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ฟนฝอย �
ถาจะใหผมลํ าดับเรื่องท่ีถอดความออกมาแลวในชุดแรกน้ี ผมก็จะถือวามันประกอบไปดวย
เรื่อง Six Thinking Hats, Questions that Work, แลวก็มาตบตูดกันดวยเรื่อง SIMPLICITY
ซ่ึงถาจะแปลกันตรงๆ ตัว ก็ตองแปลวา "ความเรียบงาย"  . . . . ออืม . . . เนอะ !! . . . .
ฟงดูนาบวชดีพิลึก!!

Six Thinking Hats เปนเรื่องเก่ียวกับ "การคิด" . . .
Questions that Work เปนเรื่องเก่ียวกับ "การถาม" ... แลวก็ ...
Simplicity ก็จะเปนเรื่องเก่ียวกับ "การทํ า"

ทํ าไมถึงอยากตบตูดดวยเรื่องน้ี? เพราะผมเชื่อวาหลายๆ คนคิดได หลายๆ คนถามเปน
แตก็มีนอยคนเหลือเกินท่ีหลังจากการคิด หลงัจากการถามแลว จะสามารถถายทอด
ประเด็นตางๆ เหลาน้ันออกมาใหคนอื่นเขาใจไดงายๆ !! ราวกับวาพวกเราไดรับการเสี้ยม
สอนใหฝกทํ าอะไรใหมันยุงยากสลับซับซอนซอนปม . . . เพื่อความหวานอมขมกลืนของ
ชวีิตรึไงไมรูได . . . หรอืวามันจะทํ าใหดูเหมือนเปนคนมีการศึกษาดีม้ัง?!

อยากระน้ันเลย . . . การท่ีคนเราพูดหรือทํ าอะไรจนคนอื่นเขาไมรูเรื่องนะ มันอาจจะดูเปน
นักวชิาการบางก็เฉพาะคํ าศัพทเทคนิคบาๆ บอๆ เทาน้ันแหละครับ ไอท่ีเหลือของเนื้อหา
มันไมไดบอกอะไรเลยนอกจาก "ความติงตอง" ของเราเอง!! แลวการท่ีเราลางผลาญเวลา
ของชาวบานดวยการใหเขามาน่ังตีความคํ าพูดหรือการกระทํ าของเรา มันก็ออกจะเหมือน
อาชญากรไปหนอยนะ . . . เราจะรูไดยังไงละวาคนอื่นเขาเหลือเวลาอีกมากนอยเทาไหร
ในชวีติ?! นาจะปลอยใหเขามีเวลาใครครวญถึงความสํ าคัญในการดํ ารงอยูของพวกเขาม่ัง
นะผมวา . . . อยาไปฉกฉวยชีวิตของคนอื่นดวยการสราง �ปมเข่ือง� ท่ีแสนจะยุงอิรุงตุงนัง
ใหกับตัวเองหรือวาใครตอใครอีกเลย . . . สา .าา . ธุ . .

แตก็เพราะการทํ าทุกอยางใหงายท่ีสุดน่ีแหละท่ีมันยากท่ีสุด!? ผมถงึคิดวานาจะบอกเลา
อะไรเก่ียวกับเรื่องทํ านองน้ีไวบาง ท้ังน้ีท้ังน้ัน เพราะผมสรุปของผมเองวาปญหาท้ังหลาย
ในระบบการทํ างานทุกวันน้ีนาจะเกิดจาก 3 มูลเหตุหลักๆ ดวยกัน

1. คิด(เอาเอง)มากเกินไป ประเภทมีคํ าตอบใหกับท้ังโลกโดยไมตองถาม
2. ถามคํ าถามนอยเกินไป เรือ่งท่ีควรถามกลับไมถาม (ชอบคิดเอาเองมากกวา)
3. ทํ าอะไรๆ ใหมันดูยุงยากจนเกินไป (กลวัวาจะดูเหมือนทํ างานนอยไปม้ัง?)

ล ําพงัปญหาบานเมืองท่ีรายรอบพวกเราก็มากพออยูแลว ไมตองขยันพิสูจนวานรกมีจริง
กันอีกแลวละครับ! . . . ขอเพียงพวกเราจะพยายาม �ไม� หาเหามาเท่ียวเติมใสหัวคนอื่น
พวกเราก็สามารถมีชีวิตอยูรวมกันอยางสุขสบายกวาน้ีได โดยไมตองพะวงวาสวรรคหรือ
นรกกันแนท่ีมันมีจริง . . .  ชางแมงปะไร !!

Mr. Z. : กรงุเทพฯ 07.07.2001
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ไหวครูกันกอนนะ !!
เพือ่ไมเปนการแอบอางวาตัวเองเกงแบบ �ถึงจุดสุดยอด� . . . ผมจึงขออนุญาตใชพื้นท่ี
ตรงน้ีเลาความเปนมาของเรื่องท่ีถอดความมาท้ัง 3 ฉบับของเอกสารชุดน้ีไวดวยเลย

เดิมทีเดียวน้ันผมบังเอิญซ้ือหนังสือมาเลมนึงในชื่อเรื่องเดียวกันน้ีวา �SIMPLICITY� ซ่ึง
เขียนโดย Dr. Edward de Bono เจาของ idea เรื่อง �หมวก 6 ใบ� เจาน้ันแหละ!! แตผม
ชอบใจ idea จากเลม SIMPLICITY กอน แลวก็เลยหมดเงินไปอีกกวา 20 เลมเพื่อตามอาน
งานชิ้นอื่นๆ ของแก ซ่ึงก็แนนอนวาเรื่อง Six Thinking Hats เปนสวนนึงของการใชเงินใน
ครั้งน้ัน

Dr. Edward de Bono เปนนายแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานสมอง และไดเคยทํ าการคนควา
วจิยัเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความดันโลหิตกับการทํ างานของสมองมนุษย แลวในท่ี
สดุก็พัฒนาความคิดของแกออกมาเปน �เครื่องมือในการคิด� (Thinking Tools) โดยมี
พระเอกของเรื่องอยู 3-4 ตัวคือ CoRT (มีเครื่องมือคิด 60 บท), DATT (เปนฉบับยอของ
CoRT), Lateral Thinking, และเรือ่ง �หมวก 6 ใบ� (เปนเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมาสํ าหรับ
เรื่อง Parallel Thinking ของแกเอง) . . . ท้ังหมดพิมพเปนหนังสือขาย และเปดเปน
course ฝกอบรมท่ีราคาท่ีแพงลิบลิ่ว . . . เฉพาะเรื่อง �หมวก 6 ใบ� เปดสอนในเมืองไทย
ดวยคาฝกอบรมคนละเหยียบหม่ืนบาท . . . โคตรแพงเลย !!!

ใครวาคนไทยชอบของถูก? . . . อยาไปเชื่อมัน! . . . คนไทยชอบ �ของเถื่อน� มากกวา ☺
ดังน้ันเอง ผมจึงเริ่มจากการถอดความเรื่อง �หมวก 6 ใบ� เพราะเนื้อหางายๆ ไมคอย
หนักทาง concept อยางใน �SIMPLICITY� . . . ถือเปนเถื่อนฉบับแรก!

ผมชอบใจท่ีแกยกตัวอยางเปรียบเทียบบทเรียนของแกกับ �เครื่องมือ� ท่ีมันมีหนาท่ี
เฉพาะดานเฉพาะทาง มันถูกแบงเปนขอๆ เปนเรื่องๆ งายตอการติดตามและการ
ประยุกตใชงาน . . . แตแกนแกนของเรื่องท้ังหมด มักจะไดรับการจุดประกายข้ึนมาเปน
ประเด็นใหขบคิดดวย �คํ าถาม� เสมอ . . . จึงเปนท่ีมาของการถอดความหนังสือเลมท่ี
สองในชื่อวา Questions that Work ของ Adrew Finlayson . . . เปนเถื่อนฉบับสอง!

สวนเรื่อง SIMPLICITY ท่ีผมประทับใจนักหนาน้ัน มันหนักไปทาง concept หรือแนวคิดซะ
มากกวา ก็เลยไมไดรับการถายทอดเปนภาษาไทยต้ังแตแรก จนกระท่ังผมมาเจออีกเลม
นึงของ Bill Jensen ในชือ่เรื่องเดียวกัน แตมีการกํ าหนดกรอบในทางปฏิบัติมากกวาแค
เสนอแนวความคิด . . . ก็เลยออกมาเปนเถื่อนฉบับสาม! . . เพื่อตบตูดของชุดน้ีอยางท่ีวา
เพราะง้ัน . . . หากมีอะไรท่ีขาดตกบกพรอง หรือวา idea ท่ีวามันเวอรซะจนรับไมได ขอให
เขาใจดวยวา ผมแคถายทอดความติงตองของท้ัง 3 คนน้ีใหเปนภาษาไทยเทาน้ัน และจะ
ยินดีรบัผิดชอบเฉพาะท่ีพิมพผิดเพียงสถานเดียว . . . แตถาบังเอิญวามีการแปลผิดพลาด
ไปบาง ก็ขอใหถือกันซะวาเปน �ความบกพรองโดยสุจริต� ก็แลวกันครับ  ฮา . . ฮา . . ฮา
. . เอิ๊ก 3 ที!!!

Mr. Z. : กรงุเทพฯ 07.07.2001
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The hardest work is
figuring out what to do
in a world of infinite choices.
กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว . . . มนุษยไดพยายามเรียกรอง �อิสรภาพ� เพื่อท่ีจะ
สามารถกํ าหนดทางเลือกตางๆ ตามท่ีตัวเองตองการ . . . และแลวพระเจาก็ทรงบาจี้ ได
ทรงประทาน �อสิรภาพ� ท่ีมนุษยใฝหาราวกับเปนสมบัติลํ้ าคาน้ันลงมา . . . อยางบาคลั่ง
. . . กาลครั้งน้ี . . . โลกก็เลยเต็มไปดวย �ทางเลือก� มากมายราวกับพระเจาทรงประชด
. . . สมน้ํ าหนา!!!

จะเวรกรรมแตปางไหนไมปรากฎ มันก็เลยทํ าใหพวกเราท่ีอยากจะทํ าอะไรๆ ใหมันดู
สบายๆ เขาใจงายๆ ตองมารับทุกขเข็ญจากทางเลือก และวิธีการตางๆ นาๆ ท่ีมีมากมาย
อยางไรขอบเขต ย่ิงมาผนวกเขากับเทคโนโลยีท่ีเร็วปรูดปราดอยางในปจจุบันน้ีดวยแลว
ตองเรยีกวา �เคราะหซ้ํ ากรรมซัด� จริงๆ เพราะทางเลือกมันมีแตเพิ่มข้ึนๆ ตลอดเวลา ใน
ขณะท่ีเราถกูสถานการณรอบดานบีบใหตองตัดสินใจทํ าอะไรๆ ลงไปใหเร็วข้ึนๆ เรื่อยๆ . .
. เวรกรรม!!

พวกเราล ําเค็ญกันถวนหนาอยูแลวครับ ดังน้ันจึงไมควรท่ีจะพยายามสรรหาความลํ าเค็ญ
มากํ านัลแกกันอกีโดยการทํ าใหเรื่องราวตางๆ มันดูสับสนวุนวายกวาท่ีมันควรจะเปน . . .
แตเราควรจะชวยกันสรรคสราง �ความเรียบงาย� เพื่อใหการปฏิบัติงาน และการดํ ารง
ชวีติของพวกเรามีความสะดวกสบายมากข้ึน และมีประสิทธิภาพดีข้ึน . . . เราควรท่ีจะ
กํ าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหมันชัดเจน ตรงไปตรงมา และไดผลงานอยางเปน
รปูธรรม ดีกวาท่ีวันๆ จะตองมาเผื่อ �เวลางง� ใหกับทุกๆ คนท่ีอยูรวมกับเรา . . .

เคยถามตัวเองม้ัยวา �เรา �งง� กันวันละก่ีบาท?�
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Very often, people
confuse simple with

simplistic.
ปญหาก็คือ บอยครั้งท่ีคนเรามักจะสับสนระหวาง �ความเรียบงาย� กับ �ความมักงาย�
โดยการสกัแตทํ า . ทํ า . ทํ า . ทํ าแมงใหผานไปวันๆ โดยท่ีไมไดเคยคิดอะไรเลย !!

In a lot of people’s minds,
making the complex clear means you
just dump information on everybody.
That simply adds to the confusion.

แลวก็จะมีประเภทท่ีเชื่อวา การทํ าใหเรื่องยากๆ มันดูงายข้ึนน้ัน ก็คือการยัดเยียดขอมูล
กรอกลงไปในคอหอยของชาวบานใหละเอียดมากๆ เขาไว . . . แตถาเราไมไดมีหัวไวต้ัง
บนไหลเฉยๆ นะ . . . วิธีท่ีวามันเพียงพิสูจนเทาน้ันละวา �ผีนรกมีจริง�!!

We spend a lot of time studying how to make
things simpler – how to make them user centered.

It’s important to be thoughtful about this.
Thoughtful enough

not to simplify things the usual way by throwing
away all the complicated parts.

ความเปนจริงก็คือ การท่ีเราจะพยายามศึกษาหาวิธีการท่ีมันงายๆ แบบตรงไปตรงมา
เพือ่จดัการกับความซับซอนของการปฏิบัติงานน้ัน เราจะตองถือเอาผูปฏิบัติงานเปนท่ีต้ัง
ซ่ึงน่ันจะตองผานกระบวนการคิด และการใครครวญเปนอยางดี . . . และจะตองใครครวญ
อยางเพียงพอท่ีจะไมทํ าใหทุกอยางงายลง ดวยเพียงแคการตัดสวนท่ีถือวายุงยากท้ิงแมง
ไปเฉยๆ . . . น่ีคือขอแตกตางของ �ความเรียบงาย� กับ �ความมักงาย�
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The Essence of Simplicity
ONE-PAGE SUMMARY

Simplicity always helps people work smarter

A FRAMEWORK FOR GETTING SIMPLE

COMPETE ON
CLARITY

DESIGN
SMARTER WORK

LEAD THROUGH
NAVIGATION

Use time
differently

Work backwards
from what
people need

Change the rules
of the game

" Changing how time is used
" Planning for conversations
" Contracting for behaviors
" Listening to ignore more
" Engaging everyone

" Simpler to know
" Feels simpler
" Simpler to use
" Simpler to do
" Simpler to succeed

Strucyure your company
according to the questions
people ask

WHAT SUCCESS LOOKS LIKE

Simplicity is when time
is organized for getting
stuff done and thinking

Simplicity is when
people can trust the
company to help them
work smarter

Simplicity is when
companies are
designed so people
can navigate infinite
choices

Create less clutter, or make
sense of it faster, and you
change how time gets used

When tools, processes, and
information are grounded in
what people need, execution
is easier, faster, and smarter

The future is about the power
of maps and structuring
companies according to
human nature

•  ตารางท่ีเห็นในหนาน้ีลอกมาจากหนังสือเต็มๆ เลย มันคือหัวขอท่ีสรุปจากหนังสือท้ังเลมให
เหลอืเพยีงหนากระดาษเดียว ผมเห็นวาเปนวิธีนํ าเสนอท่ีนาสนใจ จึงคัดเอาไวให เพราะในขณะ
เดียวกัน เราก็สามารถใชเพื่อทบทวนหัวขอของมันไดดวย
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�คูแฝดอเวจี� ของความงาย
ทันทีท่ีเราเกิดคํ าถามในใจวา �มีวิธีท่ีงายกวาน้ีม้ัย?� . . . มันก็นาจะหมายความวาเรา
กํ าลงัเผชิญหนากับ �คูแฝดอเวจี� ของความงายเขาใหแลว . . . มันคือ �ความซับซอน�

ความสลบัซับซอนของกระบวนการในการทํ างาน เปนท่ีมาของความสับสนเลอะเทอะของ
การประสานงานระหวางกัน และเปนท่ีมาของโรคประสาทออนๆ ในพวกเราทุกคนดวย
มันมีแหลงกํ าเนิดอยูในระบบงานเองอยูแลว และมีความพรอมท่ีจะเสนอหนาออกมาโดยที่
เราไมเคยเรียกรองตองการ แหลงเพาะพันธุความซับซอนมีอยูดวยกันหลายแหลง สวน
ใหญมักจะเปนแหลงน้ํ าน่ิงๆ และมีความอับทึบ ??? . . .  ไมใชสิ!! น่ันมันยุงลาย ☺ . . .
เอาเฉพาะแหลงหลักๆ ก็จะมีดวยกัน 4 แหลงดวยกัน

•  ระบบงานมีการพัฒนาไปคนละทิศคนละทาง
•  วตัถปุระสงคและเปาหมายไมมีความชัดเจน
•  ระบบการสื่อสารท่ี �หวยแตก�
•  ไมมีการบริหารขอมูลท่ีเหมาะสม

1. ระบบงานมีการพัฒนาไปคนละทิศคนละทาง
เราตองยอมรับความจริงวา ความตองการพื้นฐานของงานแตละดานในองคกรหน่ึงๆ ยอม
ท่ีจะมีความแตกตางกันได และโดยสวนใหญพวกเราก็จะเห็นการแกปญหาเฉพาะหนา
มากกวาการวางแผนเพื่อแกปญหาในระยะยาว เพราะโดยธรรมชาติแลว �สิ่งท่ีเรงดวน�
จะไดรบัความสนใจในทันทีมากกวา �สิ่งท่ีสํ าคัญ� เสมอ

เพราะฉะน้ันในตารางแรก เราจึงเห็นคํ าวา �Use time differently� ในสวนท่ี
เก่ียวกับการตอสูเพื่อความชัดเจน (COMPETE ON CLARITY) เพราะสิ่งท่ีเราจะตอง
ทํ า ก็คือจดัสรรเวลาในการตอบสนองตอปญหาตางๆ ซะใหม และรวมปรึกษาหารือเพื่อ
กํ าหนดทิศทางท่ีชัดเจนระหวางสวนงานตางๆ อยางเปดเผย

2. วตัถปุระสงคและเปาหมายไมชัดเจน
บอยครัง้ท่ีวัตถุประสงคจะมีความชัดเจนเพียงในกระดาษ แตกลับไมคอยจะเปนแนวเดียว
กันในแตละระดับของการองคกร ระดับนโยบาย, ระดับกํ าหนดแผนงาน, และระดับปฏิบัติ
งาน . . . พวกเขาดูเหมือนกับจะมีวัตถุประสงคซอนเรนบางอยางในใจเสมอ ท้ังน้ีเพราะ
�ภาพของความสํ าเร็จ� ท่ีกํ าหนดไวในใจของแตละคนน้ัน เกิดข้ึนจากมาตรฐานการ
ประเมินท่ีไมตรงกัน . . . และสงผลให �พลังขับเคลื่อน� ของท้ังองคกรดูจะติดๆ ดับๆ ไม
คอยตอเน่ืองอยางเต็มสูบเทาท่ีควร

การรูวาตองทํ าอะไร กับการรูวาตองทํ าอยางไร เปนคนละเร่ืองกันเสมอ
พวกเราสวนใหญรูแตวัตถุประสงค แตไมรูวาเปาหมายน้ันมันจะไปถึงไดยังไง แลวแบบ
ไหน หรือเม่ือไหรท่ีเรียกวาเราไดบรรลุถึงมันแลว !!
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3. ระบบการสื่อสารที่ �หวยแตก�
การสือ่สารยังเปนเรื่องท่ีไมมีทางหลีกเลี่ยง หากเรายังตองทํ างานรวมกันกับผูคน เพราะ
สิง่น้ีเปนเง่ือนไขโดยธรรมชาติ . . . ระบบงานท่ีการสื่อสารไหลเวียนไดเพียงครึ่งทาง หรือ
ไหลเวียนอยางท่ัวถึงไดเพียงครึ่งเดียวของท้ังหมด . . . แคน้ันเราก็เหมือนกับน่ังทํ างานอยู
ในนรกแลว!!! . . . มันไมมีทางท่ีเดินไปทางเดียวกันไดเลย หากผูปฏิบัติงานในระบบไมได
รบัรูรวมกันในทิศทางท่ีกํ าลังจะเดินไป . . . ถึงจะไปนรกก็ยังเปนคนละขุมอยูดี !!

4. ไมมีการบริหารขอมูลที่เหมาะสม
ถาสมมุติวาเราเอยปาก �ขอน้ํ ากินหนอยซิ!� แลวเจาระบบอัจฉริยะก็จัดการห้ิวเราไปจอม
ลงกลางมหาสมุทรแปซิฟค . . . คุณก็จะไดน้ํ าอยางสมอยาก มันดูเหมือนกับในโลกมีแตน้ํ า
เต็มไปหมด แตกระเดือกไมลงซักหยดเดียวเลย!!! . . . ซ่ึงในโลกของการทํ างานของเราก็
มักจะเปนอยางน้ี เวลาท่ีเราตองการขอมูล หรือขอขอมูลอะไรออกไป แมงก็ไหลมาเทมา
อยางกับวาเราเปนบอเกรอะยังงัยอยางง้ัน!  ซ่ึงมันทํ าใหเราตองเสียเวลํ่ าเวลามาน่ังกลั่น
กรองอกีหลายตลบกอนท่ีเราจะควานหาไอชิ้นท่ีเราตองการนั้นเจอ . . . แลวก็พอดีกับท่ี
เรือ่งท่ีเราตองตัดสินใจมันเลยเวลาของมันไปแลว . . . แลวมันก็พาลทํ าใหท้ังระบบเกิด
อาการสะอึกแบบติดๆ ดับๆ เพราะการไหลเวียนของงานมันไมตอเน่ือง

โดยถัวเฉล่ียแลว 60% ถึง 80% ของพวกเรา ไม
สามารถหาขอมูลท่ีตองการเจอ หรือถึงจะเจอ ก็
ไมรูวาแมงจะเอามาแปลงใหเปนการตัดสินใจได
ยังไงดวยซํ้ าไป!!
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จากการส ํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในองคกรตางๆ พบวา TOP 10
ของแหลงเพาะพันธุ �ความซับซอน� ของการปฏิบัติงานนาจะมีอยูในจุดตางๆ ดังนี้

กรณีศึกษาจาก
ภาพรวมท้ังหมด
จากการสัมภาษณ 955 รายของตัวอยาง
ทัง้หมด 2,509 ราย

กรณีศึกษาเฉพาะสวน
ของบริษัทแถวหนาๆ
จากการสัมภาษณ 49 รายของตัวอยาง
236 ราย ใน 25 บริษัทแถวหนาๆ และ
16 บริษัทแรกในนิตสาร Fortunes 1997

กรณีศึกษาเฉพาะสวน
บริษัทช้ันนํ าอันดับตนๆ
จากการสัมภาษณ 67 รายของตัวอยาง
306 ราย ใน 32 บริษัทแรกในนิตยสาร
Business Week�s 1997

1 การพัฒนาไปคนละทิศทาง 1 การพัฒนาไปคนละทิศทาง 1 การพัฒนาไปคนละทิศทาง

2 วตัถุประสงค และเปาหมายไมมี
ความชัดเจน

2 การบริหารขอมูลไมเหมาะสม 2 การสื่อสารท่ีหวยแตก

3 การสื่อสารท่ีหวยแตก 3 การสื่อสารท่ีหวยแตก 3 การบริหารขอมูลไมเหมาะสม

4 การบริหารขอมูลไมเหมาะสม 4 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 4 การประสานงานระหวางกัน

5 การประสานงานระหวางกัน 5 การประสานงานระหวางกัน 5 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

6 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 6 ความตองการของลูกคา 6 ความตองการของลูกคา
7 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 7 คูแขง และแรงกดดันในตลาด 7 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน

8 ความตองการของลูกคา 8 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 8 คูแขง และแรงกดดันในตลาด

9 ทักษะในการทํ างานของผูบริหาร 9 ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 9 วตัถุประสงค และเปาหมายไมมี
ความชัดเจน

10 คูแขง และแรงกดดันในตลาด 10 การฝกอบรม และการเรียนรูท่ี
ตอเน่ือง

10 การฝกอบรม และการเรียนรูท่ี
ตอเน่ือง

•  แนนอนท่ีมันอาจจะมีอะไรๆ อีกหลายแหลงท่ีมากมายกวาน้ี แตน่ีเขาสรุปเฉพาะท่ีถือวาเปนแหลงเพาะพันธุใหญ
ในอนัดับตนๆ เทาน้ัน และการใหลํ าดับความสํ าคัญของแตละกลุมบริษัท อาจจะแตกตางกันไปบาง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ระบบการบรหิาร และการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในขณะเวลาน้ันๆ เปนเกณฑ . . . ผม list ออกมาจากตน
ฉบบัภาษาองักฤษ เพื่อท่ีจะใหพวกเราเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเปนอยูในขณะน้ีของเรา แลวลองทบทวนกันดูวาท้ัง 10
รายการท่ีวามาน้ี เรายังติดขัดท่ีตรงเรื่องไหนหรือไม . . . แลวจะแกไขปรับปรุงอยางไรรึเปลา?
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กระบวนการตัดสินใจในองคกร
ในสายตาของ �ผูออกแบบระบบ�

โดยท่ัวๆ ไป ฝายบริหารท่ีเปนฝายออกแบบกระบวนการในการปฏิบัติงาน เปนฝาย
กํ าหนดข้ันตอนตางๆ ของระบบงาน และเปนผูมอบหมายความรับผิดชอบใหใครตอใครใน
สวนงานตางๆ น้ัน อยางนอยท่ีสุดก็ไดคิดมาแลวท่ีระดับหน่ึงวา อะไร, สิ่งไหน, อยางไรจึง
ถอืวานาจะเพียงพอกับการปฏิบัติในหนาท่ีท่ีมอบหมายออกไปนั้น . . . ลักษณะก็จะ
เหมือนกับกรวยในรูปท่ีเห็น คือมีการกลั่นกรอง และโฟกัสลงไปเฉพาะท่ีเห็นวาเพียงพอตอ
การตัดสินใจของฝายปฏิบัติงานแลว . . .

แตวา . . . ความเปนจริงของเรื่องไมไดจบแคน้ี . . .
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กระบวนการตัดสินใจในองคกร
ในความเปนจริงของ �ผูปฏิบัติงานในระบบ�

ความเปนจริงก็คือ ขอมูลท่ีกลั่นกรองแลวมันไมไดมีเพียงหน่ึงเดียว และบางครั้งก็ไมได
เฉพาะเจาะจงลงไปเปนเรื่องๆ ซ่ึงทํ าใหฝายปฏิบัติรูสึกงุนงงสับสนวาชิ้นไหนสํ าคัญกวาชิ้น
ไหน หรอืชิ้นไหนจะเอาไวใชกับชิ้นไหนไดบาง แลวชิ้นไหนท่ีมันลาสมัยไปแลว ชิ้นไหนตอง
update เพิ่มเติม . . . อาการอยางน้ีคิดวาทุกคนคงเปนกันบอยๆ !! ☺
แลวก็บอยพอๆ กันท่ีฝายปฏิบัติจะเลนไมน้ีคืนกับฝายบริหาร . . . เพื่อใหมันงงเทาๆ กัน
อยางประชาธิปไตย
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Simpler WorkDays
ไมวาใครทํ าใหใครงงกอนหรืองงหลัง ลวนแลวแตเปนเรื่องสัปดนท้ังสิ้น ซ่ึงไมไดเปน
ประโยชนในทางสรางสรรคอะไรข้ึนมาเลย ท้ังแกตัวเอง แกครอบครัว และแกองคกร
เพราะถาทุกคนยังขืนมัวมาเลนเกม �ชวยกันชง งงกันใหฉิบหาย� สุดทายก็ไดแต �แก�
ลงไปวันๆ อยางน้ันเอง

Are you using clarity to go faster,
work smarter?
แลวเราเคยใช �ความชัดเจน� เพื่อใหงานของเราเร็วข้ึน แลวดูเกงกาจฉลาดข้ึนบางม้ัย?
ถายังไมเคยก็หัดๆ เอาไวซะ อยาไดกอกรรมทํ าเข็ญกันอีกตอไปเลย . . . การท่ีเราจะ
พยายามทํ าใหทุกอยางเขาใจงายๆ ดวยความชัดเจนน้ัน มันจะตองเริ่มจาก �การคิด� ซ่ึง
เราจะทํ าอยางน้ันได เราก็ตองบริหารเวลาของเราใหมันแตกตางออกไปจากเดิมดวย

แตกไ็มใชหวงแตเวลาของตัวเองเทาน้ันนะ  . . . การใชเวลาใหแตก
ตางออกไป หมายถึงวาเราจะตองพรอมที่จะ
ใชเวลาของคนอ่ืนใหมันตางออกไปดวย  . . .
อยาไดลางผลาญเวลาของคนอื่นไปกับความเลอะเทอะทางความคิดของเราอีกเลย!!

อยาลมืนะวา คุณไมมีทางรูเลยวาไอคนท่ีฟงคุณอยู หรืออานอะไรของคุณอยูนะ มันจะตาย
เม่ือไหร ถาเราขืนไปทํ าอะไรใหมันมีเรื่องติดคางในใจ มันจะเปนวิญญาณท่ีหวนกลับมาหา
คนท่ีทํ าใหมันงงเสมอ . . . จํ าไว!!

เอา! . . .  เอา �เครื่องมือ� ปราบผีไปใชกันหนอยนะ . . .

KNOW knowing which few things are important

FEEL Considering and planning what the experience will feel like

USE Focusing on the tools and resources to be used

DO Creating and managing expectations

SUCCEED Creating a teachable view of what you are
trying to achieve
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Know
What : Know which few things are

important.

Why: Everyone needs clarity on what
will make the most difference.

Because: You probably haven’t thought
enough about what you’re about
ask others to do. If you’re going to
use their time, you need to
answer “What are the three or
four things I want people to know,
understand, learn, or question?”

? ตอง �กํ าหนดรู� ลงไปใหได ถึงส่ิงท่ีสํ าคัญท่ีสุดในนั้น
? เพราะทุกคนตองการ �ความกระจาง� เพื่อที่จะบอกไดวาอะไรที่
จะท ําใหทุกอยางตางไปจากเดิมบาง

เน่ืองจากบางทีคุณเองก็ไมทันไดนึกถึงสิ่งที่ตัวเองกํ าลังจะไปขอให
คนอ่ืนเขาทํ า . . . ถาคุณจะบากหนาไปฆาเวลาของคนอ่ืนแลวละก็ .
. . ตอบตัวเองใหชื่นใจหนอยซิวา  . . �มีอะไรซัก 2-3 อยางในน้ัน
มัย้ทีเ่ราตองการใหผูคนรับรู ใหเขาไดเขาใจ ไดเรียนรู หรือต้ังคํ า
ถามกับเรา?�

SIMPLE NOTES: KNOW

" Clarity is not about faster access to more info.
Nor does it involve packaging and marketing
change. Clarity is about creating the space and
time to think. Making it easier to ask new and
better questions.

" Creating clarity and focusing attention on a few
things is about taking risks. It’s much easier
and safer for you to throw a lot of stuff at the
wall and see what sticks.

" Don’t confuse clarity and certainty. Clairty is
understanding enough to manage oneself.
Certainty is buying into the illusion of control
offered by plans and strategies.

" Many companies try to substitute “frameworks
for thinking” for details. These include Mission,
Vision, Values, and Principles. Done well, the
substitution can work. Unfortunately, many
frameworks are only plaques on the wall. Too
few firms have built the tools, training, and
management processes or spent the time to
ensure that these things guide daily decision
making. Those that have are the top
performers and the most admired companies.

บันทึกทายเครื่องมือ : KNOW
" �ความชดัเจน� ไมไดแปลวาเราจะสามารถเขาถึงชิ้นขอมูลไดเร็ว
กวา แลวก็ไมเก่ียวกับลูกเลนอันแพรวพราวทางการตลาดดวย
แต �ความชัดเจน� คือการเปดชองวางใหเพียงพอกับ �การคิด�
เพือ่ทีจ่ะมโีอกาสมากข้ึนในการต้ังคํ าถามใหมๆ หรือคํ าถามที่ดี
กวาเดิม

" การสรางความชัดเจน และการกํ าหนดจุดดึงดูดความสนใจมี
อัตราความเสี่ยงอยูในระดับหน่ึงเสมอ การใหน้ํ าหนักผิดที่ผิด
ทางอาจจะสงผลใหงานที่ plan ไวน้ัน หลงออกไปนอกลูนอกรอย
เลยก็ได

" อยาสับสนระหวาง �ความชัดเจน� กับ �ความแนนอน� เพราะ
�ความชดัเจน� จะหมายถึงความเขาใจที่เพียงพอตอการบริหาร
จดัการดวยตัวเอง ในขณะที่ �ความแนนอน� คือการหลอกตัว
เองวาทุกอยางอยูภายใตอํ านาจควบคุมของแผนงานที่วางไว

" หลายๆ บรษิัทจะพยายามใสรายละเอียดเขาไปในพันธกิจ วิสัย
ทศัน ระบบคุณคา และหลักการขององคกร โดยถือวาน่ันคือ
�กรอบทางความคิด� ซึ่งก็พอถูไถอนุโลมกันได . . . แตโชคไมดีที่
�กรอบทางความคิด� ที่วาน้ันมักจะแปะแทนยันตไวตามขางฝา
เทาน้ัน โดยไมไดมีการพัฒนาเครื่องมือ หรือการฝกอบรม หรือ
การออกแบบกระบวนการในการทํ างาน ที่จะนํ า �กรอบทาง
ความคดิ� น้ันเขามาเก่ียวของกับการทํ างาน หรือการตัดสินใจใน
แตละวันอยางจริงจัง
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Feel
What : Consider and plan for what the

experience will feel like.

Why: No one makes decisions without
feelings.

Because: The  process of figuring out what
to do always has emotions
attached to it. Getting ready to
use people’s time means
answering the question, “How do
I want people to feel? And is that
realistic based on what they’re
learning?”

? ตองพิจารณาและกํ าหนดการไวลวงหนาวา เรากํ าลังจะ
สรางความรูสึกแบบไหนขึ้นมาจากส่ิงท่ีเรานํ าเสนอนั้น

? เพราะไมมีใครในโลกที่ตัดสินใจอะไรโดยไมใชความรูสึกเขามา
เก่ียวของ

กระบวนการในการเลือกที่จะทํ าหรือไมทํ าอะไร ลวนแลวแตมีสวน
เสีย้วของอารมณความรูสึกเขามาเก่ียวของเสมอ . . . ความพรอมที่
จะฆาเวลาของคนอื่น จะหมายถึงการตอบคํ าถามที่วา �เราจะทํ าให
เขาเกิดความรูสึกอะไรอยางไรบาง? และความรูสึกน้ันๆ เปนความ
จรงิบนพื้นฐานของสิ่งที่เขาไดรับรูจริงๆ แลวรึเปลา?�

SIMPLE NOTES: FEEL

" Deal with experiences well, and you get to go
faster. Blow it, and you’ll revisit decisions again
and again. Clarity, attention, and feelings are
joined at the hip. That’s human nature.

" “Respect” in the Attention Economy means
thinking through how and why someone else
would buy in to your conclusions and beliefs.

" Skill-building: Author Deniel Goleman calls the
required skills emotional intelligence. You may
call it self-awareness, empathy, persuasion,
managing relationships, reading people’s
feelings. They are all part of working in team-
based, collaborative environments.

บันทึกทายเครื่องมือ : FEEL
" จงจัดการกับประสบการณที่จะเกิดข้ึนในใจของคนอ่ืน แลวทุกๆ
อยางจะด ําเนินไปไดเร็วข้ึน อยาลืมวาความชัดเจน ความสนใจ
ความใสใจ และความรูสึก เปนธรรมชาติที่มีรอยตอบางๆ ถึงกัน
ตลอดเวลาในใจของมนุษย

" การใหความเคารพตอผูอ่ืน หมายถึงการที่เราจะตองคํ านึงตลอด
เวลาวา ดวยเหตุผลอะไรและการนํ าเสนอแบบไหนที่คนอ่ืนเขาจะ
ยอมรับในขอสรุป และความเชื่อของเรา

" �ความฉลาดทางอารมณ�, �ความต่ืนตัว�, �การหวานลอม�,
�การบรหิารความสัมพันธ�, �การอานความรูสึก� เหลาน้ีเปน
ทกัษะเรือ่งเดียวกัน และเปนองคประกอบสํ าคัญในการทํ างาน
รวมกันเปนทีม ในสภาพแวดลอมที่มีการรวมกันคิดรวมกันทํ า
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Use
What : Focus on the tools and resources

that are to be used.

Why: This is how people get the work
done.

Because: Even with a shared vision, more
employees than you may care to
admit don’t have the tools or
training to do what is expected of
them. Clarity about the use of
tools and adequate levels of
training is critical. But clarity
comes second. Investing in the
tools comes first.

? จงใหความใสใจใน �เคร่ืองมือ� และทรัพยากรที่จะใช
? เพราะน่ีคอืสิ่งที่ผูคนสามารถใชเพื่อทํ าใหงานของเขาสํ าเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี

แมแตในสภาพที่มีวิสัยทัศนรวมกัน บุคลากรจํ านวนมากกวาที่เรา
จะกลายอมรับน้ัน ยังไมมี �เครื่องมือ� หรือ �การฝกอบรม� ที่
เพยีงพอแกสิ่งที่เราคาดหวังไวจากพวกเขา �ความชัดเจน� ในวิธี
การใช �เครื่องมือ� ตางๆ และการให �การฝกอบรม� ในระดับที่
เพยีงพอจึงถือเปนเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียว . . . แตโดยสวน
ใหญแลว �ความชัดเจน� กลับถูกจัดอันดับใหคํ านึงถึงทีหลัง แลว
ผาไปลงทุนใน �เครื่องมือ� กันกอนอยางมโหฬาร

SIMPLE NOTES: USE

" A recent Watson Wyatt survey of 9,144
American workers found that 57% said they
don’t have the tools, training, or information
they needed to help meet company goals.

" Most tools are underused and misunderstood –
usually because several of the building blocks
– Know, Feel, Use, Do, and Succeed – were
poorly communicated.

" Tools don’t have to cost oodles of money.
Tools for knowledge work include anything that
clarifies, focuses, organizes, and delivers
information. Any gathering or technology that
connects people is also a knowledge work tool.

" This building block helps people figuring out
how they will get everything done. The others –
Know, Feel, Do, and Succeed – help them to
focus on what is important, and to sidestep
what isn’t.

บันทึกทายเครื่องมือ :USE
" 57% ของตัวอยางสํ ารวจคนงานอเมริกัน 9,144 รายบอกวา
พวกเขายังไมมี �เครื่องมือ� และ �การฝกอบรม� รวมทั้งขอมูล
ขาวสารที่เพียงพอกับการทํ างานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

" เครือ่งมือตางๆ ที่ไดรับการคิดคนหรือออกแบบมาน้ัน ยังถูกใช
กันอยางไมเต็มที่ หรือยังใชกันผิดๆ ถูกๆ ทั้งน้ีเพราะการสื่อสาร
ทีห่วยแตก และไมไดใชความคิดกับเรื่องของ KNOW, FEEL, USE,
DO, และ SUCCEED ทีม่ากพอ

" �เครือ่งมอื� ไมจํ าเปนวาจะตองมีตนทุนเสมอไป เพราะเครื่องมือ
เก่ียวกับงานที่ตองใชความรูน้ัน มันหมายรวมถึงอะไรก็ไดที่ให
�ความกระจางชัด� สามารถจัดการและสงผานขอมูลขาวสาร
ระหวางกันได . . .  เทคโนโลยีอะไรก็ไดที่สามารถปะติดปะตอ
เชือ่มโยงทีมงานเขาหากันไดก็ถือเปนเครื่องมือในระบบงานที่ใช
ความรูทั้งสิ้น

" อุปกรณอยาง USE น้ีจะใชเพื่อสื่อสารใหคนอ่ืนรับรูวา มีอะไรบาง
ทีเ่ขาจะสามารถใชเพื่อจะบรรลุเปาหมาย สวนเครื่องมือชิ้นอ่ืนๆ
อยาง KNOW, FEEL, DO และ SUCCEED จะชวยในการปรับ
โฟกัสของเขา ใหมองเห็นสิ่งที่มีความสํ าคัญ และหลีกเลี่ยงเรื่อง
อ่ืนๆ ที่ไมเปนสาระ
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Do
What : Create and manage

expectations.

Why: It is essential to be clear about
the process and the next steps.

Because: When “command and control”
became a bad thing, many
managers lost the ability to be
clear. People still need to know
what to do. Only now that means
understanding steps in a process.
It means letting everyone know
who will be doing what and
when.

? คอืการสราง และการจัดการ �ความคาดหวัง�
? เพราะมันเปนสิ่งสํ าคัญที่เราจะตองชัดเจนในกระบวนการทั้ง
หมดของเรา และจะตองรูวา �กาวตอไป� คืออะไร

เมื่อระบบงานแบบ �Command and Control� กลายเปนสิ่งชั่วราย
ผูจดัการหลายคนก็เริ่มสูญเสียความสามารถในการจัดการงาน
อยางชัดเจน . . . ผูคนยังตองการที่จะรูวาพวกเขาตองทํ าอะไรบาง
พวกเขาจํ าเปนที่จะตองรูข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการทํ างานทั้ง
หมด และตองการที่จะรูดวยวาใครคนไหนจะตองทํ าอะไรเมื่อไหรที่
ไหนอยางไรในแตละข้ันตอนของงาน

SIMPLE NOTES: DO

" Look for what Koskiniemi calls triggers –
changes that would change what is expected of
someone. Identify them for each project. Attach
expectations to them.

" People have far too many things to do. Far too
many triggers to think about. They appreciate
and will use anything that organizes next steps.

" Fast-track and developing projects – where
workflow and dynamics constantly shift –
require a very strong team leader who regularly
does “expectation check-ins.”

" Add another dimension to “respect” in the
Attention Economy: Crystal clarity of
expectations.

บันทึกทายเครื่องมือ : DO
" จงมองหาสิ่งที่เรียกวา TRIGGERS หรอืสิง่ทีม่ันจะสามารถเปลี่ยน
แปลงอะไรบางอยาง หรือใครบางคนใหเปนไปอยางที่เราคาด
หวงั จงหามันใหเจอในทุกๆ โครงการที่เราจะทํ า แลวผูกติดความ
หวังของเรากับมันใหแนนๆ

" ผูคนมเีรื่องมากมายที่ตองทํ า และมี TRIGGERS มากมายที่ทํ าให
ตองคดิ พวกเขามีความพรอมที่จะกระโจนใสอะไรก็ตามที่
สามารถจัดการกับงานในข้ันตอไปของเขาได

" ส ําหรบัโครงการที่กํ าลังพัฒนา หรือโครงการที่มีความเปลี่ยน
แปลงคอนขางบอยและรวดเร็ว จํ าเปนที่จะตองมี �ผูนํ า� ที่เขม
แข็ง และเปนผูที่หมั่นตรวจสอบ �สิ่งที่คาดหวัง� อยางสมํ่ าเสมอ
ดวย

" ถาจะเพิ่มมิติใหมใหกับ �ความยอมรับ� ในโลกธุรกิจแบบที่ตอง
ใชความใสใจน้ี มันคือ �ความชัดเจนในสิ่งที่คาดหวัง�
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Succeed
What : Create a teachable view of what

you’re trying to achieve.

Why: People define success differently
than businesses do. It is a lot
easier to understand what
success looks like if you include
behaviors.

Because: People start far too many projects
without knowing what success
looks like. Along with Business
Results and Project Milestones,
people need to know how
success will change how they
and their teammates interact –
how they spend their time and
attention.

? ตองสราง �ภาพของความสํ าเร็จ� เพ่ือบอกเลาและถาย
ทอดส่ิงท่ีเปนเปาหมายท่ีคุณพยายามจะไปใหถึง

? เพราะพวกเราทุกคนมีมาตรฐานของความสํ าเร็จที่แตกตางกัน
เพราะฉะน้ันมันจึงเปนการงายกวา หากเราจะทํ าความเขาใจใน
ภาพน้ันรวมกัน หากวาเราเปนพวกที่ยึดถือในแนวคิดแบบ
�ปฏิบัตินิยม�

สวนใหญแลวพวกเรามักจะเริ่มตนโครงการตางๆ โดยที่ยังไมรูวา
ภาพสดุทายของความสํ าเร็จจะมีหนาตาเปนยังไงดวยซํ้ า . . . นอก
จากผลลพัธทางธุรกิจ และกาวยางที่สํ าคัญของแตละโครงการแลว
คนท ํางานสวนใหญตองการที่จะรูวา �ความสํ าเร็จ� ที่จะเกิดข้ึนน้ัน
จะมผีลกระทบอยางไรบางตอการปฏิบัติงานของพวกเขา แลวพวก
เขาจะตองใชเวลากับโครงการน้ันๆ อยางไร ตองเอาใจใสในเรื่อง
ไหนบาง เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหนาของสิ่งที่พวกเขา
ไดทํ าลงไป

SIMPLE NOTES: SUCCEED

" Any definition of success must have three
measures: Results, Milestones, and What
Successful Behaviors Will Look Like.

" Behavior just means what you would see or
hear if people were walking the talk.

" For fast-track or developing projects, you may
not need to be superexplicit – a conversation
and a quick agreement among teammates will
do. But if new members join the team, you
must make the definition of success more
explicit. Never bring in new teammates or hand
off responsibilities to them without going over
the three measures of success.

" A clean handoff on all three measures should
take less than two minutes.

" Until your team is disciplined, ask “What’s our
definition of success?” at least once every
meeting.

บันทึกทายเครื่องมือ: SUCCEED
" ค ําจ ํากัดความของ �ความสํ าเร็จ� จะตองบอกเลาสิ่งเหลาน้ีได
อยางชัดเจน : ผลลพัธของมัน, จุดกาวกระโดดที่สํ าคัญ, รวมทั้ง
หนาตาหรือลักษณะทางรูปธรรมของมันจะเปนอยางไร

" รปูพรรณสณัฐานของความสํ าเร็จ หมายถึงสิ่งที่เราจะไดเห็น
หรอืไดยินจากปฏิกิริยาของผูคน

" ส ําหรบัโครงการที่เปลี่ยนแปลงเร็ว หรืออยูระหวางการปรับปรุง
พฒันา เราอาจจะไมตองอธิบายจนเวอรนักก็ได การพูดคุยและ
ตกลงกันในระหวางทีมงานอยางสมํ่ าเสมอก็นาจะเพียงพอ แต
ส ําหรบัสมาชิกใหมๆ ของทีมที่เพิ่มเขามาน้ัน จะตองไมลืมที่จะ
tune ความเขาใจในประเด็น 3 ขอหลักๆ ดังกลาวใหชัดเจนซะ
กอนต้ังแตแรก

" ทัง้ 3 เรื่องที่จะใชเปนมาตรฐานในการประเมินผลน้ัน จะตอง
สามารถระบุออกมา และถายทอดแกทีมงานไดภายในเวลาไม
เกิน 2 นาที

" หลงัจากที่ผูรวมงานทุกคนไดรับทราบหลักการตางๆ เปนที่เรียบ
รอยแลว ถามพวกเขาดวยวา �อะไรคือคํ าจํ ากัดความของความ
ส ําเรจ็ทีเ่ราพูดถึง?� . . . อยางนอยก็ทุกครั้งที่มีการพบปะหรือ
ประชุมรวมกัน
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Planning for Conversation
ถาจะสงัเกตกันซักหนอยนะ ตอนน้ีเรากํ าลังลงรายละเอียดของตารางท่ีเห็นในหนาท่ี 5
ของเอกสารชุดน้ี และ �เครื่องมือปราบผี� ท้ัง 5 ชิ้นท่ีเลาแยกไวใหเปนหนาๆ น้ัน ก็ถือ
เปนอาวธุหลักท่ีเราจะตองทํ าความเขาใจใหดี (เปนไปไดก็ทองเปนภาษาอังกฤษซะ เพื่อ
ความขลังของคาถา แบบเดียวกับภาษาขอม ภาษาบาลี ยังไงอยางง้ันเลย)

คงไมตองแยกเลารายละเอียดของรายละเอียดอีกทีสํ าหรับเครื่องมือแตละชิ้น เพราะเชื่อวา
เทาท่ีเห็นในหนา 12-16 นาจะเพียงพอแกการไปคิดตอกันเอาเองแลวครับ และพยายาม
ฝกใชใหมันบอยครั้งข้ึน กอนท่ีเราจะเสนออะไร หรือสงมอบงานอะไรแกใครๆ . . .

อยาลมืวาการท่ีเราจะเสนออะไรใหคนอื่นพิจารณา ไมวาจะเปนลูกคา ลูกพี่ หรือลูกนอง
(หรอืลกูเมียชาวบานดวยก็ได) เราจะตองมีการเตรียมงาน มีการเตรียมตัว เพื่อใหขอ
เสนอของเราทํ าหนาท่ีของมันไดอยางสมบูรณ คือ . . .

" โฟกัสความสนใจ ของเขา � จากทางเลือกท่ีมีมากมายมหาศาลในชีวิต ใหเหลือ
เพยีงรายการสั้นๆ ของสิ่งท่ีจํ าเปนจะตองทํ าเทาน้ัน

" ทํ าการสือ่สารใหเขารับรูวา อะไรที่เปนสิ่งสํ าคัญ แลวสิ่งน้ันหรือเรื่องน้ัน มันจะ
ถกูประเมินอยางไรจากมาตรฐานแบบไหน

" ทํ าการสื่อสารเก่ียวกับ ลํ าดับของความสํ าคัญ ในเรือ่งตางๆ ประจํ าแตละวัน

" แลวก็บอกเลา ข้ันตอนที่จะตองมีการตอบสนอง เพื่อท่ีเราจะไดบอกไดวาใคร
จะตองทํ าอะไรในข้ันตอนตอๆ ไป

" ใหความกระจางของ ภาพความสํ าเร็จ เพื่อเปนจุดอางอิงในการศึกษาความลม
เหลวหากมีบางอยางไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกํ าหนดไว

แลวท่ีสํ าคัญท่ีสุดก็คือ . . . �เร่ิมทํ าซะทีซิโวย!!�
มันไมมีประโยชนอะไรท่ีเราจะมัวมาน่ังผงกหัวกระดิกหางแบบปราชญยุคโบราณ เพราะสิ่ง
ท่ีเราจะตองทํ าก็คือสิ่งท่ีเราจะตองทํ าอยูวันยังค่ํ า . . . ไมมีวันเปล่ียนแปลง !!

เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ดวยเครื่องมืออยาง Know, Feel, Do เชน การประชุมท่ีใช
เวลาซักชัว่โมง หรือ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะกับโปรเจคที่ใชเวลาประมาณซัก 2 เดือน จาก
น้ันเราก็อาจจะทดลองใช Use to Succeed ส ําหรบัโครงการท่ีแตกตางออกไป
อยางเชนการฝกอบรมตางๆ

แลวก็ไมตองหวังอะไรลมๆ แลงๆ วามันจะ perfect ต้ังแตครั้งแรกๆ แตขอใหสังเกตการ
เปลีย่นแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน เชนวิธีคิดของเรา การต้ังคํ าถาม และการจัดการกับขอมูล
ตางๆ ความเขาใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน และรวมท้ังความเร็วใน
การตอบสนองระหวางแตละสวนงานดวย.
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Behavioral Communication
เตรยีมตัวแลวไมคุยก็ไมรูจะเตรียมกันไปทํ าไม ดังน้ันเม่ือเตรียมแลวก็ตองมีการพูดคุย มี
การสือ่สาร และมีการนํ าเสนออะไรบางอยาง . . . อยางจริงๆ จังๆ

โดยปกติพวกเรามักจะเชื่อวา การสื่อสารน้ันมีจุดประสงคก็เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรอืทัศนคติระหวางกัน ไมอยางน้ันก็เพื่อเปนการถายทอดขอมูลบางอยางแกกัน . . . ขอ
แสดงความยินดีดวย . . . น่ันเปนคํ าตอบท่ี �ผิด� ครับ!!

การตดิตอสื่อสารควรจะมีจุดประสงคท่ีความกระจางชัดเจน, การตั้งคํ าถาม, การ
สะทอนภาพความคิดหรือความจริงบางอยาง, และการมีสวนรวมในเรื่องราวน้ันๆ . .
และจะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม การสื่อสารเกือบท้ังหมดก็มักจะกลั่นตัวควบแนนลงไป
ท่ีคํ าถามพืน้ฐาน 5 คํ าถามดวยกัน . . . ถือเปนคํ าถามท่ีมีคนถามมากท่ีสุดในโลกตาม
สถิติของ Guiness Book (ฮิ . . ฮิ . . อางแมงม่ัวเลยนะ!!) . . . คํ าถามเหลาน้ีมีอยูวา . . .

1. เรือ่งท่ีคุยกันอยูน้ีมันบอกวากูตองทํ าอะไร?
2. มีอะไรบางท่ีกูควรจะตองทํ าเปนพิเศษม้ัย?
3. แลวกูจะวัดผลจากอะไร? ภาคตอๆ ไปของเรื่องน้ีจะเปนอะไรบาง?
4. มีเครือ่งมือหรอืการสนับสนุนอะไร สํ าหรับการทํ างานในเรื่องน้ีบางม้ัย?
5. WIIFM – What’s In It For Me? For Us? . . . มีอะไรในน้ันม้ัยท่ีเก่ียวกับกู?
เม่ือเปนซะอยางน้ีแลว หากเราอยากท่ีจะเปนนักสื่อสารท่ีดี จํ าไววาจะตองเตรียมหาคํ า
ตอบส ําหรบั 5 คํ าถามน้ีไวใหดีกอนท่ีจะเริ่มไปเสนอหนาคุยเรื่องงานเรื่องการกับใคร . . .
แลวเชือ่หรอืไมเชื่อก็ชาง . . . คํ าถามท่ีไดรับการถามถึงมากท่ีสุดคือคํ าถามท่ี 4

พวกเราอยูในโลกที่โกลาหลทางตัวเลือกกันจริงๆ และทุกๆ คนจะสับสนมากหากเราไมได
บอกใหรูวา เขามีเครื่องมืออะไรบางในการทํ างาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายท่ีวางไวน้ัน . . .
เครือ่งมือของพนักงานขายอาจจะเปนเรื่องราคา อาจจะเปนโปรแกรม promotion ตางๆ
หรอือาจจะเปนการบริการขอมูลเพื่อติดตามยอดขาย การใหการสนับสนุนแกลูกคาใน
ดานราคาเม่ือมีการแขงขัน และรวมไปถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับตลาดและสินคาท่ี
เก่ียวของท้ังหมด

. . . มีคนเรียกชื่อของอาการอยางน้ีวา . . .
“The Knowing-Doing Gap”

หมายถึงชองวางระหวาง
�รูวาตองทํ าอะไร� กับ �รูวาจะตองทํ าอยางไร�
ซ่ึงทํ าใหเปาหมายบางอยางท่ีวางไวสวยหรู ไมสามารถท่ีจะบรรลุไปถึงได!!
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Listening to ignore more !?
การจะทํ าใหเรือ่งมันงายตอคนอื่นท่ีจะทํ าความเขาใจ ก็ถือเปนงานท่ีสาหัสอยูแลวนะผมวา
เพราะเราจะตองคิด ไมใชสักแตทํ า . . . ดังน้ัน . . . พวกเราวาคนอื่นๆ มันตองทํ าเหมือน
กับเราม้ัย? . . . ถึงไมตองก็ �ควรจะ� นะ เพราะเราจะมีไมเด็ดกับมันเหมือนกัน!!

Hit delete, find the good stuff

ฟงอยางต้ังใจ และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน
การฟงมีหลายอยาง ฟงการปรับทุกขของเพื่อนฝูง, ฟงเพื่อรับทราบปญหาและใหคํ า
ปรกึษาแกคนอื่น, ฟงเพื่อคนหาความจริงบางอยาง, และอื่นๆ . . .

แตพวกเรามักจะใชเวลาฟงกับทุกๆ เรื่อง แลวก็ผาจะพยายามไปเขาใจมันซะทุกๆ เรื่องท่ี
ผานเขามาในชีวิตซะน่ี !! แลวจะไปเหลือเวลาฟงอะไรๆ ท่ีมันสํ าคัญไดไงวะ !?

อยาลมืวาเวลาของเรามีคาท่ีสุดเสมอ เราไมควรลางผลาญเวลาท่ีเหลืออยูในชีวิตของเราไป
กับการฟงใครตอใครมาพรํ่ าเพออยางไมมีจุดหมายปลายทาง . . . ถามันจับประเด็นอะไร
ไมไดเลยต้ังแตตอนแรกๆ . . . ลืมมันไปซะ . . . แลวอยาไปยุงกับแมงเลย!!
และในเม่ือเรารูกันมาแลววา ท่ีสุดของการสนทนาปราศัยแลว มันจะจบลงดวย 5 คํ าถาม
ยอดนยิมท่ีเราจะตองเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะตองตอบใหคนอื่นรูเรื่อง เราก็ตองดูดวยวาคน
อืน่มันเตรียมท่ีจะตอบเราดวยรึเปลา? . . .  ถาไมก็ �เปา� มันท้ิงไปซะเหอะ!

จ ําไดม้ัยวา 5 ขอมีอะไรม่ัง? . . . กํ าลังจะเปดกลับไปหนาท่ีแลวละสิ!!? เอาง้ีเขามีสูตรให
จ ํากันงายๆ แตออกไปทางบาลีหนอยนะ . . . �C L E A R�

CCCC CONNECTED TO WHAT I DO (เก่ียวอะไรกับท่ีกูทํ าอยู?)
LLLL LIST OF NEXT STEPS (แลวกูตองทํ าอะไรม่ังจากตรงนี้?)
EEEE EXPECTATIONS (คาดหวังอะไรไวไดม่ัง?)
AAAA ABILITY (มีปญญาทํ าไดแคไหน?)
RRRR RETURN (WIIFM: แลวกูจะไดอะไร?)

ผมไมไดเลาเพื่อยุใหใครไปคอยกด delete คํ าสั่งท่ีไมรูเรื่องของลูกพี่คนไหนนะ ☺  . . .
แตเลาใหเปนอุทาหรณสอนใจวา . . . คนอื่นๆ เขาก็คิดอยางน้ีเปน เวลาจะนํ าเสนอเรื่อง
อะไรตอมิอะไรนะ ขอให  �C L E A R�  จากในกบาลใหเรียบรอยซะกอนดวย . . . เสมอ!!
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Simpler Companies

Simpler to Know:
A strategy for working backwards

คนทกุคนมีขีดความสามารถที่ไมมีขอจํ ากัด
ถาเพียงแตสิ่งที่คุณสรางขึ้นมาเหลานั้น  . . .  เพ่ือเขา !!

�เอาใจเขามาใสใจเรา� ค ําพูดเกาคร่ํ าคราปะรํ าปะราท่ีดีแตพูด แตไมเคยทํ า . . .
ในบางชวงของชีวิต . . . เราเรียกมันวา �สามัญสํ านัก� หรือ Common Sense
ในงานดานการขาย . . . เราเรียกวา Customer Focus
ในงานออกแบบระบบขอมูล . . . เราเรียกมันวา User-Interfaced

ถาเราจรงิใจกับการทํ าใหทุกอยางมันเขาใจงายๆ เราก็ตองมองสิ่งท่ีเราจะนํ าเสนอน้ันจาก
มุมมองของผูท่ีเราจะตองติดตอกับเขา . . . เสมอ! . . .

ไมมีใครสามารถพัฒนาอะไรข้ึนมาใหมได ดวยการมองโลกท้ังหมดจากเพียงดานในของตัว
เองเพยีงดานเดียว . . . แตโลกพัฒนาข้ึนมาถึงทุกวันน้ี ก็ดวยความคิดท่ีจะสรรคสรางสิ่ง
ตางๆ ท่ีนาจะทํ าให �คนอื่นๆ� มีความสะดวกสบายมากข้ึนกวาเดิม

และการท่ีเราจะปฏิบัติงานบนพื้นฐานท่ีจะตองใหคนอื่นๆ เขาใจในทิศทางและผลลัพธของ
มันแลว น่ันก็จะเปนการพัฒนาในอีกรูปแบบหน่ึง . . . งานอาจจะเห็นผลเร็วข้ึน มีความชัด
เจนมากข้ึน มีความเครียดในงานนอยลง . . . และผูท่ีสามารถสรางความชัดเจนอยางน้ีได
อยางสม่ํ าเสมอเทาน้ัน จึงจะสามารถพัฒนาตัวเองข้ึนมาเปน �ผูนํ า� ของคนอ่ืนๆ ได . . .

คุณคิดวาองคกรใดๆ ก็ตามท่ีมี �ผูนํ า� ท่ีพูดอะไรไมรูเรื่องเนี่ยะ มันจะมีทิศทางเปนยังไง?
แลวพวกเขาจะดํ าเนินธุรกิจของพวกเขาตอไปในทางไหน? . . .
. . . �นรก� เปนคํ าตอบสุดทายท่ี . . . ถูกตองครับ !!
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Simpler Companies

Feels Simpler:
Build trust with what you build

สิง่ท่ียิ่งใหญตลอดกาลคือ �ความเช่ือถือ�
ทันทีท่ีทีมของคุณ หรือองคกรของคุณมีจํ านวนคนท่ีมากกวาหน่ึง �ความเชื่อถือ� จะเปน
กุญแจส ําคัญท่ีสามารถผลักดันใหระบบงานท้ังหมดไหลล่ืนอยางราบเรียบ

�ความเช่ือถือ� แบบไหนกัน?

" แบบท่ีธรุกิจและเพ่ือนรวมทีมยอมรับเรา ใหความสนใจเราในฐานะของปจเจกบุคคล
ท่ีมีความคิดเห็นเปนตัวของตัวเองได

" เราสามารถท่ีจะสรางความเปลี่ยนแปลง และงานของเราก็มีผลโดยตรงตอเปาหมาย
ขององคกร

" ทุกๆ คนรอบกายเรา มีความรูสึกทางคุณคา มีเปาหมาย และมีจุดประสงคเชนเดียว
กับท่ีเรามี

" เราไมจ ําเปนตองตรวจสอบยืนยันการตัดสินใจของเรากับใคร
" เราไดรับการปฏิบัติอยางเปดเผย และยุติธรรม พวกเราทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการจะสรางสรรคผลงานใหปรากฎและเปนท่ียอมรับได

" เราสามารถไดรับการตอบสนอง และสามารถแสดงความคิดเห็นโตตอบไปมาได . . .
อยางเปดเผยเสมอ

" การติดตอสื่อสารเปนเรื่องท่ีเปดกวางตลอดเวลา
" เราไมรูสึกอึดอัดอะไรท่ีจะเรียกรองใหคนอื่นทํ างานใหดีข้ึนกวาเดิม และคนอื่นๆ ก็
สามารถเรียกรองอยางเดียวกันไดจากเรา

" เราสามารถท่ีจะ �เชื่อม่ัน� ในคํ าม่ันสัญญาของคนอื่น เชนเดียวกับท่ีคนอื่นสามารถท่ี
จะ �เชือ่ม่ัน� อยางเดียวกันในคํ าม่ันสัญญาของเรา

เชือ่หรอืไมวา โครงสรางองคกร และระเบียบข้ันตอนในการปฏิบัติงานน้ัน สวนหน่ึงถูก
สรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานของ �ความไมไวใจ�, �ความไมเชื่อฝมือ�, และ �ความไมเชื่อถือ�
ระหวางกัน? . . . ดังน้ัน ความชัดเจนของการทํ างานในแตละสวน จะเปนปจจัยสํ าคัญใน
การลดเวลาของการทํ างานลงไปไดอยางมากมายทีเดียว!!
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Simpler Companies

Simpler to Use:
Designing content for decision making

อะไรๆ มันก็ขยะท้ังน้ันแหละ จนกวาเราจะหยิบมันขึ้นมา
แลวบอกวา �ไอน่ัน� นะมันเอาไวทํ าอะไร
การจดัแจงสิง่ตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะถูกใชงาน ถือเปนเรื่องท่ีจํ าเปนหากเรา
ตองการใหทุกๆ อยางในชีวิตการทํ างานประจํ าวันของเราไมตองวุนวายจนเกินไป . . .
การเตรยีมขอมูล และอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ใหพรอมท่ีจะถูกนํ าไปประกอบการตัดสินใจ
ในทันที ก็นาจะเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะทํ าใหทุกๆ อยางดูจะราบรื่นมากข้ึน

พูดงายเขาใจยาก . . . เอาง้ีแลวกัน . . .

กลบัหวัเอกสารชุดที่ถืออยูนี่แหละ แลวเอาไปสองหนากระจกเงา
จากนัน้ลองอานบรรทัดตอๆ ไปจากเงาบนกระจกจนจบหนา . . .
ไมตองบอกก็รูวาทารุณขนาดไหน . . . แตเชื่อหรือไมละวา พวกเราสวนใหญปฏิบัติตอกัน
ดวยวธิอียางน้ีจริงๆ ในการทํ างาน เลาอะไรๆ ท่ีไมเก่ียวกับสิ่งท่ีตองทํ าบาง เขียนอะไรๆ
ใหมันวกไปวนมาบาง หรือไมอยางน้ันก็บอกเลาเรื่องซะละเอียดยิบแบบไมมีทิศทางท่ีชัด
เจน แลวคนฟงก็เลยไมรูวาจะตองตัดสินใจอะไรยังไงเม่ือไรท่ีไหนทํ าไม?

การที่เราจะบอกกลาวเฉพาะเร่ืองท่ีจํ าเปน 2-3 เร่ือง กับประเด็นท่ีจะตอง
ขบคิดอยางมีทิศทางและหวังผลไดน้ัน บวกกับ �เคร่ืองมือ� หรือขอมูลท่ี
สามารถใชประกอบการทํ างานน้ันๆ อยางเฉพาะเจาะจง . . . ผมเชื่อวา
เราจะไดเห็นทุกคนเกงขึ้นอยางนาใจหายเลยทีเดียวครับ!!
คุณวาเขาเอาสวานไฟฟาไวใชทํ าอะไร? . . . แลวถาไมมีไฟฟาละ? . . . แลวถาไมมีดอก
สวานละ? . . . ใช �ไอน่ัน� เหรอ? . . .  ไม WORK ม้ัง?

การทํ างานก็เหมือนกัน ถาเราไมมี �เครื่องมือ� ท่ีเหมาะสมใหกับคนทํ างาน เขาก็มีแตเอา
�ไอน่ัน� มาทํ าๆ ใหแมงเสร็จๆ ไปวันๆ อยางน้ันแหละครับ ☺ . . . สวนเครื่องมือจะใช
ยากหรอืใชงายน้ัน . . . ผมวาถาไหนๆ ถึงกับยอมเสียแรงเสียเวลาออกแบบเครื่องมือให
คนอื่นเขาใชงานกันท้ังทีละก็ . . . คิดใหมันตลอดรอดฝงซักทีเหอะวา !!
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Simpler Companies

Simpler to Do:
Using project design to make informed choices

ถาเราสูอุตสาหคิดท้ังหมดใหชัดเจนแจมแจงแดงแจ . . . แลวไมทํ า!! . . .  ปลอยใหแมง
เบลอๆ อยางเดิมก็ไมเห็นจะมีอะไรตางกัน . . . จริงม้ัย!?

หลงัจากท่ีเราคิด กํ าหนดวัตถุประสงค แลวก็วาดฝนถึงความสํ าเร็จซะอลังการ กับกํ าหนด
ตัว �เครือ่งมือ� สนับสนุนท่ีจะตองใชในการทํ างานน้ันๆ ข้ึนมาแลว มันก็ตองถึงคิวของ
การกํ าหนดแนวทางในการปฏิบัติกันบาง . . . เราอาจจะเรียกวานโยบาย อาจจะเรียกวา
แผนงาน อาจจะเรียกวาแผนการ หรือโครงการ หรืออาจจะเรียกวากลยุทธ หรือเรียกดวย
หมายเลข �รหัส� ก็สุดแลวแต เพราะท้ังหมดน้ันมีจุดรวมกันอยูอยางหน่ึงก็คือ มันจะมี
การกํ าหนดทางเลือก อยางเปนรูปธรรมข้ึนมา

การเดินทางสูเปาหมายน้ันอาจจะมีไดดวยกัน
�หลายทาง� แตรับรองวาไมใช �ทุกทาง� อยางแนนอน
เพราะฉะน้ัน นอกจากในสวนท่ีเราจะตองชี้ใหเห็นประเด็นสํ าคัญๆ แลว เราก็จะตองบอก
ตอใหจบดวยวาประเด็นตางๆ เหลาน้ัน เราจะทํ าอยางไรกับมันไดบาง . . . น่ีก็คือการ
กํ าหนด �ทางเลือก� หรือหนทางท่ีเราจะกาวตอไป

ขอยอนไปท่ีคํ าๆ หน่ึงในหนา 18 คือ . . . �The Knowing-Doing Gap�
จะเห็นวา ระหวาง �เครื่องมือ� ของเราเรื่อง KNOW น้ันจ ําเปนท่ีจะตองไดรับการอุดชอง
วางดวย �เครื่องมือ� ท่ีเรียกวา DO น้ีเสมอ!!
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Simpler Companies

Simpler to Succeed:
Designing work for easy navigation

ถาระบบไดรับการออกแบบใหทุกคนท่ีเก่ียวของสามารถ
เขานอกออกใน เพื่อคนหาส่ิงท่ีเขาตองการไดดวยตัวของ
เขาเอง เราก็จะไดเห็นส่ิงท่ีเรียกวา �ความสํ าเร็จ� บอยครั้ง
มากขึ้น
การเปดกวางทางขอมูล ไมไดแปลวาเราจะตองกํ าหนดใหทุกคนมีสิทธิ์เขาไปทะลวงชิ้นขอ
มูลทุกๆ ชิน้ท่ีมีอยูในระบบ เพราะนอกจากมันจะเปน �ความมักงาย� ของคนท่ีจัดวาง
ระบบแลว มันยังแสดงออกถึงความบกพรองทางปญญา ท่ีไมสามารถกํ าหนดขอบเขตของ
ชิน้ขอมูลท่ีจ ําเปนสํ าหรับแตละลักษณะงานดวย
การท่ีเราจะไดเห็นคนทํ างานมีความสุข และสนุกสนานกับงานของเขาเองนั้น เราจะตอง
เปดทางใหเขาสามารถตรวจสอบผลการทํ างานของเขาไดดวยตัวของเขาเอง เพื่อท่ีเขาจะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของเขา และปรับปรุงพัฒนาตัวเองไดตลอดเวลา

ตรงนีเ้องที่จะตองมีการกํ าหนดขอบขายของมาตรฐานการ
ประเมินผลใหเปนที่รับรูโดยทั่วกัน และจัดเตรียมเคร่ืองมือที่จะ
สามารถใชในการประเมินผลสํ าหรับทุกๆ คนไวดวย เพ่ือใหเขา
สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหนาในงานที่ไดรับมอบ
หมายไว . . . ดวยตัวของเขาเอง . . .
ทุกๆ คนจะตองรับรูวา �ความสํ าเร็จ� ท่ีพูดถึงน้ันมีหนาตาเปนยังไง แลวจะตองสามารถ
หาดูหนาตาท่ีคอยๆ พัฒนาข้ึนไปของมันไดดวย . . . เขาจะรูโดยหนาท่ีรับผิดชอบเอง
แหละวาตัวเขาจะตองเรงแกไขอะไรท่ีตรงไหน เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลาย
ทางท่ีกํ าหนดไวรวมกัน!!
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ตบตูด !!

It’s important to organize
businesses around their

knowledge structure, instead of
their department structure

สิง่ทีส่ ําคญัก็คือ เราจะตองจัดการองคกรบนโครงสรางพ้ืนฐาน
ของ �ความรู� . . . ไมใชบนโครงสรางที่แบงยอยซอยแผนก

น่ีไมใชครั้งแรกท่ีผมปรารภเรื่องอยางน้ี โครงสรางองคกรมีประโยชนเปนเพียง GRAPHIC
หรอืภาพเชิงสัญญลักษณท่ีไมไดเก่ียวของอะไรเลยกับการปฏิบัติงาน และผมเคยพยายาม
เขียนแผนผังองคกรท่ีสะทอนภาพของการทํ างานจริงๆ ออกมา . . . แตมันก็แหวกแนวจน
ไปถึงกลุมดาวอัลฟาซัลทอรี . . .นู . . . น . . .

องคกรทุกแหงไมไดประสบความสํ าเร็จไดดวย GRAPHIC แผนผังองคกรสวยๆ หรอกนะ
แตมันจะตองประกอบไปดวยกลุมคนท่ีมีความสามารถ ท้ังในดานการคิด การต้ังคํ าถาม
และในการน ําเสนอสิ่งตางๆ เพื่อการปฏิบัติ . . . อยางเปนรูปธรรม . . .

ผมไมอาจยืนยันวาเอกสารท้ังหมดท่ีจัดใหน้ี จะมีคุณประโยชนมากนอยขนาดไหนตอพวก
เราทุกคนและองคกรแหงน้ี . . . และผมไมอาจปฏิเสธวา ดวยความรูความเขาใจท่ีมีจํ ากัด
บางทอนบางตอนผมก็แปลม่ัวดวยการเติมแตงอารมณของตัวเองลงไป ☺ หรือไมง้ันก็
กระแดะไปหยิบยกขอความจากท่ีอื่น ขามเลมมาใสไวดวยกัน . . .

แตผมยนืยนัไดอยางหนักๆ เลยวา �ผมตั้งใจ� และเชื่อในทุกๆ ตัว
อกัษรทีผ่มพิมพเอาไวตั้งแตเอกสารชุดแรกๆ ที่จัดพิมพออกมา
และกลายืนยันใหทุกคนเชื่อพรอมๆ กันตรงน้ีดวยวา �จบแลวครับ� ☺


