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11. 
สร้างความสัมพันธ์ลึกล�้า (create deeper connection) 

ตราบใดท่ีมนษุย์ยังต้องท�างานร่วมกับมนุษย์  การสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีก็ยังเป็นหัวใจของการท�างานอยู่วันยังค�่า ปัจจุบันมี

การน�าประวตักิารต่อสูข้องคนโบราณ อาท ิสามก๊ก ซนุหวูบ้่าง มาเป็น

แนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา “คน” การสร้างความสัมพันธ์ และ

การปฏิสัมพันธ์กับคนอย่างไร หรือแม้แต่การน�าศาสตร์โบราณของ 

ส�านักซฟีู เกีย่วกบัเร่ือง Enneagram หรอืนพลกัษณ์ คอืให้รูจ้กัประเภท

ของคน และวิธีที่จะปฏิบัติต่อคนแต่ละประเภทอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ 

และผลงานที่ดี การสร้างความสัมพันธ์อันลึกล�้าในแบบฉบับของจีน

ที่เรียกว่า Guanxi (关系) นั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนจีนใช้มา

แต่โบราณ และแม้ปัจจุบันคนจีนก็ยังใช้กันอยู่ และถือเป็นกุญแจ

ส�าคัญบรรลุสู่ความส�าเร็จในงานทีเดียว ดังนั้น หากเราจะประยุกต์

การสร้างความสมัพนัธ์ลกึล�า้ก็เป็นเรือ่งไม่เสยีหาย แต่ต้องมจีรยิธรรม 

อาศยัความถกูต้องเป็นหลกั เมือ่เป็นเช่นนัน้เราย่อมมคีวามสขุในการ

ท�างาน

12. รักษาค�าพูด (keep your agreement) การปฏิบัติงานใดๆ 

ก็ตาม เมื่อปฏิบัติตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยไม่บิดพล้ิวหรือบิดผันผิด

ไปจากข้อตกลงแล้ว ย่อมเกิดความราบรื่นในงาน เกิดความไว้วางใจ

อย่างไม่มรีะแวง ดังนัน้ การตกลงใดๆ ก็ดี เมือ่เป็นค�าพดูหรอืข้อตกลง

ไว้แล้ว ก็ควรรักษาค�าพูด มิฉะนั้นจะเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่

วางใจ ไม่ศรัทธา และหากเก่ียวกับพันธมิตรทางการค้า ย่อมต้อง

ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหากผิดจากข้อตกลงแล้ว 

ความขดัแย้งย่อมเกิดขึน้ และไม่เป็นผลดีกันทัง้สองฝ่าย การรกัษาค�า

พูดช่วยให้เกิดความสุขในการท�างาน และสู่จุดหมายได้อย่างมั่นคง

13. ท�าสมาธิ (meditate) ปัจจุบันการท�าสมาธิกลายเป็นตัว

ช่วยที่ส�าคัญไปแล้ว หลายประเทศทางตะวันตกน�าเอาหลักการ และ

วธิกีารท�าสมาธไิปปรบัใช้ในการท�างาน และแม้แต่ชวีติส่วนตวั มกีาร

วจิยัมากมายทีย่นืยนัว่าการท�าสมาธมิผีลดีต่อการท�างาน ต่อความคดิ 

อารมณ์ แม้แต่นักกีฬาเอง ก่อนท�าการแข่งขัน ก็ยังนั่งท�าสมาธิเพื่อ

สงบจิต เพื่อให้จิตมีพลังที่จะแข่งขัน บรรดานักบริหารในระดับสูงนับ

วนัจะพึง่พาการท�าสมาธ ิเพราะตระหนกัดว่ีาการท�าสมาธช่ิวยให้มีสติ

มากขึน้ ม ีinner peace และยงัเป็นการอยูก่บัตวัเองได้มโีอกาสส�ารวจ

ตนเอง และหาทางแก้ปัญหา หรือบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ ดงันัน้ การจะมคีวามสขุในการท�างาน เราจงึต้องรูจ้กัท�าสมาธิ

ซึ่งมีแต่บวกไม่มีลบ

14. ต้ังม่ันในสิ่งท่ีท�า (focus on what you are doing)  

จบ

จากฉบับที่แล้วต่อ

งานสำาเร็จ

งานสำาราญ 
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หมายถึง การโฟกัส หรือมุ่งมั่นตั้งใจกับงานที่ก�าลังท�าอยู่อย่างมีสติ 

รู้ตัว ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีจัดอบรมเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมผลงาน

ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งโดยรวมแล้วก็คือการจะไปให้ถึงเป้าหมายของ

งานได้อย่างไร วธิทีีจ่ะโฟกสัเป็นอย่างไร กเ็ป็นอกีช่องทางหนึง่ในการ

พัฒนาตนเอง ดังนั้น การจดจ่อมุ่งมั่นต่องานที่ก�าลังท�าอย่างมีความ

สุขนั้น ช่วยให้เราไม่เบื่อหน่าย นั่นย่อมหมายความว่าเราจะต้องมี

ความรักในสิ่งที่ท�าดังได้กล่าวมาแล้วตอนต้นๆ มุ่งม่ันเกาะติดอย่าง

ไม่ให้หลุด ในประวัติของนักประดิษฐ์ชื่อดัง ล้วนผ่านความล้มเหลว

มาไม่น้อย แต่ด้วยความรัก และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท�า วันหนึ่งก็ส�าเร็จ  

ดังนั้น จงสุขใจกับสิ่งที่ท�า จงมีความสุขกับความมุ่งมั่นในสิ่งที่ท�า

15. มองโลกในแง่ดี (be optimist) การท�างานที่จะมีความสุข

นั้น สิ่งหนึ่งก็คือ มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ การมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้

เราท�างานอย่างสนกุ จรงิอยู่ในโลกแห่งความเป็นจรงิ อาจมคีวามโหด

ร้ายอยู่บ้าง แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด  หากเรามองว่าน่าจะมีช่องว่างพอที่

จะเพิ่มพื้นที่ที่เป็นบวกมากขึ้น เราก็จะเป็นสุข แต่หากเราไม่ท�าอะไร

เลยพื้นท่ีบวกคงไม่มีทางแทรกลงไป ข้อส�าคัญการมองโลกในแง่ดี 

ช่วยให้เรามีชีวิตท่ีสดใส ไม่หดหู่ ห่อเหี่ยว และมีพลังกายพลังใจใน

การปฏิบัติงาน

16. รักอย่างไม่มีเงื่อนไข (love unconditionally) ข้อนี้ใกล้กับ

ค�าสอนของพุทธศาสนา มหายานอย่างมาก แสดงว่าความรักเป็น 

เรือ่งทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ามารถน�ามาปรบัใช้ในการท�างานอย่างไม่มเีงือ่นไข 

ถ้าหากทุกคนในองค์กรมีความเป็นเนื้อเดียวกัน การท�างานย่อม 

ราบรืน่ การรูจ้กัรกั รูจ้กัให้อภยั รูจ้กัใช้เหตผุลอย่างมสีต ิเมือ่น้ันทกุคน

ก็จะเกิดปัญญาว่า ความรักแบบไร้เงื่อนไขจะเป็นวิถีทางหนึ่งที่ช่วย

ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร ความขัดแย้งปีนเกลียวก็จะ

น้อยลง ทว่าการจะให้ส่วนใหญ่ขององค์กรเข้าถึงวิถีนี้ จ�าต้องให้การ

ศกึษา และบ่มเพาะในทกุระดบัของพนกังาน นีค่อืความสขุอย่างหนึง่

ที่ช่วยจรรโลงการท�างาน จรรโลงจิตใจให้เกิดความสุขในงาน

17. ไม่ยอมแพ้ (don’t give up) ไม่ว่างานที่ปฏิบัติจะเกี่ยวกับ

อะไร แต่สิง่หนึง่ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าต้องรูจ้กัวธีิแก้ปัญหาด้วย 

พงึจ�าไว้เสมอว่าในโลกนีไ้ม่มอีะไรสมบรูณ์แบบ ดงันัน้ จึงไม่มวีธีิการใด

ที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ หากมัวรอวิธีการที่คิดว่าสมบูรณ์แบบ 

ปัญหาที่รออยู่คงไม่ได้รับการแก้ไข ฉะนั้น แม้วิธีการที่เราแก้อาจไม่

ส�าเรจ็ ก็พยายามแก้ไข ปรบัปรงุไปเรือ่ยๆ อย่างไม่ยอมแพ้แล้ว เมือ่นัน้ 

ความส�าเร็จย่อมอยู่ใกล้มือ และเป็นประสบการณ์ชั้นครูแน่นอน

18. ท�าที่ดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด (do your best and then let 

go) เชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นวิวัฒนาการในหลากหลายเรื่อง อาทิ 

กล้องถ่ายรูปก็ดี โทรศัพท์เคล่ือนที่ก็ดี มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว 

ผลิตภัณฑ์ที่มองว่าดีที่สุดวันนี้  ในอีกปีสองปีอาจล้าสมัยไปแล้ว 

เพราะมีวิวัฒนาการใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ ในท�านองเดียวกัน 

สิ่งใดหรือวิธีการไหนที่เราเอามาใช้แล้ว ก็จงอย่าได้ยึดติดเด็ดขาด 

เพราะมันจะมีนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ เมื่อมาถึงตรงนี้  

คงต้องยกเอาค�าธรรมะที่พูดว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป และ

จะเป็นวงจรเช่นนี้ตลอดไป เพราะฉะนั้น จงมีความสุขกับการท�าที่ดี

ที่สุดแล้วอย่าได้ยึดติด เพราะการยึดติดความส�าเร็จจะน�าไปสู่ความ

ล้มเหลว ดังค�าที่ว่า success leads failure

19. ดูแลตนเอง (take care of yourself) ตราบใดเรายังอยู่ใน

โลกธาตุแห่งนี้ เรายังต้องใช้ร่างกายนี้ในการท�างาน ร่างกายนี้จึงเป็น

พาหนะในการผลิตความคิด ผลิตผลงาน แต่การจะให้ผลิตงานได้ดี

นัน้ เราจ�าเป็นต้องดแูลสขุภาพของเราให้แขง็แรงด้วย ดงันัน้ การหมัน่

ดูแลสุขภาพทั้งกาย ใจ และอารมณ์ จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น หมั่นหาเวลา

เพื่อปรับ และปรุงความสดชื่นให้แก่ตนเอง เมื่อร่างกาย ใจ อารมณ์ มี

ความสมดุล มีความกลมกลืนอย่างสุขสมบูรณ์ การท�างานย่อมมี

ความสุข

20. คืนสังคม (give back) ข้อนี้ถือเป็นข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และ

เป็นความสขุอย่างเหลอืล้น แสดงถงึพลงัแห่งการส�านกึรู ้พลงัแห่งการ

ขอบคุณต่อสังคม ผู้ที่จะท�าเรื่องเหล่านี้ได้ นับเป็นบุคคลที่มีจิต

สาธารณะอย่างแท้จริง เราคงเคยเห็นหลากหลายบุคคลอีกมุมหนึ่ง

อย่างประหลาดใจว่าบุคคลเหล่านี้ กล้าลงมาช่วยงานสังคมจาก

เหตุการณ์ภัยร้ายแรงธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมเป็นอาสา

สมัคร จิตใจของบุคคลเหล่านี้ควรค่าแก่การชื่นชม และยกย่อง หาก

เรามบีคุคลเหล่านีม้ากๆ ในสงัคม สงัคมกจ็ะได้รบัการดแูลอกีแรงหนึง่

อย่างไม่ถูกทอดทิ้ง และผู้ที่ท�าคุณคืนสังคมจะสุขใจเพียงใด

สรุป

การส�ารวจของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเก่ียวกับความสขุในการ

ท�างาน ถือเป็นเรื่องน่าคิดไม่น้อย กระนั้นก็ดี ในส่วนของทางตะวัน

ออกอย่างเอเซียบ้านเราอาจมีข้ออื่นที่อาจแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ ขึ้น

อยู่กับความพึงพอใจของ “คน” นั่นเองว่ามี “จิต” ที่พึงพอใจแค่ไหน 

อาจจะมบีรบิททีต่่างกันบ้าง แต่เชือ่ว่าโดยหลักๆ แล้วน่าจะไม่ต่างกนั

สักเท่าไร
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