
 
 
 

 หนังสือที่ไดรับการตอบรับเปนอยางมากจากบรรดาผูบริหารและผูจัดการวา 
“มีประโยชนและใชไดจรงิ!!” ทั้งยังถูกใชเปน “คูมอืปรับปรุงการบริหาร” 

ในหลายบริษัทชั้นนําในญี่ปุน 
เขียนขึ้นจากประสบการณตรงของประธานบริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกส 
ผูพลิกฟนจากกิจการที่รอแรใหกลายเปนบริษัทที่มีผลกําไรสูงติดอันดับโลก 

เปนเทคนิคการเพิ่มผลกําไรที่แปลกแหวกแนว 
 แตพิสูจนใหเห็นผลจริงมาแลวที่บริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกส 

โดยสามารถเพิ่มผลกําไรไดเกือบ 10 เทา ภายในระยะเวลาแค 5 ป 
ทั้งที่ไมตองลดจํานวนพนักงานหรือแมแตเพิ่มยอดขาย 

กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน วิธีการอุดชองโหวของการสูญเปลา 
และการไหลออกของเม็ดเงินในทุกทาง ซึ่งในที่สดุจะกลายมาเปนผลกําไรของบริษัท 

 หนทางสูกําไรในยุคที่การแขงขันสูงมีอยูหนทางเดียวคือลดตนทุน ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี  
แต CEO ของบริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสมีวิธีที่ไมเหมือนใคร อยางเชน การประชุมผูบริหารที่ยืดเยื้อเปนวัน  
แตพอใหเอาเกาอ้ีออกจากหองประชุมก็ทําใหการประชุมเสร็จเร็วขึ้น “เอาเกาอี้ออก แลวประชุมอยางไร?”  
หลายคนอาจสงสัย “ไมมีเกาอี้ ก็ตองยืน”  ใชวิธีการยืนประชุม แมผูบริหารบางคนจะมีปญหาสขุภาพ  
แตเช่ือหรือไมวาการยืนที่ถูกวิธีก็ชวยใหสุขภาพดีข้ึน พอผูบริหารเริ่มทําใหดูเปนตัวอยางจากนัน้ 
มันก็งายข้ึน ที่จะใหลูกนองทาํตาม บางองคกรผูบริหารชอบคิด ชอบสั่ง แตตัวเองไมทําเปนตัวอยาง  
ผลงานจากการคิดเลยไมถึงไหน   

 นอกจากหองประชุมแลว บริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสก็เร่ิมกําจัดเกาอ้ีออกไปจาก 
หนวยงาน ทีละฝาย ทีละแผนก พอไมมีเกาอ้ีก็ทําใหงานไหลลื่นข้ึน จากที่เคยขี้เกียจลุกเดินไปคุยงานที่แผนกอื่น 
เมื่อไมมีเกาอ้ีความขี้เกียจก็หายไป นอกจากนั้นการยืนทํางานก็ชวยใหพนักงานมีความกระฉับกระเฉง เพราะคง 
ไมมีใครยืนหลับ และท่ีไดมากกวานัน้คือประหยัดพื้นทีท่ํางาน ประหยัดคาใชจายดานเกาอ้ี แตไมไดเอาเกาอ้ีออก 
ไปทั้งบริษัท หนวยงานไหนทีจ่ําเปนกต็องม ีการยืนนั้นมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ไมไดมี
จุดประสงคเพ่ือกําจัดเกาอ้ี หากหนวยงานใดยืนทาํงานแลวมีประสิทธิภาพกใ็หยืนทาํงานเทานั้นเอง 

 การกําจัดเกาอ้ีออกไปและตองยืนทํางาน จึงทําใหจังหวะการเคลื่อนไหวดีข้ึน สายตาก ็
อยูในระดบัเดยีวกัน สรางความรูสึกใกลชิดสนิทสนม เปนผลทําใหความแมนยําและความเร็วในการแกไขปญหา 
ดีข้ึน นาํไปสูการพัฒนาอัตราการผลติอยางรวดเร็ว  

 สาเหตุที่หนวยงานหรือบริษัทขาดทนุนั้น เปนเพราะการเคลื่อนไหวของคนไมดี ตัวเลข 
ที่ติดลบก็เปนผลมาจากสาเหตุหลักดังกลาว และในการที่จะเปลี่ยนตัวเลขดังกลาวใหเปนบวกขึ้นมานั้น ก็ควรทีจ่ะ
คิดหาวธิีที่ทําใหคนเคลื่อนไหวอยางถูกตองเพ่ือทําใหเกิดผลกําไร และส่ิงที่สําคัญคอื การทําใหเปาหมายเกิดความ 
ชัดเจน การที่พนักงานไมสามารถสรางผลงานไดตามที่คาดหวังเอาไว สวนใหญเปนเพราะวิธีการมอบหมายหรอื
ส่ังงานของผูบงัคับบญัชาไมดี จึงจาํเปนตองแสดงใหเห็นนโยบายขององคกรอยางชัดเจน และคาํส่ังจะตองมี 
ความชัดเจนและเปนรูปธรรม 
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 ประมาณ 30 เปอรเซ็นตของเวลาในการทาํงานทั้งหมดของพนักงานถกูใชไปกบัการ 

ประชุม ซึ่งการประชุมเปนเพียงแคชวงเวลาที่ใชในการแสดงความคดิเห็น ปรึกษาตัดสนิ
เก่ียวกับนโยบายการทํางานเทานั้น แตองคกรตองจายเงินถึง 1 ใน 3 เพ่ือการประชุม เมื่อ 

เปนเชนนี้การประชุมที่ทําเพียงเพื่อมาชุมนุมกัน หรือการประชุมที่ใชเวลานานแตทําแบบไมมีเนื้อหาสาระอะไร  
เปนแคการใชเงินและเวลาอยางสูญเปลาเทานั้น ประธานบริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสจึงมีการตัง้เปาหมายที ่
จะลดเวลาและสรางความกระฉับกระเฉงในการประชุม โดยไดเปลี่ยนจากการนั่งประชุมเปนการยนืประชุมแทน  
จึงไดทาํการยกเกาอ้ีออกไปจากหองประชุมทุกหอง ตั้งแตนั้นเปนตนมาที่แคนนอนอเิล็กทรอนิกสก็ดําเนนิการ
ประชุมโดยใหทุกคนยืนลอมโตะ  

 ไมเพียงยกเกาอ้ีออกไปเทานั้น แตยังไดมกีารวางนโยบาย 2 ขอ เพ่ือทําใหเกิด 
ประสิทธิภาพและความคดิสรางสรรคในการประชุมดวย  
   ขอแรก คือ หามมีความคดิเห็นแบบทีไ่มใชความคดิเห็นของตัวเองเปนอันขาด เชน 
หามใชคําพูดประเภทที่วา “คง...มั้ง” “คิดวาคง...มั้ง” เพราะหากไมใชความคิดเหน็ของตนเอง ก็ไมอาจจะนาํ 
ไปใชในการตดัสินเพื่อการบริหารงานอยางถูกตองและมีความรับผดิชอบได 

ขอที่สอง หามแจกจายและนําเอกสารเพือ่มาเสริมความคิดเห็นของตน เนื่องจากหาก 
มีเอกสารอยูในมือก็จะทําใหตาเหลือบไปดู การรายงานก็จะกลายเปนเพียงแคการอานหรือพูดไปตามเอกสาร
เทานั้น เอกสารที่จําเปนตองแสดงก็ใหฉายไปบนหนาจอที่จัดเตรียมไวในหองประชุม แลวดาํเนินการประชุมพรอม
กับดูเอกสารไปดวย จะทาํการจดบนัทึกเร่ืองสําคัญๆ ตามความจาํเปนดวยตัวเองกไ็ด ถึงจะแจกเอกสารใหก็ตาม 
แตก็แทบจะไมมีใครเอาไปจัดเรียงใสแฟมและเอามาดใูหม เพียงแคจัดทําเอกสารก็ทําใหเกิดความสูญเปลาใน 
ดานเวลา และกระดาษมากพอแลว ดังนัน้เตรียมเฉพาะที่จําเปนจริงๆ แลวฉายขึ้นจอก็พอ 

 นโยบายอีกขอที่คอนขางเรียบงาย แตเปนนโยบายที่ดีเย่ียมและกลายเปนฐานในการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพที่ย่ิงใหญในเวลาตอมา นัน่คือ “การรณรงคทกัทายในตอนเชา” เพราะการทักทาย 
เปนพื้นฐานของการติดตอส่ือสาร หากตางฝายตางไมมีการติดตอส่ือสารที่ดีพอ ก็อาจจะทาํใหเกิดขอผิดพลาด
เล็กๆ นอยๆ ที่ไมนาจะเกิดขึ้นในการทาํงาน  

 สมัยกอนทุกคนทํางานโดยกางเอกสารไวบนโตะ ซึ่งพอมองดูก็สามารถรูได 
วาตอนนี้พนักงานกําลังทํางานอะไรอยู แตปจจุบนัเอกสารอยูในคอมพวิเตอร ส่ิงที่พนักงานหันหนา 
เขาหาและจดจองอยูนั้นไมใชโตะทาํงานแตเปนหนาจอคอมพิวเตอร มองดูแลวก็คงไมสามารถตดัสิน 
ไดวาพนักงานกําลังทํางานอยู หรือวาแทจริงแลวกําลังเลนอินเทอรเน็ตหรือสงอีเมลสวนตัว ถึงแมพนกังานจะ 
หันหนาเขาหาคอมพิวเตอรก็ไมไดหมายความวาพวกเขากําลังทํางานอยูเสมอไป โดยเฉลี่ยพนักงานของบริษัท
แคนนอนอิเล็กทรอนิกสที่หันหนาเขาหาคอมพิวเตอรนั้น มีคนทีไ่มทาํงานอยูถึง 30-40 เปอรเซ็นต ดังนัน้ จงึมี
การหามไมใหใชคอมพิวเตอรในตอนเชา ใหใชสมองทํางานแทน นัน่คอืหามใชคอมพิวเตอรจนกวาจะถึง 9 โมงเชา  

 หากตองการเพิ่มกําลังการผลิตก็ตองตัดสวนที่สูญเสียดงักลาวออก เพียงเทานั้นก็จะ 
สามารถลดคาแรงและการสูญเสียผลกําไรไปไดเปนอยางมาก เพราะพนักงานที่ไมทํางานหรือเอาแตเลนคอมพิวเตอร 
นั้น ถือไดวาเปนบุคคลที่ไมตองมีอยูในบรษิัทก็ได โดยเฉพาะบรษิัทที่มีอัตราผลกาํไรไมถึง 1 เปอรเซ็นต  
แตมีการใชคอมพิวเตอรไปในเรื่องที่นอกเหนือจากการทํางานเกินกวา 40 เปอรเซน็ตนัน้  
จะคิดวาจํานวนครึ่งหนึ่งของพนักงานเปนสวนเกินก็คงไมผิดนัก 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.warwickshire.gov.uk/Web/graphics/graphics.nsf/graphics/MeetingCartoonMed/%24file/MeetingCartoonMed.gif&imgrefurl=http://www.warwickshire.gov.uk/web/corporate/pages.nsf/Links/8B427B3D960FF83F80256FBD003D209E&usg=__u3hXskZJueArPmhNvYKDmgjrOEc=&h=157&w=189&sz=13&hl=th&start=40&tbnid=tShUS4E5-hebTM:&tbnh=86&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dcartoon%252Bmeeting%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.mykea.co.th/UserFiles/Image/aaa.jpg&imgrefurl=http://www.mykea.co.th/cf_view.asp%3Fcf_id%3D20&usg=__CqZlkmz9mtfQ69VYRnNJm0lbavE=&h=855&w=750&sz=281&hl=th&start=119&tbnid=RHZcNiRTeGRFdM:&tbnh=145&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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  บริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสมีพนักงานหญิงที่ไดรับการยกยองวาเปนผูที่มีความ 

ดย
 

ุน

สามารถเปนอนัดบัหนึ่งในบริษัท ใชเวลาถงึ 90 เปอรเซ็นตไปกับการเลนคอมพิวเตอร โ
เธอไดสรางเว็บบอรดเกี่ยวกบัศิลปะดวยตวัเองบนเว็บไซต และควบคมุในฐานะที่เปนผูจดัทํา
เว็บบอรดตลอดเวลาทํางาน เมื่อประธานบริษัทสอบถามเธอถึงสาเหตุ เธอตอบวาอยากจะ และทําเร่ืองเก่ียวกับ

ทํางานแตไมมงีานใหทาํ ซึ่งงานของเธอใชเวลาเพียงแค 1 ช่ัวโมงก็สามารถทําใหเสร็จได ที่เธอหันไปสนใจหมกม
อยูกับโลกคอมพิวเตอรนั้น เพราะผูเปนหวัหนาไมไดมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถใหกับเธอนัน่เอง 
ถือเปนความไมลงตัวระหวางความสามารถของเธอกับลักษณะและปริมาณงานทีไ่ดรับ  

 เร่ืองเก่ียวกับเกาอ้ีและคอมพิวเตอรอาจจะเปนเรื่องที่ฟงดูแป ก็ลก แต เปนเพียงวิธีในการ 
ปฏิรูปวิธีหนึ่งเทานั้น การที่จะทําใหระบบของบริษัทเปลีย่นแปลงไดตองดําเนนิการปฏิรูปหนวยงานและหัวหนางาน
ตางๆ ทั้งหมด จึงจะทาํใหบริษัทมีรายไดและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวพนักงาน 

 มนุษยเราเมื่ออยูที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนเวลานาน พอเร่ิมชินกับงานก็จะรูสึก 
เบื่อ เร่ิมทําเร่ืองที่ไม  เปนเรื่อง และคดิเรื่องที่ไมคอยดี ทําใหเกิดคราบไคลสะสมขึ้นในจติใจ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดและเร็ว
ที่สุดในการกําจัดคราบไคลคือการสับเปลีย่นหนาที่งาน การสับเปลี่ยนหนาที่งานนั้นปกติแลวจะทาํเปนรายบุคคล
ไป แตหากจําเปนก็ควรโยกยายแบบทั้งหนวยงาน 

 บริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสไดมีการโยกยายฝายพัฒนาทั้งหนวยงาน เนื่องจากเห็นวา
มีบรรยากาศทีเ่ช่ืองช

 
าในการทํางาน และมีคราบไคลสะสมอยูที่ตัวบรรดาพนักงานทัง้หลาย ซึ่งก็ไดผลเมื่อมีการ

อม คราบไคลทีเ่กาะเกรอะกรังก็หลุดลอกออกไป พนักงานทํางานอยางมีชีวิตชีวาราวกับเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล
ปลาไดน้าํอยางที่ไมเคยเปนมากอน กลาวโดยสรุปคือ ส่ิงที่สรางความลําบากใหกับบริษัทเปนอนัดับหนึ่งก็คือการ 
ทพนักงานเกดิความเคยชินหรือเบื่องาน ดังนั้นพอเริ่มเคยชินก็ทําการสับเปลี่ยนหนาที่งานใหม  

 มไดก็คือ เวลา 
ี่

องคกรจะไมเติบโต ถารอบๆ โตะทํางานสกปรก ส่ิงหนึ่งที่จะมองขามไ
ูญเสียไปกบัการหาสิ่งของ นอกจากนี้ในความเปนจรงิยังมีความสูญเปลาที่ส  

การหาส่ิงของอีกดวย  เชน พอหาเอกสารที่พิมพออกมาไมเจอก็ส่ังพิมพใหม เมื่อมีการ
ที่มาพรอมกับ

น 
ท ที่
ปฏิบัติงานซ้าํแบบนี้ การใชกระดาษ หมึกพิมพ ก็จะกลายเปนสองเทา ดังนั้นบริษัทแคนนอ
าํการสะสางเอกสาร ซึ่งเปนสาเหตใุหญที่ทําใหรอบๆ โตะสกปรกกันอยางจริงจัง เอกสาร
งคกรก็หามถือครองเปนสมบัติสวนบุคคล ใหรวบรวมเอาไวที่ช้ันเก็บทั้งหมด และเก็บไว

อิเล็กทรอนิกสจึงได
ควรจะใชรวมกันทั้งอ
เฉพาะเอกสารที่จําเปนเทานัน้ สวนเอกสารที่ไมจําเปนกท็ิ้งไป 

 การบมเพาะความเปนตัวเองของพนักงาน คือการสรางองคกร ที่บริษัทแคนนอนมีส่ิง
ที่เรียกวาจิตวิญญาณความเปนตัวเอง 3 อยาง คือ ความสําน

 
ึกในตัวเอง การทําดวยตัวเอง การปกครอง

ตัวเอง พนักงานควรมีความสํานึกในฐานะและบทบาทของตัวเอง ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ปฏิบตัดิวยตัวเอง และ
ทําการควบคมุตัวเอง ซึ่งการคิดและทาํดวยตัวเอง มาจากความคดิที่วาพ้ืนฐานคือการพัฒนาตัวเอง สถานที่ทํางาน
ก็คอืสถานทีใ่นการฝกฝน ดวยเหตุนี้บริษทัแคนนอนจึงไมมีการอบรมใหความรูแกพนักงาน 

 มีคนเปนจาํนวนมากที่ถูกตตีราวาเปนคนที่ใชไมได ไมถนัดกบังานนี ้ก็จะทําใหมีความ 
รูสึกไมอยากจะทํางาน และเขากับคนที่ทาํงานไมได ไมมีใครหรอกที่ตั้งใจจะมาเลนที่ทํางาน ที่จริงแลวอาจจะเปน
เพราะหัวหนาไมรูจักที่จะใชคนนัน้ก็เปนได โดยเฉพาะคนที่ถูกมองวาทําอะไรก็ไมได ขอใหลองคดิ 
ดูดีๆ วา มีงานอยางอ่ืนที่เหมาะกับพวกเขาหรือไม เวลาที่หัวหนาจะสั่งงานลูกนอง ส่ิงที่สําคัญก็คือ 
การตั้งประเดน็เพื่อดึงเอาความเปนตัวเองของลูกนองออกมา จุดสําคญัในการใชคนก็คือการไมแบงแยก 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vcharkarn.com/uploads/83/83889.jpg&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/varticle/36030&usg=__PEyVUlTEVE-Rh-SgA_4wqqbNJQc=&h=337&w=300&sz=20&hl=th&start=27&tbnid=jOWAbD2j5NnU8M:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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 สาเหตุที่ทําใหสวนแบงในตลาดของแคนนอนเปลี่ยนจาก 20 เปอรเซ็นต ไปเปน  

80 เปอรเซ็นต บรษิัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสมีสินคาที่เปนกําลังหลักคือเคร่ืองถายเอกสาร 

และขาดกาํลังใจในกา ตุนซึ่งกันและกัน 
ทุกคนจึงทํางานดวยแววต

คาํนึงถึงการขายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็ทาํใหความสูญเปลาในการ

ะ
รเซ็นต แตถามีการแนะนาํอัตราประสบความสาํเร็จจะสูงถึง  

อง 

รอนิกสเปนสินคาทีต่องมีการตดิตอ 

บริษัทกต็อง 

ดังนั้น กุญแจที่จะไขไปสูความสําเร็จดังกลาวมี 5 กลยุทธ ดังนี้ 
1. ลดจํานวนเจาหนาที่ฝายขายลงครึ่งหนึ่ง ดวยการยายพนักงานที่ขาดความชาํนาญ 

รทํางานออกจากฝายขาย ทําใหแรงจูงใจของแตละคนเพิ่มข้ึน เกิดการกระ
าที่เปลี่ยนไป 

   2. เช็กเวลาในการเดินทางไปพบลูกคาของพนักงาน เปนการชี้แนะใหเจาหนาที่ฝายขาย
คิดถึงลําดับขัน้ตอนในการเดินทาง และ
เดินทางหมดไป สามารถพบลูกคาไดเพ่ิมข้ึน 
   3. เปลี่ยนเปนการขายแบบมกีารแนะนํา การขายนั้นถาเดินเขาไปหาลูกคา อัตราที่จ
ประสบความสําเร็จไดทาํสัญญานั้นมีแค 1 เปอ
50 เปอรเซ็นต  และถามีการออกเงินรางวัลกระตุนใหพนักงานทั่วไปสามารถแนะนาํลูกคาอยางพอแม ญาติพ่ีน
พนักงานก็จะเขามามีสวนรวมในการขายแบบมีการแนะนําดวยความยนิด ี
   4. ยุทธการตอสูดวยกําลังทั้งหมด สินคาของบริษัทแมแคนนอนนั้นประมาณ 80 เปอรเซ็นต  
เปนสินคาสําหรับผูบริโภคทัว่ไป ในขณะทีสิ่นคาของบรษิัทแคนนอนอิเล็กท
ซื้อขายระหวางบริษัทเกือบทั้งหมด ซึ่งทําใหการขายตองตอสูโดยรวมพลังกันทั้งบริษัทจึงจะไดผล 
   5. ทําการวิเคราะหคูตอรองอยางถึงที่สุด ตองทําการตรวจสอบตั้งแตโครงสรางของ
ครอบครัว โรงเรียนของลูก สถานที่ทํางาน ไปจนถึงงานอดิเรกของครอบครัว หากฝายตรงขามเปน
ทําการตรวจสอบขอมูลของประธานบริษทัหรือผูรับผิดชอบ การมีขอมูลที่แมนยําสูงนั้นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ  
การขายก็คือสงครามที่ไมอาจจะควาชัยชนะไดดวยการทาํตัวเปนคนด ี

 การที่คนหนึ่งสามารถทํางานไดอยางหลากหลาย โดยการดึงความสามารถในหลายๆ  
ตนทุนและเพิ่มความเร็วในการทํางาน 

ซึ่งถือเปนผลประโยช ี่
 

ดานออกมา ก็คือคนที่มีความชํานาญหลากหลายดาน ทาํใหสามารถลด
น ทบริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกสจึงทุมกําลังในการฝกอบรมเจาหนาที่ฝายขายดานการ

บริการและใหคําปรึกษา ซึ่งเปนเจาหนาที่ฝายขายที่สามารถทําไดทั้งงานบริการหลังการขาย เชนซอมแซม และ
เปนผูใหคําปรกึษาดานการบริหาร คือทาํหนาที่สองอยางไดในเวลาเดียวกัน  

 ระดับการศึกษาสูงไมไดทาํใหเล่ือนตาํแหนงได ในกลุมบริษัทแคนนอนประธานบริษัท 
ลงานอยางตอเนื่องจะสามารถเลือ่น

ตําแหนงไดหรือไมนั้น ึ้
ไมไดมีมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษา  เพราะพวกเขาทุกคนเปนผูที่สรางผ

ก็ขนอยูกับวาคนนั้นมีผลงานหรือไม ไมไดเก่ียวของกับระดับการศึกษาแตอยางใด ไมวาจะ 
มีระดับการศกึษาสูงเทาไร ถาไมมีความรูที่สามารถนําไปใชกับงานไดก็ไมมีความหมายอะไร 

 ประธานบริษทัที่มีอํานาจ สวนใหญมักจะไมคอยมีขอมูลเหมือนอยางที่คนทั่วไปคิดกัน 
 โดยเฉพาะขอมูลเร่ืองที่ไมคอยดีนั้นจะเขาถึงตัวประธานบริษัทไดยาก คนที่รายงานเรื่องไมดี  
ควรใหการประเมินผ นลงา ที่ด ีพนักงานตองคอยหมั่นใสใจรายงานตอหัวหนา โดยเฉพาะเรื่องไมด ี

ะ ก็ย่ิงตองรีบรายงาน เพราะเรื่องไมดีนั้นเปนเรื่องที่รายงานตอหัวหนาไดคอนขางลําบาก ถึงแมจ
เกิดปญหาสําหรับองคกรเรื่องก็จะถูกปกปดในระหวางที่มีการรายงาน ซึ่งนัน่เปนสาเหตุที่ทําให 
เกิดความลาชาในการแกไขปญหา และทําใหสภาพการณเลวรายลงไปกวาเดิม เพ่ือเปนการแกไข 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/3918.jpg&imgrefurl=http://variety.teenee.com/foodforbrain/656.html&usg=__GKYmXD6lMt_F5fxXuCdxuC1beJc=&h=564&w=300&sz=110&hl=th&start=190&tbnid=WGHL7aRgBRwz8M:&tbnh=134&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.german-business-etiquette.com/img/23-meeting-with-your-boss300.jpg&imgrefurl=http://www.german-business-etiquette.com/23-meeting-with-your-boss.html&usg=__1OfUCgkjaMK18KqXJb4Z1ZNV5io=&h=283&w=300&sz=16&hl=th&start=154&tbnid=VjH5VrXB_kXl4M:&tbnh=109&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dboss%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ปญหาเรื่องดังกลาว เมื่อเกิดเรื่องไมดีข้ึนตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกร ที่สามารถ
รายงานตอหัวหนาไดทันทีทนัใดเอาไว  
 สําหรับผูบริหารที่กําลังเผชิญกับสภาพไมคลองทางการบริหาร สวนใหญจะเปนพวกท
พนักงานมาบอกเรื่องที่ไมดีก็จะอารมณ

ี่ 
ฟงแตเฉพาะเร่ืองดีๆ เมื่อ เสียขึ้นมาทันที ซึ่งนั่นจะทาํใหพนักงานไมกลา 
นําเร่ืองไมดีมารายงานอีกตอไป 

 สรางนิสัยมองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ เสียตั้งแตวนันี้ เพ่ือที่จะสามารถคนพบ 
ความผดิพลาดและทิ้งไปในเวลาอันรวดเร็วได ถึงแมจะเปนเรื่องเล็กๆ อยางเชน มีคนลมในโรงงาน ก็ตองรายงาน
ใหหัวหนาทราบ เร่ือง ญ

 
ถจบัความผิดปกติที่ดูเพียงผิวเผินแลวไมนาจะกอใหเกิดปญหาอะไร ซึ่งเร่ืองดังกลาว 

ปน

การณทางธุรกิจ และกําจดัความสูญเปลาใน

ของผูรับผดิชอบ เราควรที่จะดาํเนินการตามสิ่งที่ไดพูดเอาไว 

   
 

เช่ือเถอะ...เพราะประธานบริษัทแคนนอนอ ทําสําเรจ็มาแลว!!! 
าคือ เจาของเทคนิคการลด Cost แบบไมตองลดคน 

ให ๆ นั้นไมตองรายงานก็ได ปลอยเอาไวเดี๋ยวก็รูไปถึงหูของหัวหนาเองนั่นแหละ 
  วิธีที่จะทําใหไดรับความไววางใจจากคนรอบขาง จากเพื่อนรวมงาน และจาก
หัวหนา ควรทําดังนี้ 
  1. มีจิตสํานึกในฐานะที่เปนมืออาชีพ คือสายตาที่มคีวามสังเกต สามารถสังเกตสิ่งตางๆ ได
อยางเฉียบแหลม สามาร
จําเปนตองเรียนรูที่จะฝกฝนวิเคราะหปญหาท่ีไมสามารถรับมือได 
  2. รักษากฎ การแหกกฎอาจนําไปสูอุบตัิเหตุขนาดใหญและถือเปนความผิดที่รายแรง กฎนั้นเ
ส่ิงที่ตองทําตามอยางเครงครัดโดยไมมีสิทธิหาเหตผุลอะไรมาอาง 
  3. คิดถึงเร่ืองตางๆ โดยมองจากฐานะของฝายตรงขาม จะสามารถอานสภาพความเปลี่ยนแปลง 
หรืออานทิศทางของยุคสมัยของสังคม เพ่ิมความไวในการรับรูสภาพ
การทํางานใหหมดไปได 
  4. รักษาสัญญา ถึงแมสัญญาดังกลาวอาจจะทําใหองคกรไดรับความเสียหาย แตการดําเนนิการ 
ตามสัญญานั้นเปนหนาที่

 
 

ตองกําจัดเกาอี้ 
ถึงจะมีกําไร  

 
 

 
 ิเล็กทรอนกิส

เข
และทําผลกําไรเพิ่มข้ึนเกือบ 10 เทา ภายในระยะเวลา 5 ป 
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