How to survive and thrive in consulting (or any professional service firms) Part:1
โดย ณรัล ลีลามานิตย์
บทความนีเ้ ขียนจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนที่ทางานอยูใ่ นสาย professional service ทัง้ ในฝั่งของ financial advisor/IB และฝั่ง
management consulting ทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นเวลารวมกันเกือบ 20 ปี เจอลูกค้ามาหลากหลายแบบตัง้ แต่ภาครัฐ รัฐวิสหากิจ บริษัท
listed companies จนไปถึง Fortune 500 companies ผนวกกับหนังสือหลายๆเล่มที่ผเู้ ขียนได้มีโอกาสและเห็นว่าสอดคล้องกับงานที่ทาอยู่
โดยได้สรุปออกมาเป็ น principle ที่สาคัญรวมกันกว่า 30 principle ทัง้ ในเรือ่ งของการ manage ลูกค้า การ lead team การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาตนเอง โดยบทความนีถ้ ือเป็ น part ที่ 1 ประกอบไปด้วย 5 principles ที่จะช่วยให้ผอู้ า่ นสามารถเอาตัวรอดและประสบความสาเร็จใน
การทางานในสาย professional service
1. งานหนักๆงานยากๆให้ทาตอนเช้า (Do a hard stuff in the morning)
คาว่างานหนักๆ งานยากๆ ตรงนีห้ มายถึง งานที่ painful ต้องใช้สมองในการคิดการตัดสินใจ ไม่ใช่งานที่เป็ นงาน routine ที่ไม่ตอ้ งใช้สมองมาก
นัก เช่นตอบ email หรือแก้งานเล็กๆน้อยๆเพราะช่วงเช้าเป็ นช่วงที่สมองปลอดโปร่งที่สดุ และเหมาะกับการคิดหรือการใช้สมาธิและการ
ตัดสินใจ นอกจากนีช้ ว่ งเช้ามักจะเป็ นช่วงที่มีการรบกวนจากปั จจัยภายนอกน้อยที่สดุ อยากให้ผอู้ า่ นลองนึกภาพตามดูวา่ จะมีซกั กี่ครัง้ ที่ลกู ค้า
จะโทรหาเราช่วง 7-9 โมงเช้าและมาพร้อมกับปั ญหาต่างๆให้เราช่วยคิดช่วยแก้ แน่นอนว่าคงมีบา้ งแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากับช่วงสายๆก่อนเที่ยง
หรือช่วงบ่ายๆ ที่ลกู ค้าก็อาจจะเจอปั ญหาจากที่ประชุมในช่วงเช้า เอาปั ญหาต่างๆวิ่งเข้ามาให้เราแก้ในช่วงบ่าย นอกจากนีช้ ว่ งเย็นก็ไม่ใช่ชว่ งที่
ที่เหมาะสาหรับการตัดสินใจหรือคิดอะไรหนักๆ เพราะทัง้ เราและทีมก็เหนื่อยมาทัง้ วันจากการทางานตัง้ แต่เช้าแล้ว
2. Focus และ prioritize ตัง้ แต่เริ่มต้น
เชื่อว่าผูอ้ า่ นหลายๆคนคงทราบถึงความสาคัญในการที่เราต้องรูจ้ กั focus และ prioritize ประเด็นทีส่ าคัญของงานเพื่อที่จะได้จดั การก่อนเป็ น
อย่างดี อย่างไรก็ดีผเู้ ขียนมีเกณฑ์ที่จะช่วยให้ผอู้ า่ นสามารถจัดลาดับความสาคัญและfocus ไปที่ประเด็นหรืองานที่สาคัญได้ดว้ ย 3 เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
•

ดูจากเกณฑ์ในเรือ่ งของ Sense of urgency (อันไหนเร่งด่วน) และ deadline แล้วดูวา่ อันที่เร่งด่วนมากๆเราสามารถจัดการ
มันได้ดว้ ย resource ที่มีโดยใช้เวลามากน้อยขนาดไหนยังไง แล้ว deadline ที่ตอ้ งส่งมอบหรือต้องเสร็จเป็ นเมื่อไหร่

•

ใช้ Decision tree ในการวาง critical path ว่าเพื่อที่จะไปถึง result ที่ตอ้ งการต้องทาอะไรบ้าง

•

Link งานหรือประเด็นที่ตอ้ งจัดการเข้ากับผลตอบแทนทางการเงิน โดยประเด็นหรืองานที่ตอ้ งทาแล้วหากจัดการไม่เสร็จจะ
กระทบต่อเงินหรือผลตอบแทนมาก ควรได้รบั การจัดลาดับให้เป็ นเรือ่ งเร่งด่วนก่อน

3. สร้างผลงานหรือความก้าวหน้าให้ได้มากทีส่ ุดในช่วง 2 สัปดาห์แรก ( Frontload your work)
สาหรับอาชีพในสาย professional service งานที่ได้รบั มามักจะเป็ นงาน project ที่ลกู ค้ามี scope ที่อยากให้เราช่วยคิดหรือช่วยให้คาแนะนา
มี timeline และระยะเวลาในการทางานที่ชดั เจนว่าโครงการนีม้ ีระยะเวลากี่เดือนต้องส่งมอบอะไรช่วงไหนอย่างไร ซึง่ สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
project ดาเนินการไปได้อย่างราบรืน่ นอกจากที่จะต้องรูจ้ กั prioritize ว่าอะไรสาคัญดังที่กล่าวไปในข้อที่ 2 แล้ว อีกประเด็นที่สาคัญก็คือการที่
เราและทีมพยายามสร้าง progress ให้ได้มากที่สดุ ภายใน 2 สัปดาห์แรก และมากกว่าทีล่ กู ค้าคาดหวังไว้ เพราะการที่ทางลูกค้าเห็นว่าเรามี
progress ที่ดี มีผลลัพธ์ออกมาได้มากกว่าที่เค้าคาดหวังหรือวางแผนไว้ ก็จะทาให้ทางลูกค้า หรือ stakeholder สบายใจและสามารถนาผล
ดังกล่าวไปนาเสนอแก่ทางผูบ้ ริหารของเค้าได้วา่ งานเดินหน้าไปได้มากกว่าทีว่ างแผนไว้ อยากให้ผอู้ า่ นลองนึกภาพตามว่ามีใครบ้างที่ไม่ช อบ

เห็น progress ที่เร็วกว่ากาหนด นอกจากนีก้ ารที่เรา frontload งานได้เยอะในช่วง 2 สัปดาห์แรกยังเป็ นการแสดงให้ลกู ค้าหรือผูว้ า่ จ้างเห็นว่า
เราเป็ นคนเรียนรูไ้ ด้เร็วและเชื่อถือได้ไว้ใจได้
4. Focus ในสิ่งทีส่ าคัญจริงๆ (Focus on what really matter)
แน่นอนว่าในทุกๆงานหรือทุกๆโครงการที่ได้รบั มอบหมายมาจากลูกค้าหรือจะเป็ นผูบ้ ริหารในองค์กรมีสิ่งที่ตอ้ งทาอยูห่ ลายอย่างรวมถึงมี
องค์ประกอบสาคัญอยูม่ ากมายก่อนที่จะไปถึงผลลัพธ์สดุ ท้าย อย่างไรก็ดีอยากให้ผอู้ า่ นกลับไปมองที่หวั ข้อที่ 2 เรือ่ งการ focus และ prioritize
แล้ว link กับว่าอะไรที่เป็ นเป็ นการสร้าง value added ให้กบั ลูกค้าหรืองานทีเ่ รากาลังจะทาอยูจ่ ริงๆ โดยการสร้าง value added ตรงนีจ้ ะช่วย
ให้เราสามารถ streamline การวางแผนการทางานรวมถึง journey ที่จะไปถึงผลลัพธ์ทลี่ กู ค้าคาดหวังไว้ได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
5. สาหรับผู้บริหารระดับสูงตัวเลขคือสิ่งทีเ่ ค้าสนใจทีส่ ุด (MEAT is what top management interested in)
สาหรับลูกค้าที่เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร ตัวเลข (number) ไม่วา่ จะเป็ นตัวเลขทางด้านการเงิน ตัวเลขเรือ่ งความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทเทียบกับคูแ่ ข่ง เป็ นต้น มักจะเป็ นสิ่งที่ทางผูบ้ ริหารให้ความสาคัญและความสนใจมากทีส่ ดุ ดังนัน้ หากตัวเลขที่มานาเสนอไม่
น่าสนใจ หรือไม่ตรงกับประเด็นที่ทางผูบ้ ริหารให้ความสาคัญ เอกสาร presentation ที่เตรียมมาทัง้ หมดก็แทบจะไม่มีความหมาย ดังนัน้ ทีม
และผูอ้ า่ นจะต้องรูแ้ ละเข้าใจถึง expectation ของ audience และผูบ้ ริหารทีเ่ ราจะเข้าไปนาเสนอเพื่อที่จะได้ tailor presentation สาหรับการ
ประชุมได้ตอบโจทย์ความต้องการ
จาก 5 principle ที่กล่าวมาในบทความนีผ้ เู้ ขียนเชื่อว่าผูอ้ า่ นหลายๆท่านอาจจะมีการปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว หรือหากมีการปฏิบตั ิอยูแ่ ล้วแต่ไม่ได้ครบ 5
ข้อก็อยากจะให้ลองนาข้อที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ินาไปปรับใช้ดู โดยในบทความหน้าทางผูเ้ ขียนจะพูดถึง principle ในการ present หรือสื่อสารกับทัง้
ทีม ลูกค้าต่อไป
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