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30. รูจ้กัพดูค�าว่า “กรุณา” และ “ขอบคณุ” เป็นการสร้างความ

แตกต่างได้ดี ปัจจุบันนี้ ค�าสองค�านี้ก�าลังถูกปลูกกระแส

เพื่อปลูกฝังแก่คนรุ่นใหม่หัดพูด หลังจากโลกวัตถุนิยมได้เข้ามายึด

พืน้ท่ีจนเกอืบหมด ทุกคนต่างฝากการท�างานไว้ที ่“ระบบ” จนลืมความ

เป็น “มนุษย์” เข้าไปทุกที อันที่จริงยังมีอีกค�าหนึ่งที่น่าจะจัดเข้าอยู่ใน

เรื่องนี้ด้วย นั่นคือ ค�าว่า “ขอโทษ” เพราะเป็นค�าที่สวยงาม แสดงถึง

ความยอมรบัว่าตนเองมคีวามผดิ มข้ีอบกพร่องจนกระทบถงึผูอ้ืน่ จงึ

เอ่ยค�านี้ เพื่อแสดงความรับผิดของตนเอง นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่

มองข้ามไม่ได้ กล่าวโดยรวมแล้ว ทัง้สามค�านีม้บีทบาทช่วยท�าให้งาน

เดินไปด้วยดี และกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมได้อย่าง

แน่นแฟ้น

31. เปลีย่นแปลงการท�างานทีไ่ม่มชีวีติจติใจ (เซง็ๆ เนอืยๆ) 

ให้เป็นงานที่มีคุณค่า ผู้น�าหมายถึงบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา 

บารม ีและความมชีวีติชวีา มชีวีติจติใจ คนเหล่านีจ้ะมบีคุลกิลกัษณะ

ที่ชวนให้ Alert อยู่ตลอด เพราะมีส่วนกระตุ้นในเชิงจิตวิทยา เหมือน

ขุนศึกในยามรบ จะมัวท�าหงอยเหงาซึมเซา แม้ยังไม่ทันออกศึก ก็คง

ตายตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งค่ายคูประตูหอรบด้วยซ�้า

32. จ�าไว้ว่างานก็คือแค่งาน ถ้าคุณมองว่าทั้งหมดมันเป็น

งาน หากสามารถแยกแยะออกระหว่างเรือ่งส่วนตวัออกจากเรือ่งงาน

ได้แล้ว มันก็คงไม่มีปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งมันไม่มีผลดีต่องานเลย บาง

คนปนเป แยกเรื่องกันไม่ออก  ที่สุดก็พาลให้งานที่เราถูกว่าจ้างมาให้

ท�าต้องประสบความล้มเหลว อันนี้คือจุดอ่อน ดังนั้น ต้องแยกแยะให้

เด็ดขาด แต่ในความเป็นจริง ก็ต้องยอมรับว่าแยกกันยาก ตราบใดที่

ยังเป็นมนุษย์ด้วยกัน เพราะฉะนั้น สมาชิกในทีมจึงควรมีความเป็น 

“ลูกผู้ชาย” พอที่จะวางเรื่องส่วนตัวออกจากงาน แต่จะให้ดี ควรจะ

ท�าความเข้าใจเสียแต่ต้นมือ เพื่อความส�าเร็จของส่วนรวม ผู้น�าที่

สามารถ จึงไม่ทิ้งเรื่องเหล่านี้ เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เป็น

เรื่องที่เกี่ยวกับ “จิตใจ” โดยแท้ ผู้น�าจึงควรหากลวิธีให้สมัครสมาน

โดยเร็ว เพื่อความส�าเร็จขององค์กร

33. อย่าท�างานทีด่ทีีส่ดุของคณุเพยีงเพราะมคีนปรบมอืให้ 

แต่ให้มองถึงความภาคภูมิใจที่ส่งมอบให้ผู้น�าที่ชาญฉลาดจะไม่

หลงกลหรือหลงใหลติดบ่วงคนสรรเสริญเยินยอ เพราะโดยมรรยาท

ทางสังคม เขาอาจปรบมือให้เป็นพิธี สู้มองถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ได้ 

นัน่คอืคณุค่าของงานมนัส่งผลต่อผูอ้ืน่อย่างไร ได้รบัประโยชน์โภชน์-

ผลเพียงไร นี่คือความภาคภูมิใจที่มีคุณค่ามากกว่าแค่เสียงปรบมือ 

วันใดที่ไร้เสียงปรบมือ มันจะยิ่งพาให้จิตตกได้ง่ายๆ 

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 

จากฉบับที่แล้วต่อ

“ผู้นำ�”
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34. มาตรฐานควรค่าที่จะไปสู่ข้างหน้าก็คือ “สุดยอดใน

ปฐพี” การผลิตชิ้นงานก็ดี การบริหารงานก็ดี ผู้น�าจะต้องใช้ศักยภาพ 

ความคิด และความสามารถในการท�างานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้ได้

คุณภาพที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น ณ สถานการณ์นั้น แม้อย่างที่กล่าวไว้

แล้วว่าไม่มอีะไรดทีีส่ดุกต็าม แต่หมายถงึว่าท�าอย่างสดุฝีมอื ณ ขณะ

ทีท่�า และเชือ่ว่าจะเป็นมาตรฐานทีย่อดเย่ียม เมือ่เป็นเช่นนี ้กจ็ะมกีาร

พฒันาต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ และจะเป็นวงจรขบัเคลือ่นให้มคุีณภาพ

ดียิ่งๆ ขึ้น

35. ในโลกธรุกจิสมยัใหม่ ทกุคนทีท่�างานล้วนเป็นทรพัยากร

มนุษย์ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นหลัก

อยู่เสมอ และยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระบบบริหาร

คณุภาพ การถ่ายทอดเทคนคิประสบการณ์รุน่ต่อรุน่ ทรพัยากรมนษุย์

นั้น ยิ่งใช้ก็ยิ่งพัฒนา และมีการต่อยอดขึ้นไปไม่หยุดย้ัง จะเป็น

ทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรเสมอ แม้กาลเวลาจะผ่านไปสู่ยุคสมัย

ใหม่ก็ตามที

36. ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทีม 

ปัจจุบันมันได้กลายเป็นค�าฮิตไปแล้วว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กร ทุกคนล้วนมีส่วนผลักดัน ร่วมมือท�าให้เกิดผลงาน อันนี้

ใครๆ ก็ยอมรับกันทั้งสิ้น ประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ที่มีต�าแหน่งหัวโขน เช่น 

ผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ หรือสารพัดต�าแหน่งที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้

งานด�าเนินออกมาด้วยดี เป็นผู้ท�าให้งานส�าเร็จโดยการท�างานของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการประสานกันเป็นทีม หรืออาจจะเป็นในรูป

ของ Vertical หรือ Horizontal ก็ได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในภาวะผู้น�า

แล้ว ผู้น�าจะต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้น�า หมายถึงท�าอย่างไรที่จะ

จูงใจ โน้มน้าวให้สมาชิกท�าตามสิ่งที่ตนปรารถนา ผู้น�าจะต้องใช้

เทคนิควิธีที่จะนั่งในใจของสมาชิก เพื่อท�าให้พวกเขารู้สึกได้จริงๆ ว่า 

พวกเขาเป็นส่วนเป็นเส้ียวหน่ึงขององคาพยพ แม้เป็นเพียงเฟืองเล็ก

แต่ก็มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร

37. ค�าพูดสามารถเป็นได้ทั้งแรงบันดาลใจ และสามารถ

ท�าลายได้อกีด้วย จงระวงัเลอืกใช้ให้ด ีหากย้อนเวลาไปสู่สมยัโบราณ 

ผูน้�าคอืผูท้ีม่อี�านาจสัง่การ บงการ ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติามค�าส่ัง

โดยอาศยัพระเดช ทว่าในการบรหิารจดัการสมยัใหม่แล้ว ปฏบิตักิาร

เหล่าน้ันเป็นสิง่ล้าสมยั และรงัแต่จะก่อให้เกดิปัญหามากกว่า ในยคุ

สมัยปัจจุบันจะอาศัย “ค�าพูด” เพื่อโน้มน้าว จูงใจ โดยอาศัยหลัก

จติวทิยาในการสือ่สาร เราสังเกตได้ว่าผู้น�าใหม่ๆ ในปัจจบุนัมศีาสตร์ 

และศลิป์ในการพดู ธุรกจิหลายประเภทอาศยัการพดูเป็นอาวธุในการ

ท�าธรุกจิ ผูน้�าจงึต้องมทัีกษะเรือ่งจติวทิยาในการส่ือสาร มจีติวิทยาใน

การพดู ซึง่มนัเป็นได้ทัง้แรงบนัดาลใจ สามารถกระตุน้เพือ่ให้เกดิความ

ฮกึเหมิในการร่วมกนัฝ่าฟันต่อสู้กับคูแ่ข่งทางการค้า แต่หากเลอืกใช้  

“วาทะ” ทีไ่ม่เข้าท่า นอกจากจะบัน่ทอน ท�าให้เสียก�าลังใจแล้ว ยงัเป็น

ตวัท�าลายจากปาก และล้ินของผู้น�าเอง จงึเป็นเรือ่งพงึสังวรณ์

38. คุณเป็นเจ้าของ “ค�าแก้ตัว” การปฏิบัติงานทุกชนิด หาก

ส�าเรจ็ราบรืน่ทกุอย่างคงไม่มปัีญหา แต่ปัญหาอยูต่รงทีว่่าไม่สามารถ

ปฏบิตัจินลลุ่วงหรอืส�าเรจ็ตามเป้าหมาย เมือ่ถงึจดุนี ้“ค�าแก้ตวั” กจ็ะ

ถกูหยบิยกขึน้มาเพือ่สนบัสนนุ และอธบิายเหตผุลของความล้มเหลว 

ดังนั้น การท�างานทุกชนิด เมื่อเกิดมีอุปสรรคหรือภาวะที่ท�าให้งานไม่

ลุล่วง ผู้น�าจะต้องชั่งใจค้นหาปัญหาให้ได้ว่า เหตุไรจึงล้มเหลว การ

ยกเอา “ค�าแก้ตวั” ขึน้มาอ้าง อาจเป็นวธิกีารหนึง่ แต่ผูน้�าควรไตร่ตรอง

ให้ดีว่าจะหยิบยกขึ้นมาใช้หรือไม่ เพราะผู้น�าเป็นเจ้าของ “ค�าแก้ตัว” 

หากใช้โดยพร�่าเพรื่อไม่ถูกกาละเทศะ หรือใช้เพื่อกลบเกลื่อนปัญหา 

องค์การอาจไม่ปลื้มไปกับเราด้วย 

39. ใช้เวลาล�าพังอยู่กับตัวเอง ความคิดสร้างสรรคก็ต้องมี

พื้นที่ของตัวเองเหมือนกัน ผู้ที่มีประสบการณ์การบริหาร มักจะใช้

เทคนิคนี้ในการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ทบทวน เพื่อค้นหาค�าตอบ ด้วย

การใช้เวลาอยู่กับตัวเอง  หมายความว่า มีความเป็นส่วนตัวเพื่อมี

สมาธิจิต สติสัมปชัญญะในการค้นหาแนวทางแก้ไข สร้างสรรค์ การ

ได้มีเวลาตามล�าพังกับตัวเอง จะมีความผ่อนคลาย และไม่ถูกกดดัน 

หรอือดึอดัจากสภาพแวดล้อม นกับรหิารส่วนใหญ่จงึมกัชอบอยูต่าม

ล�าพัง เพื่อทบทวนตัวเอง ทบทวนแนวคิด ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงาน บ่อยครั้งที่งานรังสรรค์ใหม่ๆ มักเกิดขึ้นจากการ

จินตนาการที่ “ความเงียบ” จุดประกายให้

40. จ�าไว้ว่าจะหลีกหนีการซุบซิบนินทาคุณเมื่อใดก็ได้  

เรือ่งของการซบุซบิดเูหมอืนจะเป็นสิง่จริงัของทกุองค์กรไม่ว่าจะยุคใด

สมยัใด เพราะฉะนัน้ไม่ต้องไปใส่ใจมากมายกบัสิง่เหล่านี ้ยิง่ไปแก้ตวั

มากเท่าใด ก็เหมือนไม่จบง่ายๆ ย่ิงแก้ก็ย่ิงยุ่งเหยิง และไม่ใช่สิ่ง

สร้างสรรค์เลยแม้แต่น้อย ประเด็นอยู่ที่ว่าสิ่งที่ซุบซิบมีส่วนเป็นจริง

หรือไม่ และที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ คนที่จะเป็นผู้น�า ไม่ควรเปิดจุดอ่อน 

หรือสร้างจุดอ่อนให้แก่ตัวเอง การเป็นผู้น�าที่ดีควรมีจริยธรรม และ

โปร่งใสพอที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมอ�านาจภายในองค์กร ซึ่งมันก็

ล้วนมีทั้งนั้น เพียงแต่มันเป็น Quasi-politic อยู่ที่ว่าจะเข้มหรือจาง

เท่านั้น

        

         

 

ต่อฉบับหน้าอ่าน


