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7. เมือ่คณุรูว่้าท�าผดิ จงอย่ารอช้าทีจ่ะแก้ไข ความฉลาดของ

การด�าเนินชีวิต หรือการบริหารงานอยู่ที่การรู้จักแก้ไขปัญหาโดยไม่

ต้องรีรอ การวิง่เข้าแก้ปัญหาอย่างทนัท่วงท ีแสดงให้เหน็ถึงการเข้าใจ

ปัญหา รู้ว่าท�าผิดและยอมรับ ยอมแก้ไขปัญหา นี่คือวุฒิภาวะอย่าง

หนึ่ง การรู้จักยอมรับความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องและรีบแก้ไข

ปัญหาเป็นคุณสมบัติท่ีดีข้อหน่ึงของนักบริหารทีเดียวและสามารถ

พลกิผนัสถานการณ์ร้ายให้กลับสู่ภาวะปกต ิดกีว่าทีจ่ะดนัทรุงั เพราะ

เกรงจะเสียหน้า เสียฟอร์ม ซึ่งจะยิ่งพาเข้ารก เข้าพงและอาจลุกลาม

เป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยากยิ่งขึ้นได้

8. จงใช้เวลาในการอยู่ล�าพังผู้เดียวในแต่ละวัน ในยุคสมัย

แห่งการแข่งขนัทางธรุกจิ สภาพความเร่งรบีของการใช้ชวีติประจ�าวัน

ในสงัคม ล้วนมแีต่ความขมีขมัน ผู้บรหิารมากมายในปัจจบุนัจงึเผชญิ

กบัภาวะโรคเครียด ความกดดนั ยิง่สถานการณ์ต่างๆ รมุเร้า ยิง่ท�าให้

การแก้ไขปัญหาอาจไม่ดีเท่าที่ควรและอาจไม่รอบคอบได้ เพราะ

ฉะนั้น วิธีที่ดีก็คือใช้เวลาในการอยู่ล�าพังคนเดียวในแต่ละวัน เพื่อได้

จากฉบับที่แล้วต่อ

มเีวลาสงบจติใจ ส�ารวจ ทบทวน ใคร่ครวญข้อมลูและปัญหา การรูจ้กั

ใช้เวลาอยู่ตามล�าพังจะช่วยให้เราสามารถคิดอ่านแก้ปัญหาได้ มี

สมาธจิติดี มสีติสมัปชญัญะในการมองปัญหาได้ดีกว่าสภาพแวดล้อม 

หรือบรรยากาศที่โกลาหล ในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่านักธุรกิจ หรือนัก

บริหารระดับสูงหันไปสู่ความสงบ เช่น การพยายามหาเวลาเข้าหา

ธรรมชาติ การปลีกวิเวก (serenity) หรือการเงียบสงบ (silence) หรือ

ด้วยการสงบจิตนั่งสมาธิ แม้จะเพียงชั่วครู่ แต่ก็เท่ากับอยู่กับตัวเอง 

ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดและยังเป็นการเติมพลังงานทาง

กายและทางใจซึง่มปีระโยชน์ต่อการบรหิารงานและเป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจ 

9. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าปล่อยให้คุณค่า

ของคณุหลดุลอยไป สัจธรรมอย่างหนึง่ของผู้คนในโลกนีก็้คอื การไม่

ชอบความเปลี่ยนแปลง เพราะความไม่รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว 

ตนเองจะได้รบัผลกระทบอะไรบ้าง การเคยชนิอยูก่บัสิง่ทีเ่ป็นอยูย่่อม

จะดีกว่าสิ่งที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้วคนเราพบความ

เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกระยะ เพียงแต่ตนเองพร้อมจะอ้าแขนยอมรับมัน

ได้อย่างไร ในชั่วชีวิตของคนเราเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่เคลื่อนตัวเข้าหา

เราอยูต่ลอดเวลา หากศกึษาวเิคราะห์จากประวตัศิาสตร์ในด้านต่างๆ 

อาทิ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยี  

ล้วนมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น เราสังเกตได้ว่าคนรุ่นใหม่ วัยเยาว์ต่าง

เรยีนรูก้บัความเปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ เราจงึไม่ควรเกรงกลวั หรอื

ผ่านสาส์นดาไลลามะ

ข้อคิดทางบริหาร
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ขลาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลง เราควรตื่นตัว รับรู้ เรียนรู้กับสภาพ

การณ์ทีก่�าลงัเกดิขึน้ มฉิะน้ันจะตกยุค ธุรกิจอุตสาหกรรมเก่าๆ ดัง้เดมิ 

หลายธรุกจิได้สลายหายไปอยู่ในหน้าประวตัศิาสตร์แล้ว ธุรกจิใหม่ๆ 

หรอืวธิกีารบรหิารใหม่ทีเ่ราคาดไม่ถงึกเ็ฟ่ืองฟ ูในท�านองเดยีวกนัใครจะ

ล่วงรู้ว่าธุรกิจที่ก�าลังเฟื่องฟูจะไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หน้าถัดไป  

10. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบก็เป็นค�าตอบที่ดีที่สุด 

ลองนึกภาพดูเวลาเกิดความโกลาหล วุ่นวาย ทุกคนต่างพูดโดยไม่มี

ใครยอมฟังใคร ผลลัพธ์ย่อมไม่เกิดแน่ แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่ง

เงียบและฟังดู จะเห็นสาระในค�าพูดของอีกฝ่ายและเป็นช่องทางใน

การตรึกตรอง ทว่าในการท�างานนั้น บางครั้งบางคราวเมื่อยังหาข้อ

สรุปไม่ได้ หรือยังหาทางไม่เจอ หรือยังไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไร วิธีที่

ดทีีส่ดุกค็อืการเงยีบเสยีและในขณะท่ีเงยีบน้ัน เท่ากับว่าเราก�าลงัสงบ

จิตและสยบความเคลื่อนไหวและขณะที่อยู่ในภาวะ เงียบ สงบนั้น 

จะเกิดความคิด หรือที่เรียกว่า “ปิ๊งแว๊บ” ขึ้น การปล่อยให้อีกฝ่ายพูด 

หรือร่ายยาวออกมานั้น เราก็จะเก็บเก่ียวข้อมูล ไม่แน่ว่าค�าตอบจะ

แฝงฝังอยูใ่นวาทะของเขา หรอืเราอาจต่อยอดจากสาระทีเ่ขาพดูก็ได้ 

นี่แหละคือวิธีเงียบและฟังให้มาก ดีกว่าที่จะตอบโต้โดยไร้ประโยชน์  

11. จงด�าเนนิชวีติด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ เพือ่ทีว่่าเม่ือคณุ

สูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมา คุณจะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ได้

ท�าลงไปได้อีกครั้ง ในหลายองค์กรชั้นน�าที่มีชื่อเสียงและยังยืนยง 

อยู่ในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นมาและได้รับการบริหารดูแลจากผู้บริหารรุ่น

ต่อรุ่นอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังปรัชญา อุดมการณ์การท�างาน 

ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร หลายแห่งกลายเป็นแบบอย่างของ

การเรียนรู้ ถือเป็น best practice ที่องค์กรต่างๆ มาขอศึกษาเรียนรู้ 

อดีตผู้บริหารที่เป็นผู้สร้างต�านานก็ยังคงเป็นท่ีกล่าวขวัญแม้อายุจะ

ล่วงเลยมามาก น่ีคือความภูมิใจอย่างหนึ่งและถือเป็นแบบอย่างที่

เหล ่าผู ้บริหารควรเจริญรอยเป ็นเยี่ยงอย ่างที เดียว ในหน้า

ประวัติศาสตร์ของการประกอบธุรกิจ เมื่อเราเจริญรอยตามและ

ปฏบิตัไิด้เช่นท่านเหล่านัน้ แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไร เรากอ็ดภมูใิจไม่

ได้เช่นกัน

12. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานส�าคัญ

ของชีวิต การท�างานในองค์กรเปรียบไปก็ไม่ต่างจากการอยู ่ใน 

“ครอบครวั” เช่นกนั เพยีงแต่ค�าว่า “ครอบครวั” ในสถานทีท่�างานอาจ

จะมีบริบทที่ต่างจากครอบครัวในบ้าน แต่หากพินิจให้ดีแล้ว การ

ท�างานในสถานที่ท�างานก็คือสังคมรูปแบบหนึ่ง มีการติดต่อสื่อสาร

ต่อกัน ท�างานร่วมกัน ในบางองค์กรที่เห็นความส�าคัญของประเด็นนี้ 

จงึพยายามสร้างสถานทีท่�างานให้มบีรรยากาศเหมอืนในบ้าน หลาย

แห่งพยายามสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว (Family feeling) ซึ่งจะ

ทอนความเคร่งขรมึของสถานทีท่�างานให้มคีวามรูส้กึเหมอืนบ้าน และ

ในบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้บรรยากาศในการท�างานราบรื่นและมี

ความเอื้ออาทรต่อกันดั่งสมาชิกในครอบครัว 

13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรัก ให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบัน 

อย่าขุดคุ้ยเรื่องในอดีต เราคงเคยเห็นคู่รักหลายคู่ที่มีปัญหาขัดแย้ง

และมักจะลากดึงเรื่องราวอดีตเก่าๆ ที่สั่งสมและสะสมออกมา 

กระหน�่านั้น มักจะมีจุดจบที่น่าเสียใจ แท้จริงมันเป็นเรื่องที่ผ่านมา

แล้ว ในท�านองเดียวกัน ในการท�างานในองค์กรนั้น เมื่อมีปัญหาใน

การท�างานในขณะปัจจุบัน ก็ควรจะแก้ไขเฉพาะเรื่องราวปัจจุบัน

เท่านั้น ไม่ควรจะเอาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วออกมาฟื้นฝอย

ปนเป เพราะไม่เพียงแต่ท�าให้บรรยากาศเลวร้ายลงไปเท่านั้น ยัง

เท่ากับปลุกและสร้างข้อขัดแย้ง (conflict) โดยใช่เหตุและรังแต่จะ

สร้างปัญหาซ้อนปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

14. จงแบ่งปันความรู ้เพือ่เป็นหนทางก้าวสูค่วามเป็นอมตะ 

องค์กรก็เปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต มีการเติบใหญ่ มีโรคภัย ต้องมีการ

บ�ารุงรักษา หากดูแลไม่ดีเท่าที่ควร โอกาสที่จะเจ็บป่วย (เสียหาย) 

ย่อมเป็นไปได้อยู่แล้ว ฉะนั้น การที่จะให้องค์กรยืนหยัด จึงต้องมีการ

ถ่ายทอดแบ่งปันความรู ้เทคนคิ เพือ่ให้คนรุน่หลงัได้ศกึษา เรยีนรู ้เพือ่

เป็นอทุาหรณ์ หรอืต่อยอดความคดิ หรอืปฏบิตักิารให้องค์กรเตบิใหญ่

และทันกับความเปลี่ยนแปลง

ต่อฉบับหน้าอ่าน




