
11

11TPA news

เทคนิคสู่คว�มสำ�เร็จ

เท
ค
น
ิค
ส
ู่ค
ว
�
ม
ส
ำ�
เร
็จ

July 2014 ●  No. 211

วิเชียร ตีรสุภ�พกุล

 Glocal-Hr Co.,Ltd.

จากฉบับที่แล้วต่อ

ลับวิทยายุทธ
การบริหารงาน

21. การได้อ่านได้ยินได้ฟังมาก คุณภาพของบุคลากรถือว่า

มีส่วนส�าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  ในประเทศที่เจริญ 

พัฒนาแล้ว อัตราการอ่านหนังสือจะสูงมาก นี่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน

อันส�าคัญ เม่ือมองในด้านของการท�างานในองค์กรแล้ว ในเมื่อ 

คดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาร่วมงานแล้ว ตวัพนกังาน

เองก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองด้วย มิใช่รอแต่ให้องค์กร “ป้อน” ความรู้

ให้อย่างเดยีว หมายความว่าตวัเราเองกต้็องรูจ้กั “ตกัตวง” “ขวนขวาย” 

“ใฝ่รู้” เพื่อบ�ารุงปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่าของตนเองด้วย เพราะเป็น

สมบตัปิระจ�ากายทีจ่ะอยูก่บัเราตลอดชวีติ ปัจจบุนั เราสามารถเสาะ-

แสวงหาความรู้วิชาการในแขนงต่างๆ ได้ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ 

หนังสือเสียง (audio book) แม้แต่ E-book ก็เริ่มแพร่หลาย

แล้ว หรือกระทั่งในรูปแบบของวีดิทัศน์ เป็นต้น จึงเป็น

หนทาง โอกาสในการพัฒนาตนเอง (Self  Develop-

ment) ในอกีรูปแบบหนึง่ เราจงึไม่ควรพลาดการเรยีน

รู ้ในลักษณะนี้ ซึ่งนับวันจะทวีบทบาทมากขึ้นเป็น

ล�าดับ  การที่เราได้อ่านมาก ได้ยินได้ฟังมาก ล้วนเป็น

ประโยชน์ทัง้นัน้ รูจ้กัเลอืกส่ิงท่ีเป็นสาระเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ตนเองในที่สุด  อย่างไรก็ดีก่อนที่เทคโนโลยี่อื่นๆ ที่ก�าลังก้าว

ตามมา หนังสือก็ยังเป็นประตูไปสู่โลกกว้างไปสู่ความ

บรรเจิดของสติปัญญาอยู่ดี อย่างที่มีผู้กล่าวว่า “หนังสือ

เปรียบดุจดวงไฟท่ีลุกโชนอยู่ตลอดของปัญญาที่มีแต่

สั่งสมเพิ่มพูน” (Books are the ever–lasting lamps of 

accumulated wisdom) ขอให้ระลึกเสมอว่าแม้เราจบ

การศึกษามาแล้ว ก็มิได้หมายความว่าจบการเรียนรู้ 

จบ

เพราะการเรียนรู้ไม่ว่าจะมาจากอ่านมาก ฟังมาก ล้วนเป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่ (Long Life Learning)

22. ความเป็นผู้มีศิลปวทิยา ในการประกอบการงานไม่ว่าจะ

รับผิดชอบในต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ล้วนต้องอาศัยบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะประกอบการงานในหน้าทีน่ัน้ๆ 

ซึ่งก็คือพื้นฐานทั่วไปของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง อาทิ ผู้ที่

รับผิดชอบในสายงานการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล การบริหาร

งานทรพัยากรบคุคล การตลาด สารสนเทศ บญัชกีารเงนิ จดัซือ้จดัหา 

ฯลฯ แต่ละสายอาชีพจะมีวิชาความรู้เฉพาะเจาะจง เป็นศาสตร์ และ

ศิลปวิทยา ซึ่งเชื่อแน่ว่าบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งในหน้าที่ใดๆ ล้วนมี 

พื้นฐานความรู้เหล่านั้น อย่างไรก็ดี ศาสตร์ และ

ศิลปวิทยาการของแต่ละสายงานนั้น เมื่อวันเวลา

เปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของแต่ละวิชาก็มีการ

พัฒนาอยู่ด้วยเช่นกัน
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ยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ เรื่องของคอมพิวเตอร์นั้น ในอดีต

เป็นวชิาใหม่มาก และกม็วีวิฒันาการมาเป็นล�าดบัจนไม่เหลอืเค้าราง

ของเดิม ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าใครที่มีหน้าที่การงานในสายงานใด ควรจะ

รู้จักติดตามความเปลี่ยนแปลงในสายวิชาชีพของตน การเป็นผู้มี

ศิลปวิทยานั้น มีแต่สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง องค์กรก็พลอยได้

ทรพัยากรบคุคลอันมค่ีา ทีส่�าคญัเมือ่มโีอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ 

วชิาความรู ้ประสบการณ์แก่ชนรุน่หลงั ล้วนมอีานสิงส์ต่อคนรุน่ถัดไป 

ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติ

23. ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ได้รับการอบรมมาดี หลาย

องค์กรทีก่ว่าจะประสบความส�าเรจ็ได้ นอกจากปัจจยั และตวัแปรอืน่ๆ 

แล้ว มอีีกสิง่หนึง่ท่ีไม่ควรมองข้าม นัน่คอืความมรีะเบยีบวนิยั บางคน

อาจจะนึกถึง Housekeeping หรือ Discipline แต่ความหมายลึกๆ 

ของมันก็คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีคุณลักษณะของ

ระบบทีเ่อือ้ให้การปฏบิตังิานเรยีบร้อย ตดิตามง่าย บางคนอาจจะคดิ

ไปถึงเรื่อง 5ส ซึ่งในยุคแรกๆ ที่ได้น�ามาปรับใช้ในองค์กรแล้ว เป็นที่

ตื่นตัวอย่างขนานใหญ่ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรในแง่

ต่างๆ อย่างไม่น่าเชื่อ ส�าหรับในแง่มุมของตัวปัจเจกบุคคลเอง ก็จะ

ต้องค�านึงถึงความมีวินัยในตัวเอง (Self Discipline) อย่างเคร่งครัด 

เสมอ ไม่เป็นผู้มักง่าย ทั้งการปฏิบัติตน ทั้งการปฏิบัติงาน และความ

สมัพนัธภาพในงาน การมรีะเบยีบวนิยัจะท�าให้เราให้เกยีรตต่ิอตัวเอง 

และต่อบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งคือการรู้จักควบคุมตัวเอง (Self 

Control) แสดงออกถึงความมีอารยะว่า เราได้รับการอบรมบ่มเพาะ

มาดีหรือไม่อย่างไร เราไม่ควรมองข้าม ผู้ที่มีระเบียบวินัยได้รับการ

อบรมมาดนีัน้ จะปฏบิตัตินออกมาอย่างอัตโนมัต ิผิดกับคนไร้ระเบยีบ

วินัยในตัวเองที่ไม่รู้จัก และไม่ควบคุมตนเอง สิ่งส�าคัญที่ควรถือเป็น

สามัญส�านึกก็คือ วินัยคือปัจจัยแห่งคุณภาพ

24. การพูดจาปราศรัยดี เรื่องการพูดนั้น อาจมีการมองว่า

เป็นเรือ่งหญ้าปากคอก ใครๆ ก็พดูได้ แต่การพดูเป็นก็เป็นอีกเรือ่งหนึง่

ต่างหากเช่นกนั ค�าโบราณทีว่่าไว้ว่า “เป็นมนษุย์สดุดอียูท่ีป่าก” เหน็จะ

ไม่ผิด แม้ในวรรณกรรมอย่างเช่นสามก็ก ขงเบ้งเป็นกุนซือของเล่าปี่ 

กอ็าศยัวาทศลิป์ต่อกรกบัศตัรจูนมชียั หรอืวรรณคดหีลายเรือ่งทีท่่าน

สุนทรภู่แต่ง ก็ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการพูดจาไว้ไม่น้อย นี่แสดงว่าการ

พดูจามอีทิธพิลมากมายเพยีงไร จะสร้างมติรหรอืศตัรก็ูจากวาจา แม้

การปกครองบังคับบัญชาไม่ว่าจะของตะวันออกหรือตะวันตก ล้วน

ให้ความส�าคญัเร่ืองการพดูจากนัทัง้สิน้ ดงัจะเหน็ได้ว่ามนีกัพูดผูม้ชีือ่

เสียงได้จัดหลักสูตรอบรมวิธีการพูดจาในวาระโอกาสต่างๆ และเรา

เคยเห็นกันมาแล้วเช่นกันว่า ในอดีตมีนักพูดระดับปรมาจารย์ที่เป็น

วิทยากรสอนการพูดก็เคยเพลี่ยงพล�้าจากการพูดด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ในฐานะของผู้บริหารไม่ว่าจะระดับใด จึงควรระมัด-

ระวังอย่าได้มองข้ามหรือหม่ินแคลนการพูดโดยเด็ดขาด การมีนิสัย

พดูจาสมานไมตรี และให้เกียรตคินเสมอแม้กับเพือ่นร่วมงาน ผูบ้งัคบั

บัญชาหรอืลูกน้อง การพดูจาปราศรัยดจีะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์

ร่วมกันทั้งในปัจจุบันขณะ และในอนาคต ค�าพูดที่หลุดออกจากปาก

ไปแล้ว (ปากไว) ไม่สามารถน�ากลบัคนืมาได้ ฉะนัน้ เราในฐานะทีเ่ป็น

มนุษย์ จึงควรเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ประกอบไว้ คือ

➲  รู้จักธรรมชาติของตนเอง และผู้อื่น (รู้เขา รู้เรา)

➲  รูจ้กัหน้าทีข่องตนเอง และผูอ้ืน่ (หน้าทีก่ารงานเขา หน้าที่

การงานเรา)

➲  รู ้จักโลก และสรรพสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ (กฎแห่ง

ธรรมชาติ)

➲  การรู ้ส�านึกผิดชอบชั่วดี และบาปบุญคุณโทษ (หิริ

โอตตัปปะ ศีลธรรม)

➲  การท�าหน้าทีข่องตนให้ส�าเรจ็ (ดแูลการงานของตวัเองให้

ดีเสียก่อน)

➲  รู้จักยกย่องคนอ่ืน ผู้คนจึงชื่นชมในคุณค่าของตน และ 

ชมชอบที่จะสมาคมด้วย (วาจาสร้างมิตร ให้เกียรติผู้อื่น คิดบวก)

สรุป

การหมั่นใส่ใจ ดูแลตนเองอยู่เป็นนิจ เป็นการขัดเกลาตัวเอง

ประการหนึ่ง เป็นการทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เป็นการ

เรียนรู้พัฒนาตัวเองที่ดีมาก เป็นการขัดเกลา และขจัดอัตตา (Ego) 

หรืออวิชชา (Ignorance) ออกไป เป็นการเสริม หรือเติมแต่งสิ่งอัน

เป็นบวก (Positive) แก่สติปัญญา เพื่อเป็นคุณานิสงส์ต่อกิจการงาน 

กฎแห่งความส�าเร็จในงานที่ส�าคัญที่จะเสริมอาวุธอันเป็นเขี้ยวเล็บ

การบริหารงาน สรุปก็คือ  

ฉนัทะ ความพอใจ สนใจในกิจการงานเหล่านัน้ (Preference)

วิริยะ  อุตสาหะพากเพียรในกิจการเหล่านั้น (Diligence)

จิตตะ  การเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้งกิจการต่างๆ (Intention)

วิมังสา การค้นคว้า การริเริ่มทดสอบกิจการ (Experiment 

and Initiative) นี่แหละคือวิทยายุทธส�าคัญ TPA
news


