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก 
ผูนํา  ข  ชีวิตศักด์ิสิทธ์ิและความมุงอุทิศตนสําคัญกวาการประกาศพระวรสาร 

รายการความตองการของผูนํา ก 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

รายการความตองการของผูนํา ข  
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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ทางเลือกที่  3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ปญหาที่  3   สภาอภิบาลควรพูดเกี่ยวกับการเงินของวัดไหม 
เจาอาวาส การเงินของวัดอยูในความรับผิดชอบของเจาอาวาสเพียงผูเดียว 
สภาอภิบาล เราเปนผูรวมรับผิดชอบเร่ืองความเปนอยูของวัด  ดังนั้นเราควรพูดเกี่ยวกับการใชเงิน
ของเรา 

รายการความตองการของเจาอาวาส 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

รายการความตองการของสภาอภิบาล 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

ทางเลือกที่  3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กฎทองและคุณลักษณะ 
 ความสามารถสรางความสัมพันธตางๆ โดยอาศัยกฎทองเกิดข้ึนจากคุณลักษณะและมุงให
เกิดความสัมพันธที่จะกอเกิดผลตามขอตกลงของเรา  กระบวนการแหงความสัมพันธนี้เกิดข้ึนไดก็
เพราะระบบที่ตรงตามกฎทอง 
คุณลักษณะ 
 ส่ิงที่จําเปนเหนือส่ิงใด คือ  บูรณาการ  ความเปนผูใหญและจิตใจที่สมบูรณ    เม่ือคนใด
คนหนึ่งเปดเผยตนเองกับเรา  นั่นคือ เขาตอบสนองตอเราดวยความวางใจ   เขาตอบสนองตอคุณ-
ลักษณะของเรา  ใหเรากําหนดนิยามสําหรับความคิดหลักๆ บางประการ ดังนี ้
ความซื่อตรง 
 เราทําตามที่สติของเราบังคับและประพฤติตามคุณคาของเรา   หรือกลาวไดวา  เราพูด
อยางไรทําอยางนั้น 
ความเปนผูใหญ 
 การไตรตรองและความกลาตองสมดุลกัน  ถาไมมีความสมดุลระหวางความกลาและการ
ไตรตรอง   เราอาจจะมีพฤติกรรมแบบ ชนะ - แพ  หรือ แพ - ชนะ ก็ได 
ความใจกวาง 
 ชีวิตมิใชการแขงขันที่ยิ่งใหญ   เรามีอํานาจที่จะสรางทางเลือกมากมาย  เพ่ือชวยใหทุกคน
ทําตามโอกาสของตนใหไดมากที่สุด 
  ( ความมีใจแคบ   มิใชลักษณะที่ดี    แตบอยคร้ังที่คนมีใจแคบ    ความอิจฉาริษยาและ
การแขงขันเปนผลของคนที่มีใจแคบ  ) 
 โดยสรุป ความเชื่อใจซึ่งเปนเหตุแหงความสัมพันธของมนุษยที่มีประสิทธิผลและพลานามัยดี   
หล่ังไหลมาจากคุณลักษณะ  ( ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน  ทําใหเราเปดใจกวาง – จากหนังสือ 
อุปนิสัย 7 ประการ ฯ  หนา 286 ) 
 ถาเรามีคุณลักษณะที่กลาวขางตน  และมีความเชื่อใจในความสัมพันธหนึ่งสูงแลว   เราก็
สามารถทําตามกฏทองได    แตถามีปญหาตามมา   เราจะพยายามทําตามกระบวนการ  3  ข้ันตอน
ตอไปนี้  เพ่ือแกไขความยากลําบากและความขัดแยง 

1.ตกลงที่จะอยูในกระบวนการส่ือสารจนกวาจะบรรลุขอตกลงแบบ ชนะ - ชนะ หรือไมมี
ขอตกลงใดๆ 
2.ใหฉันเปนฝายรับฟงคุณกอน 
3.เม่ืออีกฝายหนึ่งเขาใจและฉันกเ็ขาใจแลว   ฉันจะแถลงจุดยืนของฉันดวยความกลาหาญ 
ในชีวิตประจําวันเราสามารถเรียนรูที่จะปฏิบัติตามกฎทองได   และวิธีเรียนรูที่ดีที่สุด คือ 

การทําตามตัวอยาง 
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รูปแบบ ชนะ - ชนะ และระบบ 
 รูปแบบ ชนะ - ชนะ จะคงอยูไดก็แตในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเทานั้น  และในหลาย
โอกาสที่ระบบตางๆ ในการจัดองคกรสนับสนุนรูปแบบ ชนะ - แพ  ดังนั้น จึงยากที่จะทําตามกฎทอง 
 ระบบหลายๆ ระบบ เปนไปอยางมีระเบียบ  อันไดแก  กระบวนการปฏิบัติซึ่งเปนไปตาม
นโยบาย  และหลายระบบที่ไมมีระเบียบซึ่งเปนยิ่งกวาธรรมเนียมหรือสภาพทองถิ่น  ระบบขององคกร
หนึ่งตองมีกฎทองหลอมรวมอยูดวย  เพ่ือใหทัศนคติแบบชนะ - ชนะ เปนกรอบแหงความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  หากกฎทองมิไดหลอมรวมอยูในระบบขององคกรแลว   การพูดคุยเร่ืองชนะ - ชนะ 
อาจกอใหเกิดการคําเยาะเยยกัน 
 บอยคร้ังที่หลายๆ ระบบ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาซึ่งทําใหเราตําหนิคน   และถาเปนเชนนี้
การอบรมใดๆ ก็ไมสามารถชวยได   การเปล่ียนแปลงระบบที่มีระเบียบเปนเร่ืองที่งายก็จริง  แตระบบ
ที่ไมมีระเบียบก็เปนปญหาไดเชนกัน 
 ส่ิงที่เราสามารถทําไดเม่ือเราพบวาเราอยูในระบบที่ลมเหลวก็คือ  เราตองทํางานในสวนที่
มีอิทธิพล  คือหลีกเล่ียงการตอบสนองในเชิงลบ  เชน การตัดสิน การวิเคราะหวิจารณ และการตําหนิ   
นอกจากนี้เราจําเปนที่จะตองเปนฝายกระทํากอนดวย 
 ขาวสารที่ไมสมบูรณและระบบการใหรางวัลจะบั่นทอนการฝกตามกฎทอง   ระบบการให
รางวัลก็ใหผลเพียงในระยะส้ันๆ เทานั้น 
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แบบฝกหัดประยุกต 
 แบบฝกหัดนี้ประกอบดวย  2 สวนคือ 
สวนที่ 1 
 ใชแผนภาพตอไปนี้ เพ่ือประเมินคาความสัมพันธที่สําคัญตอคุณที่สุด  2 คู ( เชน กับหัวหนางาน , 
คูสมรส , ผูรวมงาน  เปนตน ) โดยใชหลักแหงความสมดุลระหวางความกลาและการไตรตรอง  เชน
ถาคุณพิจารณาวา คุณมีความกลานอย  มีการไตรตรองมาก  ก็ใหคุณกากบาทลงในชองที่สอดคลอง
กับการพิจารณาของคุณ 
สวนที่  2  
 ถาคุณขาดสมดุลในความสัมพันธใดความสัมพันธหนึ่ง  โดยพิจารณาองคประกอบของ
คุณลักษณะแบบ ชนะ - ชนะ  ไดแก  ความเปนผูใหญคือมีสมดุลระหวางความกลาและการไตรตรอง   
ความสมบูรณแหงจิตใจ         ( ความใจกวาง )   และความซื่อตรง    ใหคุณตัดสินวา  คุณควรทํา
อะไรเพื่อแกไขสถานการณ  และบันทึกลงในชองการกระทําทางดานขวา   สําหรับแบบฝกหัดนี้คุณ
ไมตองแบงปนผลที่ไดรับ 
ความสัมพันธที่  1  ______________________________________ 
 
                                                                                         การกระทําที่จําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพันธที่  2  ______________________________________ 
 
                                                                                         การกระทําที่จําเปน 
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กิจกรรมกลุมยอย 
 จุดประสงคของแบบฝกหัดนี้ คือ  ชวยใหคุณเห็นระบบตาง  ๆ  ในชีวิตของคุณซึ่งขัดขวาง
การคิดแบบ ชนะ - ชนะ  ขอใหคุณใชคําถามตอไปนี้เปนเคร่ืองนําทาง 
1. คุณไดประสบกับกฎหรือนโยบายตางๆ  ซึ่งขัดขวางความคิดแบบชนะ - ชนะ ที่ใดบาง 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. คุณเคยประสบกับแรงกดดันที่ไรระเบียบ ซึ่งขัดขวางความคิดแบบชนะ – ชนะบางไหม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

3. ถาปจจุบันคุณอยูในตําแหนงผูนําในองคกรของคุณ  คุณจะทําส่ิงใดเพ่ือปองกันหนวยงานจาก
อิทธิพลของระบบที่อันตรายบาง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใช 
บทสรุป 
  การนํากฎทองมาปฏิบัตินั้นเกี่ยวเนื่องกับความวางใจที่จะทําตามขอตกลงตางๆ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทุกส่ิงที่เกี่ยวของกับความสมดุลระหวางความกลาและการไตรตรอง 
คุณดําเนินชีวิตโดยใชกฎทองหรือไม 
1. ในสัปดาหที่ผานมาคุณเปนผูกระทํากอน  โดยหลีกเล่ียงการตัดสินและตําหนิผูอ่ืนหรือไม 
2. คุณพยายามที่จะเขาถึงความสัมพันธและขอตกลงตางๆ ดวยจิตใจที่สมบูรณหรือไม 
3. เม่ือคุณสัมพันธกับผูอ่ืน  คุณไดจัดความสมดุลระหวางความกลาหาญและการไตรตรองหรือไม 
4. คุณมุงม่ันที่จะแสดงความซื่อตรงโดยการทําตามที่พูดหรือไม 
5. คุณมีความอดทน  และยึดเกาะกระบวนการส่ือสารจนเกิดความเขาใจรวมกันหรือไม 
6. คุณไดพยายามหาทางเลือกที่สามหรือไม 
7. คุณไดพยายามสรางระบบที่ตอบสนองทัศนคติแบบ ชนะ-ชนะ หรือพยายามที่จะเปล่ียนระบบที่

ตอบสนองทัศนคติแบบ ชนะ-ชนะ หรือ แพ-ชนะ หรือไม 
8. คุณไดพยายามที่จะคงความสัมพันธที่สําคัญของคุณและทําใหลึกซึ้งข้ึนหรือไม 
 


