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ฟนฝอย …
ถาจะใหผมลําดับเรื่องที่ถอดความออกมาแลวในชุดแรกนี้ ผมก็จะถือวามันประกอบไปดวย
เรื่อง Six Thinking Hats, Questions that Work, แลวก็มาตบตูดกันดวยเรื่อง SIMPLICITY
ซึง่ ถาจะแปลกันตรงๆ ตัว ก็ตองแปลวา "ความเรียบงาย" . . . . อือม . . . เนอะ !! . . . .
ฟงดูนาบวชดีพิลึก!!
Six Thinking Hats เปนเรื่องเกี่ยวกับ "การคิด" . . .
Questions that Work เปนเรื่องเกี่ยวกับ "การถาม" ... แลวก็ ...
Simplicity ก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ "การทํา"
ทําไมถึงอยากตบตูดดวยเรื่องนี้? เพราะผมเชื่อวาหลายๆ คนคิดได หลายๆ คนถามเปน
แตก็มีนอยคนเหลือเกินที่หลังจากการคิด หลังจากการถามแลว จะสามารถถายทอด
ประเด็นตางๆ เหลานัน้ ออกมาใหคนอื่นเขาใจไดงายๆ !! ราวกับวาพวกเราไดรับการเสี้ยม
สอนใหฝกทําอะไรใหมันยุงยากสลับซับซอนซอนปม . . . เพื่อความหวานอมขมกลืนของ
ชีวิตรึไงไมรูได . . . หรือวามันจะทําใหดูเหมือนเปนคนมีการศึกษาดีมั้ง?!
อยากระนั้นเลย . . . การทีค่ นเราพูดหรือทําอะไรจนคนอื่นเขาไมรูเรื่องนะ มันอาจจะดูเปน
นักวิชาการบางก็เฉพาะคําศัพทเทคนิคบาๆ บอๆ เทานั้นแหละครับ ไอที่เหลือของเนื้อหา
มันไมไดบอกอะไรเลยนอกจาก "ความติงตอง" ของเราเอง!! แลวการที่เราลางผลาญเวลา
ของชาวบานดวยการใหเขามานั่งตีความคําพูดหรือการกระทําของเรา มันก็ออกจะเหมือน
อาชญากรไปหนอยนะ . . . เราจะรูไดยังไงละวาคนอื่นเขาเหลือเวลาอีกมากนอยเทาไหร
ในชีวติ ?! นาจะปลอยใหเขามีเวลาใครครวญถึงความสําคัญในการดํารงอยูของพวกเขามั่ง
นะผมวา . . . อยาไปฉกฉวยชีวิตของคนอื่นดวยการสราง “ปมเขื่อง” ที่แสนจะยุงอิรุงตุงนัง
ใหกบั ตัวเองหรือวาใครตอใครอีกเลย . . . สา .าา . ธุ . .
แตกเ็ พราะการทําทุกอยางใหงายที่สุดนี่แหละที่มันยากที่สุด!? ผมถึงคิดวานาจะบอกเลา
อะไรเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้ไวบาง ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะผมสรุปของผมเองวาปญหาทั้งหลาย
ในระบบการทํางานทุกวันนี้นาจะเกิดจาก 3 มูลเหตุหลักๆ ดวยกัน
1. คิด(เอาเอง)มากเกินไป ประเภทมีคําตอบใหกับทั้งโลกโดยไมตองถาม
2. ถามคําถามนอยเกินไป เรือ่ งที่ควรถามกลับไมถาม (ชอบคิดเอาเองมากกวา)
3. ทําอะไรๆ ใหมันดูยุงยากจนเกินไป (กลัววาจะดูเหมือนทํางานนอยไปมั้ง?)
ลําพังปญหาบานเมืองที่รายรอบพวกเราก็มากพออยูแลว ไมตองขยันพิสูจนวานรกมีจริง
กันอีกแลวละครับ! . . . ขอเพียงพวกเราจะพยายาม “ไม” หาเหามาเที่ยวเติมใสหัวคนอื่น
พวกเราก็สามารถมีชีวิตอยูรวมกันอยางสุขสบายกวานี้ได โดยไมตองพะวงวาสวรรคหรือ
นรกกันแนที่มันมีจริง . . . ชางแมงปะไร !!
Mr. Z. : กรุงเทพฯ 07.07.2001
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ไหวครูกันกอนนะ !!
เพือ่ ไมเปนการแอบอางวาตัวเองเกงแบบ “ถึงจุดสุดยอด” . . . ผมจึงขออนุญาตใชพื้นที่
ตรงนีเ้ ลาความเปนมาของเรื่องที่ถอดความมาทั้ง 3 ฉบับของเอกสารชุดนี้ไวดวยเลย
เดิมทีเดียวนั้นผมบังเอิญซื้อหนังสือมาเลมนึงในชื่อเรื่องเดียวกันนี้วา “SIMPLICITY” ซึ่ง
เขียนโดย Dr. Edward de Bono เจาของ idea เรื่อง “หมวก 6 ใบ” เจานั้นแหละ!! แตผม
ชอบใจ idea จากเลม SIMPLICITY กอน แลวก็เลยหมดเงินไปอีกกวา 20 เลมเพื่อตามอาน
งานชิ้นอื่นๆ ของแก ซึ่งก็แนนอนวาเรื่อง Six Thinking Hats เปนสวนนึงของการใชเงินใน
ครั้งนั้น
Dr. Edward de Bono เปนนายแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานสมอง และไดเคยทําการคนควา
วิจยั เกีย่ วกับความสัมพันธระหวางความดันโลหิตกับการทํางานของสมองมนุษย แลวในที่
สุดก็พัฒนาความคิดของแกออกมาเปน “เครื่องมือในการคิด” (Thinking Tools) โดยมี
พระเอกของเรื่องอยู 3-4 ตัวคือ CoRT (มีเครื่องมือคิด 60 บท), DATT (เปนฉบับยอของ
CoRT), Lateral Thinking, และเรือ่ ง “หมวก 6 ใบ” (เปนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับ
เรื่อง Parallel Thinking ของแกเอง) . . . ทั้งหมดพิมพเปนหนังสือขาย และเปดเปน
course ฝกอบรมที่ราคาที่แพงลิบลิ่ว . . . เฉพาะเรื่อง “หมวก 6 ใบ” เปดสอนในเมืองไทย
ดวยคาฝกอบรมคนละเหยียบหมื่นบาท . . . โคตรแพงเลย !!!
ใครวาคนไทยชอบของถูก? . . . อยาไปเชื่อมัน! . . . คนไทยชอบ “ของเถื่อน” มากกวา ☺
ดังนัน้ เอง ผมจึงเริ่มจากการถอดความเรื่อง “หมวก 6 ใบ” เพราะเนื้อหางายๆ ไมคอย
หนักทาง concept อยางใน “SIMPLICITY” . . . ถือเปนเถื่อนฉบับแรก!
ผมชอบใจที่แกยกตัวอยางเปรียบเทียบบทเรียนของแกกับ “เครื่องมือ” ที่มันมีหนาที่
เฉพาะดานเฉพาะทาง มันถูกแบงเปนขอๆ เปนเรื่องๆ งายตอการติดตามและการ
ประยุกตใชงาน . . . แตแกนแกนของเรื่องทั้งหมด มักจะไดรับการจุดประกายขึ้นมาเปน
ประเด็นใหขบคิดดวย “คําถาม” เสมอ . . . จึงเปนที่มาของการถอดความหนังสือเลมที่
สองในชื่อวา Questions that Work ของ Adrew Finlayson . . . เปนเถื่อนฉบับสอง!
สวนเรื่อง SIMPLICITY ทีผ่ มประทับใจนักหนานั้น มันหนักไปทาง concept หรือแนวคิดซะ
มากกวา ก็เลยไมไดรับการถายทอดเปนภาษาไทยตั้งแตแรก จนกระทั่งผมมาเจออีกเลม
นึงของ Bill Jensen ในชือ่ เรื่องเดียวกัน แตมีการกําหนดกรอบในทางปฏิบัติมากกวาแค
เสนอแนวความคิด . . . ก็เลยออกมาเปนเถื่อนฉบับสาม! . . เพื่อตบตูดของชุดนี้อยางที่วา
เพราะงั้น . . . หากมีอะไรที่ขาดตกบกพรอง หรือวา idea ทีว่ ามันเวอรซะจนรับไมได ขอให
เขาใจดวยวา ผมแคถายทอดความติงตองของทั้ง 3 คนนี้ใหเปนภาษาไทยเทานั้น และจะ
ยินดีรบั ผิดชอบเฉพาะที่พิมพผิดเพียงสถานเดียว . . . แตถาบังเอิญวามีการแปลผิดพลาด
ไปบาง ก็ขอใหถือกันซะวาเปน “ความบกพรองโดยสุจริต” ก็แลวกันครับ ฮา . . ฮา . . ฮา
. . เอิ๊ก 3 ที!!!
Mr. Z. : กรุงเทพฯ 07.07.2001
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The hardest work is
figuring out what to do
in a world of infinite choices.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว . . . มนุษยไดพยายามเรียกรอง “อิสรภาพ” เพื่อที่จะ
สามารถกําหนดทางเลือกตางๆ ตามที่ตัวเองตองการ . . . และแลวพระเจาก็ทรงบาจี้ ได
ทรงประทาน “อิสรภาพ” ที่มนุษยใฝหาราวกับเปนสมบัติลํ้าคานั้นลงมา . . . อยางบาคลั่ง
. . . กาลครั้งนี้ . . . โลกก็เลยเต็มไปดวย “ทางเลือก” มากมายราวกับพระเจาทรงประชด
. . . สมนําหน
้ า!!!
จะเวรกรรมแตปางไหนไมปรากฎ มันก็เลยทําใหพวกเราที่อยากจะทําอะไรๆ ใหมันดู
สบายๆ เขาใจงายๆ ตองมารับทุกขเข็ญจากทางเลือก และวิธีการตางๆ นาๆ ที่มีมากมาย
อยางไรขอบเขต ยิ่งมาผนวกเขากับเทคโนโลยีที่เร็วปรูดปราดอยางในปจจุบันนี้ดวยแลว
ตองเรียกวา “เคราะหซํ้ากรรมซัด” จริงๆ เพราะทางเลือกมันมีแตเพิ่มขึ้นๆ ตลอดเวลา ใน
ขณะทีเ่ ราถูกสถานการณรอบดานบีบใหตองตัดสินใจทําอะไรๆ ลงไปใหเร็วขึ้นๆ เรื่อยๆ . .
. เวรกรรม!!
พวกเราลําเค็ญกันถวนหนาอยูแลวครับ ดังนั้นจึงไมควรที่จะพยายามสรรหาความลําเค็ญ
มากํานัลแกกนั อีกโดยการทําใหเรื่องราวตางๆ มันดูสับสนวุนวายกวาที่มันควรจะเปน . . .
แตเราควรจะชวยกันสรรคสราง “ความเรียบงาย” เพื่อใหการปฏิบัติงาน และการดํารง
ชีวติ ของพวกเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพดีขึ้น . . . เราควรที่จะ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหมันชัดเจน ตรงไปตรงมา และไดผลงานอยางเปน
รูปธรรม ดีกวาที่วันๆ จะตองมาเผื่อ “เวลางง” ใหกับทุกๆ คนที่อยูรวมกับเรา . . .

เคยถามตัวเองมั้ยวา “เรา ‘งง’ กันวันละกี่บาท?”
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Very often, people
confuse simple with
simplistic.
ปญหาก็คอื บอยครั้งที่คนเรามักจะสับสนระหวาง “ความเรียบงาย” กับ “ความมักงาย”
โดยการสักแตทํา . ทํา . ทํา . ทําแมงใหผานไปวันๆ โดยที่ไมไดเคยคิดอะไรเลย !!

In a lot of people’s minds,
making the complex clear means you
just dump information on everybody.
That simply adds to the confusion.
แลวก็จะมีประเภทที่เชื่อวา การทําใหเรื่องยากๆ มันดูงายขึ้นนั้น ก็คือการยัดเยียดขอมูล
กรอกลงไปในคอหอยของชาวบานใหละเอียดมากๆ เขาไว . . . แตถาเราไมไดมีหัวไวตั้ง
บนไหลเฉยๆ นะ . . . วิธีที่วามันเพียงพิสูจนเทานั้นละวา “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 การที่เราจะพยายามศึกษาหาวิธีการที่มันงายๆ แบบตรงไปตรงมา
เพือ่ จัดการกับความซับซอนของการปฏิบัติงานนั้น เราจะตองถือเอาผูปฏิบัติงานเปนที่ตั้ง
ซึง่ นัน่ จะตองผานกระบวนการคิด และการใครครวญเปนอยางดี . . . และจะตองใครครวญ
อยางเพียงพอที่จะไมทําใหทุกอยางงายลง ดวยเพียงแคการตัดสวนที่ถือวายุงยากทิ้งแมง
ไปเฉยๆ . . . นี่คือขอแตกตางของ “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

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

Strucyure your company
according to the questions
people ask

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

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

• ตารางทีเ่ ห็นในหนานี้ลอกมาจากหนังสือเต็มๆ เลย มันคือหัวขอที่สรุปจากหนังสือทั้งเลมให
เหลือเพียงหนากระดาษเดียว ผมเห็นวาเปนวิธีนําเสนอที่นาสนใจ จึงคัดเอาไวให เพราะในขณะ
เดียวกัน เราก็สามารถใชเพื่อทบทวนหัวขอของมันไดดวย
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“คูแฝดอเวจี” ของความงาย
ทันทีทเี่ ราเกิดคําถามในใจวา “มีวิธีที่งายกวานี้มั้ย?” . . . มันก็นาจะหมายความวาเรา
กําลังเผชิญหนากับ “คูแฝดอเวจี” ของความงายเขาใหแลว . . . มันคือ “ความซับซอน”
ความสลับซับซอนของกระบวนการในการทํางาน เปนที่มาของความสับสนเลอะเทอะของ
การประสานงานระหวางกัน และเปนที่มาของโรคประสาทออนๆ ในพวกเราทุกคนดวย
มันมีแหลงกําเนิดอยูในระบบงานเองอยูแลว และมีความพรอมที่จะเสนอหนาออกมาโดยที่
เราไมเคยเรียกรองตองการ แหลงเพาะพันธุความซับซอนมีอยูดวยกันหลายแหลง สวน
ใหญมกั จะเปนแหลงนํ้านิ่งๆ และมีความอับทึบ ??? . . . ไมใชสิ!! นัน่ มันยุงลาย ☺ . . .
เอาเฉพาะแหลงหลักๆ ก็จะมีดวยกัน 4 แหลงดวยกัน
•
•
•
•

ระบบงานมีการพัฒนาไปคนละทิศคนละทาง
วัตถุประสงคและเปาหมายไมมีความชัดเจน
ระบบการสื่อสารที่ “หวยแตก”
ไมมีการบริหารขอมูลที่เหมาะสม

1. ระบบงานมีการพัฒนาไปคนละทิศคนละทาง
เราตองยอมรับความจริงวา ความตองการพื้นฐานของงานแตละดานในองคกรหนึ่งๆ ยอม
ทีจ่ ะมีความแตกตางกันได และโดยสวนใหญพวกเราก็จะเห็นการแกปญหาเฉพาะหนา
มากกวาการวางแผนเพื่อแกปญหาในระยะยาว เพราะโดยธรรมชาติแลว “สิ่งที่เรงดวน”
จะไดรบั ความสนใจในทันทีมากกวา “สิ่งที่สําคัญ” เสมอ
เพราะฉะนั้นในตารางแรก เราจึงเห็นคําวา “Use time differently” ในสวนที่
เกีย่ วกับการตอสูเพื่อความชัดเจน (COMPETE ON CLARITY) เพราะสิ่งที่เราจะตอง
ทํา ก็คอื จัดสรรเวลาในการตอบสนองตอปญหาตางๆ ซะใหม และรวมปรึกษาหารือเพื่อ
กําหนดทิศทางที่ชัดเจนระหวางสวนงานตางๆ อยางเปดเผย

2. วัตถุประสงคและเปาหมายไมชัดเจน
บอยครัง้ ที่วัตถุประสงคจะมีความชัดเจนเพียงในกระดาษ แตกลับไมคอยจะเปนแนวเดียว
กันในแตละระดับของการองคกร ระดับนโยบาย, ระดับกําหนดแผนงาน, และระดับปฏิบัติ
งาน . . . พวกเขาดูเหมือนกับจะมีวัตถุประสงคซอนเรนบางอยางในใจเสมอ ทั้งนี้เพราะ
“ภาพของความสําเร็จ” ที่กําหนดไวในใจของแตละคนนั้น เกิดขึ้นจากมาตรฐานการ
ประเมินที่ไมตรงกัน . . . และสงผลให “พลังขับเคลื่อน” ของทั้งองคกรดูจะติดๆ ดับๆ ไม
คอยตอเนื่องอยางเต็มสูบเทาที่ควร

การรูวาตองทําอะไร กับการรูวาตองทําอยางไร เปนคนละเรื่องกันเสมอ
พวกเราสวนใหญรูแตวัตถุประสงค แตไมรูวาเปาหมายนั้นมันจะไปถึงไดยังไง แลวแบบ
ไหน หรือเมื่อไหรที่เรียกวาเราไดบรรลุถึงมันแลว !!
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3. ระบบการสื่อสารที่ “หวยแตก”
การสือ่ สารยังเปนเรื่องที่ไมมีทางหลีกเลี่ยง หากเรายังตองทํางานรวมกันกับผูคน เพราะ
สิง่ นีเ้ ปนเงื่อนไขโดยธรรมชาติ . . . ระบบงานที่การสื่อสารไหลเวียนไดเพียงครึ่งทาง หรือ
ไหลเวียนอยางทั่วถึงไดเพียงครึ่งเดียวของทั้งหมด . . . แคนั้นเราก็เหมือนกับนั่งทํางานอยู
ในนรกแลว!!! . . . มันไมมีทางที่เดินไปทางเดียวกันไดเลย หากผูปฏิบัติงานในระบบไมได
รับรูร ว มกันในทิศทางที่กําลังจะเดินไป . . . ถึงจะไปนรกก็ยังเปนคนละขุมอยูดี !!

4. ไมมีการบริหารขอมูลที่เหมาะสม
ถาสมมุติวาเราเอยปาก “ขอนํ้ากินหนอยซิ!” แลวเจาระบบอัจฉริยะก็จัดการหิ้วเราไปจอม
ลงกลางมหาสมุทรแปซิฟค . . . คุณก็จะไดนํ้าอยางสมอยาก มันดูเหมือนกับในโลกมีแตนํ้า
เต็มไปหมด แตกระเดือกไมลงซักหยดเดียวเลย!!! . . . ซึง่ ในโลกของการทํางานของเราก็
มักจะเปนอยางนี้ เวลาที่เราตองการขอมูล หรือขอขอมูลอะไรออกไป แมงก็ไหลมาเทมา
อยางกับวาเราเปนบอเกรอะยังงัยอยางงั้น! ซึง่ มันทําใหเราตองเสียเวลํ่าเวลามานั่งกลั่น
กรองอีกหลายตลบกอนที่เราจะควานหาไอชิ้นที่เราตองการนั้นเจอ . . . แลวก็พอดีกับที่
เรือ่ งทีเ่ ราตองตัดสินใจมันเลยเวลาของมันไปแลว . . . แลวมันก็พาลทําใหทั้งระบบเกิด
อาการสะอึกแบบติดๆ ดับๆ เพราะการไหลเวียนของงานมันไมตอเนื่อง

โดยถัวเฉลี่ยแลว 60% ถึง 80% ของพวกเรา ไม
สามารถหาขอมูลที่ตองการเจอ หรือถึงจะเจอ ก็
ไมรูวาแมงจะเอามาแปลงใหเปนการตัดสินใจได
ยังไงดวยซํ้าไป!!
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จากการสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในองคกรตางๆ พบวา TOP 10
ของแหลงเพาะพันธุ “ความซับซอน” ของการปฏิบัติงานนาจะมีอยูในจุดตางๆ ดังนี้

กรณีศึกษาจาก
ภาพรวมทั้งหมด

กรณีศึกษาเฉพาะสวน
ของบริษัทแถวหนาๆ

กรณีศึกษาเฉพาะสวน
บริษัทชั้นนําอันดับตนๆ

จากการสัมภาษณ 955 รายของตัวอยาง
ทัง้ หมด 2,509 ราย

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

จากการสัมภาษณ 67 รายของตัวอยาง
306 ราย ใน 32 บริษัทแรกในนิตยสาร
Business Week’s 1997

1 การพัฒนาไปคนละทิศทาง

1 การพัฒนาไปคนละทิศทาง

1 การพัฒนาไปคนละทิศทาง

2 วัตถุประสงค และเปาหมายไมมี
ความชัดเจน

2 การบริหารขอมูลไมเหมาะสม

2 การสื่อสารที่หวยแตก

3 การสื่อสารที่หวยแตก

3 การสื่อสารที่หวยแตก

3 การบริหารขอมูลไมเหมาะสม

4 การบริหารขอมูลไมเหมาะสม

4 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

4 การประสานงานระหวางกัน

5 การประสานงานระหวางกัน

5 การประสานงานระหวางกัน

5 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

6 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
7 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

6 ความตองการของลูกคา
7 คูแขง และแรงกดดันในตลาด

6 ความตองการของลูกคา
7 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

8 ความตองการของลูกคา

8 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

8 คูแขง และแรงกดดันในตลาด

9 ทักษะในการทํางานของผูบริหาร

9 ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล

9 วัตถุประสงค และเปาหมายไมมี
ความชัดเจน

10 คูแขง และแรงกดดันในตลาด

10 การฝกอบรม และการเรียนรูที่
ตอเนื่อง

10 การฝกอบรม และการเรียนรูที่
ตอเนื่อง

• แนนอนทีม่ นั อาจจะมีอะไรๆ อีกหลายแหลงที่มากมายกวานี้ แตนี่เขาสรุปเฉพาะที่ถือวาเปนแหลงเพาะพันธุใหญ
ในอันดับตนๆ เทานั้น และการใหลําดับความสําคัญของแตละกลุมบริษัท อาจจะแตกตางกันไปบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ระบบการบริหาร และการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในขณะเวลานั้นๆ เปนเกณฑ . . . ผม list ออกมาจากตน
ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะใหพวกเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เปนอยูในขณะนี้ของเรา แลวลองทบทวนกันดูวาทั้ง 10
รายการที่วามานี้ เรายังติดขัดที่ตรงเรื่องไหนหรือไม . . . แลวจะแกไขปรับปรุงอยางไรรึเปลา?
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กระบวนการตัดสินใจในองคกร
ในสายตาของ “ผูออกแบบระบบ”

โดยทัว่ ๆ ไป ฝายบริหารที่เปนฝายออกแบบกระบวนการในการปฏิบัติงาน เปนฝาย
กําหนดขัน้ ตอนตางๆ ของระบบงาน และเปนผูมอบหมายความรับผิดชอบใหใครตอใครใน
สวนงานตางๆ นั้น อยางนอยที่สุดก็ไดคิดมาแลวที่ระดับหนึ่งวา อะไร, สิ่งไหน, อยางไรจึง
ถือวานาจะเพียงพอกับการปฏิบัติในหนาที่ที่มอบหมายออกไปนั้น . . . ลักษณะก็จะ
เหมือนกับกรวยในรูปที่เห็น คือมีการกลั่นกรอง และโฟกัสลงไปเฉพาะที่เห็นวาเพียงพอตอ
การตัดสินใจของฝายปฏิบัติงานแลว . . .
แตวา . . . ความเปนจริงของเรื่องไมไดจบแคนี้ . . .
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กระบวนการตัดสินใจในองคกร
ในความเปนจริงของ “ผูปฏิบัติงานในระบบ”

ความเปนจริงก็คือ ขอมูลที่กลั่นกรองแลวมันไมไดมีเพียงหนึ่งเดียว และบางครั้งก็ไมได
เฉพาะเจาะจงลงไปเปนเรื่องๆ ซึ่งทําใหฝายปฏิบัติรูสึกงุนงงสับสนวาชิ้นไหนสําคัญกวาชิ้น
ไหน หรือชิ้นไหนจะเอาไวใชกับชิ้นไหนไดบาง แลวชิ้นไหนที่มันลาสมัยไปแลว ชิ้นไหนตอง
update เพิ่มเติม . . . อาการอยางนี้คิดวาทุกคนคงเปนกันบอยๆ !! ☺
แลวก็บอยพอๆ กันที่ฝายปฏิบัติจะเลนไมนี้คืนกับฝายบริหาร . . . เพื่อใหมันงงเทาๆ กัน
อยางประชาธิปไตย
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Simpler WorkDays
ไมวา ใครทําใหใครงงกอนหรืองงหลัง ลวนแลวแตเปนเรื่องสัปดนทั้งสิ้น ซึ่งไมไดเปน
ประโยชนในทางสรางสรรคอะไรขึ้นมาเลย ทั้งแกตัวเอง แกครอบครัว และแกองคกร
เพราะถาทุกคนยังขืนมัวมาเลนเกม “ชวยกันชง งงกันใหฉิบหาย” สุดทายก็ไดแต “แก”
ลงไปวันๆ อยางนั้นเอง

Are you using clarity to go faster,
work smarter?
แลวเราเคยใช “ความชัดเจน” เพื่อใหงานของเราเร็วขึ้น แลวดูเกงกาจฉลาดขึ้นบางมั้ย?
ถายังไมเคยก็หัดๆ เอาไวซะ อยาไดกอกรรมทําเข็ญกันอีกตอไปเลย . . . การที่เราจะ
พยายามทําใหทุกอยางเขาใจงายๆ ดวยความชัดเจนนั้น มันจะตองเริ่มจาก “การคิด” ซึ่ง
เราจะทําอยางนั้นได เราก็ตองบริหารเวลาของเราใหมันแตกตางออกไปจากเดิมดวย

การใชเวลาใหแตก
ตางออกไป หมายถึงวาเราจะตองพรอมที่จะ
ใชเวลาของคนอื่นใหมันตางออกไปดวย . . .
แตกไ็ มใชหวงแตเวลาของตัวเองเทานั้นนะ . . .

อยาไดลางผลาญเวลาของคนอื่นไปกับความเลอะเทอะทางความคิดของเราอีกเลย!!
อยาลืมนะวา คุณไมมีทางรูเลยวาไอคนที่ฟงคุณอยู หรืออานอะไรของคุณอยูนะ มันจะตาย
เมือ่ ไหร ถาเราขืนไปทําอะไรใหมันมีเรื่องติดคางในใจ มันจะเปนวิญญาณที่หวนกลับมาหา
คนทีท่ าให
ํ มันงงเสมอ . . . จําไว!!
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.

? ตอง “กําหนดรู” ลงไปใหได ถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในนั้น
? เพราะทุกคนตองการ “ความกระจาง” เพื่อที่จะบอกไดวาอะไรที่
จะทําใหทุกอยางตางไปจากเดิมบาง

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?”

เนือ่ งจากบางทีคุณเองก็ไมทันไดนึกถึงสิ่งที่ตัวเองกําลังจะไปขอให
คนอืน่ เขาทํา . . . ถาคุณจะบากหนาไปฆาเวลาของคนอื่นแลวละก็ .
. . ตอบตัวเองใหชื่นใจหนอยซิวา . . “มีอะไรซัก 2-3 อยางในนั้น
มัย้ ทีเ่ ราตองการใหผูคนรับรู ใหเขาไดเขาใจ ไดเรียนรู หรือตั้งคํา
ถามกับเรา?”

SIMPLE NOTES: KNOW

บันทึกทายเครื่องมือ : KNOW
" “ความชัดเจน” ไมไดแปลวาเราจะสามารถเขาถึงชิ้นขอมูลไดเร็ว
กวา แลวก็ไมเกี่ยวกับลูกเลนอันแพรวพราวทางการตลาดดวย
แต “ความชัดเจน” คือการเปดชองวางใหเพียงพอกับ “การคิด”
เพือ่ ทีจ่ ะมีโอกาสมากขึ้นในการตั้งคําถามใหมๆ หรือคําถามที่ดี
กวาเดิม
" การสรางความชัดเจน และการกําหนดจุดดึงดูดความสนใจมี
อัตราความเสี่ยงอยูในระดับหนึ่งเสมอ การใหนํ้าหนักผิดที่ผิด
ทางอาจจะสงผลใหงานที่ plan ไวนั้น หลงออกไปนอกลูนอกรอย
เลยก็ได
" อยาสับสนระหวาง “ความชัดเจน” กับ “ความแนนอน” เพราะ
“ความชัดเจน” จะหมายถึงความเขาใจที่เพียงพอตอการบริหาร
จัดการดวยตัวเอง ในขณะที่ “ความแนนอน” คือการหลอกตัว
เองวาทุกอยางอยูภายใตอํานาจควบคุมของแผนงานที่วางไว
" หลายๆ บริษัทจะพยายามใสรายละเอียดเขาไปในพันธกิจ วิสัย
ทัศน ระบบคุณคา และหลักการขององคกร โดยถือวานั่นคือ
“กรอบทางความคิด” ซึ่งก็พอถูไถอนุโลมกันได . . . แตโชคไมดีที่
“กรอบทางความคิด” ที่วานั้นมักจะแปะแทนยันตไวตามขางฝา
เทานัน้ โดยไมไดมีการพัฒนาเครื่องมือ หรือการฝกอบรม หรือ
การออกแบบกระบวนการในการทํางาน ที่จะนํา “กรอบทาง
ความคิด” นั้นเขามาเกี่ยวของกับการทํางาน หรือการตัดสินใจใน
แตละวันอยางจริงจัง

" 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.
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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?”
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 teambased, collaborative environments.

? ตองพิจารณาและกําหนดการไวลวงหนาวา เรากําลังจะ

สรางความรูสึกแบบไหนขึ้นมาจากสิ่งที่เรานําเสนอนั้น
? เพราะไมมีใครในโลกที่ตัดสินใจอะไรโดยไมใชความรูสึกเขามา
เกี่ยวของ
กระบวนการในการเลือกที่จะทําหรือไมทําอะไร ลวนแลวแตมีสวน
เสีย้ วของอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของเสมอ . . . ความพรอมที่
จะฆาเวลาของคนอื่น จะหมายถึงการตอบคําถามที่วา “เราจะทําให
เขาเกิดความรูสึกอะไรอยางไรบาง? และความรูสึกนั้นๆ เปนความ
จริงบนพื้นฐานของสิ่งที่เขาไดรับรูจริงๆ แลวรึเปลา?”
บันทึกทายเครื่องมือ : FEEL
" จงจัดการกับประสบการณที่จะเกิดขึ้นในใจของคนอื่น แลวทุกๆ
อยางจะดําเนินไปไดเร็วขึ้น อยาลืมวาความชัดเจน ความสนใจ
ความใสใจ และความรูสึก เปนธรรมชาติที่มีรอยตอบางๆ ถึงกัน
ตลอดเวลาในใจของมนุษย
" การใหความเคารพตอผูอื่น หมายถึงการที่เราจะตองคํานึงตลอด
เวลาวา ดวยเหตุผลอะไรและการนําเสนอแบบไหนที่คนอื่นเขาจะ
ยอมรับในขอสรุป และความเชื่อของเรา
" “ความฉลาดทางอารมณ”, “ความตื่นตัว”, “การหวานลอม”,
“การบริหารความสัมพันธ”, “การอานความรูสึก” เหลานี้เปน
ทักษะเรือ่ งเดียวกัน และเปนองคประกอบสําคัญในการทํางาน
รวมกันเปนทีม ในสภาพแวดลอมที่มีการรวมกันคิดรวมกันทํา
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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.

? จงใหความใสใจใน “เครื่องมือ” และทรัพยากรที่จะใช
? เพราะนีค่ อื สิ่งที่ผูคนสามารถใชเพื่อทําใหงานของเขาสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี

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.

แมแตในสภาพที่มีวิสัยทัศนรวมกัน บุคลากรจํานวนมากกวาที่เรา
จะกลายอมรับนั้น ยังไมมี “เครื่องมือ” หรือ “การฝกอบรม” ที่
เพียงพอแกสิ่งที่เราคาดหวังไวจากพวกเขา “ความชัดเจน” ในวิธี
การใช “เครื่องมือ” ตางๆ และการให “การฝกอบรม” ในระดับที่
เพียงพอจึงถือเปนเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียว . . . แตโดยสวน
ใหญแลว “ความชัดเจน” กลับถูกจัดอันดับใหคํานึงถึงทีหลัง แลว
ผาไปลงทุนใน “เครื่องมือ” กันกอนอยางมโหฬาร

SIMPLE NOTES: USE

บันทึกทายเครื่องมือ :USE
" 57% ของตัวอยางสํารวจคนงานอเมริกัน 9,144 รายบอกวา
พวกเขายังไมมี “เครื่องมือ” และ “การฝกอบรม” รวมทั้งขอมูล
ขาวสารที่เพียงพอกับการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
" เครือ่ งมือตางๆ ที่ไดรับการคิดคนหรือออกแบบมานั้น ยังถูกใช
กันอยางไมเต็มที่ หรือยังใชกันผิดๆ ถูกๆ ทั้งนี้เพราะการสื่อสาร
ทีห่ ว ยแตก และไมไดใชความคิดกับเรื่องของ KNOW, FEEL, USE,
DO, และ SUCCEED ทีม่ ากพอ
" “เครือ่ งมือ” ไมจําเปนวาจะตองมีตนทุนเสมอไป เพราะเครื่องมือ
เกีย่ วกับงานที่ตองใชความรูนั้น มันหมายรวมถึงอะไรก็ไดที่ให
“ความกระจางชัด” สามารถจัดการและสงผานขอมูลขาวสาร
ระหวางกันได . . . เทคโนโลยีอะไรก็ไดที่สามารถปะติดปะตอ
เชือ่ มโยงทีมงานเขาหากันไดก็ถือเปนเครื่องมือในระบบงานที่ใช
ความรูทั้งสิ้น
" อุปกรณอยาง USE นีจ้ ะใชเพื่อสื่อสารใหคนอื่นรับรูวา มีอะไรบาง
ทีเ่ ขาจะสามารถใชเพื่อจะบรรลุเปาหมาย สวนเครื่องมือชิ้นอื่นๆ
อยาง KNOW, FEEL, DO และ SUCCEED จะชวยในการปรับ
โฟกัสของเขา ใหมองเห็นสิ่งที่มีความสําคัญ และหลีกเลี่ยงเรื่อง
อืน่ ๆ ที่ไมเปนสาระ

" 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.
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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.
SIMPLE NOTES: DO

"

"

"

"

? คือการสราง และการจัดการ “ความคาดหวัง”
? เพราะมันเปนสิ่งสําคัญที่เราจะตองชัดเจนในกระบวนการทั้ง
หมดของเรา และจะตองรูวา “กาวตอไป” คืออะไร
เมื่อระบบงานแบบ “Command and Control” กลายเปนสิ่งชั่วราย
ผูจ ดั การหลายคนก็เริ่มสูญเสียความสามารถในการจัดการงาน
อยางชัดเจน . . . ผูคนยังตองการที่จะรูวาพวกเขาตองทําอะไรบาง
พวกเขาจําเปนที่จะตองรูขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการทํางานทั้ง
หมด และตองการที่จะรูดวยวาใครคนไหนจะตองทําอะไรเมื่อไหรที่
ไหนอยางไรในแตละขั้นตอนของงาน

บันทึกทายเครื่องมือ : DO
่ ันจะสามารถเปลี่ยน
" จงมองหาสิ่งที่เรียกวา TRIGGERS หรือสิง่ ทีม
Look for what Koskiniemi calls triggers –
changes that would change what is expected of
แปลงอะไรบางอยาง หรือใครบางคนใหเปนไปอยางที่เราคาด
someone. Identify them for each project. Attach
หวัง จงหามันใหเจอในทุกๆ โครงการที่เราจะทํา แลวผูกติดความ
expectations to them.
หวังของเรากับมันใหแนนๆ
People have far too many things to do. Far too
 นมีเรื่องมากมายที่ตองทํา และมี TRIGGERS มากมายที่ทําให
" ผูค
many triggers to think about. They appreciate
ต
องคิด พวกเขามีความพรอมที่จะกระโจนใสอะไรก็ตามที่
and will use anything that organizes next steps.
สามารถจัดการกับงานในขั้นตอไปของเขาได
Fast-track and developing projects – where
workflow and dynamics constantly shift –
" สําหรับโครงการที่กําลังพัฒนา หรือโครงการที่มีความเปลี่ยน
require a very strong team leader who regularly
แปลงคอนขางบอยและรวดเร็ว จําเปนที่จะตองมี “ผูนํา” ที่เขม
does “expectation check-ins.”
แข็ง และเปนผูที่หมั่นตรวจสอบ “สิ่งที่คาดหวัง” อยางสมํ่าเสมอ
Add another dimension to “respect” in the
ดวย
Attention Economy: Crystal clarity of
" ถาจะเพิ่มมิติใหมใหกับ “ความยอมรับ” ในโลกธุรกิจแบบที่ตอง
expectations.
ใชความใสใจนี้ 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.
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.

? ตองสราง “ภาพของความสําเร็จ” เพื่อบอกเลาและถาย

ทอดสิง่ ทีเ่ ปนเปาหมายที่คุณพยายามจะไปใหถึง
? เพราะพวกเราทุกคนมีมาตรฐานของความสําเร็จที่แตกตางกัน
เพราะฉะนัน้ มันจึงเปนการงายกวา หากเราจะทําความเขาใจใน
ภาพนัน้ รวมกัน หากวาเราเปนพวกที่ยึดถือในแนวคิดแบบ
“ปฏิบัตินิยม”
สวนใหญแลวพวกเรามักจะเริ่มตนโครงการตางๆ โดยที่ยังไมรูวา
ภาพสุดทายของความสําเร็จจะมีหนาตาเปนยังไงดวยซํ้า . . . นอก
จากผลลัพธทางธุรกิจ และกาวยางที่สําคัญของแตละโครงการแลว
คนทํางานสวนใหญตองการที่จะรูวา “ความสําเร็จ” ที่จะเกิดขึ้นนั้น
จะมีผลกระทบอยางไรบางตอการปฏิบัติงานของพวกเขา แลวพวก
เขาจะตองใชเวลากับโครงการนั้นๆ อยางไร ตองเอาใจใสในเรื่อง
ไหนบาง เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหนาของสิ่งที่พวกเขา
ไดทําลงไป
บันทึกทายเครื่องมือ: SUCCEED
" คําจํากัดความของ “ความสําเร็จ” จะตองบอกเลาสิ่งเหลานี้ได
อยางชัดเจน : ผลลัพธของมัน, จุดกาวกระโดดที่สําคัญ, รวมทั้ง
หนาตาหรือลักษณะทางรูปธรรมของมันจะเปนอยางไร
" รูปพรรณสัณฐานของความสําเร็จ หมายถึงสิ่งที่เราจะไดเห็น
หรือไดยินจากปฏิกิริยาของผูคน
" สําหรับโครงการที่เปลี่ยนแปลงเร็ว หรืออยูระหวางการปรับปรุง
พัฒนา เราอาจจะไมตองอธิบายจนเวอรนักก็ได การพูดคุยและ
ตกลงกันในระหวางทีมงานอยางสมํ่าเสมอก็นาจะเพียงพอ แต
สําหรับสมาชิกใหมๆ ของทีมที่เพิ่มเขามานั้น จะตองไมลืมที่จะ
tune ความเขาใจในประเด็น 3 ขอหลักๆ ดังกลาวใหชัดเจนซะ
กอนตั้งแตแรก
" ทัง้ 3 เรื่องที่จะใชเปนมาตรฐานในการประเมินผลนั้น จะตอง
สามารถระบุออกมา และถายทอดแกทีมงานไดภายในเวลาไม
เกิน 2 นาที
" หลังจากที่ผูรวมงานทุกคนไดรับทราบหลักการตางๆ เปนที่เรียบ
รอยแลว ถามพวกเขาดวยวา “อะไรคือคําจํากัดความของความ
สําเร็จทีเ่ ราพูดถึง?” . . . อยางนอยก็ทุกครั้งที่มีการพบปะหรือ
ประชุมรวมกัน
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Planning for Conversation
ถาจะสังเกตกันซักหนอยนะ ตอนนี้เรากําลังลงรายละเอียดของตารางที่เห็นในหนาที่ 5
ของเอกสารชุดนี้ และ “เครื่องมือปราบผี” ทั้ง 5 ชิ้นที่เลาแยกไวใหเปนหนาๆ นั้น ก็ถือ
เปนอาวุธหลักที่เราจะตองทําความเขาใจใหดี (เปนไปไดก็ทองเปนภาษาอังกฤษซะ เพื่อ
ความขลังของคาถา แบบเดียวกับภาษาขอม ภาษาบาลี ยังไงอยางงั้นเลย)
คงไมตอ งแยกเลารายละเอียดของรายละเอียดอีกทีสําหรับเครื่องมือแตละชิ้น เพราะเชื่อวา
เทาที่เห็นในหนา 12-16 นาจะเพียงพอแกการไปคิดตอกันเอาเองแลวครับ และพยายาม
ฝกใชใหมันบอยครั้งขึ้น กอนที่เราจะเสนออะไร หรือสงมอบงานอะไรแกใครๆ . . .
อยาลืมวาการที่เราจะเสนออะไรใหคนอื่นพิจารณา ไมวาจะเปนลูกคา ลูกพี่ หรือลูกนอง
(หรือลูกเมียชาวบานดวยก็ได) เราจะตองมีการเตรียมงาน มีการเตรียมตัว เพื่อใหขอ
เสนอของเราทําหนาที่ของมันไดอยางสมบูรณ คือ . . .
"

"

"
"

"

โฟกัสความสนใจ ของเขา – จากทางเลือกที่มีมากมายมหาศาลในชีวิต ใหเหลือ
เพียงรายการสั้นๆ ของสิ่งที่จําเปนจะตองทําเทานั้น
ทําการสือ่ สารใหเขารับรูวา อะไรที่เปนสิ่งสําคัญ แลวสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น มันจะ
ถูกประเมินอยางไรจากมาตรฐานแบบไหน
ทําการสื่อสารเกี่ยวกับ ลําดับของความสําคัญ ในเรือ่ งตางๆ ประจําแตละวัน
แลวก็บอกเลา ขั้นตอนที่จะตองมีการตอบสนอง เพื่อที่เราจะไดบอกไดวาใคร
จะตองทําอะไรในขั้นตอนตอๆ ไป
ใหความกระจางของ ภาพความสําเร็จ เพื่อเปนจุดอางอิงในการศึกษาความลม
เหลวหากมีบางอยางไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

แลวทีส่ ําคัญที่สุดก็คือ . . . “เริ่มทําซะทีซิโวย!!”
มันไมมปี ระโยชนอะไรที่เราจะมัวมานั่งผงกหัวกระดิกหางแบบปราชญยุคโบราณ เพราะสิ่ง
ทีเ่ ราจะตองทําก็คือสิ่งที่เราจะตองทําอยูวันยังคํ่า . . . ไมมีวันเปลี่ยนแปลง !!
เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ดวยเครื่องมืออยาง Know, Feel, Do เชน การประชุมที่ใช
เวลาซักชัว่ โมง หรือ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะกับโปรเจคที่ใชเวลาประมาณซัก 2 เดือน จาก
นัน้ เราก็อาจจะทดลองใช Use to Succeed สําหรับโครงการที่แตกตางออกไป
อยางเชนการฝกอบรมตางๆ
แลวก็ไมตองหวังอะไรลมๆ แลงๆ วามันจะ perfect ตั้งแตครั้งแรกๆ แตขอใหสังเกตการ
เปลีย่ นแปลงตางๆที่เกิดขึ้น เชนวิธีคิดของเรา การตั้งคําถาม และการจัดการกับขอมูล
ตางๆ ความเขาใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน และรวมทั้งความเร็วใน
การตอบสนองระหวางแตละสวนงานดวย.
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Behavioral Communication
เตรียมตัวแลวไมคุยก็ไมรูจะเตรียมกันไปทําไม ดังนั้นเมื่อเตรียมแลวก็ตองมีการพูดคุย มี
การสือ่ สาร และมีการนําเสนออะไรบางอยาง . . . อยางจริงๆ จังๆ
โดยปกติพวกเรามักจะเชื่อวา การสื่อสารนั้นมีจุดประสงคก็เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือทัศนคติระหวางกัน ไมอยางนั้นก็เพื่อเปนการถายทอดขอมูลบางอยางแกกัน . . . ขอ
แสดงความยินดีดวย . . . นั่นเปนคําตอบที่ “ผิด” ครับ!!
การติดตอสื่อสารควรจะมีจุดประสงคที่ความกระจางชัดเจน, การตั้งคําถาม, การ
สะทอนภาพความคิดหรือความจริงบางอยาง, และการมีสวนรวมในเรื่องราวนั้นๆ . .
และจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม การสื่อสารเกือบทั้งหมดก็มักจะกลั่นตัวควบแนนลงไป
ทีค่ าถามพื
ํ
น้ ฐาน 5 คําถามดวยกัน . . . ถือเปนคําถามที่มีคนถามมากที่สุดในโลกตาม
สถิติของ Guiness Book (ฮิ . . ฮิ . . อางแมงมั่วเลยนะ!!) . . . คําถามเหลานี้มีอยูวา . . .
1. เรือ่ งที่คุยกันอยูนี้มันบอกวากูตองทําอะไร?
2. มีอะไรบางที่กูควรจะตองทําเปนพิเศษมั้ย?
3. แลวกูจะวัดผลจากอะไร? ภาคตอๆ ไปของเรื่องนี้จะเปนอะไรบาง?
4. มีเครือ่ งมือหรือการสนับสนุนอะไร สําหรับการทํางานในเรื่องนี้บางมั้ย?
5. WIIFM – What’s In It For Me? For Us? . . . มีอะไรในนั้นมั้ยที่เกี่ยวกับกู?
เมือ่ เปนซะอยางนี้แลว หากเราอยากที่จะเปนนักสื่อสารที่ดี จําไววาจะตองเตรียมหาคํา
ตอบสําหรับ 5 คําถามนี้ไวใหดีกอนที่จะเริ่มไปเสนอหนาคุยเรื่องงานเรื่องการกับใคร . . .
แลวเชือ่ หรือไมเชื่อก็ชาง . . . คําถามที่ไดรับการถามถึงมากที่สุดคือคําถามที่ 4
พวกเราอยูใ นโลกที่โกลาหลทางตัวเลือกกันจริงๆ และทุกๆ คนจะสับสนมากหากเราไมได
บอกใหรวู า เขามีเครื่องมืออะไรบางในการทํางาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายที่วางไวนั้น . . .
เครือ่ งมือของพนักงานขายอาจจะเปนเรื่องราคา อาจจะเปนโปรแกรม promotion ตางๆ
หรืออาจจะเปนการบริการขอมูลเพื่อติดตามยอดขาย การใหการสนับสนุนแกลูกคาใน
ดานราคาเมื่อมีการแขงขัน และรวมไปถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดและสินคาที่
เกี่ยวของทั้งหมด

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

หมายถึงชองวางระหวาง
“รูวาตองทําอะไร” กับ “รูวาจะตองทําอยางไร”
ซึง่ ทําใหเปาหมายบางอยางที่วางไวสวยหรู ไมสามารถที่จะบรรลุไปถึงได!!
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Listening to ignore more !?
การจะทําใหเรือ่ งมันงายตอคนอื่นที่จะทําความเขาใจ ก็ถือเปนงานที่สาหัสอยูแลวนะผมวา
เพราะเราจะตองคิด ไมใชสักแตทํา . . . ดังนั้น . . . พวกเราวาคนอื่นๆ มันตองทําเหมือน
กับเรามั้ย? . . . ถึงไมตองก็ “ควรจะ” นะ เพราะเราจะมีไมเด็ดกับมันเหมือนกัน!!

Hit delete, find the good stuff

ฟงอยางตั้งใจ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
การฟงมีหลายอยาง ฟงการปรับทุกขของเพื่อนฝูง, ฟงเพื่อรับทราบปญหาและใหคํา
ปรึกษาแกคนอื่น, ฟงเพื่อคนหาความจริงบางอยาง, และอื่นๆ . . .
แตพวกเรามักจะใชเวลาฟงกับทุกๆ เรื่อง แลวก็ผาจะพยายามไปเขาใจมันซะทุกๆ เรื่องที่
ผานเขามาในชีวิตซะนี่ !! แลวจะไปเหลือเวลาฟงอะไรๆ ที่มันสําคัญไดไงวะ !?
อยาลืมวาเวลาของเรามีคาที่สุดเสมอ เราไมควรลางผลาญเวลาที่เหลืออยูในชีวิตของเราไป
กับการฟงใครตอใครมาพรํ่าเพออยางไมมีจุดหมายปลายทาง . . . ถามันจับประเด็นอะไร
ไมไดเลยตั้งแตตอนแรกๆ . . . ลืมมันไปซะ . . . แลวอยาไปยุงกับแมงเลย!!
และในเมือ่ เรารูก ันมาแลววา ที่สุดของการสนทนาปราศัยแลว มันจะจบลงดวย 5 คําถาม
ยอดนิยมที่เราจะตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะตองตอบใหคนอื่นรูเรื่อง เราก็ตองดูดวยวาคน
อืน่ มันเตรียมที่จะตอบเราดวยรึเปลา? . . . ถาไมก็ “เปา” มันทิ้งไปซะเหอะ!
จําไดมยั้ วา 5 ขอมีอะไรมั่ง? . . . กําลังจะเปดกลับไปหนาที่แลวละสิ!!? เอางี้เขามีสูตรให
จํากันงายๆ แตออกไปทางบาลีหนอยนะ . . . “C L E A R”

C
L
E
A
R

CONNECTED TO WHAT I DO
LIST OF NEXT STEPS
EXPECTATIONS
ABILITY
RETURN

(เกีย่ วอะไรกับที่กูทําอยู?)
(แลวกูตองทําอะไรมั่งจากตรงนี้?)
(คาดหวังอะไรไวไดมั่ง?)
(มีปญญาทําไดแคไหน?)
(WIIFM: แลวกูจะไดอะไร?)

ผมไมไดเลาเพื่อยุใหใครไปคอยกด delete คําสั่งที่ไมรูเรื่องของลูกพี่คนไหนนะ ☺ . . .
แตเลาใหเปนอุทาหรณสอนใจวา . . . คนอื่นๆ เขาก็คิดอยางนี้เปน เวลาจะนําเสนอเรื่อง
อะไรตอมิอะไรนะ ขอให “C L E A R” จากในกบาลใหเรียบรอยซะกอนดวย . . . เสมอ!!
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Simpler Companies
Simpler to

Know:

A strategy for working backwards

คนทุกคนมีขีดความสามารถที่ไมมีขอจํากัด
ถาเพียงแตสิ่งที่คุณสรางขึ้นมาเหลานั้น . . . เพื่อเขา !!
“เอาใจเขามาใสใจเรา” คําพูดเกาครํ่าคราปะรําปะราที่ดีแตพูด แตไมเคยทํา . . .
ในบางชวงของชีวิต . . . เราเรียกมันวา “สามัญสํานัก” หรือ Common Sense
ในงานดานการขาย . . . เราเรียกวา Customer Focus
ในงานออกแบบระบบขอมูล . . . เราเรียกมันวา User-Interfaced
ถาเราจริงใจกับการทําใหทุกอยางมันเขาใจงายๆ เราก็ตองมองสิ่งที่เราจะนําเสนอนั้นจาก
มุมมองของผูที่เราจะตองติดตอกับเขา . . . เสมอ! . . .
ไมมใี ครสามารถพัฒนาอะไรขึ้นมาใหมได ดวยการมองโลกทั้งหมดจากเพียงดานในของตัว
เองเพียงดานเดียว . . . แตโลกพัฒนาขึ้นมาถึงทุกวันนี้ ก็ดวยความคิดที่จะสรรคสรางสิ่ง
ตางๆ ที่นาจะทําให “คนอื่นๆ” มีความสะดวกสบายมากขึ้นกวาเดิม
และการทีเ่ ราจะปฏิบัติงานบนพื้นฐานที่จะตองใหคนอื่นๆ เขาใจในทิศทางและผลลัพธของ
มันแลว นัน่ ก็จะเปนการพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่ง . . . งานอาจจะเห็นผลเร็วขึ้น มีความชัด
เจนมากขึน้ มีความเครียดในงานนอยลง . . . และผูที่สามารถสรางความชัดเจนอยางนี้ได
อยางสมําเสมอเท
่
านั้น จึงจะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเปน “ผูนํา” ของคนอื่นๆ ได . . .
คุณคิดวาองคกรใดๆ ก็ตามที่มี “ผูนํา” ที่พูดอะไรไมรูเรื่องเนี่ยะ มันจะมีทิศทางเปนยังไง?
แลวพวกเขาจะดําเนินธุรกิจของพวกเขาตอไปในทางไหน? . . .
. . . “นรก” เปนคําตอบสุดทายที่ . . . ถูกตองครับ !!
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Simpler Companies
Feels Simpler:
Build trust with what you build

สิง่ ที่ยิ่งใหญตลอดกาลคือ “ความเชื่อถือ”
ทันทีทที่ มี ของคุณ หรือองคกรของคุณมีจํานวนคนที่มากกวาหนึ่ง “ความเชื่อถือ” จะเปน
กุญแจสําคัญทีส่ ามารถผลักดันใหระบบงานทั้งหมดไหลลื่นอยางราบเรียบ
“ความเชื่อถือ” แบบไหนกัน?
"
"
"
"
"
"
"
"
"

แบบทีธ่ รุ กิจและเพื่อนรวมทีมยอมรับเรา ใหความสนใจเราในฐานะของปจเจกบุคคล
ที่มีความคิดเห็นเปนตัวของตัวเองได
เราสามารถที่จะสรางความเปลี่ยนแปลง และงานของเราก็มีผลโดยตรงตอเปาหมาย
ขององคกร
ทุกๆ คนรอบกายเรา มีความรูสึกทางคุณคา มีเปาหมาย และมีจุดประสงคเชนเดียว
กับที่เรามี
เราไมจาเป
ํ นตองตรวจสอบยืนยันการตัดสินใจของเรากับใคร
เราไดรับการปฏิบัติอยางเปดเผย และยุติธรรม พวกเราทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการจะสรางสรรคผลงานใหปรากฎและเปนที่ยอมรับได
เราสามารถไดรับการตอบสนอง และสามารถแสดงความคิดเห็นโตตอบไปมาได . . .
อยางเปดเผยเสมอ
การติดตอสื่อสารเปนเรื่องที่เปดกวางตลอดเวลา
เราไมรสู ึกอึดอัดอะไรที่จะเรียกรองใหคนอื่นทํางานใหดีขึ้นกวาเดิม และคนอื่นๆ ก็
สามารถเรียกรองอยางเดียวกันไดจากเรา
เราสามารถทีจ่ ะ “เชื่อมั่น” ในคํามั่นสัญญาของคนอื่น เชนเดียวกับที่คนอื่นสามารถที่
จะ “เชือ่ มั่น” อยางเดียวกันในคํามั่นสัญญาของเรา

เชือ่ หรือไมวา โครงสรางองคกร และระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น สวนหนึ่งถูก
สรางขึน้ มาบนพื้นฐานของ “ความไมไวใจ”, “ความไมเชื่อฝมือ”, และ “ความไมเชื่อถือ”
ระหวางกัน? . . . ดังนั้น ความชัดเจนของการทํางานในแตละสวน จะเปนปจจัยสําคัญใน
การลดเวลาของการทํางานลงไปไดอยางมากมายทีเดียว!!
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Simpler Companies
Simpler to

Use:

Designing content for decision making

อะไรๆ มันก็ขยะทั้งนั้นแหละ จนกวาเราจะหยิบมันขึ้นมา
แลวบอกวา “ไอนั่น” นะมันเอาไวทําอะไร
การจัดแจงสิง่ ตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมจะถูกใชงาน ถือเปนเรื่องที่จําเปนหากเรา
ตองการใหทกุ ๆ อยางในชีวิตการทํางานประจําวันของเราไมตองวุนวายจนเกินไป . . .
การเตรียมขอมูล และอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ใหพรอมที่จะถูกนําไปประกอบการตัดสินใจ
ในทันที ก็นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหทุกๆ อยางดูจะราบรื่นมากขึ้น
พูดงายเขาใจยาก . . . เอางี้แลวกัน . . .

กลับหัวเอกสารชุดที่ถืออยูนี่แหละ แลวเอาไปสองหนากระจกเงา
จากนัน้ ลองอานบรรทัดตอๆ ไปจากเงาบนกระจกจนจบหนา . . .
ไมตอ งบอกก็รูวาทารุณขนาดไหน . . . แตเชื่อหรือไมละวา พวกเราสวนใหญปฏิบัติตอกัน
ดวยวิธอี ยางนี้จริงๆ ในการทํางาน เลาอะไรๆ ที่ไมเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําบาง เขียนอะไรๆ
ใหมนั วกไปวนมาบาง หรือไมอยางนั้นก็บอกเลาเรื่องซะละเอียดยิบแบบไมมีทิศทางที่ชัด
เจน แลวคนฟงก็เลยไมรูวาจะตองตัดสินใจอะไรยังไงเมื่อไรที่ไหนทําไม?

การที่เราจะบอกกลาวเฉพาะเรื่องที่จําเปน 2-3 เรื่อง กับประเด็นที่จะตอง
ขบคิดอยางมีทิศทางและหวังผลไดนั้น บวกกับ “เครื่องมือ” หรือขอมูลที่
สามารถใชประกอบการทํางานนั้นๆ อยางเฉพาะเจาะจง . . . ผมเชื่อวา
เราจะไดเห็นทุกคนเกงขึ้นอยางนาใจหายเลยทีเดียวครับ!!
คุณวาเขาเอาสวานไฟฟาไวใชทําอะไร? . . . แลวถาไมมีไฟฟาละ? . . . แลวถาไมมีดอก
สวานละ? . . . ใช “ไอนั่น” เหรอ? . . . ไม WORK มั้ง?
การทํางานก็เหมือนกัน ถาเราไมมี “เครื่องมือ” ที่เหมาะสมใหกับคนทํางาน เขาก็มีแตเอา
“ไอนนั่ ” มาทําๆ ใหแมงเสร็จๆ ไปวันๆ อยางนั้นแหละครับ ☺ . . . สวนเครื่องมือจะใช
ยากหรือใชงายนั้น . . . ผมวาถาไหนๆ ถึงกับยอมเสียแรงเสียเวลาออกแบบเครื่องมือให
คนอื่นเขาใชงานกันทั้งทีละก็ . . . คิดใหมันตลอดรอดฝงซักทีเหอะวา !!
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Do:

Using project design to make informed choices
ถาเราสูอุตสาหคิดทั้งหมดใหชัดเจนแจมแจงแดงแจ . . . แลวไมทํา!! . . . ปลอยใหแมง
เบลอๆ อยางเดิมก็ไมเห็นจะมีอะไรตางกัน . . . จริงมั้ย!?
หลังจากทีเ่ ราคิด กําหนดวัตถุประสงค แลวก็วาดฝนถึงความสําเร็จซะอลังการ กับกําหนด
ตัว “เครือ่ งมือ” สนับสนุนที่จะตองใชในการทํางานนั้นๆ ขึ้นมาแลว มันก็ตองถึงคิวของ
การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติกันบาง . . . เราอาจจะเรียกวานโยบาย อาจจะเรียกวา
แผนงาน อาจจะเรียกวาแผนการ หรือโครงการ หรืออาจจะเรียกวากลยุทธ หรือเรียกดวย
หมายเลข “รหัส” ก็สุดแลวแต เพราะทั้งหมดนั้นมีจุดรวมกันอยูอยางหนึ่งก็คือ มันจะมี
การกําหนดทางเลือก อยางเปนรูปธรรมขึ้นมา

การเดินทางสูเปาหมายนั้นอาจจะมีไดดวยกัน
“หลายทาง” แตรับรองวาไมใช “ทุกทาง” อยางแนนอน
เพราะฉะนัน้ นอกจากในสวนที่เราจะตองชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญๆ แลว เราก็จะตองบอก
ตอใหจบดวยวาประเด็นตางๆ เหลานั้น เราจะทําอยางไรกับมันไดบาง . . . นี่ก็คือการ
กําหนด “ทางเลือก” หรือหนทางที่เราจะกาวตอไป
ขอยอนไปที่คําๆ หนึ่งในหนา 18 คือ . . . “The Knowing-Doing Gap”
จะเห็นวา ระหวาง “เครื่องมือ” ของเราเรื่อง KNOW นัน้ จําเปนที่จะตองไดรับการอุดชอง
วางดวย “เครื่องมือ” ที่เรียกวา DO นีเ้ สมอ!!
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Succeed:

Designing work for easy navigation

ถาระบบไดรับการออกแบบใหทุกคนที่เกี่ยวของสามารถ
เขานอกออกใน เพื่อคนหาสิ่งที่เขาตองการไดดวยตัวของ
เขาเอง เราก็จะไดเห็นสิ่งที่เรียกวา “ความสําเร็จ” บอยครั้ง
มากขึ้น
การเปดกวางทางขอมูล ไมไดแปลวาเราจะตองกําหนดใหทุกคนมีสิทธิ์เขาไปทะลวงชิ้นขอ
มูลทุกๆ ชิน้ ที่มีอยูในระบบ เพราะนอกจากมันจะเปน “ความมักงาย” ของคนที่จัดวาง
ระบบแลว มันยังแสดงออกถึงความบกพรองทางปญญา ที่ไมสามารถกําหนดขอบเขตของ
ชิน้ ขอมูลทีจ่ าเป
ํ นสําหรับแตละลักษณะงานดวย
การทีเ่ ราจะไดเห็นคนทํางานมีความสุข และสนุกสนานกับงานของเขาเองนั้น เราจะตอง
เปดทางใหเขาสามารถตรวจสอบผลการทํางานของเขาไดดวยตัวของเขาเอง เพื่อที่เขาจะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของเขา และปรับปรุงพัฒนาตัวเองไดตลอดเวลา

ตรงนีเ้ องที่จะตองมีการกําหนดขอบขายของมาตรฐานการ
ประเมินผลใหเปนที่รับรูโดยทั่วกัน และจัดเตรียมเครื่องมือที่จะ
สามารถใชในการประเมินผลสําหรับทุกๆ คนไวดวย เพื่อใหเขา
สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหนาในงานที่ไดรับมอบ
หมายไว . . . ดวยตัวของเขาเอง . . .
ทุกๆ คนจะตองรับรูวา “ความสําเร็จ” ที่พูดถึงนั้นมีหนาตาเปนยังไง แลวจะตองสามารถ
หาดูหนาตาที่คอยๆ พัฒนาขึ้นไปของมันไดดวย . . . เขาจะรูโดยหนาที่รับผิดชอบเอง
แหละวาตัวเขาจะตองเรงแกไขอะไรที่ตรงไหน เพื่อที่จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลาย
ทางที่กําหนดไวรวมกัน!!
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ตบตูด !!
It’s important to organize
businesses around their
knowledge structure, instead of
their department structure
สิง่ ทีส่ าคั
ํ ญก็คือ เราจะตองจัดการองคกรบนโครงสรางพื้นฐาน
ของ “ความรู” . . . ไมใชบนโครงสรางที่แบงยอยซอยแผนก
นีไ่ มใชครั้งแรกที่ผมปรารภเรื่องอยางนี้ โครงสรางองคกรมีประโยชนเปนเพียง GRAPHIC
หรือภาพเชิงสัญญลักษณที่ไมไดเกี่ยวของอะไรเลยกับการปฏิบัติงาน และผมเคยพยายาม
เขียนแผนผังองคกรที่สะทอนภาพของการทํางานจริงๆ ออกมา . . . แตมันก็แหวกแนวจน
ไปถึงกลุมดาวอัลฟาซัลทอรี . . .นู . . . น . . .
องคกรทุกแหงไมไดประสบความสําเร็จไดดวย GRAPHIC แผนผังองคกรสวยๆ หรอกนะ
แตมนั จะตองประกอบไปดวยกลุมคนที่มีความสามารถ ทั้งในดานการคิด การตั้งคําถาม
และในการนําเสนอสิ่งตางๆ เพื่อการปฏิบัติ . . . อยางเปนรูปธรรม . . .
ผมไมอาจยืนยันวาเอกสารทั้งหมดที่จัดใหนี้ จะมีคุณประโยชนมากนอยขนาดไหนตอพวก
เราทุกคนและองคกรแหงนี้ . . . และผมไมอาจปฏิเสธวา ดวยความรูความเขาใจที่มีจํากัด
บางทอนบางตอนผมก็แปลมั่วดวยการเติมแตงอารมณของตัวเองลงไป ☺ หรือไมงั้นก็
กระแดะไปหยิบยกขอความจากที่อื่น ขามเลมมาใสไวดวยกัน . . .

แตผมยืนยันไดอยางหนักๆ เลยวา “ผมตั้งใจ” และเชื่อในทุกๆ ตัว
อักษรทีผ่ มพิมพเอาไวตั้งแตเอกสารชุดแรกๆ ที่จัดพิมพออกมา
และกลายืนยันใหทุกคนเชื่อพรอมๆ กันตรงนี้ดวยวา “จบแลวครับ” ☺

