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องค์กรต่าง ๆ มักจะประสบปั ญหาเมื่อต้ องการที่ปรึกษาจากภายนอกให้ เข้ ามาช่วยพัฒนาหรื อกอบกู้
วิกฤติขององค์กร เช่น ไม่ร้ ู วา่ จะหาที่ปรึกษาได้ จากที่ไหน ที่ปรึกษาคนใดบริ ษัทใดเก่งเรื่ องอะไร ราคาค่าบริ การ
เท่าไหร่ จงึ จะเหมาะสม ที่ปรึกษารายใดน่าเชื่อถือหรื อมีผลงานดีกว่ากัน ฯลฯ คาถามเหล่านี ้เป็ นคาถามที่อยู่คกู่ บั
สังคมในบ้ านเรามาช้ านาน คนทุกรุ่ นก็จะประสบปั ญหาเหมือน ๆ กัน
เพื่อให้ องค์กรต่างๆสามารถเลือกที่ปรึกษาและบริ หารที่ปรึกษาให้ ค้ มุ ค่าเงินคุ้มค่าในการเสียเวลา ผมจึง
ขอเสนอแนะทางออกและทางเลือกดังต่อไปนี ้


องค์ กรกลางทางด้ านที่ปรึกษา
น่าจะมีองค์กรใดองค์กรหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของผู้ให้ บริ การให้ คาปรึกษา อาจจะเป็ นสมาคมที่
ปรึกษา หรื อเว็บไซด์ที่รวบรวมผู้บริ การให้ คาปรึกษาเพื่อป้องกันการเสียเวลาในการหารายชื่อผู้ให้ บริ การ
เป็ นที่ปรึกษา



การรวมกลุ่มเพื่อว่ าจ้ างที่ปรึกษา
องค์กรต่างๆควรจะรวมตัวกันเพื่อสร้ างอานาจต่อรองกับผู้ให้ บริ การที่ปรึกษา เพราะถ้ าแต่ละองค์กรติดต่อ
เองอานาจการต่อรองจะน้ อยกว่า และบางครัง้ อาจจะเสียรู้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาบางรายไปก็ได้ ดังนัน้ องค์กรที่
มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ชมรม สมาคม กลุม่ หรื อแม้ กระทัง่ กิจการที่อยู่พื ้นที่เดียวกัน ก็
น่าจะรวมตัวกัน หาความต้ องการร่ วมในการว่าจ้ างที่ปรึกษา เพราะถ้ าสามารถรวมกลุม่ กันได้ จะสามารถ
คัดเลือกผู้ให้ บริ การด้ านการให้ คาปรึกษาได้ ดีกว่า เจรจาต่อรองในนามของกลุม่ แต่เมื่อลงไปดาเนินการ
จริ งก็เป็ นเรื่ องของแต่ละกิจการไป



ส่ งเสริมอาชีพที่ปรึกษามือใหม่
น่าจะมีเวทีสาหรับที่ปรึกษามือใหม่ เพื่อสร้ างทางเลือกให้ กบั องค์กรที่ไม่มีกาลังทรัพย์เพียงพอที่จะว่าจ้ าง
ที่ปรึกษาระดับแพงๆได้ จุดนี ้น่าจะได้ รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เพราะเป็ นการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันทังอาชี
้ พผู้ให้ คาปรึกษาเอง และองค์กรขนาดกลางขนาดย่อมไปในเวลาเดียวกัน เพราะถ้ ามี
แต่ที่ปรึกษาระดับแพงๆ องค์กรเล็กๆก็ยงั ห่างไกลจากองค์กรใหญ่ๆที่มีทนุ หนาว่าจ้ างที่ปรึกษาในทุกๆ
ด้ านได้



ส่ งเสริมอาชีพที่ปรึกษาอิสระ
โดยทัว่ ไปแล้ วคนที่ทางานเป็ นลูกจ้ างหรื อมนุษย์เงินเดือน พอถึงจุดๆหนึง่ พวกเขาอยากจะออกไปทา
กิจการส่วนตัว ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะออกไปทากิจการที่ไม่คอ่ ยเกี่ยวข้ องกับงานที่ทาในองค์กร จุดนี ้จะทาให้
ประเทศของเราเสียโอกาสที่จะนาเอาความรู้ จากประสบการณ์ทางานของคนที่เคยเป็ นลูกจ้ างมาก่อนไป
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ รัฐบาลน่าจะดึงเอาศักยภาพและประสบการณ์ของคนทางาน
เหล่านี ้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร เพราะประสบการณ์เหล่านี ้
ไม่ได้ สร้ างขึ ้นได้ ง่ายๆเพียงวันสองวัน ต้ องอาศัยเวลายาวนานพอสมควร
การมีที่ปรึกษาอิสระจะช่วยให้ เกิดผลดีหลายอย่าง เช่น ที่ปรึกษาอิสระสามารถประกอบอาชีพอื่นควบคู่
ไปกับงานที่ปรึกษา เขาก็จะไม่ต้องเครี ยดกับงานใดงานหนึง่ มากจนเกินไป องค์กรต่างๆมีทางเลือกในการ
ใช้ บริ การที่ปรึกษาได้ มากยิ่งขึ ้น ไม่ต้องไปยึดติดกับยี่ห้อของที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง และเพื่อให้ สามารถ
ควบคุมมาตรฐานของอาชีพที่ปรึกษาอิสระ อาจจะกาหนดให้ มีการฝึ กอบรมและมีการขึ ้นทะเบียนที่
ปรึกษาด้ วยก็ได้



โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการให้ คาปรึ กษา
องค์กรทุกองค์กรมีบคุ ลากรที่มีความชานาญในเรื่ องต่างๆอยู่มากมาย เพียงแต่การยอมรับในองค์ กรมี
น้ อยหรื องานในองค์กรได้ พฒ
ั นาไปมากแล้ ว คนเหล่านี ้ก็จะมีความสามารถเหลืออยู่ยงั ใช้ ได้ ไม่เต็มที่ จึง
น่าจะมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้ คาปรึกษาซึง่ กันและกันได้ เช่น องค์กรหนึง่ มีบคุ ลากรเก่งๆ
ทางด้ านไอที ในขณะที่อีกองค์กรหนึง่ ซึง่ มีขนาดเล็กกว่าไม่มีบคุ ลากรในด้ านนี ้ แต่อาจจะมีบคุ ลากรเก่งๆ
ในเรื่ องอื่นๆซึง่ องค์กรแรกไม่มี แนวทางนี ้นอกจากจะประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ แล้ ว ยังสามารถสร้ างความ
ภูมิใจให้ กบั บุคลากรที่มีความสามารถได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย

สรุ ป กลยุทธ์ในการบริ หารอาชีพที่ปรึกษาให้ ค้ มุ ค่าการลงทุนนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการต้ อง
รวมตัวกันเพื่อสรรหา คัดเลือก ผู้ให้ บริ การที่ปรึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ในขณะเดียวกันภาครัฐควรจะส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ องค์กรต่างๆพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันผ่านการใช้ บริ การของที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นที่ปรึกษามือใหม่หรื อที่ปรึกษาอิสระ กลยุทธ์นี ้น่าจะช่วยให้ องค์กรต่างๆพลิกฟื น้ สถานการณ์จากผู้ถกู เอา
เปรี ยบในบางครัง้ มาเป็ นผู้ได้ เปรี ยบในเรื่ องอานาจการต่อรองและมีทางเลือกได้ มากยิ่งขึ ้น

