
Organization and management (MPP 5504)

ผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์

องค์การและการจัดการ



Organizational Environment
o การบริหารจัดการองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ

ห รื อ เ อ ก ช น  ผู้ บ ริ ห า ร ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ
สภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจและการด าเนินการ 

o ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ย่อมสร้างโอกาสที่จะวางแผนกลยุทธ์ต่างๆได้ใน
อนาคต

o องค์การเป็นระบบเปิดที่ต้องมีความสัมพันธ์
ติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม จึงจ าเป็นต้อง
ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง
สภาพแวดล้อม ตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบองค์การ



Organizational Environment
➢ สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment)
เป็นองค์ประกอบภายนอกองค์การทุกอย่างที่มีอิทธิพลต่อองค์การ 
ได้แก่  สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง 
เทคโนโลยี ประชากรศาสตร์ สถานการณ์โลก

➢ สภาพแวดล้อมของงาน (Task Environment)
เป็นองค์ประกอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การโดยตรง ได้แก่ การจัดจ าหน่าย ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ

➢ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment)
บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อการด าเนินงานหรือระดับการปฏิบัติงาน
และเป็นปัจจัยภายในที่ขึ้นกับทรัพยากรและความสามารถขององค์กร 
องค์กรจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ผลงานใหม่ และการให้บริการระบบใหม่ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประชาชน 
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SOAR Model Analysis
➢ SOAR Analysis เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่

ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ทดแทน SWOT Analysis 
➢ การวิเคราะห์จาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity 

(โอกาส) Aspiration (แรงบันดาลใจ) และ Result 
(ผลลัพธ์) 

➢ ซึ่งมีความแตกต่างจาก SWOT Analysis ที่เป็นการ
วิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นขององค์การ จากปัจจัย
ภายในและภายนอก แต่ไม่อาจระบุเป้าหมายหรือ
แนวทางในการด าเนินงานได้ 

➢ ในขณะที่ SOAR Analysis ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง
ให้ผู้วิ เคราะห์หรือนักกลยุทธ์มองเห็นไปถึงภาพ
สุดท้ายหรือผลลัพธ์ของการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น



SOAR Model Analysis 
การวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ท าได้ดีหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างและสร้างข้อได้เปรียบ
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบองค์กร สินค้าและ
บริการ หรือการท างานของทีมงาน เช่น ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด (Market Share) ที่สูงกว่าคู่แข่ง 
เงินทุนจ านวนมากส าหรับการลงทุนและขยาย
กิจการ สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ BTS/MRT มีผู้คนผ่าน
จ านวนมาก เป็นต้น

คือสิ่งที่ส่งผลดีต่อการด าเนินงาน การสร้างรายได้
และการท าก าไรเพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพ
ในการท างานที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยจากภายนอกที่
เกิดขึ้นเองและมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
ซึ่งโดยส่วนมากแล้วไม่ได้ เกิดขึ้นตลอดไป แต่จะ
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น เทรนด์ของผู้บริโภค 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นต้น

เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้
เห็นภาพที่ชัด เจนว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่ งที่
องค์การต้องการ หรือ เป็นสิ่ งที่ องค์การนั้ น
จ าเป็นต้องให้ส า เร็จ ส าหรับเตรียมพร้อมวาง
แผนการด าเนินงานให้ชัดเจนไม่ก ากวม เพื่อให้
องค์การเดินหน้าและพัฒนาต่อไปอยู่เสมอ

เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากเป้าหมายขององค์การเพื่อ
ใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่วัด
เป็นตัวเลขหรือจับต้องได้ เหมือนกับ KPI result ใน
การวัดผลของเป้าหมาย เช่น ระยะเวลาของการ
ด าเนินงาน จ านวน Project ที่ต้องท าให้ส าเร็จต่อปี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก เป็นต้น เป็นเหมือนการ
ตรวจสอบอีกครั้งว่าเป้าหมายองค์การที่ตั้งไว้ 
สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่







SWOT  to TOWS

กลยทุธเ์ชงิรกุ กลยทุธเ์ชิงแกไ้ข

กลยทุธเ์ชงิรบักลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั



ตัวอย่าง



Organizational
Structure



Organizational Structure
นักทฤษฎี ทอม เบิร์น (Tom Burne) และ สต๊อคเกอร์ (Stalker) ได้ก าหนดไว้ 2 โครงสร้าง ซึ่งเหมาะกับ

ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างแบบจักรกล และ โครงสร้างแบบมีชวีิต



โครงสร้างแบบจักรกล : Mechanistic Structure 

มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
(Hierarchy) มีการควบคุมสมาชิกทุกคน
ภายใต้โครงสร้างองค์การ โดยสมาชิกทุกคนจะ
มีต าแหนง่และระดบัความรบัผดิชอบทีล่ดหลัน่กนั
ไปตามสายการบังคับบัญชา

มีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่อย่าง
ชัดเจน (Division of Labor) โดยใช้
หลักความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งมี
ลักษณะการแบ่งงานเป็นส่วนย่อยและ
แต่ละส่วนท าหน้าที่ เฉพาะที่ ได้รับ
มอบหมาย

มีความเป็นทางการสูง (Formalization) 
องค์ก ารต้ อ งพึ่ งพากฎร ะ เ บียบ แล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ค่อนขา้งมาก เพื่อใหเ้กดิบรรทดัฐานในการ
ท างาน มีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพใน
การท างาน

การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ (Formal 
Communication) มีการรายงานตามสายของ
การบังคับบัญชาในรูปแบบที่ก าหนดไว้ เช่น การใช้
บันทึกหรือรายงานในการน าเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชา

มีการรวมศนูยอ์ านาจ (Centralization) มีการใช้อ านาจในการ
ตัดสินใจลดหลั่นกันไปตามโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา 
ผู้บริหารระดับสูงมีอ านาจตัดสินใจมาก

โครงสร้างท่ีให้ความส าคัญกับองค์การมากกว่าตัวบุคคล เต็มไปด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มีการก าหนดมาตรฐานในการท างานไว้อย่างมาก เพื่อสะดวกและง่ายต่อการควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง 



ข้อดีและข้อจ ากัดของโครงสร้างแบบจักรกล

ข้อดี
o เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพราะแบ่ง

งานกันท า
o ท าให้เกิดความช านาญเฉพาะ
o วิ ธี ก า รท า ง านทางวิ ทย าศ าสตร์ 

มากกว่า การใช้สามัญส านึก
o มีเอกภาพในการบังคับบัญชา
o มีมาตรฐานในการท างาน เพราะมีกฎ 

ระเบียบ บังคับ
o ส่งเสริมระบบคุณธรรม ยุติธรรม
o มีความชัดเจนในการบังคับบัญชาและ

สั่งงาน

ข้อจ ากัด
o ไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ท าให้ขาดความ

คล่องตัว
o ไม่ยืดหยุ่น เพราะมีกฎ ระเบียบเป็น

ทางการ
o คนไม่ได้รับการพัฒนา คนมุ่งท างาน

เฉพาะหน้าที่ของตนเท่านั้น เพราะใช้
หลักการแบ่งงานกันท า

o เน้นประสิทธิภาพ และการควบคุมมาก
เกินไป

o การสื่อสารล่าช้า เพราะสายบังคับ
บัญชามากไป



โครงสร้างแบบมีชีวิต : Organic Structure

มีการกระจายอ านาจ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ

มีโครงสร้างแบบยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับ
โ คร งสร้ า งต ายตั ว  มี ก า รปรั บ
โครงสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
การท างาน

เน้นผลงานมากกว่ากฏระเบียบ จะก าหนด
กฎระเบียบเท่าที่จ าเป็น ยึดผลงานเป็นหลัก
มากกว่า

การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ สมาชิก
ติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโครงสร้าง
สายการบังคับบัญชา

มีการท างานเป็นทีม ทีมงานจะช่วยผลักดันให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
โดยสมาชกิแตล่ะคนจะท างานหลายดา้น มีความช านาญทั่วไป ไม่มี
การแบ่งหน้าที่ชัดเจน

เป็นโครงสร้างองค์การท่ีให้ความส าคัญกับคนมากกว่าองค์การ ไม่มีการสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่ตายตัว มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ ไม่เป็นทางการมากนัก เน้นการติดต่อสื่อสารตามสายชั้นของการบังคับบัญชาในแนวนอน 



ข้อดีและข้อจ ากัดของโครงสร้างแบบมีชีวิต 

ข้อดี
o เป็นโครงสร้างที่ เหมาะกับงานที่ต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
o เปิดโอกาสให้คนในองค์การได้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ 
o สามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ

ด้วยตนเอง 
o ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยน

ข่าวสาร 
o ให้ค าแนะน ามากกว่าการออกค าสั่ง

เพียงอย่างเดียว

ข้อจ ากัด
o ต้ อ ง ก า ร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ มี

ความสามารถมาก
o ผู้บังคับบัญชาอาจจะควบคุมงานทุก

อย่างได้ไม่ทั่วถึง
o การกระจายอ านาจมากเกินไป ท าให้

ผู้บริหารสูญเสียอ านาจการควบคุม
o เกิดความไม่ชัดเจนของบทบาทหรือ

ความขัดแย้งบทบาทในการปฏิบัติงาน



สรุป Organizational Structure



Organization Structure
ความหมายของการจัดโครงสร้างองค์การ
➢ การวางแผนในการที่จะแบ่งกลุ่มงานต่างๆ โดยพิจารณา

จากลักษณะงาน ความรับผิดชอบ รวมทั้งการประสานงาน
ระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ที่ได้แบ่งไว้ในตอนต้น นอกจากนี้ยัง
ต้องพิจารณาถึงอ านาจในการตัดสินใจของแต่ละต าแหน่ง
ด้วย

➢ โครงสร้างองค์การจะแสดงออกมาในรูปของแผนภูมิ
องค์การ (organization chart) โดยจะชี้ให้เห็นว่าใคร
จะต้องรายงานให้แก่ใคร ใครบังคับบัญชาใคร

ประโยชนข์องโครงสร้างองคก์าร
➢ บอกให้รู้ว่าใครบังคับบัญชาใคร ใครมีความรับผิดชอบใน

งานประเภทใด
➢ ท าให้สมาชิกในองค์การรู้บทบาทของตนเองและบทบาท

ของผู้อื่นที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย
➢ แสดงให้เห็นการติดต่อสื่อสารและการประสานงานใน

หน่วยงานต่างๆ



หลักการจัดโครงสร้างองค์การ
➢ 1. พิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อการออกแบบ

โครงสร้างองค์การให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ

➢ 2. พิจารณางานต่างๆ ซึ่งจะต้องมีในองค์การ โดยรวม
กลุ่มงานที่มีลักษณะงานคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

➢ 3 .  ก าหนดลักษณะของงาน ให้ ชั ด เ จน  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน เพื่อก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่จะท างานนั้นได้ถูกต้อง และ
ชัดเจน

➢ 4.จ าแนกหน้าที่ของสายงานหลัก (LINE) และสายงานที่ปรึกษา
(STAFF) 
o ฝ่ายปฏิบัติงาน (Line) หมายถึง พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 

โดยตรงตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ที่จะมีผลเป็นรูปธรรมต่อเป้าหมายขององค์การ เช่น ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายผลิต เป็นต้น

o ฝ่ายที่ปรึกษา ( Staff) หมายถึง ฝ่ายที่มิได้มีอ านาจหน้าที่
ในการสั่งการซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จ แต่จะเป็น
ด้านการให้ค าปรึกษา เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

➢ 5. ก าหนดสายการบังคับบัญชา ( Chain of command / 
scalar chain ) คือการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหารงาน
จากระดับสูงไปยังระดับต่ า โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
จนถึง สุดท้ายคือตัวพนักงาน



หลักการจัดโครงสร้างองค์การ
➢ 6. พิจารณาอ านาจหน้าที่ (Authority)ส าหรับแต่ละต าแหน่ง และพิจารณาระดับ

การกระจายอ านาจ (Decentralization) หรือ การรวมอ านาจ (Centralization) 
อย่างเหมาะสม
o Centralization การรวมอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไว้ที่ผู้บริหาร

ระดับสูง
o Decentralization การกระอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหารในระดับล่าง

ลงไป
Centralization
• การปฏิบัติ งานมีศูนย์กลางอยู่ที่

หน่วยงานกลาง
• การตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง
Decentralization
• กระจายการปฏิบัติงานไปยังภูมิภาค

ต่างๆ
• กระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่

ระดับที่ต่ ากว่า



หลักการจัดโครงสร้างองค์การ

➢ 8.พิจารณาเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
คือ สมาชิกในองค์การควรจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเพียงคน
เดียว

➢ 9.พิจารณาช่วงการบังคับบัญชา (span of management) คือ
จ านวนบุคคลที่หัวหน้างานสามารถสั่งงานได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น
o ช่วงการบังคับบัญชาหลายชั้น หรือ Tall Organization 

Structure
o ช่วงการบังคับบัญชาน้อยชั้น หรือ Flat Organization 

Structure



ช่วงการบังคับบัญชาหลายชั้น หรือ สายการบังคับบัญชาแบบแคบ
Tall Organization Structure

o เ ป็ นการ แบ่ งสายการบั งคั บบัญชารู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในการควบคุม โดยจะมีการแบ่งแผนกงาน
เฉพาะย่อยลงไป 

o ลักษณะของโครงสร้างองค์การจะมีระดับชั้น การจัดการ
มาก จึงท าให้โครงสร้างองค์การมีลักษณะสูงตามระดับชั้น
ของการจัดการ



ช่วงการบังคับบัญชาน้อยชั้น หรือ สายการบังคับบัญชาแบบกว้าง
Flat Organization Structure

o การแบ่งสายการบังคับบัญชาประเภทนี้ จะมีจ านวนคนใน
การควบคุมจ านวนมาก โครงสร้างองค์การประเภทนี้จะมี
ระดับการจัดการน้อยชั้น จึงท าให้ลักษณะของโครงสร้าง
องค์การมีลักษณะราบและกว้าง



Organization Chart

o คือรูปไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งต่างๆ ในองค์การและ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การ

o องค์ประกอบของแผนภูมิองค์การ
• แสดงถึงงานที่แตกต่างกัน
• แสดงถึงงานที่แต่ละหน่วยปฏิบัติ
• ความสัมพันธ์ในด้านการรายงานและอ านาจหน้าที่อธิบาย

โดยใช้เส้นทึบที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังกับบัญชา

• ระดับการจัดการแสดงโดยจ านวนชั้นในแนวระดับของ
แผนภูมิหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกันจะรายงาน
ให้กับบุคคลเดียวกันที่อยู่ระดับเหนือขึ้นไประดับหนึ่ง



ประเภทของแผนภูมิองค์การ

แผนภมูอิงคก์ารในแนวดิ่ง
(Vertical organization chart)

แผนภมูอิงคก์ารแนวนอน
(Horizontal organization chart)



ประเภทของแผนภูมิองค์การ

แผนภมูอิงคก์ารแบบเครอืขา่ย
(Network organization chart)

แผนภมูอิงคก์ารแบบวงกลม
(Clrcular organization chart



โครงสร้างองค์การในรูปแบบต่าง ๆ

โครงสรา้งองคก์ารตามหน้าที่ โครงสรา้งองคก์ารตามพืน้ที่



โครงสร้างองค์การในรูปแบบต่าง ๆ

โครงสรา้งองคก์ารตามสายงาน โครงสรา้งองคก์ารแบบแมททรกิซ์



โครงสร้างองค์การในรูปแบบต่าง ๆ

โครงสรา้งองคก์ารแบบทมี



หลักส าคัญของการจัดองค์การ

การใช้อ านาจอย่างเหมาะสม

ความเท่าเทียมในการบริหารจัดการ

การกระจายอ านาจ

ระเบียบวินัย

ความมีเสถียรภาพและมั่นคง

การท างานเป็นทีมและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน

เปิดโอกาศให้แสดงความคิด
ที่สร้างสรรค์



Organizational Culture



Organizational Culture : วัฒนธรรมองค์การ
➢ คือสิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่

รวมเอาความเชื่อ  และค่านิยมที่สมาชิกของ
องค์การมีร่วมกันและใช้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่าง
เป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของ
คนในองค์การ

➢ คือแนวทางที่ ได้ยึดถือปฏิบัติกัน ในองค์การ  ซึ่ ง
วัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ หรือหมายถึงโครง
ร่ า ง เ กี่ ย ว กั บ ค ว าม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ( Cognitive 
framework) ของสมาชิกในองค์การ 

➢ คือ สิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์การมีและเข้าใจกฎ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน ท าหน้าที่หลอมให้คนใน
องค์การมีความเชื่อและพฤติกรรม ไปในทิศทาง
เดียวกัน ท า ให้คนในองค์การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และลดความขัดแย้ง

➢ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของขององค์การที่สะท้อนถึง
จุดเด่นและวิธีปฏิบัติงานขององค์การนั้น



Organizational Culture
แบ่งลักษณะของวัฒนธรรมองค์การได้หลายมิติ ดังนี้

➢ มิติที่ 1 วัฒนธรรมหลกัขององคก์าร 
o วัฒนธรรมเดน่ (Dominant Cultural) 
จะเป็นลักษณะของคนในองค์การโดยรวมซึ่งจะเห็นได้จากค่านิยม
หลักขององค์การนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้จะเป็นวัฒนธรรมของ
คนส่วนใหญ่ที่รับรู้และยอมรับ ตลอดจนเข้าใจร่วมกัน
o วัฒนธรรมยอ่ย (Subcultural) 
จะเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน หรือพื้นที่งาน ซึ่งใน
องค์การหนึ่ง ๆ ที่มีหลายกลุ่มงานหรือแผนกงานก็จะมี
วัฒนธรรมย่อย ๆ หลายแบบ



Organizational Culture
แบ่งลักษณะของวัฒนธรรมองค์การได้หลายมิติ ดังนี้

➢ มิติที่ 2 ความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
o วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (Strong Culture) 
วัฒนธรรมที่มีน้ าหนักมาก คนเห็นพ้องต้องกันและยอมรับ
มากจึงเปลี่ยนแปลงยาก วัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะมีผลต่อการ
ควบคุมพฤติกรรมได้มาก และท าให้สมาชิกขององค์การมีแรง
ยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์การ
o วัฒนธรรมที่อ่อนแอ (Weak Culture) 
เป็นวัฒนธรรมที่คนอาจจะไม่ เห็นพ้องกันมากนัก และ
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 



การสร้างวัฒนธรรมองค์การ

สร้างค่านิยม (Values) ซึ่งเป็น
แนวทางชี้น าพฤติกรรมพื้นฐาน
ของกิจวัตรประจ าวัน ซึ่ งจะ
สะท้อนวิสัยทัศน์ และความเชื่อ
ขององค์การที่ชัดเจน

สร้างวิสัยทัศน์ (Vision) การมอง
ภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกใน
องค์การ  และก าหนดจุดหมาย
ปลายทางที่ เชื่อมโยงกับภารกิจ 
ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน 
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การที่
เหมาะสม ท าให้องค์การมีกรอบและ
ทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน

ส ร้ า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
(Behavior) ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
พนักงานประพฤติปฏิบัติ เป็น
ประจ า คนส่วนใหญ่รับรู้ และ
ยอมรับ  เ ข้ า ใ จ  สร้ า งความ
ร่วมมือแล ะการรั บผิดชอบ
ร่วมกัน

สร้ า ง เ ป้ า หม าย  (Purpose)
ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
เพื่อให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายน้ัน



องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์การท่ีดี

มี แ ร ง จู ง ใ จ  เ กณฑ์ ก าร ใ ห้
รางวัล และการลงโทษ

มี ก า รก า หนดม าตรฐ าน  แ ล ะ
นโยบายในการปฏิบัติ

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
และกลุ่มในองค์การ

ภาวะผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจะเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ที่ส่งเสริมให้
พนักงานประพฤติเช่นเดียวกัน

โครงสร้างองค์การมีความเหมาะสมและ
เอ้ือต่อการสร้างวัฒนธรรม

Organizational



การเรียนรู้วฒันธรรมองค์การ

แบบอย่างจากพนักงาน
ดีเด่นและผู้บริหาร

พิธีการและงานฉลอง
ต่าง ๆ ในหน่วยงาน

เกณฑ์การให้รางวัลและ
การลงโทษ

เพลงประจ าหน่วยงาน
หรือเรื่องเล่าและต านาน

ภายในองค์การ

การประกวดหรือแข่งขัน
การปฐมนิเทศ 
การฝึกอบรม 



รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ

Adaptability / 
Adhocracy culture

Clan culture

Achievement / 
Market culture

Bureaucratic / 
Heirachy culture

วัฒนธรรมแบบปรับตัว มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ของ
องค์การที่เอ้ือต่อการเพิ่มขีดความสามารถจากปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดพฤติกรรมใน
องค์การที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา พนักงาน
ขององค์การจึงได้รับความอิสระในการตัดสินใจเอง และ
พร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความจ าเป็น กระตุ้น
พนักงานให้กล้าเสี่ยง กล้าทดลองคิดท าในสิ่งใหม่ 

วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ เน้นค่านิยมแบบแข่งขัน
เชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และพึงพอใจต่อ
การท างานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตาม
เป้าหมาย  แข่งขันกันท างานเพื่อสร้างผลงาน  มุ่งมั่น เอา
จริงเอาจัง การท างานให้เสร็จ ให้สมบูรณ์ ให้ดีที่สุด

วั ฒ น ธ ร ร ม แ บ บ เ ค รื อญ า ติ  ใ ห้
ความส า คัญของการมีส่วนร่วมของ
พนักงานภายในองค์การเพื่อให้สามารถ
พัฒนาตนเอง มีบรรยากาศของมิตรภาพ
ที่ร่วมกันท างานคล้ายอยู่ ในครอบครัว
เดียวกัน การเน้นความเป็นทีม เน้นการมี
ส่วนร่วม การเห็นพ้องกัน ไม่พยายาม
สร้ างความแตกแยก อะลุ่ มอล่วยกัน 
ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เป็นกันเอง 

วัฒนธรรมแบบราชการ มุ่งเน้นด้านวิธีการ 
ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการท างาน 
มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึด
หลักการประหยัด  เน้นความเป็นทางการ และ
ความเป็นระเบียบแบบแผน การใช้เหตุผล ใช้
ข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การเน้นใน
ระเบียบ ค าสั่ง กฎระเบียบต่างๆ การเชื่อฟัง ท า
ตามกฎระเบียบ และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา



“วัฒนธรรมองค์การ” คือสิ่งส าคัญที่เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จ แม้แต่ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่ง e-Commerce
อย่าง Amazon และ Alibaba สามารถประสบความส าเร็จจนขึ้นเป็นบริษัทชั้นน าของโลกภายในเวลาเพียง
ไม่กี่สิบปี ส่วนหน่ึงมาจากวัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่ง



วัฒนธรรมของ Amazon 14 Leadership Principles 

o Customer Obsession คล่ังไคล้ในลูกค้า
o Ownership มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
o Invent and Simplify คิดค้นสิ่งใหม่และท าให้มันง่ายขึ้น
o Are Right, A Lot คิด ท า และตัดสินใจให้ถูกต้อง
o Learn and Be Curious ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
o Hire and Develop the Best ดึงดูดคนเก่งๆ และรักษาคนเก่งๆ ไว้
o Vocally Self Critical  พิจารณาวิจารณ์ตัวเอง



วัฒนธรรมของ Amazon 14 Leadership Principles 
o Think Big  คิดให้ไกลแล้วไปให้ถึง
o Bias for Action  เน้นการลงมือปฏิบัติ
o Frugality  ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
o Earn Trust สร้างความไว้วางใจ
o Dive Deep ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
o Disagree and Commit มีหลักการ พร้อมที่จะไม่เห็นด้วย ยึดมั่นในสิ่งที่

ตัดสินใจไปแล้ว
o Deliver Results สร้างผลงาน



วัฒนธรรมของ Alibaba
ธุรกิจ e-Commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากประเทศจีน ที่มีมูลค่าบริษัทกว่า 6.79 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21.11 ล้านล้านบาท และมีพนักงานกว่า 120,000 คน ทั่วโลก

o Customers first, employees second, shareholders third
ลูกค้าต้องมาก่อน แล้วตามด้วยพนักงานและผู้ถือหุ้นเป็นที่สาม :การ
แก้ปัญหาถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุด ส่งเสริมพนักงานให้เติบโตและผู้ถือ
หุ้นได้ผลประโยชน์ในระยะยาว
o Trust makes everything simple
ทุกอย่างจะง่ายขึ้นด้วยความไว้วางใจ : การไว้วางใจกันเป็นสิ่งที่ต้องฟูมฟัก
และปกป้องอย่างดี สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาโดยยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง
o Change is the only constant
ความเปลี่ยนแปลงคือความแน่นอนที่แท้จริง : โลกจะเปลี่ยนไปอยู่ดีแม้เราไม่
เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงตัวเองและองค์การอยู่เสมอเป็น DNA ที่มีค่า



วัฒนธรรมของ Alibaba
ธุรกิจ e-Commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากประเทศจีน ที่มีมูลค่าบริษัทกว่า 6.79 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21.11 ล้านล้านบาท และมีพนักงานกว่า 120,000 คน ทั่วโลก

o Today’s best performance is tomorrow’s baseline
ผลงานที่ยอดเยี่ยมของวันนี้จะกลายเป็นเส้นต่ าสุดของวันพรุ่งนี้ : พุ่งไป
ข้างหน้าด้ายการท้าทายและปลุกเร้าตัวเองอยู่เสมอให้ข้ามเส้นตัวชี้วัดเดิม 
o If not now, when? If not me, who?
ถ้าไม่ท าวันนี้แล้วจะไปท าเมื่อไร? ถ้าไม่ใช่คุณแล้วใครล่ะ? : คิดเสมอว่าเราคือ
เจ้าของกิจการ จะท าให้ท างานอย่างมีเป้าหมายพร้อมแรงขับเคลื่อน
o Live seriously, work happily
ใช้ชีวิตอย่างจริงจังและท างานอย่างมีความสุข : การท างานเป็นเพียงสิ่งที่มี
อยู่ในปัจจุบัน แต่ชีวิตจะอยู่กับเราตลอดไป ท างานแบบสมดุลย์ระหว่างชีวิต
และงาน





ค่านิยมหลักขององค์การ



นิยาม ค่านิยมหลัก

o หมายถึง ค่านิยมที่ใช้ในการชี้น าองค์การและ
พฤติกรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติรวมทั้ง เป็นสิ่ง 
สนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ด า เนินงานขององค์การ ทั้ งนี้  ค่ านิยมจะมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะภารกิจ
ขององค์การ

o ค่านิยมองค์การที่เป็นเหมือนกรอบความคิดหลัก 
หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์การ 
และเป็นบรรทัดฐานในการก าหนดรากฐานหรือ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การนั้นๆ

o เป็นหลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความ
คาดหวังให้องค์การ และบุคลากรปฏิบัติตาม 
ค่านิยมหลักขององค์การจะสะท้อนและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นแนวทาง
ชี้น าและสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรทุก
คน ช่วยให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม

o คือ หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความ
คาดหวังให้องค์การและบุคลากรปฏิบัติซึ่งสะท้อน
และหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
องค์การ รวมทั้งสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจ
ของบุคลากรทุกคนและช่วยให้องค์การบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม



ความส าคัญของค่านิยมหลัก

o หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่ อถึงความ
คาดหวังขององค์การ เปรียบเสมือนเสาหลักที่ยึด
โยงให้องค์การและบุคลากรปฏิบัติตาม เพื่อ
สะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ขององค์การ 

o ชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรว่าอะไรควรท า 
และอะไรไม่ควรท า เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

o ช่วยสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียวและกลมกลืน
ในการท างาน

o ค่ านิยม เป็นตัวผลักดัน ให้บรรลุวิ สัยทัศน์ 
ค่านิยมฝังอยู่กับบุคลากรขององค์การ หาก
ปราศจากค่านิยมที่เหมาะสมแล้ว การขับเคลื่อน
องค์การจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก และอาจ
ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้องค์การใดที่
ก าหนดค่านิยมไว้ดีและชัดเจน และระลึกรู้ในการ
ท างานตลอดเวลา แสดงออกด้วยพฤติกรรมนั้น
ซ้ าๆ ท้ายสุดแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมการท างาน
ที่ส่งผลสู่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 



Core Value สอดคล้องกับเรื่องหลักขององค์การ ดังนี้

o วิสัยทัศน์ขององค์การ (Vision)
o พันธกิจที่องค์การยึดปฏิบัติ (Mission)
o ค่านิยมหลักที่มีในบุคลากรขององค์การ 

(Core Value)
o เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ 

(Strategic Goal)
o กลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 

(Strategy)



การสร้างค่านิยมองค์การ

Core
Valuesระดมความคิดของผู้ ที่ มี ส่ วน

เกี่ยวข้องเกีย่วกบัการบรหิาร สิ่งที่
องค์การต้องการให้เป็น

คัดเลือกค่านิยมที่สะท้อนถึงตัวตน
ที่แท้จริงขององค์การ

หาความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงกัน
ระหว่างค าแต่ละค า เพื่อจัดเป็น
หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

อธิบายความหมายของแต่ละกลุ่ม
ให้ครอบคลุมหลากหลายแง่มุม
เพื่อสะท้อนถึงลักษณะองค์การที่
ต้องการ

จัดเรียงรูปแบบของค่านิยมหลักที่
คัดเลือกไว้เพื่อให้บุคลากรทุกคน
เข้ า ใจ ได้ง่ าย  จดจ า ได้ เร็ว  และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน
ได้ทันท



ตัวอย่างค่านิยมองค์การ

ภาวะผู้น า
จริยธรรม

ความซื่อสัตย์

ความเชื่อใจ

การท างานเป็นทีมความมุ่งมั่น

ความรับผิดชอบ

ความช่วยเหลือสนับสนุน

นวัตกรรม



ตัวอย่างค่านิยมองค์การ

ความกา้วหน้า ดีขึ้น เจริญขึ้น

ความกระตอืรอืลน้

ความเคารพ นับถือการสรา้งความรว่มมอื

Proactive
ท างานเชงิรกุ

ความเปน็เลศิ



ตัวอย่างค่านิยมองค์การ



McKinsey 
7S Model



การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง

o วัฒนธรรมองค์การจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน เป้าหมาย
สูงสุดจะแสดงความหมายของค่านิยมร่วม Shared Values 
ตามแนวคิดของ McKinsey 7s Model

o การด า เนิ นงานขององค์การอย่ างมีประสิทธิภาพ               
มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่
o Structure 
o Style 
o Staff 
o Strategy 
o System 
o Skill



McKinsey 7S Model
o แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค .ศ.1980 โดย 

Robert Waterman , Tom Peter and Julien Phillips
o แนวคิดนี้ต้องการน าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์การที่เกิดจาก

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 7 ประการ ว่ามีลักษณะและมี
สภาพอย่างไร จึงเป็นที่มาของศัพท์ค าหนึ่งว่า Mckansey’s 7 S

o เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพื่อการก าหนดกลยุทธ์
ในองค์การ โดยการประสานองค์ประกอบทั้ง 7 ตัว ให้สอดคล้อง
ประสานกัน 

o เป็นกรอบแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและน ามาใช้อย่างกว้างขวาง
ในการตรวจประเมินความพร้อมขององค์การเพื่อใช้ประเมิน
สมรรถนะขององค์การ



McKinsey 7S Model

➢ โครงสร้างองค์การ (Structure) 
คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหน้าที่งานโดยมี
การรับบุคลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึงการ
จัดระบบระเบียบให้กับบุคลากรตั้งแต่2 คน ขึ้นไปเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากองค์การในปัจจุบันมีขนาดใหญ่การ
จัดโครงสร้างองค์การที่ดีมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน ลดความขัดแข้งในหน้าที่งาน 
ช่วยให้บุคลากรทราบถึงขอบเขตงานในความรับผิดชอบ มี
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว



McKinsey 7S Model

➢ ระบบการปฏิบัติงาน (System)
การจัดระบบการท างาน ( Working System) มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่ง การวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์การในทุก ๆ 
เรื่อง ทั้งระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน เช่น 
ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบ
การควบคุม ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน ระบบในการฝึกอบรม  ตลอดจนระบบในการจ่าย
ผลตอบแทน หากว่าองค์การมีระบบงานที่ดี จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้นระบบงานของ
องค์การจะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และโครงสร้างของ
องค์การด้วย



McKinsey 7S Model

➢ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
แบบแผนพฤติกรรม ในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บริ ห าร เป็ น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
ความเป็นผู้น าขององค์การจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จ 
หรือล้มเหลวขององค์การ ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวาง
โครงสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็น
เลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น สไตด์ในการท างาน
ของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ
พนักงานภายในองค์การมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หาก
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการจูงใจ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน สไตล์เหล่านี้จะเป็นผลในการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา
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➢ บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ขององค์การ องค์การจะประสบความส าร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร
นั้นต้องมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การ ที่เป็นการ
ก าหนดทิศทางในการค านินการ ก าหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือก 
รวมถึงการจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรม
ขององค์การ ต้องมีการบริหารจัดการให้มีผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตาม
แผนและเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นองค์การจ าเป็นต้องท าการสรรหา
พนั ก ง าน เพื่ อ เ ข้ า ม าท า หน้ าที่ ปฏิ บั ติ ง า น  เ ป็ นผู้ ที่ มี ค ว ามรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในงานนั้น ๆ
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➢กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ตอบค าถามที่ส าคัญขององค์การว่า ในปัจจุบันองค์การอยู่ที่
ไหน องค์การมีเป้าหมายอย่างไร พันธกิจขององค์การคือ
อะไร พันธกิจขององค์การควรเป็นอย่างไร และใครเป็นลูกค้า
ของ
องค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การก าหนด
และพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นแนวทางที่
บุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามใน
ทิศทางใดองค์การจึงจะประสบความส าเร็จ
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➢ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถ
แยกทักษะออกเป็น  2 ด้านหลักคือ  ทักษะด้ านงานอาชีพ 
(Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ ได้ตามหน้าที่  และลักษณะงานที่
รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ซึ่งคงต้องอยู่บน
พื้นฐานการศึกษา หรือได้รับการอบรมเพิ่มเติมส่วนทักษะและ
ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Atitudes and Spccial
talents) เป็นความสามารถในการท าให้พนักงานนั้น ๆ โดคเด่น
กว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่า และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การต้องมุ่งเน้นทั้งสองทักษะ 
ควบคู่กันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
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➢ ค่านิยม (Shared Value)
ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันของสมาชิกของ
องค์การ และได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และ
วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ เป็น
วัฒนธรรมองค์การ เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับ
ทั่วทั้งองค์การและบุคลากรได้กระท าตามค่านิยมเหล่านั้น 
องค์การจะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง องค์การที่มีความเป็นเลศิใน
การบริหารนั้นทุกคนในองค์การนั้นมักมีค่านิยมร่วมกันจงึท า
ให้เป็นผลส าเร็จขององค์การ
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➢ Hard Skill
ส่วนท่ีจับต้องได้ เป็นทักษะทางวิชาชีพที่ใช้เฉพาะกับงานด้าน
นั้น ๆ  เป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 
สามารถน ามาประยุกต์ลอกเลียนแบบ หรือปรับใช้ได้ ได้แก่ 

• โครงสร้างองค์การ (Structure) 
• กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) 
• ระบบการปฏิบัติงาน (System)

➢ Soft Skill
ส่วนที่ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นทักษะที่อยู่ในหมวดจิตวิทยา
ได้แก่ 

• รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
• บุคลากร (Staff) 
• ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
• ค่านิยม (Shared Value)







Meta Skill
o Lifelong Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นค าที่ได้ยินกันบ่อยในยุคนี้ เพราะเรา

อยู่ในยุคที่ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในอัตราเร่งแบบที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน ความรู้เดิมที่เคยมีหรือสิ่งที่เคยท ามา อาจไม่สามารถน าพาเราไปข้างหน้าได้อีก
ต่อไป

o คนที่สามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ต้องเป็นคนที่มีนิสัยของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

“Meta Skill” เป็นทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการ
สร้างทัศนคติแบบ Growth Mindset หรือพร้อมที่จะเติบโต กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ สนุกกับการแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต





Growth Mindset 

ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้แบบ S M A R T
S = Specific = ชัดเจน
M = Measurable = วัดผลได้
A = Action-oriented = ระบุเลยว่าจะท าอะไร
R = Realistic = อยู่ในความเป็นจริง
T = Time-defined = เป้าหมายที่ตั้งจะส าเร็จ
เมื่อไหร่

Fixed Mindset จะเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถูก
ก าหนดมาไว้หมดแล้ว คนนั้นเก่งก็เพราะว่าเขาฉลาด
อยู่แล้ว เราไม่รู้เรื่องนั้นหรอกเพราะเราไม่ได้เรียนมา 
หรือเราคงไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรอก มัน
คงยากเกินไปส าหรับเรา

Growth Mindset เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างบริบท
ที่จะท าให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่าง อยากเรียนรู้ เชื่อ
ว่าทุกอย่างพัฒนาได้ ไม่เก่งก็ฝึก ไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ 



Meta Skill o คือ ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การสร้างทัศนคติที่พร้อมจะ
เติบโต ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อ
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 3 Meta Skill ที่ควรมี 
ได้แก่

➢ Self-Awareness รู้จัก และเข้าใจตัวตนของตัวเองจริงๆ 
รวมถึงมีความสามารถในการเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้

➢ Creativity ไม่ใช่แค่ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่หมายถึง 
การมีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

➢ Resilience มีความยืดหยุ่นทางความคิด กล้าที่จะลองผิด
ลองถูก ก้าวข้ามความผิดพลาด แล้วน าความผิดพลาด
เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้การพัฒนาตัวเอง





Digital Culture



➢ ในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นที่ทราบกันดีว่าชีวิตมนุษย์สัมพันธ์ผ่านกันได้ง่ายขึ้น การปฏิสัมพันธ์
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการเจอหน้ากันอีกต่อไป (Face-to-Face) ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสิ่ง
ที่ เข้าถึงง่ายดาย ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้สร้างพื้นที่วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาสิ่งเรียกว่า 
“วัฒนธรรมดิจิตอล” (Digital Culture) 

➢ องค์การจ าเป็นต้องสร้าง Digital Culture เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation
➢ ในยุคดิจิทัลการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
➢ การสร้าง Digital Culture นั้น ต้องมากกว่าการใช้ IT เป็นเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างครบวงจร 



Digital Culture
➢ Transparency (ความโปรง่ใส)
โลกดิจิทัลท าให้หลายอย่างสามารถเปิดเผยออกมาได้ ทุกคนจะต้องแชร์
ข้อมูล คนท างานต้องกรอกข้อมูล ต้องท างานแบบออนไลน์ทันทีทันใด ข้อมูล
หลายอย่างจะเชื่อมโยงกัน องค์การที่จะอยู่ในโลกดิจิทัลต้องมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

➢ การแบง่ปนั  (Sharing) 
วัฒนธรรมดิจิทัลที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการ Sharing  
บุคลากรในองค์การต้องพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลต่างๆ
ทางออนไลน์ คนจะต้องมีวัฒนธรรมในการแบ่งปันใน
เรื่องต่างๆ การให้ข้อมูล การแบ่งปันทรัพยากร

การเลกิท างานแบบไซโล (Break Down Silos)
หรือหน่วยงานในองค์การเดียวกันไม่ยอมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน

➢ การใชข้้อมลูขับเคลือ่น (Data Driven) 
องค์การจะต้องตัดสินใจการท างานต่างๆ โดยใช้ข้อมูล 
มากกว่าความรู้สึก วัฒนธรรมองค์การจะต้องท าให้
บุคลากรทุกระดับรู้จักใช้ข้อมูล มีการป้อนข้อมูล เก็บข้อมูล 
และน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ

➢ มีความคลอ่งตวั (Agility) 
องค์การต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะ
ในโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น าต้อง
สร้างวัฒนธรรมที่ท าให้พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะลองสิ่ง
ที่อาจล้มเหลว ลดการตัดสินใจแบบระบบราชการ และ
เปลี่ ยน โฟกั ส ไปที่ นวั ตกรรมแทนที่ จ ะมุ่ ง เ น้ น ไปที่
ประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด

➢ การท างานรว่มกนั 
(Collaboration) 

องค์การที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลต้องมีการ
ท างานแบบร่วมกัน การท าเอกสารร่วมกัน 
การประชุมออนไลน์ การใช่ข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง
ลักษณะองค์การจะยืดหยุ่น เป็นโครงสร้าง
แบบแนวราบ ไม่มีขั้นตอนการสั่งงานมากมาย Digital 

Culture



How To Cultivate Digital Culture

➢ เริ่มจากกลุม่เลก็ๆ
หากคท าการเปลี่ยนแปลงโดยการบัง คับให้ เปลี่ยน
พฤติกรรมพร้อมกันทั้งองค์การ อาจจะท าให้เกิดการ
ต่อต้านกับบางกลุ่ม ทดลองเปลี่ยนแปลงบางแผนก หรือ
บางพื้นที่ สักระยะหน่ึง โดยสามารถพิจารณาจากทัศนคติ
ต่อความเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกนั้นๆ และความยาก
ง่ายในการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เป็นส าคัญ 
เพื่อให้หน่วยงานนี้เป็นกระบอกเสียง และต้นแบบของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ

➢ ระบุเปา้หมายการเปลีย่นแปลงใหช้ดัเจน
ระบุให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากเป้าหมาย
ใหญ่ และค่อยลดระดับเป็นเป้าหมายรองๆ โดย
ควรจะระบุอย่างเป็นรูปธรรม 

➢ ท าใหก้ารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในระยะ
ยาว

ด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิธี
ท า ง า น ปกติ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร จ  ท า ใ ห้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

➢ ขยายไปยงักลุม่อืน่
เมื่อได้ท าการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเล็กๆ ไปได้ในระยะหนึ่ง
แล้ว เจ าเป็นต้องติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม แล้วน าผลที่
เป็นรูปธรรมนั้น มาแปรเปลี่ยนเป็นการสื่อสาร และขยาย
ผลไปที่หน่วยงานอ่ืนๆ และส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการ
ให้มกีารท าซ้ ามากขึ้น



การสร้าง Digital Culture

โครงสร้างจะต้องแข็งแกร่ง วัฒนธรรม
ดิจิทัลจึงไม่ควรเป็นนโยบายข้อหนึ่ง
เท่านั้น เป็นกลยุทธที่ใช้ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาองค์กร

การสร้างทักษะพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี ให้คนในองค์กร ต้อง
คัดเลือกโค้ชดิจิทัลเพื่อเข้ามาช่วย
สร้างความรู้ความเข้าใจ

สร้างระบบติดตามผลที่ดี เป็นการ
รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพและ
การน าทักษะดิจิทัลไปใช้

สร้างกลุ่มหรือทีม Change Digital 
Agent เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ลั ก ดั น
วัฒนธรรมดิจิทัลแพร่หลายออกไป
ในการบริหารคนและทีม

เพิ่มพลังให้แก่การบริหารด้าน HR ด้วย
เครื่องมือดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับ
การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล

การประเมินผล การประเมินผลส าเร็จ
เป็นงานที่ส าคัญ ซึ่งอาศัยการประเมิน
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไข

การประเมินผลจากภายนอก เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรง 
ความน่าเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน

สร้างชุมชนดิจิทัลแห่งความร่วมมือ คือ
การสร้างและกระชับความสัมพันธ์ ใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่กันและกัน 





Digital Transformation 
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล



Organization Politics



การเมืองในองค์การ
o การใช้อ านาจเพื่อต่อรองผลประโยชน์ที่แตกต่างกันระหว่างสมาชิกของ

องค์การ ในขณะที่พยายามรักษาผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งในประเด็น
ปัญหาบางอย่างขององค์การ (Kim, 2004) 

o พฤติกรรมที่กระท าโดยบุคคลหรือกลุ่มคนเพื่อเพิ่มอ านาจหรือใช้อ านาจ
ในองค์การ การเมืองในองค์การจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง
อ านาจ การพัฒนาอ านาจ การใช้อ านาจและการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบุคคลหรือกลุ่ม

o คือวิธีการในการประนีประนอมเรื่องการแข่งขันแย่งชิง
ผลประโยชน์ภายในองค์การ และบรรยากาศการเมืองใน
องค์การเป็นตัวสะท้อนถึงความยุติธรรมและความเป็น
ธรรมภายในองค์การเนื่องจากการเมืองในองค์การมีส่วน
เอ้ือประโยชน์ให้กับคนบางคน หรือบางกลุ่มโดยปราศจาก
ความเป็นธรรม (Clement, 1994: p. 37)

o เป็นศิลปะในการใช้อิทธิพลหรือการใช้อ านาจอย่าง
คล่องแคล่วในองค์การเพื่อท าให้บุคคลอื่นท าในสิ่งที่เรา
ต้องการ (Valle, 2006 : p.9)

o คือพฤติกรรมที่ถูกออกแบบเชิงกลยุทธ์เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับ
เป้าหมายโดยรวมขององค์การและผลประโยชน์ของคนอื่น
(Vigoda and Kapun, 2005 : p. 252) 



การเมืองในองค์การ
o การเมืองในองค์การเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การที่มีขึ้น

เพื่อพัฒนา การได้มาและการใช้อ านาจรวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่
จ าเป็นต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ปรารถนาในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่มี
ความไม่แน่นอนหรือยังไม่มีข้อตกลงที่แน่ชัดเกี่ยวกับทางเลือก ซึ่งมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ (structural 
change) เพราะการเปลี่ยนโครงสร้าง คือการจัดสรร
อ านาจหน้าที่ใหม่

➢ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในลักษณะพึ่งพา
กัน (interdependental coordination) ท าให้เกิด
การพึ่งพาระหว่างหน่วยงานเพราะแต่ละหน่วยงาน
เพราะแต่ละหน่วยงานมีอ านาจไม่เท่าเทียมกัน

➢ มีการแต่งตั้งโยกย้าย (management succession)
โดยเฉพาะในต าแหน่งงานระดับสูงหรือต าแหน่งงานที่มี
บาทบาทส าคญัในองค์การ

➢ มีการจัดสรรทรัพยากร (resources allocation)
➢ มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

(technological and environmental change)



Political Behavior in Organization

o พฤติกรรมเชิงการเมืองมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจในองค์การอย่างมาก เป็นกิจกรรมที่สมาชิกแสดงออกในการ
แสวงหาการสนับสนุน การใช้อ านาจ และการได้มาซึ่งทรัพยากร เพื่อให้ตนหรือกลุ่มได้รับตามที่ต้องการ ภายใต้
สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและมีความไม่แน่นอนสูง 

o ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวที่บุคคลแสดงออกจึงเป็นพฤติกรรมเชิงการเมือง (Political behavior) ซึ่งต้องใช้อ านาจหรือ
ความพยายามเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน

สรุป พฤติกรรมเชิงการเมืองจึงมีลักษณะใน 3 ประเด็น
ต่อไปนี้
➢ เป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนืออ านาจตามกฎหมายหรือระบบ

อ านาจที่ยอมรับกันตามปกติขององค์การ
➢ เป็นพฤติกรรมที่ แสดงออกเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

หน่วยงานตน โดยไม่ค านึงถึงความชอบธรรมที่คนอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นพึงได้รับ

➢ เป็นพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและจงใจใช้ เ พ่ือ
แสวงหาอ านาจหรือการรักษาอ านาจของตน



สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง

การมีโครงสร้างแบบปริามดิขององค์การ  
ทุกคนที่อยู่ระดับล่างต่างมุ่งหวังท่ีจะไต่เต้าสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่ง
หมายถึงการมีอ านาจที่มากขึ้นในการตัดสินใจต่าง การก้าวสู่
ต าแหน่งที่มีอ านาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้คนเหล่านี้หันมาใช้
พฤติกรรมเชิงการเมืองมากขึ้น

การใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบอัตนัยในการประเมินผลงาน
มีโอกาสให้เกิดการใช้ความรู้สึกและอคติส่วนตัวของผู้ประเมิน 
เข้าไปเกี่ยวข้องได้ง่าย ท าให้สูญเสียความยุติธรรมได้เพราะขาด
ระบบที่แน่นอนชัดเจน 

สภาพแวดล้อมที่ขาดความแน่นอนและมีความผันผวนสูง
องค์การที่ก าลั งอยู่ ในภาวะขาดความมั่ นคง  และมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง จะพลอยรู้สึกขาดความมั่นใจต่องานและ
องค์การ คนเหล่านี้จึงหันมาใช้พฤติกรรมเชิงการเมือง เช่น  การ
เอาใจเพื่อให้ได้ใกล้ชิดและเกิดเป็นคนพิเศษหรือเป็น “คนวงใน” 
ของนาย

การรู้สกึขาดความมัน่คงดา้นอารมณ์
คนประเภทที่ไร้ความรู้ความสามารถในงานหรือ
ต าแหน่งที่ท ามักจะขาดความมั่นใจตนเอง จึงแสดง
พฤติกรรมเชิงการเมืองออกมาด้วยการคอย
ประจบเอาใจนาย เพื่อให้นายเกิดความรักความ
เมตตาแก่ตน ช่วยให้ตนรู้สึกว่ามีความมั่นคง
ปลอดภัยขึ้น เพราะมีนายคอยปกป้องคุ้มครอง
ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนที่ขาดความมั่นคง
ด้านอารมณ์

ความตอ้งการมอี านาจบงัคบัคนอื่นในแงไ่มด่ ี
จะใช้พฤติกรรมเชิงการเมืองเพื่อแสดงว่ามีอ านาจเหนือหรือ
เพื่อบีบบังคับให้คนอื่นท าในสิ่งที่ เป็นความต้องการหรือให้
ประโยชน์แก่ตนโดยไม่ค านึงว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่

ความขัดแย้งในเรื่องส าคัญ
การมุ่งให้ความคิดหรือความต้องการของตนชนะ
คู่กรณีที่ขัดแย้งกันในประเด็นดังกล่าว ท าให้เกิดการใช้
พฤติกรรมต่าง ๆ เชิงการเมืองขึ้น เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้มี
อ านาจตัดสินหันมา สนับสนุนตนให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ 



กลยุทธ์เชิงการเมืองแบบมีจริยธรรม 
(Ethical political tactics)

กลยทุธเ์พือ่แสวงหาอ านาจโดยตรง 
(Tactics aimed directly at gaining power)

กลยทุธเ์พือ่สร้างความสมัพนัธ ์
(Tactics aimed at building relations)

กลยทุธเ์พือ่หลกีเลีย่งการผดิพลาดเชิงการเมอืง 
(Avoiding political blunders)

1

2

3



กลยุทธ์เพื่อแสวงหาอ านาจโดยตรง 
(Tactics aimed directly at gaining power)

การติดตอ่ผกูมติรกบัผูม้อี านาจ (Develop power contact)
โดยการออกงานสังคมเพื่อพบปะสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้มีอ านาจ การ
ให้ความช่วยเหลือต่องานหรือกิจกรรมของคนเหล่านั้น การหาโอกาสเชิญบุคคล
ดังกล่าวมาร่วมกิจกรรมในโอกาสส าคัญขององค์การ

การควบคุมขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคัญ (Control vital 
information)
เพราะข่าวสารท าให้ผู้นั้นมีอ านาจ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญทางราชการที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชนแ์ก่ตน

ต้องไวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Keep informed)
รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ได้
อย่างทัน ท่วงทีเมื่อปรากฏว่าฝ่ายตนเองอาจตกอยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบ จึงเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นการ
เปลี่ยนวิกฤติให้กลายเป็นโอกาส

การควบคุมกลไกและเครือข่ายกลการสื่อสาร (Control lines of 
communication)
การเข้าควบคุมกลไกเครื่องมือและเครือข่ายการสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารอันทรงพลังต่อการแพ้
ชนะในการด าเนินงานขององค์การ

การดงึผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเข้ามา (bringing in) 
โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติดี เป็นที่ยอมรับของคน
ในองค์การว่าจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น
ในองค์การได้ ทั้งยังช่วยเสริมบารมีให้กับผู้บริหาร
เพราะท าให้งานความส าเร็จและทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจ 
แต่มีข้อพึงระวังในการน าผู้เชี่ยวชาญภายนอกต้องใช้
วิธีที่ แยบยลต้อง เป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่าง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องและต้องมั่นใจในความเป็นกลางจริง

การใชว้ธิปีรากฏตวัขึน้อยา่งทนัควนั (Making 
a quick showing) 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะหน้าขึ้น เช่น 
ผู้บริหารระดับสูงออกปรากฏตัวทันที  เป็นวิธี
ประชาสัมพันธ์ตนเองที่ดี ท าให้สาธารณะชนเห็นว่า
เป็นคนเอาใจใส่งานและมีความสามารถสูง 



กลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Tactics aimed at building relations)

น าเสนอสิง่ทีน่า่ปรบัใจ (Manage your 
impression) 

เช่น ใช้กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่จะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตน รวมถึงการปรับปรุง
บุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม วิธีการ
พูดจาที่ไพเราะน่าเชื่อถือและการน าเสนอความคิด
ที่เฉียบแหลมน่าสนใจ

ใช้วธิกีารขอค าแนะน า (Ask advice) 
ถ้าหัวหน้าขอค าแนะน าจากลูกน้อง ลูกน้องก็จะเกิด
ความภูมิใจและรู้สึกว่าตนมีคุณค่า การขอค าแนะน า
จากคนนอกวงการ อาจได้มุมมองใหม่ที่มีประโยชน์ 
การขอค าแนะน าเป็นกลางบอกถึงความไว้วางใจต่อ
การตัดสินใจและเป็นการให้เกียรติผู้อื่น

ใช้วธิกีารสง่บตัรหรือของขวญัถงึบคุคลตา่ง ๆ ในวาระส าคัญ
เป็นกลยุทธ์เชิงการเมืองที่ส าคัญถึงกับผู้บริหารบางคนยอมเขียน
ขอบคุณด้วยลายมือตนเองถึงพนักงานเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และ
ความประทับใจขึ้น

ใช้ความสภุาพอ่อนนอ้ม
ความน่าคบหาและคุณลักษณะเชิงบวกจะ
สร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น

หาช่องทางใหผู้อ้ื่นพงึพอใจผลงาน
ข้อมูลที่เจ้านายได้รับโดยตรงจากบุคคลภายนอก 
จะมีน้ าหนักมากกว่าการรับฟังจากการเพื่อน
ร่วมงาน

การแสดงความจงรกัภกัด ี(Display loyalty)
บุคลากรที่จงรักภักดีย่อมมีคุณค่าและสร้างความเจริญก้าวหน้า

ให้แก่องค์การได้มาก 



กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาดเชิงการเมือง 
(Avoiding political blunders)

เว้นการวจิารณน์ายต่อหนา้
สาธารณชน

ชมคนต่อสาธารณชนแต่วิพากษ์ 
วิจารณ์กันเม่ือยูส่่วนตัว 

อย่าปฏบิตักิารข้ามหัวนาย
เพราะท าให้นายรู้สึกว่าลูกน้อง
กระด้างกระเดื่องไม่ให้เกียรติและ
ความนับถือ และที่ส าคัญท าให้นาย
อาจเสียหน้า ถูกคนภายนอกมองว่า
นายไม่มีความสามารถ และที่รุนแรง
อาจกระทบต่อต าแหน่งของนายได้ 
แต่โดยรวมเกิดภาพลบต่อผู้กระท า
ด้วย

หลกีเลีย่งการปฏเิสธต่อ
ข้อเสนอของฝา่ยบรหิาร

ระดับสงู 
การปฏิเสธผู้บริหารของตนถือ
เป็นความผิดพลาดทางการเมือง
ที่ ส า คั ญ เ พ ร า ะ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ไว้วางใจจากหัวหน้าอีกต่อไป 
ส่ ง ผลกร ะทบต่ ออ าชีพ แล ะ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ตามมา

อย่าเผาสะพานของตนเอง 
การต าหนิติเตียนนายคนเก่าที่หมด
อ านาจหรือพ้นจากองค์การไปแล้ว 
ซึ่งความจริงยังอาจเป็นสะพานช่วย
เชื่ อม โยงกับนายคน ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ตน





Toxic Workplace สัญญาณที่บอกว่าที่ท างานเป็นพิษ



➢ หลีกเลีย่งดรามา่ (AVOID DRAMA)
ไม่ร่วมส่งต่อความเกลียดชังด้วยการร่วมกลุ่ม ‘เมาส์มอย’ สังคยานา นินทาคนอ่ืน แต่ควรพูดคุยกันตรงๆ 
ด้วยเหตุผล ไม่ซุกปัญหาต่างๆ ให้สะสมไว้ใต้พรมจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทีหลัง
➢ สร้างความร่วมมือ (COLLABORATION)
แทนที่จะแข่งขัน แก่นแย่งชิงดีกันในที่ท างาน ให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ก็จะช่วย
สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดียิ่งขึ้น
➢ กักเก็บพลังบวก (MAINTAIN POSITIVITY)
รับรู้เรื่องลบๆ ก็มักจะท าให้เราเกิดพลังลบ แล้วส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและประสิทธิภาพใน
การท างาน การสร้างพลังบวกด้วยการให้ก าลังใจตัวเอง เป็นมิตรกับคนอื่น และการมองโลกใน
แง่ดีตามความเป็นจริง ก็จะช่วยให้สุขภาพจิตดีมากยิ่งขึ้น
➢ จดบันทึกทุกอย่าง (DOCUMENT EVERYTHING)
เมื่อที่ท างานเป็นพิษ โดนคนอ่ืนแย่งผลงาน โดนหักหลัง โดนด่าว่าท างานไม่มีประสิทธิภาพ การจดบันทึก
หลักฐานทุกอย่างในการท างานไว้ให้หมด ก็จะช่วยให้คุณสามารถปกป้องตัวเองจากการโดนกระท าได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น
➢ อย่าเอาความเครียดกลับบ้าน (LEAVE STRESS AT WORK)
แยกเรื่องที่ท างาน ออกจากชีวิตส่วนตัว การเก็บความรู้สึกแย่ๆ เหล่านั้นกลับมาที่บ้านด้วย จะยิ่งท าให้
เครียดสะสม และส่งพลังลบไปถึงคนรอบข้าง
➢ เพิ่มเติมทกัษะใหม่ๆ  เพื่อยา้ยงานหน ี(UPSKILLS NOW FOR NEXT MOVE)
เมื่อรู้ว่าที่ท างานนี้ TOXIC และเริ่มทนไม่ไหว ไม่อยากอยู่ต่อ ก็ต้องหาทางหนีทีไล่ไว้ก่อน การพัฒนาทักษะ
ตัวเอง ให้พร้อมที่จะช่วยให้ย้ายงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีเอาตัวรอดจาก 
Toxic Workplace



Organization Conflict



Organization Conflict
➢ หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาโดยมีคู่กรณีขัดแย้งเป็นบุคคลหรือกลุ่มย่อย ที่มีอยู่ในกลุ่ม หรือที่อยู่ในองค์การ หรือกลุ่มต่างๆ 

ความขัดแย้งประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคล  กลุ่ม  และแผนกในองค์การ มองเห็นว่าวิธีการปฏิบัติงาน กฎระเบียบในการท างาน หรือ
นโยบายขององค์การไม่สามารถเอื้ออ านวยต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายได้

➢ นอกจากนี้การมอบหมายงานหรือกระจายงานที่ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนอาจน ามาซึ่งความรู้สึกไม่พอใจ  ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล  กลุ่ม  และแผนกขึ้น  เมื่อความขัดแย้งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ความขัดแย้งนั้นจะกลายเป็นความ
ขัดแย้งระดับองค์การทันที 

➢ ความขัดแย้ง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ฝ่ายหนึ่งมีความพยายามที่จะตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งโดยการ
ขัดขวางไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถบรรลุเป้าหมายหรือได้รับ
ผลประโยชน์ตามต้องการ

➢ คือ สภาพความกังวลของบุคคลที่ปรากฏออกมาในลักษณะที่ไม่
ลงรอยกัน ความกังวลดังกล่าวอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ที่บุคคลให้
ความสนใจ ซึ่งความกังวลของบุคคลในองค์การมักเกี่ยวกับเรื่อง
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การพิจารณา
ข้อเท็จจริงเพื่อการแก้ปัญหา รวมไปถึงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่
แตกต่าง



ประเภทของความขัดแย้งในองค์การ

ความขดัแยง้ภายในตวับคุคล 
(Intrapersonal Conflict) 

เป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดจากความไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจ
ในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแล้ว ผลจะเกิดขึ้นในทางใด อาจ
เ กิ ด ขึ้ น จ า กคว า มค า ดหวั ง ใ น ก า ร ท า ง า น ที่ เ กิ น
ความสามารถ หรือความเชื่อของบุคคลนั้น ไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่บุคคลน้ันด ารงอยู่ เป็นความขัดแย้งใน
การตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนต้องการ 

ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Conflict)
เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการที่บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือประสบการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อ พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคน ท าให้เกิดความขัดแย้งใน
บทบาทหน้าที่ได้ และอาจเกิดจากการแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ท าให้บุคคลที่ไม่ได้รับสิ่งที่ตนต้องการในขณะที่มีคนอื่นได้รับ อาจเกิดความไม่พอใจ
และเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ (Intergroup 
Conflict)
เนื่องจากแต่ละกลุ่มต่างต้องการปกป้องผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนและในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้กลุ่มอื่นมาแสวงหา
ผลประโยชน์จากกลุ่มของตนด้วย ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มบางครั้งก็มีความจ า เป็นที่จะต้องให้มี เกิดขึ้นใน
องค์การเพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ในการ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่ม เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม

ความขดัแยง้ภายในกลุม่ (Intragroup 
Conflict) 

เมื่อบุคคลหลายคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มคน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการ
ก าหนดแนวทางและข้อตกลงที่เป็นบรรทัดฐานของกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม เมื่อมีสมาชิกบางคนไม่ปฏิบัติตามอาจ
ถูกลงโทษ เมื่อถูกลงโทษก็เกิดความไม่พอใจ ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม โดยอาจท าให้แตกความสามัคคี หากความ
ขัดแย้งมีความรุนแรงมาก อาจมีการลาออกจากสมาชิกกลุ่มได้

ความขดัแยง้ภายในองคก์ร (Intra-
organization Conflict) 
เกิดจากการที่บุคคลจ านวนมากต้องมาอยู่ร่วมกัน แต่ละคนมี
ความคิดเห็นและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป จึงท าให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นได้ 



ระดับของความขัดแย้งภายในองค์การ

➢ 3. ความขัดแย้งระหว่างสายงาน
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่มที่ท างานใน
ลักษณะสายงานและทีมงาน
➢ 4. ความขัดแย้งทางด้านบทบาท 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการก าหนดบทบาทที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มี
การก าหนดบทบาทหรือรับรู้บทบาท ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและท างาน
ความสัมพันธ์

➢ 1. ความขัดแย้งในแนวตั้ง 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ซึ่งมี
ความขัดแย้งในด้านวิธีการที่ดีที่สุดที่จะท าให้งานส าเร็จ
➢ 2. ความขัดแย้งในแนวนอน 
เป็นความขัดแย้งระหว่างแผนกในระดับเดียวกันหรือ
ผู้บริหารในระดับเดียวกัน เช่น การแย่งชิงทรัพยากร



สาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์การ
การมเีปา้หมายทีแ่ตกตา่งกนั (Differences in goals) 
ในองค์การย่อมมีการแบ่งงานออกเป็น ฝ่ายงานต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละ
ฝ่ายงานย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และ วิธีปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่าง
เหล่านี้ล้วนมีส่วนท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์การได้ทั้งสิ้น 

การแขง่ขนัดา้นทรพัยากร (Resource competition) 
เมื่อองค์การมีทรัพยากรให้ใช้ อย่างจ ากัด ฝ่ายงานทุกฝ่ายจึง
ต้องแข่งขันเพื่อแย่งชงิทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดน้ีให้ตกอยู่
ในฝ่ายงานของตนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน พื้นที่การ
ท างาน สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือในการท างาน พื้นที่
ความจุในการเก็บข้อมูล ทุกฝ่ายงานก็มักจะรู้สึกว่าฝ่ายงาน
ของตนนั้นไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม จึงเกิดเป็น
สาเหตุของความขัดแย้งในที่สุด

การสือ่สารทีบ่กพรอ่งและความเข้าใจผดิในขอ้มลู (Communication 
failure and misperception of information)
การได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือขาดความเข้าใจในข้อมูลที่ใช้การตัดสินใจ 
อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างฝ่ายงานได้

โครงสรา้งองคก์ารทีไ่มส่อดคลอ้งกนั 
(Organizational structure incongruities)

บางองค์การอาจมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่
ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ก้าวก่ายงาน หรือ
การท างานซ้ าซ้อนกัน แม้ว่าสภาพแวดล้อมในการท างานของ
องค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดงาน
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ๆ ท าให้บุคคลหรือฝ่ายงานไม่
สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกิดขึ้น ท า
ให้เกิดการแบ่งงานหรือปัดความรับผิดชอบงานให้กับฝ่ายงาน
อ่ืน และก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การตามมา

ความไมล่งรอยกนัในมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
(Disagreement over performance standard)

ในแต่ละฝ่ายงานขององค์การย่อมมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันไป อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ หากลักษณะของ
งานที่ท าจะต้อง มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 



กระบวนการของความขัดแย้ง
➢ 1.การกอ่ตวัของการต่อตา้นหรอืความไม่

ลงรอย
กระบวนการในขั้นตอนแรกนี้ จะปรากฏเงื่อนไขที่มี
โอกาสท าให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น สาเหตุจาก 3 ตัวแปร 
คือ การสื่อสาร โครงสร้างของงานและตัวแปรที่
เกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนบุคคล 

➢ 2.การรบัรูถ้งึความขัดแยง้ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ เกี่ยวข้องรู้สึกไม่ดีกับการกระท าใน
กระบวนการระยะที่ 1 เช่น มีความรู้สึกวิตกกังวล อารมณ์
ตึงเครียด ผิดหวังหรือมีความรู้สึกเป็นศัตรูกัน เป็นต้น

Conflict 
Process

➢ 3. ความตัง้ใจที่จะแสดงออกเมือ่ตอ้งเผชญิกบั
ความขดัแยง้ 

เป็นขั้นตอนที่คู่ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรับรู้ 
และมีความรู้สึกต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายมี
ความพยายามจะหาทางแก้ปัญหาหรือยุติความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการของความ
ขัดแย้ง เนื่องจากจะเป็นขั้นตอนที่จะเลือกวิธีการในการ
จัดการกับความขัดแย้งนั้น

➢ 4. พฤตกิรรมทีแ่สดงออก
เป็นระยะที่พฤติกรรมความขัดแย้งแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่
ว่าจะเป็นข้อความ การพูดจา การกระท า หรือการตอบโต้ การกระท าของ
คู่กรณีทุกฝ่ายอย่างโจ่งแจ้งจะเริ่มมีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทาง
กายภาพจนสุดท้ายกลายเป็นความพยายามทeลายล้างฝ่ายตรงข้าม

➢ 5. ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้
อาจเกิได้ทั้งผลในด้านบวกและผลในด้านลบ ผลใน
ด้านบวกของความขัดแย้ง คือ ท าให้บุคคลมีการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ความขัดแย้งยังช่วยให้ปัญหาที่เคย
ถูกละเลยหรือมองข้ามไป อาจได้รับการพิจารณา
น ามาแก้ไข มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมากขึ้น 
ช่วยให้การท างานในหน่วยงานหรือองค์การนั้น
ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย



ขั้นตอนการแก้ไขความขัดแย้ง 
➢ Identification of Source of Conflict

ระบุที่มาของปัญหาความขัดแย้ง

➢ Looking at Incident from Different 
Perspective
มองเหตุการณ์ในมุมมองที่ต่างกัน

➢ Request Solutions
ขอวิธีแก้ปัญหา

➢ Identification of Solutions on which 
both Disputants Agree
ระบุวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย 
ตกลงกันได้

➢ Final Agreement
หาข้อตกลงสุดท้าย



Conflict Solution Strategies
➢ การรว่มมอื 
คือ มุ่งจัดการความขัดแย้ง โดยการมุ่งที่จะ
เอาชนะตนเอง แต่ ในขณะเดียวกันก็ ให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มทีในการแก้ไขความขัดแย้งโดย
ค านึงถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยวิธีการที่ท าให้
อีกฝ่ายพึงพอใจ ท าให้เกิดผลลัพธ์ คือ      

"ชนะ - ชนะ" (Win-Win solution)

➢ การแขง่ขนัหรอืการเอาชนะ
คือ เลือกที่จะแก้ไขความขัดแย้งนั้นด้วยการ
เอาชนะ เอาแต่ใจตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อ่ืน 
พยายามใช้อิทธิพล วิธีการ หรือช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อท าให้คู่กรณียอมแพ้หรือพ่ายแพ้
พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะมุ่งเอาชนะ
นี้ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ คือ

"ชนะ - แพ้" (Win-Lose solution)

➢ การหลกีเลีย่ง
คือ การไม่สู้ปัญหาและไม่ให้ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา รวมทั้ ง ไม่สนใจทั้ งความ
ต้องการของตนเองและผู้อ่ืน พยายามวางตัว
อยู่เหนือความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้ง
จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป มักเกิดผลลัพธ์
ในลักษณะ

"แพ ้- แพ้" (Lose-Lose solution)

➢ การยอมรบั
คือ ที่เน้นการเอาใจผู้อ่ืน อยากเป็นที่ยอมรับ 
มุ่งสร้างความพอใจให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
แม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม การแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบนี้มักเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ

"แพ้ - ชนะ" (Lose-Win solution)
➢ การประนีประนอม

คือ ที่มีจุดยืนระหว่างกลางของการเอาใจตนเองและการเอาใจผู้อ่ืน ใน
รูปแบบการเจรจาต่อรองที่มุ่งเน้นให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้างและต้อง
ยอมเสียสละบ้าง ซ่ึงมีลักษณะเป็นการพบกันครึ่งทาง 

Some Win solution / Some Lose solution



Interest-Based Relational (IBR) Approach
ทฤษฎีวา่ด้วยผลประโยชนร์ว่ม

➢ จัดเวท ี: Set the Scene
ให้ใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (active listening)
เพื่อรับรู้มุมมองของฝ่ายตรงข้าม โดยกล่าว
ยืนยัน (Restate)กล่าวย้ า (Paraphrase) กล่าว
สรุป (Summarize)และเมื่อถึงเวลาพูด ให้ใช้ค าพูด
และลักษณะท่าทางแบบเป็นผู้ใหญ่ ไม่อ่อนแอและไม่
แข็งกระด้าง

➢ ตกลงปญัหารว่มกนั : Agree the 
Problem

ท าความเข้าใจให้ตรงกันว่า เห็นประเด็นปัญหา
เหมือนกันเสียก่อน จึงจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกัน
ได้ เพราะแต่ละคนอาจมองปัญหาแตกต่างกัน

➢ เลือกวธิแีกป้ญัหา :Negotiate a Solution
เมื่อถึงขั้นนี้ ความขัดแย้งได้ถูกแก้ไข ทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจน และให้ความร่วมมือใน
วิธีการแก้ปัญหาที่ตกลงร่วมกัน เน้นชนะด้วยกัน 
(win-win negotiation) ที่ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึง
พอใจ วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน มีหลัก 3 ประการคือ มี
ความนิ่ง มีความอดทน และมีความเคารพกันและกัน 
(Be Calm, Be Patient, and Have Respect)

➢ รวบรวมสารสนเทศ : Gather 
Information

พยายามเรียนรู้ฝ่ายตรงข้ามในเรื่อง ผลประโยชน์ 
ความต้องการ ความสนใจ แรงกระตุ้น ยืนยันว่าเรา
เคารพในความคิดเห็นของเขา และต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและพยายามเข้าใจ
ร่วมกันถึงความขัดแย้งให้เป็นรูปธรรม ฟ้งอย่างเห็น
อกเห็นใจในมุมมองของเขา ระบุประเด็นให้ชัดเจน มี
ความยืดหยุ่น แสดงอารมณ์ตามสมควร

➢ ระดมสมองหาวธิกีารแกป้ญัหา : 
Explore Possible Solutions

พยายามหาหนทางแก้ปัญหาให้มากที่สุด ไม่ปิดกั้น
ทุกความคิด ถ้าทุกฝ่ายพอใจแนวทางการแก้ปัญหา
นี้ ทุกฝ่ายควรเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วย



หลักการของ Interest-Based Relational (IBR) Approach

เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ให้ความเคารพซึ่ง
กันและกัน มีมารยาทที่ดี
แม้อยู่ใต้ความกดดัน

แยกปัญหาออกจาก
บุคคล บุคคลที่ เจรจา
ด้วยไม่ใช่ปัญหา จะท าให้
เห็นประเดน็ของปญัหาได้
อย่ า ง แท้ จริ ง  โ ดย ไม่
ท าลายสัมพันธภาพที่มี
ต่อกัน

ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ
ผลประโยชน์ที่น าเสนอ 
ตั้งใจฟัง ท าให้รู้จุดยืน
ของฝ่ายตรงข้าม

ฟั ง ก่ อ น พู ด  ก า ร
แก้ปัญหา ต้องรู้ว่าฝ่าย
ต ร ง ข้ า ม มี ที่ ม า ที่ ไ ป
อย่างไร ก่อนระบุจุดยืน
ของตนเอง

ตั้ ง หั ว ข้ อ ก า ร ตกล ง 
วัตถุประสงค์ของการ
เจรจา และข้อปลีกย่อยที่
มีผลต่อการตัดสินใจ

ส ารวจข้อเสนอด้วยกัน 
อย่ าปิ ดกั้ น คว ามคิ ด
หาทางออกและข้อสรุป
ร่วมกัน



เทคนิคในการจัดการความขัดแย้ง 

➢ มุ่งไปทีเ่ปา้หมายเดยีวกนั
(Superordinate Goals)

เป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยผู้บริหารต้อง
แสดงให้เห็นว่าการร่วมมือร่วมใจกันในองค์การ
เท่านั้น จึงจะท าให้ภารกิจขององค์การส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย

Conflict 
Management

➢ ตรงเขา้ไปแกป้ญัหา (Problem Solving) 
ในลักษณะเผชิญหน้าซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม โดยการ
ประชุมกับคู่กรณีทุกฝ่าย เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและให้
ทุกฝ่ายสามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางเพื่แก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด เพราะส่วนใหญ่
สาเหตุเกิดจากการสื่อความหมายไม่เข้าใจกัน

➢ ลดความขัดแยง้ดว้ยการหลกีเลีย่ง 
(Avoidance) 

การถอนตัวออกจากปัญหา ซึ่งอาจได้ผลในระยะสั้น แต่ถ้า
ยังขัดแย้งอยู่ต้องรีบแก้ไข

➢ การลดความขดัแยง้โดยการขยายทรพัยากร 
(Expansion of Resources) 

เมื่อความขัดแย้งเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัด 
ดังนั้น การเพิ่มจ านวนทรัพยากร เช่น เพิ่มเงิน เพิ่มต าแหน่ง เพิ่มพื้นที่
ท างาน อาจท าให้เกิดผลลัพธ์แบบชนะ-ชนะมีมากขึ้น แต่ทั้งนี้องค์การ
จะต้องมีการวางแผนการบริหารคนกับประสิทธิภาพของงานให้ดีเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งในลักษณะอ่ืนท่ีอาจตามมา

➢ ลดความขัดแยง้ดว้ยการขจัดอปุสรรค 
(Smoothing)

การลดความแตกต่างระหว่างคู่กรณีโดยการหาสิ่งที่
คู่กรณีมีความสนใจร่วมกัน

➢ ลดความขัดแยง้ดว้ยวธิกีารประนีประนอม 
( Compromise)

ที่คู่กรณีแต่ละฝ่ายตกลงยอมเสียประโยชน์บางอย่าง
ของตนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการนี้อาจต้องใช้
คนกลางหรือบุคคลที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ยหรือให้
คู่กรณีส่งตัวแทนมาต่อรองกัน

➢ ใช้ก าลงัหรอืบบีบงัคบั (Forcing, Authoritative Command)
การใช้อ านาจบังคับบัญชาด้วยการสั่งให้ท าโดยการออกกฎ ระเบียบมาบังคับ

➢ เปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร (Altering the Structural Variables) 
มีการโยกย้ายต าแหน่งหรือย้ายฝ่ายงานของคู่กรณีเพื่อลดความขัดแย้ง



ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการความขัดแย้ง 

Communication
ทักษะการสื่อสาร

Teamwork
ทักษะการท างานเป็นทีม

Problem-Solving
ทักษะการแก้ปัญหา

Stress Management
ทักษะการจัดการความเครียด

Emotional Agility
ทักษะการจัดการอารมณ์



Stress Management in Organization
o ความเครียดในองค์การเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคล

กับหน้าที่การงาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลให้บุคคล

o ต้องท างานเปลี่ยนแปลงไปจากหน้าท่ีปกติ 
o ความเครียดจึงเป็นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ตอบสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
จิตใจ และพฤติกรรม ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากการมี
ส่วนร่วมในองค์การ ความเครียดคือการตอบสนอง
เพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ ตลอดจนก่อให้ เกิด
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากปกติ ความเครียดไม่ใช่ความ
ตื่นเต้น ไม่ใช่ความวิตกกังวล ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเสียหายมากกว่าผลดี



ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดในองค์การ

ปัจจัยความเครยีดจาก
ภายนอกองคก์าร

ปัจจัยความเครยีด
จากกลุม่ท างาน

ปัจจัยความเครยีดจาก
ภายในองคก์าร

ปัจจัยความเครยีด
ส่วนบุคคล

ปัจจัยความเครยีดจาก
การเปลีย่นแปลงในชวีติและอาชพี

Stress



Stress Management 
o 1. การสร้างบรรยากาศสนับสนุน
โดยการจัดโครงสร้างองค์การแบบกระจายอ านาจ เน้นสร้างบรรยากาศ
มนุษยสัมพันธ์ ใช้วิธีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมและจัดให้มีการสื่อสารจาก
เบื้องล่างสู่เบื้องบน
o 2. การออกแบบองค์การให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยการก าหนดความรับผิดชอบ โอกาสความส าเร็จ ความก้าวหน้า ทักษะ
งาน เอกลักษณ์งาน งานหลัก งานรอง และการใหข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน
o 3. ก าหนดบทบาทให้ชัดเจนและลดความขัดแย้งในบทบาท 
o 4. การวางแผนและพัฒนาวิชาชีพ 
องค์การที่มีการวางแผนวิชาชีพและมีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ จะมีส่วน
ช่วยลดความเครียดของบุคลากรได้
o 5. จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงานในปัญหาต่างๆ 
เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านกฎหมาย โครงการ
สุขภาพกายและจิตใจ โครงการอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต



สุขภาวะที่ดีในองค์การ



ผลดีของการลดและควบคุมความเครียดในองค์การ

o การจัดการความเครียดให้ลดน้อยหรือควบคุมได้จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์การ เพราะการลด
ความเครียดจะส่งทางบวกต่อเกณฑ์ประสิทธิผล
องค์การ ส่งผลดีท าให้บุคลากรท างานได้มีประสิทธิผล
มากขึ้น 

o เนื่องจากการลดความเครียดจะช่วยในลดอุบัติเหตุใน
การท างาน ลดการขาดงาน ลดความท้อแท้ ลดความ
เบื่อหน่ายงานและองค์การ ช่วยเพิ่มขวัญก าลังใจใน
การท างาน สร้างความพึงพอใจในงาน ซึ่งล้วนเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน



ใบงานแบบฝึกหัด

o ท าไมองค์การจะต้อง เปลี่ยนแปลงไปสู่
องค์การดิจิทัล

o มีอุปสรรคใดบ้างที่ เกิดขึ้นระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การดิจิทัล

o องค์การจะ ได้ประ โยชน์อะ ไรบ้ างจาก
วัฒนธรรมดิจิทัล



Section Break



การสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้

Learning Organization



องค์การแห่งการเรียนรู ้
(Learning Organization : LO)

หมายถึง องค์การที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการ
ความรู้  โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการด าเนินพันธกิจและการบรรลุเป้าหมาย

เป็นองค์การที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการ
รับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือเอื้อให้เกิด
โอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อ
น า ไปสู่ การพัฒนาและสร้ าง เป็นฐานความรู้ ที่ เ ข้ ม แข็ ง 
( Core competence) ขององค์การ  เพื่ อ ให้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์การ จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่ม และ องค์การ ตามล าดับ

Learning Organization



➢ 1. การปรบัเปลีย่นองค์การ 
(Organization Transformation)

➢ 2. การจัดการความรู้      
(Knowledge Management) 

➢ 3. เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้ 
(Learning Technology) 

➢ 4. การใหอ้ านาจแกบ่คุคล        
(People Empowerment) 

➢ 5. พลวตัการเรยีนรู้            
(Learning Dynamic) 

องค์ประกอบของ
องค์การแห่งการเรียนรู้



1. การปรับเปลี่ยนองค์การ 
(Organization Transformation)

➢ 1) วิสัยทศัน ์(Vision)
การมองภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กร และก าหนดจุดหมาย
ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่
จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมาย
ปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้
➢ 2) วัฒนธรรมองคก์าร (Culture)
แนวทางท่ีได้ยึดถือปฏิบัติกันในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธพิล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ
➢ 3) กลยทุธอ์งคก์าร (Strategy)
กลยุทธ์เป็นมาตรการส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การก าหนดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมจะท าให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้และท าให้องค์การอยู่รอดได้
➢ 4) โครงสรา้งองคก์าร (Structure)
ระบบการติดต่อสื่อสาร และอ านาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคน และกลุ่มคนเข้า
ด้วยกัน  เพื่อท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย  
1. วัตถุประสงค์ (Objective) 2. ภาระหน้าที่ (Function) 3. การแบ่งงาน 
(Division of Work) 4. การบังคับบัญชา (Hierarchy) 5. ช่วงของการ
ควบคุม  (Span of Control) 6. เอกภาพการบังคับบัญชา  (Unity of  
Command) 



2. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

➢ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

➢ รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะ
ได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา, 
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ,  เพื่อความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขัน ,  หรือ เพื่อ เพิ่มระดับ
นวัตกรรมให้สูงขึ้น



2. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

➢ การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการ
ปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ 
สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการ
น าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การ
จัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจที่ดี องค์กร
ขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากร
ส าหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วน
หนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์



2. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

ความรู้มี 2 ประเภท  คือ

➢ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 
เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การ
เรียนรู้ หรือพรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ในการ
ท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยากที่พัฒนาและ
แบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิ เคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ นามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  
เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์จนเป็น
หลักทั่วไป ไม่ขึ้นอยู่กับบริบทใดโดยเฉพาะ สามารถรวบรวม
และถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ทฤษฎี หนังสือ หรือ คู่มือและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบ รูปธรรม



Knowledge Management Cycle 

เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน าความรู้จาก
แหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการ

ปรับปรุง และนวัตกรรม

ความรู้มี 2 ประเภท  คือ
➢ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
➢ Knowledge) ความรู้ที่ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge)

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด เพราะเป็น
แหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

กลยุทธ์การจัดการความรู้ 2 รูปแบบ คือ 
➢ Codification Strategy เน้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้ชัดแจ้ง
➢ Personalization strategy เน้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้แฝงที่อยู่ในบุคคล 

ความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ ศรัทธา ซึ่งจะ
เกิดจากผลสะท้อนกลับของตัวความรู้ และ
สภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่ งก็ คือ
วัฒนธรรมขององค์กร

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 

ความรู้ทางเทคโนโลยี

ความรู้ทางวิศวกรรม

ระดับของความรู้

องค์ประกอบส าคัญ
ของการจัดการความรู้



รูปแบบการจัดการความรู้
ตามแนวทางส านักงาน ก.พ.ร.



แนวคิดการจัดการความรู้ และ Tuna Model



นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 
3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)

➢ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พฤติกรรมด้านสมอง เป็นพฤติกรรม
เ กี่ ย ว กั บ ส ติ ปั ญ ญ า  ค ว า ม คิ ด 
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ระดับ

➢ ทั ก ษ ะ พิ สั ย  ( Psychomotor 
Domain)

พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านาญ ซึ่ง
แสดงออกมาได้ โดยตรงโดยมี เวลาและ
คุณภาพของงาน มี 5 ระดับ

➢ จิตพิสัย (Affective Domain)
พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม การรับรู้ 5 ระดับ 



พุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain)

➢ 1. ความรู้ความจ า  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ 
จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือ
วีดิทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดู
ภาพเหล่านั้นได้  เมื่อต้องการ

➢ 2. ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และสามารถ
แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การ
กระท าอ่ืน ๆ 

➢ 3. การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกา
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะ
สามารถน าไปใช้ได้

➢ 4. การวิเคราะห์ สามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน

➢ 5. การสงัเคราะห์ ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราว
เดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการ
ด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็น
นามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่

➢ 6. การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่ง
อาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับ

เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ 

ความรู้ความจ า 

ความเข้าใจ 

การน าความรู้ไปใช้ 

การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ 

การประเมินค่า 

Knowledge

Analysis

Application

Comprehension

Synthesis

Evaluation



จิตพิสัย 
(Affective Domain)

➢ 1.การรับรู้  เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฎการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่าง
ใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่า
คืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดข้ึน

➢ 2. การตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ เกิดจากการ
เลือกสรรแล้ว

➢ 3. การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม 
การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จน
กลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น

➢ 4. การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่
ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า

➢ 5. การเกิดบุคลิกภาพ  การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่
เป็นนิสัยประจ าตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม พฤติกรรม
ด้านนี้  จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จาก
สิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้าน
ต่างๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่ง
จะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะรู้ดีรู้ชั่ว และยึดถือปฏิบัติ

พฤติกรรมดา้นจติใจ ค่านิยม ความรูส้กึ ความซาบซึง้ ทัศนคต ิความ
เชื่อ ความสนใจและคุณธรรม แบ่งการรับรู้เป็น 5 ระดับ 

Receiving

Responding

Valuing

Organizing

Characterizing
By Value Set

การรับรู้

การตอบสนอง 

การเกิดคา่นยิม 

การจัดระบบ 

การเกิดบคุลกิภาพ  



ทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain)

➢ 1. การรับรู้ เป็นการให้ได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการ
เลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ

➢ 2. กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียน
พยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพื่อที่จะให้เกิดทักษะ
ตามแบบท่ีตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า

➢ 3. การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว  พยายามหาความ
ถูกต้องในการปฏิบัติ

➢ 4. การกระท าอย่างต่อเนื่อง หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็น
ของตัวเองจะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว  การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้  
ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ

➢ 5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึก
อย่างต่อเน่ืองจนสามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไป
อย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง

พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ช านาญ ซึ่งแสดงออกมาไดโ้ดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพ
ของงาน มี 5 ระดับ

Reflex Movements

Basic fundamental 
Movement

Perceptual

Physical 
Activities 

Non-discursive 
Communication

การรับรู้

กระท าตามแบบ 

การหาความถกูตอ้ง 

การกระท าอยา่ง
ต่อเนื่อง 

การกระท าไดอ้ยา่ง
เป็นธรรมชาต ิ



ทฤษฎีระดับการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ปรับปรุงใหม่



ทฤษฎีระดับการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ปรับปรุงใหม่

➢ 1. ระดับความรู้ความจ า (Remembering) คือสามารถตอบได้
ว่าสิ่งท่ีเรียนรู้คืออะไร เกิดจากการจดจ า

➢ 2. ระดับความเข้าใจ (Understanding) คือเข้าใจความสัมพันธ์
ของสิ่งที่ได้เรียนมา สามารถอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองได้

➢ 3. ระดับการประยุกต์ใช้ (Applying) คือสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

➢ 4. ระดับการวิเคราะห์ (Analyzing) คือสามารถน าความรู้ที่ได้
เรียนมาคิดอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งเเยกเเยะหาความสัมพันธ์เเละเหตุผลได้

➢ 5. ระดับการประเมินผล (Evaluating) คือสามารถตั้งเกณฑ์
ตัดสิน เปรียบเทียบคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้

➢ 6. ระดับการสร้างสรรค์ (Creating) คือสามารถคิดประดิษฐ์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขออกแบบ ตั้งสมมุติฐาน
ใหม่ๆ ได้



3. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
(Learning Technology) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ (KM) และการท างาน ประกอบด้วย
➢ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
➢ 2) เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้
➢ 3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน



4. การให้อ านาจแก่บุคคล 
(People Empowerment) 

➢ คือ การเปิดโอกาส หรือให้อ านาจ แก่บุคลากรใน
การเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 

➢ ท าให้บุคลากรสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
และตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ เกิด
ประ โยชน์สู งสุด ได้ด้วยตนเอง  ให้ตอบสนอง
เป้าหมายขององค์การ โดยมีผู้บังคับบัญชาติดตาม
การด า เนินการและผลลัพธ์ เป็นระยะ  และ ให้
ข้อเสนอแนะหรือให้ค าปรึกษา กรณีที่ เกิดปัญหา
หรือต้องการการปรับปรุง ด้วยการให้อ านาจแก่
บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการร่วมกันวางแผน และ
ด าเนินการได้ทั้งด้วยตนเองและเป็นทีม



5. พลวัตการเรียนรู้ 
(Learning Dynamic) 

คือการให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
➢ 1. ระดับการเรียนรู้ 
ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และ 
การเรียนรู้ระดับองค์การ
➢ 2. ประเภทของการเรียนรู้ 
ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการ
คาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
➢ 3) การสร้างทักษะการเรียนรู้
➢ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ



ทักษะการเรียนรู้ (The Five Disciplines)
Peter M. Senge (1990, p. 3)

การมีวิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของ
คนในองค์การ ให้ สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการ
ที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

การคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึง การที่คนใน
องค์การมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดย
มองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม
(Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็น
ระบบย่อย (Subsystem) ที่ จ ะน า ไปวางแผนและ
ด าเนินการท าส่วนย่อยนั้นให้เสร็จทีละส่วน 

แบบแผนทางความคิด หมายถึง ความเชื่อ ทัศนคติที่
แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จาก
การสั่งสมประสบการณ์กลายเป็น กรอบความคิดที่ท าให้
บุคคลนั้น มีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย 
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

บุคคลรอบรู้ หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากร
จะ เป็นจุด เริ่ มต้น  คนในองค์การจะต้อง ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้  ฝึกฝน ปฏิบัติและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง การเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ่มหรือทีมงาน เป็น
เป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้ เกิดขึ้น เพื่อ ให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ



อุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์การ

สมาชิกในองค์การรู้แต่หน้าที่ของ
ตนเองแต่ไม่รู้เป้าหมายขององค์การ

สมาชิกรู้ว่าปัญหาขององค์การอยู่ที่ใด 
แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร 

ท าตามแบบที่เคยท า เห็นแต่ภาพลวงตา 
ไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง

ยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไป
ขาดสติไม่รู้ตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่
ค่อยเป็นค่อยไป

เ ข้ า ใ จ ผิ ด ว่ า ก า ร เ รี ย น รู้ ม า จ า ก
ประสบการณ์เท่านั้น แต่ไม่เข้าใจในความ
แตกต่างของอดีตกับปัจจุบัน 

มีผู้บริหารที่ดีแต่ไม่ได้สืบทอดความรู้ให้
ผู้บริหารรุ่นต่อไป 



ลักษณะส าคัญ 5 ประการ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้

มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the 
Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview) การ
สังเกต (Observation) ฯลฯ

มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก บ ท เ รี ย น ใ น อ ดี ต 
(Learning from their own experience) 
มีการบันทึกข้อมูล เป็น  case study ต่าง  ๆ
เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความส าเร็จ
แ ล ะคว ามผิ ดพลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น  เพื่ อ น า ม า
ประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และ ประสบการณ์ของสมาชิก

มีการถ่ายทอดความรููู้ โดยการท า Report, 
Demonstration, Training & Education, Job 
Rotation ฯลฯ

มี ก า ร แ ก้ ปัญห า อย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบ 
(Systematic problem Solving) โดย
อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้
วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, 
Check, Action) 

มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะ
เป็น Demonstration Project เพื่อการสาธิต
ขั้นตอนการท างาน หรือ Ongoing program ที่ใช้
งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง



แนวคิดที่ส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้
Pedler , Burgoyne and Boydell

- ใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์
ข อ งอ งค์ ก า ร  (Learning 
Approach to Strategy) 
ก าหนดทิศทางและกลยุทธให้
เหมาะสม
- สร้างนโยบายแบบมีส่วน
ร่วม (Participative Policy 
Making) สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวางนโยบาย
และกลยุทธ์

- ก า ร ใ ห้ ข่ า ว ส า ร ข้ อ มู ล 
( Information) ใ น ก ารท า คว าม
เข้าใจกัน สร้างฐานข้อมูลและระบบ
การสื่อสารที่ช่วยทุกคนให้เข้าใจว่า
ก า ลั ง ด า เ นิ น อ ะ ไ รอ ยู่ แ ล ะก า ร
ตัดสินใจที่ดีควรเป็นอย่างไร
- การสร้างการตรวจสอบและ
ค ว บ คุ ม  ( Formative and 
Control) ระบบของการตรวจสอบ 
งบประมาณและการรายงาน
- การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal 
Exchange) ร ะหว่ า งหน่ วยงาน
ต่างๆ 
- การ ให้ ร างวั ลอ ย่าง ยืดห ยุ่น
(Reward Flexibility) บนพื้นฐาน
และค่านิยมภายใต้ระบบรางวัลตอบ
แทนถูกใช้และแบ่งปันกันในองค์กร

โครงสร้างที่กระจาย
อ า น า จ  ( Enable 
Structure) โครงสร้าง
ที่ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น
เป็นไปเพื่อการทดลอง
การ เติ บ โต แล ะการ
ปรับตัวการประเมินผล
การปฏิบัติงานถูกใช้ใน
การเรียนรู้และพัฒนา
มากกว่าเพื่อให้รางวัล
หรือลงโทษ

-พนั ก ง า น เ ป็ น เ ส มื อ น ผู้
วิ เ ค ร า ะห์ สภ าพแวดล้ อม 
(Boundary Workers as 
Environmental scanner) 
เป็นส่วนหนึ่งของงาน ของทุก
คนที่จะรวบรวม น ากลับมา 
และรายงานข่าวสารเก่ียวกับ
สิ่งที่เกิดภายนอกองค์การ
-การ เ รี ย นรู้ ข้ า ม อ งค์ ก ร 
(Inter-company Learning) 
มีการพบกับคู่ แข่ ง   และผู้มี
ส่วนได้ส่วน เสียอื่ น  ๆ  เพื่ อ
แบ่งปันความคิดและข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

- สร้ า งบ รรย าก าศก า ร
เรียนรู้ (Learning Climate)
ทุกคนในองค์การช่วยเหลือ
สนับสนุนวิเคราะห์ และเรียนรู้
เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- ทุกคนมีการพัฒนาตนเอง 
(self-development for all) 
มีงบประมาณส าหรับการ
พัฒน า ตน เ อ ง  ส า ม า ร ถ
ตัดสินใจได้ว่าการฝึกอบรม
และพัฒนาอะไรที่ต้องการ และ
ถูกกระตุ้นให้รับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง

ด้านกลยทุธ ์
(Strategy)

ด้านการมองภายใน
องค์กร (Looking in)

ด้านโครงสรา้ง 
(Structures)

ด้านการมองภายนอก 
(Looking out)

ด้านโอกาสในการเรยีนรู้
(Learning Opportunities)



การบริหารจัดการคนเก่ง
เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางหนึ่งที่ในปัจจุบัน องค์กรจ านวนมากก าลังให้ความสนใจกับการบริหารจัดการคนเก่ง
ที่มอียใูนองค์กร Talent Management เป็นกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนที่มีความสอดคล้องกันในการหาแหล่งที่มา (Sourcing) 
กลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การน าไปใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการท าให้คงอยู่
(Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและ สามารถท างานได้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีทักษะด้านต่างๆ มีความฉลาด มีความสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ มีศักยภาพ มีไหวพริบ ท างานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย



ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง
เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางหนึ่งท่ีในปัจจุบัน องค์การจ านวนมากก าลังให้ความสนใจกับการบริหาร
จัดการคนเก่งที่มีอยู่ในองค์การ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
Talent Management มีกระบวนการบริหาร ดังน้ี



วิธีการบริหารจัดการคนเก่ง

มีโครงสร้างในการพัฒนาเงินเดือน
วางแผนเป้าหมายในการพัฒนาเงินเดือนที่ดึงดูด กระตุ้นและท้า
ทายความสามารถให้บุคลากร ดึงเอาศักยภาพของตนออกมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป้าหมายไม่ควรต่ าหรือสูงเกินไป
จนไม่สามารถท าได้จริง

มีระบบการท างานที่ยืดหยุ่น
ส่งเสริมวิถีการท างานที่ยืดหยุ่นต่อการท างานของพนักงาน
แต่ละคน เพื่อให้รู้สึกมีอิสระภาพในการท างาน และดึงเอา
ศักยภาพที่มีออกมาใช้ในงานได้อย่างเต็มที่ วางแผนระบบ
การประเมินผลงานที่จะสามารถวัดประสิทธิภาพและติดตาม
ความคืบหน้าของผลงานได้

นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการพิเศษ
มอบสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานที่มีความสามารถ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือบุคลากรที่มีพรสวรรค์ เป็น
การบริหารคนเก่งเพื่อใช้มัดใจให้คนเหล่านี้ให้เกิดความพึงพอใจ
ในการดูแลเอาใจใส่ขององค์กร เป็นรางวัล ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ความส าเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับ

คนท าดีต้องชื่นชม
ส่งเสริม และผลักดันให้ความส าเร็จของบุคลากรที่เป็นตัวอย่างให้
คนในองค์กรได้เห็น จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับ
รางวัลและค าช่ืนชม เป็นก าลังใจที่ดีในการท างาน ช่วยเพิ่มความ
รักในองค์กร และเป็นตัวอย่างที่กระตุ้นบุคลากรท่านอื่น ๆ ได้เป็น
อย่างดี

ให้พนกังานพฒันาความรู้ความสามารถ
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง 
ผลักดันให้คนที่เก่งและมีความสามารถได้ไปสัมมนาเกี่ยวกับองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ไปศึกษาหาความรู้ข้างนอกองคากร เพื่อให้คนเก่งและ
คนที่มีความสามารถได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ น าเอาความรู้
ความสามารถทีมี่กลบัมาใช้พัฒนาองค์กรให้เติบโตไปได้อย่างย่ังยืน

สร้างความทา้ทายใหม่ๆ  อยู่เสมอ
คนเก่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อพิชิตความส าเร็จ ต้องสร้างความ
ท้าทายใหม่ ๆ ให้กับคนเหลา่นีอ้ยู่เสมอ เพราะคนที่มีศักยภาพ
หลายคนต้องการน าของเหล่านั้นมาใช้ เพราะรู้สึกได้พัฒนา
ตัวเอง และยังท าให้รู้สึกถึงก้าวหน้าในการท างาน 

ระบบการท างานแบบโปรเจกต์
การท างานแบบเปน็โปรเจกต์เปน็วิธีการบริหารคนเก่งที่จะช่วยให้คน
เก่ง และคนมีความสามารถเกิดความท้าทาย คนเหล่านี้มีความ
รับผิดชอบสูง ว่องไว ต้องการอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ าซากจ าเจ การวาง
ระบบการท างานแบบเป็นโปรเจกต์จึงตอบโจทย์ความสามารถของ
บุคลากรเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี



การบริหารคนเก่งส่งผลดีอย่างไรบ้าง

ท าใหอ้งคก์ารไดร้บัความนา่เชือ่ถอื ได้รบัความ
ไว้วางในจากทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ

ประชาชน

การบรหิารคนเกง่ชว่ยดงึดดูใหค้นทีม่ี
ความสามารถอยากเขา้รว่มท างาน เป็น
ส่วนหนึง่ขององคก์าร

ช่วยสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บัองคก์รไป
ในตัว ท าใหแ้บรนดม์คีวามนา่จดจ า

บุคลากรคนอืน่ ๆ ในองคก์ารมโีอกาส
ได้รับการสนับสนนุ พัฒนาไปในทางทีด่ีขึน้ 
เก่งขึน้ไปด้วย

องคก์ารเกดิการแลกเปลีย่นความคดิ 
มีวิธกีารแกป้ญัหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

เมื่อมกีารบรหิารคนเกง่

ช่วยใหอ้งคก์ารท างานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
แก้ไขปญัหาตา่ง ๆ ได้อยา่งหลกัแหลม บุคลากรทีม่ี

พรสรรคห์รอืคนเกง่ จะช่วยเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขัน 



Section Break
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การเปลี่ยนแปลง

Change Management



Change Management

➢ คือ การบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การที่ต้องใช้
ศักยภาพและกลยุทธใ์นการปรบัตัว เพื่อท าให้องค์การสามารถอยู่
รอดได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
คนในองคก์ารจงึตอ้งเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมพร้อมกบัการบรหิารความ
เปลี่ยนแปลงนัน้อย่างทัว่ถงึกนั เพราะหากไมไ่ด้ไปในทศิทางเดยีวกัน 
อาจกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการต่างๆ 
รวมทั้งในสถานการณ์ดังกล่าว อาจจะยังมีปัจจัยในเรื่องของเวลา 
งบประมาณ หรือปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาสร้างผลกระทบกับการบริหาร
จัดการได้

➢ คือ การวางแผน และปรับปรุงองค์การให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก าลังจะเกิดกับองค์การ โดยต้องให้
องค์การสามารถด าเนินงานบรรลุผลส าเรจ็ตามเปา้หมายทีก่ าหนด
ไว้



Change Management

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีสังคม 
และคุณลักษณะทางประชากรนั้นเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change)

➢ องค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ๆ ภายในหรือ
เ ปลี่ ยนแปลง แบบค่อย เป็ นค่อย ไป  ( Incremental
Change) เช่นในกรณีที่มีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้
ในการท างาน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและทักษะ
ที่ต้องใช้ในการท างานเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีนั้น 

➢ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ
รุ น แ ร ง  ( Radical Change) ซึ่ ง เ ป็ น ลั ก ษณ ะก า ร
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทในงานและโครงสร้างองค์การ



ผลักดันท าให้องค์การจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของก าลังแรงงาน
(Nature of the Workforce)

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
(Technology)

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรง (Economic Shocks)

การแข่งขันและคู่แข่ง 
(Competition)

การเมืองโลก 
(World Politics)

แนวโน้มทางสังคม 
(Social Trends)

นโยบายและกฎหมาย
(Policy and Legal)



ADKAR Change Management Model
เป็นรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในระดับบุคลากรขององค์การ

โดย Prosci(1998) แบ่งเป็น 5  ด้าน คือ

การสร้างความตระหนักรู้ ให้
บุคลากรในองค์การให้เห็นถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถสร้างได้ผ่านการสื่อสารที่
ชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ มี
เหตุผลรองรับที่ชัดเจน มาจากผู้ที่
ได้รับความไว้วางใจในองค์การ และ
มาควบคู่กับพื้นที่ให้ทุกคนคลี่คลาย
ความกังวลใจ จะช่วยให้ผู้คนเปิดรับ
ต่อความเปลี่ยนแปลงน้ีได้ดีขึ้น

เป็นการสนับสนุนและการมี
ส่วนร่วม ของผู้เก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลง ให้ทุกคนรู้สึก
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงความ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประโยชน์ที่จะ
ไ ด้ รั บ ใ นส่ ว นบุ คคล  ร ะ บบ
รางวัลหรือลงโทษที่ตรงกับ
ความเปล่ียนแปลงน้ันๆ 

เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ค ว าม รู้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ รู้ ถึ ง
กระบวนการและขั้นตอนใน
การเปลี่ยนแปลง เช่น การ
อบรม การให้ข้อมูล การโค้ช
ชิ่ ง เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า  เ พื่ อ ใ ห้
ค าแนะน าตามปัญหาที่เกิดขึ้น

มีความสามารถในการลง
มือ ที่จะเปลี่ยนแปลง เป็นการ
ประยุกต์ ใช้ระบบต่าง ๆ ใน
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
สามารถน า เครื่องมือหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ 
มาสนับสนุนการสร้าง Ability 
ได้

ได้รับการเสริมแรง เพื่อให้
ความเปลี่ยนแปลงนี้ย่ังยืนและเป็น
การน าระบบงานที่เปลี่ยนแปลงขึ้น
ในองค์การมาใช้อย่างต่อเนื่อง 
การวัดผลที่ชัดเจนและจับต้องได้ 
และระบบรางวัลที่ดี จะช่วยสร้าง
แรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้บุคลากร
ส า ม า ร ถ ล ง มื อ ต า ม ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างย่ังยืน



Lewin’s Change Management Model

ขั้นละลายพฤติกรรม ขั้นด าเนินการเปลี่ยนแปลง ขั้นรักษาสภาพใหม่ให้อยู่ถาวร 

ระยะนี้จะเป็นการเก่ียวข้องกับการลดแรงต่างๆ ของพฤติกรรม
ที่มี อยู่ ในองค์การ  ซึ่ งความส า เร็จ ในส่วนนี้ จ ะผ่ านทาง
กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีน าไปสู่การไม่ยึดติดกับพฤติกรรม
ในปัจจุบันด้วยการให้สารสนเทศเก่ียวกับพฤติกรรมที่ต้องการ 
การจูงใจสมาชิกขององค์การให้ เข้ าร่วมกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลง

เป็นขั้นตอนของการน าแผนงานวิธีการและเทคนิค
ต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สภาพที่ต้องการ

การท าให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
คงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การต่อไป



Kotter’s Change Model

สร้างให้เกิดความตระหนักว่าองค์การ
ต้องเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หาแนวร่วมเพื่อสร้างทีมน าร่องในการ
เปลี่ยนแปลง

สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

สื่อสารในองค์องค์การเพื่อให้ทุกคน
เปลี่ยนแปลงตาม

ก าจัดอุปสรรคและสนับสนุนบุคลากรให้
เกิดการกระท า

สร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในระยะสั้น

ขยายผลการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงจนถึงเป้าหมาย

ท าให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยึดถือและ
เป็นวัฒนธรรมองค์การ



Change Management Model
1. Purpose & Vision
ก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งบ่งบอกว่าองค์การต้องการที่จะบรรลุอะไร 
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะท าให้พนักงานรับรู้ว่าองค์การมีความ
คาดหวังอะไร ท าให้รู้ว่าคุณค่าและพฤติกรรมใดของพนักงานที่จะ
ตอบสนองความคาดหวังนั้น

2. Strategic Goals & Objectives
ก าหนดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง

3. Current State Analysis
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันให้เห็นถึงความจ าเป็น  ที่
องค์การต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบท
ต่างๆ ขององค์การในปัจจุบัน ทั้ง ในเรื่องของ
ต าแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน4. Future State Design

วิเคราะห์สภาพในอนาคตแสดงให้เห็นว่าในอนาคตนั้นองค์การจะเป็นอย่างไรการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยี การแข่งขัน กฎระเบียบและนโยบายรัฐบาล รวมถึงการวิเคราะห์
ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. Implementation Planning 
การน าแผนงานวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ต้องการ 

6. Change Management 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในองค์การ
มีหลักส าคัญ  4  ประการ คือ  1)  การบริหารทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลง  2)  การพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร  3)  การปรับบุคลากรให้เข้ากับองค์การ   และ 
4) การพัฒนาความพร้อมขององค์การในด้านต่างๆ 

7. Evaluation
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาถึงโครงสร้าง
องค์การ กระบวนการท างาน การออกแบบงาน และพฤติกรรม
ของพนักงานท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่



องค์ประกอบที่ต้องเปลี่ยนแปลง

1. เป้าหมายและกลยุทธ์ (Goals and strategies)
องค์การมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก

2. โครงสร้าง (Structure)
การจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม เช่น จัดแบบตามหน้าที่หรือ
แบบที่เน้นผลผลิต จัดแบบแนวราบ หรือแนวดิ่ง หรือแบบเครือข่าย 
(Networking) โครงสร้างแบบจักรกล (Mechanic structure) 
หรือแบบสิ่งมีชีวิต (Organic structure) เป็นต้น

3. การออกแบบงานใหม่ (Job redesign) 
องค์การจ าเป็นต้องจัดงานออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ใหม่ให้มีระดับความ
มากหรือน้อยในประเด็น  เช่น  ความหลากหลาย (Variety) การให้
อิ ส ร ะ  ( Autonomy)การมี ลั กษณะ เฉพา ะ  ( Identity)การ ให้
ความส าคัญ (Significance) ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback)  เป็นต้น4. เทคโนโลย ี(Technology) 

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงระดับส าคัญ

5. กระบวนการ (Process)
เป็นขั้นตอนการท าให้งานส าเร็จ อาจจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น แทนที่เคยท าตามล าดับเป็นขั้นตอน ไปเป็นการร่วมท าพร้อม
กันจนงานส าเร็จ

6. คน (People)
คนที่ปฏิบัติงานในองค์การจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เม่ือเง่ือนไขอื่นได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี 
o วิธีที่ 1 คือ ปรับเปลี่ยนคนออกแล้วจ้างคนที่เหมาะสมกับ

ภารกิจใหม่เข้าแทน เรียกว่า ถ่ายเลือดใหม่ (New blood)  
o วิธี ท่ี  2 คือ ใช้วิธี เปล่ียนแปลงคนเดิมด้วยการพัฒนา

ฝึกอบรมด้านทักษะและเจตคติท่ีสอดคล้องกับงานใหม่ 



การวินิจฉัยเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

Diagnosis
การวินิจฉัย เกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ  โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ ฟังความคิดเห็น
จากพนักงาน

Analysis
การวิเคราะห์ โดยน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไร 
มีกี่เรื่อง วิธีการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ควรจะท าอย่างไร 
ใครจะเป็นผู้แก้ปัญหาน้ัน

Feedback
ข้อมูลป้อนกลับ โดยผู้น า
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
พนักงานน าข้อมูลทั้งหมด
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
พนักงานพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

Action
ลงมื อปฏิ บั ติ ต า ม แผนที่
ก าหนด ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพองค์การ  เพิ่ มพูน
ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
กิจกรรมต่างๆ แก่บุคลากร

Evaluation
น า ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงมาเปรียบเทียบ
แล ะปร ะ เมิ นผล  ก าหนด
ผลลัพธ์เป็นระยะ เพื่อวัดผล
ว่าสิ่งที่องค์การก าลังปฏิบัติ
อยู่นั้นมาถูกทาง



บทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลง

Change Sponsor
ผู้ที่ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้น

Change  Advocate
ผู้ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

Change Agent
ผู้ที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

Change Target 
ผู้ที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง

Role in Change



หมายถึง ผู้ก าหนดและตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นอย่างไร เป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาที่มีผลกระทบสูงต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง Change Sponsor ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีมุมมองที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจ
ต่อความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตระหนักและเข้าใจว่าภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
เพื่อจะเข้าใจบทบาทและท าหน้าที่ของตนในการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์

หมายถึงผู้ที่ให้การผลักดันและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในองค์การ ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Advocate ควรที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหา 
ตลอดจน ความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในองค์การเกิดการยอมรับ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง



หมายถึง ผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีส่วนช่วยและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนช่วยควบคุมดูแล และติดตามให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังไว้ Change Agent เป็นตัวกลางในการ
ประสานงาน และท าการสื่อสารถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกังวลและความคิดเห็น
ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เป็น Change Sponsor และ Change Advocate ได้รับ
ทราบ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา หรือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรม
อื่นๆ ที่จะท าให้การเปลี่ยนแปลงแปลงนั้นประสบความส าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
องค์การและหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนกระบวนงานต่างๆ และควรมีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่ต้องปรับตัว และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย



หมายถึง ผู้ที่ต้องท าการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะต้อง
ได้รับการสื่อสารให้เกิดความรู้ดวามเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ตลอดจน
ผลกระทบต่างๆ ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยงานและในระดับบุคลากร พร้อมทั้งต้องมีการปรับ
ทัศนคติ แนวคิดให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรจะเดินไปข้างหน้า และมีความเต็มใจ ยินยอม และ
กระตือรือร้น ต้องมีการปรับทัศนคติ แนวคิดให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การจะเดินไปข้างหน้า และ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ



ทักษะและบทบาทของ Change Agent

เข้าใจสภาพของการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจถึงความหลากหลายของ
องค์การอย่างลึกซึ่ง

จัดการกับความคาดหวังและการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงของคนในองค์การ

เข้าใจในพลังอ านาจ มีอิทธิพล และเป็นผู้น า
ทางด้านความคิด

เป็นผู้ท่ีมีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

อ านวยความสะดวกในการกระท าสิ่งต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างดี



ความสัมพันธ์ของบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
บทบาทต่างๆ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือข่าย (Change Network) ดังนั้นการสร้างเครือข่ายของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
Change Sponsor/ Change Advocate และ Change Agent จะเป็นแรงสนับสนุนให้คนในหน่วยงานหรือ Change Target เหล่านั้นเข้าใจสิ่งต่างๆ 
ได้ถูกต้อง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งปรับตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างทักษะความรู้ใหม่ๆ หรือทัศนคติใหม่ๆ โดยเฉพาะ Change Agent จะเป็น
กลไกส าคัญในการสื่อสารที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ความคิดเห็น ประเด็นของ Change Target ตลอดจนที่มาของแรงต่อต้านได้ดีขึ้น เพื่อจะ
สามารถบริหารจัดการได้ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบในระดับบุคลากร 
หมายถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อบุคลากรแต่ละคนใน
องค์การ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรจะถูกวิเคราะห์
ในเชิงของมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับและ
ความสามารถในการตอบรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
น าไปสู่ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบในระดับกลุ่ม 
หมายถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่ม
บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลง หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
วงแคบก็จะเป็นเพียงแต่กลุ่มบุคลากรกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างก็
อาจจะกระทบบุคลากรทั้งหมด

ผลกระทบในระดับองค์การ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น
กระทบต่อองค์ประกอบในการบริหาร
องค์การ ได้แก่ โดรงสร้างองค์การ หน้าที่
ขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน 
กระบวนการกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
รูปธรรมและประสบความส าเร็จนั้น เรา
จ าเป็นต้องปรับองค์ประกอบขององค์การ
ปรับโครงสร้าง งาน หรือกระบวนการใน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือให้
สอดคล้องกับสภาพใหม่ขององค์การ



5 สาเหตกุาร
ต่อต้านการ
เปลีย่นแปลง

การเมอืงและผลประโยชนส์ว่นตัว (Politics and self-
interest)
โดยคนเหล่านี้อาจ รู้สึกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ก็จะท าให้ตนสูญเสีย
อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่การงาน และสถานภาพทางสังคม เป็นต้น

ความเฉือ่ยชาสว่นตวั ไม่อยากเปลีย่นแปลง (Low 
individual tolerance for change)
ความเคยชินกับสถานภาพเดิม จึงวิตกว่าการเปลี่ยนแปลง จะกระทบต่อ
สิ่งท่ีเคยท าเป็นประจ า รวมทั้งความสะดวกสบายที่เคยได้รับ

ความเขา้ใจผดิ (Misunderstanding) 
ความไม่เข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยัง
ไม่ทราบ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น

ขาดความไวว้างใจ (Lack of trust) 
คนเหล่านั้นแม้จะเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่แสดง
การต่อต้าน เพราะยังไม่ไว้วางใจ และสงสัยต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น

การประเมินสถานการณท์ีต่า่งกนั (Different 
assessments of the situation) 
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง มีความรู้สึกว่า
สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมของ
องค์การบางแห่งที่เน้นอนุรักษ์นิยม และความมั่นคง จะมีความรู้สึกว่า 
คนภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั้น

สาเหตุ
การตอ่ต้านการ
เปลีย่นแปลง



วิธีรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
1. อธิบายและสือ่สารใหช้ดั (Communicating) 

การสื่อสารที่ชัดเจนในเบื้องต้น สามารถช่วยลดกระแส
การต่อต้านได้ การอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้ น กั บ หน่ ว ย ง า น แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย จ ะ เ ป็ น ตั ว เ ชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นได้ด้วย

2. มีส่วนรว่มวางแผน (Participation)
ให้แกนน าการต่อต้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการรับมือความเปลี่ยนแปลง ทั้งกา
รวิพากย์วิธีการ การน าเสนอกระบวนการ
ท างานใหม่ ๆ และรับฟังข้อคิดเห็น

3. การดงึมาเปน็พวก (co-optation)
อาจซื้อ (Buy off) ผู้น าที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการให้ผลตอบแทนพิเศษ และให้มีบทบาทส าคัญ
ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง โดยท าแบบลับ ๆ ทั้งนี้
ถ้าหากความลับเกิดรั่วไหลให้คนอื่นทราบว่าพวก
ตนก าลังถูกกลอุบาย จะท าให้ความเชื่อถือของคน
เหล่านั้นต่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะหมดไปทันที

4. ให้การสนบัสนนุตา่ง ๆ (Facilitation & support) 
กระบวนการนี้รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ ให้
พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้บริหาร
ควรรับฟังข้อเรียกร้องของพนักงาน และด าเนินการตามนั้น
หากสามารถท าได้

5. เจรจาท าขอ้ตกลง (Negotiation) 
อาจมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่น่าสนใจเพิ่มเติม 
หรือมีข้อเสนอที่ลดอารมณ์ร้อนของกลุ่มต่อต้าน วิธีนี้
เหมาะกับสถานการณ์ท่ีค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า มีกลุ่มคน
ที่ ได้ รับผลกระทบทางลบแน่นอน ผู้ บริ หารต้อง
ด าเนินการกับกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดการ
ขยายกระบวนการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่จะ 
เกิดขึ้นได้

6. ออกกฎบงัคบั (Coercion)
เป็นวิธีรับมือขั้นเด็ดขาด ดุเดือด และรวดเร็ว ไม่สนใจการ
ต่อต้าน เป็นวิธีที่ได้ผลเร็ว แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะแตกหัก วิธีนี้
จะได้ผลเมื่อองค์การต้องการความรวดเร็วในการปรับตัวรับ
ความเปลี่ยนแปลง ควรใช้เป็นวิธีสุดท้าย



การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และความพร้อมของ
องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
(Development of a climate and readiness for change)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การยอมรับร่วมกันในกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าหนดขึ้น (Widely owned strategic intent, 
purpose and vision)

ทีมผู้น าระดับสูงที่กระตือรือร้น และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
(Energetic and visionary leadership in the top team)

ด าเนินการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่วางไว้ให้
เหมาะสมกับเวลาสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย (Alignment 
of the whole navigational style)

ให้ความส าคัญกับการมองภาพรวมทั้งระบบ และความคิด
อย่างต่อเนื่อง (Continual focus on systems and holistic 
thinking)

ศึกษา และท าความเข้าใจกับสภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous understand and influence organizational 
context)

ความสามารถในการก าหนด วางแผน และการปรับแผนการ
ด าเนินการ (Ability to set, navigate and adjust a journey 
path)



Section Break



การจัดการทรัพยากรมนุษย์



การจัดการทรัพยากรมนุษย์

➢ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  คือ การออกแบบระบบการ
จัดการที่ช่วยให้บุคลากรขององค์กรเกิดความมั่นใจในการ
ใช้ความสามารถส าหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

➢ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นนโยบาย วิธีการปฏิบัติ 
และระบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการ
ปฏิบัติ งาน  ซึ่ งครอบคลุมถึ งกระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน และการธ ารงรักษาพนักงาน 



การจัดการทรัพยากรมนุษย์

➢ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ในการด าเนินการ
สรรหาการคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้า
ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้
บุคลากรขององค์การมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสมตลอดจนเสริมสร้างหลักประกัน
ให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

➢ กระบวนการจัดการช่วยให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
เป็นขั้นตอนในการจัดการเกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่ การจัดหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร พัฒนาขีด
ความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ธ ารงรักษา
บุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จัดให้มีสวัสดิการที่ดี ให้ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และการลาออกหรือเกษียณอายุ



สรุป การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการ
บุคลากรในองค์การตามมิติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินการท างานตามหน้าที่ของ

ตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด 
รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความส าเร็จขององค์การที่เพิ่มขึ้น

Human Resource 
Management : HRM



การจดัการงานบคุคล การจดัการทรพัยากรมนษุย์

o วางแผนบุคลากรระยะสัน้
o เน้นให้พนักงานยินยอมปฏิบัติตาม

ค าสั่ง
o ตามสายการบังคับบัญชา
o ใช้ปัจจัยภายนอกควบคุมบุคคล เช่น

ระเบียบวินัย
o องค์การประกอบด้วยหลายฝ่าย
o โครงสร้างองค์การแบบระบบ

ราชการ
o พัฒนาพนักงานให้รอบรู้เฉพาะด้าน
o เน้นการลดต้นทุนด้านบุคคลให้ต่ า

ที่สุด

การจัดการงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

o วางแผนบุคลากรระยะยาว
o เน้นการสร้างความผูกพันและการมี

ส่วนร่วมของพนักงานในการท างาน
o ให้พนักงานควบคุมตนเอง
o องค์การเน้นความเป็นหน่ึงเดียว
o โครงสร้างองค์การแบบหมู่คณะ
o พัฒนาพนักงานให้เรียนรู้รอบด้าน

ในภารกิจขององค์การ
o เน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด



องค์ประกอบส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource 
Management 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

HRM HRP HRD HRN

Human Resource 
Planning 
ก า ร ว า ง แ ผ น ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์

Human Resource 
Development
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

Human Resource 
Network
ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
บริหารทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการและฝึกอบรม
ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ก า ร ว า ง แ ผ นด้ า น ก า ลั ง ค น ใ ห้
เหมาะสมกับการท างาน

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน 
ตั้งแต่เรื่องทักษะในการท างาน, องค์
ความรู้ท่ีจ าเป็น, ตลอดจนเรื่องอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนท าให้การท างานดี
ข้ึนและองค์การเพิ่มศักยภาพได้มาก
ยิ่งข้ึน

การบริหารจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์การในทุกๆ ด้าน 
เพื่อให้พนักงานเกิดการท างานอย่าง
มีปร ะสิ ทธิ ภ าพ  แล ะองค์ การมี
ศักยภาพ

ก า ร ส ร้ า ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย กั บ
หน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน



วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถเข้ามาท างานใน

องค์การ (Recruitment and Selection)

เพื่อใชศ้กัยภาพของพนกังานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ (Utilization)

เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของบลุากรใหก้า้วหนา้ 

(Development)

เพื่อบ ารงุรกัษาพนกังานที่มศีกัยภาีพ
ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ารนาน ๆ 
(Maintenance)

เพื่อท าใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายสู่
ความส าเร็จ (Success)

เพื่อท าสรา้งความได้เปรยีบใหแ้ก่
องค์การ (Advantage)





o ช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
o ช่วยจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะ ประเภท และชนิด

ของงานที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและ
ความถนดั ตลอดจนช่วยประเมินประสิทธิภาพของการท างาน
ของบุคลากร

o ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้  ความสามารถแล ะ
ประสบการณ์ในการท างานโดยวิธีการฝึกอบรมทางด้าน
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

o ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุก
ระดับภายในองค์การ

o ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง

ประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์



ขอบข่ายและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การสรรหา (Recruitment)

การรกัษาและพัฒนา 
(Retain & Development)

การพ้นจากงาน (Retirement)



ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจดัสรรทรพัยากรในองคก์ารอยา่งเหมาะสม การจดัการขอ้มลูบคุลากรในองคก์าร

การจดัการทรพัยากรบคุลากรในองคก์าร

การจดัการทกัษะความรูค้วามสามารถ

การพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพแกบ่คุลากรการจดัการเวลาเขา้/ออก ของบคุลากร

การจดัฝกึอบรมเพือ่บรหิารบคุลากร

การบรหิารคา่ตอบแทนและสวสัดกิารตา่ง ๆ



การจดัการทรัพยากรมนุษย์

➢ ปัจจัยส าคัญของการบริหารประกอบไปด้วย
สิ่งส าคัญ 4 ประการ คือ มนุษย์ เงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการ
นี้ส่วนที่มีความส าคัญที่สุดคือ มนุษย์ เพราะ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มาก
ที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองค์การ 

➢ บุคคลที่มีศักยภาพย่อมท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท าให้องค์การพัฒนาได้อย่าง
มีศักยภาพ

➢ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้องค์กร
เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุด หน้าที่ในการ
บริหารจัดการบุคคลนี้ถือว่า เป็นภาระกิจ
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การสรรหา
บุคลากร

การจัดการและ
ประเมินผลบุคลากร

การจัดการเวลา 
กะการท างาน

การจัดการ
วันหยุด วันลา

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

การจัดการค่าตอบแทน



แหล่งที่มาของการสรรหาบุคลากร

สรรหาจากพนักงานภายใน
องค์การ

สรรหาจ ากก าร โ ฆษณา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

สรรหาจากการให้พนักงานใน
องค์กรเป็น ผู้แนะน า ผู้สมัครที่
เหมาะสม

สรรหาจากผู้ที่สมัครใจ

สรรหาจากสถานศึกษาต่าง ๆ สรรหาจากตัวแทนจัดหาบุคลากร

หมายถึง กระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลอืกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งงานตามท่ีองค์การต้องการ โดยแหล่งที่มาของบุคลากรที่เหมาะสมกับองคก์ารประกอบด้วย



การสรรหาบุคลากร (Recruitment Management)
กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการคัดเลือก การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัครเป้าหมายที่ต้องการ 

และจะสิ้นสุดกระบวนการเมื่อองค์การนั้นรับบุคคลนั้นๆ เข้าเป็นพนักงานแล้ว โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้



ระบบคัดเลือกบุคลากร ยุค 4.0



วิเคราะห์วัตถุประสงค์องคก์าร โดยวิธีการที่ใช้ก าหนด
คุณลักษณะก าลงัคน คือ การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 

วิเคราะห์สภาพก าลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของ
องค์การ จ านวนความต้องการ
สินค้า/บริการ

วิ เ ครา ะห์ ความต้องการ
ก าลังคนในอนาคต คาดคะเน
ใ นอน าคตว่ า หน่ ว ย ง า น
ต้องการทรัพยากรมนุษย์
จ านวนเท่าใด มีลักษณะหรือ
คุณสมบัติอย่างไร เพื่อเป็น
การเตรียมการสรรหา

ค า ด ค ะ เ น ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง
ต าแหน่งต่าง ๆ

เขียนแผนอัตราก าลังคนจุดมุ่งหมายของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ขอบเขตภาระหน้าที่เงื่อนไขใน
การปฏิบัติงาน ค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description)ข้อก าหนดต าแหน่งงาน (Job 
Specification) 

ด าเนินงานตามแผนในขั้นตอน
ต่าง ๆ ตั้งแต่การสื่อสารเพื่อรับ
สมัคร จนถึงขั้นตอนการบรรจุ
บุคลากร

การควบคุม ติมตาม ตรวจสอบ และผล
ตอบกลับของข้ันตอนต่าง ๆ



การจัดการบุคลากร (Employee Management)
คือ ระบบการจัดการและประเมินผลบุคลากร เกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ ทั้งนี้เพื่อด าเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มี
คุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องทางความก้าวหน้า ส่งผลให้องค์การ
เจริญเติบโต ประโยชน์ของการจัดการและประเมินผลพนักงาน มีดังนี้

o 1. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การประเมินผลจะช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ระดับของการท างานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานน้ันๆ

o 2. ช่วยพัฒนาตัวพนักงาน ท าให้องค์การทราบว่า พนักงานผู้นั้น
ต้องการอะไร มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองได้อย่างไร

o 3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
o 4. เป็นช่องทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ช่วยในการ

พิจารณา เกี่ยวกับการเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย เลิกจ้าง และปลดออก
จากงาน

o 5. เป็นมาตรการน ามาใช้พิจารณาค่าจ้างเงินเดือน และการว่าจ้าง
พนักงาน



Principle of Employee Management

Personal Professional Growth
ส่งเสริมให้คนเก่งได้ก้าวหน้าในหน้าที่

Leadership and Culture
ภาวะผู้น าและวัฒนองค์การที่ดีจะช่วย

ดึงดูดคนเก่งให้อยู่ในองค์การ

Work Satisfaction
สร้างความพึงพอใจ

Work Relationships
สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี

ในองค์การ

Employee Well-being
ท าให้บุคลากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Employee Value Proposition
สร้างสิ่งดีๆ ในองค์การ ที่พนักงานให้
ความส าคัญ และท าให้คนเหล่านั้นยังคง

ท างานอยู่กับองค์การ



Shift Management
คือ ระบบการจัดการกะเวลาท างานของบุคลากร ลด
ความผิดพลาดและความซ้อน ปัจจุบันมีการน า
นวัตกรรมระบบบริหารจัดการ กะท างาน มาใช้ เพื่อ
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง



Shift Management



Absence Management
ระบบในการบริหารจัดการวันลา วันหยุดต่าง ๆ ของบุคลากร ก าหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของบุคลากร เช่น 
วันหยุดองค์การ วันหยุดประจ าปี และ การหยุดประเพณี ก าหนดปฏิทินการท างาน เช่น ก าหนดเวลาเข้า-ออก และวันท างาน
ได้ การหยุดพักของการลาประเภทต่างๆ เช่น พักร้อน , ลากิจ , ลาป่วย , ลาบวช เป็นต้น

เพื่อใช้ในการค านวณ
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง
บุคลากร

เพื่อใช้ก าหนดปฏิทิน
การท างาน ค านวณ
สิทธิการลาต่าง ๆ

เพื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ใ ช้
ตรวจสอบก ารม า
ท างานของบุคลากร

เ พื่ อ ก า ร จ่ า ย
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

เพื่อบนัทกึแวลาในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร



Human Resource Development : HRD
องค์การจะพัฒนาก้าวไกลได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อทุก
องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องนั้นควรมีการศึกษาหาข้อมูลตลอดจนวิจัยให้ละเอียด เพื่อให้ได้ความต้องการที่
ถูกต้อง และสร้างวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้
อยากร่วมงานกับองค์การในระยะยาวได้ และสามารถสร้างความภักดีกับองค์กรได้ด้วยเช่นกัน

o Human Resource Development : HRD คือกรอบและ
กระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะในการ
ปฎิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน

o พนักงานยัง เกิดการพัฒนาศักยภาพ โดยการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจท าได้หลายวิธีหรือ
หลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม, การศึกษาผ่านการ
เรียนการสอนที่จริงจัง, การออกไปดูงานนอกองค์การ, ไป
จนถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อพนักงาน
ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ส่งผล
ให้องค์การพัฒนาและประสบความส าเร็จตามไปด้วยได้



ความแตกต่างระหว่าง HRM & HRD 

➢ 1.กลุ่มงาน HRM (Humana Resources Management) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จะประกอบด้วยงานตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มรับคนเข้ามาท างาน การจ่ายค่าจ้าง
เงินเดือน สวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักในหมู่พนักงาน และรักองค์กร ซึ่งฝ่ายที่สังกัดในกลุ่ม HRM 
คื อ  ฝ่ า ยสรรห า  ( Recruitment) ฝ่ า ยค่ า จ้ า ง  ค่ า ตอบ แทน  แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล 
(Compensation & Database) ฝ่ายสวัสดิการบริการ (Employee Service) เป็นต้น

➢ 2.กลุ่มงาน HRD (Human Resources Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จะประกอบด้วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนา (Training and Development ระบบฝึกอบรม หรือที่หลายองค์การใน
ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ว่า Learning and Development เนื่องจากค าว่า Learning มี
ความหมายที่กว้างและครอบคลุมกว่าค าว่า Training รวมถึงฝ่ายพัฒนาองค์การ 
( Organization Development) ฝ่ า ย สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร  ( Internal 
Communication) เป็นต้น

โดยทั่วไปงาน HR จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ HRM (Human Resources Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และ HRD (Human Resources Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มงานดังนี้



วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
o ต้องการให้พนักงานในองค์การพัฒนาฝีมือ ทักษะการท างาน ตลอดจนมี

องค์ความรู้ต่างๆ ที่ดีขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการท างาน
ให้ท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

o เพื่ออุดรอยรั่วของข้อบกพร่องต่างๆ ที่ท าให้เกิดการท างานท่ีผิดพลาด 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้เกิดการท างานที่ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพขึ้น

o เพื่อให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ให้ทุกคนรู้สึกถึงการดูแลของ
องค์การ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตลอดจนความสามารถให้ดีย่ิงขึ้น 
สร้างความก้าวหน้าให้เป็นรูปธรรม

o เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการใช้วัดผลพนักงาน ประเมิน
ประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจนคาดการณ์ศักยภาพขององคก์าร

o เพื่อใช้วางแผนงาน วางแผนองค์การ ตลอดจนวางทิศทางขององค์การใน
อนาคตได้

o เพื่อให้พนักงานมีความภักดีกับองคก์าร ทั้งยังเป็นการรักษาพนักงานไว้
ให้ต้องการร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว
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หลักการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ประเมินสถานการณ์ตลอดจนความต้องการที่ถูกต้องและ
แท้จริง (Real Situations and Needs Assessments)
ท าได้จากการสร้างแบบสอบถามพนักงาน การเรียกพนักงานมาสัมภาษณ์ ท า 
Focus group ของแผนกต่างๆ หรือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง

ออกแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Development Programs 
Design)
ควรจะก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
เสียก่อน แล้วจึงค่อยลงรายละเอียดไปที่วิธีการ
ต่างๆ ควรรู้ว่าควรจะพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้
เข้มข้นขึ้น ,  หรือควรจะพัฒนาทักษะใหม่ๆ 
เพิ่มเติม 

การประเมินผล (Evaluation)
ท าให้รู้ว่าวิธีการที่เราเลือกน ามาใช้นั้นมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการน ามาใช้กับบุคคลากรมากน้อยเพียงใด 
และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาศักยภาพ
พนักงานและองค์กรต่อไป

สรุปและแจ้ งผล (Conclusion and 
Feedback)
หากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วควรท าสรุปผล
ต่างเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบุคคลนั้นๆ ตลอดจน
เป็นฐานข้อมูลส าคัญขององค์การ  เพื่อเป็นการรู้
ความก้าวหน้าตลอดจนศักยภาพของแต่ละคน 
รวมถึงประเมินความส าเร็จของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเองด้วย และประสิทธิผลที่ เกิดขึ้นว่ามี
คุณค่าต่อองค์กรหรือไม่



ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
o ช่วยพัฒนาทักษะตลอดจนองค์ความรู้ ใหม่ ๆ  เกิ ด

ความก้าวหน้าในสายงาน
o ท าให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
o ช่วยเพิ่มมาตรฐานการท างานให้กับองค์การ
o ท าให้พนักงานรักในงานที่ท ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นคุณค่า 

ประโยชน์ รวมถึงพัฒนาการในการท างาน 
o สามารถค้นพบการแก้ปัญหาต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น
o ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี สร้างความมุ่งมั่นใน

การท างานเป็นทีม รวมถึงช่วยให้ระบบการท างานแบบ
องค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

o สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี เป็นวัฒนธรรมองค์การแห่ง
การพัฒนาศักยภาพ และช่วยสร้างเป้าหมายที่ดีให้กับ
องค์การเพื่อผลักดันให้องค์การมุ่งสู่ความส าเร็จ



Payroll Management / Compensation  Administration

o การบริหารจัดการด้านอัตราจ้างงาน หรือ การจ่าย
ค่าตอบแทน โดยไม่ใช่ เฉพาะการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น แต่
รวมถึงการดูแลระบบการจ่ายเงินเดือนไม่ให้สะดุด โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

o นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการประเมินงบประมาณอัตราจ้าง 
การบริหารงบประมาณ การประเมินเงินเดือนให้แต่ละต าแหน่ง 
การบริหารจัดการด้านการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนต่างๆ  ภาษี  
ค่าชดเชยในกรณีต่างๆ และอื่นๆ 

o รวมถึ งการต้องติดตามข้อมู ลที่ ทั นสมัยที่ เ กี่ ยวข้ อง
ตลอดเวลา ทั้งในระดับองค์การ ไปจนถึงนโยบายของรัฐบาล
ที่มีผลต่อองค์การ



Payroll Management / Compensation  Administration

ค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงิน
o เงินเดือน/ค่าจ้าง
o โบนัส /ค่าล่วงเวลา 
o เบี้ยเลี้ยง

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใชต่ัวเงิน
o รางวัลตอบแทนด้าน
อาชีพ/ด้านสังคม

o สวัสดิการต่างๆ
o วันหยุด/วันลา



หลักการที่ส าคัญของการบรหิารค่าตอบแทน

หลักความเสมอภาค หลักดึงดูดใจ หลักความสามารถ
ในการจา่ย

หลักความพงึพอใจ



สวัสดิการและผลประโยชน์ีที่ส าคัญ

ประกนัสงัคม

เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน

โบนัสพเิศษ

กิจกรรมสนัทนาการ
วันลา วันหยดุ ต่างๆ 

อาหารวา่ง ชา กาแฟ

การปรบัขึน้เงนิเดอืน

รางวลัเชิดชูต่าง ๆ

ประกนัสขุภาพ
ประกนัอบุตัิเหตุ



การพ้นสภาพการปฏิบัติงาน  
(Retirement)

บุคคลอาจพ้นจากองค์การหรือการท างาน เพราะ
เกษียณอายุ พิการ ป่วยเรื้อรัง ลาออก ผิดวินัยถูกไล่ออก 
หรือ เสียชีวิต ดังนั้นการวางแผนให้กับบุคลากรถือเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 



หลักการที่ส าคัญของ Retirement

o การสัมภาษณ์เมื่อพ้นจากงาน (Exit interviews) เพื่อ
น าข้อมูลไปปรับปรุงระบบการท างาน

o การช่วยหางานใหม่  (Outplacement) กรณีที่ยังมี
ความสามารถท างานได้ต่อไป

o การวางแผนเกษียณอายุ (Preretirement planning) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาหลักประกันในการ
ด าเนินชีวิตในบั้นปลาย ได้แก่ เงินบ าเน็จ บ านาญ กองทุน
เลี้ยงชีพ



ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากการ Exit Interview 

o สามารถรู้จุดอ่อนขององค์การได้ ท าความเข้าใจกับ
ความไม่พอใจของบุคลากร เช่น จ าเป็นต้องพัฒนา
สวัสดิการบุคลากรด้วยการรวบรวมข้อมูลความไม่
พอใจของพนักงานน าไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน

o สามารถทราบสาเหตุการออกจากงานที่แท้จริง เช่น ‘ไม่
มีโอกาสในการเติบโต’  ‘รู้สึกกดดันจากหัวหน้างาน’ ซึ่ง
ความเห็นเหล่านี้สามารถช่วยในการปรับปรุงองค์การได้
ต่อไป



Q & A



THANK YOU


