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ความไว้วางใจกันในการทำงานระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง



 การทำงานแต่ละอย่างจะประสบความสำเร็จได้น้ัน จะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ 
ในยุคปัจจุบันองค์ประกอบอันหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญมาก และจะยิ่งมีความสำคัญ
มากขึ้นต่อไปในอนาคต ก็คือ การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพได้
ก็ต่อเมื่อสมาชิกในทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สำหรับในบทความนี้ จะกล่าวถึงสิ่งที่
เป็นประโยชน์ หรือเป็นแนวทางสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

1. แสดงออกอย่างมีเหตุผล
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา 

เมื่อไม่เห็นด้วยกับหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องแนวความคิด คำสั่ง ข้อมูลรายละเอียด 
วิธีปฏิบัติ ฯลฯ คุณควรแสดงออก อย่างตรงไปตรงมา 
ว่าไม่เห็นด้วย ทั้งนี้การแสดงออกจะต้องเป็นไปอย่าง 
สุภาพอ่อนน้อมและมีเหตุมีผลเสมอการแสดงออก 
ในทางตรงข้าม เช่น การพยักหน้า การตอบครับ 
หรือค่ะ จะทำให้หัวหน้าเข้าใจผิด การที่คุณได้สัญญา 
หรือรับปาก ที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว  
และไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา จะเป็นผล 
ให้สูญเสียซึ่งความไว้วางใจจากหัวหน้า และการที ่
จะได้รับความไว้วางใจกลับคืนมาได้นั้น ก็จะต้อง 
ทำงานหนัก และใช้เวลาอีกมากทีเดียว

2. ถ้าไม่รู้ต้องถาม 
หัวหน้าที่ดีจะต้องไม่โกรธหรือหงุดหงิด เมื่อลูกน้องถาม อันเนื่องมาจากไม่รู้ หรือ 

ไม่เข้าใจ นอกจากนี้การถาม ของลูกน้องยังแสดงถึงความเอาใจใส่ และการแสวงหาความรู้ 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี บ่อยคร้ังสาเหตุท่ีไม่ค่อยถามกัน ก็เน่ืองมาจากการกลัวเสียหน้า ซ่ึงแท้จริงแล้ว 
การยอมเสียหน้านั้น ดีกว่าการสูญเสียความไว้วางใจ หรือสูญเสียตำแหน่งงานมากมายนัก

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่รู้ หรือไม่เข้าใจ เป็นการกระทำที่มีความเสี่ยง 
อย่างมาก ต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

4. ตรงประเด็น 
ในบางคร้ังก็เป็นการยากท่ีจะพูดถึงปัญหาบางอย่าง อย่างตรงไปตรงมา 

แต่การพูดแบบอ้อมค้อมไม่ตรงประเด็นก็จะเป็นผลให้ผู้ฟังเกิดความสับสนได้  
ส่ิงหน่ึงท่ีพอจะเป็นการเตือนว่าเรากำลังพูด ไม่ตรงประเด็นก็คือ การถูกถามว่า 
“ที่ว่านั้นหมายถึงอะไร” ซึ่งถ้าคุณถูกถามด้วยคำถามดังกล่าวหลายครั้ง  
แปลว่าคุณกำลังพูดไม่ตรงประเด็นพอ สิ่งที่จะช่วยคุณได้เป็นอย่างมาก คือ  
การเตรียมตัวก่อนไปพบหัวหน้าควรจัดลำดับเรื่องราวที่จะพูด ตั้งแต ่
สภาพแวดล้อม ปัญหา เหตุของปัญหา ทางเลือก ในการแก้ปัญหา ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของคุณ ไม่ควรไปพบผู้บังคับบัญชา เพียงแต่แจ้ง 
ให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ควรมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางแก้ปัญหา 
ด้วย สิ่งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของหัวหน้า แล้ว ที่สำคัญ
ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ การรายงาน 
การแก้ปัญหา การหาข้อมูล ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความมั่นใจ สำหรับการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า  

ความไว้วางใจกันในการทำงาน 

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง

6. บันทึกสิ่งที่ได้ทำไป 
การบันทึกงานที่ได้ทำไป การบันทึกการประชุม การบันทึกข้อมูลที ่

น่าสนใจ ฯลฯ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในการอ้างอิง เป็นข้อมูล 
สำหรับหัวหน้าหรือพนักงานที่มาใหม่ หรือมาทำแทน ตลอดจนเป็นข้อมูล 
ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานอีกด้วย

3. ยอมรับผิด เมื่อมีความผิดเกิดขึ้น หลายคนมักจะ 
ปกปิดไม่ให้ผู้อื่นรู้ โดยเฉพาะหัวหน้า อย่างไรก็ตาม 
หากคุณแจ้งให้หัวหน้า ได้ทราบโดยเร็วแล้ว ก็ม ี
โอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาด ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 
แต่ในทางตรงข้าม หากยังคงปกปิดไว้ ก็อาจเป็นผล 
ให้ความผิดพลาดนั้นขยายผลมีความรุนแรง 
มากขึ้น ยากต่อการแก้ไข การยอมรับผิดต่อหัวหน้า 
อาจทำให้หัวหน้าโกรธได้ในบางกรณี แต่เช่ือหรือไม่ว่า 
การไม่ยอมรับผิด หรือไม่แจ้งให้หัวหน้าทราบถึง 
ความผิด โดยเร็วนั้น จะทำให้หัวหน้าโกรธ 
มากกว่าหลายเท่า เลยทีเดียว

5. รายงานความคืบหน้าเสมอ ๆ 
หัวหน้าส่วนใหญ่มักต้องการทราบถึงความคืบหน้าของงานที่ลูกน้องได้รับมอบหมาย 

ไปจะเป็นการดีท่ีผู้ปฏิบัติงานรายงานความคืบหน้าของงานให้หัวหน้า ได้รับทราบเป็นระยะ ๆ 
ซึ่งการรายงานดังกล่าว จะทำโดยวิธีใดก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม และรูปแบบ 
ที่หัวหน้าต้องการ อาทิเช่น E-mail, memo, โดยวาจา, โทรศัพท์, รายงาน ฯลฯ

สิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กรโดยเฉพาะระหว่างหัวหน้า 
และลูกน้อง

จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ของ Khun Kriengsak Niratpattanasai 
www.phithan-toyota.com

 
เร่ืองบางเร่ืองจำเป็นต้องดำเนินไปทีละข้ันเหมือนการก่อกำแพงอิฐ 

สร้างบ้าน ต้องวางอิฐทีละก้อน เรียงทีละแถว เมื่อได้ที่แล้วก็วางอิฐ 
ทีละก้อนเป็นแถวที่สอง แถวที่สาม ไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับของมัน 
ไม่อาจผิดไปจากนี้ เราไม่สามารถก่ออิฐแถวบนสุดโดยไม่ก่อแถวล่างสุด  
อิฐทีละก้อนคือการก่อร่างอย่างมั่นคง อิฐทีละก้อนคือความเสถียร แต่งาน 

วางอิฐทีละก้อนดูชักช้าไม่ทันใจสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคที่ทุกอย่างอยู่ในโหมด ‘เร็วที่สุด’ จึงชอบทางลัด ไม่ว่าทำอะไร 
ก็อยากเห็นผลเร็ว ๆ มองไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นของ ‘อิฐทีละก้อน’

เราสามารถเรียนจากครูที่ดีที่สุดคือธรรมชาติ ธรรมชาติมี ‘อิฐทีละก้อน’ ของมัน พืชสัตว์ใช้ชีวิตตามกำหนดเวลา 
ของมันต้องจำศีลหลังจากสะสมอาหารจนมากพอ สืบพันธุ์หลังจากสร้างรังเสร็จแล้ว เป็นต้น เป็นลำดับเวลาของมัน ผลไม้ 
ที่มนุษย์ลัดขั้นตอนรีบบ่มให้สุก รสชาติสู้ผลไม้ที่สุกตามธรรมชาติไม่ได้ สวยแต่รูปจูบไม่หอม

มนุษย์เราก็หนีไม่พ้นสัจธรรมข้อน้ี การเขียนหนังสือ การเป็นช่างมือหน่ึง การเป็นมืออาชีพในสายต่างๆ ล้วนอาศัย 
กระบวนการแบบอิฐทีละก้อน ก้าวไปทีละขั้น ไม่มีทางลัด เซียนในทุกแขนงมาจากการฝึกฝนเรียนรู้แบบ ‘อิฐทีละก้อน’ 
การเป็นนักเขียนต้องใช้เวลาบ่ม การใช้ภาษาที่มีพลังต้องใช้เวลาเพาะ การเป็นพ่อครัว การเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุดิบ 
แต่ละชนิดกินเวลาศึกษา การรู้จักส่วนผสมที่ถูกปากต้องใช้เวลาฝึกฝน ฯลฯ คนมีปัญญาจึงไม่รีบร้อน ทำงานไปเป็นขั้น 
เป็นตอน ไม่ข้ามผ่านรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยคิดว่ามันไม่สำคัญ เพราะกำแพงท่ีก่อด้วยอิฐไม่ครบก้อนน้ันไม่แข็งแรง 
และพังทลายได้

ชีวิตเราทุกคนประกอบด้วยอิฐจำนวนมาก หากแต่ละท่อนแต่ละจังหวะของชีวิตคืออิฐหนึ่งก้อน ชีวิตเราทั้งชีวิต 
ก็เป็นผลรวมของอิฐจำนวนมาก อิฐเหล่านี้บางก้อนสมบูรณ์ บางก้อนแตกร้าว บางก้อนเผาไฟมากไปจนดำเกรียม 
แต่อิฐทุกก้อนสำคัญ

 คนที่ประสบความสำเร็จในงานต่าง ๆ มักมีประสบการณ์คล้ายกันคือ ‘อิฐ’ ก้อนแรก ๆ เป็นอิฐที่ไม่สมบูรณ ์
มีตำหนิ เผาไม่ได้ที่ หรือเผามากไปจนเกรียม เหล่านี้คือการทดลอง การฝึกฝน การเคี่ยวกรำ ความเหนื่อยยากลำบาก  
แต่อิฐแต่ละก้อนมีความจำเป็นต้องมีอยู่ อิฐไม่สมบูรณ์เหล่านี้เป็นรากฐานของอิฐชั้นต่อ ๆ ไปที่ดีกว่าเดิม ก่อรวมเป็น 
งานชิ้นใหญ่ ยอดนักประดิษฐ์ของโลก ธอมัส เอดิสัน บอกว่า “ผมทำงานอย่างสนุกสนานสิบแปดชั่วโมงต่อวัน นอกจาก 
งีบเล็ก ๆ แล้ว ผมนอนราว 4-5 ช่ัวโมงต่อคืน” เขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าอิฐไม่สมบูรณ์สำคัญเท่า ๆ กับอิฐท่ีสมบูรณ์ เขาช้ีว่า 
หากผลงานช้ินหน่ึงประกอบด้วยอิฐร้อยก้อน ไอเดียดีเป็นแค่อิฐก้อนหน่ึงเท่าน้ัน ท่ีเหลืออีก 99 ก้อน คือความเหน็ดเหน่ือย  
การลงมือทดลองทำ ล้มแล้วลุก ล้มแล้วลุก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า คู่แข่งของเอดิสัน นิโคลา เทสลา ซึ่งเป็นอัจฉริยะนักประดิษฐ์  

ผู้คิดค้นกระแสไฟฟ้าสลับและผลงานต่าง ๆ มากมาย นอนวันละสองชั่วโมง ทำงานทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก 
จนสำเร็จ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยตอนกลางวัน  
กลางคืนเป็นนกฮูกราตรี ทำงานทดลองโทรศัพท์ของเขา ทดลองไปทีละขั้น ทดลองแล้วทดลองอีก ก่ออิฐ 
ทีละก้อนอย่างอดทน การสั่งสอนเด็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เด็กรู้ว่า ชีวิตไม่มีอะไรได้มาแบบลัดขั้นตอน  
เราไม่อาจมีความรู้โดยปราศจากการขวนขวาย ไม่มีทางได้ทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องฝึกฝน

 อย่าบ่นว่างานท่ีทำน่าเบ่ือ อย่ามองว่าความผิดพลาดเป็นความน่าเบ่ือ จงมองว่ามันเป็นประสบการณ์ มองว่า 
งานท่ีกำลังทำแต่ละวันน้ันเป็นเพียงอิฐก้อนหน่ึงในบรรดาหลายพันหลายหม่ืนก้อนในชีวิตเราอิฐท่ีถูกไฟเผาจนเกรียม
อาจดูไม่สวย แต่มันแข็งแกร่งกว่าอิฐธรรมดา เพราะไฟช่วยเคี่ยวกรำให้มันแกร่งประสบการณ์เลวร้ายไม่ใช ่
ความเลวร้ายและความล้มเหลวแต่ละคร้ังไม่ใช่ความล้มเหลว หากเราใช้พวกมันเป็นอิฐท่ีรองรับอิฐก้อนต่อ ๆ ไป

วินทร์ เลียววาริณ

อิฐทีละก้อน

 เด็กชายอเมริกันอัจฉริยะคนหนึ่งเรียนข้ามชั้นมาโดยตลอด เพราะสติปัญญาเหนือกว่าเพื่อนร่วมห้องหลายเท่า เมื่ออายุสิบสาม เขาสอบ 
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ ทุกอย่างน่าจะลงตัว แต่ปรากฏว่าเขามีปัญหาในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะแม้จะเรียนเก่ง 
สู้คนอื่นได้สบาย ๆ แต่กลับไม่อาจเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้เลย เขาไม่มีเพื่อนไม่ใช่เพราะเขาไม่น่าคบแต่อย่างไร ปัญหาคือเขายังเป็นเด็กชาย 
มีความคิดอ่านแบบเด็กอยู่ ขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเป็นหนุ่มสาววัยยี่สิบ คิดและมีพฤติกรรมอย่างหนุ่มสาว เขากับเพื่อนร่วมชั้นเป็นคนละรุ่นกันจริง ๆ
 พ่อแม่จำนวนมากให้ลูกเข้าเรียนเร็วกว่ากำหนด อาจเพราะอยากให้จบไวกว่าและเริ่มต้นเร็วกว่าคนอื่น อายุสี่ขวบเรียน ป. 1 แล้ว  
บ่อยครั้งเกิดปัญหาเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพราะพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กคนละวัยต่างกัน เด็กเก่ง ๆ บางคนเรียนข้ามชั้นตลอด อายุสิบแปด 
จบปริญญาตรี อายุยี่สิบจบปริญญาโท แต่ขาดวุฒิภาวะที่ส่วนใหญ่มาจากการสะสมด้วยเวลา
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หลายสิ่งในชีวิตมีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตเรา โดยไม่เกี่ยวกับราคาหรือค่านิยม เช่น อาหารสุขภาพ 
ความอบอุ่นในครอบครัว ความรักของเพื่อน รอยยิ้มของคนรัก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก เรามีความสุข 
กับมันโดยไม่ต้องใช้เงินมาก หรือไม่ต้องใช้เงินเลย ทั้งยังดีต่อคุณภาพชีวิตของเรา

 แต่ก็มีหลายสิ่งในชีวิตที่มีราคาแพงตามค่านิยม เช่น แฟนสวย ๆ แต่งตัวโป๊ ๆ  
การใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้ออยู่ตามผับตามบาร์ จนจิตใจแห้งแล้งลงทุกวัน น้ำอัดลม ช็อกโกแลต 
แพง ๆ อาหารจีนหรู ๆ ไขมันสูง ราคาแพง รถสปอร์ตหรูหราราคาแพง เป็นอันตรายต่อ 
ชีวิตตนและชีวิตผู้อื่น ของเล่น เกมกด เกมคอมพิวเตอร์ ที่กระตุ้นเร้าลูกของเราจนเกิด 

ลักษณะ สมาธิสั้น ไม่สามารถอยู่นิ่งฟังครูได้ เหล้าไวน์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสน ที่เราเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความโก้เก๋
ดูมีรสนิยมของเราเพิ่มรสชาติความสนุก ทั้ง ๆ ที่มันมีผลทำลายสุขภาพกาย สุขภาพใจ และชีวิตเราอย่างนับไม่ถ้วน

พังเพราะคิดผิด
 หลายสิ่งหลายอย่าง มีทั้งคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมตามค่านิยมของสังคม ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช ้
ของเรา เช่นคอมพิวเตอร์ ประโยชน์แท้เพื่อใช้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์เทียมคือ ใช้เล่นเกมเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนสายตาเสีย สมาธิสั้นและเสียโอกาสที่จะทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์มากกว่า รถยนต์ 
พาหนะพาเราไปทำธุระต่าง ๆ จะเป็นแค่คุณค่าเทียม หากซื้อรถเพราะยี่ห้อเพื่อความโก้เก๋ การซื้อรถขนาดใหญ ่
กินน้ำมันมากเกินไป หรือซื้อเพื่อใช้ขับเที่ยวเล่นไปวัน ๆ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์มือถือ เราใช้มันเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์ หรือใช้เพื่อประดับบารมีมีเพื่อให้เท่าเทียมกับคนอื่น อุปกรณ ์
เหล่านี้มีแต่จะทำให้เราเสียเวลาที่จะอยู่กับตัวเอง หรือคนที่เรารัก

 

ข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมากมาย จะเกิดประโยชน์ก็ต้องมีสติปัญญากำกับ ผ่านการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนนำมาใช้ หากสักแต่รับข้อมูลโดยไม่ได้พิจารณาความจริงด้วยปัญญา ก็เหมือนอาหาร 
ที่ไม่ย่อย ไม่มีประโยชน์อะไรต่อผู้รับประทาน

 การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก พวกเราทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เพียงเรา 
หยุดทบทวน จัดชีวิตเราสักนิด แม้คนยากจนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในบ้านเกิดเมืองนอน 
ของตัวเองที่ ภูมิปัญญาของชาวบ้านเพียงพอที่ให้ชีวิตพออยู่ พอกิน พอเพียง หากไม่ถูกเราเอาค่านิยมไปมอมเมา 
ให้เขามาเป็นแรงงานราคาถูกในเมืองหลวง โดยเฉพาะตัวเราเอง ที่เราทุกคนต้องเหนื่อย หนัก แบกปัญหากัน 
ทุกวันนี้ เพราะเราเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตตามค่านิยม มากกว่าคุณค่าที่แท้จริง

เข็มทิศ วันนี้ในชีวิตคุณ มีอะไรที่คุณเลือกเพราะภาพลักษณ์ภายนอกแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่สร้างภาระให้คุณ
ต้องแบกไว้จนหนักใจบ้าง

The best things in life are free. It’s the worst things that are so expensive.   Anonymous

จากหนังสือ เข็มทิศชีวิต ของฐิตินาถ  ณ พัทลุง

ปัญหาของชีวิตก็คือ ข้าวของต่าง ๆ ถูกสร้างมาล่อตา ล่อใจ ให้เราเข้าไปติดกับเหมือนขนมหวานห่อสวย ๆ  
ที่กินเข้าไปแล้วอ้วน ฟันผุ น้ำตาลในเลือดขึ้น แต่น่ากินจนเกินจะห้ามใจไหว แม้จะรู้ว่าเป็นโทษ แต่เราก ็
เข้าไปติดกับดักทุกที
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หลายสิ่งในชีวิตมีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตเรา โดยไม่เกี่ยวกับราคาหรือค่านิยม เช่น อาหารสุขภาพ 
ความอบอุ่นในครอบครัว ความรักของเพื่อน รอยยิ้มของคนรัก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก เรามีความสุข 
กับมันโดยไม่ต้องใช้เงินมาก หรือไม่ต้องใช้เงินเลย ทั้งยังดีต่อคุณภาพชีวิตของเรา

 แต่ก็มีหลายสิ่งในชีวิตที่มีราคาแพงตามค่านิยม เช่น แฟนสวย ๆ แต่งตัวโป๊ ๆ  
การใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้ออยู่ตามผับตามบาร์ จนจิตใจแห้งแล้งลงทุกวัน น้ำอัดลม ช็อกโกแลต 
แพง ๆ อาหารจีนหรู ๆ ไขมันสูง ราคาแพง รถสปอร์ตหรูหราราคาแพง เป็นอันตรายต่อ 
ชีวิตตนและชีวิตผู้อื่น ของเล่น เกมกด เกมคอมพิวเตอร์ ที่กระตุ้นเร้าลูกของเราจนเกิด 

ลักษณะ สมาธิสั้น ไม่สามารถอยู่นิ่งฟังครูได้ เหล้าไวน์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสน ที่เราเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความโก้เก๋
ดูมีรสนิยมของเราเพิ่มรสชาติความสนุก ทั้ง ๆ ที่มันมีผลทำลายสุขภาพกาย สุขภาพใจ และชีวิตเราอย่างนับไม่ถ้วน

พังเพราะคิดผิด
 หลายสิ่งหลายอย่าง มีทั้งคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมตามค่านิยมของสังคม ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช ้
ของเรา เช่นคอมพิวเตอร์ ประโยชน์แท้เพื่อใช้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์เทียมคือ ใช้เล่นเกมเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนสายตาเสีย สมาธิสั้นและเสียโอกาสที่จะทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์มากกว่า รถยนต์ 
พาหนะพาเราไปทำธุระต่าง ๆ จะเป็นแค่คุณค่าเทียม หากซื้อรถเพราะยี่ห้อเพื่อความโก้เก๋ การซื้อรถขนาดใหญ ่
กินน้ำมันมากเกินไป หรือซื้อเพื่อใช้ขับเที่ยวเล่นไปวัน ๆ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์มือถือ เราใช้มันเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์ หรือใช้เพื่อประดับบารมีมีเพื่อให้เท่าเทียมกับคนอื่น อุปกรณ ์
เหล่านี้มีแต่จะทำให้เราเสียเวลาที่จะอยู่กับตัวเอง หรือคนที่เรารัก

 

ข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมากมาย จะเกิดประโยชน์ก็ต้องมีสติปัญญากำกับ ผ่านการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนนำมาใช้ หากสักแต่รับข้อมูลโดยไม่ได้พิจารณาความจริงด้วยปัญญา ก็เหมือนอาหาร 
ที่ไม่ย่อย ไม่มีประโยชน์อะไรต่อผู้รับประทาน

 การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก พวกเราทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เพียงเรา 
หยุดทบทวน จัดชีวิตเราสักนิด แม้คนยากจนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในบ้านเกิดเมืองนอน 
ของตัวเองที่ ภูมิปัญญาของชาวบ้านเพียงพอที่ให้ชีวิตพออยู่ พอกิน พอเพียง หากไม่ถูกเราเอาค่านิยมไปมอมเมา 
ให้เขามาเป็นแรงงานราคาถูกในเมืองหลวง โดยเฉพาะตัวเราเอง ที่เราทุกคนต้องเหนื่อย หนัก แบกปัญหากัน 
ทุกวันนี้ เพราะเราเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตตามค่านิยม มากกว่าคุณค่าที่แท้จริง

เข็มทิศ วันนี้ในชีวิตคุณ มีอะไรที่คุณเลือกเพราะภาพลักษณ์ภายนอกแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่สร้างภาระให้คุณ
ต้องแบกไว้จนหนักใจบ้าง

The best things in life are free. It’s the worst things that are so expensive.   Anonymous

จากหนังสือ เข็มทิศชีวิต ของฐิตินาถ  ณ พัทลุง

ปัญหาของชีวิตก็คือ ข้าวของต่าง ๆ ถูกสร้างมาล่อตา ล่อใจ ให้เราเข้าไปติดกับเหมือนขนมหวานห่อสวย ๆ  
ที่กินเข้าไปแล้วอ้วน ฟันผุ น้ำตาลในเลือดขึ้น แต่น่ากินจนเกินจะห้ามใจไหว แม้จะรู้ว่าเป็นโทษ แต่เราก ็
เข้าไปติดกับดักทุกที

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน 
กิจกรรม “การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม” รุ่นที่ 5 
วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2556 ณ บ้านภูมิพฤกษ์ 2 อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
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 การทำงานแต่ละอย่างจะประสบความสำเร็จได้น้ัน จะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ 
ในยุคปัจจุบันองค์ประกอบอันหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญมาก และจะยิ่งมีความสำคัญ
มากขึ้นต่อไปในอนาคต ก็คือ การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพได้
ก็ต่อเมื่อสมาชิกในทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สำหรับในบทความนี้ จะกล่าวถึงสิ่งที่
เป็นประโยชน์ หรือเป็นแนวทางสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

1. แสดงออกอย่างมีเหตุผล
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา 

เมื่อไม่เห็นด้วยกับหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องแนวความคิด คำสั่ง ข้อมูลรายละเอียด 
วิธีปฏิบัติ ฯลฯ คุณควรแสดงออก อย่างตรงไปตรงมา 
ว่าไม่เห็นด้วย ทั้งนี้การแสดงออกจะต้องเป็นไปอย่าง 
สุภาพอ่อนน้อมและมีเหตุมีผลเสมอการแสดงออก 
ในทางตรงข้าม เช่น การพยักหน้า การตอบครับ 
หรือค่ะ จะทำให้หัวหน้าเข้าใจผิด การที่คุณได้สัญญา 
หรือรับปาก ที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว  
และไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา จะเป็นผล 
ให้สูญเสียซึ่งความไว้วางใจจากหัวหน้า และการที ่
จะได้รับความไว้วางใจกลับคืนมาได้นั้น ก็จะต้อง 
ทำงานหนัก และใช้เวลาอีกมากทีเดียว

2. ถ้าไม่รู้ต้องถาม 
หัวหน้าที่ดีจะต้องไม่โกรธหรือหงุดหงิด เมื่อลูกน้องถาม อันเนื่องมาจากไม่รู้ หรือ 

ไม่เข้าใจ นอกจากนี้การถาม ของลูกน้องยังแสดงถึงความเอาใจใส่ และการแสวงหาความรู้ 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี บ่อยคร้ังสาเหตุท่ีไม่ค่อยถามกัน ก็เน่ืองมาจากการกลัวเสียหน้า ซ่ึงแท้จริงแล้ว 
การยอมเสียหน้านั้น ดีกว่าการสูญเสียความไว้วางใจ หรือสูญเสียตำแหน่งงานมากมายนัก

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่รู้ หรือไม่เข้าใจ เป็นการกระทำที่มีความเสี่ยง 
อย่างมาก ต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

4. ตรงประเด็น 
ในบางคร้ังก็เป็นการยากท่ีจะพูดถึงปัญหาบางอย่าง อย่างตรงไปตรงมา 

แต่การพูดแบบอ้อมค้อมไม่ตรงประเด็นก็จะเป็นผลให้ผู้ฟังเกิดความสับสนได้  
ส่ิงหน่ึงท่ีพอจะเป็นการเตือนว่าเรากำลังพูด ไม่ตรงประเด็นก็คือ การถูกถามว่า 
“ที่ว่านั้นหมายถึงอะไร” ซึ่งถ้าคุณถูกถามด้วยคำถามดังกล่าวหลายครั้ง  
แปลว่าคุณกำลังพูดไม่ตรงประเด็นพอ สิ่งที่จะช่วยคุณได้เป็นอย่างมาก คือ  
การเตรียมตัวก่อนไปพบหัวหน้าควรจัดลำดับเรื่องราวที่จะพูด ตั้งแต ่
สภาพแวดล้อม ปัญหา เหตุของปัญหา ทางเลือก ในการแก้ปัญหา ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของคุณ ไม่ควรไปพบผู้บังคับบัญชา เพียงแต่แจ้ง 
ให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ควรมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางแก้ปัญหา 
ด้วย สิ่งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของหัวหน้า แล้ว ที่สำคัญ
ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ การรายงาน 
การแก้ปัญหา การหาข้อมูล ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความมั่นใจ สำหรับการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า  

ความไว้วางใจกันในการทำงาน 

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง

6. บันทึกสิ่งที่ได้ทำไป 
การบันทึกงานที่ได้ทำไป การบันทึกการประชุม การบันทึกข้อมูลที ่

น่าสนใจ ฯลฯ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในการอ้างอิง เป็นข้อมูล 
สำหรับหัวหน้าหรือพนักงานที่มาใหม่ หรือมาทำแทน ตลอดจนเป็นข้อมูล 
ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานอีกด้วย

3. ยอมรับผิด เมื่อมีความผิดเกิดขึ้น หลายคนมักจะ 
ปกปิดไม่ให้ผู้อื่นรู้ โดยเฉพาะหัวหน้า อย่างไรก็ตาม 
หากคุณแจ้งให้หัวหน้า ได้ทราบโดยเร็วแล้ว ก็ม ี
โอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาด ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 
แต่ในทางตรงข้าม หากยังคงปกปิดไว้ ก็อาจเป็นผล 
ให้ความผิดพลาดนั้นขยายผลมีความรุนแรง 
มากขึ้น ยากต่อการแก้ไข การยอมรับผิดต่อหัวหน้า 
อาจทำให้หัวหน้าโกรธได้ในบางกรณี แต่เช่ือหรือไม่ว่า 
การไม่ยอมรับผิด หรือไม่แจ้งให้หัวหน้าทราบถึง 
ความผิด โดยเร็วนั้น จะทำให้หัวหน้าโกรธ 
มากกว่าหลายเท่า เลยทีเดียว

5. รายงานความคืบหน้าเสมอ ๆ 
หัวหน้าส่วนใหญ่มักต้องการทราบถึงความคืบหน้าของงานที่ลูกน้องได้รับมอบหมาย 

ไปจะเป็นการดีท่ีผู้ปฏิบัติงานรายงานความคืบหน้าของงานให้หัวหน้า ได้รับทราบเป็นระยะ ๆ 
ซึ่งการรายงานดังกล่าว จะทำโดยวิธีใดก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม และรูปแบบ 
ที่หัวหน้าต้องการ อาทิเช่น E-mail, memo, โดยวาจา, โทรศัพท์, รายงาน ฯลฯ

สิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กรโดยเฉพาะระหว่างหัวหน้า 
และลูกน้อง

จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ของ Khun Kriengsak Niratpattanasai 
www.phithan-toyota.com

 
เร่ืองบางเร่ืองจำเป็นต้องดำเนินไปทีละข้ันเหมือนการก่อกำแพงอิฐ 

สร้างบ้าน ต้องวางอิฐทีละก้อน เรียงทีละแถว เมื่อได้ที่แล้วก็วางอิฐ 
ทีละก้อนเป็นแถวที่สอง แถวที่สาม ไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับของมัน 
ไม่อาจผิดไปจากนี้ เราไม่สามารถก่ออิฐแถวบนสุดโดยไม่ก่อแถวล่างสุด  
อิฐทีละก้อนคือการก่อร่างอย่างมั่นคง อิฐทีละก้อนคือความเสถียร แต่งาน 

วางอิฐทีละก้อนดูชักช้าไม่ทันใจสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคที่ทุกอย่างอยู่ในโหมด ‘เร็วที่สุด’ จึงชอบทางลัด ไม่ว่าทำอะไร 
ก็อยากเห็นผลเร็ว ๆ มองไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นของ ‘อิฐทีละก้อน’

เราสามารถเรียนจากครูที่ดีที่สุดคือธรรมชาติ ธรรมชาติมี ‘อิฐทีละก้อน’ ของมัน พืชสัตว์ใช้ชีวิตตามกำหนดเวลา 
ของมันต้องจำศีลหลังจากสะสมอาหารจนมากพอ สืบพันธุ์หลังจากสร้างรังเสร็จแล้ว เป็นต้น เป็นลำดับเวลาของมัน ผลไม้ 
ที่มนุษย์ลัดขั้นตอนรีบบ่มให้สุก รสชาติสู้ผลไม้ที่สุกตามธรรมชาติไม่ได้ สวยแต่รูปจูบไม่หอม

มนุษย์เราก็หนีไม่พ้นสัจธรรมข้อน้ี การเขียนหนังสือ การเป็นช่างมือหน่ึง การเป็นมืออาชีพในสายต่างๆ ล้วนอาศัย 
กระบวนการแบบอิฐทีละก้อน ก้าวไปทีละขั้น ไม่มีทางลัด เซียนในทุกแขนงมาจากการฝึกฝนเรียนรู้แบบ ‘อิฐทีละก้อน’ 
การเป็นนักเขียนต้องใช้เวลาบ่ม การใช้ภาษาที่มีพลังต้องใช้เวลาเพาะ การเป็นพ่อครัว การเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุดิบ 
แต่ละชนิดกินเวลาศึกษา การรู้จักส่วนผสมที่ถูกปากต้องใช้เวลาฝึกฝน ฯลฯ คนมีปัญญาจึงไม่รีบร้อน ทำงานไปเป็นขั้น 
เป็นตอน ไม่ข้ามผ่านรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยคิดว่ามันไม่สำคัญ เพราะกำแพงท่ีก่อด้วยอิฐไม่ครบก้อนน้ันไม่แข็งแรง 
และพังทลายได้

ชีวิตเราทุกคนประกอบด้วยอิฐจำนวนมาก หากแต่ละท่อนแต่ละจังหวะของชีวิตคืออิฐหนึ่งก้อน ชีวิตเราทั้งชีวิต 
ก็เป็นผลรวมของอิฐจำนวนมาก อิฐเหล่านี้บางก้อนสมบูรณ์ บางก้อนแตกร้าว บางก้อนเผาไฟมากไปจนดำเกรียม 
แต่อิฐทุกก้อนสำคัญ

 คนที่ประสบความสำเร็จในงานต่าง ๆ มักมีประสบการณ์คล้ายกันคือ ‘อิฐ’ ก้อนแรก ๆ เป็นอิฐที่ไม่สมบูรณ ์
มีตำหนิ เผาไม่ได้ที่ หรือเผามากไปจนเกรียม เหล่านี้คือการทดลอง การฝึกฝน การเคี่ยวกรำ ความเหนื่อยยากลำบาก  
แต่อิฐแต่ละก้อนมีความจำเป็นต้องมีอยู่ อิฐไม่สมบูรณ์เหล่านี้เป็นรากฐานของอิฐชั้นต่อ ๆ ไปที่ดีกว่าเดิม ก่อรวมเป็น 
งานชิ้นใหญ่ ยอดนักประดิษฐ์ของโลก ธอมัส เอดิสัน บอกว่า “ผมทำงานอย่างสนุกสนานสิบแปดชั่วโมงต่อวัน นอกจาก 
งีบเล็ก ๆ แล้ว ผมนอนราว 4-5 ช่ัวโมงต่อคืน” เขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าอิฐไม่สมบูรณ์สำคัญเท่า ๆ กับอิฐท่ีสมบูรณ์ เขาช้ีว่า 
หากผลงานช้ินหน่ึงประกอบด้วยอิฐร้อยก้อน ไอเดียดีเป็นแค่อิฐก้อนหน่ึงเท่าน้ัน ท่ีเหลืออีก 99 ก้อน คือความเหน็ดเหน่ือย  
การลงมือทดลองทำ ล้มแล้วลุก ล้มแล้วลุก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า คู่แข่งของเอดิสัน นิโคลา เทสลา ซึ่งเป็นอัจฉริยะนักประดิษฐ์  

ผู้คิดค้นกระแสไฟฟ้าสลับและผลงานต่าง ๆ มากมาย นอนวันละสองชั่วโมง ทำงานทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก 
จนสำเร็จ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยตอนกลางวัน  
กลางคืนเป็นนกฮูกราตรี ทำงานทดลองโทรศัพท์ของเขา ทดลองไปทีละขั้น ทดลองแล้วทดลองอีก ก่ออิฐ 
ทีละก้อนอย่างอดทน การสั่งสอนเด็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เด็กรู้ว่า ชีวิตไม่มีอะไรได้มาแบบลัดขั้นตอน  
เราไม่อาจมีความรู้โดยปราศจากการขวนขวาย ไม่มีทางได้ทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องฝึกฝน

 อย่าบ่นว่างานท่ีทำน่าเบ่ือ อย่ามองว่าความผิดพลาดเป็นความน่าเบ่ือ จงมองว่ามันเป็นประสบการณ์ มองว่า 
งานท่ีกำลังทำแต่ละวันน้ันเป็นเพียงอิฐก้อนหน่ึงในบรรดาหลายพันหลายหม่ืนก้อนในชีวิตเราอิฐท่ีถูกไฟเผาจนเกรียม
อาจดูไม่สวย แต่มันแข็งแกร่งกว่าอิฐธรรมดา เพราะไฟช่วยเคี่ยวกรำให้มันแกร่งประสบการณ์เลวร้ายไม่ใช ่
ความเลวร้ายและความล้มเหลวแต่ละคร้ังไม่ใช่ความล้มเหลว หากเราใช้พวกมันเป็นอิฐท่ีรองรับอิฐก้อนต่อ ๆ ไป

วินทร์ เลียววาริณ

อิฐทีละก้อน

 เด็กชายอเมริกันอัจฉริยะคนหนึ่งเรียนข้ามชั้นมาโดยตลอด เพราะสติปัญญาเหนือกว่าเพื่อนร่วมห้องหลายเท่า เมื่ออายุสิบสาม เขาสอบ 
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ ทุกอย่างน่าจะลงตัว แต่ปรากฏว่าเขามีปัญหาในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะแม้จะเรียนเก่ง 
สู้คนอื่นได้สบาย ๆ แต่กลับไม่อาจเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้เลย เขาไม่มีเพื่อนไม่ใช่เพราะเขาไม่น่าคบแต่อย่างไร ปัญหาคือเขายังเป็นเด็กชาย 
มีความคิดอ่านแบบเด็กอยู่ ขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเป็นหนุ่มสาววัยยี่สิบ คิดและมีพฤติกรรมอย่างหนุ่มสาว เขากับเพื่อนร่วมชั้นเป็นคนละรุ่นกันจริง ๆ
 พ่อแม่จำนวนมากให้ลูกเข้าเรียนเร็วกว่ากำหนด อาจเพราะอยากให้จบไวกว่าและเริ่มต้นเร็วกว่าคนอื่น อายุสี่ขวบเรียน ป. 1 แล้ว  
บ่อยครั้งเกิดปัญหาเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพราะพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กคนละวัยต่างกัน เด็กเก่ง ๆ บางคนเรียนข้ามชั้นตลอด อายุสิบแปด 
จบปริญญาตรี อายุยี่สิบจบปริญญาโท แต่ขาดวุฒิภาวะที่ส่วนใหญ่มาจากการสะสมด้วยเวลา
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พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
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อิฐทีละก้อน
กับดักชีวิต

ความไว้วางใจกันในการทำงานระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง
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