แนวคิดการพัฒนาองค์ การ (ตอนจบ) OD Consultant: บทบาท และขีดความสามารถ
•

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์

•

อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

•

วันที่โพสต์บทความ : 2008-01-18

จากบทความฉบับที่แล้ ว ผู้เขียนได้ นาเสนอบทบาทของการเป็ น OD Consultant ไปแล้ ว ซึ่งบทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอ
นาเสนอต่อในเรื่ องของขีดความสามารถของการเป็ น OD Consultant ที่ควรมี จะเห็นได้ ว่าการทาหน้ าที่เป็ น OD
Consultant ทังจากภายในและภายนอกจะประสบความส
้
าเร็ จได้ นัน้ นักพัฒนาองค์การจะต้ องมี Competency หรื อขีด
ความสามารถที่สาคัญและแตกต่างไปจากพนักงานทัว่ ๆ ไป ซึ่งขีดความสามารถของ OD Consultant ที่มาจากภายใน
องค์การนันจะมี
้ ลกั ษณะเหมือนกันขีดความสามารถของนักพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

ความสามารถด้ านทักษะวิชาชีพ (Technical Competency)
ความสามารถด้ านความสัมพันธ์สว่ นบุคคล (Interpersonal Competency)
ความสามารถด้ านสติปัญญา (Intellectual Competency)
ความสามารถด้ านธุรกิจ (Business Competency)

อย่างไรก็ตามประเด็นที่ผ้ เู ขียนต้ องการจะนาเสนอก็คือ ขีดความสามารถของที่ปรึกษาที่มาจากภายนอกองค์การ
เพราะการคัดเลือกที่ปรึกษาเข้ ามาช่วยพัฒนาองค์การเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก เนื่องจากลักษณะการดาเนินงานของที่ปรึกษา
นันจะเป็
้
นโครงการที่มีกาหนดระยะเวลาไว้ อย่างชัดเจน เป็ นผู้ทาหน้ าที่คิดและออกแบบระบบงานในการพัฒนาองค์การให้
เหมาะสม ถื อ ว่าเป็ นผู้ร้ ู ที่มีค วามชานาญและมีมุมมองตัวอย่างจากองค์ ก ารอื่น ๆ ที่เคยให้ บริ การที่ป รึ กษา จึงทาให้
ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึ กษาจะมีค่าใช้ จ่ายมากกว่าการจ้ างพนักงานปกติ ดังนันองค์
้ การควรจะคัดเลือกที่ปรึ กษาที่มี
ความสามารถดังต่อไปนี ้




OD Knowledge – องค์การที่ต้องการว่าจ้ างที่ปรึกษาภายนอกเข้ ามาช่วยออกแบบและวางระบบงานให้ นนั ้ สิ่งที่
องค์การจะต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจก่อนก็คือ ความรู้ ความชานาญในการพัฒนาองค์การของที่ปรึ กษาแต่ละแห่ง
การคัดเลือกที่ปรึ กษามิใช่เกิดขึ ้นจากการเอาอย่างหรื อเลียนแบบองค์ก ารอื่น เพราะเห็นว่าองค์การนันว่
้ าจ้ างที่
ปรึกษารายนี ้ จึงทาให้ ตดั สินใจเลือกที่ปรึกษารายนี ้เช่นเดียวกัน เทคนิคการตรวจสอบว่าที่ปรึกษาภายนอกแต่ละ
รายมีความรู้ ในการพัฒนาองค์การมากน้ อยแค่ไหนนันสามารถท
้
าได้ หลายวิธีการ เช่น การใช้ Site Reference
นัน่ ก็คือ ให้ ที่ปรึกษาส่งรายชื่อลูกค้ าที่เคยใช้ บริ การ หรื อการพูดคุยสอบถามจากองค์การอื่นๆ โดยตรง หรื อ การ
เข้ าไปร่วมฟั งสัมมนาที่ที่ปรึกษาเป็ นวิทยากรภายนอก หรื อการสอบถามจากหน้ าเว็ปตามเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้ อง
Customer Oriented– ที่ปรึ กษากับลูกค้ าเป็ นของคู่กนั แยกกันไม่ออก ดังนันความสามารถที
้
่สาคัญอีกเรื่ องของ
การเป็ นที่ปรึ กษาก็คือการทาความเข้ าใจถึงความต้ องการ ความคาดหวังของลูกค้ า การทางานของที่ปรึ กษา
จะต้ องเกิดขึ ้นเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับลูกค้ าแต่ละรายที่อาจจะเหมือนหรื อไม่เหมือนกัน ปั ญหาแต่ละปั ญหา







เปรี ยบเสมือนโรคแต่ละโรคที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษาภายนอกทาหน้ าเป็ นเสมือนหมอรักษาโรค โดยเริ่ มต้ นจากการ
ตรวจสอบ วินิจฉัย วิเคราะห์ว่าคนไข้ เป็ นโรคอะไรกันแน่ เฉกเช่นเดียวกับการเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี จะต้ องเข้ าใจว่า
อะไรเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับลูกค้ า และอะไรคือทางออก (Solution) ที่ที่ปรึกษานาเสนอเพื่อทาให้ องค์การพัฒนา
มากขึ ้น
People/Self Development – ที่ปรึกษาต้ องพร้ อมที่จะพัฒนาผู้อื่น พร้ อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ ลกู ค้ า ต้ อง
มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู ไม่หวงความรู้ หรื อทางานแบบกัก๊ ข้ อมูล ไม่ยอมเปิ ดเผยหรื อเป็ นพวกหวงวิชาไม่
ยอมให้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบ และยิ่งที่ปรึ กษาเป็ นผู้ให้ มากเท่าไหร่ ที่ปรึ กษา
จะต้ องยิ่งพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถมากขึ ้นตามไปด้ วยเช่นกัน ดังนันนอกเหนื
้
อจากการพัฒนาผู้อื่น
แล้ ว สิ่งสาคัญอีกเรื่ องหนึ่งของที่ปรึ กษาก็คือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้ องพร้ อมที่จะเปิ ดใจเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ
เปิ ดใจรับฟั งผู้อื่นเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการทางานของตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น
Ethics and Integrity – จริ ยธรรมและความซื่อสัตย์เป็ นอีกความสามารถเรื่ องหนึง่ ที่จาเป็ นของการเป็ นที่ปรึ กษา
ข้ อมูลของลูกค้ าต้ องเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่นามาเปิ ดเผยให้ กับองค์การอื่นๆ โดยเฉพาะองค์การที่เป็ นคู่แข่ง
ของลูกค้ า และหากที่ปรึกษาจาเป็ นจะต้ องใช้ ข้อมูลบางอย่างของลูกค้ าไปอ้ างอิง ที่ปรึ กษาควรจะขออนุญาตใน
การเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนจากลูกค้ ารายนันก่
้ อน นอกจากนี ้ข้ อมูลต่างๆ ที่ที่ปรึ กษานาเสนอให้ ลกู ค้ านันไม่
้ ควร
ลอกเลียนแบบจากองค์การอื่น เพราะที่ปรึ กษาบางแห่งนาแนวคิด หลักการ และขันตอนปฏิ
้
บตั ิของลูกค้ าราย
หนึง่ มาใช้ กบั ลูกค้ ารายหนึง่ โดยขาดการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสภาพ
ธุรกิจของลูกค้ ารายนัน้
Result Oriented – เนื่องจากการทางานของที่ปรึ กษาเน้ นการทางานเป็ นโครงการ ดังนันความส
้
าเร็ จของ
โครงการถือว่าเป็ นผลงานของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะต้ องเน้ นคุณภาพของงานที่นาส่งมอบ ทางานให้ บรรลุความ
ต้ องการของลูกค้ า มิใช่ยดึ แต่เรื่ องกรอบเวลาอย่างเดียว การส่งมอบผลงานเสร็ จตามเวลา แต่ขาดคุณภาพ เป็ น
เรื่ องที่ไม่ควรทา ดังนันการมุ
้
ง่ เน้ นความสาเร็ จของงานจึงต้ องประกอบด้ วยการส่งมอบผลงานให้ ได้ ตามเวลาที่ตก
ลงร่วมกับลูกค้ าและการทางานให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามที่ลกู ค้ าต้ องการด้ วยเช่นกัน ซึง่ คาว่าคุณภาพนันหมายถึ
้
งงานที่
ปรึกษานาเสนอนันจะต้
้
องมีความเป็ นไปได้ ในการนาไปประยุกต์ใช้ ต่อไป ภายหลังจากการเสร็ จสิ ้นโครงการไป
แล้ ว
ความสาเร็ จของการพัฒนาองค์การ ปั จจัยสาคัญที่ถือได้ วา่ เป็ นแกนนาของการพัฒนาก็คือ บุคคลที่ทาหน้ าที่เป็ น

ที่ปรึกษา ขีดความสามารถของที่ปรึกษาจึงเป็ นประเด็นหลักที่องค์การควรจะตรวจสอบและพิจารณาเป็ นอย่างมาก การ
พัฒนาความสามารถของที่ปรึ กษาภายในและการมองหาที่ปรึ กษาภายนอกที่มีขีดความสามารถนันถื
้ อได้ ว่าเป็ นข้ อควร
พิจารณาหลักซึ่งองค์การจะต้ องใส่ใจและให้ เวลากับการกาหนดว่าใครควรจะทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาที่เหมาะสมทังจาก
้
ภายในและภายนอกองค์การ

