Leadership Q-NEWS:
“What got you here..Won’t get you there” หนทางในอดีตอาจไมใชเสนทางไปสูจดุ มุงหมาย
ของอนาคต คําพูดนี้ ฟงอยางผิวเผิน อาจไมมีความหมายระบุชัดเจนหรือใหขอคิดอะไรมากนักใช
ไหมครับ
เราลองมาดูอีกประโยคหนึง่ ดีไหมครับ “How Successful People Even Become More
Successful” ผูที่ประสบความสําเร็จมาแลวจะสามารถประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึ้นไดอยางไร
เริ่มสนใจแลวใชไหมครับ ลองมาคุยถึงมุมมองและแนวคิด
ในเรื่องภาวะผูน ําของ Dr. Marshall Goldsmith กันตอนะครับ
คําคมหรือประโยคที่คุณไดอานตอนตนนัน้ เปนผลงานของ
To all successful leaders who
want to “take it to the next
Dr. Marshall Goldsmith ซึง่ ไดถูกขนานนามวาเปนผูนาํ
level” and get even better…
และนักคิดหนึง่ ในหาสิบคนที่มีผลงานในการพัฒนาผูนาํ โดย
สมาคมผูจัดการแหงประเทศสหรัฐอเมริกาแปดปซอน นาทึ่งใชไหมครับ นอกจากนี้ Dr. Goldsmith
ยังถูกยกยองโดยหนังสือพิมพ The Wall Street Journal วาเปนหนึง่ ในสิบผูที่ใหความรูและ
แนวทางการพัฒนาแกผบู ริหารระดับสูงดวย เขาไดรับคําชมอีกมากมายจากนิตยสารตางๆ เชน
จากนิตยสาร Forbes เปนตน Dr. Goldsmith มีผลงานการเขียนหนังสือรวมอีกสิบแปดเลมซึ่ง
ไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จอยางมากมายทั่วโลก
ผมขอกลาวถึงแนวคิดของ Dr. Goldsmith ที่วา “You are here.” หรือแปลเปนภาษาไทยวา “คุณ
อยูตรงนี”้ ถาเราอยูในหางสรรพสินคา ก็เปรียบเหมือนขณะที่เรากําลังยืนอยูขางหนาแผนผังของ
หาง ปกติบนแผนผังจะมีสญ
ั ลักษณหรือตัวหนังสือเขียนแสดงวาเราอยูตรงนี้ วัตถุประสงคของ
สัญลักษณนนั้ ก็คือไมใหเราหลงทิศนัน่ เองใชไหมครับ และก็เพื่อใหเราคุนกับสถานทีห่ รือตําแหนง
ของเราบนแผนที่ เชื่อไหมครับวาบางคนมี Sense ในทิศทางดีมากๆ ไปไหนก็ไมเคยจะหลงทาง
หรือหลงทิศเลย ในทางกลับกัน ก็มีบางคนเชนเดียวกันซึง่ มักจะหลงทางหรือหลงทิศอยูเปนประจํา
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จากการอุปมาอุปไมยนี้ ทําใหผมนึกถึงผูนาํ ซึ่งลืมวาตนอยูในตําแหนงใดและมีอิทธิพลกับคนรอบ
ขางอยางไร ผมขอยกตัวอยางของคุณพิทกั ษ (นามสมมุติ) เพื่อใหเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ
คุณพิทักษ (นามสมมุต)ิ เปนผูบริหารในบริษัทแหงหนึ่ง
เขาประสบความสําเร็จมาดวยความสามารถและความขยัน
อดทนของตน ซึ่งเขาไดเริ่มเขาทํางานตัง้ แตตําแหนงเล็กๆใน
บริษัทและไดพัฒนาตนเองจนถึงตําแหนงสูงสุดในบริษทั ดวยความสามารถและประสบการณ
ดังนัน้ จึงไมมงี านสวนใดของบริษัทซึ่งเขาไมรูจักหรือไดสัมผัส
โดยตรง เขามีบุคลิกภาพที่กระตือรือรน มีพลังเหลือเฟอในทุกๆ
สิ่งทีท่ ํา หรือทีเ่ รามักเรียกกันยอๆวาเปนคนไฮเปอรฯ เขาชอบที่จะลงพืน้ ที่ดว ยตนเองเปนประจํา
และอดไมไดที่จะเสนอคําแนะนําอะไรตอมิอะไรมากมายใหกับพนักงานของตนอยูเสมอ ซึ่งใน
ความคิดของเขา เขาเพียงหวังดีและคิดวาเปนคําแนะนําหรือการใหมุมมองที่แตกตางเพื่อให
พนักงานนําไปคิด และไปลองเปรียบเทียบดูเทานั้น แตทวาคุณพิทกั ษอยูในตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง โดยที่คุณพิทักษไมรูตัว พนักงานของเขารอนรนและเขาใจวาเปนคําสั่งใหแกงานแลวรีบ
แกงานกันทันที เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้บอ ยๆ โดยที่ไมมีใครกลาบอกคุณพิทักษ ความมัน่ ใจและ
ความกลาของพนักงานในการตัดสินใจก็นอ ยลง เพราะพวกเขามักจะไดรับคําแนะนําไปในทิศทาง
ที่ตางจากสิง่ ทีท่ ําอยูเ สมอ
ครับ เรื่องนี้เปนตัวอยางสัน้ ๆ ของผลกระทบของพฤติกรรมผูนําตอผูใตบังคับบัญชา การที่เขามี
ตําแหนงสูงและลืมไปวาทุกคําพูดของเขามีผลกระทบตอความมัน่ ใจและการตัดสินใจของพนักงาน
ของเขา ทําใหพนักงานของเขาขาดความมั่นใจไมกลาตัดสินใจ คุณพิทักษเพียงแตอยากใกลชิด
และอยากแบงปนประสบการณใหกับพนักงานของเขา แตเพราะความสามารถของเขาที่ทกุ คน
ยอมรับ พรอมตําแหนงอันสูงสงของเขาในบริษัท พนักงานของเขากลับมองตางไปวาเขากําลังใช
การบริหารจัดการแบบลงรายละเอียดปลีกยอย (micromanaging) และบางคนก็เขาใจวาเปนการ
จับตาดูการทํางานของพนักงานอยางใกลชดิ เพื่อจับผิด คุณพิทักษอาจนึกไมถงึ วาสิ่งที่เขาเคย
ปฏิบัติมาและประสบความสําเร็จนัน้ อาจไมเหมาะสมแลวในบริบททีแ่ ตกตางไป
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Dr. Marshall Goldsmith ไดพูดถึงหลุมพรางอีกหลายอยางที่ผนู ําควรทราบ และใหขอคิดวา “In
which we learn how our previous success often prevents us from achieving more
success.”

ผมหวังเปนอยางยิง่ วา Newsletter ฉบับแรกฉบับนี้คงเปนประโยชนไมมากก็นอยสําหรับผูอานนะ
ครับ AcComm & Image ยินดีรับใช พรอมกันนี้ผมขอขอบคุณทานผูอ านที่ไดสละเวลาอานและ
ติดตามผลงานของ AcComm & Image นะครับ
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