แนวคิดการพัฒนาองค์ การ (ตอนที่ 2) OD Consultant: บทบาท และขีดความสามารถ
• บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
• อีเมล : p_arporn11@yahoo.com
• วันที่โพสต์บทความ : 2008-01-11

เนื่องจากปัจจุบนั กระแสการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้นเร็วมากและทันทีทนั ใด จนบางครัง้ ไม่มใี ครคาดคิดมาก่อนได้ เลยถึงการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น และเพื่อให้ ธุรกิจสามารถปรับตัวและก้ าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น พบว่าองค์การหลายแห่ง
ให้ ความสาคัญในการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) มากขึ ้นกว่าอดีตที่ผา่ นมา จนทาให้ องค์การ
หลายแห่งได้ กาหนดบุคคลที่ทาหน้ าที่คิดหาวิธีการพัฒนาองค์การให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นัน่ ก็คอื ที่ปรึกษาด้ าน OD
(OD Consultant)
OD Consultant เป็ นตาแหน่งงานที่สาคัญมาก โดยเฉพาะกับองค์การที่มีการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ ซึง่ บุคคล
เหล่านี ้มีหน้ าทีใ่ นการนาการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ด้ วยการวิเคราะห์ วิจยั และวินิฉยั ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในองค์การ
รวมถึงการคิดหาวิธีการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทางานให้ ดียงิ่ ขึ ้น พบว่าที่ปรึกษา OD สามารถเป็ นกลุม่ คนที่มา
จากภายในองค์การ (Internal Consultant) หรื อบุคคลที่มาจากภายนอกองค์การ (External Consultant) ซึง่ มีลกั ษณะ
ประโยชน์และข้ อจากัด ดังต่อไปนี ้


Internal Consultant – เป็ นบุคคลที่ปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายในองค์การ อาจเป็ นผู้บริ หารระดับ CEO หรื อระดับ
รองลงมา เช่น ผู้อานวยการหรื อผู้จดั การ เป็ นต้ น รวมถึงผู้บริ หารที่มาจากสายงานทรัพยากรมนุษย์ Internal
Consultantจึงเป็ นกลุม่ คนทีช่ ่วยองค์การในการประยุกต์ใช้ ระบบงานเพื่อการเปลีย่ นแปลงงานภายในให้ ประสบ
ผลสาเร็ จ พบว่าองค์การขนาดใหญ่จะมีการจัดตังกลุ
้ ม่ ที่ปรึกษาภายในเป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่มีบทบาทและหน้ าที่
ในการวิจยั วิเคราะห์ วินจิ ฉัยปั ญหาและนาเสนอแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นทังองค์
้ การ
ข้ อดี – เนื่องจากบุคคลที่เป็ น Internal Consultant นันจะต้
้ องมาจากภายใน พวกเขาจึงคุ้นเคยกับวัฒนธรรม
และรูปแบบปฏิบตั ิขององค์การเป็ นอย่างดี พวกเขาจะรู้วา่ ใครเป็ นบุคคลที่ควรเข้ าถึงหรื อเป็ น บุคคลสาคัญ (Key
Person) เพื่อให้ การเปลีย่ นแปลงประสบผลสาเร็ จไปด้ วยดี ซึง่ ที่ปรึกษาภายในจะรู้วา่ ควรปฏิบตั ิหรื อแสดงออก
กับบุคคลเหล่านี ้อย่างไรเพื่อให้ พวกเขามีสว่ นร่วม สนับสนุน และผลักดันให้ พนักงานคนอื่นๆ ยอมรับ เห็น ด้ วย
และปฏิบตั ิตาม
ข้ อจากัด – การยอมรับและรับฟัง Internal Consultant จากพนักงานและผู้บริ หารมีไม่มากเท่ากับบุคคลที่มา
จากภายนอก เนื่องจากความคุ้นเคยในสถานที่ทางานเดียวกัน หรื อการไม่ยอมรับหรื อขาดความศรัทธาจาก
พนักงานและผู้บริ หารถึงความรู้ความสามารถในการผลักดันให้ โปรแกรมการเปลีย่ นแปลงประสบ
ความสาเร็จ นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดในเรื่ องที่องค์การไม่สามารถหาบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติและขีดความสามารถที่

เหมาะสมในการเป็ นที่ปรึกษาภายในได้ จึงทาให้ องค์การต้ องมองหาที่ปรึกษาภายนอกเข้ ามาช่วยวางระบบงาน
ที่เหมาะสมให้


External Consultant – เป็ นบุคคลที่มาจากภายนอกองค์การ ถูกคัดเลือกขึ ้นเพื่อทาหน้ าที่ในการคิด วาง
ระบบงานให้ แหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน เป็ นกลุม่ คนที่จะต้ องติดต่อกับผู้บริ หาร
ระดับสูงขององค์การ เพื่อนาเสนอและสรุปผลการดาเนินงาน ลักษณะการจัดจ้ างที่ปรึกษาภายนอกนันสามารถ
้
ทาได้ หลายลักษณะ เช่น การจ้ างเป็ นโครงการโดยมีระยะเวลาและผลงานที่ต้องนาส่งมอบอย่างแน่นอน หรื อการ
จ้ างแบบต่อเนื่องทาเป็ นสัญญาปี ตอ่ ปี ซึง่ จะต้ องเข้ ามาในองค์การอย่างน้ อยเดือนละสองหรื อสามครัง้ ขึ ้นอยูก่ บั
ข้ อตกลงระหว่างที่ปรึกษาภายนอกและองค์การ
ข้ อดี – External Consultant เป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีมมุ มองที่หลากหลายจากการให้ คาปรึกษากับ
บริ ษัทภายนอกต่างๆ จึงทาให้ ผ้ บู ริ หารยอมรับ ศรัทธา และไว้ เนื ้อเชื่อใจในการคิดและออกแบบระบบงานให้ กบั
องค์การ ซึง่ จะทาให้ องค์การได้ รับความคิดเห็นที่แตกต่างจากบุคลากรภายในองค์การ นอกจากนี ้ประโยชน์ของ
การจัดจ้ างที่ปรึกษาภายนอกก็คอื การลดปั ญหาความขัดแย้ งทีเ่ กิดขึ ้น เพราะเป็ นกลุม่ คนภายนอก (Third
Party) ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผลประโยชน์ขององค์การ
ข้ อจากัด – องค์การจะต้ องจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้ างที่ปรึกษาภายนอก และยิง่ องค์การใหญ่หรื อองค์การ
ที่ต้องการเปลีย่ นแปลงระบบงานมาก ค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างที่ปรึกษาจะมากขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้ความรู้และ
ความเข้ าใจในธุรกิจขององค์การ (Business Acumen) ของที่ปรึกษาภายนอกจะมีไม่มากเท่ากับทีป่ รึกษา
ภายใน ดังนันจึ
้ งทาให้ การออกแบบระบบงานอาจไม่สอดคล้ องและไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและ
วัฒนธรรมองค์การ จนเป็ นเหตุให้ ระบบงานที่ออกแบบขึ ้นไม่สามารถนาไปใช้ ปฏิบตั ิจริงได้ เท่าทีค่ วร

ดังนันเพื
้ ่อให้ การพัฒนาองค์การประสบผลสาเร็ จ ผู้เขียนเสนอแนะว่าองค์การจาเป็ นจะต้ องมีที่ปรึกษาทังสอง
้
ลักษณะ ได้ แก่ที่ปรึกษาภายในและที่ปรึกษาภายนอก ซึง่ ที่ปรึกษาภายในควรเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อจัดตังเป็
้ น
หน่วยงานในการทาหน้ าที่แลกเปลีย่ นมุมมองกับที่ปรึกษาภายนอก พร้ อมทังเรี
้ ยนรู้เครื่ องมือและระบบงานต่างๆ จากที่
ปรึกษาภายนอก รวมทังท
้ าหน้ าที่ในการมองหาที่ปรึกษาภายนอกที่จะรับงานเป็ นโครงการเมื่อส่งมอบผลงานเสร็ จ
โครงการนันจะเสร็
้
จสิ ้นทันที หรื อเป็ นที่ปรึกษาภายนอกทีเ่ ข้ ามาเป็ นระยะ
อย่างไรก็ตามผู้เขียนขอเสนอแนะว่าการคัดเลือกที่ปรึกษามีความสาคัญมาก ประเด็นที่องค์การจะต้ องพิจารณา
เพื่อให้ ได้ ที่ปรึกษาทีเ่ หมาะสมกับลักษณะองค์การ ได้ แก่ ความชานาญของที่ปรึกษา
– ความรู้ และทักษะในเรื่ องทีจ่ ะให้ คาปรึกษาเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก เพราะที่ปรึกษาจะทาหน้ าที่ในการถ่ายทอดความรู้
และวิธีปฏิบตั ิ (Knowledge and Knowhow) ให้ กบั องค์การ ดังนันการคั
้
ดเลือกที่ปรึกษาไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เป็ น
องค์การใหญ่ หรื อเป็ นองค์การต่างชาติเท่านัน้ ที่ปรึกษาภายในควรติดตามผลงานและการทางานของที่ปรึกษาภาย
นอกจากองค์การอื่น ๆ ที่เคยจัดจ้ างด้ วยเช่นกัน เพื่อเป็ นการตรวจสอบยืนยันว่าที่ปรึกษาภายนอกรายนี ้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบงานให้ กบั องค์การจริ ง รวมถึงการให้ เวลาของที่ปรึกษาซึง่ เป็ น

เรื่ องสาคัญมาก ที่ปรึกษาจะต้ องสามารถให้ เวลาในการชี ้แนะปั ญหาและพูดคุยกับที่ปรึกษาภายในได้
สรุปว่าปัจจัยที่ผลักดันให้ การพัฒนาองค์การประสบความสาเร็ จ ปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญได้ แก่ ผู้รับผิดชอบ (InCharge) นัน่ ก็คือที่ปรึกษา ทังที
้ ม่ าจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ ซึง่ ที่ปรึกษาเหล่านี ้จะต้ องทาหน้ าที่ในการหา
ทางออกด้ วยการนาเสนอระบบงานที่เหมาะสมให้ กบั องค์การ ไม่ควรลอกเลียนแบบจากองค์การทีป่ ระสบความสาเร็ จ
(Best Practice) เท่านัน้ เพราะการลอกเลียนแบบโดยไม่ถกู นามาปรับใช้ เหมาะสม อาจนาปั ญหาและความขัดแย้ งตามมา
ภายหลังได้
*******บทความฉบับหน้า ผูเ้ ขียนจะนาเสนอต่อในเรื ่องขี ดความสามารถของการเป็ นทีป่ รึ กษา ....
โปรดติ ดตามตอนต่อไปในฉบับหน้าค่ะ****

