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บทที่ 1 11 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำ�มีเป็นอันดับแรก
Leader’s Way 01 ผู้นำ�ต้องสร้างวิสัยทัศน์

14

Sa
m

		
14
• สร้างวิสัยทัศน์เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ให้ความร่วมมือ
		
• วิสัยทัศน์ที่โน้มน้าวใจได้ ต้องเกิดจาก “ความอยากทำ�” จากใจ
ไม่ใช่หลักเกณฑ์ภายนอก
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• การตัดสินใจมาพร้อมกับความรับผิดชอบ
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ขั้นตอนที่ 1 หาข้อดี - ข้อเสียของการตัดสินใจ
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• เพิ่มพลังให้ตัวเองและคนรอบข้าง
• เพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยเข้าออฟฟิศ
• วิธีเพิ่มพลังทั้งกายและใจ
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11 คุณสมบัติ
ที่อยากให้ผู้นำ�
มีเป็นอันดับแรก

Leader’s Way
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01 ผู้นำ�ต้องสร้างวิสัยทัศน์
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สร้างวิสัยทัศน์เพื่อดึงดูดความสนใจ
จากผู้ให้ความร่วมมือ

ภาวะผูน้ �ำ หมายถึง “ทักษะในการขอความร่วมมือจากผูอ้ นื่
ให้ช่วยทำ�สิ่งที่ตัวเองทำ�คนเดียวไม่ได้” ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณ
ต้องมีในการแสดงภาวะผู้นำ�คือ “สิ่งที่ตัวเองอยากทำ�”
คนที่ ไ ม่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจจากผู้ ใ ห้
ความร่วมมือ เวลาทำ�ผิดพลาดจะไม่แสดงภาวะผู้นำ�
ทว่าคนที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้นำ�ในบริษัท มักมีแต่พวกที่ไม่มี
วิสัยทัศน์ หรือมีแต่วิสัยทัศน์ที่ไม่ดึงดูดความสนใจคนรอบข้าง
เพราะคนที่ได้เลื่อนตำ�แหน่งส่วนใหญ่ ทำ�ตามคำ�สั่งเจ้านายและ
สะสมผลงานในฐานะพนักงานคนหนึ่ง
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มีพนักงานไม่น้อยที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายของแต่ละช่วงเวลา
หรือเส้นชัยของโครงการ แต่กลับไม่ค่อยคำ�นึงถึงอนาคตที่ไกล
กว่านัน้ พวกเขาได้เลือ่ นตำ�แหน่งไปเรือ่ ย ๆ จนได้เป็นกรรมการ
บริหาร และจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเพื่อ
แสดงต่อหน้าลูกน้อง เนื่องจากไม่เคยสร้างวิสัยทัศน์ จึงไม่รู้ว่า
ควรจะทำ�อย่างไรดี แต่วา่ ตัวเองเป็นถึงกรรมการบริหาร จะพูดไป
แบบก็ไปทีก็ไม่ได้
วิสัยทัศน์ที่โน้มน้าวใจได้ ต้องเกิดจาก “ความอยากทำ�”
จากใจ ไม่ใช่หลักเกณฑ์ภายนอก
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ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาจะทำ�คือการหา “หลักไมล์” เช่น
“คนก่อนทำ�อย่างไร”

“บริษัทคู่แข่งทำ�อย่างไร”

“ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ต้องตั้งเท่าไรถึงจะเหมาะสม”

“จะนำ�สารจากท่านประธานมาปรับให้เหมาะกับแผนกนี้
ได้อย่างไร”
หาหลักเกณฑ์ภายนอกมาเปรียบเทียบเพือ่ สร้างวิสยั ทัศน์
ขององค์กรตัวเอง วิธนี กี้ ไ็ ม่ผดิ แต่วสิ ยั ทัศน์ทสี่ ร้างจากหลักเกณฑ์
ภายนอก เมื่อเทียบกับวิสัยทัศน์ที่สร้างจากใจหรือวิสัยทัศน์ที่มี
พลัง “ความอยากทำ�” คอยผลักดันแล้ว อย่างไรก็ดูด้อยกว่า
15

วิสัยทัศน์ที่จะขอความร่วมมือจากผู้อื่นได้ต้องมีพลัง
วิสัยทัศน์จะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อ คุณอยากจะใช้ทักษะของตัวเอง
ดึงดูดความสนใจของสมาชิกให้มาร่วมมือกัน
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ฮอนด้า โซอิชโิ ร ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ฮอนด้า ได้กล่าวถึงประเด็นนี้
ไว้วา 
่ “ถึงเราจะมุ่งสู่หลักไมล์ที่กำ�หนดไว้ แต่ไม่มีวันแซงมันได้
สิ่งที่สำ�คัญกว่านั้นคือ เราจะสร้างสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้
อย่างไร” คำ�พูดนีแ้ สดงพลังของวิสยั ทัศน์ทสี่ ร้างจากใจได้ดจี ริง ๆ
แม้ช่วงนี้การแข่งขันจะดุเดือด แต่ก็มีบางบริษัทที่ยังคง
เติบโตเป็นเส้นกราฟพุ่งทะยานขึ้น บริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จะต้องมีมมุ มองพิเศษกว่าคูแ่ ข่ง แต่ไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ธิบายได้เสมอไป
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เช่น ยูนโิ คลดำ�เนินกิจการไปได้ดี แต่ใช่วา่ ร้านขายเสือ้ ผ้า
ราคาย่อมเยาจะมีกจิ การรุง่ เรืองทุกราย ร้านโยชิโนยะขยายสาขา
อย่างรวดเร็ว ทว่าแฟรนไชส์อาหารจานด่วนก็เริม่ ถอนตัวจากตลาด

ความพิเศษกว่าคูแ่ ข่งถือเป็นปัจจัยหนึง่ แต่สงิ่ สำ�คัญกว่านัน้
คือ บริษัทจะแสดงวิสัยทัศน์จากใจและเกณฑ์พนักงานให้มา
ร่วมมือกันได้อย่างไร
สรุปว่าบริษทั ทีม่ ี “ความอยากทำ�” จะทนต่อภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ�ได้
ผมคิดว่าการมี “สิง่ ทีต่ วั เองอยากจะทำ�” หมายถึงการลงมือ
ทำ�สิง่ ใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง ก่อนจะต้องเผชิญอุปสรรค
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การอยากลงสนามแข่งขันไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใด
ก็ตาม เป็นสิ่งสำ�คัญ
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เมื่อก่อนการ์ตูนอนิเมชันเรื่อง “เรือรบอวกาศยามาโตะ”
มีฉากยามาโตะยิงปืนใหญ่เวฟโมชัน ซึ่งเป็นปืนที่สะสมพลังงาน
ไว้เรื่อย ๆ และยิงได้อานุภาพรุนแรง ในความคิดของผม การมี
“ความอยากทำ�” จากใจ เปรียบเสมือนปืนใหญ่เวฟโมชันทีส่ ะสม
พลังงานไว้ก่อนจะยิง

หากใจคุณไม่มคี วามอยากทำ� ก็คงจะส่งต่อพลังให้ลกู น้อง
ได้ยาก
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เนื่องจากงานของผมคือการโค้ช จึงได้รับการติดต่อให้
ทำ�งานหลายประเภท วันหนึ่งผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจของ
บริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งต่อสายถึงผม

“คือว่าทางบริษทั แม่รวบรวมฝ่ายบริหารทางอ้อมมาตัง้ เป็น
บริษัทลูก และผมได้ร่างคำ�กล่าวของท่านประธานในงานเลี้ยง
ฉลองก่อตัง้ บริษทั ไว้แล้ว คุณช่วยตรวจแก้ให้หน่อยได้ไหมครับ”
ผมถามเขาว่ า  “ทำ �ไมถึ ง ตั้ ง ฝ่ า ยบริ ห ารทางอ้ อ มเป็ น
บริษัทลูกล่ะครับ”
เขาตอบว่า  “เพราะบริษัทที่ปรึกษาเสนอมาว่า  นี่เป็นวิธี
ที่ดีที่สุดที่จะทำ�ให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดครับ”
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ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจสรุปข้อเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร ผมตรวจแก้และให้ท่านประธาน
เป็นคนอ่าน ไม่วา่ จะคิดอย่างไร ก็คงส่งต่อพลังไปไม่ถงึ พนักงาน
หรอกครับ ไม่มีทางเป็นปืนใหญ่เวฟโมชันได้เลย
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3 ขั้นตอนในการสร้างวิสัยทัศน์
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พนักงานที่พยายามทำ�สิ่งที่อยู่ตรงหน้าตามแรงกดดัน
ของเจ้านาย ควรจะสร้างวิสัยทัศน์ในแบบของตัวเองให้ส่งถึง
ลูกน้องได้อย่างไร หรือคนที่ไม่มีลูกน้องและไม่มีสิ่งที่ตัวเอง
อยากทำ�ชัดเจน จะสร้างวิสัยทัศน์ได้อย่างไร
วิธีสร้างวิสัยทัศน์มีมากมาย แต่วิธีที่โค้ชผู้บริหารใช้สอน
ลูกค้ามี 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมวัตถุดิบในการสร้างวิสัยทัศน์
ขั้นตอนที่ 2 สร้างวิสัยทัศน์จากการคุย
ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เป็นตัวอักษรหรือภาพ
ผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับ
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ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมวัตถุดิบในการสร้างวิสัยทัศน์
เริ่มจาก “รวบรวมวัตถุดิบเพื่อสร้างวิสัยทัศน์” การสร้าง
วิสัยทัศน์โดยปราศจากวัตถุดิบเป็นเรื่องยาก และวัตถุดิบแรก
ที่คุณต้องหามาคือ อดีตของตัวเอง
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คนที่นึกถึงอดีตก่อนแล้วค่อยใส่ใจอนาคต จะคิดเรื่อง
อนาคตได้งา่ ย เช่น เวลาคิดว่าจะออกไปหาอะไรกินดี อันดับแรก
คุณคงจะนึกว่าก่อนหน้านีก้ นิ อะไรไป “เมือ่ วานกินซูชิ เมือ่ วานซืน
ก็กนิ อาหารญีป่ นุ่ วันนีก้ นิ เนือ้ ย่างแล้วกัน” เปรียบเทียบสิง่ ต่าง ๆ
แบบนี้แล้วจะคิดอะไรบางอย่างออก
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“การรวบรวมวัตถุดิบจากอดีต” แบบนี้ใช้กับคนรอบข้าง
ได้ดว้ ย สมมติวา่ ลูกชายของคุณเป็นนักศึกษา ทีก่ �ำ ลังสับสนว่าจะ
ทำ�งานอะไรดี ถ้าคุณจะถามเขาว่าอยากทำ�งานอะไร แทนทีจ่ ะถาม
โต้ง ๆ ว่า “อยากทำ�งานอะไร” ให้คุณดึงวัตถุดิบจากอดีต เช่น
“สมัยอยู่ ม.ต้น ลูกชอบเรียนวิชาอะไรนะ” “ตอนเรียนประถม
ลูกคิดว่าตัวเองเหมาะกับอะไร” แล้วค่อยถามว่า “ลูกอยากทำ�งาน
อะไรล่ะ” ลูกชายคุณจะคิดออกได้ง่ายขึ้น
แม้ในเวลาสอนงาน ผมและทีมงานจะถามลูกค้าด้วย
คำ�ถามต่อไปนี้
• ในช่วง 10 ปีมานี้ อะไรเป็นสิง่ ทีก่ ระตุน้ คุณได้มากทีส่ ดุ
• เวลาจะทำ�อะไรสักอย่าง คุณรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ ไหม
• คุณรู้สึกมีไฟเวลาได้ทำ�โปรเจกต์บางอย่างหรือเปล่า
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• ค ำ�พูดแบบไหนจากคนรอบข้างที่ช่วยให้คุณมีไฟใน
การทำ�งาน
• เวลาไหนบ้างที่คุณตระหนักถึงหน้าที่
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คำ�ตอบทีไ่ ด้รบั จากคำ�ถามเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า ลูกค้าให้
คุณค่า ให้ความสำ�คัญ หรืออยากจะทำ�เรื่องอะไร
เมื่อรวบรวมวัตถุดิบจากอดีตของตัวเองแล้ว ต่อไปเป็น
การรวบรวมวัตถุดิบ “ภายนอก” เช่น ไปเยี่ยมชมบริษัทต่าง ๆ
เพื่อเก็บข้อมูล ไปพบปะพูดคุยกับคนในวงการเดียวกันและคน
ต่างวงการที่ไม่ค่อยได้เจอ ถือเป็นการไปเจอสิ่งเร้าที่หาไม่ได้ใน
ชีวิตประจำ�วัน

Sa
m

นากาตะ ฮิเดโตชิ นักเตะผู้นี้ออกเดินทางท่องเที่ยวนาน
2 ปี ทำ�ให้เขารูใ้ จตัวเองว่าอยากจะทำ�อะไร คนทำ�งานคงไปเทีย่ ว
นานถึง 2 ปีไม่ได้ แต่ถา้ แค่ออกไปเจอผูค้ นใหม่ ๆ ตอนกลางคืน
ย่อมทำ�ได้อยู่แล้ว คุณต้องดู ฟัง และรับรู้สิ่งต่าง ๆ

บ่อยครั้งที่การสร้างวิสัยทัศน์เริ่มต้นจากการมองคนอื่น
เช่น “ถ้าฉันทำ�แบบนีไ้ ด้บา้ งก็ดนี ะ” คุณต้องมีเป้าหมายในใจไกล
เกินกว่าหลักไมล์ เช่นเดียวกับเยาวชนที่เล่นกีฬาเบสบอลแล้วดู
อิจโิ ร่เป็นเป้าหมาย หรือเยาวชนทีเ่ รียนกอล์ฟแล้วดูอชิ กิ าว่า เรียว
เป็นเป้าหมาย และถ้าให้ดที สี่ ดุ ขอให้คณ
ุ ไปเจอคนทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชอบ
ไม่ใช่แค่ดแู ต่ในโทรทัศน์ เพราะจะได้รบั การกระตุน้ ทีร่ นุ แรงกว่า
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