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	 เคยรู้สึกว่าของบางสิ่ง คนบางคน หรือความคิดบางอย่างฉุดรั้งคุณให้ 
ย่ำอยู่กับที่ หรือเลวร้ายที่สุดคือตกต่ำกว่าเดิมไหม ถ้าคำตอบคือใช่ ก็ต้องรีบ 
กำจัดเสียก่อนที่มันจะทำร้ายคุณมากไปกว่านี้
	 หนังสือเล่มนี้เป็นอีกผลงานขายดีของโกะโด โทคิโอะ นักเขียนระดับ  
Bestseller ผู้เขียนหนังสือที่สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่มาแล้วอย่าง  เลิกเป็น 
คนดี แล้วจะมีความสุข และ คนรวยทำงานเร็ว โดยเนื้อหาเล่มนี้กล่าวถึงการ 
ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต บางข้ออาจรู้อยู่แล้วแต่ทำไม่ได้ บางข้ออาจ 
เป็นสิ่งที่คุณเผลอทำโดยไม่รู้ตัวว่านี่แหละต้นตอของปัญหาที่แก้ไม่ได้สักที  
จริง  ๆ  ถ้าเลิกทำสิ่ งนั้น  ๆ  ได้  จะเกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมตามมามากมาย  
ไม่ว่าจะเป็น

 ทิ้งความสนใจเรื่องการสร้างคอนเน็กชั่น หันมาสร้างผลงาน แล้ว 
ผู้คนจะอยากรู้จักคุณเอง

 ทิ้งความสมบูรณ์แบบ แล้วจะเกิดไอเดียใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น
 ทิ้งความน้อยใจเรื่องปมด้อย แล้วพัฒนาให้เป็นอาวุธทรงพลังทาง  
ธุรกิจ

 ทิ้งเกณฑ์  “ความสำเร็จ”  ที่คนอื่นสร้างขึ้น แล้วนิยามความสำเร็จ 
ในแบบของตัวเอง

	 ทุกครั้งที่ทิ้งสิ่งไม่ดีต่าง  ๆ  ที่หนังสือเล่มนี้แนะนำได้  ชีวิตของคุณจะ 
เปลี่ยนแปลงทีละน้อย และเมื่อคุณทิ้งได้ทั้งหมด ทั้งเรื่องที่อยากทำ สิ่งที่ 
อยากรักษาไว้ และเส้นทางที่อยากก้าวเดินต่อไปทั้งหมดจะชัดเจนขึ้นแน่นอน
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คนที่ทิ้งไม่ได้ : คนเก่งหนีหาย คนไม่เก่งเข้าหา

คนที่ทิ้งได้ : มี “ความคิดเชิงบวก” ที่ช่วยให้
	 ทำสำเร็จตามเป้าหมาย

“ฉันทำไม่ได้”
“เสี่ยงเกินไป”
“ทำไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น”
“ไร้สาระ”

บางคนมักพูดเช่นนี้จนเป็นนิสัย
ขอให้เลิกใช้ “คำในแง่ลบ” เดี๋ยวนี้เลยครับ
เพราะคำเหล่านั้นมีพลังพอที่จะผลักไสคนที่อยากช่วยคุณ หรือคนที่จะ 

ฉุดคุณขึ้นมา
ไม่มีใครอยากให้คำแนะนำกับคนที่มัวแต่บอกว่า “ฉันทำไม่ได้” หรือ  

“เสี่ยงเกินไป” รวมทั้งไม่มีคนไหนอยากเอาใจช่วยหรอกครับ เมื่อคนอื่น 
รู้สึกว่า “บอกไปหมอนั่นก็ไม่ทำอยู่ดี” เราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือ 
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ไม่มีใครมอบหมายงานใหม่  ๆ  หรือโปรเจ็กต์สุดท้าทายให้คนที่คิดว่า  
“ทำไปกไ็มม่อีะไรดขีึน้” หรอื “ไรส้าระ” หรอกครบั เพราะพวกเขารูว้า่ถงึบอกไป 
ก็โดนขัดขวางอยู่ดี สุดท้ายก็ไม่เคยได้รับโอกาสใหม่ ๆ

01 ทิ้งคำพูดแง่ลบ
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คำพูดในแง่ลบยังทำให้คนเราหยุดที่จะคิดด้วย เพราะ  ทันทีที่คิดว่า  
“ทำไม่ได้” หรือ “เปล่าประโยชน์” สมองจะหยุดคิดสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้น  
ดังนั้นต่อให้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะเลิกคิดหาวิธีจัดการ 
เรื่องนั้นอีก

เช่น คุณรู้สึกอย่างไรเวลามีคนแนะนำว่า “มีวิธีย้ายไปอยู่ต่างประเทศ 
ด้วยนะ”

คนส่วนใหญ่คงมีปฏิกิริยาว่า “ตอนนี้มีงานที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วคงไปไม่ได้ 
หรอก” “มีบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วไปไม่ได้หรอก” หรือ  “พูดภาษานั้นไม่ได้”  
วินาทีนั้นสมองคุณจะหยุดคิดและเลิกหาวิธีย้ายไปอยู่ต่างประเทศอีก

  เมื่อขบคิดหาวิธีอย่างเต็มที่ ย่อมต้องเจอทางออก
มันเป็นไปไม่ได้จริง ๆ หรือเปล่า
เช่น หากลองค้นหาด้วยคำว่า “ชื่อประเทศ + อสังหาริมทรัพย์” จะรู้ว่า 

ประเทศสว่นใหญม่คีนญีปุ่น่ทำอสงัหารมิทรพัยอ์ยูแ่ลว้ จากตรงนีเ้ราสามารถ 
หาเรื่องการพักอาศัยในประเทศนั้น  ๆ  ต่อได้ หรือหากค้นหาด้วยคำว่า  
“ชื่อประเทศ + การขอวีซ่า” จะรู้ว่ามีเงื่อนไขเพื่อให้ได้สิทธิในการพำนัก 
ระยะยาวอยู่

เช่น ในประเทศฟลิปิปนิสท์ีผ่มเคยไปอยู ่ หากมเีงนิเกบ็ 20,000 ดอลลาร ์ 
และค่าธรรมเนียม 360 ดอลลาร์สำหรับต่อวีซ่าทุกปี คนญี่ปุ่นสามารถ 
ขอวีซ่าระยะยาว  1 ปีได้ ส่วนค่าเช่าบ้าน มีห้องเช่าถูก  ๆ  แบบ  2LDK  
(สองห้องนอนพร้อมห้องครัวและห้องนั่งเล่น) ราคาเพียงเดือนละ 5,000  
เปโซ

บางคนอาจเป็นห่วงเรื่องสถานที่เรียนของลูก แต่โรงเรียนนานาชาติ 
ในบางประเทศก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าญี่ปุ่น เช่น โรงเรียนนานาชาติของ 
มาเลเซียซึ่งผมมีบ้านอยู่ที่นั่น เสียค่าเล่าเรียนปีละประมาณห้าแสนเยน  
และมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เรียนจนจบ
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ถ้ารวมภาษาญี่ปุ่นด้วยก็เป็นสามภาษา ทำให้เด็กมีพื้นฐานด้านภาษา 
ในระดับที่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้เกือบทุกประเทศในโลก

คำถามต่อมาคือ จะหารายได้จากทางไหน
ถ้าเป็นสายงานเกี่ยวกับดีไซน ์ งานเขียน และงานแปล คุณส่งงานทาง 

ออนไลน์ได้ จึงเลือกทำงานได้ทุกที่ หรือหากค้นหาด้วยคำว่า “ทำงาน 
ต่างประเทศ” คงมีเว็บไซต์รับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก  
หรือคุณจะอยู่ญี่ปุ่นพร้อมทำงานกับบริษัทที่สนับสนุนการทำงานของบริษัท 
ญี่ปุ่นในต่างแดนก็ได้

ระหว่างเขียนต้นฉบับอยู่นี ้ ผมลองค้นหาดู และพบว่าตอนนี้มีประกาศ 
รับสมัคร  “พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ ประจำบริษัทญี่ปุ่นที่โรงงานใน 
มาเลเซีย เงินเดือนสามแสนเยน” เมื่อพิจารณาค่าครองชีพในท้องถิ่นนั้น 
ที่ผู้คนมีเงินเดือนเฉลี่ยหนึ่งแสนเยน ก็เรียกได้ว่าค่าตอบแทนนี้ทะลุเกณฑ์ 
เลยใช่ไหมครับ เพียงแต่คุณสมบัติเขียนไว้ว่า  “ต้องได้ภาษาอังกฤษ”  ด้วย  
ถ้าเช่นนั้น เราก็รู้แล้วว่าต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้

ปัจจุบันมีชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวผ่านโปรแกรมสไกป์  
ค่าเรียนทั่วไปอยู่ที่ 30 นาที 150 เยน ต่อให้คุณเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 
ก็เสียแค่วันละ 600 เยน ซึ่งพอ ๆ กับมื้อกลางวันเอง

เมื่อใช้สมองหาข้อมูลอย่างเต็มที่ ก็จะมองเห็นความเป็นไปได้  
และเห็นชัดเจนขึ้นว่าอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จคืออะไร และ 
จะช่วยให้เห็นไอเดียในการแก้ไขปัญหาทีละเปลาะด้วย

ถ้าเป็นคนที่บอกตั้งแต่แรกว่า “ฉันทำไม่ได้หรอก” จะคิดหรือค้นหา 
อย่างละเอียดถึงขนาดนั้นไหมครับ การเอ่ยคำพูดแง่ลบจะพันธนาการความ 
สามารถของตัวเอง นับเป็นพฤติกรรมที่น่าสะพรึงกลัวมากครับ
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“หัวหน้าตำหนิฉัน ไม่ให้ค่ากับความพยายามของฉันเลย”
“ระบบสังคมตอนนี้น่าแปลก พยายามแทบตายแต่เงินเดือนไม่ขึ้น”

คำพูดที่มักได้ยินบ่อย ๆ อย่างเช่น “ฉันตั้งใจทำงาน” หรือ “ฉันพยายาม 
อยู่” นั้นไม่ควรพูด

เดิมทีคำพูดอย่าง “ตั้งใจทำงาน” “พยายามอยู่” เป็นคำที่ใช้ 
ประเมินคนอื่น ไม่ใช่ตัวเอง ไม่ใช่คำพูดที่ประเมินตัวเองให้คนอื่นฟัง

ตัวอย่างเช่น ตัวเองโทร.เสนอขายวันละ 50 สาย แล้วบอกว่า “ฉัน 
พยายามอยู่” แต่พนักงานขายระดับท็อปของบริษัทอื่นอาจโทร.เสนอขาย 
วันละ 100 สายก็ได้

ถึงจะทำงานวันละ 12 ชั่วโมงแล้วรู้สึกไม่พอใจว่า “ตั้งใจทำงานขนาด 
นี้ยังได้ค่าแรงแค่ปีละสามล้านเยน ไม่แปลกไปหน่อยหรือ” ถ้าอยู่วงการอื่น 
คนที่ทำงานวันละ 16 ชั่วโมงอาจรู้สึกว่าคุณยังพยายามน้อยไปก็ได้

จริง  ๆ  แล้วที่คอนซัลติ้งฟอร์มซึ่งเป็นบริษัทที่ผมเคยทำงานก่อนหน้า  

คนที่ทิ้งไม่ได้ : ถูกคนรอบข้างมองว่าเรื่องมาก
	 สนใจแต่ตัวเอง

คนที่ทิ้งได้ : จะโฟกัสแต่ผลลัพธ์ สุดท้ายทุกคน
	 ก็จะเห็นความพยายามด้วย

02 ทิ้งการแสดงออกว่า “ฉันพยายามอยู่นะ”
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การทำงานวันละ 20 ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติ ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นเรื่อง 
ธรรมดา แตท่กุคนกท็ำงานกนัอยา่งเอาเปน็เอาตาย ไมเ่หน็มใีครบน่ไมพ่อใจ 
เลย

คนจีนหรือคนเกาหลีก็เหมือนกันครับ  โดยเฉพาะคนที่ทำงานเก่ง  
พวกเขาทำงานกันในแบบที่คนญี่ปุ่นจินตนาการไม่ถึง อย่างในญี่ปุ่นเอง  
เรารู้ว่าหากจะจองร้านกินดื่มวันอาทิตย์ ร้านที่เปิดส่วนใหญ่จะเป็นร้าน 
อาหารจีน เนื่องจากพวกเขาทำงานกันไม่มีวันหยุด

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า ถึงเราจะคิดว่าตัวเองพยายามแล้ว ในโลกนี้ 
ก็ยังมีคนที่พยายามหนักกว่าเราอีกมากจนน่าตกใจ คนที่ไม่รู้เรื่องนี้แล้ว 
มัวแต่บอกว่าตัวเองพยายามแล้ว จึงยิ่งดูเหมือนตัวตลก

  ในโลกธุรกิจ ผลลัพธ์คือทุกสิ่ง
คนเรามักตัดสินจากผลลัพธ์ ไม่ใช่กระบวนการ
ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นบรรเจิดขนาดไหน ถ้าไม่แสดงออกมาก็ไร้ประโยชน์  

ไม่ว่าจะเรียนมากแค่ไหน ถ้าใช้ตอบแทนสังคมหรือหารายได้ไม่ได้ ก็มีค่า 
เท่ากับไม่ได้เรียน

โดยเฉพาะเรื่องงาน เมื่อผลลัพธ์ออกมาดี กระบวนการทำงานถึงได้รับ 
การยอมรับ มีแค่วัยเรียนเท่านั้นที่จะมีคนให้ค่ากับความพยายามด้วย หาก 
มีใครบอกคุณว่า “เธอทำเต็มที่แล้วละ” หรือ  “คุณพยายามดีแล้ว” ทั้งที่ 
ไม่มีผลลัพธ์เป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนใหญ่มักเป็นเพียงแค่คำปลอบใจ

ตวัอยา่งเชน่ ถา้ลกูนอ้งหรอืรุน่นอ้งคณุบอกวา่ “ผมกพ็ยายามอยูน่ะครบั!  
แล้วทำไมถึงประเมินผมแย่อย่างนี้ล่ะครับ!” คุณจะรู้สึกอย่างไร

คุณน่าจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายว่า “ก็เข้าใจความรู้สึกนะ แต่แกน่ะ…”  
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“ที่บอกว่าพยายามนี่เทียบกับใครงั้นหรือ” “แล้วพยายามอะไรไปบ้าง”  
หรือ “แค่นี้เรียกว่าพยายามแล้วหรือ” ใช่ไหมครับ

คนที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจะไม่ให้คนอื่นประเมินให้ แต่วัดกัน 
ด้วยผลลัพธ์ การตัดสินกันด้วยผลลัพธ์ในแง่หนึ่งก็หมายถึงทั้งหมดขึ้นอยู่กับ 
ตัวเอง

ดังนั้นพวกเขาจะไม่พร่ำบ่น และจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า เมื่อไม่ได้ 
ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการก็ยอมรับและยึดเป็นบทเรียนสำหรับงานต่อไป เมื่อ 
ทำเช่นนั้น คนรอบข้างจะยอมรับว่าเป็นคนที่รับผิดชอบและไม่แก้ตัว ดังนั้น 
ขอให้เลิกรอให้คนอื่นประเมินความพยายาม แล้วทุ่มเทไปที่ผลลัพธ์ดีกว่า

  การให้คุณค่าต่อกระบวนการมีเพื่อขัดเกลาฝีมือเท่านั้น
แต่ผมไม่ได้หมายความว่า  “กระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ได้”  นะครับ  

การจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์โดยเลิกพูดว่า “ฉันพยายามแล้วนะ” ได้นั้น ก่อนอื่น 
ต้องคิดจากผลลัพธ์ย้อนกลับไปที่กระบวนการให้ได้ก่อน เช่น “อยากให้ 
ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ ดังนั้นต้องลงมือทำแบบนี้เพื่อให้เกิดผลดังกล่าว”  
หรือ “ถ้าสมมติว่าไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คิด แสดงว่าวิธีการผิด” 

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า “ต้องรวบรวมคนที่น่าจะเป็นลูกค้ามาให้ได้  
100 คน” คงไม่ได้คิดแค่ว่า “ผมลองติดต่อคนรู้จัก ลองนัดหมายทาง 
โทรศัพท์หรือเข้าไปเยี่ยมเยียนมาแล้ว แต่หาได้แค่ 10 คน แต่ผมพยายาม 
แล้วนะ อยากให้เข้าใจและยอมรับในความพยายามของผมด้วย” หรอกนะ 
ครับ

คณุตอ้งตัง้สมมตฐิานการทำงานวา่ “ถา้จะรวบรวมคนทีน่า่จะเปน็ลกูคา้ 
ให้ได ้ 100 คน ต้องทำอย่างไร” แล้วลงมือปฏิบัติและประเมินผล ถ้าหาคน 
ไดไ้มค่รบ ใหห้าเหตผุลและลองคดิวธิอีืน่ ลงมอืปฏบิตัิ และตรวจสอบวนไป
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เม่ือทำแบบน้ีวงจรการพิสูจน์สมมติฐานก็จะวนลูปต่อเน่ือง รวบรวม 
ไอเดียจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ขอความเห็น และทำ 
ทุกอย่างที่คิดได้ ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ จนคนรอบข้างแทบอยาก 
บอกว่า “ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้…” ถ้าทำขนาดนี้แล้วยังหาลูกค้า 
ไม่ได้จริง ๆ ค่อยยอมรับว่า “ขอโทษครับที่ความสามารถไม่ถึง”

เมื่อคนรอบข้างเห็นแบบนี้ เขาถึงยอมรับในความพยายามของคุณว่า  
“คุณทำขนาดนี้แล้ว ไม่ต้องคิดมากหรอก”



11โกะโด โทคิโอะ

เลิกพูดคำว่า “ยุ่ง” ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าครับ
คนทีบ่อกวา่ “ยุง่” สว่นใหญแ่ลว้มกัเปน็การอวดตวัดว้ยการแสดงใหค้นอืน่ 

เห็นว่า  “ฉันมีความสามารถ” เพื่อปกปิดความไม่มั่นใจตัวเอง ไม่อยากให้ 
คนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่มีผลงาน หรือไม่ก็อยากระบายความหงุดหงิดที่ตัวเอง 
ทำงานไม่เต็มที่

ทำไมถึงไม่มีใครเชื่อถือเวลามีคนแก้ตัวเรื่องงานล่าช้ากว่ากำหนดว่า  
“ขอโทษครับ ช่วงนี้ยุ่ง…” นั่นเพราะเป็นการแสดงออกที่คิดถึงแต่ตัวเองว่า  
“ฉันยุ่งแต่งานของตัวเองอยู่ งานคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่าง”

กล่าวคือ คำว่า  “ยุ่ง”  เป็นประโยคน่าละอายที่เผยให้เห็นว่าผู้พูด 
คดิถงึแตต่วัเอง รวมถงึความออ่นแอและความไมม่ัน่ใจทีซ่อ่นอยูใ่นนัน้

นอกจากนี้ หากจงใจพูดคำว่า  “ยุ่ง” บ่อย ๆ คุณจะรู้สึกร้อนรนกระวน- 
กระวายขึ้นมาจริง ๆ  อย่างน่าประหลาด คงเหมือนกับพอเข้าเดือนธันวาคม  
จะรู้สึกไม่สงบ แม้เรื่องที่ต้องทำจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ตาม

คนที่ทิ้งไม่ได้ : จะไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัว

คนที่ทิ้งได้ : การมองภาพรวมและความสามารถ
	 ในการจัดการเพิ่มขึ้น

03 ทิ้งคำว่า “ยุ่ง”
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เมื่อในใจร้อนรนเช่นนี้ คนเราจะไม่มีเวลามองสิ่งรอบกายหรือหยุดคิด 
จริงจัง

ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหา นั่นก็เพราะว่าคนเราจะไม่ได้สังเกตความ 
เปลี่ยนแปลงอื่นอีก

ตัวอย่างเช่น เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นภาพกว้างอย่าง 
ตลาดในวงการกำลังหดตัวลง บริษัทกำลังย่ำแย่ ไปจนถึงเรื่องปลีกย่อย  
เช่น คู่ค้ามีท่าทีเปลี่ยนไปเราจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นใหม่ หรือตอนนี้คน 
ที่บ้านไม่ค่อยมีความสุข เราต้องดูแลหน่อย ทั้งหมดนี้เราจะไม่ได้สังเกต 
เลยว่าชีวิตตัวเองมุ่งไปในทิศทางไหน

แนน่อนวา่บางครัง้กไ็มค่วรสนใจสิง่รอบขา้งและมุง่สมาธกิบัเรือ่งตรงหนา้  
แตถ่า้หากในใจรูส้กึยุง่แลว้ เราจะไมท่นัสงัเกต “สาร” ทีส่ภาพแวดลอ้มรอบตวั  
หรือคนรอบข้างสื่อออกมา

ดังนั้น คุณต้องลบคำว่า “ยุ่ง” ออกจากพจนานุกรมของตัวเอง วิธีง่าย ๆ  
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ แค่เลิกพูดคำว่ายุ่ง แล้วบอกตัวเองว่า “ยังว่าง”

วิธีการแบบนี้มีประโยชน์สองอย่าง อย่างแรกคือ ช่วยขจัดข้ออ้าง 
ของตัวเองว่า “ยุ่งจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่น” และช่วยให้เราคิดใหม่ว่า  
“ปริมาณงานเท่านี้จะทำให้ดีด้วยวิธีไหน” ซึ่งจะช่วยให้เราหาวิธีได้  
เช่น “เขียนรายการทั้งหมด แล้วลองกำหนดลำดับความสัมพันธ์ใหม่  
นี่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น และเพิ่มความ 
สามารถในการจัดการงานด้วย”

  เปิดพื้นที่ความคิดในสมอง
ประโยชนอ์กีอยา่งคอื ทำใหส้มองมพีืน้ทีว่า่งใหค้ดิมากขึน้ ตอ่ใหยุ้ง่จรงิ  

การบอกตัวเองว่า  “ไม่ยุ่ง” จะช่วยให้เราถอยออกจากสภาวะตื่นตระหนก 
ว่า “นั่นก็ต้องทำนี่ก็ต้องทำ” และสุขุมขึ้น
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วธินีีจ้ะชว่ยใหเ้ราปรบัเปลีย่นลำดบัความสำคญัไดด้ขีึน้ คราวนีน้อกจาก 
งานตรงหน้าแล้ว เราก็จะคิดทิศทางหรืองานในลำดับต่อ ๆ  ไปพร้อมกันได้  
ทำให้รู้สึกว่าเราควบคุมงาน ไม่ใช่งานควบคุมเรา

นอกจากผมจะมีสมาธิกับงานตรงหน้าแล้ว สมองผมยังคิดไปถึงงาน 
ในอนาคตอันใกล้ด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อคนรอบข้างว่ามีความมั่นใจ
ทั้งที่ดูอย่างไรก็รู้ว่ายุ่ง แต่ท่าทีที่ตอบด้วยสีหน้าสบาย  ๆ  ว่า “ไม่นะ  

ไม่มีปัญหาอะไร” แสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพขนาดไหน
ระหว่างคนที่ลุกลี้ลุกลนว่า “โอย ยุ่งๆๆ” กับคนที่ตอบด้วยสีหน้า 

ปกติว่า “งานนี้ให้ผมทำก็ได้ครับ” แน่นอนว่าฝ่ายหลังย่อมทำให้ผู้ฟัง 
รู้สึกว่า  “คนนี้เก่ง” เชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกว่าคนนี้พึ่งพาได้ ปรึกษา 
ได้ สุดท้ายก็ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหัวหน้าและลูกน้อง

  รู้ไหมครับว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยุ่งขนาดไหน
นับจนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2014 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เป็นคณะ 

กรรมการการประชุมทั้งหมด 79 ครั้ง (นับเฉพาะการประชุมที่ประกอบด้วย 
สมาชิกอันมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี : ที่มา 
เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี) แถมยังต้องไปเยือนต่างประเทศ พบผู้สื่อข่าว  
และหารือกับผู้มาเยือนจากต่างประเทศอีก นับว่ายุ่งน่าดู

ผมยกกำหนดการในหนึ่งวันของนายกรัฐมนตรีอาเบะมาเป็นตัวอย่าง 
นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วจะรู้สึกว่าทำไมเราว่างขนาดนี้นะ แม้จะ 
คิดว่าปริมาณงานที่ทำอยู่ตอนนี้เกินศักยภาพของตัวเองแล้ว แต่เมื่อเห็น 
กำหนดการต่อไปนี้ เราจะรู้ว่ายังมีเวลาเหลือให้ทำสิ่งอื่น ๆ อีกมาก
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  กำหนดการหนึ่งวันของนายกรัฐมนตรีอาเบะ

08 : 02 ออกจากบ้านที่โทมิกายะ โตเกียว

08 : 16 ถึงทำเนียบรัฐบาล

08 : 25 ประชุมคณะรัฐมนตรี

08 : 41 ประชุมเสร็จ

09 : 42 ออกจากทำเนียบรัฐบาล

10 : 19 ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลโยโกฮามาแกรนด์

		 ในเขตนิชิ เมืองโยโกฮามา

11 : 00 - 11 : 19 พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีไฮเลมาเรียม

		 แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 

11 : 25 - 11 : 41 พบปะหารือกับประธานาธิบดีแม็กกี ซอล 

		 แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล

11 : 54 - 12 : 14 พบปะหารือกับประธานาธิบดีเซอร์ลีฟ

		 แห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย

12 : 19 - 12 : 38 พบปะหารือกับประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด

		 แห่งสาธารณรัฐโซมาเลีย
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13 : 37 - 14 : 02 พบปะหารอืกบัประธานาธบิดซีลัวา กรี ์ มายารด์ติ

		 แห่งสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

14 : 08 - 14 : 31 พบปะหารือกับประธานาธิบดีจอห์น ดรามานี มาฮามา

		 แห่งสาธารณรัฐกานา

14 : 37 - 14 : 58 พบปะหารอืกบัประธานาธบิดอีารม์นัโด เอมลิโิอ กเูอบซูา่

		 แห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

15 : 06 ออกจากโรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนทลัโยโกฮามาแกรนด์

15 : 07 ถงึสถานทีจ่ดัการประชมุนานาชาตแิปซฟิโิกโ้ยโกฮามา

15 : 09 - 15 : 17 เข้าร่วม “การประชุมพิเศษของสาธารณรัฐ

		 โซมาเลีย” ที่จัดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

		 สหภาพแอฟริกากับรัฐบาลสองฝ่าย

		 ทั้งญี่ปุ่นและโซมาเลีย

15 : 18 ออกจากสถานที่ดังกล่าว

15 : 19 ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลโยโกฮามาแกรนด ์

15 : 20 ออกจากโรงแรม

15 : 23 ถึงโรงแรมโยโกฮามารอยัลปาร์ก 
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15 : 38 - 15 : 44 เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจผู้นำแอฟริกา 

		 โดยมูลนิธิอัลลิอันซ์ฟอรั่ม ณ ห้อง “ฟุโย” 

		 ที่โรงแรม พร้อมกล่าวคำทักทาย

15 : 46 ออกจากโรงแรม 

15 : 50 ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลโยโกฮามาแกรนด ์

16 : 01 - 16 : 26 พบปะหารือกับประธานาธิบดีอาลาซาน วาตารา

		 แห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

16 : 28 ออกจากโรงแรม

16 : 30 ถงึสถานทีจ่ดัการประชมุนานาชาตแิปซฟิโิกโ้ยโกฮามา

16 : 31- 16 : 35 เข้าร่วมงาน “แอฟริกันแฟร์ 2013” 

		 และกล่าวทักทาย

16 : 38 - 16 : 50 ดูงานแฟร์ร่วมกับคณะของยูจิ คุโรอิวะ

		 ผู้ว่าราชการจังหวัดคานางาวะ 

16 : 51 ออกจากงาน

16 : 52 ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลโยโกฮามาแกรนด ์
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17 : 04 - 17 : 20 พบปะหารือกับประธานาธิบดีแบลส กอมปาโอเร

		 แห่งประเทศบูร์กินาฟาโซ

17 : 29 -17 : 47 พบปะหารือกับประธานรัฐสภาเบนซาลาห์

		 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

18 : 35 ออกจากโรงแรม 

18 : 37 ถึงโรงแรมโยโกฮามารอยัลปาร์ก 

19 : 00 - 19 : 55 ร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดร่วมกันระหว่าง

		 นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา

		 กับนายกรัฐมนตรี ที่ห้อง “โฮโช” 

		 ในโรงแรมเดียวกัน

19 : 57 ออกจากโรงแรม 

19 : 59 ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลโยโกฮามาแกรนด ์

00 : 00 เข้าพักในโรงแรมดังกล่าว

(ของวันที่ 1 มิถุนายน)  ไม่มีกำหนดการพบแขกอีก
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“บริษัทเรานี่บ้าบอสิ้นดี”
“ประธานบริษัทไม่เคยเข้าใจอะไรเลย”
“ปวดหัวที่หัวหน้าไม่ได้เรื่อง”
“ทำไมหมอนั่นเป็นคนแบบนี้…”

เรามักได้ยินประโยคเหล่านี้ตามร้านเหล้าอยู่บ่อย  ๆ บางคนคงคิดว่า 
นาน ๆ ทีได้ระบายออกมาบ้างไม่เห็นเป็นอะไร แต่คนรอบตัวผมที่พูดแบบนี้ 
ไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยสักคน

ลองมาหาเหตุผลกันสักหน่อยนะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

1. เพราะเปน็การประจานตวัเองวา่ “ไมม่เีหตผุล” หรอื “ไมเ่หมาะกบั 
องค์กร”

คนที่แสดงความรู้สึกไม่พอใจเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า ส่วนใหญ่ 
มักไม่ทำต่อหน้า แต่จะพูดลับหลัง สาเหตุเพราะนอกจากจะไม่กล้าบอก 
อีกฝ่ายตรง  ๆ  แล้ว ยังไม่สามารถสื่อสารเรื่องที่ไม่พอใจ หรือเรื่องที่ต้อง 
ปรับปรุงให้อีกฝ่ายยอมรับได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

คนที่ทิ้งไม่ได้ : ความคิดสร้างสรรค์ถดถอย ไม่ก้าวหน้า

คนที่ทิ้งได้ : ควบคุมอารมณ์ตัวเองเก่งขึ้น

04 ทิ้งการนินทาคนอื่น
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ในเมื่อทำได้แค่บ่นเรื่องของอีกฝ่ายตามที่ตัวเองต้องการ แต่อธิบาย 
เหตุผลให้อีกฝ่ายยอมรับไม่ได้ จึงเป็นได้แค่การนินทา

ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้าสั่งงานแบบกำกวม จนรู้สึกไม่พอใจที่ต้อง 
แก้งานอยู่ เสมอ หากบอกไปเลยว่า “การแก้งานใหม่หลายครั้งทำให้ 
ขาดประสิทธิภาพ ผมอยากให้หัวหน้าช่วยอธิบายเป้าหมายของงานนี้ 
อย่างเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมครับ” ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก 

แน่นอนว่าก็มีคนบางประเภทที่  “พูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา” แต่สาเหตุ 
ส่วนใหญ่มาจากการใช้อารมณ์จนไม่อาจสนทนาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
มากกวา่ และหากไมพ่อใจจรงิ ๆ กน็า่จะเปลีย่นความไมพ่อใจนัน้เปน็ขอ้เสนอ 
ที่เป็นกลางและจับต้องได้

กล่าวคือ คนที่บ่นไม่พอใจผู้อื่นจะถูกมองว่าคิดไม่เป็นระบบและใช้แต ่
อารมณ์ คุณคิดว่าบริษัทต้องการคนแบบนี้หรือเปล่าครับ

2. เพราะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
การบ่นไม่พอใจผู้อื่นเป็นเพียง “วิธีแสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์รอบตัว  

การกระทำ และคำพูดของคนอื่น”
ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์หรืออีกฝ่ายเป็นไปตามที่เราต้องการ  

ตรงกันข้าม ความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์หรืออีกฝ่ายไม่เป็นไปตาม 
ที่ใจต้องการ ส่งผลให้รู้สึกว่า “หมอนั่นใช้ไม่ได้” หรือ “น่าเจ็บใจจริง”

สาเหตุที่ใส่อารมณ์กับคนอื่นโดยไม่เก็บความรู้สึกนั้นไว้เป็นเพราะคิดว่า  
“ฉันไม่ผิด จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน อีกฝ่ายต่างหากที่ผิด เขาต่างหากที่ควร 
ปรับปรุงตัวเอง”

คนแบบนี้จะยัดเยียดความคาดหวังของตัวเองให้ผู้อื่นฝ่ายเดียว  
โดยไม่ดูสถานะและมุมมองที่แตกต่างกันของอีกฝ่าย คาดหวังแค่จะให ้
อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง แต่ตัวเองไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลย แล้วจะไม่ 
เรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งได้อย่างไรล่ะครับ คนแบบนี้ย่อมไม่มีทาง 
ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง
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3. เพราะความแตกว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ
ถา้มใีครบอกวา่ “ประธานบรษิทัฉนับา้บอ” ลองแหยอ่กีฝา่ยวา่ “งัน้คน 

ที่ทำงานกับประธานบ้าบอก็คงบ้าบอยิ่งกว่าสินะ”
หนูตัวเล็ก  ๆ  ยังรู้จักหนีเมื่อเห็นว่าเรือใกล้จะจม แต่คนที่รู้ว่าประธาน 

บริษัทบ้าบอ หรือบริษัทไม่ได้เรื่อง แต่กลับยังทำงานอยู่ ก็คงคิดได้แค่นี้  
เราจึงเห็นบ่อย  ๆ  ว่ายิ่งเป็นคนที่บอกว่า “ฉันจะลาออก” ยิ่งไม่ยอมออก 
จริง ๆ สักที

ถ้าเป็นคนเก่งจริง เมื่อรู้สึกว่า  “ที่ทำงานนี้ช่วยให้ก้าวหน้าไม่ได้” เขา 
จะออกจากบริษัทอย่างเงียบ  ๆ  โดยไม่ต้องป่าวประกาศให้คนรอบข้างรู้  
คนรอบตัวถึงตกใจเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสก ๆ ว่า “หา? คนนั้นจะลาออก 
เหรอ!”

คนที่รู้สึกว่า  “ไม่ได้การ”  แล้วลาออกทันที กับคนที่มัวแต่พร่ำบ่น 
แต่ไม่ยอมไปไหน ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตัดสินใจ 
ที่แตกต่างกัน

4. เพราะคำพูดและการกระทำของตัวเองไร้เหตุผล
ไม่ว่ายุคไหน เหตุผลหลักของการเปลี่ยนงานก็คือ “ความสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่น”
ตัวอย่างไม่ดีที่พบได้บ่อยคือ ว่าร้ายหัวหน้า ประธาน ไม่ก็บริษัท  

จนไม่มีที่ยืนและต้องเปลี่ยนงาน

คำว่าร้ายเมื่อพูดไปแล้ว สุดท้ายก็จะถึงหูอีกฝ่าย
ตัวอย่างเช่น เมื่อแอบพูดว่าร้ายหัวหน้า คนที่ได้ฟังคำนั้นก็จะนำไปพูด 

กับคนอื่น แล้วหัวหน้าก็จะสังเกตว่ามีคนว่าร้ายตนอยู่
ถา้หวัหนา้ไดย้นิประโยคนัน้จากนาย ก กบันาย ข คงพอจบัตน้ชนปลาย 

ได้ว่า “นาย ค ที่สนิทกับสองคนนี้น่าจะเป็นคนพูดสินะ”
หัวหน้าก็มีความรู้สึก และคงไม่อยากช่วยเหลือพนักงานที่นินทาว่าร้าย 

ตน ถึงยิ้มให้ก็แค่แสร้งยิ้ม เรียกใช้ก็แค่ทำตามหน้าที่ สุดท้ายก็ค่อย  ๆ  
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เลิกเรียกหา
พนักงานเองที่นินทาก็จะรู้สึกได้ว่าหัวหน้าหรือประธานบริษัทมีท่าที 

เปลี่ยนไป จนทำงานไม่ราบรื่น และลำบากใจที่จะอยู่ต่อ 
เมื่อรู้สึกว่า “ทำงานบริษัทนี้ไม่สนุก” เราจะทำงานไม่เต็มความสามารถ  

สุดท้ายผลลัพธ์ก็ไม่ดี ทำให้จุดยืนในบริษัทยิ่งแย่ลง ในไม่ช้าระยะห่างกับ 
บริษัทก็มากขึ้นและเริ่มคิดเรื่องเปลี่ยนงาน

คนแบบนีไ้มว่า่จะไปทำงานทีไ่หนกอ็หีรอบเดมิ สดุทา้ยกต็อ้งเปลีย่นงาน 
ไปเรื่อย ๆ คำพูดไม่พอใจหรือคำนินทานั้นก็เหมือนการฆ่าตัวตายนั่นเอง

ปัญหาคือคนประเภทนี้ไม่ค่อยรู้ว่าคำพูดและการกระทำของตัวเอง 
ส่งผลร้ายขนาดไหน

5. เพราะเป็นการใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์
เหตุผลใหญ่สุดที่คนประสบความสำเร็จไม่ค่อยบ่นคือเกลียดการใช้เวลา 

อย่างเปล่าประโยชน์ เพราะถึงจะบ่นไม่พอใจ ก็ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
หากต้องทำงานร่วมกับคนที่มองโลกในแง่ลบ เราจะเสียเวลาไปกับ 

การฟังคำบ่นมากขึ้น คนที่มีความสามารถจึงมักพยายามออกห่างจากคน 
ชอบบ่น รอบข้างคนขี้บ่นจึงมีแต่คนประเภทเดียวกัน

อีกด้านหนึ่ง คำพูดก็ทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายอารมณ์ เพราะเมื่อ 
เราพูด สมองจะรับรู้เรื่องนั้นอีกครั้ง ทำให้ความรู้สึกไม่พอใจเพิ่มขึ้น และ 
ตกอยู่ในวังวนแห่งการว่าร้ายไปเรื่อย ๆ 

จะเห็นว่าการบ่นไม่พอใจหรือการนินทาว่าร้ายเป็นพฤติกรรมน่ากลัว 
ที่มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยังทำอยู่

  แล้วควรทำอย่างไร
การขจัดความรู้สึกไม่พอใจทันทีเป็นเรื่องยาก ทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่  

“นอตหลุด”  ทั้งนั้น ผมเองก็เป็น สิ่งสำคัญคือเราจะแก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้น 
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หลังจากนั้นได้อย่างไร

วิธีหนึ่งคือ คิดหาวิธีทำให้การมีส่วนได้ส่วนเสียกับคนหรือสถานการณ์ 
นั้นเบาบางลง

ตัวอย่างเช่น สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งถ่ายทอดรายการเกาหลีมาก 
เกินไปจนเริ่มมีเสียงต่อต้าน ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องดูก็จบเรื่อง เมื่อไม่ดู เขา 
จะฉายรายการแบบไหนเราก็ไม่เดือดร้อน จริงไหมครับ

อีกวิธีคือคิดว่ า  “ เราจะขจัดความรู้ สึกแบบนี้ ได้อย่ างไร”  
หมายความว่า ไม่ใช่ขอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง แต่ให้เปลี่ยนที่ 
ตัวเราเอง

ตัวอย่างเช่น ถ้ารู้สึกไม่พอใจว่า “ทำไมหมอนั่นไม่ติดต่อมาสักที!”  
เราก็ติดต่อไปว่า “เรื่องนั้นคืบหน้าถึงไหนแล้ว” 

การพยายามให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองคิดไม่ได้นั้นสร้างความหงุดหงิด 
เสยีเปลา่ ๆ ลองพยายามหาวธิแีกไ้ขซึง่ตวัเองทำได ้ จะชว่ยใหอ้ารมณเ์ยน็ลง
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คนที่มักแก้ตัวเวลาทำงานจะสูญเสียความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้าง

เรามักได้ยินบ่อยๆ เวลาหัวหน้าถามว่า “ใบเสนอราคาของบริษัท OOO  
มาหรือยัง เป็นไงบ้าง” แล้วลูกน้องตอบว่า “ฝ่ายโน้นยังไม่ได้ตอบกลับมา 
เลยครับ”

แตก่ารตอบแบบนีเ้หมอืนบอกกลาย ๆ วา่ “ทางโนน้ผดิ ไมใ่ชผ่ม” และ 
ย่อมถูกหัวหน้าตวาดว่า “งั้นก็รีบไปตามสิ!”

คำตอบควรเป็น “ขอโทษครับ ผมควรติดตามให้ถี่กว่านี้ เดี๋ยวจะโทร. 
ถามให้เขารีบส่ง ผมตรวจเอกสารเสร็จแล้วตอนบ่ายจะเข้าไปรายงานอีกที 
นะครับ” กล่าวคือ นอกจากขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังรายงานวิธีการ 
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

เมื่อเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าต้องทำอะไรต่อ หัวหน้าก็ไม่มีเหตุผลให้โกรธ 
อีก คงแค่บอกว่า “งั้นรีบจัดการละกัน”

คนที่เอาแต่แก้ตัวไม่ว่าเรื่องอะไร จะตั้งต้นมาจากความคิดว่า “ฉัน 
ไม่ผิด” “คนอื่นต่างหากที่ผิด”

คนที่ทิ้งไม่ได้ : ผู้คนหนีหาย

คนที่ทิ้งได้ : ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น

05 ทิ้งคำแก้ตัว
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คนแบบนี้จะปกป้องตัวเองก่อนว่า “จะให้เรื่องจบโดยไม่ต้องรับผิดชอบ 
ได้อย่างไร” หรือ “จะทำอย่างไรให้ตัวเองไม่โดนตำหนิ”

เวลาบริษัทหรือนักการเมืองคนไหนทำเรื่องเสื่อมเสียแล้วแก้ตัวเวลา 
ให้สัมภาษณ์นักข่าว สื่อและสังคมจึงมัก  “ประโคมข่าว”  เรียกร้องให้แสดง 
ความรับผิดชอบ

คนแบบนี้มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางว่า “การขอโทษก็เหมือน 
พ่ายแพ้ มันน่าเจ็บใจ” “ถ้าตัวเองต้องถูกตำหนิแล้วไม่ลากคนอื่นมา 
เอี่ยวด้วยคงไม่หาย” พวกเขาไม่เคยคิดว่า “ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา”  
หรือ “การแสดงความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่พึงกระทำ”

  ทำไมผู้บริหารบริษัทที่เคยล้มละลาย 
	 ถึงฟื้นกิจการขึ้นมาใหม่ได้

ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือน บริษัทเขาล้มละลายเพราะผลกระทบจากวิกฤต 
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ก่อนล้มละลาย ฐานะการเงินของบริษัทไม่สู้ดี ทำให้ชำระเงินไม่ได้  
ช่วงเวลาแบบนี้ไม่มีใครอยากอธิบายกับเจ้าหนี้หรือผู้ลงทุนเพราะมีแต่จะโดน 
จี้กลับมาว่า “เมื่อไหร่จะจ่าย” หรือ “มัวทำอะไรอยู่” คนส่วนใหญ่จึงหนีหน้า  
ทำให้เจ้าหนี้ยิ่งโกรธ

แต่เพื่อนคนนี้ไม่หนี มิหนำซ้ำ ทุกสัปดาห์เขายังไปรายงานสถานการณ ์
ให้เจ้าหนี้ทุกคนที่ยังค้างจ่ายถึงที่ ไม่ใช่แค่แจ้งทางเมล

สิง่ทีเ่ขาทำมาตลอดกอ่นบรษิทัจะลม้ละลายแลว้ถกูเลกิจา้ง ทำใหค้นอืน่ 
เกดิความรูส้กึในแงบ่วกวา่ “มแีตค่ณุทีม่ารายงานไมเ่คยขาด ยอดเยีย่มมาก”

หลังจากล้มละลาย ตอนที่เขาตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้คนที่เคย 
รบกวนในอดีตช่วยให้ข้อมูลเรื่องที่ดินและเรื่องกู้เงิน
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แมเ้ศรษฐกจิไมด่ ี แตก่ช็ว่ยใหเ้ขาเริม่ตน้ไดส้วยและเตบิโตเรว็จนมรีายได้ 
สูงถึงสามพันล้านเยนในปีที่ 3

แม้จะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้ตัวเองเสียประโยชน์ แต่การที่เขาไม่เคยแก้ตัว  
ยดือกแสดงความรบัผดิชอบโดยไมห่นหีนา้ไปไหน ทำใหเ้ขาไดร้บัความเชือ่ถอื 
ในที่สุด
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คนที่ทิ้งไม่ได้ : คนอื่นมองว่า “เป็นคนเรื่องเยอะ”
	 และดีแต่พูด

คนที่ทิ้งได้ : เป็นคนสำคัญในบริษัทที่เปลี่ยนแปลง
	 องค์กรได้

คนที่ยึดหลักการมักรักความถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเก่งและจริงจัง

ดังนั้นเวลาเกิดความขัดแย้งในองค์กร คนเหล่านี้มักทนไม่ค่อยได้ แต่ 
ทุกองค์กรย่อมมีความขัดแย้งและความไร้ประสิทธิภาพซ่อนอยู่ตรงจุดใด 
จุดหนึ่ง

การปล่อยเรื่องพวกนี้ไว้โดยไม่แก้ไขนั่นเพราะประเมินแล้วว่ายอมรับได ้ 
ไม่เสียหายรุนแรง ไม่ก็ปล่อยทิ้งไว้ยังง่ายกว่าทุ่มพลังส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหา  
หรือบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่ผู้ก่อตั้งสร้างไว้ และเมื่อเป็นสิ่งที่สั่งสมมานาน 
ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ทันที

ผมไม่ได้หมายความว่าให้มองข้ามเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย  
เรื่องไหนที่ส่งผลเสียชัดเจนต่อลูกค้าหรือบริษัทต้องได้รับการแก้ไขทันที   
แต่บริษัทส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบที่สูญเปล่าไม่มากก็น้อย

“บริษัทเราล้าสมัย”
“องค์กรที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นั้นผิดปกติ”

06 ทิ้งการอ้างหลักการพรํ่าเพรื่อ
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เรือ่งแคน่ีใ้คร  ๆกร็ู ้ แตก่ารพดูออกมากไ็มไ่ดช้ว่ยใหเ้รือ่งตา่ง  ๆดขีึน้  
บริษัทจึงมองว่าคนที่พูดทำนองนี้ดูน่าอึดอัดและ “เรื่องเยอะ”

  วิธีของคนที่คว้าโอกาส
ตรงกันข้าม คนที่คว้าโอกาสไว้ในมือจะยอมรับความขัดแย้งและความ 

ไม่สมเหตุสมผลในองค์กรได้ เพราะรู้ดีว่าการทะเลาะกับบริษัทเป็นเรื่อง 
เปล่าประโยชน์ และรู้ดีว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสภาพแวดล้อมเช่นนี้

เวลาคิดว่า  “ปัญหานี้ต้องแก้ไข” เขาจะพูดโดยคิดถึงคนรอบข้างและ 
มคีวามเปน็กลาง เชน่นำเสนอวา่ “ดเูหมอืนวธินีีท้ำใหเ้กดิปญัหา เปลีย่นมา 
ใช้วิธีนี้ดีไหมครับ”

ถ้าไม่มีใครเห็นด้วย เขาอาจเขียนรายงานเกี่ยวกับหลักฐาน วิธีการ  
และผลลัพธ์ส่งหัวหน้า หรือทดลองทำด้วยตัวเอง หลังจากพิสูจน์แล้วว่า 
ความคิดเห็นของตนถูกต้องก็นำไปเสนอบริษัทอีกครั้ง

ดังเช่นเรื่องบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของคนรู้จักผมต่อไปนี้
มีทีมขายหนึ่งที่ยอดขายไม่ดี บริษัทแจ้งว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ตามเป้าจะไม่ได้ 

โบนัส สมาชิกในทีมรู้สึกถึงวิกฤตนี้ จึงชวนกันสมัครคอร์สแพง ๆ เพื่อเรียนรู้ 
วิธีหาลูกค้า

วิธีการคือ พวกเขาจัดสัมมนาอบรมฟรี บันทึกวิดีโอการสัมมนานั้น  
และส่งเสริมการขายด้วยการเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนทางอีเมล เว็บไซต์  
และไดเร็กต์เมล ชมวิดีโอบันทึกการสัมมนา ให้คำปรึกษา และแจ้งข่าวสาร 
การสัมมนาไปยังอีเมลเหล่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื่องจากทำยอดได้ไม่ถึงเป้า การของบประมาณจากบริษัทจึงเป็นเรื่อง 
ยาก ทำให้พวกเขาต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและการอบรมนั้น 
กันเอง

ครึง่ปตีอ่มา ยอดขายของทมีเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดจนขึน้มาตดิอนัดบั 
สูงสุดของบริษัท อย่าว่าแต่โบนัสเลย พวกเขายังได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 
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อีกมาก
เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทย่อมนึกสงสัยถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึง 

สอบถามถึงสาเหตุเบื้องหลัง จนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น
บริษัทยกย่องการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก จึงรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาให้ทั้งหมด

แค่บอกว่า  “บริษัทต้องเปลี่ยนแปลง”  ใคร  ๆ  ก็พูดได้  แต่ถ้าพูด 
อย่างเดียว ก็เหมือนเป็น  “หัวโจกที่ดีแต่พูด” พอคนอื่นบอกว่า “งั้นก็มา 
ทำเองสิ” ก็ไม่ทำ ผู้ใหญ่ในบริษัทย่อมมองเรื่องแบบนี้ออก จึงไม่ส่งเสริม 
และไม่สนับสนุนคนเหล่านี้

ถ้าคิดว่า  “จำเป็นต้องวางระบบแบบนี้” ก็ลองเริ่มทำด้วยตัวเองก่อน  
แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการโน้มน้าวคนอื่น

ถ้าทำได้แบบนี้ ต่อให้เป็นบริษัทที่จ่ายโบนัสไม่ได้เหมือนตัวอย่างที่พูด 
ไปก่อนหน้านี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ หรือแม้แต่การจะเปลี่ยนองค์กรให้เป็นไป 
อย่างที่ต้องการก็ทำได้

เรื่องที่ควรทำอย่างแรก ไม่ใช่การบอกให้บริษัทปฏิวัติตัวเอง แต่ 
เราตอ้งปฏวิตัติวัเองกอ่น โดยลงมอืทำตามหลกัการเพือ่ใหเ้หน็ผลลพัธ์
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คนที่มักแก้ตัวเวลาทำงาน

จะสูญเสียความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้าง
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ความสัมพันธ์
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มีเรื่องตลกที่ผมมักเอ่ยถึงบ่อย ๆ ว่า

“เซ็นสัญญางานใหญ่ขนาดนี้ได้ ทุกคนคงตกใจน่าดูนะครับ รุ่นพี่!”
“ใช่ เรารีบกลับไปรายงานบริษัทกันเถอะ”

ยามาดะคุงที่อยู่ฝ่ายขายยินดีกับรุ่นพี่มิซึโนะก่อนจะกลับบริษัท

“ยามาดะซัง! ยินดีด้วย!”
“ยินดีด้วย ยามาดะคุง!”

ยังไม่ทันจะรายงาน ทุกคนก็ปรบมือต้อนรับ แม้แต่ผู้จัดการฝ่ายยังมา 
จับมือแสดงความยินดีกับยามาดะ ยามาดะคุงกุมมือนั้นไว้แล้วพูดขึ้น

“แหม ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ทั้งหมดรุ่นพี่มิซึโนะทำให้ ผมแค่ดูอยู ่
ข้าง ๆ เฉย ๆ”

คนที่ทิ้งไม่ได้ : ทำให้คนรอบข้างไม่พอใจ

คนที่ทิ้งได้ : ใคร ๆ ก็ “อยากทำงานด้วย”

07 ทิ้งนิสัยเอาดีเข้าตัวเอง
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ยามาดะคุงพูดเขิน ๆ ขณะทุกคนในที่นั้นยืนงง
ผู้จัดการฝ่ายหน้านิ่วคิ้วขมวด ก่อนจะยื่นมือไปหามิซึโนะ

“งั้นหรอกรึ…มิซึโนะคุง ยินดีด้วย ผมได้ยินว่าภรรยายามาดะเพิ่ง 
คลอดลูกนี่”

สิ่งที่ควรเรียนรู้จากเรื่องตลกนี้คือ ยามาดะตั้งใจจะยกคุณงามความดี 
ให้รุ่นพี่มิซึโนะ 

ใคร ๆ กอ็ยากใหค้นอืน่ชืน่ชมผลงานตวัเอง เซน็สญัญาใหมไ่ด้ ยอดขาย 
เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนได้ สานสัมพันธ์ให้คนอื่นได้…ถ้าตัวเองได้ทุ่มเทเพื่อเรื่อง 
เหล่านี้ คงอยากบอกคนอื่นว่า “เป็นผลงานตัวเอง”

แตท่นัททีีน่ำเสนอตวัเอง เปน็ไปไดท้ีค่นรอบขา้งจะมองวา่ “ไมใ่ช ่
แกทำคนเดียวสักหน่อย” “จะขโมยผลงานคนอื่นเหรอ” “ขอบคุณ 
เพื่อนร่วมงานคนอื่นไม่เป็นเหรอ” หรือ “หมอนี่น่าหมั่นไส้จริง”

เวลาได้ยินว่า “ทำได้ดีมาก นี่เป็นผลงานนายแท้  ๆ” ให้สะกดใจไว้  
ปล่อยวางจากคำเยินยอ และยกความดีความชอบให้คนรอบข้างดีกว่าว่า  
“ไม่หรอกครับ ผมทำได้ขนาดนี้ก็เพราะทุกคนต่างหาก ขอบคุณมากครับ”

นักขายทุ่มกำลังไปที่การขายได้เต็มที่ก็เพราะมีเจ้าหน้าที่ในบริษัทคอย 
สนับสนุน สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ก็เพราะมีหัวหน้าและ 
ลูกน้องคอยช่วย หรือทำงานขายได้ก็เพราะอยู่ภายใต้บริษัท อย่าลืมเรื่องที่ 
ดูเป็นเรื่องปกตินี้ และรู้จักขอบคุณคนรอบข้างด้วยนะครับ

หัวหน้าและลูกน้องต่างมองท่าทีของเราอยู่  คนที่ตำแหน่งสูงกว่า 
จะยอมรับว่า “คนนี้รู้จักใส่ใจคนรอบข้างและอ่อนน้อมถ่อมตน” ผู้ใต้บังคับ- 
บัญชาก็รู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับว่า  “เขายอมรับเรา” จนเกิดความรู้สึก 
เชื่อใจว่า “อยากทำงานกับคนนี้อีก”
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คนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจหลายคนคุยโตว่า “ฉันมีเพื่อนน้อย”
เพื่อนผมที่เป็นเจ้าของกิจการซึ่งสร้างยอดขายกว่าร้อยล้านเยนต่อปี 

บอกว่า “มีเพื่อนไม่กี่คนเอง” เจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ทำยอดขายได้มากกว่า 
ร้อยล้านก็เคยบอกว่า “นับจำนวนเพื่อนที่มีได้ด้วยมือข้างเดียว” ผู้ก่อตั้ง 
ร้านราเม็งที่มีหลายสาขาในญี่ปุ่นเคยเล่าด้วยท่าทีจริงจังในงานสัมมนาว่า  
“ผมไม่มีเพื่อน”

คนทั่วไปฟังแล้วคงทำใจเชื่อได้ยาก แต่ดูเหมือนว่าการมีความสัมพันธ์ 
กับคนไปทั่วไม่จำเป็นสำหรับการจะบรรลุเป้าหมาย

  เรื่องในอดีตหรือ “การเลียแผลใจให้กันและกัน” 
	 ไม่มีประโยชน์ใด ๆ

ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการรอบตัวผมส่วนใหญ่มักไม่สนิทกับเพื่อน 
สมัยเรียนด้วยเหตุผลว่า “เข้ากันไม่ได้”

เวลาคนทั่วไปเจอเพื่อนเก่า หัวข้อพูดคุยยอดนิยมมักเป็นเรื่องในอดีต  
แต่นักบริหารสนใจแค่ปัจจุบันกับอนาคต เพราะต่อให้พูดคุยเรื่องในอดีต 

คนที่ทิ้งไม่ได้ : ทำผลงานไม่ได้

คนที่ทิ้งได้ : ได้พบคนที่ช่วยให้ตัวเองเติบโต

08 ทิ้งคนที่ไม่จำเป็นในชีวิต
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แล้วรู้สึกโหยหาก็คงไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองโดยตรง แน่นอนว่าการมัวแต่ 
นึกถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ก็ไม่มีประโยชน์ใด ๆ เหมือนกัน

การสรา้งความสมัพนัธก์บัเพือ่นเกา่บา้งไมใ่ชเ่รือ่งเลวรา้ย แตถ่า้ถีเ่กนิไป  
จะเป็นการพูดเรื่องเก่าซ้ำ ๆ ทำให้เสียเวลาไปกับเรื่องไร้ประโยชน์

บางคนอาจมองว่าเพื่อนที่รับฟังเราได้คือสมบัติอันล้ำค่า แต่นั่น 
เป็นกรณีของคนที่จัดการหรือหาทางระบายอารมณ์ตัวเองไม่ได ้ หรือ 
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ต่างหาก

คนประเภทนี้ทนความเครียดและสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ค่อยได้ 
และไม่ค่อยภูมิใจในตัวเอง จึงอยากเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบให้คนอื่นบอก 
วา่ “เขา้ใจ” ชว่ยยนืยนัวา่ตวัเองไมผ่ดิ หรอืปลอบใจวา่ “นายไมเ่ปน็ไรหรอก”  
เพื่อความสบายใจของตัวเอง

แต่คนที่ต้องการสร้างผลงานนั้น ไม่ต้องการให้ใครมาฟังตัวเองบ่น  
เพราะถึงแม้จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เขาจะไม่บ่น แต่จะจัดลำดับความ 
สำคัญ และคิดว่า “แล้วจะทำอย่างไรต่อดี”

  การได้อยู่ลำพังเป็นต้นกำเนิดพลังสู่ความสำเร็จ
เหตุผลหนึ่งที่ “ผู้บริหารมักโดดเดี่ยว” เป็นเพราะส่วนใหญ่พวกเขา 

คิดและตัดสินใจเอง ความเข้มแข็งที่ต้องยืนอยู่อย่างลำพังนี้ เป็นการ 
ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและเป็นต้นกำเนิดพลังที่จะ 
พาตัวเองไปสู่ความสำเร็จโดยไม่สนว่าคนรอบข้างจะมองอย่างไร

ยิ่งเป็นประธานบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ยิ่งต้องมีเวลาครุ่นคิด  
สาเหตุที่บริษัทใหม่  ๆ  ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมักยวบง่าย ไม่ใช่ 
เพราะประธานบริษัทยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาอยู่ลำพังเพื่อครุ่นคิดหรอกหรือครับ

ตรงกันข้าม คนที่จัดการเองเพียงลำพังไม่ได้ จะทำอะไรก็ต้องมีคนอื่น 
อยู่ด้วย มักคล้อยตามคนอื่นง่ายและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำตัวแตกต่าง  
จนสร้างผลงานดี ๆ ไม่ได้
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  ไม่อยากเสียเวลามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่ช่วยให้
	 บรรลุเป้าหมาย

สิ่งที่ผมรู้สึกเวลาไปงานสังสรรค์กับเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยคือคนที่ 
ดูเหมือนอยู่โดดเดี่ยวจะมีความคิดชัดเจน ในขณะเดียวกัน คนที่เข้ากับ 
คนง่ายกลับให้ความรู้สึกว่ามีความคิดตื้นเขิน

แนล่ะการไดห้ารอืกบัผูอ้ืน่ชว่ยใหน้กึไอเดยีใหม่ ๆ กจ็รงิ แตค่นทีท่ำใหเ้รา 
ได้ไอเดียใหม่  ๆ  นั้นน่าจะเป็นคนที่เก่งกว่า เช่น หากคิดว่า  “ฉันอยากทำ 
กำไร” ก็ต้องมองหาสิ่งที่เชื่อมโยงกับการสร้างกำไร ถ้าคิดอยากประสบ 
ความสำเร็จ ต้องคิดว่า  “จะทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ” การได้ 
มีเวลาอยู่คนเดียวทำให้มีเวลาคิดเรื่องเหล่านี้ รู้จักตัวเอง และวางกลยุทธ์ 
ที่จะก้าวต่อไปได้

คนที่มีเป้าหมายจะประสบความสำเร็จกับบางสิ่งและทุ่มสมาธิไปกับ 
สิ่งนั้นจะไม่มีเวลาเกี่ยวพันกับคนอื่น 

นักเรียนที่เตรียมสอบเข้าอย่างเอาเป็นเอาตาย เจ้าของกิจการใหม่ที่ 
โทร.นัดลูกค้าอย่างกระตือรือร้น นักเขียนที่หลอมรวมตัวเองเข้ากับงานเขียน 
หรือการ์ตูน นักธุรกิจที่พยายามสรุปแผนของบริษัท ทุกคนลุยเพียงลำพัง  
ไม่มีเวลาให้คนอื่นเข้ามาแทรกกลาง ก็ชีวิตมันสั้นนี่ครับ
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บ้านข้าง  ๆ เปลี่ยนรถใหม่เป็นรถยุโรปราคาแพง ส่วนเรายังใช้รถญี่ปุ่น  
เพื่อนลูกได้ไปเที่ยวฮาวายช่วงวันหยุดปีใหม่ ส่วนเราได้แต่นั่งดูงานประชัน 
เพลงขาวแดง1ส่งท้ายปีอยู่บ้าน เพื่อนร่วมรุ่นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก 
แล้ว แต่เรายังเป็นแค่หัวหน้าทีม

บางคนมกัเปรยีบเทยีบกบัคนอืน่จนใจไมส่งบ บางคนกร็ูส้กึเหมอืนตวัเอง 
พ่ายแพ้ ทำอะไรไม่สุดทาง

“เราเองก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะได้โบนัสหรือซื้อรถหรู!” ถ้า 
เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมีไฟเช่นนี้ก็ถือเป็นข้อดี

แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่า  “เจ็บใจ” หรือ  “สมเพชตัวเอง”  ขอให้ 
ทิ้งนิสัยนี้ดีกว่า 

เพราะการมัวแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เราเสียเวลาไปกับความ 

 1งานประชันเพลงขาวแดง หรือ NHK Kouhaku Uta Gassen เป็นรายการประชันเพลงของ 
สถานีโทรทัศน์และวิทยุ NHK ที่จัดในวันสิ้นปี

คนที่ทิ้งไม่ได้ : ใช้พลังงานมากมายไปอย่าง
	 เปล่าประโยชน์

คนที่ทิ้งได้ : โฟกัสกับเรื่องที่ทำให้ตัวเอง
	 มีความสุขได้

09 ทิ้งการเปรียบเทียบกับคนอื่น
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รู้สึกอิจฉา หงุดหงิด ไม่สบอารมณ์ และหม่นหมองโดยเปล่าประโยชน์
เมื่อเป็นแบบนี้จะไม่มีแรงจูงใจทางบวก และเริ่มยอมรับสภาพปัจจุบัน 

ของตัวเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คอยฉุดรั้งให้เราก้าวต่อไปไม่ได้

  เป็นคนที่เคารพการตัดสินใจของตัวเองได้
ต้องทำอย่างไรถึงจะเลิก “สนใจแต่เรื่องคนอื่น” ได้
วิธีหนึ่งคือเคารพค่านิยมของตัวเองและเคารพการตัดสินใจที่มาจาก 

ค่านิยมนั้น ไม่ใช้มาตรฐานของคนอื่นมาตัดสินคุณค่าของเรา แต่ให้เรา 
ประเมินคุณค่านั้นด้วยมาตรฐานของเราเอง เช่น สมมติว่าเพื่อนบ้านจะซื้อ 
รถยุโรปหรู ก็ควรมีข้อสรุปในใจว่า “รถเป็นเพียงยานพาหนะไว้ใช้เดินทาง 
สำหรบัเรา ชว่งเวลาทีใ่ชก้แ็คเ่สารอ์าทติย ์ แทนทีจ่ะซือ้รถคนัใหญใ่หส้ิน้เปลอืง  
สู้ซื้อรถซีดานทั่วไปที่ประหยัดทั้งภาษีและน้ำมันจะสมเหตุสมผลกว่า”

เวลาเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันมีคฤหาสน์หลังใหญ่ ก็สรุปในใจว่า “บ้าน 
เป็นเพียงที่อยู่อาศัยสำหรับเรา แทนที่จะทุ่มเงินจำนวนมากไปกับการ 
สร้างบ้านจนไม่เหลือไปทำกิจกรรมอื่น สู้มีบ้านที่พอเหมาะกับตัวเอง แล้ว 
เอาเงินที่เหลือไปใช้ชีวิตให้สนุกดีกว่า”

เมื่อเลือกและตัดสินใจด้วยเหตุผลเช่นนี้ ความรู้สึกอิจฉาและน้อยเนื้อ- 
ต่ำใจจะลดลง

ถึงจะเป็นเหมือนการปลอบใจตัวเอง แต่นี่ไม่ใช่การหลอกความรู้สึก  
เพราะเป็นความคิดที่มีพื้นฐานอย่างสมเหตุสมผลว่า “ค่านิยมเราเป็นแบบนี้  
ดังนั้นการตัดสินใจภายใต้แนวคิดนี้จะทำให้เรามีความสุข”

เราจึงจำเป็นต้องมี “แก่น” หรือมาตรฐานความสุขของตัวเองว่า  
เรามีความสุขกับเรื่องอะไร หรือวางเป้าหมายไว้แบบไหน ยิ่งแก่นนั้น 
ชัดเจนเท่าไหร่ ก็จะข้ามพ้นเรื่องของคนอื่นได้ว่า  “คนนั้นมีค่านิยมที่ 
แตกตา่งกบัเรา” เชน่ หาก “ความกา้วหนา้” เปน็แกน่ของตวัเอง สิง่ใดทีไ่มม่ ี
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ประโยชน์ต่อความก้าวหน้า ก็ลดระดับความสำคัญลง หากแก่นของชีวิต 
คือการเป็นคนที่อ่อนเยาว์อยู่เสมอ สิ่งยั่วยวนที่ไม่เอื้อต่อความอ่อนเยาว์ 
ก็จะลดความสำคัญลง

  เมื่อตั้งแก่นของตัวเองว่า “อิสรภาพ”
	 เราจะไม่สนใจการกระทำและคำพูดของคนอื่น

เงื่อนไขความสำเร็จที่ผมตั้งเป้าไว้คือ “อิสรภาพ” ได้แก่ อิสรภาพทาง 
การเงิน อิสรภาพเรื่องเวลา อิสรภาพด้านจิตใจ อิสรภาพด้านปฏิสัมพันธ์  
และอิสรภาพเรื่องสถานที่

เมื่อคิดแบบนี้ แม้จะรู้สึกว่าส่วนสูงหรือหน้าตาด้อยกว่าคนอื่น แต่นั่น 
ก็ไม่เกี่ยวกับอิสรภาพที่เราต้องการ เช่น ถ้าอยากมีรถหรู เราก็ต้องคิดถึง 
เรื่องขับขี่และที่จอดรถ ซึ่งยิ่งทำให้ชีวิตยุ่งยาก การซื้อนาฬิกาหรู เสื้อผ้า 
แบรนด์เนม วุฒิการศึกษาหรือความฉลาดก็ไม่เกี่ยวกับการมีอิสรภาพ บ้าน 
ที่ใหญ่เกินไปนอกจากต้องทำความสะอาดมากแล้ว ยังขายต่อยากด้วย  
จึงไม่มีความหมาย หากแก่นความสุขของตัวเองชัดเจนเท่าไหร่ เราก็มีเรื่อง 
หวั่นไหวน้อยลงเท่านั้น

แต่อย่างเรื่องรายได้หรือเงินเก็บเกี่ยวข้องกับการสร้างอิสรภาพ อันนี้ 
ต้องใส่ใจหน่อย พอเห็นคนที่มองแบบเดียวกันและดูมีอิสรภาพมากกว่าเรา  
อันนี้ก็อาจรู้สึกอิจฉาขึ้นมา

เพียงแต่อย่าให้เป็นความรู้สึกในแง่ลบ แต่ต้องมาศึกษาดูว่า  “เขาทำ 
อย่างนั้นได้อย่างไร” จะเกิดเป็นผลบวกมากกว่า
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ความทะนงตัวมีทั้งประเภททะนงตัวต่อตนเองและ  “แสดง”  ต่อคนอื่น
ความทะนงตัวต่อตนเอง เช่น “ฉันไม่ยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้หรอก” หรือ  

“เรายังไหว” เป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำรง 
อยู่และเป็นเข็มทิศชี้นำพฤติกรรมของเรา

บางคนอาจคิดว่า “เสียหน้าเวลาโดนคนอายุอ่อนกว่าใช้” หรือ  “การ 
เอ่ยปากขอโทษก่อนเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรี” ความคิดแบบนี้นอกจากจะไม่เกิด 
ประโยชน์แล้ว ยังเป็น  “ความทะนงตัวที่แสดงต่อผู้อื่น” ซึ่งขัดขวางความ 
ก้าวหน้าด้วย

คนแบบนี้เวลาโดนคนอื่นล้อเลียน ดูถูก หรือวางท่าใส่ จะรู้สึกว่า  
“เสียศักดิ์ศรี” หรือ  “ยอมไม่ได้” เพราะพวกเขาสนใจแต่  “การอวดเบ่ง”  
ซึ่งเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการเปรียบเทียบกับคนอื่น

พอรู้ว่าอีกฝ่ายอายุน้อยกว่าก็วางท่าข่ม เช่น แสดงท่าทีเย่อหยิ่ง 
ต่อพนักงานในร้านอาหาร หรือโต้เถียงอย่างเอาเป็นเอาตายกับคนที่ค้าน 
ความเห็นของตน

คนที่  “ความสามารถไม่ถึง” หรือ  “ไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ” คือ 
คนที่ยึดติดกับความทะนงตัว และปล่อยให้คำพูดและท่าทีของคนอื่น 

คนที่ทิ้งไม่ได้ : สูญเสียโอกาสเติบโต

คนที่ทิ้งได้ : มีความรู้และคอนเน็กชั่นกว้างขวาง
	 และสามารถเติบโตได้ในช่วงสั้น ๆ 

10 ทิ้งนิสัยขี้ทะนงตัว
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ครอบงำความรู้สึกของตัวเอง

คนที่ทิ้งความทะนงตัวได้จะยอมรับคำสอนแม้อีกฝ่ายอายุน้อยกว่า  
เพราะเขาให้ความสำคัญกับการเติมเต็มความรู้ การสร้างคอนเน็กชั่น และ 
ความก้าวหน้าของตัวเอง

พวกเขารู้ว่าจำเป็นต้องทำให้อีกฝ่ายพึงพอใจ และมองว่า “ความนอบน้อม”  
เป็นเครื่องมือนำเสนอตัวเองที่ทำได้โดยไม่ต้องลงทุน การแสดงออกแบบนี้ 
ดูเผิน  ๆ  เหมือน “เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน” แต่ความจริงแล้วเป็นนักปฏิบัติ 
ทุกกระเบียดนิ้วที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าหน้าตา

แต่คนที่ละทิ้งศักดิ์ศรีไม่ได้จะเกลียดการถูก “ใช้” เป็นอย่างยิ่ง พวกเขา 
ไม่เคยคิดว่าการทำแบบนี้คือการ  “แสดงออก”  เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์  
ทำให้พลาดโอกาสที่จะเติบโต

  โศกนาฏกรรมของผู้ที่เลิกทะนงตัวไม่ได ้
ผลลัพธ์แบบสุดขั้วของคนที่เลิกทะนงตัวไม่ได้คือ “อดตาย” ซึ่งที่ญี่ปุ่น 

ไม่น่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้
เมื่อพวกเขารู้สึก  “อาย” หรือ  “ไม่อยากให้ใครมองว่าตัวเองตกต่ำ”  

จนไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ไม่กล้ายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ 
จากรัฐทั้งที่เป็นสิทธิของประชาชน ทำให้รักษาไม่ได้แม้แต่ชีวิตตัวเอง

คนที่ฆ่าตัวตายเพราะใช้หนี้ไม่ได้ก็ทำนองเดียวกันครับ พวกเขายอม 
จบชีวิตตัวเองโดยไม่ยื่นขอล้มละลายอันเป็นมาตรการสำหรับช่วยเหลือ 
ประชาชน

ความลำบากจากการล้มละลาย ได้แก่ กู้ยืมเงินไม่ได้ราว 7 ปี ใช้ 
บัตรเครดิตไม่ได้ ทำงานราชการบางประเภทไม่ได้  2 แต่ยังใช้ชีวิตปกติได้ 

 2 กรณีในไทยคือ ไม่สามารถทำนิติกรรมใด  ๆ  ได้ 3 ปี ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้  
ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้ และไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ เป็นต้น  – ผู้แปล
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โดยแทบไม่มีเรื่องอื่น  ๆ  เปลี่ยนแปลง แม้จะมีประกาศแจ้งในหน่วยงาน 
ราชการ ทว่าคนส่วนใหญ่ไม่อ่านกันอยู่แล้วจึงไม่ค่อยมีใครรู้

แต่เพราะพวกเขาทะนงตัวว่า “ล้มละลายเป็นเรื่องน่าอับอาย” หรือ  
“ถ้าคนรอบข้างรู้จะทำอย่างไร” จึงเลือกความตายแทนที่จะยื่นขอล้มละลาย 
ไงล่ะครับ

  กลยุทธ์สามอย่างเพื่อละทิ้งความทะนงตน
สรุปคือ ถ้ามั่นใจในตัวเองมากพอ จะช่วยให้เพิกเฉยคำพูดไร้น้ำใจ 

ของคนอื่นได้ แต่ถ้าไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้น การละทิ้งความทะนงตัว 
ก็เป็นเรื่องยาก ผมขอแนะนำสามวิธี ดังนี้

1. เลือกผลลัพธ์มากกว่าหน้าตา
2. อินทรีซ่อนเล็บ
3. คนธรรมดาไม่มีวันเข้าใจ

วิธีแรกก็ตรงตามตัวอักษร คือ ให้คิดว่า “ในสถานการณ์ตรงหน้านี้  
ควรวางตัวอย่างไรเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์” สะกดความรู้สึกที่ขัดขวาง 
การได้ประโยชน์นั้น และใช้ปัญญาหาทางออกให้ได้

ถ้าเกิดลำบากใจกับกรณีนี้ ให้ใช้วิธีที่ 2 กับ 3
วธิทีี ่ 2 คอื แนวคดิวางตวัเองใหต้ำ่ลงเพือ่ใหอ้กีฝา่ยประมาทวา่ “อยา่ง 

แกไม่ได้เห็นฝีมือจริง  ๆ  ของฉันหรอก” และอดทนรอเวลาแสดงฝีมือ วิธีนี้ 
ช่วยกระตุ้นความรู้สึกไม่อยากแพ้ได้

วิธีที่ 3 คือ วิธีคิดแบบ “มองจากข้างบนลงมา” แค่คิดว่า “คนธรรมดา 
อย่างแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความสำเร็จของฉัน ฉันจึงไม่สนใจ” หรือ  
“แกไม่เข้าใจคุณค่าของฉันหรอก ถ้าคนอย่างแกยังเข้าใจ การทำสิ่งนั้น 
คงไม่มีประโยชน์แล้ว” 
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เวลาเขียนคอลัมน์ลงอินเทอร์เน็ต หลายครั้งสิ่งที่ผมเขียนกลายเป็น 
ประเด็น “ดราม่า” แต่ผมยังทำตัวเฉยได้ก็เพราะแนวคิดข้อที่ 3

ผมมองว่า “ถ้าทะเลาะกับคนบ้า เราก็บ้าไปด้วย” จึงรู้สึกน่าอายถ้า 
โต้เถียงอีกฝ่าย สุดท้ายผมจึงไม่เสียเวลาไปกับ  “ดราม่า”  “เถียงกลับ”  
(ราดน้ำมันเข้ากองไฟ)  “ดราม่าหนักกว่าเดิม” จนสามารถเพิกเฉย 
กับเรื่องนั้นได้

ถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้า ผมจะถามไปเลยว่า “ถ้าพูดอย่างนั้น  
คุณหาเงินได้เท่าไหร่ครับ” ไม่เคยคิดจะถอยหรือลดความตั้งใจตัวเองเลย

อาจดเูหมอืนอวดดี แตว่ธินีีท้ำใหเ้กดิ “ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุเพือ่ตวัเอง”  
เวลารู้สึกว่า “โดนหยามศักดิ์ศรี!” ก็ลองวิธีนี้ดูสิครับ
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คนที่ทิ้งไม่ได้ : ต้องเดินตามหลังคนอื่นไปตลอด

คนที่ทิ้งได้ : สร้างคุณค่าที่คนทั่วไปนึกไม่ถึง

11 ทิ้ง “การเป็นคนดี”

คนส่วนใหญ่คงอยากเป็น “คนดี” ที่ทุกคนรัก ไม่บาดหมางกับใคร แต่ 
ในความเป็นจริง “คนดี” กลับยิ่งห่างไกลจากความสำเร็จ

สาเหตุที่ “คนดี” ไขว่คว้าความสำเร็จไม่ได้ นั่นเป็นเพราะพวกเขา 
กลัวที่จะขัดแย้งกับผู้อื่น ไม่ยืนกรานสิ่งที่ตนเชื่อ ไม่นำเสนอไอเดีย 
ที่แตกต่าง เมื่อมีใครค้านก็ยอมแพ้ทันที

ยิง่ความคดิ จดุยนื และขอ้เสนอนัน้เปน็สิง่ใหมแ่ละปฏวิตัวิงการเทา่ไหร ่ 
คนรอบข้างยิ่งต่อต้าน หรือยิ่งพยายามผลักดันเจตนารมณ์ของตัวเองเท่าไหร่  
คนรอบข้างยิ่งมองว่า “เจ้าหมอนี่ เป็นคนดื้อรั้น” แม้ไม่ต้องถึงขนาด 
ยกนักบริหารฝีมือดีอย่างยะนะอิ ทะดะชิ ผู้ก่อตั้งยูนิโคล่ หรือสตีฟ จ็อบส์ 
ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง แต่พวกเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่มักเกรี้ยวกราดในบริษัท  
พูดจาเอาแต่ใจ สั่งให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองต้องการ ถ้ามองอย่างเป็นกลาง 
คงเรียกว่า “คนดี” ไม่ได้ แต่ก็เพราะทำแบบนี้พวกเขาถึงประสบความสำเร็จ 
ใช่ไหมครับ
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นักบริหารที่ผมรู้จักมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่ทำงานกับคนดี  
เพราะคนพวกนี้ไม่ตัดสินใจ และไม่คิดจะรับผิดชอบเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น”

เมื่อเป็นคนตัดสินใจเอง ก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบจากการตัดสินใจ 
นั้น บางครั้งอาจถูกโต้ตอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แต่คนดีจะไม่รู้จัก 
เตรียมใจให้พร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี ้ จึงไม่ตัดสินใจ และพยายามหลีกเลี่ยง 
ความรับผิดชอบ

ลองนึกถึง  “คนดี”  ที่ไม่กล้าขัดแย้งกับคนอื่นสิครับ แล้วจะเห็นว่ามีแต่ 
คนที่เป็นบริวารหรือเป็นแค่ผู้ฟังเฉย ๆ 

  “คนดี” ถ้ามองจากคนอื่นคือคนที่ทำตัวดี
เราทุกคนมองสิ่งต่าง  ๆ  โดยเทียบกับเกณฑ์การตัดสินใจของตัวเอง  

ดังนั้นถ้าใช้เกณฑ์อย่างเป็นกลาง เส้นแบ่ง “คนดี” กับ “คนไม่ดี” ก็ไม่มีอยู่จริง
เกณฑ์การตัดสินของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามฝ่ายตรงข้าม เช่น  

ถ้าถูกหัวหน้าที่ปกติไม่ถูกกันอยู่แล้วดุด่า จะยิ่งไม่สบอารมณ์เป็นพิเศษ  
แต่ถ้าเป็นหัวหน้าที่เคารพรักดุด่าบ้าง จะรู้สึกว่า “เขาช่วยสอนเรา”

เกณฑ์ที่ว่านี้ก็คือ “เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองหรือไม่” ถ้าเป็นเรื่องที่ดีกับ 
ตัวเองก็ฉายภาพว่าเป็นคนดี แต่ถ้าเป็นเรื่องแย่ก็ให้ผลตรงข้าม

กล่าวคือ คนที่อยากให้คนอื่นมองตัวเองดี คือ คนที่  “ใช้ชีวิตตาม 
ความพอใจของคนอื่น” เป็นคนที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง

เลอืกจดุยนืคนอืน่กอ่นจดุยนืตวัเอง เลอืกทางเดนิชวีติคนอืน่กอ่นทางเดนิ 
ของตัวเอง คนแบบนี้จะใช้ชีวิตที่ต้องเดินตามหลังคนอื่นไปตลอด

 คนที่จะเปลี่ยนแปลงยุคสมัยคือ
	 “คนที่ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงกันได้”

ผมมองว่าควรใช้ชีวิตแบบ “คนแปลก” มากกว่า “คนดี”
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คนแปลกในที่นี้คือคนที่มีเซ็นเซอร์พิเศษต่อเรื่องต่าง ๆ แม้จะมองเรื่อง 
เดียวกัน แต่เขาจะเห็นอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่น และผลลัพธ์คือเป็นคนที่  
“ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงได้”

ดาราทีต่ดิอนัดบัตน้ ๆ ทีม่คีนชืน่ชอบ กอ็าจตดิอนัดบัตน้ ๆ ทีค่นเกลยีดได ้ 
ในเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ สินค้าที่ขายดีก็มีคนเขียนรีวิวหลากหลายทั้งชอบ 
และไม่ชอบ

การแสดงออกที่สะกิดใจคนได้ย่อมต้องมีความเห็นที่แตกต่างปะปน 
มาด้วย กล่าวคือ “คนที่ทำให้เกิดการถกเถียงได้”  คือคนที่แสดงออกถึง 
คุณค่าซึ่งสามารถสะกิดใจผู้อื่นได้

แม้จะเจอเสียงตอบรับในแง่ลบ ทว่านั่นก็มีแต่คนพิเศษเท่านั้นที่  
“โดน” ดังนั้นไม่ใช่เรื่องต้องกลัว แต่ควรยินดีด้วยซ้ำ ตรงกันข้าม  
การพยายามทำใหท้กุคนชืน่ชอบ กลบัเปน็ไปไดว้า่สิง่นัน้จะไมห่ลงเหลอื 
อยูใ่นใจใครเลย พดูอกีอยา่งคอื การเปน็ “คนด”ี กลบักลายเปน็ผลเสยี

  เป็นคนที่ “คะแนนความเพี้ยน” สูง
คนที่ยึดติดกับ “คะแนนมาตรฐาน หรือ Standard Score” เป็นคนที่ 

คิดใช้ชีวิตด้วยสายตาแบบการให้คะแนนตามโรงเรียน การจะสร้างความ 
เข้มแข็งเพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคมผู้ใหญ่ ต้องเพิ่ม  “คะแนนความเพี้ยน”  
คำถามคือ จะเป็นคนที่มีคะแนนความเพี้ยนสูงได้อย่างไร

วธิฝีกึฝนอยา่งหนึง่คอื การคดิในทางตรงขา้มกบัคา่นยิมของคนสว่นใหญ ่ 
อีกวิธีหนึ่งคือการตั้งข้อสังเกตกับเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องทั่วไปอยู่เสมอ

คนอื่นบอกว่า  “ถูกต้อง” ให้มองว่า  “ไม่ถูกต้อง” คนอื่นบอกว่า  “ผิด”  
ให้ลองคิดดูว่า “ไม่สิ บางแง่มุมมันก็ถูกไม่ใช่หรือ” สรุปแบบนั้นก่อนแล้ว 
ค่อยคิดหาเหตุผล เพียงแค่คิด แม้อาจจะดูเหมือนจระเข้ขวางคลองไปบ้าง 
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แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหาย มันเป็นการฝึกสมอง เช่น ในปฏิทินสำหรับดูฤกษ์ 
จะมีวันฤกษ์ดี วันอัปมงคล แม้ประเทศจีนซึ่งเป็นต้นกำเนิดจะเลิกใช้ 
ไปนานแล้ว แต่เหตุผลที่คนญี่ปุ่นยังคงเชื่อและใช้ในการประกอบพิธีอยู่ 
คืออะไร ถ้าเช่นนั้นวันอัปมงคลจะใช้ประกอบพิธีแต่งงานก็ได้หรือเปล่า

แม้จะไปเรียนพิเศษจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว แต่ในความเป็น 
จริงที่ยังหางานทำไม่ได้คืออะไร ถ้าเช่นนั้นไม่ควรเลือกเส้นทางนี้แต่แรก  
พอจบมัธยมต้นแล้วควรออกมาเป็นผู้ประกอบการดีกว่าหรือเปล่า…

ลองคิดตรงข้ามกับสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติดู ผมคิดว่า 
กระบวนการคดิหาคำตอบจะทำใหเ้กดินวตักรรม คณุคา่ มมุมอง และ 
หลักคิดที่คนทั่วไปมองไม่เห็น

  เตรียมคำพูดไว้โต้กลับคนไร้มารยาท
จุดอ่อนอีกอย่างของ “คนดี” คือทะเลาะกับใครไม่เป็น ใช้คำว่าทะเลาะ 

ไม่ได้หมายความว่าใช้กำลัง แต่หมายถึง  “การทะเลาะแบบผู้ใหญ่”  ที่ต้อง 
มีการโต้เถียง โต้แย้ง

แม้อีกฝ่ายจะพูดเสียมารยาทก็โต้ตอบไม่เป็น ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ 
ในใจ ทุกครั้งที่คิดถึงความอัดอั้นนั้นก็เสียใจหรือโกรธ เกิดเป็นความเครียด 
ขึ้นมามากมาย

ไม่ว่าจะในสังคมแบบไหนล้วนมีคนไร้มารยาทที่ทำให้คุณโกรธอยู่ 
จำนวนหนึ่งเสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเสียสละตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ 
กับคนเหล่านั้นไว้ เพราะความเป็นไปได้ที่พวกเข้าจะอุทิศตัวเองเพื่อความ 
สำเร็จของคุณแทบจะเป็นศูนย์

ดังนั้นแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะห่างเหินหรือเกิดระยะห่าง ไม่ต้องคิดว่า 
อีกฝ่ายจะมองอย่างไร การหลีกหนีความไร้มารยาทของอีกฝ่ายจะทำให้เรา 
ใช้ชีวิตได้อย่างรื่นรมย์กว่า

เพือ่การนี ้ เตรยีมคำพดูตอบโตค้นไรม้ารยาทไวด้กีวา่ครบั จู ่ๆ ตอกกลบั 
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ปุ๊บปั๊บอาจจะยาก ดังนั้นให้จำลองสถานการณ์เอาไว้ก่อน

หากหัวหน้าพูดว่า “ทำอะไรของแก! ให้ตายสิไม่ได้เรื่องเลย”
สำหรับคนอ่อนไหว ถ้าเจอคำพูดหยาบคายแบบนี้บ่อยเข้าคงไม่พ้น 

เปน็โรคซมึเศรา้ เราไมจ่ำเปน็ตอ้งพงัทัง้รา่งกายและจติใจเพราะหวัหนา้บา้บอ 
แบบนี้ ดังนั้น คุณอาจจะเตรียมคำพูดตอบโต้เอาไว้ล่วงหน้า

คุณ : “ผลลัพธ์สำหรับเรื่องนี้ผมมีส่วนรับผิดชอบครับ แต่คำพูด 
เสียมารยาทแบบนี้ผมขอได้ไหมครับ”

หัวหน้า : “ก็เพราะแกทำงานไม่ได้เรื่องไม่ใช่รึไง!”
คุณ : “ทำงานได้กับการใช้คำพูดเป็นคนละเรื่องกันนะครับ ถึงผม 

ทำงานไม่ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดไม่สุภาพใส่ได้ 
นะครับ”

หัวหน้า : “ถ้าแกทำงานดีแต่แรก ฉันคงไม่ต้องพูดแบบนี้ไง!”
คุณ : “ในบริษัทมีความสัมพันธ์หัวหน้ากับลูกน้องอยู่ แต่ในฐานะ  

มนุษย์เราเท่าเทียมกันครับ ผมถึงแค่อยากบอกว่าใช้คำพูด  
ใหม่ดีกว่า”

เป็นไงครับ คนส่วนใหญ่ฟังแล้วคงรู้สึก “ไม่ไหวมั้ง” แน่เลย
แต่คนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดก็คงทำแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกัน การ 

จัดการกับคนไร้มารยาทแบบนี้ ก็คิดเสียว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อบริษัทอย่าง 
หนึ่งก็ได้
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คนที่ทิ้งไม่ได้ : สุดท้ายก็สร้างคอนเน็กชั่นไม่ได้

คนที่ทิ้งได้ : มีคอนเน็กชั่นดี ๆ เข้ามาหาเอง

12 ทิ้งการพยายามสร้างคอนเน็กชั่น
แล้วหันมาโฟกัสที่การสร้างผลงานแทน

คงไม่ต้องบอกว่าคอนเน็กชั่นสำคัญขนาดไหน เพราะไม่ว่าจะเรื่อง 
งานหรือโอกาสในชีวิต ส่วนใหญ่ก็ได้รับมาจากคนรู้จัก หรือเวลามีเรื่อง 
เดือดร้อน ก็ดีกว่าถ้าจะมีคนยื่นมือมาช่วย เพราะเหตุนี้กระมัง ปัจจุบัน 
จึงมีหนังสือเกี่ยวกับการสร้างคอนเน็กชั่นล้นแผง และมีการจัดงานสมาคม 
กับคนต่างสาขาอาชีพให้เห็นทุกวัน

แต่ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินและเวลาไปกับการสร้างคอนเน็กชั่น 
ขนาดนั้น

สมัยผมเริ่มกิจการใหม่  ๆ ผมพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น 
ด้วยเหตุผลว่าคนนั้นเป็นนักเขียนชื่อดังบ้าง คนนั้นมีกิจการใหญ่โตบ้าง

แต่สุดท้ายก็ไม่ได้คุยกันต่อเนื่อง ต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นประโยชน์  
สุดท้ายก็ค่อย ๆ ห่างหายกันไป

ต่อมาหลังจากพยายามลงแรงกับกิจการอสังหาริมทรัพย์จนยอดขาย 
เพิ่มขึ้นและบริหารจนติดลมบน ก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 
ติดต่อเข้ามามากขึ้น หรือพอผมส่งสัญญาณว่าจะไปลงทุนยังต่างประเทศ  
คู่ค้าหรือคนรู้จักก็แนะนำมืออาชีพด้านการลงทุนต่างประเทศให ้ พอทำงาน 
หนังสือ คนรู้จักที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ก็เพิ่มขึ้น
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จากประสบการณ์ส่วนตัวนี้ ทำให้ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราทำงาน 
ที่อยู่ตรงหน้าเต็มกำลัง ข้อมูลหรือคนที่ต้องการจะเข้ามาหาเอง

ตรงกันข้าม การทำธุรกิจแบบครึ่งๆ กลางๆ จะไม่มีใครชวนหรือ 
แนะนำอะไร ผมคิดว่าเป็นเพราะเราไม่มีผลงานอะไรพอที่จะสร้าง 
ปรากฏการณ์ในสาขานั้นได้

คนรู้จักผมซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่สร้างยอดขายกว่าร้อยล้านเยนต่อปี 
บอกว่า “ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเที่ยวหาคอนเน็กชั่น” ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่พร้อมทุกอย่างตั้งแต่แรก ก็แค่ช่วงที่กิจการกำลังไปได้ดี  
เขาก็เป็นที่จับตามองในวงการมากขึ้น จนคนรอบข้างเข้าหาและร่วมมือด้วย  
เมื่อรู้สึกว่าความรู้ที่เขามี รายชื่อลูกค้าที่เขารู้จัก และคู่ค้าของเขาน่าสนใจ  
ผู้คนจึงเข้ามาหาเขามากขึ้น

แน่นอนบางคนอาจจะมองว่าแบบนี้ไม่เรียกว่า  “คอนเน็กชั่น” แต่มัน 
ก็เหมือนกับที่บางคนได้รับโอกาส หรือรู้จักกันจากการเป็นอาสาสมัครใช่ไหม 
ล่ะครับ

เพราะการรูจ้กักนัไวก้ม็ปีระโยชนก์บัอกีฝา่ยเหมอืนกนั เขาถงึลงแรงและ 
ใช้เวลาเพื่อช่วยเหลือหรือสร้างโอกาสให้คุณ

กล่าวคือ การที่สร้างคอนเน็กชั่นไม่ได ้ ไม่ใช่เพราะไม่พยายามหา 
คอนเน็กชั่น แต่เป็นเพราะยังไม่ได้แสดงผลงานจนคนอื่นรู้สึกว่า  
“อยากรู้จักคนนี้” เพราะถึงจะรู้จักไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นรูปธรรม 
อยู่ดี

  เริ่มจากสิ่งที่ทำให้คนอื่นได้ก่อน
ถ้าอยากมีคอนเน็กชั่น อันดับแรกให้สร้างผลงานก่อน ในช่วงที่ยังไม่ม ี

ผลงาน เวลามเีรือ่งเดอืดรอ้นกไ็มใ่ชเ่ทีย่วรอ้งขอความชว่ยเหลอืจากใครงา่ย ๆ  
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ตรงกันข้าม เวลามีเรื่องเดือดร้อนนี่ละ ยิ่งต้องทุ่มเทกับงานให้มากขึ้น  
พยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก หรือช่วงเวลาที่ทำกำไรได้ ก็ให้สั่ง 
ออร์เดอร์จากคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ และทำงานที่รับมาอย่างเต็มกำลัง  
หากเป็นมนุษย์เงินเดือน ให้ช่วยเหลืองานคนอื่น ยกความดีให้ผู้อื่น

การที่มีใครคบกับคุณ หมายถึงเขาต้องลงทุนเวลากับคุณ คงน้อยคนที ่
จะว่างถึงขนาดเสียเวลาไปกับคนที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรกลับมาให้ ยิ่งถ้า 
อกีฝา่ยเปน็ระดบัหวัแถวของวงการ เขาคงยิง่จดัลำดบัความสำคญัวา่ตอ้งคบ 
กับใครบ้าง

ถ้าไม่ทำงานจริงจังก็จะไม่รู้ข้อมูลลึก  ๆ  ในวงการ ไม่มีโนฮาวระดับที่ 
ทำให้ร้องว้าว ถ้าทำได้แค่นี้ สำหรับคนที่จะมารู้จักด้วยคงเป็นเรื่องเสียเวลา 
เปล่า 

“การมีอัธยาศัยดี” ของแบบนี้หาที่ไหนก็ได้ ไม่มีเหตุผลอะไรต้องเอา 
เวลามาอยู่กับคนอัธยาศัยดีขนาดนั้น

สรุปคือ คนที่ไม่ได้ทำอะไรจริงจัง ไม่มีผลงานอะไรชัดเจน ถึงแม้จะ 
เข้าร่วมงานสังคมขนาดไหน เจอคนมากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถสร้าง 
คอนเน็กชั่นได้อยู่ดี

  เลิกสนใจเรื่องการสร้างคอนเน็กชั่น
	 หันมาโฟกัสที่ผลงานแทน

ดังนั้นหากต้องการสร้างคอนเน็กชั่น ให้ละทิ้ง  “การสร้างคอนเน็กชั่น”  
ก่อน หันมาสนใจงานตรงหน้า แล้วสร้างผลงานนั้นให้ปรากฏออกมา

สำหรับมนุษย์เงินเดือน ก่อนอื่นให้สร้างความสัมพันธ์ในบริษัท ไม่ใช่ 
ภายนอกบริษัท

เช่น ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายออกแบบกับ 
ฝ่ายผลิต หรือบริษัทแม่กับหน้าร้าน หากความสัมพันธ์ไม่ดี ไม่น่าจะทำให้ 
งานออกมาดีได้ แต่หากมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้บางเรื่อง 
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อาจจะเกินกำลังไปบ้าง แต่อีกฝ่ายคงรับได้ง่ายกว่าว่า “ช่วยไม่ได้นะ ใน 
เมื่อเธอขอร้องมา ครั้งนี้ฉันช่วยไปก่อนละกัน”

ถ้าผู้บังคับบัญชาสายตรงไม่ให้การสนับสนุน การจะดันโครงการของ 
ตัวเองหรือร้องขออะไรคงยากขึ้น ทำให้แสดงผลงานไม่ได้ แต่หากหัวหน้า 
ไว้วางใจบอกว่า “เธอจัดการได้เลย” ก็คงมีอิสระในการทำงานมากขึ้น

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในบริษัท แล้วสิ่งนั้นจะเชื่อมโยง 
ให้ทำงานง่ายขึ้น และเกี่ยวพันกับความสำเร็จ เมื่อสร้างผลงานได้ 
ต่อเนื่อง ถึงแม้ไม่ได้อวยตัวเอง แต่ชื่อเสียงก็จะค่อยๆ  เป็นที่รู้จัก 
ไปถึงนอกบริษัท ในวงการเดียวกันก็จะรู้ว่า “ได้ยินว่าคนที่ชื่อ XXX  
ของบริษัทนั้นเก่งเอาเรื่องเลย” และจะรู้ไปถึงนอกวงการ และไปถึง 
หูสื่อต่างๆ ถึงตอนนั้นจะมีคนมากหน้าหลายตาติดต่อเข้ามา และ 
แวดวงคนรู้จักก็จะกว้างขึ้น

กลา่วคอื การทุม่เทสรา้งคอนเนก็ชัน่มแีตจ่ะทำใหเ้ราหา่งจากงานสำคญั 
จริง ๆ ที่อยู่ตรงหน้า
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คนที่ทิ้งไม่ได้ : ได้แต่เก็บความโกรธและผิดหวังไว้กับตัว

คนที่ทิ้งได้ : เครียดเรื่องคนน้อยลง

13 ทิ้งความคาดหวังให้อีกฝ่ายตอบแทนกลับ

สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราโกรธหรือรู้สึกไม่พอใจคือ “ความ 
คาดหวังให้อีกฝ่ายตอบแทนกลับ”

ยิ่งรู้สึกมากเท่าไหร่ว่า “ฉันมีบุญคุณกับเขาขนาดไหน” ยิ่งรู้สึกผิดหวัง 
เมื่อไม่ได้รับการตอบแทน

  หงุดหงิดเพราะพยายามทำให้อีกฝ่ายเป็นอย่างที่เราต้องการ
เพราะคาดหวังว่า “เราทักก่อนแล้ว อีกฝ่ายก็ควรทักตอบด้วย” เมื่อ 

ไม่ได้อย่างที่หวังก็โกรธ หรือพอดูแลต่าง  ๆ  นานา และหวังว่าอีกฝ่ายคง 
ตอบแทนบุญคุณสักวัน แต่พอไม่ได้อย่างที่หวังก็โกรธว่า “เราดูแลขนาดนี้ 
แล้ว แต่หมอนั่นกลับไม่มีมารยาทเลย”

แต่คนอื่นก็คือคนอื่น เขาไม่อาจทำตามใจเราได้ตลอดเวลา เผลอ  ๆ  
เขาจะปฏิเสธมากกว่าทำตามด้วยซ้ำ

เวลาพ่อแม่คาดหวังกับลูกก็เหมือนกัน
เมื่อพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ ซื้อข้าวของต่าง ๆ ให้  
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มอบโอกาสทางการศกึษา พาไปเทีย่วเลน่ แนะนำสัง่สอนเพราะหวงัวา่จะให ้
ลูกมีทัศนคติตรงกับตัวเอง ดังนั้น เวลาลูกเกเร ต่อต้าน ทำสิ่งตรงข้ามกับ 
ที่คาดหวัง พ่อแม่จึงไม่พอใจ

แต่ลูกก็เป็นคนอื่นที่มีนิสัย เอกลักษณ์ วิธีคิด และชีวิตของตัวเอง  
จึงเป็นธรรมดาที่จะแตกต่างกับสิ่งที่พ่อแม่คาดหวัง

  คิดว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดก็ “เพื่อตัวเอง” แล้วจะดีขึ้น
ดังนั้น เวลาทำสิ่งใดให้คนอื่น อย่าคาดหวังการตอบแทน คิดว่าทำ 

เพราะสนุก มีความสุข หรือเป็นประโยชน์กับตัวเองก็พอ 
เราไม่ได้ทักทายคนอื่นเพื่อให้พวกเขาพอใจ แต่เพื่อกระตุ้นความแจ่มใส 

ให้ตัวเอง เราไม่ได้ฝึกลูกน้องเพื่อประโยชน์ของพวกเขา แต่เพื่อให้ตัวเอง 
ทำงานง่ายขึ้น เราไม่ได้เป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนอ่อนแอ แต่เพื่อ 
เติมเต็มความรู้สึกเสียสละ เราไม่ได้เลี้ยงลูกเพราะคาดหวังให้เขาดูแลเรา 
ตอนแก่ แต่เพราะตัวเองสนุกกับการเลี้ยงต่างหาก

ถา้ไมรู่ส้กึสกันดิวา่ “เพือ่ตวัเอง” กไ็มต่อ้งทำ ไมต่อ้งอาสา ไมต่อ้ง 
ทุ่มเท ไม่ต้องให้ยืมเงิน

การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ไม่ดี แต่ถ้าเราละทิ้งความรู้สึก 
ตอ้งการสิง่ตอบแทนได ้ ทกุสิง่ทีเ่ราทำจะเปน็การเตมิเตม็จติใจตวัเอง ไมส่นใจ 
ปฏิกิริยาของอีกฝ่าย และรู้สึกสงบได้ เช่น ภาษีบ้านเกิดที่นิยมขึ้นมา 
ในปี  2014 นั้น ไม่ใช่เพราะเป็นการทำเพื่อท้องถิ่นหรือบ้านเกิดเพียง 
อย่างเดียว แต่เป็นการทำเพื่อตัวเองด้วย นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
อย่างผักหรือข้าว และเงินส่วนที่เกินจาก 2,000 เยนยังกลับไปเป็นภาษี 
ท้องถิ่นแล้ว (จำนวนเงินสูงสุดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน) องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยังได้ประโยชน์ด้วย

แม้แต่งานจิตอาสาก็เป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง มากกว่าที่จะ 
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แสดงถึงคุณธรรม ถ้าอัพรูปตอนเป็นอาสาสมัครลงบล็อกหรือโซเชียลมีเดีย  
ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ว่า “เป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างแข็งขัน”

ถ้าคิดได้แบบนี้ เมื่อเลิกนึกถึงผลตอบแทนที่ตัวเองจะได้รับ การทำเพื่อ 
คนอื่นก็สนุกขึ้น และคนรอบข้างก็รู้สึกขอบคุณ 


