
       “คนเกง” สรางได 
 
 
           
                 
เปนปรากฏการณธรรมชาติของคนอีกเรื่องหนึ่ง  
ที่รูจักกันดีในช่ือของหลกั 2 ตอ 8 หรือหลักของ 2 ตอ 6 

 
 
 
 
 

  คนเกงน้ันถูกผูคนรอบขางตั้งความหวังเอาไวมากมาย และดวยความสามารถของ
ตัวเอง ก็สงเสริมขวนขวายจนมีฝมอืมากขึ้นไปกวาเดิมไดเร่ือยๆ ยิ่งเมื่อรูตัววาเปนที่พึ่งพา ก็ยิ่งพยายาม 
มากสุดฤทธ์ิ 

  ในทางตรงขาม คนไมเกงน้ันไดแตแอบมองคนเกงอยูเงียบๆ ข่ืนขมกับความไม
สามารถของตนเองอยูในใจ แลวก็ตั้งขอดูถูกตัวเองไปทุกคร้ังวา �เราไมไดเกงอยางเขา� 

  และในที่สดุ �ชองวางระหวางคนเกงกับคนไมเกง� ก็จะหางกันออกไปเรื่อยๆ 
ความหวังทั้งหลายขององคกรจะถูกแบกมาทับถมทีค่นเกง ใหฝกฝนฝมือของตัวเองขึ้นไปอกี และทิ้งหาง
คนไมเกงออกไป เปนอยางนี้จนกลายเปนวงจร 

  คนเกงจํานวนมากทีไ่ดรับตําแหนงที่สําคัญกวา ไดรับเงินเดือนที่สูงกวาคนไมเกง 
กลับตองทํางานหนักจนสุขภาพทรุดโทรมทั้งกายใจ บางคนพอตองเลื่อนขึ้นมาเปนผูบริหาร กลับไม
สามารถวาดอนาคตตัวเองออกวาจะใชฝมือทีส่ั่งสมมาอยางไรในการบริหารคนบริหารทีม การอบรม 
เตรียมตัวก็ไมไดรับอยางเหมาะสม อยูดีๆ ก็ถูกเลื่อนตําแหนงข้ึนมาใหตองทําในสิ่งที่ไมถนัด ตองใชคนอื่น
ใหทําในสิ่งที่ตัวเองทําไดเกงกวา คนเกงหลายคนจึงตองหวานอมขมกลืนกับภาวะอยางนี้จนผิดหวังและ
เสียใจที่ไมมีความสามารถในดานนี้ 

   ¡aº´a¡ 3 oÂ �Ò§¢o§¤¹e¡ �§ 
  กับดักที่  ความสามารถของคนเกง �คนเราทําเพราะเกง หรือเกงเพราะทํา�  

ในองคกรจะมีบางคนที่ไดรับคําชมจากผูคนรอบขางเสมอวา �เกงจัง� เพราะเขา 
ทําไดสําเร็จโดยที่ไมลําบากเลยแมแตนอย แตทีจ่ริงเบื้องหลังความสําเร็จของเขาเหลานั้นมีความมานะ
พยายามที่ไมมีใครรูแอบซอนอยู ซึ่งเกิดจากความทีพ่วกเขามีความรูสึกในใจวาทําได เกิดจากการมอง 
ออกวาตองดาํเนินการเร่ืองอะไรบางตั้งแตไดรับมอบหมายงาน �ถาใหทํานาจะทําได� เปนความรูสึก 

เหตใุด “องคกรที่เตม็ไปดวยคนเกง” 
กลับเปน “องคกรที่ไมเกง” 

มคีนทํางานเพยีง 20% 
ทีเ่หลอืทาํงานอะไรกไ็มเปน 

 หลกั 2 ตอ 8  ã¹Êa§¤Á·Õè¤¹·íÒ§Ò¹Ã �ÇÁ¡a¹ 
¤¹ 2 Ê�Ç¹ ¨ae»�¹¼Ù�ËÒeÅÕéÂ§¤¹oÕ¡ 8 Ê�Ç¹ 

 

 หลกั 2 ตอ 6 ตอ 2   ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
¨aÁÕ¤¹ 2 Ê�Ç¹·Õè·íÒ§Ò¹e¡ �§ 6 Ê�Ç¹·Õè·íÒ§Ò¹¾oãª � 

æÅaoÕ¡ 2 Ê�Ç¹¨ae»�¹µaÇÃaé§· �ÒÂ 
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ที่คนมีศักยภาพสูงในเรื่องที่ไดรับมอบหมายจะรูสึกไดอยางรวดเร็ว ถามีความรูสึกวานาทําได รางกายจะ
ขยับตัวไปเองตามภาพทีส่มองจินตนาการไว เพราะรูสึกถึงหนทางที่จะทําไดสําเร็จอยูในมือ ทําใหมีความ
กลาที่จะลงมอืทํา เมื่อทําสาํเร็จความมัน่ใจในตัวเองก็จะเพิ่มข้ึน ยิง่ไดรับการยอมรับ ก็จะยิง่เกงข้ึนไปอีก  

 �ความพยายามแตเพียงผูเดียวของคนเกง กลับพาองคกรลงเหว� เมื่อมี
ฝมือมากกวาคนอื่น คนเกงก็อยากจะทาํงานที่ทาทายมากขึ้น คนเกงจะเร่ิมมีชองวางกับคน
รอบขาง ทั้งในเรื่องของความมุงมั่น หรือความมั่นใจในตัวเอง และจะเริ่มมองลูกทมีวาใช
ไมได ไมมีความสามารถ ดังน้ัน คนเกงที่แสดงฝมอือยูคนเดียว แทนทีจ่ะเปนการกระต ุนให 

คนรอบขางเอาอยาง กลับเปนการปลูกความรูสึกของการทําไมไดใหกับคนรอบขางแทน จากสภาพแวดลอม
ที่ใหคนเกงพยายามสรางหนทางอยูแตเพียงผูเดียวจะทําใหคนที่เหลือเคยชินกับการมีคนนําคําตอบมาให 
จึงรอใหคนอื่นหาหนทางมาใหเดินตามไป  

  วงจรพฤติกรรมรับสงของทั้งคนเกงและคนไมเกง ทําใหการสื่อสารภายในองคกร
เปนแบบทางเดียว คือ จากคนเกงไปยังคนไมเกง เมื่อทับถมข้ึนไปเรื่อยๆ ในที่สดุก็จะฝงรากลึกกลายเปน
วัฒนธรรมองคกร พอองคกรกลายเปนแบบนี้ กลับมีคนเกงจํานวนไมนอยเริ่มเดือดรอน อยากจะเปลี่ยน
สภาพองคกร 

  คนเกงที่ใชความสามารถอันโดดเดนของตนทํางานหลายอยางแตเพียงผูเดียว มี
ความเปนไปไดสูงมากที่จะเกิดพฤติกรรมและทัศนคตเิชิงลบตอความสามารถในตัวของคนไมเกง และใน
ที่สดุการทํางานที่มีแตการพึ่งพาคนเกงแบบน้ี ก็จะหันกลับมารัดคอคนเกงใหหายใจไมออก จึงมีประโยค 
ที่ไดยินตดิหูกันจนเปนธรรมดาวา �ทําเองเร็วกวา� ความเสี่ยงเรื่องนี้มาจากการที่หลักการหรือข้ันตอน
ของการทํางานที่กอใหเกิดผลลัพธน้ัน ถูกดูดเขาไปเก็บไวในตัวของคนเกงจนหมด เวลาคนอื่นในทีมมอง
งานจะเหมือนกับการมองกลองดํา ที่ไมมใีครรูวาจะตองทํางานอยางไรจึงจะไดผลอยางนั้น น่ืคือกับดักทีจ่ะ
ทําใหคนเกงตกลงไป เพราะไมสามารถทาํใหคนอื่นมาทํางานแทนตวัเองได  

  กับดักที่  ความเชื่อมั่นของคนเกง �คนเกงมักยัดเยียดวิธีคิดของตัวเองใหกับคนไมเกง� 

มีหลายองคกรที่นําแนวคิด Competency ไปใชในการพัฒนาบุคลากร โดยการนํา 
ความสามารถของคนเกงมาพัฒนาคนที่ไมเกง ใหการเรียนรูแบบที่เกิดข้ึนจากการเลียน 
แบบ เชน การจัดหาหลักสตูรฝกอบรม เพื่อเพิม่ความรูและสรางทักษะใหกับพนักงาน  

คนเกงสวนใหญจะมคีวามเชื่อมั่นในวิธีการของตน จึงพยายามยัดเยียดใหกับคน 
ไมเกงดวยความหวังดี  โดยไมรูวาคนไมเกงเขาไมยอมรับ เพราะมนัไมใชตัวเขาหรือแนวทางของเขา และใน
ที่สดุ ผลลบกจ็ะสะทอนกลบัมาหาตัวคนเกงเอง 

  หัวหนาคนเกงนําระดับความสามารถของตัวเองไปตั้งเปาหมายใหกับ 
ลูกนองคนที่ไมเกง แลวคาดหวังใหเขาคิดวาทําไดเหมอืนกับตัวเอง แทนทีจ่ะเปนการกระตุน 
ใหเขาตั้งใจทํางาน อาจกลับกลายเปนการกดดันจนเขาตอตานไมอยากทํางานเลยก็ได 

  คนเกงจะคิดอะไรวองไว และกลาหาญในการตัดสินใจ จึงมอบหมายงานในเรื่อง
ใหมๆ ใหลูกนองดวยความคิดวา นาจะทําอะไรวองไวไดเหมือนตวัเอง คนไมเกงน้ันฟงมาสบิเขาใจแคสาม 
ก็เหนื่อยยากแลว ยังตองรับเร่ืองใหมที่ฟงรูเร่ืองบาง ไมรูเร่ืองบาง จึงยิ่งกลายเปนคนไมเกงข้ึนไปอกี 
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กับดักที่  �ความใฝดีของ �คนเกง�  

  คนเกงสามารถตระหนักไดถึงความสําคัญของการปรับตัวเขาหาคนที่ยังไมเกง ซึ่ง
สวนใหญก็จะสอนโดยการทําใหดูเปนตัวอยาง และคาดหวังวาเขาจะสามารถเรียนรูไดดวยตวัเอง เพราะ 
คนเกงที่สามารถกาวขึ้นมาเปนผูนําขององคกรไดน้ัน มักจะเปนนักเรียนรูตัวฉกาจเหนือคาเฉลี่ย (ความ
ตั้งใจในการดูดซบัความรู) 

   สรุปไดวา กับดักที่คนเกงมักจะตกลงไปนั้นไดแก  
 ทํางานมากกวาคนปกติ เพราะมีความเกงอยูกับตัว เปนคนที่มุงมั่นในการทํางาน 

 จึงมักจะไมพอใจในตัวลูกนองวา �มีแตคนที่ไมกลาสูงานหนัก� 
 เช่ือมั่นในแนวทางของตน เพราะประสบความสําเร็จมาตลอด ก็จะบนลูกนองอยู 

ตลอดเวลาวา �สอนเทาไรก็ไมรูจักจํา 
 มีความใฝดีทีจ่ะเรียนรู หรือมีความอทุิศตนมากกวาคนทั่วไป จะคิดอยูเสมอวา  

�ไมมีความรบัผิดชอบในหนาที่กันเลย� 
 ที่คนดีๆ เหลานี้ตกลงไปในกับดัก ก็เพราะไมคิดวาดานดีของตัวเองจะไปกอปญหาใน 

การปรับตัวเขากับผูอื่น และคนเหลานี้จะกลาวโทษคนอื่นเพื่อทําใหตัวเองถูกตอง �ทุกคําพดูลวนแลวแต 
วาอีกฝายหนึ่งวามีไมพอ หรือทําไมถูกทั้งน้ัน� 

   ÊÒeËµu·Õè �¤¹e¡ �§� ·íÒãË �o§¤ �¡ÃÅ �ÁeËÅÇ 
  สาเหตุที่  กระตุนคนดวยเปาหมายเพียงอยางเดยีว 

  คนเกงมีแนวโนมวาจะตอบคําถาม �เปาหมายของคุณคืออะไร� ไดมากกวาคนที่ 
ไมเกง หรือถายังตอบไมได  ก็มีความเปนไปไดสูงวาพรอมที่จะสรางเปาหมายใหกับตัวเองไดมากกวาคนที่ไมเกง 

คนเกงสวนใหญมักจะรูเปาหมายของตัวเอง หรือรูเปาหมายขององคกรที่ตัวเอง 
สังกัดอยู และคนเกงจะรับเปาหมายขององคกรมาเปนเร่ืองของตน แตคนไมเกงจะรับเปาหมายขององคกร
มาดวยความรูสึกวาเปนภาระ หรือรูสึกวาถูกบังคับใหยอมรับ ซึ่งปฏิกิริยาตอบรับที่มตีอเปาหมายของ
องคกรระหวางคนเกงกับคนไมเกงจะตางกัน เปาหมายมีผลเชิงบวกกับคนเกง ที่จะกอใหเกิดจินตนาการ 
ที่ดสีําหรับอนาคต แตในขณะเดยีวกันก็มีผลเชิงลบกบัคนไมเกง คือ อาจผลักดนัเขาใหเขาไปสูจุดที่รูสึก
ทอแทก็ได 
  สาเหตุที่  ไมเห็นเร่ืองงายๆ อยูในสายตา 

เวลาคนเกงจะสื่อสารกับคนไมเกง เขาก็พรอมเสมอที่จะพูดใหฟงเขาใจงาย ดวย 
ความตั้งใจน้ีจึงลดระดับของเนื้อหาลง 2-3 ระดับ เพราะเขาใจวาจะทําใหผูฟงสามารถรับเน้ือหาที่ตน 
อยากถายทอดได ความเขาใจนี้ทําใหเน้ือหาที่ตองสงถึงผูฟงเปนแบบที่ถูกบั่นทอนลงใหเหลือนอยๆ สั้นๆ 
โดยที่ผูสงสารซึ่งเปนคนเกงกวาก็ไมสนใจดวยวา ผูฟงที่ยังไมเกงเขารูสึกกับเน้ือหานั้นอยางไร ยิ่งคนเกง
ลดระดับของเนื้อหาลงมาเปนของงายเทาไร คนไมเกงยิ่งรูสึกยากที่จะพูดวา “ไมเขาใจ” มากขึ้นเทานั้น  
ทั้งสองฝายจงึยิ่งตกลงไปอยูในวังวนแหงความเขาใจผิดมากขึ้นไปเรื่อย 
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บางองคกรพยายามทํากิจกรรมเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร ที่ตองการใหทุกคนใน
องคกรมีสํานึกหรือคานิยมรวมเดียวกนั เสียแตวาคนที่นําเสนอไอเดียสําหรับกิจกรรม 

ประเภทนี้มักมาจากกลุมกอนของคนเกง ทําใหมีความเปนไปไดสูงที่ภาษาทีพ่วกนี้คิดข้ึนมาใช คนทั่วไปจะ 
ไมเขาใจ หรือเขาใจไมครอบคลุมทั้งหมด ดังน้ัน หากคนเกงจะตองสื่อสารใหคนไมเกงเขาใจ ก็ขอใหเลิก
ผยองในความรูความสามารถของตนเอง อยาใชระดับความเขาใจของตัวเองเปนหลัก จงใชระดับความ
เขาใจของอีกฝายที่ยังไมเกงเปนหลัก ถึงจะทําใหเกิด �ความเขาใจงาย� ไดจริง 

  ความเกงของคนเกงจะสงผลรายตอองคกร หากพวกเขาอยูในฐานะที่ตองสอนผูอืน่ 
หรือตองเปนผูนําผูอื่น แลวไมรูเทาทันความจริงที่วา ความสามารถของเขานี้เปนของคนกลุมนอย ไมใช 
ของคนสวนใหญ และถึงเขาจะรูเทาทันข้ึนมา ก็ยังเปนอันตรายยิ่งกับองคกร หากไมยอมรับความจริง 
น้ี และหาวิธีจัดการกับมัน ปลอยใหสอนงานกับคนไมเกงตามธรรมชาติของตัวเอง ก็เปนธรรมดาที่คน 
ไมเกงจะรับไมได การถายทอดงานโดยดวยการคัด ตัด ยอ แปลง วิธีของคนเกง แลวนําไปสอนคนไมเกง
น้ันมีแตสงผลราย ทําใหคนไมเกงไมสามารถกลายเปนคนเกงไดเพราะไมรูหลกั หรือเปนคนเกงไดชา 
เพราะรูหลัก แตตองหาวิธีการเอาใหม ทั้งทีว่ิธีทีด่ีก็ถูกคนควาไวแลวแทๆ ทั้งหมดนี้ก็เน่ืองมาจากคนเกง 
ซึ่งมีหนาทีส่อนเห็นวาหลักการหรือวิธีการเปนเร่ืองเล็กนอยที่ �ใครๆ ก็รูกันอยูแลว�  
  สาเหตุที่  เรงลูกนองใหเร็วเทาตัวเอง 

  คนเกงมักจะคิดผิดๆ วา เร่ืองงายๆ ของตัวเองเปนเร่ืองงายๆ  
ของทุกคน เพราะเรื่องงาย ๆ ของคนในระดับปกติ บางคร้ังกลับยากเหลือเกินสําหรับบางคน เมื่อคนเกง
คิดวาเปนเร่ืองงาย เวลาสอนก็จะสอนเพียงเล็กนอย แลวบอกวามันงาย คนเรียนพอไดยินวางาย แตเรียน
แลวกลับรูสึกวายาก ก็จะร ูสึกกดดันที่ตวัเองควรจะรูเร่ืองบาง แตกลับไมรูเร่ือง หรือไมกลาถาม  

มีคนเกงมากมายทีพ่ยายามสอนเรื่องงายๆ ของตัวเองใหแกคนอื่น โดยรูวาอีกฝาย 
ไมไดคิดวาเปนเร่ืองงาย จึงใหเวลาในการสอนพอสมควร และอธบิายชาๆ อยางปราณีต เสียแตวาคํา 
อธิบายที่เลือกมาใชน้ันเปนภาษาของคนเกง ซึ่งเปนเจาของเรื่องที่ชอบหรือถนัด ดังน้ัน ตอใหการอธิบาย
เปนไปอยางชาๆ ก็ตาม กลับใหผลรายแทนทีจ่ะเปนผลดี  

การยกระดับองคกรตองยก �คนที่ไมเกง� ไมใชยก �คนที่เกง� ทั้งน้ีในองคกรจะ 
ประกอบดวยคนเกงกับคนไมเกงอยูเสมอ แตสิ่งทีท่ําใหความเขมแข็งขององคกรแตกตางกัน คือ องคกร 
ที่สามารถยกระดับความเกงของคนที่อยูระดับลางๆ ขององคกรข้ึนมาไดน้ัน จะมีพลังแหงองคกร 
มากกวาองคกรที่ยกระดับไดแตคนที่มีศักยภาพสูงจํานวนไมก่ีคน  

  องคกรที่ยกคนระดับลางของตนเองใหเกงข้ึนมาไดน้ัน คือองคกร 
ที่คนเกงสามารถสอนสรางคนไมเกงในองคกรของตนเองใหเกงได องคกรไหนที่ทําไมได 
จะออนแอลงอยางเห็นไดชัด เมื่อองคกรมีขนาดใหญข้ึน หรือเมื่อสภาพแวดลอมดานการ 
แขงขันรุนแรงข้ึน 
  สรุปไดวา สาเหตุที่คนเกงทําใหองคกรออนแอ มี 3 สาเหตุ 
   ความเชื่ออยางงมงายในเรื่องอิทธิพลของเปาหมายที่มีตอบุคคล คือ ยดึมัน่ตามแบบ 
อุดมคติวา คนเราถาพยายามมุงไปสูเปาหมาย ความสําเร็จก็จะอยูที่น่ัน แตความจริงหาใชอยางนั้นไม 
เปาหมายและความเพียรพยายามเพียงสองอยางไมเพียงพอทีจ่ะชกันําคนธรรมดาๆ ใหไปสูความสําเร็จได 



 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

5
 

ตองมีการสอน มีการชี้แนะ ถึงจะทําใหระยะทางแหงความสําเร็จสั้นลงและงายขึ้น  
เปาหมายไมใชทุกสิ่งแตเปนแคปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยเทานั้นทีชั่กนําคนใหเติบโต 
ไปสูความสําเร็จ 

   คนเกงทําใหองคกรออนแอลงมาจากการที่เห็นวาเร่ืองตางๆ เปนเร่ืองเล็ก แมจะเปน 
เร่ืองธรรมดาที่ตัวเองคิดวาไมสําคัญ แตเร่ืองแบบนี้ถาไมลงรายละเอียด ปลอยใหผูคนในองคกรซึมซับ 
เอาเองตามธรรมชาติ สิ่งที่ถูกดดูกลืนเขาไปในแตละคนก็จะไมเหมอืนกัน ทั้งในแงเน้ือหาและความลึกซึ้ง 
คนที่เปนประเภทคนเกงกวาปกติ บางเร่ืองถูกสะกิดใหคิดนิดเดียวก็เขาใจ ในขณะที่บางคนไมเคยรูเร่ือง 
เหลานี้มากอน จึงขอเนนย้ําวา ไมมีเร่ืองอะไรในโลกนี้เปนเร่ืองเล็กนอยของทุกๆ คน ระดับความยากงาย
หรือความเลก็นอยนั้นเปนความรูสึกของแตละบุคคล ซึ่งถาหากตองการใหคนฟงเขาใจ การกําหนดวา 
เปนเร่ืองเล็กนอยตองกําหนดจากระดับของคนฟง ไมใชจากระดับของคนสอน 
   คนเกงสรางเนื้อเร่ืองในการสอนจากบรรทัดฐานของตัวเอง แลวสอนไปโดยไมคํานึง 
ถึงความสามารถในการรับของผูรับ ทัง้น้ีการรับรูของคนเรานั้นมีขอจํากัด เร่ืองที่จะรับไดข้ึนอยูกับวา
เตรียมใจมาหรือยัง สวนปริมาณที่รับไดข้ึนอยูกับวาเตรียมตัวมารับแคไหน อยากใหคนเกงนึกถึงสภาพ
ของคนไมเกงในยามถูกสอนบาง ตองมคีวามพรอมที่จะเชื่อในความสามารถของคนอื่น และมีความยึดหยุน
พอที่จะเปลีย่นแนวคิดจากมุมมองใหมได 

  ¤ÇÒÁæµ¡µ �Ò§·Õè �¤¹äÁ �e¡ �§� oÂÒ¡ãË � �¤¹e¡ �§� ÃÙ�äÇ �  
  ความแตกตางที่  ความเชื่อมั่นในตัวเอง  

  คนเกงจะเช่ือวาตัวเอง �ทําได� แตคนไมเกงจะเชื่อวาตัวเอง  
�ทําไมได� คนที่เติบโตมากับประสบการณที่วา “ทําไดแลว” จะสั่งสมเปนความเชื่อมั่นวา “ฉันทําได” ข้ึนมา 
ทีละนอย ในทางตรงขามคนที่ประสบแต “ทําไมได” มาบอยๆ ก็จะสั่งสมความคลางแคลงใจในตัวเองวา 

“ฉันไมนาจะทาํได” ข้ึนมาทีละนอยเชนกัน  

  คนเกงจะไดรับคําชมเชย หรือการกลาวถึงในทางที่ดีจากคนรอบขาง จากการ 
กระทําที่ประสบความสําเร็จ พูดใหถูกก็คือ คนเกงสรางความเชื่อมั่นในตัวเองโดยมีฐานสวนหนึ่งมาจาก
การยอมรับของคนรอบขาง ซึ่งเปนความรูสึกทีด่ีตอตัวเองในการกลาที่จะรับทาํสิ่งตางๆ อันเปนการ
สงเสริมใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในครั้งตอๆ ไป 

  เอิรล  ไนติงเกล กลาวไววา �เราจะเปนอยางทีเ่ราคิด� การมองวาตวัเองเปนคน
อยางไร หรือสิ่งที่เรียกวา identity น้ันจะสรางความศรัทธาในความสามารถของคนผูน้ัน และผลักดัน 
ใหเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม คนที่มีชีวิตอยูพรอมกับเช่ือในความสามารถของตนเอง กับคนที่มี
ชีวิตอยูอยางเกลียดชังตัวเอง หากเปรียบเทียบพฤตกิรรมกันแลว ผลของการกระทําจะแตกตางกัน 
  ความแตกตางที่  การมองชีวิต 

  ความแตกตางในเรื่องความสามารถในการรับมือกับสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเหนือ 
การควบคุม คนทุกคนทํางานในสภาพแวดลอมแบบเดียวกันหมด แตวิธีคิด วิธีแสดงออก
ทางพฤติกรรมของแตละคนแตกตางกันไป  ไมมีคนเกงคนไหนที่เกิดมาบนเสนทางที่พุง 

ตรงเขาไปสูความสําเร็จ ความแตกตางระหวางคนเกงกับคนไมเกงจึงอยูท ี่วิธีการมองสภาพแวดลอม 
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ไมวาเปนงานประเภทไหนก็ตาม จะคัดแยกคนเกงกับคนไมเกงไดจากวิธีการจัดการ 
กับปญหา คนที่พยายามหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาออกมาแลวแกไข คือคนเกง อยางไร
ก็ดีคนเกงสวนใหญเองก็มีขอจํากัด คือจะรับไมไดกับความไมอดทนในการคนหาสาเหตุที่ 
แทจริงของคนอื่น และรับไมไดกับคําอธิบายที่ฟงแลวเหมือนคําแกตัวจากคนไมเกง 

 เปาหมายขององคกรแมจะสงผลตอการทํางานของคนในองคกร แตหากเปาหมาย 
ที่ไดรับไมถูกใจจนทําใหเกิดการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมแลว คงจะไมไดดึงความสามารถที่แทจริงของ
คนทํางานออกมาใชอยางแนนอน 

  การมองชีวิต การมองโลก เปนปจจัยหนึ่งในการดึงพลังของคนออกมาใช การที่ 
คนเกงไมใหความสําคัญในการเขาหาคนไมเกงเพื่อพฒันาเขา หรือไมเคารพกับการมองโลกในแบบของเขา 
ทายทีสุ่ดจะไดแคนําวิธีการมองโลกของตัวเองไปกดดันคนอื่นดวยความหวังด ีโดยไมสนใจผลทีจ่ะเกิดกับ
อีกฝายเลย 
  ความแตกตางที่  การปฏิบัติของคนรอบขาง 

   คนที่คาดหวังกับคนในองคกรน้ันมักจะเปนคนเกง ซึ่งก็คือคนที่ 
สามารถเปลี่ยนความคาดหวังมาเปนพลังในการทํางานได ในตัวของคนเหลานี้ถูกปลูกฝง 
ใหรูสึกดีกับการคาดหมาย ดวยประสบการณดีๆ ที่ไดรับจากความคาดหวัง ทาํใหคนเกงซึ่งเปนผูบริหาร
หรือหัวหนางานหันมาคาดหวังกับคนอื่นบาง เพราะเชื่อวาถาตั้งความหวังไวกับคนอื่นแลว เขาจะพยายาม
และผลักดันตวัเองไปสูเร่ืองดีๆ ทีไ่ดรับจากความสําเร็จเชนกัน 

  ตอใหคนเกงคนนั้นเปนคนดีแคไหน สวนลึกในจิตใจของเขาก็มีความรูสึกวาตัวเอง 
เหนือกวาคนอื่น  

  มีหลายคนที่พอยายงาน ยายที่อยูแลว กลับแสดงความสามารถออกมาไดราวกับ 
เปนคนละคน ปรากฎการณน้ีนาจะเกิดจากการที่คนๆ น้ันไดปลดเปลื้องภาพลกัษณเกาๆ ที่สงผลไมด ี
ตอตัวเองออกไปเมื่อเขาไปอยูในสภาพแวดลอมใหม 

  มีคนไมเกงอีกหลายคนที่ถูกดึงร้ังไวดวยภาพลักษณที่ไมดี โดยไดรับงานจาก
ผูบริหารที่ใหโอกาสและยกยองคนเกง แตไมใหโอกาสกับคนไมเกง เพราะเหยียดวาไมนาจะทําได สิ่งเหลานี้
ทําใหในยามที่ตองการความชวยเหลือ คนเกงจะเห็นคนรอบขางวาเปนทรัพยากรที่พรอมใหความรวมมือ 
แตสําหรับคนไมเกงแลวคนรอบขางกลับทิ้งเขาไวใหตอสูกับอุปสรรคตามลําพัง 

  ·íÒoÂ �Ò§äÃ �¤¹e¡ �§� ¨ ึ§¨aÊÃ �Ò§ �¤¹ãË �e¡ �§� ¢ ึé¹ÁÒä´ �  
  การสรางคนเกง  ปญหาของการสอน 

  เคยสังเกตบางไหมทีพ่อพนักงานเกงๆ ลาออก บางองคกรก็ตกอยูในสภาพวุนวาย
ทันที น่ีคือขอพิสูจนวา แมคนเกงหลายคนจะคิดวาตวัเองสามารถสรางคนไดและพยายามทาํอยู แตความ
เปนจริงก็คือ ความสามารถและความพยายามของคนเกงน้ันยังไมเพียงพอ 
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เวลาทีค่นเกงจะตองถายทอดเทคนิค หรือวีธีการที่เดนชัดในการทําให
ทีมงานประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในขณะนั้นทีมงานจะมีความ
ตองการที่จะเรียนรูอยางมาก เน่ืองจากไมรูวิธีการหรือหนทาง จึงควรมีการสอน 

เพื่อเติมสวนที่ขาดใหแกเขา ไมวาจะดวยการบังคับหรืออะไรก็ตาม 

  แมทุกคนจะรูหลักการเหมือนกันหมด แตการจะกลายเปนคนเกงที่สามารถฟนฝา
สภาวะคับขันในแตละเหตุการณไปไดน้ันไมไดมีสูตรสาํเร็จเพียงคําตอบเดียว มีเร่ืองอีกมากทีท่ายทีสุ่ดแลว
ตองข้ึนอยูกับคนๆ น้ัน และเรื่องเหลานี้ก็ไมสามารถใชการสอนแบบบังคับมาทําใหคนไมเกงคนนั้นกลาย 
เปนคนเกงข้ึนมาได 
  การสรางคนเกง  บันไดข้ันตอไปของการเปนคนเกง 

  บันไดข้ันตอไปของคนเกงคือ “การเปนคนสรางคนอื่นใหเกงได�  
ในมุมขององคกรมีความตองการใหคนเกงที่มีทรัพยากร ถายทอดฝมอืไปยังคนเกง 
ในรุนตอไป เพราะหากทํางานในที่เดียวกันมีความรูพื้นฐานอยางเดียวกัน และม ี
ประสบการณของงานที่คลายคลึงกัน จะทําใหบริหารจัดการทีมไดงายกวา 

  การจะเปนคนที่สรางคนอื่นใหเกงได ไมใชเพราะถูกองคกรบังคับ หรือถูกบังคับให
เดินไปตามทางเทานั้น แตเปนการขัดเกลาฝมือความสามารถของตัวเองขึ้นไปอกีระดับหนึ่งดวย จึงอยาก
ใหคนเกงที่มากดวยฝมือและประสบการณแหงความสําเร็จ ลองนึกถึงหนทางอีกแบบหนึ่งนอกเหนือจาก
การเปนคนเกงในสายงานไปตลอดชีวติ แลวนํามาชั่งนํ้าหนักดูอยางจริงกันอีกคร้ัง 

   ทรัพยสินทางปญญา 10 ประการ 
  1 เทคนิคหรือความรูทีม่อียู ใหบันทึกไวทุกๆ เร่ือง  
  2 สิ่งที่ไดรับระหวางข้ันตอนของการไดเทคนิคหรือความรูเหลานั้น ใหมองกลับไป
ระหวางกระบวนการเรียนรูวา คุณคาที่ไดรับมานั้นมอีะไรบาง ซึ่งอาจทําใหนึกถึงรูปแบบในการเรียนรู 
ของตัวเองทีท่ําใหกลายเปนคนเกงข้ึนมา 
  3 ผลทีไ่ดรับจากเทคนคิหรือความรูเหลานั้น ใหมองตัวเองวาทีม่าถึงทุกวันนีไ้ด 
เพราะอะไร แลวบันทึกสิ่งเหลานั้น 
  4 ประสบการณแหงความสําเร็จทีม่ี ใหบันทึกเร่ืองที่ทําแลวรูสึกวาเปนความทรงจําทีด่ ี
  5 สิ่งที่ประสบมาระหวางข้ันตอน จนเปนประสบการณแหงความสําเร็จน้ัน ใหลองนึก
ยอนกลับไปดวูา คิดอยางไรจึงไดทําลงไปอยางนั้น ตลอดจนความคิดที่นึกออกมาไดในตอนนั้น และยัง
ประทับใจ หรือพฤติกรรมที่ทําลงไปแลวแมแตตัวเองก็ยังประหลาดใจ 
  6 แนวคิดหรือคานิยมที่ไดรับอทิธิพลมาจากประสบการณแหงความสําเร็จน้ัน นึกดูวา 
เรามีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในอะไรบางจากประสบการณเหลานั้น 
  7 เมล็ดพันธุแหงความมุงมั่น ปจจยัอะไรบางที่ทําใหความมุงมัน่ในการทํางานงอกงาม 
  8 เมล็ดพันธุแหงความมุงมั่นนั้นงอกงามเปนอะไร เปนบทบาทใหมหรืองานชนิดใหม 
จะเปนสิ่งที่กําหนดแนวทางใหกาวเดินตอไปในอนาคต 
  9 เพิ่มภาพที่ฝนไวอีกภาพหนึ่ง ลองนกึภาพฝนในอนาคตที่งอกออกมาจากทรพัยากร 
และปจจัยแหงความมุงมั่นในการทํางานที่มอียูออกมาอีกภาพหนึ่ง ที่แตกตางจากขอ 8 
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   กุญแจ 3 ดอกทีไ่ขไปสูกาวถัดไป ใหถามตัวเองวาถาเราคิดจะกาวตอไปขางหนา อะไร
เปนสิ่งที่กอใหเกิดผลดีกับเรามากที่สุด ความรู ความชํานาญดานเทคนิค ความตั้งใจที่แรงกลา องคกร 
ที่อยู บริษทัใหม การเปลี่ยนแนวคิด 

    หนทางเกี่ยวกับการเปนคนทีส่รางคนเกง  
  1 อุปสรรคสูการเปลี่ยนแปลง คือ ยดึติดอยูกับความเกงของตัวเอง  
เปนปญหาเรื่องความสามารถสวนบุคคล ซึ่งคนเกงคือ คนที่มีความกระตือรือรน  
คนที่กลาทาทายกับงานยากๆ คนที่คิดเชิงบวก เปนตน ไมวาองคกรไหนคนเกงตอง 
หาเลี้ยงคนไมเกง แถมบางครั้งยังตองตามลางตามเชด็ผลพวงของความไมเกงอีกดวย แตก็ยงัถูกคน 
ไมเกงปดแขงปดขา หรือก้ันขวางการทํางานของตัวเองเสียอีก เมือ่ถูกกระทําหลายครั้งเขา คนเกงจะเร่ิม
สะสมความไมพอใจในตัวคนไมเกง และเมื่อความภาคภูมิใจในฝมือของคนเกงไดรับการยอมรับ ความมั่นใจ
ในตัวเองเพิ่มพูนข้ึน ก็จะยายขางมาเปนคนที่ผลประโยชนไมเอื้อตอกัน หรือแกงแยงแขงขันกัน 
  2 หนทางไปสูการเปนคนที่สรางคนใหเกง คือ ทางเลือกที่จะไมสรางคน ขอคิดถึงหนทาง
ในอาชีพการงานขางหนาก็พอ  
  3 กุญแจไปสูการกลายเปนคนที่สรางคนใหเกง มีโอกาสมากมายใหไดลองใชคุณสมบัติ
พิเศษของตัวเอง คนเกงทํางานเหนือคาเฉลี่ยมาตลอดชีวิต จึงเปนธรรมดาทีจ่ะรูสึกวา ไมเห็นจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงตัวเองสักเทาไร  ก็เรามีฝมืออยูพอตัวแลว แถมยังไมไดเกลียดงานปจจุบันเสียดวย ทําไม
จะตองไปฝนใจแปลงกายใหเปนคนที่สรางคนอื่นดวย 

   การสรางคนใหเกงน้ันจะเกี่ยวของกับ �สติปญญาทั่วไปทีไ่ดจากการตกผลึกของ
ประสบการณ� ดังน้ัน หลังจากที่คนเราไดซมึซบัความรูและเทคนิคใหมๆ และนําไปฝกฝนจริงจนกลายเปน
ประสบการณแลว ก็ควรจะเริ่มฝกการสงตอไปยังรุนนองที่เขามาภายหลัง แลวเปลี่ยนหนาที่ตัวเองมาเปน
ผูสนับสนุนรุนนองใหกลายเปนคนเกงข้ึนมา จนเปนความสามารถที่จะสะสมไปไดจนตลอดอายุขัย 

   e·¤¹ i¤¡ÒÃÊÃ �Ò§ �¤¹e¡ �§�  
   เทคนคิที่ 1 การยอมรับคนไมเกง ถาเราไมเปดใจใหกับคนอื่น มีหรือ 
คนอื่นจะเปดใจใหเราถาไมเช่ือใจกันก็จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงกันและกันไปยังสภาพทีต่องการ 
ใหเปนได ดังน้ันจึงจําเปนตองมีเทคนิคของการเปดใจยอมรับอีกฝายหนึ่งกอน คนเกงที่ชอบทํางานเปนชีวิต
จิตใจ การทํางานรวมกันอาจถือวาเปนการไดรูจักสงัสรรคกันแลว ใหใสใจลงไปใหถึงตัวตนของอีกฝาย
มากกวาที่เห็นไดจากการทํางานของเขา ไมอยากใหสนใจแตเพียงวาเขากําลังทําอะไรอยู (doing) แตอยาก
ใหเขาถึงวาตอนนี้เขารูสึกอยางไรอยู (feeling) และไมอยากใหมองเขาแคในฐานะเฟองตัวหนึ่งในองคกร  
แตอยากใหสนใจวา เขาเปนคนอยางไร (being) ดวย 

 ความรุงเรืองขององคกรไมไดตดัสนิกันดวยกลยุทธการตลาด หรือความสามารถ 
ทางเทคโนโลยี หรือกลยุทธการสรางองคกร แตตัดสินกันดวยคน แมทุกเร่ืองจะเปน 
ปจจัยสําคัญ หรือทําทุกอยางไดถูกตองตามขั้นตอนก็ตาม ก็ยังมคีวามแตกตางใน 
ข้ันสุดทาย คือ �ใครเปนคนทํา� จากผลการสํารวจทางสถิติทําใหทราบวา �สิง่ที่สําคัญ
ที่สดุ ไมใชวาองคกรจะทําอะไร แตอยูทีใ่ครเปนคนขึ้นไปทํา�  
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   เทคนคิที่ 2 เทคนิคการสงสารไปใหถึงคนไมเกง การคิดถึงผูรับสารกอนกอให 
เกิดสาระที่ตองการสื่อไปใหถึงอีกฝายดวย เพราะงานของคนเกงคือ การสรางสภาพ 
แวดลอมใหสื่อสารกันไดอยางครบถวนในทุกๆ วัน การที่จะสงสารใหอีกฝายรับได 

อยางครบถวน น่ันคือตองเอาใจใสอีกฝายอยางเต็มที ่

   อยาลืมวา หากบังคับคนไมเกงดวยการออกกฎไปเสียหมดทกุเร่ือง ในที่สุดจะเสีย
โอกาสของการบังคับใชที่เหมาะสมกับสภาพการณ ทําใหพนักงานหมดความคิดทีจ่ะพึ่งพาตนเอง 
กลายเปนคนที่คอยแตรับคําสั่งอยูรํ่าไป และการกดดันแตเพียงอยางเดียวก็ไมไดทําใหเกิดพืน้ฐานของ
ความนับถือในกันและกันดวย  

   การบริหารจัดการแบบใชอํานาจสั่งการแตเพียงอยางเดียว  (command and 
control style) มักจะทําใหพนักงานไมสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใชได ไมวาอีกฝายจะเปน 
คนที่ยังไมเกงขนาดไหน ก็มีความจําเปนตองใหเขาตัดสินใจบางตามความสามารถ เพื่อความกาวหนา 
ของเขา เปนการสรางนิสัยในการหัดคิด หัดเดินไปขางหนาดวยตัวเอง พรอมกบัสรางโอกาสที่จะทําให 
เขารูสึกถึงประสบการณแหงความสําเร็จ 

   เทคนคิที่ 3 เทคนิคการพูดคุยเพือ่ดึงความสามารถ เปนการชวยเหลือใหสภาพ 
ที่ไมอยากใหเปน อยางเชน �ทําไมได ไมเขาใจ� เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ ีคือ �ทําได เขาใจแลว�  

   เปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดของเขาเพื่อใหเขาออกจากความมืดมดิทีไ่มรูทาง ความรูสึก
ของคนที่ �ทาํไมได ไมเขาใจ� น้ันเหมือนคนหลงวนอยูในความมืด เพราะเขากําลังยึดติดอยูกับอะไรสัก
อยางหนึ่ง อาจเปนพฤติกรรมหรือความคิดทีไ่ปตดิกับดักโดยไมรูตัว ถาถอดกบัดักทางความคิดที่เขา 
ติดอยูออกไป เขาก็จะเปนอิสระ และสามารถมองไปทีอ่ื่นได ซึ่งถือเปนกาวแรกของการไปสูสภาพ �ทําได 
เขาใจแลว�  

   การติดตามความกาวหนาของความสามารถอยางใกลชิด และมีหลักใหสามารถวัดได 
จะทําใหคนไมเกงที่เคย �ทําไมได ไมเขาใจ� คอยๆ เปลี่ยนเปน �เขาใจแลว ทําไดแลว� แมความสามารถ 
อาจไมไดเปนตามทีว่างไว แตการติดตามความกาวหนาจะชวยใหเกิดการจัดวิธีการหรือเปาหมายเสียใหม  
โดยไมถูกปลอยไปตามยถากรรม 

 เทคนิคตางๆ ของการเปนคนที่สรางคนอาจไมตองฝกฝนอะไรใหม  
เพียงศึกษาภูมิปญญาของผูที่มีฝมือทางนี้ทั้งในอดีตและปจจุบัน แลวนํามาขัดเกลาฝกฝน 
ตนเองในชีวิตการทํางานในที่สดุก็จะมีฝมอืนั้นข้ึนมา  

   วิธีมอบหมายงานของหัวหนางานแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1 แบบ �ฉันเปนหัวหนา จงฟงฉัน� แบบน้ีเปนการเอาคอนไลทบุพนักงาน หรือที่เรียกวา 
   �แบบ push�  
2 แบบ �นองวาไง พี่ก็วางั้น� ที่ดูสีหนาพนักงานไปพลาง ใหงานไปพลาง หรือที่เรียกวา 
   �แบบ pull� 

ถา push มากก็จะเรียกวา �หัวหนาจอมเผด็จการ� ถา pull มาก ก็เรียกวา 
�หัวหนาแบบประชาธิปไตย� 
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ในหนังสือเลมนี้บอกเทคนคิในการสรางคน  (Coaching) ใหเกง ทําอยางไร
หัวหนาคนเกงจึงจะสรางลกูนองหรือคนอื่นใหเกงเหมือนตัวเองได ลักษณะและความ
แตกตางระหวาง �คนเกง� และ �คนไมเกง� การปฏิบัตติัวตอเพื่อนรวมงานที่เกง 
และไมเกง ตลอดจนวิธีการสรางทัศนคติ  (Attitude) ดานบวกแบบงายๆ ที่จะสรางให 

ตนเอง และทมีงานกลายเปน �คนเกง� ที่สามารถรังสรรคผลงานได และพาองคกรไปสูเปาหมาย 
ดวยกัน เหมาะสําหรับผูบริหารหัวหนางาน ฝายบุคคล และบุคคลทัว่ไปที่ตองการพัฒนาตนเองให
กลายเปน �คนเกง� แลวคุณจะรูวา �คนไมเกง� แทจริงก็คือ �คนเกง� ที่ยังไมมีโอกาสไดแสดง
ความสามารถออกมาเทานั้น 
 
 
   


