
12 TPA news

เทคนิคสู่ความสำาเร็จ

เท
ค
น
ิค
ส
ู่ค
ว
า
ม
ส
ำา
เร
็จ

No. 215 ●  November 2014

วิเชียร ตีรสุภาพกุล

 Global Co., Ltd.

จาก
ฉบับที่แล้ว บริหารงาน บริหารสุข ท�างานอย่างไรให้มี
ความสขุ ประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน ฉบบัทีแ่ล้ว

หัวข้อ การท�างานให้ราบรื่นได้อย่างไร จบลงที่ข้อ 5 ซึ่งยังไม่ครบถ้วน 
ฉบับนี้มาติดตามกันต่อ

การทำางานให้ราบรื่นได้อย่างไร (ต่อ)

6. ต้องชนะตัวเอง (Beat Yourself) มีวินัยในตัวเอง เรียนรู้ 
ค้นคว้า ตดิตามวทิยาการท่ีเก่ียวข้องกับงาน หากเป็นผู้บรหิารแล้วจะ
ต้องใส่ใจ ดูแล พัฒนา รักษาคน ให้อยู่กับองค์กร โดยใช้หลักการ 
Retention และ Development นัน่คอื การท�าให้เขาอยูก่บัองค์กร และ
ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นพัฒนาเขาให้มีศักยภาพ และแข็งแกร่งเพื่อ
เป็นก�าลังแก่ทีมงาน 

7. สร้างนสิยัผูส้�าเรจ็ รูจ้กับรหิารเวลา สร้างสายสมัพนัธ์ เข้า
กับคนได้ สื่อสารเก่ง มีนิสัยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักจุดอ่อน 
จดุแขง็ของตนเอง พร้อมกนันีย้งัหมัน่ปรบัปรงุแก้ไขทัง้จากการสงัเกต
วิเคราะห์ตนเอง จากมุมมองของคนรอบข้าง และรวมทั้งค�าวิพากษ์
วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความส�าเร็จให้ตนเอง 

8. ใช้เคร่ืองมือท�างานเป็น ในที่นี้สามารถน�าอุปกรณ์ที่
อ�านวยความสะดวกในการสื่อสารหรือผลิตชิ้นงาน แต่ยังหมายถึง

ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่องานซึ่งมีหลากหลายมากมาย 
เช่น เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด หรือนโยบายของ
บริษัทเป็นเครื่องมือประกอบการท�างาน เป็นทิศทางให้เราศึกษาเพื่อ
ก�าหนดกลยุทธอื่นๆ ได้ด้วย  

สุขจากการบริหาร

ผู้บริหารงานระดับสูงหลายท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ท�างานให้เป็นสขุว่าการบรหิารงานทีด่นีัน้ บคุลากรทกุภาคส่วนจะต้อง
มฝัีนเดียวกัน (One dream) คือ เป็นความฝันทีท่กุคนมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย
เดยีวกนั ทกุคนแม้ว่าจะมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงานต่างกนั แต่จดุ
หมายใหญ่ (Ultimate Goal) จะต้องเหมือนกัน ทุกคนคือ ทรัพยากร 
(Resource) ส�าคัญเปรียบเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่เมื่อรวมกันแล้ว 
กลายเป็นพลงังานอนัยิง่ใหญ่ทีข่บัเคลือ่นองค์กร ซึง่นัน่คือ Moment of 
Love เป็นวินาทีแห่งความรัก วินาทีแห่งความสุขที่ท�าให้องค์กรไปสู่
ความส�าเร็จระดับหนึ่ง สิ่งส�าคัญต้องคิดเสมอว่าผลงานที่จะสร้างต่อ
ไปจะต้องดีกว่าเดิม ไม่มีค�าว่า “ดีที่สุด” มีแต่ “ดีกว่า” เพราะเมื่อคิด
เช่นนี้ จะเป็นก�าลังใจให้มุ่งมั่นไขว่คว้าสิ่งที่ดีกว่าต่อๆ ไป 

One Team+ One Dream + Ultimate Goal +Resource = 
Moment of Management Happiness

บริหำรงำน บริหำรสุข

จบ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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แนวทางบริหารสุขในการทำางาน

เมื่อเราทราบหลักการกว้างๆ พอสังเขปแล้ว ในแง่ของบุคคล
ที่ท�างานเอง ก็ควรจะมีอาวุธทางความคิดติดตัว ไม่ควรกักขังตัวเอง
เป็นนักโทษความคิดของตัวเอง หากเราติดตามความคิดความอ่าน
ของผู้บริหารชั้นน�าทั่วไป จะพบว่าเขาเหล่าน้ันมีความคิดที่อยู่ใน
ครรลองดังนี้คือ

1.  เปิดใจยอมรับฟังความคิดใหม่ๆ แม้อาจเป็นความคิดที่
ต่างออกไป แต่กค็วรเปิดใจเพือ่รบัรูส้ิง่ใหม่ๆ เป็นการก้าวทนัโลก และ
แม้ตนเองกค็วรเปิดใจให้คนอ่ืนได้ล่วงรูว่้าเราคดิอย่างไร เพือ่จะได้เกดิ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่สุดก็คือการ
ทะลายก�าแพงความคิด ก�าแพงใจออกไปเสียก่อน (Open yourself 
and welcome others to know what you think. The good start is 
to break the wall of your mind)

2.  รกัษามติรภาพ หมัน่หามติรสหายใหม่ เพือ่จะได้ร่วมแบ่ง-
ปันความคดิอ่าน ข้อคิดใหม่ๆ รบัรูค้วามสขุจากมติรภาพ ซึง่ผลพลอยได้
จากการนี้ เราจะได้ความคิดเห็นในแง่มุมอื่นบ้าง ถึงแม้จะเป็นความ
คดิอ่านจากคนต่างวยั แต่กค็ุม้ค่า และมคีณุค่ามาก โลกทศัน์กจ็ะเปิด
กว้างขึ้น (Keep a value friendship, but try to make new ones. It 
is good to share and receive warm feelings)

3. พยายามแก้ไขปัญหาทีม่ทีกุวนัให้ลลุ่วง เพราะการลงมอื
แก้ไขปัญหานี้จะเป็นพลังที่กระตุ้นให้เราบรรลุเป้าหมายอย่างส�าคัญ 
(Aim to cope with something every day. This will strongly mo-
tivate you to reach your goals)

4. ตัง้เป้าหมายของเราเอง การมชีวีติอยูโ่ดยไร้เป้าหมายนัน้
หาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้ (Set your own goals. It is meaningless 
to live without goal)

5. คดิในทางบวกอยู่เสมอว่าทุกๆ ปัญหาล้วนแก้ไขได้ (Think 
positively, every problem can be solved. You will find the way 
to solve it.)

6. ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดโทรทัศน์ ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 
แล้วออกไปหาอะไรหย่อนใจสนุกๆ สักพัก เชื่อแน่ว่าสมองจะปลอด
โปร่ง ผ่อนคลาย กลับมาต่อกรกับงานได้อย่างสบาย (Shut down 
your computer and turn off all televisions. Go out and find 
something fun)

7. ท�าตัวเองให้กระตือรือร้น คึกคัก มีชีวิตชีวา แล้วทุก
กิจกรรมก็จะเป็นคุณทั้งต่อสุขภาพกาย ใจ และชีวิต (Keep yourself 
to be active, any activities can be good for both your health 
and your life)

8. รู้จักหัวเราะเสียบ้าง อย่าเคร่งเครียดหรือเอาเป็นเอาตาย
กับทุกสถานการณ์ทั้งหลาย (Make life a good laugh. Do not take 
all situations too seriously)

9. คิดอยู ่เสมอว่า งานหนักยังดีกว่าไม่มีงาน การที่เรา
สามารถท�างาน ย่อมเป็นประจกัษ์พยานว่าเรายงัมศีกัยภาพทีจ่ะอวด 
จงอย่าท้อแท้ทีเดียว (Workload is better than workless. Having 
something to do is the evidence to show your potentials. Do 
not feel weary)

10. จงอย่าได้เสียใจต่อส่ิงที่ได้กระท�าลงไป แต่ให้ใช้ความ 
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้แล้วเป็นประสบการณ์อนัทรงคณุค่าส�าหรบัวนัข้างหน้า 
(Do not regret what you have done. Use your mistakes as a 
valued experience and look forward)

11. พอใจกับสิ่งที่เรามี อย่าเที่ยวไปเปรียบเทียบสิ่งที่เรามีกับ
คนอืน่เลย ให้คดิเสมอว่า การทีเ่รามยีงัดกีว่าการไม่ม ี(To be pleased 
at what you have, you should not compare yourself to others. 
Having is better than having-not)

12. หลีกเล่ียงความกดดันทีท่�าให้เราไม่เป็นสุข เราต้องปลอด
จากแรงกดดัน คือ อย่าตกเป็นเหย่ือของความกดดัน (Avoid the 
pressure that make you unhappy and take yourself into stress-
free situations) จะมีประโยชน์อะไรถ้าหากยิ่งเครียด ยิ่งกดดันมาก
เท่าไร งานก็ตกต�่า

ส่งท้าย
จากที่กล่าวมาแล้ว คือ ข้อคิดที่พึงตระหนัก เพื่อคลี่คลาย

ตนเองให้พ้นจากกบัดกัทีท่�าให้เราถกูกกัขงัจนแก้ไม่ตก เพราะมิฉะนัน้ 
การบรหิารไม่ว่าเรือ่งงานหรอืเรือ่งชวีติส่วนตวัคงจะสขุไม่ได้ แม้เราจะ
มอีาวธุทางความคดิมากสกัเท่าไร ในจดุสดุท้ายขอฝากสตูร 5D เป็น
แนวยทุธศาสตร์ คอื 1. Define ก�าหนดหาจดุทีข่ดัขวางความสขุในการ
ท�างาน และชวีติส่วนตวัให้เจอว่ามอีะไรบ้าง 2. Detect ดกัจบัปัญหา
ให้อยูห่มดัหลงัจากวเิคราะห์เลอืกสรรจนแน่ใจแล้ว 3. Detox เมือ่เรา
หาเจอ และรูจ้ดุทีค่วรแก้ไขแล้ว ให้รบีด�าเนนิการก�าจดัเสีย 4. Defense 
วางเป็นมาตรฐานหรอืแนวป้องกนัเพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาซ�า้อกี 5. De-
velop เมือ่แน่ใจแล้วว่ามาถกูทางแล้ว ให้คงมาตรฐานไว้ และพฒันา
ให้ดขีึน้อยูเ่สมอ เมือ่ไรทีม่จีดุอ่อน กร็บีพฒันาแก้ไขต่อไป TPA
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