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คํานิยม

ผมคดิวาใครๆ (อาจจะไมทกุคน) กอ็ยากทํางานใหออกมาดทีัง้นัน้ และ

ยงัคดิอกีวา ทกุคน (หรือเปลา) กอ็ยากเตบิโตกาวหนาในหนาทีก่ารงาน มเีงิน

เดือนสูงขึ้น ฐานะมั่นคง ไดดิบไดดี และมีอนาคตกาวไกล เราจึงพยายาม

ทํางานอยางตั้งอกตั้งใจ เพื0อจะไดรับผลตอบแทน ความนับหนาถือตา และ

การเลื0อนตําแหน2ง

แลวเราก็มาตกมาตายกันดวยเรื0องพวกนี้แหละครับ (ไมแปลกใจเลย) 

ผมวามันเปนเรื0องท่ีถูกตองแลวนะกับการตั้งใจทํางานเพื0อใหงานออกมาดี 

เพราะคนที่ทําใหงานเสียหาย คนเกกมะเหรกเกเร คนตอตานสังคม ไปไมได

ไกลหรอกครับ

ในหนังสือเลมนี้ ริชารด เทมพลาร ไดใชโวหารอุปมาอุปไมยชี้ใหเรา

เห็นขอบกพรองของตัวเอง จนคิดตกวา ยิ่งเราทํางานดีเทาไร องคกรของเรา

กย็ิง่โตเรว็ข้ึนเทานัน้ เขายังชีป้ระเดน็ใหเหน็อกีดวยวา เราทกุคนทาํงานอยูสอง 

หนาที่ แตรอยทั้งรอยมักรูสึกวาตัวเองทําอยูแคหนาที่เดียว นั่นก็คือ งานที่ 

ไดรับมอบหมาย เชน ประชุมกับลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื0องจักร เรงยอดผลกําไรรายเดือน และอื0นๆ จิปาถะ สวนอีกหนาที่หนึ่งที่

พึงทํานั้นคอนขางกวางและเลื0อนลอย แตทําใหองคกรกาวหนา ประสบความ

สําเร็จ ถาเมื0อไรก็ตามที่คนอื0นเขาคิดวาคุณไมไดทํางานแคสวนเล็กๆ ที่ไดรับ

มอบหมายมาเทานั้น แตยังทํางานสวนอื0นเพื0อแบงเบาปญหาขององคกรไป

พรอมกนัดวย คณุก็จะลอยเดนออกมาจากกลุมคนเหลานัน้ แตคณุจะทาํแบบ

นัน้ไดอยางไร คาํตอบมอียูแลว กแ็คอานหนงัสอืเลมนี ้แลวทาํตามกฎขอตางๆ 

เทานั้นเองครับ
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พออานหนังสือเลมนี้แลว จึงไดถึงบางออวา ผมก็เปนคนหนึ่งที่ไมได

ใสใจปฏิบัติตามกฎสักเทาไรเลย ผมไมเคยนํามาขบคิดวิเคราะหแจกแจงแยก

ยอยใหกระจางอยางที่ ริชารด เทมพลาร อุตสาหเขียนบอกไวเลย

จนเมื0อครั้งหนึ่ง ผมตองสัมภาษณพนักงานของ BBC เปนจํานวนมาก

เพื0อคัดเลือกคนที่จะไดรับการเลื0อนขั้น ผมรูสึกเลยวา พนักงานเกือบทั้งหมด

ที่เขาสอบสัมภาษณมีบุคลิกที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูบริหารระดับสูงในวัน

หนาเลย สวนหนึ่งเปนเพราะการแตงตัว เสื้อผาหนาผม ทาเดิน การพูดการ

จา แตที่สําคัญที่สุดคือ เรื0องทัศนคติ หรือกรอบความคิดของพวกเขา ซึ่งจะ

สงผลตอทุกคนในองคกรไมทางใดก็ทางหน่ึงอยูดี ทุกคนที่เขาสัมภาษณตาง

พูดย้ําวาตอนน้ีตัวเองทํางานดีแคไหน ซึ่งไมเห็นจําเปนตองพูดเลย ก็รูๆ กัน

อยูวา ถางานไมดีคงไมสามารถเขามาสอบสัมภาษณไดอยางนี้หรอก ผมเอง

ยังรูสึกตะหงิดๆ วามีไมกี่คนที่กลาพูดวาตัวเองคิดอยางไรกับปญหาของเนื้อ

งานที่ทําอยู เชน ไมชอบงานที่ทํา หรือไมจําเปนตองทําอะไรเพื0อแกไขปญหา

ที่องคกร BBC เผชิญอยู จะวาไปพนักงานเหลานี้ ไมมีเรื0องกฎอยูในหัวเลย

ปเตอร ดรักเกอร กูรูดานการบริหารชาวอเมริกัน ไดจําแนกความแตก

ตางระหวางคําวา “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” ไวอยางมีสาระ

ประโยชนทีเดียวครับ ประสิทธิภาพ คือ ทํางานใหถูกตอง สวนประสิทธิผล 
คือ ตองทําใหถูกงาน หัวหนางานจะบอกคุณแคทํางานอยางไรใหถูกตอง ที่

เหลอืตองศกึษาเอาเองวา จะเลอืกทาํงานไหน อยางไร ถงึจะถกูกบัสถานการณ 

หมายความวา คุณตองรูจักเปดหูเปดตามองโลกภายนอกองคกรวา ขางนอก

เขาไปถึงไหนกันแลว องคกรตองทาํอะไร (และเลิกทําอะไร) เพื0อใหตวัองคกร

อยูรอดและเจริญรุงเรือง

ผมยังจําการสัมภาษณผูอํานวยการฝายบริหารสองคนของเครือบริษัท

ยักษใหญได ทั้งคูถูกคัดมาจากผูรวมงานรุนใหมไฟแรงนับรอยๆ คน ผมถาม

เขาวา รูตัวไหมวาทําไมถึงกาวสูตําแหน2งสูงสุดได ขณะที่คนอื0นทําไมได คน

แรกตอบวา “ไมรูเหมือนกัน” แตบอกผมไดอยางหนึ่งวา งานทุกงานที่เขาทํา

นั้น พอเขาเลิกทําก็ไมมีใครทําได ตองลมเลิกโครงการไป สวนอีกคนหนึ่งก็
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เหมือนกันเลย ตอบวา “ไมรูสิครับ” แตวาไมมีงานไหนที่เขาเลิกทําแลวมีคน

ทําไดอีก และตองขอใหเขากลับมาจับงานนั้นใหมอีกครั้ง ทั้งสองคนนี้เปนสุด

ยอดตัวอยางที่ดีของคนที่มุงเจาะจงเลือกทําใหถูกงาน และมีความคิดความ

อานราวกับเปนประธานบริษัท แมวาตอนนั้นยังเปนผูบริหารจัดการหนาใหม

หรือระดับกลางๆ เทานั้น

ผมไมแน2ใจวาทัง้สองคนนีม้กีฎตางๆ ทีเ่รากาํลังพดูถงึอยูในใจหรอืเปลา 

แตถาจะดูจากบุคลิกการพูดจา ก็สมควรอยูหรอกครับกับการขึ้นไปนั่งแทนใน

ตําแหน2งสูงๆ เพราะมันเปนคุณสมบัติที่ ริชารด เทมพลาร ไดพูดเอาไว ใน

หนงัสอืเลมนี ้คนแบบน้ีละครบัท่ีจะทาํใหคนทัง้องคกรรกัและเคารพได คุณจะ

เปนผูอํานวยการฝายบริหารท่ีประสบความสําเร็จไปไมไดเลย ถารอบตัวของ

คณุเตม็ไปดวยคนท่ีมจีติใจขมขื0น คบัแคน ขุนเคอืง พยาบาท และขาดศีลธรรม

ประจําใจ

เรียกไดวา กฎในหนังสือเลมนี้ เปนกฎที่ชี้ทางสวางระดับหัวแถว และ

มีความสําคัญอยางท่ีสุดตอทุกยางกาวของคนท่ีอยากจะเปนผูบริหารจัดการ 

หรือคนที่ตองการไตเตาขึ้นสูจุดสูงสุด แตยังขาดแผนที่นําทางติดตัว และแม

กับตัวองคกรเอง หนังสือเลมนี้ก็มีความสําคัญมากไมแพกันนะครับ องคกร

ใดๆ จะประสบอันตรายอยางใหญหลวงถาจมปลกัอยูกบัความลาหลงัไมทนัโลก

แบบฟอสซิลไดโนเสารเตาลานป ผูกขาดวางานกิจการภายใน ระบบ ระเบียบ 

และขั้นตอนดําเนินงาน ตองมากอนเรื0องอื0นๆ ทั้งหมด อยูในกะลา ปดหู 

ปดตาจากโลกภายนอก และทั้งหมดน้ีจะเกิดขึ้น ถาคุณมัวแตคิดวาทํางาน

อยางไรใหถูกตอง แทนที่จะคิดวา ตองทําอยางไรถึงจะถูกเรื0อง ถูกงาน 

เซอร แอนโทนี เจย
ผูเขียน Yes Minister และผูสราง เซอรฮัมฟรีย,

ผูกอตั้ง Video Arts
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คํานําผูเรียบเรียง

งานคือสวนสําคัญสวนหนึ่งในชีวิต เพราะงานทําใหเรามีคุณคา ไดใช

ความสามารถ และที่แน2ๆ ทําใหเกิดเงิน เงินทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ ในชีวิต 

ทั้งที่สรางสรรคและไมสรางสรรค

ที่สรางสรรคก็จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ ยิ่งเกงงาน ก็ยิ่ง

สรางเงินไดดี

แตเกงอยางเดยีวไมพอ คณุตองรูเทคนคิในการสรางโอกาสดวย จึงจะ

ประสบความสําเร็จในการทํางาน ไดทั้งตําแหน2ง เงินทอง ความเคารพ การ

ยอมรับนับถืออยางจริงใจ

หนังสือเลมนี้ จะบอกวิธีที่ชวยใหคุณเกงทั้งตัวงาน และหนทางข้ึนสู

ตําแหน2งระดับสูงที่กะเก็งเอาไว รวมถึงคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น โดยไมตองไป

เอาเปรยีบหรอืเหยยีบหัวใคร คณุจะไดทกุอยางแบบสงางาม เต็มเปยมไปดวย

จริยธรรม และสามัญสํานึกที่ถูกตอง

สมิทธิ์ เอกโชติ
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อารัมภบทครบรอบ 10 ป

เมื0อ 10 ปที่แลว ตอนที่ผมเขียนหนังสือเลมนี้ ผมตั้งใจใหเปนการ

นํารองวาผูอานจะใหการตอบรับอยางไร ตอนนั้นผมมั่นใจมากวามันจะเปน 

ไอเดยีทีด่เีลิศ เพราะทัง้หมดเปนกฎที่ไมเคยมใีครพดูถงึหรอืนาํมาเผยแพร จงึ

ทําใหคนอานไดยนยอระยะเวลาในการเรียนรู ไมตองไปงมเข็มอยูหลายตอ

หลายปในที่ทํางานใหเสียเวลา และไดบอกตอเรื0องราวอันเปนประสบการณ

จากการเฝาสงัเกตวิธดีีๆ  ทีบ่รรดาผูคนท่ีประสบความสําเร็จใชตอกรกบัอปุสรรค 

ไดชี้ทางสวางวา สิ่งใดที่จะชวยใหคนเรากาวหนาไดไกลและไวกวาเดิม ผมยัง

ไดกะจํานวนเน้ือหาใหลงในหนากระดาษ 1 คู ซึ่งบรรจุเรื0องราวไวเพียง 1 

หัวขอ เพื0อใหไดสาระพอดีกับความตองการของคุณผูอาน

ตอนแรกๆ ผมก็ไมคาดคิดหรอกครับวา หนังสือจะมีประโยชนกับผูคน

มากมายมหาศาลขนาดนี้ หนังสือไดรับความนิยมเกินคาด ติดอันดับขายดีที่มี

ผูอานทัว่ทกุมุมโลกไปไดอยางไรก็ไมรู พอเหน็กระแสตอบรบัด ีผมกเ็ลยเขียน

เลมตอมาเปนกฎในการบริหารจัดการ การใชชีวิต ความมั่งคั่ง ความรัก และ

การเลี้ยงดูลูก ซึ่งก็มีกระแสตอบรับดีไมแพกัน จนถึงวันนี้ก็ผานไป 10 ปแลว

ครับคุณผูอาน มีคนเปนลานๆ ที่ซื้อหนังสือของผมไปอาน ทั้งที่ซื้อทีละเลม 

หรือยกชุดเลยก็มี ทุกวันนี้ แปลเปนภาษาอะไรบางผมยังไมรูเลย แตที่แน2ๆ 

เนื้อหาในหนังสือผมกลั่นเอามาแตเนื้อๆ ไมเอาน้ําเลย เปนคติสอนใจที่จดจํา

งาย ไมใชการประกาศสัจธรรมคนพบใหม อานแลวไมตองกลัวเครียดนะครับ 

เพราะการเขียนแบบนี้คนมากมายการันตีวาอานสบายสมอง

แลวผมแน2ใจไดอยางไรวาเขียนแบบนี้ดี ก็บรรดาคุณผูอานนั่นแหละ

ครับทีก่ลบัมาบอก เสยีงเหลานีถ้อืเปนน้าํเลีย้งหวัใจใหมกีาํลังใจเขยีนเรื0องกฎ

ไปอีกนานเลยครับ ผูอานใหทั้งคําติชม ขอคิดเห็น คําแนะนํา เกร็ดเรื0องราว

ตางๆ คําวิจารณอยางสาดเสียเทเสีย (ก็มีบางเปนธรรมดา ซ่ึงก็มีประโยชน
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มากครับ) มีแมกระทั่งคนมาเปดอกสารภาพบาป ก็คงไมตองสาธยายนะครับ

วา หนังสือชุด กฎทองแหงความสําเร็จในชีวิต ของผม ทําใหชีวิตผูคน

เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง

ไมมีอะไรที่ประเสริฐสําหรับผมมากไปกวานี้อีกแลว กับการไดเห็นชีวิต

คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ผมขอนอมคารวะใหกับใครก็ตามที่เปลี่ยนชีวิต 

ตัวเองไดสําเร็จ เพราะเรื0องพวกน้ีพูดงายแตทํายากมากครับ เทาที่เห็น ก็ดู

เหมอืนวา หนงัสอืในชดุนีก้ระแทกใจคุณผูอานกลุมตางๆ อยางจงัเบอรเลยละ

ครับ 

ผมขอขอบคณุทกุผูทกุนามทีช่วยผมเบงคลอดหนงัสอืเลมนีจ้นแจงเกดิ

ไดสาํเรจ็ หลายทานกน็2าจะรูตวัอยูแลว ขอบคุณไมค ผูจดัจาํหน2ายทีม่วีสิยัทศัน 

มองเหน็อนาคตกอนท่ีเรื0องจะเกดิ สดุทายนี ้ขอมอบคาํขอบคุณอนัอบอุนสดุๆ 

มายังคุณผูอานทุกทาน ที่อุตสาหสละเวลาและบอกเลาปญหาตางๆ จนไดนํา

เรื0องราวมาเลาสูกันฟง

10 ปมานี้กฎตางๆ ก็ยังแทบจะเหมือนเดิม แมวาผมจะทบทวนเนื้อหา

ใหมๆ เปนระยะๆ ก็ตาม เรียกไดวาเปนขุมปญญาที่แทบอยูเหนือกาลเวลา 

สามารถอยูยัง้ยนืยงมาหลายทศวรรษ และจะคงอยูไปอกีนานเทานาน ผมเอง

ก็เงี่ยหูฟงเสียงคุณผูอานมาตลอดหลายปนี้เลยนะครับ เผื0อทานใดจะพบกฎ

ของตัวเอง แลวมากระซิบบอกกันบาง ถามีอะไรดีๆ ก็บอกกันไดนะครับ ที่ 

WWW.FACEBOOK.COM/RICHARDTEMPLAR

ขอบคุณครับคุณผูอาน
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หากจะนบัวนัเวลาท่ีผมเขยีนหนงัสอืเลมนีข้ึน้เปนคร้ังแรก มาจนถงึตอน

นี ้ก็เปนเวลานานหลายปแลว ตอนน้ันตาํแหน2งผมคอื รองผูจดัการ และบรษิทั

กําลังจะคัดตัวใครสักคนเพื0อเลื0อนชั้นขึ้นมาเปนผูจัดการ มีตัวเต็งอยูสองคน

คอื ผมและรอ็บ โดยคณุสมบตังิานแลว ผมมปีระสบการณมากกวา เชีย่วชาญ

งานมากกวา ทีมงานทุกคนก็อยากไดผมมาเปนผูจัดการ เพราะผมรูงานมาก 

กวาร็อบ พูดตรงๆ เลยนะวา ร็อบทํางานไมไดความเลย

ผมอุตสาหไปนั่งคุยกับที่ปรึกษานอกบริษัทเพื0อถามวาผมมีโอกาสมาก

แคไหน เขาตอบกลับมาวาไงรูไหมครับ “ถาไดก็บาแลว” ผมเคืองเขามาก 

เถยีงคอเปนเอ็นวาผมมทีัง้ประสบการณ ความชาํนาญงาน และความสามารถ

ที่เหนือชั้น “ก็ใช” เขาตอบมาอีก “แตคุณไมมีมาดตอนเดิน ไมมีราศีผูจัดการ

เอาเสียเลย” “อาว แลวรอ็บมนีกัหรือไง” “แน2นอนอยูแลว นัน่ละจดุแขง็ของ

รอ็บเลย” ปรากฏวาเขาพดูถกู ร็อบไดเปนผูจดัการจรงิๆ คนทีม่มีนัสมองอยาง

ผมก็เลยตองไปเปนลูกนอง ทําใหผมหันมาศึกษาทาเดินของเขาทุกกาวเลย

ครัง้นัน้ ทานทีป่รึกษาของผมอานเกมขาดกระจายครบั ทาเดนิของร็อบ

ดูมีสงาสมกับเปนคนใหญคนโต ตั้งแตนั้น ผมเลยเริ่มจับสังเกตตอมาวา 

พนักงานทุกคน คนทํางานทุกอาชีพ ไมวาใครก็ตาม ลวนมีมาดตอนเดินตาง

กัน พนักงานตอนรับมีทาเดินแบบเดียวกัน พนักงานเก็บเงิน เจาหนาที่ 

โรงอาหาร พนักงานในสํานักงาน เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย สวนผูจัดการ ก็แน2ละวาตองมาดดีกวา ผมก็เลยแอบหัดวางมาด

ตอนเดินใหดูเปนผูบริหารตั้งแตนั้นมา
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ดูดีทุกกระเบียดนิ้ว
จากการทีผ่มจบัตาดทูาเดนิอยูนาน ผมก็เลยตาสวางขึน้อกีวา คนทีเ่ปน

ผูจัดการ เขายังตองมีสไตลในการแตงตัว การพูด การกระทํา แคผมทํางาน

เกงและมปีระสบการณสงูยงัไมพอ ผมตองมบีคุลกิท่ีด ีดมูอีะไรเหนอืกวาทกุๆ 

คน ไมใชแคบุคลิกทาเดินเทานั้นครับ แตตองเปนบุคลิกรอบดานเลยทีเดียว 

และพอสังเกตไปอีกทีละนิดทีละหน2อย ผมก็เห็นวา หนังสือพิมพที่เราอานก็มี

ความสําคญัตอบุคลกิ เชนเดยีวกบัปากกาทีเ่ราใช ลายมอื การพดูจากบัผูรวม

งาน การเสนอความคิดในท่ีประชุม และทุกสิ่งทุกอยางที่เราทํา จะถูกสังคม

งานตัดสิน และประเมินคา ดังนั้น แคทํางานเกงอยางเดียวไมพอจริงๆ ครับ

ถาคุณอยากรุง คุณก็ตองมีหน2วยกานที่เขาทีดูดีถูกสุขลักษณะ ดวย 

เนื้อหาของเลมนี้ทั้งหมด จึงเปนเรื0องของการสรางบุคลิกลักษณะที่ดีนั่นเอง

ครับ ก็จริงอยูหรอกวาเราตองทํางานใหดีกอน แตถามีคนอีกมากที่เขาทํางาน

ดีไดเหมือนกัน คุณก็ตองมานั่งกุมขมับคิดแลวละครับวา อะไรที่จะทําใหคุณ

โดดเดนขึ้นมาได อะไรที่ทําใหคุณสมควรไดเลื5อนขั้น และ อะไรที่ทําใหคุณไม

เหมือนใคร

วางมาดใหสูงสง
ผมยังสอดสายสายตาสังเกตทาเดินของผูจัดการแผนกอื0นๆ อีกดวย 

เลยเห็นวาในบรรดาผูจดัการแผนกท้ังหลายนัน้ มบีางคนทีม่าดตอนเดินนิง่จน

อยูตัวแลว แตก็มีบางคนท่ีกําลังหัดเดินใหมีมาดเหมือนกับคนที่มีตําแหน2งสูง

กวาโดยไมรูตัว นั่นคือมาดของผูจัดการทั่วไป

พอผมมโีอกาสเดนิทางไปประชมุกบัสาขาตางๆ มากๆ เขา กเ็ลยไดเหน็

สัจธรรมวา แมในบรรดาผูจัดการทั่วไปเอง ก็มีผูจัดการทั่วไปบางคนที่ทาเดิน

ไมเคยเปลีย่น เดินทาไหนก็เดนิทานัน้อยูตลอด ขณะทีบ่างคนเตรียมฝกวทิยา

ยุทธทาเดินใหล้ําหนาไปอีกหนึ่งขั้นแลว นั่นคือ กระบวนทามาดการเดินของ 

ผูอํานวยการภาคพื้น รวมถึงสไตลและภาพลักษณอีกดวย
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ผมก็เลยลองวิชาดวยการกระโดดขามขั้น เปลี่ยนจากการฝกเดินในทา

ของผูจดัการแผนกมาเปนทาเดนิของผูจดัการทัว่ไปแทน ของเขาแรงจริงๆ ครบั 

ใชเวลา 3 เดือนกับอีกไมกี่ยางกาว ผมก็ไดเลื0อนขั้นพรวดๆ จากรองผูจัดการ

แผนกมาเปนผูจัดการทั่วไปเลย วาแตร็อบเขา อิเหนาเปนเอง ตอนนี้ผมเปน

ผูจัดการทั่วไปที่ไรสมองเรียบรอยแลว

ทาดี ทีเหลว
ร็อบเขามีมาดตอนเดินดี (กฎขอที่ 18) แตโชครายที่เขาไมไดยึดมั่นใน

กฎขอแรก (รูจริงเรื0องงาน) เขามีหน2วยกานเขาที พูดจาก็ดูดีสมกับตําแหน2ง 

ผูบริหาร แตประเด็นสําคัญก็คือ เขาทาดีทีเหลว ทํางานไดไมดีเทาที่ควร การ

ที่ผูบริหารใหผมไดเลื0อนขั้นขามหัวเขาไปนั้น ก็เพราะตองการใหผมคอยจับตา

ดูเขาทํางาน ถาร็อบทําอะไรผิดพลาดจะไดแกไขทันทวงที ผูบริหารเองเผลอ

เลื0อนขั้นเขาไปแลว จะใหไลออกคงไมงาม เดี๋ยวจะเปนการเขียนดวยมือลบ

ดวยเทาไปเสีย ตัวร็อบเองซึ่งกาวขึ้นมามีตําแหน2งสูงเกินขีดความสามารถก็ 

แปกอยูที่ตําแหน2งนั้นหลายป ผลงานไมมี ความดีไมปรากฏ มีแตบุคลิกที่ดูดี

และมาดตอนเดินที่มีสงาราศีเทานั้น จนที่สุดแลวก็ตองผันตัวเองไปทําธุรกิจ

ภัตตาคาร ซึ่งไมนานก็ตองปดตัวลง เพราะเขาดันลืม กฎขอที่ 2 อยาหยุด

พัฒนาตัวเอง ซึ่งบางทีเขาอาจไมเคยรูกฎขอนี้เลยก็ได เพราะเขายังเดิน

วางมาดเหมือนตอนเปนผูจัดการบริษัทอยูเลย จะปรับบุคลิกตัวเองใหสมเปน

ผูจัดการรานอาหารหน2อยก็ไมได ลูกคาเลยไมเขาใจ มองวาเขาวางกามและ

เขาถึงยาก

พอฝกมาดการเดินของผูจัดการท่ัวไปจนไดเลื0อนขั้นชนิดกาวกระโดด

แลว ผมก็ยังรักษาเกาอี้ ไวได เพราะทุมเทความต้ังใจเพื0อใหผลงานออกมาดี 

ตอนทีผ่มไดรบัตาํแหน2งใหมนี ้แน2นอนครบัวาตวังานชางยากแทหยัง่ถงึเกนิไป

สาํหรบัผม ผมตองพยายามเรยีนรูงานใหเรว็ทีส่ดุ ซึง่ไมใชแคเรื0องของบทบาท

และหนาที่รับผิดชอบในฐานะผูจัดการท่ัวไปเทานั้น แตยังตองเรียนรูงานจัด

การจรงิๆ ของผูจดัการทีผ่มไมเคยเปนมากอนดวย ผมเปนเดก็สรางทีถ่กูสงตัว
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มาเปนผูจัดการของผูจัดการอีกที ถือวาอยูในสถานการณอันตรายที่มีสิทธ์ิ

ปลอยไกหงายเกงไดทุกเมื0อ ถาไมแมนงานจริงๆ นะครับ

อยาใหใครรูวาทํางานหนัก
แตสาํหรบัผมเอง ตอนน้ีกท็ุมสดุตวักบัการปฏิบตัติามกฎ โดยอาศยัการ

ซุมฝกวิทยายุทธ ใชเวลาพักที่มีอยูทุกวินาที ทั้งตอนเย็นหลังเลิกงาน วันหยุด 

ตอนพักเที่ยง เพื0อเรียนรูงานทุกสิ่งทุกอยางที่จะใชประโยชนไดในอนาคต ซึ่ง

ตอนนี้เองครับเปนชวงเวลาที่หนังสือเลมนี้ไดปฏิสนธิขึ้นมา

ตองวางแผน
เปนผูจัดการทั่วไปก็เหมือนเปนพระเอกหนังชีวิต ที่ตองรับบทหนัก ทั้ง

สขุ เศรา เคลาน้าํตา ทาํงานหนักมากขึน้ 50 เปอรเซน็ต แตไดรบัเงินตอบแทน

เพิ่มขึ้นแค 20 เปอรเซ็นต เรียกวาไดเงินไมคุมกับความหนักของงานเอาเสีย

เลย ถาจะวากันตามเหตุผล ตาํแหน2งของผมถอืวามาจอตาํแหน2งผูอาํนวยการ

ภาคพื้นชนิดหายใจรดตนคอกันแลว แตผมไมอยากเปนเลย เพราะงานเยอะ

ขึ้น เยอะยิ่งกวาเยอะ แตเงินไมไดเยอะตามไปดวย ผมก็เลยตองปรับเปลี่ยน

แผนใหม (กฎขอที่ 24-34) เพื0อทบทวนตัวเองวา ผมอยากไปไหนตอ อยาก

ทาํอะไร เพราะตอนนีผ้มเองกอ็ิม่เอยีนกบัการอดุอูอยูแตในสาํนกังานใหญ และ

หองประชุมที่เศราซึมทึมทึบอยูชั่วนาตาปเต็มกลืนแลว ผมชักอยากกลับไปทํา 

งานมนัๆ เหมือนเดิมเตม็แก อยากฝกวทิยายุทธเรื0องการใชกฎขอตางๆ ผมจงึ

รางแผนงานเสนอไปยังประธานบริษัทวา บริษัทของเรายังขาดนักเดินสาย

สลายปญหา จาํพวกผูจดัการทัว่ไปของผูจดัการทัว่ไปนัน่แหละครบั ตอนน้ีเอง

ครับที่ผมใช กฎขอที่ 4 

ผมจี้ทานประธานไปวา แผนนี้มีความจําเปนตอบริษัท แตไมเคยชี้ให

ใครรูวา ผมเองที่อยากทํางานนี้ใจแทบขาด แตจะวาไป วาระที่ซอนเรนอยูก็ดู

โจงครึ่มอยูเหมือนกันนะผมวา ในท่ีสุด ผมก็ไดจับงานนี้ตามคาด ไดเปน 

ผูจดัการทัว่ไปนกัเดนิสายสมใจ ทาํงานขึน้ตรงกบัทานประธานแตเพยีงผูเดยีว 
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แถมยังไดเขยีนรายละเอยีดของงานเสนอประธานบริษทัเองดวย แลวเงนิเดอืน

ละ ผมไดเงนิเดอืนมากกวาผูอาํนวยการภาคพ้ืนเยอะเลย แตพวกเขาไมรูหรอก

ครับ และผมเองก็ไมเคยแพรงพรายใหใครรูสักแอะเลย (กฎขอที่ 5 รูรักษา

ตัวรอดเปนยอดคน) ผมไปไหนมีแตคนสนับสนุนและใหความเปนมิตร เพราะ

วางตัวชัดเจนวาไมไดมาจับผิดลงโทษใคร ถาบรรดาผูอํานวยการภาคพื้นรูเงิน

เดอืนผมกค็งจะอจิฉาไปตามๆ กนั แตถาถามวาพวกเขาอยากเปนอยางผมไหม 

ผมวาพวกเขาคงไมเอา

ผมใชลิ้นทูตเจรจางานกับบรรดาผูจัดการทั่วไป ไมเคยพูดจาหยาบคาย

ไรมารยาท ใชเลหกระเทห หรือทําตัวไมน2ารัก ผมรักษามารยาท มีความ

นอบนอม แมในยามที่ตองตําหนิติเตียนและเสนอมุมมองเพื0อแกไขเนื้องาน

ก็ตาม ตอนนี้ละครับที่ผมใสกฎขอที่วา ถาพูดอะไรดีๆ ไมไดก็นิ่งเสียดีกวา ลง

ในเนื้อหา กฎขอที่ 8 ดําเนินงานดวยวิถีการทูต

รูจักบุคคลสําคัญ
ไมนานผมก็รูแกววา ถาอยากรูวาอะไรเปนอะไรในสํานักงานสาขาละก็ 

ใหถามจากผูรูจริงจะดีที่สุด ไมวาจะเปนคนทําความสะอาด พนักงานตอนรับ 

พนกังานเกบ็เงิน พนกังานประจําลฟิต และคนขบัรถ การรูวาใครเปนใครและ

รูจกัผูกมิตรเอาไวนัน้ดทีเีดยีว (กฎขอที ่94) เพราะพวกเขาจะกระซบิขอมลูดีๆ  

ใหผมมากมายจนคุณไมอยากจะเชื0อ ทั้งหมดนี้ก็ดวยการผูกมิตรงายๆ เชน 

“สวัสดีบอบ ลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยแลว เปนไงบาง”

ในเวลาแคสองสามป หนังสือเลมนี้ก็เริ่มต้ังไขเปนรูปเปนรางข้ึน ผม

เฝาดูมันเติบโตเปนผู ใหญ และสั่งสมประสบการณ ผมลาออกจากงานและ 

ตั้งบริษัทที่ปรึกษาของตัวเอง ผมฝกวิทยายุทธใหบรรดาผูจัดการดวยวิชาจาก

หนังสือเลมนี้ และดูพวกเขาออกไปทองยุทธภพธุรกิจ พิชิตชัยตอโชคชะตา

ดวยความสุภาพออนนอม มีเสน2ห มั่นใจ และใชอํานาจอยางเปนธรรม
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คุณผูอานหลายทานคงต้ังคําถามในใจวา กฎตางๆ ไดผลจริงหรือเปลา 

เราเปลี่ยนจิตใจคนรอบขางไดจริงหรือ คําตอบคือ เปลี่ยนไมไดครับ คุณไป

เปล่ียนแปลงใครหรือบีบบังคับใจใครใหทําอะไรไมไดหรอก มีแตตัวคุณเองที่

ตองเปลี่ยนนิสัยและปรับปรุงตัว

 ผมตองเสียความเปนตัวเองไปหรือเปลา ไมตองกลัวครับ คุณอาจ

ตองเปลีย่นพฤตกิรรมบางเลก็นอย แตไมถงึขนาดเปล่ียนบคุลกิและ

คานยิม คณุก็ยงัเปนคณุคนเดมินัน่แหละครบั แตฉลาดขึน้ หวัไวข้ึน 

และประสบความสําเร็จมากขึ้น

 ฝกยากไหม ก็ไมนะครับ ฝกกันไดภายใน 1-2 สัปดาห แตถาจะให

ถึงขั้นคลองๆ ก็ตองฝกกันนานหน2อย และตอใหฝกไดกฎเดียวก็ยัง

ดีกวาไมไดฝกอะไรเลย

 แลวเราจะดูออกไหมวาใครกําลังใชกฎพวกน้ีอยู บางทีก็ดูออกครับ 

แตคนที่ใชกฎไดเกงจรงิๆ น2ะ เขาไมยอมใหคณุรูหรอกวากาํลังใชกฎ

นีอ้ยู แตเมื0อไรท่ีคณุใชกฎไดเกงพอตวัแลว คณุกม็องออกไมยากวา

ใครกําลังใชกฎอะไรอยูในตอนนั้น

 แลวจะไดประโยชนจากกฎเหลานี้ชนิดทันตาเห็นเลยไหม ออ! 

แน2นอน กลาทาพนันวาเห็นผลทันตา

 แลวทุกวันนี้ผูเขียนยังใชกฎอยูหรือเปลา ตอนแรกๆ ก็ตั้งใจวาจะไม

ใชครับ แตกลายเปนวาทุกวันนี้ใชกฎจนเขาเสนเลย

 ใชกฎแลวจะขัดตอหลักจริยธรรมไหม ไมเลยครับ คุณไมไดทําอะไร

ผิดนี่ ก็แคเอาความถนัดและทักษะที่มีอยูตามธรรมชาติมาประยุกต

ใชอยางมีสตเิทานัน้ สตนิีเ่ปนหวัใจสาํคัญของการทาํความเขาใจเรื0อง

กฎเลยนะครับ กอนจะทําอะไรตองคิดใครครวญใหดี แตก็ยังตองมี

สญัชาตญาณ ตองกลัน่กรองสัญชาตญาณของตวัเองอกีทหีนึง่ดวย 

คุณตองใชสติควบคุมสถานการณ ไมใชขาดสติจนกลายเปนเหยื0อ

ของสถานการณ จะตองมคีวามตื0นรู ตระหนกัรู ใชชวีติอยูกบัปจจบุนั
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ขณะ และใชความสามารถที่มีอยูสารพัดใหเกิดประโยชน ทั้งนี้ตอง

ขอเนนย้ําวา คุณตองทํางานใหดีกอนเปนอันดับแรก เพราะกฎนี้ไม

ไดมีไว ใหคนโกหกพกลม ลวงโลก พวกข้ีโม พวกหาแตมสิบแปด 

มงกฏุ หรือพวกเหยียบข้ีไกไมฝอ ไมเปนโลเปนพาย ตอใหใชกฎแลว

ไดผลก็ไรคา ถาคุณไมตั้งอกตั้งใจขยันทํางานตั้งแตบัดนี้ เจองาน

เมื0อไรขอใหเดินหนาชน ก็คุณรักงาน คุณชอบทํางาน คุณก็ตอง

ทํางาน คุณกําลังกระหายความรูจากหนังสือเลมนี้ และกําลังอยาก

กาวหนา อยากไตระดบัขึ้นสูงไมใชหรือ ทีผ่มกาํลงัแนะนําอยูคือ ให

คุณใชสติกับทุกพื้นที่ของงาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 

ตัวเองเพื0อปรับปรุงชีวิตการทํางานในเรื0องตางๆ เชน

 วิธีการทํางาน

 ความรับรูของคนอื0น ในเรื0องการทํางานของคุณ

ถาคณุไมไดฝกเรื0องการใชกฎ คณุก็จะลอยไปลอยมา หายใจทิง้ไปวนัๆ 

หาตัวเองไมเจอวาตองการอะไร คุณอาจจะรูกฎตางๆ มามาก และอาจกําลัง

ฝกอยู โดยการใชสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ แตตอนนี้เรากําลังจะฝกการ

ใชกฎอยางมีสติไปดวย เมื0อฝกแลว คุณก็จะ

 ไดเลื0อนขั้น

 ไปกันไดกับพวกพอง

 สนุกกับงานมากขึ้น

 เขาใจเนื้องานดีขึ้น

 เขาใจมุมมองของเจานายมากขึ้น

 ภูมิใจในตัวเองและตัวงานมากขึ้น

 เปนตัวอยางอันดีใหกับบรรดารุนนอง

 เกื้อหนุนบริษัทไดมากขึ้น
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 ควรคาตอการเคารพนับถือ

 เปลงประกายแหงความเอื้อเฟอและไมตรีจิต

 ถาลาออกไปทําธุรกิจสวนตัวก็จะประสบความสําเร็จ

กฎพวกนีเ้ขาใจงาย ใชไดผล ไรมลพษิ และเปนรูปธรรมจบัตองได เปน 

10 ขั้นตอนสําหรับสรางความมั่นใจใหองอาจ เสริมพลังอํานาจในตัวให

แข็งแกรง สรางคุณใหเปนคนใหมอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ไมมีการ

บงัคบัใจใหคณุทาํในส่ิงที่ไมชอบ แตคณุจะชอบในส่ิงทีค่นอื0นทาํกลบัมาใหคณุ

แน2นอน กฎตางๆ จะชวยเพิ่มพูนมาตรฐานสวนตัวและยกระดับหลักการของ

คุณใหสูงข้ึน ผมขอมอบกฎเหลานี้ ไวเปนอภินันทนาการแดคุณผูอานนะครับ 

เมื0อกฎเหลานีอ้ยูในมือของคณุแลว กข็อใหเกบ็รกัษาและจดจาํไวใหด ีอยาให

ใครรูนะครับ
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ขอขอบคุณ

ผมติดคางบุญคุณ ราเชล สต็อก เพราะหากปราศจากกําลังใจ การ

สนบัสนนุ และความกระวกีระวาดมแีกใจของเธอแลว หนงัสือเลมนีค้งปรากฏ

ขึ้นมิไดเลย



ทาดี
ทีไมเหลว  



กฎขอแรกๆ น้ีจัดอยูในจําพวกเคล็ดลับ ซึ่งจะกระชับควบคุม

บรรดากฎขออื0นๆ ใหอยูในกรอบเดียวกัน จะทําใหคุณรูงานเปนอยางดี 

จนมีผลงานออกมาดีกวาทุกๆ คนที่จับงานแบบเดียวกัน งายๆ เทานี้เอง

ครับ

แตคุณตองอุบเงียบไมให ใครรูวาคุณทํางานหนักแคไหน คุณ 

ตองฝกการใชกฎอยางลับๆ เปนสวนตัว จะแพรงพรายใหใครรูไมไดเปน

อันขาด แมกระทั่งจะบอกคนอื0นวาคุณอานหนังสือเลมนี้ก็ยังไมไดเลย 

เพราะนี่คือคัมภีรวิทยายุทธสุดลี้ลับของคุณ ที่สําคัญคือ คุณตองมี 

มาดนิง่และแมนเรื0องงาน อยูเหนอืทกุสถานการณดวยสตทิีส่มบรูณพรอม 

พลิว้ตัวผานงานในแตละวนัไปอยางงายดาย มัน่ใจเตม็เปยม และไมสะทก

สะทานหว่ันไหวใหกบัสิง่ใดๆ ทัง้สิน้ แตไมวาจะอยางไรกต็าม สิง่ทีค่ณุพงึ

ระลึกไวเสมอก็คือ ตองทํางานในหนาที่ใหดีไดจริงๆ เสียกอน
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สรางผลงานใหโดดเดนเขาตา

ทามกลางบรรยากาศการทาํงานชนดิหวัหกกนขวดิ ผลงานของคณุอาจ

ถูกคนในออฟฟศมองขามไปไดงายมาก เพราะในขณะท่ีคุณตองทํางานหนัก 

ใหกับทีมอยูนั้น ตัวคุณเองก็ไมมีเวลาจะมาใสใจดวยซ้ําวาตองพยายามสราง 

คําชมและความเจริญกาวหนาใหกับตัวเองไปพรอมกันดวย ทั้งที่เรื0องนี้สําคัญ

มาก คุณตองสรางผลงานอันโดดเดนกบัตวัเองใหไดเสยีกอน คนอื0นถงึจะรูสกึ

วาคุณสมควรไดรับการเลื0อนตําแหน2ง

วิธีที่ดีที่สุดคือ อยามัวแตกมหนากมตาทํางานที่อยูในความรับผิดชอบ

จนเพลิน ถาคณุมหีนาทีป่ระกอบช้ินสวนอเิลก็ทรอนิกสทกุวนั ในขณะทีค่นอื0น

กท็าํเหมอืนคณุ ดงันัน้ ตอใหคณุประกอบชิน้สวนไดมากขึน้ ก็ไมทาํใหชวีติของ

คณุกาวหนาขึน้ไดเลยแมแตนอย แตถาเมื0อไรคณุเสนอรายงานใหหวัหนาทราบ

วา คุณมีวิธีที่จะทําใหทุกคนประกอบช้ินสวนไดมากขึ้น เมื0อนั้นแหละผลงาน

ของคณุถงึจะเปนทีจ่บัตามอง การเสนอรายงานโดยไมตองรอใหหวัหนาส่ัง จึง

เปนวิธทีีฉ่ลาดในการสรางความโดดเดนออกมาจากคนอื0นๆ เพราะแสดงใหเหน็

วาคณุมคีวามคดิรเิริม่และคดิเองเปน แตลกูไมนี้ใชบอยไมไดนะครบั เพราะถา

คณุมวัตัง้หนาจะกระหน่าํสงรายงานทีห่วัหนาไมไดสัง่อยูร่าํไปแลว คณุกจ็ะโดด

เดนเปนที่เขาตาคนอื0นอยูเหมือนกัน แตไมน2าจะออกมาในทางที่ดีเทาไร คุณ

จึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎเหลานี้อยางเครงครัด

 เสนอรายงานเปนครั้งเปนคราวเทานั้น

 มีบทพิสูจนที่แน2ใจไดวา รายงานของคุณนั้นยอดเยี่ยม สามารถเพิ่ม

ผลกําไร และกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจจริงๆ

กฎขอที่ 1 
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 ตองแน2ใจไดวา เจานายจะจดจําชื0อเสียงเรียงนามของคุณได

 ตองแน2ใจวา คนที่เห็นรายงานไมไดมีแตเจานายของคุณ แตรวมไป

ถึงเจานายของเจานายดวย

 ไมจาํเปนตองทาํในรปูรายงานเสมอไป อาจจะอยูในรปูของบทความ

หรือในจดหมายขาวของบริษัทก็ได

แตทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการสรางความโดดเดนใหกับผลงานก็คือ การ

ทํางานใหเกงมากถึงมากท่ีสุด และวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานใหเกงที่สุดก็คือ 

การอทุศิตนใหกบังานโดยไมสนใจเรื0องอื0นเลย เพราะในทีท่าํงานมักเตม็ไปดวย

เรื0องไรสาระ ต้ังแตการเลนการเมือง การนินทาวาราย การหลอกใชคนเปน

เครื0องมือ การผลาญเวลาใหสูญเปลา และการคลุกคลีตีโมงโดยใชคําวางาน

บงัหนา เรื0องพวกนีม้แีตทาํใหเสื0อม ขอใหคณุจบัตามองแตเนือ้งานเขาไว แลว

คุณจะไดสนุกกับชีวิตอันสรางสรรค จงมุงมั่นอยูกับงาน ตั้งใจทํางานที่อยูใน

ความรับผิดชอบ ทํางานใหเกง และไมหลงเดินทางผิด เทานี้ละครับ

การเสนอรายงานโดยไมตองรอใหหัวหนาสั่ง 
จึงเปนวิธีที่ฉลาดในการสรางความโดดเดน 

ออกมาจากคนอื/นๆ
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อยาหยุดพัฒนาตัวเอง

คนสวนใหญเมื0อจะออกจากบานไปทํางาน มักมีความคิดเหมือนกันอยู

อยางหนึ่งคือ ทํางานใหจบไปวันๆ แลวจะไดกลับบาน ดังนั้น ในแตละวันจึง

ทํางานเฉพาะที่เจานายสั่งใหทําเพียงอยางเดียว เสร็จแลวก็รอใหถึงเวลาเลิก

งานอนัแสนวเิศษ ขอรองเถอะครบัอยาทําแบบนัน้เลย อยาเปนคนทีอ่ยูไปวนัๆ 

ไมยอมพฒันาตวัเอง มคีนไมนอยท่ีคดิวาแคมงีานทาํกพ็อแลว เลยไมยอมขยบั

หรือพัฒนาตัวใหไปไกลกวาทีเ่ปนอยู แตถาคณุไดอานหนงัสอืเลมนี ้คณุกจ็ะรู

วาชีวิตไมไดจบแคการมีงานทําเทานั้น แตมันยังหมายถึงเสนทางที่จะปูไปสู 

เปาหมายตางๆ ในอนาคตดวย เชน การเลื0อนตําแหน2ง การมีรายไดมากขึ้น 

การมทีกัษะสงูขึน้ การไดสัง่สมพวกพองและประสบการณเพื0อวนัหนึง่จะไดนํา

ไปใชเปดธุรกิจของตังเอง หรืออะไรก็ตามแตคุณจะฝนไว ดังนั้น การมีงานทํา

จึงไมใชจุดจบหรือเปนบทสรุปของชีวิต

ในเมื0อยังไงๆ คุณก็ตองทํางานและตองทําออกมาใหดีสุดๆ อยูแลว 

ผมเลยอยากใหคุณมองขามช็อตลวงหนาไปอีกหน2อยเพื0อวางแผนอนาคตให

กบัตวัเอง โดยไมลมืวางานทีค่ณุทาํในปจจบุนัจะเปนบนัไดไลสเตปใหคณุไปถงึ

เปาหมายที่ตั้งไว นี่คือเหตุผลวา ทําไมคุณตองตั้งใจทําผลงานใหออกมาดี
ขณะที่คนอื0นมัวแตคิดจะพักดื0มกาแฟ หรือนั่งทอดหุยตอนบายโดยไม

ไดทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน ชวงเวลาแบบนี้ละที่คุณจะไดวางแผนยกพลยึด

หวัหาดแหงความสาํเรจ็อยางเตม็ที ่ซึง่ถาจะใหดจีริงๆ แลวละก ็คณุตองเคลยีร

งานใหเสร็จหมดกอนเท่ียง เพื0อที่ชวงบายจะไดมีเวลาวางในการศึกษาหาวิธี

เลื0อนขั้น เขียนเสนอความเห็นที่เจานายไมไดสั่งเพื0อใหมีผลงานเขาตา

กรรมการ คนควาหาทางพัฒนากระบวนการทํางานใหกับทุกคน เพิ่มพูนความ

รูเรื0องที่มาที่ไป และข้ันตอนงานในบริษัท

กฎขอที่ 2 
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แตถาคุณปนงานใหเสร็จไมทันกอนเที่ยง ก็ใหเอาสิ่งที่ตั้งใจจะนั่ง

วางแผนในตอนบายนั้นมาคิดหรือทําไปพรอมกับงานทั่วไปก็ได สวนคูแขงเขา

อยากทําอะไรก็ทําไป ซึ่งก็คงไมขยันทําอะไรอยางที่คุณทําๆ อยูหรอก สําคัญ

ที่วา คุณตองไมหยุดพัฒนาตัวเอง หรือคิดวาทํางานใหเสร็จไปวันๆ ใครจะคิด

ก็ปลอยใหเขาคิดไปเถอะ แตถาคุณไมไดคิดแบบนั้น คุณก็จะทิ้งหางเขาไป

เรื0อยๆ ตอนไหนหรือครับ ก็ตอนที่คุณกําลังเตรียมตัว ศึกษาขอมูล วิเคราะห

เจาะลึก และเรียนรูงานอยูเพลินๆ นั่นเองละครับ

ยงัไงกอ็ยาลมืกฎเรื0องการวางตวัใหเหมอืนกบัใครกต็ามทีเ่ราอยากเปน 

เชน ถาเราอยากเปนผูจัดการ เราก็ตองเรียนรูวาคนที่เปนผูจัดการเขาทํางาน

อยางไร วางตัวแบบไหน พูดคุยกันเรื0องอะไรดวยนะครับ เรื0องของเรื0องก็คือ 

คุณตองหาตนแบบที่คุณชื0นชอบใหไดเสียกอน คุณตองมองวาความกาวหนา

อยางการเลื0อนข้ัน หรอืการทําผลงานใหออกมาดเีปนอกียางกาวหนึง่ของชีวติ 

คุณตองเดินหนากาวไปเรื0อยๆ ถาไมอยากใหตะไครจับ คุณตองมีความ

กระตือรือรนเปนสมบัติ ถาไมอยากใหชีวิตติดขัดตกหลมจมอยูกับที่ และคุณ

ตองทําตัวใหรักความกาวหนา ถายังไมอยากรากงอก

ในทาํนองเดยีวกนั สิง่ทีค่วามกาวหนาเรยีกรองจากคุณกค็อื อยามวัแต

เอกเขนกไมคิดทําอะไร และอยาหยุดพัฒนาตัวเอง

ถาจะใหดีจริงๆ แลวละก็ 
คุณตองเคลียรงานใหเสร็จหมดกอนเที่ยง 
เพื/อที่ชวงบายจะไดมีเวลาวางไวทําอยางอื/น
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คิดใหดีกอนรับอาสา

คนสวนมากชอบคิดวา ถาตัวเองตอบรับกับทุกอยางที่เจานายเรียกใช 

ก็จะกลายเปนคนสําคัญและอยูในสายตาผู ใหญ แถมไดรับคําชม ดีไมดี 

จับพลัดจับผลูไดเลื0อนข้ัน ซ่ึงไมจริงเลยครับ ผูหลักผู ใหญหัวใสหลายคน 

ชอบหลอกใชประโยชนจากน้ําจิตน้ําใจของคนประเภท “ครับ เดี๋ยวผมทําให” 

แลวสุดทายคนแบบนี้ก็จะไมไดดีอะไร นอกจากถูกใชงานหนักจนเกินตัว แลว

ผู ใหญก็ไมไดเห็นคุณคาอยางจริงจัง ซ้ํารายยังปฏิบัติตอคุณอยางไมเกรงใจ 

อีกดวย

กอนจะยกมือขึ้นขันอาสาทําอะไรให ใคร จงคิดเยอะๆ กอนนะครับ 

โดยลองถามใจตัวเองดูวา

 ทําไมเขาถึงอยากใหเราอาสาทํางาน

 รับอาสาแลวชีวิตจะกาวหนาไหม

 ถารับอาสาทํางานนี้แลว ผูบริหารระดับอาวุโสจะมองวาเราเปนคน

อยางไร

 ถารับอาสาแลว ภาพลักษณของเราจะออกมาเปนอยางไร

 งานนี้ปนงานสกปรกที่คนอื0นเขาไมอยากใหมือเปอนหรือเปลา

 คนที่มาขอใหชวยกําลังแบกภาระหนักเกินกําลัง และตองการความ

ชวยเหลือจริงๆ หรือเปลา

แตก็ไมแน2นะครับ เพราะบางทีงานสกปรกที่ไมมีใครอยากรับไปทํานี้ 

อาจจะชวยสรางเครดิตใหคุณเปนคนดีมากๆ ในสายตาของผูหลักผู ใหญก็ได 

คุณจะดูเปนคนเกงที่ชอบงานทาทาย ทําตัวเปนประโยชน และพรอมเสมอที่

จะถลกแขนเสือ้ข้ึนลยุงาน หรือไมกด็เูปนคนมนี้าํใจงาม ชอบชวยเหลือผูคนที่

กฎขอที่ 3 
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กาํลงัตกทกุขไดยาก หรือไมกต็รงกนัขาม คณุอาจถกูมองวาเซอซา หลอกใชได

งายก็เปนได ดังนั้น การจะชวยใครจึงตองระวังตัวและเลือกชวยใหถูกจังหวะ

เหมอืนกนั ไมควรยกมอือาสาใครพร่าํเพรื0อ เพราะจะถกูมองเปนตวัตลกเปลาๆ 

หากจะกาวออกมายืนตัวตรงขันอาสาอยูแถวหนา ก็ตอเมื0อดูขวาดูซายแลววา

จะทําใหคุณไดภาพของความเปนผูนํา ไดประโยชนอื0นๆ หรือตองการชวยคน

ที่สมควรจะชวยจริงๆ 

แลวก็ระวังไวดวยวา อาจจะมีบางครั้งบางคราว ที่คุณไมไดยกมืออาสา

หรือออกมายืนเสนอตัวอยูหนาแถวเลย แตบรรดาเพื0อนรวมงานก็รวมหัวกัน

ถอยหลังหลบฉากเอาตัวรอด แลวปลอยใหคุณยืนเดนเปนสงาอยูแถวหนา

เพียงคนเดียว ประหนึ่งวาคุณอาสาตัวทั้งที่ไมไดสมัครใจ ผิดเปนครูครับ ถา

เสียทีเขาเปนครั้งแรกก็เลยตามเลย รับงานไปทํากอน แตตองระวังไมใหเกิด

ขึ้นอีก เพราะถาพลาดซ้ําสอง ผมวาไมใชวิสัยของนักเลนกฎหรือผูที่อาน

หนงัสอืในชุดนีแ้ลวครบั คณุตองหไูวตาไวและไหวตวัทนั กอนจะถกูเลือกเปน

เหยื0อเพื0อโยนเผือกรอนมาให และตองแน2ใจใหไดวา คุณฉากตัวหลบระเบิด

ไดทัน พรอมกับอีกหลายๆ คนที่รอดชีวิตไดอยางหวุดหวิด

กอนจะยกมือขึ้นขันอาสาอะไร 
คิดใหเยอะๆ กอนนะครับ
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สรางโลโกใหตัวเอง

ผมเคยมีผูรวมงานคนหนึ่งท่ีมีความสามารถเปนเลิศในการจดจําเรื0อง

ราวของลูกคาชนิดหาตัวจับยาก ดูเหมือนวาเขาจะรูไปหมดทุกเรื0อง ไมวาจะ

เปนชื0อลกูคา สถานท่ีทีล่กูคาชอบไปเท่ียวในวนัหยุด วนัเกดิลกูคา วนัเกดิสามี

หรือภรรยาของลกูคา เพลงโปรดและรานอาหารโปรด ถาเมื0อไรที่ใครตองยาย

มารับหนาที่ดูแลลูกคาชนิดเปนเจาประจํากันแลว ก็มักจะแวะไปคารวะขอคํา 

ชีแ้นะจากไมค ซึง่เปนปรมาจารยทางดานนีท้กุราย เพื0อจะไดมสีิง่ละอนัพนัละ

นอยที่ชวยมัดใจลูกคาไดบาง ไมคเลยกลายเปนคนที่มีโลโกประจําตัวไปเลย 

ทัง้ที่ไมมใีครขอใหเขาทาํตวัเปนสารานกุรมดานชวีประวตัขิองลูกคาแมแตนอย 

และก็ไมใชหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมายมาเลย เขาทาํงานแบบปดทองหลงัพระ จน

ไดขอมลูซึง่ถอืวาเปนทรพัยสนิทีม่มีลูคาสงูมากสาํหรบับริษทั ไมนานกติตศิพัท

เรื0องความสามารถพเิศษของไมคกเ็ปนทีเ่ลื0องลอืจนเขาหผููอาํนวยการภาคพ้ืน 

ทาํใหหนาทีก่ารงานของไมครุงเรอืงอยางที่ไมเคยมปีระวตักิารณมากอนกบัใคร

ในออฟฟศ เขาไดทกุสิง่อยาง ผมขอย้าํเลยวา “ทกุสิง่ทกุอยาง” จรงิๆ เหตุผล

ของเรื0องนี้ก็คือ ไมคฉลาดล้ําเหลือและทําการบานมามากครับ

การสรางโลโกใหตวัเองหมายถึง การหาแงมมุแสดงความสามารถทีเ่ปน

ประโยชนซึง่ไมเคยมใีครคดิหรอืทาํมากอน ไมจาํเปนตองเปนเรื0องยุงยากใหญ

โตอะไร เปนแคเรื0องเรียบงาย อยางการมีฝมือเปนเลิศดานการเขียนรายงาน 

หรอือาจจะเหมือนกบัไมคคอืรูเรื0องทีค่นอื0นไมรู หรอือาจเปนอจัฉรยิะในการจดั

คิวงาน จัดสรรงบประมาณหรือเขาใจระบบงานไดอยางทะลุปรุโปรง แตการ

แสดงความสามารถของคณุ ตองไมใชการสรางสถานการณเพื0อใหองคกรขาด

คุณไมได มิฉะนั้นกฎขอนี้ก็จะสงผลตรงกันขามกับที่คุณตั้งใจไว

มีหลายตอหลายครั้งท่ีการแสดงความสามารถในทํานองนี้ ไดชวยยก

ระดับตัวเองจากงานดาดๆ ทั่วไปในออฟฟศ กลายเปนวา คุณตองออกไป 

ขางนอกบอยข้ึน หรอืไปไหนมาไหนไดบอยๆ โดยไมจาํเปนตองบอกใครวาคณุ

กฎขอที่ 4 
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กําลังทําอะไรอยูที่ไหน คุณจะ โดดเดนออกมาจากคนหมูมาก ทํางานไดเปน
เอกเทศ และมีคุณภาพงานเหนือระดับ

มีอยูครั้งหนึ่งที่ผมอาสาตัวเปนบรรณาธิการทําวารสารของบริษัท และ

นํากฎขอกอนหนานี้ขึ้นมาพิจารณาอยางจริงจัง มันเลยทําใหผมเดินทางไป

ตรวจสาขาทัง้ 7 แหงไดตามอธัยาศยั แตผมกก็ลาบอกไดเลยวา งานในหนาที่

รับผิดชอบประจําของผมเสร็จเรียบรอยทันเวลาอยางดีเยี่ยม

อยางไรก็ตาม การสรางโลโกใหกบัตวัเองแบบนี ้กอ็าจทําใหคนภายนอก

จบัตาดูคณุอยูเปนระยะมากกวาคนทีเ่ปนเจานายเสยีอกี ไมใชใครท่ีไหนหรอก

ครับ ก็บรรรดาผูบริหารระดับเดียวกันกับเจานายหรือสูงกวาเจานายคุณนั่น

แหละ และเชื0อไดเลยวาพวกเขาจะตองพูดถึงคุณในแงบวก เชน “ผมเห็น 

ริชกําลังงวนอยูกับงานวิเคราะหการตลาด” ถาวงสนทนาเขาลงมติกันอยางนี้ 

เจานายจะยังดองตาํแหน2งคณุไว ไมยอมเลื0อนขัน้ กใ็จจดืเกนิไปหน2อยละครบั

กใ็นเมื0อบรรดาเจานายคนอื0นๆ เขามองวาคณุเปนของดมีรีาคา เจานาย

ตัวจริงของคุณก็ตองวาไงวาตามกันกับเขาอยูแลวครับ

ก็ในเมื/อบรรดาเจานายคนอื/นๆ 
เขามองวาคุณเปนของดีมีราคา 

เจานายตัวจริงของคุณก็ตองวาไง 
วาตามกันกับเขาอยูแลวครับ
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พูดจาเผื/อขาดเผื/อเหลือเอาไวบาง

หลกัปฏบิตัขิองกฎขอนีค้อื การพดูรบัปากแบบเผื0อขาดเผื0อเหลอืเอาไว 

เชน แมคุณจะรูวายังไงๆ งานเสร็จทันวันพุธแน2นอน แตก็ตองบอกอีกฝายวา

งานจะเสรจ็วนัศุกร หรอืถาแผนกของคณุสามารถทาํงานใหเสรจ็ไดภายในหนึง่

สัปดาห คุณก็ตองบอกเผื0อไวเปนสองสัปดาห เชนเดียวกับถาคุณตองใชคน

สองคนมาติดตั้ง ควบคุม และเดินเครื0องจักร คุณก็ตองบอกเผื0อไวกอนวาใช

คนสามคน

การทาํแบบนี้ไมใชเรื0องเลหเหลีย่มยกึยกัอะไรนะครับ ออกจะรอบคอบ

ระมดัระวังเสยีมากกวา ถาโผออกมาวาคณุตองจบังานไหน กใ็หรบังานน้ันอยาง

เปดเผย จรงิใจ ไมแสดงทีทาอกึอกั แลวพดูตบทายอยางชดัเจนวาคณุจะตอง

บวกลบคูณหารเผื0อขาดเผื0อเหลือกอน ถึงจะบอกไดวากําหนดสงงานจะเปน

เมื0อไร ยังไมตองใจรอนรีบตอบเดี๋ยวนั้นนะครับ การที่คุณถวงเวลาออกไปอีก

นิด ไมใชเรื0องคอขาดบาดตายอะไรหรอกครับ

ขอดปีระการแรกในการรับปากแบบเผื0อขาดเผื0อเหลอืวา คณุจะสงงาน

ไดภายในวันศุกร ภายในสองสัปดาห หรือเมื0อไรก็ตาม ก็ไมไดหมายความวา

คุณจะใชเวลาใหหมดตามนั้นจริงๆ สักหน2อย แคคุณตองการความมั่นใจวาจะ

สงงานไดทันกอนเวลานัดหมายตางหาก 

ประการท่ีสอง มันทําใหคุณมีโอกาสสรางผลงานใหดีกวาที่รับปากเอา

ไวได เชน ถาคุณสัญญาวาจะทํารายงานใหเสร็จภายในวันจันทร คุณก็ตอง

ทําใหเสร็จตามที่พูด แตไมไดเสร็จเฉพาะตัวรายงาน แตรวมไปถึงแผนดําเนิน

งานเต็มข้ัน เพื0อเปนขอสนบัสนนุในการเสนอความคดิเหน็ หรือถาคณุบอกวา

ตองจดันทิรรศการใหเสรจ็โดยมีเวลาแคคนืวนัอาทิตยและมคีนชวยงานแคสอง

คนเทานั้น คุณก็ตองจัดนิทรรศการไดดีกวาท่ีคาดจนบริษัทคูแขงทาบรัศมีไม

ตดิ หรือถาคณุบอกวาจะรางแบบคราวๆ ของแผนพบัโฆษณาสําหรบับรษิทัใหม

ไวนําเสนอในท่ีประชุมครั้งหนา คุณก็ไมไดทําแคแบบรางคราวๆ เทานั้น แต

ออกแบบมาเปนแบบจําลองเสมือนจริงของแผนพับโฆษณากันเลยทีเดียว มี

กฎขอที่ 5 
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สีสันตามจริง พิมพเนื้อหาขอความถูกตองทุกตัวอักษร มีรูปถาย พรอมอัตรา

ราคาไวใหดูดวย แตสิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังก็คือ หามหลวมตัวล้ําเสนไปรับผิด

ชอบภาระหนาทีท่ีค่ณุไมไดรบัมอบหมายเปนเดด็ขาด ผมพดูแคนี ้คณุคงเขาใจ

วาอะไรเปนอะไรนะครับ

ขอยํ้าอีกครัง้วา คณุสามารถสรางความโดดเดนได แตกอ็ยาใหโฉงฉาง

เกนิไปจนเฝอ หรอืเจานายรูไตจบัทางได ควรจะใชแคพอขําๆ ไมควรใชเปนล่ํา

เปนสันมากนกั บางครัง้การทาํเปนไกไมรูเรื0องรูราวอะไรบางกด็เีหมอืนกนั เชน 

คุณอาจแกลงทําเปนไมเขาใจเรื0องเทคนิคหรือซอฟตแวร ทั้งที่จริงๆ แลว คุณ

เกงขนาดหลับตาทองไดเลย

หากเจานายคุณพูดถึงแผนงานจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนเรื0องที่คน

อื0นๆ ไมคอยเขาใจ แตคุณดูจะหัวไว เขาใจไดเร็ว ก็ไมตองไปเผลอบอกความ

จริงกับใครในที่ประชุมนะครับวา คุณเคยรูและทําเรื0องน้ีมากอนสมัยอยูที่

ทาํงานเกา เพราะถาทาํอยางน้ัน กจ็ะไมมใีครประหลาดใจในความสามารถของ

คุณเลย เทากับวาคุณปลอยใหความไดเปรียบหรือความเปนตอหลุดมือไป

เมื0อไรก็ตามที่คุณจะใชกฎการรับปากแบบเผื0อขาดเผื0อเหลือเพื0อจะได

สงงานใหดีกวาที่รับปากเอาไว คุณก็ตองยึดถือหลักการอยางเหนียวแน2นวา 

คุณจะไมสงงานลาชาแลวหาขอแกตัวมาอาง หรือเผางานมาสงแบบควันกรุน

เปนเด็ดขาด ตอใหตองอดตาหลับขับตานอนทั้งคืนหรือเหงื0อตกเปนเลือด ก็

ตองสงงานใหทันตามที่ไดรับปากไว หรือไมก็ตองสงไดเร็วกวาที่รับปากเอาไว

รูปมวยจะสวยกวา ถาคุณตอรองยืดเวลาสงงานออกไปเสียตั้งแตแรก 

แทนที่จะรับปากแลวทําไมไดจนอีกฝายเสียความรูสึก คนสวนใหญมักจะเกง

เรื0องสรางคะแนนนยิม อยากใหคนยอมรบัชื0นชมจนหนามดืไปรบัเงื0อนไขทีอ่กี

ฝายเสนอมาในตอนแรก แลวก็มาตกมาตายตอนจบ เห็นเลยวาคนกลุมนี้จะ

เสียเปรียบตั้งแตเร่ิมตน และกลายเปนคนไรประสิทธิภาพในทายที่สุด

คุณจะไมยอมสงงานลาชา 
หรือเผางานมาสงแบบควันกรุนเปนอันขาด
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ถาคุณมองภาพรวมของงานไมออก คุณก็ไมสามารถสรางผลงานสุด

ยอดเยี่ยมใหเจานายชื0นชมไดหรอก แมวันนี้คุณอาจจะเปนเพียงแคฟนเฟอง

ตัวเล็กๆ ผูสงบเสงี่ยมเจียมตัวในเครื0องโมขนาดมหึมาก็จริง แตถาคุณไมหา

โอกาสถอยหลังออกมาดูหางๆ ใหเห็นภาพกวางวา เครื0องโมนี้มีกระบวนการ

ทํางานอยางไร คุณก็จะเปนมนุษยงานตัวเล็กจิ๋วที่ทํางานเต็มกําลังความ

สามารถไมได แลวอีกอยางนะครับ ถาคุณมัวแตเพลินกับการเปนฟนเฟองตัว

เล็กๆ และมีความสุขกับบริบทแวดลอมที่เปนงานจิบจอย เชน หัวนอต กลอน 

เพลา หรือลูกสูบ อยูตลอดเวลา ไมวาใครหนาไหนก็ตองมองวาคุณถูกผูกติด

ตายตัวไวกับงานเล็กๆ เทานั้น

แตคณุจะยอมใหเปนแบบนัน้ไมไดนะครบั คณุตองสรางแรงบนัดาลใจ

ใหตวัเองกาวไปไกลกวานัน้ ลองเสนอตวัจบังานใหญและสาํคญัมากกวาทีเ่ปน

อยูบางนะครับ ผมเชื0อวาคุณทําไดอยูแลว เพราะคุณมีหนังสือเลมนี้อยูในมือ 

ใครๆ ก็อยากเติบโตในหนาที่การงานกันทั้งนั้น อยากพัฒนาตัวเอง และมีผล

งานที่ยิ่งใหญกวาเดิม แตการจะทําแบบนั้นได หรือเขาตาใครวาสมควรติดโผ

ผูจับงานใหญ คุณก็ตองเขาใจและมองเห็นภาพรวมของงานใหทะลุปรุโปรง 

เสียกอน นอกจากนี้ ยังตองมองปญหาและขอจํากัดใหออกดวยเชนกัน

แลวจะทําอยางไรใหตัวเองรูลึกทุกขั้นตอนขนาดนั้น ไมยากครับ ก็แค

เอยปากถามเทานั้นเอง เวลาเจานายสั่งงานลงมา ไมวาจะเปนงานเล็กหรือ

งานใหญแคไหนก็ตาม อยาลมืถามดวยวางานนีต้อบโจทยของภาพรวมอยางไร

บาง เชน หากเจานายยายใหคุณมาขายสินคาทางโทรศัพท คุณก็ควรจะถาม

วานี่เปนแนวโนมการตลาดที่เปนมาตรฐานทั่วไป หรือวาบริษัทกําลังจะลองทํา

อะไรทีแ่ปลกใหมล้าํหนา หรอืการท่ีบริษทัแบงแผนกบริหารงานลกูคาออกเปน

สองแผนก คุณก็ควรจะตั้งขอสังเกตถามเจานายวา องคกรของเราตองการ

กฎขอที่ 6 
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บริการลูกคาใหไดมากขึ้น หรือเพื0อปรับโครงสรางภายในใหคลองตัว ก็อะไร

ทํานองนี้ละครับ

คําถามที่ดีตองไมใชคําถามจุกจิกยิบยอยน2ารําคาญ เชน “จะใชคลิป

หนีบกระดาษสีอะไรดีเวลาหนีบสําเนาเอกสาร 3 ฉบับ” หรือคําถามประเภท 

“เจานายครบั จะโอเคไหมถาผมขอลาหยุดทางอเีมล” คาํถามทีด่ตีองตอบโจทย

ที่จะเปนประโยชนตอภาพรวมของทั้งองคกร ไมใชสนใจแตเฉพาะงานของ 

ตวัเองซึง่เปนจดุเลก็ๆ เทานัน้ คณุตองทําใหเจานายมองเหน็วา คณุมวีสิยัทศัน

กวางไกล มองไปถึงภาพรวม เหตุผลที่ตองทําใหเจานายรูวิสัยทัศนของคุณก็

คือ เขาจะไดประเมินคุณใหมวาคุณเปนคนที่มองภาพรวมออก มีแววท่ีจะข้ึน

ไปกินตําแหน2งสูงกวาเดิมได เปนคนท่ีมีความจงรักภักดีตอองคกร และเวลา

จะทําอะไรก็คิดถึงองคกรโดยรวมเสมอ 

การมองภาพใหญใหออก นอกจากจะมีขอดีดังที่ไดกลาวมาแลว ยังจะ

ชวยใหงานเลก็ๆ ของคณุเขารองเขารอย มเีหตมุผีลมากขึน้ ยิง่ไปกวานัน้ การ

เขาใจถึงเบ้ืองลึกเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง การกําหนดทิศทางใหมๆ 

ตลอดจนเนื้องานที่เพิ่มขึ้น หรือโครงการเฉพาะกิจตางๆ จะชวยเพ่ิมความ

กระตือรือรนในการทํางาน เสมือนโดปยาขยันใหกับตัวเองมากขึ้นดวย

คุณตองเพิ่มความสนอกสนใจไปยังภาพรวม 
ของทั้งองคกร ไมใชสนใจเฉพาะงานของคุณ 

ซึ่งเปนจุดเล็กๆ เทานั้น






