12

TPA news
เทคนิคสู่ความสำ�เร็จ

เทคนิคสู่ความสำ�เร็จ

ผู้นำ�

รหัสภาวะ
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

ค�ำ

ถามยอดนิยมที่ผุดขึ้นเสมอเกี่ยวกับผู้น�ำก็คือ ผู้น�ำเกิดขึ้นมา
ได้อย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ท�ำให้ผู้น�ำยิ่งใหญ่ เป็นที่จดจ�ำ แม้
องค์กรนั้นจะมีผู้น�ำหลายคนในแต่ละยุคสมัย แต่ท�ำไมกลับจ�ำได้แต่
ผู้น�ำคนนั้นคนนี้ ราวกับว่าไม่มีผู้น�ำคนอื่นๆ ในสายตาเสียอย่างนั้น
อันทีจ่ ริงมีคนศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งภาวะผูน้ ำ� มามากมาย ไม่วา่
จะเรื่องทางทฤษฎี รูปแบบและวิธีปฏิบัติที่ประสบความส�ำเร็จจนน่า
ถือเป็นตัวอย่าง แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจนแบบ
กระจ่างตามที่เราต้องการทราบเพื่อน�ำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตงาน
ปัจจุบันได้เลย
Dave Ulrich, Norm Smallwood และ Kate Sweetman ได้
ออกมาตอบและถอดรหัสภาวะผูน้ ำ� โดยการศึกษา วิจยั ค้นคว้าทัง้ ใน
แง่ทฤษฎีและประสบการณ์ ทั้งจากการสัมภาษณ์บรรดาผู้น�ำทาง

ความคิดทั้งหลายแหล่ทางด้านนี้และแล้วก็กลั่นกรองจนเหลือแก่น
ส�ำคัญ 5 ข้อและแก่น หรือกฎทั้ง 5 ข้อนี้เองที่เป็นรหัสของภาวะผู้น�ำ
ออกมา

รหัสลับภาวะผู้นำ�อยู่ที่ ใด: เวลา ความสนใจและ
ตัวตน

ขึน้ อยูก่ บั การสังเกตจากรหัสภาวะผูน้ ำ� ในเรือ่ งผูน้ ำ� ทางความ
คิด ซึ่งจะกระทบต่อมิติ 2 มิติด้วยกัน นั่นคือ เวลา กับความสนใจ
● เวลา ผู้น�ำต้องสามารถคิดและปฏิบัติ ทั้งในแบบระยะ
สั้นและระยาว ผู้น�ำต้องสามารถเชื่อโยงปัจจุบันเข้ากับอนาคต ด้วย
การผันแรงบันดาลใจเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้
● ความสนใจ ผูน
้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะต้องสามารถประเมิน
เมื่อลงมือก่อรูปก่อร่าง สิ่งที่เป็นความคิดเป็นรูปธรรมในองค์กรรวม
ทั้งประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการและเมื่อจ�ำเป็นต้องกระจาย
งานสู่แต่ละบุคคลตามความสามารถแล้ว ก็สามารถที่จะน�ำงาน
ทัง้ หมดมาหลอมรวมเป็นหนึง่ เดียวได้อย่างเป็นกลุม่ ก้อน ไม่แตกกระ
สานซ่านเซ็น
● ตัวตน ผู้น�ำจะต้องวางตัวให้เป็นแม่แบบ หรือแบบอย่าง
ของผู้คน ภาวะความเป็นผู้น�ำที่แท้จึงเริ่มต้นที่ตัวตน ใครก็ตามที่
สามารถควบคุมตัวตนของตนได้ก็จะมีความสามารถที่เหนือกว่าใน
การน�ำคนอื่น ภาวะผู้น�ำของตนเองจึงจ�ำต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความ
สามารถในแบบของความช�่ำชองและจัดเจน

สิ่งที่ช่วยสร้างให้เป็นผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่

รหัสที่สร้างภาวะผู้น�ำประกอบด้วยกฎทั้ง 5 ดังนี้
กฎข้อที่ 1: วางอนาคต
กฎข้อที่ 2: สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
กฎข้อที่ 3: มีส่วนร่วมในการหาอัจฉริยะ
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กฎข้อที่ 4: สร้างคนรุ่นใหม่
กฎข้อที่ 5: ลงทุนกับตัวเอง

กฎข้อที่ 1: วางอนาคต ถ้าหากจะปั้นอนาคตก็
จะต้องเป็นนักวางยุทธวิธี ซึ่งก็คือ

มีความใคร่รู้และพัฒนามุมมองเกี่ยวกับอนาคต
➲ หมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่า “มันจะเป็นอย่างไรนะถ้า
หากว่า...” และหาค�ำตอบหาความเป็นไปได้
➲ ติดต่อกับนักคิดชั้นน�ำอยู่เสมอ อาจจะเป็นลูกค้า นัก
ลงทุน พนักงาน หรือแม้แต่คู่แข่งก็ได้
➲ อ่านข้อมูลข่าวสารอย่างใจกว้างและอย่างเปิดใจ (ไม่เข้า
ข้างตัวเอง)
➲ จงเป็นมิตรกับเทคโนโลยี มิฉะนั้นอาจตกยุค
➲ เรียนรู้จากปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าชั้นดีในอนาคตอาจต้อง
เผชิญ
● เก็บข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
➲ ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกับ
สิ่งที่เราก�ำลังพยายามจะสนองความต้องการ
➲ ค้นหาเหตุผลว่าเหตุใดลูกค้าจึงเลือกหรือเลิกใช้สินค้า
ของเรา
➲ ลู ก ค้ า ที่ ชื่ น ชอบและประทั บ ใจในสิ น ค้ า ครั้ ง แรกเป็ น
อย่างไร
➲ ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น นักลงทุนและ
ชุมชนที่ถูกกระทบ
● มีส่วนร่วมกับองค์กร “ไม่มีใคร” รอบรู้ หรือเป็นพหูสูต
➲ สมาชิกแต่ละคนในองค์กรต่างก็มม
ี มุ มองความคิดทีม่ คี า่
จงรับฟังกลยุทธ์ของเขา เผื่อจะได้น�ำมาปรับใช้และน่าจะส่งผลดีต่อ
ลูกค้าก็ได้ ไม่ควรละเลย หรือมองข้าม
➲ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อสินค้าและ
บริการที่เราหยิบยื่นให้แก่ลูกค้า
➲ กลยุทธ์ทม
ี่ อบหมาย หรือกระจายลงไปให้หน่วยงาน หรือ
พนักงานปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและมีความ
สม�่ำเสมอต่อเนื่อง
● สร้างพลังลากดึงภายในองค์กรในแง่ต่างๆ
➲ ความมุ่งมาดปรารถนา วางกลยุทธ์พุ่งไปยังอนาคตและ
ให้มองเป็นสิ่งท้าทายที่พนักงานสามารถฝ่าฟันไปถึง
➲ พฤติกรรม เป็นกลยุทธ์ที่สามารถแปลงเป็นการปฏิบัติ
และเป็นพฤติกรรมจับต้องได้
➲ เน้นลูกค้า ต้องเป็นกลยุทธ์ทส
ี่ ามารถสนองความต้องการ
ของลูกค้า หรือดีเกินคาดจนลูกค้าคาดไม่ถึง
➲ วินัย กลยุทธ์ที่แสดงออกถึงสมรรถนะขององค์กรและ
กระบวนการบริหารจัดการ
➲ สร้างพลัง กลยุทธ์ที่สรรสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์
เข้ากับความต้องการส่วนตัวของพนักงาน
●

กลยุ ท ธ์ เน้ น ทรั พ ยากรองค์ ก รและความสนใจของ
พนักงานในด้านที่ส�ำคัญๆ
➲

กฎข้อที่ 2 สร้างความเปลี่ยนแปลง หากจะสร้าง
อะไรที่ ใหม่ๆ ก็จงเป็นนักปฏิบัติการ

สร้างความเปลี่ยนแปลง
➲ มีปัจจัย 7 ประการที่สามารถท�ำให้ความเปลี่ยนแปลง
ส�ำเร็จและยังช่วยให้ปรับปรุงในจุดที่จ�ำเป็นอีกด้วย ซึ่งได้แก่ 1.การ
สนับสนุนภาวะผู้น�ำ 2.ความจ�ำเป็นที่ชัดเจน 3.ผลลัพธ์ที่ชัดเจน 4.ผู้
มีส่วนได้เสีย 5.กระบวนการตัดสินใจ 6.ทรัพยากรที่มี 7.การติดตาม
และการเรียนรู้
➲ ความยั่งยืนช่วยให้การเปลี่ยนแปลงยืนยง
➲ ผุดแบบแผนใหม่ๆ ในขณะเดียวกันกับแบบแผนเดิมๆ ที่
ยังอยู่ก็จะค่อยๆ ลบเลือนจนหายไป
● ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัดสินใจ
➲ ชัดเจน แน่วแน่ชัดเจนต่อสิ่งที่ได้ตัดสินใจ
➲ รับผิดชอบ ยึดถือรับผิดชอบต่อผู้ที่ตัดสินใจและถือว่า
บุคคลนั้น (หรือทีมงาน) เป็นผู้รับผิดชอบ
➲ ตรงต่อเวลา ยอมรับขอบขีดเวลาเส้นตายที่ได้ก�ำหนด
ตอนตัดสินใจและยึดถือเป็นหลักชัย
➲ กระบวนการ สร้างภาวะความเป็นเจ้าของกับค�ำตัดสิน
ใจด้วยการมีส่วนร่วมกับบุคคลที่จะน�ำไปด�ำเนินการยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาการตัดสินใจนั้น
➲ เหลียวหลังและรายงาน ติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การน�ำไปปฏิบัติ
●

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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