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ไม่วา่ เศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไร อาชีพหนึง่ ที่มกั จะไม่หา่ งหายไปจากองค์กร นัน่ ก็คืออาชีพที่ปรึกษา จะแตกต่างกัน
ตรงที่วา่ ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ ้นองค์กรต้ องการที่ปรึกษาที่จะเข้ ามาช่วยพัฒนาระบบต่างๆให้ รองรับกับการเติบโตขององค์กร
มากกว่า แต่ในขณะที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงองค์กรมักจะต้ องการว่าจ้ างที่ป รึกษาเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหาหรื อกอบกู้วิกฤติ
ให้ มากกว่าการพัฒนา
ในเมื่ออาชีพที่ปรึ กษาถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะช่วยผลักดันหรื อขับเคลื่อนองค์กรสูก่ ารแข่งขันในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคหรื อระดับสากลนัน้ ปั จจัยสาคัญอย่างหนึง่ ที่คนที่ประกอบอาชีพนี ้ต้ องมีคือ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพราะใน
อดีตที่ผา่ นมามีที่ปรึกษาส่วนหนึ่งได้ กอบโกยผลประโยชน์มากเกินไป(ราคาสูง ทารู ปเล่มของรายงานสวยงาม แต่นาไปใช้
จริ งไม่ได้ เป็ นเพียงแค่เฟอร์ นิเจอร์ ประดับห้ องผู้บริ หารเท่านัน)
้ จนทาให้ ภาพของอาชีพนี ้ติดลบในสายตาของบางองค์กร
เราต้ องเข้ าใจว่าองค์กรที่เขาต้ องการที่ปรึ กษานัน้ แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่าเขาต้ องการที่พึ่ง (ไม่ใช่ต้องการทาบุญ)
เขาไม่สามารถทาเองได้ ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ไม่มีความชานาญในเรื่ องนัน้ ไม่มีเวลามากพอ ขาดการยอมรับ
จากคนภายใน ฯลฯ
ถ้ ามองกันไกลๆแล้ วจะเห็นว่าอาชีพที่ปรึกษาจะอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อองค์กรอยู่ได้ อยู่รอดและเติบโต ดังนัน้ บทบาทหน้ าที่หนึ่ง
ของที่ปรึ กษาคือความรับผิดชอบต่อการอยู่รอดและเติบโตขององค์กร ดังนัน้ คนหรื อองค์กรที่ทาอาชีพที่ปรึกษาจึงควรจะ
ให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังต่อไปนี ้
• เป็ นมืออาชีพ
คาว่าเป็ นมืออาชีพ หมายถึง ต้ องทางานที่ปรึ กษาเพราะรัก เพราะชอบ ไม่ใช่ทาเพราะผลประโยชน์บางอย่าง ถ้ าทาด้ วยใจ
แล้ ว แน่นอนว่าผลประโยชน์มนั จะตามมาเอง และมืออาชีพหมายถึงเก่งจริ งในเรื่ องที่จะให้ คาปรึ กษาแก่องค์กรหรื อลูกค้ า
ไม่ใช่ขายแค่ชื่อแต่ฝีมือไม่ถึง และที่สาคัญมืออาชีพจะต้ องมีระบบในการทางาน เพราะถ้ าที่ปรึ กษาเองยังขาดระบบการ
ทางานที่ดีแล้ ว ก็คงยากที่จะไปให้ คาปรึ กษาผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ที่ปรึ กษาควรสร้ างเครดิตให้ กบั ตัวเองก่อนเป็ นอันดับ
แรก เพราะอาชีพนี ้มักจะขายความน่าเชื่อถือบวกกับฝี มือ ดังนัน้ สองส่วนนี ้จะต้ องไปด้ วยกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ ได้

• เก็บรักษาความลับ
ผมเชื่อว่าทุกคนที่ทาอาชีพนี ้ย่อมรู้ดีวา่ ในสัญญาว่าจ้ างส่วนใหญ่จะระบุหวั ข้ อนี ้ลงไป แต่ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบตั ิแล้ วมีใคร
ได้ นาเอาข้ อมูลขององค์กรไปใช้ ประโยชน์ในทางที่มิควรบ้ างหรื อไม่ คนที่เป็ นที่ปรึกษาควรจะมีพนั ธะสัญญากับตัวเองที่จะ
ไม่นาข้ อมูลของลูกค้ าไปเผยแพร่ เพราะผลที่อาจจะเกิ ดขึน้ อาจจะได้ ไม่ค้ มุ เสีย โดยทั่วไปแล้ วองค์กรมักจะให้ เกี ยรติที่
ปรึ กษามากไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิต่อที่ปรึ กษา การให้ ความสาคัญเวลาที่ปรึ กษาเข้ าไปในองค์กร องค์กรยอมเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เป็ นความลับบางอย่างให้ ที่ปรึ กษารับทราบ ซึ่ งบุคคลภายนอกคนอื่นน้ อยมากที่จะได้ รับรู้ รับทราบ ดังนัน้ จุดนี ้
น่าจะมีน ้าหนักเพียงพอสาหรับกระตุ้นเตือนให้ ที่ปรึ กษาต้ องให้ เกียรติแก่องค์กรที่เป็ นลูกค้ าให้ มากขึ ้น โดยการไม่นาเอา
ข้ อมูลหรื อความลับขององค์กรไปเปิ ดเผย
• รับผิดชอบต่อผลสาเร็ จมากกว่าวิธีการ
หลายองค์ กรเคยบ่นให้ ฟังเสมอว่าเคยจ้ างที่ปรึ กษามาวางระบบหลายครัง้ แล้ ว แต่ละครัง้ มักจะลงทุนไปสูงมาก แต่ผลที่
ได้ มาคือแฟ้มสวยๆหนึง่ หรื อสองแฟ้ม แล้ วไม่ร้ ู จะนาไปใช้ ยงั ไงดี และที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ นการวัดชัว่ โมงทางาน เน้ น
ผลตอบแทนต่อชั่วโมงทางาน ซึ่งทัง้ หมดนี ้จะอยู่บนพืน้ ฐานของผลประโยชน์ ตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ ของลูกค้ า ที่
ปรึ กษาควรจะหันมาเน้ นผลสาเร็ จของโครงการให้ มากกว่าเน้ นวิธีการดาเนินงาน ที่ปรึ กษาที่ดีน่าจะเข้ าไปมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อผลสาเร็ จของการนาระบบที่ได้ วางไว้ ไปใช้ งานด้ วย ไม่ใช่เป็ นเพียงคนเขียนคูม่ ือ แต่นา่ จะเป็ นที่ปรึกษาในขัน้
ของการนาคู่มือไปใช้ งานด้ วย เพราะมิฉะนัน้ ที่ปรึ กษาก็เหมือนกับนักวิชาการที่มีทฤษฏีสวยหรู แต่ไม่ร้ ู วา่ การนาไปปฏิบตั ิ
จริ งในองค์กรนันเป็
้ นอย่างไรบ้ าง
• ราคาสมเหตุสมผล
เนื่องจากการว่าจ้ างที่ปรึกษาเป็ นงานที่ไม่ได้ จ้างกันบ่อยๆ บางองค์กรจึงไม่ทราบราคาของระบบงานหนึง่ ระบบนันมั
้ นควร
จะเป็ นเท่าไหร่ จุดนี ้จึงเปิ ดโอกาสให้ ที่ปรึ กษาบางคนโก่งราคาค่าบริ การเสียสูงลิ่ว บางองค์กรก็กล้ าลงทุน ในขณะที่บาง
องค์กรพอได้ ฟังราคาแล้ วก็เลิกคิดที่จะจ้ างที่ปรึกษาไปเลย เพราะค่าจ้ างเกือบเท่ากาไรสุทธิขององค์กรในแต่ละปี ที่ปรึกษา
ที่ดีควรจะมีความยืดหยุ่นเรื่ องราคาให้ ลกู ค้ าได้ เลือกตามความเหมาะสมกับสถานะของแต่ละองค์กร จะใช้ มาตรฐาน
เดียวกันหมดคงจะไม่ได้
• ทาตัวเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
คนที่จะทาอาชีพนี ้จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีจิตสานึกในการเป็ นเจ้ าขององค์กร ถึงแม้ จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมเพียงส่วนน้ อย
เพราะถ้ าที่ปรึกษามีความรู้สกึ ถึงการเป็ นเจ้ าของแล้ ว ผลงานที่ออกมาจะดีกว่าความรู้สกึ ที่วา่ เป็ นบุคคลภายนอกที่เขาจ้ าง
มาทาของ

• ทาในสิง่ ที่ตวั เองถนัด
ที่ปรึ กษาที่ดีควรจะรู้ ว่าตัวเองเก่งเรื่ องอะไร และจงทาในสิ่งที่เป็ นงานถนัด กรุ ณาอย่าทาตัวเป็ นผู้รับเหมา เพราะจะเกิด
ผลเสียในอนาคตคือลูกค้ ารู้สึกว่าไม่น่าเสียค่านายหน้ า ผู้รับเหมาช่วงก็ทางานไม่เต็มที่เพราะได้ เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
หลายที่ที่ขายชื่อเสียงของสถาบันแต่แท้ ที่จริ งเป็ นเพียงแค่ผ้ รู ับเหมาเท่านัน้
เหตุผลที่ต้องเขียนประเด็นนี ้ขึ ้นมาเพราะต้ องการเห็นอาชี พที่ปรึ กษาเติบโตไปพร้ อมๆกับการเติบโตขององค์กรในบ้ านเรา
ถ้ าอาชีพนี ้เป็ นเพียงผู้แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่ร้ ู ขององค์กรแล้ ว แน่นอนว่าเมื่อองค์กรไม่เจริ ญ อาชีพที่ปรึกษาก็
พลอยตกต่าไปด้ วยอย่างแน่นอน จึงอยากให้ บคุ คลหรื อองค์กรที่ทาอาชีพที่ปรึกษาหันมาให้ ความสาคัญกั บจรรยาบรรณ
ของอาชีพให้ มากขึ ้น ที่ปรึกษาต้ องระลึกอยูเ่ สมอว่าเขาให้ เกียรติให้ โอกาสเรา เราจึงควรตอบแทนสิง่ ดีๆคืนกลับไปให้ ลกู ค้ า
อย่างเต็มความสามารถ ผลตอบแทนที่ได้ ในวันนี ้อาจจะน้ อยกว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไป แต่ผมเชื่อว่าระยะยาวแล้ วจะ
ส่งผลดีกลับมาหาเราอย่างแน่นอนครับ

