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 การบริหารจัดการตัวเอง
•		ตรวจวัดประสิทธิภาพตัวเอง
•		การมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้
•		การจัดระเบียบ
•		การดูแลตัวเอง
•		การมีประสิทธิภาพ
•		การค้นหาแรงจูงใจ
•		การรู้จักตัวเอง
•		การทำ�งานด้วยสิ่งที่คุณมีอยู่
•		การต่อต้านอาการวิตกกังวลเวลาอยู่ต่อหน้าสังคม
•		การเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเอง
•		การทำ�สิ่งที่รู้สึกว่าถูกต้อง
•		การขยับฟันเฟืองแห่งความสำ�เร็จ
•		เคล็ดลับ 10 ประการสำ�หรับการบริหารจัดการตัวเอง
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 การบริหารจัดการคนอื่น
•		การจ้างงานเพื่ออนาคต
•		การจ้างงานพนักงานระดับล่าง
•		การจ้างผู้จัดการเพิ่ม
•		ประวัติย่อแบบโลดโผน คนเก่งที่เสียงเบาและคนเก่งที่เสียงดัง
•		การก้าวให้พ้นจากการติดยึดภาพในความคิดและเสน่ห์ดึงดูด
•		การบริหารจัดการทีม
•		การบริหารจัดการคนฉลาด
•		การใช้สิ่งล่อใจพิเศษ
•		การจูงใจพนักงาน
•		ทำ�ให้ง่ายเข้าไว้
•		การจัดการกับพวกคลั่งไคล้ภาวะวิกฤต
•		การเรียนรู้จากกองทุนบริหารความเสี่ยงหรือเฮดจ์ฟันด์
(hedge funds)
•		อย่าแข่ง จงร่วมมือ
•		การรับมือกับผู้ร้องเรียน
•		การบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์
•		การบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำ�งาน
•		การปลดพนักงาน
•		การได้รับความเชื่อใจ
•		การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
•		เคล็ดลับ 10 ประการสำ�หรับการบริหารจัดการคนอื่น
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 การบริหารจัดการกระบวนการการทำ�งาน
• การเรียนรู้จากระบบการผลิตของโตโยต้า
• การเริ่มต้นการผลิตแบบลีนและการรักษากระบวนการแบบลีนไว้
• พาวเวอร์พอยต์มรณะ : การนำ�เสนอข้อมูล
• การดึงประสิทธิภาพออกมาให้มากที่สุดจากการประชุม
• การเรียนรู้ศิลปะการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุข้อตกลง
• การส่งเสริมนวัตกรรม
• การสร้างสภาพแวดล้อมแบบเครือข่าย
• เคล็ดลับ 10 ประการสำ�หรับการบริหารจัดการกระบวนการการทำ�งาน
 การบริหารจัดการตัวเลข
• การค้นหามูลค่าในสิ่งที่คุณรู้
• การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
• การมองข้ามข้อเท็จจริง
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การใส่ใจเรื่องความเกี่ยวเนื่องตรงประเด็นมากกว่ากฎเกณฑ์
• เคล็ดลับ 10 ประการสำ�หรับการบริหารจัดการตัวเลข
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 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
• ผู้จัดการเปรียบเทียบกับผู้นำ�
• การสังเกตผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงอันไม่ได้ตั้งใจ
• การเอาชนะการต่อต้าน
• การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย
• การเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดสร้างสรรค์
• การพัฒนาวิสัยทัศน์
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การเข้าควบคุมและใช้ประโยชน์จากพลังของเรื่องเล่า
การบรรลุความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนของเดิมโดยสิ้นเชิง
เคล็ดลับ 10 ประการสำ�หรับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

 การบริหารจัดการกลยุทธ์
• การเข้าใจกลยุทธ์
• การบริหารจัดการนวัตกรรมแบบเปิด
• การบริหารจัดการความล้มเหลว
• การบริหารจัดการความสำ�เร็จ
• เคล็ดลับ 10 ประการสำ�หรับการบริหารจัดการกลยุทธ์
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ในปี ค.ศ. 1999 ไม่นานนักหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาว
ทางเพศที่เกือบท�ำให้บิลล์ คลินตัน (Bill Clinton) หลุดจากต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี เขาหันไปหาองค์การนาซา (NASA) พร้อมด้วยค�ำขออัน
แปลกประหลาด วันครบรอบ 30 ปีแห่งการไปเหยียบดวงจันทร์ใกล้เข้ามา
แล้ว และเขาอยากได้ชิ้นส่วนหินดวงจันทร์ ซึ่งเป็นก้อนหินอายุกว่า 3,600
ล้านปี มาวางไว้บนโต๊ะในห้องท�ำงานรูปไข่ การประชุมในท�ำเนียบขาวช่วง
นั้นมีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อน ทุกคนโกรธเคืองคลินตันในสิ่งที่เขาได้
ท�ำลงไป บรรยากาศในกรุงวอชิงตันตึงเครียดและขัดแย้งมากกว่าปกติ หิน
ก้อนนั้นท�ำหน้าที่เป็นตัวช่วยประนีประนอมให้กลับสู่ความเป็นจริง ดังที่
คลินตันได้อธิบายในภายหลังว่า ‘เมือ่ คณะท�ำงานเริม่ ไม่ลงรอยกัน ผมก็จะ
บอกว่า “เดี๋ยวก่อน พรรคพวก ดูหินก้อนนั่นซิ อายุมันเก่าแก่ตั้ง 3,600
ล้านปีเชียวนะ พวกเราทุกคนเป็นเพียงแค่ผู้ผ่านทาง พักก่อนแล้วกัน ใจ
เย็นๆ แล้วค่อยมาดูว่าอะไรที่มันเข้าท่า” มันส่งผลให้เกิดความสงบขึ้นได้
อย่างไม่น่าเชื่อเลย!’ หินดวงจันทร์ของคลินตันคือตัวอย่างหนึ่งของความ
เป็นอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการ
ปี ค.ศ. 2011 เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน (Sir Alex Ferguson)
ผูจ้ ดั การทีมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Manchester United
Football Club) ได้ฉลองครบรอบการท�ำงานมาถึง 25 ปีในต�ำแหน่ง
15
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ดังกล่าว ส�ำหรับธุรกิจที่มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสองปีเช่นนี้ ถือได้ว่า
การด�ำรงต�ำแหน่งอย่างยาวนานและความส�ำเร็จของเฟอร์กสู นั นัน้ ได้รบั การ
ยกย่องชืน่ ชมอย่างถึงทีส่ ดุ หนังสือพิมพ์ในสหราชอาณาจักรตีพมิ พ์ถอ้ ยค�ำ
ยกย่องสรรเสริญเฟอร์กูสนั เต็มไปหมด การจัดวางภาพข่าวทัง้ หลายแสดง
ให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในช่วงปี ค.ศ. 1986 ว่าใครเป็น
ผูท้ ที่ ำ� ให้ประเทศเดินหน้าและใครทีร่ งั้ ต�ำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับ อดีต
คู่ต่อสู้ของเขายืนยันความเป็นอัจฉริยะด้านยุทธวิธรี ะหว่างการแข่งขันของ
เขา ขณะที่ลูกทีมเก่าๆ พูดถึงพรสวรรค์ด้านการบริหารจัดการ ความ
สามารถในการซอกซอนเข้าไปในหัวของลูกทีมแต่ละคนแล้วก็เจอปุม่ ทีใ่ ช่ที่
จะกดมันเพื่อสกัดเอาประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดของพวกเขาออกมา
ผู้สังเกตการณ์ของการแข่งขันนี้เชื่อว่าความส�ำเร็จของเขามาจาก
ความ ‘กระหาย’ ของตัวเขานั่นเอง ความต้องการจะประสบความส�ำเร็จได้
รับการปลูกฝังลงในตัวเขาตัง้ แต่ยงั เป็นเด็กชายทีเ่ ติบโตขึน้ ในย่านทีย่ ากจน
ที่สุดของเมืองกลาสโกว์ แม้จะมีความส�ำเร็จและชัยชนะทั้งหมดนั้น เขาก็
ยังไม่อาจหลับลงได้หลังจากทีพ่ า่ ยแพ้ไปครัง้ หนึง่ คิดวนไปเวียนมาเรือ่ งข้อ
ผิดพลาด แต่ตัดสินใจแน่วแน่เมื่อฟ้าสางที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจากความ
พ่ายแพ้แต่ละครั้ง ตัวเฟอร์กูสันเองพูดว่า เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกีฬานี้อันเป็นอิทธิพลของโลกาภิวัตน์
ให้เข้ากับเงินเดือนที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้เข้ากับนวัตกรรมใน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เขายังกล่าวอีกว่าการบริหารจัดการไม่ใช่ทกั ษะทีห่ ยุด
อยู่กับที่
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ถึงอย่างนั้นในทางตรงกันข้าม เคนนี แดลกลิช (Kenny Dalglish)
ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล (Liverpool) ซึ่งเป็นทีมคู่แข่ง กล่าว
ว่า ความส�ำเร็จของเฟอร์กูสันสรุปลงด้วยความจริงที่ว่า ‘เขายังเป็นแบบ
เดิมเสมอ’ คุณสมบัตทิ ี่ดีและหลักการของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลง เขาจะ
เปลี่ยนเฉพาะสิ่งที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ขณะที่ปล่อยรากฐานที่ดีอยู่แล้วเอา
ไว้อย่างเดิม
นิสยั เหล่านีย้ งั ได้แพร่เชือ้ ออกไปอีกด้วย ‘เขาหายใจเข้าออกเป็นทีม
สโมสรเลย’ อดีตนักเตะคนหนึ่งพูดถึงเขา ‘เขาเข้ามาทุกเช้า เข้ามาก่อนนัก
เตะทุกคน พนักงานทุกคน เขากระหาย แล้วมันก็ค่อยๆ ซึมมายังพวกเรา
ทุกคน’ แต่นิสัยเหล่านั้นใช่ว่าจะน่าพึงประสงค์ไปเสียทั้งหมด ดังที่หนึ่งใน
อดีตนักเตะชื่อว่าสตีฟ บรูซ (Steve Bruce) กล่าวไว้ เพื่อที่จะกระตุ้นนัก
เตะในทีม เฟอร์กูสันจะใช้กลวิธีหนึ่งซึ่งรู้จักกันในชื่อ ‘แฮร์ไดรเออร์ทรีต
เมนต์ (Hairdryer treatment)1’ เขาจะ ‘แค่ตะโกนใส่หน้าคุณ พวกเรา
ทั้งหมดจะตะโกนตอบกลับ แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะ นั่นคือ
เขา และก็เป็นอย่างนั้นแหละ มันท�ำให้คุณเก่งขึ้น และมันท�ำให้คุณแกร่ง
ขึ้น’ และเมื่อมันจบลง เฟอร์กูสันไม่เคยต�ำหนิคุณอีก เขาแค่คาดหวังว่า
คุณจะท�ำได้ดีข้นึ ในการเล่นครั้งหน้า

Hairdryer treatment เป็นศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นจากเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน มีที่มาจาก
อากัปกิรยิ าของเซอร์อเล็กซ์ยามทีโ่ มโห เพราะลูกทีมเล่นไม่ได้ดงั ใจ เขาจะยืนประชิดหน้าแทบ
จะชนผู้เล่น และตะโกนใส่หน้าเพื่อแสดงออกว่าไม่พอใจในสิ่งทีพ่ วกเขาท�ำ อารมณ์ ค�ำก่นด่า
และเสียงค�ำรามที่ออกมาถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับความร้อนแรงและเสียงครางของเครื่อง
เป่าผม
1
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การบริหารจัดการเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมากมาย ผู้
จัดการบางคนประสบความส�ำเร็จด้วยการท�ำตัวอย่างอันยอดเยี่ยมให้เห็น
โดยไม่เคยขึ้นเสียงใส่ลูกน้องเลย ส่วนบางคนประสบความส�ำเร็จด้วยการ
สร้างสถานการณ์อนั ตึงเครียดและก่อให้เกิดความอึดอัดอยู่เสมอ
ริกกี้ เจอร์เวส์ (Ricky Gervais) ผู้สร้างซิตคอมเรื่อง ดิออฟฟิศ
(The Office) กล่าวว่า กุญแจส�ำคัญในการบริหารจัดการคือ ‘ต้องชัดเจน
และตรงเป้าหมาย แต่พวกลูกน้องอาจไม่ชอบใจในสิ่งที่คุณท�ำก็เป็นได้
เพราะพวกเขาจะต้องรับภาระอันยุ่งยากหนักใจ โดยที่ไม่อาจมีคุณอยู่ตรง
นั้นด้วย’2 สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของ
บริษัทแอปเปิล (Apple) ผู้มีคนเลื่อมใสมากมาย ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องการ
ท�ำให้ใครรู้สึกอับอายขายหน้าและถูกปรามาส ตราบใดที่เขาคิดว่ามันจะ
ผลักดันให้คนเหล่านั้นท�ำงานได้ดีขึ้น มีผู้จัดการหลายคนที่อยากให้
พนักงานรักใคร่ชน่ื ชอบ และหลายคนทีอ่ ยากให้พนักงานยกย่องนับถือหรือ
แม้กระทัง่ เกรงกลัวเสียมากกว่า มีหลายคนทีช่ อบจะท�ำงานเองทุกอย่างและ
อีกหลายคนที่ประสบความส�ำเร็จด้วยการมอบหมายให้คนอื่นท�ำงานแทน
เมื่อไรก็ตามที่จ๊อบส์เลื่อนต�ำแหน่งพนักงานคนใดให้ไปเป็นรอง
ประธานบริหารของบริษัทแอปเปิล เขาจะบอกพนักงานเหล่านั้นว่าเขาคาด
หวังในตัวพนักงานด้วยการเปรียบเทียบงานของพวกเขากับงานของภารโรง
หากถังขยะในห้องท�ำงานของเขาไม่ได้ถกู น�ำไปเททิง้ ตามปกติ ไม่วา่ จะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม เขาจะถามภารโรงว่าเป็นเพราะอะไร ภารโรงสามารถแก้ตวั
ได้อย่างง่ายดาย บางทีอาจเป็นเพราะล็อกประตูถูกเปลี่ยนไป และเขาก็หา
2
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กุญแจมาไขไม่ได้ ส�ำหรับภารโรง ข้อแก้ตัวเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
เพราะเขาไม่มอี ุปกรณ์ให้ใช้ไขประตู ‘เมื่อคุณเป็นภารโรง เหตุผลเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ’ จ๊อบส์จะบอกกับรองประธานคนใหม่เช่นนี้ แต่ ‘ความแตกต่าง
ระหว่างภารโรงกับผู้บริหารระดับซีอีโอก็คือ เหตุผลทั้งหลายไม่มีความ
ส�ำคัญ’ จอบส์เชือ่ ว่าการตัดสินใจอันเด็ดเดีย่ วเป็น ‘สิง่ ทีต่ อ้ งกระท�ำเมือ่ คุณ
กลายเป็นรองประธานบริหาร’ ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ คุณไม่มีข้อแก้
ตัวใดๆ ในความผิดพลาดอีกต่อไป คุณต้องรับผิดชอบแล้วตอนนี้ หากสิง่
ที่คุณได้รับมอบหมายให้ท�ำและเห็นด้วยที่จะท�ำไม่บังเกิดขึ้น คุณต้องรับ
ผิดชอบเต็มๆ ไม่ว่าจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคก็ตาม3
ส�ำหรับบรรดาผูจ้ ดั การทัง้ หลายนัน้ อาจจะแยกกันอยูค่ นละฝัง่ ความ
คิดของการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวขององค์กรตามที่จ๊อบส์กล่าว กลุ่มหนึ่ง
จะมีทงั้ อ�ำนาจและทรัพยากรทีพ่ วกเขาต้องการเพือ่ มาใช้กบั สิง่ ทีพ่ วกเขาท�ำ
อีกกลุ่มหนึ่งจะมีอ�ำนาจและความรับผิดชอบที่จำ� กัดกว่า แต่หากพวกเขา
หวังจะประสบความส�ำเร็จ ทั้งสองกลุ่มจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า พวกเขาก็
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับรองประธานบริหารของ
บริษทั แอปเปิลเหมือนกัน ว่าเมือ่ มีปัญหาโยนมาให้แก้ พวกเขาคือบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดที่พร้อมจะแก้ปัญหานั้นได้ นักอุตสาหกรรมชาวญี่ปุ่น
ผู้เก่งกาจนามว่าเออิชิ ชิบุซะวะ (Eiichi Shibusawa) เคยกล่าวไว้ว่า
แก่นแท้ของผู้จัดการไม่ใช่เรื่องของต�ำแหน่งหรือเงิน หากแต่เป็นเรื่องของ
ความรับผิดชอบ
‘How Apple Works: Inside the World’s Biggest Start-up’, Adam Lashinsky,
Fortune Magazine, 23 May 2011
3
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แก่นแท้ของผู้จัดการ:
ไม่ใช่เรื่องตำ�แหน่งหรือทักษะ
แต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบ
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นี่คือแกนหลักของสิ่งที่เราเรียกกันว่าการบริหารจัดการ เทคนิควิธี
จะเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับบทบาทหน้าที่ วันนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้
เป็น ‘ผู้บูรณาการ’ หน้าที่ทางธุรกิจมากมายหลายอย่าง และพอวันรุ่งขึ้น
กลับได้รับมอบหมายให้เจาะจงอยู่เพียงหน้าที่เดียว โครงการหนึ่งอาจ
ต้องการให้คณ
ุ ควบคุมดูแลทีมงานข้ามชาติทมี่ สี มาชิกอาศัยอยูห่ ลากหลาย
เขตเวลา จะประชุมหารือกับพวกเขาได้ก็แต่เพียงผ่านการประชุมทาง
วีดิทัศน์เพื่อให้ทันเส้นตายที่ใกล้เข้ามา อีกโครงการหนึ่งอาจจะต้องการให้
คุณไปหาเพื่อนร่วมงานมาสักห้าคน พาเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง แล้วจัด
เตรียมแผนงานล่วงหน้าสองปี ช่วงวิกฤตหนึ่งอาจต้องการการฟื้นฟูธุรกิจ
เดิมทีม่ ขี นาดใหญ่ให้กลับมาแข็งแกร่งขึน้ อีกครัง้ หรืออีกกรณี อาจต้องการ
ให้คุณเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่หมดตั้งแต่แรกเลยทีเดียว
เป็นที่คาดหวังว่าผู้น�ำขององค์กรจะเป็นผู้ก�ำหนดกลยุทธ์ เป็นผู้
กล่าวสุนทรพจน์แล้วโน้มน้าวฉุดรัง้ ลูกน้องให้ปฏิบตั ติ ามได้อย่างเต็มก�ำลัง
แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้ฝังตัวอยู่ในระดับต่างๆ ภายใน
องค์กร ที่จะเปลี่ยนแนวความคิดและค�ำพูดเหล่านั้นให้ออกมาเป็นการ
กระท�ำและผลลัพธ์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลผลิตหรืออัตราผลตอบแทน
ทางการเงินจากการลงทุน
โดยสรุป ผู้จดั การได้รบั การคาดหวังให้ทำ� สิ่งต่างๆ มากมาย แม้ใน
ขณะที่เราเองก็สงสัยถึงสิทธิในการด�ำรงอยู่อย่างแท้จริงของพวกเขา การ
ปล่อยข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับการสิ้นสุดต�ำแหน่งผู้จัดการระดับกลาง เหมือนกับการล่มสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในการส่งลูกหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย - รับประกันได้เลยว่าจะเป็นการ
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เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ที่จะเปลี่ยนแนวความคิดและคำ�พูด
ให้ออกมาเป็นการกระทำ�และผลลัพธ์
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เพิ่มระดับความเครียดให้แก่ชนชั้นกลางในวงการวิชาชีพอย่างรุนแรงมาก
กล่าวกันว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะยังคงต้องการผูจ้ ดั การอยู่ แต่มหี ลายคน
กล่าวว่ายุคของผูจ้ ดั การนัน้ จบสิน้ ลงแล้ว และปัจจุบนั สิง่ ทีจ่ ะเข้ามาเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงกับการปฏิบตั กิ ารระดับล่างของธุรกิจก็คอื
ซอฟต์แวร์ โดยระบบการตรวจติดตามต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างทั้งรายงาน
และสื่อเพื่อการน�ำเสนอ และโดยฝ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการแบบ
ค่าจ้างต�ำ่ ซึง่ หาได้จากประเทศทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ผูจ้ ดั การถูกเย้ยหยัน
ว่าเป็นเหมือนผู้ช�ำนาญการทั่วไปซึ่งไม่มีความสามารถเฉพาะทาง เป็นสิ่งมี
ชีวติ ในศตวรรษที่ 20 ทีช่ ว่ งเวลาของพวกเขาได้ผา่ นพ้นไปแล้ว อนาคตเป็น
ของผูส้ ร้างสรรค์และผูบ้ กุ เบิก ไม่ใช่ไดโนเสาร์ทคี่ รัง้ หนึง่ เคยท�ำให้ทกุ สิง่ ทุก
อย่างเดินหน้าอีกต่อไปแล้ว
มีหลักฐานที่สนับสนุนมุมมองนี้ด้วยว่า ผู้บริหารระดับสูงในช่วงไม่
นานมานี้ได้ฉกฉวยผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้เงินกู้ด� ำเนิน
ธุรกิจมาให้รางวัลพวกตัวเองด้วยแผนการปันผลตอบแทนที่มีจ�ำนวน
มากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ขณะที่ผู้จัดการระดับกลางยังเห็นเงินเดือนของ
พวกตัวเองนิ่งสนิท เป็นเวลานานมาแล้วที่เชื่อกันว่าการได้เป็นผู้บริหาร
ระดับกลางถือเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่จะก้าวไปยังระดับ
สูงได้ แต่น่นั ไม่จริงอีกต่อไปแล้ว ทุกวันนี้ แม้หลังจากมีประสบการณ์ใน
ฐานะผู้จัดการระดับกลางมาหลายปีแล้วก็ตาม ก็ไม่แปลกที่จะเห็นงาน
ต�ำแหน่งสูงถูกคว้าไปโดยอดีตทีป่ รึกษาทางธุรกิจหรือบัณฑิตระดับปริญญา
โทด้านการบริหารจัดการรุ่นหนุ่มสาว
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แต่มบี างอย่างทีน่ า่ รังเกียจเกีย่ วกับความคิดทีล่ ดค่าความเป็นมนุษย์
ที่ว่า ในไม่ช้าบริษัทจะประกอบไปด้วยทีมงานฝ่ายคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับ
ผู้บริหารซึ่งบริหารจัดการกันเองโดยไม่มีใครอื่นระหว่างกลาง ความจริง
แล้ว ประเด็นทีว่ า่ นีต้ งั้ อยูบ่ นความคิดอันล้าหลังของผูจ้ ดั การคนทีอ่ ลั เฟรด
แชนด์เลอร์ (Alfred Chandler) นักประวัติศาสตร์ธุรกิจคนส�ำคัญ ระบุ
เอาไว้ในหนังสือชื่อ The Visible Hand ที่ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1977 นั่นเอง
ในการวิเคราะห์อนั ยอดเยีย่ มเรือ่ งการเจริญเติบโตของบริษทั อเมริกนั ตัง้ แต่
ช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 แชนด์เลอร์ถือว่าบทบาทการประสาน
งานในส่วนกลางเป็นของผูจ้ ดั การระดับกลาง ในด้านหนึง่ ถ่ายทอดข่าวสาร
ข้อมูลไปมาระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในสายการผลิต และอีกด้านหนึ่ง
ขับเคลือ่ นประสิทธิภาพด้านการท�ำงานในระบบทีอ่ อกแบบมาโดยผู้บริหาร
ซึ่งท�ำให้เกิดสิ่งต่างๆ อย่างเช่น หน่วยงานขายที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
การตั้งราคาที่ต�่ำลง และช่องทางการกระจายสินค้าที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
เทคโนโลยีได้สร้างระบบซึง่ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และถูกกว่ามนุษย์
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ หล่านัน้ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่เช่นเดียวกับระบบทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลาย
บริษัทก็ได้ตอบสนองโดยการพัฒนาความต้องการที่แตกต่างออกไปอีก
บริษทั ต่างๆ ในปัจจุบนั ซับซ้อน และปรับตัวมากขึน้ กว่าโครงสร้างตามล�ำดับ
ชั้นขนาดใหญ่อย่างที่แชนด์เลอร์บรรยายไว้ และในโครงสร้างแบบนี้ ผู้
จัดการได้รับการคาดหวังให้ท�ำมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง ส�ำหรับความสามารถ
ของเทคโนโลยีทั้งหมดนั้น ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มนั ยังท�ำไม่ได้ มันไม่
อาจให้ภาพทีช่ ดั เจนของการด�ำเนินงานจากล�ำดับบนสุดถึงล�ำดับล่างสุดแก่
ผู้บริหารระดับสูงได้ มันไม่อาจบอกคุณได้ว่าพนักงานขายดีเด่นคนหนึ่ง
รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขหรือคูแ่ ข่งรายหนึง่ ใกล้จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขัน
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แล้ว มันไม่อาจรับมือค�ำร้องเรียนที่เข้ามาก่อกวน หรือตั้งเป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ให้ได้
วิกฤตการเงินโลกซึ่งเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2008 เปิดเผยให้เห็นว่า
ผูบ้ ริหารรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กรของพวกเขาน้อยเพียงใด ความ
เชื่อถือศรัทธาที่มากเกินไปในแบบจ�ำลองทางการเงินและระบบความเสี่ยง
ซึ่งค�ำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ท�ำให้พวกเขาพลาดสิ่งที่ผู้จัดการที่มีความรับ
ผิดชอบสักคนจะสามารถบอกพวกเขาได้ อย่างเช่น ในระดับการค้าปลีก
พวกเขาก�ำลังปล่อยสินเชือ่ มากเกินไปให้กบั คนทีไ่ ม่อาจจ่ายคืนได้เลย และ
ประเมินความเสี่ยงของพวกเขาผิดพลาดไป
บริษัทและผู้น�ำของบริษัทยังคงต้องพึ่งพาบรรดาผู้จัดการเพื่อที่จะ
บอกพวกเขาว่าอะไรก�ำลังเกิดขึน้ และเพือ่ ให้บริหารจัดการวิกฤตทีไ่ ม่ได้คาด
คิดไว้ทเี่ กิดขึน้ ไม่รจู้ บซึง่ เกิดขึน้ อยูใ่ นองค์กร ผูจ้ ดั การในปัจจุบนั ได้รบั การ
คาดหวังให้เป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างว่องไว สามารถจัดการ
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่
ว่ า ที่ ใ ดและเมื่ อ ใดก็ ต าม ความท้ า ทายของการบริ ห ารจั ด การมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่พวกเขายังคงมีความส�ำคัญอย่างที่เคยเป็นมา
สตีเฟน สเปียร์ (Steven Spear) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และผู้เขียนหนังสือเรื่อง The HighVelocity Edge เสนอการเปรียบเทียบที่น่าเชื่อตามสองประการ ระหว่าง
ธุรกิจกับกองทัพและกับร่างกายมนุษย์ ส�ำหรับความซับซ้อนของการท�ำ
สงครามยุคใหม่ กองทัพยังคงต้องการทหารชั้นประทวนและทหารที่ท�ำ
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หน้าที่ประสานเชื่อมโยงระหว่างนายพลกับพลทหาร โดยปริยายเราอาจ
กล่าวได้ว่าร่างกายมนุษย์ก็มีชั้นของฝ่ายจัดการระดับกลางของตัวเองซึ่ง
ประสานการท�ำงานของบรรดาเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ กับสมอง
การสือ่ สารโดยตรงระหว่างเซลล์และสมองทีไ่ ร้ตวั กลางจะไม่ใช่หมายถึงแค่
โครงสร้างของการประสานงานที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพต�่ำกว่าอีกด้วย
เฟรด ฮัสสัน (Fred Hassan) ประธานบริษัทบอชแอนด์ลอมบ์
(Bausch & Lomb) และผู้บริหารด้านเภสัชกรรมผู้มีประสบการณ์สูง ได้
เขียนไว้ว่า ‘ผู้จดั การที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
ของบริษัทมากที่สุดจะเป็นคนเดียวกับที่ซีอีโอใช้เวลาร่วมด้วยน้อยที่สุด
บุคคลที่ผมพูดถึงนี้คือบรรดาผู้จัดการระดับล่างสุด อย่างเช่น หัวหน้า
งานระดับปฏิบัติการ ผู้น�ำของฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือทีมพนักงานขาย
ผู้จัดการในร้านอาหารที่มีหลายสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์’ เขา
ชี้ให้เห็นประเด็นว่าเป็นผู้จัดการระดับล่างสุดเหล่านี้ที่ 'ต้องจูงใจและ
ส่งเสริมให้ก�ำลังใจเหล่าผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ ผู้สร้างและ
ผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือมอบบริการให้แก่ลูกค้า’ 4
อาจเป็นตัวผู้บริหารระดับซีอโี อทีเ่ ป็นผู้ทที่ ำ� ให้ตวั เองเป็นศูนย์กลาง
ของความสนใจ แต่เป็นตัวผู้จัดการที่เป็นผู้ด�ำเนินกลยุทธ์ของบริษัท
ฮัสสันแนะน�ำว่าซีอีโอควรท�ำมากกว่าบริหารจัดการด้วยการเดินไปรอบๆ
เท่านั้น เขาเสนอแนะให้บรรดาซีอีโอลงไปท�ำงานคลุกคลีเคียงข้างกับ
‘The Frontline Advantage’, Fred Hassan, Harvard Business Review, May
2011
4
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เป็นตัวผู้จัดการที่เป็น
ผู้ดำ�เนินกลยุทธ์ของบริษัท
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ผูจ้ ดั การด้วยเลย เพือ่ ให้แน่ใจว่าพวกเขาท�ำงานกันอย่างเต็มความสามารถ
ยิ่งบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมาใน
ประวัตศิ าสตร์ ซีอโี อก็ต้องท�ำงานในองค์กรของตนเองในระดับทีต่ ำ�่ กว่าลง
ไปด้วย พวกเขาต้องค้นหาตัวผูจ้ ดั การทีส่ ามารถเป็น ‘ตัวขับเคลือ่ นทีม่ คี วาม
กระตือรือร้น’ มาให้ได้ หาคนในบริษทั ทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะท้าทายวิธกี าร
เก่าๆ และหาค�ำตอบให้กบั สิ่งใหม่ๆ ด้วยเหตุผล แผนกลยุทธ์ท่ดี ีที่สุดจะ
ล้มเหลวด้วยซ�้ำหากผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้น�ำไปปฏิบัติให้ส�ำเร็จไม่
ได้รับแรงผลักดันหรือไม่ได้รบั ทรัพยากรที่จะท�ำสิ่งเหล่านั้น
ฮัสสันแนะน�ำว่าซีอีโอควรจะเรียกกลุ่มผู้จัดการระดับล่างสุดทั้ง
หลายในทุกๆ ส่วนปฏิบัติการของตนเข้ามาประชุมร่วมกันและพูดคุยกับ
พวกเขาให้บ่อยเท่ากับที่จะท�ำกับเหล่าลูกค้าหรือทีมงานวางแผนกลยุทธ์
ตอนที่ฮัสสันเป็นซีอีโอของบริษัทเชอริง-พลาว (Schering-Plough) นั้น
ปัญหาทีผ่ ดุ ขึน้ ให้เขาได้เห็นระหว่างการประชุมเหล่านีด้ เู หมือนจะไม่ส�ำคัญ
ในตอนแรก ทีมพนักงานขายในรัสเซียร้องเรียนเรือ่ งขัน้ ตอนอันยาวนานใน
การขอรถส�ำหรับตัวแทนขายรายใหม่ แน่ใจได้เลยว่าเป็นเรื่องของระบบ
ระเบียบอันน่าเบื่อหน่าย แต่ยิ่งเขามองลึกลงไป เขายิ่งพบปัญหาลึกไปกว่า
นั้น พนักงานขายเก่งๆ ไม่อยากขึ้นรถประจ�ำทางไปพบลูกค้า พวกเขาจะ
มองหานายจ้างที่อนุมัติรถให้ได้ในทันที เรื่องรถยนต์ไม่ใช่ประเด็น เป็น
เรือ่ งจริงทีว่ า่ บริษทั ของเขาสูญเสียพนักงานขายมากฝีมอื ให้กบั คูแ่ ข่ง ความ
ไม่พอใจเกี่ยวกับการด�ำเนินการเรื่องรถยนต์คือข้อบ่งชี้ของปัญหาที่กว้าง
กว่าในด้านระบบระเบียบ งานเอกสารที่มากเกินไป กฎระเบียบที่มากเกิน
ไปก�ำลังขัดขวางการเติบโตของบริษัทของเขา ประเด็นง่ายๆ เพียงประเด็น
เดียวนี้ได้จุดประกายให้เกิดการยกเครื่องระบบการด�ำเนินงานของบริษัท
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เชอริง-พลาวในรัสเซียเพื่อท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นผู้ประกอบการ
มากกว่าเดิม และน�ำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว
ไม่มีเทคโนโลยีใดที่เตือนฮัสสันให้เตรียมรับมือกับปัญหาเรื่อง
รถยนต์ของพนักงานขายเลย
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว ผูจ้ ดั การจะอยูร่ อดเพราะสิง่ ทีน่ กั วิจารณ์ของพวกเขา
เห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่สุด นั่นก็คือ มนุษยชาติ ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก วิ่งอย่างเต็มก�ำลังตามหลังความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี มนุษย์ยงั คงเป็นเครือ่ งมือด้านการบริหารจัดการทีส่ ามารถปรับ
ตัวได้มากที่สุดซึ่งผู้บริหารทั้งหลายต่างต้องการ พวกเขาสามารถเรียนรู้
ชี้น�ำ เปลี่ยนแปลง โต้เถียง ค�ำนวณ โน้มน้าว แสดงอารมณ์ และสร้างแรง
บันดาลใจ
ผู้จัดการจะยังคงเป็นที่ต้องการต่อไปเพราะผู้จัดการเป็นผู้ท�ำให้
หัวใจของบริษัทยังเต้นอยู่ได้
ผูจ้ ดั การต้องมีความสามารถพิเศษอันหลากหลาย ในช่วงเวลาต่างๆ
พวกเขาต้องเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้มีความสามารถหลายด้าน
เป็นทัง้ ผูเ้ รียนรูแ้ ละผูส้ อน เป็นทัง้ ผูร้ ว่ มงานและผูป้ ฏิบตั งิ านโดยล�ำพัง เป็น
ทั้งผู้น�ำและผู้ตาม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้จัดการเหล่านั้นว่าจะเรียนรู้อย่างไม่
เลิกราและท�ำตัวเองให้เป็นประโยชน์ ในยุคก่อน ผมอาจจะตั้งชื่อบทแรก
ว่า ‘การบริหารจัดการอาชีพของคุณ’ แต่นั่นจะเป็นการเสนอแนะว่าคุณมี
อ�ำนาจควบคุมมากกว่าความเป็นจริงทีค่ ณ
ุ มีอยู่ สิง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถจัดการคือ
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เป็นที่คาดหวังว่าผู้จัดการจะต้อง
มีความสามารถสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็น
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ตัวคุณเอง เพื่อหวังว่าจะมีอาชีพที่ให้ผลคุ้มค่าตามมา
แนวโน้มหลักอย่างหนึง่ ทีผ่ จู้ ดั การทุกคนควรจะต้องตระหนักถึง คือ
การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแบนราบ ล�ำดับชั้นต่างๆ จะลดน้อยลงและ
เป็นทีค่ าดหวังว่าผูจ้ ดั การจะต้องมีความสามารถสูงขึน้ กว่าทีเ่ คยเป็น เขาจะ
ต้องไม่เพียงบริหารจัดการเท่านัน้ แต่ตอ้ งชีน้ ำ� ด้วย จอห์น คอตเตอร์ (John
Kotter) เขียนไว้ว่า ความเป็นผู้น�ำคือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
เตรียมองค์กรให้พร้อม แล้วจากนั้นก็บริหารจัดการไปโดยที่ต้องจัดการ
รับมือกับความไม่แน่นอนและความบอบช�ำ้ จากสิ่งใหม่ๆ5 เขาให้เหตุผลว่า
เพือ่ น�ำทางไปให้ประสบความส�ำเร็จ ผูจ้ ดั การคนหนึง่ ต้องท�ำสามสิง่ นัน่ คือ
สร้างแนวทางโดยพัฒนาวิสัยทัศน์สู่อนาคตและตกลงใจในวิธีการที่จะไป
ให้ถึงจุดนั้น จัดวางต�ำแหน่งพนักงานโดยสื่อสารและจูงใจคนอื่นๆ ให้เห็น
ว่าที่คุณเสนอนั้นเหมาะสม และท้ายสุด จูงใจและผลักดันคนเหล่านั้นให้
พิชิตอุปสรรคหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง กฎระเบียบที่ยุ่งยาก
หรือการเงิน ซึ่งขวางอยู่ในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไม่มีอะไรในเรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย และต้องการสติปัญญาขั้นสูง
มากเพื่อตัดสินใจในกลยุทธ์ใหม่และสร้างแผนปฏิบัติการ กับทั้งการ
เข้าใจมนุษย์ในระดับสูงเพื่อจะได้นำ� พาคนอื่นๆ ไปด้วยกัน แต่ผู้จัดการ
คนใดที่หวังอยากจะเรียนรู้และปรับปรุงความสามารถพิเศษของตนเอง
ควรกระตือรือร้นที่จะกระโจนเข้าหาความท้าทายที่ยากที่สุด แม้ว่าอาจมี
บางอย่างล่อใจให้อยากตั้งเป้าหมายที่ง่ายลงเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จ
‘What Leaders Really Do’, John P. Kotter, Harvard Business Review, MayJune 1990
5
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โดยง่าย แต่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มากที่สุดก็คือ การรับมือกับปัญหาด้าน
กลยุทธ์ ยุทธวิธี และปัญหาเกีย่ วกับคน ตลอดช่วงเวลาของอาชีพหนึง่ มัน
เป็นประสบการณ์การต่อสูท้ จี่ ะพิสจู น์วา่ ใครเป็นผูท้ คี่ ล่องแคล่วปราดเปรียว
และประสบความส�ำเร็จได้จริง
การบังคับตัวเองให้ปรับตัวแต่เนิ่นๆ ท�ำให้คุณลดการยึดติดอะไร
ก็ตามทีค่ ณ
ุ อาจคิดว่าเป็นจุดแข็งของคุณลง จากการศึกษาเกีย่ วกับผูจ้ ดั การ
ผู้มีศักยภาพสูงซึ่งงานอาชีพของพวกเขาไม่ประสบความส�ำเร็จตามที่คาด
ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม พบว่าพวกเขาท�ำเช่นนัน้ เพราะจุดแข็งในตอนแรก
เช่น ความสามารถด้านเทคนิคหรือพรสวรรค์ด้านการชักจูง ซึ่งท้ายที่สุด
ได้กลายเป็น ‘ข้อบกพร่องร้ายแรง’ ในสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นมากเกินไป
นั่นเอง6 ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน คือผู้ที่ถูกบังคับให้
ดัดแปลงปรับปรุงและเรียนรู้ทกั ษะใหม่ๆ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เพือ่ ขยายข้อจ�ำกัด
ของตนเองและกลายเป็นผูท้ สี่ ามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว กลุม่ หลังนีจ้ ะ
ไม่เพียงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างใหญ่หลวงเท่านั้น แต่พวก
เขายังใคร่ครวญถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาผ่านมาและดึงบทเรียนออกมาจากสิง่ เหล่า
นั้นอีกด้วย แค่ผ่านความบอบช�้ำยังไม่เพียงพอ คุณจะต้องนั่งลงและ
ทบทวนมันเพื่อสกัดเอาข้อเท็จจริงที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ออกมา
ด้วย
ค�ำพูดที่นิยมในปัจจุบนั นี้คอื ‘การมอบหมายภารกิจที่ท้าทาย’ คน
เรามักได้รับค�ำสั่งให้ท�ำงานที่เกินกว่าความสามารถปกติของตนเอง วิธีที่
The Lessons of Experience, M.W. McCall, M.M. Lombardo and A.M. Morrison,
The Free Press, 1988
6
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ตรงไปตรงมาที่จะขอบอกในขั้นตอนนี้กค็ ือ ในฐานะผู้จัดการ คุณควรจะ
เต็มใจให้ตัวคุณเองถูกขยี้จนแหลกเป็นพันๆ ชิ้นโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยรู้
อยู่ว่าการประกอบร่างกายแต่ละชิ้นของคุณเข้าด้วยกันใหม่จะท�ำให้คุณ
แข็งแกร่งขึ้นและดีข้ึนกว่าที่เคยเป็นมา
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงเพือ่ จะจัดการงานอาชีพ
ของใครสักคนเช่นนี้ เพื่อจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โดยรู้อยู่
ว่ามีโอกาสทีจ่ ะเกิดทัง้ ความตกต�ำ่ และความก้าวหน้าอันถาวร และเพือ่ จะมี
ความแข็งแกร่งที่จะน้อมรับค�ำวิจารณ์ประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณ
ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจตนเองอย่างเต็มเปี่ยมและลึกซึ้ง
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บทที่

I

การบริหารจัดการตัวเอง
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บทนี้ประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้าง
•
การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง
•
การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
•
การใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจของตัวเอง
•
การคัดและเลือกรูปแบบการต่อสูเ้ พือ
่ มุง
่ มัน
่ พัฒนาตัวเอง
•
การผลักดันตัวเองให้ประสบความสำ�เร็จ
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ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถามถึงวิธก
ี ารบริหารจัดการคนอืน
่ ขอให้
หยุดสักครู่แล้วถามถึงวิธีการบริหารจัดการตัวคุณเองก่อนจะดีกว่า ถ้าจะ
ว่าไป ตัวเราแต่ละคนต่างก็เป็นองค์กรหนึง่ ในตัวเอง เราเลือกวิธที จี่ ะจัดการ
กับโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นของตัวเราเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วิธีการ
ลงทุนด้านเวลา พลังงาน อารมณ์ และทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าเราจะรับรู้
หรือไม่ก็ตาม เราต่างก็มีบัญชีงบดุลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ผันแปร และงบก�ำไรขาดทุนซึง่ เป็นตัววัดความก้าวหน้า
ของเราเอง เราเลือกได้ว่าจะท�ำงานจนดึกดื่น อดหลับอดนอน เพราะรู้ว่า
ความเหนื่อยล้าเหล่านั้นจะได้รับค่าตอบแทนในวันข้างหน้า เราเลือกที่จะ
กินหรือดื่มมากกว่าที่ควรกินควรดื่ม หรือเลือกที่จะตื่นแต่เช้าเพื่อออกไป
วิ่ง เราเลือกที่จะเป็นคนใจร้อนหรือมีความอดทนสูง ขี้หงุดหงิดหรือใส่ใจ
ห่วงใยคนอื่น เราจะทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่โต๊ะท�ำงานก็ได้ หรือเลือกเล่น
มันตลอดเวลาตอนประชุมก็ได้เช่นกัน
การเข้าใจวิธีบริหารจัดการตัวคุณเองคือจุดเริ่มต้นของการบริหาร
จัดการคนอื่นๆ
36
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ตรวจวัดประสิทธิภาพตัวเอง

ขัน้ ตอนแรกในการบริหารจัดการตัวเองก็คอื ต้องตรวจวัดประสิทธิภาพชีวติ ของตัวคุณเองเสียก่อน
ª • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
แบบฝึกหัด
หยิบกระดาษขึน้ มาหนึง่ แผ่น แล้วจดบันทึกทุกอย่างทีค่ ณ
ุ ท�ำในช่วง
หนึง่ สัปดาห์ลงไป ให้ระบุอย่างชัดเจน บันทึกลงไปว่าคุณตืน่ นอนเวลาไหน
ใช้เวลานานเพียงใดในการแต่งตัว การกินอาหารเช้า และการขับรถไปท�ำงาน
คุณอ่านหนังสือพิมพ์ที่ท�ำงานหรือที่บ้าน ฟังอะไรระหว่างการเดินทาง เมื่อ
ไปถึงที่ท�ำงานแล้ว คุณเริ่มต้นวันอย่างไร วางแผนการท�ำงานหรือไม่ หรือ
ว่าคุณคอยรับมือต่อเมื่องานใกล้ถึงจุดวิกฤตสุดท้ายเสมอ คุณคอยเปิดดู
อีเมลตลอดเวลา หรือเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยตรวจดูทุกๆ สองชั่วโมงแทน
คุณปฏิบัติตัวอย่างไรระหว่างการประชุม คุณจดบันทึกเนื้อหาการประชุม
บ้างหรือไม่ คุยกับใครบ้างและคุยยาวแค่ไหน คุณกินอะไรเป็นอาหารกลาง
วัน ใช้เวลาในการกินอาหารกลางวันนานแค่ไหน เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดอยู่
ตรงหน้าคุณแล้ว ให้ถามตัวเองสองค�ำถาม ค�ำถามแรกคือ คุณใช้เวลาได้
คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง ค�ำถามที่สองคือ คุณจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหน
บ้างเพื่อจะท�ำให้มั่นใจว่าคุณท�ำสิ่งส�ำคัญที่สุดทุกเรื่องอย่างเต็มความ
สามารถของคุณ
ª • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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วอร์เรน เบนนิส (Warren Bennis) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเป็นผูน้ �ำ
อธิบายถึงความส�ำคัญที่การคิดทบทวนไตร่ตรองดังกล่าวนั้นมีบทบาทใน
ชีวิตการเป็นผู้จดั การ
การคิ ด ทบทวนไตร่ ต รองเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมาเป็ น
วิถีทางในการใช้เทคนิคการสนทนาของโสคราตีส (Socratic dialogue)
กับตัวเราเอง ตั้งค�ำถามที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อจะได้ค้นพบ
ความจริงของตัวคุณเองและการด�ำเนินชีวติ ของคุณ ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไร
ขึ้น ท�ำไมถึงเกิด แล้วมีผลกับตัวเราอย่างไร มีความหมายกับเราอย่างไร
ด้วยวิธีนี้ คนเราจะหาพบว่าความรู้ที่ตนเองต้องการนั้นอยู่ที่ไหนและ
ฉวยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ หรือกล่าวให้ตรงมากขึ้นก็คือ จะรื้อฟื้นสิ่งที่
ตนเองเคยรู้มาก่อนแต่ลืมเลือนไปแล้วให้กลับคืนมา และกลายเป็นดั่ง
วาทะของเกอเธ่ (Goethe)1 ที่ว่า (เป็น) ค้อนมากกว่าเป็นทั่ง
หากคุณอยากเปลี่ยนแปลง คุณจ�ำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนลงไปเลย
คอยเฝ้าสังเกตและบริหารจัดการตนเองเสมือนว่าตัวคุณเป็นกระบวนการ
การผลิตซึ่งผลผลิตที่ออกมานั้นก็คือความส�ำเร็จของตัวคุณเอง ถ้าคุณ
อยากจะเลิกบุหรี่ แค่ทำ� ตามความตัง้ ใจจริงยังไม่เพียงพอ ความตัง้ ใจอย่าง
เดียวให้ผลน้อยมาก คุณจ�ำเป็นต้องระบุให้ชดั เจนไปเลยว่าคุณรู้สึกอยาก
สูบบุหรีเ่ วลาไหนมากทีส่ ดุ แล้ววางแผนว่าท�ำอย่างไรจึงจะผ่านช่วงเวลานัน้
ไปให้ดีท่สี ุด คุณต้องเพ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาอันยั่วยวนใจและหาทาง
เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ณ ช่วงเวลาเหล่านั้น ถ้าการดื่มกาแฟยามเช้าคือ
1

38

On Becoming a Leader, Warren Bennis, Basic Books, 1989, p. 56

Philip Delves Broughton

ระบุสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมใดๆ
ที่คุณอยากเปลี่ยน
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สิ่งกระตุ้นให้คุณกระหายอยากจะสูบบุหรี่แล้วละก็ ให้งดกาแฟเสีย ถ้ามี
เพือ่ นร่วมงานทีม่ กั ชอบดึงตัวคุณออกไปพักสูบบุหรีต่ รงโถงทางเดินในช่วง
เวลาสายๆ ก�ำลังจะเดินมาหา ให้พยายามหลบหน้าไปก่อน เคล็ดลับก็คือ
ให้ระบุสงิ่ กระตุ้นพฤติกรรมใดๆ ทีค่ ณ
ุ อยากจะเปลีย่ น ไม่ว่าสิง่ กระตุ้นนัน้
จะเป็นคนหรือบริบทแวดล้อมก็ตาม จากนั้นให้ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่ง
เหล่านัน้ เสีย เพียงเท่านีค้ ณ
ุ ก็จะสามารถสร้างนิสยั ใหม่ๆ ทีด่ กี ว่าเดิมได้แล้ว
เพือ่ ให้เห็นวิธกี ารดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ จริง ลองพิจารณาเรือ่ งของมูลนิธิ
ดีแลนซีย์ สตรีต (Delancey Street Foundation) เป็นตัวอย่าง มูลนิธิ
อันยอดเยี่ยมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในเมืองซานฟรานซิสโกช่วงทศวรรษ 1970
เพื่อช่วยเหลือคนที่มีสถานภาพต�่ำลงไปจากชนชั้นล่างของสังคม เช่น พวก
หัวขโมย คนติดยา โสเภณี และอาชญากร หลายคนมีประวัตอิ าชญากรรม
ยาวเหยียดและส่วนมากเป็นคนไร้บ้านมานานหลายปี ที่มูลนิธิดีแลนซีย์
สตรีตนีไ้ ม่มพี วกนักบ�ำบัดอยูเ่ ลย ทีน่ นั่ คนทีจ่ ะคอยช่วยเหลือคุณเป็นเพียง
คนที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูซึ่งมาอาศัยที่นี่ก่อนคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
มูลนิธิดีแลนซีย์สตรีตต้องการให้คนในมูลนิธิช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
ให้ท�ำงานร่วมกัน ท�ำอาหารและท�ำความสะอาดด้วยกัน รวมถึงคอยเฝ้า
จับตามองพฤติกรรมของกันและกัน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่กลับไป
ท�ำตัวเลวร้ายแบบเดิมอีก ‘พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ตกอยู่ในจุดต�ำ่ สุดของ
ชีวิตที่สุดแล้ว’ มีมี ซิลเบิร์ต (Mimi Silbert) ประธานและซีอโี อของมูลนิธิ
นี้กล่าว ‘พวกเขาเกรี้ยวโกรธและสิ้นหวัง...และเกลียดทุกๆ คน พวกเขา
เกลียดกันเอง แล้วก็เกลียดตัวเองด้วย แต่ส�ำหรับเราแล้วมันไม่ส�ำคัญว่า
พวกเขาท�ำอะไรมาก่อน เรารับผูค้ นทีค่ นอืน่ ๆ ต่างก็คดิ ว่าเป็นคนไม่เอาถ่าน
เอาไว้...กฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวของเราคือ พวกเขาต้องอยากจะเปลีย่ นแปลง
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ตัวเองมากพอ’2 ด็อกเตอร์ซลิ เบิร์ตไม่ยอมรับข้อแก้ตัวใดๆ อีกจากบรรดา
คนที่มายังมูลนิธิดีแลนซีย์ สตรีต และเพียงตอกย�้ำว่าพฤติกรรมใหม่ๆ
ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่พฤติกรรมในอดีต ไม่มีการ
เทศนาสัง่ สอน หรือการกล่าวยกยอ หรือการเรียกตัวมาพบโดยถืออารมณ์
เป็นใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นผลต่อพฤติกรรมมากเท่ากับการกระตุ้น
หนุนเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้นแค่
เพียงสองสามอย่าง
การจะระบุว่าพฤติกรรมใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณ
เป็นใคร ที่ดีแลนซีย์ สตรีต ปัญหาใหญ่ท่สี ุดคือความเห็นแก่ตัวและการ
ต่อสู้เผชิญหน้ากัน พวกนักเลงมักเข้ามาด้วยความหวาดระแวงและ
เกรี้ยวกราด พร้อมระเบิดอารมณ์และทะเลาะวิวาทตลอดเวลาหากถูกดู
หมิ่นแค่เพียงนิดเดียว การแก้ปัญหาก็คือ ท�ำให้ผู้อาศัยแต่ละคนมีส่วนรับ
ผิดชอบต่อความส�ำเร็จของผู้อาศัยคนอื่นๆ และจากนั้นก็ขอให้ทุกคน
คัดค้านต่อต้านทุกการกระท�ำของใครก็ตามที่ล่วงละเมิดความสงบของ
ผู้อื่นด้วย
แม้เพิง่ อยูท่ มี่ ลู นิธไิ ด้เพียงสัปดาห์เดียว คุณก็จะได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบคนทีเ่ พิง่ เข้ามาใหม่ นับจากนัน้ จะไม่มกี ารถามคุณอีกเลยว่าคุณ
เป็นอย่างไรบ้าง แต่จะมีการถามว่าทีมของคุณเป็นอย่างไรบ้างแทน

‘The Mimi Silbert Story’, Jerr Boschee and Syl Jones, The Institute for Social
Entrepreneurs, 2000
2
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หลังจากขอให้ผู้อาศัยเฝ้าระวังการฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้อาศัยคน
อื่นๆ และช่วยกันต่อต้านบุคคลเหล่านั้นได้แล้ว ด็อกเตอร์ซิลเบิร์ตก็
พยายามท�ำเรื่องอีกสองเรื่องให้ส�ำเร็จ คือ บังคับให้ผู้อาศัยบรรเทาความ
รุนแรงในการใช้ค�ำพูดและการอภิปรายปรึกษาหารือกัน และท�ำให้พวกเขา
รับผิดชอบซึ่งกันและกันได้3 พวกเขาเริ่มปฏิบัติตัวเหมือนเป็นครอบครัว
ขยายครอบครัวหนึง่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ขณะเดียวกันก็พฒ
ั นา
ความเป็นอิสระไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ นื่ ให้ตนเองด้วยการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
มีเรื่องต่างๆ อีกมากมายที่มูลนิธิอย่างดีแลนซีย์ สตรีตอาจท�ำได้
แต่ทนี่ กี่ ลับเลือกสนใจในเรือ่ งพฤติกรรมเพียงสองอย่าง พร้อมทัง้ ค้นหาวิธี
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนัน้ ๆ ด้วย เพราะเชือ่ ว่ามันจะส่งผลต่อลักษณะนิสยั
อย่างมากและรวดเร็วต่อเนื่องกันไป หากคุณจะกระท� ำการตรวจวัด
ประสิทธิภาพของตัวคุณเอง คุณต้องถามตัวเองว่าอะไรคือพฤติกรรมสอง
อย่างที่หากเปลี่ยนแล้วจะส่งผลดีที่สุดต่อชีวิตและการท�ำงานของตัวคุณ
จากนั้นก็มุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมทั้งสองนั้น ไม่ต้องเลือกพฤติกรรม
มายีส่ บิ อย่างหรอก เพราะมันจะล้มเหลวแน่ ให้เลือกมาแค่สองอย่างเท่านัน้
เขียนบันทึกพฤติกรรมในปัจจุบนั ของคุณออกมาก่อนแล้วจึงสร้างแนวทาง
ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว

Influencer: The Power to Change Anything, Kerry Patterson, Joseph Grenny,
David Maxfield, Ron McMillan and Al Switzler, McGraw-Hill, 2007
3
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การมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้

เรามักนิยามคนมองโลกในแง่ดอี ย่างผิดๆ ว่าเป็นพวกมีมมุ มองชีวติ
ในด้านบวก แต่จะถูกต้องกว่านี้หากคิดว่าพวกเขาเป็นคนที่มองโลกด้วย
ทัศนคติที่ถูกต้อง เมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในชีวิต พวกเขาจะคิดทบทวน
ว่าท�ำไมมันถึงเกิดขึน้ และจะท�ำอะไรได้บา้ ง พวกเขาเข้าใจดีวา่ ตัวเองสามารถ
ควบคุมและไม่สามารถควบคุมอะไรได้บ้าง ท�ำตามนั้นแล้วก้าวต่อไป
ในโลกธุรกิจมักสอนกันเรือ่ งแบบจ�ำลองการควบคุมอันมีประสิทธิภาพ แบบจ�ำลองนี้น�ำเสนอการควบคุมสามส่วนซึ่งเหมือนกันทั้งในธุรกิจ
และในการใช้ชวี ิต
 ส่วนที่คุณสามารถท�ำอะไรบางอย่างได้แน่นอน และคุณ
ควรท�ำ
 ส่วนที่คุณต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นๆ ในกรณีนี้ คุณอาจต้อง
พยายามชักจูงและโน้มน้าวให้พวกเขาท�ำตามที่คุณต้องการ
แต่คุณต้องไม่ไปบังคับคนเหล่านั้น คุณไม่มีอ�ำนาจควบคุม
แบบเบ็ดเสร็จต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
 ส่วนที่ทั้งหมดที่คุณสามารถท�ำได้คือการตอบสนอง คุณไม่
สามารถควบคุ ม สภาพดิ น ฟ้ า อากาศ หรื อ อั ต ราดอกเบี้ ย
ธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ม หภาค หรื อ ก้ า วย่ า งของการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี แต่อยูท่ ตี่ วั คุณว่าจะสามารถตอบ
สนองได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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ผูจ้ ดั การทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงจะมีมมุ มองต่อทัง้ สามส่วนนีใ้ นชีวติ ของ
ตนอย่างชัดเจน พวกเขาจะไม่มวั ไปเสียเวลาเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ที่ตนเองเพียงแค่สามารถตอบสนองได้เท่านั้น นั่นเป็นหน้าที่ของพวกจู้จี้ขี้
บ่นในส�ำนักงาน แต่พวกเขาจะท�ำในส่วนที่ตนสามารถควบคุมได้อย่างสุด
ความสามารถ และพยายามพัฒนาความสามารถด้านการชักจูงและโน้มน้าว
เพื่อท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้สำ� เร็จเสร็จสิ้น
เฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford) ได้สรุปปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจกับ
การท�ำงานโดยกล่าวว่า ‘ไม่ว่าคุณคิดว่าตัวเองท�ำได้หรือคิดว่าตัวเองท�ำไม่
ได้ คุณก็คดิ ถูกทัง้ นัน้ ’ เขาไม่ได้ก�ำลังเสนอแนะความเชือ่ ตามสติก๊ เกอร์ตดิ
กันชนท้ายรถแบบปัญญาอ่อน ทีว่ ่าใครๆ จะท�ำอะไรๆ ก็ได้ทงั้ นัน้ หากพวก
เขาก้มหน้าก้มตาท�ำไป ตรงกันข้าม เขาก�ำลังบอกว่าคุณควรเริ่มงานยากๆ
ชิ้นใดก็ตามด้วยการระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าอะไรที่คุณท�ำได้และท�ำไม่ได้
จากนั้นก็ตกลงใจหาวิธีท�ำในสิ่งที่สามารถท�ำได้ก่อน กระบวนการในการ
ระบุให้ชดั เจนเป็นล�ำดับแรก จากนั้นวางแผนหาวิธีการ แล้วลงมือท�ำอย่าง
มั่นใจเพื่อให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นี้ คือสิ่งที่เขาเจตนาสื่อถึงจากค�ำ
กล่าวที่ว่า ‘คิดว่าตัวเองท�ำได้ หรือคิดว่าตัวเองท�ำไม่ได้’ ทัศนคติที่ถูกต้อง
รวมเข้ากับการตัง้ เป้าหมายทีด่ เู ป็นไปได้จริงคือค�ำนิยามความส�ำเร็จของเขา
แม้ความลังเลหรือความคลางแคลงใจเพียงเศษเสีย้ วก็อาจกลายเป็น
ความเสียหายอันใหญ่หลวงได้ ดังค�ำกล่าวด้านการจัดการบทหนึง่ ว่าไว้ ‘99
เปอร์เซ็นต์สร้างปัญหา 100 เปอร์เซ็นต์สร้างความส�ำเร็จ’4 การทุ่มเทท�ำงาน
4
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แยกงานออกเป็นส่วนๆ
ตรงจุดที่คุณจะจัดการได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือ
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ตามความตัง้ ใจมัน่ อย่างเต็มทีท่ ำ� ให้ทกุ อย่างส�ำเร็จได้งา่ ยดาย เมือ่ เทียบกับ
การท�ำงานตามความตั้งใจเพียงแค่ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความ
ขัดแย้งและความล่าช้าทุกชนิด ลองนึกถึงคนทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวคุณซึง่ เป็นพวก
ทีต่ งั้ ใจแน่วแน่ในการรับภาระหน้าทีส่ �ำคัญสองอย่างอย่างเต็มตัว ซึง่ อาจจะ
เป็นหน้าที่การงานกับครอบครัวของพวกเขาก็ได้ จากนั้นลองพิจารณาคน
ทีถ่ กู ดึงไปท�ำอะไรสารพัดอย่างแตกต่างกัน เนือ่ งเพราะพวกเขาไม่เคยตัง้ ใจ
มั่นที่จะรับภาระในเรื่องใดอย่างเต็มที่เลย
ดังนั้น ในส่วนของการตรวจวัดประสิทธิภาพเบื้องต้น ให้คุณแยก
งานออกเป็นส่วนๆ ตรงจุดที่คุณจะจัดการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้คน
อื่นช่วยเหลือ แล้วเริ่มลงมือจากจุดนั้น งานจะท�ำให้เกิดงานเพิ่มขึ้น ก็
เหมือนกับการออกก�ำลังกาย ยิ่งคุณท�ำมากเท่าไร ก็จะยิ่งอยากท�ำมากขึ้น
เท่านั้น เนื่องจากความส�ำเร็จเล็กๆ แต่ละครั้งจะกลายเป็นแรงผลักดันให้
เกิดความต้องการเพิม่ มากขึน้ อีก ให้คณ
ุ จัดท�ำรายการกิจวัตรประจ�ำวันกับ
ภารกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทงั้ หมดแยกต่างหากจากกัน แล้วพิจารณาว่างานไหน
บ้างทีค่ ณ
ุ ควรจะเริม่ ท�ำก่อน งานไหนทีค่ ณ
ุ ควรจะตัดออกจากชีวติ และงาน
ไหนที่คุณควรท�ำต่อไปให้มากขึ้นหรือน้อยลง
การจัดระเบียบ

ลิ ว วาสเซอร์ แ มน (Lew Wasserman) บุ ค คลส�ำ คั ญ แห่ ง
ฮอลลีวูด เริ่มต้นท�ำงานครั้งแรกด้วยการเป็นตัวแทน เขาเคยรออยู่ใน
ส�ำนักงานจนกระทัง่ พนักงานทุกคนกลับบ้านไปจนหมด จากนัน้ ก็ออกเดิน
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ส�ำรวจดูว่าพนักงานคนไหนทิ้งเศษกระดาษไว้บนโต๊ะหรือไม่ ถ้าพบ เขาจะ
เก็บไปทิ้งลงถังขยะ เพราะเขามองว่าโต๊ะท�ำงานที่รกไม่เป็นระเบียบนั้น
บ่งบอกถึงจิตใจอันวุ่นวายสับสน
การจัดระบบส่วนบุคคลถือเป็นกระบวนการการลดความอุย้ อ้ายให้
กับธุรกิจ ทุกคนต้องการสิ่งนี้และรู้ถงึ วิธีที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ แต่
เราก็ยังคงรอคอยให้มกี ลไกใหม่ๆ หรือระบบที่ให้ความมั่นใจว่าวิธีการจะ
ง่ายขึ้น แบบเปลี่ยนจากสมุดออแกไนเซอร์ฟิโลแฟกซ์ (Filofax) เป็น
โทรศัพท์มอื ถือไอโฟน (iPhone) แต่ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อเรารู้วิธีลดน�้ำหนัก
ว่า ให้กินให้น้อยลงและออกก�ำลังกายให้มากขึ้น เราก็รู้หลักส�ำคัญของ
ความสามารถในการผลิตส่วนบุคคลเช่นกัน นั่นคือ ท�ำให้ส�ำเร็จมากขึ้น
ด้วยการท�ำน้อยลง (Do more by doing less) ฟังดูคล้ายวิถีแห่งเซน
แต่แนวคิดนั้นกลับเรียบง่าย อาชีพในวงการธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ
สูงสุดคืออาชีพที่ได้รับการใส่ใจมากเป็นพิเศษ อาชีพเหล่านี้ไม่ใช่ที่รวม
ของความไม่ลงรอยกันของพันธกรณีทมี่ คี วามขัดแย้ง เส้นตายทีเ่ หลือวิสยั
จะท�ำได้ และเล่ห์อุบายทางการเมือง แต่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการที่
ปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพดีขึ้นโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว
หลังจากสตีฟ จ๊อบส์กลับมารับต�ำแหน่งซีอีโอเมื่อปี ค.ศ. 1997
เป้าหมายความส�ำเร็จของบริษัทแอปเปิลอาจลดลงจนเหลือเพียงอย่าง
เดียว นั่นคือการท�ำเรื่องยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย ส� ำหรับบริษัทที่
ใหญ่มากขนาดนี้ สายการผลิตของบริษัทแอปเปิลภายใต้การดูแลของ
จ๊อบส์ก็ยังคงมีขนาดเล็กอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแมค (Mac)
ไอพ็อด (iPod) ไอโฟน (iPhone) ไอแพด (iPad) และไอทูนส์ (iTunes)
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โดยในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้น ความคิดและ
จุดมุ่งหมายอันชัดเจนของจ๊อบส์ได้สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายของเขา ซึ่ง
เป็นกางเกงยีนกับเสื้อคอเต่าสีด�ำ รถยนต์ ที่ต้องเป็นรถยนต์ของเยอรมัน
และเป็นสีเงินเสมอ แม้กระทัง่ พวกเครือ่ งใช้ในครัวเรือนก็เช่นกัน ครัง้ หนึง่
จ๊อบส์เคยบรรยายถึงวิธีการในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าของเขา เขากับ
ครอบครัวไม่ชอบเครือ่ งซักผ้าของบริษทั อเมริกนั จึงใช้เวลาถึงสองสัปดาห์
ระหว่างมื้อเย็นหารือกันในเรื่องนี้ ถกเถียงทั้งเรื่องรูปลักษณ์ การท�ำงาน
การใช้น�้ำ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จนสุดท้ายจึงตัดสินใจซื้อ
เครื่องใช้ในครัวเรือนจากบริษัทมีเลอ (Miele)5 ซึ่งเป็นบริษัทจากเยอรมนี
ลองคิดดูสิว่าคุณขจัดสิ่งรบกวนออกจากชีวิตได้มากมายแค่ไหน หากคุณ
สามารถจดจ่อคร�่ำเครงอยู่แต่กบั การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า
ส�ำหรับพวกเราส่วนใหญ่ ชีวิตแต่ละวันก็เหมือนการเล่นเกมตีหนู
จากท่อ เราจัดการกับปัญหาต่างๆ ต่อเมือ่ มันปรากฏขึน้ มา ด้วยหวังว่าเมือ่
ตีมันแรงๆ ด้วยแรงที่เหมาะสมครั้งหนึ่งแล้วจะแก้ปัญหาได้สำ� เร็จ แต่ก็
กลัวไปด้วยว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรือปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆ
เราเรียกภาวะนีว้ า่ การท�ำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ดูเหมือนว่าความ
คิดเห็นที่ต่างกันอย่างส�ำคัญระหว่างคนที่เลือกมุ่งเน้นกับการท�ำงานเพียง
อย่างเดียวกับคนที่ทำ� งานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องที่ยากจะ
เข้าใจ แต่ละฝ่ายต่างก็อ้างว่าวิธีของตนก่อให้เกิดผลดีมากกว่า

‘Steve Jobs: The Next Insanely Great Thing’, Gary Wolf, Wired, February
1996
5
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเชิงวิชาการเสนอแนะว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการท�ำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันกับผลิตภาพจะมีลกั ษณะเป็น
ตัวยู (U) กลับหัว การท�ำงานพร้อมกันหลายๆ อย่างแค่เพียงเล็กน้อยจะ
ช่วยเพิม่ ผลผลิตได้ แต่หากเราถึงจุดทีเ่ ริม่ หยุดนิง่ ไม่กา้ วหน้าและยังท�ำงาน
หลายๆ อย่างพร้อมกันมากเกินไป ปริมาณงานที่ท่วมท้นกับทั้งมีความ
สัมพันธ์ให้จัดการอีกมากมายจะท�ำให้เราท�ำงานได้ช้าลง เราจึงควรใช้วิธี
การเลือกซื้อเครื่องซักผ้าของจ๊อบส์ คือเลือกปัญหาขึ้นมาหนึ่งอย่าง แก้ไข
ปัญหานั้นให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงค่อยเดินหน้าแก้ปัญหาอื่นต่อไป
คนที่จะย้ายบ้านมักวาดฝันอย่างเดียวกัน นั่นคือรถบรรทุกจะแค่
ขนข้าวของทั้งหมดของพวกเขาหายวับไปกับสายตา แล้วพวกเขาจะได้เริ่ม
ต้นชีวิตใหม่ มีผู้จัดการคนไหนที่ไม่อยากได้ความรู้สึกเบาสบายใจอย่าง
ยากจะอธิบายแบบนั้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักอย่างสบายใจ โต๊ะ
ท�ำงานสะอาดๆ ปัญหาเดิมๆ ที่แก้ไขได้ในที่สุด และมีแต่โอกาสใหม่ๆ ที่
รออยู่เบื้องหน้า
วาสเซอร์แมนได้พยายามสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยการจัดเก็บโต๊ะ
ท�ำงานทุกคืน แต่นนั่ ไม่ใช่วธิ เี ดียวเท่านัน้ แพทริก ลีห์ เฟอร์เมอร์ (Patrick
Leigh Fermor) นักเขียนชาวอังกฤษผู้ล่วงลับได้พบวิธีที่ต่างออกไปตาม
ที่เขียนไว้ในหนังสือ A Time to Keep Silence ของเขา เมื่อครั้งที่เขา
ปลีกตัวเดินทางไปยังวิหารแซงวองดรีย์ เดอ ฟองตาแนล (Abbey of
Saint-Wandrille de Fontanelle) ทางตอนเหนือของฝรัง่ เศส ตอนแรกๆ
เขาก็ทนกับความเงียบและการต้องอยู่เฉยๆ ไม่ไหว จิตใจยังคงโลดแล่น
ออกไปด้วยอัตราความเร็วของเมืองใหญ่ แต่แล้วความเหนือ่ ยล้าก็เอาชนะ
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เขาจนได้ เขาหลับยาวนานอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน จนในทีส่ ดุ ก็เข้าสูภ่ าวะ
‘พลังงานเต็มเปี่ยมและสดชื่นอย่างไร้กังวล’ ‘ความปรารถนาที่จะพูดคุย
เคลื่อนไหว และแสดงออกอย่างบ้าคลั่ง’ ของเขา ‘อ่อนแรงลงจนจางหาย
ไปในที่สุดเพราะขาดแรงกระตุ้นหรือการหล่อเลี้ยงใดๆ’ เนื่องจากอยู่
ท่ามกลางหมู่นกั บวช ในช่วงสุดท้ายของการพักอยู่ที่นั่น เขาอยู่ในภาวะที่
ผู้จัดการทุกคนอยากจะได้ คือเป็นอิสระจาก ‘เรื่องวิตกกังวลเล็กๆ น้อยๆ
นับร้อยเรื่องที่คอยกัดกร่อนชีวิตอยู่ทุกวัน’ และท�ำให้เกิดสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์ข้นึ มากกว่าที่เคยเป็นได้ในทันที
เบลก ไมคอสกี (Blake Mycoskie) ผู้ก่อตั้งบริษัทรองเท้าทอมส์
(TOMS Shoes) ในเมืองซานฟรานซิสโก บริษัทนี้จะบริจาครองเท้าหนึ่งคู่
ให้แก่คนยากไร้ทุกครั้งที่ขายรองเท้าได้หนึ่งคู่ เขาแนะน�ำว่าเมื่อเริ่มธุรกิจ
หรือกิจกรรมครั้งใหม่ คุณควรจะตัดเรื่องอื่นๆ ออกจากชีวติ ให้หมด ใส่
เสือ้ ผ้าทีเ่ หมือนเดิมแต่ตา่ งแบบ เลือกอาหารเพือ่ สุขภาพและยึดอาหารแบบ
นั้นไว้ แล้วคุณก็จะไม่ใช่หนึ่งในคนที่ต่อแถวซื้ออาหารกลางวันที่พยายาม
เลือกว่ากินอะไรดี จัดการระบบการเงินส่วนตัวให้เรียบง่ายเข้าไว้ ลดการ
เดินทางให้น้อยลง ก�ำจัดเนกไทและรองเท้าที่ไม่เคยใส่ออกไป และเก็บไว้
เฉพาะชิ้นที่ต้องการใช้จริงๆ จัดจ้างคนภายนอกท�ำทุกอย่างแทนเท่าที่
สามารถท�ำได้เพื่อว่าคุณจะได้จดจ่อกับเรื่องส�ำคัญจริงๆ ในชีวิตเท่านั้น
ใช่วา่ ทุกคนจะสามารถจัดระเบียบครัง้ ใหญ่แบบไม่เหลือเค้าเดิมเช่น
ที่กล่าวมาได้ ถ้าคุณมีครอบครัว ก็มักมีจักรยานจอดอยู่ในโรงรถและมี
เสือ้ ผ้ากองเต็มพืน้ ห้องอยูต่ ลอด เราไม่อาจใช้ชวี ติ สันโดษเรียบง่ายและอุทศิ
ชีวติ เพือ่ งานได้เพียงอย่างเดียว เพราะชีวติ ของเรามีอะไรมากกว่านัน้ เสมอ
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แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพหลายคนได้แนะน�ำการด�ำเนินการ
เบื้องต้นไว้บางประการ ดังนี้
 จัดท�ำรายการสิ่งที่ต้องท�ำขึ้นมาก่อน เพื่อช่วยให้จิตใจเลิก

ว้าวุ่น ไม่ต้องไปคอยจดจ�ำว่าจ�ำเป็นต้องท�ำอะไรบ้าง แล้ว
ก็ค่อยขีดฆ่าสิ่งที่ท�ำแล้วออกจากรายการ การจดทุกอย่างซึ่ง
แวบขึ้นมาในสมองก็เป็นกระบวนการที่ดอี ีกอย่างหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นความคิดหรือความใฝ่ฝันที่ฝังติดอยู่ในสมองมาช้า
นานแล้วก็ตาม
 ส�ำรวจรายการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นัน้ และขีดฆ่ารายการทีเ่ ป็นไปไม่ได้
หรืออยู่มานานเกินทิ้งไป แล้วหันไปให้ความสนใจรายการ
ที่คุณสามารถท�ำอะไรได้แทน วิธีนี้จะช่วยให้หยุดคิดถึง
แต่ปัญหาเก่าๆ วนซ�้ำไปซ�้ำมาตอนที่พยายามข่มตาหลับ
 จัดโต๊ะท�ำงานให้ปลอดจากงานเอกสารทั้งหลาย
 จัดการกล่องเอกสารขาเข้าให้วา่ ง โดยด�ำเนินการกับเรือ่ งต่างๆ
ในทันทีที่เข้ามาหรือจัดการอย่างรวดเร็วตามตารางเวลาที่
ก�ำหนดในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ อย่าปล่อยงานสะสมไว้
จนพอกพูน
เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวคุณ แต่จะมีผล
สัมฤทธิ์อย่างมากต่อจ�ำนวนงานที่คุณจัดการจนเสร็จเรียบร้อย6

6

Getting Things Done, David Allen, Piatkus, 2002
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การดูแลตัวเอง

อาจดูเหมือนเป็นการก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวไปสักหน่อย เมื่อหนังสือ
ด้านการบริหารจัดการแนะน�ำให้คุณนอนหลับให้มากขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม
นับเป็นเรื่องยากที่จะคิดว่าผู้จัดการท�ำงานได้ดีเยี่ยมเมื่อเกิดสถานการณ์
ตึงเครียดตลอดเวลา ผู้จัดการที่ทะเยอทะยานต้องตระหนักถึงอุปสรรค
ต่างๆ ที่จะมีผลต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และพร้อมที่จะ
ขจัดมันออกไป การนอนหลับ โภชนาการ ความสมบูรณ์แข็งแรง และการ
พักผ่อน ไม่ใช่ประเด็นด้านสุขภาพทีจ่ ะมาพูดคุยกันเท่านัน้ เพราะเรือ่ งเหล่า
นีส้ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของคุณในการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผู้นับถือพุทธศาสนาพูดถึงการท�ำสมาธิว่าเป็นการพยายามควบคุม
‘ม้าป่าแห่งจิต’ ส�ำหรับผูจ้ ดั การแล้ว ม้าป่าทีม่ าในรูปของสิง่ ทีท่ ำ� ให้เสียสมาธิ
เกิดขึ้นอยู่ทุกหนแห่งรอบตัว ทั้งเสียงโทรศัพท์เรียกตัวดังขึ้น ข้อความใน
โทรศัพท์มอื ถือวาบเตือน การประชุมที่ต้องเข้าร่วม คนที่ต้องการเวลาสัก
ห้านาทีจากคุณ แต่นเี่ ป็นเรือ่ งจ�ำเป็นและส�ำคัญมาก หากคุณมุง่ ทีจ่ ะท�ำอะไร
ก็ตามให้ส�ำเร็จ จัดการบริหารความสามารถของตัวเองให้จดจ่อไปที่หนึ่ง
ให้ความใส่ใจอย่างเต็มทีต่ อ่ ปัญหาขนาดใหญ่ สิง่ ทีท่ �ำให้เสียสมาธิทงั้ หลาย
คือปลวกของการบริหารจัดการ ทีส่ ามารถเปลีย่ นคนเก่งมากความสามารถ
และองค์กรอันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นฝุ่นผงได้ การจัดท�ำรายการสิ่งที่ต้อง
ท�ำเอาไว้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว
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ม้าป่าที่มาในรูปของสิ่งที่ทำ�ให้เสียสมาธิ
เกิดขึ้นอยู่ทุกหนแห่งรอบตัว
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โทนี ชวาร์ตซ์ (Tony Schwartz) ผู้เขียนหนังสือ Be Excellent
at Anything แนะน�ำให้เราส�ำรวจตัวเองแบบเดียวกับที่นักกีฬาอาชีพท�ำ
กัน อันที่จริง เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำ� งานหลาย
โปรแกรมพร้อมๆ กันได้อย่างเต็มก�ำลังและต่อเนือ่ งยาวนาน ‘มนุษย์ได้รบั
การออกแบบมาให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ’ ชวาร์ตซ์กล่าว พวกเรามีชีพจร
และกล้ามเนือ้ ซึง่ เต้นเร็วและช้า ขยายและหดตัว พลังงานพุ่งสูงสุดและตก
ฮวบในแต่ละวัน เราท�ำได้ดที สี่ ดุ ตอนมีสมาธิอย่างแน่วแน่ประมาณ 90 นาที
แล้วจากนั้นให้หยุดพัก อาจจะออกไปเดินยืดเส้นยืดสายหรือแม้แต่หลับ
สักงีบ บริษัททั้งหลายคงไม่ชอบนักหากว่าพนักงานจะแอบงีบหลับ แต่มัน
กลับสร้างความต่างให้กับผลการท�ำงานอย่างมากเลยทีเดียว เชอร์ชิลล์
(Churchill) เองก็มักงีบช่วงสั้นๆ อยู่เป็นประจ�ำ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขา
พร้อมส�ำหรับการท�ำงานหนักในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจาก
นั้น เขายังท�ำงานที่โต๊ะแท่นทรงสูง (lectern) อีกด้วยเพราะเชื่อว่าจะคิด
อะไรได้เฉียบคมขึ้นขณะที่ยืน
ชวาร์ตซ์ยงั คงยืนยันว่าถ้า ‘คนคนหนึง่ ท�ำงานติดต่อกันตลอดทัง้ วัน
โดยไม่หยุดพักจะได้ผลงานน้อยกว่าคนทีม่ คี วามสามารถพิเศษเท่าๆ กันที่
ทุ่มเทท�ำงานติดต่อกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และพักเล็กน้อยเพื่อปรับสภาพ
ก่อนจะลุยงานหนักอีกครั้ง’
ในฐานะผูจ้ ดั การ คุณพึงสังวรเรือ่ งนีเ้ อาไว้เมือ่ มองย้อนกลับไปยังวิธี
การท�ำงานของตัวคุณเอง และสิง่ ทีค่ ณ
ุ คาดหวังจากการท�ำงานของคนอืน่ ๆ
คุณจะรูส้ กึ หงุดหงิดหรือไม่หากเห็นพนักงานแอบงีบหลับหลังกินอาหารกลาง
วันเสร็จ หรือจะดีใจเมือ่ เห็นว่าพวกเขาใส่ใจเพิม่ ผลการท�ำงานของตัวเองให้
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สูงทีส่ ดุ คุณมองว่าลูกน้องเป็นเหมือนสินค้าทีไ่ ด้มาแล้วก็ใช้ให้หมดไป หรือ
เป็นเหมือนสินทรัพย์ทคี่ วรลงทุนเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนกันแน่
การมีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งกิจวัตรอันมีประโยชน์กค็ ือ การวิเคราะห์ว่าคุณท�ำงานได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาใดของวัน แล้วจัดให้เวลานั้นเป็นเวลา
ส�ำหรับท�ำงานส�ำคัญทีส่ ดุ ของแต่ละวัน ส�ำหรับหลายคนแล้ว เวลาดังกล่าว
จะอยู่ในช่วงเช้า แต่เอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่ท�ำอะไรเป็นอย่างแรกกันแน่
เปิดอ่านอีเมลหรือหนังสือพิมพ์ให้รกสมอง ด้วยเหตุนจี้ งึ กลับกลายเป็นการ
เอาเวลาและความสนใจไปเสียกับเรื่องอื่นๆ เสียหมด คุณควรฉวยโอกาส
ใช้ประโยชน์ตอนสมองของคุณยังสดชืน่ ขจัดเรือ่ งไม่จำ� เป็นทัง้ หมดออกไป
แล้วจัดการท�ำเรื่องจ�ำเป็นที่สุดของแต่ละวันให้เสร็จสิ้นเสียก่อน การตอบ
อีเมลอาจท�ำให้รู้สึกดี อย่างน้อยคุณก็ได้ท�ำงานให้ส�ำเร็จสักอย่าง แต่นั่น
เป็นเพียงช่วงเวลาอันหอมหวานแสนสัน้ เมือ่ เทียบกับพลังงานอันแข็งแกร่ง
เต็มเปีย่ มในการลงมือแก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้จริงและหาทางออก นักวิจยั พบว่าการ
หยุดพักจากงานเพียงเพือ่ ตอบอีเมลสัน้ ๆ แค่ 15 นาทีกท็ ำ� ให้เสียสมาธิแล้ว
เช่นเคย ทัง้ หมดนีต้ อ้ งอาศัยความมีวนิ ยั ในการเปลีย่ นกิจวัตรยาม
เช้าเพือ่ ทีว่ า่ คุณจะได้อยูล่ ำ� พังคนเดียวแล้วมีโอกาสเพ่งสมาธิกบั งานได้เต็ม
ที่ โดยไม่ไปสนใจเรื่องอื่นๆ ในการหยิบหมอนติดไปที่ท�ำงานและไม่รู้สึก
ผิดกับการงีบพักสักหน่อย ในการสร้างระบบการบริหารจัดการส่วนตัวซึ่ง
ท�ำให้คุณท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของตัวคุณเอง
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การค้นหาแรงจูงใจ

ในส่วนถัดไปของการตรวจวัดประสิทธิภาพตัวเองนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับ
การถามตัวเองว่าท�ำไมคุณถึงท�ำในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ท�ำ เป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะหัวเราะเยาะ
ค�ำแถลงพันธกิจขององค์กรซึง่ เป็นเพียงวลีกลวงๆ และเป้าหมายอันหรูเลิศ
แต่ความตั้งใจของพวกเขาก็น่าชื่นชม คุณจะมีช่วงยากล�ำบากในการชักจูง
คนอืน่ ๆ ว่าควรท�ำตามคุณ นอกจากคุณรูว้ า่ ท�ำไมคุณถึงท�ำเช่นนัน้ คุณอาจ
ท�ำงานนัน้ เพราะรูว้ า่ มันมีเสน่หซ์ อ่ นอยู่ หรือเพราะมันให้ชวี ติ และรางวัลกับ
ครอบครัวของคุณ
ไม่ว่าจะเพราะอะไร คุณต้องระบุมันออกมาแล้วเก็บไว้ในส่วนที่
ส�ำคัญที่สุดของสมอง เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาอันเลวร้ายตอนคุณนั่งอยู่ที่
โต๊ะท�ำงานจนดึกดื่นแล้วแม่บ้านก็เข้ามาในออฟฟิศ ส่วนคุณเองนั่งจ้อง
กรอบรูปภาพคู่รกั หรือลูกๆ แล้วถามตัวเองว่าฉันมาท�ำอะไรอยู่ที่นี่
หลายคนวิเคราะห์อาชีพตัวเองประหนึ่งว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจ
พวกเขาค้นหาตลาดที่ก�ำลังเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง
พวกเขามองที่ค่าตอบแทนและความยั่งยืนของบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ
แต่ความจริงก็คอื ไม่มอี ะไรในสิง่ เหล่านีจ้ ะรับประกันได้วา่ คุณได้ท�ำงานทีด่ ี
ที่สุดแล้ว
ครั้งหนึ่ง มีผู้ถามแคลวิน คูลิดจ์ (Calvin Coolidge) อดีต
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความลับของความส�ำเร็จ เขาตอบว่า
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‘ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาแทนที่ความมานะพากเพียรได้ พรสวรรค์ก็ไม่
อาจแทนที่ได้ ไม่มีอะไรที่พบเจอได้บ่อยไปกว่าคนที่ทำ� อะไรไม่สำ� เร็จทั้งที่
ตัวเองมีพรสวรรค์ ความเป็นอัจฉริยะก็แทนที่ไม่ได้ อัจฉริยะผู้ล้มเหลว
เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันเรื่อยมา การศึกษาก็ไม่ใช่สิ่งที่แทนที่ได้เช่นกัน โลกนี้
มีคนจรจัดทีม่ กี ารศึกษาอยูเ่ ต็มไปหมด มีเพียงความมุง่ มัน่ และความมานะ
พากเพียรเท่านั้นที่จะอยู่ไปตลอดกาล’
เราทุกคนต่างก็รู้จัก ‘คนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ’
หรือ ‘คนจรจัดที่มีการศึกษา’ แล้วท�ำอย่างไรเราจึงจะไม่กลายเป็นคน
ประเภทนั้น คูลิดจ์มองว่ากุญแจส�ำคัญคือให้หางานที่คุณชอบมากเสียจน
ยอมทุม่ เทกายใจทีจ่ ะท�ำงานนัน้ อย่างเต็มก�ำลัง การมีใจรักงานของคุณ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่งานนั้นน�ำพาคุณให้ไปรู้จัก ไม่ใช่เป็นแค่ข้อได้
เปรียบด้านโชคชะตา แต่นั่นยังก�ำหนดว่าชีวิตคุณจะด�ำเนินไปอย่างครบ
ถ้วนบริบูรณ์มากแค่ไหนอีกด้วย
ผูค้ นมักตอบโต้ในประเด็นนีด้ ว้ ยการถามกลับว่า แล้วจะรูไ้ ด้อย่างไร
ว่าตนเองชอบอะไร ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามว่าคุณชอบอะไรนัน้ ไม่ได้ให้ระบุ
หน้าที่งานโดยเฉพาะออกมา แต่ให้ระบุเงื่อนไขชุดหนึ่งขึ้นมาต่างหาก วิธี
ค้นหาเงื่อนไขเหล่านี้วิธีหนึ่งที่ขอแนะน�ำคือ ยอมรับ ‘ความลับชั่วร้าย’ ใน
ตัวคุณ7 เรือ่ งอะไรทีต่ วั คุณเองก็ไม่อยากยอมรับ ตัวอย่างเช่น หากคุณบอก
ว่า ‘ไม่อยากบอกเลยว่าไม่ชอบท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ’ นัน่ แสดงว่าคุณต้องหา
‘Go For What You Really Want’, David Maister, Legal Business, January
1996
7
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งานที่มีสภาพแวดล้อมแบบต้องท�ำงานคนเดียว หากความลับชั่วร้ายของ
คุณคือชอบให้คนอื่นเห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของคุณ ก็ให้หางานที่
ยินดีสนับสนุนนิสัยเช่นนี้ คุณอาจลองเขียนรายชื่อที่ทำ� งานเก่าออกมาเพื่อ
ดูว่าเพื่อนร่วมงานหรือสถานการณ์ในการท�ำงานแบบไหนที่ท�ำให้คุณชอบ
ที่สุด จากนั้นมองหางานแบบนั้น
ทางหนึง่ ทีจ่ ะพิจารณาถึงความส�ำเร็จส่วนตัวคือแบ่งแยกความส�ำเร็จ
นั้นออกเป็นองค์ประกอบสี่ส่วน





ความสุข
การบรรลุผลส�ำเร็จ
ความส�ำคัญ
มรดกหรือสิ่งที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง8

เรามีความโน้มเอียงที่จะมุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบเพียงหนึ่ง
เดียวในแต่ละครัง้ เท่านัน้ เราต่างยือ้ แย่งกันก้าวขึน้ สูต่ �ำแหน่งหน้าทีท่ ดี่ กี ว่า
หรือเงินเดือนที่สูงกว่า จนละเลยความส�ำคัญของมัน หรือผลกระทบด้าน
บวกทีม่ นั อาจส่งผลกับคนอืน่ ๆ เราพยายามอย่างหนักทีจ่ ะทิง้ มรดกสักอย่าง
ซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คนอื่นๆ ได้ประสบความส�ำเร็จต่อไปในอนาคต และ
ในการท�ำเช่นนั้น เรายอมละทิ้งความสุขของตัวเราเอง

‘Success that Lasts’, Laura Nash and Howard Stevenson, Harvard Business
Review, February 2004
8
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เราพยายามอย่างหนัก
ที่จะทิ้งมรดกสักอย่าง
ซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คนอื่นๆ
ได้ประสบความสำ�เร็จต่อไปในอนาคต
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