PERSPECTIVE | Leadership powers employee eXperience

ก้ำวสู่กำรเป็น
ผู้นำแห่งอนำคต
ผู้นำที่ใส่ใจและเข้ำอกเข้ำใจ
กำลังเป็นที่ต้องกำร
วิกฤตกำรณ์โควิด-19 ได้เปลี่ยนโลกกำรทำงำนและส่งผลกระทบต่อ
ประสบกำรณ์ที่พนักงำนได้รบ
ั (Employee eXperience : eX) ซึง่ ทำ
ให้หลำยคนหันมำสนใจเรื่องประสบกำรณ์ในที่ทำงำนและกำร
ปรับตัวเรื่องบุคลำกรอย่ำงมำก หลำยองค์กรมีผู้นำที่สำมำรถรับมือ
กับควำมท้ำทำยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนนี้ได้อย่ำงยอดเยี่ยม ซึง่ ไม่ว่ำ
จะอยู่ในตำแหน่งใด ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนขององค์กรเหล่ำนั้นได้
แสดงซึง่ ควำมเห็นอกเห็นใจ จริงใจ เอำใจใส่ และเป็นห่วงเป็นใย
พนักงำนอย่ำงเต็มที่
เราเข้าใจบทบาทของผู้นาทีท
่ าให้เกิดประสบการณ์ทด
ี่ ต
ี ่อ
พนักงานจริงๆหรือ?
“ช่วงเวลาทีส
่ าคัญ” ใดทีผ
่ ู้นาสามารถสร้างความประทับใจ
ได้มากทีส
่ ุด?
ความสามารถอะไรของผู้นาทีพ
่ นักงานต้องการ เพื่อนาองค์กร
ให้ก้าวผ่านวิกฤตครัง้ นี?้

ผู้นาจะช่วยเปลีย
่ นช่วงเวลาที่ยากลาบากเหล่านี้ได้อย่างไร?
ในชีวิตกำรทำงำนของพนักงำนนั้นมี "ช่วงเวลำที่สำคัญ (Moments
that Matter)" หลำยช่วง และผู้นำต้องรับรูถ
้ ึงผลกระทบที่ชว่ งเวลำ
เหล่ำนั้นมีต่อประสบกำรณ์ของพนักงำน ผู้นำที่ดีจะมองหำวิธีเข้ำถึง
พนักงำนเพื่อสร้ำงพลังบวก ไวต่อควำมรูส
้ ึกของพนักงำนโดยเข้ำ
ใจควำมท้ำทำยที่พนักงำนกำลังต่อสู้อยู่ หำโอกำสที่ชว่ ยให้พนักงำน
มองไปในทำงเดียวกันกับองค์กร มีเป้ำหมำยและมีควำมหมำยของ
กำรทำงำนเหมือนๆกัน และเดินไปในทำงเดียวกันกับหัวหน้ำงำน
และเพื่อนร่วมงำน
ช่วยยกตัวอย่างช่วงเวลาที่สาคัญ ระหว่างการระบาดใหญ่ให้ฟัง
หน่อย?
ช่วงเวลำหนึ่งที่สำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำมกลำงควำมท้ำทำย
แบบนี้ คือ การปฐมนิเทศ ซึง่ รวมถึงกระบวนกำรของกำรต้อนรับ
และดูแลพนักงำนใหม่ หลำยคนเริม
่ งำนกับองค์กรและรับตำแหน่ง
ใหม่ท่ำมกลำงวิกฤต พยำยำมเรียนรูง้ ำนใหม่ สร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่
และสร้ำงเครือข่ำยใหม่ๆ ในสภำพแวดล้อมนี้อำจเป็นเรื่องยำก ผู้นำ
จำเป็นต้องสนับสนุนพนักงำนใหม่เป็นพิเศษและมีชด
ั เจนแผนงำนที่
ชัดเจนจะช่วยให้พนักงำนใหม่มค
ี วำมรู้ สร้ำงเครือข่ำย และสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือได้อย่ำงรวดเร็ว แม้ในโลกกำรทำงำนแบบเสมือนจริง

และสุดท้าย องค์กรต้องทาอย่างไรจึงจะสนับสนุนการนาคนทีม
่ ี
วิธท
ี เี่ ปลีย
่ นไป?
ค้นหำคำตอบนี้ได้ในบทสัมภำษณ์คณ
ุ Seymour Adler ซึง่ ดำรง
ตำแหน่ง Global Practice Leader ด้ำน Leadership Assessment
and Development ของคินเซนทริค

หลายครัง้ ที่เราพูดกันเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะผู้นาที่มต
ี ่อ
ประสบการณ์ของพนักงาน (eX) ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
คุณสังเกตเห็นอะไรในการทางานกับผู้นาของคุณบ้าง?
ผู้นำที่ดีที่สุดในปัจจุบน
ั รูด
้ ีถึงผลกระทบของตนเองที่มต
ี ่อ
ประสบกำรณ์ในที่ทำงำนของพนักงำน โดยรูด
้ ีว่ำพนักงำนเครียดและ
ถูกบีบให้ปรับตัวเพื่อหำวิธีกำรทำงำนใหม่ๆ มำใช้จนไม่สำมำรถรักษำ
สมดุลระหว่ำงงำนและชีวิตส่วนตัวให้ดีได้ ยังรูอ
้ ีกด้วยว่ำสิ่งที่ทำใน
ฐำนะผู้นำส่งผลต่อประสบกำรณ์ของพนักงำนอย่ำงมำก และเมื่อรูว้ ่ำ
พนักงำนกำลังหวังพึ่งพวกเขำเพื่อให้รูส
้ ึกมัน
่ คง พวกเขำจะแสดงออก
ให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่และควำมเห็นอกเห็นใจมำกกว่ำเดิม

แม้จะมีการขึน
้ ๆ ลง ๆ ของการระบาดใหญ่ แต่ก็มช
ี ่วงเวลาที่
ถูกระบุว่าเป็นพื้นฐานสาคัญของประสบการณ์ในที่ทางาน

“ผู้นาที่ดีตระหนัก
ถึงผลกระทบของ
พฤติกรรมหรือสิ่งที่
ทาต่อประสบการณ์
ของพนักงานอย่าง
ชัดเจน”

อีกมุมหนึ่งของกำรทำงำน การลาออก เป็นช่วงเวลำสำคัญอีกอย่ำง
พนักงำนอำจลำออก เพรำะสมัครใจ มีกำรลดคน หรือมีภำระ
ครอบครัว แต่ที่ลืมไม่ได้คือ พนักงำนที่ยังอยู่ ซึง่ ต้องรับภำระต่อ
หรือมีงำนมำกขึ้นเพรำะมีคนทำงำนน้อยลง เรำพบว่ำผู้นำที่สร้ำง
ควำมผูกพันกับพนักงำนของตนได้สำเร็จจะสำมำรถช่วยเหลือคน
ของพวกเขำได้ดีขึ้นในช่วงที่ลำบำกและช่วงเปลี่ยนผ่ำน

ผู้นาทีใ่ ส่ใจและเข้าอกเข้าใจกาลังเป็นทีต
่ ้องการ

มาพูดถึงทักษะความสามารถและคุณลักษณะในการเป็นผู้นากัน
เถอะ การระบาดส่งผลกระทบหรือไม่? และจะยังคงเป็นแบบนี้
อีกนานมั้ย?
งำนวิจัยของคินเซนทริค พบว่ำ ควำมเชื่อใจ (Trust) ที่พนักงำนมี
ต่อผู้นำมีผลมำจำกควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่ำงกัน ซึง่
หมำยถึงทักษะและอำนำจในกำรโน้มน้ำวของผู้นำด้วย ควำมเชื่อ
ใจเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่มก
ี ำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว พฤติกรรม
ที่จะช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้นำและพนักงำน ที่จะทำให้
เชื่อมโยงกันทำงอำรมณ์และเข้ำใจกันมำกขึ้นจะช่วยสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงำน ปัจจุบน
ั มีองค์กรเพียง 36%
เท่ำนั้นที่คิดว่ำ ผู้นำของพวกเขำพร้อมที่จะมอบประสบกำรณ์ที่
ยอดเยี่ยม

ในทำงกลับกัน ผู้นำจะต้องฉลำดและยืดหยุ่นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ทำงอำรมณ์แบบส่วนตัว และรับรูค
้ วำมรูส
้ ึกอย่ำงลึกซึง้ ของทีมงำนแต่
ละคน ซึง่ ยังเป็นหัวใจสำคัญของกำรสร้ำงกำรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
(Inclusion) อีกด้วย

ไม่มท
ี ำงลัดสำหรับกำรสร้ำงกำรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Inclusion)
เพรำะกำรจะทำให้สำเร็จต้องอำศัยควำมเคำรพ ควำมอ่อนน้อม และ
ควำมห่วงใยอย่ำงจริงใจต่อพนักงำนทุกคนของคุณ ดังนั้นผู้นำต้อง
ปรับวิธีกำรฟัง กำรเห็นคุณค่ำ และชื่นชมสมำชิกทุกคนในทีมเป็น
รำยบุคคล

การสร้าง eX ในช่วง
ฟื้นตัวหลังโควิด-19
ผู้นาจะต้อง…

แล้วจะส่งผลอย่างไรกับชุดความสามารถ (Competency Model)
ที่มอ
ี ยู่ในปัจจุบัน?
งำนวิจัย eX ในปี 2020 ของเรำทั่วโลก ยังเผยอีกว่ำ “ความเป็น
ผู้นาที่มีความผูกพัน ให้อานาจตัดสินใจ และเข้าถึงได้” ยังคงเป็น
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดทั้งในปัจจุบน
ั และ
อนำคตแม้วิกฤตจะจบลง เพรำะพนักงำนจะไม่กลับไปอยู่ภำยใต้
ผู้นำที่ "ออกคำสั่งและคอยควบคุม" อีกต่อไป คินเซนทริคจึง
แนะนำให้ลูกค้ำทบทวนสมรรถนะและควำมคำดหวังผู้นำอย่ำง
จริงจัง โดยเพิ่มเรืองควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรเอำใจใส่ ใส่ใจ และ
เห็นอกเห็นใจ เพิ่มเข้ำมำ แต่ก็ไม่ควรละเรื่องที่ยังคงสำคัญ เช่น
กำรแก้ปัญหำ ควำมฉลำดทำงธุรกิจ และกำรตัดสินใจ เมื่อทบทวน
แล้วองค์กรจะต้องนำควำมสำมำรถในกำรนำที่ "นุ่มนวลขึ้น
(Softer)" เหล่ำนี้ไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรคน ตั้งแต่กำรจัดกำร
บริหำรผลงำน กำรประเมินบุคลำกร และกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกร
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Create
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แล้วองค์กรต้องทาอะไรบ้าง เพื่อสร้างความสาเร็จในปัจจุบันและ
ในโลกหลังวิกฤตการณ์?

“ผูน
้ าที่ต้ังใจสร้างความเชื่อใจและความผูกพัน
กับพนักงานจนสาเร็จจะสามารถช่วยเหลือ
พนักงานได้ดีข้น
ึ ในช่วงเวลาที่ยากลาบาก”

เมื่อพูดถึง "ผู้นาที่เข้าถึงได้ (Connected Leader)" เราจะทา
ให้เกิดขึน
้ จริงได้อย่างไร?
นอกจำกควำมเอำใจใส่และควำมเห็นอกเห็นใจ ผู้นำยังต้องยืดหยุ่น
และเฉียบคม หำกมีทีมงำน 6 หรือ 8 คนที่ต้องดูแลต้องจำไว้ว่ำทุก
คนล้วนแตกต่ำงกัน ไม่ว่ำจะในด้ำนดีหรือด้ำนร้ำย แต่ละคนมี
บุคลิกภำพที่ต่ำงกัน มีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบแตกต่ำงกัน และเจอกับ
ควำมท้ำทำยและควำมพร้อมในกำรปรับตัวที่แตกต่ำงกันไม่ว่ำใน
สถำนกำรณ์ไหนๆ ซึง่ หมำยควำมว่ำผู้นำจะไม่สำมำรถใช้ "แนวทำง
เดียวกันกับทุกคน (One Size Fits All)” ในควำมสัมพันธ์ที่สำคัญ
แบบตัวต่อตัว

จากงานวิจัยของคินเซนทริค เราได้เรียนรู้ว่าองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จมากที่สด
ุ ได้ลองปรับวิธีบริหารคนของผู้นา บางที่ก็ท่ม
ุ เท
พัฒนาผู้นาเป็นสองเท่ากว่าแต่ก่อน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการนาคนและองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ทั้งใน C-suite และ HR เริ่ม
เห็นความสาคัญว่าในโลกการทางานรูปแบบใหม่นี้ ผู้นาต้องเอาใจใส่
และเป็นหนึ่งเดียวกับพนักงานมากขึ้น แล้วยังต้องเฉียบคมและ
ยืดหยุน
่ ในวิธีการเข้าหาพนักงาน การพัฒนาความเป็นผู้นาต้องเข้มข้น
ขึ้นและจะรอช้าไม่ได้เพื่อตอบโจทย์ใหม่นี้
ช่วงที่ผ่านมาเราได้ทางานร่วมกับลูกค้า เพื่อช่วยประเมินและพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบเสมือนจริงที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อผสมผสานการ
เรียนรู้ออนไลน์เข้ากับการเรียนในห้องเรียนแบบเรียลไทม์ และยังมี
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทความ เพลย์ลิสต์ วิดีโอ
และพอดแคสต์ที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาแบบผสมผสานนี้
เอง ทาให้ผู้นาสามารถปรับปรุง eX ของพนักงานที่เกิดจากตัวผู้นา ซึ่ง
วัดผลเป็นคะแนนที่เพิม
่ ขึ้นและเห็นผลการพัฒนาได้จริง

ผู้นาทีใ่ ส่ใจและเข้าอกเข้าใจกาลังเป็นทีต
่ ้องการ

เราได้พด
ู ถึงสิ่งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องทาเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดใี ห้กับพนักงานไปมากแล้ว แต่องค์กรล่ะ ควรทา
อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนหัวหน้างานในช่วงเวลาที่ยากลาบากแบบ
นี้?
องค์กรต้องรับรู้ความสาคัญของบทบาทของผู้บริหารและหัวหน้า
งานในการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วม
และการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นเราต้องให้ความสาคัญกับ
ช่วงเวลาที่สาคัญ (moments that matter) สาหรับหัวหน้างานมาก
พอๆ กับพนักงาน หรือที่เรียกว่า LeX (Leader eXperience)
วิธีหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายสาหรับเหล่าผู้นา คือ
การแสดงให้เค้าเห็นว่าองค์กรลงทุน พัฒนา และคอยสนับสนุนอยู่
เสมอ แม้ว่าเค้าจะเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน เค้าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง จะได้รับการสนับสนุน และความชัดเจน
หรือแผนสาหรับอนาคตจากฝ่ายบุคคลและคณะผู้บริหารระดับสูง
และผู้นาจะได้รับการยอมและการตอบแทนสาหรับความพยายาม
และการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้

“องค์กรควรให้ความสาคัญกับ
ช่วงเวลาที่สาคัญสาหรับหัวหน้า
งานพอๆ กับพนักงาน”

หลักการสาคัญคือต้องปลุกพลังให้ผู้นาสามารถค้นพบความหมายและ
เป้าหมายในงานของตนเองได้ ในฐานะมนุษย์ หากเราเชื่อว่างานของ
เรามีจุดมุ่งหมายในระยะยาวและสามารถเชื่อมโยงงานที่เราทาทุกวัน
เข้ากับเป้าหมายสูงสุดนั้นได้แล้ว มนุษย์ก็จะสามารถอดทนผ่านความ
ลาบากในระยะสั้นได้มากขึ้น องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบทาให้ผู้นา
มองเห็นเป้าหมายนั้น เชื่อมต่อเข้ากับตนเอง และค้นพบความหมาย
ส่วนตัวสาหรับพวกเขา เมื่อทาสาเร็จ ผู้นาเหล่านั้นจะสามารถสื่อสาร
เป้าหมายนั้นออกมาได้อย่างมีพลังและฝังมันลงในใจของทีมงาน

ภาวะผู้นาเป็นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนทุกช่วงเวลาที่สาคัญสาหรับ
พนักงาน การเข้าถึงลูกทีมไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ในการทางานที่
ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยงั ส่งผลต่อประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของ
พนักงานคนนั้นด้วย เมื่อรวมกับการเป็นหัวหน้างานที่มีเป้าหมายและ
เต็มไปด้วยพลัง คุณก็จะสามารถขับเคลื่นอทั้งองค์กรได้ แต่ทุกคนรู้ดีว่า
ไม่ใช่ผู้นาทุกคนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นกับพนักงานได้
โดยธรรมชาติ

แล้วตอนนี้องค์กรต่างๆ สามารถทาอะไรได้บ้าง เพื่อ
ยกระดับผู้นาให้ดข
ี น
ึ้ และสร้าง eX ที่ดเี ยีย
่ ม?
1. ปรับปรุงชุดความสามารถของผู้นา (Leadership Competency)
ลองถามตัวเองดูว่า “ผู้นำของเรำต้องมีสมรรถนะ ควำมสำมำรถ
อะไรบ้ำงถึงจะสร้ำงกำรขับเคลื่อนจำกคนและส่งผลลัพธ์ทำง
ธุรกิจ” ซึ่งสิ่งที่เคยใช้ได้ผลในโลกก่อนการแพร่ระบาดตอนนี้ใช้
ไม่ได้แล้ว ผู้นาไม่ใช่มีแค่ความสามารถด้านเทคนิคหรือการ
บริหารจัดการ แต่ต้องมีความเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ชาญฉลาดและความคล่องตัวต่างหากที่จะเป็นตัวสร้างความ
แตกต่าง
ปรับแก้เนื้อหาของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นา
พิจารณาดูแต่ละองค์ประกอบ ทุกโปรแกรมและสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ของการฝึกอบรมและการพัฒนาความเป็นผู้นา เพื่อให้
สอดคล้องกับชุดความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
3. ปรับใช้วิธีประเมินพนักงานและผลงาน
การประเมินและกระบวนการเหล่านี้ให้รางวัลแก่ผู้ที่มี
ความสามารถในการสร้างการเข้าถึงและผลักดันการมีส่วนร่วมของ
พนักงานหรือไม่?
4. ปรับเปลีย
่ นวิธีการพัฒนาและฝึกอบรม
ดูหลักการที่ใช้เพื่อให้เนื้อหามีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้วิธีการที่
คล่องตัว โดยลองผิดลองถูกอย่างรวดเร็ว และใช้โอกาสจาก
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนรู้ทางไกลและสร้างห้องเรียนเสมือน
จริง

CONTACT

คาถาม eX ที่ผู้นาควรถามตัวเอง
•

ทุกคนในทีมของฉัน กำลังเจอกับอะไรบ้ำงในแต่ละวัน ทั้งเรื่อง
งำนและชีวิตส่วนตัวที่ส่งผลต่อกำรทำงำน?

•

ฉันจะทำให้ประสบกำรณ์ของพวกเขำที่ทำงำนที่นี่มี
ควำมหมำยและเป็นบวกมำกขึ้นได้อย่ำงไร

•

ฉันจะสร้ำงควำมผูกพันกับทุกคนในทีมมำกขึ้นได้อย่ำงไร?

•

ฉันจะสร้ำงควำมเชื่อใจและเชื่อมัน
่ ต่อควำมเป็นผู้นำของฉันกับ
คนอื่นได้อย่ำงไร
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