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คํานิยม
ผมคิดวาใครๆ (อาจจะไมทกุ คน) ก็อยากทํางานใหออกมาดีทงั้ นัน้ และ
ยังคิดอีกวา ทุกคน (หรือเปลา) ก็อยากเติบโตกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน มีเงิน
เดือนสูงขึ้น ฐานะมั่นคง ไดดิบไดดี และมีอนาคตกาวไกล เราจึงพยายาม
ทํางานอยางตั้งอกตั้งใจ เพื1อจะไดรับผลตอบแทน ความนับหนาถือตา และ
การเลื1อนตําแหน2ง
แลวเราก็มาตกมาตายกันดวยเรื1องพวกนี้แหละครับ (ไมแปลกใจเลย)
ผมวามันเปนเรื1องที่ถูกตองแลวนะกับการตั้งใจทํางานเพื1อใหงานออกมาดี
เพราะคนที่ทําใหงานเสียหาย คนเกกมะเหรกเกเร คนตอตานสังคม ไปไมได
ไกลหรอกครับ
ในหนังสือเลมนี้ ริชารด เทมพลาร ได ใช โวหารอุปมาอุปไมยชี้ใหเรา
เห็นขอบกพรองของตัวเอง จนคิดตกวา ยิ่งเราทํางานดีเทาไร องคกรของเรา
ก็ยงิ่ โตเร็วขึน้ เทานัน้ เขายังชีป้ ระเด็นใหเห็นอีกดวยวา เราทุกคนทํางานอยูส อง
หนาที่ แตรอยทั้งรอยมักรูสึกวาตัวเองทําอยูแคหนาที่เดียว นั่นก็คือ งานที่
ไดรับมอบหมาย เชน ประชุมกับลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานของ
เครื1องจักร เรงยอดผลกําไรรายเดือน และอื1นๆ จิปาถะ สวนอีกหนาที่หนึ่งที่
พึงทํานั้นคอนขางกวางและเลื1อนลอย แตทําใหองคกรกาวหนา ประสบความ
สําเร็จ ถาเมื1อไรก็ตามที่คนอื1นเขาคิดวาคุณไมไดทํางานแคสวนเล็กๆ ที่ ไดรับ
มอบหมายมาเทานั้น แตยังทํางานสวนอื1นเพื1อแบงเบาปญหาขององคกรไป
พรอมกันดวย คุณก็จะลอยเดนออกมาจากกลุม คนเหลานัน้ แตคณ
ุ จะทําแบบ
นัน้ ไดอยางไร คําตอบมีอยูแ ลว ก็แคอา นหนังสือเลมนี้ แลวทําตามกฎขอตางๆ
เทานั้นเองครับ
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พออานหนังสือเลมนี้แลว จึงไดถึงบางออวา ผมก็เปนคนหนึ่งที่ ไมได
ใสใจปฏิบัติตามกฎสักเทาไรเลย ผมไมเคยนํามาขบคิดวิเคราะหแจกแจงแยก
ยอยใหกระจางอยางที่ ริชารด เทมพลาร อุตสาหเขียนบอกไวเลย
จนเมื1อครั้งหนึ่ง ผมตองสัมภาษณพนักงานของ BBC เปนจํานวนมาก
เพื1อคัดเลือกคนที่จะไดรับการเลื1อนขั้น ผมรูสึกเลยวา พนักงานเกือบทั้งหมด
ที่เขาสอบสัมภาษณมีบุคลิกที่ ไมเหมาะสมกับการเปนผูบริหารระดับสูงในวัน
หนาเลย สวนหนึ่งเปนเพราะการแตงตัว เสื้อผาหนาผม ทาเดิน การพูดการ
จา แตที่สําคัญที่สุดคือ เรื1องทัศนคติ หรือกรอบความคิดของพวกเขา ซึ่งจะ
สงผลตอทุกคนในองคกรไมทางใดก็ทางหนึ่งอยูดี ทุกคนที่เขาสัมภาษณตาง
พูดย้ําวาตอนนี้ตัวเองทํางานดีแคไหน ซึ่งไมเห็นจําเปนตองพูดเลย ก็รูๆ กัน
อยูวา ถางานไมดีคงไมสามารถเขามาสอบสัมภาษณไดอยางนี้หรอก ผมเอง
ยังรูสึกตะหงิดๆ วามีไมกี่คนที่กลาพูดวาตัวเองคิดอยางไรกับปญหาของเนื้อ
งานที่ทําอยู เชน ไมชอบงานที่ทํา หรือไมจําเปนตองทําอะไรเพื1อแกไขปญหา
ที่องคกร BBC เผชิญอยู จะวาไปพนักงานเหลานี้ ไมมีเรื1องกฎอยูในหัวเลย
ปเตอร ดรักเกอร กูรูดานการบริหารชาวอเมริกัน ไดจําแนกความแตก
ตางระหวางคําวา “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” ไวอยางมีสาระ
ประโยชนทีเดียวครับ ประสิทธิภาพ คือ ทํางานใหถูกตอง สวนประสิทธิผล
คือ ตองทําใหถูกงาน หัวหนางานจะบอกคุณแคทํางานอยางไรใหถูกตอง ที่
เหลือตองศึกษาเอาเองวา จะเลือกทํางานไหน อยางไร ถึงจะถูกกับสถานการณ
หมายความวา คุณตองรูจักเปดหูเปดตามองโลกภายนอกองคกรวา ขางนอก
เขาไปถึงไหนกันแลว องคกรตองทําอะไร (และเลิกทําอะไร) เพือ1 ใหตวั องคกร
อยูรอดและเจริญรุงเรือง
ผมยังจําการสัมภาษณผูอํานวยการฝายบริหารสองคนของเครือบริษัท
ยักษ ใหญได ทั้งคูถูกคัดมาจากผูรวมงานรุนใหมไฟแรงนับรอยๆ คน ผมถาม
เขาวา รูตัวไหมวาทําไมถึงกาวสูตําแหน2งสูงสุดได ขณะที่คนอื1นทําไมได 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
ผมไมแน2ใจวาทัง้ สองคนนีม้ กี ฎตางๆ ทีเ่ รากําลังพูดถึงอยูใ นใจหรือเปลา
แตถาจะดูจากบุคลิกการพูดจา ก็สมควรอยูหรอกครับกับการขึ้นไปนั่งแทนใน
ตําแหน2งสูงๆ เพราะมันเปนคุณสมบัติที่ ริชารด เทมพลาร ไดพูดเอาไว ใน
หนังสือเลมนี้ คนแบบนีล้ ะครับทีจ่ ะทําใหคนทัง้ องคกรรักและเคารพได คุณจะ
เปนผูอํานวยการฝายบริหารที่ประสบความสําเร็จไปไมไดเลย ถารอบตัวของ
คุณเต็มไปดวยคนทีม่ จี ติ ใจขมขืน1 คับแคน ขุน เคือง พยาบาท และขาดศีลธรรม
ประจําใจ
เรียกไดวา กฎในหนังสือเลมนี้ เปนกฎที่ชี้ทางสวางระดับหัวแถว และ
มีความสําคัญอยางที่สุดตอทุกยางกาวของคนที่อยากจะเปนผูบริหารจัดการ
หรือคนที่ตองการไตเตาขึ้นสูจุดสูงสุด แตยังขาดแผนที่นําทางติดตัว และแม
กับตัวองคกรเอง หนังสือเลมนี้ก็มีความสําคัญมากไมแพกันนะครับ องคกร
ใดๆ จะประสบอันตรายอยางใหญหลวงถาจมปลักอยูก บั ความลาหลังไมทนั โลก
แบบฟอสซิลไดโนเสารเตาลานป ผูกขาดวางานกิจการภายใน ระบบ ระเบียบ
และขั้นตอนดําเนินงาน ตองมากอนเรื1องอื1นๆ ทั้งหมด อยูในกะลา ปดหู
ปดตาจากโลกภายนอก และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น ถาคุณมัวแตคิดวาทํางาน
อยางไรใหถูกตอง แทนที่จะคิดวา ตองทําอยางไรถึงจะถูกเรื1อง ถูกงาน

เซอร แอนโทนี เจย
ผูเขียน Yes Minister และผูสราง เซอรฮัมฟรีย,
ผูกอตั้ง Video Arts
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คํานําผูเรียบเรียง
งานคือสวนสําคัญสวนหนึ่งในชีวิต เพราะงานทําใหเรามีคุณคา ได ใช
ความสามารถ และที่แน2ๆ ทําใหเกิดเงิน เงินทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ ในชีวิต
ทั้งที่สรางสรรคและไมสรางสรรค
ที่สรางสรรคก็จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ ยิ่งเกงงาน ก็ยิ่ง
สรางเงินไดดี
แตเกงอยางเดียวไมพอ คุณตองรูเ ทคนิคในการสรางโอกาสดวย จึงจะ
ประสบความสําเร็จในการทํางาน ไดทั้งตําแหน2ง เงินทอง ความเคารพ การ
ยอมรับนับถืออยางจริงใจ
หนังสือเลมนี้ จะบอกวิธีที่ชวยใหคุณเกงทั้งตัวงาน และหนทางขึ้นสู
ตําแหน2งระดับสูงที่กะเก็งเอาไว รวมถึงคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น โดยไมตองไป
เอาเปรียบหรือเหยียบหัวใคร คุณจะไดทกุ อยางแบบสงางาม เต็มเปย มไปดวย
จริยธรรม และสามัญสํานึกที่ถูกตอง

สมิทธิ์ เอกโชติ
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อารัมภบทครบรอบ 10 ป
เมื1อ 10 ปที่แลว ตอนที่ผมเขียนหนังสือเลมนี้ ผมตั้งใจใหเปนการ
นํารองวาผูอานจะใหการตอบรับอยางไร ตอนนั้นผมมั่นใจมากวามันจะเปน
ไอเดียทีด่ เี ลิศ เพราะทัง้ หมดเปนกฎที่ไมเคยมีใครพูดถึงหรือนํามาเผยแพร จึง
ทําใหคนอานไดยนยอระยะเวลาในการเรียนรู ไมตองไปงมเข็มอยูหลายตอ
หลายปในที่ทํางานใหเสียเวลา และไดบอกตอเรื1องราวอันเปนประสบการณ
จากการเฝาสังเกตวิธดี ๆี ทีบ่ รรดาผูค นทีป่ ระสบความสําเร็จใชตอ กรกับอุปสรรค
ไดชี้ทางสวางวา สิ่งใดที่จะชวยใหคนเรากาวหนาไดไกลและไวกวาเดิม ผมยัง
ไดกะจํานวนเนื้อหาใหลงในหนากระดาษ 1 คู ซึ่งบรรจุเรื1องราวไวเพียง 1
หัวขอ เพื1อใหไดสาระพอดีกับความตองการของคุณผูอาน
ตอนแรกๆ ผมก็ไมคาดคิดหรอกครับวา หนังสือจะมีประโยชนกับผูคน
มากมายมหาศาลขนาดนี้ หนังสือไดรับความนิยมเกินคาด ติดอันดับขายดีที่มี
ผูอ า นทัว่ ทุกมุมโลกไปไดอยางไรก็ไมรู พอเห็นกระแสตอบรับดี ผมก็เลยเขียน
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
ครับทีก่ ลับมาบอก เสียงเหลานีถ้ อื เปนน้าํ เลีย้ งหัวใจใหมกี าํ ลังใจเขียนเรือ1 งกฎ
ไปอีกนานเลยครับ ผูอานใหทั้งคําติชม ขอคิดเห็น คําแนะนํา เกร็ดเรื1องราว
ตางๆ คําวิจารณอยางสาดเสียเทเสีย (ก็มีบางเปนธรรมดา ซึ่งก็มีประโยชน
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มากครับ) มีแมกระทั่งคนมาเปดอกสารภาพบาป ก็คงไมตองสาธยายนะครับ
ว า หนัง สื อ ชุด กฎทองแหง ความสํา เร็จในชีวิต ของผม ทํ าใหชีวิ ตผู คน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง
ไมมีอะไรที่ประเสริฐสําหรับผมมากไปกวานี้อีกแลว กับการไดเห็นชีวิต
คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ผมขอนอมคารวะใหกับใครก็ตามที่เปลี่ยนชีวิต
ตัวเองไดสําเร็จ เพราะเรื1องพวกนี้พูดงายแตทํายากมากครับ เทาที่เห็น ก็ดู
เหมือนวา หนังสือในชุดนีก้ ระแทกใจคุณผูอ า นกลุม ตางๆ อยางจังเบอรเลยละ
ครับ
ผมขอขอบคุณทุกผูท กุ นามทีช่ ว ยผมเบงคลอดหนังสือเลมนีจ้ นแจงเกิด
ไดสาํ เร็จ หลายทานก็นา2 จะรูต วั อยูแ ลว ขอบคุณไมค ผูจ ดั จําหน2ายทีม่ วี สิ ยั ทัศน
มองเห็นอนาคตกอนทีเ่ รือ1 งจะเกิด สุดทายนี้ ขอมอบคําขอบคุณอันอบอุน สุดๆ
มายังคุณผูอานทุกทาน ที่อุตสาหสละเวลาและบอกเลาปญหาตางๆ จนไดนํา
เรื1องราวมาเลาสูกันฟง
10 ปมานี้กฎตางๆ ก็ยังแทบจะเหมือนเดิม แมวาผมจะทบทวนเนื้อหา
ใหมๆ เปนระยะๆ ก็ตาม เรียกไดวาเปนขุมปญญาที่แทบอยูเหนือกาลเวลา
สามารถอยูย งั้ ยืนยงมาหลายทศวรรษ และจะคงอยูไ ปอีกนานเทานาน ผมเอง
ก็เงี่ยหูฟงเสียงคุณผูอานมาตลอดหลายปนี้เลยนะครับ เผื1อทานใดจะพบกฎ
ของตัวเอง แลวมากระซิบบอกกันบาง ถามีอะไรดีๆ ก็บอกกันไดนะครับ ที่
WWW.FACEBOOK.COM/RICHARDTEMPLAR
ขอบคุณครับคุณผูอาน

อารัมภบทครบรอบ 10 ป
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บทนํา
หากจะนับวันเวลาทีผ่ มเขียนหนังสือเลมนีข้ นึ้ เปนครัง้ แรก มาจนถึงตอน
นี้ ก็เปนเวลานานหลายปแลว ตอนนัน้ ตําแหน2งผมคือ รองผูจ ดั การ และบริษทั
กําลังจะคัดตัวใครสักคนเพื1อเลื1อนชั้นขึ้นมาเปนผูจัดการ มีตัวเต็งอยูสองคน
คือ ผมและร็อบ โดยคุณสมบัตงิ านแลว ผมมีประสบการณมากกวา เชีย่ วชาญ
งานมากกวา ทีมงานทุกคนก็อยากไดผมมาเปนผูจัดการ เพราะผมรูงานมาก
กวาร็อบ พูดตรงๆ เลยนะวา ร็อบทํางานไมไดความเลย
ผมอุตสาหไปนั่งคุยกับที่ปรึกษานอกบริษัทเพื1อถามวาผมมีโอกาสมาก
แคไหน เขาตอบกลับมาวาไงรู ไหมครับ “ถาไดก็บาแลว” ผมเคืองเขามาก
เถียงคอเปนเอ็นวาผมมีทงั้ ประสบการณ ความชํานาญงาน และความสามารถ
ที่เหนือชั้น “ก็ใช” เขาตอบมาอีก “แตคุณไมมีมาดตอนเดิน ไมมีราศีผูจัดการ
เอาเสียเลย” “อาว แลวร็อบมีนกั หรือไง” “แน2นอนอยูแ ลว นัน่ ละจุดแข็งของ
ร็อบเลย” ปรากฏวาเขาพูดถูก ร็อบไดเปนผูจ ดั การจริงๆ คนทีม่ มี นั สมองอยาง
ผมก็เลยตองไปเปนลูกนอง ทําใหผมหันมาศึกษาทาเดินของเขาทุกกาวเลย
ครัง้ นัน้ ทานทีป่ รึกษาของผมอานเกมขาดกระจายครับ ทาเดินของร็อบ
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
จากการทีผ่ มจับตาดูทา เดินอยูน าน ผมก็เลยตาสวางขึน้ อีกวา คนทีเ่ ปน
ผูจัดการ เขายังตองมีสไตล ในการแตงตัว การพูด การกระทํา แคผมทํางาน
เกงและมีประสบการณสงู ยังไมพอ ผมตองมีบคุ ลิกทีด่ ี ดูมอี ะไรเหนือกวาทุกๆ
คน ไมใชแคบุคลิกทาเดินเทานั้นครับ แตตองเปนบุคลิกรอบดานเลยทีเดียว
และพอสังเกตไปอีกทีละนิดทีละหน2อย ผมก็เห็นวา หนังสือพิมพที่เราอานก็มี
ความสําคัญตอบุคลิก เชนเดียวกับปากกาทีเ่ ราใช ลายมือ การพูดจากับผูร ว ม
งาน การเสนอความคิดในที่ประชุม และทุกสิ่งทุกอยางที่เราทํา จะถูกสังคม
งานตัดสิน และประเมินคา ดังนั้น แคทํางานเกงอยางเดียวไมพอจริงๆ ครับ
ถาคุณอยากรุง คุณก็ตองมีหน2วยกานที่เขาทีดูดีถูกสุขลักษณะ ดวย
เนื้อหาของเลมนี้ทั้งหมด จึงเปนเรื1องของการสรางบุคลิกลักษณะที่ดีนั่นเอง
ครับ ก็จริงอยูหรอกวาเราตองทํางานใหดีกอน แตถามีคนอีกมากที่เขาทํางาน
ดีไดเหมือนกัน คุณก็ตองมานั่งกุมขมับคิดแลวละครับวา อะไรที่จะทําใหคุณ
โดดเดนขึ้นมาได อะไรที่ทําใหคุณสมควรไดเลื1อนขั้น และ อะไรที่ทําใหคุณไม
เหมือนใคร

วางมาดใหสูงสง
ผมยังสอดสายสายตาสังเกตทาเดินของผูจัดการแผนกอื1นๆ อีกดวย
เลยเห็นวาในบรรดาผูจ ดั การแผนกทัง้ หลายนัน้ มีบางคนทีม่ าดตอนเดินนิง่ จน
อยูตัวแลว แตก็มีบางคนที่กําลังหัดเดินใหมีมาดเหมือนกับคนที่มีตําแหน2งสูง
กวาโดยไมรูตัว นั่นคือมาดของผูจัดการทั่วไป
พอผมมีโอกาสเดินทางไปประชุมกับสาขาตางๆ มากๆ เขา ก็เลยไดเห็น
สัจธรรมวา แม ในบรรดาผูจัดการทั่วไปเอง ก็มีผูจัดการทั่วไปบางคนที่ทาเดิน
ไมเคยเปลีย่ น เดินทาไหนก็เดินทานัน้ อยูต ลอด ขณะทีบ่ างคนเตรียมฝกวิทยา
ยุทธทาเดินใหล้ําหนาไปอีกหนึ่งขั้นแลว นั่นคือ กระบวนทามาดการเดินของ
ผูอํานวยการภาคพื้น รวมถึงสไตลและภาพลักษณอีกดวย
18
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ผมก็เลยลองวิชาดวยการกระโดดขามขั้น เปลี่ยนจากการฝกเดินในทา
ของผูจ ดั การแผนกมาเปนทาเดินของผูจ ดั การทัว่ ไปแทน ของเขาแรงจริงๆ ครับ
ใชเวลา 3 เดือนกับอีกไมกี่ยางกาว ผมก็ไดเลื1อนขั้นพรวดๆ จากรองผูจัดการ
แผนกมาเปนผูจัดการทั่วไปเลย วาแตร็อบเขา อิเหนาเปนเอง ตอนนี้ผมเปน
ผูจัดการทั่วไปที่ ไรสมองเรียบรอยแลว

ทาดี ทีเหลว
ร็อบเขามีมาดตอนเดินดี (กฎขอที่ 18) แตโชครายที่เขาไมไดยึดมั่นใน
กฎขอแรก (รูจริงเรื1องงาน) เขามีหน2วยกานเขาที พูดจาก็ดูดีสมกับตําแหน2ง
ผูบริหาร แตประเด็นสําคัญก็คือ เขาทาดีทีเหลว ทํางานไดไมดีเทาที่ควร การ
ที่ผูบริหารใหผมไดเลื1อนขั้นขามหัวเขาไปนั้น ก็เพราะตองการใหผมคอยจับตา
ดูเขาทํางาน ถาร็อบทําอะไรผิดพลาดจะไดแกไขทันทวงที ผูบริหารเองเผลอ
เลื1อนขั้นเขาไปแลว จะใหไลออกคงไมงาม เดี๋ยวจะเปนการเขียนดวยมือลบ
ดวยเทาไปเสีย ตัวร็อบเองซึ่งกาวขึ้นมามีตําแหน2งสูงเกินขีดความสามารถก็
แปกอยูที่ตําแหน2งนั้นหลายป ผลงานไมมี ความดีไมปรากฏ มีแตบุคลิกที่ดูดี
และมาดตอนเดินที่มีสงาราศีเทานั้น จนที่สุดแลวก็ตองผันตัวเองไปทําธุรกิจ
ภัตตาคาร ซึ่งไมนานก็ตองปดตัวลง เพราะเขาดันลืม กฎขอที่ 2 อยาหยุด
พัฒนาตัวเอง ซึ่งบางทีเขาอาจไมเคยรูกฎขอนี้เลยก็ ได เพราะเขายังเดิน
วางมาดเหมือนตอนเปนผูจัดการบริษัทอยูเลย จะปรับบุคลิกตัวเองใหสมเปน
ผูจัดการรานอาหารหน2อยก็ไมได ลูกคาเลยไมเขาใจ มองวาเขาวางกามและ
เขาถึงยาก
พอฝกมาดการเดินของผูจัดการทั่วไปจนไดเลื1อนขั้นชนิดกาวกระโดด
แลว ผมก็ยังรักษาเกาอี้ ไวได เพราะทุมเทความตั้งใจเพื1อใหผลงานออกมาดี
ตอนทีผ่ มไดรบั ตําแหน2งใหมนี้ แน2นอนครับวาตัวงานชางยากแทหยัง่ ถึงเกินไป
สําหรับผม ผมตองพยายามเรียนรูง านใหเร็วทีส่ ดุ ซึง่ ไมใชแคเรือ1 งของบทบาท
และหนาที่รับผิดชอบในฐานะผูจัดการทั่วไปเทานั้น แตยังตองเรียนรูงานจัด
การจริงๆ ของผูจ ดั การทีผ่ มไมเคยเปนมากอนดวย ผมเปนเด็กสรางทีถ่ กู สงตัว
บทนํา
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มาเปนผูจัดการของผูจัดการอีกที ถือวาอยูในสถานการณอันตรายที่มีสิทธิ์
ปลอยไกหงายเกงไดทุกเมื1อ ถาไมแมนงานจริงๆ นะครับ

อยาใหใครรูวาทํางานหนัก
แตสาํ หรับผมเอง ตอนนีก้ ท็ มุ สุดตัวกับการปฏิบตั ติ ามกฎ โดยอาศัยการ
ซุมฝกวิทยายุทธ ใชเวลาพักที่มีอยูทุกวินาที ทั้งตอนเย็นหลังเลิกงาน วันหยุด
ตอนพักเที่ยง เพื1อเรียนรูงานทุกสิ่งทุกอยางที่จะใชประโยชนได ในอนาคต ซึ่ง
ตอนนี้เองครับเปนชวงเวลาที่หนังสือเลมนี้ ไดปฏิสนธิขึ้นมา

ตองวางแผน
เปนผูจัดการทั่วไปก็เหมือนเปนพระเอกหนังชีวิต ที่ตองรับบทหนัก ทั้ง
สุข เศรา เคลาน้าํ ตา ทํางานหนักมากขึน้ 50 เปอรเซ็นต แตไดรบั เงินตอบแทน
เพิ่มขึ้นแค 20 เปอรเซ็นต เรียกวาไดเงินไมคุมกับความหนักของงานเอาเสีย
เลย ถาจะวากันตามเหตุผล ตําแหน2งของผมถือวามาจอตําแหน2งผูอ าํ นวยการ
ภาคพื้นชนิดหายใจรดตนคอกันแลว แตผมไมอยากเปนเลย เพราะงานเยอะ
ขึ้น เยอะยิ่งกวาเยอะ แตเงินไมไดเยอะตามไปดวย ผมก็เลยตองปรับเปลี่ยน
แผนใหม (กฎขอที่ 24-34) เพื1อทบทวนตัวเองวา ผมอยากไปไหนตอ อยาก
ทําอะไร เพราะตอนนีผ้ มเองก็อมิ่ เอียนกับการอุดอูอ ยูแ ตในสํานักงานใหญ และ
หองประชุมที่เศราซึมทึมทึบอยูชั่วนาตาปเต็มกลืนแลว ผมชักอยากกลับไปทํา
งานมันๆ เหมือนเดิมเต็มแก อยากฝกวิทยายุทธเรือ1 งการใชกฎขอตางๆ ผมจึง
รางแผนงานเสนอไปยังประธานบริษัทวา บริษัทของเรายังขาดนักเดินสาย
สลายปญหา จําพวกผูจ ดั การทัว่ ไปของผูจ ดั การทัว่ ไปนัน่ แหละครับ ตอนนีเ้ อง
ครับที่ผมใช กฎขอที่ 4
ผมจี้ทานประธานไปวา แผนนี้มีความจําเปนตอบริษัท แตไมเคยชี้ให
ใครรูวา ผมเองที่อยากทํางานนี้ใจแทบขาด แตจะวาไป วาระที่ซอนเรนอยูก็ดู
โจงครึ่มอยูเหมือนกันนะผมวา ในที่สุด ผมก็ ไดจับงานนี้ตามคาด ไดเปน
ผูจ ดั การทัว่ ไปนักเดินสายสมใจ ทํางานขึน้ ตรงกับทานประธานแตเพียงผูเ ดียว
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แถมยังไดเขียนรายละเอียดของงานเสนอประธานบริษทั เองดวย แลวเงินเดือน
ละ ผมไดเงินเดือนมากกวาผูอ าํ นวยการภาคพืน้ เยอะเลย แตพวกเขาไมรหู รอก
ครับ และผมเองก็ไมเคยแพรงพรายให ใครรูสักแอะเลย (กฎขอที่ 5 รูรักษา
ตัวรอดเปนยอดคน) ผมไปไหนมีแตคนสนับสนุนและใหความเปนมิตร เพราะ
วางตัวชัดเจนวาไมไดมาจับผิดลงโทษใคร ถาบรรดาผูอํานวยการภาคพื้นรูเงิน
เดือนผมก็คงจะอิจฉาไปตามๆ กัน แตถา ถามวาพวกเขาอยากเปนอยางผมไหม
ผมวาพวกเขาคงไมเอา
ผมใชลิ้นทูตเจรจางานกับบรรดาผูจัดการทั่วไป ไมเคยพูดจาหยาบคาย
ไรมารยาท ใชเลหกระเทห หรือทําตัวไมน2ารัก ผมรักษามารยาท มีความ
นอบนอม แม ในยามที่ตองตําหนิติเตียนและเสนอมุมมองเพื1อแกไขเนื้องาน
ก็ตาม ตอนนี้ละครับที่ผมใสกฎขอที่วา ถาพูดอะไรดีๆ ไมไดก็นิ่งเสียดีกวา ลง
ในเนื้อหา กฎขอที่ 8 ดําเนินงานดวยวิถีการทูต

รูจักบุคคลสําคัญ
ไมนานผมก็รูแกววา ถาอยากรูวาอะไรเปนอะไรในสํานักงานสาขาละก็
ใหถามจากผูรูจริงจะดีที่สุด ไมวาจะเปนคนทําความสะอาด พนักงานตอนรับ
พนักงานเก็บเงิน พนักงานประจําลิฟต และคนขับรถ การรูว า ใครเปนใครและ
รูจ กั ผูกมิตรเอาไวนนั้ ดีทเี ดียว (กฎขอที่ 94) เพราะพวกเขาจะกระซิบขอมูลดีๆ
ใหผมมากมายจนคุณไมอยากจะเชื1อ ทั้งหมดนี้ก็ดวยการผูกมิตรงายๆ เชน
“สวัสดีบอบ ลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยแลว เปนไงบาง”
ในเวลาแคสองสามป หนังสือเลมนี้ก็เริ่มตั้งไขเปนรูปเปนรางขึ้น ผม
เฝาดูมันเติบโตเปนผู ใหญ และสั่งสมประสบการณ ผมลาออกจากงานและ
ตั้งบริษัทที่ปรึกษาของตัวเอง ผมฝกวิทยายุทธ ใหบรรดาผูจัดการดวยวิชาจาก
หนังสือเลมนี้ และดูพวกเขาออกไปทองยุทธภพธุรกิจ พิชิตชัยตอโชคชะตา
ดวยความสุภาพออนนอม มีเสน2ห มั่นใจ และใชอํานาจอยางเปนธรรม
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คุณผูอา นหลายทานคงตั้งคําถามในใจวา กฎตางๆ ไดผลจริงหรือเปลา
เราเปลี่ยนจิตใจคนรอบขางไดจริงหรือ คําตอบคือ เปลี่ยนไมไดครับ คุณไป
เปลี่ยนแปลงใครหรือบีบบังคับใจใครใหทําอะไรไมไดหรอก มีแตตัวคุณเองที่
ตองเปลี่ยนนิสัยและปรับปรุงตัว
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x

ผมตองเสียความเปนตัวเองไปหรือเปลา ไมตองกลัวครับ คุณอาจ
ตองเปลีย่ นพฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมถงึ ขนาดเปลีย่ นบุคลิกและ
คานิยม คุณก็ยงั เปนคุณคนเดิมนัน่ แหละครับ แตฉลาดขึน้ หัวไวขึน้
และประสบความสําเร็จมากขึ้น

x

ฝกยากไหม ก็ไมนะครับ ฝกกันไดภายใน 1-2 สัปดาห แตถาจะให
ถึงขั้นคลองๆ ก็ตองฝกกันนานหน2อย และตอใหฝกไดกฎเดียวก็ยัง
ดีกวาไมไดฝกอะไรเลย

x

แลวเราจะดูออกไหมวาใครกําลังใชกฎพวกนี้อยู บางทีก็ดูออกครับ
แตคนที่ใชกฎไดเกงจริงๆ น2ะ เขาไมยอมใหคณ
ุ รูห รอกวากําลังใชกฎ
นีอ้ ยู แตเมือ1 ไรทีค่ ณ
ุ ใชกฎไดเกงพอตัวแลว คุณก็มองออกไมยากวา
ใครกําลังใชกฎอะไรอยูในตอนนั้น

x

แล ว จะได ป ระโยชน จ ากกฎเหล า นี้ ช นิ ด ทั น ตาเห็ น เลยไหม อ อ !
แน2นอน กลาทาพนันวาเห็นผลทันตา

x

แลวทุกวันนี้ผูเขียนยังใชกฎอยูหรือเปลา ตอนแรกๆ ก็ตั้งใจวาจะไม
ใชครับ แตกลายเปนวาทุกวันนี้ใชกฎจนเขาเสนเลย

x

ใชกฎแลวจะขัดตอหลักจริยธรรมไหม ไมเลยครับ คุณไมไดทําอะไร
ผิดนี่ ก็แคเอาความถนัดและทักษะที่มีอยูตามธรรมชาติมาประยุกต
ใชอยางมีสติเทานัน้ สตินเี่ ปนหัวใจสําคัญของการทําความเขาใจเรือ1 ง
กฎเลยนะครับ กอนจะทําอะไรตองคิดใครครวญใหดี แตก็ยังตองมี
สัญชาตญาณ ตองกลัน่ กรองสัญชาตญาณของตัวเองอีกทีหนึง่ ดวย
คุณตองใชสติควบคุมสถานการณ ไมใชขาดสติจนกลายเปนเหยื1อ
ของสถานการณ จะตองมีความตืน1 รู ตระหนักรู ใชชวี ติ อยูก บั ปจจุบนั
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ขณะ และใชความสามารถที่มีอยูสารพัดใหเกิดประโยชน ทั้งนี้ตอง
ขอเนนย้ําวา คุณตองทํางานใหดีกอนเปนอันดับแรก เพราะกฎนี้ ไม
ไดมีไว ใหคนโกหกพกลม ลวงโลก พวกขี้โม พวกหาแตมสิบแปด
มงกุฏ หรือพวกเหยียบขี้ ไกไมฝอ ไมเปนโลเปนพาย ตอให ใชกฎแลว
ไดผลก็ไรคา ถาคุณไมตั้งอกตั้งใจขยันทํางานตั้งแตบัดนี้ เจองาน
เมื1อไรขอใหเดินหนาชน ก็คุณรักงาน คุณชอบทํางาน คุณก็ตอง
ทํางาน คุณกําลังกระหายความรูจากหนังสือเลมนี้ และกําลังอยาก
กาวหนา อยากไตระดับขึ้นสูงไมใชหรือ ทีผ่ มกําลังแนะนําอยูค ือ ให
คุณใชสติกับทุกพื้นที่ของงาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตัวเองเพื1อปรับปรุงชีวิตการทํางานในเรื1องตางๆ เชน
x

วิธีการทํางาน

x

ความรับรูของคนอื1น ในเรื1องการทํางานของคุณ

ถาคุณไมไดฝก เรือ1 งการใชกฎ คุณก็จะลอยไปลอยมา หายใจทิง้ ไปวันๆ
หาตัวเองไมเจอวาตองการอะไร คุณอาจจะรูกฎตางๆ มามาก และอาจกําลัง
ฝกอยู โดยการใชสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ แตตอนนี้เรากําลังจะฝกการ
ใชกฎอยางมีสติไปดวย เมื1อฝกแลว คุณก็จะ
x
x
x
x
x
x
x
x

ไดเลื1อนขั้น
ไปกันไดกับพวกพอง
สนุกกับงานมากขึ้น
เขาใจเนื้องานดีขึ้น
เขาใจมุมมองของเจานายมากขึ้น
ภูมิใจในตัวเองและตัวงานมากขึ้น
เปนตัวอยางอันดีใหกับบรรดารุนนอง
เกื้อหนุนบริษัทไดมากขึ้น

บทนํา
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x
x
x

ควรคาตอการเคารพนับถือ
เปลงประกายแหงความเอื้อเฟอและไมตรีจิต
ถาลาออกไปทําธุรกิจสวนตัวก็จะประสบความสําเร็จ

กฎพวกนีเ้ ขาใจงาย ใชไดผล ไรมลพิษ และเปนรูปธรรมจับตองได เปน
10 ขั้ น ตอนสํ า หรั บ สร า งความมั่ น ใจให อ งอาจ เสริ ม พลั ง อํ า นาจในตั ว ให
แข็งแกรง สรางคุณใหเปนคนใหมอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ไมมีการ
บังคับใจใหคณ
ุ ทําในสิง่ ที่ไมชอบ แตคณ
ุ จะชอบในสิง่ ทีค่ นอืน1 ทํากลับมาใหคณ
ุ
แน2นอน กฎตางๆ จะชวยเพิ่มพูนมาตรฐานสวนตัวและยกระดับหลักการของ
คุณใหสูงขึ้น ผมขอมอบกฎเหลานี้ ไวเปนอภินันทนาการแดคุณผูอานนะครับ
เมือ1 กฎเหลานีอ้ ยูใ นมือของคุณแลว ก็ขอใหเก็บรักษาและจดจําไว ใหดี อยาให
ใครรูนะครับ
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ขอขอบคุณ
ผมติดคางบุญคุณ ราเชล สต็อก เพราะหากปราศจากกําลังใจ การ
สนับสนุน และความกระวีกระวาดมีแกใจของเธอแลว หนังสือเลมนีค้ งปรากฏ
ขึ้นมิไดเลย

ขอขอบคุณ

25

ทาดี
ทีไมเหลว

กฎขอแรกๆ นี้จัดอยูในจําพวกเคล็ดลับ ซึ่งจะกระชับควบคุม
บรรดากฎขออื1นๆ ใหอยูในกรอบเดียวกัน จะทําใหคุณรูงานเปนอยางดี
จนมีผลงานออกมาดีกวาทุกๆ คนที่จับงานแบบเดียวกัน งายๆ เทานี้เอง
ครับ
แตคุณตองอุบเงียบไมให ใครรูวาคุณทํางานหนักแคไหน คุณ
ตองฝกการใชกฎอยางลับๆ เปนสวนตัว จะแพรงพรายให ใครรูไมไดเปน
อันขาด แมกระทั่งจะบอกคนอื1นวาคุณอานหนังสือเลมนี้ก็ยังไมไดเลย
เพราะนี่ คือ คั ม ภีรวิ ทยายุทธสุ ด ลี้ลั บของคุณ ที่สํ าคัญคื อ คุณ ตองมี
มาดนิง่ และแมนเรือ1 งงาน อยูเ หนือทุกสถานการณดว ยสติทสี่ มบูรณพรอม
พลิว้ ตัวผานงานในแตละวันไปอยางงายดาย มัน่ ใจเต็มเปย ม และไมสะทก
สะทานหวัน่ ไหวใหกบั สิง่ ใดๆ ทัง้ สิน้ แตไมวาจะอยางไรก็ตาม สิง่ ทีค่ ณ
ุ พึง
ระลึกไวเสมอก็คือ ตองทํางานในหนาที่ใหดีไดจริงๆ เสียกอน

กฎขอที่ 1

สรางผลงานใหโดดเดนเขาตา
ทามกลางบรรยากาศการทํางานชนิดหัวหกกนขวิด ผลงานของคุณอาจ
ถูกคนในออฟฟศมองขามไปไดงายมาก เพราะในขณะที่คุณตองทํางานหนัก
ใหกับทีมอยูนั้น ตัวคุณเองก็ไมมีเวลาจะมาใสใจดวยซ้ําวาตองพยายามสราง
คําชมและความเจริญกาวหนาใหกับตัวเองไปพรอมกันดวย ทั้งที่เรื1องนี้สําคัญ
มาก คุณตองสรางผลงานอันโดดเดนกับตัวเองใหไดเสียกอน คนอืน1 ถึงจะรูส กึ
วาคุณสมควรไดรับการเลื1อนตําแหน2ง
วิธีที่ดีที่สุดคือ อยามัวแตกมหนากมตาทํางานที่อยูในความรับผิดชอบ
จนเพลิน ถาคุณมีหนาทีป่ ระกอบชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสทกุ วัน ในขณะทีค่ นอืน1
ก็ทาํ เหมือนคุณ ดังนัน้ ตอใหคณ
ุ ประกอบชิน้ สวนไดมากขึน้ ก็ไมทาํ ใหชวี ติ ของ
คุณกาวหนาขึน้ ไดเลยแมแตนอ ย แตถา เมือ1 ไรคุณเสนอรายงานใหหวั หนาทราบ
วา คุณมีวิธีที่จะทําใหทุกคนประกอบชิ้นสวนไดมากขึ้น เมื1อนั้นแหละผลงาน
ของคุณถึงจะเปนทีจ่ บั ตามอง การเสนอรายงานโดยไมตอ งรอใหหวั หนาสัง่ จึง
เปนวิธที ฉี่ ลาดในการสรางความโดดเดนออกมาจากคนอืน1 ๆ เพราะแสดงใหเห็น
วาคุณมีความคิดริเริม่ และคิดเองเปน แตลกู ไมนี้ใชบอ ยไมไดนะครับ เพราะถา
คุณมัวตัง้ หนาจะกระหน่าํ สงรายงานทีห่ วั หนาไมไดสงั่ อยูร า่ํ ไปแลว คุณก็จะโดด
เดนเปนที่เขาตาคนอื1นอยูเหมือนกัน แตไมน2าจะออกมาในทางที่ดีเทาไร คุณ
จึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎเหลานี้อยางเครงครัด
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x

เสนอรายงานเปนครั้งเปนคราวเทานั้น

x

มีบทพิสูจนที่แน2ใจไดวา รายงานของคุณนั้นยอดเยี่ยม สามารถเพิ่ม
ผลกําไร และกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจจริงๆ
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x

ตองแน2ใจไดวา เจานายจะจดจําชื1อเสียงเรียงนามของคุณได

x

ตองแน2ใจวา คนที่เห็นรายงานไมไดมีแตเจานายของคุณ แตรวมไป
ถึงเจานายของเจานายดวย

x

ไมจาํ เปนตองทําในรูปรายงานเสมอไป อาจจะอยูใ นรูปของบทความ
หรือในจดหมายขาวของบริษัทก็ได

แตทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการสรางความโดดเดนใหกับผลงานก็คือ การ
ทํางานใหเกงมากถึงมากที่สุด และวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานใหเกงที่สุดก็คือ
การอุทศิ ตนใหกบั งานโดยไมสนใจเรือ1 งอืน1 เลย เพราะในทีท่ าํ งานมักเต็มไปดวย
เรื1องไรสาระ ตั้งแตการเลนการเมือง การนินทาวาราย การหลอกใชคนเปน
เครื1องมือ การผลาญเวลาใหสูญเปลา และการคลุกคลีตีโมงโดยใชคําวางาน
บังหนา เรือ1 งพวกนีม้ แี ตทาํ ใหเสือ1 ม ขอใหคณ
ุ จับตามองแตเนือ้ งานเขาไว แลว
คุณจะไดสนุกกับชีวิตอันสรางสรรค จงมุงมั่นอยูกับงาน ตั้งใจทํางานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ทํางานใหเกง และไมหลงเดินทางผิด เทานี้ละครับ

การเสนอรายงานโดยไมตองรอใหหัวหนาสั่ง
จึงเปนวิธีที่ฉลาดในการสรางความโดดเดน
ออกมาจากคนอื1นๆ

กฎขอที่ 1 : รูสรางผลงานใหโดดเดนเขาตา
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กฎขอที่ 2

อยาหยุดพัฒนาตัวเอง
คนสวนใหญเมื1อจะออกจากบานไปทํางาน มักมีความคิดเหมือนกันอยู
อยางหนึ่งคือ ทํางานใหจบไปวันๆ แลวจะไดกลับบาน ดังนั้น ในแตละวันจึง
ทํางานเฉพาะที่เจานายสั่งใหทําเพียงอยางเดียว เสร็จแลวก็รอใหถึงเวลาเลิก
งานอันแสนวิเศษ ขอรองเถอะครับอยาทําแบบนัน้ เลย อยาเปนคนทีอ่ ยูไ ปวันๆ
ไมยอมพัฒนาตัวเอง มีคนไมนอ ยทีค่ ดิ วาแคมงี านทําก็พอแลว เลยไมยอมขยับ
หรือพัฒนาตัวใหไปไกลกวาทีเ่ ปนอยู แตถา คุณไดอา นหนังสือเลมนี้ คุณก็จะรู
วาชีวิตไมไดจบแคการมีงานทําเทานั้น แตมันยังหมายถึงเสนทางที่จะปูไปสู
เปาหมายตางๆ ในอนาคตดวย เชน การเลื1อนตําแหน2ง การมีรายไดมากขึ้น
การมีทกั ษะสูงขึน้ การไดสงั่ สมพวกพองและประสบการณเพือ1 วันหนึง่ จะไดนํา
ไปใชเปดธุรกิจของตังเอง หรืออะไรก็ตามแตคุณจะฝนไว ดังนั้น การมีงานทํา
จึงไมใชจุดจบหรือเปนบทสรุปของชีวิต
ในเมื1อยังไงๆ คุณก็ตองทํางานและตองทําออกมาใหดีสุดๆ อยูแลว
ผมเลยอยากใหคุณมองขามช็อตลวงหนาไปอีกหน2อยเพื1อวางแผนอนาคตให
กับตัวเอง โดยไมลมื วางานทีค่ ณ
ุ ทําในปจจุบนั จะเปนบันไดไลสเตปใหคณ
ุ ไปถึง
เปาหมายที่ตั้งไว นี่คือเหตุผลวา ทําไมคุณตองตั้งใจทําผลงานใหออกมาดี
ขณะที่คนอื1นมัวแตคิดจะพักดื1มกาแฟ หรือนั่งทอดหุยตอนบายโดยไม
ไดทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน ชวงเวลาแบบนี้ละที่คุณจะไดวางแผนยกพลยึด
หัวหาดแหงความสําเร็จอยางเต็มที่ ซึง่ ถาจะใหดจี ริงๆ แลวละก็ คุณตองเคลียร
งานใหเสร็จหมดกอนเที่ยง เพื1อที่ชวงบายจะไดมีเวลาวางในการศึกษาหาวิธี
เลื1 อ นขั้ น เขี ย นเสนอความเห็ น ที่ เ จ า นายไม ไ ด สั่ ง เพื1 อ ให มี ผ ลงานเข า ตา
กรรมการ คนควาหาทางพัฒนากระบวนการทํางานใหกับทุกคน เพิ่มพูนความ
รูเรื1องที่มาที่ไป และขั้นตอนงานในบริษัท
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แตถาคุณปนงานใหเสร็จไมทันกอนเที่ยง ก็ใหเอาสิ่งที่ตั้งใจจะนั่ง
วางแผนในตอนบายนั้นมาคิดหรือทําไปพรอมกับงานทั่วไปก็ได สวนคูแขงเขา
อยากทําอะไรก็ทําไป ซึ่งก็คงไมขยันทําอะไรอยางที่คุณทําๆ อยูหรอก สําคัญ
ที่วา คุณตองไมหยุดพัฒนาตัวเอง หรือคิดวาทํางานใหเสร็จไปวันๆ ใครจะคิด
ก็ปลอยใหเขาคิดไปเถอะ แตถาคุณไมไดคิดแบบนั้น คุณก็จะทิ้งหางเขาไป
เรื1อยๆ ตอนไหนหรือครับ ก็ตอนที่คุณกําลังเตรียมตัว ศึกษาขอมูล วิเคราะห
เจาะลึก และเรียนรูงานอยูเพลินๆ นั่นเองละครับ
ยังไงก็อยาลืมกฎเรือ1 งการวางตัวใหเหมือนกับใครก็ตามทีเ่ ราอยากเปน
เชน ถาเราอยากเปนผูจัดการ เราก็ตองเรียนรูวาคนที่เปนผูจัดการเขาทํางาน
อยางไร วางตัวแบบไหน พูดคุยกันเรื1องอะไรดวยนะครับ เรื1องของเรื1องก็คือ
คุณตองหาตนแบบที่คุณชื1นชอบใหไดเสียกอน คุณตองมองวาความกาวหนา
อยางการเลือ1 นขัน้ หรือการทําผลงานใหออกมาดีเปนอีกยางกาวหนึง่ ของชีวติ
คุ ณ ต อ งเดิ น หน า ก า วไปเรื1 อ ยๆ ถ า ไม อ ยากให ต ะไคร จั บ คุ ณ ต อ งมี ค วาม
กระตือรือรนเปนสมบัติ ถาไมอยากใหชีวิตติดขัดตกหลมจมอยูกับที่ และคุณ
ตองทําตัวใหรักความกาวหนา ถายังไมอยากรากงอก
ในทํานองเดียวกัน สิง่ ทีค่ วามกาวหนาเรียกรองจากคุณก็คอื อยามัวแต
เอกเขนกไมคิดทําอะไร และอยาหยุดพัฒนาตัวเอง

ถาจะใหดีจริงๆ แลวละก็
คุณตองเคลียรงานใหเสร็จหมดกอนเที่ยง
เพื1อที่ชวงบายจะไดมีเวลาวางไวทําอยางอื1น

กฎขอที่ 2 : อยาหยุดพัฒนาตัวเอง
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กฎขอที่ 3

คิดใหดีกอนรับอาสา
คนสวนมากชอบคิดวา ถาตัวเองตอบรับกับทุกอยางที่เจานายเรียกใช
ก็จะกลายเปนคนสําคัญและอยูในสายตาผู ใหญ แถมไดรับคําชม ดีไมดี
จับพลัดจับผลูไดเลื1อนขั้น ซึ่งไมจริงเลยครับ ผูหลักผู ใหญหัวใสหลายคน
ชอบหลอกใชประโยชนจากน้ําจิตน้ําใจของคนประเภท “ครับ เดี๋ยวผมทําให”
แลวสุดทายคนแบบนี้ก็จะไมไดดีอะไร นอกจากถูกใชงานหนักจนเกินตัว แลว
ผู ใหญก็ไมไดเห็นคุณคาอยางจริงจัง ซ้ํารายยังปฏิบัติตอคุณอยางไมเกรงใจ
อีกดวย
กอนจะยกมือขึ้นขันอาสาทําอะไรให ใคร จงคิดเยอะๆ กอนนะครับ
โดยลองถามใจตัวเองดูวา
x

ทําไมเขาถึงอยากใหเราอาสาทํางาน

x

รับอาสาแลวชีวิตจะกาวหนาไหม

x

ถารับอาสาทํางานนี้แลว ผูบริหารระดับอาวุโสจะมองวาเราเปนคน
อยางไร

x

ถารับอาสาแลว ภาพลักษณของเราจะออกมาเปนอยางไร

x

งานนี้ปนงานสกปรกที่คนอื1นเขาไมอยากใหมือเปอนหรือเปลา

x

คนที่มาขอใหชวยกําลังแบกภาระหนักเกินกําลัง และตองการความ
ชวยเหลือจริงๆ หรือเปลา

แตก็ไมแน2นะครับ เพราะบางทีงานสกปรกที่ ไมมีใครอยากรับไปทํานี้
อาจจะชวยสรางเครดิตใหคุณเปนคนดีมากๆ ในสายตาของผูหลักผู ใหญก็ได
คุณจะดูเปนคนเกงที่ชอบงานทาทาย ทําตัวเปนประโยชน และพรอมเสมอที่
จะถลกแขนเสือ้ ขึน้ ลุยงาน หรือไมกด็ เู ปนคนมีนา้ํ ใจงาม ชอบชวยเหลือผูค นที่
32
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กําลังตกทุกขไดยาก หรือไมกต็ รงกันขาม คุณอาจถูกมองวาเซอซา หลอกใชได
งายก็เปนได ดังนั้น การจะชวยใครจึงตองระวังตัวและเลือกชวยใหถูกจังหวะ
เหมือนกัน ไมควรยกมืออาสาใครพร่าํ เพรือ1 เพราะจะถูกมองเปนตัวตลกเปลาๆ
หากจะกาวออกมายืนตัวตรงขันอาสาอยูแถวหนา ก็ตอเมื1อดูขวาดูซายแลววา
จะทําใหคุณไดภาพของความเปนผูนํา ไดประโยชนอื1นๆ หรือตองการชวยคน
ที่สมควรจะชวยจริงๆ
แลวก็ระวังไวดวยวา อาจจะมีบางครั้งบางคราว ที่คุณไมไดยกมืออาสา
หรือออกมายืนเสนอตัวอยูหนาแถวเลย แตบรรดาเพื1อนรวมงานก็รวมหัวกัน
ถอยหลังหลบฉากเอาตัวรอด แลวปลอยใหคุณยืนเดนเปนสงาอยูแถวหนา
เพียงคนเดียว ประหนึ่งวาคุณอาสาตัวทั้งที่ ไมไดสมัครใจ ผิดเปนครูครับ ถา
เสียทีเขาเปนครั้งแรกก็เลยตามเลย รับงานไปทํากอน แตตองระวังไมใหเกิด
ขึ้นอีก เพราะถาพลาดซ้ําสอง ผมวาไมใชวิสัยของนักเลนกฎหรือผูที่อาน
หนังสือในชุดนีแ้ ลวครับ คุณตองหูไวตาไวและไหวตัวทัน กอนจะถูกเลือกเปน
เหยื1อเพื1อโยนเผือกรอนมาให และตองแน2ใจใหไดวา คุณฉากตัวหลบระเบิด
ไดทัน พรอมกับอีกหลายๆ คนที่รอดชีวิตไดอยางหวุดหวิด

กอนจะยกมือขึ้นขันอาสาอะไร
คิดใหเยอะๆ กอนนะครับ

กฎขอที่ 3 : คิดใหดีกอนรับอาสา

33

กฎขอที่ 4

สรางโลโกใหตัวเอง
ผมเคยมีผูรวมงานคนหนึ่งที่มีความสามารถเปนเลิศในการจดจําเรื1อง
ราวของลูกคาชนิดหาตัวจับยาก ดูเหมือนวาเขาจะรูไปหมดทุกเรื1อง ไมวาจะ
เปนชือ1 ลูกคา สถานทีท่ ลี่ กู คาชอบไปเทีย่ วในวันหยุด วันเกิดลูกคา วันเกิดสามี
หรือภรรยาของลูกคา เพลงโปรดและรานอาหารโปรด ถาเมือ1 ไรที่ใครตองยาย
มารับหนาที่ดูแลลูกคาชนิดเปนเจาประจํากันแลว ก็มักจะแวะไปคารวะขอคํา
ชีแ้ นะจากไมค ซึง่ เปนปรมาจารยทางดานนีท้ กุ ราย เพือ1 จะไดมสี งิ่ ละอันพันละ
นอยที่ชวยมัดใจลูกคาไดบาง ไมคเลยกลายเปนคนที่มีโลโกประจําตัวไปเลย
ทัง้ ที่ไมมใี ครขอใหเขาทําตัวเปนสารานุกรมดานชีวประวัตขิ องลูกคาแมแตนอ ย
และก็ไมใชหนาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมายมาเลย เขาทํางานแบบปดทองหลังพระ จน
ไดขอ มูลซึง่ ถือวาเปนทรัพยสนิ ทีม่ มี ลู คาสูงมากสําหรับบริษทั ไมนานกิตติศพั ท
เรือ1 งความสามารถพิเศษของไมคกเ็ ปนทีเ่ ลือ1 งลือจนเขาหูผอู าํ นวยการภาคพืน้
ทําใหหนาทีก่ ารงานของไมครงุ เรืองอยางที่ไมเคยมีประวัตกิ ารณมากอนกับใคร
ในออฟฟศ เขาไดทกุ สิง่ อยาง ผมขอย้าํ เลยวา “ทุกสิง่ ทุกอยาง” จริงๆ เหตุผล
ของเรื1องนี้ก็คือ ไมคฉลาดล้ําเหลือและทําการบานมามากครับ
การสรางโลโก ใหตวั เองหมายถึง การหาแงมมุ แสดงความสามารถทีเ่ ปน
ประโยชนซงึ่ ไมเคยมีใครคิดหรือทํามากอน ไมจาํ เปนตองเปนเรือ1 งยุง ยากใหญ
โตอะไร เปนแคเรื1องเรียบงาย อยางการมีฝมือเปนเลิศดานการเขียนรายงาน
หรืออาจจะเหมือนกับไมคคอื รูเ รือ1 งทีค่ นอืน1 ไมรู หรืออาจเปนอัจฉริยะในการจัด
คิวงาน จัดสรรงบประมาณหรือเขาใจระบบงานไดอยางทะลุปรุโปรง แตการ
แสดงความสามารถของคุณ ตองไมใชการสรางสถานการณเพือ1 ใหองคกรขาด
คุณไมได มิฉะนั้นกฎขอนี้ก็จะสงผลตรงกันขามกับที่คุณตั้งใจไว
มีหลายตอหลายครั้งที่การแสดงความสามารถในทํานองนี้ ไดชวยยก
ระดับตัวเองจากงานดาดๆ ทั่วไปในออฟฟศ กลายเปนวา คุณตองออกไป
ขางนอกบอยขึน้ หรือไปไหนมาไหนไดบอ ยๆ โดยไมจาํ เปนตองบอกใครวาคุณ
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กําลังทําอะไรอยูที่ ไหน คุณจะ โดดเดนออกมาจากคนหมูมาก ทํางานไดเปน
เอกเทศ และมีคุณภาพงานเหนือระดับ
มีอยูครั้งหนึ่งที่ผมอาสาตัวเปนบรรณาธิการทําวารสารของบริษัท และ
นํากฎขอกอนหนานี้ขึ้นมาพิจารณาอยางจริงจัง มันเลยทําใหผมเดินทางไป
ตรวจสาขาทัง้ 7 แหงไดตามอัธยาศัย แตผมก็กลาบอกไดเลยวา งานในหนาที่
รับผิดชอบประจําของผมเสร็จเรียบรอยทันเวลาอยางดีเยี่ยม
อยางไรก็ตาม การสรางโลโก ใหกบั ตัวเองแบบนี้ ก็อาจทําใหคนภายนอก
จับตาดูคณ
ุ อยูเ ปนระยะมากกวาคนทีเ่ ปนเจานายเสียอีก ไมใชใครที่ไหนหรอก
ครับ ก็บรรรดาผูบริหารระดับเดียวกันกับเจานายหรือสูงกวาเจานายคุณนั่น
แหละ และเชื1อไดเลยวาพวกเขาจะตองพูดถึงคุณในแงบวก เชน “ผมเห็น
ริชกําลังงวนอยูกับงานวิเคราะหการตลาด” ถาวงสนทนาเขาลงมติกันอยางนี้
เจานายจะยังดองตําแหน2งคุณไว ไมยอมเลือ1 นขัน้ ก็ใจจืดเกินไปหน2อยละครับ
ก็ในเมือ1 บรรดาเจานายคนอืน1 ๆ เขามองวาคุณเปนของดีมรี าคา เจานาย
ตัวจริงของคุณก็ตองวาไงวาตามกันกับเขาอยูแลวครับ

ก็ในเมื1อบรรดาเจานายคนอื1นๆ
เขามองวาคุณเปนของดีมีราคา
เจานายตัวจริงของคุณก็ตองวาไง
วาตามกันกับเขาอยูแลวครับ

กฎขอที่ 4 : สรางโลโกใหตัวเอง
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กฎขอที่ 5

พูดจาเผื1อขาดเผื1อเหลือเอาไวบาง
หลักปฏิบตั ขิ องกฎขอนีค้ อื การพูดรับปากแบบเผือ1 ขาดเผือ1 เหลือเอาไว
เชน แมคุณจะรูวายังไงๆ งานเสร็จทันวันพุธแน2นอน แตก็ตองบอกอีกฝายวา
งานจะเสร็จวันศุกร หรือถาแผนกของคุณสามารถทํางานใหเสร็จไดภายในหนึง่
สัปดาห คุณก็ตองบอกเผื1อไวเปนสองสัปดาห เชนเดียวกับถาคุณตองใชคน
สองคนมาติดตั้ง ควบคุม และเดินเครื1องจักร คุณก็ตองบอกเผื1อไวกอนวาใช
คนสามคน
การทําแบบนี้ ไมใชเรือ1 งเลหเ หลีย่ มยึกยักอะไรนะครับ ออกจะรอบคอบ
ระมัดระวังเสียมากกวา ถาโผออกมาวาคุณตองจับงานไหน ก็ใหรบั งานนัน้ อยาง
เปดเผย จริงใจ ไมแสดงทีทา อึกอัก แลวพูดตบทายอยางชัดเจนวาคุณจะตอง
บวกลบคูณหารเผื1อขาดเผื1อเหลือกอน ถึงจะบอกไดวากําหนดสงงานจะเปน
เมื1อไร ยังไมตองใจรอนรีบตอบเดี๋ยวนั้นนะครับ การที่คุณถวงเวลาออกไปอีก
นิด ไมใชเรื1องคอขาดบาดตายอะไรหรอกครับ
ขอดีประการแรกในการรับปากแบบเผือ1 ขาดเผือ1 เหลือวา คุณจะสงงาน
ไดภายในวันศุกร ภายในสองสัปดาห หรือเมื1อไรก็ตาม ก็ไมไดหมายความวา
คุณจะใชเวลาใหหมดตามนั้นจริงๆ สักหน2อย แคคุณตองการความมั่นใจวาจะ
สงงานไดทันกอนเวลานัดหมายตางหาก
ประการที่สอง มันทําใหคุณมีโอกาสสรางผลงานใหดีกวาที่รับปากเอา
ไวได เชน ถาคุณสัญญาวาจะทํารายงานใหเสร็จภายในวันจันทร คุณก็ตอง
ทําใหเสร็จตามที่พูด แตไมไดเสร็จเฉพาะตัวรายงาน แตรวมไปถึงแผนดําเนิน
งานเต็มขัน้ เพือ1 เปนขอสนับสนุนในการเสนอความคิดเห็น หรือถาคุณบอกวา
ตองจัดนิทรรศการใหเสร็จโดยมีเวลาแคคนื วันอาทิตยและมีคนชวยงานแคสอง
คนเทานั้น คุณก็ตองจัดนิทรรศการไดดีกวาที่คาดจนบริษัทคูแขงทาบรัศมีไม
ติด หรือถาคุณบอกวาจะรางแบบคราวๆ ของแผนพับโฆษณาสําหรับบริษทั ใหม
ไวนําเสนอในที่ประชุมครั้งหนา คุณก็ไมไดทําแคแบบรางคราวๆ เทานั้น แต
ออกแบบมาเปนแบบจําลองเสมือนจริงของแผนพับโฆษณากันเลยทีเดียว มี
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สีสันตามจริง พิมพเนื้อหาขอความถูกตองทุกตัวอักษร มีรูปถาย พรอมอัตรา
ราคาไว ใหดูดวย แตสิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังก็คือ หามหลวมตัวล้ําเสนไปรับผิด
ชอบภาระหนาทีท่ คี่ ณ
ุ ไมไดรบั มอบหมายเปนเด็ดขาด ผมพูดแคนี้ คุณคงเขาใจ
วาอะไรเปนอะไรนะครับ
ขอย้าํ อีกครัง้ วา คุณสามารถสรางความโดดเดนได แตกอ็ ยาให โฉงฉาง
เกินไปจนเฝอ หรือเจานายรูไตจบั ทางได ควรจะใชแคพอขําๆ ไมควรใชเปนล่ํา
เปนสันมากนัก บางครัง้ การทําเปนไกไมรเู รือ1 งรูร าวอะไรบางก็ดเี หมือนกัน เชน
คุณอาจแกลงทําเปนไมเขาใจเรื1องเทคนิคหรือซอฟตแวร ทั้งที่จริงๆ แลว คุณ
เกงขนาดหลับตาทองไดเลย
หากเจานายคุณพูดถึงแผนงานจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนเรื1องที่คน
อื1นๆ ไมคอยเขาใจ แตคุณดูจะหัวไว เขาใจไดเร็ว ก็ไมตองไปเผลอบอกความ
จริงกับใครในที่ประชุมนะครับวา คุณเคยรูและทําเรื1องนี้มากอนสมัยอยูที่
ทํางานเกา เพราะถาทําอยางนัน้ ก็จะไมมใี ครประหลาดใจในความสามารถของ
คุณเลย เทากับวาคุณปลอยใหความไดเปรียบหรือความเปนตอหลุดมือไป
เมื1อไรก็ตามที่คุณจะใชกฎการรับปากแบบเผื1อขาดเผื1อเหลือเพื1อจะได
สงงานใหดีกวาที่รับปากเอาไว คุณก็ตองยึดถือหลักการอยางเหนียวแน2นวา
คุณจะไมสงงานลาชาแลวหาขอแกตัวมาอาง หรือเผางานมาสงแบบควันกรุน
เปนเด็ดขาด ตอใหตองอดตาหลับขับตานอนทั้งคืนหรือเหงื1อตกเปนเลือด ก็
ตองสงงานใหทันตามที่ไดรับปากไว หรือไมก็ตองสงไดเร็วกวาที่รับปากเอาไว
รูปมวยจะสวยกวา ถาคุณตอรองยืดเวลาสงงานออกไปเสียตั้งแตแรก
แทนที่จะรับปากแลวทําไมไดจนอีกฝายเสียความรูสึก คนสวนใหญมักจะเกง
เรือ1 งสรางคะแนนนิยม อยากใหคนยอมรับชืน1 ชมจนหนามืดไปรับเงือ1 นไขทีอ่ กี
ฝายเสนอมาในตอนแรก แลวก็มาตกมาตายตอนจบ เห็นเลยวาคนกลุมนี้จะ
เสียเปรียบตั้งแตเริ่มตน และกลายเปนคนไรประสิทธิภาพในทายที่สุด

คุณจะไมยอมสงงานลาชา
หรือเผางานมาสงแบบควันกรุนเปนอันขาด
กฎขอที่ 5 : พูดจาเผื1อขาดเผื1อเหลือเอาไวบาง
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ถาคุณมองภาพรวมของงานไมออก คุณก็ไมสามารถสรางผลงานสุด
ยอดเยี่ยมใหเจานายชื1นชมไดหรอก แมวันนี้คุณอาจจะเปนเพียงแคฟนเฟอง
ตัวเล็กๆ ผูสงบเสงี่ยมเจียมตัวในเครื1องโมขนาดมหึมาก็จริง แตถาคุณไมหา
โอกาสถอยหลังออกมาดูหางๆ ใหเห็นภาพกวางวา เครื1องโมนี้มีกระบวนการ
ทํางานอยางไร คุณก็จะเปนมนุษยงานตัวเล็กจิ๋วที่ทํางานเต็มกําลังความ
สามารถไมได แลวอีกอยางนะครับ ถาคุณมัวแตเพลินกับการเปนฟนเฟองตัว
เล็กๆ และมีความสุขกับบริบทแวดลอมที่เปนงานจิบจอย เชน หัวนอต กลอน
เพลา หรือลูกสูบ อยูตลอดเวลา ไมวาใครหนาไหนก็ตองมองวาคุณถูกผูกติด
ตายตัวไวกับงานเล็กๆ เทานั้น
แตคณ
ุ จะยอมใหเปนแบบนัน้ ไมไดนะครับ คุณตองสรางแรงบันดาลใจ
ใหตวั เองกาวไปไกลกวานัน้ ลองเสนอตัวจับงานใหญและสําคัญมากกวาทีเ่ ปน
อยูบางนะครับ ผมเชื1อวาคุณทําไดอยูแลว เพราะคุณมีหนังสือเลมนี้อยูในมือ
ใครๆ ก็อยากเติบโตในหนาที่การงานกันทั้งนั้น อยากพัฒนาตัวเอง และมีผล
งานที่ยิ่งใหญกวาเดิม แตการจะทําแบบนั้นได หรือเขาตาใครวาสมควรติดโผ
ผูจับงานใหญ คุณก็ตองเขาใจและมองเห็นภาพรวมของงานใหทะลุปรุโปรง
เสียกอน นอกจากนี้ ยังตองมองปญหาและขอจํากัดใหออกดวยเชนกัน
แลวจะทําอยางไรใหตัวเองรูลึกทุกขั้นตอนขนาดนั้น ไมยากครับ ก็แค
เอยปากถามเทานั้นเอง เวลาเจานายสั่งงานลงมา ไมวาจะเปนงานเล็กหรือ
งานใหญแคไหนก็ตาม อยาลืมถามดวยวางานนีต้ อบโจทยของภาพรวมอยางไร
บาง เชน หากเจานายยายใหคุณมาขายสินคาทางโทรศัพท คุณก็ควรจะถาม
วานี่เปนแนวโนมการตลาดที่เปนมาตรฐานทั่วไป หรือวาบริษัทกําลังจะลองทํา
อะไรทีแ่ ปลกใหมลา้ํ หนา หรือการทีบ่ ริษทั แบงแผนกบริหารงานลูกคาออกเปน
สองแผนก คุณก็ควรจะตั้งขอสังเกตถามเจานายวา องคกรของเราตองการ
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บริการลูกคาใหไดมากขึ้น หรือเพื1อปรับโครงสรางภายในใหคลองตัว ก็อะไร
ทํานองนี้ละครับ
คําถามที่ดีตองไมใชคําถามจุกจิกยิบยอยน2ารําคาญ เชน “จะใชคลิป
หนีบกระดาษสีอะไรดีเวลาหนีบสําเนาเอกสาร 3 ฉบับ” หรือคําถามประเภท
“เจานายครับ จะโอเคไหมถาผมขอลาหยุดทางอีเมล” คําถามทีด่ ตี อ งตอบโจทย
ที่จะเปนประโยชนตอภาพรวมของทั้งองคกร ไมใชสนใจแตเฉพาะงานของ
ตัวเองซึง่ เปนจุดเล็กๆ เทานัน้ คุณตองทําใหเจานายมองเห็นวา คุณมีวสิ ยั ทัศน
กวางไกล มองไปถึงภาพรวม เหตุผลที่ตองทําใหเจานายรูวิสัยทัศนของคุณก็
คือ เขาจะไดประเมินคุณใหมวาคุณเปนคนที่มองภาพรวมออก มีแววที่จะขึ้น
ไปกินตําแหน2งสูงกวาเดิมได เปนคนที่มีความจงรักภักดีตอองคกร และเวลา
จะทําอะไรก็คิดถึงองคกรโดยรวมเสมอ
การมองภาพใหญใหออก นอกจากจะมีขอดีดังที่ไดกลาวมาแลว ยังจะ
ชวยใหงานเล็กๆ ของคุณเขารองเขารอย มีเหตุมผี ลมากขึน้ ยิง่ ไปกวานัน้ การ
เขาใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง การกําหนดทิศทางใหมๆ
ตลอดจนเนื้องานที่เพิ่มขึ้น หรือโครงการเฉพาะกิจตางๆ จะชวยเพิ่มความ
กระตือรือรนในการทํางาน เสมือนโดปยาขยันใหกับตัวเองมากขึ้นดวย

คุณตองเพิ่มความสนอกสนใจไปยังภาพรวม
ของทั้งองคกร ไม ใชสนใจเฉพาะงานของคุณ
ซึ่งเปนจุดเล็กๆ เทานั้น

กฎขอที่ 6 : หัดสงสัยไวตั้งคําถาม

39

