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17. อธิบายความคิดซับซ้อนด้วยการเล่าเร่ือง อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า เขาสามารถอธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพให้แก่
หญิงสาวที่ฉลาดๆ ในร้านขายเหล้าให้เข้าใจได้

องค์กรส่วนมากต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการ
อธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้มีเหตุมีผลที่สุด ข้อมูลต่างๆ แม้มีมากมาย
มหาศาล แต่กไ็ม่มคีวามหมายทีจ่ะสือ่ให้เข้าใจได้ เพราะฉะนัน้ คนที่
สามารถอธิบายเร่ืองราวซับซ้อนออกมาได้อย่างง่ายดาย ชัดเจน 
เข้าใจวัตถุประสงค์และทิศทางได้ นั่นคือ ความสามารถที่ผู้น�าพึงมี

นี่จึงเป็นบททดสอบความเป็นผู ้น�าว่ามีทักษะในการสื่อ
ข้อความ มากน้อยเพยีงใด ไม่ใช่เอะอะก็อธบิายด้วยกราฟ  พายชาร์ท 
แต่ใช้วิธีเล่าเร่ือง หรืออธิบายประเด็นเรื่องราวได้ สามารถอธิบาย
ล�าดับเรื่องราวและสามารถจับจุดอารมณ์ผู้ฟังและผู้ฟังสามารถ

จินตนาการตามได้
18. แต่งตัง้และพฒันาทายาท นบัเป็นหวัข้อทีท้่าทายต่อผูน้�า

มาไม่น้อยเลย เพราะเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าการไม่มีแผนตั้ง
ทายาท หรอืผูส้บืทอดต�าแหน่งได้เป็นสาเหต ุหรอืชนวนให้ธรุกจินัน้ๆ 
ถึงกาลอ่อนแอ

ผู้น�าบางคนได้พิสูจน์แล้วว่าการเลือกทายาทเป็นงานที่ยาก
ยิ่งและถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะข้องแวะเพราะเป็นวาระแห่งการ
เผชิญหน้าแท้ๆ แต่ผู้น�าคนอื่นๆ ที่ยอมรับงานท้าทายภาวะผู้น�าแบบ
นี้ ก็จะผลักดันให้อาชีพผู้น�าบรรลุไปอีกก้าวหนึ่งทีเดียว นี่จึงเป็นเรื่อง
ของการพฒันาทกัษะในการสอนงานและเป็นพีเ่ลีย้งทีจ่ะคอยประคบั
ประคอง ประคบประหงมอนาคตขององค์กรและฝากไว้เป็นมรดกของ
องค์กร

หมวดที่ 3

19. ประสบการณ์ความล้มเหลวทีน่่าจดจ�า ความมัน่ใจเป็น
เรือ่งส�าคญัทีส่ดุในชวีติผูน้�า แต่ความมัน่ใจบางทกีส็ามารถท�าให้ผูน้�า
พลาดได้เหมอืนกนั ความหยิง่ผยองอนัเกดิจากความมัน่ใจกส็ามารถ
ท�าให้พินาศพังครืนได้เช่นกัน สัญญาณบ่งบอกมี ดังนี้

● มีมุมมองทัศนะเกินตัวต่อความสามารถ ที่เคยท�าให้
ประสบความส�าเร็จมาแล้ว

● การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืศกัยภาพ
ของตนและความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ มชียัต่อความท้าทายทางธุรกจิ สร้าง
ความรู้สึกถึงความเก่งกาจที่จะรับมือกับความท้าทายอื่นๆ 

● ชืน่ชมแต่ผลลพัธ์ในทางบวก แต่กลบัละทิง้ข้อมลูข่าวสาร
ที่เป็นด้านลบ

● สนใจมองแต่ความส�าเรจ็ปัจจบุนัมากกว่าทีจ่ะสร้างฐาน
อนาคต

ดูเหมือนว่าความล้มเหลวจะเป็นงานวิกฤตของภาวะผู้น�าที่
จ�าต้องประเมิน ทบทวนความเคลื่อนไหวของความส�าเร็จของผู้น�า 
การหวนคดิถงึล�าดบัความส�าคญัและกลยทุธ์เพือ่อนาคตใหม่ รวมทัง้
จัดวางท่าทีคุณภาพของผู้น�าว่าควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

20. การให้อภัย เมื่อครั้งที่เนลสัน แมนเดลล่า ขึ้นกล่าว

ที่ผู้น�าต้องท�า

ก่อนเกษียณ33
 สิ่ง

จากฉบับที่แล้วต่อ
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สุนทรพจน์เนื่องในพิธีรับต�าแหน่งผู้น�าประเทศ ขณะท่ีเนลสัน แมน
เดลล่าก้าวขึ้นบนเวทีน้ัน เขาได้ย่ืนมือทักทายเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยที่เคยเป็นผู้คุมเขาในคุกนานหลายปี ช่างเป็นภาพส�าคัญที่
บอกให้ชาวโลกได้รู้ว่า เรื่องราวในอดีตแต่หนหลังได้ผ่านพ้นไปแล้ว
และแอฟริกาใต้นับจากนี้ก�าลังก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

บางคนอาจมคีวามคดิตรงข้าม นัน่คอื ต้องหาหนทางแก้แค้น
ฝ่ายตรงข้ามทีเ่คยท�าร้ายตนเอง อาจจะใช้วธิแีก้แค้นตอบโต้คู่แข่งให้
สาสม ซึ่งนั่นคือการเข้าสู่การท�าลายล้างที่ผู้น�าอาจท�า ซึ่งรังแต่จะส่ง
ผลเสียต่อองค์กร ผู้น�าที่ดีจึงควรมีจิตวิญญาณของภาวะผู้น�าชั้นเลิศ

21. อยูด่ผูลสบืเนือ่งของการตดัสนิใจใหญ่ การรเิริม่สิง่ใหม่ๆ 
ง่ายแก่ผูน้�ามาก เพราะมันท�าให้องค์กรให้ความสนใจและบ่งชีว่้าผูน้�า
ก�าลังต้องการปรับปรุงอะไรบางอย่าง แต่จงอยู่กับโครงการที่อาจจะ
ใหญ่ หรือเล็กก็ตาม ขอให้บริหารจัดการและติดตามตลอด เพื่อ
ประเมินถึงผลกระทบระยะยาวซึ่งจะเป็นตัวแทนท่ีบ่งบอกถึงสิ่ง
ท้าทายที่ยากขึ้นๆ กฎเกณฑ์ของสิ่งที่เกิดตามมาอย่างไม่ตั้งใจ 
สามารถท�าให้ม่ันใจได้ว่ากฎของเมอร์ฟี่เป็นเรื่องปกติวิสัย เมื่อใด
ก็ตามที่ผู้น�ามีธงที่ชัดเจนมองเห็นผลลัพธ์แต่ไกลลิบมากกว่าความ
ส�าเร็จตื้นๆ เบื้องหน้า แสดงว่าผู้น�าได้ผ่านบททดสอบภาวะผู้น�าแล้ว

22. ท�างานให้หนัก มันมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งระหว่าง “การสร้าง
อปุนสิยั” กบั “การท�าลายจติวญิญาณ” แต่กม็กีจิกรรมบางอย่างทีจ่ะ
ต้องอาศยัความจดจ่อมุง่มัน่ต่องานนัน้ๆ นีค่อืบทเรยีนภาวะผู้น�า เมือ่
ใดมปัีญหาทีผ่ดุขึน้ก�าลงัลกุลามใหญ่โตทีส่ามารถท�าให้ธรุกจิวอดวาย 
หรือนวัตกรรมใหม่ที่ต้องใช้ความวิริยะในรายละเอียด ความท้าทาย
นีจ้งึเป็นหนึง่ในกจิกรรมทีต้่องมวีนิยัและมคีวามทรหดอดทน ทัง้ภาวะ
ทางกาย อารมณ์และภาวะทางจติวญิญาณอนัเข้มแขง็ ปัญญาญาณ
จากประสบการณ์นี้ก็คือ จงตระหนักรับรู้ถึงความส�าคัญของการ
วางแผนและการประสานงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทิศทางของ
อุปสงค์ที่ไม่ใช่ของแท้

23. รักษาพันธะกิจ มันเป็นกฎที่ไม่อาจเปล่ียนแปลงได้ใน
ทางธรุกจิ กค็อื น�า้ค�า ค�าอธบิายกเ็ป็นแค่ค�าอธบิาย ค�าสญัญากเ็ป็น
ค�าสัญญา แต่ผลงานเท่านั้นที่เป็นของแท้

ความเต็มใจท�าให้พันธะกิจลุล่วง ซึ่งเป็นกุญแจของผู้น�าที่มี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะต่างจากผูน้�าทีม่ชีือ่และต�าแหน่งเท่านัน้ ผูน้�าทีแ่ท้
จริงจะไม่ซ่อนตัวอยู่กับแผนงานของโครงการที่แลดูซับซ้อนเกิน หรือ
อยูใ่นม่านควนั หรือฝังตวัอยู่กบัศพัท์หรูๆ  หรอืศพัท์เฉพาะทีเ่ข้าใจยาก 
แต่บางคร้ังพันธะกิจก็อาจสร้างความล�าบากได้เหมือนกัน เพราะ
ฉะน้ัน จึงต้องติดตามงานที่รับปาก หรือรักษาพันธกิจที่สัญญาไว้ 
เรียนรู้บทเรียนอย่างระมัดระวัง เพื่อผลงานที่ดีในอนาคต

24. เจรจาต่อรอง นกิต้ิา ครฟุชอพ ประธานาธบิดแีห่งสหภาพ
โซเวยีต คร้ังหนึง่ท่ีเขาเข้าประชมุสหประชาชาตกิลางปี 1960 นัน้ เขา
ได้แสดงความโกรธเกรี้ยวต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกา ครุฟชอพได้
ฟาดแท่นปราศรัยด้วยรองเท้าข้างหนึ่งของเขา แต่จากประจักษ์หลัก
ฐานจากช่างภาพ แสดงให้เห็นว่าเขาสวมรองเท้า 2 ข้างตลอดเวลา 
เช่นนั้นแล้วรองเท้าข้างที่ 3 นี้ มาจากที่ใดกัน ? นี่คือเทคนิคการสื่อ

ข้อความของเขา!
การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพถือเป็นงานอย่างหนึ่งของ

ผู้น�าและถือเป็นแรงผลักดันส�าคัญทีดี่ต่อความส�าเรจ็ของผูน้�า ผูน้�าที่
เคยเผชิญกับงานได้อย่างคล่องแคล่วในระหว่างที่มีอาชีพผู้น�า ได้
เรยีนรูบ้ทเรยีน กลเมด็เทคนคิการสือ่ข้อความ การบรหิารความขัดแย้ง
และความเป็นจริงในทางธุรกิจ

25. รับมือกับผลสะท้อน 360 องศา “ถ้าผลสะท้อนเป็นเรื่อง
ยาก ทางเลอืกกลบัจะแย่กว่าอกี” การประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบ
ดัง้เดมิส่วนใหญ่จะเสยีเวลามาก แต่การสะท้อนกลบัแบบ 360 องศา 
เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าเชื่อถือมากกว่า เพราะสามารถจับต้องผลกระ
ทบด้านภาวะผู้น�าได้และความมีประสิทธิภาพของภาวะผู้น�าจาก
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสมาชิกทีมงานและหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างจุใจทีเดียว    

การประเมินผลแบบ 360 องศานี้ เมื่อน�าไปประยุกต์ใช้ด้วย 
“ความศรทัธาทีดี่” สจุรติซือ่ตรงและอ่อนน้อมแล้ว จะส่งผลดอีย่างไม่
น่าสงสัย 

ผลสะท้อนจากการประเมินนี้จึงนับว่าส�าคัญต่อภาวะความ
เป็นผู้น�า ผู้น�าที่รู ้จักปรับปรุงตัวโดยน�าข้อมูลที่สะท้อนมาทบทวน
ผลลัพธ์กับเพื่อนร่วมงานอย่างกล้าหาญ เปิดใจแล้ว จะช่วยกระตุ้น
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม

26. ฉายเดี่ยว ผู้น�าปฏิบัติงานแล้วเสร็จได้ก็ด้วยการผ่านผู้
อื่น คนที่ไม่มลีูกน้องหาใช่ผูน้�าไม่ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าประทับใจ
ก็จะเป็นเรื่องความเป็นอัจฉริยะและทักษะ ผู้น�าจะเป็นอะไรที่เกี่ยว
กบั “เรา” ขององค์กร รวมทัง้การประสานพลงัจากผูอ้ืน่ แต่หวัใจส�าคญั
ที่พบจากการส�ารวจก็คือ จะเกี่ยวกับ “ฉัน” ด้วย นี่ไม่ได้หมายถึง 
ความเป็นอิสระที่พาให้ผู้น�าออกห่างและแปลกแยกแต่อย่างใด แต่
ปัจเจกชนใดที่ต้องยืนหลังพิงฝาเพื่อประเมินวัตถุประสงค์ของชีวิต
และล�าดับความส�าคัญของชีวิต จะได้รบัประสบการณ์จากการเรียนรู้
ทีส่�าคัญทเีดียว จงึนบัเป็นโอกาสของการพฒันาวิสยัทศัน์ส่วนตวัของ
อนาคต และแสวงหาเส้นทางผู้น�าที่เป็นแบบเฉพาะของตน

27. ตะเพิดคนผลงานดี คนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม มี
ประสบการณ์และทกัษะดเีด่น ก�าลงัสร้างความแตกแยกอย่างส�าคญั
ต่อพนักงานระดับล่าง แต่ทว่าพนักงานคนนี้ เดี๋ยวนี้ก�าลังแสดง
พฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อองค์กรและก�าลังท�าลายล้างวัฒนธรรม
องค์กร นี่ถือเป็นความท้าทายที่แสนยุ่งยากและไม่น่าอภิรมย์เลย นี่
คืองานที่ต้องปฏิบัติตอบด้วยความเที่ยงธรรม ด้วยความนับถือ
ศกัดิศ์ร ีแต่ก็ถอืเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไดเ้ดด็ขาด ประสบการณ์
ระยะสั้นอาจเป็นเรื่องล�าบากสักหน่อย แต่ในระยะยาวแล้วกลับจะ
ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพแก่วัตถุประสงค์ขององค์กรและผนึก
ความมั่นใจแก่องค์กรเพื่อสามารถเผชิญกับความขัดแย้งในอนาคต

   

ต่อฉบับหน้าอ่าน


