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ค�ำนิยม

 ผมได้อ่านหนังสอื “เคลด็(ไม่)ลบั ฉบบั TEAM GROUP”  

โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการทีมกรุ ๊ป เห็นว ่า 

ดีมากทั้ง 37 หัวข้อ ดูจ�านวนหัวข้ออาจมากไปหน่อย แต่ในเชิง

สัญลักษณ์ก็ถูกต้อง เพราะจัดท�าข้ึนเพ่ือฉลองในโอกาสที่ทีมกรุ ๊ป 

มีอายุครบ 37 ป ี  และมี เนื้ อหาสาระที่ เป ็นประโยชน ์ในการ 

แบ่งปันกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไป บางหัวข้อ 

อาจเหลื่อมกันบ้าง แต่ก็เป็นการย�้าหัวข้อที่มีความส�าคัญ ท่ีผม 

ชอบมาก คือ บทท่ี 26 ที่ผู้ประพันธ์ได้เตือนผู้อ่านให้ฉุกคิดถึงทัศนคต ิ

ที่ไม่ดี 6 ประการ ท่ีบุคคลต่างๆ พึงหลีกเลี่ยง
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 บทที่ผมอ่านด้วยความสนใจเป็นพิเศษ คือ บทท่ี 37 ว่าด้วยเรื่อง 

ของการแลไปข้างหน้า ซึ่งมีการก�าหนดทิศทางและเป้าหมายสู่หนทาง

ข้างหน้า ด้วยความปรารถนาดีและด้วยความประทับใจท่ีทีมกรุ ๊ป 

ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาในอดีต ผมขอเป็นก�าลังใจให้ทีมกรุ๊ปในการ 

ขยายธุรกิจไปสู ่อาเซียนได้เป็นผลส�าเร็จ และขอให้ความเห็นว่า  

การหา Synergy หรือการจับมือกับพันธมิตรภายในประเทศท่ีมีค่านิยม

ขององค์กรหรือ Values คล้ายคลึงกัน จะเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างย่ิง 

ที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ไปสู่ความส�าเร็จ

 (ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ)
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ค�ำนิยม

 ดร.ประเสรฐิ ภัทรมยั ได้ส่งร่างหนังสอื “เคลด็(ไม่)ลบั ฉบบั  

TEAM GROUP” ขอให้ผมอ่านและให้ความเห็นในการท่ีจะพิมพ์แจก 

ในโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ ทีม ก่อตั้งมาได้ 37 ปี ผมยินดีและดีใจท่ีจะ

อ่านหนังสือท่ีเก่ียวกับประสบการณ์การท�างานด้านวิศวกรที่ปรึกษาของ 

ดร.ประเสริฐ ซึ่งผมเคยเป็นอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ท่ีสถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย (เอไอที)

 เมือ่ 40 ปี ก่อน ดร.ประเสรฐิเป็นนักเรยีนเก่งคนหนึง่ทีเ่อไอที หลงั

จบปรญิญาโท ผมได้ชกัชวนให้เรยีนต่อปรญิญาเอกท่ีเอไอที แทนท่ีจะไป 

เรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งผมก็สามารถแนะน�าและหาทุนเรียนให้ได้  

ดร.ประเสริฐตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกที่เอไอที และ ดร.ประเสริฐก็

เป็นนกัเรยีนปรญิญาเอกคนแรกและคนเดยีวท่ีผมสอนท่ีเอไอที เมือ่เรียน

จบปริญญาเอก ยังได้มาร่วมงานกับผมท่ีบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาซีเทค 

ระยะหนึง่ และได้ออกไปตัง้บรษิทัวิศวกรทีป่รกึษาจนประสบความส�าเรจ็ 
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 การเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจของตนเองโดยใช้องค์ความรู้ท่ีได้เรียนมา 

ในระดับปริญญาเอก มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะเป็นผู ้น�าและม ี

ความมั่นใจในตนเอง คุณสมบัติท่ีกล่าวมานี้ท�าให้ ดร.ประเสริฐประสบ 

ความส�าเร็จ อันจะเป็นตัวอย่างแก่ผู ้ ท่ีเ ก่ียวข้องและผู ้ที่มีโอกาส 

อ่านหนังสือ “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP”

 การรวบรวมประสบการณ์ของ ดร.ประเสริฐ และแนวความคิด 

ตลอดถึงการปฏิบตัจิรงิตลอดระยะเวลา 37 ปี ในการสร้างทมีกรุป๊ จงึเป็น 

วิทยาทานท่ีมีคุณค่าส�าหรับ ดร.ประเสริฐเองและผู้อ่าน ผมในฐานะ 

เคยเป็นผู้ร่วมงาน และปัจจุบันเป็นเพื่อนนักกอล์ฟ ขอแสดงความชื่นชม

และดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความส�าเร็จของ ดร.ประเสริฐในการ

ประกอบอาชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นที่รักของเพื่อนฝูง และมีความสุข

กับการคบค้าสมาคมกับสังคมหลายอาชีพ และหลายสถานภาพ

 ขอให้ ดร.ประเสริฐมีความสุขและโชคดีตลอดไป

 (ดร.สุบิน ปิ่นขยัน)
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ค�ำนิยม

 หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนคือ คุณประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้งทีมกรุ๊ปและ
เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของผม ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมสอนอยู่สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งเอเชีย (AIT) คุณประเสริฐจบปริญญาเอกที่นี่ สมัยเรียน คุณประเสริฐ 
เป็นคนทีเ่รยีนหนงัสือเก่ง สอบคะแนนดอียู่ในระดบัทอ็ปตลอดเวลา และเป็น
คนโอภาปราศรัย พูดจาดี ด้วยบุคลิกเช่นน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ชักชวน
พรรคพวกซึ่งจบรุ่นเดียวกันมาร่วมท�างานก่อตั้งบริษัทท่ีปรึกษาได้ไม่ยาก 
บางครัง้คณุประเสรฐิขอให้ผมเป็นทีป่รกึษา ผมก็ช่วยเหลอืเท่าท่ีพอจะท�าได้
และให้ก�าลังใจมาตลอด 
 ในช่วงท่ีคุณประเสริฐตั้งบริษัท เป็นยุคท่ีบริษัทท่ีปรึกษาส่วนใหญ ่
มีลักษณะเป็นบริษัทส่วนตัว ขนาดเล็กๆ และท�าไปเรื่อยๆ ผมก็คิดว่าบริษัท 
ของคณุประเสรฐิคงเหมอืนบรษิทัอืน่ๆ แต่พอนานวันเข้า ผมกลับแปลกใจว่า  
มีการขยายตัวมากขึ้น มีบริษัทในเครือมากมาย จนเป็นทีมกรุ๊ปในปัจจุบัน  
เป็นบริษัทที่ปรึกษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ในแง่ของจ�านวนคน สิ่งท่ี 
ผมชื่นชมคือ คุณประเสริฐได้เปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็น Institutional  
เป็นสถาบนั แทนทีจ่ะเป็นสมบตัส่ิวนบคุคล ซึง่สิง่น้ีเป็นคณุสมบติัท่ีหาไม่ได้
ในบรษิทัท่ีปรกึษาอืน่ และนับได้ว่าทมีกรุป๊เป็นกรณีศกึษาของประเทศไทย
ในการบุกเบิกกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
 ผมคิดว่าหนังสือเล่มน้ีรวบรวมกรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ 
ทมีกรุป๊ได้ด ีทัง้ความเป็นมา การก่อตัง้ เส้นทางสูค่วามส�าเรจ็ เพ่ือให้ผูศ้กึษา 
น�าไปประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่าง เป็นแม่แบบ หรือทฤษฎี ตามความต้องการ 
สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ด้าน MBA หรือการบริหารจัดการ  
ที่ส่วนใหญ่ศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาทั้งนั้น
 หนังสือ 37 บท ตามตัวเลขของทีมกรุ๊ปครบ 37 ปี แต่ละบทมีความ
เป็นอิสระจากกัน คุณประเสริฐไม่เพียงแต่บอกความหมายของบท แต่ยังมี
ปรชัญาและกรณีศกึษาทีเ่กิดข้ึนในทีมกรุป๊แทรกอยู่ในทุกบทอย่างค่อนข้าง
ละเอียดในทัศนะของผม ขอสรุป 37 บทนี้เป็น 6 หัวข้อ คือ 
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 1. การน�าเสนอวิธีการเป็นผู้บุกเบิก ตั้งแต่คุณสมบัติ ลักษณะ 
  และสิ่งที่ควรท�า 
 2. ความเป็นผู้น�า ควรปฏิบัติอย่างไร และก็คู่กันไปกับผู้บุกเบิก
 3. การบริหารองค์กร ทั้งในเรื่องการให้ได้มาซึ่งงาน เรื่องการเงิน  
  เรื่องความเสียสละ ฯลฯ
 4. การบริหารคน ที่คุณประเสริฐเน้นที่สุด คือ การท�างาน 
  เป็นทมีเวิร์ก และผมเข้าใจว่าได้ปลกูฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรม 
  องค์กรของทีมกรุ๊ปไปเรียบร้อยแล้ว 
 5. การบรหิารเงนิ ในฐานะทีค่ณุประเสริฐเป็นนักธุรกิจในสายงาน 
  ประเภทหนึ่ง จึงมีการบอกเล่าเรื่อง Finance ด้วย
 6. สุดท้าย ซึ่งมีอยู่มากตลอดท้ังเล่มจนผู้อ่านสามารถเลือกได้ 
  ตามใจชอบ คือ ทัศนคติที่ดีกับการท�างาน 
 ส�าหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบเรือ่งของการบรหิารจดัการ การสร้างและบกุเบกิ
องค์กรต่างๆ ผมขอเชิญชวนท่านติดตามอ่านหนังสือเล่มน้ีด้วยความ
เพลิดเพลินอย่างพินิจ พิเคราะห์ ซึ่งได้ประโยชน์มาก เพราะกรณีศึกษา 
ที่คุณประเสริฐเล่ามีมากเหลือเกิน และผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วย 
ให้เกิดปัญญา สร้างทัศนคติที่ดี ความรู้สึกที่ดี และเป็นก�าลังใจส�าหรับ 
ผู้ที่คิดสร้างองค์กรและบุกเบิกของใหม่ๆ
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณประเสริฐที่สละเวลาท�าหนังสือเล่มน้ี 
ขึ้นมา เพ่ือเป็นวิทยาทานให้ผู้ที่เก่ียวข้องในองค์กร ผู้ท่ีเก่ียวข้องด้านธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษา ได้ใช้เป็นสมบัติทางปัญญาต่อไป

 (ดร.อำณัติ อำภำภิรม)
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ค�ำนิยม

หนังสือ เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP
 ผูน้�าบรษิทัทีมกรุป๊ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยเรือ่งราวแห่งความ

ส�าเรจ็อนัน่าชืน่ชมย่ิงตลอด 36 ปีเศษ นับจากวันก่อต้ังบริษทัจนถึงปัจจบุนั

ในยุค AEC ด้วยความเป็นคนท�างานที่ติดดิน เป็นนักวิชาการ รักลูกน้อง 

รักองค์กร และมนุษยชาติ ทุกอย่างในหนังสือนี้ ผู้เขียนท�ามากับมือแท้ๆ 

จึงน่าอ่าน ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย มีชีวิตชีวา มีแง่คิดที่สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มาก

 บริษัททีมมีบุคลากรที่เป็นคนไทยล้วน ส่วนใหญ่เกิดมาใต้

พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 

ท�างานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความพากเพียร 

จนประสบความส�าเร็จ สามารถก้าวออกไปแข่งขันรับงานในระดับ

นานาชาตไิด้อย่างเต็มภาคภูม ิคนไทยทีท่ราบเรือ่งท้ังหลายล้วนภาคภูมใิจ 

ไปด้วย ท้ังนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าหลักคิดและบทเรียนต่างๆ ท่ีน�าเสนอ  

สามารถใช้ได้อย่างดใีนบรษิทัทีม่บีคุลากรทุกระดบัเป็นคนไทย (Thaiproof)
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 ผู้เขียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การพัฒนาจิตวิญญาณ การสร้างพลเมืองและผู้น�าท่ีดี อันเป็น 

การเตรียมการที่ส�าคัญท่ีสุดในการขยายงานไปสู่เวทีนานาชาติ เป็นการ

สร้างเกียรติภูมิให้คนไทย ท้ังเรื่องความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม 

นับเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอีกมิติหนึ่ง

 หนังสือเล่มน้ีจึงนับเป็นหนังสือเก่ียวกับธุรกิจ การบริหารและ

ภาวะผู ้น�าที่มีลักษณะพิเศษ และหาอ่านไม่ได้ง่ายนักในท้องตลาด  

เป็นหนังสือที่อ่านสนุก เร้าใจ และเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะส�าหรับ 

คนท�างาน อยากให้คนไทยเขยีนและอ่านหนังสอือย่างนีม้ากๆ ในยุคใหม่น้ี

 พลเอก
 (บุญสร้ำง เนียมประดิษฐ์)
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ค�ำนิยม

  “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” เป็นกลยุทธ์ 

ในการบริหารธุรกิจ ซึ่ง ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เขียนขึ้นจากมุมมอง

และประสบการณ์ท�างานในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทท่ีปรึกษา 

ของคนไทยมายาวนานถึง 37 ปี 

 ถึงแม้ว่า ดร.ประเสริฐและทีมกรุ ๊ปจะอยู่ในวงการท่ีปรึกษา  

แต่ความคิดที่กล่ันกรองออกมาและได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ ถือได้

ว่ามี “ควำมเป็นสำกล” ที่ทุกคนสามารถน�าไปปรับใช้ได้ และน่าจะ

เป็นประโยชน์กับการท�างานในทุกๆ วงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับ 

คนรุ ่นหลังเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มน้ี ก็เหมือนได้ฟัง “คนรุ ่นครู”  
ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านชีวิตมามาก มาถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์

ให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องพบเจอในชีวิตการท�างานเบื้องหน้า

 สิ่งที่ผมประทับใจในหนังสือเล่มนี้มีอยู ่หลายเรื่องด้วยกัน  

ซึ่งล้วนแต่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนและความเป็น “นักบริหำร 
มืออำชีพ” ของ ดร.ประเสริฐ เช่น การที่เปรียบว่าการท�างานก็เหมือน

กับการแข่งขันกีฬา ซึง่จะต้องม ี“กฎ-กติกำ-มำรยำท” มกีารฝึกซ้อม 
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ม ี“ทีมเวร์ิก” ทีพ่ร้อมจะร่วมแรงร่วมใจก้าวไปสูช่ยัชนะด้วยกัน มกีารลง 

สนามแข่งขัน ซึ่งแม้จะมีความเข้าใจในเกมพอๆ กัน แต่จะเอาชนะกันได้  

ย่อมต้องอาศัย “Tactics” หรือ “กลเม็ดเด็ดพรำย” เป็นส�าคัญ และ

เรือ่งการท�างานใดๆ หรอืการขยายกิจการใหม่ๆ ให้ประสบความส�าเรจ็น้ัน  

ต้องมี “Champion” คือเป็น “ผู้น�ำ” ท่ีพร้อมจะทุ่มเท เอาใจใส่ ฝ่าฟัน

อุปสรรค อดทน อดกลั้นต่อความยากล�าบาก และแก้ไขทุกปัญหา 

อย่างจริงจังจนกว่าภารกิจนั้นๆ จะส�าเร็จผลตามที่ต้องการ เป็นต้น

 ผมเชื่อมั่นว่า ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในหนังสือ “เคล็ด 
(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” ที่ ดร.ประเสริฐตั้งใจถ่ายทอด

ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

กับผู้อ่าน ถ้าได้พิจารณาและน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

 (นำยจุมพล ส�ำเภำพล)
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ค�ำนิยม
 เมื่อผมได้อ่าน “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP”  

จบลง ผมรู้สึกเหมือนได้รับความรู้จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บริหารธุรกิจ หรือท่ีปรึกษาระดับประเทศ  ทุกบททุกตอนของหนังสือ 

ล้วนสะท้อนถึง “ตัวตน” ที่แท้จริงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เหมือนที่ผม

รู้จักมายาวนาน

 จากหนังสือเล่มนี้ ท�าให้ผมได้เห็นถึง “ควำมคิด-ควำมเชื่อ”  

ของ ดร.ประเสรฐิท่ีอยู่ภายในตวัตนและน�าไปสูก่ารเขียน การพูด การกระท�า  

คือ “พฤติกรรม” ที่ทุกคนได้พบเห็น และรับรู้ พอจะสรุปสั้นๆ ได้ว่า 

ควำมคิดและควำมเชื่อ
 • ความคิดที่เด่นชัด คือ เป็นคน “คิดดี คิดบวก ซื่อสัตย์  
ตรงเวลำ รักษำสัจจะ” ให้ “ควำมรัก ควำมทุ่มเท ควำม
อดทน” ต่องาน พร้อมที่จะ “เสียสละ” ให้คนอื่นและสังคมโดยรวม

 • เชื่อในศักยภาพของคน ว่าทุกคนสามารถได้รับการพัฒนา 

ให้เป็นคนดีและคนเก่งได้

 • เชื่อในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้เป็น “เข็มทิศ” 

น�าทาง ท้ังในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน สอนให้รู้จักคิด รู้จักวางแผน 

อย่างรอบคอบและรัดกุม ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และเตรียมพร้อม

ส�าหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

 • เชื่อว่าองค์กรท่ีจะประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องมี “ผู้น�ำ 
ที่ดี” ตามลักษณะผู้น�าของหลักสูตร “คำนำอำน” และหลักสูตร  

“ผู้น�ำเพ่ือนสันติภำพ” ที่ยึดมั่นในหลักการ “หน้ำท่ี ซื่อสัตย์  
เสียสละ” พร้อมเป็น “ผู้บุกเบิก” น�าพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า 

อย่างมั่นคง ด้วยความไว้ใจ วางใจ และเชื่อใจจากผู้ร่วมงาน
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 • เชื่อในปรัชญาการด�าเนินชีวิตของคนในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

ทั้ง 9 ประการ ซึ่งเป็นหลักให้ยึดถือและเป็นประโยชน์ต่อการท�างานและ

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นพื้นฐานส�าคัญของการก้าวไปสู่ความส�าเร็จ

 • เชื่อในความส�าคัญของการบริหาร “คน-งำน-เงิน-เวลำ”  

อย่างมีประสิทธิภาพ การเคารพกฎ ระเบียบ และสิทธิของผู้อื่น รวมถึงการ

สร้างทายาททีต้่องสรรหาและปลกุป้ันให้เป็นผูแ้ทนในการสบืทอดเพ่ือความ

ก้าวหน้าและมั่นคงของธุรกิจ ความคิดและความเชื่อข้างต้น จึงเปรียบดัง 

“เส้นทำง” ท่ี ดร.ประเสริฐยึดมั่นและก้าวเดินมาตลอดชีวิตการท�างาน 

และยังถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นตัวอย่างอีกด้วย

พฤติกรรม
 การกระท�าที ่ดร.ประเสรฐิ ได้เขยีน ได้พูด ได้ประพฤต ิเห็นได้ชดัเจนว่า 

เป็นผู้มีความจริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเมตตา ช่วยใครได้ช่วยก่อน  

ไม่คิดเอาอะไรจากใคร ให้เกียรติทุกคนรอบข้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุก

ฝ่าย จึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ สามารถผูกใจให้ทุกคนท�างานเป็น “ทีม” 

ได้ดี

 สรปุได้สัน้ๆ ว่า ความคดิ ความเชือ่ และพฤตกิรรมของ ดร.ประเสรฐิ  

อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ “ทีมกรุ๊ป” ที่ทุกคนในกลุ่มควรท�าความ

เข้าใจ และพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุด และน่าจะเป็นกรณีตัวอย่าง 

ของผู้น�าธุรกิจในแวดวงอื่นๆ ด้วย

  

 (นำยสมควร วัฒกีกุล)
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ค�ำนิยม
 หนงัสือ เคลด็(ไม่)ลบั ฉบบั TEAM GROUP ท่ีเขยีนโดย 
ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั ให้เคลด็ไม่ลบัทีอ่่านง่าย สนุก วางไม่ลง ทีส่�าคญัทีส่ดุ
คือ ให้ความรูแ้ละประสบการณ์ของคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในชวิีต ผมอ่าน
ตัง้แต่ 3 ทุม่ โดยกะว่าพอเริม่อ่านสกัพักหน่ึงกจ็ะนอนหลบัสบาย ปรากฏว่า 
อ่านไปๆ วางไม่ลงจนจบเล่ม นอนประมาณตี 3 ครึ่ง รุ่งเช้าไปท�างานไม่ได้ 
ผู้อ่านอย่าตกหลุมพรางเหมือนผมนะครับ
 ดร.ประเสรฐิเน้นความจรงิใจ ความมจีรยิธรรม ความมมีานะ สูง้าน 
ซึง่ใครๆ ก็รู้ว่าคณุสมบตัเิหล่านีม้คีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็ในการท�างาน 
และในชวิีต แต่มนัไม่ง่าย และไม่ใช่ทุกคนจะท�าได้ สิง่หนึง่ท่ีผูเ้ขยีนไม่ได้เน้น 
คือ ทักษะและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเปลี่ยนแปลงตามต�าแหน่ง  
เมื่อผู้บริหาร ไต่บันไดสูงขึ้น อีกท้ังเมื่อไต่ขึ้นไปสูงขึ้นและสูงข้ึนลมจะย่ิง
แรงขึ้นและกิง่ยอดไม้กจ็ะเล็กลง ยอดไม้จะแกว่งไกวมากขึน้เมือ่เจอมรสุม 
ยิ่งไต่สูงขึ้น ผู้บริหารจะมีเวลาที่จะบริหารงานวันต่อวันน้อยลง และต้องใช้
เวลาวางแผน วางเป้า และวางกลยุทธ์มากขึ้น จริงไหมครับ ดร.ประเสริฐ
 ตัว ดร.ประเสริฐต้องเสริมความรู้ด้านบัญชี การบริหารการเงิน  
เ พ่ิมทักษะในการบริหารบุคคล เรียนเรื่ องจิต วิทยาและพัฒนา 
มนุษยสัมพันธ์ และต้องวางแผนระยะยาวมากข้ึน ทีมพัฒนามาตลอด 
จากการมบีญัชใีนธนาคารเดยีว เดีย๋วน้ีมหีลายธนาคารหลายบญัช ีเพ่ือกัน
ไม่ให้ธนาคารใดธนาคารหน่ึง คดิดอกเบีย้แพงๆ ในขณะน้ีทีมเลือกธนาคาร
ทีใ่ห้ดอกเบ้ียเงินกู้ทีต่�า่ทีส่ดุได้เพราะความจ�าเป็นทีจ่ะต้องพัฒนาทักษะใหม่
ตลอดเวลานีแ่หละ ท่ีท�าให้ผูท้ีเ่พ่ิงจะเริม่ไต่บนัไดไม่ชอบ เพราะไม่เคยชนิกับ
งานวางแผนและการวางกลยุทธ์ และจะพยายามท�างานเหมอืนท่ีเคยท�าคอื
บรหิารงานวนัต่อวนั ดร.ประเสรฐิ เป็นคนทีม่คีวามสามารถท่ีจะปรับตวัเอง
และเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดได้อย่างดีเย่ียม ผู้บริหารต่อมาท่ีจะมาแทนท่ี 
ผู้บริหารของทีมก็ต้องท�าเช่นเดียวกันคือพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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 การบริหารเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ การบรหิารไม่ใช่ศาสตร์ท่ีมสีตูร
ตายตัว ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ท่ีมีหลักตายตัว การบริหารมีท้ังการตลาด  
การจดัการบคุคล การวางเป้าหมายในอนาคต เช่นตอนท่ีทีมต้องเตรียมตวั 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคม ASEAN และจะต้องแข่งขันกับท่ีปรึกษาจากสิงคโปร์  
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และยังมีออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปท่ีมีภาษ ี
เหนือประเทศไทย ฉะน้ันจ�าเป็นต้องมองการณ์ไกลขึน้ และต้องเลอืกกลยุทธ์
ว่าจะแข่งกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร
 ดร.ประเสรฐิพูดถึงการรูจ้กัเวลา ไปให้ทนัเวลานัดหมาย หรอืส่งงาน 
ให้ตรงเวลา คนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นความส�าคัญของเวลา จากการด ู
การแข่งขันบาสเกตบอล แม้แต่เวลาหนึ่งวินาทีก็อาจจะเอาชนะกันได ้ 
ยิ่งอเมริกันฟุตบอลจะเห็นว่า ถ้าผู้รับลูกไปถึงที่นัดหมายผิดเวลา 1 วินาที  
ก็อาจจะรับลูกไม่ทัน ซึ่งอาจหมายถึงการปราชัย คนไทยมักจะไม่ค่อย  
“มำตำมนัด” อาจท�าให้เสียการเสียงานได้ การตรงต่อเวลาอาจท�าให้
ประสบความส�าเร็จได้
 ในระยะหลังนี้จะเห็นว่า ความซื่อสัตย์สุจริตในวงการธุรกิจ 
วงการราชการลดลงมาก การเอาเปรียบลูกค้าหรือให้เงิน “ค่ำขนม”  
แก่ผู้พิพากษาก็ท�ากัน ที่น่าเสียดายก็คือ การเอาชนะคดีหรือการได้มาซึ่ง 
งานประมูลพ่ึงการให้สินบนเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้คนซื่อสัตย์อยู่ในวงการ 
ไม่รอด
 SQT “Service Quality Teamwork” ที่ ดร.ประเสริฐย�้านัก 
ย�า้หนาท่ีท�าให้ TEAM GROUP ประสบความส�าเร็จ อย่าท่องจ�าอย่างเดยีว  
ปฏิบัติให้เป็นนิสัยเลยครับ เป็น เคล็ด(ไม่)ลับ ท่ีท�าให้ทีมประสบ 
ความส�าเร็จตลอด 37 ปี และต่อๆ ไป

 (ดร.อัศวิน จินตกำนนท์)
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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  

 ในวันที ่12 กรกฎาคม 2557 ซึง่เป็นวนัเกิดครบรอบ 36 ปี ของทีมกรุป๊  

ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารทีมกรุ๊ปมาเป็นเวลานานถึง 36 ปี ผมได้พูด 

ในหัวเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ำ-ท่ีมำท่ีไปของทีมกรุ ๊ป”  

ให้ผู้มาร่วมงานฉลองวันเกิดฟัง แต่ได้น�าเสนอเพียงกรอบของเร่ืองราว  

เพราะเรื่องยาวมาก และได้บอกว่าจะน�าไปเขียนเป็นเล่มให้เป็นหนังสือ

ที่ระลึกตอนสิ้นปี หลังจากวันนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนเร่ืองยาวเป็นตอนๆ 

เขียนๆ ไปก็ดูน่าเบื่อ เหมือนคนแก่มานั่งร�าลึกถึงอดีต ก็เกรงว่าจะไม่มี

ประโยชน์ จึงหารือกับผู้จัดเตรียม เปลี่ยนแนวมาเขียนในเชิงการบันทึก 

เคลด็การบรหิารต่างๆ ทีไ่ด้มาจากประสบการณ์การบรหิารทีมกรุป๊มาถงึ 36 ปี

 และเพ่ือให้สอดคล้องกับวันทีจ่ะแจกจ�าหน่าย ได้รบัการขอให้เขยีน 

ให้ได้ 37 ตอน ซึ่งตรงกับอายุทีมกรุ๊ปในปีที่ 37 ก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนจนครบ  

และมาหารือกันว่าจะใช้ชื่อหนังสือว่าอย่างไรดี เลยมานึกถึงว่าเป็นเสมือน 

เคลด็การบรหิาร จงึใช้ชือ่ว่า “เคลด็(ไม่)ลบั ฉบบั TEAM GROUP” 
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 ผมขอมอบหนังสอืเล่มนีเ้ป็นพิเศษให้แก่ชาวทีมกรุป๊ ด้วยความตัง้ใจ

และความหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสิ่งที่เขียนไว้จะมีประโยชน์ เสมือนเป็นคู่มือ 

ที่ท่านจะน�าไปปฏิบัติได้ทุกๆ วันของการท�างาน ขอแนะน�าว่าถ้าท่านสนใจ 

หัวข้อไหนหรือก�าลังจะพบเจอเรื่องราวอะไรก็ขอให้อ่านเรื่องนั้นให้ละเอียด

แล้วคิดตาม ก็อาจจะได้แนวทางที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้ แล้วถ้าม ี

ข้อสงสยั ข้อเสนอแนะ ผมก็ยนิดทีีจ่ะขยายความให้ฟังเพ่ิมเตมิ รวมท้ังรบัฟัง 

ความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชาวทีมกรุ๊ปรุ่นต่อๆ ไป

 นอกจากนี้  ผมยังมีความตั้งใจที่จะมอบหนังสือเล่มน้ีให้แด่ 

ทุกๆ ท่านที่สนใจด้วยความปรารถนาดีอย่างย่ิง ถึงแม้ว่าเรื่องราวท่ีเขียน

จะเป็นประสบการณ์ท�างานในทีมกรุ๊ป แต่หากข้อคิดบางประการจะเป็น

ประโยชน์ต่อท่าน ลูกหลาน หรือทีมงานของท่านได้บ้าง ผมก็จะรู้สึกยินด ี

เป็นอย่างย่ิงครบั

 

   ด้วยความปรารถนาดี

 (ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)
 ผู้ก่อตั้งและประธำนกรรมกำรทีมกรุ๊ป
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กำรท�ำงำนใดๆ
   ต้องมีตัว

แชมเปี้ยน
1
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เมื่อเร็วๆ นี้มีการฟอร์มธุรกิจใหม่ 
ใครคือแชมเปี้ยนในงำนนี้ 
เป็นค�าถามในที่ประชุม ซึ่งหมายถึงคนท่ีจะมารับภาระหน้าที่เป็นตัวหลัก 

ในการด�าเนินธุรกิจนั้นๆ อย่างทุ่มเทเต็มก�าลังความสามารถเกินร้อย ดุจดังกัปตัน 
ที่รับผิดชอบเดินเรือหรือขับเครื่องบิน

ผมนึกย้อนกลับไปในอดีต เมื่อตอนเริ่มจัดตั้งบริษัททีมฯ ผมชักชวนเพ่ือน 
มาร่วมลงทนุ เพือ่นถามผมว่า ผมจะเตม็ตวัเตม็ทีก่บัมันไหม หากผมท�าเปน็พารต์ไทม์
เขาไม่เอาด้วย 

การที่บริษัททีมฯ ประสบความส�าเร็จมาถึงปัจจุบันก็เพราะเราท�ากันอย่าง 
เต็มตัว เต็มท่ี เต็มความสามารถ หากงานใดหรือธุรกิจใดไม่มีผู ้รับผิดชอบ 
แบบเป็นแชมเปี้ยน งานนั้นๆ จะไม่ค่อยเกิดความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

เริม่ต้นทีบ่รษิทัทีมฯ ตอนก่อต้ังใหม่ได้ขอให้เพ่ือนท่ีเป็นอาจารย์มาท�าพาร์ตไทม์  
ไม่นานก็มีคุณอ�านาจ พรหมสูตร ออกมาเต็มตัว แล้วก็ตามด้วยคุณพีรวัธน์ เปรมชื่น 
และผม 

พวกเรา 3 คนท�างานกันแบบแชมเปี้ยนตามความหมายท่ีกล่าวมาจนมาถึง
ทุกวันนี้

หลังจากท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ไม่นาน เราก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับ
งานส�ารวจออกแบบของกรมทางหลวง ผมจึงต้องมองหาแชมเปี้ยนด้านงานทาง  
ซึ่งในขณะนั้นไม่มีอยู่ในบริษัทฯ ผมควานหาได้ตัวคุณอดุล ยังโหมด ที่เคยท�างานกับ 
กรมทางหลวง มาเป็นแชมเปี้ยน แล้วก็ตามมาด้วย ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

งำนใดๆ ต้องมีตัวแชมเปี้ยน
เฝ้ำพำกเพียรทุ่มเทไม่เฉไฉ

เป็นตัวหลักถือธงน�ำท�ำด้วยใจ
อุทิศใหไม่ย่อย่นจนมีชัย
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พวกเราท�างานกันด้วยความอตุสาหะ ทุ่มเทอย่างหนัก และทีส่�าคญัใจจดใจจ่อ 
กับงานตลอดเวลาไม่ยอมห่างสายตา ดูแลครอบคลุมทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน 
การติดตามหางาน ท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อจะได้งานต่อๆ ไป หาเงิน  
หมุนเงิน หาคนมาช่วยท�างานเป็นผู้บริหารโครงการหรืองานทั้งหลายอย่างแชมเปี้ยน 

พวกเราท�างานต่อๆ มา ได้ขยายงานมากข้ึนๆ ก็ต้องหาคนมาช่วยงานและ
ก�าหนดให้เป็นแชมเป้ียน (ผู้จดัการโครงการ) ในระดบัปฏบิตักิาร แต่พวกเราก็ยังต้อง
ตามดแูลรบัผดิชอบอยูต่ลอด ต้องคอยติดตาม คอยให้การสนับสนนุ แนะน�า ช่วยเหลอื  
ต้องใจจดใจจ่อ และออกหน้าเมื่อจ�าเป็น เพราะถือเป็นภาระหน้าที่ของแชมเปี้ยน

แต่ละโครงการท่ีประสบความส�าเร็จและก้าวหน้ามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
ก็เพราะมีแชมเปี้ยนรับผิดชอบดูแลอย่างเต็มที่ เต็มก�าลัง และเต็มความสามารถ  
ยกตัวอย่างเช่น โครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้า โครงการเงินกู้ของ OECF และโครงการ
พัฒนาศูนย์เกษตรทั่วประเทศ โครงการเงินกู้ของธนาคารโลก มีคุณทฤษฎี อาภาภิรม 
เป็นแชมเปี้ยน โครงการท่อส่งน�้าดอกกราย มีคุณด�ารง วิทยศิริ เป็นแชมเปี้ยน หรือ
โครงการ NESSI ที่มี ดร.ประดิษฐ์ นพมงคล เป็นแชมเปี้ยน เป็นต้น

มาดูความส�า เร็จของบริษัท ท่ีตั้ งขึ้นในภายหลังอย ่างบริษัทเอที ทีฯ  
มีประธานสฤษฎ์ิ อภัยภูมินารถ ดร.วีระพล ทองอุไทย และคุณวิรัช องค์ประเสริฐ 
เป็นแชมเปี ้ยนที่อยู ่กับมันตลอดต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน หรือบริษัท ดาวฤกษ์  
คอมมูนิเคชั่นส์เอง ก็มีคุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ เป็นแชมเปี้ยนที่ท�างานแบบทุ่มเท 
ยอมตายถวายชีวิตให้กับงานจนประสบความส�าเร็จมาถึงทุกวันนี้
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ในทางตรงกันข้าม หลายกิจการของกลุ่มเราไม่ประสบความส�าเร็จจนต้อง
ล้มเลิกไป อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการ แต่สาเหตุหลักประการหน่ึงคือ เราขาด
แชมเปี้ยนที่ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ หากเหยียบเรือสองแคม ไม่มี
ใจและสละเวลาเต็มที่กับมัน ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ

ฉะน้ัน กิจการใดๆ ไม่ว่าเลก็หรือใหญ่ สิง่ส�าคญัย่ิงคือ การวางตวัแชมเป้ียน 
ปัจจุบัน เรามีโอกาสท่ีจะสร้างธุรกิจใหม่ๆ ได้มากกว่าในอดีต แต่เราต้องมี

การก�าหนดคน และคนผู้นั้นต้องมีความยินดีทั้งกายและใจที่จะก้าวไปเป็นแชมเปี้ยน 
ในงานนั้นๆ

ต่อไปนี้เราต้องสร้างและวางตัวคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะเป็นแชมเปี้ยนในด้าน
ต่างๆ ไว้คอยโอกาสที่จะมาถึงจึงจะเดินหน้าได้ 

อาจจะมีค�าถามว่า คนที่จะเป็นแชมเปี้ยนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
ก็ขอตอบว่า ใครๆ ทีม่คีณุสมบตัพ้ืินฐานของแชมเป้ียนกส็ามารถเป็นแชมเป้ียน

ได้ แต่อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนในเวทีไหนหรือระดับไหน
หากเป็นแชมเป้ียนระดับท้องถิน่ก็มคีณุสมบตัคิวามสามารถระดบัหน่ึง แต่หาก

จะเป็นแชมป์ภูมิภาคหรือแชมป์โลกก็ต้องมีครบเครื่อง 
คุณสมบัติระดับต้นเลยก็คือ ความสนใจ ความตั้งอกตั้งใจ เอาใจใส่ ให้เวลา 

ฝึกฝนหาความรู้ประสบการณ์จนคุ้นเคย ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน นี่เป็นคุณสมบัติ 
พื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น คนที่จะเป็นแชมป์ด้านเขื่อนก็ต้องใส่ใจ ทุ่มเท ศึกษา
และอยู่กับมันจนรู้รอบ คนที่จะท�ากิจการอะไรก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐาน  

การเป็นผูป้ระกอบกิจการหรอืผูบ้รหิารกิจการ เริม่ต้นก็ต้องมคีณุสมบติัพ้ืนฐาน 
เหล่าน้ีก่อน และก็ต้องมีเรื่องอื่นๆ มาเติมให้เต็ม เช่น เร่ืองการบริหารงาน คน เงิน 
เวลา ลูกค้า ความเป็นผู้น�า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ ไม่จ�าเป็นต้องสมบูรณ์ทุกด้าน 
ตั้งแต่ต้น แต่ต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะใฝ่รู้ เติมคุณสมบัติและความสามารถด้านต่างๆ 
ตามกาลเวลา พร้อมไปกับการเติบโตขององค์กรก็ได้ ต้องมีคุณสมบัติเหมือนน�้า 
ไม่เต็มแก้ว สามารถและใฝ่หาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

ส�าหรบัองค์กรทีม่วิีสยัทศัน์ทีจ่ะขยายตวัเติบโตอย่างต่อเนือ่งอย่างเช่นบริษทัทมีฯ  
ของเรา ต้องเตรียมสร้างคนที่จะเข้าชิงแชมเปี้ยนไว้เสมอ 

เม่ือโอกำสมำถึงก็สำมำรถวำงตวัแชมเป้ียนได้ทันกำรณ์ หำกไม่มี 
แชมเปี้ยนก็คงไม่สำมำรถเสริมเพิ่มธุรกิจใหม่ๆ ได ้ 



ควำมเชื่อถือ 
ไว้เนื้อเชื่อใจ

2   
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เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องคุยโม้โอ้อวด ผมเล่าเร่ืองน้ีก็เพ่ือเป็นอุทาหรณ์ 
เพราะเคยตัง้ค�าถามกับตนเองว่า ตอนท่ีผมชวนพรรคพวกมาต้ังบรษิทัทีมฯ เมือ่ปี 2521 
ท�าไมพวกเขาเอากับผมด้วย ทั้งๆ ที่ผมไม่มีน�้ายาอะไรเลยในตอนนั้น 

ท�าไมผู้ใหญ่หลายๆ คน เช่น อ.ประพัทธ์ เปรมมณี อ.บุญไทย โอทกานนท์  
ท่านผู้ว่าชวนพิศ ธรรมศิริ ฯลฯ ถึงให้ความเมตตา ให้การสนับสนุน รวมถึงเมื่อทุกท่าน
เกษียณแล้ว ผมเชิญมาเป็นที่ปรึกษา ท่านก็ตอบรับด้วยความยินดี 

ท�าไมเพื่อนหลายๆ คนอยากมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฟ้นด้วย 
ท�าไมเพ่ือนหลายๆ คนบอกว่าเวลาภรรยาถามจะไปไหน เมื่ออ้างว่าไปกับผม

แล้วได้รับความไว้วางใจ 
ใครช่วยวิจารณ์ที
ผมคิดของผมเองนะว่า เป็นเพราะเขาเชื่อใจ ไว้วางใจ 
แล้วผมไปท�าอะไรจึงได้รับความไว้วางใจ 
มาคิดดูก็อาจจะมาจากความที่ผมเป็นคนซื่อ ถือความสัตย์ ไม่หลุกหลิก  

แต่ก็ไม่ใช่คนโง่ ไม่มีชั้นเชิงอะไรเลยนะครับ 
พรรคพวกที่ผมชวนมาตั้งบริษัททีมฯ ตอนแรก ส่วนใหญ่รู้จักกันมานานแล้ว 

พวกเขารูว่้าผมเป็นคนอย่างไร ผมโกงใครไม่เป็น และเกลยีดคนขีโ้กงเป็นทีส่ดุ เป็นคน
มีสัจจะ เอาจริงเอาจัง ไม่ท�าอะไรให้เสียหาย

กรณีของ อ.ประพัทธ์ และ อ.บุญไทย ตลอดจนถึงท่านผู้ว่าชวนพิศ ท่านคง
เห็นผมและพวกเป็นเด็กนสิยัด ีมคีวามสามารถพอตวั มผีูร่้วมงานร่วมเป็นร่วมตายกัน 
ที่เป็นคนดีๆ ทั้งนั้น

และที่ส�าคัญคือ พวกเราเป็นคนคงเส้นคงวา ให้ความเคารพ ให้เกียรติ และ 
ไปมาหาสูท่่านอย่างสม�า่เสมอ เหมอืนเป็นญาตผิูใ้หญ่ ไม่ใช่ถึงเวลาทีจ่ะเอาประโยชน์
จากเขาแล้วถึงไปหา ไปขอความช่วยเหลือ ผมไม่ชอบ ท�าแบบนั้นไม่ได้เลย 

ควำมจริงใจตั้งใจไม่กลับกลอก
ไม่เคยหลอกเคยลวงคอยห่วงหำ

สม�่ำเสมอตรงๆ คงเส้นคงวำ
อีกรักษำค�ำพูดตนคนเชื่อใจ
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ผมรู้จักกับ อ.ประพัทธ์ และ อ.บุญไทยจากการท�างานที่ท่านเป็นที่ปรึกษา 
มาก่อนท่ีจะตัง้บรษิทัทีมฯ หลายปี เมือ่รูจ้กัก็ไปมาหาสูท่่านเป็นประจ�า ตอนจะออกมา 
ตั้งบริษัททีมฯ ผมชวนคุณพีรวัธน์ เปรมชื่น แล้วผมก็ไปเรียนพบท่านทั้งสองพร้อมขอ 
ค�าแนะน�า ท่านก็ได้ให้ความกรุณาอย่างยิ่ง เพราะท่านรู้จักผมเป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน ผมก็เล่าให้พวกท่านฟังเก่ียวกับความคืบหน้าของการตั้งบริษัท 
จนรูส้กึว่าท่านมส่ีวนเป็นเจ้าของโดยไม่ได้เป็นผูถื้อหุน้ พอพวกเราได้งานแรก มาเรยีน
ท่านทั้งสองก็ดีใจกับเราด้วย 

อ.ประพัทธ์เคยพูดกับใครต่อใครว่า พวกเราเป็นกลุ่มที่ไว้ใจได้ ให้ท�างานอะไร
เราจะท�าเต็มที่ เต็มความสามารถ และจะไม่มีทิ้งงานอย่างแน่นอน  ท่านไว้ใจพวกเรา
จนถึงกับรับประกันให้แก่พวกเราเลยทีเดียว

กับท่านผู้ว่าชวนพิศ อาจจะรู ้จักท่านมาก่อนในฐานะรุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลัย  
แต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกัน เมื่อมีโอกาสท�างานให้ท่านที่การประปานครหลวง ผมท�างาน 
ให้ความช่วยเหลือการประปาฯ อย่างเต็มท่ีด้วยความจริงใจ รวมถึงการช่วยติดต่อ
ประสานงานกับกรมชลประทานเพ่ือขอชักน�้าจากแม่น�้าแม่กลองมาใช้ด้วย ประกอบ
กับผมไปมาหาสู่ท่านเป็นประจ�า อย่างน้อยทุกเดือน ท่านมีอะไรสงสัย ผมก็หา 
ค�าตอบให้ จนสนิทสนมกัน และท่านก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้ท�างานต่อเนื่อง

ที่ส�าคัญคือ หากใครให้งานท�าด้วยความไว้เน้ือเชื่อใจ ผมก็จะต้องก�าชับ 
พวกเราเป็นพิเศษว่า ต้องท�าให้ดีให้สมกับที่ท่านให้ความไว้วางใจเรา
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SINCERITY AND TRUTH
ARE THE BASIS

OF EVERY VIRTUE.

อ.บุญไทยแนะน�าให้ผมชวน อ.มนัส คอวนิช อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม
และอธิบดีกรมทางหลวงมาเป็นท่ีปรึกษาในด้านคมนาคม เพราะในสมัยนั้นเราขาด
ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ให้ค�าปรึกษาแนะน�า อ.มนัสก็มาเป็นที่ปรึกษาด้วยความยินดี 
จนท่านอายุ 72 ปี จึงได้เลิกไป

ต่อมาจึงไปชวน อ.ลิขิต ขาวเธียร อธิบดีกรมทางหลวงที่ก�าลังจะเกษียณอายุ
ราชการมาแทน ท่านลิขิตตกลงมาเป็นที่ปรึกษาให้เราทั้งๆ ที่เพื่อนของท่านก็ชวนท่าน
ไปช่วยงานอีกที่หนึ่ง 

ท่านบอกว่าเพราะเราดแูล อ.มนสัอย่างด ี และ  อ.มนสัก็เป็นอาจารย์ของท่านลขิติ  
ท่านเห็นผมเป็นคนดี มีความจริงใจ มีความสม�่าเสมอ คงเส้นคงวา จึงมาอยู่กับเรา

เพ่ือนๆ ที่คบหากันก็รู ้ว่าผมเป็นคนคงเส้นคงวา สม�่าเสมอ ไม่ผิดค�าพูด  
อย่างเช่นการเล่นกีฬากอล์ฟ หากผมรับปากไปแล้วก็ไว้ใจได้ ถึงฝนตกแดดออก  
อดหลับอดนอนขนาดไหน ผมก็จะต้องไปให้ได้ ผมรักษาค�าพูด รักษาข้อตกลง  
ไม่เบี้ยว อย่างผมนัดตีกอล์ฟกับก๊วนประจ�าท่ีสนามแห่งหน่ึงวันอาทิตย์ ตีมาเกือบ  
20 ปีแล้ว ก็ยังเจอกันที่เก่าเวลาเดิม  

ความเชื่อใจ วางใจได้เป็นเครดิตที่ต้องสั่งสมเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ 
การประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษา ความไว้วางใจต้องมาก่อน หากไม่มีความไว้วางใจ 
หรือไม่มีเครดิตแล้ว คงไม่ได้งานท�าอย่างแน่นอน   

สรุปว่ำ ควำมไว้เน้ือเชื่อใจที่เป็นประสบกำรณ์ของผมเกิดจำก 
ควำมเป็นคนดี มีควำมสำมำรถ คงเส้นคงวำ สม�่ำเสมอ รักษำค�ำพูด 
มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีสำมำรถ
เอำเยี่ยงอย่ำงได้   



3รักงำน จะเป็นหนึ่ง...

ต้องขยันและทุ่มเท
(กว่ำคนอื่น)  
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คนรุ่นหลังชอบพูดกันเสมอๆ ว่า เรามันเป็นคนเกิดยุคเบบี้บูม ชอบท�างานกัน
หนักๆ ที่จริงไม่ใช่ชอบหรอก แต่มันเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัว ต้องท�างานกัน
อย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจที่ตั้งขึ้นอยู่รอดและเติบโต นั่นเป็นสัจธรรม 

หากธุรกิจเกิดใหม่ ผูท้ีจ่ะไปเป็นผูบ้กุเบกิทกุคนก็จะต้องท�างานหนกั อดทน และ
เสียสละ เช่นเดียวกับการให้ก�าเนิดลูก ถ้าแม่ไม่ฟูมฟัก อุ้มชู อดทน เสียสละเพ่ือลูก  
ก็อย่ามีลูกเสียดีกว่า นั่นคือ ความรักงานเหมือนแม่รักลูก

ทีมกรุ๊ปของเราเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่ได้มีต้นทุนที่มีใครสร้างไว้ให้ก่อน แม้กระทั่ง
เงินจะมาลงทุนยังต้องเจียดกันออกมา บางคนก็ยังต้องยืมเงินมาลงทุนก็มี 

พวกเราผู้ริเริ่มนอกจากจะต้องหาเงินมาลงทุนเมื่อตอนเริ่มต้นแล้ว เราต้อง
ลงแรง ลงความคดิ ลงไม้ลงมอืท�าทกุๆ อย่างด้วยตัวของเรากันเอง หนทางทีก้่าวเดนิมา 
มีแต่ขวากหนาม แต่ก็ยังมีผู้มีพระคุณท่ีเห็นเราเป็นเด็กดี ให้การสนับสนุนพอสมควร 
เปรยีบเหมอืนกลบีกุหลาบบนทางเดินทีเ่ต็มไปด้วยขวากหนาม ท�าให้เรามกี�าลงัใจต่อสู้

ตัง้แต่วันแรกท่ีก่อตัง้บรษิทั พวกเรากลุม่ผูก่้อการและเป็นตวัท�างานต้องท�างาน
กันอย่างหนัก เพ่ือให้สามารถอยู่รอด พวกเรามคีวามรูเ้ร่ืองบริหารกันมาอย่างงูๆ  ปลาๆ 
เรื่องท�างานโครงการนั้นพวกเราคุ้นเคย ไม่มีปัญหา เรื่องสู้งานไม่ต้องพูดถึง ถึงไหน
ถึงกันอยู่แล้ว 

แต่ท�าอย่างไรพวกเราจึงจะได้งาน 
ผมกลัวที่สุดเรื่องไม่มีงานท�า กลัวพรรคพวกที่ชวนมาร่วมลุยด้วยกันจะตกงาน 

จะล�าบาก จะเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่หนุ่มๆ แต่เมื่อตัดสินใจแล้ว ผมสู้ไม่ถอยแน่ๆ 
ผมทุ่มสุดตัวเรื่องการหางาน คิดค้นหาแนวทางใหม่ๆ น�าเสนองานและท�างาน

โครงการให้ส�าเร็จให้ดีที่สุด ผมไม่เคยเลือกงาน มีงานอะไรมาให้มีโอกาสได้ท�า ผมท�า 
ท้ังน้ัน พวกเรามาท�างานกันแต่เช้าจนดึกดื่นจนติดเป็นนิสัย หากยังไม่ถึง 2 ทุ่ม 
เป็นยังไม่เลิกงานกลับบ้าน

รักงำนจะเป็นหน่ึงพึงขยัน
ต้องฝ่ำฟันพันตูสู้ไม่ถอย

ให้เหนือกวำ่คนอื่นไม่ยืนคอย
เหงื่อไคลย้อยก็ชืน่ใจได้ผลงำน
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ในช่วง 2-3 ปีแรก พวกเราต้องลงมือท�างานกันเองเกือบทุกอย่าง เนื่องจาก
มีคนน้อยและต้องท�างานหลายด้าน ท�างานทีละหลายๆ โครงการ ภายในปีเดียว  
พวกเราท�างานมากเทียบเท่าคนอื่นท่ีท�ามาหลายปี ผมก็พอใจ เพราะท�าให้
ประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประวัติที่จะน�าไปเสนองานก็สามารถบอกถึง
ความช�่าชองของพวกเราได้มากขึ้น เพียงแค่อายุ 30 ปีต้นๆ แต่มีผลงานเทียบเท่ากับ
คนอายุมากกว่าเป็นสิบปีทีเดียว 

ด้วยความรักงาน งานแต่ละชิ้นท่ีท�า ต้องคิดตลอดเวลาว่า จะท�าอย่างไร 
เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพอใจในผลงาน ผมจะท�างานให้มีคุณค่า ให้คุ้มกับค่าจ้างที่เขาจ้างเรา 
จึงต้องคิดและท�างานหนักกว่าปกติธรรมดาเพื่อให้ได้ผลงานที่ไม่ธรรมดา

ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2525 มีเพ่ือนร่วมงานชาวญ่ีปุ่นที่มาเตรียมงาน 
และประชุมร่วมกับผมจนถึงสามทุ่ม ออกมานอกถนนเห็นอาคารยังเปิดไฟสว่าง 
อยู่ทุกชั้น พวกเรายังคงท�างานกันอยู่อย่างขะมักเขม้น 

เขาบอกว่า ไม่ได้เห็นสภาพการท�างานเช่นนี้มานานแล้ว เมื่อตอนหนุ่มๆ  
สมัยเขาท�างานที่ญ่ีปุ่นก็มีสภาพเช่นนี้ และยังฝากให้พยายามรักษาความรักงาน 
ท�างานหนักแบบหามรุ่งหามค�่าด้วยความอุตสาหะเช่นน้ีไว้ให้ได้ตลอด รับรองว่า 
เราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นความจริงตามที่เขาท�านายไว้
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ผมเคยไปท�างานกับผู้ร่วมงานชาวอังกฤษที่บริษัทในประเทศอังกฤษ ได้เห็น 
การท�างานแบบมืออาชีพของเขา คือ เลิกงานเมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็นพร้อมกันทุกคน 
คิดอยู่ในใจว่า เราไม่กลัว เราสามารถท�างานในแต่ละวันได้มากกว่าเขามาก ค่างาน 
ก็ยังถูกกว่า ความสามารถก็สู้กันได้ เราจะต้องเอาชนะต่างชาติได้อย่างแน่นอน 
ด้วยการท�างานหนักกว่าเขาแบบที่เราท�าอยู่ในสมัยนั้น ซึ่งก็เป็นความจริง

จากความรกังาน ทุ่มเทท�างานกันอย่างจรงิจงัของพวกเรา ก็ได้รบัการสนบัสนุน
จากพี่ๆ ผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ มากมาย

หลายทา่นเมตตาให้พวกเราได้รว่มท�างาน นัน่กย็ิง่ท�าให้คดิว่า ต้องท�างานให้ดี 
ทีส่ดุให้สมกับความเมตตา ความไว้วางใจ และแรงผลกัดนัให้เราได้งานท�า ด้วยการท�า 
ผลงานให้ได้คุณภาพเป็นท่ีพอใจ ต้องท�างานอย่างหนักจนประสบความส�าเร็จ 
มาถึงทุกวันนี้  

บริษัทในเครือเกือบทุกบริษัท ผู้ก้าวออกไปเป็นผู้น�าหรือแชมเปี้ยนก็ต้องมี 
ความรักงาน ท�างานหนัก อดทน และเสียสละ 

ยกตัวอย่างเช่นบริษัท ดาวฤกษ์ฯ ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากทีมกรุ๊ป 
แต่ก็เป็นธุรกิจที่ต้องสร้างทางเดินของตนเอง กว่าจะมาถึงวันนี้ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว 
ผ่านความทุกข์ยาก ทุ่มเทพละก�าลัง อดทน และเสียสละ สร้างตัวเอง สร้างผลงาน 
ขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้ฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร  
เขาบอกว่า องค์กรท่ีมีความสามารถในการเจริญเติบโตก้าวหน้าและขยายธุรกิจ 
จะต้องมีทรัพยากรมนุษย์สองเผ่าพันธ์ุรวมอยู่ 

พันธุ์แรกคือ มนุษย์ที่ชอบบุกเบิก ชอบควำมท้ำทำย และชอบค้นคิด
นวัตกรรมใหม่ๆ 

ส่วนอีกพันธุ์หนึ่งคือ พวกที่ประกอบกิจกำรที่มั่นคงแล้วหรือที่มีอยู่ 
พวกท่ีชอบบุกเบิกจะต้องมีความรักงาน ท�างานหนัก อดทน และเสียสละ  

เพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือการขยายตัว และจะต้องมีตัววัดผลที่แตกต่างไปจากปกติ 
ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ควำมรกังำนจึงเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรเจรญิเติบโตอย่ำงย่ังยืน
ขององค์กร...จริงไหม?  



รักแท้-เสียสละ
(Sacrif ice)

4
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การเกิด การอยู่รอดขององค์กร นอกเหนือจากต้องมีคนท่ีรักงาน ท�างาน 
หนักเอาเบาสู ้แล้ว ยังต้องพร้อมเสียสละ คิดถึงการท�าให้องค์กรอยู่รอดและ 
เจริญรุ่งเรืองมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เปรียบเสมือนรักแท้ที่ต้องเสียสละ

ผู้บุกเบิกก่อตั้งองค์กร ท�าให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน อยู่กับองค์กรอย่างมั่นคง 
ไม่เปลี่ยนไป ถือว่าเป็นผู้รักองค์กรนั้นๆ โดยแท้ และพร้อมที่จะเสียสละให้แก่องค์กร 

ผู้ท่ีรักองค์กรจะมีความรู้สึกผูกพัน มีความเป็นเจ้าของ โดยที่ไม่ได้ยึดถือ 
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเพียงอย่างเดียว  คิดว่าเมื่อเกิดและเจริญก้าวหน้าแล้ว 
ทุกคนก็มีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน

องค์กรของเรายึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของของคนท�างาน และด้วย 
ความสนับสนุนของเพ่ือนๆ ที่มาร่วมลงทุนกับผม ผมจึงมีความตั้งใจในเรื่องของ 
ความเท่าเทียมกัน ในช่วงเริ่มต้นบริษัท ผมคิดถึงการถือหุ ้น ลงทุนในสัดส่วน 
ที่เท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียว 

ก็มีหลายคนที่แยกตัวไปเพราะความเห็นขัดแย้งกัน ท่ีส�าคัญคือ เรื่องของ 
ผลประโยชน์ ท่ีคิดว่าออกไปท�าบริษัทของตนเอง ตัดสินใจเอง ก�าไรเป็นของตนเอง  
ได้เป็นกอบเป็นก�ากว่า เข้าท�านองเมื่อมีโอกาสดังแล้วแยกวง อันเป็นส่ิงที่หลายต่อ
หลายคนกลัว ไม่กล้าร่วมด้วย โดยเฉพาะกับนักวิชาการมืออาชีพที่ผู้คนส่วนใหญ ่
มองว่ามีอัตตาสูง 

ในช่วงต้นๆ พวกเราท�ำงำนกันด้วยควำมเสยีสละเพือ่ให้องค์กรอยู่รอด 
โดยผู ้ก่อต้ังและผู ้บริหารต้องเสียสละไม่รับเงินเดือนอยู่เป็นระยะเวลาเกือบปี  
เพราะบริษัทไม่มีเงินพอจ่าย 

ไม่ใช่เพราะไม่มีงานท�า มีงานมาก จึงขาดเงินทุนหมุนเวียน เครดิตก็ยังไม่มี  
จงึต้องเสยีสละไม่รบัเงนิเดือน กระท่ังมเีงนิพอหมนุเวยีนและมเีครดติจากธนาคารแล้ว 
จึงจ่ายเงินเดือนกัน รวมทั้งจ่ายที่ติดค้างย้อนหลังด้วย

 รักแท้ เสียสละ ส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้
 รักแท้ คือ กำรให้ ท�ำด้วยใจจึงยั่งยืน
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ในสมัยเริ่มต้น เมื่อมีปัญหาทางการเงิน นอกจากผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินเดือน
แล้ว ยังต้องช่วยกันไปหาเงนิกู้ด้วย โดยใช้เครดติส่วนตวักันคนละหลายๆ แสน เพ่ือน�า
เงินมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของโครงการ ถึงแม้จะเป็นเร่ืองยากล�าบาก
เพราะพวกเราไม่เคยกู้เงินกันมาก่อนก็ตาม 

ต่อมาเมือ่ขอกู้เงนิจากธนาคารได้ ทางธนาคารก็ยังต้องให้เหล่ากรรมการบรหิาร 
ค�้าประกันเป็นการส่วนตัวเพื่อป้องกันหนี้เสียเพราะบริษัทล้มอีกด้วย พวกเราก็ต้องท�า 
เพื่อให้กิจการสามารถเดินต่อไปได้  

เมื่อมีบริษัทในเครือ กรรมการในเครือพร้อมกับกรรมการบริษัทแม่ก็ยังต้อง 
ค�้าประกันส่วนตัวให้กับเงินกู้ของบริษัททุกบริษัท เพ่ิงจะมาปลดภาระค�้าประกัน 
ของผูบ้รหิารไปได้เมือ่ไม่นานมาน้ีเอง กรรมการก่อต้ังบางคนก็เป็นคนนอก ไม่ได้ท�างาน
อยู่กับบริษัท แต่เขาก็พร้อมและยินดีเสียสละ เราจึงมีวันนี้ได้ 

จากการที่มีผู้ยินยอมพร้อมใจกันเสียสละเพื่อองค์กรเช่นนี้ ผมจ�าเป็นต้องดูแล
รับผิดชอบอย่างสุดชีวิต ท�าทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ
อนาคตของแต่ละคน ต้องระมัดระวังเอาใจใส่กับการจัดการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การเงิน บุคลากรให้ท�างานที่รักที่ชอบไม่ให้ขาดมือ ความเจริญก้าวหน้าและ 
ผลประโยชน์ขององค์กรและของคน โดยเฉพาะผู้ทุ่มเทเสียสละให้แก่องค์กร

ผมเป็นคนท่ีชอบท�างานด้านวิชาการ ในช่วง 10 ปีแรก ผมท�าทัง้งานบริหารและ
งานวิชาชีพในโครงการต่างๆ ด้วยใจรักไม่ยอมทิ้ง จนกระทั่งบริษัทเติบโต มีผู้ร่วมงาน
ประมาณ 100 คน จึงเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่ผมต้องมานั่งพิจารณาอีกวาระหนึ่ง 

ผมมทีางเลอืกอยู่ 2 ทาง คอื หากจะท�างานวิชาการควบคูกั่บการบรหิารองค์กร 
ต้องจ�ากัดไม่ให้บริษัทโตไปกว่านี้ เพราะจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งเส่ียงอย่างมาก หรือ 
อกีทางเลอืกหนึง่คอื ผมต้องท้ิงงานวิชาการทีผ่มรกัมาก แล้วมาบรหิารองค์กรให้เตม็ท่ี 

ในท่ีสุด ผมก็ยอมเสียสละท้ิงงานวิชาการมาจับงานบริหารเต็มเวลา ท�าให้
กิจการขยายมาจนถึงทุกวันน้ี นับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งส�าคัญที่สุดอีกครั้งหน่ึง 
ในชีวิตของผม

นอกจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลายครั้งหลายตอนท่ีพวกเรา 
ซึง่ร่วมงานกันมาตัง้แต่ช่วงแรกๆ ได้เสยีสละร่วมกันจนสามารถผ่านวิกฤตในแต่ละช่วง
มาได้ด้วยดี 



37

หากปราศจากความเสียสละแล้ว ก็คงไม่มีวันน้ี วันท่ีเราท�างานกันมาถึง  
36 ปี 

เจตนำรมณ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรของเรำจะต้องมีกำรเกิด
ของธุรกิจใหม่อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อขยำยฐำนขององค์กร จึงจ�ำเป็น 
ต้องมีผู้บุกเบิก ผู้ท่ีพร้อมจะไปเป็นแชมเปี้ยนเวทีใหม่ ซึ่งต้องเป็น 
ผู้รักในงำนนั้นๆ และท่ีส�ำคัญคือ ต้องมีควำมพร้อมในกำรเสียสละ 
อย่ำงเต็มที่และเต็มใจด้วย   



     รักจริง...ต้องรู ้ภำระ

หน้ำทีแ่ละซื่อสัตย์   
(Duty & Honesty)

5
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รักจริงต้องใส่ใจในหน้ำที่
ภำระมีรับผิดชอบไม่ลอบหำย
ต้องซื่อสัตย์จริงใจไม่ท�ำลำย
ต้องไว้ลำยไว้ศักดิ์ศรีสิ่งดีงำม

“รักจริงต้องไม่ทิ้งกันนะ”
เป็นค�าที่พูดกันเล่นๆ ในสมัยก่อน รักจริงต้องรู ้หน้าท่ี (ภารกิจ) และม ี

ความซื่อสัตย์ เทียบกับหนุ่มสาว หากมีใครมาบอกรัก มาสู่ขอแต่งงาน ก็ต้องมั่นใจว่า
เขาจะรู้หน้าที่และซื่อสัตย์กับเรา จึงเรียกว่า รักเราจริง  

มูลนิธิผู้น�าสันติภาพของพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการ 
ทหารสูงสุด ได้ก�าหนดคุณลักษณะของผู้น�าที่มีคุณธรรมไว้หลายประการ แต่ที่ส�าคัญ
ที่สุดได้กลั่นกรองเหลือ 3 ประการ คือ หน้ำที่ (Duty) ซื่อสัตย์ (Honesty) และ 
เสียสละ (Sacrifice) 

ความหมายของ 3 ค�านี้ ได้แก่
หน้ำที่ (Duty) คือ บทบาทตามกฎหมาย ข้อสัญญา ข้อตกลง และคุณธรรม 
ควำมซือ่สตัย์ (Honesty) คือ ความตรงไปตรงมา จริงจงั จริงใจ ไม่กล่าวเท็จ 

หลอกลวง ลักขโมย หรือเพิกเฉยต่อการกระท�าดังกล่าวของผู้อื่น
ควำมเสียสละ (Sacrifice) คือ การอุทิศตนต่อส่วนรวม เห็นประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน (ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่แล้ว)
หลกั 3 ประการนีเ้ป็นคุณลกัษณะของผูน้�าทีดี่มคีณุธรรม ความเสยีสละได้กล่าว

ไปแล้ว ในตอนนี้จึงขอพูดถึงหน้าที่และความซื่อสัตย์
จิตวิญญาณของผู้น�าหรือผู้บริหารองค์กรจะต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการน้ี 

เป็นพื้นฐาน ส�าหรับตัวผมเองได้ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตนตามหลัก 3 ประการนี้เสมอมา
ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งและเป็นผู้น�าของบริษัททีมฯ เสียอีก 

ผมจะไม่พอใจหากพบเห็นคนไม่ท�าหน้าท่ี และไม่พอใจที่สุดคือ คนที่พูดแล้ว
ไม่รักษาค�าพูดและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ หากเป็นเพื่อนกันก็อาจถึงกับเลิกคบกันไปเลยก็มี



40

เมือ่แรกท่ีก่อตัง้บรษิทัทีมฯ ขึน้ ผมได้ชวนพรรคพวกเพ่ือนฝูงมาร่วมด้วย ก็ได้รับ 
ความร่วมมือ ความสนับสนุนเต็มท่ี ผมจึงถือเป็นภาระหน้าที่ที่ผมแบกไว้ที่จะต้อง 
ดูแลองค์กรให้อยู่รอดและไปด้วยดี มีคนเคยพูดว่า หากไม่ใช่ผมก็คงไม่เอาด้วย  
เพราะการร่วมงานกับนักวิชาชีพที่ใช้แรงงานและสมองเป็นหลัก คนเหล่านี้ส่วนใหญ่
เป็นพวกที่มีอัตตาสูง เมื่ออยู่ได้ลงตัวก็จะคิดถึงแต่ตนเอง ผมก็ยิ่งต้องถือเป็นภาระ
หน้าที่ส�าคัญที่ต้องไม่ให้เกิดอย่างนั้นขึ้นเด็ดขาด 

ในท�านองเดยีวกัน พวกมอือาชพีทีผ่มชวนมาท�างานด้วยกัน ผมก็ต้องระมดัระวัง
ไม่ให้พวกเขาเสียประโยชน์ เพราะโดยทั่วไป เมื่อกิจการมีก�าไรเกิดขึ้น หากไม่จัดการ
ให้ดี ผลประโยชน์จากก�าไรก็จะเป็นส่วนของเจ้าของ คอื ผูถื้อหุน้ ก็เป็นภาระหน้าท่ีของ
ผมที่ต้องวางหลักเกณฑ์ในเรื่องของผลประโยชน์น้ีให้ลงตัว เตรียมไว้ล่วงหน้า และ
ท�าความเข้าใจกับผูเ้ก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา รบัฟังความคดิเห็นทุกฝ่าย และ
ที่ส�าคัญคือ ท�าให้เป็นจริงตามที่ตกลงกันด้วยความจริงใจและด้วยภาระหน้าท่ีที่เป็น
คนสร้างมันขึ้นมา ที่ส�าคัญ ตนเองต้องไม่เห็นแก่ตัว ต้องคอยติดตาม แก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและทันสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ผู้คนส่วนใหญ่มองว่า บริษัทที่เราตั้งกันข้ึนมาด้วยคนกลุ่มหนึ่ง ซ�้าบริษัท 
ยังชื่อว่า “ทีม” คงไปได้ไม่กี่น�้า เพราะคนไทยส่วนใหญ่ท�างานเป็นทีมไม่เป็น ดังแล้ว
แยกวง นี่จึงเป็นภาระหน้าที่อันส�าคัญและย่ิงใหญ่มากท่ีจะท�าให้บริษัทที่ตั้งโดย 
กลุ่มคนมีส่วนเท่าๆ กันและประกอบด้วยมืออาชีพที่ท้ังลงทุนและลงแรงกับส่วนหน่ึง 
ที่ลงทุนอย่างเดียวไปด้วยกันได้ 
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ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่ส�าคัญที่สุด ซึ่งผมต้องยึดถือให้มั่น
เมื่อตอนผมเข้ามารับหน้าท่ีใหม่ๆ มีผู ้ใหญ่หลายๆ ท่านมาชักชวนให้ผม 

ไปท�างานด้วย ไปบรหิารองค์กรท่ีประสบความส�าเรจ็อยู่แล้ว ใจก็อยากไป แต่มาคดิถึง
ภาระหน้าท่ีของผม ผมก็ต้องปฏิเสธและบอกไปว่า เพราะผมเป็นผู้ก่อตั้ง ผมท้ิงไป 
ไม่ได้ ก็เป็นที่เข้าใจกันดี

หลายต่อหลายตอนที่มีคนทาบทามให้ผมไปเป็นท่ีปรึกษาให้รัฐบาล ผมต้อง
ขอบคณุและให้เหตผุลว่าผมไปไม่ได้ เพราะเป็นตวัหลกั เป็นภาระหน้าทีท่ีผ่มต้องดแูล 
ทิ้งไปไม่ได้เช่นกัน 

ประมาณ พ.ศ. 2533 เคยมคีนมาทาบทามให้ผมไปบริหารกิจการบรษิทัก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งมีปัญหาขาดผู้บริหาร ผมก็ปฏิเสธ

พรรคพวกชวนผมไปร่วมลงทุนท�ากิจการอื่นด้วย ผมก็ปฏิเสธ บอกว่าผมไปท�า
กิจการอะไรเองไม่ได้ จะท�าให้ผมต้องแบ่งปันสมอง แบ่งปันเวลาของผมไปคิดถึง 
ธุรกิจอื่นไม่ได้นอกจากกลุ่มทีม หากต้องการก็ต้องไปร่วมในนามกลุ่มทีม ผมไม่แยก
ไปเองเดด็ขาด ตราบใดท่ีผมยังอยู่ในต�าแหน่งบรหิารกลุม่ทมี เพราะผมต้องท�าหน้าทีน้ี่
อย่างซ่ือสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส และต้องท�าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นที่อยู ่ในกลุ ่ม 
เป็นจ�านวนมากได้เห็นและท�าตาม

ที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับผม เพ่ือนผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
พวกเรารุ่น 1 หรือรุ่น 2 ก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างนี้ทุกคน คนที่ไม่เป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้มา 
ร่วมกันหรือก็หายจากกันไปหมดแล้ว และน่ีเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันและเติบโต
ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเราไม่ไปท�าธุรกิจอื่นนอกจากในกลุ่มทีมเท่าน้ัน  
จึงท�าให้กลุ่มทีมแตกหน่อแตกกอขยายกิจการมาอย่างต่อเน่ือง เราไม่ไปท�า 
อะไรส่วนตัว หากคดิจะท�าอะไรก็ร่วมกันพจิารณาและท�าเป็นธรุกิจของกลุม่ทีม 

กำรบริหำรกิจกำรกลุ่มทีมเป็นภำระหน้ำท่ีของเรำ เรำต้องท�ำ 
ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และก็หวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ น้องๆ รุน่ต่อๆ ไป 
จะยึดถือหลักกำรเดียวกันนีส้ืบต่อกันไป   
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เปิดหู
เปิดตำ

6
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กำรเปิดหูและเปิดตำ
จะได้มำซึ่งข่ำวสำร

ก่อประโยชนกั์บกำรงำน
ช่วยเสริมสำนให้กวำ้งไกล

มีค�าพูดในเชิงต�าหนิพร้อมๆ กับการสอนที่พวกเราได้ยินกันอยู่เป็นประจ�าว่า  

ท�าอะไรให้เปิดหูเปิดตา ฟังและดูอะไรต่อมิอะไร หรือใครต่อใครเขาพูดหรือท�าอะไร

กันบ้าง 

เรือ่งนีก็้อยากจะเสรมิว่า น่ีเป็นค�าพูดท่ีมคีวามหมายจรงิๆ หากเราจะฉลาดและ

เฉลียว เวลาเราจะท�าอะไรหรือไปไหนต่อไหน เราควรเปิดหูเปิดตาคอยดูแลสอดส่อง 

คอยรับและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร หรือคอยสืบฟังสืบดูสิ่งท่ีผ่านใกล้ๆ ตัว เราก็จะ

ได้อะไรๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสกับเราเสมอๆ 

เมื่อเร็วๆ น้ี ผมได้ฟังพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการ 

ทหารสูงสุด บรรยายเรื่องความเป็นผู้น�าว่า ทหารนั้นถือว่าการลาดตระเวนเป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก เวลาท่ีท่านเป็นผู้บัญชาการกองก�าลังผสมท่ีติมอร์ตะวันออก ทุกๆ เช้า

ท่านจะว่ิงหรือเดินไปเย่ียมเยียนกองก�าลังของชาติต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  

ขณะเดียวกัน ก็ไปหาข่าวสารข้อมูล ตรวจดูความสงบเรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการ 

พูดง่ายๆ คือ ไปเปิดหูเปิดตารับข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ แบบนี้ก็สามารถรู ้ 

และอ่านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ตอนทีผ่มท�างานอยู่ ผมจะถือโอกาสไปเย่ียมเยียนผู้ใหญ่ท่ีเคารพตามหน่วยงาน

ต่างๆ ขณะเดยีวกัน ก็แวะไปหาคนทีรู่จ้กัพูดคุยด้วย บางคร้ังเขาก็ก�าลังเตรียมโครงการ 

ใหม่ๆ อยู่ ผมก็จะทราบว่า จะมีงานอะไรเกิดข้ึนมาในอนาคตอันใกล้ เราก็เตรียม 

ส่วนของเราล่วงหน้าได้ บางครั้งผมมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยน 

กับเขา หรือเข้าไปช่วยเขาเตรียมการ ก็จะได้กับได้อย่างเดียว 



44

บางทีไปน่ังรอพบผู้ใหญ่ ก็คุยกับหน้าห้อง ถามไถ่ไปมาก็รู ้เรื่องราวต่างๆ  

ที่เป็นประโยชน์กับเรา เช่น มีใครที่เป็นคู่แข่งกับเราไปมาหาสู่บ้าง บางครั้งขณะนั่งรอ  

ผู ้ ท่ีมาหาผู ้ใหญ่ก่อนหน้าผม ก็คือ คู ่แข่งท่ีส�าคัญของเรา ก็ต้องน�าไปคิดหรือ 

หาข้อมูลเพิ่มว่ามาท�าไม มีอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ อย่างนี้เป็นต้น     

ผมอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเป็นประจ�าทุกวัน บางครั้งก็จะได้ข่าวท่ีเป็น

ประโยชน์เก่ียวกับเรา ก็จะน�าไปตามต่อ เพ่ือเชื่อมโยงหรือหาทางสร้างโอกาสในการ

พัฒนาธุรกิจของเราต่อไป บางครั้งไปงานศพ ยืนจับกลุ่มคุยกัน มีคนพูดถึงเรื่องนั้น

เรื่องน้ี คนนั้นคนน้ี ฟังดีๆ มันก็เก่ียวกับงาน หรือเก่ียวกับคนท่ีเก่ียวข้องมาถึงตัวเรา

หรือธุรกิจของเราด้วย     

เดี๋ยวนี้มีการใช้ไลน์กันอย่างแพร่หลาย ผมมีกลุ่มที่ส่งไลน์ถึงกันอยู่เป็นประจ�า 

วันดีคืนดีก็มีเรื่องราวหรือผลงานของคู่แข่งส่งเข้ามา ผมเปิดเจอก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่มี

ประโยชน์ก็ส่งไลน์ต่อถึงพวกเรา

เพราะการจะท�าการใดๆ จ�าเป็นต้องมข้ีอมลูของเรือ่งนัน้ๆ บางครัง้ข้อมลูเหล่าน้ี 

อยู่ในท่ีต่างๆ ทีเ่ราไปประสบโดยบงัเอิญ หากเราเปิดหูฟังและเปิดตาด ูเราก็จะได้อะไรๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อเรา พวกเรา และธุรกิจของเราอย่างมากมาย   
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ผมพูดเสมอๆ ว่า การท�างานเป็นทมีจะท�าให้เราชนะคนอืน่ทีท่�างานตวัคนเดยีว

หรอืต่างคนต่างท�า การท�างานเป็นทมีต้องม ีSynergy และการ Synergy ข่าวสารข้อมลู

เป็นจุดเริ่มของการท�างานเป็นทีม 

ดงันัน้ เรำต้องเปิดหูเปิดตำ รู้ว่ำ เพือ่นร่วมงำนของเรำหรอืองค์กร 
ของเรำก�ำลงัท�ำอะไร เรำสนใจใส่ใจบ้ำง เวลำไปไหนมำไหน  เปิดไลน์ 
เปิดอินเทอร์เน็ต อ่ำนข่ำว เรำเปิดหูเปิดตำรบัรูข้้อมูลข่ำวสำรท่ีบำงครัง้ 
ก็โป๊ะเชะกับสิ่งท่ีเพื่อนก�ำลังต้องกำรอยู่ ก็จะเป็นกำรช่วยเหลือ 
ซึง่กันและกันได้เป็นอย่ำงด ีเรำก็จะเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน 
ของเรำเป็นทวีคูณ นี่คือกำรเปิดหูเปิดตำ  



     ทุกเวลำมีบทเรียนสอน 
  ส�ำคัญที่สนใจ
  อ่ำนให้ออก

7
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ทุกเวลำนำทีมีบทเรียน
หำกพำกเพียรสนใจอ่ำนให้รู้

ควำมพลั้งพลำดผิดไปใช้เป็นครู
ส�ำคัญอยู่ที่ใส่ใจไม่ผ่ำนเลย

ทุกเวลามีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นรอบตัวเรา ซึ่งสามารถให้บทเรียนแก่เราได้ 
ทุกขณะ ส�าคัญอยู่ที่ว่า เราสนใจสังเกต ค้นหา และอ่านออกหรือเปล่า 

เรื่องน้ีเป็นเร่ืองส�าคัญกับทุกคนท่ีมีการพัฒนาตนเอง ได้บทเรียนจาก 
สิ่งท่ีเกิดขึ้น แล้วน�าไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง เร่ืองน้ีกับเร่ือง
ของการ “เปิดหูเปิดตา” มีส่วนคล้ายคลึงและเกี่ยวพันกัน

ทุกเวลามีบทเรียนสอน เช่น นักวิทยาศาสตร์อย่างเซอร์ไอแซค นิวตัน นั่งอยู่ 
ใต้ต้นแอปเปิล แล้วเห็นลูกแอปเปิลหล่นจากต้นทีไรก็ลงพ้ืน จึงคิดทฤษฎีแรงดึงดูด
ของโลกออกมาได้ เป็นต้น

ผมเองมาบริหารบริษัททีมฯ ตอนเริ่มต้นก็ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารและ 
การเงินการบัญชีมาก่อนเลย มาอาศัยการเรียนรู้เรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังมา เรียนรู้
จากการลงมือท�าจริงและจากการสังเกตสถานการณ์และเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
แล้วมาคิดมาอ่านและปรึกษาหารือกับผู้รู้รอบข้าง ก็เกิดความเข้าใจและน�ามาปฏิบัติ
ต่อๆ มา พร้อมกับการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 

ตัวอย่างเช่น การต้ังกฎตอนเริ่มต้ังบริษัทที่ไม่ให้น�าภรรยาเข้ามาเก่ียวข้อง  
ก็เพราะได้ยินเรือ่งราวท่ีเสยีหายและเหน็ตัวอย่างจากเพ่ือนๆ มาก่อน การตัง้หลกัเกณฑ์
ในการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผูถื้อหุน้ท่ีถือว่าเป็นผูล้งทุนมคีวามเสีย่ง กับการลงแรง
ท�างานจรงิๆ ของผูบ้รหิารและพนกังาน รวมถึงการพิจารณาส่วนของเงนิทนุหมนุเวียน
ด้วย ผมได้เรยีนรูว่้า ท�าไมเราจงึต้องท�า Cash Flow Forecast ท�าไมบญัชต้ีองแบ่งส่วน
เป็น 3 ส่วน คือ ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ
น�ามาใช้ในการบริหารอย่างไร เป็นต้น
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การเรยีนรูก็้ท�าต่อๆ มาอย่างต่อเน่ือง บางครัง้ขณะลงลฟิต์มาก็เรียนรู้เร่ืองต่างๆ 
จากการพูดคุยกับผู้ลงลิฟต์มาด้วยกัน เรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาพูดกัน  
เรียนรู้จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือวิทยุในขณะที่นั่งรถกลับบ้าน 

บางครั้งก็ได้ข่าวที่จะน�าไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวท่ีก�าลังคิดก�าลังท�าอยู่ เช่น  
ข่าวจากหนงัสอืพิมพ์วจิารณ์ถึงการขาดแคลนบคุลากรด้านช่าง ก็ท�าให้เกิดความมัน่ใจ
ในการเดินหน้าโครงการสร้างสถาบันด้านช่างแบบและช่างคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น 
เรียกได้ว่า มีความรู้ที่เรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันทีเดียว

อีกประการหนึ่ง คือ ประสบการณ์ที่เคยท�า เคยเห็น และเคยผ่านมาจาก 
ท่ีหน่ึงในสมัยหน่ึงทีจ่ดจ�าไว้ ก็จะเกดิประโยชน์ โดยการน�าไปประยุกต์ใช้ เช่น รถไฟฟ้า 
ท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในอดีต ก็มาเกิดในประเทศไทยในยุคสมัยน้ี เขาพัฒนากัน
อย่างไร มใีครเก่ียวข้องบ้าง ก็สามารถน�ามาใช้งานต่อได้ และเช่นเดยีวกัน การพัฒนา
ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันก็จะซ�้ารอยเกิดในประเทศเพ่ือนบ้านของเราได้อีก 
เช่นกัน ผมได้เรียนรู้มาก็สามารถน�าประสบการณ์ไปใช้ต่อได้ หรือสามารถอ่านออก 
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรืออะไรควรจะเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นต้น

ความส�าเร็จและความผิดพลาดล้มเหลวของคนอื่นและของตัวเราเองก็เป็น 
บทเรียนที่มีค่ายิ่ง หากจดจ�าไว้สอนใจตนเอง 
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ในอดีต ผมเคยกล่าวชมเชยผู้บริหารรุ ่นใหม่ของบริษัทคนหนึ่งที่กล่าวกับ 
ผมว่า เขายังไม่มีประสบการณ์และบทเรียน เขาจึงท�าผิดพลาด แต่เขาขอผิดพลาด 
ในเรื่องเดียวกันเพียงครั้งเดียว นั่นก็คือ เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 
และจะไม่ผิดพลาดซ�้าสอง 

เม่ือก่อนเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ มีประวัติการท�างาน 
มายาวนานเป็นร้อยปี ผมก็จะเรียนรู้จากเขาว่าเขาท�ากันมาอย่างไร และที่น�ามาเป็น
หลักการของเราในการถ่ายโอนการบริหารและการมีส่วนร่วมจากรุ่นสู่รุ่นก็มาจาก 
การเรียนรู้ในตอนน้ัน ส�าหรับบริษัทไทยที่ถือก�าเนิดในช่วงเวลาใกล้ๆ กับเราหรือ 
แตกตัวจากเราไป แล้วก็หายเงียบไปจากวงการหลายรายก็เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียน 
ได้เช่นกัน

เวลาท่ีได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆ มาก่อน ก็สามารถเป็นความรู้ที่สะสมไว้ 
ในความทรงจ�าของเรา เมื่อเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์ใหม่เกิดข้ึน ก็อาจจะน�าเอาเร่ือง 
ทีเ่คยได้รบัรูม้าก่อนนัน้มาเชือ่มโยงจนอ่านออกและเข้าใจเรือ่งราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

นอกจำกน้ี ผมยงัอยำกจะบอกว่ำ ควำมเป็นทีมน้ันก็มส่ีวนส�ำคัญ
เก่ียวกับกำรเรยีนรูด้้วย หำกเรำน�ำเอำสิง่ท่ีแต่ละคนในทีมเรยีนรูกั้นมำ 
ต่ำงกรรมต่ำงวำระ มำเชือ่มต่อกัน เรยีกวำ่ มำรวมหัวกันระดมควำมคดิ 
และประสบกำรณ์ ก็จะขยำยฐำนข้อมูล ควำมรู้ และประสบกำรณ์ 
เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอีกด้วย  



S      Q       T

ค่ำนิยม
(Values)8
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ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนา ต้องการให้เป็นเป้าหมาย
ของสังคม และปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต  
หากค่านิยมใดยึดถือปฏิบัติกันเป็นประจ�า นานไปก็จะเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

ค่ำนิยม (Values) ของกลุ่มทีมถือก�าเนิดมาพร้อมกับองค์กร หมายถึง บุคคล
ที่มาร่วมก่อตั้งด�าเนินกิจการมีความเชื่อและมีอุดมการณ์เดียวกัน คือ เราเชื่อมั่นและ
ยึดถือการประกอบวิชาชพีให้บรกิารงานวิชาชพีแก่สงัคมด้วยคณุภาพและการท�างาน
เป็นกลุ่ม เป็นทีม ไม่ใช่ด้วยตัวใครของใครแต่เพียงผู้เดียว

เราจึงก�าหนดค่านิยมของเราขึ้นมา คือ SQT หมายถึง Service- 
Quality-Teamwork เป็น 3 ค�าที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่แรกเริ่ม และพยายาม 
สร้างให้เป็นค่านิยมขององค์กรสืบต่อกันมา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน
ต่อๆ มายึดถือปฏิบัติร่วมกัน

เราสามารถพูดได้ว่า ที่เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนหน่ึงก็เนื่องมาจาก 
การที่มีค่านิยมดังกล่าวเป็นหลักในการยึดโยงร่วมกัน

รุ่นแรกๆ ที่เป็นรุ่นบุกเบิก อันประกอบด้วยผู้บริหารรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 เป็นหลัก 
เราท�างานด้วยกันอย่างใกล้ชิด การถ่ายทอดแนวทางการท�างานโดยอาศัยค่านิยม 
ดังกล่าว สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อมาเมือ่สงัคมในกลุม่ขยายตวัเพ่ิมมากขึน้ การเน้นและการแปลความหมาย
ของค่านิยมก็อาจผิดแผกแตกต่างกันไป ใน พ.ศ. 2546 จึงได้มีการสังคายนาค่านิยม
ขององค์กรใหม่โดยกลุ่มผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
อีกครั้งหนึ่ง โดยก�าหนดความหมายของค่านิยม 3 ค�านี้ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

คุณค่ำที่สังคมนิยมร่วม
ให้ส่วนรวมยึดเป็นทำงร่วมสร้ำงสำน

เป็นเอกลกัษณ์ประจ�ำท�ำมำนำน
จึงเรียกขำนกันว่ำ “ค่ำนิยม”
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1. Service ประกอบด้วย Customer centered, Accountability, and Ethics
2. Quality คือ Knowledge based, Professional standards, and  

 On-time delivery
3. Teamwork คือ Synchronization, Unity, and Borderless
1. Service คือ การให้บริการซึ่งเป็นอาชีพหลักของเรา 
 1.1 Customer centered การบริการก็ต้องมีลูกค้า เราให้บริการ 

ทั้งลูกค้าภาครัฐบาลและภาคเอกชน ลักษณะงานและลูกค้าก็มีความแตกต่างกันไป 
สิ่งที่ควรยึดถือประการแรก คือ ต้องให้ความส�าคัญกับลูกค้าที่เราให้บริการ 

   ต้องรูจ้กัลกูค้าของเรา ทัง้กระบวนการในการท�างาน การตดัสนิใจ  
   และลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 

   ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าลูกค้าต้องการอะไร สิ่งท่ีก�าหนด 
   ในสัญญาหรือ TOR เป ็นเพียงข ้อก�าหนดหลัก แต ่ใน 
   การท�างานร่วมกันจริงๆ ต้องท�าความเข้าใจแนวทางและ 
   วิธีการกันเป็นอย่างดีในกรอบของ TOR

   ต้องมีความอดทนในฐานะผู้ให้บริการท่ีดีและต้องมองลูกค้า 
   ในเชิงบวกอยู่เสมอ 

เพราะต้องให้ความส�าคัญกับลูกค้า เราจึงมีหน่วยงานกลางท่ีคอยติดตาม 
ความพึงพอใจของลูกค้า มีการขอสัมภาษณ์ ขอความเห็นจากลูกค้าของเราทุกราย 
ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจกับการบริการของเราเป็นอย่างดี  
หากโครงการใดมปัีญหาไม่ผ่านเกณฑ์ ผูบ้รหิารจะต้องให้ผูจ้ดัการโครงการด�าเนนิการ
แก้ไขทันที ถือว่าค่านิยมตัวนี้ใช้ได้
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ในที่น้ีใคร่ขอเน้นท�าความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
โดยหน่วยงานกลาง บางครั้งทางโครงการอาจรู้สึกว่า เป็นเรื่องยุ่งยากร�าคาญใจ  
ท่ีจริงแล้วนั่นคือ ความรู้ที่ส�าคัญส�าหรับตัวเรา เพ่ือจะได้รับรู ้รับทราบความรู้สึก 
ของลูกค้าที่มีต่อเรา การท�างานต่างๆ ก็จะง่ายข้ึน ลูกค้าก็รู้สึกส�าคัญ มีการดูแล 
เอาใจใส่จากส่วนกลางอย่างจริงจัง 

วิธีการประเมินก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากถือใบประเมินไปให้ลูกค้ากรอก 
เช่นที่เห็นท่ัวไป รับรองว่าจะได้ความรู้สึกที่ไม่ดีกลับมาแน่ เราต้องไปพบด้วยตนเอง
และขอสัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่ให้ความส�าคัญกับลูกค้า ก็จะได้รับการตอบสนองที่ด ี
จากลกูค้า บางครัง้อาจมเีรือ่งทีเ่ข้าใจผดิหรอืไม่พอใจเรา ก็จะได้รบัการชีแ้จง ท�าความ
เข้าใจ หรือแก้ไขให้ดีขึ้น 

 1.2 Accountability คอื ความใส่ใจให้บริการด้วยความรับผดิชอบ ด้วย
ความเต็มใจ กระตือรือร้น ไม่ยอมให้เกิดความเสียหายกับงานที่ให้บริการ ตัวนี้ 
เราก็ท�าได้ดีและถือเป็นค่านิยมที่ได้รับค�าชมเชยเสมอมา ผู้ใช้บริการจากเราเขาก็
ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากเราเป็นพิเศษ 

 1.3 Ethics คือ จรรยาบรรณ ผมว่าตัวนี้มีความส�าคัญต่อการประกอบ
วิชาชีพของเราสูง เราเป็นมืออาชีพต้องมีจรรยาบรรณ เราจะไม่รับอามิสสินจ้าง 
จากทางอื่น นอกจากผู้ที่เราให้บริการ เราต้องมีความซื่อสัตย์ ค�านึงถึงผลประโยชน ์
ของผู้ว่าจ้าง แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ 

ค่านิยมตัวนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

2. Quality คือ คุณภาพของงานที่ให้บริการที่เรายึดถือ คือ
 2.1 Knowledge based คือ งานบริการของเราต้องอยู่บนพ้ืนฐาน 

ของการใช้ความรู้ทางวิชาการ ไม่ยกเมฆ สามารถอ้างอิงได้ทุกเรื่อง มีเหตุมีผล มีที่มา
ที่ไปชัดเจน ในการน้ี ความรู้ในเชิงประสบการณ์มีความส�าคัญอย่างมากส�าหรับงาน
วิชาชีพ เราจึงได้พยายามสร้างฐานความรู้จากประสบการณ์ของเราที่ท�ากันมา 36 ปี 
ไว้อ้างอิงและประยุกต์ใช้  เพราะงานที่ปรึกษาเป็นเรื่องของความเชื่อถือเชื่อมั่น 

เชื่อถือที่ตัวบุคคลท่ีมีประสบการณ์และองค์กรท่ีเคยผ่านงานในลักษณะ
เดียวกันให้เห็นประจักษ์ในความส�าเร็จมาแล้ว จึงมีค�าเรียกว่า “ผู ้เชี่ยวชาญ”  
ค่านิยมนี้เราก็ยึดถือกันเป็นอย่างดี
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 2.2 Professional standards คือ มาตรฐานทางวิชาชีพท่ีมีการ 
ก�าหนดขึน้ ไม่ว่าจะโดยองค์กรทางวิชาชพี หรอืโดยบญัญัตทิางกฎหมาย หรือตามหลัก
ธรรมเนียมปฏิบัติมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

ส่วนใหญ่ก็เป็นไปด้วยดี เพราะมืออาชีพต้องรู้มาตรฐานทางวิชาชีพที่ตนเอง
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่ต้องเน้นย�้ากันให้มาก เรื่องการให้ความส�าคัญและ 
การค�านึงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพตลอดเวลา คือ ระบบคุณภาพที่เรามีอยู่และยึดถือ 
ปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบการตรวจสอบ เพราะหากเกิดความผิดพลาด 
ขึ้นมาจะก่อให้เกิดอันตรายมหาศาล การท�างานทางวิชาชีพบางอย่างย่อหย่อนไม่ได้ 
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 2.3 On-time delivery เรื่องเวลาเราถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญอีกประการ
หน่ึงในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  คือ ต้องเป็นไปตามก�าหนดการที่วางไว ้
อย่างเคร่งครัด วิธีการท่ีต้องยึดถือปฏิบัติ คือ เราต้องใช้กระบวนการ PDCA คือ  
วางแผน รบัรู ้ยอมรบั และเข้าใจกัน ทัง้กับลกูค้าและทมีงาน ลงมอืท�างาน คอยติดตาม 
ตรวจสอบ และปรับแผนตามความจ�าเป็น 

หากการท�า PDCA มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องรีบปรึกษาหารือกัน  
ท่ีจริงเรื่องน้ีเราก็ปฏิบัติกันด้วยดีเป็นส่วนใหญ่ ถือเป็นตัววัดผลงานตัวหน่ึงในการ 
ให้บรกิารของเรา คอื เราจะไม่ยอมให้งานล่าช้า หากจะเกิดจากผูว่้าจ้างก็ต้องพยายาม
พูดคยุเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรอืหากเกิดความล่าช้าโดยสถานการณ์ก็ต้องพยายาม
ให้น้อยที่สุด

3. Teamwork  
องค์กรของเราชื่อกลุ่มทีม ความหมายคือ การเป็นทีม ท�างานเป็นทีม หากไม่

สามารถท�าได้ก็น่าขายหน้าเป็นอย่างย่ิง ทีผ่่านมา ยังไม่มใีครเสนอให้เปลีย่นชือ่องค์กร
เป็นอย่างอื่น ก็แสดงว่าคงจะไปได้ในระดับหน่ึง เรื่องวิธีการท�างานเป็นทีม ได้เขียน
แยกไว้อีกเรื่องโดยตรง จะขอเล่าคร่าวๆ ในส่วนนี้ 

 3.1 Synchronization คือ การท�างานแบบลงตัวประสานสอดคล้อง 
กันดี มี synergy หมายถึง 1+1>2 ตามค�านิยามของคุณพยนต์ คุ้มร�าไพ นี่คือพลัง 
ของการท�างานเป็นทีม หาก 1+1=2 หรือน้อยกว่า แสดงว่ายังไม่ถึงขั้น วิธีการคือ 
ให้อ่านในเรื่อง “การท�างานเป็นทีม”
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 3.2 Unity คือ ความมีเอกภาพในการท�างานร่วมกัน ผมได้ย�้าเสมอว่า 
เอกภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีคนก�ากับโดยรวมเพียงคนเดียว ต้องมี PDCA โดยผู้ก�ากับ
คนดงักล่าว ท้ังขบวนต้องเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั นัน่คอื ท�าตามแผนด้วย PDCA 
ผู้จัดการต้องเป็นผู้น�าในการเคลื่อนขบวนหรือปรับขบวน ทุกคนในขบวนต้องเข้าใจ 
และยอมรับการก�ากับของผู้จัดการคนนี้

 3.3 Borderless คือ การท�างานแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมทีมงานอาจจะ 
มาจากสังกัดที่ต่างกัน เมื่อเข้ามาร่วมทีมกันต้องท�างานร่วมกันแบบมาจากสังกัด
เดียวกัน เหมือนกองก�าลังผสมออกรบ ต้องฟังผู้บังคับบัญชาคนเดียว คือ ผู้ก�ากับหรือ
ผู ้จัดการโครงการหรืองานนั้นๆ โดยตรง ส่วนผู ้บังคับบัญชาสังกัดเดิมต้องท�า 
ความเข้าใจ ไม่ไปก้าวก่ายในเรื่องการบังคับบัญชา แต่สามารถให้การสนับสนุนได้

หากพูดกันตรงๆ Teamwork ของเราอยู่ในเกณฑ์ดีในระดับไทยๆ แต่หาก 
เทียบกับสากลแล้วยังต้องปรับปรุงอีกมาก อย่างไรก็ตาม ต้องเช่ือว่าเราท�าได้และ 
ต้องท�าให้ส�าเร็จ อย่าเสียชื่อ “ทีม”

เรำสร้ำงค่ำนิยมน้ีมำนำนถึง 36 ปีแล้ว และคิดว่ำจะยังคงอยู่ 
กับเรำตลอดไป จึงอยำกฝำกให้ทุกคนให้ควำมส�ำคญักับค่ำนิยมนี ้เพรำะ 
จะเป็นแนวทำงท่ีจะท�ำให้เรำพฒันำล�ำ้หน้ำไปในอนำคตได้ ให้พ้นจำก
สภำพด้อยพัฒนำ   



วิสัยทัศน์
9
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วิสัยทัศน์ แปลว่ำ กำรมองกำรณ์ไกล 
การมีวิสัยทัศน์ ก็คือ ความมีความสามารถมองการณ์ไกล แต่ถ้าสามารถมอง

การณ์ไกลแล้วไม่ท�าอะไร ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร มันก็ผ่านเลยไป เหมือนคนรู ้
เลขหวย แต่ไม่เคยซื้อหวยเลย ก็ไม่มีวันที่จะถูก รู้สถานการณ์หุ้น แต่ไม่เคยซื้อหุ้นเลย 
จึงมีกูรูเรื่องนี้พูดว่า “Vision without actions is a dream.”   

จะมีวิสัยทัศน์ได้ต้องหมั่นคิดหมั่นมองคาดคะเนไปข้างหน้า ส่วนใหญ่ก็เป็น 
ข้างหน้าที่ไกลสักหน่อย อย่างน้อย 5-10 ปี เริ่มต้นอาจต้องหัดคิดหัดมองใกล้ๆ  
เช่น คาดการณ์ว่าพรุ่งน้ี อาทิตย์หน้า เดือนหน้า ปีหน้าจะเป็นอย่างไร ก็จะเป็น 
การฝึกหัดให้มองอนาคต แล้วก็จะยาวขึ้นๆ เอง นี่เป็นความคิดส่วนตัวของผม  
ไม่ทราบว่ามีต�าราเล่มไหนบอกให้ฝึกวิธีนี้หรือไม่ 

ตอนเรียนปริญญาโท-เอก ผมชอบวิชาความน่าจะเป็นมาก ชอบที่จะน�ามา
ท�านายโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ชอบวิชา Systems Engineering เพราะเป็น 
วิชาที่เก่ียวกับการวางแผนอย่างเป็นระบบ วิทยานิพนธ์ของผมเป็นการท�านายว่า 
โอกาสฝนตกในแต่ละช่วงของเวลาเป็นอย่างไร ผมจึงฝึกฝนมาในทางคาดคะเน 
ความเป็นไปได้มานานแล้ว

เมื่อมาตั้งบริษัททีมฯ ผมได้ใช้วิชาความรู้เหล่าน้ีมาช่วยในการบริหาร เช่น 
การท�า Cash Flow Forecast การวางแผนบุคลากรส�าหรับอนาคต การวางแผน 
ตัง้เป้าธุรกิจประจ�าปี การมองทศิทางธุรกิจในอนาคต แล้วก็มาก�าหนดวิสยัทศัน์ส�าหรบั
องค์กรในอนาคต คือ 5-10 ปีข้างหน้า และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมท�าอย่างสม�่าเสมอคือ  
การติดตามและประเมินผลว่ามันเป็นไปตามท่ีวางแผนหรือไม่ แล้วก็น�ามาปรับแก้  
เพิ่งมารู้ภายหลังว่า นี่เรียกว่า PDCA 

วิสัยทัศน์ คือ กำรมองส่องกำรณ์ไกล
แต่หำกไร้กำรลงมือก็คือฝัน

เห็นยอดเขำเรำเดินหน้ำสู้ฝ่ำฟัน
ไม่ช้ำพลันไปถึงยอดอย่ำงปลอดภัย
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จากการท่ีผมชอบคาดคะเนไปในอนาคตและติดตามดูผล ท�าให้ผมสังเกตว่า 
อะไรคือเหตุปัจจัยท่ีจะท�าให้เป็นเช่นน้ัน แล้วก็หมั่นศึกษาทั้งอ่านท้ังฟังกูรูท่ีมาก 
ความรู้ จนเข้าใจเหตุปัจจัยมาจากตัวเรา คู่แข่ง ลูกค้า และสถานการณ์ ทั้งภายนอก
และภายในที่ชี้น�าไปสู่อนาคต และที่ส�าคัญที่สุดคือ ตัวเราเอง นั่นคือ

1. เรำมีควำมตั้งใจท่ีจะคำดคะเนและก�ำหนดวิสัยทัศน์ของเรำ 
ส�ำหรับอนำคตของเรำหรือไม่ เพียงใด    

  คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกนักวิชาการที่อยู่กับสูตรที่แน่นอนตายตัว 
มกัคิดว่าจะมองและคาดการณ์ในอนาคตไปท�าไม คาดไปก็ไม่เป็นจรงิมนัเป็นไปไม่ได้ 
ก�าหนดไปมันก็ผิด เรื่องน้ีเป็นเพราะไม่เข้าใจ หรือเป็นเพราะเราไม่ใส่ใจกับมัน  
การก�าหนดวิสัยทัศน์ต้องก�าหนดไปในทางท่ีมันมีโอกาสเป็นไปได้ และเราอยากที่จะ
ให้มันเป็น ความอยากให้เป็นกับความน่าจะเป็นไปได้ คือ สิ่งที่เราจะท�าให้มันเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน   

  วสิยัทัศน์ คอื เป้าหมายระยะยาว เน่ืองจากมนัยาวไกลเราจงึก�าหนด
ได้เพียงหยาบๆ แสดงถึง “เป้า” ท่ีเรา “หมาย” จะไปให้ถึง หากเราไม่เข้าใจ 
ไปก�าหนดละเอียดเลยก็ต้องผิดแน่นอน  

  บางคนก็คิดว่าอนาคตเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต คิดไปก็เสีย 
เวลาเปล่าๆ รอให้ฟ้าสวรรค์บันดาลพาไป ไม่เคยคิดเลยว่าชะตาของเรานี้ เราเป็น 
ผู้ก�าหนด การก�าหนดวิสัยทัศน์ของเราก็เหมือนการก�าหนดหนทางท่ีเราจะไปให้ถึง 
ในอนาคต เราต้องมีความเชื่อความศรัทธาเสียก่อน 

2. เรำมีแนวทำงในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์อย่ำงไร  
  อะไรท่ีอยู่ในระยะยาวไกล เราต้องอ่านสถานการณ์ว่าในอนาคต 

มีแนวโน้มเป็นอย่างไร เช่น สถานการณ์เมื่อตลาดอาเซียนเปิดแล้วจะเป็นอย่างไร  
ตามกฎกติกาท่ีเขาก�าหนดข้ึนและท่ีจะเป็นไป หรือสถานการณ์ของประเทศไทย 
จะเป็นอย่างไร เป็นต้น มันเป็นการมองภาพหยาบๆ ไม่ลงในรายละเอียด 

  เราต้องรู ้ว่าปัจจุบันเราเป็นอย่างไร ต้องรู ้ตัวเราเองว่าเรามีความ 
แข็งแรงหรืออ่อนปวกเปียกด้านไหน แค่ไหน อย่างไร เรามีโอกาสที่ต้องฝ่าฟันไป 
ให้ได้ตามที่เราอยากจะเป็นไหม ยากง่ายเพียงใด

จากนัน้ จงึมาก�าหนดสิง่ทีเ่ราอยากจะเป็นในสถานการณ์ท่ีคาดคะเนในอนาคต
และตามท่ีเราคาดคะเนว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ จากความแข็งแกร่งกับโอกาส 
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และจุดอ่อนกับอุปสรรคปัญหาท่ีคิดว่าเราสามารถขจัดได้ เช่น ปัจจุบันเราเป็นผู้น�า 
ในธุรกิจในประเทศไทยแล้ว เราตั้งวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น�าในอาเซียน เป็นต้น 

3. เรำจะมีแผนและด�ำเนินกำรเพ่ือเป็นใหไปตำมวสิยัทัศน์อย่ำงไร 
เมื่อก�าหนดวิสัยทัศน์แล้ว ก็ต้องก�าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ Roadmap  

ท่ีจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเรา เช่น วิสัยทัศน์ใน 10 ปีข้างหน้า  
ก็จะต้องก�าหนดเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า 3 ปีข้างหน้า และในแต่ละปี เพ่ือเป็น 
แนวทางเดินของเรา เช่นเดียวกับการเดินข้ึนยอดเขา ก็ต้องก�าหนดว่าจะใช้เวลานาน
แค่ไหนและแต่ละช่วงจะเดินถึงไหน จะต้องสร้างเสริมความแข็งแกร่งของตนเอง  
ขจัดจุดอ่อนของตนเอง ตลอดจนอุปสรรคปัญหาตามทางเดินอย่างไร 

จากน้ัน ก็ต้องก�าหนดแผนการเดินทางในแต่ละช่วง พร้อมก�าลังบ�ารุงและ 
มีดผาหน้าไม้ที่จะใช้ขจัดอุปสรรคปัญหาในแต่ละช่วง

และที่ส�าคัญที่สุด คือ จะต้องตั้งหน้าต้ังตาเดินตามแนวทางที่วางไว้เพ่ือมุ่งสู ่
จุดหมายปลายทางตามเวลาที่ก�าหนดโดยไม่ท้อถอย 

อย่างไรก็ตาม ต้องมีคาถา PDCA คือ P Plan, D Do, C Check และ A Adjust 
ไปเป็นช่วงๆ ตามสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ท�าอย่างนีจ้งึสามารถท�าให้วิสยัทศัน์ทีเ่ราก�าหนดเป็นจรงิได้ หากขาดข้ันตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย 

กำรมีวิสัยทัศน์กับกำรบริหำรให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์จึงเป็น 

ของคู่กัน ผู้น�ำองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์และต้องน�ำทำงองค์กรให้ไปสู ่
วิสัยทัศน์ดังกลำ่ว น่ันคือ คุณสมบัติและหน้ำท่ีรับผิดชอบของผู้น�ำ
องค์กร   



โชคคือ...10
กำรเตรียมตัวพร้อม+โอกำส
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ไปยึดดวงยึดดำวเปล่ำประโยชน์
ท�ำให้โลดท�ำให้ดีมีที่ไหน

เตรียมตัวพร้อมโอกำสมำพำโชคชัย
คงหำใช่ดวงชะตำฟ้ำบันดำล

ผมเป็นคนที่ไม่มีดวง ไม่รู้โชคชะตาราศีของตนเอง รู้แต่เพียงว่า เมื่อไรมีโอกาส 
มีจังหวะดี แล้วเราพร้อม ท�าในสิ่งที่ควรจะท�า มันก็ส�าเร็จสมอารมณ์หมาย จนกระทั่ง
มาเจอวิทยากรท่านหนึ่ง ท่านให้สมการของค�าว่า 

โชค = โอกำส+กำรเตรียมตัวพร้อม 
ก็เลยถึงบางอ้อว่า ท่ีเราคิดว่าเราท�านั้นก็มีคนเอาไปเป็นสมการของค�าว่า 

โชคด้วย ผมจึงชอบสมการน้ีมากๆ และยกเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้คิดและให้ท�า 
ตามแบบสมการนี้อยู่เป็นประจ�า

เคยเล่าให้หลายคนฟังว่า ตอนตั้งบริษัททีมฯ นั้น ผมถือเอาวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2521 เป็นวันเกิดของบริษัททีมฯ แต่ที่จริงเราเตรียมตัวเตรียมการต่างๆ มาก่อน
หน้านั้นหลายเดือนแล้ว แต่มาได้ทะเบียนบริษัทในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 

ที่ได้เรื่องได้ราวจริงๆ ก็ตอนที่ส�านักงานพลังงานแห่งชาติจะว่าจ้างท�าการ 
ศกึษาความเหมาะสมและสิง่แวดล้อมโครงการป่าสกัตอนบนในเวลาไม่ก่ีเดอืนถัดมา 
น่ันแหละ ผมกับคุณพีรวัธน์ เปรมชื่น ท่ีเตรียมตัวกันอยู่แล้วก็ออกมาแสดงตน  
หลายคนก็บอกว่าเราโชคดีที่มีงานมาพอดี ที่จริงมันเตรียมตัวพร้อม ซุ่มรอจังหวะ 
มานานพอสมควรแล้ว 
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ผมได้ทะเบียนบริษัททีมฯ มายังอุ ่นๆ อยู่เลย ปรากฏว่า มีประกาศจาก 
กรมทางหลวงให้บริษัทไปข้ึนทะเบียนรับท�างานส�ารวจออกแบบทางหลวง อันท่ีจริง 
เรายังไม่พร้อม แต่เมื่อโอกาสมันมาแล้ว เราต้องเตรียมความพร้อมกันอย่างเร่งรีบ 
ชักชวนและหยิบยืมเครื่องไม้เครื่องมือจากพรรคพวกมาเป็นทีมงาน เสนอจดทะเบียน 
ตระเตรียมด้วยใจจดจ่อว่า เขาจะพิจารณาอย่างไร พอรู้ล่วงหน้าว่าจะตรวจบริษัท 
ก็ตระเตรียมทุกอย่างจนเป็นรูปเป็นร่าง จนกรมทางหลวงรับเราขึ้นทะเบียนได้ 

นี่ก็เป็นเรื่องราวอีกตอนหนึ่งท่ีโอกาสจังหวะมาถึงแล้ว ต้องรีบตระเตรียม 
ตนเองให้พร้อมโดยด่วน รอช้าไม่ได้ หากเราพลาดโอกาสครั้งน้ันก็อีกหลายปีถัดมา 
กรมทางหลวงจึงจะเปิดให้จดทะเบียนเพิ่มใหม่ 

เราเข้าไปให้บริการหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร  
การประปานครหลวง กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติ ฯลฯ ก็อาศยัโอกาสทีเ่กิดขึน้ 
หรือไม่ก็ต้องสร้างโอกาสขึ้นมาตามจังหวะท่ีอ�านวย หรือเฝ้ารอโอกาสที่จะเปิดทาง 
ให้เรา 
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แต่สิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ เราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเพ่ือรอจังหวะและ 
โอกาสนั้นๆ 

ผมจะบอกพรรคพวกเสมอว่า ขอให้เราได้มีโอกาสเถอะ เราเตรียมตัวของเรา 
ให้พร้อม เราก็จะเข้าไปท�างานให้ดีที่สุด เพ่ือให้เป็นที่ถูกอกถูกใจและจะไต่เต้าขึ้น 
เป็นแชมเปี้ยนที่นั่นให้ได้ 

หลายๆ ครัง้ทีผ่มต้องเข้าไปน�าทีมเอง เช่น งานป้องกันน�า้ท่วมท่ีกรงุเทพมหานคร 
งานโครงการแม่สาวทีก่รมชลประทาน งานแผนหลกัของการประปานครหลวง เป็นต้น

ทุกวันน้ี ผมก็ยังคอยเฝ้ำมองโอกำสและจังหวะของธุรกิจ 
แนวใหม่ให้พวกเรำอยู่เสมอ และคอยบอกให้เตรียมตัวกันให้พร้อม 
กับสิ่งท่ีจะมำ เพรำะผมยึดถือสูตรน้ีในกำรคิด กำรท�ำ และกำร 
บริหำรตลอดมำ   



       กำรมี
 เครือข่ำยทีดี่
11
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กิจขยำยเครือข่ำยรองรับต้องกวำ้ง
ต้องจัดวำงสร้ำงไว้ให้เหมำะสม

ทั้งกำรข่ำวกำรงำนสำนเกลียวกลม
จะแหลมคมต้องรู้ใช้เครือข่ำยเป็น

จะท�าการใหญ่ให้ส�าเรจ็ นอกจากมแีชมเป้ียนทีน่่าไว้เนือ้เชือ่ใจ มโีชค คอื โอกาส
บวกการเตรียมพร้อม คอยเปิดหูเปิดตารับรู ้ข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังจ�าเป็นต้องม ี
เครือข่ายที่กว้างขวางและดีด้วย

ตอนเริ่มตั้งบริษัททีมฯ ใหม่ๆ เรายังมีทีมงานท�างานประจ�ากันแค่ไม่ก่ีคน  
แต่เราท�างานใหญ่ๆ เช่น โครงการส�ารวจศึกษานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โครงการ
เข่ือนขนาดใหญ่ด้วยทีมงานเป็นร้อยได้ ก็ด้วยอาศัยเครือข่ายที่ปรึกษาพิเศษ 
ที่เรารวบรวมและมีความสัมพันธ์ที่ดี เคยร่วมงานกันมาก่อน 
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เราสามารถเข้าชื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทที่รับงานส�ารวจออกแบบของ 
กรมทางหลวงได้ท้ังๆ ท่ียังไม่มีอะไรเลย ก็ด้วยเครือข่ายพรรคพวกท่ีช่วยเหลือกัน  
ตั้งแต่ส่งข่าวให้ทราบ มาช่วยเป็นทีมงาน ตลอดจนเป็นผู้เชียร์ให้คณะกรรมการรับเรา
เข้าจดทะเบียน

การทีจ่ะรบัรูข่้าวสารข้อมลูและสามารถหาคนมาเป็นหเูป็นตาแทนเราได้ก็ต้อง
อาศัยการมีเครือข่าย ซึ่งสามารถเป็นทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ 

ประเดน็คอื ท�าอย่างไรให้เขามส่ีวนร่วมกับเรา มใีจกบัเรา สามารถฝากวานเขา
ให้ช่วยเป็นหเูป็นตา เป็นมอืเป็นเท้าให้เรา เป็นสมองให้เราได้ เครือข่ายนีอ้าจเป็นเพ่ือน
ท่ีดีของเรา เป็นลูกค้าของเรา เป็นผู้ท่ีเคยร่วมงานกับเรา เป็นผู้ร่วมงานของเรา  
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เป็นผู้ร่วมอาชีพกับเรา หรือเป็นผู้ท่ีพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพียงแต่เราต้องคิด 
เสมอว่า เราต้องมีเครือข่ายและพยายามสร้างเครือข่ายให้กว้างขวาง

ยกตวัอย่างเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน แต่อยู่กันคนละหน่วย เขาไปท�างาน
กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งต้องการที่จะใช้บริการจากหน่วยของเรา ท�าอย่างไรถึงจะให้ 
เพ่ือนเปิดหูเปิดตา แล้วส่งข่าวบอกให้เราเตรียมตัวเพ่ือเข้าไปเสนอบริการ เมื่อก่อน 
เรามีกันอยู่เพียงไม่ก่ีคน แต่ทุกๆ คนเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน เดี๋ยวน้ีเรามีคน 
มากขึ้นหลายร้อยเท่า เครือข่ายเราดีขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิมไหม

ตอนตั้งบริษัทใหม่ๆ ไม่มีใครรู้จักบริษัททีมฯ ว่าท�าอะไรบ้าง แต่เรามีคนส่งข่าว 
บอกข่าว ช่วยเหลือเรามากมาย ปัจจุบัน บริษัททีมฯ เป็นที่รู้จักของสังคม มีชื่อเสียง  
แต่เครือข่ายของเรามีมากไหม บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราใหญ่โตแล้ว ไม่ค่อยให ้
ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่าย หรือเห็นประโยชน์ของเครือข่ายมากเท่าที่ควร

ที่จริงเครือข่ายมีความส�าคัญมากๆ กับการท�าธุรกิจและการขยายธุรกิจ  
โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีการสื่อสารสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เราจะขยายฐานออกสู่อาเซียน อันที่จริงก็ไม่จ�าเป็นต้องไปตั้งส�านักงาน
อยู่ในแต่ละประเทศมากมาย แต่ควรหันมาใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในทุกประเทศมากกว่า 
สามารถไปมาหาสู ่กันได้ตลอดเวลาโดยการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต  
ถ้าเพียงแต่เราสนใจติดต่อสื่อสารถึงเพ่ือนในต่างแดน ให้เขาช่วยเป็นคนบอกข่าว 
ให้แกเ่รา และเราก็แวะเย่ียมเยียนเขาทางไลน์ทุกๆ วัน ก็สามารถสร้างเครือข่ายได้แล้ว 
และยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการเปิดส�านักงานในต่างแดน แต่อยู่ห่างไกลกัน 

การสร้างเครือข่าย คือ การท่ีต้องรู้ว่าใครท่ีไหนควรหรือสามารถเป็นเครือข่าย
ให้เราได้ และทีส่�าคญัคอื ต้องตดิต่อสือ่สารกับเขาเป็นประจ�า ถือว่าเขาเป็นเพ่ือนสนทิ 
ส่งไลน์ถึงกัน บอกให้เขารู้ว่าเราท�าอะไร เราสนใจอะไร เขาช่วยอะไรเราได้ มีใจถึงกัน 
ไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันเป็นประจ�า คิดถึงเขาก่อนตลอดเวลา แล้วเขาก็จะตอบสนอง
เรา มีอะไรดีๆ เขาก็จะบอกเรา ขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็ช่วยเรา

จงลงมือสร้ำงเครือข่ำยกันเสียแต่วันน้ี เรำมีไลน์ติดต่อถึงกัน
อย่ำงมีสำระบ้ำง ทุกๆ วันก็จะมีเครือข่ำยมำกขึ้นๆ เอง ท�ำเสียตั้งแต่
วันน้ี อย่ำรอให้ถึงเวลำท่ีเรำต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกเขำถึงค่อย
ติดต่อกัน   
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มองอย่ำง

เชื่อมโยง
12
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คิดมองเป็นระบบ
จับบรรจบเชื่อมต่อหำ

ได้ผลเชื่อมโยงมำ
สร้ำงปัญญำก่อเกิดกำร

อยากจะกล่าวต่อเนื่องกับเรื่องของเครือข่าย คือ การคิดอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยง มันเป็นสัจธรรมที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มันเกิด มันอยู่ มันเป็นของมัน 
อยู่อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน เราเป็นมนุษย์ที่มีอัตตา จะมองอะไร จะท�าอะไร  
ต้องเข้าข้างตัวเราเองก่อน

ฉะนั้น หากจะมองอะไรต่อมิอะไรท่ีอยู ่รอบข้างตัวเราเองให้เห็นก่อน  
จะเห็นว่าทุกๆ อย่างมันอยู่ มันเป็นอย่างมีระบบและเชื่อมโยงกันทั้งส้ิน หากเราคิด  
เราอ่าน และเราท�าโดยมองระบบและความเชื่อมโยงกับตัวเราให้เห็นก่อนจะท�าอะไร 
เราก็จะท�าอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง 

“ระบบ” มท้ัีงทีอ่ยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วและท่ีเราสร้างข้ึนมา เพ่ือเป็นแนวทาง 
เป็นระเบียบที่ประพฤติปฏิบัติให้เหมือนกัน สื่อกันได้ ให้ประสานเป็นหน่ึงเดียว 
เพื่อให้เกิดเป็นพลัง 
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ฉะนั้น ค�าว่า “ระบบ” จึงตามด้วยค�าว่า “ระเบียบ” เสมอ ส่วนใหญ่เราจะ 
ไม่ค่อยชอบค�าน้ีในอีกแง่มุมหนึ่งท่ีเราต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม หากเราไม่เข้าใจ  
ไม่มองให้ออก แล้วเปลี่ยนหลักคิดแนวคิดของตนเองก่อน ต่อให้มีระเบียบอย่างไร 
ก็ช่วยไม่ได้ 

การคิดการมองอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงท�าให้เรารู ้ว ่า สิ่งรอบๆ ตัวเรา 
ที่เก่ียวพันกับเรามีอะไรบ้าง มีใครร่วมอยู่ในโลกน้ี ในองค์กร ในชั้นนี้ หรือในห้องนี ้
กับเราบ้าง และเขากับเราเกี่ยวพันกันอย่างไร เมื่อเกี่ยวพันกันมันก็สัมพันธ์กัน และมี
ผลต่อกันเป็นลูกโซ่ เราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดี มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพึ่งพากัน

เคยมีการสัมมนาภายในเก่ียวกับการตลาดของเราคร้ังหน่ึง มีการแบ่งกลุ่ม 
ตามฝ่ายตามสายงานเพ่ือหารือกันว่า ลูกค้าท่ีเราให้บริการในปีนี้จะมีโอกาสใช้เรา 
ต่อไปหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน 
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มาถึงตอนน�าเสนอโดยกลุ่มป้องกันน�้าท่วม เผอิญผมน่ังฟังอยู่ด้วย เขาเสนอ 
ถึงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศที่เราไปศึกษาระบบ
ป้องกันน�้าท่วมอาคารให้เขา ณ ที่แห่งหน่ึง เขาบอกว่า เขาพอใจผลงานของเรามาก 
แต่มองไปในอนาคต เขาคงไม่มีงานที่จะมาว่าจ้างใช้บริการจากเราอีกแล้ว ผมแทบ
จะช็อกตกเก้าอี้ เขามองอย่างนี้เพราะเขามองแต่เพียงงานที่เราไปท�าให้ ไม่ได้มองไป
ไกลกว่านั้นเลย

ถ้ามองอย่างเป็นระบบจะรู ้ว่าลูกค้าเราเขาท�าอะไร กระบวนการขั้นตอน 
ของเขามีอะไรบ้าง นั่นคือระบบกระบวนการของเขา ในส่วนของเรา เราท�าอะไรกันอยู่ 
มีบริการอะไร ในส่วนของเขากับของเรามันจะเกี่ยว จะพัน จะเชื่อม จะโยงกันอย่างไร
ได้บ้าง สังเกตดูว่า เขาก�าลังมีปัญหาที่ส่วนไหนในระบบของเขา หรือเขาก�าลังมีความ
ต้องการอะไรเพื่อไปเสริมไปสร้างระบบของเขาให้ขยายกว้างออกไป แล้วเราสามารถ
ไปท�าไปเสริมให้เขาได้ไหม 

หากมองทุกอย่างอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกันอย่างน้ีก็จะสามารถ 
เป็นเครือข่าย ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ แต่หากมองแต่ตนเอง ส่วนของตนเอง 
ต่อให้เรามีเครือข่ายใหญ่โตแค่ไหนก็ใช้งานใช้การไม่ได้

เวลาพบหน้าผู้บริหารหรือผู้ที่ผมรู้จักคุ้นเคยในที่ต่างๆ โดยเฉพาะตอนขึ้นลิฟต์
ท่ีอาคารทีม ผมจะทักทายคนรู้จัก ถามถึงงานที่เขาเก่ียวพันอยู่ก็จะได้เรื่องได้ราว 
ไปเชื่อมโยงต่อกันทุกที 

อย่างเช่นผมถามผู้บริหารที่ดูแลติดตามโครงการท่าเรือปากบาราว่า ตอนนี้
สถานะของโครงการน้ีเป็นอย่างไร ได้ค�าตอบว่า ขณะนีก้ระทรวงคมนาคมอยากให้ทาง
สภาพัฒน์ (ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต)ิ เป็นเจ้าภาพ
ศกึษา วางแผนและนโยบายการพัฒนาภาคใต้เสยีก่อนในงบปี 2558 นี ้ผมก็เชือ่มโยง
ทันที รีบส่งข่าวทางอีเมลบอกผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสภาพัฒน์ 
ให้รู้เรื่อง เพื่อติดตามโครงการ 

น่ีเป็นตัวอย่ำงของกำรเช่ือมโยงหน้ำลิฟต์ เรื่องน้ีต่อเน่ือง
ระหว่ำงเรื่องกำรเปิดหูเปิดตำ กับกำรมองอย่ำงเชื่อมโยง บันทึกเป็น
ตัวอย่ำง   
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 เชื่อมั่น
 ในศักยภำพของคน

กำรมองคนในแง่บวก
13
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มนุษย์เรำต่ำงมีดีสำมำรถ
ต้องฉลำดถึงจะส่องมองได้เห็น

มองแง่บวกผนวกเสริมเติมให้เป็น
เสริมให้เด่นให้ถูกทำงสร้ำงคนเอย

เราจะพบอยู่เสมอๆ ว่าคนธรรมดาๆ สามารถท�าส่ิงท่ียากหรือพิเศษได้ส�าเร็จ
โดยท่ีคนอื่นคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างจากรายการ Got Talent ที่มีผู้สมัครแสดงความ
สามารถเฉพาะตนได้อย่างน่าทึ่ง ผมไม่เคยคิดเลยว่า มนุษย์ธรรมดาๆ จะสามารถท�า
เช่นนัน้ได้ นัน่คอื ศกัยภาพของคนท่ีเราคาดเราอ่านไม่ถึง เขาสามารถแสดงออกมาได้
เมื่อเขามีโอกาส หรือได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง

ทุกๆ คนย่อมมีจุดแข็งจุดอ่อนด้วยกันเสมอ ไม่มีใครดีพร้อม ไม่มีบกพร่องเลย 
ในท�านองเดยีวกันก็ไม่มใีครเลวอย่างบรสิทุธ์ิหรอืแย่สดุๆ จนไม่มคีวามดีหรือความเก่ง
อะไรติดตัวเลย การมองคน แน่นอนว่าเราควรจะต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน 
แต่ถ้าเราเพ่งเลง็แต่ด้านไม่ดีหรอืจดุอ่อนของเขา เราก็ไม่ไว้วางใจเขา หากเป็นผู้ร่วมงาน 
หรือลูกน้องของเราก็จะไม่กล้าใช้เขาท�าอะไรแทนเรา เราก็จะหาคนช่วยหรือเป็น 
ทายาทที่จะมาแทนเราไม่ได้สักที

อีกประการหน่ึง ทุกคนมีอัตตา มองคนอื่นท่ีแตกต่างไปจากเราก็ว่าเขายังใช ้
ไม่ได้ ยังไม่เหมาะสม ยังไม่สามารถมาท�าอะไรแทนเราได้ นีค่อืปัญหาท่ีพบอยู่ทุกเมือ่
เชื่อวัน 

เวลาถามไถ่ว่าลูกน้องคนน้ีสามารถท�าหน้าท่ีแทนเราได้ไหม ก็จะมีการพูดถึง
ข้อด้อยหรือจุดอ่อนออกมาทุกที เช่น ยังเด็กไป ยังไม่เป็นเร่ืองนั้นเรื่องน้ี เลยหาคน
ท�างานแทนตัวเองไม่ได้สักที นี่คือปัญหาท่ีประสบอยู่ในขณะน้ี ที่ยังไม่สามารถหา
ตัวแทนรุ่น 3 ให้มาเริ่มทดลองงานกันได้สักที 
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ผมเองมองคนรอบด้าน แต่มีนิสัยที่ชอบมองโฟกัสคนในแง่บวก คือ มองว่าเขา
มีจุดแข็งอะไร มีความสามารถ มีความถนัด มีความชอบทางด้านไหน ก็พยายาม 
ขุดค้นออกมา เพ่ือให้เขาได้ท�าในสิ่งที่เขาชอบ ที่เขาถนัด ส่วนจุดด้อยที่เขาไม่สนใจ  
ไม่ถนัด หรือไม่เก่ง ก็คิดว่า เมื่อเขามีความรับผิดชอบมากข้ึน เขาก็จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในภายหลังได้ หรือหากไม่ได้ เราก็หาทางเสริมจุดอ่อนของเขา 
ในภายหลัง

ตอนผมตั้งบริษัทใหม่ๆ ผมก็อายุเพียง 31 ปี และผู้ร่วมงานที่ไว้ใจกันได้ เช่น 
คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น คุณอ�านาจ พรหมสูตร ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ 
ทุกคนก็มีจุดแข็งและจุดอ่อน อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกัน มีคุณอ�านาจอายุเพียง 26 ปี
เท่าน้ัน เราก็ยังไว้วางใจท�างานด้วยกันมา ใครมีจุดอ่อนด้านไหน เราก็จะหาคน 
ตรงกันข้ามมาช่วยแก้ทาง  

บางคนแรกเริ่มทีเดียวคิดว่าจุดแข็งของเขาคือทางวิชาการ เขาเล่าเรียนจนถึง
ปริญญาเอก แต่เมื่อมาท�างานกลับรู้สึกว่า เขาแข็งด้านวิชาการนั้นก็จริง แต่ก็ม ี
ด้านอื่นที่เป็นความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอ่ืน หากไม่ได้มองให้ดีก็จะไม่เห็น  
เมื่อเห็นแล้วก็ให้เขาท�า ปรากฏว่าได้ผลเกินความคาดหมายอย่างมากมายมหาศาล 
จนสามารถช่วยกันท�าให้กลุ่มทีมเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทของเราก็เกิดมาจากการท่ีเราท�างานร่วมกัน ก็เหมือน
รุ่นน้องๆ ที่เข้ามาท�างานกับรุ่นพี่ๆ เช่นทุกวันนี้ มองดูว่าแต่ละคนชอบอะไร ถนัดอะไร 
ก็ดูแลกันมาจนเป็นผู้บริหาร เป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ทุกวันนี้ 

เมื่อเรามองคนในแง่บวก เราก็จะมีเพ่ือนที่จะช่วยเหลือเราท�างานและเป็นคน
ท�างานแทนเราต่อไปได้ หรือหากเขาถนัดทางด้านไหน ถ้ารู้เราก็เปิดโอกาสให้เขาท�า
สิ่งที่เขาถนัด เรากอ็าจจะได้ขยายงาน ขยายกิจการใหม่ๆ ขึ้นมาเพิ่มเติม และสามารถ
ขยายงานของเราได้อย่างไม่สิ้นสุด     

เรื่องการบริหารคนนี้ ผมอยากให้ค�าแนะน�ากับผู้บริหารในองค์กรของเรา ดังนี้    
1. ให้มองคนในแง่บวก ให้เชื่อมั่นว่าคนมีศักยภาพ ถ้าเขาได้ท�าในสิ่ง 

ที่ชอบ เขาได้รับโอกาส ได้รับความท้าทาย เขาน่าจะมีหนทางเจริญก้าวหน้า   
2. สิ่งส�าคัญคือ การท่ีเรา put the right man on the right job  

ต้องหมั่นดูว่าคนของเราแต่ละคนเขาเก่งอะไร ชอบอะไร แล้วพยายามให้เขาท�างาน 
ที่เขาเก่ง เขาชอบ เขาก็จะแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่ อย่ายัดเยียด
ให้เขาท�างานที่เขาไม่ชอบ (เป็นครั้งเป็นคราวก็แล้วไป)     
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3. เม่ือหำจุดแข็งของเขำได้ ต้องหมั่นพัฒนาจุดแข็งของเขา อย่าคิด 
เพียงแต่จะเสริมและแก้ไขจุดอ่อนแต่เพียงอย่างเดียว (ซึ่งอาจจะไม่ส�าเร็จก็ได้)   

4. ผู้บริหำรหรือผู้น�ำองค์กรต้องมองประโยชน์องค์รวมขององค์กร
อย่ำงรอบด้ำนและเห็นคุณค่าของบุคคลต่างๆ ที่จะท�าประโยชน์ให้แก่องค์กร 
โดยรวม บางทีงานที่เขาชอบ เขาถนัด หรือที่เป็นจุดแข็งของเขา ไม่มีอยู่ภายใต ้
การดูแลของเรา แต่อยู่กับอีกหน่วยหนึ่ง เราควรส่งเสริมให้เขาเจริญก้าวหน้า ด้วยการ
โยกย้ายให้ไปท�าในสิ่งที่เขาชอบ เขาถนัดเพ่ือองค์กรโดยรวม เราก็จะได้ทีมเวิร์กที่ดี 
คอยเอื้อหนุนจุนเจือกันให้องค์กรได้ประโยชน์เต็มท่ี ใช้คนได้เต็มศักยภาพ อย่าคิด 
หวงไว้อยู่กับตัว เพราะอาจจะสูญเสียคนคนนั้นไปก็ได้ 

โดยสรุป ผู้บริหำรควรใกล้ชิด หมั่นมอง และเปิดใจที่จะมองจุดเด่น
และให้โอกำส เพียรพยำยำมท่ีจะพัฒนำทีมงำน เพรำะหำกมีทีมงำน 
ท่ีมีศักยภำพและพร้อมท่ีจะท�ำงำน เรำก็จะไม่เหน่ือยแต่เพียงล�ำพัง 
และองค์กรก็จะกำ้วไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงยั่งยืน   



มองต่ำงมุม
14



77

มองต่ำงมุมเพื่อมั่นใจไม่ประมำท
เผื่อผิดพลำดจำกที่คิดผิดจำกเห็น

จะได้ป้องกันไว้ไม่ให้เป็น
ดั่งเชิงเช่นคนรอบรู้ผู้ช�ำนำญ

หากใครเข้าใจเรือ่ง Probability หรอืโอกาสความเป็นไปได้อย่างลกึซึง้ จะเข้าใจ

ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตาย ไม่มีอะไรท่ีแน่นอน 100% งานที่เราคิดว่าจะได้ 

100% (ตามความคิดของเรา) หรืองานท่ีเราได้มาแล้ว มีสัญญาแล้ว ก็ยังมีโอกาส 

ล้มเลิกได้ ทุกอย่างต้องมองว่าอยู่ด้านหนึ่งก็มีโอกาสพลิกเปลี่ยนไปอีกด้านหน่ึงได้  

เพียงแต่ว่าโอกาส (Probability) ที่ว่านั้นมีมากน้อยเพียงใด ที่ว่าไม่มีโอกาสเลยนั้น 

เป็นไปไม่ได้ เรื่องนี้ผมช�านาญ ค้นหาและอยู่กับความจริงนี้มาเป็นเวลายาวนาน  

จึงเข้าใจมันเป็นอย่างดี 
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ตอนท่ีแล้ว ผมพูดถึงเรือ่งมองคนในแง่บวก แน่นอนก็มใีนด้านลบด้วย เพียงแต่

เรามองในด้านบวกไว้จะได้มแีรงผลกัดัน แต่ในความเป็นจริง ในชวิีตจริงมนัเป็นเหมอืน

เหรียญสองด้าน มีบวกก็ต้องมีลบ เพียงแต่ด้านไหนมีมากกว่ากันเท่านั้นเอง

เวลาที่เรามองไปในทางบวกเสียเป็นส่วนใหญ่ ผมจะต้องพยายามมองต่างมุม

ไปทางด้านลบว่า มันอาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามได้ เพ่ือเตือนให้ระมัดระวัง  

อย่าถล�าตัวมากไปจนลืมมองอีกมุมหนึ่งท่ีอาจจะเป็นไปได้ เพ่ือความไม่ประมาท  

บางทีพรรคพวกอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าผมคัดค้าน ต้องท�าความเข้าใจกัน
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ขณะเดียวกัน เมื่อผมคิดหรือมองอะไรในด้านบวกด้านดี ผมก็จะต้องพยายาม

หาความคิดที่แตกต่างหรือมองต่างมุม บางครั้งมองเองมองไม่ออกก็จะเดินเข้า 

ห้องโน้นห้องนี้ เช่น ห้องของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ หรือห้องคุณพีรวัธน์  

เปรมชืน่ เพ่ือให้พวกเขาช่วยมองหรอืแชร์ความเห็น เพ่ือหามมุมองท่ีแตกต่าง ก็จะเกดิ

ความรอบคอบ จะได้คิดหาทางป้องกันได้ หรือหากมีโอกาสท่ีเป็นไปในทางตรงข้าม

มากกว่าและมีความเสี่ยงสูง ผมก็จะได้ฉุกคิดใหม่ได้ 

ฉะน้ัน การมองต่างมุม การมีความเห็นท่ีแตกต่างในหมู่เดียวกันเป็นส่ิงท่ีดี  

แต่เราจะต้องบริหารความแตกต่างน้ันให้เป็น ไม่ใช่พอเห็นว่าแตกต่าง ก็ไม่รู้จะท�า

อย่างไรดี หาทางเดินต่อไม่ได้ เรื่องราวต่างๆ ก็จะค้างคา จะตัดสินใจท�าอะไรไม่ได้ 

สักอย่าง หรือมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูไปเลยนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ 

การมองต่างมุมจะต้องคิดและมองกันอย่างมีเหตุมีผล จะต้องดูให้ออก คิดให้

เข้าใจว่า โอกาสที่จะเป็นมุมโน้นมุมน้ีมันมีมากน้อยแค่ไหน โอกาสไหนมากกว่ากัน  

มีเหตุปัจจัยและเงื่อนไขอย่างไรจึงจะเป็นไปในทางนั้น และมีทางป้องกันการพลิกผัน

เป็นมุมตรงข้ามมากน้อยแค่ไหน 

ที่ส�าคัญคือ หากมีการพลิกเป็นมุมอื่นแล้วจะเกิดความเสียหายมากน้อย 

เพียงใด และเรารับได้ไหมกับความเสี่ยงน้ันๆ ต้องมาวิเคราะห์ตีแผ่กัน แต่ทุกอย่าง 

ต้องมีเงื่อนไขของเวลาในการตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจไปแล้ว ถึงแม้จะต่างมุม 

จากความคิดความเห็นของเราไปบ้าง ก็ต้องช่วยกัน ไม่ใช่น่ังสมน�้าหน้าท่ีไม่เลือก 

ตามมุมมองของเรา อย่างนั้นก็ท�างานร่วมกันไม่ได้ 

ในท�ำนองเดียวกัน คนท่ีมองต่ำงมุมน้ันเรำก็ต้องถือว่ำเป็น 
พวกเดียวกัน ต้องดีใจท่ีมีคนมำช่วยให้มุมมองท่ีแตกต่ำงให้คิด 
ให ้ระวัง ถ ้ำท�ำงำนด้วยกันโดยมีควำมคิดแบบน้ี ก็อยู ่ กันได ้
ใช่ไหมครับ   



80

Will for
Super Actions

มุ่งท�ำอย่ำงโดดเด่น
และเหนือชั้น
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ค�าว่า Will for Super Actions ขอแปลเป็นไทยว่า มุ่งท�าอย่างโดดเด่นและ

เหนือช้ัน เป็นคาถาที่ผู ้ประสบความส�าเร็จเป็นแชมเปี้ยนต้องมีไว้ประจ�าใจและ

ใช้ตลอดเวลาในการท�ากิจการใดๆ

กิจการที่ต้องเริ่มจากศูนย์ ผู้ท่ีมุ่งหวังความส�าเร็จในก้าวแรก คือ จากศูนย์

ไปหนึ่งนั้น การเตรียมตัวพร้อมที่จะท�าด้วย Will for Super Actions คือ ความมุ่งมั่น

ท่ีจะท�ากิจนั้นให้ได้ดีอย่างโดดเด่นเหนือชั้น ดีกว่าท่ีคนอื่นๆ เขาท�ากันอยู่ เป็นสิ่งที่

จ�าเป็น เราจึงจะมีที่ยืน

ผมนึกอยู่เสมอว่า ขอเพียงให้มีโอกาสแง้มประตูเข้าไปร่วมวงกับเขาเท่าน้ัน  

เราต้องเข้าไปท�าด้วย Will for Super Actions จะต้องท�าให้โดดเด่นอย่างเหนือชั้น  

เหนือกว่าคนอื่น ให้ได้ผลเหนือความคาดหวัง เพ่ือให้มีโอกาสก้าวต่อๆ ไป นี่คือส่ิงที่

เราต้องท�าให้ได้และต้องท�าให้ส�าเร็จ ที่ผ่านมาก็ส�าเร็จมานับครั้งไม่ถ้วน ด้วยคาถา

และการคิดการท�าแบบนี้  

เมื่อเรามีท่ียืนแล้ว จะก้าวต่อไปให้ได้ต�าแหน่งแชมเปี้ยน เราก็ต้องใช้คาถา

บทนี้ และจะรักษาต�าแหน่งแชมเปี้ยนไว้ให้ได้ ก็ยังต้องใช้คาถาบทนี้ต่อไปเรื่อยๆ  

กำรกระท�ำเหนือชั้นขั้นเป็นเลิศ
เพื่อได้เกิดผลเกินคำดที่อำจหมำย
จนยอมรับประทับใจไม่เสื่อมคลำย

เป็นเป้ำหมำยที่ผู้น�ำต้องค�ำนึง
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การที่เราจะท�าให้ได้ผลอย่างโดดเด่นและเหนือชั้นนั้น

 เราต้องมีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการท�างานด้วย Will for Super 

Actions 

  เราต้องรูค้วามมุง่หวังของลกูค้าของเราว่า สิง่ใดทีเ่ขามุง่หวังจะได้เป็นพิเศษ 

หรือที่เขาใฝ่หา (Expectation) หรือที่จะโดนใจเขา 

 เราต้องรู้ว่าคู่แข่งหรือคนอื่นๆ เขาท�าอะไร อย่างไร อยู่ในข้ันไหน เรื่องนี้

ก็ส�าคัญ บางทเีราหลบัหหูลบัตาท�า โดยไม่คดิไม่มองว่าเราแข่งกับใคร เขาเป็นอย่างไร 

จะชนะเขาต้องใช้กลยุทธ์อะไร  
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 เราต้องพยายามแสวงหาหรือคิดหาแนวทางท่ีจะให้ได้สิ่งที่โดดเด่น 

อย่างเหนือชั้นกว่าออกมาให้ได้ 

ผมยึดถือแนวทางการท�างานอย่างนี้มาตลอดกว่า 40 ปี และพยายามแนะน�า

ให้ผู้ร่วมงานได้คิดและมุ่งมั่นท�าตามแนวนี้ เราต้องมี Will for Super Actions ถึงมา

ถึงจุดนี้ได้ ตัวอย่างเช่น

 การท�างานแต่ละโครงการ ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และจะท�าอย่างไร

ให้เขาได้ตามที่ต้องการภายใต้ข้อจ�ากัดท่ีมีอยู่ ให้เขาได้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เขาคิดไม่ถึง

และเป็นประโยชน์กับเขา

 การเตรียมข้อเสนองานจะต้องหาข้อเสนอที่แปลกใหม่ พิเศษให้โดนใจ

ลูกค้า และคิดตลอดเวลาเมื่อมีการเตรียมโครงการใหม่ว่าจะต้องมีอะไรพิเศษ  

แปลกใหม่เฉพาะโครงการใหม่นั้นๆ ให้ได้ ต้องคิดว่าที่เราเคยเสนอไปมันเก่าไปแล้ว  

มีคนอื่นลอกเลียนไปแล้ว ที่พิเศษน้ันจะต้องเป็นเรื่องท่ีโดนใจผู้ว่าจ้าง นั่นหมายถึง 

แต่ละงานต้องมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอๆ

 การแสวงหาธุรกิจหรือกิจการใหม่ๆ ที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้า

หรือขยายฐานลูกค้าออกไป เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

ต้องคิดตลอดเวลำว่ำ ผลงำนวันน้ีจะต้องดีกวำ่วันท่ีผ่ำนๆ มำ 
ลูกค้ำของเรำต้องกำรสิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลำ คู่แข่งตำมเรำมำ
ติดๆ ท�ำให้เรำต้องมี Will for Super Actions เพื่อเอำชนะ
ทั้งผู้ว่ำจ้ำงและคู่แข่ง  



 ช่วยใครได้ก็ช่วยเถอะ

 อำจเป็นบุญ
      ที่จะได้ทดแทน
16
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มนุษย์เราต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การอยู่รวมกันก็ต้องมีความสัมพันธ์กัน  

ต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตั้งแต่เล็กจนแก่ ผมถือคติว่า เมื่อไรใครมาขอความ 

ช่วยเหลือแสดงว่าเขาเดือดร้อน หากช่วยได้ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงนัก ก็ช่วยไปเถอะ  

และหลายต่อหลายครั้งมันก็เหมือนเป็นบุญคุณที่ต้องได้รับการทดแทน 

เมื่อตอนเรียนหนังสือต้ังแต่เด็กๆ ผมเป็นคนเรียนดี แต่ไม่เหมือนเด็กเรียน 

ทั่วๆ ไป ผมเที่ยวเล่นและคบค้ากับเพ่ือนทุกประเภท โดยเฉพาะพวกท�าตัวเกเร  

หนีเที่ยว หนีเรียนก็ชอบเอาผมไปด้วย เพื่อช่วยเขาในเรื่องเรียน ผมก็ไปกับเขา 

เวลาท�าการบ้าน เขาขอผมลอก เวลาจะสอบก็ขอให้ผมช่วยติว บางครั้งแอบดู

แอบถามในห้องสอบก็มีอยู่บ่อยๆ จนเป็นที่เขม่นและหมั่นไส้ของครูบาอาจารย์ไปก็มี 

แต่เวลาไปมีเรื่องกับใครที่ไหน ผมไม่ต้องออกแรง พวกเพื่อนๆ เหล่านี้ช่วยผม

จัดการหมด น่ีเป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับมาต้ังแต่เด็กๆ ถึงแม้รู้ว่าไม่ค่อยดีนัก  

แต่ด้วยความคิดว่าเขาเรียนไม่เก่ง ช่วยเขาได้ก็ช่วยเถอะ 

ถือคติช่วยใครไดให้ช่วยนะ
เสียสละอย่ำงเต็มใจได้เกื้อหนุน
อำจได้รับทดแทนแสนเป็นบุญ
อำจเป็นคุณในภำยหน้ำพำไปดี
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มีอยู่ครั้งหนึ่ง สมัยที่ผมเรียนปริญญาเอก มีเพ่ือนคนหนึ่งเรียนปริญญาโท  

ถูกอาจารย์ที่ไม่ชอบขี้หน้าเขากลั่นแกล้ง ตอนสอบ Comprehensive อาจารย์แต่ละ

วิชาออกข้อสอบให้เขาท�าเป็นพิเศษ ท�าคนเดียว เขาขอร้องให้ผมไปนั่งข้างๆ  

คอยช่วยเหลือเขาจนเขาสอบผ่านได้ ต่อมาเขาเข้ารับราชการ เขาก็ยังจ�าความหลัง 

ครั้งวิกฤตในชีวิตของเขาครั้งนั้นได้ตลอด หากมีเรื่องเดือดร้อนเขาก็จะให้ความ 

ช่วยเหลือผมอยู่เป็นประจ�า ประทับใจไม่มีวันลืม

ตอนท�างาน ผมก็อาศยัเพ่ือนทีเ่คยช่วยเหลอืพ่ึงพากันมาช่วยมาท�างานร่วมกัน 

ท้ังในแบบมาประจ�าหรือเป็นโครงการก็มากมาย กิจการท่ีเราเร่ิมกันใหม่ๆ ในกลุ่ม 

ของเรา ผมก็พยายามร้องขอให้หน่วยที่มีงานมากๆ ให้ช่วยหน่วยที่มีงานน้อยๆ หรือ

ก�าลังร่อแร่ ให้สามารถมีงานท�า อยู่รอดกันได้ พอถึงเวลาที่เพ่ือนเราแข็งแรงขึ้นมา 

ก็สามารถพึ่งพากันได้ ในแบบบุญคุณต้องทดแทน
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ขอยกตวัอย่างบรษิทัดาวฤกษ์ฯ ทีเ่กิดมาแบบแร้นแค้น เพราะเป็นสายงานใหม่

ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกลุ่มทีมและไม่เคยมีมาก่อนในวงการ ผมได้พยายามขอร้องให้

กลุ่มงานวิศวกรรมช่วยสนับสนุนให้ดาวฤกษ์ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมท�างานในโครงการ

พัฒนาท้ังหลาย ในรูปของการผลิตสื่อและสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเร่ืองใหม่มาก 

ในยุคก่อน พ.ศ. 2540 โดยบอกกับพวกเราว่า ขอให้ช่วยเหลือกันไว้ 

วันนี้บริษัทดาวฤกษ์ฯ มาขอพ่ึงพา แต่ในอนาคตใครจะรู้ว่า บริษัทดาวฤกษ์ฯ 

จะเป็นตัวสร้างงานให้แก่กลุ่มเรา และความจริงก็มาถึงและเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้

เราก�าลังจะมีธุรกิจด้านการฝึกอบรมในด้านเทคนิคและการบริหารโครงการ 

(Technical & Project Management Training) เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มทีม ผมก�าลัง 

จะขอให้พวกเราช่วยให้ธุรกิจนี้เกิดและเติบโตให้ได้ในท�านองเดียวกัน ก็หวัง 

เป็นอย่างย่ิงว่าจะช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ธุรกิจน้ีเกิด และวันหลังคงได้มีโอกาส

พึ่งพาอาศัยเหมือนที่ผ่านๆ มา 

ช่วยอะไรใครได้ให้ช่วยเถอะ บุญคุณท่ีท�ำไปก็อำจได้รับกำร
ตอบแทน แต่ควำมแค้นอย่ำไปสร้ำงกับใครนะ จะได้ไม่มีใครตำมมำ
ช�ำระกับเรำต่อไป  



17
โอกำสเหมือนไอศกรีม

กินไม่ทันก็ ละลำย
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โอกำสดีเหมือนได้มีไอศกรีม
ต้องรีบลิ้มชิมรสสดหอมหวำน
อย่ำมัวรอจนละลำยอยู่ไม่นำน
โอกำสผ่ำนหมดสิ้นอดกินเอย

เมื่อมีโอกาสจะท�าการใดๆ ให้ส�าเร็จ จังหวะและเงื่อนไขเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง

ก ่อนหน้าน้ีให้ความหมายของโชค คือ การเตรียมตัวพร้อม+โอกาส  

น่ันหมายความว่า การเตรียมตัวของเราให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึง ก็จะสามารถ 

ด�าเนินการตามท่ีเตรียมพร้อมไว้ให้ประสบความส�าเร็จได้ นั่นก็คือ เราลงมือท�า 

ในขณะที่จังหวะดีและเงื่อนไขพร้อม 

ในทางกลับกัน หากโอกาสมาถึง แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน  

หรือมัวแต่ชักช้า รีๆ รอๆ ไม่พร้อม ไม่ได้สังเกตแม้กระทั่งมีโอกาสมาถึง ก็เหมือน

ไอศกรมี กินไม่ทันมนัก็ละลายหมดเสยีก่อน เสยีของไปเปล่าๆ เพราะจังหวะและโอกาส

มันไม่มัวมารอเราให้พร้อมหรอกนะ 

เรื่องน้ีโบราณเขาเรียกว่า “น�้าขึ้นให้รีบตัก” หรือ “ตีเหล็กเมื่อยังร้อนอยู่”  

หรือสุภาษิตที่ว่า “เวลาและวารี ไม่เคยคอยใคร” ก็ละม้ายคล้ายกัน แต่วันนี้เปลี่ยน 

มาใช้ค�าว่า กินไอศกรมีไม่ทัน ละลายหมดไปก่อน  น่าจะทันสมัยหน่อย

ในขั้นต้น จะท�าการใดๆ เราควรมองสถานการณ์ที่เป็นอยู่และอ่านเหตุการณ์

ท่ีอาจจะเกิดจะเป็นในอนาคตว่า จะเอื้อประโยชน์หรือเป็นโอกาสที่เก่ียวข้องกับ 

การนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร แค่ไหน ให้รู้ ให้เป็น และให้ออกเสียก่อน 

หากไม่มอง ไม่สนใจ โอกาสมาเราก็อาจจะไม่รู้ตัว ปล่อยให้ผ่านเลยไปอย่าง

น่าเสียดาย ที่ว่าน่าเสียดาย เพราะมารู้มาตระหนักเอาภายหลังเมื่อมันผ่านไปแล้ว 
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ฉะน้ัน จะท�าการใดๆ ประการแรก ใจเราต้องอยู่กับมัน อยู่กับสถานการณ ์

ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็เหมือนรถไอศกรีมผ่านมา อุตส่าห์สั่นกระดิ่ง

แล้วเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็น อย่างนี้เรียกว่า ใจลอยหลับใหลลืมตื่น เจ้าไอศกรีมมาแล้ว 

ผ่านไป เรายังไม่รู้ตัวเลย 

เมื่อรถไอศกรีมมา เรารีบออกไปซื้อก่อนคนอื่นแล้วกินเสียให้หมดก่อนท่ีมัน

จะละลาย น่ันก็คือ เราเตรียมพร้อมและโอกาสมาถึง เราก็รีบลงมือท�าให้ถูกจังหวะ 

และเงือ่นไข ทุกอย่างก็ส�าเรจ็ แต่ท่ีมปัีญหาก็คอื เมือ่โอกาสมา เรารู้แล้ว เราเตรียมแล้ว 

แต่ไปท�าอย่างอื่นเสียก่อน หรือรีๆ รอๆ ไม่ตัดสินใจลงมือสักที มาลงมืออีกทีเมื่อมัน 

ผดิจงัหวะ ผดิเงือ่นไขแล้ว ก็ท�ายากข้ึนหรอือาจถึงข้ันเสยีโอกาสไปเลยก็มใีห้เหน็บ่อยๆ 

อย่างนี้เขาเรียกว่า “เสียของ” 

เรื่องไอศกรีมละลายก่อนกินท�าให้เสียของนี่เห็นกันอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น 

เมื่อเร็วๆ นี้ตกลงกันว่าจะสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนาคนให้ได้เรียนรู้วิทยาการเพ่ิมเติม  

ซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาด ท้ังในปัจจบุนั และมากข้ึนๆ ในอนาคต โดยบรษิทัลงทุนให้ 

แต่ต้องมีสัญญากับผู้เข้าอบรมก่อนเรียนตามเงื่อนไข 
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เตรยีมตวักันอย่างด ีแต่ไม่ได้ลงมอืท�า จะไปท�าเอาตอนจะจบหลกัสตูรอบรม

แล้ว เขาปฏิเสธพร้อมกับมีบริษัทอื่นมาคอยให้การอบรมเสร็จก่อนแล้วค่อยรับ 

ตัวไป อย่างนี้น่าเจ็บกระดองใจ เพราะเราไม่ท�าในจังหวะ ในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม 

หรอือกีตวัอย่างเช่น บรษิทัต่างชาติต้องการเข้ามาขยายกิจการในประเทศไทย 

อยากมาขอร่วมกบัเรา เราก็เหน็ว่าดี เราก็ต้องการ แต่คิดมาก คดิแล้วคดิอกี ไม่ตดัสินใจ 

เสียที จนเขาไปจับมือกับคนอื่นแทนที่จะเป็นเราไป เพราะรอเราไม่ได้ เขาก็มีเงื่อนไข

และจังหวะของเขาเหมือนกัน

ไอศกรีมมันเป็นกอ้นรอเรำไม่ได้นำนหรอก หำกมัวชักช้ำ 
มันจะละลำยไปก่อน    



18
ให้เขำก่อน

อย่ำคิดแต่จะเอำจำกเขำ
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คิด ‘ให้’ ก่อนเพื่อวำงสร้ำงไมตรี
มิตรที่ดีจะซำบซึ้งตรึงในจิต

หำกคิด ‘เอำ’ จำกเขำก่อนบั่นทอนมิตร
เริ่มทำงผิดเพื่อนระแวงแล้งน�้ำใจ

เป็นธรรมดาที่มนุษย์เรามักคิดจะเอาแต่ได้ เมื่อคิดอย่างน้ันก็จะมีจิต 

ที่แบ่งแยกจากผู้อื่น มองผู้อื่นด้วยความระแวงและกีดกัน มองผู้อื่นเป็นคู่แข่งหรือเป็น

ปฏิปักษ์

หากเป็นคนคิดจะ “ให้” ก็จะมองคนที่จะให้ด้วยความรู้สึกสันติ มีไมตรีจิต  

ขณะท่ีผู ้ได้รับก็จะรู ้สึกเป็นมิตร ซาบซึ้งในความกรุณาของผู ้ให้ ความเป็นมิตร 

ก็จะเกิดขึ้น 

ฉะนั้น การตั้งจิตคิดจะให้จะเป็นการก�าหนดท่าทีใหม่ของการมองเพื่อน

ชุมชนหรือองค์กรต้ังข้ึนมาเป็นหน่วยเป็นฝ่ายก็เพ่ือรวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือจะ 

ช่วยกันท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อกัน ช่วยเหลือจุนเจือกัน หากรวมกัน 

เพ่ือผลประโยชน์ของแต่ละคน ซึง่ต่างคิดแย่งชงิผลประโยชน์จากหน่วยหรอืฝ่าย สงัคม

ที่อยู่ก็จะไม่มีความสุข เกิดการแก่งแย่ง หวาดระแวงซ่ึงกันและกันอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

และก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการรวมกันเป็นกลุ่ม 

การรวมตัวกันควรจะมองในลักษณะของการให้ คือ การเกื้อหนุนจุนเจือกัน 

เป็นหลัก

การท่ีจะเกิดการเอื้อเฟื้อเจือจุนกัน เราต้องคิดให้เขาก่อน ต้องคิดสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการเริ่มต้น “ให้” เขาก่อน เช่น งานการท่ีคิดจะท�าด้วยกัน  

เราต้องคิดถึงการให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่แรกๆ ในลักษณะเป็นพวกเดียวกัน  

คิดร่วมกัน ท�าร่วมกัน ไม่ระแวงกัน มากไปน้อยไปบ้างตามความคิดความรู้สึกของเรา

ก็ควรจะปล่อยวางบ้างก็จะเป็นการดี ความสามัคคีก็จะเกิด เราอย่าคิดให้เขา 

ในลักษณะทีเ่ราเป็นฝ่ายก�าหนด มนัจะเกิดความไม่เท่าเทยีมกัน ต้องรบัฟังความเหน็

ซึง่กันและกัน
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ท�าไมต่างองค์กรภายในกลุ ่มทีมจึงเกิดความรู ้สึกว่า การท�างานร่วมกัน 

เป็นการเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่อยากท�างานร่วมกัน ออกไปท�างานกับผู้อื่นนอกกลุ่ม 

จะได้รับการยอมรับมากกว่า มันเป็นเพราะเราต่างไม่ยอมกัน ไม่คิดในแง่ “ให้” ว่า 

อยากจะท�างานร่วมกันหรือเปล่า เราไม่คิดที่จะให้จริง แต่คิดจะเอาจากเขาหรือเปล่า 

เช่นคิดเอาเขาเข้ามาเป็นของเราแทนที่จะคิดให้เขาไปคิดให้เขาไปท�า ลองช่วยกัน 

คิดดู มันเกิดจากอะไร เรา “ให้” กันจริงหรือ

เราจะสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่ดูเหมือนต่างคนต่างก็เห็นด้วย 

ในหลักการท่ีจะพ่ึงพาอาศัย ช่วยเหลือจุนเจือกัน แต่ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

มนัไม่เกิดเสยีที เป็นเพราะไม่มฝ่ีายหน่ึงฝ่ายใดเป็นฝ่ายเริม่ให้ก่อน ให้ในสิง่ท่ีอกีฝ่ายหน่ึง 

รับได้จึงจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่นี่มีแต่คิดที่จะเอาจากเขา 

ยกตัวอย่าง เราพยายามสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทในฟิลิปปินส์หรือ

อนิโดนีเซยีว่า จะท�างานร่วมกัน จะแลกเปลีย่นคนท�างานร่วมกัน แต่ยังไม่เคยลงมอืท�า 

เพราะเราไม่ได้เริ่มด้วยความคิดที่จะให้เขาก่อน ในขณะที่เรามีงานล้นมือ เราต้องหา

คนเพ่ิม แต่เราไม่เคยประสบความส�าเรจ็ในการหาคนจากองค์กรเพ่ือนเราในฟิลปิปินส์

หรืออินโดนีเซียเข้ามาร่วมงานกับเราเลย 
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เราจะมหีรอืสร้างเง่ือนไขทีไ่ม่เอือ้ต่อความร่วมมอืซึง่กันและกัน ท�าไมเราไม่มอง

แต่ส่วนท่ีเขาสามารถมาร่วมงานกับเราได้ก่อน แต่มองไปในแนวทีว่่า เราต้องการอะไร

เป็นเงื่อนไขแรก ซึ่งเขาไม่พร้อมท่ีจะรับ แล้วความสัมพันธ์ที่จะให้ เกิดการให้และ 

การรับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

เมื่อไม่เกิดโอกาสที่เราวาดหวังไว้ ความร่วมมือกันในอนาคตระยะยาวก็ไม่มี 

ขอยกตัวอย่ำงกำรให้ท่ีเกิดขึน้ เช่น มีผู้มีพระคุณฝำกคนของเขำ 
มำท�ำงำนกับเรำ เรำคิดอันดับแรก คือ จะต้องให้เขำเข้ำมำท�ำงำน 
กับเรำ ก็ถำมไถ่เขำว่ำ ชอบท�ำงำนอะไร ประเภทไหน ก็ให้งำนที่เขำ
ถนัด เขำต้องกำรท�ำ ทีแบบนี้ท�ำไมถึงให้กันได้ ก็เพรำะเรำตั้งจิต 
ตั้งแต่แรกว่ำจะต้องให้เขำ แล้วถึงไปเริ่มหำทำงให้ได้ตำมนั้น หำกคดิ
เช่นน้ีกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพรรคพวกของเรำท่ีฟิลิปปินส์  
หรืออินโดนีเซยี มันก็เกิดได้แล้ว  



    ผู้น�ำ
 
 

19
 และ ควำมเป็นผู้น�ำ
  (Leader and Leadership)
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ผมชอบบทความที่คุณพยนต์ คุ้มร�าไพ เขียนในหนังสือ TQM กับการบริหาร

ธุรกิจมากๆ จึงใคร่ขอยกมาน�าเสนอเป็นบทหนึ่งของผม ดังต่อไปนี้

ผู้น�าคือใคร เขากล่าวว่า คือ คนที่คิด พูด หรือท�าสิ่งใดแล้วมีคนท�าตาม นี่เป็น

ความจริงไม่มีผิด และผู้น�านั้นมีได้จากการมีอ�านาจหน้าที่ มีคนแต่งตั้ง เช่น เป็น CEO 

เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้อ�านวยการ ปกติเมื่อมีการแต่งต้ังก็มีการก�าหนดอ�านาจ 

และหน้าที่ขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

อีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้ที่เป็นผู้น�าด้วยบารมี เป็นผู้น�าแบบไม่เป็นทางการ  

ประเภทหลังนี้จะมีความคงทนถาวรติดตัวมาจากบุคลิกความเป็นผู้น�าของคนคนนั้น

ผู้ที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้น�าโดยการแต่งตั้ง หากไม่มีความเป็นผู้น�าหรือมีไม่สมบูรณ์ 

บางทีก็เป็นทุกข์ของผู้ท่ีได้เป็น เพราะหากท�าอะไรไม่ถูก ก็จะต้องตามมาด้วยความ 

รบัผดิชอบและความศรทัธาของผูอ่ื้น แต่หากมคีวามเป็นผูน้�าแบบหลงัก็จะเป็นได้สนทิ

แนบเนียน ไม่ต้องเก๊กหรือแอ็กอาร์ตมาก นี่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็น

ทีน้ีความเป็นผู้น�าน้ันเป็นอย่างไร คุณพยนต์ก็บอกไว้ว่า คือ ความสามารถ 

ในการท�าให้คน “ไว้ใจ วำงใจ และเชื่อใจ” (Trust) จนเกิดการยอมรับและปฏิบัติ

ตาม (เรื่องนี้เขียนไว้ในอีกหัวข้อหนึ่งแล้ว) 

คุณพยนต์ขยายความว่า คุณสมบัติที่ท�าให้คนไว้วางใจและยกให้เป็นผู้น�านั้น

มีหลายประการ ที่ส�าคัญ เช่น

1. ควำมคิดรเิริม่ (Initiative) หมำยถึง คิดหรอืท�ำก่อนคนอ่ืน 
เรื่องนี้ผมบอกกับพวกเราอยู่เป็นประจ�า และเขียนอยู่ในข้ออื่นๆ แล้ว เราต้อง

เป็นคนมคีวามคดิรเิริม่ หลายๆ อย่างไม่เป็นเรือ่งเป็นราว เพราะไม่มคีนเร่ิมต้นเป็นผูน้�า

ในการคิดริเริ่มและลงมือท�า ผมว่าเราต้องกล้าคิดและกล้าเป็นผู้ลงมือท�า เป็นคนแรก 

เป็นผู้ริเริ่มคิดและกระท�ำ
คิดพูดน�ำท�ำมั่นคงไม่หลงกลบั

อีกกลำ้หำญกลำ้ผจญคนยอมรับ
จนถึงกับเชื่อไวใจใฝ่ท�ำตำม
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คนน�า อย่ากลัวผิด เหมือนกับการวาดรูป คนที่ขึ้นโครงรูปเป็นคนแรกต้องกล้า  

ต้องไม่กลัว ลากไปเลย ส่วนผู้ตามเขาจะตามมาตกแต่ง ปรับปรุง เราควรจะดีใจ  

กล้าคิด กล้าลงมือท�า กล้ายอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ผมเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงว่า นี่คือคุณสมบัติส�าคัญของผู้น�า ซ่ึงส�าคัญมากๆ 

คุณสมบัติประการนี้

2. ควำมมั่นคง (Security) คือ ผู้น�ำต้องกลำ้ยืนหยัดใน... 
  ควำมคิดท่ีถูกต้อง มีจุดยืน มีอุดมกำรณ์ เรื่องนี้ผมพูดกับ 

พวกเราเสมอว่า ผมเป็นคนท่ียืดหยุ่น เปลี่ยนอะไรต่อมิอะไรได้ แต่หากเป็นหลักการ 

ความถูกต้อง หรืออุดมการณ์น้ัน ผมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องหลักการของ 

กลุ่มทีมที่ผู้บริหารจะต้องไม่มีธุรกิจทับซ้อน เรื่องของความถูกต้องเป็นธรรม ถึงแม้ว่า 

เรื่องนั้นจะเป็นประโยชน์กับผมโดยส่วนตัว ผมก็ไม่ยอม

  ค�ำพูด เรื่องกำรรักษำค�ำพูด นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ หากคนเรา

พูดไปแล้วไม่ท�าตามนั้น เป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ ผมถือมาก เช่น เรื่องการมีส่วนร่วม

ในกิจการเป็นเรื่องของหลักการและเมื่อพูดกันไปแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆ

  กำรกระท�ำ คือ มีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่โลเล ไม่เปลี่ยน 

กลับไปกลับมา ไม่สองมาตรฐาน น่ีก็เป็นเรื่องที่โดนใจมาก ผมเชื่อว่าเราคงไม่ชอบ 

คบคนแบบนี้ ฉะนั้น เราก็ต้องท�าตัวเราไม่ให้เป็นแบบนั้น คนถึงจะเชื่อถือ 

‘innovation
distinguishes

between
a leader

and
a follower.’
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  อำรมณ์ ได้แก่ การมีความสงบน่ิงไม่หว่ันไหว ไม่เอะอะโวยวาย  

ตีโพยตพีาย เมือ่มเีหตฉุกุเฉนิ หรอืเมือ่ไม่สบอารมณ์ เรือ่งน้ีก็ส�าคญั เพราะเราเป็นผูน้�า 

เป็นที่พึ่ง หากเราโวยวาย ตีโพยตีพาย โทษคนโน้นคนนี้ ก็ปั่นป่วนไปหมด เหมือนฝูง

วัวที่แตกกระเจิงกระจาย ขาดคนคุมคนก�าหนดเกม   

3. ควำมกลำ้หำญ (Bravery) ในกำรคิด พูด และท�ำ นี่ยิ่งโดนใจใหญ่ 
  กลำ้คิด คือ กล้าคิดริเริ่ม คิดนอกกรอบ เรื่องนี้คือความจริง หากผู้น�า

ไม่คิดนอกกรอบแล้วใครจะเป็นคนคิด(วะ) ความคิดและมุมมองใหม่ๆ มันก็ไม่เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลง (Change) ใดๆ ก็ไม่เกิดขึ้น 

  กลำ้พูด เมื่อคิดแล้วก็ต้องกล้าต้องพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็น  

กล้าให้ความเห็นในมุมต่าง ตรงน้ีรู้สึกว่า พวกเราขาดกันมาก จนกลายเป็นอุปนิสัย

แบบไทยๆ รู้ไว้น่ิงเฉย เหมือนสุภาษิตพูดไปสองไพเบี้ย น่ิงเสียต�าลึงทอง น่ีไม่ใช่

คุณสมบัติของผู้น�า  

  กลำ้ท�ำ เช่น กล้าเปลี่ยนแปลง (เมื่อเห็นว่าไม่ดี ไม่เหมาะ) กล้า 

ตัดสินใจ (ส�าคัญมากๆ) กล้าเสี่ยง (ภายใต้การขีดวงจ�ากัดความเสียหายจาก 

ความเสี่ยง) และกล้ารับผิดชอบเมื่อท�าผิด ในฐานะผู้น�า คือ ผู้มีอ�านาจไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อมีอ�านาจแล้ว ก็ต้องตามด้วยความรับผิดชอบ  

ผมชอบใจกับข้อเขยีนนีม้ำกๆ โดนใจผม และผมก็อยำกให้เรำ 
มีคนแบบนี้มำกๆ ในองค์กรของเรำและในสังคมของเรำครับ   
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ผู้น�ำบุกเบิก
(คำนำอำน ตัวเรำ

และมนุษย์ 2 พันธุ์ในองค์กร)

20



101

Pioneers are not born overnight.
ผู้น�ำบุกเบิกไม่ได้เกิดชั่วข้ำมคืน

ผมโชคดีที่ได้รับการชักชวนไปร่วมเป็นกรรมการเสริมสร้างผู้น�าตามแบบ 
คานาอานของประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย และได้เข้าร่วมรับการอบรมในฐานะ
กรรมการ

ผมประทับใจในคติและแนวทางการสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้น�าของ
สถาบันคานาอาน เก่ียวกับการเป็นผู้น�าบุกเบิก จึงได้น�าเอาคติพจน์ของคานาอาน 
(Canaan’s Spirit) มาเผยแพร่ ดังนี้ 

 Pioneers must be dreamers. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องเป็นนักคิดนักฝัน

 Pioneers must be conf ident. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องมีความมั่นอกมั่นใจ

 Pioneers must be committed. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องมีการให้ค�ามั่น

 Pioneers must be devoted. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องเป็นผู้อุทิศตน

 Pioneers must be strong-willed and patient.
 ผู้น�าบุกเบิกต้องมีความมุ่งมั่นและมีความเพียร

 Pioneers must be brave and decisive. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องกล้าหาญและกล้าตัดสินใจ

 Pioneers must be passionate and faithful.  
 ผู้น�าบุกเบิกต้องมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และซื่อสัตย์

 Pioneers must run. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องวิ่ง (ไม่ใช่เดินอย่างเชื่องช้า)

 Pioneers must sweat and weep. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องสามารถสละหยาดเหงื่อและหยดน�้าตา

 Pioneers must be knowledgeable. 
 ผู้น�าบุกเบิกต้องรอบรู้
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 Pioneers must maintain a peaceful family.
 ผู้น�าบุกเบิกต้องมีครอบครัวที่มีความสุข

 Pioneers are not born overnight. 
 ผู้น�าบุกเบิกไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืน
นี่คือความประทับใจ คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นผู้น�าของเราและทีมงานของเรา 

มีคุณลักษณะแบบนี้ 
เรามีผู ้น�าลักษณะแบบน้ีในองค์กรของเราไหม และเราต้องการผู ้น�าท่ีมี

คุณลักษณะอย่างนี้ไหม 
ผมเชื่อแน่ว่า เราทุกคนต้องการ และถามว่า หากตัวเราเป็นผู้น�าขององค์กร 

หรือจะเป็นผู้น�าองค์กรในอนาคต เราควรจะมีคุณลักษณะแบบนี้ไหม 
ที่ผมชอบที่สุดก็คือ “ผู้น�าบุกเบิกไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืน” 
ฉะนัน้ ใครๆ ก็สามารถสร้างคณุลกัษณะแบบน้ีด้วยตนเองได้หากมคีวามเพียร

และต้องตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเหล่านี้ ผู้น้ันก็สามารถสร้างตน
เป็นผู้น�าบุกเบิกได้  

ผมเคยไปหาหมอทางเลือก ได้รับการตรวจเลือดและแจ้งให้ผมทราบว่าผมแพ้
ข้าว ผมต้องงดกินข้าวและอาหารท่ีเป็นแป้งทั้งหลาย ผมไม่เคยคิดว่าจะท�าตามได้  
ผมบ่นดังๆ ในขณะเล่นกอล์ฟ พ่ีด�ารง วิทยศิริ พูดกับผมว่า เขาเชื่อว่าผมท�าได้  
ถามว่าท�าไมถึงเชื่อเช่นนั้น พี่บอกว่าผมเป็นคนมีวินัย 

แค่นี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมสามารถท�าส�าเร็จ ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 
3 ปีแล้วที่ผมประพฤติตนไม่รับประทานข้าว และก็ได้ผลท�าให้น�้าหนักผมลดลงและ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

นี่คือความเพียรที่เกิดจากแรงบันดาลใจ 
จงึขอฝากไว้เป็นแรงบนัดาลใจให้ผูน้�า และผูท่ี้จะข้ึนมาเป็นผูน้�า หรือผูมุ้ง่หวงั 

จะเป็นผู้น�าได้ประพฤตปิฏบิตัตินตามแนวคานาอาน ดทีัง้กับตนเองและกับองค์กรของเรา
เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้ไปร่วมสัมมนากับ APM Group เขาพูดถึงองค์กรที่มีโอกาส

เจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต จะต้องประกอบด้วยมนุษย์ 2 พันธุ์ 
พันธุ์แรกคือ ผู้ที่ท�างานที่อยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิม นวัตกรรมเดิมๆ ที่ท�า

มาหากินอยู่เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงองค์กร 
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กับอีกพันธุ์หนึ่งเป็นพันธุ์ที่กล้าบุกเบิก ลุยหาสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดใหม่
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องให้เครดิตมนุษย์พันธุ์บุกเบิกน้ี เพราะเป็นผู้ที่ท�างานเสี่ยง  
เสี่ยงต่อการประสบความล้มเหลว แต่หากส�าเร็จก็จะสร้างอนาคตใหม่ให้แก่องค์กร 

ตัววัดความส�าเร็จของมนุษย์ 2 พันธุ์นี้จะต้องแตกต่างกัน ใช้ตัวเดียวกันไม่ได้ 
ส�าหรับพันธุ์บุกเบิกต้องได้รับความสนใจ เอาใจใส่ และยกย่องจากองค์กร แต่ควร
ต้องเตรียมงบประมาณส�าหรับความล้มเหลวไว้เพื่อการนี้ด้วย

ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ในส่วนกลุม่ทีม ผู้ที่ไปบุกเบิกสร้ำงตลำดใหม่ เช่น ต่ำงประเทศ 

และภำคเอกชน หรือวิจัยเพื่อคิดค้นหรือพัฒนำนวัตกรรมใหม่หรือ
ธุรกิจใหม่ เช่น กำรพัฒนำศูนย์ BIM/CIM หรือกำรสร้ำงสถำบัน 
กำรศึกษำ จัดอยู่ในประเภทมนุษย์พันธุ์บุกเบิกดังกลำ่ว เรำต้อง 
ยกยอ่งให้ควำมส�ำคัญ ถือว่ำเป็นผู้ยอมเสียสละ เป็นผู้น�ำบุกเบกิ และ 
จะก่อให้เกิดควำมส�ำเร็จ มนุษย์พันธุ ์น้ีควรสร้ำงสมคุณลักษณะ 
ของกำรเป็นผู้น�ำบุกเบิกดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย รับรองว่ำควำมส�ำเร็จ 
อยู่แค่เอื้อม  

L E A D E R S H I P  I S
A B O U T

C H A R A C T E R
A N D  T R U S T.



ปกติผมท�าอะไรต ่อมิอะไร หรือไปไหนมาไหน ไม ่ค ่อยชอบท�าคนเดียว 
หรือไปคนเดียว เพราะมันเหงา ย่ิงไปในที่ท่ีเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วละก็ ย่ิงต้องชวน 
พรรคพวกไปกันเยอะแยะ เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยกัน 

แต่ไม่หนำว เพรำะเรำมี ทมี
บนิสูง21

จะบินสูงแต่ไม่หนำวเพรำะเอำพวก
เป็นทีมบวกช่วยกันเสริมช่วยกันสำน

เหมือนฝูงนกบินตัววีมีมำนำน
ร่วมกันผ่ำนพำยุภัยไม่หนำวเลย
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เพ่ือนๆ ที่ชวนไปด้วยเขาก็ยินดี พร้อมที่จะไปด้วยความเต็มใจ คงเป็นเพราะเขา 
ไว้เนื้อเชื่อใจ จะพูดว่า I’ve never walked alone. ก็อาจจะเวอร์ไป เอาเป็นว่า หากไม่ม ี
ความจ�าเป็นจริงๆ จะไม่ Walk Alone คงจะเหมาะกว่า ท้ังน้ีน่าจะเป็นเพราะผมมี 
จิตวิญญาณเป็นทีมกระมัง

เมื่อตอนเริ่มคิดจะท�ากิจการ ผม เพื่อน น้อง พี่ช่วยกันท�า จนมีมติให้ใช้ชื่อ “ทีม”  
เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวก่อตั้งกิจการของเรา และได้ใช้กันเรื่อยมา 

ถึงปัจจุบันนอกจากใช้ค�าว่า “ทีม” แล้วยังเติมค�าว่า “กรุ๊ป” ซึ่งแปลว่า “กลุ่ม” 
 เข้าไปอีก จึงมีทั้ง “ทีม” ทั้ง “กรุ๊ป” บ่งบอกถึงการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างแท้จริง

กลุ่มของเราขยายตัวเติบโตมาอย่างสม�่าเสมอ เปรียบเสมือนการเดินข้ึนเขาหรือ 
บนิสงูขึน้ๆ เลยนึกถึงเพลง “ย่ิงสงูย่ิงหนาว” แต่ของเราไม่รูส้กึหนาวหรอก เพราะจะเห็นว่า  
แต่ละย่างก้าวของการเตบิโตของเราจะมแีชมเป้ียนเกิดขึน้ใหม่ และเข้ามาร่วมทีมเพ่ิมขึน้ 
เหมือนเดินสูงขึ้นๆ ก็มีคนมาร่วมเดินมากขึ้นๆ 

หรอืเหมอืนอย่างนกทีบ่นิไกล จะบนิกันเป็นฝงูเป็นรูปตวั V มแีรงเสรมิพยุงให้บนิได้ 
เร็วขึ้น และแน่นอน เราก็ผลัดกันเป็นหัวขบวน แล้วแต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป  
หลายๆ เรือ่งมคีนสงสยัว่าท�าไมผมไม่ท�าเอง เช่น การออกโทรทศัน์เรือ่งน�า้ท่วม กลายเป็น 
คุณชวลิต จันทรรัตน์ จนมีชื่อเสียงโด่งดัง 

ผมก็ดีใจที่เป็นคุณชวลิต เพราะเขามีสไตล์ของเขาที่เหมาะกับการเป็นนักวิชาการ 
ท่ีพูดกับสือ่และมวลชนเช่นน้ันได้ดีกว่าผม ก็คือบนเวทน้ีีเขาก็เป็นผูน้�าของเรา หรืออย่างเร่ือง 
การเจรจาต่อรอง ผมจะขอให้ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ เป็นพระเอก ผมอยู่หลังฉาก 
เพราะเขาแสดงบทนี้ได้ดีกว่าผมมาก 

นี่คือการสลับสับเปลี่ยนการท�าหน้าที่จ่าฝูงได้ตลอดเวลา เหมือนฝูงนกที่บิน
การสร้างทีมงานให้เดินไปด้วยกันแบบย่ิงสูงแต่ไม่หนาวน้ัน หรือเหมือนฝูงนก 

บินทางไกลไปกันเป็นฝูงน้ันเป็นเรื่องที่ควรจะท�าอย่างย่ิงและควรจะท�านุบ�ารุงให้เจริญ
งอกงามยิ่งขึ้นๆ จะได้เห็นถึงพลังของทีมที่มีมากจนเราคาดไม่ถึง 

การสร้างทีมงานนั้นเราต้อง...
1. ศรัทธำในกำรท�ำงำนเป็นกลุม่เป็นทีม บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่

อิสระ ต้องร่วมกันคิด ช่วยกันท�า เอาแต่ใจเราเองไม่ได้ สู้ท�าเองคนเดียวดีกว่า นั่นก็เป็น 
จุดเริ่มของการจ�ากัดเพดานบินของตนเองเสียแล้ว เพราะท�าอะไรโดยตัวเราแต่ผู้เดียว 
ไปไม่ได้ไกลหรอก เวลาล้มลงก็ไม่มใีครคอยช่วยพยุงให้ลกุข้ึน เวลาเจบ็ก็ไม่มใีครช่วยดูแล 
คนที่จะท�างานเป็นทีมได้ อัตตาต้องไม่แรงจนเกินไป
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2. คิดเหมือนเล่นเกมกีฬำ ต้องรู ้รูปแบบว่าเกมที่เราจะเล่นน้ันต้องใช ้
ก่ีคน ก่ีต�าแหน่ง เราต้องเตรียมให้ครบ ไม่ครบในทันทีก็ต้องหาให้ได้ให้ครบ แต่เราต้อง
ไม่ Ignore ว่าต�าแหน่งโน้นต�าแหน่งน้ีไม่ต้องมี เราสามารถเล่นควบได้ในระยะหนึ่ง
เท่านั้น แต่ไม่สามารถเล่นจนจบเกมได้ เหน่ือยตายเสียก่อน หรือพ่ายแพ้ฝ่ายตรงข้าม 
อย่างแน่นอน เก่งคนเดียวไม่ได้ 

เราต้องคดิเสมอว่า เราจะต้องมแีชมเป้ียนในแต่ละด้าน แข็งบ้างอ่อนบ้างไม่เป็นไร  
ฝึกฝนกันได้ เล่นแทนกันได้เมื่อยังไม่พร้อม แต่ต้องไม่วางใจหยุดการหาคนมาร่วมทีม  
จนสายเกินไป ถึงเวลาต้องการกลบัหาไม่ได้ หรอืหาได้แต่เล่นไม่ดพีอ สูเ้อาคนท่ียังเล่นไม่เก่ง 
มาฝึกฝน ให้เวลากับเขายังจะดีเสียกว่า

3. คัดเลือกคนโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ควำมถนัด และประสบกำรณ ์
ที่ต้องการในแต่ละต�าแหน่ง เหมือนการคัดตัวนักกีฬา จะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
และคุณสมบัติเฉพาะ เช่น กีฬาฟุตบอล ผู้รักษาประตูจะต้องเหนียว มีสมาธิดี ไม่ยอม 
ปล่อยให้ลูกหลุดลอดเข้าประตู เหมือนผู้ดูแลการเงินบัญชีที่ต้องเหนียวแน่น ละเอียด
รอบคอบ มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ 

และที่เป็นพื้นฐานที่ผู้เล่นเกมกีฬาต้องมี ไม่มีไม่ได้ คือ สปิริตของการเล่นเป็นทีม  
เก่งคนเดียวไม่ได้ นี่ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการท�างานเช่นกัน

4. สร้ำงทีมแบบทีมกีฬำท่ีมีกำรเตรียมตัวตำยตัวแทนไว้ ที่เขาเรียกว่า 
ตัวจริงกับตัวส�ารอง อย่างน้อยจะต้องมีจ�านวนพอๆ กัน และจะฝึกซ้อมไปพร้อมๆ กัน  
สามารถลงแทนกันได้ เมื่อตัวจริงไม่พร้อมหรือเล่นจนเหนื่อยหมดแรงแล้ว ก็ให้ตัวส�ารอง 
ลงแทน บางครั้งเกมที่เล่นอาจใช้ตัวส�ารองลงแทน เพื่อเก็บตัวจริงไว้ส�าหรับเล่นนัดถัดไป 
ที่ส�าคัญกว่า เช่นเดียวกับในการบริหารงาน บางครั้งตัวจริงไม่ควรลงเล่นเอง ให้ตัวส�ารอง
เล่นแทนจะดีกว่า 

เราจึงต้องสร้างตัวส�ารองไว้ เพ่ือเป็นตัวตายตัวแทนได้ตลอดเวลา และตัวส�ารอง 
ของเรานี้ก็จะเป็น Successor ของเราต่อไป

5. การกีฬานอกจากจะท�าหน้าที่เฉพาะต�าแหน่งของตนเองแล้ว ยังต้องฝึกฝน 
ให้มีควำมสำมำรถเล่นแทนต�ำแหน่งอ่ืนได้ตามแต่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 
เล่น ในข้อน้ี ด้านการท�างานบางทียังไม่ค่อยเน้น ท่ีจริงควรจะเป็นว่า ต้องท�าหน้าท่ี 
แทนกันได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในระดับอาวุโส เช่น ผู้มีหน้าที่หารายได้ก็หาแต่รายได ้
อย่างเดียว ไม่ช่วยดูแลหรือควบคุมค่าใช้จ่ายเลย ก็อาจท�าให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
เหมือนนักฟุตบอลรอแต่จะท�าประตู ไม่ลงมาช่วยอุดประตูเลย ก็เสียประตูไปมากกว่า 
ได้มา เป็นต้น 

นั่นคือทีมงานสามารถท�างานสลับต�าแหน่งได้ 
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6. สมัยก่อน ทีมกีฬาจะมีแต่ตัวที่อยู่ในท้องถ่ินน้ันๆ ความสามารถจะถึงหรือ
ไม่ถึงก็ทู่ซี้เล่นกันไป ทีมชาติไทยจึงไม่ค่อยมีอันดับเทียบเท่านานาชาติ แต่สมัยใหม่  
มีการสรรหาทีมนานาชาติมาร่วม จึงท�าให้ทีมกีฬาของไทยมีความแข็งแกร่งขึ้น 

ทีมท�างานก็เช่นกัน ต้องไม่หยุดยั้งกำรสรรหำผู้มีควำมสำมำรถ ท้ังจาก 
ในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อสร้างทีมงานระดับสากลให้ได้ 

ทีมกีฬาสมัยน้ีมีการซื้อตัวข้ามสโมสรกัน ทีมท�างานเราก็อาจจ�าเป็นต้องท�า 
แบบนั้น เพื่อหาคนมีความสามารถเข้ามาเพิ่มเติมอย่างจริงจัง แต่ก็ต้องให้โอกาสคนเก่า 
ของเราก่อน หากเขาไม่เหมาะกับต�าแหน่งนั้นหรือยังไม่ดีพอจึงค่อยหาคนใหม่ แล้วต้อง 
จัดวางคนเก่าในงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาทีมเอาไว้

7. การเล่นกีฬาต้องเคำรพกติกำและแนวทำงกำรเล่นตำมที่โค้ชหรือ  
ผูจ้ดักำรหรอืทีมงำนก�าหนดร่วมกัน ในทางกีฬาถือเป็นเรือ่งส�าคญัมาก หากไม่ท�าตาม  
ต้องถูกท�าโทษถึงขั้นไล่ออกจากทีมทีเดียว 

ในทางธุรกิจก็เช่นกัน หากคนใดคนหนึง่ไม่ท�าตามกตกิาหรอืแนวทางส�าคญัถือว่า 
เป็นตายกันทีเดียว ถ้าไม่ท�าตามกฎระเบียบก็อาจจะท�าให้เกิดความเสียหาย กลายเป็น 
การท�างานกันแบบไม่เป็นทีม 

ทมีงานต้องเคารพกติกาและยึดถือแนวทางทีก่�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครดัจงึถอืว่า 
เป็นคนที่ใช้ได้ สามารถเข้าเป็นทีมงานกับเขาได้

8. ต้องหม่ันอบรมและเน้นฝึกฝนให้เล่นร่วมกันอย่างมีแผนจนคล่องแคล่ว
ช�านาญ และเวลาเล่นจริงจะต้องเล่นกันให้เข้าขาตามแผนท่ีฝึกฝนร่วมกัน ไม่เก่ียงกัน  
ไม่ขดัขากัน ไม่อจิฉารษิยากนั ต้องมคีวามเข้าใจกันอย่างดี หากมอีะไรท่ีตดิขดักันก็ต้องมา
ท�าความเข้าใจกันและฝึกฝนร่วมกนัจนคล่องแคล่ว ฝึกฝนบ่อยๆ ถึงเวลาท�าจรงิก็สามารถ
ท�าตามที่ฝึกฝนได้   

9. ต้องมองหำทำงสร้ำงควำมเจริญกำ้วหน้ำให้แก่คนท่ีอยู ่ในทีม 
ตำมเวลำท่ีเหมำะสม ต้องหมั่นสังเกตความถนัด ความช�านาญ และพรสวรรค์ของ 
แต่ละคน และส่งเสรมิ อาจจะต้ังทมีใหม่เพ่ือให้เขาใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเตม็ที่  
เมื่อมีช่องทางและโอกาสจะได้ขยับตัวส�ารองหรือตัวตายตัวแทนของเขาขึ้นมาท�าหน้าที่
แทนต่อไป นี่ก็เป็นการขยายให้ทั้งทีมเดินขึ้นสูงหรือบินสูงขึ้นอีกด้วย 

ท�ำเช่นท่ีกลำ่วได้ เรำก็สำมำรถเดินสงูขึน้ๆ หรอืบนิสูงขึน้ๆ ได้อย่ำง 
ไม่หนำว ไม่โดดเดี่ยว อ้ำงว้ำง เดียวดำย เหมือนดังเพลงยิ่งสูงยิ่งหนำว 

ขอให้เป็นแนวคิด แนวทำงแก่ผู้ท่ีคิดจะเดินขึ้นท่ีสูงหรือบินสูง 
บินไกลทั้งหลำย 

ขอให้โชคดี (เตรียมพร้อมรอจังหวะและโอกำสที่จะมำถึง)  



กำรท�ำงำนเป็น...

“ทีม”

22
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กำรท�ำงำนเป็นทีมนั้นดีนัก
แต่ประจักษท์�ำทีมดีนี้ไฉน

ท�ำทีมรักเข้ำขำกันนั้นฉันใด
แนะแนวไว้แต่ส�ำคัญต้องมั่นจริง

บทที่แล้วเราพูดถึงการสร้างทีมเพ่ือบินได้สูง ไปได้ไกล โดยไม่หนาวเหน็บหรือ
เหน่ือยเกินไป ได้พูดถึงหลกัแนวคดิการท�างานเป็นทีมไว้บ้าง ก็จะขอเสรมิเพ่ิมในตอนน้ี

1. ต้องให้ทีมงำนทุกคนรู้จักกัน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
เรื่องคนในทีมต้องรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ คนที่ไม่รู้จักกัน

ท�างานด้วยกัน ไม่รูท้างกันก็จะเกรง็ หากเป็นกีฬาก็คอื เล่นไม่เข้าขากัน อย่างไรอย่างน้ัน 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เป็นเรื่องส�าคัญ คนไม่ต้องชะตากัน ไม่ชอบขี้หน้ากัน 

ท�างานด้วยกันก็ท�าแบบซงักะตาย จะท�างานร่วมกันให้ได้ดไีด้อย่างไร
การท�างานทีมเดียวกัน ผู้น�าจะต้องคอยใส่ใจ สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 

กับลกูทีมและให้ลกูทีมรูจ้กักัน มกิีจกรรมนอกงานร่วมกัน บางครัง้การออกไปท�ากิจกรรม 
นอกสถานท่ี ไปละลายพฤตกิรรมกันจงึมคีวามจ�าเป็น

ปัจจบุนั เครือ่งมอือปุกรณ์สือ่สารทันสมยัมาก หากมกีารเปิดไลน์กลุม่ให้ทกุคน
ติดต่อกันก็จะท�าให้รู้จักคุ้นเคยกัน แจ้งข่าวกิจกรรมท่ีท�าร่วมกัน ใกล้ชิดผูกพันกันได ้
เป็นอย่างดี 

2. จะท�ำอะไรต้องคิดต้องวำงแผนร่วมกัน  
การจะท�างานเป็นทมีท่ีดจีะต้องรูเ้รือ่งรูร้าว เข้าใจงานทีจ่ะท�าร่วมกันโดยภาพรวม 

ต้องรู้ความเป็นมาเป็นไป วัตถุประสงค์ของงาน และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่าง 
ชดัเจน มข้ีอสงสยัประการใดก็ซกัถามท�าความเข้าใจกันให้กระจ่างตัง้แต่ก่อนเริม่งาน

ต้องมีการวางแผนการท�างานร่วมกันโดยทุกคนมีส่วนร่วม แบ่งงานกันโดยม ี
ผู้รับผิดชอบทั้งหมดและผู้รับผิดชอบงานในแต่ละส่วน รวมถึงความสัมพันธ์ของงาน 
และผูร่้วมงานทกุคน เพ่ือให้การท�างานเสรจ็ลลุ่วงไปด้วยกัน

กิจการของเรานบัตัง้แต่การด�าเนินงานโครงการ การพัฒนาธุรกิจ การบริหารงาน
ต่างๆ มีความเก่ียวพันหรือท�างานร่วมกัน สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดคือการท�าความเข้าใจและ
วางแผนงานร่วมกันตัง้แต่ต้น 
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ท่ีผ่านมา ข้อขดัแย้งระหว่างกันจะเกิดจากความไม่เข้าใจในงานทีไ่ม่เท่าเทยีมกัน
และการแบ่งงานท่ีไม่ลงตัว จงึมกีารก�าหนดเป็นกตกิาร่วมกันว่า เราจะต้องท�าความเข้าใจ
และให้ผูม้ส่ีวนร่วมได้มโีอกาสร่วมเตรยีมงาน รวมถึงการวางแผนโครงการกันต้ังแต่ต้น  

ผู้มีส่วนร่วมจะต้องเข้าใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง และ 
ความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับกิจกรรมของผู้อื่นเป็นอย่างดี รายละเอียดของเนื้องาน และ 
ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื เงือ่นไขของเวลาทีก่�าหนดในการท�ากิจกรรมแต่ละส่วน เหมอืนการลงเล่น
กีฬาในทีมเดียวกันต้องรู้ทางกัน รู้จังหวะของกันและกันเป็นอย่างดี ทางและจังหวะน้ี 
คอื การสอดคล้องกันของจงัหวะเวลาและผลลพัธ์ 

ผู ้ร่วมทีมต้องตรวจสอบความพร้อมในเรื่องเวลาและปัจจัยต่างๆ ท่ีต้องใช้  
เพ่ือพร้อมท่ีจะเริ่มงานได้ทันทีตามก�าหนดการในแผนงาน ต้องเตรียมตัวให้พร้อม  
หากไม่พร้อมก็ต้องรบีแจ้งเพ่ือจะได้ปรบัแผนให้ใช้การได้ตัง้แต่ต้น

นีค่อื การวางแผน (P-Plan) ตามวงจรคณุภาพ (Quality Circle) น่ันเอง
3. ต้องลงมือท�ำงำนร่วมกันทันทีตำมแผนงำน
เมื่อมีการท�าความเข้าใจและวางแผนร่วมกันแล้ว ก็ต้องลงมือท�างานทันที 

ตามก�าหนดการในแผน และให้เป็นท่ีรบัรูร่้วมกัน เมือ่การ Start off หรอื T-Off ตามเวลา 
ใครท�าหน้าที่อะไร ก็ลงมือท�างานด้วยความพร้อมเพรียงกัน ไม่ไปถ่วงเพ่ือน  

เหมอืนการออกรอบตกีอล์ฟ เมือ่ถึงเวลา T-Off ทุกคนในก๊วนต้องพร้อม ไม่มกีารมาน่ัง 
รอกัน หากมาไม่ทันท�าให้ทมีเสยีหาย วันหน้าวันหลงัก็คงเลกิคบกัน 

การท�างานเป็นทมีก็เช่นกัน อย่าให้มปัีญหาท�าให้ทมีเสยีหายเป็นอนัขาด ทุกคน 
ควรตระหนักถึงข้อน้ี อย่าไปกินแรงเอาเปรยีบกัน จะท�าให้เสยีความเป็นทีม

ผู้ที่ถูกก�าหนดให้เป็นหัวหน้าทีมต้องคอยดูความพร้อมของลูกทีมทุกคน และ 
ต้องจัดการให้เริ่มต้นตามก�าหนด หากยังขาดท่ีใครต้องจัดการแก้ไขทันที หัวหน้าทีม 
มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนทีม เหมือนกัปตันเครื่องบินที่ต้องก�าหนดความพร้อม 
ของลกูเรอืทีมงานทกุคน ท่ีส�าคัญ ตวักัปตนัเองต้องพร้อมก่อนทุกคน

นีค่อื การลงมอืท�า (D-Do) ในวงจรคณุภาพ (Quality Circle) 
4. ต้องติดตำมผล แจ้งให้ทรำบเพื่อปรับแก้แผนร่วมกันเป็นระยะๆ 
ในกระบวนการท�างานขาดเสยีไม่ได้ในการตดิตามและประเมนิผล คอื ตดิตามว่า

ทุกๆ คนในทีมออกสตาร์ตตามก�าหนดการหรือไม่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
ตามแผนดไีหม ทกุๆ ส่วนเดนิตามแผนทีก่�าหนดไว้ตัง้แต่ต้นหรอืไม่อย่างไร นีคื่อหน้าที ่
ของหัวหน้าทีมหรอืกัปตนัทีม โดยความร่วมมอืของทุกๆ คนในทีม
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การตดิตามนัน้จะต้องท�าอย่างใกล้ชดิเป็นระยะๆ โดยตลอด โดยมกีารก�าหนดหลกั 
(Milestone) ตามแผน ให้รูว่้าทุกๆ ส่วนก�าลงัขบัเคลือ่นและได้ผลลพัธ์ตามก�าหนดไหม 
มีส่วนไหนไม่ได้ตามแผน มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่ต้องขจัด และคอยส่งข่าวบอก 
ผลความก้าวหน้าถึงกันตลอดเวลา 

กัปตนัทมีและทีมงานต้องรูต้วัอยู่ตลอดเวลา ว่ามสีิง่ไม่คาดคิดหรืออปุสรรคอะไร 
ทีจ่ะท�าให้คลาดเคลือ่นจากแผนท่ีก�าหนดร่วมกัน คือ ต้องเปรียบเทียบระหว่างแผนและ 
เป้าหมายท่ีก�าหนด กับผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้เป็นระยะๆ ดงัท่ีกล่าวแล้ว หากมต้ีองบอกกันให้รู้ 
ต้องช่วยกันแก้ไข และหากแก้ไม่ได้ก็ต้องมีการปรบัแผน และบอกให้ทราบโดยทัว่กัน และ
หากมกีารเปลีย่นแปลงมากก็ต้องมกีารมาร่วมกันหาทางแก้ไขและปรบัแผนร่วมกัน

นี่คือ การติดตามประเมินผลและปรับแก้แผน (C-Check and A-Adjust)  
ในวงจรคณุภาพ (Quality Circle) รวมกันเรยีกว่า PDCA 

5. ต้องช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยร่วมกนั
เวลามีปัญหาอุปสรรคท่ีไหน เมื่อติดตามตรวจสอบได้แล้ว ทีมงานจะต้องให้ 

ความช่วยเหลอืซึง่กันและกันเพ่ือให้งานบรรลเุป้าหมายร่วมกัน ทีมงานจะต้องไม่ท้ิงกัน 
อปุมาเหมอืนนกทีบ่นิกันเป็นฝงูต้องช่วยเหลอืพยุงกนั หรอืทีมกีฬาท่ีต�าแหน่งใดเกิดเป็น 
จดุอ่อนข้ึนมา ผูท่ี้เล่นในต�าแหน่งอืน่ต้องรบีเข้าช่วย 

นีค่อื ปรชัญาส�าคญัของการท�างานเป็นทมี
6. ต้องสร้ำงควำมมีชีวิตชีวำในทีม 
ทมีงานท�างานกันไป บางครัง้เกิดความเคร่งเครยีดขึน้ หรอืสบัสนวุน่วาย หรอืท้อแท้

เบ่ือหน่าย จะต้องให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน และกัปตันทีมก็ควรพยายามหาทางสร้าง 
ความมีชวีิตชีวาให้แก่ทีมงานเป็นระยะๆ เพือ่ให้เกิดความเขา้ใจทีด่ีต่อกนั เปน็ก�าลังใจ 
ซึง่กันและกัน ท�าให้ทุกคนมชีวิีตชวีา เช่น การมกิีจกรรมนอกการท�างานร่วมกัน สงัสรรค์ 
เฮฮากันบ้าง เป็นต้น

หำกทุกคนค�ำนึงถึงหลักกำรท�ำงำนเป็นทีมตำมท่ีกล่ำวมำ 
ข้ำงต้นนี้ กำรท�ำงำนเป็นทีมก็จะเกิดขึ้น ผลก็จะเกิดพลัง มี Synergy ได้
ผลลัพธ์ คือ 1+1>2 ตำมท่ีคุณพยนต์ คุ้มร�ำไพ กล่ำวไว้ ทีมงำนที่มี
ประสิทธิภำพก็เกิดขึ้น บินไปไหนก็ไม่โดดเดี่ยว บินสูงก็จะไม่หนำว  
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โปร่งใส
อธิบำยได้ 
อย่ำงไรกช็นะ

23
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ผมเป็นคนที่ชอบท�าอะไรๆ อย่างโปร่งใส มีที่มาที่ไปชัดเจน อธิบายได้ อาจจะ

เนื่องจากว่า ผมเชื่อและศรัทธาในการท�างานเป็นทีม ความโปร่งใสเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่ท�าให้เกิดผลส�าเร็จ องค์กรที่ผมตั้งขึ้นมานานกว่า 36 ปีน้ี ถือว่าไม่ใช่เป็นของใคร 

คนใดคนหนึ่งคนเดียว เป็นของกลุ่มคนเป็นร้อย อีกหน่อยก็อาจจะขยายฐานต่อไป 

เรื่อยๆ อาจเพิ่มเป็นพัน จึงต้องคิด ต้องท�าทุกๆ อย่างให้โปร่งใส นอกจากนี้ยังวางให้มี

ระบบตรวจสอบไว้ด้วย

การทีท่�าอย่างโปร่งใสน้ี บางคนอาจมคีวามเหน็ว่า เป็นการเสยีเปรยีบในสงัคม

แบบไทยๆ ในปัจจุบันที่มีนอกมีใน แต่ผมยังเชื่อว่า ความโปร่งใสนี่แหละจะเป็นอาวุธ

ส�าคัญท่ีจะเอาชนะคนอื่นและสามารถยืนหยัดอยู่ในอาณาจักรธุรกิจของโลกใบน้ีได้ 

โดยไม่เพลี่ยงพล�้าตามกระแสสังคมและการเมืองที่พาไป 

ตั้งแต่เริ่มก่อต้ังบริษัทมา ผมรู้ตัวว่าผมไม่มีเส้น ไม่ใช่เด็กเส้น ฉะนั้นจึงท�า 

ทุกสิ่งทุกอย่าง สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยล�าแข้ง ด้วยความสามารถของตนเอง 

ท�ำโปร่งใสอย่ำงไรก็ชนะ
ผู้ร่วมจะไม่พะวงคอยสงสัย

จะเป็นทีมที่ดีมีปัจจัย
ควำมโปร่งใสนั้นเป็นคีย์ที่ส�ำคัญ
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ผมไม่เคยตกยุคตกสมัย ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับความยากล�าบากจากเส้น 

จากสาย จากเดก็ฝาก จากการเล่นพรรคเล่นพวก จากการฝ่ากระสุนปืนมาแล้วมากมาย

ก็ตาม ผมก็ยังมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ด้วยความมีสติและความพยายาม 

โชคดีที่มีคาถาประจ�าองค์กรของเรา คือ SQT  

S คือ Service คือ สิ่งท่ีต้องให้บริการลูกค้าอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยความ

กระตือรือร้น รับผิดชอบ และมีจริยธรรม 

Q คอื Quality ต้องท�างานด้วยคุณภาพทีดี่ เป็นทีพ่อใจของลกูค้า ได้มาตรฐาน 

และตรงต่อเวลา มี Stock of Knowledge และมีระบบ QA ดูแลเรื่องคุณภาพ

T คือ Teamwork ถือเป็นหัวใจที่ขาดเสียไม่ได้ในการให้บริการแบบมี 

ทีมเวิร์กที่ดี 

หากเม่ือไรที่ลูกค้าต้องการงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ก็จะต้อง 

นึกถึงเรา นั่นคือ ความภาคภูมิใจตลอดมา 

เคยมีนักการเมืองจะเอาเรื่องหน่วยงานที่จ้างเราเป็นประจ�า หาว่ามีนอกมีใน

กับเรา ผู้บริหารระดับสูงกล้าท้าให้ตรวจสอบดูข้อเสนอระหว่างเรากับคู่แข่ง ให้ไปวัด

เอาเองกับข้อสงสยั (น่าจะเรยีกว่าหาเรือ่งมากกว่า) ว่าท�าไมจงึเป็นเราทีไ่ด้งานทุกครัง้ 
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เขาก็มีค�าตอบว่า การวัดผลจากข้อเสนอก็เหมือนการสอบท่ีนักเรียน 

ท่ีเรียนเก่งก็ได้ท่ีหนึ่งตลอด ท�าไมไม่มีคนสงสัย หากเราชนะด้วยฝีมือของเราเอง 

อย่างโปร่งใสก็สามารถอธิบายได้ ยังไงๆ ก็ชนะ มีบางครั้งที่ถูกแย่งชัยชนะไป  

ท้ังๆ ท่ีเราเป็นฝ่ายชนะ ก็ไม่เป็นไร เมื่อยุคสมัยมันเปล่ียนไป เราก็ยังอยู่ยั้งยืนยง 

ด้วยฝีมือกับความโปร่งใสของเรามาจนถึงทุกวันนี้  

ปัจจุบัน เข้าใจว่า ความมืดในยุคมืดก�าลังจะผ่านไป เชื่อว่า ความโปร่งใส 

จะกลับคืนมาอีกครา เราก็จะอยู่ย้ังยืนยง และเป็นโชค คือ มีโอกาสเพราะเรา 

เตรียมตัวพร้อมมาโดยตลอด  

ในอนำคตอันใกลน้ี้ ประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในประชำคม
อำเซียนซึ่งรวม 10 ประเทศเป็นหน่ึงเดียว ควำมโปร่งใสจะต้องม ี
ในสงัคม กำรแข่งขนัข้ำมชำตก็ิจะมีควำมเข้มข้นมำกขึน้ เรำได้เตรยีมตวั
เตรียมควำมพร้อมของเรำมำเป็นระยะเวลำหน่ึงแล้ว ก็เชื่อได้ว่ำ 
เป็นโชคคือมีโอกำสกำ้วออกไปสูก่ำรให้บรกิำรในอำเซยีนได้ น่ันเพรำะ
กำรที่เรำฝึกกำรท�ำงำนอย่ำงโปร่งใส อธิบำยได้ มีที่มำที่ไป ไม่ได้เกิด
มำจำกกำรใช้เส้นสำย เป็นควำมโปร่งใสที่อย่ำงไรเรำก็ชนะ  
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“ชีวิต”
ไม่ได้มีด้ำนเดียว

24
ในชีวิตคนเรำนี้มีหลำยด้ำน
ในส่วนงำนเรำฝักใฝ่ใหได้สม
จิตกำยใจต้องหมำยให้ภิรมย์

อีกสงัคมก็ตอ้งมีแฮปปี้กัน
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ที่เขียนมาผู้อ่านอ่านแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นงานเป็นการไปเสียหมด หาเวลาว่างเว้น 
จากงานไม่มเีลยในชวิีตนีห้รอือย่างไร 

ค�าตอบก็คือ มี และต้องมีเสียด้วย เพราะจะเห็นเป็นข่าวกันอยู ่มากมาย 
 เรื่องโรคเครียด หรือความเครียดท�าให้เกิดปัญหา ท�าให้ผู้คนป่วยไข้กันมากมาย 

จึงอยากจะบอกว่า ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว คือ เอาแต่งาน และถึงแม้จะท�างาน  
ผมท�าอย่างไรจงึท�างานด้วยความสนุก ไม่เครยีดกับมนัจนเป็นเหตุให้ล้มป่วยไป

ผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในทีท่�างาน ผมท�างานอย่างมคีวามสขุได้อย่างไร 
การท�างานท่ีเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กันอย่างดี ติดต่อสื่อสารกัน 

ให้เข้าอกเข้าใจกัน เหน็อกเห็นใจกัน ช่วยเหลอืซึง่กันและกัน คือ การท�างานแบบมทีีมเวิร์ก
ทีด่ ีมกีารจดัปาร์ต้ีฉลองความส�าเรจ็ของงาน เป็นการสร้างชวิีตชวีาให้แก่ทีมงานเป็นระยะๆ 
ตามโอกาสทีอ่�านวย นีก็่เป็นการท�าให้เรามคีวามสขุแบบหน่ึง 

ท�าอย่างไรให้อยากพบปะกับทมีงานท่ีท�างานด้วยกัน ด้วยความคิดถึงกัน แทนทีจ่ะ
คอยหลบหน้าหลบตา เพราะท�างานไม่ลลุ่วง นีก็่เป็นความสขุทีทุ่กคนช่วยกันสร้างมนัขึน้มา
ได้ด้วยตนเอง

ในอกีมมุหนึง่ การท่ีเรามเีพ่ือนทีรู่ใ้จในทีท่�างานหรอืต่างท่ีท�างาน ส่งไลน์ถึงกัน นดักัน
กินข้าว นดัสงัสรรค์เป็นระยะ เช่น เดอืนละครัง้ น่ีก็มปีระโยชน์ หรอืมกีารเล่นกีฬาในกลุม่คนท่ี
ท�างานด้วยกัน และมกีารแข่งขันกับเพ่ือนต่างองค์กร นีก็่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายได้อกีทางหน่ึง 

เราต้องมคีนจดักิจกรรมเหล่าน้ีและเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หลายเหล่าน้ีมากข้ึน  
โดยส่วนตัวของผม การกีฬาและการคบหาเพ่ือนฝูงต่างที่ท�างานเป็นกิจกรรม 

ท่ีผมขาดไม่ได้ เมื่อสมัยยังหนุ่มๆ ก็นัดเล่นเทนนิสกันหลังเลิกงาน ตอนเย็นๆ หรือเช้ามืด  
เมือ่ก่อนตอนอยู่บ้านลาดพร้าวก็มคีอร์ตเทนนสิท่ีซอยลาดพร้าว 101 ท่ีเล่นกันอยู่เป็นประจ�า
ทั้งคนในและคนนอกกลุ่ม ต่อมาก็มาเล่นกอล์ฟ เล่นกับเพ่ือนๆ ท่ีท�างานเดียวกันและ 
ต่างท่ีท�างานอยู่เป็นประจ�าทุกอาทิตย์ ขาดไม่ได้ วันปกตธิรรมดา ผมอาจต่ืนแต่เช้าตรูไ่ปเดิน 
เล่นกอล์ฟตวัคนเดียว บางทีก็ได้เพ่ือนทีไ่ปเดินเล่นแบบเดียวกัน ซึง่เป็นถึงรฐัมนตรก็ีมี  

กล่าวได้เลยว่า การเล่นกอล์ฟนี่เป็นงานอดิเรกที่ท�าให้ผมเหมือนอยู่อีกโลกหน่ึง 
ท่ีมีสีเขียว มีแสงแดด มีเพ่ือน มีลูกกอล์ฟให้ตี มีสนามให้เดินเล่น ท�าให้ผมมีความสุข 
และแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แฮปปี้ๆ อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

อยำกให้ทุกคนเอำผมเป็นแบบอย่ำงจะได้แฮปปี้ๆ และสำมำรถ
ท�ำงำนอยู่ด้วยกันนำนๆ  



ทัศนคติ
คิดดี คิดบวก

25
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ทัศนคติที่ดีที่คิดบวก
น�ำผนวกเป็นแนวทำงสว่ำงจิต

หำกน�ำใช้มีแต่ดีมีแต่มิตร
จะสมคิดจะสมหมำยในทั้งปวง

คงเคยได้ยินค�าว่า “ทัศนคติ” กันจนเคยชินคุ้นหู ในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า  
Attitude ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความคิด การแสดงออก ปฏิกิริยาตอบสนองด้วย
พฤตกิรรมอย่างเดยีวเดิมๆ ซ�า้ๆ เหมอืนๆ กันโดยตลอด มท้ัีงทีเ่ป็นส่วนตวัของแต่ละคน  
ของหมู่คณะ ตลอดจนถึงของสังคม เช่น มีคนพูดถึงทัศนคติของคนนั้นคนนี้ ของคน
ชาตินั้นชาตินี้ หรือของคนเผ่านั้นเผ่านี้ เป็นต้น

เรื่องทัศนคติเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง ผู้ที่มีทัศนคติที่ดี ก็จะคิดดี คิดบวก มีแนวโน้ม
ท่ีจะท�าการสิ่งใดก็จะประสบความส�าเร็จเจริญรุ่งเรืองได้ ในทางตรงกันข้ามหากมี
ทัศนคติที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ก็อาจน�าไปสู่การท�าการสิ่งใดก็ผิดๆ พลาดๆ ไม่ส�าเร็จ มีแต่
ความล้มเหลว สงัคมใดมทีศันคติทีดี่ สงัคมน้ันก็จะเจรญิ ทัศนคตเิป็นตวัชีน้�าท่ีส�าคญัย่ิง

ในตอนที่ 1 น้ีขอพูดถึงทัศนคติท่ีดีที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาเทศน ์
ให้พวกเราชาวกลุ่มทีมฟังเมื่อวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2551 ท่านเทศน์เร่ืองทัศนคติท่ีด ี
ที่เราควรมีไว้กับตัวทุกๆ คน 5 ประกำร คือ

1. คิดดี คิดเป็นบวก 
2. คิดถึงที่เป็นโชค แม้จะอยู่ในช่วงเครำะห์ไม่ดี
3. มีควำมพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 
4. รู้จักให้อภัย
5. กำรปล่อยวำง

1. คิดดี คิดบวก คือ การคิดในทางสร้างสรรค์ คิดไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
หากมีความคิดอย่างนี้แล้วก็จะเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้คิดและท�าอย่าง
สร้างสรรค์ต่อยอดได้ 

คิดดี คิดบวกส�าคัญยิ่งต่อการท�างานต่างๆ      
ก่อนอื่นต้องมีทัศนคติที่ดีและเป็นบวกต่อตนเองและต่อองค์กร 
ต้องมีทัศนคติเป็นบวกต่อผู ้ร่วมงาน แล้วจึงจะมองเห็นความส�าคัญหรือ 

ความเก่งของเขา ท่ีจริงทุกคนจะมีท้ังบวกและลบ หากมองแต่ลบจะท�าการอะไร 
ร่วมกันก็ไม่ได้หรือไม่ส�าเร็จ การท�างานเป็นทีมก็เกิดไม่ได้ 
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หากมองงานที่ตนเองได้รับมอบหมายในแง่บวกก็จะมีก�าลังใจท�างาน ท�างาน
ด้วยความเอาใจใส่ ได้ความรู้ประสบการณ์จากการท�างาน งานก็จะออกมาดี 

การมองลูกค้าก็เช่นกัน หากมองในเชิงบวกก็ท�าให้เราเต็มใจท�างานให้ ม ี
ความสนใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือพึงพอใจ ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะเป็นไปด้วยดี 

มีกรณีตัวอย่างมากมายท่ีเราสนิทสนมและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
ท่ีเข้มงวด เนื่องจากเราบริการและท�างานด้วยความตั้งใจจนได้รับความไว้วางใจ 
อย่างมาก ยกย่องเรา และให้งานเราท�าตลอดมา ซึ่งเป็นผลเนื่องจากทัศนคติเป็นบวก
ต่อการให้บริการเขา

จึงขอให้เราเริ่มต้นด้วยทัศนคติในทางดีหรือในเชิงบวก แล้วทุกส่ิงทุกอย่าง 
รอบตัวเราก็จะสวยงามและดีขึ้น

อีกตัวอย่างเช่น การเปิดประชาคมอาเซียนก็มีคนเขาพูดกันทั้งในแง่บวก 
และแง่ลบ หากมองในแง่ลบเช่นสมาคมวิชาชพีบางแห่ง ก็พยายามหาทางสร้างกลไก 
กฎเกณฑ์มาปกป้อง แทนท่ีจะคิดดี คิดบวก คิดหาทางท่ีจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ 
ออกไปสู่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 

เคยมีการอภิปรายเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนแล้วไทยจะได้ประโยชน ์
หรือเสียประโยชน์ มีผู้อภิปรายท่านหน่ึงกล่าวว่า มันเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับ 
คนที่มีความพร้อม 

นั่นหมายถึงว่า หากเรามองทางบวกก็จะเห็นเป็นโอกาส เราก็เตรียมตัว
ของเราให้พร้อมแต่เน่ินๆ เมื่อพร้อมและโอกาสมาก็กลายเป็นโชค (โชค=โอกาส+ 
การเตรียมพร้อม) หรือการมองคนในแง่ดีแง่บวกก็เช่นกัน ก็จะเห็นศักยภาพของเขา 
ที่จะส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดต่อไป 

2. คิดถึงที่เป็นโชค แม้จะอยู่ในช่วงเครำะห์ไม่ดี
ทุกคนจะมีชีวิตบางช่วงท่ียากล�าบาก ท�าให้เรานึกไปว่า เป็นช่วงท่ีประสบ

เคราะห์ร้าย แต่หากมองในมุมกลับ ก็อาจจะเห็นโอกาสและโชคในยามน้ันได้  
ดังที่ชอบพูดกันว่า ในยามวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่ด้วย 

ตัวอย่างที่ผมเองถือว่า มีโชคท่ีเผชิญวิกฤตในชีวิตการท�างาน จึงได้มาก่อต้ัง
บริษัททีมฯ ขึ้นจนทุกวันนี้ หากชีวิตราบรื่น ทุกอย่างลงตัว ก็คงไม่มีวันนี้

หรือบางคนอาจจะคิดว่า โชคไม่ดีถูกก�าหนดให้ท�างานโครงการท่ียาก งบต�่า 
และผู้ว่าจ้างยาก ควรคิดว่านั่นเป็นโชคท่ีได้มีโอกาสแสดงฝีมือเต็มที่ หากไม่ขาดทุน
ก็เป็นก�าไรแล้ว และควรถือว่าเป็นโชคดีที่ได้เรียนรู้เพ่ือเป็นประสบการณ์ หากท�ากับ
ผู้ว่าจ้างรายนี้ได้ ก็ท�างานอะไรกับใครก็ได้ทั้งนั้น เป็นต้น
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ในวารสารทีมสมัพันธ์ ฉบบัเดือน ม.ค.-ม.ีค. พ.ศ. 2552 หัวเรือ่ง “เตมิก�ำลงัใจ 
รับปีใหม่” ก็มีเรื่องคิดบวก คิดโชคบนคราวเคราะห์ โดยท่าน ว. วชิรเมธี ท่ีได ้
ยกตัวอย่างไว้หลายด้าน ให้ลองย้อนกลับไปอ่านดู แล้วจะเข้าใจและรู้ว่า ที่จริงอะไร
ต่อมิอะไรอยู่ที่ทัศนคติของเราเองทั้งนั้น

3. มีควำมพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
ทัศนคติเรื่องน้ีส�าคัญมาก ส่วนใหญ่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ เกิดจากการ 

เปรยีบเทียบกับผูอ้ืน่หรอืท่ีอืน่ เช่น เงนิเดอืน ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน เรือ่งผลประโยชน์ต่างๆ
บางครั้งความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ก็น�าไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย 
บางคนใช้เป็นตัวตัดสินท�าให้ทัศนคติเรื่องอื่นๆ เปลี่ยนไปหมด 
เช่น ทัศนคติมองเป็นบวกกลับเปลี่ยนไปเป็นลบทันที อาจเป็นเหตุท�าให้ 

เปลี่ยนงาน ทิ้งโอกาสที่ดีในอนาคตข้างหน้าไปอย่างน่าเสียดาย หากพอใจใน 
สิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นมากนัก เราก็จะมีความสุขดีแล้ว 

ฉะน้ัน การพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ระดับหน่ึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้เรา
อดทน ไม่ท้อใจ ไม่น�าตนเองไปเปรียบเทียบจนท�าให้เกิดความน้อยเน้ือต�่าใจ ท�าให้
ทุกๆ อย่างที่ดีอยู่เสียไปหมดก็ได้

บางท่านอาจโต้แย้งว่า หากทุกคนพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ก็จะไม่เกิดความ
ทะเยอทะยานท่ีจะท�ากิจการต่างๆ ให้ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น อยากจะขอชี้แจงว่า ไม่ใช่  
มันคนละเรื่องกัน 

การท�ากิจการให้เจริญก้าวหน้านั้นมันเป็นเรื่องของภาระหน้าท่ีที่ผู ้บริหาร 
จะต้องท�า การบรหิารกิจการท่ีตนเองรบัผดิชอบอยู่ให้เจริญ มัง่คัง่ บางคร้ังกิจการน้ันๆ 
ไม่ใช่ตนเป็นเจ้าของทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กิจการของกลุ่มทีม 

พวกเรารวมตัวกันท�าก็เพราะมีความพอใจในสิ่งท่ีเรามีอยู่หรือได้รับ เราพอใจ 
ที่จะท�าให้องค์กรของเราเจริญ ส่วนผู้ที่แยกออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนนั่นแหละ คือ 
ผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

คนท่ีมีหลายบ้านก็เช่นเดียวกัน คือ ผู ้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ จริงไหม  
บางครั้งความไม่พอใจนี่เองก็สร้างความเดือดร้อนมาถึงตัวเองได้

4. รู้จักให้อภัย 
5. กำรปล่อยวำง 

ใครมีทัศนคติ 5 ประกำรน้ีอยู่กับตัว ชีวิตจะมีแต่ควำมสุข  
ควำมเจริญกำ้วหน้ำ ท้ัง 5 ประกำรน้ีสำมำรถน�ำไปใช้กับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเอง กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ วำงใจได้  
และกำรท�ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงดียิ่ง  



ทัศนคติที่ไม่ดี
6 ประกำร

26
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เคยอ่านบทความที่เขียนในหนังสือพิมพ์เก่ียวกับทัศนคติและ/หรือนิสัยท่ีไม่ดี  
6 ประการ ทีค่วรหลกีเลีย่ง จงึใคร่ขอน�ามาเผยแพร่ เพ่ือให้ทุกท่านทราบและหลกีเลีย่ง 
อย่าให้มี อย่าให้เกิดกับตัว ดังนี้

1. ไม่คิดเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น
2. ไม่ยอมรับผิด
3. เชื่อโชคชะตำมำกเกินไป 
4. ต้องสมบูรณ์แบบจริงๆ
5. ไม่เชื่อมั่นควำมสำมำรถตนเอง
6. มักคิดเข้ำข้ำงตนเองเสมอ
พิจารณาดูแล้วทั้ง 6 ประการนี้ ไม่ดีเลยจริงๆ หรือพวกเราคิดว่าอย่างไร  

เห็นด้วยไหม

1. ไม่คิดเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น
เมื่อเรว็ๆ นีไ้ด้รบัขา่วสารทีส่่งมาทางอีเมลเรือ่งมุมมองของคนตา่งชาตเิกีย่วกบั

ลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของคนไทย มีอยู่ข้อหนึ่งคือ ทัศนคติของคนไทยที่...
  ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  ยึดติดกับการท�างานรูปแบบเดิมๆ
  การเปลีย่นแปลงวิธีการใหม่ๆ มกัถูกมองว่าเป็นการสร้างความร�าคาญ

ใจและรบกวนพวกเขาเสมอ 
ขอให้ผู ้อ่านช่วยกันพิจารณามุมมองที่ต่างชาติมองชาวไทยข้อน้ีด้วยใจ 

เป็นธรรม ไม่เข้าข้างตนเอง  
การท่ีหมายถึงคนไทยทั้งหมดก็อาจจะไม่ถูกนัก แต่หากหมายถึงคนไทย 

ส่วนใหญ่ก็มีความเป็นจริงอยู่ 
ผมเองก็เจอมาแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ที่ท�างานมาในฐานะผู้บริหาร 

สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตก็คือ เรื่องนี้แหละ 

ทัศนคติที่ไม่ดีที่ไม่ควร
ใหใคร่ครวญอย่ำน�ำใช้ให้อับเฉำ

ต้องหลีกเลี่ยงไตร่ตรองอย่ำลองเอำ
ติดตัวเรำจะเขลำไปไม่เจริญ
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โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับมุมมองนี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเห็นที่ว ่า  
การเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆ เป็นการสร้างความร�าคาญใจและรบกวนการท�างาน
ตามแบบที่เขาท�าอยู่ตามความคิดของเขานั่นเอง แต่อาจไม่ถึงกับไม่คิดเปลี่ยนแปลง
ตนเองเสียทีเดียว   

การไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนั้น หมายถึง เขารู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู ่
เป็นอยู่ไม่ดี แต่ไม่แยแสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่รู้จักค�าว่า Change 
เลย อาจจะเกิดจากทัศนคติ ความคิด ความกลัว ความเกียจคร้าน ความโง่เขลา 
เบาปัญญา รู้ว่าไม่ดีไม่เจริญ แต่ก็ยังทู่ซี้เป็นทู่ซี้อยู่กับมันไป 

คนที่รักความเจริญจะต้องคิดถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะ
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง และที่ส�าคัญคือ ตัวเราเอง อะไรไม่ดีก็ต้องคิดเปลี่ยน  

ผมเคยไปอบรมผู้น�าที่สถาบันคานาอาน จึงได้รู้และเข้าใจว่าท�าไมประเทศ
เกาหลีใต้จึงเจริญรุดหน้ามากมายอย่างที่เห็นกันอยู่ ท่ีสถาบันคานาอานเขาอบรม 
การเสริมสร้างจิตวิญญาณให้ต่อสู ้ ไม่ย่อท้อ จะต้องให้คิดถึงค�าว่า “เราท�าได้  
(Can do)” อยู่ตลอดเวลา พูดถึงการที่เราต้องเปลี่ยนแปลง (Change) ต้องท�าได้  
และส่ิงแรกคือ ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเอง (Change myself first) เปลี่ยนแปลงทันที 
(Change now) และเปลี่ยนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก (Change easy things first)  

การไม่คิดเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเหมือนการคิดฆ่าตัวตาย เหมือนกบที่อยู่ใน
หม้อต้มน�า้ท่ีค่อยๆ ร้อนข้ึนๆ แล้วยังไม่หาทางหนอีอกจากหม้อนัน้ เหมอืนหนูในหนงัสือ 
Who Moved My Cheese? ที่ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ยอมหา Cheese ก้อนใหม่ที่อื่น ในขณะที่ 
Cheese ที่ตนเองกินอยู่อย่างสุขสบายก็ค่อยๆ ร่อยหรอลง

การเปลี่ยนแปลง (Change) จึงเป็นสิ่งส�าคัญมากๆ กับชีวิตและการงาน

2. ไม่ยอมรับผิด
ทุกคนมีโอกาสท�าผิดกันได้ แต่คนฉลาดจะเรียนรู้สิ่งท่ีตนเองท�าผิดท�าพลาด

แล้วน�ามาแก้ไข บอกกับตัวเองว่า เราจะไม่ท�าผิดซ�้าเป็นคร้ังที่สองในส่ิงที่เคยผิด 
มาแล้ว นั่นคือ คนฉลาดเขาคิดกัน คนที่ผิดแล้วไม่ยอมรับผิด ศาลยังไม่ยอมลดโทษ
ให้เลย เป็นคนดื้อแพ่ง คนอย่างนี้ไม่มีใครเขาคบด้วย 

เมือ่คนเราท�าผดิแล้วยอมรบัผดิ รูจ้กัพูดค�าว่า “ขอโทษ” กอ็าจได้รบัการลดโทษ  
หรือหากไม่ถึงขั้นร้ายแรงก็อาจให้อภัยกันได้ คนท�าผิดแล้วยอมรับผิดก็จะน�าไปสู่ 
การแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ผิดซ�้าๆ อีก 

คนท�าผิดไม่ยอมรับ จะโทษโน่นโทษนี่ แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลย 
คนฉลาดท่ีรู้จักคิด หากเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นมา จะต้ังสติวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 

ด้วยความเป็นธรรม โดยมองที่ตัวเราเองก่อนว่าเป็นเพราะเราหรือไม่ อย่างไร 
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ผู้ที่เป็นผู ้น�า เมื่อลูกน้องท�าผิดท�าพลาด ผู ้น�าจะเป็นผู ้ออกมาแอ่นอกรับ 
อย่างกล้าหาญ นั่นคือ ผู้รับผิดชอบหรือความรับผิดชอบของผู้น�า ไม่ใช่ด่าแต่ลูกน้อง  
ไม่ยอมรับว่า ตนเองก็มีส่วนร่วมผิดด้วย อย่างนี้ก็ไม่มีใครเขาอยากท�างานด้วย

ท�างานด้วยกันก็ต้องร่วมกัน ต้องช่วยเหลอืซึง่กันและกัน เมือ่เกิดความผดิพลาด
ขึน้มา ก็ต้องช่วยกันรบัผดิ ช่วยกันแก้ไข แบบน้ีถึงจะซือ้ใจกันได้ ไม่ควรคิดว่าธุระไม่ใช่ 
นิ่งดูดาย อย่างนี้ก็คบกันไม่ได้นาน

เป็นลูกน้อง เมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นจากเราหรือเราพบ เราเห็น ก็ต้อง
กุลีกุจอจดัการแก้ไข รายงานผูร้บัผดิชอบเพ่ือแก้ไข ไม่ใช่กลวัจะถกูหาว่าเป็นคนท�าผดิ  
เพิกเฉย หรือปกปิด ก็อาจจะท�าให้เกิดความเสียหายใหญ่โตมากข้ึน อย่างไรก็เป็นภัย
มาถึงตัวเราเอง 

การท�าผดิแล้วยอมรบัผดิถอืเป็นความกล้าหาญทีน่่ายกย่อง น่าเอาเป็นแบบอย่าง 
การท�าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีอีกประการหนึ่ง

3. เชื่อโชคชะตำมำกเกินไป 
ตรงกนัข้ามกับท่ีผมเขยีนในเรือ่ง “โชคคอืการเตรยีมตัวพร้อม+โอกาส” อย่างส้ินเชงิ 
คนท่ีเชื่อแต่โชคชะตา คอยแต่จะหาหมอดู ดูดวง ผูกดวง เชื่อผีสางเทวดา  

เป็นพวกงมงาย งอมืองอเท้า คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ รอแต่ให้ดวงชะตาพาไป 
ทุกสังคมทุกศาสนาไม่เคยสอนให้คนเชื่อโชคชะตามากจนได้แต่น่ังรอฟ้าดินเมตตา  
หรือคิดว่าที่ตนเองเกิดมามีสภาพฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะฟ้าลิขิต 

หากคดิวิเคราะห์ให้ดีอย่างมเีหตุมผีล ก็จะมองได้ว่าทกุอย่างทีเ่ป็นมาเป็นไปนัน้ 
มีอิทธิพลจากตัวเรา จากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด จากผู้อ่ืน และจากสังคมและส่ิงแวดล้อม  
หากอิทธิพลของโชคชะตามีจริงก็มีส่วนน้อยนิด ไม่มีอิทธิพลถึงขนาดท�าให้เรา 
เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ได้เลย

หากใครอ่านเรื่องนี้และรู้จักผมดีจะรู้ว่า ผมไม่เคยเชื่อเรื่องโชคชะตาเลย 
แต่ผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรม 
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กรรมนั้นคือการกระท�า เมื่อเราท�ากรรมอะไรไป ก็จะมีผลตามมา หรือผู้อื่น 
ที่มีอิทธิพลถึงเราท�าก็อาจจะมากระทบถึงเรา 

อธิบายแบบวิทยาศาสตร์ก็คือ Action ใดๆ ก็จะมี Reaction เกิดแรงสะท้อน 
หรือแรงต้าน หรือแรงกระทบ มี Cause ก็ต้องมี Effect มันเป็นเรื่องของเหตุและผล 

บางคนไปหาหมอดูชี้ว่า เป็นเพราะผลกรรมแต่ปางก่อน ไปเชื่อเขาเป็นตุ 
เป็นตะ เขาจะไปรู้ถึงปางก่อนของเราได้อย่างไรกัน เมื่อวานเรากินอะไรมา ให้เขาทาย 
ยังทายไม่ถูกเลย 

บางทีเราฟังแต่ข่าวว่าผู้มีอ�านาจหรือเจ้าสัวรายโน้นรายนี้เชื่อหมอดู ไปดูที่โน่น
ที่น่ี เราไม่รู้ภูมิหลังของเขาว่าเขาไปท�าไม เพราะอะไร แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้หลับหู
หลับตาเชื่อหรอก เขาอาจจะสร้างภาพ หรือเขาคิดมาดีแล้ว อยากจะขอเป็นก�าลังใจ
เท่านั้น   

เชื่อว่า ผู้ท่ีเจริญแล้ว ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เชื่อหรือให้น�้าหนักกับเรื่องโชคชะตา 
ฟ้าลิขิตมากเกินไปเลย

4. ต้องสมบูรณ์แบบจริงๆ
ข ้อน้ีพวกเราพวกนักวิชาการจะเป ็นกันมาก อย ่างที่ เขาเรียกกันว ่า  

Perfectionist เรื่องทัศนคติหรือนิสัยแบบน้ีจะตรงกันข้ามกับเรื่องที่เขียนไปแล้ว  
เช่น เรื่องโอกาสเหมือนไอศกรีม กินไม่ทันก็ละลายหมด หรือเร่ืองโชคเท่ากับ 
การเตรียมพร้อม+โอกาส 

ผมพูดเสมอว่า ทุกอย่างท่ีเราคิดจะตัดสินใจจะอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
ที่เราได้มาหรือมีอยู่ส่วนหนึ่ง อาศัยประสบการณ์ส่วนหนึ่ง และอาศัยสมมติฐาน 
หรือที่เราคาดคะเน (พวก Perfectionist ชอบเรียกว่าเดาเอา) อีกส่วนหนึ่ง จะมาก 
จะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่อง 

แต่เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องตัดสินใจ บางครั้งอาจต้องตัดสินใจลงมือท�าไปก่อน  
แล ้วไปปรับแก ้หรือไปสัง เกตเ พ่ิมเติมในระหว ่างท�า กันไป ซึ่ งพวกท่ีต ้อง 
สมบูรณ์แบบจริงๆ จะไม่กล้าท�า จะรอจนกว่าทุกอย่างแน่ชัดเสียก่อนจึงลงมือ ซึ่งก็ช้า
เกินไปแล้ว โอกาสไม่รอเรานานถึงขนาดนั้น คนอื่นเขาจัดการไปเสียก่อนแล้ว 

ตัวอย่างเช่น การวางแผน พวกสมบูรณ์แบบก็จะคิดไม่เป็น วางแผนไม่เป็น  
เพราะจะคอยแต่คิดว่าวางไม่ได้ ไม่ถูก วางไปก็ผิด ไม่เป็นไปตามน้ัน รอจนถึง 
ชาติหน้าตอนบ่ายๆ ค่อยขยับท�าอะไรต่อได้   
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เราจะพบพวกท่ีคิดแบบน้ีอยู่เสมอๆ รวมทั้งในหมู่พวกเราเอง บางคนก็เป็น 
ผู ้บริหารในกลุ่มของเราด้วย อย่ามัวท�าตัวเป็นคนสมบูรณ์แบบจริงๆ ไม่ทันกิน 
กับเขาหรอก แต่ก็ไม่ใช่ว ่ายุให้มั่วนะ ต้องคิดต้องคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล  
ต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวัง พร้อมก้าวเดินไปและคอยหาข้อมูลที่ยังขาดมาเติม 
ให้มันชัดขึ้นในระหว่างเดินไปจะดีกว่า 

5. ไม่เชื่อมั่นควำมสำมำรถของตนเอง
เรื่องนี้ก็ตรงกันข้ามกับเรื่อง “ทัศนคติ คิดดี คิดบวก” 
คนท่ีไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ไม่เชื่อว่าตนเองสามารถท�าอะไร

ได้ จะคิดจะมองอะไรต่ออะไรในแง่ลบอยู่ตลอดเวลา ฝันก็จะมีแต่ฝันร้าย จะท�าอะไร
ก็กลัวผิดกลัวไม่ดีไปเสียหมด อาจจะเป็นคนที่คิดจะท�าอะไรก็ต้องสมบูรณ์แบบจริงๆ 
และคิดว่า ตนเองท�าไม่ได้ ตรงกันข้ามกับการมีจิตวิญญาณแบบ “ท�ำได้ Can do” 
ต้องคิดว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ต้องคิดว่าเราท�าได้และลงมือท�าจริงๆ ค่อยท�าไป 
แก้ไป ท�าจากของง่ายไปหาของยาก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 

เวลาขาดความมั่นใจท�าอะไรก็ไม่ส�าเร็จ จึงควรปรับทัศนคติและมุมมองด้านนี้ 
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเองให้เกิดขึ้น 

6. มักคิดเข้ำข้ำงตนเองเสมอ
การคิดเข้าข้างตนเองในมุมมองน้ีคือมองว่าตัวเองถูกตลอดเวลา ไม่พิจารณา

บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง มองแต่ตนเองเป็นท่ีตั้ง ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คอยคิด 
คอยปัดแต่ว่าเป็นความผิดของคนอื่น จนตนเองไม่รู้ตัว ไม่เคยหันมามองดูตนเองเลย 

ผมเคยมีเพ่ือนท่ีมีลักษณะเช่นน้ี เคยฟังเรื่องราวท่ีเขาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ 
มีแต่เป็นความผิดของคนอื่น ชอบพูดว่าเขาถูกกลั่นแกล้ง ถูกรังแก เขาเป็นฝ่ายถูก  
บางครั้งผู้อื่นให้ความเห็นเพื่อให้เขาพิจารณา แต่ก็ไม่ยอมรับฟัง เข้าข้างตนเองว่าถูก
ตลอดเวลา ชีวิตการงานจึงไม่ก้าวหน้า 

คนท่ีคดิเข้าข้างตนเองแบบนีจ้ะเป็นพวกท่ีมอีตัตาสูง เป็นพวกท่ีเชือ่ในโชคชะตา
มาก บางครั้งก็เชื่อว่าเป็นกรรมแต่ปางก่อน ชอบกล่าวโทษโน่นโทษนี่ แต่ไม่เคยโทษ
ตนเองเลย ก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้ที่มีทัศนคติแบบนี้ 

หวังว่ำบทควำมบทนี้จะเป็นกำรเตือนใจ หำกใครมีลักษณะ
แบบข้อใดข้อหน่ึงก็ตอ้งรีบแก้ไขเสีย หำกเรำได้คนท่ีมีนิสัยแบบน้ี 
มำเป็นผู้บริหำรหรือเป็นเจ้ำนำยของเรำ ก็มีแตพ่ังกับพังลูกเดียว 
จริงไหม  
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ปรัชญำกำรด�ำเนินชีวิต

ของคนในประเทศที่พัฒนำแล้ว   
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ผมเคยได้รับเรื่องเหล่านี้จากอีเมลท่ีส ่งมาจากใครไม่ทราบ ในหัวเรื่อง  
“เสียงสะท้อน เพื่อก่อให้เกิดกำรปฏิรูปประเทศไทย”  มีข้อความดังต่อไปนี้

ความแตกต่างระหว่างประเทศทีพั่ฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนา ไม่ได้ขึน้อยู่กับ 
1. การไม่เคยเสียเอกราชให้ใคร เพราะสามารถดูจากญ่ีปุ่นและเยอรมนีท่ีเคย 

เสยีเอกราชเมือ่สงครามโลกครัง้ทีส่องก็กลบัมาย่ิงใหญ่ได้ในเศรษฐกิจโลก
2. ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความเก่าแก่ทางอารยธรรมของประเทศน้ันๆ ดูตวัอย่างอยิีปต์

และอนิเดยี ท่ีมอีารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ก็ยังเป็นประเทศทีย่ากจนอยู่ดี
3. ไม่ได้อยู่ท่ีความแตกต่างทางทรัพยากรในประเทศ ดูอย่างญ่ีปุ่นที่มีพ้ืนที่

เกษตรกรรมน้อย พ้ืนท่ีกว่า 80% เป็นภูเขา แต่เป็นประเทศท่ีส่งออกอาหารและสนิค้าเกษตร
ท่ีส�าคญัของโลก หรอืสวิตเซอร์แลนด์ทีม่อีากาศหนาวจดัจงึท�าการเกษตรได้เพียง 4 เดอืน 
ต่อปี ไม่มกีารท�าไร่โกโก้เลย แต่กลบัเป็นผูส่้งออกชอ็กโกแลตรายใหญ่ของโลก

4. สีผิวเผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่เหตุผล เพราะแรงงานข้ีเกียจในประเทศของตนย้ายไป 
ท�ามาหากินในประเทศทีเ่จรญิแล้ว กลบัเป็นแรงงานทีข่ยันด้วยซ�า้ไป

แล้วเขาก็ให้เหตผุลว่า ความแตกต่าง คอื ทัศนคตทีิฝั่งรากลกึมานานปี ผ่านการ 
ศึกษาและการปลูกฝังทางความคิด และจากการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมของคน 
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ด�าเนินชวิีตบนหลกัปรชัญา อนัได้แก่

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกันนั้นไฉน
ใช่อื่นใดคือทัศนคติที่หล่อหลอม 

ปรัชญำชีวิตที่สังคมนิยมยอม           
  รับกันพร้อมปฏิบัติสืบถัดมำ
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1. ใช้จรยิธรรมน�ำทำงชวีติ (Ethics as the basic principle)
2. ซือ่สตัย์ (Integrity)
3. รกัในงำน (Work loving)
4. รบัผิดชอบในหน้ำท่ี (Responsibility)
5. จิตใจมุ่งม่ันสูค่วำมเป็นท่ีหน่ึง (Will for super actions)
6. เคำรพต่อกฎระเบยีบ (Respect for the law and rules)
7. เคำรพต่อสทิธขิองผู้อ่ืน (Respect for the rights 
 of other citizens) 
8. ตรงต่อเวลำ (Punctuality)  
9. ออมและสนใจในกำรลงทุน (Saving and investment)
ผมเห็นดว้ยกับบทความทีส่่งมาน้ีในระดบัหนึง่ และมนัก็ไม่ใช่เรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ 

ท่ีจะอบรมฝึกฝนปลกูฝังให้พวกเราด�าเนนิชวิีตโดยยึดถือแนวทางปรชัญาดงักล่าว หนังสอื
เล่มน้ีได้พยายามเน้นเรือ่งดังกล่าว เพ่ือให้ผูอ่้านน�าไปตรกึตรองแล้วเปลีย่นแปลง 

1. ใช้จรยิธรรมน�ำทำงชวีติ (Ethics as the basic principle)
หากยังจ�ากันได ้ มีที่ปรึกษาทางภาษีชื่อดังคนหน่ึงออกมาชี้แจงกับผู้ส่ือข่าว 

แทนเจ้าของเรือ่ง แล้วถูกผูส้ือ่ข่าวซกัถามว่าอย่างน้ีไม่ผดิจรยิธรรมหรอื เขาตอบว่าเขาไม่ได้
รบัมอบหมายมาพูดถึงเรือ่งจรยิธรรม ฟังเรือ่งนีแ้ล้วเศร้าใจมาก คนทีพู่ดนัน้เคยเป็นรฐัมนตรี 
และผูท้ีเ่ขาออกมาพูดแทนเป็นถึงนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย

อีกครั้งเคยได้ยินนักการเมืองรายหนึ่งพูดว่า กฎหมายคือจริยธรรม หากไม่ท�า 
ผดิกฎหมายก็หมายถึงไม่ผดิจรยิธรรม 

นีแ่หละคอื ปรชัญาของผูน้�าในประเทศด้อยพัฒนาจรงิๆ 
จริยธรรม คือ แนวทางการประพฤติปฏิบัติของคนดีที่ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว  

มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ มเีมตตากรณุา เป็นผูท่ี้มสีติปัญญา รูส้กึตวัอยู่เสมอ ไม่ประมาท เป็น
ผูใ้ฝ่หาความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพี สามารถเป็นแกนหรอืฐานให้แก่สงัคมได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของเรา ได้พยายามปลูกฝังเรื่องน้ีกันอย่างมาก  
ในค่านิยมของกลุม่ทีมก็เน้นเรือ่งจรยิธรรม อนัเป็นส่วนหน่ึงของการให้บรกิาร 
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ในฐานะมอือาชพี คอื การเอาความรู ้ประสบการณ์ มาประกอบวชิาชพี เช่นเดยีวกับ
ผูป้ระกอบวิชาชพีแพทย์ นกักฎหมาย นักบญัช ีนกัการเงิน นักหนังสอืพิมพ์ ฯลฯ เรารอบรู้
ในสิง่ท่ีผูม้าใช้บรกิารเราไม่รู ้หากไม่มจีรรยาบรรณก�ากับวิชาชพีก็จะไม่มผีูใ้ห้ความเชือ่ถือ 

เรื่องการประกอบวิชาชีพน้ันความเชื่อถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ีสุด จึงเชื่อว่าพวกเรา 
ทุกคนต้องมข้ีอนีอ้ยู่ในใจอยู่แล้ว

เราด�าเนินธุรกิจของเราโดยค�านึงถึงจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม นอกเหนอืจากการท�าก�าไร เรามกีารประกอบกิจกรรมเพ่ือสงัคมอยู่เป็นประจ�า
สม�า่เสมอ 

2. ซือ่สตัย์ (Integrity) เขยีนไว้แล้วในเรือ่ง “รกัจรงิต้องรูภ้ำระหน้ำท่ีและ
ซือ่สตัย์” 

ความซื่อสัตย์ (Honesty) คือ ความตรงไปตรงมา จริงจัง จริงใจ ไม่กล่าวเท็จ  
หลอกลวง ลักขโมยหรอืเพิกเฉยต่อการกระท�าดงักล่าวของผูอ้ืน่ เรือ่งนีพ้วกเราประพฤติ
ปฏิบัติกันอยู่แล้ว ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐานถึงจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
ท่ีเราให้บรกิาร  
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3. รกัในงำน (Work Loving)  หากไม่มคีวามรกัในงานทีท่�า แนะน�าว่าไปเปลีย่น 
อาชพีอืน่จะดกีว่า ท�าการงานอะไรต้องมใีจรกั ทุ่มเทให้เตม็ท่ี มคีวามภาคภูมใิจในงานท่ีท�า  

4. รบัผิดชอบในหน้ำที ่ (Responsibility) ก็อยู่ในเรือ่ง “รกัจรงิต้องรูภ้าระ
หน้าทีแ่ละซือ่สตัย์” แล้ว 

ความรบัผดิชอบในหน้าทีก็่เป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีพ่ยายามปลกูฝังให้แก่คนในกลุม่ทีม 
เป็นค�าหน่ึงทีก่�าหนดอยู่ในค่านิยมของเรา ทีใ่ช้ค�าว่า Accountability แทนในความหมาย
เดยีวกัน

5. จิตใจมุ่งม่ันสู่ควำมเป็นที่หน่ึง (Will for super actions) ก็เป็น 
อีกบทความหนึ่งในเล่มนี้ การม ีWill for super actions น้ัน ต้องคดิตลอดเวลาว่า ผลงาน
วันนีจ้ะต้องดีกว่าวันท่ีผ่านๆ มา ลกูค้ามกัมคีวามต้องการสิง่ใหม่ๆ เพ่ิมเตมิตลอดเวลา คูแ่ข่ง
ตามเรามาติดๆ ท�าให้ต้องม ีwill for super actions เพ่ือเอาชนะทัง้ผูว่้าจ้างและคูแ่ข่งของเรา 

6. เคำรพต่อกฎระเบียบ (Respect for the law and rules)   
เขยีนไว้ในอกีบทหน่ึง จะเห็นว่า ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเคร่งครดัในเรือ่งนีม้าก และน่ีเป็น
เงื่อนไขหนึ่งของการพัฒนาที่บ้านเมืองเรายังขาดมากๆ แม้กระทั่งบริษัทในกลุ่มทีมก็ยัง 
เป็นปัญหา ต้องเน้นกันจรงิๆ จงัๆ 

7. เคำรพต่อสิทธิของผู้อื่น (Respect for the rights of other 
citizens) กฎระเบียบของเรายังแย่ ล้าหลัง เป็นสังคมท่ีเอาเปรียบกัน ตัวอย่างเช่น 
การจราจร การจอดรถขวางทางเข้าออก การใช้สิทธิเหนือคนอื่นถือเป็นความโก้ เช่น  
การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง สังคมแบบน้ีเห็นทีจะด้อยพัฒนาไปอีกนานหากไม่
เปลีย่นแปลง ในส่วนขององค์กรเราก็อาจจะไม่เลวร้ายเหมอืนสงัคมโดยรวม 

8. ตรงต่อเวลำ (Punctuality) อยู่ในหัวเร่ือง “เวลา” เป็นเรื่องส�าคัญ 
อกีเรือ่งหนึง่ 

ผมพยายามเน้นย�า้บรรจุอยู่ในค่านิยมขององค์กร ท่ีผ่านมาก็ดใีนระดบัหนึง่ แต่ยัง
ไม่เคร่งครดัเหมอืนประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สงัคมภายนอกโดยท่ัวไปยังอยู่ในระดบัแย่
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9. ออมและสนใจในกำรลงทุน (Saving and investment)
อยู่ในเรือ่ง “เงนิ” 
สงัคมไทยโดยรวมยังมปัีญหานีม้าก ในส่วนของคนในองค์กรของเราก็ดพีอสมควร 

ยังไม่เหน็ใครเป็นหน้ีเป็นสนิกันมากมาย
อาจกล่าวได้ว่า ในเล่มนีท้ัง้เล่มได้เขียนแนวทางและยกตวัอย่างเก่ียวกับแนวทาง 

ท้ัง 9 ประการที่สังคมในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเขาใช้ด�าเนินชีวิต หากอ่านหนังสือเล่มนี้ 
อย่างตั้งอกตั้งใจแล้วน�าไปปฏิบัติตาม เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือนิสัยของตนเองตามท่ี 
กล่าวมาในแต่ละบท ก็เชือ่ได้ว่าจะกลายเป็นสงัคมทีพั่ฒนาแล้วได้ไม่ยากเลย ใช่ไหม 

นอกจำกน้ี เติมใส่ด้วยทัศนคติของคำนำอำน คือ “เรำท�ำได้  
(Can do)” และลงมือท�ำทันที (Change now) โดยตนเองก่อน  
(Change myself first) ก็จะประสบควำมส�ำเร็จกลำยเป็นองค์กรหรือ
สังคมที่พัฒนำแล้วได้อย่ำงแน่นอน  



28กำรเคำรพ
กฎระเบียบ
และสิทธขิองผู้อืน่

R e s p e c t
GIVE IT

TO GET IT
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 กฎเกณฑ์กติกำ อีกรักษำสิทธิผู้อื่น
 สังคมนิยมชื่น เป็นที่ยืนอำรยชน

ต้องยอมรับว่าความแตกต่างระหว่างการด�าเนินชีวิตของคนในประเทศ 

ท่ีพัฒนาแล้วกับคนในประเทศท่ีด้อยพัฒนา คือ การเคารพในกฎระเบียบและสิทธิ 

ของผู้อื่น ดังที่ได้กล่าวไปแล้วบ้างในตอนอื่น และรู้สึกว่า น่ีคือเร่ืองส�าคัญบ่งบอกถึง

การพัฒนาแล้วกับการที่ยังไม่พัฒนาที่แท้จริง

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทุกคนจะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกติกาท่ีเขา 

มส่ีวนร่วมก�าหนด ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ขณะเดยีวกัน ก็รักษาสทิธิของเขาและ

เคารพสทิธิของผูอ้ืน่อย่างเคร่งครดั นัน่ท�าให้ประเทศชาตแิละคนในประเทศมรีะเบยีบ 

มคีวามเรยีบร้อย มคีวามพร้อมเพรยีง เคารพสทิธิซึง่กันและกัน รังเกียจคนท่ีเอาเปรยีบ 

ไม่เคารพระเบียบและสิทธิของผู้อื่น 

ในทางตรงกันข้าม คนส่วนใหญ่ในประเทศด้อยพัฒนาจะไม่เคารพกฎระเบยีบ

และชอบล่วงล�้าสิทธิของผู้อ่ืน คิดแต่จะเอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่น ใช้เส้นใช้สาย  

ใช้อิทธิพล ใช้อ�านาจ ทุจริตคอร์รัปชัน 

มือใครยาวสาวได้สาวเอา ถือว่าการ

ท�าผิดกฎระเบียบเป ็นความโก ้เก ๋  

คนมีอ�านาจ มีเงินซื้อได้ทุกอย่าง 

ยกตัวอย่าง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

ไปต่างประเทศกลับมาจะไม่ยอม 

ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ถือว่า 

เสียศักดิ์ศรี มาตรวจมาสอบก็เป็น 

โทสะตบหน้าเอา เห็นได้ตามข่าว 

ในหน้าหนังสือพิมพ์ คนมีอิทธิพล 

จะรุกรานใครฆ่าใครก็ไม่ต้องติดคุก 
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ซื้อได้ทุกระดับ การขับรถตามท้องถนนเหมือนกับไร้ซึ่งกฎจราจร พอมีปัญหาถูกจับ 

ถูกสอบสวน ก็ใช้เงินซื้อความผิด อย่างนี้เป็นต้น 

คนท่ีรักษากฎระเบียบกลับกลายเป็นผู้ถูกเอาเปรียบ จึงไม่มีความเจริญ ไม่มี

ความคดิหวังก้าวหน้าในทางทีถู่กต้องตามท�านองคลองธรรม ผู้มาเป็นผู้แทนในรัฐสภา 

เป็นคณะรัฐบาล ก็มาจากการเป็นผู้มีอิทธิพลในระดับต่างๆ คนดีที่อยู่ในระเบียบวินัย

ถูกมองว่าเป็นคนงี่เง่าซื่อบื้อ ก็เกิดความท้อแท้ หมดโอกาส

แม้แต่ในวงการท่ีปรกึษางานภาครฐัทีเ่ราประกอบวชิาชพีอยู่ก็มกีารใช้อทิธิพล 

ใช้เส้นใช้สาย ใช้เงินซื้องาน ท�างานไม่ได้มาตรฐาน แต่ใช้เส้นสายผ่านได้สะดวก 

เราพอใจให้เป็นกันเช่นนี้หรือ 

ส�าหรบักลุม่ทมีจะต้องไม่เป็นเช่นน้ัน เรามค่ีานิยมและวสิยัทศัน์ท่ีดเีป็นแนวทาง

ในการท�างาน อาจจะต้องท�างานหนกักว่าผูอ้ืน่ทีไ่ด้งานไปอย่างไม่ถูกระเบยีบ อาจถูก 

เบียดบังสิทธิด้วยอ�านาจจากผู้มีอ�านาจหรือแสวงหาอ�านาจในบางคร้ัง แต่เราก็ม ี

ความภูมิใจที่ยังยืนหยัดมาได้และพิสูจน์ความสามารถของตัวเราเองในระยะยาว   

ต้องยอมรับความจริงว่า สังคมที่ไร้กฎระเบียบมีอิทธิพลต่อพวกเรา ท�าให้ 

กฎระเบียบของเราหย่อนยานไป 
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ต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องท่ียากล�าบากมากที่อยู่ในประเทศน้ีโดยเคร่งครัดกับ 

กฎระเบียบ แต่เราต้องพยายาม เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยกันท�าให้

เราอยู่อย่างมีกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง 

ความเป็นทีมไม่มีทางเกิดข้ึนได้ หากคนในทีมไม่รักษากฎระเบียบ ไม่

เคร่งครัดในวินัย เรื่องนี้น่าเป็นห่วง แต่ต้องท�าให้ได้ การท�าตามกฎระเบียบและมีวินัย 

เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและต้องสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ตนเองก่อน  

เราต้องเปลี่ยน Mindset ของเราก่อนว่าเราจะต้องช่วยกันท�าให้เป็นองค์กรท่ีพัฒนา 

แล้ว โดยพยายามท�าตามกฎระเบียบและกติกาที่มีอยู่ 

ผูน้�า ผูบ้รหิารขององค์กรต้องท�าเป็นตวัอย่าง หากผูน้�า ผูบ้รหิารไม่ท�า เป็นผูล้ะเลย 

กฎระเบียบเสียเองก็ไม่มีทางท�าให้องค์กรของเรามีกฎระเบียบข้ึนมาได้ เมื่อผู้น�า 

ลงมือท�าก็จะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นที่เป็นลูกทีมท�าตาม ผู้น�าต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย 

จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารทั้งหลายช่วยกันพิจารณา เราทุกคนคงไม่อยากให้

กลุ่มทีมเป็นองค์กรด้อยพัฒนาใช่ไหม

เรื่องของคนก็เช่นกัน เราต้องให้คนดี คนขยัน คนมีความสามารถได้ด ี

ตามผลของงาน ต้องให้ความยุติธรรมให้ทั่วถึง ผลงานจะต้องก�าหนดให้ชัดเจน ไม่ใช่

ทุกส่วนวัดกันท่ีผลก�าไร แต่ควรวัดกันที่เป้าหมายท่ีต้องการให้แต่ละคนและแต่ละ

หน่วยงานท�า ต้องเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ที่ท�าดีมีความสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นๆ 

เหมือนที่เคยท�ากันมาในอดีต ที่สร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรของเรากับองค์กร

อื่นที่มีธุรกิจแบบเดียวกัน 

เรามีกฎระเบียบส่วนกลางและของแต่ละบริษัทเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไป 

ในทิศทางที่ถูกต้อง มุ่งสู่เป้าหมาย ต้องขอให้ผู้บริหารทุกคนตระหนักและท�าตาม 

กติกาท่ีก�าหนดข้ึนอย่างพร้อมเพรียงกัน เพ่ืออนาคตขององค์กรของเราตามที่ตกลง 

กันไว้เป็นค�ามั่นสัญญา 

เวลำจะท�ำอะไรหรือตัดสินใจอะไรต้องนึกถึงกฎระเบียบ กติกำ
ก่อนเสมอ และหม่ันทบทวนเป็นประจ�ำ หำกมีใครท�ำไม่ถูกระเบียบ 
กติกำ ต้องเตือนกันได้ ถือว่ำเรื่องนี้เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องมีเพื่อรักษำ
กฎระเบียบของเรำไว้  



29 เวลำ
เวลำเป็นสิ่งส�ำคัญ

กิจวัตรประจ�ำวันนั้นต้องใช้เวลำ
เร่งรัดเร่งท�ำเถิดหนำ

เพรำะว่ำเวลำมันไม่เคยคอยใคร  
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ข้อความข้างต้นเป็นส่วนหนึง่ของเพลงจากเครือ่งเล่นโยกหยอดเหรียญของเดก็
ตอนผมพาหลานๆ ไปเล่น เป็นเพลงประกอบภาพท่ีให้เดก็เล็กฟัง ผมรู้สกึประทับใจและ
ดใีจท่ีปัจจบุนัมเีพลงทีม่เีนือ้หาให้เด็กเหน็ความส�าคัญของเวลา ซึง่เป็นเร่ืองส�าคญัมากๆ
เพราะจะต้องเปลีย่นวัฒนธรรมของคนไทยทีท่�าอะไรๆ เรือ่ยๆ เฉือ่ยๆ ไม่ค่อยค�านงึถึงเวลา 
(ตามที่ได้รับรู้จากบันทึกของต่างชาติที่เข้ามาก่อสร้างทางรถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  
จงึเป็นเหตหุนึง่ทีท่�าให้ประเทศไทยยังไม่ก้าวข้ึนเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้วสักที)

1. กำรตรงต่อเวลำ (On Time) เป็นข้อหนึง่ใน “ปรัชญำกำรด�ำเนิน
ชีวิตของคนในประเทศที่พัฒนำแล้ว” และในเอกสารที่ผมได้รับเขียนว่า 
เสียดายที่คนไทยเราไม่มีวัฒนธรรมท่ีเน้นเรื่องน้ีจึงท�าให้เรายังด้อยพัฒนาอยู่  
เป็นข้อคดิเห็นทีต่รงไปตรงมาและเป็นจรงิเหน็ได้ แต่ก็เหน็แววทีดี่ขึน้ๆ ในหลายๆ ส่วน
ของสงัคม แต่ก็ยังล้าหลงักว่าประเทศทีพั่ฒนาแล้วอยู่มาก  

เรื่องตรงต่อเวลานี่เป็นเรื่องส�าคัญมากๆ โดยเฉพาะการท�าธุรกิจการงาน  
เพราะเวลาเป็นตัวก�ากับวิถีชวิีตตามบทเพลงทีเ่ขียนไว้ข้างต้น  

ผมเป็นคนท่ีถือสาเรือ่งการตรงต่อเวลามาก ได้ฝึกฝนตนเองมาแบบนีต้ัง้แต่เดก็  
ตอนเรียนเป็นนักกีฬา ได้รับการปลูกฝังมาให้ตรงต่อเวลา คนมาสายจะถูกท�าโทษ 
ให้ว่ิงรอบสนามตามจ�านวนนาทีที่มาสาย เคยมีเพ่ือนถูกลงโทษว่ิง 50 รอบสนาม  
เพราะมาสายไป 50 นาที 

พอมาท�างานก็เห็นคุณค่าของความเข้มงวดเรื่องเวลา ท�างานส่งช้า บางครั้ง 
ก็ถูกปรับ ไปส่งข้อเสนอช้าก็ถูกตัดสิทธ์ิ จึงพยายามปลูกฝังให้พวกเราตรงต่อเวลา  
โดยก�าหนดให้เป็นหนึง่ในค่านยิม SQT ในเรือ่ง Q คือ คณุภาพ ให้ On-time delivery 

ผมได้พยายามสร้างกติกาเพ่ือฝึกให้พวกเราตรงต่อเวลา โดยเริ่มจากการ 
เข้าประชมุให้ตรงเวลา ถือว่าผูท้ีเ่ข้าประชมุสายเป็นผูเ้อาเปรียบผู้อืน่ จะมาอ้างว่างานยุ่ง
ไม่ได้ เพราะทกุคนทีเ่ข้าร่วมประชมุก็งานยุ่งกนัท้ังนัน้ การเข้าประชมุสายเพียงคนเดยีว
ปล่อยให้คนเป็นสบิๆ คนรอ ก็คือเป็นการเอาเปรยีบกัน 

นอกจากเอาเปรยีบแล้วก็เป็นการสญูเสยีอกีด้วย เพราะหากคน 10 คน ต้องมารอ 
คนเพียงคนเดยีวสกัครึง่ชัว่โมงก็เป็นค่าใช้จ่าย 5 man-hours ทีต้่องสญูเสียไปอกีด้วย
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เน้นอีกทีว่า เรื่องการตรงต่อเวลาน้ันส�าคัญมาก โดยเฉพาะผู้น�าหรือประธาน 
ในท่ีประชมุ โดยมารยาทแล้วผูเ้ข้าประชมุควรจะมาพร้อมกันก่อนประธานมาเปิดประชุม 
บางครัง้ก็ปล่อยให้สายไปเรือ่ยๆ ไม่ตามประธานเพราะยังมากันไม่พร้อม แต่ส�าหรับผม
จะไม่รอ ถึงเวลาผมจะเข้าไปเปิดประชมุเลย ผูม้าทหีลงัต้องถือว่ามาสาย เพ่ือเป็นการ
บงัคบัฝึกฝนให้ตรงต่อเวลาหรอืมากันก่อนเวลา 

เคยมกีารตัง้กฎไว้ให้ปรบัคนมาสายนาทีละ 10 บาท เพ่ือเป็นการลงโทษและน�า
เงนิไปสมทบเข้ามูลนธิิกลุม่ทมีร่วมใจ ปัจจบุนัไม่แน่ใจว่ากฎดงักล่าวยังใช้กันอยู่หรอืเปล่า 

การตรงต่อเวลาเป็นตัววัดขดีการพัฒนาของบุคคล หรือองค์กร หรือประเทศนัน้ๆ 
จรงิๆ หากพวกเราอยากเป็นผูท้ีพั่ฒนาแล้วและอยากอยู่ในองค์กรท่ีพัฒนาแล้วก็ต้อง
เอาใจใส่กับการตรงต่อเวลา ฝึกฝนให้เป็นนิสัยซึ่งเป็นนิสัยที่ดี เราต้องเตือนใจเราเอง
ตลอดเวลาว่าท�าอะไรต้องตรงต่อเวลา การท�างานเสรจ็ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเป็นตวัวัด
ความพึงพอใจของลกูค้าตัวหน่ึงด้วย 

2. กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญของงำนกับเวลำ (Work Priority against 
Time) ทกุๆ คน  โดยเฉพาะผูบ้รหิาร ในแต่ละวันจะมงีานรอท่ีต้องท�ามากมาย หากเรา
ไม่บรหิารเวลา จดัการเรือ่งตามล�าดับความส�าคัญของงานให้ดแีล้ว เราจะไม่มทีางทีจ่ะ
เป็นผูบ้รหิารทีด่ไีด้ จะมงีานค่ังค้าง ท�าไม่เสรจ็ และจะถูกไล่จ้ีไล่ตามตลอดเวลา  

เมื่อตอนผมเป็นนักเรียน ตอนสอบวิชาค�านวณหรือวิทยาศาสตร์จะมีข้อสอบ 
หลายสิบข้อให้ท�าในเวลาจ�ากัด ผมได้รับการแนะน�าว่าก่อนอ่ืนต้องอ่านผ่านให้ครบ 
ทุกข้อก่อน ดูว่าข้อไหนง่ายและท�าได้อย่างเร็ว คิดอ่านได้ทะลุต้ังแต่อ่านโจทย์ หาก
ข้อไหนยาก ให้เลือกท�าข้อที่ง่ายเสียก่อน แล้วจึงไปท�าข้อที่ยากข้ึน ส่วนข้อที่ยากขึ้น 
ก็ต้องเลือกท�าที่ดูแล้วพอมีทางท�าได้และได้คะแนนมากๆ นี่คือ การจัดล�าดับความ
ส�าคัญของงานกับเวลา     

พอมาท�างาน ก็เคยได้รบัค�าแนะน�าจากวิทยากรท่านหน่ึงว่าการบรหิารจดัการ
งาน เราต้องมกีารวางแผนจดัล�าดับความส�าคัญของงานทุกวันและทกุเดอืนเป็นประจ�า 
โดยให้แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ตามความส�าคัญ ความเร่งด่วน ความยากและง่าย  
แล้วเริม่ท�างานตอนเช้าอย่างมสีติ นัง่วางแผนการท�างานทัง้วันให้ดีเสียก่อน 

ในฐานะผูบ้รหิาร งานทีง่่ายเราไม่ต้องท�าเอง คนอืน่ท�าได้และเป็นงานท่ีไม่ส�าคญั 
เราก็มอบหมายให้คนอืน่ท�าเสยี พร้อมกับท�าความเข้าใจให้ดีว่างานนีต้้องเสรจ็เมือ่ไร 
และเราต้องตรวจสอบตอนไหนบ้าง อย่างไร ส่วนงานที่ส�าคัญและเร่งด่วนแต่ง่าย 
ก็รบีสัง่การให้คนอืน่ท่ีท�าแทนได้เป็นคนท�า
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งานทีส่�าคญัแต่ไม่เร่งด่วนก็อาจมอบให้คนอืน่ท�าพร้อมกับก�าหนดเวลา  ตรวจสอบ  
ติดตามกันเป็นระยะๆ พร้อมให้ค�าแนะน�า สนบัสนนุ ส่วนทีเ่ขาท�าไม่ได้เราก็ต้องช่วย 
หรอืหาคนช่วย จากน้ันงานท่ีส�าคัญและเร่งด่วนทีเ่หลอืน้อยช้ิน เราถึงจัดการท�าเอง 

นีค่อืการวางแผนการใช้เวลาของเราในการท�างานตามล�าดบัความส�าคญัและ
ความยากง่ายของงาน แต่ท่ีส�าคญัคอื ต้องวางแผน ต้องตดิตาม ต้องคอยดแูลให้อยู่ 
ในสายตาตลอดเวลา ท่ีเรยีกว่า PDCA นัน่ไง   

นอกจากนี้ ต้องวางแผนการจัดเวลาของตนเองส�าหรับงานที่ต้องท�าประจ�า 
ทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดความสม�่าเสมอตามที่ต้องการ เช่น  
ทุกอาทิตย์จะต้องออกไปเย่ียมเยียนลูกค้าหรือพบปะผู้ใหญ่จะต้องบันทึกไว้ล่วงหน้า 
ให้เป็นประจ�า หากไม่มคีวามจ�าเป็นใดก็ควรรกัษาเวลาน้ันๆ ไว้อย่างสม�า่เสมอ หากม ี
การนดัหมายทับซ้อนกันก็ต้องรบีปรบัแก้ทันที  

การจดัตารางเวลาน้ันต้องทบทวนดทูกุๆ วันเป็นอย่างน้อย เมือ่มกิีจกรรมหรอื
การนดัหมายใดๆ เพ่ิมมาก็ต้องทบทวนทันที ไม่ปล่อยให้ค้างคาจนหลงลมื ไม่ได้ปรบัแก้ 

3. กิจกรรมต้องมีเวลำก�ำหนด พวกเรำเก่งในกำรคิดหำวิธีกำร 
หรือกระบวนกำรในกำรท�ำงำน แต่บางครั้งไม่ได้ก�าหนดคนท�าหรือมอบหมาย 
คนท�าและไม่ได้ก�าหนดเวลาในการท�างานให้ชัดเจนว่าจะต้องท�าให้แล้วเสร็จเมื่อไร 
เสียเวลาประชุมหารือกันเสียนาน แต่ไม่เกิดผลส�าเร็จเพราะไม่ได้ก�าหนดเวลา 
พอไปตามงานก็จะได้รับค�าตอบว่า ยังไม่มเีวลาท�า น่ันเป็นเพราะเราไม่ได้ก�าหนดเวลา 
ท่ีต้องการ การก�ากับไว้จงึเป็นสิง่ท่ีหลงลมืไม่ได้เดด็ขาด ผูท้ีร่บัมอบหมายก็ต้องตรวจสอบ 
เวลาของตนเองว่ามีเวลาจัดท�างานน้ันให้เสร็จตามก�าหนดไหม โดยต้องตรวจสอบ
วางแผนตารางเวลาของตนเอง หากจ�าเป็นต้องหาคนช่วยก็จะได้วางแผนให้สอดคล้อง
กันไปเลย และทุกคนต้องม ีCommitment กับเวลาท่ีจะให้แล้วเสรจ็ การท�างานจงึจะเกิดผล  

ปัจจุบัน การท�างานโครงการมีหลายฝ่ายมาท�างานร่วมกัน จึงจ�าเป็นต้อง 
วางแผนงาน วางแผนคน และก�าหนดเวลาและความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วน 
ให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจกันทุกคน และทุกคนต้องมีตารางเวลาของตนเอง เพื่อวางแผน 
ท�างานต่างๆ ตามท่ีตกลงกันไป รบัไหวหรอืไม่ก็จะได้รบัรู้ร่วมกัน จะได้จดัคนทีม่เีวลา 
ให้ท�างานตามเวลาทีก่�าหนด 

หำกทุกคนให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองเวลำ กำรท�ำงำนร่วมกันก็จะ
ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี เวลำจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง ต้องวำงแผน 
ต้องปรับแก้ และต้องบริหำรอยู่ตลอดเวลำ  



30 เงินๆ ทองๆ
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คงไม่มใีครเถียงว่าเงินไม่ส�าคญั ทกุวนัน้ีเราต้องท�างานเพ่ือแลกเอาเงนิไปจบัจ่าย 
ใช้สอย หากเราขาดเงินไม่มีเงินใช้ขึ้นมาเมื่อไรก็จะรู้ถึงความส�าคัญของมันอย่างดียิ่ง

ส�าหรับองค์กร เรื่องการบริหารเงินจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากๆ เงินเปรียบเสมือน
เลอืดท่ีหล่อเลีย้งทุกส่วนขององค์กร ฉะนัน้ องค์กรจะขาดเงนิไม่ได้ บางปีอาจจะขาดทุน 
แต่จะต้องไม่ขาดเงินที่จะใช้จ่าย เมื่อไรการเงินสะดุด ความน่าเชื่อถือจะหมดไปทันที 
ธนาคารทีใ่ห้เครดิตเราก็จะถอนกลบั ไม่คบกับเรา ผูเ้ป็นคูค้่ากจ็ะตกใจ ไม่ไว้วางใจเรา 
ปัญหาต่างๆ จะตามมามากมาย การกู้ชือ่เสยีงกลบัมาหลงัจากเสยีไปแล้วนัน้ยากมาก
จนแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะจะถูกมองว่าบริหารไม่เป็น เชื่อถือไม่ได้  

บริษัทท่ีท�างานเก่ง แต่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องการเงินมากพอมีอันต้อง
ล้มกันไปก็มีมาก หลายแห่งมีชื่อเสียงด้านการท�างาน รับงานจ�านวนมาก แต่หมุนเงิน
ไม่ทัน ติดขัดแล้วก็ล้มไป เราจึงจ�าเป็นต้องสนใจเรื่องการเงินควบคู่ไปกับการท�างาน 
และถือเป็นเรื่องใหญ่ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักและให้ความ
ส�าคัญมากๆ                    

ที่อยากจะเน้นและให้ความส�าคัญสุดๆ เลยที่จะเขียนไว้ในตอนนี้ ก็คือ
1. กำรรักษำสภำพคล่อง   
2. กำรท�ำให้องค์กรมีก�ำไร ไม่ขำดทุน 
3. กำรบริหำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่รั่วไหล
4. กำรตื่นรู้ตลอดเวลำ
5. กำรออมและกำรลงทุน

เรื่องเงินทองเป็นของต้องใส่ใจ
ต้องโปร่งใสอย่ำให้ขำดพลำดเสียหำย

บริหำรดีมีก�ำไรใจสบำย
แบ่งปันจ่ำยพร้อมออมไว้ใช้ลงทุน



144

1. กำรรกัษำสภำพคลอ่ง นีเ่ป็นเรื่องแรกของการเงนิ จะท�ากจิการใดๆ กต็อ้ง
ไม่ใหกิ้จการสะดดุเพราะขาดเงิน 

เป็นเรื่องที่ผมดูแลด้วยตนเองมาตั้งแต่เริ่มกิจการ ทุกๆ วันมีเหตุการณ์เกีย่วกบั 
การเงินที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องติดตาม ไล่ให้ทัน ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า มีการท�า 
งบประมาณในด้านต่างๆ มีการดูแลเรื่องกระแสเงินสด มีการคาดการณ์รายได้- 
รายจ่ายไว้ล่วงหน้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

ระยะสั้นอาจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วแต่ว่าเรามีเงินส�ารอง
ไว้ใช้มากน้อยเพียงใด ส่วนระยะยาวก็เป็นการคาดการณ์รายเดือนตลอดท้ังปี ดูแล
เรื่องการเงินกับการธนาคาร 

การบริหารดูแลการเงินจะต้องวางระบบให้ดี เสียก ่อน ให ้เหมาะสม 
กับธุรกิจของเรา ซึง่เป็นธุรกิจบรกิารรบัจ้างทางวิชาชพี เราท�างานรบัจ้างเป็นโครงการๆ 

ฉะนั้น ในแต่ละโครงการจะต้องจัดให้มีระบบและการบริหารโครงการท่ีด ี
และถูกต้องเสียก่อน เพราะมันเป็นต้นตอ จึงต้องมีการจัดท�างบประมาณโครงการ
มีการท�า Cash Flow Plan ของแต่ละโครงการ จะให้ดีต้องเริ่มจากงบประมาณ 
รายได้-รายจ่ายตั้งแต่ก่อนเสนองาน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจรับงาน  
(เรียกว่า BG1 คือ Budget ครั้งที่ 1) 

เมื่อได้งานตกลงราคากันเรียบร้อยก็มาปรับแก้ก็จะได้ตัวเลขท่ีถูกต้องมากขึ้น  
(เรียกว่า BG2) จากนั้นผู้บริหารโครงการต้องไปท�ารายละเอียด Cash Flow Plan  
เป็นกระแสเงินสดโครงการเป็นรายเดือน (เรียกว่า BG3) 

ตรงน้ีแหละจะได้เห็นภาพว่ากระแสเงินสดของโครงการเป็นอย่างไร  
บางโครงการรายได้มากก็ต้องมีรายจ่ายมากตามมา และต้องลงทุนเป็นค่าใช้จ่าย
ไปก่อน กระแสเงินสดก็จะติดลบ ซึ่งอาจสะสมหลายๆ เดือน ก็ต้องดูเร่ืองงวดเงิน 
ในสัญญาให้ดี 

หากเราท�า Cash Flow ของโครงการแสดงปัญหาให้ผู้ว่าจ้างเห็นก็อาจขอรับ
เงินล่วงหน้าได้ หรือบางครั้งกระแสเงินสดติดลบนานเป็นปี ก็ต้องหาแหล่งเงินมาช่วย
ให้สมน�้าสมเนื้อก็จะช่วยในเรื่องสภาพคล่องของโครงการได้มากขึ้น 

นอกจากน้ี แหล่งเงินส�าคัญก็คือ เงินทุนส�ารองของบริษัทเอง ซึ่งต้องจัดสรร 
ไว้ให้ดี แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เงินกู้จากธนาคารส�าหรับโครงการ 
นั้นๆ โดยเฉพาะ 
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เมื่อเริ่มโครงการแล้ว ก็ต้องมีระบบติดตามผลและปรับแก้อย่างต่อเน่ือง 
ทุกเดือน (เราท�ากันมาตั้งแต่ต้นแล้ว มาภายหลังจึงรู้ว่า วิธีนี้เขาเรียกว่า PDCA) 

เรื่องนี้ส�าคัญ ต้องท�าความเข้าใจกัน เพราะผู้บริหารบางโครงการเบื่อที่ถูก
ติดตามทุกเดือน ที่ส�าคัญ สิ่งที่เราประมาณการไว้ใน BG3 มักเบี่ยงเบนเสมอๆ เช่น 
มีรายจ่ายที่ต้องใช้ก่อนแผน แต่ผลงานไม่ได้ตามแผน

ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ลูกค้ายังไม่ยอมรับผลงาน ต้องแก้ไขรายได้เงินสด 
ท่ีคดิว่าจะได้มอีนัต้องเลือ่นไป เช่นนีเ้ป็นต้น จงึจ�าเป็นต้องตดิตามปรบัแก้อย่างต่อเน่ือง 

ตรงน้ีจ�าเป็นต้องท�า เพราะเราท�างานช่วงหน่ึงๆ เป็นร้อยโครงการ หากไม่สามารถ 
ตดิตามการเงนิของโครงการอย่างใกล้ชดิได้ถูกต้อง การเงนิทัง้องค์กรก็จะรวนไปหมด 
ต้องเข้าใจวิบาก (ผลกระทบ) ในเรื่องนี้

เราจ�าเป็นต้องท�าประมาณการงบเงินสดหมุนเวียนตลอดทั้งปีล่วงหน้า เพราะ
การท�าธุรกิจต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า เมื่อรวมงบประมาณการกระแสเงินสด
โครงการแล้วน�ามารวมกับงบประมาณเงินสดค่าใช้จ่ายส่วนกลางและงบลงทุนพเิศษ
แล้ว ก็จะได้งบประมาณการกระแสเงินสดขององค์กรตลอดทั้งปีซึ่งเอามาใช้ในการ 
เตรียมการล่วงหน้าเพื่อการบริหาร เช่น การหาเงินทุนมาหมุนเวียนเติมส่วนที่ขาดช่วง
เงินหมุนเวียนแหล่งใหญ่เลยก็คือ ธนาคาร ซึ่งก็ต้องขอดูการบริหารการเงินของเรา 
ว่า เรามกีารวางแผนและการติดตามบรหิารอย่างไร ถ้ามรีะบบท่ีดเีกินความคาดหมาย 
ของธนาคาร เขาก็ให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น และหากมีการบริหารเงินดี สามารถคืนเงิน 
ตามก�าหนดเวลารับเงินได้ตามแผน เครดิตของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ 

นี่คือ ความส�าคัญของการบริหารแผนเงินสดให้มีสภาพคล่อง
ต้องเน้นว่า มีความจ�าเป็นอย่างย่ิง กิจการใหม่ๆ ท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

ไปรอดหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการบริหารสภาพคล่องเป็นส�าคัญ บางบริษัทมีการเติบโต 
แบบก้าวกระโดด แล้วก็สะดุดขาตนเองล้ม เพราะไม่ได้ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่
เรื่องเงินหมุนเวียนนี่แหละ

ผมรู้มาตั้งแต่ตอนเริ่มบริษัท จึงพยายามวางระบบและแผนการเงินนี้ตั้งแต่ต้น  
มีอุปสรรคปัญหาที่รู ้ล่วงหน้าและหาทางแก้ไขก่อนจะเกิดก็มากมาย จึงเตือนไว ้
เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้ความส�าคัญของเรื่องนี้
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2. กำรท�ำให้องค์กรมีก�ำไร ไม่ขำดทุน เราเป็นองค์กรท่ีแสวงหา
ก�าไร มีผู้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ก็ต้องมีเงินปันผลคืนให้ผู้ลงทุน มีโบนัส 
ให้แก่พนักงานที่มาท�างานกับบริษัท จึงจ�าเป็นต้องบริหารองค์กรให้มีก�าไร ต้องท�า 
งบบัญชีการเงิน ซึ่งจะแสดงผลให้ตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา  
พร้อมเสนอเงินปันผลจ่ายคืนให้ผู ้ถือหุ้นตามสมควรและต้องน�าเสนองบการเงิน 
แก่ทางการเพื่อการเสียภาษีก�าไรก่อนการปันผลด้วย 

งบบัญชีการเงินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งบก�าไร(ขาดทุน) และงบดุล  
งบก�าไร(ขาดทุน) นั้นแสดงผลประกอบการรายรับ-รายจ่ายตามช่วงเวลา 

กฎหมายก�าหนดให้มีการปิดบัญชีเป็นรายปี เพ่ือให้ผู ้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ  
แล้วส่งงบให้ทางการ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาผลประกอบการ หากเพียง
ท�าตามกฎหมายก�าหนด เราก็มารู้ผลกันท่ีตอนปิดงบสิ้นปี กว่าจะรู้ก็สายไปเสียแล้ว 
ก�าไรหรือขาดทุนก็ไม่ได้รู้กันก่อน ไม่ได้น�างบการเงินมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร  
เลยไม่สามารถบริหารแบบมีสติ (คือรู้ตัวตลอดเวลา) ได้ แบบนี้เสี่ยงมากๆ 

  ทีเ่ราท�ากันอยู่คอื ต้องพยายามจดัท�าบญัชใีห้อปัเดตตลอดเวลาเป็นรายเดอืน 
เพื่อผู้บริหารจะได้มีโอกาสใช้งบการเงินในการบริหารได้ ต้องมีการจัดท�างบประมาณ
ตั้งหลักตั้งแต่ต้นปี งบประมาณจะประกอบด้วยรายได้และรายจ่ายที่คาดคะเนกัน 
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การท�างบประมาณของโครงการต่างๆ ท้ังท่ีก�าลังท�างานอยู่และที่จะหา 
จะรับมาใหม่ก็จะมีส่วนส�าคัญในการนี้เป็นอย่างยิ่ง การท�าให้มีก�าไรก็คือ การหาทาง 
ท่ีจะท�าให้รายได้รวมทั้งปีมากกว่ารายจ่ายทั้งปี ส่วนต่างท่ีเหลือจึงถือเป็นก�าไร  
จากประสบการณ์ผมเห็นว่าควรท�า ดังนี้

1.  ตั้งแต่ต้นปี ควรต้องจัดท�างบประมาณเพ่ือการต่างๆ ไว้พิจารณา 
ประมาณการรายได้ (ท้ังจากงานท่ีด�าเนนิการอยู่และงานท่ีจะรับเพ่ิมใหม่) กับรายจ่าย 
ให้สอดคล้องกันและมีก�าไร

2. พยายามติดตามงานที่จะรับเพ่ิมให้ได้ตามเป้าหมาย และติดตามให้ม ี
การด�าเนินงานให้เกิดรายได้และรายจ่ายตามที่วางแผนงบประมาณไว้

3.  ท�างบบัญชีเพ่ือรับรู้สภาพความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาและบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ หากสภาพการณ์เปลี่ยนไปจากที่คาดคะเนไว้เดิม ก็ต้อง 
หาสาเหตุแล้วท�าการปรับแก้ให้เหมาะสม  

สรุปก็คือ การบริหารโดยวิธี PDCA เหมือนเรื่องอ่ืนๆ นั่นเอง ผู้บริหารต้องให้ 
ความส�าคัญอย่างมาก ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรู้ตัว รู้สภาพ และรู้สถานการณ ์
ตลอด เรื่องน้ีผู้บริหารต้องใส่ใจและดูแลควบคุมด้วยตนเอง ท�าตามนี้ก็ขาดทุนยาก  
แต่ก็มีบ้างหากสถานการณ์ภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ บางปีอาจจะขาดทุน 
โดยที่รู้ตัวก่อน คงเป็นสถานการณ์ชั่วคราว ก็ปรับแก้กันไปแบบมีสติ อย่างน้ีไม่น่า
เป็นห่วง

บางกรณีที่เจ้าของเป็นผู้บริหารเอง แต่ไม่ใส่ใจงบทางบัญชี คือ ปล่อยปละ
ละเลยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดท�าบัญชี ผู้ท�าบัญชีไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
อย่างเต็มที่ก็จะอันตรายต่อธุรกิจได้ การปล่อยปละละเลยอาจท�าให้ปิดบัญช ี
ไม่ได้ ไม่ได้ส่งงบ ไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นจริง ก็เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือบันทึก 
ไม่ถูกต้อง ตกๆ หล่นๆ นานไปเป็นดินพอกหางหมู แกะไม่ออก หลักฐานไม่มี ไม่รู้ว่า 
มีก�าไรหรือขาดทุน ก็ต้องตายลูกเดียว
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3. กำรบริหำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่รั่วไหล
การบริหารโดยเฉพาะทางด้านการเงิน ต้องระมัดระวังท�าให้โปร่งใส มีท่ีมา 

ที่ไปอย่างมีเหตุมีผล สามารถตรวจสอบได้ เป็นหัวใจของการท�ากิจการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในแบบท่ีมีผู้ลงทุนร่วมและผู้มีส่วนร่วมเป็นจ�านวนมาก เพราะเป็นการแสดง
ความโปร่งใสขององค์กรและผู้บริหารเอง 

จะเห็นว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากๆ หากมี 
ความไม่โปร่งใส ผู้บริหารตลาดจะตรวจสอบและสอบสวนทันที มีโทษทางอาญาด้วย

ความโปร่งใส คือ ความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ ผู้บริหารก็สามารถบริหาร
ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่มีการซุกการซ่อนในท่ีมืดที่ผู้บริหารเองก็จะถูกมองจากผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างสงสัยเคลือบแคลง 

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารเองไม่ว่าจะซื่อตรงเพียงใด หากการเงินไม่โปร่งใส  
ตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้ ก็ไม่มีใครเชื่อถือ และอาจจะถูกหมกเม็ดเก็บซ่อนไว้  
จนไม่สามารถบริหารจัดการได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรืออาจจะท�าให้หลงผิด คิดว่า
บรหิารดี มกี�าไร แต่พอเปิดเผยส่วนท่ีไม่ชดัแจ้งออกมากลายเป็นขาดทุนอย่างมหาศาล
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ไปก็ได้ แล้วก�าไรมันหายไปไหน ท�าไมจึงขาดทุนมากมาย ก็อาจจะกลายเป็นเรื่อง 
คอขาดบาดตายของบริษัทกันเลยทีเดียว

การบริหารการเงินให้โปร่งใสต้องวางระบบการเบิกจ่ายให้ดี การรับการจ่าย 
ต้องมีที่มาที่ไป เช่น มีอยู่ในแผนงบประมาณ ผู้สั่งจ่ายมีอ�านาจในการสั่งจ่าย 

อย่างไรก็ตาม หากสั่งผิดไม่มีเหตุผล ก็ต้องมีระบบการติดตามตรวจสอบ 
ควบคุมอีกที เพ่ือจะไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องเช่นนี้ ทางด้านการเงินบัญช ี
ต้องตระหนกัถึงผลดผีลเสยีทีจ่ะเกิดขึน้กับองค์กรและกับตวัผูบ้รหิารเองด้วย ซึง่ต้องมี
ความกล้าที่จะทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

บางครั้งความท่ีไม่ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบเพียงพอ เห็นว่าผู ้บริหาร 
ท่ีมีอ�านาจอนุมัติมาแล้วก็ปล่อยไป คิดว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะรู้แล้วยังปล่อยให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ผูบ้รหิารก็ต้องตระหนกัถึงความรบัผดิชอบเรือ่งเงนิทองขององค์กรเป็นอย่างย่ิง  
ก่อนจะสั่งจ่ายต้องตรวจตราเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อย ไม่ใช่ว่า 
ผู้เบิกบอกมีค่าใช้จ่ายจริง แต่ปราศจากหลักฐาน แล้วผู้บริหารเอาตัวเองเป็นประกัน 
รบัผดิชอบแทน กจ็ะเป็นการสร้างนสิยัไม่ดีให้แก่ลกูน้อง เป็นช่องทางให้เกิดการรัว่ไหล 
แล้วจะกลายเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
หรือต่อทางการไป จะเดือดร้อนตามๆ กัน 

4. กำรต่ืนรู ้ตลอดเวลำ การเงินเป็นเรื่องส�าคัญย่ิง ตามที่ได้เขียนไป 
ฉะน้ัน ต้องบริหารอย่างมีสติ คือตื่นรู้ตลอดเวลา เรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การตื่นตัวของเรา คือ การบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลของการใช้จ่ายเงิน และที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ 
การมภูีมคิุม้กันท่ีด ีซึง่เป็นเรือ่งทีก่ล่าวในเรือ่ง “ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

เราปล่อยให้องค์กรขาดสภาพคล่องไม่ได้ เราต้องตืน่อยู่เสมอ ต้องรูส้ถานการณ์
การเงินของเราตลอดเวลา รู้สถานการณ์ภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเรา 
รู้ว่าที่เราประมาณไว้มีความเสี่ยงด้านใด มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2539-2540 เราต้องท�าแผนที่จะรักษาองค์กรของเราให้อยู่รอด  
เตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าหลายๆ เวอร์ชัน เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะใช้กลยุทธ์แผนไหนต่อไป 
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หรือในปีนี้ (พ.ศ. 2557) ตั้งแต่ช่วงมีการชุมนุมทางการเมืองและรัฐบาล 
ไร้เสถียรภาพ เราก็ต้องมาคิดเตรียมการเพ่ือรักษาชีวิตให้ด�ารงอยู่ต่อไปได้ เช่น 
มีมาตรการท่ียังไม่จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้บริหารและเงินปันผลผู้ถือหุ้น เพ่ือเก็บรักษา
เงินสดไว้เป็นภูมิคุ้มกัน พอมี คสช. เราก็เฝ้าติดตามข่าว และเมื่อเร่ิมมีการพูดถึง 
การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐ เราก็รู้สึกเบาใจข้ึนเพราะงานภาครัฐในส่วนของเรา 
ก็คงไปได้อย่างดี มาช่วยหล่อเลี้ยงในภาคอื่นได้ เช่นนี้เป็นต้น 

การต่ืนรู้ตัวตลอดเวลานั้นต้องมีการบริหารการเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ให้ข้อมูลทันสมัยได้ตลอดเวลาเป็นพ้ืนฐาน เพราะเราจะต้องอิงบนข้อมูลข้อเท็จจริง
ของการประกอบการ บวกกับการอ่านสถานการณ์ที่จะเกิดหรือที่จะเป็นในอนาคต 

5. กำรออมและกำรลงทุน เป็นเรื่องหนึ่งท่ีได้เขียนไว้ในตอน “ปรัชญา
การด�าเนินชีวิตของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว” ที่จะเขียนตรงน้ีจะพูดถึงท้ังเรื่อง 
ขององค์กรและบุคคล

ในส่วนขององค์กรต้องมีการออมเงินไว้เพ่ือเป็นเงินทุนส�ารองส�าหรับด�าเนิน
กิจการตัง้แต่เริม่กิจการ เมือ่บรษิทัมกี�าไร ก็มกีารจดัสรรแบ่งผลก�าไรออกเป็น 3 ส่วน คอื 
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ส่วนที่ 1 น�าไปจัดสรรเป็นเงินรางวัลตอบแทนแก่ผู้บริหารและคนท�างาน
ส่วนที่ 2 เก็บไว้เป็นเงินทุนส�ารองหรือเป็นเงินออมของบริษัท เพ่ือน�ามาใช้

หมุนเวียนและเป็นภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 3 จ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทุนในกิจการของบริษัท
ผมตั้งกติกาใช้สูตรน้ีเป็นหลักการกันมาตั้งแต่ก่อตั้ง บางช่วงที่มีเงินทุนส�ารอง

มากเกินความจ�าเป็นท่ีจะเก็บไว้ อาจจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษเฉพาะกาล ซึ่งอาจจะ
ท�าพร้อมกับการเพ่ิมทุน เพ่ือแปลงเงินส่วนเกินความจ�าเป็นน้ีเป็นเงินทุนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น 

การขยายกิจการของเรา เช่น การเปิดบริษัทในเครือใหม่ ก็อาศัยเงินออมที่เก็บ
ไว้น้ีลงทุนกับกิจการใหม่ต่อ ก็ท�าให้สามารถขยายการลงทุนในกิจการของเราเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน และก็ยังจะขยายต่อๆ ไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (Related Businesses) ที่เราใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการวางแผนศึกษา 

นี่ก็เป็นแนวทางการขยายตัวของธุรกิจของเรา โดยมีการออมและการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องถือว่าได้ด�าเนินการตามแนวทางที่คนในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เขายึดถือ แสดงว่าองค์กรของเราก็อยู่ในจ�าพวกองค์กรที่พัฒนาแล้ว 

ในส่วนตัวบุคคล ผมสนับสนุนให้คนของเรามีการออมและการลงทุน เริ่มจาก 
การตั้งเงินกองทุนสะสมของพนักงานในกลุ่มมาตั้งแต่ก่อนมีกฎหมายทางด้านนี้ 
เสียอีก จากการที่พิจารณาเปรียบเทียบกับข้าราชการที่เกษียณแล้วมีเงินบ�านาญ 
เก็บไว้ใช้ในวัยชรา และก็ได้ตั้งเป็นกติกาไว้ ห้ามน�าเงินนี้ไปใช้นอกจากเกษียณหรือ 
ลาออกไป ซึ่งก็ยังคงเป็นกติกามาจนถึงทุกวันนี้กระมัง (ผมไม่แน่ใจ เพราะไม่ได้มี 
ส่วนร่วมอีก เมื่อเกษียณจากการเป็นผู้บริหารมาแล้ว) 

ในเรื่องของกำรลงทุนเป็นหลักกำรของผมท่ีเปิดให้ผู้บริหำร
และพนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรลงทุน โดยเฉพำะกับธุรกิจ 
ท่ีตนเองมีส่วนร่วมในระดบัต่ำงๆ กัน ปัจจบัุน จงึมีผู้ถอืหุ้นเป็นทีมงำน 
ในองค์กรอยู่เป็นจ�ำนวนมำก และยังคงกติกำนี้ไว้ต่อไป  



31 เศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง 2 เงื่อนไข

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียงพอประมำณ
ท�ำกำรงำนคิดอย่ำงดีมีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันภัยไม่เสี่ยงตน
วำงอยู่บนควำมรู้ดีมีคุณธรรม
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พวกเราคงไม่มใีครไม่รูจ้กั “เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะเป็นแนวปรัชญาการด�าเนิน 
ชวีติทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงคิดค้นข้ึนและทรงเผยแพร่ในช่วงทีป่ระเทศไทย
เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ เพ่ือให้เป็นแนวทางการด�าเนนิชวิีตของพวกเราชาวไทย

การบรหิารของเรา-กลุม่ทีม ทีผ่่านมาตลอดระยะเวลา 36 ปี ได้ท�าตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดโดยไม่รู ้ตัว จนกระท่ังมาตระหนักว่า เป็นไปตาม 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อมีการเผยแพร่ออกมา นับว่าเป็นเรื่องท่ีน่าปีติ
ยินดเีป็นอย่างย่ิง จงึใคร่ขอเขียนถึงการด�าเนนิงานของเรา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เกิดความกระจ่าง ดังนี้

ค้นหาจากในกูเกิลได้อธิบายบทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 3 ห่วง 
2 เงื่อนไข

3 ห่วง คือ ทำงสำยกลำง ประกอบไปด้วย 
ห่วงที่ 1 คือ พอประมำณ  ในทางเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง พอประมาณ 

ในทุกอย่าง ความพอดี ไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  
หรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อน

ตวัอย่างแนวทางการด�าเนนิงานของกลุม่ทมี มกีารท�าประมาณการในด้านต่างๆ 
ไว้เป็นแนวทางเป็นประจ�าและก็พยายามควบคุมให้อยู่ในประมาณการของเรา มีการ
วางแผนประมาณการในการรับงาน การบริหารงานตามสัญญา โดยมีการประมาณ
การวางแผนกิจกรรมที่ต้องท�ากับเวลา คนที่จะเข้าท�างาน และเงินท้ังรายได้และ 
รายจ่ายอย่างเหมาะสม พอเพียง 

ในส่วนกลางก็มีการประมาณการค่าใช้จ่ายให้พอประมาณ มีการพิจารณา
ปรับแก้แผนอย่างสม�่าเสมอ ไม่ยอมให้ออกนอกลู่นอกทางเหนือการประมาณการ  
เรารู้ตนเองและพยายามควบคุมให้อยู่กับความพอดีพอประมาณตลอดเวลา

ห่วงท่ี 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ 
พอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ

เรื่องความมีเหตุผลนั้นเป็นเรื่องท่ีเราใส่ใจ ไม่ยินยอมให้ท�าอะไรต่อมิอะไร 
อย่างไม่มีเหตุมีผลอย่างจริงจัง การท�างบประมาณในแต่ละส่วน ก็จะต้องดูกัน 
ด้วยเหตุด้วยผล มีเกณฑ์กติกาเป็นตัวก�าหนดหรือตัวตรวจสอบ เช่น เรื่องการรับงาน
จะต้องมีการท�างบประมาณขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบก่อน ต้องให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด 
หากนอกเกณฑ์ก็ต้องมีเหตุมีผลและผ่านการกลั่นกรองและตัดสินใจโดยผู้รับผิดชอบ
ตามระดับอยู่เสมอ 
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เรามีการตั้งเป้างบประมาณตอนต้นปีและติดตามทบทวนตลอดเวลา มีการ
ทบทวนครั้งใหญ่ในช่วงกลางปี เพ่ือรองรับกับสภาพการณ์ที่อาจคลาดเคลื่อนไป  
เรารู้ตัวว่าจะต้องท�าการในระดับไหน ถึงจะเพียงพอคุ้มค่า 

นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า การด�าเนินงานของเราเป็นไป
อย่างมีเหตุมีผล 

ห่วงท่ี 3 คือ มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตนเอง หมายถึง การเตรียมตัวพร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เราได้คิดสร้างระบบของเราเพ่ือเป็นภูมิคุ ้มกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่น

1. การท�าประมาณการตั้งเป้าและแผนประจ�าปี โดยก�าหนดแนวทางท่ี 
เตรยีมการไว้ 3 แนวทางตลอดเวลา คือ กรณท่ีีน่าจะเป็น กรณีเลวร้ายทีน่่าจะเกิดขึน้ได้ 
และกรณีที่ดีเป็นพิเศษ และมีการวางแผนรองรับในแต่ละกรณีที่คาดคะเน และมีการ
ติดตามประเมินผล เพื่อเตรียมการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

2. ในเรื่องการเงิน เราต้องพยากรณ์งบกระแสเงินสด งบประมาณการเงิน 
ล่วงหน้าทั้งปี และดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

3. มกีารกันเงนิส�าหรบักรณีฉกุเฉนิในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการชดเชย
ให้พนักงานหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เงินเกษียณอายุ และเงินทุนส�ารองเผื่อไว้
ตามมาตรฐาน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม
สมดุล/พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสำยกลำง

พอประมำณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ควำมรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญำ แบ่งปัน
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4.  มกีารปรบัองค์กรให้เหมาะกับสถานการณ์ทีค่าดคะเนทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 
ในระยะยาวตามวาระโอกาส

5. การพิจารณาขยายธุรกิจ ได้มีการเตรียมประมาณการในกรณีที่ผิดพลาด
หากเกิดขึ้นจะเสียหายไม่เกินเกณฑ์ที่ก�าหนดที่จะรับผลกระทบดังกล่าวได้ เป็นต้น

2 เงื่อนไข ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
เง่ือนไขท่ี 1 เงื่อนไขควำมรู้ คือ มีความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน�าความรู ้เหล่าน้ันมาพิจารณา 
ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ด�าเนินกิจการมา เราได้สั่งสมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เข้ารับงานต่อ เพ่ือให้เข้าใจ นับเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นต่อๆ ไป และจากการที่เรามีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  
ไม่หย่อนยาน ก็เป็นหลักประกันในเงื่อนไขความรู้ นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามและ
ตรวจสอบทั้งในงานให้บริการลูกค้าและการบริหารด�าเนินงานภายใน 

เงื่อนไขท่ี 2 เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

เราได้มีการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยก�าหนดไว้ในค่านิยม มีการ
ท�างานแบบลูกพ่ีลูกน้อง ปลูกฝังแนวทางการท�างานต่อกัน มีระบบการตรวจสอบ  
การท�างานอย่างมืออาชีพ ที่ต้องมีความอดทน ใช้สติปัญญาในการท�างาน 

เรามีมูลนธิเิพือ่ท�ากจิสาธารณะ ไดก้�าหนดเปน็ตวัชี้วัดให้พนกังานทกุคนต้องมี
ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมสาธารณะ เพ่ือให้เกิดจติใจทีม่คีณุธรรม ให้ความช่วยเหลอื
สังคมที่ด้อยกว่า

นั่นคือ เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสรุปได้เป็น 3 ห่วง 2 เง่ือนไข และเปรียบเทียบ 
กับการด�าเนินงานของกลุ่มทีมของเรา โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอกล่ำวว่ำ ท่ีผ่ำนมำ ระบบต่ำงๆ ท่ีสร้ำงไว้เป็นสิง่ท่ีได้พสิจูน์แล้ว 
และเป ็นควำมปลื้มป ีติ ยินดี ท่ีพวกเรำได ้ เดินตำมแนวทำงท่ี 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงคิดขึ้นมำ จึงขอให้พวกเรำช่วยกัน 
รักษำระบบท่ีสอดคล้องกับแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเหล่ำน้ีไว้ 
จะเป็นภมิูคุม้กันให้ธุรกิจของเรำอยูร่อดปลอดภยัและพฒันำต่อๆ ไป
ได้เป็นอย่ำงดี  



32ควำมเสี่ยง
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เรื่องควำมเสี่ยงดูให้ดีมีเสมอ
โอกำสเจอคิดให้ดีมีแค่ไหน

ควำมสูญเสียกับกำรเสี่ยงมีเพียงใด
เทียบกับได้ให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจ

ทุกๆ เวลาในชีวิตของเราอยู่กับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ สุขภาพ 
การลงทุน การท�าธุรกิจ หากใครบอกว่าท�าเรื่องน้ันเรื่องนี้ไม่มีความเสี่ยงเลย น่ันเขา
พูดไม่จริงหรือไม่เข้าใจในเรื่อง “โอกำสที่เป็นได้ หรือ Probability” 

ตัวอย่างเช่น เขาพูดถึงฝน 100 ปี น่ันหมายถึงฝนขนาดนั้นโอกาสเกิดหรือ 
มีความเสี่ยง 1 ใน 100 เป็นต้น

การรู ้ว่ามีความเสี่ยงกับการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงเป็นส่ิงท่ี 
ผู้บริหารจ�าเป็นต้องรู้ต้องเข้าใจ 

การบริหารความเสี่ยง เราควรยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกล่าวถึง 3 ห่วง 
และ 2 เงื่อนไขที่เขียนไว้ คือพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการมีความรู้และมีคุณธรรม

พอประมาณ คือ การที่เราต้องประมาณความเสี่ยงให้ได้ ประมาณผลดีผลเสีย 
ท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้ออก และเตรียมงบความเสี่ยงแบบพอสมควรหรือ 
พอรับไหว ผมได้สร้างระบบประเมินความเสี่ยงไว้ใช้ในองค์กรของเราในหลายๆ เรื่อง 
ที่เราสมควรน�ามาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อความไม่ประมาท 

ตัวอย่างเช ่น เรื่องการติดตาม
เพ่ือเตรียมเสนองาน ได้ก�าหนดใน
ระบบไว้ให้มีการประเมินโอกาสได้
งานน้ันๆ ว่ามีมากน้อยเท่าไร ซึ่งต้อง
ประเมินอย่างมีเหตุมีผลเปรียบเทียบ
กับคู ่แข่ง มีการให้ระบุว่าใครเป็นคู่แข่ง
ท่ีส�าคัญ ความได้เปรียบเสียเปรียบของเรา 
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แล้วระบุออกมาว่าเรามีโอกาส
ได้งานนั้นๆ สักเท่าไร 
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จากน้ันก็ต้องมาประมาณต่อว่า ค่าใช้จ่ายท่ีต้องลงทุนลงไปเพ่ือเตรียมเสนอ
งานกับผลท่ีจะได้จากงานน้ีกับความเสี่ยงเป็นอย่างไร เพื่อชั่งน�้าหนักดูว่าส่วนไหน 
จะมากกว่ากัน คุ้มค่าต่อการลงทุนลงแรงไหม หากคุ้มค่าก็ต้องบริหารความเสี่ยง 
ด้วยการสร้างโอกาสให้ได้งานให้มากขึ้น นั่นคือ การเตรียมตัวและด�าเนินการ

เรามีระบบวิเคราะห์และวางแผน มองภาพโอกาสความเป็นไปได้ของธุรกิจ 
ที่อาจเป็นไปได้ 3 แนวทาง คือ ทางที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) 
ทางที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) และทางที่ดีที่สุด (Best Case) เพื่อประมาณการ 
หาทางรองรับให้พร้อม 

กรณีที่เราคิดว่า น่าจะเป็นที่สุด ก็คือ Most Likely Case แต่หากเกิดปัญหา 
เผชิญกับวิกฤตเหตุเลวร้าย เกิด Worst Case ขึ้นมา เราจะรับมันอย่างไร มีภูมิคุ้มกัน
เพียงพอไหม ในฐานะผู้บริหารต้องวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลเสียของความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น ถึงแม้โอกาสจะน้อยกว่ากรณีปกติก็ตาม

อีกตัวอย่างเช่น การลงทุนเพ่ือเปิดกิจการใหม่ก็ต้องพิจารณาว่า ความเสี่ยง
มีมากน้อยแค่ไหน โอกาสที่จะได้กับเสียเป็นเท่าไร และตั้งประมาณการความเสี่ยง
ท่ีจะได้จะเสียในระยะเวลาหนึ่ง พิจารณาดูว่า พอจะรับความเส่ียงของการขาดทุน

สูญหายน้ันได้ไหม จะส่งผลกระทบกับเรามากน้อย
เพียงใด และหากส�าเร็จแล้วจะได้ผลเป็น

ตัวเลขเท่าไร คุ้มค่าความเส่ียงไหม 
เราตั้งงบประมาณรับความเส่ียง

ดังกล่าวได้ไหม และจะหยุด
มันเมื่อไรหากความเสี่ยง 
เกิดขึ้น เป็นต้น

นั่นคือ การท�าแบบ
พอประมาณ อย่างมีเหตุ
มีผล มีภูมิคุ้มกันเพียงพอ 

มีความรู้ท่ีจะท�า ประมาณ
การ และท�าด้วยความตั้งใจ 

ซื่อสัตย์ อย่างตรงไปตรงมา  
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บางครั้งผลได้ก็ดี โอกาสความเสี่ยงก็ไม่มากนัก แต่เมื่อประมาณการว่า  
หากผลเสียเกิดข้ึนแล้ว เหลือก�าลังที่เราจะรับได้ก็ต้องพิจารณากันอย่างหนัก  
หากเสี่ยงมากจริงๆ ก็อาจจะตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อ เพราะความเสียหายท่ีเกิดจาก
ความเสี่ยงเกินก�าลังที่เราจะรับไหว 

อีกทางหนึ่ง หากพิจารณาแล้ว โครงการนั้นดีน่าลงทุน แต่เรารับความเสียหาย 
จากความเสี่ยงน้ันไม่ได้ ก็อาจจะต้องหาผู้ร่วมทุน เพ่ือกระจายความเสี่ยงของเรา 
ให้เบาบางลง จนพอรับไหว เป็นต้น

บางครัง้อาจจะต้องพิจารณาร่วมงานกับคูแ่ข่งเพ่ือลดความเสีย่งทีจ่ะไม่ได้งาน 
ถึงแม้ว่ารายได้และก�าไรของเราอาจจะลดลง นั่นคือ การบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง

ความรอบรู้ในเรื่องที่เราจะเสี่ยงด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ อันเป็นเงื่อนไข
หนึ่งของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากท�าอะไรที่เราไม่รู ้ดีพอ นั่นคือ 
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญมากๆ 

ฉะนั้น จึงควรท�าในสิ่งท่ีรู ้ หากไม่รู ้หรือมีความรู ้ไม่เพียงพอ ก็ต้องศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติม หรือหาผู้รอบรู้ ผู ้มีประสบการณ์เคยผ่านงานดังกล่าวมาร่วม  
เพ่ือเพ่ิมความรอบรู้และความมั่นใจ เป็นการลดความเสี่ยงนั่นเอง เร่ืองความรอบรู ้
และรอบคอบนี่ก็เป็นเรื่องส�าคัญ 

ความประมาทเป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหน่ึงที่ท�าให้เกิดความเส่ียงสูง บางคน 
ชอบมองอย่างเข้าข้างตนเอง มคีวามมัน่ใจจนเกินควร ไม่ประเมนิ หรอือ่านสถานการณ์ 
หรือติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ให้รอบคอบ ชอบคิดว่า “กูเก่ง กูแน่”  
เรือ่งนัน้คนน้ันคนน้ีอยู่ภายใต้การควบคมุของเราได้ (ของตาย) ก็ถึงแก่ความตายจริงๆ
มาแล้วหลายครั้ง 

เรำจึงต้องรอบคอบ ไม่อยู่ในควำมประมำท ดังสุภำษิตท่ีว่ำ 
“ควำมประมำท คือ หนทำงแห่งควำมตำย” 

สรุป กำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงและ
ไม่ประมำท (คือ ควำมรอบรู้รอบคอบ) เป็นทำงแก้ ใช้ในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง  



33
คน กับ งำน

จะท�ำงำนเล็กใหญ่อำศัยคน
ต้องฝึกฝนมีคนแลคอยแนะสอน

มอบหมำยงำนติดตำมงำนตำมขั้นตอน
เป็นวงจรเป็นระบบอย่ำงครบครัน
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คนกับงานเป็นปัจจยัส�าคญัของกิจการของเรา เราให้บรกิารงานทีป่รกึษา เราต้องมคีน 
ถึงจะบรกิารลกูค้าได้ คนทีจ่ะไปให้บรกิารลกูค้า คอื คนมอือาชพีในสาขาต่างๆ เมือ่เรา 
ตัง้แนวธุรกจิและวิสยัทศัน์ของเราให้บรกิารงานทีป่รกึษาแบบบรูณาการ จงึจ�าเป็นต้องมคีน
ในหลายๆ สาขาความช�านาญ หรอืคนทีม่คีวามช�านาญในหลายๆ สาขา มคีวามเป็นมอือาชพี 

1. ระบบพี่เลี้ยง 
คนท่ีจะเป็นมอือาชพี โดยพ้ืนฐานจะต้องมพ้ืีนความรูใ้นสาขาท่ีตนจะยึดเป็นวิชาชพี

เป็นอย่างดี เรามผีูค้นทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัสงูมาอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก คนเหล่าน้ี 
อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการท�างานหรือบ้างก็มีมาแล้วจากท่ีอื่นๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ แต่ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัก็แตกต่างกันไป เมือ่เข้ามาอยู่รวมกนัก็ต้องท�างาน 
ร่วมกัน และสลับเปล่ียนไปตามต�าแหน่งหน้าที่การงานในแต่ละโครงการ คนที่ยังไม่ม ี
ประสบการณ์ก็ต้องท�างานภายใต้การดูแลของผู้ท่ีเคยผ่านงานมาก่อน จนกระท่ังเข้าใจ 
แนวทางการท�างานพอสมควร ส่วนคนท่ีเคยผ่านงานจากที่อื่นมาแล้ว แต่ยังไม่มี 
ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกันและเข้าใจระบบการท�างานของเราดพีอ จะต้องมคีน
คอยดแูลให้ค�าแนะน�า เรยีกระบบนีว่้า “ระบบพ่ีเลีย้ง”  

หน้าทีข่องพ่ีเลีย้ง คอื ให้ค�าแนะน�าผูท่ี้เข้ามาท�างานใหม่ในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับแนวคิด 
แนวทางการท�างานร่วมกันภายในองค์กร ให้เข้าใจค่านิยม วสิยัทศัน์ การฟอร์มทมีท�างาน  
ความสมัพันธ์เชือ่มโยงกันระหว่างองค์กรและรปูแบบการท�างาน ตลอดจนกฎระเบยีบทีส่�าคญั

เมื่อมีผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ต้องแนะน�า สอนงานมอบหมายงาน และติดตามดูแล 
การท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีเ่ราก�าหนดไว้อกีด้วย น่ีคอื บทบาทหน้าทีข่องพ่ีเลีย้ง 

เมื่อผมก่อตั้งบริษัททีมฯ ขึ้นมาใหม่ๆ เริ่มมีงานท�า ผมก็รับมือใหม่เข้ามา 
ท�างานหลายคน กใ็ช้วิธีท�างานแบบการประกบกันระหว่างผูท่ี้อาวุโสกว่ากับพวกมอืใหม่  
ท�างานร่วมกันไป จนปัจจบุนัผูท้ีเ่ป็นมอืใหม่เหล่าน้ันก็เป็นกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูบ้รหิาร 
รุน่ 2 ของเรากันเป็นรุน่ๆ มา 

นั่นเป็นการพิสูจน์แล้วว่าระบบพ่ีเลี้ยงท่ีท�างานประกบกันไปนี้ใช้การได้ จึงใคร ่
ขอฝากให้ผู้บริหารปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปพิจารณาจัดการให้ระบบนี้คงอยู่และปรับปรุง 
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป นี่เป็นระบบการท�างานของมืออาชีพที่ใช้กันมานาน 

2. กำรมอบหมำยงำนและติดตำมตรวจสอบ  
เป็นเรื่องท่ีพวกเราทุกคนเจออยู่เป็นประจ�าในชีวิตการท�างาน การมอบงาน 

ก็เนือ่งจากงานน้ันๆ ไม่สามารถท�าส�าเรจ็ได้ด้วยตัวคนเดียว ภายใต้ข้อก�าหนดและเงือ่นไข
ต่างๆ ของงานนั้นๆ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานขึ้นอยู่กับการมอบและการ 
รบัมอบนีเ้ป็นอย่างมาก และการท�างานในระบบพีเ่ลีย้ง ผูท้ีเ่ปน็พีเ่ลีย้งต้องดแูลมอบงาน
ให้มือใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลให้มีงานท�า คอยติดตาม และสอนงาน  
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ที่เห็นเป็นปัญหาอยู่เนืองๆ คือ ผู ้รับมอบงานรับไปโดยไม่เข้าใจเน้ืองาน 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจน ขาดการติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง (รับไปแล้วก็หาย
ไปเลย) งานที่ท�ามาใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ดีเท่าที่ต้องการ รับไปแล้วเปล่ียนมือท�าโดยผู้รับ
ช่วงต่อ ไม่เคยได้เจอผู้มอบโดยตรงเลยท�าไปคนละเรื่อง รับไปแล้วส่งงานคืนช้า เป็นต้น 

ฉะน้ัน จึงขอกล่าวถึงประเด็นการรับมอบและการมอบหมายงานท่ีควรจะเป็น 
บางประการ ดงัต่อไปน้ี  

ผู้มอบหมำยงำนต้อง...   
1.  แจ้งให้ผู้ได้รับมอบงานทราบวัตถุประสงค์ ข้อก�าหนด และเป้าหมายอย่าง 

ชดัเจน รวมถึงระยะเวลาการท�างาน ความส�าคญั และความสัมพันธ์กับงานอืน่ โดยต้อง 
ทบทวนให้แน่ใจว่า ผูร้บัมอบมคีวามเข้าใจตรงตามท่ีต้องการ  

2.  ตรวจสอบว่าผู้รับมอบงานมีความสามารถและมีเวลาเพียงพอท่ีจะท�างาน 
ทีจ่ะมอบหมายให้ส�าเรจ็ และหรอืจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนุนด้านไหน เพียงใด

3.  ตดิตาม ทบทวน และตรวจสอบความก้าวหน้าและผลงาน ตลอดจนให้ค�าแนะน�า 
เพ่ือปรบัปรงุแก้ไขให้เข้าเกณฑ์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง จนได้งานทีส่�าเรจ็เรยีบร้อย 

ส่วนผู้รับมอบงำนต้อง... 
1.  ท�าความเข้าใจกับงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อก�าหนด และเงื่อนไข 

ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ชดัเจน และทบทวนท�าความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกับผู้มอบหมาย
2.  ประเมนิความสามารถและเวลาทีจ่�าเป็นต้องใช้และขอรบัการสนบัสนนุทีต้่องการ
3.  วางแผนและคดิหาวิธีการท�างานชิน้นัน้ให้เสรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพตามเป้าหมาย
4. รายงานความก้าวหน้าและผลเป็นระยะๆ ตามท่ีตกลงกับผูม้อบงานเพ่ือทบทวน 

ตรวจสอบ และปรบัแก้ ตามความจ�าเป็น จนกว่างานจะเสรจ็เรียบร้อย
กล่าวสั้นๆ คือ 1) ต้องมีการมอบและรับมอบ ด้วยความเข้าใจในงานท่ีตรงกัน 

2) ต้องรูต้วัว่าจะท�างานท่ีได้มอบและรบัมอบเสรจ็ได้อย่างไร และทีส่�าคัญคือ 3) ต้องรายงาน 
ตดิตาม และตรวจสอบท้ังความก้าวหน้าและผลเป็นระยะๆ และปรบัแก้อย่างต่อเน่ืองจนเสรจ็ 

นีก็่คอื การน�าเอาแนวทางการบรหิารแบบ PDCA  มาใช้อกีน่ันแหละ 
ทัง้น้ี ทัง้ผูม้อบและผูร้บัมอบต้องเข้าใจ ยอมรบั และใช้แนวทางน้ีร่วมกัน  
การติดต่อหางาน เมื่อได้งานมาก็ต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร

และผู ้จัดการไปท�าและคอยติดตามผล ให้ความช่วยเหลือ เป็นหน้าที่ส�าคัญของ 
ผู้บริหารองค์กร ในขณะที่ผู้บริหารโครงการและผู้จัดการโครงการก็จะมอบหมายงาน 
ตามแผนงานให้ทีมงานแต่ละคนน�าไปท�า ผู้จัดการโครงการควรรู้วิธีการวางแผนงาน  
การมอบหมายงาน และการตดิตามงานเป็นอย่างดี 
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นีก็่คอื วิธีการแบบ PDCA ท่ีต้องถือเป็นอาวุธใช้เป็นประจ�า
3. กำรแนะน�ำสอนงำน
เป็นเรือ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรบังาน Professional โดยท่ัวไปและวิชาชพีอย่างเรา เปรยีบ

เสมอืนนกับนิทีต้่องเป็นนักบนิฝึกหัด เป็นนกับนิมอืสอง แล้วถึงเป็นมอืหน่ึง ต้องมนีกับนิรุน่พ่ี
คอยประกบ คอยสอนกันเป็นทอดๆ ไม่เช่นน้ันนกับนิมอืใหม่ก็ไม่สามารถมชีัว่โมงบนิถึงเกณฑ์ 

เรือ่งสอนงานน้ีคูไ่ปกับการมอบหมายงานและการตดิตาม แนะน�า สอนให้ท�างานเป็น
และเข้าแนวทาง เป็นการฝึกฝน On the Job Training นัน่เอง

เรามีระดับ Professional Career Path ของเราจากระดับ Junior ไปเป็น  
Professional และก้าวหน้าเป็น Senior และ Principal ตามล�าดบัจนเป็น Expert 

ระดับ Junior และ Professional ยังต้องการการสอนงานและการตรวจสอบ  
การแนะน�างาน ตามล�าดบั เช่นเดยีวกับนักบนิฝึกหดัและนักบนิมอืสอง ทัง้น้ี เพ่ือให้เป็นงาน
มากยิง่ขึน้ๆ และเป็นการท�า QA ด้วย ผูท้ีท่�าหน้าท่ีแนะน�าสอนงานกต้็องเป็นระดบั Senior  
ขึน้ไป เรือ่งนีต้้องก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงของหน้าทีที่ ่Junior และ Professional ต้องเรยีน หรอื
ต้องได้รบัการแนะน�างาน ส่วน Senior ขึน้ไปก็ต้องมหีน้าทีแ่นะน�าสอนงานหรอืเป็นพ่ีเลีย้งด้วย

เราจดัองค์กรใหม่เป็นสายงาน (BU) และแบ่งเป็นกล่อง (Department) ก็เพ่ือให้ 
ผูท้ีม่สีายงานเดยีวกันอยู่ด้วยกัน ให้มกีารก�าหนดลกูน้องลกูพ่ีทีค่อยดูแลกันเป็นระดับๆ 

ระดับ Junior และ Professional จะได้รบัมอบหมายงานจาก MD-BU หรอืหัวหน้า 
Department พร้อมกับการก�าหนดให้ระดบั Senior ขึน้ไป คนไหนเป็นพ่ีเลีย้งคอยดูแล หรอื
อาจจะก�าหนดให้มพ่ีีเลีย้งเหมอืนพระทีค่อยดแูลประกบกันไปเป็นรปูๆ เลย    

การแนะน�าสอนงานก็ต้องมีการอบรมในลักษณะ Trainer ให้เข้าใจแนวทาง 
และวิธีการแนะน�าสอนและการประเมินผลด้วย 

การสอนงานนีก็้จะเป็นประโยชน์ท้ังกับผูร้บัการสอนและผูฝึ้กสอนและกับองค์กร 
ในด้านการพัฒนามอือาชพีของเราให้เจรญิก้าวหน้า ผูฝึ้กสอนก็จะมผีูช่้วยท�างานท่ีท�าตาม 
และมีคนนับถือ ครูบาอาจารย์ทางด้านวิชาชีพ 

ขณะเดยีวกันผูไ้ด้รบัการฝึกสอนก็จะท�างานด้วยความมัน่ใจและอบอุน่และมลีกูพ่ี
ดูแลกันเป็นรุ่นๆ ไป  

ในโครงกำร ผู ้จัดกำรโครงกำรต้องรู ้ว ่ำลูกทีมแต่ละคน 
มีควำมสำมำรถระดับไหน อย่ำงน้อยผู้ท่ีอยู่ในระดับ Junior หรือ 
Professional จะต้องมีคนคอยแนะน�ำและสอนงำน ตลอดจน 
ตรวจสอบงำนท่ีท�ำให้ถกูต้อง เรยีบร้อย สมบรูณ์ และเป็นกำรท�ำงำน 
ท่ีมคีวำมอุ่นใจและเชือ่มัน่ในกำรท�ำงำนมำกย่ิงขึน้  



34
ทำยำทสืบทอด-

ตัวตำยตัวแทน
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ต้องเขียนถึงเรื่องนี้ต่อเนื่อง

จากเรื่อง “คนกับงำน” เพราะเป็นเรื่องเดียวกันและต่อเนื่องกัน

การทีเ่รามรีะบบพ่ีเลีย้ง มกีารมอบหมายงาน การตดิตามงาน และการสอนงาน 

ก็เพ่ือให้มีการดูแลสร้างผู้ช่วยท�างานและเป็นตัวตายตัวแทนกัน เพ่ือจะได้สืบทอด

ความเป็นมืออาชีพจากรุ่นสู่รุ่นกันต่อๆ ไป

มืออาชีพรุ่นโบราณบางคนไม่ค่อยจะยอมรับเป็นพ่ีเลี้ยงและสอนงาน เพราะ

เกรงว่า ลูกน้องจะมาเก่งเท่าหรือเก่งกว่า หากคิดเช่นนั้น เราก็ไม่พัฒนา พอถึงวันหนึ่ง

ที่รุ่นเก่าหมดยุค หรือแก่ หรือค่าตัวแพงขึ้นก็หมดความสามารถ ก็ต้องปิดตัวเองไป

อย่างที่เห็นๆ กันอยู่  

มืออำชีพจะไม่หำยไม่ตำยจำก
ถ้ำหำกสร้ำงตัวแทนไว้ให้สืบสำน

มีทำยำทสืบทอดต่อกันนำน
รุ่นต่อรุ่นหมุนเปลี่ยนผ่ำนกำลเวลำ    
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การจะท�าเช่นนีไ้ด้ต้องสร้างเป็นระบบ มรีปูแบบการถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ ในอดตี

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของกลุ่มทีม ก็ท�างานกันมาแบบนี้ ถึงวันนี้จึงมีผู้บริหารรุ่น 2 สืบทอด

กันต่อมา และเราก็ไม่หยุดนิ่งตลอดเวลาต้องเตรียมคนรุ่นต่อๆ ไปขึ้นมาใหม่ 

ผมให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากๆ ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการ

1. การประกอบกิจการมืออาชีพอย่างเรา จะขยายกิจการได้ก็ต้องมีคน 

ช่วยงานกันมากขึ้น อาจจะหาคนที่มีประสบการณ์เป็นงานให้มารับท�าในต�าแหน่ง

ต่างๆ ที่ต้องการไปเลยก็ได้ แต่พวกมีประสบการณ์ระดับ Senior แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะ 

เป็นมือปืนรับจ้าง รับจ๊อบเป็นงานๆ ไป เมื่อเสร็จงานของเราก็อาจจะย้ายไปสังกัด 

ท่ีอืน่ท่ีมงีานทีเ่ขาถนัดหรือทีส่นใจ พวกน้ีส่วนใหญ่ก็จะไม่มสีงักัดประจ�าเป็นทีเ่ป็นทาง

แน่นอน นอกจากบางคนท่ีปิ๊งแนวทางของเรามาร่วมกันต่อไปตอนเป็น Senior แล้ว  

แต่โอกาสเป็นไปได้น้อย เราจึงจ�าเป็นต้องสร้างคนรุ่นหลังมาเป็นตัวแทน

 2. งานท่ีท�าอยู่วันน้ี อีก 10 ปีข้างหน้า เราท�าเองไม่ได้แล้ว เพราะค่าตัวเรา 

เพ่ิมทุกๆ ปี หากท�าเหมอืน 10 ปีท่ีแล้ว ในขณะท่ีราคาค่าตวัเราแพงขึน้ไปมาก ก็จะต้อง 

คิดราคาท่ีแพงมากขึ้นซึ่งเป็นการยากในตลาดที่มีการแข่งขันเสรี ท่ีเป็นไปได้ คือ  

ต้องสร้างตัวตายตัวแทนที่อายุน้อยเท่าๆ กับเราในอดีตมาท�าแทนเรา โดยเราเปลี่ยน

ไปท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้า คอยคุมคอยตรวจสอบงานแทน ถึงจะยังรบังานแบบเดมิท�าได้ 

นั่นคือ ความจ�าเป็นที่ต้องสร้างตัวตายตัวแทนรุ่นต่อไป 

3. การประกอบธุรกิจก็ต้องมีผู ้บริหารระดับต่างๆ มาเป็นผู ้บริหารธุรกิจ 

ในลักษณะกว้างมากขึ้นตามล�าดับ งานที่เคยท�าเดิมๆ เมื่อก่อนก็ต้องมีคนมาท�าแทน 

ในแบบตวัตายตวัแทน หากไม่มคีนมาท�าแทน เราก็ไม่สามารถขยับข้ึนไปท�างานบริหาร

ในต�าแหน่งที่สูงขึ้นๆ และในเวลาเดียวกัน ค่าตัวเราก็แพงขึ้นๆ เราอยู่นิ่งไม่ได้ จึงต้อง 

มีตัวตายตัวแทน เพื่อความก้าวหน้าของเราเอง 

4. เราจะเห็นมืออาชีพบางคนท�างานแบบลืมแก่ลืมตาย คือ เลิกไม่ได้ หาคน

แทนไม่ได้ เลิกแล้วก็ขาดคนท�าต่อ เลิกแล้วงานด้านนั้นก็จะขาดหายไป เพราะไม่ม ี

ตัวตายตัวแทน ขอบอกว่า เวลาผ่านไปเร็วมากๆ หากไม่เตรียมตัวให้ดี เมื่อคนที่ม ี

เข้าสู่วัยอาวุโสมากๆ ไม่มีคนใหม่มาแทน ก็จะเป็นความเสี่ยงขององค์กรมากขึ้นๆ 
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การคัดเลือกตัวตายตัวแทนต้องอาศัยเวลา ท�างานด้วยกัน รู้จุดอ่อนจุดแข็ง 

หาทางเติมเต็ม ไม่มีใครสมบูรณ์และผู้น�าไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืน จะต้องสร้าง  

เติมเต็ม จะต้องมีทีมผู้น�าท�างานด้วยกัน 

ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากๆ การสร้างมืออาชีพขึ้นมาเพ่ิมเติม

อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการหามืออาชีพระดับรองมาเพ่ิม ท�างานร่วมกันแบบระบบ 

พี่เลี้ยง มอบหมายงาน ติดตามงาน และสอนงานแบบที่เขียนในตอนที่แล้ว ต้องมีการ

ติดตามคัดหาคนที่จะมาท�าหน้าที่เป็นรุ่นต่อๆ ไปในระดับบริหารต่างๆ จนถึงผู้บริหาร

ระดับสูงสุด นั่นคือ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่รับมรดกมาจากรุ่นก่อน ที่ต้องท�าหน้าที่ 

ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุดเพ่ือความเจริญย่ังยืนขององค์กรในอนาคต

อย่ำลมืว่ำ ตวัตำยตวัแทน และทำยำทสบืทอดไม่ใช่สร้ำงขึน้มำ 
ได้เพียงชั่วข้ำมคืน ต้องรีบเร่งสรรหำ สังเกต ติดตำมประเมินจนได้ 
ตวัจรงิ เรำอำจหำตวัเลอืก 4 คน และจำก 4 คนเป็นแชมเป้ียนได้ 1 คน 
ก็ถอืว่ำดมีำกๆ แล้ว  



ระบบนั้นส�ำคัญไฉน

35
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ทุกคนคงเคยเห็นมาก่อนว่า ผู้ท่ีเก่งกาจ มีฝีมือในการท�างาน นึกว่าตัวเองแน่ 
ออกมาประกอบธุรกิจของตนเอง ตอนแรกก็ไปได้ด้วยดี แต่นานไปประสบปัญหา  
ไปไม่รอด งานติดขัด การเงินมีปัญหา สุดท้ายอาจจะถึงเลิกหรือล้มละลายไป 

เคยเห็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็น คนขายมีฝีมือท�าก๋วยเตี๋ยวอร่อย ลูกค้า 
ตดิใจมาก เลยไปเช่าห้องแถว 2 ห้องเปิดกิจการใหญ่โต เข้าไปอดุหนนุก็รูส้กึว่ามปัีญหา 
เสียแล้ว น่ังรออยู่นานกว่าจะมีคนมารับออเดอร์ ออเดอร์ไปกว่าจะได้กินนั่งรอ 
เป็นนาน โต๊ะข้างๆ ก็บ่นมาก่อนได้ทีหลงั ท�ามาก็ผดิๆ ถูกๆ เรยีกเก็บเงนิก็ไม่มา ไม่นาน 
ก็ปิดกิจการ กลับไปขายแบบรถเข็นอย่างเดิม น่ันเป็นเพราะระบบ เขาไม่รู้ระบบ  
ไม่วางระบบ เก่งแต่เพียงท�าก๋วยเตี๋ยว

เพ่ือนๆ ร่วมรุ่นหลายคน รวมทั้งวิศวกรท่ีมาท�างานในกลุ่มทีมก็เคยผ่านการ
เป็นเจ้าของกิจการก่อสร้างกันมาหลายราย เสรจ็แล้วไปไม่รอดด้วยสาเหตแุตกต่างกัน 
ส่วนใหญ่งานแรกๆ ที่ท�าส�าเร็จไปด้วยดี มีงานท�ามากข้ึนๆ แล้วก็จบลงเหมือนร้าน
ก๋วยเตี๋ยว 

นั่นเป็นเพราะขาดระบบที่ดีท่ีจะช่วยจัดการให้ทุกอย่างสามารถติดตาม 
จดัการได้ ทกุอย่างขึน้อยู่กบัคนเก่งเพียงคนเดยีว หรอืผูร่้วมงานไม่ก่ีคน และทุกคนเก่ง 
มีฝีมือในการท�างาน และด้วยความที่คิดว่าตัวเองเก่งเลยไม่เห็นความส�าคัญของการ
วางและการท�างานโดยใช้ระบบ เมื่อคนเก่งจับหน้าไม่ถึงหลังก็ไปไม่รอด

เราเตบิโตมาได้จนถงึทุกวันน้ี เพราะค�านงึถึงการท�างานอย่างเป็นระบบ คดิค้น
ระบบขึ้นมาเพื่อใช้งาน ควบคู่กับการมีคนเก่งที่รักงานและเสียสละ หากมีแต่คนเก่ง 
แต่ไม่มีการน�าระบบมาใช้และไม่พยายามท�าให้เป็นระบบ เราก็คงไม่สามารถมาไกล
ถึงตอนนี้

ระบบแรกทีเ่ราน�ามาใช้ คือ ระบบ Time Sheet ทีทุ่กคนต้องลง Time Sheet เพ่ือ
บันทึกการท�างานในโครงการใดเท่าไร และก็เริ่มมีระบบการวางแผนจัดสรรเวลาของ

กิจกำรงำนจะดีต้องมีระบบ
คนเคำรพตำมกฎเกณฑ์ไม่เบนเบี่ยง
ระบบนั้นคนต้องท�ำกันพร้อมเพรียง
ไม่หลีกเลี่ยงรับประกันเป็นอันเจริญ
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คนท�างานในโครงการต่างๆ ล่วงหน้า ท�าให้ทราบว่า มีใครมีงานท�ามาก ใครว่างงาน  
ท�าให้สามารถจัดการมอบหมายงานกันได้ เมื่องานล้นคนก็ต้องหาคนมาช่วยท�างาน
เพิ่มให้สอดคล้องกัน

ในเวลาเดียวกัน ก็มีระบบการเงิน มีการท�า Cash Flow Forecast เมื่อรับงาน
โครงการต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนเราขาดเงินก็ต้องหาเงนิทนุมาหมนุเวียนเพ่ิมเตมิ เมือ่มรีะบบ
การเงนิแล้วก็จะมกีารตดิตามรายได้ทีเ่ตรยีมการว่าจะได้เมือ่ไร ต้องท�างานให้เสรจ็ตาม
งวดเพ่ือให้เกดิรายได้ดงักล่าว ไม่เช่นน้ันก็จะท�าให้เงนิขาดมอื ต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิ  
ไม่ให้ขาดมือ จึงส่งผลให้มีการติดตามงานที่ท�าแต่ละชิ้นให้ท�าเสร็จตามเวลาด้วย

เรื่องระบบการติดตามก�าหนดการวางบิลตามงวดเงินท่ีตามมาจากการ 
ท�า Cash Flow Projection นี่ได้ผลท่ีท�าให้สามารถก�าหนดการท�างานให้ส�าเร็จได้  
บางครั้งงานเลื่อนไป วางบิลไม่ได้ตามก�าหนด ก็ต้องมาติดตามกันว่าจะเลื่อนก�าหนด
ไปเมือ่ไร ก็อาจจะต้องเลือ่นรายจ่ายบางรายการตามกันไป และแจ้งไว้ล่วงหน้า ก็ท�าให้
ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการท�างานให้เสร็จตามก�าหนด 

ส�าหรับเรื่องก�าหนดการท�างานของคนและ Cash Flow Projection นั้น  
ต้องตรวจสอบปรับแก้ไขให้ทันสถานการณ์อย่างน้อยทุกอาทิตย์ ตัวน้ีท�าให้เรา 
อยู่รอดปลอดภัยมาในตอนต้นๆ

จากการติดตามข่าวคราวในวงการ ปัญหาที่บริษัทมือโปรท้ังหลายไปไม่รอด
มักจะเกิดจาก 1) การขาดเงินทุนหมุนเวียน 2) งานมากท�าไม่ทัน และที่ส�าคัญคือ 
3) ไม่จัดล�าดับความส�าคัญของงานที่ต้องท�าให้เสร็จให้สามารถวางบิลได้ 

บางครัง้หลายๆ  งานท�าค้างในช่วงสดุท้ายเก็บงานไม่ได้  ไม่เสร็จ เพราะมงีานใหม่ 
ต้องไปเร่งเริ่มงาน เช่นงานเสร็จแล้ว 95% เหลือ 5% สุดท้าย ซึ่งจะเป็นช่วงยุ่งยาก  
เราหนีไปท�างานใหม่ที่ง่ายกว่าเสียก่อน งานที่ท�าอยู่เดิมก็เก็บเงินไม่ได้ งานเร่ิมใหม ่
ก็ต้องใช้เงิน หลายๆ งานรวมกันก็สะดุดหกล้มได้ 

เรามีระบบที่โปร่งใส มีเหตุมีผลให้ผู้ร่วมงานได้เห็น ให้รีบเร่งท�างานให้เสร็จ
เพ่ือเก็บเงินให้ได้ จึงท�าให้ไม่มีปัญหาผ่านช่วงวิกฤตดังกล่าวในช่วง 2-3 ปีแรกมาได้  
(ช่วง 2-3 ปีแรกนี่ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของธุรกิจโดยทั่วไป)

อีกระบบหนึ่งท่ีส�าคัญ คือ ระบบการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ท�างานกับ 
ผู้ลงทุนและการเก็บก�าไรสะสม ดังได้กล่าวแล้วในตอนอ่ืน ซึ่งได้ใช้หลักการดังกล่าว 
มาจนถึงทุกวันน้ี ท�าให้ผู ้ท�างานและผู้ลงทุนมีส่วนร่วมด้วยกัน ได้ผลประโยชน ์
ก็แบ่งปันกันตามส่วน



171

ต่อมา ผมคิดค้นระบบการบริหารโครงการขึ้นมา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
ต้ังแต่การวางแผน การด�าเนนิการ การตดิตามประเมนิผล และการปรับแก้ ท่ีตอนหลงั
เรียกกันว่า ระบบ PDCA 

เริ่มแรกก็ใช้วิธีวางแผนด้วยการท�าตารางในแผ่นกระดาษทีละโครงการ มีทั้ง
แผนงาน แผนก�าลังคน แผนการเงิน หลายๆ โครงการก็จับมาต่อเรียงกันเป็นแผนงาน 
แผนคน และแผนการเงินรวมของบรษิทั และต่อมามคีอมพิวเตอร์ ก็ได้น�าคอมพิวเตอร์
มาใช้กับระบบการบริหาร 

ผมเคยน่ังเครื่องบินในห้องกัปตันที่เป็นเพ่ือนผมเมื่อตอนไปต่างประเทศ  
เห็นกัปตันกับผู้ช่วยท�างานตอนน�าเครื่องร่อนลงที่ท่าอากาศยาน มี List Actions 
ท่ีต้องท�าเพ่ือน�าเครื่องลงอย่างปลอดภัย ก็น�ามาคิดต่อท�าเป็น List ส�าหรับผู้จัดการ
โครงการจะต้องท�าตอนเปิดโครงการ (เหมือนเครื่องบินขึ้น) ตอนระหว่างด�าเนินการ 
และตอนปิดโครงการ (เหมือนน�าเครื่องบินลง) เป็นระบบที่ใช้ต่อๆ กันมา ที่เรียกกันว่า 
“PM Checklists” ที่ผู้จัดการโครงการทุกโครงการต้องใช้เพื่อไม่ให้หลงลืม 

ต่อมา ก็มีการน�าระบบคุณภาพ ISO มาใช้ ซึ่งเป็นเหมือนแม่แบบในระบบ
คุณภาพทั้งองค์กรและ PM Checklists ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน Manual ของ ISO 

ผมคิดค้นและพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือน�ามาใช้ในการบริหารและด�าเนินงาน
ในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ระบบต้องมีระเบียบ มีกฎกติกาควบคุมก�ากับ จะได้ผล 
มีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ข้ึนอยู่กับคนในองค์กรยอมรับและท�าตามกฎระบียบกติกา 
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันต้ังขึ้นมามากน้อยเพียงใด ตามท่ีเขียนไปในตอน 
“ปรัชญาการด�าเนินชีวิตของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว” 

เรื่องการเคารพและท�าตามกฎระเบียบเป็นเรื่องหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึง 
ความแตกต่าง ฉะนั้น ระบบที่คิดค้นกันขึ้นมามากมายจะใช้ได้ผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ 

ในฐำนะท่ีผมเป็นผูบ้รหิำรองค์กรน้ีมำ 36 ปี และคิดค้นระบบต่ำงๆ 
ขึ้นมำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันน้ี ผมถือว ่ำผมได้ท�ำมำดีแล้ว 
แต่องค์กรจะดีต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับกำรใช้ระบบของพวกเรำ 
กันแล้ว นอกจำกควำมเก่งของคนแล้ว กำรมีระบบและใช้ระบบ อย่ำง 
เคร่งครัดต่ำงหำกที่จะท�ำให้แกร่ง องค์กรพัฒนำไปไกลได้อย่ำง 
ยั่งยืน  



36 รู้เขำรู้เรำ
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
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หวัเรือ่งน้ีคนส่วนใหญ่ทีเ่คยรูแ้ล้วก็จะรูเ้ลยว่านีคื่อค�าสอนของซนุว ูค้นในกเูกิลได้ 

ความว่า ซนุวูเป็นผูบ้ญัชาการทหาร นักยุทธศาสตร์ทางทหารในช่วง 2 ศตวรรษ

ก่อนคริสตกาล ที่จริงที่ซุนวูกล่าวไว้ คือ “หำกรู้เขำรู้เรำ แม้นรบกันร้อยคร้ัง 
ก็ไม่มีอันตรำยอันใด ถ้ำไม่รู้เขำแต่รู้เรำ แพ้ชนะย่อมก�้ำกึ่งกันอยู่ หำกไม่รู้
ตัวเขำตัวเรำเลย ก็ต้องปรำชัยในกำรยุทธ์นั้นแล” 

คือ รู้เราอย่างเดียวไม่รู้เขา ก็ยังมีโอกาสแพ้ชนะพอๆ กัน แต่หากไม่รู้เขาแล้ว

ไม่รู้ตัวเราเอง ก็แพ้ลูกเดียว  

ต่อมาได้มีคนน�ามาใช้ในเชิงบริหารธุรกิจ และมีการพูดถึง SWOT Analysis 

เพ่ือน�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์คือ วิเคราะห์จดุอ่อนจดุแข็งของตัวเรา ซึง่ถือว่าเป็นปัจจยั

ภายใน วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และปัญหา นั่นคือ ปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายรวมถึง

คู่แข่ง สถานการณ์ และบรรยากาศแวดล้อมด้วย 

มีผู ้เชี่ยวชาญทางการบริหารเคยบรรยายถึงการวางยุทธศาสตร์โดยการ

วิเคราะห์ 4C คอื ตัว C 4 ตวั ได้แก่ Company (ตวัเรา) Customer (ลกูค้า) Competitor 

(คู่แข่ง) และ Circumstance (สถานการณ์ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม) ก็คล้ายคลึงกัน 

แต่ผมเองชอบเจ้าตัว 4C นี้ ที่เป็นการมองและเชื่อมโยง 4 ด้าน เข้ามาประกอบ

การพิจารณาแนวทางวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะมองเรื่องของการ

แข่งขันเสนองานโครงการใดโครงการหนึ่งหรือวางแผนธุรกิจขององค์กร และได้ใช ้

อยู่เป็นประจ�าตลอดมา โดยเอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง บริษัททีมฯ ก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆ  

จนได้เป็นแชมป์ในหลายๆ เวที 

กำรบริหำรต้องรู้ทั่วเรื่องตัวเรำ
อีกตัวเขำคือลูกค้ำและคู่แข่ง

สถำนกำรณ์ต้องอ่ำนดูให้รู้แจ้ง
สร้ำงตนแกร่งสู้ได้ชัยทุกครำ
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SWOT

4 C’s

ส่วนตัวสถานการณ์นั้นก็เป็นทั้งอุปสรรค ปัญหา และโอกาส เช่น สถานการณ์

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะเป็นอุปสรรค ปัญหาส�าหรับการบริการของเราในภาค

เอกชน แต่เป็นโอกาสของเราในภาครัฐที่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการเทเงิน 

งบประมาณออกมาเพื่อสร้างงาน เป็นต้น ในด้านที่เรามีคู่แข่งน้อย ก็เป็นโอกาสที่เรา 

จะได้งานในด้านนั้นมาก 

ฉะน้ัน การมอง SWOT ต้องค�านงึถึงท้ังตวัเรา เปรยีบเทยีบกับคูแ่ข่ง บนพ้ืนฐาน

ของความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์

เมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่นได้ข่าวว่า 

คู ่แข่งส�าคัญของเรามีการเปลี่ยนแปลง เราต้อง 

หาข้อเท็จจริงให้ได้โดยไวเพราะเราอยู่บนสังเวียน 

เดียวกัน เขามีการเปล่ียนแปลงก็จะกระทบกับเรา 

หากเราเพิกเฉยละเลยไม่ติดตามหาข้อเท็จจริง  

เราก็จะเสยีเปรยีบเขา เข้าต�าราท่ีซนุวกูล่าวไว้ ไม่รูเ้ขา

แต่เขารู้เรา เราจะไปรบชนะเขาได้อย่างไร

พวกเราชอบมองลูกค ้าเป ็นเป ้าหมาย 

ในการท�าการตลาด แต่ไม่ค่อยได้มองในด้าน 

คู ่แข่งและสถานการณ์ต่างๆ ให้รู ้แจ้งกันอย่าง

จริงๆ เช่น ถามว่างานน้ีใครเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ 

ของเรา บางทีจะได้รับค�าตอบว่าไม่มีก็จะทักท้วง

ไปเป็นประจ�าว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่มีคู่แข่งเลย 

บนโลกใบนี้ เพียงแต่เราสนใจมองอย่างจริงจัง 

หรือเปล่า เราประมาทไปหรือเปล่าจึงไม่รู้เขาเลย                         

เราควรวิเคราะห์รู ้เขารู้เราด้วย 4C และ

การมอง SWOT ในแต่ละด้านในแต่ละกลุ ่ม 

ของลกูค้าทกุๆ ปี และในทุกๆ โครงการทีเ่ราจะเข้าสู ่

เวทีการแข่งขัน เราจะได้ไม่ประมาท เตรียมตัว 

ให้พร้อม 



175

เช่น จะเสนองานกับลูกค้าหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งทางด้านหนึ่ง ก็จะต้อง 

รูว่้าใครจะเป็นคูแ่ข่งของเราในงานน้ัน แล้วเปรยีบเทยีบจดุแขง็จดุอ่อนเรยีงตามล�าดับ 

โดยค�านึงความต้องการของลูกค้าและเง่ือนไขสถานการณ์ท่ีแวดล้อม เราก็จะรู้ว่า 

เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันในด้านไหน อย่างไร 

บางทีคูแ่ข่งขนับางรายก็อาจจะกลายมาเป็นผูร่้วมงานกับเรา หากเราวเิคราะห์

แล้วว่า การรวมกันจะท�าให้มีโอกาสได้งานมากขึ้น ท�าให้เรามีสภาพเหนือคู่แข่ง 

รายส�าคัญของเราก็ได้ การท�าเช่นน้ีบ่อยๆ ก็จะท�าให้เกิดความช�านาญและสามารถ

น�ามาใช้วางกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี และแน่นอนจะต้องท�าให้โอกาสการได้งานมีสูงขึ้น

 ในขณะน้ี ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่เวทีอาเซียน เราก็ต้องรู้เขารู้เรา 

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ต้องหาข้อมูลมากขึ้น ต้องมีวิสัยทัศน์ว่า เราจะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่ง

ในอาเซียน เราต้องรู้เขาว่ามีคู่แข่งประเภทไหน เป็นใครบ้าง เพื่อจะน�ามาเปรียบเทียบ

กับตัวเราได้ 

ต้องรู ้เขำ คือ ลูกค้ำของเรำอยู่ภำคไหน มีควำมต้องกำร 
มำกน้อยเพียงใด จะมีโอกำสหรืออุปสรรค ปัญหำให้ต้องปรับปรุง
แก้ไขด้ำนใดบ้ำง เม่ือรู ้เขำและรู้เรำดีพอ ก็สำมำรถน�ำมำวำง
ยุทธศำสตร์ของเรำในกำรสร้ำงตัวของเรำขึ้นมำเป็นหน่ึงให้ได ้
ในปีไหน เพื่อเป็นแผนของเรำต่อไป  



แลไปข้ำงหน้ำ-
ทิศทำงและเป้ำหมำยที่จะไป

37
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เมือ่ พ.ศ. 2552 (5 ปีท่ีแล้ว) ผมได้หารอืในกลุม่ผูบ้ริหารรุน่ 2 เพ่ือก�าหนดทศิทาง
และเป้าหมายใน 5 ปี จาก พ.ศ. 2552-2557 คือแนวยุทธศาสตร์ 4 เครื่องยนต์ ดังนี้

1. ด้ำนงำนบริกำรท่ีปรึกษำภำครัฐ เราจะยังคงให้ความส�าคัญรักษา 
สัดส่วนของเราในโครงการภาครัฐไว้ไม่ให้ต�่ากว่าเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท

2. ด้ำนงำนบริกำรที่ปรึกษำภำคเอกชนในประเทศ เราจะพยายาม 
ขยายตลาดออกไป โดยตั้งเป้าหมายให้ได้มูลค่าครึ่งหนึ่งของงานภาครัฐในประเทศ

3. ด้ำนงำนบริกำรท่ีปรึกษำต่ำงประเทศ คือ ในตลาดอาเซียน  
จะพยายามให้ได้งานในสัดส่วนเท่าๆ กับงานภาครัฐในประเทศ

4. ด้ำนธุรกิจเก่ียวเน่ือง เราจะพยายามสรรหา สรรค์สร้างงานธุรกิจ 
เก่ียวเน่ือง ท้ังงานด้านบรกิาร เช่น งานประชาสมัพันธ์ การมส่ีวนร่วม  งานด้านวิศวกรรม 
งานวิชาการ และงานด้านธุรกิจอืน่ๆ ให้มมีลูค่าประมาณ 80% ของมลูค่างานจากภาครัฐ 

มาถึงทุกวันน้ี เราก็ก�าลังเดินไปในทิศทางน้ัน ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ก็ตาม 

ในปีน้ี (พ.ศ. 2557) เราได้มีการปรับองค์กรเพ่ือเน้นตามทิศทางท่ีจะไป 
ให้มากขึ้น มีการจัดตั้งบริษัทและทีมงานที่จะไปท�างานต่างประเทศ เปิดส�านักงาน 
ในประเทศเพื่อนบ้าน ลงทุนในด้านการผลิตพนักงานทดแทน จัดตั้งสถาบันฝึกอบรม
ด้านวิศวกรรมที่อยู่ในแนวธุรกิจของเรา 

ต่างๆ เหล่านี้ก็เพื่อสร้างโอกาสให้ขยายตัวตามทิศทาง 4 ด้านดังกล่าว ถือว่า
เป็นยุทธศาสตร์ของเรา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้มอบหมายให้คณะกรรมการปรับองค์กรพิจารณาร่างภาพ 
ท่ีผมอยากเห็นและให้เป็นในอนาคตของกลุ่มทีม เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนด
คุณสมบติัของผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร ซึง่ได้ออกมาเป็น 8 ข้อ ดงันี้

ตั้งควำมหวังว่ำทีมกรุ๊ปจะเป็นหนึ่ง
ในอำเซียนที่ซึ่งพึงไปสู่

จึงได้วำงก�ำหนดไว้ให้ท�ำดู
น�ำทีมสู้ร่วมท�ำให้ได้เป็นจริง
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1. กลุม่ทมีจะเป็นหน่ึงในผูน้�าของการให้บรกิารทีป่รึกษาในรูปแบบบรูณาการ 
(Integrated Consulting Services) ในภมูภิาค (ASEAN) ในงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง มีฐานะ
ทางการเงินดี เป็นที่ยอมรับของ Stakeholders ทุกประเภท

2. ด�าเนินธุรกิจใน 4 ส่วนหลักๆ ท่ีเรียกว่า 4 เคร่ืองยนต์ อันได้แก่ 1) งาน 
ท่ีปรึกษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐ 2) งานท่ีปรึกษา 
แบบบูรณาการในภาคเอกชน 3) งานท่ีปรึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน และ 4) งาน Related Businesses (ที่ไม่ใช่งานที่ปรึกษา) 

3. ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เราท�างานที่ปรึกษาภาครัฐในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
ต่อไปเรามุ่งเน้นท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนของงานด้านอ่ืนเพ่ือให้ส่วนของงานภาครัฐไม่เกิน 
¼ ของรายได้ทั้งหมดโดยการผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาในภูมิภาคในกลุ่ม
อาเซยีนเพ่ิมงานให้บรกิารในภาคเอกชน และสร้างงานในธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ือง (ท่ีไม่ใช่งาน 
ที่ปรึกษา)

4. ในส่วนของงานต่างประเทศ ต้องการให้เป็นองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ 
ทีม่ฐีานจากประเทศไทย โดยมกีารด�าเนนิงานในประเทศต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ 
และมีสัดส่วนรายได้มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 50%

Government

4 ENGINES

Private
International Related Services 

& Businesses
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5. จะยังคงมุ่งเน้นการท�างานวิชาชีพที่มีคุณภาพ โดยอิงความรู้วิชาการและ
ประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ โดยมีการสร้างการด�าเนินงาน 
และบุคลากรของบุคลากรในต่างประเทศให้แข็งแกร่ง สามารถด�าเนินการได้ 
ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการพัฒนาเทคนิค Know How เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการ  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กร 

6. มีความต้องการให้ธุรกิจของเราก้าวหน้าและพัฒนาอย่างย่ังยืน จึงตั้งใจ 
ท่ีจะขยายงานให้มคีวามมัน่คงถาวรมากย่ิงขึน้ โดยม ีDiversification ไปในแนว Relating  
Services และไปสู่ Related Businesses อีกด้วย เช่น มีการท�า Business Matching  
การร่วมลงทุน การขาย และให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกับงานในแนวธุรกิจของเรา และ
คิดค้นหรือเข้าร่วมกิจการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค  

7. เป็นองค์กรท่ีมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา 
ประกอบด้วยคนหลายชาติท�างานร่วมกัน โดยไม่มี Discrimination ทุกคนมีโอกาส
เท่าเทียมกัน บุคลากรมี Professional Practice ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ดี (ไม่ใช่พวก 
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือยึดถือสิ่งเก่าๆ) มุ่งเน้นคุณภาพงานและการพัฒนาตนเอง 
เคารพกฎ ระเบียบ กติกาสากลของท้องถิ่นและองค์กร

8. เป็นองค์กรที่อยู่ใน Top List ขององค์กรที่คนที่มีความรู้ความสามารถ 
อยากท�างานด้วย

TOP LIST
2020
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เป็นวิสัยทัศน์ที่ท้าทาย แต่สามารถท�าให้เป็นจริงได้ หากพวกเราทุกคนต้ังใจ 
ที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

มีคนถามว่า ท�าไมจึงต้องก�าหนดทิศทางมุ่งขยายสู่ต่างประเทศ ภาคเอกชน 
และธุรกิจเก่ียวเน่ือง เราจะคงอยู่ในตลาดงานเดิม (เน้นภาครฐั) ไม่ได้หรอื ไม่ดกีว่าหรอื 

ขอตอบว่า ด้วยขนาดและระดบัขององค์กรของเราขนาดนีค้งเป็นไม่ได้ เราต้อง
ไปในทิศทางนั้นด้วยเหตุหลายประการ

1. เราอยู่ในประชาคมอาเซียน ซึ่งตลาด AEC ก�าลังจะเปิดใน พ.ศ. 2558  
เราอยู่เฉยไม่ได้ เพราะเมื่อตลาดเปิดก็จะมีต่างประเทศเข้ามาในตลาดมากมาย  
จะมากดดันแบ่งส่วนการตลาดของเราไป เราจะอาศัยตลาดในประเทศไทย 
เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว เปรียบเสมือนประเทศไทยเป็นเขตหน่ึงใน 10 เขต 
ในอาเซยีน นัน่เปรยีบเหมอืนว่า เราคงไม่หากินอยู่แค่จงัหวัดใดจงัหวดัหนึง่ในประเทศ
อีกต่อไปแล้ว เราไม่ขยายออกไป เขาก็จะมาแย่งจากเรา

2. ตลาดงานของภาครัฐในปัจจุบันก็มีอุปสรรค ปัญหามากมาย มีปริมาณ
งานมากก็จริง แต่ผู้ว่าจ้างมีน้อยราย มีการแข่งขันกันสูง การเมืองก็แรง โอกาสพลาด
หลดุมมีาก ถึงแม้จะท�ามาหากินในตลาดนีม้านานก็ตาม คูแ่ข่งหน้าใหม่ๆ ก็เพ่ิมเข้ามา 
มากขึ้นๆ

3. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไป ภาคเอกชน 
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การผลิตไฟฟ้า รถไฟฟ้า ถนน และโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนภาคเอกชนให้มากข้ึนๆ เพราะจะเข้ามา
รับสัมปทานจากภาครัฐต่อไป 

4. เราต้องไปตลาดอาเซียน เพราะจะได้ใช้ประสบการณ์ที่ส่ังสมมาให้เป็น
ประโยชน์ ทดแทนงานท่ีจะน้อยลงในอนาคต ส�าหรับประเทศท่ีพัฒนาตามหลังเรา  
เราก็จะสามารถน�าประสบการณ์ของเรามาใช้ขยายผล อีกด้านหนึง่ในประเทศท่ีพัฒนา
น�าหน้าเรา เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น เราควรเข้าไปท�างานในด้านที่ใช้แรงงาน
ราคาถูกกว่า เช่น งานเขียนแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น 

5. การเป็นทีป่รกึษาในอนาคต ในภาคเอกชนเราจะมานัง่รอให้ลูกค้ามาหาเรา  
มาเขียนข้อก�าหนดจ้างเราแบบภาครัฐในปัจจุบัน คงเป็นไปไม่ได้ เราต้องร่วมกับ 
นักลงทุนสร้างโครงการและให้ค�าแนะน�าตั้งแต่ต้น ในบางคร้ังก็อาจได้รับการชักชวน
ทาบทามให้เข้าร่วมด้วย และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการก็จะท�าให้
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เรามีโอกาสให้บริการมากย่ิงข้ึน นั่นคือ เราต้องร่วมลงทุนส่วนหน่ึงถึงแม้จะเป็น 
ส่วนเล็กน้อยก็ตาม นั่นคือ ส่วนของที่เราเรียกกันว่า Related Businesses หรือธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง อาจท�าหน้าที่เป็น Business Match Maker ที่จะหานักลงทุนที่สนใจ 
มาลงทุนร่วมโครงการกัน

6. เราต้องสร้างเครือข่ายในประเทศต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนมืออาชีพ 
และท�างานร่วมกันมากขึ้น ในฐานะท่ีเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู ้เชี่ยวชาญ 
หลากหลายสาขา เราจะต้องต้ังเป้าหมายท่ีจะเข้าไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญของเราแก่บริษทั
อื่นที่ขาดคนในระดับภูมิภาคและในระดับสากลมากขึ้นๆ 

อย่างไรก็ตาม เราต้องเป็นฝ่าย “ให้” ก่อน อย่าไปคิดเอาจากเขาแต่ฝ่ายเดียว 
เพื่อให้เขาเกิดไมตรีต่อเราและท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้น

นั่นคือ เหตุผลของกำรก�ำหนดอนำคตของกลุม่ทีม ซึ่งน่ำจะเป็น
วิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ  
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ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เป็นคนปากน�้าโพโดยก�าเนิด จบการศึกษา 

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่บ ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์  

ก่อนเข้ามาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

พญาไท และสอบเอ็นทรานซ์เข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หลังจบปริญญาตรีท�างานได้เพียง 3 เดือน ก็ได้รับทุนเรียนต่อจนกระทั่ง

ส�าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เมื่อ พ.ศ. 2516

เป็นคนชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง “บาสเกตบอล”  

ท่ีเล่นมาตั้งแต่มัธยมต้น และลงแข่งขันเรื่อยมาจนถึงสมัยเรียนจุฬาฯ ต่อมา 

เมื่อท�างานใหม่ๆ ก็เปลี่ยนมาเล่น “เทนนิส” อยู่หลายปี จนกระทั่งมาลงเอยที่ “กอล์ฟ” 

กีฬาสุดโปรดที่ยังคงเล่นมาจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า “กีฬาเป็นเหมือนส่วนหนึ่ง 

ของชีวิต” มาโดยตลอด เพราะนอกจากกีฬาจะท�าให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย 

และจิตใจแล้ว ยังได้ฝากข้อคิดดีๆ ให้ ดร.ประเสริฐน�ามาปรับใช้กับการท�างานและ 

การด�าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการคบหาเพ่ือนฝูง การมีน�้าใจนักกีฬา การวางแผน 

อย่างมีกลยุทธ์ ที่ส�าคัญที่สุดคือ “กำรท�ำงำนเป็นทีม” 

ประวัติผู ้เขียน
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ด้วยความเชื่อมั่นใน “ควำมสำมำรถ” ของคนไทยท่ีมีไม่น้อยไปกว่า 

ชาวต่างชาติ ดร.ประเสริฐจึงได้ชักชวนเพ่ือนๆ มาร่วมกันตั้งบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา 

ของคนไทยในนาม “ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์” เมื่อ พ.ศ. 2521 เริ่มจาก 

บริษัทเล็กๆ ที่มีทีมงานเพียงไม่ก่ีคน ช่วยกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในแต่ละ 

ช่วงเวลา จนเติบโตก้าวหน้ามาถึงวันนี้ 37 ปีแล้ว กลายเป็น “ทีมกรุ๊ป” กลุ่มบริษัท 

ท่ีปรกึษาทีใ่หญ่ท่ีสดุของคนไทยท่ีให้บรกิาร One Stop Services ด้วยความเชีย่วชาญ

และการท�างานแบบบูรณาการของบุคลากรท้ังในประเทศและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศกว่า 1,000 คน 

ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ “ทีมกรุ๊ป” ดร.ประเสริฐยังเป็นผู้น�า 

ในการก�าหนด “Vision 2020” ของทีมกรุ๊ปว่า “To be a REGIONAL LEADER  

in the integrated consulting and related businesses” เพ่ือก�าหนด 

ทิศทางขององค์กรให้มุ่งสู่การเป็น “ผู้น�ำ” ในธุรกิจท่ีปรึกษาแบบบูรณาการและ 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต
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