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บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก หลักการบริหารธุรกิจ  
ที่ผสาน "การใช้คน" และ "การใช้กลยุทธ์" เข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว อาศัย 46 เหตุการณ์ในสามก๊ก จนได้ 46  
บทเรียน ที่นักบริหารไม่อาจมองข้าม

  ขงเบ้งสยบเกียงอุยด้วยอุบาย เล่ห์กลในการค้า

  เล่าปี่ยืมเกงจิ๋วไม่ยอมคืน สันทัดการเลือกทำาเล

  เตงงายเผชิญหน้าเกียงอุย กลวิธีจำาหน่ายสินค้า

และอีกหลายเหตุการณ์ท่ีทำาให้ “บริหารเป็น ไม่ล้มเหลว”

บริหารศาสตร์ จากวรรณคดีชั้นเลิศ 
บทเรียนจากการศึกสู่สมรภูมิการค้า 
เพื่อ “บริหารงานเป็น” อย่างเก่งฉกาจ 
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ความรุ่งเรืองและความเสื่อมโทรม
ของจ๊กก๊ก (เล่าปี่)

ใช้คนเป็นเห็นคุณมหาศาล

ในมหายุทธนาการสามก๊ก ส่ิงซ่ึงให้แง่คิดอันลึกซึ้งแก่เราก่อนอื่น 
คือ การใช้คน ก๊กใดก็ตามได้คนดีมีฝีมือจักรุ่งเรือง ไร้คนดีมีปัญญาจัก
พินาศ

การก่อตั้ง เจริญ และสูญสิ้นอ�านาจของก๊กเล่าปี่หรือจ๊กก๊ก สะท้อน
ให้เห็นข้อนี้อย่างเด่นชัด

ในเบื้องแรก ก่อนที่เล่าปี ่จะมาตั้งทัพที่ซินเอี๋ยและ “สามเยือน
กระท่อมหญ้า” ของขงเบ้ง แม้จะมปีณธิานอนัใหญ่หลวงอยูใ่นใจ แต่เพราะ
มิได้มีนักปราชญ์ผู้มีอัจฉริยะมาช่วยเหลือ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์คับขัน
ก็มักตัดสินใจผิดและไม่อาจก�าหนดเป้าหมายในการยึดครองแผ่นดินได้ 
นับแต่เล่าปี่ขอพึ่งกองซุนจ้าน จนถึงการคบหาโตเกี๋ยม นอบน้อมต่อโจโฉ 
อาศัยอ้วนเสี้ยว อิงแอบเล่าเปียว ก็ล้วนแต่อยู่ในสภาวะอับจนหมดหนทาง
ต้องระหกระเหินหาที่ตั้งหลักมิได้
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หลังจากเล่าป่ี “สามเยอืนกระท่อมหญ้า” เข้าหาขงเบ้ง และได้ขงเบ้ง
มาเป็นที่ปรึกษาแล้ว ก็มีทิศทางแห่งการต่อสู้ที่แน่ชัด ต่อมาก็ได้บังทอง 
หวดเจ้งผูมี้ปัญญามาส่งเสรมิอกี ฉะนัน้ ในการตัง้อ�านาจของจ๊กก๊ก ฝ่ายบุน๋
มขีงเบ้ง หวดเจ้ง เป็นต้น เป็นทีป่รกึษาวางแผนการ ฝ่ายบูก๊ม็กีวนอ ูเตยีวหยุ 
จูล่ง ม้าเฉียว เป็นต้น ซึ่งในตอนนี้จ๊กก๊กอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองเป็นที่สุด

แต่ครั้นหลังจากเสียเกงจิ๋ว (จิ๋วเทียบเท่าจังหวัด) ไปแล้ว กวนอูก็
ตาย เมืองอิเหลงก็หลดุมอื ขนุพลเฒ่าทัง้หลายต่างล่วงลบัตามกนัไป จ๊กก๊ก
จึงค่อย ๆ  เดินลงสู่ทางลาด โดยเฉพาะหลังจากขงเบ้งกรีธาทัพออกจาก
เขากสิานเป็นครัง้ที ่6 จนต้องเสียชีวิตลงทีอู่่จ้างเหวียนเพราะความตรากตร�า
ท�าศกึมิได้หยุด แนวโน้มแห่งความพ่ายแพ้สญูสลายกเ็ป็นทีแ่น่ชดั หลงัจาก
ขงเบ้งตาย เจียวอ้วน บิฮุยเข้ารับอ�านาจการบริหารจ๊กก๊กต่อเนื่องกันไป
ตามล�าดับ คนทั้งสองแม้มีสติปัญญา แต่ก็ไร้ความสามารถที่จะแผ่อ�านาจ
ของจ๊กก๊กให้ใหญ่โตออกไป

ขงเบ้งแม้ได้ฝากฝังเจตนารมณ์ที่จะรวมแผ่นดินซึ่งแตกแยกออก
เป็นสามก๊กให้เป็นหนึ่งอยู่ภายใต้จ๊กก๊กแก่เกียงอุย ขุนพลคนโปรดของตน
ก่อนตายก็ตาม แต่เกียงอุยก็เป็นขุนพลที่เก่งแค่การทหาร ขาดสายตาทาง
ยทุธศาสตร์และหัวคดิทางการเมอืง ยากทีจ่ะแบกรบัภาระหน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่
ในการปกครองจ๊กก๊ก รวมแผ่นดินให้เป็นเอกภาพได้ เมื่อบวกกับเล่าเสี้ยน
ซึ่งอ่อนแอไร้ทั้งสติปัญญาและความสามารถ บุ๋นเลือกนักปราชญ์ไม่เป็น  
บู๊ใช้ขุนพลไม่ถูก ในราชส�านักขันทีก็เหิมเกริมประทุษร้ายต่อขุนนางตงฉิน 
จนเกียงอุยต้องน�าทหารหลบไปท�าไร่ไถนาที่หลงเส การป้องกันข้าศึก 
หละหลวม จึงถูกก๊กโจโฉหรือวุยก๊กท�าลายไปในที่สุด

แม้ว่าความพินาศของจ๊กก๊กจะมมีลูเหตทุางการเมอืง การทหาร และ
อื่น ๆ  อยู่อีกหลายด้านก็ตาม แต่การสูญเสียบุคลากรไปคนแล้วคนเล่า  
เป็นปมเงื่อนส�าคัญแห่งการสูญสลายของจ๊กก๊ก
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หลังจากขงเบ้งตายแล้ว จ๊กก๊กขาดคนรับช่วงที่จะธ�ารงรักษาหรือ
แผ่อ�านาจของตนไป สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ตอนนี้ย่อมเกี่ยวพัน
กับตัวขงเบ้งอย่างแนบแน่น กล่าวโดยรวม ๆ  แล้ว ขงเบ้งเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของบุคลากรเป็นอันมาก ในบท “รู้ลักษณะคน” ใน ชมรมขุนพล 
ซึ่งขงเบ้งเขียนไว้ เคยเสนอวิธีสังเกตบุคคลไว้ 7 ข้อคือ

1. ใช้ความถกูผดิไปทดสอบดวู่า เขามปีณธิานอนัแน่วแน่และมคีวาม
ประพฤติสูงส่งหรือไม่

2. ใช้การโต้แย้งให้เขาเกิดความล�าบากใจดูว่า เขามีสมรรถนะใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

3. ถามกลอุบายจากเขาดูว่า เขามีความรู้แท้จริงลึกซึ้งหรือไม่

4. แจ้งอนัตรายภยัพบิตัแิก่เขาตามจรงิดวู่า เขาจะประหวัน่พรัน่พรงึ
หรือไม่

5. ให้เขาเมาเหล้า เพื่อสังเกตความประพฤติของเขา

6. ล่อเขาด้วยทรัพย์สมบัติดูว่า เขาใจซื่อมือสะอาดหรือไม่

7. ให้เขาท�างานให้เสร็จตามก�าหนดว่า เขารักษาวาจาสัตย์หรือไม่

จากค�าอธบิายข้างต้นเหน็ได้ว่า ขงเบ้งนอกจากการปกครองประเทศ
และการท�าสงครามแล้ว ยังใคร่ครวญปัญหาการเลือกเล่ือนฝึกอบรม
บุคลากรอยู่เป็นประจ�า ความจริงขงเบ้งก็มีผลส�าเร็จในด้านนี้อยู่ เช่น เขา
เคยเล่ือนเจียวอ้วน เอยีวฮอง โดยไม่ค�านงึถงึกฎระเบยีบ อนัได้เกดิบทบาท
ใหญ่หลวงแก่ความเจริญของจ๊กก๊ก แต่ในขณะเดียวกันขงเบ้งก็มีความผิด
ในด้านเลือกเลื่อนฝึกอบรมบุคลากรอยู่ด้วยเช่นกัน ดังเช่น มอบเกงจิ๋วให้
กวนอูไปรักษา แต่กลับรั้งตัวจูล่งซึ่งเก่งทั้งบุ๋นและบู๊ ทั้งสุขุมรอบคอบไว้ให้
อยู่ใกล้ตัว หรือการใช้ลิเงียมแต่ลิเงียมกลับท�าผิดวินัยทัพ ใช้ม้าเจ๊กแต ่
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ม้าเจ๊กกลับท�าให้เสียการ เป็นต้น เหล่านี้นับเป็นความผิดพลาดของการใช้
คนของขงเบ้ง

ทีค่วรหยิบยกมาพดูอกีประเดน็หนึง่ในเรือ่งของการใช้คนของขงเบ้ง
ก็คือ แม้ขงเบ้งจะเน้นความส�าคัญของการใช้คนอยู่เสมอก็ตาม แต่ในชีวิต
ของขงเบ้งเขาไม่เคยฝึกคนที่สามารถรับช่วงภารกิจเขาได้เลยแม้สักคน
เดียว นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้มีสาเหตุอยู่ 2 ประการ

หนึ่งคือ ขงเบ้งท�าทุกอย่างด้วยตนเองหมด เพราะ “กลัวคนอื่น
ท�างานไม่เตม็ท่ีเย่ียงข้าพเจ้า” ดงันัน้ท�าให้ตนต้อง “กนิไม่อิม่ นอนไม่หลบั” 
ยุง่อยูกั่บงานจน “รากเลอืด” ซึง่การท�าอะไรด้วยตวัเองทกุอย่างเช่นนี ้ย่อม
ส่งผลไม่ดแีก่การเผชญิปัญหา เผชิญโลก ขดัขวางการหาประสบการณ์เพือ่
เสริมสติปัญญาความสามารถของผู้รับช่วงภารกิจของตนต่อไป เม่ือขงเบ้ง
ตาย เจียวอ้วน บิฮุย กับเกียงอุยท�าอะไรไม่ได้มากนัก ลงท้ายถูกขันที
ข่มเหงจนแทบเอาตัวไม่รอด

สองคือ ขงเบ้งมีอคติในการเลือกเลื่อนฝึกอบรมบุคลากร เขามี
ทัศนคติว่า “น�้าใสต้องไร้ปลา คนดีต้องไร้ราคี” การใช้คนของขงเบ้งจึงมัก
ตรวจสอบอย่างละเอียด เข้มงวดต่อทุก ๆ  คน เรียกร้องต้องให้เป็นคนดี
อย่างสมบูรณ์ ต่อคนที่มีความสามารถบางอย่างจริง ๆ  แต่มีปัญหาบ้างเล็ก
น้อย เขาก็มักทิ้งใหญ่เอาเล็ก เห็นแต่จุดด�าไม่เห็นหยกเขียว ลงท้ายก็ท�าให้
บุคลากรท่ีมีความสามารถของเขาจ�านวนหนึ่งไม่อาจแสดงบทบาทอันพึง
มีของตนได้ ดังเช่น อุยเอี๋ยนซึ่งเป็นคนเก่งทางการใช้กลอุบาย แต่ขงเบ้ง
ก็ถือแต่เรื่องที่อุยเอี๋ยน “ไม่ยอมลงหัวให้ใคร” เห็นว่า “อุบายพิสดาร” ของ
เขาเป็นเรื่อง “ใจร้อน สุ่มเสี่ยง” ไม่ยอมใช้อุบายของเขา และกระทั่งระแวง
สงสัยเขาในทางการเมือง หรือดังเช่น ม้าเจ๊กซึ่งน�าต�าราพิชัยสงครามมาใช้
อย่างกลไกจนต้องเสียเกเต๋งให้สุมาอี้ ซึ่งการเสียเกเต๋งนี้ พูดถึงที่สุดแล้ว 
เป็นเพราะขงเบ้งไม่ควรใช้ม้าเจ๊ก แต่เมื่อเสียเกเต๋งไปแล้วขงเบ้งกลับหล่ัง
น�้าตาประหารม้าเจ๊ก
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เพราะการเรียกร้องอย่างเข้มงวดและมีความโน้มเอียงดังกล่าว จึง
ท�าให้แม่ทัพนายกองและขุนนางใหญ่น้อยทั้งหลายของจ๊กก๊กระมัดระวัง
กันจนตัวลีบ ไม่กล้าใช้สติปัญญาความสามารถของตนอย่างเต็มที่

ในแง่การใช้คนเทียบกับซุนกวน โจโฉ และเล่าปี่แล้ว ขงเบ้งก็มีส่วน
ทีด่อ้ยกว่า ซุนกวนกล้าทีจ่ะใช้คนหนุ่มใหข้ึน้มาอยูใ่นต�าแหน่งบงัคบับัญชา
ดังเช่น จิวยี่ โลซก ลิบอง และลกซุน ขึ้นมาอยู่ในต�าแหน่งแม่ทัพด้วยอายุ
เพียง 20 กว่า 30 เท่านั้น

โจโฉเมื่อรบชนะอ้วนเสี้ยวที่กัวต๋อ ยึดได้หนังสือที่แม่ทัพนายกอง
ตนมีไปขอสวามิภักดิ์อ้วนเสี้ยวเป็นจ�านวนมาก แต่โจโฉก็ไม่ถือโทษ 
โกรธเคือง กลับคิดว่า “ด้วยทหารทั้งนี้จะได้คิดร้ายต่อเรานั้นหามิได้ หาก
เกรงว่าอ้วนเสี้ยวมีทหารมากกว่า...ถึงตัวเราเมื่ออยู่ระหว่างศึกนั้นปิ้มจะ
รกัษาตัวไม่รอด” แล้วโจโฉกเ็อาหนงัสอืนัน้เผาไฟเสยี แสดงให้เหน็ถึงความ
ใจกว้าง ท�าให้แม่ทัพนายกองทั้งหลายเคารพย�าเกรงโจโฉมากยิ่งข้ึน

เล่าปี่แม้ความสามารถในด้านอื่น ๆ  มีไม่มากนัก แต่ในขณะที่ก่อตั้ง
อ�านาจรฐัจ๊กก๊กของตนขึน้มานัน้ ขนุนางทัง้ฝ่ายบุน๋และบูก๊ม็มีากมายหลาย
หลาก ซึ่งมองจากอีกแง่มุมหนึ่งแล้ว แสดงให้เห็นถึงความปรีชาสามารถ
ในการรวบรวมและการใช้บคุลากรของเขา แต่มาถงึสมยัเล่าเสีย้น บคุลากร
สูญเสียและไม่มีการแสวงหาเพิ่มเติมขึ้นแต่ประการใด จนเหลือแต่เกียงอุย
เป็นหลักอยู่คนเดียว เมื่อเตงงายขุนพลวุยก๊กหักเข้าอิมเป๋งได้ ราชส�านัก
เล่าเสี้ยนไม่มีใครคิดแก้ไข ความจริงในตอนนั้นเตงงายมีทหารมาน้อยตัว 
ซ�้ายังต้องขึ้นเขาลงห้วยเหน็ดเหนื่อยมาแสนสาหัส จึงมิใช่เป็นเร่ืองยากที่
ทางจ๊กก๊กจะตีทัพนี้ให้แตกถอยไป แต่เพราะขาดคนดังเช่นขงเบ้งหรือ 
หวดเจ้ง มีแต่พวกขันทีสอพลอ ฉะนั้นเล่าเสี้ยนจึงได้แต่มัดตัวเองออกมา 
ยอมจ�านนแก่เตงงาย จ๊กก๊กจึงล่มไปอย่างง่ายดาย

ความรุ่งเรืองและความเสื่อมโทรมของก๊กเล่าปี่ดังกล่าวมา เห็นได้
ว่าปัจจุบันบุคลากรมีความส�าคัญยิ่งนัก เมื่อพิจารณาในแง่ที่จ๊กก๊กขาด
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บุคลากรที่รับช่วงภารกิจสืบต่อไปแล้ว ในด้านการบริหารธุรกิจเราจึงควร
ได้รบัประสบการณ์และบทเรยีนหลายอย่างหลายประการด้วยกนัจากขงเบ้ง 
ท่ีมีคุณประโยชน์แม้กระทั่งในปัจจุบัน

ในกระบวนการก่อร่างสร้างตัวของเล่าปี่ การได้ตัวขงเบ้งมาเป็นจุด
หัวเลี้ยวหัวต่อแห่งความรุ่งเรืองของจ๊กก๊ก ในการบริหารธุรกิจเช่นกัน การ
ได้ตัวผู้มีความสามารถเป็นเงื่อนไขส�าคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ
นั้น ๆ  ในระดับค่อนข้างสูง

จะขอยกตัวอย่างเช่นการจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

หลายประเทศทีเ่คยรบัจดังานนีม้าแล้ว ล้วนแต่มคีวามรูส้กึว่า จะต้อง
แบกภาระทางเศรษฐกจิหนกัมากเหลอืเกนิ กฬีาโอลมิปิกคร้ังที ่21 ซึง่จดัขึน้
ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อ ค.ศ. 1976 เสียค่าใช้จ่ายไป 
2,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั จ�านวนเงนิทีร่ฐับาลแคนาดาต้องกูม้าจากธนาคาร
เพื่อจัดงานนี้ กว่าจะจ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกได้หมดก็จะต้องไปถึง ค.ศ. 2030 
ส่วนโอลิมปิกที่จัดขึ้นในมอสโก สหภาพโซเวียตเมื่อ ค.ศ. 1980 ต้องจ่าย
ไป 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดทุนหนักเข้าไปอีก

ฉะนั้นงานโอลิมปิกครั้งที่ 23 ใน ค.ศ. 1984 จึงไม่ค่อยมีใครกล้าจัด 
ต่อมานายกเทศมนตรลีอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิารบัจดั แต่กเ็สนอเงือ่นไข
ว่าจะต้องมลีกัษณะในเชิงพาณิชย์ด้วย มฉิะน้ันแล้วอนาคตของกฬีาโอลิมปิก
ก็จะมืดมน เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะไม่
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเด็ดขาด

ในชั้นแรกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่เห็นด้วย เพราะตาม
ประเพณท่ีีเคยท�ากันมา ประเทศทีร่บัจดังานควรถอืเป็นเกยีรตทิีไ่ด้มโีอกาส
เป็นเจ้าภาพ ไม่ควรค�านึงถึงการสิ้นเปลืองของเงินทองแต่ประการใด 
ท้ังส้ิน แต่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจ�าต้องยอม เพราะไม่มีใครกล้ารับ
เป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาอันกระชั้นชิดนั้น
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ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องไม่ใช้เงินของส่วนรวมเลยแม้สักเก๊
เดียว คณะกรรมการโอลิมปิกแอลเอจึงจ�าต้องหาคนที่เหมาะสมมารับผิด
ชอบท้ังหมดไม่ว่าจะก�าไรหรอืขาดทนุ ทางคณะกรรมการจะไม่ยุง่เกีย่วด้วย
ทั้งสิ้น

ในที่สุดเมื่อเสาะหากันจนเพลีย บริษัทคอนซัลแตนท์เสนอตัวบุคคล
ที่เห็นว่าเหมาะสมให้คนหนึ่ง คนคนนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างงดงามมาแล้ว มีชื่อว่า ปีเตอร์ ยูเบอร์รอท

ครัง้แรกทีค่ณะกรรมการโอลมิปิกแอลเอเสนองานนีใ้ห้แก่เขา ยเูบอร์
รอทปฏิเสธในทันที คณะกรรมการโอลิมปิกแอลเอจึงใช้นโยบาย “สาม
เยือนกระท่อมหญ้า” ของเล่าปี่ โอ้โลมปฏิโลมจนยูเบอร์รอทอ่อนใจยอมรับ
อย่างไม่สู้เต็มใจนัก

อย่างไรก็ดี เมื่อรับมาแล้วก็จะต้องท�าอย่างสุดความสามารถ ยูเบอร์
รอทลงมือท�างานโดยถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง ด�าเนินงานในแบบการ
บริหารธุรกิจท่ีเขาถนัดและมีประสบการณ์มาแล้วอย่างเต็มเปี่ยม ใช้สติ
ปัญญาความสามารถของเขาอย่างเต็มที่ ในที่สุดก็ท�าให้งานโอลิมปิกซึ่งมี
อาถรรพ์ต้องขาดทุนมาทุกครั้งกลายเป็นมีก�าไรถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มากกว่าทีค่าดไว้เดมิถงึ 10 เท่าตวั นบัเป็นประวตัศิาสตร์ของกฬีาโอลมิปิก
เลยทีเดียว

ความส�าเร็จของงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 23 ท�าให้เราค้นพบว่า การ
จัดงานหลายครั้งที่ผ่านมาขาดทุนกันครั้งละพันล้านไปจนถึงหลายพันล้าน 
แต่ครั้งที่ 23 กลับได้ก�าไร 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปมเงื่อนอยู่ที่ไหน ก็อยู่
ที่ไปคว้าเอาปีเตอร์ ยูเบอร์รอท เข้ามารับผิดชอบน่ันเอง เล่าปี่ดึงตัวขงเบ้ง
ออกมาได้ ก็เปลี่ยนภาวะจากขาดทุนเป็นก�าไร ยุคสมัยและเหตุการณ ์
ต่างกัน แต่ข้อที่เหมือนกันก็คือ ได้ตัวบุคลากรที่เหมาะสม
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นอกจากน้ี ยังจ�าเป็นต้องช้ีให้เหน็อกีประเดน็หนึง่ว่า ท่าทขีองขงเบ้ง
ท่ีอุทิศตัวให้กับการก่อตั้งจ๊กก๊กด้วยความสัตย์ซื่ออย่างไม่คิดชีวิตก็นับว่า 
เป็นตัวอย่างในการต่อสู้เพื่อธุรกิจของเราได้ แต่การที่ขงเบ้งต้อง “จัดการ
ทุกอย่างด้วยตัวเองจนเหงื่อไหลไคลย้อยทั้งวัน” นั้นไม่จ�าเป็นที่เราจะต้อง
เอาอย่าง ค�าของเอียวหูที่เตือนขงเบ้งว่า “ท่านมิควรท�าทุกอย่างด้วยตัว
เอง ล�าบากจนไม่เป็นอันกินนอน เมื่อร่างกายไม่สบายแล้วจะคิดการสิ่งใด
ยากจะส�าเร็จ” เป็นค�าพูดที่จริงใจน่าคิดเป็นอย่างยิ่ง เป็นความจริงทีเดียว 
พละก�าลังของคนเรานั้นมีจ�ากัด งานก็มีมากมาย คนคนเดียวจะท�าให้หมด
ได้อย่างไร

มีนักวิชาการวิจัยไว้ว่า ขอบเขตแห่งการบัญชางานของคนคนหนึ่ง
จะส่ังงานได้ประมาณ 6 คน แต่ในการบริหารธุรกิจจะต้องควบคุมดูแลคน
ถึง 60 หรือ 600 หรือ 6,000 หรือกระทั่ง 60,000 คน หรือมากกว่านั้น 
ก�าลังคนคนเดียวจะท�าอย่างไร อาศัยแต่ความพยายามอย่าง “อาบเหงื่อ
ต่างน�้า” เท่านั้น ย่อมไม่อาจท�าได้

ในขณะนี้เอง จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีขยายสมรรถนะและพละก�าลังของ
ตนให้กว้างใหญ่ออกไป กล่าวคือ อาศัยการช่วยเหลอืของก�าลงัอืน่ๆ เป็นต้น
ว่าจัดตั้งองค์กร ก�าหนดกฎระเบียบขึ้นมา เพื่ออาศัยมันผลักดันธุรกิจให้
รุดหน้าไป

มีคนกล่าวว่า “วิธีการบริหารก็คือการอาศัยก�าลังอ่ืนมาช่วย” 
นับว่าพูดได้ตรงเป้าแม่นย�านัก ถ้าหากเราว่าความส�าเร็จของโอลิมปิกครั้ง
ที่ 23 ขึ้นอยู่กับยูเบอร์รอท ดังนั้นความส�าเร็จของยูเบอร์รอทก็อยู่ที่เขารู้จัก
อาศัยก�าลังคนอ่ืนมาช่วย ในระหว่างที่เขาด�าเนินงานตระเตรียมอยู่นั้น 
นอกจากจะมีผู้ช่วยส�าคัญอยู่ใกล้ตัวเขาหลายคนแล้ว ยังมีพนักงานอีก 
72,000 คนมาช่วยเขาด้วย ซ�า้ครึง่หนึง่ของจ�านวนนีย้งัเป็นพวกอาสาสมคัร
ท่ีไม่คิดค่าป่วยการใด ๆ  ทั้งสิ้น
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