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ที่ผู้นำ�ต้องทำ�
ก่อนเกษียณ

จบ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

หมวดที่ 4

28. ท�ำงานเหมือนผู้น�ำที่จะเป็นผู้น�ำ การจะอยู่ในต�ำแหน่ง
ผูน้ ำ� ไม่จำ� เป็นเสมอไปทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ วั เหมือนผูน้ ำ� ภาวะความเป็น
ผู้น�ำ คือ การมีความรับผิดชอบในการสร้าง หรือให้เกิดความส�ำเร็จ
ในงานด้วยฝีมอื ผูอ้ นื่ ผูน้ ำ� จึงต้องเป็นผูน้ ำ� ทีม่ โี ครงการในตัวเอง มีการ
ประพฤติวางตัว แม้กระทั่งวิธีการสนทนาเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นผู้น�ำ
เรียบร้อยแล้ว
ภาวะความเป็นผู้น�ำจึงต้องมีความมั่นใจ ประหนึ่งเป็นเส้น
เชือกที่เหนียวแน่นแข็งแรง พร้อมใช้ปีนขึ้นที่สูงเพื่อรับผิดชอบความ
เป็นผูน้ ำ� ประสบการณ์สำ� คัญในการพัฒนาภาวะความเป็นผูน้ �ำก็แค่
ท�ำในสิ่งที่ผู้น�ำท�ำเท่านั้น โดยที่ไม่ต้องรอรับการอนุมัติ หรือเลื่อนขั้น
เลื่อนต�ำแหน่งแต่อย่างใด
No. 187 July 2012
●

29. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง ภาวะความเป็นผู้น�ำ
ไม่ใช่อยู่แค่เพียงให้ความร่วมมือและประสานงานเท่านั้น แต่ภาวะ
ผู้น�ำยังต้องแข่งขันมุ่งสู่ความล�้ำเลิศและความก้าวหน้า ท่ามกลาง
การแข่งขันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ในบางจังหวะของอาชีพผู้น�ำ ผู้น�ำ
จ�ำเป็นต้องปักหลักในสิ่งที่เขาเชื่อและที่ส�ำคัญก็คือ ต้องสร้างความ
แตกต่างที่โดดเด่นจากเพื่อนร่วมงานด้วยกันอีกด้วย
การพัฒนาให้ตัวเองมีตราสัญลักษณ์ที่น่าเชื่อถือจึงต้องใช้
เวลา เพื่อสร้างฐานการสอนงาน หรือบ่มเพาะอ�ำนาจซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่การเสนอภาพความเป็นตัวของตัวเอง นี่แหละคือ การ
รังสรรค์ภาวะความเป็นผู้น�ำอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นบุคลิกลักษณะที่
โดดเด่นแตกต่าง
30. ตอบปฏิเสธเพื่อพิทักษ์ชื่อเสียงตนเอง ชื่อเสียงเป็น
นามธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในระยะแรกๆ ของอาชีพจากการตอบรับ
ด้วยค�ำว่า “ได้ครับ/ค่ะ” แต่ทว่าเมือ่ มาถึงจุดๆ หนึง่ โอกาสถูกไขว่คว้า
มาจนปัจจุบันมีความเข้มแข็ง สามารถรุกก้าวไปยังพื้นที่ใหม่ๆ และ
พัฒนาทักษะที่ขยายมากขึ้น แต่ชื่อเสียงจะธ�ำรงรักษาไว้ได้หากผู้น�ำ
จะรู้จักกล่าวค�ำปฏิเสธ ผู้น�ำที่ฉลาดจะไม่รุกก้าวไปยังพื้นที่ที่เขาไม่
สามารถ “เก่งหรือเจ๋งกว่า” ผูน้ ำ� ต้องพร้อมทีจ่ ะกล่าวปฏิเสธต่อโอกาส
ทีส่ ามารถ “ท�ำลาย” ชือ่ เสียงของเขา ผูน้ ำ� รูว้ า่ ชือ่ เสียงเป็นดัง่ สินทรัพย์
อันมีค่า จึงต้องดูแลให้ดีไว้ ชั่วขณะเวลาที่ส�ำคัญในการสร้างความ
ก้าวหน้าในฐานะผูน้ ำ� ก็คอื ต้องรูจ้ กั กล่าวค�ำปฏิเสธต่อข้อเสนอทีด่ นู า่
สนใจแต่ที่จริงกลับผิวเผิน

หมวดที่ 5

31. เหลือบแลการเมือง องค์กรต่างๆ ไม่จำ� เป็นต้องตัดสินใจ
ตามหลักการและเหตุผล ซึ่งได้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ไว้แล้ว
เสมอไป เพราะยังมีเรื่อง “อื่น” อาทิ การเมืองภายใน พวกหวงงาน
และความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร
อิทธิพลทีม่ อี ยูภ่ ายในองค์กรจึงเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูเ่ หนือตรรกะทาง
ธุรกิจ ใครก็ตามที่อยากเป็นคนที่ “ถูกต้อง” จะไม่มีวันเป็นผู้น�ำจาก
ผลงานทีท่ ำ� ได้ เมือ่ ใดก็ตามทีผ่ นู้ ำ� สามารถใช้หลักปฏิบตั นิ ยิ ม (คือท�ำ

อย่างไรก็ได้ให้ได้ผลงาน) เพือ่ สร้างผลงงานมากกว่าทีจ่ ะมานัง่ ปัดฝุน่
แก้ไข หรือร่างข้อเสนอกลยุทธ์ตามหลักการ ก็จะท�ำให้กา้ วหน้าขึน้ ไป
อีกขั้นได้
สิ่งนี้อาจไม่ใช่ภาวะผู้น�ำที่เกิดจากการเล่นเกมการเมืองแต่
อย่างใด แต่ทว่าก�ำลังจะบอกว่า ควรจะตระหนักถึงความส�ำคัญของ
“ความเห็นพ้อง” และ “การประนีประนอม” ในการตัดสินใจขององค์กร
มากกว่า
32. ดูแลสุขภาพ ผูน้ ำ� ทีม่ แี รงอึด อดทนท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ่
เกีย่ วข้องกับก�ำหนดการต่างๆ ตัง้ แต่ทำ� งานแต่เช้าและเลิกงานดึกดืน่
อันที่จริงไม่ควรจะบันทึกเป็นสูตรว่า จ�ำนวนชั่วโมงที่ท�ำ = ความ
ส� ำ เร็ จ ของผู ้ น� ำ เพราะที่จริงต้องตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่า
ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนอยู่เหนือเวลาก็คือ ความต้องการก�ำลังสติ
ปัญญาและพละก�ำลังกาย
ผูน้ ำ� ทีฉ่ ลาดดูเหมือนจะเห็นพ้องต้องกันและเอาอย่างปัญญา
ญาณของวอเรน บัฟเฟท ที่ว่า “คุณมีแค่จิตกับกายเท่านั้นและแถม
ยังต้องอยู่คู่กับคุณตลอดชีวิต” เพราะฉะนั้นผู้น�ำที่ฉลาดจึงท�ำงาน
และมีวธิ กี ารดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพือ่ ความผาสุกของตน
รู้จักบริหารร่างกายและเอาใจใส่โภชนาอาหาร รู้จักหาความสุขใน
ชีวิต รู้จักวิธีผ่อนคลายและเติมพลังงานให้กับความเป็นผู้น�ำของตน

33. สีหน้าสีตา มีผู้กล่าวว่า องค์กรสามารถบริหารโดยไม่มี
เหตุ ผ ลก็ ไ ด้ แ ละพนั ก งานก็ อ าจมี ค วามประพฤติ เ หลวไหล นี่ คื อ
สัจธรรมและความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และล�ำดับชั้นบังคับบัญชาในองค์กร
ความน่าเชือ่ ถือของภาวะความเป็นผูน้ ำ� ก็คอื อย่าวางท่าทาง
โอ้อวด ผู้น�ำที่แท้จริงจะมีความมั่นใจที่จะหัวเราะในเรื่องที่ตลกและ
เรือ่ งเหลือเชือ่ ไร้เหตุผลได้ แน่นอนว่าใครก็ตามทีไ่ ม่รจู้ กั วิธกี ารหัวเราะ
ไม่รวู้ า่ จะหัวเราะอย่างไรและ/หรือหัวเราะเยาะผูอ้ นื่ แล้ว นัน่ แหละจะ
สูญเสียความน่าเชื่อถือ
ผูน้ ำ� ควรรูจ้ กั หัดควบคุมวิธกี ารแสดงอารมณ์เหล่านี้ เช่น เรือ่ ง
ขบขัน หรือเรื่องที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการหัวเราะเยาะ หรือกล่าว
ในเชิงเสียดสี เยาะเย้ย ถากถาม เหล่านี้อาจเป็นหอกดาบที่หวนกลับ
มาทิ่มแทงภายหลังได้
ผูน้ ำ� ควรเรียนรูว้ า้ เมือ่ ใดควรวางสีหน้าให้เรียบเฉย จะเป็นบท
เรียนส�ำคัญในด้านเชาว์ไว ไหวพริบและที่ส�ำคัญยังเป็นมารยาท
ประเภทหนึ่งในเชิงการทูตอีกด้วย

สรุป

อาจกล่าวได้ว่า แท้จริงผู้น�ำไม่เคย “เกษียณ” จริงๆ แต่เมื่อมี
เงื่อนเวลามาก�ำกับ ผู้น�ำก็จ�ำต้องพ้นจากสถานะผู้น�ำอย่างเป็น
ทางการ เพื่อไปหาความท้าทายชีวิตอื่นๆ หลังจากนี้ อย่างเช่น อาจ
ท�ำงานอิสระ งานอาสาสมัคร กิจกรรมการกุศล การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนท้องถิ่นและ/หรือกิจกรรมการเมือง ใช้เวลากับครอบครัว ญาติ
สนิทมิตรสหาย หรือเสาะแสวงหาสิง่ ทีต่ นเองสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น
ผู้น�ำที่ได้ “เกษียณ” จะสามารถ
มองย้อนไปดูอดีตความเป็นผู้น�ำของตนได้อย่างภาคภูมิใจ
และทีจ่ ริงอาจค้นพบว่ายังมีมากกว่า 33 สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำส�ำหรับความเป็น
ผู้น�ำเสียด้วยซ�้ำ TPA
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