
ด้ ว ย ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ ที่ มี
ประสบการณ์จากเวทีระดับโลก นำามาสู่
รางวัลยิ่งใหญ่ท่ีได้รับอีกครั้งกับ Woman 
Leadership Award จากเวที Thailand’s 
Woman Leader Award 2018 จัดโดย CMO 
Asia เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2561 รางวัลแห่ง
ความภูมิใจนี้ นับว่าการันตีได้ถึงฝีไม้ลายมือที่
ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน 

จากที่นิตยสาร MBA ได้สัมภาษณ์ถึง
แนวคิดการทำางานของผู้บริหารหญิง ซึ่งดำาเนิน
ธุรกิจด้าน Training, Coaching and Consulting 
ที่ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องมากระท่ัง

เรื่อง : ชนิตา งามเหมือน
ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม 

เปิดแนวคิดผู้บริหารหญิงท่ีประสบ
ความสำาเร็จ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคอม 
แอนด์อิมเมจ อินเตอร์ เนชั่นแนล 
จำากัด  โค้ชหญิงแถวหน้าของไทย 
หนึ่งเดียวในขณะนี้ที่ได้รับเลือกจาก 
ดร. มาแชล โกลด์สมิท (นักพัฒนาภาวะ
ผู้นำ  และโค้ชของผู้บริหารอันดับหน่ึง
ของโลก) ให้เป็น 1 ใน 100 โค้ช และ
ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการประชุม 
(MG 100 - Marshall Goldsmith 
100 Coaches) ที่ธนาคารโลก กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี.  เพื่อนำ ความรู้มาแบ่ง
ปันในการพัฒนาสังคมต่อไป

“มือหนึ่ง” 
การโค้ชในเมืองไทย 
(Coaching in Thailand)
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ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12 นี้คือ การมีคีย์ Success 
ของการเป็นผู้นำาทางธุรกิจ ท่ีจะเป็นกุญแจ
สำาคัญของการไปสู่ผู้นำาในอุตสาหกรรม
โดยมี 2 ข้อหลัก 

ประการแรก คือ ต้องมี Agility ซึ่ง
หมายถึงความปราดเปรียว และคล่องแคล่ว
ในการเปลี่ยนแปลง เพราะความล่าช้าจะ
ทำาให้เราหายไปจากธุรกิจได้ทันทีประการ
ที่สอง คือ ความสามารถของผู้นำาในการ
บริหารจัดการความเปล่ียนแปลงขององค์กร 
ถึงแม้องค์กรส่วนใหญ่ ผู้นำาตระหนักและ
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง แต่น่ันไม่เพียงพอ 
ยังต้องสามารถนำาให้คนและทีมงานใน
องค์กรพร้อมและเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
ได้ด้วย 

ดร.อัจฉรา ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า 
บริษัทที่อยู่รอดเพราะการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา มีให้เห็นในหลาย
อุตสาหกรรม ดังจะเห็นจากการขยาย
หรือปรับสินค้าและบริการให้ ต่างไป 
(Diversify) เพ่ือทดแทนสินค้าหลักท่ีล้าสมัย
จนกลายเป็นทางอยู่รอด และประการท่ี
สำาคัญ คือ ผู้นำาต้องไม่ติด “กับดัก” ใน
ความสำาเร็จเก่าที่ไปต่อไม่ได้ 

ปัญหาที่องค์กรธุรกิจในไทยยังเผชิญ
คือ ถึงแม้จะเห็นความสำาคัญของการ
บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงให้ได้ทันเวลา 
แต่ยังคงใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำาใน
โมเดลเดิมอยู่เป็นจำานวนมาก คือการ
พัฒนาผู้นำาให้เป็นฮีโร่ ฉายเดี่ยว และ
ควบคุมทุกอย่างในองค์กร 

การนำารูปแบบน้ีมาใช้นั้น ถือว่าไม่
สอดคล้องกับยุคสมัยนี้อีกต่อไป เพราะ
สิ่งสำาคัญในปัจจุบันคือ ผู้นำาต้องสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมให้ได้ การผลักดันให้

องค์กรเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วนั้น 
คุณสมบัติที่ผู้นำาองค์กรต้องมีคือ

 การเป็นคนหูตากว้าง และประเมิน
สถานการณ์เก่ง มีความรอบรู้ในระดับ 
Global ต้องกล้าคิดใหญ่ กล้าเสี่ยง เรียนรู้
จากข้อผิดพลาดได้เร็ว (Fail Fast and Fail 
Smart) แต่ในขณะที่คิดใหญ่ ต้องมีโฟกัส
ว่าจะเลือกทำาอะไรที่มีคุณค่ากับลูกค้า
และธุรกิจ 

 ต้องมีความสามารถในการร่วมมือ
กับคนทุกรูปแบบ เพราะวันนี้เรื่องของ
เครือข่ายมีความสำาคัญมาก ผู้นำายุคใหม่
จึงต้องสามารถทำางานได้กับคนทุกรุ่น ทุก
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือให้ได้

 มีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องทำาให้
การส่ือสารเปิดกว้างระหว่างหน่วยงาน 
กำาจัดการทำางานแบบไซโลออกไป ในยุค
ดิจิทัล ข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีความสำาคัญ
มาก จะต้องนำามาแบ่งปันกันได้ เพื่อการ
ปรับทิศทางของธุรกิจให้ทันกาล 

ดร. อัจฉรา เปรียบเทียบให้เห็นถึง
การทำาธุรกิจในอดีตและปัจจุบันว่า ต้อง
ยอมรับว่า วันนี้ดิจิทัลได้เข้ามาทำาลายกฎ
เกณฑ์ โครงสร้างบริษัทใหญ่ที่ได้เปรียบ
ในอดีตเหล่านั้นไปแล้ว

ในวันนี้ เราไม่พูดถึงปลาเล็กและ
ปลาใหญ่แล้ว แต่ปลาท่ีเร็วอาจกินปลาท่ีช้าได้ 
องค์กรเล็กก็อาจมีความได้เปรียบว่าปรับ
ตัวได้เร็วกว่า องค์กรใหญ่ก็ต้อง Transform 
ได้ทันกาล ในด้านคู่แข่ง จะเห็นว่าคู่แข่งทาง
ธุรกิจ ไม่จำากัดท่ีองค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ในขณะที่คนทำ งานได้รับอิสระมากข้ึน ผู้นำ ก็ต้องเก่งในการผูกใจคน 
(Engagement)

LEADER’S TALK

เดียวกันเท่านั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์
จองที่พัก Airbnb ไม่ได้ทำาธุรกิจโรงแรมมา
ก่อน หรือ บริการแท็กซี่ผ่าน App ในมือ
ถือ UBER ก็ไม่ได้มีรถเป็นของตนเอง

ความท้าทายจากการเปล่ียนแปลง
แน่นอนว่า ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

นั้นนำามาสู่ความท้าทายที่ธุรกิจกำาลัง
เผชิญอยู่ ดร.อัจฉรา กล่าวว่าความท้าทาย
นั้นมีสองด้านคือ “คน” และ “ธุรกิจ” 

ด้าน “คน”
สำาหรับเรื่องของ “คน” นั้น อันที่จริง

เราก็มีความเปลี่ยนแปลงกันมาตั้งแต่
อดีต หากจะเปรียบเทียบ ก็แบ่งได้เป็นสี่
ยุคของการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากยุค 
Hunter ท่ีคนเราทำามาหากินด้วยการล่า 
ไม่ได้มีการวางแผนงานมากนัก ต่อมา มา
สู่การลงหลักปักฐาน เป็น Farmer มีการ
วางแผน ทรัพยากรดินและน้ำา เริ่มทำางาน
เป็นกลุ่ม เมื่อเข้ายุคที่สาม คือยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การทำางานเริ่มมีวิธีการท่ี
ชัดเจน (Instruction) มีการใช้เครื่องจักร 
ลักษณะการทำางานเป็นการสั่งการจาก
หัวหน้าลงมาสู่ผู้ปฏิบัติ (Top-down) 
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Leader Talk 

แต่ในยุคปัจจุบัน เราเรียกตนเองว่า 
Knowledge Worker การทำางานไม่ได้
จำากัดแค่ใช้แรงงาน แต่ใช้ความรู้ความ
สามารถ ดังนั้นทรัพยากรที่สำาคัญคือ 
Brain Power ศักยภาพที่มีอยู่ไม่จำากัดใน
ตัวของคน รอการนำาออกมาใช้ การทำางาน
แบบ Top-down จึงล้าสมัย เพราะการ
ทำางานกับคนที่มีความสามารถ จะต้องมี
ความยืดหยุ่นและให้อิสระในการคิดมากข้ึน 
รูปแบบการทำางานเป็นแบบ Matrix คน
หนึ่งต้องสามารถทำางานได้หลายอย่าง 
ประสานงานและร่วมมือกับหลายหน่วย
งานได้คล่อง 

ในขณะท่ีคนทำางานได้รับอิสระมากข้ึน 
ผู้นำาก็ต้องเก่งในการผูกใจคน (Engagement) 
นำาให้คนรักและผูกพันกับงาน มีความ
เป็นเจ้าของ รับผิดชอบงานของตนให้
ออกมาดีท่ีสุดอย่างเต็มใจ การที่คนใน
องค์กรเป็น Knowledge Worker แต่ถ้า
ผู้นำายังใช้วิธีการบริหารแบบ Top-down 
อยู่เสมอ จะเกิดผลเสียตามมา และการ
ขาดภาวะผู้นำาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจที่ เปลี่ยนไป จะก่อ
ความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร 

แนวทางการรับมือเรื่องคน 
 ผู้นำาในทุกระดับต้องมีเครื่องมือใน

การบริหารคน และเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อตอบโจทย์ดิจิทัลเทคโนโลยี ถึงแม้
ผู้นำาจะรู้ว่าต้องสร้าง Alignment ในการ
ทำางาน สร้างทีมที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
ทำาให้คนทำางานด้วยใจ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้
จะเร่ิมอย่างไร และจะคุยอย่างไรกับทีมงาน 

 การจะให้คนทำางานด้วยความรัก มี 
Engagement กับงาน โดยให้อิสระด้วย
น้ัน ผู้นำาจำาเป็นต้องส่ือสารเก่ง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ที่การสื่อสารต้อง
รวดเร็ว ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง จึง
ต้องมีทักษะในการเรียบเรียง ความคิดให้
เร็ว เป็นระบบ ส่ือสารได้ชัดเจน ตอบ
คำาถามและข้อโต้แย้งของบุคลากรได้

สร้างสรรค์ ตรึงใจ และจูงใจ เราเรียกว่า
ทักษะนี้ว่า Think on Your Feet®

  การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching 
Culture) ในองค์กร องค์กรส่วนใหญ่
ต้องการให้ผู้บริหารโค้ชลูกน้องเป็นกิจวัตร 
ปรับวิธีการโค้ชได้เหมาะสม และให้ความ
สำาคัญกับการสื่อสารและพัฒนาลูกน้อง 
ท้ังนี้ เพื่อการสร้างผู้นำาในอนาคตด้วย 
เพื่อความสำาเร็จที่ยั่งยืน การโค้ชไม่ใช่การ
สั่งการหรือการสอนให้เดินตาม แต่เป็นการ
เร่ิมจากการถามและฟังก่อน เพื่ อดึ ง
ศักยภาพของคนออกมาใช้ให้ได้

ด้าน “ธุรกิจ”
ในด้าน “ธุรกิจ” และแนวคิดในการ

ปรับเปล่ียน ดร. อัจฉรา บอกว่า ท่ีผ่านมาธุร
กิจก็ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว เราปรับตัวกัน
มาตลอด แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบใน
หลากหลายมิติ ดังนั้นผู้บริหารท่ีต้องการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับผลกระทบ
ทางดิจิทัลเทคโนโลยี จะต้องไม่เพียง
โฟกัสว่าจะนำาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ แต่
ต้องคำานึงถึงการวางกลยุทธ์ในองค์กร ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เรียกว่า Digital 
Strategy ดิฉันเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้
เชี่ยวชาญ และจากที่ได้รับความรู้จากการ

ประชุม MG 100 ได้แนวคิดว่าในการวาง
กลยุทธ์ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ใน 5 มิติ 

  ลูกค้า จากอดีตที่มองลูกค้าเป็น
แมส ทำาการตลาดเข้าหาลูกค้า ปัจจุบัน 
ลูกค้ามีเครือข่ายของตนเอง เข้าถึงข้อมูล
ได้ว่าอะไรดีและไม่ดี การตั้งรับไม่พอ 
ต้องคิดเชิงรุก คือต้องใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และไม่มุ่งแค่เพียง
สร้าง Customer Loyalty แต่ทำาอย่างไร
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสนับสนุนเราได้ด้วย 
เพราะเสียงของลูกค้าจะมีผลมาก

  คู่แข่ง จำาเป็นต้องมองคู่แข่งให้
กว้างขึ้น เพราะอาจมาจากกธุรกิจอื่นที่
คาดไม่ถึง และไม่มองคู่แข่งแบบ Zero-
sum Game คือต้องมีแพ้ มีชนะ ให้มอง
ว่าอาจมีโอกาสร่วมมือกับคู่แข่งได้ในบาง
สถานการณ์ เพราะปัจจุบันการทำาสินค้า
ออกไปขายนั้นไม่เพียงพอ จะต้องมี 
Platform ของเราให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์
อีกด้วย

  ข้อมูล เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
มหาศาล ในองค์กรจึงต้องทำางานกันแบบ
เชื่อมโยง ไม่เก็บข้อมูลไว้ที่ใดที่หนึ่ง และ
ในแง่ธุรกิจ เราต้องรู้ว่าข้อมูลสำาคัญที่เรา
ต้องติดตามเก็บคือข้อมูลในด้านใด

การโค้ชไม่ใช่การสั่งการหรือการสอนให้เดินตาม แต่เป็นการ
เริ่มจากการถามและฟังก่อน เพ่ือดึงศักยภาพของคนออกมาใช้
ให้ได้
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  นวัตกรรม ที่ผ่านมาการตัดสินใจ
เรื่องนวัตกรรมจะเป็นเรื่องของคนท่ีใหญ่
ที่สุดในองค์กร แต่หากใช้วิธีนั้น จะทำาให้
ล่าช้า จึงต้องให้คนที่อยู่หน้างานมีส่วน
ร่วมในการทดลอง ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยี
ทำาให้สามารถทดลองได้ด้วยเม็ดเงินท่ีต่ำา 
และหากการทดลองผิดพลาด ต้อง
ยอมรับว่าไม่มีความสมบูรณ์ในครั้งแรก 
และควรแชร์ข้อมูลให้คนในองค์กรรับ
ทราบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำา รวม
ทั้งใช้เป็นโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน 

  คุณค่าที่สร้างให้ลูกค้า ให้ถาม
ตนเองว่าลูกค้าของเราต้องการแก้ปัญหา
อะไร แล้วเราจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือ

บริการอะไรมาเพื่อแก้ปัญหานั้น สินค้า
หรือบริการที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับลูกค้าจึง
ต้องมีการปรับตัวเพ่ือสร้างคุณค่าใหม่ 
และถึงแม้จะนำาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
ก็ต้องคำานึงว่าไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำา 
แต่ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวนำา 
(Human Center) ต้องมีความเข้าอกเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ และความรู้สึกของ
ลูกค้า

Key สำ คัญของความสำ เร็จ
ดร.อัจฉรา กล่าวย้ำาถึงเรื่องความ

สำาเร็จว่า ต้องสร้างทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งตรงนี้มีความท้าทายท่ีสำาคัญ
คือความผันผวนของข้อมูล ความไม่

LEADER’S TALK

แน่นอน จากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ทำาให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทำาอยู่ใน
ปัจจุบันจะตอบโจทย์ในอนาคตได้หรือไม่ 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กร
จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก การสร้างความ
พร้อมให้ผู้นำาทุกระดับ ควรครอบคลุม
ทักษะทั้งสามด้านคือ 

  Create – สามารถสร้างกลยุทธ์ที่
ตอบโจทย์ลูกค้าและความสำาเร็จองค์กร 
ผู้นำาที่ดีต้องไม่บริหารองค์กรแบบ Auto 
Pilot ต้องไม่ติดกับความสำาเร็จเดิม การ
เป็นผู้นำาที่ดีต้องตัดสินใจแบบ Conscious 
Choice ประเมินสถานการณ์เป็น มีระบบ
การวางแผนและตัดสินใจ 

  Lead – มีทักษะในการนำาทีม 
สื่อสารกับทีม ให้เกิดการมีส่วนร่วม หาก
สื่อสารไม่ดี การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไป
อย่างเชื่องช้า

  Manage – บริหารจัดการให้คน
บรรลุเป้าหมายที่ตกลงกัน และพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง

การพูดคุยกับ ดร. อัจฉรา วันนี้ 
เราได้เรียนรู้แนวทางและเครื่องมือ 
(Tools) ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิผล
ของผู้นำาและในการบริหารแล้ว ใน
ตอนท้าย ดร. อัจฉรา ยังได้ เปิดเผยถึง
นิยามของผู้นำา ซ่ึงแบ่งเป็น 3 แกนคือ 
ในแกนของคน ผู้นำาที่ดี ไม่จำาเป็นต้อง
ใช้การบังคับ แต่คนจะเดินตามผู้นำา
ด้วยความเต็มใจ  ในแกนของธุรกิจ 
ผู้นำาที่ดี ไม่เพียงสร้างความสำาเร็จใน
แค่ปัจจุบัน แต่สร้างคุณค่าให้องค์กร
ไปถึงในอนาคตด้วย และสุดท้ายคือ
คุณธรรม เพราะผู้นำาที่ เ ก่งแต่ไม่มี
คุณธรรม ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหน ก็จะทำาให้
สังคมวุ่นวาย ดังนั้นผู้นำาท่ีดีจึงจำาเป็น
ต้องมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์   
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