PRINCIPLES
BY RAY DALIO

เนื ้อหาต่อไปนี ้เป็ นส่วนที่สรุปมาจากหนังสือ Principles: Life and Work โดย Ray
Dalio หนังสือขายดีประจาปี 2017 จากการจัดอันดับของ New York Times
Bestseller สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ ที่ www.principles.in.th

เริ่มจัดส่ ง
เดือนเมษายน 2562

โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ

คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา
ภายในกลุ่มสุดพิเศษ

สรุ ปและตาราง
ของหลักการชีวติ
 คิดถึงตัวเองแล้ วตัดสินใจว่ า 1) คุณต้ องการอะไร 2) สิ่งที่ถกู ต้ อง
คืออะไร และ 3) สิ่งที่คุณต้ องทาเพื่อให้ ได้ #1 ซึ่งเรารู้ มาจาก #2
และทามันด้ วยความนอบน้ อมและใจที่เปิ ดกว้ าง เพื่อที่คุณจะ
ได้ ให้ ความสาคัญกับความคิดที่ดีท่ สี ุด

บทนาของหลักการชีวติ
 มองไปที่รูปแบบของสิ่งที่เกิดขึน้ เหล่ านัน้ ว่ ามันส่ งผลอย่ างไร
กับคุณ เพื่อให้ เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่ างเหตุกับผลที่
นาพาสิ่งเหล่ านัน้ มา และเรี ยนรู้ หลักการในการจัดการกับมัน
ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

ส่ วนที่ 2: หลักการชีวติ
1 โอบกอดและรั บมือกับความจริง
1.1

เป็ นนักอภิสัจนิยม
a. ความฝัน + ความเป็ นจริง + ความมุง่ มัน่ = ชีวิตที่ประสบความสาเร็จ

1.2
1.3

ความจริง – หรื อจะให้ ชัดเจนกว่ านัน้ คือ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ
ความเป็ นจริง เป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับการสร้ างผลลัพธ์ ท่ ดี ี
เป็ นคนที่เปิ ดใจและโปร่ งใสอย่ างแท้ จริง
a. การเปิ ดใจและโปร่งใสอย่างแท้ จริงนัน้ เป็ นสิ่งมีคา่ ที่ประเมินค่าไม่ได้ เลย
กับการเรี ยนรู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
b. อย่าปล่อยให้ ความกลัวในสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณมาขวางทางคุณ

c. การยอมรับความจริงอย่างแท้ จริง และความโปร่งใสอย่างแท้ จริง
จะนามาซึง่ การทางานและความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ ้น
1.4

มองไปที่ธรรมชาติเพื่อเรี ยนรู้ ว่าความจริงทางานอย่ างไร
a. อย่ายึดติดกับมุมมองของคุณว่าสิ่งต่างๆ "ควร" เป็ นอย่างไร
เพราะคุณจะพลาดการเรี ยนรู้วา่ จริงแล้ วๆ สิ่งเหล่านันเป็
้ นอย่างไร
b. สิ่งที่ "ดี" ต้ องดาเนินสอดคล้ องไปตามกฎของความจริง และนาไปสู่
วิวฒ
ั นาการต่อสิ่งทังหลายทั
้
งปวง
้ และนี่คือสิ่งที่ได้ รับการตอบแทนมากที่สดุ
c. วิวฒ
ั นาการคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของจักรวาล มันเป็ นสิ่งเดียวที่
เป็ นสิ่งถาวรและขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง
d. ไม่ปรับตัวก็ต้องตาย

1.5

วิวัฒนาการ คือความสาเร็จที่ย่งิ ใหญ่ ท่ สี ุดในชีวิตและคือรางวัลที่ย่งิ ใหญ่ ท่ สี ุด
a. แรงจูงใจของแต่ละคนต้ องสอดคล้ องไปกับเป้าหมายของกลุม่
b. ความจริง จะปรับทุกอย่างให้ เหมาะสม ไม่ใช่แค่ตวั คุณ
c. การปรับตัว โดยผ่านการลองผิดลองถูก เป็ นเรื่ องที่ทรงคุณค่ายิ่ง
d. ตระหนักว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง หรื อไม่ได้ เป็ นอะไรเลย
และตัดสินใจว่าคุณอยากเป็ นอะไร
e. คุณจะเป็ นอะไรขึ ้นอยู่กบั ว่ามุมของคุณเป็ นอย่างไร

1.6

เข้ าใจบทเรียนพืน้ ฐานของธรรมชาติ
a. การทาให้ วิวฒ
ั นาการพัฒนาสูงสุด
b. จาเอาไว้ วา่ ความสาเร็จต้ องแลกมาด้ วยความเจ็บปวด (No Pain, No Gain)
c. มันเป็ นกฎพื ้นฐานของธรรมชาติ การที่จะได้ มาซึง่ ความแข็งแกร่ง
คุณต้ องก้ าวผ่านขีดจากัดก่อน ซึง่ มันก็คือความเจ็บปวด

1.7

ความเจ็บปวด + การคิดทบทวน = การพัฒนา
a. เลือกที่จะเจ็บปวดแทนที่จะหนีมนั
b. ความรักที่เข้ มงวด (Tough Love)

1.8 พิจารณาผลกระทบลาดับที่สองและลาดับที่สามที่ตามมา
1.9 เป็ นเจ้ าของผลลัพธ์ ของตัวเอง
1.10 มองดูเครื่ องจักรจากมุมมองจากด้ านบน

a. ให้ คดิ ว่าตัวคุณเองเป็ นเครื่ องจักรที่ทางานภายในเครื่ องจักรขนาดใหญ่อีกที
และรู้วา่ คุณมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรต่างๆ ของคุณ
เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ ้น
b. เมื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์กบั เป้าหมายคุณแล้ ว คุณสามารถกาหนดได้ ว่า
จะปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรของคุณอย่างไร
c. ต้ องแยกแยะบทบาทระหว่างคุณในฐานะนักออกแบบเครื่ องจักรของคุณ
และคุณในฐานะที่เป็ นคนงานในเครื่ องจักรนัน้
d. ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่คนส่วนใหญ่ทา คือการไม่มองตัวเอง
และคนอื่นๆ อย่างตรงไปตรงมา ซึง่ ทาให้ พวกเขาต้ องมาเจอกับจุดอ่อน
ของตัวเองและคนอื่นๆ ตลอดเวลา
e. คนที่ประสบความสาเร็จ คือคนที่สามารถก้ าวข้ ามตัวเองไปและมองสิ่งต่างๆ
อย่างตรงไปตรงมา และจัดการให้ สิ่งต่างๆ เป็ นไปอย่างที่เขาต้ องการ
f. การขอให้ คนที่เชี่ยวชาญในเรื่ องที่คณ
ุ ไม่เก่งมาช่วยเหลือคุณนัน้ เป็ นทักษะ
ที่เยี่ยมยอด ซึง่ ไม่วา่ ยังไงก็ตาม คุณควรจะต้ องพัฒนาทักษะเหล่านี ้ขึ ้นมาให้ ได้
มันจะเหมือนเป็ นชุดเกราะป้องกันไม่ให้ คณ
ุ ทาสิ่งที่คณ
ุ ไม่ควรทา
g. เพราะว่ามันยากที่จะมองคนๆ หนึง่ อย่างถูกต้ องทังหมด
้
คุณจึงต้ องพึง่ ข้ อมูล
จากคนอื่นๆ และหลักฐานทังหมดที
้
่ คณ
ุ มี ว่าคนๆ นันแท้
้ จริงแล้ วเป็ นอย่างไร
h. ถ้ าคุณเปิ ดใจมากพอและตังใจจริ
้
ง คุณก็เกือบจะได้ ในสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการแล้ ว

2 ใช้ วธิ ีการ 5 ขัน้ ตอน เพื่อให้ ได้ ทุกสิ่งที่คุณต้ องการในชีวติ
2.1

มีเป้ าหมายที่ชัดเจน
a. จัดลาดับความสาคัญ: แม้ วา่ คุณจะสามารถมีแทบทุกสิ่งอย่าง
ที่คณ
ุ ต้ องการได้ แต่คณ
ุ ไม่สามารถมีทกุ สิ่งทุกอย่างที่คณ
ุ ต้ องการได้
b. อย่าสับสนระหว่างเป้าหมายกับความอยาก
c. ตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการในชีวิต โดยการหาจุดที่เหมาะสม
ระหว่างเป้าหมายของคุณ กับความอยากของคุณ
d. อย่าติดกับดักของความสาเร็ จของตัวเอง

e. อย่าคิดว่าเป้าหมายที่คณ
ุ ต้ องการนันเป็
้ นไปไม่ได้
f. จงจาไว้ วา่ ความคาดหวังที่ดีสร้ างความสามารถที่ยอดเยี่ยมขึ ้นมา
g. แทบจะไม่มีอะไรหยุดให้ คณ
ุ ไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้
ถ้ าหากคุณมี 1) ความยืดหยุ่น 2) ความรับผิดชอบต่อตัวเอง
h. การรู้วิธีจดั การกับความล้ มเหลวของคุณเป็ นสิ่งสาคัญพอๆ กัน
กับการเรี ยนรู้วิธีในการก้ าวไปข้ างหน้ า
2.2

ระบุปัญหาและอย่ าทนกับปั ญหาเหล่ านัน้
a. มองปัญหาที่เจ็บปวดว่ามันคือสิ่งที่จะช่วยปรับปรุงศักยภาพ
ที่มนั กาลังกรี ดร้ องใส่คณ
ุ
b. อย่าหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ ากับปัญหา เพราะว่าสิ่งเหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ น
รากฐานของความจริงที่ไม่คอ่ ยน่าดูเท่าไหร่
c. ระบุปัญหาของคุณให้ ชดั
d. อย่าสับสนระหว่าง สาเหตุของปัญหากับปัญหาที่แท้ จริง
e. แยกแยะปัญหาใหญ่ๆ ออกจากปัญหาเล็กๆ
f. เมื่อคุณระบุปัญหาได้ อย่าทนกับมัน

2.3

วิเคราะห์ ปัญหาเพื่อหาต้ นเหตุท่ แี ท้ จริงของมัน
a. มุง่ เน้ นไปที่ "คืออะไร" ก่อนที่จะคิดว่า "จะทาอย่างไรกับมัน"
b. แยกแยะมูลเหตุใกล้ ชิดออกจากต้ นตอของปัญหา
c. การได้ ร้ ูจกั ใครสักคนจริงๆ (รวมถึงตัวคุณเองด้ วย) ก็จะทาให้ คณ
ุ รู้ว่า
คุณสามารถคาดหวังอะไรจากคนเหล่านันได้
้ บ้าง

2.4

ออกแบบแผนงาน
a. มองไปข้ างหลังก่อนจะก้ าวไปข้ างหน้ า
b. ให้ คดิ ว่าปั ญหาต่างๆ มันคือชุดของผลผลิตที่มาจากเครื่ องจักรของคุณ
c. จงจาไว้ วา่ มันมีเส้ นทางมากมายที่สามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้
d. คิดซะว่าแผนของคุณก็เหมือนกับบทภาพยนตร์ ที่เห็นว่า
ใครทาอะไรในช่วงเวลาต่างๆ
e. เขียนแผนการของคุณให้ ทกุ ๆ คนเห็นและสามารถวัดความก้ าวหน้ าของคุณได้

f. จาเอาไว้ วา่ มันไม่ได้ ใช้ เวลามากเพื่อจะออกแบบแผนงานที่ดี
2.5

ผลักดันให้ เสร็จสิน้
a. นักวางแผนผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ ทาตามแผนของเขานันล้
้ วนย่าอยูก่ บั ที่
b. นิสยั การทางานที่ดีนนมั
ั ้ กจะได้ รับการประเมินค่าต่าเกินไป
c. สร้ างตัวชี ้วัดที่ชดั เจนเพื่อให้ แน่ใจว่าคุณกาลังดาเนินตามแผนการของคุณ

2.6

จาเอาไว้ ว่าจุดอ่ อนไม่ ได้ สาคัญอะไรถ้ าคุณสามารถหาวิธีการแก้ ปัญหาเอาไว้ ได้
a. มองไปที่รูปแบบของความผิดพลาดของคุณ และระบุว่าขันตอนไหน
้
ในทัง้ 5 ขันตอนที
้
่คณ
ุ มักจะล้ มเหลว
b. คนทุกคนต้ องมีอย่างน้ อยหนึ่งสิ่งสาคัญที่คอยขัดขวางไม่ให้ พวกเขา
สามารถประสบความสาเร็จได้ จงหามันให้ เจอและหาทางจัดการกับมัน

2.7

ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดและความอ่ อนน้ อมถ่ อมตน
ของตัวเองและผู้อ่ ืน

3 การเป็ นคนที่เปิ ดใจอย่ างแท้ จริง
3.1

รู้ จักอุปสรรคทัง้ สองประการในตัวคุณ
a. เข้ าใจอีโก้ ในตัวคุณ
b. มี “คุณ” สองคนสู้กนั เพื่อควบคุมคุณอยู่
c. เข้ าใจจุดบอดของตนเอง

3.2

ฝึ กตนเองให้ เป็ นคนเปิ ดรั บสิ่งใหม่ ๆ
a. เชื่ออย่างจริงใจว่าคุณไม่สามารถรู้วิธีหรื อเส้ นทางที่ดีที่สดุ
และรู้ดีวา่ การจัดการกับสิ่งที่ “ไม่ร้ ู” สาคัญกว่าสิ่งที่คณ
ุ รู้อยูแ่ ล้ ว
b. ตระหนักไว้ วา่ การตัดสินใจ จะประกอบด้ วยสองขันตอน
้
คือเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
แล้ วค่อยตัดสินใจ
c. อย่ากังวลกับการทาให้ ตวั เองดูดี จงกังวลกับการบรรลุเป้าหมาย
d. ตระหนักไว้ วา่ คุณไม่สามารถนาเสนอความคิดได้ หากคุณไม่เปิ ดใจและเรี ยนรู้

e. ตระหนักว่าเพื่อให้ ได้ มมุ มองที่มาจากการมองเห็นสิ่งต่างๆ ผ่านสายตาของผู้อื่น
คุณต้ องหยุดการตัดสินคนอื่นชัว่ คราว – มีเพียงการเอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านันที
้ ่
สามารถประเมินมุมมองของผู้อื่นได้ อย่างถูกต้ อง
f. จาไว้ วา่ คุณกาลังมองหาคาตอบที่ดีที่สดุ มันไม่ง่ายที่คาตอบที่ดีที่สดุ จะมาจาก
ความคิดของคุณเพียงคนเดียว
g. ทาให้ ชดั เจนเมื่อไหร่ก็ตามที่โต้ แย้ งกันหรื อกาลังทาความเข้ าใจในบางสิ่ง
และสิ่งนันคื
้ อสิ่งที่เหมาะสมกับทังความเชื
้
่อของคุณและคนอื่น
3.3
3.4

ชื่นชมในศิลปะของการไม่ เห็นด้ วยอย่ างมีวิจารณญาณ
พิจารณามุมมองของคนที่น่าเชื่อถือซึ่งเห็นต่ างกับคุณ
a. วางแผนสาหรับสถานการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ เพื่อให้ มนั ออกมาดีที่สดุ

3.5
3.6

เข้ าใจถึงคุณลักษณะของคนที่ปิดใจและเปิ ดใจ
เข้ าใจถึงวิธีท่ จี ะทาให้ คุณเปิ ดใจอย่ างแท้ จริง
a. ใช้ ความเจ็บปวดเป็ นตัวนาทางไปสูก่ ารย้ อนมองตัวเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
b. เปิ ดใจให้ เป็ นนิสยั
c. รู้จกั จุดบอดของตัวเอง
d. ถ้ าเกิดว่าคนที่คณ
ุ เชื่อถือจานวนมากพูดตรงกันว่าคุณกาลังทาบางอย่างผิด
และคุณคือคนเดียวที่ไม่เห็นว่ามันเป็ นเช่นนัน้ นัน่ อาจเป็ นเพราะว่าคุณอคติ
e. นัง่ สมาธิ
f. พิจารณาจากหลักฐาน และส่งเสริมให้ ผ้ อู ื่นทาตามเช่นกัน
g. ทาทุกอย่างที่ทาได้ เพื่อช่วยให้ ผ้ อู ื่นเปิ ดใจ
h. ใช้ เครื่ องมือการตัดสินใจโดยอ้ างอิงจากหลักฐาน
i. รู้วา่ ควรจะหยุดต่อสู้ตอนไหนและศรัทธาในกระบวนการตัดสินใจของคุณ

4 เข้ าใจว่ าคนแต่ ละคนมีการเชื่อมโยงของสมองที่แตกต่ างกัน
4.1

เข้ าใจถึงพลังที่มาจากการรู้ ว่าสมองของคุณและคนอื่นถูก
“เชื่อมโยง” ไว้ อย่ างไร

a. เราเกิดมาพร้ อมกับคุณลักษณะที่สามารถช่วยเราหรื อทาร้ ายเราได้
ทังนี
้ ้มันขึ ้นอยู่กบั การประยุกต์ใช้
4.2

4.3

การทางานและความสัมพันธ์ ท่ มี ีความหมาย ไม่ ได้ เป็ นเพียงสิ่งที่ดี
ที่เราเลือกสาหรั บตัวเราเองเท่ านัน้ แต่ มันได้ ถูกเข้ าโปรแกรม
ทางพันธุกรรมในตัวเราไว้ แล้ ว
ทาความเข้ าใจในการต่ อสู้ของสมอง และวิธีการควบคุมมันเพื่อให้ ได้ ส่ งิ ที่
“คุณ” ต้ องการ
a. จงตระหนักไว้ วา่ จิตสานึกกาลังต่อสู้กบั จิตใต้ สานึก
b. รู้ไว้ วา่ การต่อสู้ที่ตอ่ เนื่องที่สดุ คือ ระหว่างความรู้สกึ และความคิด
c. ปรับความรู้สึกและความคิดของคุณ
d. เลือกนิสยั ของคุณให้ ดี
e. ฝึ ก "ตัวคุณในระดับล่าง" ด้ วยความเมตตาและความเพียร
เพื่อสร้ างนิสยั ที่ถกู ต้ อง
f. ทาความเข้ าใจกับความแตกต่างระหว่างความคิดจากสมองซีกขวา
และสมองซีกซ้ าย
g. ทาความเข้ าใจว่า สมองสามารถเปลี่ยนหรื อไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ขนาดไหน

4.4

ค้ นหาว่ าคุณและคนอื่นๆ เป็ นอย่ างไร
a. กลุม่ Introvert และ Extrovert
b. การหยัง่ รู้ (Intuiting) และการรู้สกึ (Sensing)
c. ความคิด (Thinking) และความรู้สกึ (Feeling)
d. การวางแผน (Planning) และการรับรู้ (Perceiving)
e. ผู้สร้ าง (Creators) นักกลัน่ กรอง (Refiners) นักก้ าวหน้ า (Advancers)
นักปฏิบตั กิ าร (Executors) และผู้ที่มีความยืดหยุน่ (Flexors)
f. การมุง่ เน้ นไปที่งาน เทียบกับ การมุง่ เน้ นไปที่เป้าหมาย
g. รายละเอียดบุคลิกภาพในที่ทางาน
h. Shapers (นักปัน้ ) คือกลุม่ คนที่สามารถเปลี่ยนจากการสร้ างภาพในใจ
ไปสูก่ ารกระทาให้ เป็ นจริงได้

4.5

การวางคนที่เหมาะสมลงในบทบาทที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้ าหมาย
ของคุณ คือกุญแจสู่ความสาเร็จในสิ่งที่คุณเลือกที่จะบรรลุให้ สาเร็จ
a. จัดการกับตัวเองและกากับคนอื่นๆ เพื่อให้ ได้ สิ่งที่คณ
ุ ต้ องการ

5 เรี ยนรู้ วธิ ีการตัดสินใจอย่ างมีประสิทธิภาพ
5.1

5.2

จงตระหนักว่ า 1) อุปสรรคที่ใหญ่ ท่ สี ุดในการตัดสินใจที่ดีคืออารมณ์
ในทางลบ และ 2) การตัดสินใจประกอบด้ วยสองขัน้ ตอน (เริ่มจากการ
ศึกษาหาข้ อมูลก่ อน แล้ วจึงตัดสินใจ)
สังเคราะห์ เหตุการณ์ ท่ กี าลังจะเกิดขึน้
a. หนึง่ ในการตัดสินใจที่สาคัญที่สดุ ที่คณ
ุ สามารถทาได้ ก็คือการปรึกษาให้ ถกู คน
b. อย่าเชื่อทุกอย่างที่คณ
ุ ได้ ยิน
c. ทุกอย่างล้ วนดูใหญ่ขึ ้น เมื่อมองมันจากระยะประชิด
d. สิ่งที่ใหม่มกั ถูกประเมินค่าให้ สงู เกินจริงเมื่อเทียบกับสิ่งที่ดี
e. อย่าเค้ นจุดมากเกินไป

5.3

สังเคราะห์ เหตุการณ์ ตามช่ วงเวลา
a. จาข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลง ระดับของสิ่งต่างๆ
และความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันไว้
b. ไม่ต้องแม่นยามากนัก
c. จากฎ 80/20 ไว้ และรู้วา่ 20 เปอร์ เซ็นต์นนคื
ั ้ ออะไร
d. เป็ นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ

5.4

หาระดับของมุมมองอย่ างมีประสิทธิภาพ
a. ใช้ คาว่า “ด้ านบนของเส้ น” กับ “ด้ านล่างของเส้ น” เพื่อบรรทัดฐานว่า
การสนทนานี ้อยูร่ ะดับไหน
b. จาไว้ วา่ การตัดสินใจต้ องทาในระดับมุมมองที่เหมาะสม แต่ก็ควรจะ
สอดคล้ องกันกับระดับอื่นๆ ด้ วย

5.5

ตรรกะ เหตุผล และสัญชาตญาณของคุณ คือเครื่องมือที่ดีท่ สี ุดในการ
สังเคราะห์ ข้อมูล และเข้ าใจว่ าควรจะทาอย่ างไรต่ อไป

5.6

ทาการตัดสินใจโดยการคานวณค่ าความคาดหวัง (Expected Value)
a. การเพิ่มความน่าจะเป็ นที่จะถูกต้ องนันส
้ าคัญมาก แม้ วา่ มีความน่าจะเป็ น
ที่จะถูกต้ องอยู่แล้ วก็ตาม
b. การรู้วา่ เมื่อไหร่ที่ไม่ควรจะวางเดิมพัน มีความสาคัญพอๆ กับการรู้ว่า
ควรจะวางเดิมพันเท่าไหร่
c. ตัวเลือกที่ดีที่สดุ คือตัวเลือกที่มีข้อดีมากกว่าข้ อเสีย แต่ไม่ใช่ตวั เลือก
ที่ไม่มีข้อเสียเลย

5.7

จัดลาดับความสาคัญโดยการชั่งนา้ หนักค่ าของข้ อมูลเพิ่มเติม
เทียบกับค่ าเสียโอกาสของการที่ไม่ ตัดสินใจ
a. “จุดที่ต้องทา” ของคุณ ต้ องอยูเ่ หนือและถูกทาก่อน “จุดที่อยากทา”
b. มีโอกาสที่คณ
ุ จะไม่มีเวลาจัดการกับสิ่งที่ไม่สาคัญ ซึง่ มันจะดีกว่าการที่
คุณไม่มีเวลาจัดการกับสิ่งที่สาคัญ
c. อย่าเข้ าใจผิดว่าความเป็ นไปได้ คือความน่าจะเป็ น

5.8
5.9
5.10
5.11

ทาให้ มันง่ ายขึน้ !
ใช้ หลักการ
ความน่ าเชื่อถือของการตัดสินใจของคุณ
แปลงหลักการของคุณให้ เป็ นขัน้ ตอน (อัลกอริทมึ ) และใช้ คอมพิวเตอร์
เป็ นตัวช่ วยในการตัดสินใจ
5.12 อย่ าไว้ ใจปั ญญาประดิษฐ์ (Al) โดยไม่ ได้ เข้ าใจถึงกลไกการทางาน
ของมันอย่ างแท้ จริง

สรุ ปและตาราง
ของหลักการการทางาน
ผมได้รวบรวมสรุปและตารางของหลักการการทางาน (Work Principles) ทีค่ ณ
ุ สามารถเลือกได้ว่าจะค้นหาเฉพาะหัวข้อที ่
น่าสนใจแล้วข้ามเนือ้ หาทัง้ หมดไปก็ได้ หรื อจะข้ามส่วนนีแ้ ล้วอ่านเนือ้ หาต่อตามปกติ ได้ตงั้ แต่หน้า เป็ นต้นไป

ส่ วนที่ 3: หลักการการทางาน
 องค์ กรเป็ นเครื่ องจักร ที่ประกอบด้ วยสองส่ วนหลัก
คือวัฒนธรรม และคน
a. องค์กรที่ดีเลิศจะมีทงคนที
ั ้ ่ดีเลิศและวัฒนธรรมที่ดีเลิศ
b. คนที่ดีเลิศจะมีทงคุ
ั ้ ณลักษณะที่เป็ นเลิศและขีดความสามารถที่เป็ นเลิศ
c. วัฒนธรรมที่ดีเลิศจะนาปัญหาและความไม่เห็นด้ วยต่างๆ ให้ ปรากฏออกมา
และแก้ ไขมันให้ ดี และผู้คนยังชื่นชอบการจินตนาการและการสร้ างสิ่งที่เป็ นเลิศ
ที่ยงั ไม่เคยมีใครสร้ างมาก่อน

 ความรั กที่เข้ มงวด (Tough Love) ก่ อให้ เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม
และความสัมพันธ์ ท่ ดี ีเลิศ
a. จะยอดเยี่ยมได้ ต้ องไม่ประนีประนอมต่อสิ่งที่ไม่อาจประนีประนอมได้

 การให้ นา้ หนักความน่ าเชื่อถือตามหลักความสามารถนิยม
(Believability-Weighted Idea Meritocracy) เป็ นระบบที่ดีท่ สี ุด
เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 ทาให้ Passion และงานของคุณเป็ นสิ่งเดียวกัน และทาร่ วมกับ
คนที่คุณอยากอยู่ด้วย

การเฟ้ นหาวัฒนธรรมองค์ กรที่ใช่ . . .
1 เชื่อในความจริงอย่ างแท้ จริงและความโปร่ งใสอย่ างแท้ จริง
1.1
1.2

ตระหนักว่ าไม่ มีอะไรต้ องหวาดกลัวจากการรู้ ความจริง
จงซื่อตรงและเรี ยกร้ องความซื่อตรงจากผู้อ่ ืน
a. ไม่วิจารณ์หรื อกล่าวโทษกันลับหลัง แต่ให้ กระทาโดยซึง่ หน้ า
b. ไม่ปล่อยให้ ความจงรักภักดีตอ่ คน ขัดขวางวิถีแห่งความจริง
และความสุขขององค์กร

1.3

สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทุกคนมีสิทธิท่ จี ะเข้ าใจว่ าอะไรเหมาะสม
และไม่ มีใครมีสิทธิสนับสนุนความคิดเห็นสาคัญโดยไม่ แสดงตัวออกมา
a. แสดงความคิดเห็น แสดงความรับผิดชอบ หรื อออกไป
b. เปิ ดกว้ างเต็มที่
c. อย่าซื่อกับความไม่ซื่อสัตย์

1.4

โปร่ งใสอย่ างแท้ จริง
a. ใช้ ความโปร่งใสเพื่อช่วยให้ เกิดความยุตธิ รรม
b. เปิ ดเผยสิ่งที่ยากจะเปิ ดเผยมากที่สดุ
c. ข้ อยกเว้ นของความโปร่งใสอย่างแท้ จริงที่เกิดขึ ้นไม่บอ่ ย
d. ต้ องแน่ใจว่าคนที่ได้ รับความโปร่งใสอย่างแท้ จริงจะตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนในการจัดการเรื่ องนี ้ได้ ดีและชัง่ ใจอย่างชาญฉลาด
e. มอบความโปร่งใสให้ คนที่จดั การได้ ดี และไม่มอบให้ กบั คนที่จดั การได้ ไม่ดี
หรื อไม่ก็ขจัดคนเหล่านันออกไปจากองค์
้
กร
f. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลละเอียดอ่อนให้ คแู่ ข่งขององค์กร

1.5

ความสัมพันธ์ ท่ มี ีความหมายและการทางานที่มีความหมายจะส่ งเสริม
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อมีความจริงและความโปร่ งใส
อย่ างแท้ จริงมาสนับสนุน

2 ปลูกฝั งการทางานที่มีความหมายและความสัมพันธ์ ท่ มี ีความหมาย
2.1
2.2

จงรักภักดีต่อภารกิจที่มีร่วมกัน ไม่ ใช่ กับคนที่ไม่ ปฏิบัตติ าม
มีความชัดเจนในข้ อตกลง
a. ทาให้ คนรู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา
b. ทาให้ คนเข้ าใจถึงความแตกต่างระหว่างความเป็ นธรรมกับความเอื ้ออาทร
c. รู้วา่ เส้ นแบ่งอยู่ตรงไหนและเลือกอยูด่ ้ านของความยุตธิ รรม
d. การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการทางาน

2.3
2.4
2.5

ยอมรับว่ าขนาดขององค์ กรอาจเป็ นอุปสรรคต่ อความสัมพันธ์ ท่ มี ีความหมาย
พึงจาไว้ ว่าคนส่ วนใหญ่ จะแสร้ งว่ าทาเพื่อผลประโยชน์ ของคุณ
ในขณะที่ทาเพื่อตัวเอง
เห็นคุณค่ าของคนซื่อสัตย์ ท่ มี ีความสามารถ และจะปฏิบัตติ ่ อคุณอย่ างดี
แม้ ในขณะที่คุณไม่ ได้ ตรวจสอบ

3 สร้ างวัฒนธรรมที่ยอมรั บการทาผิดพลาด
แต่ ต้องเรี ยนรู้ จากความผิดพลาดนัน้
3.1

ยอมรับว่ าความผิดพลาดเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการ
ตามธรรมชาติ
a. ล้ มเหลวอย่างชาญฉลาด
b. อย่ารู้สึกไม่ดีกบั ความผิดพลาดของตัวเองและของคนอื่น จงรักความผิดพลาด!

3.2

อย่ ากังวลกับการดูดี จงกังวลถึงการบรรลุเป้ าหมายของตัวเอง
a. มีความสุขแม้ ต้องเจอกับ “คาติ” และ “คาชม” และก้ าวต่อไปด้ วย
“ความถูกต้ อง” และ “ความไม่แน่นอน”

3.3
3.4

สังเกตรู ปแบบของความผิดพลาดเพื่อดูว่าเกิดขึน้ เพราะจุดอ่ อนหรื อไม่
อย่ าลืมคิดทบทวนเมื่อรู้ สึกเจ็บปวด
a. คิดทบทวนตัวเองและให้ พนักงานของคุณคิดทบทวนตัวเองด้ วย
b. รู้วา่ ไม่มีใครมองตัวเองโดยไม่ลาเอียง
c. ชี ้ให้ เห็นและส่งเสริมคุณค่าของการเรี ยนรู้จากความผิดพลาด

3.5

รู้ ว่าความผิดพลาดประเภทใดที่ยอมรั บได้ และประเภทใดที่ยอมรั บไม่ ได้
และไม่ ยอมให้ ทาในสิ่งที่ไม่ อาจยอมรับได้

4 ค้ นหาและคงอยู่ในความสอดประสาน
4.1

ยอมรับว่ าความขัดแย้ งมีความสาคัญต่ อความสัมพันธ์ ท่ ดี ี เนื่องจาก
เป็ นวิธีท่ คี นจะใช้ ตัดสินได้ ว่าหลักการต่ างๆ มีความสอดคล้ องและ
ยุตคิ วามขัดแย้ งได้ หรือไม่
a. ใช้ เวลาและพลังงานทุม่ เทให้ กบั การค้ นหาความสอดประสาน
เพราะเป็ นการลงทุนที่ดีที่สดุ ที่คณ
ุ จะทาได้

4.2

เข้ าใจวิธีการสอดประสานและความเห็นต่ างอย่ างสร้ างสรรค์
a. เปิ ดเผยสิ่งที่อาจไม่สอดคล้ องกัน
b. แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้ อร้ องเรี ยนที่ไร้ ประโยชน์กบั ข้ อร้ องเรี ยน
ที่นาไปสูก่ ารปรับปรุง
c. จาไว้ วา่ ทุกเรื่ องราวมีอีกด้ านหนึง่

4.3

เปิ ดใจกว้ างและแสดงความแน่ วแน่ ในเวลาเดียวกัน
a. แยกแยะคนใจกว้ างออกจากคนใจแคบ
b. อย่าข้ องแวะกับคนใจแคบ
c. ระวังคนที่คดิ ว่าเป็ นเรื่ องน่าอายที่ไม่ร้ ู
d. ทาให้ แน่ใจว่าคนที่มีอานาจจะเปิ ดใจกว้ างต่อคาถามและคาติชมจากคนอื่น
e. ตระหนักว่าการสร้ างความสอดประสานเป็ นความรับผิดชอบแบบสองทาง
f. สนใจสาระมากกว่ารูปแบบ
g. จงมีเหตุผลและคาดหวังเหตุผลจากคนอื่น
h. การให้ คาแนะนาและการตังค
้ าถามไม่เหมือนกับการวิจารณ์
ดังนันอย่
้ าทาราวกับเป็ นการวิจารณ์

4.4

ถ้ าเป็ นการประชุมที่คุณต้ องดาเนินการ จงควบคุมการสนทนา
a. ทาให้ ชดั เจนว่าใครเป็ นผู้ควบคุมการประชุมและใครเป็ นผู้ได้ ประโยชน์
b. จงชัดเจนในสิ่งที่จะพูดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

c. ระบุให้ ชดั เจนว่าคุณจะสื่อสารประเภทใด โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์
และลาดับความสาคัญ
d. นาการอภิปรายโดยแสดงความคิดอย่างแน่วแน่และเปิ ดใจกว้ าง
e. ควบคุมการสนทนาระดับต่างๆ
f. ระวัง “การออกนอกประเด็น”
g. บังคับใช้ การสนทนาที่มีตรรกะเหตุผล
h. อย่าลืมมอบหมายความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านการตัดสินใจของกลุม่
i. ใช้ “กฎ 2 นาที” เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่อง
j. ระวัง “Fast Talker” (นักพูดเร็ว)
k. บรรลุผลสาเร็จในการสนทนา
l. ใช้ การสื่อสารให้ เป็ นประโยชน์
4.5

การร่ วมมือกันที่ยอดเยี่ยมให้ ความรู้ สึกเหมือนเล่ นดนตรี แจ๊ ส
a. 1+1=3
b. 3 ถึง 5 ได้ มากกว่า 20

4.6
4.7

เมื่อได้ แนวร่ วมแล้ ว จงถนอมไว้
ถ้ าพบว่ าคุณไม่ อาจไกล่ เกลี่ยความแตกต่ างที่สาคัญได้
โดยเฉพาะค่ านิยม ลองพิจารณาว่ าความสัมพันธ์ นัน้ มีคุณค่ าพอ
ที่จะรักษาไว้ หรือไม่

5 การตัดสินใจจากการให้ นา้ หนักตามความน่ าเชื่อถือ
5.1

ตระหนักว่ าการมีระบบความสามารถนิยมที่มีประสิทธิภาพ
ต้ องคานึงถึงคุณค่ าความคิดของแต่ ละคน
a. ถ้ ายังไม่สามารถทาอะไรได้ สาเร็จ จงอย่าคิดว่าจะสามารถบอกคนอื่นได้
ว่าควรทาอย่างไร
b. ทุกคนมีความคิดเห็นและบ่อยครัง้ มักจะไม่ดี

5.2

มองหาคนที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีความคิดแตกต่ างจากคุณให้ พบ
แล้ วพยายามทาความเข้ าใจเหตุผลของพวกเขา

a. พิจารณาความน่าเชื่อถือของคนเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ วา่ ความคิดเห็ น
ของพวกเขาดี
b. ความคิดเห็นที่นา่ เชื่อถือส่วนใหญ่มาจากคนสองประเภท คือ 1) คนที่ประสบ
ความสาเร็จในเรื่ องที่ต้องตัดสินใจอย่างน้ อยสามครัง้ และ 2) คนที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่นามาสู่ข้อสรุปของตัวเองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สดุ
c. ถ้ าคนที่ยงั ไม่เคยทาอะไรเลยแต่มีทฤษฎีที่ดมู ีตรรกะและสามารถทดสอบได้
ก็ลองทดสอบได้ เลย
d. เหตุผลที่นามาสูข่ ้ อสรุปของคนนัน้
e. คนที่ไม่มีประสบการณ์อาจมีความคิดที่ดีได้ เช่นกัน ซึง่ บางครัง้ ก็ดีกว่า
ของคนที่มีประสบการณ์
f. ทุกคนควรแสดงความมัน่ ใจในความคิดเห็นของตัวเองอย่างชัดเจน
5.3

คิดดูว่าคุณกาลังเล่ นบทบาทอะไร ครู นักเรี ยน หรื อเพื่อนร่ วมงาน
และคุณควรจะสอน ถามคาถาม หรือว่ าถกเถียง
a. สิ่งสาคัญกว่าคือนักเรี ยนต้ องเข้ าใจครูมากกว่าที่ครูจะเข้ าใจนักเรี ยน
แม้ วา่ ทังสองทางจะเป็
้
นสิ่งสาคัญ
b. พึงตระหนักว่าแม้ ทกุ คนจะมีสิทธิและหน้ าที่ในการพยายามทาความเข้ าใจ
สิ่งต่างๆ แต่ก็ต้องทาด้ วยความอ่อนน้ อมถ่อมตนและเปิ ดใจกว้ างอย่างแท้ จริง

5.4

ทาความเข้ าใจถึงที่มาของความคิดเห็นของผู้คน
a. ถ้ าคุณถามใครสักหนึง่ คาถาม เขาจะให้ คณ
ุ มาหนึง่ คาตอบ ดังนันจงใช้
้
เวลาคิดทบทวนว่าคุณควรถามใคร
b. การสุม่ ถามทุกคนเป็ นเรื่ องเสียเวลาและไม่ก่อผล
c. ระวังคาพูดที่เริ่มต้ นด้ วย “ฉันคิดว่า. . .”
d. ประเมินความน่าเชื่อถือโดยการตรวจสอบประวัตผิ ลงานที่ผา่ นมาของเขา
อย่างเป็ นระบบ ทุกวันไม่ได้ เป็ นวันใหม่

5.5

การแสดงความไม่ เห็นด้ วยต้ องทาอย่ างมีประสิทธิภาพ
a. รู้วา่ เมื่อใดควรหยุดอภิปรายและเดินหน้ าหาข้ อตกลงว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทา

b. ใช้ การให้ น ้าหนักตามความน่าเชื่อถือเป็ นเครื่ องมือแทนการมอบอานาจ
ตัดสินใจให้ ฝ่ายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
c. เนื่องจากคุณไม่มีเวลาตรวจสอบความคิดของทุกคนอย่างละเอียดด้ วยตัวเอง
ดังนันเลื
้ อกคนที่นา่ เชื่อถืออย่างชาญฉลาด
d. เมื่อคุณต้ องรับผิดชอบการตัดสินใจ ให้ เปรี ยบเทียบการตัดสินใจจากการให้
น ้าหนักตามความน่าเชื่อถือของคนหมูม่ ากกับสิ่งที่คณ
ุ เชื่อ
5.6

ยอมรับว่ าทุกคนมีสิทธิและความรับผิดชอบในการพยายามทาความเข้ าใจ
เรื่องสาคัญ
a. การสื่อสารที่มงุ่ ได้ คาตอบที่ดีที่สดุ ควรเกี่ยวโยงกับคนที่มีความเกี่ยวข้ อง
มากที่สดุ
b. การสื่อสารที่มงุ่ ให้ ความรู้หรื อส่งเสริมการทางานร่วมกัน ควรเกี่ยวโยง
กลุม่ คนในวงกว้ างกว่าการสื่อสารที่มงุ่ เพียงได้ คาตอบที่ดีที่สดุ
c. รับรู้วา่ คุณไม่จาเป็ นต้ องตัดสินทุกเรื่ อง

5.7

ใส่ ใจว่ าระบบการตัดสินใจมีความเป็ นธรรมหรือไม่ มากกว่ าใส่ ใจว่ าคุณ
ได้ รับสิ่งที่ต้องการหรือไม่

6 รู้ วธิ ีไปให้ ไกลกว่ าความไม่ เห็นด้ วย
6.1

จาไว้ ว่า แม้ จะมีความเห็นด้ วยร่ วมกันก็ไม่ สามารถละเลยหลักการไปได้
a. ทุกคนต้ องมีมาตรฐานพฤติกรรมเดียวกัน

6.2

ทาให้ แน่ ใจว่ าผู้คนไม่ สับสน ระหว่ างสิทธิในการแสดงความไม่ พอใจ
การให้ คาแนะนา และการถกเถียงอย่ างเปิ ดเผย กับสิทธิในการตัดสินใจ
a. เมื่อท้ าทายการตัดสินใจและ/หรื อผู้ตดั สินใจ ให้ พิจารณาบริบทที่กว้ างขึ ้น

6.3

อย่ าปล่ อยความขัดแย้ งสาคัญทิง้ ไว้ โดยไม่ แก้ ไข
a. อย่าปล่อยให้ สิ่งเล็กน้ อยทาให้ แตกคอ ทังที
้ ่ควรผูกพันกันจากการร่วมกัน
ทาสิ่งใหญ่
b. อย่าชะงักอยูใ่ นความไม่เห็นด้ วย — ขยายหรื อโหวต!

6.4

เมื่อมีการตัดสินแล้ ว ทุกคนควรสนับสนุน แม้ บางคนอาจจะไม่ เห็นด้ วยก็ตาม
a. มองสิ่งต่างๆ จากระดับที่สงู ขึ ้นไป

b. ไม่ปล่อยให้ ระบบความสามารถนิยมกลายเป็ นอนาธิปไตย
c. ไม่ยอมให้ ฝงู ชนรวมตัวกันสร้ างกฎเถื่อน
6.5

จาไว้ ว่าถ้ าระบบความสามารถนิยมขัดกับความอยู่ดีมีสุขขององค์ กร
จะเกิดความยากลาบากอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ ได้
a. ประกาศใช้ “กฎอัยการศึก” เฉพาะกรณีพิเศษหรื อร้ ายแรง
เมื่อต้ องระงับใช้ หลักการ
b. อย่าไว้ ใจคนที่โต้ เถียงเพื่อให้ ระงับใช้ ระบบความสามารถนิยมเพื่อ
“เป็ นการดีตอ่ องค์กร”

6.6

จาไว้ ว่าถ้ าคนที่มีอานาจไม่ ต้องการปฏิบัตติ ามหลักการ วิธีดาเนินการ
ตามหลักการจะล้ มเหลว

การเฟ้ นหาคนที่ใช่ . . .
7 จาไว้ ว่า “ใคร” สาคัญกว่ า “อะไร”
7.1

เข้ าใจว่ าการตัดสินใจที่สาคัญที่สุดสาหรับคุณคือการเลือกคน
ที่จะมารับผิดชอบ
a. เข้ าใจว่าสิ่งสาคัญที่สดุ ของผู้ที่เข้ ามารับผิดชอบคือการรับผิดชอบเป้าหมาย
ผลลัพธ์ และเครื่ องจักรในระดับสูงสุด

7.2

เข้ าใจว่ ากลุ่มที่รับผิดชอบจะต้ องเป็ นผู้ท่ ีรับผิดชอบในผลลัพธ์ ท่ เี กิด
a. คุณจะต้ องให้ ทกุ คนมีบคุ คลที่ต้องรายงาน

7.3

เข้ าใจว่ ากลุ่มที่รับผิดชอบจะต้ องเป็ นผู้ท่ ีรับผิดชอบในผลลัพธ์ ท่ เี กิด

8 จ้ างให้ ถูกคน เพราะผลลัพธ์ ในการจ้ างคนผิดมันช่ างมหาศาล
8.1

เลือกคนให้ เหมาะกับการออกแบบ
a. คิดถึงค่านิยม ความสามารถ และทักษะที่คณ
ุ กาลังหา (ตามลาดับ)
b. หาคนที่ใช่โดยใช้ ระบบและหลักวิทยาศาสตร์

c. ต้ องได้ ยินเสียงคลิก : หาคนที่ใช่ให้ เหมาะกับงานที่ใช่
d. จ้ างคนที่โดดเด่น ไม่ใช่จ้างแค่ใครก็ได้
e. อย่าใช้ อานาจรับคนมาทางานโดยมิชอบ
8.2

จาไว้ ว่าแต่ ละคนต่ างกัน มีมุมมองและวิธีการคิดที่ต่างกันออกไป
ทาให้ แต่ ละคนเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่ไม่ เหมือนกัน
a. เข้ าใจการใช้ และการตีความของการประเมินบุคลิกภาพ
b. จาไว้ วา่ คนแต่ละคนจะเลือกคนที่มีลกั ษณะเหมือนตัวของพวกเขา
เพราะฉะนัน้ เลือกคนสัมภาษณ์ที่สามารถบอกได้ ว่าคุณกาลังต้ องการอะไร
c. มองหาคนที่เต็มใจมองตนเองอย่างเป็ นกลาง
d. จาไว้ วา่ โดยปกติแล้ วผู้คนจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ มาก

8.3

8.4

คิดเสียว่ าให้ จัดการทีมของคุณเหมือนกับโค้ ชกีฬา: ไม่ มีใครที่มีความสามารถ
ในการทาให้ เกิดความสาเร็จได้ ด้วยตัวคนเดียว แต่ ต้องใช้ ความสามารถที่
ทุกคนมีเพื่อทาให้ เกิดความสาเร็จนัน้ ๆ
ให้ ความสาคัญกับผลงานที่ผ่านมาของพวกเขา
a. อย่าลืมหาข้ อมูลของผู้สมัครก่อน
b. จาไว้ วา่ ผลการเรี ยนในสถานศึกษาไม่สามารถบอกได้ วา่ ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติ
ที่คณ
ุ กาลังมองหา
c. มันเป็ นเรื่ องที่ดีที่สดุ ที่จะเราจะมีคนที่สามารถคิดและมองภาพใหญ่ได้ ชดั เจน
(Conceptual Thinkers) แต่เข้ าใจว่าประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและ
ประวัติการทางานที่ดีเลิศก็มีสว่ นสาคัญเช่นกัน
d. ระวังนักอุดมคติ
e. อย่าคิดว่า คนที่ประสบความสาเร็จในงานที่เขาทา จะทาให้ งานที่คณ
ุ กาลัง
ให้ เขาทานันประสบความส
้
าเร็จ
f. ต้ องมัน่ ใจว่าคนของคุณมีคณ
ุ ลักษณะที่ดีและมีความสามารถ

8.5

อย่ าจ้ างคนแค่ เพื่อเข้ ามาทางานในสิ่งที่เขาถนัด แต่ จ้างคนที่คุณอยาก
แชร์ ชีวิตส่ วนตัวกับเขา
a. มองหาคนที่เป็ นนักถามที่ดี
b. แสดงส่วนที่ไม่ดี

c. ทางานกับคนที่เข้ ากับคุณได้ และในเวลาเดียวกันสามารถท้ าทายกับคุณได้ ด้วย
8.6

ในขณะที่คุณกาลังคิดถึงสิ่งที่คนๆ นัน้ จะมาช่ วยคุณได้ คุณต้ องให้ ความมั่นคง
และโอกาสกับเขาด้ วย
a. จ่ายเงินให้ กบั คน ไม่ใช่เพราะตาแหน่ง
b. ประสิทธิภาพของเขาจะต้ องคูค่ วรกับสิ่งที่เราจ่ายไป
c. จ่ายให้ มากกว่าคาว่ายุตธิ รรม
d. โฟกัสไปที่การทาให้ เค้ กชิ ้นใหญ่ขึ ้น ไม่ใช่โฟกัสไปที่การตัดแบ่งเค้ กให้ กบั ตัวเอง
หรื อใครคนใดคนหนึง่ มากที่สดุ

8.7

จาไว้ ว่าในการร่ วมงานกัน การเห็นอกเห็นใจและมีนา้ ใจนัน้ สาคั ญกว่ าเงินทอง
a. จงมีน ้าใจกับผู้อื่นและคาดหวังน ้าใจกลับมา

8.8

คนดีๆ หายาก คิดให้ ดีว่าจะรักษาพวกเขาไว้ อย่ างไร

9 ฝึ กฝน ทดสอบ ประเมิน และคัดแยกคนอย่ างสม่าเสมอ
9.1

เข้ าใจว่ าคุณและคนที่คุณบริหารจะต้ องผ่ านกระบวนการวิวัฒนาการ
ส่ วนบุคคล
a. ยอมรับว่าวิวฒ
ั นาการส่วนบุคคลควรมีความรวดเร็ว และเป็ นผลจากการ
ค้ นพบจุดแข็งและจุดอ่อน ส่งผลให้ เส้ นทางอาชีพไม่ได้ มีการวางแผนตามเริ่มแรก
b. ทาความเข้ าใจว่าการฝึ กอบรมเป็ นแนวทางในกระบวนการวิวฒ
ั นาการ
ส่วนบุคคล
c. สอนคนของคุณให้ ตกปลา แทนที่จะให้ ปลาเฉยๆ แม้ ว่าจะหมายถึงการปล่อย
ให้ พวกเขาทาผิดพลาดบ้ าง
d. ยอมรับว่าประสบการณ์สร้ างการเรี ยนรู้ด้วยตัวเองในแบบที่หนังสือไม่มีทางทาได้

9.2
9.3

ให้ ข้อเสนอแนะอย่ างต่ อเนื่อง
ประเมินอย่ างตรงไปตรงมา ไม่ ใช่ ประเมินแบบเห็นอกเห็นใจ
a. ในท้ ายที่สดุ ความถูกต้ องและความเมตตาก็เป็ นสิ่งเดียวกัน
b. ย้ อนมองคาชมเชยและคาติชมของคุณ
c. คิดถึงความถูกต้ อง ไม่ใช่ความหมายโดยนัย
d. ทาการประเมินผลที่ถกู ต้ อง

e. เรี ยนรู้จากความสาเร็จและจากความล้ มเหลว
f. การรู้วา่ ทุกคนคิดอย่างไรและสิ่งที่พวกเขากาลังทาอยู่ มีความสาคัญ
มากกว่าสิ่งที่เป็ นจริง
9.4

รั บรู้ ว่าความรั กที่เข้ มงวด (Tough Love) นัน้ เป็ นทัง้ ความรักที่ยากที่สุด
และสาคัญที่สุดที่จะให้ (เพราะน้ อยคนมากที่จะชอบมัน)
a. ยอมรับว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่ชอบคาชมเชย การวิจารณ์อย่างถูกต้ อง
อาจมีคณ
ุ ค่ายิ่งกว่า

9.5

อย่ าซ่ อนข้ อสังเกตของคุณเกี่ยวกับคน
a. สร้ างการสังเคราะห์จากข้ อมูลเฉพาะขึ ้นมา
b. เค้ นจุด
c. อย่าเค้ นจุดมากไป
d. ใช้ เครื่ องมือในการประเมินผล เช่น แบบสารวจผลการดาเนินงาน ตัวชี ้วัด
และความเห็นอย่างเป็ นทางการเพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านทุกด้ าน

9.6

ทากระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เปิ ดกว้ าง มีวิวัฒนาการและทามันซา้ ๆ
a. ทาให้ ตวั ชี ้วัดของคุณชัดเจนและเป็ นกลาง
b. ส่งเสริมให้ ผ้ คู นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนอย่างชัดเจน
c. มองภาพรวม
d. สาหรับการประเมินประสิทธิภาพ ให้ เริ่มต้ นจากกรณีเฉพาะเจาะจง ค้ นหา
รูปแบบและทาความเข้ าใจกับบุคคลที่กาลังตรวจสอบโดยการดูหลักฐานร่วมกัน
e. โปรดจาไว้ วา่ เมื่อพูดถึงการประเมินผู้คน ข้ อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ สองข้ อที่
อาจเกิดขึ ้นได้ คือ มัน่ ใจในการประเมินของคุณมากเกินไป และการไม่เข้ าใจ
ในผลการประเมิน
f. ติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้ วยวิธีที่ปราศจากลาดับชัน้
g. เรี ยนรู้เกี่ยวกับคนของคุณ และให้ พวกเขาได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับคุณผ่านบทสนทนา
ที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความผิดพลาดและสาเหตุหลัก
h. ทาความเข้ าใจที่จะมัน่ ใจได้ ว่าผู้คนทางานได้ ดีโดยไม่ต้องเฝ้าดูทกุ อย่างที่ทกุ คน
กาลังทาอยูต่ ลอดเวลา

i. เข้ าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนันยาก
้
j. ช่วยคนอื่นผ่านความเจ็บปวดที่มาจากการสารวจจุดอ่อนของพวกเขา
9.7

รู้ วิธีการทางานและความสามารถในการตัดสินของคนๆ นัน้ ว่ าวิธีการ
ดาเนินงานดังกล่ าวจะนาไปสู่ผลลัพธ์ ท่ ดี ีได้ อย่ างไร มีความสาคัญ
มากกว่ าการรู้ ว่าพวกเขาทาอะไร
a. ถ้ ามีคนทางานได้ ไม่ดี ให้ พิจารณาว่าเป็ นเพราะการเรี ยนรู้ไม่เพียงพอหรื อ
ความสามารถที่ไม่เพียงพอ
b. การฝึ กและการทดสอบพนักงานที่ผลงานไม่ดี เพื่อดูวา่ เขาหรื อเธอสามารถ
ใช้ ทกั ษะที่จาเป็ นได้ หรื อไม่ โดยไม่พยายามที่จะประเมินความสามารถของแต่ละคน
เป็ นความผิดพลาดที่พบบ่อยครัง้

9.8

เข้ าใจผู้อ่ ืนเกี่ยวกับจุดอ่ อน และเข้ าใจไว้ ว่าจุดอ่ อนเหล่ านัน้ อาจเป็ นความจริ ง
a. เมื่อตัดสินผู้คน โปรดจาไว้ วา่ คุณไม่จาเป็ นต้ องไปถึงจุดที่ "เกินกว่าความสงสัย"
b. คุณควรจะใช้ เวลาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อเรี ยนรู้ ว่าใครเป็ นอย่างไรและ
เหมาะกับงานหรื อไม่
c. ดาเนินการประเมินบุคคลตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
d. ประเมินพนักงานด้ วยความตังใจเดี
้ ยวกับที่คณ
ุ ประเมินผู้สมัครงาน

9.9

ฝึ กอบรม ปกป้ อง หรื อเอาออก แต่ อย่ าฟื ้ นฟูพวกเขา
a. อย่าเก็บสะสมคนไว้
b. ยอม “ที่จะไล่คนที่รักออก”
c. เมื่อมีคนที่ "ไม่มีพื ้นที่" ให้ พิจารณาว่ามีพื ้นที่ที่จะเหมาะสมพอหรื อไม่
หรื อคุณต้ องการให้ พวกเขาออกจากบริษัท
d. ระมัดระวังในการยอมให้ ผ้ คู นถอยหลังหรื อลดตาแหน่งกลับ
ไปสูอ่ ีกหน้ าที่หนึง่ หลังจากเขาล้ มเหลว

9.10 โปรดจาไว้ ว่าการย้ ายคนเป็ นสิ่งที่ดี และสามารถใช้ ประโยชน์ สูงสุดจากคนได้
ในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนโดยรวม
a. ให้ ผ้ คู น “ทาหน้ าที่ให้ ครบถ้ วน” ก่อนจะเริ่มทาหน้ าที่ใหม่
9.11 อย่ าลดเกณฑ์ มาตรฐาน

การสร้ างและพัฒนาเครื่ องจักรของคุณ . . .
10 การบริหารให้ คนควบคุมเครื่ องจักรเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
10.1 ย้ อนกลับมาดูเครื่ องจักรของคุณและตัวของคุณเองจากระดับที่สูงขึน้
a. เปรี ยบเทียบผลลัพธ์กบั เป้าหมายของคุณเสมอ
b. เข้ าใจว่าผู้บริ หารที่ดีคือนักวิศวกรรมองค์กร
c. การสร้ างตัวชี ้วัดที่ดี
d. ระวังการพะวงสิ่งที่จะเกิดขึ ้นมากเกินไปจนลืมเครื่ องจักร
e. อย่าไปหลงของเล่นใหม่ๆ
10.2 จาไว้ ว่าสาหรับทุกปั ญหาที่คุณเจอ วิธีการเผชิญกับมันของคุณ
จะต้ องมี 2 จุดประสงค์ 1) เพื่อเข้ าใกล้ เป้ าหมาย และ 2) เพื่อฝึ กฝน
และทดสอบเครื่ องจักรของคุณ (เช่ น คนและการออกแบบของคุณ)
a. ทุกอย่างคือกรณีศกึ ษา
b. เมื่อเกิดปัญหาให้ พดู คุยกับสองระดับ: 1) ในระดับเครื่ องจักร (ว่าทาไมจึงได้
ผลลัพธ์ดงั กล่าว) และ 2) ระดับกรณีตรงหน้ า (ว่าควรทาอย่างไร)
c. เมื่อสร้ างกฎ จงอธิบายหลักการเบื ้องหลังด้ วย
d. นโยบายของคุณควรเป็ นส่วนขยายตามหลักการของคุณโดยธรรมชาติ
e. หลักการและนโยบายที่ดีมีไว้ เพื่อนาไปสูแ่ นวทางที่ดี แต่จาไว้ วา่ กฎทุกข้ อ
มีข้อยกเว้ นเสมอ
10.3 การเข้ าใจความแตกต่ างระหว่ างการบริหารแบบใกล้ ชิดทุกรายละเอียด
(Micromanaging) และการไม่ บริหาร
a. ผู้บริหารที่ดีต้องแน่ใจว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการทาสิ่งที่ทาอยูไ่ ด้ ดี
b. บริหารผู้ใต้ บงั คับบัญชาของคุณให้ ร้ ูสกึ เหมือนการเล่นสกีด้วยกัน
c. นักเล่นสกีที่เก่งจะเป็ นโค้ ชสกีที่ดีกว่านักสกีมือสมัครเล่น
d. คุณควรจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้
10.4 จงรู้ ว่าคนของคุณชอบหรื อไม่ ชอบอะไร เพราะคนของคุณคือทรัพยากร
ที่สาคัญที่สุด

a. ตรวจสอบกับคนที่สาคัญต่อคุณและองค์กรว่าเป็ นอย่างไรบ้ างเสมอ
b. เรี ยนรู้วา่ คุณมีความมัน่ ใจมากแค่ไหนในคนของคุณ อย่าคิดไปเอง
c. มีสว่ นร่วมโดยคานึงถึงความมัน่ ใจของคุณ
10.5 กาหนดความรับผิดชอบอย่ างชัดเจน
a. จาว่าใครรับผิดชอบอะไร
b. ระวัง “งานไถล”
10.6 สารวจให้ ลึกในการเรี ยนรู้ ส่ งิ ที่คุณคาดหวังได้ จากเครื่ องจักรของคุณ
a. สร้ างระดับความเข้ าใจ
b. หลีกเลี่ยงการอยูไ่ กลเกินไป
c. การใช้ อปั เดตรายวันเป็ นเครื่ องมือในการตามติดสิ่งที่ลกู น้ องกาลังคิดและทา
d. สอบถามเพื่อให้ คณ
ุ ทราบว่าปัญหามีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้น
e. สอบถามไปถึงคนที่มีตาแหน่งต่ากว่าคนที่รายงานตรงต่อคุณ
f. ให้ คนที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของคนที่รายงานตรงต่อคุณสามารถนาปัญหา
มาปรึกษาคุณได้
g. อย่าคิดว่าคาตอบของผู้อื่นถูกเสมอ
h. ฝึ กหูของคุณไว้
i. ทาให้ การถามของคุณเป็ นเรื่ องสาธารณะมากกว่าเป็ นเรื่ องส่วนตัว
j. ยินดีที่จะโดนตังค
้ าถาม
k. โปรดจาไว้ วา่ คนที่มองเห็นสิ่งต่างๆ และคิดเพียงวิธีเดียวมักจะมีปัญหาใน
การสื่อสารกับผู้ที่เห็นสิ่งต่างๆ และคิดไปในทางอื่น
l. ดึงสิ่งที่นา่ สงสัยมาตรวจสอบให้ หมด
m. จาไว้ วา่ วิธีการย่อมมีมากกว่าหนึง่
10.7 คิดให้ เหมือนเจ้ าของ และคาดหวังว่ าคนรอบข้ างก็คิดเช่ นเดียวกับคุณ
a. การลาพักร้ อนไม่ได้ แปลว่าคุณจะสามารถละทิ ้งหน้ าที่ตวั เองได้
b. บังคับตัวเองและผู้ร่วมงานให้ ทาสิ่งยากๆ
10.8 เข้ าใจและเผชิญกับปั ญหาตัวตายตัวแทน
10.9 อย่ าปฏิบัตติ ่ อทุกคนเท่ ากัน แต่ ให้ ปฏิบัตอิ ย่ างเหมาะสม

a. อย่าปล่อยให้ ตวั เองถูกบีบ
b. แคร์ คนที่ทางานให้ คณ
ุ
10.10 เข้ าใจและรู้ ว่าการเป็ นผู้นาที่ดีไม่ ใช่ ส่ งิ ที่คนทั่วไปคิด
a. จงอ่อนแอและเข้ มแข็งในเวลาเดียวกัน
b. อย่าไปกังวลว่าลูกน้ องจะชอบคุณไหม และอย่าคาดหวังว่าพวกเขาจะชี ้แนะ
ว่าคุณควรทาอย่างไร
c. อย่าออกคาสัง่ และพยายามให้ ทกุ คนทาตาม แต่พยายามให้ ทกุ คน
เข้ าใจตนเองและเข้ าใจผู้อื่น
10.11 ไว้ ใจตัวเองและคนของคุณ และขอบคุณพวกเขาที่ไว้ ใจคุณ
a. หากคุณเห็นด้ วยกับใครบางคนว่าบางสิ่งจะต้ องทาในรูปแบบนันๆ
้ ต้ องมัน่ ใจ
ว่าจะทาแบบนันจริ
้ งๆ ยกเว้ นคุณจะมานัง่ ทาความเข้ าใจกันว่าต้ องทาวิธีอื่น
b. แยกให้ ออกระหว่างความล้ มเหลวจากการที่ใครบางคนไม่ทาตามสัญญา
หรื อการล้ มเหลวเพราะไม่มีสญ
ั ญาตังแต่
้ ต้น
c. หลีกเลี่ยงที่จะถูกดูดเข้ าไป
d. ระวังผู้ที่สบั สนระหว่างเป้าหมายกับงาน เพราะหากพวกเขาแยกไม่ได้
คุณก็จะไว้ วางใจเขากับความรับผิดชอบเหล่านี ้ไม่ได้
e. ระวังพวกไม่ตงใจและไม่
ั้
ลงมือทาโดยอ้ างแต่ “ทฤษฎี”
10.12 บอกแผนให้ ชัดเจนและมีตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน เพื่อดูว่าคุณกาลังทาตาม
แบบแผนอย่ างถูกต้ องหรื อไม่
a. ทาความเข้ าใจกับทุกอย่างก่อนจะเดินหน้ า
10.13 ยกระดับเมื่อคุณไม่ สามารถรับมือกับความรับผิดชอบของคุณ
ได้ อย่ างเพียงพอ และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคนที่ทางานให้ คุณทาในเชิงรุก
และทาเช่ นเดียวกับคุณ

11 เข้ าใจและไม่ เพิกเฉยต่ อปั ญหา
11.1 หากคุณไม่ กังวล คุณควรที่จะกังวล และหากคุณกังวล
คุณก็ไม่ ต้องกังวลหรอก

11.2 การออกแบบและตรวจสอบเครื่ องจักร ทาเพื่อดูว่าสิ่งต่ างๆ นัน้ ดีพอ
หรือไม่ ดีพอ หรือควรทาเอง
a. มอบหมายให้ คนทาหน้ าที่คาดการณ์ปัญหา ให้ เวลาเขาตรวจสอบ และให้
ความมัน่ ใจว่าเขามีอิสระในการรายงาน เพื่อให้ เขาสามารถตรวจสอบปัญหาได้
โดยไม่ต้องกังวลอะไร
b. ระวัง “โรคกบในน ้าเดือด”
c. ระวังการคิดแบบกลุม่ แค่เพียงเพราะไม่มีใครกังวลไม่ได้ แปลว่าไม่มีอะไร
ผิดแปลกไป
d. เพื่อเข้ าใจปัญหา ลองเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่จะออกมาพร้ อมกับ
เป้าหมายของคุณ
e. “ลองชิมซุปดู”
f. ให้ มีคนมองหาปัญหาให้ เยอะที่สดุ
g. “เปิ ดโอกาส”
h. เข้ าใจว่าคนที่รับหน้ าที่คงจะเป็ นคนที่เข้ าใจงานนันดี
้ ที่สดุ
11.3 จงเจาะจงกับปั ญหา อย่ าพูดภาพรวม
a. ระวังการใช้ คาว่า “เรา” หรื อ “พวกเขา” เพราะมันเป็ นการปกปิ ด
หน้ าที่สว่ นบุคคล
11.4 อย่ ากลัวที่จะแก้ ส่ ิงที่ยาก
a. การเข้ าใจว่าปัญหาที่มีการวางแผนแนวทางแก้ ไขที่ดีนนั ้ ต่างจากปัญหาที่
ไม่มีแนวทางแก้ ไข
b. พยายามมองปัญหาที่คณ
ุ เจอในแบบเครื่ องจักร

12 การวิเคราะห์ ปัญหาเพื่อไปสู่ต้นตอของปั ญหา
12.1 หากต้ องการวิเคราะห์ ได้ ดี คุณต้ องถามคาถามเหล่ านี:้ 1) ผลลัพธ์ ท่ ไี ด้
ดีหรือไม่ ดี? 2) ใครเป็ นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ ? 3) หากผลลัพธ์ ไม่ ดี
มันเป็ นเพราะคนนัน้ ไม่ มีความสามารถมากพอหรือการออกแบบนัน้ ไม่ ดี?
a. ถามตัวเองว่า “ใครควรทาอะไรที่แตกต่างออกไป?”
b. ระบุขนตอนว่
ั้
าขันตอนใดใน
้
5 ขันตอนที
้
่เกิดข้ อผิดพลาด

c. ระบุหลักการที่ถกู มองข้ าม
d. หลีกเลี่ยงที่จะเป็ นคนที่วิจารณ์อะไรที่เกิดขึ ้นไปแล้ ว
e. อย่าสับสนระหว่างคุณภาพของสถานการณ์ของใครบางคน กับคุณภาพของ
วิธีจดั การของพวกเขากับสถานการณ์นนั ้
g. จาไว้ วา่ บ่อเกิดของปัญหาไม่ใช่การกระทาแต่เป็ นเหตุผล
h. เพื่อแยกแยะระหว่างปัญหาด้ านการทางานและปัญหาความสามารถ
ลองนึกภาพว่าคนคนนันสามารถปฏิ
้
บตั งิ านได้ หรื อไม่ถ้าเกิดมีความสามารถมากพอ
i. ให้ จาไว้ วา่ ผู้บริหารมักล้ มเหลวหรื อไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะ 1 ใน 5 ข้ อนี ้
12.2 สรุปปั ญหาตลอดเวลาด้ วยการวิเคราะห์ อย่ างต่ อเนื่อง
12.3 ให้ จาไว้ ว่าการวิเคราะห์ ควรมาพร้ อมผลลัพธ์
a. จาไว้ วา่ หากคุณมีคนเดิมๆ ทาแต่สิ่งเดิมๆ คุณก็จะได้ ผลลัพธ์เดิมๆ
12.4 ใช้ เทคนิค “เจาะลึกรายละเอียด” เพื่อทาความเข้ าใจแบบ 80/20
ในส่ วนงานที่กาลังก่ อปั ญหา
12.5 ให้ เข้ าใจว่ าการวิเคราะห์ นัน้ เป็ นพืน้ ฐานของทัง้ การพัฒนาและ
ความสัมพันธ์ ท่ มี ีคุณภาพ

13 การออกแบบวิธีการพัฒนาเครื่ องจักรเพื่อแก้ ไขปั ญหา
13.1 สร้ างเครื่องจักรของคุณ
13.2 การจัดระบบหลักการและวิธีการดาเนินการ
a. สร้ างเครื่ องจักรที่สามารถตัดสินใจได้ ดีผา่ นกระบวนการคิดที่คณ
ุ ใช้
13.3 จาไว้ ว่าแผนการที่ดีจะต้ องเหมือนบทภาพยนตร์
a. วางตัวเองอยูใ่ นสถานะที่เจ็บปวด เพื่อให้ เข้ าใจว่าคุณกาลังออกแบบเพื่ออะไร
b. นึกภาพเครื่ องจักรอื่นๆ และผลลัพธ์ของมัน แล้ วค่อยเลือก
c. ลองจินตนาถึงผลลัพธ์ลาดับที่ 2 หรื อ 3 ที่ตามมา ไม่ใช่แค่เพียงผลลัพธ์แรก
d. ใช้ การประชุมเพื่อช่วยให้ องค์กรของคุณทางานเหมือนนาฬกิ าประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์
e. จาไว้ วา่ เครื่ องจักรที่ดีจะต้ องเข้ าใจว่ามนุษย์นนไม่
ั ้ สมบูรณ์แบบ

13.4 การเข้ าใจว่ าการออกแบบเป็ นขัน้ ตอนที่วนซา้ เป็ นวงจร ระหว่ าง
สิ่งที่ไม่ ดีใน "ตอนนี"้ กับสิ่งที่ดี "หลังจากนัน้ " เป็ น "ช่ วงเวลาที่พยายามแก้ ไข"
a. เข้ าใจอานุภาพของ “การชาระล้ าง”
13.5 การสร้ างองค์ กรด้ วยเป้ าหมายมากกว่ าแค่ งาน
a. สร้ างองค์กรจากบนลงล่าง
b. จาไว้ วา่ ทุกคนจะต้ องมีคนที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานที่สงู คอยดูแล
c. คุณต้ องมัน่ ใจว่าทุกคนที่เป็ นหัวของแต่ละฝ่ ายมีทกั ษะ และสามารถที่จะ
บริหารลูกน้ อง และมีความเข้ าใจในงานของตัวเองอย่างลึกซึ ้ง
d. ในการออกแบบองค์กร ให้ จาไว้ วา่ ขันตอน
้
5 ขันตอนนั
้
นเป็
้ นหนทางสู่
ความสาเร็จ และแต่ละคนก็เก่งในแต่ละขันตอนที
้
่ไม่เหมือนกัน
e. อย่าปรับองค์กรให้ เข้ ากับคน
f. คานึงถึงความพอดีไว้ เสมอ
g. จัดระเบียบหน่วยงานและแผนกย่อยต่างๆ โดยใช้ กฎ “แรงดึงดูด”
h. จงทาให้ แต่ละหน่วยงานสามารถพึง่ พาตัวเองให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อให้ เขา
สามารถควบคุมทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อก้ าวสูเ่ ป้าหมาย
i. อัตราส่วนของผู้บริหารอาวุโสต่อผู้บริหารระดับรองลงมาและต่อผู้จดั การทัว่ ไป
ควรมีจากัด เพื่อรักษาคุณภาพการสื่อสารและความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
j. ให้ รวบรวมการส่งมอบตาแหน่งและการฝึ กไว้ ในการออกแบบของคุณ
k. อย่าสนใจแค่งานของคุณ แต่ให้ สนใจว่างานของคุณจะเป็ นอย่างไร
ถ้ าคุณไม่อยูแ่ ล้ ว
l. ใช้ วิธี “ทาสองรอบ” มากกว่า “ตรวจสอบสองรอบ” เพื่อเช็คว่างานที่สาคัญมาก
ต่อการบรรลุเป้าหมายนันท
้ าอย่างถูกต้ อง
m. ใช้ ที่ปรึกษาอย่างชาญฉลาด และระวังที่จะเสพติดการใช้ ที่ปรึกษา
13.6 สร้ างแผนภูมิองค์ กรให้ มีลักษณะคล้ ายพีระมิดด้ วยเส้ นตรงที่ไม่ ข้ามกัน
a. มีสว่ นร่วมกับบุคคลที่เป็ นจุดสูงสุดของพีระมิดเมื่อเผชิญกับปัญหาข้ ามแผนก
หรื อข้ ามแผนกย่อย

b. อย่าทางานให้ กบั คนในฝ่ ายอื่น หรื อฉกคนที่ทางานในฝ่ ายอื่นมาทางานให้ คณ
ุ
หากคุณยังไม่ได้ พดู คุยกับหัวหน้ าของฝ่ ายนัน้
c. ระวังปัญหา “การไถลของหน่วยงาน”
13.7 สร้ างเกราะป้ องกันเมื่อจาเป็ น และจาไว้ ว่าดีกว่ าไม่ มีอะไรป้ องกันเลย
a. อย่าคาดหวังว่าคนจะรับรู้และชดเชยจุดบอดของตัวเอง
b. ลองดูรูปแบบของใบโคลเวอร์
13.8 ให้ คงกลยุทธ์ เหมือนเดิมในขณะที่ทาการเปลี่ยนแปลงวิธีท่ เี หมาะสม
ตามสถานการณ์ ท่ กี าหนด
a. อย่าเอาความสะดวกมาก่อนแผนกลยุทธ์
b. คิดระหว่างภาพรวมและรายละเอียด และให้ เข้ าใจความเชื่อมโยงระหว่างกัน
13.9 มีการควบคุมที่ดีเพื่อให้ ไม่ หลงกลจากความไม่ ซ่ ือสัตย์ ของคนอื่น
a. จงสอบสวนและบอกให้ คนรอบข้ างรู้วา่ คุณกาลังจะสอบสวน
b. โปรดจาไว้ วา่ ไม่มีเหตุผลที่จะต้ องมีกฎหมาย เว้ นแต่คณ
ุ จะมีตารวจ
(ผู้ตรวจสอบ)
c. ระวังเรื่ องการอนุมตั ิ
d. จาไว้ วา่ คนที่ต้องใช้ เงินของคุณจะไม่ใช้ เงินของคุณอย่างชาญฉลาด
e. เชือดไก่ให้ ลิงดู
13.10 มีบรรทัดฐานการรายงานที่ชัดเจนที่สุดเท่ าที่เป็ นไปได้ และมีการจาแนก
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
a. มอบหมายงานตามการออกแบบระบบงานและความสามารถของคน
ไม่ใช่ตามตาแหน่ง
b. คิดเสมอว่าจะสร้ างผลลัพธ์แบบทวีคณ
ู ได้ อย่างไร
c. ยอมรับว่าการหาคนที่ฉลาดเพียงไม่กี่คนและให้ เทคโนโลยีที่ดีที่สดุ
ดีกว่าการหาคนที่ธรรมดาหลายๆ คนและไม่มีอปุ กรณ์ที่ดี
d. ใช้ ผ้ ทู ี่มีประโยชน์
13.11 จาไว้ ว่าทุกอย่ างจะต้ องใช้ เวลาและค่ าใช้ จ่ายมากกว่ าที่คุณคาดไว้

14 ทาสิ่งที่คุณควรทา
14.1 ทางานเพื่อเป้ าหมายที่น่าตื่นเต้ นของคุณและองค์ กรของคุณ และลอง
คิดดูว่างานของคุณจะสามารถทาให้ บรรลุเป้ าหมายได้ อย่ างไร
a. ประสานงานและพยายามสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ อู ื่นเสมอ
b. อย่าทาก่อนคิด ใช้ เวลาคิดแผนการ
c. มองหาวิธีการแก้ ปัญหาที่สร้ างสรรค์และรอบคอบ
14.2 ให้ เข้ าใจว่ าทุกคนมีอะไรที่ต้องทาเยอะมาก
a. อย่าไปท้ อแท้
14.3 ใช้ เช็คลิสต์
a. อย่าสับสนระหว่างเช็คลิสต์และหน้ าที่สว่ นตัว
14.4 มีเวลาเพื่อพักผ่ อนและซ่ อมแซม
14.5 ลั่นระฆัง

15 การใช้ เครื่ องมือและขัน้ ตอนการทางานเพื่อกาหนดวิธีการทางาน
15.1 การมีหลักการที่เป็ นระบบฝั งลึกอยู่ในเครื่ องมือ เป็ นสิ่งที่มีคุณค่ าอย่ างมาก
สาหรับแนวคิดความสามารถนิยม
a. เพื่อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างแท้ จริ ง คุณจะต้ องเรี ยนรู้
จากภายในตัวเอง หรื อเรี ยนรู้แบบซ ้าๆ ให้ เป็ นนิสยั
b. ใช้ เครื่ องมือเพื่อเก็บเกี่ยวข้ อมูล แล้ วนามาวิเคราะห์เพื่อสรุปและนาไปใช้
c. สร้ างสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนความมัน่ ใจและความเท่าเทียม โดยการมี
หลักการที่นามาใช้ อย่างชัดเจนในเครื่ องมือและแนวทางการทางาน
เพราะเมื่อสรุปงานก็สามารถที่จะติดตามเหตุผลและข้ อมูลเบื ้องหลังได้

16 โอ้ พระเจ้ า อย่ ามองข้ ามเรื่ องการปกครองเด็ดขาด!
16.1 เพื่อให้ ประสบความสาเร็จ ทุกองค์ กรต้ องมีการตรวจสอบและการถ่ วงดุล
a. แนวคิดความสามารถนิยมไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการกาหนดความรับผิดชอบ
และอานาจ

b. จะต้ องมัน่ ใจว่าไม่มีใครมีอานาจเหนือระบบหรื อมีความสาคัญจนถูก
ทดแทนไม่ได้
c. ระวังการกาหนดศักดินา
d. คุณจะต้ องมัน่ ใจว่าโครงสร้ างและกฎขององค์กรถูกออกแบบมาเพื่อสามารถ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการทางานของระบบได้ ดี
e. คุณจะต้ องมัน่ ใจว่าบรรทัดฐานในการรายงานนันชั
้ ดเจน
f.

ต้ องชัดเจนว่าใครมีอานาจในการตัดสินใจ

g. ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคนที่ทาการประเมิน 1) มีเวลาที่จะได้ รับทราบข้ อมูล
อย่างเต็มที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบของบุคคลที่กาลังตรวจสอบ
2) มีความสามารถในการประเมินผลและ 3) ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อการ
ดาเนินการกากับดูแลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
h. ผู้ที่ตดั สินใจจะต้ องเข้ าถึงข้ อมูลได้ เพื่อทาการตัดสินใจ และจะต้ องน่าเชื่อถือ
พอที่จะดูแลข้ อมูลเหล่านันได้
้
16.2 จาไว้ ว่าในแนวคิดความสามารถนิยม CEO แค่ คนเดียวไม่ ดีเท่ ากับ
กลุ่มผู้นาที่ยอดเยี่ยม
16.3 ไม่ มีระบบการปกครองไหนที่หลักการ กฎ การตรวจสอบ และการถ่ วงดุล
สามารถที่จะทดแทนการร่ วมงานกันที่ดีได้

เกี่ยวกับผู้เขียน
Ray Dalio เป็ นเด็กที่เติบโตมาจากชนชัน้ กลางในลองไอร์ แลนด์ ก่อตัง้
Bridgewater Associates ซึง่ เป็ นบริษัทด้ านการลงทุนจากอพาร์ ตเมนต์สองห้ องนอน
ของเขาในวัย 26 ปี และพัฒนามันมาตลอด 42 ปี จนกลายเป็ นบริ ษัทที่ นิต ยสาร
Fortune
จัด อัน ดับ ให้ เป็ น บริ ษั ท เอกชนที่ มี ค วามส าคัญ ที่ สุด อัน ดับ ที่ 5 ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า เขาท ามัน ได้ ด้ ว ยวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร นั่น ก็ คื อ หลัก
ความสามารถนิยม ที่อยู่บนพื ้นฐานของความจริ งอย่างแท้ จริ ง , ความโปร่ งใสอย่าง
แท้ จริ ง, และการตัดสินใจด้ วยวิธีการให้ น ้าหนักตามความน่าเชื่อถือ ที่เขาเชื่อว่ าคน
ส่วนใหญ่และหลายๆ องค์กรสามารถนามาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองได้ ดีขึ ้น

บทส่ งท้ ายจากผู้แปล
วันหนึ่งขณะที่ผมแปล Principles (ฉบับย่อ) แบบออนไลน์เสร็ จ ก็มีคนติดต่อ
สอบถามเข้ ามาถึงแนวคิดต่างๆ ของ Ray Dalio มากมาย และอยากให้ ผมแปล
หนังสือเล่มจริ ง (เล่มที่ท่านกาลังอ่านอยู่นี ้) ออกมาให้ ได้ เพราะเขาอยากให้ คนทัว่ ไป
ได้ นาเอาแนวคิด และหลักการไปใช้ เพื่อให้ ทาให้ ชีวิตของตัวเองดีขึ ้น และนัน่ ก็คือสิ่งที่
ผมอยากทามานาน . . . ในที่สดุ มันจึงกลายเป็ นภารกิจสาคัญในชีวิตของผม
ผมรู้ สึกเป็ นเกียรติเป็ นอย่างมากที่ได้ ทาหน้ าที่ในการแบ่งปั นภูมิปัญญาของ
หนึ่งในบุคคลที่สดุ ยอดที่สดุ ในโลกอย่าง Ray Dalio ออกมา ผมอยากใช้ โอกาสนี ้
ขอบคุณทุกคนที่สว่ นช่วยให้ หนังสือเล่มนี ้ถูกแปลจนเสร็จ
ขอบคุณทีมงานของสานักพิมพ์ NSIX ซึ่งคอยช่อยเหลือผมเป็ นอย่างมาก ทั ้ง
คุณเอกสิทธิ์ หัสสรังสี และคุณกรศุภ มังกรแก้ ว บรรณาธิการของหนังสือเล่มนี ้ ความ
ตื่นเต้ น ความอดทน และคาแนะนาอันยอดเยี่ยมของพวกคุณทาให้ หนังสือ เล่มนี ้ถูก
แปลออกมาได้ ดีขึน้ อย่างผิดหูผิดตา และที่สาคัญที่สุดคือ ภรรยาของผมที่คอยให้
กาลังใจและสนับสนุนให้ แปลหนังเล่มนี ้จนจบแม้ ในช่วงเวลาที่เธอกาลังตั ้งครรภ์ลูก
คนแรก
หนังสือเล่มนี ้เกี่ยวข้ องกับการเติบโต และมันก็ช่วยผมเติบโตยิ่งขึ ้น ผมจึงหวัง
ว่ามันจะช่วยให้ พวกคุณเติบโตขึ ้นเช่นกัน ขอให้ ทุกท่านค้ นพบ "Principles" ของ
ตัวเอง ให้ มีชีวิต มีการทางาน และความสัมพันธ์ ที่มีความหมาย . . . และได้ ทุกสิ่งที่
คุณต้ องการ ดังที่ Ray ตั ้งใจเอาไว้ ครับ

