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4. มุ่งมั่นท�างานอย่างเต็มที่ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน คนที่มี

พื้นฐำนกำรท�ำงำนด้วยควำมรัก ท�ำควำมรู้จักศึกษำปรัชญำ และค่ำ

นิยมขององค์กร รู้จักสร้ำงวิสัยทัศน์ จินตนำกำรอันแจ่มชัดแน่นอน

แล้ว เมื่อนั้นก็มุ่งมั่นท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ ในกำรนี้ก็จะต้องรู้ทิศทำงกำร

ท�ำงำน มีเป้ำหมำยในกำรท�ำงำนที่ชัดเจน (Clear Goals) เมื่อน�ำเอำ

ปัจจยัหลกัเหล่ำน้ีมำผสมผสำนเข้ำด้วยกัน จะเกิดพลงัแห่งกำรท�ำงำน

อย่ำงไม่น่ำเชื่อ สำมำรถผลักดันให้งำนรุดหน้ำ และเม่ือมีปัญหำใน

ระหว่ำงกำรท�ำงำน กส็ำมำรถทบทวนปรบัทศิทำงได้ทนัท่วงท ีเรำอำจ

เคยได้ยินค�ำกล่ำวที่ว่ำ ท�ำงำนเกินเงินเดือน ทว่ำคนที่ท�ำงำนเช่นนั้น

กลับมีควำมสนุกสนำนในงำนที่เขำท�ำ เป็นสัมมำชีพ เมื่อท�ำงำนด้วย

ควำมมุ่งมั่นเต็มที่ ย่อมจะเป็นประสบกำรณ์อันเป็นบทเรียนอันมี

คณุค่ำต่ออำชพี (Career) และจะต่อยอดให้ก้ำวหน้ำต่อไป ทีแ่น่นอน

ที่สุดก็คือ เมื่อเรำมีโอกำสน�ำทรัพยำกรทำงควำมรู้มำใช้ปฏิบัติมำก

เท่ำไร ก็ยิ่งพัฒนำปัญญำ และศักยภำพของเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น  

อย่ำงท่ี Theodore Roosevelt ประธำนำธิบดีคนที่  26 ของ

สหรัฐอเมริกำว่ำเอำไว้ว่ำ “เมื่อท่ำนเล่น เล่นให้เต็มที่ เมื่อท่ำนท�ำงำน 

อย่ำเล่นให้มำกนัก” (When you play, play hard; when you work, 

don’t play at all).

5.  รูจ้กัเงือ่นไขของความส�าเรจ็ (Key Success Factor) ปกติ

เมื่อใครเข้ำรับต�ำแหน่งหน้ำที่ใด ก็จะมีขอบข่ำยอ�ำนำจหน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบของงำน ตัวภำรกิจ หรือเนื้องำน ตลอดจนเป้ำหมำย

ที่จะต้องบรรลุ เรำอำจจะคุ้นเคยที่เรียกว่ำ Job Classification หรือ 

Role Classification หำกท�ำควำมเข้ำใจในเนือ้หำเอกสำรดงักล่ำว จะ

พบว่ำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจะต้องท�ำงำนให้บรรลุตำมควำมมุ่งหมำยของ

ภำรกจิทีร่ะบ ุ ดงันัน้ เมือ่เรำท�ำควำมเข้ำใจแล้ว ต้องน�ำศลิปวิทยำกำร

ที่เรำมีออกมำประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ต้องท�ำควำมเข้ำใจในแต่ละ

ภำรกิจว่ำ เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จอยู่ที่ใด นั่นหมำยควำมจะต้องตี

โจทย์ให้แตก เพรำะเปรียบเรำก�ำลังอยู่ในสมรภูมิรบ เรำจะพิชิตงำน

อย่ำงไร เรำจะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ หรือหน่วยงำน

ต่อไป (Next Station) อย่ำงไร จะส่งมอบผลงำนหรือบริกำรที่มี

คณุภำพ ปรมิำณ ด้วยควำมปลอดภยั ตรงตำมเวลำอย่ำงไร และ/หรอื

กำรรับมือกับกำรร้องบ่นของลูกค้ำหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงไร 

เรำต้องรู้จักหำเงื่อนเป็น เงื่อนตำย อันเป็นเงื่อนไขของควำมส�ำเร็จ 

ให้ได้   

6.  รูจ้กัวางแผน และการพยากรณ์ (Planning and Forecast) 

ในโลกกำรท�ำงำนไม่ว่ำจะในหน่วยงำนรัฐ หรือเอกชน ล้วนต้อง

ยุทธการบริหารงาน
ลับวิทยา

จากฉบับที่แล้วต่อ
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พัฒนำไม่ว่ำองค์กรใด เชื่อว่ำคงผ่ำนช่วงเวลำเจ็บปวด หรือประสบ-

กำรณ์จนท�ำให้องค์กรเข้มแขง็ในวนันี ้(The pain of yesterday is the 

strength of today) เพรำะฉะนั้น กำรท�ำงำนที่ชำญฉลำด ก็คือ กำร

เรียนรู้อดีต ถ้าหากเราปรารถนาจะมองเห็นเค้ารางแห่งอนาคต ให้ดู

อดีตอันเป็นกระจกเงาของปัจจุบัน แต่ถ้าเราอยากเห็นเค้าโครงแห่ง

อนาคตว่าเป็นอย่างไร ก็ต้องรู้ว่ำที่ผ่ำนมำนั้นมีสิ่งใดเกิดขึ้น และเป็น

ไปเช่นไร ก่อนจะมำถึงวันนี้ เรำทุกคนมีวันนี้ได้ก็เพรำะเรำมีเมื่อวำน 

(Study the past  if you would define the future) Maria Edgeworth 

นักเขียนชำวไอร์แลนด์กล่ำวไว้ว่ำ “บทเรียนที่ดีที่สุดส�าหรับฉัน ล้วน

ได้มาจากความผิดพลาด และล้มเหลวของตนเอง ความโง่เขลา และ

ผดิพลาดในอดตี จะกลายเป็นสตปัิญญา และความส�าเรจ็ในอนาคต”

8.  ท�าเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด (Highest perfor-

mance focus) นบัตัง้แต่วกิฤตเิศรษฐกจิฟองสบูแ่ตกครำวทีผ่่ำนมำ มี

หลำยธุรกิจที่ประสบควำมหำยนะ หลำยองค์กรที่เคยแตกไลน์ขยำย

ธุรกิจ (Diversification) สยำยปีก สยำยอำณำจักรไปสู่ธุรกิจอื่นทั้งใน

และต่ำงประเทศ แต่เมือ่ประสบกบัวกิฤตอินัรนุแรงดงักล่ำว ท�ำให้ต้อง

หันกลับมำทบทวนโครงกำร หรือธุรกิจที่ขยำยตัว 

มีกำรศึกษำวิจัยวิเครำะห์เพื่อพิจำรณำว่ำ องค์กรตัวเองมี

ควำมถนัด มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจใด มีเทคโนโลยี และบุคลำกร

พร้อมจะบริหำรงำนหรือไม่ ธุรกิจใดที่เป็น Core Business ก็ด�ำรงไว้ 

ส่วนธรุกิจใดทีต่นเองไม่ถนดั ไม่เชีย่วชำญ ก็จะยุบเลิก หรอืขำยหุน้ให้

กับผู้ร่วมทุน 

ซึ่งในกำรนี้แสดงให้เห็นว่ำองค์กรนั้นได้ทบทวนหันกลับมำ

มองตนเองว่ำควรจะประกอบธรุกจิใดทีส่ำมำรถสร้ำงประโยชน์สงูสดุ 

เพื่อประคองธุรกิจเพื่อควำมอยู่รอด และหันมำเพ่งมองสร้ำงธุรกิจที่

ตนเองเชี่ยวชำญให้แข็งแรง ประกอบกับใช้ภำวะวิกฤตสร้ำงโอกำส

พัฒนำธุรกิจที่องค์กรถนัด เพื่อสร้ำงผลประโยชน์ก�ำไรให้องค์กร 

ยงัมอีกีบำงกรณอีย่ำงเช่นกำรพยำยำมวเิครำะห์บำงสำยงำน 

หรือบำงกิจกรรมที่สำมำรถตัดตอนให้บุคคลรับไปด�ำเนินกำรแทน 

(Outsource) เพือ่องค์กรจะได้โฟกสัเพ่งควำมสนใจไปด�ำเนนิกำรสำย

งำนที่มีคุณค่ำกว่ำ หรือสร้ำงผลประโยชน์ที่ดีกว่ำ 

ในท�ำนองเดียวกัน ในส่วนของผู้ปฏิบัติงำนนั้น เรำก็ควรหมั่น

วิเครำะห์ ตรึกตรองว่ำลักษณะงำนที่ปฏิบัติอยู่นั้น หำกมีกิจกรรมใด

ที่อำจเสียเวลำมำก โดยอำจไม่ก่อประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำพอนั้น ก็ควร

ทบทวน หรือปรับปรุง (Work Simplification) ลดทอนควำมเยิ่นเย้อ 

(Red Tape) วิเครำะห์ถึงควำมคุ้มค่ำ (Value Analysis) มุ่งประโยชน์

ย่ังยืน วำงโครงสร้ำงกำรงำนเพือ่เก็บเก่ียวผลในระยะยำวบนรำกฐำน

ที่แข็งแรง ประโยชน์จึงเกิดขึ้น มำกกว่ำที่จะมุ่งประโยชน์ระยะสั้น 

ฉำบฉวย เปรำะบำง ประโยชน์อำจจะมีแต่ก็ไม่ยั่งยืน

     

วำงแผนกำรท�ำงำนทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อควำมชัดเจน และคล่องตัวในกำร

ปฏบิตังิำน ให้ได้ผลงำนเพือ่ตอบสนองลกูค้ำ หรอืผูร้บับรกิำร กำรรูจ้กั

วำงแผนทุกงำนที่ท�ำ จะช่วยให้กำรไหลของงำน (Flow) เป็นไปอย่ำง

รำบรื่น และช่วยผ่อนแรงในกำรติดตำมงำน ช่วยประหยัดเวลำ 

แรงงำน ทรพัยำกร ถอืเป็นกำรท�ำงำนทีช่ำญฉลำด (Smart) และพร้อม

จะปรับปรุงแผนงำนเสมอ เพื่อให้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์จริง เกิด

ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ และกำรพัฒนำต่อเนื่อง ไม่ใช่ท�ำงำนตำม

ยถำกรรม เลื่อนลอย ไร้ทิศทำง ไร้อนำคต

➲ ท�างานมีแผนงาน

 วางโครงการให้แน่นอน

 ปรึกษาหารือก่อน

 จึงตกลงปลงใจท�า

➲ ถึงขั้นด�าเนินการ

 ประสานงานดูคมข�า

 ช่วยการกิจสัมฤทธิ์ผล

    (ฐาปะนีย์  นาครทรรพ)     

7. เรียนรู้จากข้อบกพร่อง และปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

(Learning from fails and continuous improvement) ไม่มีค�าว่าดทีีส่ดุ 

(the best) ในสารบบ ตัวอย่ำงของกำรบริหำรอุตสำหกรรมของญี่ปุ่น

ดูจะเป็นตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด ค�ำว่ำ “Kaizen” คือ กำรปรับปรุงแก้ไข

อย่ำงต่อเนือ่งตลอดเวลำ ของดใีนวนันีอ้ำจจะด้อยในวนัข้ำงหน้ำกไ็ด้  

ของท่ีเป็น the best อำจกลำยเป็น the worst ในวันข้ำงหน้ำก็ได้   

ดงันัน้ กระบวนกำรแก้ไขปรบัปรงุ เรยีกว่ำเป็นกำรพจิำรณำตวัเองอยู่

ตลอดเวลำ จึงกลำยเป็นอุปนิสัยที่ดีเลิศในกำรย้อนมองส่องตน เป็น

วิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงข้อด้อยให้หมด และพัฒนำไปสู่

ระดับที่เหนือกว่ำ ดีกว่ำ แต่ก็ไม่ใช่ดีที่สุดอยู่ดี ประวัติศำสตร์แห่งกำร ต่อฉบับหน้าอ่าน


