การบริหารบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรม
เพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดทีป่ ระสบความสําเร็จ
คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด
ดิฉันใช้เวลาเกือบทศวรรษในการทํางานเพื่อนําองค์กรเข้าสู่วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมรูปแบบใหม่
การกล่าวว่างานนั้นเป็นการต่อสู้อยู่เนือง ๆ ก็เท่ากับบอกว่าภูเขาเอเวอเรสต์นั้นชันเพียงนิดหน่อย เมื่อใดก็
ตามที่ดิฉันประสบอุปสรรค ดิฉันมักมองกลับเข้าไปข้างในมากพอ ๆ กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อแสวงหา
ความท้าทายที่อาจขัดขวางความสําเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของดิฉัน ผลที่ตามมาก็คือ ดิฉันใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในเดือนปีเหล่านั้ นเรี ยนรู้ที่จะพั ฒนาการบริหารจัดการ (management) และรู ปแบบภาวะผู้นํ า
(leadership style) ของดิฉันให้เป็นสิ่งที่สร้าง หรือหากไม่ ‘สร้าง’ ก็อย่างน้อย ‘เปิดโอกาสให้เกิด’ หรือ
‘สนับสนุน’ สิ่งแวดล้อมซึ่งนวัตกรรมจะเติบโตงอกงาม ดิฉันได้เข้าใจว่าองค์ประกอบขั้นต้นในความพยายาม
นี้ คือการหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้าง (cultivating) และการบริหารจัดการ (managing) บุคคลแห่งนวัตกรรม
(innovative people) เว้นเสียแต่ว่าคุณต้องการจะฉายเดี่ยว ซึ่งดิฉันไม่สนับสนุนในทุกระดับ คุณต้อง
แวดล้อมตัวคุณด้วยบุคลิกภาพ ความคิด และบุคคลอื่น ๆ ที่มีชุดทักษะ (skill sets) หลากหลายซึ่งหวังได้ว่า
จะสอดประสานเป็นพลังที่สร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ในช่วงปีแห่งการพัฒนาของดิฉัน ดิฉันได้ค้นพบว่ามิติที่ยากที่สุดในการบริหารจัดการนวัตกรรมมัก
มิใช่ ความล้มเหลวในการเฟ้ นหาบุคคลแห่งนวัตกรรมเหล่านี้ หรือความล้มเหลวในการสร้ างวั ฒนธรรม
องค์กร (organization culture) ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรังสรรค์ สํารวจและสร้างนวัตกรรม ความท้าทาย
คือการกุมบังเหียนผู้คนที่แข็งแกร่ง เป็นเอกเทศและสร้างสรรค์กลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นศูนย์รวมสู่การสร้าง
ผลงานและเชิงกลยุทธ์ (productive and strategic focus) หากไม่ดําเนินการให้ดี ผู้จัดการ/ผู้นําอาจ
ทําลายความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ของพนักงานจนถึงจุดที่พวกเขาหยุดคิด และเปลี่ยนไปเป็น
พลังที่ทําลายล้าง (destructive) มากกว่าสร้างสรรค์ (productive) หรือในที่สุดก้าวออกจากองค์กรของ
คุณไป!
จังหวะการบริหารจัดการ/ภาวะผู้นํา (management/leadership dance) นี้เป็นการสร้างสมดุล
ซึ่งเป็นงานที่เปราะบางและซับซ้อน และดิฉันพบว่าจังหวะไม่เคยเกิดซ้ําในลักษณะเดียวกัน โดยพื้นฐานแล้ว
หากคุณอ่านสัญญาณขาดและตัดสินใจอย่างเหมาะสม มันก็เป็นจังหวะที่คุณเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซึ่งทํา
ให้คุณสามารถบริหารจัดการบุคลากรแห่งนวัตกรรมของคุณด้วยสมดุลที่สุ่มเสี่ยงระหว่างองค์ประกอบ/
ปัจจัยของสถานการณ์ของพวกเขาและของคุณ เอกลักษณ์นี้ในแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์ทําให้การ
สร้างสูตรการบริหารจัดการ (management formula) หรือการสื่อสารประสบการณ์ที่ได้มาโดยลําบาก
ของดิฉันเป็นโมเดลที่ประยุกต์ใช้ได้ (translatable model) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง
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ถึงแม้ว่าการมีโมเดลดังกล่าวสําหรับผู้จัดการ/ผู้นําห้องสมุดจะเป็นเรื่องที่ดี แต่โมเดลก็จะประกอบด้วยตัว
แปร (variables) เงื่อนไข (conditions) และสิ่งตอบสนอง (responses) จํานวนเหลือคณานับ ทําให้
โมเดลนั้นยุ่งยากเกินกว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง
เร็ว ๆ นี้ ดิฉันได้พบบทความยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งซึ่งให้มุมมองลึกซึ้งอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบุคคลแห่งนวัตกรรมเหล่านั้น “ปฏิทรรศน์ที่หนีไม่พ้นในการบริหารจัดการความสร้างสรรค์” (The
Inescapable Paradox of Managing Creativity) ซึ่งตีพิมพ์ในบทปริทัศน์ธุรกิจของฮาร์วาร์ด (Harvard
Business Review) ฉบับเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 อภิปรายว่า:
“เมื่อเผชิญความท้าทายในการปลดปล่อยนวัตกรรมองค์กร ผู้นําหลายคนล้มเหลว บางคนพยายาม
ช่วยให้ทีมงานเติบโตขึ้นด้วยการให้อิสรภาพที่เกือบไร้ข้อจํากัด เพียงเพื่อจะพบว่าพวกเขาได้สร้างความยุ่ง
เหยิง มิใช่สมรรถนะที่สูง บางคนก็พยายามกดดันให้เกิดความสร้างสรรค์ในหมู่พนักงานผ่านโปรแกรมและ
กิจกรรมที่กําหนดไว้ ซึ่งอย่างดีที่สุดก็ส่งผลแบบเดิม ๆ
กว่าสิบปีที่เราศึกษาผู้ที่พิสูจน์แล้วว่าเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร เราได้พบหัวใจ
สําคัญแห่งความยากลําบาก ที่แก่นของการสร้างนวัตกรรมมีความตึงเครียดแบบรากฐาน (fundamental
tension) อยู่ หรื อปฏิทรรศน์ที่แฝงฝังในบทบาทของผู้นํา กล่าวคื อ ผู้นําจะต้องปลดปล่อยพรสวรรค์
(talents) ในแต่บุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมให้พรสวรรค์ที่หลากหลายนั้นสร้างผลงานอันที่เป็น
ประโยชน์ (useful) และสอดประสานกัน (cohesive)
การคิดหาความคิดใหม่จํานวนมากเป็นสิ่งที่ทําได้ง่าย แต่การแปลงความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่ง
ใหม่ที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงกลับเป็นสิ่งที่ยากกว่ามาก
ในฐานะผู้นํา คุณจะต้องหมั่นถามตัวเองว่า “ด้วยวิธีการใด ข้าพเจ้าจะ:
• ส่ ง เสริ ม ความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ และมี อั ต ลั ก ษณ์ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ใส่ใจกับความต้องการของหมู่คณะด้วย
• สนับสนุนให้สมาชิกในทีมส่งเสริมซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกันก็ท้าทายและกระตุ้นซึ่งกัน
และกันผ่านการอภิปรายที่เข้มข้น
• เกื้อหนุนให้เกิดการทดลอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสมรรถนะการทํางานที่สูง
• กําหนดระดับ ที่โ ครงสร้าง ทั้งกฎเกณฑ์ ลําดับ ขั้น การวางแผนและสิ่งที่เกี่ย วข้ อง จะสร้าง
ขอบเขตที่เพียงพอ (sufficient constraints) โดยไม่ขัดขวางการใช้ปฏิภาณในการปฏิบัติงาน
(improvisation)
• ผสมผสานความอดทนเข้ากับการตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วน (sense of urgency)
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• สร้ างสมดุ ลระหว่างการริ เริ่มจากระดับ ล่ างขึ้ น บน (bottom-up
ดําเนินการจากระดับบนลงล่าง (top-down interventions)

initiatives)

กับ การ

จุดยืน ‘ที่ถูกต้อง’ ณ เวลาใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะปัจจุบัน เป้าหมายคือการเลือก
จุดยืนอะไรก็ตามเสมอที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ (collaboration) การทดลอง (experimentation)
และการบูรณาการ (integration) ที่จําเป็นสําหรับการสร้างนวัตกรรม
ภาวะผู้นําแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้นําที่ยึดติดกับแนวคิดภาวะผู้นําจากระดับบน
ลงล่าง (top-down leadership) แบบโบราณ หรือผู้นําที่ไม่สบายใจกับความขัดแย้งหรือการสูญเสียอํานาจ
ควบคุม แม้ กระทั่ งผู้ นํ า การสร้ า งนวั ตกรรมที่มี ทักษะก็ พ บว่ าการไม่ เลื อกด้ านหนึ่ งของสเกลหรื อมาตร
วัดปฏิทรรศน์ (paradox scales) เหนืออีกด้านของมาตรวัดเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก งานการสร้างสิ่งใหม่และ
เป็นประโยชน์อาศัยผู้นําในการจัดลําดับความจําเป็นขององค์กรของพวกเขาอย่างสม่ําเสมอและในการปรับ
พฤติกรรมของพวกเขาให้สอดคล้องกัน พวกเขาต้องพัฒนาศักยภาพการนําจากตําแหน่งที่ถูกต้องบนแต่ละ
มาตรวัดในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์
ผู้ นํ าจํ านวนมากจํ าเป็ น ต้ องคิ ดทบทวนเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ พวกเขาปฏิ บั ติ หากต้ องการองค์ กรที่ เป็ น
นวัตกรรมมากขึ้น การปลดปล่อยและควบคุมนวัตกรรมต้องการผู้นําที่ทรงพลัง พลังนี้คือพลังการบริหาร
จัดการปฏิทรรศน์มากกว่าการลิขิตชะตากรรม”
ภาวะผู้นํา
ถ้าเราเชื่อว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม เราทราบหรือไม่ว่า
ผู้นําที่ยิ่งใหญ่คืออะไร คุณนึกถึงอะไรเมื่อคุณอ่านคําว่า ‘ผู้นํา’ โอกาสคือภาพแรกที่ปรากฏในใจจะไม่ใช่
บรรณารักษ์ ภาพสามัญทัศน์ (stereotypical image) ของบรรณารักษ์มักยังคงเป็นสตรีวัยกลางคนที่ส่ง
เสียง ‘จุ๊’ ปากให้เงียบ ภาพนั้นค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับภาพของผู้นํา ซึ่งเป็นภาพแห่งความแข็งแกร่ง การ
กล้าตัดสินใจ ความทรงอํานาจ และความรอบรู้ เป็นต้น
แม้กระทั่งบรรณารักษ์ก็มักไม่นึกถึงตนเองเมื่อเป็นเรื่องการนึกถึงผู้นํา ที่มาของความเป็นไปนี้มี
มากมาย รวมถึ ง ธรรมชาติ ข องงานเสมี ย นและงานวิ ช าการของอาชี พ ตามที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร์
นอกจากนี้ บุคคลส่วนใหญ่ที่ถูกดึงดูดสู่อาชีพบรรณารักษ์มักจะเป็นผู้ที่ยอมรับว่าตนเองเป็นคนเก็บตัว (selfprofessed introverts) ซึ่งชอบหนังสือมากกว่าผู้คน มีความหลงใหลในการอ่านมากกว่าการปฏิบัติ และพึง
ใจกั บ การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ ที่ มี ค วามรื่ น รมย์ ร่ ว มกั บ พวกเขาเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ และการอ่ า น ทั้ ง หมดเป็ น
คุณลักษณะอันสูงส่ง แต่โดยมากแล้วไม่สัมพันธ์กับภาวะผู้นํา
นิยามของคําว่าผู้นําที่ดิฉันใช้มาตลอดหลายปีคือ:
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บุคคลซึ่งมีบทบาทในการกํากับ มีและใช้อํานาจสั่งการ หรือมีกลุ่มผู้ปฏิบัติตามในวงกิจกรรมหรือ
ความคิดใด ๆ ผ่านตัวอย่าง พรสวรรค์ และ/หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ
ในทางตรงกันข้าม เพื่อให้เห็นภาพเทียบเคียงได้ชัดเจนขึ้น นิยามของคําว่าผู้จัดการคือ:
บุคคลซึ่งดําเนินการ กํากับและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่บริหารซึ่งเกี่ยวพันกับ
การวางแผน การจัดการ การประสานงาน การกํากับ การควบคุมและการดูแลโครงการเชิงธุรกิจใด ๆ หรือ
กิจกรรมต้องการความรับผิดชอบในการบรรลุผล
กล่าวโดยย่อ ลักษณะสามัญของผู้นํา คือ ‘ทําสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม’ ในขณะที่ผู้จัดการ ‘ทําสิ่งต่างๆ
อย่างถูกต้อง’ นี่ไม่ได้หมายความว่าบทบาททั้งสองประการนั้นแยกออกจากกัน (separate) หรือไม่เกิด
ร่วมกันอย่างสิ้นเชิง (mutually exclusive) เพราะบทบาททั้งสองประการนั้นคล้ายคลึงกันอย่างมาก และ
แต่ละบทบาทยังมักต้องอาศัยองค์ประกอบบางประการของอีกบทบาท ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมผู้คนมากมาย
จึงประสบปัญหาในการแยกผู้นําที่แท้จริงออกจากผู้จัดการที่ดี
ความแตกต่างอยู่ที่ตัวบุคคล ‘ซึ่งมีบทบาทในการกํากับ มีและใช้อํานาจสั่งการ หรือมีกลุ่มผู้ปฏิบัติ
ตามในวงกิจกรรมหรือความคิดใด ๆ ผ่านตัวอย่าง พรสวรรค์ และ/หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ’ ผู้นํามีผู้
ตาม!
ทําไมจึงต้องเน้นความแตกต่างระหว่างผู้จัดการและผู้นํา เพราะนั่นเป็นสิ่งจําเป็น การมีอํานาจ
เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้ง่ายสําหรับคุณในการที่จะบอกพวกเขาว่าต้องทําอะไร อย่างไรและเมื่อไหร่
เพราะมีผลสืบเนื่องหากพวกเขาไม่สามารถบรรลุสิ่งที่คุณกํากับให้พวกเขาทําได้ คุณเป็นเจ้านายของพวกเขา
พนักงานจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้านาย เว้นเสียแต่คุณเป็นบุคคลที่ยากจะรับมือ เจ้านายประสบปัญหาใน
การบ่มเพาะบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรมมากกว่าผู้นํา เนื่องจากเจ้านายยืดหยุ่นน้อยกว่าและปรับตัวให้เข้ากับ
บุคลิกภาพของพนักงานที่สร้างสรรค์ได้น้อยกว่า
ผู้นําที่แท้จริง (genuine leaders) สร้างผู้ตามได้แม้ไม่มีอํานาจเหนือผู้ตามเหล่านั้น พวกเขามี
บทบาทในการกํากับ มีและใช้อํานาจสั่งการ หรือมีกลุ่มผู้ปฏิบัติตามในวงกิจกรรมหรือความคิดใด ๆ ‘ผ่าน
ตัวอย่าง พรสวรรค์ และ/หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ’ ผู้นําที่แท้จริงไม่เพียงแต่ทําสิ่งที่ถูกต้อง แต่ยังชักจูง
ให้ผู้อื่นสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ผู้นําจะทําให้ลุล่วง และศักยภาพในการชักจูงนี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้พวก
เขายอมรั บ และอุ ป ถั มภ์ พนั กงานที่ ส ร้ างสรรค์ มากกว่ าจะเพี ย งแค่ ย อมทนกั บ เอกลั กษณ์ เฉพาะตนของ
พนักงานเหล่านั้น
ผู้นําที่แท้จริงของห้องสมุดทําให้องค์กรอยู่ในภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ พร้อมไปกับการโน้มน้าว
พนักงาน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้สนับสนุนและลูกค้าให้ช่วยเหลือความพยายามของผู้นํา การสร้าง
ความเกี่ยวข้องให้ห้องสมุด (library’s relevance) อีกครั้งและการนําความเกี่ยวโยงนั้นผ่านอนาคตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่ไม่คุ้นเคยด้วยการใช้ประโยชน์จากความสร้างสรรค์ของบุคลากรจําเป็นต้องอาศัยผู้นําที่
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แท้ จ ริ งในวิ ช าชี พบรรณารั กษ์ ประการแรกและสํ าคั ญที่ สุ ด ผู้ นํ าห้ อ งสมุ ดต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น นี้ มี
ความสําคัญอย่างยิ่งยวด ในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่หยุดยั้งและทําให้อนาคตเป็น
ภาพกํากวม ผู้นําจะต้องสามารถสร้างวิสัยทัศน์และแบ่งปันวิสัยทัศน์นั้นกับสมาชิกห้องสมุดทุกคน ผู้นํา
จะต้ องสามารถโน้ ม น้ าว สอน ให้ คําปรึ กษา ให้ คําแนะนํ า และเต็ มใจที่ จ ะมี บ ทบาทหลั กในการกํ ากั บ
ห้องสมุด พร้อมกับการกระตุ้นแรงสนับสนุนจากผู้ตามเพื่อทําความฝันให้เป็นความจริงและสร้างแรงบันดาล
ใจที่จะทําให้เกิดนวัตกรรม
ผู้นําที่แท้จริงมีโฉมหน้าอย่างไร ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติผู้นํา 10 ประการที่ควรจะอยู่ในลําดับต้น ๆ
ของบุคคลใดก็ตามที่หวังจะเป็นผู้นําห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่
10. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไม่ปฏิบัติงานตามลําพัง
เมื่อใครก็ตามคิดว่าสมาชิกคนหนึ่งในทีมเป็นดาวเด่น ควรจะจําให้มั่นว่าผู้นําที่แท้จริงทุกคนต้องมีผู้
ตาม และไม่ใช่เพียงแค่ผู้ตามทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นบุคคลซึ่งสามารถและจะเป็นส่วนหนึ่งของทีม งานที่หนัก
ที่สุดทําโดยทีม งานที่ดีที่สุดบรรลุโดยทีมที่เชื่อในห้องสมุดและรู้สึกเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ของห้องสมุด ดิฉัน
เชื่อว่าชีวิตได้สอนพวกเราทุกคนว่าถึงแม้พวกเราปรารถนาจะคิดว่าเราเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ แต่ครั้นเราออก
จากองค์ กรแล้ว ชีวิ ตก็ดําเนิ น ต่อไป และงานก็ ดําเนิน ต่ อไปในทิ ศทางใหม่ใด ๆ ก็ตามได้ ค่อนข้างดีโ ดย
ปราศจากพวกเรา
“ไม่มีใครเลยที่จะขาดเสียมิได้” – แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ (Franklin D. Roosevelt)
9. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่แสดงความซาบซึ้งใจ
ผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีวันพลาดโอกาสที่จะแสดงความขอบคุณต่อความพยายามของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งและความสําเร็จ การแสดงความขอบคุณมีอํานาจมหาศาล และดังที่จะเน้นในตอนท้าย เป็นสิ่งจูงใจที่
ทรงพลัง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเหตุผลประการแรกที่บุคลากรละทิ้งองค์กร คือการขาดการแสดงความ
ขอบคุณ มิใช่ตัวเงิน หากแต่เป็นความล้มเหลวของผู้นําในการทําให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการ
ยอมรับสําหรับงานที่พวกเขาทํา คําวิพากษ์วิจารณ์ดูจะเป็นสิ่งที่ให้กันได้ง่ายที่สุดในโลก แต่การให้กําลังใจ
เป็นสิ่งที่ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทําได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ เลย
“ชมฉัน แล้วฉันอาจไม่เชื่อคุณ วิพากษ์วิจารณ์ฉันแล้วฉันอาจไม่ชอบคุณ มองข้ามฉันแล้วฉันอาจ
ไม่ให้อภัยคุณ ให้กําลังใจฉันแล้วฉันจะไม่มีวันลืมคุณ” – วิลเลียม อาเธอร์ วอร์ด(William Arthur Ward)
8. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่เข้าใจสิ่งจูงใจ
อะไรจูงใจคุณ อาจมีหลายอย่าง รวมทั้งความเชื่อในสิ่งที่คุณทําว่าเป็นสิ่งที่ควรค่า เงินหรือไม่ นัก
สังคมวิทยาชี้ให้เห็นว่าเงินไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่การขาดเงินอาจเป็นสิ่งทําลายแรงจูงใจได้ ใช่คําชมหรือไม่ ทุกคน
ปรารถนาจะได้รับคําชม เว้นแต่พวกเขาจะรู้สึกว่าคําชมมิได้ถูกให้อย่างจริงใจ ใช่ความหวังหรือไม่ เกี่ยวกับ
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งานในห้องสมุด สิ่งจูงใจที่ดีที่สุดคือคุณค่าภายในของตัวงานเอง ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทราบถึงสิ่งที่จูงใจพนักงานแต่
ละคนและพยายามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาเติมเต็มสิ่งจูงใจเหล่านั้นให้กับพนักงานทุกคน สิ่งจูงใจเกิดขึ้น
ในหลายรูปแบบ
ผู้คนจะทํางานได้ดีเมื่อพวกเขาเชื่อว่าทําสิ่งที่ทําอยู่นั้นได้ดี – นิรนาม
7. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่มอบอํานาจหน้าที่และให้อํานาจ
การมอบอํ านาจหน้ าที่ (delegation) มิใช่ สิ่ งเดี ยวกั บ การให้ อํานาจ (empowerment) การ
มอบหมายอํานาจหน้ าที่เพื่ อให้ บรรลุ งานเป็นงานกิ จวัตรและโดยมากมั กสัมพั นธ์กับรายละเอียดเฉพาะ
(specifics) ของงานนั้น การให้อํานาจหมายถึงการให้พนักงานมีสิทธิจะก้าวออกจากหน้าที่เฉพาะตาม
ลักษณะงาน (specific job duties) เพื่อบรรลุงานอื่นซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (core value) ขององค์กร
ตัวอย่างเช่น การให้อํานาจกับผู้จัดรายการห้องสมุด (calatoger) ในการดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า มี คุ ณ ภาพที่ สุ ด ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งปรกติ เพราะงานนั้ น โดยมากแล้ ว เป็ น งานของบุ ค ลากรฝ่ า ย
เอกสารอ้างอิง (reference staff) และบรรณารักษ์ผู้ให้บริการเยาวชน รวมทั้งบุคลากรประเภทอื่นที่ทํางาน
กับลูกค้าโดยตรง แต่ทําไมล่ะจึงไม่ให้อํานาจกับพนักงานห้องสมุดทั้งหมดในการทําให้ลูกค้าทุกคนพึงพอใจ
สูงสุดกับประสบการณ์ในห้องสมุดในทุกมิติ ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่มอบอํานาจหน้าที่ แต่ยังให้อํานาจกับ
ทุกคนในการทําให้ห้องสมุดเป็นมากกว่าที่เคยเป็นหากปราศจากซึ่งการมีส่วนร่วมของพวกเขา
“เมื่อเรามองไปข้างหน้าสู่ศตวรรษถัดจากนี้ ผู้นําจะเป็นบุคคลซึ่งให้อํานาจกับผู้อื่น” – บิลล์ เกตส์
(Bill Gates)
6. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
การที่ธุรกิจและองค์กรสาธารณะประเภทอื่นส่วนใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long
learning) ให้เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จที่สําคัญในสังคมปัจจุบันนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้
อาจราว 20 ปีเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการทบทวีของเทคโนโลยี สังคมของเราได้เปลี่ยนผ่านไปสู่วิธีการ
เรียนรู้แบบ ‘ลองผิดลองถูก’ (trial and error method of learning) เราเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีโดย
การเล่นกับมัน ใช้มันให้ทําสิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่ามันจะทํา และเรียนรู้ที่จะทําให้มันทํางาน อย่างไรก็ตาม
ผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้เรียนรู้ที่กระตือรือร้น แสวงหาโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ (professional development
opportunities) รับฟังผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน และซึมซับความรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นนัก
ตัดสินใจที่เก่งขึ้น และเป็นผู้นําที่ดีขึ้น
“ผู้ไม่รู้หนังสือในอนาคตจะมิใช่บุคคลซึ่งอ่านไม่ออก เขาจะเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้”
– อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler)
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5. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นนักแก้ปัญหา
การเข้ าใจปัญหาเป็น สิ่งจํ าเป็นสํ าหรับการแก้ ปัญหา การระบุปัญหาอย่างถู กต้องช่ วยให้บุ คคล
สามารถตีวงปัญหาให้แคบจนถึงจุดที่แก้ปัญหาได้ เพราะเรามักเห็นทางออกของปัญหาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจ
ปัญหานั้น บ่อยแค่ไหนที่เราได้ยินข้อความประเภท ‘นั่นเยี่ยมมาก แต่คุณแก้ผิดปัญหา’ ไม่ว่าจะเป็นคําถาม
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน หรือการดูแลธุรกิจ การเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องเป็นกุญแจสู่การแก้ปัญหาใด ๆ
และเราเห็นอีกครั้งว่า หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นํา คือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่จะลุกลามเกินความควบคุม
อย่างสิ้นเชิง ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทําสิ่งต่าง ๆ ได้สําเร็จโดยผนวกความรับผิดชอบกับการแก้ปัญหา!
“หนึ่งในบททดสอบภาวะผู้นํา คือความสามารถในการตระหนักถึงปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นภาวะ
ฉุกเฉิน” – อาร์โนลด์ เอช กลาโซว์ (Arnold H. Glasow)
4. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นนักตัดสินใจ
บ่อยแค่ไหนที่คุณเผชิญกับปัญหาที่รอการแก้ไข แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร
หรือไม่คิดว่ามีเวลาจะจัดการกับปัญหานั้นทันที ณ ตอนนั้น หรือผัดวันประกันพรุ่งไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตามแล้วมักเกิดปัญหาหนักหนาสาหัสกว่าเดิม ปัญหาไม่เคยล้มเหลวในการสร้างปัญหา ปัญหาไม่ได้แก้ไขตัว
มันเอง ไม่ว่าบางคนจะพูดอย่างไรก็ตาม จริงที่ว่า ‘การไม่ตัดสินใจถือเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่ง’ ถ้าคุณ
ผัดวันประกันพรุ่งสิ่งใดนานพอ สถานการณ์จะเป็นตัวตัดสินให้คุณ และบ่อยครั้งที่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่
การตัดสินใจที่พึงปรารถนา ประสบการณ์ชีวิตสอนพวกเราส่วนใหญ่ให้จัดการกับปัญหาให้เร็วที่สุดเมื่อพบ
ให้ป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต และให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วแทนที่จะรอช้า ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ลงมือทําทันที
“เพื่อให้เรือเข้าถึงท่า เราต้องแล่นเรือ บางครั้งตามลมและบางครั้งต้านลม แต่เราต้องแล่นเรือ มิใช่
ปล่อยเรือให้โดนคลื่นซัดตามยถากรรมหรือนอนพังพาบที่สมอเรือ” – โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์ม (Oliver
Wendell Holmes)
3. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่มีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเป็นลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ (fundamental human trait) ซึ่งขับเคลื่อนให้
องค์ กรดํ าเนิ นไป บุ คคลที่ ตระหนั กถึ งความรั บ ผิ ดชอบที่ จ ะทํ าให้ ดีที่ สุ ดเท่ าที่ จ ะทํ าได้ รวมทั้ ง เห็ น สิ่ ง ที่
จําเป็นต้องทําและรับผิดชอบในการทําสิ่งนั้นให้สําเร็จ ถือเป็นเส้นโลหิตหลักของห้องสมุดใดก็ตาม การมี
ความรู้สึกรับผิดชอบจูงใจให้บุคคลทําสิ่งที่ถูกต้อง เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จจํานวนมากที่เกิดขึ้นในโลก และ
การขาดความรู้ สึกรั บผิดชอบเป็นสาเหตุ แห่งปั ญหามากมายในโลก ผู้นํ าที่ยิ่ งใหญ่ รับผิ ดชอบต่อทุ กสิ่งที่
ห้องสมุดของเขา/เธอทํา หรือล้มเหลวที่จะทํา โดยไม่มีคําว่า ‘ถ้า’ ‘และ’ ‘แต่’ ความรับผิดชอบจบอยู่ที่โต๊ะ
ของผู้อํานวยการห้องสมุด
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“ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกสิทธิมาพร้ อมกับความรั บผิ ดชอบ ทุกโอกาสมาพร้ อมกั บภาระ และทุกการ
ครอบครองมาพร้อมกับหน้าที่” – จอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์ จูเนียร์ (John D. Rockefeller, Jr.)
2. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่มีวิสัยทัศน์
พวกเราทุกคนทราบว่า จูลส์ เวิร์น (Jules Verne) เป็นบุคคลที่มีจินตนาการสูง แต่ดิฉันพนันได้เลย
ว่าความคิดหลายอย่างของเขามากจาก ลีโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ชายซึ่งมองเห็น
เฮลิคอปเตอร์และร่มชูชีพ – ในช่วงวัยกลางคน ดิฉันคิดว่า วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) จะต้องดําเนินรอย
ตามพวกเขาในการสร้างอาณาจักรแห่งมนตราของเขาเอง และอีกหลายผู้หลายนามนักที่จะต้องมีวิสัยทัศน์
จะสร้างเขื่อนและสะพานขนาดใหญ่ ยานอวกาศ คอมพิวเตอร์ แขนขาเทียม และสิ่งอัศจรรย์ทางการแพทย์
ทุกประเภท ดิฉันเชื่อว่าเวิร์น จะหวังให้ใครสักคนบรรลุและทําให้สิ่งที่เขาได้เพียงแค่หวังให้เป็นจริง และก็มี
ผู้ทําได้จริง ผู้นําที่ยิ่งใหญ่มีวิสัยทัศน์ที่โน้มน้าวให้บุคคลอื่นรังสรรค์ความเป็นจริงผ่านทางศักยภาพการเป็น
ผู้นําของเขา/เธอ
“อะไรก็ตามที่มนุษย์ผู้หนึ่งจินตนาการได้ ก็มีมนุษย์อีกหลายนามทําให้เป็นจริงได้” – จูลส์ เวิร์น
(Jules Verne)
1. ผู้นําที่ยิ่งใหญ่มีคุณธรรม
คิดถึงสถานการณ์ที่คุณจะทําอะไรบางอย่างได้โดยไม่มีวันที่ใครจะรู้หากคุณไม่ปริปากบอก จะดีหรือ
เลวก็ไม่สําคัญ สิ่งที่คุณทําจะไม่มีวันปรากฏ จะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงถึงคุณ จะไม่มีผล
สะท้อนใด ๆ ต่อตัวคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้จัก นั่นไม่ได้หมายความว่าการกระทําของคุณจะไม่ส่งผลต่อใคร
เลย การกระทําส่งผลต่อใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ เพียงแต่ไม่มีใครที่คุณรู้จักซึ่งจะแกะรอย
การกระทํากลับมาที่คุณได้ คุณจะทําอะไร คําตอบของคําถามนี้คือสิ่งที่ประกอบเป็นคุณธรรมของบุคคล
“มาตรวัดคุณธรรมที่แท้จริงของบุคคลคือสิ่งที่เขาจะทําเมื่อทราบว่าจะไม่มีใครทราบว่าเขาทํา” –
โธมัส แมคคอเลย์ (Thomas Macaulay)
การเดินทางของบุคคลสู่การเป็นผู้นํา
ดิฉันเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นบรรณารักษ์ แล้วไต่เต้าสู่งานบริหารจัดการ (management) ไปสู่
งานบริ หารระดับ สูง (administration) ดิฉันเคยคิ ดเสมอว่ าการกระโดดจากงานบริ หารจัดการไปสู่ งาน
บริหารระดับสูงจะเป็นเพียงการเติบโตตามธรรมชาติของความรับผิดชอบและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ดิ ฉั น คิ ด ผิ ด อย่ า งยิ่ ง การเป็ น ผู้ อํ า นวยการและผู้ นํ า คื อ การเป็ น ประธานบริ ห าร (Chief
Executive Officer หรือ CEO) ของห้องสมุดของคุณ
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แต่ในโรงเรียนบรรณารักษ์ พวกเขาไม่ได้สอนให้คุณเป็นประธานบริหาร ดิฉันจบปริญญาโทด้านการ
บริหารธุรกิจ และน่าแปลกใจว่าในโรงเรียนธุรกิจ พวกเขาสอนคุณมากมายเกี่ยวกับเงิน การตลาดและธุรกิจ
แต่ไม่ได้สอนให้คุณเป็นประธานบริหาร
ดังนั้น เมื่อคุณพบตัวเองในงานนี้และตระหนักว่าไม่มีการศึกษาในระบบใดของคุณที่ให้เครื่องมือที่
จําเป็นสําหรับงานนี้ คุณจะทําอะไร เฉกเช่นนักบรรณารักษ์ที่ดีใด ๆ ดิฉันเริ่มต้นค้นคว้า ดิฉันสืบค้นตํารา
บทความและทรัพยากรออนไลน์ในหัวข้อนี้จํานวนนับร้อย เพราะจริง ๆ แล้ว พวกเขาไม่ได้สอนให้คุณเป็น
ประธานบริหาร ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม
แล้วคุณเรียนรู้การเป็นประธานบริหารอย่างไร หลังจากเฝ้าถามผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจํานวนมาก
และทําการค้นคว้ามากมาย ดิฉันก็ได้บทสรุปว่าส่วนใหญ่ของผู้นํา/ประธานบริหารทั้งหมดเรียนรู้ในลักษณะ
เดียวกัน พวกเขาถูกทิ้งลงในส่วนที่ลึกที่สุดของสระว่ายน้ํา แล้วเลือกที่จะจมน้ําตายหรือว่ายน้ําเอาชีวิตรอด
แล้วความหมายของการเป็นประธานบริหารห้องสมุดคืออะไร งานมีหน้าตาอย่างไร งานคล้ายคลึง
หรือแตกต่างจากการเป็นประธานบริหารขององค์กรประเภทอื่นอย่างไร?
วันคืนมากมายของดิฉันมีชีวิตของมันเองและวิถีที่เป็นไปคือในวันที่ยอดเยี่ยม ดิฉันเป็นผู้ควบคุมใน
วันที่ดี ดิฉันเจอการถกเถียง และในวันที่ย่ําแย่ ดิฉันทําได้เพียงรอคอยและอธิษฐานนิดหน่อย
ดิฉันนําผู้อื่นได้อย่างไร บางครั้งดิฉันก็ทําให้ชีวิตง่ายลง โดยบอกกล่าวกับผู้คนเมื่อพวกเขาทําได้ดี
หรือเมื่อพวกเขาล้มเหลว ดิฉันรวมศูนย์พลังงานไปที่เป้าหมาย ดิฉันเตือนผู้คนถึงเส้นทาง ดิฉันรับฟังและ
กล่าวสรุปด้วยความหวังที่ว่าบทสรุปนั้นอาจสร้างความกระจ่างเพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
บางครั้งดิฉันก็ทําให้ชีวิตซับซ้อนขึ้น โดยอธิบายสิ่งที่ขาดและเรียกร้องสิ่งที่ต้องทํามากขึ้น ดิฉัน
อธิ บ ายเหตุ ผ ลว่ า ทํ า ไมโครงการจึ ง ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารนํ า เสนอว่ า เป็ น ดั ง นั้ น ดิ ฉั น เพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดที่จําเป็นหรือข้อมูลใหม่ที่ปรับรูปแบบโครงการ ดิฉันเพิ่มเติมสิ่งจําเป็นใหม่ที่เพิ่งตระหนักว่า
จําเป็นจากความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
จากคําบอกเล่าของบางคน ดิฉันเป็นวีรสตรี แต่จากคําบอกเล่าของอีกหลายคน ดิฉันเป็นผู้ร้าย แต่
ไม่มีใครเลยที่ทราบเรื่องราวทั้งหมด แม้กระทั่งผู้ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องราวของตนเอง ดิฉันรับคําตําหนิและให้คํา
สรรเสริญ ดิฉันมีไหล่ที่กว้างและผิวหนังที่หนาสําหรับต้านทานการโจมตีไว้ปกป้องผู้บริสุทธิ์และทําให้แน่ใจ
ว่าเป้าหมายจะบรรลุผล
ดิฉันทําให้แน่ใจว่าทุกวันดิฉันเป็นพนักงานที่องค์กร/เจ้านายอยากมีและเป็นผู้นําที่แม้แต่ตนเองก็
อยากทํางานให้ ดิฉันทํางานหนักกว่า ยาวนานกว่าและดีกว่าที่คาดหวังให้บุคคลอื่นทํา ดิฉันไม่ร้องขอให้ใคร
ก็ ตามทํ าสิ่ งใดก็ ตามที่ ดิฉั น จะปฏิ เสธที่ จ ะทํ าหรื อไม่ได้ ทํ าในอดี ต ดิ ฉัน สร้ า งทั ศนคติ แ ละพฤติ กรรมทุ ก
ประการที่ดิฉันขอให้บุคลากรของดิฉันมี ดิฉันสร้างมาตรฐานสําหรับตนเองสูงกว่าสําหรับผู้อื่น ดิฉันสร้าง
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วัฒนธรรมองค์กรของดิฉัน ดิฉันสร้างทีม และด้วยทีมนั้น ดิฉันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรของ
ดิฉันเอง
ดิฉันสร้างตัวอย่างความเป็นเลิศ ดิฉันไม่เคยขึ้นเสียง ดิฉันยอมรับเมื่อดิฉันผิด ดิฉันกระตุ้น รับฟัง
และใช้ความคิดที่ดีกว่าของดิฉัน ดิฉันพยายามแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่ฉลาดกว่าและดีกว่า สิ่งเหล่านี้ทําให้
บุคลากรบางส่วนรักดิฉัน
ดิฉันให้การนําที่มั่นคง พึ่งพาได้และสม่ําเสมอ ดิฉันกล้าตัดสินใจ ดิฉันรู้ใจตัวเองและวิสัยทัศน์ของ
ตนเองสําหรับองค์กร ดิฉันเชื่อว่าเราดีขึ้นได้ ดังนั้น ดิฉันจึงไม่ยอมรับว่าปัจจุบันดีพอ ดิฉันบอกกับผู้คนเมื่อ
พวกเขาทําผิดและเรียกร้องให้พวกเขาทําให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ทําให้บุคลากรบางส่วนไม่ชอบดิฉัน
และเมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว หากองค์กรดีขึ้น ดิฉันก็ประสบความสําเร็จ ถ้าองค์กรแย่ลง
ดิฉันก็ล้มเหลว และเมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว – ดิฉันรับผิดชอบต่อทุกคนและทุกสิ่ง
นั่นเป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องลงมือทํา พวกเขาไม่ได้สอนเนื้อหานี้ในโรงเรียนหรือ
ชั้นเรียนเพราะพวกเขาทําไม่ได้ การเป็นผู้นําไม่ใช่งานหรือวิชาชีพ ไม่ใช่แม้กระทั่งอาชีพ การเป็นผู้นําเป็นวิถี
ชีวิต เป็นการตัดสินใจ
ผู้นําที่ยิ่งใหญ่นิยามอนาคตและนวัตกรรม เมื่อคุณกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ คุณจะเริ่มสร้างทีมนวัต
กรของคุณเองได้ แต่คุณจะนําพวกเขาไปในทิศทางไหน
นวัตกรรมห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21
ในวิชาชีพบรรณารักษ์ เรามักอาศัยอดีตเป็นแนวทางการคิด เราพยายามป้องกันความเสี่ยงเมื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุดที่จะเลือก โปรแกรมที่จะดําเนินการ และวิธีการให้บริการ เป็นต้น คืน
วันเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เราไม่สามารถ
พึ่งพิงกลยุทธ์ล้าสมัยที่ว่า “เราทําแบบนี้มาโดยตลอด” และคาดหวังว่าจะอยู่รอด หากคุณคิดว่าสามารถ
ควบคุมความผันแปรภายในศาสตร์บรรณารักษ์ได้ คุณกําลังหลอกตัวเองเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย อนาคตที่ไม่
ชัดเจนดึงเอา ‘ศาสตร์’ ออกจากศาสตร์บรรณารักษ์ ซึ่งแทนที่ได้ด้วยเพียงภาวะผู้นําที่เข้มแข็งเท่านั้น
เราใช้เวลามากมายอภิปรายเกี่ ยวกับนวัตกรรมและศาสตร์บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 เรา
พยายามนิยามว่าศาสตร์บรรณารักษ์คืออะไรและมีโฉมหน้าอย่างไร เราพยายามทําความเข้าใจกับศาสตร์
บรรณารักษ์ให้กระจ่างราวกับผีเสื้อบนแผ่นกระดานเพื่อให้ศึกษามันได้ ทําไมหรือ เพราะเรากําลังมองหา
แม่แบบ (ฉันควรทําอะไร) หรือบทพิสูจน์ (ฮ้า! ฉันเป็นบุคคลที่สร้างนวัตกรรม!) ผู้คนถามฉันเนือง ๆ ว่า
“แล้วอะไรเป็นนวัตกรรมห้องสมุดครั้งใหญ่ลําดับถัดไป” คําตอบของดิฉันยังเหมือนเดิมเสมอ “สําหรับ
ห้องสมุดแห่งไหนหรือ”
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สิ่งที่เป็นนวัตกรรมสําหรับชุมชนหนึ่งเป็นสิ่งล้าหลังสําหรับอีกชุมชนหนึ่ง และเป็นความบ้าคลั่งใน
นิยายแนววิทยาศาสตร์สําหรับ อีกชุ มชนหนึ่ง ในการนิย ามนวัตกรรม การรู้จั กกลุ่ มเป้ าหมายของคุ ณ –
ชุมชนของคุณเอง – เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งยวด ทั้งหมดที่เราต้องทําเพื่อให้เห็นภาพนี้ คือการอ่านทวนพาด
หัวข่าวในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง
ห้องสมุดประชาชนเออร์วิงเผยรายการใหม่!!
ห้องสมุดประชาชนเออร์วิง (Irving Public Library) ประกาศการเปิดตัวระบบรายการออนไลน์
ใหม่ที่ล้ําสมัย (new, state-of-the-art online catalog system) นาม Polaris ซึ่งติดตามวัสดุห้องสมุด
และบันทึกผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถจองและทํารายการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(eBooks) รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ได้โดยตรงจากระบบรายการของห้องสมุด การใช้
งานบัญชีใหม่อื่น ๆ ได้แก่ตัวเลือกการจัดเก็บประวัติการอ่าน (reading history) การสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ด้วย
ตัวอักษรและตัวเลข (alphanumeric usernames) และการรับข้อความแจ้งเตือน (text notifications)
ห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่เปิดตัวในเอลค์ มาวนด์ (Elk Mound)
หลังการทํางานมาหลายปีเมืองเอลค์ มาวนด์ ก็มีห้องสมุดที่เรียกได้ว่าเป็นของตนเอง อาคาร
ห้องสมุดประชาชนเอลค์ มาวนด์ (Elk Mound Public Library) ใหม่นี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์
เป็นห้องสมุดดาวเทียมที่มีฐานอยู่นอกเมืองเมโนโมนี (Menomonie)
เท็ด สตาร์ค (Ted Stark) ผู้อํานวยการห้องสมุดประชาชนเมโนโมนี (Menomonie Public
Library) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอาคารหลังใหม่มีทรัพยากรทั้งหมดที่ห้องสมุดแห่งอื่นมี ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย คอมพิวเตอร์ หนังสือ นิตยสารและอื่น ๆ อีกมากมาย เขากล่าวว่าห้องสมุดเชื่อมต่อ (linked) กับ
ห้องสมุดอื่นหลายแห่ง จึงเข้าถึงหนังสือได้ราว 1.5 ล้านเล่ม และห้องสมุดจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึง
วันพฤหัส
Hoopla ในเมืองมันซี (Muncie) คืออะไร
ตอนนี้ ห้องสมุดประชาชนมันซี (Muncie Public Library) กําลังนําเสนอ Hoopla ซึ่งเป็นบริการ
สตรีมมิ่งดิจิทัลแบบเดียวกับ Netflix การเพิ่ม Hoopla เข้าไปในบริการของห้องสมุด เป็นเพียงอีกก้าวใน
พัน ธกิ จ ที่ ป ระกาศว่ าจะปรั บ ตั ว ให้ ทัน กั บ รูป แบบที่ เติ บโตและเปลี่ ย นแปลงทั้ งหมดของสื่ อที่ใช้ งานโดย
ผู้ใช้บริการ ผู้อํานวยการห้องสมุด เวอร์จิเนีย นิลส์ (Virginia Nilles) เรียกการเพิ่มบริการสตรีมมิ่งว่าเป็น
‘ก้าวธรรมชาติ’ ในการรับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ของห้องสมุด เธอกล่าวว่า “เราสนใจในเทคโนโลยีก่อนที่มันจะ
ถือกําเนิดขึ้น”
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หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ จูเนียร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลนา ก้าวสู่การให้บริการแบบไร้
เล่มหนังสือ
หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ จูเนียร์ (James B. Hunt Jr. Library) ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไล
นา (North Carolina State University) คิดว่ามีคําตอบว่าห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยในเมืองราลี (Raleigh) ลงทุนเงินจํานวนกว่า 115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างสิ่งที่บางคน
เรียกว่าห้องสมุดล้ํายุคที่สุดในโลก พวกเขาต้องการพื้นที่ (spaces) สําหรับทํางานร่วมกันและโอกาสในการ
เห็นข้อมูลในระดับใหญ่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ด้วยความคิดดังกล่าว ทีมงานเริ่มสร้างพื้นที่รูปแบบใหม่ แต่
พวกเขาปรารถนามากกว่าการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นไม่กี่เครื่องและเก้าอี้ยาวเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่ตัว หากจะ
กล่าวว่าพวกเขามุ่งปฏิวัติห้องสมุดก็คงไม่เกินความจริงนัก
มันเป็นโครงสร้างเพรียวบางทันสมัยที่ดูเหมือนกับโดมิโนสีเงินแถวแล้วแถวเล่าเรียงตัวบนทางลาด
นักศึกษาสามารถยืมได้ทุกสิ่ง จากไอแพด (iPads) ไปจนไมโครไทล์ (microtiles) และแว่นตาอัจฉริยะผสาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากกูเกิล (Google glass) ฝูงหุ่นยนต์เก็บรวบรวมหนังสือและจัดขึ้นชั้นวาง มีห้องที่
นักศึกษาสามารถสร้างแบบจําลองพื้นที่ทั้งหมด หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ จูเนียร์ ต้องการสถานที่ให้นักศึกษาได้
สร้างวิหารศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ด้วยระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ยังใช้ระบบดิจิทัล
จําลองสุนทรพจน์ของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr.) ณ คริสตจักรแบปทิสต์ไวท์ร็อค
(White Rock Baptist Church) ในปี พ.ศ. 2503 จอภาพสูงจากพื้นจรดเพดานแสดงภาพสิ่งที่คิงจะเห็น
เมื่อเขาทอดตามองไปยังฝูงชน เทคโนโลยีโสตสัมผัส (audio technology) ปรับเสียงของเขาให้นักศึกษา
รู้สึกได้ว่าการฟังสุนทรพจน์ของเขาจริง ๆ จะให้ความรู้สึกเช่นไร
ในตอนแรก ผู้คนมิได้แม้กระทั่งคิดว่าพื้นที่นี้ควรจะเรียกว่าห้องสมุด แต่ในทันที่ที่ผู้คนก้าวเข้าไป
ภายใน พวกเขาก็ รู้ สึ กทั น ที ว่ านั่ น เป็ น จุ ดศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชน เป็ น สถานที่ ซึ่งนํ าผู้ ค นมาพบกั น และให้
เครื่องมือที่พวกเขาต้องการ เพื่อคิด สร้างสรรค์ และเรียนรู้
แต่ที่อีกขั้วหนึ่งของการถกเถียงว่า “ควรหรือไม่ควรมีหนังสือ”... คุณต้องไปดูที่บอสตัน
ทําไมห้องสมุดประชาชนบอสตันจึงผละจากหนังสือ
วันนั้นเป็นวันทําความสะอาดห้องสมุดประชาชนบอสตัน (Boston Public Library) หนังสือหลาย
หมื่นเล่มถูกดึงออกจากชั้นวางในสาขาต่าง ๆ ทั้งเมือง ห้องสมุดเพียงแห่งเดียวในอเมริกาที่มีหนังสืออยู่ใน
ทรัพยากรห้องสมุดมากกว่าของห้องสมุดบอสตัน หรือมากกว่า 19 ล้านเล่ม คือห้องสมุดรัฐสภาแห่งอเมริกา
(Library of Congress) เอมี ไรอัน (Amy Ryan) ซึ่ง ณ ตอนนั้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าห้องสมุดประชาชน
บอสตันกล่าวว่าการคัดหนังสือออกเป็นงานมาตรฐานรายวันสําหรับห้องสมุดทุกแห่ง
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แต่หนังสือจํานวนมากที่ถูกคัดออกก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดี เพียงแต่ไม่มีผู้
ยืมเท่านั้น ห้องสมุดฯ เน้นคัดหนังสือที่ไม่มีการยืมเป็นเวลา 4-6 ปี ออกจากห้องสมุด และนี่ทําให้ชาว
บอสตันรู้สึกกังวล ชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ในขณะที่ห้องสมุดแห่งอนาคตอาจมีรูปลักษณ์แบบนั้น เรากําลัง
ก้าวเร็วเกินไป เรากําลังเร่งจากจุด ก. ข้ามไปยังจุด ค.”
นวัตกรรมยังเป็นสิ่งที่เสี่ยงด้วย! นอกจากนี้ การตระหนักว่าไม่ใช่การทดลองทุกอย่างกับนวัตกรรม
จะประสบความสําเร็จก็มีความสําคัญ! ความล้มเหลวเป็นปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงในการเสี่ยงกับนวัตกรรม
ลงทุนแต่ในสิ่งที่คุณจะอยู่รอดได้หากสูญเสียไป และอย่ากลัวที่จะบอกว่าความพยายามของคุณล้มเหลว...
อย่างน้อยที่สุด คุณก็ได้พยายาม!
แล้วตัวอย่างของ ‘นวัตกรรม’ มากมายและหลากหลายนี้หมายถึงอะไร เราจะประนีประนอม
อย่างไรกับข้อเท็จจริงที่ว่า นวัตกรรมบางครั้งก็สอดประสานและบางครั้งก็ขัดแย้งกับแนวทางอื่นในการ
สร้างนวัตกรรมของห้องสมุด สิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอคือ นวัตกรรม (คล้ายกับความงาม) นั้นแล้วแต่
สายตาผู้มอง สําหรับชุมชนหนึ่ง ห้องสมุดที่เป็นระบบดิจิทัลเกือบทั้งหมดพร้อมกับพื้นที่ของนักทดลอง
ปฏิบัติลงมือทํา (maker’s space) ถือเป็นนวัตกรรม สําหรับอีกชุมชนหนึ่ง ขอแค่มีเพียงห้องสมุดก็
นับเป็นนวัตกรรมแล้ว เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว ความเกี่ยวเนื่องซึ่งคุณสร้างให้กับห้องสมุดของคุณใน
ชุมชนของคุณต่างหากที่เป็นปัจจัยพิพากษานวัตกรรมของคุณอย่างแท้จริง
การส่งเสริมนวัตกรรมอาศัยห้องสมุดชั้นเลิศ
การส่งเสริมนวัตกรรมอาศัยไม่เพียงแต่ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ แต่ยังรวมถึงองค์กรชั้นเลิศ ความเป็นจริงที่
โหดร้าย คือห้องสมุดส่วนใหญ่มิใช่ห้องสมุดชั้นเลิศในด้านศักยภาพการก้าวเหนือกว่ามาตรฐาน ทัศนคติเชิง
บวกของพนักงานทุกคน การให้บริการที่เยี่ยมยอด การเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของชุมชน และการรับเอานวัตกรรม แม้จะมีเหตุผลมากมายสําหรับปรากฏการณ์นี้ เป้าหมายของ
ห้องสมุดทุกแห่งคือการเป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
วิธีการบรรลุความเป็นเลิศท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับห้องสมุดของคุณเป็นประเด็น
ปัญหาสําคัญ ขั้นแรกในความพยายามดังกล่าว คือการตระหนักถึงจุดที่คุณยืนอยู่ในฐานะองค์กร ขั้นที่สอง
คื อ การตั ด สิ น ใจว่ า คุ ณ อยากเป็ น องค์ ก รประเภทไหน โมเดลโปรแกรมสร้ า งสมรรถนะขั้ น สู ง (High
Performance Programming model หรือ HPP model) ซึ่งถูกสร้างโดย ลินดา นีลสัน (Linda
Nelson) และแฟรงค์ เบิร์น (Frank Burns) (Organization Transformation, 1983) นําเสนอมุมมองใน
การประเมินประเภทองค์กรของคุณ – ประเภทองค์กรห้องสมุดที่คุณเป็น:
• แบบตั้งรับ (reactive)
• แบบตอบสนอง (responsive)
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• แบบดําเนินการเชิงรุก (proactive) หรือ
• แบบสมรรถนะสูง (ดีเยี่ยม)
โมเดลโปรแกรมสร้างสมรรถนะขั้นสูงแสดงวิธีคิดเกี่ยวกับกระบวนการและกลยุทธ์ที่จะช่วยในการ
พลิกโฉมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โครงสร้างของโมเดลแสดงความสัมพันธ์แบบเกื้อหนุน
พึ่งพากัน (interdependent relationship) ระหว่างสมรรถนะระดับ
ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ของสมรรถนะระดับสูงสูด คําว่า ‘โปรแกรม’ ใช้เพื่อเน้น
ข้อเท็จจริงที่ว่าระดับสมรรถนะปัจจุบันขององค์กรเป็นผลจากการปฏิบัติการในอดีตทั้งโดยนัย (implicit)
และโดยตรง (explicit)
ในทํานองเดียวกัน สมรรถนะในอนาคตจะกําหนดโดยการวางรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร ณ ตอนนี้
ประเด็นสําคัญยิ่งนี้เป็นกุญแจสู่การปลดล็อกสมรรถนะขององค์กร ภาวะผู้นําเป็นกุญแจสู่การวางรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อการสร้างนวัตกรรม
องค์กรที่เผชิญกับความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21
จะเติบโตสู่รูปแบบที่มีความเชื่อมโยงและมีบูรณาการมากขึ้น หรือตกอยู่ในภาวะแตกออกเป็นเสี่ยงยิ่งขึ้น
เรื่อย ๆ (increasingly fragmented condition) ซึ่งภาวะนี้ถูกเรียกว่าภาวะแบบตั้งรับ เนื่องจากองค์กรอยู่
ในภาวะดิ้นรนเพียงเพื่ออยู่ความรอดแต่ก็กลับแตกออกเป็นเสี่ยง (fragmented survivalist condition)
องค์กรที่ปรารถนาจะวิวัฒน์สู่ภาวะสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติตามโมเดลโปรแกรมสร้างสมรรถนะขั้นสูง ซึ่ง
นําเสนอแนวทางสําหรับผู้นําในการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าพวกเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่
ความเป็นเลิศได้อย่างไร
ห้องสมุดแบบตั้งรับ
ภาวะตั้งรับมิใช่ภาวะตั้งต้นขององค์กรส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นภาวะที่องค์กรจํานวนมากตก
อยู่ในสภาพหยุดชะงักและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในองค์กรเหล่านี้ สมาชิกไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่มี
ความรู้สึกต้องการบรรลุผลสําเร็จ (sense of accomplishment) ไม่ได้รู้สึกว่าผู้นําให้ความสนใจอย่าง
แท้จริง ไม่ได้มีระบบค่านิยมร่วมกัน หรือไม่แสดงคุณลักษณะของความเป็นเลิศ มิติทั้ง 12 ประการที่แสดง
ในภาพที่ 2 สามารถใช้เพื่อวินิจฉัยวัฒนธรรมขององค์กรแบบตั้งรับ ผู้นํารับเอาบทบาทการบังคับใช้กฎ (law
enforcement) และการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการ ผลที่ตามมาคือเพียงการอยู่รอดก็เป็นสิ่งจูงใจ
สําหรับบุคลากรส่วนใหญ่ การขาดเป้าหมายร่วมมีผ ลกระทบสําคัญยิ่งต่อโครงสร้างห้องสมุด ไม่ว่าจะมี
ภาพรวมอย่างไรบนกระดาษ ในความเป็นจริง โครงสร้างเป็นกลุ่มกระจัดกระจายขององค์ประกอบต่างกัน
(fragmented collection of separate elements) ซึ่งมักมีเป้าหมายขัดกันและแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและอาณาเขต
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มิติที่อันตรายยิ่งอีกประการหนึ่งของห้องสมุดแบบตั้งรับ คือการขาดความใส่ใจในบุคลากรเกือบจะ
สิ้น เชิ ง ผู้ใต้บั งคับ บั ญชาไม่ เต็ มใจจะเล่ าข่ าวร้ ายกั บผู้ นํ า ผู้ นําแทบจะไม่ ชมเชยบุคลากรสําหรับ งานที่ ดี
เพราะว่า “นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับเงินเดือนเพื่อให้ทํา” บุคลากรเริ่มไม่สนใจความเป็นไปใด ๆ เพื่ออยู่รอด
และ “ปิดตัวเอง” ในสิ่งแวดล้อมอันเจ็บปวดเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้นํายังมีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมประเภทนี้
ดํารงอยู่ถาวรโดยการปิ ดหู ปิดตากับตั วบุ คคลและเน้ นเพีย งแต่ความสําเร็ จที่ รับ รู้ร ะยะสั้ นจาก “การใช้
อํานาจ”
ห้องสมุดแบบตอบสนอง
การขับเคลื่อนองค์กรออกจากกรอบอ้างอิง (frame of reference) แบบตั้งรับสู่แบบตอบสนอง
อาศั ย วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งสมดุ ล อย่ า งรอบคอบ ซึ่ ง หมายถึ ง ทั้ ง ความอดทนและภาวะผู้ นํ า การ
เปลี่ ย นแปลงต้ องเกิ ดขึ้ น ทั้ งในกรอบอ้ างอิ งของสมาชิ กและขององค์ กรไปพร้ อมกั น ภาวะผู้ นํ าเชิ งบวก
(positive leadership) จะต้องถูกนําไปปฏิบัติในแนวทางที่สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้
เป้าหมาย ค่านิยมและคุณค่าของบุคคลเกิดความกระจ่าง โมเดลสมรรถนะขั้นสูง (HPP) เสนอว่าผู้นําจะต้อง
เริ่มต้นด้วยการรวมศูนย์องค์กรให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน (clearly defined goals) การสร้างแผนปฏิบัติการ
(action plans) เพื่อบรรลุงาน การแก้ปัญหา การสร้างทีมงาน และการใช้โมเดล ‘ผู้นําตามสถานการณ์’
(situational leadership) ที่พัฒนาโดยเฮอร์ซีย์ (Hersey) และ แบลนชาร์ด (Blanchard) (Management
of Organizational Behavior, 1986)
การพลิ ก โฉมจากห้ องสมุ ด แบบตั้ งรั บ สู่ แบบตอบสนองที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ จะทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่แสดงในโมเดลฯ สมาชิกมุ่งความสนใจไปที่การสร้างผลงานปัจจุบันผ่านกิจกรรมที่ได้รับการ
วางแผนมาล่ ว งหน้ าเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายองค์ กรระยะสั้ น ที่ ชั ดเจน (near-term, clearly defined
organizational goals) ผู้นําเป็นผู้แนะแนวและผู้ให้คําปรึกษาซึ่งจูงใจสมาชิกในกลุ่มด้วยการมีส่วนร่วม
อย่างมีความหมาย (meaningful participation) ให้รางวัลผลงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างสิ่งจูงใจบนพื้นฐาน
ผลงาน (incentives based on merit)
ห้องสมุดแบบดําเนินการเชิงรุก
กรอบอ้างอิงเชิงรุกต้องใช้การมองไปยังอนาคตและการไขว่คว้าการริเริ่ม นี่เป็นกรอบอ้างอิงที่ผู้นํา
เห็นอนาคตเป็นทางที่ต้องเลือกมากกว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องทน นี่เป็นมุมมองต่ออนาคตในฐานะสิ่งที่
ต้องเลือก มิใช่สิ่งที่รอวันเกิดขึ้น ปัจจัยสําคัญยิ่งในการก้าวออกจากกรอบอ้างอิงแบบตอบสนอง คือการที่
ห้องสมุดมีระบบค่านิยมที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างดี วิสัยทัศน์แห่งอนาคตจะต้องแบ่งปันอย่างกว้างขวางในหมู่
สมาชิกบรรณารักษ์ สอดคล้ องกับ ระบบค่ านิ ยมของพวกเขา และเป็นพลังขับ เคลื่ อนที่ดึงดูดและมี พลั ง
ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดีได้นําเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเหยียบดวงจันทร์ของมนุษย์
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กับอเมริกาในปลายทศวรรษที่ 60 แล้วนีล อาร์มสตรองก็ทําสิ่งนั้นเองได้สําเร็จในเดือนกรกฎาคม 1969
(พ.ศ. 2512)
วิสัยทัศน์แห่งอนาคตต้องมีการสื่อสารทางเลือกซึ่งให้คุณค่ากับบุคลากรอย่างสูง (high value on
people) หรือที่เรียกว่าความใส่ใจ บุคลากรจะไม่เต็มใจทุ่มเทความพยายามเกินกว่าการตอบสนองหาก
พวกเขาไม่รู้สึกว่าห้องสมุดที่ทํางานให้เป็นห้องสมุดของพวกเขาเองและเป็นห้องสมุดที่ให้คุณค่ากับพวกเขา
ทั้งในด้านตัวบุคคลและด้านวิชาชีพ วิสัยทัศน์แห่งอนาคตจะต้องสะท้อนความมุ่งมั่นที่มีต่อคุณค่ามนุษย์ซึ่ง
ทําให้บุคลากรได้รับความรู้สึกมีความหมายในตนเองและความพึงพอใจอย่างแท้จริง เป้าหมายสูงที่ต้อง
บรรลุต้องมีรากฐานจากคุณค่าที่สร้างไว้สูง ดังนั้น พลังงานมหาศาลที่อาจเคยทุ่มลงไปในการสร้าง ดํารงไว้
และบังคับใช้กฎอย่างเป็นทางการ ต้องถูกปลดปล่อยให้กับการบรรลุภาวะอนาคตที่พึงประสงค์
การสร้างวัฒนธรรมแบบดําเนินการเชิงรุกในห้องสมุดของคุณอาศัย ‘ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง’
(transformational leadership) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามในระดับคุณค่าบุคคล แตกต่างจากการทําเพียง
กระตุ้นพวกเขาในระดับวัตถุ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leader) เชื่อมโยงกับผู้ตามในองค์
รวมด้วยการแสวงหาหนทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขาและตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้น
ไปของพวกเขา ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต้องการพันธสัญญาที่แน่วแน่ต่อคุณธรรมและความ
สุจริตอันเป็นรากฐาน แสดงออก ‘ผ่านพฤติกรรมที่สะท้อนออกมา’ บทบาทของภาวะผู้นําในห้องสมุดแบบ
ดําเนินการเชิงรุก คือการรักษาให้สมาชิกมีเป้าหมายและทักษะที่เหมาะสม ผลลัพธ์ของความพยายามตาม
ภาวะผู้นําประเภทนี้แสดงในแผนภาพ
ห้องสมุดสมรรถนะสูง
มุมมองที่ก้าวหน้า (progressive perspective) มากขึ้นอันเกิดจากกรอบอ้างอิงเชิงรุกยังคงไม่
เพี ยงพอสํ าหรั บการสร้ างระดั บสมรรถนะที่พบในองค์ กรสมรรถนะสู ง ปรากฏการณ์ ความเป็ นเลิ ศของ
ห้องสมุดมีลักษณะเฉพาะคือพลังงานระดับสูงที่ปลดปล่อยจิตวิญญาณมนุษย์ (human spirit) และนําไปสู่
พัฒ นาการด้ านผลผลิ ตที่ เด่ น ชั ด ผู้ นํ าห้ องสมุ ดสมรรถนะสู งได้ พบวิ ธี การบริ ห ารจั ดการรู ป แบบกระแส
พลังงานและจิตวิญญาณมนุษย์ที่รูปแบบพลังงานเหล่านี้ปลดปล่อย รวมทั้งให้ความใส่ใจกับดัชนีชี้วัดด้าน
ความทุ่มเทและก้าวข้ามความทุ่มเทไปสู่ผลการปฏิบัติงานซึ่งเห็นได้ชัดเจนกว่า
ทางเลือกกลยุทธ์ของห้องสมุดสมรรถนะสูงกําหนดในบริบทของปรัชญารากฐาน (underlying
philosophy) และคติความเชื่อ (folklore) ที่ให้ความหมายกับวิสัยทัศน์ของห้องสมุด งานภาวะผู้นํา
เปลี่ยนเป็นการนําเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ห้องสมุดเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางที่กําหนดโดยวิสัยทัศน์และแผนระยะ
ยาว ในทํานองเดียวกัน ระบบการบริหารผลงาน (performance management system) ที่จําเป็นสําหรับ
ห้องสมุดแบบดําเนินการเชิงรุกให้ความหมายเป็นพิเศษกับห้องสมุดที่มีสมรรถนะสูง เนื่องด้วยห้องสมุด
ประเภทนี้มีการออกแบบแผนวิวัฒนาการ (plan for evolution)
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คุ ณลั กษณะสํ าคั ญอี กประการหนึ่ งของกรอบอ้ างอิ งเชิ งรุ ก คื อ การมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาอภิ ร ะบบ
(metasystems) ไปพร้อมกับระบบแบบเป็นทางการ (formal systems) อภิระบบคือกลุ่ม ทีมงานหรือ
พื้นที่แห่งความเป็นเลิศ (pockets of excellence) ภายในตัวองค์กรซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ตลอดทั้งโครงสร้างที่เป็นทางการของห้องสมุด อภิระบบดํารงอยู่แล้วในห้องสมุดทุกแห่ง โครงสร้างที่ไม่เป็น
ทางการเหล่านี้ทําให้เกิดพื้นที่ซึ่งผู้นําเริ่มสร้างระบบค่านิยมที่ปรารถนาและฉายแสงที่ความสําเร็จเล็ก ๆ
น้อย ๆ โครงสร้างนี้อาจใช้เป็นมันสมองเพื่อสร้างความคิดใหม่ เพื่อการสื่อสาร (ทั้งสองทาง) กับองค์กรใน
รูปแบบไม่เป็นทางการ และเพื่อทดสอบแนวโน้มและอารมณ์ (trends and moods) ขององค์กร ผู้นําอย่าง
ไม่เป็นทางการเหล่านี้มีอิทธิพลอันทรงคุณค่าที่มิอาจทอนความสําคัญหรือมองข้ามได้
ประเภทภาวะผู้นําเป็นสิ่งจําเป็นในการบรรลุและธํารงไว้ซึ่งห้องสมุดสมรรถนะสูงไม่น้อยไปกว่า
ภาวะผู้นําชั้นเลิศที่ได้บรรยายไปแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ผู้นําชั้นเลิศยังเห็นห้องสมุดของพวกเขาเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนในการมีส่วนร่วมที่สําคัญกับชุมชน ในห้องสมุดสมรรถนะสูง จุดมุ่งเน้นคือการบรรลุมาตรฐานความ
เป็นเลิศขั้นสูงผ่านกระบวนการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ การแสวงหาเส้นทางแห่งโอกาสสายใหม่ และการ
กระตุ้นจิตวิญญาณมนุษย์ ผู้ นําจะต้องมีกรอบอ้างอิงที่เหนือกว่าเพียงแค่การระบุผลที่ต้องการ พวกเขา
จะต้องเห็นและรู้สึกถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของห้องสมุดสมรรถนะสูงผ่านสมาชิกห้องสมุด ผู้นําที่
ปฏิบัติงานในกระแสภาวะนี้ (state of flow) จะสามารถดํารงไว้ซึ่งความชื่นชมต่อมรดกตกทอดที่
ทรงคุณค่า ประเพณีที่น่าภาคภูมิและตํานานดี ๆ ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งอดีตของห้องสมุดสมรรถนะสูง ทั้งไว้
กับตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้ตามได้
มิติของผู้นําที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบอ้างอิงแบบสมรรถนะสูงประกอบด้วยความสําคัญของผลเสริม
ฤทธิ์ (synergistic effects) ของวัฒนธรรมห้องสมุด นอกจากการพัฒนาทีมงานที่เหนียวแน่นอย่างยิ่งและ
องคาพยพที่สอดประสานกันแล้ ว ผู้ นําสมรรถนะสู งยังมองหาวิธี การสร้างความแข็งแกร่ งด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พวกเขามีความเข้าใจในเรื่องการใช้พิธีการและพิธีกรรมเพื่อสร้างและธํารงไว้ซึ่งตํานาน
ดี ๆ และประเพณีที่น่าภาคภูมิ สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดอันน่าภูมิใจที่สมาชิกห้องสมุดแต่ละคนจะรักษา
และตอกย้ํา ความใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กรนี้จะทําให้ผู้นําสามารถกระทําการที่สนับสนุนการบรรลุความเป็น
เลิศและความประสงค์ของแต่ละบุคคลภายในกรอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
ผู้นําห้องสมุดสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่มีความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ในการมองการณ์ไกลไปใน
อนาคตและหลอมรวมห้องสมุดกับวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่พวกเขายังมีศักยภาพและความกล้า
หาญที่จะโน้มนําให้บุคลากรทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นจริง นั่นคือการสร้างนวัตกรรม! ผู้นําเหล่านี้นําองค์กรด้วย
ความสามารถและความเต็มใจของพวกเขาที่จะให้ อํานาจกับ ผู้ตาม ผลั กดันอํานาจไปสู่มือของบุคลากร
เพื่อให้พวกเขามีพลังและเสรีภาพในการแสวงหาความท้าทาย ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือผู้นําเหล่านี้นําองค์กรด้วยความเอาใจใส่ในตัวผู้ตามอย่างแท้จริง ซึ่งจะสร้างพันธะร่วม (mutual
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bond) แห่งความรู้สึกทุ่มเทแบบเข้มข้น (strong emotional commitment) และความจงรักภักดีต่อกัน
(reciprocal loyalty) อันเป็นจุดกําเนิดของความเป็นเลิศ
กล่ า วโดยสรุ ป โมเดลโปรแกรมการสร้ า งสมรรถนะระดั บ สู ง เป็ น กรอบที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง
(coherent framework) สําหรับการทําความเข้าใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ที่ห้องสมุด
จะทําให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งกับกรอบอ้างอิงเชิงวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับแต่ละระดับ ที่ระดับตั้งรับ ห้องสมุดติด
อยู่ในกับดักความจําเป็นซึ่งเกิดจากการที่ผู้นําคํานึงถึงเพียงความอยู่รอด การบังคับใช้กฎและนโยบายเก่า
รวมทั้งการรักษาระบบเดิมเป็นหลัก ที่ระดับตอบสนอง ห้องสมุดจัดการกับสิ่งจําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้นําคํานึงถึงการสร้างทีมงานที่ยึดโยงเหนียวแน่นและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ที่ระดับ
ดําเนินการเชิงรุก ห้องสมุดมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์ระยะยาวและผู้นําคํานึงถึงการพัฒนาระบบบุคลากรที่
หลอมรวมและพัฒนาเพื่อการสร้างอนาคตที่ดีมีเป้าหมายเป็นหลัก ที่ระดับสมรรถนะสูง ห้องสมุดขับเคลื่อน
ด้วยความตื่นเต้นและจิตวิญญาณ เนื่องจากผู้นําคํานึงถึงการให้อํานาจเพิ่มเติมกับบุคลากรเพื่อให้พวกเขา
สามารถร่วมกันสร้างคุณูปการที่สําคัญยิ่งต่อชุมชนที่พวกเขารับใช้
แนวคิดหลักในโมเดลนี้ คือการที่ภาวะขั้นสูงสามประการของประสิทธิภาพมีการพึ่งพาอาศัยกัน
กล่าวคือ ห้องสมุดแบบดําเนินการเชิงรุกต้องมีการตอบสนองไปด้วย ในทํานองเดียวกัน ห้องสมุดสมรรถนะ
สูงต้องดําเนินการเชิงรุกและมีการตอบสนองไปด้วย มีการพึ่งพากรอบอ้างอิงที่เชื่อมโยงกับแต่ละภาวะใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้นํ าจะต้ องไม่ยึ ดติดกั บการบรรลุภ าวะอนาคตจนกระทั่งละเลยการเอาใจใส่ต่อความ
จําเป็นปัจจุบัน รวมทั้งไม่ควรจะปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรโดยปราศจากความแน่ใจว่าพวกเขาหลอม
รวมกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของห้องสมุดอย่างสมบูรณ์
บทสรุป
ความรุ่งเรืองในสิ่งแวดล้อมห้องสมุดที่ผันแปรตลอดเวลาและการสร้างห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21
ต้องอาศัยแนวทางและแนวคิดใหม่อย่างสิ้นเชิง การสร้างทีมงานแห่งนวัตกรรมที่เข้มแข็งเป็นสิ่งจําเป็นใน
ย่างก้าวสู่อนาคต บุคคลเหล่านี้จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความหลงใหล ความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่น
การบริหารจัดการบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรมนี้ต้องใช้ผู้นําที่ยิ่งใหญ่และห้องสมุดสมรรถนะสูงมุ่งเน้นที่ความ
เป็นเลิศ การตระหนักถึงและการบรรลุปัจจัยดังกล่าวมีความสําคัญต่อความสําเร็จ นอกจากนั้น การนําเพื่อ
การสร้างนวัตกรรมยังกอปรด้วยการตระหนักถึงความหมายของนวัตกรรม ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการกําหนดรูป
โฉมที่มัน จะเป็น ก็ ตาม เมื่ อองค์ป ระกอบหลั กเหล่านี้ เกิ ดขึ้น การนําบุ คลิ กภาพแห่ งนวั ตกรรมเพื่ อสร้ าง
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมไปกับการย่างก้าวอย่างชํานาญก็จะน่ากลัวน้อยลง!
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