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ศุภนิธิ เรืองทอง

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ส.ส.ท.

ข้อ
สงสัยเกี่ยวกับความเหมือนและแตกต่างระหว่าง “การ
วินิจฉัย” และ “การให้คำาปรึกษา” มักเกิดขึ้นเม่ือสถาน

ประกอบการอยูใ่นสถานการณต์อ้งเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ แลว้เลอืก
อยา่งใดใหผ้ลลพัธด์กีวา่ ดจูากหวัขอ้จะเหน็วา่ “การวนิจิฉยั” มากอ่น 
ตามด้วย “การให้คำาปรกึษา” แลว้ถา้ “การใหค้ำาปรกึษา” มากอ่น “การ
วินิจฉัย” ได้หรือไม่

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การวินิจฉัยและการให้คำาปรึกษา” 
เหมอืนกบั “การวจิยัและการพฒันา” ซึง่ทัง้สองกจิกรรมมคีณุลกัษณะ
ที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน ถ้าหากดำาเนินการแยกออกจากกัน 
ผลลัพธ์นั้นอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์แบบเท่าทวีคูณ 
เสมือน “ไก่กับไข่” อะไรเกิดก่อน หรือเกิดหลังก็ไม่สำาคัญเท่ากับ “ทำา
อย่างไรให้กิจกรรมทั้งสองนี้มีกระบวนการต่อเนื่องหมุนเวียนกัน
แบบเชิงระบบ”

“การวินิจฉัย” คือ การสำารวจและสืบค้นข้อมูลของสถาน
ประกอบการนำามาประเมินวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ ด้วยการใช้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วิจารณญาณและทักษะของผู้เชี่ยวชาญได้
เป็นสารสนเทศเพื่อแสดงสถานะแท้จริงว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอปุสรรคอยา่งไร ทัง้เชงิการดำาเนนิงานและเชงิระบบ ทำาใหท้ราบ
ถึงสถานะแท้จริงของกิจการ สาเหตุที่กิจการมาถึงสถานะนั้นได้ ถ้า
ปล่อยไว้สถานะจะเป็นอย่างไร สถานะเป้าหมายที่ควรจะเป็นภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ นั้นและเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องดำาเนิน
กิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมกับให้ข้อเสนอ แนวทาง แผนงานและวิธี
การดำาเนินกิจกรรม 

“การใหค้ำาปรกึษา” คอื การแสดงความคดิเหน็และเสนอแนะ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ ตลอดจนข้อมูลและสารสนเทศที่
จำาเป็นตามหลักวิชาการด้วยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วิจารณ-
ญาณและทักษะของผู้เชี่ยวชาญจากข้อมูลที่มี หรือสำารวจพบ หรือ

 การวินิจฉัย

การให้คำาปรึกษา

และ
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สืบค้นได้ เพื่อช่วยให้สถานประกอบการดำาเนินกิจกรรมท่ีจัดทำาขึ้น
อย่างถูกต้องเป็นขั้นตอนตามลำาดับเวลาเหมาะสมและบรรลุสถานะ
เปา้หมายทีค่วรจะเปน็ ภายใตส้ถานการณต์า่งๆ น้ันท้ังเชงิการดำาเนนิ
งานและ / หรือเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณุลกัษณะทัง้สองกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเก้ือหนุนกนัอยา่ง
หนึง่ คอื การทำาใหเ้ห็นสภาพแทจ้รงิของสถานประกอบการ หากขาด
ส่ิงนี้แล้วผลลัพธ์จากการดำาเนินกิจกรรมคงไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์แบบเท่าทวีคูณ

ความเหมือนที่แตกต่างในคุณลักษณะผู้เชี่ยวชาญ “การ
วินิจฉัย” และ “การให้คำาปรึกษา” ก็คือ สามารถใช้วิจารณญาณและ
เข้าใจกระบวนการได้อย่างรวดเร็วเหมือนกัน ใช้ทักษะคล้ายกัน แต่
ความรู้และความเชี่ยวชาญสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ “การวินิจฉัย” นั้น จะ
เนน้ระดบัความรู้และความเชีย่วชาญมากในหลายดา้นพรอ้มกัน สว่น
ผูเ้ชีย่วชาญ “การใหค้ำาปรึกษา” เนน้ระดบัความรูแ้ละความเชีย่วชาญ
มากเป็นพิเศษเฉพาะด้าน

แต่คุณลักษณะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองกิจกรรมจะขาดไม่ได้ 
คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือจรรยาบรรณ หากขาดสิ่งนี้แล้ว การ
ประกอบวิชาชีพคงไม่ยั่งยืนหรือไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์แบบเท่าทวีคูณ
เช่นกัน

สำาหรับสถานประกอบการที่ไม่เคยดำาเนินกิจกรรมปรับปรุง
ใดๆ มาก่อนเลย เมื่อผ่าน “การวินิจฉัย” อาจได้รับคำาแนะนำาทำานอง
ว่า กิจการต้องเพิ่มคุณภาพสินค้า หรือเพิ่มชนิดสินค้าหรืออื่นๆ เพื่อ
ขยายฐานลูกค้ามากขึ้น รวมถึงแผนงานการปรับปรุงเรื่องดังกล่าว 
แตย่งัไมแ่สดงรายละเอยีดเก่ียวกับการสรา้งระบบพืน้ฐานขึน้มาเพือ่
รองรบัระบบมาตรฐานสนิคา้หรอืลกูคา้รายใหมต่อ้งการใหน้ำาเขา้มา
ใช้ นั่นหมายความว่า ต้องดำาเนินกิจกรรมสร้างระบบพื้นฐาน เช่น 5ส 
QCC Kaizen ฯลฯ 

หากตัดสินใจเลือกดำาเนินกิจกรรม 5ส แต่ไม่เข้าใจวัตถุ-
ประสงคค์อือะไร ดำาเนนิการและวดัผลอย่างไร เริม่จาก ส ตวัไหนกอ่น 
เรือ่ง 5ส น้ัน พดูงา่ย ทำายาก จะทดลองทำาตามสถานประกอบการอืน่ๆ
ก็พบหลากหลายแนวทาง บางแห่งทำาตามลำาดับ ส1 ส2 ส3 ส4 และ 
ส5 บางแห่งทำาเพียง 2ส บางแห่งทำา 3ส บางแห่ง ส มากกว่า 5 ตัว 
อีกทั้งแต่ละแห่งนิยาม ส แต่ละตัวไม่เหมือนกัน แล้วแนวทางไหนดี
กว่า จะใช้กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการอะไรเข้ามาช่วย

ข้อมูลและสารสนเทศจาก “การวินิจฉัย” ช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนนุ “การใหค้ำาปรกึษา” มคีวามแมน่ยำา เฉพาะเจาะจง เหมาะสม 
กบัสถานประกอบการมากขึน้ เชน่ เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญลงพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
สงัเกตพบเหน็แนวโนม้วา่พนักงานทศันคตไิมด่ ีสารสนเทศจาก “การ
วินิจฉัย” จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมสนับสนุนว่าเป็นเรื่องใดบ้าง จึง

เขา้ใจสถานการณภ์ายในมากยิง่ขึน้ ทำาใหม้องเหน็ภาพชดัเจนขึน้วา่
ปจัจยัใดส่งผลต่อพฤติกรรมพนกังานแต่ละคนทัง้เชงิบวกและเชงิลบ 

“การให้คำาปรึกษา” จะมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมปรับปรุงทัศนคติ
เรือ่งนัน้ก่อนเริม่ดำาเนนิกิจกรรม 5ส โดยเสนอแนวทาง วิธกีาร เทคนคิ 
และกำาหนดกลยทุธใ์นการสรา้งแรงจงูใจ การสรา้งบรรยากาศ การให้
รางวัล การควบคุมบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึง “การให้คำา
ปรึกษา” เพื่อสร้าง หรือปรับปรุงระบบเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล เช่น 
ระบบการคัดเลือกและบรรจุ ระบบการพัฒนา ระบบการประเมิน
ผลงาน เป็นตัน

การดำาเนินกิจกรรมโดยปราศจาก “การวินิจฉัยและการให้
คำาปรึกษา” จะเกิดความลังเลสงสัยถกเถียงกันเพราะสารสนเทศไม่
พอต่อการตัดสินใจ กิจกรรมจึงติดขัด การพยายามทำาความเข้าใจ
กับพนักงานทุกคนด้วยคำาอธิบายทำานองว่า “ถ้าไม่ดำาเนินกิจกรรมก็
จะผลติสนิค้าไมม่คุีณภาพ จำานวนลกูค้าลดนอ้ยลงจงึประกอบกจิการ
ต่อไปไม่ได้ ต้องขอเลิกจ้าง” เพียงเท่านี้ สร้างความตระหนักรู้ได้ แต่
อาจไมเ่พยีงพอในสถานการณข์ณะนัน้ หากฝืนดำาเนนิกิจกรรมตอ่ไป 
อาจเกิดการประท้วงคัดค้านจากพนักงาน พาลส่งผลเสียไปถึงการ
ทำางานและกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย

กิจกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งใหม่นั้น ทางวิชาการว่าโอกาสล้มเหลวมากกว่า 75% ทั้งนี้เพราะ
ปัจจัยต้องเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร พร้อมด้วยกลยุทธ์ 
เครื่องมือ วิธีการ และวางกลไกต่างๆ เหมาะสม มีคณะทำางาน
ชัดเจนโดยร่วมรับผิดชอบผลักดันกิจกรรมอย่างมุ่งมั่นต้ังใจจะบรรลุ
เป้าหมายภายใต้แรงกดดันจากรอบด้าน และรายละเอียดอื่นๆอีก
มากมาย ถา้สถานประกอบการดำาเนนิกจิกรรมไปตามลำาพงัอาศยัแต่
เพียงแค่อ่านหนังสือนั้น โอกาสประสบผลสำาเร็จไม่ถึง 25%

อยา่งไรกด็ ีทัง้ “การวนิจิฉยั” และ “การใหค้ำาปรกึษา” ช่วยเพิม่
โอกาสประสบความสำาเร็จจากการดำาเนินกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลง
สถานประกอบการไปสู่สถานะท่ีมุ่งหวังได้มากข้ึนอย่างแน่นอน




