ความละเอียดอ่อนของ

ผู้นำ�ที่พึงใส่ ใจ

ใน

โลกแห่งการท�ำงาน สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เราท�ำงานได้อย่างราบรืน่
มีปัจจัยอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคนิค
ประสบการณ์ตา่ งๆ ล้วนมีความส�ำคัญต่องานทีท่ ำ� ทัง้ นัน้ แต่สงิ่ ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งที่เอื้อ และเกื้อกูลให้งานส�ำเร็จได้อย่างราบรื่น เราคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งนั้นก็คือทักษะเรื่อง “คน” ยิ่งในฐานะของผู้บริหาร
แล้ว ยิ่งต้องเหลียวมอง
ทักษะเรือ่ งคน ถือเป็นเรือ่ งอ่อนไหว และละเอียดอ่อนเป็น soft
skill ทีค่ วรเอาใจใส่ให้มาก ถึงแม้เราอยูใ่ นยุคทีเ่ ทคโนโลยีกำ� ลังก้าวล�ำ้
บางครั้งจึงมองข้ามเรื่องความละเอียดที่พัวพันกับคน ซึ่งเราควรเก็บ
เกี่ยวสั่งสมไว้ เราลองมาโฟกัสดูว่ามีอะไรบ้าง

วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

1. บทเรียนชีวิตขั้นพื้นฐาน

เราต้องมีความเข้าใจ และส�ำนึกตลอดเวลาถึงความหมาย
ของชีวติ คุณภาพของความเป็นมนุษย์ จัดเป็นต้นทุนส�ำคัญของสังคม
และประเทศชาติ คุณภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็นต้นทุนส�ำคัญ
องค์กรที่ประสบความส�ำเร็จได้นั้น ปัจจัยส�ำคัญล้วนมาจากบุคลากร
ที่มีคุณภาพ สามารถผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ เรียกว่ามี
คุณภาพ สามารถผลักดันประสิทธิภาพในการท�ำงานจนสัมฤทธิ์ผล
และเจริญเติบใหญ่ในที่สุด บทเรียนส�ำคัญของการเข้าใจชีวิตขั้น
พื้นฐานอาจขมวดได้ คือ
● เราต้องรับผิดชอบต่อตัวเราเอง อย่ามัวให้คนอื่นมาคอย
จี้หรือเร่งเร้า รู้จัก “รักตัวเอง” เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้แก่
ตนเอง
● สิ่งที่เราไม่รู้อาจท�ำให้เราเจ็บหรือดึงหรือถ่วงเราให้ต�่ำลง
ได้ ฉะนั้น เราต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้จนน�ำไปสู่ปัญญา และเป็น
อาวุธทางปัญญาส�ำหรับตัวเราเอง ต่อสายงานอาชีพ ต่อองค์กร และ
ต่อสังคมและประเทศชาติ
● อย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะช้าเร็วความเปลี่ยนแปลงจะต้องมาเยือนเราเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การหลีกหนี
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หลีกเร้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ยาก เราต้องกล้าเผชิญ
กับมัน และเรียนรู้กับมันให้ได้
● สร้างจุดแข็ง ลดจุดอ่อน คนเราทุกคนล้วนมีจด
ุ อ่อนทัง้ สิน้
ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปหมดทุกทาง เราต้องหมั่นตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาว่าเรามีจดุ อ่อนทีใ่ ด จะพัฒนาอย่างไรเพือ่ ไม่ให้เลวร้าย และ
หากเรามีจดุ แข็งตรงไหน เราก็ควรพัฒนาจุดแข็งนัน้ ให้เด่น ซึง่ จะเป็น
หนทางให้เติบโตได้ต่อไป
● การพัฒนา soft skill ที่ส�ำคัญๆ หมายความถึงสิ่งอะไรก็
แล้วแต่ที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับคน เข้าท�ำนองอ่านคนออก ซึ่งเป็น
เรื่ อ งอ่ อ นไหว และละเอี ย ดอ่ อ นยิ่ ง ที่ พั น กั บ ความรู ้ สึ ก แม้ เ ป็ น
เรื่องธรรมดาแต่มีผลกระทบ และมีส่วนกระทบกับการท�ำงานอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก
● เทคนิคในงานวิชาชีพเป็นเรื่องส�ำคัญ ใครที่ท�ำงานรับผิดชอบสายงานใด ก็ย่อมต้องพัฒนา และติดตามเพื่อปรับสภาพให้
ทันกาลอยู่เสมอ ยิ่งในโลกปัจจุบันสมัยนี้ ก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างขนานใหญ่ การติดตามความเจริญใหม่ๆ ในสายอาชีพของ
ตนเอง จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นเพื่อให้ “ทันยุค” อยู่เสมอ
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2. เข้าใจคำ�จำ�กัดความของ “ภาวะผู้นำ�” ให้ถ่องแท้

ภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญในการโน้มน้าวจูงใจ มีอิทธิพล
ชักจูงใจคน ถึงแม้จะไม่มีอ�ำนาจด�ำเนินการในรูปแบบทางการก็ตาม
ที แต่ก็มีบทบาทในการชวนให้คนคล้อยตามได้ เพียงแต่รู้จักใช้ให้
ถูกวิธี ถูกครรลองคลองธรรม ความพยายามไปสู่ความส�ำเร็จเป็น
ผลลัพธ์ของความพยายามทางด้านมนุษย์ (Human effort) ดังนั้น
ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจคน จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญ คนที่อยู่
ในระดับบังคับบัญชาหรือฝ่ายจัดการ จะต้องเข้าใจเรื่องของ “คน”
ซึ่งถือเป็นเรื่อง “ไม่ธรรมดา” เนื่องเพราะ “คน” มีอารมณ์ร้อยแปด
สามารถเปลี่ยนแปลง แปรเปลี่ยน และแปรปรวนได้ ดังนั้น จึงควร
รู้จักแก่นสารของคนให้ดี เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อความ
ผู้น�ำ กับภาวะความเป็นผู้น�ำ มีบาทบาทอย่างมากในการ
สื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ เคยมีการส�ำรวจภายในองค์กรบ่อยๆ ถึง
ปัญหา และข้อขัดข้องที่ท�ำให้งานไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด ส่วนหนึ่ง
มาจากเรื่อง “การสื่อข้อความ” “การปฏิสัมพันธ์” ของพนักงานใน
องค์กรที่ขาดตกบกพร่อง ปัญหาในลักษณะนี้เราจะต้องเข้าใจ และ
ต้องหาทางทะลุทะลวง มิฉะนัน้ จะเป็น “ข้อจ�ำกัด” ทีก่ ดี ขวางหรือชะลอ
การท�ำงานโดยไม่จำ� เป็น และหากปล่อยทิง้ ไว้ จะก่อปัญหาการสือ่ สาร
อันหนักหน่วงได้
การจัดการความขัดแย้ง หากเราเปิดใจมองข้อนี้อย่างเป็น
กลางแล้ว จะพบว่าความขัดแย้งมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าชาติใด
ภาษาใดอีกด้วย การขจัดปัญหาความขัดแย้งนี้ ก็คอื การเปิดใจพูดคุย
ท�ำความเข้าใจ ถึงแม้เราจะอยูใ่ นยุคไฮเทค การอาศัยการสือ่ สารแบบ
face-to-face เข้าใจว่าน่าจะลดน้อยลง แต่กระนั้น ผู้น�ำองค์กรไม่ว่า
ระดับใดไม่ควรทอดทิง้ เพราะตราบใดทีย่ งั มีมนุษย์โลก เรายังคงอาศัย
“คน” ในการท�ำงานเสมอ
การแก้ไขปัญหา/การตัดสินใจ ถ้าเราสังเกตให้ดี บุคคลระดับ
ผูน้ ำ� ขององค์กร จะมีสไตล์การท�ำงานไม่คอ่ ยเหมือนกัน แล้วแต่วธิ คี ดิ
วิธกี ารแก้ปญ
ั หา ผูน้ �ำแต่ละคนทีข่ นึ้ มารับผิดชอบอาจวิธแี ก้ไขปัญหา
แตกต่างกัน และการตัดสินใจอาจจะต่างกันอีกด้วย เมื่อเราเรียนรู้ถึง
ปัจจัยข้อนี้ เราต้องระลึกเสมอว่า แม้วิธีการจะต่างกัน แต่เป้าหมาย
ข้างหน้าจะต้องเหมือนกัน

3. ประสิทธิภาพของการปฏิสัมพันธ์ Interpersonal Effectiveness

ประสิทธิภาพของการปฏิสมั พันธ์จะเป็นอย่างไรนัน้ เป็นความ
สามารถของแต่ละคนที่จะด�ำเนินการโดยแท้ ซึ่งตรงนี้จะบอกว่าเป็น
ความสามารถส่วนบุคคลที่แสดงออกถึงภาวะผู้น�ำ จึงเป็นทั้งความ
สามารถ ทักษะความช�ำนาญ โดยทั่วไปแล้วจะมี 3 ปัจจัยที่ประกอบ
เป็นประสิทธิภาพของปฏิสัมพันธ์ กล่าวคือ

มีสติตระหนักรู้ (Awareness) รูต้ วั ทัว่ พร้อมตลอดเวลาว่า
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่
● มีความรูค
้ วามสามารถ และมีพนั ธะสัญญา (Ability and
commitment) ความรู้ ความสามารถบวกกับการมีพนั ธะสัญญาว่าจะ
ต้องปฏิบัติอะไรเป็นเครื่องช่วยก�ำกับให้งานสู่เป้าหมาย และเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ตนเอง
● มีความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (Understand yourself
and other) การรู้หลักเรื่องของ “คน” เข้าใจตนเอง เรียนรู้ตัวเองอย่าง
ถ่องแท้ ยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองให้มาก ก่อนที่จะไป
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ การเข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ ชอบท�ำอะไร ไม่ชอบ
ท�ำอะไร วิธีการเข้าถึง (approach) ถือเป็นศาสตร์ และศิลป์อย่างสูง
การจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ พึง
ยึดหลักของการยืนยันอย่างแน่วแน่ หรือที่เรียกกันว่า Assertive ค�ำ
นี้ไม่ใช่หมายถึงความก้าวร้าว (Aggressive) แต่ก็ไม่ใช่ลักษณะของ
การยอมหมอบราบคาบแก้วแบบ passive ทว่าเป็นความกล้าที่จะ
ยืนยันในสิง่ ทีถ่ กู ด้วยเหตุดว้ ยผลทีป่ ระกอบอย่างเป็นภาวะของผูม้ วี ฒ
ุ ิ
ภาวะทางอารมณ์
อนึ่ง การที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น จะต้องจ�ำ
ประโยคทองเอาไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้
เขาปฏิบัติต่อเรา” ด้วย หากดูการนี้แล้วก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา มิใช่เอาแต่ใจหรือเอาแต่ได้ฝา่ ยเดียว เพราะจะต้องเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล
ต่อกันในทางที่ถูกที่ควร และอยู่ในวิสัยที่กระท�ำได้โดยไม่ฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดระเบียบองค์กร
● หาส่วนผสมของเราจากวัตถุประสงค์ของอาชีพงาน : เงิน
ความมั่นคงของงาน ความท้าทายของงาน
การได้รับการยอมรับ คุณภาพชีวิตกับการท�ำงาน ฯลฯ เมื่อ
เราท�ำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นจากมุมของเราเอง เราก็จะเข้าใจว่า
แท้จริงคนอืน่ เขาก็มคี วามคิดเช่นนีเ้ ช่นกัน เมือ่ เป็นดัง่ นี้ เราก็จะเข้าใจ
คนอืน่ มากขึน้ เพราะแต่ละคนมีสว่ นผสมในด้านนีอ้ ยูแ่ ล้ว หรืออาจจะ
แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับเรานี้จะสร้างความเข้าใจสัจธรรมมากขึ้น
●

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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