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สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า

“ผู้นำ�”

จบ
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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

41.

คุณอาจต้องใช้เวลา 30 ปีในการสร้างชือ่ เสียง แต่ค�ำตัด
สินแย่ๆ แค่ 30 วินาทีก็อาจท�ำให้พ่ายแพ้เช่นกัน ข้อนี้
เป็นการยืนยันแล้วว่า คนทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำเหนือคนนัน้ นอกจากจะต้องมี
ฝีมือ มีความรู้ความช�ำนาญระดับหนึ่งแล้ว ภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ
เป็นสิ่งที่มาจากการสะสม สั่งสมเหมือนการสร้างบารมีให้ผู้คนได้
ชื่นชม และยอมรับ ในประวัติศาสตร์การบริหารของผู้น�ำหลายๆ คน
ที่ต้องเสียผู้เสียคนไปกับความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการ หรือรู้ทั้งรู้ว่า
ไม่ชอบธรรม แต่ก็ละเมิดจนถูกตัดสินว่าผิด และก็ไม่อาจอธิบายหรือ
แก้ตวั ได้ สิง่ นีค้ อื อุทาหรณ์ทผี่ นู้ ำ� พึงควรระวัง เพราะเมือ่ ผูน้ ำ� ถูกตัดสิน
ว่าผิดเมื่อไร มันจะกระทบต่อองค์กรทันที
42. ลูกค้าจับตามองอยู่ ปัจจุบันข่าวสารบ้านเมืองไม่ว่าจะ
ของต่างประเทศหรือในประเทศ ข่าวสารไปไกลเพียงชัว่ วินาทีเดียว
เท่านัน้ หากเป็นสมัยเมือ่ 20-30 ปีทแี่ ล้ว ข่าวสารกว่าจะแพร่กระจาย
อาจต้องอาศัยเวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ แต่ปจั จุบนั หาใช่เช่นนัน้
อีกต่อไปไม่ เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์หรือการบริการขององค์กรใด
ที่ท�ำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเสียประโยชน์ ล้วนเป็นที่จับตาของลูกค้า
ทั้งสิ้น ซึ่งหมายรวมถึงวิธีการท�ำงาน วิธีการบริหาร จึงควรโปร่งใส
มีความเป็นมืออาชีพ ผู้น�ำจะต้องใส่ใจ และมีส�ำนึกแห่งการบริการ
และสารัตถประโยชน์ต่อลูกค้าอยู่เสมอ ผู้น�ำจะต้องรู้ทัน และมีความ
รู้สึกไวต่อเรื่องเหล่านี้ให้มาก ผู้น�ำจะต้องบริหารทีมงานให้อยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน ภาษาเดียวกัน ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง
43. กลวิธีที่คุณท�ำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจบอกได้ถึงวิธีที่คุณ
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ก�ำลังจะท�ำเรื่องอื่นๆ ต่อไป ทุกๆ การกระท�ำมีความหมาย การที่
คนใดปฏิบตั งิ านจนส�ำเร็จลุลว่ ง และมีผลงาน ย่อมแสดงถึงความแน่ใจ
และมั่นใจส่วนหนึ่งว่า วิธีการที่ท�ำ กลยุทธที่ใช้ ย่อมเป็นแนวทางที่
น่าจะไว้วางใจได้ และได้ผล ดังนัน้ ก็นา่ จะเป็นแนวทางส�ำหรับการจะท�ำ
เรื่องอื่น ๆ ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี อย่าได้ติดยึดอยู่กับ “วิธีการเดิมๆ”
หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หรือโจทย์การท�ำงานเปลี่ยนแปลง
ก็ อ าจต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธเพื่ อ ให้ ส อดรั บ และทั น ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงด้วย
44. การมองโลกในแง่ดีเกินไป มันไม่ง่าย เพราะมันยาก
ปัจจุบันเรามักจะได้ยินค�ำว่า “โลกสวย” ฟังดูเหมือนกับจะสะท้อน
อะไรบางอย่างกับคนทีม่ องทุกสิง่ ทุกอย่างไปในแง่ดี บริสทุ ธิ์ หรือเป็น
แง่บวกไปหมด ในแง่มุมนี้ ก็มิได้หมายความให้ละเลิกการมองบวก
แต่หมายความว่าให้มองสิ่งที่เป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่ง อันนี้จะ
ช่วยการมองโลกที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล มากกว่าที่จะเทน�้ำหนักไป
มุมใดมุมหนึ่งจนเกินไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงาน
45. มนุษย์ต้องการได้แรงบันดาลใจเพื่อค้นหาวิสัยทัศน์
นี่แหละคืองานของคุณที่จะมอบสิ่งนี้ให้แก่พวกเขา ภาระของผู้น�ำ
นอกจากจะน�ำเรื่องงานแล้ว สิ่งส�ำคัญต้องน�ำเรื่องความคิดด้วย
น�ำด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เขา เพื่อน�ำทางหรือปูแนวทางให้
เขาไปคิดต่อ ค้นหาวิสัยทัศน์ และหากลยุทธ กลวิธีต่างๆ ที่จะปั้นให้
สิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปธรรม การ “ปลุก” และ “ปลูก” แรงบันดาลใจ
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เมือ่ ใดทีเ่ ราปลุกหรือปลูกแรงบันดาลใจให้เกิด
ขึ้น งอกงามแล้ว ปริมาณของงาน คุณภาพของงานก็จะค่อยๆ ก่อตัว
รังสรรค์ขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจทีเดียว
46. ทุกวิสัยทัศน์ล้วนมาจากสิ่งที่เรียกว่า “สติเฟื่อง” เคย
สนทนากับผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่นถึงที่มาของวิสัยทัศน์ เขาเขียน
อักษรคันจิที่แปลว่า “ฝัน” เขาบอกว่าทุกวิสัยทัศน์มาจาก “ความฝัน”
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หรือจะเรียกว่า “ความเพ้อฝัน” ก็ได้ สุดแท้แต่จะเรียก แต่ความ
ฝันเฟือ่ งนีห้ ากผูฝ้ นั มีความจริงจังทีจ่ ะ “สานฝัน” แล้ว ฝันก็จะกลายเป็น
รูปธรรมได้ภายใต้การแชร์ฝันให้ทีมงานได้ร่วมกัน “ถักทอฝัน” แล้ว
ความส�ำเร็จก็จะเกิดขึน้ ในไม่ชา้ เฉกเช่นเดียวกับประดิษฐกรรมต่างๆ
บนโลก ล้วนเกิดจากความฝันเฟื่อง จากคนสติเฟื่อง แต่ที่สุดก็เอื้อ
อ�ำนวยการคุณปู การแก่ชาวโลก เขากล่าวสรุปว่า ความฝัน จึงเป็นจุด
เริ่มต้นของวิสัยทัศน์ แต่ความส�ำเร็จเกิดจากการลงมือท�ำ
47. เป้าหมายของงานคือการช่วยเหลือคน รางวัลที่ได้มัน
เป็นเพียงผลพลอยได้ นี่อาจถือเป็นความคิดแบบจิตสาธารณะ คือ
มุง่ มาดปรารถนาจะให้งานส่งผลประโยชน์ตอ่ ผูค้ น ต่อลูกค้า ให้ได้รบั
แต่สงิ่ ดีๆ เป็นการอนุเคราะห์ไม่วา่ จะในระดับใดก็ดี แต่สงิ่ นีค้ อื การส่ง
สิ่งที่ดีที่สุดลงในเนื้องาน ลองคิดดูหากผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่มี
คุณภาพ ผลเสียย่อมตกแก่ผู้ใช้ อาจได้รับอันตรายหรือผลเสียโดย
ไม่รู้ตัว ส่วนรางวัลก็เป็นผลพลอยได้จากการท�ำงาน หากมีแนวคิด
ลักษณะนี้ ถือได้เลยว่า การงานคือครู เป็นครูสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบได้อย่างดี
48. จ�ำไว้ว่า เรื่องที่ถูกก�ำหนดอยู่ในแผนงาน เป็นเรื่องที่
ส�ำเร็จ ผูน้ ำ� พึงระลึกอยูต่ ลอดว่าเมือ่ ใดก็ตามทีไ่ ด้วางแผนงานออกมา
แล้ว ก็จะต้องทุ่มเทสรรพก�ำลัง สรรพความคิด เพื่อให้สิ่งที่เขียนไว้ใน
กระดาษปัน้ ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ ประหนึง่ ว่าแผนงานทีเ่ ขียนออกมา
ส�ำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นขั้นตอนการวางแผนงานก็ต้องวางแผนให้
รอบคอบ ท�ำได้ ปฏิบัติได้ เป็นจริง วัดได้ จับต้องได้ แต่ก็มิได้
หมายความว่าตายตัวจนแก้ไขไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงนั้น เมื่อ
มีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลง ก็ควรรู้จักปรับแปลงเพื่อให้การปฏิบัติตาม
แผนงานออกมาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
49. รักษาค�ำมัน่ สัญญา ลูกค้าซือ้ สินค้าของเราไม่ใช่ซอื้ เพียง
เพราะสินค้าหรือบริการของเราเท่านัน้ แต่เขาซือ้ เพราะเรามีเครดิต
ดี ไว้ใจได้ เชือ่ ถือได้ตา่ งหาก ถ้าหากเราลองประเมินตัวเองเวลาเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ทีเ่ ป็นคู่แข่งกัน แม้คุณภาพ และราคาสินค้า
หรือบริการจะพอๆ กัน แต่เราก็จะเลือกซื้อสินค้าที่ไว้วางใจได้ เชื่อถือ
ได้ มีความสม�่ำเสมอในการเอาใจใส่ลูกค้า สิ่งเหล่านี้คือเครดิตอย่าง
หนึ่งที่ลูกค้าจะจดจ�ำ และอาจเป็นสินค้าที่เราจงรักภักดี เมื่อเราหัน
กลับมาพินิจพิเคราะห์ในท�ำนองเดียวกัน เราก็ควรต้องรักษาฐาน
ลูกค้าไว้ ผู้น�ำจะต้องไม่หยิ่งยะโสในความเป็นผู้น�ำเจ้าตลาด เพราะ
เมื่อใดที่เราเพลี่ยงพล�้ำ ก็จะเสียฐานลูกค้าไปบ้าง แต่หากมากๆ เข้า
ก็อาจจะสูญเสียผู้น�ำตลาดตลอดไป ตัวอย่างท�ำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
มากมายพอที่เราจะศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง และอีกหลายๆ แห่ง อย่าง
วลีที่ว่า “เสียส่วนแบ่งการตลาด”
50. “น�ำ” โดยไม่ตอ้ งมี “ต�ำแหน่ง” ข้อนีน้ า่ จะเป็นค�ำตอบรวมๆ
ของทุกสิ่งที่เรียกว่า “ผู้น�ำ” ผู้น�ำจึงมีภาระกิจที่ไม่ง่าย คนบางคนมี
ความคิดความอ่าน และฉายแววของความเป็นผู้น�ำ ด้วยการเสนอ

ความคิดต่างๆ ที่เฉียบคมพอที่ท�ำให้คนอื่นเห็นด้วย คล้อยตาม และ
คนลักษณะนีจ้ ะเกิดขึน้ อาจด้วยจังหวะ หรือสถานการณ์ใดก็ได้ทสี่ ร้าง
ความโดดเด่นขึน้ มา เพราะฉะนัน้ การน�ำโดยต้องมีตำ� แหน่งหัวโขนใน
ยุ ค นี้ อ าจจะไม่ เ พี ย งพอเสี ย แล้ ว เพราะผู ้ น� ำ ที่ ฉ ายแววโดยไม่ มี
ต�ำแหน่งหัวโขนเลยนัน้ ในอนาคตเขาคนนีอ้ าจเป็น Star เป็นทรัพยากร
ที่เป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญขององค์กร
สรุป

มีผู้กล่าวสรุปความเป็นผู้น�ำที่ดีไว้ว่า
Bad leaders lead to disaster = ผูน้ ำ� ทีเ่ ลวน�ำไปสูค่ วามวิบตั ิ
Be a decent leader and lead for happiness and success
= ครองตัวเป็นผู้น�ำที่น่านับถือเพื่อน�ำพาสู่ความสุขและความส�ำเร็จ
ในงาน
Good leader always being modest = ผูน้ ำ� ทีด่ จี ะอ่อนน้อม
ถ่อมตนเสมอ
Do right job, right now = ผู ้ น� ำ ปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ ง
ถูกปัจจุบันขณะ
The art of power = มีศิลปะในการใช้อ�ำนาจ
Less but stick in people’s hearts = นั่งในหัวใจคน
Behave yourself = มีความประพฤติดี
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ศิลปินผูย้ งิ่ ใหญ่ทสี่ ร้างคุณปุ การ
แก่ประเทศไทยได้กล่าวโอวาทแก่ลูกศิษย์ และมีประโยคทองที่เป็น
ข้อคิดแก่ชนรุน่ หลังว่า “ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่ง ผมเชือ่ ว่าเรายังต้อง
เรียนรู้อยู่เสมอ” ฉะนั้น ผู้น�ำไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดจะต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
แบบอย่างของผู้น�ำรุ่นหลังที่จะต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล
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