
 
 
CEO สอนนอง 

วรากรณ์ สามโกเศศ   
วันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  

ถ้าคิดจะอ่านหนังสือท่ีไม่เคร่งเครียดและมีคุณค่าเก่ียวกับ
การบริหารสักเล่มก่อนสิ้นปีน้ี ผมขอแนะนําหนังสือช่ือ 
"CEO สอนน้อง" โดย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ พิมพ์โดย
สํานักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์  
 
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็น CEO ของบริษัท CP-ALL 
(บริษัทแม่ของ 7-11) เป็นผู้สร้าง 7-11 ร่วมกับพรรค
พวกจนเติบใหญ่ในปัจจุบัน หนังสือเล่มน้ีน่าสนใจเพราะ
เป็น wisdom (ข้อคิดอันทรงคุณค่า) จากประสบการณ์
การทํางานของ CEO องค์กรใหญ่ที่ประสบความสําเร็จ
คนหน่ึงของเมืองไทย 
 
หนังสือเล่มน้ีเป็นเล่มที่หกของผู้เขียนห้าเล่มก่อนหน้าน้ี
เก่ียวพันกับการบริหารในบริบทของโลกตะวันออกและ
ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์จีน "CEO สอนน้อง" เล่มน้ี
รวบรวมมาจากข้อเขียนที่แต่แรกตั้งใจให้พนักงาน 7-11 
อ่านกัน เมื่อมีการตีพิมพ์เล่มน้ีข้ึนจึงปรับปรุงใหม่ให้เป็น 
wisdom สําหรับผู้เร่ิมทํางานใหม่ 
 
โดยพ้ืนฐานผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ (จบจาก
ธรรมศาสตร์ในยุคสมัยท่านอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็น
อธิการบดี) ไม่ได้เล่าเรียนด้านการบริหารมาโดยตรง จึงมี
มุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างจาก CEO นักธุรกิจโดยทั่วไป 
 
ถึงแม้จะเป็นนักบริหารธุรกิจเต็มตัวแต่ผู้เขียนไม่เช่ือใน 
maximized profit หรือ "ทํากําไรให้สูงสุด" แตเ่ช่ือในการ
หากําไรในระดับที่เหมาะสม (optimized profit) ของ
องค์กร ผู้เขียนบอกว่า ".......แนวคิดน้ีแพร่เช้ือร้ายไปท่ัว
จนกระท่ังทําให้เกิดเร่ืองท่ีน่าแปลกประหลาดขึ้นคือ
สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่จิตใจอ่อนโยนมีเมตตายึดมั่นใน
ศาสนาให้กลายเป็นคนที่แล้งนํ้าใจ บูชาแต่ผลประโยชน์เป็น
ที่ตั้งเหมือนคนไม่มีศาสนา เพียงแค่คนดีๆ เหล่าน้ันไป
รวมตัวกันอยู่ในองค์กรธุรกิจที่เรียกกันว่า "บริษัท" 
 
ทุกคนเช่ือเหมือนๆ กันหมดว่ามันคือหน้าท่ีและถือเป็น
ความชอบธรรม ที่จะเอาเปรียบผู้อ่ืนและบีบคั้นลูกน้องใน
สังกัด ภายใต้วลีสวยหรูที่ว่า "เราทําเพ่ือบริษัท" 

 
 

 

 

อันท่ีจริงเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ว่าการดําเนินกิจการต้องมี
กําไรเพ่ือหล่อเลี้ยงสมาชิกในองค์กร แต่เหตุการณ์ก็ผันแปร
เป็นว่าแม้จะมีผลประกอบการที่กําไรมหาศาล ก็ยังทําทุก
วิถีทางเพ่ือจะให้ได้กําไรเพ่ิมข้ึนอีกอย่างไมม่ีที่สิ้นสุด 
 
......วิชาเศรษฐศาสตร์สอนผมว่าทรัพยากรมีอยู่จํากัดต้องใช้
สอยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสงบ
สุขในสังคม เศรษฐศาสตร์สํานักท่ีผมเช่ือถือสอนถึงเร่ือง 
maximized utility คือประโยชน์สูงสุดโดยองค์รวม ไม่ได้
เน้นแต่วัตถุหรือเม็ดเงินเท่าน้ัน แต่มองกว้างไปถึงคุณค่า
เชิงสังคมและคุณค่าต่อจิตใจ 
 
ปรัชญาตะวันออกก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดท่ีจะเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ 
โดยไม่มีวนัตกลงมา จึงแสวงหาแนวทางที่สมดุลเพ่ือ
ประโยชน์ระยะยาวของมวลมนุษย์ 
 
ผมจึงย้ําอยู่เสมอว่าองค์กรของเราต้องการกําไรที่เหมาะสม 
(optimized profit) ผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคนที่
คาดหวังผล 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ 110 เปอร์เซ็นต์ ถ้า
เป็นไปได้ 
 
วิชาเศรษฐศาสตร์สอนผมอีกว่าโลกน้ีไม่มีอะไรฟรี ทุกอย่าง
มีต้นทุนที่เราต้องจ่ายออกไปเสมอเผลอๆ จะจ่ายต้นทุนไป
สูงกว่ากําไรที่ได้รับโดยเราไม่รู้ตัว 
 
การเร่งเคร่ืององค์กรเพ่ือบรรลุเป้า 100 เปอร์เซ็นต์ จึง
อาจเกิดอาการโอเวอร์ฮีท (overheated) ทําให้เคร่ืองยนต์
น็อคลูกสูบไหม้ ไปไม่ถึงจุดหมายตามต้องการ แถมยังต้อง
เสียเงินซ่อมหรือซ้ือใหม่โดยไม่จําเป็น........" 
 
ในเร่ืองอํานาจ คุณก่อศักดิ์เขียนได้กินใจและทันสมัย ".......
อํานาจกัดกร่อนคน ร้ายกาจกว่าสนิมกัดกินเน้ือเหล็ก ผู้นํา
ทั้งหลายจึงต้องมีสติอย่าหว่ันไหว หลงใหลในอํานาจจน
ถอนตัวไม่ข้ึน ตอ้งคอยชําระจิตใจให้สะอาดใส ห่างไกล
จากตะกอนกิเลส อย่าคิดว่าตนสําคัญหรือยิ่งใหญ่เสียเตม็
ประดาเพราะถ้าเทียบกับโลกทั้งใบแล้วเราก็เป็นเหมือนมด
ปลวกตัวนิดเดียว ยิ่งถ้าเทียบกับจักรวาลเราก็เป็นเพียงแต่
ละอองธุลีเท่าน้ัน 
 



ชีวิตน้ันแสนสั้น ชีวิตการทํางานย่ิงสั้นเข้าไปใหญ่หากนับ
จากสําเร็จปริญญาจนเกษียณอายุ เรามีช่วงเวลาของการ
ทํางานเพียงไม่เกิน 40 ปี 
 
กว่าจะไต่เต้าถึงตําแหน่งผู้นําก็ไม่ใช่แค่วันสองวัน ดังน้ัน
ช่วงเวลาที่มีอํานาจก็ยิ่งสั้นลงไปอีก 
 
ช่วงเวลาสั้นๆ น้ีจะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีความหมายถ้า
เรารู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์แทนที่จะใช้สถานะผู้นําแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นผู้นําเพ่ือคนส่วนใหญ่ เป็นผู้นําท่ี
เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง 
 
.......ถ้าเราดูแลลูกน้องอย่างดี หัวหน้าเราดูแลเราอย่างดี 
หัวหน้าของหัวหน้าก็ดูแลหัวหน้าของเราอย่างดี
เช่นเดียวกัน เหมือนครอบครัวใหญ่ที่ทวดห่วงใยปู่ ปู่
ห่วงใยพ่อ และพ่อห่วงใยลูก ย่อมเกิดความอบอุ่นกลม
เกลียวก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ 
 
ตรงกันข้ามในองค์กรที่ขาดแคลนภาวะผู้นํา หัวหน้าก็
หลอกลูกน้อง ลูกน้องก็เกลียดชังหัวหน้า แม้องค์กรน้ีจะมี
คนเก่งอยู่มากเพียงใดก็ตามแต่ เมื่อขาดความปรารถนาดี
ต่อกันย่อมบั่นทอนขวัญและกําลังใจในการทํางาน และน่ัน
คือจุดเร่ิมต้นของสัญญาณมรณะ 
 
เราเองยังต้องการหัวหน้าท่ีดีและเก่ง ลูกน้องก็ย่อมเป็น
เช่นเดียวกัน วันน้ีเมื่อเราอยู่ในสถานะผู้นํา เป็นหัวหน้าคน
อ่ืน อย่าหลงลืมวันคืนท่ีเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อน เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ดังคําที่ขงจื้อกล่าวไว้เมื่อสองพันกว่าปี
มาแล้วว่า "สิ่งท่ีตนไม่ต้องการ อย่ากระทําต่อผู้อ่ืน" เรียบ
ง่ายได้ "ใจความ" และได้ "ใจคน" เพราะให้ความเคารพใน
ตัวผู้อ่ืนว่ามีคุณค่าความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกับเรา 
 
การเคารพในคุณค่าของผู้อ่ืน ทําให้เราไม่หลงลําพองโดย
ลําพัง เราจะตระหนักว่าความสําเร็จต่างๆ ได้มาจากความ
ร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่มาจากความ
เก่งกาจของตนเพียงผู้เดียว 
 
ผู้นําที่ชอบชูคอทระนงก็เป็นเช่นเดียวกับรวงข้าวท่ีไร้เมล็ด
ข้าวมีค่าไม่ต่างจาก ยอดหญ้าที่อวดตนตระหง่านอยู่ในท้อง
ทุ่ง ตรงกันข้ามกับรวงข้าวท่ีมีเมล็ดเต็มรวงจะค้อมอ่อนลง 
เช่นเดียวกับผู้ที่มี "ภาวะผู้นํา" เต็มเป่ียม จะมีความอ่อน
น้อมน่าช่ืนชม......." 
 
ในเร่ืองการทํางานของคนในองค์กร ผู้เขียนมีคําถามว่า
ความสุขของคนทํางานคืออะไร?  

".......ในทรรศนะของผม ความสุขต้องมีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ  
 
(1) มีชีวิตที่ภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง ที่มีให้กับงานของ
องค์กรและสร้างประโยชน์ต่อสังคม รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรา
ให้มากกว่ารับจากสังคม ไม่ใช่ทําตัวเอาเปรียบสังคมอยู่
ตลอดเวลา  
 
(2) มีความสงบในจิตใจ ซ่ึงความสงบน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็
ต่อเมื่อ  
 
(2.1) ไม่เป็นหน้ีทั้งวัตถุและบุญคุณที่จะทําให้
กระสับกระส่ายไม่เป็นสุข  
 
(2.2) ไม่ขัดแย้งกับคนจนกลายเป็นศัตรูคู่แค้นกันเพราะจะ
เกิดความหวาดระแวงจนไม่เป็นอันทําอะไร มีภาษิตจีน
เตือนใจอยู่ว่า "อดทนอารมณ์ช่ัวขณะ ระยะยาวจะ
ปราศจากความทุกข์ใจ" หรือ "ยอมถอยหน่ึงก้าว ฟ้ากว้าง
ทางไกล" หากปฏิบัติตามได้เราจะพบว่าอยู่ในโลกแห่ง
ความสดใสและรอยยิ้ม  
 
(2.3) ไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหา คือไม่เป็นทาสของ
อารมณ์ตัวเอง เช่น อารมณ์โลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา 
ฯลฯ  
 
(2.4) ไม่ถูกรังแกนํ้าใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
 
(2.5) ไม่ลุ่มหลงในอบายมุขจนถอนตัวไม่ข้ึน เช่น การ
พนัน ยาเสพติด ฯลฯ  
 
(3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกกลุ่มทั้งส่วนตัวและงาน ทํา
อย่างไรเราจึงจะเข้าใจคนอื่นในแง่ดี จะสื่อสารอย่างไรให้
คนอ่ืนเข้าใจเรา บวกกับความรักท่ีอยากให้ผู้อ่ืนได้รับสิ่งดีๆ 
จากใจจริง เพราะถ้าคุณขาดความจริงใจ ไม่ช้าไม่นานก็จะ
ถูกกระชากหน้ากากออก และสุดท้ายจะไม่มีใครคบหาด้วย 
อย่าหลงเข้าใจผิดว่าความดีใจเป็นความสุข ถ้าคุณอยู่ในท่ี
ทํางานท่ีมีสิ่งแวดล้อมไม่ดี ต้องทนอยู่อย่างอึดอัดคับข้องใจ 
แต่วันไหนเกิดผลงานเข้าตาผู้บริหารระดับสูงทําให้ได้ปรับ
เงินเดือนสูงข้ึนอย่างจุใจ คณุอาจจะดีอกดีใจ แต่น่ันไม่ใช่
ความสุขที่จีรังยั่งยืน  
 
เพราะคุณจะดีใจได้ไม่นานเน่ืองจากมันไม่สามารถกลบ
เกลื่อนความทุกข์ใจจากปัญหาที่คงอยู่ไปได้ตลอด......." 
 
ที่น่าคิดที่สุดก็คือบทท่ีว่าด้วยศักดิ์ศรีแหงชีวิต ".......



ตําแหน่งสูง รายได้ดี ที่ต้องแลกมาด้วยการขายชีวิตและ
จิตวิญญาณ ไม่ได้ทําให้คนเรามีความสุขอย่างแท้จริง
เพราะเราจะรู้สึกอยู่ลึกๆ ตลอดเวลาว่าตัวเองน้ันไร้
ความหมาย เบื้องต้นอาจจะเกิดอาการซึมเซา เหงาหงอย 
อาการหนักหน่อยก็จะดิ้นรนกระวนกระวาย
กระฟัดกระเฟียดเรียกร้องความสนใจ หรือบางรายก็
พยายามแสดงอาการท่ียิ่งใหญ่อย่างไม่ถูกไม่ควรเพ่ือกลบ
เกลื่อนเน้ือแท้ที่กลวงโบ๋อยู่ภายใน 
 
.......มนุษย์ที่ไร้ศักดิ์ศรี ยอมทําทุกอย่างเพียงเพ่ือจะได้
ตําแหน่งดีๆ มีรายได้สูงๆ ประจบเอาใจนายจนออกนอก
หน้า ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นตัวของตัวเอง มีแต่ 
"ดีครับนาย-ใช่ครับผม" ช่ืนชมป้อยอจนนายเสียผู้เสียคน 
จะส่งผลเสียหายให้แก่องค์กร...... 
 
ผู้บริหารก็ควรมีสติตระหนักรู้ว่าบรรดาลูกน้องท่ีคอยเข้ามา
ประจบประแจงย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีมีอยู่
อย่างจํากัด และไม่อาจสําแดงศักยภาพในการงานให้
ปรากฏเด่นชัด มีแต่วิทยายุทธ์สอพลอเป็นกระบวนท่าไม้
ตายประจําตัว 
 
.......เมธีเม่งจื๊อเคยกล่าวคําสอนไว้ว่า "ยามรํ่ารวยไม่ฟุ้งเฟ้อ
เสเพล ยามยากจนไม่แปรเปลี่ยนปณิธาน ยามเผชิญหน้า
กับอํานาจก็ไม่หวาดหวั่นคร่ันคร้าน" 
 
หากเรามีจุดยืนท่ีมั่นคง แหงนหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่
อายดิน ก็ไม่จําเป็นต้องพร่ันพรึงกับอํานาจที่ไม่ชอบธรรม 
 
มนุษย์ที่ดีควรรักศักดิ์ศรีของตน และเคารพศักดิ์ศรีของ
ผู้อ่ืน เราจึงไม่ควร หยามหมิ่นหรือกัดกินศักดิ์ศรีของเพ่ือน
ร่วมงาน องค์กรจึงจะน่าอยู่และควรแก่การภาคภูมิใจ 
เพราะเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง......." 
 
7-11 ปัจจุบันมี 4,700 สาขา มีคนทํางานรวมประมาณ 
42,000 คน (ถ้านับทั้งบริษัท CP-ALL ที่ทําธุรกิจอ่ืนๆ 
นอกจาก 7-11 ก็ประมาณ 72,000 คน) แต่มีผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทประมาณ 30 คน และมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยรวมประมาณ 600 คน  
 
คุณก่อศักดิ์ได้ให้แง่คิดในเร่ืองการทํางานแก่ลูกน้องเพ่ือ
ขับเคลื่อนธุรกิจที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่ออาทิตย์ 
ดังน้ี "ต้องมองให้เห็นแง่มุมที่ดีของงานที่เราต้อง
รับผิดชอบ เพ่ือจะได้เกิดความรักและภาคภูมิใจต่องานน้ันๆ 
....... ต้องมองให้เห็นส่วนท่ีน่ารักของเพ่ือนร่วมงาน .......
ต้องมองว่าการทํางานเป็นหน่ึงเดียวกับชีวิต แบ่งแยกงาน

กับชีวิตให้ออกเป็นโลก 2 ใบท่ีเราต้องคอยกระโดดไปมา
สลับกัน 
 
เราสามารถทํางานไปได้โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวของ
ตัวเอง สามารถร่ืนรมย์กับชีวิตได้ในขณะท่ีทํางาน เราจึง
สามารถมีความสุขได้ในทุกขณะ ไม่จําเป็นต้องรอให้ถึง
วันหยุดราชการ จึงจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข 
 
.......มองว่าการทํางานไม่ใช่การขายแรงงาน แต่เป็นการ
สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต ในอีกมิติหน่ึงที่สูงข้ึน การทํางานก็
คือการปฏิบัติธรรม การขัดเกลากิเลสตัวเอง ฝึกให้รู้จัก
เอาชนะความโลภ ความโกรธ ความหลง บ่มเพาะความ
เสียสละ เมตตากรุณา และสติปัญญาให้เพ่ิมพูนข้ึนอยู่
ตลอดเวลา......." 
 
ถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วไม่เห็นตัวเองปรากฏอยู่ใน
บางตอนของเน้ือหาและไม่รู้สึกเจ็บๆ คันๆ ก็แสดงว่ายัง
ไม่ได้เปิดใจตนเองให้กว้างพอ ต้องอ่านและไตร่ตรองอีก
คร้ังจึงจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน้ีอย่างเต็มที่ 


