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O Great One!



3. ไอเดยีด ีๆ  มไีด้จากทุกท่ี (A Great idea can come 

from anywhere)

ไอเดียดี ๆ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้มาจากแค่กลุ่มผู้

บริหาร หรือคนระดบัสงูเท่านัน้ แต่ความคิดดีๆ  สามารถ

มาจากทกุกลุม่พนกังาน ทกุระดบัของพนกังาน ไม่ว่าจะ

อยู่สงู หรือต�า่แค่ไหน ทกุคนสามารถทีจ่ะเสนอความคิด

ที่ดีได้เสมอ ดังนั้นจงมองทุกคนในฐานะของแหล่งที่มา

ของความคิดอันยอดเยี่ยม

4. ชืน่ชมผลงานและความคดิท่ียอดเยีย่มทุกท่ีทุกเวลา

ท่ีคุณเห็น (Recognize great work and great 

ideas whenever and wherever you see them)

ผู้น�าที่ดีจะช่ืนชมความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากพอ ๆ กับ

ความคิดของตัวเอง หรือมากกวาด้วยซ�้า และหากว่า

มนัดต่ีอภาพรวมเขาจะท�าตามความคิดเห็นของผู้คนนัน้ 

ๆ อย่างเอาจริงเอาจังและจริงใจ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการ

ประชุมประจ�าเดือน หรือการประเมินผลงานเลย เขาจะ

ชื่นชมและแสดงให้เห็นว่า เขาชื่นชอบไอเดียแค่ไหนและหา

โอกาสชื่นชม คุณจงเป็นคนคนนั้น

5. ใช้การให้ความส�าคัญเพื่อท�าให้เกิดผลลัพธ์ (Make 

recognition a catalyst for results.)

ให้ใช้การให้ความส�าคัญ และค�าชมเหล่านี ้เป็นตัวกระตุ้น

ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ชมแบบลอยๆ แล้วจบไป 

แต่ต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของงานที่ท�าด้วย เพื่อท�าให้

พนักงานรู้ว่า นี่คือสิ่งที่ดี และต้องท�าต่อไปให้ดีขึ้นไปอีก 

การชมลอยๆ หรือ ชมแบบไม่เช่ือมโยงกบัผลงานเลย จะ

ไม่มีประโยชน์อะไรต่อผลงานของพนักงานเลย

การให้ความส�าคัญ หรือการแสดงความรู้สึกซาบซึ้ง 

อย่างแท้จริง เป็นรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการให้ก�าลัง

ใจและสร้างแรงบนัดาลใจ ด้วยการปฏิบตัติามหลักการ

เหล่านี้ เผยเคล็ดลับ ในการบริหารทีมงานท่ีมักถูก

มองข้าม เร่ืองง่ายๆ ท่ีทุกคนท�าได้แถมยังสร้าง

ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ให้แบบคาดไม่ถึง!!

โดยมีแก่นของเร่ืองคือท�าให้เราเป็น OGO (OGO=  

O Great One) นั้นเอง โดยมีหลัก 10 ข้อดังนี้

1. คนอ่ืนไม่ได้สนใจคณุ ถ้าคณุไม่สนใจคนอ่ืน (People 

won’t care about you if you don’t care about 

them.)

คุณต้องใส่ใจผู้คนอ่ืน ๆก่อนเป็นอันดับแรกด้วยความ

จริงใจก่อนจะไปคาดหวังสิ่งต่าง ๆ จากเขา

2. วิธีที่ดีที่สุดของการท�าให้เขารู้ว่าเราใส่ใจกค็ือ การ

รับฟัง (The best way to show people you care 

is to listen to them.)

ผู้คนจะไม่เชื่อว่าคุณใส่ใจ ถ้าคุณไม่สามารถแบ่งเวลามา

รับฟังพวกเขาได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็มีค่าที่เราจะรับ

ฟังทั้งนั้น

How to... 
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6. ท�าให้มันสนุก (Make it fun)

ท�าให้เร่ืองการให้ความส�าคัญ และการช่ืนชมผลงานนี้ 

เป็นเรื่องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ แบ่งปันประสบการณ์นี้ให้

กับทุกคนในทีม ท�าให้คนอื่นรู้สึกดี และสนุกไปด้วย ก็จะ

เป็นการส่งเสริมให้คนอ่ืนอยากทีจ่ะท�าดีๆ  แบบนีด้้วยเช่น

กัน

7. ท�าให้เป็นเรื่องเฉพาะตัว (Make it personal)

คือเวลาจะช่ืนชมใครไม่จ�าเป็นต้องท�าเป็นพิธรีีตองแต่ควร

เลือกหรือคิดวิธีที่เหมาะกับคน คนนั้น พร้อมรู้เหตุผล

ว่าท�าไมเขาถึงควรได้รางวัลแบบนี้ ค�าชมแบบนี้ ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงความใส่ใจ พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าท�าไมเขาถึงได้

รางวัลนี้ที่คุณให้

8. การให้ความส�าคัญเป็นเรื่องสากล (Recognition 

is universal)

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิต อายุเท่าไหร่ 

ต�าแหน่งอะไร ทกุคนต่างกรั็กค�าช่ืนชมส�าหรับงานทีพ่วก

เขาท�าได้ดีและตัวตนที่พวกเขาเป็น

9. การให้ความส�าคัญเป็นเอกสิทธ์ิพิเศษ (Giving 

recognition is privilege)

การให้การ Recognition ไม่ใช่เรื่องที่ (ต้อง)ท�าในฐานะ

หัวหน้า ให้เรามองว่าเราท�าให้ใครสักคนในฐานะคนคน

หนึ่ง เพราะมันช่วยหล่อเลี้ยงความรู้สึก ท�าให้พวกเขา

รู้สึกดีกับตัวเอง ด้วยการเติมเต็มความรู้สึกของผู้อื่นนี้

เอง ในทางกลบักนัคุณกจ็ะได้เตมิเตม็ความรู้สกึของคุณ

ด้วย มันดีกับทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย!

10. พูดขอบคุณทุกครั้งที่มีโอกาส (Say thank you 

every chance you get)

ค�าว่า “ขอบคุณ” มนัสัน้และไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

ในการพูด ดังนั้น จงใช้มันให้บ่อย!

 การให้ความส�าคัญ หรือการแสดงความรู้สึก

ซาบซ้ึงอย่างแท้จริง เป็นรูปแบบที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในการให้

ก�าลงัใจและสร้างแรงบนัดาลใจ ด้วยการปฏบิตัติามหลกั

การเหล่านี้ คุณสามารถใช้มันเพื่อผลักดันผู้คนรอบตัว

คุณ ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ และเติมเต็มความรู้สึกทั้ง

ของคุณเองและของผู้อื่นไปได้พร้อมๆ กัน!

ทำ ไมโอจีโอถึงต้องทำ แบบนี้

 เพราะการให้ความสำ คัญทำ ให้คนรู้สึกดี

 เพราะการให้ความสำ คัญเป็นแรงบันดาล

ใจที่ทำ ให้ผู้คนน่าอัศจรรย์มากขึ้นกว่าเดิม

 เพราะการให้ความสำ คัญเป็นแรงบันดาล

ใจให้ผู้คนทำ สิ่งที่ยิ่งใหญ่

 เพราะยิ่งมีผู้คนทำ สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่า

ไหร่ ก็จะทำ ให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น

ที่มา : หนังสือจงเอ่ยชม! พลังแห่งการใส่ใจใช้ที่ไหนก็สำ เร็จ, https://www.

bigdreamblog.com/ 2020/11/20/รีวิวหนังสือ-o-great-one/, https://

puisasakorn.medium.com/ book-review-จงเอ่ยชม-พลังแห่งการใส่ใจ-

ใช้ที่ไหนก็สำ เร็จ-d772ae1bf368



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

ความสุขไม่ได้หาย...แค่หาให้เจอ, Tiffany Tefen Chang (จางเต๋อเฟิน)

แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

ตัวตนท่ีแท้จริงของมนษย์น้ัน เป็นตัวตนที่มีแต่ความรัก ความสุขใจ ความสงบ แต่ส่ิงเหล่า

นี้ ขาดหายไปจากชีวิตมนุษย์ เพราะถูกปิดล้อมด้วยกลไกด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิด  

และ การผูกติดกับสถานภาพ เสนอขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยพัฒนากายและใจ เข้าถึงความ

รักและความสุขใจที่ไม่เคยหายไปใหน  เพียงแต่ว่าเราหาให้เจอ และ ค้นพบตัวตนที่แท้จริง

ว่า “เราเป็นใคร”



BOOK
จงเอ่ยชม! พลงัแห่งการใส่ใจ 
ใช้ที่ไหนก็ส�าเร็จ

โดย David Novak (เดวิด 
โนกแวก), Christa Bourg  
(ครสิต้า เบร์ิก)
แปล ตวงทอง สรประเสรฐิ

ครั้งสุดท้ายที่คุณบอกทีมงาน
ว ่าพวกเขาส�าคัญ ผ ่ านมา
นานแค่ไหนแล้ว. . . เ ช่ือหรือ
ไม่ว ่าเร่ืองเล็ก ๆ แค่นี้ท�าให้
บริษัทใหญ่ ๆ เกือบเจ ๊งมา
แล้ว เล่มนี้ จึงได้รวบรวมหลัก
การง่าย ๆ ให้คุณสามารถน�า
ไปปรับใช้กับทีมได้ทันที ค้น
พบพลั ง แห ่ ง ก า ร ให ้ ค ว าม
ส�าคัญที่ท�าง่ายแต่ได้ผล เพื่อ
มุ ่งไปสู ่ เป ้าหมายที่ทั้งส�าเร็จ
และมีความสุขมากกว่าเดิม

แค่เปลี่ยนวิธีคิดก็สอบติด
ข ้าราชการ

โดย จิตเกษม น้อยไร่ภูมิ  
(พีแ่มง ป.)

การสอบบรรจเุป็นข้าราชการจะไม่
ยากอีกต่อไป หากคุณได้เรียนรู้
เคลด็ลบัการเตรยีมตวัจากหนงัสือ
เล่มนี!้ นีค่อืสตูรส�าเรจ็แบบ 3 in 1 
ทีค่รอบคลมุทัง้การสอบภาค ก. ข. 
ค. และสามารถน�าเทคนคิต่างๆ ไป
ใช้ได้กบัทกุสนามสอบบรรจ ุเพยีง
คณุท�าตามขัน้ตอนง่ายๆ ท่ีแนะน�า
ไว้ ซึง่เคล็ดลับท้ังหมด ผูเ้ขยีนตัง้ใจ
รวบรวมและกลั่นกรองจาก
ประสบการณ์จรงิ พร้อมแนะน�า
ทศันคตสิ�าคญัทีท่�าให้คณุเอาชนะ
ตวัเอง ร่นระยะเวลาก้าวเข้าสูเ่ส้น
ทางราชการได้ ไม่ว่าคุณจะเริม่ต้น
จากจดุไหนกต็าม

การเรียนรู ้ ท่ีแท ้และพอ
เพียง

โดย ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย

ลงหลักความคิด ปักฐานการ
เรียนรู ้  สร ้างภูมิป ัญญาที่
แข็งแกร่ง ความสุขที่แท้ของ
ชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
คือการเรียนรู ้ของมนุษย์ไม่
เคยหยุดนิ่ง ทั้งจากทฤษฎี 
และการปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้
คือหลักคิดส�าคัญ ที่จะน�า
ท่านให้พบความสุขแท้ เป็น
แนวทางท่ีควรท�าความเข้าใจ 
เพื่อน�าไปปรับใช้กับชีวิตส่วน
ตัว ครอบครัว และสังคมสู ่
ความมั่นคง สงบร่มเย็น



BOOK
โลกสามศูนย์ (A World of 
Three Zeros)

โดย Muhammad Yunus
แปล ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 

และมลภาวะเป็นโจทย์ท้าทาย

ที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษ

ที่ 21 และอาจจะเป็นศตวรรษ

สุดท้ายของเราหากไม่ได้รับ

ก า ร แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง ทั น ท่ ว ง ที

กระนั้น การใช้ก�าลังเพื่อยุติ

ค ว าม เหลื่ อ มล้� า แ ล ะ แก้ ไ ข

ปัญหาระบบนิ เวศน์ก็ ไม่ ใช่

ทางออก และการรอคอยให้

ระบบทุนนิยมเปลี่ยนแปลงตัว

เองก็อาจจะช้าไป

ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน

โดย  หลวงวิจิตรวาทการ

“ใครฆ่าพระเจ้ากรงุธน” กล่าวถงึ
ประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
เกีย่วกบัการปลงพระชนม์สมเดจ็
พระเจ้าตากสิน ในช่วงปลาย
รัชกาลกรุงธนบุรี ว่าแท้ที่จริง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมิได้ถูก
ส�าเร็จโทษที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ 
ปากคลองบางกอกใหญ่ เมือ่วนัที่ 
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ตามหลัก
ฐานในพระราชพงศาวดาร แต่ได้
ลกัลอบเสด็จออกไปประทบัทีอ่ืน่ 
โดยได้สบัเปลีย่นตวักบัพระญาติ 
ช่ือนายมัน่ ซึง่มรีปูพรรณใกล้เคยีง
กบัพระองค์ เป็นผูถ้กูส�าเรจ็โทษ
แทน

แผ่นดินอื่น

โดย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

“แผ่นดนิอืน่” เสมอืนบทบนัทกึ
แห่งยคุสมยัใกล้ล่มสลาย ทีด่�าด่ิง
ลงสูห้่วงภายใน เพือ่ตัง้ค�าถาม
ถึงชะตาชีวิต ท่ีเป็นผลมาจาก
โครงสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม 
ด้วยเรือ่งสัน้ขนาดยาว 8 เรือ่ง ที่
คดัสรรแล้ว ชะตากรรมของผูค้น 
วถิดีกึด�าบรรพ์ ถกูสัน่คลอนด้วย
ค่านยิมใหม่ ๆ  สัน่คลอนสงัคมให้
เดินไปสู่การเบียดเบียน ใช้
อ�านาจ เกดิข้อขัดแย้งอยู่ตลอด
เวลา เวลาซึง่ผ่านไป แต่สงัคม
มนุษย์และแผ่นดินอื่นยังคงอยู่ 
อยูท่่ามกลางชวีติทีล่่มสลายไป
รุน่แล้วรุน่เล่า...
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