
 
 

สรุปผล  เนื้อหาการน าเสนอในภาพรวม 
โครงการพฒันาบุคลากรโดยวิธีการพฒันาตนเอง โดยวิธ ี E-Learning   

*********** 
 

ด้วยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำกได้ก ำหนดกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  รอบ
ท่ี 2  โดยวิธี  E-Learning  จ ำนวน  5 หลักสูตร  เพื่อผู้ท่ีได้รับกำรพัฒนำสำมำรถถ่ำยทอด   เผยแพร่ผลกำรศึกษำและ
ควำมรู้ไปยังบุคลำกรอ่ืน ๆ ภำยในส ำนักงำนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีจังหวัดตำก  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ   

1. เพื่อให้บุคลำกรได้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และพัฒนำตนเองเพื่อน ำไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
รำชกำรที่ตนรับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม 

2. เพื่อให้บุคลำกรได้เข้ำถึงและเรียนรู้องค์ควำมรู้ใหม่  องค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำน  หรือองค์ควำมรู้ท่ีผู้ปฏิบัติงำนควรมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 

3. เพื่อให้บุคลำกรผู้ผ่ำนกำรเรียนรู้  มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรและเหตุผลของเนื้อหำวิชำ  เพื่อ
สำมำรถประยุกต์ใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของตนเองได้ 

4. เพื่อให้บุคลำกรได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมคุ้นเคยกับกำรใช้งำนเทคโนโลยีเป็นฐำนกำร
เรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองตำมกระแสสังคมแห่งโลกยุคปัจจุบัน 

 
ผลการศึกษาด้วยตนเองวิธี  E-Learning เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ       

พลเรือน ( ก.พ.)  หลักสูตรที่ 1  หลักสูตร “ การสอนงาน ” พอสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
            กำรสอนงำน   (COACHING)  คือ  กำรที่คนๆ หนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตำมพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำร
สอนงำนไม่ได้หมำยถึงสำระของกำรสอนหรือบอกถึงวิธีกำรท ำงำนเท่ำนั้น แต่หมำยรวมถึงกำรช่วยเหลือ กำรให้ค ำแนะน ำ  
กำรให้ก ำลังใจ และให้โอกำสในกำรท ำส่ิงต่ำงๆ ให้ดีขึ้น  
            กำรสอนงำน เป็นหน้ำท่ีประกำรหนึ่งของผู้บังคับบัญชำท่ีพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ  ในอันท่ีจะให้เขำเกิด
ควำมเข้ำใจงำน มีควำมช ำนำญ และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงละเอียด
และชัดเจน เพื่อจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของงำน  
           กำรสอนงำน  ถือเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท ำงำนร่วมกัน มีประโยชน์
มำกมำยท้ังต่อ ผู้ได้รับกำรสอน ผู้สอน และต่อองค์กร 
          ความส าคัญของการสอนงาน มีดังต่อไปน้ี  
      1. ไม่เกิดกำรลองผิดลองถูก กำรสอนงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ ลดควำมผิดพลำดเสียหำยและ
เวลำกำรท ำงำน  
      2. กำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ เกิดกำรถ่ำยทอดงำนและเทคนิคกำรปฏิบัติงำน จำกหัวหน้ำไปสู่ผู้ร่วม
ทีมงำนช่วยให้เกิดควำมรู้ในกำรท ำงำนท่ีถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  
      3.  กำรปฏิบัติงำนสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย สำมำรถปรับปรุงงำนใหด้ีขึ้น  
      4. ไม่เสียเวลำแก้ไขงำนท่ีผิดพลำดและบกพร่อง  
      5.  ผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำไว้วำงใจกันและเป็นโอกำสท่ีจะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกัน  
          บทบาทของผู้สอนงาน  
      1. ให้กำรสนับสนุนแก่พนักงำนท่ีสนใจในกำรปรับปรงุกำรท ำงำน  
      2. ให้กำรสนับสนุนส ำหรับพนักงำนท่ีสนใจในกำรปรับปรุงทักษะและประสบกำรณ์ใหม่  



 
 

      3. ให้ค ำแนะน ำแก่พนักงำนท่ีต้องกำรทิศทำงของอำชีพ  
      4. ให้ Feedback ของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงใจและเป็นธรรม  
      5. ให้กำรสนับสนุนหรือแนะน ำส ำหรับพนักงำนท่ีสนใจในกำรเปล่ียนงำนภำยใน  

คุณลักษณะของผู้สอนงาน  
      1. มีควำมรู้และควำมสำมำรถในงำนท่ีจะสอน  
      2. มีควำมรักในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และมุ่งมั่นจริงจังในกำรสอนให้เกิดผลส ำเร็จ  
      3. กำรสร้ำงควำมเช่ือใจร่วมกันท้ังสองฝ่ำย  
      4. เช่ือมั่นในตนเองและมีควำมตั้งใจในกำรสอน  
      5. ปรำรถนำท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน  
      6. มีทักษะในกำรส่ือสำรให้เกิดควำมเข้ำใจ  
      7. มีควำมอดทนต่อพฤติกรรมของผู้รับกำรสอน  

หลักในการสอนงาน  
         1. ต้องช้ีแจงให้ผู้รับกำรสอนเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรสอน  
         2. ต้องท ำให้ผู้รับกำรสอนสนใจใครจ่ะเรียนรู้งำนท่ีจะสอน  
         3. ต้องมุ่งผลของกำรสอนงำน โดยค ำนึกถึงผู้รับกำรสอนเป็นส ำคัญ  
         4. ต้องให้ผู้รับกำรสอนรู้ว่ำงำนอยู่ในขั้นตอนไหน และจัดกำรสอนให้มีสภำพเหมือนปฏิบัติงำนจริง ท ำให้ผู้รับกำร
สอนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้อย่ำงสมบูรณ์  
         5. ท ำโปรแกรมกำรสอนงำนให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของผู้รับกำรสอน  

กระบวนการสอนงาน มีข้ันตอนดังนี้  
          1. กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรสอนงำน  
          2. กำรจัดท ำแผนกำรสอน  
          3. กำรเตรียมเนื้อหำวิชำ  
          4. กำรจัดท ำแบบซอยงำน คือ กำรน ำงำนท่ีจะสอนมำวิเครำะห์แยกเป็นส่วนๆ  
          5. กำรจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์  
          6. กำรจัดเตรียมสถำนท่ี  
          7. กำรประเมินผลกำรสอน  
           ประโยชน์ของการสอนงาน 
         1. หัวหน้ำมอบหมำยงำนได้มำกขึ้น 
         2. หัวหน้ำไม่ต้องเสียเวลำแก้ไขงำน 
        3. หัวหน้ำได้ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
        4. พนักงำนปฏิบัติงำนได้ตรงตำมควำมต้องกำร 
        5. พนักงำนท ำงำนเป็น ไม่เกิดกำรผิดพลำด 
        6. พนักงำนไม่ต้องทนรับค ำต ำหน ิ
        7. เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหัวหน้ำกับพนักงำน 
        8. หัวหน้ำควบคุมงำนง่ำยข้ึน เนื่องจำกมีควำมใกล้ชิดกัน 
        9. เกิดกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงแรงจูงใจ ในกำรท ำให้หน่วยงำนเข้มแข็ง 
       10. สำมำรถใช้พนักงำนได้เต็มขีดควำมสำมำรถ ลดควำมสูญเสียจำกกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรท ำงำน 



 
 

วิธีการสอนงาน 

ต้องมีกำรเตรียมกำรสอน กำรลงมือท ำกำรสอน ฝึกปฏิบัติ และทดสอบติดตำมผล 

เทคนิคเก่ียวกับการสอนงาน 

เทคนิค คือ วิธีกำรที่ได้ผ่ำนกำรทดลองและเป็นท่ียอมรับว่ำได้ผล ถือว่ำเป็นวิธีกำรที่ใช้โดยผู้ช ำนำญกำร คือ
เทคนิคในกำรสอนงำน และยังมีเทคนิคอีกหลำยอย่ำงท่ีควรจะทรำบ คือ 

1. เทคนิคกำรสร้ำงควำมต้องกำรเรียนรู้ ใช้ในกรณีท่ีทรำบว่ำใครจ ำเป็นต้องได้รับกำรสอนงำนในเรื่องใด 
2. เทคนิคกำรท ำให้ผู้รับกำรสอนมีควำมพร้อม เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศเป็นกันเอง ท ำให้ผ่อนคลำยควำมเครียด ไม่เน้น
พิธีกำร 

3. เทคนิคกำรกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ จะค ำนงึถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์ของงำน ท ำให้ผู้รับกำรสอนเกิด
ควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ 

4. เทคนิคกำรอธิบำย เป็นกำรสอนให้ควำมรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมจำกท่ีเคยท ำมำก่อน มีกำรพูดบอกเล่ำ “วิธีกำร” 
พร้อมท้ังอธิบำยตำมข้ันตอนกำรท ำงำน จะต้องเป็นกำรส่ือสำรสองทำง ให้มีกำรซักถำม 

5. เทคนิคในกำรแสดงกำรท ำงำนให้ด ู 
6. เทคนิคกำรให้ผู้รับกำรสอนฝึกปฏิบัติ เทคนิคนี้ถ้ำจะให้ผู้รับกำรสอนมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง ต้องมีกำรลองท ำ

ในขณะท ำกำรสอน เพรำะถ้ำหำกมีข้อผิดพลำดจะได้แก้ไขได้ทันที 
7. เทคนิคกำรทดสอบและติดตำมผล เมื่อมีกำรสอนงำนแล้วจะต้องมีกำรทดสอบเพื่อให้เห็นว่ำท ำได้และเกิดกำร

เรียนรู้จริง ซ่ึงในระยะกำรติดตำมผล ผู้ฝึกสอนควรหมั่นตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้รับกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ เปิดโอกำส
ให้ซักถำม เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป 

8. เทคนิคกำรเร้ำให้เกิดกำรเรียนรู ้อำจเกิดจำกสภำพแวดล้อม โอกำสหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เทคนิคตอ้งพยำยำม
สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้รับกำรสอน หำกผู้รับกำรสอนท ำได้ถูกต้องสมบูรณ์ ควรมีกำรชมเชยเพื่อให้ก ำลังใจและอยำก
เรียนรู้มำกขึ้น 

9. เทคนิคกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น เป็นกำรทดลองท ำด้วยตนเองเพื่อกำรเรียนรู้ และฝึกซ้อมให้เกิดควำมช ำนำญท ำ
ให้เกิดควำมเช่ือมั่นในเรื่องท่ีได้เรียนรู ้

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ 

กำรสอนงำนผู้ใหญ่ ต้องระลึกไว้เสมอว่ำ ผู้ใหญ่อำจดื้อเหมือนเด็ก แต่เมื่อเกิดควำมพอใจแล้ว ก็จะกลำยเป็นเด็ก
หัวอ่อน ว่ำนอนสอนง่ำย กำรสอนเป็นกำรฝึกอบรมในงำน จึงควรท ำให้งำนนัน้น่ำเรียนรู้ เพื่อให้ผู้รับกำรสอนสนุกไปกับ
กำรรับกำรสอนมิใช่กำรถูกเคี่ยวเข็ญให้เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนไม่ต้องกำร 
กำรสอนงำนผู้ใหญ่ไม่ควรสอนครั้งละมำกๆ แต่ควรจะให้ทดลองฝึกปฏิบัติให้เกิดควำมมั่นใจและเกิดควำมช ำนำญตำมมำ 
ปัญหำ อุปสรรคในกำรสอนงำน มีหลำยด้ำนด้วยกัน ดังนี ้

ด้านผู้บังคับบัญชา 
1. ไม่สอนงำนด้วยข้ออ้ำงต่ำงๆ ไม่อยำกถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 
2. สอนงำนไม่เป็น 
3. ไม่เห็นควำมส ำคัญ 
4. เลือกสอนเฉพำะบำงคน 
5. มีทัศนคติท่ีผิด 



 
 

6. สอนอย่ำงเร่งร้อน 
7. ขำดกำรกระตุ้น 
8. ขำดกำรประเมิน 
9. ขำดควำมรับผิดชอบ 
10. ขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญในงำนท่ีสอน 
ด้านผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. ไม่ยอมรับกำรสอนงำนด้วยสำเหตุต่ำงๆ เนื่องจำกคิดว่ำตนเองมีควำมรู้มำกกว่ำผู้สอน 
2. ไม่สนใจกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง 
3. ไม่ศรัทธำ เช่ือถือ ในควำมสำมำรถของผู้บังคับบัญชำ 
4. เย่อหยิ่งทะนงตน คิดว่ำตนเองมีควำมรู้และประสบกำรณ์มำกกว่ำผู้บังคับบัญชำ  
5. สติปัญญำทึบ เรียนรู้ช้ำ 
6. ไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรสอน 
7. ขำดควำมพร้อม/มีปัญหำส่วนตัว 
8. ขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
ด้านวิธีการสอน 
1. ขำดระบบกำรสอน ไม่มีกำรวำงโปรแกรมกำรสอน ตลอดจนขำดอุปกรณ์ 
2. ขำดวิธีกำรสอนท่ีเป็นขั้นตอน นึกจะสอนอะไรก็สอน ไม่มีแผนกำรสอนท่ีดี 
3. ขำดคู่มือในกำรสอน  
4. ขำดเวลำท่ีใช้ในกำรสอนอย่ำงเพียงพอ 
5. ขำดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก หน่วยงำนไม่จัดเตรียมอุปกรณ์ 

เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคกำรสอนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคท่ีมุ่งเน้นไปยังผู้บังคับบัญชำท่ีมีหน้ำท่ีในกำรสอนงำน ดังนี้ 
 ผู้สอนงำนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบงำนอย่ำงละเอียด สำมำรถตอบค ำถำมของ 
 ผู้ฝึกงำนได้ และเข้ำใจถึงจดุมุ่งหมำยในกำรท ำงำน เพื่อท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
 ผู้สอนงำนต้องเต็มใจท่ีจะให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ผู้สอนงำนต้องเต็มใจท่ีจะเสียสละเวลำบำงส่วนเพื่อกำรสอนงำน ซ่ึงในบำงครั้งอำจใช้เวลำนำนพอสมควร 
 ผู้สอนงำนและผู้ฝึกงำนต้องมีควำมเช่ือใจซ่ึงกันและกัน และมั่นใจในแนวทำงกำรสอนงำน 

ผู้บังคับบัญชำหรือผู้สอนงำนทุกคนอำจจะไม่ใช่ผู้สอนงำนท่ีดี บำงคนท ำงำนเก่งแต่สอนคนอ่ืนไม่เป็น หรือไม่ต้องกำรส่งต่อ
ควำมรู้ท่ีมีในตัวเอง ( Tacit Knowledge ) ให้กับคนอ่ืน นอกจำกนั้นยังมีปัญหำส ำคญัคือ ควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำน
ท่ีผู้บังคับบัญชำมีอยู่อำจจะล้ำสมัยไปแล้ว เพรำะโลกมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ควำมรู้ก็ไม่หยุดนิ่งด้วยเช่นกัน 
ผู้บังคับบัญชำท่ีมีอำยุมำกและท ำงำนมำนำนอำจจะไล่ตำมเทคนิคใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนไม่ทัน บำงหน่วยงำนมีกำรแก้ไข
ปัญหำเหล่ำนนี้ด้วยกำรจัดฝึกอบรมเทคนิคกำรสอนงำนให้กับผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำงำน เพื่อท่ีจะน ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดให้กับลูกน้องได้อีกเป็นจ ำนวนมำก 
จะเห็นได้ว่ำ กำรสอนงำน เป็นวิธีกำรอีกอย่ำงหนึ่งท่ีช่วยให้กำรถ่ำยทอดและแลกเปล่ียนควำมรู้ท่ีเป็น Tacit Knowledge 
จำกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ได้เป็นอย่ำงด ีและส่งผลให้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผู้รับกำรสอนงำนน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เกิดควำมรู้ใหม ่ๆ และเตรียมพร้อมท่ีจะเป็นผู้สอนงำนให้แก่
ผู้รับกำรสอนงำนในรุ่นต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่ำงดี 



 
 

               มีกำรแปล ค ำว่ำ coaching เป็น “กำรชี้แนะ” เป็นกำรบอกทิศทำงให้  กำรแนะก็เป็นกำรเสนอแนวทำง ให้
เดินไปสู่ทิศนั้น ส่วนกำรจะเดินไปทิศนั้น หรือจะเลือกเดินทำงใดก็ขึ้นอยู่กับ 
กำรตัดสินใจเลือก ของผู้รับกำรชี้แนะเป็นหลัก 
              กำรชี้แนะคือ วิธีกำรในกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรท ำงำนของบุคคล โดยเน้นไปท่ีกำรท ำงำนให้ไดต้ำม
เป้ำหมำยของงำนนั้น หรือ กำรช่วยให้สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีอยู่และ/หรือ ได้รับกำรอบรมมำไปสู่กำรปฏิบัติได ้  
จำกควำมหมำยของกำรชี้แนะ สรุปได้ดังนี ้
        1. มีลักษณะเป็นกระบวนกำร คือ ประกอบด้วยวิธีกำรหรือเทคนิคต่ำง ๆ ท่ีวำงแผนไว้อย่ำงดี 
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน จนกระท่ังบรรลุเป้ำหมำย  
        2. มีเป้ำหมำยท่ีต้องกำรไปให้ถึง 3 ประกำร คือ  
             2.1 กำรแก้ปัญหำในกำรท ำงำน  
             2.2 พัฒนำควำมรู้ ทักษะหรือควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  
             2.3 กำรประยุกต์ใช้ทักษะหรือควำมรู้ในกำรท ำงำน  
        3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ช้ีแนะกับผู้รับกำรชี้แนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรำยบุคคล และใช้เวลำในกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
        4. มีหลักกำรพื้นฐำนในกำรท ำงำน ได้แก่  
              4.1 กำรเรียนรู้ร่วมกัน คือ ไม่มีใครรู้มำกกว่ำใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน  
              4.2 กำรให้ค้นพบวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง  
              4.3 กำรเสริมพลังอ ำนำจเป็นกำรช่วยค้นหำพลังในตัวบุคคลเมื่อค้นเจอก็คืนพลังนั้นให้ไป  
       5. เป็นกระบวนกำรที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำวิชำชีพ กล่ำวคือ ในกำรพัฒนำวิชำชีพต้องมคีวำมสัมพันธ์กับ
วิธีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ล ำพังกำรชี้แนะอย่ำงเดียวไม่อำจท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จได ้
 

ผลการศึกษาด้วยตนเองวิธี  E-Learning เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ       
พลเรือน ( ก.พ.)  หลักสูตรที่ 2  หลักสูตร “ การใช้หลักการตลาดเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ” พอ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed)  เป็นหลักกำรตลำดท่ีค ำนึงถึงองค์ประกอบทำงกำรตลำด 4 
ปัจจัย (4Ps)   ท่ีแฝงอยู่ในทุกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรส่วนประสมทำงกำรำตลำดนี้ ประกอบด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง สินค้ำและ/หรือบริกำรที่มอบให้กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
2) รำคำ (Price) หมำยถึง กำรก ำหนดรำคำท่ีลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยต้องจ่ำย เพื่อให้ได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
3) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย (Place) หมำยถึง กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีท ำให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
4) กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หมำยถึง กิจกรรมทำงธุรกิจเพื่อส่ือสำรถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ และ

ชักชวนให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นั้น 
          ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ในท่ีนี้ สำมำรถหมำยถึง ประชำชน หรือผู้มำติดต่อ หรือผู้มำรับบริกำร ซ่ึงอำจจะเป็น
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนเดียวกันหรือจำกหน่วยงำนอ่ืนท่ีต้องติดต่องำนด้วยก็ได้ ส่วนประสมทำงกำรตลำด หรือ 4P’s นี้ 
นับได้ว่ำเป็นหัวใจในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด เป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดท่ีผู้ท ำกำรตลำดสำมำรถควบคุมได้
กล่ำวคือ ผู้ท ำกำรตลำด หรือผู้ให้บริกำรเป็นผู้ก ำหนดคุณภำพของสินค้ำ เป็นผู้ก ำหนดรำคำว่ำถูกหรือแพง เป็นผู้ก ำหนด
ควำมสะดวกสบำยของช่องทำงจัดจ ำหน่ำย และเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรเผยแพร่และควำมกว้ำงขวำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและข้อดีของผลิตภัณฑ์ 



 
 

         ต่อมำได้มีกำรวิจำรณ์กันอย่ำงแพร่หลำยว่ำกรอบควำมคิดเก่ียวกับ 4P’s นั้นมองข้ำมหรือให้ควำมส ำคัญต่อ
ผู้รับบริกำรน้อยเกินไป  เนื่องจำกมุ่งเน้นมุมมองจำกภำยในองค์กรออกสู่ภำยนอก   ( inside out) เป็นส ำคัญ จึงได้มีกำร
ปรับเปล่ียนมุมมองเสียใหม่โดยมุ่งเน้นจำกภำยนอกองค์กรสู่ภำยใน (outside in) ท่ีให้ควำมส ำคัญต่อผู้รับบริกำรเป็น
อันดับแรกและมีกำรปรับเปล่ียนค ำเรียกจำก 4P’s เป็น 4C’s เนื่องจำกทุกส่วนประสมข้ึนต้นด้วยอักษร C 
           หลัก 4C’s นี้ช่วยให้แนวควำมคิดของส่วนประสมทำงกำรตลำดมีควำมชัดเจนมำกขึ้น และสำมำรถประยุกต์ใช้
กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ได้ดีขึ้น 4C’s ประกอบด้วย 

1) กำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย (Customer Solution) เป็นกำรพิจำรณำถึงควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยว่ำมีปัญหำควำมคับข้องใจใดท่ีต้องกำร ให้ผู้ให้บริกำรเข้ำไปแก้ไขหรือดูแลและคิดค้น
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเพื่อเป็นค ำตอบของปัญหำท่ีเกิดขึ้นนั้น 

2) ต้นทุนของผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำ (Cost to Customer) เป็นกำรพิจำรณำถึงต้นทุนท่ี
เกิดขึ้นของผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้ได้มำซ่ึงกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย ซ่ึงต้นทุนนั้นอำจรวมถึงต้นทุนท่ีเป็นตัวเงิน อำทิ รำคำซ้ือขำย ค่ำบ ำรุงรักษำ ดอกเบี้ยกรณีช ำระเงินผ่อน 
และต้นทุนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ เวลำ ระยะกำรเดินทำง ควำมเครียด 

3)ควำมสะดวกสบำยในกำรแก้ไขปัญหำ (Customer Convenience) เป็น กำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ของผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยว่ำมีควำมยำกล ำบำกหรือ
สะดวกสบำยเพียงใด ซ่ึงผู้ให้บริกำรจะต้องพิจำรณำท้ังในส่วนของช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำย รวมถึงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
(Logistics) เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถกระจำยผลิตภัณฑ์หรือบริกำรไปยังผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยได้ทันเวลำและต้นทุนต่ ำ 

4)กำรติดต่อส่ือสำรกับผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย (Customer Communication) เป็นกำรพิจำรณำถึงกำร
ติดต่อส่ือสำรแบบองค์รวม โดยค ำนึงถึงตัวผู้รับสำรหรือผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหลัก 
           แนวคิด 4C’s เป็นหลักกำรตลำดสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี เมื่อข้ำรำชกำรมี
ควำมเข้ำใจถึงพื้นฐำนกระบวนกำรคิดของประชำชนก่อนกำรตัดสินใจและประยุกต์ใช้ส่วนประสมทำงกำรตลำดให้
สอดคล้องกับข้ันตอนของกระบวนกำรคิดในขณะนั้น 

ท้ังนี้กระบวนกำรคิดประกอบด้วย  
1. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร  
2. กำรค้นหำข้อมูลเพิ่มเติม  
3. กำรศึกษำต้นทุนรวมท่ีเกิดขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจ  
4. กำรสอบถำมก่อนท ำกำรตัดสินใจและกำรตัดสินใจ  

เมื่อข้ำรำชกำรมีควำมเข้ำใจกระบวนกำรคิดนี้ ก็จะสำมำรถน ำส่วนประสมทำงกำรตลำดมำประยุกต์ใช้อย่ำง
เหมำะสมเพื่อให้ส่วนประสมทำงกำรตลำดนั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด ข้ำรำชกำรจ ำเป็นท่ีจะต้องก ำหนดควำมชัดเจนใน ส่ิงท่ี
ต้องกำรให้ประชำชนหรือ ผู้รับบริกำรปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึง
แนวทำงท่ีรัฐต้องกำรให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรปฏิบัติตำม และใช้ควำมพยำยำมทำงกำรตลำดเพื่อผลักดันให้ประชำชน
หรือผู้รับบริกำรเกิดควำมต้องกำรปฏิบัติตำม ตลอดจนประสมประสำนส่วนประสมทำงกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิผล 
อย่ำงไรก็ดีข้ำรำชกำรต้องพึงตระหนักเสมอว่ำ ควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดของข้ำรำชกำร คือ “เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่
ประชำชน” 
 
 



 
 

ผลการศึกษาด้วยตนเองวิธี  E-Learning เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ       
พลเรือน ( ก.พ.)  หลักสูตรที่ 3  หลักสูตร “ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ” พอสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนกำรปรับปรุงองค์กำรที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กำรนั้นๆซ่ึงเป็นค ำท่ี
พบอยู่บ่อยๆในทุกวัน ถ้ำไม่ใช่คนโดยท่ัวไปในองค์กำร ก็เป็นส่ิงท่ีมักจะเกิดขึ้นในแต่ละองค์กำร ในบำงองค์กำรกำร
เปล่ียนแปลงนี้เป็นไปในลักษณะกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรุนแรง (Radical change) หรือกำรเปล่ียนแปลงแบบแตกหัก 
(Frame-Breaking Change) กำรเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลต่อกำรยกเครื่องใหม่ขององค์กำรหรือเป็นส่วนประกอบของระบบ
ในส่ิงแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรุนแรงมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในองค์กำร ซ่ึงเรำมักจะสังเกตเห็น
ได้จำกมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำไปเป็นคณะกรรมกำรบริหำรใหม่ของธุรกิจไม่ว่ำจะเป็นกำร
รวบรวมกิจกำรหรือเข้ำไปซ้ือกิจกำร (Take Over) หรือควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินกิจกำร เมื่อส่ิงเหล่ำนี้ปรำกฏขึ้นมำ
ในวงจรชีวิตขององค์กำรแล้ว กำรเปล่ียนแปลงก็จะเกิดขึ้นอย่ำงรุนแรงในทุกๆด้ำน 

อีกส่ิงหนึ่งท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงขององค์กำร คือ กำรเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้น ( Incremental Change) 
หรือกำรเปล่ียนแปลงของทิศทำง (Frame-Bending Change) กำรเปล่ียนแปลงประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ จะสร้ำง
ควำมเสียหำยน้อยท่ีสุดในบรรดำกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์กำร กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงประเภทนี้จะรวมถึงกำร
แนะน ำผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ระบบงำนใหม่ และกระบวนกำรด ำเนินงำนใหม่ ถึงแม้ว่ำธรรมชำติลักษณะของ
องค์กำรยังคงไว้ซ่ึงควำมสัมพันธ์ท่ีเหมือนเดิม กำรเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน (Incremental Change) ก็จะเกิดขึ้นบนแนวทำง
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อยกระดับของกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นหรือเป็นกำรขยำยให้เกิดแนวทำงใหม่ เป็นกำรปรับปรุงศักยภำพให้
เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องในแนวทำงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน อันเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญต่อสภำวะแวดล้อมของควำมต้องกำร
ในทุกวันนี้ 

ความหมายของการเปลี่ยนแปลง 
เซอร์โต้ (Samuei C. Certo) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ หมำยถึง กระบวนกำรปรับปรุงสภำพปัจจุบันขององค์กำร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภพและประสิทธิผลขององค์กำร ซ่ึงเซอร์โต้ได้ช้ีเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงองค์กำรนั้น มีจุดเน้น
อยู่ท่ีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของอ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และรวมถึงกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงสำยงำนหลักของ
องค์กร 
 ฮอดจ์ แอนโธนี และเกลส์ (B.J. Hodge, William P. Anthony and Lawrence M. Gale) ได้ให้
ควำมหมำยของกำรเปล่ียนแปลงไว้ว่ำ “เป็นวำมจงใจและแนวทำงในกำรเปล่ียนแปลงท่ีบุคลำกรในองค์กำรจัดให้มีกำร
เปล่ียนแปลงไป” 
 ส่วน Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language ได้บัญญัติไว้ว่ำ 
กำรเปล่ียนแปลง (Change) มีควำมหมำยตรงกับหลำยค ำ อำทิเช่น Transformation หรือ Modification หรือ 
Alteration ส่วนควำมหมำยของกำรเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องมำกท่ีสุดท่ีนิยำมไว้คือ กำรเปล่ียนแปลง หมำยถึง “กำร
เปล่ียนรูปแบบ ลักษณะ หรือเนื้อหำสำระอ่ืน ๆ ให้แตกต่ำงไปจำกเดิม หรือต่ำงไปจำกท่ีควรจะเป็น” 
 โดยสรุป การเปลี่ยนแปลง หมำยถึง ควำมพยำยำมในกำรแปรเปล่ียนจำกภำพท่ีเป็นอยู่ไปสู่สภำพท่ีองค์กรพึง
ประสงค์ เพื่อให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้ภำยใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังนี้ไม่ว่ำจะเป็น
กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ท่ีจะเอำชนะธรรมชำติ เพื่อให้ได้มำซ่ึงส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะ
น ำมำใช้บ ำรุงควำมสุข หรือเพื่อให้อยู่ดีกินดีมำกขึ้นกว่ำเดิม หรือจะเป็นควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรลงทุนค้นคว้ำวิจัย
ท่ีท ำให้เกิดมิ่งท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลำ เช่น กำรบริกำรข่ำวสำรอินเตอร์เน็ตด้วยเครือข่ำยใยแก้วน ำแสงท่ี
มีประสิทธิภำพ เป็นต้น 
 
 



 
 

ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง (Importance of Change) 
 ผู้บริหำรเกือบทุกคนเห็นด้วยว่ำ ถ้ำองค์กำรโตขึ้นจ ำเป็นต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำท่ีส ำคัญรอบๆตัวเรำ ตัวอย่ำงเช่น ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
กฎหมำยใหม่ๆ เป็นต้น กำรศึกษำเรื่องกำรปรับเปล่ียนองค์กำรมีควำมส ำคัญอย่ำงสูงสุด เพรำะผู้บริหำรทุกคนในองค์กำร
ทุกระดับได้เผชิญกับงำนท่ีมีกำรปรับเปล่ียนองค์กำรอยู่แล้วตลอดชีวิตกำรท ำงำนของตน ผู้บริหำรท่ีตัดสินใจเลือกกำร
ปรับเปล่ียนท่ีเหมำะสมและสำมำรถน ำแนวทำงมำใช้ไ ด้อย่ำงถูกต้อง จะท ำให้องค์กำรของเขำมีควำมยืดหยุ่นและ
เปล่ียนแปลงไปในแนวทำงท่ีดีขึ้น เพรำะกำรปรับเปล่ียน คือ พื้นฐำนส่วนหนึ่งของกำรอยู่รอดขององค์กำร ผู้บริหำร
ดังกล่ำวนี้ จึงมีคุณค่ำส ำหรับองค์กำรทุกประเภท ผู้บริหำรหลำยคนตระหนักถึงว่ำ กำรปรับเปล่ียนเป็นวิกฤตปั จจัยของ
ควำมส ำเร็จขององค์กำร จึงได้มีกำรกระตุ้นอย่ำงต่อเนื่องให้พนักงำนค้นหำส่วนใดท่ีจะท ำให้มีกำรปรับเปล่ียนองค์กำรใน
เชิงสร้ำงสรรค์ได้ 

ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  
 เอ็ดการ์ ฮิวส์ (Edgar Huse) ได้บ่งช้ีถึงเหตุผลของกำรเปล่ียนแปลงส ำคัญท่ีมีในชีวิตองค์กำรสมัยใหม่ท่ัวๆไปคือ 

ควำมรู้ท่ีทวีเพิ่มพูนอย่ำงมำก ดังเป็นท่ีทรำบกันดี โดยเฉพำะในระยะหลังๆนี้โดยเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่ำงมำกในทุกๆ
ด้ำน รวมท้ังด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี เมื่อนักวิชำกำรในสำขำวิชำต่ำงๆ ได้ศึกษำวิจัยประดิษฐ์คิดค้นผลงำนต่ำงๆ แล้วก็
ได้อำศัยเทคโนโลยีของกำรพิมพ์กำรเผยแพร่ท้ังทำงส่ิงพิมพ์ เอกสำร หนังสือ และส่ือมวลชนต่ำงๆ ดังนั้นวิชำกำรและ
ควำมรู้จึงเผยแพร่ไปอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับประเทศท่ัวโลก โดยเฉพำะประเทศท่ีก ำลังพัฒนำก็พยำยำมยกระดับ
กำรศึกษำของประชำชน เป็นผลให้ระดับของกำรไม่รู้หนังสือมีน้อยลง         และในทำงตรงกันข้ำมควำมเจริญทำง
วิชำกำรก็ทวีมำกขึ้นๆ   อย่ำงรวดเร็วผลผลิตและกำรบริหำรล้ำสมัยเร็ว ในเมื่อควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็วกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงรุนแรง ส่ิงเหล่ำนี้ก็กระทบผลผลิตและบริกำรท่ีมีอยู่เดิมอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ 
นั่นก็คือ ควำมรู้ วิธีกำร กระบวนกำรกำรท ำงำน ตลอดจนผลผลิตหรือบริกำรที่มีอยู่จึงล้ำสมัยอย่ำงรวดเร็ว ตัวอย่ำงท่ีทุก
คนคุ้นเคยก็ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกำรประดิษฐ์คิดค้นเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ยิ่งนับวันเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ 
ก็ยิ่งจะมีคุณภำพดี ประสิทธิภำพสูงและซ้ ำรำคำถูก คอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่งซ้ือหำมำไม่ถึงแรมปี มำบัดนี้ก็ล้ำสมัยไปเสียแล้ว 
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในตลำดท่ัวไป เป็นต้น 

กำรเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบของแรงงำน ในสมัยปัจจุบันผู้คนโดยท่ัวไปโดยเฉพำะในเมืองจะมีกำรศึกษำมำก
ขึ้น มีสุขภำพแข็งแรง ดังนั้นแรงงำนท่ีมีในตลำดในสังคมเมืองก็จะได้แก่คนหนุ่มสำวท่ีมีกำรศึกษำ อย่ำงเช่นในสังคม
กรุงเทพ ผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจ ำนวนไม่น้อยท่ีท ำงำนต่ ำกว่ำคุณวุฒิ ได้แก่ งำนท่ีใช้แรงงำน เป็นต้น 
นอกจำกนั้นผู้ปฏิบัติงำนโดยท่ัวไปในปัจจุบันก็แตกต่ำงจำกผู้คนในอดีตท้ังในแง่ของกำรด ำรงชีวิต ควำมคำดหวัง และ
ค่ำนิยมต่ำงๆ ยังส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในขนบธรรมเนียมประเพณีทำงสังคม และรวมตลอดไปถึงธรรมชำติกำร
ท ำงำนในองค์กำรสมัยใหม่เช่น ผู้หญิงเริ่มมีควำมทัดเทียมกับผู้ชำย ควำมรู้สึกของศักดินำมีน้อยลง ผู้คนมีโอกำสแสดง
ควำมคิดเห็น มีสิทธ์และเสรีภำพมำกขึ้น เป็นต้น 

มีควำมสนใจท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องของสังคม ในอดีตบุคคลมักจะเน้นเรื่องปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ 
ปัจจุบันแนวควำมคิดได้เปล่ียนแปลงไปโดยยังคงแนวควำมคิดเดิมในแง่ของปัจเจกบุคคลอยู่ เช่น กำรยอมรับในศักยภำพ
ของบุคคลท่ีไม่ท่ำเทียมกันในสังคมแบบทุนนิยม เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของเรื่องส่วนร่วมท่ีดู
เหมือนไกลตัว แต่อันท่ีจริงประชิดติดตัวจนแทบแยกกันไม่ออก ได้แก่ ประเด็นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ กำรก ำจัดมลพิษใน
สภำพแวดล้อม เป็นต้น 

กำรเพิ่มขึ้นของธุรกิจระหว่ำงชำติ ในปัจจุบันนี้กำรพำณิชย์มิได้มีอยู่แต่ในชุมชนระดับประเทศเท่ำนั้น เนื่องจำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรติดต่อส่ือสำร เป็นต้น ท ำให้ประเทศต่ำงๆ ดูประดุจกับไร้พรมแดน กำรติดต่อไปมำหำสู่
เป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเป็นอย่ำงยิ่ง กำรขนส่งสินค้ำก็มีไม่เฉพำะแต่ในทะเลเท่ำนั้น กำรขนส่งทำงอำกำศก็



 
 

เป็นที่นิยมอย่ำงมำก ประเด็นของกำรรวมกลุ่มประเทศต่ำงๆ ท ำให้กำรค้ำระหว่ำงประเทศเฟื่องฟู เช่น กลุ่มประเทศ
อำเซียน กลุ่มประเทศตลำดร่วมยุโรป มีศูนย์กำรค้ำตลำดเงิน เป็นต้น ดังนั้นนับวันกำรค้ำขำยในตลำดภำยในประเทศก็ยิ่ง
วันก็ยิ่งจะแทนท่ีด้วยกำรค้ำขำยของตลำดโลกมำกขึ้น 

สำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ท ำให้ผู้ศึกษำเห็นชัดถึงภำพกำรเปล่ียนแปลงรอบๆ ตัวซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ท้ำทำยส ำหรับทุกองค์กำร ทุกองค์กำรที่จะต้องปรับตัวเพื่อกำรคงอยู่และก้ำวต่อไปในท่ำมกลำงควำมสลับซับซ้อนของ
สังคม องค์กำรท่ีด ำรงอยู่อย่ำงสันติโดยไม่มีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันกับสังคมก็เท่ำกับถอยหลังเข้คลองอยู่
ตลอดเวลำ 
 นอกจำกสำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงมำจำกภำยนอกองค์กำรแล้ว แรงกดดันจำกภำยในองค์กำรเองก็เป็นท่ีมำ
ของควำมเปล่ียนแปลงด้วย ได้แก่ นโยบำยบริหำรหรือวัตถุประสงค์ใหม่ๆ ในองค์กำร ควำมต้องกำรในแง่มุมต่ำงๆ ของ
สมำชิกหรือพนักงำนขององค์กำร อำทิ กำรเรียกร้องให้มีกำรปรับปรุงในคุณภำพของชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 
 เพื่อท่ีจะเข้ำใจในกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ในท่ีนี้อำจพิจำรณำตัวแบบท่ีเสนอโดย เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) 
ช่ือตัวแบบพลังในสนำม (Force Field Model) เลวินเห็นว่ำระดับพฤติกรรมหรือกำรปฏิบัติกำรขององค์กำรนั้นเป็นผล
จำกกำรเกิดดุลยภำพระหว่ำงพลังท่ีต่อต้ำนกันสองด้ำน นั่นคือ พลังผลักหรือพลังท่ีต้องกำรกำรเปล่ียนแปลง (driving 
forces) และพลังยั้งหรือพลังต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง (restraining force) พลังผลักนั้นจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว จำกแนวควำมคิดดังกล่ำวอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรเปล่ียนแปลงอำจเกิดขึ้นได้ใน 3 แนวทำงคือ โดยกำร
เพิ่มพลังผลัก, โดยกำรลดพลังยั้ง และ/หรือโดยกำรเพิ่มพลังผลักและลดพลังยั้ง 
 เลวินยังได้อธิบำยถึงกระบวนกำรกำรเปล่ียนแปลงว่ำประกอบด้วย กำรละลำยพฤติกรรม (unfreezing), กำร
เคล่ือนตัวไปสู่ระดับท่ีปรำรถนำ (moving to the desired level) ซ่ึงเป็นกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม , และกำรท ำให้
พฤติกรมใหม่ด ำรงตัวอยู่อีกครั้งหนึ่ง (refreezing) ส ำหรับกำรละลำยพฤติกรรมนั้นหมำยควำมถึงกำรท่ีผู้เก่ียวข้อง
ตระหนักถึงควำมจ ำเป็น ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงดังนั้นจึงเกิดกำรเปล่ียนแปลงในทัศนคติหรือควำมเช่ือเดิมเพื่อกำรเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ และจะได้ละท้ิงพฤติกรรมแบบเก่ำเสีย เมื่อละท้ิงทัศนคติหรือควำมเช่ือเก่ำๆ ได้แล้วก็จะก้ำวไป สู่กำรเปล่ียนแปลง
โดยกำรเรียนรู้คุณค่ำในส่ิงใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลง และปรำรถนำท่ีจะเปล่ียนแปลง  

ในการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงน้ีจะมีขั้นตอนท่ีควรพิจารณาอยู่ 6 ประการคือ 
1. กำรบ่งช้ีถึงพลังผลักและพลังยั้งนำนำประกำร 
2. ประเมินควำมแกร่งของพลังแต่ละพลัง 
3. ตัดสินใจว่ำพลังใดสำมำรถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้อย่ำงแท้จริง 
4. สร้ำงยุทธวิธีท่ีจะเพิ่มพลังผลักและลดพลังยั้ง 
5. ด ำเนินกำรตำมยุทธวิธี 
6. ประเมินผลท่ีได้ 

               เมื่อได้มีกำรเปล่ียนแปลงไปสู่ระดับท่ีปรำรถนำแล้วก็จะถึงขั้นตอนท ำให้พฤติกรรมใหม่ด ำรงอยู่ในระดับนั้น 
โดยอำจจะใช้วิธีกำรหรือเทคนิควิธีหลำยๆอย่ำงเข้ำช่วยเพื่อกำรนี้ เช่น ใช้ส่ิงจูงใจต่ำงๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
กำรฝึกอบรมกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงองค์กำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำย เป็นต้น มีหลำยกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลง
องค์กำรล้มเหลว ท้ังนี้เพรำะไม่ได้ให้ควำมสนใจกับกำรที่จะท ำให้พฤติกรรมใหม่ด ำรงอยู่ได้อย่ำงยำวนำน นั่นคือกำรรักษำ
ดุลยภำพ (equilibrium) ขององค์กำร แต่ท้ังนี้ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำดุลยภำพใหม่นี้จะคงอยู่ต่อไปโดยไม่เปล่ียนแปลง หำก
องค์กำรมีแรงกดดันไม่ว่ำจำกภำพในหรือภำยนอกองค์กำรดังได้กล่ำวมำแล้วก็จะท ำให้เกิดพลังกดดันให้มีกำรเปล่ียนแปลง
ขึ้นมำใหม่จนถึงระดับสำมำรถสร้ำงดุลยภำพอันใหม่ได้  ดุลยภำพใหม่นี้อำจจะเสียดุลในเวลำต่อมำ เนื่องจำกแรงกดดันท่ี
เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นกำรเปล่ียนแปลงจึงต้องเกิดอย่ำงต่อเนื่องเพื่อแสวงหำคุณภำพอย่ำงไม่จบส้ินเรื่อยไป ตรำบท่ีองค์กำรยัง
ตกอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ นอกจำกนั้นกำรเปล่ียนแปลงยังเก่ียวข้องอย่ำงส ำคัญกับบรรยำกำศ



 
 

ขององค์กำร (organizational climate) อันเป็นเรื่องเก่ียวกับคำมรู้สึกนึกคิดของสมำชิกท่ีมีต่อองค์กำร ควำมรู้สึกนึกคิด
ดังกล่ำวนี้สะท้อนถึงค่ำนิยม ทัศนคติปทัสถำน และพฤติกรรมองค์กำรซ่ึงเป็นมำจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือควำมรู้สึกนึกคิดของพวกเขำ 

แรงผลักดันท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 กำรพิจำรณำปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง จ ำเป็นต้องพิจำรณำในภำพรวมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยท่ี
ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท้ังระบบ ซ่ึงเป็นกระแสส ำคัญและเป็นพลังท่ีทรงอิทธิพลท่ีส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปล่ียน
ตนเองอยู่ตลอดเวลำ โดยแรงผลักดันท่ีส ำคัญดังกล่ำว ประกอบด้วย 

1. แรงผลักดันพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลง (Basic for Change) ปะกอบด้วยกลไกท่ีสะท้อนถึงพลังท่ีส ำคัญ
ถึง 3 ประกำรคือ 
 ก. กำรเปล่ียนแปลงแรงผลักดันจำกภำยนอกองค์กำร (External Environmental Force) ซ่ึงเป็นแรงกดดัน 
(Pressures) หรือเป็นโอกำส (Opportunities) ท่ีมำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และเป็นท่ียอมรับกันว่ำเป็น
แรงผลักดันท่ีจะท ำให้องค์กำรเกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมำก 
 แรงผลักดันทีเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร ท่ีจะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลง สรุปได้ ดังนี้ 
   -   คู่แข่งขัน (Competitors) 
   -   ทรัพยำกรมนุษย ์(Human Resources) 
   -   ทรัพยำกรทำงกำยภำพ (Physical Resource) 
   -   ทรัพยำกรทำงกำรเงิน (Financial Resource) 
   -   ตลำด (Markets) 
   -   สภำวะทำงเศรษฐกิจ (Economic Conditions) 
   -   ผู้ถือหุ้น (Shareholders) 
   -   ปัจจัยทำงสังคม (Social Factors) 
   -   รัฐบำล (Government) 
 ข. แรงผลักดันกำรเปล่ียนแปลงจำกภำยในองค์กำร (Inter Environmental Forces) กิจกรรมและกำรตัดสินใจ
ภำยในองค์กำร จะน ำไปสู่แรงผลักดันท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ นอกจำกนี้แล้วยังพบว่ำ “แรงกดดันท่ีเกิดจำกตัว
บุคคล (Personal Pressures)” จะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรออกแบบงำน กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงองค์กำร 
กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรจ้ำงงำนและอัตรำค่ำจ้ำง เป็นต้น แร งผ ลัก ดั น จ ำ กส ภำ พแ วด ล้อ มภ ำย ใน อง ค์ ก ำ ร 
ประกอบด้วยปัจจัยท่ีส ำคัญ ๆ ดังนี้ 

- กำรเปล่ียนแปลงค่ำนิยมของพนักงำน 
- กำรตัดสินใจท่ีไมด่ ี
- กำรส่ือสำรที่ไม่ดี 
- ปัญหำจำกพนักงำน 
- ปัญหำด้ำนคุณภำพ 
- กำรขำดประสิทธิภำพในกำรผลิต 

 ค. ผู้น ำในกำรเปล่ียนแปลง (Change Agents) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบเพื่อผลักดันให้เกิด
กระบวนกำรเปล่ียนแปลงขององค์กำร 
 2. แรงผลักดันหลักในการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ได้มีนักวิชำกำรช่วยวิเครำะห์ให้เห็นว่ำยังมี
ปัจจัยท่ีส ำคัญอีก 4 ปัจจัย ท่ีเป็นตัวก ำหนดกำรเปล่ียนแปลง คือ 



 
 

  ก. แรงผลักดันทำงด้ำนแรงงำน (The Labor Force) ก ำลังแรงงำนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงกลไกต่ำง ๆ ในองค์กำรมำกขึ้น ในสังคมท่ีมีชกลุ่มน้อย เช่น สังคมอเมริกัน จะพบว่ำสัดส่วนของชน
กลุ่มน้อยท่ีเข้ำไปมีท่ีนั่งในกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ส่งผลให้วัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กำรเปล่ียนไป 
       ทักษะของบุคคลท่ีหลำกหลำย กลำยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง และบำงครั้งกำร
เป็นปัญหำส ำคัญในด้ำนกำรจัดกำรดว้ย ก ำลังแรงงำนในยุคปัจจุบันและในอนำคตจะมีกำรศึกษำมำกขึ้นนกลำยเป็นปัญหำ
ท่ีเรียกว่ำ “ปัญหำของบุคลำกรที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำต ำแหน่งงำน (Overeducated Labor Force) ท่ีจะกลำยเป็นปัญหำ
บั่นทอนสุขภำพของบุคลำกร เนื่องจำกควำมเหมำะสมในต ำแหน่งงำนและขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำนท่ีต่ ำกว่ำวุฒิ
กำรศึกษำ 
  ข. แรงผลักจำกเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ ควำมรู้ เทคนิควิธี และ
อุปกรณ์ในกำรท ำงำนท่ีองค์กำรน ำไปใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยีมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก เพรำะกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อลักษณะกำรท ำงำนขององค์กำร 
  ค. กำรแข่งขัน (Competition) ในขณะท่ีองค์กรเผชิญกับแรงกดดันของถำนกำรณ์กำรแข่งขัน จะ
น ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนลักษณะกำรแข่งขันเกิดขึ้น ขณะนี้โลกก ำลังก้ำวสู่โลกแห่งกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำร
แข่งขันจะรุนแรงมำกในประเทศอุตสำหกรรม องค์กำรที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันได้ดีจะตองมีควำมยืดหยุ่น และ
สำมำรถปรับตัวรองรับกับแรงงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยองค์กำรจะต้องสำมำรถเข้ำไปนั่งอยู่ในจิตใจ
ของบุคลำกรได้เป็นรำยบุคคล 
  ง. กำรเมืองโลก (World Politics) กำรเมืองโลกถือว่ำเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีท ำให้องค์กำรต้อง
เปล่ียนแปลง กล่ำวคือ กำรเจรจำต่อรองในเชิงผลประโยชน์ทำงกำรเมืองระดับอภิมหำอำจ ส่งผลในนำนำชำติต้อง
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนเอง และผูกโยงไปสู่กลไกกำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจ 
   กำรเมืองโลกผลักดันและเปล่ียนแปลงสังคมโลกตลอดเวลำ เรำจะพบว่ำกำรรวมกลุ่มกันของประเทศ
อุตสำหกรรมในยุโรปเพื่อใช้เงินตรำสกุลเดียวกัน คือ เงินยูโร (EURO) ส่งผลให้ประเทศสมำชิกต้องปรับเปล่ียนวิธีกำร
บริหำรเงินและกำรคลังของตนเองใหม่ และประชำกรโลกก็ได้รับผลกระทบจำกกำรประกำศใช้เงินตรำสกุลใหม่ขึ้นมำแข่ง
กับเงินดอลลำร์ของสหรัฐอเมริกำ 

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
 โดยท่ัวไปจ ำแนกได้ 3 ประเภท คือ 
 1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Change) เป็นกำรมุ่งเน้นเพื่อยกระดับและพัฒนำ 
(Modifying) เทคโนโลยีขององค์กำรในระบบกำรบริหำรองค์กำร โดยจะพิจำรณำปัจจัยด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กระบวนกำรในกำรท ำงำนท่ีจะช่วยให้สมำชิกในองค์กำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 2.  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Change) เป็นกำรมุ่งเน้นปรับปรุงโครงสร้ำงให้รองรับกับกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้น กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยลักษณะ คือ 
        -  กำรนิยำมและก ำหนดควำมชัดเจนในกำรท ำงำน 
        -  กำรปรับโครงสร้ำงขององค์กำรให้เหมำะสมกับกำรส่ือสำรกับองค์กำรอ่ืน ๆ 
        -  กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรเพื่อลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน กำรเพิ่มกำรควบคุม 
        กำรเพิ่มแรงจูงใจในกำรท ำงำนและรวมถึงกำรท ำงำนให้มีควำมยืดหยุ่นขึ้น โดยพิจำรณำปัจจัยท่ีส ำคัญท่ี
เก่ียวข้องกับกำรวบคุมกลไกต่ำง ๆ ขององค์กำร เช่น นโยบำย กฎ และระเบียบ 
 3.  การเปลี่ยนแปลงบุคลากร (people Change) เป็นกำรเปล่ียนแปลงโดยเน้นท่ีสมำชิกขององค์กำรซ่ึงเป็น
กำรพิจำรณำเพื่อกำรเปล่ียนแปลงด้ำนทัศนคติ ทักษะด้ำนภำวะผู้น ำ ทักษะด้ำนกำรส่ือสำร และลักษณะส ำคัญของกำร



 
 

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรือเรียกกำรเปล่ียนแปลงประเภทนี้ว่ำ “กำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development: 
OD)” 

นอกจำกำรเปล่ียนแปลงท้ัง 3 ประเภทนี้แล้ว ยังมีผู้ท่ีศึกษำกำรเปล่ียนแปลงแบบกลยุทธ์ซ่ึงจะเก่ียวพัน
กับกำรเปล่ียนแปลงทิศทำงโดยรวมขององค์กำร ในท่ีนี้คือแบบจ าลองของ แนดเลอร์-ทัชแมน มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. การปรับปรุง (Tuning) กำรปรับปรุงจะเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีธรรมดำมำกท่ีสุด มีควำมรุนแรงน้อย
ท่ีสุดและมีควำมเส่ียงภัยน้อยท่ีสุด กำรปรับปรุงจะเก่ียวพันกับกำรคำดคะเนและหลีกเล่ียงปัญหำ แทนกำรนิ่งเฉยและรอ
ควำมผิดพลำด 

2. การปรับตัว (Adaptation) กำรปรับตัวจะเก่ียวพันกับกำรเปล่ียนแปลงแบบเล็กน้อยเหมือนกับกำ
ปรับปรุง แต่กำรปรับตัวจะเป็นกำรตอบโต้ต่อปัญหำ เหตุกำรณ์ หรือแรงกดดันภำยนอก สถำนกำรณ์เช่นนี้มักจะถูก
เรียกว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงแบบตอบโต้ เนื่องจำกผู้บริหำรถูกดดันให้ตอบโต้บำงส่ิงบำงอย่ำงท่ีไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ หรือ
ระบบกำรวำงแผนท่ีไม่ดี 

3. การเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ (Reorientation) กำรเปล่ียนแปลงทิศทำงใหม่จะเป็นกำรเปล่ียนแปลง
ท่ีเป็นกำรคำดคะเนและเชิงกลยุทธ์ แนดเลอร์และทัชแมนเรียกกำรเปล่ียนแปลงทิศทำงใหม่ว่ำ “กำรดัดกรอบ” เนื่องจำก
องค์กำรจะถูกเปล่ียนแปลงทิศทำงใหม่ 

4. การสร้างขึ้นมาใหม่ (Re-Creation) กำรสร้ำงขึ้นมำใหม่จะเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีเส่ียงภัยและรุนแรง
มำกท่ีสุด แนดเลอร์และทัชแมน จะเรียกกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่ว่ำ “กำรท ำลำยกรอบ”  

ชนิดของการเปลี่ยนแปลง  (Types of Change) 
 กำรเปล่ียนแปลงนั้นมักตึงเครียดและมักเจอกับกำรต่อต้ำน อย่ำงไรก็ตำมควำมแตกต่ำงกันของชนิดของกำร
เปล่ียนแปลงส่งผลต่อผู้คนในระดับท่ีต่ำงกัน กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงกระทันหันท ำให้เป็นต้นเหตุแห่งควำมกดดันและ
ต่อต้ำน ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจะง่ำยต่อกำรจัดกำรมำกกว่ำ 
 1. การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนและไม่ได้มีการวางแผน (Planned and Unplanned Change) 
 กำรเปล่ียนแปลงบำงอย่ำงในองค์กำรต้องวำงแผนและบริหำรงำนอย่ำงระมัดระวัง เพรำะมำส่ิงอ่ืนๆท่ีมักบังเอิญ
เกิดขึ้นโดยไม่มีกำรเตรียมกำรไว้โดยเฉพำะ กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีกำรวำงแผน (Planned Change) นั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดกำร
หรือลูกจ้ำงได้รับรู้ถึงควำมพยำยำมท่ีจะเปล่ียนแปลงในกำรตอบสนองต่อปัญหำโดยเฉพำะ ซ่ึงคำดหมำยและก ำหนดเป็น
แผนไว้แล้ว ตัวอย่ำงเช่น กำรน ำระบบกำรจัดกำรจัดกำรข้อมูลแบบใหม่มำใช้ กำรเปล่ียนแปลงระเบียบกำรปฏิบัติในทำง
บัญชี กำรเปล่ียนแปลงในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
 ส่วนกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่มีกำรวำงแผน (Unplanned Change) มักบังเอิญเกิดขึ้นและเกิดขึ้นโดยตัวของตัว
มันเอง โดยไม่มีควำมสนใจเฉพำะปัญหำใดปัญหำหนึ่ง ตัวอย่ำงเช่น กำรรวมตัวของเดมเลอร์ เบ๊นซ์ (Demler Becz) และ
ไครส์เลอร์ (Chrysler) เป็นกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่มีกำรวำงแผนส ำหรับคู่แข่งในอุตสำหกรรมรถยนต์ ตัวอย่ำงอ่ืนๆของ
กำรเปล่ียนแปลงโดยไม่มีกำรวำงแผน คือกำรขำดแคลนวัตถุดิบในขณะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง กำรตัดรำคำขอ
คู่แข่งหรือกำรคิดค้นใหม่ๆและภัยธรรมชำติต่ำงๆ เช่น เอลนิโน่ เป็นกำรเปล่ียนแปลงสภำพบรรยำกำศท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตำรำงกำรผลิตเก่ียวกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ในแคลิฟอร์เนีย 
 2. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการและการปฏิบัติ (Evolutionary and Revolution Change)  
 บำงครั้งกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงช้ำๆและมีผลกระทบต่อองค์กำรทีละน้อยๆ บำงครั้งกำรเปล่ียนแปลงก็
เกิดขึ้นอย่ำงทันทีทันใด และเป็นผลท ำให้เกิดกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วในภำรกิจขององค์กำรท้ังนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกำร
เปล่ียนแปลงซ่ึงแตกต่ำงกันไป 
 
 



 
 

 การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) 
 กำรเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป เรำเรียกว่ำ กำรเปล่ียนแปลงแบบวิวัฒนำกำร ล ำดับขั้นของกำร
เปล่ียนแปลงมุ่งจ ำกัดอยู่ในวงแคบๆ ดังนั้นสมำชิกขององค์กำรไม่รู้สึกว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นท ำให้พวกเขำสำมำรถท่ี
จะปรับกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ และโครงสร้ำงย่อยๆเพื่อเปิดช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนหรือเพื่อให้เข้ำถึงจุดมุ่งหมำยของ
พวกเขำ กำรเปล่ียนแปลงแบบวิวัฒนำกำรสำมำรถมีได้ท้ังกำรวำงแผนหรือไม่มีกำรวำงแผน ตัวอย่ำงเช่น วิวัฒนำกำรแบบ
ไม่มีกำรวำงแผนเกิดขึ้นเมื่อพนักงำนปรับนิสัยของกำรท ำงำน โดยปรับปรุงคุณภำพแนวทำงเล็กน้อยในกำรท ำงำนจำก
พื้นฐำนปกติท่ีซ่ึงไม่เคยเห็นปัญหำเลย วิวัฒนำกำรแบบมีกำรวำงแผนหรือกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมมุ่งหมำย 
(Convergent Change) เป็นผลของกำรเจำะจง และมีจิตส ำนึกในกำรกระท ำกำรเปล่ียนแปลงในองค์กำรซ่ึงจะเกิดขึ้นได้
เมื่อองค์กำรต้องปรับปรุงกลยุทธ์โครงสร้ำงและระบบ 
 การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) 
 เป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและน่ำท่ึงใจท่ีเรำเรียกว่ำกำรเปล่ียนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) 
หรือกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงแบบแตกหัก (Frame breading Change) โดยมำกมักจะเกิดอย่ำงเร่งด่วนและวิกฤติ ใน
บำงกรณีกำรเปล่ียนแปลงแบบปฏิวัติก็มีแบบแผน มันเป็นปฏิกิริยำตอบโต้เหตุกำรณ์วิกฤติ บริษัทท่ีด ำเนินปรับเปล่ียน 
โครงสร้ำงท่ีส ำคัญคือตัวอย่ำงของกำรปฏิวัติกำรเปล่ียนแปลงในองค์กำร แทนท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
องค์กำรตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงขนำดใหญ่ในแนวทำงท้ังองค์กำรและตัวพนักงำน กำรเปล่ียนแปลงแบบอ่ืนๆแบบกำร
ปฏิวัติ เป็นผลมำจำกกำรปรับเปล่ียนออกแบบโครงสร้ำงของกระบวนกำรท ำงำนใหม่ 
 ตัวแบบและกระบวนของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผน (Models and Processes of Planned 
Change) 
 อ ำนำจบังคับภำยนอกอำจจะเป็นตัวก ำหนดให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในองค์กำร อย่ำงไรก็ตำมองค์กำร  อย่ำงไรก็
ตำมองค์กำรอำจจะไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้นแต่กำรคำดหวังกับกำรเตรียมกำรเพื่อกำรวำงแผน
และได้มีกำรรวบรวมข้ึนเป็นนโยบำยขององค์กำร กำรเปล่ียนแปลงองค์กำรสำมำรถมองได้จำกจุดท่ีอยู่คงท่ี (Static Point 
of view) เช่น โมเดลของเลวิน (Lewin) หรือจำกมุมมองทีมีกำรเคล่ือนไหว (Dynamic perspective) 
 1. รูปแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงของเลวิน (Lewin’s change Model) ในทศวรรษท่ี 1950 นักจิตวิทยำ
ช่ือ เคริท เลวิน (Kurt Lewin) ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงกำรพยำยำมท่ีจะก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงนั้นจะประกอบด้วย
กระบวนกำร 3 ขั้นตอนท่ีแตกต่ำงกันคือ ขั้นละลำยพฤติกรรม (Unfreezing) ขั้นกำรเปล่ียนแปลง (Change) และขั้น
หล่อหลอมพฤติกรรม (Refreezing) ท้ังหมดท่ีกล่ำวมำนี้ต้องจัดกำรให้พอดีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดผลส ำเร็จ ดูได้
จำกภำพ และเคริท เลวิน (Kurt Lewin) ได้แนะน ำด้วยว่ำ เรำจะดูเป็นกำรง่ำยท่ีจะใช้เวลำอยู่กับช่วงระยะของกำร
เปล่ียนแปลง และจะเพิกถอนกับกำรให้ควำมส ำคัญกับข้ันของกำรละลำยพฤติกรรมและขั้นของกำรหล่อหลอมพฤติกรรม 

ขั้นละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นขั้นตอนก่อนกำรเปล่ียนแปลง อันเป็นควำมรับผิดชอบทำงกำรจัดกำร
ในกำรปรับสภำพให้เหมำะสม ซ่ึงขั้นตอนนี้จะเก่ียวข้องกับกำรยกเลิกพฤติกรรมและทัศนคติหรือควำมเช่ือดั้งเดิมท่ีปฏิบัติ
กันอยู่นั้น โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้สึกส ำหรับควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีผลประโยชน์
เหนือกว่ำกำรเตรียมควำมพร้อม ในขั้นนี้จะสำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวก และง่ำยดำยนั้นก็ขึ้นอยู่กับส่ิงต่อไปนี้ 
 (1) ปัจจัยควำมกดดันของสภำพแวดล้อมท่ีจะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลง 
 (2) กำรปฏิบัติงำนท่ีไม่มีประสิทธิภำพในอดีต 
 (3) กำรระลึกถึงปัญหำต่ำงๆของสภำพปัจจุบัน 
 (4) กำรรับรู้ว่ำมีหนทำงท่ีดีกว่ำในหลำยๆหนทำงท่ีมีอยู่ 
 มีกำรเปล่ียนแปลงมำกมำยท่ีเหมำะสมท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวได้ง่ำยมำก เพรำะว่ำสภำพกำรณ์ท่ี
เหมำะสมท่ีจะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงนั้น ไม่ได้เริ่มต้นมำจำกส่ิงท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น 



 
 

 ระบบกำรเปล่ียนแปลงนี้ส่วนใหญ่ดูเหมือนว่ำจะมีปฏิกิริยำตอบโต้อย่ำงฉับไวต่อกำรเปล่ียนแปลงในส่ิงนั้นๆ ซ่ึง
เรำเปรียบเทียบพฤติกรรมนี้โดยเรียกช่ือว่ำ “ปฏิกิริยำของกบท่ีถูกต้มในน้ ำท่ีเดือด” (The boiled frog phenomenon) 
ซ่ึงท่ีมำของช่ือนี้ได้มำจำกกำรทดลองพิสูจน์ทำงกำยภำพอย่ำงง่ำยๆ โดยกำรน ำกบลงไปต้มในหม้อท่ีมีน้ ำเดือด ผลปรำกฏ
ว่ำกบจะกระโดดขึ้นมำทันทีทันใดเลย แต่ถ้ำเรำเปล่ียนใหม่โดยกำรน ำกบลงไปต้มในน้ ำเย็น และค่อยๆให้ควำมร้อนอย่ำง
ช้ำๆ กบก็จะยังคงอยู่ในน้ ำนั้นจนกระท่ังน้ ำเดือดแล้วกบก็จะตำยไปในท่ีสุด 
 ซ่ึงในด้ำนกำรเปล่ียนแปลงขององค์กำรนี้ ถ้ำผู้จัดกำรประสบกับควำมล้มเหลวในด้ำนสภำวะแวดล้อมในปัจจุบันที่
ไม่เอ้ืออ ำนวย ไม่มีกำรพยำกรณ์ถึงแนวโน้มท่ีส ำคัญในอนำคตว่ำจะประสบกับอะไรหรือไม่ ได้เห็นว่ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นมี
ควำมจ ำเป็น ก็จะส่งผลให้องค์กำรต้องเผชิญกับปัญหำอย่ำงช้ำๆ และในท่ีสุดก็จะเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจไป ถึงแม้ว่ำสัญญำณของกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเริ่มข้ึนนั้นมีควำมจ ำเป็นเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำทุกคนในองค์กำรไม่ทรำบ
ถึงสัญญำณของกำรเปล่ียนแปลงหรือไม่ได้ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษเฉพำะ มันก็อำจจะสำยเกินไปท่ีจะเริ่มท ำกำร
เปล่ียนแปลงได้ องค์กำรที่ดีควรให้ควำมสนใจหรือเอำใจใส่ต่อบุคคลในองค์กำร ท ำให้พวกเขำรั บรู้ถึงส่ิงท่ีจะเกิดกำร
เปล่ียนแปลงขึ้นในภำยหน้ำ และท ำให้พวกเขำได้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของขั้นตอนในกำรจัดสภำวะแวดล้อมให้เหมำะสม
ก่อนกำรเปล่ียนแปลงของขั้นละลำยพฤติกรรม (Unfreezing) ซ่ึงเป็นหนึ่งในกระบวนกำรของกำรเปล่ียนแปลงนี้ก่อนเป็น
อันดับแรก 
 ขั้นการเปลี่ยนแปลง (Changing) เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในด้ำนของกำรอำจจะเป็นกำร
เปล่ียนแปลงในด้ำนของตัวบุคคล งำน โครงสร้ำง หรือเทคโนโลยีขององค์กำร เลวิน (Lewin) เช่ือว่ำผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง หลำยๆคนมักจะมีแนวโน้มสู่กำรด ำเนินงำนท่ีผิดพลำด เนื่องมำจำกพวกเขำเหล่ำนั้นมักจะ
หลีกเล่ียงหรือไม่ให้ควำมส ำคัญของขั้นตอนของกำรละลำยพฤติกรรม (Unfreezing) โดยจะเริ่มขั้นตอนแรกด้วยกำร
เปล่ียนแปลงโดยตรงอย่ำงฉับพลัน ถึงแม้ว่ำหนทำงท่ีเขำได้ท ำหรือมีแนวคิดท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงนั้นถูกต้องเพียงไร แต่
สถำนกำรณ์ในขณะนั้นยังไม่พร้อมท่ีจะก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง ก็จะน ำไปสู่สภำวะของกำรเปล่ียนแปลงท่ีล้มเหลวได้ 
ดังนั้นกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีนั้นควรจะต้องอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีเหมำะสมเพียงพอ ไม่ใช่กำรท ำอย่ำงล ำพังได้โดยปรำศจำก
พื้นฐำนหรือสภำวะท่ีเหมำะสมต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 ขั้นการหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) เป็นขั้นตอนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงใหม่อีก อันเป็นขั้นตอน
สุดท้ำยของกระบวนกำรเปล่ียนแปลงในกำรวำงแผน ซ่ึงถูกออกแบบมำเพื่อบ ำรุงรักษำหรือกระตุ้นกำรเปล่ียนแปลงนั้นให้
สำมำรถด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงต่อไปเรื่อยๆได้อย่ำงมั่นคง และมีควำมเคยชินเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ ำวัน 
ขั้นตอนกำรหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) นี้เป็นขั้นตอนของกำรประกันว่ำผลของกำรเปล่ียนแปลงนั้น จะท ำให้
บริษัทประสบกับควำมส ำเร็จและได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับมำตรกำรรักษำผลลัพธ์ของกำร
เปล่ียนแปลง และกำรให้กำรสนับสนุนพิเศษในเรื่องของกำรเผชิญกับปัญหำอุปสรรคต่ำงๆท่ีอำจจะเกิดขึ้น จะไ ด้มี
มำตรกำรในกำรรองรับอุปสรรคดังกล่ำว และยังมีควำมเก่ียวข้องกับกำรประเมินถึงขั้นตอนและผลลัพธ์ รวมท้ังมีกำร
ประเมินถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขั้นจำกกำรเปล่ียนแปลง และท่ีส ำคัญยังเก่ียวข้องกับกำรอนุญำตให้มีกำร
ปรับปรุงมำตรกำรในกำรท ำกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน เพื่อให้ประสบกับควำมส ำเร็จในอนำคตหรือในเวลำท่ีถัดไป เมื่อส่วน
ใดส่วนหนึ่งของขั้นตอนกำรหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) ถูกละเลยไม่ได้รับกำรเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติ ก็จะ
ส่งผลให้กำรเปล่ียนแปลงนั้นอำจเกินขอบเขตหรืออำจเป็นกำรเปล่ียนแปลงช่ัวครั้งช่ัวครำวในระยะอันส้ัน  จนท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนนั้นไม่สำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้ 
 2. รูปแบบจ าลองระบบของแนดเลอร์ (Nadler’s System Model) เดวิด แนดเลอร์ (Devid Nadler) ได้
เสนอแนะถึงตัวแบบของกำรเปล่ียนแปลงท่ีใช้มุมมองระบบท่ีกว้ำงขึ้นขององค์กำร กำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆย่อมส่งผล
กระทบต่อกันในองค์กำร และกำรเปล่ียนแปลงนั้นยังต้องค ำนึงถึง 4 องค์ประกอบท่ีส ำคัญ คือ 
 (1) ส่วนท่ีไม่เป็นทำงกำรขององค์กำร คือ แบบของกำรส่ือสำรควำมเป็นผู้น ำและอ ำนำจ 



 
 

 (2) ส่วนท่ีเป็นทำงกำรขององค์กำร คือ โครงสร้ำงขององค์กำรที่เป็นทำงกำร และกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 (3) บุคคล พนักงำน และผู้จัดกำร มีลักษณะของส่วนบุคคล อุปนิสัย รูปแบบ ทัศนคติ ควำมสำมำรถ และอ่ืนๆท่ี
แตกต่ำงกันไป 
 (4) งำนเป็นส่ิงท่ีผู้จัดกำรและพนักงำนได้รับกำรมอบหมำย 
 ในมุมมองขององค์กำร กำรเปล่ียนแปลงในปัจจัยใดๆของ 4 องค์ประกอบท่ีส ำคัญชักน ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง
ต่อส่ิงอ่ืนๆ ตัวอย่ำงเช่น เมื่อมีกรรมกำรผู้จัดกำรคนใหม่ บริษัทย่อมมีกำรเปล่ียนแปลงท้ังในส่วนท่ีส ำคัญมำกและท่ีส ำคัญ
น้อยตลอดท่ัวท้ังองค์กำร ในท ำนองเดียวกันนโยบำยของบริษัทใหม่ต่อกำรด ำเนินงำนภำยในแผนก จะส่งผลกระทบต่อท้ัง
พนักงำนและผู้จัดกำร กำรเปล่ียนแปลงในหลักกำรจ้ำงงำนหรือกำรเล่ือนต ำแหน่งจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 
และต่อวิธีกำรติดต่อส่ือสำรและมีผลต่อกำรดูแลพนักงำนด้วย 
 ในท่ีสุดกำรเปล่ียนแปลงระบบจะน ำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรผู้จัดกำรใหม่ 
อำจจะน ำไปสู่กำรเพิ่มควำมมั่นใจของนักลงทุน มีผลท ำให้รำคำหุ้นของบริษัทสูงขึ้น ระบบในกำรช ำระเงินใหม่ๆ ท ำให้
บริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและเกิดกำรประหยัดเงินทุน ส่วนหนักในกำรจ้ำงงำนและกำรเล่ือนต ำแหน่งก็จะมีผลท ำให้
เกิดปัญหำขึ้นในหลำยๆแผนกตำมมำ 
 3. รูปแบบจ าลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง (The Continuous Change Process Model) 
วิธีกำรนี้ผู้บริหำรระดับสูงรับรู้ถึงอ ำนำจบังคับหรือชักจูงเรียกร้อง เพื่อให้มีกำรเปล่ียนแปลงในปัญหำประเด็นท่ีองค์กำร
จะต้องแก้ไขและกระบวนของกำรตัดสินใจ ปกติแล้วผู้บริหำรในระดับสูงจะเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กำรหรือ
กระบวนกำรด ำเนินงำนหรือผลผลิตว่ำหลังจำกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงแล้วจะคงมีผลเหมือนเดิมหรือไม่ ทำงเลือกในกำร
เปล่ียนแปลงจะต้องถูกก ำหนดขึ้นและจะต้องได้รับกำรประเมินผลและได้รับกำรยอมรับ ซ่ึงนั่นก็คือทำงเลือกท่ีควรจะ
เลือก 
 ในตอนต้นของกระบวนกำรด ำเนินงำนในองค์กำร อำจจะต้องแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกตัวน ำกำรเปล่ียนแปลง 
(Change Agent) ซ่ึงเป็นผู้ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรและพยำยำมในกำรท่ีจะเปล่ียนแปลง ตัวน ำกำรเปล่ียนแปลง
อำจจะช่วยให้ผู้บริหำรได้รับรู้และก ำหนดปัญหำหรือควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลง และอำจจะเก่ียวข้องในกำรก ำหนด
แผนปฏิบัติกำรและกำรประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพ ตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงอำจจะเป็นสมำชิกองค์กำรหรืออำจจะเป็นคน
ภำยนอก เช่น ท่ีปรึกษำ หรืออำจจะเป็นคนใดคนหนึ่งจำกส ำนักงำนใหญ่ท่ีพนักงำนมองว่ำเป็นบุคคลภำยนอก ตัวน ำกำร
เปล่ียนแปลงภำยในจะต้องเป็นท่ีรู้จักภูมิหลังของคนในองค์กำร งำน และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในองค์กำรเป็นอย่ำงดี 
ซ่ึงอำจจะช่วยในกำรแปลควำมข้อมูลและมีควำมเข้ำใจในระบบ แต่คนภำยในนั้นต้องเป็นคนท่ีมีควำมใกล้ชิดกับ
สถำนกำรณ์มำกท่ีสุด คนภำยในจะต้องได้รับกำรยอมรับจำกพนักงำนดีกว่ำคนภำยนอก เพรำะ 
คนภำยนอกจะถูกมองว่ำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กำร ภำยใต้กำรก ำ กับและกำรบริหำรของตัวแทนกำรเปล่ียนแปลง 
องค์กำรสำมำรถด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงโดยใช้แนวทำงของเลวิน (Lewin) ดังท่ีได้กล่ำวมำแล้ว 
 ขั้นสุดท้ำยคือ กำรวัด กำรประเมินผล และกำรควบคุม ตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงและกลุ่มผู้บริหำรระดับสูงจะ
ประเมินระดับของส่ิงท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง นั่นคือ กำรวัดควำมก้ำวหน้ำว่ำไปสู่เป้ำหมำยของกำร
เปล่ียนแปลงและกำรท ำให้กำรเปล่ียนแปลงมีควำมเหมำะสมเท่ำท่ีจ ำเป็น ยิ่งมีควำมใกล้ชิดกับตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงมำก
เท่ำไร และยิ่งมีควำมเก่ียวข้องกับกระบวนกำรของกำรเปล่ียนแปลงมำกเท่ำไร ขั้นตอนของควำมแตกต่ำงก็น้อยลงเท่ำนั้น 
ตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงจึงเป็นผู้ช่วยองค์กำรในกำรแก้ไขปัญหำให้กับสมำชิกในองค์กำร ตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงอำจจะ
ท ำงำนกับคนหลำยคนหลำยกลุ่ม และหลำยฝ่ำยในองค์กำร และในแนวทำงท่ีแตกต่ำงกันของกระบวนกำรเปล่ียนแปลง 
เมื่อกระบวนกำรเปล่ียนแปลงเคล่ือนท่ีจำกขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง อำจจะยังไม่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำมกฎหรือ
ระเบียบ เพรำะส่ิงท่ีตัวท ำกำรเปล่ียนแปลงจะต้องเข้ำไปเก่ียวข้องคือทุกส่วนของโครงกำร อย่ำงไรก็ตำมตลอดของ
กระบวนกำรเปล่ียนแปลงนั้นตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงจะน ำเอำควำมคิดใหม่ๆ และมุมมองท่ีจะช่วยให้สมำชิกมองปัญหำเก่ำ



 
 

ในแนวทำงใหม่ กำรเปล่ียนแปลงนั่นบ่อยครั้งท่ีท ำให้เกิดผลของควำมขัดแย้ง เมื่อตัวน ำกำรเปล่ียนแปลงท้ำทำยกับข้อ
สันนิษฐำนขององค์กำรและยอมรับในรูปแบบของกำรปฏิบัติท่ัวๆไป 
 ในส่วนท่ีเป็นกำรวัด กำรประเมินผล และกำรควบคุม ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องก ำหนดถึงปร ะสิทธิผลของ
กระบวนกำรเปล่ียนแปลง โดยกำรประเมินตัวช้ีวัดต่ำงๆ ของกำรเพิ่มผลผลิตขององค์กำร และประสิทธิภำพหรือขวัญ
ก ำลังใจของพนักงำน ซ่ึงมันเป็นควำมหวังว่ำองค์กำรจะมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีกว่ำแต่ก่อน อย่ำงไรก็ตำมควำมไม่แน่นอน
และกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในทุกส่วนของส่ิงแวดล้อม จะช่วยให้องค์กำรส่วนใหญ่เกิดกำรเปล่ียนแปลงภำยในองค์กำร
ได้อย่ำงแน่นอน  

กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Process of Change) 
 กำรวิเครำะห์ถึงแรงกดดัน (Force) และกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง (Resistance to Change) หรือกำรเข้ำใจ
ถึงระบบองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลง กำรวำงแผนรองรับกำรเปล่ียนแปลง ตำมรูปภำพ ท้ังกระบวนกำร 6 ล ำดับ 
ได้จ ำแนกถึงควำมต้องกำรกำรคิด กำรด ำเนินกำรตำมควำมคิด กำรตระเตรียมทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรเปล่ียนแปลง
และกำรประเมินผล 

ขั้นแรก ในกระบวนกำรคือผู้จัดกำรและพนักงำนท่ีจะจ ำแนกถึงควำมไม่พอใจกับระดับของกำรปฏิบัติงำน 
อำจจะมีช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนหรือผู้จัดกำรอำจจะรับรู้ว่ำองค์กำรไม่สำมำรถน ำเอำโอกำสมำท ำให้ได้เปรียบได้ กำร
ยอมรับของควำมจ ำเป็นท่ีจะเปล่ียนแปลง เริ่มต้นท่ีกระบวนกำรของก่อนกำรเปล่ียนแปลงท่ีได้บรร ยำยมำแล้วในรูป
แบบจ ำลองของเลวิน (Lewin) 
 ขั้นท่ี 2 ในกระบวนกำรเปล่ียนแปลงคือกำรพัฒนำทำงเลือกและพัฒนำควำมคิดส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง 
ควำมคิดสำมำรถมำจำกผู้จัดกำร พนักงำน หรือตัวลูกค้ำเอง กระบวนกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงสรรค์ช่วยในกำร
พัฒนำกำรวำงแผน และสนับสนุนควำมคิดในกำรเข้ำถึงปัญหำท่ีมีอยู่ ตัวอย่ำงเช่น ผู้จัดกำรสำมำรถใช้ตัวแบบของกำร
ตัดสินใจในบทก่อนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำพวกเขำท่ีซ่ึงได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง ได้เข้ำไปเก่ียวข้องและมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำทำงเลือกและพัฒนำควำมคิด ย่อมท ำให้พวกเขำยินดีท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 อีกสองขั้นตอนคือ กำรยอมรับและกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรเปล่ียนแปลง ขั้นตอนท้ังสองส่วนนี้เหมือนกับช่วง
ระยะกำรเปล่ียนแปลงของเลวิน (Lewin) ส่วนสองล ำดับสุดท้ำย กำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อท ำกำรเปล่ียนแปลงและกำร
ประเมินผลจะช่วยสนับสนุนช่วงระยะของกำรด ำเนินกำรองค์กำรต้องอุทิศท้ังทรัพยำกรมนุษย์ กำรเงิน และกำรปฏิบัติ 
เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเปล่ียนแปลงประสบควำมส ำเร็จ ผู้จัดกำรต้องฝึกอบรมและให้รำงวัลแก่พนักงำน ท ำตัวให้
ทันสมัยท้ังเทคโนโลยีและรูปแบบของกำรบริหำรและอ่ืนๆ 
 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงนั่นยังคงด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  หลังจำกท่ีผู้จัดกำรและพนักงำนด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลง พวกเขำต้องประเมินว่ำมีกำรท ำงำนเต็มประสิทธิภำพหรือยัง ประสบควำมส ำเร็จในกำรเปล่ียนแปลงตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ ลูกค้ำพึงพอใจหรือไม่ องค์กำรมีประสิทธิภำพมำกกว่ำหรือไม่ พนักงำนได้รับกำรกระตุ้นมำกกว่ำหรือไม่ 
ถ้ำไม่เป็นไปตำมนี้ย่อมต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอีกกระบวนกำรเปล่ียนแปลงนี้ยังคงเริ่มต่อไปพร้อมกับกำรยอมรับควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง 
 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของหลำยระดับท่ีแตกต่ำงกันภำยในองค์กำร กำรเปล่ียนแปลง
จำกระดับสูงลงสู่ระดับล่ำง เริ่มจำกกำรวำงแผนโดยผู้จัดกำรท่ีอยู่ในระดับสูงขององค์กำร เป็นกำรเปล่ียนแปลงจำก
ระดับสูงลงสู่ระดับล่ำง (Top-down change) ผู้จัดกำรบังคับให้พนักงำนระดับอ่ืนๆ ด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงและจัดกำร
ให้เกิดผล กำรเปล่ียนแปลงจำกบนลงล่ำงเหมำะสมดีกับล ำดับข้ันของกำรบังคับบัญชำ ประเพณีของระบบกำรควบคุมตำม
ค ำส่ังขององค์กำร ซ่ึงมันมีแนวโน้มท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว กำรเปล่ียนแปลงเริ่มแรกท่ีเซียร์ท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงจำกบนลงล่ำง 



 
 

 กำรเปล่ียนแปลงจำกระดับล่ำงสู่ระดับบน (Bottom-up change) เริ่มต้นด้วยกำรวำงแผนและด ำเนินกำรโดย
พนักงำนในระดับล่ำงขององค์กำร แม้ว่ำจะเก่ียวข้องกับปัญหำท่ีมีผลต่อพนักงำนในระดับล่ำงเหมือนกับกำรคำดหมำย 
โดยตัวแบบของกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบจ ำลองระบบของแนดเลอร์ (Nadler’s System Model) ซ่ึงมันมักจะถูกส่งผล
กระทบไปอย่ำงกว้ำงขวำวงท่ัวท้ังองค์กำร กำรเปล่ียนแปลงแบบล่ำงขึ้นบนเป็นกำรให้พนักงำนได้เข้ำมำมีส่วนเก่ียวข้อง
และมีส่วนร่วมได้มำกกว่ำ ดังนั้นจึงลดกำรต่อต้ำนให้น้อยลง อย่ำงไรก็ตำมถ้ำผู้บริหำรในระดับสูงไม่มีส่วนเข้ำเก่ียวข้อง
อย่ำงเต็มท่ีในกำรวำงแผนเปล่ียนแปลง ผู้จัดกำรก็อำจจะไม่ให้ควำมสนับสนุนร่วมมือหรือจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเต็มท่ี 
 กำรร่วมมืออย่ำงไร้ขอบเขตขึ้นอยู่กับกำรเปล่ียนแปลงจำกระดับล่ำงขึ้นบน ท่ีส่งเสริมให้อ ำนำจและควำม
รับผิดชอบแก่พนักงำน พนักงำนทุกระดับถูกส่งเสริมให้ค้นหำปัญหำและพัฒนำหำทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน กำร
ให้อ ำนำจกำรบริหำรแก่พนักงำนด้วย อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจ และกำรด ำเนินงำนเป็นกำร
สนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กำรจำกระดับล่ำงขึ้นบน อันเป็นวิธีท่ีท ำให้เกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( Change Agents ) 
โดยปกติเมื่อกล่ำวถึงค ำว่ำ “กำรเปล่ียนแปลง” ก็มักไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของคนบำงคน ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะว่ำกำร

เปล่ียนแปลงมักจะน ำไปสู่กำรเปล่ียนสถำนะ หรือวิธีกำรในกำรท ำงำนท่ีเคยท ำมำในอดีต และกลัวว่ำตัวเองจะสูญเสีย
ประโยชน์ โดยแท้จริงแล้วนั้นกำรเปล่ียนแปลงถือว่ำเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนขององค์ กำรดีขึ้น 
ก่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรด ำเนินงำนมีควำมรวดเร็วในกำรเปล่ียน (Speed of Change) ท้ังในด้ำน
กำรเปล่ียนแปลงก่อนผู้อ่ืน ซ่ึงหมำยถึงว่ำผู้บริหำรจะต้องมองเห็นสัญญำณ และสำมำรถด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงองค์กำร
ก่อนผู้อ่ืน และในขณะเดียวกันจะต้องมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วกว่ำผู้อ่ืนด้วยจึงจะประสบผลส ำเร็จก่อนท่ีผู้อ่ืนจะตำมได้
ทัน ส ำหรับข้ันตอนของกำรเปล่ียนแปลงเพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้สึกถึงความจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ก็ตำม จ ำเป็นท่ีจะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในองค์กำร ผู้บริหำรจะต้องส่ือสำรถึงควำม
จ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรเปล่ียนแปลงภำยในองค์กำร ซ่ึงอำจจะเกิดขึ้นจำกวิกฤตกำรณ์ท่ีก ำลังเกิดขึ้นหรือวิกฤตกำรณ์ท่ีก ำลัง
จะเกิดขึ้นในอนำคต หรืออำจเป็นโอกำสทำงธุรกิจท่ีส ำคัญ 
 2. การสร้างทีมงานท่ีดี (Pick the Good Team) ผู้บริหำรเพียงฝ่ำยเดียวไม่สำมำรถท่ีจะก่อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงได้ ผู้บริหำรจะต้องสร้ำงทีมงำนหรือคณะท ำงำนท่ีพร้อมจะท ำงำนร่วมกัน ซ่ึงทีมงำนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีควำม
พร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลง เห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของกำรเปล่ียนแปลง 
 3. การสร้างภาพในอนาคตท่ีองค์การต้องการจะเป็น ภำพในอนำคตขององค์กำรท่ีผู้บริหำรอยำกให้เป็น
ภำยหลังกำรเปล่ียนแปลง จะเป็นกำรท ำให้ทุกคนในองค์กำรมองเห็นภำพร่วมกันว่ำจะมีรูปร่ำงหน้ำตำเป็นอย่ำงไรใน
อนำคตภำยหลังกำรเปล่ียนแปลง และภำพในอนำคตท่ีอยำกจะเห็นนั้นต้องสำมำรถส่ือสำรและถ่ำยทอดได้อย่ำงชัดเจน 
สร้ำงควำมสนใจได้ 
 4. การสื่อสารและการถ่ายทอดภาพในอนาคตท่ีองค์การต้องการจะให้เป็น  ภำยหลังกำรเปล่ียนแปลง กำร
ส่ือสำรส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีจะต้องท ำให้ทุกคนในองค์กำรรับทรำบและเข้ำใจถึงสภำพท่ีต้องกำร รวมท้ังก่อให้เกิด
ควำมเช่ือว่ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นและท ำให้องค์กำรดีขึ้น ส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสุดก็คือผู้บริหำรจะต้องมีพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะส่ือด้วย 
 5. การก าจัดสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง กำรเปล่ียนแปลงทุก ๆ ครั้งมักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอ ซ่ึง
อุปสรรคเหล่ำนั้นซ่ึงอำจจะเป็นโครงสร้ำงองค์กำรที่ไม่เหมำะสม ดังนั้นกำรท่ีจะท ำให้กำรเปล่ียนแปลงประสบผลส ำเร็จ
จะต้องพยำยำมจ ำกัดหรือลดอุปสรรคต่ำง ๆ ให้หมดไป เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีอิสระท่ีจะได้เปล่ียนแปลงเต็มท่ี ไม่



 
 

ว่ำจะเป็นกำรโยกย้ำยสลับต ำแหน่งผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกำรปรับเปล่ียนกฎระเบียบ หรือแม้กระท่ังกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจภำยในองค์กำร เป็นต้น 
 6. การวางแผนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในระยะสั้น ดั้งนั้นผู้บริหำรจะต้องรู้จักท่ีจะวำงแผนโดยสร้ำงควำมส ำเร็จ
ในขั้นแรก ๆ ของกำรเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เพื่อก่อให้เกิดก ำลังใจและยังเป็นกำรรักษำระดับของควำมเร่งด่วนท่ีจะต้องมีกำร
เปล่ียนแปลง และพึงระวัง หำกไม่มีควำมส ำเร็จในระยะส้ันเกิดขึ้นแล้ว ในบำงกรณีผู้ท่ีสนับสนุนอำจเปล่ียนใจไปเป็นกำร
ต่อต้ำนก็ได้ 
 7. อย่าเพ่ิงยินดีกับความส าเร็จในเบ้ืองต้น ในเรื่องของกำรวำงแผนเพื่อก่อให้เกิดควำมส ำเร็จในระยะส้ัน 
ผู้บริหำรต้องอย่ำพึ่งประกำศชัยชนะต่อกำรเปล่ียนแปลงเร็วเกินไป มิฉะนั้นบุคลำกรที่เก่ียวข้องจะเกิดควำมรู้สึกเหมือนกับ
ว่ำสงครำมจบส้ินแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีกำรเปล่ียนแปลงยังไม่จบ 
 8. ท าให้ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่กับองค์กร วิธีกำรท่ีเหมำะสมท่ีสุดท่ีจะท ำให้ผลของกำร
เปล่ียนแปลงนั้นคงอยู่กับองค์กำรตลอดไป คือ กำรท ำให้ผลลัพธ์ของกำรเปล่ียนแปลงนั้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กำร หรือ
เป็นค่ำนิยมท่ีบุคลำกรในองค์กำรประพฤติปฏิบัติ 

องค์การควรใช้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในหลายๆรูปแบบ ดังน้ี 
1. ผู้น าท่ีมีการคิดเก่งท่ีสุด ( Idea Champions) คือ พนักงำนซ่ึงเป็นผู้น ำควำมคิดท่ีมีควำมสำมำรถและขั้นอำสำ

หรือได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง โดยพยำยำมให้มีชัยต่อฝ่ำยต่อต้ำนและได้รับกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรที่จ ำเป็น พวกเขำได้รับกำรขนำนนำมว่ำ ผู้ประกอบกำรสถำบัน หรือ ผู้ประกอบกำรภำยใน 

2. แผนกนวัตกรรม ( Innovation departments ) คือ แผนกท่ีเป็นทำงกำรในโครงสร้ำงขององค์กำรท่ี
ออกแบบงำนวิจัยและพัฒนำควำมคิดใหม่ๆ ช่ำงเทคนิคอยู่ในงำนท่ีพวกเขำต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
ควำมคิดอย่ำงช้ำๆ และจะเก่ียวข้องกับกำรเตรียมคนเพื่อกำรเปล่ียนแปลง 

3. ทีมงานกล้าได้กล้าเสีย ( Venture Teams) เป็นทีมงำนช่ัวครำวท่ีมีอ ำนำจบังคับ หรือกลุ่มท่ีก่อตัวท่ีจะพัฒนำ
ควำมคิด หรือด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงด ำเนินเช่นเดียวกับผู้ท่ีมีควำมคิดเก่งท่ีสุด ปกติกลุ่มเหล่ำนี้จะมี
จุดมุ่งหมำยเฉพำะและมีตำรำงเวลำในกำรด ำเนินงำน 

4. หน่วยงานธุรกิจอิสระ ( Independent business units ) เป็นแบบอ่ืนๆของผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง ถ้ำ
ควำมคิดใหม่เส่ียงและบำงทีไม่มีควำมสัมพันธ์กับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท หน่วยงำนธุรกิจอิสระนี้จะ
ด ำเนินกำรพัฒนำและท ำกำรตลำด 

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีได้มีแบบแผน ( Dealing with planned Change ) 
 แนวคิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีแบบแผน มีข้ึนเพื่อสนองตอบกับกำรแก้ไขปัญหำควำมเส่ือมถอยและล่มสลำย
ขององค์กำร โดยมีสมมติฐำนท่ีว่ำหำกปล่อยให้องค์กำรมีกำรเปล่ียนแปลงโดยธรรมชำติ โดยกำรกระท ำของส่ิงแวดล้อม 
โดยไม่มีกำรปรับตัวเพื่อกำรอยู่รอดแล้วองค์กำรจะเส่ือมถอยและล่มสลำยในท่ีสุด 
 โดยมุ่งให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงใน 2 ลักษณะ 
( 1 ) เพื่อให้องค์กำรสำมำรถปรับตัวตอบสนองกับส่ิงแวดล้อมภำยนอกองค์กำรที่เปล่ียนแปลงใหม่ 
( 2 ) เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกับแบบแผนพฤติกรรมของตนในองค์กำรที่เปล่ียนแปลงไป 

เทคนิคท่ีน ำมำใช้ในกำรเปล่ียนแปลงองค์กำรอย่ำงมีแบบแผน สำมำรถท ำให้องค์กำรพัฒนำเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทำงท่ีได้วำงแผนไว้ เดสเลอร์ ( Dessler ) ได้จ ำแนกเทคนิคหรือกลุ่มวิธีกำรที่ใช้ในกำรเปล่ียนแปลงองค์กำรอย่ำงมีแบบ
แผนไว้เป็น 3 แนวทำงหลัก คือ 

1.การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ( Structure approach ) โดยกำรจัดรูปแบบองค์กำรใหม่ กำรกระจำย
อ ำนำจ รวมอ ำนำจ กำรปรับปรุงในกระบวนกำรประสำนงำน กำรปรับขนำดของกำรควบคุม กำรแบ่งส่วนงำนใหม่ เป็น
ต้น วิธีกำรดังกล่ำวเป็นกำรเปล่ียนแปลงโดยตรงต่อองคืกำร ซ่ึงเป็นวิธีท่ีรวดเร็วและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย 



 
 

 2.การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ ( Technological approach ) โดยกำรพัฒนำทักษะใหม่ๆในกำรท ำงำน 
กำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน กำรใช้เทคนิคใหม่ๆท่ีทันสมัย เช่น กำรวิเครำะห์ระบบงำน กำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรท ำงำน เป็นต้น 
 3.การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบุคคล ( People approach ) โดยกำรมุ่งท่ีกำรปรับปรุง ทัศนคติ ค่ำนิยม 
และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กำร ในทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กำรยิ่งขึ้น เช่น กำรใช้เทคนิคพัฒนำองค์กำร เป็นต้น 

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีแบบแผน ( Dealing with Unplanned Change) 
1. หลีกเล่ียงองค์กำรไม่ให้เข้มงวด ไม่ยืดหยุ่น เป็นทำงกำร และมีช้ันกำรบังคับบัญชำมำกเกินไป 
2. ผ่ำนขบวนกำรของควำมไม่สมเหตุสมผล ควำมไม่น่ำเช่ือถือ ควำมไม่เป็นทำงกำร และส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยตัวของมัน

เองในองค์กำร เพรำะส่ิงเหล่ำนี้ป้องกันควำมอ่ิมเอมใจในควำมส ำเร็จได้ 
3. แทนท่ีจะป้องกันเหตุวิกฤติ ก็ให้มีกำรด ำเนินกำรกลยุทธ์ใหม่ 
4. เปล่ียนผู้บริหำรระดับสูง เพื่อน ำควำมคิดใหม่ วิธีกำร ภำระหน้ำท่ี และวิสัยทัศน์มำใช้ในองค์กำร 
5. ทดลองอย่ำงไม่หยุดยั้งท้ังผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลำด เทคโนโลยี โครงสร้ำง คน และวิธีกำร 
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  ( Resistance to Change ) 

 ในองค์กำรกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง คือ ทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีมำจำกควำมไม่เต็มใจท่ีจะปฏิบัติหรือ
สนับสนุนควำมต้องกำรที่จะก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง กำรต่อต้ำนนี้จะถือว่ำเป็นมุมมองหนึ่งของผู้ท่ีท ำกำรเปล่ียนแปลง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรที่จะเอำชนะและน ำมำปรับปรุงกำรเปล่ียนแปลงนั้นให้ประสบควำมส ำเร็จ ควำมส ำคัญท่ีจะเข้ำถึง
กำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงนั้น จะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ำ บุคคลท่ีต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงนั้นจะต่อต้ำนในส่ิงท่ีส ำคัญ 
และปรำกฏเป็นกำรขู่บังคับให้เกิดควำมพยำยำมในกำรเปล่ียนแปลง 

สาเหตุของการต่อต้าน ( Causes of Resistance ) 
1.ปัจจัยตัวองค์การ ( Organizational Factors ) แนวโน้มท่ีองค์กำรจะต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงเพื่อจะคง

สภำพเดิม คือ กำรย้ ำอยู่กับท่ีขององค์กำร บริษัทท่ีเผชิญกับปัญหำจำกกำรย้ ำอยู่กับท่ี ได้กลำยมำเป็นข้อจ ำกัดและขำด
ควำมยืดหยุ่น และไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับส่ิงแวดล้อม หรือควำมต้องกำรส ำหรับปรับเปล่ียนภำยในได้ อ ำนำจภำยใน
ท่ีติดขัด กระบวนกำรตัดสินใจท่ีไม่ดี กำรมุ่งเน้นภำระหน้ำท่ีท่ีแคบ โครงสร้ำงของระบบรำชกำรทั่วไป และวัฒนธรรมแบบ
รำชกำร ท ำให้พวกเขำสำมำรถถ่วงเวลำ และป้องกันองค์กำรจำกกำรเปล่ียนแปลงได้ เมื่อพวกเขำมีควำมต้องกำร 

2.ปัจจัยกลุ่ม ( Group Factors ) บรรทัดฐำนของกลุ่ม และกำรยึดเหนี่ยวของกลุ่ม ท้ังสองกลุ่มมีควำมสัมพันธ์
กัน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลง บรรทัดฐำนของกลุ่มช่วยสมำชิกในกลุ่มว่ำมีควำมประพฤติอย่ำงไร บรรทัดฐำน
โดยรวมนั้นเปล่ียนแปลงควำมสัมพันธ์ได้อย่ำงง่ำย แต่ขณะเดียวกันบรรทัดฐำนกลำงเป็ นกำรยำกท่ีจะเปล่ียนแปลง 
เพรำะว่ำบรรทัดฐำนมีควำมเก่ียวข้องกับควำมเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม เมื่อเกิดกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นบ้ำงในพวกเขำก็จะ
เกิดกำรต่อต้ำน สมำชิกของกลุ่มก็จะช่วยกันคุ้มครองและปกป้องซ่ึงกันและกัน 

ในท ำนองเดียวกัน กำรยึดเหนี่ยวของกลุ่มท่ีเข้มแข็งสำมำรถมีผลกระทบต่อกำรยอมรับกำรเปล่ียนแปลงได้ กล่ำว
กันว่ำองค์กำรใดองค์กำรหนึ่งท่ีมีกำรยึดเหนี่ยวของกลุ่มท่ีเข้มแข็ง สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรเปล่ียนแปลงจำก
โครงสร้ำงหน้ำท่ีมำเป็นโครงสร้ำงของกลุ่มแบบไขว้หน้ำท่ี ถึงแม้ว่ำกลุ่มท่ีมีกำรยึดเหนี่ยวในหน้ำท่ีจะมีกำรสลำยตัวไป กลุ่ม
สมำชิกก็ยังอยำกท่ีจะท ำงำนร่วมกันอีก ท ำให้เกิดกำรต่อต้ำนโครงสร้ำงใหม่ กำรยึดเหนี่ยวของกลุ่มจึงมีผลท ำให้เกิดแรง
กดดันท่ีจะต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงได้ 
 3.ปัจจัยของส่วนบุคคล ( Individual Factors ) คนเรำมักจะต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงเพรำะกลัวผลท่ีจะ
ตำมมำ ควำมสะดวกสบำยท้ังหลำยท่ีท ำอยู่เป็นประจ ำจะถูกรบกวนได้ พวกเขำจึงเปล่ียนวิสัยซ่ึงเป็นงำนท่ียำกและต้อง
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีไม่คุ้นเคยกับงำนเหล่ำนั้น พวกเขำต้องเรียนรู้ควำมช ำนำญใหม่ๆ และไม่แน่ใจเก่ียวกับควำมสำมำรถท่ีจะ
ท ำได้หรือไม่ ปัจจัยเหล่ำนี้ท ำให้พวกเขำกลัวกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะมำบีบบังคับตัวบุคคล            ลักษณะนิสัยของแต่ละ



 
 

คนท ำให้เกิดกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่ำงกันออกไป บำงคนรับกำรเปล่ียนแปลงได้ง่ำยกว่ำคนอ่ืน เป็นเพรำะ
พื้นฐำนทำงวัฒนธรรม อุปนิสัย และประสบกำรณ์ เช่น นักบริหำรรุ่นใหม่ซ่ึงมีกำรบริหำรงำนมำน้อย จะเปิดกว้ำงต่อกำร
เปล่ียนแปลงมำกกว่ำ 

สำเหตุของกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงนี้ อำร์เธอร์ จี เบเดียน ( Arthur G. Bedeian ) อธิบำยว่ำมำจำกเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ 

( 1 ) ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีคับแคบ เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงอำจไปกระทบกระเทือนต่อ
สถำนท่ีด ำรงอยู่ และเป็นท่ีพึ่งพอใจแล้วของสมำชิกองค์กำรในปัจจุบัน 

( 2 ) การขาดความเข้าใจและความไว้เน้ือเชื่อใจ ท้ังนี้เนื่องมำจำกสมำชิกในองค์กำรขำดควำมเข้ำใจในเรื่อง
ของเป้ำหมำย กลไก และผลของกำรเปล่ียนแปลง หรืออำจจะยังไม่มั่นใจว่ำกำรเปล่ียนแปลงจะได้ผลดี 

( 3 ) การประเมินท่ีแตกต่างกัน โดยสมำชิกในองค์กำรท่ีได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เก่ียวกับกำร
เปล่ียนแปลง จะมีกำรประเมินถึงข้อดีและข้อเสียแตกต่ำงกันไป และโดยส่วนใหญ่ในกรณีท่ีข้อมูลไม่เพียงพอ ก็จะประเมิน
ในด้ำนผลเสียมำกกว่ำผลดี ท ำให้เกิดพฤติกรรมต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง 

( 4 ) ความเชื่อมั่นในความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงต่ า เนื่องจำกขำดควำมเช่ือมั่นต่อควำมส ำเร็จ มีควำม
กังวลใจว่ำจะไม่สำมำรถท ำได้ และเนื่องมำจำกกำรประเมินถึงควำมสำมำรถของตนเองและเพื่อนสมำชิกต่ ำและยังมีทัศนะ
ว่ำปล่อยให้เป็นไปตำมเดิมจะดีกว่ำ เพรำะยังไม่แน่ใจในควำมส ำเร็จและอำจจะท ำให้เสียควำมพยำยำมเปล่ำๆ เป็นต้น 

การลดการต่อต้าน ( Decreasing Resistance) 
  1. หลีกเลี่ยงความประหลาดใจ  เมื่อไรที่เป็นไปได้ท่ีบุคลำกรจะได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง ควรได้รับกำร
ช้ีแจงถึงชนิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
  2. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เมื่อพนักงำนลดควำมหวำดกลัวต่อกำรเปล่ียนแปลง ควำมรู้สึกต่อต้ำนก็จะ
ลดลงตำมไปด้วย ผู้บริหำรส่วนใหญ่พบว่ำกำรท ำให้พนักงำนเข้ำใจโดยละเอียดในเรื่องของกำรเปล่ียนแปลงจะเป็นก้ำว
ส ำคัญในกำรลดควำมหวำดกลัว ควำมเข้ำใจอำจเป็นแม้ก ระท่ังกำรก่อให้เกิดกำรสนับสนุนอย่ำงแข็งขันต่อกำร
เปล่ียนแปลง หำกกำรเปล่ียนแปลงนั้นมุ่งเน้นท่ีพนักงำนว่ำพวกเขำเป็นหลักในควำมส ำเร็จของกำรเปล่ียนแปลงนั้น 
  3. ก าหนดขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง  บำงครั้งเครื่องมือท่ีทรงพลังท่ีสุดในกำรลดกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง คือ 
ทัศนคติในเชิงบวกของผู้บริหำรต่อกำรเปล่ียนแปลง ผู้บริหำรควรฝ่ำฟันเพื่อให้เห็นว่ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นกำรสร้ำง
ประสิทธิภำพขององค์กำรมำกกว่ำท่ีจะเป็นเพียงแค่กำรทดลองอะไรใหม่เท่ำนั้น และเพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในกำร
เปล่ียนแปลง ควรจะมีกำรให้รำงวัลกับพนักงำนซ่ึงให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง 
  4. การเปลี่ยนแปลงแบบหย่ังเชิง  แนวทำงนี้เป็นไปโดยกำรก ำหนดระยะเวลำท่ีแน่นอนให้พนักงำนทดลองท ำงำนใน
แนวทำงท่ีเปล่ียนแปลงแล้วก่อนท่ีจะมองว่ำเห็นด้วยหรือไม่กับกำรเปล่ียนแปลงนั้น กำรเปล่ียนแปลงแบบหยั่งเชิงมำจำก
สมมติฐำนท่ีว่ำ “ในกำรให้พนักงำนทดลองท ำงำนในรูปแบบใหม่ในระยะเวลำท่ีก ำหนด” เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในกำรลดควำม
หวำดกลัว 
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ( Evaluation of Change ) 

ผู้บริหำรควรใช้เวลำเพื่อประเมินผลกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงได้กระท ำไป ไม่ใช่เพื่อแก้ไขอะไรในกำรเปล่ียนแปลง
เท่ำนั้น แต่ควรดูไปถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กำร และเพื่อเป็นกำรส ำรวจดูถึงว่ำขั้นตอนใดท่ีได้ท ำไปแล้ว และควร
จะต้องแก้ไขในครั้งต่อไปท่ีจะน ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับองค์กำร 

โดยท่ัวไปแล้วกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมนั้นจะตัดสินได้โดยดูถึงควำมต้องกำรที่ให้ไปถึงจุดมุ่งหมำย ดังต่อไปนี้ 
- กำรปรับปรุงในอนำคตโดยมีนัย เพื่อกำรสนองต่อควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ 
- เพื่อผลก ำไร 
- ส่งเสริมกำรท ำงำนของคน เพื่อควำมเป็นมนษุย ์



 
 

- รักษำควำมพึงพอใจส่วนบุคคลและสภำพสังคมท่ีด ี
การต้ังรับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
องค์กำรแต่ละแห่งคงจะหลีกเล่ียงกำรเปล่ียนแปลงไม่ได้ ถือว่ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงแน่นอนท่ีสุด เกิดขึ้นได้

เสมอ เรำจึงควรจะพิจำรณำว่ำ หำกวันใดวันหนึ่งองค์กำรต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องเปล่ียนแปลงไป อำจมำจำก
สำเหตุต่ำงๆ เช่น นโยบำยกำรจัดกำรเปล่ียนแปลงไป กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรผลิต มีพนักงำนใหม่ๆเข้ำมำรับผิดชอบ
สภำพเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงกะทันหัน เรำในฐำนะของฝ่ำยบริหำรจะท ำอย่ำงไรจึงจะตั้งรบักับสถำนกำรณ์นั้น
ได้  

ดึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม 
 ส่ิงแรกท่ีควรต้องท ำคือ ควรปล่อยหรือเปิดโอกำสให้พนักงำนของเรำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
รับรองกำรเปล่ียนแปลงไว้บ้ำง อย่ำงไรก็ตำม ไม่ใช่ว่ำจะให้เขำวำงแผนจนเรำไม่มีทำงเลือก เรำให้เขำช่วยกันวำงแผนและ
ก ำหนดทำงเลือกขึ้นแต่ผู้บริหำรยังมีสิทธิในกำรตัดสินใจเช่นเดิม 
บอกให้ชัดว่ำจะเปล่ียนอะไร 
 ส่ิงต่อมำท่ีจะท ำได้คือ ควรชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นว่ำ จะมีอะไรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิมบ้ำงเช่นกำรจัด
โครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำใหม่ กำรโยกย้ำยพนักงำนผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี กำรจัดระบบผลิตใหม่ ฯลฯ พูดง่ำยๆ คือ พยำยำมให้
เขำเห็นภำพของกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนว่ำ จะมีสภำพกำรณ์อย่ำงไร? ท้ังนี้เพื่อป้องกันควำมเข้ำใจผิด 
และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ซ่ึงช่วยลดปฏิกิริยำต่อต้ำนท่ีอำจเกิดขึ้นได้ ข่ำวสำรรำยละเอียดเหล่ำนี้ต้องช้ีแจงให้
ทุกคนในองค์กรเข้ำใจตรงกัน 

การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรจะต้องตระหนักว่ำควรจะเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีจะท ำให้
คนมีควำมสะดวกท่ีจะ “บริหำรงำน” มำกขึ้น และไม่ควรเปล่ียนแปลงแบบหน้ำมือเป็นหลังมือ เพรำะนอกจำกลูกน้องจะ
ไม่เคยชินแล้ว ผู้บริหำรเองก็จะล ำบำก เพรำะไม่สำมำรถจัดกำ รได้ เนื่องจำกไม่คุ้นเคยมำก่อน โดยหลักควรจะ
เปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท้ังท่ีผู้บริหำรและลูกน้องสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสะดวกสบำยและมีประสิทธิภำพ  

บอกก่อนเปลี่ยน 
 หำกต้องกำรเปล่ียนแปลงส่ิงใดในองค์กำรอย่ำงส้ินเชิง เรำก็ควรท่ีจะต้องลดควำมประหลำดใจหรือควำมตื่น
ตระหนกของคนรอบด้ำนให้น้อยท่ีสุด วิธีกำรท่ีดีท่ีสุดคือ ควรมีกำรบอกล่วงหน้ำเก่ียวกับส่ิงท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงใน
อนำคต 

ไม่ผลีผลามและไม่โลเล 
 ในส่วนของผู้บริหำรอย่ำเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจในเรื่องท่ีจะเกิดขึ้น ต้องพยำยำมคิดให้รอบคอบทุกด้ำนแล้วจึงจะ
ตัดสินใจ แต่เมื่อตัดสินใจเปล่ียนแปลงอะไรลงไปแล้ว ต้องยึดมั่นไม่โลเลกับส่ิงท่ีได้ตัดสินใจลงไป มิฉะนั้นจะเกิดอำกำร  
“ไม่มั่นใจ” กันท้ังองค์กำร อย่ำงน้อยตั้งใจให้ลูกน้องเห็นว่ำ “นำยเรำเอำจริงไม่โลเล” 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
 ส่วนใดของกำรเปล่ียนแปลงท่ีสำมำรถจะท ำเป็นลักษณะลำยลักษณ์อักษร เป็นเกณฑ์ เช่น กฎเกณฑ์ใหม่ในกำร
ท ำงำน วิธีกำรในรูปแบบใหม่ท่ีจะกระท ำขึ้น ควรจะก ำหนดให้เป็นกิจจะลักษณะ และจะต้องช้ีแจ้งให้ลูกน้องฟัง ว่ำอะไรท่ี
ฝ่ำยบริหำรก ำลังจะคำดหวังให้เกิดขึ้นในกำรเปล่ียนแปลงครั้งนี้ ควรจะช้ีแจงให้ชัดเจน และทำงท่ีดีควรท ำให้ทุกคนเห็นว่ำ
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนี้ทุกคนสำมำรถกระท ำได้ ไม่ใช่ส่ิงยำกเย็นอะไร ผู้บริหำรต้องมีทัศนคติในทำงบวก จิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชำ
จึงจะมีควำมรู้สึกท่ีดีเกิดขึ้น หำกผู้บริหำรไม่แสดงจุดยืนในควำมเช่ือมั่นว่ำลูกน้องของตนจะท ำได้ ตัวผู้ปฏิบัติงำนเองก็จะ
ไม่มีควำมมั่นใจและท่ีส ำคัญก็คือไม่มีก ำลังใจด้วย 
 



 
 

ให้รางวัลหลังเปลี่ยนส าเร็จ 
 เมื่อเขำท ำได้   ผู้บริหำรจะต้องคิดหำวิธีกำรที่จะรำงวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำบ้ำงอย่ำงน้อยก็เป็นกำรแสดงให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นว่ำ ผู้บริหำรเห็นใจพวกเขำท่ีจะต้องรับกับสภำพกำรเปล่ียนแปลง สภำพเหล่ำนี้อำจท ำให้พนักงำน
เหน็ดเหนื่อยมำกขึ้นและเสียเวลำไปไม่น้อยทีเดียว 

แม้พลิกผันต้องยึดมั่น 
 หำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ผลดีดังท่ีได้คำดไว้ เมื่อถึงเวลำช่วงหนึ่ง ผู้บริหำรจะต้องพยำยำมอดทน ไม่ควร
ท้อแท้หรือหมดอะไรตำยอยำก หรือคิดว่ำตนเองตัดสินใจผิดเก่ียวกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงนั้น แต่ใช้วิธีบอกถึงควำมล้มเหลว
อย่ำงตรงไปตรงมำกับลูกน้องว่ำเกิดจำกอะไร? แต่อย่ำลืมว่ำ ไม่มีกำรยอมรับควำมพ่ำยแพ้อย่ำงเด็ดขำด เพรำะจะท ำให้
ขวัญและก ำลังใจเสียไปท้ังองค์กร 
สร้ำงควำมกระตือรือร้นใหม่ๆ 
 เมื่อรู้ว่ำส่งท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้ผล เรำอำจแสดงควำมเสียใจในเหตุกำรณ์ท่ีผ่ำนมำบ้ำง แต่ไม่ควรยึดเยื้อจนเกินไป 
หลังจำกนั้น ควรเริ่มต้น “สร้ำงควำมกระตือรือร้น” ท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ในอนำคต  โดยพยำยำมให้ทุกคนหันมำร่วมมือกัน 
เพื่อส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตกันดีกว่ำ อย่ำมัวไปเสียอกเสียใจกับควำมล้มเหลวในอดีต 
 จำกจุดนี้ถือว่ำ เป็นจุดส ำคัญมำกในกำรตั้งรับควำมเปล่ียนแปลง เพรำะเป็นเช่นท่ีได้กล่ำวแล้วว่ำ กำร
เปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีจีรัง ดังนั้น ผู้บริหำรก็ต้องพิจำรณำส่ิงต่ำงๆ ไว้บ้ำงเมื่อเกิดควำมเปล่ียนแปลงขึ้น จะได้กลับตัวได้ทัน 

การจัดการความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิผล 
 ผู้บริหำรควรตระหนักถึงส่ิงต่อไปนี้เพื่อให้กำรเปล่ียนแปลงบรรลุผลท่ีตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ 
 1.  องค์กำรจะต้องก้ำวเดินจำกสถำนภำพที่ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบัน ไปสู่สถำนภำพของกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
แผนในอนำคต 
 2.  กำรก ำหนดภำรกิจในกำรเปล่ียนแปลงตำมแผนท่ีวำงไว้ในอนำคตในบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
 3.  กำรเปล่ียนจำกสถำนภำพหนึ่งไปสู่อีกสถำนภำพหนึ่ง จะประสบผลส ำเร็จได้ย่อมเป็นไปตำมหลักของควำมมี
เหตุผล 
 นอกจำกกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรเปล่ียนแปลงองค์กำรอย่ำงมีแผนแล้ว ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องเข้ำใจถึงปัจจัย
ต่ำง ๆ ท่ีองค์กำรจะประสบผลส ำเร็จในกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีสุดมี 5 ประกำร ประกอบด้วย 
        1.  กำรด ำเนินงำนให้เป็นภำพรวม (Take a Holistic View) ผู้บริหำรจะต้องพิจำรณำถึงภำพรวมของ
องค์กำรเปล่ียนแปลง เพรำะว่ำระบบย่อยขององค์กำรต่ำงมีกำรพึ่งพำกัน กำรมองภำพในมุมแคบจะเป็นอันตรำยต่อกำร
เปล่ียนแปลง 
        2.  ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมร่วมมือ (Secure Top Management Support) กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ จะ
ประสบผลส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง กล่ำวคือกำรร่วมมือใด ๆ ในองค์กำรจะเกิดจำก
ระบบสังคมท่ีมีพลังอ ำนำจในองค์กำรและจ ำเป็นต้องอำศัยกลไกกำรควบคุม กลไกกำรแก้ปัญหำท่ีมีประสิทธิภำพของ
ผู้บริหำรระดับสูง 

        3.  กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วม (Encourage Participation) ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง กำร
ควบคุม และกำรใช้อ ำนำจ สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรขยำยกำรร่วมมือจำกบุคลำกรภำยในองค์กำร 
        4.  ส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรในระบบเปิด (Foster Open Communication) กำรส่ือสำรอย่ำงเปิดเผย เป็น
ปัจจัยท่ีมีควำมส ำคัญยิ่งในกำรจัดกำรกับกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง เป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำสำรสนเทศและกำร
ควบคุมท่ีจะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลง โดยท่ัวไปบุคลำกรย่อมตระหนักถึงควำมไม่แน่นอน และควำมสับสนท่ีเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลง และจะพยำยำมแสวงหำสำรสนเทศต่ำง ๆ ในช่วงเวลำของกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นระบบ
ใหม ่



 
 

        5.  ให้รำงวัลแก่ผู้ท่ีจะสนับสนุน (Reward Contributors) กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ต้องกำรให้เกิดขึ้นใน
องค์กำรและบังเกิดผลอย่ำงจริงจัง ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องให้กำรสนับสนุนและให้ส่ิงจูงใจท่ีเป็นรูปธรรมแก่บุคลำกรท่ีเข้ำร่วม
ในกำรเปล่ียนแปลง 

ผลการศึกษาด้วยตนเองวิธี  E-Learning  เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ       
พลเรือน ( ก.พ.)  หลักสูตรที่ 4  หลักสูตร “ ความเชื่อมั่นในตนเอง ” พอสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้ศึกษำรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ประเมินค่ำตนเอง เพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
 2. เพื่อให้ผู้ศึกษำอธิบำยผลของกำรกระท ำดีของบุคคลเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรยืนหยัดในกำรท ำงำนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถและถูกต้อง 
 3. เพื่อให้ผู้ศึกษำพัฒนำควำมเช่ือมั่นในตนเองและเลือกตัดสินใจกระท ำหรือไม่กระท ำตำมควำมเช่ือท่ีถูกต้อง 
 ประเด็นส าคัญ 

1. ควำมส ำคัญของควำมเช่ือมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องต่อชีวิตและสังคม 
2. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรท ำงำนซ่ึงกันและกัน 

 ประโยชน์ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ท่ีมีควำมเช่ือในอ ำนำจตน หรือควำมเช่ือในส่ิงท่ีถูกต้อง คือ 
- ท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
- เป็นคนมีควำมรับผิดชอบสูง ท ำงำนด้วยควำมพยำยำมให้สัมฤทธ์ิผล 
- พัฒนำลักษณะผู้น ำ 
- ท ำงำนโดยกำรวำงแผนระยะยำว มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนและควบคุมตนเองไปสู่เป้ำหมำย 
- มีควำมเช่ือว่ำควำมส ำเร็จของงำนขึ้นอยู่กับทักษะของตน จะพิจำรณำควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของงำน

ในอดีตเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขงำนในอนำคต 
- มีพฤติกรรมยึดมั่นในควำมถูกต้อง ดีงำม กล้ำยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องไม่โอนอ่อนตำมอิทธิพลใด 

 วิธีสร้างพลังจูงใจให้กับตนเองในการท างาน 

1. ให้รู้จักตนเอง 
2. ฝึกมองโลกในแง่ดี 
3. พัฒนำกำรเห็นคุณค่ำของตนเอง 
4. พัฒนำควำมเช่ืออ ำนำจในตน 

 หลักธรรมาธิปไตย 

 พระพุทธศำสนำนั้นสอนให้เช่ือกรรม กำรเช่ือกรรม คือเช่ือว่ำผลท่ีต้องกำรจะส ำเร็จได้ด้วยกำรกระท ำท่ีมีควำม
มั่นใจในกำรท ำดี ถ้ำเรำมั่นใจในกำรท ำดี มันก็ส่งเสริมฉันทะ ซ่ึงเป็นตัวกำรที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ  และควำมเช่ือในกฎ
แห่งกรรม เป็นควำมเช่ือท่ีท ำให้คนเรำพึ่งตนเอง โดยกำรท ำคนให้ประเสริฐขึ้น ในทำงพระพุทธศำสนำ เช่ือว่ำคนจะดีจะ
ช่ัวไม่ใช่เพรำะชำติก ำเนิด แต่เพรำะกำรกระท ำของตนเอง 
          ในพระพุทธศำสนำนั้นมีกำรกล่ำวถึงเรื่องของอธิปไตยไว้ ๓ อย่ำงด้วยกัน อธิปไตย ก็คือ กำรถือเอำหรือกำรยึดถือ
ว่ำเป็นใหญ่ กำรถือประมำณในส่ิงใดส่ิงหนึ่งว่ำส ำคัญท่ีสุด อธิปไตย ๓ ในพระพุทธศำสนำก็คือ ๑. อัตตำธิปไตย กำรถือเอำ
ตัวเองเป็นใหญ่ กำรคิดว่ำ กูนี่ยอดแล้ว ดีท่ีสุดแล้ว เจ๋งท่ีสุดแล้ว แล้วไม่ฟังคนอ่ืน จะพูดจะท ำอะไรก็ได้ตำมใจชอบของ



 
 

ตัวเอง คนประเภทแบบนี้เรียกว่ำพวกอัตตำธิปไตย คือ ถือเอำตัวเองว่ำเป็นศูนย์กลำงของจักวำล ๒. โลกำธิปไตย กำร
ถือเอำกระแสของสังคมเป็นใหญ่ กำรให้ค่ำกับควำมนิยมของสังคม เช่น ถ้ำคนในสังคมส่วนใหญ่ เห็นดีเห็นงำมในเรื่องไหน 
ก็ถือเอำเรื่องนั้นนั่นแหละว่ำถูกต้องดีงำมไปเสียหมด โดยท่ีไม่คิดจะตั้งค ำถำม หรือกล่ำวแย้งแสดงควำมเห็นต่ำงเลย ไม่สน
ว่ำส่ิงท่ีเป็นกระแสของสังคมอยู่ในขณะนั้นนั้น จะเป็นเรื่องท่ีถูกต้องดีงำมจริง หรือเปล่ำ หรือมีอะไรซ่อนเล้น อยู่บ้ำง คน
ประเภทนี้ คือ คนท่ีไม่เป็นตัวของตัวเอง หรือไม่มีอุดมกำรณ์ เห็นเขำเฮก็เฮไปตำมเขำ ๓. ธรรมำธิปไตย กำรถือเอำควำม
ถูกต้องเป็นใหญ่ กำรยึดมั่นในหลักกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม กำรกล้ำตัดสินใจในกำรที่จะยืนกรำนในส่ิงท่ีถูกต้องดีงำม 
กำรรู้จักมีมโนธรรมส ำนึก ในกำรที่จะไม่กระท ำส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันเป็นกำรเบียดบังรังแกผู้อ่ืน หรือส่งผลกระทบในกำรสร้ำง
ควำมเดือดร้อนให้กับใคร นี่คือเรื่องของอธิปไตยท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสไว้ เพื่อจะทรงช้ีแจงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของกำรท่ี
เมื่อคนเรำยึดถือส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นใหญ่หรือเป็นหลักในกำรคิดหรือพิจำรณำแล้ว ก็ย่อมจะแสดงออกด้วยท่ำทีเช่นนั้น คือ 
ถ้ำถือเอำตัวเองเป็นใหญ่ ก็จะแสดงออกด้วยกำรเอำตัวเองเป็นศูนย์กลำงของเรื่องท้ังหมด เจ้ำอำรมณ์ ไม่รับฟังใครเลย ถ้ำ
ถือกระแสของสังคมเป็นใหญ่ ก็จะแสดงออกด้วยกำรเออออห่อหมกไปตำมสังคม สังคมเขำว่ำยังไงก็ว่ำกันตำมไปอย่ำงนั้น 
เรียกว่ำเห่อตำมกันไป ถ้ำถือเอำควำมถูกต้องเป็นใหญ่ ก็จะแสดงออกแบบยึดหลักกำรและควำมถูกต้องเหนือส่ิงอ่ืนใด นี่
คือเรื่องของอธิปไตย ๓ ในทัศนะของพระพุทธศำสนำ ท่ีนี้เมื่อมำพูดถึงเรื่องของธรรมำธิปไตย ซ่ึงมักจะมีคนเอำมำอ้ำงกับ
ควำมเป็นประชำธิปไตย หรือหลักกำรปกครองประเทศ ประเภทว่ำ บ้ำนเรำเป็นเมืองพุทธ พระพุทธเจ้ำสอนให้ยึด
ธรรมำธิปไตย ไม่ใช่ประชำธิปไตย ประชำธิปไตยเป็นของพวกฝรั่ง ไม่เหมำะกับคนพุทธอย่ำงเรำเป็นต้น ฉะนั้น
ประชำธิปไตยจึงเช่ือถือไม่ได้ เอำธรรมำธิปไตยดีกว่ำ บลำๆๆ ต้องพูดอย่ำงนี้ก่อนว่ำ หลักธรรมำธิปไตยนั้น เป็นเรื่องของ
มโนธรรมส ำนึกในระดับปัจเจก คือเป็นเสียงของสำมัญส ำนึกในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีจะต้องตระหนักและยึดเอำมำเป็น
ใหญ่ แต่ต้องเข้ำใจให้ชัดว่ำ ธรรมำธิปไตยนั้น ไม่ใช่รูปแบบของกำรปกครอง และจะเอำไปอ้ำงมั่วแทนรูปแบบของกำร
ปกครองไม่ได้ คนไม่เข้ำใจข้อนี้ แล้วอ้ำงไปเรื่อย เรียกว่ำใช้ศีลธรรมในกำรลบล้ำงควำมชอบธรรมของหลักกำรปกครอง 
ธรรมำธิปไตยเป็นเสียงของมโนธรรมส ำนึกท่ีจะคอยรับรองควำมชอบธรรมของรูปแบบกำรปกครองนั่นคือหลักของ
ประชำธิปไตย ซ่ึงท้ังสองอย่ำงจะเป็นไปอย่ำงควบคู่กัน จะขำดอย่ำงหนึ่งอย่ำงหนึ่งไม่ได้ นี่ต้องเข้ำใจให้ชัดเลย จะอ้ำง
ธรรมำธิปไตย แล้วไม่เอำประชำธิปไตย ก็ไม่ได้ จะอ้ำงแต่ประชำธิปไตย โดยท่ีไม่สนใจธรรมำธิปไตยเลยก็ไปไม่รอดอีก ใน
กำรปกครองนั้น ธรรมำธิปไตยมันจะช่วยให้ผู้ปกครองมองเห็นถึงควำมถูกต้องเป็นส ำคัญ มันจะสอนให้ผู้ปกครองรู้จักลด
ควำมเป็นอัตตำธิปไตยในตัวตนลง คือไม่เห็นว่ำ กูนี่สุดยอดแล้วในจักวำลนี้ อะไรที่กูคิดหรือท ำจะต้องถูกต้องไปหมด มัน
จะสอนให้ผู้ปกครองรู้จักฟังเสียงของคนอ่ืนบ้ำง แม้จะไม่ถูกใจแต่ถ้ำมันถูกต้อง ก็ต้องฟังเขำ มันจะช่วยลดควำมเป็น
โลกำธิปไตยจำกระบบของควำมคิด คือจะสอนให้ผู้ปกครองรู้จักมีจุดยืนเป็นของตัวเอง มีหลักกำร ไม่เออออห่อหกไปตำม
คนอ่ืนรู้จักแยกแยะเรื่องต่ำงๆ ไม่เหมำรวมว่ำดีหรือช่ัวไปท้ังหมด เรื่องไหนดีก็ต้องบอกว่ำดี แม้บำงเรื่องอำจจะมีไม่ดีปนอยู่
บ้ำง ก็ต้องกล้ำท่ีจะบอกว่ำมันไม่ดี นี่ส ำคัญคนส่วนใหญ่ไม่มองแบบนี้ ชอบเหมำรวมไปท้ังหมด ใช้ควำมอคติล ำเอียงตัดสิน
เรื่องท้ังหมด คือถ้ำกูชอบคือถูก ถ้ำกูเกลียดคือผิด แบบนี้เป็นต้น ธรรมำธิปไตยท่ีพูดในบริบทของกำรเมืองต้องสนับสนุน
เสียงส่วนใหญ่ควำมเห็นส่วนมำกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในหลักกำร ทุกคนต้องเคำรพหลักกำร นี่ส ำคัญมำก ถ้ำจะอยู่
ร่วมสังคมเดียวกัน ทุกคนต้องเคำรพหลักกำรและกติกำท่ีถูกต้อง ไม่ว่ำใครท้ังนั้น จะอ้ำงธรรมำธิปไตยเพื่อมำท ำลำย
หลักกำรหรือกติกำคือควำมเป็นประชำธิปไตยไม่ได้ เมื่อยึดหลักกำรแล้วก็ต้องรู้จักเคำรพเสียงหรือควำมเห็นของคนส่วน
น้อยด้วย แม้เขำจะเห็นต่ำงหรือเห็นแย้ง ก็ต้องเคำรพเขำ ต้องไม่มองข้ำมหัวเขำ ถ้ำมองข้ำมหัวเขำ นั่นก็ใช้ไม่ได้ ปัญหำก็
จะตำมมำอีก แบบท่ีเห็นเห็นกันอยู่ ธรรมำธิปไตยมันจะช่วยให้กำรปกครองมีเนื้อหำสำระท่ีแท้จริงไม่ใช่แค่เพียงรูปแบบ
เท่ำนั้น ในเรื่องระดับบุคคลไม่จ ำเป็นต้องพูดถึงมำก ใครจะยึดอะไรเป็นใหญ่ก็สุดแล้วแต่ เพรำะมันเห็นกันได้ง่ำย ผ่ำน
กิริยำท่ำทำงค ำพูดค ำจำ แต่ถ้ำจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงปกติสุข ก็ควรจะเอำควำมถูกต้องมำเป็นใหญ่ คือ ถือหลัก
ธรรมำธิปไตย แต่ต้องเป็นควำมถูกต้องท่ีอิงกับหลักกำรที่คนในสังคมส่วนใหญ่เขำยอมรับ 

 



 
 

ผลการศึกษาด้วยตนเองวิธี  E-Learning เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ       
พลเรือน ( ก.พ.)  หลักสูตรที่ 5  หลักสูตร “ คุณธรรมส าหรับข้าราชการ ” พอสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ 
คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร คือ กำรใช้หลักธรรมปฏิบัติในกำรบริหำรงำนทุกระดับ   ตั้งแต่ ระดับ

ปฏิบัติกำร  และผู้บริหำรระดับต้น  ระดับกลำง  หรือระดับสูง  ให้ได้ผลดี  มีประสิทธิภำพสูง  โดยกำรปกครองและ
บริหำรที่ดี (Good  Governance) 
 กำรปกครองและบริหำรที่ดี  ตำมหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผู้บริหำรงำนต้องมี “ประมุขศิลป”์ คือ คุณลักษณะควำม
เป็นผู้น ำท่ีดี (Good  Leadership)  อันเป็นคุณสมบัติท่ีดีท่ีส ำคัญ  ของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร  ลงมำถึงหัวหน้ำงำนทุกระดับ
ให้สำมำรถปกครอง  และบริหำรองค์กรที่ตนรับผิดชอบ  ให้ด ำเนินไปถึงควำม ส ำเร็จอย่ำงได้ผลดี  มีประสิทธิภำพสูง  
และให้ถึงควำมเจริญ รุ่งเรือง และสันติสุข  อย่ำงมั่นคง 
 คุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำท่ีดีนั้น  เป็นท้ังศำสตร์ (Science)  และศิลป์ (Arts)  กล่ำวคือ สำมำรถ ศึกษำ
วิเครำะห์วิจัยข้อมูลอย่ำงมีระบบ (Systematic Study)  จำกพฤติกรรมและวิธีกำรปกครองกำรบริหำร องค์กรให้ส ำเร็จ
ด้วยดี  มีประสิทธิภำพสูงมำแล้ว  ประมวลขึ้นเป็นหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory)  ตำมวิธีกำรทำง วิทยำศำสตร์ (Scientific 
Method)  ส ำหรับใช้เป็นแนวทำง กำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร  ให้เกิด ประโยชน์แก่กำรปกครองกำรบริหำรที่ดี  
(Good  Governance) กล่ำวคือ ให้บรรลุผลส ำเร็จด้วยดีมีประสิทธิ ภำพสูงได้  เพรำะเหตุนั้น  ประมุขศิลป์  คือ 
คุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำท่ีดี  จึ่งช่ือว่ำ เป็นศำสตร์ (Science) 
 นอกจำกนี้  คุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำท่ีดีนั้น  ยังเกิดจำกกำรที่บุคคลได้เคยศึกษำหำควำมรู้  ฝึกฝน อบรม บ่ม
นิสัย  และเคยปฏิบัติพัฒนำสภำวะควำมเป็นผู้น ำท่ีดี  มำแต่ปำงก่อน  คือ แต่อดีตกำล  จน หล่อหลอมบุคลิกภำพและ
สภำวะควำมเป็นผู้น ำท่ีดี ปลูกฝัง เพิ่มพูน อยู่ในจิตสันดำนยิ่งขึ้นต่อๆมำจนถึงปัจจุบัน  ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะของ
ควำมเป็นผู้น ำท่ีดีเช่นนี้ช่ือว่ำ เป็นศิลป์ (Arts)  ซ่ึงก็คือ “บุญบำรมี” นั้นเอง 
คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร นั้น  ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประกำร คือ 
 ๑. หลักกำรครองตน 
 ๒. หลักกำรครองงำน 
 ๓. หลักกำรครองคน 
 ๔. หลักธรรมำภิบำล 

หลักการครองตน 
 หลักกำรครองตน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี  คือ เป็นผู้มีสุขภำพกำย และ สุขภำพจิตท่ีดี 
 ๑.๑ มีสุขภำพกำยท่ีดี คือ เป็นผู้มีสุขภำพอนำมัยท่ีดี  มีท่วงท่ำกิริยำ รวมท้ังกำรแต่งกำย ท่ีสุภำพ 
เรียบร้อย ดีงำม สะอำด และดูสง่ำงำมสมฐำนะ 
 ๑.๒ มีสุขภำพจิตท่ีดี คือ เป็นผู้มีอัธยำศัยใจคอท่ีงำม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ ศรัทธำ ศีล สุตะ จำคะ 
วิริยะ สติ สมำธิ และปัญญำ 
  ผู้มีศรัทธำ หมำยถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธำบุคคล  และข้อปฏิบัติท่ีควรศรัทธำ  ไม่ลุ่มหลง  งมงำยในท่ีตั้ง
แห่งควำมลุ่มหลง 
  ผู้มีศีล คือ ผู้ท่ีรู้จักส ำรวมระวัง  ควำมประพฤติปฏิบัติ ทำงกำย และทำงวำจำ  ให้เรียบร้อย ดีงำม  
ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 



 
 

  ผู้มีสุตะ คือ ผู้ได้เรียนรู้ทำงวิชำกำร  และได้ศึกษำค้นคว้ำในวิชำชีพดี 
  ผู้มีจำคะ คือ เป็นผู้มีจิตใจกว้ำงขวำง  ไม่คับแคบ  รู้จักเสียสละ 
  ผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยันหมั่นเพียร  ในกำรประกอบกิจกำรงำนงำนอำชีพ  และ/หรือในหน้ำท่ี 
รับผิดชอบ 
  ผู้มีสติ คือ ผู้รู้จัก ยับย้ัง ช่ังใจ  รู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนคิด พูด ท ำ 
  ผู้มีสมำธิ คือ ผู้มีจิตใจตั้งมั่น  ข่มกิเลสนิวรณ์ 
  ผู้มีปัญญำคือผู้มีปัญญำอันเห็นชอบรอบรู้ทำงเจริญทำงเส่ือมแห่งชีวิตตำมท่ีเป็นจริง 
 ๒. ผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประกำร คือ 
 ๑) เป็นผู้น่ำรัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตำกรุณำพรหมวิหำร 
 ๒) เป็นผู้น่ำเคำรพบูชำ (ครุ) คือ เป็นผู้ท่ีสำมำรถเอำเป็นท่ีพึ่งอำศัย  เป็นท่ีพึ่งทำงใจ 
 ๓) เป็นผู้น่ำนับถือ  น่ำเจริญใจ (ภำวนีโย)  ด้วยว่ำ  เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมำดีแล้ว  ควร แก่กำร
ยอมรับและยกย่องนับถือ  เอำเป็นเย่ียงอย่ำงได้ 
 ๔) เป็นผู้รู้จักพูดจำโดยมีเหตุผลและหลักกำร (วัตตำ)  รู้จักช้ีแจง แนะน ำ ให้ผู้อ่ืน เข้ำใจดี แจ่มแจ้ง  
เป็นท่ีปรึกษำท่ีดี 
 ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค ำท่ีล่วงเกิน วิพำกษ์ วิจำรณ์ ซักถำม หรือขอปรึกษำหำรือ ขอ ให้ค ำแนะน ำ
ต่ำงๆ ได้ (วจนักขโม) 
 ๖) สำมำรถแถลงช้ีแจงเรื่องท่ีลึกซ้ึง  หรือเรื่องท่ียุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจอย่ำง ถูกต้อง  และ ตรงประเด็น
ได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตำ) 
 ๗) ไม่ชักน ำในอฐำนะ (โน จัฏฐำเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทำงเส่ือม (อบำยมุข)  หรือ ไปในทำงท่ี
เหลวไหลไร้สำระ หรือท่ีเป็นโทษ  เป็นควำมทุกข์  เดือดร้อน 

หลักการครองงาน 
 หลักกำรครองงำน  ประกอบด้วยหลักธรรม คือ อิทธิบำทธรรม ได้แก่ 
  1.๑ ฉันทะ  ควำมรักงำน คือ จะต้องเป็นผู้รักงำนท่ีตนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบอยู่  และท้ังจะต้อง เอำใจใส่
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้งำน  และเพิ่มพูนวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกำรงำน  และมุ่งมั่นท่ีจะท ำงำนในหน้ำท่ี
รับผิดชอบหรือกิจกำรงำนอำชีพของตนให้ส ำเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ 
  1.๒ วิริยะ  ควำมเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร  ประกอบด้วยควำมอดทน  ไม่ย่อท้อต่อ
ควำมยำกล ำบำกในกำรประกอบกิจกำรงำนในหน้ำท่ีหรือในอำชีพของตนจึงจะถึงควำมส ำเร็จ และควำมเจริญก้ำวหน้ำได้ 
  1.๓ จิตตะ  ควำมเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับกำรงำน  ผู้ท่ีจะท ำงำนได้ส ำเร็จด้วยดี  มีประสิทธิภำพนั้น  
จะต้องเป็นผู้เอำใจใส่ต่อกิจกำรงำนท่ีท ำ  และมุ่งกระท ำงำนอย่ำง ต่อเนื่องจนกว่ำจะส ำเร็จ  ไม่ทอดท้ิงหรือวำงธุระเสีย
กลำงคัน  ไม่เป็นคนจับจด  หรือท ำงำนแบบท ำๆ หยุดๆ 
  หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้บริหำรจะต้องคอยดูแลเอำใจใส่  “ติดตำมผลงำน และ/หรือ ตรวจงำน” 
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กำรของตน  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย ตัดสินใจ และส่ังกำร  ให้กิจกำรงำน ทุกหน่วย
ด ำเนินตำมนโยบำยและแผนงำน  ให้ถึงควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
  1.๔ วิมังสำ  ควำมเป็นผู้รู้จักพิจำรณำเหตุสังเกตผลในกำรปฏิบัติงำนของตนเอง   และของผู้น้อยหรือ
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  ว่ำ ด ำเนินไปตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีวำงไว้หรือไม่  ได้ผลส ำเร็จ หรือมีควำมคืบหน้ำไปตำม
วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้หรือไม่เพียงไร  มีอุปสรรคหรือปัญหำท่ีควรได้รับกำร ปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรท ำงำน  หรือวิธีกำร



 
 

บริหำรกิจกำรงำนนั้นให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงไร  ขั้นตอนนี้ เป็นกำรน ำข้อมูลจำกจำกท่ีได้ติดตำมประเมินผล
งำนหรือตรวจงำนนั้นแหละมำวิเครำะห์ วิจัย  ให้ทรำบเหตุผล ของปัญหำหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในกำรท ำงำน   
แล้วพิจำรณำแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น  และปรับปรุงพัฒนำวิธี กำรท ำงำนให้ด ำเนินไปสู่ควำมส ำเร็จ   ให้ถึงควำม
เจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไปได้ 

หลักการครองคน 
 หลักกำรครองคน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  ตำมหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้ำ ช่ือ “เหฏฐิมทิศ”  มีเนื้อควำมว่ำ 
  “เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบ้ืองต่ ำ  เจ้ำนำย หรือผู้บังคับบัญชำ  พึงบ ำรุงบ่ำว  คือผู้ใต้บังคับบัญชำ  ด้วย
สถำน ๕ คือ 
  ๑.๑ ด้วยกำรจัดงำนให้ตำมก ำลัง  กล่ำวคือ มอบหมำยหน้ำท่ีกำรงำนให้ตำมก ำลังควำมรู้  สติปัญญำ 
ควำมสำมำรถ (Put the right man on the right job - รู้จักใช้คนให้ถูกกับงำน) 
  ๑.๒ ด้วยกำรให้อำหำรและบ ำเหน็จรำงวัล  กล่ำวคือ เมื่อท ำดี  ก็รู้จักยกย่องชมเชย  และ/หรือ 
สนับสนุน อุดหนุน ให้ได้รับบ ำเหน็จรำงวัล เล่ือนยศ เล่ือนต ำแหน่งตำมสมควรแก่ฐำนะ  เมื่อท ำไม่ดี  ก็ให้ค ำตักเตือน 
แนะน ำ ส่ังสอน ให้พัฒนำสมรรถภำพให้ดีขึ้น  ถ้ำไม่ยอมแก้ไขพัฒนำตนให้ดีขึ้น  ก็ต้องต ำหนิ  และมีโทษตำมกฎเกณฑ์  
โดยชอบธรรม   

๑.๓ ด้วยกำรรักษำพยำบำลในยำมเจ็บไข้  กล่ำวคือ ต้องรู้จักดูแลสำรทุกข์ สุกดิบของ ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำ  ไม่เป็นผู้แล้งน้ ำใจ คือไม่ปฏิบัติกับลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ 
  ๑.๔ ด้วยแจกของมีรสดีแปลกๆ ให้กิน  หมำยควำมว่ำ ให้รู้จักมีน้ ำใจแบ่งปันของกิน ของใช้ดีๆ ให้
ลูกน้อง 
  ๑.๕ ด้วยปล่อยในสมัย  คือ รู้จักให้ลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำได้ลำพักผ่อนบ้ำง 

  ส่วนบ่ำว หรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  เมื่อเจ้ำนำย หรือผู้บังคับบัญชำ  ท ำนุบ ำรุงอย่ำงนี้แล้ว  ก็พึง
ปฏิบัติอนุเครำะห์เจ้ำนำย  ผู้บังคับบัญชำด้วยสถำน ๕  ตอบแทนด้วยเช่นกัน คือ 
  (๑) ลุกขึ้นท ำงำนก่อนนำย คือ ให้รับสนองงำนผู้บังคับบัญชำด้วยควำมขยันขันแข็ง  ควรมำท ำงำนก่อน
นำย  หรือผู้บังคับบัญชำ  อย่ำงน้อย  ก็มำให้ทันเวลำท ำงำน  ไม่มำสำยกว่ำนำย  หรือ สำยกว่ำเวลำท ำงำนตำมปกติ 
  (๒) เลิกกำรท ำงำนทีหลังนำย คือ ท ำงำนด้วยควำมขยันขันแข็ง  แม้เลิก  ก็ควรเลิก  ทีหลังนำย  หรือ
ผู้บังคับบัญชำ  อย่ำงน้อยก็อยู่ท ำงำนให้เต็มเวลำ  ไม่หนีกลับก่อนเวลำเลิกงำน 
  (๓) ถือเอำแต่ของท่ีนำยให้ คือ มีควำมซ่ือสัตย์  จงรักภักดี  ไม่คดโกงนำย หรือผู้บังคับ บัญชำ  ไม่
คอร์รัปช่ัน ไม่เรียกร้องต้องกำรโดยไม่เป็นธรรม หรือเกินเหตุ 
  (๔) ท ำงำนให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนำคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และวิสัยทัศน์ในกำร ท ำงำน ให้
ได้ผลดี มีประสิทธิภำพสูง 
  (๕) น ำคุณของนำยไปสรรเสริญ คือ รู้จักน ำคุณควำมดีของเจ้ำนำย ผู้บังคับบัญชำ     ไปยกย่อง 
สรรรเสริญ ตำมควำมเป็นจริง  ในท่ีและโอกำสอันสมควร 
  กล่ำวโดยย่อ  ผู้บังคับบัญชำ กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  พึงปฏิบัติต่อกัน  ดังค ำนักปกครอง นักบริหำรแต่
โบรำณกล่ำวว่ำ “อยู่สูงให้นอนคว ่ำ  อยู่ต ่ำให้นอนหงำย” 



 
 

  “อยู่สูงให้นอนคว่ ำ”  หมำยควำมว่ำ เป็นผู้ปกครอง  ผู้บังคับบัญชำ  หรือเป็นผู้น ำคน  พึง ดูแลเอำใจใส่ 
ท ำนุบ ำรุง ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือลูกน้องด้วยดี  คือด้วยควำมเป็นธรรม  ตำมหลักธรรมของ พระพุทธเจ้ำ  ตำมท่ีกล่ำว
ข้ำงต้นนี้  เพื่อให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ มีขวัญก ำลังใจในกำรสนองงำน ได้เต็มท่ี  อย่ำให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำ  เกิดควำมรู้สึกท้อถอย ว่ำท ำดีสักเท่ำใด  ผู้ใหญ่ ก็ไม่เหลียวแล  ดังค ำโบรำณท่ำนว่ำ 
   มีปำก  ก็มีเปล่ำ  เหมือนเต่ำหอย 
   เป็นผู้น้อย  แม้ท่ำดี  ไม่มีขลัง 

หรืออย่ำให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ  เกิดควำมรู้สึกน้อยเนื้อต่ ำใจว่ำ  ผู้ใหญ่ไม่ ยุติธรรม  มักเลือก
ปฏิบัติไม่เสมอกัน  ดังค ำท่ีว่ำ 
   (เรำ) ท่ำงำนท้ังวัน  ได้พันห้ำ 
   (ส่วนคนอื น) เดินไปเดินมำ  ได้ห้ำพัน 
  “อยู่ต่ ำให้นอนหงำย”  หมำยควำมว่ำ ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ  ก็พึงปฏิบัติตน  ต่อเจ้ำนำย 
หรือผู้บังคับบัญชำด้วยดี  รับสนองงำนท่ำนด้วยควำมยินดี ด้วยใจจริง  และท ำงำนด้วย ควำมเข้มแข็ง  ตำมหลักธรรม คือ 
“เหฏฐิมทิศ” ดังท่ีกล่ำวมำแล้ว 

 ๒. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ท่ีดี  ด้วยคุณธรรม  คือ พรหมวิหำรธรรม  และสังคหวัตถุ 
  พรหมวิหำรธรรม  คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ๔ ประกำร 
  (๑) เมตตำ  คือ ควำมรัก ปรำรถนำท่ีจะให้ผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข 
  (๒) กรุณำ  คือ ควำมสงสำร ปรำรถนำให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 
  (๓) มุทิตำ  คือ ควำมพลอยยินดี ท่ีผู้อ่ืนได้ดี  ไม่คิดอิจฉำริษยำกัน 
  (๔) อุเบกขำ คือ ควำมวำงเฉย  ไม่ยินดียินร้ำยเมื่อผู้อ่ืนถึงซ่ึงควำมวิบัติ  โดยท่ีเรำก็ช่วย อะไรไม่ได้  ก็
ต้องปล่อยวำงใจของเรำเองด้วยปัญญำ  ตำมพระพุทธพจน์ว่ำ “สัตว์โลกเป็นไปตำมกรรม” 

  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประกำร  คือ 
  (๑) ทำน  รู้จักให้ปัน ส่ิงของ ของตน  แก่ผู้อ่ืนท่ีควรให้ปัน 
  (๒) ปิยวำจำ  รู้จักเจรจำอ่อนหวำน  คือ กล่ำวแต่วำจำท่ีสุภำพอ่อนโยน 
  (๓) อัตถจริยำ  รู้จักประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
  (๔) สมำนัตตตำ  เป็นผู้มีตนเสมอ  คือ ไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี 
  คุณธรรม ๔ ประกำรนี้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืนไว้ได้  และยังควำมสมัคร สมำนสำมัคคี  ให้
เกิดขึ้นระหว่ำงกันและกันด้วย  หรือจะเรียกว่ำ  เป็น “หลักธรรมมหำเสน่ห์” ก็ได้ 

หลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมำภิบำล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหำรที่ดี (Good Governance) คือ 
 1.๑ หลักควำมถูกต้อง คือ มีกำรพิจำรณำวินิจฉัยปัญหำ  กำรท ำกำรตัดสินใจ (Decision Making)  
และส่ังกำร (Command) ด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง   และกฎระเบียบข้อบังคับ ขององค์กรท่ีออกตำม
กฎหมำย  ถูกต้องตำมหลักศีลธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสังคม  ถูกต้อง ตำมนโยบำยของผู้บังคับบัญชำ
หน่วยเหนือ  และถูกต้องตรงประเด็นตำมหลักวิชำ  และได้รับควำมพึงพอใจ  จำกชนท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย 
 1.๒ หลักควำมเหมำะสม คือ รู้จักคิด พูด ท ำ กิจกำรงำน  และปฏิบัติงำนได้เหมำะสม ถูกกำละ เทศะ 
บุคคล สังคม และสถำนกำรณ์ (มีสัปปุริสธรรม) 



 
 

  สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ  คือคนดีมีศีลธรรม  มี ๗ ประกำร คือ 
  ๑ ธัมมัญญุตำ  รู้จักเหตุ  ได้แก่ ปัญญำรู้เหตุแห่งทำงเจริญ  และทำงเส่ือม เป็นต้น 
  ๒ อัตถัญญุตำ  รู้จักผล  ได้แก่ ปัญญำรู้ผล  ท่ีเป็นมำแต่เหตุ  หรือปัจจัยให้เกิดผลต่ำงๆ ตำมท่ีเป็นจริง 
  ๓ อัตตัญญุตำ  รู้จักตน  คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และฐำนะของตน ตำมท่ีเป็นจริง  แล้ววำงตนให้
เหมำะสมแก่ฐำนะ 
  ๔ มัตตัญญุตำ  รู้จักประมำณตน  ปฏิบัติตน วำงตน ให้เหมำะสมแก่ฐำนะ  และรู้จัก ประมำณในกำร
บริโภคใช้สอยทรัพย์ท่ีมีอยู่  และตำมมีตำมได้ 
  ๕ กำลัญญุตำ  รู้จักกำล คือ รู้จักเวลำ หรือโอกำสท่ีควร และไม่ควรพูด หรือกระท ำ กำรต่ำงๆ 
  ๖ ปริสัญญุตำ  รู้จักชุมชน ว่ำมีอัธยำศัยใจคอ ฐำนะควำมเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่
ชนต่ำงๆ  เพื่อให้รู้จักวำงตัวให้เหมำะสม 
  ๗ ปุคลัญญุตำ  รู้จักบุคคล  ว่ำมีอัธยำศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และมีฐำนะอย่ำงไร  เพื่อปฏิบัติตน 
หรือวำงตน ให้เหมำะสมตำมฐำนะของเรำและของเขำ 

  1.๓ หลักควำมบริสุทธ์ิ คือ มีกำรวินิจฉัย ส่ังกำร กระท ำกิจกำรงำน ด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ  คือ ด้วย
เจตนำ ควำมคิดอ่ำน ท่ีบริสุทธ์ิ 
  1.๔ หลักควำมยุติธรรม คือ มีกำรวินิจฉัย ส่ังกำร และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง  และบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง  ด้วยควำมชอบธรรม  บนพื้นฐำนแห่งหลักธรรม หลักกำร เหตุผล และข้อมูลท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ และตรง
ประเด็น  และด้วยควำมเท่ียงธรรม คือ ไม่อคติ  หรือล ำเอียงด้วยควำมหลงรัก หลงชัง ด้วยควำมกลังเกรง  และด้วยควำม
หลง ไม่รู้จริง  คือขำดข้อมูลท่ีถูกต้องเช่ือถือได้  และสมบูรณ์  เป็นเครื่อง ประกอบกำรวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ควำมเท่ียง
ธรรม 
 หลัก “ธรรมำภิบำล” นี้  เมื่อกระจำยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ส ำหรับพระรำชำ มหำกษัตริย์ ท่ีทรง
ใช้ปกครองพระรำชอำณำจักร  ให้อำณำประชำรำษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ช่ือว่ำ “ทศพิธรำชธรรม”  อันผู้ปกครอง/ผู้บริหำร
ประเทศชำติทุกระดับ  และแม้ผู้บริหำรองค์กรอ่ืนๆ  พึงใช้ประกอบ กำรปฏิบัติงำนของตน  ให้บรรลุควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย  เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชนโดยส่วนรวม  ได้เป็นอย่ำงดี 
 “ทศพิธรำชธรรม” พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรำ  ได้ทรงถือ เป็นหลัก
ปฏิบัติ  ในกำรครองพระรำชอำณำจักร  ให้พสนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นท่ีประจักษ์ตำ  ประจักษ์ใจแก่ชน
ชำวโลกเสมอมำนั้น  มี ๑๐ ประกำร  ตำมพระพุทธภำษิตดังต่อไปนี้  คือ 
 ๑) ทำน  กำรให้ 
 ๒) ศีล  กำรสังวรระวังกำยและวำจำ  ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ 
 ๓) ปริจจำคะ กำรเสียสละ 
 ๔) อำชชวะ ควำมซ่ือตรง 
 ๕) มัททวะ ควำมสุภำพอ่อนโยน 
 ๖) ตปะ  ควำมเพียรเพ่งเผำกิเลส 
 ๗) อักโกธะ ควำมไม่โกรธ 
 ๘) อวิหิงสำ กำรไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ตลอดท้ังสัตว์ให้ได้ทุกข์ยำก 
 ๙) ขันติ  ควำมอดทน  
 ๑๐) อวิโรธนะ ควำมประพฤติปฏิบัติท่ีไม่ผิดท ำนองคลองธรรม  และด ำรงอำกำรคงท่ี ไม่หว่ันไหว  
ด้วยอ ำนำจยินดียินร้ำย 
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