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บทคัดย่อ

	 ภาวะผูน้�า	คอื	คณุสมบตัสิ�าคญัทีผู่ป้ระกอบการทกุคนต้องม	ีถอืได้ว่าเป็นต้นทนุทีผู่ป้ระกอบการทกุคนต้องมตีดิตวักว่็าได้	แต่ทว่า
ผู้ประกอบการหลายคนมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไป	 คิดว่าตนมีภาวะผู้น�ามากเพียงพอแล้ว	 และไม่ต้องการส่งเสริมให้พนักงานที่อยู่ใต้
บังคับบัญชามีภาวะผู้น�ามากนัก	 เพราะเกรงว่าจะปกครองได้ล�าบาก	กลัวว่าตนจะมีความรู้	ทักษะ	และความสามารถน้อยกว่า	และไม่
อยากให้พนกังานกลายมาเป็นคูแ่ข่งของตวัเอง	แต่จรงิๆ	แล้ว	ผูป้ระกอบการควรจะสนบัสนนุให้พนกังานทีอ่ยูใ่ต้บงัคบับญัชาทกุคนมภีาวะ
ผู้น�าด้วย	เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาตัวเองมากขึ้น	และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระงานให้น้อยลง	ซึ่งจะเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระจายอ�านาจในองค์กรมากขึ้น	 บทความนี้จะน�าเสนอประเด็นเรื่องภาวะผู้น�าที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องตระหนัก	 ซึ่ง
ได้แก่	คุณสมบัติของภาวะผู้น�าที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องมี	การสร้างภาวะผู้น�าในตัวเอง	และการคัดเลือกพนักงานที่มีภาวะผู้น�าเพื่อให้
มาด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารในองค์กร	

Abstract

 Leadership ability is viewed by many people as essential to an entrepreneur’s success. In this respect entrepreneurs 
often foster an inflated opinion of their strength in this vital area while, at the same time, seeking to discourage or stifle 
subordinates wishes to develop leadership skills. Such actions are often based on personal fears that their own leadership 
weaknesses may be highlighted by subordinates demonstrating better leadership, or even that subordinates could ultimately 
become market competitors. Contrast these fears with the view held by management experts that entrepreneurs should 
instead encourage subordinates to acquire and practice leadership skills, so providing a catalyst to bring about critical 
self-evaluation and a resultant update of their own leadership skills. Adopting this approach is also likely to reduce an 
entrepreneur’s workload by being able to delegate more control and become less involved in the day-to-day micro 
management of their business. In light of these two conflicting opinions, this article presents some issues that every entrepreneur 
should strive to realize, including the characteristics of effective leadership, development of self-leadership skills, and the 
identification of subordinates who potentially have leadership skills for an administrative position.

บทน�ำ

	 ปัญหาหลักข้อหนึ่งของกิจการหลายแห่ง	 คือ	 ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติของความเป็นเจ้าของกิจการและความเป็นผู้น�า	 ถึง
แม้ว่าเจ้าของกิจการจะมีเงินทุนมาก		มีความรู้มากพอ	มีกลยุทธ์ที่ดี	หรือมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพียงใด	แต่หากไม่สามารถสร้างศรัทธาและ
ความเคารพในหมู่พนักงานได้แล้ว	 ก็ยากที่จะจูงใจหรือกระตุ้นให้พวกเขายอมท�าตามค�าสั่งหรือค�าตัดสินใจของเจ้าของกิจการ	 ดังนั้น					
ผู้ประกอบการทุกคนควรมีภาวะผู้น�าในตัวเองสูงกว่าทุกคนในองค์กร	

ภำวะผู้น�ำ: คุณสมบัติส�ำคัญของผู้ประกอบกำร
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กำรคัดเลือกพนักงำนระดับผู้บริหำรที่มีภำวะผู้น�ำแบบ Entrepreneurial Leadership 

	 ผูป้ระกอบการหลายคนมกับรหิารงานโดยรวมอ�านาจไว้ทีต่วัเองเป็นศนูย์กลาง	(Centralization)	แต่เมือ่กจิการเริม่เตบิโตขึน้เรือ่ยๆ	
มีลูกค้ามากขึ้น	มีพนักงานมากขึ้น	ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องใช้วิธีการบริหารงานแบบกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	โดยการเปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมตัดสินใจและแสดงฝีมือในการบริหารงานบ้าง	เพื่อให้การด�าเนินงานคล่องตัวและรวดเร็วทันกับสภาพการ
แข่งขันได้	แต่ทว่าพนักงานระดับผู้บริหารแต่ละคนมีภาวะผู้น�ามากน้อยแตกต่างกัน	นอกจากนี้บางคนอาจมีภาวะผู้น�าสูงก็จริง	แต่ก็ไม่ใช่
แบบทีเ่หมาะสมกบับรบิทขององค์กรและสภาพการแข่งขนัภายนอก	ส�าหรบัการคดัเลอืกพนกังานทีม่ภีาวะผูน้�าให้มาเป็นผูบ้รหิารในองค์กร
นั้น	 ผู้ประกอบการมีวิธีคัดเลือกอยู่หลายวิธ	ี เช่น	 การสังเกตวิธีการท�างานและผลการท�างาน	 การสัมภาษณ	์ การทดสอบทักษะความรู้	
มนุษยสัมพันธ์	 และจิตวิทยา	 รวมไปถึงการสังเกตปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อเขา	 เป็นต้น	นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรจะสังเกต
ด้วยว่าพนักงานคนนั้นมีภาวะผู้น�าแบบใด	ซึ่งโดยทั่วไป	ผู้น�าสามารถแบ่งได้เป็น	2	แบบ	ดังนี้
 1. ผู้น�ำแบบ Bureaucratic Leader	คือ	ผู้น�าที่ท�างานตามระเบียบแบบแผน	โครงสร้าง	รูปแบบ	หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียม
ขององค์กร	
 2. ผู้น�ำแบบ Entrepreneurial Leader	คือ	ผู้น�าที่มีความคิดว่ากิจการเป็นของตน	(Sense	of	Ownership)	ผู้น�าประเภทนี้มักจะ
สรรหาสิง่ใหม่ๆ	มาให้องค์กรอยูเ่สมอ	มากกว่าการบรหิารสิง่ทีม่อียูเ่ดมิเหมอืนผูน้�าแบบ	Bureaucratic	Leader	ผูน้�าประเภทนีจ้ะตระหนกั
ในเรื่องลูกค้า	(ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้)	กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรมากเป็นพิเศษ	ซึ่งแตกต่างจาก	Bureaucratic	Leader	

	 แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกคนต้องการให้พนักงานระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานในองค์กร	(หรือทายาทของตัวเองที่ก�าลังจะ
สืบทอดกิจการต่อไป)	มีภาวะผู้น�าแบบ	Entrepreneurial	Leader	แต่ประเด็นส�าคัญก็คือ	ผู้ประกอบการจะต้องสนับสนุนหรือส่งเสริมให้
บุคลากรที่มีภาวะผู้น�าแบบ	Entrepreneurial	Leader	ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารในองค์กรให้ได้	ซึ่งผู้ประกอบการควรจะแยกแยะให้ได้
ว่าบคุลากรคนนัน้มภีาวะผูน้�าแบบใด	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการควรจะตระหนกัถงึความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้�าแบบ	Bureaucratic	Leader	
กับ	Entrepreneurial	Leader	ให้ได้เสียก่อน	ซึ่งจะแสดงในตารางที่	1	ข้างล่างนี้

ตารางที่	1	:	ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น�าแบบ	Bureaucratic	Leader	กับ	Entrepreneurial	Leader

 คุณสมบัติ ภำวะผู้น�ำแบบ Bureaucratic Leader ภำวะผู้น�ำแบบ Entrepreneurial Leader
 
	 ใกล้ชิดกับตลาด	 มีความใกล้ชิดกับตลาดของธุรกิจที่ตนบริหารน้อย	 มีความใกล้ชิดกับตลาดของธุรกิจที่ตนบริหารสูง	
	 (Market	Intimacy)	 ขาดความใส่ใจในสถานการณ์การแข่งขันของ	 หมั่นเดินสายส�ารวจคู่ค้า	ลูกค้า	และสังเกตการณ์
	 	 กิจการ	 คู่แข่งอยู่สม�่าเสมอ

	 ใส่ใจเรื่องต้นทุน	 ไม่ยินดียินร้ายกับกิจการ	ท�างานโดยไม่ใส่ใจว่า	 มแีนวคดิทีจ่ะผลกัดนัให้กจิการประสบความส�าเรจ็
	 (Cost	Conscious)	 ต้นทุน	รายได้	ก�าไรสุทธิที่ตามมาจะเป็นอย่างไร	 ควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญในประเด็น
	 	 	 ต้นทุนต�่า-ก�าไรสูง

	 รักการแข่งขัน		 หลงใหลอยู่กับความส�าเร็จในอดีตของกิจการ	 มีจิตใจพร้อมที่จะแข่งขันสูง	พยายามแสวงหา
	 (Competitive)		 ถึงแม้จะตระหนักถึงความส�าเร็จของคู่แข่ง	 มุมมองหรือวิธีการใหม่ๆ	ที่จะท�าให้เกิดข้อได้	
	 	 แต่ก็ไม่ได้ท�าอะไรเพื่อเป็นการตอบโต้	 เปรียบเชิงการแข่งขัน

	 เป็นผู้กล้าเสี่ยง		 หลงใหล	ชื่นชมอยู่กับความส�าเร็จในอดีตของ	 เป็นผู้กล้าเสี่ยง	กล้าคิด	กล้าตัดสินใจ
	 (Be	Risk	Taker)		 กิจการ	หลงคิดว่าสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่นั้นดีที่สุดแล้ว	 กล้าลองสิ่งใหม่ๆ	ประกอบกับพร้อมที่จะยอมรับ	
	 	 ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	ปฏิเสธสิ่งที่แปลกใหม่	 ความล้มเหลว	และใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน
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 คุณสมบัติ ภำวะผู้น�ำแบบ Bureaucratic Leader ภำวะผู้น�ำแบบ Entrepreneurial Leader

	 เน้นที่การกระท�า		 ไม่ยอมรับความคิดหรือมุมมองใหม่ๆ	ของพนักงาน	 เน้นการกระท�าเพื่อผลงาน	ไม่หลงใหล	
	 (Action-Oriented)	 สนับสนุนให้พนักงานยอมท�าตามระเบียบวิธี	 ในค�าชื่นชมเยินยอของพนักงาน
	 	 ขององค์กรเพียงอย่างเดียว	
 
	 มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็น		 ไม่ผูกพันกับกิจการ	ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะท�า	 รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการจริงๆ	มี
	 เจ้าของกิจการจริงๆ	 ให้กิจการที่ตนบริหารอยู่ดีขึ้นไปกว่านี้		 ความมุ่งมั่นที่จะท�าให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการ
	 (Sense	of	Ownership)		 	 ที่ตนบริหารอยู่ประสบความส�าเร็จ

 
	 ส�าหรบักระบวนการคดัเลอืกพนกังานระดบัหวัหน้างานนัน้	โดยทัว่ไปจะมอียู่	6	ขัน้ตอนตามล�าดบั	ได้แก่	1)	การประกาศรบัสมคัร
พนักงานระดับผู้บริหาร	(หรืออาจสรรหาด้วยการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร	หรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจได้)	2)	การตรวจ
สอบความถกูต้องของเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร	3)	การทดสอบและสมัภาษณ์	เพือ่ประเมนิทกัษะความรู	้มนษุยสมัพนัธ์	จติวทิยา	
และทัศนคติต่อองค์กร	4)	การตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติของผู้สมัคร	5)	การตรวจสอบสุขภาพของทั้งร่างกายและจิตใจ	และ	6)	
การประกาศผลการคัดเลือก

คุณลักษณะของภำวะผู้น�ำ (The Characteristics of Leadership)

	 ภาวะผูน้�าของผูป้ระกอบการมคีณุลกัษณะบางอย่างเฉพาะตวัซึง่แตกต่างจากภาวะผูน้�าของพนกังานระดบัผูบ้รหิารในองค์กรธรุกจิ
ทั่วไป	ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าจะต้องมีทัศนคติว่าตนคือนายจ้างของตัวเอง	ทั้งนี้	ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าต้องมีคุณลักษณะดังนี้
	 •	เป็นผู้ริเริ่ม (Take Initiative)	ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าสูงต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ริเริ่มและน�าพาพนักงานทั้งองค์กรไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเปลี่ยนโฉมองค์กร	(Business	Transformation)	การออกสินค้าหรือบริการใหม่	หรือ
การเปลี่ยนกระบวนการท�างานใหม่	เป็นต้น
	 •	แสวงหำโอกำสใหม่ๆ (Searching for New Opportunities)	ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าต้องหมั่นแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	อย่าง
ต่อเนือ่งและใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน้ให้ได้	โดยต้องคดัเลอืกและกลัน่กรองทกุข้อมลูทีร่บัเข้ามาแล้วแยกแยะข้อมลูทีม่ปีระโยชน์หรอืสร้าง
โอกาสกับมูลค่าให้องค์กรได้	และตัดข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ทิ้งไป	นอกจากนี้	ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบ	(Think	outside	the	
box)	กล้าที่จะท�าสิ่งที่แหวกแนว	หรือแตกต่างจากคู่แข่งเสมอ	มีผู้ประกอบการหลายคนประสบความส�าเร็จเพราะคุณสมบัติข้อนี้	
	 •	กล้ำเสี่ยง (Take Risk)	ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะท�าสิ่งใหม่ๆ	หมั่นสรรหากลยุทธ์และแรงบันดาลใจให้กับพนักงานตลอดเวลา	
แต่ผูป้ระกอบการควรกล้าเสีย่งในระดบัปานกลาง	(Moderate	Risk)	เท่านัน้	ซึง่หมายความว่าผูป้ระกอบการต้องสามารถควบคมุสถานการณ์
หรอืความเสีย่งนัน้ได้บ้างด้วยความสามารถและทรพัยากรของตวัเองและบคุลากรทกุคน	(ไม่ใช่ควบคมุได้ทัง้หมด	เพราะถอืเป็นความเสีย่ง
ระดับต�่า	ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่จะได้รับต�่าเกินไปและการขาดแรงกระตุ้นในการท�างาน)	ผู้ประกอบการต้อง	เชื่อ	ว่าสิ่งนั้นน่าจะท�าได้
และประสบความส�าเร็จ	ไม่ใช่มั่นใจว่า	ต้อง ประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน	
	 •	มีควำมรับผิดชอบ (Take Responsibility)	ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าสูงต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์กร	
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นแล้วใช้เป็นบทเรียนสู่การพัฒนากลยุทธ์และการด�าเนินงานต่อไป
	 •	มีควำมภำคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem)	 ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าสูงต้องเชื่อมั่นและภูมิใจในความสามารถของตัวเอง			
ถ้าขาดความรู้สึกเช่นนี้ไปแล้ว	การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	จะกลายเป็นเรื่องยากทันที	
	 •	กระหำยชัยชนะ (Need to Achieve)	ผู้ประกอบการทุกคนต้องกระหายในชัยชนะและแสวงหาวิธีท�างานที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีต้่องการ	ส�าหรบัคณุลกัษณะข้อนี้	ผูป้ระกอบการจะต้องตัง้เป้าหมายไว้ในใจเสมอ	เพือ่ให้ตวัเองรูว่้าตนก�าลงัท�าอะไรอยูแ่ละท�า
ไปเพื่ออะไร	 ทั้งนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นต้องไม่ต�่าเกินไปจนท�าให้ตัวเองและพนักงานขาดแรงจูงใจในการท�างาน	 และต้องไม่สูงเกินความ
สามารถของบคุลากรและทรพัยากรทีอ่งค์กรมอียูด้่วย	นอกจากนีผู้ป้ระกอบการทีก่ระหายในชยัชนะจะต้องมแีรงจงูใจทีแ่ขง็กล้าภายในตวั
เองก่อน	ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัย	2	ประเภท	คือ	ปัจจัยที่มาจากภายในตัวเอง	(Intrinsic)	 เช่น	ความต้องการ	
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ความปรารถนา	หรือแรงกระตุ้น	 และปัจจัยที่มาจากภายนอกตัว
เอง	(Extrinsic)	เช่น	สภาพแวดล้อม	การแข่งขัน	เป็นต้น	
	 •	มองโลกในแง่ดี (Optimism)	 ผู้ประกอบการที่มีภาวะ
ผู้น�าต้องมองว่าปัญหาคือความท้าทาย	 หรือเป็นโอกาสในการท�า
เงิน	 เมื่อเจออุปสรรค	 พวกเขาจะต้องตอบโต้ด้วยการหาวิธีการ
ใหม่ๆ	ในการท�าธุรกิจ	ตัวอย่างเช่น	เมื่อผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา
เริ่มตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพและต่อต้านอาหารขยะ	 อย่างเช่น	
แมคโดนัลด์	 ผู้บริหารแมคโดนัลด์ในสหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจ
เปลีย่นกระแสต่อต้านดงักล่าวให้เป็นโอกาสท�าเงนิด้วยการออกเมนู
แฮมเบอร์เกอร์เพือ่สขุภาพขึน้มา	โดยใช้ขนมปังโฮลวตี	ผกัสด	และ
เนือ้สตัว์ไร้ไขมนัมาท�าแฮมเบอร์เกอร์แทน	ซึง่ได้ผลตอบรบัทีด่จีาก
ผู้บริโภคจนประสบความส�าเร็จทีเดียว	

ประโยชน์ของภำวะผู้น�ำ (The Benefits of Leadership)

	 ประโยชน์ของภาวะผู้น�ามีหลายประการ	ดังนี้
	 1.	ภาวะผู้น�าช่วยให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นใน
สายตาของทุกคน	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 2.	ภาวะผูน้�าช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและแรงกระตุน้ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา	ท�าให้พวกเขาเกิดก�าลังใจในการท�างานมากขึ้น
	 3.	ภาวะผู้น�าช่วยให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นใน
สายตาของนักลงทุน	ท�าให้นักลงทุนมั่นใจและตัดสินใจร่วมลงทุน
กับองค์กรได้ง่ายขึ้น
	 4.	ภาวะผู้น�าช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้น
ภายในองค์กร	ท�าให้องค์กรสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ	ได้
	 5.	ภาวะผู้น�าช่วยให้ผู้น�าสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้	

กำรสร้ำงภำวะผู้น�ำในตัวเอง (Developing one’s own 

leadership) 

	 ภาวะผูน้�ามอียูใ่นแต่ละคนมากน้อยแตกต่างกนั	ขึน้อยูก่บั
ทศันคตแิละประสบการณ์ชวีติของแต่ละคน	ภาวะผูน้�าเป็นพรแสวง
ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้	 สร้างและพัฒนาขึ้นมาได้	ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างหรือพัฒนาภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้นในตัวเองได้ดังนี้
	 •	มมีาตรฐานทางคณุธรรมสงู	(Demonstrate	high	moral	
standards)	 มาตรฐานทางคุณธรรมจะเป็นตัวแยกแยะผู้น�าที่มี
ประสิทธิภาพสูงออกจากผู้น�าที่บ้าอ�านาจ	 ชอบควบคุมพนักงาน
โดยใช้ต�าแหน่งเข้าข่ม	 ใช้ค�าขู่	 หรือใช้ค�ายกยอเกินจริงในการสั่ง
งานลูกน้อง	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการควรใช้หลักแห่งความยุติธรรม
และหลกัแห่งคณุธรรมในการบรหิารงาน	เพือ่เป็นการป้องกนัปัญหา
ความขัดแย้งภายในองค์กร	

	 •	แสดงบารม	ี(Exude	charisma)		ผูป้ระกอบการทีม่ภีาวะ
ผูน้�าต้องรูจ้กัใช้บารม	ี(ไม่ใช่อ�านาจสัง่การ)	ในการควบคมุพนกังาน	
ผู้ประกอบการต้องไม่จับผิดการท�างานของพนักงาน	ไม่ท�าตัวเป็น
ผู้ตัดสินชะตาชีวิตคนอื่น	 ไม่ท�าตัวเป็นนักตัดสินใจที่ตั้งเป้าหมาย
สงูเกนิเหตุ	และไม่ท�าตวัเป็นนกัวเิคราะห์ทีไ่ม่แยแสต่อสถานการณ์
ใดๆ	ผูป้ระกอบการทีม่ภีาวะผูน้�าต้องแสดงบทบาทเป็นผูส้นบัสนนุ	
ผู้ฝึกสอน	 ผู้ให้ก�าลังใจ	 หรือผู้ดูแลพนักงาน	 นอกจากนี้ต้องวาง
บทบาทเป็นผู ้สร้างและอ�านวยความสะดวกในการท�างานแก่
พนักงานด้วย
	 •	เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น	(Inspire	others)	ผู้ประกอบ
การต้องใช้อทิธพิลทีม่อียูใ่นตวัเองเป็นตวัสร้างแรงบนัดาลใจ	(ไม่ใช่
สั่งการ)	 ให้คนอื่นท�างานได้	 กล่าวคือผู้ประกอบการจะต้องได้รับ
ความเคารพและความจงรักภักดีจากลูกน้อง	 ผู้ประกอบการต้อง
ตระหนกัเสมอว่าพวกเขาจะต้องส่งเสรมิหรอืกระตุน้ให้พนกังานใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนประสบ
ความส�าเร็จ	 เพราะถ้าพนักงานทุกคนประสบความส�าเร็จ	 ย่อม
หมายถึงองค์กรประสบความส�าเร็จด้วย	
	 •	 ไม่ปล่อยให้ระเบียบวิธีและกระบวนการท�างานมาเป็น
ตวัผกูมดั	(Keep	from	being	bound	by	the	controls	of	protocol	
and	process)	 ผู้ประกอบการต้องไม่สับสนระหว่างวิธีการกับ
ผลลัพธ์ท้ายสุด	(Final	outcomes)	พวกเขาต้องยอมยืดหยุ่นหรือ
ละเมิดกฎถ้าจ�าเป็นพร้อมกับสร้างกฎใหม่ขึ้นมาถ้าจ�าเป็นจริงๆ	
โดยต้องไม่ผกูตดิอยูก่บัทฤษฎหีรอืมาตรฐานการบรหิารงานทีผู่อ้ืน่
เป็นคนสร้างขึ้น
	 •	ลับคมตัวเองอยู่เสมอ	(Keep	up-to-date)	ผู้ประกอบ
การต้องรูจ้กัปรบัปรงุและพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ	ไม่ว่าจะเป็นความ
รู้	หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของธุรกิจตัวเอง	พวกเขา
ต้องติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรตัวเองด้วยการติดต่อกับ
หัวหน้างาน	พนักงาน	และลูกค้าของตัวเองอย่างสม�่าเสมอ
	 •	หาทางก�าจัดผู้ทรยศในองค์กร	(Learn	how	to	spot	the	
Judases	in	your	camp)	ผู้ประกอบการต้องสามารถมองเห็นผู้ที่
น�าความลับขององค์กรไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ	 หรือพนักงานที่
ทรยศหรือท�าตัวเป็นกบฏต่อองค์กรให้ได้	 และเมื่อทราบแล้ว	 ผู้
ประกอบการต้องพยายามหาทางก�าจัดผู ้ทรยศนั้นออกไปจาก
องค์กรให้ได้
	 •	อย่าลุแก่อ�านาจ	(Never	abuse	power)	ผู้ประกอบการ
ที่มีภาวะผู้น�าย่อมรู้ดีว่าการใช้อ�านาจในทางที่ผิดเปรียบเสมือนยา
พิษที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งองค์กร	 ผู้น�าต้องยอมรับและเคารพในการ
ตดัสนิใจของพนกังานบ้าง	แทนทีจ่ะท�าตวัเป็นผูบ้งการไปเสยีหมด
ทุกเรื่อง	ทั้งนี้	ผู้น�าที่ดีต้องไม่ใช้ต�าแหน่งหรือสถานภาพของตัวเอง
เข้าข่มพนักงาน
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	 •	พร้อมที่จะปรับรูปแบบภาวะผู้น�าของพวกเขาให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ	 อยู่เสมอ	(Readily	adapt	your	leadership	
style	to	suit	a	variety	of	situations)	ผู้ประกอบการต้องสามารถ
นิยามสถานการณ์หรือบุคคลต่างๆ	แล้วด�าเนินการด้วยภาวะผู้น�า
ในรปูแบบทีเ่หมาะสมได้	ตวัอย่างเช่น	เจ้าของกจิการต้องให้ความ
เคารพกับรองประธานฯ	 และคนงานเท่าเทียมกัน	 แต่ใช้วิธีการ
แสดงออกที่แตกต่างกัน	
	 •	มีเป้าหมายชัดเจน	(Stay	focused)	ผู้ประกอบการที่มี
ภาวะผู้น�าต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไร	 และ
อะไรคือเป้าหมายส�าคัญในล�าดับต้นๆ	 ซึ่งเป้าหมายหรือจุดยืนที่
ชัดเจนเป็นสิ่งส�าคัญมากในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ	ถ้าขาดจุดยืน
หรือเป้าหมายที่ชัดเจนไปแล้ว	 ผู้ประกอบการจะขาดแรงกระตุ้น
หรือแรงสนับสนุนจากพนักงานทันที
	 •	สนับสนุนผู้อื่น	(Stick	up	for	others)	ผู้ประกอบการควร
ให้ความเคารพต่อลกูน้อง	ไม่ปล่อยให้ลกูน้องรูส้กึว่าตวัเองต�่าต้อย
หรอืไร้ค่า	ไม่ท�าตวัเป็นฝ่ายตรงข้ามกบัพนกังาน	เนือ่งจากพนกังาน
บางคนอาจรู้สึกว่า	“ถ้าเจ้านายต่อกรกับเรา	เราก็จะต่อกรกับเขา
ด้วยเช่นกัน”	
	 •	ลงมือท�า	(Take	Action)	เมื่อประสบปัญหา	ผู้ประกอบ
การจะไม่มัวนั่งครุ่นคิดอยู่คนเดียว	 พวกเขาจะเริ่มแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นทันที
	 •	เข้าใจความยากล�าบากของการเป็นผู้น�า	(Understand	
the	Penalty	of	Leadership)	 ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าต้อง
ยอมรับว่าภาวะผู้น�าเปรียบเสมือนดาบสองคม	ในการเป็นผู้น�าที่ดี	
พวกเขาต้องทนรบัแรงกดดนัให้ได้	ถ้าพวกเขาเป็นผูน้�าทีด่	ีสามารถ
สร้างมาตรฐานการท�างานทีด่ใีห้กบัองค์กร	และเป็นตวัอย่างทีด่แีก่
สาธารณชนแล้ว	พวกเขาจะได้รบัชือ่เสยีงและการยอมรบัจากสงัคม	
แต่ในขณะเดยีวกนั	พวกเขาอาจกลายเป็นเป้าสายตาของคูแ่ข่งหรอื
พนักงานที่อิจฉาเขาอยู่ก็ได้
	 •	 ใช้จินตนาการแก้ปัญหา	(Use	your	imagination	to	
solve	problems)	 ภาวะผู้น�าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความ
เคารพของลูกน้องที่มีต่อความสามารถในการริเริ่มไอเดีย	 การ
แนะน�าวธิแีก้ปัญหา	และการแปลงวสิยัทศัน์ให้เป็นเป้าหมายทีบ่รรลุ
ได้จริงของตัวผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการต้องตระหนักว่า	แก่น
แท้ของธุรกิจอยู่ที่การท�าสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด	ส่วนศิลปะ
ของภาวะผู้น�าคือจินตนาการ
	 •	 ส�ารวจที่ท�างานอย่างสม�่าเสมอ	 (Wander	around	
frequently)	 ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าจะต้องออกจากห้อง
ท�างานของตวัเองแล้วเดนิส�ารวจรอบๆ	องค์กรของตวัเองด้วย	จรงิ
อยู่ที่ความส�าคัญในล�าดับต้นๆ	 ขององค์กรคือคุณภาพของสินค้า	

การบรกิารลกูค้า	นวตักรรม	หรอืความปลอดภยั	แต่ผูป้ระกอบการ
ต้องตระหนกัว่าความส�าเรจ็ขององค์กรมาจากบคุลากรทกุคน	และ
ทางเดียวที่จะท�าให้บุคลากรมีพันธะผูกพันกับองค์กรได้คือการ
ท�างานร่วมกับพวกเขา	 ผู ้ประกอบการจะต้องหาเวลาส�ารวจ	
สงัเกตการณ์	รบัฟัง	และพดูคยุกบัพนกังานบ้าง	ดงันัน้	การส�ารวจ
รอบๆ	ที่ท�างานดังกล่าวจึงมีข้อดีดังนี้
	 -	 เป็นการสร้างบรรยากาศการท�างานที่เปิดเผย
	 -	เป็นการประเมินการท�างานของพนักงานที่เป็นรูปธรรม
	 -	ได้ทราบความคืบหน้าในการท�างานของพนักงาน
	 -	เป็นการประชุมหรือหารือกันแบบไม่เป็นทางการ
	 -	ได้เห็นสภาพการท�างานจริงของพนักงาน
	 -	สามารถใช้เป็นวิธีระดมสมอง	 สอนงาน	 ปรับเปลี่ยน
นโยบาย	ติดตามงาน	หรือฉลองความส�าเร็จได้
	 •	ท�างานหนัก	(Work	Hard)	ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�า
ต้องท�างานให้หนักกว่าลูกน้อง	เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง
	 •	เลือกลูกจ้างที่เก่งกล้าสามารถ	(Choose	Competent	
Subordinates)	ผู้ประกอบการหลายคนไม่กล้าจ้างพนักงานที่เก่ง
หรือมีความสามารถมากกว่าตัวเอง	 เพราะกลัวว่าจะปกครองได้
ยาก	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น�าสูง	 ต้องไม่กลัว
ลกูจ้างทีเ่ก่งหรือมคีวามสามารถสูง	ผู้ประกอบการต้องมองวา่เป็น
โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 จากคนที่เก่งและเป็นแรงผลักดันที่
จะพัฒนาตัวผู้ประกอบการเองให้มีภาวะผู้น�ามากขึ้น

	 กล่าวโดยสรปุ	ผูป้ระกอบการหรอืเจ้าของกจิการทกุคนควร
จะมีภาวะผู้น�าสูง	 และหมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มระดับภาวะผู้น�า
ในตวัเองอยูเ่สมอ	นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรส่งเสรมิให้พนกังาน
ในองค์กรทุกคนมีภาวะผู้น�าแบบ	Entrepreneurial	Leader	 ด้วย	
แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้	ผูป้ระกอบการต้องไม่ลมืทีจ่ะปลกูฝังให้บคุลากรทกุ
คนในองค์กรมแีนวคดิหรอืมวีสิยัทศัน์ทีต่รงกนัด้วยเพือ่ให้กลไกการ
ด�าเนนิงานของกจิการสามารถเดนิหน้าไปได้ในทศิทางเดยีวกนั
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