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น่า
สังเกตว่ำ ในโลกธุรกิจปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันสูงมำก ถือได้
ว่ำเป็นห้วงแห่งโลกดจิติอลกไ็ด้ ไม่ว่ำธรุกจิใดๆ ต่ำงชลุมนุกนั 

กระนั้นก็ดี “ผู้น�ำ” ขององค์กรยังเป็นตัวหลักส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ จนมีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงภำวะของคนท�ำงำน
ในปัจจบุนัว่ำ น่ำจะต้องทบทวนบทบำทหรอืควำมเป็นผูน้�ำของตัวเอง
เสียแล้ว 

 เคยมีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนพอสมควรเกี่ยวกับ ควำม 
คำดหวัง ของเจ้ำของสถำนประกอบต่ำงๆ ว่ำ ผู้น�ำในองค์กรของเขำ
นัน้ น่ำจะมีคณุสมบตัสิำรพดัอย่ำงไรบ้ำง องค์กรบำงแห่งเปลีย่นแปลง
ผูน้�ำค่อนข้ำงบ่อย บำงแห่งผู้น�ำมคีวำมเป็นมอือำชพีทีคู่แ่ข่งอยำกซือ้
ตัว ได้มีผู้รวบรวมข้อคิดต่ำงๆ เกี่ยวกับเรื่องภำวะผู้น�ำว่ำ เขำมีสเปค 
หรือควำมคำดหมำยอะไรเกี่ยวกับผู้น�ำในองค์กรของเขำ ซึ่งเป็นเรื่อง 
“น่ำคิด” และ “พึงสังวรณ์” สิ่งที่เขำอยำกบอกกับเรำกลำยๆ โดยผ่ำน
ควำมคิด เสนอแนะต่ำงๆ ในประเด็นต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้

1.  องค์กรไม่ได้จ้างคุณมารับค่าจ้างอย่างเดียว เพราะ 
ค่าจ้างที่คุณได้คือความไม่สบายกายไม่สบายใจในการท�างาน ที่
ส�าคัญคุณต้องสร้างผลงาน หมำยควำมว่ำ คนที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงให้
มำท�ำงำนนั้น เขำจ้ำงมำเพื่อแก้ไขปัญหำ หำกงำนไม่มีปัญหำ เขำคง

ไม่จ้ำงมำแน่นอน เพรำะฉะนั้นขึ้นชื่อว่ำงำนแล้ว คงไม่มีควำมสบำย
เป็นแน่แท้ ผู้น�ำที่เก่ง และฉลำด จึงเป็นบุคคลที่สำมำรถใช้ควำมรู้
ควำมช�ำนำญเฉพำะทำงที่มีทักษะ ตลอดจนประสบกำรณ์ด้ำนฝีมือ 
ในอันที่จะสร้ำงผลงำนแก่องค์กร

2.  คุณจะต้องระมัดระวังในการรักษาระดับความสัมพันธ์
ในงานให้ดี แล้วค่าจ้างก็จะรักษาคุณดีเช่นกัน ข้อนี้ถือเป็นข้อคิดที่
ฟังดูง่ำย แต่ก็ต้องใช้ และอำศัยกลเม็ดเรื่องของ “คน” มำบริหำรคน 
เนื่องจำกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดิ้นได้อยู่ตลอด ยำกนักที่จะหยั่งรู้จิตใจ 
กำรท�ำงำนต้องอำศยักำรประสำน และควำมสมัพนัธ์เพือ่เป็นสิง่หล่อ
ลื่นให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น คนที่จะเป็นผู้น�ำนั้น หลำยเรื่อง
ที่ส�ำเร็จก็ด้วยควำมสัมพันธ์อันดีในเรื่องคน

3.  คุณต้องน�าตัวเอง คุณไม่อาจช่วยเหลือคนอื่นให้ไปถึง
ซึ่งศักยภาพอันสูงสุดของเขาได้ จนกว่าคุณจะอยู่ในกระบวนการที่
ไปสู่ศักยภาพของคุณเอง หมำยควำมว่ำกำรเป็นผู้น�ำนั้น คนผู้นั้นจะ
ต้องมจีติวิญญาณในการ “น�า” ตนเอง ได้โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุน้ 
ย�า้ สัง่การเหมอืนตุก๊ตาไขลาน เพราะฉะนัน้ ผูน้�าจะต้องเป็นคนทีเ่รยีก
ว่า self-motivate เป็นผู้น�า (leader) มากกว่า ผู้ตาม (follower) คนที่
จะสามารถไปน�าหรอืไปช่วยผูอ้ืน่ได้ หมายความว่าผูน้ัน้ได้เลยจุดหรอื

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 

“ผู้นำ�”
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ขึน้สูบ่นัไดบนแล้ว จงึพร้อมทีจ่ะดงึผู้อ่ืนให้สามารถก้าวขึน้มาได้ และ
นั่นหมายความว่า ผู้น�าจะต้องมีศักยภาพสูง สามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได้

4. เพือ่ให้ได้ค่าจ้างเพิม่ขึน้สองเท่า คณุต้องเพิม่อตัราการ
เรยีนรูใ้ห้ได้สามเท่า เป็นธรรมดำของกำรปฏบิตังิำนทีว่่ำ ผูท้ีม่ผีลงำน
ในกำรท�ำงำน องค์กรย่อมตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำน ฉะนั้นคน
ทีมี่ฝีมอืเท่ำนัน้ทีส่มควรจะได้รบักำรตอบแทน เพือ่กระตุน้ให้เขำผูน้ัน้
ได้เพิ่มพูนผลงำนแก่องค์กร อย่ำงไรก็ดี ผู ้ท่ีปรำรถนำจะได้ผล
ตอบแทนมำกกว่ำเดมิ เขำกต้็องพสิจูน์ฝีมอืให้เป็นทีป่ระจกัษ์ด้วย ยิง่
มีผลงำนโดดเด่น องค์กรย่อมตอบแทนตำมควำมสำมำรถ และนั่น
หมำยควำมว่ำ ผูน้ัน้กต้็องเพิม่กำรเรยีนรูใ้ห้มำกกว่ำเดมิเป็นหลำยเท่ำ
ตัวเช่นกัน 

5. ในขณะทีจ่ะเป็นเหยือ่ของการเปลีย่นแปลง ผูน้�าจะต้อง
ได้รับแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนแปลงเสียก่อน  ครั้งใดที่กล่าวถึงเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลง จะมีค�าถามตามมาเสมอว่า แล้วต้องปฏิบัติ
ตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพราะในสภาวการณ์
เช่นนั้น ย่อมมีการต่อต้าน ย่อมต้องปฏิบัติตามอย่างเสียมิได้ 
หมายความว่า ความเปลี่ยนแปลงมีมาได้สองทาง ทั้งจากสภาวะ
แวดล้อมข้างนอก หรือจากสภาวะภายในที่ต้องเปลี่ยนแปลงตาม
ทศิทางขององค์กร เป็นต้น เรยีกว่า ต้องปฏบิตัติามความเปลีย่นแปลง
อย่างเซือ่งๆ กบัอีกประเภทหนึง่เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงเสยีเอง โดย
เขาผู้นั้นจะต้องรู้แล้วว่า ถึงอย่างไรเสียองค์กรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อไป
สู่ส่ิงใหม่ เพราะฉะนั้นแทนที่จะตกเป็นเหยื่อแห่งความเปลี่ยน สู้
ยินยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันความเปลี่ยนแปลง หรือสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงจะดีกว่า ในสภาวะ เช่นนี้ คนที่เป็นผู้น�าจะท�าได้ดี
กว่าหรือเขาผู้นั้นมองเห็นช่องทางในการน�าเสนอปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเห็นหนทางไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า

6. มีการปรับปรุงแม้จะเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นประจ�าทุกวัน 
จะสร้างผลลัพธ์หรือผลงานได้อย่างน่าประหลาดใจ ถ้าหากจะ 
ยกตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดแล้ว เราคงจ�าได้ดี และชัดเจนว่า ในแวดวง
เรื่องการบริหารงาน จะมีทฤษฎีการบริหารมากมาย เช่น MBO, OD, 
Reengineering, Suggestion, QC Circle ตลอดจนเรื่องอื่นๆ อีก
มากมาย ซึง่มนักค็อื แนวคดิในการปรบัปรงุงาน เพือ่ยกระดบัผลงาน
ภายใต้การแก้ไขปรับปรุงงานให้ได้ประสิทธิภาพ เราคงเคยได้ยินได้
ฟังมาแล้วว่า ภายใต้เทคนิคการบริหารโดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ทุกระดับได้แสดงความคิดความเห็นนั้น เท่ากับได้เปิดโอกาสให้เขา
เหล่านัน้ได้แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น�า น่ันคอืการน�าเสนอความ
เหน็เพือ่ ปรบัปรงุองค์กร หลายองค์กรได้ผู้น�าจากกิจกรรมเหล่านีก้ไ็ม่
น้อย เพราะฉะนัน้ องค์กรใดกต็ามทีม่ผีูค้นทีแ่สดงออกถงึการปรบัปรงุ
เปลี่ยนแปลงงาน แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ใครจะล่วงรู้ว่าผล
จากการปรับปรุงเล็กๆ น้ีเอง มันสามารถต่อยอดเพิ่มพูนระดับความ
เข้มข้นจนถึงระดับใหญ่ได้ แต่ก็มีข้อคิดอย่างหนึ่งคือ อย่าหลงติดอยู่
กับความส�าเร็จเล็กๆ น้อยๆ กลางทางจนเพลิน ผู้น�าท่ีมีแนวคิดใน

บริบทนี้จึงจะเป็นผู้น�าตัวจริง 
7. จงอยูใ่นหมูค่นของคณุทีม่คีวามต้ังใจ กล้าหาญพอทีจ่ะ

พูดอะไรจากใจจริงว่าอะไรคือสิ่งดีเลิศส�าหรับองค์กรของคุณ และ
ลูกค้าที่คุณก�าลังบริการ ผู ้น�าที่ฉลาดจะไม่ตกเป็นเหย่ือแห่งการ
สรรเสริญเยินยอ เพราะหากตกหลุมเมื่อไหร่  นอกจากจะท�าให้เรา
เขา้ใจผิด หลงคดิว่าผลงานที่ท�าลงไปถกูต้อง ไร้ที่ต ิแต่แท้จริงแลว้ใน
การท�างานทุกเรื่องล้วนมีช่องโหว่จุดรั่วทั้งสิ้น ดังนั้น การที่ผู้น�าได้อยู่
ในหมูท่มีงานทีร่่วมปฏบิติังานจะสามารถประเมนิจดุอ่อนจดุแขง็ได้ดี
ที่สุด ผู้น�าที่ดีจะต้องรู้จักรับฟังเหตุผล ค�าพูดที่อาจ “ระคายหู” หมาย
ถึงค�าวิพากษ์ โดยต้องตั้งอยู่ในความเป็นกลางว่า “ฟังค�าติอาจไม่
เพราะ ฟังค�าฉอเลาะอาจไม่ดี” เพราะหากทีมงานไม่จริงใจแล้วคง
ไม่กล้าหาญพอที่จะพูดอะไรจากใจ ฉะนั้น จงภูมิใจหากทีมงานได ้
ร่วมกันทบทวนหาจุดบกพร่อง เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะสินค้าหรือ
บริการที่ดีหลังจากการประเมิน ทบทวน และแก้ไขแล้ว ย่อมเป็น 
ประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งนั้น

8.  อย่าไปลุม่หลงอะไรมากมายกบัการแถลงข่าว การแถลง
ข่าวเป็นการชีแ้จงการด�าเนนิงานขององค์กรให้สาธารณะได้รบัทราบ 
โดยผ่านส่ือสารมวลชนทุกแขนง การจัดงานแถลงข่าวจะต้องมี
วัตถุประสงค์ชัดเจน โดยต้องค�านึงว่าจะมีผลกระทบด้วยว่าจะมีต่อ
ภาพลักษณ์หรือไม่ การแถลงข่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้อง
ระมัดระวัง

9. ทกุขณะทีค่ณุอยูต่่อหน้าลกูค้า คอืทกุขณะแห่งความจรงิ 
ปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกที่จะเลือกซื้อ เลือกบริโภคสินค้าประเภท
เดียวกันมาก จึงมีความรู้ความเข้าใจส่วนหนึ่ง และมีความสามารถ
พอที่จะเปรียบเทียบ แยกแยะได้ เพราะฉะนั้น การที่ผู้น�ามีโอกาสได้
พบปะ พดูคยุกบัลกูค้า นอกจากจะต้องชีแ้จงด้วยสาระความเข้าใจที่
ถูกต้อง ชัดเจนไม่กล่าวเท็จหรือเกินจริง การได้ชี้แจงบอกข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้น�า และองค์กร 
อีกด้วย

        

ต่อฉบับหน้าอ่าน


