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คนที่มีปัญหาในชีวิตและหาทางออกให้ กบั ตัวเองไม่ได้ มีมากมายในสังคมของเรา โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสใน
ด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน การงาน สังคม การศึกษา สถานะทางสังคม ฯลฯ สุดท้ ายเมื่อคนเหล่านี ้แก้ ไขปั ญหา
ชีวิตตัวเองไม่ได้ บางครัง้ ก็ต้องไปพึ่งสิง่ ที่มองไม่เห็น เช่น ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ผีสางเทวดา บางครัง้ ก็ต้องหันไปพึง่ สิง่ ที่
มองเห็นแต่เป็ นภัยต่อชีวิต เช่น ยาเสพติด หรื อไม่ก็การพนัน ซึง่ สิง่ เหล่านี ้มักจะมีแต่จะทาให้ ชีวิตยุง่ ยากมากยิ่งขึ ้นไปอีก
ในขณะที่อีกด้ านหนึง่ ของสังคม คนที่ประสบความสาเร็ จ มักจะที่มีบคุ คลกลุม่ หนึง่ ที่คอยให้ คาแนะนาช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้ คนๆนันก้
้ าวหน้ าหรื อประสบความสาเร็ จยิ่งๆขึ ้นไป คนกลุม่ นี ้เรามักจะเรี ยกกันว่า "ที่ปรึกษา" ที่ปรึกษาคอยวางแผน ให้
คาแนะนา แก้ ไขปั ญหา ให้ คาปรึกษาในทุกๆด้ านไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องงาน เรื่ องส่วนตัว
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เราจะเห็นว่าช่องว่างของความสาเร็ จระหว่างคนสองกลุ่มนี ้ เมื่อวันเวลาผ่านไปนานขึ ้นเท่าไหร่ ช่องว่าง
ระหว่างคนที่ไม่ประสบความสาเร็ จกับคนที่ประสบความสาเร็ จจะยิ่งห่างกันมากขึ ้นเท่านัน้ ถ้ าเราปล่อยให้ เป็ นเช่นต่อไป
รับรองได้ วา่ ศักยภาพในการแข่งขันของบุคลากรไทยโดยรวมจะแข่งขันกั บใครไม่ได้ ถึงแม้ จะมีคนบางกลุม่ ได้ รางวัลระดับ
โลกก็ตาม แต่ก็เป็ นเพียงคนกลุม่ น้ อยที่มีโอกาสทางสังคมดีอยูแ่ ล้ วเท่านัน้
องค์กรหรื อบุคคลที่ประสบความสาเร็ จมักจะมีทีมงานที่ปรึกษาที่เก่งๆคอยให้ คาแนะนาช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลา เหตุผลที่
สาคัญก็เพราะว่าองค์กรหรื อคนหนึ่ง คนไม่สามารถที่จะเก่งในทุกๆเรื่ อง และที่สาคัญเราไม่มีเวลามากพอที่จะไปเรี ยนรู้ ใน
ทุกๆเรื่ องเช่นกัน ดังนัน้ การใช้ จดุ แข็งของคนอื่นมาปิ ดจุดอ่อนหรื อเสริ มจุดแข็งที่เรามีอยู่จะทาให้ เราสามารถพัฒนาตัวเอง
ไปสูค่ วามสาเร็ จได้ ง่ายและเร็ วกว่าที่เราจะเดินไปด้ วยตัวเอง
หลายองค์กรได้ ว่าจ้ างที่ปรึกษามาวางระบบงานต่างๆให้ มากมายทาให้ ระบบงานมีความก้ าวหน้ าและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ แต่...ปั ญ หาหนึ่งที่ มัก จะเกิ ดขึน้ ในองค์ ก รคื อ คนไม่ยอมท าตามระบบ หรื อ ไม่ก็ การน าระบบไปใช้ ยังไม่ค่อ ยมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเหตุผลหลักมักจะเกิดจากตัวคน
เพื่อให้ ทา่ นผู้อา่ นได้ เห็นแนวของที่ปรึกษาส่วนบุคคลชัดเจนมากยิง่ ขึ ้น ผมจึงขอแนะนาแนวคิดและแนวทางใน 3 มุมมอง
ดังนี ้

•

มุมมองด้ านองค์ กร องค์ กรควรจะมีที่ ปรึ กษาส่วนบุคคลให้ พ นักงาน ที่ปรึ กษาอาจจะเป็ นบุคคลภายในหรื อ
ภายนอกก็ได้ ที่ปรึกษานี ้ควรจะเป็ นที่ปรึ กษาจริ งๆที่ไม่มีค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั พนักงาน ไม่ใช่ให้ ฝ่าย
บุค คลเป็ น ที่ ป รึ กษา เพราะฝ่ ายบุคคลยังมี ห น้ าที่ ที่ขัด แย้ งกับ การให้ คาปรึ ก ษา เช่น สามารถให้ คุณ ให้ โทษ
พนักงานได้ พนักงานจะต้ องสามารถขอคาปรึกษากับที่ปรึกษาได้ ตลอดเวลาทุกเรื่ อง เพราะถ้ าพนักงานมีชีวิตที่ดี
ขึ ้น ไม่มีภาระทังทางจิ
้
ตใจและสังคมแล้ ว แน่นอนว่าถึงแม้ จะไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทางานมากนัก แต่ก็นา่ จะ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทางานผิดพลาดของพนักงานคนนันได้
้ ในกรณีที่องค์กรว่าจ้ างที่ปรึกษาให้ มา
วางระบบงาน น่าจะรวมถึงการวางระบบคนให้ ทาตามระบบให้ ด้วย น่าจะเป็ นแนวทางที่ค้ มุ ค่ากว่านะครับ

•

มุมมองด้ านผู้รับคาปรึกษา เราในฐานะคนๆหนึง่ ที่ต้องการความก้ าวหน้ าในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นชีวิตการทางาน หรื อ
ชีวิตส่วนตัว จะต้ องยอมรับว่าการทาทุกสิ่งทุกอย่างตัวลาพังตัวเราเองไม่ได้ ทงหมด
ั้
ที่สาคัญ เวลาในชีวิตของ
คนเราก็ไม่ได้ มีอย่างเหลือเฟื อที่ จะจัดสรรเวลาคอยเผื่อความผิดพลาดหรื อการแก้ ไขหรื อทาซ ้าในเรื่ องต่างๆได้
ดังนัน้ ผมคิดว่าคนที่คิดจะก้ าวหน้ าจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีที่ปรึ กษาส่วนบุคคล เริ่ มแรกอาจจะหาที่ปรึ กษา
เฉพาะด้ านก่อนก็ได้ เช่น ที่ปรึ กษาส่วนบุคคลด้ านการเงิน ที่ปรึ กษาส่วนบุคคลด้ านการทางาน และในอนาคต
อาจจะต้ องมีที่มีปรึกษาส่วนบุคคลในทุกด้ าน หรื อถ้ าเป็ นภาษานักกีฬาเขานิยมเรี ยกกันว่าโค้ ช(Coach) คนที่เป็ น
โค้ ช ไม่ใช่ ว่าจะเก่ งเรื่ อ งการให้ ค าแนะน าเรื่ อ งเทคนิ ค การเล่น กี ฬ าหรื อ ท างานเพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่จ ะต้ องมี
ความสามารถในการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับจิตใจของผู้รับคาปรึกษาด้ วย

•

มุมมองด้ านอาชีพที่ปรึกษาส่วนบุคคล ผมคิดว่าอาชีพนี ้น่าจะมีอนาคตดี เพราะยิ่งการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน
ในสังคมโลกมากขึน้ เท่าไหร่ อาชีพ นีน้ ่าจะได้ รับความนิยมมากขึน้ เท่านัน้ ในปั จจุบัน นีไ้ ม่ได้ มี เพียงผู้บริ หาร
ระดับสูงเท่านันที
้ ่มีที่ปรึกษาส่วนตัว แต่ผ้ บู ริ หารระดับรองๆลงมาหรื อคนทางานมืออาชีพบางคนก็เริ่ มหาที่ปรึกษา
ส่วนตัวกันแล้ ว ผมคิดว่าวันหนึง่ ในอนาคตอาชีพนี ้น่าจะเป็ นอาชีพที่ได้ รับความนิยมอาชีพหนึง่ แต่...สิง่ สาคัญคือ
คนที่จะก้ าวเข้ ามาสู่อาชีพนี ้ได้ ต้องรอบรู้ ในภาพกว้ างในเรื่ องต่างๆมากพอสมควร และที่สาคัญที่สดุ คือต้ องมี
ความรู้หรื อทักษะด้ านการให้ คาปรึกษา การเข้ าใจคน รวมถึงต้ องมีประสบการณ์ด้านคนมามากพอสมควร

สาหรับแนวคิดเรื่ องที่ปรึ กษาส่วนบุคคล ไม่ได้ หมายความว่าคนที่เป็ นที่ปรึกษาจะไม่ขอรับคาปรึกษาจากใคร แต่คนทุกคน
สามารถเป็ นได้ ทงที
ั ้ ่ปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษาในเวลาเดียวกัน แต่อาจจะเป็ นคนละเรื่ องคนละด้ านกัน คนหลายคนมี
ความสามารถและมีโอกาสก้ าวหน้ าในชีวิตมาก แต่ขาดเพียงคาชี ้แนะคาแนะนาที่ดี จึงทาให้ โอกาสแห่งความสาเร็ จหลุด
ลอยไป
ดังนัน้ แนวคิดเรื่ อ งที่ป รึ ก ษาส่วนบุคคลจึงน่าจะเป็ นทางเลือกและทางลัดสู่ค วามสาเร็ จขององค์ กรและคนทางานได้
นอกจากนี ้ยังเป็ นแนวทางในการสร้ างอาชีพใหม่อีกอาชีพหนึง่ ให้ กบั คนในสังคมของเราได้ อีกด้ วยนะครับ

