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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

“ภาวะผู้นำา”   

เหลียวหน้าแลหลัง

จากฉบับที่แล้วต่อ

ความหมายภาวะผู้นำาเปลี่ยนไป   

 โดยปกติภาวะผูน้�าอยู่บนฐานของ

อ�านาจ ในมุมมองดั้งเดิมจะหมายถึงพลังแห่ง

บุคลิกภาพที่อยู่เหนือกลุ่มชน

 แต่ในโลกแห่งการขบัเคล่ือนปัจจบุนั 

เรื่องของธุรกิจกลับเป็นสงครามแห่งความคิดที่ต้อง

คิดค้นและน�าเสนอส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใหม่ๆ อัน

เป็นพื้นฐานใหม่ของภาวะผู้น�า

 ผู้ใดก็ตามที่มีความรู้ความคิดอันแหลมคม ก็ย่อม

สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจที่สามารถ แสดงถึงภาวะผู้น�าได้ นี่

แหละคือ ภาวะผู้น�าแห่งความคิด   

 ภาวะผูน้�าในอกีความหมายกค็อืแม้พนกังานระดบัล่างๆ กส็ามารถ

มีภาวะผู้น�าได้ ถึงแม้จะไม่มีอ�านาจบังคับบัญชาใครเลยก็ตาม

 ภาวะผู้น�านี้สามารถมาจากระดับล่างสู่บนได้ นอกจากนี้ก็ยัง

สามารถมาจากภายนอก ภาวะผู้น�าอาจปรากฏขึ้นระหว่างองค์กรอีกด้วย ซึ่งก็

จะเป็นรูปของภาวะผู้น�าทางการตลาด

 การบริหารจัดการเป็นเพียงบทบาททางการเท่านั้น

ภาวะผูน้�าแบบนีเ้ป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิขึน้ในบางโอกาสเท่านัน้ คล้ายกบั

ความคิดสร้างสรรค์ หาใช่บทบาท หรือต�าแหน่งไม่

ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งในระดบัสงูบางครัง้กน็�า (lead) บางครัง้กแ็ค่จัดการ 

(manage) ในเวลาอื่นๆ ก็ท�าตัวเป็นผู้ร่วมลงทุนที่ลงทุนจากความคิดเยี่ยมๆ ที่

บังเอิญขึ้นมาจากระดับล่าง

 ภาวะผูน้�าตัง้อยูบ่นฐานของกบฏรุน่หนุ่มสาว แรงขบัเคลือ่นของคน

หนุ่มสาวที่ท้าทายสภาวการณ์เดิมๆ และค้นหาวิถีทางใหม่ๆ ที่ดีกว่า

 ยิ่งกว่าภาวะผู้น�าทางธุรกิจเสียอีก เพราะการเดินขบวนของเขาใน

ครั้งนั้นมีภาวะความเป็นผู้น�าที่ส่งผลกระเทือนต่อผู้วางนโยบายของรัฐบาล

อเมริกา ซึ่งแน่นอนผู้ร่างนโยบายทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้รายงานผลให้ Martin 

Luther King ด้วย
ต่อฉบับหน้าอ่าน

 นีจึ่งแสดงว่าแท้จรงิแล้วภาวะผูน้�ากเ็พยีงแค่การหาจุดยนื

เพื่อแสดงความเชื่อและพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคิดและปฏิบัติใน

สิ่งที่ต่างออกไปเท่านั้นเอง

ทฤษฎีเดิมๆ ได้วาดภาพที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับภาวะผู้น�าด้วย

การเพ่งมองด้วยสายตาอันคับแคบแค่ต�าแหน่งแห่งอ�านาจเท่านั้น 

ทฤษฎต่ีางๆ เหล่านีจึ้งเข้าสูวิ่กฤตในทกุวันนี ้ทัง้นีเ้พราะว่าทฤษฎพีวก

นีต้้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีล่�าบากใจว่าพดูได้ไหมว่า CEO ไม่ต้อง

น�าอีกต่อไป หรือว่าต้องเปลี่ยนความหมายของภาวะผู้น�าเสียใหม่ดี 

ถ้าบอกว่าต้องเปลีย่นความหมายของภาวะผูน้�าแล้วกน่็าจะหมายถงึ

ผู้อ�านวยความสะดวก (facilitator) ซึ่งก็จะคล้ายกับผู้น�าระดับ 5 ของ 

Jim Collins ผูซ้ึง่ได้เกลาผูน้�าระดบัสงูจากค�าถามทีอ่อกแบบเพือ่เค้น

ความคดิส�าหรบัทศิทางใหม่ๆ Option นีจ้งึเท่ากบัเป็นการสงวนรกัษา

แนวความคดิที ่CEO เป็นผูน้�า Option อืน่ๆ กค็อืการธ�ารงรกัษาไว้ซึง่

แนวคิดเดิมๆ ที่ว่าผู้น�าส่งเสริมทิศทางใหม่ แต่ก็พูดได้ว่า CEO จะไม่

อาจผูกขาดความเป็นผู้น�าได้อีกต่อไป 

การที่กล่าวว่าภาวะผู้น�าหมายถึงการส่งเสริมทิศทางใหม่ๆ 

อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เป็นต้น เราเปิดประตูเพื่อให้ทุกคน

สามารถแสดงความเป็นผู้น�า นี่หมายความว่า CEO บริหารจัดการ

มากกว่าการน�า แต่เพื่อให้มีความหมายมากขึ้น เราจ�าเป็นต้อง 

ยกระดับการบริหารจัดการ ยกระดับแนวคิดในทางบวกมากขึ้น ใน

ปัจจุบันนีก้ารบรหิารจัดการยงัค่อนข้างจะเป็นเชิงลบ ลองค้นคว้าและ

ศึกษาให้มากถึงวิธีและเหตุผลว่าท�าไมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสียที

แนวคิดภาวะผู้น�าระดับ 5 ที่พัฒนาโดย Jim Collins เป็น

แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้น�า ดังนั้น CEO จึงไม่ใช่ค�าตอบ

สดุท้ายของ “ภาวะผูน้�า”  อกีแล้ว ภาวะผูน้�าสมัยใหม่ตามความหมาย

ของ Jim Collins จึงหมายถึงการดึงความคิดส�าหรับทิศทางใหม่ๆ 

ออกมาจากพนักงานดีๆ ของเรา ความเคลื่อนไหวนี้ จึงเป็นการธ�ารง

รกัษาความเชือ่ทีว่่า CEO เป็นผูน้�า แต่ผูน้�ากไ็ม่ได้ให้ทศิทางอกีต่อไป 

แน่นอนทีส่ดุความเป็นจรงิกค็อื CEO ไม่อาจสนองความต้องการทาง

องค์กรทั้งปวงแก่ผู้น�าได้อีกแล้ว ถ้าหากเรารักษาไว้ซ่ึงความคิดที่ว่า 

ผู้น�า = การส่งเสริมทิศทางการจัดการใหม่ๆ นั่นก็คงหมายถึงว่า 

พนักงานทั้งหลายสามารถจะท�าอะไรก็ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมี

ต�าแหน่งและด้วยทัศนะมุมมองของผู้น�า หรือที่เรียกว่าผู้น�ารูปโฉม

ใหม่ เราก็คงต้องกล่าวว่าสิ่งที่ CEO ปฏิบัตินั้นอาจจัดเข้าอยู่ในการ

บริหารได้ ผู้น�าระดับ 5 ของ Jim Collins นั้น เมื่อผู้น�าใช้ทักษะแห่ง

การอ�านวยความสะดวกเพื่อดึงทิศทางออกมาจากคนอื่นๆ ก็คือ

เหมือนการสวมหมวกผู้บริหาร โดยไม่ได้แสดงถึงภาวะผู้น�าด้วย 

วิธีการอื่นๆ เลย  

ภาวะผู้นำาคืออะไร? 

อยากให้ลองส�ารวจตรวจสอบแนวคดิใหม่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัภาวะ

ผู้น�าว่าเรามี หรือต้องทบทวน หรือศึกษาเรื่องเหล่านี้บ้างหรือไม่

 อนาคตของภาวะผู้น�า                                            

 บทบาทของวิสัยทัศน์

 ความสับสนเรื่องอ�านาจหน้าที่กับเรื่องภาวะผู้น�า        

 เราเป็นผู้น�าหรือเปล่า

 การแสดงออกของภาวะผู้น�าเป็นอย่างไร                   

 การให้อ�านาจแก่ผู้น�า

 ภาวะผู้น�าแบบโบราณดั้งเดิมเป็นอย่างไร          

 ภาวะผู้น�าถือเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่ง

 เรามีทัศนะอย่างไรต่อภาวะผู้น�า                      

 การจัดการ VS ภาวะผู้น�า

 ผู้น�าแบบผู้รับใช้                             

 ผู้น�าแบบองค์กรเป็นอย่างไร

 จิตวิทยาของภาวะผู้น�า                                               

 เหตุไรจึงแยกภาวะผู้น�าออกจากการบริหารจัดการ                                                                                    

 ผู้น�าความคิด                                                              

 คุณสมบัติที่ส�าคัญของภาวะผู้น�าตามความคิดของเรา        

สไตล์ภาวะผู้นำา    

ส่วนสไตล์ของภาวะผู้น�าเป็นเช่นไรก็คงต้องส�ารวจเช่นกัน

 สไตล์ภาวะผู้น�าในทฤษฎีดั้งเดิม = วิถีความสัมพันธ์ที่มี

ต่อลูกน้อง

 เราเน้นเรื่องงาน หรือความสัมพันธ์กันแน่ เป็นแบบ 

สั่งการทางเดียว หรือแบบมีส่วนร่วม

 เราแสดงออกถึงการพิจารณา หรือการตัดสินใจแก่

พนักงาน หรือว่าแค่ให้งานส�าเร็จโดยผ่านลูกน้อง

 ค�าถามต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสไตล์ภาวะผูน้�า แสดงถงึเป้าหมาย 

พื้นฐานของภาวะผู้น�าที่ต้องกระตุ้นให้พนักงานท�างานหนักขึ้น 

 แต่คงต้องขอบคุณภาวการณ์แข่งขันที่ดุเดือด องค์กร

ปัจจบุนัได้แบ่งแยกออกเป็นว่า ธรุกจิท่ีต้องท�าในปัจจุบันกบัธุรกจิท่ี

ต้องสร้างในอนาคต อันแรกอาจเรียกว่าการบริหารจัดการที่ดี ใน

ขณะที่อันหลังหมายถึงภาวะผู้น�า   

 ถึงตอนนี้เราคงจ�าเป็นต้องวางกรอบสไตล์ภาวะผู้น�าใน

ฐานะที่เป็นสไตล์การบริหารแล้ว

 แนวค�าถามควรจะอ้างองิว่าผูจ้ดัการมวีธิจีงูใจลกูน้องให้

ท�างานอย่างไร  แต่ไม่ใช่ใช้ภาวะผู้น�า 

 ภาวะผู้น�าสรรสร้างทิศทางใหม่ๆ แต่ไม่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการคน

 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูน้�าคงต้องเปลีย่นใหม่แล้วใช่หรอื

ไม่ !




