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ผู้ที่ประสบความสาเร็ จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทัว่ ๆไป นัน่ ก็คือ ภาวะผู้นา (Leadership) เพราะสิ่งนี ้
จะเป็ นขุมพลังในการขับเคลือ่ นให้ ชีวิตของคนมุง่ ไปข้ างหน้ า พลังดังกล่าวนี ้ไม่ได้ เกิดจากพลังภายในตัวคนๆนันเพี
้ ยงอย่าง
เดียว แต่เป็ นพลังร่ วม(Synergy)ระหว่างพลังภายในของคนๆนันกั
้ บพลังของคนอื่นๆรอบข้ างที่เป็ นผู้ตาม ซึ่งมีส่วนช่วย
ส่งเสริ มให้ พลังงานที่ขบั เคลือ่ นมีเพิ่มมากขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
เราจะเห็นคนบางคนไม่ได้ เป็ นคนเก่งงานหรื อมีความสามารถเลอเสิศอะไรไปกว่าคนอื่นๆ พูดง่ายๆว่าฝี มือในการ
ทางานก็ไม่ได้ หวือหวาเท่าไหร่ แต่ทาไมเขาจึงสามารถชักจูง โน้ มน้ าว นาเสนอให้ ผ้ บู ริ หารเห็นด้ วย คล้ อยตามและอนุมตั ิ
โครงการที่เขาเสนออยู่เสมอ รวมทังคนที
้
่ทางานรอบๆตัวเขาก็ยินยอมพร้ อมใจและรู้สกึ ยินดีที่ได้ ทางานร่ วมกับเขา ทังๆที
้ ่
คนบางคนที่ทางานให้ เขามีความสามารถในการทางานเก่งกว่าเขาตังหลายเท่
้
า
คาถามเหล่านีเ้ ป็ นคาถามที่ผมจะเฉลยคาตอบให้ สนๆ
ั ้ ง่ายๆ แต่สร้ างได้ ยาก นั่นก็คือ เขาที่ถูกกล่าวถึ งนัน้ มี
คุณสมบัติของการเป็ นผู้นานัน่ เอง คุณสมบัติการเป็ นผู้นาไม่ได้ หมายถึงเพียงกล้ าแสดงความคิดเห็นเวลาอยู่ในที่ประชุม
พูดมากกว่าคนอื่นเสมอ ชอบเสนอหน้ า หรื อแสดงตนเป็ นผู้นาอยู่เสมอ แต่หมายถึง ความเหนือกว่าบุคคลอื่นในด้ าน
จิตวิทยา ระบบการคิดวิเคราะห์ การควบคุมอารมณ์ บุคลิกภาพ รวมถึงปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ ปัญหาต่างๆ
ถ้ าภาวะผู้นาเปรี ยบเสมือนคุณภาพของผลไม้ กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นาก็น่าจะหมายถึง การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ที่ดี การคัดเลือกดินที่สมบูรณ์ การรดน ้าพรวนดินอย่างถูกต้ อง รวมถึงการกาจัดแมลงที่เป็ นศัตรูพืช ดังนัน้ การที่
เราจะพัฒนาภาวะผู้นาจึงไม่สามารถทาได้ โดยตรงที่ผลของต้ นไม้ แต่จะต้ องพัฒนากระบวนต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ
ของผลไม้ มากกว่า ถ้ าเราจะพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นาตามกระบวนการของผลิตผลไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพแล้ ว ควรจะปฏิบตั ิ
ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การหาเมล็ดพันธุ์
สิง่ แรกสุดที่เราต้ องทาในการพัฒนาภาวะผู้นาคือ การหารูปแบบ ตัวอย่าง (Model) หรื อสไตล์ผ้ นู าที่เราชอบและ
ต้ องการ ซึ่งอาจจะเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็ จ บุคคลที่มีชื่อเสียงในด้ านต่างๆ ก่อน อาจจะเป็ นลักษณะของ
ผู้นาเพียงคนเดียว หรื อเป็ นส่วนผสมระหว่างผู้นาหลายๆคนก็ได้ เพื่อให้ เราได้ รูปแบบผู้นาที่เราพึงปรารถนาก่อน
ก่อนที่จะลงมือทาอย่างอื่น นอกจากนีเ้ ราสามารถหารู ปแบบของภาวะผู้นาที่ดีได้ จากตารับ ตาราหรื อหนังสือ
ต่างๆได้ ไม่ยากนัก

2. การหาดิน
หมายถึ ง การเสาะหาที่ เพาะบ่ ม รู ป แบบของผู้น าที่ เราก าหนดไว้ แ ล้ ว เช่ น ถ้ า ต้ อ งการมี ภ าวะผู้น าเ หมื อ น
นักการเมือง เราควรจะนาตัวเข้ าไปใกล้ ชิดกับวงการทางการเมืองหรื อนักการเมือง ถ้ าเราต้ องการมีภาวะผู้นา
แบบนักพูดทอล์คโชว์ เราคงจะต้ องนาตัวเองเข้ าไปคลุกคลีกับคนในวงการนีห้ รื อถ้ าเราต้ องการมีภาวะผู้น า
เหมือนนักธุรกิจบางคน เราก็อาจจะต้ องนาตัวเองเข้ าไปใกล้ ชิดกับวงการธุรกิจ เพื่อใช้ สภาพแวดล้ อมนันๆเป็
้ นที่
ฝั งตัวในการแตกหน่อภาวะผู้นาในลักษณะที่ต้องการ
3. การรดนา้ พรวนดิน
การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาไม่สามารถทาได้ ภายในชัว่ ข้ ามคืนเดียว แต่ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาฝึ กฝน
ปรับปรุงแก้ ไข เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ในขณะที่เราพรวนดินนัน้ นอกจากเราจะทาให้ ดินร่วนซุยเพื่อให้ ต้นไม้
ดูดซึมนา้ ได้ ง่ายแล้ ว เราควรจะสังเกตดูด้วยว่าดินประเภทนัน้ ถูกกับต้ นไม้ ที่เราปลูกหรื อไม่ มีอะไรผิดสังเกต
หรื อไม่ จะได้ แก้ ไขได้ ทนั ท่วงที เช่นเดียวกันกับการที่เราคิดว่าเราสามารถฝึ กภาวะผู้นาแบบที่เราต้ องการได้ แต่
เมื่ อ ฝึ กไประยะหนึ่ ง แล้ ว อาจจะพบว่า บางสิ่ ง บางอย่ า งอาจจะไม่ เหมาะกับ ตัว เราก็ ได้ อาจจะต้ องมี ก าร
เปลีย่ นแปลงวิธีการฝึ ก การเรี ยนรู้ หรื อสภาพแวดล้ อมใหม่
4. การกาจัดแมลงศัตรูพืช
อุปสรรคสาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นาส่วนมากแล้ วไม่ได้ อยู่ที่ศตั รูภายนอก แต่มกั จะเป็ นตัวหนอนที่อยู่ภายใน
มากกว่า นัน่ ก็คือ การขาดความมัน่ ใจในตัวเอง คนหลายคนที่มีศกั ยภาพมีความสามารถในการเป็ นผู้นาที่ดีได้
แต่ มัก จะขาดความเชื่ อ มั่น ในตัว เอง ขาดความมั่น ใจ คิ ด ว่า คนอื่ น ดี ก ว่า ตัว เอง และบางครั ง้ ก็ ไปแคร์ ต่ อ
สิง่ แวดล้ อมภายนอกมากเกินไป เช่น คนที่ไม่กล้ าออกไปพูดต่อหน้ าชุมชนเพราะคิดไปก่อนว่าคนที่ฟังเก่งกว่าเรา
มีหลายสิ่งหลายอย่างดีกว่าเรา กลัวว่าจะพูดผิดบ้ าง กลัวว่าจะพูดไม่ได้ ดีบ้าง กลัวว่าจะโดนหัวเราะบ้ าง ทังๆที
้ ่
ตัวเองก็พดู เก่ง พูดดีตอนที่อยู่กบั เพื่อนๆ อยู่กบั ลูกน้ อง หรื ออยู่กบั คนที่คิดว่าด้ อยกว่าตัวเอง ดังนัน้ ศัตรู ของการ
พัฒนาศักยภาพผู้นาตัวที่สาคัญคือ ตัวหนอนที่คอยกัดกินความมัน่ ใจของเรานัน่ เอง
5. การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่
คนที่มีภาวะผู้นาดี มิได้ หมายถึงเพียงบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผู้นาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องเป็ นคนที่มีการพัฒนา
ศัก ยภาพของตัวเองอยู่ต ลอดเวลา เช่น สามารถปกครองพนักงานระดับ ล่างได้ แ ล้ ว ก็ ต้ องพัฒ นาตัวเองให้
สามารถปกครองพนัก งานในระดับ สูงขึน้ ไปได้ ภาวะผู้น าจะต้ องมี ก ารปรั บ เปลี่ย นให้ เข้ ากับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพราะถ้ าผู้นาตามโลกไม่ทนั หรื อตามคนที่เป็ นผู้ตามไม่ทนั โอกาสที่ผ้ นู าคนนันจะตกลงมาเป็
้
นผู้
ตามก็มีสงู มาก

ดังนัน้ การพัฒนาภาวะผู้นาจึงต้ องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนทังในการก
้
าหนดรู ปแบบของผู้นาที่เราต้ องการ
จะเป็ น การเลือกสภาพแวดล้ อมในการพัฒ นาตนเอง การหมั่นฝึ กฝนด้ วยวิธีการที่เหมาะสม การขจัดปั ญ หาอุปสรรค
รวมถึงการพัฒนาให้ มีการยกระดับสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สิง่ สาคัญที่ สดุ สาหรับการพัฒนาภาวะผู้นาคือ แรงจูงใจ
ในการสร้ างภาวะผู้น า บางคนมี แรงจูงใจที่จะพัฒ นาตัวเองเพราะกาหนดเป้าหมายในชี วิต ไว้ อ ย่างชัด เจน บางคนมี
แรงจูงใจที่เกิดจากแรงกดดันบางสิ่งบางอย่างและต้ องการเอาชนะแรงกดดันนันๆ
้ ด้ วยการสร้ างและพัฒนาภาวะผู้นา
ขึ ้นมาเป็ นเกราะคอยปกป้องตัวเอง ผมมีความมัน่ ใจว่าคนทุกคนมีพื ้นฐานของภาวะผู้นาอยูใ่ นตัวทุกคน แต่สงิ่ ที่ทาให้ ภาวะ
ผู้นาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันคือ ความสามารถในการดึงเอาภาวะผู้นาที่มีอยูภ่ ายในตัวออกมาใช้ นนั่ เอง

