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“ภาวะผู้นำา”   

เหลียวหน้าแลหลัง

จากฉบับที่แล้วต่อ

คำาจำากัดความของ “ภาวะผู้นำา”         

ในโลกแห่งการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทุกวันนี้ อ�านาจในการ 
“น�า” ก�าลังเปลี่ยนไปเป็นอ�านาจแห่งการส่งเสริมความคิดใหม่ๆ เสีย
แล้ว ซึ่งก็คือวิธีที่ดีกว่าเดิมบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพราะฉะนั้น 
ความหมายของภาวะผูน้�าในโลกปัจจบุนัจงึน่าจะเป็นแค่การส่งเสรมิ
ทิศทางใหม่ๆ ให้ส�าเร็จมรรคผล ผู้น�า น�าเสนอหนทาง หรือวิธีการ 
ความงดงามของค�าจ�ากดัความของภาวะผูน้�ากค็อื มคีวามสม�า่เสมอ
กับภาวะผู้น�าทางตลาด หรือจะเรียกว่ามีภาวะผู้น�าในกีฬาที่เปรียบ
ว่า แม้มือเดี่ยว ทีม หรือองค์กรสามารถ “แสดงวิธีการ” ที่เหนือกว่า 
ผูอ้ืน่ได้ ดงันัน้ การเน้นความพยายามทีจ่ะบอกว่าผูน้�าหมายถึงความ
เป็นผู้น�าของ “กลุ่ม” จึงเท่ากับว่าเราได้วาดภาพที่ผิดเพี้ยนเก่ียวกับ
ภาวะผู้น�าแล้ว จากมุมมองนี้ จึงเป็นแค่สไตล์ หรือลีลาการบริหาร
มากกว่า หาได้มีสไตล์ของภาวะผู้น�าแต่อย่างใดไม่

ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม = การบริหารแบบมี

ส่วนร่วม

ในการประชมุ ถ้าหากให้แต่ละคนหมุนเวยีนน�าเสนอข้อเสนอ
ทีด่กีว่า หรือทางออกใหม่ๆ แล้ว เมือ่นัน้เท่ากบัว่าทกุคนมโีอกาสแสดง
ภาวะผูน้�าได้ ตวัอย่างต่างๆ ทัง้หลายทัง้ปวงของภาวะผูน้�าก็เป็นเพยีง
ความพยายามของอิทธิพลที่มีเหนือสมาชิก ซึ่งเป็นเพียงแค่วิถีทาง
เดี่ยว (One-way influence attempts) เท่านั้น

แต่การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง บุคคลที่มีอ�านาจ
หน้าที่รับผิดชอบน�าปัญหาไปถามสมาชิกในทีมงานเพื่อหาทางออก 
แต่นีไ่ม่ใช่ภาวะผูน้�า เพราะถ้าหากความหมายของภาวะผูน้�า คอื การ
ส่งเสริมวิธีการที่ดีกว่านี้อย่างจริงจัง  ลองคิดถึง Martin Luther King 
ที่เคยส่งเสริมเรื่องการเลิกแบ่งแยกชนชั้น หรือแม้แต่ Al Gore ที่ส่ง
เสรมิปฏบิตักิารรกัษาส่ิงแวดล้อม ปฏิบตักิารต่างๆ ในด้านภาวะผูน้�า
เหล่านีเ้ป็นความพยายามโน้มน้าวทางเดีย่ว ในการประชมุนัน้ ถ้าหาก
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตัดสินใจแล้ว เช่นนั้นแล้ว เราก็ต้อง
บอกเลยว่าไม่มีใครเป็นผู้น�า หรือไม่ ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีผู้น�าหรอก ไม่

ว่าคนผู้ประสานงานในที่ประชุมจะเก่งกาจปานใดก็ตาม ดังนั้น จึง
ไม่มีประเด็นใดที่จะบอกว่ามีภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วมเลย

ผู้นำาหรือผู้จัดการและผู้นำาต่างจากผู้จัดการ

อย่างไร

➢	ผู้น�าชี้บอก ผู้จัดการบริหาร

➢	 การจัดการก็คล้ายการลงทุน คือ การได้ปันผลจาก
ทรพัยากร จากพลงังานของทีทุ่ม่เท ความอจัฉรยิะ ตลอดจนเวลาผสม
ผสานกับทรัพยากรอื่นๆ ทั้งหมดที่ลงทุนไป

➢	 การจดัการต้องมปีระสทิธภิาพ มผีลประโยชน์ภายใต้การ
ลงทุนที่น้อยแต่ได้ก�าไรงาม คล้ายกับกฎ 80:20

➢	 การจัดการที่ดี ต้องมีการทบทวนล�าดับความส�าคัญ
เหมือนกับที่ท�ากับการลงทุนทางธุรกิจ

➢	บคุคลคนเดยีวกนัสามารถเป็นทัง้ “น�า” และ “จดัการ” ซึง่
เป็นหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนั คล้ายกบังานขายและการตลาดและงานทัง้ 
2 แบบต่างก็สนองเป้าหมายขององค์กรที่แตกต่างกัน  

➢	ผู้จัดการเปรียบเหมือนโค้ช มีหน้าที่ปลุกแรงบันดาลใจ
และพัฒนาฝีมือลูกทีมให้แสดงฝีมืออย่างดีที่สุด 

➢	ต่างวางโครงสร้างและวัดผลส�าเร็จ

➢	ผู้น�าชอบน�าความเปลี่ยนแปลง ผู้น�าอาจจะบริหารคน
หรือไม่ก็ได้

➢	 การบริหารจัดการเป็นเพียงบทบาทหนึ่งที่จัดเป็นความ
รับผิดชอบ 

➢	ภาวะผู้น�าไม่ใช่บทบาท มันเป็นพฤติกรรมตามโอกาส
มากกว่า คล้ายกับความคิดริเริ่มท�านองนั้น

➢	ผู ้จัดการสามารถถูกสร้างแรงบันดาลใจ ได้รับมอบ
อ�านาจ ส่งเสริมสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนและได้รับก�าลังใจ 
แต่ผู้น�าแบบสร้างแรงบันดาลใจจะเคลื่อนให้เราเปลี่ยนทิศทาง แต ่
ผู้จัดการแบบสร้างแรงบันดาลใจจะผลักดันให้เราท�างานหนักขึ้น

➢	 ผู้จัดการจะใช้ค�าถามแบบเปิดเพื่อจะดึงวิธีแก้ไขปัญหา
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ออกมาจากทีมงาน ซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจ 
ส่งเสริมความเป็นเจ้าของกว้างขวางขึ้น รวมถึงการพัฒนาพนักงาน

➢	 ในทางกลับกัน ผู้น�ากลับน�าเสนอทางออกแบบนวนิยาย 
ผู้น�าต้องการชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ตามว่าเขารู้แนวทางที่ดีกว่าและรู้
ว่าจะด�าเนินการที่ดีกว่าอย่างไร

➢	ผู้จัดการจะยึดครองบทบาทการรับผิดชอบพนักงานนั่น
คือ ผู้จัดการจะอวดภาวะผู้น�าไปในตัวด้วยแต่อย่าลืมว่าภาวะผู้น�า
นั้นผู้ที่ไม่ได้มีต�าแหน่งผู้จัดการก็แสดงภาวะผู้น�าได้เช่นกัน 

➢	 จากการแยกแยะระหว่างภาวะผู้น�ากับการบริหารงาน
แล้ว เราสามารถอธิบายได้เลยว่าแม้พนักงานทั้งหลายก็อาจ
แสดงออกถงึภาวะผูน้�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมบีทบาทบรหิารงานกไ็ด้   

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผู้จัดการกับผู้นำา 

มีข้อที่ชวนให้เราคิดถึงความแตกต่างได้ ดังนี้

➢	 ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบุคลิกภาพ หรือสไตล์แต่อย่างใด แต่
อยู่ที่ว่าใครมีอิทธิพลต่างหาก

➢	มันอยู่ที่ว่าต่างมุ่งเน้นในเรื่องอะไรมากกว่า

➢	ผูน้�ามุง่ประเดน็เรือ่ง การคดิ หรอืมุง่ความเป็นแชมเป้ียน
ในทิศทางใหม่ๆ

➢	ผูจ้ดัการท�าหน้าท่ีบรหิาร หรอืก�ากับการท�างานให้ไปตาม
ทศิทางทีว่างไว้และธ�ารงรกัษาไว้ซึง่การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพให้ได้

➢	ผูจ้ดัการทีม่แีรงจงูใจสงูๆ นัน้ หาใช่เป็นผูน้�าทีมุ่ง่เน้นเพยีง
แค่เรื่องปรับปรุงผลงาน

➢	 ใครกต็ามทีส่นบัสนนุทศิทางใหม่ๆ ด้วยนวตักรรมทีไ่ม่ว่า
จะท�าเงียบๆ แค่ไหนก็จัดว่าเป็นความพยายามจะน�าคนอื่นแล้ว

➢	ค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวกับหน้าที่บ่งบอกว่าบุคลิกภาพ
โดดๆ ไม่ใช่ปัจจัยชี้บอกความแตกต่างได้

➢	  สิ่งสามัญก็คือ ผู้น�าเป็นผู้ชี้น�า ผู้จัดการบริหารจัดการ

➢	 เพื่อแสดงความชัดเจนย่ิงขึ้นก็คือ ผู้จัดการก็สนับสนุน
ทิศทาง แต่เพียงแค่บริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น

➢	ผู้น�า เป็นฝ่ายน�าเสนอทิศทางใหม่ๆ  

➢	 การจัดการก็เหมือนการลงทุน เราต้องการลงทุน
ทรัพยากรท้ังหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กลับคืนที่เหมาะสมที่เหมาะสม 
พึงพอใจที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

➢	หากจะกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมีลูกน้อง
ด้วยซ�้าไป พนักงานทุกคนต่างล้วนมีทรัพยากรที่จะให้อยู่แล้ว นั่นคือ 
เวลา อัจฉริยะภาพ พลังงาน ทรัพยากร อื่นๆ

➢	 อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการโดยปกตกิจ็ดัเป็นบทบาททางการ
ในผังบริหารงานเท่านั้น

➢	ภาวะผู้น�ามไิด้เก่ียวกับการครอบครองบทบาท ทว่าเกีย่ว
กับการท�าอะไรบางสิ่งที่แตกต่างออกไป

➢	มีปรัศนีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ มีทิศทางอยู่ 2 แบบ - นวัตกรรม
ในผลติภณัฑ์ทีท่�าให้องค์กรเข้าสูต่ลาดใหม่กบัความเปลีย่นแปลงใหม่
ซึ่งปรับปรุงสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ แบบที่สองก็คือ ส่วนผสมของภาวะผู้น�า
กับการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิม

➢	ค�าจ�ากดัความตามหน้าทีข่องผูน้�าและการบรหิารจัดการ 
ก็เหมือนกับงานขายกับงานการตลาด ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ หรือหน้าที่ที่ปฏิบัติในองค์กรนั่นเอง   

➢	 เรายังสามารถแยกความแตกต่างระหว่างผู ้น�าตาม
เนื้อหากับผู้น�าตามกระบวนการได้อีก

➢	ผู้น�าตามเนื้อหา (Content leader) น�าพาองค์กรไปสู่
ทิศทางใหม่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

➢	ผู้น�าแบบกระบวนการ (Process leader) จะปรับปรุงวิธี
การที่องค์กรจะบริหารทิศทางให้ด�ารงอยู่ได้อย่างไร

➢	ผู้บริหารอาวุโสส่วนใหญ่จะแสดงกระบวนการต่างๆ 
มากกว่าผู้น�าแบบเนื้อหา นั่นคือ จะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระดับ
ความเข้มข้นที่องค์กรแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม นั่นคือ จะลด
ต้นทนุให้ต�า่อย่างไร สร้างสรรค์คณุภาพอย่างไร ซึง่ผูบ้รหิารจะใช้เวลา
แปรผันไปตามหน้าที่เหล่านี้

➢	แต่อย่างกิจการธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งที่ความเปลี่ยน-
แปลงทางด้านทศิทางพืน้ฐานมไีม่บ่อยนกั ผูบ้รหิารระดบัสงูจงึแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น�ากระบวนมากกว่า มีน้อยเหลือเกินที่จะเป็น
ผู้น�าแบบเนื้อหา 

➢	 ในบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งหลายนั้น พบว่าทิศทางใหม่ๆ จะ
มคีวามต่อเนือ่งอยูต่ลอด ทัง้นีเ้พือ่ต้องการแข่งขนักบัคูแ่ข่งให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

➢	 ถึง ณ ตรงนี้อาจพบว่ามีความประหลาดเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพราะว่าพวกเรามกัจะคุน้เคยกบัการเหน็ผูบ้รหิารเป็นผูน้�าทีโ่ดดเด่น 
อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพของผู้บริหาร หรือชื่อต�าแหน่งของผู้บริหาร

➢	แน่นอนว่า บางคนอาจจะแลดูติดดิน ในขณะที่คนอื่น
อาจจะท�างานที่คุ ้นเคยได้ดีกว่าอย่างมีประสิทธิผลในงานบริหาร
จัดการ หรือริเริ่มความเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหาร (ผู้น�าแบบกระบวนการ)

➢	แต่ค�าจ�ากัดความของภาวะผูน้�ากบัการบรหิารจดัการจะ
ดูที่ผลลัพธ์มากกว่า ไม่ใช่ Input อาทิ เรื่องบุคลิกภาพ เป็นต้น


