ผูนํากับการโนมนาวใจ
ดร. ศมานันท พงษสวาง
การเป น ผู นํ า ที่ ดี ต อ งมี ทั ก ษะหลายสิ่ ง หลายอย า งเพื่ อ นํ า ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ องค ก ร
ขับเคลื่อนไปสูจุดมุงหมายขององคกรไดแตเมื่อเรานําผูคนหลายหลายลักษณะนิสัย หลากหลาย
ความคิดและมาจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันใหมามีแนวคิด, วิธีปฏิบัติงาน ไปในทางที่องคกร
ตองการไดนั้นผูนําจึงขาดไมไดเลยที่จะตองมีทักษะการโนมนาวใจที่ดี
การโนมนาวใจ คือ การใชความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และการ
กระทําของบุคคลอื่นดวยกลวิธีที่เหมาะสม ใหมีผลกระทบใจบุคคลนั้นจนเกิดการยอมรับ และยอม
เปลี่ยนตามที่ผูโนมนาวใจตองการ
การแสดงใหประจักษถึงความนาเชื่อถือของบุคคลผูโนมนาวใจ
ตอประกอบดวย
คุณลักษณะทีส่ ําคัญ คือ มีความรูจริง มีคุณธรรม มีความปรารถนาดีตอผูอื่นโดยผูนําตองแสดง
ใหประจักษตามกระบวนการของเหตุผล ผูโนมนาวจะตองแสดงใหประจักษวาเรื่องทีต่ นกําลังโนม
นาวมีเหตุผลหนักแนน และมีคาควรแกการยอมรับอยางแทจริง ตองแสดงความรูส ึกหรืออารมณ
รวมกัน
ยอมทําใหเกิดความคลอยตามกันไดงายกวาบุคคลที่มีความรูสึกเปนปฏิปกษกนั อาจใช
วิธีการพูดทีเลนจริงบาง เพือ่ ผอนคลายบรรยากาศที่เครงเครียด ทั้งนีต้ องขึ้นอยูกับโอกาส สถานที่
และอัธยาศัยของบุคคลประกอบกันดวย จึงจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และตองแสดงใหเห็นทางเลือก
ทั้งดานดีและดานเสีย
เปนการเปดโอกาสใหผูที่ตนโนมนาวใจไดใชวิจารณญาณของเขาเอง
เปรียบเทียบจนเห็นประจักษวาทางที่ชแี้ นะนั้น ดานดีมากกวาดานเสีย ดังนัน้ การโนมนาวใจก็
สัมฤทธิ์ผล
ผูนําตองรูจักการสื่อสารถอยคําที่ถูกตอง ในการทํางานรวมกัน บางคนเรียนมาสูงแต
สื่อสารกับผูอื่นไมรูเรื่องก็มี ผูนําตองฝกทักษะนี้มิฉะนั้นจะทํางานรวมกับผูอื่นไมได ตองพูดเพื่อ
การสรางมนุษยสัมพันธ คนจึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุข ทํางานรวมกันดวยความรักความ
สามัคคี มีมิตรภาพ มีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผกัน
ในองคการตาง ๆ ย อมมีจุ ดมุงหมายที่สําคั ญคือ ใหคนที่อยู ในองคกรเหลานั้น ช วยกัน
ทํางานเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ องคกรจะมีวิธีการอยางไร คนแตละคนในองคการจึงจะมี
ความรัก สามัคคีผูกพันกันมีความปารถนาที่ดีตอกัน มีความมุมานะ พยายาม อดทน เพื่อใหงานใน
องคกรสําเร็จ ซึ่งผูบริหารยอมหาวิธีการตาง ๆ ที่จะชักจูงใหพนักงานทํางานใหองคกรอยางเต็มที่ วิธี
ที่จะทําใหคนในองคกรหันมาทํางานใหแกองคการอยางเต็มอกเต็มใจ ก็คือ การสรางไมตรี ใหเกิด

บรรยากาศขององคการ คือการมองเห็นคุณคาของคนผูนําจะสามารถโนมนาวใจลูกนองไดมากเมื่อ
เปดโอกาสใหลูกนองไดมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยผูนําตองมีทัศนคติที่ดีกับลูกนองและมีความ
มั่นใจในตัวลูกนองวาเปนผูไดรับการคัดเลือกสรรคมาเปนอยางดีมีศักยภาพในการตัดสินใจและ
เคารพในศักดิ์ศรีของคน การยกยองชมเชยคน เล็งเห็นวาทุกคนมีความสามารถเขาใจตนเอง เขาใจ
องคกรและเขาใจผูอื่น
ผูนําตองชักจูงใหพนักงานมีมิตรไมตรีระหวางคนในองคกรเดียวกัน การมีมิตรไมตรีใน
องคการก็คือ การมีมนุษยสัมพันธในองคการมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อใหสามารถมีชีวิตรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทั้งองคกรมีความเปนปกแผนแนนหนาเต็มไปดวยความรักษา
สามัคคีระหวางบุคลากร ซึ่งก็คือเปนตัวเชื่อมใหคนมีมิตรไมตรีตอกันดวยความเต็มใจและผลที่ได
ต อ มาคื อ การให ค วามร ว มมื อ กั น สามั ค คี กั น เป น เพื่ อ นกั น ไม เ อาเปรี ย บกั น ผลงานบรรลุ ต าม
เปาหมายทีตองการผูนําตองสรางความสัมพันธที่ดีใหกับพนักงานในองคกรระหวางแผนกตางๆ
เพื่อใหการประสานงานมีความสอดคลองและราบรื่นตองสรางบรรยากาศที่ดีในที่ทํางานเพราะเมื่อ
พนักงานมีความสัมพันธที่ดีหรือรูสึกดีกับแผนกอื่นๆที่ตองประสานงานดวยงานยอมเปนไปดวย
ความราบรื่นและรวดเร็วกวาการที่พนักงานในแผนกตางๆ ไมรูจักกันเปนการสวนตัวเลย
ซึ่งเปนสิ่งที่องคการทั้งหลายไมวาจะเล็กหรือใหญมุงจะไปใหถึง
การโนมนาวใจลูกนองโดยมากขึ้นอยูกับการพูด แตละวิธีก็จะมีลักษณะคลาย ๆ
กัน จะตางกันก็แครายละเอียดปลีกยอย สิ่งที่นับวาสําคัญมากก็คือ การเคารพและรับฟงความ
คิดเห็นของลูกนอง โดยตั้งใจฟงถารูสึกขัดแยงก็อยาโตเถียงหรือคานทันที แตจงรับฟงคิดใครครวญ
ตามเหตุตามผล ผูนําควรจะพรอมรับฟงปญหาของลูกนองและพรอมจะแกไขหาทางออกให
ลู ก น อ งเพื่ อ ปรั บ ป ญ หานั้ น ให เ ข า กั บ วั ฒ นธรรมขององค ก รเนื่ อ งจากป ญ หาของแต ล ะคนย อ ม
แตกตางกันออกไปเจานายจะไมสามารถรับรูปญหาไดเลยถาปราศจากการรับฟงปญหานั้นๆ และ
มองลูกนองในแงดี เชน ควรใหอภัยในความผิด พลาดของลูกนอง หากเพื่อตองการใหเขาหยุดทํา
และใหโอกาสลูกนองเปลี่ยนพฤติกรรม
ขณะทีแ่ รงผลักดันจากภายนอกมีอทิ ธิพลทําใหความจําเปนที่จะตองมีการโนมนาวใจเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นนั้น แรงผลักดันจากภายในองคกรก็มีอิทธิพลทําใหการโนมนาวใจมีความสําคัญเชนกัน แรง
กดดันภายในหลายประการเปนผลมาจากการที่บุคคลตางๆจําตองพยายามใหผลงานทีท่ ําวันตอวัน
ของตนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสงผลไปถึงองคการโดยสวนรวมใหไดนี้เอง จึงทําให
โนมนาวใจมีความจําเปนและสําคัญที่ขาดไมได ทั้งนี้ เพราะเหตุผลความจําเปนประการตาง เชน
เพื่อใชวดั ความสําเร็จใชสําหรับประสานกําลังความพยายามภายในองคการ

แมจะเปนการแนนอนทีว่ า การโนมนาวใจจะสามารถชี้จุดออนในองคการไดก็ตาม แต
การโนมนาวใจก็ไมอาจเปนตัวทดแทนที่จะนํามาชดเชยการเสียหายที่เกิดจากการบริหารดานอื่นๆ
ได
ผูนําพี่งระลึกเสมอวาถาหากการติดตอสื่อสารไมดีอยูแลว ดังนัน้ แผนงานที่ดีอาจไมเปนที่
เขาใจของฝายอื่นๆในองคการไดเสมอ ทํานองเดียวกัน ถาพนักงานมีแรงจูงใจต่ําความตั้งอกตั้งใจ
กระตือรือรนทํางานใหดีก็อาจจะไมมีเลยก็ได
ผูนําจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคระยะยาว ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหพนักงานสามารถอางอิงและ
นําไปสัมพันธกับวัตถุประสงคสวนตัวของเขาได การมีโอกาสเห็นถึงความกาวหนาและสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงคในระยะยาวของตนเองนั้น จะกลายเปนเครื่องมือที่มีอิทธิพลใชจูงใจไดอยาง
มาก โดยพนักงานจะใหแตละคนรักษาระดับ แรงจูงใจของตนเองใหมอี ยูเสมอ ทั้งนีแ้ มจะเปน การ
ทํางานประจําก็ตาม ความพยายามในที่นกี้ ค็ ือ การพยายามรักษากําลังความ พยายามใหมีอยู และการ
มุง รักษาระดับความสนใจ และ วิธกี ารที่จะบรรลุถึงความสําเร็จ ในอาชีพ และความเติบโต
กาวหนาของตนเอง
ผูบริหารระดับตน มุงเนนสนใจเกี่ยวกับวิธีการ รักษาแรงจูงใจของพนักงาน เพือ่ รักษา
ระดับการผลิตใหสูง และลดความสูญเปลาและ การไมมีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในแตละ
วันใหหมดสิ้นไปใหไดมากที่สุด
ผูบริหารระดับสูง เกี่ยวของสนใจตอปจจัยที่มีผล ตอการจูงใจในระยะยาว โดย เฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับผูบริหาร ระดับกลางและสูงขึ้นมา การจูงใจเหลานี้จะรวมถึงคานิยม และศีลธรรมจรรยา
ขององคกร ระดับการจายผลตอบแทนทั้งปวง และความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงดวย
ผูนําที่ดีตองมีทักษะในการจะทําใหผูอยูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงภาระสําคัญที่ตองบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกร โดยทํางานอยางมีแรงบัลดาลใจและตระหนักวาพนักงานเปนกลไกสําคัญที่
จะทําใหองคกรขับเคลื่อนไปไดถาขาดพนักงานแลวงานตางๆ อาจไมบรรลุเปาหมายไดมิใชเพียง
ทํางานเพื่อแลกกับคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ เพียงเทานั้น
ผูนําตองทําใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงความสําคัญของตนเองในองคกรนั้นตองรูสึกวา
ตนมีความสําคัญในองคกร รวมถึงทักษะตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตนรวมกันจึงจะนําองคกรบรรลุ
จุดมุงหมายไดในที่สุด
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