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Work - Life Balance เป็นประเด็นที่เราได้ยินกันบ่อย แต่เวลาพูดถึง 
คำานี้ หลายคนมักโฟกัสแต่เรื่อง  Life หรือการใช้ชีวิตหรือหาเวลาพักผ่อน 
หลังเลิกงาน โดยมองข้ามช่วงเวลา  “ระหว่างทำางาน  (Work)”  ที่ใช้ไปถึง 
8 - 9 ชั่วโมงในแต่ละวัน บางคนพยายามหลับหูหลับตา ตรากตรำาทำางานหนัก 
ให้ช่วงเวลาแสนทรมานนั้นผ่านไป แล้วเก็บความชอกช้ำานั้นไปปลดปล่อยใน 
ช่วงพักผ่อนอย่างเต็มที่ แต่คุณก็น่าจะเคยเจอมากับตัวแล้วว่า ถ้าจัดการ 
งานได้ไม่ดี ก็ไม่มีอารมณ์จะสังสรรค์ใด ๆ ทั้งสิ้น ความหมายของ Work - Life 
Balance ที่แท้จริงจึงไม่ใช่การหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ต้องดูที่การทำางาน 
ให้มีความสุขด้วย

และความลับของการทำางานให้มีความสุขก็คือ “การจัดการทุกอย่างให้ 
เรียบง่าย” หนังสือเล่มนี้เปิดเผยเคล็ดลับของคนเก่งเพียง 0.1% ที่ไม่ว่าจะเป็น 
งานรูปแบบไหนก็รับมือได้ง่าย  ๆ โดยจะโฟกัสแต่สิ่งสำาคัญ ไม่ใช้พลังงาน
พร่ำาเพรื่อไปกับงานยิบย่อยที่ไม่เกิดประโยชน์ ผ่าน 4 ทักษะที่สำาคัญสำาหรับ 
คนทำางาน ดังนี้

คำานำาสำานักพิมพ์
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1

ปาร์คโซยอน

1

บทนำ�

ถ้� Work เลวร้�ย
แล้ว Life จะดีได้ ไหมนะ

ปัจจบัุน แนวคดิ Work - Life Balance ไมไ่ดเ้ปน็เพียงกระแส แตก่ลาย 
เป็นมาตรฐานของชีวิตไปแล้ว ในขณะเดียวกัน จำานวนผู้คนที่ฝันถึงการได้ 
ทำางานที่อยากทำาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ พวกเขาไม่สนใจว่าจะได้เงินเดือนน้อย 
หรือเลื่อนขั้นช้า ถ้าเป็นสมัยก่อน คนพวกนี้คงถูกตราหน้าว่าเป็นพวก 
นอกคอก ทว่าในปัจจุบัน พวกเขากลับกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม

นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีมาก ๆ เพราะว่าก่อนหน้านี้ ประเทศเกาหลีใต้ 
เต็มไปด้วยคนบ้างานจนร่างแทบพัง และไม่มีเวลาว่างไปทำาอย่างอื่นเลย 
แม้แต่วินาทีเดียว

แต่เมื่อติดตามการถกเถียงเกี่ยวกับ Work - Life Balance แล้ว ฉันก็ 
ตระหนกัวา่ มแีตเ่รือ่งเกีย่วกบั “ชวีติสว่นตวัหลงัเลกิงาน” ซึง่สว่นมากกจ็ะพดู 
เกี่ยวกับการไปเรียนทำาอาหารหลังเลิกงาน การออกกำาลังกาย การไปดูหนัง 
ดูละคร หรือไม่ก็เกี่ยวกับการพักผ่อนแบบสบาย  ๆ  บนโซฟาโดยไม่มีคน 
รบกวน อ้อ มีเรื่องการใช้เวลากับครอบครัวอันเป็นที่รักด้วย
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2

คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

2

คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

แต่ปัญหาคือ “ก่อนถึงเวลาเลิกงาน” คนที่เป็นพนักงานบริษัทหรือ
องค์กรใด ๆ นั้น ต้องใช้เวลาทำางานตั้งประมาณ 9 ชั่วโมง มิหนำาซ้ำา ถ้ารวม
เวลาเตรียมตัวไปทำางานตอนเช้ากับเวลาเดินทางทั้งหมด จะใช้เวลามากกว่า 
11 ชัว่โมง ถอืวา่เยอะมาก สมมตเิรานอนสกั 7 ชัว่โมง เทา่กบัวา่เวลาทีเ่รา
ตืน่คอื 17 ชัว่โมง เมือ่คำานวณแลว้ปรากฏวา่ เวลา 11 ชัว่โมงทีเ่ราใชท้ำางาน 
และทำากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำางาน คิดเป็น 65% ของเวลาที่ตื่นเลย

[แผนภูมิแสดงการใช้เวลา 17 ชั่วโมงที่เราตื่นอยู่ในแต่ละวัน]

 หลังเลิกงาน
35%

เวลาทำางาน
65%

อ้างอิง : เวลานอนหลับเฉลี่ยของคนเกาหลีใต้คือ 6.8 ชั่วโมง (ข้อมูลสถิติสุขภาพพลเมือง)
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3

ปาร์คโซยอน

3

ปาร์คโซยอน

“เมื่อการทำางานสร้างความทุกข์ทรมาน
เราจะใช้ชีวิตอย่างพึงพอใจได้ไหมนะ”

แม้จะมี เวลาทำางานอดิ เรกสัก  2  ชั่ ว โมงหลัง เลิกงาน  เราก็ยั ง 
เหน็ดเหนื่อย ลองจินตนาการถึงวัน  ๆ  หนึ่งที่แผนงาน (Proposal) ของเรา 
ถูกตีกลับทั้งหมด หรือการถูกหัวหน้าทีมโขกสับเรื่องรายงานที่เราดันเขียน 
สั้น  ๆ  เพียง 5 หน้า หรือการคอยย้ำาให้รุ่นน้องฟังตั้งหลายรอบ แต่อีกฝ่าย 
กลับทำางานห่วยแตกจนต้องอธิบายซ้ำาตั้งแต่ต้น หรือไม่ก็คิดถึงว่าหากเรา 
ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะระวังคำาพูดขนาดไหนก็ยังมีคนที่ตีความ 
คำาพูดเราไปในแง่ลบ แถมยังเอาไปซุบซิบนินทากันสนุกปากในห้องนั่งเล่น 
ของบริษัท ถ้าต้องเจอกับสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ต่อให้สนุกกับ
งานอดิเรกหลังเลิกงาน เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน  ๆ  ในกลุ่มรัก 
การอ่าน คลาสโยคะ หรือแม้แต่การไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ก็คงกลายเป็น 
สิ่งไร้ประโยชน์โดยปริยาย

การทำางานของเรามีแต่ความทุกข์ยากราวกับถูกกษัตริย์ซิซีฟัส 
(Sisyphus) ลงโทษใหเ้ขน็กอ้นหนิใหญข่ึน้หนา้ผาเชน่นัน้หรอื หรอืจรงิ ๆ แลว้ 
เราควรหาความสุขจากที่อื่น แล้วแยกความทุกข์ระทมแห่งการทำางานไว้ 
ต่างหาก เวลางานนี่ช่างยาวนานเหลือเกิน ตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลย 
ที่จะได้ไปทำางาน เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหม

ถ้าไม่อยากทรมานแบบนี้อีก เราต้องเรียนรู้วิธีใช้เวลาก่อนเลิกงานอย่าง 
ถูกต้อง พอ ๆ กับการรู้วิธีใช้เวลาหลังเลิกงานได้อย่างมีความสุข

เพราะว่า งาน (Work) กับชีวิต (Life) ยึดครองพื้นที่ของเราอย่าง 
เหนียวแน่นไปแล้ว
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4

คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

4

คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

“หลายคนทำางานมากเกินไปอย่างน่าประหลาด”

“อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกันหมด”

คำาแนะนำาข้างต้นคือกฎทองของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน 
ประเภทใดก็ตาม การกระจายความเสี่ยงถือเป็นกลยุทธ์สำาคัญ แต่ก็ไม่ได้
เหมาะสมกับทุกกรณี เช่น พนักงานคนหนึ่งมีเงินเดือน 52,000 บาท เขา 
ลงทุนในกองทุนของเวียดนามเป็นเงิน 790 บาท จากนั้นลงทุนในกองทุน 
เกี่ยวกับทองคำาเป็นเงิน 530 บาท และเก็บเป็นเงินออมจำานวน 790 บาท 
เมื่อดูจากจำานวนเงินแล้ว การลงทุนด้วยจำานวนเงินเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ ดูไม ่
เหมาะกับการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเลยใช่ไหม

ในการทำางานก็เช่นกัน มีคนจำานวนไม่น้อยที่จัดสรรพลังงานที่มีจำากัด 
มาใช้อย่างไม่เหมาะสม ไม่ต่างจากการลงทุนตามตัวอย่างข้างต้น เพราะ 
คิดว่า “ก็ไม่รู้ว่าคุณจะถูกใจแบบไหนกันแน่ เลยเตรียมมาหลาย  ๆ  อย่าง 
ให้เลือก” เลยเขียนแผนงานซึ่งมีแต่ข้อมูลที่ดูคล้าย  ๆ  กันหมด ส่วนเวลา 
ทำารายงานกน็ำาขอ้มลูวจิยัและสถติมิาแปะใหด้มูากทีส่ดุ คนพวกนีจ้งึดเูหมอืน 
งานหนักและดูยุ่งเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าพวกเขาได้เป็นหัวหน้าละก็ ลูกน้อง 
ของพวกเขาจะต้องพบกับความยากลำาบากอย่างแน่นอน พวกเขามักเตรียม 
ข้อมูลแบบ “เผื่อได้ใช้” เยอะแยะไปหมด และเอามาเทียบดูว่าบุคคลที่ต้อง 
คุยด้วยนั้นมีความต้องการในทิศทางใด แล้วแก้ไข จนได้โปรเจ็กต์และ 
ชุดข้อมูลที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่ไม่ว่าเราจะทำาผลงานสักกี่รูปแบบ  แผนงานหรือรายงานที่จะ 
ถูกเลือกก็มีได้เพียงหนึ่งเดียว ฉะนั้น ไม่มีประโยชน์เลยที่ต้องเสียเวลาทำา 
หลาย ๆ อย่างเผื่อไว้ สู้เอาเวลาไปโฟกัสสิ่งเดียวยังจะดีกว่า
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อย่างไรก็ดี การโฟกัสกับงานเพียงชิ้นเดียวต้องใช้ความกล้าอย่างมาก 
เพราะมีแต่ความไม่แน่นอน  เช่น  ถ้าเราทำาโปรเจ็กต์ เสนอลูกค้าสัก 
100 อย่าง อย่างน้อยก็ต้องมีสักโปรเจ็กต์ที่ใกล้เคียงกับความต้องการ 
ของลูกค้า (แม้จะคลาดเคลื่อนหรือต่ำากว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้บ้างก็ตาม) 
ส่วนในมุมของลูกค้า แม้จะมีจุดที่ไม่พอใจและอยากจะต่อว่าเพียงใด เมื่อ 
เห็นว่าผู้นำาเสนอได้เตรียมโปรเจ็กต์มาตั้ง  100 อย่าง ก็คงรู้สึกสงสาร 
และไม่อยากต่อว่า ในทางกลับกัน หากเตรียมไปแค่โปรเจ็กต์เดียว ความ 
เป็นไปได้จะเหลืออยู่เพียง 2 อย่าง คือ ถ้าไม่ได้รับคำาชมอย่างล้นหลาม 
ก็โดนไล่ให้กลับไปทำาใหม ่

ความกระวนกระวายจากความไม่แน่นอนนี้ผลักดันให้หลายคนคิดว่า 
การทำาอะไรเผื่อไว้เยอะ  ๆ  นั้นง่ายกว่าการนั่งคิดอย่างขะมักเขม้นว่าต้อง 
ทำาแบบไหนถึงจะสำาเร็จ หรือแบบไหนจะล้มเหลวมาก ปรากฏการณ์ 
เช่นนี้พบได้บ่อยในวัฒนธรรมการทำางานของคนเกาหลี  งานวิจัยของ 
นักวิชาการชาวเนเธอร์แลนด์ผู้มีชื่อเสียงด้านการเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
ของวัฒนธรรมระหว่างประเทศระบุว่า แนวโน้มที่จะหลีกหนีความไม่แน่นอน 
ของคนเกาหลีนั้นติดอันดับที ่ 23 จากทั้งหมด 74 ประเทศที่ยกมาศึกษาวิจัย 

ปัญหาคือ คนมักมองว่าการทำางานแบบนี้คือความขยัน (Hard Work) 
แต่ฉันกลับมองว่าเป็นรูปแบบการทำางานที่ยุ่งเหยิงและไร้ระเบียบมาก 
(Chaotic Work) ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้บริหาร ลูกค้า หรือพนักงาน 
รุ่นน้องก็ตาม
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“มีคนที่ทำางานได้ดีมาก ๆ อย่างไม่ธรรมดาด้วยละค่ะ”

ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะยากเพียงใด แต่หากมาถึงมือเขาก็จะกลายเป็นเรื่อง 
ง่ายมาก ๆ พวกเขามีทิศทางที่ชัดเจนมากว่าปีนี้จะต้องทำาอะไร และปีหน้า 
ต้องทำาอะไร ไม่ว่าจะทำาโปรเจ็กต์ไหน ๆ เพื่อนร่วมงานต่างก็อิจฉา เวลาคุย 
กับผู้บังคับบัญชาก็ดูสบาย  ๆ แถมยังไม่ค่อยถูกตะคอกใส่ แล้วก็ไม่รู้ว่า 
พวกเขามีมนตร์วิเศษอันใด จึงทำาให้ไม่ว่าจะเขียนรายงานขนาดสั้นหนึ่งหน้า 
หรือยาวสิบหน้า ก็ได้รับการพิจารณาให้ผ่านอย่างง่ายดาย

ฉันโชคดีที่เคยร่วมงานกับคนทำางานเก่ง ได้เฝ้ามองและสังเกตวิธี 
จัดการงานของผู้คนเหล่านี้ที่เอาชนะคน 99% ซึ่งมีทั้งพวกประธานใหญ่ 
ของกลุม่บรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และแมก้ระทัง่เพือ่นรว่มรุน่เดยีวกบัฉนั 
ทั้งยังได้เฝ้าสังเกตวิธีวางแผนและดำาเนินโปรเจ็กต์ต่าง  ๆ  จากข้าราชการ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายระดับประเทศ เช่น รัฐบาลและบุคลากรจาก 
ทำาเนียบประธานาธิบดี จนได้พบจุดร่วมหนึ่งที่น่าสนใจ

สิ่งนั้นก็คือ “คนเก่งเขาทำากันง่าย ๆ แบบนี้ยังไงล่ะ” 

เมื่อฉันเห็นความสามารถด้านต่าง  ๆ  ของพวกเขา เช่น การรายงาน 
การวางแผน การสื่อสารด้วยคำาพูด และเทคนิคการทำางานร่วมกับองค์กร 
อื่น  ๆ ก็อุทานด้วยความประหลาดใจ เพราะไม่ว่างานจะยากสักแค่ไหน 
พวกเขาก็มองเห็นภาพรวม ทั้งยังทำางานด้วยความสุขุมรอบคอบ และ 
ไม่หวั่นไหวต่อสภาพการณ์รอบข้างเลย
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หนังสือเล่มนี้จะแนะนำาเคล็ดลับการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ แถม 
ยังใช้ชีวิตได้สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นคนไฟแรงที่ต้องการค้นหาความหมาย 
ของชีวิตผ่านการทำางาน หรือจะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับชีวิตหลังเลิกงาน 
อยา่งมากกต็าม ฉนัเชือ่วา่พวกเขาลว้นตอ้งการ “ทำางานเกง่” จงึอยากแนะนำา 
เคล็ดลับการพัฒนา 4 ทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน ซึ่งนอกจากจะเป็น 
ทั้งความรักและความเกลียดชังของคนจำานวนมากแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ทำาให้ 
เราหมดไฟได้มากที่สุดอีกด้วย ทักษะที่ว่ามีดังนี ้

ประการแรก การวางแผนงาน โดยแบ่งเป็นโปรเจ็กต์ใหญ่และเล็ก 
ประการทีส่อง การเขยีน เชน่ รายงาน ขอ้มลูนำาเสนอ และเอกสารนำาเสนอ 
ประการที่สาม การพูด เช่น การรายงาน นำาเสนอและสื่อสาร ประการที่สี ่
การสร้างความสัมพันธ์

สิ่งที่ทำาให้เราเหนื่อยล้าและหมดไฟก็คือ “การใช้ชีวิตอย่างพะวักพะวน 
ในขณะที่ทำาสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะไปหมด”

เราจะเริ่มฝึกกำาจัดสิ่งที่ซับซ้อนทั้งหลายเพื่อให้เหลือพลังงานไปโฟกัส 
กบัสิง่สำาคญัทีส่ดุ ไมว่า่จะเปน็แผนงาน ขอ้ความ คำาพดู หรอืความสมัพนัธ์
ใด ๆ ด้วยวิธีเรียบง่ายกันค่ะ

เรียบง่ายเข้าไว้
แล้วจะสำาเร็จมากขึ้น
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บทที ่ 1 

คนเก่ง 

เข�ก็ทำ�ง�นให้ง่�ย 

แบบนี้แหละ
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สมาธิิกัับความเรีียบง่่าย

คือหลัักัปฏิิบัติิของ่ผม

จรีิง่ ๆ แลั้ว 

ความเรีียบง่่ายทำำาได้้ยากักัว่าความซัับซั้อนอย่าง่มากั

กัารีจะจัด้รีะเบียบความคิด้ของ่ตินให้เรีียบง่่ายได้้นั�น 

จะติ้อง่ใช้้ความพยายามมากั

แติ่มันกั็มีคุณค่าในติัวเอง่ใช้่ไหมลั่ะครีับ

เพรีาะหากับรีรีลัุความเรีียบง่่ายได้้แลั้ว

เรีาจะสั�ง่ให้ภููเขาเคลัื�อนทำี�ได้้เลัย 

– สติีฟ  จ็อบส์ 
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เข้�ถึงแก่น แล้วเล็งแม่น ๆ ให้ตรงเป้�

แผนสกัดจุดตาย

สถานการณ์ที่ 1 : สิ่งนี้คือปัญหาจริง ๆ ใช่ไหม

ผู้ช่วยผู้จัดการมินจ้องจอคอมพิวเตอร์พลางถอนหายใจ งานเข้า 
เสียแล้ว ก็สินค้า  P ที่เพิ่งวางขายดันมียอดขายต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ 
ตอ้งทำารายงานอกีวา่ปญัหานีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร แลว้จะรบัมอือยา่งไร อตุสา่ห ์
ลำาบากลำาบนทำาข้อมูลเป็นอาทิตย์ สุดท้ายหัวหน้าทีมบอกให้แก้ใหม่ทั้งหมด 
ระหว่างนั้น ผู้จัดการปาร์ค รุ่นพี่ของเขาก็เดินเข้ามาหาแล้วกล่าวว่า

“กำาลังเขียนแผนปรับปรุงสินค้า P อยู่สินะ ว่าแต่...ปัญหาอยู่ตรงไหน 
เหรอ”

“ผมพยายามสอบถามร้านค้าตัวแทนทุกร้านและลูกค้าทั้งหลาย จึงได้ 
ทราบว่าสินค้าของเรานั้นแพงกว่าสินค้า L ของบริษัทคู่แข่ง ค่าคอมมิชชัน 
ที่ร้านตัวแทนได้ก็น้อย แถมลูกค้ายังบอกว่าสินค้าเราใช้ยาก ผมเลยเขียน 
แผนว่าเราต้องแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนสินค้าไปเลย แต่พอหัวหน้าทีม 
อ่านปุ๊บ ก็เอาแต่โมโห” 
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“ไหนขอดูหน่อยซิ…ปัญหาสามอย่างนั้นน่ะก็คือปัญหาจริง ๆ นั่นแหละ 
แต่บริษัทเราก็มีสินค้า P อยู่แล้ว ทำาไมถึงเสนอให้เปลี่ยนล่ะ”

“เพราะว่าลูกค้าหลายคนต้องการสินค้าที่ดูมีระดับมากขึ้นน่ะครับ”

“ไม่ได้อยากได้สินค้าราคาไม่แพงหรอกหรือ”

“จริง ๆ ถ้าอยากได้ของถูก เขาคงซื้อสินค้าตัวที่มีอยู่ไปแล้วละครับ”

“อา้ว…งัน้เขยีนวา่ปญัหาอยูท่ีร่าคาทำาไม จะบอกวา่สนิคา้ L มลีกัษณะ 
การให้บริการเหมือนของเรา แต่ราคาถูกกว่าอย่างนั้นหรือ”

“มะ…ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ”

“งั้นนี่ก็ไม่ใช่แก่นแท้ของปัญหาแล้วละ แล้วที่ว่าลูกค้าใช้งานยากเนี่ย 
ปัญหาคือยังไงกันแน่ เป็นเรื่องของการออกแบบ คู่มือการใช้งานซับซ้อน 
เกินไป หรือเพราะร้านที่ให้บริการหลังการขายตอบคำาถามลูกค้าไม่ชัดเจน 
ถ้างั้นที่เขียนว่าต้องแก้ด้วยการอบรมให้ความรู้พนักงานก็คงไม่พอหรอกนะ”

“หมายความว่าแผนที่ผมเขียนเนี่ย ผิดหมดเลยใช่ไหมครับ”

“ไม่ได้ผิดหรอกนะ แต่ปัญหาคือ แผนนี้หลุดจากแก่นแท้ที่ควรจะเป็น 
ต่างหาก เอางี้นะ…ถ้าเกิดมีเด็กโมโหหิว นายจะทำาให้เด็กสงบลงยังไง”

“ก็ต้องให้ของกินน่ะสิครับ”

“ถูกต้อง…แต่แผนที่นายเขียนเนี่ย กลับบอกให้เราเปิดวิดีโอให้เด็กดู 
กอดเด็ก แล้วก็พูดชมเด็กน่ะสิ”
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สถานการณ์ที่ 2 : โอเค…แต่ว่ากำาลังทำาอะไรอยู่กันแน่นะ

ทุกสัปดาห์จะมีการประชุมผู้บริหารที่มีแต่ความตื่นตระหนก ยิ่งถ้าเป็น 
วนัรายงานผลงานประจำาไตรมาสดว้ยละก็ บรรยากาศจะยิง่รอ้นระอขุึน้ไปอกี 
วันนี้ผู้บริหารชเวรู้สึกตื่นตระหนกเป็นพิเศษ เพราะว่าท่านประธานใหญ่ 
ของกลุ่มบริษัทกำาลังเพ่งเล็งเรื่องโปรเจ็กต์ที่ล่าช้า และพอจบการรายงานปุ๊บ 
รองประธานก็ถามเชิงตำาหนิทันทีว่า

“ที่ผู้บริหารชเวพูดเนี่ย เหมือนเคยได้ยินในไตรมาสที่แล้วเลยนะ ว่า 
แต่…โปรเจ็กต์ที่ลาช้านั่นน่ะ มีอะไรคืบหน้าบ้างไหม”

“มีครับ ท่านรองประธาน ทางเราได้มอบหมายให้มีการจัดทีมวิจัย 
โดยรวบรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยเก่ง ๆ หลายคน แล้วคาดว่าจะตั้งสมาคม 
วิจัยด้วยนะครับ รวมถึงอยากจะวิเคราะห์บิ๊กดาต้า เพื่อจะได้จับทิศทาง 
และรูปแบบการบริโภคของผู้บริโภคได้ถูกต้อง”

“ไม่ใช่  ๆ นี่ก็แค่ระเบียบวิธีในการวิจัย คุณต้องบอกให้ชัดว่าจะทำา 
อะไรกันแน่ แล้วก็ควรรายงานความคืบหน้าในการดำาเนินการด้วย ไม่ใช่ 
พูดกระจัดกระจายไปเรื่อย สัปดาห์นี้จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าประธาน 
บริษัทย่อย ท่านประธานใหญ่ของกลุ่มบริษัทจะต้องถามเรื่องนี้แน่  ๆ จะ 
ให้ผมตอบว่ากำาลังศึกษาแนวทางอยู่งั้นเหรอ”

“ไม่ครับ  ๆ ถ้าการวิจัยกับการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าเสร็จสิ้นแล้ว เราก็ได้ 
ทราบแนวทางที่มีประโยชน์ แล้วถ้าปรับตัวไปในทิศทางนั้นละก็…”

“มั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รู้ทิศทางที่มีประโยชน์ เคยลองทำาแล้วเหรอ 
ที่มั่นใจขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ดูงานตัวอย่างที่เคยประสบผลสำาเร็จใช่ไหมล่ะ”
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“…”

“อืม…คงไม่ใช่แบบนั้นสินะ ถ้างั้นสรุปว่าตอนนี้ทำาถึงไหนแล้ว อุตส่าห ์
มอบหมายงานสำาคัญให้ แต่ดันตอบแค่ว่ากำาลังถามคนนั้นคนนี้ ยังไม่ทราบ 
ผลลัพธ์เลย”

ผู้บริหารชเวได้แต่สงบปากสงบคำา แล้วทนมองผู้บริหารคัง คู่แข่ง 
ตัวฉกาจที่กำาลังยิ้มเยาะด้วยความสะใจ คุณชเวคงจะรู้สึกหัวร้อนไม่น้อยเลย

แผนงานคือการตั้งรับปัญหาที่ยอดเยี่ยม

ถ้าไม่ใช้ชีวิตอย่างที่คิดไว้ สุดท้ายก็จะถูกบังคับให้ใช้ชีวิตตามคนอื่น
– พอล บูร์เจต์ นักเขียนและนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวฝรั่งเศส 

นี่คือคำาพูดที่ฉันชอบมาก ๆ 

ถ้าไม่ยอมแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้
สุดท้ายก็จะเสียโอกาสจากการที่ต้องแก้ปัญหาแบบกระชั้นชิด

คนทำางานคงหลีกเลี่ยง  “การวางแผน”  ไม่ได้เลย เพราะต้องเผชิญ 
ปัญหาทุกวัน มีคำากล่าวว่า “ปัญหาต่าง  ๆ  ก็คือช่องว่าง (Gap) ระหว่าง 
ความเป็นจริงกับความคาดหวัง” ถ้าเราพอใจอยู่กับความเป็นจริงแบบ 
100% คงไม่ต้องทำาอะไรพิเศษ แล้วก็คงไม่ต้องวางแผนแก้ปัญหาเรื่อง 
ความรู้สึกไม่พึงพอใจด้วย แต่ชีวิตคนเราไม่ได้เป็นแบบนั้น กลับกัน มี 
ปัญหาที่ยังไม่แก้ไขเข้าคิวรอเราอยู่เต็มไปหมด
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คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

แผนการรับมือปัญหาก็คือรูปแบบการคิด (The Process of Thinking) 
ที่คนหลายคนสร้างขึ้นใหม่  เพื่อลดช่องว่างของสภาพความเป็นจริง 
ซึง่ย่ำาแยม่าก ๆ กบัความคาดหวงัและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ (Desired 
Goal) นับเป็นความพยายามอย่างยากลำาบากที่จะไม่หวั่นไหวไปกับปัญหา 
ที่โถมเข้ามา แล้วรับมือกับปัญหานั้น ๆ ตามแผนการที่วางไว้

ดังนั้น ผู้ที่เป็นคนวางแผนจะต้องตอบคำาถาม 3 ประการนี้ให้ได้

ประการที่ 1 : เป้าหมาย (อนาคตที่ต้องการ) คืออะไร
ประการที่ 2 : ปัญหาแท้จริงที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นคือ 

สิ่งใด
ประการที่ 3 : วิธีดำาเนินการใดเหมาะสมที่สุด และเป็นไปได้เมื่อดูจาก 

สภาพการณ์ในปัจจุบัน ที่จะทำาให้แก้ปัญหาและไปถึงอนาคตที่ต้องการได้

[คำาถาม 3 ประการที่ผู้วางแผนต้องตอบให้ได้]

นั่นก็เพราะว่า ผู้ที่รับฟังแผนของเรานั้นจะต้องคิดดังนี้

“นั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการจริง ๆ เหรอ ทำาไมกันล่ะ”
“ถ้าทำาตามข้อเสนอ A, B, C ของคุณแล้ว เราจะบรรลุสิ่งที่ต้องการ 

จริง ๆ เหรอ อะไรคือข้อพิสูจน์”

เป้าหมาย/
อนาคต
ที่ต้องการ

ปัญหา
ที่ขัดขวาง

ไม่ให้บรรลุถึง
เป้าหมายนั้น

การดำาเนินการ
ที่เหมาะกับสภาพ-

การณ์ที่สุด
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“วธิกีารมตีัง้มากมาย ทำาไมคณุถงึไดแ้นะนำาใหท้ำา 3 อยา่งนีล้ะ่ เหตผุล 
ที่คิดว่าสำาคัญที่สุดคืออะไรเหรอ”

ทว่าแผนการส่วนมากนั้นมักมีความคลุมเครือ เพราะมัวแต่เน้นการ 
พรเีซน้ตใ์หด้ดู ี มตีวัเลขสถติเิตม็ไปหมด เชน่ ลกูคา้นะ่… ตลาดนะ่… ชอ่ง 
ทางต่าง ๆ น่ะ… สภาพการณ์ของบริษัทเราน่ะ… บริษัทคู่แข่งน่ะ… ปัจจัย 
ภายนอกต่าง  ๆ  น่ะ… กล่าวคือ มักเป็นการพูดเรื่อยเปื่อย แล้วทั้งผู้พูด 
และผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาแท้จริง แล้วจะเกิดคำาถามว่า 
“ทำาไมต้องเป็นแผนนี้ล่ะ” ทั้ง ๆ ที่ก็มีวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย

คนที่ทำางานเรียบง่ายนั้น จะตอบคำาถาม 3 ประการข้างต้นอย่างชัดเจน 
ทั้งยังค้นหาความปรารถนาและปัญหาต่าง ๆ  ที่อีกฝ่ายซ่อนอยู่ พวกเขายัง 
จำาได้ขึ้นใจว่าคนที่คุยด้วยไม่ได้ต้องการแค่ “แผนที่ดี” แต่ต้องการ “แผนการ 
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ” โดยใชง้บประมาณและเวลาทีม่จีำากดั ทัง้ยงัตอ้งกลายเปน็ 
ตัวกระตุ้นสำาคัญที่จะแก้ปัญหาให้ผู้คนได้
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คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

แผนกัารี

กั็คือวิธิีกัารีทำี�คิด้ค้นอย่าง่ถี่ี�ถี่้วน

เพ่�อลัด้ช้่อง่ว่าง่ของ่สภูาพความเป็นจรีิง่ในปัจจุบัน

กัับความคาด้หวัง่แลัะความปรีารีถี่นาอย่าง่แรีง่กัลั้า

คนทำำาง่านเกั่ง่แลัะเรีียบง่่ายนั�น

จะค้นหาติ้นติอทำี�แทำ้จรีิง่ของ่ปัญหา

กัับความปรีารีถี่นาทำี�ซั่อนอยู่

รีวมทำั�ง่วิธิีทำี�ทำำาให้เกัิด้กัารีกัรีะติุ้น

แลั้วนำามาอุด้ช้่อง่ว่าง่ทำี�ว่านั�น
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จงเขียนประเด็นสำ�คัญให้ ได้ต�มต้องก�ร

หนังสือรายงานที่มีความ “เล็กพริกขี้หนู”

สถานการณ์ที่ 1 : ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่

ผู้จัดการปาร์คค่อย  ๆ  ขยี้ตา แล้วบรรจงใช้ที่เย็บกระดาษกดลงไปยัง 
หนังสือรายงานที่พริ้นต์ด้วยสีสันสวยงาม แค่มองดูมัน เขาก็สุขใจ ก่อน 
หน้านี้ไม่นานหัวหน้าทีมมอบหมายให้จัดทำารายงานเรื่อง  “ความจำาเป็น 
ในการผ่อนปรนข้อกำาหนดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ” เพื่อโน้มน้าวรัฐบาล 
และรัฐสภา คุณปาร์คผู้ภูมิใจในความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของตน 
เลยรู้สึกว่า “โอกาสดีมาถึงแล้ว” เขาจึงหาข้อมูลจากต่างประเทศมากมาย 
แล้วนำามาเรียบเรียง ตั้งแต่นิยามของคำาว่าอุตสาหกรรมชีวภาพ สถิติต่าง ๆ 
ไปจนถึงเรื่องอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ แล้วอธิบายเกี่ยวกับบริษัทของตน 
พร้อมเน้นย้ำาจุดแข็งต่าง  ๆ  ของบริษัทออกมา 3 ประการ จนได้รายงาน 
ถึง 50 หน้า ถึงจะยาวไป แต่ว่าทุกตอนล้วนสำาคัญหมด จะตัดทิ้งก็ไม่ได้

เขาคิดว่า การมีข้อมูลที่วิเคราะห์ละเอียดขนาดนี้จะต้องสร้างความ 
ประทับใจให้ทางรัฐบาลและรัฐสภาแน่นอน หลังจากตั้งสติสักครู่แล้วก็ส่ง 
รายงานให้หัวหน้าทีมพิจารณา
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“โอ้! ทำาไมถึงหนาขนาดนี้ สุดยอดไปเลย ขยันมาก ๆ เอ๊ะ แต่เดี๋ยว 
ก่อนนะ…”

ยิ่งอ่านรายงาน สีหน้าของหัวหน้าทีมก็ยิ่งดูแย่ลงเรื่อย ๆ เขาอ่านจนจบ 
แล้วก็ย้อนกลับมาอ่านหน้าแรก ทำาแบบนี้ซ้ำาไปมา จากนั้นจึงโยนรายงาน 
ฉบับดังกล่าวลงบนโต๊ะทำางาน

“ตกลงรายงานฉบับนี้จะสื่ออะไรกันแน่ครับ”
“ก็เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมชีวภาพ กับจุดแข็งของบริษัทเรา 

แล้วเน้นย้ำาว่า ถ้าผ่อนปรนข้อกำาหนดได้จะมีผลดีมากขนาดไหน”
“สรุปว่า ทำาไมจะต้องผ่อนปรนให้นะครับ”
“ก็เพราะว่าอุตสาหกรรมประเทศนี้มีอนาคตดี แล้วเรื่องข้อกำาหนดก็เป็น 

ปัญหาใหญ่ของเราไงล่ะครับ”

“รัฐบาลและรัฐสภาจะมองว่าปัญหาของเราสำาคัญกับพวกเขางั้นเหรอ 
คุณต้องเขียนว่าถ้าผ่อนปรนข้อกำาหนดนี้ได้จะทำาให้อุตสาหกรรมของประเทศ 
ก้าวหน้าขึ้น ประชาชนจะได้ประโยชน์มากมายสิ จะโม้เรื่องบริษัทเราทำาไม 
เขียนแบบนี้แล้วใครจะไปรู้ว่าต้องผ่อนปรนข้อกำาหนดเพื่ออะไร”

“อ่า…ก็เพื่อเพิ่มตำาแหน่งงานกับการจ้างงานน่ะสิครับ”
“นายเขียนไว้ตรงไหน ไม่เห็นอ่านเจอเลย”
“อยู่หน้า 1 ครับ”
“แล้วที่บอกว่าจะทำาให้อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศเติบโตขึ้นล่ะ”
“อ๋อ อันนั้นอยู่หน้า 25 ครับผม”
“…”
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สถานการณ์ที่ 2 : ตรงนี้สวนทางกับทิศทางของบริษัทนะ

คุณมินได้ทำาแผนโปรเจ็กต์ของบริษัทครั้งแรก จึงรู้สึกสนุกอย่างมาก 
หัวข้องานนี้คือการปรับปรุงแผนการอบรมพนักงาน  คุณมินสัมภาษณ์ 
ฝ่ายบุคคลของบริษัทชั้นนำา โดยเลือกคุยกับคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ 
และเก่งภาษาอังกฤษ เธอจึงได้ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานที่ดูดีมามากมาย 
แถมยังได้รูปประกอบดี  ๆ  อีกจำานวนมาก รายงานที่เธอทำาจึงดูสมบูรณ์ 
มาก  ๆ เธอยังลองนำาวิธี  “Why, What, How” ที่เรียนมาจากคลาสสอน 
การทำาแผนมาปรับใช้ โดยแบ่งแผนปรับปรุงเป็นสามส่วน แน่นอนว่าการ 
เสนอให้เปลี่ยนแปลงมากมายขนาดนี้ย่อมทำาให้ต้องเสียเงินมากขึ้น แต่ว่า 
การฝึกอบรมพนักงานก็สำาคัญมาก  ๆ  สำาหรับการพัฒนาความสามารถทาง 
การแข่งขันขององค์กรไม่ใช่หรือ คิดได้ดังนั้น เธอจึงส่งรายงานให้หัวหน้าทีม 
ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม

“โอ้โห! รายงานฉบับนี้ดูประณีตมาก ๆ เลย”

และกเ็ปน็ไปตามทีค่าดการณไ์ว ้ หวัหนา้ทมีอา่นรายงานดว้ยความพอใจ 
อย่างมาก ทว่าไม่นานก็ต้องกลืนรอยยิ้มก่อนหน้านี้ เขาอ่านมันจนจบ จาก 
นั้นก็ปิดรายงานฉบับนั้นทันที

“คุณมินจินอาเขียนมาได้ดีมากเลยนะครับ แต่…ตอนสั่งงาน ผมไม่ 
ได้บอกคุณเหรอว่าทำาไมถึงให้คุณทำารายงานนี้น่ะ”

“บอกค่ะ ฉันจำาได้ดีเลยนะคะ ตอนนั้นหัวหน้าบอกว่า เพราะทาง 
ผู้บริหารตำาหนิมาว่า ‘ประสิทธิภาพการฝึกอบรมพนักงานต่ำามากเมื่อเทียบ 
กับเงินที่เสียไปแล้ว’ ฉันจึงทำาแผนการฝึกอบรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
อย่างชัดเจน แม้จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ตาม…”

“สภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัทเราไม่ค่อยดีไม่ใช่เหรอครับ จึงยกเรื่อง 
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คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

เป็นรูปธรรม” ก็เพราะเขาต้องการให้มีแผนนี้จริง ๆ ไง เลยมอบหมายให้คุณ 
ทำารายงาน ฉะนั้นถ้าบอกว่า “ใช่ครับ หลังจากพิจารณาก็ได้ข้อสรุปว่าต้อง 
มีแผนแบบนั้นจริง ๆ ด้วย” พวกเขาคงหมดคำาพูดกับคุณแน่ ๆ 

ประการที่ 3 : การออกนอกจุดมุ่งหมายและความสนใจของผู้รับสาร
หากนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทผู้จัดจำาหน่าย 

รายใหญ่แห่งหนึ่ง โดยโฟกัสแต่เรื่อง  “จะอวดผลิตภัณฑ์ของเรายังไงบ้าง” 
ก็มีโอกาสสูงที่จะต้องกลับบ้านมือเปล่า ถ้าต้องการเพิ่มอัตราความสำาเร็จ 
เราต้องเน้นการพูดเกี่ยวกับ  “ผลประโยชน์และโอกาสที่ผู้รับสารจะได้” 
ต่างหาก
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ปาร์คโซยอน

คนทำี�ทำำาง่านแบบง่่าย ๆ น่ะ

เขาไม่ได้้เน้นโช้ว์วิเครีาะห์สถี่ิติิแบบเทำ่ ๆ

แติ่จะเน้นกัารีสื�อสารีทำี�ช้ัด้เจน

ว่าทำำาอะไรี (What) แลัะทำำาทำำาไม (Why)

แผนจะด้ีแค่ไหน

แติ่ถี่้าไปคนลัะทำิศทำาง่กัับบรีิษััทำ

กั็ไรี้ปรีะโยช้น์ทำันทำี
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ลดคว�มฟุ่มเฟือยด้�นก�รใช้ภ�ษ�

การสื่อสารอย่างรื่นหู

สถานการณ์ที่ 1 : จัดการประสาอะไรให้แย่ขนาดนี้

จู่ ๆ คุณจ็องผู้เป็นหัวหน้าทีมก็ถูกผู้บริหารเรียกพบด่วน เขาเดาเอาเอง 
ว่า  “ครั้งนี้ต้องเป็นเพราะโปรเจ็กต์ A แน่เลย” เขาเปิดประตูเข้าไปในห้อง 
ผู้บริหาร ไม่รู้ว่าเพราะเหนื่อยหรือเปล่า เขาเห็นอีกฝ่ายกำาลังขยี้ตา

“ผู้บริหารครับ เรียกให้ผมเข้าพบใช่ไหมครับ” 
“อ้อ ใช่  ๆ หัวหน้าจ็องเตรียมงานประชุมครั้งนี้เป็นไงบ้าง ราบรื่นดี 

ใช่ไหม แล้วผู้เข้าร่วมล่ะ เป็นไงบ้าง”
“กำาลังรับสมัครเรื่อย ๆ ครับ”
“ได้กี่คนแล้วล่ะ”
“อ่า ถ้าจะให้แน่ใจต้องตรวจสอบก่อนครับ แต่คร่าว  ๆ  ก็ประมาณ 

50 คน”
“อะไรนะ 50 คนเองเหรอ งานขนาดนี้ต้องอย่างน้อย 300 คนไม่ใช่ 

เหรอ”
“ครับผม ทางเราจึงส่งบัตรเชิญเพิ่มเติม โดยเน้นคนที่เคยมาร่วมงาน 
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ของเราน่ะครับ”
“งั้นเหรอ ประมาณกี่คนนะ”
“ไม่มั่นใจตัวเลขเป๊ะ ๆ นะครับ แต่เยอะมากเลยละครับ”
“ที่บอกว่าเยอะเนี่ย ตกลงกี่คนกันแน่ เหลือเวลาอีกแค่  2 สัปดาห์ 

แต่ยังได้คนร่วมงานแค่ 50 คน นี่ไม่คิดว่าเป็นปัญหาหรอกหรือ จัดการ 
ประสาอะไรให้แย่ขนาดนี้ ไปเรียกผู้รับผิดชอบงานมาเดี๋ยวนี้เลยนะ!”

หัวหน้าทีมจ็องรู้สึกอึดอัดกับท่าทีโมโหของผู้บริหารมาก  ๆ ตามปกติ 
แล้วงานนี้น่ะมีคนเข้าร่วมมากอยู่แล้ว เพราะไม่เสียค่าเข้างาน แถมยัง 
มีวิทยากรดัง  ๆ  มามาก เผลอ  ๆ  มีคนมาเกาะรั้วดูด้วย แถมเหลืออีกตั้ง 
2 สัปดาห์ จะมาเร่งเอาตัวเลขคนเข้างานทำาไมนักหนา

สถานการณ์ที่ 2 : รายงานที่ตราตรึงใจ 
ราวกับทีเซอร์หนังเกาหลี

หลังจากที่ฟังผู้บริหารบ่นจนหูชาไป  1 ชั่วโมง หัวหน้าทีมจ็องกับ 
ผู้รับผิดชอบงานก็ออกมาจากห้อง

เขาถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วนั่งลง ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยผู้จัดการชเว 
ที่ดูลาดเลาก็เดินเข้ามาหา

“หัวหน้าทีมคะ ฉันมีเรื่องจะบอกค่ะ”
เขาเหลือบมองคุณชเวด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนัก พลางคิดว่า “จะมีเรื่อง 

อะไรอีกเนี่ย”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



26

คนเก่งเขาก็ทำางานให้ง่ายแบบนี้แหละ

“อ้อ เรื่องอะไรเหรอ”
“ปกติท่านรองกรรมการบริหารเซ้นสิทีฟกับเรื่องที่พักมากไหมคะ”
“จริง ๆ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ มีปัญหาอะไรเหรอ”
“หัวหน้าก็รู้ใช่ไหมคะว่าสัปดาห์หน้ามีงานใหญ่ระดับประเทศที่นั่นพอดี 

โรงแรมเต็มหมด เลยจองยากกว่าปกติมาก ๆ เลยค่ะ เมื่อคืนบริษัทเอเย่นต์ 
โทร.มาหาฉันน่ะค่ะ”

“แล้วปัญหาคืออะไรเหรอ”
“ก็เกี่ยวกับห้องพักนั่นละค่ะ”
“แล้วปัญหาคืออะไรล่ะ ร้ายแรงไหม”
“ท่านรองกรรมการบริหารไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะ”
“เขาเลิกบุหรี่หลายปีแล้ว ทำาไมเหรอ”
“พอดีจองห้องธรรมดาไม่ได้ เขาเลยจองเป็นห้องแบบสูบบุหรี่ให้น่ะค่ะ”

หัวหน้าจ็องพยายามเก็บอารมณ์เดือดไว้ คุณชเวเข้ามาเพื่อจะพูด 
เรื่องพรรค์นี้เนี่ยนะ เขาก็นึกถึงสถานการณ์แย่ที่สุดไว้หลายแบบ ทั้งยัง 
รู้สึกเกร็งไปจนถึงต้นคอ หมอก็บอกว่าให้เลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ ท้ายสุด 
คุณจ็องก็รับปากกับคุณชเวว่าจะแจ้งแมเนจิ้งไดเร็กเตอร์ให ้

บทสนทนาที่ทำาให้อีกฝ่ายไม่สบายใจ

ในวัน  ๆ  หนึ่ง  เรามีเรื่องให้ต้องสนทนากับผู้บังคับบัญชา  ลูกค้า 
และเพื่อนร่วมแผนกมากมาย กับผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้านั้นเราต้อง 
รายงานสถานการณ์หรือหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ทำาให้งานสะดุด ส่วนกับ 
เพื่อนร่วมแผนก  เรามักได้คุยเรื่องขั้นตอนหรือความคืบหน้าของงาน 
เมื่อดูจากขั้นตอนต่าง  ๆ  จะพบว่า การสื่อสารเหล่านี้ประกอบด้วย 2 ส่วน 
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คือส่วนหน้า (The Former) ซึ่งเป็นส่วนต้นน้ำา (Upstream) กับส่วนหลัง 
(The Latter) ซึ่งเป็นส่วนปลายน้ำา (Downstream) 

คนทำางานเก่งจะทำาให้การสื่อสารของตนลื่นไหลดั่งสายน้ำา แม้การ 
รายงานจะเกิดข้อผิดพลาดที่น่าตำาหนิเพียงใด พวกเขาก็มองข้ามอย่างใจดี 
มิหนำาซ้ำายังไม่ค่อยจะมีปากเสียงรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานด้วย 

ก�รสื่อส�รจ�กบนลงล่�ง

 ถ่ายทอดคำาสั่งจากเบื้องบน
 เช็กว่าดำาเนินการอะไรอยู่บ้าง
 รับทราบปัญหา
 ตรวจและแก้ไขผลลัพธ์

แก่นของการสื่อสารแบบนี้คือ
“ทำาได้ตามที่ฉันสั่งใช่ไหม”

ก�รสื่อส�รจ�กล่�งขึ้นบน

 รายงานสถานการณ์ของการดำาเนินงาน
 รายงานความผิดปกติระหว่างดำาเนินงาน
 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 รายงานผลลัพธ์และโน้มน้าว

พยายามโน้มน้าวให้เชื่อว่า
“กำาลังทำาตาม

ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมาอย่างดี”
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“ฟังคนนั้นพูดแล้ว ไม่รู้สึกอึดอัดใจเลยนะ”
นี่คือคีย์ เวิ ร์ดดี  ๆ  ที่ฉันได้ฟังมาจากผู้บริหารที่ รู้ จัก  ถ้าย้อนดูใน 

สถานการณ์ที่ 1 ซึ่งหัวหน้าทีมจ็องทำารายงานส่ง กับในสถานการณ์ที่ 2 ซึ่ง 
เป็นเรื่องราวของผู้ช่วยผู้จัดการชเวแล้วละก็ จะพบว่าการรายงานของ 
พวกเขาทำาให้อีกฝ่ายอึดอัดใจและไม่สบายใจอย่างมาก กรณีของคุณจ็อง 
ทางผู้บริหารอยากทราบว่าการหาคนมาร่วมงานมีปัญหาติดขัดหรือไม่ แต่ 
คุณจ็องไม่ได้ให้ความกระจ่างแต่อย่างใด บอกเพียงว่า “กำาลังทำาอย่างตั้งใจ” 
และ  “เชิญคนมาเยอะพอสมควร” แต่ผู้บริหารไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เสีย 
หน่อย ทำาให้ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกหงุดหงิด  จริง  ๆ  แล้วคุณจ็องควรพยายาม 
หาหลักฐานมายืนยันให้ทางผู้บริหารมั่นใจและสบายใจว่าจะมีคนมางาน 
อย่างล้นหลามแน่นอนต่างหาก

ส่วนของผู้ช่วยผู้จัดการชเวก็เหมือนกัน เปิดหัวเรื่องมาด้วยการบอกว่า 
มีปัญหา จนหัวหน้าทีมต้องถามตั้งห้ารอบถึงจะพูดตรงประเด็น แล้วปัญหา 
ทีย่กขึน้มากเ็หมอืนจะไมใ่ชเ่รือ่งสลกัสำาคญัเลยดว้ย การทำาแบบนีเ้ปน็เทคนคิ 
การเจรจาอย่างหนึ่งก็จริง โดยพูดให้อีกฝ่ายจินตนาการถึงสภาพการณ์ที่ 
เลวร้ายสุด  ๆ แล้วค่อยเฉลยปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าปัญหา 
ไม่ได้ร้ายแรง แต่การนำาเทคนิคแบบนี้มารายงานปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชา 
ก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะสม แถมหัวหน้าของคุณชเวเองก็กำาลังเครียด เพราะเพิ่ง 
โดนสวดชุดใหญ่
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คนทำำาง่านเกั่ง่

คือผู้เช้ี�ยวช้าญ

ด้้านกัารีอธิิบายเรี่�อง่ทำี�อีกัฝ่่ายสง่สัย

กัับเรี่�อง่ทำี�ตินเอง่ติ้อง่กัารีจะสื�อสารี

อย่าง่สั�น ๆ ง่่าย ๆ แลัะได้้ใจความ

ฉะนั�น เมื�อพวกัเขาแค่เรีิ�มจะปรีิปากั

คนกั็เติรีียมฟัง่กัันแลั้ว
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