
11

11TPA news

เทคนิคสู่ความสำาเร็จ

เท
ค
น
ิค
ส
ู่ค
ว
า
ม
ส
ำา
เร
็จ

April 2014 ●  No. 208

วิเชียร ตีรสุภาพกุล

 Glocal-Hr Co.,Ltd.

9. รู้จักตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Make intelligent decision) 

เรื่องของกำรตัดสินใจมีควำมส�ำคัญ และเก่ียวข้องในกระบวนกำร

ต่ำงๆ เพรำะเป็นกำรตกลงปลงใจว่ำจะด�ำเนินกำรในแนวทำงทีค่ดิว่ำ

ดทีีส่ดุแล้ว จงึตดัสนิใจเลอืก อำท ิกำรตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกกำรวำงแผน

ในแบบนั้นๆ โดยมีควำมเชื่อว่ำน่ำจะมีประสิทธิภำพ มีประสิทธิผล 

และเป็นประโยชน์และมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เบื้องหลังก่อนกำรตัดสินใจ

นั้น เชื่อว่ำเรำเองน่ำจะผ่ำนประสบกำรณ์ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งมำ

แล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ หำกมองเป็นภำพใหญ่ๆ จะ

มี  3 ส่วนคือ 

● ส่วนท่ีว่ำด้วยกำรแสวงหำข้อมลู ทัง้แง่ทีเ่ป็น Positive และ 

Negative บุคคลผู้ชงข้อมูลเหล่ำนี้ จะต้องตระเตรียมด้วยควำมเที่ยง

ตรง ไม่มีอคติ มุ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก

● ส่วนของผู้กลั่นกรองข้อมูล ซึ่งอำจจะเป็นพนักงำนใน

ระดับที่เหนือขึ้นมำ ที่เกี่ยวข้อง หรือเคยคลุกคลีในรำยละเอียด แม้

อำจไม่แตะลกึในแง่ปฏบิตักิำรแล้ว ทว่ำก็สำมำรถเข้ำถึงรำยละเอยีด 

บุคคลระดับน้ีก็ต้องเป็นผู้ที่สำมำรถจับประเด็น และเสนอควำมเห็น

เพ่ือกำรตัดสินใจแก่ผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไปได้ จึงควรจะมี

องค์ควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่ำงจริงจังด้วย 

● ในส่วนของผู้ตดัสินใจ มคีวำมส�ำคญัทีสุ่ด เพรำะเป็นกำร

เลอืกเพือ่ตดัสนิใจในขัน้ตอนสุดท้ำย ผู้ตดัสินน้ีอำจมคี�ำตอบในใจ หรอื

มีตัวเลือกในใจเรียบร้อยแล้วก็ได้ ดังนั้น จึงควรตัดสินใจด้วยควำม

ชำญฉลำดภำยใต้ข้อมูล เปรยีบเทยีบ  สถติติวัเลข ข้อด ีข้อด้อย จงัหวะ

เวลำในขณะนัน้ หรอื Future Prospect หรอืเง่ือนไข สถำนกำรณ์ หรอื

อำจเลือกตัดสินใจเพรำะ Helicopter View ก็ได้

ไม่ว่ำจะอยู่ในระดับใดที่มีส่วนต่อกำรตัดสินใจ สิ่งที่เรำต้อง

ปฏิบัติให้ดีที่สุดก็คือข้อมูลต่ำงๆ ควรเที่ยงตรง ไม่มีอคติ อยู่เหนือ

อำรมณ์ โปร่งใส รับฟังควำมคิดเห็นจำกทีมงำน แลกเปลี่ยนควำม 

คิดเห็นซึ่งจะช่วยขยำยมุมมอง ทัศนะ สำมำรถอธิบำยได้ มอง

ประโยชน์องค์กรเป็นหลักเสมอ  

10. ริเริ่ม สร้างสรรค์ และท�าสิ่งใหม่อยู่เสมอ (Initiative, 

creative and innovation) กำรกำรพัฒนำวิธีกำรท�ำงำน ระบบงำน  

วิธีคิด ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต้องคิดค�ำนึง

เสมอ โดยมีควำมคิดว่ำงำนที่ปฏิบัติอยู่จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ มีกำร

ปรับปรุงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่บำงครั้งอำจจะ

คิดนอกกรอบ นอกรูปแบบ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี

กว่ำ ใหม่กว่ำ มปีระสิทธภิำพกว่ำ และมคุีณค่ำประโยชน์กว่ำ ตดัความ

คดิที่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่สร้างขีดจ�ากัดให้กับการท�างาน เรำคง

เห็นแล้วว่ำทุกวันนี้วิวัฒนำกำรของโลกธุรกิจอุตสำหกรรม หรืองำน

บริกำรได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมมำก สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลำดมำกมำย เพรำะฉะนั้น จึงไม่ควรติดยึด

อยู ่แต่แนวคิดหรือวิธีกำรเก่ำๆ ช่องทำงเดิมๆ ควรรับรู ้ว่ำควำม

เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอน เรำเองต้องปรับตัวให้ทันโลก รู้จักริเริ่ม

สร้ำงสรรค์ท�ำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพรำะเมื่อเรำเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  

สิ่งรอบตัวก็จะปรับแปลงไปด้วย  ไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่จะดีหรือเลวโดย

ยุทธการบริหารงาน
ลับวิทยา

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ทันกำร และทันกำล ทันสถำนกำรณ์เสมอ ควำมรวดเร็วในที่นี้ คือ 

ควำมว่องไว คือ fast หรือ speed รวดเร็ว รอบคอบ ไม่ผิดพลำด ซึ่ง

จะต่ำงจำกควำมใจร้อน ร้อนรน (Furious) ที่ท�ำอะไรก็ร้อนรนไป 

ทุกเรื่อง จึงผิดพลำด อนึ่ง สิ่งที่ช่วยเสริม และประกอบเรื่องควำมเร็ว

นั้น นอกจำกเรื่องของข้อมูลที่ช่วยกำรตัดสินใจ (เร็ว) กำรเล็งเห็น

ประโยชน์ทีร่ออยูเ่บือ้งหน้ำว่ำเป็นคณุประโยชน์ต่อพนกังำน ต่อองค์กร 

ต่อภำพลักษณ์ขององค์กร และรวมถึงเป็นลักษณะของเชิงรุกไปข้ำง

หน้ำ เช่น กำรปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนที่ดีกว่ำ กำร launch ผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ เหนือคู่แข่ง เร็วกว่ำ หรือกำรปรับรูปแบบของงำนบริกำร ฯลฯ 

เหล่ำนี้ล้วนเป็นภำพบวกที่แสดงให้เห็นว่ำองค์กรหรือผู ้บริหำรมี

ลกัษณะของ decisiveness จงึเป็นคุณ และเหนอืกว่ำคู่แข่ง ควำมเรว็

กว่ำเสมอในที่นี้จึงแสดงถึงควำมมีชีวิตชีวำของบุคลำกร 

ระบบงำน และองค์กรโดยรวม อย่ำงไรก็ดี ยังอยำกจะเติม 

ค�ำสอนของนักบริหำรผู้เคยผ่ำนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนว่ำ การ

ท�างานให้ส�าเร็จเสร็จสิ้นด้วยความว่องไวก็ดีอยู่ แต่ก็ควรอยู่ในวิถี

ท่ีดีเป็นระเบยีบ อย่าให้ต้องถงึกบัเข้าสูภ่าวะเคร่งเครยีดอนัเกดิจาก

การพยายามแข่งกับเวลา (Finish your work quickly, but in an 

orderly manner; don’t become nervous trying to compete with 

time itself) ซึ่งเป็นอีกแง่คิดหนึ่งที่แม้ในควำมจริงต้องแข่งกับเวลำก็

จริง แต่ถ้ำจะให้ดีก็ควรวำงแผนท�ำงำนด้วยควำมรวดเร็ว ไม่

เคร่งเครยีด ท�ำงำนด้วยใจ และกำยทีผ่่อนคลำย และไม่บบีรดั (Work 

quickly, not anxiously; mind and body relaxed and unbound) 

มิฉะนั้น จะกลำยเป็นแบบค�ำกล่ำวไทยที่ว่ำ “กินแกงร้อน” แทนที่จะ

ได้ “งานดี” อำจได้ “งานเสีย”

สิ้นเชิง (When  you change your way of thinking, what is around 

you will transform accordingly; nowhere in the world will you 

find absolute good or bad)  

11. เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ (Change and Develop-

ment) มักมีค�ำพูดท่ีว่ำ “คนเปล่ียน สถานการณ์เปลี่ยน” หรือ 

“สถานการณ์เปลี่ยน คนเปลี่ยน” ล้วนเป็นไปได้เสมอ เพรำะ “คน” 

เป็นสิ่งมีชีวิตที่สำมำรถคิดค�ำนึง และเปลี่ยนแปลงสิ่งน่ำจะมีคุณค่ำ

กว่ำ บำงครั้งด้วยแนวโน้ม (trend) ควำมนิยมของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อำจเปลี่ยนแปลง เรำก็จ�ำต้องปรับตัวตำม อำจด้วยกำร “หัดเปลี่ยน

ความคดิได้ในเวลาทีต้่องการ” อกีทัง้มีความยดืหยุน่ ปรบัตวัเข้ากบั

ภาวการณ์ใดๆ แม้ในควำมเป็นจริง เป็นเรื่องปกติที่มักมีกำรต่อต้ำน

ควำมเปลี่ยนแปลงเสมอ องค์กรหลำยแห่งประสบกับแรงต่อต้ำนใน

หลำกหลำยรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของตัวเรำเอง ก็ควร

ตระหนักถึงสัจธรรมแห่งกำรเปลี่ยนแปลงว่ำเป็นเรื่องที่หลีกไม่พ้น  

ดงัน้ัน ตวัเรำเองกค็วรยอมรบัควำมเป็นจรงิในเรือ่งนี ้จงึควรเผชญิหน้ำ

กับมัน ไม่พึงมีนิสัยดื้อดึง อวดดื้อถือดี มิฉะนั้นอำจปรับตัวเข้ำกับคน 

และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้น้อย

12. สญัชาตญาณแห่งการอยูร่อด (Good instinct to survive) 

โดยธรรมชำตแิล้ว สตัว์โลกท่ีสำมำรถปรบัตวัให้เข้ำกับทุกสถำนกำรณ์

จะสำมำรถอยูร่อด คนทีม่สีญัชำตญำณแห่งกำรอยูร่อดนัน้ จะต้องไม่

แข็งขืนฝืนโลก สัตว์ใหญ่ๆ ในโลกสูญพันธุ์ไปมำก เน่ืองจำกปรับตัว

ไม่ได้ จึงไม่อำจอยู่รอด องค์กร หรือผู้ปฏิบัติงำนก็ไม่ต่ำงกันนัก โลก

ธุรกิจปัจจุบันผ่ำนคลื่นควำมเปล่ียนแปลงมำแล้วหลำยระลอก นับ

ตั้งแต่ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเป็นต้นมำ จำกน้ันยังมีกำร

เปลี่ยนแปลงในอีกหลำยเรื่องตำมมำ และที่มีผลกระทบอย่ำงรุนแรง

คงไม่พ้นกำรก้ำวเข้ำมำมบีทบำทของยุคดจิติอล โลกทัง้โลกล้วนเชือ่ม

โยงต่อกนั เป็นโลกไร้พรมแดน อำชพีมำกมำยไม่น้อยทีส่ญูสลำยหำย

ไปจำกวงกำร ระบบงำนแบบเดมิๆ กห็ำยไปจำกกำรท�ำงำน บคุคลำกร 

ที่ถูกช็อคด้วยวิทยำกำรใหม่ๆ จึงต้องพัฒนำตัวเองอย่ำงรีบด่วนตำม

แรงสัญชำตญำณแห่งกำรอยู่รอด  

ดงันัน้ สญัชำตญำณนี ้เรำจงึควรมอียูต่ลอด ตรำบใดทีเ่รำยงั

อยู่ในแวดวงกำรท�ำงำน ย่อมหลีกไม่พ้นกำรปรับตัว  กำรมีสัญชำต-

ญำณนี้จึงเป็นสิ่งที่เรำพึงมี พึงสังเกต พัฒนำ เพื่อควำมอยู่รอด

13. เร็วกว่าเสมอ (Continuous higher speed) พื้นฐำนกำร

ประกอบธรุกจินัน้ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมอยู่รอดปลอดภยั มกี�ำไร 

และต่อเนือ่งยัง่ยนื ยิง่ในยคุนีย้ิง่มปัีจจยัของควำมเรว็เข้ำมำเก่ียวข้อง 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดนิทำง กำรท�ำงำน กำรเข้ำถงึข้อมลู กำรล่วงรูค้วำม

เป็นไปของข่ำวสำรในซีกโลกต่ำงๆ เสมือนหนึ่งว่ำโลกทั้งใบนี้ตื่นตัว

เป็นเวลำกลำงวันอย่ำงไรอย่ำงนั้น ในฐำนะของผู้บริหำรที่ต้องรับผิด

ชอบในงำนของตน นอกจำกจะต้องกระฉบักระเฉงในกำรท�ำงำน รูท้นั 

รู้รอบ แล้ว ยังต้องมีนิสัยรวดเร็ว เรียนรู้เร็ว คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว จึงจะ
ต่อฉบับหน้าอ่าน


