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จากฉบับที่แล้วต่อ

เมื่อ
เรนรู้แล้วว่าอะไรเป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อเป้าหมายของการส่ง

หนังสือพิมพ์ของเขา เรนจึงได้จัดท�าตารางการท�างาน

ของเขาเป็นรายสัปดาห์ดังนี้ คือ 

แต่ทว่า กฎบัญญัติที่เขาเชื่อมั่นว่าจะท�าให้เขาควบคุมความ

เสี่ยงต่างๆ ได้นั้น ได้ถูกทดสอบด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาด

ฝันในเช้าวันอาทิตย์หนึ่ง ซึ่งในวันนั้นได้เกิดลมพัดเข้ามาปะทะเรน 

อย่างแรง ประกอบกับน�้าหนักของหนังสือพิมพ์ที่หนักมาก ท�าให้เรน

ไม่สามารถใช้การยนัขาป้องกันไม่ให้จกัรยานพลกิคว�า่ได้ สดุท้ายเมือ่

ต้านทานแรงลมไม่ไหว จักรยานก็ล้มลง และหนังสือพิมพ์ฉบับ 

วันอาทิตย์ซึ่งมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถม้วนได้ จึงท�าให้ปลิวว่อน 

ได้ง่าย ท�าให้เรนต้องวิ่งวุ่นตามเก็บหนังสือพิมพ์ไปทั่วบริเวณนั้น แม้

จะสามารถเก็บได้ครบทั้งหมด แต่ก็พบว่าสภาพของหนังสือพิมพ ์

เหล่านั้น ทั้งช�ารุด และเปรอะเปื้อน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อแรงลม 

เบาลง เรนก็ท�าการจัดส่งหนังสือพิมพ์ให้กับลูกค้าจนครบ และเขาได้

เขยีนโน้ตถงึลกูค้าว่า “หนังสอืพมิพ์เสยีหาย ยนิดีให้ส่วนลด จากเรน 

เด็กส่งหนังสือพิมพ์ของท่าน”

แต่เมื่อถึงวันเก็บเงิน ปรากฏว่า ไม่มีลูกค้าคนใดขอส่วนลด

จากเรนเลยสักคน จากเหตุการณ์นี้ท�าให้เรนเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพ

ของการสื่อสารกับลูกค้าอย่างจริงใจ แต่อย่างไรก็ตาม เรน ก็ยังไม ่

ลืมเลือนเหตุการณ์ลมพัดในครั้งนี้ลงได้ เขาจึงได้เขียนข้อเสนอแนะ

ไปยงัส�านกัพมิพ์เดอะกาเซตต์ เพือ่ให้มกีารเพิม่จดุส่งหนงัสอืพมิพ์ให้

มากขึ้น เพื่อลดน�้าหนักของหนังสือพิมพ์ลง ซึ่งจะช่วยให้เด็กส่ง

หนังสือพิมพ์สามารถใช้การยันขาต้านทานแรงลมได้ โดยในเวลาต่อ

มาทางส�านักพิมพ์ก็ได้ยอมด�าเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวของเรน 

ส่งผลให้ประสิทธิภาพการส่งหนังสือพิมพ์ของเด็กคนอื่นๆ ดีขึ้นด้วย

แม้เหตกุารณ์ลมพดัแรงจะผ่านไปแล้ว แต่เรนกย็งัครุน่คดิถงึ 

ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ประเภทอื่นๆ อีก และสิ่งที่เรนเป็นกังวล คือ 

ในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาว เรนพบว่า ท้องฟ้าสว่างช้าลง มีหมอกลง

จัด ท�าให้เรนต้องขี่จักรยานในความมืด และหมอกก็บดบังทัศนวิสัย 

เรนจงึคิดว่า ความมดืนีเ้ป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะท�าให้ตัวเขาเสีย่งต่อการ

เกดิอบุตัเิหต ุดงันัน้เรนจงึท�าการประดบัรถจกัรยานของเขาด้วยหลอด

ไฟสีเขียว และยังมีการติดสปอตไลต์ส�าหรับตัดหมอก และเพื่อใช้ใน

การส่องทางในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างอีกด้วย  ดังนั้นจักรยานของเรนจึง

กลายเป็นจักรยานอัสนีสีเขียววิ่งปรู๊ดปร๊าดโดดเด่นอยู่ในย่านนั้น

ตอน
5

การเรียนรู้ธรรมชาติของ 

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Project Management

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา กิจกรรม

05:00 -05:30 ตื่นนอน แต่งตัว ไปรอจุดรับนสพ.

05:31- 06:00 จัดหนังสือพิมพ์ลงกระเป๋า

06:01- 07:30 ส่งจัด นสพ.

07:31 – 08:00 แต่งตัวไปโรงเรียน

08:01 – 15:00 เรียนหนังสือ

15:00 – 16:00 แจ้งข้อมูลลูกค้าใหม่/ของดส่งชั่วคราว 

(ถ้ามี) หรือ ท�ากิจกรรมหาลูกค้าใหม่

16:00-17:00 บ�ารุงรักษาจักรยาน 

17:01 -18:00 Free Time

18:01- 20:00 ทบทวนหนังสือ

หลัง 20:00 เข้านอน

วันเสาร์ – วันอาทิตย์

เวลา กิจกรรม

05:00 -05:30 ตื่นนอน แต่งตัว ไปรอจุดรับนสพ.

05:31 - 06:00 จัดหนังสือพิมพ์ลงกระเป๋า

06:01- 07:30 ส่งจัด นสพ.

07:31 – 09:00 ออกก�าลังกาย

09:00 – 12:00 Free Time

12:01 – 16:00 เก็บเงิน และหาลูกค้าใหม่ และแจ้ง

ยอดส่งนสพ. สัปดาห์ต่อไป/บ�ารุง

รักษาจักรยาน

16:00 – 18:00 ซ้อมเบสบอล

18:01 – 19:00 Family Time

19:01 – 20:00 ดูทีวีรายการโปรด

หลัง 20:00 เข้านอน
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แม้ว่าเรื่องร้ายๆ จะเพิ่งผ่านไป แต่เรนก็ยังไม่วายที่จะต้อง

ประสบเคราะห์กรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้น 

เพราะเรนจ�าเป็นต้องไปตั้งแคมป์กับทางโรงเรียนเป็นระยะเวลา 2 

สัปดาห์ ดังนั้นเขาจึงต้องหาคนมาช่วยส่งหนังสือพิมพ์แทนเขา และ

ด้วยการยกผลประโยชน์ทัง้หมดให้กบัคนทีม่าแทนเขา ท�าให้เด็กรุน่พี่

ทีช่ือ่ “ชคักี”้ เสนอตวัมาท�าหน้าทีน่ีแ้ทนเรน เมือ่ทัง้สองได้พดูคุยตกลง

กนัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว เรนจงึได้สอนวธิกีารต่างๆ รวมถงึเส้นทางทีจ่ะ

ต้องส่งหนังสือพิมพ์ให้กับชัคกี้

เม่ือเรนกลบัมาจากแคมป์ เขาพบว่า จกัรยานของเขายางแตก

ทัง้หมด และเลอะโคลนเกรอะกรงัไปหมด ซีล้่อบางส่วนหกั เบาะทีน่ัง่

หาย แต่จากการสอบถามชัคกี้ เขากลับตอบว่า จักรยานของเรนถูก

ขโมยไป แต่เขาไปพบมันทิ้งอยู่ที่ข้างถนน จึงน�ากลับมาให้ และเมื่อ

ข้อคิด/ข้อสังเกต

 สำาหรับเนื้อหาในช่วงต้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรนได้สร้าง
กฎบัญญัติของการทำางานขึ้นมาแล้ว เรนยังได้จัดทำาตารางการทำางานขึ้น
มาเพือ่ควบคมุวิธกีารใช้ชวีติของเขาให้สอดคล้องไปกบักฏบญัญตัเิหล่านัน้
ด้วย แต่ขณะเดยีวกนั สิง่ทีไ่ม่แน่นอนในการทำางานย่อมต้องเกดิขึน้ได้เสมอ 
และความไม่แน่นอนเหล่าน้ัน เราเรยีกว่า “ความเส่ียง” ความเส่ียงบางอย่าง
สามารถหลกีเลีย่งโดยการเข้าไปควบคมุ ถ่ายโอน ป้องกนัได้ แต่ความเสีย่ง
บางประเภท ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องค้นหาวิธีการ
บรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นแทน

ดังนั้นการดำาเนินงานใดๆ ก็ตามจำาเป็นต้องคำานึงถึงความเสี่ยง
เสมอ แต่เมื่อคำานึงถึงความเสี่ยง ก็จะพบว่า มีคนจำานวนหนึ่งมักจะลิสต์
รายการความเสี่ยงออกมามากมาย ตั้งแต่ประเด็นท่ีมีความเส่ียงมาก ไป
จนถงึความเสีย่งเลก็น้อย ซึง่หากใครกต็ามทีค่ดิพยายามป้องกนัความเสีย่ง
ทุกอย่าง ก็อาจกลายเป็นคนวิตกจริตได้              

เรนเคลียร์เงินกับ ชัคกี้ พบว่ายอดเงินได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ควรจะ

เก็บได้ เรนทวงถามชัคกี้ เขาก็พูดแบบไม่สนใจ โบ้ยไปว่า ไม่มีคนอยู่

บ้านจงึไม่สามารถเรยีกเก็บได้ และเรือ่งการจ่ายเงินให้กับส�านกัพมิพ์

เดอะ กาเซตต์ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบ และชัคกี้ยังบอก

อีกว่า เขาได้ท�าการหักค่าแรงของเขาออกมาแล้วด้วย เมื่อพูดจบเขา

ก็ผลักเรนล้มลง พร้อมทั้งหัวเราะชอบใจ แม้ว่าเรนจะโกรธเคืองมาก

เพียงใด แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ เพราะชัคกี้ตัวใหญ่กว่าเรนมาก จึงได้แต่

เกบ็ความช�า้ใจพร้อมทัง้เดนิกลบับ้านด้วยน�า้ตาคลอเบ้า เมือ่สรปุยอด

ความเสียหายทั้งหมดที่ชัคกี้ท�าไว้ เรนพบว่ามียอดความเสียหายสูง

ถึง $142.40 และเรนก็ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่า เขาจะไม่เลือกคนแบบ

นี้มาท�างานแทนเขาอีกเป็นอันขาด

แม้แต่เนือ้หาในตอนนี ้กย็งัเน้นๆ ไปทีค่วามเสีย่งหลกัทีส่ร้างความ
เสยีหายมากๆ เท่านัน้ ดงันัน้ความเสีย่งทีส่ร้างความเสยีหายน้อยจึงไม่ค่อย
ได้กล่าวถึง เช่น ความเสี่ยงที่จักรยานอาจเกิดยางแตกในระหว่างทางก็น่า
จะมโีอกาสอาจเกดิขึน้ได้บ่อย แต่สิง่เหล่านีผู้แ้ต่งกไ็ม่ได้เขยีนถงึ นัน่เพราะ
ว่า หากเกิดยางแตกขึ้นจริง ความเสียหายมันค่อนข้างน้อย สิ่งที่ตามมาก็
อาจทำาให้ลูกค้ารู้สึกเคืองที่ส่งหนังสือพิมพ์ล่าช้าเท่านั้น 

ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้ข้อคิดได้มีการแทรกอยู่ในหลายจุด เช่น การ
สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้แก้ไขปัญหาได้ 
ควรมีการทบทวนความเสี่ยง โดยเฉพาะควรคำานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และสุดท้ายการไม่คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมทีมก็
กลายเป็นความเสีย่งมหนัต์ได้ เพราะคนเป็นกลไกสำาคญัในการขับเคล่ือน
ทุกกระบวนการ ดังนั้น หากคนไม่ดี ทุกกระบวนการก็ย่อมขับเคลื่อนได้ไม่
ดีเช่นกัน




