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บริหารงานให้แกร่ง

เสริมศักยภาพ

จากฉบับที่แล้วต่อ

การฝันเฟ่ืองทีจ่ะเป็นอะไรคงไม่ผดิ แต่การฝันโดยมกีารสาน

ต่อเพื่อให้ความฝันสมจินตนาการได้ คงหนีไม่พ้นต้องลงมือ “ท�า

อะไร” บางอย่าง เพราะคงไม่มีเทพเจ้า หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใดๆ ที่จะ 

บันดาล หรืออำานวยโชค หากเราไม่ลงมือทำาอะไร เหมือนคำากล่าวที่

ว่า “ของฟรไีม่มีในโลก” หรอื “ในโลกนีไ้ม่มีอะไรฟลุค๊” ทุกอย่างล้วน

มีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ดังนั้น เรื่องการวางแผนจึงเป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่ผู้บริหาร หรือทำางานต้องลงมือวาดหวัง กระบวนการ

วางแผนจึงต้องอาศัยสมมติฐานที่เป็นไปได้ มีการศึกษาอย่างถี่ถ้วน 

รอบด้าน จะเป็นแผนที่ หรือ Road map ที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย ลอง

คิดดูว่าหากเราจะเดินทางโดยรถยนต์เพื่อไปสู่จุดหมายสักแห่งที่เรา

ไม่คุ้นเคย เราคงต้องขวนขวายค้นหาข้อมูล ง่ายที่สุดคงไม่พ้นแผนที่ 

ซึง่ก็คือวิธกีารหนึง่ทีจ่ะได้เป็นข้อมลู จากนัน้ก็นำาไปสู่การวางแผนการ

เดินทางเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างราบรื่นได้อย่างไร เป็นงาน หรือ 

action ที่ต้องวางแผนล่วงหน้าทั้งสิ้น ดังนั้น “การกำาหนดแผนที่

เหมาะสมจะเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิผลการดำาเนนิงานทีแ่ย่” หรอื 

PPPPP (Proper Planning Prevents Poor Performance)

                                                                  
8. ทุกข์กังวล กลัวจนเกินไป 

   (When fear is in the drive’s seat)

● วิตกกังวลไม่ยอมเสี่ยง

● ไม่กล้าออกนอกกรอบ ขลุกอยู่ใน comfort Zone

● กลัวการเปลี่ยนแปลง

● Negative thinking มองโลกในแง่ร้าย 

● Franklin D. Roosvelt “The only thing we have to fear 

is fear itself”

ความเหน็: เมือ่เรามาถึงจดุอ่อนอกีประเภทหนึง่ พวกนีก้ก็ลบั

มีพฤติกรรมที่น่าสงสาร รวมถึงสงสารทีมงานและองค์กรด้วย กล่าว

คือ พวกนี้จะเป็นแบบเจ้าทุกข์ กลัวจนเกิดความวิตกจริตอย่างหนัก

หน่วงว่า จะท�างานไม่ส�าเรจ็ ไม่พร้อมจะเสีย่งเป็นเสีย่งตายกับปัญหา

ข้างหน้า ทัง้ทีย่งัไม่ศกึษา หรอืลองท�าเลย พวกนีจ้ะยนิดอียูใ่นมุมสงบ 

อยู่ในกรอบเดิมๆ ที่เป็นมาแต่อดีต ยินดีขลุกอยู่แต่ในกรอบระเบียบ

ทีป้่องกนัภยั ไม่รบัรู ้หรอืยอมปรบัตวัเปลีย่นแปลงให้สอดคล้อง หรอื

เข้าได้กับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง มองโลกในแง่ร้ายว่า จะ

ท�าร้าย หรือท�าลายกรอบเดิม ซึ่งเป็นการสร้างภาพร้าย ให้แก่ตัวเอง

7. ชอบฝันเฟื่อง หวังฟลุ๊ค

   (Always swinging for the fence)

● ทะเยอทะยานเกินตัว

● มองข้ามสิ่งดีๆ

ความเหน็: เราเคยได้ยนิได้รูก้นัมามากกบัค�าว่า Vision หรอื

ทีแ่ปลเป็นภาษาไทยว่า วสิยัทศัน์ ในค�าภาษาญีปุ่น่เองเขาแปลค�านี้

เป็นภาษาคนัจว่ิา “ฝัน” ซึง่ไม่ผดิเลย เพราะนกับรหิารต้องมคีวามฝัน 

ฝันทีจ่ะเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมต่างๆ ฝันทีจ่ะเป็นสดุยอดของ...ฯลฯ 

แต่ก็ต้องมี Mission มี Strategy มารองรับเพื่อ “ผัน” ให้ “ฝัน” เป็น

รูปร่าง เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แต่ในประเด็นที่ก�าลังกล่าวถึงอยู่นี ้

หมายถึงบุคคลท่ีชอบฝันกลางวัน ฝันเฟื่องแบบคนสติเฟื่องที่หา 

แก่นสารไม่ได้ ลมๆ แล้งๆ หวังว่าโชคจะช่วย จึงทะเยอทะยานอยาก

เกินตัว แม้จะต้องศึกษาหาข้อมูล พวกนี้ก็จะละเลย เมินเฉย สิ่งดีๆ 

ทีค่วรศกึษา เช่น Best Practice กจ็ะไม่ใส่ใจ จงึเรยีกว่านอกจากขาด 

Information ยงัขาด Intellectual อย่างน่าสงสาร เพราะในโลกนีไ้ม่มี

ชัยชนะใดท่ีได้มาอย่างง่ายๆ แบบปราศจากความเจ็บปวด (No 

victory without suffering) ดังนั้น คนประเภทนี้จึงเหมือนพวกฝัน

กลางวนั รังแต่จะถ่วงองค์กรและเป็นจดุอ่อนของทมีงานและองค์กร         
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

โดยใช่เหต ุ อย่างทีอ่ดตีประธานาธบิดรีสูเวลท์ได้กล่าวไว้ว่า “สิง่เดยีว

ท่ีเราต้องกลัวก็คือการกลัวตัวเอง” การสร้างความกลัว ความกังวล  

หรือความทุกข์ใจล้วนเกิดจากการสั่งจิตลงไปยังจิตใต้ส�านึกตัวเอง

ทัง้นัน้ ซึง่เป็นหน้าทีข่องเราท่ีจะปลดล็อคโปรแกรมเดมิและโปรแกรม

จิตตัวเองใหม่ให้กล้าหาญทางการบริหารเสียใหม่  

เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้  คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต ้องหันมา

พิจารณาตัวเองเสียใหม่ น่ันคือ ต้องหันมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง

เสียที ซึ่งก็คือการปรับตัวในอีกลักษณะหน่ึง ท ่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบกายหาก

ปรารถนาท่ีจะอยู่รอด มีนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมมีความเชื่อว่า

มนุษย์นั้น มีพลังอยู่ภายใน มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามองเห็นว่าตนควรท�าเช่นนั้น ศักยภาพในการ

พฒันาตนเองของมนุษย์สมัพนัธ์กับความรูส้กึนกึคดิทีเ่รามต่ีอตนเอง 

หมายความว่าจะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง ต้องนับถือเชื่อมั่นใน

ตนเอง ยอมรบัในตนเองและไว้วางใจตนเอง จงึจะมศีกัยภาพในการ

พัฒนาตนเองท่ีดีเยี่ยมและสามารถส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการ

ชื่นชมตัวเองบ่อยๆ แม้ในยามที่ได้รับความส�าเร็จเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม 

ต้องไม่ลืมว่าความหวังและการพัฒนาตนเองจะน�าไปสู่การปรับตัว

ที่น่าพึงพอใจและเป็นหนทางสู่ความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืนทีเดียว

 
9. ใจด้านชา ไร้ความรู้สึก 

   (Emotional Tone-deaf)

● เย็นชา ไม่ตอบสนองต่อ Body language

ความเห็น: ประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงสำาหรับคนทำางานสมัยนี้ก็

คอื เรือ่งของความเป็นมนษุย์ท่ีมจีติใจ ความรูสึ้กเริม่จางหายออกไป

ทุกที นักบริหารจะเพ่งนำ้าหนักไปที่ผลงานมากกว่าการสื่อสารถึงใจ 

บางครั้งแทบจะไม่มีเวลาที่จะสื่อสารด้วยวาจา แต่สื่อสารด้วย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ก็ประชุมทาง Teleconference ซึ่งก็

คือ การพูดคุยผ่านจอสี่เหลี่ยม ดูไปเหมือนคุยกับวัตถุ (Material) 

มากกว่าและด้วยสภาพการณ์การทำางานเช่นน้ี จงึเกิดภาวะคล้ายกบั

ความเครียดลึกๆ จิตใจเริ่มกระด้าง ด้านชา ไร้ความรู ้สึกที่จะ

ปฏิสัมพันธ์ต่อกันเยี่ยงมนุษย์ จึงต่างเย็นชาต่อกัน ไม่ค่อยจะตอบ

สนอง หรอืม ีfeedback ใดๆ ทางภาษากาย นีจ่งึเป็นจดุอ่อนชนดิหนึง่

ที่หลายๆ องค์กรเริ่มทบทวนและให้ความใส่ใจกับภาษากายมากขึ้น 

ในทางจิตวิทยาการบริหารเองก็จะให้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง

ของมนษุย์ จติใจมนษุย์ การแสดงออกด้วยภาษาท่าทางต่างๆ ว่าถ้า

ท่าทางไขว่ห้างหมายถึงอะไร การกอดอกหมายถึงอะไร ลักษณะการ

ยืน หรือการแสดงออกทางสีหน้า สายตา ฯลฯ เหล่านี้ล้วนบ่งบอก

อารมณ์ว่าเป็นอย่างไร ฉะนั้น หากจะให้จุดอ่อนตรงนี้สลายตัว เรา

คงต้องให้ความสำาคญักบัการบรหิารภาษากาย ภาษาท่าทาง เพราะ

เมื่อเราอ่านออก เราก็บริหารคนได้ง่ายไปกว่าครึ่งแล้ว 

นักสังคมศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสารของคนเรา 

พบว่า คนเราใช้เวลาไปกบัการพดูโดยเฉลีย่ประมาณ 10-11 นาทต่ีอ

วัน อตัราเรว็ของการพดูเฉล่ียแล้วอยู่ทีป่ระมาณประโยคละ 2.5 วนิาที 

ทีน่่าแปลกใจกค็อืคนเราใช้คำาพดูในการสนทนาน้อยกว่า 35% ขณะ

ที่ใช้ภาษากาย หรือการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางมากกว่า 65% 

ผลการศึกษาเรื่องภาษากายระบุว่า คำาพูดจะใช้แสดงข้อมูล ขณะที่

ท่าทางจะใช้ในการแสดงท่าทีระหว่างบุคคลและในบางกรณีอาจใช้

แทนคำาพดูด้วย เช่น การมองแบบจะกนิเลอืดกนิเนือ้ แบบโกรธเกรีย้ว

เคยีดแค้น ซึง่ผูส่้งสายตาจะสือ่ความหมายได้อย่างชดัเจนโดยไม่ต้อง

พูดใดๆ 

เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้คงพอจะสรุปได้ว่า ภาษา

กาย คอื ภาษาแรกทีค่นเราใช้สือ่สารกนัมาตัง้แต่ยคุดกึดำาบรรพ์ และ

เมื่อคนเราวิวัฒนาการมาจนถึงทุกวันนี้ ภาษากายเหล่านั้นได้

วิวัฒนาการตามมาด้วย แต่จะใช้น้อยลงเพราะถูกนำามาใช้ร่วมกับ

ภาษาพูดนั่นเอง 

ดังนั้น เราสามารถอ่านความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นได้

ด้วยภาษากาย คนเราอาจจะปิดบงัความคดิตวัเองด้วยการพดูในสิง่

ที่ตรงกันข้าม แต่ไม่สามารถปิดบังท่าทางที่แสดงออกมาได้ เนื่อง

เพราะมนัเป็นการแสดงออกมาโดยอตัโนมตัติามธรรมชาต ิซ่ึงถ้าหาก

ได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างดีพอแล้ว เชื่อว่ามันจะทำาให้การติดต่อเจรจา 

การทำางานเป็นทีม หรือการประสานงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

ก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากและทำาให้เข้าใจการแสดงออกในด้าน

ท่าทางของตัวเราและของผู้อื่นมากขึ้น 




