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19. การติดยึดอยู่กับความว้าวุ่นใจก็คือความตายของงาน

ผลิต วิธีการบริหารการผลิตในปัจจุบันมีลักษณะที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก จากที่เดิมผลิตกันครั้งละ 

มาก ๆ   แต่ต่อมากผ็ลติแบบตามการสัง่ซือ้ ควบคมุระดบัสนิค้าคงคลงั 

มีแผนการผลิต มีการคาดการณ์พยากรณ์ มีการวิเคราะห์การตลาด 

ค�าสัง่ซือ้ในแต่ละเดอืนอาจไม่เท่ากนั  ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ

จึงต้องมีความคล่องตัว จิตใจแข็งแกร่ง เพราะเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย

ส�าหรับการบริหารงานผลติ จงึจ�าเป็นต้องหมัน่ตรวจสอบปัจจยัทีม่ผีล

ต่องานผลิต อะไรเป็นตัวแปรของการผลิต ติดตามความเคลื่อนไหว 

แต่ทั้งนี้ต้องมีสติ ไม่ว้าวุ่นใจ เพราะอาจกระทบต่อการตัดสินใจ และ

การบริหารงานผลิต

20. ถ้าคณุไม่เคยล้มเหลว คณุกค็งไม่ก้าวหน้าอย่างแน่นอน 

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังกับประโยคที่ว่า คนที่ไม่เคยท�างาน 

อะไรผดิ คอืคนทีไ่ม่เคยท�างานอะไรเลย ความส�าเรจ็ในการท�างานคือ

รางวัลส�าหรับการท�างาน แต่ผู้ที่ท�างานล้มเหลวคือคนที่ก�าลังได้รับ

บทเรียน และเป็นอุทาหรณ์ และจะคอยเตือนใจว่าอย่าผิดซ�้าซากอีก 

ผูน้�าทีฉ่ลาดจะคอยเรยีนรูว้ธิกีารท�างาน และการบรหิารจากผู้น�าอ่ืนๆ 

ทีผ่่านมา รูจ้กัศกึษา วเิคราะห์ ปรบัแปลงเพือ่หลกีเลีย่งความล้มเหลว  

ลดอัตตาตัวตน เปิดใจรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างรอบด้าน ด้วยความ

เที่ยงธรรม ทั้งนี้ จะได้ปรับกลยุทธให้เหมาะสมทันสถานการณ์ หาก

เป็นเช่นนี้ ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวก็น่าจะลดลงหรืออย่างน้อย

หากเกดิจดุอ่อน กย็งัสามารถไหวตวั และหลีกห่างจากความล้มเหลว

ได้ 

21. ต้องให้ความส�าคัญกับทีมงานเหนืออื่นใด สมาชิกทุก

คนล้วนมีความหมาย เรื่องของสมาชิกในทีมงานนั้น ผู้น�าต้องไม่ลืม

อย่างเด็ดขาด งานทุกงานจะส�าเร็จได้ ก็ด้วยการท�างานร่วมกันอย่าง

เข้าขาของทมีงาน เราได้ยนิอยูบ่่อยๆ ของค�าว่า synergy เราได้ยนิค�า

ว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว จ�านวนคนในทีมอาจไม่ส�าคัญเท่า “ความ

กล้าหาญของจิตใจคนในทีม” เพราะเมื่อใดก็ตามที่ทีมงานพูดจา

ภาษาเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกัน

ฝ่าฟันต่อสู้เพื่อผลส�าเร็จของงานแล้ว จะฝ่าฟันจนบรรลุผลได้ ดังนั้น 

อย่าลืมว่าต้องให้ความส�าคัญต่อทีมงานเสมอ เมื่อผู้น�า “นั่งอยู่ใน

หัวใจ” เขาได้เมื่อไร มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว 

22. จ�าไว้ว่าค�าวิพากษ์วิจารณ์สักพักก็หายไปแล้ว ต้อง 

ยอมรับว่าธรรมชาติของคนย่อมหลีกไม่พ้นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ 

แม้สิ่งนั้นจะ “ดี” หรือ “ไม่ดี” ก็จะวิจารณ์ออกมาก่อนเสมอ สิ่งเหล่านี้

มีผลกระทบเสมอส�าหรับคนที่ฟัง จึงต้องกรองอย่างคนเท่าทัน และ

เอาเฉพาะ “สาระ” มาปรบัปรงุ แต่บางครัง้ผูน้�าทีอ่่อนไหวอาจโอนเอน

ไปตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้น ผู้น�าจึงต้องมีสติ ยืนหยัด และ

มั่นคงต่อสิ่งที่ตนปฏิบัติหากเห็นว่าแผนงานที่วางไว้เหมาะสม หากมี

ช่องโหว่ก็สามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 

23. ภาวะผู้น�าไม่ได้อยู่ที่ “ต�าแหน่ง” อีกแล้ว เพราะมันเป็น

เรือ่งเกีย่วกบัผลกระทบจากระดบัการท�างานอจัฉรยิะของคุณ อย่าง

ทีท่ราบกนัว่า ภาวะผูน้�า เกดิขึน้ได้ทัง้ทีม่ ี“ต�าแหน่งหวัโขน” และ ”ไม่มี

ต�าแหน่งหัวโขน” ผู้น�าแบบเป็นทางการหรือมีหัวโขนนั้น หน้าที่ก็คือ

การบรหิารจดัการงานให้เป็นไปอย่างราบรืน่  แต่ผูน้�าอกีประเภทหนึง่

ไม่จ�าเป็นต้องมีหัวโขน แต่อาจเกิดขึ้นจาก “ภาวะ” บางประการ อาจ

มีอยู่ในหน่วยงานใดก็ได้ แล้วผู้น�าประเภทนี้จะ “คมความคิด” หรือ

ฉายแววแห่งความโดดเด่น และเป็นบคุคลทีใ่นกลุม่เดยีวกนัให้เครดติ

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 

จากฉบับที่แล้วต่อ

“ผู้นำ�”
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ความเชื่อถือ ในบางสถานการณ์หรือบางโอกาสที่องค์กรก�าลังอยู่ใน

ภาวะขับขัน คนไร้หัวโขนนี่แหละอาจปรากฏตัวเด่นขึ้นมาท่ีแสดงถึง

ปัญญา คมความคิด และอัจฉริยะภาพ นี่ก็คืองานอีกอย่างหนึ่งที่

องค์กรควรดวู่าใครฉายแววความเป็น “ดาว” เพือ่พฒันาเป็นทรพัยากร

ส�าคัญขององค์กรต่อไป

24. ยิ่งคุณฝันใหญ่เท่าไร ทีมของคุณก็ยิ่งส�าคัญเพิ่มข้ึน 

เท่านั้น ใช่แล้ว วิสัยทัศน์ต่างๆ ขององค์กรล้วนเกิดจากความฝันเฟ่ือง

ว่าปรารถนาจะให้องค์กรเป็นไปในรูปใด นี่คือความฝันที่ผู้น�าของ

องค์กรเป็นผู้ฝัน วาดหวังจะให้เป็นอย่างไร แต่ความฝันจะไม่มีทาง

เป็นรูปธรรมได้เลย หากไม่แปลงความในเฟื่องออกมาเป็นรูปธรรม 

เพราะฉะนัน้ในเมือ่ตัง้ความฝันเป็นอย่างไร ผูน้�าจะต้องชีแ้จงบอกเล่า

ความตั้งใจให้ทีมงานได้ทราบ เพื่อให้ทีมงานได้เข้าใจ และมุ่งมั่น

ฝ่าฟันไปด้วยกนั ด้วยการระดมทรพัยากรทางปัญญา ความคดิ ความ

เชี่ยวชาญ ของสมาชิกในทีมงานออกมาเป็นผลงาน เมื่อเป็นเช่นนี้

บทบาทของทีมงานกย็ิง่ทวคีวามส�าคญั และเพิม่ขึน้ ยิง่ทมีงานมคีวาม

สมานสามัคคี กลมเกลียว มากเท่าใด ย่อมเป็นพลังบวก เป็นพลัง

ทวีคูณเท่านั้น

25. ถ้าคุณก�าลังไม่คิดเพื่อตัวเอง ก็จงตามไป ไม่ต้องน�า

คนที่จะเป็นผู้น�าคนจะมีภาระอันยิ่งใหญ่เสมอ คนพวกนี้จะมีแนวคิด

ที่คิด และมองถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าตลอดเวลา ภายใต้สิ่งที่ตัวเองก�าลัง

คิด แน่นอนเขาย่อมน�าเอาความเชื่อส่วนตัว ประสบการณ์ส่วนตัวที่

คิดว่าดีที่ปฏิบัติได้ น�าออกมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นความเช่ือที่หนุน

ให้เขากล้าคิด กล้าน�า กล้าขายความคิด กล้าที่จะโน้มน้าวให้คนอื่น

เชื่อ และเมื่อเขาน�าคนได้ระดับหนึ่งจนถึงมากพอ ย่อมส่งผลสะเทือน

ให้มีการปฏิบัติตาม 

26. ท�างานหนกั แต่ชวีติครอบครวัน่าจะมอีะไรทีย่กเว้นแล้ว 

เปรียบไปเหมือนกับว่าคุณก�าลังปีนขึ้นสู่ยอดเขา ท้ังน้ีคุณก็ก�าลังจะ

ไปสู่จุดนั้นด้วยตัวคุณเอง ผู้ท่ีจะเข้าข่ายลักษณะน้ี จะต้องเป็นคนที่

กล้าท�างานหนัก หมายความว่าไม่มีอุปสรรคเรื่องชีวิตครอบครัวมา

เป็นข้อจ�ากัด หลายคนทีง่าน “รุง่” แต่ชวิีตครอบครวักลับ “ร่วง” เพราะ

ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง หากมองในมุมของข้อนี้แล้ว จึง

เหมือนกับว่าคนที่จะมุ่งสู่เป้าหมาย จะต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างยิ่ง 

โดยไม่มีสิ่งใดเป็นภาระ และอุปสรรค ไม่มีคนมาถ่วงหรือรั้งท้าย และ

ตนเองปีนขึ้นสู่ยอดเขาด้วยตัวคนเดียว

27. ภาระของผูน้�ากค็อืการพฒันาให้มผีูน้�าเพิม่ขึน้ ผูน้�ากค็อื

คนที่มีความสามารถหรือมีอิทธิพลโน้มน้าวให้สมาชิกในทีมหรือคน

รอบข้างเห็นคล้อยด้วย ในมุมของทีมงานเอง ถ้าผู้น�าสามารถสร้าง

หรอืพฒันาให้มคีณุลกัษณะคล้ายคลงึหรอืสามารถเป็น “สมอง” หรอื

สามารถต่อยอดจนมผีูน้�าเพิม่ขึน้ได้ กน็บัว่าประสบความส�าเรจ็ในการ

สร้าง “เมล็ดพันธุ์” ของผู้น�าขึ้นมาแล้ว

28. คณุต้องม ี“ยาแก้พษิ” เมือ่ต้องเปลีย่นแปลงในระดบัลกึ

อยูท่กุวนั เราจะต้อง “ลงทนุ” ในวชิาชพี และพฒันาศกัยภาพตวัเอง

อยูเ่สมอ เนือ่งเพราะเป็นวิธกีารพฒันาทีช่าญฉลาดทีส่ดุทีคุ่ณจะท�าได้ 

ที่ส�าคัญคือ ต้องท�าอยู่เป็นระยะๆ อย่าหยุด ต้องบอกว่าตราบใดที่ยัง

ต้องอยูใ่นแวดวงการบรหิาร กย่็อมไม่พ้นทีจ่ะต้องตามตดิสถานการณ์

การบรหิาร การท�างานทีผ่ดิพลาดหรอืบกพร่องกอ็าจเปรยีบได้กับ “ยา

พษิ” ดงันัน้ จงึอย่าพงึประมาท เมือ่มปัีญหาในงาน หากเรามกีารเรยีน

รู ้ติดตามข่าวสารแนวทางการบริหารที่แยบยล ก็เท่ากับเพิ่มพูน

ศักยภาพในการ “ดับพิษ” ได้เช่นกัน

29. ยิ้มเข้าไว้ เพื่อสร้างความแตกต่าง อารมณ์เป็นตัวกล่อม

บรรยากาศในทมีงานได้ไม่น้อย การยิม้มผีลทางจติใจ นัน่คือสามารถ

สร้างก�าลงัใจ เป็นแรงเสรมิ หนนุให้สมาชกิท�างานได้อย่างสนกุสนาน 

การยิ้มสู้เสมอแม้มีอุปสรรค การยิ้มเพื่อเป็นพลังใจกันและกัน มีค่า

พอที่จะช่วยหล่อหลอมให้ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นเสมอ 

ในทางกลบักนั หากอ่อนไหวจนยิม้ไม่ออก อะไรจะเกดิขึน้ ก�าลงัใจคง

สูญเสีย แรงฮึดคงหดหายไปหมดอย่างแน่นอน  

ต่อฉบับหน้าอ่าน




