จบ

ผู้นำ�กับนักบริหาร :

เหรียญเดียวสองหน้า

วิเชียร ตีรสุภาพกุล

ต่อ

Global Co., Ltd.

จากฉบับที่แล้ว

ผู้จัดการ
●
●
●
●
●
●
●
●
●

เน้นกระบวนการ (Processes)
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เน้นรูปแบบ
มีวัตถุประสงค์
เน้นดูแลสายงานระดับล่าง
คิดระยะสั้น
พึ่งพา/อาศัยอ�ำนาจหน้าที่ และต�ำแหน่งทางการ
มีความเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ท�ำงานเพื่อรางวัล เช่น เงิน ชื่อเสียง หรือความเป็นอัตตา

ขอรวบยอดคุณลักษณะของผู้จัดการบ้าง ดังนี้

1. ดูแล หาทางเลือกในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ต้องใช้จ่าย
ด�ำเนินการ
3. ดูแลเรื่องความเสี่ยงซึ่งอาจจะมีต่อองค์กร
4. ดู แ ล ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของงานให้ เ ป็ น ไปตาม
ก�ำหนดการที่ตั้งไว้
5. ขั้นตอนต่างๆ ในการตัดสินใจ
6. ดู แ ลเรื่ อ งความเปลี่ ย นแปลงให้ เ หมาะสม และเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย

7. ดูแล กระตุ้นจูงใจ ตลอดจนสื่อข้อความทีมงานหรือผู้ใต้
บังคับบัญชาอยู่เสมอ
8. ประเมินงานในความรับผิดชอบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้กับ
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละคนอยู่เป็นระยะ
9. ระบุพื้นฐานของการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานให้
ชัดเจนว่าพึงมีความเหมาะสมประการใดบ้างต่อองค์กร
10. ติดตามความก้าวหน้าของงาน
11. วางหรือก�ำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน งานที่คาดหวังให้
ส�ำเร็จตามก�ำหนดเวลา
12. ปฏิบัติงานบริหารจัดการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. รายงานผลงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป
14. สินจ้างเงินเดือน และความมัน่ คงในงานมีบทบาทส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือผลการปฏิบัติงาน
เราจะเห็นได้ว่า ผู้จัดการจะควบคุม ดูแล งานบริหารจัดการ
ธุรกรรม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ รวมทัง้ เป็นผูท้ มี่ ที กั ษะงานในหน้าที่
หรือการเงินหรือการบริหารจัดการใดๆ โดยมีตำ� แหน่งหัวโขนอย่างเป็น
ทางการก�ำกับ

ทะลายการแบ่งภาวะผู้นำ�กับผู้จัดการ

อันทีจ่ ริง ภาวะผูน้ ำ� กับการบริหาร มีสว่ นเกือ้ กูลกัน ไม่ได้แตก
ต่ า งชนิ ด แตกหั ก อย่ า งที่ ห ลายคนมั ก เชื่ อ กั น ผู ้ น� ำ บางคนก็ มี
คุณลักษณะของผู้จัดการ ผู้จัดการบางคนก็มีคุณลักษณะของผู้น�ำ
เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ดีมีประสิทธิภาพก็จ�ำต้องมีลักษณะพิเศษของ
ความเป็นผู้น�ำพร้อมๆ กับมีทักษะการบริหารจัดการ จะถือว่าเยี่ยม
ยุทธทีเดียว
จุดแข็งขององค์กรสมัยใหม่อยู่ที่ทรัพยากรบุคคลมากกว่า
ผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา นี่คือความจริงอันพิเศษส�ำหรับ
อุตสาหกรรมหนักทางเทคโนโลยี ที่ซึ่งคนอัจฉริยะหรือความสามารถ
พิเศษจะมีจ�ำกัด จะโน้มเอียงไปเร่งหรือกระตุ้นผู้น�ำตามธรรมชาติที่
อยู่รอบๆ ดังนั้น การดูแล และปฏิบัติต่อคนท�ำงานประเภทนี้จึงต้อง
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อาศัยผู้จัดการที่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องของคนโดยเฉพาะ และ
ต้องมีคุณลักษณะภาวะผู้น�ำจริงๆ ไปดูแล
ในขณะเดียวกัน ความคิดเกีย่ วกับผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นอัตตาธิปไตยแต่
มีบารมี ก็ค่อนข้างเก่า และล้าสมัยเสียแล้ว องค์กรสมัยใหม่ที่ขับ
เคลื่อนด้วยข้อมูลก็ต้องอาศัยแหล่งความรู้ในปริมาณมากๆ เพื่อไป
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และผลผลิต ในบริบทเช่นนี้ ผู้น�ำจึงต้องการ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของกระบวนการที่เป็นรูปแบบมากพอๆ
กับความต้องการอย่างกระตือรือร้นในเรื่องนวัตกรรม และเรื่องคน
ว่าไปแล้ว ผู้น�ำกับผู้จัดการมีความคล้ายพอๆ กับความต่าง
เราลองมาดูผู้ริเริ่มหรือผู้ก่อตั้งองค์กรของตัวเองหรือผู้ประกอบการ
(เถ้าแก่) ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งดูไปแล้วมีความคล้ายความต่างกันอยู่
ในที เราลองมาดูการประมวลสถานะของผู้น�ำในหลากหลายความ
เห็นดังนี้
1. ผู้น�ำคือผู้ที่ก�ำลังแสดงให้เห็นถึง “ความเป็นไปได้”
2. ถ้าหากการกระท�ำของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้คนอืน่ มี
ความฝันมากยิ่งขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ปฏิบัติมากขึ้น และเป็นรูปเป็นร่าง
มากขึ้น เมื่อนั้นคุณคือผู้น�ำ
3. ภาวะความเป็นผู้น�ำอยู่ที่การกระท�ำ ไม่ใช่ที่ต�ำแหน่ง
4. ผูน้ ำ� ทีย่ งิ่ ใหญ่ไม่เพียงบอกคุณว่าต้องท�ำอะไรเท่านัน้ เขา
ยัง “น�ำพา” คุณไปอย่างตลอด
5. งานชิ้นแรกของการเป็นผู้น�ำก็คือ พยายามท�ำให้ “ความ
หวัง” มี “ชีวิตชีวา” เสมอ
6. ผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงจะไม่สร้างผูต้ ดิ ตาม แต่จะสร้างผูน้ ำ� ให้มากขึน้
7. คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีต�ำแหน่งเพื่อที่จะเป็นผู้น�ำเลย
8. “นวัตกรรม” จะเป็นตัวตัดสินชีบ้ อกความแตกต่างระหว่าง
ผู้น�ำกับผู้ตาม
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9. ผูน้ ำ� คือบุคคลทีร่ จู้ กั เส้นทาง เดินตามเส้นทาง และบอกทาง

10. หากจะให้ค�ำจ�ำกัดความของภาวะผู้น�ำ และผู้น�ำที่ดีเป็น
อย่างไรแล้ว เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ถ้าหากคุณสามารถท�ำให้คนอื่น
เดินตามคุณได้ นั่นแหละคือภาวะผู้น�ำ

สรุป

มาถึงจุดนี้ คงต้องรวบยอดสรุปความเป็นผู้น�ำ ต่างจาก
ผู้จัดการว่า
●
ผูน้ ำ� คือผูท้ ใี่ ช้ความสามารถพัฒนาวิสยั ทัศน์จนจูงใจผูอ้ นื่ ให้
คล้อยตามเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีป่ รารถนาร่วมกัน
●
ผูจ้ ดั การใช้ความสามารถในการดูแลจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
ประสานการบริหารจัดการงานที่จ�ำเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้
ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
●
ผู้น�ำแสวงหาการปรับปรุงงานด้วยการเปลี่ยนแปลง
●
ผูจ้ ดั การแสวงความมัน่ คงและเรือ่ งทีส่ ามารถคาดการณ์ได้
●
ผู้น�ำท�ำสิ่งที่ถูกต้อง (Do the right thing)
●
ผู้จัดการท�ำให้งานถูกต้อง (Do things right)
●
ผู้น�ำหรือภาวะผู้น�ำก็ดีเป็นเรื่องของ Soft skills (การสื่อ
ข้อความ การชักจูงใจ การบริหารความเครียด การสร้างทีมงาน
การบริการความเปลี่ยนแปลง)
●
ผู้จัดการเป็นเรื่องของ Hard skills (ก�ำหนดเวลาที่ตั้งไว้
การบริหารบุคคล การวิเคราะห์กิจกรรม งานควบคุมดูแลโครงการ
ที่รับผิดชอบ) TPA
news

