
How to survive and thrive in consulting (or any professional service firms) Part:1   

โดย ณรลั ลลีามานติย ์ 

บทความนีเ้ขียนจากประสบการณข์องผูเ้ขียนที่ท  างานอยูใ่นสาย professional service  ทัง้ในฝ่ังของ financial advisor/IB และฝ่ัง 

management consulting ทัง้ในและตา่งประเทศเป็นเวลารวมกนัเกือบ 20 ปี เจอลกูคา้มาหลากหลายแบบตัง้แตภ่าครฐั รฐัวิสหากิจ บรษัิท 

listed companies จนไปถึง Fortune 500 companies ผนวกกบัหนงัสือหลายๆเลม่ที่ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสและเห็นวา่สอดคลอ้งกบังานที่ท  าอยู ่

โดยไดส้รุปออกมาเป็น principle ที่ส  าคญัรวมกนักวา่ 30 principle ทัง้ในเรือ่งของการ manage ลกูคา้ การ lead team การแกปั้ญหาและการ

พฒันาตนเอง โดยบทความนีถื้อเป็น part ที่ 1 ประกอบไปดว้ย 5 principles ที่จะชว่ยใหผู้อ้า่นสามารถเอาตวัรอดและประสบความส าเรจ็ใน

การท างานในสาย professional service  

1. งานหนักๆงานยากๆใหท้ าตอนเช้า (Do a hard stuff in the morning) 

ค าวา่งานหนกัๆ งานยากๆ ตรงนีห้มายถึง งานที่ painful ตอ้งใชส้มองในการคิดการตดัสินใจ ไมใ่ชง่านที่เป็นงาน routine ที่ไมต่อ้งใชส้มองมาก

นกั เชน่ตอบ email หรอืแกง้านเล็กๆนอ้ยๆเพราะชว่งเชา้เป็นชว่งที่สมองปลอดโปรง่ที่สดุและเหมาะกบัการคิดหรอืการใชส้มาธิและการ

ตดัสินใจ นอกจากนีช้ว่งเชา้มกัจะเป็นชว่งที่มีการรบกวนจากปัจจยัภายนอกนอ้ยที่สดุ อยากใหผู้อ้า่นลองนึกภาพตามดวูา่ จะมีซกัก่ีครัง้ที่ลกูคา้

จะโทรหาเราชว่ง 7-9 โมงเชา้และมาพรอ้มกบัปัญหาตา่งๆใหเ้ราชว่ยคิดชว่ยแก ้แน่นอนวา่คงมีบา้งแตก็่ไมไ่ดเ้ยอะเทา่กบัชว่งสายๆก่อนเที่ยง

หรอืชว่งบา่ยๆ ที่ลกูคา้ก็อาจจะเจอปัญหาจากที่ประชมุในชว่งเชา้ เอาปัญหาตา่งๆวิ่งเขา้มาใหเ้ราแกใ้นชว่งบา่ย นอกจากนีช้ว่งเย็นก็ไม่ใชช่ว่งที่

ที่เหมาะส าหรบัการตดัสนิใจหรอืคิดอะไรหนกัๆ เพราะทัง้เราและทีมก็เหน่ือยมาทัง้วนัจากการท างานตัง้แตเ่ชา้แลว้ 

2. Focus และ prioritize ตัง้แต่เร่ิมต้น 

เช่ือวา่ผูอ้า่นหลายๆคนคงทราบถึงความส าคญัในการที่เราตอ้งรูจ้กั focus และ prioritize ประเด็นทีส่  าคญัของงานเพ่ือที่จะไดจ้ดัการก่อนเป็น

อยา่งดี อยา่งไรก็ดีผูเ้ขียนมีเกณฑท์ี่จะชว่ยใหผู้อ้า่นสามารถจดัล  าดบัความส าคญัและfocus ไปที่ประเด็นหรอืงานที่ส  าคญัไดด้ว้ย 3 เกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

• ดจูากเกณฑใ์นเรือ่งของ Sense of urgency (อนัไหนเรง่ดว่น) และ deadline แลว้ดวูา่อนัที่เรง่ดว่นมากๆเราสามารถจดัการ

มนัไดด้ว้ย resource ที่มีโดยใชเ้วลามากนอ้ยขนาดไหนยงัไง แลว้ deadline ที่ตอ้งสง่มอบหรอืตอ้งเสรจ็เป็นเม่ือไหร่ 

• ใช ้Decision tree ในการวาง critical path วา่เพื่อที่จะไปถึง result ที่ตอ้งการตอ้งท าอะไรบา้ง 

• Link งานหรอืประเด็นที่ตอ้งจดัการเขา้กบัผลตอบแทนทางการเงิน  โดยประเด็นหรอืงานที่ตอ้งท าแลว้หากจดัการไมเ่สรจ็จะ

กระทบตอ่เงินหรอืผลตอบแทนมาก ควรไดร้บัการจดัล  าดบัใหเ้ป็นเรือ่งเรง่ดว่นก่อน 

 

3. สร้างผลงานหรือความก้าวหน้าใหไ้ด้มากทีสุ่ดในช่วง 2 สัปดาหแ์รก ( Frontload your work) 

ส าหรบัอาชีพในสาย professional service งานที่ไดร้บัมามกัจะเป็นงาน project ที่ลกูคา้มี scope ที่อยากใหเ้ราชว่ยคิดหรอืชว่ยใหค้  าแนะน า 

มี timeline และระยะเวลาในการท างานที่ชดัเจนวา่โครงการนีมี้ระยะเวลาก่ีเดือนตอ้งสง่มอบอะไรชว่งไหนอยา่งไร ซึง่สิ่งส  าคญัที่จะชว่ยให ้

project ด าเนินการไปไดอ้ยา่งราบรืน่นอกจากที่จะตอ้งรูจ้กั prioritize วา่อะไรส  าคญัดงัที่กลา่วไปในขอ้ที่ 2 แลว้ อีกประเด็นที่ส  าคญัก็คือการที่

เราและทีมพยายามสรา้ง progress ใหไ้ดม้ากที่สดุภายใน 2 สปัดาหแ์รก และมากกวา่ทีล่กูคา้คาดหวงัไว ้เพราะการที่ทางลกูคา้เห็นวา่เรามี 

progress ที่ดี มีผลลพัธอ์อกมาไดม้ากกวา่ที่เคา้คาดหวงัหรอืวางแผนไว ้ก็จะท าใหท้างลกูคา้ หรอื stakeholder สบายใจและสามารถน าผล

ดงักลา่วไปน าเสนอแก่ทางผูบ้รหิารของเคา้ไดว้า่งานเดินหนา้ไปไดม้ากกวา่ทีว่างแผนไว ้อยากใหผู้อ้า่นลองนึกภาพตามวา่มีใครบา้งที่ไมช่อบ



เห็น progress ที่เรว็กวา่ก าหนด นอกจากนีก้ารที่เรา frontload งานไดเ้ยอะในชว่ง 2 สปัดาหแ์รกยงัเป็นการแสดงใหล้กูคา้หรอืผูว้า่จา้งเห็นวา่

เราเป็นคนเรยีนรูไ้ดเ้รว็และเช่ือถือไดไ้วใ้จได ้

4. Focus ในส่ิงทีส่ าคัญจริงๆ (Focus on what really matter) 

แน่นอนวา่ในทกุๆงานหรอืทกุๆโครงการที่ไดร้บัมอบหมายมาจากลกูคา้หรอืจะเป็นผูบ้รหิารในองคก์รมีสิ่งที่ตอ้งท าอยูห่ลายอยา่งรวมถึงมี

องคป์ระกอบส าคญัอยูม่ากมายก่อนที่จะไปถึงผลลพัธส์ดุทา้ย อยา่งไรก็ดีอยากใหผู้อ้า่นกลบัไปมองที่หวัขอ้ที่ 2 เรือ่งการ focus และ prioritize 

แลว้ link กบัวา่อะไรที่เป็นเป็นการสรา้ง value added ใหก้บัลกูคา้หรอืงานทีเ่ราก าลงัจะท าอยูจ่รงิๆ โดยการสรา้ง value added ตรงนีจ้ะชว่ย

ใหเ้ราสามารถ streamline การวางแผนการท างานรวมถึง journey ที่จะไปถึงผลลพัธท์ีล่กูคา้คาดหวงัไวไ้ดมี้ประสทิธิภาพมากขึน้ 

5. ส าหรับผู้บริหารระดับสูงตัวเลขคือส่ิงทีเ่ค้าสนใจทีสุ่ด (MEAT is what top management interested in) 

ส าหรบัลกูคา้ที่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร ตวัเลข (number) ไมว่า่จะเป็นตวัเลขทางดา้นการเงิน ตวัเลขเรือ่งความสามารถในการแข่งขนั

ของบรษัิทเทียบกบัคูแ่ข่ง เป็นตน้ มกัจะเป็นสิ่งที่ทางผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและความสนใจมากทีส่ดุ ดงันัน้หากตวัเลขที่มาน าเสนอไม่

น่าสนใจ หรอืไมต่รงกบัประเด็นที่ทางผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั เอกสาร presentation ที่เตรยีมมาทัง้หมดก็แทบจะไมมี่ความหมาย ดงันัน้ทีม

และผูอ้า่นจะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจถึง expectation ของ audience และผูบ้รหิารทีเ่ราจะเขา้ไปน าเสนอเพ่ือที่จะได ้tailor presentation ส าหรบัการ

ประชมุไดต้อบโจทยค์วามตอ้งการ 

จาก 5 principle ที่กลา่วมาในบทความนีผู้เ้ขียนเช่ือวา่ผูอ้า่นหลายๆทา่นอาจจะมีการปฏิบตัิอยูแ่ลว้ หรอืหากมีการปฏิบตัิอยูแ่ลว้แตไ่มไ่ดค้รบ 5 

ขอ้ก็อยากจะใหล้องน าขอ้ที่ยงัไมไ่ดป้ฏิบตัิน  าไปปรบัใชด้ ูโดยในบทความหนา้ทางผูเ้ขียนจะพดูถึง principle ในการ present หรือสื่อสารกบัทัง้

ทีม ลกูคา้ตอ่ไป  
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