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ไมว่่าแนวคิด ทฤษฎีหรือวิทยาการการบริหารจดัการอะไรเกิดขึน้ใหม่ คนไทยมกัจะไมต่กยคุ ใครพดูถึงเร่ืองอะไร
คนไทยรู้หมด แตพ่อถามวา่แล้วองค์กรของคณุน าไปใช้หรือยงั ค าตอบท่ีคนสว่นใหญ่ตอบคือ “ยงั” ถ้าจะถามตอ่วา่ท าไมไม่
ใช้ “มนัไมเ่หมาะกบัองค์กรของเรา” “เรายงัไม่พร้อม” “รอเคร่ืองมือที่ใหมก่ว่านี”้ หรือที่หนกักว่านัน้ก็คือวา่ “รู้สกึว่ากระแส
ของเคร่ืองมือการบริหารเร่ืองนีเ้ร่ิมซาแล้ว” คนที่ได้ฟังค าตอบ (โดยเฉพาะคนประเทศอื่น) นีแ้ล้วเกิดอาการ “งง” เพราะ
ค าตอบทัง้หมดมนัไมใ่ช่เหตผุล แตม่นัเป็นข้ออ้าง(เพื่อให้ดดูีในสายตาของผู้ ฟัง)เสยีมากกวา่ 

เหตุผลที่คนไทยชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ต้องการรู้และน ามาใช้จริง ๆ หรอก แต่ต้องการเป็นคน
ทนัสมยัไม่ตกยุค ใครพูดถึงเร่ืองอะไรก็คยุกบัเขาได้โดยไม่อาย บางคนก็เก็บไว้เป็นเคร่ืองมือในการคุยโม้โอ้อวดเพื่อน  ๆ 
บางคนก็เอาไว้ประดบัองค์กร เวลาใครไปใครมาก็จะบอกได้วา่องค์กรเราเคยอบรมเร่ืองนัน้เร่ืองนีก้นัแล้ว ยิ่งวา่จ้างวิทยากร
ดงั ๆ ค่าตวัแพง ๆ ที่มาจากตา่งประเทศ หรือเป็นเจ้าทฤษฎีหรือต้นต ารับมาบรรยายให้ด้วยแล้ว ยิ่งคยุโม้ได้อยา่งเต็มปาก
เต็มค า (แคน่ าไปคยุได้ก็คุ้มแล้ว) 

เวลาเราจัดเก็บของในบ้านเพื่อสะสางเอาของบางอย่างทิง้ไปบ้าง นิสยัหนึ่งที่คนไทยเรามีเหมือน ๆ กันคือ 
สดุท้ายเมื่อจดัของใช้ในบ้านทัง้หมดแล้ว ของทกุชิน้ยงัอยู่เหมือนเดิม มีน้อยมากที่ทิง้หรือน าไปบริจาค เพราะเวลาจะทิง้
หรือบริจาคของชิน้ไหนก็รู้สกึว่าน่าจะเก็บไว้ เพราะรู้สกึเสียดาย รู้สกึว่าน่าจะต้องใช้มนัอีก(แต่ไม่ว่ารู้ชาตินีห้รือชาติหน้า) 
รู้สกึว่าเป็นอดีตที่เราผกูพนักบัมนั รู้สกึว่า.... และอีกหลายความรู้สกึที่ทิง้ของเก่าไม่ได้เลย และหลายครัง้ที่ค าวา่ “รู้สกึว่า” 
ไมม่ีเหตผุลรองรับการตดัสนิใจ คิดเอาเองรู้สกึเอาเอง (ความรู้สกึเหนือเหตผุล) 

เช่นเดียวกนักบัการเรียนรู้เคร่ืองมือการบริหารจดัการสมยัใหม่ขององค์กรแบบไทย ๆ ตอนเรียนหรือเข้าอบรมก็
รู้สกึดีมาก นา่จะน ามาใช้กบัองค์กรของเรา แตพ่อจะลงมือน ามาใช้จริง ๆ  ก็คิดมาก มกัจะใช้ความรู้สกึเข้ามามีอิทธิพลมาก
เกินไปจนท าให้เกิดความรู้สกึว่าของใหม่มีความเสี่ยงกว่าระบบเก่าที่ใช้กนัอยูม่านานนบัสิบปี อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมนัเลยก็
แล้วกนั เพราะรู้สกึวา่ทกุคนในองค์กรคุ้นเคยกบัมนั ทกุคนยอมรับข้อเสยีและข้อจดัของระบบเก่าอยูแ่ล้ว ถ้าน าระบบใหม่ ๆ 
เข้ามาใช้อาจจะท าให้องค์กรป่ันป่วน คนตอ่ต้าน ฯลฯ (คิดเองและรู้สกึเอาเอง และคิดถึงแตปั่ญหาในอนาคตมากวา่ปัญหา
ที่เป็นอยู่ และคิดถึงข้อดีของระบบเก่ามากกว่าข้อดีของระบบใหม่) ยิ่งระบบไหนต้องว่าจ้างคนนอกมาเป็นที่ปรึกษาวาง
ระบบให้มกัจะเลกิคิดที่จะน ามาใช้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ (เพราะกลวัเสยีตงัค์) 

คนสงูอายสุ่วนใหญ่มีนิสยัยึดติดกบัของเก่า วิทย ุทีวี วิดีโอ หรือเคร่ืองใช้อะไรก็ตามที่เคยใช้รุ่นเก่า ๆ  มา นาน 
ถึงแม้ลกูหลานจะซือ้รุ่นใหม ่ๆ มาให้ (ซึง่ระบบมกัจะดีกวา่แต่การใช้งานก็ซบัซ้อนกวา่) คนสงูอายบุางคนก็พยายามลองใช้
ของใหม ่แตพ่อใช้แล้วรู้สกึวา่ของเกา่มนัดีกวา่ (จริง ๆ แล้วรู้สกึคุ้นเคยมากกวา่) ใช้ของใหมไ่ปสกัพกัก็หนักลบัไปใช้ของเก่า
เพราะรู้สกึวา่คุ้นเคยกวา่ บางครัง้ที่กลบัไปใช้ของเก่า เพราะตวัเองรู้สกึวา่เก่งไมน้่อยไปกวา่ลกูหลานเพราะเป็นเคร่ืองใช้ยคุ



เดียวกบัตวัเอง แตพ่อมาใช้ของใหมค่วามมัน่ใจของตวัเองลดลงเพราะบางครัง้สู้ เด็กอนบุาลไมไ่ด้ จึงไมอ่ยากเสยีความรู้สกึ
ที่เคยมีมา 

ดงันัน้ องค์กรหลายองค์กรในบ้านเราท าตวัเหมือนคนแก่ ทัง้ ๆ ที่อายอุงค์กรก็เพิ่งตัง้มาไมน่าน แถมบริหารอายก็ุ
ยงัไม่เยอะ แต่ยึดติดกับระบบการบริหารงานแบบเก่า ๆ เพราะคุ้นเคย(ทัง้ผู้บริหารและพนกังาน) และตราบใดก็ตามที่
องค์กรยงัไม่เปลี่ยนเมื่อมีระบบใหม่กว่าเข้ามา รับรองว่าต่อไปถ้าระบบยิ่งใหม่กว่าขึน้เร่ือย ๆ จะท าให้ระบบที่เรามีอยู่มี
ช่องว่างมากยิ่งขึน้ พอจ าเป็นต้องเปลี่ยนเพราะถูกสภาพแวดล้อมบงัคบัให้เปลี่ยนถึงตอนนัน้อาจจะต้องเจ็บปวดกบัการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะเปลี่ยนในตอนนีก็้ได้ เหมือนกบัการที่เรานัง่เรือข้ามฟาก พอเรือเทียบทา่แล้ว ระหว่างพืน้ของท่า
กบัเรือก็จะมีช่องวา่งอยู่บ้าง ถ้าเรามวัแตล่งัเล ๆ อยู่แป๊บเดียว ช่องวา่งนัน้ก็จะหา่งขึน้ จนไมก่ล้าที่จะกระโดดข้าม ต้องรอ
ให้คนขบัเรือเทียบท่าอีกครัง้ เพราะบางครัง้เรือล าเล็ก ๆ ไม่สามารถเทียบท่าได้สนิทกบัพืน้ของทา่เรือได้เลยยิ่งอยูใ่นทะเล
ด้วยแล้วยิ่งมีคลืน่มากระทบกระแทกอยูต่ลอดเวลา เราจ าเป็นต้องหาจงัหวะกระโดดในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกบัการที่
องค์กรต้องหาจงัหวะเปลีย่นแปลงระบบการบริหารงานใหม่ ๆ อยา่รีรอจนกลายเป็นคนสดุท้ายที่ขึน้มาจากเรือ เพราะคนที่
ขึน้มาก่อนเขาไปถึงไหนตอ่ไหนก็แล้ว 

เพื่อให้องค์กรของเราก้าวทนั(ไม่ต้องถึงกบัการก้าวน าผู้อื่นหรอก) ผู้บริหารองค์กรต่าง  ๆ คงจะต้องปรับเปลี่ยน
ทศันคติเก่ียวกบัการเรียนรู้และการน าความรู้มาใช้งานเสยีใหม ่ซึง่จะขอแนะน าแนวทางดงัตอ่ไปนี  ้

• อย่าตกใจกบัวิทยาการสมยัใหม่ ต้องคิดวา่ในโลกนีไ้ม่มีหลกัการอะไรใหมแ่ท้จริง มีแต่รูปแบบและเคร่ืองมือ
ใหมเ่ท่านัน้ ไมว่า่ระบบนัน้จะใหมเ่พียงใดก็ตามมนัก็ต้องมีบางอยา่งของระบบนัน้ ๆ ที่เราท ากนัหรือใช้กนัอยู่
ทกุวนัอยู่แล้ว แต่อาจจะยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเท่านัน้ อย่าโปรโมทกันเสียจนคนทัง้องค์กรรู้สึกกลวั
เร่ืองใหม ่ๆ ยิ่งองค์กรใหญ่ ๆ ทนัสมยัน าเร่ืองนัน้เร่ืองนีม้าใช้ก่อน ยิ่งท าให้องค์กรเลก็ ๆ รู้สกึวา่เรายงัไมพ่ร้อม
เหมือนองค์กรใหญ่ ๆ แน่ ๆ หลายครัง้ที่ผู้บริหารบางองค์กรดว่นตดัสนิใจวา่องค์กรตวัเองยงัไม่พร้อม ทัง้  ๆ ที่
ยงัไม่รู้ว่าสิ่งนัน้คืออะไร ฟังเพียงแค่ช่ือศพัท์ภาษาองักฤษที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนก็คิดไปเองว่าเรายังไม่พร้อม  
ทัง้ ๆ ที่เร่ืองใหม่บางเร่ืองเป็นเพียงสินค้าเดิมในกลอ่งใหม่ซึ่งอาจจะมีสว่นผสมอะไรใหม่  ๆ เข้ามาเพียงนิด
หน่อยเท่านัน้ เหมือนสบู่ยาสีฟันไม่ว่าจะเปลี่ยนช่ือยี่ห้อ บรรจุภณัฑ์หรือผสมสารใหม่ ๆ อะไรลงไปมนัก็ยงั
เป็นสบูย่าสฟัีนอยูด่ี 

• เลือกใช้ อย่าเลอืกที่จะไม่ใช้ ทกุเคร่ืองมือการบริหารจดัการสมยัใหม่ ต้องมีบางสิ่งบางอย่างดีกว่าระบบเก่า
แน ่ๆ เพราะถ้าไม่มีอะไรดีกว่าคงไมม่ีใครน าออกมาเผยแพร่ แตก็่ไม่ใช่วา่ถึงขัน้เหอ่ตามกระแสมากจนเกินไป 
จงเรียนรู้และเลือกใช้เฉพาะสว่นที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรของเราก่อน ไม่จ าเป็นว่าถ้าจะใช้ต้องใช้อย่าง
เต็มรูปแบบเสมอไป (แต่คนขายส่วนใหญ่มักจะยัดเยียดให้เราซือ้ทัง้แพ็ค เกจ) บางครัง้เราไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นช่ือระบบของใหม่ให้เหมือนกบัช่ือยี่ห้อของเคร่ืองมือการจดัการนัน้ ๆ เราเพียงแค่น าจุดเดน่ของระบบ
นัน้ท่ีสามารถมาช่วยแก้จดุออ่นของระบบเก่าเราได้ก็พอแล้ว สว่นช่ือเรียกระบบไมใ่ช่สาระส าคญั เราจะเรียก
แบบเก่าก็ได้ แต่ในทางปฏิบตัินัน้มีแนวคิดของระบบใหมอ่ยูด้่วยก็ได้ไม่มีใครวา่อะไร (อย่ายึดติดกบัยี่ห้อ แต่
สนใจที่อรรถประโยชน์มากกวา่) 



• รู้จริงจึงค่อยใช้ บางองค์กรอยากเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อะไรมาใหม่ผู้บริหารหวัก้าวกระโดด (ไม่ใช่แค่
ก้าวหน้า) มกัจะรีบน ามาใช้ในองค์กรทนัที ทัง้ ๆ ที่ตวัผู้บริหารเองและคนท างานยงัมึน ๆ งง ๆ อยู่กับเร่ือง 
นัน้ ๆ ยงัไมเ่ข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามนัคืออะไร จะมีประโยชน์อยา่งไร และจะน ามาใช้ได้อยา่งไร ท าให้ต้องเสีย
เงินเสียเวลาโดยเปลา่ประโยชน์ เพราะได้แค่เพียงรูปแบบ แต่ขาดประสิทธิภาพ ดงันัน้ ก่อนที่จะน าเอาระบบ
ใหม ่ๆ อะไรเข้ามาใช้ จ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องรู้จกัสิง่นัน้อยา่งถ่องแท้ก่อน 

สดุท้ายนี ้อยากจะให้คนไทยยงัคงมีนิสยัชอบเรียนรู้ของใหม่ไว้เหมือนเดิม แต่อยากให้เพิ่มนิสยัการเรียนแล้วใช้
เข้าไปด้วย นอกจากนี ้อยากให้ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ คิดและตดัสินใจบนพืน้ฐานของเหตุและผลให้มากกว่าความรู้สึก 
และอยา่กลวั (ปัญหาระยะสัน้) ในการน าเอาระบบใหม ่ๆ มาใช้ในการบริหารงานมีประสทิธิภาพมากขึน้ (ในระยะยาว)  


