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วิเชียร ตีรสุภ�พกุล

บริหารงานให้แกร่ง

เสริมศักยภ�พ

ใน
โลกบริหารงานปัจจบุนันี ้ดเูหมอืนกับว่ามคีวามซบัซ้อน เนือ่ง
เพราะอยูใ่นยคุทีว่ทิยาการใหม่ๆ ปรากฏขึน้มาก เมือ่เป็นดงันี้ 

ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นต้นทุนส�าคัญของการผลักดันธุรกิจให้
เจริญก้าวหน้าและเชื่อแน่เหลือเกินว่าองค์กรทุกแห่งล้วนมีคนที่มี
ความสามารถ แต่มักมีปริศนาว่าท�าไมคนดีมีความสามารถ จึงไม่มี
โอกาสพบกับความส�าเร็จในการบริหาร

หากพเิคราะห์ให้ลึกลงไป ไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนไม่ส�าคญั 
ทว่าตราบใดที่เรายังมี “จุดอ่อน“ เมื่อนั้น การจะผลักดันให้บรรลุ 
เป้าหมายกอ็าจยากยิง่ หรอืไม่กต้็องใช้ความพยายามอย่างหนกัหน่วง
ทีเดียว เพราะฉะนั้น หนทางเดียว คือ ต้อง “รีบก�าจัดจุดอ่อน ก่อนที่
จะถูกจุดอ่อนก�าจัด” ซึ่งก็มีทางเลือกอยู่ 2 อย่างก็คือ การหาคนที่มี
จดุแขง็มาเสรมิมาช่วยจดุทีเ่ราอ่อน เป็นการเสรมิทมีงานให้แขง็แกร่ง 
เรยีกว่าเป็นการอุดช่องโหว่ของทมีหรอืไม่ ประการทีส่องกค็อื ในเมือ่
เรารู ้ซึ้ง ตระหนักถึงจุดอ่อน ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้
แข็งแกร่ง

Dr.James Waldroop และ Dr.Timothy Butler ได้พยาม
ศึกษาและพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นตัวฉุด ขัดขวางความก้าวหน้าใน
อาชพีงานและเป็นจดุตายอยู ่12 ประการ ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ ดังนี้

1. ใจไม่สู้ (Never feeling good enough)

●  ไม่ตระหนัก รู้สึกว่าตัวเองก็สู้ไหว มีความสามารถพอๆ 
กับคนอื่นเหมือนกัน

●  เป็นพวกกลัวไปก่อนกาล
●  กลัวงานใหญ่
●  รู้สึกไม่มั่นคงทางด้านจิตใจ
ความเห็น: ตามทางการวิเคราะห์ คนประเภทนี้น่าจะขาด

พลังภายใน พลังแห่งความกล้า ซึ่งดูเป็นเรื่อง “ใจ” ล้วนๆ และนั่นก็
หมายถึงเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ที่ถูกปลูกฝังทัศนคติที่ว่าก็คือ ทัศนคติ
ในเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปรวบยอดเปรียบเทียบระหว่างทัศนคติ
เชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ (ดังตาราง)

ดังนั้น จากการเปรียบเทียบในตาราง คงพอที่จะปรับปรุง 
แก้ไข หรือก�าจัดจุดอ่อนที่ปรากฏในทัศนคติเชิงลบเสีย ด้วยการ
ท�าความเข้าใจถงึผลเสยี หรอืทีจ่ะเป็นสาเหตใุห้เกดิความท้อถอยใน
ชีวิตและงาน โดยในแต่ละจุด แต่ละรายการ บุคคลที่เข้าข่ายจึง

สมควรพฒันาตนเอง ด้วยการดงึความเข้มแขง็ หรอืสลายจดุอ่อนให้
เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ เนื่องเพราะคนเราไม่อาจจะสมบูรณ์แบบในทุก
เรื่อง เพียงแต่ขอให้รู้จุดแข็ง จุดอ่อนในตัวเอง เพื่อรับมือกับปัญหาที่
ต้องเผชิญ ทัง้นี ้ก็เพือ่บรหิารจัดการองค์กรให้แขง็แกร่ง มปีระสทิธภิาพ 

2. ดูโลกเป็นข�ว-ดำ� (Seeing the world in  

 Black & white)

●  ไม่อดทน ไม่ยอมปรับปรุง
●  ไม่ยอมหาหนทางอื่น หาสีอื่น
ความเห็น: เรื่องของการมองเห็นต่างนี้ จะพบได้ในกลุ่มนัก

วิชาการ หรือบรรดาผู้มีการศึกษาระดับสูง ซึ่งสมองจะเต็มไปด้วย
เรือ่งของความถกูผดิกฎกตกิา จงึมกัจะถกูเรยีกว่า “ไม่ผดิกถ็กู” และ
มีแนวโน้มความขัดแย้งกันเองสูง เพราะความที่ตัวเองมีเหตุผลและ
ความมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง จึงไม่ค่อยประนีประนอม ทั้งยัง ไม่
ชอบตกเป็นฝ่ายแพ้ ท�าให้การแก้ปัญหาในองค์กรของคนกลุ่มนี้มัก
ไม่ประสบความส�าเร็จ

แท้จริงแล้วในโลกแห่งการท�างาน ไม่ว่าจะในอาชีพใด ล้วน
มีทัศนะ หรือความเห็นที่ต ่างกัน เช่น อาจจะต่างกันที่วิธีคิด 
กระบวนการ หรือวิธีการท�างาน การแก้ปัญหา ตรรกะ เหล่านี้ล้วนมี
ต่างได้เสมอ เพราะต่างมีพื้นฐานความคิด การหล่อหลอม หรือได้รับ
การอบรมทางสังคมที่ต่างกัน (Socialization) แต่เมื่อถึงที่สุดแล้ว 

ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ

เชื่อมั่นในความสามารถตนเอง                                    ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของ

ตนเอง

มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น เฉยเมย เฉื่อยชา

ความกล้าหาญ ขลาดกลัว

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                       รอรับค�าสั่ง

ความพยายามสูง ท้อถอยง่าย

ความเป็นผู้น�า ความเป็นผู้ตาม

ความคิดก้าวหน้า ความคิดย�่าอยู่กับที่

เสียสละ เห็นแก่ตัว

มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน ไร้เป้าหมายในชีวิต

อารมณ์ดี เคร่งเครียด
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ปัญหา หรือการแก้ปัญหาคงไม่จบลงที่แค่เพียงสองสี คือ ไม่สีขาว ก็
สีด�าเท่านั้น เพราะสีสันที่เราเห็นผ่านอายตนะภายนอก คือ ตา นั้น 
ยงัมอีกีหลากหลายสแีละอาจมมีากกว่ากไ็ด้ เพยีงแต่ตาเราน้ันยังไม่
อาจแยกแยะให้ลงละเอยีดไปกว่านัน้กไ็ด้และเมือ่หนัมาพจิารณาใน
ส่วนทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานแล้ว จดุตาย หรอืจดุอ่อนของคนทีม่อง
อะไรแบบไม่รอบด้าน มองอะไรแบบตื้นๆ ว่ามีแค่สีด�า สีขาว หรือ
พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารแบบตื้นๆ ไม่ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหา หรือหาทางออกได้เลย ซ�า้ร้ายอาจจะหนกักว่าเดมิ จรงิอยูค่น
ทีเ่ป็นอจัฉรยิะอาจจะแก้ปัญหาได้ในพรบิตา หรอืโดยคนเดยีว แต่วิธี
การมองปัญหารวมไปถึงวิธีวิเคราะห์แก้ปัญหานั้น บางทีการมอง
ปัญหาและการแก้ปัญหาจากทีมงาน นอกจากจะขยายโลกทศัน์และ
มมุมองมากขึน้แล้ว ยงัช่วยขยายกรอบความคดิให้มากขึน้และสร้าง
เครือข่ายให้กว้างไกลออกไป ดังนั้น การจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่แก้
ปัญหาแบบฉบัไว ถอืว่าข้าแน่ โดยไม่ยอมฟังเสยีง หรอืความคดิของ
คนอื่นเลย ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย 

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้นั้น เป็นเพราะเขา
รู้จักพัฒนามุมมอง รู้จักปรับปรุงแก้ไขเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า (แต่ไม่ใช่
ที่สุด) เพราะเขามีความเชื่อว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่สุด ดีที่สุด มีแต่ดี
กว่า สวยกว่า ประหยัดกว่า เพราะฉะนั้น การปรับปรุง ทบทวนงาน
ต่างๆ ที่แม้เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ก็พยายามคิด ไตร่ตรอง เพื่อให้เกิดสิ่ง
ที่ดีกว่าจึงมีอยู่เสมอ เพราะการรู้จักเปิดใจและรับฟังความคิดเห็น
ของคนอืน่ รวมถงึการแบ่งปันทศันคตแิละความเหน็ซึง่กนัและกนั 
ท�าให้ขยายพรมแดนความคิด โลกทัศน์ ดังนั้น การรู้จักน�าปรัชญา
ความคิดดังกล่าว มาเป็นตัวจุดประกายจิตส�านึกตลอดเวลาว่า ต้อง
หมั่นรู้จักเปิดใจ อดทนในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เพื่อ
เป็นการขยายมุมมอง เห็นมุมต่างที่จะช่วยปรับปรุงและค้นหาสิ่งที่ดี
กว่าเดิม ไม่ควรติดยึดแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เราคงเห็นแล้วว่า 
นวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายนั้น ล้วนเกิด
จากส่วนผลติภณัฑ์เก่าๆ ซึง่เคยรุง่เรอืงต่างก็ล้มหายตายจากไปไม่ใช่
น้อย ทั้งนี้ เป็นเพราะการรู้จักการระดมสมอง การกล้าที่จะคิดออก
นอกกรอบ ตลอดจนความคดิหลากหลายแง่มมุ เหล่านีท้�าให้เกิดสสัีน
มากมาย แทนที่จะมีเพียงแค่สีขาว สีด�า เท่านั้น

3. ทำ�อย่�งไม่บันยะบันยัง 

 (Doing too much, pushing too hard)

●  เป็นนักสู้ จะพิชิตลูกเดียว
●  เป็นนายสมบูรณ์แบบ (perfectionist)
●  เป็นพวกบ้างาน (workaholic)
●  ระวังฟิวส์ขาด
ความเห็น: เมื่อพูดถึง “คน” ทีไร มักจะหนีไม่พ้นคนประเภท

นี้ หากจะบอกว่าคนประเภทนี้เป็นจุดแข็งขององค์กรก็คงพูดได้ ทว่า
ในทำานองเดยีวกนักถ็อืเป็นจดุอ่อนได้เช่นกัน หากไม่รูจ้กัประคอง หรอื
ไม่รู้จักทะนุถนอม

อย่างไรก็ดี เมื่อดูถึงประวัติความสำาเร็จของการก่อร่างสร้าง

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ตัวของบรรดานักธุรกิจเรืองนามในอดีต จนมีอาณาจักรทางธุรกิจที่
แขง็แกร่งในปัจจบุนั ในอดตีกล้็วนฝ่าฟันด้วยความเป็นนกัสูผู้พ้ชิติก็
ไม่น้อย ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ แต่ในโลกปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการได้
เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว เรามีตัวช่วยต่างๆ มากมาย รู้จักบริหาร
จัดการด้วยวิธีการที่อาจเรียกว่าเบาแรงกว่าเดิม smart กว่า รู้จัก 
เลอืกใช้คนทีถ่นดัเฉพาะด้านให้เป็นประโยชน์ การรูจ้กับรหิารคนด้วย
หวัจติหวัใจของความเป็นคน ไม่ใช่อย่างเครือ่งจกัร หรอืหุน่ยนต์ บาง
ครั้งการโหมงานอย่างถวายตัวสุดชีวิตมันก็ดูดี แต่งานจะสำาเร็จได้
ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและพันธมิตรและเครือข่ายอย่าง
สอดประสาน เพราะฉะนั้น หากลุยงานแบบนักสู้ผู้พิชิตจนคนรอบ
ข้างงานมอดม้วย จนเหลืออัศวินเพียงผู้เดียวก็คงเปล่าประโยชน์ 
เพราะครั้งต่อไปเขาคงไม่ร่วมมือด้วยเป็นแน่แท้ 

ผูบ้รหิารบางคนเป็นบคุคลประเภทสมบรูณ์แบบทกุกระเบยีด
ในด้านงาน ทีสุ่ดอาจแพ้ภยัตัวเอง หรอืแบบบ้างาน โหมงานอย่างไม่
เหน็ดเหนื่อยถือว่าตัวเองมีความรับผิดชอบสูง ก็สร้างความอ่อนแรง
ให้ทมีงานเช่นกันและด้วยความทุม่เทแบบไร้ขดีจำากัด ไม่หยดุหย่อน
เกินดีกรี เกินพิกัด ที่สุดก็มักจะเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจ คน
พวกนี้จึงชอบทำาอะไรที่สุดโต่ง เหมือนตั้งใจทำาอะไรมากๆ แบบทุ่ม
สุดตัว แต่พอไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งใจไว้ก็จะหยุดทำาเสียเฉยๆ 
เลยไม่คิดจะลองใช้ความพยายามต่อ อีกประการหนึ่งการทำางานที่
ไม่บนัยะบนัยังมกัจะมาควบคู่กับการขาดความต่อเนือ่ง คือ ไปไม่ได้
ตลอดรอดฝั่ง เนื่องจากตนเองก็เกิดภาวะ “ฟิวส์ขาด” หรือขาดความ
อดทนต่อการรอคอย ตัวอย่างอุทาหรณ์ที่ปรากฏในองค์กรก็มี
มากมายให้ศึกษา  

ดังนั้น ข้อควรคำานึงเพื่อแก้จุดอ่อน หรือปรับปรุง มีข้อคิด
สำาหรบัการทำางานเป็นทมีทีต้่องอาศัยกำาลังแรงงานและสมอง โดยมี
ข้อควรคำานึง ดังนี้

1.  ความสามารถในการทำางานของผู้รับคำาสั่ง หรือลูกน้อง
เป็นอย่างไร 

2.  ภาระหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติของผู้รับคำาสั่งท่ีมีอยู่แล้ว
เป็นอย่างไร 

3.  อปุกรณ์ในการทำางานมเีพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการได้หรอืไม่
4.  การสั่งงานควรเป็นการสื่อข้อความสองทาง (Two-way 

Communication)
5.  ควรเปิดโอกาสให้ผูร้บัคำาสัง่ได้ใช้ความคดิสร้างสรรค์ใน

การปฏิบัติงานบ้าง
ดงันัน้ ไม่ว่าจะทำางาน ลยุงานแบบข้ามาคนเดยีว หรือลยุงาน

รว่มกบัลูกน้อง หรอืเพื่อนร่วมงาน ก็ควรจะดูเขา ดูเรา ดูให้รอบ ดูให้ทั่ว 
ดูข้อจำากัด ไม่ว่าจะทรัพยากร หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องเสียก่อน มิฉะนั้น 
จะถูกพิชิตเสียก่อนที่จะพิชิตงาน




