216

เขาตานาย
ฉายแววรุง
เรียบเรียงจาก

SHINE HOW TO SURVIVE AND THRIVE AT WORK

โดย
CHRIS BARÉZ-BROWN

เรียบเรียงโดย

นันทวัฒน มั�นคง

•• ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�ำนวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวัญพิเศษ
เปนตน กรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดที่ ฝายขาย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร
ชัน้ 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8222
โทรสาร 0-2739-8356-9
•• หากมีคำ� แนะน�ำหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

เข้าตานาย ฉายแววรุ่ง (Shine How to Survive and Thrive at Work)
เรียบเรียงจาก Shine How to Survive and Thrive at Work
โดย Chris Barez-Brown
เรียบเรียงโดย นันทวัฒน์ มั่นคง

ราคา 180 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�ำ้ จัดพิมพ์ หรือกระท�ำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต
Thai translation copyright 2014 SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
First Published in Great Britain in the English Language by Penguin Books Ltd.
All rights reserved. No Part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise without the prior permission in writing of the publisher or as expressly permitted by law,
or under terms agreed with the appropriate copyright clearance organization. You must not circulate
this book in any other binging or cover and you must impose this same condition on any acquier.
4	
1 2 - 7 2 4 - 2 2 4
0 6 5 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
บราวน์, คริส–บาเรซ.
เขา้ ตานาย ฉายแววรุง่ (Shine How to Survive and Thrive at Work).-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2557.
224 หน้า.
1. จิตวิทยาประยุกต์. 2. การด�ำเนินชีวิต. I. นันทวัฒน์ มั่นคง, ผู้เแปล. II. ชื่อเรื่อง.
158
ISBN : 978-616-08-2113-6
จัดพิมพและจัดจ�ำหนายโดย
อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ�ำกัด
เลขที่ 23/71-72 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2451-3010 นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2557

ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “งาน” เป็นทั้งของขวัญและกับดักในชีวิต ขึ้น
อยู่กับว่า คุณเลือกอะไร ซึ่งคุณเลือกได้แน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีการ
ท�ำงาน การแก้ปัญหา การวางตัว การวางแผน และอีกมากมายที่ผู้เขียนได้
บอกเอาไว้ ในหนังสือเล่มนี้
แต่อย่าเพิ่งกลัวไปนะครับ ว่าเนื้อหาจะหนัก แล้วเอาค�ำแนะน�ำกลับไป
ใช้ไม่ได้ ผู้เขียนทราบดี จึงคัดสรรเอาแต่เฉพาะหัวกะทิที่คั้นจากประสบการณ์
การท�ำงานในองค์กรชัน้ น�ำมาให้คณ
ุ เพื่อเอาไปปรุงเป็นรสชาติแห่งความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานในแบบของคุณกันต่อได้
สิ่งที่ผู้เขียนพยายามจะบอกผู้อ่านในทุกหัวข้อ ก็คือ จงมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่แปลกที่ว่า เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คุณไม่ต้องไปขบคิดให้
เพลียเส้นประสาท เพราะมันเป็นสามัญส�ำนึกที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณแล้วทั้งสิ้น
ขอแค่ใส่ใจและปรับปรุงมันขึ้นอีกนิด ใส่เทคนิคตามที่ผู้เขียนแนะน�ำอีกหน่อย
เท่านีค้ ณ
ุ ก็จะได้ท�ำงานอย่างมีความสุข ประสบความส�ำเร็จอย่างโดดเด่นเหนือ
ใคร และเมื่อถึงตอนนั้น คุณก็จะรู้เลยว่า งานเป็นของขวัญของชีวิตจริงๆ เห็น
ไหมละครับว่า คุณเลือกได้
นันทวัฒน์ มั่นคง

มอบแด่แอนนา ภรรยาสุดที่รัก
ผมอยากจะบอกว่า ไม่มี ใครอีกแล้วที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผมได้มากเท่าคุณ นับเป็นความพิเศษที่คุณมอบ
ให้กับผม ผมขออธิษฐานให้ได้พบคุณและได้แต่งงานกับคุณแต่
เพียงผู้เดียวตลอดไป และจากนี้ ไป คุณผู้อ่านจะได้ผจญภัยไป
กับโลกแห่งความเป็นคนพิเศษ ที่จะท�ำให้คุณฉายประกายโดดเด่น
ไม่เหมือนใคร

ภารกิจเพื่อความโดดเด่น
10
14
16
18
19
23
29
32
34
37
42
44
50
52
56
58
62
64

ฉายประกายเจิดจ้า
แถวนี้มี ใครเจ๋งบ้าง
เพราะคุณไม่เหมือนใคร
เลือกที่จะโดดเด่น
สังคมอุดมความคิด
กรองความคิด
- อย่าเพิ่งตีโพยตีพาย
ช้าไว้ได้ประโยชน์
พลิกความคิด
จงเป็นมนุษย์ธรรมดา
ตามกระแส แต่มีจุดยืน
แบบฝึกหัดพัฒนามุมมอง 1 : เลือกอาภรณ์ห่อหุ้ม
ตั้งใจได้ชัยชนะ
- ช้างของสุลต่าน
- สู้ให้ถูกสนาม
เปลี่ยน (สถาน) ที่ทำ� งานบ้าง
ดูตัวอย่างความส�ำเร็จ
- ใส่ ใจและเป็นกันเอง
สวรรค์ลอยฟ้า
ก�ำหนดเป้าหมาย
มองมุมบวก
อยากใหญ่ ยิ่งต้องพัก

67
74
78
82
84
86
88
90
92
94
97
98
99
102
103
105
105
106
107
109
110
111
114
116

ใช้การประชุมขับเคลื่อน
- หัวข้อก็สำ� คัญ
แบบฝึกหัดพัฒนามุมมอง 2 : มองตัวเองในแง่ดี
ช่างมันเถอะ ปล่อยมันไป
- ลองผิดลองถูก
อย่าซื้อค�ำโฆษณา
สดใสไว้ ใจสดชื่น
เปลี่ยนนิสัย แล้วอะไรๆ จะดีขึ้น
ความเฉื่อยชา...ศัตรูตัวฉกาจ
กดดันแล้วดี
ไม่ได้มีค�ำตอบในทุกเรื่อง
แบบฝึกหัดพัฒนามุมมอง 3 : เป้าหมายอยู่ที่ ไหน
คบแต่คนที่น่าสนใจ
อย่าใช้อ�ำนาจ
สามทางเลือก
ไม่สนุกก็หยุดท�ำ
หนึ่งเดียวที่สำ� คัญ
จงเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย
มีความรับผิดชอบ
เปิดโลกไปกับการเดินทาง
คบให้ถูกคน
หาเอกลักษณ์ ให้ตัวเอง
หัวเราะไว้ สบายใจกว่า
เลือกมิตรที่มากประโยชน์
เสื้อผ้าบอกตัวตน
อย่าเสแสร้ง

118

130
131
133
134
136
140
144
146
148
151
152
156
158
160
161
163
166

ติเพื่อก่อ
- ขั้นตอนที่ 1 รู้สิทธิ์
- ขั้นตอนที่ 2 รู้สถานการณ์
- ขั้นตอนที่ 3 รู้การตีความ
- ขั้นตอนที่ 4 รู้ตอบแทน
- ขั้นตอนที่ 5 รู้ตอบความ
ฝันกลางวัน
สามทหารเสือ
ความคิดที่เปลี่ยนโลกได้
- ทดสอบความคิดสร้างสรรค์
รู้เขารู้เรา
สร้างไมตรีจิต
ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
- พูดด้วยภาพ
สิ่งที่ซ่อนอยู่
ผู้นำ� ยกก�ำลังสาม
เห็นภาพชัด
ออกก�ำลังบ้าง
ตามกระแส มีแต่ได้
รู้ความต้องการของตัวเอง
กลับสู่ธรรมชาติ
มาตรฐานก็คือ...มาตรฐาน
หลักแห่งความคงเส้นคงวา
อิสระที่จะเลือก
เลือกคนฉลาด
- น้องใหม่ไม่ไร้ค่า

170
173
175
176
178
180
182
183
188
190
191
193
194
195
198
199
202
207
211
215
218
221

ไม่ต้องจด...ไม่ต้องจ�ำ
ตารางงานในฝัน
เอนหลังเมื่อโอกาสอ�ำนวย
เปิดหูเปิดตา อย่าใช้แต่อีเมล
วัดกันที่ตัวเลข
สร้างแบรนด์ ให้ตัวเอง
รักที่จะท�ำและท�ำให้ดีที่สุด
คุยกันดีๆไม่มีปัญหา
- เปิดอก ลดแรงกดดัน
บริหารงานด้วยตัวเอง
หยุดพูด แล้วฟัง
ไม่ ใช่แค่เรื่องงาน
อย่าติดกับ
เติมพลังเครื่องจักร
ก�ำจัดความกลัว
ความดีดึงดูดความดี
พิจารณาตัวเอง
ประหม่าบ้างก็ดี
นอนหลับ...เคล็ดลับสู่ความเป็นอัจฉริยะ
เชื่อมั่นและศรัทธา
รัศมีแห่งภูมิปัญญา
รู้สึกอย่างไรกับชีวิต
ประวัติผู้เขียน

ฉายประกายเจิดจ้า
งานคือส่วนส�ำคัญในชีวิตเราทุกคน
เพราะงานไม่ ใ ช่ แ ค่ ท� ำ ให้ เ ราได้ เ งิ น มาเลี้ ย งชี พ แต่ มั น ยั ง เป็ น ตั ว
ก�ำหนดการตัดสินใจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ เราด้วย เช่น เราควรจะอยูท่ ี่ไหน คบหา
ใครเป็นเพื่อน หรือแม้กระทั่งจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอย่างไร
งานยังเป็นตัวก�ำหนดมุมมองทีม่ ตี อ่ ตัวเอง ซึง่ บ่อยครัง้ ก็เป็นมุมมองผิดๆ
เพราะงานได้สูบเอาเวลา พลังงาน และความสนใจของเราไปอย่างมากมาย
มหาศาล
ภาษิตประจ�ำใจที่ใช้บ่อยๆ ในหมู่ประชาชนคนท�ำงาน ก็คือ “ฉันไม่ได้มี
ชีวิตอยู่เพื่อท�ำงาน (นะ) แต่ฉันท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีวิต (ต่างหาก)”
ก็เป็นที่เข้าใจได้ ไม่ต้องอธิบายต่อ
ถ้าคุณเป็นพนักงานประจ�ำท�ำงานเต็มเวลา คุณก็อาจจะต้องใช้เวลา
อย่างน้อยๆ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ ในที่ท�ำงาน นี่ยังไม่รวมเวลาที่ต้อง
เตรียมตัวและเดินทาง ซึง่ อาจจะมากกว่า 10 ชัว่ โมงเข้าไปแล้ว และไหนจะเสีย
เวลาอีกนับไม่ถว้ นเพื่อให้รา่ งกายฟืน้ ตัวจากความเหนื่อยล้า หรือแม้กระทัง่ เวลา
ทีต่ อ้ งครุน่ คิดแก้ปญ
ั หาเรื่องงาน ซึง่ ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อกี
และเพื่อให้การด�ำรงชีพสมบูรณ์แบบในทุกแง่มุม คุณก็ต้องรักในงานที่
ท�ำ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เป็นที่เตะตาโดนใจแก่บรรดาเจ้านาย ต้องเป็น
ตัวของตัวเอง และฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
ไม่อย่างนัน้ ชีวติ คุณก็ดจู ะสูญเสียโอกาสครัง้ ใหญ่ เพราะคุณเป็นได้แค่เพียงคน
ที่ไปเกะกะรกที่รกทางคนอื่นเขา
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รูปแบบการท�ำงานเป็นเสมือนกับดักที่ล่อให้เราเข้าไปติด เพราะมันทั้ง
ซับซ้อนและยอกย้อน จนยากจะสังเกตหรือตามได้ทัน จึงไม่แปลกใจที่ท�ำไม
หลายๆ คนตกหลุมพรางดังกล่าว
เพราะหากจะว่าไปแล้ว มีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมองภาพใหญ่
หรือมองไกลไปยังอนาคต เกือบทุกรายจะมองแค่ระยะสั้นๆ เหมือนตอนที่
เราอายุยังน้อย เราท�ำสัญญาจดกู้จ�ำนองที่จะท�ำให้เราเป็นหนี้ระยะยาวไปถึง
25 ปี ซึ่งท�ำให้ชีวิตเกิดความเสี่ยงแบบไม่สร้างสรรค์ และท�ำให้เรากระดิก
กระเดี้ยไปไหนไม่ได้เลย
ด้วยภาระอันหนักอึ้ง ท�ำให้เรายุ่งมากจนไม่มีเวลาโงหัวพิจารณาถึงสิ่ง
ที่มันควรเป็น หรือสิ่งที่เราควรจะเป็น เพราะที่ผ่านๆ มา ชีวิตเราถูกก�ำหนด
โดยสภาพแวดล้อม ไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นไปได้จริงๆ และด้วยความกลัว
เราเลยต้องเดินเกมชีวิตไปตามแบบเดิมๆ ซึ่งดูจะเป็นเกมที่ปลอดภัยกว่า
ดังนั้น คนจ�ำนวนมากจึงตายจากโลกนี้ ไปโดยไม่ได้ท�ำฝันของตัวเองให้กลาย
เป็นจริงขึน้ มา สิง่ ทีท่ ำ� ได้กเ็ ป็นเพียงความสุขสบาย และความรูส้ กึ มัน่ คงเท่านัน้
จริงๆ แล้ว ชีวติ เราไม่จำ� เป็นต้องเดินตามวิถที กี่ ล่าวมานีก้ ็ ได้ เพราะการ
ท�ำงานสามารถให้รางวัลสูงสุดกับชีวิตเราได้หลายแง่มุมอยู่แล้ว งานท�ำให้เรา
เติบโตขึ้น งานช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณ หรือแม้กระทั่งสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเรา งานเป็นตัวเชื่อมเราให้เข้าสู่โลกที่อาจจะเป็น
เพียงโลกแห่งความฝัน และงานอาจตบรางวัลเราด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่น่า
อิจฉา นอกจากนี้ งานยังท�ำให้เรารู้สึกตื่นเต้น กระตือรือร้น และสนุกสนานไป
ในคราวเดียวกัน
การท�ำงานจึงเป็นเสมือนการเล่นเกมทีด่ ที สี่ ดุ เลยก็วา่ ได้ แต่คำ� ถามทีเ่ รา
ควรจะถามตัวเองก็คือ “ท�ำอย่างไรถึงจะเล่นเกมนี้ ได้อย่างเจ๋งสุดๆ”
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ตื่นซะที

แถวนี้มีใครเจ๋งบ้าง
โบโน นักร้องน�ำวงยูทู (U2) คือหนึ่งในผู้ที่เรารู้จักกันดีที่สุดว่าเป็น
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนตัวยง เมื่อใดที่เขาเข้าไปเยี่ยมองค์กรที่มี
ส่วนในการสนับสนุนการปลดหนี้ ให้กับโลกที่สาม ค�ำถามแรกที่เขามักจะ
ถามก็คือ “ที่นี่มีใครที่คิดว่าตัวเองเจ๋งบ้าง”
เป็นค�ำถามที่ยอดเยี่ยมทีเดียว
คนทีโ่ บโนก�ำลังมองหาก็คอื คนทีม่ บี คุ ลิกโดดเด่น ไม่ตดิ อยู่ในกรอบ กล้า
แหกกฎเดิมๆ ชอบท�ำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายให้คนอื่นได้เห็นความมีกึ๋น และรักที่จะ
ใช้ชีวิตแบบนี้อย่างจริงใจ
ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะท�ำตัวเองให้ โดดเด่นหรือเจ๋งขึ้นมา
ได้ ในรูปแบบที่แตกต่าง หรือดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็น
ทุกๆ เช้าที่คุณตื่นนอน แล้วโดดลงจากเตียง ให้จินตนาการว่า คุณรัก
ทุกๆ สิ่งที่คุณก�ำลังจะท�ำต่อจากนี้ คุณตื่นเต้นกับเกมที่คุณก�ำลังจะเข้าไปร่วม
เล่น ซึ่งคุณก็รู้ด้วยว่า ตัวเองมีแต่จะชนะเท่านั้น นี่คือวิธีสร้างสภาวะที่จะช่วย
ให้ชวี ติ คุณมีพลังได้อย่างมาก แถมยังช่วยเพิม่ ความถี่ในการหัวเราะได้มากกว่า
ใครๆ ที่คุณพบเจอในแต่ละสัปดาห์อีกด้วย
ประกายแห่ ง ความโดดเด่ น สามารถแสดงตั ว ตนออกมาได้ ในทุ ก ๆ
กิจกรรมของงานทีค่ ณ
ุ ท�ำ ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินการประชุม หรือการสัมภาษณ์
ใครสักคน ซึ่งคุณพยายามที่จะท�ำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการ
ผ่านสิง่ ทีค่ ณ
ุ ก�ำลังพูดคุยหรือซักถาม ไม่ใช่แค่ตอบค�ำถามทีค่ ณ
ุ ถามเท่านัน้ หรือ
ทุกครั้งที่คุณเดินผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ คุณก็สามารถหว่านอารมณ์ขัน
และความสุขไปให้พนักงานเหล่านั้นได้
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การแสดงออกทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ดูโดดเด่นหรือไม่นนั้ มันขึน้ กับตัวคุณ โดยใช้
แค่หลักการส�ำคัญคือ ต้องสนุก มีมนุษยธรรม และดึงดูดใจ หากท�ำได้ ก็เท่ากับ
ว่าคุณได้ ใส่มนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ลงในวิธีการท�ำงานแล้ว
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับทุกๆ คนที่ต้องการเป็นบุคคลที่ฉายแวว
โดดเด่นในที่ท�ำงาน และจะเป็นหนังสือที่คอย “ปลุก” และ “กระตุกเตือน”
ให้คุณ “ตื่นซะที”
คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณจะเป็นมนุษย์ท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีพ และมี
ชีวิตแบบธรรมดาไปเรื่อยๆ หรือคุณจะใช้การท�ำงานเป็นบันไดก้าวไปสู่ความ
ส�ำเร็จและความสุขในทุกๆ ด้านของชีวิต เรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่
พลังกาย พลังใจ ความเชื่อมั่นศรัทธา และสุดท้ายก็คือ มุมมอง หรือ ทัศนคติ
ของคุณเท่านั้น
หากคุณใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือ คุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการที่จะ
ท�ำให้คุณเป็นคนที่โดดเด่นขึ้น และหัวเราะได้เต็มเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะกับ
งานที่คุณท�ำอยู่
ตามผมมาเลย…
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เพราะคุณไม่เหมือนใคร
คุณเป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ
คุณสามารถจัดการข้อมูลได้รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์รนุ่
ไหนๆ ในโลกนี้
ร่างกายของคุณสามารถซ่อมแซมเซลล์และรักษาเยียวยา
ตัวเองได้
คุ ณ เป็ น บุ ค คลที่ ไ วต่ อ การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและโลก
รอบตัว เหมือนอย่างทีค่ ณ
ุ สัมผัสได้ถงึ โมเลกุลเล็กๆ ทีล่ อ่ งลอย
อยู่ ในอากาศ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแสง
และการเคลื่อนที่แม้เพียงแผ่วเบา
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คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนมากหน้าหลายตาได้อย่างไม่อึดอัดเก้อเขิน
คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงตัวตนทีแ่ ท้
จริงออกมา
คุณไม่ยอมให้ข้อจ�ำกัดใดๆ มาอยู่เหนือคุณ
คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้คุณเป็นบุคคลที่ฉายแวว
โดดเด่นอยู่แล้ว
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เลือกที่จะโดดเด่น
ความโดดเด่นไม่ ใช่เรื่องที่สามารถเสแสร้งแกล้งท�ำได้ หากตัวตน
จริงๆ ของคุณไม่ได้เป็นแบบนั้น
สังคมทัว่ ไปไม่สนับสนุนให้คณ
ุ ท�ำตัวโดดเด่นนักหรอก อย่างดีทสี่ ดุ ก็แค่
ให้คุณท�ำตัวกลางๆ หรือไม่ก็เจี๋ยมเจี้ยม ดูตัวเล็กกระจ้อยร่อยจนแทบไม่มีใคร
สังเกตเห็น ในองค์กรธุรกิจจ�ำเป็นต้องมีมดงานทีม่ าท�ำงานตามระเบียบทุกๆ วัน
และก้มหน้าก้มตาท�ำงานของตัวเองไป โดยไม่คิดจะขยับสถานภาพที่เป็นอยู่
ส่วนบรรดาผู้จัดการทั้งหลายต่างก็ยอมรับว่าพวกแหกกฎเป็นบุคคนที่ควบคุม
ล�ำบาก คนเก่งๆ พวกนี้จะกลายเป็นภาระที่หนักเกินไปส�ำหรับผู้จัดการระดับ
ธรรมดาๆ ที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาคิดจะเดินหน้าเต็ม
สูบเพื่อพัฒนามาตรฐานงานของตัวเองให้ดีขึ้น
จริงๆ แล้ว ในโลกใบนี้ยังมีพื้นที่อีกมากมายที่คุณจะได้แสดงความ
สามารถอย่างราบรื่น ไม่ต้องมีใครมาจับผิด หรือคัดค้านในสิ่งที่คุณท�ำ
ุ คงคุณสมบัตคิ วามเป็นตัวของตัวเอง
แต่ยงั มีทางเลือกอื่นทีจ่ ะท�ำให้คณ
ไว้ได้อย่างครบถ้วน
คุณยังสามารถเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ไม่ธรรมดา อย่างที่คุณรู้เสมอมา
ว่ามันซุกซ่อนอยู่ภายในตัวตนของคุณ
คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า เมื่อไรที่คุณจะสะเดาะกุญแจโซ่ตรวนที่ใช้
พันธนาการตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมา แล้วเผยให้เห็นศักยภาพที่แท้จริง
ทั้งหมดในตัวคุณ
คุณสามารถยืดอกทระนงได้อย่างเต็มที่ และพร้อมจะแหกกฎเกณฑ์ออก
ไปลิ้มรสความหอมหวานของชีวิต
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ทางเลือกอยู่ในมือคุณทั้งสิ้น
แต่ทำ� ไมคุณถึงเลือกที่จะไม่ท�ำ
ถ้าคุณกลัว ต้องถามว่า “คุณกลัวอะไร” แล้ว “มันจะเกิดอะไรขึ้นหาก
การตัดสินใจของคุณผิดพลาด”
ถ้าคุณรูส้ กึ ขีเ้ กียจ จงมองหาบุคคลทีจ่ ะเป็นแรงบันดาลใจให้คณ
ุ เปลีย่ น
ความรู้สึกนั้นเสีย
ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรให้ชีวิตเจิดแจ่ม จงอ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้า
คุณไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนี้เลย ก็ ไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ ไป

สังคมอุดมความคิด
จิตใจของเราคือ เครื่องจักรพิฆาตที่มีสมรรถนะสูงยิ่ง มันถูกฝึกมา
ตัง้ แต่ยคุ แรกๆ แล้วว่า ให้กำ� จัดสิง่ ที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพโดยรวมของโลก
งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า แนวคิดที่เป็นพัฒนาการหรือความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพนั้น มีเพียงแค่ 28 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกน�ำมาเป็น
นวัตกรรมในเวลานี้ เช่น วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เทคโนโลยีการท�ำล้อ
รถยนต์ หรือแม้แต่ชุดอาหารสุดคุ้มของแมคโดนัลด์ ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริง ก็
น่าจะเป็นผลมาจากกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์ และการคิดแบบลดทอน
ความยุ่งยาก
เรามาพิจารณาเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ
ตอนนี้ในใจคุณคิดอะไรอยู่ คุณอาจก�ำลังถามถึงวิธที จี่ ะน�ำเอาความคิด
สร้างสรรค์ทงั้ หมดเหล่านัน้ มาพัฒนาให้เกิดสิง่ ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ หรืออาจก�ำลังถาม
ว่า เราจะท�ำอะไรได้อกี หรือไม่กบั ความคิดเหล่านัน้
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ซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่า ทั้งคู่ได้ ใช้วิธีเจรจาในรูปแบบที่ทุกคนต่างก็นึกจะ
ท�ำกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาอ่อนหวานหว่านเสน่ห์ ใช้เล่ห์เพทุบาย
ชิงไหวชิงพริบ แกล้งข่มขู่ หรือท�ำพูดเหมือนไม่สนใจอยากจะได้ รวมทั้งท�ำ
เหมือนขบขันในสิ่งที่เขาทั้งสองคนก�ำลังท�ำอยู่ เพื่อให้อีกฝ่ายยอมที่จะยกส้ม
ใบนัน้ ให้ แต่เมื่อท�ำทุกอย่างทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดแล้วไม่ได้ผล ทัง้ คูก่ เ็ ลยต้องหยุด
เพื่อหันมาอ่านค�ำแนะน�ำต่อ แล้วความกระจ่างก็บังเกิดขึ้น เมื่อในสคริปต์ของ
โจบอกเอาไว้ว่า เธอต้องการส้มเพื่อเอาไปคั้นน�ำ้ ส่วนไมค์ ให้บอกกับโจว่า เขา
ต้องการเนื้อส้มเอาไปท�ำแยมมาร์มาเลด
ทัง้ โจและไมค์จงึ ได้ ในสิง่ ทีต่ า่ งฝ่ายต่างต้องการจากส้มผลเดียวกัน และ
พวกเขาจะได้ขอ้ ยุตทิ เี่ ร็วขึน้ หากไม่รบี ด่วนสรุปในทันทีวา่ วิธเี ดียวทีจ่ ะท�ำให้ทงั้
สองฝ่ายได้ ในสิ่งที่พึงประสงค์ก็คือ การโจมตีฝ่ายตรงข้าม
โดยธรรมชาติแล้ว สมองส่วนการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล มักท�ำให้
เราทึกทักหรืออนุมานเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา มากกว่าจะรอผลที่เกิด
ขึ้นจริงๆ และความคิดนี้จะน�ำเราไปสู่การตัดสินใจในแบบเดิมๆ โดยอัตโนมัติ
แต่การไตร่ตรองอย่างรอบคอบจะมาตัดวงล้อความคิดเดิม ซึ่งจะช่วยให้เรา
พิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต โดยไม่เอาประสบการณ์เก่าๆ มาเป็น
พื้นฐานการตัดสินใจ
ในกรณีนี้ ความคิดในเชิงต่อสู้แย่งชิง ได้น�ำไปสู่รูปแบบของการ
กระท�ำในเชิงท�ำลายหรือแข่งขัน ซึ่งบ่อยครั้งจะเห็นว่ามันหักหาญพลังงาน
ของเรา และบั่นทอนศักยภาพของการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับอีกฝ่าย นี่คือ
ตัวอย่างของการคิดแบบรอบคอบไตร่ตรอง ซึง่ เป็นแบบฝึกหัดทีจ่ ะช่วยตอกย�ำ้
เราใน 2 เรื่องด้วยกันคือ
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หนึ่ง มุมมองใหม่ๆ หลายอย่างเป็นเพียงตัวกระตุ้น
และสอง เราไม่จ�ำเป็นต้องไปกลัวมันเลย เพราะมันไม่สามารถท�ำอะไร
เราได้ แค่ดวู า่ เราจะท�ำอย่างไรกับมุมมองเหล่านัน้ โดยไม่จำ� เป็นต้องแสดงกิรยิ า
รุนแรงถึงขั้นเอาเป็นเอาตาย เพราะมุมมองใหม่ๆ ทั้งหลายอาจเป็นประโยชน์
กับเราได้
ครัง้ ต่อไป หากจิตใจคุณออกอาการฮึดฮัด พลุง่ พล่าน ขอจงตัง้ สติสงั เกต
อารมณ์ตัวเอง แล้วถอยหลังมาตั้งหลักเพื่อวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้
คุณอยากมีปฏิกิริยารุนแรงออกไป แถมลุกลามไปยังเรื่องอื่นๆ ด้วย จากนั้น
ค่อยหายใจเข้าออกลึกๆ ยิ้มละมุนที่มุมปาก นั่งตัวตรง แล้วจะสังเกตเห็นว่า
นักบู๊เมื่อสักครู่ได้กลายเป็นเจ้าสุนัขตัวน้อย ที่สุดแสนจะขี้เล่นและสนใจแต่สิ่ง
ที่อยู่รอบตัว
เมื่อไรก็ตามที่คุณได้ปลูกฝังแนวคิดแบบรอบคอบไตร่ตรองลงไปในตัว
คุณ คุณจะรู้สึกได้ ในทันทีว่า ผู้คนรอบข้างอยากจะเข้ามาอยู่ใกล้คุณมากขึ้น
คุณจะส่งประกายแห่งความเจิดจ้ามากขึน้ และความโดดเด่นนีจ้ ะท�ำให้
เกิดผลลัพธ์อันน่าประหลาดใจในทุกๆ สถานการณ์
การปรับเปลี่ยนความคิดเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ จะส่งผลให้เรามีปฏิกิริยา
ต่อเรื่องต่างๆ เปลี่ยนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการประชุม หรือแม้แต่การท�ำงาน
เป็นทีม ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนอันเป็นประโยชน์ต่อโลก
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กรองความคิด
เราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ดีและเลวร้าย แต่ชีวิตมันก็คงไม่ถึงกับ
เลิศอะไรนักหรอก หากเราเลือกอะไรได้เองแทนที่จะไปเล่นกับโชคชะตา
ที่พระเจ้าเป็นผู้ก�ำหนด
ในชีวิตการท�ำงาน คงจะมีอยู่หลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันช่าง
ราบรื่นปลอดภัย ไม่มีใครหรืออะไรจะมาท�ำให้วันอันแสนวิเศษของคุณสะดุด
ลงได้ ต่อให้ฝนตกหรือฟ้าร้องอยู่ข้างนอกก็เถอะ แต่ ในใจคุณกลับสว่าง
สดใสคล้ายวันแดดจ้า หากเจ้านายคุณอารมณ์บูดใส่ คุณก็มองเป็นเรื่องตลก
ฝ่ายการเงินส่งบิลที่คุณเบิกค่าใช้จ่ายกลับมาพร้อมตั้งค�ำถามจุกจิก คุณก็ยัง
คิดว่า “ท�ำงานดีมาก เป็นการตรวจสอบที่รัดกุม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด
ปลอดภัย” แม้แต่คอมพิวเตอร์บนโต๊ะที่อยู่ๆ ระบบก็หยุดหายใจไป 15 นาที
คุณก็ยงั คิดอย่างใจเย็นว่า “เดีย๋ วบรรดาช่างเทคนิคเขาก็มาจัดการได้เรียบร้อย
โดยที่เรายังไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องแมคอินทอช”
ส่วนในวันที่เรารู้สึกแย่ อ่อนแอในอารมณ์ แค่หมึกในเครื่องพิมพ์หมด
ก็อยากจะลาออกเสียแล้ว (เดาได้เลยว่าวันนั้นทั้งวัน อะไรๆ ก็ดูจะไม่ลงล็อก
เอาเสียเลย ผมก็เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกัน จนรู้สึกอยากไปเกิดใหม่ให้มัน
รู้แล้วรู้รอดไปเลย)
ทั้งสองสถานการณ์ที่ผมพูดถึง คุณก็ยังเป็นคุณคนเก่า ไม่มีอะไร
แตกต่าง คุณยังมีทักษะและปฏิภาณล�้ำเลิศเหมือนเคย เพียงแต่คุณก�ำลังเจอ
สองสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันอย่างสุดขัว้ ซึง่ เกิดขึน้ เพราะความคิดของคุณได้
สร้างสภาวะที่แตกต่างกันเอง
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กลไกการท�ำงานของ
เรื่องนี้คือ
ตัวกระตุ้น (ในกรณีนี้คือ
มุมมองของเจ้านายที่มีต่อ
ผลงานของคุณ)
ตัวกรอง (การตีความ
มุมมองของเจ้านาย)
สภาวะ (ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จากผลของการตีความ)

216

