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41. คณุอาจต้องใช้เวลา 30 ปีในการสร้างชือ่เสยีง แต่ค�าตดั

สินแย่ๆ แค่ 30 วินาทีก็อาจท�าให้พ่ายแพ้เช่นกัน ข้อนี้

เป็นการยนืยนัแล้วว่า คนทีจ่ะเป็นผูน้�าเหนอืคนนัน้ นอกจากจะต้องมี

ฝีมือ มีความรู้ความช�านาญระดับหนึ่งแล้ว ภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ 

เป็นสิ่งที่มาจากการสะสม สั่งสมเหมือนการสร้างบารมีให้ผู้คนได้

ชื่นชม และยอมรับ ในประวัติศาสตร์การบริหารของผู้น�าหลายๆ คน

ที่ต้องเสียผู้เสียคนไปกับความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการ หรือรู้ทั้งรู้ว่า

ไม่ชอบธรรม แต่ก็ละเมิดจนถูกตัดสินว่าผิด และก็ไม่อาจอธิบายหรือ

แก้ตวัได้ สิง่นีค้อื อทุาหรณ์ทีผู่น้�าพงึควรระวงั เพราะเมือ่ผูน้�าถกูตดัสนิ

ว่าผิดเมื่อไร มันจะกระทบต่อองค์กรทันที 

42. ลูกค้าจับตามองอยู่ ปัจจุบันข่าวสารบ้านเมืองไม่ว่าจะ

ของต่างประเทศหรอืในประเทศ ข่าวสารไปไกลเพยีงชัว่วนิาทีเดียว

เท่าน้ัน หากเป็นสมยัเมือ่ 20-30 ปีทีแ่ล้ว ข่าวสารกว่าจะแพร่กระจาย 

อาจต้องอาศยัเวลาหลายวนัหรอืเป็นสปัดาห์ แต่ปัจจบุนัหาใช่เช่นนัน้

อีกต่อไปไม่ เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์หรือการบริการขององค์กรใด 

ที่ท�าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเสียประโยชน์ ล้วนเป็นที่จับตาของลูกค้า

ทั้งสิ้น ซึ่งหมายรวมถึงวิธีการท�างาน วิธีการบริหาร จึงควรโปร่งใส   

มีความเป็นมืออาชีพ ผู้น�าจะต้องใส่ใจ และมีส�านึกแห่งการบริการ 

และสารัตถประโยชน์ต่อลูกค้าอยู่เสมอ ผู้น�าจะต้องรู้ทัน และมีความ

รู้สึกไวต่อเรื่องเหล่านี้ให้มาก ผู้น�าจะต้องบริหารทีมงานให้อยู่ใน

ทิศทางเดียวกัน ภาษาเดียวกัน ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง

43. กลวิธีที่คุณท�าอะไรสักอย่างหนึ่งอาจบอกได้ถึงวิธีที่คุณ

ก�าลังจะท�าเรื่องอื่นๆ ต่อไป ทุกๆ การกระท�ามีความหมาย การที่ 

คนใดปฏบิติังานจนส�าเรจ็ลุล่วง และมผีลงาน ย่อมแสดงถึงความแน่ใจ 

และมั่นใจส่วนหนึ่งว่า วิธีการที่ท�า กลยุทธที่ใช้ ย่อมเป็นแนวทางที่ 

น่าจะไว้วางใจได้ และได้ผล ดงันัน้กน่็าจะเป็นแนวทางส�าหรบัการจะท�า

เรื่องอื่น ๆ ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี อย่าได้ติดยึดอยู่กับ “วิธีการเดิมๆ” 

หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หรือโจทย์การท�างานเปลี่ยนแปลง   

ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อให้สอดรับ และทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงด้วย  

44. การมองโลกในแง่ดีเกินไป มันไม่ง่าย เพราะมันยาก 

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินค�าว่า “โลกสวย” ฟังดูเหมือนกับจะสะท้อน

อะไรบางอย่างกบัคนทีม่องทกุสิง่ทกุอย่างไปในแง่ด ีบรสิทุธิ ์หรอืเป็น

แง่บวกไปหมด ในแง่มุมนี้ ก็มิได้หมายความให้ละเลิกการมองบวก 

แต่หมายความว่าให้มองส่ิงที่เป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่ง อันนี้จะ

ช่วยการมองโลกที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล มากกว่าที่จะเทน�้าหนักไป

มุมใดมุมหนึ่งจนเกินไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงาน

45. มนุษย์ต้องการได้แรงบันดาลใจเพื่อค้นหาวิสัยทัศน์  

นี่แหละคืองานของคุณที่จะมอบสิ่งนี้ให้แก่พวกเขา ภาระของผู้น�า

นอกจากจะน�าเรื่องงานแล้ว ส่ิงส�าคัญต้องน�าเรื่องความคิดด้วย  

น�าด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เขา  เพื่อน�าทางหรือปูแนวทางให้

เขาไปคิดต่อ ค้นหาวิสัยทัศน์ และหากลยุทธ กลวิธีต่างๆ ที่จะปั้นให้

สิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปธรรม การ “ปลุก” และ “ปลูก” แรงบันดาลใจ

จงึเป็นเรือ่งส�าคญัมาก เมือ่ใดทีเ่ราปลกุหรอืปลกูแรงบนัดาลใจให้เกิด

ขึ้น งอกงามแล้ว ปริมาณของงาน คุณภาพของงานก็จะค่อยๆ ก่อตัว

รังสรรค์ขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจทีเดียว

46. ทุกวิสัยทัศน์ล้วนมาจากสิ่งที่เรียกว่า “สติเฟื่อง” เคย

สนทนากับผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่นถึงที่มาของวิสัยทัศน์ เขาเขียน

อักษรคันจิที่แปลว่า “ฝัน” เขาบอกว่าทุกวิสัยทัศน์มาจาก “ความฝัน” 

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 

จบ

จากฉบับที่แล้วต่อ

“ผู้นำ�”
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หรือจะเรียกว่า “ความเพ้อฝัน” ก็ได้ สุดแท้แต่จะเรียก แต่ความ 

ฝันเฟ่ืองนีห้ากผูฝั้นมคีวามจรงิจงัทีจ่ะ “สานฝัน” แล้ว ฝันกจ็ะกลายเป็น

รูปธรรมได้ภายใต้การแชร์ฝันให้ทีมงานได้ร่วมกัน “ถักทอฝัน” แล้ว 

ความส�าเร็จกจ็ะเกดิขึน้ในไม่ช้า เฉกเช่นเดยีวกบัประดษิฐกรรมต่างๆ 

บนโลก ล้วนเกิดจากความฝันเฟื่อง จากคนสติเฟื่อง แต่ที่สุดก็เอ้ือ

อ�านวยการคณุปูการแก่ชาวโลก เขากล่าวสรปุว่า ความฝัน จงึเป็นจดุ

เริ่มต้นของวิสัยทัศน์ แต่ความส�าเร็จเกิดจากการลงมือท�า

47. เป้าหมายของงานคือการช่วยเหลือคน รางวัลที่ได้มัน

เป็นเพียงผลพลอยได้ นี่อาจถือเป็นความคิดแบบจิตสาธารณะ คือ

มุ่งมาดปรารถนาจะให้งานส่งผลประโยชน์ต่อผู้คน ต่อลูกค้า ให้ได้รบั

แต่สิง่ดีๆ  เป็นการอนเุคราะห์ไม่ว่าจะในระดบัใดกด็ ีแต่สิง่นีคื้อการส่ง

ส่ิงที่ดีที่สุดลงในเนื้องาน ลองคิดดูหากผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่มี

คุณภาพ ผลเสียย่อมตกแก่ผู้ใช้ อาจได้รับอันตรายหรือผลเสียโดย 

ไม่รู้ตัว ส่วนรางวัลก็เป็นผลพลอยได้จากการท�างาน หากมีแนวคิด

ลักษณะนี้ ถือได้เลยว่า การงานคือครู เป็นครูสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบได้อย่างดี 

48. จ�าไว้ว่า เร่ืองที่ถูกก�าหนดอยู่ในแผนงาน เป็นเรื่องที่

ส�าเรจ็ ผูน้�าพงึระลกึอยู่ตลอดว่าเมือ่ใดก็ตามทีไ่ด้วางแผนงานออกมา

แล้ว ก็จะต้องทุ่มเทสรรพก�าลัง สรรพความคิด เพื่อให้สิ่งที่เขียนไว้ใน

กระดาษป้ันออกมาเป็นรปูธรรมให้ได้ ประหนึง่ว่าแผนงานทีเ่ขยีนออกมา

ส�าเร็จแล้ว เพราะฉะน้ันขั้นตอนการวางแผนงานก็ต้องวางแผนให้

รอบคอบ ท�าได้ ปฏิบัติได้ เป็นจริง วัดได้ จับต้องได้ แต่ก็มิได้

หมายความว่าตายตัวจนแก้ไขไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงนั้น เมื่อ

มีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลง ก็ควรรู้จักปรับแปลงเพื่อให้การปฏิบัติตาม

แผนงานออกมาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

49. รกัษาค�ามัน่สัญญา ลูกค้าซ้ือสินค้าของเราไม่ใช่ซือ้เพยีง

เพราะสนิค้าหรอืบรกิารของเราเท่านัน้ แต่เขาซ้ือเพราะเรามเีครดิต

ดี ไว้ใจได้ เชือ่ถอืได้ต่างหาก ถ้าหากเราลองประเมนิตวัเองเวลาเลอืก

ซื้อสนิค้าหรือบริการใดๆ ทีเ่ป็นคู่แขง่กนั แมคุ้ณภาพ และราคาสินค้า

หรือบริการจะพอๆ กัน แต่เราก็จะเลือกซื้อสินค้าที่ไว้วางใจได้ เชื่อถือ

ได้ มีความสม�่าเสมอในการเอาใจใส่ลูกค้า สิ่งเหล่านี้คือเครดิตอย่าง

หนึ่งที่ลูกค้าจะจดจ�า และอาจเป็นสินค้าที่เราจงรักภักดี  เมื่อเราหัน

กลับมาพินิจพิเคราะห์ในท�านองเดียวกัน เราก็ควรต้องรักษาฐาน

ลูกค้าไว้ ผู้น�าจะต้องไม่หย่ิงยะโสในความเป็นผู้น�าเจ้าตลาด เพราะ

เมื่อใดที่เราเพลี่ยงพล�้า ก็จะเสียฐานลูกค้าไปบ้าง แต่หากมากๆ เข้า 

ก็อาจจะสูญเสียผู้น�าตลาดตลอดไป ตัวอย่างท�านองนี้เกิดขึ้นมาแล้ว

มากมายพอที่เราจะศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง และอีกหลายๆ แห่ง อย่าง

วลีที่ว่า “เสียส่วนแบ่งการตลาด” 

50. “น�า” โดยไม่ต้องม ี“ต�าแหน่ง” ข้อนีน่้าจะเป็นค�าตอบรวมๆ 

ของทุกสิ่งท่ีเรียกว่า “ผู้น�า”  ผู้น�าจึงมีภาระกิจที่ไม่ง่าย คนบางคนมี

ความคิดความอ่าน และฉายแววของความเป็นผู้น�า ด้วยการเสนอ

ความคิดต่างๆ ที่เฉียบคมพอที่ท�าให้คนอื่นเห็นด้วย คล้อยตาม และ

คนลกัษณะนีจ้ะเกดิขึน้อาจด้วยจงัหวะ หรอืสถานการณ์ใดกไ็ด้ทีส่ร้าง

ความโดดเด่นขึน้มา  เพราะฉะนัน้การน�าโดยต้องมตี�าแหน่งหวัโขนใน

ยุคนี้อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว เพราะผู้น�าที่ฉายแววโดยไม่มี

ต�าแหน่งหวัโขนเลยนัน้ ในอนาคตเขาคนนีอ้าจเป็น Star เป็นทรพัยากร

ที่เป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญขององค์กร

สรุป

มีผู้กล่าวสรุปความเป็นผู้น�าที่ดีไว้ว่า 

Bad leaders lead to disaster = ผูน้�าทีเ่ลวน�าไปสูค่วามวบิตัิ

Be a decent leader and lead for happiness and success 

= ครองตัวเป็นผู้น�าที่น่านับถือเพื่อน�าพาสู่ความสุขและความส�าเร็จ

ในงาน

Good leader always being modest = ผูน้�าทีด่จีะอ่อนน้อม

ถ่อมตนเสมอ

Do right job, right now = ผู ้น�าปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง  

ถูกปัจจุบันขณะ

The art of power = มีศิลปะในการใช้อ�านาจ

Less but stick in people’s hearts = นั่งในหัวใจคน

Behave yourself = มีความประพฤติดี

ศาสตราจารย์ ศลิป์ พรีะศร ีศิลปินผู้ย่ิงใหญ่ทีส่ร้างคณุปุการ

แก่ประเทศไทยได้กล่าวโอวาทแก่ลูกศิษย์ และมีประโยคทองที่เป็น

ข้อคดิแก่ชนรุน่หลงัว่า “ผมไม่เคยคดิว่าตวัเองเก่ง ผมเชือ่ว่าเรายงัต้อง

เรียนรู้อยู่เสมอ” ฉะนั้น ผู้น�าไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดจะต้องพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น

แบบอย่างของผู้น�ารุ่นหลังที่จะต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล

ต่อไป
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