เติมความเป็นผู้น�ำในช่องว่าง
“กว่าครึ่งหนึ่งของผู้น�ำที่ดีในโลกใบนี้
เดิมไม่ได้คิดที่จะเป็นผู้น�ำ
ขณะทีห่ ลายคนอาสาทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� กลับ
ล้มเหลวเมื่อโอกาสนั้นมาถึง”
อ่านประโยคนี้แล้ว คุณคิดอย่างไรกัน
บ้าง แล้วถ้าบอกว่า
หน้าที่ในการเป็นผู้น�ำ เป็นงานที่ “ทุก
คน” มีโอกาสจะได้ท�ำ
เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครปฏิเสธ
เพราะเราไม่ได้หมายถึง “ต�ำแหน่ง” แต่
หมายถึง “บทบาท”

ใน

ยุคที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากแบบ
ที่มีการบังคับบัญชาหลายชั้น หลายระดับมาเป็นองค์กรที่
กระจายอ�ำนาจการตัดสินใจเพือ่ ความคล่องตัวในการด�ำเนินกิจกรรม
ให้ทนั กับโลกธุรกิจทีห่ มุนเร็วขึน้ การท�ำงานเป็นทีมย่อยเป็นรูปแบบที่
แต่ละองค์กรนิยมใช้กันมากขึ้น
นอกจากนีห้ ากมองถึงทัศนคติของคนวัยท�ำงานรุน่ ใหม่ ทีต่ า่ ง
ก็ไม่ได้ตั้งธง ใฝ่ฝันว่าจะต้องน�ำพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรชั้นน�ำที่มีชื่อเสียงอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างคนรุ่นก่อนๆ แต่
กลับมองหาช่องทางที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง มีอิสระในการคิด
สร้างสรรค์ บริหารกิจการตามแนวทางทีต่ นศรัทธาและพอใจด้วยแล้ว
“ความเป็นผู้น�ำ” ยิ่งเป็นคุณสมบัติที่มองข้ามไม่ได้เลย
ยังไม่นับรวมถึงคนที่ในปัจจุบันก�ำลังรับบทบาท “ผู้น�ำโดย
ต�ำแหน่ง” อยูแ่ ล้ว แต่ไม่แน่ใจว่า ได้รบั การยอมรับจากสมาชิกในทีม
โดยสนิทใจ ว่าเหมาะสมแล้วที่ได้เป็น “ผู้น�ำ” หรือไม่
ดังนั้น หากจะมีใครที่คิดว่า การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ เป็น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง อาจจะต้องลองคิดใหม่
หนังสือ “เติมความเป็นผู้น�ำในช่องว่าง” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่
อ่านแล้ว รูส้ กึ ราวกับผูเ้ ขียนมานัง่ อยูใ่ นใจและมานัง่ ท�ำงานอยูใ่ นห้อง
เดียวกันกับทั้งผู้น�ำทีมและสมาชิกในทีมก็ว่าได้ เพราะลงลึกถึง
รายละเอียด ความคิด ความรู้สึก สถานการณ์ต่างๆ ของทั้งสองฝ่าย
ได้ไม่ผิดเพี้ยน แถมยังครบถ้วนอย่างน่าทึ่ง
ยกตัวอย่างเช่น เรามักมีภาพจ�ำว่า คนทีเ่ หมาะจะเป็นผูน้ ำ� จะ
ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่โดดเด่น กล้าแสดงออก เสียงดังฟังชัด มีความ
มั่นใจในตนเอง แต่จริงๆ แล้ว หน้าที่ของผู้น�ำคือการน�ำพาทีมด้วย
ความสามารถ แต่ไม่ใช่การออกค�ำสัง่ ต้องโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลให้
สมาชิกอยากปฏิบัติตาม ถ้าแสดงแนวทางการท�ำงานที่ท�ำให้เห็นว่า
ตามผู้น�ำคนนี้แล้วได้ประโยชน์ สมาชิกก็จะเต็มใจปฏิบัติตาม ดังนั้น
คนทีเ่ งียบขรึมก็เป็นผูน้ ำ� ได้ เพราะสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการเป็นผูน้ ำ� คือ
ค�ำพูดและการกระท�ำต้องมีทิศทางเดียวกัน ด้วยการส่งสารที่เป็น
รูปธรรม เข้าใจง่าย เมื่ออธิบายข้อพึงระวังในการท�ำงานแล้วก็ไม่

จ�ำเป็นต้องพูดอะไรมากมายอีก
การเป็น “ผู้น�ำ” ฟังดูเหมือนจะพ่วงมาด้วย
“อ�ำนาจ” แต่ถา้ เป็นเพียงผูน้ ำ� ระดับต้น ระดับกลาง หรือ
เป็น “คนคั่นกลาง” ระหว่างผู้น�ำสูงสุดกับลูกน้องหรือ
สมาชิกทีม คงหลีกเลีย่ งสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ยาก เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับนโยบายจาก
เบือ้ งบนลงมาปฏิบตั แิ ละถ่ายทอดให้สมาชิกเห็นคล้อย
ตามด้วย ทัง้ ทีส่ ว่ นตัวแล้วอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแผน
หรือนโยบายนัน้ 100% จะท�ำอย่างไรไม่ให้สมาชิกในทีม
รู้สึกว่า เราไม่ได้ท�ำหน้าที่กลั่นกรอง หรือเป็นตัวแทน
ให้พวกเขา หรือไม่ให้องค์กรรู้สึกว่าเราไม่ได้ท�ำหน้าที่
เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมความเข้าใจระหว่างองค์กรกับ
พนักงาน
กรณีนผี้ เู้ ขียนแนะน�ำว่า ถ้าเป็นเรือ่ งนโยบายการบริหาร ผูน้ �ำ
และสมาชิกทีมก็อยู่ในสถานภาพเดียวกันคือเป็นเพียงแค่ผู้รับฟัง
เท่านั้น บางครั้งอาจรู้สึกไม่พอใจหรือยอมรับไม่ได้ แต่เมื่อเป็นผู้น�ำก็
ต้องใจกว้างพอทีจ่ ะยอมรับความจริง พลิกมุมคิดมองในเชิงบวกแล้ว
จึงถ่ายทอดแก่สมาชิกด้วยค�ำพูดของตนเองและต้องรับฟังความเห็น
หรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ของสมาชิ ก และโน้ ม น้ า วจนอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ยอมรั บ
นอกจากนี้ควรพยายามรายงานความคิดเห็นของลูกน้องให้แก่เจ้า
นายด้วยค�ำพูดของตนเอง ผู้น�ำต้องสามารถชี้แจง บอกเล่าเรื่อง
ภายในบริษทั ด้วยค�ำพูดของตนเอง ห้ามพูดในลักษณะทีเ่ ป็น “เรือ่ ง
ของคนอื่น” ในลักษณะลอยตัวว่าไม่ใช่เรื่องของตน ตนไม่เกี่ยวด้วย
เทคนิคต่างๆ ทีแ่ นะน�ำไว้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงในการ
ท�ำงานของผูเ้ ขียน ซึง่ ปัจจุบนั เป็นประธานบริษทั ทีป่ รึกษาด้านกลยุทธ์
การบริหารงานบุคคล โดยอธิบายสรุปเป็นข้อๆ ด้วยแผนภาพ อ่าน
เข้าใจง่ายและน�ำไปปรับใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางรับมือกับ
ปัญหาที่ผู้น�ำมักพบเจอในชีวิตการท�ำงาน เช่น การวางตัวกับสมาชิก
ทีมที่มีความแตกต่างกันด้านวัย เพศ ทัศนคติ แนวทางการช่วยเหลือ
สนับสนุนทีมให้สร้างผลงาน วิธชี มให้สมาชิกทีมพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
วิธตี ำ� หนิให้สมาชิกทีมรับฟังและแก้ไข หลักส�ำคัญในการประเมินการ
ปฏิบตั งิ านให้สมาชิกรูส้ กึ ว่ายุตธิ รรม การดูแลใส่ใจสมาชิกทีม การน�ำ
พาทีมผ่านพ้นภาวะวิกฤติ รวมไปถึงไม่ให้ทีมเฉื่อยชาและประมาท
เพราะมัวหลงชื่นชมกับความส�ำเร็จเดิมๆ
สมาชิกในทีมส่วนใหญ่มักจะมองว่าการท�ำงานของผู้น�ำเป็น
สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่รู้ว่าท�ำอะไรอยู่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งที่สูงกว่าตน ไม่สามารถถามถึงเนื้อหาการท�ำงานได้
หนังสือเล่มนีจ้ งึ น่าจะเป็นตัวเลือกทีด่ ที จี่ ะช่วย “ลดช่องว่าง”
ระหว่างผู้น�ำกับสมาชิกทีม ท�ำให้ผู้น�ำได้ “เติมความเป็นผู้น�ำ” ให้
“สมกับเป็นผู้น�ำ” หรือท�ำให้ผู้ที่ก�ำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำ หรือเป็น
เจ้าของกิจการส่วนตัวได้เตรียมตัวให้พร้อม จะได้ไม่ต้องตระหนก
ตกใจ ลนลาน เมื่อต้องท�ำหน้าที่เป็นครั้งแรก TPA
news
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เนื่อง

จากท� ำ งานที่ ค ลุ ก คลี อ ยู ่ กั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น
ดังนั้น ผู้คนที่ใกล้ชิดกับผู้เขียนส่วนใหญ่จึง
เป็นผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่น แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ หรือเพื่อนๆ ที่
ใช้ภาษาญี่ปุ่นท�ำงานก็ดี หรือรุ่นน้องที่ก�ำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น
ก็ตาม ดังนั้น เวลาเปิดเฟซบุ๊คทีไร ก็มักจะมีโอกาสได้เห็นโพสต์ที่
พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นแทบทุกครั้ง ส�ำหรับคนที่ท�ำงานแล้ว ยังไม่
เท่าไร แต่รุ่นน้องที่เรียนอยู่นี่สิ เห็นแล้วอดชื่นชมไม่ได้ ถือว่า
เป็นการทบทวนและฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นที่ดีอีกวิธีหนึ่งและแนะน�ำ
ให้คุณผู้อ่านที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นลองท�ำดูบ้าง ไม่ต้องเป็นเรื่อง
ยากๆ หรือซับซ้อนก็ได้ ลองอัพเดทจาก ชีวติ ประจ�ำวันของเราก่อน
ก็ได้ แหม...พูดเหมือนง่าย หลายๆ คนก�ำลังคิดเช่นนีอ้ ยูห่ รือเปล่า
ผูเ้ ขียนไม่ขอว่า อะไรเพราะ “เห็นด้วย” ตามนัน้ (อ้าววว) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับคนที่ยังเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น ซึ่งยังรู้ค�ำ
ศัพท์ไม่มากเท่าไร ดังนั้น แม้จะนึกประโยคภาษาไทยง่ายๆ ออก
แต่ก็มาติดตรงค�ำศัพท์นี่แหละว่า จะใช้ค�ำศัพท์ ค�ำไหน ค�ำกริยา
ยังไงดี สรุปแล้วพิมพ์ภาษาไทยเหมือนเดิมนั่นแหละได้ feeling
กว่าเยอะ (ซะงั้น)
แม้จะเป็นจริงตามนั้น แต่ก็อย่าเพิ่งท้อไป เพราะแม้ว่าใน
หนังสือเรียนจะให้คำ� ศัพท์ทจี่ ำ� กัด แต่กใ็ ช่วา่ เราจะหาอ่านเอาจาก
ทีอ่ นื่ ไม่ได้จริงไหม ถ้าอย่างนัน้ คอลัมน์เล่าเรือ่ งหนังสือในฉบับนีก้ ็
ขอแนะน�ำหนังสือส�ำหรับอ่านเสริม เพิ่มความมั่นใจการใช้ภาษา
ญี่ปุ่นกันสักหน่อย นั่นคือ “จ�ำศัพท์... กริยาญี่ปุ่น”
จ�ำศัพท์... กริยาญีป่ นุ่ แต่งโดย อ.ดุษฎี โตทน เป็นหนังสือ
ที่รวบรวมค�ำศัพท์ที่เป็นค�ำกริยา แยกตามหมวดหมู่สถานการณ์
ต่างๆ เช่น ชีวิตประจ�ำวัน เรื่องเกี่ยวกับการเรียน การท�ำอาหาร
การแต่งตัว ค�ำกริยาที่มักจะปรากฏในเพลง เป็นต้น โดยมีการ
ด�ำเนินเรือ่ งด้วยบทสนทนาของสองศรีพนี่ อ้ งคือ พีโ่ ยและน้องแอน
ก่อนจะน�ำเข้าสูศ่ พั ท์ทจี่ ะกล่าวถึง และเพราะเป็นหนังสือเสริมการ
เรียนจึงมีค�ำศัพท์ที่น่าสนใจ แต่ไม่มีสอนในหนังสือ เรียนด้วย
เช่น สมมุติว่าถ้าเราต้องการแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
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ชีวิตประจ�ำวัน ค�ำศัพท์ส่วนใหญ่ที่นึกออก ก็แค่เช่น
(ตื่น)
(อาบน�้ำ)
(กิน)
(นอน) แต่ถ้าเกิดบอกราย
ละเอียด ในแต่ละกิจกรรมขึ้นมาอย่างเช่นอยากจะบอกว่า วันนี้
เรา “สระผมตอนเช้า”นะ หรือ เมื่อวานเรา “นอนกลางวัน” ละ เช่น
นีแ้ ล้วเราจะใช้คำ� กริยาว่าอย่างไรดี ขอบอกว่ากริยาเหล่านีม้ อี ยูใ่ น
หนังสือจ�ำศัพท์... กริยาญี่ปุ่นทั้งสิ้น ซึ่งค�ำกริยา ที่กล่าวถึงนั้น
ใช้ดังนี้
(สระผมตอนเช้า) แต่ถ้าเป็นสระผม
ตอนเย็น ก็เพียงเปลี่ยนจาก เป็น
เท่า
นั้นเอง ส่วนค�ำว่า “นอนกลางวัน” นั้นใช้ว่า
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะรู้ว่าค�ำกริยาในภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า
อะไร แต่กอ็ าจจะสับสนว่าจะใช้คำ� ไหนดี เพราะ ค�ำกริยาญีป่ นุ่ นัน้
มีให้เลือกหลายค�ำ ซึง่ ในเล่มนีก้ ม็ คี ำ� อธิบายความแตกต่างของค�ำ
ศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่วิธใี ช้ต่างกันไว้อย่างชัดเจนอีก
ด้วย เช่น ค�ำว่า “ท�ำงาน” ในภาษาญี่ปุ่นมีค�ำกริยาให้เลือกใช้ถึง
สามค�ำด้วยกัน ได้แก่
แต่รู้หรือไม่ว่าทั้ง
สามค�ำนี้มีนัยยะในการใช้ที่ต่างกัน กล่าวคือ
และ
.
จะใช้กับการท�ำงานทั่ว ๆ ไป ไม่เจาะจงลักษณะหรือประเภทของ
งาน ส่วน
นั้นจะมีนัยของการท�ำงานแบบมีสังกัดว่าเป็น
พนักงานของบริษัท หรือองค์กรที่ใดที่หนึ่ง อีกทั้งในบางบทก็ยัง
เสริมเกร็ดความรูท้ างด้านวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ด้วย เช่น การแช่ออนเซน
การแนะน�ำเว็บไซต์ ที่ตรวจสอบเส้นทางรถไฟของญี่ปุ่น เป็นต้น
ก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเมือ่ คุณผูอ้ า่ นได้ลองอ่านหนังสือ “จ�ำ
ศัพท์... กริยาญี่ปุ่น” เล่มนี้แล้ว จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษา
ญี่ปุ่นมากขึ้น ส่วนใครที่สนใจจะหยิบเอาหนังสือดีๆ แบบนี้พกไป
อ่านทุกทีใ่ นแท็บเล็ตคูใ่ จก็สามารถหาซือ้ กันได้แล้ววันนีใ้ นรูปแบบ
e-book จากผู้ให้บริการของเรา ไม่ว่าจะ ebooks.in.th / MEB:
Mobile E-Books / Bookdose / truebook / Ookbee เป็นต้น
สนใจรายละเอียดเพิม่ เติมก็ลองเข้าไปดูกนั ได้ที่ www.tpapress.
com เลย TPA
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