
เข้าใจความแตกต่างของคน     
[D : the human Difference]

เพราะการท�างานให้ส�าเร็จนั้นไม่สามารถท�าได้ด้วยตัวคนเดียว

เพยีงล�าพงั “คน” จงึเป็นปัจจยัส�าคญัแรกทีผ่มขอกล่าวถงึ หากคณุเข้าใจ

ถึงความแตกต่างของคน ไม่ว่าจะเป็นในมุมมอง มิติของเครื่องมือใด 

กต็ามทีอ่งค์กรเลอืกน�ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็น  MBTI,  DISC  หรือผู้น�าส่ีธาต/ุ 

สี่ทิศ ย่อมส่งผลให้คุณสามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล  

โดยการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the 

right job) ก็จะท�าให้ทีมงานท�างานอย่างมีความสุข ได้รับมอบหมาย

งานที่ตรงกับบุคลิกภาพของตน เขาก็จะภาคภูมิใจในงานและส่งต่อ

ความสุขนั้นให้แก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และเสริมสร้างบรรยากาศของ

องค์กรแห่งความสุข

นัต : ณชดล อารีวงศ์

นอกจากความแตกต่างด้านความคดิเห็น 

ทางการเมอืง ศาสนา ความเชือ่ ซึง่เป็นข้อควร

ระวังที่พึงตระหนักถึงในการพูดคุยแล้ว ผม 

ขอเสรมิอกี 3 เคล็ดลับเกีย่วกบัความแตกต่าง

ของคนที่เป็นข้อพึงระวัง คือ

1. ลักษณะทางกายภาพ 

เช่น การพูดถึงความอ้วน ความเตี้ย  

ความด�า ศีรษะล้าน ฟันเหยิน เป็นต้น ซึ่ง 

ดูเหมือนจะเป็นการพูดตลกข�าขันแซวกัน  

แต่อาจท�าให้คนที่ถูกแซว ถูกพูดถึงขุ่นข้อง

หมองใจ และส่งผลต่อบรรยากาศในการ

ท�างานร่วมกันได้

จากตอนที่ 1 ที่พูดถึงคุณลักษณะของผู้น�าทั้งเชิงบวกและเชิงลบแล้ว ตอนที่ 2 ผมขอ
อนญุาตแลกเปลีย่นประสบการณ์ บอกเล่าเคลด็ (ไม่) ลบักบัการท�างานให้เข้าไปนัง่ในใจคนด้วย 
DNA ของผู้น�า  3  ประการ เพื่อการเป็นผู้น�าในดวงใจ ซึ่งใน DNA นั้นประกอบด้วย 

D

เคล็ด (ไม่) ลับกับการเป็นผู้น�าในดวงใจ   
ที่ใคร ๆ ก็หลงรัก [Beloved Leaders] 

Part 2 DNA ของผู้น�ำ
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2. ลักษณะทางเพศสภาพ

ต้องยอมรบัว่าบนโลกใบนีไ้ม่ได้มเีพียง  

2 เพศ คอื ชายและหญิง ทีร่ะบุตามเอกสารทาง

ราชการเท่านั้น แต่ปัจจุบันรสนิยมทางเพศ 

นัน้มคีวามหลากหลายและแสดงออกมากข้ึน  

ผู ้น�าที่ดีควรให้เกียรติในความหลากหลาย   

ไม่ล้อ ไม่ยแุหย่ หรอืน�ามาเป็นประเดน็ในการ

ท�างาน โดยใช้ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อ

เพศมามีผลต่อการท�างานร่วมกัน

3. สถาบนัการศกึษา

เมื่อองค์กรได้พิจารณารับบุคลากร

เข้ามาท�างานให้กับองค์กรแล้ว นั่นแสดง

ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติและความสามารถ 

ตรงกับที่องค์กรต้องการ สามารถท�างาน

ให้กับองค์กรได้ เหมือนกับประโยคคุ้นหูว่า 

“แมว....ไม่ว่าจะสใีด ขอให้จบัหนไูด้กเ็ป็นพอ”  

ดังนั้นการพูดให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกอัน 

เกดิจากสถาบนัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  ย่อม

ท�าให้ภาพลักษณ์ของผู ้น�าแสดงถึงความ 

ไม่เป็นมืออาชีพในการท�างานได้ 

มีทักษะการท�างานอย่างเป็นระบบ   
[N : competencies Needed]

ทักษะการท�างานอย่างเป็นระบบนี้ เรียกในภาพรวมว่ามีสมรรถนะ 

ในการท�างาน (Competency) ซึง่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมรรถนะ ได้แก่

สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)

เป็นความสามารถทีผู่น้�าในระดบับรหิารจ�าเป็นต้องม ีเช่น การก�าหนด

เป้าหมายของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร  

การวางแผนงาน (Planning) ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

การวเิคราะห์ลกัษณะของปัญหา เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและการตดัสนิใจ 

ได้อย่างเหมาะสม (Problem solving and decision making) เป็นต้น  

ซึ่งหากผู้น�ามีทักษะการบริหารที่เป็นระบบ ทีมงานก็จะท�างานได้อย่างมี 

เป้าหมาย มีแผนงาน และมีกระบวนการขั้นตอนการท�างานที่เป็นระบบ  

ลดข้อขัดแย้งในการท�างานร่วมกันได้

สมรรถนะเฉพาะในงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

(Functional Competency)

เป็นความสามารถท่ีมคีวามเฉพาะตามแต่ละลักษณะงาน เช่น ความ

สามารถด้านวิศวกรรม ด้านระบบบญัชแีละการเงนิ  ด้านการตลาด การขาย 

ด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ผู้น�าที่มีความ

สามารถดังกล่าวย่อมท�าให้เกิดความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับทีมงาน

สมรรถนะหลักหรือคุณค่าร่วมที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน 

(Core Competency/Core Value)

ถอืเป็นสมรรถนะต้นแบบท่ีส�าคญัของการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์กร   

แสดงถึงความเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับทีมงานให้ประพฤติปฏิบัติตาม เช่น 

ความซื่อสัตย์ (Integrity) การผูกพัน ภาคภูมิใจ ให้ความร่วมมือกับทุก 

หน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Unity) ทักษะการสื่อสาร  

(Communication) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�าควรมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง 

เพื่อน�าไปสู่กระบวนการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา เป็นต้น

N
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เป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต   
[A : Acts as a role model]

เพราะการเป็นผู้น�าในดวงใจของทีมงานนั้น ไม่ใช่แค่

ความสามารถในการบริหารงานหรือทักษะด้านการบริหาร

ความสัมพันธ์กับคนเท่านั้นที่ส�าคัญต่อการท�างานในองค์กร  

แต่การใช้ชีวิตประจ�าวัน ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม  

นั่นอาจจะมีผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของทีมงาน และอาจ 

มีผลต่อการท�างานได้เช่นกัน  เช่น  การเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน 

(ผิดกฎหมาย) การใช้โซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook ในการ

โพสต์ข้อความหรือรูปภาพต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม การปล่อย

เงินกู้นอกระบบในที่ท�างาน การน�าธุรกิจขายตรงในรูปแบบ

ต่าง ๆ มาน�าเสนอให้กับทีมงาน เป็นต้น  

แน่นอนว่าเรือ่งนีอ้าจไม่มกีารพูดถงึในหลกัการบรหิาร

เชิงวิชาการ ไม่ได้มีการก�าหนดไว้ว่าเป็นทักษะท่ีมีความ

จ�าเป็นขั้นพื้นฐานส�าหรับการเป็นผู้น�า แต่จะดีกว่าไหม?  

ถ้าคุณจะเป็นผู้น�าที่เก่งทั้งงาน (Technical Skills) เก่งทั้งคน 

(Human Skills) เก่งทัง้คดิ (Management Skills) แลว้ยงัเก่ง

ด�าเนินชีวิต (Living Skills) โดยระมัดระวังไม่ให้เรื่องส่วนตัว 

มามีผลกระทบต่อการท�างาน เป็นต้นแบบที่ดี สร้างแรง

บันดาลใจให้กับทีมงาน บริหารชีวิตได้อย่างสมดุล    

A
เป็นผู้น�ำ ในดวงใจ นั้นไม่ยำก 

โดยเริ่มจำก เข้ำใจคน ว่ำหลำกหลำย 

ตำมด้วยกำร บริหำร งำนท้ำทำย   

ตั้งเป้ำหมำย เอำไว้ แล้วลงมือ 

Competency มีอยู่ น�ำมำใช ้

เป็นต้นแบบ บันดำลใจ ให้เชื่อถือ 

เข้ำใจคน ศึกษำงำน หมั่นฝึกปรือ 

เหล่ำนี้คือ DNA ของผู้น�ำ

เพราะถ้าความส�าเร็จของงานน้ันเร่ิมที่ “ใจ” 

ผู ้น�าท่ีจะประสบความส�าเร็จได้ควรเริ่มจากความ

สามารถในการเข้าไปนั่งอยู่ใน “ดวงใจ” ของทุกคน

การใช้ชีวิตประจ�ำวัน 
แม้จะเป็นเรือ่งส่วนตวั อาจจะ 
มีผลต ่ อควำม เชื่ อมั่ น 
ศรัทธำของทีมงาน
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