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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

ต้องยอมรับครับว่า ทุกวันนี้เราทุกคนได้กลายเป็นนักบริหารจัดการไป
แล้วทั้งแบบตั้ง ใจและไม่ตั้งใจ ส่วนหนึ่งก็เพราะสภาพแวดล้อมและสังคมที่
เปล่ียนแปลง การท�างานท่ีต้องแข่งขนัประชนับทบาทกนัมากยิง่ขึน้ แต่อกีส่วน
หนึ่งก็เป็นเพราะธรรมชาติในกายมนุษย์ที่พยายามดิ้นรนให้ตัวเองรอดพ้นจาก
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาตัง้แต่สมัยดกึด�าบรรพ์ ดงันัน้ เราจึงมดีเีอน็เอของการ
เป็นนกับรหิารจดัการกนัอยูแ่ล้ว เพยีงแต่ยงัไม่รูว้ธิทีีจ่ะน�ามาใช้ เปรยีบเหมอืน
ทหารที่มีอาวุธ แต่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกความพร้อม

หนงัสือเล่มนี ้ได้รวบรวมกฎการบรหิารจดัการต่างๆ ทัง้ในเรื่องของงาน
และเรื่องของคน เอาไว้อย่างครบถ้วน เป็นกลยุทธ์เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณ
หยิบเอาธรรมชาติ ข อ งการเป็นนักบริห ารออกมาจัดการใช้ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ (หากคณุฝึกปรอือย่างต่อเนื่องและไม่
ย่อท้อ) กฎเหล่านี้ไม่ได้ยากจนอยากจะแหก ทว่าง่ายจนนึกไม่ถงึ หลายข้อคณุ
อาจดูแคลนว่าไม่น่าจะท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ขนาดที่ว่า ผมก็เลยอยากท้าให้
ลองดูครับ เหมือนที่ผมก็ก�าลังฝึกปรืออยู่ทุกวี่ทุกวันนี้ละครับ 

จากประสบการณ์แล้ว ผมอยากจะบอกว่า คุณไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ครบ
ทุกข้อ แค่บางข้อ ท่ีคิดว่าส�าคัญหรือจ�าเป็นกับคุณก็เพียงพอที่จะท�าให้คุณ
ประสบความส�าเร็จได้แล้วครับ  เพราะอะไรน่ะหรือครับ ก็เพราะบางข้อหรือ
หลายๆ ข้อ นกับรหิารจดัการอย่างคณุรูแ้ละเคยท�ากนัมาก่อนแล้ว แต่ลมืหรอื
ละเลย เพราะไม่คดิว่าจะเป็นกญุแจส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ชวีติไปถงึเป้าหมายแห่ง
ความส�าเร็จที่คุณตั้งไว้ในทุกๆ เรื่องได้ 
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ในเมื่อการบรหิารจดัการเป็นท้ังศาสตร์และศลิป์ทีเ่ราสามารถเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาได้ ทั้งยังเป็นอาวุธส�าคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนกลายเป็นมนุษย์ทองค�า 
ซึ่งมีทั้งมูลค่าและคุณค่าในตัวเองอย่างมากแล้ว ดังนั้น อย่ารอช้าเลยครับ ที่
จะมาเริ่มต้นเรียนรู้กฎต่างๆ จากหนังสือเล่มนี้

 สมิทธิ์ เอกโชติ
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เรื่องของการบริหารจดัการ ถือเป็นเร่ืองทีพ่ลิกึเอาการอยูน่ะครบั เพราะ
น้อยคนนกัทีเ่กิดมาแล้วตัง้ใจว่าจะท�างานนี ้แต่เอาไปเอามา กลายเป็นว่าเกอืบ
ทุกคนต้องเข้าไปจับงานนี้จนได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ครูแนะแนว : เรียนจบแล้วตั้งใจว่าจะท�างานอะไร

นักเรียนอายุ 16 ปี : ผมอยากเป็นนักบริหารจัดการครับ

คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า ผมว่าไม่น่าจะใช่นะ ผมก็เหมือนกันนั่นแหละ 
แต่สุดท้ายแล้วก็จับพลัดจับผลูมาเป็นผู้บริหารจัดการจนได้

พอพะยีห้่อผูบ้รหิารจดัการแล้ว คนเขากค็าดหวงักบัคณุหลายอย่างนะ
ครบั ต้องเป็นปราการแกร่ง เป็นผูน้�า ผูริ้เริม่สร้างสรรค์ เป็นผูว้เิศษ (ร่ายมนตร์
ปั๊บ ก็เสกอุปกรณ์พร้อมก�าลังคนมาได้ทันที แถมเงินเดือนลูกน้องก็พุ่งปรี๊ดใน
พริบตา) เป็นคุณลุงคุณป้าใจดี เป็นไหล่ให้ซับน�้าตา เป็นนักปลุกพลังใจ เข้ม
งวด แต่ยุติธรรมเสมอหน้ากันหมด เป็นนักการทูต นักการเมือง พ่อมดการ
เงิน (ไม่เหมือนกับผู้วิเศษนะครับ) องครักษ์พิทักษ์ทีม และนักบุญผู้มาโปรด
สัตว์โลก

คณุมีหน้าทีร่บัผดิชอบทกุชวีติในก๊วนงาน ไม่ว่าจะเป็นคนทีค่ณุไม่ได้คดั
ตัวมา ไม่ชอบข้ีหน้า ไม่รู้สึกอะไรด้วย หรือแม้กระท่ังคนท่ีเกลียดคุณเข้า
กระดกูด�าก็ตาม จะเลอืกทีร่กัมกัทีช่งักบัใครก็ไม่ได้ คณุมหีน้าทีต้่องโน้มน้าวให้
ลูกทีมขยันท�างาน มีหน้าที่ดูแลใส่ใจต่อความปลอดภัยของชีวิต จิตใจ และ
สภาวะอารมณ์ ต้องมั่นใจได้ว่าลูกทีมจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ ไม่ไปท�าให้ใคร
เจ็บ และท�างานอยู่ภายใต้กฎกติกาที่ถูกต้องของแวดวงงานนั้นๆ ต้องมีความ
รู้ความเข้าใจในสิทธิของตัวเอง สิทธิ์ของลูกทีม สิทธิ์ขององค์กร สิทธิ์ของ
สหภาพแรงงาน

บทนำ�
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ที่ส�าคัญเหนืออื่นใดคือ คนเขาคาดหวังให้ผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ของคุณออกมาดีอีกด้วย ไม่ใช่แค่มาตรฐานพื้นๆ 

และแน่นอน คุณยังต้องดูฉลาด เก๋ไก๋ มาดไม่ว่อกแว่ก ห้ามแหกปาก
ตะโกนด่า ขว้างปาสิง่ของ ระบายอารมณ์ หรอืมลีกูน้องคนโปรดด้วย เหน็ไหม
ครับว่า งานบริหารจัดการนี่ยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทุกชีวิตในก๊วนงาน 
ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คัดตัวมา 
ไม่ชอบขี้หน้า ไม่รู้สึกอะไรด้วย 

หรือแม้กระทั่งคนที่เกลียดคุณเข้ากระดูกด�าก็ตาม

แล้วไหนจะต้องมีหน้าที่คอยฟูมฟักเอาใจใส่ ให้ลูกทีมผลิตผลงานออก
มาดีที่สุด บางทีลูกทีมของคุณก็อาจงอแงเหมือนเด็กเล็กๆ แต่คุณไม่สามารถ
ลงไม้เรียวหรือตะเพิดไปไหนได้( ผมทราบว่าคุณตีเด็กไม่ลงหรอก ผมแค่ยก
ตัวอย่างเฉยๆ อย่าคิดมากนะครับ) บางทีก็อาจท�าตัวเหมือนวัยรุ่นใจแตก ไม่
หลับไม่นอน ไม่รักดี ไม่ยอมท�าการท�างาน แว่บงานแต่หัววัน อะไรท�านองนี้

ผมก็โดนเหมือนกัน ต้องบริหารทีม (ของผมนี่ กว่าร้อยชีวิตเห็นจะได้) 
ทมีทีท่กุคนคาดหวงัให้ผมจ�าชื่อได้หมด แล้วกล้็วนมเีงื่อนไขพเิศษกนัคนละเลก็
คนละน้อย อย่าง ฮีเทอร์นี่ ท�างานดึกวันอังคารไม่ได้ เพราะต้องไปรับลูกจาก
ศูนย์ฝึกทักษะการเรียนรู้ ส่วนเทรเวอร์ตาบอดสี ให้ไปดูป้ายงานแสดงสินค้า
คงไม่เหมาะ
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พอเป็นผู้บริหารจัดการแล้ว 
ก็ไม่แคล้วต้องกลายเป็นหนังหน้าไฟ 

คั่นกลางระหว่างลูกทีมกับผู้บริหารระดับสูง

แมนดี้จะหน้าบูด ไม่พูดไม่จา ถ้าถูกทิ้งไว้ให้เฝ้าโทรศัพท์ตอนพักเที่ยง 
แล้วก็จะปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือ แม่สาวคริสท�างานเป็นทีมได้สุดยอด แต่ฉาย
เดี่ยวไม่เป็น เรย์เป็นขี้เมาขนานแท้ จึงไม่ควรให้เขาขับรถไปไหนต่อไหน

พอเป็นผู้บริหารจัดการแล้ว ก็ไม่แคล้วต้องกลายเป็นหนังหน้าไฟ คั่น
กลางระหว่างลูกทีมกับผู้บริหารระดับสูง จึงอาจจะมีค�าสั่งเพี้ยนๆ ลงมาบ้างก็
ช่าง แต่คุณต้องทนๆ ท�าตามนี้นะครับ 

●● พูดโน้มน้าวให้ลูกทีมยอมรับ 

●● ห้ามโวยวาย ห้ามหัวเราะ 

●● ค�าสั่งจะบ้าบอแค่ไหน คุณและทีมก็ต้องท�าให้ได้

อีกบทที่คณุต้องรบัหนา้ คือการอธิบายแก้ต่างในปีที ่“เงนิเดอืนไม่ขึน้” 
แม้ว่าจะท�าให้ทีมกร่อย ไม่ฮึกเหิมบ้างานเหมือนเดิมก็ตาม คุณจ�าต้องปิดปาก
เงียบ ไม่ว่าจะไปรับรู้อะไรมา เรื่องการฮุบกิจการ การควบรวมบริษัท การซื้อ
บริษัทเพ่ิม การซื้อขายลับๆ ผู้บริหารระดับอาวุโสเหมาซ้ือหุ้นทั้งบริษัท คุณก็
ห้ามปริปากทั้งๆ ที่คนลือกันให้แซ่ด และลูกทีมก็ถามซักฟอกคุณตลอดเวลา

ความรบัผดิชอบของคุณไม่ได้มแีค่เร่ืองคนเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึเรื่อง
งบประมาณ ระเบียบวินัย การสื่อสารพูดคุย ประสิทธิภาพของงาน เรื่อง
กฎหมาย เรื่องสวัสดิภาพแรงงาน เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย เรื่องการ
บริหารงานบุคคล เงินบ�านาญ การลาป่วย ลาคลอด ลากิจ วันหยุด วัน
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นักขัตฤกษ์ ช่วงพักยก บันทึกลงเวลางาน ลาพักร้อนเยี่ยมญาติ ตารางงาน 
มาตรฐานอุตสาหกรรม การซ้อมหนีไฟ ปฐมพยาบาล อากาศบริสุทธิ์ เครื่อง
ปรับอากาศ ท่อประปา ที่จอดรถ แสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องเขียน ทรัพยากร
ต่างๆ เครื่องดื่มชากาแฟ เหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงคือ เรื่องลูกค้าครับ

นอกจากนี ้คณุยังต้องแข่งท�าผลงานสูกั้บแผนกอ่ืนหรอืทมีอื่นด้วย ต้อง
รกัษาลูกค้า ท�าให้เจ้านายระดบัสงูเห็นผลงาน ท�าให้ผูบ้รหิารเหน็ใจ ท�าให้คณะ
กรรมการบริษัทเชื่อมือ ผู้ถือหุ้นยอมรับ รวมถึงแผนกบัญชีอนุมัติงบ (เว้นแต่
ว่าคุณเป็นผู้จัดการแผนกบัญชีเสียเอง)

แค่นี้ยังไม่พอ คนยังหวังให้คุณสร้างมาตรฐานข้ึนมาด้วย หมายความ
ว่าคุณต้องท�าตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีด ีมาท�างานตรงเวลา โดดเด่น ชดัเจน แต่ง
ตวัด ีขยัน มุมานะท�างาน มาเช้ากลบัค�า่ วางเฉยเป็น รบัผดิชอบ เป็นห่วงเป็น
ใย รอบรู้ ไม่ปลิ้นปล้อนกลับกลอก มีฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์

ต้องรับสภาพให้ได้นะครับว่า พอเป็นผู้บริหารจัดการแล้ว อาจมีคน
ปรามาสล้อเลียนว่าท�าตัวรักบริษัทเกินเหตุ ถูกหัวเราะเยาะว่าคุณเป็นพวกไฟ
มอด ถ่วงความเจริญ แต่ท�าเป็นไฟแรงเอาหน้า หรอืไม่กเ็ป็นพวกขอรับกระผม
ลูกเดียว ถ้าดวงจู๋หน่อยก็อาจจะถูกลูกทีม ผู้ถือหุ้น และ/หรือสาธารณชนเขา
ประณามหยามเหยียดเอาว่า เป็นพวกท�างานไม่ได้เรื่อง แล้วยังชอบกั๊กงานไว้
ท�าเองจนล้นมือ*

* ถ้าเรื่องพวกนี้ท�าให้คุณท้อจนไม่อยากเป็นผู้บริหารจัดการ ก็อย่าเป็นมันเลย เพราะ
นกับรหิารจดัการนัน้เป็นผูข้บัเคลื่อนโลกเชยีวนะครบั เราเป็นผูน้�า ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ 
สร้างพลัง ผู้ช้ีทาง สร้างอนาคต เราสร้างความแตกต่างให้กับโลกธุรกิจและชีวิตผู้คน 
เราก่อร่างสร้างฐานที่เป็นจริงและสร้างความรุ่งเรืองให้กับสังคมโลก เราไม่ได้เป็นเพียง
ผูร่้วมกูส้ถานการณ์ แต่เป็นผูกู้ส้ถานการณ์ตัง้แต่ต้น เราเป็นทัง้นายอ�าเภอ ต�ารวจหน่วย
คอมมานโดในคนเดยีวกัน เราเป็นทัง้เครื่องจกัรและผู้ขบัเคลื่อน บทบาทนี้ใหญ่หลวงนกั 
และเราก็ควรจะชื่นชอบ แม้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักก็ตาม
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ว่าไปว่ามากค็อื จะบบีให้คณุท�าแต่งานของตวัเองเท่านัน้ แต่โชคยังดทีี่
มกีลเมด็เคลด็ลบัให้คณุฝ่ามรสมุในออฟฟิศไปได้อย่างสวยๆ เกบ็แต้มได้เนยีนๆ 
และเป็นต่อในที่สุด เคล็ดที่ว่าก็คือ สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ 
ศาสตร์แห่งกฎที่ไม่เคยมีใครเขียน พูด หรือได้เรียนรู้มาก่อน รีบหาวิชาใส่ตัว
ไว้นะครับ ถ้าคุณอยากก้าวน�าคนอื่นในเกมอยู่เสมอ

การบรหิารจดัการนัน้เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ในโลกนีม้ตี�าราทีเ่ขยีนข้ึน
มาเป็นพันๆ หน้าเพือ่พูดถึงเรื่องนี้อย่างเดียว และยังมีหลักสูตรอบรมฝึกฝน
อีกนับไม่ถ้วน (คุณอาจจะเคยเข้าร่วมหลักสูตรมาบ้างแล้ว) แต่กระนั้นส่ิงที่
ต�าราไม่เคยเขยีนและหลักสตูรฝึกอบรมไม่เคยพดู กค็อื “กฎที่ไม่เคยมใีครตัง้” 
กฎต่างๆ ที่หล่อหลอมให้คุณเป็นคนเก่ง คนดี และเป็นนักบริหารจัดการที่น่า
นับถือ ซึ่งก็คือ สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ ไม่ส�าคัญว่าคุณจะ
รับผิดชอบทีมงานเพียงแค่ 1 คน, 2 คน หรือพันๆ คน กฎก็ยังเป็นกฎอยู่วัน
ยังค�่า ใช้ได้เหมือนกันครับ

การบริหารจัดการ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

คณุจะไม่เจอเร่ืองแปลกใหม่ที่ไม่เคยผ่านหผู่านตามาก่อน แต่ถ้าคณุไม่
เคยรู้มาก่อนจริงๆ ละก็ อ่านแล้วคุณจะออกปากเลยว่า “พับผ่าเถอะ! ท�าไม
แจ่มแจ้งแดงแจ๋ได้ขนาดนี”้ ครับ ทกุอย่างจะเข้าใจได้กระจ่างจริงๆ ถ้าคณุอ่าน
หนังสือเล่มนี้แล้วคิดตามให้เยอะๆ แต่ถ้าคุณหลงไปกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบด่วนจี๋
มากเกินไป พออ่านแล้วอาจไม่ได้คดิต่อ กจ็ะท�าให้คณุไม่ได้เข้าใจชนดิแจ่มแจ้ง
แดงแจ๋เท่าไรนัก

แล้วก็เป็นเรื่องดคีรบั ถ้าคณุจะบอกว่า “เรื่องพวกนี ้ผมรู้หมดแล้ว” ใช่
ครบั ในฐานะทีค่ณุเป็นคนฉลาด ก็ไม่แปลกทีจ่ะรู ้แต่ขอให้ดกูฎทลีะข้อๆ แล้ว
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ถามใจคุณอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า คุณได้ลองฝึกบ้างไหม ฝึกต่อเนื่อง
หรือเปล่า เอาจริงเอาจังแค่ไหน คุณมั่นใจนะ

ผมได้แบ่งกฎต่างๆ ออกไว้เป็น 2 หมวดครับ

●● หมวดการบริหารจัดการทีมงาน

●● หมวดการบริหารจัดการตัวเอง

ผมว่าจัดแบบนี้ก็เรียบง่ายสบายสมองท่านผู้อ่านดี แล้วก็ไม่ได้เรียงกฎ
ข้อต่างๆ ไว้ตามล�าดับความส�าคัญนะครับ กฎข้อแรกๆ ไม่ได้ส�าคัญกว่ากฎข้อ
หลังๆ หรือข้ออื่นๆ แต่อย่างใด ขอให้อ่านกฎให้ครบทุกข้อ แล้วน�าไปฝึกนะ
ครับ ให้เลือกกฎข้อที่หมูที่สุดมาฝึกก่อน แล้วคุณก็จะไหลไปฝึกข้ออื่นๆ ได้อีก
เป็นพรวนแบบไม่รู้ตัว ในเวลาไม่ช้านาน คุณก็จะได้เห็นตัวเองเป็นนักบริหาร
จัดการที่ดูสุขุม เยือกเย็น มั่นใจเกินร้อย กล้าแสดงออก วางตัวสมหน้าที่ อยู่
เหนือปัญหา และวิทยายุทธ์ล�้าเลิศทุกกระบวนท่าเลยละครับ

ฝึกแล้วคุ้มเหนื่อยแน่ครับ ลองคิดดูสิครับ ก่อนหน้านี้คุณเหนื่อยมา
ขนาดไหน ต้องหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ท�างานสายตัวแทบขาด เดินมาเส้นนี้ถูก
ทางแล้วครับ

แล้วอีกหน่อย 
คุณก็จะได้เห็นตัวเองเป็นนักบริหารจัดการที่สุขุม 

เยือกเย็น มั่นใจเกินร้อย กล้าแสดงออก 
วางตัวสมหน้าที่ อยู่เหนือปัญหา 
และวิทยายุทธ์ล�้าเลิศทุกกระบวนท่า
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ก่อนเริ่มต้นฝึก คุณอาจต้องสละเวลาสักครู่หรือสองครู่ก็ได้ มาหาค�า
นิยามของค�าว่า “บริหารจัดการ” ให้ชัดเจนกันไปเลย ซึ่งก็คงไม่ง่ายเหมือน
ตอนพูดหรอกครับ ถ้าตามความเห็นของผม เราทุกคนล้วนเป็นผู้จัดการกันได้
ทั้งนั้น อาจจะในรูปแบบของความเป็นพ่อแม่ เจ้าของกิจการ เจ้านายตัวเอง 
ลูกจ้างของคนอ่ืน หรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับมรดกตกทอด มีใครบ้างที่ไม่ต้อง 
“บรหิารจดัการ” ต่อให้มแีต่ตวัเปล่าๆ กย็งัต้องจดัการ เพื่อใช้ทรพัยากรทีม่อียู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องปลุกใจ วางแผน ตั้งกระบวน บ�ารุงส่งเสริม 
เฝ้าตรวจสอบ วดัผลความส�าเรจ็ สร้างมาตรฐาน ตัง้งบประมาณ ลงมอืปฏบิตัิ
และท�างาน แม้บางคนจะน�าไปใช้กับทีมที่มีขนาดใหญ่ แต่หลักการพ้ืนฐานก็
เหมือนเดิมครับ

Harvard Business School ได้ ให้ค�านิยามของผู้บริหารจัดการไว้ว่า 
“คนที่สร้างผลงานผ่านคนอื่น” ส่วนที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการผู้ยิ่งใหญ่
ของโลกอย่าง ปีเตอร์ ดรักเกอร์ บอกว่า ผู้จัดการคือ คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อการวางแผน ปฏบัิตกิาร และเฝ้าตรวจสอบวดัผล ขณะทีส่ถาบนัการบรหิาร
จดัการแห่งประเทศออสเตรเลยี บอกไว้ว่า เป็นบุคคลที ่“วางแผนก่อการ ชกัน�า 
ด�าเนนิการ เป็นตัวแทน ควบคุม ประเมินผล และตัง้งบประมาณเพื่อบรรลผุล
ส�าเร็จ” ผมก็เห็นด้วยนะ

ที่ให้ค�านิยามไว้ยาวๆ ซับซ้อนไปเลยก็มี เช่น ผู ้บริหารจัดการคือ 
พนักงานที่จัดตั้งทีมบริหาร ด�าเนินการ และสามารถอธิบายได้ว่า กระท�าการ
เป็นตัวแทนขององค์กรผ่านบุคลากร การเงิน และอุปกรณ์การบริหารจัดการ 
เพื่อให้จุดประสงค์ขององค์กรน้ันเกิดความส�าเร็จผล ผู้บริหารจัดการมีหน้าที่
รบัผดิชอบต่อการจัดการบคุลากร ทรัพยากร การสื่อสาร การฝึกฝน และเชดิชู
คุณค่าขององค์กร จริยธรรม และวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงการชี้น�าและ
การจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในองค์กร (เครือข่ายผู้น�าสัมพันธ์ 
แคลิฟอร์เนีย)

ไม่ว่าใครจะนิยามไว้อย่างไรก็ตาม เราทุกคนก็ต้องเป็นผู้บริหารจัดการ
ในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่อยูด่ ีเราคดิและใช้การบรหิารจดัการช่วยให้ความคดิ
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ในเรื่องงานเป็นจริงขึ้นมา ส่วนความสะดวกสบายใดๆ ที่ตามมานั้นถือว่าเป็น
รางวลัตดิไม้ติดมอืกแ็ล้วกนั กฎการบริหารจดัการทีอ่ยูใ่นมอืคณุน้ีเรยีบง่ายมาก
นะครับ ไม่มีการวางยาหรือเล่นลูกไม้ล่อหลอก โดยเนื้อแท้แล้วถือว่าเปิดอก
ตรงไปตรงมา ถ้าคุณได้คิดใคร่ครวญในกฎแต่ละข้อให้ดีๆ แล้วเอาไปท�าให้ได้
แบบไม่ตกหล่นเลยนะ คุณจะได้ประหลาดใจว่า กฎเหล่านี้ ท�าให้ชีวิตการงาน
และชีวิตส่วนตัวของคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้เชียวหรือ

คณุอาจจะรู้ทุกอย่างท่ีหนงัสอืเล่มนีบ้อกคุณอยูแ่ล้ว  แต่คุณท�าบ้างหรอื
เปล่าล่ะ หนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุกเตือนคุณให้ท�าในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว 

อย่าช้า! ที่จะใช้หนังสือเล่มนี้สร้างความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับตัวคุณ

❋ ✶ ❋ ✶ ❋ 



จัดทีม  



ไม่มีใครสามารถหลกีเลีย่งการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้อาจจะในรปู
แบบกลายๆ ของทีม แผนก หมู่คณะ เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่กอง
กำาลังต่างๆ ก็ได้ อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะครับ ผู้บริหารส่วนใหญ่
มักตกม้าตายเพราะคิดว่ากำาลังบริหารคน มองคนเหมือนเป็นอุปกรณ์
สำานกังาน หุน้ในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีตอ้งควบคมุการซือ้ขายอยู่ตลอดเวลา 
แต่สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือ ผู้บริหารที่ประสบความสำาเร็จคือ ผู้บริหารที่
ทำาให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยประสบความสำาเร็จ ก็ลองทำาดูครับ...ไม่อย่าง
นั้นแนะทางนี้ก็เปล่าประโยชน์

โชคไม่ดีที่เร่ืองแบบนี้เป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขา เรามักหลงลืม
ไปว่าการบริหารที่แท้จริงนั้นคือ การบริหารระบบไม่ใช่บริหารตัวคน คน
ทำางานเขาบริหารตัวเองได้อยู่แล้วตามแนวทางท่ีคุณวางไว้ให้เขา ส่ิงที่
คุณต้องทำาก็คือ การมุ่งความสนใจไปที่หัวใจของการบริหารจัดการ นั่น
คอื การวางกลยทุธ์ สว่นทมีงานกม็หีนา้ทีเ่พยีงแคเ่ดินตามเกมทีค่ณุวาง
ไว้ให้สำาเร็จ ต่อให้คนของคุณถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรในวันหน้า (จะมี
สักกี่คนที่อยากให้เป็นแบบนั้น) ถึงตอนนั้นคุณก็ยังต้องวางกลยุทธ์อยู่ดี 
เพื่อบริหารจัดการระบบให้เดินหน้าต่อไป 

แต่ในวันนี้ ในฐานะผู้บริหารจัดการ สิ่งที่ต้องทำากับคนที่มีเลือดมี
เนื้อก็คือ เราต้องรู้ว่าจะกระตุ้นแรงจูงใจพวกเขาได้อย่างไร พวกเขาคิด
อะไร รู้สึกอย่างไร มาทำางานให้คุณเพื่ออะไร ทำาไมถึงได้ทำางานดีเยี่ยม 
(หรอืหว่ยแตกไมม่ดี)ี อะไรทีก่ลัว อะไรทีเ่ปน็ความหวงัและความฝนั เรา
จะได้ปลุกใจ แนะแนวทาง หนุนหลังให้เขาทำางานได้เอง ต้องจับต้นชน
ปลายกระบวนการทำางานของพวกเขาและวางกลยทุธ์ให ้เราอาจจะตอ้ง
เก็บเร่ืองของพวกเขามาคิด ตรวจตรา คอยเคยีงข้าง และสนบัสนนุ แต่
จะไม่เข้าไปเจ้ากี้เจ้าการตัวเขา เราต้องปล่อยให้เขาจัดการงานเอง และ
มีหน้าที่แค่บริหารจัดการระบบให้ดีที่สุดเท่านั้น
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กฎข้อที่ 1 

ให้ทีมทำ�ง�นด้วยใจ

คุณต้องทำางานกับคน แม้จะเป็นคนที่คุณจ่ายค่าจ้างให้มาทำางานให้ก็
จริง แต่ถ้าพวกเขาคิดว่า “ทำางานแลกค่าจ้าง” เมื่อไร คุณก็ไม่มีวันได้เนื้องาน
ที่ดีที่สุด ถ้าพนักงานคอยแต่จะให้ถึงเวลาตอกบัตรเข้าออก ไม่ตั้งใจทำางาน ก็
เท่ากับว่าพวกเขาสามารถทิ้งงานกลางคันได้เลย ถ้าเป็นแบบนั้น คุณก็เตรียม
ตัวเจ๊งเถอะ แต่ถ้าพวกเขามาทำางานด้วยความสนุก อยากแสดงฝีมือ มอง
หาความทา้ทาย อยากสรา้งแรงบนัดาลใจ และมสีว่นรว่มกบัทมีงาน คณุถงึจะ
มีโอกาสได้เนื้องานที่ดีที่สุดจากพวกเขา ปัญหาเดียวที่จะเปลี่ยนทีมซังกะบ๊วย
ที่ทำางานแบบซังกะตายให้เป็นซูเปอร์ทีมได้หรือไม่น้ัน อยู่ที่ว่าคุณแน่พอที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำา ปลุกเร้า และกระตุ้นให้ลูกทีมทำางานด้วยใจได้
หรือเปล่า ...อยู่ที่คุณเท่านั้น

ถ้าคณุชอบทำาอะไรทีท่า้ทาย ผมกเ็สยีใจดว้ย เพราะการปลกุเรา้ทมีงาน
ให้มีอารมณ์ร่วมกับงานไม่ใช่เรื่องยาก ก็แค่โน้มน้าวลูกทีมให้เห็นคุณค่าของ
งานที่ทำาว่า งานนั้นส่งผลต่อชีวิตผู้คนอย่างไร และมีความจำาเป็นต่อวิถีความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ขนาดไหน งานจะทำาให้เขาได้พบเจอกับใคร พูดให้เขาเห็น
ความหมายในตัวงานว่า สิ่งที่ทำานั้นมีคุณค่าต่อสังคม ไม่ใช่แค่เพิ่มเงินใน
กระเป๋าผู้ถือหุ้น หรือแค่ให้ผู้บริหารอุ่นใจว่าตัวเองจะได้รับโบนัสก้อนโตอยู่คน
เดียว

แน่นอนว่างานบางประเภท เช่น งานพยาบาล คุณสามารถโน้มน้าวให้
เขาเห็นถึงความสำาคัญของงานได้ง่ายกว่าการโน้มน้าวทีมขายโฆษณาอยู่แล้ว 
แต่ถ้ามองให้ดี ๆ ทุกอาชีพการงานก็ล้วนมีคุณค่าให้คนทำางานได้ภาคภูมิใจทั้ง
สิน้ อย่างงานขายโฆษณา ก็เป็นงานบริการลูกคา้ท่ีอาจจะเปน็เพียงบรษิทัเลก็ๆ 
ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย บริษัทโฆษณาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่มี
ศักยภาพได้รู้ว่ามีสินค้าท่ีเขาอาจจะต้องการมานาน หรือต้องการใช้จริงๆ อยู่
ในท้องตลาด ช่วยให้หนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนมีรายได้มากข้ึนจากค่าจอง
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พื้นที่โฆษณาสินค้า เพ่ือนำาข้อมูลข่าวสารหรือความบันเทิงใดๆ กระจายไปยัง
ผู้อ่าน (ไม่เช่นนั้นผู้บริโภคจะไม่มีทางรู้เลย ใช่ไหมล่ะ)

การพูดให้เขาเห็นคุณค่าในงานที่ทำาเป็นเรื่องจำาเป็นนะครับ เพราะมัน
ช่วยให้ลูกทีมเกิดความรู้สึกดีๆ ลึกลงไปในใจของทุกคน ล้วนอยากทำาสิ่งที่มี
ประโยชน์ และอยากเป็นคนที่มีคุณค่ากันทั้งนั้น ไม่ได้พูดแบบเพ้อเจ้อชวนฝัน
นะครับ แต่นี่เป็นเรื่องจริงอย่างที่สุด ถ้าคุณลงไปสัมผัสให้ถึงก้นบึ้งหัวใจของ
ลูกทีมได้มากเท่าไร สิ่งท่ีคุณจะได้รับกลับมาก็คือ ความใส่ใจในงาน ความ
ห่วงใย ความรับผิดชอบ และความรู้สึกมีส่วนร่วม ขอแค่คุณฉุดกำาลังใจพวก
เขาขึน้มาได ้ลกูทมีกพ็รอ้มจะตามคณุไปอยา่งถงึไหนถงึกนั แบบไมต่อ้งสงสยั
เลยทีเดียว

แต่ก่อนอ่ืน ก่อนที่จะไปโน้มน้าวลูกทีมคนไหน อย่าลืมว่าต้องโน้มน้าว
ตัวคุณเองให้ได้ก่อน คุณมั่นใจและเชื่อมั่นในงานที่ตัวเองทำามากน้อยแค่ไหน 
ถ้าคุณเองยังอ้อมๆ แอ้มๆ ไม่มั่นใจเต็มร้อยละก็ คุณต้องทำาทุกวิถีทางที่จะขุด
ค้นเอาความรู้สึกนั้นขึ้นมาให้ได้เสียก่อน

โน้มน้าวลูกทีมให้เห็นคุณค่าอันแท้จริง 
ของงานที่ทำาว่า เป็นงานที่ดี  

มีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและสังคม
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กฎข้อที่ 2 

รู้และเข้�ใจก�รทำ�ง�นเป็นทีม

ผู้บริหารดาวรุ่งที่กำาลังพุ่งสู่ความสำาเร็จ จำาเป็นต้องรู้คำาตอบว่า ทีมคือ
อะไร แล้วจะบริหารจัดการทีมได้อย่างไร

ทีมไม่ใช่การเอาคนมาสุมๆ รวมกัน แต่เป็นองค์กรแบบหนึ่งที่มีการ
ขับเคลื่อนภายในตัวของมันเอง มีมาตรฐานและระเบียบแบบแผน ถ้าคุณไม่รู้
เรื่องนี้ ก็อาจต้องทำางานแบบดิ้นรนตะเกียกตะกายต่อไป แต่ถ้ารู้ ก็จะช่วยให้
ทีมของคุณประสบความสำาเร็จได้อย่างที่ต้องการ

ทุกๆ ทีมจะมีคนหลายๆ แบบช่วยกันผลักดันงานในด้านที่แตกต่างกัน
ออกไป และออกแรงไม่เท่ากัน บางคนก็ผลักแล้วเสียงดังเกินหน้าเกินตากว่า
คนอ่ืน (คุณคงเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร) แต่ก็มีอีกหลายคนที่ชอบผลักดัน
เงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เพราะไม่ชอบออกหน้า แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังหาไอเดีย
ดีๆ จากพวกเขาได้นะครับ

ถ้าคุณอยากรู้เรื่องพลังของทีมให้มากกว่าน้ี ผมอยากให้คุณลองไปหา
หนังสือชื่อ Management Teams : Why They Succeed or Fail  ของ 
เมเรดทิ เบลบนิ (สำานกัพมิพ ์Butterworth-Heinemann พมิพค์รัง้ที ่3 ป ี2010) 
มาอ่าน (แต่ถ้าคุณเคยอ่านแล้ว ก็ข้ามขั้นไปอ่านกฎข้อ 3 ได้เลย) หนังสือเล่ม
นีเ้ขยีนไว้ใหผู้บ้รหิารจดัการทีต่อ้งการดงึศักยภาพของคนในทมีออกมาเพือ่ผล
สัมฤทธิ์ในการทำางาน ผมจะถอดความจากสิ่งที่เขาพูดออกมาให้คุณฟัง แต่ถ้า
คุณได้อ่านจากหนังสือของเขาเอง คุณจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

เบลบนิบอกวา่ ในทีมจะประกอบไปดว้ยคนท่ีทำาหนา้ทีท่ัง้หมด 9 บทบาท 
ตัวเราเองอาจจะทำาหนึ่งหรือสองบทบาทก็ได้ แค่ได้รู้บทบาทของตัวเองผมว่า
ก็สนุกแล้ว แต่ถ้าได้รู้บทบาทของคนที่อยู่ในทีมทั้งหมด แล้วนำาข้อมูลที่แต่ละ
คนมีออกมาใช้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำางานมาก
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บทบาท 9 อยา่งในทีม ไดแ้ก่ ตน้คดิ (คนคดิไอเดยี) คนค้นคว้าหาข้อมลู 
คนตดิตอ่ประสานงาน คนคมุงาน คนตรวจสอบประเมนิงาน คนลงมอื คนจดั
เตรยีมเครือ่งไมเ้คร่ืองมอื คนจบงาน และผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ถา้คณุผูอ้า่น
อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ ก็ลองหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับ

ตอนนี้ ก็คงจะพอนึกออกแล้วว่า คุณมีคนแบบไหนอยู่ในทีมบ้าง ทีม
ของคุณมีความเป็นทีมหรือไม่ และคุณจะทำาให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อย่างไร ขอย้ำาอีกครั้งว่า “ควรอ่านหนังสือของเบลบิน” เพื่อทำาความเข้าใจให้
ชัดเจนว่า ทีมคือกลุ่มคนที่พุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายเดียวกัน ทีมจะไปได้ไม่
ไกลถ้าคนในทมีมจีดุมุง่หมายไปคนละทศิคนละทาง ทำางานเชา้ชามเยน็ชามไป
วันๆ ต่างคนต่างทำา เลื่อยขาเก้าอี้เจ้านาย (ซึ่งก็อาจจะเป็นคุณ) ทำางานแบบ
เหยาะแหยะ และอื่นๆ 

ทีมจะเป็นทีม ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินคำาว่า “เรา” “พวกเรา” มากกว่าคำาว่า 
“ฉัน” “ตัวฉัน”

ทมีจะเป็นทมีกต็อ่เม่ือเรือ่งใหญ่กลายเปน็เร่ืองเลก็ เพราะมใีครบางคน
พูดว่า “ไม่เป็นไร เราจะร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน”

ทีมจะเป็นทีม เมื่อคนในทีมบอกว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม

ทีมจะไปได้ไม่ไกล 
ถ้าคนในทีมมีจุดมุ่งหมายไปคนละทิศคนละทาง
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ตั้งเป้�หม�ยที่เป็นไปได้จริงๆ 

ตอนที่ผมทำาวิจัยหาข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ บางคนถึงกับบอกว่า 
การตั้งเป้าหมายที่ไม่สูงเกินจริงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตจริง และการตั้ง
เป้าหมายก็ควรจะให้ตึงมือคนทำางานมากๆ คณะกรรมการบริษัทถึงจะรู้สึก
ประทบัใจ ตอนนีคุ้ณเริม่เหน็ปญัหาอะไรหรือยงั ดเูอาเถอะ แทนทีเ่ราจะมาพดู
คยุกนัเรือ่งปลกุพลงัใหที้มงาน การทำางานใหเ้สร็จสิน้ การสรา้งบรรยากาศแหง่
ความสำาเรจ็ และความคดิสร้างสรรค ์เปลา่เลย เรากลบัพดูกนัวา่จะทำาอยา่งไร
ให้คณะผูบ้ริหารบรษัิทรูส้กึพงึพอใจ ซึง่ถ้าจะวา่กันตามทฤษฎแีลว้มนัก็เปน็เรือ่ง
ดีท่ีควรทำา ถ้าบังเอิญว่าคณะผู้บริหารเหล่าน้ันเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ แต่
ให้ตายเถอะ! พวกเขาดันเป็นมนุษย์ผู้เฉียบแหลม มองอะไรได้ทะลุปรุโปร่ง 
เพียงแค่ปรายตาในเสี้ยววินาที 

ที่ผมบอกว่าเป้าหมายต้องไม่สูงเกินจริงนั้น ไม่ได้หมายความว่า จะตั้ง
เปา้หมายไวต่้ำาหรอืง่ายแบบเคีย้วหมูหรอกนะครับ เพราะเป้าหมายทีว่างไวต้าม
ความเปน็จรงินัน้ กอ็าจจะทำาให้คณุแบกภาระอยา่งหนกัหนว่ง หดืขึน้คอ คนใน
ทีมต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกสองเท่า ทำางานหนักขึ้น อดหลับอดนอน 
และใช้สมองมากข้ึนอยู่แล้ว การที่กฎข้อที่ 3 บอกให้ต้ังเป้าหมายตามความ
เป็นจริงนั้น หมายความว่า เป็นความสำาเร็จที่เกิดขึ้นได้ภายใต้การควบคุมของ
คุณต่างหาก และแน่นอนว่าคุณต้องทำางานหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

คณุตอ้งมองใหอ้อกว่าเปา้หมายทีต่ัง้ไวน้ั้น ทมีของคณุทำาไหวไหม หรอื
เป็นแค่ความคาดหวังลมๆ แล้งๆ ของเจ้านายคุณเท่าน้ัน แต่ในฐานะหนัง
หน้าไฟที่ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ทั้งกับลูกทีมและเจ้านาย คุณก็ไม่ควรทำาให้ลูกทีม
รูส้กึวา่กำาลงัถกูกดดันอย่างหนักหนว่ง หรือทำาให้เจา้นายรู้สกึวา่คณุทำางานแบบ
เช้าชามเย็นชาม

กฎข้อที่ 3 
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แตถ่า้เจา้นายของคุณไม่ยอมลดราวาศอก จะตัง้เปา้หมายใหเ้กนิจรงิอยู่
ท่าเดียว ก็จงโยนปัญหานี้กลับไปใส่มือเจ้านายไว้ก่อน ไม่ใช่ด้วยการโต้เถียง
หรอืโยกโยพ้ริีพ้ไิร แตใ่ห้โยนปญัหากลบัไปดว้ยการตัง้คำาถามวา่ ทำาไมเจา้นาย
ถึงคิดว่าจะทะลุเป้าน้ีได ้ท้ังท่ีมนัไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของเหตผุลและความเปน็จรงิ
เลย 

จากนัน้เตรียมขอ้มลูตา่งๆ ใหด้ ียกกรณีของคุณขึน้มาใหช้ดัเจนวา่ เปน็
ไปไม่ได้ในชวิีตจริง แลว้ถามย้ำาพวกเขาอีกคร้ังถงึเหตผุลทีพ่วกเขาคดิวา่จะทะลุ
เป้าได้ แล้วค่อยยกเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงของคุณขึ้นมา พร้อมข้อมูล
สนับสนนุแนน่เอีย้ด ทัง้ขอ้เทจ็จรงิและดชันชีีว้ดัตา่งๆ ระหวา่งนีก้ถ็ามเจา้นาย
คุณกลับไปเรื่อยๆ เพื่อขอความกระจ่าง ในไม่ช้า เจ้านายของคุณก็จะตั้งเป้า
หมายใหม่ทีส่มเหตสุมผล หรือไม่กส็วมวิญญาณเผดจ็การสัง่ใหค้ณุทำาสิง่ทีเ่ปน็
ไปไมไ่ด้ใหส้ำาเรจ็ ถ้ามาถึงขัน้นีเ้มือ่ไร คณุก็เอาคอทีพ่าดเขียงไวอ้อกมาไดส้ำาเร็จ
แล้ว เพราะถ้าเจ้านายยอมลดเป้าหมายลงมาอยู่บนความเป็นจริงตามที่คุณ
เสนอไป คุณก็ทำาเป้าได้ไม่ยาก (ก็คุณรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าทำาได้แน่นอน) แต่ใน
กรณีที่เจ้านายยังสั่งให้คุณว่ิงชนกำาแพง ซึ่งคุณเห็นใสๆ อยู่แล้วว่าไม่มีทาง
สำาเร็จ เมื่อเวลานั้นมาถึงคุณก็จะสามารถพูดได้เต็มปากว่า คุณแย้งเรื่องนี้ไป
แล้ว และนั่นจะทำาให้ปัญหาถูกโยนกลับไปที่ตัวเจ้านายเอง

ตั้งคำาถามเป็นระยะๆ เพื่อส่งปัญหาที่เจ้านาย 
โยนลงมากลับคืนไป
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ประชุมอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอการประชุมที่ลากยาวเสียเวลาเปล่า เพราะมีแต่
คนเรือ่ยเฉ่ือย หัวข้อการประชมุทีต่ัง้ขึน้มาแบบสกุเอาเผากิน สารพดัเรือ่งกวน
ใจนอกประเด็น ข้อมูลที่ตกๆ หล่นๆ ประชุมแบบซังกะตาย

ในฐานะนักบริหาร คุณมีหน้าที่ต้องทำาให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้วยการตั้งจุดประสงค์ของการประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อความมั่นใจว่าผู้
เข้าร่วมประชุมจะไม่พากันออกทะเล

โดยพื้นฐานแล้ว วัตถุประสงค์ของการประชุมมี 4 แบบ

●● รวมตัวและตั้งทีมงาน

●● แจกแจงข่าวสาร ข้อมูล

●● ระดมสมอง (และตัดสินใจ)

●● รวบรวมข้อมูล (และตัดสินใจ)

บางการประชุมอาจมีจุดประสงค์หลายๆ อย่างด้วยกัน ก็ไม่เป็นไร! แต่
คุณต้องดำาเนินการประชุมอย่างระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งหมดที่
ตั้งไว้ ถ้าจะประชุมเพื่อแจกแจงข้อมูล ก็แจกแจงข้อมูล แล้วตัดเรื่องไร้สาระ
อื่นๆ ออกไปเสีย ถ้าต้องมีการถกเรื่องข้อมูลกันขึ้นมาอย่างเป็นเร่ืองเป็นราว 
ก็ต้องจัดวาระประชุมขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เรื่องนี้โดยเฉพาะ

อย่าลืมว่า บางครั้งการประชุมก็ช่วยให้ลูกทีมได้มีโอกาสพบปะกัน 
กระชบัความสัมพนัธ ์ไดเ้ขา้สงัคม ทำาความรู้จกั และได้เหน็บทบาทของคณุใน
ฐานะหัวหน้าทีม

ดังนั้น ถ้ายังต้องการให้การประชุมเป็นไปได้สวย คุณจำาเป็นต้องกุม
บังเหียนให้อยู่มือ ต้องชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่ อย่าตัดสินใจแบบแบ่งรับแบ่งสู้ 
อย่าลืมว่า คุณคือผู้บริหาร และมีหน้าที่รับผิดชอบ เท่านี้จบ และเพื่อให้การ

กฎข้อที่ 4
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ประชมุมีประสทิธภิาพสงูสดุ คณุอยา่ไดป้ลอ่ยให้ใครหนา้ไหนใช้การประชมุมา
นัง่อู ้เพอ้รำาพนั นนิทาไร้สาระ ถ้าเจอแบบนีใ้ห้รีบตดับท รบีคยุรบีจบการประชมุ 
แล้วรีบออกไปทำางานตามแผนให้เร็วที่สุด

ควรตั้งจุดประสงค์ของการประชุมไว้ล่วงหน้า 
เพื่อความมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมการประชุม 

จะไม่พากันออกทะเล
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