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ถอดรหัสความสําเร็จของมนุษย์ทํางานมืออาชีพ 

สําหรับใครหลายๆ คน อาจมองว่าที่ทํางานเหมือนบ้านหลังที่สอง เห็นงานเป็นดัง่ลมหายใจ  
ทาํงานด้วยความสนกุลื่นไหลไปกบัทกุสถานการณ ์ไม่ตอ้งใช้ความพยายามอะไรมาก ผลงาน
กเ็ป็นที่ปรากฏ  ไมว่า่จะจบังานไหน กด็ถูกูที่ ถกูเวลา และอยา่ไดถ้ามถงึเงินเดอืนหรอืตาํแหนง่ 
เพราะเห็นกันอยู่ว่าพุ่งพรวดๆ ชนิดจรวดยังอาย

จะว่าไป คนพวกนีม้ีอะไรดีที่เราไม่รู้หรือเปล่า แน่นอนครับ พวกเขารู้กฎแห่งการทํางาน
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พร้อมได้รับความช่ืนชม นิยม นับถือ จนใครๆ ก็อยากยกตําแหน่งระดับสูงให้ด้วยความเต็มใจ

รับประกันได้เลยว่า ถ้าคุณใช้กฎในเล่มนี้อย่างเข้มข้น ไม่ว่าคนหรืองาน ต่างก็ทะยานสู่ความ
เป็นหนึ่งด้วยกันทัง้หมด

คิด ทํา อย่างฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร เล่มที่อยู่ในมือคุณนี้  เป็นฉบับครบรอบ 10 ปี 
ที่สรา้งปรากฎการณค์วามฮอืฮาด้วยการขึน้อนัดบัหนงัสอืขายดทีัว่โลก สว่นหนึ่งอาจเป็นเพราะ
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การทํางานของพวกเขาทัง้สิ้น

คดิ ทาํ อยา่งฉลาด สูโ่อกาสรุง่ในองคก์ร จะเปิดโลกทศันแ์หง่การทาํงานให้กบัใครกต็าม
ที่กําลังมองหาโอกาสและหนทางที่จะพาตัวเองขึ้นไปสู่การยอมรับในระดับสูงขององค์กร
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คำ�นิยม

ผมคดิวา่ใครๆ (อาจจะไมท่กุคน) กอ็ยากทำางานใหอ้อกมาดทีัง้นัน้ และ
ยงัคิดอกีวา่ ทกุคน (หรอืเปลา่) กอ็ยากเตบิโตกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน มเีงนิ
เดือนสูงขึ้น ฐานะมั่นคง ได้ดิบได้ดี และมีอนาคตก้าวไกล เราจึงพยายาม
ทำางานอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อจะได้รับผลตอบแทน ความนับหน้าถือตา และ
การเลื่อนตำาแหน่ง

แล้วเราก็มาตกม้าตายกันด้วยเรื่องพวกนี้แหละครับ (ไม่แปลกใจเลย) 
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะกับการตั้งใจทำางานเพื่อให้งานออกมาดี 
เพราะคนที่ทำาให้งานเสียหาย คนเกกมะเหรกเกเร คนต่อต้านสังคม ไปไม่ได้
ไกลหรอกครับ

ในหนังสือเล่มนี้ ริชาร์ด เทมพลาร์ ได้ใช้โวหารอุปมาอุปไมยชี้ให้เรา
เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง จนคิดตกว่า ยิ่งเราทำางานดีเท่าไร องค์กรของเรา
กย็ิง่โตเรว็ขึน้เท่านัน้ เขายังชีป้ระเดน็ใหเ้หน็อกีดว้ยวา่ เราทกุคนทำางานอยูส่อง 
หน้าที่ แต่ร้อยทั้งร้อยมักรู้สึกว่าตัวเองทำาอยู่แค่หน้าที่เดียว นั่นก็คือ งานที่ 
ได้รับมอบหมาย เช่น ประชุมกับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ
เครื่องจักร เร่งยอดผลกำาไรรายเดือน และอื่นๆ จิปาถะ ส่วนอีกหน้าที่หนึ่งที่
พึงทำานั้นค่อนข้างกว้างและเลื่อนลอย แต่ทำาให้องค์กรก้าวหน้า ประสบความ
สำาเร็จ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนอื่นเขาคิดว่าคุณไม่ได้ทำางานแค่ส่วนเล็กๆ ที่ได้รับ
มอบหมายมาเท่านั้น แต่ยังทำางานส่วนอื่นเพ่ือแบ่งเบาปัญหาขององค์กรไป
พรอ้มกันดว้ย คณุกจ็ะลอยเดน่ออกมาจากกลุม่คนเหลา่นัน้ แตค่ณุจะทำ�แบบ
นัน้ได้อย่�งไร คำาตอบมอียูแ่ลว้ กแ็คอ่า่นหนงัสอืเลม่นี ้แลว้ทำาตามกฎข้อตา่งๆ 
เท่านั้นเองครับ



4 คิด ทำ� อย่�งฉล�ด

พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จึงได้ถึงบางอ้อว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้
ใส่ใจปฏิบัติตามกฎสักเท่าไรเลย ผมไม่เคยนำามาขบคิดวิเคราะห์แจกแจงแยก
ย่อยให้กระจ่างอย่างที่ ริชาร์ด เทมพลาร์ อุตส่าห์เขียนบอกไว้เลย

จนเมื่อครั้งหนึ่ง ผมต้องสัมภาษณ์พนักงานของ BBC เป็นจำานวนมาก
เพื่อคัดเลือกคนที่จะได้รับการเลื่อนขั้น ผมรู้สึกเลยว่า พนักงานเกือบทั้งหมด
ที่เข้าสอบสัมภาษณ์มีบุคลิกที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารระดับสูงในวัน
หน้าเลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแต่งตัว เสื้อผ้าหน้าผม ท่าเดิน การพูดการ
จา แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ เรื่องทัศนคติ หรือกรอบความคิดของพวกเขา ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทุกคนในองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ดี ทุกคนที่เข้าสัมภาษณ์ต่าง
พูดย้ำาว่าตอนนี้ตัวเองทำางานดีแค่ไหน ซึ่งไม่เห็นจำาเป็นต้องพูดเลย ก็รู้ๆ กัน
อยู่ว่า ถ้างานไม่ดีคงไม่สามารถเข้ามาสอบสัมภาษณ์ได้อย่างนี้หรอก ผมเอง
ยังรู้สึกตะหงิดๆ ว่ามีไม่กี่คนที่กล้าพูดว่าตัวเองคิดอย่างไรกับปัญหาของเนื้อ
งานที่ทำาอยู่ เช่น ไม่ชอบงานที่ทำา หรือไม่จำาเป็นต้องทำาอะไรเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่องค์กร BBC เผชิญอยู่ จะว่าไปพนักงานเหล่านี้ ไม่มีเรื่องกฎอยู่ในหัวเลย

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ กูรูด้านการบริหารชาวอเมริกัน ได้จำาแนกความแตก
ต่างระหว่างคำาว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” ไว้อย่างมีสาระ
ประโยชน์ทีเดียวครับ ประสิทธิภาพ คือ ทำ�ง�นให้ถูกต้อง ส่วนประสิทธิผล 
คือ ต้องทำ�ให้ถูกง�น หัวหน้างานจะบอกคุณแค่ทำางานอย่างไรให้ถูกต้อง ที่
เหลอืตอ้งศกึษาเอาเองวา่ จะเลอืกทำางานไหน อย่างไร ถงึจะถกูกบัสถานการณ ์
หมายความว่า คุณต้องรู้จักเปิดหูเปิดตามองโลกภายนอกองค์กรว่า ข้างนอก
เขาไปถงึไหนกนัแลว้ องคก์รตอ้งทำาอะไร (และเลกิทำาอะไร) เพือ่ใหต้วัองคก์ร
อยู่รอดและเจริญรุ่งเรือง

ผมยังจำาการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารสองคนของเครือบริษัท
ยักษ์ใหญ่ได้ ทั้งคู่ถูกคัดมาจากผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรงนับร้อยๆ คน ผมถาม
เขาว่า รู้ตัวไหมว่าทำาไมถึงก้าวสู่ตำาแหน่งสูงสุดได้ ขณะที่คนอื่นทำาไม่ได้ คน
แรกตอบว่า “ไม่รู้เหมือนกัน” แต่บอกผมได้อย่างหนึ่งว่า งานทุกงานที่เขาทำา
นั้น พอเขาเลิกทำาก็ไม่มีใครทำาได้ ต้องล้มเลิกโครงการไป ส่วนอีกคนหนึ่งก็
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เหมือนกันเลย ตอบว่า “ไม่รู้สิครับ” แต่ว่าไม่มีงานไหนที่เขาเลิกทำาแล้วมีคน
ทำาได้อีก และต้องขอให้เขากลับมาจับงานนั้นใหม่อีกครั้ง ทั้งสองคนนี้เป็นสุด
ยอดตัวอย่างที่ดีของคนที่มุ่งเจาะจงเลือกทำาให้ถูกงาน และมีความคิดความ
อ่านราวกับเป็นประธานบริษัท แม้ว่าตอนนั้นยังเป็นผู้บริหารจัดการหน้าใหม่
หรือระดับกลางๆ เท่านั้น

ผมไมแ่นใ่จวา่ทัง้สองคนนีม้กีฎตา่งๆ ทีเ่รากำาลงัพดูถงึอยูใ่นใจหรอืเปลา่ 
แต่ถ้าจะดูจากบุคลิกการพูดจา ก็สมควรอยู่หรอกครับกับการข้ึนไปนั่งแท่นใน
ตำาแหน่งสูงๆ เพราะมันเป็นคุณสมบัติที่ ริชาร์ด เทมพลาร์ ได้พูดเอาไว้ ใน
หนงัสอืเลม่นี ้คนแบบนีล้ะครับทีจ่ะทำาใหค้นทัง้องคก์รรกัและเคารพได ้คณุจะ
เป็นผู้อำานวยการฝ่ายบริหารที่ประสบความสำาเร็จไปไม่ได้เลย ถ้ารอบตัวของ
คณุเตม็ไปดว้ยคนทีม่จีติใจขมขืน่ คบัแคน้ ขุน่เคอืง พยาบาท และขาดศลีธรรม
ประจำาใจ

เรียกได้ว่า กฎในหนังสือเล่มนี้ เป็นกฎที่ชี้ทางสว่างระดับหัวแถว และ
มีความสำาคัญอย่างที่สุดต่อทุกย่างก้าวของคนที่อยากจะเป็นผู้บริหารจัดการ 
หรือคนที่ต้องการไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุด แต่ยังขาดแผนที่นำาทางติดตัว และแม้
กับตัวองค์กรเอง หนังสือเล่มนี้ก็มีความสำาคัญมากไม่แพ้กันนะครับ องค์กร
ใดๆ จะประสบอนัตรายอย่างใหญห่ลวงถ้าจมปลกัอยูก่บัความลา้หลงัไมท่นัโลก
แบบฟอสซิลไดโนเสาร์เต่าล้านปี ผูกขาดว่างานกิจการภายใน ระบบ ระเบียบ 
และขั้นตอนดำาเนินงาน ต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด อยู่ในกะลา ปิดหู 
ปิดตาจากโลกภายนอก และท้ังหมดนี้จะเกิดขึ้น ถ้าคุณมัวแต่คิดว่าทำางาน
อย่างไรให้ถูกต้อง แทนที่จะคิดว่า ต้องทำาอย่างไรถึงจะถูกเรื่อง ถูกงาน 

เซอร์ แอนโทนี เจย์

ผู้เขียน Yes Minister และผู้สร้าง เซอร์ฮัมฟรีย์,
ผู้ก่อตั้ง Video Arts



คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง 7

คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

งานคือส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะงานทำาให้เรามีคุณค่า ได้ใช้
ความสามารถ และที่แน่ๆ ทำาให้เกิดเงิน เงินทำาให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต 
ทั้งที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์

ที่สร้างสรรค์ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ ยิ่งเก่งงาน ก็ยิ่ง
สร้างเงินได้ดี

แตเ่กง่อยา่งเดยีวไมพ่อ คณุตอ้งรูเ้ทคนคิในการสรา้งโอกาสดว้ย จงึจะ
ประสบความสำาเร็จในการทำางาน ได้ทั้งตำาแหน่ง เงินทอง ความเคารพ การ
ยอมรับนับถืออย่างจริงใจ

หนังสือเล่มนี้ จะบอกวิธีที่ช่วยให้คุณเก่งทั้งตัวงาน และหนทางขึ้นสู่
ตำาแหน่งระดับสูงที่กะเก็งเอาไว้ รวมถึงค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องไป
เอาเปรยีบหรอืเหยยีบหวัใคร คณุจะไดท้กุอยา่งแบบสงา่งาม เตม็เปีย่มไปดว้ย
จริยธรรม และสามัญสำานึกที่ถูกต้อง

สมิทธิ์ เอกโชติ
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อ�รัมภบทครบรอบ 10 ปี

เมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว ตอนท่ีผมเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมตั้งใจให้เป็นการ
นำาร่องว่าผู้อ่านจะให้การตอบรับอย่างไร ตอนนั้นผมมั่นใจมากว่ามันจะเป็น 
ไอเดยีทีด่เีลศิ เพราะทัง้หมดเปน็กฎที่ไมเ่คยมใีครพดูถงึหรอืนำามาเผยแพร ่จงึ
ทำาให้คนอ่านได้ย่นย่อระยะเวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องไปงมเข็มอยู่หลายต่อ
หลายปีในที่ทำางานให้เสียเวลา และได้บอกต่อเรื่องราวอันเป็นประสบการณ์
จากการเฝา้สงัเกตวธิดีีๆ  ท่ีบรรดาผูค้นท่ีประสบความสำาเรจ็ใชต้อ่กรกบัอปุสรรค 
ได้ชี้ทางสว่างว่า สิ่งใดที่จะช่วยให้คนเราก้าวหน้าได้ไกลและไวกว่าเดิม ผมยัง
ได้กะจำานวนเนื้อหาให้ลงในหน้ากระดาษ 1 คู่ ซึ่งบรรจุเรื่องราวไว้เพียง 1 
หัวข้อ เพื่อให้ได้สาระพอดีกับความต้องการของคุณผู้อ่าน

ตอนแรกๆ ผมก็ไม่คาดคิดหรอกครับว่า หนังสือจะมีประโยชน์กับผู้คน
มากมายมหาศาลขนาดนี้ หนังสือได้รับความนิยมเกินคาด ติดอันดับขายดีที่มี
ผูอ้า่นทัว่ทกุมมุโลกไปไดอ้ยา่งไรก็ไมรู่ ้พอเหน็กระแสตอบรบัด ีผมกเ็ลยเขยีน
เล่มต่อมาเป็นกฎในการบริหารจัดการ การใช้ชีวิต ความมั่งคั่ง ความรัก และ
การเลี้ยงดูลูก ซึ่งก็มีกระแสตอบรับดีไม่แพ้กัน จนถึงวันนี้ก็ผ่านไป 10 ปีแล้ว
ครับคุณผู้อ่าน มีคนเป็นล้านๆ ที่ซื้อหนังสือของผมไปอ่าน ทั้งที่ซื้อทีละเล่ม 
หรือยกชุดเลยก็มี ทุกวันนี้ แปลเป็นภาษาอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลย แต่ที่แน่ๆ 
เนื้อหาในหนังสือผมกลั่นเอามาแต่เนื้อๆ ไม่เอาน้ำาเลย เป็นคติสอนใจที่จดจำา
ง่าย ไม่ใช่การประกาศสัจธรรมค้นพบใหม่ อ่านแล้วไม่ต้องกลัวเครียดนะครับ 
เพราะการเขียนแบบนี้คนมากมายการันตีว่าอ่านสบายสมอง

แล้วผมแน่ใจได้อย่างไรว่าเขียนแบบนี้ดี ก็บรรดาคุณผู้อ่านนั่นแหละ
ครบัทีก่ลบัมาบอก เสยีงเหลา่นีถ้อืเปน็น้ำาเลีย้งหวัใจใหม้กีำาลงัใจเขยีนเรือ่งกฎ
ไปอีกนานเลยครับ ผู้อ่านให้ทั้งคำาติชม ข้อคิดเห็น คำาแนะนำา เกร็ดเรื่องราว
ต่างๆ คำาวิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสีย (ก็มีบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งก็มีประโยชน์
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มากครับ) มีแม้กระทั่งคนมาเปิดอกสารภาพบาป ก็คงไม่ต้องสาธยายนะครับ
ว่า หนังสือชุด กฎทองแห่งคว�มสำ�เร็จในชีวิต ของผม ทำาให้ชีวิตผู้คน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ไม่มีอะไรที่ประเสริฐสำาหรับผมมากไปกว่านี้อีกแล้ว กับการได้เห็นชีวิต
คนเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น ผมขอน้อมคารวะให้กับใครก็ตามที่เปลี่ยนชีวิต 
ตัวเองได้สำาเร็จ เพราะเรื่องพวกนี้พูดง่ายแต่ทำายากมากครับ เท่าที่เห็น ก็ดู
เหมือนว่า หนงัสอืในชดุนีก้ระแทกใจคณุผูอ้า่นกลุม่ตา่งๆ อยา่งจงัเบอรเ์ลยละ
ครับ 

ผมขอขอบคณุทกุผูท้กุนามทีช่ว่ยผมเบง่คลอดหนงัสอืเลม่นีจ้นแจง้เกดิ
ได้สำาเรจ็ หลายท่านกน็า่จะรู้ตวัอยูแ่ลว้ ขอบคณุไมค ์ผูจ้ดัจำาหนา่ยทีม่วีสิยัทศัน ์
มองเหน็อนาคตกอ่นทีเ่รือ่งจะเกดิ สดุทา้ยนี ้ขอมอบคำาขอบคณุอนัอบอุน่สดุๆ 
มายังคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่อุตส่าห์สละเวลาและบอกเล่าปัญหาต่างๆ จนได้นำา
เรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง

10 ปีมานี้กฎต่างๆ ก็ยังแทบจะเหมือนเดิม แม้ว่าผมจะทบทวนเนื้อหา
ใหม่ๆ เป็นระยะๆ ก็ตาม เรียกได้ว่าเป็นขุมปัญญาที่แทบอยู่เหนือกาลเวลา 
สามารถอยูย่ัง้ยนืยงมาหลายทศวรรษ และจะคงอยูไ่ปอกีนานเทา่นาน ผมเอง
ก็เงี่ยหูฟังเสียงคุณผู้อ่านมาตลอดหลายปีน้ีเลยนะครับ เผื่อท่านใดจะพบกฎ
ของตัวเอง แล้วมากระซิบบอกกันบ้าง ถ้ามีอะไรดีๆ ก็บอกกันได้นะครับ ที่ 
WWW.FACEBOOK.COM/RICHARDTEMPLAR

ขอบคุณครับคุณผู้อ�่น
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หากจะนบัวนัเวลาทีผ่มเขยีนหนงัสอืเลม่นีข้ึ้นเปน็ครัง้แรก มาจนถงึตอน
นี ้กเ็ปน็เวลานานหลายปแีลว้ ตอนนัน้ตำาแหนง่ผมคอื รองผูจ้ดัการ และบรษิทั
กำาลังจะคัดตัวใครสักคนเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นผู้จัดการ มีตัวเต็งอยู่สองคน
คือ ผมและร็อบ โดยคณุสมบตังิานแลว้ ผมมปีระสบการณม์ากกวา่ เชีย่วชาญ
งานมากกว่า ทีมงานทุกคนก็อยากได้ผมมาเป็นผู้จัดการ เพราะผมรู้งานมาก 
กว่าร็อบ พูดตรงๆ เลยนะว่า ร็อบทำางานไม่ได้ความเลย

ผมอุตส่าห์ไปนั่งคุยกับที่ปรึกษานอกบริษัทเพ่ือถามว่าผมมีโอกาสมาก
แค่ไหน เขาตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมครับ “ถ้าได้ก็บ้าแล้ว” ผมเคืองเขามาก 
เถียงคอเปน็เอน็วา่ผมมทีัง้ประสบการณ์ ความชำานาญงาน และความสามารถ
ที่เหนือชั้น “ก็ใช่” เขาตอบมาอีก “แต่คุณไม่มีมาดตอนเดิน ไม่มีราศีผู้จัดการ
เอาเสยีเลย” “อา้ว แลว้รอ็บมนีกัหรอืไง” “แนน่อนอยูแ่ลว้ นัน่ละจดุแขง็ของ
รอ็บเลย” ปรากฏวา่เขาพดูถกู รอ็บไดเ้ปน็ผูจ้ดัการจรงิๆ คนทีม่มีนัสมองอยา่ง
ผมก็เลยต้องไปเป็นลูกน้อง ทำาให้ผมหันมาศึกษาท่าเดินของเขาทุกก้าวเลย

ครัง้นัน้ ทา่นทีป่รึกษาของผมอา่นเกมขาดกระจายครบั ทา่เดนิของรอ็บ
ดูมีสง่าสมกับเป็นคนใหญ่คนโต ตั้งแต่นั้น ผมเลยเริ่มจับสังเกตต่อมาว่า 
พนักงานทุกคน คนทำางานทุกอาชีพ ไม่ว่าใครก็ตาม ล้วนมีมาดตอนเดินต่าง
กัน พนักงานต้อนรับมีท่าเดินแบบเดียวกัน พนักงานเก็บเงิน เจ้าหน้าที่ 
โรงอาหาร พนักงานในสำานักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ส่วนผู้จัดการ ก็แน่ละว่าต้องมาดดีกว่า ผมก็เลยแอบหัดวางมาด
ตอนเดินให้ดูเป็นผู้บริหารตั้งแต่นั้นมา
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ดูดีทุกกระเบียดนิ้ว
จากการทีผ่มจบัตาดทูา่เดนิอยูน่าน ผมกเ็ลยตาสวา่งขึน้อกีวา่ คนทีเ่ปน็

ผู้จัดการ เขายังต้องมีสไตล์ในการแต่งตัว การพูด การกระทำา แค่ผมทำางาน
เก่งและมีประสบการณส์งูยงัไมพ่อ ผมตอ้งมบีคุลกิทีด่ ีดมูอีะไรเหนอืกวา่ทกุๆ 
คน ไม่ใช่แค่บุคลิกท่าเดินเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นบุคลิกรอบด้านเลยทีเดียว 
และพอสังเกตไปอีกทีละนิดทีละหน่อย ผมก็เห็นว่า หนังสือพิมพ์ที่เราอ่านก็มี
ความสำาคญัตอ่บคุลกิ เชน่เดยีวกบัปากกาทีเ่ราใช ้ลายมอื การพดูจากบัผูร้ว่ม
งาน การเสนอความคิดในที่ประชุม และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำา จะถูกสังคม
งานตัดสิน และประเมินค่า ดังนั้น แค่ทำางานเก่งอย่างเดียวไม่พอจริงๆ ครับ

ถ้าคุณอยากรุ่ง คุณก็ต้องมีหน่วยก้านที่เข้าทีดูดีถูกสุขลักษณะ ด้วย 
เนื้อหาของเล่มนี้ทั้งหมด จึงเป็นเรื่องของการสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีนั่นเอง
ครับ ก็จริงอยู่หรอกว่าเราต้องทำางานให้ดีก่อน แต่ถ้ามีคนอีกมากที่เขาทำางาน
ดีได้เหมือนกัน คุณก็ต้องมานั่งกุมขมับคิดแล้วละครับว่า อะไรที่จะทำ�ให้คุณ
โดดเด่นขึ้นม�ได้ อะไรที่ทำ�ให้คุณสมควรได้เลื่อนขั้น และ อะไรที่ทำ�ให้คุณไม่
เหมือนใคร

ว�งม�ดให้สูงส่ง
ผมยังสอดส่ายสายตาสังเกตท่าเดินของผู้จัดการแผนกอื่นๆ อีกด้วย 

เลยเหน็ว่าในบรรดาผูจ้ดัการแผนกทัง้หลายนัน้ มบีางคนทีม่าดตอนเดนินิง่จน
อยู่ตัวแล้ว แต่ก็มีบางคนที่กำาลังหัดเดินให้มีมาดเหมือนกับคนที่มีตำาแหน่งสูง
กว่าโดยไม่รู้ตัว นั่นคือมาดของผู้จัดการทั่วไป

พอผมมีโอกาสเดนิทางไปประชมุกบัสาขาตา่งๆ มากๆ เขา้ กเ็ลยไดเ้หน็
สัจธรรมว่า แม้ในบรรดาผู้จัดการทั่วไปเอง ก็มีผู้จัดการทั่วไปบางคนที่ท่าเดิน
ไมเ่คยเปลีย่น เดนิทา่ไหนกเ็ดนิทา่นัน้อยูต่ลอด ขณะทีบ่างคนเตรยีมฝกึวทิยา
ยุทธ์ท่าเดินให้ล้ำาหน้าไปอีกหนึ่งขั้นแล้ว นั่นคือ กระบวนท่ามาดการเดินของ 
ผู้อำานวยการภาคพื้น รวมถึงสไตล์และภาพลักษณ์อีกด้วย
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ผมก็เลยลองวิชาด้วยการกระโดดข้ามขั้น เปลี่ยนจากการฝึกเดินในท่า
ของผูจ้ดัการแผนกมาเปน็ทา่เดนิของผูจ้ดัการทัว่ไปแทน ของเขาแรงจรงิๆ ครบั 
ใช้เวลา 3 เดือนกับอีกไม่กี่ย่างก้าว ผมก็ได้เลื่อนขั้นพรวดๆ จากรองผู้จัดการ
แผนกมาเป็นผู้จัดการทั่วไปเลย ว่าแต่ร็อบเขา อิเหนาเป็นเอง ตอนนี้ผมเป็น
ผู้จัดการทั่วไปที่ไร้สมองเรียบร้อยแล้ว

ท่�ดี ทีเหลว
ร็อบเขามีมาดตอนเดินดี (กฎข้อที่ 18) แต่โชคร้ายที่เขาไม่ได้ยึดมั่นใน

กฎข้อแรก (รู้จริงเรื่องงาน) เขามีหน่วยก้านเข้าที พูดจาก็ดูดีสมกับตำาแหน่ง 
ผู้บริหาร แต่ประเด็นสำาคัญก็คือ เขาท่าดีทีเหลว ทำางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร การ
ที่ผู้บริหารให้ผมได้เลื่อนขั้นข้ามหัวเขาไปนั้น ก็เพราะต้องการให้ผมคอยจับตา
ดูเขาทำางาน ถ้าร็อบทำาอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขทันท่วงที ผู้บริหารเองเผลอ
เลื่อนขั้นเขาไปแล้ว จะให้ไล่ออกคงไม่งาม เด๋ียวจะเป็นการเขียนด้วยมือลบ
ด้วยเท้าไปเสีย ตัวร็อบเองซึ่งก้าวขึ้นมามีตำาแหน่งสูงเกินขีดความสามารถก็ 
แป้กอยู่ที่ตำาแหน่งนั้นหลายปี ผลงานไม่มี ความดีไม่ปรากฏ มีแต่บุคลิกที่ดูดี
และมาดตอนเดินที่มีสง่าราศีเท่านั้น จนที่สุดแล้วก็ต้องผันตัวเองไปทำาธุรกิจ
ภัตตาคาร ซึ่งไม่นานก็ต้องปิดตัวลง เพราะเขาดันลืม กฎข้อที่ 2 อย่�หยุด
พัฒน�ตัวเอง ซึ่งบางทีเขาอาจไม่เคยรู้กฎข้อนี้เลยก็ได้ เพราะเขายังเดิน
วางมาดเหมือนตอนเป็นผู้จัดการบริษัทอยู่เลย จะปรับบุคลิกตัวเองให้สมเป็น
ผู้จัดการร้านอาหารหน่อยก็ไม่ได้ ลูกค้าเลยไม่เข้าใจ มองว่าเขาวางก้ามและ
เข้าถึงยาก

พอฝึกมาดการเดินของผู้จัดการทั่วไปจนได้เล่ือนข้ันชนิดก้าวกระโดด
แล้ว ผมก็ยังรักษาเก้าอี้ ไว้ได้ เพราะทุ่มเทความตั้งใจเพื่อให้ผลงานออกมาดี 
ตอนทีผ่มไดร้บัตำาแหนง่ใหมน่ี ้แนน่อนครบัวา่ตวังานชา่งยากแทห้ยัง่ถงึเกนิไป
สำาหรบัผม ผมตอ้งพยายามเรยีนรูง้านใหเ้รว็ทีส่ดุ ซึง่ไมใ่ชแ่คเ่รือ่งของบทบาท
และหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการทั่วไปเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้งานจัด
การจรงิๆ ของผูจ้ดัการทีผ่มไมเ่คยเปน็มากอ่นดว้ย ผมเปน็เดก็สรา้งทีถ่กูสง่ตวั
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มาเป็นผู้จัดการของผู้จัดการอีกที ถือว่าอยู่ในสถานการณ์อันตรายที่มีสิทธ์ิ
ปล่อยไก่หงายเก๋งได้ทุกเมื่อ ถ้าไม่แม่นงานจริงๆ นะครับ

อย่�ให้ใครรู้ว่�ทำ�ง�นหนัก
แต่สำาหรับผมเอง ตอนนีก้ท็ุม่สดุตวักบัการปฏบิตัติามกฎ โดยอาศยัการ

ซุ่มฝึกวิทยายุทธ์ ใช้เวลาพักที่มีอยู่ทุกวินาที ทั้งตอนเย็นหลังเลิกงาน วันหยุด 
ตอนพักเที่ยง เพื่อเรียนรู้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่ง
ตอนนี้เองครับเป็นช่วงเวลาที่หนังสือเล่มนี้ได้ปฏิสนธิขึ้นมา

ต้องว�งแผน
เป็นผู้จัดการทั่วไปก็เหมือนเป็นพระเอกหนังชีวิต ที่ต้องรับบทหนัก ทั้ง

สขุ เศรา้ เคลา้น้ำาตา ทำางานหนกัมากขึน้ 50 เปอรเ์ซน็ต ์แตไ่ดร้บัเงินตอบแทน
เพิ่มขึ้นแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่าได้เงินไม่คุ้มกับความหนักของงานเอาเสีย
เลย ถ้าจะว่ากันตามเหตผุล ตำาแหนง่ของผมถอืวา่มาจอ่ตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการ
ภาคพื้นชนิดหายใจรดต้นคอกันแล้ว แต่ผมไม่อยากเป็นเลย เพราะงานเยอะ
ขึ้น เยอะยิ่งกว่าเยอะ แต่เงินไม่ได้เยอะตามไปด้วย ผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยน
แผนใหม่ (กฎข้อที่ 24-34) เพื่อทบทวนตัวเองว่า ผมอยากไปไหนต่อ อยาก
ทำาอะไร เพราะตอนนีผ้มเองก็อ่ิมเอียนกบัการอุดอูอ้ยูแ่ตใ่นสำานกังานใหญ ่และ
ห้องประชุมที่เศร้าซึมทึมทึบอยู่ชั่วนาตาปีเต็มกลืนแล้ว ผมชักอยากกลับไปทำา 
งานมันๆ เหมือนเดมิเตม็แก ่อยากฝกึวทิยายทุธเ์รือ่งการใชก้ฎขอ้ตา่งๆ ผมจงึ
ร่างแผนงานเสนอไปยังประธานบริษัทว่า บริษัทของเรายังขาดนักเดินสาย
สลายปญัหา จำาพวกผูจ้ดัการทัว่ไปของผูจ้ดัการทัว่ไปนัน่แหละครบั ตอนนีเ้อง
ครับที่ผมใช้ กฎข้อที่ 4 

ผมจี้ท่านประธานไปว่า แผนนี้มีความจำาเป็นต่อบริษัท แต่ไม่เคยชี้ให้
ใครรู้ว่า ผมเองที่อยากทำางานนี้ใจแทบขาด แต่จะว่าไป วาระที่ซ่อนเร้นอยู่ก็ดู
โจ๋งครึ่มอยู่เหมือนกันนะผมว่า ในที่สุด ผมก็ได้จับงานนี้ตามคาด ได้เป็น 
ผูจ้ดัการทัว่ไปนกัเดนิสายสมใจ ทำางานขึน้ตรงกบัทา่นประธานแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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แถมยงัไดเ้ขยีนรายละเอยีดของงานเสนอประธานบรษิทัเองดว้ย แลว้เงินเดอืน
ละ่ ผมไดเ้งนิเดอืนมากกวา่ผูอ้ำานวยการภาคพืน้เยอะเลย แตพ่วกเขาไมรู่ห้รอก
ครับ และผมเองก็ไม่เคยแพร่งพรายให้ใครรู้สักแอะเลย (กฎข้อที่ 5 รู้รักษ�
ตัวรอดเป็นยอดคน) ผมไปไหนมีแต่คนสนับสนุนและให้ความเป็นมิตร เพราะ
วางตัวชัดเจนว่าไม่ได้มาจับผิดลงโทษใคร ถ้าบรรดาผู้อำานวยการภาคพื้นรู้เงิน
เดอืนผมกค็งจะอจิฉาไปตามๆ กนั แตถ่า้ถามวา่พวกเขาอยากเปน็อยา่งผมไหม 
ผมว่าพวกเขาคงไม่เอา

ผมใช้ลิ้นทูตเจรจางานกับบรรดาผู้จัดการทั่วไป ไม่เคยพูดจาหยาบคาย
ไร้มารยาท ใช้เล่ห์กระเท่ห์ หรือทำาตัวไม่น่ารัก ผมรักษามารยาท มีความ
นอบน้อม แม้ในยามที่ต้องตำาหนิติเตียนและเสนอมุมมองเพื่อแก้ไขเนื้องาน
ก็ตาม ตอนนี้ละครับที่ผมใส่กฎข้อที่ว่า ถ้าพูดอะไรดีๆ ไม่ได้ก็นิ่งเสียดีกว่า ลง
ในเนื้อหา กฎข้อที่ 8 ดำ�เนินง�นด้วยวิถีก�รทูต

รู้จักบุคคลสำ�คัญ
ไม่นานผมก็รู้แกวว่า ถ้าอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในสำานักงานสาขาละก็ 

ให้ถามจากผู้รู้จริงจะดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนทำาความสะอาด พนักงานต้อนรับ 
พนกังานเกบ็เงนิ พนกังานประจำาลฟิต ์และคนขบัรถ การรูว้า่ใครเปน็ใครและ
รูจ้กัผกูมติรเอาไวน้ัน้ดทีเีดยีว (กฎขอ้ที ่94) เพราะพวกเขาจะกระซบิขอ้มลูดีๆ  
ให้ผมมากมายจนคุณไม่อยากจะเชื่อ ทั้งหมดนี้ก็ด้วยการผูกมิตรง่ายๆ เช่น 
“สวัสดีบ๊อบ ลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เป็นไงบ้าง”

ในเวลาแค่สองสามปี หนังสือเล่มนี้ก็เริ่มตั้งไข่เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ผม
เฝ้าดูมันเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ และสั่งสมประสบการณ์ ผมลาออกจากงานและ 
ตั้งบริษัทที่ปรึกษาของตัวเอง ผมฝึกวิทยายุทธ์ให้บรรดาผู้จัดการด้วยวิชาจาก
หนังสือเล่มนี้ และดูพวกเขาออกไปท่องยุทธภพธุรกิจ พิชิตชัยต่อโชคชะตา
ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีเสน่ห์ มั่นใจ และใช้อำานาจอย่างเป็นธรรม
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คุณผู้อา่นหลายท่านคงตั้งคำาถามในใจว่า กฎต่างๆ ได้ผลจริงหรือเปลา่ 
เราเปลี่ยนจิตใจคนรอบข้างได้จริงหรือ คำาตอบคือ เปล่ียนไม่ได้ครับ คุณไป
เปลี่ยนแปลงใครหรือบีบบังคับใจใครให้ทำาอะไรไม่ได้หรอก มีแต่ตัวคุณเองที่
ต้องเปลี่ยนนิสัยและปรับปรุงตัว

 • ผมต้องเสียความเป็นตัวเองไปหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวครับ คุณอาจ
ตอ้งเปลีย่นพฤตกิรรมบา้งเลก็นอ้ย แตไ่มถ่งึขนาดเปลีย่นบคุลกิและ
คา่นยิม คณุกย็งัเปน็คณุคนเดมินัน่แหละครบั แตฉ่ลาดขึน้ หวัไวขึน้ 
และประสบความสำาเร็จมากขึ้น

 • ฝึกยากไหม ก็ไม่นะครับ ฝึกกันได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าจะให้
ถึงขั้นคล่องๆ ก็ต้องฝึกกันนานหน่อย และต่อให้ฝึกได้กฎเดียวก็ยัง
ดีกว่าไม่ได้ฝึกอะไรเลย

 • แล้วเราจะดูออกไหมว่าใครกำาลังใช้กฎพวกนี้อยู่ บางทีก็ดูออกครับ 
แตค่นที่ใชก้ฎไดเ้กง่จริงๆ นะ่ เขาไมย่อมใหค้ณุรูห้รอกวา่กำาลงัใชก้ฎ
นีอ้ยู่ แตเ่มือ่ไรทีค่ณุใชก้ฎไดเ้กง่พอตวัแลว้ คณุกม็องออกไมย่ากวา่
ใครกำาลังใช้กฎอะไรอยู่ในตอนนั้น

 • แล้วจะได้ประโยชน์จากกฎเหล่านี้ชนิดทันตาเห็นเลยไหม อ๋อ! 
แน่นอน กล้าท้าพนันว่าเห็นผลทันตา

 • แล้วทุกวันนี้ผู้เขียนยังใช้กฎอยู่หรือเปล่า ตอนแรกๆ ก็ตั้งใจว่าจะไม่
ใช้ครับ แต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้ใช้กฎจนเข้าเส้นเลย

 • ใช้กฎแล้วจะขัดต่อหลักจริยธรรมไหม ไม่เลยครับ คุณไม่ได้ทำาอะไร
ผิดนี่ ก็แค่เอาความถนัดและทักษะที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประยุกต์
ใชอ้ยา่งมสีตเิทา่นัน้ สตนิีเ่ป็นหวัใจสำาคญัของการทำาความเข้าใจเรือ่ง
กฎเลยนะครับ ก่อนจะทำาอะไรต้องคิดใคร่ครวญให้ดี แต่ก็ยังต้องมี
สญัชาตญาณ ตอ้งกลัน่กรองสญัชาตญาณของตวัเองอกีทหีนึง่ดว้ย 
คุณต้องใช้สติควบคุมสถานการณ์ ไม่ใช่ขาดสติจนกลายเป็นเหยื่อ
ของสถานการณ ์จะตอ้งมคีวามตืน่รู้ ตระหนกัรู ้ใชช้วีติอยูก่บัปจัจบุนั
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ขณะ และใช้ความสามารถที่มีอยู่สารพัดให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ต้อง
ขอเน้นย้ำาว่า คุณต้องทำางานให้ดีก่อนเป็นอันดับแรก เพราะกฎนี้ไม่
ได้มีไว้ ให้คนโกหกพกลม ลวงโลก พวกขี้โม้ พวกห้าแต้มสิบแปด 
มงกฏุ หรือพวกเหยยีบขี้ไก่ไมฝ่อ่ ไมเ่ปน็โลเ้ปน็พาย ตอ่ให้ใชก้ฎแลว้
ได้ผลก็ไร้ค่า ถ้าคุณไม่ตั้งอกตั้งใจขยันทำางานต้ังแต่บัดนี้ เจองาน
เมื่อไรขอให้เดินหน้าชน ก็คุณรักงาน คุณชอบทำางาน คุณก็ต้อง
ทำางาน คุณกำาลังกระหายความรู้จากหนังสือเล่มนี้ และกำาลังอยาก
ก้าวหนา้ อยากไต่ระดบัขึ้นสูงไม่ใช่หรือ ทีผ่มกำาลงัแนะนำาอยูค่ือ ให้
คุณใช้สติกับทุกพื้นที่ของงาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
ตัวเองเพื่อปรับปรุงชีวิตการทำางานในเรื่องต่างๆ เช่น

 • วิธีการทำางาน

 • ความรับรู้ของคนอื่น ในเรื่องการทำางานของคุณ

ถ้าคณุไมไ่ดฝ้กึเรือ่งการใชก้ฎ คณุกจ็ะลอยไปลอยมา หายใจทิง้ไปวนัๆ 
หาตัวเองไม่เจอว่าต้องการอะไร คุณอาจจะรู้กฎต่างๆ มามาก และอาจกำาลัง
ฝึกอยู่ โดยการใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ แต่ตอนนี้เรากำาลังจะฝึกการ
ใช้กฎอย่างมีสติไปด้วย เมื่อฝึกแล้ว คุณก็จะ

 • ได้เลื่อนขั้น

 • ไปกันได้กับพวกพ้อง

 • สนุกกับงานมากขึ้น

 • เข้าใจเนื้องานดีขึ้น

 • เข้าใจมุมมองของเจ้านายมากขึ้น

 • ภูมิใจในตัวเองและตัวงานมากขึ้น

 • เป็นตัวอย่างอันดีให้กับบรรดารุ่นน้อง

 • เกื้อหนุนบริษัทได้มากขึ้น
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 • ควรค่าต่อการเคารพนับถือ

 • เปล่งประกายแห่งความเอื้อเฟื้อและไมตรีจิต

 • ถ้าลาออกไปทำาธุรกิจส่วนตัวก็จะประสบความสำาเร็จ

กฎพวกนีเ้ขา้ใจงา่ย ใช้ไดผ้ล ไรม้ลพษิ และเปน็รปูธรรมจบัตอ้งได ้เปน็ 
10 ขั้นตอนสำาหรับสร้างความมั่นใจให้องอาจ เสริมพลังอำานาจในตัวให้
แข็งแกร่ง สร้างคุณให้เป็นคนใหม่อย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ไม่มีการ
บงัคบัใจใหค้ณุทำาในสิง่ที่ไมช่อบ แตค่ณุจะชอบในสิง่ทีค่นอืน่ทำากลบัมาใหค้ณุ
แน่นอน กฎต่างๆ จะช่วยเพิ่มพูนมาตรฐานส่วนตัวและยกระดับหลักการของ
คุณให้สูงขึ้น ผมขอมอบกฎเหล่านี้ ไว้เป็นอภินันทนาการแด่คุณผู้อ่านนะครับ 
เมือ่กฎเหลา่นีอ้ยูใ่นมอืของคณุแลว้ กข็อใหเ้กบ็รกัษาและจดจำาไว้ใหด้ ีอยา่ให้
ใครรู้นะครับ
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ขอขอบคุณ

ผมติดค้างบุญคุณ ราเชล สต็อก เพราะหากปราศจากกำาลังใจ การ
สนบัสนนุ และความกระวกีระวาดมแีกใ่จของเธอแลว้ หนงัสอืเลม่นีค้งปรากฏ
ขึ้นมิได้เลย



ท่าดี
ทีไม่เหลว  



กฎข้อแรกๆ นี้จัดอยู่ในจำ�พวกเคล็ดลับ ซึ่งจะกระชับควบคุม
บรรด�กฎข้ออื่นๆ ให้อยู่ในกรอบเดียวกัน จะทำ�ให้คุณรู้ง�นเป็นอย่�งดี 
จนมีผลง�นออกม�ดีกว่�ทุกๆ คนที่จับง�นแบบเดียวกัน ง่�ยๆ เท่�นี้เอง
ครับ

แต่คุณต้องอุบเงียบไม่ให้ ใครรู้ว่�คุณทำ�ง�นหนักแค่ไหน คุณ 
ต้องฝึกก�รใช้กฎอย�่งลับๆ เป็นส่วนตัว จะแพร่งพร�ยให้ใครรู้ไม่ได้เป็น
อันข�ด แม้กระทั่งจะบอกคนอื่นว่�คุณอ่�นหนังสือเล่มนี้ก็ยังไม่ได้เลย 
เพร�ะนี่คือคัมภีร์วิทย�ยุทธ์สุดลี้ลับของคุณ ที่สำ�คัญคือ คุณต้องมี 
ม�ดนิง่และแมน่เร่ืองง�น อยู่เหนอืทุกสถ�นก�รณด์ว้ยสตทิีส่มบรูณพ์รอ้ม 
พลิว้ตวัผ�่นง�นในแตล่ะวนัไปอย่�งง�่ยด�ย มัน่ใจเตม็เปีย่ม และไมส่ะทก
สะท�้นหวัน่ไหวใหก้บัสิง่ใดๆ ทัง้สิน้ แตไ่มว่่�จะอย�่งไรกต็�ม สิง่ทีค่ณุพงึ
ระลึกไว้เสมอก็คือ ต้องทำ�ง�นในหน้�ที่ให้ดีได้จริงๆ เสียก่อน
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สร้างผลงานให้โดดเด่นเข้าตา

ทา่มกลางบรรยากาศการทำางานชนดิหวัหกกน้ขวดิ ผลงานของคณุอาจ
ถูกคนในออฟฟิศมองข้ามไปได้ง่ายมาก เพราะในขณะที่คุณต้องทำางานหนัก 
ให้กับทีมอยู่นั้น ตัวคุณเองก็ไม่มีเวลาจะมาใส่ใจด้วยซ้ำาว่าต้องพยายามสร้าง 
คำาชมและความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองไปพร้อมกันด้วย ทั้งที่เรื่องนี้สำาคัญ
มาก คณุตอ้งสรา้งผลงานอนัโดดเดน่กบัตวัเองให้ไดเ้สยีกอ่น คนอืน่ถงึจะรูส้กึ
ว่าคุณสมควรได้รับการเลื่อนตำาแหน่ง

วิธีที่ดีที่สุดคือ อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำางานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จนเพลนิ ถ้าคณุมหีนา้ทีป่ระกอบชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสท์กุวนั ในขณะทีค่นอืน่
ก็ทำาเหมือนคณุ ดงันัน้ ตอ่ใหค้ณุประกอบชิน้สว่นไดม้ากขึน้ ก็ไมท่ำาใหช้วีติของ
คณุกา้วหนา้ขึน้ไดเ้ลยแมแ้ตน่อ้ย แตถ้่าเมือ่ไรคณุเสนอรายงานใหห้วัหนา้ทราบ
ว่า คุณมีวิธีที่จะทำาให้ทุกคนประกอบชิ้นส่วนได้มากข้ึน เมื่อนั้นแหละผลงาน
ของคณุถึงจะเป็นทีจ่บัตามอง การเสนอรายงานโดยไมต่อ้งรอใหห้วัหนา้สัง่ จงึ
เปน็วธิทีีฉ่ลาดในการสร้างความโดดเดน่ออกมาจากคนอืน่ๆ เพราะแสดงใหเ้หน็
ว่าคณุมีความคดิรเิริม่และคดิเองเปน็ แตล่กูไมน้ี้ใชบ้อ่ยไมไ่ดน้ะครบั เพราะถา้
คุณมัวต้ังหน้าจะกระหน่ำาสง่รายงานท่ีหวัหนา้ไมไ่ดส้ัง่อยูร่่ำาไปแลว้ คณุกจ็ะโดด
เด่นเป็นที่เข้าตาคนอื่นอยู่เหมือนกัน แต่ไม่น่าจะออกมาในทางที่ดีเท่าไร คุณ
จึงจำาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด

 • เสนอรายงานเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น

 • มีบทพิสูจน์ที่แน่ใจได้ว่า รายงานของคุณนั้นยอดเยี่ยม สามารถเพิ่ม
ผลกำาไร และก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจจริงๆ

กฎข้อที่ 1 
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 • ต้องแน่ใจได้ว่า เจ้านายจะจดจำาชื่อเสียงเรียงนามของคุณได้

 • ต้องแน่ใจว่า คนที่เห็นรายงานไม่ได้มีแต่เจ้านายของคุณ แต่รวมไป
ถึงเจ้านายของเจ้านายด้วย

 • ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาในรปูรายงานเสมอไป อาจจะอยูใ่นรปูของบทความ
หรือในจดหมายข่าวของบริษัทก็ได้

แต่ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานก็คือ การ
ทำางานให้เก่งมากถึงมากที่สุด และวิธีที่ดีที่สุดในการทำางานให้เก่งที่สุดก็คือ 
การอุทศิตนใหก้บังานโดยไมส่นใจเร่ืองอืน่เลย เพราะในทีท่ำางานมกัเตม็ไปดว้ย
เรื่องไร้สาระ ตั้งแต่การเล่นการเมือง การนินทาว่าร้าย การหลอกใช้คนเป็น
เครื่องมือ การผลาญเวลาให้สูญเปล่า และการคลุกคลีตีโมงโดยใช้คำาว่างาน
บังหนา้ เรือ่งพวกนีม้แีตท่ำาใหเ้สือ่ม ขอใหค้ณุจบัตามองแตเ่นือ้งานเขา้ไว ้แลว้
คุณจะได้สนุกกับชีวิตอันสร้างสรรค์ จงมุ่งมั่นอยู่กับงาน ตั้งใจทำางานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ทำางานให้เก่ง และไม่หลงเดินทางผิด เท่านี้ละครับ

ก�รเสนอร�ยง�นโดยไม่ต้องรอให้หัวหน�้สั่ง 
จึงเป็นวิธีที่ฉล�ดในก�รสร้�งคว�มโดดเด่น 

ออกม�จ�กคนอื่นๆ
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อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง

คนส่วนใหญ่เมื่อจะออกจากบ้านไปทำางาน มักมีความคิดเหมือนกันอยู่
อย่างหนึ่งคือ ทำางานให้จบไปวันๆ แล้วจะได้กลับบ้าน ดังนั้น ในแต่ละวันจึง
ทำางานเฉพาะที่เจ้านายสั่งให้ทำาเพียงอย่างเดียว เสร็จแล้วก็รอให้ถึงเวลาเลิก
งานอันแสนวเิศษ ขอรอ้งเถอะครบัอยา่ทำาแบบนัน้เลย อยา่เปน็คนทีอ่ยูไ่ปวนัๆ 
ไม่ยอมพัฒนาตัวเอง มคีนไมน่อ้ยท่ีคดิวา่แคม่งีานทำากพ็อแลว้ เลยไมย่อมขยบั
หรอืพฒันาตวัให้ไปไกลกวา่ทีเ่ปน็อยู ่แตถ่า้คณุไดอ้า่นหนงัสอืเลม่นี ้คณุกจ็ะรู้
ว่าชีวิตไม่ได้จบแค่การมีงานทำาเท่านั้น แต่มันยังหมายถึงเส้นทางที่จะปูไปสู่ 
เป้าหมายต่างๆ ในอนาคตด้วย เช่น การเลื่อนตำาแหน่ง การมีรายได้มากขึ้น 
การมีทกัษะสงูข้ึน การไดส้ัง่สมพวกพอ้งและประสบการณเ์พือ่วนัหนึง่จะไดน้ำา
ไปใช้เปิดธุรกิจของตังเอง หรืออะไรก็ตามแต่คุณจะฝันไว้ ดังนั้น การมีงานทำา
จึงไม่ใช่จุดจบหรือเป็นบทสรุปของชีวิต

ในเมื่อยังไงๆ คุณก็ต้องทำางานและต้องทำาออกมาให้ดีสุดๆ อยู่แล้ว 
ผมเลยอยากให้คุณมองข้ามช็อตล่วงหน้าไปอีกหน่อยเพ่ือวางแผนอนาคตให้
กับตวัเอง โดยไมล่มืวา่งานทีค่ณุทำาในปจัจบุนัจะเปน็บนัไดไลส่เตปใหค้ณุไปถงึ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ นี่คือเหตุผลว่า ทำ�ไมคุณต้องตั้งใจทำ�ผลง�นให้ออกม�ดี

ขณะที่คนอื่นมัวแต่คิดจะพักดื่มกาแฟ หรือนั่งทอดหุ่ยตอนบ่ายโดยไม่
ได้ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ช่วงเวลาแบบนี้ล่ะที่คุณจะได้วางแผนยกพลยึด
หวัหาดแหง่ความสำาเร็จอยา่งเตม็ท่ี ซึง่ถา้จะใหด้จีรงิๆ แลว้ละก ็คณุตอ้งเคลยีร์
งานให้เสร็จหมดก่อนเที่ยง เพื่อที่ช่วงบ่ายจะได้มีเวลาว่างในการศึกษาหาวิธี
เลื่อนข้ัน เขียนเสนอความเห็นที่เจ้านายไม่ได้ส่ังเพ่ือให้มีผลงานเข้าตา
กรรมการ ค้นคว้าหาทางพัฒนากระบวนการทำางานให้กับทุกคน เพิ่มพูนความ
รู้เรื่องที่มาที่ไป และขั้นตอนงานในบริษัท

กฎข้อที่ 2 
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แต่ถ้าคุณปั่นงานให้เสร็จไม่ทันก่อนเที่ยง ก็ให้เอาสิ่งที่ตั้งใจจะนั่ง
วางแผนในตอนบ่ายนั้นมาคิดหรือทำาไปพร้อมกับงานทั่วไปก็ได้ ส่วนคู่แข่งเขา
อยากทำาอะไรก็ทำาไป ซึ่งก็คงไม่ขยันทำาอะไรอย่างที่คุณทำาๆ อยู่หรอก สำาคัญ
ที่ว่า คุณต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง หรือคิดว่าทำางานให้เสร็จไปวันๆ ใครจะคิด
ก็ปล่อยให้เขาคิดไปเถอะ แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนั้น คุณก็จะทิ้งห่างเขาไป
เรื่อยๆ ตอนไหนหรือครับ ก็ตอนที่คุณกำาลังเตรียมตัว ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์
เจาะลึก และเรียนรู้งานอยู่เพลินๆ นั่นเองละครับ

ยงัไงกอ็ยา่ลมืกฎเรือ่งการวางตวัใหเ้หมอืนกบัใครกต็ามทีเ่ราอยากเปน็ 
เช่น ถ้าเราอยากเป็นผู้จัดการ เราก็ต้องเรียนรู้ว่าคนที่เป็นผู้จัดการเขาทำางาน
อย่างไร วางตัวแบบไหน พูดคุยกันเรื่องอะไรด้วยนะครับ เรื่องของเรื่องก็คือ 
คุณต้องหาต้นแบบที่คุณชื่นชอบให้ได้เสียก่อน คุณต้องมองว่าความก้าวหน้า
อย่างการเลือ่นขัน้ หรอืการทำาผลงานใหอ้อกมาดเีปน็อกียา่งกา้วหนึง่ของชวีติ 
คุณต้องเดินหน้าก้าวไปเรื่อยๆ ถ้าไม่อยากให้ตะไคร่จับ คุณต้องมีความ
กระตือรือร้นเป็นสมบัติ ถ้าไม่อยากให้ชีวิตติดขัดตกหล่มจมอยู่กับที่ และคุณ
ต้องทำาตัวให้รักความก้าวหน้า ถ้ายังไม่อยากรากงอก

ในทำานองเดยีวกนั สิง่ทีค่วามกา้วหน้าเรยีกรอ้งจากคณุกค็อื อยา่มวัแต่
เอกเขนกไม่คิดทำาอะไร และอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง

ถ�้จะให้ดีจริงๆ แล้วละก็ 
คุณต้องเคลียร์ง�นให้เสร็จหมดก่อนเที่ยง 
เพื่อที่ช่วงบ่�ยจะได้มีเวล�ว่�งไว้ทำ�อย่�งอื่น
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คิดให้ดีก่อนรับอาสา

คนส่วนมากชอบคิดว่า ถ้าตัวเองตอบรับกับทุกอย่างที่เจ้านายเรียกใช้ 
ก็จะกลายเป็นคนสำาคัญและอยู่ในสายตาผู้ ใหญ่ แถมได้รับคำาชม ดีไม่ดี 
จับพลัดจับผลูได้เลื่อนขั้น ซึ่งไม่จริงเลยครับ ผู้หลักผู้ ใหญ่หัวใสหลายคน 
ชอบหลอกใช้ประโยชน์จากน้ำาจิตน้ำาใจของคนประเภท “ครับ เดี๋ยวผมทำาให้” 
แล้วสุดท้ายคนแบบนี้ก็จะไม่ได้ดีอะไร นอกจากถูกใช้งานหนักจนเกินตัว แล้ว
ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอย่างจริงจัง ซ้ำาร้ายยังปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่เกรงใจ 
อีกด้วย

ก่อนจะยกมือขึ้นขันอาสาทำาอะไรให้ ใคร จงคิดเยอะๆ ก่อนนะครับ 
โดยลองถามใจตัวเองดูว่า

 • ทำาไมเขาถึงอยากให้เราอาสาทำางาน

 • รับอาสาแล้วชีวิตจะก้าวหน้าไหม

 • ถ้ารับอาสาทำางานนี้แล้ว ผู้บริหารระดับอาวุโสจะมองว่าเราเป็นคน
อย่างไร

 • ถ้ารับอาสาแล้ว ภาพลักษณ์ของเราจะออกมาเป็นอย่างไร

 • งานนี้ป็นงานสกปรกที่คนอื่นเขาไม่อยากให้มือเปื้อนหรือเปล่า

 • คนที่มาขอให้ช่วยกำาลังแบกภาระหนักเกินกำาลัง และต้องการความ
ช่วยเหลือจริงๆ หรือเปล่า

แต่ก็ไม่แน่นะครับ เพราะบางทีงานสกปรกที่ไม่มีใครอยากรับไปทำานี้ 
อาจจะช่วยสร้างเครดิตให้คุณเป็นคนดีมากๆ ในสายตาของผู้หลักผู้ ใหญ่ก็ได้ 
คุณจะดูเป็นคนเก่งที่ชอบงานท้าทาย ทำาตัวเป็นประโยชน์ และพร้อมเสมอที่
จะถลกแขนเสือ้ขึน้ลยุงาน หรอืไมก่ด็เูปน็คนมนี้ำาใจงาม ชอบชว่ยเหลอืผูค้นที่

กฎข้อที่ 3 
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กำาลงัตกทุกข์ไดย้าก หรอืไมก่ต็รงกนัขา้ม คณุอาจถกูมองวา่เซอ่ซา่ หลอกใช้ได้
ง่ายก็เป็นได้ ดังนั้น การจะช่วยใครจึงต้องระวังตัวและเลือกช่วยให้ถูกจังหวะ
เหมอืนกนั ไมค่วรยกมอือาสาใครพร่ำาเพร่ือ เพราะจะถกูมองเปน็ตวัตลกเปลา่ๆ 
หากจะก้าวออกมายืนตัวตรงขันอาสาอยู่แถวหน้า ก็ต่อเมื่อดูขวาดูซ้ายแล้วว่า
จะทำาให้คุณได้ภาพของความเป็นผู้นำา ได้ประโยชน์อื่นๆ หรือต้องการช่วยคน
ที่สมควรจะช่วยจริงๆ 

แล้วก็ระวังไว้ด้วยว่า อาจจะมีบางครั้งบางคราว ที่คุณไม่ได้ยกมืออาสา
หรือออกมายืนเสนอตัวอยู่หน้าแถวเลย แต่บรรดาเพื่อนร่วมงานก็รวมหัวกัน
ถอยหลังหลบฉากเอาตัวรอด แล้วปล่อยให้คุณยืนเด่นเป็นสง่าอยู่แถวหน้า
เพียงคนเดียว ประหนึ่งว่าคุณอาสาตัวทั้งท่ีไม่ได้สมัครใจ ผิดเป็นครูครับ ถ้า
เสียทีเขาเป็นครั้งแรกก็เลยตามเลย รับงานไปทำาก่อน แต่ต้องระวังไม่ให้เกิด
ข้ึนอีก เพราะถ้าพลาดซ้ำาสอง ผมว่าไม่ใช่วิสัยของนักเล่นกฎหรือผู้ที่อ่าน
หนงัสอืในชดุนีแ้ลว้ครบั คณุตอ้งหไูวตาไวและไหวตวัทนั กอ่นจะถกูเลอืกเปน็
เหยื่อเพื่อโยนเผือกร้อนมาให้ และต้องแน่ใจให้ได้ว่า คุณฉากตัวหลบระเบิด
ได้ทัน พร้อมกับอีกหลายๆ คนที่รอดชีวิตได้อย่างหวุดหวิด

ก่อนจะยกมือขึ้นขันอ�ส�อะไร 
คิดให้เยอะๆ ก่อนนะครับ
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สร้างโลโก้ให้ตัวเอง

ผมเคยมีผู้ร่วมงานคนหนึ่งที่มีความสามารถเป็นเลิศในการจดจำาเร่ือง
ราวของลูกค้าชนิดหาตัวจับยาก ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ไปหมดทุกเร่ือง ไม่ว่าจะ
เป็นชือ่ลกูคา้ สถานทีท่ีล่กูคา้ชอบไปเทีย่วในวนัหยดุ วนัเกดิลกูคา้ วนัเกดิสามี
หรอืภรรยาของลกูคา้ เพลงโปรดและรา้นอาหารโปรด ถา้เมือ่ไรที่ใครตอ้งยา้ย
มารับหน้าที่ดูแลลูกค้าชนิดเป็นเจ้าประจำากันแล้ว ก็มักจะแวะไปคารวะขอคำา 
ช้ีแนะจากไมค ์ซึง่เปน็ปรมาจารยท์างดา้นนีท้กุราย เพือ่จะไดม้สีิง่ละอนัพนัละ
น้อยที่ช่วยมัดใจลูกค้าได้บ้าง ไมค์เลยกลายเป็นคนที่มีโลโก้ประจำาตัวไปเลย 
ทัง้ที่ไม่มีใครขอใหเ้ขาทำาตวัเปน็สารานกุรมดา้นชวีประวตัขิองลกูคา้แมแ้ตน่อ้ย 
และก็ไม่ใช่หนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายมาเลย เขาทำางานแบบปดิทองหลงัพระ จน
ไดข้้อมูลซึง่ถือว่าเปน็ทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่สงูมากสำาหรบับรษิทั ไมน่านกติตศิพัท์
เรือ่งความสามารถพเิศษของไมคก์เ็ปน็ทีเ่ลือ่งลอืจนเขา้หผููอ้ำานวยการภาคพืน้ 
ทำาให้หนา้ทีก่ารงานของไมคร์ุง่เรอืงอยา่งที่ไมเ่คยมปีระวตักิารณม์ากอ่นกบัใคร
ในออฟฟศิ เขาไดท้กุสิง่อยา่ง ผมขอย้ำาเลยวา่ “ทกุสิง่ทกุอยา่ง” จรงิๆ เหตผุล
ของเรื่องนี้ก็คือ ไมค์ฉลาดล้ำาเหลือและทำาการบ้านมามากครับ

การสรา้งโลโก้ใหต้วัเองหมายถึง การหาแงม่มุแสดงความสามารถทีเ่ปน็
ประโยชนซ์ึง่ไม่เคยมใีครคดิหรอืทำามากอ่น ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปน็เรือ่งยุง่ยากใหญ่
โตอะไร เป็นแค่เรื่องเรียบง่าย อย่างการมีฝีมือเป็นเลิศด้านการเขียนรายงาน 
หรอือาจจะเหมือนกบัไมคค์อืรู้เรือ่งทีค่นอืน่ไมรู่ ้หรอือาจเปน็อจัฉรยิะในการจดั
คิวงาน จัดสรรงบประมาณหรือเข้าใจระบบงานได้อย่างทะลุปรุโปร่ง แต่การ
แสดงความสามารถของคณุ ตอ้งไมใ่ชก่ารสร้างสถานการณเ์พือ่ใหอ้งคก์รขาด
คุณไม่ได้ มิฉะนั้นกฎข้อนี้ก็จะส่งผลตรงกันข้ามกับที่คุณตั้งใจไว้

มีหลายต่อหลายครั้งที่การแสดงความสามารถในทำานองนี้ ได้ช่วยยก
ระดับตัวเองจากงานดาดๆ ทั่วไปในออฟฟิศ กลายเป็นว่า คุณต้องออกไป 
ข้างนอกบอ่ยข้ึน หรอืไปไหนมาไหนไดบ้อ่ยๆ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งบอกใครวา่คณุ

กฎข้อที่ 4 
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กำาลังทำาอะไรอยู่ที่ไหน คุณจะ โดดเด่นออกม�จ�กคนหมู่ม�ก ทำ�ง�นได้เป็น
เอกเทศ และมีคุณภ�พง�นเหนือระดับ

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอาสาตัวเป็นบรรณาธิการทำาวารสารของบริษัท และ
นำากฎข้อก่อนหน้านี้ขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจัง มันเลยทำาให้ผมเดินทางไป
ตรวจสาขาทัง้ 7 แหง่ไดต้ามอธัยาศยั แตผ่มกก็ลา้บอกไดเ้ลยวา่ งานในหนา้ที่
รับผิดชอบประจำาของผมเสร็จเรียบร้อยทันเวลาอย่างดีเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม การสรา้งโลโก้ใหกั้บตวัเองแบบนี ้กอ็าจทำาใหค้นภายนอก
จบัตาดคูณุอยูเ่ปน็ระยะมากกวา่คนทีเ่ปน็เจา้นายเสยีอกี ไมใ่ชใ่ครที่ไหนหรอก
ครับ ก็บรรรดาผู้บริหารระดับเดียวกันกับเจ้านายหรือสูงกว่าเจ้านายคุณนั่น
แหละ และเชื่อได้เลยว่าพวกเขาจะต้องพูดถึงคุณในแง่บวก เช่น “ผมเห็น 
ริชกำาลังง่วนอยู่กับงานวิเคราะห์การตลาด” ถ้าวงสนทนาเขาลงมติกันอย่างนี้ 
เจา้นายจะยงัดองตำาแหนง่คณุไว ้ไมย่อมเลือ่นขัน้ กใ็จจดืเกนิไปหนอ่ยละครบั

กใ็นเมือ่บรรดาเจา้นายคนอืน่ๆ เขามองวา่คณุเปน็ของดมีรีาคา เจา้นาย
ตัวจริงของคุณก็ต้องว่าไงว่าตามกันกับเขาอยู่แล้วครับ

ก็ในเมื่อบรรด�เจ้�น�ยคนอื่นๆ 
เข�มองว่�คุณเป็นของดีมีร�ค� 

เจ�้น�ยตัวจริงของคุณก็ต้องว่�ไง 
ว่�ต�มกันกับเข�อยู่แล้วครับ
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พูดจาเผื่อขาดเผื่อเหลือเอาไว้บ้าง

หลกัปฏบิตัขิองกฎขอ้นีค้อื การพดูรบัปากแบบเผือ่ขาดเผือ่เหลอืเอาไว ้
เช่น แม้คุณจะรู้ว่ายังไงๆ งานเสร็จทันวันพุธแน่นอน แต่ก็ต้องบอกอีกฝ่ายว่า
งานจะเสรจ็วนัศกุร์ หรือถา้แผนกของคณุสามารถทำางานใหเ้สรจ็ไดภ้ายในหนึง่
สัปดาห์ คุณก็ต้องบอกเผื่อไว้เป็นสองสัปดาห์ เช่นเดียวกับถ้าคุณต้องใช้คน
สองคนมาติดตั้ง ควบคุม และเดินเครื่องจักร คุณก็ต้องบอกเผื่อไว้ก่อนว่าใช้
คนสามคน

การทำาแบบนี้ไมใ่ชเ่รือ่งเลห่เ์หลีย่มยกึยกัอะไรนะครบั ออกจะรอบคอบ
ระมดัระวงัเสยีมากกวา่ ถ้าโผออกมาวา่คณุตอ้งจบังานไหน กใ็หร้บังานนัน้อยา่ง
เปดิเผย จรงิใจ ไมแ่สดงททีา่อกึอกั แลว้พดูตบทา้ยอยา่งชดัเจนวา่คณุจะตอ้ง
บวกลบคูณหารเผื่อขาดเผื่อเหลือก่อน ถึงจะบอกได้ว่ากำาหนดส่งงานจะเป็น
เมื่อไร ยังไม่ต้องใจร้อนรีบตอบเดี๋ยวนั้นนะครับ การที่คุณถ่วงเวลาออกไปอีก
นิด ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรหรอกครับ

ข้อดปีระการแรกในการรบัปากแบบเผือ่ขาดเผือ่เหลอืวา่ คณุจะสง่งาน
ได้ภายในวันศุกร์ ภายในสองสัปดาห์ หรือเมื่อไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า
คุณจะใช้เวลาให้หมดตามนั้นจริงๆ สักหน่อย แค่คุณต้องการความมั่นใจว่าจะ
ส่งงานได้ทันก่อนเวลานัดหมายต่างหาก 

ประการที่สอง มันทำาให้คุณมีโอกาสสร้างผลงานให้ดีกว่าที่รับปากเอา
ไว้ได้ เช่น ถ้าคุณสัญญาว่าจะทำารายงานให้เสร็จภายในวันจันทร์ คุณก็ต้อง
ทำาให้เสร็จตามที่พูด แต่ไม่ได้เสร็จเฉพาะตัวรายงาน แต่รวมไปถึงแผนดำาเนิน
งานเตม็ข้ัน เพือ่เปน็ขอ้สนบัสนนุในการเสนอความคดิเหน็ หรอืถา้คณุบอกวา่
ตอ้งจดันทิรรศการใหเ้สรจ็โดยมเีวลาแคค่นืวนัอาทติยแ์ละมคีนชว่ยงานแคส่อง
คนเท่านั้น คุณก็ต้องจัดนิทรรศการได้ดีกว่าที่คาดจนบริษัทคู่แข่งทาบรัศมีไม่
ตดิ หรอืถา้คณุบอกวา่จะรา่งแบบคร่าวๆ ของแผน่พบัโฆษณาสำาหรบับรษิทัใหม่
ไว้นำาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า คุณก็ไม่ได้ทำาแค่แบบร่างคร่าวๆ เท่านั้น แต่
ออกแบบมาเป็นแบบจำาลองเสมือนจริงของแผ่นพับโฆษณากันเลยทีเดียว มี

กฎข้อที่ 5 
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สีสันตามจริง พิมพ์เนื้อหาข้อความถูกต้องทุกตัวอักษร มีรูปถ่าย พร้อมอัตรา
ราคาไว้ให้ดูด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังก็คือ ห้ามหลวมตัวล้ำาเส้นไปรับผิด
ชอบภาระหนา้ทีท่ีค่ณุไมไ่ดรั้บมอบหมายเปน็เดด็ขาด ผมพดูแคน่ี ้คณุคงเขา้ใจ
ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ

ขอย้ำาอกีครัง้วา่ คณุสามารถสรา้งความโดดเดน่ได ้แตก่อ็ยา่ให้โฉง่ฉา่ง
เกินไปจนเฝอื หรอืเจา้นายรู้ไตจ๋บัทางได ้ควรจะใชแ้คพ่อขำาๆ ไมค่วรใชเ้ปน็ล่ำา
เปน็สันมากนกั บางครัง้การทำาเปน็ไกไ๋มรู้่เรือ่งรูร้าวอะไรบา้งกด็เีหมอืนกนั เชน่ 
คุณอาจแกล้งทำาเป็นไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคหรือซอฟต์แวร์ ทั้งที่จริงๆ แล้ว คุณ
เก่งขนาดหลับตาท่องได้เลย

หากเจ้านายคุณพูดถึงแผนงานจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่คน
อื่นๆ ไม่ค่อยเข้าใจ แต่คุณดูจะหัวไว เข้าใจได้เร็ว ก็ไม่ต้องไปเผลอบอกความ
จริงกับใครในที่ประชุมนะครับว่า คุณเคยรู้และทำาเรื่องนี้มาก่อนสมัยอยู่ที่
ทำางานเก่า เพราะถา้ทำาอยา่งนัน้ กจ็ะไมม่ใีครประหลาดใจในความสามารถของ
คุณเลย เท่ากับว่าคุณปล่อยให้ความได้เปรียบหรือความเป็นต่อหลุดมือไป

เมื่อไรก็ตามที่คุณจะใช้กฎการรับปากแบบเผื่อขาดเผื่อเหลือเพื่อจะได้
ส่งงานให้ดีกว่าที่รับปากเอาไว้ คุณก็ต้องยึดถือหลักการอย่างเหนียวแน่นว่า 
คุณจะไม่ส่งงานล่าช้าแล้วหาข้อแก้ตัวมาอ้าง หรือเผางานมาส่งแบบควันกรุ่น
เป็นเด็ดขาด ต่อให้ต้องอดตาหลับขับตานอนทั้งคืนหรือเหง่ือตกเป็นเลือด ก็
ต้องส่งงานให้ทันตามที่ได้รับปากไว้ หรือไม่ก็ต้องส่งได้เร็วกว่าที่รับปากเอาไว้

รูปมวยจะสวยกว่า ถ้าคุณต่อรองยืดเวลาส่งงานออกไปเสียตั้งแต่แรก 
แทนที่จะรับปากแล้วทำาไม่ได้จนอีกฝ่ายเสียความรู้สึก คนส่วนใหญ่มักจะเก่ง
เรือ่งสรา้งคะแนนนยิม อยากใหค้นยอมรบัชืน่ชมจนหนา้มดืไปรบัเงือ่นไขทีอ่กี
ฝ่ายเสนอมาในตอนแรก แล้วก็มาตกม้าตายตอนจบ เห็นเลยว่าคนกลุ่มนี้จะ
เสียเปรียบตั้งแต่เริ่มต้น และกลายเป็นคนไร้ประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

คุณจะไม่ยอมส่งง�นล่�ช้� 
หรือเผ�ง�นม�ส่งแบบควันกรุ่นเป็นอันข�ด
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หัดสงสัยไว้ตั้งคำาถาม

ถ้าคุณมองภาพรวมของงานไม่ออก คุณก็ไม่สามารถสร้างผลงานสุด
ยอดเยี่ยมให้เจ้านายชื่นชมได้หรอก แม้วันนี้คุณอาจจะเป็นเพียงแค่ฟันเฟือง
ตัวเล็กๆ ผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัวในเครื่องโม่ขนาดมหึมาก็จริง แต่ถ้าคุณไม่หา
โอกาสถอยหลังออกมาดูห่างๆ ให้เห็นภาพกว้างว่า เครื่องโม่นี้มีกระบวนการ
ทำางานอย่างไร คุณก็จะเป็นมนุษย์งานตัวเล็กจิ๋วที่ทำางานเต็มกำาลังความ
สามารถไม่ได้ แล้วอีกอย่างนะครับ ถ้าคุณมัวแต่เพลินกับการเป็นฟันเฟืองตัว
เล็กๆ และมีความสุขกับบริบทแวดล้อมที่เป็นงานจิบจ้อย เช่น หัวนอต กลอน 
เพลา หรือลูกสูบ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องมองว่าคุณถูกผูกติด
ตายตัวไว้กับงานเล็กๆ เท่านั้น

แตค่ณุจะยอมใหเ้ปน็แบบนัน้ไมไ่ดน้ะครบั คณุตอ้งสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหต้วัเองก้าวไปไกลกวา่นัน้ ลองเสนอตวัจบังานใหญแ่ละสำาคญัมากกวา่ทีเ่ปน็
อยู่บ้างนะครับ ผมเชื่อว่าคุณทำาได้อยู่แล้ว เพราะคุณมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ 
ใครๆ ก็อยากเติบโตในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น อยากพัฒนาตัวเอง และมีผล
งานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แต่การจะทำาแบบนั้นได้ หรือเข้าตาใครว่าสมควรติดโผ
ผู้จับงานใหญ่ คุณก็ต้องเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของงานให้ทะลุปรุโปร่ง 
เสียก่อน นอกจากนี้ ยังต้องมองปัญหาและข้อจำากัดให้ออกด้วยเช่นกัน

แล้วจะทำาอย่างไรให้ตัวเองรู้ลึกทุกขั้นตอนขนาดนั้น ไม่ยากครับ ก็แค่
เอ่ยปากถามเท่านั้นเอง เวลาเจ้านายสั่งงานลงมา ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือ
งานใหญแ่คไ่หนกต็าม อยา่ลมืถามดว้ยวา่งานนีต้อบโจทยข์องภาพรวมอยา่งไร
บ้าง เช่น หากเจ้านายย้ายให้คุณมาขายสินค้าทางโทรศัพท์ คุณก็ควรจะถาม
ว่านี่เป็นแนวโน้มการตลาดที่เป็นมาตรฐานทั่วไป หรือว่าบริษัทกำาลังจะลองทำา
อะไรทีแ่ปลกใหมล่้ำาหนา้ หรอืการทีบ่รษิทัแบง่แผนกบรหิารงานลกูคา้ออกเปน็
สองแผนก คุณก็ควรจะตั้งข้อสังเกตถามเจ้านายว่า องค์กรของเราต้องการ

กฎข้อที่ 6 
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บริการลูกค้าให้ได้มากขึ้น หรือเพื่อปรับโครงสร้างภายในให้คล่องตัว ก็อะไร
ทำานองนี้ละครับ

คำาถามที่ดีต้องไม่ใช่คำาถามจุกจิกยิบย่อยน่ารำาคาญ เช่น “จะใช้คลิป
หนีบกระดาษสีอะไรดีเวลาหนีบสำาเนาเอกสาร 3 ฉบับ” หรือคำาถามประเภท 
“เจา้นายครับ จะโอเคไหมถา้ผมขอลาหยุดทางอเีมล” คำาถามทีด่ตีอ้งตอบโจทย์
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของท้ังองค์กร ไม่ใช่สนใจแต่เฉพาะงานของ 
ตวัเองซึง่เปน็จดุเลก็ๆ เท่านัน้ คณุตอ้งทำาใหเ้จา้นายมองเหน็วา่ คณุมวีสิยัทศัน์
กว้างไกล มองไปถึงภาพรวม เหตุผลที่ต้องทำาให้เจ้านายรู้วิสัยทัศน์ของคุณก็
คือ เขาจะได้ประเมินคุณใหม่ว่าคุณเป็นคนที่มองภาพรวมออก มีแววที่จะขึ้น
ไปกินตำาแหน่งสูงกว่าเดิมได้ เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และเวลา
จะทำาอะไรก็คิดถึงองค์กรโดยรวมเสมอ 

การมองภาพใหญ่ให้ออก นอกจากจะมีข้อดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังจะ
ช่วยใหง้านเลก็ๆ ของคณุเขา้ร่องเขา้รอย มเีหตมุผีลมากขึน้ ยิง่ไปกวา่นัน้ การ
เข้าใจถึงเบ้ืองลึกเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง การกำาหนดทิศทางใหม่ๆ 
ตลอดจนเนื้องานที่เพิ่มขึ้น หรือโครงการเฉพาะกิจต่างๆ จะช่วยเพิ่มความ
กระตือรือร้นในการทำางาน เสมือนโด๊ปยาขยันให้กับตัวเองมากขึ้นด้วย

คุณต้องเพิ่มคว�มสนอกสนใจไปยังภ�พรวม 
ของทั้งองค์กร ไม่ใช่สนใจเฉพ�ะง�นของคุณ 

ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ เท�่นั้น
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ใจต้องมาเต็มร้อย

การที่คุณทำาตามกฎต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ มันหมายความว่า คุณจะ
กลายเป็นคนทีต่อ้งผจญกบังาน ชนดิหนกัหนาสาหสักวา่เพือ่นรว่มงานคนอืน่ๆ 
มาก คนอื่นอาจจะแค่เรื่อยๆ มาเรียงๆ แต่คุณทำาแบบนั้นไม่ได้ หรือใครอยาก
จะพกัผอ่นเลน่เยน็ๆ ใจ กท็ำาไป แตค่ณุทำาไมไ่ด ้เพราะถา้คณุอยากไดด้ ีมชีวีติ
ก้าวหน้า คุณต้องเทใจเต็มร้อย สายตาต้องไม่คลาดไปจากเป้าหมายที่จับจ้อง
ไว้ วินาทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะเวทีนี้ ไม่มีพักยก ไม่มีเข้าเวร ออกเวร ไม่มีการนั่ง
ทอดอารมณ์ในเวลางาน ไมม่ผีดัวนัประกนัพรุง่ ไมม่กีารผดิพลาด ไมม่กีารเลน่
นอกบท ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้น

คณุตอ้งทำาตวัเหมอืนหวัหนา้ใหญ่แก๊งมาเฟยี คนพวกนี้ใชช้วีติไมเ่หมอืน
ชาวบ้านชาวช่อง ต้องระวังตัวแจ คอยตัดตอนไม่ให้กฎหมายมีช่องเล่นงานได้
แม้แต่น้อย เพราะถ้าเสี่ยงให้มีคดีเล็กๆ เกิดขึ้น ก็จะถูกตำารวจจับตามองและ
สาวไปถึงคดีใหญ่ได้ คุณต้องระวังตัวเรื่องคำาพูดและการกระทำาอยู่เสมอ

แต่ถ้ารู้สึกว่าการทำาเรื่องเหล่านี้มันยากเกินกำาลัง แล้วคิดจะยกธงขาว
เดินออกจากเกมตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับ ผมอยากได้คนที่มาด้วยใจเต็มร้อย
เท่านั้น อาจต้องถึงขั้นกรีดเลือดสาบานกันเลยทีเดียว คุณต้องสร้างนิสัยให้ 
ตัวเองเป็นคนช่างระแวดระวัง ทุ่มเท ช่างสังเกต คล่องตัว เตรียมพร้อมอยู่
เสมอ มีสติ กระตือรือร้น ...หินๆ ทั้งนั้นเลยใช่ไหม

ถ้าคณุถามวา่ “มนัจะคุม้เหนือ่ยไหม” ผมกข็อบอกวา่ ในโลกแหง่ความ
มดืบอด ถา้มแีตค่ณุท่ีตาสวา่งและมองเหน็อยู่เพยีงคนเดยีว คณุกจ็ะกลายเปน็
ผู้มีพลังอำานาจ และสำาคัญที่สุดเหนืออื่นใดคือ ความสนุกหากจะเปรียบงาน
เป็นเกม ก็คงไม่มีอะไรที่จะปลุกประสาทให้ซู่ซ่าได้ดีเกินไปกว่าการได้ลงไปดู
เกมถึงกลางสนาม เปน็เกมที่ไมเ่ขา้ใครออกใคร ตดัสนิอยา่งถกูตอ้งเทีย่งธรรม
ที่สุด และไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น

กฎข้อที่ 7 
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แค่คุณเร่ิมเล่นตามกฎข้อนี้ คุณจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเบาแรงลงมาก
อยา่งเหน็ไดช้ดั เชน่ ถ้าคณุอยากให้ใครทำาอะไรใหห้รอือยากเปลีย่นแปลงอะไร 
เมื่อก่อนต้องทั้งผลักทั้งดัน แต่วันนี้แค่สะกิดเบาๆ ก็ได้ผลแล้ว หรือจะไปพูด
คุยติดต่องานกับใคร อีกฝ่ายก็โต้ตอบกลับด้วยความสุภาพนุ่มนวลอย่างไม่ 
น่าเชื่อ

แต่ถ้าคุณอยากให้กฎข้อนี้แสดงผลเต็มร้อย คุณก็ต้องทุ่มใจเต็มร้อย
เหมือนกัน ถ้าคุณไม่ทุ่มเท ผลที่ออกมาก็จะดูดิบๆ ห่ามๆ หัวมังกุท้ายมังกร 
แทนที่จะดูฉลาดและคุมเกมอยู่อย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรก ก็อาจจะดูเป็นเจ้างั่งไป
เลยก็ได้

ถ้าคุณเทใจให้เต็มร้อยในการทำางานได้ ก็สวยเลย เพราะจะได้ไม่ต้อง
คิดมากหรือตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ทำาให้เสียเวลา และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณก็
แค่ตั้งคำาถามว่า “เรื่องนี้จะช่วยให้การใช้กฎก้าวหน้าข้ึนหรือไม่” ถ้าใช่ คุณก็
ลุยได้เลย ง่ายไหมละครับ

คุณต้องเป็นคนช่�งระแวดระวัง ทุ่มเท 
ช่�งสังเกต คล่องตัว เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

มีสติ และกระตือรือร้น
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(The Rules of Work)

ถอดรหัสความสําเร็จของมนุษย์ทํางานมืออาชีพ 

สําหรับใครหลายๆ คน อาจมองว่าที่ทํางานเหมือนบ้านหลังที่สอง เห็นงานเป็นดัง่ลมหายใจ  
ทาํงานดว้ยความสนกุลื่นไหลไปกบัทุกสถานการณ ์ไม่ตอ้งใช้ความพยายามอะไรมาก ผลงาน
ก็เป็นที่ปรากฏ  ไมว่า่จะจบังานไหน กด็ถูกูที่ ถกูเวลา และอยา่ไดถ้ามถงึเงนิเดอืนหรอืตาํแหนง่ 
เพราะเห็นกันอยู่ว่าพุ่งพรวดๆ ชนิดจรวดยังอาย

จะว่าไป คนพวกนีมี้อะไรดีที่เราไม่รู้หรือเปล่า แน่นอนครับ พวกเขารู้กฎแห่งการทํางาน
ซ่ึงเป็นกฎงา่ยๆ แตส่าํคญัมาก เพราะมนัคอืหวัใจที่จะช่วยใหค้ณุปรบัปรุงพฒันาทัง้รูปแบบและ
วิธีการทํางาน จนทําให้มั่นใจได้ว่า ทุกงานที่ผ่านมือ จะประสบความสําเร็จอย่างงดงาม
พร้อมได้รับความช่ืนชม นิยม นับถือ จนใครๆ ก็อยากยกตําแหน่งระดับสูงให้ด้วยความเต็มใจ

รับประกันได้เลยว่า ถ้าคุณใช้กฎในเล่มนี้อย่างเข้มข้น ไม่ว่าคนหรืองาน ต่างก็ทะยานสู่ความ
เป็นหนึ่งด้วยกันทัง้หมด

คิด ทํา อย่างฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร เล่มที่อยู่ในมือคุณนี้  เป็นฉบับครบรอบ 10 ปี 
ที่สรา้งปรากฎการณค์วามฮอืฮาดว้ยการขึน้อนัดบัหนงัสอืขายดีทัว่โลก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ผู้อ่านหลายท่านได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่า กฎในเล่มล้วนแต่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดต่อชีวิต
การทํางานของพวกเขาทัง้สิ้น

คิด ทาํ อย่างฉลาด สูโ่อกาสรุง่ในองคก์ร จะเปิดโลกทศันแ์ห่งการทาํงานให้กบัใครกต็าม
ที่กําลังมองหาโอกาสและหนทางที่จะพาตัวเองขึ้นไปสู่การยอมรับในระดับสูงขององค์กร

กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต คิด ทํา อยางฉลาด
 สูโอกาสรุงในองคกร

กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต

คิด ทํา
อยางฉลาด
สูโอกาสรุงในองคกร
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