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บทน�ำ
ในโลกเต็มไปด้วยผู้น�ำมากมาย มีผู้น�ำอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่เรากลับค้นพบผู้ที่มี
ความเป็นผู้น�ำอยู่ไม่กี่คน ในองค์กรปัจจุบันนี้ เรื่องวิกฤติผู้น�ำเป็นสิ่งที่เราสมควร
จะหยิบยกมาพูดถึง มีข้อพิสูจน์มากมายแสดงให้เห็นว่าคนที่ท�ำงานในองค์กร
หลายคนรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยก ไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และไม่ได้รับรางวัลทางใจ
จากสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น
ถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่หลายครั้งที่ผู้น�ำพลาด
การติดตามความเปลี่ยนแปลงนั้น ในขณะที่ผู้น�ำเปลี่ยนรถยนต์ คอมพิวเตอร์
มือถือ เป็นประจ�ำ แต่ไม่ได้ปรับสไตล์การเป็นผู้น�ำของตนเอง บางคนยังยึดติดอยู่
กับการมีล�ำดับขั้น และขึ้นอยู่กับค�ำสั่งและการควบคุม ในโลกปัจจุบันที่ต้องการ
การมอบอ�ำนาจอย่างมีพลังและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่ตอนนี้ความเป็นผู้น�ำเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา และเงินได้ใช้
ไปในการค้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จที่ ‘แท้จริง’
คุณภาพของการเป็นผู้น�ำเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ เมื่อถามผู้บริหารใน
องค์กรว่าอะไรเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จขององค์กรในอนาคต ค�ำตอบ
ส่วนใหญ่คือเรื่องของภาวะผู้น�ำ อย่างไรก็ดีการลงทุนในการพัฒนาผู้น�ำให้ดีขึ้น
เหมือนจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง1
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ อ ธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของการเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ป ระสบ
ดูตัวอย่างจาก Jim Intagliata, Dave Ulrish และ Norm Smallwood. ‘Leveraging
leadership competencies to produce leadership brand: creating distinctiveness
by focusing on strategy and results’, การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์, 23-12 )4( 23 )

1
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ความส�ำเร็จในศตวรรษที่ 21 แน่นอนว่าไม่มีใครให้ค�ำตอบได้อย่างชัดเจนถึง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จนกว่าจะผ่านยุคนี้ไป เราไม่มีพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่จะ
ท�ำนายอนาคต แต่จากการที่ได้ท�ำงานกับผู้น�ำมากมายและเน้นในเรื่องของ
การพัฒนาพวกเขาเหล่านั้นมาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เหมือนจะเห็นได้
ชัดเจนว่าแม้ในองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จยังต้องการแนวทางและชุดของ
ทักษะใหม่ๆ เราเรียกรากฐาน (Foundation) สองอย่างนี้ว่า การมีเอกลักษณ์
(Individuality) และการหยั่งรู้ (Insight) และสองสิ่งนี้รวมกับความสามารถ
(Capabilities) อีกห้าด้าน ที่เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญในอนาคตข้างหน้า โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม ธุรกิจ และองค์กร
เราพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดและค�ำพูดของคนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น�ำ
มากกว่าที่เราจะวางการพัฒนาในอนาคตไว้บนสมมติฐานที่อาจล้าสมัยและ
ไม่เกีย่ วข้อง เราตัง้ เป้าทีจ่ ะสะท้อนปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ ในองค์กรแล้ว
เราพยายามแสดงให้เห็นว่าการน�ำในภาคปฏิบัติจริงๆ แล้วหมายความว่าอย่างไร
เราไม่สามารถละเลยสัญญาณเตือนที่ว่าผู้น�ำต้องการแนวทางใหม่ มีรายงาน
มากมายระบุว่าการที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมน้อย ไม่มีความเชื่อมั่น ขาดงาน
และไม่มคี วามหลากหลาย จะท�ำให้องค์กรขาดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
และอ่ อนแอในการบริหารจัดการเรื่องผลการด�ำเนินงาน จากรายงานของ
สถาบัน Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
พบว่าจ�ำเป็นมากที่จะต้องมีรายงานที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่น
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง เป็นรายงานมากกว่า 100 หน้าที่รวมถึงความจริงและ
ข้อโต้แย้งต่างๆ 2
Chartered Institute of Personnel and Development, ‘Where has all the trust
gone?’, 1 มีนาคม 2012

2
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แนวทางใหม่จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เพราะองค์กรก�ำลังตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า
หากยังใช้วิธีเดิมในการพัฒนาผู้น�ำก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิม และผลลัพธ์ที่
เหมือนเดิมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 พวกเขาจ�ำเป็นต้องมีผู้ที่เข้าใจ
กับความซับซ้อนขององค์กรที่นับวันจะยิ่งมีมากขึ้น เป็นบุคคลที่สามารถยืนอยู่
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ความไม่ชัดเจน และสามารถจัดการกับความเสี่ยง
ด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจ

“โศกนาฏกรรมของชีวิตคือ
เมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนหลัง แต่เราจะต้องอยู่ไปข้างหน้า”

โซเรน เคิร์กการ์ด (Soren Kierkegaard)
นักปรัชญา

ถ้าวันนี้คุณเป็นผู้น�ำหรือก�ำลังต้องการที่จะเป็นผู้น�ำ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ
ส�ำหรับคุณ ไม่ใช่ผู้ที่เป็นนักวิชาการ คุณก�ำลังจะเผชิญหน้ากับปัจจัยต่างๆ ที่จะ
หล่อหลอมและสร้างความแตกต่างให้การเป็นผู้น�ำของคุณนั้นมีพัฒนาการ และ
ให้ค�ำแนะน�ำว่าจะน�ำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงได้อย่างไร คุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับ
เนื้อหาทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญที่คุณจะ
ตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่คุณต้องท�ำในเรื่องนี้
หลั ง จากอ่ า นหนัง สือเล่มนี้ คุณจะเห็นภาพที่ชัด เจนขึ้นว่า การเป็นผู้น�ำใน
ศตวรรษที่ 21 คื อ อะไร และหากคุ ณ ท� ำ สิ่ ง เหล่ า นี้ อ ยู ่ แ ล้ ว คุ ณ จะรั ก ษา
ประสิทธิภาพของคุณไว้ได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนคู่มือท�ำอาหารที่มีสูตร
ตายตัวไว้แล้วว่าคุณจะน�ำได้อย่างไร แต่หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนแผนที่ทางเดิน
ไปสู่การเป็นผู้น�ำอย่างยั่งยืน หากคุณท�ำตามสิ่งที่อยู่ในนี้แล้ว คุณจะเป็นผู้น�ำได้
ยาวนานกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณหลายๆ คนที่ก�ำลังหาทางออกกับพฤติกรรม
การเป็นผู้น�ำที่ตกยุค
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หนังสือนี้บอกถึงกระบวนการ เล่าเรื่องราว และตัวอย่างที่ช่วยท�ำให้เข้าใจว่า
การเป็นผูน้ ำ� หมายถึงอะไร ถึงกระนัน้ ก็ตามการเปลีย่ นแปลงและความไม่แน่นอน
ที่เพิ่มมากขึ้น หมายความว่าเราไม่สามารถวางกฎตายตัวส�ำหรับลักษณะของ
การเป็นผูน้ ำ� ในแนวทางใหม่นี้ มันเป็นเพียงแนวทางทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ดังนัน้ หนังสือนี้
จึงเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ทางเดินไม่ใช่สูตรตายตัว
ท้ายสุดแล้วคุณอาจสงสัยว่า ท�ำไมเราถึงมีคุณสมบัติพอที่จะบอกว่าคุณต้องท�ำ
อะไรบ้าง เพื่อที่จะน�ำองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อ
น�ำไปสู่อนาคต
ค�ำตอบแรกก็คือ กว่าสองศตวรรษพบว่าการปลดปล่อยศักยภาพการเป็นผู้น�ำนั้น
เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทของเราที่ชื่อ Maynard
Leigh Associates ท�ำงานกับองค์กรต่างๆ มากมายทั้งในประเทศและในระดับ
โลก ในการพัฒนาผู้น�ำที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้น�ำในอนาคต ซึ่งระหว่างทางเรา
เป็นพยานได้ว่า หลายองค์กรได้พยายามที่จะพัฒนาพฤติกรรมการเป็นผู้น�ำ
ในแบบใหม่ แต่ต่างก็ล้มเหลวหรือไม่มีความยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เก็บเอาตัวอย่าง
บทเรียนที่เราเคยเห็นและจากประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริงที่เราเคยสร้าง
โปรแกรมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
ค�ำตอบที่สองก็คือ มุมมองของเราที่มีต่อมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นผู้น�ำนั้น
สะท้อนออกมา ท�ำให้เราเป็นผู้ริเริ่มในการใช้แนวคิดเรื่องการแสดงละครเวทีใน
การด�ำเนินธุรกิจ สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่คนที่ศึกษาเรื่องผู้น�ำจะ
ตระหนักว่า ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการมีเทคนิคและวิธีการ
เป็นอย่างมากทีท่ ำ� ให้ผนู้ ำ� กลายเป็น ‘ศิลปิน’ ในทุกสิง่ ทีพ่ ดู ไม่วา่ ในอนาคตบทบาท
ของผูน้ ำ� จะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร เรายังเห็นว่าผูน้ ำ� ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้
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และท้ายสุดคือ กว่าค่อนศตวรรษเราทั้งสองได้เป็นผู้น�ำของบริษัทตนเองที่ชื่อ
Maynard Leigh Associates ซึ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเงิน ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกับเหล็กที่ผ่านเตาหลอม เป็น
บททดสอบส�ำหรับทั้งตัวเองและองค์กร แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ในหนังสือ
เล่มนี้จึงมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งไม่ค่อยมีในหนังสือประเภทนี้ เราขอบอก
ตามตรงว่า เราเข้าใจจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าเป็นเรื่องยากเพียงใดในการน�ำ
และเราได้ คิ ด ค้ นแนวความคิดของตัวเองว่าอะไรที่จะท�ำให้การเป็นผู้น�ำใน
ศตวรรษที่ 21 ประสบความส�ำเร็จ
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การเป็นผู้น�ำในศตวรรษที่ 21

Andrew Leigh, Michael Maynard : เขียน

21

การเป็น ผู้น�ำ  เป็นเรื่องของตัวบุคคลและบริบท หนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะ
ให้น�้ำหนักในส่วนแรกคือ เรื่องของตัวบุคคล นั่นคือ คุณและความสามารถที่คุณ
ควรจะมี เพื่อคุณจะเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพ แม้กระนั้นคุณจ�ำเป็นต้องใช้เวลา
สักเล็กน้อยในการค้นหาส่วนประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณ นั่นคือสภาพ
แวดล้อมที่คุณก�ำลังท�ำงานอยู่ ท�ำให้คุณต้องดูบริบทด้วย
การที่ คุ ณ จะน� ำ อย่ า งไรนั้ น คุ ณ จะต้ อ งเห็ น ภาพก่ อ นว่ า องค์ ก รที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จในศตวรรษที่ 21 จะเป็นอย่างไร แม้ว่าจะมีการวิจัยและหลักฐาน
มากมายบอกว่า การจะเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนที่เราจะ
มองเห็นได้ว่าจะเป็นอย่างไร ความสามารถและบริบทขององค์กรที่เราอยู่ก�ำลังมี
การเปลี่ยนแปลง และมีความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับหน้าตาขององค์กรที่จะประสบ
ความส�ำเร็จในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามในฐานะผู้น�ำ คุณจะต้อง
ตอบสนองต่อแนวโน้มต่างๆ ที่ส�ำคัญและเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่
อะไรก็ตามที่มีนัยที่ส�ำคัญต่อการเป็นผู้น�ำของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นขอบเขตที่ไม่ชัดเจนที่กั้นระหว่างเรื่องงานกับเรื่อง
ส่วนตัว จากที่โลกนี้มีโทรศัพท์มือถือแบบที่ติดต่อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมงและมีการ
ติดต่อปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมาก สิง่ นีม้ นี ยั ส�ำคัญต่อการน�ำทีค่ ณ
ุ ต้องการให้ตวั คุณเอง
และผู้อื่นท�ำงานได้อย่างดีที่สุด สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในฐานะผู้น�ำ
ของคุณในแต่ละวัน อาทิ คุณอาจจะต้องมีรูปแบบการท�ำงานที่ยืดหยุ่นและ
ว่องไว ลดล�ำดับขัน้ ในการท�ำงาน และไปสูก่ ารท�ำงานแบบสังคมเสมือน แม้กระทัง่
มีการด�ำเนินงานในต่างประเทศก็ตาม
แนวโน้มเหล่านี้ท�ำให้เกิดความขัดแย้งและค�ำถามว่า อ�ำนาจควรจะอยู่ที่ใดใน
องค์กร เราจะใช้เทคโนโลยีในการพาคนเข้ามามีส่วนร่วมและผูกพันกับองค์กรได้
อย่างไร ประเด็นดังกล่าวเป็นสิง่ ทีอ่ งค์กรในศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิญ ในฐานะผูน้ ำ�
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คุณจะต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา การตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้จะสื่อออกมา
เป็นวิธีการที่คุณน�ำ ตารางนี้จะท�ำให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะขององค์กร
ปกติทั่วๆ ไปกับองค์กรที่จะประสบความส�ำเร็จในศตวรรษที่ 21

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้น�ำ

24

องค์กรในศตวรรษที่ 20

องค์กรในศตวรรษที่ 21

การบูรณาการแบบแนวดิ่ง
การน�ำจากบนลงล่าง
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้ว
ต้องการประสิทธิภาพ
เก็บข้อมูลและจดทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ฮีโร่คนเดียว
เน้นความปลอดภัย
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นที่เป้าหมาย
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
สร้างระบบ
ทุกอย่างต้องมีความชัดเจน
ต้องมั่นใจ
แสวงหาสิ่งที่ง่าย

การบูรณาการแบบแนวราบ
กระจายความรับผิดชอบ
มีการพัฒนาตลอดเวลา
เรียนรู้เป็นล�ำดับขั้น
แบ่งปันข้อมูล
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
เน้นความโปร่งใส
ดึงให้มาร่วมในการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นที่ทักษะความสามารถ
ยอมรับความเสี่ยง
สร้างความสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ที่ดีเพียงพอ
มีสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งได้
ยอมรับความยุ่งยากซับซ้อน
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ไม่สนใจคนที่มองโลกในแง่ร้าย
การแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่
เน้นขยายขนาด
ระวังเรื่องเทคโนโลยี
ระวังเรื่องประชากรศาสตร์
การมีเครือข่าย
สอนให้ปฏิบัติ

ใส่ใจด้านที่ลึกลับ (แง่ร้าย)
เชื่อมต่อระบบง่ายๆ
เน้นเพิ่มการเรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง
กฎของความหลากหลาย
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ความร่วมมือ

แหล่งที่มา: ขยายมาจาก R. Adler, Leveraging the Talent-Driven Organization,
The Aspen Institute, 2010 ตีพิมพ์อีกครั้งโดยได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถมององค์กรของคุณเป็นเครื่องจักรกลได้อีกต่อไป คุณต้องมองว่า
เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจ ไม่สามารถคาดเดาได้และมีหลายแง่มุม องค์กรใน
ศตวรรษที่ 21 ได้รับการนิยามโดยนักวิทยาศาสตร์องค์กรว่าเป็น ระบบที่ซับซ้อน
และปรับตัวได้ นั่นหมายความว่าในองค์กรมีระบบที่มีความซับซ้อนอย่างมาก
ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตลอดเวลา
นอกจากความซับซ้อนนี้แล้ว เค้าโครงของระบบมากมายนั้นมีความชัดเจน ใน
กฎระเบียบที่ไม่แน่นอน เรื่องของอ�ำนาจและอิทธิพลของผู้น�ำขึ้นกับปัจจัยต่างๆ
มากกว่ า ผู ้ น� ำ ในอดีต ยกตัวอย่างเช่น องค์กรสมัยใหม่เปรียบเทียบได้กับ
ฝูงห่านมากกว่าเครื่องจักรกล การน�ำของฝูงนกมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีการผลัดกันน�ำผลัดกันตาม ในอนาคตผู้น�ำมาจากที่ใดก็ได้ในองค์กร สามารถ
เกิดขึ้นใหม่ได้ และบางครั้งเป็นผู้น�ำชั่วคราวที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ที่ เปลี่ยนแปลงไป
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แนวโน้มหลัก
เพื่อที่คุณจะเข้าใจระบบที่มีความซับซ้อนและปรับตัวได้นั้น คุณจะต้องตระหนัก
ถึงแนวโน้มหลัก 5 เรื่องที่ก�ำลังปรับเปลี่ยนผู้น�ำในการท�ำงาน3
การเคลื่อนสู่การเป็นโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยี
ประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การก้าวเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่ลดการผลิต
คาร์บอน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่โลกนี้
ได้รบั ผลกระทบ เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องคาดการณ์และประเมินความเป็นไปได้ในอนาคต
ใน 15 ปีข้างหน้า องค์กรที่ประสบความส�ำเร็จเป็นองค์กรที่สามารถโต้คลื่นของ
ปัจจัยที่มีมากระทบเหล่านี้ได้ และใช้มันให้เป็นประโยชน์โดยขึ้นกับการเป็นผู้น�ำ
แบบใหม่ องค์กรมากมายต้องการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง
ระบบ และกระบวนการ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ และ
มากไปกว่าอะไรทั้งหมดคือ องค์กรต้องการการน�ำในรูปแบบใหม่
ยกตัวอย่างเช่น ต�ำนานของผู้น�ำที่เป็นฮีโร่ค่อยๆ หมดไป ด้วยความจริงที่เผชิญ
คือ ผู้น�ำแบบนี้ยากที่หาคนมาแทนได้ ไม่สมจริง และไม่ใช่สิ่งที่จ�ำเป็นในสภาวะ
แวดล้อมที่มีความวุ่นวายที่องค์กรต่างๆ ต้องด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ผู้น�ำใน
อนาคตจะแตกต่างจากผู้น�ำแบบที่เป็นฮีโร่นี้
ดูตวั อย่างจาก Jeffrey S. Nielsen, The Myth of Leadership: Creating Leaderless
Organization, Intercultural Press, 2004.

3
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การที่คุณจะเป็นผู้น�ำที่ด�ำรงอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร
ขนาดใหญ่ คุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะใช้ค�ำสั่งให้คนท�ำตามโดยการรวมศูนย์
มีล�ำดับขั้น และเป็นเผด็จการ แทนที่จะเป็นอย่างนั้น คนที่ประสบความส�ำเร็จ
คือคนทีข่ นึ้ อยูก่ บั ทีม พันธมิตรทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นได้ตลอดเวลา การสร้างเครือข่าย
และการท�ำงานผ่านการสร้างความร่วมมือ มากกว่าที่คุณจะใช้ค�ำสั่งเพื่อให้คนท�ำ
สิ่งต่างๆ ส�ำเร็จ คุณจะต้องขึ้นกับความสามารถในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้อื่น
องค์กรในศตวรรษที่ 21 ที่มีอนาคตระยะยาว ผู้น�ำสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหน
ทุกแห่ง และส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น และเพราะเหตุใดสิ่งนี้
ถึงเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยคนที่มีความสามารถ ที่มีผู้น�ำที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยคิดสร้างสรรค์
รับช่วงต่อ จัดการกับความวุ่นวาย และตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวของ
แต่ละคน และขององค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ผู้น�ำที่ได้รับการ
แต่งตั้ง “ชั่วคราว” ก็อาจจะไปท�ำงานอื่นที่ไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้น�ำ
ในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย คุณจะต้องขึ้นอยู่กับรากฐาน 2 ด้านในการ
เป็นผู้น�ำ ได้แก่ การมีเอกลักษณ์ และ การหยั่งรู้ ของคุณ เหมือนกับผู้ก�ำกับ
ละครเวทีที่มีความสามารถ คุณจะต้องท�ำให้เกิดความเท่าเทียมของการเล่น
ละครเวที 3 ฉาก โดยไม่มีสคริปต์ ซึ่งขึ้นกับความสามารถล้วนๆ เช่น การเปลี่ยน
ตัวละคร เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้แล้วคุณยังต้องการเป็น ผู้น�ำ หรือไม่

การอยู่บนความไม่แน่นอน
ความสามารถในการอยู่กับความไม่แน่นอนเป็นการแสดงให้คุณเห็นว่า คุณควร
จะน�ำอย่างไรในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ยกตัวอย่าง
เช่ น ผู ้ น� ำ สมั ย ก่ อ นพึ่ ง พิ ง เทคนิ ค และแผนงานในการน� ำ ทางความคิ ด และ
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พฤติกรรมของเขา ในขณะที่เขาก�ำลังคิดอย่างเป็นตรรกะหรือที่เรียกว่าความคิด
ที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ผู้น�ำเหล่านั้นอาจจะต้องออกจากบริบทที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 บริบทสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่
ความแน่นอน
ตามธรรมชาติแล้วยังคงมีด้านที่มีความแน่นอน ซึ่งยังสามารถใช้วิธีการน�ำและ
จัดการแบบสมัยก่อนได้ เช่น เรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย กฎระเบียบ การ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และการขนส่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ยั ง คงต้ อ งพึ่ ง พาการฝึ ก ฝน
หรือวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว องค์กรทุกที่จะต้องมีการวางขอบเขตและ
ความระมัดระวัง ไม่ใช่ท�ำอะไรก็ได้ทุกอย่าง
อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือด้านที่
ค่อนข้างจะคงที่ หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงนัยส�ำคัญของสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ที่เป็นบริบทที่มีพลังขับเคลื่อน นี่คือโลกที่มีเหตุผลและสิ่งที่ขัดแย้งกัน แหล่งที่มี
ทั้งสิ่งที่โดนท�ำลายและสิ่งที่สร้างสรรค์ ในสภาพแวดล้อมที่สับสนที่ต้องขึ้นอยู่กับ
ค่านิยม ความร่วมมือ และคนมีความสามารถจะเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญกว่า
การตั้งเป้าหมายแบบสั่งลงมาเพื่อที่จะน�ำทิศทางขององค์กร ผู้น�ำสามารถมาจาก
ที่ไหนก็ได้ในองค์กรเพื่อที่จะก�ำหนดเป้าหมาย สิ่งนี้ท�ำให้ผู้น�ำแบบดั้งเดิมเกิด
ความสั่นคลอน มีองค์กรหลายองค์กรที่ปรับโครงสร้างขององค์กรไม่ให้ผู้น�ำแบบ
เผด็จการแบบเดิมอีกต่อไป
ในความไม่ แ น่ น อนนี้ ท� ำ ให้ เ ราไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว ่ า คุ ณ จะน� ำ อย่ า งไร
ในแต่ละสถานการณ์ แต่เป็นที่ยอมรับว่าจะมีรูปแบบการน�ำแบบใหม่เกิดขึ้น
สิ่งที่เราอธิบายว่าคุณควรจะด�ำเนินไปอย่างไร มาจากการที่เราพบกับคนที่เป็น
ผู ้ น� ำ แล้ วในภาคปฏิ บัติ คุณจะรู้สึก ได้รับ ก�ำลัง ใจที่เห็นว่าองค์กรที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ เจริ ญ เติบ โต และยั่ง ยืนส่วนใหญ่ไ ด้น�ำองค์กรโดยใช้ส ไตล์การ
เป็ น ผู้น�ำแบบใหม่นี้แล้ว
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การน�ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์
อธิบายได้ง่ายที่สุดคือการเป็น ผู้น�ำ หมายความว่าคุณท�ำสิ่งต่างๆ ได้โดยการ
สนับสนุนจากผู้อื่น นี่คือการน�ำของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ คุณ
อาจสามารถน�ำตัวเองได้ แต่การที่คุณจะสร้างผลงานที่โดดเด่นในสถานการณ์ที่
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน คุณจะต้องผูกพันและท�ำงานร่วมกับผู้อื่น คุณจ�ำเป็นต้อง
ท�ำงานในโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เพื่อที่จะสร้างแนวทาง ค่านิยม
ทัศนคติ พฤติกรรม และอุดมคติใหม่ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชัดเจนว่าใคร
เป็นผู้น�ำใครเป็นผู้ตาม
หนังสือเล่มนีจ้ ะไม่พดู เกีย่ วกับผูต้ ามหรือลูกน้อง ช่วงเวลาเหล่านัน้ ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
ในยุคใหม่นี้คนจะน�ำเพื่อนร่วมงาน เพื่อน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนับสนุน มุมมอง
การน�ำแบบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแทรกซึมเข้าไปในองค์กรในปัจจุบันนี4้
แต่ แ น่ ใ จได้ เ ลยว่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มากในองค์ ก รที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ศตวรรษที่ 21

สไตล์การเป็นผู้น�ำ
ผู้น�ำที่มุ่งงาน คุณให้ความสนใจน้อยเกี่ยวกับคน และสนใจมากกว่าในการหา
ทางออกทางเทคนิค และเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อที่จะท�ำให้เป้าหมายส�ำเร็จ
คุณอาจถามว่า “เราจะท�ำอะไรทีจ่ ะไปถึงเป้าหมายทางการเงินในไตรมาสนี”้
หรือ “เราจะสร้างประสิทธิผลของพนักงานได้อย่างไรที่จะท�ำให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จ”

ดูตวั อย่างจาก Mary Uhel-Bien, Relational Leadership Theory: Exploring the Social
Process of Leadership and Organizing, University of Nebraska-Lincoln, 2006.
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ผู้น�ำที่มุ่งความสัมพันธ์ คุณเข้าใจความส�ำคัญของงาน แต่คุณให้เวลาและ
ความสนใจอย่างมากกับการตอบสนองความต้องการของทุกๆ คนทีต่ อ้ งมีสว่ น
ในงานนั้น ซึ่งในที่นี้รวมไปถึง
การสร้างความผูกพัน
หาทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
หาสิ่งที่เป็นแรงจูงใจ เช่น โบนัส หรือโอกาสในการท�ำงานใหม่ๆ
เป็นตัวกลางในการจัดการกับความขัดแย้งในที่ท�ำงาน
ใช้เวลาส่วนตัวกับพนักงานเพื่อที่จะเรียนรู้จุดเด่นและจุดด้อยของเขา
ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาตรฐาน หรือน�ำโดยวิธีที่น่าดึงดูดใจหรือให้ก�ำลังใจ

องค์กรมากมายขึ้นอยู่กับผู้น�ำที่มุ่งงาน แน่นอนที่สุดว่าเราได้รับประโยชน์จาก
ผู้น�ำประเภทนี้ เช่น คุณเน้นตรรกะและการวิเคราะห์อย่างมาก และคุณมีความ
เข้าใจอย่างมากว่าจะท�ำให้งานนี้ส�ำเร็จได้อย่างไร ในการผ่านกระบวนการ
ท�ำงานในองค์กร คุณเห็นว่างานใหญ่นั้นประกอบด้วยงานย่อยๆ อะไรบ้างและ
สามารถกระจายงานได้ตามนั้น วิธีการนี้จะท�ำให้คุณแน่ใจได้ว่างานต่างๆ จะ
เสร็จได้ทันเวลาและมีประสิทธิผล
ในขณะที่ประโยชน์ของการมีผู้น�ำที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์นั้น ส�ำหรับคุณแล้ว
ประสิทธิผลเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นความส�ำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
อื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันคุณตระหนักว่า การสร้างประสิทธิผลในการท�ำงานต้อง
อาศัยสภาพแวดล้อมเชิงบวกทีแ่ ต่ละคนไม่ได้รสู้ กึ ว่าถูกบังคับ ความขัดแย้งส่วนตัว
ความไม่พึงพอใจในงาน ความขุ่นเคือง และแม้กระทั่งความเบื่อหน่ายนั้น
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงาน ดังนั้นผู้น�ำที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์จะให้
ความสนใจกับคนก่อน เพื่อที่จะแน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาเกิดขึ้นน้อยที่สุด
จริงๆ แล้วไม่มผี นู้ ำ� คนไหนเป็นประเภทใดประเภทหนึง่ เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี
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เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่สองคือ การมุ่งเน้นความสัมพันธ์ท�ำให้
สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้มากกว่า และท�ำให้เป้าหมายของทั้งส่วนตัวและขององค์กร
ประสบความส�ำเร็จมากกว่า สิ่งนี้หมายรวมถึงการใช้ค่านิยมในการขับเคลื่อน
ผลการท�ำงาน สร้างความผูกพัน สร้างแรงบันดาลใจให้คน สร้างเครือข่าย ท�ำให้
เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดการกับความเสี่ยง และรู้สึกสบายใจเมื่อเจอเรื่อง
ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้น สิ่งนี้ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
แตกต่างจากแต่ก่อนที่เน้นเรื่องการใช้อ�ำนาจ และการสั่งการแบบเป็นล�ำดับขั้น5

คุณจะน�ำอย่างไร
ผู้นำ� อาจยกประเด็น เช่น
คุณเป็นผู้น�ำแบบใด
คุณรู้ว่าจะน�ำทีมที่มีความหลากหลายได้อย่างไรในขณะที่คุณมีอ�ำนาจจ�ำกัด
คุณมีความสามารถพื้นฐานที่พร้อมส�ำหรับความคิดที่สดใหม่และไอเดีย
ใหม่ๆ หรือไม่
คุณสามารถก�ำชัยชนะเหนือความจงรักภักดีของคนได้หรือไม่ ในขณะที่
ค�ำถามที่ดังที่สุดในห้องคือ “ท�ำไมทุกคนจะต้องถูกน�ำโดยคุณ”5
วิธีการของคุณนั้นได้รวบรวมคนและความคิดที่หลากหลายเข้ามาหรือไม่ –
คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้มากกว่าทีจ่ ะขายไอเดียหรือบอกให้ทราบหรือไม่
สิ่งที่คุณท�ำมีจริยธรรมหรือไม่
คุณก�ำลังตามเป้าประสงค์ที่สูงขึ้นหรือไม่
Rob Goffee and Gareth Jones, Why Should Anyone Be Led By You?, Harvard
Business School Press, 2006
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การน�ำในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกลไกล้วนๆ มีน้อยลง นั่นคือการให้คนท�ำสิ่งที่
คุณต้องการ และงานทีย่ ากกว่าคือ การหาจุดร่วมกับคนอืน่ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ทรงพลังระหว่างเขากับคุณ สิ่งที่ส�ำคัญกว่าคุณท�ำอะไรคือคุณท�ำเพราะอะไร:
จงปล่อยให้จิตใจและหัวใจน�ำทางคุณ ประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตไม่ได้เป็นตัวที่
ยืนยันความส�ำเร็จอีกต่อไป

ปัญหาจากข้างบน
คนที่มีประสบการณ์มากอาจขาดทักษะด้านความสัมพันธ์
คาร์ลี ฟิโอริน่า (Carly Fiorina) เป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จมากคนหนึ่งใน
องค์กรในสหรัฐอเมริกา โดนคณะกรรมการบริษทั ให้ออกจากงานเมือ่ ปี 2005
นอกจากเพราะว่าเธอไม่สามารถน�ำองค์กรให้กลับไปประสบความส�ำเร็จได้
อีกครั้ง เธอยังสร้างความเครียดและความขัดแย้งภายในองค์กรอีกด้วย
เจฟฟรี่ สกิลลิ่ง (Jeffrey Skilling) จากบริษัทเอ็นรอน ได้รับการยอมรับ
อย่างไม่สงสัยเลยว่าเป็นคนที่ฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่วิธีการของ
เขาที่ไปในทางที่ผิดและไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของการท�ำธุรกิจท�ำให้เกิด
เป็นคดีในที่สุด เขาสูญเสียจริยธรรมในการท�ำงานมากขึ้นเมื่อเขาแยกตัวจาก
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

32

Leading the Way ผู้น�ำทาง

แจ็ค กริฟฟิน (Jack Griffin) ซีอีโอของไทม์ ตกงานเมื่อปี 2011 หลังจาก
ท�ำงานได้เพียง 5 เดือน โดย Time Warner อธิบายว่าสไตล์ “การเป็นผู้น�ำ”
และวิธีการของเขาไม่เข้ากับ “องค์กร” คนข้างในเรียกว่าเป็น “สไตล์การ
บริหารแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่าย (Polarizing Management Style) และบอกว่า
ผูน้ ำ� ทีด่ ตี อ้ งตัดสินใจโดยให้คนอืน่ มีสว่ นร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และมีแรงกระตุน้
ให้ผอู้ นื่ ในขณะที่ Jack ท�ำลายก�ำลังใจและท�ำให้เกิดความขุน่ เคืองในกลุม่ ของ
ผู้บริหาร6

จากการวิจยั เห็นว่าผูน้ ำ� ระดับสูงจะต้องเป็นส่วนผสมของความถ่อมตัวแต่มจี ดุ ยืน
สุภาพแต่ไม่เกรงกลัว และเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์และ
ทางสังคม ท�ำให้เขาให้คณ
ุ ค่ากับเรือ่ งความสัมพันธ์และมีความปรารถนาทีจ่ ะลงทุน
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่งหลายครั้งลงทุนมากกว่าผู้น�ำสมัยก่อนที่มองด้าน
ระบบที่ให้ความส�ำคัญ อาทิ กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการแบบ
อ�ำนาจนิยม เป็นต้น6
โดยสรุปแล้วผู้น�ำที่ยั่งยืนคือ คนที่ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าการ
ท�ำงานเพียงอย่างเดียว ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกสิ่งที่เน้นใหม่นี้ว่าเป็น “รูปแบบ
การน�ำแบบหลังยุคอุตสาหกรรม” ที่เป็นแนวทางที่จะเตือนคุณว่า คุณจะต้องมี
มุมมองใหม่กับความสามารถที่คุณจ�ำเป็นต้องมีในการน�ำในอนาคต หรืออะไรที่
คุณจ�ำเป็นต้องสนใจกับเรื่องพลังขับเคลื่อนของความสัมพันธ์ของคุณกับคนใน
ที่ท�ำงานว่าก่อตัวขึ้นและพัฒนาอย่างไร

6

Jennifer Saba, “Time Inc. CEO Jack Griffin ousted’, Reuters, 18 February 2011.

Andrew Leigh, Michael Maynard : เขียน
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การเป็นผู้น�ำเริ่มต้นที่นี่!
การเป็นผูน้ ำ� เป็นการผสมระหว่างพฤติกรรม ทัศนคติ และการกระท�ำของตัวบุคคล
สิ่งนี้อยู่บนรากฐานสองด้านที่เป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การมีเอกลักษณ์ (Individuality) และการหยั่งรู้ (Insight)
ในมุมมองของเราไม่มีผู้น�ำคนไหนที่จะประสบความส�ำเร็จโดยปราศจากการ
สนใจ ลงทุน และพัฒนาความสามารถสองด้านนี้
การมีเอกลักษณ์ คือ การเป็นตัวของคุณเอง มีสไตล์ทแี่ ตกต่าง ขับเคลือ่ น
ไปโดยค่านิยม แสดงออกถึงการซื่อสัตย์ต่อตนเองและบุคลิกลักษณะ
การหยั่งรู้ คือ การตระหนักในตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และมองเห็น
สถานการณ์อย่างชัดเจน และหลายๆ ครั้งเป็นแนวทางใหม่หรือไม่ได้
คาดหมายมาก่อน
คล้ายๆ กับพืน้ ฐานอืน่ ๆ เสาสองด้านนีจ้ ะเป็นรากฐานสนับสนุนให้เกิดการกระท�ำ
อื่นๆ
และเราได้ระบุความสามารถหลัก 5 ด้านทีผ่ นู้ ำ� ต้องมี เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวเอง
และสร้างความแตกต่าง ได้แก่
การคิดริเริ่ม (Initiate)
การพาคนมีส่วนร่วม (Involve)
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire)
การใช้ปฏิภาณ (Improvise)
การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง (Implement)
คุณจะเห็นว่าทักษะเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยตัว I ซึ่งก็คือฉัน สะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติ
ของการเป็นผู้น�ำที่เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล
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