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 คุณก�าลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพราะคุณประสบความส�าเร็จ

ในการท�างานให้องค์กรเมื่อคุณท�างานได้ดี ตรงเวลา มีทักษะ ความรู้

และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ก็แน่นอนว่าคุณย่อมได้รับการ

มอบหมายให้แสดงบทบาทที่ทวีความส�าคัญยิ่งขึ้น

 ในฐานะผู้บริหาร ความส�าเร็จของคุณจะถูกวัดจากความส�าเร็จ

ของทีม ไม่ใช่เพียงความส�าเร็จของตัวเอง ดังนั้น คุณจึงต้องมีทักษะที่

แตกต่างไปจากเดิม เมื่อคุณเป็นผู้บริหาร ความรู้ในการปฏิบัติงานยัง

คงมีความส�าคัญ แต่ความรับผิดชอบของคุณไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่นั้นอีก

ต่อไป หน้าที่ของคุณคือการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยความคิด

สร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และพลังของผู้ร่วมทีม เช่น ทักษะการขาย

อาจท�าให้คุณได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู ้จัดการฝ่ายขายประจ�า

ภูมิภาค แต่ความส�าเร็จในต�าแหน่งดังกล่าวต้องอาศัยความสามารถ

ในด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเป็นที่ยอมรับในองค์กร การบริหาร

จัดการอารมณ์ของคนภายในทีม การสรรหาและรักษาผู้มีความสามารถ 

การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม การคิด

เชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย
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 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู ้บริหารมือใหม่หรือผ่านงานบริหารมาแล้ว

อย่างโชกโชน สิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาตนเองให้

เพียบพร้อมด้วยทักษะในการเพิ่มพูนทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น อัน

จะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในองค์กร 

โดยที่หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องท�า

อย่างไร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จำกหนังสือเล่มนี้
 ในการเป็นผู ้บริหารที่มีประสิทธิผลและผู ้น�าที่แข็งแกร่ง คุณ

ต้องแก้ไขปัญหาในการท�างานที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คุณต้องวิเคราะห์

กระบวนการท�างาน จัดท�าแผนงบประมาณ และรู้จักมอบหมายงาน

ให้ลูกน้อง ความรับผิดชอบดังกล่าวเกี่ยวพันกับอารมณ์และความรู้สึก

ส่วนตัวด้วย เพราะไม่ว่าคุณจะก�าลังสอนงานให้ลูกน้อง หรือก�าลัง

พยายามต่อรองกับเจ้านาย บทบาทดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าอก

เข้าใจคนอื่น ความยืดหยุ ่น และส�านึกในเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น 

นอกเหนือจากการสั่งสมทักษะและความรู ้ในการท�างาน คุณจะต้อง

หันกลับมามองตัวเองและทุ่มเทให้กับการพัฒนาตัวตนจากข้างในด้วย 

คุณจึงจะประสบความส�าเร็จได้ 

 หนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับ ค�าแนะน�าแบบเป็นขั้นเป็นตอน และ

ค�าอธิบายที่กระชับเกี่ยวกับแนวความคิดต่าง ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับคุณ

ในการท�างานให้ส�าเร็จ และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยความ

เชี่ยวชาญของนักวิชาการจากฮาร์วาร์ดบิสสิเนสรีวิว (Harvard Business 

Review) หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและหลักการพื้น

ฐานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็นผลงานทางวิชาการระดับต�านาน และที่เป็น

แนวความคิดและผลงานวิจัยใหม่ ๆ คุณจะได้อ่านเรื่องราวจากประ-
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สบการณ์จริงของผู้บริหารมากมาย และเรียนรู้วิธีการน�าไปปรับใช้กับ

ตัวเอง โดยมีเครื่องมือการประเมินและแบบฝึกหัดให้คุณได้ทดลอง

ปฏิบัติจริง ในตอนท้ายของแต่ละบท จะสรุปประเด็นส�าคัญและข้อ

ควรปฏิบัติ เพื่อให้คุณน�าแนวความคิดต่าง ๆ ไปใช้ได้ทันที

 หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน โดยเริ่มจากบทบาท

ของผู้บริหารรวมทั้งทักษะและทัศนคติการคิดของผู้น�าที่มีประสิทธิผล  

ตามด้วยวิธีการบริหารจัดการตนเอง การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และ

การบริหารจัดการทีมงาน ตามล�าดับ และส่วนสุดท้าย จะเป็นวิธีการ

บริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วก็คือทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารซึ่งมีทั้ง

สิ้น 17 ด้าน

 ในส่วนที่หนึ่ง “ทัศนคติที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหำร/ผู้น�ำ” คุณ

จะได้เรียนรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเป็นผู ้น�าและการ

บริหารจัดการที่ดี โดยบทที่ 1 “ก้ำวสู ่กำรเป็นผู ้บริหำร/ผู ้น�ำ” จะ

กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่งมาพร้อมกับ

การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นพนักงานขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ใน

บทที่ 2 “สร้ำงควำมไว้วำงใจและควำมน่ำเชื่อถือ” คุณจะได้เรียนรู้

ว่าท�าไมความเชื่อใจจึงมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ และวิธีการที่จะ

ท�าให้สมาชิกในทีมเชื่อถือในตัวคุณตั้งแต่วันแรกของการเป็นผู้บริหาร 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการเข้าใจ

และบริหารจัดการอารมณ์ทั้งของตัวเองและคนอื่น ซึ่งเป็นทักษะที่

คุณจะได้เรียนรู้ในบทที่ 3 “ควำมฉลำดทำงอำรมณ์” ส่วนในบทที่ 4 

“วำงต�ำแหน่งของตัวเองเพื่อควำมส�ำเร็จ” จะช่วยให้คุณพร้อมที่

จะมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งเข้าใจว่า

เป้าหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อการท�างานของคุณอย่างไร เนื้อหา

ในทั้งสี่บทที่กล่าวมานี้คือทัศนคติทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการเป็น

ตวั
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า่ง



คัมภีร์ผู ้บริหาร10

ผู้บริหาร และเป็นแนวความคิดที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวอยู่เสมอตลอด

เส้นทางแห่งการเป็นผู้น�า

 เนื้อหาในอีกสี่ส ่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็น

องค์ประกอบ 4 ด้านในชีวิตการท�างาน ซึ่งคุณต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ 

จึงจะเป็นผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล ในส่วนที่สอง “กำรบริหำร

จัดกำรตนเอง” คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานในฐานะ

ผู้น�าดาวรุ่งในองค์กร  โดยในบทที่ 5 “กำรท�ำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคน

ยอมรับ” คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวางต�าแหน่งของตัวเองเพื่อให้คุณได้

รับความเชื่อใจและสามารถโน้มน้าวใจคนในองค์กร ในบทที่ 6 “สื่อ

สำรอย่ำงมีประสิทธิผล” คุณจะได้เรียนรู ้วิธีการท�าให้คนสนใจสิ่งที่

คุณพูด และการสื่อสารให้ได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ

เขียนหรือการสนทนา ในบทที่ 7 “เพิ่มผลิตภำพให้ตัวเอง” คุณจะ

ได้เรียนรู ้วิธีการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ และการจ�ากัด

ความวุ ่นวาย หรือความตึงเครียดให้เหลือน้อยที่สุด และในบทที่ 8 

“กำรพัฒนำตัวเอง” คุณจะได้มองไปที่เป้าหมายระยะยาวในการท�า

งาน และเรียนรู้วิธีการก�าหนดเส้นทางเดินในอนาคต

 ในส่วนที่สาม “กำรบริหำรผู้ใต้บังคับบัญชำ” คุณจะได้เรียน

รู้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้บริหาร นั่นคือการท�าให้

ลูกน้องแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่  โดยบทที่ 9 “มอบหมำย

งำนอย่ำงมั่นใจ” จะอธิบายวิธีการมอบหมายงานให้ลูกน้องและการ

สร้างส�านึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้น โดยการให้ค�าแนะน�านั้นจะเป็นกลยุทธ์

ที่ส�าคัญในการมอบหมายงาน บทที่ 10 “สอนงำนให้ได้ผล” จะอธิบาย

วิธีการประเมินผลการท�างาน การสอนงาน และการให้ค�าแนะน�าทั้ง

แบบไม่เป็นทางการ และในทันทีที่ปัญหาเกิดขึ้น ในบทที่ 11 “กำร

พัฒนำให้เกิดผู้ที่มีควำมสำมำรถสูง” คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิสัม-

พันธ์กับลูกน้องอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเอง
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บทน�า 11

 ส่วนที่สี่ “กำรบริหำรจัดกำรทีมงำน” ขยับจากความสัมพันธ์

กับลูกน้องเป็นรายบุคคลไปสู่การบริหารจัดการและการสนับสนุนการ

ท�างานร่วมกัน ในบทที่ 12 “กำรเป็นผู้น�ำทีมงำน” คุณจะได้เรียนรู้

วิธีการสร้างวัฒนธรรมการท�างานเป็นทีมที่มีผลิตภาพและเป็นหนึ่ง

เดียวกัน บทที่ 13 “ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์” แสดงให้เห็นวิธี

การระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ�านวยให้ความคิดสร้างสรรค์เจริญงอกงาม และบทที่ 14 “กำร

สรรหำและรักษำผู้มีควำมสำมำรถสูง” อธิบายวิธีการสร้างทีมด้วย

การสรรหาคนที่เหมาะสมและการท�าให้พวกเขารู ้สึกผูกพันกับงานใน

ความรับผิดชอบ

 ในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ เราจะขยับไปสู่ “กำรบริหำร

จัดกำรธุรกิจ” ซึ่งคุณจะได้เรียนรู ้ทักษะที่จ�าเป็นในการวัดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานของทีมในบริบทขององค์กร โดยเริ่มจาก

กระบวนการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการน�าไปสู ่การ

ปฏิบัติ โดยในบทที่ 15 “เริ่มที่กลยุทธ์เป็นส�ำคัญ” หลังจากนั้น บท

ที่ 16 “อ่ำนงบกำรเงิน” จะอธิบายหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ด้านการ

เงิน โดยเฉพาะการอ่านงบการเงินสามประเภท ที่จะช่วยคุณในการ

ประเมินสถานะทางการเงินขององค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจที่

ส�าคัญ และในบทที่ 17 “จัดท�ำข้อเสนอโครงกำร” คุณจะได้เรียนรู้

การใช้ทักษะต่าง ๆ ในการน�าเสนอแนวความคิดใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ

ภายในบริษัท
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15

	 	 เมื่อคุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร	 มันไม่ใช่เพียงแค่ชื่อต�าแหน่ง

และความรับผิดชอบเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป	 แนวความคิดในการ

ท�างานและตัวตนของคุณก็ต้องพัฒนาขึ้นด้วย	 ในฐานะพนักงานคน

หนึ่ง	 คุณทุ่มเทให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นส่วนหนึ่งของทีม	 แต่

ในฐานะผู้น�า	 คุณต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ใหม่ที่ซับซ้อนเพื่อ

ช่วยให้คนอื่นท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ

	 	 นี่คือเส้นทางที่ส�าคัญที่สุดที่คุณจะต้องก้าวผ่านในชีวิตการ

ท�างาน	 ซึ่งเป็นโอกาสที่ทั้งน่าตื่นเต้นและท้าทาย	 การเป็นผู้บริหาร

คือสิ่งที่คุณไม่เคยท�ามาก่อน	 อีกทั้งสิ่งที่ท�าให้คุณประสบความส�าเร็จ

มาตลอดก็อาจไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าได้เสมอไป	 การที่คุณจะโดดเด่น

ได้นั้น	 คุณต้องเข้าใจแก่นแท้ของบทบาทใหม่ในฐานะผู้บริหารและ

ก้าวสู่การเป็น
ผู้บริหาร/ผู้น�า

1
C H A P T e R

T H e  T R A n s i T i o n  T o
l e A d e R s H i P
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ผู ้น�า	 และเตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งความ

เครียดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

บทบาทใหม่ในฐานะผู้บริหาร

	 	 บทบาทพื้นฐานที่สุดของผู ้บริหารคือการก�าหนดทิศทางของ

ทีมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	 ซึ่ง

เจ้านายและลูกน้องของคุณก็อาจมีความคาดหวังต่อตัวคุณเองในเรื่อง

ดังกล่าวแตกต่างกัน	 เจ้านายของคุณอาจต้องการให้คุณมุ่งความส�าคัญ

ในเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากร	 การสนับสนุน

เป้าหมายขององค์กร	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 และการมีส�านึก

รับผิดชอบต่อผลงานของทีม	 ขณะที่ลูกน้องของคุณก็อาจมีมุมมองที่

แตกต่างกัน	 พวกเขาอาจคาดหวังให้คุณท�าหน้าที่จัดระบบและก�าหนด

เป้าหมายในการท�างานของทีม	 สนับสนุนให้พวกเขาท�างานได้ส�าเร็จ	

คอยแก้ไขปัญหา	 และให้ค�าตอบที่ชัดเจน	 รวมทั้งส่งเสริมให้พวกเขา

เติบโตในระยะยาว

	 	 ในอดีตที่ผ่านมา	 คุณได้ใช้เวลานานหลายปีในการเรียนรู้และ

อยู ่ภายใต้การบริหารของคนอื่นที่เป็นผู ้บังคับบัญชา	 ตัวคุณเองใน

ฐานะพนักงานอาจมีความคิดมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ควรท�า	 (และสิ่งที่

ไม่ควรท�า)	 คุณอาจได้เห็นชีวิตเพียงเสี้ยวหนึ่งของเจ้านายของคุณ	 โดย

มองไม่เห็นว่า	 เขาคิดอย่างไรกับบทบาทของตัวเอง	 และวิธีการที่เขาใช้

ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารในระดับเดียวกัน	 ผู้บริหารที่เหนือขึ้นไป	

และคนภายนอกองค์กร	 ดังนั้น	 เมื่อคุณต้องมารับบทบาทเดียวกัน	 คุณ

อาจต้องเริ่มด้วยท�าความเข้าใจสิ่งที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดในสองประการ	

ดังนี้
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บทที่ 1 : ก้ำวสู ่กำรเป็นผู ้บริหำร/ผู้น�ำ 17

1 คนหรืองาน

	 	 ตอนที่คุณเป็นพนักงาน	 ความส�าเร็จหมายถึงการท�างานที่ได้

รับมอบหมายได้ส�าเร็จ	 เช่น	 การโทรศัพท์หาลูกค้า	 หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะคิดว่าคุณยังต้องใช้ทักษะ

เหล่านี้ต่อไปในฐานะผู้บริหาร	 แต่ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือการช่วยให้

ลูกน้องท�างานดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง	 คุณต้องสอนวิธีการโทรศัพท์หา

ลูกค้าให้พนักงานขาย	 หรือต้องจัดหางบประมาณมาให้นักออกแบบ

ที่ก�าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 เป้าหมายของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว	

จาก	“การลงมือท�างาน”	เป็น	“การก�ากับดูแลและการพัฒนาคน”

	 	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจขัดกับความรู ้สึกของคุณ	 คุณ

เคยเป็นคนที่ท�ายอดขายได้สูงสุดในทีม	 แต่ตอนนี้	 คุณต้องนั่งดูพนัก

งานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าประสบปัญหากับลูกค้าเก่าของคุณเอง	

ให้ข่มความรู้สึกหากคุณต้องการจะแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าคุณเคยท�า

อย่างไร	 เพราะประเด็นส�าคัญไม่ใช่การแสดงความสามารถของคุณ	

แต่เป็นการช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาสมรรถนะของตัวเองและเติบโตขึ้น		

ให้ก�าหนดนิยามความส�าเร็จของตัวเองเสียใหม่โดยผนวกรวมความ

ส�าเร็จของคนในทีมด้วย

2 การเป็นที่ยอมรับหรืออ�านาจหน้าที่

  ผู ้บริหารใหม่มักคาดหวังว่าต�าแหน่งของพวกเขาจะท�าให้คน

อื่นยอมรับและปฏิบัติตามแนวความคิดของตัวเองง่ายขึ้น	 แต่ก็ต้อง

แปลกใจที่พบว่าความเป็นจริงคือสิ่งตรงกันข้าม	 ในทางทฤษฎี	 ผู้บริหาร

มีอ�านาจหน้าที่	 (authority)	 ในการตัดสินใจ	 จัดสรรทรัพยากร	 และสั่ง

งานลูกน้อง	 แต่ในความเป็นจริง	 คนเราจะไม่ท�าบางสิ่งเพียงเพราะถูก

บอกให้ท�า	 และก็คงจะท�าได้ไม่ดี	 ถึงแม้คุณจะใช้อ�านาจหน้าที่บังคับ
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ส่วนที่ 1 : ทัศนคติที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหำร/ผู้น�ำ18

ให้คนท�าตาม	 สมาชิกในทีมอาจไม่เต็มใจ	 ไม่ยอมรับหรือทุ่มเทความ

พยายามอย่างเต็มที่	 และคุณก็จะไม่ได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

จากพวกเขา

	 	 การมีอ�านาจหน้าที่หมายถึงการที่คุณต้องพยายามตอบสนอง

ทั้งความต้องการของลูกน้องและขององค์กร	 ไม่เพียงแต่คุณจะบอกให้

สมาชิกในทีมรู้เกี่ยวกับแผนการพัฒนาบุคลากรของคุณเท่านั้น	 แต่คุณ

ต้องพยายามโน้มน้าวให้พวกเขาปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วย	 หรือคุณ

ไม่เพียงแค่จัดท�าแผนงบประมาณของหน่วยงานเท่านั้น	 แต่ยังต้อง

พยายามโน้มน้าวให้ผู้บริหารที่สูงขึ้นไปจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้

ด้วย

	 	 ในทางตรงกันข้าม	 เวลาที่คุณท�าตัวให้เป็นที่ยอมรับ	 ลูกน้อง

จะปฏิบัติตาม	 เพราะพวกเขายอมรับในบุคลิก	 ความสามารถ	 ค�าพูด	

หรือการกระท�าของคุณ	 คุณไม่ได้ก�าลังบังคับให้พวกเขาปฏิบัติตาม	 แต่

พวกเขาเลือกที่จะท�าสิ่งเหล่านั้นเอง	 เพราะคุณเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิผล	

การยอมรับคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น	 มันท�าให้พวกเขาทุ่ม

เทอย่างเต็มที่	และท�าให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

	 	 การจะเป็นที่ยอมรับได้นั้น	 คุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหาลูกน้องและ

ท�าความเข้าใจสิ่งที่เป็นแรงจูงใจของพวกเขา	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสั่งสม

ความไว้ใจ	 และท�าให้คุณสามารถโน้มน้าวพฤติกรรม	 ทัศนคติ	 และค่า

นิยมของลูกน้องไปในทางที่ต้องการได้	 บ่อเกิดของอ�านาจที่แท้จริงนั้น

ไม่ได้อยู่ที่ต�าแหน่งหน้าที่	 แต่เป็นความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกัน

ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงและกฏเกณฑ์ภายในองค์กร	 ซึ่งเรา

จะได้เรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปในบทที่	 2	 “สร้างความไว้วางใจและความน่า

เชื่อถือ” และบทที่	5	“การท�าตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนยอมรับ”
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ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น�า

	 	 หนังสือเล่มนี้ใช้ทั้งค�าว่า	 “ผู้น�า	 (leader)”	 และค�าว่า	 “ผู้บริหาร	

(manager)”	 แล้วทั้งสองค�านั้นแตกต่างกันอย่างไร ?	 ค�าถามดังกล่าว

เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่ศาสตราจารย์อับราฮัม	 เซลซนิก	

(Abraham	 Zaleznik)	 แห่งวิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ด	 (Harvard	

Business	School)	 เขียนบทความ	Managers	 and	 Leaders:	 Are	 They	

Different ?	 ลงในวารสารฮาร์วาร์ดบิสสิเนสรีวิว	 (Harvard	 Business	

Review)	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1977	 บทความดังกล่าวก่อให้เกิดการถกเถียง

อย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ	 ด้วยการสรุปว่า	 ศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการแบบดั้งเดิมนั้น	 สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นจริงเพียง

ครึ่งเดียว	 โดยอีกครึ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือเรื่องของแรงบันดาลใจ	 วิสัย

ทัศน์	 และธรรมชาติของมนุษย์ที่ยุ่งเหยิง	 ซึ่งศาสตราจารย์เซลซนิกเห็น

ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�า

	 	 ต่อมา	 ศาสตราจารย์จอห์น	 คอตเตอร์	 (John	 Kotter)	 แห่ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ด	 อธิบายเพิ่มเติมว่า	การบริหารจัดการ 

(management)	 คือการตอบสนองต่อความซับซ้อน	 ในการท�างานให้

ส�าเร็จผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญกับการควบคุม	 (control)	 และความ

แน่นอน	 (predictability)	 ด้วยการออกแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้	 การวางแผน	 การจัดท�างบประมาณ	 และการ

สรรหาบุคลากรทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการ	 คุณก�าลังสวมหมวกของผู ้บริหารเวลาที่คุณก�าลังท�ากิจกรรม	

เช่น	 การมอบหมายงาน	 หรือการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต

	 	 ในทางกลับกัน	 ศาสตราจารย์คอตเตอร์อธิบายว่า	 การเป็น

ผู้น�า (leadership)	 หมายถึงการสร้างและตอบสนองต่อการเปลี่ยน
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แปลง	 พวกเขาให้ความส�าคัญกับแนวความคิดมากกว่ากระบวนการ		

ผู ้น�ามีหน้าที่ก�าหนดทิศทาง	 สร้างแรงจูงใจ	 และท�าให้ทุกคนมุ่งไปสู ่

เป้าหมายเดียวกัน	 เวลาที่คุณพยายามสอนงานให้ลูกน้อง	 หรือตัด

สินใจที่จะยกเลิกกระบวนการที่คุณน�ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ผล	นั่นคือการเป็นผู้น�า

	 	 คอตเตอร์อธิบายว่า	 การบริหารจัดการและการเป็นผู ้น�านั้น

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 และไม่จ�าเป็นต้องขัดแย้งกัน	 ผู้บริหารที่ประสบ

ความส�าเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความ

ท้าทาย	 ต้องรู้จักใช้ทั้งความสามารถในการบริหารจัดการและการเป็น

ผู ้น�าในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร	 ในหนังสือ

เล่มนี้	 เราจะใช้ทั้งสองค�า	 โดยจะใช้ค�าว่า	 “ผู ้บริหาร”	 ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการและวิธีการ	 และค�าว่า	 “ผู้น�า”	 ในประเด็นที่

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และการสร้างแรงจูงใจ

	 	 ถึงแม้องค์กรจะเป็นฝ่ายก�าหนดเวลาและขั้นตอนในการเลื่อน

ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของคุณ	 แต่คุณก็ยังแสดงความเป็นผู้น�าได้เสมอ

ในการท�างาน	 นั่นเป็นเพราะการเป็นผู้น�าไม่จ�าเป็นต้องอาศัยอ�านาจ

หน้าที่	แต่เป็นทักษะการคิดและการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้น�า

	 	 แม้ว่าการบริหารจัดการและการเป็นผู้น�าจะมีความสัมพันธ์กัน

อย่างลึกซึ้งในทางปฏิบัติ	 แต่เรามักรู ้สึกว่าการเป็นผู้น�ามีความเหนือ

กว่า	 เราเคยคิดว่าผู้น�าต้องมีคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด	 เช่น	 ความ

ฉลาด	 ความมั่นใจในตัวเอง	 วิสัยทัศน์	 ความสามารถในการสื่อสาร	

และส่วนผสมที่มองไม่เห็นระหว่างความกล้าหาญ	 บารมี	 และความ

กล้าตัดสินใจ	 คนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้คือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้น�า	 แต่
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เมื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า	 มนุษย์ฝึกฝนและพัฒนาสมอง

ของตัวเองได้	 เราจึงไม่เชื่ออีกต่อไปว่าคุณสมบัติเหล่านี้ต้องมีติดตัวมา

แต่ก�าเนิด	 การเป็นผู้น�าคือชุดของทักษะและความสามารถที่เราเรียนรู้

และบ่มเพาะให้เกิดขึ้นได้	 การที่คุณไม่เคยเป็นหัวหน้าห้องหรือประธาน

นักเรียนมาก่อนไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีทางเป็นผู้น�าได้

	 	 คุณพัฒนาความสามารถในการเป็นผู ้น�าให้เข้ากับบุคลิกของ

ตัวเองได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเหมือนคนอื่น	 ขึ้นอยู่กับพื้นฐานส่วนตัว	

เช่น	 หากคุณเป็นคนเก็บตัว	 (introvert)	 คุณอาจสื่อสารด้วยการเขียนได้

ดีกว่าด้วยการสนทนา	 ทั้งนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น�าดัง

ต่อไปนี้จะท�าให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้น�ามากขึ้น

   	 ผู ้น�าไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู ้บริหารระดับสูง	 ผู ้น�ามีอยู ่ทุก

	 	 	 	 หนแห่งและในทุกระดับขององค์กร

   	 ลักษณะภายนอก	เช่น	เพศ	เชื้อชาติ	อาย	ุความสูง	ไม่ใช่

	 	 	 	 สิ่งที่บ่งบอกความเป็นผู้น�า

   	 คนที่ชอบเข้าสังคม	 (extrovert)	 ไม่ได้เป็นผู้น�าที่มีประ-

	 	 	 	 สิทธิผลกว่าคนที่ชอบเก็บตัว

   	 ผู้น�าไม่จ�าเป็นต้องมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองจนไม่

	 	 	 	 ลืมหูลืมตา	เขาอาจรู้สึกไม่แน่ใจหรือเปลี่ยนใจได้

   	 ผู้น�าควรเป็นฝ่ายรับฟังพอ	ๆ	กับเป็นฝ่ายพูด

	 	 ตอนนี้	 คุณพอรู้แล้วว่าผู ้น�าที่เข้มแข็งควรมีคุณสมบัติอย่างไร	

ดังนั้น	 แทนที่จะถามตัวเองโดยเปล่าประโยชน์ว่า	 “ฉันเป็นผู ้น�าหรือ

ไม่ ?”	 ให้พยายามค้นหาความสามารถของตัวเอง	 และใช้ประโยชน์จาก
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ความสามารถดังกล่าว	 ให้ใช้ตาราง	 “คุณลักษณะการเป็นผู้น�า”	 ด้าน

ล่าง	 เพื่อประเมินว่าคุณมีคุณลักษณะการเป็นผู ้น�าในด้านใดที่เป็น

ประโยชน์ที่สุดในบริบทของวัฒนธรรมขององค์กร	 หลังจากนั้น	 ให้นึก

ภาพของตัวคุณที่คุณต้องการให้คนอื่นมองเห็นในฐานะผู ้น�า	 ซึ่งจะ

ช่วยให้คุณรู ้ว่าตัวเองมีจุดแข็งในด้านใด	 และควรปรับปรุงในด้านใด	

ในการสวมบทบาทผู้บริหารและการท�างานต่อไปในอนาคต

คุณลักษณะการเป็นผู้น�า

ด้านสติปัญญา (Intellectual)

  มีความรู้ คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ธุรกิจ 

  และล�าดับความส�าคัญขององค์กรหรือไม่ ?

  มองไปข้างหน้า คุณจัดล�าดับความเร่งด่วนของภารกิจในระยะ

  สั้นตามล�าดับความส�าคัญในระยะยาวหรือไม่ ?

  กล้าตัดสินใจ คุณกล้าตัดสินใจแม้ในสถานการณ์ที่คุณไม่ทราบ

  ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่ ? คุณพร้อมจะเจรจาแลกเปลี่ยน

  เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือไม่ ?

  สามารถรับมือกับความไม่แน่นอน คุณท�างานในสถานการณ์

  ที่ไม่แน่นอนและแทบไม่มีสิ่งบอกทิศทางได้หรือไม่ ? คุณปรับ

  ตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ?

ด้านสังคมและอารมณ์ (Socio-Emotional)

  เข้าใจตัวเอง คุณค�านึงถึงผลกระทบของพฤติกรรมของตัวเอง

  ต่อคนอื่นหรือไม่ ?

ตวั
อย
า่ง



บทที่ 1 : ก้ำวสู ่กำรเป็นผู ้บริหำร/ผู้น�ำ 23

  เข้าใจคนอื่น คุณเข้าอกเข้าใจความต้องการ ความกังวล และ

  เป้าหมายของคนอื่นหรือไม่ ?

  มั่นคง คุณยังคงเชื่อมั่น แน่วแน่ และพร้อมเป็นผู้น�าในสถาน-

  การณ์ที่สับสนและยุ่งเหยิงหรือไม่ ?

  ไว้ใจได้ คุณมีการกระท�าที่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเอง 

  หรือไม่ ? คุณรักษาค�าพูดหรือไม่ ?

ด้านองค์กร (Organizational)

  สร้างเสริมความร่วมมือ คุณท�างานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่ ? 

  และสร้างความสัมพันธ์กับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง

  ในทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้หรือไม่ ?

  เป็นที่ยอมรับ คุณรับฟัง แสวงหาจุดร่วม และสื่อสารด้วย

  ความชัดเจน เพื่อโน้มน้าวและผลักดันผลลัพธ์ที่ต้องการให้

  เกิดขึ้นในองค์กรได้เพียงใด ?

  มีทักษะทางการเมือง (ในองค์กร) คุณเข้าใจโครงสร้างอ�านาจ

  ในองค์กรหรือไม่ ? คุณเข้าใจความคิดของคนที่มีส่วนเกี่ยว

  ข้องเพียงใด ? คุณรู้หรือไม่ว่าจะแสวงหาการสนับสนุนและ

  ทรัพยากรได้จากที่ใด?

  สร้างแรงกระตุ้น คุณตั้งค�าถามและท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่หรือ

  ไม่ ? คุณโน้มน้าวให้คนอื่นตั้งมาตรฐานและก�าหนดเป้าหมาย

  ที่ท้าทายหรือไม่ ?
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 คุณได้รับต�าแหน่งผู้บริหาร แต่คุณจะเป็นผู้น�าด้วยหรือไม่เป็น

สิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง โรเบิร์ต สตีเวน แคปแลน (Robert Steven 

Kaplan) อดีตศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ด กล่าว

ว่า “การเป็นผู้น�าคือสิ่งที่คุณต้องใช้ความพยายาม การพัฒนาคุณสมบัติ

ข้างต้นให้เกิดขึ้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง”

รับมือกับความท้าทายทางอารมณ์
ในช่วงเปลี่ยนหน้าที่งาน

	 	 เมื่อคุณเริ่มท�างานในฐานะผู้บริหาร	 คุณจะประสบกับอารมณ์

ที่หลากหลาย	 ระหว่างความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจ	 กับความกังวล

และความโดดเดี่ยว	 ซึ่งหลายครัั้งอาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน	 ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

   	 ผู้จัดการสาขาที่เพิ่งได้รับการเลื่อนต�าแหน่งคนหนึ่งเผย

	 	 	 	 ความรู้สึกกับลินดา	ฮิลล์	(Linda	Hill)	นักวิจัยแห่งวิทยาลัย

	 	 	 	 บริหารธุรกิจฮาร์วาร์ด	 ว่า	 “คุณรู้ไหมว่าการเป็นหัวหน้า

    มันยากเพียงใด เวลาที่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้? 

    มันเป็นความรู้สึกเดียวกับเวลาที่มีลูก … อยู่ดี ๆ คุณก็

    กลายเป็นพ่อหรือแม่คน และต้องรู้ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยว

    กับการเลี้ยงเด็ก”	 ดังนั้น	 การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน

	 	 	 	 ดังกล่าวจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ

   	 แครอล	 วอล์กเกอร์	 (Carol	 Walker)	 ที่ปรึกษาด้านการ

	 	 	 	 บริหารจัดการ	 เล่าว่า	 ลูกค้าของเธอคนหนึ่งซึ่ง	 “ฉลาด 

    ห่วงใยคนรอบตัว มองไปข้างหน้า และมีความรู้” ยอม
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	 	 	 	 รับว่า	 “ตัวเองรู้สึกเหมือนก�าลังจมอยู่ในปลักหลังจากรับ

    ต�าแหน่งเป็นผู ้บริหารมาได้หกเดือน เขาเริ่มสงสัยใน

    ความสามารถของตัวเอง และก�าลังมึนงงท�าอะไรไม่ถูก”

	 	 ความกังวลดังกล่าวอาจไม่หายไปง่าย	ๆ	 หากคุณประสบความ

ส�าเร็จมาโดยตลอดในฐานะพนักงาน	 ความสงสัยในตัวเองมักเกิดขึ้น

เสมอในสถานการณ์ใหม่	 และวิธีการจัดการปัญหาแบบเดิมก็อาจใช้

ไม่ได้ผลอีกต่อไป

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ	 และมันจะค่อย	ๆ	

หายไปเอง	 เมื่อคุณมีทักษะและความมั่นใจมากขึ้น	 ดังนั้น	 ให้จัดการ

สถานการณ์ตรงหน้าด้วยการตระหนักและท�าความเข้าใจอารมณ์ของ

ตัวเองว่าเกิดจากปัจจัยใด	 และในระยะยาวให้พยายามรักษาสุขภาพ

และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท�างาน

1ขั้นตอนที่ ส�ารวจอารมณ์ของตัวเอง

	 	 ขั้นตอนแรก	 ให้ส�ารวจอารมณ์ของตัวเอง	 และบอกให้ได้ว่าตัว

เองก�าลังรู้สึกอะไร	 เช่น	 “ฉันก�าลังรู้สึกกังวล”	 ซึ่งจะท�าให้คุณตอบสนอง

อารมณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้	 อารมณ์ที่คนทั่วไปมักรู ้สึก

เสมอมีดังนี้

    ความกังวล “ฉันเกรงว่าจะท�างานนี้ไม่ได้”

    ความเสียใจ “ท�าไมฉันถึงตัดสินใจมาท�างานนี้ตั้งแต่

    แรก?”

    ความหงุดหงิด	 “ฉันท�าพลาดแล้วพลาดอีก”	 หรือ	 “สิ่ง

    ต่าง ๆ ไม่เป็นอย่างที่ต้องการ”

ตวั
อย
า่ง



ส่วนที่ 1 : ทัศนคติที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหำร/ผู้น�ำ26

    ความอับอาย “ฉันเพิ่งพบว่าตัวเองยังไม่พร้อมส�าหรับ

    งานนี้”

    ความสูญเสีย “ฉันสูญเสียความเป็นตัวเอง ความสนิท

    สนมกับเพื่อนร่วมงาน และความรู้สึกมั่นใจที่เคยมีตอน

    ที่ท�างานในต�าแหน่งเดิม”

    ความสับสน “ฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าบทบาทของฉันคืออะไร”

2ขั้นตอนที่ ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

  เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าตัวเองก�าลังรู้สึกอะไร	 ให้พิจารณาว่าความ

รู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร	 เช่น	อะไรคือสาเหตุที่ท�าให้คุณเครียด	?		

ค�าตอบที่ได้จะช่วยให้คุณพบหนทางใหม่ในการจัดการหรือบรรเทา

ปัญหาเหล่านั้น	 ทั้งนี้	 สาเหตุหลักของความเครียดของผู้บริหารมือใหม่

มี	 4	 ประการ	 ได้แก่	 การรับบทบาทหนัก	 ความเหนื่อยล้าที่ต้องคอย

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ความรู้สึกโดดเดี่ยว	 และการขาดความมั่นใจใน

ความสามารถของตัวเอง	 แต่ละสาเหตุมีอาการและแนวทางแก้ไขที่

แตกต่างกันดังปรากฏในตารางด้านล่าง

สาเหตุของความเครียด 4 ประการ

การรับบทบาทหนัก 

 ในยามที่คุณต้องเผชิญกับความขัดแย้ง ความคลุมเครือ และ

งานที่หนักเกินไปในต�าแหน่งงานที่ได้รับ
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อาการ

  คุณมีงานมาก แต่มีเวลา ข้อมูล และทรัพยากรน้อย เหมือน

  กับผู ้บริหารมือใหม่ในตัวอย่าง  “ไม่มีเวลาพอที่จะท�างาน

  ส�าคัญ”

  คุณมีความรับผิดชอบที่ขัดแย้งกัน เช่น ต้องเพิ่มรายได้ในขณะ

  ที่ต้องพยายามลดรายจ่าย

  คุณต้องตอบสนองคนจ�านวนมาก ทั้งลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 

  หัวหน้า และลูกค้า ซึ่งคอยดึงคุณไปในหลากหลายทิศทางที่

  แตกต่างกัน

แนวทางแก้ไข

  แบ่งเวลาในแต่ละวัน ให้มีช่วงเงียบ ๆ ที่คุณจะท�างานได้โดย

  ปราศจากสิ่งรบกวน โดยให้เลือกท�างานที่ส�าคัญ หรืองานที่

  สามารถคืบหน้าได้

  ยอมรับข้อด้อยของตัวเอง คุณไม่สามารถจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ

  ที่เก่งไปเสียทุกด้าน ดังนั้น ให้มองหาคนที่จะท�าสิ่งเหล่านั้น

  แทนคุณ

  ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ คุณตอบสนองทุกความต้องการ

  ไม่ได้ ให้ใช้วิจารณญาณ พยายามจัดล�าดับความส�าคัญและ

  เรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ความเหนื่อยล้าที่ต้องคอยแก้ไขปัญหา 

 เมื่อคุณรู้สึกกดดันที่จะต้องคอยแก้ไขปัญหายาก ๆ ให้คนอื่น
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