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คน
เราย่อมปรารถนาความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน และมคีวาม
สุขในชีวิตด้วยกันทุกคน แต่มีสักกี่คนที่ก้าวถึงซึ่งความฝัน

นั้น แล้วคนที่ประสบความส�าเร็จเขามีเคล็ดลับท�ากันอย่างไร
คงต้องยอมรับว่าชีวิตของคนในวัยท�างาน ต้องน�าเอา 

วชิาความรู้ท่ีได้ร�า่เรียนมา บวกกบัประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาปรับใช้แล้ว 
ยังต้องเผชิญกับสัจธรรมอย่างหน่ึงท่ีหลีกไม่พ้น น่ันคือต้องเผชิญกับ 
ผู้บังคับบัญชา (เจ้านาย) เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง) 
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการ
ท�างานอย่างมีความสุขหรือไม่ก็ได้

ตรองดูตนเอง

ในบริบทของการท�างาน ส่ิงหน่ึงท่ีควรตระหนักไว้เสมอก็คือ
ให้หมั่นมองส�ารวจตัวเองอยู่เป็นนิจ มีผู้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรา
พ้นจากรั้วการศึกษา วิชาความรู้ของเราจะเริ่มถดถอย นี่คือจุดหนึ่ง
ของคนที่ท�างานในสายงานต่างๆ ต้องเข้ากลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่ม
สมาคมวชิาชพี เพือ่ตดิตาม ตดิต่อ สร้างสายสมัพนัธ์ในหมูค่นวิชาชพี
เดียวกัน ซึ่งเป็นแง่งามท่ีพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพ อาทิ 
ชมรม หรือสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรม บัญชี ทรัพยากรบุคคล 
การตลาด ฯลฯ นี่คือเรื่องที่ไม่พึงละเลย หรืออาจเสาะหาเรียนรู้ความ
รู้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมาย

จริยธรรม 

สิ่งที่พึงตระหนักเป็นพิเศษก็คือ ด้านจิตส�านึก คุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องเหล่านี้เมื่อ 20-30 ปีที่แล้วอาจไม่ใคร่มีใครสนใจ หรือ
อาจไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีความส�าคัญในกาลเวลาต่อมา แม้มีการ

เรียนการสอนวิชาจริยธรรม (Ethic) ธรรมบาล (Good Governance) 
กย็งันบัว่าไม่แพร่หลายอยูด่ ีทว่าในปัจจบุนับรษิทัข้ามชาต ิตลอดจน
บริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทในหลายๆ วงการมากมายได้ถ่ายทอด
แนวคิดจนก�าหนดออกมาเป็นแนวปฏิบัติตน มีการท�าคู่มือคล้ายข้อ
บังคับการท�างาน ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บริษัทเหล่านี้ให้ความ
ส�าคัญ  เพราะเรื่องนี้เราไม่ควรมองข้าม ยิ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันแล้ว 
ข่าวสารไปได้รวดเร็วมาก สื่อสารได้ตลอดเวลา หากใครละเลยหรือ
ฝ่าฝืน ละเมิดสิ่งที่เป็นคุณธรรม หรือจริยธรรมแล้ว สังคมจะรับรู้ได้
อย่างไม่ยากเลย เพราะเราอยู่ในยุคสังคมข่าวสาร (Social Media) 
มันสามารถข้ามห้วย ข้ามประเทศ ข้ามทวีปในชั่วเวลาแค่วินาทีเดียว 
นี่อาจเป็นข้อดีของสังคมข่าวสาร ที่สามารถสื่อสารต่อกันได้อย่าง
รวดเร็ว

บริหารงาน บริหารสุข
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สายสัมพันธ์

ในการท�างาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถตาม
สายวิชาชีพ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ต้องมีจิตส�านึกในการ
ท�างาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวก�ากับให้เราประพฤติอยู่ใน
ครรลองทีว่ญิญชูนพงึม ีมาถึงตรงน้ีจงึเข้าสู่พืน้ท่ีของการแสดงออกต่อ
ผู้คน อันเป็นเร่ืองของ Interaction Management นั่นคือไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกทางกาย (Body Language) การพูดจาพาที (Ver-
bal) และการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional Expression) ผูท้ีเ่รา
ปฏิสัมพันธ์อยู่นั้นสามารถสัมผัส รับรู้ได้ทั้งนั้น ฉะนั้น บางครั้งที่พลั้ง
เผลอแสดงกิริยาอะไรออกไป ล้วนส่งผลได้ทั้งนั้น ดังมีค�ากล่าวที่ว่า 
“ปากกาทีไ่ม่มหีมกึ บางครัง้กท็�าให้เกดิรอยบนกระดาษได้ ค�าพดูกด็ี 
พูดออกไปเหมือนไม่มีอะไร บางครั้งมันก็ท�าให้เกิดแผลภายในใจ
คนเราได้เหมือนกัน”

ความเป็นหนึ่งเดียวในทีมในองค์กร

ปกติแล้วองค์กรมักจะเน้นย�้าให้พนักงานร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจท�างานอย่างเป็นเอกภาพ มคีวามรกัสามคัค ีเพือ่ความเป็นหนึง่
เดียวเพื่อเป็นพลังทวีคูณ (Synergy) เพิ่มผลิตภาพ และน�าพาองค์กร
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง หลายองค์กรจะจัดอบรมสัมนาประกอบการ
เล่นเกมส์ในลักษณะ Edutainment เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การเล่นเกมส์ว่าได้เรยีนรูส่ิ้งใดเป็นบทเรยีนบ้าง ส�าหรบั
ในที่นี้จะเสนอในอีกมุมหนึ่งเพื่อขยับขยายแนวคิดให้กว้างออกไป  

ค�าว่า ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) พิจารณาแบบเร็วๆ ก็คือ
ให้พนกังานขององค์กรมคีวามสมคัรสมานเป็นหนึง่เดยีว ไม่แตกแถว 
แตกแนว หรือในลักษณะที่น�าพาให้องค์กรเดินผิดทาง ออกนอกลู ่
นอกทาง ในท่ีนี้จะขอเสนอความหมายในอีกแนวหนึ่ง โดยจะแยก

ความหมายของแต่ละอักษรดังนี้
U = Understanding Task and Man มีความเข้าใจลักษณะ-

งานที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ ความตื้นลึกของเนื้องาน ระดับ 
ความส�าคัญที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะเข้าใจเรื่องของ 
“คน” เข้าใจธรรมชาติของคน จิตวิทยาในการสัมพันธ์กับคน จาก
ประสบการณ์การท�างานพบว่า แท้จริงงานไม่ได้ท�าให้เราเหน่ือย  
คนต่างหากที่ท�าให้เราเหนื่อย เพราะฉะนั้น เรื่องงานกับคนจึงเป็น
เรื่องส�าคัญ มีความสัมพันธ์เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน   

N = Nice  to your team and people มีความจริงใจ ปฏิบัติ
ต่อเพือ่นร่วมทมีด้วยความเปิดใจ เพือ่ท�าให้งานลลุ่วงไปด้วยด ีจงึควร
เรียนรู้เรื่องของ “ทีม” (Team) มากกว่าความเป็นปัจเจกชน (Indi-
vidual) นั่นหมายความว่าต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจ เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา มคีวามเอือ้อาทรต่อกนั ช่วยเหลอืกนั มปีฏสิมัพนัธ์ในลกัษณะ
ของมนุษย์ที่มีชีวิต (Human) มากกว่าความเป็นหุ่นยนต์ (Robot) ใน
เมื่อเราท�างานกับ “คน” ก็ต้องรู้จักบริหารคน เรียนรู้ “คน” อย่างใน
พทุธศาสนาเองกม็กีารวเิคราะห์คนตาม “จรติหก” หรอืในศาสตร์ของ 
Enneagram ก็อธิบายเรื่องของ “คน” อย่างกว้างๆ ว่ามี 9 ประเภท 
และยังสามารถแยกย่อยแตกออกเป็นรายละเอียกในแบบต่างๆ อีก
มาก ฉะนัน้ ผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารจงึควรเรยีนรูศ้าสตร์นีใ้ห้มาก เพราะ
เป็นการศึกษาเจาะลึกลักษณะของ “คน” ได้ถึงแก่นเลยทีเดียว

I = Interaction มปีฏสัิมพนัธ์ ติดต่อส่ือสารพดูคุยกัน นีน่บัเป็น
อีกหัวเรื่องที่หลายองค์กรมักประสบจนกลายเป็นปัญหาอย่างไม่น่า
จะเป็น ยิ่งในสังคมปัจจุบันด้วยแล้ว มีอุปกรณ์ที่อ�านวยความสะดวก
แก่การสื่อสารมาก เราจะเห็นว่าผู้คนในยุค Social Media นั้น จะ 
ก้มหน้าก้มตาสื่อสารกันด้วยการพิมพ์อักษรผ่านอุปกรณ์สื่อสารนี่คือ
ที่มาของค�าว่า “สังคมก้มหน้า” อย่างไรก็ดี ในประเด็นของค�าว่า  
Interaction นี ้ก�าลังจะทกัให้เรารูจ้กัการปฏสัิมพนัธ์ในแบบธรรมดาๆ 
พื้นๆ บ้าง การได้สื่อสารด้วยค�าพูดนั้น มันจะได้ความรู้สึกในอีกแบบ
หนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องที่ก�าลังเป็นปัญหาให้สลายลงไปได้ การที่
สื่อสารจาก “ใจ” ถึง “ใจ” เชื่อว่าจะเร่งรุดงานบรรลุได้อย่างไม่น่าเชื่อ
เลย 

T = Team spirit ช่วยกันอย่างเป็นระบบ มีน�้าจิตน�้าใจของ
ความเป็นกลุม่ สมาชกิมคีวามเหน็พ้องตรงกนัในเรือ่งความส�าเรจ็ของ
งานด้วย “กลุ่ม” มากกว่าแบบ “พระเอกขี่ม้าขาว” ในฐานะผู้บริหาร
จึงพึงปลูกฝังทัศนคติของ Spirit ให้มาก เพราะนี่คือรากฐานของการ
ยกระดับผลผลิต ยกระดับคุณภาพงาน บนพื้นฐานคุณภาพของ
สมาชกิในทมีทีม่นี�า้ใจ มองเหน็ประโยชน์ของทมีมากกว่าส่วนตนแล้ว 
องค์กรเจริญแน่นอน

Y = Yielding ยอมรบั ละเลยในบางเรือ่ง ท�าเรือ่งใหญ่เป็นเรือ่ง
เล็ก ท�าเรื่องเล็กเป็นไม่มีเรื่อง ในบางองค์กรจะปรากฏปัญหาของ
ความไม่ลงรอย ต่างฝ่ายต่างมทีฏิฐ ิ ถอืดี และยึดติดความเหน็ ความ-
เชือ่ ความส�าเรจ็ ฯลฯ ในมมุของตนเป็นหลกั จนไม่อาจปล่อยวาง หรอื
เปิดใจรบัฟังความเหน็ของผูอ้ืน่ หาก “บคุคล”ซึง่เป็นคนผลกัดนังานมี
ทศันคตทิีเ่รยีกว่ามอีตัตาสงู น่าจะเป็นตวัขดัขวางความส�าเรจ็ของงาน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ได้ ดังมีค�ากล่าวที่ว่า “Darkness is only the absence of light, so 
is ego: absence of self-knowledge” (ความมืดเป็นเพียงการขาด
แสงสว่างเท่านั้น แต่คนที่มีอัตตาหมายถึงคนที่ไม่รู้จักตัวเอง) 

การทำางานให้ราบรื่นได้อย่างไร

ค�าว่า “งาน” เป็นได้ทัง้ทกุข์ และสขุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคนทีป่ฏบิตัิ
ด้วยว่าจะ “จัดการ” ให้ลุล่วงได้อย่างไร ว่าไปแล้วการจะท�าให้งาน
ส�าเร็จ และราบรื่นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามกล่าวคือ

1. มีความเป็นมืออาชีพ (Be Professional) เมื่อองค์กร
เลือกสรรบคุคลเข้ามาท�างาน หมายความว่าคนผู้น้ันน่าจะมคีณุสมบติั
เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ 
บุคคลน้ันๆ จึงต้องปฏิบัติให้ได้อย่างมืออาชีพ หมั่นยกระดับฝีมือ
ตนเองอยู่เป็นนิจ (up-grade skill) ซึ่งก็คือการพัฒนาตนเอง (Self 

Development) นั่นเอง
2.  มีความเป็นผู้น�า (Leader) คิดอย่างผู้น�า เริ่มจากเรื่อง

เล็กๆ มีความต้ังใจในการน�า ไม่ต้องให้ใครมาสั่ง มาคอยกระตุก
กระตุ้น (Motivate) นั่นคือมี Self Motivation นั่นเอง

3.  มีจุดยืนที่มั่นคง (Strong Position Strategy) เมื่อรับผิด
ชอบในงานใด ให้ท�าความเข้าใจในเป้าหมายทีต่นต้องปฏบิตั ิมจีดุยนื
แน่วแน่ที่จะผลักดันให้งานส�าเร็จลุล่วงอย่างไม่คลอนแคลน 

4.  เป็นมนุษย์เจ้าปัญหาเชิงบวก หมายความว่าเป็นคนรู้จัก
คดิ รูจ้กัมองหาจดุทีน่่าจะเป็นปัญหา หรอืคาดว่าน่าจะเป็น Potential 
Problem แล้วก็พยายามหาหนทางมองหาหนทางแก้ปัญหา อาจเป็น
ในรูปของ Scenario ว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ ควรจะแก้ไขอย่างไร มีทาง
เลือกทางออกอย่างไร เป็นการหาทางแบบ Proactive ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์มาก

5.  คิดไปข้างหน้า (Think Forward) มองและคิดไปให้ไกล
ว่าจะท�าอะไรให้งานก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่วันนี้พรุ่งนี้ 
ถ้าจะให้ดี ควรจะตั้งเป็นแผนระยะสั้นระยะยาว เป็นรายไตรมาส  
รายปี เป็นต้น ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของการมองไปข้างหน้า


