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ไม่ว่าแนวคิด ทฤษฎีหรื อวิทยาการการบริ หารจัดการอะไรเกิดขึ ้นใหม่ คนไทยมักจะไม่ตกยุค ใครพูดถึงเรื่ องอะไร
คนไทยรู้หมด แต่พอถามว่าแล้ วองค์กรของคุณนาไปใช้ หรื อยัง คาตอบที่คนส่วนใหญ่ตอบคือ “ยัง” ถ้ าจะถามต่อว่าทาไมไม่
ใช้ “มันไม่เหมาะกับองค์กรของเรา” “เรายังไม่พร้ อม” “รอเครื่ องมือที่ใหม่กว่านี”้ หรื อที่หนักกว่านันก็
้ คือว่า “รู้ สกึ ว่ากระแส
ของเครื่ องมือการบริ หารเรื่ องนี ้เริ่ มซาแล้ ว ” คนที่ได้ ฟังคาตอบ (โดยเฉพาะคนประเทศอื่น) นี ้แล้ วเกิดอาการ “งง” เพราะ
คาตอบทังหมดมั
้
นไม่ใช่เหตุผล แต่มนั เป็ นข้ ออ้ าง(เพื่อให้ ดดู ีในสายตาของผู้ฟั ง)เสียมากกว่า
เหตุผลที่ คนไทยชอบเรี ย นรู้ สิ่งใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ ไม่ใช่ ต้องการรู้ และนามาใช้ จริ ง ๆ หรอก แต่ต้องการเป็ นคน
ทันสมัยไม่ตกยุค ใครพูดถึงเรื่ องอะไรก็คยุ กับเขาได้ โดยไม่อาย บางคนก็เก็บไว้ เป็ นเครื่ องมือในการคุยโม้ โอ้ อวดเพื่อน ๆ
บางคนก็เอาไว้ ประดับองค์กร เวลาใครไปใครมาก็จะบอกได้ วา่ องค์กรเราเคยอบรมเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้กันแล้ ว ยิ่งว่าจ้ างวิทยากร
ดัง ๆ ค่าตัวแพง ๆ ที่มาจากต่างประเทศ หรื อเป็ นเจ้ าทฤษฎีหรื อต้ นตารับมาบรรยายให้ ด้วยแล้ ว ยิ่งคุยโม้ ได้ อย่างเต็มปาก
เต็มคา (แค่นาไปคุยได้ ก็ค้ มุ แล้ ว)
เวลาเราจัด เก็ บ ของในบ้ านเพื่ อสะสางเอาของบางอย่างทิง้ ไปบ้ าง นิ สยั หนึ่งที่ค นไทยเรามี เหมือ น ๆ กัน คื อ
สุดท้ ายเมื่อจัดของใช้ ในบ้ านทังหมดแล้
้
ว ของทุกชิ ้นยังอยู่เหมือนเดิม มีน้อยมากที่ทิ ้งหรื อนาไปบริ จาค เพราะเวลาจะทิ ้ง
หรื อบริ จาคของชิ ้นไหนก็ร้ ู สกึ ว่าน่าจะเก็บไว้ เพราะรู้สกึ เสียดาย รู้ สกึ ว่าน่า จะต้ องใช้ มนั อีก(แต่ไม่ว่ารู้ ชาตินี ้หรื อชาติหน้ า)
รู้สกึ ว่าเป็ นอดีตที่เราผูกพันกับมัน รู้ สกึ ว่า.... และอีกหลายความรู้สกึ ที่ทิ ้งของเก่าไม่ได้ เลย และหลายครัง้ ที่คาว่า “รู้สกึ ว่า”
ไม่มีเหตุผลรองรับการตัดสินใจ คิดเอาเองรู้สกึ เอาเอง (ความรู้สกึ เหนือเหตุผล)
เช่นเดียวกันกับการเรี ยนรู้ เครื่ องมือการบริ หารจัดการสมัยใหม่ขององค์กรแบบไทย ๆ ตอนเรี ยนหรื อเข้ าอบรมก็
รู้สกึ ดีมาก น่าจะนามาใช้ กบั องค์กรของเรา แต่พอจะลงมือนามาใช้ จริ ง ๆ ก็คิดมาก มักจะใช้ ความรู้สกึ เข้ ามามีอิทธิพลมาก
เกินไปจนทาให้ เกิดความรู้สกึ ว่าของใหม่มีความเสี่ยงกว่ าระบบเก่าที่ใช้ กนั อยูม่ านานนับสิบปี อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันเลยก็
แล้ วกัน เพราะรู้สกึ ว่าทุกคนในองค์กรคุ้นเคยกับมัน ทุกคนยอมรับข้ อเสียและข้ อจัดของระบบเก่าอยูแ่ ล้ ว ถ้ านาระบบใหม่ ๆ
เข้ ามาใช้ อาจจะทาให้ องค์กรปั่ นป่ วน คนต่อต้ าน ฯลฯ (คิดเองและรู้สกึ เอาเอง และคิดถึงแต่ปัญหาในอนาคตมากว่าปั ญหา
ที่เป็ นอยู่ และคิดถึงข้ อดีของระบบเก่ามากกว่าข้ อดีของระบบใหม่) ยิ่งระบบไหนต้ องว่าจ้ างคนนอกมาเป็ นที่ปรึ กษาวาง
ระบบให้ มกั จะเลิกคิดที่จะนามาใช้ ง่ายขึ ้น เร็ วขึ ้น (เพราะกลัวเสียตังค์)
คนสูงอายุส่วนใหญ่มีนิสยั ยึดติดกับของเก่า วิทยุ ทีวี วิ ดีโอ หรื อเครื่ องใช้ อะไรก็ตามที่เคยใช้ รุ่นเก่า ๆ มา นาน
ถึงแม้ ลกู หลานจะซื ้อรุ่นใหม่ ๆ มาให้ (ซึง่ ระบบมักจะดีกว่าแต่การใช้ งานก็ซบั ซ้ อนกว่า) คนสูงอายุบางคนก็พยายามลองใช้
ของใหม่ แต่พอใช้ แล้ วรู้สกึ ว่าของเก่ามันดีกว่า (จริ ง ๆ แล้ วรู้สกึ คุ้นเคยมากกว่า) ใช้ ของใหม่ไปสักพักก็หนั กลับไปใช้ ของเก่า
เพราะรู้สกึ ว่าคุ้นเคยกว่า บางครัง้ ที่กลับไปใช้ ของเก่า เพราะตัวเองรู้สกึ ว่าเก่งไม่น้อยไปกว่าลูกหลานเพราะเป็ นเครื่ องใช้ ยคุ

เดียวกับตัวเอง แต่พอมาใช้ ของใหม่ความมัน่ ใจของตัวเองลดลงเพราะบางครัง้ สู้เด็กอนุบาลไม่ได้ จึงไม่อยากเสียความรู้สกึ
ที่เคยมีมา
ดังนัน้ องค์กรหลายองค์กรในบ้ านเราทาตัวเหมือนคนแก่ ทัง้ ๆ ที่อายุองค์กรก็เพิ่งตังมาไม่
้
นาน แถมบริ หารอายุก็
ยังไม่เยอะ แต่ยึดติดกับระบบการบริ หารงานแบบเก่า ๆ เพราะคุ้นเคย(ทัง้ ผู้บริ หารและพนักงาน) และตราบใดก็ตามที่
องค์กรยังไม่เปลี่ยนเมื่ อมีระบบใหม่กว่าเข้ ามา รับรองว่าต่อไปถ้ าระบบยิ่งใหม่กว่าขึ ้นเรื่ อย ๆ จะทาให้ ระบบที่เรามีอยู่มี
ช่องว่างมากยิ่งขึ ้น พอจาเป็ นต้ องเปลี่ยนเพราะถูกสภาพแวดล้ อมบังคับให้ เปลี่ยนถึงตอนนันอาจจะต้
้
องเจ็บปวดกับการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะเปลี่ยนในตอนนี ้ก็ได้ เหมือนกับการที่เรานัง่ เรื อข้ ามฟาก พอเรื อเทียบท่าแล้ ว ระหว่างพื ้นของท่า
กับเรื อก็จะมีช่องว่างอยู่บ้าง ถ้ าเรามัวแต่ลงั เล ๆ อยู่แป๊ บเดียว ช่องว่างนันก็
้ จะห่างขึ ้น จนไม่กล้ าที่จะกระโดดข้ าม ต้ องรอ
ให้ คนขับเรื อเทียบท่าอีกครัง้ เพราะบางครัง้ เรื อลาเล็ก ๆ ไม่สามารถเทียบท่าได้ สนิทกับพื ้นของท่าเรื อได้ เลยยิ่งอยูใ่ นทะเล
ด้ วยแล้ วยิ่งมีคลืน่ มากระทบกระแทกอยูต่ ลอดเวลา เราจาเป็ นต้ องหาจังหวะกระโดดในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการที่
องค์กรต้ องหาจังหวะเปลีย่ นแปลงระบบการบริ หารงานใหม่ ๆ อย่ารี รอจนกลายเป็ นคนสุดท้ ายที่ขึ ้นมาจากเรื อ เพราะคนที่
ขึ ้นมาก่อนเขาไปถึงไหนต่อไหนก็แล้ ว
เพื่อให้ องค์กรของเราก้ าวทัน(ไม่ต้องถึงกับการก้ าวนาผู้อื่นหรอก) ผู้บริ หารองค์กรต่าง ๆ คงจะต้ องปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับการเรี ยนรู้และการนาความรู้มาใช้ งานเสียใหม่ ซึง่ จะขอแนะนาแนวทางดังต่อไปนี ้
• อย่าตกใจกับวิทยาการสมัยใหม่ ต้ องคิดว่าในโลกนี ้ไม่มีหลักการอะไรใหม่แท้ จริ ง มีแต่รูปแบบและเครื่ องมือ
ใหม่เท่านัน้ ไม่วา่ ระบบนันจะใหม่
้
เพียงใดก็ตามมันก็ต้องมีบางอย่างของระบบนัน้ ๆ ที่เราทากันหรื อใช้ กนั อยู่
ทุกวันอยู่แล้ ว แต่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเท่านัน้ อย่าโปรโมทกันเสียจนคนทังองค์
้ กรรู้ สึกกลัว
เรื่ องใหม่ ๆ ยิ่งองค์กรใหญ่ ๆ ทันสมัยนาเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้มาใช้ ก่อน ยิ่งทาให้ องค์กรเล็ก ๆ รู้สกึ ว่าเรายังไม่พร้ อม
เหมือนองค์กรใหญ่ ๆ แน่ ๆ หลายครัง้ ที่ผ้ บู ริ หารบางองค์กรด่วนตัดสินใจว่าองค์กรตัวเองยังไม่พร้ อม ทัง้ ๆ ที่
ยังไม่ร้ ู ว่าสิ่งนันคื
้ ออะไร ฟั งเพียงแค่ชื่อศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ไม่ค้ นุ เคยมาก่อนก็คิดไปเองว่าเรายังไม่พร้ อม
ทัง้ ๆ ที่เรื่ องใหม่บางเรื่ องเป็ นเพียงสินค้ าเดิมในกล่องใหม่ซึ่งอาจจะมีสว่ นผสมอะไรใหม่ ๆ เข้ ามาเพียงนิด
หน่อยเท่านัน้ เหมือนสบู่ยาสีฟันไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อยี่ห้อ บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อผสมสารใหม่ ๆ อะไรลงไปมันก็ยงั
เป็ นสบูย่ าสีฟันอยูด่ ี
• เลือกใช้ อย่าเลือกที่จะไม่ใช้ ทุกเครื่ องมือการบริ หารจัดการสมัยใหม่ ต้ องมีบางสิ่งบางอย่างดีกว่าระบบเก่า
แน่ ๆ เพราะถ้ าไม่มีอะไรดีกว่าคงไม่มีใครนาออกมาเผยแพร่ แต่ก็ไม่ใช่วา่ ถึงขันเห่
้ อตามกระแสมากจนเกินไป
จงเรี ยนรู้ และเลือกใช้ เฉพาะส่วนที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรของเราก่อน ไม่จาเป็ นว่าถ้ าจะใช้ ต้องใช้ อย่าง
เต็มรู ปแบบเสมอไป (แต่คนขายส่วนใหญ่ มักจะยัดเยียดให้ เราซือ้ ทัง้ แพ็ค เกจ) บางครัง้ เราไม่จาเป็ นต้ อง
เปลีย่ นชื่อระบบของใหม่ให้ เหมือนกับชื่อยี่ห้อของเครื่ องมือการจัดการนัน้ ๆ เราเพียงแค่นาจุดเด่นของระบบ
นันที
้ ่สามารถมาช่วยแก้ จดุ อ่อนของระบบเก่าเราได้ ก็พอแล้ ว ส่วนชื่อเรี ยกระบบไม่ใช่สาระสาคัญ เราจะเรี ยก
แบบเก่าก็ได้ แต่ในทางปฏิบตั ินนั ้ มีแนวคิดของระบบใหม่อยูด่ ้ วยก็ได้ ไม่มีใครว่าอะไร (อย่ายึดติดกับยี่ห้อ แต่
สนใจที่อรรถประโยชน์มากกว่า)

• รู้ จริ งจึงค่อยใช้ บางองค์กรอยากเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง อะไรมาใหม่ผ้ บู ริ หารหัวก้ าวกระโดด (ไม่ใช่แค่
ก้ าวหน้ า) มักจะรี บนามาใช้ ในองค์กรทันที ทัง้ ๆ ที่ตวั ผู้บริ หารเองและคนทางานยังมึน ๆ งง ๆ อยู่กับเรื่ อง
นัน้ ๆ ยังไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ว่ามันคืออะไร จะมีประโยชน์อย่างไร และจะนามาใช้ ได้ อย่างไร ทาให้ ต้องเสีย
เงินเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะได้ แค่เพียงรูปแบบ แต่ขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ ก่อนที่จะนาเอาระบบ
ใหม่ ๆ อะไรเข้ ามาใช้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จกั สิง่ นันอย่
้ างถ่องแท้ ก่อน
สุดท้ ายนี ้ อยากจะให้ คนไทยยังคงมีนิสยั ชอบเรี ยนรู้ของใหม่ไว้ เหมือนเดิม แต่อยากให้ เพิ่มนิสยั การเรี ยนแล้ วใช้
เข้ าไปด้ วย นอกจากนี ้ อยากให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรต่าง ๆ คิดและตัดสินใจบนพื ้นฐานของเหตุและผลให้ มากกว่าความรู้ สึก
และอย่ากลัว (ปั ญหาระยะสัน)
้ ในการนาเอาระบบใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริ หารงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น (ในระยะยาว)

