
คุณ
ลักษณะประการที่สิบหก อธิบายความให้

หมดข้อสงสัย

สังคมยุคใหม่ เป็นสังคมเปิดซึ่งผู้คนมีแนวความคิดและค่า
นิยมที่หลากหลาย หัวหน้าต้องไม่เข้าใจเอาเองว่า เมื่อตนคิดเช่นนั้น 
ลูกน้องก็ต้องคิดเห็นเช่นเดียวกับตนเสมอไป ภายใต้สังคมลักษณะ
เช่นนี ้การออกค�าสัง่ การก�าหนดนโยบายต่างๆ จงึต้องมคีวามชดัเจน 
หัวหน้าต้องไม่พูด โดยคาดหวังว่าทุกคนต้องสามารถเข้าใจได้ทันที
เสมอไป

หัวหน้ามีหน้าที่ต้องอธิบายซ�้า เพื่อให้ลูกน้องเข้าใจถึงความ
จ�าเป็น หรือ “ท�าไม” ต้องท�าสิ่งเช่นนั้น “ท�าไม จึงมอบหมายให้คุณ
ท�างานชิ้นน้ี” “ท�าไม ธุรกิจจึงมุ่งไปในทิศทางเหล่านี้” การที่หัวหน้า
จะสามารถอธิบายเหตุผล “ท�าไม” ได้อย่างชัดเจน มีน�้าหนักจูงใจ 
ลกูน้องได้นัน้ หวัหน้าต้องสามารถมองและเข้าใจภาพรวมทัง้หมดได้
เป็นอย่างดเีสยีก่อน การน�านโยบาย หรอืแนวทางไปชีแ้จงกบัลูกน้อง 
ในขณะที่ตนเองก็ยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจน หรือมองภาพได้ไม่
ครอบคลุม ย่อมขาดเหตุผลและน�้าหนักจูงใจ

ในอดีตที่ผ่านมา การชี้น�าลูกน้องอาจไม่ต้องมีความชัดเจน
มากนัก แต่ธุรกิจก็ยังสามารถด�าเนินไปได้ อย่างไรก็ตาม ในยุคของ
ข้อมลูข่าวสาร ซึง่การขบัเคลือ่นธรุกจิ ด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็มากเช่น
นี้ หัวหน้าต้องอธิบายเพื่อให้ลูกน้องเข้าใจและสามารถด�าเนินการ 

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

รวมถึงแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ระดับหนึ่ง
ยิ่งกว่านั้น ในปัจจุบันพนักงานรุ่นใหม่ๆ ต่างผ่านการศึกษา

และการอบรมที่ให้ยึดถือหลักการ เหตุผล ดังนั้น หัวหน้าจึงต้อง
อธิบายให้ความเข้าใจ ต้ังแต่ภูมิหลังของนโยบาย หรือค�าสั่งต่างๆ 
ตลอดไปถึง ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้น หากงานที่ลูกน้องแต่ละคน
รบัผดิชอบอยูไ่ม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้ เพือ่ให้เขาเหน็ถงึภาพรวม
และบทบาทซึ่งแต่ละคนสามารถสร้างผลกระทบต่องานทั้งหมดได้

คุณลักษณะประการที่สิบเจ็ด หมั่นพูดชักจูง 

สร้างแรงจูงใจ

หวัหน้า มหีน้าทีต้่องพดูถ่ายทอดแนวความคดิ วสิยัทศัน์ของ
ตนเอง ให้ลูกน้องฟังอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ การพูด การถ่ายทอด
เช่นว่านี้ ท�าเพียงครั้งเดียว หรือสองครั้งย่อมไม่มีทางเพียงพอ

ในกรณีของคุณมัทสึชิตะนั้น เขาใช้เวลาในการกล่าวอธิบาย
แนวคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ของตน ในระหว่างการพบปะตอนเช้าก่อน

สำาหรับการเป็นผู้นำาที่ลูกน้อง

รักใคร่และให้ความเคารพ

เอะงุจิ	คัทสึฮิโกะ

บัญญัติ	20ประการ

จากฉบับที่แล้วต่อ

(จบ)
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เก่าอยู่นั้น ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเสียใหม่
ผู้หญิงปัจจุบัน ได้รับโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมี

โอกาสในการเข้าสู่งาน เข้าสู่ต�าแหน่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน 
ลกัษณะงานในปัจจุบนัก็ไม่ค่อยต้องใช้แรงงานมากเช่นในอดตี ดงันัน้ 
บทบาทของผูห้ญงิในแหล่งงานจงึเพิม่มากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั หวัหน้า
จึงต้องปฏิบัติต่อลูกน้องที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่มองผ่านแว่นสี ซึ่งเคยเชื่อว่าผู้หญิงเป็นคนเจ้าอารมณ์ หรือ 
มักตัดสินปัญหาโดยไม่พิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบ

คุณลักษณะประการที่ยี่สิบ มองโลกเชิงบวก
มีภาษิตญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า “ดวงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความ

สามารถ” หากเราสังเกตดูคนรอบๆ ตัวเรา จะพบว่ามีบางคนที่ “ดวง
แข็ง” ท�าอะไรก็ดูจะส�าเร็จไปทุกเรื่องแต่ส�าหรับคนที่ “ดวงไม่ดี” ไม่
ว่าจะจับอะไรก็มีแต่ความล้มเหลว

หากพจิารณาให้ด ี“ดวง” ทีว่่านี ้คอือะไรกนัแน่ ผูเ้ขยีนอธิบาย
ว่า “ดวง” นัน้ขึน้อยู่กับวิธกีารมอง วิธกีารเข้าใจปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิกบั
ตวัของเรา บางคนมองปัญหาทีเ่กดิรอบๆ ตวัในแง่ร้ายอยูต่ลอดเวลา
กจ็ะเป็นคนที่ “ดวงไม่ดี” กลับกันหากมีมุมมองปัญหารอบตัวในแง่ดี 
หรือมองเชิงบวก ผลก็จะท�าให้คนเหล่านั้นเป็นคน “ดวงดี” ได้

ผู้เขียนยกตัวอย่างคุณมัทสึชิตะ โคโนซุเกะ ว่าเป็นบุคคลที่
มองโลกในแง่บวกตลอดเวลา ตัวคุณมัทสึชิตะนั้น ไม่มีโอกาสเรียน
หนงัสอืมากนกั หากเป็นคนทัว่ไป กจ็ะมปีมด้อยอยูใ่นใจและบอกตวั
เองว่า “ดวงไม่ดี” แต่คุณมัทสึชิตะนั้น มองกลับกันว่า เพราะไม่ค่อย
ได้รบัการศกึษา จงึท�าให้เขารูจ้กัถ่อมตนและต้องรวบรวมผูรู้ท้ัง้หลาย
มาร่วมงานกับตน เพื่อท�างานให้ส�าเร็จ จนต่อมาพัฒนามาเป็น “การ
บริหารแบบระดมปัญญา” นอกจากนี้ เนื่องจากคุณมัทสึชิตะ มี
สขุภาพทีไ่ม่แขง็แรงนกั เขาจงึไม่สามารถก�ากบัดแูลบรษิทัทัง้หมดได้ 
จงึต้องแบ่งแยกธรุกจิออกเป็นฝ่ายงาน ซึง่เป็นระบบการบรหิาร ทีช่่วย
ท�าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า

ด้วยความเชื่อมั่นใน “ดวง” ของตนเช่นนี้ คุณมัทสึชิตะ จึง
สามารถมองหาโอกาส หรือข้อดีต่างๆ จากอุปสรรค หรือความล้ม
เหลวทีต่นประสบ เพือ่เป็นข้อคดิ บทเรยีนในการก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคงยิ่งขึ้น

เริ่มท�างานสั้นๆ ทุกวัน เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึงสามปี “บริษัทนี้ ตั้งขึ้น
มาด้วยวตัถปุระสงค์อะไร” “บรษิทันี ้มุง่ทีจ่ะพฒันาไปเช่นไร” เป็นต้น 
การถ่ายทอดอย่างเอาจริงเอาจัง ต่อเน่ืองเช่นน้ี ย่อมสามารถ
เอาชนะความคลางแคลงใจ สงสยั หรอืไม่สนใจของลกูน้องได้ ใน
ระยะแรก เมื่อฟังใหม่ๆ ลูกน้องอาจจะรู้สึกเพียงว่า “อืมม ก็ดีนะ” 
แต่เมือ่ฟังบ่อยครัง้เข้าและเหน็ถงึความกระตอืรอืล้นในการน�าเสนอ 
ลูกน้องก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่น กระทั่งเกิดแรงจูงใจ ที่ต้องการเข้าร่วม
ในการพัฒนาบริษัท ตามแนวทางดังกล่าว

ผู้เขียนให้ค�าแนะน�าว่า หากหัวหน้าต้องการถ่ายทอด
แนวคิดของตนเองให้กับลูกน้องได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ เขา
จะต้องใช้การจูงใจด้วยความมุ ่งมั่น จริงจัง ถึงหนึ่งพัน
เปอร์เซ็นต์ จึงจะประสบความส�าเร็จ กล่าวคือ หัวหน้า ต้อง
แสดงความจริงจัง ความมุ่งมั่นให้ลูกน้องเห็นเป็นประจักษ์กับทั้ง
ท�าการพูดชักชวนจูงใจอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะประการที่สิบแปด มีความรู้สึก

ขอบคุณลูกน้องที่ทำางานด้วยกัน

ผู้เขียนหนังสือนี้ตั้งประเด็นว่าในบรรดาความส�าเร็จ หรือผล
งานต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ท่ีควรได้รับการยกย่อง คือ ผู้น�า หรือว่า
พนักงานระดับปฏิบัติงานที่ทุ่มเทจนกระทั่งงานส�าเร็จ เขากล่าวต่อ
ไปว่า หัวหน้านัน้ เป็นผูใ้ห้ทศิทาง แนวนโยบาย แม้แนวนโยบายเหล่า
นีจ้ะถกูต้องแต่ผูท้ีน่�าไปปฏบิตัแิละด�าเนนิการจนเป็นจรงิ กระทัง่เกิด
ผลและประสบความส�าเร็จได้น้ันก็คือพนักงานแต่ละคนน่ันเอง เขา
ประเมินว่าในความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เกิดจากหัวหน้า หรือผู้น�า
เพียงร้อยละสามสิบ ขณะที่มีส่วนจากลูกน้อง หรือพนักงานถึงร้อย
ละเจ็ดสิบ

ด้วยเหตุนี้ ผู ้เขียนจึงเห็นว่า หัวหน้าพึงต้องมีความรู ้สึก
ขอบคุณต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งช่วยให้เกิดความส�าเร็จในงานต่างๆ 
ขณะเดยีวกนั กป็ฏบิตักิบัลกูน้อง โดยมคีวามส�านกึเช่นนีใ้นใจตลอด
เวลาและอย่างจรงิใจ สิง่นี ้ในด้านกลบักนัจะสะท้อนออกมาให้ลกูน้อง
รู้สึกได้ อันจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและสร้างความรักเคารพของลูกน้องที่
มีต่อหัวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนกล่าวว่า คุณมัทสึชิตะ เป็นผู้ที่ตระหนักอย่างดีถึง 
บญุคณุของผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีต่่างมส่ีวนในการพฒันาบรษิทัจนเติบ
ใหญ่ข้ึน ด้วยความท่ีเขามีความรู้สึกเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา ค�าพูดก็ดี 
การปฏบิตัติวักด็ ีจงึแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาตแิละสามารถสือ่
ความจริงใจของเขา จนสามารถชนะใจลูกน้องได้ 

คุณลักษณะประการที่สิบเก้า 

ปฏิบัติต่อลูกน้องชายหญิงอย่างเท่าเทียมกัน

ในการท�างานนั้น ไม่มีการแบ่งแยกว่าจะต้องเป็นผู้หญิงท�า 
หรือผู้ชายท�า ธุรกิจปัจจุบันนี้ บทบาทของชายหญิงมีความเท่าเทียม
กันและต่างก็สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของบริษัท
ด้วยกัน อย่างไรก็ตามในญี่ปุ่นนั้นผู้บริหารที่สูงวัยยังมีความฝังใจใน
การปฏิบัติต่อผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายอยู่ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า คนรุ่น
ใหม่ของญ่ีปุน่ผ่านการเลีย้งดแูละการอบรมบนพืน้ฐานของความเท่า
เทียมของทั้งสองเพศ ดังนั้น หัวหน้า โดยเฉพาะที่ยังมีความคิดสมัย
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