
การบริหารบุคคลแนวทาง “สามกก๊” 
*คนึง นันทะนะ รวบรวม 

                  ปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ 
ของทุกองค์กร เนื่องจากองค์กรจะก้าวหน้าได้ ก็ด้วยบุคลากรทุกภาคส่วนที่ตั้งใจทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่  
ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงต้องสรรหาหือคัดสรรตัวบุคคล ที่ท าให้สถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุ
เป้าหมายที่ได้วางไว้  การให้ความส าคัญด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นอกจากจะมีการวางระบบแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ต าราส าคัญหนึ่งท่ีสามารถน ามาช่วยใช้
ใน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้เป็นอย่างดี คือ สามก๊ก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่
ยอดนวนิยายเอกของจีน 

                   เหตุนี้ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ซพีี ออลล์ จึงขึ้นเวที
บอกเล่าประสบการณ์การบริหารงานและบริหารคนสไตล์ “สามก๊ก” บนเวทีเสวนาพิเศษ “จาก
ปรัชญาสามก๊ก สู่การบริหาร HR” พร้อมเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “อ่านสามก๊กถกยอดคน” 
โดย ส านักพิมพ์บุ๊คสไมล์ เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ให้ผู้สนใจวรรณกรรม “สามก๊ก” ได้มาร่วม
ฟังพร้อมต่อยอดความคิดในเวลาเดียวกัน   
                    อ่าน สามก๊ก มาแล้วหลายสิบปี แต่ยังหยิบมาอ่านซ้ าอยู่เสมอเพราะให้แง่คิดและข้อ
เตือนใจได้เป็นอย่างดี กล่าวถึงตัวละครหลักใน สามก๊ก ว่ามีด้วยกัน 3 ตัว คือ โจโฉ เล่าปี่ และ ซุน
กวน แต่ละคนมีรูปแบบการบริหารปกครองบ้านเมือง และหลักการบริหารปกครองคนแตกต่างกัน 

                   โจโฉ ซึ่งมีความรู้ท้ังบุ๋นและบู๊ สร้างอาณาจักรของตนเองขึ้นมาได้และเป็นอาณาจักร
ใหญ่สุดในสามก๊ก เป็นคนเก่งมาก จนแยกแยะไม่ออกว่าระหว่าง โจโฉ กับ ขงเบ้ง ใครเก่งกว่ากัน  
โจโฉ เป็นคนน าต าราพิชัยสงครามซุนวูมาเขียนบันทึกด้วยความเข้าใจของตนเอง แสดงถึงความช่ าชอง
แตกฉานในกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งยังเขียนบทกวีซึ่งมีตกทอดมาถึงปัจจุบัน 

                   โจโฉ สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยการวางระบบบริหารแบบ “อ านาจนิยม” ใครก็
ตามท่ีช่วยให้ โจโฉ ส าเร็จบรรลุถึงสิ่งท่ีต้องการ โจโฉ ใช้หมด ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ใครมา
สวามิภักดิ์กับ โจโฉ แม้ผู้นั้นจะเก่งแต่มีข้อบกพร่องทางด้านคุณธรรมความดี โจโฉ ก็ไม่สนใจ 

“แนวทางการบริหารงานของโจโฉคือต้องการประสิทธิภาพ ต้องการบรรลุเป้าหมาย และใช้คนเก่งทุก
คนทุกแบบ โดยไม่ค านึงว่าคนที่ถูกใช้นั้นมีชื่อเสียงดีหรือไม่ดี สุดท้ายก็มีเรื่องร้ายๆ ของโจโฉออกมา 
ท าให้โจโฉมีภาพ 1,800 ปีท่ีผ่านมาคือร้าย จนลืมไปถึงความเก่ง เพราะความร้ายของโจโฉเป็นภาพติด 
สรุปอีกค าหนึ่งคือโจโฉเก่งและร้าย” ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซีพี ออลล์ บอก 

                   
 
 
 



                  ส่วน เล่าปี่ เป็นคนเปิดเผย จริงใจ ปกครองโดยใช้หลัก “คุณธรรมนิยม” อยู่กับทุกคน
ได้นานโดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เล่าปี่ ให้ความไว้ใจและมีเมตตาต่อลูกนอ้ง ขณะเดียวกัน
ลูกน้องก็เชื่อใจและภักดีตอ่ เล่าปี่ อยู่ด้วยกันอย่างเคารพเชื่อถือกัน แม้เมื่อ เล่าปี่ เสียชีวิต ก็ไม่เคยมี
ข้อบกพร่องระหว่างเขากับลูกน้องเลย 

“ก๊กของเล่าปี่อยู่อย่างเชื่อถือกัน และท าอะไรได้ส าเร็จช้า เพราะไม่มีคนเก่งและร้ายมาอยู่ร่วม มีแต่คน
เก่งและดี ท าให้ไปท าเรื่องร้ายๆ ให้สัมททธิผผลโดยเร็วไม่ค่อยได้ มีมโนธรรมคอยคุมไม่ให้ท าความชั่ว 
เพราะฉะนั้นผลงานของก๊กเล่าปี่จึงเป็นผลงานท่ีออกดอกออกผลช้า ไม่ทันใจ อาณาจักรไม่ยิ่งใหญ่
เท่าโจโฉ” ก่อศักดิ์ บอก 

                  ผู้น าอีกก๊ก คือ ซุนกวน ขึ้นมารับอาณาจักรท่ีพี่ชายกับพ่อได้สร้างไว้ตอนท่ีตนเองอายุ
เพียง 18-19 ปี ซุนกวน เป็นผู้น าท่ีฉลาด รู้ว่าความส าเร็จของตนมาจากลูกน้อง ก็ให้ความเคารพและ
ดูแลลูกน้องอย่างดี ลูกน้องจึงเชื่อใจและภักดี บริหารคนแบบ “คุณธรรมนิยม” แต่เมื่อ ซุนกวน อายุ
มากขึ้น เริ่มคิดและท าอะไรโดยไม่ฟังเสียงใครทักท้วง ช่วงท้ายของชีวิต คนดีและคนเก่งหลายคนก็ต้อง
ตายในเง้ือมมือ ซุนกวน  

“ก๊ก” ในสามก๊ก เปรียบเสมือน “องค์กร” ในปัจจุบัน การบริหารจัดการก๊กและการบริหารจัดการ
หรือปกครองลูกน้อง ก็เทียบได้กับการบริหารงานบุคคล 

                  ก่อศักดิ์ วิเคราะห์ โจโฉ ว่า มีท้ังลูกน้องท่ีเก่งและดี ช่วยประคองก๊กของ โจโฉ ให้
แข็งแรงขึ้น จนกุมอ านาจได้หมดทั้งด้านทหารและพลเรือน แต่สุดท้ายคนเก่งและดีอยู่ไม่ได้ เพราะ โจ
โฉ เก็บท้ิง เหลือแต่ลูกน้องท่ีเก่งและร้าย ยิ่ง โจโฉ ขยายอ านาจมากเท่าไหร่ ลูกน้องเก่งและดีก็เหลือ
น้อยลงเท่านั้น และท้ายสุดหลานของลูกน้องคนส าคัญของ โจโฉ ก็กลับกลายเป็นผู้ล้มล้างอ านาจ
ตระกูลโจ  

                  ด้าน เล่าปี่ ภายหลังสิ้นชีวิตก็มีลูกชาย คือ อาเต๊า ขึ้นครองราชย์ โดยมี ขงเบ้ง เป็น
นายกฯ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขงเบ้ง จงรักภักดีต่อบ้านเมือง ท างานแบบถวายชีวิต ท้ายสุดเมื่อ
ท างานรับใช้บ้านเมืองไม่ไหว ก็ได้เสนอแนะว่าท่ีนายกฯ คนต่อไป 2-3 คนให้ อาเต๊า ซึ่งหลังจากนั้น 
อาเต๊า ก็อยู่ต่ออีก 29 ปี โดยใช้สิ่งท่ี ขงเบ้ง แนะน าท้ังหมด  

“สรุปก๊กโจโฉใช้อ านาจนิยม ผลจึงย้อนกลับสู่ตัว สุดท้ายโดนตระกูลสุมาเอี้ยนล้มล้าง ก๊กเล่าปี่ใช้
คุณธรรมนิยมจึงสามารถอยู่รอดมาได้ถึงลูกหลาน แม้ตอนท้ายอาเต๊าจะถูกจับเป็นเชลยแต่ก็อยู่อย่าง
สุขสบายจนถึงบั้นปลายของชีวิต ไม่ถูกฆ่าตาย ส่วนซุนกวนสุดท้ายก็ไม่มีคนเก่งพอจะรักษาแผ่นดินไว้
ได”้ ก่อศักดิ์ วิเคราะห์สรุป 

 
 



 
แล้ว ซีอีโอ ซีพี ออลล์ ก็บอกเล่าประสบการณ์จากการบริหารองค์กรของตนเองว่า ยึดหลักการบริหาร
คนตามแบบอย่างของเล่าปี่ คือ “คุณธรรมนิยม” ใช้ความจริงใจและความยุติธรรมให้มากท่ีสุด ต้อง
ท างานกันอย่างเชื่อใจและสามัคคี ท้ังหมดก็เพื่อท าให้องค์กร คือ ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

                  แล้วคุณล่ะ ในฐานะนักบริหารสถานศึกษาหรือนักบริหารการศึกษา  คุณมีเทคนิค 
หรือ วิธีการในการสร้างคน หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังหลายให้มีความซื่อสัตย์ และจริงใจ ต่อ
ท่าน และองค์การของท่านมากน้อยได้แค่ไหน ไม่เข้าใจอ่านทบทวนใหม่ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ต่อ
องค์การของเราและของท่านท้ังหลาย โชคดีครับ 
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