ข้ อคิดในการใช้ บริการปรึกษาภายนอกมาช่ วยพัฒนาองค์ กร
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ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ผมเชื่อว่าหลายองค์กรคุ้นเคยกับคาว่าที่ "ที่ปรึ กษา" เป็ นอย่างดี แต่หลายคนอาจจะยังมี
ความเข้ าใจผิด เกี่ ยวกับ ที่ ป รึ กษา เช่ น บางคนเข้ าใจว่าที่ ป รึ กษาคื อกลุ่ม คนที่ ค อยให้ ค าปรึ กษาในระดับ นโยบายแก่
คณะกรรมการบริ หารซึง่ ไม่ค่อยมีใครรู้จกั เพราะปี หนึ่งอาจจะเห็นหน้ าสักครัง้ สองครัง้ หรื อให้ ชื่อมาแทนคาปรึกษา เพราะ
ชื่อขายได้ ในวงสังคม บางคนเข้ าใจว่าที่ปรึ กษาคือคนที่เข้ ามาเดินไปเดินมาในองค์กรเดือนละครัง้ ในขณะที่บางคนเข้ าใจ
ว่าที่ปรึ กษาคือกลุม่ คนที่เข้ ามาวางระบบงานเรื่ องต่างๆให้ กบั องค์กรเพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว แล้ วก็ทิ ้งแฟ้มเรื่ องราวที่สวยหรู
(แต่ไม่ได้ ใช้ งาน)ไว้ ให้ คนที่อยูข่ ้ างหลัง
ผู้บริ หารองค์กรบางองค์กรเคยจ้ างที่ปรึ กษาโดยคาดหวังว่าจะมาช่วยกันพัฒนาองค์กร แต่ผ้ บู ริ หารหลายราย
กลับได้ แต่ประวัติการจ้ างที่ปรึ กษากับแฟ้มใหญ่ ๆชุดหนึ่งที่มีแต่เอกสาร บางคนบ่นว่าเสียเงินไม่เท่าไหร่ แต่เจ็ บใจที่ไม่
คุ้มค่า รู้ยงั นี ้จ้ างพนักงานของเรามาทาเองดีกว่า เหตุการณ์แบบนี ้ทาให้ ผ้ บู ริ หารบางองค์กรเริ่ มมองที่ปรึกษาในทางลบมาก
ขึ ้น
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุ นแรงมากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงเร็ วขึ ้น บ่อยขึ ้น
วิวฒ
ั นาการของวิทยาการและเครื่ องมือการบริ หารจัดการสมัยใหม่มีมากขึ ้น องค์ กรต่างๆคงจะไม่สามารถเรี ยนรู้ และ
พัฒ นาสิ่งต่างๆเหล่านีด้ ้ วยตัวเองได้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์ กรจะต้ องใช้ บริ การที่ปรึ กษาจากภายนอก เราจะเห็นว่า
บางครัง้ กฎหมายหรื อข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานสากลบางอย่างออกมาบังคับกิจการบางอย่างภายในเวลาที่สนมาก
ั้
องค์กรจะต้ องได้ รับการรับรองจากระบบนันระบบนี
้
้ มิฉะนันจะมี
้
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ แน่นอนว่าบางครัง้ องค์กร
จะถูกบังคับเลือกให้ ใช้ ที่ปรึกษา(ต้ องใช้ ที่ปรึกษา แต่ให้ สทิ ธิเลือกได้ ) โดยมีผลประโยชน์ในเรื่ องภาษี หรื อลดหย่อนต่างๆเข้ า
มาเกี่ยวข้ อง องค์กรเหล่านี ้จึงต้ องใช้ บริ การจากที่ปรึ กษาภายนอกโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีบางองค์กรที่ต้องการเลือกใช้ บริ การ
ที่ปรึ กษาจากภายนอก เพราะต้ องการพัฒนาองค์กรให้ เร็ วขึ ้นดีขึ ้น โดยใช้ ผ้ ทู ี่ชานาญเฉพาะด้ านเข้ ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบงานในด้ านต่างๆ
เพื่อให้ องค์กรสามารถเลือกที่ปรึ กษา โดยเฉพาะที่ปรึ กษาที่จะเข้ ามาช่วยวางหรื อพัฒนาระบบต่างๆในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ผมจึงขอเสนอแนะแนวทางในการเลือกที่ปรึกษาภายนอกดังนี ้
• ให้ ที่ปรึกษามาประเมินระบบก่อนที่จะเลือก

เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าสิ่งที่องค์กรคิดว่าเป็ นปั ญหาหรื อแนวทางที่จะจ้ างที่ปรึ กษาเข้ ามาช่วยพัฒนานันถู
้ กต้ องหรื อ
สมควรหรื อไม่ จึงควรเรี ยกองค์กรที่ให้ บริ การให้ คาปรึกษาวาง/พัฒนาระบบงานเข้ ามาช่วยตรวจสอบและประเมินดูก่อนว่า
จุดไหนบ้ างที่องค์กรของเราควรจะพัฒนาปรับปรุง อาจจะบอกเพียงโจทย์กว้ างๆไปก่อน อย่าเพิ่งไปบอกเขาหมดว่าจุดอ่อน
หรื อปั ญ หาของเราคืออะไร เพราะในระหว่างที่ที่ป รึ กษาศึกษาหรื อประเมินระบบ เราสามารถประเมินศักยภาพของที่
ปรึ กษารายนัน้ ๆได้ ว่าเก่งจริ งหรื อไม่ และถ้ าเราให้ ที่ปรึ กษาหลายๆรายเข้ ามาประเมิ น ก็ สามารถเปรี ยบเทียบผลการ
ประเมินระหว่างที่ปรึกษาด้ วยกันได้ นอกจากนี ้สิง่ ที่เราจะได้ รับคือ ผลการประเมินระบบที่ครอบคลุมมากยิ่ งขึ ้นจากมุมมอง
ของบุคคลภายนอก ถ้ าต่อรองได้ ก็อาจจะต่อรองให้ ที่ปรึกษาเข้ ามาประเมินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย แต่ถ้าจะเสียควรจะ
เสียให้ น้อยที่สดุ
• ควรเรี ยกมาคุยหลายๆราย
การที่จะใช้ บริ การจากที่ปรึกษาภายนอก ควรจะเรี ยกมาคุยหลายราย เพราะการที่เขาเข้ ามานาเสนอนัน้ ถือ เป็ นการเรี ยน
ลัดของผู้บริ หารหรื อทีมงานโดยไม่ต้องเสียเงิน (เรี ยนฟรี ) ซึง่ จะช่วยเพิ่มความรู้ (จากการซักถาม)และมุมมองเกี่ยวกับเรื่ อง
หรื อระบบนัน้ ๆให้ กับทีมงานได้ มากขึน้ ในขณะเดียวกันการพูดคุยกับที่ปรึ กษาหลายๆรายจะทาให้ ทีมงานผู้บริ หารมี
ประเด็นคาถามในแง่มมุ ต่างๆที่ครบถ้ วนมากขึ ้น
• ตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาจากองค์กรที่อ้างอิง
เมื่อเลือกที่ปรึ กษารายใดแล้ ว เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ มากยิ่งขึ ้น น่าจะมีการตรวจสอบผลงานของที่ปรึ กษารายนันๆจาก
้
ลูกค้ าเก่าที่เขาอ้ างอิงมา หรื อไม่ก็อาจจะแอบถามว่าเคยไปเสนองานที่ไหนบ้ าง(ทังที
้ ่ได้ งานและไม่ได้ งาน) แล้ วอาจจะไป
สอบถามองค์กรที่ที่ปรึกษาไปเสนอแล้ วไม่ได้ งาน เพื่อจะถามว่าเหตุใดจึงไม่เลือกที่ปรึกษารายนี ้ ซึง่ อาจจะหาข้ อมูลได้ ยาก
กว่า แต่ถ้าเป็ นไปได้ นา่ จะมีประโยชน์กว่าถามลูกค้ าที่เขาเคยให้ บริ การ หรื อไม่ก็ต้องทาทังสองทาง
้
• ควรมีบริ การหลังการขาย
ความรู้ที่ผ้ บู ริ หารบางท่านเคยเจอมาคือตอนที่เข้ ามานาเสนอดีมาก ตอนที่เข้ ามาวางระบบก็ทาได้ ดี แต่พอส่งงานเสร็ จแล้ ว
ไม่สามารถติดต่อกับที่ปรึ กษาได้ เลย และถ้ าจะขอใช้ บริ การต่อเนื่องจากระบบที่เข้ ามาวางให้ แล้ ว ค่าบริ การสูงมาก(เพราะ
ส่วนใหญ่จะคิดเป็ นรายชัว่ โมง) ผมจึ งอยากจะแนะนาว่าในสัญญาการดาเนินโครงการควรจะมีการตกลงกันให้ ชดั เจนว่า
จะต้ องมีบริ การติดตามผลหลังการดาเนินโครงการไปแล้ ว 3 เดือน 6 เดือนครัง้
ทังหมดนี
้
้คงพอจะเป็ นแนวทางให้ กบั ผู้บริ หารองค์กรต่างๆได้ นาไปใช้ ในการพิจารณาการใช้ บริ การที่ปรึ กษาจากภายนอก
ได้ ดียิ่งขึ ้นนะครับ ประเด็นสาคัญที่ผ้ บู ริ หารควรจะนามาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะจ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ ามา
หรื อไม่คือ โครงการนันคนในองค์
้
กรสามารถทาได้ หรื อไม่ โครงการนันมี
้ ความเร่งด่วนมากหรื อไม่ โครงการนันมี
้ ความคุ้มค่า
หรื อไม่เมื่อเทียบกับเงินที่จะลงทุนไป แล้ วจึงค่อยตัดสินใจนะครับ

