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14. กระตอืรอืร้น มพีลงั เฉยีบคม และปฏบิตักิาร (Energize, 

Edge and Execution) การฝึกหดัหวัใจให้มพีลังเข้มแขง็ พอทีจ่ะผจญ

กบังาน เปรียบเหมือนดัง่ทหารทีฝึ่กหดักายใจจนเข้มแขง็ ย่อมสามารถ

ต่อสู้ข้าศึกได้ฉันใด หัวใจท่ีเข้มแข็ง ก็ต้องการความคิดเป็นระเบียบ

เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคฉันนั้น ความคิดที่เป็นระเบียบจึงเป็นเหตุช่วย

เหลือให้หัวใจกล้าแข็งได้อย่างประเสริฐ เพราะฉะนั้น การที่จะให้มี

หัวใจกล้าแกร่งนัน้ จึงอยูท่ีก่ารปรับความคดิของตวัเอง เพือ่ปรบัเปลีย่น

นสิยัซึง่จะส่งผลต่อการปฏบิตัต่ิอไป ทกุอย่างต้องอาศยัความพยายาม 

และความเคยชิน สมมุติเราเป็นคนเกียจคร้าน แต่เราต้องการเป็น 

คนขยนั กระตอืรือร้น เรากจ็ะต้องพยายามพดู หรอืท�าในสิง่ทีจ่ะท�าให้

เราเป็นคนขยัน กระตือรือร้น มีพลังใจ เช่น อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ 

คนขยัน คนต่อสู้ชีวิตหมั่นพูดถึงคนขยัน ท�างานด้วยความขยัน คิดถึง

แต่สิง่ทีเ่ป็นความวริยิะอตุสาหะ เมือ่ยิง่ย�า้มากเข้า กจ็ะเป็นพลงัใจแก่

ตนเอง การปลุกคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นแนวคิดบวก 

เป็นประโยชน์ต่อเราเองท้ังส้ิน นาย ยี. เอ. ดันลอป ผู้แต่ง

หนังสือเกี่ยวกับจิตตปรัชญา ได้แนะน�าวิธีท�าให้หัวใจเข้มแข็งไว้ดังนี้

1.  เราต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความตื่นเต้น ไม่มีความฟุ้งซ่าน

2.  เราไม่ต้องกลวัเกรงอะไรเลย เพราะสวรรค์คุม้ครองเราอยู่

3.  เราเป็นผู้มีความสุขมีความแข็งแรง

4.  เราเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมหัวใจของเราได้เอง

5.  ประสาทของเราแข็งเหมือนเหล็ก และพร้อมที่จะอยู่ใน

ระเบียบแห่งการท�างานเสมอ

6.  เราเป็นคนมีความสวยงาม เราจะต้องชนะคนที่สวย  

และไม่สวยทั้งหลายในโลก

7.  เราจะเป็นนักพูดที่เก่งกาจคนหนึ่ง และจะต้องสามารถ

พูดเพราะได้อย่างเอก

8.  โรคร้ายในร่างกายเราจะไม่มีเลย เราจะมีความสมบูรณ์

อยู่ทุกประการ

9.  เราจะต้องแข็งแรงให้มากที่สุด ให้ใครสู้เราไม่ได้ในเรื่อง

ก�าลัง

10. เราต้องเป็นนายตัวเราเอง ไม่ว่าต่อหน้าใครทั้งหมด

11. เราต้องมีความพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เราจะไม่เชื่อ

ใคร หรือเหตุการณ์ใดๆ ง่ายๆ 

12. เราต้องเป็นคนมีหลักธรรมความดี เราต้องช่วยเหลือ

มนุษย์ และผู้อ่อนด้อยกว่า

13. เราต้องเป็นคนกล้าหาญ ปราศจากความหวาดกลัวใดๆ 

ทั้งสิ้น

14. เราจะต้องไม่มีความริษยาใคร  และจะต้องแสดงมุทิตา

จิตต่อบุคคลทั่วไปเสมอ

15. เราต้องพยายามปลกูนสิยัของเรา ซึง่เคยเลวทีส่ดุให้กลาย

เป็นคนดีที่สุด

16. เราจะต้องเป็นคนมหีวัใจกล้าแขง็ อนัเป็นลักษณะทีด่ทีีส่ดุ 

เพือ่จะต่อสู้กับความหวัแขง็หวัด้ือ (Stubborn) อันเป็นลักษณะซึง่เลว

ที่สุด

จากฉบับที่แล้วต่อ

ลับวิทยายุทธ
การบริหารงาน
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ในการท�างานทุกอย่างจึงย่อมมีปัญหา และอุปสรรคเสมอ เป็นเรื่อง

ธรรมดา แต่การเข้าถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง และค้นหาสาเหตุแห่ง

ปัญหา เพือ่น�าข้อมลูเหล่านัน้มาก�าหนดวธิแีก้ไขให้ตรงจดุ จงึเป็นเรือ่ง

ส�าคญัมาก เพราะฉะนัน้จงึต้องมแีนวทางการส�ารวจ หาข้อมลู สาเหตุ

ของปัญหา วิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อให้อุปสรรคเหล่านี้พ้นทาง  การ

แก้ไขหรือสลายอุปสรรคที่กีดขวางนี้ อาจจ�าเป็นต้องสอบถาม หรือ

ปรึกษาผู ้รู ้  ผู ้เกี่ยวข้องหรือบางทีอาจต้องขอค�าแนะน�าจากผู ้มี

ประสบการณ์ ผู้รู ้หรือผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกองค์กร หน่วยงานของ 

รัฐ ฯลฯ แล้วแต่รายละเอียดของปัญหา  หากจะมองหาสภาพปัญหา

น่าจะเกิดมาจาก 4 ส่วนด้วยกัน คือ เกิดจากลูกค้าบ้าง เกิดจาก 

ผูร่้วมงานบ้าง ทมีงานบ้าง หรอืเกดิจากระบบงานทีอ่าจไม่เอ้ือต่อการ

ท�างานหรือขัดแย้งกันเอง และสุดท้ายก็คือ เกิดจากตัวเราเอง 

แนวทางอาจจะเน้นด้านลกูค้าสมัพนัธ์ ชีแ้จงให้ความรูเ้กีย่วกับบรกิาร 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส�าหรับเรื่องของผู้ร่วมงาน 

ทีมงาน ก็ต้องพยายามเน้นความเข้าใจในเรื่องของ “คน” ให้มาก เน้น

ความสัมพันธ์ของคนภายในองค์กร ส�าหรับประเด็นสุดท้ายก็คือ เรา

ต้องพยายามไม่ยึดติดอัตตาตัวตนเปิดใจให้กว้าง เอาใจเขามาใส่ใจ

เรา ในหลายๆ องค์กร ปีๆ หนึง่มกันยิมจดัสนัทนาการ หรอืการพฒันา

บุคลากรโดยเน้นเรื่องสัมพันธภาพ ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่จะหล่อลื่นให้

งานด�าเนินไปด้วยความราบรื่น ข้อคิดส�าหรับประเด็นการแก้ไขหรือ

สลายอุปสรรคกีดขวางก็คือ ถ้าโลกนี้ไม่มีค�าว่า “อุปสรรค” มนุษย์ก็

จะไม่รู้จักอีกค�าที่เรียกว่า “ความพยายาม”

17. คู่แข่งขันไม่ใช่ศัตรู (The Competitor is not an enemy) 

โลกธุรกิจในอดีตอาจมีผู้ประกอบการในสินค้า บริการนั้นๆ น้อยมาก 

จนกลายเป็นผู้ผูกขาด (Monopoly) แต่ในปัจจุบัน ความเจริญทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ขยายตัวไปอย่างรุดหน้า ความต้องการสินค้า 

และบริการมากขึ้น จึงเกิดการขยายตัวของสินค้าหรือบริการมากขึ้น

เพื่อมารองรับความต้องการของลูกค้า จึงเห็นได้ว่า สินค้าประเภท

เดียวกัน แต่มีผู้ผลิตหลายราย ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้

อย่างเสรี อันเป็นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ในส่วนของผู้ผลิตหรอืผู้ประกอบการเอง เมือ่มผู้ีผลิตมากราย 

ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะเรียกว่ามีคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตาม ในแง่ของ

ผู้บริหารของแต่ละกิจการแล้ว ถือเป็นโอกาสที่จะต้องพัฒนา ซึ่ง

อย่างไรเสียในโลกยุคปัจจุบันย่อมหลีกเลี่ยงการแข่งขัน การเปรียบ

เทียบ ข้อดีข้อด้อยไม่พ้น จึงควรใช้จังหวะนี้พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่าในส่วนของผูบ้รหิาร จะต้องตืน่ตวัปรบัปรงุองค์กรให้อยูร่อด 

มีก�าไร ยืนยง มองคู่แข่ง เป็นผู้จุดประกาย เป็นผู้ท้าทายเพื่อให้เรา

พัฒนาความคิด ฝีมือ ศักยภาพ และผลงานที่ดีๆ ต่อลูกค้า ผู้บริโภค

ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ที่แท้จริงขององค์กร 

ค�าแนะน�าข้างต้นย่อมเป็นเครื่องมืออันส�าคัญที่จะช่วย

เปลี่ยนแปลงนิสัยที่เลวให้กลายเป็นดีได้ เปลี่ยนแปลงหัวใจจาก

ลักษณะที่อ่อนแอมาเป็นหัวใจท่ีกล้าแข็ง แต่หลักส�าคัญอยู่ที่ว่า เรา

จะต้องพูดหรือคิดด้วยความจริงใจ มั่นคงต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นหลักให้

เราเปลีย่นแปลงเป็นคนตืน่ตวั ฉบัไว แต่มัน่คงมสีต ิอนัเป็นคณุต่อการ

ท�างาน และต่อบุคคลทั้งหลายที่เรามีปฏิสัมพันธ์

15. การคบคน (Accompanying) การคบค้าสมาคมของคน

ท�างาน ไม่ว่าจะในต�าแหน่งใด ถือเป็นเรื่องปกติที่ควรมีเพื่อนฝูง ทั้ง

อาจจะในอาชีพเดียวกัน ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนร่วมรุ่น 

ร่วมสถาบัน และที่ส�าคัญคือการรู้จักเข้าร่วมในกิจกรรมในสมาคม

วิชาชีพเดียวกัน เพราะจะเป็นแหล่งฐานข้อมูล รับรู้ข่าวสาร แลก

เปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น หรือข่าวสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในวงใน ที่ส�าคัญ

เท่ากับเป็นการเปิดตัวของเราเองออกไปสู่แวดวงสาธารณะมากขึ้น 

ท�าให้เรามโีอกาสรบัรู ้และลับฝีมอืของเราให้ทันตามตลาด ปะเหมาะ

เคราะห์ดี อาจมีแมวมองทาบทามไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้น เป็นการไต่ไปสู่

ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในกรณีน้ีมีตัวอย่างมาแล้วมากมาย อย่างไรก็ดี 

ส�าหรับการออกไปสมาคมเช่นน้ี เป็นการเปิดหูเปิดตา เปิดมุมมอง 

ขยายทัศนะทางธุรกิจหรือการบริหาร เราเองก็จะต้องมุ่งมั่นกับงาน

ประจ�าที่รับผิดชอบอยู่ 

อย่างไรกด็ ีข้อคิดส�าหรบัการคบคนนี ้ต้องยึดมัน่เสมอว่าต้อง

เลอืกคบแบบสร้างสรรค์ มขีอบเขตชดัเจน ให้เกียรตต่ิอกัน ไม่คลกุคลี

ตโีมงจนน่าเกลยีด มรีะยะห่างพอสมควร มมีารยาททีด่รีะหว่างกัน จะ

สร้างความสัมพันธ์ค่อนข้างยั่งยืน อนึ่ง เราต้องคบหาคนที่มีความคิด

ลกึซึง้ และมุง่มัน่พฒันา ไม่ใช่ประเภทเฮฮาไปวนัๆ ทีม่กัเล่นหัวดูหมิน่

กันเอง หวังพึ่งพิงหรือตักตวงประโยชน์จากกัน หากเป็นดังที่กล่าว ก็

จะเป็นการเสียเวลาและอาจฉุดรั้งสูญเสียความก้าวหน้า

16. แก้ไขหรอืสลายอปุสรรคกดีขวาง (Destroy the Obstruc-

tion) ไม่มีการงานใดที่ไม่มีอุปสรรค ปัญหา ข้อขัดข้อง หรือข้อจ�ากัด 

ต่อฉบับหน้าอ่าน


