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บทน�ำ 3

harVarD BUSineSS reVieW gUiDeS - hBr gUiDeS

hBr gUiDe TO
สุดยอดองค์ควำมรู้ จำกสุดยอดกูรู

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ

  หนังสือชุด “สุดยอดองค์ควำมรู้ จำกสุดยอดกูรูด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรทำงธุรกิจ จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด” ค�าแนะน�าที่จะท�าให้คุณ

ประสบความส�าเร็จในอาชีพ จากแหล่งความรู้ที่วงการธุรกิจให้ความเชื่อถือ

ที่สุด เต็มเปีย่มด้วยค�าตอบส�าหรับทุกประเด็นส�าคัญจากผู ้เชี่ยวชาญ

ชั้นน�าจากฮาร์วาร์ด พร้อมกับเป็น MENTOR ส่วนตัว ส�าหรับทั้งผู้จัดการ

ผู ้บริหาร เจ้าของกิจการ และเจ้าของธุรกิจ START-UP หนังสือชุด

“สุดยอดองค์ควำมรู้ จำกสุดยอดกูรูด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ 

จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด” คือค�าตอบที่ชาญฉลาดส�าหรับความท้าทาย

เร่งด่วนในโลกธุรกิจปัจจุบัน

 hBr guide to Better Business Writing

 hBr guide to Finance Basics for Managers

 hBr guide to getting the Mentoring you need

 hBr guide to getting the right Job

 hBr guide to getting the right Work Done

 hBr guide to giving effective Feedback

 hBr guide to Making every Meeting Matter

 hBr guide to Managing Stress

 hBr guide to Managing Up and across

 hBr guide to Persuasive Presentations

 hBr guide to Project Management
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สำรบัญ 4

บทน�ำ 11

สารบัญ

cha P T e r 1 29  
ควำมเป็นผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ : ทักษะที่จ�ำเป็น

ทักษะ 6 ด้านที่ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญและน�าไปใช้

cha P T e r 2 47  
มุ่งเน้นที่กลยุทธ์ควบคู่กับกำรรักษำสมดุลระหว่ำง

ควำมคล่องตัวกับควำมคงเส้นคงวำ

ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน แต่เปิดรับความเปลี่ยนแปลง 

cha P T e r 3 53  
พิสูจน์ ให้เห็นว่ำคุณพร้อมก้ำวสู่ขั้นต่อไป 

ด้วยกำรแสดงให้เห็นทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ

อย่าท�าเพียงแค่พัฒนาทักษะ แต่ต้องแสดงออกมาให้คนอื่นเห็น 

ส่วนที่ 1

จุดเริ่มต้น : ท�ำงำนประจ�ำวันอย่ำงมีกลยุทธ์
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ส่วนที่ 2

ท�ำควำมเข้ำใจกลยุทธ์ ในองค์กรของคุณ

ส่วนที่ 3

กำรสร้ำงมุมมองในภำพรวม 
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บทน ํา

 ผู ้บังคับบัญชาของคุณหมายความว่าอย่างไรเมื่อคุณได้รับ

ค�าสั่งให้ “คิดและปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์” การท�าตามค�าสั่งให้ได้จะมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับคนที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าและ

ความส�าเร็จในอาชีพการงาน แต่ค�าสั่งจากผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ก็

มักจะไม่ได้มาพร้อมกับค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรมให้ปฏิบัติตามได้จริง 

 โดยทั่วไป การคิดและปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์หมายถึง  การ

พิจารณาทุกด้านของงานที่ท�าเป็นประจ�าทุกวันจากมุมมองที่กว้าง 

ตั้งแต่การตัดสินใจไปจนถึงการก�าหนดสิ่งที่ทีมงานของคุณให้ความ

ส�าคัญ  และการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลงาน  ก่อนอื่น 

คุณต้องท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ส�าคัญขององค์กร

เสียก่อน แล้วค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้อยู ่เสมอเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่

ตัดสินใจได้ล�าบาก หรือเมื่อมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกันเอง คุณต้อง

บริหารทีมให้ท�างานโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้อง

การขององค์กร และท�าให้องค์กรบรรลุผลส�าเร็จของกลยุทธ์ได้มาก

ที่สุด นอกจากนี้ คุณต้องมีความคล่องตัวอยู่เสมอ โดยสามารถ

ระบุความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ

ขององค์กร และปรับเปลี่ยนทิศทางให้เหมาะสมเมื่อวัตถุประสงค์

ขององค์กรเปลี่ยนไป 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
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 การให้ความส�าคัญกับการตอบสนองความต้องการขององค์กร

โดยรวมมากกว่าการตอบสนองความต้องการในระยะสั้น และการ

รู้ว่าควรจะจัดล�าดับความส�าคัญใหม่เมื่อใดอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่

หนังสือเล่มนี้จะเสนอค�าแนะน�า และวิธีการที่จะช่วยให้คุณน�าการ

คิดเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานประจ�าวัน เพื่อให้คุณ

รักษาสมดุลของทั้งสองด้านได้ด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักคิด

เชิงกลยุทธ์และนักปฏิบัติ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในอาชีพของ

ตนเองได้ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้อย่างแท้จริง

 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ :

  ปฏิบัติงานประจ�าวันอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น 

  ตั้งค�าถามที่จะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ

  กลยุทธ์ขององค์กร

  แสดงความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะเด่นชัด

  ในสายตาผู้บังคับบัญชาและได้รับการยอมรับ

  ท�าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิม

  รู ้ว่าเมื่อใดที่จะปรับมุมมองให้กว้างขึ้นหรือแคบลง

  เล็งเห็นแบบแผนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง

  ภายในและภายนอกองค์กร
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  ก�าหนดสิ่งที่ทีมงานของคุณต้องให้ความส�าคัญ  โดย

  พิจารณาจากเป้าหมาย ทรัพยากร และช่วงเวลา

  รับมือกับวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกันเอง และจัดการกับ

  ทางเลือกที่ต้องได้อย่างเสียอย่าง (trade-offs) 

  ตัดโครงการที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

  ออกไป

  สื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรให้พนักงานเข้าใจ

  ปรับทีมงานให้เหมาะสมกับการด�าเนินกลยุทธ์ที่ก�าหนด

  รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า เช่น การมีเป้าหมาย

  เชิงกลยุทธ์ที่ขาดความชัดเจน หรือกลยุทธ์ที่คุณไม่เห็น

  ด้วย

ตวั
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า่ง



 เมื่อคุณนั่งลงเพื่อหารือกับผู ้บังคับบัญชาเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงาน คุณบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ท�าในช่วง 2-3 ปีที่

ผ่านมา โดยเน้นที่ความส�าเร็จและผลงานของคุณ และแจกแจง

รายละเอียดว่าคุณท�างานร่วมกับทีมอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล พร้อม

กับแสดงข้อมูลให้เห็นว่าตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นผู้บริหาร สมาชิก

ในทีมสามารถท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสม�่าเสมอ และ

เสริมด้วยว่าคุณได้เข้าไปรับผิดชอบงานเพิ่มเติมเพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในหลาย ๆ  กรณี จาก

นั้นคุณจึงบอกผู้บังคับบัญชาว่าคุณต้องการจะได้รับการเลื่อนขั้น

ที่สูงขึ้น

ท ํ าไมทุกคนจึงต้องคิด
และปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์

ดดัแปลงจากบทความ Pocket Mentor: Thinking Strategically 

(product #13281), Harvard Business Press, 2010
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 ผู้บังคับบัญชาของคุณนิ่งคิดสักครู่แล้วตอบว่า “คุณท�างานได้ดี 

และคุณเป็นสมาชิกคนส�าคัญในองค์กรของเรา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีม

งานของคุณได้ประโยชน์จากการที่มีคุณเป็นผู้บริหารทีม แต่คุณยังไม่

พร้อมเท่าไรนักส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่ง ซึ่งคุณต้องเรียนรู้วิธีการคิด

และการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ์ให้ได้เสียก่อน เราจึงจะพิจารณาเลื่อน

ต�าแหน่งให้คุณได้”  

 แน่นอนว่านี่เป็นความคิดเห็นที่ส�าคัญยิ่งจากผู ้บังคับบัญชา 

และคุณยังไม่แน่ใจว่าการท�างานในเชิงกลยุทธ์นั้นหมายความว่าอย่างไร

กันแน่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก�าลังถูกขอให้มองสิ่งต่าง ๆ  จากมุมมองที่

กว้างขึ้น และท�าการตัดสินใจจากมุมมองดังกล่าว แต่ความคิดเห็นนี้

ก็ไม่ได้มาพร้อมกับค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรมและน�าไปปฏิบัติตามได้ 

แล้วค�าว่า การคิดในเชิงกลยุทธ์นั้นหมายความว่าอย่างไร และคุณจะ

ท�าอย่างไรเพื่อพัฒนาความสามารถนี้ 

 หนังสือเล่มนี้ได้ก�าหนดค�านิยามของการคิดในเชิงกลยุทธ์ ควบคู่

กับแนวทางที่คุณต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน การตัดสินใจ และการบริหารบุคลากร

การคิดในเชิงกลยุทธ์คืออะไร

 ในฐานะผู้บริหาร คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 

ปัญหาที่ยุ ่งยาก และการตัดสินใจที่มีความท้าทายอยู่เสมอ งานของ

คุณคือการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งหาก

ข้อมูลที่มีอยู่ในโลกนี้สมบูรณ์แบบ คุณย่อมสามารถจะเข้าถึงข้อมูลทุก

อย่างที่ต้องการเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้และท�าการตัดสินใจ

ได้อย่างเหมาะสม แต่ในโลกความเป็นจริง คุณอาจมีข้อมูลที่จ�ากัด 

และการท�างานในส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กรก็อาจท�าให้คุณมองไม่เห็น
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ครบทุกปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

คุณได้

 การคิดในเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้คุณเอาชนะข้อจ�ากัดที่กล่าวมา 

การคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์โอกาสและปัญหาจากมุมมองที่

กว้างขึ้น และท�าความเข้าใจว่าการกระท�าของคุณอาจส่งผลกระทบ

อย่างไรต่ออนาคตขององค์กร ทีมงานของคุณ หรือผลตอบแทนที่คุณ

จะได้รับ ในการคิดเชิงกลยุทธ์ คุณจะมองข้ามงานประจ�าวันและหัน

ไปพิจารณาสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร จากนั้นจึง

ตั้งค�าถามและหาข้อหักล้างสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับการด�าเนินงานใน

องค์กรของคุณ และการด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  คุณจะ

รวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนและอาจคลุมเครือมาท�าการตีความ แล้วน�า

ผลที่ได้มาใช้ท�าการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเลือกท�าสิ่งที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ในการท�างานแต่ละวัน คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณและ

ทีมงานจะใช้เวลากับเรื่องใด และคุณเข้าใจสิ่งที่ได้มาและเสียไป (trade-

offs) จากการตัดสินใจดังกล่าว

 การคิดในลักษณะนี้ช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่า ทุกทางเลือกและทุก

การกระท�าของคุณก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความหมาย เมื่อคุณและคน

อื่น ๆ  ในองค์กรคิดเชิงกลยุทธ์ จะท�าให้เกิดประโยชน์ที่ส�าคัญดังนี้ 

  คุณก�าหนดทิศทางของทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

  องค์กร และท�างานประจ�าวันที่เป็นไปตามทิศทางดังกล่าว 

  คุณท�าการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลระยะยาวได้อย่างชาญ

  ฉลาด โดยเป็นการตัดสินใจที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการ

  ตัดสินใจของคนอื่นในองค์กร

  คุณท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการ

  ตัดสินใจของคุณ
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  คุณท�าให้สมาชิกในทีมมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และท�า

  ให้เกิดผลส�าเร็จทางธุรกิจขั้นสูงสุด

  คุณสามารถเน้นความสนใจไปกับการท�างานประจ�าวันตาม

  ล�าดับความส�าคัญและมีส่วนช่วยองค์กรได้มากที่สุด

 ประโยชน์ทุกข้อที่กล่าวมา ยังส่งผลดีต่อทั้งหน้าที่การงานและ

ตัวคุณเอง เช่น การได้รับความเคารพนับถือและการชื่นชมจากผู้บังคับ

บัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ รวมทั้งอาจส่งผลดี

ต่อการเลื่อนต�าแหน่งที่คุณต้องการอีกด้วย 

ใครบ้างที่ต ้องคิดในเชิงกลยุทธ์

 อย่างน้อยที่สุด ทุกคนควรมีทักษะการคิดในเชิงกลยุทธ์ในแบบ

ที่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่างานที่ท�าอยู่นั้นมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุ-

ประสงค์และผลการด�าเนินงานอย่างที่ต้องการ แต่ในฐานะผู้บริหาร 

คุณต้องมีมุมมองที่กว้างกว่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดสรรเวลาและ

ทรัพยากรของทีมที่บริหารสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญที่สุด และ

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อองค์กรได้มากที่สุด

 การคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้บริหาร

ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะก้าวขึ้นสู ่ระดับผู ้น�าขององค์กร 

ถึงแม้ว่าผู้บริหารอาวุโสจะเป็นคนก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร แต่คุณก็

ไม่มีทางที่จะขึ้นไปอยู ่ในจุดนั้นได้หากไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่า

สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น การเรียนรู้วิธีที่น�า

เอาความต้องการและทิศทางขององค์กรมาพิจารณาในการจัดล�าดับ

ความส�าคัญของวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการจะบรรลุ และการตัดสินใจ
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เหตุใดการคิดและปฏิบัติอย่างมี
กลยุทธ์จึงเป็นเรื่องยาก

 หนึ่งในเหตุผลที่ท�าให้ผู ้บริหารท�างานเชิงกลยุทธ์ไม่ได้ก็คือ 

พวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่มีเวลา และแน่นอนว่าเมื่อคุณต้องรับมือกับ

งานที่เร่งด่วนและก�าหนดวันเสร็จงานที่กระชั้นชิด การหาเวลาที่จะ

พิจารณาการกระท�าและการตัดสินใจของตนเองอย่างรอบคอบ พร้อม

ทั้งค�านึงถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วยนั้น อาจเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก 

การท�างานเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การจัดสรรเวลา 1- 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เพื่อพิจารณาสิ่งต่าง ๆ  จากภาพรวม แต่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการให้การ

คิดเชิงกลยุทธ์มีบทบาทในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�า ตั้งแต่การจัดล�าดับความ

ส�าคัญของทีมงาน ไปจนถึงการวางแผนการท�างานประจ�าวัน และการ

คาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในแต่ละวัน 

 อีกสิ่งหนึ่งที่ต ้องมีก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ ่งหมายและ

กลยุทธ์ที่เป็นรากฐานขององค์กร แต่งานวิจัยโดยผู้เขียนและที่ปรึกษา

ชื่อ วิลเลียม ชีมาน (William Schiemann) เผยให้เห็นว่า จากองค์กร

เลือกในสถานการณ์ที่จะต้องได้อย่างเสียอย่าง จะช่วยให้คุณก้าวจาก

การเป็นผู้บริหารไปสู่การเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแท้จริง

 ทีมงานของคุณควรเรียนรู้วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน ซึ่ง

การตั้งค�าถามที่เหมาะสมและการวางแผนการท�างานอย่างรอบคอบ

จะช่วยให้พวกเขาท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และสร้างผล

งานได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ทีมงานได้พัฒนาทักษะความสามารถที่

จ�าเป็นเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะก้าวสู่ต�าแหน่งผู้บริหารและผู้น�าในระดับ

ที่สูงขึ้น
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ทั้งหมดที่คณะผู้วิจัยท�าการส�ารวจความคิดเห็น มีเพียง 14% ที่ระบุ

ว่าพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์และ

ทิศทางขององค์กร และ 24% เท่านั้นที่รู ้สึกว่ากลยุทธ์องค์กรมีความ

เชื่อมโยงกับงานที่พวกเขารับผิดชอบและความสามารถของพวกเขา1 

ซึ่งสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และงานที่

พนักงานท�าจริงในแต่ละวันนั้นแทบไม่มีความเชื่อมโยงกัน

 การที่จะคิดและปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ให้ได้อยู ่เสมอนั้นต้อง

อาศัยความพยายามและตั้งใจ โดยคุณจะต้องคอยตั้งค�าถามและเรียนรู้

เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร คุณต้องประเมิน

ข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและ

การกระท�าของคุณ โดยคุณอาจต้องยอมลดละเลิกบางโครงการที่ทีม

งานท�ามาเป็นเวลาหลายปี เพื่อหันไปท�าโครงการใหม่ ๆ  ที่อาจสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้มากกว่า และในบางกรณี คุณอาจต้องยอม

ปฏิเสธโอกาสใหม่ที่เข้ามา แม้ว่าโอกาสนั้นจะดูน่าตื่นเต้น ด้วยเหตุผล

ที่ว่าโอกาสดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณให้ความส�าคัญ คุณอาจ

ลังเลที่จะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากล�าบากเช่นนี้ โดยเฉพาะใน

สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน แน่นอนว่าคุณจะต้องประเมินความ

เสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของคุณ

 แต่คุณสามารถจัดการกับความท้าทายดังกล่าวได้ด ้วยการ

เรียนรู ้คุณลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่แสดงให้เห็น

ถึงลักษณะนิสัย พฤติกรรม และทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดย

คุณลักษณะบางอย่างอาจมีความขัดแย้งกันเองก็ได้ เช่น 

  ควำมสงสัยใคร่รู้ (Curiosity) คุณมีความสนใจในสิ่งที่เกิด

  ขึ้นภายในหน่วยงาน องค์กร อุตสาหกรรม และสภาพ

  แวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
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  ควำมสม�่ำเสมอ (Consistency) คุณพยายามที่จะบรรลุ

  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างไม่ลดละ 

  ควำมคล่องตัว (Agility)  คุณสามารถปรับวิธีการ และ

  เปลี่ยนความคิดได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่บ่งบอกว่าต้องท�าเช่น

  นั้น 

  กำรมุ่งควำมสนใจไปที่อนำคต (Future focus)  คุณ

  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแวดล้อมของการท�างาน

  ในทีมและการด�าเนินธุรกิจขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่

  กี่เดือนและไม่กี่ปีข้างหน้าอยู่เสมอ และคอยมองหาโอกาส

  ที่อาจเป็นประโยชน์ หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

  กำรมุ่งควำมสนใจไปที่สภำพแวดล้อมภำยนอก (Out-

  ward focus) คุณสามารถระบุแนวโน้มและแบบแผนที่เกิด

  ขึ้นในอุตสาหกรรม  และเข้าใจผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ 

  นอกจากนี้ คุณยังเต็มใจที่จะขอความคิดเห็นจากคนนอก

  องค์กรเพื่อช่วยในการปรับปรุงธุรกิจของคุณ  

  กำรเปิดรบั (Openness) คุณยินดีที่จะรับฟังความคิดใหม่ ๆ  

  จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้

  มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ 

  และหุ้นส่วนธุรกิจ 

  กำรมีควำมหลำกหลำย (Breadth) คุณแสวงหาความรู ้

  และประสบการณ์ใหม่ ๆ  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

  เพื่อให้ได้เข้าใจในความเชื่อมโยงและแบบแผนของความรู้

  ด้านต่าง ๆ  ที่ดูอย่างผิวเผินแล้วอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  กำรตัง้ค�ำถำมอยูเ่สมอ (Questioning) คุณคอยถามตัวเอง

  ว่าสิ่งที่ท�าอยู่นั้นควรท�าต่อไปหรือไม่ เช่น ทีมงานของคุณ
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  ก�าลังให้ความสนใจกับสิ่งที่ควรให้ความสนใจอยู่หรือไม่ ? 

  มีอะไรที่คุณควรหยุดท�าหรือไม่ ? คุณควรเปลี่ยนแปลงวิธี

  การที่ใช้อยู่หรือไม่ ? และคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท�าอยู่

  นั้นช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

 การปรับใช้คุณลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้คุณ “ยกระดับ” มุมมอง

ในการคิดให้กว้างขึ้น เพื่อที่จะสามารถถามตัวเองได้เสมอว่า สิ่งที่คุณ

ท�าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างไร (หรือการกระท�าใด

ที่จะไม่สร้างมูลค่า) ซึ่งการเรียนรู้วิธีท�าสิ่งนี้เป็นประจ�า จะช่วยให้คุณ

สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และเตรียมคุณให้พร้อมที่จะ

เติบโตต่อไปในองค์กร 

 หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้อย่างไร 

 คุณจะได้แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

จากหนังสือเล่มนี้ และสามารถใช้ทักษะดังกล่าวเพื่อพัฒนาตนเองให้

เป็นผู้บริหารและผู้น�าที่มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่วนแรกของหนังสือ

จะแสดงให้คุณเห็นว่าผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ (strategic leader) มีลักษณะ

อย่างไร ซึ่งคุณจะต้องหาจุดที่สมดุลของคุณลักษณะดังกล่าวและเรียนรู้

ทักษะที่จ�าเป็น นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินที่ช่วยให้คุณระบุจุดแข็ง

ในการท�างานเชิงกลยุทธ์ของคุณ และจุดที่คุณต้องปรับปรุง แล้วปิด

ท้ายด้วยค�าแนะน�าถึงวิธีที่จะท�าให้แน่ใจได้ว่าคนอื่นในองค์กรจะเห็น

ทักษะความสามารถของคุณ

 เมื่อคุณเข้าใจในหลักการพื้นฐานทั้งหมดที่กล่าวมา คุณก็

สามารถก้าวสู่ขั้นต่อไป ด้วยการน�าทักษะเชิงกลยุทธ์ไปใช้กับการ

ท�างานประจ�าวันของคุณและของทีมงาน โดยองค์ประกอบส�าคัญที่

จะน�าการคิดไปสู ่การปฏิบัติในเชิงกลยุทธ์มีด้วยกัน  6 ประการดัง

ต่อไปนี้  
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  ท�ำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร ใน

  ฐานะผู้น�าที่มุ่งมั่นสร้างความส�าเร็จ คุณจะต้องเห็นภาพของ

  เป้าหมายที่องค์กรพยายามบรรลุอย่างชัดเจนเสียก่อน ซึ่ง

  เนื้อหาในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้จะอธิบายวิธีการตั้ง

  ค�าถามที่ควรถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร การประเมิน

  ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบขององค์กรที่มีต่อ

  โลก นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์

  ที่จะช่วยให้ค�านึงถึงมุมมองเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวตลอดเวลา

  มองทุกอย่ำงในภำพรวมเสมอ  ส่วนที่สามในหนังสือ

  เล่มนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องง่วนอยู ่กับการท�างานเร่งด่วน

  ในแต่ละวัน โดยแสดงให้เห็นว่าคุณต้องท�าอย่างไรเพื่อมุ่ง

  ความสนใจที่ผลในระยะยาว พร้อมกับค�านึงถึงกลยุทธ์และ

  พิจารณาสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรจาก

  มุมมองที่กว้างขึ้น คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดสรรเวลาเพื่อ

  การคิดพิจารณาในภาพรวม การมององค์กรจากมุมมอง

  ใหม่ ๆ  การพิจารณาว่าการท�างานแต่ละวันของคุณส่งผล

  อย่างไรต่ออนาคต และการสังเกตการณ์แนวโน้มทั้งภายใน

  และภายนอกองค์กรเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงและข้อมูล

  ใหม่ ๆ  

  ท�ำกำรตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงองค์กรเสมอ การตัดสินใจ

  แต่ละครั้งของคุณควรเชื่อมโยงกับผลก�าไรขององค์กร โดย

  ส่วนที่สี่ของหนังสือจะช่วยให้คุณคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

  เมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจและปัญหาที่ยุ่งยาก แทนที่

  จะท�าอะไรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียงอย่าง

  เดียว นอกจากนี้ ยังมีรายการตรวจสอบที่คุณสามารถน�า

  มาใช้ประกอบการตัดสินใจที่ท�าได้ยากล�าบากอีกด้วย และ
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  ถึงแม้ข้อมูลจะมีความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจ บทสุดท้าย

  ของส่วนนี้จะน�าเสนอวิธีการที่เป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นส�าหรับ

  การใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 

  กำรก�ำหนดล�ำดับสิ่ งที่ ให ้ควำมส�ำคัญเชิงกลยุทธ ์ 

  (Strategic priorities) และกำรจัดกำรกับทำงเลือกที่

  จ�ำเป็นต้องได้อย่ำงเสียอย่ำง (Trade-offs) แม้ว่าคุณ

  อาจมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

  ขององค์กร แต่คุณอาจไม่ได้รู ้อย่างชัดเจนว่าจะแปลง

  เป้าหมายดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของการท�างานประจ�าวัน

  ได้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาในส่วนที่ห้าจะเสนอเครื่องมือที่ช่วย

  ให้คุณสามารถก�าหนดได้ว่าอะไรที่มีความจ�าเป็น มีความ

  ส�าคัญ และเป็นที่ต้องการ คุณจะได้เรียนรู ้วิธีการจัดท�า

  แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และจัดการกับทาง

  เลือกที่ได้อย่างเสียอย่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน

  หรือโครงการ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตัดสินใจว่า

  จะไม่ท�าอะไร ซึ่งอาจเป็นโครงการที่ควรชะลอหรือยกเลิก

  ไป เพราะมีอย่างอื่นที่เร่งด่วนและคุณต้องให้ความสนใจ

  มากกว่า  

  บริหำรทีมงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยองค์กร คุณ

  ต้องแน่ใจว่าทีมก�าลังท�าสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการ

  ขององค์กร โดยในส่วนที่หกของหนังสือเล่มนี้จะน�าเสนอ

  ค�าถามและแบบทดสอบที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถ

  คิดเชิงกลยุทธ์ และพิจารณาว่าการกระท�าของพวกเขาจะ

  ส่งผลอย่างไรในอนาคต นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ

  สื่อสารกับทีมเกี่ยวกับกลยุทธ์ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยน

  แปลงกลยุทธ์
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  เริ่มเดินหน้ำน�ำกลยุทธ์ไปสู ่กำรปฏิบัติ หลายคนอาจ

  ไม่ได้ตระหนักว่ากลยุทธ์และการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กัน

  อย่างใกล้ชิด ซึ่งส่วนที่เจ็ดของหนังสือนี้ คุณจะได้เรียนรู ้

  วิธีการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ด้วย

  การเลือกคนท�างานให้เหมาะกับปัญหาที่จะต้องแก้ และ

  วิธีการตั้งค�าถามที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกลยุทธ์กับการ

  ปฏิบัติจริงได้ 

 ในส่วนสุดท้ายของหนังสือจะเน้นไปที่การท�าความเข้าใจและ

การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นเมื่อกลยุทธ์ไม่ชัดเจนหรือ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือเมื่อคุณคิดว่ากลยุทธ์องค์กรไม่เหมาะสม 

รวมทั้งเมื่อสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาสื่อสารกับคุณมีความขัดแย้งกันเอง ดังนั้น

หากคุณก�าลังเผชิญกับสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมา คุณก็

สามารถอ่านส่วนที่แปดได้ทันที 

 หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีการคิด และ

ปรับการท�างานของคุณและทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และจุด

มุ่งหมายขององค์กร ด้วยวิธีการคิดเช่นนี้ จะท�าให้คุณมีความเข้าใจที่

ดีขึ้นเกี่ยวกับองค์กร และอุตสาหกรรมที่องค์กรของคุณด�าเนินธุรกิจ

อยู่ อีกทั้งยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณก�าลังท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 ที่ส�าคัญที่สุด  การท�างานของคุณที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่

องค์กร จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณและคนอื่น ๆ เห็นว่าคุณพร้อมที่

จะรับบทบาทที่ส�าคัญและความรับผิดชอบที่มากขึ้น ซึ่งจะท�าให้การ

เลื่อนต�าแหน่งที่คุณต้องการเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น 
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ดดัแปลงจาก : Harvard Business Review, January - February 2013 

(product #R1301L)

	 นาธาน	 รอธส์ไชลด์	 (Nathan	 Rothschild)	 นายธนาคาร

และนักการเงินชื่อดังชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า	 ความมั่งคั่งจะเกิด

ขึ้นเมื่อกระสุนปืนใหญ่ตกลงกลางอ่าว	ไม่ใช่เมื่อมีการเล่นไวโอลิน

ในห้องจัดเลี้ยง	!	 รอธส์ไชลด์เข้าใจดีว่า	 ยิ่งสภาพแวดล้อมยาก

เกินการคาดเดาเท่าไร	 	 ก็ยิ่งมีโอกาสใหญ่ให้ไขว่คว้ามากขึ้น

เท่านั้น	 โดยเฉพาะถ้าคุณมีทักษะความเป็นผู้น�าที่จ�าเป็นต่อการ

ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น	 การวิจัยที่ผ ่านมาของ	 Wharton	

School	 และบริษัทที่ปรึกษาของผู้เขียน	 ซึ่งเป็นการศึกษากลุ่ม

ผู ้บริหารระดับสูงกว่า	 20,000	 คน	 ท�าให้สามารถระบุทักษะ

ความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์ : 
ทักษะที่จํ าเป็น

ทักษะ 6 ด้านที่ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญและน�าไปใช้

1
CHAP T E R
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ความสามารถ	 6	 ประการ	 ที่เมื่อได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและน�า

ไปประยุกต์ใช้แล้ว	 จะท�าให้ผู ้น�าสามารถคิดเชิงกลยุทธ์และผ่านพ้น

สถานการณ์ที่ไร้ซึ่งความแน่นอนไปได้ด้วยดี	 ได้แก่	 (1)	 ความสามารถ

ในการคาดการณ์ล่วงหน้า	 (2)	 การแสดงข้อคิดเห็น	 (3)	 การตีความหมาย	

(4)	 การตัดสินใจ	 (5)	 การปรับตัวให้เหมาะสม	และ	(6)	 การเรียนรู้	 ซึ่ง

บทความเกี่ยวกับความเป็นผู้น�าให้ความสนใจในทักษะดังกล่าวก็จริง	

แต่บทความส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงทักษะแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	

และไม่ได้อยู่ในบริบทที่สถานการณ์มีทั้งความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

สูง	 ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่สร้างความส�าเร็จหรือล้มเหลวให้แก่องค์กรหรือ

หน้าที่การงานได้	 บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทั้ง	

6	 ประการ	 ทั้งนี้	 ผู้ที่สามารถเรียนรู้และน�าทักษะทั้งหมดมาประยุกต์

ใช้พร้อมกันถือเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมปรับตัว	 (adaptive	strategic	

leader)	 เป็นผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่แต่มีความยืดหยุ่น	 โดยพร้อมที่จะเผชิญ

หน้ากับอุปสรรคอย่างไม่ลดละ	 และสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีกลยุทธ์ได้ในเวลาเดียวกัน

	 การตอบค�าถามที่ว่า	 คุณมีเครือข่ายความสัมพันธ์ในลักษณะ

ที่จะท�าให้เล็งเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งหรือไม่	?	 คุณสามารถแสดงข้อคิด

เห็นที่ขัดแย้งกับสมมติฐานของตนเองและผู ้อื่นได้โดยไม่ล�าบากใจ

หรือไม่	?	คุณท�าให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายยอมรับวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ได้หรือไม่	?	 จะช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทักษะแต่ละด้านของ

ตนเองอยู ่ในระดับใด	 โดยแบบทดสอบประเมินตนเองในช่วงท้าย

ของบทนี้	 (และแบบทดสอบอย่างละเอียดบนเว็บไซต์)	 จะท�าให้คุณ

สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง	 รวมทั้งระบุสิ่งที่ยัง

ขาดหายไป	 และน�าทักษะความเป็นผู้น�าทั้งหมดที่มีมาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสม
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	 โดยรายละเอียดของทักษะแต่ละด้านนั้นมีดังต่อไปนี้

 คาดการณ์ล่วงหน้า : Anticipate 

	 องค์กรและผู้น�าส่วนใหญ่มักไม่เห็นภัยคุกคามและโอกาสที่ไม่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ	 อย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงของ	 Coors	 ที่

เห็นแนวโน้มความนิยมในเบียร์ที่มีคาร์โบไฮเดรตต�่าล่าช้าเกินไป	 หรือ

ผู ้บริหารบริษัท	 Lego	 ที่ก้าวไม่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่ยุค

ดิจิทัลของสินค้าของเล่นและเครื่องเล่นเกมส์	 ซึ่งตรงข้ามกับผู้น�าเชิง

กลยุทธ์ที่จะจับตามองสัญญาณที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงในสภาพ

แวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ	 และพัฒนาความสามารถในการคาดการณ์

เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ

	 ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาให้	 CEO	 คนหนึ่งชื่อว่า	 ไมค์	 ซึ่งมีชื่อเสียง

ในฐานะพ่อมดแห่งการพลิกฟื้นธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก	 เขาเป็นคนที่

รับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤติได้อย่างดีเยี่ยม	 หลังจากที่แก้วิกฤติ

ครั้งหนึ่งได้ส�าเร็จ	 บริษัทของไมค์ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว	 โดยมีแรงสนับ-

สนุนส่วนหนึ่งจากการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น	 แต่หลังจากผ่านจุดสูงสุด

ของวัฏจักรธุรกิจ	 ความต้องการของตลาดกลับลดลงกระทันหันจนไมค์

ตั้งตัวไม่ถูก	 และเมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง	 การเสนอสิ่งเดิมย่อมไม่ได้

ผลอีกต่อไป	 ไมค์จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์จ�าลองในรูปแบบต่าง	ๆ 	

และเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหลากหลายแหล่ง	 เพื่อให้คาดการณ์

ได้ว่าอุตสาหกรรมที่ด�าเนินธุรกิจอยู่จะเดินหน้าไปในทิศทางใด	

	 ผู้เขียนแสดงให้ไมค์และทีมงานเห็นสิ่งที่ต้องท�าเพื่อให้มองเห็น

สัญญาณจากภายในและภายนอกองค์กรที่ไม่ชัดเจน	 แล้วสานความ

สัมพันธ์กับบุคคลหลากหลายกลุ่มเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้น	 อย่าง
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เช่น	ลูกค้า	คู่แข่ง	หรือหุ้นส่วนธุรกิจ	หลังจากที่ไมค์และทีมงานตระหนัก

ถึงโอกาสที่อยู่นอกธุรกิจหลักของบริษัท	 สิ่งที่พวกเขาท�าคือการขยาย

สายผลิตภัณฑ์	 และซื้อกิจการของบริษัทที่ท�าธุรกิจในตลาดที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงกว่าและได้รับผลกระทบจากวัฏจักร

ธุรกิจน้อยกว่า	

	 คุณสามารถจะพัฒนาความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า

ได้โดย	:

 	 พูดคุยกับลูกค้า	 ซัพพลายเออร์	 และหุ้นส่วนธุรกิจ	 เพื่อให้

	 	 เข้าใจปัญหาและอุปสรรคของพวกเขา้

 	 ท�าการวิจัยตลาดและจ�าลองสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อให้

	 	 เข้าใจมุมมองของคู่แข่ง	 ประเมินการตอบสนองที่เป็นไปได้

	 	 ของคู่แข่งต่อโครงการหรือสินค้าใหม่	และคาดการณ์เกี่ยวกับ

	 	 สินค้าและบริการใหม่ที่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง

	 	 ใหญ่

 	 ท�าการวางแผนด้วยสถานการณ์	 (scenario	 planning)	 เพื่อ

	 	 ให้เห็นภาพของอนาคตที่เป็นไปได้	 และเตรียมพร้อมรับมือ

	 	 กับสิ่งที่ไม่คาดคิด

 	 พิจารณาคู่แข่งที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	 และวิเคราะห์ว่าการ

	 	 กระท�าใดของคู่แข่งที่อาจท�าให้คุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์

	 	 ที่ยากล�าบาก

 	 ระบุลูกค้าที่คุณเพิ่งเสียไป	และพยายามหาสาเหตุ

 	 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและงานที่จัดขึ้นโดยอุตสาหกรรม

	 	 หรือหน่วยงานอื่น
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