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บริหารงานให้แกร่ง

เสริมศักยภาพ

จากฉบับที่แล้วต่อ

ตัวเป็นคนใฝ่หาความรู้ วิทยาการสมัยใหม่อยู่เสมอ อันจะเป็นการ

สร้างความต่ืนตัวให้แก่ตนเอง ไม่ตกยุค หรือหลงอยู่ในวังวน หรือ

ความคิดว่าตนเองมีปมด้อย

อันที่จริงมีหลักคิดอันเป็นหลักธรรม อันเป็นเหตุเป็นผลและ

ส่งเสริมให้งานประสบความส�าเร็จ นั่นคือ อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบ

ด้วยหลัก 4 ประการคือ

 ฉันทะ หมายถึงความพึงพอใจ รักในสิ่งที่ท�า หรือการมี

ใจรกัในงานทีเ่ราท�านัน่เอง เมือ่เราท�างานทีร่กั หรอืพยายามท�าใจให้

รักในงานที่ท�าอยู่ เราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับงาน ท�าให้มีก�าลังใจที่

จะต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ มกี�าลงัใจสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 

ที่เรารักและช่วยให้สุขภาพจิตดี เพราะมีความสุขในการท�างาน

	วริยิะ หมายถงึความเพยีรพยายามในสิง่ทีท่�า ไม่ว่าภาระ

การท�างานใดๆ ก็ตาม ความเพียรพยายามถือเป็นกุญแจส�าคัญซ่ึง

จะช่วยให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงและได้ผลลพัธ์ทีน่่าพอใจ เราจะไม่สามารถ

ท�างานอะไรให้ประสบความส�าเร็จได้ถ้าปราศจากความเพียร

พยายาม คนที่ประสบความส�าเร็จทั้งหลายล้วนเคยประสบกับบท

เรียนที่เจ็บปวดจากความล้มเหลวมาหลายครั้ง แต่เมื่อเขาก้าวขึ้น

แท่นแห่งความมีชัย ก็ล้วนเป็นความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อ 

ทั้งสิ้น

 จติตะ หมายถงึ ความเอาใจใส่ในงานทีท่�า มสีมาธิจดจ่อ

อยูก่บังานนัน้ๆ มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจกบังานทีท่�า ทุม่เทแรงกายแรงใจ

10. นึกไปว่างานไม่คู่ควร (When no job is 

good enough)                                                           

● เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ

● The journey of thousand miles begins with a single 

step)

● Think big, act small, do it now (Rockefeller)

ความเห็น: จุดอ่อนของคนประเภทน้ีก็คือ มักคิดว่างานที ่

รบัผดิชอบไม่เหมาะสม คดิว่าตวัเองมคีวามสามารถไม่เพยีงพอทีจ่ะ

ท�า จงึกล้าๆ กลวัๆ ครัน้จะลงมอืท�าก็ไม่รูจ้ะเริม่อย่างไร อันทีจ่รงิหาก

จะเริ่มลงมือปฏิบัติการก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ให้ศึกษาอย่างรอบ

ด้านก่อน ซึ่งก็คือการเริ่มกล้าคิด กล้าศึกษา กล้าลงมือท�า หากไม่

กล้าเริ่มก็เหมือนยืนอยู่กับที่ 

มีผูก้ล่าวว่าหนทางพนัไมล์ล้วนเกิดจากก้าวแรกทัง้สิน้ ดงันัน้ 

การยืนอยู่กับที่โดยไม่กล้าก้าวออกเดิน ย่อมไม่มีทางไปข้างหน้า 

เด็ดขาด วิธีการก�าจัดจุดอ่อนจึงต้องเติมพลังใจให้เข้มแข็ง ด้วยการ

ส�ารวจตัวเองว่าในเมื่อมารับผิดชอบในต�าแหน่งงานท่ีได้รับมอบ

หมายก็ควรปฏิบัติงานให้สมกับท่ีองค์กรไว้วางใจและมอบหมายให้

รับผิดชอบตามคุณสมบัติและความสามารถ ดังนั้น จึงควรมีจิตใจ

หาญกล้า อย่าเพิง่ตตีนไปก่อนไข้ว่าท�าไม่ได้ ให้คดิอย่างทีร่อ็คก้ีเฟล-

เลอร์ กล่าวเอาไว้ว่า คนท�างานต้องคดิใหญ่ไว้ก่อนเป็นการปลกุก�าลงั

ใจ แล้วกล็งมอืท�าทนัท ีอย่ามวัรรีอ หรอืลงัเลใจ นอกจากนีค้วรปฏบิตัิ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

กับงานท่ีท�าอยู่ ไม่ได้นึกว่างานนั้นไม่เหมาะ หรือไม่คู่ควรกับความ

สามารถของเราทีม่อียู ่ไม่ใช่ท�างานแบบขอไปท ีโดยขาดความเอาใจ

ใส่ เรยีกว่าเมือ่รบัผดิชอบท�างานนัน้ๆ กต้็องตัง้ใจท�างานด้วยแรงกาย 

แรงใจและด้วยสติปัญญาให้ดีที่สุด

  วิมังสา หมายถึง ความหมั่นคิด ตรึกตรองพิจารณา

หาเหตุผลในงานที่ท�า ใช้สติปัญญาคิดพิจารณางานท่ีท�าว่ามีจุด

บกพร่องอะไรบ้าง มีความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน หรือยัง เพื่อจะ

ได้ประมวลน�ามาปรบัปรงุแก้ไขต่อไป เมือ่รูจ้กัคดิตรกึตรองพจิารณา

งานทีท่�า จะช่วยลดข้อผดิพลาดในการท�างาน ช่วยให้มองเหน็หนทาง

ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ตลอดจนช่วยให้ผลงานออกมาอย่าง

สมบูรณ์ หากสังเกตข้อนี้ดีๆ จะเห็นค�าๆ หนึ่งที่โด่งดังมากในบริษัท

ญี่ปุ่น น่ันคือค�าว่า Kaizen ซึ่งจากค�าๆ นี้ที่อุดมไปด้วยปรัชญาอัน

ทรงค่าที่พัฒนาให้องค์กรของเขารุ่งเรืองมาเป็นล�าดับ

11. ด่วนปากไวไม่เข้าใจขอบเขต 

   (Lacking a sense of boundaries)

● Loose lips (will sink your ship)

● ลืมสังเกต “Where to draw the line”

● ไม่เข้าใจ ”วัฒนธรรม”

ความเหน็: จดุอ่อนประการหนึง่ของการท�าให้งานล่าช้า หรอื

เกิดผลเสียก็คือการด่วนรับปากแบบคนปากไว ไม่เข้าใจว่าขอบข่าย

งานนั้นๆ เป็นอย่างไร หมายความว่าต้องสามารถมองออกถึงภาพ

ใหญ่ๆ (Big picture) ว่าน่าจะเป็นงานอะไร องค์ประกอบต่างๆ ที่

ส�าคัญที่จะผลักดันให้งานผ่านพ้นด้วยดีต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง 

ต้องมองออกถงึจดุอ่อน (Weakness) จดุแขง็ (Strength) สิง่ทีท้่าทาย 

(Threat) รวมถึงโอกาส (Opportunity) ไม่ควรประมาทงานที่รับผิด-

ชอบ บางครัง้งานทีร่บัมาอาจมคีวามคล้าย ความเหมอืน รวมถงึความ

ต่าง เอกลกัษณ์เฉพาะ ซึง่อาจมปัีจจยัอืน่ๆ เข้ามาผสมด้วย อาท ิการ

จะให้งานเดนิได้ด้วยด ีอาจต้องดถูงึวฒันธรรมขององค์กร วฒันธรรม

การท�างานซึ่งหากรับปากง่าย ดูเบา แล้วปฏิบัติการแบบประมาท 

เลนิเล่อ ย่อมเป็นการสุม่เสีย่งไม่น้อย หน�าซ�า้อาจไม่ได้รบัความร่วมมอื

จากหลายๆ ฝ่ายในองค์กรก็ได้ กล่าวโดยสรุปในประเด็นนี้ก็คือ ต้อง

รู้จักขอบขีด ขอบเขต สามารถประเมิน แยกแยะ ขีดเส้นให้ชัดเจน 

การรับปากแบบเจื้อยแจ้ว เป็น Yes man จะเข้าท�านองปากพาจน

และจมนาวาได้ทัง้ล�า จงึไม่ควรมองข้าม หรอืดแูคลน การท�างานด้วย

ปากง่ายกว่าการท�างานด้วยปัญญา  ลิน้ หรอืลมปาก หากรูจ้กัใช้ด้วย

ด ีงานกจ็ะสมประสงค์ แต่หากรบัปากง่ายๆ มองงานเป็นเรือ่งง่ายไป

หมด กเ็ข้าท�านอง “ละเลงขนมเบือ้งด้วยปาก” ซึง่ต้องระมดัระวงัวาจา

ให้ดี มิฉะนั้นจะเป็นอาวุธมีดที่ตวัดคอตัวเองขาดได้

เมื่อมาถึงตรงนี้ คงต้องหยิบยกวาทะเด็ดๆ จากสามก๊กมา

ประกอบดังนี้ 

“ปากคนท�าอันตรายแก่คน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น”

“ผูด้หูมิน่ข้าศกึ ทะนงตนในสงคราม พลาดท่าเสยีทีมามาก

ต่อมาก”

“กระท�าการใหญ่หลวงจงพิเคราะห์ให้ละเอียด พลาดพลั้ง

เสียการ เสียคน แลชีวิตได้”

“จะต่อสู้กับศัตรู ต้องรู้ก�าลังของศัตรูและรู้ก�าลังตนเอง จึง

จะได้ชัยชนะ”

การมองอะไรแต่เพยีงผวิเผนิ ตืน้ๆ ง่าย ๆ  ลวก ๆ  หรอืประมาท 

รับปากง่ายไปก็ดี ปากไวไปก็ดี หรือการหมิ่นแคลนไม่ว่าจะเรื่องคน 

เรื่องงาน ก็ท�าให้เสียการมาก็ไม่น้อย ท�าให้งานชะงักงัน ล้มลุกคลุก

คลานก็ไม่น้อย จึงควรระมัดระวังต้องรู้ว่าบทบาทของเรามีเพียงไร 

ไม่ควรไปก�้าเกิน ล�้าเส้น มิฉะนั้นจะเท่ากับเป็นการเชื้อเชิญศัตรูโดย

ใช่เหต ุอาจมปีระเดน็เรือ่งการแก้ปัญหาความขดัแย้งขึน้มาอกีเปลาะ

ทีเดียว




