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การบริหารบุคลิกภาพแหงนวัตกรรม 
เพ่ือการสร�างนวัตกรรมห�องสมุดทีป่ระสบความสําเร็จ 

คิมเบอร�ลี่ แมทธิวส� 
ผู�ช�วยผู�อํานวยการห�องสมุดประชาชนไมอาม่ี#เด$ด 

ดิฉันใช�เวลาเกือบทศวรรษในการทํางานเพ่ือนําองค�กรเข�าสู�วัฒนธรรมแห�งนวัตกรรมรูปแบบใหม� 
การกล�าวว�างานนั้นเป(นการต�อสู�อยู�เนือง ๆ ก็เท�ากับบอกว�าภูเขาเอเวอเรสต�นั้นชันเพียงนิดหน�อย เม่ือใดก็
ตามท่ีดิฉันประสบอุปสรรค ดิฉันมักมองกลับเข�าไปข�างในมากพอ ๆ กับสิ่งแวดล�อมภายนอก เพ่ือแสวงหา
ความท�าทายท่ีอาจขัดขวางความสําเร็จหรือการบรรลุเป2าหมายของดิฉัน ผลท่ีตามมาก็คือ ดิฉันใช�เวลาส�วน
ใหญ�ในเดือนป5เหล�านั้นเรียนรู�ท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการ (management) และรูปแบบภาวะผู�นํา 
(leadership style) ของดิฉันให�เป(นสิ่งท่ีสร�าง หรือหากไม� ‘สร�าง’ ก็อย�างน�อย ‘เปHดโอกาสให�เกิด’ หรือ 
‘สนับสนุน’ สิ่งแวดล�อมซ่ึงนวัตกรรมจะเติบโตงอกงาม ดิฉันได�เข�าใจว�าองค�ประกอบข้ันต�นในความพยายาม
นี้ คือการหว�านเมล็ดพันธุ�เพ่ือสร�าง (cultivating) และการบริหารจัดการ (managing) บุคคลแห�งนวัตกรรม 
(innovative people) เว�นเสียแต�ว�าคุณต�องการจะฉายเด่ียว ซ่ึงดิฉันไม�สนับสนุนในทุกระดับ คุณต�อง
แวดล�อมตัวคุณด�วยบุคลิกภาพ ความคิด และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีชุดทักษะ (skill sets) หลากหลายซ่ึงหวังได�ว�า
จะสอดประสานเป(นพลังท่ีสร�างและขับเคลื่อนนวัตกรรม 

ในช�วงป5แห�งการพัฒนาของดิฉัน ดิฉันได�ค�นพบว�ามิติท่ียากท่ีสุดในการบริหารจัดการนวัตกรรมมัก
มิใช�ความล�มเหลวในการเฟ2นหาบุคคลแห�งนวัตกรรมเหล�านี้ หรือความล�มเหลวในการสร�างวัฒนธรรม
องค�กร (organization culture) ท่ีช�วยให�พวกเขาสามารถรังสรรค� สํารวจและสร�างนวัตกรรม ความท�าทาย
คือการกุมบังเหียนผู�คนท่ีแข็งแกร�ง เป(นเอกเทศและสร�างสรรค�กลุ�มคนเหล�านี้ให�เป(นศูนย�รวมสู�การสร�าง
ผลงานและเชิงกลยุทธ� (productive and strategic focus) หากไม�ดําเนินการให�ดี ผู�จัดการ/ผู�นําอาจ
ทําลายความคิดสร�างสรรค� (creative thinking) ของพนักงานจนถึงจุดท่ีพวกเขาหยุดคิด และเปลี่ยนไปเป(น
พลังท่ีทําลายล�าง (destructive) มากกว�าสร�างสรรค� (productive) หรือในท่ีสุดก�าวออกจากองค�กรของ
คุณไป! 

จังหวะการบริหารจัดการ/ภาวะผู�นํา (management/leadership dance) นี้เป(นการสร�างสมดุล
ซ่ึงเป(นงานท่ีเปราะบางและซับซ�อน และดิฉันพบว�าจังหวะไม�เคยเกิดซํ้าในลักษณะเดียวกัน โดยพ้ืนฐานแล�ว 
หากคุณอ�านสัญญาณขาดและตัดสินใจอย�างเหมาะสม มันก็เป(นจังหวะท่ีคุณเรียนรู�ผ�านประสบการณ�ซ่ึงทํา
ให�คุณสามารถบริหารจัดการบุคลากรแห�งนวัตกรรมของคุณด�วยสมดุลท่ีสุ�มเสี่ยงระหว�างองค�ประกอบ/
ปYจจัยของสถานการณ�ของพวกเขาและของคุณ เอกลักษณ�นี้ในแต�ละบุคคลและแต�ละสถานการณ�ทําให�การ
สร�างสูตรการบริหารจัดการ (management formula) หรือการสื่อสารประสบการณ�ท่ีได�มาโดยลําบาก
ของดิฉันเป(นโมเดลท่ีประยุกต�ใช�ได� (translatable model) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป(นสิ่งท่ียากอย�างยิ่ง 
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ถึงแม�ว�าการมีโมเดลดังกล�าวสําหรับผู�จัดการ/ผู�นําห�องสมุดจะเป(นเรื่องท่ีดี แต�โมเดลก็จะประกอบด�วยตัว
แปร (variables) เง่ือนไข (conditions) และสิ่งตอบสนอง  (responses) จํานวนเหลือคณานับ ทําให�
โมเดลนั้นยุ�งยากเกินกว�าจะใช�ประโยชน�ได�จริง 

เร็ว ๆ นี้ ดิฉันได�พบบทความยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งซ่ึงให�มุมมองลึกซ้ึงอันน�าอัศจรรย�เก่ียวกับการบริหาร
จัดการบุคคลแห�งนวัตกรรมเหล�านั้น “ปฏิทรรศน�ท่ีหนีไม�พ�นในการบริหารจัดการความสร�างสรรค�” (The 
Inescapable Paradox of Managing Creativity) ซ่ึงตีพิมพ�ในบทปริทัศน�ธุรกิจของฮาร�วาร�ด (Harvard 
Business Review) ฉบับเดือนธันวาคม ป5 พ.ศ. 2555 อภิปรายว�า: 

“เม่ือเผชิญความท�าทายในการปลดปล�อยนวัตกรรมองค�กร ผู�นําหลายคนล�มเหลว บางคนพยายาม
ช�วยให�ทีมงานเติบโตข้ึนด�วยการให�อิสรภาพท่ีเกือบไร�ข�อจํากัด เพียงเพ่ือจะพบว�าพวกเขาได�สร�างความยุ�ง
เหยิง มิใช�สมรรถนะท่ีสูง บางคนก็พยายามกดดันให�เกิดความสร�างสรรค�ในหมู�พนักงานผ�านโปรแกรมและ
กิจกรรมท่ีกําหนดไว� ซ่ึงอย�างดีท่ีสุดก็ส�งผลแบบเดิม ๆ  

กว�าสิบป3ท่ีเราศึกษาผู�ท่ีพิสูจน�แล�วว�าเชี่ยวชาญด�านการส�งเสริมนวัตกรรมองค�กร เราได�พบหัวใจ
สําคัญแห�งความยากลําบาก ท่ีแก�นของการสร�างนวัตกรรมมีความตึงเครียดแบบรากฐาน (fundamental 
tension) อยู� หรือปฏิทรรศน�ท่ีแฝงฝGงในบทบาทของผู�นํา กล�าวคือ ผู�นําจะต�องปลดปล�อยพรสวรรค� 
(talents) ในแต�บุคคล แต�ในขณะเดียวกันก็ต�องควบคุมให�พรสวรรค�ท่ีหลากหลายนั้นสร�างผลงานอันท่ีเปIน
ประโยชน� (useful) และสอดประสานกัน (cohesive)  

การคิดหาความคิดใหม�จํานวนมากเปIนสิ่งท่ีทําได�ง�าย แต�การแปลงความคิดเหล�านั้นให�กลายเปIนสิ่ง
ใหม�ท่ีแก�ปGญหาได�อย�างแท�จริงกลับเปIนสิ่งท่ียากกว�ามาก 

ในฐานะผู�นํา คุณจะต�องหม่ันถามตัวเองว�า “ด�วยวิธีการใด ข�าพเจ�าจะ: 

� ส�งเสริมความต�องการของแต�ละบุคคลท่ีจะได�รับการยอมรับและมีอัตลักษณ� แต�ใน
ขณะเดียวกันก็ใส�ใจกับความต�องการของหมู�คณะด�วย  

� สนับสนุนให�สมาชิกในทีมส�งเสริมซ่ึงกันและกัน และในขณะเดียวกันก็ท�าทายและกระตุ�นซ่ึงกัน
และกันผ�านการอภิปรายท่ีเข�มข�น 

� เก้ือหนุนให�เกิดการทดลอง การเรียนรู�อย�างต�อเนื่องและสมรรถนะการทํางานท่ีสูง 

� กําหนดระดับท่ีโครงสร�าง ท้ังกฎเกณฑ� ลําดับข้ัน การวางแผนและสิ่งท่ีเก่ียวข�อง จะสร�าง
ขอบเขตท่ีเพียงพอ (sufficient constraints) โดยไม�ขัดขวางการใช�ปฏิภาณในการปฏิบัติงาน 
(improvisation)  

� ผสมผสานความอดทนเข�ากับการตระหนักถึงความจําเปIนเร�งด�วน (sense of urgency)  
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� สร�างสมดุลระหว�างการริเริ่มจากระดับล�างข้ึนบน (bottomVup initiatives) กับการ
ดําเนินการจากระดับบนลงล�าง (topVdown interventions) 

 

จุดยืน ‘ท่ีถูกต�อง’ ณ เวลาใดก็ตาม ข้ึนอยู�กับสถานการณ�เฉพาะปGจจุบัน เป[าหมายคือการเลือก
จุดยืนอะไรก็ตามเสมอท่ีจะช�วยให�เกิดความร�วมมือ (collaboration) การทดลอง (experimentation) 
และการบูรณาการ (integration) ท่ีจําเปIนสําหรับการสร�างนวัตกรรม 

ภาวะผู�นําแบบนี้ไม�ใช�สิ่งท่ีง�าย โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับผู�นําท่ียึดติดกับแนวคิดภาวะผู�นําจากระดับบน
ลงล�าง (topVdown leadership) แบบโบราณ หรือผู�นําท่ีไม�สบายใจกับความขัดแย�งหรือการสูญเสียอํานาจ
ควบคุม แม�กระท่ังผู�นําการสร�างนวัตกรรมท่ีมีทักษะก็พบว�าการไม�เลือกด�านหนึ่งของสเกลหรือมาตร
วัดปฏิทรรศน� (paradox scales) เหนืออีกด�านของมาตรวัดเปIนสิ่งท่ีทําได�ยาก งานการสร�างสิ่งใหม�และ
เปIนประโยชน�อาศัยผู�นําในการจัดลําดับความจําเปIนขององค�กรของพวกเขาอย�างสม่ําเสมอและในการปรับ
พฤติกรรมของพวกเขาให�สอดคล�องกัน พวกเขาต�องพัฒนาศักยภาพการนําจากตําแหน�งท่ีถูกต�องบนแต�ละ
มาตรวัดในแต�ละช�วงเวลาและสถานการณ�  

ผู�นําจํานวนมากจําเปIนต�องคิดทบทวนเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกเขาปฏิบัติ หากต�องการองค�กรท่ีเปIน
นวัตกรรมมากข้ึน การปลดปล�อยและควบคุมนวัตกรรมต�องการผู�นําท่ีทรงพลัง พลังนี้คือพลังการบริหาร
จัดการปฏิทรรศน�มากกว�าการลิขิตชะตากรรม”  

ภาวะผู�นํา 
 ถ�าเราเชื่อว�าผู�นําท่ียิ่งใหญ�เป(นสิ่งจําเป(นในการสร�างวัฒนธรรมแห�งนวัตกรรม เราทราบหรือไม�ว�า
ผู�นําท่ียิ่งใหญ�คืออะไร คุณนึกถึงอะไรเม่ือคุณอ�านคําว�า ‘ผู�นํา’ โอกาสคือภาพแรกท่ีปรากฏในใจจะไม�ใช�
บรรณารักษ� ภาพสามัญทัศน� (stereotypical image) ของบรรณารักษ�มักยังคงเป(นสตรีวัยกลางคนท่ีส�ง
เสียง ‘จุm’ ปากให�เงียบ ภาพนั้นค�อนข�างจะตรงกันข�ามกับภาพของผู�นํา ซ่ึงเป(นภาพแห�งความแข็งแกร�ง การ
กล�าตัดสินใจ ความทรงอํานาจ และความรอบรู� เป(นต�น 

 แม�กระท่ังบรรณารักษ�ก็มักไม�นึกถึงตนเองเม่ือเป(นเรื่องการนึกถึงผู�นํา ท่ีมาของความเป(นไปนี้มี
มากมาย รวมถึงธรรมชาติของงานเสมียนและงานวิชาการของอาชีพตามท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตร� 
นอกจากนี้ บุคคลส�วนใหญ�ท่ีถูกดึงดูดสู�อาชีพบรรณารักษ�มักจะเป(นผู�ท่ียอมรับว�าตนเองเป(นคนเก็บตัว (selfn
professed introverts) ซ่ึงชอบหนังสือมากกว�าผู�คน มีความหลงใหลในการอ�านมากกว�าการปฏิบัติ และพึง
ใจกับการทํางานร�วมกับผู� ท่ีมีความรื่นรมย�ร�วมกับพวกเขาเก่ียวกับหนังสือและการอ�าน ท้ังหมดเป(น
คุณลักษณะอันสูงส�ง แต�โดยมากแล�วไม�สัมพันธ�กับภาวะผู�นํา 

 นิยามของคําว�าผู�นําท่ีดิฉันใช�มาตลอดหลายป5คือ: 
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 บุคคลซ่ึงมีบทบาทในการกํากับ มีและใช�อํานาจสั่งการ หรือมีกลุ�มผู�ปฏิบัติตามในวงกิจกรรมหรือ
ความคิดใด ๆ ผ�านตัวอย�าง พรสวรรค� และ/หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ 

 ในทางตรงกันข�าม เพ่ือให�เห็นภาพเทียบเคียงได�ชัดเจนข้ึน นิยามของคําว�าผู�จัดการคือ: 

 บุคคลซ่ึงดําเนินการ กํากับและดูแลกิจกรรมต�าง ๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งหน�าท่ีบริหารซ่ึงเก่ียวพันกับ
การวางแผน การจัดการ การประสานงาน การกํากับ การควบคุมและการดูแลโครงการเชิงธุรกิจใด ๆ หรือ
กิจกรรมต�องการความรับผิดชอบในการบรรลุผล 

 กล�าวโดยย�อ ลักษณะสามัญของผู�นํา คือ ‘ทําสิ่งท่ีถูกต�องเหมาะสม’ ในขณะท่ีผู�จัดการ ‘ทําสิ่งต�างๆ 
อย�างถูกต�อง’ นี่ไม�ได�หมายความว�าบทบาทท้ังสองประการนั้นแยกออกจากกัน (separate) หรือไม�เกิด
ร�วมกันอย�างสิ้นเชิง (mutually exclusive) เพราะบทบาทท้ังสองประการนั้นคล�ายคลึงกันอย�างมาก และ
แต�ละบทบาทยังมักต�องอาศัยองค�ประกอบบางประการของอีกบทบาท ซ่ึงเป(นสาเหตุว�าทําไมผู�คนมากมาย
จึงประสบปYญหาในการแยกผู�นําท่ีแท�จริงออกจากผู�จัดการท่ีดี 

 ความแตกต�างอยู�ท่ีตัวบุคคล ‘ซ่ึงมีบทบาทในการกํากับ มีและใช�อํานาจสั่งการ หรือมีกลุ�มผู�ปฏิบัติ
ตามในวงกิจกรรมหรือความคิดใด ๆ ผ�านตัวอย�าง พรสวรรค� และ/หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ’ ผู�นํามีผู�
ตาม! 

 ทําไมจึงต�องเน�นความแตกต�างระหว�างผู�จัดการและผู�นํา เพราะนั่นเป(นสิ่งจําเป(น การมีอํานาจ
เหนือผู�ใต�บังคับบัญชาทําให�ง�ายสําหรับคุณในการท่ีจะบอกพวกเขาว�าต�องทําอะไร อย�างไรและเม่ือไหร� 
เพราะมีผลสืบเนื่องหากพวกเขาไม�สามารถบรรลุสิ่งท่ีคุณกํากับให�พวกเขาทําได� คุณเป(นเจ�านายของพวกเขา 
พนักงานจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจ�านาย เว�นเสียแต�คุณเป(นบุคคลท่ียากจะรับมือ เจ�านายประสบปYญหาใน
การบ�มเพาะบุคลิกภาพแห�งนวัตกรรมมากกว�าผู�นํา เนื่องจากเจ�านายยืดหยุ�นน�อยกว�าและปรับตัวให�เข�ากับ
บุคลิกภาพของพนักงานท่ีสร�างสรรค�ได�น�อยกว�า 

 ผู�นําท่ีแท�จริง (genuine leaders) สร�างผู�ตามได�แม�ไม�มีอํานาจเหนือผู�ตามเหล�านั้น พวกเขามี
บทบาทในการกํากับ มีและใช�อํานาจสั่งการ หรือมีกลุ�มผู�ปฏิบัติตามในวงกิจกรรมหรือความคิดใด ๆ ‘ผ�าน
ตัวอย�าง พรสวรรค� และ/หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ’ ผู�นําท่ีแท�จริงไม�เพียงแต�ทําสิ่งท่ีถูกต�อง แต�ยังชักจูง
ให�ผู�อ่ืนสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีผู�นําจะทําให�ลุล�วง และศักยภาพในการชักจูงนี้เองเป(นสิ่งท่ีทําให�พวก
เขายอมรับและอุปถัมภ�พนักงานท่ีสร�างสรรค�มากกว�าจะเพียงแค�ยอมทนกับเอกลักษณ�เฉพาะตนของ
พนักงานเหล�านั้น 

 ผู�นําท่ีแท�จริงของห�องสมุดทําให�องค�กรอยู�ในภาวะท่ีดีท่ีสุดเท�าท่ีจะเป(นได� พร�อมไปกับการโน�มน�าว
พนักงาน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู�สนับสนุนและลูกค�าให�ช�วยเหลือความพยายามของผู�นํา การสร�าง
ความเก่ียวข�องให�ห�องสมุด (library’s relevance) อีกครั้งและการนําความเก่ียวโยงนั้นผ�านอนาคตแห�ง
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีไม�คุ�นเคยด�วยการใช�ประโยชน�จากความสร�างสรรค�ของบุคลากรจําเป(นต�องอาศัยผู�นําท่ี
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แท�จริงในวิชาชีพบรรณารักษ� ประการแรกและสําคัญท่ีสุด ผู�นําห�องสมุดต�องมีวิสัยทัศน� ประเด็นนี้มี
ความสําคัญอย�างยิ่งยวด ในสิ่งแวดล�อมปYจจุบันท่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไม�หยุดยั้งและทําให�อนาคตเป(น
ภาพกํากวม ผู�นําจะต�องสามารถสร�างวิสัยทัศน�และแบ�งปYนวิสัยทัศน�นั้นกับสมาชิกห�องสมุดทุกคน ผู�นํา
จะต�องสามารถโน�มน�าว สอน ให�คําปรึกษา ให�คําแนะนํา และเต็มใจท่ีจะมีบทบาทหลักในการกํากับ
ห�องสมุด พร�อมกับการกระตุ�นแรงสนับสนุนจากผู�ตามเพ่ือทําความฝYนให�เป(นความจริงและสร�างแรงบันดาล
ใจท่ีจะทําให�เกิดนวัตกรรม  

 ผู�นําท่ีแท�จริงมีโฉมหน�าอย�างไร ต�อไปนี้เป(นคุณสมบัติผู�นํา 10 ประการท่ีควรจะอยู�ในลําดับต�น ๆ 
ของบุคคลใดก็ตามท่ีหวังจะเป(นผู�นําห�องสมุดท่ียิ่งใหญ� 

 10. ผู�นําท่ีย่ิงใหญไมปฏิบัติงานตามลําพัง 
 เม่ือใครก็ตามคิดว�าสมาชิกคนหนึ่งในทีมเป(นดาวเด�น ควรจะจําให�ม่ันว�าผู�นําท่ีแท�จริงทุกคนต�องมีผู�
ตาม และไม�ใช�เพียงแค�ผู�ตามท่ัวไปเท�านั้น แต�เป(นบุคคลซ่ึงสามารถและจะเป(นส�วนหนึ่งของทีม งานท่ีหนัก
ท่ีสุดทําโดยทีม งานท่ีดีท่ีสุดบรรลุโดยทีมท่ีเชื่อในห�องสมุดและรู�สึกเป(นเจ�าของวิสัยทัศน�ของห�องสมุด ดิฉัน
เชื่อว�าชีวิตได�สอนพวกเราทุกคนว�าถึงแม�พวกเราปรารถนาจะคิดว�าเราเป(นส�วนท่ีขาดไม�ได� แต�ครั้นเราออก
จากองค�กรแล�ว ชีวิตก็ดําเนินต�อไป และงานก็ดําเนินต�อไปในทิศทางใหม�ใด ๆ ก็ตามได�ค�อนข�างดีโดย
ปราศจากพวกเรา 

 “ไม�มีใครเลยท่ีจะขาดเสียมิได�” – แฟรงคลิน ดี รูสเวลท� (Franklin D. Roosevelt)  

 9. ผู�นําท่ีย่ิงใหญแสดงความซาบซ้ึงใจ 
 ผู�นําท่ียิ่งใหญ�จะไม�มีวันพลาดโอกาสท่ีจะแสดงความขอบคุณต�อความพยายามของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งและความสําเร็จ การแสดงความขอบคุณมีอํานาจมหาศาล และดังท่ีจะเน�นในตอนท�าย เป(นสิ่งจูงใจท่ี
ทรงพลัง งานวิจัยแสดงให�เห็นว�าเหตุผลประการแรกท่ีบุคลากรละท้ิงองค�กร คือการขาดการแสดงความ
ขอบคุณ มิใช�ตัวเงิน หากแต�เป(นความล�มเหลวของผู�นําในการทําให�พนักงานรู�สึกมีคุณค�าและได�รับการ
ยอมรับสําหรับงานท่ีพวกเขาทํา คําวิพากษ�วิจารณ�ดูจะเป(นสิ่งท่ีให�กันได�ง�ายท่ีสุดในโลก แต�การให�กําลังใจ
เป(นสิ่งท่ีผู�นําท่ียิ่งใหญ�ทําได�โดยไม�ต�องใช�ความพยายามใด ๆ เลย 

 “ชมฉัน แล�วฉันอาจไม�เชื่อคุณ วิพากษ�วิจารณ�ฉันแล�วฉันอาจไม�ชอบคุณ มองข�ามฉันแล�วฉันอาจ
ไม�ให�อภัยคุณ ให�กําลังใจฉันแล�วฉันจะไม�มีวันลืมคุณ” – วิลเลียม อาเธอร� วอร�ด(William Arthur Ward) 

 8. ผู�นําท่ีย่ิงใหญเข�าใจสิ่งจูงใจ 

 อะไรจูงใจคุณ อาจมีหลายอย�าง รวมท้ังความเชื่อในสิ่งท่ีคุณทําว�าเป(นสิ่งท่ีควรค�า เงินหรือไม� นัก
สังคมวิทยาชี้ให�เห็นว�าเงินไม�ใช�สิ่งจูงใจ แต�การขาดเงินอาจเป(นสิ่งทําลายแรงจูงใจได� ใช�คําชมหรือไม� ทุกคน
ปรารถนาจะได�รับคําชม เว�นแต�พวกเขาจะรู�สึกว�าคําชมมิได�ถูกให�อย�างจริงใจ ใช�ความหวังหรือไม� เก่ียวกับ
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งานในห�องสมุด สิ่งจูงใจท่ีดีท่ีสุดคือคุณค�าภายในของตัวงานเอง ผู�นําท่ียิ่งใหญ�ทราบถึงสิ่งท่ีจูงใจพนักงานแต�
ละคนและพยายามเพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าพวกเขาเติมเต็มสิ่งจูงใจเหล�านั้นให�กับพนักงานทุกคน สิ่งจูงใจเกิดข้ึน
ในหลายรูปแบบ 

 ผู�คนจะทํางานได�ดีเม่ือพวกเขาเชื่อว�าทําสิ่งท่ีทําอยู�นั้นได�ดี – นิรนาม  

 7. ผู�นําท่ีย่ิงใหญมอบอํานาจหน�าท่ีและให�อํานาจ 

 การมอบอํานาจหน�าท่ี (delegation) มิใช�สิ่งเดียวกับการให�อํานาจ (empowerment) การ
มอบหมายอํานาจหน�าท่ีเพ่ือให�บรรลุงานเป(นงานกิจวัตรและโดยมากมักสัมพันธ�กับรายละเอียดเฉพาะ 
(specifics) ของงานนั้น การให�อํานาจหมายถึงการให�พนักงานมีสิทธิจะก�าวออกจากหน�าท่ีเฉพาะตาม
ลักษณะงาน (specific job duties) เพ่ือบรรลุงานอ่ืนซ่ึงเป(นคุณค�าหลัก (core value) ขององค�กร 
ตัวอย�างเช�น การให�อํานาจกับผู�จัดรายการห�องสมุด (calatoger) ในการดําเนินการเพ่ือให�แน�ใจว�าการ
ให�บริการลูกค�ามีคุณภาพท่ีสุดไม�ใช�เรื่องปรกติ เพราะงานนั้นโดยมากแล�วเป(นงานของบุคลากรฝsาย
เอกสารอ�างอิง (reference staff) และบรรณารักษ�ผู�ให�บริการเยาวชน รวมท้ังบุคลากรประเภทอ่ืนท่ีทํางาน
กับลูกค�าโดยตรง แต�ทําไมล�ะจึงไม�ให�อํานาจกับพนักงานห�องสมุดท้ังหมดในการทําให�ลูกค�าทุกคนพึงพอใจ
สูงสุดกับประสบการณ�ในห�องสมุดในทุกมิติ ผู�นําท่ียิ่งใหญ�ไม�เพียงแต�มอบอํานาจหน�าท่ี แต�ยังให�อํานาจกับ
ทุกคนในการทําให�ห�องสมุดเป(นมากกว�าท่ีเคยเป(นหากปราศจากซ่ึงการมีส�วนร�วมของพวกเขา 

 “เม่ือเรามองไปข�างหน�าสู�ศตวรรษถัดจากนี้ ผู�นําจะเปIนบุคคลซ่ึงให�อํานาจกับผู�อ่ืน” – บิลล� เกตส� 
(Bill Gates) 

 6. ผู�นําท่ีย่ิงใหญเป5นผู�ใฝ7เรียนรู� 

 การท่ีธุรกิจและองค�กรสาธารณะประเภทอ่ืนส�วนใหญ�สนับสนุนการเรียนรู�ตลอดชีวิต (lifenlong 
learning) ให�เป(นปYจจัยสู�ความสําเร็จท่ีสําคัญในสังคมปYจจุบันนับว�าเป(นปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนไม�นานมานี้ 
อาจราว 20 ป5เป(นอย�างมาก เนื่องด�วยการทบทวีของเทคโนโลยี สังคมของเราได�เปลี่ยนผ�านไปสู�วิธีการ
เรียนรู�แบบ ‘ลองผิดลองถูก’ (trial and error method of learning) เราเรียนรู�การใช�งานเทคโนโลยีโดย
การเล�นกับมัน ใช�มันให�ทําสิ่งใดก็ตามท่ีเราคิดว�ามันจะทํา และเรียนรู�ท่ีจะทําให�มันทํางาน อย�างไรก็ตาม 
ผู�นําท่ียิ่งใหญ�เป(นผู�เรียนรู�ท่ีกระตือรือร�น แสวงหาโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ (professional development 
opportunities) รับฟYงผู�คน โดยเฉพาะอย�างยิ่งพนักงาน และซึมซับความรู�โดยมีเป2าหมายเพ่ือเป(นนัก
ตัดสินใจท่ีเก�งข้ึน และเป(นผู�นําท่ีดีข้ึน 

 “ผู�ไม�รู�หนังสือในอนาคตจะมิใช�บุคคลซ่ึงอ�านไม�ออก เขาจะเปIนบุคคลซ่ึงไม�ได�เรียนรู�วิธีการเรียนรู�” 
– อัลวิน ทอฟฟlเลอร� (Alvin Toffler)  
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 5. ผู�นําท่ีย่ิงใหญเป5นนักแก�ป9ญหา 

 การเข�าใจปYญหาเป(นสิ่งจําเป(นสําหรับการแก�ปYญหา การระบุปYญหาอย�างถูกต�องช�วยให�บุคคล
สามารถตีวงปYญหาให�แคบจนถึงจุดท่ีแก�ปYญหาได� เพราะเรามักเห็นทางออกของปYญหาได�ก็ต�อเม่ือเราเข�าใจ
ปYญหานั้น บ�อยแค�ไหนท่ีเราได�ยินข�อความประเภท ‘นั่นเยี่ยมมาก แต�คุณแก�ผิดปYญหา’ ไม�ว�าจะเป(นคําถาม
คณิตศาสตร�ในโรงเรียน หรือการดูแลธุรกิจ การเข�าใจปYญหาอย�างถูกต�องเป(นกุญแจสู�การแก�ปYญหาใด ๆ 
และเราเห็นอีกครั้งว�า หนึ่งในคุณสมบัติของผู�นํา คือการแก�ปYญหาต�าง ๆ ก�อนท่ีจะลุกลามเกินความควบคุม
อย�างสิ้นเชิง ผู�นําท่ียิ่งใหญ�ทําสิ่งต�าง ๆ ได�สําเร็จโดยผนวกความรับผิดชอบกับการแก�ปYญหา!  

 “หนึ่งในบททดสอบภาวะผู�นํา คือความสามารถในการตระหนักถึงปGญหาก�อนท่ีจะกลายเปIนภาวะ
ฉุกเฉิน” – อาร�โนลด� เอช กลาโซว� (Arnold H. Glasow) 

 4. ผู�นําท่ีย่ิงใหญเป5นนักตัดสินใจ 

 บ�อยแค�ไหนท่ีคุณเผชิญกับปYญหาท่ีรอการแก�ไข แต�คุณไม�แน�ใจว�าจะจัดการกับปYญหานั้นอย�างไร 
หรือไม�คิดว�ามีเวลาจะจัดการกับปYญหานั้นทันที ณ ตอนนั้น หรือผัดวันประกันพรุ�งไปไม�ว�าด�วยเหตุผลใดก็
ตามแล�วมักเกิดปYญหาหนักหนาสาหัสกว�าเดิม ปYญหาไม�เคยล�มเหลวในการสร�างปYญหา ปYญหาไม�ได�แก�ไขตัว
มันเอง ไม�ว�าบางคนจะพูดอย�างไรก็ตาม จริงท่ีว�า ‘การไม�ตัดสินใจถือเป(นการตัดสินใจอย�างหนึ่ง’ ถ�าคุณ
ผัดวันประกันพรุ�งสิ่งใดนานพอ สถานการณ�จะเป(นตัวตัดสินให�คุณ และบ�อยครั้งท่ีการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนไม�ใช�
การตัดสินใจท่ีพึงปรารถนา ประสบการณ�ชีวิตสอนพวกเราส�วนใหญ�ให�จัดการกับปYญหาให�เร็วท่ีสุดเม่ือพบ 
ให�ป2องกันไม�ให�ปYญหาลุกลามใหญ�โต และให�แก�ไขปYญหาโดยเร็วแทนท่ีจะรอช�า ผู�นําท่ียิ่งใหญ�ลงมือทําทันที 

 “เพ่ือให�เรือเข�าถึงท�า เราต�องแล�นเรือ บางครั้งตามลมและบางครั้งต�านลม แต�เราต�องแล�นเรือ มิใช�
ปล�อยเรือให�โดนคลื่นซัดตามยถากรรมหรือนอนพังพาบท่ีสมอเรือ” – โอลิเวอร� เวนเดลล� โฮล�ม (Oliver 
Wendell Holmes) 

 3. ผู�นําท่ีย่ิงใหญมีความรับผิดชอบ 

  ความรับผิดชอบเป(นลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย� (fundamental human trait) ซ่ึงขับเคลื่อนให�
องค�กรดําเนินไป บุคคลท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะทําให�ดีท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� รวมท้ังเห็นสิ่งท่ี
จําเป(นต�องทําและรับผิดชอบในการทําสิ่งนั้นให�สําเร็จ ถือเป(นเส�นโลหิตหลักของห�องสมุดใดก็ตาม การมี
ความรู�สึกรับผิดชอบจูงใจให�บุคคลทําสิ่งท่ีถูกต�อง เป(นปYจจัยสู�ความสําเร็จจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนในโลก และ
การขาดความรู�สึกรับผิดชอบเป(นสาเหตุแห�งปYญหามากมายในโลก ผู�นําท่ียิ่งใหญ�รับผิดชอบต�อทุกสิ่งท่ี
ห�องสมุดของเขา/เธอทํา หรือล�มเหลวท่ีจะทํา โดยไม�มีคําว�า ‘ถ�า’ ‘และ’ ‘แต�’ ความรับผิดชอบจบอยู�ท่ีโตmะ
ของผู�อํานวยการห�องสมุด  
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“ข�าพเจ�าเชื่อว�าทุกสิทธิมาพร�อมกับความรับผิดชอบ ทุกโอกาสมาพร�อมกับภาระ และทุกการ
ครอบครองมาพร�อมกับหน�าท่ี” – จอห�น ดี ร็อกก้ีเฟลเลอร� จูเนียร� (John D. Rockefeller, Jr.)  

 2. ผู�นําท่ีย่ิงใหญมีวิสัยทัศน? 

 พวกเราทุกคนทราบว�า จูลส� เวิร�น (Jules Verne) เป(นบุคคลท่ีมีจินตนาการสูง แต�ดิฉันพนันได�เลย
ว�าความคิดหลายอย�างของเขามากจาก ลีโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ชายซ่ึงมองเห็น
เฮลิคอปเตอร�และร�มชูชีพ – ในช�วงวัยกลางคน ดิฉันคิดว�า วอลท� ดิสนีย� (Walt Disney) จะต�องดําเนินรอย
ตามพวกเขาในการสร�างอาณาจักรแห�งมนตราของเขาเอง และอีกหลายผู�หลายนามนักท่ีจะต�องมีวิสัยทัศน�
จะสร�างเข่ือนและสะพานขนาดใหญ� ยานอวกาศ คอมพิวเตอร� แขนขาเทียม และสิ่งอัศจรรย�ทางการแพทย�
ทุกประเภท ดิฉันเชื่อว�าเวิร�น จะหวังให�ใครสักคนบรรลุและทําให�สิ่งท่ีเขาได�เพียงแค�หวังให�เป(นจริง และก็มี
ผู�ทําได�จริง ผู�นําท่ียิ่งใหญ�มีวิสัยทัศน�ท่ีโน�มน�าวให�บุคคลอ่ืนรังสรรค�ความเป(นจริงผ�านทางศักยภาพการเป(น
ผู�นําของเขา/เธอ 

 “อะไรก็ตามท่ีมนุษย�ผู�หนึ่งจินตนาการได� ก็มีมนุษย�อีกหลายนามทําให�เปIนจริงได�” – จูลส� เวิร�น 
(Jules Verne)  

 1. ผู�นําท่ีย่ิงใหญมีคุณธรรม 

 คิดถึงสถานการณ�ท่ีคุณจะทําอะไรบางอย�างได�โดยไม�มีวันท่ีใครจะรู�หากคุณไม�ปริปากบอก จะดีหรือ
เลวก็ไม�สําคัญ สิ่งท่ีคุณทําจะไม�มีวันปรากฏ จะไม�มีหลักฐานเชิงประจักษ�ใด ๆ ท่ีเชื่อมโยงถึงคุณ จะไม�มีผล
สะท�อนใด ๆ ต�อตัวคุณหรือใครก็ตามท่ีคุณรู�จัก นั่นไม�ได�หมายความว�าการกระทําของคุณจะไม�ส�งผลต�อใคร
เลย การกระทําส�งผลต�อใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ เพียงแต�ไม�มีใครท่ีคุณรู�จักซ่ึงจะแกะรอย
การกระทํากลับมาท่ีคุณได� คุณจะทําอะไร คําตอบของคําถามนี้คือสิ่งท่ีประกอบเป(นคุณธรรมของบุคคล 

 “มาตรวัดคุณธรรมท่ีแท�จริงของบุคคลคือสิ่งท่ีเขาจะทําเม่ือทราบว�าจะไม�มีใครทราบว�าเขาทํา” – 
โธมัส แมคคอเลย� (Thomas Macaulay) 

การเดินทางของบุคคลสูการเป5นผู�นํา 
 ดิฉันเริ่มต�นอาชีพด�วยการเป(นบรรณารักษ� แล�วไต�เต�าสู�งานบริหารจัดการ (management) ไปสู�
งานบริหารระดับสูง (administration) ดิฉันเคยคิดเสมอว�าการกระโดดจากงานบริหารจัดการไปสู�งาน
บริหารระดับสูงจะเป(นเพียงการเติบโตตามธรรมชาติของความรับผิดชอบและความท�าทายท่ีเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง แต�ดิฉันคิดผิดอย�างยิ่ง การเป(นผู� อํานวยการและผู�นําคือการเป(นประธานบริหาร (Chief 
Executive Officer หรือ CEO) ของห�องสมุดของคุณ  
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 แต�ในโรงเรียนบรรณารักษ� พวกเขาไม�ได�สอนให�คุณเป(นประธานบริหาร ดิฉันจบปริญญาโทด�านการ
บริหารธุรกิจ และน�าแปลกใจว�าในโรงเรียนธุรกิจ พวกเขาสอนคุณมากมายเก่ียวกับเงิน การตลาดและธุรกิจ 
แต�ไม�ได�สอนให�คุณเป(นประธานบริหาร 

 ดังนั้น เม่ือคุณพบตัวเองในงานนี้และตระหนักว�าไม�มีการศึกษาในระบบใดของคุณท่ีให�เครื่องมือท่ี
จําเป(นสําหรับงานนี้ คุณจะทําอะไร เฉกเช�นนักบรรณารักษ�ท่ีดีใด ๆ ดิฉันเริ่มต�นค�นคว�า ดิฉันสืบค�นตํารา 
บทความและทรัพยากรออนไลน�ในหัวข�อนี้จํานวนนับร�อย เพราะจริง ๆ แล�ว พวกเขาไม�ได�สอนให�คุณเป(น
ประธานบริหาร ไม�ว�าจะท่ีใดก็ตาม 

 แล�วคุณเรียนรู�การเป(นประธานบริหารอย�างไร หลังจากเฝ2าถามผู�เชี่ยวชาญในวิชาชีพจํานวนมาก
และทําการค�นคว�ามากมาย ดิฉันก็ได�บทสรุปว�าส�วนใหญ�ของผู�นํา/ประธานบริหารท้ังหมดเรียนรู�ในลักษณะ
เดียวกัน พวกเขาถูกท้ิงลงในส�วนท่ีลึกท่ีสุดของสระว�ายน้ํา แล�วเลือกท่ีจะจมน้ําตายหรือว�ายน้ําเอาชีวิตรอด 

 แล�วความหมายของการเป(นประธานบริหารห�องสมุดคืออะไร งานมีหน�าตาอย�างไร งานคล�ายคลึง
หรือแตกต�างจากการเป(นประธานบริหารขององค�กรประเภทอ่ืนอย�างไร? 

 วันคืนมากมายของดิฉันมีชีวิตของมันเองและวิถีท่ีเป(นไปคือในวันท่ียอดเยี่ยม ดิฉันเป(นผู�ควบคุมใน
วันท่ีดี ดิฉันเจอการถกเถียง และในวันท่ีย่ําแย� ดิฉันทําได�เพียงรอคอยและอธิษฐานนิดหน�อย 

 ดิฉันนําผู�อ่ืนได�อย�างไร บางครั้งดิฉันก็ทําให�ชีวิตง�ายลง โดยบอกกล�าวกับผู�คนเม่ือพวกเขาทําได�ดี
หรือเม่ือพวกเขาล�มเหลว ดิฉันรวมศูนย�พลังงานไปท่ีเป2าหมาย ดิฉันเตือนผู�คนถึงเส�นทาง ดิฉันรับฟYงและ
กล�าวสรุปด�วยความหวังท่ีว�าบทสรุปนั้นอาจสร�างความกระจ�างเพ่ือช�วยผู�อ่ืนในการตัดสินใจ 

 บางครั้งดิฉันก็ทําให�ชีวิตซับซ�อนข้ึน โดยอธิบายสิ่งท่ีขาดและเรียกร�องสิ่งท่ีต�องทํามากข้ึน ดิฉัน
อธิบายเหตุผลว�าทําไมโครงการจึงยังไม�สมบูรณ� ถึงแม�จะมีการนําเสนอว�าเป(นดังนั้น ดิฉันเพ่ิมเติม
รายละเอียดท่ีจําเป(นหรือข�อมูลใหม�ท่ีปรับรูปแบบโครงการ ดิฉันเพ่ิมเติมสิ่งจําเป(นใหม�ท่ีเพ่ิงตระหนักว�า
จําเป(นจากความคืบหน�าท่ีเกิดข้ึน 

 จากคําบอกเล�าของบางคน ดิฉันเป(นวีรสตรี แต�จากคําบอกเล�าของอีกหลายคน ดิฉันเป(นผู�ร�าย แต�
ไม�มีใครเลยท่ีทราบเรื่องราวท้ังหมด แม�กระท่ังผู�ท่ีเชื่อว�าเป(นเรื่องราวของตนเอง ดิฉันรับคําตําหนิและให�คํา
สรรเสริญ ดิฉันมีไหล�ท่ีกว�างและผิวหนังท่ีหนาสําหรับต�านทานการโจมตีไว�ปกป2องผู�บริสุทธิ์และทําให�แน�ใจ
ว�าเป2าหมายจะบรรลุผล 

 ดิฉันทําให�แน�ใจว�าทุกวันดิฉันเป(นพนักงานท่ีองค�กร/เจ�านายอยากมีและเป(นผู�นําท่ีแม�แต�ตนเองก็
อยากทํางานให� ดิฉันทํางานหนักกว�า ยาวนานกว�าและดีกว�าท่ีคาดหวังให�บุคคลอ่ืนทํา ดิฉันไม�ร�องขอให�ใคร
ก็ตามทําสิ่งใดก็ตามท่ีดิฉันจะปฏิเสธท่ีจะทําหรือไม�ได�ทําในอดีต ดิฉันสร�างทัศนคติและพฤติกรรมทุก
ประการท่ีดิฉันขอให�บุคลากรของดิฉันมี ดิฉันสร�างมาตรฐานสําหรับตนเองสูงกว�าสําหรับผู�อ่ืน ดิฉันสร�าง
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วัฒนธรรมองค�กรของดิฉัน ดิฉันสร�างทีม และด�วยทีมนั้น ดิฉันกําหนดวิสัยทัศน�และทิศทางขององค�กรของ
ดิฉันเอง 

 ดิฉันสร�างตัวอย�างความเป(นเลิศ ดิฉันไม�เคยข้ึนเสียง ดิฉันยอมรับเม่ือดิฉันผิด ดิฉันกระตุ�น รับฟYง
และใช�ความคิดท่ีดีกว�าของดิฉัน ดิฉันพยายามแวดล�อมตัวเองด�วยผู�คนท่ีฉลาดกว�าและดีกว�า สิ่งเหล�านี้ทําให�
บุคลากรบางส�วนรักดิฉัน 

 ดิฉันให�การนําท่ีม่ันคง พ่ึงพาได�และสมํ่าเสมอ ดิฉันกล�าตัดสินใจ ดิฉันรู�ใจตัวเองและวิสัยทัศน�ของ
ตนเองสําหรับองค�กร ดิฉันเชื่อว�าเราดีข้ึนได� ดังนั้น ดิฉันจึงไม�ยอมรับว�าปYจจุบันดีพอ ดิฉันบอกกับผู�คนเม่ือ
พวกเขาทําผิดและเรียกร�องให�พวกเขาทําให�ดีข้ึน สิ่งเหล�านี้ทําให�บุคลากรบางส�วนไม�ชอบดิฉัน 

 และเม่ือพิจารณาทุกอยางแล�ว หากองค?กรดีข้ึน ดิฉันก็ประสบความสําเร็จ ถ�าองค?กรแยลง 
ดิฉันก็ล�มเหลว และเม่ือพิจารณาทุกอยางแล�ว – ดิฉันรับผิดชอบตอทุกคนและทุกสิ่ง 

 นั่นเป(นเส�นทางสู�การเป(นผู�นําท่ียิ่งใหญ� คุณต�องลงมือทํา พวกเขาไม�ได�สอนเนื้อหานี้ในโรงเรียนหรือ
ชั้นเรียนเพราะพวกเขาทําไม�ได� การเป(นผู�นําไม�ใช�งานหรือวิชาชีพ ไม�ใช�แม�กระท่ังอาชีพ การเป(นผู�นําเป(นวิถี
ชีวิต เป(นการตัดสินใจ 

 ผู�นําท่ียิ่งใหญ�นิยามอนาคตและนวัตกรรม เม่ือคุณกลายเป(นผู�นําท่ียิ่งใหญ� คุณจะเริ่มสร�างทีมนวัต
กรของคุณเองได� แต�คุณจะนําพวกเขาไปในทิศทางไหน 

นวัตกรรมห�องสมุดแหงศตวรรษท่ี 21 
 ในวิชาชีพบรรณารักษ� เรามักอาศัยอดีตเป(นแนวทางการคิด เราพยายามป2องกันความเสี่ยงเม่ือ
ตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากรห�องสมุดท่ีจะเลือก โปรแกรมท่ีจะดําเนินการ และวิธีการให�บริการ เป(นต�น คืน
วันเหล�านั้นได�ผ�านพ�นไปแล�ว โดยเฉพาะอย�างยิ่งในอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วนี้ เราไม�สามารถ
พ่ึงพิงกลยุทธ�ล�าสมัยท่ีว�า “เราทําแบบนี้มาโดยตลอด” และคาดหวังว�าจะอยู�รอด หากคุณคิดว�าสามารถ
ควบคุมความผันแปรภายในศาสตร�บรรณารักษ�ได� คุณกําลังหลอกตัวเองเพ่ือให�รู�สึกปลอดภัย อนาคตท่ีไม�
ชัดเจนดึงเอา ‘ศาสตร�’ ออกจากศาสตร�บรรณารักษ� ซ่ึงแทนท่ีได�ด�วยเพียงภาวะผู�นําท่ีเข�มแข็งเท�านั้น 

 เราใช�เวลามากมายอภิปรายเก่ียวกับนวัตกรรมและศาสตร�บรรณารักษ�ในศตวรรษท่ี 21 เรา
พยายามนิยามว�าศาสตร�บรรณารักษ�คืออะไรและมีโฉมหน�าอย�างไร เราพยายามทําความเข�าใจกับศาสตร�
บรรณารักษ�ให�กระจ�างราวกับผีเสื้อบนแผ�นกระดานเพ่ือให�ศึกษามันได� ทําไมหรือ เพราะเรากําลังมองหา
แม�แบบ (ฉันควรทําอะไร) หรือบทพิสูจน� (ฮ�า! ฉันเป(นบุคคลท่ีสร�างนวัตกรรม!) ผู�คนถามฉันเนือง ๆ ว�า 
“แล�วอะไรเป(นนวัตกรรมห�องสมุดครั้งใหญ�ลําดับถัดไป” คําตอบของดิฉันยังเหมือนเดิมเสมอ “สําหรับ
ห�องสมุดแห�งไหนหรือ” 
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 สิ่งท่ีเป(นนวัตกรรมสําหรับชุมชนหนึ่งเป(นสิ่งล�าหลังสําหรับอีกชุมชนหนึ่ง และเป(นความบ�าคลั่งใน
นิยายแนววิทยาศาสตร�สําหรับอีกชุมชนหนึ่ง ในการนิยามนวัตกรรม การรู�จักกลุ�มเป2าหมายของคุณ – 
ชุมชนของคุณเอง – เป(นสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่งยวด ท้ังหมดท่ีเราต�องทําเพ่ือให�เห็นภาพนี้ คือการอ�านทวนพาด
หัวข�าวในสัปดาห�ใดสัปดาห�หนึ่ง 

 ห�องสมุดประชาชนเออร�วิงเผยรายการใหม�!! 
 ห�องสมุดประชาชนเออร�วิง (Irving Public Library) ประกาศการเปHดตัวระบบรายการออนไลน�
ใหม�ท่ีล้ําสมัย (new, statenofnthenart online catalog system) นาม Polaris ซ่ึงติดตามวัสดุห�องสมุด
และบันทึกผู�ใช�บริการ นอกจากนี้ ผู�ใช�บริการยังสามารถจองและทํารายการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส� 
(eBooks) รวมท้ังตรวจสอบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบัญชีผู�ใช�ได�โดยตรงจากระบบรายการของห�องสมุด การใช�
งานบัญชีใหม�อ่ืน ๆ ได�แก�ตัวเลือกการจัดเก็บประวัติการอ�าน (reading history) การสร�างชื่อบัญชีผู�ใช�ด�วย
ตัวอักษรและตัวเลข (alphanumeric usernames) และการรับข�อความแจ�งเตือน (text notifications)  

 ห�องสมุดประชาชนแห�งใหม�เปHดตัวในเอลค� มาวนด�  (Elk Mound) 

 หลังการทํางานมาหลายป5เมืองเอลค� มาวนด�  ก็มีห�องสมุดท่ีเรียกได�ว�าเป(นของตนเอง อาคาร
ห�องสมุดประชาชนเอลค� มาวนด� (Elk Mound Public Library) ใหม�นี้เปHดตัวอย�างเป(นทางการในวันจันทร� 
เป(นห�องสมุดดาวเทียมท่ีมีฐานอยู�นอกเมืองเมโนโมนี (Menomonie)  

 เท็ด สตาร�ค (Ted Stark) ผู�อํานวยการห�องสมุดประชาชนเมโนโมนี (Menomonie Public 
Library) กล�าวกับผู�สื่อข�าวว�าอาคารหลังใหม�มีทรัพยากรท้ังหมดท่ีห�องสมุดแห�งอ่ืนมี ระบบอินเทอร�เน็ตไร�
สาย คอมพิวเตอร� หนังสือ นิตยสารและอ่ืน ๆ อีกมากมาย เขากล�าวว�าห�องสมุดเชื่อมต�อ (linked) กับ
ห�องสมุดอ่ืนหลายแห�ง จึงเข�าถึงหนังสือได�ราว 1.5 ล�านเล�ม และห�องสมุดจะเปHดให�บริการต้ังแต�วันจันทร�ถึง
วันพฤหัส  

 Hoopla ในเมืองมันซี (Muncie) คืออะไร 

  ตอนนี้ ห�องสมุดประชาชนมันซี (Muncie Public Library) กําลังนําเสนอ Hoopla ซ่ึงเป(นบริการ
สตรีมม่ิงดิจิทัลแบบเดียวกับ Netflix การเพ่ิม Hoopla เข�าไปในบริการของห�องสมุด เป(นเพียงอีกก�าวใน
พันธกิจท่ีประกาศว�าจะปรับตัวให�ทันกับรูปแบบท่ีเติบโตและเปลี่ยนแปลงท้ังหมดของสื่อท่ีใช�งานโดย
ผู�ใช�บริการ ผู�อํานวยการห�องสมุด เวอร�จิเนีย นิลส� (Virginia Nilles) เรียกการเพ่ิมบริการสตรีมม่ิงว�าเป(น 
‘ก�าวธรรมชาติ’ ในการรับเทคโนโลยีเข�ามาใช�ของห�องสมุด เธอกล�าวว�า “เราสนใจในเทคโนโลยีก�อนท่ีมันจะ
ถือกําเนิดข้ึน”  
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 หอสมุดเจมส� บี ฮันท� จูเนียร� ณ มหาวิทยาลัยแห�งรัฐนอร�ธแคโรไลนา ก�าวสู�การให�บริการแบบไร�
เล�มหนังสือ 

 หอสมุดเจมส� บี ฮันท� จูเนียร� (James B. Hunt Jr. Library) ณ มหาวิทยาลัยแห�งรัฐนอร�ธแคโรไล
นา (North Carolina State University) คิดว�ามีคําตอบว�าห�องสมุดแห�งศตวรรษท่ี 21 คืออะไร  เจ�าหน�าท่ี
มหาวิทยาลัยในเมืองราลี (Raleigh) ลงทุนเงินจํานวนกว�า 115 ล�านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือสร�างสิ่งท่ีบางคน
เรียกว�าห�องสมุดล้ํายุคท่ีสุดในโลก พวกเขาต�องการพ้ืนท่ี (spaces) สําหรับทํางานร�วมกันและโอกาสในการ
เห็นข�อมูลในระดับใหญ�ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ด�วยความคิดดังกล�าว ทีมงานเริ่มสร�างพ้ืนท่ีรูปแบบใหม� แต�
พวกเขาปรารถนามากกว�าการติดต้ังคอมพิวเตอร�เพ่ิมข้ึนไม�ก่ีเครื่องและเก�าอ้ียาวเพ่ิมข้ึนเพียงไม�ก่ีตัว หากจะ
กล�าวว�าพวกเขามุ�งปฏิวัติห�องสมุดก็คงไม�เกินความจริงนัก 

 มันเป(นโครงสร�างเพรียวบางทันสมัยท่ีดูเหมือนกับโดมิโนสีเงินแถวแล�วแถวเล�าเรียงตัวบนทางลาด 
นักศึกษาสามารถยืมได�ทุกสิ่ง จากไอแพด (iPads) ไปจนไมโครไทล� (microtiles) และแว�นตาอัจฉริยะผสาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�จากกูเกิล (Google glass) ฝูงหุ�นยนต�เก็บรวบรวมหนังสือและจัดข้ึนชั้นวาง มีห�องท่ี
นักศึกษาสามารถสร�างแบบจําลองพ้ืนท่ีท้ังหมด หอสมุดเจมส� บี ฮันท� จูเนียร� ต�องการสถานท่ีให�นักศึกษาได�
สร�างวิหารศตวรรษท่ี 17 ข้ึนมาใหม�ด�วยระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ทีมนักศึกษาและอาจารย�ยังใช�ระบบดิจิทัล
จําลองสุนทรพจน�ของมาร�ติน ลูเธอร� คิง จูเนียร� (Martin Luther King Jr.) ณ คริสตจักรแบปทิสต�ไวท�ร็อค 
(White Rock Baptist Church) ในป5 พ.ศ. 2503 จอภาพสูงจากพ้ืนจรดเพดานแสดงภาพสิ่งท่ีคิงจะเห็น
เม่ือเขาทอดตามองไปยังฝูงชน เทคโนโลยีโสตสัมผัส (audio technology) ปรับเสียงของเขาให�นักศึกษา
รู�สึกได�ว�าการฟYงสุนทรพจน�ของเขาจริง ๆ จะให�ความรู�สึกเช�นไร 

 ในตอนแรก ผู�คนมิได�แม�กระท่ังคิดว�าพ้ืนท่ีนี้ควรจะเรียกว�าห�องสมุด แต�ในทันท่ีท่ีผู�คนก�าวเข�าไป
ภายใน พวกเขาก็รู�สึกทันทีว�านั่นเป(นจุดศูนย�กลางของชุมชน เป(นสถานท่ีซ่ึงนําผู�คนมาพบกันและให�
เครื่องมือท่ีพวกเขาต�องการ เพ่ือคิด สร�างสรรค� และเรียนรู� 

 แต�ท่ีอีกข้ัวหนึ่งของการถกเถียงว�า “ควรหรือไม�ควรมีหนังสือ”... คุณต�องไปดูท่ีบอสตัน 

 ทําไมห�องสมุดประชาชนบอสตันจึงผละจากหนังสือ 

 วันนั้นเป(นวันทําความสะอาดห�องสมุดประชาชนบอสตัน (Boston Public Library) หนังสือหลาย
หม่ืนเล�มถูกดึงออกจากชั้นวางในสาขาต�าง ๆ ท้ังเมือง ห�องสมุดเพียงแห�งเดียวในอเมริกาท่ีมีหนังสืออยู�ใน
ทรัพยากรห�องสมุดมากกว�าของห�องสมุดบอสตัน หรือมากกว�า 19 ล�านเล�ม คือห�องสมุดรัฐสภาแห�งอเมริกา 
(Library of Congress) เอมี ไรอัน (Amy Ryan) ซ่ึง ณ ตอนนั้นดํารงตําแหน�งหัวหน�าห�องสมุดประชาชน
บอสตันกล�าวว�าการคัดหนังสือออกเป(นงานมาตรฐานรายวันสําหรับห�องสมุดทุกแห�ง 
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 แต�หนังสือจํานวนมากท่ีถูกคัดออกก็เป(นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสมบูรณ�และอยู�ในสภาพดี เพียงแต�ไม�มีผู�
ยืมเท�านั้น ห�องสมุดฯ เน�นคัดหนังสือท่ีไม�มีการยืมเป(นเวลา 4n6 ป5 ออกจากห�องสมุด และนี่ทําให�ชาว
บอสตันรู�สึกกังวล ชายคนหนึ่งกล�าวว�า “ในขณะท่ีห�องสมุดแห�งอนาคตอาจมีรูปลักษณ�แบบนั้น เรากําลัง
ก�าวเร็วเกินไป เรากําลังเร�งจากจุด ก. ข�ามไปยังจุด ค.” 

 นวัตกรรมยังเป(นสิ่งท่ีเสี่ยงด�วย! นอกจากนี้ การตระหนักว�าไม�ใช�การทดลองทุกอย�างกับนวัตกรรม
จะประสบความสําเร็จก็มีความสําคัญ! ความล�มเหลวเป(นปYจจัยท่ีต�องคํานึงถึงในการเสี่ยงกับนวัตกรรม 
ลงทุนแต�ในสิ่งท่ีคุณจะอยู�รอดได�หากสูญเสียไป และอย�ากลัวท่ีจะบอกว�าความพยายามของคุณล�มเหลว... 
อย�างน�อยท่ีสุด คุณก็ได�พยายาม!  

 แล�วตัวอยางของ ‘นวัตกรรม’ มากมายและหลากหลายนี้หมายถึงอะไร เราจะประนีประนอม
อยางไรกับข�อเท็จจริงท่ีวา นวัตกรรมบางครั้งก็สอดประสานและบางครั้งก็ขัดแย�งกับแนวทางอ่ืนในการ
สร�างนวัตกรรมของห�องสมุด สิ่งท่ีควรระลึกไว�เสมอคือ นวัตกรรม (คล�ายกับความงาม) นั้นแล�วแต
สายตาผู�มอง สําหรับชุมชนหนึ่ง ห�องสมุดท่ีเป5นระบบดิจิทัลเกือบท้ังหมดพร�อมกับพ้ืนท่ีของนักทดลอง
ปฏิบัติลงมือทํา (maker’s space) ถือเป5นนวัตกรรม สําหรับอีกชุมชนหนึ่ง ขอแคมีเพียงห�องสมุดก็
นับเป5นนวัตกรรมแล�ว เม่ือไตรตรองทุกอยางแล�ว ความเก่ียวเนื่องซ่ึงคุณสร�างให�กับห�องสมุดของคุณใน
ชุมชนของคุณตางหากท่ีเป5นป9จจัยพิพากษานวัตกรรมของคุณอยางแท�จริง 

การสงเสริมนวัตกรรมอาศัยห�องสมุดช้ันเลิศ 
 การส�งเสริมนวัตกรรมอาศัยไม�เพียงแต�ผู�นําท่ียิ่งใหญ� แต�ยังรวมถึงองค�กรชั้นเลิศ ความเป(นจริงท่ี
โหดร�าย คือห�องสมุดส�วนใหญ�มิใช�ห�องสมุดชั้นเลิศในด�านศักยภาพการก�าวเหนือกว�ามาตรฐาน ทัศนคติเชิง
บวกของพนักงานทุกคน การให�บริการท่ีเยี่ยมยอด การเน�นผู�รับบริการเป(นศูนย�กลาง การเป(นองค�ประกอบ
สําคัญของชุมชน และการรับเอานวัตกรรม แม�จะมีเหตุผลมากมายสําหรับปรากฏการณ�นี้ เป2าหมายของ
ห�องสมุดทุกแห�งคือการเป(นห�องสมุดท่ีดีท่ีสุดเท�าท่ีจะเป(นไปได� 

 วิธีการบรรลุความเป(นเลิศท�ามกลางสถานการณ�ปYจจุบันท่ีเกิดข้ึนกับห�องสมุดของคุณเป(นประเด็น
ปYญหาสําคัญ ข้ันแรกในความพยายามดังกล�าว คือการตระหนักถึงจุดท่ีคุณยืนอยู�ในฐานะองค�กร ข้ันท่ีสอง 
คือการตัดสินใจว�าคุณอยากเป(นองค�กรประเภทไหน โมเดลโปรแกรมสร�างสมรรถนะข้ันสูง (High 
Performance Programming model หรือ HPP model) ซ่ึงถูกสร�างโดย ลินดา นีลสัน (Linda 
Nelson) และแฟรงค� เบิร�น (Frank Burns) (Organization Transformation, 1983) นําเสนอมุมมองใน
การประเมินประเภทองค�กรของคุณ – ประเภทองค�กรห�องสมุดท่ีคุณเป(น: 

� แบบต้ังรับ (reactive) 

� แบบตอบสนอง (responsive)  
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� แบบดําเนินการเชิงรุก (proactive) หรือ 

� แบบสมรรถนะสูง (ดีเยี่ยม) 

โมเดลโปรแกรมสร�างสมรรถนะข้ันสูงแสดงวิธีคิดเก่ียวกับกระบวนการและกลยุทธ�ท่ีจะช�วยในการ
พลิกโฉมองค�กรให�กลายเป(นองค�กรสมรรถนะสูง โครงสร�างของโมเดลแสดงความสัมพันธ�แบบเก้ือหนุน
พ่ึงพากัน (interdependent relationship) ระหว�างสมรรถนะระดับ 

ต�าง ๆ รวมท้ังสร�างความเข�าใจถึงความเป(นไปได�ของสมรรถนะระดับสูงสูด คําว�า ‘โปรแกรม’ ใช�เพ่ือเน�น
ข�อเท็จจริงท่ีว�าระดับสมรรถนะปYจจุบันขององค�กรเป(นผลจากการปฏิบัติการในอดีตท้ังโดยนัย (implicit) 
และโดยตรง (explicit)  

ในทํานองเดียวกัน สมรรถนะในอนาคตจะกําหนดโดยการวางรูปแบบวัฒนธรรมองค�กร ณ ตอนนี้ 
ประเด็นสําคัญยิ่งนี้เป(นกุญแจสู�การปลดล็อกสมรรถนะขององค�กร ภาวะผู�นําเป(นกุญแจสู�การวางรูปแบบ
วัฒนธรรมองค�กรและการบริหารจัดการเพ่ือการสร�างนวัตกรรม 

องค�กรท่ีเผชิญกับความซับซ�อนและการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน ดังเช�นห�องสมุดแห�งศตวรรษท่ี 21 
จะเติบโตสู�รูปแบบท่ีมีความเชื่อมโยงและมีบูรณาการมากข้ึน หรือตกอยู�ในภาวะแตกออกเป(นเสี่ยงยิ่งข้ึน
เรื่อย ๆ (increasingly fragmented condition) ซ่ึงภาวะนี้ถูกเรียกว�าภาวะแบบต้ังรับ เนื่องจากองค�กรอยู�
ในภาวะด้ินรนเพียงเพ่ืออยู�ความรอดแต�ก็กลับแตกออกเป(นเสี่ยง (fragmented survivalist condition) 
องค�กรท่ีปรารถนาจะวิวัฒน�สู�ภาวะสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติตามโมเดลโปรแกรมสร�างสมรรถนะข้ันสูง ซ่ึง
นําเสนอแนวทางสําหรับผู�นําในการคิดอย�างมีวิจารณญาณว�าพวกเขาจะสร�างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก�าวสู�
ความเป(นเลิศได�อย�างไร 

ห�องสมุดแบบตั้งรับ 

 ภาวะต้ังรับมิใช�ภาวะต้ังต�นขององค�กรส�วนใหญ� อย�างไรก็ตาม นี่เป(นภาวะท่ีองค�กรจํานวนมากตก
อยู�ในสภาพหยุดชะงักและด้ินรนเพ่ือความอยู�รอด ในองค�กรเหล�านี้ สมาชิกไม�ได�มีเป2าหมายเดียวกัน ไม�มี
ความรู�สึกต�องการบรรลุผลสําเร็จ (sense of accomplishment) ไม�ได�รู�สึกว�าผู�นําให�ความสนใจอย�าง
แท�จริง ไม�ได�มีระบบค�านิยมร�วมกัน หรือไม�แสดงคุณลักษณะของความเป(นเลิศ มิติท้ัง 12 ประการท่ีแสดง
ในภาพท่ี 2 สามารถใช�เพ่ือวินิจฉัยวัฒนธรรมขององค�กรแบบต้ังรับ ผู�นํารับเอาบทบาทการบังคับใช�กฎ (law 
enforcement) และการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการ ผลท่ีตามมาคือเพียงการอยู�รอดก็เป(นสิ่งจูงใจ
สําหรับบุคลากรส�วนใหญ� การขาดเป2าหมายร�วมมีผลกระทบสําคัญยิ่งต�อโครงสร�างห�องสมุด ไม�ว�าจะมี
ภาพรวมอย�างไรบนกระดาษ ในความเป(นจริง โครงสร�างเป(นกลุ�มกระจัดกระจายขององค�ประกอบต�างกัน 
(fragmented collection of separate elements) ซ่ึงมักมีเป2าหมายขัดกันและแข�งขันกันเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ทรัพยากรและอาณาเขต 
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 มิติท่ีอันตรายยิ่งอีกประการหนึ่งของห�องสมุดแบบต้ังรับ คือการขาดความใส�ใจในบุคลากรเกือบจะ
สิ้นเชิง ผู�ใต�บังคับบัญชาไม�เต็มใจจะเล�าข�าวร�ายกับผู�นํา ผู�นําแทบจะไม�ชมเชยบุคลากรสําหรับงานท่ีดี 
เพราะว�า “นั่นเป(นสิ่งท่ีพวกเขาได�รับเงินเดือนเพ่ือให�ทํา” บุคลากรเริ่มไม�สนใจความเป(นไปใด ๆ เพ่ืออยู�รอด
และ “ปHดตัวเอง” ในสิ่งแวดล�อมอันเจ็บปวดเหล�านี้ นอกจากนี้ ผู�นํายังมีส�วนทําให�สิ่งแวดล�อมประเภทนี้
ดํารงอยู�ถาวรโดยการปHดหูปHดตากับตัวบุคคลและเน�นเพียงแต�ความสําเร็จท่ีรับรู�ระยะสั้นจาก “การใช�
อํานาจ” 

 ห�องสมุดแบบตอบสนอง 

 การขับเคลื่อนองค�กรออกจากกรอบอ�างอิง (frame of reference) แบบต้ังรับสู�แบบตอบสนอง
อาศัยวิธีการท่ีได�รับการสร�างสมดุลอย�างรอบคอบ ซ่ึงหมายถึงท้ังความอดทนและภาวะผู�นํา การ
เปลี่ยนแปลงต�องเกิดข้ึนท้ังในกรอบอ�างอิงของสมาชิกและขององค�กรไปพร�อมกัน ภาวะผู�นําเชิงบวก 
(positive leadership) จะต�องถูกนําไปปฏิบัติในแนวทางท่ีสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันเพ่ือให�
เป2าหมาย ค�านิยมและคุณค�าของบุคคลเกิดความกระจ�าง โมเดลสมรรถนะข้ันสูง (HPP) เสนอว�าผู�นําจะต�อง
เริ่มต�นด�วยการรวมศูนย�องค�กรให�มีเป2าหมายท่ีชัดเจน (clearly defined goals) การสร�างแผนปฏิบัติการ 
(action plans) เพ่ือบรรลุงาน การแก�ปYญหา การสร�างทีมงาน และการใช�โมเดล ‘ผู�นําตามสถานการณ�’ 
(situational leadership) ท่ีพัฒนาโดยเฮอร�ซีย� (Hersey) และ แบลนชาร�ด (Blanchard) (Management 
of Organizational Behavior, 1986)  

 การพลิกโฉมจากห�องสมุดแบบต้ังรับสู�แบบตอบสนองท่ีประสบความสําเร็จจะทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีแสดงในโมเดลฯ สมาชิกมุ�งความสนใจไปท่ีการสร�างผลงานปYจจุบันผ�านกิจกรรมท่ีได�รับการ
วางแผนมาล�วงหน�าเพ่ือบรรลุเป2าหมายองค�กรระยะสั้นท่ีชัดเจน (nearnterm, clearly defined 
organizational goals) ผู�นําเป(นผู�แนะแนวและผู�ให�คําปรึกษาซ่ึงจูงใจสมาชิกในกลุ�มด�วยการมีส�วนร�วม
อย�างมีความหมาย (meaningful participation) ให�รางวัลผลงานท่ียอดเยี่ยมและสร�างสิ่งจูงใจบนพ้ืนฐาน
ผลงาน (incentives based on merit)  

 ห�องสมุดแบบดําเนินการเชิงรุก  

 กรอบอ�างอิงเชิงรุกต�องใช�การมองไปยังอนาคตและการไขว�คว�าการริเริ่ม นี่เป(นกรอบอ�างอิงท่ีผู�นํา
เห็นอนาคตเป(นทางท่ีต�องเลือกมากกว�าจะเป(นสถานการณ�ท่ีต�องทน นี่เป(นมุมมองต�ออนาคตในฐานะสิ่งท่ี
ต�องเลือก มิใช�สิ่งท่ีรอวันเกิดข้ึน ปYจจัยสําคัญยิ่งในการก�าวออกจากกรอบอ�างอิงแบบตอบสนอง คือการท่ี
ห�องสมุดมีระบบค�านิยมท่ีพัฒนาข้ึนเป(นอย�างดี วิสัยทัศน�แห�งอนาคตจะต�องแบ�งปYนอย�างกว�างขวางในหมู�
สมาชิกบรรณารักษ� สอดคล�องกับระบบค�านิยมของพวกเขา และเป(นพลังขับเคลื่อนท่ีดึงดูดและมีพลัง 
ตัวอย�างเช�น ประธานาธิบดีจอห�น เอฟ เคนเนดีได�นําเสนอวิสัยทัศน�เก่ียวกับการเหยียบดวงจันทร�ของมนุษย�
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กับอเมริกาในปลายทศวรรษท่ี 60 แล�วนีล อาร�มสตรองก็ทําสิ่งนั้นเองได�สําเร็จในเดือนกรกฎาคม 1969 
(พ.ศ. 2512) 

 วิสัยทัศน�แห�งอนาคตต�องมีการสื่อสารทางเลือกซ่ึงให�คุณค�ากับบุคลากรอย�างสูง (high value on 
people)  หรือท่ีเรียกว�าความใส�ใจ บุคลากรจะไม�เต็มใจทุ�มเทความพยายามเกินกว�าการตอบสนองหาก
พวกเขาไม�รู�สึกว�าห�องสมุดท่ีทํางานให�เป(นห�องสมุดของพวกเขาเองและเป(นห�องสมุดท่ีให�คุณค�ากับพวกเขา
ท้ังในด�านตัวบุคคลและด�านวิชาชีพ วิสัยทัศน�แห�งอนาคตจะต�องสะท�อนความมุ�งม่ันท่ีมีต�อคุณค�ามนุษย�ซ่ึง
ทําให�บุคลากรได�รับความรู�สึกมีความหมายในตนเองและความพึงพอใจอย�างแท�จริง เป2าหมายสูงท่ีต�อง
บรรลุต�องมีรากฐานจากคุณค�าท่ีสร�างไว�สูง ดังนั้น พลังงานมหาศาลท่ีอาจเคยทุ�มลงไปในการสร�าง ดํารงไว�
และบังคับใช�กฎอย�างเป(นทางการ ต�องถูกปลดปล�อยให�กับการบรรลุภาวะอนาคตท่ีพึงประสงค� 

 การสร�างวัฒนธรรมแบบดําเนินการเชิงรุกในห�องสมุดของคุณอาศัย ‘ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง’ 
(transformational leadership) ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ�กับผู�ตามในระดับคุณค�าบุคคล แตกต�างจากการทําเพียง
กระตุ�นพวกเขาในระดับวัตถุ ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leader) เชื่อมโยงกับผู�ตามในองค�
รวมด�วยการแสวงหาหนทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพวกเขาและตอบสนองความต�องการในระดับท่ีสูงข้ึน
ไปของพวกเขา ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงอย�างแท�จริงต�องการพันธสัญญาท่ีแน�วแน�ต�อคุณธรรมและความ
สุจริตอันเป(นรากฐาน แสดงออก ‘ผ�านพฤติกรรมท่ีสะท�อนออกมา’ บทบาทของภาวะผู�นําในห�องสมุดแบบ
ดําเนินการเชิงรุก คือการรักษาให�สมาชิกมีเป2าหมายและทักษะท่ีเหมาะสม ผลลัพธ�ของความพยายามตาม
ภาวะผู�นําประเภทนี้แสดงในแผนภาพ 

 ห�องสมุดสมรรถนะสูง 

 มุมมองท่ีก�าวหน�า (progressive perspective) มากข้ึนอันเกิดจากกรอบอ�างอิงเชิงรุกยังคงไม�
เพียงพอสําหรับการสร�างระดับสมรรถนะท่ีพบในองค�กรสมรรถนะสูง ปรากฏการณ�ความเป(นเลิศของ
ห�องสมุดมีลักษณะเฉพาะคือพลังงานระดับสูงท่ีปลดปล�อยจิตวิญญาณมนุษย� (human spirit) และนําไปสู�
พัฒนาการด�านผลผลิตท่ีเด�นชัด ผู�นําห�องสมุดสมรรถนะสูงได�พบวิธีการบริหารจัดการรูปแบบกระแส
พลังงานและจิตวิญญาณมนุษย�ท่ีรูปแบบพลังงานเหล�านี้ปลดปล�อย รวมท้ังให�ความใส�ใจกับดัชนีชี้วัดด�าน
ความทุ�มเทและก�าวข�ามความทุ�มเทไปสู�ผลการปฏิบัติงานซ่ึงเห็นได�ชัดเจนกว�า  

 ทางเลือกกลยุทธ�ของห�องสมุดสมรรถนะสูงกําหนดในบริบทของปรัชญารากฐาน (underlying 
philosophy) และคติความเชื่อ (folklore) ท่ีให�ความหมายกับวิสัยทัศน�ของห�องสมุด งานภาวะผู�นํา
เปลี่ยนเป(นการนําเชิงกลยุทธ�เพ่ือให�ห�องสมุดเคลื่อนตัวไปตามเส�นทางท่ีกําหนดโดยวิสัยทัศน�และแผนระยะ
ยาว ในทํานองเดียวกัน ระบบการบริหารผลงาน (performance management system) ท่ีจําเป(นสําหรับ
ห�องสมุดแบบดําเนินการเชิงรุกให�ความหมายเป(นพิเศษกับห�องสมุดท่ีมีสมรรถนะสูง เนื่องด�วยห�องสมุด
ประเภทนี้มีการออกแบบแผนวิวัฒนาการ (plan for evolution) 
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 คุณลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของกรอบอ�างอิงเชิงรุก คือการมุ�งเน�นการพัฒนาอภิระบบ 
(metasystems) ไปพร�อมกับระบบแบบเป(นทางการ (formal systems) อภิระบบคือกลุ�ม ทีมงานหรือ
พ้ืนท่ีแห�งความเป(นเลิศ (pockets of excellence) ภายในตัวองค�กรซ่ึงสร�างสภาพแวดล�อมทางวัฒนธรรม
ตลอดท้ังโครงสร�างท่ีเป(นทางการของห�องสมุด อภิระบบดํารงอยู�แล�วในห�องสมุดทุกแห�ง โครงสร�างท่ีไม�เป(น
ทางการเหล�านี้ทําให�เกิดพ้ืนท่ีซ่ึงผู�นําเริ่มสร�างระบบค�านิยมท่ีปรารถนาและฉายแสงท่ีความสําเร็จเล็ก ๆ 
น�อย ๆ โครงสร�างนี้อาจใช�เป(นมันสมองเพ่ือสร�างความคิดใหม� เพ่ือการสื่อสาร (ท้ังสองทาง) กับองค�กรใน
รูปแบบไม�เป(นทางการ และเพ่ือทดสอบแนวโน�มและอารมณ� (trends and moods) ขององค�กร ผู�นําอย�าง
ไม�เป(นทางการเหล�านี้มีอิทธิพลอันทรงคุณค�าท่ีมิอาจทอนความสําคัญหรือมองข�ามได� 

 ประเภทภาวะผู�นําเป(นสิ่งจําเป(นในการบรรลุและธํารงไว�ซ่ึงห�องสมุดสมรรถนะสูงไม�น�อยไปกว�า
ภาวะผู�นําชั้นเลิศท่ีได�บรรยายไปแล�วข�างต�น นอกจากนี้ ผู�นําชั้นเลิศยังเห็นห�องสมุดของพวกเขาเป(นปYจจัย
เก้ือหนุนในการมีส�วนร�วมท่ีสําคัญกับชุมชน ในห�องสมุดสมรรถนะสูง จุดมุ�งเน�นคือการบรรลุมาตรฐานความ
เป(นเลิศข้ันสูงผ�านกระบวนการหาความเป(นไปได�ใหม� ๆ การแสวงหาเส�นทางแห�งโอกาสสายใหม� และการ
กระตุ�นจิตวิญญาณมนุษย� ผู�นําจะต�องมีกรอบอ�างอิงท่ีเหนือกว�าเพียงแค�การระบุผลท่ีต�องการ พวกเขา
จะต�องเห็นและรู�สึกถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของห�องสมุดสมรรถนะสูงผ�านสมาชิกห�องสมุด ผู�นําท่ี
ปฏิบัติงานในกระแสภาวะนี้ (state of flow) จะสามารถดํารงไว�ซ่ึงความชื่นชมต�อมรดกตกทอดท่ี
ทรงคุณค�า ประเพณีท่ีน�าภาคภูมิและตํานานดี ๆ ซ่ึงเป(นรากเหง�าแห�งอดีตของห�องสมุดสมรรถนะสูง ท้ังไว�
กับตนเองและถ�ายทอดให�กับผู�ตามได�  

 มิติของผู�นําท่ีปฏิบัติงานภายใต�กรอบอ�างอิงแบบสมรรถนะสูงประกอบด�วยความสําคัญของผลเสริม
ฤทธิ์ (synergistic effects) ของวัฒนธรรมห�องสมุด นอกจากการพัฒนาทีมงานท่ีเหนียวแน�นอย�างยิ่งและ
องคาพยพท่ีสอดประสานกันแล�ว ผู�นําสมรรถนะสูงยังมองหาวิธีการสร�างความแข็งแกร�งด�วยการสร�าง
วัฒนธรรมท่ีเข�มแข็ง พวกเขามีความเข�าใจในเรื่องการใช�พิธีการและพิธีกรรมเพ่ือสร�างและธํารงไว�ซ่ึงตํานาน
ดี ๆ และประเพณีท่ีน�าภาคภูมิ สิ่งเหล�านี้เป(นมรดกตกทอดอันน�าภูมิใจท่ีสมาชิกห�องสมุดแต�ละคนจะรักษา
และตอกย้ํา ความใส�ใจในวัฒนธรรมองค�กรนี้จะทําให�ผู�นําสามารถกระทําการท่ีสนับสนุนการบรรลุความเป(น
เลิศและความประสงค�ของแต�ละบุคคลภายในกรอบเป2าหมายและวัตถุประสงค�ของห�องสมุด 

 ผู�นําห�องสมุดสมรรถนะสูงไม�เพียงแต�มีความสามารถอันเป(นเอกลักษณ�ในการมองการณ�ไกลไปใน
อนาคตและหลอมรวมห�องสมุดกับวิสัยทัศน�อันยอดเยี่ยมเท�านั้น แต�พวกเขายังมีศักยภาพและความกล�า
หาญท่ีจะโน�มนําให�บุคลากรทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให�เป(นจริง นั่นคือการสร�างนวัตกรรม! ผู�นําเหล�านี้นําองค�กรด�วย
ความสามารถและความเต็มใจของพวกเขาท่ีจะให�อํานาจกับผู�ตาม ผลักดันอํานาจไปสู�มือของบุคลากร
เพ่ือให�พวกเขามีพลังและเสรีภาพในการแสวงหาความท�าทาย ความสร�างสรรค�และนวัตกรรม สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือผู�นําเหล�านี้นําองค�กรด�วยความเอาใจใส�ในตัวผู�ตามอย�างแท�จริง ซ่ึงจะสร�างพันธะร�วม (mutual 
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bond) แห�งความรู�สึกทุ�มเทแบบเข�มข�น (strong emotional commitment) และความจงรักภักดีต�อกัน 
(reciprocal loyalty) อันเป(นจุดกําเนิดของความเป(นเลิศ 

 กล�าวโดยสรุป โมเดลโปรแกรมการสร�างสมรรถนะระดับสูงเป(นกรอบท่ีมีความสอดคล�อง 
(coherent framework) สําหรับการทําความเข�าใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับต�าง ๆ ท่ีห�องสมุด
จะทําให�เกิดข้ึนได� รวมท้ังกับกรอบอ�างอิงเชิงวัฒนธรรมท่ีสัมพันธ�กับแต�ละระดับ ท่ีระดับต้ังรับ ห�องสมุดติด
อยู�ในกับดักความจําเป(นซ่ึงเกิดจากการท่ีผู�นําคํานึงถึงเพียงความอยู�รอด การบังคับใช�กฎและนโยบายเก�า 
รวมท้ังการรักษาระบบเดิมเป(นหลัก ท่ีระดับตอบสนอง ห�องสมุดจัดการกับสิ่งจําเป(นได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผู�นําคํานึงถึงการสร�างทีมงานท่ียึดโยงเหนียวแน�นและการแก�ปYญหาท่ีเกิดข้ึนเป(นหลัก ท่ีระดับ
ดําเนินการเชิงรุก ห�องสมุดมุ�งเน�นการบรรลุผลลัพธ�ระยะยาวและผู�นําคํานึงถึงการพัฒนาระบบบุคลากรท่ี
หลอมรวมและพัฒนาเพ่ือการสร�างอนาคตท่ีดีมีเป2าหมายเป(นหลัก ท่ีระดับสมรรถนะสูง ห�องสมุดขับเคลื่อน
ด�วยความต่ืนเต�นและจิตวิญญาณ เนื่องจากผู�นําคํานึงถึงการให�อํานาจเพ่ิมเติมกับบุคลากรเพ่ือให�พวกเขา
สามารถร�วมกันสร�างคุณูปการท่ีสําคัญยิ่งต�อชุมชนท่ีพวกเขารับใช� 

 แนวคิดหลักในโมเดลนี้ คือการท่ีภาวะข้ันสูงสามประการของประสิทธิภาพมีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
กล�าวคือ ห�องสมุดแบบดําเนินการเชิงรุกต�องมีการตอบสนองไปด�วย ในทํานองเดียวกัน ห�องสมุดสมรรถนะ
สูงต�องดําเนินการเชิงรุกและมีการตอบสนองไปด�วย มีการพ่ึงพากรอบอ�างอิงท่ีเชื่อมโยงกับแต�ละภาวะใน
ลักษณะเดียวกัน ผู�นําจะต�องไม�ยึดติดกับการบรรลุภาวะอนาคตจนกระท่ังละเลยการเอาใจใส�ต�อความ
จําเป(นปYจจุบัน รวมท้ังไม�ควรจะปลดปล�อยศักยภาพของบุคลากรโดยปราศจากความแน�ใจว�าพวกเขาหลอม
รวมกับพันธกิจและวิสัยทัศน�ของห�องสมุดอย�างสมบูรณ� 

บทสรุป 
 ความรุ�งเรืองในสิ่งแวดล�อมห�องสมุดท่ีผันแปรตลอดเวลาและการสร�างห�องสมุดแห�งศตวรรษท่ี 21 
ต�องอาศัยแนวทางและแนวคิดใหม�อย�างสิ้นเชิง การสร�างทีมงานแห�งนวัตกรรมท่ีเข�มแข็งเป(นสิ่งจําเป(นใน
ย�างก�าวสู�อนาคต บุคคลเหล�านี้จะต�องมีความคิดสร�างสรรค� ความหลงใหล ความมุ�งม่ันและความยืดหยุ�น 
การบริหารจัดการบุคลิกภาพแห�งนวัตกรรมนี้ต�องใช�ผู�นําท่ียิ่งใหญ�และห�องสมุดสมรรถนะสูงมุ�งเน�นท่ีความ
เป(นเลิศ การตระหนักถึงและการบรรลุปYจจัยดังกล�าวมีความสําคัญต�อความสําเร็จ นอกจากนั้น การนําเพ่ือ
การสร�างนวัตกรรมยังกอปรด�วยการตระหนักถึงความหมายของนวัตกรรม ถึงแม�ว�าจะยังไม�มีการกําหนดรูป
โฉมท่ีมันจะเป(นก็ตาม เม่ือองค�ประกอบหลักเหล�านี้เกิดข้ึน การนําบุคลิกภาพแห�งนวัตกรรมเพ่ือสร�าง
ห�องสมุดแห�งศตวรรษท่ี 21 พร�อมไปกับการย�างก�าวอย�างชํานาญก็จะน�ากลัวน�อยลง! 
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