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หรับการเป็นผู้นำ�ที่ลูกน้อง

ประการ

รักใคร่และให้ความเคารพ
เอะงุจิ คัทสึฮิโกะ
ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

สามารถด�ำเนินงานได้ส�ำเร็จลุล่วง
ในการพิจารณา เพื่อจะมอบหมายงานนั้น มีประเด็นส�ำคัญ
ซึ่งต้องพิจารณาอยู่ 3 เรื่อง คือ ขีดความสามารถ หรือศักยภาพของ
พนักงาน ความกระตือรือร้น เอาการเอางานของเขาและวิธีคิดของ
พนักงานผู้นั้นว่า ยึดมั่นในหลักนโยบายของธุรกิจและมีคุณธรรม
หรือไม่

คุณลักษณะประการที่แปด ต้องมีความเป็น
ธรรม ไม่เอนเอียง

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

คุณ

ลักษณะประการที่เจ็ด มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน

เป้าหมายของการมอบหมายงาน ก็เพื่อบ่มเพาะพัฒนาลูก
น้องให้เติบโตขึ้น เมื่อจ�ำเป็นต้องมอบหมายงาน ซึ่งเราเคยท�ำมาให้
กับลูกน้อง เรามักคิดว่าลูกน้องยังมือไม่ถงึ ขัน้ แต่ถา้ เรามีความเชือ่ มัน่
ว่า “หากเป็นลูกน้องคนนี้ละก็ คงต้องท�ำส�ำเร็จแน่” แล้วมอบหมาย
งาน ความคาดหวังกับความเชื่อมั่นที่เรามีต่อเขา ย่อมท�ำให้ลูกน้อง
คนนัน้ เพิม่ ความมุง่ มัน่ พยายามและสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนขึ้นได้
ในญีป่ นุ่ ถึงกับมีคำ� พังเพยทีว่ า่ “หากได้รบั ความไว้วางใจแล้ว
หมูยังปีนต้นไม้ได้เลย”
การมอบหมายงานนี้ ต้องมีเป้าหมายเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาลูกน้อง
วิธกี ารปัดเอางานทีต่ วั เองไม่อยากท�ำ หรือมีความยุง่ ยาก แล้วมอบหมาย
ให้ลูกน้องท�ำนั้น ในที่สุดเขาก็สามารถมองเข้าใจได้และหัวหน้าเช่น
นี้ ย่อมไม่ได้รับความรักและเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าที่ดี
พึงมอบหมายงานซึง่ มีความส�ำคัญให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ
ของลูกน้องแต่ละคน เพื่อกระตุ้นความเอาการเอางาน ความมุมานะ
ของเขาให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน หัวหน้าก็ต้องคอยติดตาม สอดส่อง
และคอยแก้ปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ ซึ่งอาจจะมีขึ้น เพื่อให้เขา
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ขีดความสามารถของทุกคนย่อมพัฒนาได้ ผูเ้ ป็นหัวหน้าต้อง
ไม่มองอย่างหยุดนิ่ง พนักงานแต่ละคนจะมีพัฒนาการซึ่งไม่เหมือน
กัน อย่าเอาการประเมินในช่วงเวลาหนึง่ มาก�ำหนดพนักงานไปตลอด
ชีวิต
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ผู้เป็นหัวหน้า ต้องไม่ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยใช้ขีดความ
สามารถของพวกเขา เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก เช่น แสดงความชอบ
คนเก่ง แต่ห่างเหินผู้ที่มีความสามารถด้อยลง
พนักงานทุกคน ต้องได้รับการปฏิบัติจากหัวหน้าอย่าง
เท่าเทียมกัน แต่การประเมินและการตอบแทน ย่อมแตกต่างกันได้
ตามผลของงาน

คุณลักษณะประการที่เก้า หัวหน้าที่ดีต้อง
พัฒนาลูกน้องให้เก่งกว่าตน

สิง่ ซึง่ หัวหน้าทุกคนควรภาคภูมใิ จก็คอื การทีส่ ามารถพัฒนา
ลูกน้องให้ขนึ้ ไปอยูใ่ นต�ำแหน่งทีด่ กี ว่าตน เป็นต้นว่า เมือ่ ลูกน้องทีเ่ คย
ท�ำงานด้วยกัน ไปมีต�ำแหน่งซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในองค์การ เราจะมี
ความรู้สึกภูมิใจว่า “ไอ้หมอนั่น เมื่อก่อนท�ำงานอยู่กับผมนี่แหละ ผม
เป็นคนสอนงาน พัฒนาเขาให้เนี๊ยบมาได้เช่นนี้”
ในการท�ำงานนั้น หัวหน้าพึงตระหนักว่า ตนเองก�ำลังรับผิด
ชอบทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์การอยู่ พนักงานเหล่านั้นล้วนมี
ศักยภาพและมีขีดความสามารถต่างๆ บางคน อาจจะมีความ
สามารถมากกว่าตัวเราในวัยเดียวกันด้วยซ�้ำ ในกรณีเช่นนี้ หัวหน้า
ควรมีแนวคิดว่า “หมอนี่ วิธคี ดิ เฉียบคมกว่าเราตอนอายุยสี่ บิ เศษเสีย
อีก หากมีอายุเท่าเรา เขาน่าจะมีขีดความสามารถสูงกว่าเราได้ ต้อง
ทุ่มเท หาทางพัฒนาให้เขาเป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษัทให้ได้”
การพัฒนาดังกล่าว ก็คือ การพยายามสร้างเงื่อนไขโอกาส
ให้พนักงานคนนัน้ ๆ สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบงานการอย่างเหมาะสม
เมื่อลูกน้องมีขีดความสามารถสูง หัวหน้าก็พลอยได้หน้าไป
ด้วย ลูกน้องดี หัวหน้าก็ย่อมได้รับการประเมินผลในด้านดีด้วย คน
เราท�ำงานคนเดียวไม่ได้ จึงต้องพัฒนาให้มผี ชู้ ว่ ย ผูร้ ว่ มงานทีม่ คี วาม
สามารถ

คุณลักษณะประการที่สิบ ให้เฝ้าติดตามดูแล
ภายหลังที่เรากล่าวตำ�หนิเขาไปแล้ว

การที่จะบ่มเพาะ พัฒนาลูกน้องให้เติบโตได้นั้น ในบางครั้ง
เราจ�ำเป็นต้องมีการกล่าวต�ำหนิ วิจารณ์เขาเช่นกัน เมือ่ เราพบแนวคิด
ที่ไม่ถูกต้องในการด�ำเนินงาน ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ อาจจะไม่สามารถ
แก้ไขได้
ในกรณีเช่นนี้ หัวหน้าต้องว่ากล่าวตักเตือน อย่างไรก็ตาม ใน
การด�ำเนินการเช่นนั้นต้องเป็นไปอย่างเยือกเย็น ในการว่ากล่าว
ต�ำหนิ หรือตักเตือนนั้น หัวหน้ายังต้องชี้ทางออก วิธีที่เห็นว่าเหมาะ
สม พร้อมบอกเขาถึงความคาดหวัง
ในการกล่าวตักเตือนใดๆ ลูกน้องซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
ย่อมเกิดความเสียใจและมีผลกระทบด้านความรู้สึก หัวหน้าจึงต้อง
เฝ้าติดตาม ดูแล อย่าให้เกิดแผลในหัวใจ อย่าให้เขาหมดความเชื่อ
มั่นในตนเอง
ขณะเดียวกัน บางครัง้ หากหัวหน้าว่ากล่าว หรือพูดผิดพลาด
ไป เมื่อนึกขึ้นมาได้ หัวหน้าก็ต้องแสดงความกล้าที่จะกล่าวค�ำขอ
โทษ
ดังเช่นกรณี ทีค่ ณ
ุ มัทสึชติ ะ ได้ขอให้คณ
ุ เอะงุจิ ยุตกิ ารด�ำเนิน
งานบางเรือ่ งไป แต่ตอ่ มาเขาคิดขึน้ มาได้ จึงรีบโทรศัพท์ไปทีบ่ า้ นของ
คุณเอะงุจิ เพื่อขอโทษ โดยกล่าวว่า
“เรือ่ งทีค่ ยุ กันเมือ่ กีน้ ี้ ผมผิดไปเองแหละนะลองคิดดูดๆี แล้ว
เป็นอย่างทีค่ ณ
ุ พูดไว้นนั่ แหละ ผมเองอาจจะหลงทางไป ขอโทษด้วย
สิ่งที่เราต้องยืนหยัดท�ำไปก็ต้องท�ำถูกต้องแล้วหละ

คุณลักษณะประการที่สิบเอ็ด ให้ความสำ�คัญกับ
การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ

ประเด็นส�ำคัญ ซึง่ หัวหน้าพึงต้องปฏิบตั กิ ค็ อื การสือ่ สารแนว
ความคิด วิสยั ทัศน์ ปรัชญาของตน ให้ลกู น้องรับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ
การสื่อสารดังกล่าว ต้องด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ จึงจะ
สามารถซึมซับและมีการรับรู้กันทั่วทั้งองค์การ
การใช้ช่วงเวลาที่ไม่เป็นทางการ ในระหว่างการพูดคุยเรื่อง
สัพเพเหระ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดเช่นนี้ ก็นับเป็นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิผลวิธีหนึ่ง เป็นต้นว่า
“ระยะหลังนี้ ความรู้สึกส�ำนึกรู้คุณของคนเราดูจะจืดจางไป
นะ หากพวกคุณรูส้ กึ หรือเห็นว่าผมมีอาการเช่นนัน้ ช่วยเตือนผมด้วย
อย่าได้เกรงใจ”
การใช้ช่วงเวลาอย่างไม่เป็นทางการนั่งคุยกันด้วยเรื่องเบาๆ
กินกาแฟไปคุยไป หรือนั่งดูโทรทัศน์ด้วยกัน แล้วเล่าเรื่อง อธิบาย
ความคิดต่างๆ ไป
ข้อเท็จจริงที่พบก็คือ สิ่งที่ได้ยินได้ฟังในบรรยากาศที่ผ่อน
คลายเช่นนี้ มักจะจดจ�ำกันได้ดีและส่งผลได้มากกว่า
นับเป็นวิธีการลักษณะเซน ที่เรียกกันว่า “ชี้น�ำ โดยไม่ชี้น�ำ”
						
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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