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ู ้ ำทีม
่ ง
ุ่ มน
่ ั แน่วแน่วำ
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ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ จัดงำนสัมมนำ TRIS Academy Outspoken ใน
หัวข้ อ ASSERTIVE LEADERSHIP, A Mechanical Boost to Energetically Elevate Business Performance and
Organizational Productivity หรื อภาวะผู้นาสู่การยกระดับผลประกอบการ ขึ ้นเมื่อ 12 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ โดยมี
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ และผู้บริหำรระดับสูงที่ประสบควำมสำเร็ จ ในกำรนำองค์กรชันน
้ ำ มำถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์
และแง่คดิ ที่สำคัญ ให้ กบั ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรเอกชน รัฐวิสำหกิจ และภำครัฐ
คุณประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงกำรคลัง กล่ำวสุนทรพจน์หลักถึงควำมท้ ำทำยของผู้นำยุคใหม่ ซึ่งต้ องฝ่ ำฟั นใน
สภำวะที่ปัจจัยแวดล้ อมต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำ โดยผู้นำที่ดีและประสบควำมสำเร็ จได้ จำเป็ นต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
สำคัญ ได้ แก่ ต้ องมีควำมทันสมัย เข้ ำใจในงำน ประสำนเพื่อแก้ แน่วแน่ในคุณธรรม ก้ ำวนำสู่สำกล สร้ ำงคนเพื่อเสริ มพลัง
สร้ ำงควำมหวังให้ สงั คม เลี่ยงค่ำนิยมในสิ่งที่ผิด และสำคัญที่สดุ คือต้ องมีควำมสุจริตอย่ำงยัง่ ยืน
คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมกำรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ผู้บริ หำรสูงสุดดีเด่น จำก SET Awards
ปี 2011 กล่ำวถึงกำรขับเคลื่อนองค์กรเพื่อควำมเป็ นเลิศอย่ำงยัง่ ยืนของผู้บริ หำรว่ำสิ่งที่ท้ำทำยต่อผู้บริ หำรระดับสูงหรื อผู้นำ
องค์กรในปั จจุบนั คือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วแบบที่ เป็ นกำรเปลี่ยนจำกเดิมอย่ำงสิ ้นเชิง ทังนี
้ ้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนในลำดับ
แรกคือ Mindset หรื อ Intuition คือควำมคิด ควำมเชื่อหรื อ จิตสำนึกของเรำทังหลำยนั
้
น่ เอง และโมเดลสำคัญหนึ่งที่จะตอบ
โจทย์กำรขับเคลื่อนผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลง ได้ แก่ แนวคิด กำรจัดให้ มี Delivery Unit หรื อหน่วยงำนกลำงที่ผสมผสำนบุคลำกร
จำกหลำยฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ องที่ จะมีหน้ ำที่หลักในกำรผลักดันกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงให้ เกิดผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ที่สำคัญขององค์กร ได้ อย่ำงรวดเร็วและยัง่ ยืนได้ นนั่ เอง
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นำยกสภำสถำบันวิทยสิริเมธี ผู้นำองค์กรดีเด่น จำก SOE Awards ปี 2014 กล่ำวว่ำผู้นำไม่ได้ มำ
โดยตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริ หำรสูงสุด หรื อ ผู้บริ หำรระดับสูงเป็ นเพียงกำรแสดงถึงกำรเป็ นผู้บริ หำรเท่ำนัน้ ผู้นำเป็ นมำกกว่ำ
ผู้บริหำร ผู้นำที่ดีไม่จำเป็ นต้ องกำรตำแหน่งแต่เรำสำมำรถรู้สกึ ได้ ถึง “กำรเป็ นผู้นำ” ของเขำ กำรเป็ นผู้นำที่ดีนนั ้ จะต้ องมุ่งมัน่
ในกำรปรับเปลี่ยนตนเองให้ มีสมรรถนะเชิงพฤติกรรมใน 6 เรื่ อง คือ มุ่งมัน่ สู่ควำมสำเร็ จ เข้ ำใจและช่วยเหลือบริ กำร โน้ มน้ ำว
และนำกำรเปลี่ยนแปลง ร่ วมมือประสำนกำรทำงำนเป็ นทีม คิดเชิงวิเครำะห์ และซื่อตรง โดยได้ เผยแนวคิดในกระบวนกำร
ตัดสินใจในฐำนะผู้นำที่ตนเองได้ ยดึ มัน่ มำตลอด 5 ประกำร ได้ แก่ หนึง่ ไม่ตดั สินใจ ถ้ ำข้ อมูลไม่ครบ สอง เมื่อข้ อมูลครบ ต้ อง
ไม่ลงั เลที่จะตัดสินใจ สำม กำรไม่ตดั สินใจ คือกำรตัดสินใจแบบหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่ข้อถัดไป คือ สี่ ผู้นำต้ องกล้ ำตัดสินใจ ยอมรับ
และรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจนัน้ และสุดท้ ำย คือ ไม่มีกำรตัด สินใจที่พอรับได้ มีแต่กำรตัดสินใจที่ดีและกำรตัดสินใจที่ไม่ดี
เท่ำนัน้

สำหรับในแนวทำงและวิธีกำรที่สร้ ำงควำมสำเร็ จอย่ำงยิ่งใหญ่ให้ กับองค์กร Mr. Robert J. Osterhoff อดีตผู้บริ หำรที่
รับผิดชอบ ในกำรนำพำซีรอกซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (Xerox Corporation) ก้ ำวสู่เส้ นทำงกำรพัฒนำองค์กร จนสำมำรถได้ รับรำงวัล
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) อันทรงเกียรติจำกประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริ กำ และช่วยผลักดันให้
ซีรอกซ์ผ่ำนพ้ นวิกฤตได้ ท่ำมกลำงควำมยำกลำบำกนัน้ ได้ แบ่งปั นประสบกำรณ์ในควำมพยำยำมของซีรอกซ์ว่ำ หลังจำกใช้
ระยะเวลำในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยในมำอย่ำงจริ งจัง ในปี 1989 ซีรอกซ์ก็ได้ รับรำงวัล MBNQA ซึ่งแสดงถึงคุณภำพ
ในกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยผลสำเร็จต่อองค์กรคือ กำรที่สำมำรถแย่งชิงส่วนแบ่งตลำดที่สญ
ู เสียไปก่อนหน้ ำนันกลั
้ บคืน
มำได้ เกือบหมด แม้ ในสภำวะที่กำรแข่งขันในตลำดที่ทวีควำมรุ นแรงขึ ้นจำกในอดีต ทังนี
้ ้ได้ มีกำรสรุ ปบทเรี ยนที่สำคัญ คือ
หนึ่ง กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตำม ต้ องเริ่ มจำกผู้นำ ที่ต้องแสดงควำมมุ่งมั่นและควำมพยำยำมในกำรเปลี่ยนแปลง สอง
เป้ำหมำยของกำรเปลี่ยนแปลงจะต้ องชัดเจนและสื่อสำรรับรู้ ทวั่ ทังองค์
้ กร สำม ทุกคนต้ องมีส่วนร่วมไม่ว่ำจะอยู่ตรงไหนของ
องค์กร ธรรมชำติของคนคือกำรต่อต้ ำนกำรเปลี่ยนแปลง แต่กำรที่จะสำเร็ จได้ ทุกคนต้ องลงเรื อลำเดียวกัน สี่ กำรประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) เป็ นเครื่ องมือสำคัญต่อกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กร ทำให้ เรำรู้ตวั เองตลอดเวลำ ห้ ำ กำรไม่หยุดนิ่ง
อยู่กับที่ ต่อยอดปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง และสุดท้ ำยทุกคนในองค์กรจะต้ องมีควำมมุ่งมัน่ ด้ วยควำมอดทนเพื่อควำมสำเร็ จ
และมีวินยั
“ด้วยประสบการณ์ ของทริ ส ในฐานะบริ ษัทที ่ปรึ กษา และจากการที ่ได้รับเกี ยรติ ให้มีส่วนร่ วมในการพิ จารณารางวัลผู้บริ หาร
สู ง สุด ยอดเยี ่ ยมของรัฐ วิ ส าหกิ จ คื อ SOE

Awards

ให้กับ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)

กระทรวงการคลัง และรางวัลผูบ้ ริ หารสูงสุดยอดเยี ย่ มขององค์กรภาคเอกชนในกลุ่มของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
หรื อ SET Awards ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื ่อง เราได้เห็นมาโดยตลอดมาว่าการเป็ นผู้บริ หาร
สูงสุดที ส่ ร้างความสาเร็ จที โ่ ดดเด่นให้กบั องค์กรได้นนั้ มิ ใช่เพียงอาศัยความสามารถด้านกลยุทธ์ ทางธุรกิ จเท่านัน้ แต่จะต้องมี
ความมุ่งมัน่ แน่วแน่ในการเป็ นผู้นาที ่ยอดเยี ่ยมหรื อ Assertive Leadership ที ่เหมาะสมกับบทบาทและบริ บทขององค์กรด้วย
Peter Drucker กูรูด้านบริ หารจัดการ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Management is doing things right, leadership is doing the
right things.” ซึ่ งสะท้อนได้ดีว่า การดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงขององค์ กร ยังมิ ได้หมายความว่าจะได้รับการยอมรับถึง
ความเป็ นผู้นา จนกว่าที ่จะได้แสดงถึง การทางานและการตัดสิ นใจในสิ่ งที ่ถูกต้อง สร้ างความสาเร็ จให้กบั องค์ กร จนเป็ นที ่
ยอมรับและกล่าวถึงอยู่เสมอได้” ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมกำรผู้จดั กำร ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ (TRIS) ผู้จดั งำนสัมมนำ
ครัง้ นี ้ กล่ำว
ภำพกิจกรรมดังกล่ำวติดตำมได้ ที่ http://www.tris.co.th/news-insights/events-of-services/224-161115.html

