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เทคนิค สูความสำเร็จ 

การที่องคการใดจะสามารถยืนหยัดแขงขันไดในเวที
ธุรกิจ สิ่งจำเปนอยางยิ่งก็คือ ความเขมแข็งขององคการธุรกิจ 

ซึ่งจะตองแกรงกลาและมีความไดเปรียบเชิงแขงขันเพิ่มขึ้น 

ทวาการที่จะเปนเชนนั้นไดไมสำคัญวาองคการธุรกิจนั้นจะเปน

ขนาดยอม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ กุญแจสำคัญ

อยูที่วิสัยทัศนและแกนแทของภาวะผูนำในองคการนั้นๆ ตางหาก 

สิ่งสำคัญที่ควรระลึกก็คือ ภาวะผูนำ หาใชพรสวรรคที่ติดตัวมาแต

กำเนิด แตกลับเปนพรแสวง ซึ่งไดมาจากการขวนขวาย ไขวควา 

เรียนรูและพัฒนาขึ้นมา หากองคการใดมีผูนำคุณภาพเชนนี้มากๆ ก็

ยอมจะเพิ่มศักยภาพใหแกองคการ ธุรกิจอยางไมเปนรองใครเลย 

เรื่องของภาวะผูนำเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางยิ่งและพบวาไดมีการ

ศึกษาในแนวทางอันหลากหลายและมุมมองที่ตางๆ กันมากมาย หรือมีการ

ศึกษาเปรียบเทียบระหวางความเปนหัวหนากับผูนำวาตาง หรือเหมือนกัน

อยางไร  ฯลฯ อยางไรก็ดีในที่นี้จะกลาวเฉพาะเพียงเรื่องของภาวะผูนำในอีก

มุมหนึ่ง   

อาจกลาวไดวา ภาวะผูนำคือ พลังความสามารถชนิดหนึ่งที่สามารถ

สงแรงกระทำ หรือมีอิทธิพลที่กอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุมคนและระบบงาน 

ระบบองคกรไปสูเปาประสงค เราลองมาดูวาภาวะผูนำที่ไดมาจากพรแสวง

นั้นมีปจจัยหลักอะไรบางที่สนับสนุน หรือพัฒนาภาวะผูนำ หากเราสังเกต

จากประสบการณการทำงานโดยดูจากองคกรของเราเองแลวจะพบวามีอยู 8 

พลังหลักสำคัญที่นาจะเรียกวาเปนวิทยายุทธ หรืออาวุธคูกายติดตัวเพื่อชวย

เกื้อหนุนภาวะผูนำใหราบรื่น หรือที่ปจจุบันกำลังฮิตก็คือคำวา competency 

(แทจริงคำนี้ใชกันมารวม 15-20 ปแลว ซึ่งแปลเปนไทยรวมๆ วาความ

สามารถ เปนตน เพียงแตเรามาฮิตกับคำภาษาอังกฤษเมื่อ 5-6 ปนี้ พรอมๆ 

กับศัพทอื่นๆ เชน Balance scorecard, Human capital, Benchmark ฯลฯ) 

ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของการสื่อขอความ หมายถึง ความสามารถในการ

แสดงความคิด ความอาน ไดอยางชัดเจน ทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร 

 วิเชียร ตีรสุภาพกุล 

>>> 

(พูดและเขียน) การพูดก็ดี หรือเขียนก็ดีจะตองมีเนื้อหาครบ

ถวน กระชับ ไมเยินเยอ วกวน ตรงประเด็น (Hit to the 

point) นั่นคือ 

●  เขียนถูกตอง ชัดเจน กระชับ รัดกุม ตัวสะกดถูก

ตองตามอักขระและไวยากรณ 

●  พูดตอหนาชุมนุมชน พนักงาน หรือผูเขารวม

ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ มองผูฟงประสานสายตา หรือ

สื่อสารกับผูฟงทางสายตา จดจอวากำลังพูดในหัวขอ หรือ

ประเด็นใด   

●  กรณีที่พูดตัวตอตัว ตองรูจักจังหวะจะโคนการ

โตตอบจากผูฟงดวย ถามคำถามเพื่อจุดประกายการมีสวน

รวมและสรางความมั่นใจวาเขาใจในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังตองรูจักจิตวิทยาภาษากาย ภาษาทาทาง ซึ่งจะ

เปนประโยชน ชวยใหเราเขาใจปฏิกิริยาโตตอบจากภาษา

กาย เปนเรื่องที่ไมงายแตเปนเรื่องจำเปนที่ตองศึกษาเรียนรู 

ทำความเขาใจ 

●  ใชเวลาพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย หรือ

หนังสือที่เปนเชิงทางการ เพราะการสื่อขอความดวยภาษา

เขียนนี้ จะบงบอกวาเขาคนนั้นสามารถเรียงรอยความคิดใน

ที

จ 

ขึ้น 

ปน

คัญ

งหาก

มาแตมาแต

ขวควา 

มากๆ ก็

วิเชียร ตีรสุภาพกุล 
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อานตอฉบับหนา 

เชิงอักษรไดเพียงใด วิธีหนึ่งที่ชวยไดก็คือ การรูจักอาน

หนังสือที่มีคุณภาพใหมากๆ เพื่อซึมซับภาษา อักษรและ

สำนวน จะไดไมเชยปลอยไกหลายเลา เพราะฉะนั้นจึงไมนา

สงสัยเลยวา ทำไมเรื่องการสื่อขอความจึงเปนทักษะสำคัญ

อยางยิ่งยวดในชีวิตและทั้งๆ ที่เราตางสื่อขอความกันไมวา

จะอาน เขียน พูด และฟง แตไมมีใครที่จะถึงพรอมสมบูรณ

ในทุกวิธี ดังนั้น การสื่อขอความที่ดีถือเปนกุญแจสำคัญของ

การไปสูภาวะผูนำที่ทรงพลัง 

Stephen Covey ผูเขียนหนังสือ The 8th Habit: 

From Effectiveness to Greatness ไดเขียนไววา “ไมตอง

สงสัยเลยวาการสื่อขอความเปนทักษะสำคัญที่สุดของชีวิต 

โดยปกติจะมีการสื่อขอความอยู 4 วิธี คือ การอาน การ

เขียน การพูดและการฟง คนสวนใหญใชเวลาราว 2 ใน 3 

ถึง 3 ใน 4 ไปกับเรื่องเหลานี้และในการสื่อขอความทั้ง 4 วิธี

นี้นั้น คนเราใชเวลาประมาณ 40-50% ไปกับการฟง ทวาคน

สวนใหญกลับไดรับการอบรมพัฒนาเรื่องการฟงนอยที่สุด”  

การสื่อขอความที่ดีสิ่งสำคัญก็คือ ตองสนใจทุกรูป

แบบของการสื่อสาร การพูดตลอดเวลาโดยไมสนใจฟงคนอื่น

เลย จะทำใหคนอื่นเบื่อหนาย ไมชื่นชมและมองวาไมเปน

ผูนำที่ดี ในทางกลับกันการเอาแตฟงอยางเดียวโดยปราศ

จากการสนองตอบหรือปฏิสัมพันธเลยก็ไมดีเชนกัน    

ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจเลยวา เหตุใดในองคการ

หลายๆ แหง ไมวาจะไทย หรือเทศ สมมติฐานของปญหามัก

มาจากการสื่อขอความที่บกพรองทั้งผูสื่อและผูรับ เทคนิคและ

วิธีการสื่อ บางครั้งเรื่องเล็กอาจกลายเปนเรื่องใหญ จึงเปน

เรื่องที่ละเลยไมได ยิ่งในบริษัทตางดาว (Alien company) 

หรือบริษัทรวมทุน (Joint-venture company) ที่มีวัฒนธรรม

ในการสื่อขอความภายในที่ตางกันทั้งบริบท ภาษา ความหมาย 

ความเขาใจ ยิ่งเปนเรื่องที่ผูนำตองใสใจใหจงหนัก  

2. ภาวะผูนำเขมแข็ง การพัฒนาภาวะผูนำใหดูเขม

แข็งนี้ จะสรางความเชื่อถือแกสมาชิกในทีมงานไมวาจะ

เปนการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ความคาดหวังใน

ความสำเร็จ การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ผูนำที่

สามารถจึงควรพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อ

ผลักดันงานบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่นและมีประ- 

สิทธิภาพ 

●  สรางความเชื่อถือดวยการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยและมี

จริยธรรม รักษาคำมั่นและรักษาความลับ หากปฏิบัติไดอยางจริงจัง มั่นคง 

ยอมเปนเครดิตติดตัวยิ่งกวาเงินทองเสียดวยซ้ำ 

●  กำหนดทิศทางการทำงานและความคาดหวังที่ชัดเจน กำหนดขั้น

ตอนและเปาหมายที่จะบรรลุ พึงสังเกตุความหนักเบาของงานเพื่อใหแนใจวา

สามารถจัดการไดและมีความกาวหนาในภาพรวม มิใชตะบึงตะบันไปอยาง

บาคลั่งโดยขาดความฉลาด (Smart) ในการทำงาน 

●  มอบหมายงานใหสมาชิกคนอื่น โดยพิจารณาจากจุดแข็งของคน

ที่จะรับมอบ ถึงตรงนี้ก็ตรงกับหลักการจัดการพื้นฐาน คือ Put the right 

person on the right job นั่นเอง การมอบอำนาจการจัดการกับงานที่รับผิด

ชอบและแกไขปญหาในงานที่ไดรับมอบหมาย มิใชไปลวงลูกทุกระยะเสียจน

คนรับมอบหมายขาดความมั่นใจ ฉะนั้นจึงควรมีวิธีติดตามงานที่แนบเนียน

และไมบั่นทอนกำลังใจในการทำงาน หรือเกิดภาวะความไมไววางใจ เพราะ

อาจสรางเงื่อนปมแหงความละแวงเกิดขึ้นโดยไมคาดหมายก็เปนได  

3. ความสามารถในการปรับตัว พูดใหงายเขาก็คือ การรูจัดยืดหยุน 

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  สามารถรับมือกับความเปลี่ยน-

แปลงไดอยางดี นอกจากนี้ยังหมายความถึงการมีความคิดริเริ่ม หรือความ

คิดสรางสรรคอีกดวย 

●  รูจักปรับตัวใหเขากับสไตลการทำงานของผูจัดการและพนักงาน 

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่แตกตางไป อาทิ ในสำนักงาน ในพื้นที่การ

ผลิต หรือที่ทำงานของลูกคา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการคิดอยาง

สรางสรรค คิดในทางบวกและเขาไดกับความเปลี่ยนแปลง รูจักคนหาวามี

ความเปลี่ยนแปลงอะไรบางที่นาจะกำลังมา (เพื่อจะไดเตรียมตัวปรับตัว) 

●  รูจักคิดนอกกรอบ คิดหรือมองตางมุมบาง เพื่อจะไดหลากหลาย

ทัศนะมุมมอง ขยายจินตนาการ หรือโลกทัศน  รูจักวิเคราะหและรับความ

เสี่ยง การพยายามทำสิ่งใหมๆ บาง เผื่อจะไดมีชองทางอื่นที่ดีกวา หรือ

ทางออกที่อาจดีกวาโดยไมคาดหมาย ทั้งนี้ตองไมสรางกำแพงกีดกั้นตัวเอง 

สิ่งที่คิดวาเปนไปไมได ไมมีทาง ก็อาจเปนตรงกันขามก็ได ใครเลยจะคิดวาจะ

มีโทรศัพทเคลื่อนที่ ใครเลยจะคิดวาปจจุบันเราสามารถเปดอินเทอรเน็ตไร

สายไดทุกทิศทาง  
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