
ใน
บทความสองตอนท่ีผ่านมา ผู้เขียนได้แนะน�าแนวความคิด

ของนักบริหารชื่อดัง คุณ Matsushita ซึ่งชาวญี่ปุ่นขนานนาม

ท่านว่า “บิดาแห่งศาสตร์การบริหาร”

ในบทความตอนแรก ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักคิดของคุณ 

Matsushita เกี่ยวกับการด�ารงตน และการด�าเนินชีวิต เพื่อให้เรา 

มีความสุข และประสบความส�าเร็จในชีวิต ในบทความตอนที่สอง 

กล่าวถึง แนวคิดของคุณ Matsushita ต่อทัศนคติของผู้ที่จะประสบ-

ความส�าเร็จ ทั้งนี้ เขาได้เน้นถึง ท่าที และทัศนคติในการรับมือ เมื่อ

เราพบกับความยากล�าบากหรืออุปสรรคในชีวิตการงาน

ในบทความตอนสามอันเป็นตอนสุดท้ายนี้ ผู ้เขียนจะน�า

แนวคิดของคุณ Matsushita เกี่ยวกับหลักในการพัฒนาการงานของ

เรา ให้ก้าวหน้าดียิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ

คุณ Matsushita ได้กล่าวเริ่มต้น เกี่ยวกับการพัฒนาการงาน

ของตน โดยให้ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับ “งานการ” อย่างน่าสนใจว่า

“..ไม่ว่างานการใดๆ ก็ตาม หากเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้คนใน

สังคมนี้ ย่อมสามารถยืนยงคงอยู่ได้ แต่หากมันไม่เป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับผู้คนแล้วไซร้ งานการนั้นๆ ย่อมยืนยงอยู่ไม่ได้...”

แนวคิดน้ี ย�้าถึงความเชื่อมโยงของ “งานการ” กับ “ความ

จ�าเป็นต้องการ” ของผูค้นในสงัคม เพือ่ย�า้ถงึความพึง่พาของงานการ

ของเรา กบัความจ�าเป็นต้องการของสงัคม หากขาดความจ�าเป็น และ

ความต้องการ งานการของเราก็หมดความหมาย

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒน�

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หลงัจากนัน้ เขาได้ตอกย�้าประเดน็ “สิง่จ�าเป็นส�าหรบัผูค้นใน

สังคม” ว่า “..ดังนั้น งานการที่ตัวเรารับผิดชอบท�าอยู่ หากเราคิดที่จะ

เป็นเจ้าเข้าเจ้าของงานการนั้นแล้วละก็ นับเป็นความคิดที่ผิดถนัด 

แท้จริงแล้ว มันเป็นงานการที่ผู้อื่นมอบให้เราท�าต่างหาก มันเป็น

งานการของผู้คนในสังคมต่างหาก นีคื่อนยัยะความหมายของงานการ

และการที่เราคิดอยากจะท�าอย่างโน้น อย่างนี้ กับงานที่เราท�าอยู่นั้น 

นับเป็นส่ิงที่ดี นั่นแสดงถึงความมุ่งมั่น มุมานะของคนคนนั้น นับว่า

เป็นสิง่ทีดี่เยีย่ม แต่หากเราลมืไปว่า มนัเป็นงานการของผูค้นในสงัคม

ไปเมือ่ไร สิง่ทีเ่รามุง่มัน่จะกลายเป็นเพยีงแค่ความทะเยอทะยานส่วน

ตัว หรือความต้องการสนองตอบความใฝ่ฝันเฉพาะตนเท่านั้น”

ในการกล่าวถึงความมานะบากบั่นท�างานการนั้น คุณ Mat-

sushita ยังจ�าแนกความมานะบากบั่นงานการนั้นออกเป็นสองส่วน 

คือ งานการที่ต้องบากบั่นจนเหงื่อท่วมตัว และงานการที่ท�าให้เรา

สะดวกสบาย หลายคนอ่านมาถึงตอนนี้ อาจะรู้สึกแปร่งๆ ลองอ่าน

อรรถาธิบายของคุณ Matsushita ดูนะครับ

“..ภาพการบากบั่นท�างานจนเหงื่อท่วมใบหน้านั้น น่าช่ืนชม 

แต่หากเราต้องท�างานเหง่ือท่วมอยู่ตลอดเวลา จะกลายเป็นว่าเรา 

ไม่มกีารใช้ปัญญาความรูเ้ข้าช่วย ภาพกจ็ะเป็นดังการเดินท่อมๆ ทลีะ

ก้าวบนถนนสายโตไก (เส้นทางเดนิเท้าระหว่างโตเกยีว กบัเกยีวโตใน

สมัยโบราณ) แทนที่จะนั่งรถไฟ ดูเหมือนภาพ ของการท�างานแบบ

เดิมๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป”

หลงัจากนัน้ เขากอ็ธบิายเพิม่เตมิให้เข้าใจว่า การท�างานหนกั 

จนเหงื่อท่วมตัวแม้จะดี แต่การท�างาน ซึ่งช่วยให้เราสบายโดยได้เนื้อ

งานเท่าเดิมหรือมากขึ้นต่างหาก ที่เป็นเป้าหมาย

“..การที่เราท�างานมากกว่าผู้อ่ืนหนึ่งชั่วโมง นับเป็นเรื่องน่า

ชื่นชม นับเป็นความพยายาม นับเป็นความขยันขันแข็ง แต่หากเรา

สามารถท�างานสัน้ลงหนึง่ชัว่โมง ขณะเดยีวกบัทีส่ามารถสร้างผลงาน

ได้มากกว่าที่ผ่านมา ก็เป็นสิ่งน่าชื่นชมที่แสดงให้เห็น ถึงความ

ก้าวหน้าในวิธีท�างานของคนเรานั่นเอง...”

คุณ Matsushita อรรถาธิบายเพิ่มเติมว่า “...การจะท�าเช่นนี้

บุกเบิกหนทางชีวิต

(道をひらく)  
ตอนจบ
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“...ความรู้สึกเช่นนี้ 

ไม่มีทางซื้อหามาได้ด้วยเงิน

ส�าหรับใครก็แล้วแต่ ที่คิดว่าสามารถซื้อหามาได้ด้วยเงิน

คนเหล่านั้น ไม่เคยเข้าใจ ถึงความอิ่มเอิบในการท�างานการ

อย่างแท้จริงได้

นบัว่า คนเหลา่นั้น เปน็ผูท้ีไ่ม่สามารถมีความอิม่เอิบจากการ

ท�างานการได้

คนทีไ่ม่สามารถมคีวามอิม่เอบิได้นัน้ นบัเป็นคนทีโ่ชคร้าย...”

ข้อสรุป

ผู้เขยีนเชือ่ว่า ข้อคิดส�าคัญๆ ของคุณ Matsushita ในข้อเขยีน

สามตอนนี้ จะเป็นประโยชน์ ส�าหรับผู้อ่าน ในการพิจารณาแนวทาง

ในการด�ารงตน และด�าเนินชีวิตทีมีสุข และประสบความส�าเร็จ 

ปรัชญาส�าคัญสองประการของ คุณ Matsushita ก็คือ การไม่ย่อท้อ 

ท้อแท้ ต่ออปุสรรคความล้มเหลวใดๆ และอกีข้อหนึง่ กค็อื การค้นคดิ 

สร้างสรรค์ ปรับปรุงงานการของตน ให้เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการ

ของผู้คนในสังคมต่อๆ ไป

ได้ หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ หากไม่มีความ

พยายามดัดแปลงปรับปรุง ย่อมเป็นไปไม่ได้ การท�างานการนั้น เป็น

ส่ิงน่าชื่นชม แต่การท�างานการเหล่านั้น จ�าเป็นต้องมีการดัดแปลง 

ปรับปรุง จ�าเป็นต้องมีการคิดสร้างสรรค์ การท�างานจนเหงื่อท่วม

ใบหน้า กเ็ป็นสิง่ท่ีดน่ีาชืน่ชม แต่การท�างานทีไ่ม่ต้องมเีหงือ่ ในสภาวะ

ที่เย็นฉ�่า ก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมเช่นกัน..”

คุณ Matsushita กล่าวปกป้องค�าครหา ที่ใครๆ อาจจะมี

ว่าการท�างาน “อย่างสะดวกสบาย” นัน้ เป็น “ความเกียจคร้าน” พร้อม

อธิบายเหตุผลประกอบ

“...มนัไม่ใช่ความเกียจคร้าน แต่เราต้องการดดัแปลงปรบัปรงุ

เพื่อให้ท�างานสบายขึ้นต่างหาก การท�างานการอย่างสะดวกสบาย 

ขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถสร้างผลงานที่ดีเย่ียมได้ นั่นคือความ

ต้องการร่วมกนั ท่ีจะดดัแปลงปรบัปรงุ วธิที�างานการให้เป็นไปเช่นนัน้ 

และจากพื้นฐานเช่นนี้แหละ ที่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมจะเกิด

ขึ้น...”

ในตอนท้าย คุณ Matsushita ก็กล่าวสรุปถึง “ความสุข” หรือ 

“ความอิ่มเอิบ” ของการท�างาน ซึ่ง “ความสุข” หรือ “ความอิ่มเอิบ” นี้ 

น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุด ของผู้ท�างานทุกๆ คน

ลองอ่านดูนะครับ ว่าเขาพูดถึงความรู้สึกเช่นนี้ ไว้ว่าอย่างไร

“...เวลาใด ที่เรารู้สึกว่า วันนี้ทั้งวัน เราได้ทุ่มเทท�างานการ

อย่างเตม็ที ่ทุม่เทในหน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่แมจ้ะเหนด็เหนือ่ย แต่เรากก็นิ

อาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย อารมณ์ก็ผ่อนคลาย เกิดความรูส้กึทีโ่ล่งอก 

เมือ่ย้อนคดิกลบัไป กม็คีวามอิม่เอบิต่อสิง่ทีไ่ด้ท�าลงไป และท่ีสุดแล้ว 

ก็เป็นดังที่กล่าวกันว่า “มนุษย์ทุ่มเทจนที่สุดแล้ว ต่อนี้ไป ก็รอคอยค�า

สั่งจากฟ้า เราก็จะรู้สึกอิ่มเอิบ และจิตใจสงบนิ่ง....”
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