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เอกสารท่ีท่านกาํลงัอ่านอยูน้ี่เป็นเล่มท่ี 1 ข้ึนช่ือเรียงดว้ยตวัเลขตั้งแต่ 0 - 6 
 แมว้า่เจตนาของผูเ้ขียน จะเนน้ท่ีการบริหารและการจดัการ แต่เน่ืองจาก
ระยะเวลากาํเนิดของทฤษฎีและแนวคิดท่ีนาํมารวบรวมน้ี อยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัการ
กาํเนิดวิชาสงัคมวิทยาซ่ึงเป็นวิชาท่ีช่วยเสริมความเขา้ใจถึงสาเหตุและท่ีมาของแนวคิด
ดา้นการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้ขียนจึงไดน้าํทฤษฎีและแนวคิดทางสงัคมวิทยา
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคก์ร ความขดัแยง้ วฒันธรรม อุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม เขา้มารวมไวใ้นสารานุกรมน้ีดว้ย  
 ขอ้มูลทั้งหลายท่ีอยูใ่นสารานุกรมน้ี ส่วนใหญ่มาจากแหล่งขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นการเขียนท่ียดึถือขอ้เทจ็จริงตามทฤษฎีและแนวคิดหลกั ไม่รวมความ
คิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน ทยอยนาํข้ึนเวบ็ทีละเร่ืองและรวบรวมเขา้เป็นเล่มตามลาํดบั
ตวัเลขและตวัอกัษรของช่ือเร่ือง  

หวงัวา่สารานุกรมน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษาไดบ้า้งตามสมควร 
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0 Defects [Philip B. Crosby] 
ส่ิงบกพร่องเป็นศูนย์ (Zero Defects) 

 

ความบกพร่องในเร่ืองคุณภาพ จะมีค่าใชจ่้ายฝังรวมอยูใ่นลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงเสมอ  ท่ีเห็นไดช้ดัคือ เวลาและทรัพยากรท่ีมีคุณค่าซ่ึงตอ้งเสียไปกบัผลผลิตท่ีมี
ขอ้บกพร่อง และช่ือเสียงขององคก์รท่ีตอ้งเสียไปกบัสินคา้ท่ีมีขอ้บกพร่องนั้น การ
กาํจดัขอ้บกพร่องดงักล่าวตอ้งใชท้ั้งเวลาและค่าใชจ่้าย ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจ 
จึงอยูท่ี่วา่ จะกาํจดัส่ิงบกพร่องทั้งหลายใหห้มดไปไม่วา่จะตอ้งใชเ้วลาและค่าใชจ่้าย
เท่าไร หรือจะยอมรับส่ิงบกพร่องนั้นและอยูก่บัมนัไปหากมีปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์
ความบกพร่องรวมอยูไ่ม่มากนกั Philip B. Crosby ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพในโครงการ 
Pershing rocket ของบริษทั Martin เป็นผูเ้สนอทางออกในการตดัสินใจดงักล่าวดว้ย
ปรัชญาท่ีเรียกวา่ ส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์(Zero Defects) ในหนงัสือช่ือ Quality is Free 
(1979) ปรัชญาดงักล่าวมีหลกัคิดท่ีวา่ เม่ือส่ิงบกพร่องเป็นแหล่งกาํเนิดของค่าใชจ่้าย 
หากสามารถทาํส่ิงบกพร่องใหเ้ป็นศูนย ์หรือสร้างเหตุป้องกนัไม่ใหส่ิ้งบกพร่องเกิดข้ึน 
กจ็ะไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเป็นผลพวงจากความบกพร่อง คุณภาพของสินคา้ท่ีไม่มีส่ิง
บกพร่อง จึงเป็นคุณภาพท่ีไดม้าโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
 

คุณลักษณะของ Zero Defects  
1. เป็นวิธีคิดท่ีตอกย ํ้าวา่ ส่ิงบกพร่องเป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ได ้ทุกคนควรทาํส่ิง

ทั้งหลายใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรก คาํวา่ส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์ไม่ไดห้มายความวา่ไม่เคยมีส่ิง
บกพร่องเกิดข้ึน แต่หมายความวา่จะไม่ยอมใหเ้กิดความผดิพลาดใดๆ เกิดข้ึนกบัสินคา้
หรือกระบวนการผลิตดว้ยการทาํใหถู้กเสียตั้งแต่แรก  

 

2. เป็นเร่ืองของการเปล่ียนมุมมองใหคิ้ดไวเ้สมอวา่  
o ปัญหาคุณภาพก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมหาศาล 
o อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีบกพร่องไปปรากฏอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ 
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o ตอ้งทาํงานเชิงรุกเพื่อคน้หาวา่ระบบและกระบวนการใดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิง
บกพร่องข้ึนมา 

 

3. ผูบ้ริหารงานคุณภาพจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนวา่ Zero Defects ไม่ใช่
โครงการสร้างแรงจูงใจ จะตอ้งส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงของ Zero Defects และ
แนวความคิดท่ีวา่ ทุกคนควรทาํส่ิงต่างๆ ใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรกใหพ้นกังานทุกคนทราบ 

 

4. เป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีมุ่งเนน้ไม่ใหเ้กิดส่ิงบกพร่อง (defect) ใน
กระบวนการผลิตโดยใชม้าตรการป้องกนัและใหผู้ป้ฏิบติังานระบุความผดิพลาด 
(mistake) ท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อจะไดป้้องกนัก่อนท่ีจะกลายเป็นความเสียหาย 
 

5. เป็นหลกัการพิจารณาวา่ ควรจะตอ้งนาํระบบ กระบวนการ การดาํเนินการ หรือ
ผลผลิตใดมาศึกษาวิเคราะห์ เม่ือใดท่ีกาํหนดให ้Zero Defects เป็นเป้าหมาย เม่ือนั้น
จะตอ้งพิจารณาวา่ ระบบ กระบวนการ การดาํเนินการ หรือผลผลิตนั้น มีมาตรฐานท่ีดี
เพียงพอหรือยงั 
 

6. เป็นปรัชญา เป็นความยดึมัน่ ไม่ใช่โครงการ และไม่มีขั้นตอนหรือกฎใดๆ ให้
ตอ้งปฏิบติัตาม จึงสามารถนาํไปปรับใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์ ธุรกิจ วิชาชีพ และ
อุตสาหกรรม 

 

แนวคิดน้ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะในช่วงสงครามเยน็ องคก์าร
นาซ่าแสดงแนวคิดน้ีไวใ้นรายงานความลม้เหลวของการส่งจรวด เป็นแรงกดดนัให้
องคก์ารฯ ตอ้งกาํจดัส่ิงบกพร่องทั้งหลายใหห้มดไปจากโครงการ ต่อมาไดมี้ผูน้าํ
แนวคิดน้ีไปใชก้บัอุตสาหกรรมรถยนต ์ส่งผลใหไ้ม่เพยีงลดค่าใชจ่้ายลงไปไดจ้าํนวน
มากเท่านั้น ยงัทาํใหร้ถท่ีผลิตไดมี้คุณภาพท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความ
ปลอดภยั การกาํหนดมาตรฐานส่ิงบกพร่องเป็นศูนยไ์ดรั้บการนาํไปใชป้ฏิบติัใน
องคก์รหลายแห่งทัว่โลก 
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ส่ิงบกพร่องต่อล้านส่วน (Defects Per  Million Oppor tunities: DPMO)  
Zero Defects เป็นเทคนิคการบริหารงานคุณภาพท่ีถูกวิพากษว์ิจารณ์

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ การผลิตโดยไม่มีส่ิงบกพร่องเลย เป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปไม่ได ้บางคนถึงขนาดกล่าววา่ ความครบถว้นสมบูรณ์ไม่เคยมีอยูใ่นการ
บริหารงานคุณภาพ เป็นเพียงสภาวะท่ีองคก์รพยายามกาํจดัส่วนสูญเสียและลดส่ิง
บกพร่องลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดเ้ท่านั้น Zero Defects จึงเป็นเพียงการ
ประกนัหรือรับรองวา่เป็นมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นการผลิตและการดาํเนิน
โครงการต่างๆ เท่านั้น 

 

ท่ีจริงกต็อ้งยอมรับเช่นกนัวา่ คาํวิจารณ์ท่ีวา่การผลิตและการบริหารโครงการท่ี
ไม่มีส่ิงบกพร่องเลยเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดน้ั้น เป็นคาํวิจารณ์ท่ีถูกตอ้ง Six Sigma ซ่ึง
เป็นเทคนิคการบริหารคุณภาพท่ีไดรั้บความนิยมมากอีกอนัหน่ึงก็ไดก้ล่าวถึง Zero 
Defects ไวเ้ช่นกนั ดว้ยการนิยามคาํวา่ Zero Defects วา่ หมายถึงมีส่ิงบกพร่องอยูไ่ม่
เกิน 3.4 ส่วนต่อ 1 ลา้นส่วน ในความหมายน้ี Zero Defects จึงเป็นความพยายามใหเ้กิด
ความสมบูรณ์ครบถว้นท่ีสุดโดยคน้หาโอกาสท่ีจะเกิดส่ิงบกพร่องดว้ยมาตรฐานท่ี
เขม้งวด และทาํการปรับปรุงแกไ้ขเสียตั้งแต่แรก 

 

การบริหารงานคุณภาพ  
Zero Defects ไดรั้บการบรรจุลงในหลกัสูตรฝึกอบรมพนกังานและในระเบียบ

วิธีปฏิบติัเร่ืองคุณภาพขององคก์รต่างๆ มีบทความ ภาพยนตร์ และการบรรยายเก่ียวกบั 
Zero Defects เกิดข้ึนมากมาย ความนิยมในแนวคิดน้ีเคยข้ึนถึงระดบัท่ีเคยมีการกาํหนด
วนัรําลึกเพื่อเนน้ความสาํคญัของแนวคิด เรียกวา่ Zero Defects Day 
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การบริหารงานคุณภาพตามหลกัส่ิงบกพร่องเป็นศูนยข์อง Philip Crosby 
ประกอบดว้ยแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 

1) คุณภาพ คือการสนองความต้องการ  
Crosby กล่าววา่ ลูกคา้มีความตอ้งการหรือความคาดหวงัในระดบัหน่ึงซ่ึงผูผ้ลิต

จะตอ้งตอบสนอง เช่น คาดหวงัใหโ้ทรทศัน์มีอายใุชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี, ไม่ตอ้งการ
ใหห้ลงัคาท่ีมุงใหม่มีนํ้าร่ัวภายใน 3 สปัดาห์ และอ่ืนๆ จึงเป็นความรับผดิชอบของ
องคก์รท่ีจะตอ้งสนองความคาดหวงัเหล่าน้ีของลูกคา้ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือ
คุณสมบติัท่ีวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้เช่น สินคา้น้ีมีอายกุารใชง้านไดน้านเท่าไรโดยไม่
มีปัญหา นอกจากนั้น จะตอ้งทาํใหก้ารบรรลุความคาดหวงัเร่ืองคุณภาพของสินคา้เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิต เม่ือใดท่ีองคก์รสามารถสนองความคาดหวงัเหล่านั้น
ได ้เม่ือนั้นสินคา้กไ็ดช่ื้อวา่มีคุณภาพ ความหมายของ Zero Defects จึงครอบคลุมไปถึง
การท่ีสินคา้นั้นๆ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ไดอ้ยา่งแน่นอนดว้ย 
แนวคิดสาํคญัของ Zero Defects ในท่ีน้ี คือ DIRFT (Do It Right The First Time) หรือ
ทาํใหถู้กตั้งแต่แรก ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยเง่ือนไขและความตอ้งการของลูกคา้ให้
พนกังานไดท้ราบ และใหพ้นกังานมีหนา้ท่ีช่วยสอดส่องหรือแจง้ส่ิงท่ีอาจทาํใหสิ้นคา้
ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ไดท้นัที ไม่ใช่มีหนา้ท่ีแต่เพียงรับคาํสัง่ 

 

2) การป้องกันเป็นเคร่ืองยืนยนัคุณภาพ  
หากปัญหาไปรู้เอาเม่ือตอนสินคา้ไปถึงมือลูกคา้ กจ็ะสายเกินไป เพราะนัน่

หมายความวา่ส่ิงบกพร่องไดเ้กิดข้ึนมาแลว้ การป้องกนัจึงเป็นการวิเคราะห์และกาํจดั
สาเหตุของปัญหาซ่ึงหลายๆ บริษทัใชใ้นการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ สินคา้ท่ีมี
ขอ้บกพร่องจะไม่ไปถึงมือลูกคา้ การตรวจสอบเป็นกระบวนการท่ีใชท้ั้งเวลาและมี
ค่าใชจ่้ายสูง จึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัไม่ใหมี้ส่ิงบกพร่องเกิดข้ึนได้
ตั้งแต่แรก 
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3) ต้องใช้ Zero Defects เป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏบัิติงาน  
ตามทฤษฎีการใหมี้ส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์ควรใช ้Zero Defects เป็นมาตรฐาน

ของทุกอุตสาหกรรม มิเช่นนั้นกเ็ท่ากบัไปยอมรับการผลิตสินคา้วา่ อาจไม่ได้
มาตรฐาน ในทางปฏิบติั เม่ือใดท่ีผูผ้ลิตไม่พยายามทาํใหส่ิ้งบกพร่องเป็นศูนย ์เม่ือนั้นก็
จะเกิดส่ิงบกพร่องเพิ่มมากข้ึน ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พนกังานไม่มี
ทศันคติท่ีดีในเร่ืองมาตรฐานสินคา้ คุณภาพสินคา้จึงลดตํ่าลง และเป็นเหตุให ้Crosby 
พยายามท่ีจะยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของสินคา้ใหสู้งข้ึน 

 

4) คุณภาพต้องวดัในรูปการเงนิ  
ตอ้งประเมินคุณภาพ ส่ิงสูญเสีย สินคา้ และทรัพยากร ในรูปตวัเงิน จาํเป็นตอ้ง

วดัคุณภาพดว้ยหลกัท่ีวา่ ส่วนท่ีเสียไป (price) เท่ากบั คา่ใชจ่้ายท่ีไม่สามารถสนองตอบ
ความตอ้งการของลูกคา้ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี กคื็อความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีบริษทั
ไดรั้บจากสินคา้ท่ีมีคุณภาพตํ่าหรือมีส่ิงบกพร่องนัน่เอง 

 

Philip Crosby ยงัเนน้วา่ การท่ีจะทาํใหโ้ครงการคุณภาพประสบความสาํเร็จ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมากในการควบคุมคุณภาพ เป็น
ความรับผดิชอบของ CEO ท่ีตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมคุณภาพ ใหก้ารปรับปรุง
คุณภาพมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูงสุดตลอดเวลา การจะทาํเช่นนั้นได ้ผูบ้ริหารตอ้ง
สนบัสนุนทุกส่ิงท่ีองคก์รและสมาชิกตอ้งการเพื่อการประกนัคุณภาพ ผลลพัธ์ท่ียิง่ใหญ่
ท่ีสุดของโครงการคุณภาพ เห็นไดจ้ากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมหรือใช้
คืนสินคา้ (warranty cost) และความพึงพอใจท่ีเพิ่มมากข้ึนของลูกคา้ 

 

การนํา Zero Defects ไปใช้ 
ไม่มีขั้นตอนหรือวิธีการทาํใหเ้กิด Zero Defects ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร

ตอ้งเอาจริงเอาจงักบัเร่ืองน้ีเพราะ Zero Defects เป็นวิธีการจากบนลงล่าง แมแ้ต่
พนกังานท่ีมีความตั้งใจอยา่งมากท่ีสุดท่ีจะใหเ้กิด Zero Defects กไ็ม่สามารถทาํให้
สาํเร็จไดห้ากไม่มีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมใชใ้นการทาํงาน 
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แนวทางหรือเทคนิคท่ีสามารถนาํมาปรับใช ้ไดแ้ก่ 
o ใหร้ะลึกไวเ้สมอวา่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในวิธีการทาํงาน ในขั้น

เร่ิมดาํเนินงาน แนะนาํใหท้าํตามหลกั การบริหารการเปล่ียนแปลง 
o ตอ้งเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณภาพ ออกแบบระบบท่ี

ส่งเสริม Zero Defects ตามท่ีจาํเป็น อยา่ทาํเกินขอบเขตท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ 
o Zero Defects เป็นวิธีการเชิงรุก ถา้รอใหเ้กิดความเสียหายแลว้ค่อยหาทางแกไ้ข 

จะสายเกินไป 
o แต่งตั้งทีมงานปรับปรุงคุณภาพ บูรณาการปรัชญา Zero Defects เขา้กบั

วฒันธรรมองคก์รโดยใหเ้ป็นแกนกลางของการดาํเนินงานต่างๆ 
o เรียนรู้แนวคิด poka-yoke ซ่ึงพฒันาโดยชาวญ่ีปุ่นช่ือ Shigeo Shingo ใน

ทศวรรษท่ี 1960 มุ่งป้องกนัความผดิพลาดซ่ึงเกิดข้ึนจากความเลินเล่อ เนน้การ
ออกแบบระบบท่ีทาํใหส่ิ้งบกพร่องทั้งหลายเป็นเร่ืองท่ีเกือบเป็นไปไม่ได ้หรือหาก
หลีกเล่ียงไม่ได ้กจ็ะตอ้งสามารถตรวจสอบและพบความผดิพลาดหรือส่ิงบกพร่องได้
โดยง่าย การนาํปรัชญา Zero Defects ไปปฏิบติั จาํเป็นตอ้งมีระบบงานท่ีแขง็แรงมัน่คง
มาประกอบเป็นสภาพแวดลอ้มดว้ย 

o ตรวจติดตามความกา้วหนา้ สร้างกลไกในระบบและวิธีการปฏิบติังานท่ีให้
ขอ้มูลป้อนกลบัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการใดๆ ไดท้นัทีเม่ือมีความ
ผดิพลาดเกิดข้ึน 

o วดัผลการดาํเนินงานในเร่ืองคุณภาพ รายงานความกา้วหนา้โดยสรุปรวม มีฐาน 
(baseline) ท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการมีส่ิงบกพร่องในองคก์รวา่เพิ่มข้ึน
หรือลดลงจาก baseline เท่าไรและประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงไดรั้บจากการกาํจดัมนั
ออกไปในแต่ละช่วงเวลา  

o ใหคุ้ณภาพเป็นเร่ืองของผลการปฏิบติังาน สนบัสนุนพนกังานใหคิ้ดวา่จะ
สามารถบรรลุ Zero Defects ไดอ้ยา่งไร และมอบรางวลัแก่เขาเม่ือทาํไดจ้ริง 
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o ระลึกไวเ้สมอวา่ แมว้า่ Zero Defects จะเป็นจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการไปให้
ถึง แต่สถานการณ์กเ็ปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงจาํเป็นจะตอ้งตรวจติดตาม ประเมิน 
และปรับ เป็นวฏัจกัรอยา่งต่อเน่ือง 
 

อยา่งไรกต็าม ตอ้งใหค้วามสาํคญักบักาลเทศะวา่ควรนาํ Zero Defects ไปใช้
เม่ือไร หากเป็นภารกิจท่ีมีความสาํคญัมากๆ หรือมีเป้าหมายท่ีมีความซบัซอ้น กค็วรนาํ
ปรัชญาน้ีไปใช ้แต่ถา้นาํไปใชก้บัเร่ืองสพัเพเหระ กจ็ะส้ินเปลืองเวลาไปเปล่าๆ และ
การนาํ Zero Defects ไปใชก้บัเร่ืองท่ีไม่ควรใชน่ี้เองท่ีเป็นสาเหตุใหมี้ผูว้ิจารณ์ปรัชญา
น้ีวา่ เป็นความสมบูรณ์แบบ ท่ีผลาญเวลา (time-destroying perfectionism) 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5S System 
 6 Sigma Principles 
 14 Steps for Quality Improvement [Crosby] 
 Kano Model 
 Operant Conditioning [B.F. Skinner] 
 Organizational Culture Model [Edgar Schein] 
 Poka Yoke 

--------------------------------- 
0-Based Budgeting (ZBB) 
การจัดทํางบประมาณท่ีเร่ิมต้นจากศูนย์ 

 

Zero-Based Budgeting (ZBB) หรือ การจดัทาํงบประมาณฐานศูนย ์เป็นวิธีการ
งบประมาณท่ีสวนทางกบัวิธีท่ีทาํกนัมาแต่เดิมอยา่งส้ินเชิง ในการจดัทาํงบประมาณ
แบบเดิมนั้น ผูบ้ริหารจะเร่ิมดว้ยการทบทวนงบประมาณของปีท่ีผา่นมาและแกไ้ข
รายรับรายจ่ายตามผลการปฏิบติังานท่ีประมาณการไว ้งบประมาณของปีท่ีแลว้จึงถือ
เป็นฐาน (base line) หรือจุดตั้งตน้ของการจดัทาํงบประมาณในปีปัจจุบนั แต่ใน
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งบประมาณฐานศูนย ์ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งแจกแจงงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ
ท่ีจะใชใ้นปีงบประมาณปัจจุบนั ไม่ใช่แค่ปรับตวัเลขงบประมาณของปีท่ีแลว้ ฐานของ
งบประมาณแบบ zero-based budgeting จึงเป็นศูนย ์โดยไม่สนใจวา่ไดเ้คยจดัสรร
งบประมาณใหร้ายการใดมาก่อนหนา้แลว้จาํนวนเท่าไรและงบประมาณปีน้ีจะสูงหรือ
ตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ก่ีเปอร์เซ็นต ์

 

Peter Pyrrh ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีของ Texas Instruments เป็นผูส้ร้างการจดัทาํ
งบประมาณฐานศูนยข้ึ์นในทศวรรษท่ี 1970 โดยแสดงแนวคิดน้ีไวใ้นหนงัสือของเขา
ช่ือ “Zero Based Budgeting: A Practical Management Tool for Evaluating Expenses” 
ระบบงบประมาณน้ีจะประสานวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ทั้งหลายเขา้สู่กระบวนการ
งบประมาณดว้ยการจดักลุ่มค่าใชจ่้าย และประเมินผลความสาํเร็จของค่าใชจ่้ายนั้น 
ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถกระจายทุนไปตามความจาํเป็นในปัจจุบนั แตกต่างจากการ
ตั้งงบประมาณแบบเดิมท่ีจะแจกแจงรายละเอียดเฉพาะรายจ่ายท่ีเกิดใหม่ ส่วนรายการ
ท่ีซํ้ ากบัปีท่ีแลว้กเ็พียงแต่นาํยอดมาปรับเปอร์เซ็นตเ์พิ่ม Jimmy Carter ผูว้า่การรัฐ
จอร์เจียสมยันั้น เห็นชอบกบัแนวคิด zero-based budgeting และไดแ้ต่งตั้ง Peter Pyrrh 
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารกระบวนการงบประมาณของรัฐจอร์เจียในเวลาต่อมา 

 

การจดัทาํงบประมาณฐานศูนยจ์ะแยกแยะรายการรับจ่ายต่างๆ และทาํข้ึนมาเป็น
เอกสารมากมาย งานท่ีจะตอ้งทาํ ไม่เพียงใหไ้ดว้งเงินงบประมาณท่ีมีเหตุผล แต่
ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบยงัตอ้งแจกแจงค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่จะมี และจดัลาํดบั
กิจกรรมตามความสาํคญัของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ
สูงสุดจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะลงทุนหรือตดังบประมาณใดไดต้ลอดเวลาตามขอ้มูลท่ี
ไดรั้บโดยไม่มีการจ่ายงบประมาณบางส่วนออกไปก่อนอยา่งท่ีเคยปฏิบติักนัมาใน
ระบบงบประมาณแบบเดิม 

 

Zero-based budgeting มกันาํไปใชก้บัหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนท่ีไม่
แสวงหากาํไร วิธีการงบประมาณน้ีมีหลกัการท่ีดี แต่ตอ้งทบทวนบ่อย คือตอ้งทาํกนั
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เป็นกิจกรรมใหญ่โตทุกปี เป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลาและมีค่าใชจ่้ายสูงมาก องคก์ร
หรือหน่วยงานอาจเลือกใชก้ารทบทวนแบบไม่เตม็รูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาและ
ความสาํคญัของกิจกรรม 

 

ขั้นตอนการจัดทํา Zero-Based Budgeting 
1. แจกแจงภารกิจของหน่วยปฏิบติัการ (decision unit) ภารกิจท่ีวา่น้ี อาจเป็น

กิจกรรมเด่ียว หรือกลุ่มกิจกรรม ในองคก์รหน่ึงๆ จะประกอบดว้ย decision unit 
มากมาย หน่วยงานท่ีเป็นตวักาํเนิดรายจ่ายทั้งหลาย เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายวิจยัและพฒันา หรือแมแ้ต่หน่วยหารายได ้เช่น ฝ่ายขายท่ีมี
ค่าใชจ่้ายทางออ้ม (overhead) กล็ว้นเป็น decision unit ในความหมายน้ีทั้งส้ิน การแจก
แจงภารกิจนบัเป็นขั้นตอนสาํคญัในการตรวจสอบรายจ่าย ผูบ้ริหาร decision unit 
จะตอ้งอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณท่ี decision unit ตอ้งการใช ้
คาํอธิบายดงักล่าวจะไม่อิงงบประมาณเก่า หรือนาํการใชจ่้ายของปีท่ีแลว้มาอา้ง 

 

2. แตกเป็นภารกิจยอ่ย ในขั้นน้ี ภารกิจของ decision unit ท่ีกล่าวถึงในขั้นตอนท่ี
หน่ึงจะถูกนาํมาแตกออกเป็นชุดภารกิจ (packages) ทุกชุดภารกิจจะตอ้งสอดคลอ้งไป
ในทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยแต่ละชุดภารกิจจะทาํหนา้ท่ีเสมือน
คาํร้องเพื่อขอรับการจดัสรรงบประมาณ ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

•  งานท่ีชุดภารกิจจะปฏิบติั 
  •  เป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง decision unit ซ่ึงมีชุดภารกิจน้ีเป็นองคป์ระกอบ 
  •  เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องชุดภารกิจ 
  •  บทวิเคราะห์ความจาํเป็นของงาน 
  •  บทวิเคราะห์ความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบติังาน 
  •  บทวิเคราะห์ทางเลือกในการดาํเนินงาน 

 

3. ชุดภารกิจทั้งหมดใน decision unit ของมนัเอง และของ decision unit อ่ืน จะถูก
นาํมารวมจดัอนัดบัความสาํคญัตามหลกัความคุม้ค่าของการลงทุน (cost-benefit 
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analysis) เพื่อใหท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัไดรั้บการจดัสรรอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
การจดัลาํดบัความสาํคญัของชุดภารกิจจะนาํทางเลือกทั้งหลายของชุดภารกิจแต่ละชุด
มาพิจารณาดว้ย ชุดภารกิจท่ีจะไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง คือชุดภารกิจท่ี
สามารถทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ฝ่ายบริหารตอ้งมัน่ใจดว้ยวา่
ค่าใชจ่้ายในแต่ละชุดภารกิจท่ีนาํเสนอมานั้นถูกตอ้งและเป็นจริง 

 

4.  จดัสรรงบประมาณใหก้บัชุดภารกิจท่ีมีลาํดบัความสาํคญัสูง 
 

5.   ควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน การวดัผลการดาํเนินงานจะช่วยให้
ผูบ้ริหารเขา้ใจไดว้า่ไดจ้ดัสรรงบประมาณไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
 

เปรียบเทียบ Zero-based budgeting กับวธีิการกําหนดงบประมาณวธีิอ่ืน 
(1)  Zero-based budgeting กบั Activity-based budgeting  

Zero-based budgeting กาํหนดงบประมาณฐานศูนย ์ไม่นาํงบประมาณปีท่ีแลว้
มาพิจารณา การจดัสรรทรัพยากรข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและตน้ทุนของหน่วยงาน 
ลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรมทางธุรกิจจดัตามผลท่ีกิจกรรมนั้นจะทาํใหเ้กิดข้ึน โดย
จะตอ้งตรวจสอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมจนแลว้เสร็จก่อน จึงจะ
จดัสรรงบประมาณให ้zero-based budgeting จะทบทวนกิจกรรมทั้งหมดของธุรกิจทุก
ปีและจดัสรรงบประมาณใหเ้ฉพาะกิจกรรมท่ีควรแก่การใชจ่้าย การตดักิจกรรมท่ีหมด
ความจาํเป็นแลว้จึงส่งผลต่อการประหยดังบประมาณ  

 

Activity-based budgeting ไม่นาํงบประมาณปีท่ีแลว้มาพิจารณาเช่นกนั การ
จดัสรรทรัพยากรข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และจะจดัสรรหลงัจากได้
ตรวจสอบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีเป็นความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุและผลของการดาํเนิน
กิจกรรม (cost driver) แลว้ activity-based budgeting จะวิเคราะห์การทาํภารกิจของ
หน่วยงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจหรือไม่ ภารกิจใดท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดก้บั
ภารกิจอ่ืนจะถูกตดัท้ิงไป ทาํใหป้ระหยดังบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมทางธุรกิจ
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เขา้กบัเป้าหมายทางธุรกิจทาํใหท้ราบช่องทางหรือความสามารถในการทาํกาํไรของ
ธุรกิจ 

 

(2)  Zero-based budgeting กบั Traditional budgeting  
Zero-based budgeting เร่ิมตน้พิจาณาจากฐานงบประมาณท่ีเป็นศูนย ์คือไม่นาํ

งบประมาณของปีท่ีแลว้มาพิจารณา งบประมาณจะไดรั้บการพิจารณาแบบแกะกล่อง 
(scratch) ในทุกๆ รอบของการจดัทาํงบประมาณ การตดัรายการท่ีนาํเสนอหรือเพิ่ม
รายการใหม่เขา้ไปในงบประมาณทาํไดง่้ายเพราะ zero-based เป็นการจดัทาํ
งบประมาณข้ึนมาใหม่ทั้งหมด จึงมีความยดืหยุน่ในการจดัทาํ แต่กวา่ท่ีจะจดัสรร
งบประมาณออกไปได ้กจ็ะตอ้งผา่นการวิเคราะห์และการคาํนวณท่ีซบัซอ้น ผูบ้ริหาร
จึงจาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความรู้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมในการจดัเตรียมงบประมาณมา
เป็นอยา่งดี ในการจดัทาํงบประมาณฐานศูนย ์ตอ้งผา่นการเปรียบเทียบและอนุมติั
หลายขั้นตอนโดยกิจกรรมท่ีเป็นตวัสร้างรายไดแ้ละมีความสาํคญัต่อการอยูร่อดทาง
ธุรกิจจะถูกจดัอยูใ่นลาํดบัความสาํคญัสูงสุด กวา่ท่ีโครงการใดๆ จะไดรั้บการบรรจุเขา้
ในงบประมาณจึงใชเ้วลาพิจารณานานกวา่การจดัทาํงบประมาณแบบเดิม 

 

Traditional budgeting หรือ Incremental budgeting จะนาํงบประมาณของปีท่ี
แลว้มาเป็นฐานในการกาํหนดงบประมาณปีปัจจุบนั การพิจารณาจะเนน้ไปท่ีการ
ปรับแต่งงบประมาณปีปัจจุบนัตามองคป์ระกอบของงบประมาณปีท่ีแลว้ รายการท่ีมี
เดิมในปีก่อนจึงมกัจะไม่ถูกตดัออกดว้ยเหตุผลหลายอยา่ง เช่น ความเกรงใจ 
ผลประโยชน์เก่ียวเน่ือง ฯลฯ และยงัมีรายการใหม่ของปีปัจจุบนัใส่เพิ่มเขา้มาอีก  
งบประมาณแบบน้ีจึงมกัอุย้อา้ยเทอะทะและมีวงเงินงบประมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี 
ขอ้บกพร่องหรือความไม่มีประสิทธิภาพของงบประมาณปีท่ีแลว้ถูกส่งต่อมาสะสมอยู่
ในงบประมาณปีปัจจุบนั แต่ขอ้ดีของการจดัทาํงบประมาณแบบน้ีคือ ใชเ้วลาในการ
จดัทาํนอ้ยเน่ืองจากเป็นการนาํงบประมาณปีท่ีแลว้มาปรับปรุงใหส้นองความตอ้งการ
ในปีปัจจุบนั งานจึงเสร็จไปคร่ึงหน่ึงแลว้ตั้งแต่เร่ิม เพียงแต่ปรับแต่งเพิ่มเติมอีกนิด
หน่อยตามอตัราเงินเฟ้อและกิจกรรมท่ีเกิดใหม่ การจดัเตรียมและการพิจารณาอนุมติัจึง
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ไม่ตอ้งใชผู้ท่ี้มีทกัษะหรือผูมี้ความรู้ในการจดัทาํงบประมาณและการบริหารงาน
โครงการเหมือน zero-based budgeting 
 

ข้อด ีข้อเสียของ Zero-based budgeting 
< ขอ้ดี > 
    1.  เป็นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพเพราะจดัตามความจาํเป็นและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในปัจจุบนั ไม่ใช่จากงบประมาณท่ีเคยไดรั้บในอดีต 
 

    2.  บงัคบัใหผู้บ้ริหารตอ้งหาวิธีการปรับปรุงวิธีการดาํเนินกิจกรรมท่ีใชจ่้ายเงินอยา่ง
คุม้ค่าท่ีสุด 
 

    3.  สามารถตรวจสอบงบประมาณท่ีสูงเกินจริง 
 

    4.  เหมาะจะนาํมาใชก้บัหน่วยงานประเภทใหบ้ริการ เพราะทาํใหมี้โอกาสได้
ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขซ่ึงปกติเป็นเร่ืองท่ียากต่อการพิจารณา 
 

    5.  เพิ่มแรงจูงใจใหก้บัพนกังานเพราะทาํใหพ้วกเขาไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมและความ
รับผดิชอบมากข้ึนในกระบวนการตดัสินใจ 
 

    6.  เพิ่มการส่ือสารและการประสานการตดัสินใจเร่ืองท่ีมีสาํคญัภายในองคก์ร 
 

    7.  สามารถแยกแยะและตดัค่าใชจ่้ายท่ีซํ้ าซอ้นหรือสูญเปล่าไปกบักิจกรรมท่ีหมด
ความจาํเป็นแลว้ 
 

    8.  ทาํใหไ้ดเ้ห็นช่องทางวา่กิจกรรมใดควรใชส้ญัญาจา้งภายนอกแทนพนกังาน
ประจาํ 
     

< ขอ้เสีย > 
    1.  บางคร้ังเป็นเร่ืองยากท่ีจะอธิบายใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้ใจความจาํเป็นของค่าใชจ่้าย
เพื่อการลงทุนบางรายการ ทาํใหก้ลายเป็นกระบวนการท่ีใชท้ั้งเวลาและความเหน่ือย
ยากกวา่จะไดข้อ้มูลท่ีหนกัแน่นพอแก่การตดัสินใจ 
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    2.  เป็นวิธีการท่ีบงัคบัใหผู้บ้ริหารระดบักลางตอ้งแยกแยะรายละเอียดของค่าใชจ่้าย
ทุกรายการจึงจะไดรั้บงบประมาณ แต่บางกิจกรรมกย็ากท่ีจะแจกแจงรายละเอียดท่ี
ชดัเจนในอนาคตได ้เช่น หน่วยงานวิจยัและพฒันา หากไม่สามารถยนืยนัรายรับ
รายจ่ายท่ีชดัเจนในการสร้างนวตักรรม อาจถูกโอนยา้ยงบประมาณท่ีควรไดรั้บไปให้
หน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจนกวา่ 
 

    3.  การจดังบประมาณฐานศูนยใ์หด้าํเนินไปอยา่งราบร่ืนไดน้ั้น ผูบ้ริหารทุกระดบัใน
องคก์รจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี เพราะใน
ในการนาํไปใชป้ฏิบติั ผูบ้ริหารตอ้งรู้และเขา้ใจวา่ระบบวิธีงบประมาณน้ีทาํงาน
อยา่งไรในองคก์รเพื่อจะไดบ้ริหาร ตดัสินใจ และส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ ตามความ
รับผดิชอบของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

    4. เน่ืองจากระบบงบประมาณฐานศูนยต์อ้งใชข้อ้มูลและแบบฟอร์มจาํนวนมาก ไม่
มีใครสามารถรู้ในทุกรายละเอียดของเร่ืองราวและท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ จึงมีความ
พยายามท่ีจะบีบอดัขอ้มูลและรายละเอียดซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีจะทาํใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัๆ 
ตกหล่นไป 
 

    5. ความซ่ือสตัยแ์ละเสมอตน้เสมอปลายของผูบ้ริหารเป็นเร่ืองท่ีตอ้งรักษาใหค้งไว ้
ผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆ อาจพยายามบิดเบือนตวัเลขเพื่อใหก้ารใชจ่้ายดูเป็นส่ิงท่ี
เดือดร้อนจาํเป็น ทาํใหบ้ริษทัตอ้งส้ินเปลืองเงินไปในส่ิงท่ีไม่จาํเป็นต่อไปอีก ผูบ้ริหาร
ท่ีทาํขอ้มูลเกินจริงจึงตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
 

    6. ตอบสนองความจาํเป็นไดช้า้ โดยเหตุท่ีตอ้งใชเ้วลาและการฝึกอบรมในการจดัทาํ
และปรับงบประมาณ ผูบ้ริหารระดบักลางจึงมกัใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการปรับตวัเลข
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของตลาด นัน่หมายความวา่ บริษทัตอ้งใชเ้วลา
เพิ่มข้ึนในการโอนจ่ายเงินใหก้บัหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการงบประมาณอยา่งรีบด่วน  
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ระบบน้ีจึงทาํใหเ้กิดช่องวา่งข้ึนในระบบเพราะงบประมาณอาจไม่สนองตอบต่อ
หน่วยงานท่ีตอ้งการงบประมาณฉุกเฉินรีบด่วน 
 

ถึงแมว้า่ zero-based budgeting จะมีขอ้เสียอยูไ่ม่นอ้ยโดยเฉพาะในเร่ืองเวลา แต่
เวลาท่ีใชไ้ปในกระบวนการจดัทาํงบประมาณน้ี ส่วนหน่ึงกใ็ชไ้ปในการวิเคราะห์ชุด
ภารกิจท่ีใหป้ระโยชน์คุม้ค่าเงินงบประมาณ อีกส่วนหน่ึงกใ็ชไ้ปในการติดตามผลการ
ปฏิบติัวา่เป็นไปตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขั้นการพิจารณาคดัเลือกหรือไม่ zero-based 
budgeting จึงเป็นระบบการจดัสรรงบประมาณท่ีใชเ้หตุผลเป็นฐานในการพิจารณา 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Activity Based Management (ABM) 
 Auditing 
 Beyond Budgeting 
 Cost Benefit Analysis (CBA) 
 Financial Planning 

--------------------------------- 
2-Factor Theory [Frederick Herzberg]
ทฤษฎสีองปัจจัย [Freder ick Herzberg] 

 

ทฤษฎีน้ี นอกจากจะช่ือวา่ 2-Factor Theory แลว้ ยงัเรียกกนัในช่ืออ่ืนๆ อีก เช่น 
Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory, Motivator-Hygiene Theory และ Dual-
Factor Theory เป็นทฤษฎีท่ี Frederick Herzberg นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัเป็นผูส้ร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1959 

 

Herzberg มีความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ทาํงานของมนุษย ์เขาทาํวิจยัเพื่อศึกษาวา่ ทศันคติมีผลต่อแรงจูงใจอยา่งไร โดยขอให้
ผูรั้บการสมัภาษณ์ซ่ึงเป็นพนกังานในสถานประกอบการ อธิบายวา่สถานการณ์หรือ
ปัจจยัใดท่ีทาํใหพ้วกเขารู้สึกดีและไม่ดีในงานท่ีทาํ คาํตอบท่ีได ้สร้างความแปลกใจแก่ 
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Herzberg เป็นอยา่งมาก คือ แทนท่ีปัจจยัท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีดี และปัจจยัท่ีใหค้วามรู้สึกท่ี
ไม่ดี จะเป็นปัจจยัตวัเดียวกนั ต่างกนัท่ีปริมาณ เช่น มาก - นอ้ย,  มี - ไม่มี แต่กลบั
พบวา่ ปัจจยัท่ีสร้างความรู้สึกทั้งสองน้ี เป็นคนละตวักนั 

 

เขาจึงไดส้ร้างทฤษฎีข้ึนทฤษฎีหน่ึงเรียกวา่ Two-Factor Theory เพื่ออธิบายวา่ 
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทาํงานของบุคคล ข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองจาํพวก คือ 

 

ปัจจัยสร้างแรงจูงใจ 
(Factors for  Satisfaction or  

Motivation Factor ) 

ปัจจัยไม่ให้เกิดความไม่พอใจ 
(Factors for  No dissatisfaction or  

Hygiene Factor ) 

  การบรรลุเป้าหมาย   นโยบายของบริษทั 

  การไดรั้บเกียรติและการยอมรับ   การกาํกบัดูแล 

   งานเป็นงานท่ีชอบ   ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งานและเพื่อน 

  ไดท้าํงานท่ีมีความรับผดิชอบสูง   สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  ความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ   เงินเดือน 

  การไดเ้ล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง   สถานภาพ 

    ความมัน่คง 
 

ปัจจัยไม่ให้เกิดความไม่พอใจ (Hygiene Factor )  
คือ ปัจจยัซ่ึงรักษาแรงจูงใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้น ใหค้งอยูเ่ป็นปกติ การเพิ่ม

ปัจจยัประเภทน้ีไม่ไดส้ร้างความพอใจในระยะยาว เป็นเพียงการรักษาสถานะไม่ให้
เกิดความไม่พอใจเท่านั้น แต่หากปัจจยัดงักล่าวลดลงหรือหมดไป พนกังานจะรู้สึกไม่
พอใจและเรียกร้อง (dissatisfaction) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ hygiene factor คือ 
ปัจจยัซ่ึงหากมีอยูเ่พียงพอหรือสมควรแก่เหตุผล จะทาํใหพ้นกังานยอมรับสถานภาพท่ี
เป็นอยู ่และอยูใ่นความสงบได ้hygiene factor ไม่มีผลต่อการทาํงาน บางคร้ังเรียกวา่ 
dissatisfier หรือ maintenance factor เพราะเป็นตวัทาํหนา้ท่ีเพียงประคองความรู้สึก
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ไม่ใหเ้กิดความรู้สึกไม่พอใจ ถา้เทียบกบัทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow กคื็อความ
ตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพ (lower-order need at work) ซ่ึงบุคคลตอ้งการและ
คาดหวงัวา่จะตอ้งมี อาทิ 
 ค่าจา้ง:  โครงสร้างค่าจา้งเงินเดือนควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและมีเหตุมีผล 

ควรเท่าเทียมหรือสูไ้ดก้บัค่าจา้งคา่ตอบแทนของบริษทัอ่ืนซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 นโยบายการบริหารงานของบริษทั:  นโยบายบริษทัควรมีความยดืหยุน่ มีความ

เป็นธรรมและชดัเจน เช่น มีเวลาทาํงานแบบยดืหยุน่ อนุญาตใหแ้ต่งตวัตามความพอใจ
แต่ตอ้งสุภาพ มีระยะเวลาพกัระหวา่งเวลาทาํงาน มีวนัหยดุพกัร้อน เป็นตน้ 
 ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือกฎหมายกาํหนด:  พนกังานควรไดรั้บการประกนั

สุขภาพ สมาชิกในครอบครัวควรไดรั้บสวสัดิการบางอยา่ง หรือมีโครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่พนกังานท่ีมีปัญหาส่วนตวั 
 สภาพแวดลอ้มการทาํงาน:  ควรมีความปลอดภยั สะอาด ถูกสุขลกัษณะ วสัดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํงานควรทนัสมยัและมีการบาํรุงรักษาท่ีดี 
 สถานภาพ:  สมาชิกในองคก์รควรรู้สถานะของบุคคลในองคก์รวา่ใครเป็นใคร 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล:  ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน เพื่อนร่วมงาน 

หวัหนา้ และลูกนอ้ง ควรมีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ ไม่ควรมีขอ้ขดัแยง้หรือ
การทาํใหต้อ้งอบัอายกนั 
 ความมัน่คงในการทาํงาน: องคก์รควรใหพ้นกังานมีความมัน่คงในงานท่ีทาํ 

 

Herzberg ยนืยนัวา่ hygiene factor ไม่ใช่ตวัสร้างแรงจูงใจ 
 

ปัจจัยสร้างแรงจูงใจ (Motivational Factors) 
ปัจจยัประเภทน้ีเป็นปัจจยัท่ีผกูติดอยูก่บังาน สร้างแรงจูงใจและทาํใหพ้นกังานมี

ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน บางคร้ังเรียกวา่ satisfier โดยพนกังานจะมองปัจจยัน้ีวา่เป็น
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รางวลัจากการทาํงาน เป็นความตอ้งการซ่ึงเม่ือเทียบกบัทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 
คือ ความตอ้งการดา้นจิตใจท่ีเติมเขา้มาในชีวิต (higher-level psychological need) อาทิ 
 การยกยอ่งเชิดชู:  ผูบ้ริหารควรช่ืนชมและใหก้ารยอมรับพนกังานท่ีมีผลการ

ปฏิบติังานท่ีดี 
 ความตระหนกัในความสาํเร็จ:  พนกังานควรเห็นความสาํคญัของการประสบ

ความสาํเร็จในการทาํงานและมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความสาํเร็จนั้นใหเ้กิดข้ึน 
 โอกาสเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน:  องคก์รควรมีช่องทางใหพ้นกังานมี

โอกาสเจริญกา้วหนา้เพื่อการจูงใจ 
 ความรับผดิชอบ:  พนกังานตอ้งมีความรับผดิชอบงานท่ีทาํ ผูบ้ริหารจึงควรให้

พนกังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงานดว้ยการลดการควบคุม แต่ยงัคงรับผดิชอบต่อผล
ของการปฏิบติันั้น 
 งานท่ีมีความหมาย: ตวังานเองควรเป็นงานท่ีมีความหมาย น่าสนใจ และมีความ

ทา้ทายมากพอท่ีจะจูงใจใหพ้นกังานอยากทาํใหส้าํเร็จ 
 

ทั้ง motivation factor และ hygiene factor ต่างกท็าํหนา้ท่ีของมนั ถา้ตอ้งการ
สร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดี ก็ตอ้งใหห้รือเพิ่มปัจจยั
ท่ีสร้างแรงจูงใจ (Factor for Satisfaction หรือ Motivation factor) แต่ถา้ตอ้งการให้
พนกังานไม่เรียกร้องหรือก่อความวุน่วาย ก็ตอ้งใหห้รือปรับปรุงปัจจยัท่ีไม่ใหเ้กิด
ความไม่พอใจ (Factor for dissatisfaction หรือ Hygiene factor) 

 

ผูศึ้กษาทฤษฎีสองปัจจยับางคนสบัสนกบัภาษาท่ี Herzberg นาํมาใช ้เพราะเคย
เรียนกนัมาวา่ คาํตรงขา้มกบั satisfaction คือ dissatisfaction แต่ Herzberg ใชค้าํตรง
ขา้มกบั Satisfaction วา่ No Satisfaction และนาํเอาคาํวา่ Dissatisfaction ไปตั้งเป็น
สภาวะความไม่พอใจในอีกปัจจยัหน่ึง และใชค้าํตรงขา้ม Dissatisfaction วา่ No 
Dissatisfaction จึงขออธิบาย ใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ดว้ยภาพขา้งล่างน้ี และขอใชค้าํภาษาไทย
ท่ีตรงกบัความหมายของ Herzberg แต่อาจไม่ตรงกบัคาํแปลท่ีรํ่าเรียนกนัมา ดงัน้ี 
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No Satisfaction หมายถึง ไม่มีแรงจูงใจหรือหมดกาํลงัใจ 

Satisfaction " แรงจูงใจหรือกาํลงัใจ 

Dissatisfaction " ไม่พอใจ 

No Dissatisfaction " คลายความไม่พอใจ 
      

การข้ึนเงินเดือน (hygiene factor) จึงไม่ไดห้มายความวา่จะสามารถทาํให้
พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน พวกเขาเพียงแต่คลายความรู้สึกไม่พอใจไปเท่านั้น 
Herzberg เรียกการปรับ hygiene factor เช่น การข้ึนเงินเดือน หรือปรับสภาพแวดลอ้ม
การทาํงาน วา่เป็น KITA factor (ยอ่มาจาก Kick In The Ass) ซ่ึงส่งผลอยูไ่ดเ้พยีงระยะ
สั้นๆ ต่างจากการปรับ motivation factor เช่น การเพิ่มความรับผดิชอบ หรือการยกยอ่ง
เชิดชู ซ่ึงมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานไดย้ ัง่ยนืกวา่ 

 

โดยเหตุท่ีการบรรลุความมุ่งหมายแต่ละอยา่ง (แรงจูงใจ หรือ ความสงบ
เรียบร้อยในการทาํงาน) ใชเ้คร่ืองมือคนละประเภท ผูบ้ริหารจึงควรถามตวัเองก่อนวา่
ตอ้งการอะไรแน่ เพื่อจะไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือหรือปัจจยัใหถู้กตอ้ง 
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แมว้า่ผูบ้ริหารจะสามารถเลือกส่ิงท่ีตอ้งการได ้แต่ในทางปฏิบติั กจ็าํเป็นตอ้งทาํ
ไปทั้งสองกระบวนการ โดย Herzberg เสนอใหท้าํเป็นสองขั้น ดงัน้ี 

 

ขั้นแรก:  กาํจดัปัจจยัท่ีสร้างความไม่พอใจ 
Herzberg เรียกสาเหตุความไม่พึงพอใจวา่ hygiene factors ในการกาํจดัปัจจยั

ดงักล่าว ผูบ้ริหารตอ้ง 
o ปรับปรุงแกไ้ขนโยบายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาบุคคลและองคก์ร 
o สร้างวฒันธรรมการเคารพใหเ้กียรติสมาชิกทุกคน 
o ใหก้ารกาํกบัดูแลท่ีเก้ือหนุนและไม่เป็นการคุกคาม 
o ใหม้ัน่ใจวา่ค่าจา้งค่าตอบแทนท่ีจ่าย ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่บริษทัอ่ืน 
o สร้างสถานภาพการทาํงานดว้ยการจดังานท่ีมีความหมายสาํหรับทุกตาํแหน่ง 
o ใหค้วามมัน่คงในการทาํงาน 

 

การกระทาํดงัท่ีกล่าวมาทุกรายการ มีส่วนช่วยในการกาํจดัความรู้สึกไม่พึง
พอใจในองคก์ร ผูบ้ริหารไม่ควรพยายามสร้างแรงจูงใจอะไรจนกวา่จะกาํจดัความไม่
พึงพอใจดว้ยกิจกรรมดงัท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ 
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ขั้นท่ีสอง:  สร้างเง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ 
ในการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร ควรคิดถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

o ปรับปรุงเง่ือนไขท่ีจะใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีดี 
o ช่ืนชมการทุ่มเทในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือความสาํเร็จของพนกังาน 
o จดังานใหเ้หมาะกบัสติปัญญาความสามารถของพนกังาน 
o มอบความรับผดิชอบใหก้บัทีมงานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
o ใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้ภายในองคก์ร 
o ใหพ้นกังานมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและการพฒันา 

 

ในทางปฏิบติั องคก์รส่วนใหญ่มกัจะไม่ทาํอะไรจริงจงัในเร่ืองเหล่าน้ี หรือทาํก็
แบบไฟไหมฟ้าง คือทาํช่วงระยะสั้นๆ แลว้กเ็ลิกไป การสร้างมาตรการจูงใจท่ีแทจ้ริง 
บริษทัตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดว้ย ท่ีจริงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจกบัความพึงพอใจท่ีมีต่องาน กไ็ม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นอะไรมากมาย 
ปัญหาอยูท่ี่ผูบ้ริหารมกัเขา้ใจผดิ คือไปใช ้hygiene factor ในการสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงใน
ความเป็นจริง ปัจจยัดงักล่าวแทบจะไม่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจเลย หรือถา้จะมีผลอยู่
บา้งสาํหรับคนบางกลุ่ม กเ็ป็นเพียงชัว่ระยะเวลาสั้นๆ เหตุท่ีผูบ้ริหารมกัใหค้วามสาํคญั
กบั hygiene factor โดยเฉพาะการข้ึนเงินเดือน อาจมาจากความคิดท่ีวา่ พนกังานมา
ทาํงานกเ็พื่อเงิน การข้ึนเงินเดือนจึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีจูงใจพนกังานไดต้รงจุดท่ีสุด หรือ
อาจคิดวา่เป็นวิธีท่ีทาํไดง่้ายกวา่การจดังานใหเ้หมาะกบัสติปัญญาความสามารถของ
พนกังาน เป็นตน้ 

 

แมท้ฤษฎีน้ีจะไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง แต่กมี็ขอ้วิจารณ์ทฤษฎีน้ีใน
หลายประเดน็โดยเฉพาะในเร่ือง ท่ีมาของกระบวนการทาํวิจยั กล่าวคือ 
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1) มองขา้มผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
2) Herzberg มีสมมุติฐานวา่แรงจูงใจ (satisfaction) วา่มีความสมัพนัธ์กบัผลผลิต 

(productivity) ในขณะท่ีตวังานวิจยัของ Herzberg เนน้ไปท่ีแรงจูงใจโดยไม่ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัผลผลิตแต่อยา่งใด 

3) ขาดความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์ทาํดว้ยการใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนน
ความรู้สึก (rating) ซ่ึงผูต้อบมกัใหค้ะแนนเดียวกนักบัคาํถามท่ีขดัแยง้กนั 

4) ไม่มีมาตรวดัแรงจูงใจท่ีรัดกมุ พนกังานอาจคิดวา่งานท่ีเขาทาํอยูน่ั้นยอมรับได้
ทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริง เขาอาจเกลียดหรือรู้สึกต่อตา้นบางส่วนของงานนั้น 

5) คาํตอบท่ีไดห้นีไม่พน้อคติ เม่ือผูรั้บการสมัภาษณ์ถูกถามวา่อะไรเป็นท่ีมาของ
การไม่มีแรงจูงใจหรือความไม่พอใจในการทาํงาน พวกเขาจะกล่าวโทษส่ิงท่ีสร้าง
ความไม่พอใจซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก เช่น โครงสร้างเงินเดือน นโยบายบริษทั 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน แต่เม่ือถามถึงท่ีมาของแรงจูงใจ กลบัยกความดีใหก้บั
ตนเอง 
6) ทฤษฎีน้ีไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลจากพนกังานหนา้งาน (blue-collar worker) เป็นการ

สมัภาษณ์วิศวกรและนกับญัชีจาํนวน 203 คนท่ีเมือง Pittsburg ซ่ึงเป็นเมืองท่ีกาํลงั
เติบโตและมีความสาํคญัทางธุรกิจ แต่ Herzberg กลบันาํทฤษฎีน้ีมาใชก้บัพนกังานทุก
ระดบัรวมถึงพนกังานระดบัล่างขององคก์ร 

 

การเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัคาํวิจารณ์ดงักล่าว คงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนัไปของแต่ละบุคคล ประเดน็สาํคญัอยูท่ี่การนาํไปปรับใชแ้ละสงัเกตผลท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหารอาจสาํรวจวิจยัความคิดเห็นพนกังานเพื่อทดสอบทฤษฎีของ 
Herzberg หรือเพื่อสร้างแนวทางการสร้างแรงจูงใจและการรักษาความพึงพอใจของ
พนกังานในองคก์รของตนข้ึนมาใชเ้องเป็นการเฉพาะกไ็ด ้
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3-Factor Theory [Sirota] 
 4-Frame Model [Bolman and Deal] 
 5 Functions of Management [Fayol] 
 5 Key Team Performance Factors 
 Business Motivation Model (BMM) 
 Employee Satisfaction Surveys 
 การพฒันาตนเองเพื่อเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริง 

--------------------------------- 
2 Factor Theory of Emotion [Schachter and Singer] 
ทฤษฎอีารมณ์จากเหตุสองปัจจัย 

 

นกัวิจยัไดพ้ยายามคน้หาเหตุผลเพื่ออธิบายวา่ อารมณ์ของมนุษยเ์กิดข้ึนมาได้
อยา่งไร มีผลต่อการสัง่การของสมองหรือสติปัญญาของมนุษยอ์ยา่งไร ทาํใหมี้ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิดและอารมณ์เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1960 หลายทฤษฎี ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิวติัใหญ่ทางความคิดทางจิตวิทยา หน่ึงในทฤษฎีแรกๆ ท่ี
พฒันาข้ึนมาในช่วงน้ี คือ ทฤษฎีอารมณ์จากเหตุสองปัจจยั (Two-Factor Theory of 
Emotion) ของนกัวิจยัสองท่าน คือ Stanley Schachter และ Jerome E. Singer ซ่ึงมี
แนวคิดหลกัวา่ อารมณ์เป็นผลจากการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งสองปัจจยั คือ ความ
ต่ืนตวัทางร่างกาย (physiological arousal) กบั การลงความเห็นทางปัญญา (cognitive 
label) โดยความต่ืนตวัทางร่างกายจะไดรั้บการตีความตามปัญญาหรือความรู้ความ
เขา้ใจของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ส่งผลใหเ้กิดเป็นอารมณ์หรือความรู้สึก  

 

บุคคลจะตีความส่ิงเร้าตามประสบการณ์ในอดีตของตนเป็นหลกั และอาศยั
บริบทของสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นส่วนประกอบ เช่น ถา้คุณไปเห็นงูท่ีสวนหลงั
บา้น งูท่ีเห็นจะไปกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเทติกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
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ประสาทอตัโนมติั ใหเ้กิดความต่ืนตวัทางร่างกาย สมองจะตีค่า (label) ความต่ืนตวั
ออกมาเป็นความกลวั ความกลวัน้ีคืออารมณ์ซ่ึงจะมากหรือนอ้ยเพียงใด ข้ึนกบับริบท
หรือเง่ือนไขประกอบ เช่น งูมีขนาดเท่าไร ห่างจากคุณเท่าไร คุณมีอุปกรณ์ป้องกนัตวั
หรือไม่ เคยมีประสบการณ์การเผชิญหนา้กบังูมาก่อนหรือไม่ ฯลฯ    

 

ลาํดบัขั้นของการเกิดอารมณ์จึงเร่ิมจากการท่ีบุคคลเกิดความต่ืนตวัทางร่างกาย 
หลงัจากนั้นสมองจะหาเหตุผลมาอธิบายความรู้สึก โดยทัว่ไปกโ็ดยใชป้ระสบการณ์มา
พิจารณาวา่ส่ิงท่ีเขา้มาเร้าใหเ้กิดความต่ืนตวันั้นคืออะไร มีส่ิงประกอบอ่ืนเขา้มาเสริม
หรือลดค่าของส่ิงเร้านั้นหรือไม่ เพียงใด แลว้จึงเกิดเป็นอารมณ์  

 

เหตุการณ์          ความต่ืนตวัทางร่างกาย         การใหเ้หตุผล          อารมณ์ 
  
 

อีกตวัอยา่งเก่ียวกบับทบาทของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อส่ิงเร้า สมมุติวา่คุณกาํลงั
เดินไปท่ีรถซ่ึงจอดอยูใ่นท่ีมืดตามลาํพงัคนเดียว ทนัใดนั้น มีผูช้ายแปลกหนา้คนหน่ึง
โผล่ออกมาจากแนวตน้ไมใ้กล้ๆ  และปร่ีมาท่ีคุณ ตามทฤษฎีอารมณ์จากเหตุสองปัจจยั
ของ  Schachter–Singer กระบวนการก่อเกิดอารมณ์จะเร่ิมจากส่ิงเร้าภายนอก (ผูช้าย
แปลกหนา้) ก่อใหเ้กิดส่ิงเร้าทางร่างกาย (หวัใจเตน้แรงและตวัสัน่) สมองจะใหเ้หตุผล
ตามประสบการณ์วา่เป็นอนัตราย และสัง่การจากการตีความใหเ้กิดอารมณ์ คือความ
กลวั  

 

จากตวัอยา่งเดียวกนั หากเปล่ียนสภาพแวดลอ้มเป็นวา่ คุณกาํลงัเดินไปท่ีรถซ่ึง
จอดในเวลากลางวนั มีหญิงแก่คนหน่ึงเดินออกมาจากแนวตน้ไมใ้กล้ๆ  และมุ่งมาท่ีคุณ 
เป็นไปไดอ้ยา่งมากวา่ แทนท่ีคุณจะเกิดความกลวั คุณอาจคิดวา่หญิงแก่นั้นตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากคุณและคุณกพ็ร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ  

 

เหตุการณ์อยา่งเดียวกนั ก่อใหเ้กิดอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั เหตุการณ์แรกทาํใหเ้กิด
ความกลวั แต่เหตุการณ์ท่ีสองทาํใหเ้กิดความสงสารเห็นใจ 
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การทดสอบทฤษฎ ี 
นอกจากกระบวนการการเกิดอารมณ์แลว้ Two-Factor Theory of Emotion ยงั

อธิบายในลกัษณะยอ้นศรเพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความต่ืนตวัทางร่างกายซ่ึง
เป็นส่ิงเร้า กบัการใชปั้ญญาในการหาเหตุผล ใหช้ดัเจนข้ึน ดงัน้ี 

 

อารมณ์             การใหเ้หตุผล             สาเหตุความต่ืนตวัทางร่างกาย 
 

เม่ือมีอารมณ์เกิดข้ึน ร่างกายจะรับรู้ดว้ยความรู้สึกท่ีต่ืนตวั เช่น เม่ือโกรธ 
ร่างกายจะสัน่ หวัใจเตน้เร็วและแรง พดูเสียงดงั บุคคลจะใชส้ภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่น
ขณะนั้นเพื่อคน้หาสาเหตุของอารมณ์ (emotional cue) และนาํมาใชอ้ธิบายความรู้สึก
ต่ืนตวันั้น บุคคลจะสามารถควบคุมตนเองไดดี้ข้ึนถา้รู้สาเหตุหรือเหตุผลท่ีเกิดส่ิงเร้า
นั้น แมค้วามรู้นั้นจะไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงกต็าม 

 

Schachter และ Singer ไดท้ดสอบทฤษฎีของเขาในปี ค.ศ. 1962 กบันกัศึกษา
ชายจาํนวน 184 คน เพื่อศึกษาวา่บุคคลใชข้อ้มูลในสภาพแวดลอ้ม มาอธิบายการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายอยา่งไร ทั้งความรู้สึกต่ืนตวัท่ีเกิดกบัร่างกาย และ
อารมณ์ท่ีไดรั้บการกระตุน้จากความต่ืนตวั Schachter และ Singer มีขอ้สมมุติฐานใน
การทดสอบ 3 ประการ 

 

1) ถา้บุคคลรับรู้วา่มีความต่ืนตวัข้ึนในร่างกาย เช่น หวัใจเตน้แรง มือสัน่ โดยไม่
สามารถหาสาเหตุได ้เขาจะรับเอา (label) ความรู้สึกนั้นไว ้และใหเ้หตุผลไปตาม
ความรู้ความเขา้ใจของตน  

2) ถา้บุคคลรับรู้วา่มีความต่ืนตวัข้ึนในร่างกายโดยมีความรู้ความเขา้ใจท่ี
สมเหตุสมผล (เช่น ท่ีรู้สึกเช่นน้ีเพราะเพิ่งไดรั้บการฉีดยามา) เขากไ็ม่น่าท่ีจะใหเ้หตุผล
ของความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนไปในทางอ่ืน 

3) ถา้บุคคลตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเคยทาํใหเ้ขามีอารมณ์ เขาจะแสดงอารมณ์หรือ
เกิดอารมณ์นั้นอีกเม่ือร่างกายมีความรู้สึกต่ืนตวั 
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นกัศึกษาทุกคนไดรั้บแจง้วา่ ยาท่ีฉีดคือยาใหม่ช่ือ Suproxin เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการมองเห็น แต่ตามความเป็นจริง นกัศึกษาไดถู้กแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม 

 

กลุ่มท่ีหน่ึง (Epinephr ine informed)  
ไดรั้บการฉีด epinephrine หรือ adrenaline และไดรั้บแจง้วา่อาจมีผลขา้งเคียง 

เช่น มือสัน่ หวัใจเตน้แรง หนา้ชาและแดง กลุ่มน้ีไดรั้บความคาดหวงัวา่ เม่ือรู้สึกถึง
ความต่ืนตวัทางร่างกายอนัเป็นผลจากการไดรั้บสารกระตุน้แลว้ เม่ือมีอารมณ์กบั
เหตุการณ์ท่ีอยูต่รงหนา้ กจ็ะเขา้ใจไดว้า่ อารมณ์ของตนท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นผลมาจาก
ผลขา้งเคียงของยา ทาํใหส้ามารถควบคุมอารมณ์ของตนไดดี้ข้ึน 

 

กลุ่มท่ีสอง (Epinephr ine ignorant)  
ไดรั้บการฉีด epinephrine แต่ไม่ไดรั้บแจง้วา่จะมีผลขา้งเคียงจากการฉีดยา

อยา่งไร กลุ่มน้ีไดรั้บความคาดหวงัวา่ เม่ือไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายไดว้า่อารมณ์
ของตนมีสาเหตุมาจากอะไร กจ็ะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนท่ีเกิดข้ึนได ้

 

กลุ่มท่ีสาม (Epinephr ine misinformed)  
ไดรั้บการฉีด epinephrine และไดรั้บแจง้ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็วา่จะรู้สึกขาชา คนัตาม

ร่างกาย และมึนหวัเลก็นอ้ย กลุ่มน้ีไดรั้บความคาดหวงัวา่ เม่ืออาการท่ีเกิดข้ึนไม่ตรง
กบัคาํท่ีไดรั้บแจง้ จึงไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายความรู้สึกต่ืนตวัของตนได ้การ
ควบคุมอารมณ์จึงไม่น่าต่างจากกลุ่มท่ีสอง  

 

กลุ่มท่ีส่ี (Control group)  
ไดรั้บการฉีดยาหลอก (placebo) และไม่ไดรั้บแจง้วา่จะมีอาการขา้งเคียงใดๆ 

กลุ่มน้ีถูกใชเ้ป็นกลุ่มควบคุมเพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่มีการต่ืนตวัทางร่างกาย อารมณ์ไม่ได้
ถูกกระตุน้ดว้ยอาํนาจของยา อารมณ์ท่ีมีกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตรงหนา้จึงไม่ไม่รุนแรง
เหมือนสามกลุ่มแรกท่ีถูกฉีดสารกระตุน้ 
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หลงัจากฉีดยาใหน้กัศึกษาครบทุกคนแลว้ ผูว้ิจยัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปพดูคุยกบั
นกัศึกษา แสดงท่าทีโมโหโกรธเคืองบา้ง แสดงอารมณ์เบิกบานมีความสุขบา้ง โดยมี
ผูว้ิจยัเฝ้าสงัเกตการณ์อยูด่า้นนอก มองผา่นกระจกท่ีเห็นจากภายนอกดา้นเดียวและให้
คะแนนสภาวะอารมณ์ของนกัศึกษาเป็นสามลาํดบั หลงัจากนั้นจึงใหน้กัศึกษาตอบ
แบบสอบถามแบบใหค้ะแนนตั้งแต่ 1-5 (Likert Scale) และวดัการเตน้ของหวัใจ 

 

ผลการวิจยัจากการสงัเกตและการตอบแบบสอบถาม พบวา่ การแสดงท่าที
โกรธเคืองหรือเบิกบานยนิดีของนกัวิจยั ส่งผลต่อนกัศึกษาแต่ละกลุ่มต่างกนั (นอ้ยสุด 
= 1, มากสุด = 4) 
 

กลุ่ม การแสดงออกถึงความสุข การแสดงออกถึงความโกรธ 
1) Informed 1 1 
2) Ignorant 3 3 
3) Misinformed 4 ไม่มีขอ้มูล 
4) Placebo 2 2 

 

 จากผลการทดสอบดงักล่าว แสดงวา่ นกัศึกษาท่ีไม่ทราบวา่ทาํไมพวกเขาจึงมี
ความรู้สึกต่ืนตวั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บแจง้เร่ืองผลขา้งเคียงของยา และกลุ่มท่ี
ไดรั้บขอ้มูลมาไม่ตรงกบัอาการท่ีตนรู้สึก จะเขา้ใจวา่ความรู้สึกนั้นเป็นผลมาจากการ
แสดงออกของนกัวิจยั และพลอยมีอารมณ์คลอ้ยตามไปตามส่ิงท่ีปรากฏนั้นในระดบัท่ี
มากกวา่กลุ่มท่ีมีขอ้มูลและกลุ่มท่ีไม่รู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงในร่างกาย 

 

Schachter และ Singer สรุปผลการทดสอบน้ีวา่เป็นไปตามสมมุติฐานของเขา 
คือ อารมณ์ของบุคคล เป็นผลมาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความต่ืนตวัของร่างกาย กบั 
สภาพแวดลอ้ม (การไดท้ราบขอ้มูลเร่ืองผลกระทบของยา) เม่ือบุคคลเขา้ใจสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย กส็ามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนไม่วา่จะเป็นความ
เบิกบานยนิดี หรือความโกรธ ไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่รู้   
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นอกจากการทดลองของ Schachter และ Singer แลว้ ยงัมีงานของนกัวิจยัท่าน
อ่ืนซ่ึงใหค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ิงเร้ามาอยา่งไม่ถูกตอ้ง (misattribution of arousal) 
งานวิจยัท่ีวา่นั้นเป็นของ Donald G. Dutton และ Arthur P. Aron โดยใชส่ิ้งเร้าตาม
ธรรมชาติมาทาํใหเ้กิดการต่ืนตวัของร่างกาย ในการทดลอง เขาใหช้ายสองกลุ่มเดิน
ขา้มสะพานท่ีต่างกนั สะพานหน่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีแคบและน่าหวาดเสียว แขวนอยู่
บนเหวลึก อีกสะพานหน่ึงปลอดภยัและมัน่คงกวา่ ท่ีปลายสะพานทั้งสองมีหญิงสาว
รออยู ่เธอใหช้ายท่ีขามสะพานตอบแบบสอบถามซ่ึงรวมถึงการใหอ้ธิบายภาพสองแง่
สองมุม และเบอร์โทรคิดต่อหากตอ้งการสอบถามเพิ่มเติม แนวคิดในการทดลองน้ีเพื่อ
ทราบวา่ชายกลุ่มใดจะเป็นผูโ้ทรไปหาหญิงสาว และเพื่อวดัความคิดในเร่ืองเพศท่ีเขา
เขียนในแบบสอบถามภายหลงัขา้มสะพาน ผลการทดลองพบวา่ ชายกลุ่มท่ีขา้ม
สะพานน่าหวาดเสียวโทรไปหาหญิงสาวเพือ่ติดตามผลการศึกษาเป็นจาํนวนมากกวา่
กลุ่มท่ีขา้มสะพานไม่หวาดเสียว และส่ิงท่ีเขียนในแบบสอบถามกมี็ส่วนเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองเพศมากกวา่ดว้ย การใหค้วามเห็นจากการทดลองเพื่อประกอบ Two-Factor 
Theory of Emotion ซ่ึงนบัวา่ผดิพลาดคือ ไปสรุปวา่ ท่ีผลการทดลองออกมาเช่นน้ีเป็น
เพราะชายกลุ่มท่ีขา้มสะพานหวาดเสียวไดแ้ปลงความต่ืนตวัท่ีเกิดกบัร่างกายจากความ
กลวัและต่ืนเตน้ไปเป็นความรู้สึกทางเพศท่ีมีต่อหญิงสาว 

 

นอกจากน้ียงัมีการทดลองท่ีทาํซํ้ าการทดลองของ Schachter และ Singer อีก
หลายคร้ัง เช่นการทดลองของ Maslach ซ่ึงขอ้สรุปวา่ เม่ือบุคคลไม่สามารถอธิบาย
สาเหตุของอารมณ์หรือการกระตุน้ทางรางกายท่ีเกิดข้ึนกบัตน จะเกิดอารมณ์ไปในทาง
ลบ คือโกรธ หรือกลวั   

 

ทฤษฎีอารมณ์จากเหตุสองปัจจยั (Two-Factor Theory of Emotion) น้ีมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางพทุธศาสนาในเร่ืองเวทนา 5 ท่ีวา่ ในความรู้สึกซ่ึงเกิดจาก
ผสัสะของอายตนะ หากบุคคลมีสติ มีศีล และหลกัธรรมอยูใ่นใจ จะช่วยใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจ (ปัญญา) ท่ีจะจดัการกบัส่ิงเร้า สามารถใหเ้หตุผลกบัการเกิดของอารมณ์ 
และควบคุมอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรู้ทนั 
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 ABC Model of Behavior 
 Emotional Cycle of Change [Kelley and Conner] 
 Emotion Wheel (Robert Plutchik) 
 Theory of Emotion [James-Lange] 

--------------------------------- 
3 Component-Model of Commitment [Meyer and Allen] 
องค์ประกอบ 3 ประการของความรู้สึกผูกพนัในการทํางาน 

 

  หากคุณเป็นเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั คงไม่ใช่เร่ืองยาก
อะไรท่ีคุณจะมีความรู้สึกมุ่งมัน่ ทาํกิจการของคุณหรือท่ีอยูใ่นความดูแลของคุณให้
ประสบความสาํเร็จ เพราะคุณจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากความมุ่งมัน่นั้น 
แต่มนัคงจะไม่ง่ายท่ีจะสร้างความรู้สึกเช่นนั้นใหเ้กิดข้ึนกบัทุกคนในบริษทัหรือองคก์ร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัพนกังานระดบักลางหรือระดบัล่างซ่ึงไม่ไดมี้ความคาดหวงัอะไร
เช่นเดียวกบัคุณ และอาจยืน่ใบลาออกไปเม่ือใดกไ็ด ้คุณจึงควรคน้หาวา่อะไรเป็น
สาเหตุท่่ีทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนัท่ีจะทาํงานกบับริษทัต่อไปนานๆ  

 

มีหลายสาเหตุท่ีพนกังานยงัทาํงานอยูก่บับริษทัโดยไม่ลาออกหรือยา้ยไปท่ีอ่ืน   
บางคนอยูเ่พราะรักในงานท่ีทาํ หรือเพราะเป้าหมายส่วนตวัไปดว้ยกนัไดก้บัเป้าหมาย
ของบริษทั บางคนอยูเ่พราะไม่อยากตกงาน ในขณะท่ีบางคนอยูเ่พราะมีความรู้สึก
จงรักภกัดีบริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษทั แต่ไม่วา่จะเป็นเพราะสาเหตุใด การท่ี
พนกังานทาํงานใหก้บับริษทั พวกเขายอ่มตอ้งรับผลกระทบเชิงลบบางอยา่งไปดว้ย 
เช่น การเสียความเป็นอิสระในการใชชี้วิต ไม่มีเวลาท่ีเป็นส่วนตวั ไม่มีความเป็นตวั
ของตวัเอง และตอ้งยอมรับความไม่พอใจท่ีงานไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งท่ีผูบ้งัคบับญัชา
คาดหวงั ความทา้ทายจึงอยูท่ี่วา่ ทาํอยา่งไรจึงจะสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบเชิงลบ
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ดงักล่าว ขณะเดียวกนักย็งัทาํใหพ้นกังานหรือทีมงานมีความรู้สึกมุ่งมัน่ในการทาํงาน
หรือมีความรู้สึกผกูพนักบับริษทั 
  

John Meyer และ Natalie Allen ไดพ้ฒันาแนวคิดท่ีเรียกวา่ Three Component 
Model of Commitment ใน ค.ศ. 1990 และนาํออกเผยแพร่ในนิตยสาร Human 
Resource Management Review ในปี ค.ศ. 1991 โดยกล่าววา่ ความผกูพนัดว้ยความรัก 
(affective), ความผกูพนัใหต้อ้งอยูต่่อ (continuance), และความผกูพนัดา้นสาํนึกทาง
จิตใจ (normative) แมจ้ะแตกต่างกนัในดา้นเน้ือหา แต่ก็ส่งผลใหค้วามรู้สึกอยากออก
จากงานของพนกังานลดลง Meyer และ Allen กล่าววา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัดว้ย
ความรัก จะทาํงานอยูก่บับริษทัเพราะพวกเขาต้องการ (want to) ท่ีจะอยู,่ พนกังานท่ีมี
ความผกูพนัใหต้อ้งอยูต่่อ เพราะพวกเขาเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องอยู ่(need to), และ
พนกังานท่ีมีความผกูพนัดา้นสาํนึกทางจิตใจ จะทาํงานอยูก่บับริษทัเพราะเห็นวา่เป็น
เร่ืองสมควรท่ีจะอยู ่(ought to) องคป์ระกอบทั้งสามน้ีเป็นสภาวะทางจิตวิทยาของ
พนกังานมีต่อองคก์ร สะทอ้นทศันคติท่ีมององคก์รเป็นเป้าหมาย และอาจเกิดข้ึนไดใ้น
เวลาเดียวกนั ความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อการทาํงานกบัองคก์ร จึงเป็นผลรวมของ
สภาวะทางจิตวิทยาขององคป์ระกอบทั้งสามน้ี  

 

องคป์ระกอบหรือปัจจยั 3 ประการท่ีสร้างความรู้สึกผกูพนัในการทาํงานของ
พนกังาน ไดแ้ก่ 
1) ความรู้สึกชอบหรือรักในงานท่ีทาํ (Affective Commitment: AC) 

คุณไดเ้คยถามพนกังานหรือไม่วา่พวกเขาชอบงานท่ีทาํหรือเปล่า ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง จะมีหลายคนท่ีมีทศันคติเชิงลบกบังานท่ีทาํ ขณะเดียวกนักมี็อีกหลายคน
ท่ีมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการมาทาํงาน การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหพ้นกังาน
รู้สึกรักงานท่ีทาํ ไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํกนัไดง่้ายๆ แต่ถา้สามารถทาํได ้กจ็ะเป็นการสร้างขวญั
กาํลงัใจใหพ้นกังานอยากทาํงานในแต่ละวนัใหดี้ท่ีสุด  
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ความรู้สึกชอบหรือรักในงานท่ีทาํ ไม่ไดเ้กิดมาจากตวังาน แต่เกิดจากความ
ผกูพนัทางจิตใจ (emotional attachment) ของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ความรู้สึกดีๆ ท่ีส่งใหพ้วกเขาออกจากบา้นมาทาํงานในแต่ละวนั มาจาก
ความสุข (self fulfillment) ท่ีไดรั้บจากการไดม้าแบ่งปันเวลา ความคิดเห็น และร่วม
กิจกรรมกบัผูร่้วมงานท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีเป็นมิตร ไม่วา่จะเป็นเพื่อน ลูกนอ้ง หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้น หากคุณสามารถส่งเสริมความสมัพนัธ์เชิงบวกท่ีสร้างสรรคแ์ละ
มีความหมายใหเ้กิดข้ึนในหมู่ผูร่้วมงาน ความสมัพนัธ์ท่ีดีนั้นจะสร้างความรู้สึกผกูพนั
ในการทาํงานใหเ้กิดข้ึนกบักลุ่มหรือทีมงาน เป็นความเขา้ใจร่วมกนัในเป้าหมายและ
คุณค่าขององคก์รและตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในการทาํเป้าหมายใหส้าํเร็จ เม่ือใดกต็ามท่ี
พนกังานสนุกกบังานท่ีทาํ พวกเขายอ่มจะมีความรู้สึกท่ีดีและมีความสุขกบังาน ความ
พึงพอใจในงานท่ีทาํน้ีจะยอ้นกลบัมาสร้างความรู้สึกรักในงานทีทาํใหเ้พิ่มมากยิง่ๆ ข้ึน 
และน่ีคือสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีคุณจะตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนใหไ้ด ้

 

2) ความกลวัวา่จะตอ้งสูญเสียบางส่ิง (Continuance Commitment: CC) 
ความกลวั คือหน่ึงในแรงขบัท่ีทรงพลงัมากท่ีสุด คุณไม่จาํเป็นตอ้งข่มขู่

พนกังานทุกคร้ังท่ีทาํผดิวา่จะไล่เขาออก คุณเพียงแต่ทาํใหเ้ขารู้สึกไดด้ว้ยตนเองวา่
จะตอ้งสูญเสียอะไรหากคิดท่ีจะออกจากบริษทั ความกลวัวา่จะไม่สามารถรับกบัความ
สูญเสียน้ี มีอานุภาพแรงพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้ขาเกิดความรู้สึกมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานอยูต่่อไป  

 

การรับรู้หรือความรู้สึกกลวัความสูญเสียท่ีตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทั 
เรียกวา่ Side Bets สาเหตุสาํคญัท่ีสุดน่าจะมาจากเร่ืองเงิน ถา้เขารู้สึกวา่ไดรั้บค่าจา้ง
หรือผลประโยชน์ท่ีสูงและไม่สามารถหาไดจ้ากท่ีอ่ืน เขาจะอยากทาํงานอยูท่ี่น่ีต่อไป
ใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้การออกจากบริษทัไปจะกลายเป็นเร่ืองท่ีไม่สมเหตุผลไป
โดยส้ินเชิง อยา่งไรกต็าม ความกลวัสูญเสียยงัมีเร่ืองอ่ืนอีกมากมายท่ีไม่ใช่เร่ืองเงิน 
เช่น กลวัวา่จะเสียทีมงานท่ีทาํร่วมกนัมาเป็นเวลานาน กลวัวา่จะเสียการไดรั้บการ
ยอมรับในความสาํคญัของทกัษะหรือสถานะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เสียดายอายงุานท่ีอยูม่า
นานและอยูใ่นลาํดบัแรกๆ ขององคก์ร ฯลฯ ความรุนแรงในความรู้สึกสูญเสียดงักล่าว
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จะเพิ่มมากข้ึนตามอายงุานและประสบการณ์ พนกังานจะยิง่มีความรู้สึกผกูพนัมากข้ึน
หากอยูใ่นบทบาทหนา้ท่ีการงานท่ีประสบความสาํเร็จ หรือไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือน
ตาํแหน่งหลายคร้ังภายในบริษทันั้น หากงานใหม่ท่ีเขาเลง็ไว ้ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
เร่ืองเหล่าน้ี กเ็ป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัหากจะตอ้งไปเร่ิมตน้ใหม่ 
 

3) ความรู้สึกวา่สมควรตอ้งอยูต่่อไป (Normative Commitment: NC)  
ความรู้สึกผกูพนัประเภทน้ี อาจเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ความจงรักภกัดี (loyalty) 

เกิดข้ึนเม่ือพนกังานรู้สึกวา่ การทาํงานกบับริษทัหรือองคก์ร เป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งทาํแมจ้ะ
ไม่ค่อยมีความสุขนกักบับทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือมีโอกาสอ่ืนท่ีดีกวา่รอ
อยูภ่ายนอก แต่เขากจ็ะทาํงานอยูก่บัองคก์รต่อไปเพราะคิดวา่นัน่คือส่ิงท่ีสมควรจะทาํ 
ความรู้สึกจงรักหรือพนัธะผกูพนัน้ีมีท่ีมาหลายอยา่ง อาจเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีพนกังาน
สมคัรเขา้ทาํงานและไดรั้บการคดัเลือกทั้งๆ ท่ีกรู้็ตวัวา่มีคุณสมบติัท่ีไม่น่าไดรั้บการ
พิจารณา การไดรั้บโอกาสดงักล่าว ไดส้ร้างความรู้สึกผกูพนัใหอ้ยากตอบแทนดว้ยการ
ทาํงานอยูก่บับริษทัเป็นเวลานาน หรือการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั
ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การไดรั้บทุนการศึกษา กอ็าจทาํใหเ้ขารู้สึกสาํนึกในบุญคุณท่ี
บริษทัใหค้วามช่วยเหลือและจะตอ้งชดใชด้ว้ยการทาํงานใหดี้ท่ีสุดแมจ้ะไดรั้บแรง
กดดนัในเร่ืองอ่ืนๆ กไ็ม่นาํมาใส่ใจ   

 

ความรู้สึกผกูพนัเหล่าน้ี ไม่จาํเป็นตอ้งมีครบถว้นทั้งสามอยา่ง มีเพียงหน่ึงหรือ
สองอยา่งก็อาจผกูพนัใหพ้นกังานบางคนทาํงานอยูก่บัองคก์รต่อไปจนเกษียณกไ็ด ้ไม่
มีองคก์รหรือบริษทัใดท่ีอยากใหพ้นกังานพากนัลาออก และคงไม่อยากใหค้นเก่งๆ 
ของตนตอ้งออกไปทาํกบัคู่แข่ง การสร้างความรู้สึกผกูพนัตามคาํแนะนาํท่ีกล่าว
ต่อไปน้ี จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีควรไดรั้บการพิจารณา 
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การสร้างความรู้สึกผูกพนักับองค์กร 
1. ความรู้สึกชอบหรือรักในงานท่ีทาํ 

ทีมงานท่ีมีความผกูพนัจากความกลวัวา่จะสูญเสียประโยชน์ หรือความผกูพนั
จากความรู้สึกวา่เป็นพนัธะหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งตอบแทน อาจรู้สึกเบ่ือและเปล่ียนใจเม่ือไร
กไ็ด ้และคงไม่มีผูน้าํคนใดท่ีอยากมีทีมงานซ่ึงแอบมีความคิดดงักล่าวอยูใ่นใจ ท่ีร้าย
ไปกวา่นั้นกคื็อ ก่อนท่ีบุคคลเหล่าน้ีจะตดัสินใจลาออก อาจไปชกัชวนหรือใหข้อ้มูลท่ี
บัน่ทอนจิตใจทีมงานท่ียงัอยูใ่หห้มดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน ผูน้าํจึงตอ้งไม่ปล่อย
ใหค้วามคิดดงักล่าวก่อตวัข้ึนในใจของผูป้ฏิบติังาน ดว้ยการเช่ือมโยงเป้าหมายของ
ทีมงานเขา้กบัเป้าหมายขององคก์ร กาํหนดบทบาทของสมาชิกทีมงานใหส้อดคลอ้ง
กบัทกัษะและความสามารถของแต่ละคน นอกจากนั้นยงัตอ้งช่วยใหที้มงานไดค้น้พบ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ บุคคลมกัจะมีความรู้สึกชอบหรือรักในงานท่ีทาํมากข้ึนเม่ือพวก
เขาไดเ้คยประสบความสาํเร็จในงานท่ีทาํ หรือไดรั้บความรู้สึกท่ีดีๆ จากผูร่้วมงาน คุณ
จึงควรสนบัสนุนใหพ้วกเขาสามารถต่อสู้กบัอุปสรรคปัญหาในการทาํงานและสนุกกบั
งาน กล่าวช่ืนชมพวกเขาบ่อยๆ และทาํใหท่ี้ทาํงานเป็นสถานท่ีท่ีทาํงานแลว้มีความสุข
และมีผลงานท่ีดี 
    

2. การจดัการกบัความรู้สึกกลวั และความรู้สึกวา่ทาํไปเพราะเป็นภาระหนา้ท่ี 
นอกจากจะช่วยใหบุ้คคลไดมี้ความรักในงานท่ีทาํแลว้ คุณยงัสามารถใช ้model 

น้ีลดความรู้สึกผกูพนัท่ีเกิดจากความกลวัวา่จะตอ้งสูญเสียและความผกูพนัเพราะเห็น
วา่เป็นหนา้ท่ีไดด้ว้ยภาวะผูน้าํ ใชท้กัษะการบริหารทีมงาน และทบทวนการกระทาํของ
ตนวา่มีอิทธิพลต่อสมาชิกทีมงานในลกัษณะใด อยา่งไร เหตุผลท่ีคุณควรลดความรู้สึก
ผกูพนัสองประเภทน้ีก็เพื่อไม่ใหค้นของคุณไปยดึติดอยูก่บัมนัมากจนเกินไป ถึงคุณจะ
ยงัไม่สามารถทาํใหส้มาชิกทีมงานของคุณเกิดความรักในงานท่ีทาํ แต่อยา่งนอ้ยกค็วร
ใหม้ัน่ใจวา่พวกเขาเร่ิมท่ีจะมีความสุขและสนุกกบังานโดยไม่รู้สึกอึดอดักบัการ
บริหารงานของคุณ ความรู้สึกท่ีวา่ สาเหตุท่ียงัทาํงานอยูท่ี่น่ีกเ็พื่อรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืน หรือเพราะองคก์รไดใ้หก้ารศึกษาอบรม หรือ
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ส่งเสริมความกา้วหนา้ในชีวิตการทาํงานมามากมาย ท่ีจริงกไ็ม่ใช่ความรู้สึกท่ีเลวร้าย
อะไร มิหนาํซํ้ ายงัเป็นความรู้สึกท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัตามธรรมชาติ  เพียงแต่
อยา่ใหค้วามรู้สึกผกูพนัของพวกเขามีสาเหตุมาจากเพียงเร่ืองเหล่าน้ีโดยไม่มีความรู้สึก
รักในงานท่ีทาํ เพราะมนัอาจหมดไปไดง่้ายๆ  

 

จากการวิจยัท่ีทาํซํ้ าหลายคร้ังในระยะต่อมา ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแตกต่างไปจากการ
นาํเสนอของ Meyer และ Allen ในหลายดา้น กล่าวคือ 

1) Model ของ Meyer และ Allen ควรนาํไปใชใ้นการประเมินความรู้สึก
อยากจะอยูห่รืออยากจะออกจากองคก์ร มากกวา่ท่ีจะใชค้าดหมายพฤติกรรมของ
พนกังานท่ีมีต่อการทาํงานในองคก์ร  
 

2) ความผกูพนัท่ีมาจากความกลวัวา่จะสูญเสียประโยชน์บางส่ิงไป แทบไม่มี
ความสมัพนัธ์อะไรกบัความผกูพนัท่ีเกิดจากความรักในงานท่ีทาํ ในขณะท่ีความ
ผกูพนัท่ีเกิดจากสาํนึกในบุญคุณหรือความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความสมัพนัธ์อยา่ง
มากกบัความผกูพนัท่ีเกิดจากความรักในงานท่ีทาํ  
 

3) ความกลวัวา่จะสูญเสีย และความรู้สึกจงรัก ไม่ถือวา่เป็นความรู้สึกผกูพนั 
เป็นแต่เพียงตน้ทาง (antecedent) ของทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม คือการทาํงาน
กบัองคก์รต่อไปเท่านั้น องคป์ระกอบของความรู้สึกผกูพนัท่ีจะทาํงานกบัองคก์รต่อไป 
จึงควรมีเพียงอยา่งเดียว คือ ความรู้สึกรักในงานท่ีทาํและรักในบรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 

 แมผ้ลการวิจยัจะทาํใหข้อ้สมมุติฐานของ Meyer และ Allen ขาดความเท่ียงตรง
ไปบา้ง แต่กไ็ม่มีงานวิจยัช้ินใดท่ีออกมาปฏิเสธวา่ การสร้างสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานท่ีดี การท่ีผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้าํท่ีดี และการใหค้วามช่วยเหลือแก่
พนกังานเพื่อรักษาความรู้สึกท่ีดีๆ ท่ีพนกังานมีต่อองคก์ร จะไม่สามารถสร้าง
ความรู้สึกผกูพนัใหแ้ก่พนกังาน สาระสาํคญัของแนวคิดน้ีจึงอยูท่ี่วา่ หากเห็นพอ้งกนั
วา่ความรักในงานท่ีทาํหรือรักในบรรยากาศการทาํงาน (affective commitment) เป็น
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องคป์ระกอบหรือปัจจยัหลกัของความรู้สึกผกูพนั กค็วรสร้างสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข มอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้และทกัษะ จดัสรร
ทรัพยากรท่ีจาํเป็นเพื่อส่งเสริมการปฏิบติังาน รับฟังปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือ
แนะนาํดว้ยภาวะผูน้าํท่ีดี เพื่อใหค้วามรักในงานน้ีพฒันาไปสู่ความรู้สึกผกูพนัและ
มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและองคก์รต่อไป   
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Dysfunctions of a Team [Lencioni] 
 6 Principles of Influence [Cialdini] 
 Emotional Intelligence 
 Escalation of Commitment 
 Helping your People Find Purpose in their Work 
 Job Crafting 
 Management By Objectives [MBO] 
 Management by Wandering Around (MBWA) 
 Organizational Commitment Theory 
 Team Management Skills 

--------------------------------- 
 

 

  Steve Coley ผูอ้าํนวยการกิตติมศกัด์ิของ McKinsey’s Chicago Office และ
คณะ ไดเ้สนอกรอบความคิดทางการบริหารท่ีเรียกวา่ McKinsey’s Three Horizons of 
Growth ในหนงัสือช่ือ “The Alchemy of Growth” สาระสาํคญัของเน้ือหา คือการแบ่ง
ช่วงเวลา (horizon) ของการพฒันาธุรกิจออกเป็นสามช่วง แต่ละช่วง มีกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีบริษทัจะตอ้งบริหารจดัการเพื่อรักษาความมัน่คงของธุรกิจในปัจจุบนั 

3 Horizons of Growth [McKinsey] 
การพฒันาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าใน 3 ช่วงเวลา 



39 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ขณะเดียวกนักอ็าศยัความสาํเร็จของธุรกิจในปัจจุบนัสร้างโอกาสการเติบโตกา้วหนา้
ของธุรกิจในอนาคตไปพร้อมกนั กิจกรรมหรือโครงการท่ีอยูใ่นแต่ละช่วงเวลาจะตอ้ง
ใชก้ารประเมินผลหรือตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีแตกต่างกนั เพราะหากคุณนาํแนวคิดของ
โครงการใหม่ท่ีอยูร่ะหวา่งการปลํ้าผลุีกปลุกผนีัง่ มาเปรียบเทียบกบัโครงการท่ีมีความ
มัน่คงและมีกาํไรแลว้ โครงการใหม่ของคุณกค็งไม่มีโอกาสไดเ้กิดหรือประสบ
ความสาํเร็จไดเ้ลย 
  

ช่วงเวลาท่ีหน่ึง: ปกป้องรักษาธุรกิจหลกั (Maintain & defend core business)  
เป็นการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีสร้างรายไดส่้วนใหญ่ใหแ้ก่คุณ

ในปัจจุบนั การบริหารจดัการจะมุ่งเนน้ไปท่ีการลดค่าใชจ่้ายและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทาํงาน คุณรู้จกัลูกคา้ท่ีซ้ือหาสินคา้บริการของคุณ มีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ี
ชดัเจน และมีกาํไรจากการประกอบการ ทุกอยา่งแมจ้ะดูไปไดส้วย แต่ธรรมชาติของ
ธุรกิจยอ่มหนีไม่พน้หลกัสจัจธรรม กล่าวคือ เม่ือเวลาผา่นไป ความเจริญเติบโตและ
ความสามารถในการทาํกาํไรของสินคา้หรือบริการนั้นๆ จะค่อยๆ ลดลง คุณจึงมีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งมองหาสินคา้หรือบริการตวัใหม่เพื่อสร้างความต่อเน่ืองและความ
มัน่คงทางธุรกิจของคุณใหด้าํรงอยูแ่ละเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆ ข้ึนไป  

 

ช่วงเวลาท่ีสอง: บาํรุงเล้ียงธุรกิจท่ีกาํลงัจะเกิดใหม่ (Nurture emerging business)  
เปรียบไดก้บัช่วงวยัเด็กท่ีกาํลงัจะเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ ช่วงเวลาท่ีสองน้ีเป็นการ

เช่ือมโยงธุรกิจหลกัปัจจุบนัในช่วงเวลาท่ีหน่ึง กบัความคาดหวงัความสาํเร็จของสินคา้
หรือบริการตวัใหม่ในช่วงเวลาท่ีสามเขา้ดว้ยกนั เป็นการนาํผลการศึกษาวิจยัธุรกิจหรือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ในช่วงเวลาท่ีสามมาทดลองปฏิบติั เป็นช่วงเวลาท่ีมีความเส่ียงและ
เหน่ือยยากในการตระเตรียมสินคา้หรือบริการมาเสริมหรือแทนท่ีสินคา้หรือบริการท่ีมี
อยูเ่ดิม กิจกรรมหรือโครงการท่ีดาํเนินในช่วงเวลาท่ีสองน้ีอาจสร้างรายไดใ้หก้บัคุณ 
แต่มนัมกัไม่สร้างผลกาํไร เพราะเม่ือคุณทดลองขายสินคา้หรือบริการตวัใหม่ ลูกคา้ก็
เพียงทดลองซ้ือหรือใชบ้ริการดว้ยเช่นกนั คุณจึงไม่สามารถตั้งราคาในระดบัท่ี
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ก่อใหเ้กิดผลกาํไรไดเ้หมือนสินคา้บริการท่ีติดตลาดแลว้ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของ
กิจกรรมหรือโครงการในช่วงเวลาท่ีสองน้ีจึงไม่ใช่ผลกาํไร แต่เป็นท่าทีหรือ
ความสามารถในการเกาะยดึและอยูร่อดอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นธุรกิจ เป็นช่วงเวลาท่ีคุณตอ้ง
ยอมลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหก้บัคุณเอง ก่อนท่ีคู่แข่งจะมองเห็นและชิงโอกาสน้ีไป   

 

ช่วงเวลาท่ีสาม: สร้างและพฒันาธุรกิจใหม่อยา่งแทจ้ริง (Create genuinely new 
business)  
 เป็นช่วงเวลาท่ีห่างไกลมากท่ีสุดจากความสามารถหรือสมรรถนะท่ีคุณหรือ
องคก์รของคุณมีอยูใ่นปัจจุบนั อาจเป็นเพียงความมุ่งหวงัหรือคิดฝันถึงส่ิงท่ีน่าจะ
เป็นไปไดแ้ละสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจของคุณ แต่มนักอ็าจเป็นไปไม่ได้
ดว้ยเช่นกนั เพราะมนัคือการลงทุนใหก้บับริษทัของคุณในอนาคต เป็นช่วงเวลาท่ีคุณ
นึกถึงความสามารถท่ีแมจ้ะไม่มีอยูใ่นปัจจุบนั แต่กม็ัน่ใจวา่จะนาํความสาํเร็จมาใหไ้ด ้
และดว้ยเหตุน้ี ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของสินคา้หรือบริการใหม่ในช่วงเวลาท่ีสาม จึงเป็น
คาํตอบท่ีเป็นบวกต่อคาํถามต่อไปน้ี 
 ส่ิงท่ีคุณมัน่หมายนั้น สนองความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ (market risk) 
 มีความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคหรือไม่ (technical risk) 
 มีเงินทุนท่ีจะทาํใหม้นัเติบโตข้ึนไดห้รือไม่ (business model fit / risk) 

 

ปัญหาของผูป้ระกอบการ คือจะจดัการกบัช่องวา่งระหวา่งธุรกิจท่ีทาํอยูใ่น
ปัจจุบนักบันวตักรรมในอนาคตอยา่งไรจึงจะไม่เป็นการไดอ้ยา่งเสียอยา่ง หรือเสียทั้ง
สองอยา่ง แนวคิดเร่ือง Three horizons of growth จึงถูกนาํเสนอข้ึนมาเพื่อช่วยให้
องคก์รธุรกิจสามารถเช่ือมต่อช่องวา่งระหวา่งช่วงเวลาท่ีหน่ึง กบั ช่วงเวลาท่ีสาม ดว้ย
การรักษาสมดุลของการจดัการธุรกิจปัจจุบนั ธุรกิจของคุณในอนาคต และกิจกรรม
หรือโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การนําแนวคดิไปปรับใช้ 
1) เขา้ใจธุรกิจท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งถ่องแท ้(ช่วงเวลาท่ีหน่ึง) 

คุณจะตอ้งจาํแนกแยกแยะคุณสมบติัและความสามารถของสินทรัพยท์ั้งหมดซ่ึง
มีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อใหท้ราบวา่ ธุรกิจของคุณสามารถสร้างรายไดห้รือประสบ
ความสาํเร็จมาถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร สินทรัพยท่ี์ทรงคุณคา่นั้นอาจเป็นช่ือเสียงของตรา
สินคา้, ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดใ้นสภาพท่ีสมบูรณ์และตรงตาม
นดัหมาย, คุณภาพของตวัสินคา้เอง หรือเป็นเครือข่ายของหุน้ส่วนธุรกิจ ฯลฯ แต่ไม่วา่
เหตุผลนั้นคืออะไร คุณจะตอ้งนาํสินทรัพยเ์หล่านั้นมาใชป้กป้องรักษาธุรกิจหลกัให้
สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีความมัน่คงไดต่้อไป 
 

2) มุ่งหมายส่ิงท่ีจะทาํในอนาคต (ช่วงเวลาท่ีสาม) 
หากคุณตอ้งการสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจดว้ยการมีนวตักรรมหรือ

สินคา้บริการตวัใหม่ คุณจะตอ้งมีความชดัเจนวา่ตอ้งการมีธุรกิจใหม่อะไรในอนาคต 
เป็นวิสยัทศัน์หรือภาพท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการอะไร ตวัอยา่งกรณีไมโครซอฟท ์ได้
ประกาศเจตนาไวใ้นทศวรรษท่ี 1990 วา่จะผลิตแอปพลิเคชัน่เกมส์ (X-box) ท่ีจะ
นาํไปใชก้บั Window แบบเล่นเด่ียวหรือหลายๆ เคร่ืองพร้อมกนั นบัเป็นความคิดท่ี
แปลกใหม่มากในยคุนั้นและห่างไกลจากธุรกิจซอฟทแ์วร์ระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัท่ีสร้างความมัน่คงและผลกาํไรมหาศาลใหแ้ก่
ไมโครซอฟทอ์ยูแ่ลว้ แต่ไมโครซอฟทก์ย็งัคิดวา่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีนวตักรรมใน
สายการผลิตใหม่เพื่อสนบัสนุนความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืในธุรกิจของตน  
 

3) เช่ือมต่อช่องวา่งระหวา่งปัจจุบนักบัอนาคต (ช่วงเวลาท่ีสอง) 
เม่ือรู้แลว้วา่ตอ้งการทาํอะไร กเ็ร่ิมสร้างแผนปฏิบติัการท่ีเช่ือมธุรกิจท่ีทาํอยูใ่น

ปัจจุบนักบัความมุ่งหวงัในอนาคต ในกรณีของไมโครซอฟท ์ไดก่้อตั้งหน่วยงานท่ีเป็น
สายการผลิตเกมส์ รวมไปถึงการผลิต hardware ท่ีเป็นส่วนประกอบของเกมส์ เช่น 
keyboard, mouse, และ controller อุปกรณ์เหล่าน้ีนอกจากจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจะมีในอนาคตแลว้ ยงัสร้างรายไดเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ ใน
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ปัจจุบนัใหแ้ก่ธุรกิจอีกดว้ย ท่ีจริงแลว้ กิจกรรมในช่วงของการเช่ือมต่อช่องวา่งน้ี ไม่
จาํเป็นจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีสร้างรายไดอ้ะไรเป็นกอบเป็นกาํ แต่เป็นการนาํสินทรัพย์
ในช่วงเวลาท่ีหน่ึง เช่นความรู้ในระบบปฏิบติัการ มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพื่อเช่ือมต่อ
ช่องวา่งระหวา่งธุรกิจปัจจุบนักบัส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดในอนาคต 

 

การใช้กฎ 70-20-10 

 
จากรูป แสดงช่วงเวลาท่ี 1, 2, และ 3 เกิดไล่เรียงกนัไปตามแกน X (เวลา) แต่ก็

ไม่ไดห้มายความวา่คุณจะตอ้งปฏิบติัไปทีละช่วงเวลาอยา่งท่ีเห็นในรูป ท่ีจริงแลว้ การ
นาํแนวคิดไปปรับใชจ้ะเป็นไปตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นเบ้ืองตน้ คือ เขา้ใจในธุรกิจ
ปัจจุบนั กาํหนดส่ิงท่ีมุ่งหมาย และเช่ือมต่อช่องวา่ง โดยทั้งสามช่วงเวลาน้ีจะตอ้งทาํไป
พร้อมกนั เพียงแต่มีสดัส่วนของการดาํเนินกิจกรรมแตกต่างกนัไปตามกฎ 70-20-10 

(กฎ 70-20-10 ในท่ีน้ี เป็นคนละเร่ืองกบักฎ 70-20-10 ซ่ึงเป็นสดัส่วนการเรียนรู้
แบบผสมผสานตามแนวคิดของ McCall, Lombardo, และ Eichinger ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้าํ
ลงในสารานุกรมน้ีแลว้เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561)  

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในเบ้ืองตน้วา่ หลกัสาํคญัอยา่งหน่ึงของ Three Horizons of 
Growth คือการรักษาสมดุลการดาํเนินงานของช่วงเวลาท่ี 1-3 คาํวา่สมดุลน้ี ไม่ได้
หมายความวา่ใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมทั้งสามอยา่งเท่าเทียมกนั   
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แต่หมายถึงการใหน้ํ้าหนกัการดาํเนินกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาอยา่งเหมาะสมแก่การ
บรรลุเป้าหมาย  

Coley และคณะไดเ้สนอการสร้างสมดุลดว้ยการใหน้ํ้าหนกัการดาํเนินกิจกรรม
ในช่วงเวลาท่ีหน่ึงประมาณ 70% เหตุท่ีใหน้ํ้ าหนกัในช่วงเวลาท่ีหน่ึงมากเพราะใน
ระหวา่งท่ีคุณกาํลงัทาํกิจกรรมในช่วงเวลาท่ีสองและสาม ธุรกิจของคุณในปัจจุบนั
จะตอ้งมีความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง จึงจะสามารถสร้างความสาํเร็จในอนาคตได ้ 

สาํหรับการเช่ือมช่องวา่งระหวา่งช่วงเวลาท่ีหน่ึงและท่ีสามนั้น Coley ให้
นํ้าหนกัของกิจกรรมไวท่ี้ 20% ซ่ึงอาจดูมากถา้คิดวา่เป็นแค่การเช่ือมช่องวา่ง แต่ใน
ความเป็นจริง กิจกรรมในช่วงเวลาท่ีสองน้ีจะเป็นช่วงรอยต่อซ่ึงนาํผลการวิจยัใน
ช่วงเวลาท่ีสามมาทดลองปฏิบติั จึงมีส่วนของการลองผดิลองถูกอยูค่่อนขา้งมาก  

ท่ีเหลืออีก 10% จะเป็นกิจกรรมในช่วงเวลาท่ีสามซ่ึงส่วนใหญ่ของกิจกรรมจะ
เป็นการวิจยัและการทดสอบทดลองซ่ึงอาจมีผลงานขั้นทดลองออกมาใหเ้ห็น
ความกา้วหนา้บา้งในบางคร้ัง และเม่ือใดท่ีคุณประสบความสาํเร็จในการสร้างสินคา้
หรือบริการตวัใหม่ไดอ้ยา่งท่ีมุ่งหวงัแลว้ สินคา้หรือบริการนั้นกจ็ะกลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของสินคา้หลกัในธุรกิจของคุณ เป็นกิจกรรมในช่วงเวลาท่ีหน่ึงซ่ึงคุณจะตอ้งให้
นํ้าหนกักบัมนั 70% หมุนวนกนัไปเช่นน้ี     

 

 เพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน จึงขอสรุปหลกัของ Three Horizons of Growth 
อีกคร้ัง ดงัน้ี 
1) การวางกลยุทธ์: จะแยกลาํดบัการพิจารณาออกเป็น 3 ช่วงเวลา (horizon) คือ 

 ปกป้องรักษาธุรกิจปัจจุบนั (ช่วงเวลาท่ีหน่ึง) 
 กาํหนดความคาดหวงัในนวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ (ช่วงเวลาท่ีสาม) 
 เช่ือมต่อธุรกิจปัจจุบนักบันวตักรรม (ช่วงเวลาท่ีสอง) 

 

2) การดาํเนินการ: จะทาํทั้งสามช่วงเวลาไปพร้อมกนั โดยใหน้ํ้าหนกักิจกรรม 
 ช่วงเวลาท่ีหน่ึง 70% 
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 ช่วงเวลาท่ีสอง 20% 
 ช่วงเวลาท่ีสาม 10%  

 

3) การเปล่ียนผ่าน:  เหมือนการเติมเตม็กฎ 70-20-10 ใหค้รบ 100 กล่าวคือเร่ิมจาก
สถานะปัจจุบนัท่ี 70 บวกกบัการพฒันาเขา้สู่จุดหมายอีก 20 และเม่ือประสบผลสาํเร็จ
ในการสร้างนวตักรรมหรือผลิตภณัฑใ์หม่อีก 10 กจ็ะครบ 100 เกิดการเปล่ียนผา่น
กลายเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่จะ
กลายสภาพเป็นธุรกิจหลกัซ่ึงตอ้งปกป้องรักษาไว ้เป็นช่วงเวลาท่ีหน่ึงของการพฒันา
ธุรกิจในรอบใหม่ต่อไป 

 

ส่ิงท่ีจะขอเนน้ย ํ้าในท่ีน้ีกคื็อ น่ีเป็นแนวคิดของ Steve Coley และคณะท่ีปรึกษา
ของ McKinsey & Company เก่ียวกบัการรักษาสถานะการเติบโตขององคก์รไว้
พร้อมๆ กนัไปกบัการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาด 
สดัส่วนการใหน้ํ้าหนกัในแต่ละช่วงเวลากเ็ป็นเร่ืองประมาณอยา่งกลางๆ ซ่ึงผูส้นใจจะ
นาํไปใชป้ฏิบติัจาํเป็นตอ้งปรับใหเ้หมาะกบัสินคา้บริการและสภาพการดาํเนินธุรกิจ
ของแต่ละองคก์ร  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 7 Degree of Freedom for Growth [McKinsey] 
 Business Model Canvas 
 Growth Model [Greiner] 
 Growth Pyramid [McKinsey] 
 สร้างนวตักรรมอยา่งไรไม่ใหเ้ป็น นวกรรม 

-----------------------------------  
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ผูท่ี้เคยอ่านบทความท่ีผมเขียนไวก่้อนหนา้น้ีเร่ือง “การพฒันาภาวะความเป็น
ผูน้าํใน 5 ระดบั” (5 Levels of Leadership) ของ John C. Maxwell อาจเกิดคาํถามหรือ
ความสบัสนข้ึนในใจวา่ ตกลง ภาวะผูน้าํมี 3 หรือ 5 ระดบักนัแน่ จึงขอทบทวนเพื่อ
ป้องกนัความสบัสนไว ้ณ ท่ีน้ีวา่ 5 Levels of Leadership ของ John C. Maxwell เป็น
การแบ่งผูน้าํตามระดบั การพฒันาภาวะผู้นํา คือ เร่ิมจากผูน้าํระดบัหน่ึง “ผูน้าํโดย
ตาํแหน่ง” ซ่ึงยงัไม่ถือวา่มีการพฒันาอะไรเพราะใครกต็ามท่ีเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง กจ็ะมี
สถานะความเป็นหวัหนา้ หรือผูน้าํโดยตาํแหน่ง ท่ีลูกนอ้งจะตอ้งปฏิบติัตามอยูแ่ลว้ 
ต่อเม่ือพฒันาไปถึงผูน้าํระดบัหา้ จึงถือวา่เป็นผูน้าํท่ีไดรั้บการจดจาํและเป็นสุดยอด
ของความเป็นผูน้าํ ส่วนการใชภ้าวะผูน้าํในสามระดบั (3 Levels of Leadership Model) 
ของ James Scouller เป็นเร่ือง การนําภาวะผู้นําไปใช้ในระดบัท่ีแตกต่างกัน สามระดบั    

 

การใชภ้าวะผูน้าํในสามระดบั (3 Levels of Leadership) เป็นงานเขียนของ 
James Scouller ในหนงัสือของเขาช่ือ The Three Levels of Leadership (2011) โดยมุ่ง
หมายใหใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฝึกฝนพฒันาผูน้าํท่ีตอ้งการเติบโตกา้วหนา้และมี
คุณสมบติัความเป็นผูน้าํท่ีดีข้ึนทั้งดา้นภาพลกัษณ์ (leadership presence), ความรู้ทาง
เทคนิค (know-how), และทกัษะ นอกจากนั้นยงัมุ่งหมายใหผู้น้าํมีความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีในการเป็นผูน้าํรวมถึงพฤติกรรมหลกัๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา  
หนงัสือเล่มน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมการใชภ้าวะผูน้าํกบัทีมงานหรือองคก์ร
เท่านั้น แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูท่ี้อยูใ่นฐานะผูน้าํใหเ้ป็นผูน้าํอยา่งแทจ้ริงอีก
ดว้ย  

 

การใชภ้าวะผูน้าํในสามระดบัน้ี ไดร้วมจุดแขง็ท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีผูน้าํซ่ึงรู้จกักนัมา
แต่เดิม ไดแ้ก่ Traits Theory, Behavioral Ideals Theory, Situational Theory, 
Functional Theory และช้ีใหเ้ห็นขอ้จาํกดัท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีดงักล่าว นอกจากนั้น แนวคิด

3 Levels of Leadership Model [James Scouller] 
การใช้ภาวะผู้นําในสามระดบั [James Scouller ] 
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เร่ืองการใชภ้าวะผูน้าํในสามระดบั ยงัไดปู้พื้นฐานใหก้บัผูน้าํท่ีตอ้งการนาํหลกัปรัชญา
เร่ือง servant leadership มาปรับใชเ้พื่อใหไ้ดเ้ป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริง   
 

การนาํจุดแขง็ท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีภาวะผูน้าํท่ีมีอยูเ่ดิมมาใช ้ขณะเดียวกนักใ็ห้
ความสาํคญักบัจิตวิทยาของผูน้าํโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความตระหนกัในเร่ืองความเช่ือท่ีมี
ขีดจาํกดัของบุคคล, ภาพลกัษณ์ของผูน้าํ และความเช่ือถือท่ีมีต่อผูน้าํ เป็นรูปแบบภาวะ
ผูน้าํท่ี Scouller เรียกวา่ Integrated Psychological Leadership Approach   

 

Scouller ไดแ้สดงจุดแขง็และจุดอ่อนของทฤษฎีภาวะผูน้าํท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไว้
ในรูปตาราง ดงัน้ี 

 

Leadership 
Model 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

Trait-based ใหค้วามสาํคญักบั
บุคลิกภาพ โดยมีแนวคิด
พื้นฐานวา่ ผูน้าํท่ีมีบุคลิกภาพ
โดดเด่นมกัสร้างความ
แตกต่างในความเป็นผูน้าํและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากผูต้าม
ไดม้ากกวา่ผูน้าํท่ีไม่มี
บุคลิกภาพดงักล่าว 

 นกัวิจยัดา้นภาวะผูน้าํ
ทั้งหลายยงัไม่ไดข้อ้ยติุวา่
บุคลิกภาพพื้นฐานของผูน้าํท่ีดีเป็น
อยา่งไร และยงัเห็นวา่ Trait-based 
theory น่าจะเหมาะกบัการใช้
คดัเลือกผูน้าํท่ีตนชอบ มากกวา่จะ
นาํมาใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันา
ผูน้าํ 

Behavioral 
ideals 

เป็นแนวคิดท่ีวา่ ผูน้าํควร
ใหค้วามสาํคญักบังานและคน
อยา่งเท่าเทียมกนั ผูน้าํควร
ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้
วา่จะ สามารถรักษาสมดุลน้ี
ใหเ้หมาะสมไดอ้ยา่งไร  

การใหค้วามสาํคญักบังาน
และคนอยา่งสมดุล อาจไม่
เหมาะสมในบางสถานการณ์ ถึงจะ
ส่งผูน้าํใหเ้ขา้รับการอบรมเพียงใด 
แต่กค็งไม่สามารถเปล่ียนความเช่ือ
ลึกๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของ
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ของผูน้าํไดว้า่ในสถานการณ์ใด
ควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองใด
มากกวา่กนั 

Situational / 
Contingency 

มีแนวคิดวา่ ผูน้าํควรปรับ
พฤติกรรมของตนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์, 
ประสบการณ์, ความมุ่งมัน่ 
และความเช่ือมัน่ของผูต้าม ผู ้
ท่ีเพิ่งข้ึนมาเป็นผูน้าํ จึงควร
ศึกษาสถานการณ์และเรียนรู้
การใชพ้ฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์นั้น 

แนวคิดน้ีไม่ไดช่้วยพฒันา
ภาวะผูน้าํ เพียงแต่ช่วยในการ
คดัเลือกผูน้าํท่ีเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ แนวคิดท่ีวา่ผูน้าํ
สามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
สถานการณ์ เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง
ไม่ไดไ้ม่วา่ผูน้าํนั้นจะไดรั้บการ
ฝึกอบรมมาอยา่งไร เพราะบุคคล
มกัจะติดยดึอยูก่บัความเช่ือและ
อุปนิสยัของตนจนไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนได ้แนวคิดเร่ืองผูน้าํ
ตามสถานการณ์อาจใชไ้ดผ้ลกบั
ผูน้าํบางคนซ่ึงเป็นส่วนนอ้ย แต่ใช้
ไม่ไดก้บัผูน้าํส่วนใหญ่ 

Functional     เป็นการใหค้วามสาํคญักบั
กิจกรรมท่ีผูน้าํทาํแลว้ จะ
ประสบความสาํเร็จ (function) 
ตามแนวคิดน้ี ผูน้าํสามารถ
เรียนรู้กิจกรรมดงักล่าวไดด้ว้ย
การเขา้รับการฝึกอบรม   

   แนวคิดเร่ือง functional 
leadership ลว้นมีขอ้บกพร่อง เช่น 
Action Centered Leadership 
Model ของ Adair ซ่ึงกล่าวถึง
หนา้ท่ีของผูน้าํสามประการ คือ 
บรรลุภารกิจ, พฒันาทีมงาน และ
พฒันาบุคคล ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัการมีวิสยัทศัน์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี



48 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ทาํใหผู้น้าํต่างไปจากผูบ้ริหาร หรือ 
Five Leadership Practices Model 
ของ Kouzes and Posner กมี็
สมมุติฐานวา่ผูน้าํทุกคนสามารถ
ปรับตวัใหมี้พฤติกรรมดงักล่าวได้
ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริง หลายคน
ไม่สามารถทาํไดเ้พราะติดยดึกบั
ความเช่ือและนิสยัท่ีมีอยูเ่ดิม  

 

Scouller กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นเร่ืองของกระบวนการทาํงานใน 4 เร่ือง คือ 
1. กาํหนดความมุ่งหมายและทิศทางท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ (Motivating purpose) 

ใหบุ้คคลทาํภารกิจดว้ยความเตม็ใจ  
2. ใหค้วามสาํคญักบัวิธีการ การดาํเนินการ และความกา้วหนา้ไปสู่จุดหมาย 

(Task, progress results) 
3. สร้างและรักษาความสามคัคีของทีมงาน (Upholding group unity) 
4. ติดตามเฝ้าดูความสมัฤทธิผลของสมาชิกแต่ละคน (Attention to individuals) 

  

กระบวนการทั้งส่ีน้ี ท่ีจริงแลว้กเ็ป็นการขยายความมาจากแนวคิดเร่ือง Action 
Centered Leadership ของ John Adair ท่ีวา่ ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลตอ้งทาํหนา้ท่ีสาม
ประการ คือ ทาํภารกิจใหส้าํเร็จ (accomplish the task), สร้างทีมงาน (build the team), 
และเอ้ืออาํนาจใหก้บัทีมงาน (empower individuals) ความแตกต่างระหวา่งแนวคิด
ของ Adair กบั Scouller จึงอยูท่ี่ 
 Scouller แตกการทาํภารกิจใหส้าํเร็จ ของ Adair ออกเป็นสองภารกิจยอ่ย คือ จูง

ใจใหมุ่้งสู่เป้าหมาย (motivating purpose) และติดตามความกา้วหนา้ของผลการ
ดาํเนินงาน (task, progress results) 
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 มองการทาํภารกิจทั้งส่ีในรูป กระบวนการ คือช้ีใหเ้ห็นวา่ ภารกิจเหล่านั้นตอ้ง
จดัทาํเป็นลาํดบั ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่ง “ภาวะผูน้าํ” กบั “ผูน้าํ” ได ้

 

เม่ือภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลากหลายตั้งแต่การ
กาํหนดเป้าหมาย การกาํหนดวิธีการ การปฏิบติัเพื่อสาํเร็จตามเป้าหมาย ไปจนถึงการ
พฒันาบุคลากร จึงยากท่ีจะมีใครท่ีมีภาวะผูน้าํท่ีสมบูรณ์ครบถว้นอยูใ่นคนเพียงคน
เดียว Scouller และ John Adair มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ สมาชิกในทีมงานสามารถ
รับมอบอาํนาจหนา้ท่ีและบทบาทเขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํในกระบวนการท่ีตนมี
ประสบการณ์และความสามารถได ้ภาวะผูน้าํจึงเป็นเร่ืองของการร่วมมือกนันาํภารกิจ
เขา้สู่จุดหมาย (shared leadership) และผูท่ี้มีความสามารถในการนาํเพียงส่วนใดส่วน
หน่ึงของกระบวนการ กถื็อวา่มีภาวะความเป็นผูน้าํในส่วนนั้น 

 

อยา่งไรกต็าม ทีมงานกย็งัจาํเป็นตอ้งมีผูน้าํอยา่งเป็นทางการ (formal leader) อยู่
ดี ทั้งน้ีเพราะความมุ่งหมายของการมีผูน้าํ คือ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กิจการหรือภารกิจนั้น มีผู ้
มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการใชภ้าวะผูน้าํทั้งส่ีกระบวนการโดยผูน้าํไม่
จาํเป็นตอ้งมีหรือใชภ้าวะผูน้าํทั้งส่ีดว้ยตนเองทั้งหมด เขาสามารถมอบหมายหรือแบ่ง
ความรับผดิชอบใหผู้อ่ื้นไปดาํเนินการในสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีเห็นสมควรได ้แต่
จะปฏิเสธความรับผดิชอบท่ีมอบหมายไปวา่ตดัขาดออกไปแลว้ไม่ได ้ทั้งน้ีเพื่อให้
มัน่ใจวา่ในการดาํเนินภารกิจหรือโครงการนั้น ผูน้าํยงัรักษาภาวะผูน้าํทั้งส่ีไวอ้ยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์ ตวัอยา่งเช่น ผูน้าํตอ้งมัน่ใจวา่ภารกิจหรือโครงการนั้นมีวิสยัทศัน์
หรือเป้าหมายท่ีสมาชิกทุกคน (หรือส่วนใหญ่) มุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ แต่กไ็ม่ได้
หมายความวา่ตวัผูน้าํจะตอ้งเป็นผูส้ร้างหรือกาํหนดวิสยัทศัน์นั้นดว้ยตนเองเท่านั้น เขา
อาจใหส้มาชิกทีมงานมีส่วนร่วมสร้างวิสยัทศัน์และกาํหนดเป้าหมายข้ึนมาเพื่อความ
เป็นเจา้ของหรือผกูพนัต่อวิสยัทศัน์หรือเป้าหมายนั้นกไ็ด ้ 

 

การใชภ้าวะผูน้าํใน 3 ระดบั (3 Levels of Leadership Model) เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
3P Model ซ่ึงมาจากคาํข้ึนตน้สามคาํ คือ Public, Private, Personal leadership เป็น
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แนวคิดท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อช่วยผูน้าํใหเ้ขา้ใจวา่บทบาทของผูน้าํ จะตอ้งทาํอะไรบา้ง และ
จะพฒันาตนเองใหส้ามารถแสดงบทบาทผูน้าํไดอ้ยา่งแขง็ขนั มีทกัษะ ยดืหยุน่ตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งไรโดยยงัคงมีภาวะผูน้าํอยูใ่นส่ีกระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได้
อยา่งครบถว้น Scouller มีความเห็นวา่ บุคคลจะเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จใน
กระบวนการทั้ง 4 ได ้จะตอ้งใชค้วามเป็นผูน้าํใน 3 ระดบัไปพร้อมกนั กล่าวคือ 

 

1) ใชค้วามเป็นผูน้าํเพื่อสร้างกรอบงานและความพร้อมของทีมงาน (Public 
Leadership)  

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างทีมงาน เช่น การประชุม หรือการสร้างพลงัในการทาํงาน
ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รโดยรวม เช่น การกาํหนดวิสยัทศัน์ การทาํใหม้ัน่ใจวา่ทีมงานมี
ความมุ่งหมายร่วมกนัในการทาํภารกิจใหส้าํเร็จ สร้างบรรยากาศความไวว้างใจและ
ความสมคัรสมานสามคัคี รวมไปถึงการสร้างการยอมรับมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพ เป็นการใชภ้าวะผูน้าํในกระบวนการท่ี 1-3  

 

การใชภ้าวะผูน้าํในระดบั public น้ี ผูน้าํตอ้งรักษาสมดุลระหวา่งความมุ่งหมาย 
(purpose) และ การทาํภารกิจ (task) ผูน้าํบางคนใหค้วามสาํคญักบัความมุ่งหมาย แต่
มองขา้มความสาํคญัในการสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของทีมงาน (team spirit) 
ขณะท่ีผูน้าํบางคนใหค้วามสาํคญักบัการสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมโดยไม่ค่อย
ใหค้วามสาํคญักบัผลท่ีจะไดรั้บ วา่เป็นไปตามท่ีมุ่งหมายไวห้รือไม่ ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น 
การใชภ้าวะผูน้าํในระดบั public กจ็ะไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควรและมกัจะทาํใหเ้กิด
ปัญหาในการทาํงานเป็นทีม 

 

2) ใชค้วามเป็นผูน้าํกบัสมาชิกทีมงาน (Private Leadership)  
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสมาชิกทีมงานเป็นรายบุคคล แมว้า่การทาํงาน

เป็นทีม (team spirit) จะเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั แต่สมาชิกทีมงานแต่ละคนกเ็ป็นมนุษยท่ี์มี
ความเป็นตวัของตวัเอง มีความเช่ือมัน่ ความยดืหยุน่ ประสบการณ์ และแรงบนัดาลใจ
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ท่ีแตกต่างกนั สมาชิกแต่ละคนจึงตอ้งการการเอาใจใส่จากผูน้าํหรือหวัหนา้ทีมไม่ต่าง
ไปจากท่ีทีมงานตอ้งการ 

 

ผูน้าํจะตอ้งปรับทศันคติของสมาชิกทีมงานท่ีมีต่อเป้าหมายของภารกิจ (task) 
และพฒันาทีมงานใหมี้ความรู้ความสามารถ (individual) ทั้งในการปฏิบติัภารกิจให้
สาํเร็จตามเป้าหมาย และการบาํรุงรักษาผลการปฏิบติัใหย้ ัง่ยนืต่อไป เป็นการนาํภาวะ
ผูน้าํในกระบวนการท่ี 2 และ 4  มาใชใ้นระดบับุคคล 

 

3) ใชภ้าวะความเป็นผูน้าํของตน (Personal Leadership) ประสานการดาํเนินการ
ของทั้งส่ีกระบวนการ  

คือ กาํหนดความมุ่งหมายและเป้าหมาย (purpose) , กาํหนดภารกิจท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติั (task) , สร้างความสามคัคีและความพร้อมของทีมงาน (group unity), พฒันา
ความรู้ความสามารถและแกไ้ขปัญหาของสมาชิกทีมงานเป็นรายบุคคล (individual) 
เป็นการนาํภาวะผูน้าํในกระบวนการทั้งส่ี มาใชใ้นระดบั personal 

 

ภาวะความเป็นผูน้าํของตวัผูน้าํ (Personal Leadership) เป็นภาวะผูน้าํท่ีส่งผล
กระทบต่อภาวะผูน้าํทั้งส่ีกระบวนการ แมว้า่ผูน้าํจะไม่ไดเ้ป็นผูล้งมือปฏิบติัแต่ละ
กระบวนการดว้ยตนเอง แต่ผูน้าํก็จะตอ้งสามารถแสดงความเป็นผูน้าํ (leadership 
presence) ใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่สมาชิกทีมงาน, มีความรู้ความเขา้ใจในทางเทคนิค, มี
ทกัษะในการบริหาร, มีทศันคติท่ีดีต่อทีมงาน, และสามารถนาํหลกัทางจิตวิทยามาใช้
ในการควบคุมตนเองและทีมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ความสามารถในการควบคุม
ตนเองอยา่งมีวินยั (self-mastery) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อภาพความเป็นผูน้าํท่ีแสดง
ออกมา (leadership presence) รวมถึงทศันคติและความเขา้ใจท่ีมีต่อคนอ่ืน  

 

ภาวะผูน้าํทั้งระดบั public และ private เป็นภาวะผูน้าํระดบันอก (outer) หรือ
ระดบัพฤติกรรม เป็นการท่ีผูน้าํใชค้วามเป็นผูน้าํของตนใหเ้กิดผลกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ภารกิจ หากเกิดผลกบับุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป เรียกวา่ public หากเกิดผลกบับุคคล
แต่ละคน เรียกวา่ private  
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ส่วนภาวะผูน้าํระดบั personal เป็นภาวะผูน้าํระดบัใน (inner) มีความสมัพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ ความรู้ทางเทคนิค ทกัษะ ความเช่ือ รวมไปถึงอารมณ์และการ
แสดงออกของนิสยัตามธรรมชาติของผูน้าํ   

 

ในบรรดาภาวะผูน้าํทั้งสามระดบั Scouller มีความเห็นวา่ ภาวะผูน้าํในตวัผูน้าํ 
(Personal Leadership) เป็นภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของกระบวนการทาํงานทั้งส่ี (purpose, task, group unity, individual) แลว้ ยงั
ส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จในการใชภ้าวะผูน้าํระดบั public และ private อีกดว้ย 

 

ท่ีจริง การใชภ้าวะผูน้าํทั้งส่ีในการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการทาํหนา้ท่ีของผูน้าํท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในทฤษฎีการทาํหนา้ท่ีของผูน้าํ 
(functional leadership theory) แต่การนาํภาระหนา้ท่ีทั้งส่ีมาบูรณาการเขา้กบัการใช้
ภาวะผูน้าํในสามระดบั ถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยูเ่ฉพาะในทฤษฎีภาวะผูน้าํของ Scouller 
เท่านั้น จึงถือวา่ Scouller เป็นผูบุ้กเบิกนวตักรรมความคิดเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้าํในอีก
มิติหน่ึงท่ีน่าสนใจ อยา่งไรกต็าม ทุกแนวคิดยอ่มมีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ย หรือจุดอ่อน 
อยูใ่นตวั ดงัน้ี 

 

จุดเด่นของแนวคดิ 
o เป็นแนวคิดท่ีรวมจุดแขง็ท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีผูน้าํอ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ขณะเดียวกนั

กช้ี็ใหเ้ห็นจุดอ่อนหรือขอ้จาํกดัท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีเหล่านั้น 
o  การพฒันาตนใหเ้ป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ ใชแ้นวทางตามปรัชญา 

servant leadership และความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของผูน้าํ 
o หวัใจในการพฒันาตนเองเพื่อความเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ อยูท่ี่การ

ตรวจสอบความเช่ือ อารมณ์ นิสยัตามธรรมชาติ และความสามารถในการควบคุม
ตนเองของผูน้าํ 
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จุดอ่อนของแนวคดิ 
o แนวทางการพฒันาตนเองดงักล่าว อาจเป็นเร่ืองสุดวิสยัสาํหรับบางคน 
o ไม่มีแนวทางการสนบัสนุนใดๆ ในการพฒันาความเป็นผูน้าํตามแนวคิดของ 

Scouller การพฒันาตามแนวคิดน้ีจึงใชก้ารควบคุมตนเองเป็นหลกั 
o เป็นแนวคิดท่ีค่อนขา้งใหม่ ยงัตอ้งการการทบทวนเพื่อความมัน่ใจใน

ประสิทธิผลของการนาํไปใช ้
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Forms of Power [French & Raven] 
 5 Levels of Leadership [John C. Maxwell] 
 Authentic Leadership 
 Functional Leadership Model 
 Servant Leadership 
 Situational Leadership Model [Hersey Blanchards] 
 ผา่ทฤษฎีผูน้าํ 

--------------------------------- 

3 Levels of Strategy 
กลยุทธ์ 3 ระดบัในองค์กร 

 

ธุรกิจทุกประเภทยอ่มตอ้งมีการแข่งขนั กลยทุธ์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่ง

ยิง่ในการดาํเนินธุรกิจและเป็นส่ิงท่ีทาํใหธุ้รกิจหน่ึงมีความเจริญกา้วหนา้มากกวา่ธุรกิจ
อ่ืน ต่อใหคุ้ณมีความคิดดีๆ ในการดาํเนินธุรกิจและมีสินคา้ท่ีน่าจะไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งดี แต่หากปราศจากกลยทุธ์เสียแลว้ ความคิดและสินคา้ท่ีดีเหล่านั้นกอ็าจไม่
สามารถสร้างความสาํเร็จใหก้บัคุณได ้นกัธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จทั้งหลายท่ีคุณก็
คงพอจะนึกช่ือออกมาไดม้ากมาย ลว้นแลว้แต่เป็นนกัคิดเชิงกลยทุธ์ชั้นยอดทั้งส้ิน  
ความสาํเร็จของบุคคลไม่ใช่ส่ิงท่ีไดม้าดว้ยความบงัเอิญ ดงันั้นหากคุณประสงคจ์ะ
ประสบความสาํเร็จ คุณจาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์เป็นตวันาํในการทาํธุรกิจ  
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ในโลกธุรกิจ กลยทุธ์จะเก่ียวขอ้งตั้งแต่การปฏิบติังานปกติรายวนั ไปจนถึงการ
วางแผนระยะยาวทางธุรกิจ กลยทุธ์ท่ีนาํมาใชท้ัว่ไปในองคก์รมีอยู ่3 ระดบัซึงคุณ
จะตอ้งจดัการกบัมนัอยา่งระมดัระวงั ใหแ้ต่ละระดบัทาํงานส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัจน
เกิดเป็นพลงัร่วมขององคก์ร ธุรกิจคุณจึงจะพบความสาํเร็จอยา่งท่ีมุ่งหวงั  

 

กลยทุธ์ 3 ระดบัขององคก์ร ประกอบดว้ย  
  

กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Level) 
 เป็นกลยทุธ์ระดบัมหภาคท่ีครอบคลุมทุกแง่มุมในการดาํเนินธุรกิจ เป็นจุดเร่ิมท่ี
สาํคญัท่ีทุกองคก์รควรจะกาํหนดข้ึนก่อนเร่ิมธุรกิจเพราะจะช่วยทาํใหเ้ห็นวิสยัทศัน์ท่ี
ชดัเจนและเป็นเตา้โครงท่ีจะขยายความเป็นรายละเอียดต่อไป  นอกจากนั้นยงัช่วยให้
ผูบ้ริหารและพนกังานไดเ้ห็นภาพรวมของกิจการตลอดจนคุณค่าท่ีตอ้งมีหรือสร้าง
ข้ึนมาเพื่อความสาํเร็จของธุรกิจ กลยทุธ์ระดบัองคก์รจะเรียบง่ายหรือซบัซอ้นข้ึนอยูก่บั
ขยาดของกิจการ  

 

ในการเร่ิมธุรกิจ ผูป้ระกอบการหลายรายมกัมองขา้มความสาํคญัของการ
กาํหนดกลยทุธ์ขั้นบนสุดน้ี แต่เม่ือดาํเนินธุรกิจไปไดส้กัระยะหน่ึง พวกเขาจะรับรู้ได้
ถึงความเสียหายและการเสียโอกาสในธุรกิจอนัเป็นผลจากการมองขา้มการกาํหนดกล
ยทุธ์ระดบัองคก์รไวต้ั้งแต่แรก เพราะกลยทุธ์น้ีจะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจในเร่ือง
อ่ืนๆ ทั้งหมดซ่ึงรวมถึงการกาํหนดกลยทุธ์ระดบัล่างลงไปอีกสองระดบั คือ กลยทุธ์
ธุรกิจ และกลยทุธ์การปฏิบติัดว้ย 

 

กลยทุธ์ระดบัองคก์รสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็ เช่น การทาํและขายขนมคุกก้ีใน
ตลาดใดๆ สกัหน่ึงหรือสองตลาด คงเป็นกลยทุธ์ท่ีเรียบง่ายและทาํเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เพราะสินคา้หรือบริการท่ีจะนาํมากาํหนดไวใ้นกลยทุธ์ มีความชดัเจน และความมุ่ง
หมายกค็งไม่พน้ไปจากการขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่สาํหรับธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่กวา่นั้น 
เร่ืองท่ีดูวา่ง่ายกจ็ะมีความซบัซอ้นเพิ่มมากข้ึน สมมุติวา่นอกจากการทาํและขายคุกก้ี
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แลว้ หากธุรกิจมีการขายอุปกรณ์ในการทาํคุกก้ีดว้ย เช่น เตาอบ เคร่ืองผสมแป้ง ฯลฯ 
กิจการท่ีมีสายธุรกิจเพิ่มข้ึนมากย็อ่มมีความแตกต่างไปจากกิจการท่ีมีแต่การทาํและ
ชายคุกก้ีเท่านั้น กลยทุธ์ระดบัองคก์รจะมีความซบัซอ้นมากข้ึน การกาํหนดกลยทุธ์
ระดบัองคก์รไวจ้ะช่วยใหท้ราบไดว้า่ธุรกิจไดมี้การเปล่ียนเน้ือหาไปจากเดิม มี
เป้าหมายทั้งดา้นการตลาดและลูกคา้ ตลอดจนเป้าหมายของธุรกิจท่ีเปล่ียนไป      

 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงมกัจะกาํหนดพนัธะกิจและวิสยัทศัน์เอาไวใ้น
กลยทุธ์ระดบัองคก์รดว้ย โดยพนัธะกิจ (mission statement) เป็นการแจง้ใหท้ราบวา่
องคก์รน้ีทาํอะไร มีการแข่งขนัท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้นอยา่งไร ส่วนวิสยัทศัน์ (vision 
statement) เป็นการแจง้ใหท้ราบวา่ มุ่งหวงัใหอ้งคก์รมีสถานะการดาํเนินการอยา่งไร
ในอนาคต เช่นใน 10, 15 หรือ 20 ปีขา้งหนา้ นอกจากพนัธะกิจและวิสยัทศัน์แลว้ ยงั
ตอ้งระบุเป้าหมายขององคก์ร เช่น เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายดา้นลูกคา้ และความ
เติบโตกา้วหนา้ขององคก์รไวด้ว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเป็นผูรั้บผดิชอบในการสร้าง
กลยทุธ์น้ี  

 

กลยทุธ์ระดบัองคก์ร มีลกัษณะโดยสรุปดงัน้ี 
 มุ่งเนน้ความมุ่งหมายขององคก์รวา่ ตอ้งการจะทาํอะไรในระยะยาวใหส้าํเร็จ  
 กาํหนดขอบเขตเน้ือหา (area) ของธุรกิจท่ีจะเขา้ดาํเนินการ 
 ระบุเป้าหมายและนิยามท่ีชดัเจนของตลาดและลูกคา้วา่มีลกัษณะหรือ

องคป์ระกอบเป็นอยา่งไร  
 กาํหนดวิธีการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว  
 

กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Level) 
 เป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อแปลงวิสยัทศัน์หรือความมุ่งหวงัของกลยทุธ์ระดบั
องคก์รใหมี้ความจาํเพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น ขั้นตอนในรายละเอียดของวิธีการท่ีจะ
นาํมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ในกรณีท่ีมีการแตกสายธุรกิจออกไป
มากกวา่หน่ึงสาย กลยทุธ์ระดบัธุรกิจจะช่วยใหเ้ห็นความสอดคลอ้งและความเช่ือมโยง
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ของธุรกิจสายต่างๆ ท่ีมีกบักลยทุธ์ระดบัองคก์รไดช้ดัเจนข้ึน การลงรายละเอียดในขั้น
ปฏิบติัการ เช่น การวางแผนทรัพยากร การใชก้าํลงัคนใหเ้หมาะสม กเ็ป็นส่วนหน่ึง
ของกลยทุธ์ระดบัธุรกิจดว้ย   

 

จากตวัอยา่งแรก จะเห็นไดว้า่การทาํและขายคุกก้ี กบัการขายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํคุกก้ี เป็นคนละสายธุรกิจ ใชก้ลยทุธ์คนละอยา่ง ในการทาํและขายคุกก้ี คุณ
อาจใชก้ลยทุธ์การขายผา่นร้านสะดวกซ้ือ ขณะท่ีการขายอุปกรณ์ทาํคุกก้ี คุณอาจใชก้ล
ยทุธ์การขายผา่นหา้งสรรพสินคา้หรืออินเตอร์เน็ต ความเขา้ใจในความแตกต่างของ
สายธุรกิจจะช่วยใหคุ้ณบริหารจดัการงานในแต่ละสายไดช้ดัเจนข้ึน และเป็นการนาํกล
ยทุธ์ระดบัองคก์รมา 
 กาํหนดวิธีการ (tactic) ท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละสายธุรกิจและแต่ละตลาด  
 วางแผนวา่จะใชว้ิธีการนั้นๆ อยา่งไรในแต่ละสายธุรกิจ  

 

สาํหรับกลยทุธ์ระดบัธุรกิจน้ี มีความเห็นแตกออกเป็นสองทาง ทางหน่ึงเห็นวา่
เป็นกลยทุธ์สาํหรับองคก์รท่ีมีสายธุรกิจมากกวา่หน่ึงสายเท่านั้น หากเป็นองคก์รท่ีมี
สายธรกิจเพียงสายเดียวกไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ อีกทางหน่ึงเห็นวา่ ทุก
องคก์รไม่วา่จะมีสายธุรกิจเพียงสายเดียวหรือหลายสาย กค็วรมีกลยทุธ์รองรับทั้งสาม
ระดบั  

 

โดยเหตุท่ีแนวคิดเร่ืองกลยทุธ์สามระดบัน้ี ไม่มีท่ีมาชดัเจนวา่ใครเป็นเจา้ของ
หรือเป็นผูน้าํเสนอ จึงไม่สามารถฟันธงลงไปไดว้า่ความคิดดั้งเดิมกล่าวไวอ้ยา่งไร แต่
ในความเห็นของผูเ้ขียน เห็นวา่ไม่วา่องคก์รจะมีสายธุรกิจมากนอ้ยเพียงใดกส็มควรจะ
มีกลยทุธ์ทั้งสามระดบัดว้ยเหตุผลท่ีวา่ กลยทุธ์แต่ละระดบั ลว้นมีบทบาทเป็นการ
เฉพาะของตนม่ีสนบัสนุนการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึง
ไป กน่็าจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานได ้   
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กลยุทธ์ระดบัปฏิบัติ (Functional Level) 
 เป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นงานประจาํวนัซ่ึงตอ้งจดัทาํเพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รกาํลงัมุ่ง
ไปสู่เป้าหมาย เป็นฐานล่างสุดของการจดัทาํกลยทุธ์ แต่กเ็ป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็น
อยา่งมากเพราะเป็นตวัช้ีขาดความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการทาํธุรกิจ เป็นการทาํงาน
ตามภาระหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ
และระดบัองคก์ร บางภาระหนา้ท่ีจดัเป็นสายงานหลกั (line) ในขณะท่ีบางภาระหนา้ท่ี
จดัเป็นสายสนบัสนุน (staff)    

 

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติั จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องหน่วยธุรกิจโดยอาศยัศกัยภาพขององคก์รเป็นฐานในการพิจารณาวา่
จะจดัรูปองคก์รอยา่งไร และจะมอบหมายความรับผดิชอบอยา่งไร เป็นการวางกลยทุธ์
ใหส้ายงานต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์วา่จะทาํงานร่วมกนั
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์มุ่งหวงัอยา่งไร และตอ้งทาํอยา่งไร ภารกิจต่างๆ จึงจะดาํเนิน
ไปไดโ้ดยไม่ติดปัญหาหรืออุปสรรค ผูบ้ริหารและทีมงานของแต่ละสายงานจะเป็นผู ้
กาํหนดกลยทุธ์ระดบัปฏิบติั 

 

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติั มีลกัษณะท่ีสาํคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
 เป็นกลยทุธ์ท่ีทาํเพื่อควบคุมการปฏิบติังานรายวนัใหอ้ยูใ่นเส้นทางท่ีทาํใหก้ล

ยทุธ์ระดบัธุรกิจและกลยทุธ์ระดบัองคก์รบงัเกิดผล 
 มุ่งใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัในการทาํงานระหวา่งส่วนงาน 

หน่วยงาน และทีมงาน 
 เป็นการวางแผนเพื่อใหภ้ารกิจประจาํวนัไดรั้บการปฏิบติัและประสบผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย 
 

กลยทุธ์ทั้งสามระดบัมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนัและจะตอ้งผสมผสาน
กลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี ความสาํเร็จหรือลม้เหลวของกลยทุธ์ระดบัหน่ึงส่งผลต่อกล
ยทุธ์อีกระดบัหน่ึง ดงันั้น แมจ้ะใชต้าํวา่ระดบั กมี็ความหมายเพียงในเร่ืองขอบเขต
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ความกวา้งขวางครอบคลุมและการลงในรายละเอียดวา่มีทิศทางจากบนลงล่างเท่านั้น  
แต่ความหมายน้ีไม่ไดน้าํมาใชก้บัทิศทางของการส่ือสารระหวา่งกลยทุธ์ คือจะไม่ใช่
การส่ือสารทางเดียวจากบนลงล่าง แต่จะอยูใ่นรูปสามเหล่ียมซ่ึงแต่ละกลยทุธ์สามารถ
ส่ือสารขอ้มูลถึงกนัไดโ้ดยตรง ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงกคื็อ กลยทุธ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีสร้าง
แลว้นาํข้ึนห้ิง พอถึงเวลากน็าํผลท่ีไดรั้บมาประเมินวา่สาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ แต่กลยทุธ์
เป็นส่ิงท่ีตอ้งติดตามดูผลและปรับแต่งใหรั้บกบัสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อให้
มัน่ใจวา่ การดาํเนินงาน ยงัอยูใ่นเส้นทางท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายและความสาํเร็จของ
องคก์ร 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Silent Killers of Strategy Implementation [Beer and Eisenstat] 
 7 Deadly Diseases of Management [Deming] 
 7S Model [McKinsey] 
 10 Common Strategy Mistakes 
 Balanced Business Scorecard 
 Corporate Lifecycle [Adizes] 
 EPG Model 
 Greiner Curve 
 MOST Analysis 
 Pyramid of Organizational Development 
 Resource Audit 
 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 

----------------------------  
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3C Model [Ohmae]  

 

3C Model คือ รูปแบบการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและธุรกิจอุตสาหกรรม
ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง พฒันาข้ึนมาในปี ค.ศ. 1982 โดย Kenichi Ohmae 
นกัทฤษฎีองคก์รและนกักลยทุธ์ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีมุ่งเนน้
ไปท่ีปัจจยัหลกั 3 ประการแห่งความสาํเร็จ คือ ลูกคา้ (Customer), องคก์ร 
(Corporation), และ คู่แข่ง (Competitor) ปัจจยัทั้งสามน้ีตอ้งสมัพนัธ์กนัอยา่งสมดุลใน
รูปสามเหล่ียมกลยทุธ์ จึงจะเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 

 

บริษทัจาํเป็นตอ้งหมัน่ติดตามการเปล่ียนแปลงในตลาดท่ีตนทาํธุรกิจ เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ ช่องทางการจาํหน่าย เทคโนโลย ีขนาดของลูกคา้ 
ฯลฯ เพราะเม่ือตลาดมีการเปล่ียนแปลง กส่็งผลใหบ้ริษทัจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไป
ดว้ย ทั้งในดา้นความเหมาะสมของกลยทุธ์ท่ีมีอยู ่และการปรับกลยทุธ์ใหส้อดรับกบั
การเปล่ียนแปลง 3C Model เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถ
ช่วยใหบ้ริษทัจดัการกบัภารกิจน้ีได ้ 
  

1. ลูกค้า (Customer) 
ลูกคา้คือฐานของทุกธุรกิจ วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทั คือการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ทั้งลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและผูท่ี้คาดหวงัวา่จะเขา้มาเป็นลูกคา้
ในอนาคต บริษทัจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมไปถึงแรงจูงใจใน
การซ้ือและคุณค่าท่ีลูกคา้มีใหก้บัสินคา้แต่ละประเภทของบริษทั หากบริษทัสามารถทาํ
ใหลู้กคา้สนใจบริษทัได ้บริษทักจ็ะสามารถสร้างความสนใจใหก้บันกัลงทุนไดเ้ช่นกนั 
วตัถุประสงคล์าํดบัแรกของบริษทัจึงควรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
ลูกคา้ เช่น ความตอ้งการ การแกไ้ขปัญหา แรงจูงใจในการซ้ือ ฯลฯ ไมใช่ไปมุ่งท่ี
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เม่ือใดท่ีการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ประสบผล 
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ความกา้วหนา้และผลประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้หรือผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียทั้งหลายควรจะ
ไดรั้บกจ็ะเกิดข้ึนไดเ้อง    

 

กลยทุธ์ธุรกิจท่ีเนน้พฤติกรรมหรือคุณสมบติัของลูกคา้ ไดแ้ก่  
1.1  การแบ่งประเภทลูกคา้ออกตามวตัถุประสงค ์(Segmenting by objectives)   

เป็นการแบ่งลูกคา้ออกตามความมุ่งหมายในการบริโภคสินคา้ เช่น กาแฟ 
บางคนด่ืมเพื่อแกง่้วงหรือเพื่อใหป้ระสาทต่ืนตวั ในขณะท่ีบางคนด่ืมเพื่อเขา้สงัคม 
(coffee breaks) เม่ือลูกคา้มีความมุ่งหมายในการบริโภคท่ีต่างกนั กลยทุธ์ท่ีนาํมาใชก้็
ยอ่มตอ้งต่างกนั 

 

1.2  แบ่งตามความคุม้ค่าทางการตลาด (Segmenting by customer coverage) 
แบ่งตลาดใหค้รอบคลุมลูกคา้แต่ละกลุ่ม เช่น ตามเขตภูมิศาสตร์ ตามหลกั

ประชากรศาสตร์ หรือตามช่องทางการตลาด แลว้ศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนทางการ
ตลาดท่ีตอ้งใชใ้นการดึงดูดลูกคา้ กบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ แลว้เลือกใชก้ลยทุธ์ท่ี
คุม้ค่า (trade off) ต่อการลงทุนในแต่ละกลุ่ม  

 

1.3  แบ่งตามสภาวะทางการตลาด (Segmenting the market one more time) 
ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงและรุนแรง คู่แขง่ทั้งหลายมกัใชก้ลยทุธ์ในการ

ดึงดูดลูกคา้ท่ีลอกเลียนกนัมาจนแทบไม่มีความแตกต่าง กลยทุธ์การแบ่งแยกประเภท
ของลูกคา้ท่ีเคยใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดีมาแต่เดิมอาจคลายความขลงัลงไปเพราะไม่มีความเป็น
เอกลกัษณ์ บริษทัจึงควรทบทวนการแบ่งประเภทของลูกคา้และกาํหนดกลยทุธ์ใหม่ให้
เขา้กบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  

 

2. คู่แข่ง (Competitor ) 
บริษทัสามารถกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเนน้การแข่งขนัไดด้ว้ยการจาํแนกภารกิจ

ออกเป็นส่วนๆ เช่น การจดัซ้ือ, การออกแบบ, การผลิต, การขาย และการใหบ้ริการ 
โดยบริษทัจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจภารกิจชองคู่แข่งตลอดจนกลยทุธ์ท่ีพวกเขา
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นาํมาใชใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้ขอ้มูลท่ีไดมี้ประโยชน์อยา่งมากในการกาํหนดกล
ยทุธ์ทีปิดจุดอ่อนของคู่แข่ง กลยทุธ์ท่ีเนน้การแข่งขนั ไดแ้ก่   

 

2.1 ใชภ้าพลกัษณ์ของสินคา้ (the power of an image)  
ทั้งโซน่ีและฮอนดา้ขายดีกวา่คู่แข่ง เหตุเพราะพวกเขาลงทุนในการ

ประชาสมัพนัธ์และในการโฆษณาสินคา้มากกวา่คู่แขง่จนเกิดเป็นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ี
เหนือกวา่ สาํหรับบริษทัหรือหน่วยธุรกิจท่ีมีขนาดเลก็กอ็าจสามารถสร้างภาพลกัษณ์
ของตนไดเ้ช่นกนั ไม่ใช่ดว้ยการโหมประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาแข่ง แต่อาจใช้
แนวคิดเร่ือง franchise หรือการใหบ้ริการท่ีสร้างความประทบัใจจนลูกคา้บอกต่อๆ กนั
ไป   

 

2.2 ใชโ้ครงสร้างตน้ทุนและกาํไรใหเ้กิดประโยชน์ (Capitalizing on profit and 
cost structure effectiveness) 

ควรพิจารณาวา่บริษทัไดก้าํไรส่วนใหญ่ในธุรกิจของตน มาจากแหลงใด 
เช่น จากการขายสินคา้ดั้งเดิมท่ีมีอยู ่หรือจากการขายสินคา้ใหม่ หรือจากการขาย
บริการ ซ่ึงท่ีมาของกาํไรจากแต่ละดา้นยอ่มมีสดัส่วนของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนั
แปรท่ีแตกต่างกนั บริษทัจึงอาจนาํการขายสินคา้หรือบริการท่ีมีแหล่งท่ีมาของกาํไร
ต่างกนั มาเป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนั เช่น หากบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีตํ่า กจ็ะสามารถ
กาํหนดราคาสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนชา้ใหต้ํ่ากวา่คู่แข่งได ้ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัมีลูกคา้
มากข้ึนและมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงข้ึน   

 

2.3 ใชก้ลยทุธ์นํ้าซึมบ่อทราย (Tactics for flyweights) 
ธุรกิจขนาดเลก็ควรลงทุนในการสร้างแรงจูงใจสินคา้แบบค่อยเป็นค่อยไป

แทนท่ีจะทุ่มไปทั้งตวั มาตรการสร้างแรงจูงใจแบบยดืหยุน่จะช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการขายสินคา้ไดดี้กวา่  
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2.4 ใชห้ลกั Hito-Kane-Mono  
เป็นวลียอดนิยมในหมู่นกัวางแผนธุรกิจชาวญ่ีปุ่น มีความหมายวา่ คน-เงิน-

ส่ิงของ พวกเขามีความเช่ือวา่ การบริหารและการวางแผนงานของบริษทัจะมีความ
สอดคลอ้งและชดัเจนไดก้ต่็อเม่ือทรัพยากรทั้งสามอยูใ่นสภาพท่ีสมดุลอยา่งแทจ้ริง ไม่
มีส่วนท่ีนอ้ยหรือมากจนเกินไป เม่ือทรัพยากรทั้งสามอยูใ่นภาวะท่ีสมดุล จะเป็นจุด
แขง็ของบริษทัท่ีสามารถเอาชนะคู่แข่งได ้การใหเ้กิดสภาวะท่ีสมดุล บริษทัควรใชก้ล
ยทุธ์น้ีตามลาํดบั กล่าวคือ 

 จดัวางบุคลากรท่ีมีความสามารถ (Hito) เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ  บุคคลท่ีมีความสามารถยอ่มใชท้รัพยากรท่ีมีดว้ยความรับผดิชอบ 
ไม่ส้ินเปลืองหรือทาํใหต้อ้งสูญเสียเงินไปเปล่าๆ ทรัพยากรท่ีวา่อาจอยูใ่นรูป 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เทคนิคการผลิต ความรู้ในกระบวนการผลิตและการทาํงาน 
รวมไปถึงการใชว้ตัถุดิบอยา่งคุม้ค่า  

 เม่ือบุคลากรมีความคิดท่ีสร้างสรรคใ์นการทาํงานและมีคุณภาพแลว้ ก็
ยอ่มมีผลงานท่ีสร้างรายได ้(Kane) ท่ีดีแก่บริษทั 

 นอกจากจะมีรายไดเ้พิ่มแลว้ บุคลากรท่ีมีคุณภาพกจ็ะสามารถใช้
ทรัพยากร เช่น วสัดุอุปกรณ์และส่ิงของต่างๆ (Mono) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ดึงดูด
ลูกคา้รายใหม่เขา้มาในธุรกิจ และมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 

3. บริษัท (Corporation) 
ความมุ่งหมายของกลยทุธ์น้ีคือ การเพิ่มความแขง็แกร่งของบริษทัในดา้นต่างๆ 

ใหส้มัพนัธก์บัสภาพการแข่งขนัและคู่แข่ง กลยทุธ์ธุรกิจท่ีเนน้ตวับริษทั ไดแ้ก่ 
3.1 เลือกและจดัลาํดบัภารกิจ Selectivity and sequencing) 

บริษทัจาํเป็นตอ้งสร้างจุดแขง็ของตนเพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั
ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของความสาํเร็จในธุรกิจและอุตสาหกรรมของตน แต่การไดรั้บชยั
ชนะทางธุรกิจ ไม่จาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งเก่งไปเสียทุกเร่ือง ขอเพียงเลือกสร้างจุดเด่น 
(decisive edge) ในเร่ืองหลกัๆ สกัเร่ืองหน่ึง เช่น การปรับปรุงคุณภาพ กส็ามารถ
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นาํไปสู่ความไดเ้ปรียบท่ีสาํคญัในเร่ืองอ่ืนๆ ได ้เช่น วฒันธรรม ภาพพจน์ สินคา้ 
บริการ เทคโนโลย ี

 

3.2 ทาํเองหรือจา้งทาํ (A case of make or buy) 
ในกรณีท่ีค่าจา้งแรงงานสูงข้ึน บริษทัจะตอ้งตดัสินใจวา่งานใดควรทาํเอง

หรือจา้งผูผ้ลิตภายนอก (outsource) ใหเ้ป็นผูท้าํ ทั้งน้ีเพื่อคงความสามารถในการ
แข่งขนัของตนเอาไว ้หรือทาํใหสู้งข้ึน การตดัสินใจดงักล่าวอาจมาจากเหตุผลต่างๆ 
เช่น  

 หากทาํเอง อาจมีขอ้จาํกดัในเร่ืองกาํลงัการผลิต โครงสร้างตน้ทุน  
 การจา้งทาํหรือซ้ือจากภายนอก อาจทาํใหไ้ดเ้ปรียบในเชิงกลยทุธ์

บางอยา่งท่ีสาํคญั หรือสามารถลดตน้ทุนในการจดัซ้ือ การบริหารสินคา้คงคลงั การ
สร้างความหลากหลายในตวัสินคา้  

 

อยา่งไรกต็าม บริษทัอาจใชว้ิธีตรงกนัขา้ม คือ ควบรวมกิจการตน้นํ้าในส่วน
ท่ีเป็นแกนหลกัของธุรกิจซ่ึงเคยซ้ือจาก supplier มาทาํเสียเอง (backward integration 
methods)  

ไม่วา่จะเลือกวิธีใด ผูต้ดัสินใจไดก่้อนและถูกตอ้งเหมาะสมกวา่กจ็ะมีความ
ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนเหนือกวา่ผูต้ดัสินใจทีหลงั 

 

3.3 เพิ่มความคุม้ค่าของตน้ทุน (Improving cost-effectiveness) 
มีมาตรการพื้นฐาน 3 ประการในการเพิ่มความคุม้ค่าของตน้ทุน  
 ลดค่าใชจ่้ายพื้นฐาน (basic cost) ท่ีสูงเกินไปเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 
 ลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (functional cost)  เช่น ค่าขนส่ง 
  รวมภารกิจหลกับางอยา่งเขา้กบัธุรกิจอ่ืนเพื่อกระจายค่าโสหุย้ออกไป 

เช่น โรงเกบ็สินคา้ หรือ ช่องทางการติดต่อส่วนกลาง (call center)  
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 ความมุ่งหมายหลกัของ 3C Model คือเพื่อใชจุ้ดแขง็ขององคก์รใหเ้ป็น
ประโยชน์ในการตอบสนองความตอ้งการของตลาด สร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นไป
จากคู่แข่ง หากทาํได ้กย็อ่มจะคาดหวงัไดถึ้งผลกาํไรและความเติบโตไดใ้นระยะยาว 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Cost Benefit Analysis (CBA) 
 Imagery 
 Market Segmentation 
 Organizational Effectiveness 
 Ultimate Guide to Project Mamagement 

--------------------------------- 
3D Leadership Model [Reddin]
ประสิทธิผลของผู้นําใน 3 มติิ 

 

ภาวะผูน้าํ 3 มิติ (3D Leadership Model) หรือ Three-Dimensional Grid เป็น
แนวคิดเก่ียวกบัการนาํรูปแบบการบริหารไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เป็น
ผลงานของ Bill Reddin ศาสตราจารยด์า้นพฤติกรรมการบริหารชาวองักฤษผูพ้ฒันา
แนวคิดเร่ือง Situational Demands ซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารหรือผูน้าํท่ีควรมี
หรือควรเป็นในสถานการณ์ท่ีกาํหนด แมผู้น้าํแต่ละคนจะมีรูปแบบการทาํงานท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแต่กไ็ม่ควรยดึติดอยูก่บัรูปแบบนั้น ควร
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูจึ่งจะสามารถสร้างความสาํเร็จท่ี
แทจ้ริงได ้
  

Bill Reddin เสนอแนวคิดเร่ืองภาวะผูน้าํ 3 มิติคร้ังแรกในผลงานวิจยัเร่ือง 
Managerial Effectiveness and Style: Individual or Situation เขาไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํ
หลายรูปแบบรวมถึงผลสมัฤทธ์ิของภาวะผูน้าํเหล่านั้นในสถานการณ์ต่าง ๆ หลกั
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สาํคญัท่ีตอ้งการนาํเสนอ คือ ไม่มีภาวะผูน้าํรูปแบบใดเพียงรูปแบบเดียวท่ีมี
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ 
 

รูปแบบพื้นฐานของภาวะผูน้าํตามแนวคิดของ Reddin มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1. Separated Manager  เป็นผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขการทาํงานท่ีผดิเพี้ยน
หรือแตกต่างไปจากระเบียบวิธีปฏิบติัหรือแผนงานท่ีกาํหนด ผูน้าํในรูปแบบน้ีจะ
กาํหนดนโยบาย, ระเบียบ, ขั้นตอนการทาํงาน รวมถึงกฎเกณฑต่์าง ๆ และแจง้ให้
ทีมงานปฏิบติัตามโดยจะไม่ออกคาํสัง่ ติดตาม หรือกาํหนดบทบาทวา่ทีมงานตอ้งมี
บทบาทหรือหนา้ท่ีอะไรเป็นการเพิ่มเติมอีกเพราะถือวา่ทุกอยา่งไดป้ระกาศใหท้ราบ
แลว้   
 

2. Related Manager  ผูน้าํประเภทน้ีชอบการทาํงานเป็นทีม มององคก์รวา่เป็นระบบ
สงัคมท่ีทุกคนร่วมกนัทาํงาน ไม่เนน้การออกคาํสัง่ ไม่กดดนัเร่ืองเวลา ใหอิ้สระและ
ความรับผดิชอบแก่ทีมงาน ยอมรับความเป็นตวัตนของผูอ่ื้นและไม่พยายามท่ีจะ
เปล่ียนผูอ่ื้นใหเ้หมือนกบัตน ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (personal 
interaction) และกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานมากกวา่ตวัภารกิจ ไม่เค่ียวเขญ็ให้
ลูกนอ้งตอ้งมีผลงานเพิ่มมากข้ึนดว้ยการหาวิธีแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีลูกนอ้งไดก้ระทาํไป  
 

3. Dedicated Manager  เป็นผูน้าํประเภทเนน้งานหรือภารกิจ (task oriented) สนใจ
แต่ผลท่ีจะไดรั้บจากการทาํงาน กาํหนดทิศทางการทาํงาน เฝ้าติดตามการปฏิบติัและ
ผลท่ีไดรั้บอยา่งใกลชิ้ด ใชอ้าํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีโดยไม่สนใจความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมกบัลูกนอ้งและลูกทีม 
 

4. Integrated Manager  เป็นผูน้าํท่ียงัคงใหค้วามสาํคญักบัการประสานความร่วมมือ
ในการทาํงานเหมือน Related Manager ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาคือความพยายามใหมี้ผลงานท่ี
มากข้ึนและดีข้ึนดว้ยการทาํงานเป็นทีมและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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จะเห็นไดว้า่ผูน้าํทั้งส่ีรูปแบบน้ีมีความแตกต่างมากนอ้ยกวา่กนัในระดบั
ความสาํคญัสองดา้น คือ ความสาํเร็จของงาน (task orientation) และ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล (relationship orientation)      

 
 

1. เนน้ความสาํเร็จของงาน (Task-oriented approaches) 
 หมายถึงวิธีการบริหารท่ีผูน้าํกาํกบัควบคุมการทาํงานของทีมงานใหบ้รรลุผล
สาํเร็จตามเป้าหมาย เหมาะท่ีจะใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีขอ้จาํกดั (constrained) เร่ือง
ทรัพยากรและเวลา หรือในกรณีท่ีสมาชิกทีมงานขาดประสบการณ์หรือมีทกัษะในการ
ทาํงานไม่เพียงพอ ตอ้งกลบัมาทบทวนแกไ้ขงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวแ้ต่
แรก 
   

2. เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (People-oriented approaches) 
 หมายถึงวิธีการบริหารท่ีผูน้าํใชค้วามสมัพนัธส่์วนบุคคลท่ีมีกบัทีมงานมาทาํให้
เกิดประโยชน์แก่งาน เหมาะท่ีจะใชก้บังานท่ีตอ้งการความคิดสร้างสรรค ์หรือใน
สถานการณ์ท่ีผูน้าํมองเห็นโอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะและฝึกฝนความเป็นผูน้าํใหก้บั
ทีมงานในระยะยาว หรือเพื่อจูงใจใหที้มงานไดส้ร้างสมประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
ความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน 
 

ใน matrix ของภารกิจและความสมัพนัธ์แต่ละแบบ (เช่น เนน้งาน ไม่เนน้
ความสมัพนัธ์ ฯลฯ) กย็งัมีประสิทธิผล (effectiveness) ในระดบัการมุ่งเนน้และ
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนั Reddin จึงไดพ้ฒันารูปแบบผูน้าํเพิ่มเติมข้ึนมาอีกสองกลุ่ม ๆ 
ละส่ีรูปแบบ 
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รูปแบบภาวะผูน้าํท่ีพฒันาใหเ้ห็นประสิทธิผลเป็นสามระดบัน้ี เรียกวา่ 
ประสิทธิผลทางการบริหารในสามมิติ (The 3-D Theory of Managerial Effectiveness) 

 
 

ทฤษฎีดงักล่าวจาํแนกประสิทธิผลของรูปแบบภาวะผูน้าํในแต่ละมิติ ดงัน้ี 
 

Less effective types Basic types More effective types 
Deserter 1) SEPARATED Bureaucratic 
Missionary 2) RELATED Developer 
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Autocratic 3) DEDICATED Benevolent Autocratic 
Compromiser 4) INTEGRATED Executive 

 

ภาวะผู้นํารูปแบบต่าง  ๆเปรียบเทียบกับรูปแบบพื้นฐาน 
 Reddin แบ่งรูปแบบภาวะผูน้าํออกเป็น 3 กลุ่ม (มิติ) ประกอบดว้ยกลุ่มพื้นฐาน 
(basic type), กลุ่มท่ีมีประสิทธิผลของงานนอ้ยกวา่ (less effective type), และกลุ่มท่ีมี
ประสิทธิผลของงานดีกวา่ (more effective type) โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ย
รูปแบบผูน้าํ 4 รูปแบบตามการใหค้วามสาํคญักบังาน (task) และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 
 

 ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายรูปแบบผูน้าํในกลุ่มพื้นฐานไปแลว้ในตอนตน้ ในท่ีน้ีจึงขอ
กล่าวเฉพาะลกัษณะรูปแบบผูน้าํอีกสองกลุ่มท่ีเหลือ  
  

1) ไม่เนน้ทั้งงานและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 

Less effective type More effective type 
Deser ter  : เป็นรูปแบบผูน้าํท่ีหลีกเล่ียง
การเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือแทรกแซงการ
ทาํงานของทีมงาน ผูน้าํจะวางตวัเป็น
กลางในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่บงัคบั
ใชก้ฎเกณฑ ์ไม่สร้างการเปล่ียนแปลง
หรือการวางแผนงานใหม่ การดาํเนินการ
ของผูน้าํรูปแบบน้ีจะมีลกัษณะเป็นแบบ
ตั้งรับ (defensive) รักษาสถานภาพท่ี
เป็นอยูใ่หด้าํเนินต่อไปโดยหลีกเล่ียงการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ   

ผูน้าํแบบ Deserter อาจมีผลงาน
นอ้ยกวา่ผูน้าํแบบ Separated แต่อาจมี

Bureucratic : เป็นรูปแบบผูน้าํท่ีติดยดึ
กบักฎระเบียบวิธีปฏิบติั สายการบงัคบั
บญัชา นิยมการส่ือสารแบบเป็นทางการ
ตามช่องทางปกติ และโดยเหตุท่ีเนน้การ
ใชเ้หตุผลตามกฎระเบียบท่ีบญัญติัไว ้
ผูน้าํรูปแบบน้ีจึงมกัถูกมองวา่ไม่รับฟัง
ความเห็นของผูอ่ื้น  (autocratic), แขง็ตึง
ขาดความยดืหยุน่ (rigid), น่าเบ่ือหน่าย 
(fussy) 

อยา่งไรกต็าม ผูน้าํรูปแบบน้ีก็
ใชไ้ดดี้ในสถานการณ์ปกติ (well-
structured situation) ท่ีมีนโยบาย และ
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ความเหมาะสมกบับางสถานการณ์ดีกวา่
ผูน้าํแบบ Separated 

บทบาทหนา้ท่ีการงานกาํหนดไวช้ดัเจน 
มีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีใชแ้ละยอมรับ
กนัทัว่ไป 

 

2) ไม่เนน้งาน แต่เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 

Less effective type More effective type 
Missionary : เป็นรูปแบบผูน้าํท่ีสร้าง
ผลงานโดยอาศยัความร่วมมือ การ
สนบัสนุนและส่งเสริมกนัดว้ยใจ เนน้
มิตรภาพความสมัพนัธ์ (congeniality) 
และบรรยากาศการทาํงานท่ีดี ผูน้าํ
รูปแบบน้ีใหค้วามสาํคญักบัความ
ตอ้งการและความรู้สึกของผูร่้วมงาน 
พยายามใหทุ้กคนทาํงานอยา่งมีความสุข
โดยใหก้ารสนบัสนุนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทาํได ้

ขอ้เสียของผูน้าํรูปแบบน้ีคือ มี
ลกัษณะพฤติกรรมเป็นแบบตั้งรับ 
(defensive) อาจหลีกเล่ียงหรือเกล่ือน
กลืนขอ้ขดัแยง้ใหจ้บ ๆ ไปโดยไม่ไดข้อ้
ยติุ ไม่นิยมใชอ้าํนาจในการควบคุม ไม่
กลา้ท่ีจะปฏิเสธคาํร้องขอและไม่ประเมิน
สถานการณ์อยา่งตรงไปตรงมา  

Developer  : เป็นรูปแบบผูน้าํท่ีเปิดกวา้ง 
ยนิยอมใหลู้กนอ้งและสมาชิกทีมงานมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ, แสดงความ
คิดเห็นและพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
ช่ืนชมผลงานของลูกทีมและให้
ความสาํคญักบัการพฒันาความรู้
ความสามารถของทีมงาน ผูน้าํรูปแบบน้ี
มีความเช่ือวา่บุคคลลว้นตอ้งการท่ีจะ
ทาํงานและสร้างสรรคผ์ลงาน 
ความสมัพนัธ์ในการทาํงานจึงมีลกัษณะ
เป็นแบบเพื่อนร่วมงาน (collegial) 
มากกวา่ท่ีจะเป็นแบบหวัหนา้ลูกนอ้ง 
ผูน้าํรูปแบบน้ีชอบท่ีจะแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์กบัทีมงาน มีความสุขท่ี
ลูกนอ้งมีความรู้ความสามารถ (talent) 
และไดส่้งเสริมเขาเหล่านั้นใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ 
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3) เนน้งาน ไม่เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 

Less effective type More effective type 
Autocratic : เป็นรูปแบบผูน้าํท่ีเนน้การ
สัง่การและการควบคุม สนใจแต่ผลผลิต 
ไม่สนใจการสร้างความสมัพนัธ์และ
ความรู้สึกของทีมงาน มอบหมายภารกิจ
และติดตามการปฏิบติัอยา่งใกลชิ้ด ผูน้าํ
รูปแบบน้ีจะไม่ยอมใหมี้การผดิพลาด
และจะไม่ใหอ้ภยักบัการกระทาํใดๆ ท่ี
ผดิเพี้ยนไปจากเป้าหมายและคาํสัง่ จะ
เป็นผูต้ดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวและไม่เห็น
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายเหตุผลใหผู้ ้
ปฏิบติัทราบ จะจาํกดัปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูร่้วมงานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและจาํกดั
การส่ือสารใหมี้เฉพาะท่ีจาํเป็นเพื่อให้
งานสามารถดาํเนินไปได ้เช่ือวา่ทุกคน
ตอ้งมีความรับผดิชอบ มองการประชุม
กลุ่มวา่เป็นเร่ืองเสียเวลา ลูกทีมและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้
ตอ้งการการสนบัสนุนและกาํลงัใจ จึง
มองผูน้าํรูปแบบน้ีวา่เป็นพวกเยน็ชาและ
แลง้นํ้าใจ 

Benevolent Autocratic : เป็นผูน้าํ
ประเภทท่ีแมจ้ะใชอ้าํนาจควบคุมแต่กมี็
นํ้าใจ พร้อมใหค้วามช่วยเหลือ ให้
ความสาํคญักบัการทาํงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายและการจดัการกบัปัญหา
อุปสรรคท่ีมี ไม่ค่อยสนใจการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ทีมงาน แต่กไ็ม่ถึงกบัทอดท้ิงใหเ้ขา
เหล่านั้นตอ้งคิดหาทางแกปั้ญหาแต่เพียง
ลาํพงั ผูน้าํประเภทน้ีจะคอยใหค้าํแนะนาํ 
ตอบคาํถาม และช่วยแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติั จะเป็นผูก้าํหนด(structure) งาน, 
กาํหนดวตัถุประสงค,์ ออกคาํสัง่ และ
มอบหมายหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ เขาจะ
ไม่ลงัเลในการลงโทษลูกทีม แต่จะทาํ
ดว้ยความยติุธรรมและไม่ผกูใจเจบ็ จะ
ใหค้วามช่วยเหลือความตอ้งการของกลุ่ม 
ไม่ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการ
รายบุคคลเพราะมองวา่เป็นเร่ืองส่วนตวั 
ไม่เก่ียวกบังาน 
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4) เนน้ทั้งงานและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 

Less effective type More effective type 
Compromiser  : เป็นรูปแบบผูน้าํท่ีให้
ความสาํคญัทั้งงานและความสมัพนัธ์
ส่วนบุคคล แต่ยงัสบัสนวา่อะไรเป็น
ปัญหาของงานและอะไรเป็นปัญหาอนั
เน่ืองมาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
จึงมกัเลือกท่ีจะใชว้ิธีการประนีประนอม
เพื่อปัดแรงกดดนัท่ีมีอยูใ่หผ้า่น ๆ ไป ไม่
ชอบเผชิญกบัขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูแ่ต่มกั
ประวิงเวลาในการจดัการกบัปัญหา   

Executive : เป็นรูปแบบภาวะผูน้าํท่ี
ผสมผสานทั้งงานและความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลตามความตอ้งการของ
สถานการณ์ไดเ้ป็นอบ่างดี คอบให้
คาํแนะนาํ สร้างความสมัพนัธ์ และช่วย
แกไ้ขปัญหา ใชก้ารทาํงานเป็นทีมในการ
แกไ้ขปัญหา วางแผน และการตดัสินใจ 
กระตุน้ใหมี้การส่ือสารระหวา่งสมาชิก
ทีมงานเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและ
ขอ้เสนอ สร้างแรงจูงใจและจดัการกบัขอ้
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งตรงไปตรงมา 

 

Reddin ไม่ไดเ้สนอวา่ในสถานการณ์อยา่งไรควรใชภ้าวะผูน้าํรูปแบบใด 
เพียงแต่นาํเสนอรูปแบบภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัเพื่อนาํไปปรับใชใ้นแต่
ละสถานการณ์ ความแขง็แกร่งหรือประสิทธิผลของผูน้าํจะอยูท่ี่ความสามารถในการ
ใชรู้ปแบบผูน้าํท่ีตรงกบัสภาพของสถานการณ์ กล่าวคือรู้วา่ 

o จะใชผู้น้าํรูปแบบใด ในสถานการณ์ใด  
o จะปรับภาวะผูน้ั้นรูปแบบนั้นใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งไร  
o เม่ือไรควรใชค้วามยดืหยุน่ (flexibility) และเม่ือไรควรใชค้วามเขม้งวด 

(rigidity) มากนอ้ยเพียงใด 
 

  Reddin เช่ือวา่ ในสถานการณ์ท่ีสบัสนวุน่วายจนไม่สามารถจดัสดัส่วนท่ี
เหมาะสมระหวา่งงานกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลไดช้ดัเจน การเลือกใชว้ิธีการการ
บริหารแบบยดืหยุน่ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งงานและบุคคลไดดี้กวา่การบริหารแบบ
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เขม้งวดกวดขนั อยา่งไรกต็าม เม่ือเพิ่มความยดืหยุน่ กจ็าํเป็นตอ้งเพ่ิมการตรวจสอบ
และประเมินผลใหม้ากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
• Interpersonal Relationship Model 
• Leadership Model 
• Monitoring Delegated Tasks 
• Organizational Effectiveness 
• Overall Operations Effectiveness (OOE) 
• Relationship Management 
• Situational Leadership [Hersey-Blanchard]   
• Social Interaction Theory 

--------------------------------- 
3-Factor Theory [Sirota] 
ทฤษฎ ี3 ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจและความกระตือรือร้นให้กับพนักงาน

 

ความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน หมายถึงความมุ่งมัน่ผกูพนั มีความพร้อม
และเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทใหก้บังาน บางคนเร่ิมงานดว้ยความกระตือรือร้นอยา่งเตม็เป่ียม 
อยากสร้างสรรคผ์ลงาน แต่เม่ือเวลาผา่นไป ความกระตือรือร้นนั้นกลบัหมดไปอนั
เน่ืองมาจากการปฏิบติัและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดีซ่ึงมีอยูใ่นองคก์ร ผูบ้ริหารจึงตอ้งหา
วิธีท่ีจะปลุกพนกังานท่ีกาํลงัจะหมดไฟเหล่านั้นใหก้ลบัมามีความกระตือรือร้นและมี
แรงจูงใจในการทาํงาน มาตรการต่างๆ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจ เช่น การใหค้วาม
ช่วยเหลือดูแล กระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกฮึกเหิม ใหร้างวลัตอบแทน จดัวินยัเชิงรุก 
หมุนเวียนพนกังานไปทาํงานในหน่วยงานอ่ืน ลว้นถูกนาํมาใช ้แต่กลบัมกัไม่ค่อย
ไดผ้ล จึงเกิดเป็นคาํถามวา่ ถา้เช่นนั้น อะไรคือปัจจยัท่ีสามารถสร้างความกระตือรือร้น
และแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน   
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ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นใน
การทาํงานอยูต่ลอดเวลา นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผลแลว้ น่าจะ
มีอะไรอีกสกัอยา่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเขา้มาทาํใหพ้วกเขาทาํงานอยา่งมี
ความสุข ดึงความรู้ความสามารถท่ีมีออกมาใชต้ามศกัยภาพท่ีมีอยู ่และเกิดความรู้สึก
ผกูพนัท่ีจะอยูท่าํงานในองคก์รนั้นไปใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้       

 

Dr. David Sirota นกัวิจยัและท่ีปรึกษาดา้นการบริหารงานในองคก์ร ไดว้ิจยัเพื่อ
คน้หาวิธีจูงใจพนกังานดว้ยการสาํรวจพนกังานมากกวา่ 4 ลา้นคนในประเทศต่างๆ ทัว่
โลก และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม (focus group) 
การจดัทาํกรณีศึกษา การสมัภาษณ์ และการเฝ้าสงัเกต Sirota เขียนผลการวิจยัของเขา
ร่วมกบั Louis A. Mischkind และ Michael Irwin Meltzer ในหนงัสือช่ือ The 
Enthusiastic Employee ในปี 2005 ดว้ยบทสรุปวา่ วิธีท่ีจะทาํใหพ้นกังานมีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน คือ ใหใ้นส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ 

 

ทฤษฎี 3 ปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจและความกระตือรือร้นใหก้บัพนกังาน ของ 
Sirota วางอยูบ่นหลกัพื้นฐาน 3 ประการ คือ  
 เป้าหมายขององคก์รตอ้งไม่ขดัแยง้กบัเป้าหมายของพนกังาน 
 องคก์รตอ้งสนองตอบความตอ้งการพื้นฐานของพนกังาน 
 ความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงานเป็นท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

ตามผลการวิจยัของ Sirota มีปัจจยั 3 ประการซ่ึงหากทาํงานร่วมกนัแลว้จะ
สามารถสร้างความกระตือรือร้นใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานได ้ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ 
1. การปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่ียงธรรม (equity and fairness) 
2. พนกังานไดท้าํงานท่ีมีความหมาย และไดรั้บการยกยอ่งในความสาํเร็จ 

(achievement) 
3. พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีในการทาํงานกบัเพื่อนร่วมงาน (camaraderie) 
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ปัจจยัทั้งสามน้ี มาจากผลการวิจยัและหลกัการพิจารณาท่ีวา่ พนกังานทุกคนมี
ความตอ้งการและเป้าหมายของตน หากเป้าหมายและความตอ้งการนั้นไม่ขดัแยง้
กนัเองและไปในทิศทางเดียวกบัองคก์ร พนกังานกค็วรมีโอกาสท่ีจะสร้างความสาํเร็จ
ในการทาํงานได ้และหากผลการปฏิบติัไดรั้บการพิจารณารวมถึงไดรั้บค่าตอบแทน
อยา่งเสมอหนา้และเท่ียงธรรม มีความสมัพนัธ์ท่ีดีในการทาํงาน ส่งเสริมช่วยเหลือกนั 
กจ็ะทาํใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
อยา่งไรกต็าม การท่ีจะทาํใหค้วามมุ่งหวงัดงักล่าวบงัเกิดผลในทางปฏิบติักไ็ม่ใช่เร่ือง
ง่าย เพราะแต่ละคนลว้นมีเป้าหมาย ส่ิงจูงใจ และความใฝ่ฝันของตนเอง ส่ิงท่ีคนหน่ึง
ชอบอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีอีกคนหน่ึงใหค้วามสนใจ คุณจึงจาํเป็นตอ้งหาความสมดุลท่ี
เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดแก่พนกังานส่วนใหญ่ไวก่้อน แลว้จึงใชบ้รรยากาศ
และการแบ่งปันความรู้สึกระหวา่งพนกังานเป็นตวัชกัจูงใหพ้นกังานส่วนท่ีเหลือเกิด
การยอมรับต่อไป     

 

ความเสมอภาคและความเท่ียงธรรม (Equity / Fairness) 
 บุคคลจะมีกาํลงัใจหากไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั พวกเขา
ตอ้งการใหบ้ริษทัหรือองคก์รใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของเขาทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ กายภาพ และจิตใจ ในแบบสาํรวจเพื่อการวิจยัของ Sirota มีคาํถามเก่ียวกบั
สภาพการทาํงานดา้นกายภาพ ความมัน่คงในการทาํงาน ปริมาณงานท่ีเหมาะสม 
ค่าตอบแทน การส่ือสาร การเลือกทีรักมกัท่ีชงั (favoritism) และความคงเส้นคงวาใน
การกระทาํและคาํพดูของผูบ้ริหาร  

 

เม่ือพนกังานทาํงาน เขากห็วงัจะไดรั้บรางวลัและคาํยกยอ่งท่ีสมนํ้าสมเน้ือกบั
ความเหน่ือยยากท่ีไดท้าํ  และสมกบัคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีนายจา้งหรือบริษทัไดรั้บ 
เราประเมินความเสมอภาคและความเท่ียงธรรมดว้ยการเปรียบเทียบตวัเรากบัคนอ่ืนๆ 
วา่เขาเหล่านั้นไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไร หากคนอ่ืนดูเหมือนจะไดรั้บการตอบแทน
มากกวา่เราในงานท่ีเท่ากนัหรือง่ายกวา่ เรากจ็ะรู้สึกเป็นทุกข ์ทาํนองเดียวกนั หากเขา
เหล่านั้นไดรั้บคาํยกยอ่งช่ืนชม ในขณะท่ีเราถูกละเลยไม่เห็นหวั เรากจ็ะรู้สึกวา่ เรา
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ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ในทางปฏิบติัอาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะใหทุ้กคนรู้สึกวา่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมอยา่งเสมอหนา้โดยเฉพาะเม่ือพวกเขาต่างเช่ือวา่ไดส้ร้างผลงานท่ีมี
คุณค่ามากกวา่ท่ีถูกประเมิน  หรือเม่ือพวกเขาคิดวา่ตนมีความสาํคญัมากกวา่คนอ่ืน 
  

ความเท่ียงธรรม หากทาํใหเ้ห็นประจกัษก์ส็ามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือยติุปัญหาได ้
เช่น เวลาท่ีพนกังานไม่ไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง หากพวกเขามีความเช่ือมัน่
ตั้งแต่แรกวา่ ผูบ้ริหารไดใ้ชค้วามเป็นธรรมในการตดัสินใจ พวกเขากจ็ะยอมรับผลการ
พจิารณาท่ีมีกบัตวัเขาได ้ตรงกนัขา้ม หากพวกเขาคิดวา่ การท่ีเขาไม่ไดรั้บการเล่ือนขั้น
เล่ือนตาํแหน่ง เป็นผลมาจากการเล่นพรรคเล่นพวก มีอคติ หรือมีกระบวนการพิจารณา
ท่ีผดิพลาด ถา้เป็นเช่นนั้น พวกเขากค็งยอมรับไม่ไดแ้ละเสียใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
  

แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคและเท่ียงธรรม ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะในเร่ืองการ
ปฏิบติักบัทุกคนอยา่งเสมอหนา้และยติุธรรมเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการปฏิบติักบั
พนกังานตามความจาํเป็นพื้นฐานท่ีบุคคลควรไดรั้บดว้ย ตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองความ
ปลอดภยั พนกังานควรมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั อยา่งนอ้ยกไ็ม่ตํ่ากวา่มาตรฐาน
ความปลอดภยัท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากนั้นยงัควรไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองความ
ปลอดภยัเพื่อปกป้องตนเองใหพ้น้จากอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน และไม่ควรมี
ความรู้สึกกดดนัหากจาํเป็นตอ้งเขา้พบผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหารือหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ความไม่ปลอดภยัในพื้นท่ีทาํงานของตน 
  

Sirota จึงสรุปภารกิจ 4 เร่ืองท่ีองคก์รควรจดัทาํ อนัถือเป็นส่วนหน่ึงของความ
เสมอภาคและความเท่ียงธรรม ไดแ้ก่ 
1) ความปลอดภยัทางร่างกาย (Physiological safety) 

o จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยั 
o จดัสมดุลระหวา่งการทาํงานและการใชชี้วิตส่วนตวัของพนกังาน 
o มีความปลอดภยัในการทาํงานในทุกเร่ืองท่ีพนกังานคาดหวงั 
o ใหก้ารฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยัเป็นระยะ 
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2) ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ (Economic security) 
o พิจารณาทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปไดก่้อนท่ีจะปลดพนกังาน 
o สอบถามความสมคัรใจลาออกเม่ือการปลดพนกังานเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได ้
o ส่ือสารอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาในเร่ืองการปลดพนกังาน 
o ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินกบัพนกังานท่ีตอ้งตกงาน 
o รักษาความเป็นธรรมใหก้บัพนกังานท่ียงัทาํงานอยู ่

 

3) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (Fair compensation) 
o จ่ายค่าจา้งท่ีไม่นอ้ยกวา่ราคาตลาดและยดืหยุน่ตามภาวะเงินเฟ้อ 
o มีเงินเพิ่มอ่ืนๆ ตามผลการปฏิบติังาน เช่น โบนสั 
o ใหพ้นกังานมีส่วนในความสาํเร็จของบริษทัดว้ยการถือหุน้ของบริษทัหรือ

โครงการแบ่งปันผลประโยชน์อ่ืนๆ 
 

ทฤษฎีของ Sirota ใหค้วามสาํคญักบัการจ่ายค่าตอบแทนมาก เขาไม่เช่ือวา่เงิน
เป็นปัจจยัท่ีไม่ค่อยมีความหมายต่อการจูงใจ เขามีความเห็นวา่ ค่าจา้งค่าตอบแทนเป็น
เคร่ืองสะทอ้นความเคารพท่ีองคก์รมีต่อพนกังานและความสาํเร็จในงานท่ีพนกังานทาํ 
ไม่ใช่เพียงความสามารถในการซ้ือหาส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพเท่านั้น 

 

4) สุขภาพจิต (Psychological health)    
o ปฏิบติัต่อพนกังานใหท้ดัเทียมกนัไม่วา่พนกังานนั้นจะมีความสาํคญัมาก

นอ้ยแตกต่างกนัอยา่งไร 
o ใชอ้าํนาจอยา่งเป็นธรรม 
o ลดความต่างศกัด์ิในสถานท่ีทาํงานใหมี้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้เช่นเร่ืองท่ี

จอดรถ หรือสถานท่ีทานอาหาร 
o ใหค้วามเป็นอิสระในการทาํงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
o มีขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) และยกยอ่งชมเชยผลงานของพนกังาน  
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o ใหค้วามสนใจพนกังานและมีมารยาทท่ีดีกบัพวกเขา 
 

ความสําเร็จตามเป้าหมาย (Achievement) 
 นอกเหนือจากการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่ียงธรรมแลว้ พนกังาน
ยงัตอ้งการโอกาสและการเอ้ืออาํนาจท่ีช่วยใหพ้วกเขาสามารถทาํงานสาํคญัใหส้าํเร็จ
ได ้การช่วยใหพ้นกังานไดภ้าคภูมิใจในความสาํเร็จของตน องคก์รตอ้งดาํเนินการในส่ี
เร่ืองต่อไปน้ี 
1) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน (Provide an enabling work environment) 

o มีโครงสร้างการทาํงานเป็นทีม  
o ใหส้มาชิกไดฝึ้กภาวะความเป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 
o จดัองคก์รใหแ้บนราบ ลดความเป็นราชการและสายการบงัคบับญัชา 
o มอบหมายงานอยา่งมีประสิทธิผล ไม่ตามจ้ีในรายละเอียด  
 

2) มอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย (Provide challenging work) 
o เลือกรับพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถตามภารกิจ 
o ออกแบบงานใหมี้ความหลากหลายเพื่อเพิ่มคุณค่าของงานและความพึง

พอใจของพนกังาน 
o แจง้ใหพ้นกังานทราบถึงความสาํคญัของงานท่ีมีต่อองคก์ร 
o ใหก้ารฝึกอบรมและโอกาสพนกังานไดเ้รียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  

 

3) ใหข้อ้มูลป้อนกลบั คาํยกยอ่ง และรางวลั (Use feedback, recognition, and 
reward) 

o แจง้พนกังานใหท้ราบความคาดหวงัขององคก์ร 
o จดัลาํดบัความสาํคญัของภารกิจ 
o มอบรางวลัท่ีจบัตอ้งไดเ้พื่อใหท้ราบวา่องคก์รรับรู้ในความสาํเร็จ 
o รักษาสมดุลท่ีเหมาะสมระหวา่งคาํวิจารณ์และคาํชม 
o เล่ือนคนในข้ึนรับตาํแหน่งท่ีวา่งแทนการเปิดรับภายนอกถา้เป็นไปได ้
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4) เป็นองคก์รท่ีน่าภาคภูมิใจ (Be an organization of purpose and principles) 
o มีวิสยัทศัน์ท่ีพนกังานภาคภูมิใจ 
o ส่ือสารความมุ่งหมายและหลกัท่ีองคก์รยดึถือใหพ้นกังานทราบ 
o ทาํอยา่งท่ีพดู 
o ใชค้วามเป็นผูน้าํอยา่งมีคุณธรรม 
o ผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ มีการบริหารงานคุณภาพ 

 

ในเร่ืองการใหร้างวลันั้น บางคนอาจมีความรู้สึกท่ีดีๆ เม่ือทาํงานไดส้าํเร็จแมจ้ะ
ไม่ไดรั้บการช่ืนชมจากใคร ในขณะท่ีอีกหลายคนจะรู้สึกดีมากๆ หากความสาํเร็จของ
เขาเป็นท่ีรับรู้และไดรั้บการช่ืนชมยกยอ่ง ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริหารจึงไม่ควรคิดไปเองวา่
พนกังานมีความพอใจในความสาํเร็จแลว้ ไม่ตอ้งใหอ้ะไรมากไปกวา่น้ีกไ็ด ้ในความ
เป็นจริง ผูบ้ริหารควรใชก้ารยกยอ่งชมเชยเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการจูงใจกบัทุกคน
โดยถือวา่เป็นรางวลัขั้นตํ่าสุดท่ีใหไ้ดแ้ละควรให ้ดงันั้น เม่ืองานสาํเร็จอยา่งถูกตอ้ง
หรือดีกวา่ท่ีคาดหวงั ผูบ้ริหารควรแสดงความช่ืนชมและมอบรางวลัเชิดชูเกียรติคุณให้
เป็นท่ีประจกัษ ์ทุกคนอยากไดร้างวลัในรูปเงินเพิ่มพิเศษ แต่นอกเหนือไปจากเงิน การ
แสดงความช่ืนชมใหรั้บรู้กนัทัว่ไปกเ็ป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหพ้นกังานมีความภาพภูมิใน
ผลงาน อาจใชว้ิธีง่ายๆ เช่นส่ง email กลุ่มเพื่อแจง้ข่าวและคาํยกยอ่งชมเชยไปทัว่ทั้ง
องคก์รพร้อมเร่ืองราวโดยยอ่วา่ เป็นการประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่พนกังานช่ืออะไร 
ทีมงานอะไร ในผลการปฏิบติังานเร่ืองใด ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน
ข้ึนมาไดม้าก 
  

การใหร้างวลัในระดบัท่ีสูงข้ึนมา คือการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง ผูบ้ริหารควร
ส่งเสริมพนกังานภายในท่ีมีผลงานดี ข้ึนเป็นผูบ้ริหารระดบัต่างๆ แทนการเปิดรับจาก
ภายนอก เป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีมีแต่ไดก้บัไดเ้พราะมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์มีความ
ชดัเจนมากกวา่การสมัภาษณ์บุคคลภาบนอกท่ียงัไม่มีผลงานเป็นเคร่ืองรับรอง และ
เป็นเป้าหมายใหพ้นกังานพยายามทาํงานอยา่งหนกัเพื่อจะไดรั้บการพิจารณานั้น 
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อยา่งไรกต็าม จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหก้ารเล่ือนตาํแหน่งนั้นกลายเป็นการกระตุน้ให้
เกิดการแยง่ชิงระหวา่งสมาชิกทีมงานดว้ยกนัเอง    
 

มิตรภาพ (Camarader ie) 
 คนส่วนใหญ่ใชเ้วลาระหวา่งวนัไปกบัการทาํงานและใชเ้วลาทาํกิจกรรมต่างๆ 
(ยกเวน้การนอน) ในท่ีทาํงานมากกวา่ท่ีบา้น เขาจึงควรรู้สึกสนุกไปกบังานท่ีทาํและ
กบัเวลาท่ีใชไ้ปในท่ีทาํงาน หลกัการน้ีนาํไปสู่แนวคิดเร่ืองการสร้างวฒันธรรมการ
ทาํงานเป็นทีมหรือวฒันธรรมท่ีทุกคนมีส่วนร่วมไดเ้สียในการทาํงาน (Partnership 
culture) 

o แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและห่วงใย และคาดหวงัใหพ้นกังานมี
ความรู้สึกเช่นน้ีต่อกนั 

o ส่งเสริมพนกังานใหไ้ดพ้บปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น (ปฏิสมัพนัธ)์ 
o ใหร้างวลัแก่ทีมงานท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีและสร้างสรรค ์
o ส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ขา้มสายงานและมีการทาํงานเป็นทีม 
o ทบทวนอาํนาจหนา้ท่ีและผลการปฏิบติัของหน่วยงานเป็นระยะเพื่อใหม้ัน่ใจ

ในความเหมาะสมของอาํนาจหนา้ท่ีและความต่อเน่ืองของผลงาน 
o ใชเ้อกสารกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของทีมเป็นกฎพื้นฐานในการทาํงาน 
o ใชเ้ทคนิคการแกข้อ้ขดัแยง้และการต่อรองท่ีสมประโยชน์ทุกฝ่ายในการ

แกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งกนั 
 

การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์และการทาํงานเป็น
ทีม เป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนในสถานท่ีทาํงานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้ปัจจยั
หน่ึงท่ีทาํใหเ้รารู้สึกสนุกกบัการทาํงาน คือ การมีมิตรภาพและความรู้สึกใกลชิ้ดสนิท
สนมในสถานท่ีทาํงาน มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมซ่ึงจะรู้สึกอา้งวา้งโดดเด่ียวหากตอ้งทาํ
ภารกิจใดอยูเ่พียงลาํพงั ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน จะช่วยใหเ้กิดความ
ไวว้างใจ ทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน มีความสุขในการ
ทาํงานมากข้ึน ปัญหาท่ีเกิดกบับริษทัหลายๆ แห่งกคื็อ การท่ีบริษทัเหล่านั้นให้



80 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

พนกังานตอ้งมาเผชิญหนา้กนัดว้ยระบบประเมินผลการปฏิบติังานและระบบการให้
รางวลัท่ีทุกคนตอ้งแข่งขนัเอาชนะกนั เม่ือความสูญเสียของเพื่อนร่วมงานคือชยัชนะท่ี
ตนจะไดรั้บ จึงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะตอ้งมาช่วยเหลือกนั ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะตอ้งมา
เป็นเพื่อนกนั ความสนิทสนมและมิตรภาพในการทาํงานจึงลดลง ส่ิงท่ีบริษทัทั้งหลาย
ควรทาํ จึงไม่ใช่การสร้างบรรยากาศการแข่งขนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน แต่เป็นการ
กาํหนดเป้าหมายการทาํงานและผลประโยชน์หรือรางวลัท่ีจะไดรั้บร่วมกนั วิธีพื้นฐาน
ท่ีสุดวิธีหน่ึงในการสร้างบรรยากาศการทาํงานดงักล่าว คือการใหห้มุนเวียนกนัทาํงาน
เป็นทีม (team exercise) ในโครงการต่างๆ และสลบัสบัเปล่ียนบุคคลในทีมงานตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสใหพ้นกังานในหน่วยงานต่างๆ ไดมี้โอกาสทาํความ
รู้จกักนั เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถสร้างบรรยากาศท่ีมีมิตรภาพ ไม่เฉพาะกบัทีมงานทีมใด
ทีมหน่ึง แต่กบัพนกังานทัว่ทั้งองคก์รใหมี้บรรยากาศความเป็นมิตรและพร้อมใหก้าร
สนบัสนุนช่วยเหลือกนั เช่น การใหค้าํปรึกษาแนะนาํหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อการ
ทาํงาน 
  

จะเห็นไดว้า่ Sirota ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัของแรงจูงใจไปท่ีความรู้สึก
กระตือรือร้น (enthusiasm) ของพนกังานซ่ึงจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั
กบัปัจจยัทั้งสามอยา่งสมดุล การละเลยปัจจยัอนัหน่ึง เช่น การจ่ายค่าชดเชย แต่ไปเนน้
ปัจจยัอ่ืน เช่น มิตรภาพอนัดีระหวา่งกนั จะไม่สามารถสร้างความรู้สึกกระตือรือร้นให้
เกิดข้ึนได ้องคก์รจะตอ้งบริหารจดัการปัจจยัทั้งสามใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไปตาม
แรงขบัภายใน คือรู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม มีความสาํเร็จในงานท่ีทาํ ไดรั้บ
การยกยอ่งเชิดชู มีมิตรภาพการทาํงานท่ีดี และแรงขบัภายนอก คือ ไดรั้บผลตอบแทน
ทางการเงินและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไดท้าํงานกบัองคก์รท่ีน่าภาคภูมิใจ  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 2-Factor Theory [Frederick Hertzberg] 
 Conflict Resolution 
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 Escaping Micromanagement 
 Ethical Leadership 
 Giving Feedback 
 Human Motivation Theory [McClelland] 
 Job Enrichment 
 Management by Wandering Around (MBWA) 
 Team Charters 
 Theory X and Theory Y [McGregor] 
 Transformational Theory of Leadership 

--------------------------------- 
 

 

 หากคุณไม่มีอะไรตอ้งกงัวลเก่ียวกบัคู่แข่ง ธุรกิจกค็งจะเป็นเร่ืองง่ายๆ 
ตรงไปตรงมา หรือถา้ในตลาดไม่มีคู่แข่ง คุณกแ็ค่ทาํสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพียงเท่าน้ีก็
ไดเ้งินและประสบความสาํเร็จทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว  แต่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ไม่มีองคก์รธุรกิจใดอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวลาํพงั ทุกตลาดลว้นมีการแข่งขนั 
(ยกเวน้ธุรกิจท่ีผกูขาดโดยนโยบายของรัฐ) ส่วนจะเขม้ขน้มากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บั
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากธุรกิจ หากคุณตอ้งการประสบความสาํเร็จในธุรกิจและมี
ผลกาํไรปีแลว้ปีเล่า ส่ิงหน่ึงท่ีคุณจะตอ้งทาํกคื็อ เป็นผูช้นะในการแข่งขนั ซ่ึงไม่ใช่เร่ือง
ง่าย เพราะคู่แข่งกท็าํงานหนกัไม่นอ้ยไปกวา่คุณ ทุกคนลว้นเช่ือมัน่ในจุดเด่นและ
ความสามารถของตน คุณจึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีท่ีจะกา้วลํ้าไปกวา่คู่แขง่ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้ 

 

มีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจ อาทิ ความคาดหวงัของลูกคา้ 
เป้าหมายดา้นการเงิน วฒันธรรมและคุณค่าขององคก์ร ระดบัทกัษะความสามารถของ

4 Corners Model [Porter] 
การวเิคราะห์คู่แข่งใน 4 มิติ [Por ter ]
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พนกังาน แมก้ระทัง่ขอ้สมมุติฐานในเร่ืองจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์รเอง คู่แข่งกไ็ม่
ต่างไปจากคุณ คือจะมองปัจจยัทุกๆ ปัจจยัท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ  
การกาํหนดกลยทุธ์จึงเป็นงานท่ีซบัซอ้นเพราะจะดูแต่เฉพาะความสามารถหลกัทาง
ธุรกิจของตนแต่เพียงอยา่งเดียวและกาํหนดกุลยทุธ์ง่ายๆ ดว้ยการเพิ่มความสามารถ
ของตนใหสู้งท่ีสุดเท่านั้นไม่ได ้ผูว้างกลยทุธ์จะตอ้งเขา้ใจกลยทุธ์ของคู่แข่งรายสาํคญั  
สามารถคาดการณ์ความเคล่ือนไหวของคู่แข่งเพื่อวางกลยทุธ์ของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมดว้ย  

 

Michael Porter ศาสตราจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลบัฮาร์วาร์ด และ
ผูส้ร้างเคร่ืองมือการบริหารท่ีมีช่ือเสียงมากมาย เช่น Porter’s Five Forces และ Value 
Chain ไดน้าํเสนอรูปแบบการวิเคราะห์คู่แข่งใน 4 มิติ (Four Corners Model) เพื่อช่วย
ประเมินความตั้งใจ วตัถุประสงค ์และจุดแขง็ท่ีคู่แข่งใชใ้นการทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย  
เป็นกรอบการพิจารณาวา่คู่แข่งน่าจะมีกลยทุธ์อยา่งไรในอนาคตอนัใกล ้และจะรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มอยา่งไร model น้ีช่วยใหน้กัวิเคราะห์มัน่ใจวา่
จะสามารถประเมินและคาดหมายกลยทุธ์ของคู่แข่งไดอ้ยา่งเป็นระบบเพราะมีมิติทั้งส่ี
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และไม่พลาดท่ีจะหยบิปัจจยัหลกัท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของคู่แข่งมาพิจารณา สามารถคาดคะเนไดว้า่การแข่งขนัจะออกมาในรูปใด 
ช่วยใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จในการแข่งขนัไดดี้กวา่ผูไ้ม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี 

 

โครงสร้างการวเิคราะห์คู่แข่งใน 4 มิติ 
 เป็นการมองไปท่ี 2 หวัขอ้ใหญ่ คือ  
 แรงจูงใจ (motivation) หมายถึงสภาวะภายในของคู่แข่ง เช่น เป้าหมาย ปรัชญา 

พนัธะกิจ และคุณค่า ประกอบดว้ย 2 มิติ ไดแ้ก่  ตัวขับ และ ข้อสมมุติฐานใน
การบริหาร 

 การกระทาํ (action) หมายถึงขั้นตอนท่ีคู่แข่งใชใ้นการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 
2 มิติ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ และ ความสามารถ  
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เม่ือพิจารณามิติทั้งส่ีน้ีแลว้ กพ็อจะคาดหมายไดว้า่คู่แข่งน่าจะมีกลยทุธ์และการ
ดาํเนินการอยา่งไรกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่จุดแขง็ของ model น้ีคือ การนาํเอาส่ิงท่ีเป็น
แรงจูงใจ วฒันธรรม ขอ้สมมุติฐาน และคุณค่าของคู่แขง่ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัในการ
ดาํเนินธุรกิจข้ึนมาพิจารณา นกัวิเคราะห์อาจใชเ้คร่ืองมือเชิงกลยทุธ์อ่ืนๆ เช่น SWOT 
analysis หรือ Boston matrix มาประกอบการพิจารณาดว้ยกไ็ด ้ 

 

1. ตวัขบั (Drivers) 
เนน้ท่ีการวิเคราะห์เป้าหมายของคู่แข่งเพื่อใหเ้ขา้ใจวา่คู่แข่งพอใจกบัผลการ

ปฏิบติังานท่ีเป็นอยูแ่ละสถานะปัจจุบนัในตลาดหรือไม่ ช่วยใหส้ามารถคาดการณ์ได้
วา่คู่แข่งน่าจะมีปฏิกิริยาต่อแรงกดดนัจากภายนอกอยา่งไร จะเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีใชอ้ยู่
หรือไม่ อยา่งไร ประเดน็การพิจารณาจะอยูท่ี่ 
 อะไรคือตวัขบัใหคู้่แขง่กา้วไปขา้งหนา้ 
 อะไรเป็นตวัส่งใหเ้ขาเขา้สู่การแขง่ขนั 
 ทั้งสองส่ิงท่ีกล่าวมามีผลต่อแรงจูงใจและหล่อหลอมใหเ้กิดเป็นกลยทุธ์ข้ึนมา

ไดอ้ยา่งไร  
 คู่แข่งน่าจะทาํอะไรต่อไป ตอ้งการอะไรในตลาด และใกลจ้ะบรรลุเป้าหมายนั้น

มากนอ้ยเพียงใด  
 

สถานะปัจจุบนัของคู่แข่งในตลาดจะช่วยใหรู้้วา่คู่แข่งจะสนองตอบต่อภยั
คุกคามท่ีองคก์รอ่ืนสร้างข้ึนมา ในแบบโตก้ลบัหรือตั้งรับ โดยปกติแลว้ ผูน้าํตลาดจะ
ทาํงานอยา่งหนกัเพื่อปกป้องสถานะของตน และตอบโตภ้ยัคุกคามจากคู่แข่งเท่าท่ี
จาํเป็น ส่วนผูท่ี้อยูเ่กือบร้ังทา้ยในตลาดจะว่ิง สู้ ฟัด และใชทุ้กโอกาสท่ีมีเพื่อความอยู่
รอด  
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วิธีการท่ีจะเขา้ใจตวัขบัของคู่แข่ง  
o ศึกษาเป้าหมายท่ีคู่แข่งแสดงไวใ้นเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น เวบ็ไซด ์รายงาน

ประจาํปี รายงานวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน การใหส้มัภาษณ์ หรือการใหข้่าวแก่
ส่ือมวลชน  

o วิเคราะห์สภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ีจากมุมมองของคู่แขง่
วา่ มีปัจจยัอะไร ไม่วา่จะเป็นระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายและกลยทุธ์ของตน 

o วิเคราะห์และทาํความเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รของคู่แข่งวา่แตกต่างไปจากของ
คุณอยา่งไร วฒันธรรมนั้นส่งอิทธิพลต่อเป้าหมายและกลยทุธ์ของคู่แข่งอยา่งไร 

o ศึกษาภาวะผูน้าํทีมงานของคู่แข่งวา่มีท่ีมาอยา่งไร ความรู้ความสามารถของพวก
เขาน่าจะส่งผลอยา่งไรต่อเป้าหมายและกลยทุธ์โดยรวม ใครคือผูมี้อาํนาจมากท่ีสุดใน
องคก์ร อยูใ่นลาํดบัใดในสายการบงัคบับญัชาของบริษทั 

o นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาประมวลเพื่อดูวา่คู่แข่งน่าจะบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร  
มีความพร้อมท่ีจะพุง่ทะยานสู่ความสาํเร็จ หรือยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีตอ้งทาํอีกมากกวา่จะ
เคล่ือนต่อไปได ้การคาดการณ์ดงักล่าวควรมีความชดัเจน เพื่อใหข้อ้สรุปท่ีได ้มี
นํ้าหนกั น่าเช่ือถือ 

  

2. สมมุติฐานดา้นการบริหาร (Management Assumptions) 
เนน้ท่ีขอ้สมมุติฐานท่ีคู่แข่งมีเก่ียวกบัตนเอง รวมไปถึงอิทธิพลของ

อุตสาหกรรมและคู่แขง่อ่ืนท่ีมีต่อการตดัสินใจทางกลยทุธ์ของตน การวิเคราะห์ขอ้
สมมุติฐานของคู่แข่งช่วยใหรู้้อคติและจุดบอดของคู่แข่ง หากคู่แข่งคิดวา่การแขง่ขนั
ของคู่แข่งอ่ืนแต่ละราย หรือการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโดยรวม มีความเขม้ขน้ เขาก็
น่าจะมีกลยทุธ์ไวต้อบโตก้บัภยัคุกคามต่าง ๆ ท่ีเขา้มา แต่ถา้เขาเช่ือวา่เขาเอาอยู ่หรือ
อุตสาหกรรมโดยรวมอยูใ่นสภาพติดหนืด ไม่ค่อยเคล่ือนไหว เขากอ็าจไม่ทุ่มเท
ความคิดอะไรกบัธุรกิจท่ีทาํอยูม่ากนกั หรืออาจไม่ไดเ้ตรียมรับมือกบัภยัคุกคามใดๆ  
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แมแ้ต่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีบบฉบัพลนัท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้หรือท่ีกาํลงัจะ
เกิดข้ึน   

 

ประเดน็การพิจารณาจะอยูท่ี่ 
 คู่แข่งมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัตนเองและโลกธุรกิจท่ีเขาเก่ียวขอ้ง 
 คู่แข่งมีขอ้สมมุติฐานอยา่งไรเก่ียวกบัจุดอ่อน จุดแขง็ของตนเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง

ของเขา 
 ขอ้สมมุติฐานเหล่าน้ีน่าจะส่งผลใหก้ลยทุธ์ของเขาเป็นแบบเชิงรุกหรือตั้งรับ 

 

วิธีท่ีจะเขา้ใจขอ้สมมุติฐานของคู่แข่ง  
o วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และภยัคุกคามของคู่แข่ง คู่แข่งเคยไดเ้ปรียบ

จากโอกาสในการใชจุ้ดแขง็ของตนหรือไม่ สามารถปรับเขา้กบัเทคโนโลยแีละวิธีการ
ปฏิบติัแบบใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือไม่ ถา้ไม่ อะไรท่ีเป็นสาเหตุ 

o วิเคราะห์จุดบอดของคู่แข่งวา่มีขอ้สมมุติฐานท่ีผดิพลาดอะไรเก่ียวกบั
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเขาอยู ่หรือเก่ียวกบัจุดอ่อน จุดแขง็ของตนเอง ความเขา้ใจท่ี
ผดิพลาดเหล่าน้ีใหโ้อกาสอะไรแก่คุณบา้ง 

 

3. กลยทุธ์ (Strategy) 
เนน้การแข่งขนัของคู่แข่งในตลาด องคก์รส่วนใหญ่จะมีกลยทุธ์สองแบบ คือ 

กลยทุธ์ท่ีตั้งใจจะใช ้(intended strategy) ซ่ึงมกัเขียนไวใ้นรายงานประจาํปีหรือในการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ และกลยทุธ์ท่ีใชจ้ริง (realized strategy) ซ่ึงเห็นไดจ้าก
การปฏิบติัจริง เช่น การควบรวมกิจการ การออกสินคา้บริการตวัใหม่ และการ
ตอบสนองกบัภยัคุกคามต่างๆ คุณควรประเมินวา่คู่แข่งพอใจกบัผลการปฏิบติัใน
ปัจจุบนัมากนอ้ยเพียงใด ถา้กลยทุธ์ของเขาใชไ้ด ้เขากไ็ม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะ
เปล่ียนแปลงกลยทุธ์ แต่ถา้มนัค่อนขา้งฝืด กเ็ป็นไปไดว้า่คู่แข่งอาจจะออกกลยทุธ์ใหม่
มาในไม่ชา้ 
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ประเดน็การพิจารณาจะอยูท่ี่ 
 คู่แข่งมีการแข่งขนัในตลาดอยา่งไร คู่แข่งน่าจะพอใจกบัการดาํเนินงานนั้น

หรือไม่ 
 มีความแตกต่างหรือช่องวา่งระหวา่งกลยทุธ์ท่ีตั้งใจ กบักลยทุธ์ท่ีปฏิบติัจริง

หรือไม่ 
 น่าจะมีการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ไปอยา่งส้ินเชิง (sea-change) เน่ืองจากความไม่

สาํเร็จ หรือน่าจะทาํต่อไปอยา่งเดิม 
 

วิธีทาํความเขา้ใจกบักลยทุธ์ของคู่แข่ง  
o ดูสถานะปัจจุบนัของคู่แข่งวา่อยูล่าํดบัใดในอุตสาหกรรม แข่งขนัไดดี้เพียงใด 
o อ่านรายงานประจาํปี การใหส้มัภาษณ์ และขอ้ความท่ีคู่แข่งประชาสมัพนัธ์ออก

สาธารณะวา่การดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไดเ้ปล่ียนแนวทางการปฏิบติั
ออกไปจากเดิม 

o นาํขอ้มูลท่ีได ้มาทาํความเขา้ใจวา่ กลยทุธ์ท่ีแทจ้ริงของคู่แข่งคืออะไร คู่แข่ง
น่าจะทาํอยา่งไรจึงจะสามารถชนะการแข่งขนัท่ีมีอยูใ่นตลาด สภาวะท่ีวา่นั้นน่าจะ
ดาํเนินต่อไป หรือมีท่าทีท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

 

4. ความสามารถ (Capabilities) 
เนน้ท่ีการทาํความเขา้ใจในความสามารถและศกัยภาพของคู่แข่ง เป็นไปไดท่ี้

คู่แข่งอาจตอ้งการทาํอยา่งหน่ึงเพื่อตอบสนองแรงกดดนับางอยา่ง แต่ทาํไม่ไดเ้น่ืองจาก
ขอ้จาํกดัดา้นความสามารถของตนเอง, ขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากร หรือ การมีขอ้
สมมุติฐานการบริหารท่ีผดิพลาด เช่นสมมุติวา่คุณตั้งใจใชก้ลยทุธ์การลดราคาในสินคา้
ท่ีไดรั้บความนิยมตวัหน่ึงซ่ึงคู่แข่งกต็อ้งการลดราคาสินคา้ของเขาลงมาสู้ แต่ทาํไม่ได้
เน่ืองจากปัญหาดา้นการเงิน แต่การพิจารณาความสามารถของคู่แขง่ตอ้งดู
ความสามารถของผูมี้ส่วนไดเ้สียของคู่แข่งดว้ย เช่นในกรณีน้ี แมคู้่แข่งจะไม่สามารถ
ลดราคาลงมาสู้เพราะปัญหาดา้นการเงินของตนเอง แต่ถา้คู่แข่งมีเครือข่าย supplier ท่ี
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แขง็แกร่ง เขากอ็าจลดราคาลงมาสู้กบัคุณไดโ้ดยอาศยัเครดิตของ supplier คุณจึง
จาํเป็นตอ้งรู้ศกัยภาพและความสามารถของคู่แข่งและพนัธมิตรทั้งหลายก่อนท่ีจะนาํ
กลยทุธ์ใดออกมาใช ้

 

ประเดน็การพิจารณาจะอยูท่ี่ 
 อะไรคือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของคู่แข่งในการรับมือกบัคู่ต่อสู้ทางธุรกิจ  
 คู่แข่งน่าจะตั้งรับดว้ยการลดราคาหรือไม่ 
 คู่แข่งจะตั้งเป้าหมายไปท่ีเครือข่ายกระจายสินคา้หรือไม่  

 

วิธีการทาํความเขา้ใจในความสามารถและศกัยภาพของคู่แข่ง  
o ทาํรายการความสามารถของคู่แขง่ข้ึนมา วิเคราะห์ความสามารถนั้นเพื่อใหรู้้ส่ิง

ท่ีสร้างคุณค่าท่ีแทจ้ริงใหแ้ก่คู่แข่ง 
o ดูพนัธมิตรทางธุรกิจวา่ใครเป็นหุน้ส่วนท่ีอาจช่วยคู่แขง่เม่ือมีภยัคุกคาม  
o นาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาวา่คู่แข่งน่าจะดาํเนินกลยทุธ์อยา่งไร 

 

นาํผลท่ีประเมินในเร่ืองเป้าหมาย ขอ้สมมุติฐาน กลยทุธ์ท่ีแทจ้ริง และ
ความสามารถของคู่แขง่มาวิเคราะห์วา่คู่แข่งน่าจะกระทาํการอยา่งไรในอนาคต 

 

การแข่งขนัคือการโจมตีไปท่ีจุดอ่อน การไดรู้้จุดอ่อนจุดแขง็ของคูแ่ข่งจาก
สภาพการดาํเนินงานท่ีเป็นอยู ่จะช่วยใหรู้้วา่คู่แข่งน่าจะทาํอยา่งไรเม่ือตอ้งรับมือกบั
ความทา้ทาย ตวัอยา่งเช่น ถา้คู่แขง่ของคุณเป็นบริษทัขนาดใหญ่ เงินทุนหนา เขาอาจ
ยนิดีท่ีจะลดราคาสินคา้ลงมาชัว่คราวเพื่อเรียกคืนในภายหลงัแมว้า่อาจทาํใหไ้ม่มีกาํไร
ไปช่วงหน่ึง ในขณะท่ีคู่แข่งท่ีเป็นบริษทัเลก็ๆ อาจไม่สามรถใชก้ลยทุธ์เช่นน้ีได ้และ
จาํเป็นตอ้งต่อสู้ดว้ยวิธีอ่ืน 
 

 ไม่มีใครรู้แน่ชดัวา่อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่การวิเคราะห์คู่แขง่ใน 4 มิติ  
จะช่วยใหค้าดการณ์ไดว้า่คู่แข่งน่าจะทาํอะไรในอนาคต หากคุณสามารถประเมินความ
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เคล่ือนไหวของคู่แข่งได ้คุณกจ็ะสามารถคิดไดว้า่จะทาํอะไรในตลาดเพื่อใหก้ลายเป็น
จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ และบีบใหคู้่แข่งตอ้งเป็นฝ่ายรับ  

 

การวิเคราะห์คู่แข่งใน 4 มิติน้ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีมี
ประโยชน์และนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือการเขา้ไปรู้ถึงภายใน
จิตใจของคู่แข่งวา่มีความเช่ือและมีขอ้สมมุติฐานอะไร จุดแขง็อีกอบ่างของ model น้ี 
คือ ไม่ไดเ้ป็นเพียงการนาํพฤติกรรมในอดีตของคู่แข่งมาคาดหมายส่ิงท่ีจะทาํใน
อนาคต แต่เป็นการดูองคป์ระกอบสาํคญัของการตดัสินใจวา่คู่แข่งน่าท่ีจะเปล่ียนแปลง
กลยทุธ์ของเขาไปอยา่งไร จึงไม่น่าแปลกใจท่ี model น้ีจะไดรั้บการนาํไปใชว้ิเคราะห์
กลยทุธ์ในวงการธุรกิจกนัอยา่งกวา้งขวาง  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4S Web Marketing Mix (WMM) 
 Boston Matrix  
 Competing Values Framework and Culture Typology 
 Cultural Model [Deal and Kennedy] 
 Cultural Values 
 Cultural Web Analysis 
 PEST Analysis 
 Strategic Alliances 
 SWOT Analysis 
 USP Analysis 
 Value Chain Analysis [Porter] 
 VRIO Analysis 

--------------------------------- 
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4 Dimensions of Management [Birkinshaw]
รูปแบบการบริหารใน 4 มิต ิ

 

 การบริหารเป็นภารกิจท่ีซบัซอ้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความยดืหยุน่ในการแสดง
บทบาทหนา้ท่ี ตอ้งตดัสินใจวา่จะใชรู้ปแบบการบริหารอยา่งไรจึงจะสร้างความสาํเร็จ
สูงสุดใหก้บัองคก์ร การบริหารในบางรูปแบบอาจเป็นไปตามธรรมชาติการทาํงานของ
ผูบ้ริหาร ในขณะท่ีบางรูปแบบอาจเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคย ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งค่อยๆ 
ปรับรูปแบบการบริหารของตนไปจนไดรู้ปแบบท่ีนาํความสาํเร็จมาสู่ทั้งทีมงานและ
องคก์ร 

 

Julian Birkinshaw ศาสตราจารยด์า้นการบริหารกิจการระหวา่งประเทศและการ
ดาํเนินกลยทุธ์ แห่ง London Business School ไดเ้ขียนรูปแบบการบริหารใน 4 มิติ (the 
Four Dimensions of Management model) ไวใ้นหนงัสือช่ือ Reinventing Management 
(2010) อธิบายกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังานในองคก์รวา่ 
กระบวนการทาํงานทั้งหลายในองคก์ร มกัถูกสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูเ่วลานั้นเป็น
ตวักาํหนด การบริหารงานจึงมีลกัษณะตั้งรับและตอ้งคอยแกไ้ขไปตามสถานการณ์ 
เป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานถูกเบ่ียงเบนออกไปจากทิศทางกลยทุธ์ขององคก์ร การ
บริหารงานมกัใช ้ราคา เอกลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพ และการใหบ้ริการ เป็นสูตร
สาํเร็จในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัโดยไม่ไดม้องวา่ แทจ้ริงแลว้ องคก์ร
ควรมีรูปแบบการบริหารอยา่งไรจึงจะสอดคลอ้งและสนบัสนุนกลยทุธ์ขององคก์ร   
 

Birkinshaw กล่าววา่ การบริหารงานในองคก์รแทบทุกองคก์ร ประกอบดว้ยมิติ
หรือกระบวนการทาํงานหลกั 4 กระบวนการ เขาไม่ไดเ้สนอแนวทางท่ีเดด็ขาดฟันธง
วา่การบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จจะตอ้งทาํอยา่งไร แต่แนะนาํผูบ้ริหารให้
คน้หารูปแบบการบริหารตามแนวคิดของตนเองและตดัสินใจวา่ กระบวนการทาํงาน
แต่ละกระบวนการ ควรใชก้ารบริหารรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด กระบวนการ
ทาํงานดงักล่าว ไดแ้ก่ 
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1. กระบวนการบริหารในแนวขวาง เก่ียวขอ้งกบัการประพฤติปฏิบติัทัว่ไปใน
องคก์ร ใชบ้งัคบักบับุคคลโดยทัว่ไปในทุกสายการบงัคบับญัชา เช่น กฎระเบียบของ
องคก์รในเร่ืองความปลอดภยัซ่ึงใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคนในองคก์ร 

2. กระบวนการบริหารในแนวตั้ง เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าวะผูน้าํของผูบ้ริหารใน
การตดัสินใจ ส่งผลกระทบต่อบุคคลในบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ          

3. กระบวนการบริหารวตัถุประสงค ์เก่ียวขอ้งกบัการคน้หาวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีผูน้าํ
และทีมงานจะนาํมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีมีอยูห่ลากหลายภายในองคก์ร 

4. กระบวนการบริหารแรงจูงใจ เก่ียวขอ้งกบัการทาํใหที้มงานมีแรงจูงใจท่ี
ต่อเน่ืองในการทาํงานตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จภารกิจ เป็นกระบวนการบริหารท่ียากท่ีสุด 

  

แต่ละกระบวนการ ประกอบดว้ยรูปแบบการบริหารสองแบบ วางอยูค่นละฝ่ัง
ของกระบวนการ ทางฝ่ังซา้ย คือการทาํงานในรูปแบบเดิม (traditional) ซ่ึงองคก์รใช้
ปฏิบติัต่อเน่ืองกนัมา ทางฝ่ังขวา คือการทาํงานแบบทางเลือก (alternative) ซ่ึงเป็น
แนวคิดแบบใหม่ในการบริหารท่ียงัไม่ไดข้อ้ยติุในเร่ืองผลดีหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
ทุกองคก์รจะมีการบริหารแบบผสมผสานระหวา่งสองรูปแบบน้ี เช่น 60% ในรูป
แบบเดิม 40% ในแบบทางเลือก โดยมีขอ้สมมุติฐานวา่ การผสมผสานในสดัส่วนท่ี
เลือกนั้นน่าจะเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการบริหารในองคก์ร ในทางปฏิบติั ผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่ใหน้ํ้าหนกัหรือสดัส่วนการบริหารแบบเดิมสูงกวา่แบบทางเลือก เพราะ
ความคุน้เคยกบัการบริหารแบบเดิมท่ีใชต่้อเน่ืองมาอยา่งยาวนานและไม่ตอ้งการเส่ียง
ไปใชแ้บบทางเลือก   
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ส่ิงท่ีควรพจิารณาในแต่ละกระบวนการ มีดงัน้ี 
การบริหารกิจกรรม (Managing Across: Activities) 
 

แบบเดิม 
(Bureaucracy) 

Managing Across 
<-------------> 

แบบทางเลือก 
(Emergence) 

 

 การบริหารแบบเดิม เป็นการบริหารกิจกรรมภายใตก้ฎระเบียบ บทบาทหนา้ท่ี
การทาํงาน  ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบติัภารกิจต่างๆ อยา่งเคร่งครัดเหมือน
ระบบงานราชการ (bureaucracy)  

ขอ้ดี: องคก์รมีโครงสร้างและหนา้ท่ีท่ีชดัเจน การปฏิบติัมีความคงเส้นคงวา
เพราะตอ้งทาํตามกฎระเบียบ เหมาะสาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ซ่ึงมีรายละเอียดซบัซอ้น 
และอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง  

ขอ้เสีย: เนน้ท่ีการป้องกนัความผดิพลาดจนยากท่ีจะพฒันา ปิดกั้นความคิด
สร้างสรรคแ์ละความเป็นอิสระของบุคคล ขาดความยดืหยุน่ ผลผลิตลดตํ่า บัน่ทอน
ขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

 

การบริหารแบบทางเลือก เป็นการบริหารท่ีพนกังานมีความเป็นอิสระและ
เสรีภาพในการทาํงาน ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นหากตอ้งการใหพ้นกังานมีแรงจูงใจท่ีจะมาร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดแ้นวทางปฏิบติัท่ีเห็นพอ้งร่วมกนั (emergence)  

ขอ้ดี: พนกังานทาํงานอยา่งสร้างสรรค ์เป็นช้ินเป็นอนั เพิ่มแรงจูงใจในการ
ทาํงาน    
 ขอ้เสีย: หากไม่มีโครงสร้างการทาํงานท่ีดี ทีมงานและบุคลากรในองคก์รอาจ
รู้สึกสบัสนวุน่วาย ไม่รู้จะใหค้วามสนใจไปท่ีเร่ืองใดเน่ืองจากขาดโครงสร้างและ
ทิศทางในการทาํงาน นอกจากนั้นยงัเส่ียงท่ีจะเบ่ียงเบนไปจากวตัถุประสงคโ์ดยรวมท่ี
องคก์รตอ้งการ ผูท่ี้ตอ้งการเลือกการบริหารวิธีน้ีจึงควรเกบ็รวบรวมขอ้มูลและขอ้มูล
ป้อนกลบัทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติังานปัจจุบนั และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาศึกษาเพื่อ
กาํจดัหรือแกไ้ขการปฏิบติัท่ีไม่บงัเกิดผลหรือไม่จาํเป็นออกไป 
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การบริหารการตัดสินใจ (Managing Down: Decisions) 
1)  

แบบเดิม 
(Hierarchy) 

Managing Down 
<-------------> 

แบบทางเลือก 
(Collective Wisdom) 

 

 การตดัสินใจแบบเดิม เป็นการตดัสินใจตามลาํดบัการบงัคบับญัชา (hierarchy) 
ตามฐานะตาํแหน่งชองบุคคลในองคก์ร ผุบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรับผิดชอบต่อพนกังาน
ใตก้ารบงัคบับญัชา ต่องาน และต่อการตดัสินใจของตน  

ขอ้ดี: การตดัสินใจทาํไดร้วดเร็ว ตรงไปตรงมา มีผลในการสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานทาํงานอยา่งหนกัในระยะยาวเพื่อใหไ้ดเ้ล่ือนข้ึนไปสู่ตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจ
ตดัสินใจ นอกจากนั้นยงัมีผลดีกบัองคก์รขนาดใหญ่ในดา้นการมอบหมายความ
รับผดิชอบและการตดัสินใจไปตามสายงาน  

ขอ้เสีย: ปรัชญาการบริหารแบบน้ีมาจากแนวคิดท่ีวา่ หวัหนา้รู้ดีท่ีสุด แมจ้ะไม่
สามารถฟันธงลงไปไดว้า่แนวคิดน้ีถูกหรือไม่ถูก แต่ท่ีแน่ๆ คือ มนัไดส้กดักั้นการ
ส่ือสารจากล่างข้ึนบนในองคก์ร และอาจนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีแย่ๆ  โดยคนท่ีมีอาํนาจ 
นอกจากนั้น การบริหารท่ียดึติดกบัสายการบงัคบับญัชายงับัน่ทอนขวญักาํลงัใจหาก
ผูบ้ริหารไม่ยอมรับฟังหรือใหก้ารสนบัสนุนความคิดของสมาชิกทีมงาน หรือไม่ให้
ความสาํคญักบัความทุ่มเทของพวกเขา 
  

 การตดัสินใจแบบทางเลือก เป็นการตดัสินใจในบริบทท่ีทุกคนในทุกระดบัของ
ทีมงาน มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหา (collective wisdom)  

ขอ้ดี: ความคิดดีๆ ไม่คอ่ยถูกละเลย เกิดเป็นแรงจูงใจและกระตุน้พนกังานระดบั
ล่างใหมี้ความรู้สึกผกูพนักบังาน และจะยิง่ไดก้ารตดัสินใจท่ีดีข้ึนหากผูรู้้จริง เช่น
พนกังานหนา้งาน ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  

ขอ้เสีย: เป็นกระบวนการท่ีส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและใชเ้วลามากหากมีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการตดัสินใจมากเกินไป นบัเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงหากวิธีน้ีเป็นเหตุใหไ้ม่
สามารถตดัสินใจไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด  
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การบริหารวตัถุประสงค์ (Managing Objectives) 
3)  

แบบเดิม      
(Alignment) 

Managing Objectives 
<-------------> 

แบบทางเลือก 
(Obliquity) 

 

การบริหารวตัถุประสงคแ์บบเดิม ทุกคนทาํงานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์ร 
กาํหนด (alignment)  

ขอ้ดี:  ช่วยใหผู้บ้ริหารมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการนาํพนกังานไปในทิศทางเดียว 
กนั นบัเป็นเง่ือนไขสาํคญัยิง่หากองคก์รดาํเนินกลยทุธ์ท่ีตอ้งการการประสานความ
ร่วมมืออยา่งจริงจงั   

ขอ้เสีย: ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ท่ีจะใชผ้ลการปฏิบติังานเพียงอยา่งเดียวเป็นตวัช้ีวดั
ความกา้วหนา้ ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมสาํหรับการวดัความกา้วหนา้ในบางเร่ืองท่ียากจะ
นิยามความสาํเร็จใหเ้ด่นชดั เช่น การมีความคิดริเร่ิม หรือการสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
ความคิดท่ียงัไม่ถึงขั้นนาํไปประดิษฐห์รือปฏิบติัใหเ้ห็นผล นอกจากนั้น การทาํอะไร
ตามๆ กนัไป อาจเป็นการใหค้วามสนใจกบัผลระยะสั้น แทนท่ีจะมองความเติบโต
กา้วหนา้ในระยะยาว บุคคลไม่สามารถเลือกไดว้า่จะทาํอยา่งไรใหว้ตัถุประสงคข์องตน
บรรลุผล นอกจากทาํตามๆ กนัไปใหดี้ท่ีสุด  
 

 การบริหารวตัถุประสงคแ์บบทางเลือก เป็นการกาํหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท์างออ้ม (obliquity) เช่น แทนท่ีจะตั้งเป้าหมายใหต้อ้งเพิ่มยอดขายข้ึนอีก 
15% องคก์รอาจกาํหนดเป้าหมายในการวดัวา่พนกังานปฏิบติัต่อลูกคา้ใหม่ไดดี้
เพียงใด หรือตั้งเป้าหมายท่ีความสุขในการทาํงานของพนกังาน ดว้ยความหวงัวา่ความ
พอใจของลูกคา้หรือความสุขในการทาํงานของพนกังานจะส่งผลใหย้อดขายสูงข้ึนซ่ึง
เป็นวตัถุประสงคโ์ดยรวมขององคก์ร  
 ขอ้ดี: พนกังานมีแรงจูงใจท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องตนเอง เกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของในงานท่ีทาํ สามารถตดัสินใจไดว้า่จะบรรลุเป้าหมายนั้นอยา่งไร 
ความสาํเร็จตามเป้าหมายของพนกังานยอ่มส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
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ดว้ยเช่นกนั การกาํหนดเป้าหมายทางออ้มน้ีมกัใชไ้ดผ้ลกบัธุรกิจใหม่ท่ีตอ้งการ
ความคิดสร้างสรรค ์  
 ขอ้เสีย: พนกังานอาจหลงทิศทางท่ีจะมุ่งต่อไป หรือถอดใจกลางคนัหาก
วตัถุประสงคข์องตนขาดความชดัเจน ทาํใหส้ิ้นเปลืองทรัพยากรและเสียโอกาส และ
อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายประเภทท่ีตอ้งใชค้วามร่วมมือกนัจึงจะสาํเร็จ  
  

การบริหารแรงจูงใจ (Managing Individual Motivation) 
 

แบบเดิม 
(Extrinsic) 

Managing Individual Motivation 
<-----------------------> 

แบบทางเลือก 
(Intrinsic) 

 

การบริหารวตัถุประสงคแ์บบเดิม เป็นการจูงใจท่ีนาํผลการปฏิบติังานไปผกูกบั
ปัจจยัภายนอก (extrinsic) เช่น ค่าจา้ง ความกา้วหนา้ในการทาํงาน หรือคาํชม ปัจจยัเชิง
ลบต่างๆ เช่น แรงกดดนั หรือการขู่เขญ็ กถื็อวา่เป็นการจูงใจจากภายนอกเช่นกนั 

ขอ้ดี: เป็นเร่ืองค่อนขา้งง่ายในการปฏิบติัท่ีองคก์รจะวดัผลการปฏิบติังานและ
ใหร้างวลัตอบแทนดว้ยการใชแ้รงจูงใจภายนอก 

ขอ้เสีย: ตวัขบัเหล่าน้ีไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการในส่วนลึกของบุคคลเสมอ
ไป ในทางตรงขา้ม หลายคนพบวา่แรงจูงใจจากภายนอกนั้นทาํใหพ้วกเขามีแรงจูงใจท่ี
อยากจะทาํไดเ้พียงระดบัหน่ึงหรือระยะหน่ึงเท่านั้น หลงัจากนั้นหากองคก์รตอ้งการให้
มีแรงจูงใจในระดบัเดิม อาจตอ้งเพ่ิมปริมาณแรงจูงใจภายนอกข้ึนไปเร่ือยๆ มิเช่นนั้น
อาจส่งผลในทางตรงขา้ม คือ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ไม่สมกบัความตั้งใจ ส่งผลในทาง
ลบต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละผลการปฏิบติังาน  

 

การบริหารวตัถุประสงคแ์บบทางเลือก เป็นการสร้างแรงจูงใจดว้ยการประเมิน
วา่ อะไรคือส่ิงท่ีสร้างความสุขและความพอใจใหแ้ก่พนกังาน (intrinsic) ไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง และนาํส่ิงนั้นเขา้มาประกอบในบทบาทการทาํงานของพนกังาน 
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ขอ้ดี: เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจไดดี้ท่ีสุด แรงจูงใจภายใน คือ ทาํ
เพราะมีความสุข สนุก และพอใจในงานท่ีทาํ เป็นแรงจูงใจท่ีเป็นธรรมชาติในความ
ตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีความยัง่ยนืมากกวา่แรงจูงใจจากภายนอก  

ขอ้เสีย: เป็นเร่ืองยากในการบริหารจดัการเพราะแรงจูงใจเหล่าน้ีมกัข้ึนอยูก่บั
ประเภทของกิจกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัและความพอใจท่ีบุคคลมีต่อกิจกรรมนั้นซ่ึง
แตกต่างกนัไปในแต่ละคน 

 

การปรับรูปแบบกระบวนการบริหาร 
แมว้า่ Birkinshaw จะสนบัสนุนการบริหารแบบทางเลือกมากกวา่แบบดั้งเดิมใน

ทุกกระบวนการบริหาร แต่การจะใหก้ารบริหารเป็นแบบทางเลือกไดม้ากนอ้ยเพียงใด
กข้ึ็นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ทรัพยากรและความสามารถขององคก์ร สถานการณ์
ท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น รวมถึงทิศทางในการดาํเนินกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร เขาจึงเสนอให้
ผูบ้ริหารเร่ิมการปรับรูปแบบการบริหารดว้ยการประเมินสถานะของแต่ละ
กระบวนการในปัจจุบนัวา่ อยู ่ณ ตาํแหน่งใดระหวา่งการบริหารสองแบบ แลว้จึงปรับ
รูปแบบการบริหารแต่ละกระบวนการ ดงัน้ี  
1. ปรับจากยดึติดระเบียบ (bureaucracy) เป็น ใหอิ้สระการทาํงาน (emergence) 

แมก้ารบริหารแบบระบบราชการจะทาํใหง้านล่าชา้ มีความซํ้าซอ้น แต่การ
บริหารดว้ยระบบราชการในระดบัท่ีเหมาะสมกย็งัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํใหก้าร
บริหารงานประสบผลสาํเร็จ การพฒันารูปแบบการบริหารกิจกรรมใหล้ดความเป็น
ราชการ และเพิ่มความมีอิสระในการทาํงาน ทาํไดด้งัน้ี 

1.1 ทบทวนกระบวนการทาํธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบติังานขององคก์ร 
1.2 ตดัขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นหรือซํ้าซอ้นออกไป 
1.3 จดัผงัการทาํงานและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเสียใหม่ใหก้ระบวนการทาํงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.4 จดัระบบการใหข้อ้มูลป้อนกลบัจากสมาชิกทีมงานวา่จะสามารถลดความ

เป็นราชการและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 
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1.5 สร้างวฒันธรรมความไวว้างใจท่ีสมาชิกทีมงานสามารถปฏิบติังานไดโ้ดย
ไม่จาํเป็นตอ้งมีกฎระเบียบท่ีละเอียดหยมุหยมิหรือเคร่งครัดตายตวัมาคอยควบคุม 

1.6 เอ้ืออาํนาจใหส้มาชิกทีมงานและสนบัสนุนขอ้มูลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
1.7 มอบอิสระการทาํงาน หลีกเล่ียงการเกาะติดควบคุมในรายละเอียด 
1.8 ส่งเสริมการใชค้วามคิดริเร่ิมตามความเหมาะสม 
 

2. ปรับจากสัง่การ (hierarchy) เป็น ร่วมคิดร่วมตดัสินใจ (collective wisdom) 
แมก้ารตดัสินใจตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชาจะเป็นส่ิงจาํเป็น แต่การเพิ่ม

โอกาสการมีส่วนร่วมกเ็ป็นคุณประโยชน์แก่องคก์รเช่นกนั แนวทางท่ีสามารถทาํได้
โดยไม่ยากนกัมีดงัน้ี 

2.1 สร้างบรรยากาศความไวว้างใจเพื่อใหพ้นกังานกลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัอยา่งเปิดเผยโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะถูกมองในแง่ลบ 

2.2 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทกัษะความรู้ระหวา่งกนัเพื่อพฒันาความคิดริเร่ิม 
2.3 ส่งเสริมพนกังานใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเพื่อการตดัสินใจ 

และนาํเคร่ืองมือการบริหารรูปแบบต่างๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาร่วมกนั 
2.4 ส่งเสริมพนกังานใหใ้ชส่ื้อสงัคมเครือข่ายต่างๆ ในการส่ือสารแลกเปล่ียน

ขอ้มูลความคิดเห็น และควรกระตุน้ใหส้มาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
ซ่ึงนอกจากจะสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมแลว้ ยงัเป็นการแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่
กนัอีกดว้ย 
 

3. ปรับจากเป้าหมายทางตรง (alignment) เป็น เป้าหมายทางออ้ม (obliquity) 
การใชเ้ป้าหมายทางออ้ม จะก่อประโยชน์ใหก้บัองคก์รในระยะยาว ซ่ึงต่างจาก

เป้าหมายทางตรงท่ีสามารถวดัผลไดง่้ายและจาํเพาะเจาะจงแต่ใหผ้ลในระยะสั้น 
เป้าหมายทางออ้มจะปูพื้นฐานท่ีแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รไดม้ากกวา่เป้าหมายทางตรง 
การปรับกระบวนการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความสาํเร็จของเป้าหมายทางออ้ม ทาํไดด้งัน้ี 
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3.1 กาํหนดภารกิจของทีมงานและองคก์รใหช้ดัเจน 
3.2 ใหพ้นกังานมีความยดืหยุน่ในการเลือกวิธีการทาํงานใหบ้รรลุภารกิจ แทน

การตีกรอบท่ีเคร่งครัดวา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
3.3 ระดมสมองเพื่อคน้หาเป้าหมายทางออ้มท่ีสนองวตัถุประสงคข์องทีมงาน 

หรือองคก์รโดยรวมเม่ือทาํไดส้าํเร็จ 
 

4. จากจูงใจภายนอก (extrinsic) เป็น จูงใจภายใน (intrinsic) 
แมว้า่ส่ิงจูงใจภายในจะเป็นกลไกทางจิตวิทยาท่ีสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ถา้จะใหดี้ท่ีสุด ผูบ้ริหารควรใชท้ั้งสองอยา่งผสมผสานกนั เพราะ
พนกังานแต่ละคนจะเกิดแรงจูงใจจากส่ิงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารจึงควร 

4.1 สนบัสนุนใหพ้นกังานไดท้าํงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ 
4.2 สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีไม่บัน่ทอนกาํลงัใจในการ

ใชค้วามรู้ความสามารถของพนกังาน 
4.3 ศึกษาอุปนิสยัของพนกังานใตก้ารบงัคบับญัชาเพื่อจดัส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสม

กบัแต่ละบุคคล  
4.4 เนน้ผลท่ีไดจ้ากการปรับกระบวนการบริหารในสามขอ้แรก ใหเ้กิดเป็น

แรงจูงใจภายในของพนกังาน เช่น การมีอิสระในการเลือกวิธีการทาํงาน การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ   

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Key Team Performance Factors 
 6 Problem Behaviors [Waldroop and Butler] 
 Brainstorming 
 Business Process Mapping (BPM) 
 Creativity Technique 
 Cultural Dimensions [Hofstede & Trompenaars] 
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 Effective Group Decision Making 
 Empowerment 
 Escaping Micromanagement 
 Feedback Matrix 
 Human Motivation Theory [McClelland] 
 MPS Process 
 Self Determination Theory (SDT) 
 Trust 

--------------------------------- 
4 Dimensions of Relational Work [Butler and Waldroop]  
ทักษะ 4 ประเภทในงานท่ีต้องเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับคนอ่ืน 

 

ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (interpersonal savvy) เขา้ใจปัญหาของ
ผูร่้วมงานและสามารถเขา้ไปจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีสมาชิกในทีมมีต่อกนั เป็น
คุณสมบติัท่ีเรามกัพบเห็นไดใ้นตวัผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละผูจ้ดัการฝ่ายขาย  
แต่ท่ีจริงแลว้ คุณสมบติัเช่นวา่น้ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเกือบจะทุกเร่ืองทาง
ธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะแต่กบังานดา้นทรัพยากรมนุษยห์รืองานขายเท่านั้น จากผลงานวิจยั
ตลอดระยะเวลา 18 ปีของ Thimothy Butler และ James Waldroop เพื่อหาคาํตอบวา่ 
นกัธุรกิจไดพ้ฒันาตนเองข้ึนมาจนประสบความสาํเร็จในงานอาชีพไดอ้ยา่งไร ผล
การศึกษาพบวา่ บุคคลเหล่านั้นประสบความสาํเร็จไดม้ากเม่ือไดท้าํงานท่ีเขาใหค้วาม
สนใจอยา่งจริงจงั ผลการศึกษาน้ีไดถู้กนาํมาปรับใชใ้นการเพิ่มผลผลิตและการ
คดัเลือกคนเขา้ทาํงาน โดยก่อนจะมอบหมายงานหรือก่อนจะรับบุคคลเขา้ทาํงาน จะ
ศึกษาทดสอบวา่บุคคลนั้นมีความสนใจในงานท่ีจะไดรั้บมอบหมาย หรืองานท่ีมา
สมคัร อยา่งจริงจงัหรือไม่เพียงใด และถือเป็นปัจจยัคดัสรรท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยไป
กวา่วฒิุหรือประวติัการศึกษา   
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โดยหลกับริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารสามารถเพิ่มผลผลิตหรือผลงานไดด้ว้ยการ 

1. คดัสรรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงาน 
2. มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
3. ใหร้างวลัท่ีสมควรเพื่อตอบแทนผลการปฏิบติังาน 
4. ส่งเสริมผูป้ฏิบติัใหก้า้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 

การคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงาน เป็นคาํท่ีไดย้นิบ่อยและ
ฟังดูเป็นเร่ืองพื้น ๆ แต่ในทางปฏิบติั มนักไ็ม่ใช่เร่ืองง่ายนกั ผูค้ดัสรรมกัอาศยั
ประสบการณ์การผา่นงานหรือวฒิุการศึกษาท่ีตรงกบังานท่ีเปิดรับเป็นเกณฑใ์นการ
คดัเลือก อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารทุกคนต่างทราบอยูแ่ก่ใจวา่ นอกเหนือจาก
ประสบการณ์ทาํงานและวฒิุการศึกษาแลว้ ยงัมีปัจจยัเชิงจิตวิทยาท่ีเป็นคุณสมบติั
สาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีบ่งช้ีวา่บุคคลนั้นเหมาะสมกบังานท่ีเปิดรับหรือท่ีตั้งใจจะ
มอบหมายใหไ้ปทาํหรือไม่ ปัญหาคือ ยงัไม่มีการศึกษาวิจยัอนัเป็นท่ียอมรับวา่ ปัจจยั
เชิงจิตวิทยาประเภทใดเป็นองคป์ระกอบหรือคุณสมบติัเพื่องานชนิดใด 

 

Butler และ Waldroop ไดท้าํการทดสอบเชิงจิตวิทยากบันกัธุรกิจมืออาชีพ
จาํนวนมากกวา่ 7,000 คน โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) ทางสถิติ 
พวกเขาไดพ้บวา่ งานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน (relational work) จะตอ้งการทกัษะ
หรือคุณสมบติัซ่ึงส่งเสริมความสาํเร็จอยู ่4 ประเภท (dimension) ส่วนการท่ีจะรู้วา่
บุคคลนั้นๆ มีทกัษะประเภทใด อาจใชก้ารสมัภาษณ์หรือการประเมินส่ิงท่ีเขาพดูและ
แสดงออกในบทบาทสมมุติ (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ การเลือกรับบุคคลเขา้ทาํงาน) 
ทกัษะทั้ง 4 ประเภทน้ีเป็นคุณสมบติัเด่นในการทาํงาน การแยกแยะผูมี้ทกัษะออกจากผู ้
ไม่มีทกัษะจึงทาํไดไ้ม่ยากนกั ส่วนการใหค้ะแนนมากนอ้ย Butler และ Waldroop 
ไม่ไดใ้หห้ลกัไวว้า่ตอ้งเป็นอยา่งไร จึงตอ้งใชค้วามเห็นของผูส้มัภาษณ์หรือผูป้ระเมิน
ท่ีผา่นการอบรมในทกัษะดงักล่าวเป็นหลกั คะแนนท่ีไดจ้ะเหมือนคาํทาํนาย
คุณลกัษณะของบุคคล ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานหรือท่ีจะ
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มอบหมายงานไดถู้กตอ้งและสะดวกข้ึน และเม่ือผูบ้ริหารสามารถมอบหมายงานให้
บุคคลไดต้รงกบัความสนใจและทกัษะของเขาแลว้ องคก์รกจ็ะมีศกัยภาพในการ
ทาํงานดีข้ึนดว้ย   

 

ทักษะ 4 ประเภท 
แนวคิดในเร่ืองทกัษะ 4 ประเภทในงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน (4 

Dimensions of Relational Work) น้ี Butler และ Waldroop ไดเ้สนอไวใ้นบทความช่ือ 
Understanding People ทกัษะ 4 ประเภท ไดแ้ก่   

 

1) ทกัษะการมีอิทธิพลต่อความคิดของผูอ่ื้น (influence) 
ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงในทกัษะประเภทน้ี เป็นผูช้อบสร้างและแผข่ยายอิทธิพลทาง

ความคิดของตนไปใหผู้อ่ื้น มีความสุขกบัการชกัชวน ต่อรอง ครอบครองขอ้มูลหรือ
ความคิดดีๆ สามารถเปล่ียนมุมมองหรือพฤติกรรมของผูอ่ื้น ไม่วา่เขาจะพดูกบัลูกคา้
หรือเพื่อนร่วมงาน ไม่วา่จะพดูถึงสินคา้ บริการ หรือแนวความคิดใดๆ กจ็ะพยายาม
หวา่นลอ้มใหค้นเหล่านั้นเช่ือและยอมรับในส่ิงท่ีเขาพดู แมว้า่บุคคลท่ีไดค้ะแนนสูงใน
ทกัษะประเภทน้ีจะพบเห็นไดใ้นทุกหนา้ท่ีการงานและในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม แต่
สาํหรับผูใ้หบ้ริการทางดา้นการเงิน การขาย และการเจรจาต่อรอง ดูจะมีคุณสมบติัดา้น
น้ีโดดเด่นเป็นพิเศษ พวกเขาชอบท่ีจะแบ่งปันความรู้ ความคิด และสร้างเครือข่าย จนดู
เหมือนเป็นผูมี้อิทธิพลอยูใ่นกลุ่ม  
 

2) ทกัษะใหค้าํปรึกษาและความช่วยเหลือ (interpersonal facilitation) 
เป็นทกัษะท่ีหลายคนนึกถึงเป็นลาํดบัแรกเม่ือกล่าวถึงคุณสมบติัท่ีดีของบุคคล ผู ้

ไดค้ะแนนการทดสอบสูงในทกัษะประเภทน้ี จะเก่งในการประเมินสถานการณ์และ
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูร่้วมงาน สนใจศึกษาประสบการณ์ความเป็นมาของผูอ่ื้นอยา่ง
เงียบๆ และสานความผกูพนัเพิ่มมากข้ึนดว้ยการใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา 
ใหค้วามเห็นอกเห็นใจในความทุกขห์รือขอ้ขดัขอ้งของผูอ่ื้น ไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูร่้วมงานทั้งหลายจนพร้อมจะใหค้วามร่วมมือในการทาํงานจนสาํเร็จตามเป้าหมาย 
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ความสามารถหรือทกัษะเหล่าน้ีมกัไม่ถูกนาํไปกล่าวหรือเขียนไวใ้นรายงาน แต่
ผูบ้ริหารต่างทราบดีวา่เป็นผลมาจากความสามารถของผูใ้ด  
 

3) ทกัษะการจูงใจดว้ยภาพหรือคาํท่ีทาํใหค้ลอ้ยตาม (relational creativity) 
เป็นทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มบุคคลดว้ยการใชภ้าพหรือคาํพดูใน

การถ่ายทอดความคิด  แมว้า่ในทางธุรกิจ ทกัษะประเภทน้ีมกัใชใ้นการชกัชวนลูกคา้
ใหซ้ื้อหรือชกัชวนนกัลงทุนใหม้าลงทุน แต่มนักต่็างจากการสร้างอิทธิพลในใจของ
ผูอ่ื้น (influence) ซ่ึงเป็นทกัษะขอ้แรก ผูมี้ทกัษะในการสร้างอิทธิพลทางความคิด จะ
ชกัจูงผูอ่ื้นแบบต่อหนา้ ขณะท่ีผูมี้ทกัษะดา้นการจูงใจจะใชภ้าพและคาํมาปลุกเร้า
อารมณ์ความรู้สึกใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลคลอ้ยตามผา่นส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร  
ซ่ึงเราอาจไม่เคยรู้เลยวา่ผูส้ร้างภาพหรือคาํพดูท่ีกระชากใจเหล่านั้นคือใคร เช่น การใช้
คาํในพาดหวัข่าว หรือการใชภ้าพท่ีดึงดูดความสนใจบนหนา้ปกนิตยสาร  
 

4) ทกัษะการบริหารทีมงาน (team leadership)  
ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงในทกัษะประเภทน้ี ชอบพบปะพดูคุยกบัผูค้นและจะรู้สึกแย่

หากไดรั้บมอบหมายใหต้อ้งทาํงานท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัใคร บุคคลประเภทน้ีชอบการ
ทาํงานกบักลุ่มบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้น ยิง่มีงานเยอะยิง่ชอบ ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลท่ีมีความสนใจในการขยายอิทธิพลทางความคิด (influence) กบับุคคล
ประเภทน้ี จะอยูท่ี่ความสนใจในการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูค้น ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงใน
ทกัษะการบริหารมกัชอบท่ีจะทาํงานกบักลุ่มหรือทีมงานในลกัษณะเป็นผูส้อนหรือให้
คาํแนะนาํ (coach) โดยมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการบริหารจดัการ ส่วนผูมี้ทกัษะดา้นการ
ขยายอิทธิพลทางความคิด จะสนใจท่ีผลของการเขา้ไปมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งวา่
สามารถเปล่ียนความคิดหรือพฤติกรรมของผูท่ี้เป็นเป้าหมายไดห้รือไม่ (closed deal)    

 

การเลือกรับบุคคลเข้าทํางาน 
 ในการประเมินความสามารถเพื่อรับบุคคลเขา้ทาํงาน หากเป็นการประเมิน
ความสามารถในการทาํงานดา้นเทคนิค เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์การเงิน 
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การตลาด การบริหารผลิต การจดัการขอ้มูลขา่วสาร การขาย หรืออ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั กค็ง
ไม่ยุง่ยากเท่าการประเมินความสามารถการทาํงานท่ีตอ้งใชก้ารเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว Butler และ Waldroop จึงไดเ้สนอเทคนิคท่ีจะช่วย
สืบคน้ทกัษะความสามารถในการทาํงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบับุคคลออกเป็น 4 
ประเภท (คุณสมบติัแต่ละประเภทไดก้ล่าวมาก่อนแลว้) ดงัน้ี  
 

(1) การคน้หาทกัษะดา้นอิทธิพลความคิด (influence skills) 
 เม่ือใดท่ีคุณคิดวา่จะรับผูส้มคัรท่ีอยูต่รงหนา้โดยไม่สนใจท่ีจะทดสอบหรือ

สืบคน้ในเร่ืองสติปัญญาความสามารถอะไรเป็นการเพิ่มเติม คิดแต่เพียงอยา่งเดียววา่
บุคคลท่ีอยูต่รงหนา้คุณน่ีแหละคือคนท่ีใช่ เม่ือนั้นคุณอาจกาํลงัสมัภาษณ์ผูท่ี้มีทกัษะใน
การสร้างอิทธิพลทางความคิด หรือพดูอีกอยา่งคือ คุณอาจกาํลงัถูกครอบงาํทาง
ความคิดจากคาํพดูของบุคคลนั้นเขา้แลว้  
 ในกรณีท่ีคุณตอ้งการหลกัฐานมาประกอบวา่บุคคลนั้นมีทกัษะในเร่ืองการสร้าง

อิทธิพลทางความคิดหรือไม่ กอ็าจหาไดจ้ากประวติัวา่เคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูน้าํใน
เร่ืองใดมาก่อนหรือไม่ หรือมีเครือข่ายในอาชีพการงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ี
นอกเหนือไปจากอาชีพท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัอะไรบา้ง ผูท่ี้มีอิทธิพลทางความคิดมกัจะ
เป็นผูท้าํงานหรือเคยทาํงานใหก้บัองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รทางสงัคม  
 ผูส้มัภาษณ์ควรตั้งคาํถามท่ีตอ้งใชก้ารแสดงความคิดเห็น ไม่มีผดิไม่มีถูก และ

สงัเกตดูวา่ผูต้อบมีความเช่ือมัน่ในการใชเ้หตุผลประกอบคาํตอบอยา่งไร  
 อาจถามวิกฤติท่ีมีในชีวิตการทาํงานแลว้ดูการตดัสินใจของเขาในวิกฤติดงักล่าว    

 

(2)  การคน้หาทกัษะการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (interpersonal facilitation skills) 
ถา้คุณตอ้งการทราบวา่บุคคลน้ีมีทกัษะการใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํชวยเหลือ

เพื่อการแกปั้ญหาหรือไม่ ลองใหเ้ขา 
 อธิบายสถานการณ์การทาํงานท่ีคนสองคนมีความขดัแยง้กนั ผูท่ี้มีทกัษะในเร่ือง

น้ีจะสามารถอธิบายใหเ้ห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เกิดอะไรข้ึนท่ีเรียกวา่เป็นความ
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ขดัแยง้ เพราะก่อนจะใหค้าํปรึกษาแนะนาํในเร่ืองใด ผูใ้หค้าํแนะนาํจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ
ในสถานการณ์นั้นอยา่งแทจ้ริง ผูท่ี้สามารถแยกแยะองคป์ระกอบของสถานการณ์มา
อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน จึงเป็นผูมี้ทกัษะในการจบัประเดน็เพื่อใหค้าํปรึกษาแนะนาํได้
ถูกตอ้งกบัเหตุหรือผลท่ีเกิดข้ึน  
 คุณอาจยกกรณีตวัอยา่งความขดัแยง้ท่ีเกิดจริงในท่ีทาํงานของคุณและขอใหเ้ขา

ใหค้วามคิดเห็นวา่จะคล่ีคลายสถานการณ์ดงักล่าวน้ีไดอ้ยา่งไร โดยใหค้วามสนใจกบั
คาํถามของเขาท่ีเก่ียวกบัภาวะดงักล่าววา่เป็นคาํถามท่ีน่าจะนาํไปสู่การหาทางออกหรือ
คาํแนะนาํท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่  
 สอบถามเก่ียวกบัเครือข่ายท่ีเขามี โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัอาชีพการงานในปัจจุบนั

และใหเ้ขาอธิบายประสบการณ์การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายนั้น  
 ขอใหอ้ธิบายงานท่ีเขาไม่ตอ้งการทาํซ่ึงไม่ใช่ดว้ยเหตุผลการไร้ความสามารถ 

แต่เป็นดว้ยเหตุผลส่วนตวั เช่น ไม่ชอบงานปลดคนออก เพราะเป็นงานท่ีทาํให้
พนกังานจาํนวนมากตอ้งตกงาน ทั้งน้ีเพื่อศึกษาลกัษณะนิสยัโดยธรรมชาติของจิตใจ 
วา่เป็นคนอยา่งไร   
 

(3)  การคน้หาทกัษะการจูงใจ (relational creativity skills) 
อาจเร่ิมดว้ยการขอใหผู้ส้มคัร  

 เล่าใหฟั้งวา่มีโฆษณา คาํขวญั หรือภาพจูงใจอะไรท่ีเขาชอบเป็นพิเศษ พร้อม
เหตุผลวา่ทาํไมถึงชอบ และทาํไมถึงคิดวา่วา่ส่ิงเหล่านั้นสามารถจูงใจผูช้มหรือผูฟั้งให้
คลอ้ยตามได ้ 
 ใหเ้ขาแสดงความเห็นวา่ อะไรเป็นส่ิงท่ีจูงใจผูค้นไดม้ากท่ีสุด และบริษทัจะ

สามารถนาํส่ิงนั้นมาใชไ้ดอ้ยา่งไร  
 อาจตามดว้ยคาํถามเช่น หากบริษทัตอ้งการเขา้ไปมีส่วนในตลาด X จะกาํหนด

สถานะของสินคา้ของบริษทัในตลาดนั้นอยา่งไร จะเขา้ถึงจิตใจของผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
อยา่งไร  
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 ขอใหเ้ขาอธิบายช่วงเวลาท่ีเขายุง่กบังานมากๆ จนไม่สามารถจดัการกบัเวลา
ของตนได ้วา่เป็นช่วงเวลาแบบใด  
 ถามถึงงานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเขาสนใจ ผูมี้ทกัษะในการสร้างส่ิงจูงใจมกัจะให้

คาํตอบท่ีสร้างสรรคแ์ละไม่ธรรมดา  
 

(4)  การคน้หาทกัษะการบริหารทีมงาน (team leadership skills) 
ผูมี้ทกัษะประเภทน้ีมกัเคยทาํงานร่วมกบักลุ่มต่างๆ มาอยา่งยาวนาน ไม่วา่จะ

เป็นกลุ่มกีฬา กลุ่มสงัคม หรือชมรม ผูส้มัภาษณ์ควรถามผูส้มคัรเก่ียวกบั 
 กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงานท่ีทาํวา่ เขาไดมี้บทบาทในความเป็นผูน้าํในกลุ่ม

เหล่านั้นหรือไม่อยา่งไร  
 งานในอุดมคติ หากจะตอ้งทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน อยากทาํงานร่วมกบัคนสกัก่ีคน

ในรูปแบบไหน คาํตอบท่ีไดอ้าจเป็นวา่เขาชอบท่ีจะเป็น CEO ท่ีมีหน่วยงานในกาํกบั
ดูแลจาํนวนเท่านั้นเท่าน้ี หรืออาจจะชอบเป็นหวัหนา้ทีมงานบริหาร คาํตอบท่ีไดจ้ะทาํ
ใหเ้ห็นภาพระดบัความสนใจท่ีมีต่อการเป็นผูน้าํ  
 ใหผู้ส้มคัรอธิบายประสบการณ์ท่ีมีเก่ียวกบัการใหบ้ริการลูกคา้ซ่ึงผูส้มคัรอาจ

อยูใ่นฐานะผูใ้หบ้ริการหรือเป็นลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการ ขอใหส้งัเกตเวลาท่ีเขาอธิบายวา่มี
ความรู้สึกต่ืนเตน้อยา่งไร 
 ใหค้วามสาํคญักบัความกระตือรือร้นท่ีผูส้มคัรแสดงออกในระหวา่งการ

สนทนาวา่ทาํใหคุ้ณรู้สึกอยากออกไปร่วมในกิจกรรมนั้นๆ กบัเขาหรือไม่ หากใช่ 
ผูส้มคัรนั้นกคื็อผูมี้ทกัษะในกาบริหารจดัการทีมงาน 

 

งานกับทักษะท่ีควรมี 
1. Sales and Sales Management 

ผูที้เก่งในดา้นงานขายหรือการบริหารงานขายมกัจะสนใจและไดรั้บคะแนนการ
ประเมินสูงในเร่ืองการบริหารจดัการทีมงาน (team leadership) เขาเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้
เขา้สงัคมเก่ง มีความสุขในการทาํงานกบัลูกคา้ และชอบท่ีจะทาํงานในสภาพแวดลอ้ม
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ท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัผูค้น นอกจากนั้น เรายงัพบวา่ พนกังานขายจะไดรั้บคะแนน
ประเมินสูงในเร่ืองการมีอิทธิพลทางความคิด (influence) จึงพอกล่าวเป็นแนวทางใน
เร่ืองการขายไดว้า่ บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงในเร่ืองอิทธิพลทางความคิด ควรทาํงาน
เก่ียวกบัการขายตรง และผูท่ี้ไดรั้บคะแนนสูงในดา้นการบริหารจดัการทีมงาน ควรทาํ
ในเร่ืองการบริหารการขาย 

   

2. Marketing 
การตลาด จาํเป็นตอ้งมีทั้งการวิเคราะห์และจินตนาการ เป็นบทบาทท่ีมุ่งเนน้ไป

ท่ีพฤติกรรมของมนุษย ์นกัการตลาดมกัไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดในทกัษะประเภท การ
จูงใจโดยใชภ้าพหรือคาํ (relational creativity) และยงัมีคะแนนสูงในการบริหาร
ทีมงาน (team leadership) และการมีอิทธิพลเหนือความคิดของผูอ่ื้น (influence) แมว้า่
นกัการตลาดจะไม่ไดม้าพบปะกบัลูกคา้โดยตรง แต่พวกเขาจะมีความสนใจใน
ความคิดและความรู้สึกของลูกคา้เป็นอยา่งมากในลกัษณะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซ่ึง
เป็นคุณสมบติัเชิงจิตวิทยาท่ีมีค่ายิง่ในการทาํการตลาดใหป้ระสบความสาํเร็จ สาเหตุท่ี
นกัการตลาดมกัมีคะแนนสูงในดา้นการบริหารทีมงานดว้ยกเ็พราะ การตลาดเป็นงานท่ี
เนน้การทาํงานเป็นทีม ผูมี้ทกัษะเร่ืองการบริหารทีมงานจึงมีส่วนเสริมท่ีสาํคญัในการ
ทาํการตลาด   
 

3. Human Resources 
นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยทัว่ไปจะไดมี้คะแนนสูงในทกัษะการให้

คาํปรึกษาและการช่วยเหลือ (interpersonal facilitation) มากกวา่ทกัษะการมีอิทธิพล
ทางความคิด (influence)   

 

4. Negotiations and Financial Deal Making 
ส่วนใหญ่ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินในส่วนของการควบรวมกิจการ การ

จดัการแหล่งทุน การซอ้ขายแลกเปล่ียน การพฒันาธุรกิจ การจดัสรรเงินลงทุน มกัมี
คะแนนสูงในทกัษะการมีอิทธิพลทางความคิด ซ่ึงต่างจากผูท้าํงานดา้นการเงินท่ีไม่ได้
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มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน หรือมีในระดบัท่ีนอ้ยกวา่ เช่น นกับญัชี 
นกัวิเคราะห์การเงิน นกัวิเคราะห์หุน้ และนกับริหารจดัการความเส่ียงในการลงทุน    
 

5. Communications and Public Relations 
ผูท้าํงานในดา้นการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์จะมีทกัษะท่ีคลา้ยกบันกัการ

ตลาด คือ มีคะแนนสูงทั้งดา้นการจูงใจดว้ยภาพหรือคาํพดู และการบริหารทีมงาน และ
จะต่างกนัก็ตรงท่ี นกัส่ือสารและประชาสมัพนัธ์จะมีคะแนนโดยเฉล่ียในทกัษะดา้น
การจูงใจดว้ยภาพหรือคาํพดูสูงกวา่นกัการตลาด แต่มีคะแนนดา้นการบริหารทีมงาน
ตํ่ากวา่นกัการตลาด เหตุผลคือ นกัส่ือสารและประชาสมัพนัธ์จะเนน้ไปท่ีผลท่ีเกิดกบั
ตวับุคคลมากกวา่นกัการตลาด ในขณะท่ีนกัการตลาดจะเนน้ไปท่ีการทาํงานเป็นทีม
มากกวา่นกัส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 
 

 Influence Interpersonal Creativity Leadership 
Sales Major     
Sales Management    Major  
Marketing minor  Major  minor + 
Human Resources minor Major    
Deal Maker  Major     
Public Relation   Major  + minor 

 

ทกัษะ 4 ประเภทน้ีไม่ใช่ทกัษะเฉพาะท่ีมีไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คนๆ หน่ึง
อาจมีความสนใจและมีทกัษะท่ีกล่าวมาไดม้ากกวา่หน่ึงประเภท แต่การมีทกัษะหรือ
ความสนใจในหลายประเภทกไ็ม่ไดห้มายความวา่จะดี เพราะความสนใจเป็นพิเศษใน
ประเภทอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึนมานั้น อาจไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่องานท่ีทาํ ความสนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงมากเป็นพิเศษ อาจเป็นผลเสียต่องานบางประเภทท่ีไม่ควรนาํทกัษะนั้นไปใช ้
การมอบหมายงานท่ีตอ้งการทกัษะอยา่งหน่ึงใหค้นท่ีมีความสนใจหรือทกัษะอีกอยา่ง
หน่ึง จึงเป็นการบริหารงานท่ีผดิพลาด นอกจากนั้น ในการบริหารจดัการทีมงาน 
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ผูบ้ริหารหรือผูน้าํกค็วรคดัเลือกสมาชิกทีมงานท่ีมีมีคุณสมบติัหรือทกัษะ 4 ประเภทน้ี
ในสดัส่วนท่ีสมดุล หากจะหนกัไปดา้นใดดา้นหน่ึงกค็วรเป็นทกัษะท่ีส่งเสริมงานนั้น 
เช่นในเร่ืองการขาย กอ็าจประกอบดว้ยผูมี้ทกัษะในเร่ืองการสร้างอิทธิพลทางความคิด 
และทกัษะดา้นการบริหารจดัการทีมงาน ในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ทกัษะในเร่ืองการให้
คาํปรึกษาหรือทกัษะการจูงใจดว้ยส่ือโฆษณาได ้แต่กไ็ม่ควรมากกวา่กนัจนกลายเป็น
การครอบงาํการแสดงออกของผูท้กัษะในดา้นอ่ืนท่ีมีสัดส่วนนอ้ยกวา่ 

 

แมว้า่ทกัษะแต่ละประเภทจะมีขอ้ดีหรือจุดเด่นในตวัของมนัเอง กไ็ม่ไดค้วามวา่
ทกัษะประเภทหน่ึงจะมีความสาํคญัต่อการทาํงานของทีมงานมากกวา่ทกัษะประเภท
อ่ืน ในความเป็นจริงแลว้ การประสานขอ้ดีหรือจุดเด่นของทกัษะแต่ละประเภทใน
ลกัษณะส่งเสริมและสนบัสนุนซ่ึงกนัจนทาํใหเ้กิดพลวตักลุ่มและผลงานของทีม
ต่างหากท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด 
  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Principles of Influence [Cialdini] 
 6 Problem Behaviors [Waldroop and Butler] 
 Creativity Technique 
 Effective Recruitment 
 Influencer [Yuki and Tracey] 
 Promotion Selection Panels 
 Relational Leadership Theory (RLT) 
 Team Leadership Styles 

--------------------------------- 
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4 Factors Theory of Leadership [Bowers and Seashore] 
ทฤษฎ ี4 ปัจจัยเพื่อการเป็นผู้นํา [Bowers and Seashore] 

 

การศึกษาภาวะผูน้าํในยคุแรก เร่ิมดว้ยการสงัเกตบุคลิกลกัษณะ (trait) ของ
บุคคลสาํคญัหรือของผูน้าํ และนาํมาจดัทาํเป็นรายการวา่ผูมี้คุณสมบติัเช่นน้ีจึงเรียกวา่
ผูน้าํ หรือถา้ประสงคจ์ะเป็นผูน้าํตอ้งพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัเช่นน้ี อยา่งไรกต็าม 
จากงานวิจยัท่ีทาํในระยะต่อมา ไม่พบความเช่ือมโยงท่ีเด่นชดัระหวา่งปัจจยัดงักล่าว
กบัความเป็นผูน้าํแต่อยา่งใด การวิจยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา จึงได้
เปล่ียนแนวทางการศึกษา จากการศึกษาบุคลิกลกัษณะของผูน้าํ มาเป็นศึกษาพฤติกรรม
ของผูน้าํวา่ตอ้งทาํอยา่งไรจึงสามารถสร้างความพึงพอใจและผลการปฏิบติังานใหแ้ก่
ทีมงาน 

 

 นกัวิจยัสองท่านจากมหาวิทยาลยัมิชิแกน คือ Dr. David Bowers และ Dr. 
Stanley Seashore ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํโดยเนน้ไปท่ีภาวะผูน้าํทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เขาไดเ้ร่ิมดว้ยการทบทวนผลงานของนกัวิจยัชั้นนาํหลายท่านท่ีไดศึ้กษา
คน้ควา้ในเร่ืองคุณสมบติัของผูน้าํท่ีดี (หมายถึงมีเป้าหมายท่ีสร้างสรรค ์ไม่ใช่มุ่ง
ทาํลาย) ประกอบกบัผลการวิจยัของตนเองท่ีสาํรวจพฤติกรรมผูน้าํสาํนกังานตวัแทน
บริษทัประกนัชีวิตชั้นนาํแห่งหน่ึงจาํนวน 40 สาํนกังานเพื่อศึกษาผลกระทบของการ
กาํกบัดูแลและการใชภ้าวะความเป็นผูน้าํท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้และผลการ
ปฏิบติังานของตวัแทน ผลการคน้ควา้และวิจยัพบวา่ มีปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการซ่ึงเรียก
ไดว้า่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ การใหก้ารสนบัสนุน การช่วยใหเ้กิด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั การมุ่งเนน้เป้าหมาย และการอาํนวยความสะดวกในการ
ทาํงาน  Bowers และ Seashore ไดน้าํปัจจยัอนัเป็นผลท่ีคน้พบจากการศึกษามากาํหนด
เป็นทฤษฎี เรียกวา่ ทฤษฎี 4 ปัจจยัเพื่อการเป็นผูน้าํ จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือในปี ค.ศ. 1966 
แนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง สามารถนาํมาใชว้ดัระดบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูน้าํกบัลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงานและองคก์ร นอกจากนั้นยงันาํมาใชใ้นการ
ฝึกอบรมพฒันาภาวะผูน้าํ และเป็นตวัทาํนายความสามารถขององคก์รดว้ย 
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ทฤษฎี 4 ปัจจยัเพื่อการเป็นผูน้าํ ประกอบดว้ย 
1. ให้การสนับสนุนและเห็นคุณค่าการดาํเนินงาน (Providing Personal Suppor t) 

เป็นพฤติกรรมของผูน้าํท่ีช่วยใหบุ้คคลอ่ืน เช่นทีมงาน มีความตระหนกัใน
คุณค่าและความสาํคญัของตนเองมากข้ึน พฤติกรรมดงักล่าวไดแ้ก่ 
1.1 แสดงใหพ้วกเขารู้วา่ คุณเห็นคุณค่าในงานท่ีพวกเขาทาํ หรือเห็นส่ิงท่ีพวกเขา

ทาํ วา่เป็นเร่ืองท่ีน่ายกยอ่งช่ืนชม แมก้ารกระทาํนั้นจะอยูน่อกหนา้ท่ีการงานของพวก
เขากต็าม  
1.2 ไม่ยดึติดวา่รางวลัตอ้งเป็นตวัเงิน ยงัมีวิธีอ่ืนอีกมากมายท่ีสามารถใหพ้วกเขา

ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของตนเองโดยไม่ตอ้งใชเ้งิน เช่น การสร้างความมัน่ใจในตนเอง
ดว้ยการช่ืนชมในความสาํเร็จและช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นความสามารถท่ีเป็นคุณค่าแก่องคก์ร 
หรือดว้ยการสร้างขวญักาํลงัใจใหมุ่้งมัน่ต่อไปดว้ยการแสดงความพร้อมท่ีจะใหก้าร
สนบัสนุน 
1.3  อยา่ทาํใหพ้วกเขาเขา้ไจวา่ พวกเขาจะมีคุณค่ากต่็อเม่ือทาํอะไรไดส้าํเร็จ

เท่านั้น เพราะอาจเกิดการเขา้ใจผดิวา่ ส่ิงท่ีคุณใหก้บัพวกเขาเป็นเพียงส่ิงแลกเปล่ียน
หรือส่ิงตอบแทนผลงาน โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ คนส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บรู้หรือ
ภาคภูมิใจในคุณค่าของงานท่ีทาํ คุณจึงควรใหค้วามสาํคญักบังานท่ีพวกเขาทาํ และ
แสดงความช่ืนชมทุกคร้ังท่ีมีโอกาส     
 

2. ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม (Interaction Facilitation) 
เป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมสมาชิกทีมงานใหพ้ฒันาความสมัพนัธ์ใหใ้กลชิ้ดและ

กลมเกลียวกนั ร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน ทีมงานจะมีผลสาํเร็จสูงสุดเม่ือ
สมาชิกทุกคนไวว้างใจและพดูคุยกนัอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา ผูน้าํจะตอ้งสร้าง
บรรยากาศความไวว้างใจและการส่ือสารพดูคุยกนัน้ีใหเ้กิดข้ึน และพฒันาใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน
ดว้ยการ 
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2.1   จริงใจกบัทีมงาน ยอมรับเม่ือทาํส่ิงใดผดิพลาด ถ่อมตวัยอมรับความจริงใน
ขอ้จาํกดัความสามารถของตนวา่สมาชิกในทีมอาจรู้ดีกวา่คุณไดใ้นบางเร่ือง  

2.2 สมาชิกทีมงานคอยสงัเกตการณ์กระทาํของคุณเป็นแบบอยา่ง หากคุณแสดง
ความไวว้างใจและส่ือสารสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งเปิดเผยจริงใจ พวกเขากจ็ะประพฤติ
กบัผูอ่ื้นเหมือนอยา่งท่ีคุณทาํดว้ยเช่นกนั คุณจึงควรพดูอยา่งท่ีทาํ ทาํอยา่งท่ีพดู (walk 
the talk) เพื่อใหเ้ป็นตน้แบบท่ีดีสาํหรับทีมงาน 

2.3 สอนและใหค้าํแนะนาํทีมงานเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารพื้นฐาน เช่น ทกัษะ
การฟัง การกลา้แสดงออก การแกปั้ญหาความขดัแยง้  
 

3. มุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal Emphasis) 
เป็นพฤติกรรมท่ีกระตุน้ความกระตือรือร้นของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือใหมี้

ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สร้างแรงบนัดาลใจทีมงานใหมุ่้งมัน่ผกูพนักบัเป้าหมายท่ีมี
ร่วมกนั รวมถึงสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดผลสาํเร็จดว้ยการ 

3.1 อธิบายใหที้มงานเขา้ใจวา่จะทาํใหว้ตัถุประสงคข์องพวกเขาไปในทิศทาง
เดียวกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งไร เม่ือทีมงานเขา้ใจและมองเห็นเป้าหมาย
แลว้กจ็ะมีความสุขมากข้ึนในการทาํงานและมีผลงานท่ีดีข้ึน 

 3.2 สร้างแรงบนัดาลใจใหที้มงานดว้ยการนาํเร่ืองราวดีๆ ทางธุรกิจมาถ่ายทอด
ใหฟั้ง และอธิบายใหพ้วกเขาเขา้ใจวา่ งานท่ีพวกเขากาํลงัทาํอยูน่ั้นสร้างคุณประโยชน์
ใหแ้ก่ส่วนรวมไดอ้ยา่งไร 

3.3 ตอ้งมัน่ใจวา่เป้าหมายของทีมงานมีความจาํเพาะเจาะจง วดัได ้ทาํใหส้าํเร็จได ้
ไม่เพอ้ฝัน และมีกรอบเวลาในการปฏิบติั หากทีมงานมีความไม่ชดัเจนในเป้าหมาย 
หรือเป้าหมายของวกเขาเปล่ียนแปลงไปจากท่ีควรเป็น จะส่งผลกระทบต่อขวญั
กาํลงัใจและผลผลิตของงาน 

3.4 ใชข้อ้ตกลงของทีม (team charter) ซ่ึงระบุวตัถุประสงคแ์ละ แนวทางการ
ทาํงานของทีม เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเป้าหมายของทีมงาน 
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4. ช่วยบุคคลให้ทํางานได้สัมฤทธ์ิผล (Work Facilitation) 
เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยใหที้มงานบรรลุเป้าหมายดว้ยการ  

4.1 ทาํสถานท่ีทาํงานใหมี้ความปลอดภยัและถูกสุขบญัญติั 
4.2 ใหที้มงานมีทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ทรัพยากรดงักล่าวครอบคลุมทั้ง เวลา ความรู้ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และ
ความช่วยเหลือ 

4.3 ใหก้ารฝึกอบรม พฒันาทีมงาน และทบทวนใหม้ัน่ใจวา่ทีมงานเขา้ใจลาํดบั
ความสาํคญัก่อนหลงัของงานเพื่อจะไดส้ามารถบริหารเวลาและทรัพยากรของตนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.4 ดว้ยความสามารถท่ีสูงข้ึนของทีมงาน ผูน้าํควรกระตุน้ใหที้มงานมีความ
ตอ้งการขยบัเป้าหมายการทาํงานใหมี้ผลผลิตหรือคุณภาพท่ีสูงข้ึน ช่วยจดักาํหนดการ 
ประสานงาน วางแผนงาน เปล่ียนทศันคติทีมงานใหเ้ขา้ใจขีดความสามารถของตนวา่
สูงข้ึนอยา่งไร เป้าหมายควรปรับเปล่ียนไปอยา่งไร  

 

แมว้า่การวิจยัของ Bowers และ Seashore จะเนน้ไปท่ีการศึกษาภาวะผูน้าํทาง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่จากการนาํไปใชป้ฏิบติักพ็ิสูจน์ไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสร้างเสริม
ความเป็นผูน้าํของกลุ่มสงัคมอ่ืนๆ ไดเ้ช่นกนั   

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Levels of Leadership [John C. Maxwell] 
 ABCD Trust Model [Blanchard] 
 Assertiveness 
 Authentic Leadership 
 Conflict Resolution 
 Johari Window Model 
 Leadership Styles – 3 Styles Model [Kurt Lewin] 
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 Management By Objectives [MBO] 
 SMART Goals  
 Team Charters 
 Transformational Leadership Theory [Burns] 
 ผา่ทฤษฎีผูน้าํ 

--------------------------------- 
4 Phases for Learning New Skills 
การพฒันาทักษะความรู้ใหม่ใน 4 ขั้น 

 

 การพฒันาตนใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงไม่เคยรู้มาก่อน  ตอ้ง
ผา่นการฝึกฝนเรียนรู้ในส่ีขั้นตอน เป็นเร่ืองท่ีลาํบากเหน่ือยยากสาํหรับทุกคน ส่ิงท่ี
ผูเ้รียนรู้จาํเป็นตอ้งมี คือ ความอดทน และความสมํ่าเสมอในการเรียนรู้   
  

Martin M. Broadwell เป็นคนแรกท่ีสร้างแนวคิดน้ีข้ึนในปี ค.ศ. 1969 ต่อมา 
Noel Burch พนกังานของ Gordon Training International ไดน้าํแนวคิดน้ีมาพฒันาต่อ
ในทศวรรษท่ี 1970 ในช่ือ The Four Phases for Learning New Skills มีผูน้าํแนวคิดน้ี
มาเผยแพร่ในช่ืออ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น The Four Stages of Competence, The 
Conscious Competence Matrix, The Conscious Competence Learning Model, The 
Learning Matrix, The Conscious Competence Ladder หากผูอ่้านไดพ้บช่ือดงักล่าว ก็
ขอใหเ้ขา้ใจวา่เป็นแนวคิดเดียวกนักบัท่ีอธิบายไวใ้นบทความน้ี 
 

ตามแนวคิดน้ี ผูเ้รียนจะมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละขั้นของ
การเรียนรู้ ตั้งแต่ไม่รู้ตวัวา่ตนไม่มีความสามารถ ไปจนถึง มีความสามารถระดบั
ผูเ้ช่ียวชาญ ในขณะเรียนรู้ส่ิงใหม่ จะมีสองปัจจยัท่ีเขา้มากระทบกบัความรู้สึกของผู ้
เรียนรู้ คือ การมีสติรับรู้ (consciousness) และ การพฒันาของทกัษะ (skill level)  
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ในการเรียนรู้ทกัษะความรู้ใหม่ บุคคลจะผา่นการพฒันาในส่ีขั้นตอนไดแ้ก่ 
 

ขั้นท่ีหน่ึง: ไม่รู้วา่ไม่มีความสามารถ (Unconscious Incompetence / Ignorance) 
ก่อนท่ีบุคคลจะเร่ิมทาํภารกิจท่ีเป็นเร่ืองใหม่สาํหรับเขา เขาไม่รู้วา่เขาจะตอ้งทาํ

อะไร อยา่งไร เพราะไม่มีทั้งความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีจะทาํภารกิจดงักล่าว 
ไม่รู้แมก้ระทัง่วา่ทกัษะความรู้ท่ีขาดไปนั้นคืออะไร และอาจปฏิเสธท่ีจะรับรู้ประโยชน์
ของทกัษะหรือความรู้ท่ีจะนาํมาใชก้บัส่ิงนั้นเพราะมกัจะมีความมัน่ใจมากกวา่
ความสามารถท่ีมีอยูจ่ริง  บุคคลไม่มีความตอ้งการเรียนรู้เพราะไม่รู้วา่จะเรียนอะไร
และเรียนไปทาํไม ขั้นท่ีหน่ึงน้ีนบัเป็นขั้นท่ีอนัตรายมากท่ีสุดถา้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตการทาํงาน มีหลายส่ิงในโลกท่ีบุคคลไม่รู้และทุกคนกใ็ชชี้วิตกนัไปตามปกติโดย
ไม่สนใจมนั แต่เม่ือมนัเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมา มนัคง
มีโอกาสสร้างความเสียหายใหไ้ดม้ากหากบุคคลนั้นทาํงานนั้นไปโดยไม่รู้วา่
จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้หรือทกัษะอะไร   

 

การท่ีบุคคลจะพฒันาการเรียนรู้ทกัษะความรู้ใหม่ เขาควรตอ้งรู้เสียก่อนวา่เขา
ไม่มีความสามารถในการใชท้กัษะอะไร เช่น จากการมีผูแ้จง้ใหท้ราบ, จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกเช่นนั้น, จากการประเมินความรู้ความสามารถ
อยา่งเป็นเร่ืองเป็นราวเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนจุดแขง็ของผูป้ฏิบติังาน หรือเพื่อใหเ้ขา้ใจวา่
มีทกัษะความรู้อะไรบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อเม่ือบุคคลไดท้ราบแลว้ เขาจึง
จะผา่นเขา้สู่ขั้นท่ีสอง คือ รู้สึกตนวา่เป็นผูไ้ม่รู้หรือไม่มีความสามารถในเร่ืองใด 
ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการผา่นจากขั้นท่ีหน่ึงไปสู่ขั้นท่ีสอง จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ส่ิงเร้าหรือการตรวจประเมิน วา่มีคุณภาพมากพอท่ีจะเปล่ียนความคิดหรือทาํใหบุ้คคล
นั้นยอมรับความไม่รู้ของตนไดห้รือไม่ เพียงใด 
 

ขั้นท่ีสอง: รู้วา่ไม่มีความสามารถ (Conscious Incompetence / Awareness) 
ในขั้นท่ีสอง แมบุ้คคลจะยงัไม่เขา้ใจหรือไม่รู้วา่จะทาํภารกิจนั้นอยา่งไร แต่ก็

ทราบแลว้วา่มีช่องวา่งหรือทกัษะเร่ืองอะไรท่ีตนไม่รู้และเป็นสาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่มี
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ความสามารถทาํงานนั้นใหถู้กตอ้ง เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้สึกไดถึ้งประโยชน์หรือคุณค่าของ
ทกัษะใหม่ท่ีจาํเป็นตอ้งมีซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหต้นทาํงานสู้คนอ่ืนท่ีมีทกัษะดงักล่าว
ไม่ได ้ขั้นท่ีสองน้ีเป็นขั้นท่ีอึดอดัท่ีสุดเพราะบุคคลตอ้งยอมรับเสียก่อนวา่ตนมี
ความสามารถหรือทกัษะไม่เพียงพอท่ีจะทาํภารกิจ เช่น เม่ือถูกตาํหนิจากหวัหนา้งาน
วา่ทาํงานผิดพลาด บุคคลตอ้งยอมรับก่อนวา่ตนมีทกัษะความรู้ไม่ดีพอ การตอ้งยอมรับ
ในจุดอ่อนท่ีตนไม่คาดคิดมาก่อน อาจกระทบต่อทิฐิ ทาํใหเ้สียขวญั เสียความมัน่ใจใน
ตนเอง หรืออาจถึงขั้นปฏิเสธความจริงท่ียอมรับไม่ไดด้ว้ยการลาออกจากงานไปเลย 
เป็นขั้นท่ีบุคคลไดม้าถึงทางแยกท่ีตอ้งตดัสินใจวา่จะเร่ิมเรียนรู้ทกัษะความรู้ใหม่นั้น 
หรือเลือกท่ีจะปล่อยใหม้นัเป็นอยูเ่ช่นนั้นโดยไม่แกไ้ขอะไร อยา่งไรกต็าม ส่วนใหญ่
แลว้ บุคคลมกัจะยอมรับความบกพร่องของตนและเลือกท่ีจะเรียนรู้พฒันาตนเองเพื่อ
ปิดช่องวา่งดงักล่าว ขั้นท่ีสองน้ีจึงเป็นขั้นท่ีบุคคลจาํเป็นตอ้งมองบวกวา่ตนสามารถ
พฒันาตวัเองใหมี้ความสามารถท่ีดีข้ึนไดถ้า้มีความอดทนและความตั้งใจเพียงพอ 

 

ในขั้นน้ี หากบุคคลรับรู้แลว้วา่ตนไม่มีทกัษะความรู้ในเร่ืองอะไร แต่ยงัฝืนลง
มือทาํภารกิจนั้นไปก่อนท่ีจะเรียนรู้ จะมีโอกาสผดิพลาด หากบุคคลมองความผดิพลาด
นั้นวา่เป็นหลกัฐานยนืยนัความไม่รู้ของตน โอกาสท่ีบุคคลจะพฒันาเขา้สู่ขั้นท่ีสามกย็งั
มีอยู ่แต่หากขืนดนัทุรังทาํผดิซํ้ าซาก กอ็าจไม่ไดรั้บความไวว้างใจใหท้าํงานอีกต่อไป 
 

ขั้นท่ีสาม: รู้วา่มีความสามารถ (Conscious Competence / Learning) 
เป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ได้

เรียนรู้ทกัษะและความรู้ท่ีจาํเป็น นาํความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการทาํงาน เขา้ใจและรู้แลว้วา่
จะทาํงานนั้นอยา่งไร ถึงกระนั้นกย็งัใหม่กบัทกัษะหรือความรู้ท่ีไดร้ํ่ าเรียนหรือฝึกฝน
มาอยูม่าก มีการทาํผดิพลาด แต่กรู้็วา่ผดิพลาดเพราะอะไร ควรแกไ้ขอยา่งไร แลว้ลอง
ใหม่ พยายามทาํซํ้ าไปซํ้ามาอยูห่ลายคร้ังจนเก่งข้ึนตามลาํดบั แมจ้ะชา้แบบค่อยเป็น
ค่อยไป แต่กเ็ป็นพฒันาการท่ีค่อนขา้งมัน่คง บุคคลตอ้งใชค้วามตั้งใจและความ
พยายามเป็นอยา่งมาก กวา่ทกัษะความรู้นั้นจะพฒันาข้ึนเป็นความชาํนาญ บุคคลท่ีมี
ความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้อยา่งจริงจงั อาจขออาสาทาํงานท่ีตอ้งใชท้กัษะความรู้ท่ีรํ่ า
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เรียนมาเพื่อใหไ้ดโ้อกาสในการฝึกปฏิบติั ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในขั้นน้ี คือ ความตั้งใจมัน่ 
อดทน ไม่ถอดใจลม้เลิกเสียกลางทาง  
 

ขั้นท่ีส่ี: ไม่รู้วา่มีความสามารถ (Unconscious Competence / Mastery) 
ในขั้นท่ีส่ี บุคคลมีความเขา้ใจในประสบการณ์ ทกัษะ และความรู้ใหม่นั้นเป็น

อยา่งดี สามารถใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถนั้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติตามสัญชาติ
ญาณ ไม่รู้สึกวา่ตอ้งใชค้วามพายามอะไรในการปฏิบติัหรือใชค้วามรู้ เขา้ทาํนอง สูงสุด
คืนสู่สามญั อยา่งไรกต็าม บุคคลไม่ควรหยดุการเรียนรู้ แต่ควรหมัน่ใชค้วามรู้และ
ทกัษะนั้นเป็นรากฐานต่อยอดในทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป และถา้จะใหดี้ ควรนาํ
ทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญนั้นสอนหรือถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้นในองคก์ร การสอนและ
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูอ่ื้นในแง่มุมต่างๆ จะช่วยใหผู้ส้อนมีความ
เขา้ใจทกัษะความรู้นั้นลึกซ้ึงข้ึนจนไม่มีขอ้ติดขดัสงสยั โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ ทกัษะ
ความรู้ท่ีไม่ไดใ้ชห้รือทบทวน มีโอกาสจะเลือนหายไปไดต้ามระยะเวลาท่ีผา่นไป หาก
ไม่ตอ้งการถอยหลงัไปเร่ิมท่ีขั้นท่ีสองหรือขั้นท่ีสามอีก ควรหมัน่หาโอกาสใชห้รือ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

เม่ือบุคคลมีความเขา้ใจรูปแบบการเรียนรู้น้ีอยา่งแจ่มแจง้แลว้ กจ็ะสามารถสอน
หรือถ่ายทอดทกัษะความรู้นั้นใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ยความเขา้ใจในความตอ้งการของผูเ้รียน 
สามารถพฒันาเป้าหมายการเรียนรู้ไดต้ามสถานะหรือขั้นท่ีผูเ้รียนเป็นอยู ่ เช่น เขา้ใจดี
วา่ ผูเ้รียนในขั้นท่ีหน่ึง (ไม่รู้ตวัวา่ไม่มีความสามารถ) จะตอบสนองการฝึกอบรมนอ้ย
กวา่ผูเ้รียนซ่ึงอยูใ่นขั้นท่ีสอง (รู้ตวัแลว้วา่ไม่มีความสามารถ) เพราะตราบใดท่ีบุคคลยงั
ไม่รู้วา่ตนมีปัญหา เขากม็กัไม่ค่อยใส่ใจกบัการเรียนรู้ ส่วนการพฒันาผูเ้รียนท่ีอยูใ่นขั้น
ท่ีสาม (รู้วา่มีความสามารถ) ผูส้อนอาจเนน้ไปท่ีการฝึกปฏิบติัมากกวา่การใหก้าร
ฝึกอบรม 
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กลยทุธ์การพฒันาทกัษะความรู้ใหแ้ก่บุคคลในขั้นต่างๆ มีดงัน้ี 
 

1. ผู้เรียนไม่รู้ว่าตนไม่มีความสามารถ (Unconscious Incompetence / Ignorance)  
ผูเ้รียนยงัไม่รู้วา่ตนไม่มีความรู้หรือขาดทกัษะในเร่ืองอะไร จึงเป็นหนา้ท่ีของ

ผูส้อน (coach) ท่ีจะตอ้งทาํใหพ้วกเขารู้วา่ มีเร่ืองท่ีพวกเขาจะตอ้งเรียนรู้อีกมากสกั
เท่าใด และตอ้งอธิบายใหพ้วกเขาเขา้ใจดว้ยวา่ ทาํไมพวกเขาจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ือง
เหล่านั้น ผูส้อนจะตอ้งหมัน่ใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นบวก ไม่ตาํหนิติเตียน ไม่ทาํลาย
ขวญักาํลงัใจพวกเขาจนไม่สนใจท่ีจะฝึกฝนเรียนรู้ 
 

2. รู้ว่าไม่มีความสามารถ (Conscious Incompetence / Awareness)  
ผูส้อนควรใหก้าํลงัใจและสนบัสนุนผูเ้รียนใหมี้ความตอ้งการเรียนรู้ทกัษะ

ความรู้นั้นๆ ใหม้าก อาจช้ีใหเ้ห็นพฒันาการของการเรียนรู้ตามแนวคิดบนัไดส่ีขั้นน้ี
เพื่อใหพ้วกเขาเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะกา้วข้ึนสู่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และเปล่ียน
ความคิดท่ีจะยกเลิกการเรียนรู้ (ถา้มี) 
 

3. รู้ว่ามีความสามารถ (Conscious Competence / Learning)  
ใหผู้เ้รียนมุ่งความสนใจไปท่ีทกัษะความรู้ท่ีพวกเขาจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ และให้

โอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะความรู้นั้นในการปฏิบติัใหม้ากท่ีสุดไม่วา่จะในการปฏิบติังาน
จริงหรือในสถานการณ์จาํลอง 
 

4. ไม่รู้ว่ามีความสามารถ (Unconscious Competence / Mastery)  
ผูส้อนตอ้งมัน่ใจวา่ผูเ้รียนไม่อ่ิมเอมกบัความรู้และทกัษะนั้นจนหลงตวั คิดวา่

ตนเองข้ึนสู่ขัน่สูงสุดของการเรียนรู้แลว้และไม่คิดท่ีจะพฒันาต่อยอดใหสู้งยิง่ๆ ข้ึนไป
อีก ผูส้อนควรย ํ้าเตือนผูเ้รียนใหนึ้กถึงความยากลาํบากในการฝึกฝนเรียนรู้กวา่จะกา้ว
มาถึงขั้นน้ีและความสาํเร็จท่ีรออยูห่ากพฒันาต่อยอดความรู้ท่ีมีใหก้วา้งขวางมากยิง่ๆ 
ข้ึนไป   
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 7 Steps to Turn Your Dreams into Goals and Achieve Them 
 10 Dimensions of a Learning Organization [Schein] 
 Crafting an Elevator Pitch 
 Feedback Matrix 
 Personal SWOT Analysis 
 Training Needs Assessment (TNA) 
 Treasure Mapping 
 จะทาํอยา่งไรเม่ือมีความสามารถตํ่ากวา่ท่ีเจา้นายตอ้งการ 

--------------------------------- 
4 P's of Persuasion 
หลัก 4 ประการในการเขียนเอกสารประเภทชักชวน

 

หลกั 4 ประการในการเขียนน้ี เนน้ไปท่ีการเขียนเอกสารประเภทชกัจูงโนม้นา้ว 
เช่น บทโฆษณา หรือเอกสารเชิญชวนต่างๆ การเขียนงานใหมี้พลงัในการโนม้นา้ว
จิตใจของผูอ่้าน จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างท่ีสามารถทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีเขียน 
เกิดอารมณ์คลอ้ยตามจนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ เช่น ถา้เป็นบทโฆษณา ก็
คือการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีโฆษณา  
  

การเขียนมีโครงสร้างหลายแบบ เช่น การเขียนของนกัหนงัสือพิมพจ์ะมี
โครงสร้างท่ีเรียกวา่ ปิรามิดกลบัหวั หรือ inverted pyramid โดยผูเ้ขียนจะนาํส่วนท่ี
สาํคญัมากท่ีสุดข้ึนมาก่อน ตามดว้ยรายละเอียดอ่ืนท่ีสาํคญั และหากยงัมีเน้ือท่ี
หนา้กระดาษเหลือ กจ็ะนาํขอ้มูลทัว่ไป หรือท่ีมาของขอ้มูลเหล่านั้นมาเขียนใหเ้ตม็
หนา้กระดาษ โครงสร้างน้ีเหมาะกบังานเขียนหนงัสือพิมพท่ี์ผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งอ่าน
ทั้งเร่ืองใหจ้บกส็ามารถไดเ้น้ือหาสาระท่ีสาํคญัของข่าว แต่หากเป็นงานเขียนท่ีมุ่ง
หมายใหผู้อ่้านอ่านตั้งแต่ตน้จนจบ เช่น งานเขียนโฆษณา ในยคุแรกจะใชโ้ครงสร้างท่ี
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เรียกวา่ AIDA ซ่ึงยอ่มาจาก Attention, Interest, Desire, Action แต่หลกัดงักล่าวเนน้ไป
ท่ีผลท่ีตอ้งการ โดยไม่ไดข้ยายความใหข้ดัเจนวา่จะตอ้งทาํอยา่งไรจึงจะไดรั้บผล
ดงักล่าว หลกั AIDA จึงไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลงไปจนไม่ค่อยไดมี้ใครพดูถึงมากนกั
ในปัจจุบนั   

 

หลกัการเขียนบทโฆษณาหรือหนงัสือชกัชวนท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั คือ 
4 P’s of Persuasion เป็นกรอบความคิดท่ีทาํใหเ้ร่ืองท่ีเขียน มีความน่าสนใจ น่าอ่าน 
เป็นหลกัการส่ือสารดว้ยงานเขียนท่ีสามารถนาํมาใชใ้นงานการตลาด การโฆษณา การ
ส่ือสารภายในองคก์ร และในการบรรยาย เช่น การบรรยายประกอบวิดีโอหรือ slide 
โดยเนน้ไปท่ีการกระทาํวา่ ควรจะตอ้งเขียนอยา่งไรจึงจะเกิดผลอยา่งท่ี AIDA ตอ้งการ  

 

คาํวา่ 4 P นาํมาจากตวัอกัษรข้ึนตน้ของคาํ 4 คาํ ไดแ้ก่  
 

1. สร้างสัญญาในส่ิงท่ีผู้อ่านต้องการ (Promise) 
บ่อยคร้ังท่ีนกัเขียนมกัเร่ิมดว้ยการทาํใหผู้อ่้านมีอารมณ์สอดคลอ้งไปกบัเน้ือหา 

เช่น ต่ืนเตน้ สงสยั สนุกสนาน โกรธเคือง วิธีการเช่นนั้นเหมาะกบังานเขียนประเภท
นวนิยาย แต่ไม่เหมาะกบังานเขียนประเภทชกัชวน (persuasive writing) งานเขียน
ประเภทน้ี ผูเ้ขียนตอ้งเร่ิมดว้ยส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งการและใหค้าํมัน่สญัญาวา่ผูอ่้านจะไดรั้บ
ส่ิงนั้น การจะรู้วา่ผูอ่้านตอ้งการอะไร ผูเ้ขียนตอ้งรู้เสียก่อนวา่ตอ้งการเขียนใหใ้ครอ่าน 
แลว้จึงใชห้ลกัการตลาดหรือการวิจยัมาสืบคน้วา่ผูอ่้านประเภทน้ีสนใจในเร่ืองอะไร 
แลว้จึงใหส้ญัญาวา่ผูอ่้านจะไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการนั้น 

 

สญัญาท่ีมีใหก้บัผูอ่้าน จะปรากฏอยูบ่นหวัเร่ืองซ่ึงหมายถึงพาดหวั (headline) 
และการเกร่ินนาํ (initial subhead) เป็นสญัญาท่ีมีขอ้ความดึงดูดความสนใจ (attention) 
ของผูอ่้านซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น “ครีมหนา้เดง้ท่ีใชไ้ดทุ้กเพศทุกวยั” หวัเร่ืองและ
การเกร่ินนาํเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นการดึงคนใหเ้ขา้มาอ่านหรือ
ติดตามงานเขียน หากผูอ่้านเห็นหวัเร่ืองและการเกร่ินนาํแลว้หมดความสนใจท่ีจะอ่าน
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ต่อ เร่ืองกค็งจบลงเพียงแค่นั้น การเขียนหวัเร่ืองและการเกร่ินนาํจึงตอ้งอธิบายไดว้า่ มี
อะไรท่ีผูอ่้านจะไดรั้บ และทาํไมจึงไม่ควรขา้มเร่ืองน้ีไป  
 

2. บรรยายให้เห็นภาพ (Picture) 
เม่ือผูอ่้านเกิดความสนใจท่ีจะอ่านแลว้ ผูเ้ขียนจะตอ้งนาํคาํสญัญานั้นมาขยาย

ความในรายละเอียดโดยใชภ้าษาการบรรยายท่ีกระตุน้จินตนาการของผูอ่้านใหล่ื้นไหล
ไปตามเน้ือหาสาระของเร่ืองราว เน้ือหาท่ีเขียนตอ้งสามารถทาํใหผู้อ่้านเกิดภาพข้ึน
ภายในจิตใจ (mental image) รู้สึกเพลิดเพลินไปกบัความคาดหวงัในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ (interest) ซ่ึงตนจะไดรั้บตามคาํสญัญา แต่การสร้างภาพข้ึนในจิตใจน้ี ไม่
ควรใชค้าํท่ีเป็นนามธรรมซ่ึงผูอ่้านตีความไดแ้ตกต่างกนัตามภูมิหลงัของผูอ่้าน เช่น 
“บริการประทบัใจ” ผูอ่้านแต่ละคนอาจนึกภาพนั้นไม่เหมือนกนั และหากตดัสินใจใช้
บริการอาจพบกบัความผดิหวงัเพราะส่ิงท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัภาพท่ีตนนึกถึง วิธีท่ีดีท่ีสุด
ในการสร้างภาพ จึงควรเป็นการอธิบายรายละเอียดในส่ิงท่ีผูอ่้านจะไดรั้บอยา่งจาํเพาะ
เจาะจง พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ ยิง่ส่ิงท่ีอธิบายมีความเฉพาะเจาะจงเท่าไร ผูอ่้านกจ็ะ
ยิง่เห็นภาพท่ีชดัเจนไดม้ากข้ึนเท่านั้น เช่น ถา้เป็นกาโฆษณาครีมหนา้เดง้ กอ็าจบรรยาย
ใหเ้ห็นวา่ “ผูใ้ชจ้ะรู้สึกไดถึ้งการดูดซึมครีมเขา้สู่ผวิหนงั สมัผสัชุ่มช้ิน น่ิมนวลอยา่งไม่
เคนรู้สึกมาก่อน” งานเขียนท่ีมีอิทธิพลต่อผูอ่้าน จะตอ้งเป็นงานท่ีสามารถทาํใหผู้อ่้าน
พาอารมณ์ของตนไปตามเน้ือหาสาระหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านอยา่ง
สอดคลอ้งกลมกลืนโดยไม่เกิดความรู้สึกต่อตา้นหรือขดัแยง้ 
 

3. มีหลักฐานประกอบ (Proof) 
แมผู้เ้ขียนจะสามารถสร้างภาพไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือความ

คาดหวงัของผูอ่้านไดแ้ลว้กต็าม ส่ิงท่ีเขียนกจ็ะเป็นเพียงคาํกล่าวอา้ง (claim) ซ่ึงอาจมี
คู่แข่งหรือคนข้ีสงสยัโตแ้ยง้ไดต้ลอดเวลา ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นตอ้งพิสูจน์คาํกล่าวอา้งของ
ตนวา่เป็นเช่นนั้นจริง หลกัฐานท่ีนาํมาพิสูจน์หรือยนืยนั อาจอยูใ่นรูปสถิติ, ผล
การศึกษา, แผนภาพ, หนงัสือรับรอง, รูปภาพ ฯลฯ ถา้จะใหดู้น่าเช่ือถือมากข้ึน ควร
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เป็นหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม เช่น “ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัสุขภาพความ
งามของ... และยอดขายสูงสุดในประเทศ...” การนาํหลกัฐานมายนืยนัคาํกล่าวอา้ง เป็น
การแปลงความรู้สึกหรืออารมณ์ของผูอ่้านในช่วงท่ีสอง (Picture) มาเป็นความเช่ือดว้ย
เหตุผล (Proof) อยา่งไม่มีขอ้เคลือบแคลงสงสยัใดๆ เกิดทศันคติท่ีสอดรับกบับทสรุปท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการจะผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน เป็นการตอกย ํ้าวา่ส่ิงท่ีเสนอไปนั้น คือส่ิงท่ีตอบ
โจทยค์วามปรารถนา (desire) ของผูอ่้านอยา่งแทจ้ริง    
 

4. ผลักดนัในส่ิงท่ีต้องการ (Push) 
เป็นการเขา้สู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ คือการท่ีผูอ่้าน หรือผูฟั้งการบรรยาย ตดัสินใจ

กระทาํการ (action) อยา่งใดอยา่งหน่ึง หากเป็นการโฆษณากคื็อการตดัสินใจซ้ือ หาก
เป็นบทความกคื็อการสรุปสาระความเขา้ใจท่ีผูอ่้านควรมีเช่นเดียวกบัผูเ้ขียน การ
ผลกัดนัในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน้ี ควรเกร่ินไวใ้นส่วนตน้ของงานเขียนและมาผลกัดนั
อยา่งจริงจงัอีกคร้ังดว้ยการเช่ือมโยงทั้งคาํสญัญา จินตภาพ หลกัฐานสนบัสนุน และ
ประโยชน์ท่ีผูอ่้านจะไดรั้บจากการตดัสินใจ การผลกัดนัในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน้ีเป็น
การอธิบายซํ้าอีกคร้ังอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึนวา่ทาํไมผูอ่้านจึงควรเช่ือหรือปฏิบติั
ตามท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ  

 

หวัใจสาํคญัของการเขียนเพื่อชกัชวนน้ี คือการทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาสาระ
ของงานเขียนและยอมรับการชกัชวน จนตดัสินใจท่ีจะกระทาํตามคาํชกัชวนท่ีผูเ้ขียน
พยายามผลกัดนั ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนจึงตอ้งมัน่ใจวา่ผูอ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ
ผลกัดนั ดว้ยการทบทวนใหแ้น่ชดัวา่งานเขียนนั้นส่งถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง มี
คาํอธิบายพร้อมหลกัฐานสนบัสนุนท่ีหนกัแน่นและสามารถเขา้ใจได ้ความลม้เหลวท่ี
มกัเกิดข้ึนจากงานเขียนประเภทน้ีคือ การทึกทกัเอาเองวา่ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจและเห็น
ดว้ยกบัส่ิงท่ีตนเขียน  
  

หลกั 4 P’s of Persuasion จึงเป็นหลกัท่ีตอบขอ้สงสยัทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นหลกั 
AIDA ไดค้รบทั้ง 4 องคป์ระกอบ (Attention, Interest, Desire, Action) และเม่ือ
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ครอบคลุมหลกั AIDA ไดแ้ลว้ จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํไมในปัจจุบนัคนจึงไม่ค่อยได้
กล่าวถึงหลกั AIDA กนั หรือถา้จะกล่าวกเ็ป็นเพียงการอา้งอิงวา่ สมยัก่อน การเขียน
หนงัสือหรือบทบรรยายประเภทโนม้นา้วชกัชวน เคยใชห้ลกัอะไรเท่านั้น 

นอกจาก 4 P’s of Persuasion จะเป็นหลกัการเขียนหนงัสือหรือบทความเชิญ
ชวนแลว้ ยงัมีผูน้าํช่ือเดียวกนัน้ีไปใชใ้นความหมายของหลกัการสร้างแรงจูงใจซ่ึงมี
องคป์ระกอบของหลกัการท่ีแตกต่างไปโดยส้ินเชิง คือ ประกอบดว้ย Power, 
Positioning, Performance, Politeness แมว้า่หลกัการสร้างแรงจูงใจน้ีจะใชช่ื้อ 4 P of 
Persuasion เหมือนกนั แต่ผูเ้ขียนจะไม่ขยายความหลกัท่ีวา่น้ีเพื่อใหบ้ทความน้ีมีเน้ือหา 
(theme) เพียงหน่ึงเดียว และไม่เกิดความสบัสนกบัผูอ่้าน 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Principles of Influence [Cialdini] 
 Brainwriting 
 Jago Decision Model (Vroom Yetton) 
 Persuasion skills 
 Persuasion Tools Model 
 Powers of Persuasion 
 Slip Writing Method [Crawford] 
 Writing a Competitive Analysis 
 เทคนิคการขายแบบขดุบ่อล่อปลา 

--------------------------------- 
4 Responses to Good News [Gable] 
วธีิการตอบสนองข่าวดท่ีีได้รับใน 4 รูปแบบ 

 

ข่าวดีเกิดข้ึนทุกวนั และเม่ือเล่าออกไปแลว้ไดรั้บคาํช่ืนชมหรือร่วมยนิดีดว้ย ก็
ยิง่ทาํใหเ้รารู้สึกมีความสุขเพิ่มมากข้ึนไปอีก จากผลการวิจยัพบวา่ เราจะรู้สึกมี
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ความสุขเพิม่ข้ึนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการสนองตอบของผูฟั้งต่อข่าวดีนั้น ส่วน
ใหญ่แลว้ผูฟั้งมกัยนิดีไปกบัเรา แต่กมี็ไม่นอ้ยท่ีมีท่าทีไม่ยนิดียนิร้าย หรือบางคร้ัง
ถึงกบัแสดงท่าทีตอบกลบัท่ีทาํใหเ้ราตอ้งเสียใจ 

 

Shelly Gable ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา University of California, Santa 
Barbara กล่าววา่ มีวิธีการตอบสนองข่าวดีท่ีไดรั้บใน 4 รูปแบบ ตวัอยา่งเช่น เม่ือ
ภรรยามาแจง้สามีวา่เธอจะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน สามีอาจตอบสนองต่อข่าว
นั้นแบบใดแบบหน่ึงใน 4 แบบน้ี 

 

คาํตอบ 
สร้างสรรค ์

(Constructive) 
ไม่สร้างสรรค ์
(Destructive) 

กระตือรือร้น 
(Active) 

“วิเศษเลย ผมดีใจกบัคุณดว้ย 
คุณตอ้งประสบความสาํเร็จท่ี
ยิง่ใหญ่ในตาํแหน่งใหม่น้ี
แน่นอน” 
(คาํตอบเตม็ไปดว้ยความ
กระตือรือร้น มีความสนใจเตม็
เป่ียม ยนิดีไปกบัข่าวนั้น สบตา
ผูฟั้ง หนา้ตายิม้แยม้สดช่ืน) 

“ถา้คุณไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง คุณก็
คงตอ้งทาํงานเตม็ทั้งสปัดาห์
แมก้ระทัง่เชา้วนัเสาร์” 
(ช้ีใหเ้ห็นแต่ดา้นลบของข่าว ทาํข่าวดี
ใหก้ลายเป็นข่าวร้าย แสดงท่าทาง
อาการไม่เห็นดว้ยกบัข่าวดีนั้น)  

เฉยๆ 
(Passive) 

“กดี็นะท่ีไดรั้บตาํแหน่งใหม่” 
(ดูเหมือนมีความสุข แต่ขาด
ความกระตือรือร้น แทบมองไม่
เห็นความรู้สึกยนิดีในท่าทีท่ี
แสดงออกมา) 

“เล่ือนตาํแหน่งเหรอ เออ รีบไป
เปล่ียนชุดเถอะ จะไดไ้ปกินขา้วเยน็
กนั ผมหิวจะแยแ่ลว้” 
(ไม่สนใจ แทบไม่มีท่าทีตอบรับใดๆ 
กบัข่าวนั้น อาจเปล่ียนไปพดูเร่ืองอ่ืน 

  

 ในส่ีรูปแบบน้ี มีเฉพาะแบบ “กระตือรือร้นและสร้างสรรค”์ (Active and 
Constructive Responding: ACR) เท่านั้นท่ีมีผลในทางบวกและเสริมสร้างคุณภาพ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ผูแ้จง้ข่าวรับรู้ไดว้า่เร่ืองของเขามีคนฟัง  เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่
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เร่ืองท่ีเล่าออกไปนั้นมีคุณค่าและความสาํคญั สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและไมตรีจิต
ระหวา่งกนั และเม่ือการสนองตอบแบบ “กระตือรือร้นและสร้างสรรค”์ สะสมกนั
หลายคร้ังเขา้ จะมีคุณประโยชน์มากกวา่การเป็นเพียงบทสนทนา เพราะจะสร้าง
ความสุข ความเช่ือมัน่ และลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานได ้

ส่วนอีกสามแบบ ดูจะเจือไปดว้ยความอิจฉาริษยา ความลงัเลสงสยั ความ
หวาดระแวง ไม่เกิดประโยชน์อนัใดทั้งกบัผูพ้ดูผูฟั้งและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
 หากคุณตอ้งการใหค้นอ่ืนตอบสนองข่าวดีท่ีคุณนาํมาบอก แบบ“กระตือรือร้น
และสร้างสรรค”์ คุณกค็วรแสดงออกต่อข่าวดีของเขาอยา่งมีมารยาทแบบเดียวกบัท่ี
คาดหวงัจะไดรั้บจากเขา ดว้ยวิธีการต่อไปน้ี  
 

1) ฟังอยา่งตั้งใจดว้ยความรู้สึกปลาบปล้ืมช่ืนชม แสดงใหผู้พ้ดูเห็นวา่คุณมีความ
ตั้งใจฟังอยา่งจริงจงั อยา่พดูแทรก ควรใชภ้าษากายในลกัษณะใหก้ารสนบัสนุนคาํบอก
เล่านั้น เช่น สบตาผูพ้ดู ยิม้ และนัง่ตวัตรง 

2) แสดงความสนใจ หลงัจากฟังข่าวดีจบ คุณควรตั้งคาํถามเพื่อใหผู้พ้ดูไดมี้โอกาส
ขยายความข้ึนไปอีก ส่วนคุณกค็วรกล่าวสนบัสนุนหรือช่ืนชมตามจงัหวะเวลาท่ี
สมควร แต่อยา่ใหม้ากเกินไปจนกลายเป็นแดกดนัหรือดูวา่ไม่จริงใจ    

3) ถึงจะไม่เห็นดว้ย กอ็ยา่ขดั หากมีขอ้สงสยัหรือติดใจในคาํบอกกล่าว กไ็ม่ควร
แสดงท่าทางไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยกบัข่าวนั้น ควรเลือกวิธีการแสดงออกท่ี
สร้างสรรคแ์ละเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

นอกจากการรับฟังข่าวดีของผูอ่ื้นอยา่งมีมารยาทแลว้ คุณกค็วรแกไ้ขความ
ผดิพลาดท่ีคุณอาจเคยทาํใหเ้กิดข้ึนโดยไม่รู้ตวั ดว้ยวิธีการต่อไปน้ี 
1) คุณจาํเป็นตอ้งรู้วา่ปกติแลว้ คุณมีธรรมชาติในการตอบสนองข่าวดีท่ีไดรั้บ

อยา่งไรโดยการทาํบนัทึกเหตุการณ์ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลต่างๆ เป็นรายวนั 
2) หากคุณมกัมีการตอบสนองในแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบ “กระตือรือร้นและ

สร้างสรรค”์ กค็วรบนัทึกลงไปวา่ ท่ีจริงแลว้คุณควรพดูและแสดงท่าทีอยา่งไรจึงจะ
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เป็นคาํตอบท่ี “กระตือรือร้นและสร้างสรรค”์ และตั้งปณิธานท่ีจะตอบและแสดงท่าที
เช่นนั้นในคร้ังต่อไป  

3) ควรติดต่อไปยงัผูท่ี้คุณใหค้าํตอบหรือแสดงท่าทีท่ีไม่ดีไปในคร้ังแรก และขอ
โทษท่ีไดพ้ดูหรือมีท่าทีไปเช่นนั้น  

4) ควรฝึกฝนการตอบและแสดงท่าทีแบบ “กระตือรือร้นและสร้างสรรค”์ และหา
ขอ้มูลดา้นบวกของบุคคลท่ีคุณจะตอ้งติดต่อดว้ยเป็นประจาํในชีวิตประจาํวนั 

5) ควรบนัทึกคาํตอบและท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อข่าวดีของคุณ หากคาํตอบหรือ
ท่าทีดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นแบบ “กระตือรือร้นและสร้างสรรค”์ คุณกค็วรช้ีเขาใหเ้ห็น
ประโยชน์จากการมีคาํตอบในลกัษณะดงักล่าว โดยทัว่ไปแลว้ คนส่วนใหญ่ยนิดีท่ีจะ
ใหค้าํตอบแบบ “กระตือรือร้นและสร้างสรรค”์ หากเขาไดเ้ขา้ใจวา่การตอบในรูปแบบ
น้ีมีความสาํคญัต่อความสมัพนัธ์ท่ีดีข้ึนอยา่งไร 

 

ในกรณีท่ีข่าวดีของคุณไม่ไดรั้บความสนใจ ถึงแมคุ้ณจะเสียใจต่อการตอบรับท่ี
ไม่สมควรดงักล่าว กย็งัมีวิธีท่ีจะจดัการกบัความรู้สึกนั้นได ้

(1) อยา่หวัเสีย อยา่ใหค้วามเสียใจเขา้มาทาํร้ายอารมณ์ของคุณ และอยา่มองผูฟั้งท่ี
ไม่สนใจข่าวดีของคุณเป็นอริ 

(2) ใหค้วามสาํคญักบัความดีท่ีมีอยูใ่นตวัข่าว การไม่ยีห่ระหรือแมแ้ต่การแสดง
ท่าทางไม่ยนิดีไปกบัข่าว ไม่ไดท้าํใหข้่าวดีของคุณกลายเป็นข่าวร้าย นอกจากนั้น เขาผู ้
นั้นกไ็ม่ใช่คนเดียวในโลกท่ีคุณอยากเล่าข่าวดีน้ีใหฟั้ง ยงัมีคนอ่ืนอีกมากท่ีพร้อมจะ
สนองตอบข่าวดีของคุณ 

(3) พยายามเขา้ใจผูฟั้งดว้ยการทบทวนวา่ คุณนาํข่าวนั้นมาแจง้ถูกกาลเทศะหรือไม่ 
หรือวิธีการนาํเสนอข่าวของคุณเหมาะสมแลว้หรือไม่ มองสถานการณ์จากมุมมองของ
ผูฟั้ง คุณอาจเขา้ใจสาเหตุท่ีเขาไม่แสดงความยนิดีกบัข่าวดีของคุณ แต่ถา้ไดท้บทวน
แลว้ ไม่พบเหตุผลท่ีสมควรวา่ทาํไมเขาจึงไม่แสดงท่าทียนิดีหรืออาจมีท่าทีไม่เห็นดว้ย
กบัข่าวดีของคุณ ทางท่ีดีท่ีสุดคือหยดุการสนทนาแลว้ปลีกตวัออกมา อยา่แช่อยูใ่น
บรรยากาศท่ีอารมณ์ของคุณเป็นสาเหตุของความบาดหมาง 
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(4) ทบทวนวา่คุณเขา้ใจผดิ หรือตีความหมายการแสดงออกของเขาผดิเองหรือไม่ 
ผูฟั้งอาจมีนิสยัท่ีไม่แสดงออกในข่าวดีอยา่งท่ีคุณคาดหวงัทั้งๆ ท่ีเขารู้สึกยนิดีดว้ยแลว้  
หรือการท่ีทีมฟุตบอลในฝันขงคุณชนะทีมคู่แข่งในนดัท่ีผา่นมา อาจเป็นข่าวดีสาํหรับ
คุณ แต่อาจไม่ใช่ข่าวดีสาํหรับผูฟั้งโดยเฉพาะถา้เขาอยูฝ่่ายทีมท่ีแพ ้คุณจึงไม่ควรเอา
บรรทดัฐานของคุณไปตดัสินคนอ่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตดัสินแลว้ คุณไดแ้ต่ความ
สะใจเพียงชัว่ระยะสั้นๆ หลงัจากนั้นกต็กเป็นฝ่ายเสียเองทั้งหมด   

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Broaden and Build Theory 
 Building Great Work Relationship 
 Cultural Dimensions [Hofstede & Trompenaars] 
 Feedback Matrix 
 Losada Line Model [Marcial Losada] 
 Trust 

--------------------------------- 

4 Types of Stress [Karl Albrecht] 
ความเครียด 4 ประเภท [Kar l Albrecht] 

 

 ทุกคนลว้นเคยมีความทุกขจ์ากความเครียดมาบา้งไม่มากกน็อ้ย แตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะการดาํเนินชีวิตของแต่ละคน ความเขา้ใจความเครียด นบัเป็นกา้วแรกท่ีจะ
เอาชนะมนั Dr. Karl Albrecht ท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร ผูบุ้กเบิกการฝึกอบรมเร่ือง
วิธีการลดความเครียดแก่นกัธุรกิจ ไดอ้ธิบายสถานการณ์ท่ีสร้างความเครียดใหก้บั
บุคคลไวใ้นหนงัสือ Stress and the Manager (1979) โดยไดแ้บ่งความเครียดในการ
ทาํงานออกเป็น 4 ประเภท และแนะนาํวิธีการกาํจดัความเครียดแต่ละประเภท งาน
เขียนของเขาช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจสาเหตุของความเครียดแต่ละประเภทและวิธีจดัการกบั
มนั ส่งผลใหส้ามารถทาํงานท่ีใหผ้ลงานท่ีดีข้ึน สร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง 
และมีชีวิตท่ีมีความสุขมากข้ึน  
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ความเครียด 4 ประเภทตามแนวคิดของ Karl Albrecht ประกอบดว้ย 

1) เครียดเร่ืองเวลา (Time stress) 
เป็นรูปแบบความเครียดท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดในสภาพแวดลอ้มการทาํงานยคุใหม่ท่ี

ตอ้งการความรวดเร็ว โครงการต่างๆ ลว้นมีเร่ืองท่ีจะตอ้งทาํมากมาย มีเส้นตายและ
ภารกิจทั้งหลายกจ็าํเป็นตอ้งใหเ้สร็จภายในกาํหนด หากผูใ้ดวิตกวา่จะตกหล่นหรือไม่
สามารถทาํเร่ืองสาํคญัใหเ้สร็จไดท้นั กจ็ะทาํใหเ้กิดความเครียด สาํหรับความเครียด
เร่ืองเวลานั้น บุคคลทัว่ไปมีความกงัวลวา่มีเวลาไม่พอ ติดกบัดกัของเวลา ทาํใหห้มด
ความสุขในการทาํงานและการใชชี้วิต ผูบ้ริหารซ่ึงมีความรู้สึกรับผดิชอบต่อเป้าหมาย 
จะพยายามทาํงานใหเ้สร็จทนัเวลา เครียดกบัการมีเวลาไม่พอและตอ้งเร่งรีบจนเกินไป 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน แมแ้ต่การจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติมในกระบวนการ
ผลิต กมี็เส้นตายในการดาํเนินการและทาํใหเ้กิดความเครียดไดเ้ช่นกนั จึงควรนาํ
หลกัการบริหารเวลามาใชใ้นการลดหรือกาํจดัความเครียด    

 

การจดัการกบัความเครียดดว้ยการบริหารเวลา มีหลกัดงัต่อไปน้ี 
o เรียนรู้ทกัษะการบริหารเวลาซ่ึงครอบคลุมถึงการใชร้ายการส่ิงท่ีตอ้งทาํ (To-

Do-Lists) ซ่ึงไม่ใช่มีแต่เพียงรายการภารกิจ แต่จะตอ้งมีกาํหนดเวลาในการทาํภารกิจ
นั้นดว้ย  เรียงลาํดบัภารกิจท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดไวเ้ป็นอนัดบัแรก แลว้จดัทาํ
แผนปฏิบติัการในแต่ละรายการนั้น   

o ศึกษาความสาํคญัของภารกิจและจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนเร่ิมดาํเนินงาน 
มิฉะนั้น คุณอาจไปยุง่อยูก่บัภารกิจท่ีดูเหมือนวา่เร่งด่วนทั้งๆ ท่ีภารกิจนั้นมีผลกระทบ
เพียงเลก็นอ้ยต่อวตัถุประสงคโ์ดยรวม คุณอาจเหน็ดเหน่ือยไปกบัการทาํงานทั้งวนัโดย
ไม่ไดท้าํอะไรท่ีมีความหมายใหส้าํเร็จเลย  

o  ภารกิจท่ีสาํคญั หมายถึงภารกิจท่ีช่วยใหคุ้ณบรรลุเป้าหมาย การทาํภารกิจหรือ
โครงการเหล่าน้ีทาํใหคุ้ณใชเ้วลาไดดี้ข้ึน และยงัเป็นการตดังานท่ีสามารถมอบใหค้น
อ่ืนทาํไดอ้อกไป อาจนาํเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Eisenhower Matrix มาใชป้ระเมินความ
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เร่งด่วนและความสาํคญัของภารกิจ เม่ือไดผ้ลการประเมินแลว้ กน็าํมาจดัลาํดบั
ความสาํคญั 

o ใชเ้วลาท่ีรู้สึกวา่เป็นช่วงท่ีมีพลงั เช่น เวลาเชา้ ทาํภารกิจท่ียากหรือท่ีตอ้งใชเ้วลา
มาก 

o กลา้ท่ีจะปฏิเสธคาํร้องขอของผูอ่ื้นท่ีตอ้งการแทรกงานจร มัน่คงในกาํหนดการ
และภารกิจของตนเองโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงในการปฏิเสธคาํร้องขอเหล่านั้น เวน้แต่
เม่ือคุณไดท้าํภารกิจสาํคญัของคุณเสร็จตามกาํหนดเวลาแลว้ 
 

2) เครียดจากการคาดการณ์ (Anticipatory stress) 
คนเรามกัจะเป็นทุกขจ์ากความเครียดในเหตุการณ์ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ความเครียด

ประเภทน้ีเรียกกนัอีกอยา่งหน่ึงวา่ ความเครียดกบัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (future 
stress) เป็นความเครียดทั้งความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ และความไม่แน่นอนใน
ความสามารถของตนท่ีจะรับผดิชอบกบัเหตุการณ์นั้น ความเครียดประเภทน้ีทาํให้
หงุดหงิดรําคาญใจไดม้ากเพราะส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เป็น
ความรู้สึกหวัน่ไหว ไม่รู้จะจดัการกบัมนัอยา่งไรหากมีความผดิพลาดเกิดข้ึน เช่น การ
นาํเสนอผลงานในท่ีประชุมหรือในท่ีท่ีมีผูเ้ฝ้าชมจาํนวนมาก 

 

การจดัการกบัความเครียดจากการคาดการณ์ มีหลกัดงัต่อไปน้ี 
o ทาํแผนฉุกเฉินดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งหมดวา่มีอะไรท่ี

อาจทาํผดิพลาดและผลกระทบอะไรท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผดิพลาดนั้น ช่วยใหไ้ด้
มองเห็นภาพท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและวิธีรับมือ การคิดถึงความลม้เหลวท่ีเป็นไปได้
และการรับมือกบัส่ิงนั้นๆ ไวล่้วงหนา้จะช่วยทาํใหค้วามไม่รู้วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง
นั้นลดลง บางคนอาจมีความมัน่ใจในความสามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์ไดดี้ข้ึน
ดว้ย 

o มองในแง่บวกโดยใหนึ้กภาพวา่อะไรจะเกิดข้ึนถา้สถานการณ์เป็นผลดีแก่คุณ 
การจินตนาการวา่จะเกิดผลอยา่งไรจะเป็นการส่งสญัญาณไปท่ีสมองใหเ้ช่ือมัน่วา่มนั
จะเป็นอยา่งนั้น จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบวา่ จิตใจของมนุษยไ์ม่สามารถแยกความ
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แตกต่างระหวา่งสถานการณ์ท่ีเราพรํ่าเตือนตวัเราวา่มนัจะออกมาดี กบัสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง การคิดในแง่บวกไวจึ้งมีส่วนในการทาํใหเ้ราสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้
ต่ืนตระหนกไปกบัส่ิงท่ียงัไม่เกิดได ้

o การทาํสมาธิสกัวนัละ 5 นาที จะช่วยใหส้ามารถมุ่งความสนใจไปกบัส่ิงท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั แทนท่ีจะจินตนาการไปยงัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้ข้ึน ช่วยให้
หยดุความวิตกกงัวลลงได ้

o ความเครียดจากการคาดการณ์อาจเป็นผลมาจากการขาดความเช่ือมัน่ คุณอาจ
เครียดกบัการท่ีจะตอ้งนาํเสนองานในสปัดาห์หนา้เพราะกลวัวา่จะไม่เป็นท่ีน่าสนใจ 
การเผชิญกบัความกลวัอยา่งไม่หลีกเล่ียงจะช่วยลดหรือกาํจดัความกลวัได ้จากตวัอยา่ง
ท่ียกมา แทนท่ีจะมวัจินตนาการแต่เร่ืองท่ีกลวั ควรเร่ิมตน้ฝึกซอ้มการนาํเสนอ  หรือถา้
กลวัวา่จะถูกตั้งคาํถามท่ียากๆ กล็องนึกล่วงหนา้ดูวา่น่าจะมีคาํถามอะไรท่ีเป็นไปได้
แลว้เตรียมคาํตอบไว ้ 

จะสงัเกตไดว้า่ วิธีการจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดจากการคาดการณ์ หลกัใหญ่
คือการสร้างความชดัเจนวา่ท่ีกลวันั้นกลวัอะไร เผชิญหนา้กบัมนัก่อนท่ีมนัจะเกิดข้ึน
จริง แลว้วางแผนรับมือหรือหาคาํตอบท่ีเหมาะสมไวล่้วงหนา้ แทนท่ีจะคอยหลบเล่ียง
หรือจินตนาการฟุ้งซ่านซ่ึงมีแต่จะทาํใหค้วามกลวัเพิ่มสูงข้ึนจนไม่สามารถควบคุมได ้
 

3) เครียดจากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ (Situational stress) 
คนเราจะมีความเครียดเม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์บีบรัดท่ีนอกเหนือการควบคุม 

เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเม่ือไดท้าํความผดิท่ีร้ายแรง หรือในสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ ความเครียดประเภทน้ี อาจถึงขนาดทาํใหห้มดเร่ียวหมดแรง รู้สึกขาดท่ีพึ่ง และ
หาทางออกไม่ได ้

  

ความเครียดท่ีเกิดจากสถานการณ์เช่นน้ี มกัจะเกิดข้ึนแบบปัจจุบนัทนัด่วน มี
โอกาสเตรียมการล่วงหนา้ไดน้อ้ยมากเม่ือเทียบกบัความเครียดสองประเภทท่ีกล่าวมา 
การควบคุมอารมณ์ของตนเองและการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อหาทางออกท่ีเหมาะสม 
จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 
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การจดัการกบัความเครียดจากสถานการณ์ มีหลกัดงัต่อไปน้ี 
o  มีสติใหม้ากข้ึน ความเครียดจากสถานการณ์ เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนทนัทีใน

สถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิด การดาํรงตนอยา่งมีสติจะทาํใหส้ามารถรับรู้การตอบสนอง
ทางร่างกายและจิตใจของตนเม่ือตอ้งตกอยูภ่ายใตค้วามกดดนั 

o  เรียนรู้ทกัษะการบริหารความขดัแยง้ ความขดัแยง้เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้
เกิดความเครียดจากสถานการณ์ การรู้วา่จะหาทางออกท่ีเหมาะสมกบัความขดัแยง้
อยา่งไร ช่วยใหคุ้ณพร้อมท่ีจะจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน การแกไ้ขความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม แตกต่างจากการจดัการกบัความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล วิธีท่ีจะนาํมาใช้
เพื่อแกไ้ขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมในสองกรณีน้ีจึงแตกต่างกนัไปดว้ย 

o ทาํความรู้จกักบัอาการท่ีเกิดจากความเครียดทั้งดา้นร่างกายและอารมณ์ แต่ละ
คนจะมีปฏิกิริยาแตกต่างกนัต่อความเครียดจากสถานการณ์ จึงควรเรียนรู้ปฏิกิริยาท่ีตน
แสดงออกเพื่อการตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หากใครเป็นคนโกรธง่ายหรือแผดเสียง
เม่ือมีความโกรธ กค็วรรู้จกัท่ีจะควบคุมอารมณ์ เช่น ดว้ยการนบั 1-10 บางคนใชก้าร
กดัล้ินเพื่อหนัเหความโกรธมาท่ีความเจบ็ ทาํใหลื้มเร่ืองท่ีโกรธไปชัว่ขณะ กแ็ลว้แต่
เทคนิคท่ีแต่ละคนจะหามาเพื่อระงบัการแสดงออกท่ีไม่สมควรในขณะนั้น  
 

4) เครียดจากการเผชิญหน้า (Encounter  stress) 
เป็นความเครียดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน บางคร้ังเรียกวา่ meeting 

stress เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นมีความวิตกกงัวลในความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลบางคนหรือ
กลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เช่น ความเครียดเม่ือตอ้งพบกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีบุคลิกบางอยา่งท่ี
ตนไม่ชอบ หรือเม่ืองานของบุคคลนั้นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองส่วนตวัของคนอ่ืนๆ ท่ีมี
ความแตกต่างกนัจาํนวนมาก เช่น อาชีพหมอ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงาน
ดา้นสงัคม ทาํใหรู้้สึกเกร็งเม่ือตอ้งพบกบัสถานการณ์ดงักล่าวเป็นประจาํ บางคนจะ
รู้สึกกดดนัจนทนไม่ได ้รู้สึกเครียดแมจ้ะยงัไม่ไดเ้ผชิญกบัประสบการณ์นั้น บางคร้ัง
อาจเกิดจากการท่ีตอ้งส่ือสารกบัลูกคา้ คนไข ้หรือเพื่อนร่วมงานท่ีไม่ไดค้าดหวงั ไม่
ชอบ หรือไม่เป็นมิตรอยูเ่ป็นประจาํ     
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ทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์ (interpersonal skill) เป็นวิธีการหลกัท่ีจะเอาชนะ
ความเครียดประเภทน้ี และอาจใชว้ิธีเหล่าน้ีประกอบ 

o ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เป็นทกัษะท่ีดีท่ีสามารถนาํมาใชจ้ดัการกบัความเครียด
ประเภทน้ีเพราะทาํใหคุ้ณเห็นปัญหาจากมุมมองของผูอ่ื้น มีความเขา้ใจในขอ้ขดัขอ้ง
ของผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และไม่ยนือยูค่นละฝ่ังอีกต่อไป 

o พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ทาํใหคุ้ณรู้จกักบัอารมณ์ตลอดจนความตอ้งการ
ทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ช่วยใหป้ฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นง่ายข้ึนและเป็นรากฐานในการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงแขง็แกร่ง 

o รู้จกัขอ้จาํกดัของตนเอง เม่ือใดท่ีคุณรู้วา่คุณสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ คนไข ้
หรือเพื่อนร่วมงานไดเ้ตม็ท่ีในระดบัใด คุณจะสามารถจดัการกบัความเครียดประเภทน้ี
ไดดี้ข้ึน แต่ละคนจะมีรูปแบบหรืออาการของความเครียดจากการเผชิญหนา้ท่ีแตกต่าง
กนั รูปแบบหรืออาการท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป คือการไม่ใหค้วามสนใจ หรือแสดงอาการ
มึนตึง เยน็ชา พร้อมท่ีจะแตกหกั เม่ือใดกต็ามท่ีอาการดงักล่าวเร่ิมท่ีจะปรากฏ คุณควร
หยดุพกัการสนทนา ออกไปเดินหรือสูดหายใจเขา้ลึกๆ จะช่วยใหคุ้ณลดความเครียดน้ี
ลงได ้
 

  Albrecht มีความเห็นวา่ บุคคลควรทาํความเขา้ใจความเครียดทั้ง 4 ประเภทน้ี
และกาํจดัมนัออกไปถา้เป็นไปได ้อยา่งไรกต็าม ความเครียด 4 ประเภทน้ีเป็นเพียง
ความเครียดท่ีพบเห็นหรือเกิดข้ึนบ่อย ยงัมีความเครียดในการทาํงานประเภทอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากน้ีอีกมาก ความเครียดเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดโ้ดยส้ินเชิง การ
ทาํความรู้จกัและแยกแยะมนัเสียแต่เน่ิน ๆ จะช่วยใหคุ้ณสามารถจดัการกบัมนัไดดี้ข้ึน  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Stages of Grief [Ross and Kessler] 
 Assertiveness 
 Coaching to Develop Self-Awareness 
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 Conflict Resolution 
 Contingency Plan 
 Eisenhower Matrix 
 Emotional Intelligence   
 Meditation for Stress Management 
 Pomodoro Technique [Francesco Cirillo] 
 Prioritization 
 Thinking on Your Feet 
 To-Do Lists 
 Urgent / Important Matrix 
 Visualization 
 ความเครียดใครเป็นคนสร้าง 
 ท่ีมาของความเครียดในการทาํงาน 

--------------------------------- 
4-Frame Model [Bolman and Deal] 
การวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาในองค์กรจาก 4 มุมมอง 

 

 องคก์รเป็นองคาพยพท่ีซบัซอ้น เตม็ไปดว้ยบุคลากร แรงจูงใจ สมรรถนะ 
ขอ้จาํกดั ฯลฯ การมององคก์รในภาพรวม อาจทาํใหข้า้มรายละเอียดท่ีสาํคญัซ่ึงเป็น
สาเหตุสาํคญัของปัญหา Lee Bolman และ Terry Deal จึงไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง Four-
Frame Model ซ่ึงแนะนาํผูบ้ริหารใหท้าํความเขา้ใจองคก์รจากมุมมอง (หรือกรอบ
ความคิด) ท่ีแตกต่างกนั 4 ดา้น วิธีน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดแ้ง่คิดท่ีแตกต่างกนัหลายๆ 
แบบในการจดัการกบัปัญหา  

 

Lee Bolman และ Terry Deal เสนอ Four-Frame Model ไวใ้นหนงัสือช่ือ 
Reframing Organization (1991) โดยกล่าววา่ สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของ
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องคก์รมีการเปล่ียนแปลงและอ่อนไหวอยูต่ลอดเวลา ผูน้าํจึงควรบริหารจดัการปัญหา
ในองคก์รดว้ยการพิจารณาปัญหาจากมุมมองมากกวา่หน่ึงดา้น และเลือกปฏิบติัตาม
มุมมองหรือกรอบความคิดท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ แนวคิดน้ีช่วยใหผู้บ้ริหารมีความ
ยดืหยุน่ ไม่ติดยดึ และมัน่ใจวา่ไดว้ินิจฉยั พฒันา และตดัสินใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
โดยพิจารณาปัญหาจากมุมมองท่ีครอบคลุมแลว้ 
  

กรอบความคิดแต่ละกรอบประกอบดว้ยแนวคิดและขอ้สมมุติฐาน ช่วยให้
ผูบ้ริหารไดข้อ้มูลมาประกอบกนัเป็นความเขา้ใจท่ีเช่ือมโยง รู้วา่มีอะไรเกิดข้ึน และ
ควรจะทาํอยา่งไรต่อไป กรอบความคิดทั้ง 4 ไดแ้ก่ 

 

1. กรอบด้านโครงสร้าง (Structural) 
กรอบความคิดน้ีมุ่งเนน้ท่ีสถาปัตยกรรมขององคก์ร อนัไดแ้ก่ เป้าหมาย 

โครงสร้าง เทคโนโลย ีบทบาท ความสมัพนัธ์ และการประสานการทาํงานของ
องคป์ระกอบดงักล่าว ผงัการแบ่งส่วนงานช่วยใหเ้ห็นความรับผดิชอบ การแบ่งงาน 
กฎระเบียบ ขั้นตอนกาปฏิบติั ระบบ และลาํดบับงัคบับญัชาซ่ึงประสานกิจกรรมท่ี
หลากหลายในองคก์รใหเ้ป็นหน่ึงเดียว โดยมีขอ้สมมุติฐานวา่  
 องคก์รเกิดข้ึนเพราะคนสร้าง มีเป้าหมายเพื่อทาํส่ิงท่ีลาํพงัใครคนใดคนหน่ึงไม่

สามารถทาํใหส้าํเร็จได ้
 ความชาํนาญการและการแบ่งงานออกเป็นส่วนงานต่างๆ ช่วยใหเ้กิดผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
 สายการบงัคบับญัชาควรทาํหนา้ท่ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การควบคุมและการประสานงานมีความสาํคญัต่อโครงสร้างการทาํงานของ

องคก์ร 
 เม่ือใดท่ีโครงสร้างไม่สมัพนัธ์กนั จะเกิดปัญหา การปรับปรุงหรือออกแบบ

โครงสร้างองคก์รใหม่ อาจช่วยแกปั้ญหาความไม่สมัพนัธ์ดา้นโครงสร้างได ้
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  ในการใชก้รอบความคิดดา้นโครงสร้าง ผูน้าํจะมุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมาย การ
ปฏิบติั และการควบคุมทีมงาน ใหที้มงานและทีมงานมีความรู้สึกรับผดิชอบต่อ
เป้าหมาย ใชก้ารตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์ของทีมงานและองคก์ร แทนท่ี
จะไปมุ่งเนน้ท่ีประโยชน์ของใครคนใดคนหน่ึง  

 

เวลาท่ีตอ้งประเมินวา่องคก์รทาํงานเป็นอยา่งไร อาจตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างเป็น
อยา่งแรกวา่  
 ระบบและกระบวนการทาํงานทั้งหมดมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร  
 มีการจดัทาํโครงสร้างทางธุรกิจไวอ้ยา่งไร  
 มีการใชเ้ทคโนโลยแีละทรัพยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งไร  

 

การทาํความเขา้ใจและประเมินกรอบความคิดดา้นโครงสร้าง อาจเป็นเร่ืองท่ีง่าย
ท่ีสุดเพราะมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม สามารถเห็นโครงสร้างของธุรกิจได้
ตรงไปตรงมา และสามารถทาํการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ี
ดีข้ึน แต่แมว้า่กรอบดา้นโครงสร้างจะเป็นกรอบความคิดท่ีวิเคราะห์ง่ายท่ีสุด มนักเ็ป็น
กรอบความคิดท่ีสาํคญัท่ีสุด หากโครงสร้างองคก์รของคุณออกนอกรูปนอกรอย (out 
of whack) กไ็ม่เกิดประโยชน์อะไรท่ีจะไปจดัการกบักรอบความคิดท่ีเหลือ ส่ิงท่ี
จะตอ้งทาํคือจดัการกบักรอบความคิดน้ีใหเ้ขา้ท่ีก่อนเพราะกรอบท่ีเหลือลว้นเป็นผลมา
จากโครงสร้างขององคก์ร สาํหรับผูจ้ดัการธุรกิจหรือเจา้ของกิจการ ไม่มีงานอะไรท่ี
สาํคญักวา่การทาํใหม้ัน่ใจวา่โครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสมต่อการทาํใหเ้ป้าหมาย
ขององคก์รบรรลุผลสาํเร็จ เช่น  

o มีกลยทุธ์ท่ีดี  
o มีเป้าหมายท่ีวดัได ้ 
o มีการแจกแจงภารกิจท่ีชดัเจน  
o มีการแจกแจงความรับผดิชอบและเส้นทางการรายงานผล  
o มีวิธีการวดัและกาํหนดเส้นตายท่ียอมรับร่วมกนั  
o มีระบบและระเบียบวิธีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั เป็นตน้ 
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2. กรอบด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
กรอบความคิดน้ีมุ่งเนน้การทาํความเขา้ใจบุคคลและความสมัพนัธ์ของบุคคลใน

องคก์ร ทุกคนมีความตอ้งการ ความรู้สึก ความกลวั อคติ ทกัษะ และโอกาสการพฒันา 
กรอบความคิดดา้นทรัพยากรมนุษยช่์วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
กบัองคก์ร โดยมีขอ้สมมุติฐานวา่  
 องคก์รสามารถสนองความตอ้งการของบุคคล และสอนใหบุ้คคลสามารถสนอง

ความตอ้งการขององคก์ร 
 งานสาํเร็จลงดว้ยการกระทาํของบุคลากรท่ีมีความรู้สึกท่ีดีทั้งต่อตนเองและต่อ

องคก์ร  
 

ในการใชก้รอบความคิดดา้นทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารจะใหค้วามสาํคญักบั 
o ความตอ้งการ ขวญักาํลงัใจ ความเป็นส่วนตวั และแรงจูงใจของพนกังาน  
o การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเหมาะกบัการทาํงาน ใหค้วามไวว้างใจ

และมีการส่ือสารกบัพนกังานอยา่งเปิดเผย 
o การใหส้มาชิกทีมงานไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ 
o การเอ้ืออาํนาจและใหโ้อกาสความกา้วหนา้ 

 

ทุกองคก์รลว้นมีบุคลากรเป็นองคป์ระกอบ ถึงจะอยูใ่นธุรกิจท่ีเนน้การใช้
เทคโนโลย ีกย็งัตอ้งมีบุคคลท่ีควบคุมการใชเ้ทคโนโลยนีั้น การใหค้วามสาํคญัในเร่ือง
บุคคลในองคก์รจึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อความสาํเร็จขององคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว พนกังานท่ีมีความสุขและแรงจูงใจ คือผูส้ร้างผลทางธุรกิจไดดี้ท่ีสุด  
  
 
 
 

3. กรอบด้านการเมือง (Political) 
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กรอบความคิดน้ีมุ่งเนน้เร่ืองอาํนาจ การแข่งขนั และการไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีมี
จาํกดั ปัจจยัต่างๆ อาทิ คุณค่า ความเช่ือ ผลประโยชน์ พฤติกรรม และทกัษะ จะเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีกาํหนดการจดัสรรอาํนาจและทรัพยากร โดยมีขอ้สมมุติฐานวา่  
 การตดัสินใจและการเปล่ียนแปลงใดๆ จะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ผูมี้ประโยชน์ไดเ้สีย

และกลุ่มผลประโยชน์สาํคญัๆ ไม่ไดเ้ขา้มีส่วนในกระบวนการตดัสินใจ  
 ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติเพราะทุกคนในองคก์รลว้นตอ้งการความกา้วหนา้ 
 ความตอ้งการของบุคคลแตกต่างจากความตอ้งการของทีมหรือหน่วยงาน 
 การเมืองในองคก์รสามารถเป็นไดท้ั้งยาพิษท่ีบ่อนทาํลายองคก์ร และยาหอมท่ี

บาํรุงหวัใจและสติปัญญาใหเ้กิดการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
 

ในการใชก้รอบความคิดดา้นการเมือง ผูบ้ริหารจะใหค้วามสาํคญักบั 
o การหาขอ้เทจ็จริงของการเมืองท่ีเกิดอยูใ่นองคก์ร และแกปั้ญหาท่ีสาเหตุ 
o การต่อรองเพ่ือความมัน่คงของทรัพยากรหลกั และเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุน

จากพนกังานในการดาํเนินงานต่างๆ 
o การทาํความเขา้ใจวา่อาํนาจอยูท่ี่ส่วนใดขององคก์ร และจะใชม้นัใหเ้กิดผลได้

อยา่งไร 
 

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัการใชเ้คร่ืองมือการบริหารบางรูปแบบ เช่น การ
ส่งเสริมใหแ้ข่งกนัสร้างผลงานจนกลายเป็นความขดัแยง้ แบ่งพวกแบ่งฝ่าย แตกความ
สามคัคี เกิดการเมืองท่ีขยายวงออกไปจนยากท่ีจะควบคุม ไม่สามารถประสานการ
ทาํงานระหวา่งทีมงาน  
 

4. กรอบด้านสัญลักษณ์ (Symbolic)  
กรอบความคิดน้ีมุ่งเนน้เร่ืองคุณค่า ความศรัทธา ความเป็นมา และวฒันธรรม 

ตามกรอบความคิดน้ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองคก์รไม่สาํคญัเท่ากบัผลกระทบท่ีส่ิงนั้นมีต่อ
พนกังานและลูกคา้ โดยมีขอ้สมมุติฐานวา่ 
 กฎเกณฑ ์นโยบาย และอาํนาจการบงัคบับญัชา มีความหมายนอ้ยกวา่จิตใจ 
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 วฒันธรรม สญัลกัษณ์ และจิตใจ (spirit) เป็นพื้นฐานของความสาํเร็จของ
องคก์ร 

 

ในการใชก้รอบความคิดดา้นสญัลกัษณ์ ผูบ้ริหารจะตอ้ง 
o ใหค้วามสาํคญักบัความหมายและความพึงพอใจของพนกังาน 
o พลิกวิกฤติใหเ้ป็นโอกาส โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีความยุง่เหยงิวุน่วาย 
o ใชธ้รรมเนียมปฏิบติั สญัลกัษณ์ บทบาท และคุณค่าท่ีมีร่วมกนั เพื่อสร้าง

ความรู้สึกผกูพนัและเขา้ใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
o เฉลิมฉลอง แสดงความยนิดีเม่ือประสบความสาํเร็จในขั้นตอนท่ีสาํคญั 

 

น่ีอาจเป็นกรอบความคิดท่ียากท่ีสุดในการทาํความเขา้ใจและการนาํไปใชใ้ห้
เกิดผลสาํเร็จ เพราะเป็นกรอบซ่ึงตอ้งการวิธีคิดท่ีแตกต่างออกไปจากสามกรอบแรก  

 

การนํากรอบความคดิไปใช้ปฏิบัติ 
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ Bolman และ Deal เสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณา

กรอบความคิดแต่ละอนัวา่ไดเ้รียนรู้อะไรจากแต่ละกรอบความคิดนั้น และตดัสินใจวา่
จะจดัการกบัสถานการณ์หรือปัญหานั้นอยา่งไร อาจใชก้รอบความคิดหน่ึงและเปล่ียน
มาใชอี้กกรอบความคิดหน่ึง หรืออาจผสมผสานใชก้รอบความคิดมากกวา่หน่ึงกรอบ
หรือทั้งส่ีกรอบพร้อมกนักไ็ด ้
 

กรอบด้านโครงสร้าง 
กรอบความคิดน้ีเขา้ไปจดัการปัญหาไดดี้ท่ีสุดเม่ือ 

 มีการกาํหนดบทบาทไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงสร้างขององคก์ร  
 เป้าหมายมีความเด่นชดั ไม่มีส่วนใดท่ีขดัแยง้กนัหรือกาํกวม 
 เก่ียวขอ้งกบัปัญหาดา้นคุณภาพ  

 

แมว้า่หลายคนอาจปฏิเสธการใชก้รอบดา้นโครงสร้างในการแกปั้ญหาเพราะ
รังเกียจความอืดอาดล่าชา้ในการแกด้ว้ยโครงสร้าง แต่โครงสร้างกย็งัเป็นส่วนท่ีจาํเป็น
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และสาํคญัท่ีสุดของทุกองคก์ร หากปราศจากโครงสร้างท่ีดี องคก์รกจ็ะไม่มี
กระบวนการทาํงาน ไม่มีการใหก้ารฝึกอบรมแก่พนกังาน หรือไม่มีเทคโนโลยท่ีี
สนบัสนุนการทาํงาน 

 

กรอบด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 กรอบความคิดน้ีใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุดเม่ือประเดน็ปัญหาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัขวญัและ
แรงจูงใจ และยงัเป็นกรอบท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาใชเ้ม่ือแรงจูงใจและความมุ่งมัน่เป็นปัจจยั
ท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของโครงการหรือขององคก์ร ในการใชก้รอบดงักล่าว ผูบ้ริหาร
ควรมีทกัษะในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงทกัษะในการสอนทีมงานเพ่ือใหมี้
ความสามารถและความเขา้ใจในการแกปั้ญหาการทาํงานของตนเอง และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 

กรอบด้านการเมือง 
 กรอบความคิดน้ีใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุดเม่ือการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัๆ ตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียหลกัหรือจากกลุ่มบุคคลจาํนวนมาก กรอบความคิด
น้ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจและการเมือง การรู้วา่จะช้ีนาํแนวคิดน้ีใหเ้กิดผลสาํเร็จไดอ้ยา่งไร
จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด 
 

กรอบด้านสัญลักษณ์ 
 กรรอบความคิดน้ีใชไ้ดดี้ท่ีสุดเม่ือเป้าหมายขาดความชดัเจน หือเม่ือผูบ้ริหาร
ตอ้งการช่วยทีมงานหรือองคก์รผา่นช่วงเวลาท่ียุง่ยากลาํบาก หรือเม่ือเกิดความขดัแยง้
กบัทีมงาน ในการนาํไปใช ้ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทบทวนหรือปรับวิสยัทศัน์และพนัธกิจ
ขององคก์รใหมี้ความชดัเจนและมีแรงบนัดาลใจ มีความเขา้ใจวา่จะวางกลยทุธ์ใหไ้ป
ในทิศทางเดียวกบัวฒันธรรมและคุณค่าขององคก์รไดอ้ยา่งไร 
 

นอกจากการพิจารณาปัญหาในทุกแง่มุมหรือใหค้รบทั้ง 4 กรอบก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกใชก้รอบความคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้ ผูบ้ริหารยงัสามารถใชก้รอบ
ความคิดมากกวา่หน่ึงกรอบในการแกปั้ญหาไดด้ว้ย เช่น 
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o ในกรณีท่ีผูบ้ริหารมัน่ใจวา่ปัญหาใหญ่ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในทีมงานคือการขาด
แรงจูงใจและความมุ่งมัน่ในการทาํงาน ผูบ้ริหารอาจเลือกใชก้รอบความคิดเร่ือง
ทรัพยากรมนุษย ์และ/หรือ สญัลกัษณ์  

o ถา้ประเดน็สาํคญัของปัญหาของทีมงาน มาจากความสบัสนเร่ืองลาํดบั
ความสาํคญัและความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารอาจใชก้รอบความคิดเร่ืองโครงสร้างและ
การเมือง 

o ถา้ทีมงานเกิดความกงัวลและความไม่แน่นอนเก่ียวกบัทิศทางในอนาคต 
อาจใชก้รอบความคิดเร่ืองสญัลกัษณ์และการเมืองเป็นหลกัในการแกปั้ญหา 

 

ในทางปฏิบติั องคก์รมกัใหค้วามสาํคญักบัมุมมองดา้นโครงสร้างมากกวา่
มุมมองดา้นอ่ืนๆ และติดยดึอยูก่บัการแกปั้ญหาดา้นโครงสร้างแต่เพียงอยา่งเดียว 
กรอบความคิดทั้งส่ีน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารมององคก์รหรือธุรกิจจากหลาย
แง่มุมแทนท่ีจะมองซํ้าแลว้ซํ้ าเล่าอยูก่บัมุมมองเก่า และจบลงดว้ยขอ้สรุปเช่นเดิม 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 2-Factor Theory [Frederick Hertzberg] 
 5 Forms of Power [French & Raven] 
 9 Levels of Learning [Gagne] 
 Active Training 
 Business Story-Telling 
 Coaching for Team Performance 
 Conflict Resolution 
 Group Roles [Benne and Sheats] 
 Human Motivation Theory [McClelland] 
 Influence Mapping 
 Management By Objectives [MBO] 
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 Stakeholder Analysis 
 Team Roles [Belbin] 

--------------------------------- 
4-Level of Training Evaluation Model [Kirkpatrick] 
การประเมนิผลการฝึกอบรม 4 ลําดบัของ Kirkpatr ick 

 

 ผูจ้ดัการฝึกอบรม ยอ่มตอ้งการรู้วา่ผูรั้บการฝึกอบรมนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กลบัไปใช้
ในงานหรือไม่ และการนาํความรู้ทกัษะนั้นไปใชใ้นการทาํงานส่งผลต่อฐานะทาง
ธุรกิจหรือบทบาทหนา้ท่ีท่ีองคก์รมีต่อสงัคมหรือไม่เพียงใด การประเมินผลการ
ฝึกอบรมของ Kirkpatrick หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ วา่ Kirkpatrick Model สามารถให้
คาํตอบต่อคาํถามเหล่าน้ีได ้นอกจากนั้นยงัสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ ผูรั้บการฝึกอบรมได้
เรียนรู้และจะสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ของพวกเขาต่อไปในอนาคตไดม้ากนอ้ย
เพียงใดอีกดว้ย Kirkpatrick Model เป็น model วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุด โดยมีหวัขอ้การพิจารณาท่ีไล่เรียงกนัไป 4 ลาํดบั คือ 
Reaction, Learning, Behavior และ Result 
 

ท่ีมาและแนวคดิ 
 Donald Kirkpatrick (1924 – 2014) ศาสตราจารยกิ์ตติคุณมหาวิทยาลยั
วิสคอนซิน เป็นผูส้ร้าง model การประเมินผลท่ีเรียกวา่ Kirkpatrick Model เพื่อ
ประกอบดุษฎีนิพนธ์ของเขาในปี 1955 นาํออกเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในปี 
1959 ปรับปรุงใหม่อีกสองคร้ังในปี 1975 และ 1993 เขานาํแนวคิดท่ีปรับปรุงล่าสุดลง
พิมพใ์นหนงัสือซ่ึงไดก้ลายเป็นหนงัสือท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเขา ช่ือ Evaluating 
Training Programs (1996) การประเมินตามแนวคิดของ  Kirkpatrick สามารถนาํมาใช้
ไดท้ั้งก่อน ระหวา่ง และภายหลงัการฝึกอบรมเพื่อใหท้ราบถึงคุณค่าท่ีการฝึกอบรมมี
ต่อธุรกิจ การประเมินตามแนวคิดดั้งเดิมจะเร่ิมจากลาํดบัท่ีหน่ึง แลว้จึงต่อดว้ยลาํดบัท่ี
สอง สาม และส่ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในลาํดบัก่อนหนา้จะใชเ้ป็นฐานการ
วิเคราะห์ในลาํดบัต่อไป ดว้ยเหตุน้ี แต่ละลาํดบัจึงใหผ้ลการวดัประโยชน์ของการ
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ฝึกอบรมท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ๆ ข้ึน แต่ขณะเดียวกนัก็จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและความ
ละเอียดในการประเมินเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั Kirkpatrick Model ไดน้าํไปใชเ้ป็น
หลกัในการประเมินผลการฝึกอบรมของบริษทัต่างๆ ต่อเน่ืองกนัมา 60 ปีและยงัคงมี
อิทธิพลต่อแนวคิดการประเมินผลฝึกอบรมในปัจจุบนั  

 

ในปี 1916 ลูกชายของ Kirkpatrick และภรรยาของเขา (Wendy Kayser) ได้
ปรับปรุงทฤษฎีดั้งเดิมของบิดา ใหช่ื้อใหม่วา่ New World Kirkpatrick Model และ
จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือช่ือ Four Levels of Training Evaluation จุดเด่นท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ การ
เนน้ความสาํคญัในการทาํใหก้ารฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของงานประจาํ   
 

การประเมินฝึกอบรม 4 ลําดบัของ Kirkpatr ick  
การประเมินผลการฝึกอบรม 4 ลาํดบั ประกอบดว้ย 

1. การตอบสนอง (Reaction) 
เป็นการวดัการตอบสนองหรือความรู้สึกท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีต่อการ

ฝึกอบรม ดว้ยการตั้งคาํถามเพื่อดูวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมพึงพอใจกบัประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บหรือไม่ ทั้งในดา้นคุณภาพของเน้ือหา วิทยากร และประโยชน์ต่อการทาํงาน การ
ประเมินในลาํดบัแรกน้ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “smile sheet” เพราะส่วนมากมกัจะไดรั้บ
คาํตอบท่ีเป็นบวกเพื่อใหก้าํลงัใจแก่ผูจ้ดั 

  

ตามแนวคิดของ Kirkpatrick โครงการฝึกอบรมทุกโครงการจาํเป็นตอ้งประเมิน
การตอบสนองของผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อใหรู้้วา่การฝึกอบรมนั้นมีคุณค่า มากนอ้ย
เพียงใด ผูรั้บการฝึกอบรมมีความตั้งใจอยา่งไร มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัหรือไม่ มี
ปฏิกิริยาอยา่งไรต่อการฝึกอบรม และไดอ้ะไรไปมากนอ้ยเพียงใดจากการฝึกอบรม 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการฝึกอบรมใหดี้ข้ึนในอนาคต แมว้า่การ
ตอบสนองในเชิงบวก จะไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่ผูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บ
การเรียนรู้อะไรเสมอไป แต่คาํตอบท่ีออกมาในเชิงลบ ค่อนขา้งจะส่ือความหมายท่ี
ตรงไปตรงมาวา่ โครงการน้ีไม่ไดรั้บความสนใจหรือไม่เป็นท่ีพอใจของผูรั้บการ
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ฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง  ผูป้ระเมินจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการตอบสนองในเชิงลบ
มากกวา่การหลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัคาํตอบท่ีร่ืนหูเหล่านั้น 

 

ตวัอยา่งคาํถามท่ีควรถามผูรั้บการฝึกอบรม  
 พอใจและมีความสุขกบัการฝึกอบรมน้ีหรือไม่ 
 พอใจการบรรยายของวิทยากรหรือไม่ 
 เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและตอบสนองความตอ้งการหรือไม่ 
 พอใจเคร่ืองมือท่ีนาํมาใช ้เช่น Power Point , เอกสารประการการบรรยาย 

หรือไม่ 
 การฝึกอบรมคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไปหรือไม่ 
 ไดมี้ส่วนร่วมในการฝึกอบรมมากนอ้ยเพียงใด 
 อะไรเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนท่ีสาํคญัท่ีสุดของการฝึกอบรม 
 ชอบสถานท่ีและรูปแบบการนาํเสนอหรือไม่ 
 สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ของตนหรือไม่ 
 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม น่าสนใจหรือไม่ 
 อะไรคือส่ิงสาํคญัท่ีสุดสามอยา่งท่ีเรียนรู้ไดจ้ากการฝึกอบรมน้ี 
 วางแผนท่ีจะนาํส่ิงท่ีเรียนรู้น้ีไปใชใ้นการทาํงานหรือไม่ 
 ตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนอะไรในการนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช ้

 

เทคนิคการวดัปฏิกิริยาหรือการตอบสนองของผูรั้บการฝึกอบรม ทาํไดห้ลายวิธี 
เช่น 

o การประเมิน online ซ่ึงผูป้ระเมินสามารถใหค้ะแนนผา่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

o การสมัภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
o การใหแ้สดงความคิดเห็นแบบบรรยายในแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 
o ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งกระทาํทนัทีท่ีส้ินสุดการฝึกอบรม 
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o นอกเหนือจากการตอบคาํถามท่ียกตวัอยา่งมาขา้งตน้ วิทยากรอาจสงัเกตภาษา
กายของผูรั้บการฝึกอบรมในระหวา่งการฝึกอบรมเป็นการเพิ่มเติมดว้ย  

 

2. การเรียนรู้ (Learning) 
เป็นการวดัวา่เน้ือหาการฝึกอบรมไดรั้บการดูดซบัเขา้เป็นความรู้ความเขา้ใจของ

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมากนอ้ยเพียงใด มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน
หรือไม่ อะไรท่ีไดเ้รียนรู้ และอะไรท่ีไม่ไดเ้รียนรู้ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
จดัการฝึกอบรมหรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของผูรั้บการฝึกอบรมหรือไม่ การประเมิน
และวิเคราะห์ในลาํดบัท่ีสองน้ีมีความทา้ทายและใชเ้วลามากกวา่การประเมินในลาํดบั
ท่ีหน่ึง เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมีความหลากหลายทั้งดว้ยการทดสอบอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งการประเมินเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การประเมิน
ควรทาํเป็นสองระยะ คือก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม เพื่อดูวา่ผูรั้บการ
ฝึกอบรมไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด (การประเมินความรู้ก่อนรับการฝึกอบรม 
ยงัไม่ใช่การเรียนรู้ เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัการประเมิน
ความรู้หลงัการฝึกอบรมวา่มีการเรียนรู้มากข้ึนเท่าใด จึงจดัเป็นการประเมินในลาํดบัท่ี
สอง) 

 

ใน New World Kirkpatrick Model นอกเหนือจะประเมินการเรียนรู้ซ่ึงเป็น
แนวทางดั้งเดิมแลว้ ยงัเพิ่มการประเมินความคิดของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้มาอีกเร่ือง
หน่ึงเพื่อดูวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความตั้งใจวา่จะทาํอะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิม มี
ความมัน่ใจเพียงใดวา่จะสามารถทาํส่ิงนั้นได ้และมีแรงจูงใจมากนอ้ยเพียงใดท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งกระตุน้
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมปรับปรุงทกัษะ ความรู้ และทศันคติของพวกเขาในลกัษณะ
การพฒันาตนเองโดยผูบ้ริหารเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการเพ่ือการ
ปรับปรุง  
 เทคนิคท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการประเมินในลาํดบัท่ีสอง 
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o แยกผูรั้บการฝึกอบรมออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มทัว่ไป และกลุ่มควบคุม เพื่อนาํ
ผลมาเปรียบเทียบกนั 

o กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการประเมินควรสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการฝึกอบรม 
o ควรกาํหนดกระบวนการใหค้ะแนนท่ีชดัเจนเพื่อลดความเป็นไปไดท่ี้จะมี

คะแนนประเมินท่ีไม่สมเหตุสมผล 
  

3. พฤติกรรม (Behavior ) 
เป็นการวดัวา่การฝึกอบรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูรั้บการฝึกอบรมมาก

นอ้ยเพียงใด ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดน้าํนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นการทาํงาน เช่น มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
พฤติกรรมของผูรั้บการฝึกอบรม การประเมินในลาํดบัท่ีสามน้ีเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายเพราะ
ผูรั้บการฝึกอบรมแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้และความชาํนาญแตกต่างกนั มีความทุ่มเท
ใหก้บัการพฒันางานและการพฒันาตนเองท่ีแตกต่างกนั ผูป้ระเมินจึงไม่สามารถทราบ
ไดว้า่ผูรั้บการฝึกอบรมแต่ละคนจะเร่ิมนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชเ้ม่ือไร ควรจะเร่ิม
ประเมินผูเ้ขา้รับการอบรมเม่ือไร บ่อยคร้ังเพียงใด และดว้ยวิธีใด แต่โดยหลกัการ
ทัว่ไปแลว้ จะเร่ิมการประเมินหลงัเสร็จส้ินการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 
เดือน  

ผูรั้บการฝึกอบรมอาจตอ้งการความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา เพราะการ
เปล่ียนพฤติกรรม จะทาํไดก้ต่็อเม่ือมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ท่านั้น ในบางคร้ัง 
ผูป้ระเมินอาจไม่เห็นการเปล่ียนแปลงอะไรในตวัผูรั้บการฝึกอบรมแมจ้ะใหเ้วลา
ยาวนานถึง 6 เดือน และสรุปการฝึกอบรมวา่ ผูรั้บการฝึกอบรมไม่ไดเ้รียนรู้อะไร
เพิ่มเติม และการฝึกอบรมไม่สมัฤทธิผล ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริง พวกเขาอาจเรียนรู้มา
ไดไ้ม่นอ้ย แต่วฒันธรรมของทีมหรือขององคก์รนัน่เองท่ีไปสกดักั้นการเปล่ียน
พฤติกรรมของพวกเขา หรืออาจเป็นคูมื่อหรือกระบวนการทาํงานท่ีไม่เปิดโอกาสให้
พวกเขาสามารถนาํแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช ้หรืออาจเป็นเพราะผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ขาดความมัน่ใจเพราะไม่ไดรั้บโอกาสหรือการสนบัสนุนใหน้าํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาใช ้ 
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ผูบ้ริหารจึงควรพฒันากระบวนการท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และใหร้างวลัการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกของผูรั้บการฝึกอบรม New World Kirkpatrick Model 
เรียกกระบวนการส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนน้ีวา่ ตวัขบัเคล่ือนท่ีจาํเป็น (required 
drivers) ตวัอยา่งเช่น ถา้สมาชิกทีมงานผูใ้ดใชท้กัษะใหม่อยา่งไดผ้ล ผูบ้ริหารกค็วรให้
ความสาํคญักบัทกัษะนั้นหรือใหค้าํยกยอ่งช่ืนชมกบัการกระทาํของเขา การวดั
พฤติกรรมเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลานานหลายสปัดาห์หรือหลายเดือนเพราะไม่ได้
เพียงดูวา่เกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่เท่านั้น ยงัรวมไปถึงความต่อเน่ืองและยัง่ยนืของ
การเปล่ียนแปลงดว้ย 

 

เทคนิคท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการประเมินในลาํดบัท่ีสาม 
o ใชก้ารสงัเกต สาํรวจ และการสมัภาษณ์เป็นระยะ 
o ควรประเมินแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่นเร่ิมดว้ยการสงัเกต จนกระทัง่เห็นความ

เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน จึงค่อยใชเ้คร่ืองมือตวัอ่ืน เช่น การทดสอบ  
o การเปล่ียนแปลงท่ีจะประเมิน คือ เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัยะสาํคญัหรือไม่ เป็น

การเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีสาํคญัหรือไม่ และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคงอยูต่่อเน่ือง
ยาวนานหรือไม่ 

o ไม่ควรประเมินภายในระยะสามเดือนหลงัการฝึกอบรม เพราะการเปล่ียนแปลง
ใดๆ หากมีข้ึนในระยะดงักล่าว อาจเป็นเพียงความตอ้งการลองของลองวิชา เกิดข้ึน
และขาดหายไปไดโ้ดยง่าย จึงควรใหเ้วลาอยา่งนอ้ยสามเดือน หรืออาจมากกวา่สาํหรับ
บางคนซ่ึงตอ้งการเวลาในการพฒันาตนเองมากกวา่นั้น  

o การประเมินแบบ 360 องศาเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีสามารถนาํมาใชไ้ด ้การประเมิน
จากหลายมุมมอง จะช่วยใหไ้ดผ้ลการประเมินท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 

o การประเมินควรทาํในสภาพแวดลอ้มและดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบังานของ
ผูรั้บการฝึกอบรม 

o การประเมินควรมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ผลการทาํงาน ไม่ใช่ท่ี
ความคิดเห็น 
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4. ผลท่ีมีต่อองค์กร (Results) 
เป็นการวดัและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีการฝึกอบรมมีต่อธุรกิจขององคก์ร New 

World Kirkpatrick Model เรียกผลดงักล่าววา่ ตวัช้ีหลกั (leading indicators) เช่น 
o พนกังานอยากอยูก่บัองคก์ร (employee retention) นานข้ึน 
o ผลผลิตสูงข้ึน 
o ขวญักาํลงัใจดีข้ึน 
o ความสูญเปล่าลดลง 
o ยอดขายเพิ่ม 
o คุณภาพงานดีข้ึน 
o ความพอใจของลูกคา้สูงข้ึน 
o ขอ้ร้องเรียนของพนกังานลดลง 

 

แมว้า่ตวัช้ีวดัทั้งหลายท่ีกล่าวมา จะเป็นความมุ่งหมายหลกัของการจดัการ
ฝึกอบรม แต่กไ็ม่ค่อยมีผูป้ระเมินลาํดบัท่ีส่ีน้ีอยา่งจริงจงั เน่ืองจากการประเมินความ
เช่ือมโยงระหวา่งการฝึกอบรมกบัผลกระทบทางธุรกิจของกิจการ นอกจากจะตอ้งใช้
เวลาและความชาํนาญในการวิเคราะห์แลว้ ยงัเป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํใหไ้ดผ้ลท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจน  

 

พฒันาการของ Kirkpatr ick Model 
ในระยะหลงั ไดมี้ผูเ้สนอใหเ้ร่ิมการพิจารณาท่ีลาํดบัท่ี 4 ก่อนวา่จริงๆ แลว้

องคก์รตอ้งการใหเ้กิดผล (result) อะไร แลว้จึงคิดยอ้นกลบัไปสู่ behavior, learning 
และ reaction วา่ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรม การเรียนรู้ และความพอใจของผูรั้บการ
ฝึกอบรม ควรวางแผนงานและบริหารโครงการฝึกอบรมอยา่งไร และเม่ือถึงเวลา
ประเมิน จึงประเมินเรียงลาํดบัตามแนวคิดดั้งเดิมโดยดูผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละลาํดบัวา่
เป็นไปตามท่ีวางแผนไวห้รือไม่ เพราะอะไร ซ่ึงการวางแผนเพื่อกาํหนดปัจจยัควบคุม
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ก่อนการจดัการฝึกอบรมน่าจะเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การจดัการฝึกอบรมไปแลว้ค่อยมา
ตามดูทีหลงัวา่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการหรือไม่  

 

นอกจากแนวคิดท่ีใหเ้ร่ิมพิจารณาเร่ิมท่ีลาํดบัส่ีก่อนแลว้ ยงัมีนกัคิดอีกหลาย
ท่าน เช่น JJ Phillips, Roger Kaufman ท่ีเสนอใหคิ้ดผลตอบแทนการลงทุน (Return on 
Investment : ROI) เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงลาํดบัเป็นลาํดบัท่ี 5 เป็นการเปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บ 
(result) ในลาํดบัท่ี 4 กบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชไ้ปทั้งในการฝึกอบรมและการ
ประเมินผล แนวคิดดงักล่าวมีผูไ้ม่เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยเห็นวา่น่าจะเป็นเน้ืองานท่ี
รวมไวใ้นลาํดบัท่ี 4 ได ้
 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ Kirkpatr ick Model 
 Model ของ Kirkpatrick แมจ้ะยงัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัมาจนถึงปัจจุบนั แต่การ
นาํไปใชก้จ็าํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบันิยามมากข้ึนกวา่เดิมเพราะแมว้า่โครงสร้าง
หลกัของ model ท่ีผา่นการปรับปรุงมาหลายคร้ังจะไม่ต่างจากเม่ือ 60 ปีท่ีแลว้ (1959) 
มากนกั แต่วิธีการเรียนรู้ของบุคคลและการทาํงานขององคก์รไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม
ค่อนขา้งมาก แมแ้ต่คาํวา่ การฝึกอบรม (training) กก็ลายเป็นคาํท่ีมีความหมายคบัแคบ
เกินไป และเปล่ียนไปใชค้าํอ่ืนแทน เช่น การเรียนรู้และการพฒันา (learning and 
development) ทั้งน้ีเพราะมองวา่การฝึกอบรมเป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู้
เท่านั้น  
  

ทุกวนัน้ี การเรียนรู้ผา่นการฝึกอบรมในชั้นเรียนไดรั้บความนิยมนอ้ยลง 
ในขณะท่ีการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน เช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตามกฎ 
70-20-10 ซ่ึงใหส้ดัส่วนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมไวเ้พียง 10% กลบัไดรั้บความนิยม
มากข้ึนและไดรั้บการยอมรับวา่ใหผ้ลในการเรียนรู้มากกวา่การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม 
ความสาํเร็จของการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ทาํใหก้ารฝึกอบรมแบบชั้นเรียนลด
ความสาํคญัลงไป ส่งผลใหก้ารประเมินผลการฝึกอบรมในรูปแบบของ Kirkpatrick 
ซ่ึงมกันาํมาใชป้ระเมินการฝึกอบรมในชั้นเรียนพลอยลดความสาํคญัลงไปดว้ย  
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นอกจากนั้น การประเมินของ Kirkpatrick ในลาํดบัท่ี 3 และ 4 ท่ีกล่าวกนัวา่
สามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไดม้ากท่ีสุด กใ็ชเ้วลาและค่าใชจ่้ายสูงมาก 
การประเมินของ Kirkpatrick จึงอาจไม่เหมาะกบับางองคก์รโดยเฉพาะองคก์รท่ีขาด
บุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห์ผลหรือขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้ 
  

ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ สถานะขององคก์รสามารถเปล่ียนไปไดด้ว้ยสาเหตุต่างๆ 
มากมาย ไม่ใช่เพราะการฝึกอบรมเพียงอยา่งเดียว การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีลว้นส่งผล
ต่อพฤติกรรมและผลท่ีไดรั้บ เช่น การท่ีพนกังานมีความตอ้งการท่ีจะทาํงานร่วมกบั
องคก์รยาวนานข้ึน หรือการมีผลผลิตท่ีสูงข้ึน อาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนผูบ้ริหาร 
หรือจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เขา้มาใช ้หรือเกิดจากการทาํงานร่วมกนัของ
หลายๆ ปัจจยั การประเมินผลตาม model ของ Kirkpatrick จึงอาจทาํใหเ้กิดขอ้สรุปท่ี
ผดิพลาดได ้
  

New World Kirkpatrick Model ไดม้องเห็นปัญหาในส่วนน้ี จึงเสนอให้
วิทยากร และส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร เป็นผูป้ระเมินผลการฝึกอบรมร่วมกนั
เพื่อป้องกนัการมองขา้มปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและผลท่ี
ไดรั้บ  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5E Instructional Model 
 9 Levels of Learning (Gagne) 
 70-20-10 Rule 
 360 Degree Feedback and Evaluation 
 Body Language 
 Coaching through Change 
 Employee Satisfaction Surveys 
 Learning Styles 
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 Training Needs Assessment (TNA) 
 ทาํอยา่งไรใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรม 

--------------------------------- 
 

 

4MAT learning model เป็น model สร้างการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเป็นแนวทาง
ใหม่สาํหรับการเรียนรู้ ในการสอนแบบเดิมๆ ผูส้อนอาจมุ่งเนน้ไปท่ีการป้อน
ขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลเป็นหลกัเพือ่ตอบคาํถามวา่ อะไร (what) แต่ 4MAT model จะ
เนน้ไปท่ีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมดว้ยคาํถามวา่ทาํไม (why) เพื่อผูส้อนจะได้
สามารถขยายความเขา้ใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนใหม้ากยิง่ข้ึน โดย
ผูส้อนจะเร่ิมดว้ยการเช่ือมต่อ (connect) ผูเ้รียนเขา้กบัการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ ดึงประสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้รียนข้ึนมา สร้างการเช่ือมโยงส่วน
บุคคลใหเ้กิดเป็นแรงจูงใจและความรู้สึกผกูพนักบัส่ิงท่ีเรียน  

  

ท่ีมาของแนวคดิ 
4MAT มีรากฐานส่วนหน่ึงมาจากแนวคิดของ David Kolb เร่ืองรูปแบบการ

เรียนรู้ (learning styles)  
 

Kolb กล่าววา่การเรียนรู้มีอยู ่4 รูปแบบ ผูเ้รียนแต่ละคนจะชอบการการเรียนรู้
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั Kolb ไดจ้ดัผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่มตามรูปแบบท่ีชอบ ดงัน้ี  
 พวกจบัแพะชนแกะ (converger) ชอบเรียนรู้ดว้ยการนาํแนวคิดและ

ประสบการณ์อนันั้นอนัน้ีมาปะติดปะต่อกนั 
 พวกทาํใหต่้างออกไป (diverger) ชอบเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั แลว้นาํผลท่ี

ไดม้าคิดทบทวนหาขอ้สรุป 
 พวกซึมซบั (assimilator) ชอบเรียนรู้และทาํความเขา้ใจกบัหลกัและเหตุผลเชิง

ทฤษฎี  

4MAT Learning Cycle Model [Bernice McCarthy]
วงจรการเรียนรู้แบบ 4MAT [Bernice McCar thy] 
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 พวกหาขอ้ยติุ (accommodator) ชอบเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้นาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
มาทดสอบวา่เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ 

 

Peter Honey และ Alan Mumford ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนรู้ท่ีคลา้ยกบัของ 
Kolb แต่เปล่ียนคาํใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ไดแ้ก่ 
 นกัคิด (reflector) ชอบเกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนท่ีจะนาํมาทาํเป็นขอ้สรุป 
 นกัทฤษฎี (theorist) ชอบทาํความเขา้ใจกบัทฤษฎีท่ีรองรับเร่ืองใดๆ ใหถ่้องแท ้
 นกักิจกรรม (activists) ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่โดยไม่ติดยดึกบัทฤษฎี 
 นกัปฏิบติั (pragmatists) ชอบดูผลจากการนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช ้สนใจเทคนิคการ

นาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปปฏิบติั ทฤษฎีค่อยมาทีหลงั 
 

หากผูส้อนใชเ้ทคนิควิธีท่ีตรงกบัความชอบของผูเ้รียน การเรียนรู้กเ็กิดข้ึนได้
ง่ายและรวดเร็ว แต่หากผูส้อนใชว้ิธีการสอนท่ีต่างไปจากท่ีผูเ้รียนชอบ การเรียนรู้กจ็ะ
เกิดข้ึนไดย้ากและผูเ้รียนอาจไม่พอใจในการสอนนั้น ในส่วนของผูส้อน แมจ้ะชอบ
การสอนแบบหน่ึง แต่กต็อ้งนาํความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงอาจชอบอีกแบบหน่ึง
มากกวา่มาพิจารณาดว้ยจึงจะทาํใหก้ารสอนนั้นประสบผลสาํเร็จ  

 

ช่องวา่งระหวา่งความสนใจของผูเ้รียน กบัความถนดัของผูส้อนน่ีเองท่ีเป็นท่ีมา
ของ 4MAT model ท่ีสามารถนาํมาใชส้อนผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ๆ ซ่ึงมีความชอบเรียนรู้ใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

 

 
 
4MAT คืออะไร 

เป็นกรอบการสร้างรูปแบบการสอนท่ีสามารถดึงผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนไดม้ากข้ึน ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งผา่นไปทีละ



150 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ขั้น ตั้งแต่การตีความ การดูดซบัขอ้มูล การฝึกปฏิบติั และการบูรณาการส่ิงท่ีไดรั้บมา
ใหเ้กิดเป็นความรู้  

 

นอกจากใชใ้นหอ้งเรียนแลว้ 4MAT model ยงัเหมาะท่ีจะนาํไปใชใ้นองคก์ร 
เช่น ในการนาํเสนองาน ช่วยใหบ้ทเรียนของผูส้อนหรือผูน้าํเสนองานมีความน่าสนใจ
มากข้ึน กระตุน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและผูรั้บการอบรมใหเ้กิดความรู้และความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนมากข้ึน 

 

4MAT model พฒันาข้ึนมาโดยครูโรงเรียนอนุบาลช่ือ Bernice McCarthy ซ่ึง
สนใจวา่เดก็ๆ สามารถเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งไร เธอไดท้าํการวิจยัเพื่อหาคาํตอบใน
เร่ืองน้ี และนาํผลการวิจยัท่ีได ้ประกอบกบัทฤษฎีท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น มากาํหนดเป็น
ทฤษฎีใหม่พร้อมจดัพมิพเ์ผยแพร่เป็นหนงัสือในปี 1980 ทฤษฎีและแนวคิดท่ี 
McCarthy นาํมาใชเ้ป็นฐานในเร่ืองน้ีคือ  
 ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของ Kolb  
 แนวคิดเก่ียวกบัการทาํงานของสมองสองซีกซ่ึงจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บดว้ย

วิธีการท่ีแตกต่างกนั 
 

4MAT model ประกอบดว้ยการเรียนรู้ 4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีพลงัเป็น
การเฉพาะตวัอนัเป็นผลจากความสมัพนัธ์ระหวา่งการสงัเกตและกระบวนการจดัการ
ขอ้มูล เกิดเป็นขั้นตอนยอ่ย 2 ขั้นตอนในแต่ละรูปแบบ รวมทั้งส้ิน 8 ขั้นตอนใน 4 
รูปแบบเรียงลาํดบักนัไปในวงจรการเรียนรู้ ผูส้อนจะใชว้งจรน้ีกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียน, ใหข้อ้มูล ความรู้ และทฤษฎี, สนบัสนุนผูเ้รียนใหใ้ชค้วามรู้และทกัษะ, และ
ผนึกความรู้ท่ีไดเ้รียนไปใหฝั้งแน่น   

 

 
วงจรการเรียนรู้แบบ 4MAT model ประกอบดว้ย 4 ส่วน (quadrant)  
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ท่ีมา: About Learning. (n.d.) 4MAT Overview. จาก https://aboutlearning.com/about-

us/4mat-overview/ คน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2562 
 

 บุคคลบนัทึกขอ้มูลใหม่เขา้ในความทรงจาํไดห้ลายวิธี แต่ในทุกวิธี จะมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ และการคิด ร่วมอยูด่ว้ยเสมอ   

o ประสบการณ์ (experience) คือ การรับรู้ในความรู้สึก อารมณ์ และความทรงจาํ 
ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในขณะนั้น 

o การคิด (conceptualization) คือ การแปลงประสบการณ์ใหอ้ยูใ่นรูปของ
ความคิด ภาษา และลาํดบัความสาํคญั  
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัระหวา่งประสบการณ์ กบั การคิด มีความสาํคญัเป็น
อยา่งมากต่อกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเช่ือมต่อการรับรู้ของผูเ้รียนเขา้กบัการ
ถ่ายทอดของผูส้อน 
 

กระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนเขา้ไปจดัการกบัขอ้มูลใหม่ การเขา้ไป
จดัการน้ีกเ็กิดข้ึนในหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบลว้นประกอบดว้ยการทบทวน
ไตร่ตรอง และการปฏิบติั 

o การทบทวนไตร่ตรอง (reflection) คือ การแปลงขอ้มูลดว้ยการจดัโครงสร้าง
และลาํดบั 
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o การปฏิบติั (action) คือ การนาํความคิดท่ีไดไ้ปปรับใช ้ทดสอบ และกาํกบัการ
กระทาํกบัเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัระหวา่งการทบทวนไตร่ตรองและการกระทาํ มี
ความสาํคญั เพราะเป็นการนาํความคิดท่ีมีอยูภ่ายในมากระตุน้ใหเ้กิดเป็นการกระทาํ 
ส่งเสริมผูเ้รียนใหท้ดสอบความคิดของตนกบัโลกแห่งความเป็นจริง และปรับ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 
 

กระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน 
  วงจรการเรียนรู้แบบ 4MAT แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระยะ (phase) แต่ละ
ระยะมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงกาํหนดโดยการทาํงานของสมองสองซีก  
 

สมองซีกซา้ย สมองซีกขวา 
- จดัเป็นโครงสร้าง 
- จดัลาํดบั 
- ภาษา 
- ตวัเลข 
- วิเคราะห์ขอ้มูล 

- ทาํใหเ้ห็นเป็นภาพ 
- จดัเขา้เป็นแบบแผน 
- เปรียบเทียบ 

 

4MAT model ท่ีสมบูรณ์ คือการบูรณาการการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เขา้กบัการ
ทาํงานของสมองซีกซา้ยและซีกขวาตามวงจรการเรียนรู้ การทาํงานร่วมกนัของสมอง
สองซีกมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้และการใชค้วามคิดท่ีซบัซอ้นใหเ้กิด
เป็นความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละการแกไ้ข
ปัญหา  

 

วงจรการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ตามแนวคิดแบบ 4MAT จะประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน
ใน 4 quadrant ไล่เรียงกนัไปตามเขม็นาฬิกา  
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ท่ีมา: Ibid 
 

Quadrant ท่ี 1: การใหค้วามหมาย (Meaning) 
1.1 การเช่ือมโยง (connect)  

quadrant ท่ีหน่ึง เป็นระยะแรกของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการทราบความหมาย
วา่ทาํไม (Why?) พวกเขาจึงตอ้งมาเรียนรู้ เป้าหมายแรกของวงจรการเรียนรู้น้ีตอ้งการ
ดึงใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ดว้ยการเช่ือมโยง (connect) 
ประสบการณ์ของผูเ้รียนเขา้กบัเร่ืองท่ีจะสอน อาจจะดว้ยการใหผู้เ้รียนเล่า
ประสบการณ์ของตนออกมาแลกเปล่ียนกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ผูส้อนจะตอ้งจูงใจ ให้
กาํลงัใจ สนบัสนุนใหเ้กิดการพดูคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในขั้นน้ี เป็นการใช้
การหารือ (discussion method) เป็นหลกั ผูเ้รียนจะใชส้มองซีกขวาของตนสร้างจินต
ภาพวา่จะสามารถไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการนาํตนเองเขา้มาเช่ือมโยงกบัการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
 

1.2  สนใจในเร่ืองท่ีจะเรียน (attend)  
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ในขั้นน้ี กิจกรรมท่ีสาํคญัยงัเป็นการพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ แต่ผูเ้รียน
จะไดรั้บการขอร้องใหม้องขา้ม ไม่ติดยดึกบัประสบการณ์ของตนเอง การพดูคุยถึง
ประสบการณ์ของผูอ่ื้นจึงเป็นการพดูคุยท่ีมีความหมายมากข้ึน หมดปัญหาเร่ืองการยก
ตนข่มท่าน สามารถจบัประเดน็ความหมายท่ีแฝงอยูใ่นประสบการณ์นั้นๆ ผูเ้รียนเร่ิม
จะไดเ้รียนรู้การบูรณาการสาระสาํคญัของเร่ืองราวต่างๆ ในขั้นน้ี สมองซีกซา้ยของ
ผูเ้รียนจะจดัประสบการณ์แต่ละเร่ืองใหมี้โครงสร้าง แยกประเดน็ จดัลาํดบั จดจ่ออยู่
กบัเร่ืองท่ีผูส้อนจะนาํมาถ่ายทอดในลกัษณะเดียวกบัท่ีตั้งใจฟังและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัผูเ้รียนอ่ืนๆ   

 

Quadrant ท่ี 2: การใหแ้นวคิด (Concept) 
2.1 สร้างใหเ้กิดภาพ (image) 

 เม่ือสามารถดึงผูเ้รียนเขา้มีส่วนร่วมดว้ยการพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และผูเ้รียนไดเ้ร่ิมเขา้ใจการจดัโครงสร้างของเร่ืองราวแลว้ ขั้นต่อไปจะเป็นการให้
ผูเ้รียนไดรู้้วา่พวกเขาจะไดเ้รียนรู้อะไร (What?) ผูเ้รียนจะตอ้งไตร่ตรองเร่ืองราวท่ี
ผูส้อนนาํมาบรรยายใหลึ้กกวา่ท่ีใชไ้ปในการรับฟังประสบการณ์ของเพื่อน ผูส้อนควร
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชส้มองซีกขวาเปล่ียนความคิดท่ีอาจจาํกดัตวัอยูแ่ต่ในกรอบตายตวั 
(concrete) ใหมี้ความยดืหยุน่เป็นนามธรรม (abstract) เม่ือประสบการณ์หรือความคิด
ส่วนตวัของผูเ้รียนไม่ติดยดึอยูแ่ต่ในกรอบ ก็จะสามารถทาํความเขา้ใจทฤษฎีท่ีซบัซอ้น
ไดง่้ายข้ึน ช่วยผูเ้รียนใชส้มองซีกขวาสร้างภาพในเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีเรียน เพิ่มความ
น่าสนใจในส่ิงท่ีจะศึกษาเรียนรู้  

 

2.2 บอกเน้ือหาท่ีจะเรียนรู้ (inform)  
เม่ือผูเ้รียนเร่ิมมีภาพในใจวา่ตนจะไดเ้รียนรู้อะไรแลว้ ขั้นต่อไปคือการใหผู้เ้รียน

ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นแนวคิดหลกั (information method) ขอ้มูลดงักล่าวควร 
 เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดหลกัและประสบการณ์ท่ีนาํมาแลกเปล่ียนกนั ทั้งน้ีเพื่อให้

เกิดความเช่ือมโยงต่อเน่ืองและจดจาํไดง่้าย  
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 นาํไปสู่การสืบคน้ศึกษาเพิ่มเติมของผูเ้รียน  
 

เป้าหมายของการเรียนรู้ในขั้นน้ี คือการทาํใหเ้กิดแนวคิด มีนิยามความหมายท่ี
ชดัเจน เป็นความรู้สาํหรับผูเ้รียน 

 

Quadrant ท่ี 3: การฝึกฝน (Practice) 
3.1 ฝึกปฏิบติั (practice) 

เม่ือผูเ้รียนไดรั้บเน้ือหาสาระในการเรียนแลว้ กจ็ะเกิดคาํถามวา่จะนาํไปใช้
อยา่งไร (How?) ผูเ้รียนจะเร่ิมรู้สึกวา่ตนไดค้วามรู้ใหม่เพิ่มข้ึนมาและใชส้มองซีกขวา
ในการจดัโครงสร้าง วเิคราะห์เน้ือหา และตอ้งการนาํความรู้และทกัษะมาฝึกปฏิบติัให้
ชดัเจนวา่ส่ิงท่ีตนคิดกบัการปฏิบติัจริง มีช่องวา่งท่ียงัไม่ไดเ้รียนรู้หรือขา้มไปบา้ง
หรือไม่ ผูส้อนจึงควรใชโ้อกาสน้ีทาํ workshop หรือถา้เป็นเร่ืองทกัษะ กค็วรใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดท้ดสอบความรู้ความเขา้ใจของตน  

 

3.2 ขยายขอบเขตความรู้ความเขา้ใจ (extend)  
 เม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั กจ็ะเกิดความรู้ความเขา้ใจข้ึนมาในระดบัหน่ึง เป็นการ

สงัเคราะห์ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ใหเ้ป็นความรู้ในแนวทางของตน ผูส้อนอาจช่วย 
(coaching method) ผูเ้รียนสร้างโครงการใดๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระความรู้
ท่ีไดเ้รียนไปเพื่อขยายขอบเขตความรู้ความเขา้ใจใหก้วา้งขวางข้ึน เป็นการใชส้มองซีก
ขวาของผูเ้รียนสร้างงานในจินตภาพท่ีกวา้งขวางมากไปกวา่ท่ีไดเ้รียน เป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดมากกวา่การท่องจาํ สามารถปะติดปะต่อขอ้มูล ตั้งคาํถาม ตั้ง
สมมุติฐาน ลองผดิลองถูก ทดสอบทดลอง และสรุปผล 

 

 
 
 
Quadrant ท่ี 4: การปรับใช ้(Adaptation) 

4.1 การกลัน่กรอง (refine) 
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 หลงัจากผา่นการฝึกปฏิบติัแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ส่ิงท่ีพวกเขาได้
วางแผนเป็นการเพิ่มเติมไปกวา่ท่ีไดเ้รียนรู้มาในขั้นก่อน เป็นการตอบคาํถามวา่ จะเป็น
อยา่งไรถา้ (What if?) ในขั้นน้ีเป็นการใชส้มองซีกซา้ยวิเคราะห์ขอ้มูล กลัน่กรองสาระ
ท่ีไดเ้รียนรู้ และนาํมาปรับใชใ้นการวิเคราะห์  
 

4.2 การนาํไปใช ้(perform) 
หลงัจากไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและแผนงานท่ีตนสร้างข้ึนมาแลว้ ผูเ้รียนจะนาํส่ิงท่ี

เรียนรู้มาแลกเปล่ียนกนัในลกัษณะเดียวกบัการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในขั้น 1.1 
และ 1.2 ผูเ้รียนจะตอ้งอธิบายส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้มาทั้งหมดจากกระบวนการหรือวงจร
การเรียนรู้ทั้งหมด ในลกัษณะท่ีเป็นทั้งการประเมิน สรุป และจบการเรียนรู้ในเร่ือง
นั้นๆ (self-discovery method) 

 

ประเภทของผู้เรียนในวงจรการเรียนรู้ 
 โดยเหตุท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีช่ืนชอบเป็นการเฉพาะของตน 
ดงันั้น แมทุ้กคนจะผา่นวงจรการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนมาเหมือนกนั แต่แต่ละคนกจ็ะมีการ
ตั้งคาํถามแตกต่างกนักบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ Bernice McCarthy จึงไดจ้าํแนกผูเ้รียนออกเป็น 
4 ประเภทตามความชอบในแต่ละวงจรการเรียนรู้ของเธอ  
 

(1) นกัคิด (The imaginative learner) 
ผูเ้รียนประเภทน้ีเป็นพวกท่ีไวต่อความรู้สึกและใชเ้วลาไปกบัการคิดไตร่ตรอง

หาความหมายและเหตุผลใหก้บัการกระทาํของตน ชอบการเขา้มีส่วนร่วม เป็นผูเ้รียน
ท่ีใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ชอบการเขา้ร่วมกิจกรรมและ
สามารถสร้างความสมัพนัธ์ไดเ้ร็ว คาํถามยอดฮิตของผูเ้รียนประเภทน้ีคือ ทาํไมฉนัจึง
ตอ้งเรียนรู้ส่ิงน้ี 

 
 

(2) นกัวิเคราะห์ (Analytical learner) 
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ผูเ้รียนประเภทน้ีจะตั้งใจฟัง คิด คน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงและนาํมาจดัเขา้
กระบวนการใหเ้กิดเป็นแนวคิด เป็นผูท่ี้เรียนรู้ไดดี้และทาํการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็น
อิสระ คาํถามยอดฮิตของผูเ้รียนประเภทน้ีคือ ฉนัจะไดเ้รียนรู้อะไร 

 

(3) นกัทดลอง (Common sense learner) 
ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบคิดและลงมือทาํ สนุกกบัผลการทดลอง การสร้าง 

ออกแบบความคิดท่ีสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้คาํถามยอดฮิตของผูเ้รียนประเภทน้ีคือ 
ฉนัจะเรียนรู้ส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร 

 

(4) นกัปฏิบติั (Dynamic learner) 
ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบคิดและลงมือปฏิบติัโดยมุ่งสืบคน้ความเป็นไปไดท่ี้จะยงัมี

เร่ืองท่ีไม่รู้ ซุกซ่อนอยูใ่นส่วนหน่ึงส่วนใดของส่ิงท่ีเรียนมา เพื่อจะไดจ้ดัความรู้เสีย
ใหม่ใหเ้ป็นของตน ชอบลองผดิลองถูกและคน้หาคาํตอบท่ีตนสงสยัดว้ยตนเอง คาํถาม
ยอดฮิตของผูเ้รียนประเภทน้ีคือ หากฉนัลองทาํอยา่งน้ีบา้ง จะไดเ้รียนรู้อะไร 

 

4MAT leaning cycle model จึงเป็น model ท่ีมีคุณประโยชน์ในสามสถานะ คือ  
 เป็นเคร่ืองมือออกแบบการสอนท่ีช่วยใหผู้ส้อนมีวิธีการสอนท่ีเป็นระบบ 

กระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ส่วนร่วม สร้างความสนใจใคร่รู้ของผูเ้รียน ปลูกฝังความคิดดว้ยการ
ทดลองปฏิบติั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 เป็นเคร่ืองมือการพฒันาท่ีใหก้รอบการประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ 
 เป็น model การเรียนรู้ขององคก์รท่ีเนน้การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้

และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5E Instructional Model 
 9 Levels of Learning [Gagne] 
 10 Dimensions of a Learning Organization [Schein] 
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 70-20-10 Rule 
 Forced Connections 
 Image Theory 
 Learning and Information Skills 

--------------------------------- 
 

 

 ส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) หรือรูปแบบการทาํการตลาด 
(marketing model) เป็นองคป์ระกอบหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งเสริมการขายสินคา้
บริการใหแ้ก่ลูกคา้ แนวคิดดั้งเดิมในเร่ืองส่วนผสมทางการตลาด คือ 4P’s Marketing 
Model และในระยะต่อมา ไดเ้กิดแนวคิดใหม่ข้ึนมา เรียกวา่ 4C’s Marketing Model มี
ขอ้ติติงมากมายวา่ 4P’s model วา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองความครบถว้นของมุมมองจน
ผูป้ระกอบการบางรายหนัมาใชแ้ต่ 4C's เพียงอยา่งเดียว ทั้งๆ ท่ีในทางปฏิบติั ควรนาํ
ทั้งสอง model มาพิจารณาร่วมกนัในการวางกลยทุธ์และแผนการตลาด 
 

4P’s Marketing Model 
 4P’s เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ข้าย / ผูใ้หบ้ริการเขา้ใจกระบวนการทางการตลาด
ตั้งแต่ตน้จนจบ หากคุณเป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูข้าย / ผูใ้หบ้ริการ คุณจาํเป็นตอ้ง
ใชห้ลกัเหตุผลทบทวนใหช้ดัเจนก่อนวา่ องคป์ระกอบหรือส่วนผสมทางการตลาด 
4P’s มีความสมัพนัธ์กบัสินคา้บริการท่ีจะนาํเสนออยา่งไร เม่ือชดัเจนในเหตุผล
ดงักล่าวแลว้จึงจะมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในทางการตลาดได ้ส่วนผสมทาง
การตลาด 4P’s ประกอบดว้ย   
 
 
 
 
 

1) สินค้า (Product) 

4P's and 4C's Marketing Model 
ส่วนผสมการตลาด 4P’s และ 4C’s 
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เนน้การสร้างคุณค่าใหก้บัสินคา้บริการ ในการทาํตลาด คุณจึงตอ้งมัน่ใจวา่
ไม่ไดต้กหล่นรายละเอียดท่ีสาํคญัซ่ึงลูกคา้จาํเป็นตอ้งทราบ เช่น ช่ือ, ตราหรือยีห่อ้ท่ีใช้
ในการขาย, ลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้บริการ หลงัจากนั้นจึงเจาะลึกใน
รายละเอียดวา่สินคา้บริการน้ีมีความแตกต่างจากท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนัอยา่งไร ขอ้มูล
เหล่าน้ีเป็นหวัใจในการส่ือสารทางการตลาดและเป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ใหห้นัมา
สนใจสินคา้บริการของคุณ ปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกมากมายในตลาด คุณจึงตอ้งมี
ความชดัเจนวา่ อะไรท่ีทาํใหสิ้นคา้บริการของคุณดีกวา่คู่แข่ง อาจเป็นเพราะคุณสมบติั
หรือคุณลกัษณะท่ีคู่แขง่ไม่มี หรือทาํจากวสัดุอุปกรณ์ท่ีดีกวา่คู่แข่ง ฯลฯ 

 

นาํเหตุผลท่ีควรซ้ือหาสินคา้บริการเหล่าน้ีแจง้ใหลู้กคา้เป้าหมายไดท้ราบ ซ่ึงเม่ือ
ไดท้ราบแลว้ กค็งไม่มีเหตุผลอะไรท่ีลูกคา้จะปฏิเสธการซ้ือสินคา้บริการดงักล่าว 
 

2) ราคา (Pr ice) 
เนน้ท่ีการตั้งราคาใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย มีส่วนต่างของกาํไรท่ีเหมาะสมกบั

ธุรกิจ ก่อนท่ีจะนาํสินคา้บริการเขา้สู่ตลาด คุณจึงตอ้งมัน่ใจวา่คุณไดก้าํหนดราคาท่ี
ชดัเจนและเหมาะสมแลว้ จะง่ายหรือสลบัซบัซอ้นกข้ึ็นอยูก่บัตลาดท่ีทาํอยู ่วิธีง่ายท่ีสุด
ในการหาราคาท่ีเหมาะสม คือ การดูราคาของสินคา้ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงมีขายอยูใ่นตลาด 
หากสินคา้บริการของคุณใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีดีหวา่ คุณอาจตั้งราคาใหสู้งกวา่คู่แข่งไดบ้า้ง 
แต่ถา้คุณตอ้งการเลือกท่ีจะใชน้โยบายสินคา้ราคาตํ่า กอ็าจตั้งราคาใหต้ํ่ากวา่คู่แข่งได้
เช่นกนั ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้ใหเ้ทียบราคา คุณอาจตั้งราคาตามตน้ทุน และเม่ือสินคา้
บริการเขา้สู่ตลาดแลว้ กป็รับราคาอีกคร้ังตามการตอบรับของตลาดและสภาพการ
แข่งขนั 

 

3) สถานท่ี (Place) 
เนน้ท่ีสถานท่ีและช่องทางในการจดัจาํหน่าย คุณจาํเป็นตอ้งคิดวา่ 

o จะหาผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายของสินคา้บริการไดอ้ยา่งไร 
o มีสินคา้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือไม่ ขายอยูท่ี่ใดในตลาด 
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o จะกระจายสินคา้บริการผา่นช่องทาง online เพียงอยา่งเดียว หรือจะหาพื้นท่ี
วางขายดว้ย 

o จะสร้างทีมงานขายสินคา้ข้ึนมาเป็นการเฉพาะหรือไม่  
o จะเปิด website ของตนเอง หรือลงโฆษณาใน website ของคนอ่ืน 

 

การหาสถานท่ีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเป็นเร่ืองสาํคญั แต่งานน้ีจะง่ายข้ึนมากหาก
คุณมี website ของตนเอง ทุกวนัน้ีการหาตลาดไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไปเพราะผูซ้ื้อเกือบ
ทุกประเภทลว้นเขา้ internet เพื่อมองหาสินคา้บริการท่ีตนตอ้งการ การทาํวิจยัทางการ
ตลาดกเ็ป็นวิธีหน่ึงท่ีอาจช่วยใหคุ้ณพบช่องทาง online ไปสู่ตลาดท่ีเหมาะสมได ้ 

 

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
เนน้การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารทางการตลาด เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้ง

ตดัสินใจวา่ 
o จะใชส่ื้อประเภทใดติดต่อกบัลูกคา้  
o จะลงโฆษณาในวิทย ุโทรทศัน์หรือไม่ 
o จะใชส่ื้อสงัคมในการทาํการตลาดหรือไม่ 

 

นอกจากการคิดวา่จะทาํการตลาดอยา่งไรกบัสินคา้บริการแลว้ ยงัตอ้งคิดดว้ยวา่
จะทาํเม่ือไร หากสินคา้บริการของคุณเป็นสินคา้บริการตามฤดูกาล กค็วรใช้
งบประมาณในการโฆษณาลงไปมากท่ีสุดเพื่อการขายในช่วงนั้น หรือหากจะลง
โฆษณาโทรทศัน์กค็วรลงในช่วงเวลาท่ีคิดวา่กลุ่มเป้าหมายกาํลงัดูอยู ่การทาํการตลสด
ใหป้ระสบผลสาํเร็จไม่ใช่เร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นอะไร แต่คุณจาํเป็นตอ้งคิดใหร้อบคอบ
ก่อนดาํเนินการ ทุกๆ องคก์รมีงบโฆษณาจาํนวนจาํกดั ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงไม่
ส้ินเปลืองเงินเปล่าๆ ไปกบัการโฆษณาท่ีไม่เกิดผล 

 

 
 
4C’s Marketing Model 
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 คุณอาจคิดวา่ เม่ือคุณผลิตหรือเป็นเจา้ของสินคา้บริการ กค็วรมีสิทธิท่ีจะ
กาํหนดวา่จะนาํสินคา้นั้นไปทาํอยา่งไรจึงจะขายได ้คือตดัสินใจจากมุมมองของสินคา้
แต่เพียงอยา่งเดียว และเป็นมุมมองแบบ 4P’s ท่ีใชต่้อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน แต่ในทาง
ธุรกิจ มุมมองเช่นนั้นน่าจะผิดพลาด ท่ีจริงแลว้ หากคุณตอ้งการใหลู้กคา้มาซ้ือสินคา้
บริการของคุณ คุณควรมองสินคา้บริการจากมุมมองของลูกคา้ดว้ย ถา้เป้าหมายของคุณ
คือการสนองความตอ้งการของลูกคา้ วิธีท่ีจะรู้ความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ก็
คือการมองหรือคิดแบบลูกคา้ หากคุณทาํไดเ้ช่นนั้น คุณกค็งรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร 
เม่ือไร และในราคาใด   
 

4C’s model มีองคป์ระกอบในการพิจารณาเช่นเดียวกบั 4P’s model ต่างกนัตรง
การมองกลบัทางกนั คือเปล่ียนจากมุมมองของสินคา้เป็นมุมมองของลูกคา้ ส่วนผสม
การตลาดแบบ 4C’s ประกอบดว้ย  

 

1. ลูกค้า (Customer) 
เนน้ท่ีตวัลูกคา้วา่ตอ้งการหรือกาํลงัมองหาสินคา้บริการตวัไหนอยู ่แมว้า่การหา

วา่ตลาดใดเป็นตลาดเป้าหมายของสินคา้บริการจะเป็นภารกิจท่ีสาํคญัมากอยา่งหน่ึงใน
กระบวนการทางการตลาด แต่เม่ือรู้แลว้ คุณกอ็าจไม่สามารถขายสินคา้บริการในตลาด
นั้นไดห้ากไม่รู้วา่จะหาลูกคา้ในตลาดนั้นไดอ้ยา่งไร คุณจึงควรกาํหนดลูกคา้ท่ีมุ่งหวงั
ใหช้ดัเจนวา่เป็นใคร แลว้จึงสร้างแผนการตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้นั้น
ดว้ยการตั้งคาํถามต่อไปน้ี 

o ทาํไมพวกเขาจึงมองหาสินคา้บริการน้ี 
o พวกเขาคาดหวงัจะไดรั้บอะไรจากสินคา้บริการน้ี 

 

การทาํความเขา้ใจลูกคา้ เป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีสาํคญัต่อธุรกิจ ลูกคา้เป็นผู ้
ตดัสินใจซ้ือ ความเขา้ใจลูกคา้จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดในการทาํการตลาด หาก
คุณไม่เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้กจ็ะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของพวก
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เขาได ้เม่ือถึงเวลานั้น ลูกคา้กย็งัมีทางเลือกอ่ืนอีกมากมาย เช่น หนัไปซ้ือจากคู่แข่ง 
หรือเปล่ียนไปซ้ือสินคา้บริการชนิดอ่ืน ในขณะท่ีคุณแทบไม่มีทางเลือกอ่ืนเลย 
 

2. ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เนน้ความรู้สึกของลูกคา้วา่คุม้ค่าหรือไม่ในการซ้ือสินคา้บริการ อยา่นาํคาํวา่

ค่าใชจ่้าย (cost) ของลูกคา้ไปสบัสนกบัคาํวา่ราคา (price) ของสินคา้   
 

ราคา (price) เป็นจาํนวนเงินท่ีคุณกาํหนดใหเ้ป็นมูลค่าของสินคา้บริการท่ีลูกคา้
จะตอ้งจ่ายเพ่ือแลกกบัสิทธิในสินคา้บริการนั้น  

 

ค่าใชจ่้าย (cost) คือมูลค่าของสินคา้บริการซ่ึงนอกจากจะประกอบดว้ยราคาแลว้ 
ยงัรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมเช่น ค่านํ้ามนั และนามธรรม เช่น เวลา ดว้ย 
โดยทัว่ไปแลว้ ลูกคา้จะซ้ือสินคา้บริการกต่็อเม่ือ คุณค่าของสินคา้บริการในมุมมอง
ของลูกคา้ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายแลว้ มีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ศูนย ์  

 

(คุณค่าของสินคา้ – ค่าใชจ่้าย)    = / >   0 
 

ดงันั้น หากคุณสามารถเพิ่มคุณค่าสุทธิของสินคา้บริการในมุมมองของลูกคา้ ให้
สูงข้ึนกวา่ศูนยไ์ด ้คุณกไ็ม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดราคาใหต้ํ่าสุดในตลาด ตวัอยา่งเช่น เส้ือ
ยดืตวัหน่ึง ถา้ในสายตาของลูกคา้คิดวา่ตวัละ 300 บาท ในขณะท่ีเส้ือติดราคาตวัละ 
200 บาท ลูกคา้กค็งไม่ลงัเลท่ีจะซ้ือ แต่ถา้เส้ือนั้นจะตอ้งไปรับอีกท่ีหน่ึงซ่ึงมีคา่เดินทาง
และค่าเสียเวลาอีกประมาณ 150 บาท ลูกคา้กค็งไม่ซ้ือเพราะคุณค่าสุทธิของสินคา้ ตํ่า
กวา่ศูนย ์(300-200-150 = -50) แต่หากคุณสามารถสร้างความเช่ือมัน่กบัลูกคา้วา่เส้ือน้ี
เหมาะกบัเขาท่ีสุด คุณค่าท่ีมีต่อสินคา้นั้นอาจเพิ่มข้ึนเป็น 500 บาท ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น 
ลูกคา้กค็งเตม็ใจท่ีจะเดินทางไปซ้ืออยูดี่เพราะคุณค่าสุทธิมีค่ามากกวา่ศูนย ์(500-200-
150 = 150) มนัคุม้ค่าแลว้ท่ีจะเดินทางไปซ้ือ 
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3. ความสะดวก (Convenience) 
เนน้ความสะดวกในการเขา้ถึงเพื่อการซ้ือสินคา้บริการ คาํวา่ ความสะดวก อาจ

ฟังดูวา่มีความหมายคลา้ยกบัคาํวา่สถานท่ีใน 4P’s แต่จริงๆ แลว้ ในกลยทุธ์การตลาด 
สองคาํน้ีมีความหมายต่างกนัมาก  

 

สถานท่ี (place) เป็นรูปธรรม หมายถึงพื้นท่ีท่ีมีสินคา้บริการจาํหน่าย ส่วนความ
สะดวก (convenience) เป็นนามธรรม หมายถึงความรู้สึกของลูกคา้ในการไดรั้บสินคา้
บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ จะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่ลูกคา้ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายชอบซ้ือหาของแบบ online หรือชอบมาเลือกซ้ือดว้ยตนเอง แมว้า่การมา
เลือกดูสินคา้จะทาํใหค้่าใชจ่้ายของลูกคา้สูงข้ึน แต่หากนัน่เป็นพฤติกรรมของลูกคา้ 
การมีสถานท่ีวางสินคา้บริการใหลู้กคา้สามารถมาเลือกเพื่อการตดัสินใจซ้ือ กเ็ป็น
ความสะดวกในความหมายน้ีเช่นกนั 

 

4. การส่ือสาร (Communication) 
เนน้การศึกษาช่องทางท่ีสามารถส่งขอ้มูลของสินคา้บริการไดต้รงกบัการรับรู้

ของลูกคา้ การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด ไม่ไดห้มายความเพียงแค่อดัขอ้มูลให้
ลูกคา้เป้าหมายผา่นส่ือต่างๆ แลว้กจ็ะขายสินคา้บริการได ้ในทางปฏิบติั ลูกคา้อาจรู้สึก
รําคาญและไม่ไดใ้หค้วามเช่ือถือใดๆ ในตราสินคา้ คุณจึงควรทาํใหก้ารส่ือสารของคุณ
มีคุณค่าดว้ยการเลือกสรรช่องทางในการส่งขอ้มูลและเน้ือหาสาระของขอ้มูลท่ีลูกคา้
จะนาํไปจดจาํ ลูกคา้เป้าหมายของคุณตอ้งการรู้เพียงอยา่งเดียววา่ เขาจะไดอ้ะไรจาก
การซ้ือสินคา้บริการของคุณ ถา้ส่ิงท่ีเขาไดไ้ม่ตรงกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งการ เขากจ็ะไปซ้ือ
สินคา้จากผูข้ายรายอ่ืนท่ีใหใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ในการทาํกลยทุธ์การส่ือสาร คุณจึง
จาํเป็นตอ้งทบทวนความตอ้งการของลูกคา้ (ซ่ึงท่ีจริงกเ็ป็นส่ิงท่ีคุณควรไดพ้ิจารณา
แลว้ตั้งแต่ขั้นการเลือกผลิตสินคา้บริการ) และส่ือสารออกไปใหช้ดัเจนใหม้ากท่ีสุดวา่  
พวกเขาจะไดรั้บส่ิงเหล่านั้นจากการซ้ือสินคา้บริการของคุณ 
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การนํา 4C’s ไปปรับใช้ 
 การตลาดแบบ 4C’s มีคุณประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อกลยทุธ์ทางการตลาดทุก
ประเภท เป็นแนวทางท่ีนกัการตลาดควรเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ก่อนท่ีจะ
ผลิตสินคา้บริการข้ึนมา กลยทุธ์น้ีจึงตอ้งการใหมี้การส่ือสารตั้งแต่เร่ิมจนจบ
กระบวนการ คือ เร่ิมดว้ยการทาํความเขา้ใจวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไรจากสินคา้นั้น คิดถึง
ลูกคา้เป็นลาํดบัแรก และส่ือสารกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหลู้กคา้มีความรู้สึกวา่
ผูผ้ลิตกาํลงัผลิตสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของตนโดยตรง จนเกิดความผกูพนัท่ี
จะตอ้งซ้ือหามาใชใ้นท่ีสุด  
 

เปรียบเทียบ 4P’s กับ 4C’s 
  

4P’s 4C’s 
Product Consumer 
Price Cost 
Place  Convenience  
Promotion Communication 

 

1) Product กับ Consumer  
4P’s ใหค้วามสาํคญักบัตวัสินคา้และบริการวา่เป็นอะไร มีคุณสมบติัอยา่งไร 

ในขณะท่ี 4C’s จะใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภควา่ใครท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินคา้
หรือบริการนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้บริการประเภทใดหรือมีคุณสมบติัอยา่งไร 
สินคา้บริการท่ีนาํมาเสนอนั้นตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายน้ี
หรือไม่ 

 

2) Pr ice กับ Cost 
4P’s จะเนน้ท่ีการกาํหนดราคาใหส้มัพนัธ์กบัตน้ทุนในการผลิต ราคาไม่ควรตํ่า

กวา่ตน้ทุนทั้งน้ีเพื่อประกนัความสามารถในการทาํกาํไร ในขณะท่ี 4C’s จะเนน้ท่ีความ
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เตม็ใจของลูกคา้ท่ีจะจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ความเตม็ใจน้ีมีความหมาย
รวมทั้งราคาท่ียอมรับได,้ เวลาท่ีใชไ้ปในการใหไ้ดม้า, ความพึงพอใจในรูปแบบและ
คุณภาพของสินคา้บริการ การกาํหนดราคาจึงไม่ควรมองแค่ตน้ทุนการผลิต แต่ควร
มองถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีจะไดรั้บสินคา้บริการนั้นไปดว้ย 
 

3) Place  กับ Convenience 
ตามแนวคิดแบบ 4P’s ตอ้งการใหสิ้นคา้บริการสามารถขายไดร้าคาดีในสถานท่ี

ท่ีกาํหนด แต่ในแนวคิดของ 4C’s ตอ้งการใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกในการซ้ือหา
สินคา้บริการ เพราะหากลูกคา้ตอ้งลาํบากลาํบนกวา่จะซ้ือหาหรือไดรั้บสินคา้บริการ
ของคุณ ต่อใหสิ้นคา้บริการนั้นน่าซ้ือหาเพียงใด กค็งมีบางส่วนท่ีหนัไปซ้ือจากคู่แข่งท่ี
พวกเขาสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกวา่ การกระจายสินคา้ไปในหลายๆ พื้นท่ีเพื่อใหลู้กคา้
สามารถซ้ือหาได ้เป็นวิธีเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ แต่ในโลกปัจจุบนั คุณยงั
สามารถใช ้website เป็นสถานท่ีวางขายสินคา้เป็นการเพิ่มเติมจากสถานท่ีทางกายภาพ
ไดอี้กทางเลือกหน่ึง ท่ีสาํคญั website ของคุณตอ้งง่ายแก่การใช ้มีช่องทางท่ีลูกคา้
สามารถติดต่อสอบถามไดถ้า้มีปัญหาหรือคาํถาม ธุรกิจปัจจุบนัหลายประเภทสามารถ
ขายในโลก online ไดดี้กวา่การวางขายบนสถานท่ีจริง คุณจึงควรใหค้วามสาํคญักบั
รูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนไปของลูกคา้และการออกแบบ website ของคุณใหมี้ความ
สะดวกในการใชแ้ละตอบรับกบัความคาดหวงัของเขา 

 

4) Promotion กับ Communication 
4P’s จะเนน้การใหร้ายละเอียดของสินคา้หรือบริการใหลู้กคา้รู้จกั ยกคุณค่าของ

สินคา้บริการใหเ้ด่น หรือส่งเสริมการขายดว้ยการลด แลก แจก แถม โดยไม่สนใจวา่
ลูกคา้จะเป็นใคร หากใครสนใจหรือไดรั้บขอ้มูลการส่งเสริมการขายกจ็ะเขา้มาซ้ือหา
เอง ในขณะท่ี 4C’s จะเนน้ท่ีการส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ใหลู้กคา้มี
ความรู้สึกวา่สินคา้หรือบริการนั้นตรงกบัความตอ้งการของตน เป็นส่ิงท่ีตรงหรือ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตหรือ lifestyle ของตน 
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4C’s จึงเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดท่ีเปล่ียนไป เป็นการเสริมกลยทุธ์ของ 4P’s ท่ีใชไ้ดผ้ลมาในอดีต แต่อาจ
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผุบ้ริโภค 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4S Web Marketing Mix 
 10 Types of Innovation 
 B2C Marketing 
 Communication Plan 
 Customer Lifetime Value (CLV) 
 จะเป็นนกัขายท่ียิง่ใหญ่ไดอ้ยา่งไร 

--------------------------------- 
4S Web Marketing Mix (WMM) 
การพฒันา website ด้วยส่วนผสมการตลาดแบบ 4S 

 

 รูปแบบการตลาดไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากนบัตั้งแต่ไดน้าํ internet เขา้มาใช้
ในโลกธุรกิจ การคา้บนโลก online มีปริมาณและสดัส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีเม่ือเทียบ
กบัการคา้แบบดั้งเดิม ปรากฏการณ์ดงักล่าวไดส้ร้างความเขา้ใจผดิข้ึนมาเร่ืองหน่ึงคือ 
เขา้ใจวา่ เพียงแค่นาํสินคา้และบริการข้ึนสู่ internet แลว้ กิจการของตนจะพบแต่
ความสาํเร็จ  

 

ในโลกแห่งความเป็นจริง มีธุรกิจ online หรือ e-commerce มากมายท่ีลม้เหลว 
สาเหตุหลกัมาจากการไม่ไดเ้ตรียมพร้อมกบัการแข่งขนัรูปแบบใหม่ เช่น ไม่ไดน้าํ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชก้บั website ของตน, ขาดกลยทุธ์และทิศทางท่ีชดัเจนใน
การทาํการตลาด online, วางสินคา้ลา้สมยัคาอยูบ่น website เพราะคิดวา่ไม่มีคา่ใชจ่้าย
อะไรท่ีตอ้งเสียเพิ่ม, ไม่เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ online, ขาดความสามารถในการ
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ดูแลรักษาระบบ, ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ online ซ่ึงมีลกัษณะ
แตกต่างไปจากลูกคา้แบบดั้งเดิม (physical)    

 

ผูป้ระกอบการหลายรายมีความคุน้เคยกบั 4P’s และ 4C’s marketing mix และ
นาํมาใชก้บัการตลาด online โดยคิดวา่ การใหค้วามสาํคญักบัตวัสินคา้ (4P’s) และ
ความรู้สึกของลูกคา้ (4C’s) เป็นเร่ืองท่ีเพียงพอแลว้สาํหรับการทาํการตลาด แต่ใน
ความเป็นจริง การทาํการตลาด online ยงัตอ้งการการจดัการในเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือไปจากน้ีอีกมาก จึงมีผูคิ้ดเคร่ืองมือใหม่ข้ึนมาช้ินหน่ึงเพื่อใชก้บัการตลาด
แบบ online หรือ e-commerce เป็นการเฉพาะ เคร่ืองมือนั้นเรียกวา่ 4S Web Marketing 
Mix  

 

องค์ประกอบของ 4S Web Marketing Mix (WMM) 
  Dr Efthymios Constantinides ศาสตราจารยม์หาวิทยาลยั Twente ประเทศเน

เทอร์แลนด ์เป็นผูพ้ฒันา 4S Web Marketing Mix ข้ึนมา ประกอบดว้ยประเดน็สาํคญั 4 
ประการซ่ึงตอ้งนาํมาพิจารณาในการทาํการตลาด online ไดแ้ก่  

(1) Scope หรือขอบเขต เป็นประเดน็ดา้นวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ 
(2) Site หรือการใชง้านของเวบ็ไซด ์เป็นประเดน็ดา้นการปฏิบติังาน 
(3) Synergy หรือการบูรณาการการส่ือสาร โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจแบบ

ดั้งเดิม และผูใ้หบ้ริการ internet เขา้กบัการบริหารเวบ็ไซด ์เป็นประเดน็ดา้น
องคก์ร 

(4) System หรือระบบงาน เป็นประเด็นดา้นเทคนิค 
 

ในการใช ้4S Web Marketing Mix ผูพ้ฒันา website จะตอ้งพิจารณาแต่ละ
ประเดน็ไล่เรียงกนัเป็นลาํดบัตั้งแต่ Scope, Site, Synergy, System ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
พิจารณาในประเดน็แรก จะเป็นฐานในการวางแผนงานในประเดน็ถดัมา จนทา้ยท่ีสุด 
จะมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะนาํไปพฒันาระบบท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ วตัถุประสงค ์ความ
คาดหวงัของลูกคา้ กระบวนการทาํงานและฐานขอ้มูลขององคก์ร  
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1) Scope (ขอบเขต) 
 ในการกาํหนดขอบเขตการทาํ e-commerce ผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งพิจารณา 4 
เร่ืองต่อไปน้ี 
1.1 วตัถุประสงค ์(objectives) ของธุรกิจ online 

กิจกรรมทั้งหลายท่ีทาํ online จะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและพนัธะกิจขององคก์ร เพิ่มคุณค่าใหก้บัองคก์รและช่วยให้
องคก์รบรรลุเป้าหมาย 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของธุรกิจ online ไม่จาํเป็นตอ้งต่างไปจากวตัถุประสงคข์อง
ธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น เพิ่มความสามารถในการทาํกาํไร, ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของ
บริษทั, เพิ่มรายได,้ ลดค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน, ขยายฐานลูกคา้, สร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ หรือใหลู้กคา้กลุ่มใหม่เพิม่การยอมรับในตวัสินคา้และตราสินคา้ 
นอกจากไม่จาํเป็นตอ้งต่างไปจากวตัถุประสงคก์ารทาํธุรกิจแบบดั้งเดิม (physical) แลว้ 
ธุรกิจ online ยงัสามารถใชห้ลกัเกณฑด์า้นคุณภาพอยา่งเดียวกนัได ้ 

 

วตัถุประสงคจ์ะเป็นตวักาํหนดการปฏิบติั เช่น ถา้บริษทัมีวตัถุประสงคใ์ห ้
website เป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายได ้บริษทักอ็าจใช ้website ไม่เพียงแต่ในการทาํ
ธุรกิจ online แต่ยงัใชจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินคา้ของบริษทัท่ีวางขายแบบเดิม
ดว้ย หรือถา้บริษทัมีวตัถุประสงคใ์ห ้website ทาํหนา้ท่ีเพียงการรักษาฐานลูกคา้เก่า 
กิจกรรมกอ็าจเป็นการปรับปรุงการใหบ้ริการและสร้างลูกคา้สมัพนัธ์กบัลูกคา้เก่า แต่
ถา้มีวตัถุประสงคใ์หใ้ช ้website เป็นพื้นท่ีขายสินคา้ กิจกรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดง
บน website กจ็ะแตกต่างออกไป 
 

1.2  การวิเคราะห์ตลาด (market analysis)  
การทาํธุรกิจ online จาํเป็นตอ้งเขา้ใจในพื้นท่ีและศกัยภาพของตลาด เขา้ใจ

กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์การทาํธุรกิจ online ของคู่แข่ง ความรู้ความเขา้ใจ
ดงักล่าวสามารถหาไดจ้ากการวิเคราะห์ตลาด 
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แต่กมี็ปัจจยัหลายอยา่งท่ีทาํใหก้ารวิเคราะห์ตลาดเป็นภารกิจท่ียุง่ยาก เช่น การ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจ online และจาํนวนลูกคา้, การเปล่ียนแปลงดา้น
โครงสร้างประชากร (อาย ุการศึกษา ชาติพนัธ์ ศาสนา ท่ีอยู ่ฯลฯ), ความไม่คุน้เคยใน
การทาํธุรกิจ online ของผูบ้ริหาร รวมไปถึงความหลากหลายของลูกคา้ ทั้งในเร่ือง
แรงจูงใจ, ภูมิหลงัทางวฒันธรรม, ความตอ้งการ, โครงสร้างประชากร, และรูปแบบ
การใชชี้วิต นอกจากนั้น ลูกคา้ online ยงัอาจอยูน่อกพื้นท่ีท่ีบริษทัทาํการคา้อยู่
ตามปกติ ทาํใหมี้ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเพิ่มเติม เช่น การจดัส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ การ
ประกนัภยัสินคา้  

 

โดยเหตุท่ีขอ้มูลทางการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็น ดงันั้น หากบริษทัมีทรัพยากรไม่
พอท่ีจะทาํการวิเคราะห์ตลาดใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง บริษทัตอ้งสร้างขอ้
สมมุติฐานทางการตลาดข้ึนมาโดยเทียบเคียงกบัธุรกิจ online ของคู่แข่ง หรืออนุมาน
จากขอ้มูลลูกคา้ของบริษทัในธุรกิจแบบดั้งเดิม ทั้งในเร่ืองคุณสมบติัของลูกคา้ ความ
ตอ้งการ แรงจูงใจ ทศันคติ และโครงสร้างประชากร เพื่อใหส้ามารถแยกประเภท 
(segment) ของตลาด, ออกแบบโครงสร้าง website, และกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา ขอ้
สมมุติฐานดงักล่าวอาจไม่มีความชดัเจนหรือมัน่ใจในความถูกตอ้งเท่าการลงมือ
วิเคราะห์ตามหลกัวิชาการ แต่กย็งัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางพื้นฐานในเบ้ืองตน้ได ้    

 

1.3  การวิเคราะห์ภายใน (internal analysis) 
การวิเคราะห์ภายใน เป็นการวิเคราะห์ ทรัพยากร กระบวนการทาํงาน และ

ศกัยภาพ (value) ขององคก์ร เพื่อใหรู้้วา่ องคก์รมีความพร้อมทาํ e-commerce ในระดบั
ใด ผลการวิเคราะห์จะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถ 

o กลัน่กรองวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีจะมีบน website  
o ทราบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวัเงินเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง

ความเสียหายท่ีกระบวนการและสาธารณูปโภคพื้นฐานทางกายภาพซ่ึงลงทุนไปแลว้ 
แต่ไม่ไดใ้ชด้ว้ย 
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1.4  บทบาทเชิงกลยทุธ์ (strategic role) 
บทบาทเชิงกลยทุธ์ หมายถึงภารกิจหรือกิจกรรมท่ีปรากฏบน website ผูพ้ฒันา 

website สามารถเลือกบทบาทเชิงกลยทุธ์ไดห้ลายแบบ บทบาทท่ีพบโดยทัว่ไป คือ 
การใหข้อ้มูล ความรู้ บริการ ส่งเสริมการขาย การสร้างความสมัพนัธ์ และการโอน
จ่ายเงิน บทบาทเชิงกลยทุธ์หรือรูปแบบการดาํเนินธุรกิจมกัจะประกอบดว้ยกิจกรรม
หลายๆ แบบ ตวัอยา่งเช่น บทบาทเชิงกลยทุธ์ของบริษทัประกนัภยั จะเป็นการให้
ขอ้มูลของบริษทัเพื่อสร้างความเช่ือถือกบัลูกคา้ ใหลู้กคา้สามารถเลือกประเภทการ
ประกนัรวมถึงเครือขา่ยตวัแทนท่ีตนสนใจ และถา้บริษทัประกนัภยัตอ้งการขาย
ประกนั online ดว้ยกจ็ะเพิ่มบทบาทของตวัแทน online เขา้ไป 

 

บทบาทเชิงกลยทุธ์ของ website จะแสดงสถานะ รูปแบบ เน้ือหา โครงสร้าง 
และภารกิจ เป้าหมายของนกัพฒันา website คือการสร้างความแตกต่างและใหข้อ้เสนอ
ท่ีน่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างคุณค่าและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

 

ขอ้เสนอดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
o เป็นตวัของตวัเอง ยากท่ีคู่แข่งจะเลียนแบบ 
o หุน้ส่วนธุรกิจทุกฝ่ายลว้นไดรั้บประโยชน์จากขอ้เสนอนั้น 
o ยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงและ

พฒันาการท่ีมีอยูภ่ายนอก 
 

2) รูปแบบของเวบ็ (Site) 
Website เป็นพื้นท่ีท่ีบริษทัและลูกคา้จะเขา้มาพบกนั เป็นแหล่งท่ีลูกคา้จะไดรั้บ

ขอ้มูลซ่ึงบริษทัตั้งใจนาํเสนอ และเป็นองคป์ระกอบทางการส่ือสารท่ีสาํคญัท่ีสุดใน
ธุรกิจ e-commerce 

 

Website เป็นพื้นท่ีแสดงสินคา้ ส่งเสริมการขาย เป็นแหล่งรวมรายการสินคา้
พร้อมราคา และเป็นจุดซ้ือขายสินคา้ในโลกเสมือนจริง website จึงทาํหนา้ท่ีทั้งการ
ส่ือสารขอ้มูล การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย จุดซ้ือขายและการชาํระเงิน 
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ภารกิจหลกัของ website จึงเป็นการดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาเยีย่มชม สร้างความสมัพนัธ์
กบัตลาดเป้าหมาย ประกาศความเป็นองคก์รท่ีมีธุรกิจ online นอกจากนั้นยงัอาจมี
หนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการทาํธุรกิจดว้ย เช่น การเปิดรับสมคัรพนกังานของบริษทั 
การใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ ฯลฯ ภารกิจของ website จะข้ึนอยูก่บับทบาทเชิงกลยทุธ์ท่ี
องคก์รกาํหนด  

 

ภารกิจและวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปของ website ไดแ้ก่ 
o ส่ือสารและส่งเสริมภาพการเป็นธุรกิจ online, เผยแพร่สินคา้และบริการของ

บริษทั 
o ใหข้อ้มูลของบริษทัแก่ลูกคา้และผูถื้อหุน้ 
o แจง้กิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทัทั้งท่ีขายแบบ online และแบบวางขาย 

(physical)   
o ใหบ้ริการตอบคาํถามและคาํแนะนาํช่วยเหลือ (help desk) แก่ลูกคา้เพื่อสร้าง

ความรู้สึกจงรักภกัดีและรักษาลูกคา้ไวก้บับริษทั 
o เปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถส่ือสารและมีปฏิสมัพนัธ์กบับริษทั 
o ใหลู้กคา้สามารถซ้ือตรงและอาํนวยความสะดวกในการชาํระคา่สินคา้ผา่น

ระบบ online 
 

ผูพ้ฒันา website มกัให ้website ของตนมีบทบาทหลายๆ อยา่ง การออกแบบ 
website ใหมี้บทบาททางการตลาดท่ีหลากหลายและอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้เป็น
กระบวนการท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงไม่ไดต้อ้งการเฉพาะเงินทุนในการพฒันาและ
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชเ้ท่านั้น แต่ท่ีตอ้งการมากท่ีสุดคือ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความคาดหวงั และพฤติกรรมของผูท่ี้จะเขา้มาเป็นลูกคา้ 
ผูพ้ฒันา website จึงตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษกบัคุณสมบติัของ website เช่น ความง่ายท่ีจะ
เขา้ถึง, ความเร็วในการโตต้อบกบัคาํสัง่ต่างๆ นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงทกัษะโดย
เฉล่ียของผูใ้ช ้ปริมาณการรับและส่งขอ้มูลของอินเตอร์เน็ต (bandwidth) รวมถึง
ขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ทางดา้นเทคนิค 
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คุณสมบติัเฉพาะหลายอยา่งท่ีใชบ้น internet เช่น domain name, ความปลอดภยั, 
และนโยบายความเป็นส่วนตวั เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัสาํหรับผูเ้ขา้มาใช ้website การ
ปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้มกัถูกละเลยมองขา้มทั้งๆ ท่ีเป็นเร่ืองลาํดบัแรกๆ ท่ี
ผูพ้ฒันา website จะตอ้งใหค้วามสาํคญัเพราะหากลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองน้ี กจ็ะ
ไม่กลา้เขา้มาทาํการติดต่อซ้ือขายดว้ย  
 

3) การรวมพลัง (Synergy) 
 การรวมพลงัในท่ีน้ี หมายถึงการบูรณาการกระบวนการต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมี
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารทาํธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงอาจหมายถึงการบูรณาการการคา้ 
online กบัการคา้แบบดั้งเดิม หรือ การบูรณาการการคา้ online กบัส่วนสนบัสนุน
ภายนอก (third parties) กไ็ด ้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมพลงั จดัเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

3.1 บูรณาการการส่ือสารปัจจุบนั (front office) กบับทบาทของเวบ็ไซด ์ 
หมายถึงการบูรณาการแผนการส่ือสาร, รูปแบบ, และช่องทางขายแบบดั้งเดิม

ขององคก์รเขา้กบัการใชง้านบน internet ผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งวิเคราะห์ขอบเขต ขนาด 
และค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อการบูรณาการดงักล่าว โดยเนน้ไปท่ีการใชก้ลยทุธ์
การส่ือสาร ตราสินคา้ เคร่ืองมือ และช่องทางในปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชง้านของ website เพื่อใหลู้กคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใน
อนาคตไดท้ราบถึงกิจกรรมท่ีจะมีบน website และประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บจาก
การเขา้มาใชบ้ริการ   

 

มีขอ้ไดเ้ปรียบหลายอยา่งในการใชก้ารส่ือสารและความนิยมของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัเป็นฐานในการพฒันา website เช่น ประหยดั ใชเ้วลานอ้ย และใหผ้ลดีกวา่การ
ไปเร่ิมรณรงคส์ร้างแนวคิดและตราสินคา้ข้ึนมาใหม่ นอกจากนั้น ลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ยงั
พร้อมท่ีจะรับฟังขอ้มูลท่ีบริษทัส่ือสารออกไป และพร้อมท่ีจะเขา้มาใช ้website เป็น
ทางเลือก มากกวา่ผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ขา้มาเป็นลูกคา้  การบูรณาการส่ือสาร online กบั
กิจกรรมการซ้ือขายแบบดั้งเดิม ควรทาํไปอยา่งต่อเน่ือง เพราะเม่ือเวลาผา่นไป ธุรกิจ 
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online จะพึ่งพิงธุรกิจแบบดั้งเดิมนอ้ยลง แต่ธุรกิจแบบดั้งเดิมกลบัตอ้งพึ่งพาธุรกิจ 
online มากข้ึน ธุรกิจ online ท่ีเติบโตกลา้แขง็จึงสามารถช่วยสนบัสนุนกลยทุธ์
การตลาดแบบดั้งเดิมในฐานะเป็นแหล่งขอ้มูลราคาถูก และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารและช่องทางระบายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

3.2  บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน (back office) กบัธุรกิจ online 
การใชโ้ครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อสนบัสนุนกิจกรรม online เป็นทางเลือก

ท่ีเหมาะสมกวา่การสร้างข้ึนมาใหม่ กิจกรรม online จะประหยดัจากการใชป้ระโยชน์
ในสินทรัพยค์งท่ี (economies of scale) และไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ท่ีกิจกรรมแบบ
ดั้งเดิมไดผ้า่นมาก่อน การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร ทาํไดก้บั  

 

3.2.1 โครงสร้างพื้นฐานของบริษทั (organisational) การบูรณาการกิจกรรม 
online เขา้กบักิจกรรมสนบัสนุน (back office) ท่ีธุรกิจใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เป็นส่ิงจาํเป็น 
เพราะลูกคา้ online ตอ้งการไดรั้บบริการท่ีต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นประวติัการซ้ือขาย 
ปัญหาท่ีถามกนับ่อย (faq) ฯลฯ  ความผดิหวงัหรือความไม่พอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการ online หากตอ้งเร่ิมตน้กนัใหม่ทั้งหมดเหมือนเป็นลูกคา้หนา้ใหม่ อาจทาํให้
ลูกคา้หนัไปใชบ้ริการจากคู่แข่ง ผูดู้แล website จึงควรประเมินห่วงโซ่ท่ีสร้างคุณค่า
ใหก้บัการคา้ปัจจุบนัและผลท่ีมีต่อการทาํธุรกิจ online ดว้ยการเปรียบเทียบ 
(benchmarking) กบัคู่แข่ง หรือการสงัเกตพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นจุดอ่อน
และส่ิงท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข    

 

3.2.2 ฐานขอ้มูลเดิม (legacy) เป็นการบูรณาการกิจกรรม online เขา้กบัระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่เช่น ระบบบริหารจดัการขอ้มูล (Management Information System: 
MIS), ระบบการวางแผนทรัพยากร (Efficient Resource Planning: ERP) ฐานหรือ
คลงัขอ้มูลเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารกิจกรรม e-commerce ของบริษทั ซ่ึง
หากใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยใหมี้ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน ช่วยในการ
ตดัสินใจ และช่วยใหก้ารบริหารจดัการขอ้มูลมีประสิทธิผลมากข้ึน 
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3.2.3 ระบบท่ีสร้างคุณค่าใหบ้ริษทั (Company Value System) การบูรณาการ
งานสนบัสนุน (back office) เขา้กบักิจกรรม online ควรครอบคลุมไปถึง
บุคคลภายนอกทั้งหมดท่ีมีส่วนสร้างคุณค่าใหก้บับริษทั เช่น ตวักลางจาํหน่ายสินคา้, 
supplier วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต, ภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การ
จาํแนกแจกจ่าย การขนส่ง ทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัท่ีรับคาํสัง่ซ้ือสินคา้ online 
จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์การสนองตอบลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Consumer 
Response: ECR), มีระบบการผลิตท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัคาํสัง่ซ้ือ, มีระบบการ
บริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนไดก้ด็ว้ยการบูร
ณาการห่วงโซ่คุณค่าเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั   

 

3.3 บูรณาการกบัผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต (third parties) 
ปัจจยัความสาํเร็จอีกประการหน่ึงของการทาํธุรกิจ e-commerce คือการ

ประสานการทาํงานกบัหุน้ส่วน online ภายนอกท่ีสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจ 
online และช่วยส่งเสริมการขายใหก้บัธุรกิจแบบดั้งเดิม หุน้ส่วน online ประกอบดว้ย 

 

3.3.1 Search engine และ web directories จะเปิดเผยตวัตนของบริษทัใหป้รากฏ
ใน internet ดว้ยการช่วยใหลู้กคา้ online สามารถเขา้ถึง website ของบริษทัไดง่้ายข้ึน 
การเรียนรู้วา่ search engine และ web directory ทาํงานอยา่งไรและเลือกใชก้ลยทุธ์ 
search engine ท่ีเหมาะสม จะช่วยดึงดูดลูกคา้ท่ีใช ้search engine คน้หาสินคา้ ขอ้มูล 
และการใหบ้ริการ online ใหเ้ขา้มาใน website ของบริษทัมากข้ึน  

 

กลยทุธ์ดา้น search engine คือการลงทะเบียนกบั search engine เพื่อเลือกใช้
เทคนิคหรือโปรแกรมบางตวั เช่น meta-tags หรือหลายๆ ตวัประกอบกนั เซ่ึงช่วยให ้
website ของบริษทัมีโอกาสท่ีจะไดอ้ยูใ่นลาํดบัตน้ๆ ของคาํคน้หา 

3.3.2  Affiliate networks เป็นวิธีการส่งเสริมสินคา้ online ท่ีไดรั้บความนิยม
มากวิธีหน่ึง  Amazon.com เป็นผูเ้ร่ิมนาํแนวคิดน้ีมาใช ้ 
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website ท่ีตอ้งการสร้างโครงข่าย จะติดต่อกบั website อ่ืนเพื่อขอนาํ banner 
หรือ link ของตนไปวางบน website เหล่านั้นโดยใหค้่าตอบแทนตามจาํนวนคลิก วิธีน้ี
ช่วยให ้website เจา้ของเครือข่ายสามารถเปิดตวัในตลาดไดก้วา้งขวางข้ึนดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีสมเหตุสมผล 

 

3.3.3  Online advertising เป็นการลงโฆษณากบั website ท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากๆ หรือ 
ท่ีอาจดึงดูดผูเ้ขา้มาเป็นลูกคา้ของบริษทั ค่าใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัความนิยมของ website ท่ี
รับลงโฆษณา 
 

4) ระบบ (System) 
 เป็นการบริหารธุรกิจ e-commerce ดว้ยปัจจยัดา้นเทคนิคและการใหบ้ริการ ใน
ยคุแรกๆ ท่ีนาํ website มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทาํการคา้ ผูพ้ฒันา website ใชเ้ทคโนโลยี
เป็นหลกัในการสร้างการเติบโตของ website และเนน้การใชม้ากข้ึนเร่ือยๆ จน
กลายเป็นการใชเ้ทคโนโลยเีกินจาํเป็น สร้างความสบัสนและไม่พอใจแก่ผูใ้ช ้สร้าง
ความเสียหายแก่ธุรกิจ เป็นประสบการณ์ท่ีทาํใหก้ารพฒันา website ในยคุปัจจุบนั
เปล่ียนการเนน้เทคโนโลยมีาเป็นการใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองต่อไปน้ี 

 

4.1 Website administration 
สร้างเวบ็ไซดใ์หมี้ความน่าเช่ือถือเป็นลกัษณะพื้นฐาน เช่น ใหมี้ช่างเทคนิคและ

ผูใ้หบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 7 วนั 
 

4.2 Web server hosting  
ใช ้hosting และผูใ้หบ้ริการ internet ภายนอกเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา

และพฒันา softwareพื้นฐาน (plugin) ต่างๆ 

 

4.3  Site construction  
จา้งผูช้าํนาญการจากภายนอกเป็นผูอ้อกแบบและสร้าง หรือหากไม่เนน้รูปแบบ

เฉพาะตน (customize) มากนกั กมี็โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีไม่แพงใหเ้ลือกใชม้ากมาย 
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ปัจจยัความสาํเร็จของ website จะอยูท่ี่คุณภาพของการนาํเสนอ ใชง้านง่าย มีความเร็ว
ในการใชง้าน และสามารถใชไ้ดก้บัทุก  browser 

   

4.4 Content management   
องคป์ระกอบสาํคญัในการบริหารจดัการเน้ือหา คือ การหมัน่ทบทวนและ 

update เน้ือหาของ website ใหส้มัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของลูกคา้ 
สภาพการตลาด กลยทุธ์การแข่งขนั และแนวโนม้ทางการตลาด ผูบ้ริหารจะตอ้งใหก้าร
ฝึกอบรมพนกังานและเอ้ืออาํนาจใหห้น่วยงานต่างๆ บริหารจดัการขอ้มูลในความ
รับผดิชอบ หลีกเล่ียงการยดึติดกบักฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีอืดอาดล่าชา้ ซ่ึงอาจ
บัน่ทอนคุณภาพของเน้ือหาท่ีแสดงบน website 

  

4.5 Site security  
การปกป้องการโจมตีของไวรัสหรือผูไ้ม่ปรารถนาดี รวมไปถึงความปลอดภยั

ในการโอนเงินและขอ้มูลของลูกคา้ เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการดาํเนิน
ธุรกิจ e-commerce อยา่งไรกต็าม การเพิ่มความปลอดภยัจะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนตอน
และความไม่สะดวกแก่ผูใ้ช ้ผูว้างระบบจึงควรจดัระดบัความปลอดภยัใหเ้หมาะกบั
หมวดหมู่การใชง้านและหลีกเล่ียงการจดัวางความปลอดภยัท่ีมากเกินไปในเร่ืองท่ีไม่
จาํเป็น 

 

4.6 Transaction functionality  
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการส่งรับขอ้มูลระหวา่งลูกคา้กบับริษทั ผูบ้ริหารและผูจ้ดัวาง

ระบบจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัการเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารจ่ายหรือโอน
เงินค่าสินคา้บริการ การทดสอบ และการดูแลระบบ 

 

4.7 Website traffic  
เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและป้อนเขา้กระบวนการทาํงานต่างๆ ของ website 

รวมถึงการใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมินผลการปฏิบติังานของ website, การ
ทดสอบขอ้มูลใหม่ หรือการประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขาย  
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4.8 System backup  
การมีกลไกสาํรองขอ้มูลและระบบ เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมากสาํหรับบริษทัท่ี

ทาํงาน online ตลอด 24 ชัว่โมง ปัญหาดา้นเทคนิคต่างๆ และการล่มของระบบจะตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขโดยเร็วและใหมี้ช่วงเวลาติดขดัท่ีไม่สามารถใชง้านไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด 
  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4 Corners Model [Porter] 
 4P's and 4C's Marketing Model 
 Change Model [Lewin] 
 Project Management Phrases & Processes 
 SWOT Analysis 

--------------------------------- 
4-Step Innovation Process [Weiss and Legrand] 

กระบวนการสร้างนวตักรรมใน 4 ขั้นตอน 
 

 สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเลก็ มกัมองนวตักรรมวา่เป็นเร่ืองไกลตวัเพราะ
ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่ทนัคุม้ค่าใชจ่้าย กต็กยคุ สู้คอยลอกเลียนคนอ่ืน
แบบตามนํ้าไปเร่ือยๆ ไม่ได ้หรือบางคนกคิ็ดวา่ นวตักรรมเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดเ้องตาม
ธรรมชาติ เช่น หากมีพนกังานคนหน่ึงในบริษทัเกิดความคิดบรรเจิดบางอยา่งข้ึนมา
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ เม่ือบริษทันาํไปใช ้เกิดเป็นท่ีชอบใจของลูกคา้ กเ็หมาเอาวา่ 
นัน่เป็นผลสาํเร็จของการสร้างนวตักรรม  

 

แมค้วามบงัเอิญนั้นจะถือเป็นส่วนหน่ึงของนวตักรรม แต่การจะหวงัใหบ้งัเอิญ
กนัไดบ่้อยๆ กอ็าจเป็นความหวงัท่ีไม่ชดัเจนเท่าไรนกั ท่ีจริงแลว้ นวตักรรมเป็นความ
ทา้ทายท่ีประกอบดว้ยความไม่แน่นอน ความเส่ียง และซบัซอ้นในตวัของมนัเอง 
ทางเลือกท่ีดีกวา่การคอยใหน้วตักรรมเกิดข้ึนเองแบบบงัเอิญคือ การตั้งใจสร้าง
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นวตักรรมตามกระบวนการท่ีออกแบบมาเพือ่การสร้างนวตักรรมเป็นการเฉพาะ 
นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนมาจะเป็นท่ียอมรับของลูกคา้หรือไม่ เป็นกระบวนการพฒันาอีก
ส่วนหน่ึงท่ีตอ้งกระทาํต่อเน่ืองไป การพยายามสร้างนวตักรรมในสินคา้บริการ จะทาํ
ใหอ้งคก์รไดมี้โอกาสทบทวนความตอ้งการของลูกคา้และความพร้อมขององคก์รใน
การรับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง     
   

กระบวนการสร้างนวตักรรมใน 4 ขั้นตอนท่ีนาํมาเสนอน้ี เป็นผลงานของ 
David Weise และ Claude Legrand ซ่ึงเขียนไวใ้นหนงัสือช่ือ Innovative Intelligence: 
The Art and Practice of Leading Sustainable Innovation in Your Organization (2011) 
เป็นกระบวนการท่ีตรงไปตรงมาและนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย อาจตอ้งปรับแต่งให้
เขา้กบัความตอ้งการเฉพาะทางธุรกิจของแต่ละองคก์รบา้ง แต่กเ็ป็นแนวทางท่ีสามารถ
สร้างนวตักรรมใหเ้กิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอในองคก์ร กระบวนการสร้างนวตักรรม
ประกอบดว้ย 

 

1. พฒันากรอบแนวคดิ (Framework Development) 
เป็นขั้นแรกของกระบวนการสร้างนวตักรรมซ่ึงเร่ิมดว้ยการคน้หาปัญหาและคิด

วา่จะแกไ้ขมนัไดอ้ยา่งไร นอกจากนั้นยงัช่วยใหม้ัน่ใจวา่ ทางแกไ้ขปัญหาท่ีสร้างข้ึนมา
นั้น สนองความตอ้งการทางธุรกิจ การพฒันากรอบแนวคิด ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย 
6 ขั้นตอน 

1.1 ระบุความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา (Identify the problem’s history)  
 ปัญหามีความเป็นมาอยา่งไร  
 ไดมี้ใครพยายามแกปั้ญหาน้ีมาก่อนหรือไม่  
 หากมีผูเ้คยพยายามแกปั้ญหาน้ีมาก่อน ผลเป็นอยา่งไร ส่วนใดแกไ้ด้

ส่วนใดแกไ้ม่ได ้หรือแกไ้ม่ไดเ้ลยทั้งหมด 
 

1.2 กาํหนดบริบทของปัญหา (Define the context)  
 ทบทวนวา่ปัญหาน้ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์หรือโครงการใดขององคก์ร  
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 มีโครงการหรือกฎระเบียบใดบา้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการแกไ้ข
ปัญหา  

 การจดัการแกไ้ขปัญหาน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รหรือผูมี้
ประโยชน์ไดเ้สียหลกั มากนอ้ยเพียงใด   
 

1.3 สร้างคาํถามวา่จะทาํอยา่งไร (Write a “how to…” or “How will we…” 
question) 

  แตกปัญหาใหเ้ป็นคาํถามวา่ “จะ (ทาํ) ไดอ้ยา่งไร” เช่น จะลดขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ลง 5% ไดอ้ยา่งไร, จะทาํใหก้ระบวนการผลิตเร็วข้ึน 1 ชัว่โมงได้
อยา่งไร การตั้งคาํถามเช่นน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดเป้าหมายและวดัผลความสาํเร็จ
ได ้

 ตอ้งกาํหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน ไม่ใชค้าํท่ีกาํกวม เช่น เร็วข้ึน, ดีข้ึน, 
แพง, หรือมากกวา่ เวน้แต่จะมีการกาํหนดตวัเลขเชิงปริมาณเอาไวด้ว้ย 

 ในกรณีท่ีทาํงานกนัเป็นทีม ควรใหส้มาชิกแต่ละคนสร้างคาํถามท่ีคิด
วา่อธิบายปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขไดดี้ท่ีสุด แลว้นาํความคิดนั้นมาอภิปรายเพื่อหาขอ้
สรุปวา่ความคิดของใครเหมาะสมท่ีสุด 
  

1.4 กาํหนดขอ้จาํกดั (Define boundaries) 
 มีงบประมาณ เวลา และทรัพยากรในการจดัการมากนอ้ยเพียงใด 
 มีเง่ือนไขอะไรในการนาํวิธีแกไ้ขน้ีไปใช ้อะไรท่ีตอ้งทาํ อะไรท่ีไม่

ตอ้งทาํ 
 มีส่ิงใดท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจการควบคุม 

 

1.5 ระบุประเภทของการแกไ้ข (Identify the type of solution) 
 กาํหนดรูปแบบเคร่าๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา  
 รูปแบบหรือวิธีการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งปรับปรุงกระบวนการทาํงาน

หรือปรับเปล่ียนตวัสินคา้บริการหรือไม่ 
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 จาํเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีคิดในการทาํการตลาดหรือการขายหรือไม่ 
 

1.6 ระบุตวัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ (Identify the decision maker) 
 ใครเป็นเจา้ของเร่ือง และใครเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย 
 ในกรณีท่ีการแกไ้ขปัญหาน้ี เป็นส่วนหน่ึงของโครงการท่ีกาํลงั

ดาํเนินการอยู ่จาํเป็นตอ้งใหผู้รั้บผิดชอบโครงการไดมี้ส่วนร่วมและใหค้วามเห็นชอบ
กบัวิธีการแกไ้ขน้ีดว้ย 

 

2. ค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง (Issue Redefinition) 
เป้าหมายของกระบวนการสร้างนวตักรรมในขั้นน้ีคือ การคน้หาวา่อะไรคือ

รากเหงา้หรือสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา ปัญหาน้ียงัมีปัญหาแยกยอ่ยท่ียงัไม่ไดน้าํ
ข้ึนมาพิจารณาอีกหรือไม่ การดาํเนินการในขั้นน้ีกเ็พื่อใหม้ัน่ใจวา่กาํลงัพิจารณาท่ีตวั
ปัญหาจริง ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกขอบตนวา่น่ีคือปัญหา   

 แจกแจงปัญหาใหช้ดัเจน 
 สาํรวจรายละเอียดของปัญหา 
 

เม่ือทาํความเขา้ใจกบัปัญหาไดช้ดัเจนแลว้ ควรปรึกษากบัเจา้ของปัญหาหรือผูมี้
อาํนาจในการตดัสินใจเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเขา้ใจของคุณนั้น เป็นความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

 

การทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เช่น ความไม่พอใจของลูกคา้ อาจจะดว้ยการจาํลอง
เส้นทางการซ้ือหรือใชสิ้นคา้บริการ (journey map) -ข้ึนมาเพื่อใหเ้ห็นภาพวา่ลูกคา้ของ
คุณทาํ, คิด, รู้สึก, และประสบกบัอะไรในระหวา่งท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของ หรือในขั้นตอน
ต่างๆ ของกระบวนการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ ภาพจาํลองดงักล่าวจะช่วยใหคุ้ณได้
ทราบปัญหาหรือขอ้ติดขดัท่ีเกิดกบัลูกคา้ของคุณ ทบทวนปัญหานั้นวา่มีความสาํคญัต่อ
ลูกคา้ของคุณในระดบัใด จะมีพฒันาการอะไรท่ีจะช่วยแกปั้ญหาหรือทาํใหก้ารใชชี้วิต
ของพวกเขาง่ายข้ึน หรือถา้ยงัมองไม่เห็นภาพ กอ็าจใชก้ารถามกนัตรงๆ โดยใชแ้บบ
สาํรวจหรือวิธีอ่ืนๆ เพื่อใหท้ราบปัญหาท่ีพวกเขาประสบอยู ่
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เม่ือคุณเขา้ใจแลว้วา่อะไรในตลาดท่ีสร้างปัญหาใหก้บัลูกคา้ของคุณ หรืออะไร
ท่ีเป็นปัญหาซ่ึงลูกคา้ของคุณกาํลงัประสบอยู ่ขั้นต่อไปก็คือการนาํความรู้ความเขา้ใจ
ในปัญหานั้นมาคิดหาวิธีการแกไ้ข การแกปั้ญหาท่ียงัไม่มีใครแกไ้ขไดไ้ม่ใช่เร่ืองง่าย 
แต่มนักเ็ป็นส่ิงท่ีคุณควรจะตอ้งทาํ คุณอาจตรวจสภาพทางการตลาดวา่ แนวคิดคลา้ยๆ 
กบัแนวคิดของคุณ ไดมี้การนาํไปใชใ้นตลาดบา้งหรือไม่, ยงัมีช่องวา่งอะไรท่ีความ
ตอ้งการของลูกคา้ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง, ความคิดของคุณจะสามารถปิดช่องวา่ง
นั้นไดห้รือไม่, ถา้ได ้จะมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเท่าไร  

 

ประเดน็สาํคญัไม่ไดอ้ยูแ่ต่เพียงวา่ ส่ิงนั้นหรือวิธีการนั้นสามารถแกปั้ญหา
ใหก้บัลูกคา้คุณไดห้รือไม่เท่านั้น แต่มนัจะตอ้งสามารถสร้างผลกาํไรใหก้บัคุณไดด้ว้ย 
หากคุณมีทางออกสาํหรับปัญหา แต่ทางออกนั้นไม่ไดส้ร้างผลกาํไร กไ็ม่ควรเลือกนาํ
ทางออกหรือคาํตอบนั้นมาใช ้เพราะนอกจากจะไม่สามารถแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ได้
อยา่งย ัง่ยนืแลว้ ยงัสร้างปัญหาใหก้บัคุณ ซ่ึงในกรณีนั้นคงไม่มีใครคิดจะแกไ้ขให ้  

 

ในการหาขอ้สรุปของแนวคิดในการแกปั้ญหา อาจใชก้ารสนทนากลุ่ม (focus 
group) ดว้ยการเล่าแนวคิดของคุณใหก้ลุ่มทราบและสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มท่ีมี
ต่อแนวคิดของคุณ ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม แทจ้ริงแลว้น่าจะไม่ต่างจาก
ความคิดเห็นของลูกคา้ของคุณ และอาจเพิ่มเติมดว้ยการสาํรวจวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มี
แนวคิดอยา่งไร จะสามารถนาํมาปรับใชก้บัอุตสาหกรรมของคุณอยา่งไร ในกรณีน้ีคง
ไม่ถึงกบัตอ้งไปลอกเลียนแบบเขามาทั้งดุน้ แต่อาจสมมุติตวัคุณเองเป็นลูกคา้ ถาม
ตวัเองวา่ทาํไมลูกคา้จึงตอ้งมาหาคุณ หรือจะหนีไปจากคุณ แลว้คิดต่อไปวา่ยงัมีวิธี
อะไรท่ีจะทาํใหค้วามตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บการตอบสนอง    
 

3. ระดมความคดิ (Idea Generation) 
หลงัจากท่ีไดพ้ฒันากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา และเขา้ใจแลว้วา่ปัญหาท่ี

แทจ้ริงของคุณคืออะไร ขั้นต่อไปคือการระดมความคิดเพื่อแกปั้ญหา กระบวนการ
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ระดมความคิดมี 4 ขั้นตอนท่ีจะทาํใหคุ้ณและทีมงานมัน่ใจไดว้า่ความคิดท่ีระดมกนั
ข้ึนมานั้นจะอยูภ่ายในขอบเขตและขอ้จาํกดัท่ีระบุไว ้

3.1 เตรียมความพร้อม (Prepare thoroughly) เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การระดมสมอง โดยมีปัญหาท่ีชดัเจน มีระเบียบวาระเพื่อการพิจารณา มีผูรู้้ท่ีพร้อมจะ
ช่วยแนะนาํช่วยเหลือ และมีเทคนิคการระดมสมองเพื่อความคิดท่ีสร้างสรรค ์
  

3.2 ซกัซอ้มกระบวนการ (Introduce the process) ใหที้มงานทุกคนไดท้ราบ
เป้าหมายของ how will (ตามขอ้ 1.3) เช่น จะลดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ลง 5% ได้
อยา่งไรรวมถึงขอ้จาํกดัในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ท่ีไดศึ้กษาไวใ้นขอ้ 1.2 เพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่ทีมงานทุกคนมีความเขา้ใจในเป้าหมายและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีตรงกนั 
 

3.3 ระดมความคิด (Generate many ideas) นาํเทคนิคการระดมความคิดมาใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ ในขั้นน้ีไม่ควรไปเนน้เร่ืองคุณภาพวา่ความคิดวา่ของใครดีหรือไม่ดี 
แต่ควรเนน้ไปท่ีปริมาณ คือใหไ้ดค้วามคิดมาใหม้ากท่ีสุด 
  

3.4 ไดท้างแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม (Discover meaningful solutions) นาํความคิด
และขอ้เสนอทั้งหลายท่ีรวบรวมได ้มาพิจารณา อาจรวมความคิดบางอยา่งเขา้ดว้ยกนั
เพื่อใหไ้ดค้วามคิดใหม่ท่ีตอบโจทย ์how will ของคุณไดดี้ท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ยงัไม่
ควรมองขา้มหรือท้ิงความคิดท่ีอาจจะไม่ไดดี้ท่ีสุดไป 
 

เม่ือคุณคน้พบทางออกของปัญหาไดแ้ลว้ ขั้นต่อไปคือการทดสอบวา่มนัใช้
ไดผ้ลหรือไม่ ดงันั้น แทนท่ีคุณจะพยายามหาทางออกท่ีสมบูรณ์สูงสุดแลว้ค่อยมา
เร่ิมตน้พฒันาสินคา้หรือบริการ คุณควรนาํวิธีการหรือทางออกท่ีคุณไดคิ้ดข้ึนซ่ึงมัน่ใจ
วา่ทาํแลว้มีกาํไร อาจผา่นการสนทนากลุ่มดว้ยถา้เป็นไปได ้แลว้นาํมาทดสอบกบั
บางส่วนของตลาดซ่ึงเป็นลูกคา้ของคุณ 

 

การท่ีจะใหไ้ดสิ้นคา้บริการท่ีเหมาะสมตอ้งนาํหลกัการพฒันาการเรียนรู้มาใช ้
วิธีการคือ นาํตน้แบบของสินคา้บริการออกสู่ตลาดในลกัษณะการทดสอบเบ้ืองตน้ วิธี
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น้ีจะช่วยใหคุ้ณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากพฤติกรรมหรือท่าทีท่ีลูกคา้
มีต่อสินคา้บริการตน้แบบนั้น และปรับปรุงแกไ้ขหากยงัมีขอ้บกพร่อง  ไม่มีขอ้มูลใดท่ี
เป็นประโยชน์มากไปกวา่ความเห็นและคาํแนะนาํ (feedback) ท่ีตรงไปตรงมาจาก
ลูกคา้ของคุณ ความเห็นและคาํแนะนาํเหล่านั้น คือส่ิงท่ีเขาอยากไดก้ลบัมาแกปั้ญหา
ของพวกเขา คุณจึงควรประมวลขอ้มูลเหล่านั้นใหม้ากท่ีสุดก่อนท่ีจะนาํไปพฒันา
สินคา้บริการหรือหนทางแกไ้ขปัญหาในขั้นสุดทา้ย   
 

4. นําการแก้ปัญหาท่ีดท่ีีสุดไปปฏิบัติ (Implement the Best Ideas) 
หลงัจากไดท้ดสอบ และนาํขอ้มูลป้อนกลบัท่ีได ้มาปรับแต่งแนวคิดของคุณ

แลว้ ขั้นต่อไปคือการนาํแนวคิดนั้นมาปฏิบติัจริงและนาํออกสู่ตลาด ขณะเดียวกนัก็
ประเมินวา่สินคา้บริการหรือวิธีการเหล่านั้นสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด หลงัจากท่ีคุณนาํสินคา้บริการหรือวิธีการแกไ้ขออกสู่ตลาดแลว้ คุณกน่็าจะยงั
ไดรั้บความเห็นและคาํวิพากษว์ิจารณ์ท่ีมีประโยชน์อีกมาก คุณจึงไม่ควรคิดวา่ส่ิงท่ีคุณ
ไดแ้กไ้ขปรับปรุงและนาํเขา้สู่ตลาดน้ี เป็นการดาํเนินการขั้นสุดทา้ย หรือหยดุการ
พฒันา และคอยเกบ็เก่ียวผลจากส่ิงท่ีคุณทาํ ท่ีจริงแลว้ สินคา้บริการทุกชนิดสามารถ
พฒันาใหดี้ข้ึนได ้จึงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีคุณจะตั้งป้อมปิดรับ feedback ใดๆ จากลูกคา้ 
บริษทัท่ีพร้อมสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ืองแมสิ้นคา้บริการนั้นจะประสบความสาํเร็จ
ในตลาดแลว้ คือบริษทัท่ีมีโอกาสขยายส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้ากยิง่ๆ ข้ึนไปอีก       

 

กระบวนการสร้างนวตักรรม เป็นการเรียนท่ีมีต่อกนัระหวา่งลูกคา้กบัผูผ้ลิต
สินคา้บริการ หากผูผ้ลิตสินคา้บริการมีความใส่ใจต่อความรู้สึกของลูกคา้ กมี็โอกาสท่ี
จะไดท้ดสอบความคิดและนาํเสนอสินคา้บริการใหม่ๆ ไดเ้สมอ หากคุณไม่ตอ้งการให้
สินคา้ของคุณเก่าตกยคุและไม่เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ คุณจึงควรใหค้วามสาํคญักบั
กระบวนการสร้างนวตักรรม แมสิ้นคา้บริการของคุณจะเป็นผูน้าํในตลาดแลว้กต็าม 
ตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีเพียงองคก์รท่ีกา้วทนักระแสการเปล่ียนแปลง
เท่านั้นท่ีจะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง    
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Whys 
 Brainstorming [Round-Robin] 
 Cause and Effect Analysis (Fishbone Chart) 
 Critical Chain Project Management (CCPM) 
 Decision Matrix Analysis 
 Decision Tree Analysis 
 Interrelationship Diagrams 
 Ladder of Inference 
 Productive Thinking Model [Hurson] 
 Project Charters 
 Root Cause Analysis 
 Soft Systems Methodology (SSM) 
 Stakeholder Analysis 
 Swim Lane Diagram 
 สร้างนวตักรรมอยา่งไรไม่ใหเ้ป็น นวกรรม 

--------------------------------- 
5 Basic Project Management Tips 
คาํแนะนําพืน้ฐาน 5 ประการในการบริหารงานโครงการ 

 

การบริหารงานโครงการ เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
โครงการโดยใชก้ารวางแผน  การจดัโครงสร้างการทาํงาน การจูงใจ และการควบคุม 
บูรณาการทรัพยากรต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน กระบวนการบริหาร
โครงการประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม โดยมีคาํแนะนาํพื้นฐานในแต่ละ
กิจกรรม ดงัน้ี 
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1. การกําหนดแนวคดิเร่ิมต้น (Conception and Initiation) 
ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีก่อนเร่ิมโครงการใดๆ คือ การรู้และเขา้ใจในความมุ่งหมาย

ของโครงการ รู้และเขา้ใจวา่โครงการมีความสาํคญัอยา่งไรต่อองคก์ร ผลความสาํเร็จ
ของโครงการมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัแผนกลยทุธ์ขององคก์ร ผูบ้ริหารงาน
โครงการหรือผูรั้บผดิชอบดาํเนินโครงการอาจทาํการวิจยัแนวทางปฏิบติัเป็นการ
เพิ่มเติมเพื่อใหรู้้วา่จะทาํเป้าหมายโครงการนั้นใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งไร แลว้จึงส่งแนวคิด
ดงักล่าวไปยงัผูมี้อาํนาจ พิจารณาตรวจสอบและอนุมติัใหด้าํเนินการ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด
ในขั้นน้ี คือ การตรวจสอบโครงการทั้งในดา้นความเป็นไปไดแ้ละคุณค่าของโครงการ
ท่ีมีต่อองคก์ร โครงการท่ีสามารถทาํใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็ อาจไม่มีค่าอะไรเลย
ถา้ไม่เกิดประโยชน์แก่องคก์ร ส่วนโครงการท่ีดูมีประโยชน์เป็นอยา่งมากแต่ไม่มี
โอกาสทาํใหส้าํเร็จ กเ็ป็นเร่ืองท่ีไม่น่าทาํเพราะทาํใหอ้งคก์รตอ้งสูญเสียทรัพยากรไป
เปล่าๆ  

 

ส่ิงท่ีตอ้งการทราบในขั้นการกาํหนดแนวคิดเร่ิมตน้ คือ ขอ้มูลเคร่าๆ วา่ ตอ้งใช้
เวลาประมาณเท่าไร ใชง้บประมาณมากนอ้ยเพียงใด จะเกิดประโยชน์แก่องคก์รใน
ดา้นใด จะส่งผลกระทบต่อใคร สมควรจะปฏิบติัหรือไม่ ในเง่ือนไขอยา่งไร เม่ือได้
แนวคิดเหล่าน้ีแลว้ จึงส่งเร่ืองไปยงัผูมี้อาํนาจพิจารณาวา่เป็นโครงการท่ีคุม้ค่าต่อการ
นาํไปปฏิบติัหรือไม่ หากไดรั้บความเห็นชอบ จึงเขา้สู่ขั้นท่ีสองของกระบวนการ คือ 
การกาํหนดนิยามและวางแผนงานในรายละเอียด     

 

2. การนิยามและวางแผน (Definition and Planning) 
เม่ือไดรั้บไฟเขียวใหด้าํเนินโครงการแลว้ ขั้นต่อไปคือการกาํหนดขอบเขต 

กาํหนดการ และค่าใชจ่้ายของโครงการ โดยจดัทาํแผนงานโครงการข้ึนมาให้
ครอบคลุมทั้งขอบเขต งบประมาณ ทรัพยากรทั้งหลายท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ตลอดจน
กาํหนดการดาํเนินงานต่างๆ อยา่งไรกต็าม แมจ้ะจดัทาํแผนงานมาอยา่งละเอียด
รอบคอบมาเป็นอยา่งดีแลว้ กย็งัอาจมีความล่าชา้หรือมีปัญหาเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ ในการ
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จดัทาํแผน ผูด้าํเนินโครงการจึงจาํเป็นตอ้งคาดการณ์ความน่าจะเป็นทั้งในเร่ืองความ
ล่าชา้และโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาในเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีเอาไวด้ว้ย นอกจากนั้น จะตอ้งใหมี้
ความยดืหยุน่ในวิธีการปฏิบติัหรือมีแผนสาํรองไวด้ว้ย เช่น เม่ือเกิดความล่าชา้ในเร่ือง
ใด จะสามารถปรับเปล่ียนการใชท้รัพยากรเพื่อใหก้ารดาํเนินงานยงัคงเป็นไปตาม
กาํหนดการไดอ้ยา่งไร 

 

มีวิธีการกาํหนดเป้าหมายโครงการอยูส่องวิธีท่ีไดรั้บความนิยมกนัอยา่ง
แพร่หลาย คือ SMART และ CLEAR 

 

วิธีท่ีหน่ึง: SMART ยอ่มาจาก 
o Specific กาํหนดเป้าหมายใหมี้ความจาํเพาะเจาะจง วา่ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร 

ส่ิงไหน และทาํไม 
o Measurable ตอ้งมัน่ใจวา่จะวดัความกา้วหนา้และความสาํเร็จของเป้าหมายได้

อยา่งไร  
o Attainable จดัวางแผนงานวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีสาํคญัมากท่ีสุดได้

อยา่งไร 
o Realistic ตอ้งใหม้ัน่ใจไดว้า่ทุกคนมีความพร้อมและความสามารถท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายได ้
o Timely ตอ้งมัน่ใจไดว้า่มีกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามกาํหนดได ้
 

วิธีท่ีสอง: CLEAR ยอ่มาจาก 
o Collaborative ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ทีมงานมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน

ร่วมกนั 
o Limited ขอบเขตของโครงการไม่ควรกวา้งมากเกินไป เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่เป็น

โครงการท่ีสามารถบริหารจดัการได ้
o Emotional สร้างอารมณ์ร่วมใหที้มงานมีความมุ่งมัน่เขา้สู่เป้าหมาย 
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o Appreciable ซอยภารกิจใหญ่ๆ ใหเ้ลก็พอท่ีจะสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้
o Refinable กาํหนดเป้าหมายใหมี้ความยดืหยุน่พอท่ีจะปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

ใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

แต่ไม่วา่จะเลือกกาํหนดเป้าหมายดว้ยวิธีใด จะตอ้งกาํหนดเร่ืองต่อไปน้ีไวเ้ป็น
หลกัพื้นฐานในการดาํเนินโครงการ ไดแ้ก่ คา่ใชจ่้ายของโครงการ, คุณภาพของงานท่ี
จะทาํสาํเร็จ, ทรัพยากรท่ีมีหรือท่ีจะตอ้งจดัหามาใช,้ กาํหนดการเร่ิมตน้และส้ินสุดของ
แต่ละภารกิจ  

 

3. การเร่ิมดาํเนินโครงการ (Launch and Execution) 
ขั้นน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นขั้นท่ีโครงการเร่ิมเดินหนา้อยา่งแทจ้ริง แมว้า่ก่อนมาถึง

ขั้นน้ี จะตอ้งศึกษาเตรียมการมาก่อนดงัท่ีกล่าวมาในขอ้ 1 และขอ้ 2 แลว้กต็าม ส่ิงท่ี
จาํเป็นตอ้งทาํในขั้นน้ีคือ การประชุมเปิดโครงการ (kick off meeting) เป็นการประชุม
ร่วมกบัทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัสรรทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ช้ีแจงภารกิจวา่อะไรคือ
เป้าหมายท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จ ดว้ยวิธีการอยา่งไร ใครมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอะไร 
ควรเร่ิมตน้และแลว้เสร็จภารกิจเม่ือใด รวมถึงช้ีแจงขอ้มูลสาํคญัทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ ส่ิงท่ีสาํคญัไม่นอ้ยกวา่การใหข้อ้มูล กคื็อ ผูด้าํเนินโครงการจะตอ้งมัน่ใจวา่
ทีมงานมีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่โครงการน้ีมีความสาํคญัอยา่งไรและเหตุใดทุกคน
จึงตอ้งพยายามทาํมนัใหส้าํเร็จ การบริหารงานโครงการในขั้นท่ีสามน้ี อาจเป็นขั้นตอน
ท่ีใชเ้วลาไม่มากนกั แต่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อความสาํเร็จของโครงการ 

 

4. การบริหารผลการปฏบัิติงานและการควบคุม (Per formance and Control) 
เป็นช่วงเวลาหลงัจากการเร่ิมดาํเนินโครงการไปจนถึงส้ินสุดโครงการซ่ึงผู ้

ดาํเนินโครงการจะตอ้งคอยวดัและเปรียบเทียบสถานะความกา้วหนา้ของโครงการ
เทียบกบัแผนงานอยูต่ลอดเวลา จะเป็นขั้นตอนท่ีทาํงานไดง่้ายท่ีสุดหรือเครียดท่ีสุด 
ข้ึนอยูก่บัผูด้าํเนินโครงการวา่จะมีความสามารถในการบริหารกิจกรรมต่อไปน้ีไดดี้
เพียงใด   
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4.1 หมัน่ปรับแผนงานและใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของโครงการ  
ทุกๆ โครงการเร่ิมท่ีแผนงาน อยา่งไรกต็าม ความผดิพลาดท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงใน

การบริหารโครงการคือ การไม่ไดป้รับแผนงานเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งทาํ แผนงานคือส่ิงท่ี
ผา่นการคิดมาเป็นอยา่งดีแลว้วา่จะตอ้งทาํอะไร เม่ือไร แต่บางคร้ังเม่ือจะตอ้งนาํไปใช้
จริง ภารกิจท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานอาจมีขั้นตอนหรือรายละเอียดท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรือไม่สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดผลตามท่ีหวงั เช่น อาจมีการเปล่ียนแปลงผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงการ หรืออาจมีการเปล่ียน เพิ่ม หรือยกเลิกหนา้ท่ีการงาน
ภายในองคก์ร ผูด้าํเนินโครงการจึงจาํเป็นตอ้งหมัน่ทาํความเขา้ใจ ไม่เพียงแต่บทบาท
ของตนวา่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งไร แต่ยงัรวมไปถึงสถานะความสมัพนัธ์ขององคก์ร
กบัตวัโครงการวา่เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรหรือไม่ดว้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจ
ส่งผลใหเ้กิดผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholder) รายใหม่  ซ่ึงหากผูด้าํเนินโครงการไม่ทราบ
การเปล่ียนแปลง, ไม่ไดติ้ดตามและขาดการติดต่อส่ือสารเพื่อใหรู้้ถึงความคาดหวงัท่ี
พวกเขามีต่อโครงการ, หรือทาํการตดัสินใจบางส่ิงบางอยา่งไปโดยไม่ทนัไดนึ้กถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นเง่ือนไขสาํคญัของโครงการ ความ
ผดิพลาดโดยไม่ตั้งใจน้ีอาจส่งผลใหโ้ครงการตอ้งถึงกบัลม้เหลวหรือสะดุดหยดุลงได้
หากผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการออกมาคดัคา้นวา่ส่ิงท่ีผูด้าํเนินโครงการคิดวา่ประสบ
ความสาํเร็จ ไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงั ผูด้าํเนินโครงการจึงควรปรับแผนใหเ้ขา้กบั
ความเปล่ียนแปลงและตรวจสอบองคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ัง โดยเฉพาะ
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่ยงัคงเป็นเช่นเดียวกบักบัเป้าหมายในการดาํเนิน
โครงการหรือไม่  
 
\ 
 
 

4.2 ดึงผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มีส่วนร่วมกบัโครงการ  
ผูด้าํเนินโครงการควรใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทั้งหลายไดเ้ขา้มีส่วนร่วมกบั

โครงการตั้งแต่เร่ิมไปจนถึงส้ินสุดโครงการ พวกเขาสามารถใหค้าํแนะนาํท่ีมีคุณค่าทั้ง
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการและการแกไ้ขปัญหาของโครงการ ผูด้าํเนินโครงการจึง
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ควรจดัประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อทบทวนความกา้วหนา้, แผนงาน, 
รวมถึงขอ้กงัวลทั้งหลายท่ีมีเพื่อขอรับคาํแนะนาํและความช่วยเหลือท่ีจาํเป็น วิธีการน้ี
จะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบในการดาํเนินโครงการในทุกระยะ และ
ยงัช่วยใหผู้ด้าํเนินโครงการไดรั้บทราบขอ้มูลเชิงลึกซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนและ
นาํมาปรับแผนใหพ้ร้อมต่อการเปล่ียนแปลงหากเกิดข้ึนจริงไดด้ว้ย  
 

4.3 ประสานการดาํเนินงานและเขา้ใจความตอ้งการของสมาชิกทีมงาน  
ทีมงานท่ีสมคัรสมานสามคัคี ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จะสามารถทาํ

ภารกิจทั้งหลายใหส้าํเร็จไดแ้มจ้ะมีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใด ต่างจากทีมงานท่ี
แก่งแยง่แขง่ดี มุ่งแต่จะสร้างผลงานส่วนตวัมากกวา่ผลงานของทีม ทีมงานประเภท
หลงัน้ีมกัจะประสบความลม้เหลวแมต้วัโครงการเองแทบจะไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไร
เลย ผูด้าํเนินโครงการจึงควรเลือกทีมงานท่ีพร้อมใหค้วามร่วมมือกนัตั้งแต่แรก เม่ือได้
ทีมงานท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ กค็วรทาํความเขา้ใจปัญหาของเขาทั้งท่ีเป็นปัญหา
ส่วนควัและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือเพื่อไม่ให้
ปัญหาเหล่านั้นมามีส่วนขดัขวางการทาํงาน ใหที้มงานไดมี้เวลาใหก้บัครอบครัว ไม่
เรียกร้องเร่งรัดผลงานจนกลายเป็นแรงกดดนั ท่ีสาํคญัจะตอ้งใหที้มงานมองคุณวา่เป็น
ผูร่้วมงานท่ีเขา้ถึงได ้ปรึกษาได ้พยายามสร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนในหมู่สมาชิก
ทีมงาน และมอบรางวลัใหก้บัความสาํเร็จแมจ้ะเป็นเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ เพื่อใหที้มงานได้
รู้สึกวา่คุณไดรั้บรู้ถึงผลงานท่ีพวกเขาไดท้าํมาโดยตลอด  

 

เราไม่ควรมองขา้มความสาํคญัของการใหร้างวลักบังานท่ีประสบผลสาํเร็จ หรือ
มีความกา้วหนา้ตามแผน เพราะการใหร้างวลักบังานท่ีเสร็จตามกาํหนด ใชจ่้ายไดต้าม
งบประมาณ หรือมีคุณภาพงานตามขอ้กาํหนด ไม่ไดมี้ผลเพียงการสร้างแรงจูงใจ
เท่านั้น แต่ยงัช่วยผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานมีความสมํ่าเสมอ วตัถุประสงคใ์นการ
ใหร้างวลัคือการทาํใหพ้นกังานทาํงานใหถู้กตอ้งและใชร้างวลัเป็นเคร่ืองมือแจง้ให้
พวกเขาทราบวา่เขาไดท้าํอยา่งท่ีคาดหวงัแลว้ นอกจากนั้น การใหร้างวลัยงัเป็นการ
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกทีมงานพยายามทาํผลงานใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป การ
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ใหร้างวลัจึงไม่ใช่เพียงการแสดงการรับรู้ในความสาํเร็จ แต่ยงัเป็นการเนน้ความสาํคญั
ท่ีสมาชิกทีมงานควรทุ่มเทใหก้บัโครงการมากยิง่ๆ ข้ึนไปดว้ย 
 

4.4 เกบ็ขอ้มูลทั้งหลายของโครงการใหอ้ยูใ่นท่ีเดียวกนั  
โครงการควรมีขอ้มูลทั้งหมดซ่ึงพร้อมใช ้จดัเกบ็รวมไวใ้นท่ีเดียว สมาชิก

ทีมงานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงควรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นไดต้ลอดเวลาโดย
ไม่ตอ้งรอใครอนุญาตโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคาดหวงัใหพ้วกเขาทุ่มเทการทาํงานให้
เตม็ท่ี สาเหตุพื้นฐานท่ีสุดอยา่งหน่ึงของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการ 
คือ การขาดขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการตดัสินใจ, ในการปรับปรุงแผนงานตามกาํหนด, หรือ
ในการจดัทาํขอ้เสนอท่ีประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงต่างๆ ความผดิพลาดหรือการติดขดัท่ี
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของโครงการ ยอ่มทาํใหเ้กิดความรู้สึกเชิงลบและความล่าชา้ใน
การดาํเนินงาน   
 

5. การปิดโครงการ (Project Close) 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการบริหารงานโครงการ เป็นการสรุปการดาํเนินการ

และความมุ่งหมายทั้งหมดวา่ไดส้าํเร็จเสร็จส้ินโดยครบถว้นหรือไม่ ภารกิจหลกัในขั้น
น้ีคือการประเมินโครงการโดยเปรียบเทียบเป้าหมายสุดทา้ยทั้งหลาย (ultimate goals) 
ท่ีไดว้างแผนไว ้กบัผลท่ีไดรั้บจริง ทั้งในดา้นคุณภาพ ความแม่นยาํ และเวลาท่ีใชไ้ปใน
การทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จ เช่น เป็นโครงการท่ีทาํไดเ้สร็จก่อนเวลาหรือไม่ มีค่าใชจ่้ายตาม
หรือตํ่ากวา่งบประมาณท่ีกาํหนดหรือไม่ เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพสูงและตรงตามท่ี
คาดหวงัหรือไม่ มีปัญหามากนอ้ยเพียงใด  

 

การประเมินโครงการในขั้นสุดทา้ยน้ีต่างจากการประเมินโครงการในขั้นท่ีส่ี 
(การบริหารผลการปฏิบติังานและการควบคุม) เพราะเป็นการประเมินในเชิงวิเคราะห์
ใหเ้ป็นบทเรียนวา่  

o มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้งในระหวา่งการดาํเนินโครงการ สาเหตุเกิดจากอะไร ผู ้
ดาํเนินโครงการไดใ้ชว้ิธีใดในการจดัการกบัปัญหา ผลท่ีไดรั้บเป็นอยา่งไร  
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o การปฏิบติังานของทีมงาน มีผลต่อระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด 
o ปัญหาทั้งภายนอกและภายในท่ีเกิดข้ึน เป็นไปตามท่ีคาดไวล่้วงหนา้หรือไม่ 

เพราะเหตุใด  
o มีค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัหรือไม่ หากไม่ อะไรเป็นสาเหตุ และ

ไดแ้กไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร 
o ผลงานตามเป้าหมายมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ เพราะเหตุใด  
o ส่ิงท่ีเรียนรู้จากโครงการน้ีมีอะไรบา้ง มีคาํแนะนาํอยา่งไรสาํหรับการดาํเนิน

โครงการต่อไป 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Agile Project Management 
 Critical Chain Project Management (CCPM) 
 Evaluating Performance 
 Key Project Management Roles 
 Milestones in Project Management 
 Objectives and Key Results (OKR) 
 Performance Management and KPI 
 Project Close Activities 
 Project Initiation Document (PID) 
 Project Kick - Off Meeting 
 Project Management Phrases & Processes 
 Value Proposition Definition 

--------------------------------- 
5 Canons of Rhetoric  
หลัก 5 ประการในการจัดทําสุนทรพจน์
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Cicero (106 B.C. - 43 B.C.) นกัสุนทรพจน์ท่ียิง่ใหญ่ชาวโรมนั ไดเ้ขียนหลกั 5 
ประการในการจดัทาํสุนทรพจน์ไวใ้นหนงัสือของเขาช่ือ De Inventione เม่ือประมาณ 
50 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ต่อมาในปีท่ี 95 ของคริสตศ์กัราช นกัสุนทรพจน์ท่ียิง่ใหญ่ชาว
โรมนัอีกผูห้น่ึง คือ Quintilian (35 B.C. - 24 A.D.) ไดข้ยายหลกัสุนทรพจน์ของ 
Cicero ใหล้งลึกในรายละเอียดและเขียนเป็นหนงัสือรวม 12 เล่มช่ือ Institutio Oratoria 
หนงัสือชุดน้ีไดใ้ชเ้ป็นตาํราหลกัในการศึกษาการจดัเตรียมและการกล่าวสุนทรพจน์
สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

 

หลกัหรือขอ้บญัญติัในการจดัทาํและแสดงสุนทรพจน์ใหมี้พลงัและน่า
ประทบัใจ ประกอบดว้ย 

 

1. เตรียมเร่ือง (Invention)  
เป็นกระบวนการกลัน่กรองและประมวลความคิด (brainstorming ideas) ให้

ออกมาเป็นคาํพดูท่ีสร้างความสนใจใหก้บัผูฟั้ง อาจเป็นส่วนท่ียากท่ีสุดในการ
จดัเตรียมหรือกล่าวสุนทรพจน์ เพราะเป็นการสร้างกรอบของสุนทรพจน์ใหโ้ดดเด่น
ข้ึนมาจากความวา่งเปล่า เป้าหมายกคื็อการระดมความคิดทั้งหลายท่ีจะนาํมากล่าวให้
สามารถดึงดูดความสนใจของผูฟั้งไดม้ากท่ีสุด องคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะตอ้งนาํมา
พิจารณาในการจดัเตรียมสุนทรพจน์ (invention phrase) ไดแ้ก่ 

 

1.1 ผูฟั้ง (your audience)  
สุนทรพจน์ท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัผูฟั้ง คือสุนทรพจน์ท่ีมีขอ้ความ

เก่ียวขอ้งหรือกล่าวกบัผูฟั้ง หากคุณเป็นผูท่ี้กาํลงัเตรียมการเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ คุณ
ตอ้งศึกษาคุณสมบติัทัว่ไปของผูฟั้ง เช่น กลุ่มอาย,ุ ระดบัความรู้, อาชีพ, รวมถึงภูมิหลงั
ทางวฒันธรรม เช่น ผูฟั้งกลวัหรือวิตกกงัวลในเร่ืองใด มีความตอ้งการอะไร ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรนาํขอ้เทจ็จริงอะไรมาใส่ไวใ้นสุนทรพจน์ 
นอกจากนั้นยงัช่วยใหรู้้วา่ควรจะโนม้นา้วความรู้สึกของผูฟั้งดว้ยวิธีใดจึงจะไดผ้ลมาก
ท่ีสุด   
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1.2 หลกัฐาน (your evidence)  
ในการวางแผนหรือร่างสุนทรพจน์ ควรรวบรวมหลกัฐานไวใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํได ้เช่น ขอ้เทจ็จริง สถิติ กฎหมาย วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการผสมผสานหลกัฐานเหล่าน้ี
เขา้ดว้ยกนั อยา่งไรกต็าม การชกัจูงผูฟั้งแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มอาจตอ้งใชห้ลกัฐานท่ี
แตกต่างกนั ผูฟั้งบางคนชอบใหมี้ประจกัษพ์ยานหรือสถิติท่ีชดัเจนจึงจะคลอ้ยตาม บาง
คนชอบท่ีจะใหมี้เจา้หนา้ท่ีชั้นสูง  คนใกลชิ้ดท่ีตนเช่ือถือ หรือผูมี้ช่ือเสียงเป็นผูใ้หก้าร
รับรองคาํกล่าวนั้นจึงจะเช่ือ คุณจึงตอ้งพยายามศึกษาวา่จะใชห้ลกัฐานประเภทใดท่ี
น่าเช่ือถือและโนม้นา้วผูฟั้งไดดี้ท่ีสุด 
 

1.3 เทคนิคดึงดูดความสนใจ (the means of persuasion)  
การโนม้นา้วผูฟั้งใหเ้กิดความสนใจติดตามสุนทรพจน์ซ่ึงใชก้นัมาตั้งแต่สมยั

อริสโตเติล มี 3 ประเภท 
1.3.1  Ethos  เนน้ท่ีความน่าเช่ือถือของผูแ้สดงสุนทรพจน์วา่มีความรู้หรือ

เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีนาํมาเสนอมากนอ้ยเพียงใด รู้จริงหรือเพียงแค่เกบ็เร่ืองของผูอ่ื้นมา
เล่าต่อ 

1.3.2  Pathos  เนน้ท่ีอารมณ์ร่วมระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง ซ่ึงอาจเป็นความ
สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ฮึกเหิม หรือเศร้าโศก  

1.3.3  Logos  เนน้ท่ีความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูลท่ีนาํเสนอ และการ
อธิบายขยายความใหเ้ขา้ใจไดต้ามเจตนาของผูพ้ดู 
 

ผูเ้ตรียมสุนทรพจน์จึงตอ้งตดัสินใจวา่จะเลือกใชก้ารชกัชวนในรูปแบบใดจึงจะ
สามารถโนม้นา้วผูฟั้งไดดี้ท่ีสุด อาจจะใชทุ้กแบบผสมผสานกนั หรือเลือกเนน้ท่ีแบบ
ใดแบบหน่ึง ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัและความถนดัของผูพ้ดู   
 

1.4 เวลา (timing)  
คนเราจะรับรู้เร่ืองราวหรือแนวคิดไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละ

สภาพแวดลอ้ม เช่น ไม่ควรเสนอขอความช่วยเหลือจากผูฟั้งในเวลาท่ีผูฟั้งเองกย็งัไม่มี
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ความมัน่คงและอยูร่ะหวา่งรอความช่วยเหลืออยูเ่ช่นกนั ผูพ้ดูจึงตอ้งเขา้ใจวา่ใน
สภาพแวดลอ้มขณะนั้นควรนาํเสนอเร่ืองอะไร และควรใชเ้วลาในการกล่าวสุนทร
พจน์ยาวเท่าไร ในบางสถานการณ์ สุนทรพจน์ท่ีสั้นกระชบัและจดัเตรียมขอ้มูลมาเป็น
อยา่งดี จะดีกวา่สุนทรพจน์ท่ียาวจนผูฟั้งขาดความสนใจติดตาม ตวัอยา่งเช่น สุนทร
พจน์ของประธานาธิบดีลินคอลน์ท่ีเมือง Gettysburg (Gettysburg Address) มีความยาว
เพียง 273 คาํ ใชเ้วลากล่าวไม่ถึง 3 นาที แต่เป็นท่ีจดจาํและกล่าวขานกนัมาจนถึง
ปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ 150 ปี ในขณะท่ีสุนทรพจน์ของ Edward Everett นกัปาฐกถาท่ีมี
ช่ือเสียงมากคนหน่ึงซ่ึงแสดงสุนทรพจน์ในโอกาสเดียวกนัยาวกวา่ 2 ชัว่โมง กลบัไม่มี
ผูใ้ดจาํไดเ้ลยวา่เขากล่าวอะไรในวนันั้น  

 

1.5 โครงสร้างทางความคิด (format of argument)  
ในการร่างหรือแสดงสุนทรพจน์ แมคุ้ณจะรู้อยูเ่ตม็อกวา่ตั้งใจจะเขียนหรือกล่าว

เร่ืองอะไร แต่พอจะตอ้งมาเขียนเป็นร่าง กอ็าจขาดเคา้โครงหรือลาํดบัท่ีชดัเจน วกวน
อยูแ่ต่ในกรอบแคบๆ ท่ีไม่มีอะไรน่าสนใจ คุณจึงควรนาํหลกั 2 ประการในการจดั
โครงสร้างทางความคิดซ่ึงนกักล่าวสุนทรพจน์ตั้งแต่สมยั Cicero, Quintilian ได้
แนะนาํไว ้มาใช ้ดงัน้ี 

1.5.1  ตั้งประเดน็ (Stasis) เป็นขั้นตอนท่ีช่วยใหผู้พ้ดูมีความชดัเจนใน
ประเดน็หลกัของเร่ือง ดว้ยการตั้งคาํถาม 4 ขอ้กบัตนเอง 

o จะพดูเร่ืองอะไร (questions of fact) บุคคล ความคิด หรือปัญหา ท่ี
จะนาํมากล่าวนั้นมีจริงหรือไม่ ถา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหา อะไรคือท่ีมาของปัญหา มี
ขอ้เทจ็จริงอะไรมาสนบัสนุนความคิดดงักล่าว 

o  จะแสดงเร่ืองนั้นใหช้ดัเจนมากท่ีสุดไดอ้ยา่งไร (questions of 
definition) มีแง่มุมท่ีทาํใหคิ้ดต่างออกไป แทรกอยูห่รือไม่ จะสามารถนาํส่วนท่ี
คลา้ยกนัมาจดัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัไดห้รือไม่ 

o เป็นเร่ืองดีหรือไม่ดี (questions of quality) ถูกหรือผดิ สาํคญั
หรือไม่มีแก่นสาร 
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o เป็นเร่ืองถูกกาลเทศะท่ีจะนาํมาเสนอในท่ีน้ีหรือไม่ (questions of 
procedures / jurisprudence) ตอ้งการใหผู้ฟั้งทาํอะไรต่อหลงัจากจบสุนทรพจน์น้ี 
  

คาํถามเหล่าน้ีอาจฟังดูพื้นๆ แต่เม่ือจะตอ้งใหไ้ดค้าํตอบ คุณจะมีความคิดท่ี
ชดัเจนมากข้ึนวา่ สมควรจะจบัประเดน็เร่ืองเหล่านั้นอยา่งไร จึงไม่ควรขา้มขั้นตอนท่ีดู
จะธรรมดาน้ีไปเม่ือจะตอ้งจดัโครงสร้างทางความคิด 

 

1.5.2  จดัหมวดหมู่ (Topics of invention) เพื่อช่วยใหผู้แ้สดงสุนทรพจน์ได้
เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดต่างๆ และจดัโครงสร้างทางความคิดใหต้กผลึก 
Aristotle ไดแ้บ่งการแสดงสุนทรพจน์ออกเป็นสองหมวดใหญ่ๆ คือ หมวดสามญั 
(common) กบัหมวดพิเศษ (special) ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะหมวดสามญัเพียงหมวดเดียว
เพราะเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีสามารถนาํไปใชก้บัการแสดงสุนทรพจน์ไดทุ้กเร่ือง 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั ดงัน้ี 

o นิยามเร่ือง (definition): ในการอภิปรายเร่ืองใดกต็าม ผูท่ี้จบั
ประเดน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและพดูไดต้รงตามหวัขอ้โดยไม่หลงไปกล่าวในเร่ืองอ่ืนๆ จน
เลยเถิด จะเป็นผูไ้ดรั้บชยัชนะในการแสดงสุนทรพจน์หรือในการอภิปรายเสมอ เราจะ
เห็นตวัอยา่งจากนกัการเมืองท่ีพยายามตีกรอบเร่ืองท่ีพดูใหเ้ป็นตามท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
อาจแตกเร่ืองออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ บา้งกไ็ด ้แต่หวัขอ้ยอ่ยเหล่านั้นจะตอ้งมีความ
เก่ียวขอ้งกบัหวัเร่ืองใหญ่ท่ีเป็นประเดน็ในการพดู 

o เปรียบเทียบ (compare): การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปมยัจะช่วย
ใหผู้ฟั้งเห็นภาพท่ีคุณตอ้งการนาํเสนอไดช้ดัเจนและอยูใ่นความทรงจาํไดดี้กวา่การพดู
ไปเร่ือย ๆ ซ่ึงยิง่นานก็อาจทาํใหผู้ฟั้งสบัสนหรือหมดความสนใจ 

o สาเหตุและผลท่ีไดรั้บ (cause and effect): เป็นวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลใน
การชกัจูงผูฟั้งใหค้ลอ้ยตาม ควรยกขอ้เทจ็จริงมาประกอบดว้ยเพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือ
ในขอ้สรุปท่ีจะกล่าวแก่ผูฟั้ง    

o สถานการณ์ (circumstance): เร่ืองเดียวกนัอาจมีผลลพัธ์ต่างกนัใน
แต่ละสถานการณ์ ผูพ้ดูจึงควรเนน้สถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้นวา่เป็นอยา่งไร ต่าง
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จากสถานการณ์โดยทัว่ไปหรือไม่อยา่งไร อาจชกัจูงผูฟั้งใหเ้ห็นผลท่ีจะเกิดในอนาคต
โดยยกตวัอยา่งสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงเคยเกิดข้ึนในอดีตมาสนบัสนุน
ความเห็นวา่น่าจะเกิดผลเช่นเดียวกนัในอนาคต 

 

2. เตรียมการนําเสนอ (Arrangement)  
เป็นกระบวนการปรุงแต่งความคิด (organizing speech) ท่ีสามารถจูงใจผูฟั้งให้

คลอ้ยตาม ดว้ยการแบ่งสุนทรพจน์ท่ีแสดงออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

2.1 การกล่าวนาํ (Introduction)  
มีหนา้ท่ีอยู ่2 อยา่ง คือ 

2.1.1 เกร่ินนาํ (introducing your topic) เพื่อแจง้เร่ืองหรือความมุ่งหมาย
ของสุนทรพจน์ใหผู้ฟั้งทราบ เช่น เพื่อเชิญชวน, เพื่อใหค้วามรู้, เพื่อยกยอ่ง ฯลฯ การ
เกร่ินนาํมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อความสาํเร็จของสุนทรพจน์ ผูฟั้งจะใชเ้วลาไม่ก่ี
วินาทีในการตดัสินวา่สุนทรพจน์นั้นควรค่าแก่การติดตามหรือไม่ หากผูแ้สดงสุนทร
พจน์ไม่สามารถดึงความสนใจของผูฟั้งไดต้ั้งแต่แรก กค็งยากท่ีจะดึงความสนใจของ
ผูฟั้งใหก้ลบัมาไดใ้นภายหลงั  

 

การเกร่ินนาํท่ีเรียกความสนใจของผูฟั้ง อาจเร่ิมดว้ยการยกคาํกล่าวของผูมี้
ช่ือเสียง ตั้งคาํถาม หรือเล่าขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะพดูและจบัอารมณ์
ความรู้สึก (captivating story) ของผูฟั้ง บางคนเร่ิมดว้ยเร่ืองตลกทั้งๆ ท่ีบรรยากาศ
แวดลอ้มค่อนขา้งตึงเครียด ถึงจะสามารถทาํใหผู้ฟั้งขาํได ้แต่กท็าํใหค้วามน่าเช่ือถือใน
ตวัผูพ้ดูและเร่ืองท่ีผูพู้ดจะกล่าวต่อไปลดลงดว้ยเช่นกนั 

 

2.1.2 สร้างความน่าเช่ือถือ (establishing credibility) Quintilian ไดแ้นะนาํ
ใหเ้นน้ไปท่ีการสร้างความน่าเช่ือถือในตวัผูพ้ดู (Ethos: ดูขอ้ 1.3.1) เป้าหมายสาํคญั
ท่ีสุดในช่วงการกล่าวนาํ ไม่ไดอ้ยูท่ี่ความสมเหตุสมผลของเร่ืองราว แต่อยูท่ี่ความ
น่าเช่ือถือของผูพ้ดูวา่เป็นผูท่ี้นาํขอ้เทจ็จริงและแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงยากท่ีจะหา
ฟังจากท่ีอ่ืน มากล่าวใหฟั้งหรือไม่ 
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2.2 ขอ้เทจ็จริง (Statement of facts)  
เป็นขอ้มูลภูมิหลงัหรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีจะพดูซ่ึงผูฟั้งควรทราบ 

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ฟั้งมีขอ้มูลเพยีงพอท่ีจะทาํความเขา้ใจบริบทของเร่ืองท่ีจะกล่าว
ต่อไป ถา้คุณตอ้งการใชสุ้นทรพจน์ของคุณชกัชวนผูฟั้งใหก้ระทาํการส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
คุณตอ้งทาํใหผู้ฟั้งเช่ือก่อนวา่มีปัญหาท่ีตอ้งการการแกไ้ขดว้ยการกระทาํดงักล่าวอยู่
จริง ภูมิหลงัท่ีนาํมากล่าวไม่ควรจดัเป็นขอ้ๆ แต่ควรเรียบเรียงใหอ้ยูใ่นรูปของเร่ืองเล่า 
เราจะเห็นทนายความชอบใชว้ิธีน้ีในการนาํเสนอเร่ืองราวต่อศาลดว้ยการทยอย
นาํเสนอขอ้เทจ็จริงประกอบการช้ีแจงเป็นระยะๆ  
 

2.3 การแบ่งเร่ืองท่ีพดูออกเป็นตอนๆ (Division)  
เป็นวิธีท่ี Quintilian ไดแ้นะนาํใหก้ระทาํภายหลงัการนาํเสนอขอ้เทจ็จริง เป็น

การเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงเขา้กบัเร่ืองท่ีจะพดู สรุปหวัเร่ืองท่ีจะบรรยาย เปรียบเหมือน
แผนท่ีการเดินทาง (roadmap) ของเหตุผลและอารมณ์ท่ีผูฟั้งจะติดตามไดต้ลอดวา่เร่ือง
ท่ีผูพ้ดูกาํลงันาํเสนอเป็นเร่ืองท่ีเท่าไร ยงัมีเร่ืองอะไรท่ีจะตามมา สมควรติดตามฟัง
ต่อไปหรือไม่   
 
 
 
 
 

2.4 ความสมเหตุสมผล ((Proof)  
เป็นเน้ือหาหลกัของสุนทรพจน์ซ่ึงคุณตอ้งยกเหตุผลมาประกอบเพื่อสร้างความ

เขา้ใจใหแ้ก่ผูฟั้ง (ดู 1.3.3) เน้ือหาท่ีนาํมากล่าวน้ีจะตอ้งสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัความ
เป็นมาท่ีไดน้าํมากล่าวไวก่้อนหนา้น้ี (ดู 2.2) เพื่อใหเ้น้ือหาท่ีพดูมีนํ้าหนกั หากคุณมี
คาํแนะนาํใหผู้ฟั้งทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด คุณตอ้งสร้างความมัน่ใจวา่ขอ้แนะนาํของคุณคือ
ทางออกท่ีดีท่ีสุดของปัญหา 
 

2.5 จุดอ่อน (Refutation)  
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หลงัจากไดน้าํเสนอแนวคิดของคุณไปแลว้ ตอนน้ีกถึ็งเวลาช้ีใหเ้ห็นวา่แนวคิด
ของคุณกอ็าจมีจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องอยูใ่นเร่ืองใดบา้ง อาจฟังดูแปลกๆ ท่ีทาํไม
จะตอ้งมาพดูขดักบัความคิดเห็นหรือขอ้เสนอของตนเอง แต่ท่ีจริงแลว้ การนาํเสนอ
ดงักล่าวกลบัเพิ่มพลงัการสนบัสนุนใหก้บัความคิดเห็นของคุณ เน่ืองจาก 

 ใหโ้อกาสคุณไดต้อบคาํถามแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยักบัผูฟั้งท่ีไม่เห็นดว้ย
กบัความคิดเห็นของคุณ และไดไ้ขขอ้ขอ้งใจท่ีอาจติดคา้งอยูใ่นใจของผูฟั้ง หากคุณไม่
หยบิยกขอ้โตแ้ยง้หรือจุดอ่อนในแนวคิดของคุณข้ึนมาพดูก่อน ผูฟั้งท่ีเห็นแยง้กบัคุณก็
คงเป็นฝ่ายลุกข้ึนมาพดูเอง ซ่ึงเม่ือถึงตอนนั้น อาจเป็นการช้ีวา่คุณคิดไม่รอบคอบหรือ
แอบซ่อนบางอยา่งไวใ้นความคิด 

 การช้ีใหเ้ห็นจุดอ่อนในเร่ืองท่ีคุณนาํเสนอ เป็นวิธีการสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัตวัคุณและเร่ืองท่ีคุณไดก้ล่าวมาทั้งหมด (ดู 1.3.1) การถ่อมตวัลงบา้ง
จะสามารถเรียกความไวว้างใจจากผูฟั้งไดม้าก และยงัช่วยลดความรู้สึกต่อตา้นลงไป
ไดอี้กดว้ย ตราบใดท่ีความเห็นหรือขอ้เสนอของคุณไม่มีเกราะเหลก็ท่ีห่อหุม้คุม้กนั 
การช้ีใหเ้ห็นจุดอ่อนของความคิดของตนเองจะช่วยเรียกความเห็นอกเห็นใจและความ
ไวว้างใจจากผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 

2.6 สรุป (Conclusion)  
เป้าหมายในส่วนน้ีคือการสรุปรวมความคิดเห็นหรือขอ้เสนอของคุณใหมี้พลงั

และติดตรึงในความทรงจาํใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้โดยคุณจะตอ้งสร้างอารมณ์ร่วม
ของผูฟั้งลงไปในขอ้สรุปดงักล่าว (ดู 1.3.2)  

 

3. จัดรูปแบบการนําเสนอ (Styles) 
เป็นการพิจารณาวา่จะนาํเสนอความคิดของคุณออกมาอยา่งไรใหผู้ฟั้งเกิดความ

สนใจท่ีจะติดตาม เปรียบไดก้บัการห่อของขวญั ผูรั้บยนิดีท่ีจะไดรั้บของขวญัท่ีห่อ



199 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

อยา่งประณีตมากกวา่ของขวญัท่ีห่ออยา่งลวกๆ ดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพท์ั้งๆ ท่ีผูรั้บก็
ยงัไม่รู้วา่ห่อทั้งสองมีอะไรอยูข่า้งใน แต่เขากต็ดัสินใจไดแ้ลว้วา่ควรเลือกรับของขวญั
ห่อใดท่ีน่าจะสร้างความพอใจใหแ้ก่เขาไดม้ากกวา่ รูปแบบ (style) การนาํเสนอสุนทร
พจน์กมี็ความสาํคญัแก่ผูฟั้งไม่ต่างจากไปจากรูปแบบการห่อของขวญัเช่นกนั 

 

ศิษยส์องคนของอริสโตเติล คือ Theophrastus (371 B.C. - 287 B.C.) และ 
Demetrius (350 B.C. - 280 B.C.) เป็นผูพ้ฒันารูปแบบการนาํเสนอสุนทรพจน์ท่ีดีไว้
เม่ือประมาณ 300 ปีก่อนคริสตศ์กัราช Cicero และ Quintilian ไดน้าํแนวทางดงักล่าว
มาพฒันาเพิ่มเติมเพื่อสอนใหก้บัลูกศิษยข์องพวกเขาในระยะต่อมา รูปแบบของสุนทร
พจน์ท่ีประทบัใจผูฟั้ง ประกอบดว้ย 

 

3.1 ถูกตอ้งตามหลกัภาษา (Correctness)  
การใชค้าํและภาษาท่ีถูกตอ้งทั้งไวยากรณ์และสาํนวน ช่วยใหผู้ฟั้งไม่รู้สึกขดัหู 

ขบขนั หรือเขา้ใจผดิ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายทอดออกไปไดต้รงตามเจตนา 
ยิง่ไปกวา่นั้น การใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมยงัช่วยสร้างความน่าเช่ือถือในตวัผูพ้ดู
เพราะแสดงวา่ผูพ้ดูเป็นผูมี้การศึกษาท่ีดี มีความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญักบัความ
แตกต่างของคาํและสาํนวนในภาษา หากคุณตอ้งการสะกดผูฟั้งใหติ้ดตามสุนทรพจน์
ของคุณ กค็วรหลีกเล่ียงส่ิงใดๆ ท่ีจะมาฉุดผูฟั้งออกจากเร่ืองท่ีคุณพดู อยา่ปล่อยใหผู้ฟั้ง
มีเหตุท่ีจะลดความน่าเช่ือถือในตวัคุณลงไปเพราะความไม่ใส่ใจในการเลือกใชภ้าษา
ใหถู้กตอ้ง 
   

3.2 ชดัเจน (Clarity)  
คงยากท่ีจะใหผู้ฟั้งเห็นคลอ้ยตามหากพวกเขาไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีคุณพยายามจะ

บอก คุณจึงไม่ควรใชค้าํท่ีหรูหรา สวิงสวาย หรือประโยคท่ีซบัซอ้น จนผูฟั้งสบัสน ยิง่
คุณใชค้าํและโครงสร้างประโยคท่ีธรรมดาเท่าไร กจ็ะยิง่ทาํใหคุ้ณดูเป็นผูรู้้มากข้ึน
เท่านั้น แต่การพดูใหช้ดัเจนโดยใชค้าํง่ายๆ สามญั ไม่ใช่เร่ืองง่าย คุณจาํเป็นตอ้งจบั
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แก่นของเร่ืองท่ีจะพดูใหม้ัน่และกล่าวออกไปดว้ยคาํพดูท่ีผูฟั้งสามารถเขา้ใจได ้อาจนาํ
เทคนิคต่อไปน้ีมาช่วย 

3.2.1 พดูในลกัษณะท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมตน้สามารถเขา้ใจได ้หากเดก็มธัยม
ตน้เขา้ใจ ผูใ้หญ่ท่ีมีการศึกษาระดบัปานกลางกน่็าจะเขา้ใจไดเ้ช่นกนั ลองฝึกเอาเร่ือง
ทางจริยธรรม หรือขอ้กฎหมายท่ีซบัซอ้น หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มาเรียบเรียง
ใหม่โดยใชถ้อ้ยคาํง่ายๆ พดูใหเ้ดก็ชั้นมธัยมตน้ฟัง การปรับคาํและโครงสร้างประโยค
เพื่อตอบคาํถามของเดก็ จะช่วยใหคุ้ณพบตวัเองวา่ควรแกไ้ขการใชค้าํพดูอยา่งไรใน
สุนทรพจน์ของคุณ 

 

3.2.2 หลีกเล่ียงการใช ้passive voice เพราะทาํใหป้ระโยคของคุณยดืยาว
โดยไม่จาํเป็นและทาํใหค้าํกริยาท่ีเป็นตวักระทาํการของประโยคขาดพลงั เช่น แทนท่ี
จะพดูวา่ “ประสงคไ์ดรั้บความพอใจในเร่ืองท่ีคุณพดู” ควรพดูวา่ “ประสงคพ์อใจเร่ือง
ท่ีคุณพดู”   
 

3.2.3 ไม่ใชป้ระโยคท่ีสั้นหรือยาวเกินไป แต่ละประโยคควรประกอบดว้ย
คาํประมาณ 20 คาํ 
 

3.2.4 แต่ละหวัขอ้ควรมีแนวคิดหลกัเพยีงเร่ืองเดียวและควรพดูสาระสาํคญั
ของแนวคิดใหจ้บภายใน 5-6 ประโยค ส่วนจะขยายความในรายละเอียดใหเ้ห็นภาพ
หรือเพิ่มความหนกัแน่นในเน้ือหา กค็วรเป็นตวัอยา่งท่ีตรงกบัสาระสาํคญันั้นใหม้าก
ท่ีสุด 
 

3.3 ประจกัษช์ดั (Evidence)  
ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงสุนทรพจน์จะตอ้งมีชีวิตชีวาและเขา้ถึงอารมณ์ของผูฟั้ง 

คนส่วนใหญ่มีอารมณ์คลอ้ยตามดว้ยสาเหตุของอารมณ์มากกวา่เหตุผล วิธีท่ีดีท่ีสุดวิธี
หน่ึงในการสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ของผูฟั้ง กคื็อการใชก้ารบรรยายท่ีใหเ้กิด
ภาพท่ีผูฟั้งยอมรับวา่เป็นประจกัษพ์ยานของเร่ืองท่ีพดู เช่นในการแสดงสุนทรพจน์เพื่อ
ระดมทุนช่วยเหลือเดก็ผูย้ากไร้ แทนท่ีจะยกสถิติข้ึนมากล่าววา่มีเดก็ยากไร้อยูใ่นพื้นท่ี
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ใด จาํนวนเท่าไร ตอ้งการเงินเท่าไร ผูแ้สดงสุนทรพจน์ควรบรรยายใหเ้ห็นสภาพความ
ลาํบากของเดก็ ความทนทุกขท่ี์ต่อเน่ืองยาวนานโดยปราศจากความช่วยเหลือ การ
สูญเสียชีวิตของเดก็ท่ีสามารถช่วยไดห้ากไดรั้บความช่วยเหลือทนัเวลา ฯลฯ อารมณ์ท่ี
เป็นผลจากการบรรยายท่ีใหเ้ห็นภาพความเดือดร้อน มีอาํนาจในการชกัชวนมากกวา่
ขอ้เทจ็จริงแหง้ๆ ทางสถิติ 
 

3.4 มีคุณค่า (Propriety)  
เป็นการเลือกใชค้าํพดูใหเ้หมาะกบัเร่ือง วฒิุภาวะของผูฟั้ง และสถานการณ์ 

ตวัอยา่งเช่นการกล่าวในงานแต่งงาน โฆษกในงานไม่ควรเล่าประวติัท่ีเสียหายของ
เจา้บ่าวต่อหนา้เจา้สาว พอ่แม่ของเจา้สาว และแขกท่ีมาร่วมงานแมว้า่เร่ือง
สาํมะเลเทเมาในวยัรุ่น หรือการชอบพดูจาเพอ้เจอ้ไร้สาระของเจา้บ่าวนั้น จะเป็นนิสยั
ท่ีจริงของเจา้บ่าวกต็าม 
 

3.5 มีสีสนั (Ornateness)  
เป็นการสร้างชีวิตชีวาใหก้บัสุนทรพจน์โดยใชค้าํท่ีมีสีสนั อาศยัความคลอ้งจอง

ของคาํทาํใหผู้ฟั้งมีความรู้สึกร่วมไปกบัการบรรยาย เทคนิคท่ีนาํมาใชก้นับ่อยๆ เช่น 
การสรุปเร่ืองเป็นบทกลอนสั้นๆ ซ่ึงนอกเหนือจากความเพลิดเพลินแลว้ ยงัเป็นการ
แสดงภูมิของผูก้ล่าวสุนทรพจน์วา่มีทกัษะทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง เป็นการสร้าง
ความน่าเช่ือถือท่ีผูฟั้งอยากติดตามฟังในโอกาสต่อไปดว้ย  

 

4. การจดจํา (Memory) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้และจดจาํสุนทรพจน์เพื่อใหส้ามารถแสดงไดโ้ดยไม่

ตอ้งใชบ้นัทึกประกอบ การจดจาํท่ีวา่น้ียงัรวมไปถึงการจดจาํคาํกล่าวของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง การอา้งอิงแหล่งท่ีมา และขอ้เทจ็จริงอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยใหผู้แ้สดงสุนทรพจน์
สามารถขยายความใหก้วา้งขวางออกไปในเร่ืองท่ีไม่ไดเ้ตรียมการไวล่้วงหนา้ได ้

 

4.1 จดจาํเร่ืองท่ีจะพดู (Memorizing one’s speech)  
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ในสมยักรีกโบราณ การแสดงสุนทรพจน์จะกระทาํปากเปล่าท่ามกลางท่ีชุมนุม
สาธารณะ ผูแ้สดงจะตอ้งจดจาํเน้ือหาและสามารถพดูไดโ้ดยไม่ใชบ้นัทึกช่วยจาํ ผูค้น
ในสมยันั้นมกัจะดูถูกนกัพดูท่ีตอ้งอาศยับนัทึกช่วยจาํ หากผูใ้ดลว้งบนัทึกข้ึนมาดู จะ
ถูกหวัเราะเยาะและเยย้หยนัวา่อ่อนหดั แมก้ระทัง่ในสมยัปัจจุบนัน้ี การจดจาํเร่ืองท่ีจะ
พดูไดอ้ยา่งแม่นยาํจะสร้างความเช่ือถือใหก้บัทั้งตวัผูพ้ดูและเน้ือหาท่ีนาํมาพดู การพดู
ไปอ่านบนัทึกไป จะทาํใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง ผูพ้ดูไม่ไดส้บตาหรือแสดง
ภาษากายต่อผูฟั้ง และทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจไปไดว้า่เร่ืองท่ีพดู ไม่ไดม้าจากความตั้งใจจริง
ของผูพ้ดู แต่เป็นเพียงการอ่านส่ิงท่ีผูอ่ื้นเขียนข้ึนมาใหอ่้านเท่านั้น  
  

เทคนิคท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซ่ึงช่วยใหน้กัสุนทรพจน์กรีกโบราณสามารถจดจาํ
เร่ืองท่ีพดูซ่ึงอาจยาวกวา่ 2-3 ชัว่โมงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลาํดบัขั้นตอน เรียกวา่ 
“method of loci” เทคนิคน้ีเขียนไวใ้นตาํราการกล่าวสุนทรพจน์ของโรมนั ช่ือ ad 
Herennium เป็นเทคนิคช่วยจาํท่ีไดผ้ลดีมากและยงัคงใชก้นัอยูจ่นทุกวนัน้ี วิธีการคือ ผู ้
แสดงสุนทรพจน์จะนาํโครงร่าง (layout) ของบา้นท่ีตนรู้จกัหรือคุน้เคยมาเป็นโครงร่าง
ของเร่ืองท่ีจะพดู เช่น ใชภ้าพหอ้งรับแขกเป็นจุดเร่ิมหรือการเกร่ินนาํ อาจสมมุติใหชุ้ด
รับแขกเป็นการกล่าวทกัทายผูฟั้ง รูปภาพบนฝาผนงัเป็นเร่ืองท่ีจะทา้วความ เม่ือจบบท
นาํแลว้ กอ็าจจินตนาการใหห้อ้งครัวเป็นเร่ืองหรือหวัขอ้ท่ี1, โรงรถ เป็นหวัขอ้ท่ี 2 
ฯลฯ ดว้ยเทคนิควิธีน้ี ผูพ้ดูจะสามารถลาํดบัเร่ืองราวท่ีจะพดูไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
ไม่ตกหล่นหรือวกวน 

 

4.2 ทาํใหเ้ร่ืองท่ีผูพ้ดูเป็นท่ีจดจาํ (Making one’s speech memorable)  
จะมีประโยชน์อะไรถา้จะตอ้งจดัเตรียมสุนทรพจน์มาอยา่งยากลาํบาก จดจาํให้

คล่องปาก แต่ไม่มีใครจาํไดว้า่คุณพดูวา่อะไร คุณจึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบร่างสุนทร
พจน์ของคุณวา่ไดบ้รรจุถอ้ยคาํท่ีจะทาํใหผู้ฟั้งไดจ้ดจาํไวอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่ การท่ีจะทาํใหสุ้นทรพจน์มีพลงัในการชกัจูงใจผูฟั้งไดอ้ยา่งแทจ้ริง ควรใช้
วิธีการต่อไปน้ี  
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4.2.1  เร่ืองท่ีคุณพดู ตอ้งเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีจะฟัง (captivating story) มิ
เช่นนั้นคงยากท่ีจะทาํใหเ้ขาจดจาํอะไรได ้หากคุณสามารถสร้างความสนใจในตอน
เปิดสุนทรพจน์ไดแ้ลว้ กน็าํหลกัเตรียมการนาํเสนอ (ดูขอ้ 2) มาใชเ้พื่อทาํใหเ้ร่ืองท่ี
นาํมาเสนอ เป็นเร่ืองง่ายต่อการจดจาํ โดยระหวา่งการเกร่ินนาํ คุณควรใหผู้ฟั้งไดท้ราบ
ถึงส่ิงท่ีคุณตอ้งการนาํมาส่ือสาร เช่น อาจเร่ิมวา่ คุณมีเร่ืองท่ีนาํมาหารือก่ีเร่ือง 
อะไรบา้ง ไม่ใช่พดูไปเร่ือยๆ จนจบ และเม่ือจบเร่ืองท่ีหน่ึง ควรหยดุสกัเลก็นอ้ยแลว้
แจง้ใหผู้ฟั้งทราบวา่ตอนน้ีจบเร่ืองท่ีหน่ึงแลว้ ต่อไปจะพูดถึงเร่ืองท่ีสอง คือเร่ือง... การ
หยดุทบทวนวา่สุนทรพจน์ของคุณดาํเนินไปถึงไหน และจะต่อไปท่ีใด จะช่วยเนน้
ความสาํคญัของประเดน็ท่ีช่วยใหผู้ฟั้งสามารถจดจาํเร่ืองท่ีคุณพดูไดช้ดัเจนและแม่นยาํ
ข้ึน  

 

4.2.2  ใชค้าํพดูท่ีมีสีสนัและสร้างจินตนาการ (figure of speech) เช่นท่ี 
Winston Churchill กล่าวเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2483 ระหวา่งมหาสงครามโลกคร้ังท่ี
สองเพื่อปลุกขวญักาํลงัใจและขอรับการสนบัสนุนจากสภาผูแ้ทนราษฎร (House of 
Common) แห่งสหราชอาณาจกัร Churchill ใชค้าํวา่ “we shall fight” ซํ้ากนัมากกวา่สิบ
คร้ังเพื่อใหเ้กิดภาพท่ีชดัเจนวา่ สหราชอาณาจกัรควรทุ่มเทไปกบัภารกิจน้ีอยา่งไร วา
ทะกรรมดงักล่าวยงัเป็นท่ีจดจาํกนัมาจนถึงปัจจุบนั   
 

4.3 เกบ็ตุนวลีเดด็ (Keeping a treasury of rhetorical fodder)  
นอกเหนือจากการจดจาํเร่ืองท่ีพดูใหแ้ม่นยาํโดยไม่ตอ้งอาศยัโพย และเลือกเฟ้น

คาํท่ีติดตรึงอยูใ่นความทรงจาํของผูฟั้งแลว้ คุณควรจดจาํขอ้มูล, คาํกล่าวท่ีมีช่ือเสียง,  
ขอ้เทจ็จริง, และเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการกล่าวสุนทรพจน์
เอาไวด้ว้ย วิธีหน่ึงท่ีสามารถทาํได ้คือการมีสมุดพกเลก็ๆ ตืดตวั เม่ือเกิดความคิดอะไร
ดีๆ หรือพบขอ้มูล ฯลฯ ท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตกจ็ดลงไว ้เม่ือมีเวลากน็าํ
ข้ึนมาทบทวนจนเป็นวลีหรือคติประจาํตวั ซ่ึงจะมีประโยชน์อยา่งยิง่เม่ือถึงคราว
ฉุกเฉินจาํเป็น เปรียบไดก้บัการมีเพลงเก่งท่ีสามารถร้องไดทุ้กงาน หรือความสามารถ
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ในการรําวงและการเตน้รําจงัหวะพื้นฐานท่ีสามารถร้อง รํา หรือเตน้ไดโ้ดยไม่เคอะ
เขินเม่ือมีผูก้ล่าวเชิญ  

 

5. แสดงสุนทรพจน์ (Delivery) 
หวัขอ้การจดัรูปแบบการนาํเสนอ (ดู 3. Style) จะเนน้ไปท่ีการเลือกใชภ้าษา 

ส่วนหวัขอ้การแสดงสุนทรพจน์ จะเนน้ไปท่ีวิธีการนาํเสนอวา่ทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้
ส่ิงท่ีคุณตอ้งการส่ือสาร ไปถึงผูฟั้งไดดี้ท่ีสุด นกัพดูสมยักรีกและโรมนัโบราณจะใช้
ภาษากายและมือไมท้าํท่าทาง รวมไปถึงการเปล่ียนนํ้าเสียงหนกัเบา เนน้กระแทก สูง 
ตํ่า ในระหวา่งการกล่าวในท่ีชุมนุมชน ศิลปะดงักล่าวถูกนาํมาใชใ้นทุกโอกาส แต่
สาํหรับการแสดงสุนทรพจน์ในปัจจุบนั ผูพ้ดูจาํเป็นตอ้งคิดถึงอุปนิสยัของผูฟั้งซ่ึง
แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มชอบใหแ้สดงท่าทางและภาษากายประกอบ แต่
บางกลุ่มชอบผูพ้ดูท่ีดูสุขมุเยอืกเยน็และมองผูพ้ดูท่ีมีท่าทางเยอะวา่ไร้การศึกษาหรือ
จาํเป็นตอ้งใชท่้าทางประกอบเร่ืองท่ีไม่มีสาระใหดู้มีนํ้าหนกั ผูท่ี้จะแสดงสุนทรพจน์จึง
ควรศึกษาพื้นฐานทางวฒันธรรมของผูฟั้ง (ดูขอ้ 1 การเตรียมเร่ือง และขอ้ 2 การ
เตรียมการนาํเสนอ)  เพื่อใหสุ้นทรพจน์ของคุณเป็นสุนทรพจน์ท่ีออกแบบมาสาํหรับ
ผูฟั้งกลุ่มนั้นอยา่งแทจ้ริง 

 
 
ต่อไปน้ีเป็นเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูฟั้ง 
 

5.1 หยดุใหเ้ป็น (Master the pause)  
คนส่วนใหญ่จะต่ืนเตน้เม่ือตอ้งพดูในท่ีสาธารณะ จึงพยายามพดูใหเ้ร็วจะได้

ผา่นช่วงวิกฤติน้ีไปใหเ้ร็วท่ีสุด การตะบ้ีตะบนัพดูใหจ้บๆ น้ี ทาํใหผู้พ้ดูพลาดเทคนิคท่ี
สาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการแสดงสุนทรพจน์ไป นัน่คือการหยดุในช่วงสั้นๆ (pause) 
การหยดุจะสร้างความสนใจใหเ้กิดแก่ผูฟั้ง เป็นความเงียบท่ีช่วยใหส่ิ้งท่ีคุณจะกล่าว
ต่อไปเป็นเร่ืองท่ีทุกคนจะไดย้นิไปพร้อมกนั แต่หากคุณเลือกหยดุเพื่อกล่าวส่ิงท่ีไม่



205 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

เป็นสาระ จะเกิดผลตรงกนัขา้ม คือนอกจากผูฟั้งจะผดิหวงัท่ีอุตส่าห์ตั้งใจ ยงัอาจ
กลายเป็นความขบขนัและเส่ือมศรัทธาในตวัผูพ้ดูไปไดใ้นทนัที  

 

5.2 ใชภ้าษากายใหเ้ป็น (Watch your body language)  
ในการแสดงสุนทรพจน์ ส่ิงท่ีส่ือสารออกไปไม่ไดมี้เพียงคาํพดู ภาษากายของ

คุณไม่วา่จะเป็นท่าทาง การผงกหรือโยกคลอนศีรษะ รวมไปถึงการเดินบนเวที ลว้น
ส่ือสารบางส่ิงออกไปพร้อมกบัการพดูของคุณดว้ย คุณจึงควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่ง
มากกบัการใชภ้าษากาย บางโอกาส การหยดุอยูก่บัท่ีจะสร้างนํ้าหนกัใหก้บัเร่ืองท่ี
ส่ือสาร แต่ในบางโอกาส การเคล่ือนไหวท่าทางและการเดินกลบัสร้างความมีชีวิตชีวา
ใหช้วนติดตามมากกวา่ 
 

5.3 ปรับนํ้าเสียงใหมี้สูงตํ่า (Vary your tone)  
การเปล่ียนเสียงใหมี้สูงตํ่า เป็นสญัญาณท่ีแสดงวา่คุณกาํลงัเปล่ียนส่ิงท่ีคุณเล่า

ใหเ้ป็นคาํถาม หรือกาํลงักระทบกระเทียบเสียดสีผูใ้ด หรือกาํลงัถึงตอนท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ี
ชวนใหติ้ดตาม เป็นการปรับอารมณ์ผูฟั้งใหค้ลอ้ยไปตามความตอ้งการของคุณ นบัเป็น
เป้าหมายท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการแสดงสุนทรพจน์ 
 

5.4 แสดงท่าทางใหเ้ป็นธรรมชาติ (Let gestures flow naturally)  
ในการแสดงสุนทรพจน์ ผูพ้ดูจาํเป็นตอ้งซกัซอ้มส่ิงท่ีตอ้งการนาํเสนอซํ้าแลว้ซํ้ า

อีก บ่อยคร้ังท่ีแมแ้ต่ท่าทางกอ็าศยัการจดจาํวา่เม่ือพดูถึงตอนน้ีตอ้งยกมือข้ึนมา ทาํให้
การแสดงออกของภาษากายดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่สมัพนัธก์บันํ้าเสียงและเร่ืองราว ใน
การซกัซอ้มสุนทรพจน์ คุณควรเนน้ไปท่ีเน้ือหาและการถ่ายทอดความตั้งใจ ส่วน
ท่าทางควรเป็นไปตามธรรมชาติของตวัคุณเอง อาจขอใหเ้พื่อนช่วยดูตอนซอ้มและให้
ความเห็นก่อนแสดงจริงกไ็ด ้
 

5.5 ปรับความชา้-เร็วใหส้มัพนัธ์กบัอารมณ์ (Match your speed with your 
emotion) 
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 ความชา้เร็วของคาํพดูควรสมัพนัธ์กบัอารมณ์ท่ีคุณแสดงออกหรือตอ้งการชกั
จูงผูฟั้ง เช่นถา้คุณพดูอยา่งรวดเร็ว ควรใชเ้พือแสดงความโกรธ ความสบัสน ความ
ตอ้งการแกแ้คน้ ในขณะท่ีถา้คุณพดูชา้แบบลากเสียง ควรนาํมาใชเ้ม่ือตอ้งการเนน้
อารมณ์วา่เอาจริงเอาจงักบัเร่ืองนั้นเป็นอยา่งมาก เป็นตน้ 
 

5.6 ปรับความหนกัเบาของเสียง (Vary the force of your voice)  
ความหนกัเบาของเสียง แสดงถึงความแตกต่างของอารมณ์ หากส่ิงท่ีพดูเตม็ไป

ดว้ยความโกรธ กค็วรใชเ้สียงท่ีดงักวา่ปกติ อาจไม่ถึงกบัตอ้งตะโกน เพียงแต่ใหด้งักวา่
ท่ีพดูอยูบ่า้งเพื่อใหรู้้สึกถึงความหนกัแน่นของอารมณ์ แต่เม่ือใดท่ีตอ้งการเรียกความ
สนใจ คุณอาจใชเ้สียงท่ีเบาลง อ่อนโยนราวกบัวา่กาํลงัจะเล่าความลบับางส่ิงใหผู้ฟั้ง 
การปรับความหนกัเบาของเสียงและความเร็วชา้ของจงัหวะการพดู เป็นศิลปะท่ี
ตอ้งการการฝึกฝนเป็นประจาํ 
 

5.7 ออกเสียงใหช้ดัถอ้ยชดัคาํ (Enunciate)  
ความประหม่า ความตั้งใจท่ีจะพูดหลายๆ เร่ืองท่ีเตรียมมา ทาํใหเ้กิดการพดูแบบ

ล้ินรัวได ้จะเห็นไดบ่้อยจากเบ้ืองหลงัการถ่ายทาํละครท่ีผูแ้สดงตอ้งขอโทษผูก้าํกบั
เพราะตอ้งถ่ายซํ้ าเน่ืองจากการพดูล้ินรัวจนไม่เป็นคาํของตน ดงันั้น ในการซกัซอ้ม 
หากพบวา่มีคาํใดท่ีมกัจะพดูล้ินรัว ควรจดเป็นหมายเหตุไวแ้ละพิจารณาวา่ เป็นเพราะ
คาํเหล่านั้นออกเสียงไดล้าํบากเอง เช่น ระนอง ระยอง ยะลา กอ็าจจะเปล่ียนคาํพดูใหม่
เป็นประโยคอ่ืนท่ีออกเสียงไดง่้ายกวา่ หรือหากเป็นเพราะความรีบร้อนลนลานของ
ตนเอง กค็วรฝึกซอ้มปรับอารมณ์และการแสดงออกของตนจนไม่เกิดขอ้ผดิพลาด  
 

5.8 สบตาผูฟั้ง (Look your audience in the eye)  
การสบตาจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง การสบตาไม่ควรใช้

การกวาดตาไปรอบๆ แต่ควรมองท่ีผูฟั้งคร้ังละ 1-2 คนและมองอยูช่ัว่ระยะหน่ึงซ่ึงไม่
สั้นหรือนานเกินไป เพราะหากสั้นไปกดู็เหมือนวา่ไม่ใหค้วามสาํคญั แต่นานไป อาจ
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ทาํใหผู้ฟั้งท่ีคุณมอง เกิดความอึดอดั กลวัวา่จะถูกตั้งคาํถาม หรือคิดวา่คุณกาํลงัใช้
สายตาล่วงเกินเขาอยูก่เ็ป็นได ้
 

 ขอ้บญัญติั 5 ประการน้ี มีคุณประโยชน์ไม่เฉพาะการจดัเตรียมและการกล่าว
สุนทรพจน์เท่านั้น ยงัสามารถใชเ้ป็นหลกัและแนวทางในการเขียนหนงัสือหรือ
บทความใหอ้ยูใ่นความทรงจาํของผูอ่้านไดอี้กดว้ย  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
   • 10 Common Communication Mistakes 
   • Establishing Credibility 
   • Genderlect and Linguistic Styles 
   • Persuasion Tools Model 
   • Persuasive Speech (Alan Monroe) 
   • Powers of Persuasion 
   • Problem Definition Process 

--------------------------------- 
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5 Disciplines of Learning Organizations [Senge]
วนัิย 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 Peter Senge เขียนหนงัสือช่ือ “The Fifth Discipline” ในปี ค.ศ. 1990 และ “The 
Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning 
Organization” ในปี ค.ศ. 1994 โดยสรุปรวมผลงานวิจยัเพื่อตอบคาํถามวา่ องคก์รต่างๆ 
สร้างความสามารถในการเรียนรู้ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร และทาํไมบางองคก์รจึงสามารถใช้
ประโยชน์จากการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ไดดี้กวา่องคก์รอ่ืน Senge ประมวลแนวปฏิบติั
ทั้งหลายเหล่าน้ีข้ึนมาเป็นวินยั 5 ประการขององคก์รแห่งการเรียนรู้ พร้อมใหนิ้ยาม  
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning organization)  วา่หมายถึง องคก์รซ่ึงบุคคลสามารถ
ขยายศกัยภาพในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีมุ่งหวงัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นองคก์รท่ีสนบัสนุน
ความคิดใหม่ๆ ใหเ้ติบโตงอกงาม ปลดปล่อยความใฝ่ฝันใหเ้ป็นอิสระ และใหบุ้คคล
ทุกระดบัในองคก์รไดรู้้วา่จะเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งไร 
 

 The Fifth Discipline และ The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and 

Tools for Building a Learning Organization ไม่ไดเ้ป็นเพียงหนงัสือขายดีในวง
การศึกษาและการทาํธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัผลกัดนัให ้Senge ข้ึนสู่แถวหนา้ของนกัคิด
ดา้นการบริหาร เป็นหนงัสือท่ีนาํเสนอแนวคิดดา้นการเปล่ียนแปลง วิสยัทศัน์ของ
องคก์รซ่ึงมีชีวิตจิตใจ และวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงองคก์รธุรกิจทุกประเภทควร
ศึกษา 

 

ท่ีจริงแลว้ การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ไม่ใช่เป้าหมายท่ีมุ่งหวงัให้
องคก์รทั้งหลายจะตอ้งเป็น แต่เป็นแนวทางและหลกัการท่ีบุคคลและองคก์รควรใชใ้น
การพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้  แมว้า่ทุกองคก์รจะมีการสร้างและใชค้วามรู้ แต่กมี็เพียง
ไม่ก่ีแห่งท่ีรู้วา่จะบริหารจดัการ พฒันา  และนาํความรู้มาปรับใชเ้พื่อความ
เจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร ไม่มีสูตรสาํเร็จในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพราะ
องคก์รแต่ละแห่งลว้นใชก้ระบวนการ กลยทุธ์ และระบบท่ีแตกต่างกนัในการแสวงหา
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ความรู้ แบ่งปันการเรียนรู้ และแปลงความรู้นั้นใหก้ลายเป็นความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันา อยา่งไรกต็าม ในท่ามกลางความหลากหลายนั้น กย็งัมี
องคป์ระกอบหรือปัจจยัการพฒันาบางอยา่งร่วมกนัอยู ่Senge เรียกปัจจยัเหล่านั้นวา่ 
แนวปฏิบติัหรือวินยั 5 ประการในการเรียนรู้ (The Five Disciplines) ซ่ึงหากใชเ้ป็น
ชนวนความคิด (guiding ideas) ในการสร้างการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในองคก์รไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง องคก์รนั้นกจ็ะสามารถพฒันาข้ึนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ 

วินยั 5 ประการในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  
 

1. วสัิยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ วิสยัทศัน์ขององคก์รควรสร้างข้ึนมาจากการ

ผสมผสานกลมกลืนวิสยัทศัน์ขององคก์รเขา้กบัวิสยัทศัน์ของพนกังาน ผูน้าํหลายคน
ใชว้ิสยัทศัน์ของตนเป็นวิสยัทศัน์ขององคก์รโดยขาดการมีส่วนร่วมของพนกังาน ผลท่ี
ไดคื้อ พนกังานสกัแต่ทาํงานใหผ้า่นไปวนัๆ เพราะคิดวา่ผลท่ีไดรั้บ เป็นความสาํเร็จ
ตามความมุ่งหวงัของบริษทัหรือขององคก์ร ไม่ใช่ของตน องคก์รจึงควรรับฟังและให้
พนกังานมีส่วนไดเ้ปิดเผยทั้งส่ิงท่ีพวกเขามุ่งหวงัและส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ยออกมา ซ่ึงจะทาํ
ใหพ้นกังานตั้งใจทาํภารกิจใหส้าํเร็จตามวิสยัทศัน์ท่ีพวกเขามีส่วนร่วมสร้างและ
ตอ้งการท่ีจะทาํ ไม่ใช่เพราะถูกสัง่ใหต้อ้งทาํ ผลจากความมุ่งมัน่ในการทาํภารกิจให้
สาํเร็จตามวิสยัทศัน์ร่วม จะทาํใหเ้กิดกลไกการเรียนรู้ในการปฏิบติังานวา่ ควรแกไ้ข
อยา่งไรจึงจะใหเ้กิดผลท่ีมุ่งสู่ความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์นั้นไดดี้ท่ีสุด  

 

2. แบบแผนความคดิ (Mental Models) 
หมายถึงขอ้สมมุติฐานหรือรูปแบบความคิดของบุคคล มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจ

ในเหตุการณ์และต่อการกระทาํท่ีทาํไปตามความเขา้ใจนั้น การสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งหรือปรับเปล่ียนแบบแผนความคิดของบุคคล จะตอ้งเร่ิมดว้ยการเปิดโอกาสให้
บุคคลไดแ้สดงความเช่ือ คุณค่า ทศันคติ และขอ้สมมุติฐานท่ีซ่อนลึกอยูใ่นใจและเป็น
ตวักาํหนดการคิดและการกระทาํของตนออกมา หลงัจากนั้นผูน้าํจะตอ้งทาํความเขา้ใจ
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และปรับความคิดของบุคคลใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั ใหเ้ป็นความเขา้ใจร่วมวา่องคก์ร
จะมุ่งไปสู่ท่ีใดและจะพฒันาใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร Senge ยกตวัอยา่งสายการบงัคบับญัชา
ซ่ึงมีอยูใ่นทุกองคก์รวา่ แมทุ้กองคก์รจะมีหลกัการกาํหนดใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งเช่ือ
ฟังคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา แต่กไ็ม่ไดค้วามวา่พนกังานทุกคนจะตอ้งมีแบบแผน
ความคิด (mental model) ท่ีจะเช่ือฟังคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งท่ีคาดหวงั ผูบ้งัคบับญัชา
จึงไม่ควรใชแ้ต่มาตรการลงโทษทางวินยัเม่ือพนกังานไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ แต่ควรปรับ
แบบแผนความคิดของลูกนอ้ง ดว้ยการพดูคุยและสร้างคุณค่าในตวัของผูน้าํใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับมากข้ึน ไม่นาํสายการบงัคบับญัชามาเป็นเคร่ืองมือในการเล่นเกมส์อาํนาจ มี
ความจริงใจและมองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูร่้วมงานไม่ใช่ผูต้อ้งทาํคามคาํสัง่แต่เพียง
อยา่งเดียว องคก์รเองกต็อ้งมีความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ขอ้สมมุติฐานใหม่
หรือภาพลกัษณ์ใหม่ เช่น การเป็นองคก์รท่ีใชน้วตักรรมในสินคา้บริการเป็นจุดเด่น
ขององคก์ร ไม่ใช่มวัจอ้งแต่จะลอกเลียนผูอ่ื้น องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ คือองคก์รท่ี
สามารถเรียนรู้และปรับแบบแผนความคิด (mental model) ทั้งของพนกังาน ผูบ้ริหาร 
และขององคก์รไดดี้กวา่คู่แข่ง   

 

3. ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง (Personal Mastery) 
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนวา่เป้าหมายของตนคืออะไร มีความ

ตระหนกัท่ีชดัเจนวา่ สถานะท่ีเป็นอยูจ่ริงนั้นเป็นอยา่งไร ช่องวา่งหรือช่วงห่างระหวา่ง
วิสยัทศัน์ท่ีอยากไปใหถึ้ง และขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นอยู ่จะเป็นตวัขบัใหบุ้คคลทาํทุกส่ิงท่ี
จาํเป็นเพื่อใหบ้รรลุความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์นั้น อยา่งไรกต็าม บุคคลหรือพนกังานใน
องคก์รต่างรู้ดีวา่ตนมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใดท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย Senge เช่ือ
วา่ หากพนกังานคิดวา่เขาไม่สามารถทาํส่ิงท่ีมุ่งหวงัได ้กอ็าจจะถอดใจและพาลวางมือ
จากวิสยัทศัน์ท่ีอุตส่าห์สร้างร่วมกนัมา จึงเป็นหนา้ท่ีของผุบ้ริหารหรือผูน้าํทีมท่ีจะตอ้ง
กระตุน้จิตใตส้าํนึกของพนกังานไม่ใหเ้ครียดกบัความเป็นจริงหรือความกลวัท่ีจะไป
ไม่ตลอดซ่ึงเป็นปัญหาในใจของพนกังาน ดว้ยการใหก้ารสนบัสนุนทั้งดา้นความรู้ 
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ทกัษะ เพื่อทาํใหพ้วกเขามัน่ใจวา่สามารถทาํส่ิงท่ีเป็นวิสยัทศัน์ร่วมนั้นใหส้าํเร็จไดใ้น
ท่ีสุด     

 

4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 
การเรียนรู้ของทีม เป็นปัจจยัพื้นฐานในการสร้างพลงัของทีม มีลกัษณะสอง

ประการท่ีช้ีวา่ทีมงานนั้นมีการเรียนรู้ร่วมกนั  
(1) ทีมงานทาํงานไดผ้ลสาํเร็จซ่ึงลาํพงัใครคนใดคนหน่ึงจะไม่สามารถทาํงาน

นั้นใหส้าํเร็จได ้ 
(2) สมาชิกทีมงานสามารถเรียนรู้ไดม้ากและเร็วกวา่ท่ีจะทาํไดโ้ดยลาํพงัตนเอง  
 

การใหเ้กิดการเรียนรู้ของทีมนั้น จะตอ้งนาํวินยัสองตวัแรกมาใช ้คือ มีวิสยัทศัน์
ร่วม (shared vision) และมีแบบแผนความคิด (mental model) ร่วมกนั สมาชิกทีมงาน
จะตอ้งเลิกการติดยดึในแบบแผนความคิดของตน เปิดใจเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน 
ปรึกษาหารือ พกัขอ้สมมุติฐานใดๆ ท่ีเป็นความคิดเห็นส่วนตวัไว ้แลว้หนัมาคิด
ร่วมกนัอยา่งจริงจงั แบ่งปันประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัวา่
จะทาํส่ิงต่างๆ ใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร ไม่มองเพื่อนร่วมงานเป็นศตัรูหรือคูแ่ข่ง พฒันา
ทกัษะการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีจะใหเ้กิดวิสยัทศัน์และความมุ่งมัน่ในการ
สร้างการเปล่ียนแปลงร่วมกนั รู้วา่ความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดท่ีเป็นตวับัน่ทอนการ
เรียนรู้ทั้งของตนและทีมงาน  

 

การยดึมัน่ในความคิดเห็นของตนจนปฏิเสธความคิดเห็นของผูอ่ื้น จะส่งผลต่อ
ผลการปฏิบติังานท่ีเลวร้ายของทีม ซ่ึงหากไม่ตระหนกัถึงการมีอยูข่องส่ิงน้ี กจ็ะทาํให้
การเรียนรู้ของทีมเกิดข้ึนไดย้าก  

 

5. ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)  
เป็นกรอบการวิเคราะห์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นองคก์รจากมุมมองแบบบูรณา

การ ไม่พิจารณาเป็นส่วนๆ แยกออกจากกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจวา่ทุกการกระทาํ
และผลท่ีเกิดข้ึน มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริหารมกัมองการปฏิบติั
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เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยลืมท่ีจะมองภาพรวม ทาํใหไ้ม่เห็นความสมัพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์วา่มีเหตุและผลส่งต่อสืบเน่ืองกนัอยา่งไร 
Senge เปรียบแนวคิดน้ีกบัการเล้ียงดูชา้งซ่ึงเป็นสตัวท่ี์มีขนาดใหญ่วา่ หากเราแบ่งชา้ง
ออกเป็นสองส่วน ส่ิงท่ีไดจ้ากการแบ่ง ไม่ใช่ไดช้า้งตวัเลก็ๆ สองตวัท่ีนาํมาเล้ียงดูได้
สะดวกข้ึน แต่จะไดช้ิ้นส่วนชา้งสองส่วนท่ีแต่ละส่วนมีองคป์ระกอบของชา้งไม่
ครบถว้น และไม่มีชีวิต การจะดูแลชา้ง แมจ้ะมีร่างกานใหญ่โตเพียงใด จะทาํไดก้็
ต่อเม่ือมนัยงัมีชีวิต มีอวยัวะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตอยูค่รบถว้นเท่านั้น องคก์รก็
เช่นเดียวกนั มีการเกิด เจริญเติบโต และตกตํ่าดบัสูญไปไดเ้ช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
จึงควรไดรั้บการบริหารจดัการแบบองคร์วมเช่นเดียวกบัการบริหารจดัการส่ิงมีชีวิต  

 

ความเข้าใจผดิซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
การทาํใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีปัญหาท่ีเกิดจากความหลงผดิหรือ

ภาพมายา (illusion) ซ่ึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 7 ประการ คือ 
(1) การติดยดึอยูก่บัส่ิงท่ีตนไดก้ระทาํ (I-am-my-position syndrome) เป็นการ

มองส่ิงท่ีตนทาํวา่มีความสาํคญัเพราะเป็นงานของตน แทนท่ีจะมองวา่ส่ิงท่ีทาํนั้นเกิด
คุณค่าหรือคุณประโยชน์แก่องคก์รอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ บุคคลมกัจะมองวา่องคก์รเป็น
หน้ีเขา สาํคญัตนวา่เป็นผูรู้้และคนอ่ืนๆ ควรเคารพเช่ือฟัง เป็นความสบัสนระหวา่ง
ปริมาณงานกบัคุณภาพงาน และยงัทาํใหเ้กิดความสบัสนในการเป็นตน้แบบเพื่อ
การศึกษาเรียนรู้ของผูอ่ื้น  

 

(2) การโทษคนอ่ืน (The enemy is their syndrome) มีความเช่ือมโยงกบัภาพ
มายาในเร่ืองทาํงานใหอ้งคก์รไวม้ากมาย คือหลงตวัวา่เก่ง ทาํประโยชน์ใหอ้งคก์รอยู่
คนเดียว มองคนอ่ืนวา่เอาเปรียบ กินแรง หากงานท่ีตนทาํ เกิดปัญหา กโ็ทษวา่มีสาเหตุ
มาจากการท่ีคนอ่ืนไม่ใหค้วามร่วมมือ การทาํงานเป็นทีมจึงไม่เกิดข้ึนเพราะมองคนอ่ืน
วา่ดอ้ยกวา่ตน หรืออาจถึงขั้นมองวา่เป็นศตัรูหรือคู่แข่งในการทาํงาน   
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(3) ความหลงผดิในการสร้างการเปล่ียนแปลง (The illusion of taking change) 
บางคนกลวัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลง กลวัลม้เหลว กลวัวา่ตนตอ้งรับผดิชอบ จึง
กระทาํการเปล่ียนแปลงแบบตั้งรับ คือรอใหค้นอ่ืนเดินหนา้ไปก่อน จนกระทัง่ตน
มัน่ใจแลว้วา่จะไม่เกิดขอ้ผดิพลาด จึงเร่ิมขยบัตาม อยา่งนอ้ยหากเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนมา
กย็งัอา้งไดว้า่ทาํเหมือนคนนั้นคนน้ี การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงจึงเกิดข้ึนไดช้า้ หรืออาจไม่
เกิดข้ึนเลยเพราะขาดการศึกษาจุดอ่อนจุดแขง็ของตน ไดแ้ต่มองผลงานของคนอ่ืน 
  

(4) สาละวนกบัเร่ืองปลีกยอ่ย (fixation of events) คือไปเนน้กบัปัญหา
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนตรงนั้นตรงน้ี แทนท่ีมุ่งความสนใจไปในการปรับปรุงงานท่ีส่งเสริม
ความสาํเร็จของวิสยัทศัน์ การเรียนรู้ท่ีไดจึ้งเป็นเพียงความเช่ือตามความคิดเห็นของ
ตนเองซ่ึงไม่สามารถนาํไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นได ้
 

(5) ชะล่าใจ (parable of the boiled frog)  ไม่ตระหนกัถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จของ
วิสยัทศัน์ กวา่จะรู้ตวักเ็หมือนกบในกระทะซ่ึงไม่ไดส้งัเกตอุณหภูมิของนํ้าท่ีค่อยๆ 
ร้อนข้ึน กวา่จะรู้ตวัวา่นํ้าใกลจ้ะเดือด กห็นีไม่ทนัแลว้ ดงันั้นเพื่อไม่ใหเ้หตุการณ์น้ีเกิด
ข้ึนกบัองคก์รท่ีสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงควรวดัและเรียนรู้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

(6) เขา้ใจผดิในผลท่ีไดรั้บ (The illusion of learning from experiences) บุคคล
มกัจะไม่ค่อยเรียนรู้ผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนในระยะยาว และมกัหลงเขา้ใจวา่ 
ผลท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นกค็งย ัง่ยนืต่อเน่ืองไปในระยะยาว เม่ือมีปัจจยัแทรกซอ้นใดๆ 
เกิดข้ึนในระหวา่งช่วงเวลาท่ียาวนานออกไป จึงอาจทาํใหผ้ลท่ีไดส้ร้างไวน้ั้นหมด
ความสาํคญัลงไป และเม่ือไม่ไดเ้ตรียมการไวแ้ต่เน่ินๆ ปัจจยัแทรกซอ้นหรือการ
เปล่ียนแปลงนั้นกอ็าจสร้างความเสียหายใหก้บัองคก์รได ้ 
 

(7) เขา้ใจผดิในความสามารถของฝ่ายบริหาร (The myth of the management 
team) บุคคลมกัจะเช่ือวา่ฝ่ายบริหารสามารถแกปั้ญหาไดทุ้กเร่ือง เม่ือมีปัญหาใดๆ จึง
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วางเฉยและคิดวา่ดว้ยความสามารถของผูบ้ริหาร ปัญหาทั้งหลายกจ็ะไดรั้บการแกไ้ข
ไดใ้นท่ีสุด   

 

การพฒันาความคดิเชิงระบบ      
Senge ใหค้วามสาํคญักบัวินยัตวัท่ีหา้น้ีมากถึงขนาดนาํไปตั้งเป็นช่ือหนงัสือ 

(The Fifth Discipline) ในความเห็นของ Senge ความคิดเชิงระบบเป็นแนวปฏิบติัท่ี
เช่ือมโยงแนวปฏิบติัอ่ืนอีกส่ีอนัเขา้ดว้ยกนัและเป็นแนวปฏิบติัท่ีควรไดรั้บความสาํคญั
เป็นพิเศษในการบริหารการเปล่ียนแปลง อยา่งไรกต็าม การนาํความคิดเชิงระบบไปใช ้
ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของระบบและควบคุมไม่ใหเ้กิดผลดา้นลบแก่ทีมงาน
และองคก์ร ธรรมชาติดงักล่าว ไดแ้ก่ 

 

1) ความหน่วง: ทุกระบบจะมีความหน่วง หรือช่วงห่างระหวา่งการปฏิบติักบัผล
สุดทา้ยท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว ผูบ้ริหารจึงไม่ควรสร้างความสบัสนดว้ยการเปล่ียนการ
ดาํเนินงานเป็นแบบนั้นบา้งแบบน้ีบา้งเพราะเขา้ใจวา่การปฏิบติัท่ีไดท้าํไปก่อนนั้นไม่
ไดผ้ล 

 

2) ปัจจยัท่ีมีอยูภ่ายในระบบ: การเนน้พฒันาแต่ปัจจยัเพื่อการเจริญเติบโต โดยไม่
สนใจปัจจยัท่ีเป็นตวัจาํกดัการเจริญเติบโต ทาํใหเ้กิดแรงตา้นความสาํเร็จและ
ความกา้วหนา้ เกิดขีดจาํกดัของการเจริญเติบโต ส้ินเปลืองทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ 
ผูบ้ริหารจึงควรมองภาพรวมทั้งส่วนท่ีเป็นปัจจยัเชิงรุก และอุปสรรคท่ีกีดขวาง โดยทาํ
การพฒันาและกาํจดัส่ิงกีดขวางไปพร้อมกนั  
 

3) ระบบจะมีทั้งอาการและปัญหา: เป็นการหลงไปติดยดึกบัอาการของปัญหาวา่
เป็นตวัปัญหา การแกไ้ขจึงไปแกท่ี้อาการ เปรียบเหมือนคนท่ีเม่ือไอ กกิ็นแต่ยาแกไ้อ 
โดยไม่พยายามทาํความเขา้ใจวา่การไอเป็นเพียงอาการของปัญหา ไม่ใช่สาเหตุท่ีเป็น
รากเหงา้ของมนั คนผูน้ั้นอาจหยดุไอไปไดช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่เม่ือปัญหาท่ีแทจ้ริง 
เช่น หลอดลมอกัเสบซ่ึงเป็นสาเหตุของการไอ ไม่ไดรั้บการรักษา คนผูน้ั้นก็อาจ
กลบัมาไอไดอี้กในไม่ชา้ และอาจเลวร้ายลงจนยากท่ีจะรักษา ถา้เทียบกบัองคก์ร 
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ปัญหาท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขในหน่วยงานหน่ึง อาจขยายตวักลายเป็นปัญหาของอีก
หน่วยงานหน่ึงจนครอบคลุมทั้งองคก์ร 
 

4) เป้าหมาย: เม่ือสถานการณ์เร่ิมมีความยุง่ยาก จะเป็นเพราะเหตุวิกฤตหรืออะไร
กต็ามแต่ ผูบ้ริหารมกัไปลดเป้าหมายใหต้ํ่าลงดว้ยความหวงัวา่จะช่วยใหก้ารดาํเนินงาน
ง่ายข้ึน ซ่ึงไม่ใช่วิธีท่ีถูกตอ้ง การไปลดเป้าหมาย เป็นการยอมรับความพา่ยแพต้ั้งแต่ยงั
ไม่เร่ิมแกไ้ขปัญหา 
 

5) การแข่งขนั: เป็นความสูญเสียท่ีผูก้ระทาํฝ่ายหน่ึงตอบโตอี้กฝ่ายหน่ึงจน
กลายเป็นการแข่งกนัสร้างความสูญเสียใหแ้ก่ตนเอง ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายดว้ยกนั
ทั้งสองฝ่าย (lose lose) ตวัอยา่งเช่น การทาํสงครามราคาระหวา่งหา้งสรรพสินคา้ท่ีต่าง
ฝ่ายต่างแข่งกนัลดราคาใหค้ ํ่าท่ีสุด สุดทา้ยกไ็ม่มีฝ่ายใดไดก้าํไร วิธีท่ีถูกตอ้ง ทั้งสอง
ฝ่ายควรแข่งกนัพฒันาสินคา้บริการเพื่อใหเ้กิดนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ดว้ยกนัทุก
ฝ่าย (win win)  
 

6) ทรัพยากร: เป็นการกระจายทรัพยากรไปใหก้บักิจกรรมท่ีสร้างความสาํเร็จมาก
ท่ีสุด ส่งผลใหกิ้จกรรมท่ีไม่ประสบความสาํเร็จกจ็ะยิง่ไม่มีทางประสบความสาํเร็จ
เพราะไดรั้บทรัพยากรนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ วิธีการเช่นน้ีน่าจะไม่ใช่นโยบายท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
นาํมาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะยาว 
 

7) การเมือง: บางคร้ังเรียกวา่ เกมส์งบประมาณ เป็นสถานการณ์ท่ีหน่วยงานแต่ง
หรือเปล่ียนแปลงตวัเลขเพื่อใหไ้ดรั้บทรัพยากรมากข้ึน แทนท่ีจะมองเป้าหมายหรือ
ความจาํเป็นขององคก์รในภาพรวม 
 

8) ค่าใชจ่้าย: เป็นสถานการณ์ท่ีผลท่ีไดรั้บในระยะสั้นนาํไปสู่ความสูญเสียหรือ
ความเสียหายในระยะยาว ตวัอยา่งเช่น การไปลดการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัของ
เคร่ืองจกัรในโรงงาน อาจช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะสั้น แต่กลบัส่งผลเสียหายท่ี
ร้ายแรงใหก้บัผลผลิตและคุณภาพของสินคา้ในระยะยาว 
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9) การลงทุน: เป็นการติดกบัดกัโดยหลงเขา้ใจวา่การลงทุนเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นอีก
ต่อไปเพราะทุกส่ิงเป็นไปดว้ยดีอยูแ่ลว้ การไม่ลงทุนในวนัน้ีอาจทาํใหเ้สียโอกาสการ
เติบโตในอนาคตเพราะขาดทกัษะหรือความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะรับงานใหม่ 
 

การนําวนัิย 5 ประการไปใช้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การนาํวินยั 5 ประการไปใชใ้นการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย วินยัแต่ละตวัลว้นมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ตวัอยา่งเช่น หาก
องคก์รตอ้งการใหที้มงานมีวิสยัทศัน์ร่วม (shared vision) ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งทาํคือ การให้
สมาชิกทีมงานไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัมากข้ึน จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนรู้ของทีมงาน (team learning) หรือหากองคก์รตอ้งการใหมี้การคิดในเชิง
ระบบ (system thinking) เพื่อคน้หาปัญหาสามญัท่ีมีร่วมกนั ทีมงานกจ็าํเป็นตอ้งปรับ
แบบแผนความคิด (mental model) ไม่ยดึติดกบัความคิดเห็นของตน และดว้ยเหตุท่ีทุก
วินยัมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัน้ีเอง องคก์รจึงสามารถเร่ิมพฒันาวินยัตวัใดก่อนกไ็ด ้
และไม่จาํเป็นจะตอ้งใหค้วามสาํคญัไปทีเดียวทั้งหา้วินยั การมุ่งเนน้ไปท่ีวินยัเพียงหน่ึง
หรือสองตวัก่อนแลว้ค่อยๆ ขยบัขยายไปสู่วินยัตวัอ่ืนๆ ท่ีเหลือ กส็ามารถสร้างและเพิ่ม
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รไดเ้ช่นกนั ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัของ
วินยัทั้งหา้จะช่วยใหอ้งคก์รไดเ้ห็นความซบัซอ้นและโอกาสท่ีมีอยูท่ ั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร นาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดองคก์รท่ีมีการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการแข่งขนั ท่ีสาํคญั ผูบ้ริหารและหวัหนา้ทีมงานจะตอ้งระมดัระวงั
ความเขา้ใจผดิ 7 ประการซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และเขา้ใจธรรมชาติของระบบ
ทั้ง 9 ประการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ดว้ย     

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 10 Dimensions of a Learning Organization [Schein] 
 70-20-10 Rule 
 Action Learning [Reginald Revans]   
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 Dialogue Mapping 
 Jungian Archetypes 
 Ladder of Inference 
 Perceptual Positions 
 Reframing Matrix 

--------------------------------- 
5 Dysfunctions of a Team [Lencioni] 
พฤติกรรม 5 ประการท่ีไม่ควรให้เกิดขึน้กับทีมงาน

 

 มีคาํกล่าววา่ เม่ือใดท่ีจดัทีมข้ึนทาํภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ถึงจะกาํหนด
เป้าหมายไวช้ดัเจนเพียงใด กม็กัจะมีปัญหาการต่อลอ้ต่อเถียงระหวา่งเพื่อนร่วมทีม 
ทะเลาะเบาะแวง้กนั หรือไม่ไวว้างใจกนั บ่อยคร้ังรุนแรงถึงขั้นทีมแตก คาํกล่าวน้ีฟังดู
เหมือนเป็นการการมองโลกในแง่ร้าย แต่ในทางปฏิบติั มนักเ็ป็นเช่นนั้นจริงๆ สาเหตุ
เพราะ สมาชิกแต่ละคนลว้นมีเป้าหมาย ความใฝ่ฝัน และทกัษะ ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
แมว้า่ความหลากหลายจะเป็นจุดแขง็อยา่งหน่ึงของการทาํงานร่วมกนั แต่มนัก็อาจเป็น
จุดอ่อนท่ีสาํคญัท่ีสุดไดเ้ช่นกนั  

 

Patrick Lencioni ประธานบริษทัท่ีปรึกษาการบริหาร (Table Group) ชาว
อเมริกนั ไดน้าํเสนอแนวคิดเร่ืองพฤติกรรม 5 ประการท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงาน 
หรือ The Five Dysfunctions of a Team ไวใ้นหนงัสือช่ือเดียวกนั จดัพิมพใ์นปี 2002 
Lencioni ช้ีใหเ้ห็นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในทีมงาน ซ่ึงนอกจากจะสร้าง
ความสบัสน ความเขา้ใจผดิ และบ่อนทาํลายขวญักาํลงัใจแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อ
องคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากสมาชิกทีมขา้มสายงาน ซ่ึงไดน้าํความขุ่นขอ้งหมองใจ
ของตนกลบัไประบาย (พร้อมการแต่งเพิ่มเติมสี) ใหเ้พื่อนร่วมงานในสายงานประจาํ
ของตนไดท้ราบถึงพฤติกรรมอนัไม่พีงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานในสายงานอ่ืนท่ีตน
เคยไดร่้วมงาน  
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Lencioni อธิบายพฤติกรรมท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงาน ในรูปของพฤติกรรม
ท่ีวางซอ้นกนัข้ึนไปเป็นชั้นๆ ในลกัษณะปิรามิด ประกอบดว้ย 
 

1. ไม่ไว้ใจและไม่เช่ือใจกัน (Absence of Trust) 
เป็นชั้นล่างสุดหรือชั้นท่ีเป็นฐานของปิรามิด จึงเป็นชั้นท่ีใหญ่และมีความสาํคญั

มากท่ีสุด Lencioni กล่าววา่ พื้นฐานของการทาํงานเป็นทีม คือความไวว้างใจและเช่ือ
ใจกนั ดงันั้นหากทีมงานไม่มีความไวว้างใจกนัเป็นพื้นฐานแลว้ กเ็ปรียบเหมือนปิรา
มิดท่ีมีฐานซ่ึงอ่อนแอ ยอ่มพงัยบุลงมาได ้ความไม่เช่ือใจน้ี อาจถึงขั้นไม่เช่ือใจในตวั
หวัหนา้ทีมวา่จะมีความสามารถเพียงพอท่ีจะนาํพาทีมใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ความไม่
เช่ือใจกนั จดัเป็นบาดแผลแรกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของทีมงานและพร้อมท่ีจะลุกลาม
บานปลายไปสู่บาดแผลหรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ่ื์นๆ ความไม่เช่ือใจกนัใน
ทีมงาน มีสาเหตุสาํคญัสองประการ คือ 

 

1) ไม่กลา้เปิดเผยจุดอ่อนและความเปราะบางของตนใหค้นอ่ืนทราบ ไม่ยอมรับ
วา่ตนมีขอ้บกพร่อง ไม่กลา้ขอรับความช่วยเหลือเพราะกลวัวา่ผูอ่ื้นจะเห็นความ
อ่อนแอหรือการไร้ความสามารถของตน การปิดบงัจุดอ่อนของแต่ละคน ก่อใหเ้กิด
บรรยากาศความไม่ไวว้างใจในหมู่สมาชิก แต่ละคนต่างรู้สึกวา่เพื่อนร่วมงานมีบางส่ิง
ท่ีปกปิดซ่อนเร้น จึงใชเ้วลาและพลงัของตนใหห้มดไปกบัการปกป้องตนเอง บ่ายเบ่ียง
ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกดว้ยความกลวัวา่ ถา้คนอ่ืนหมดปัญหาแลว้ จะ
เหลือแต่ตนเท่านั้นท่ียงัคงมีปัญหาอยู ่

 

2) ไม่คิดพึ่งพาอาศยัใครเพราะคิดวา่ งานส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายมานั้น เป็นงาน
ของตน เป็นความกา้วหนา้ในชีวิตการทาํงาน จึงตอ้งการควบคุมมนัดว้ยตนเอง คิดไป
วา่ การไวใ้จผูอ่ื้นใหมี้ส่วนร่วมในงานท่ีตนรับผดิชอบ เป็นความเส่ียง เพราะถา้ทาํ
สาํเร็จกจ็ะกลายเป็นผลงานร่วม ขาดความโดดเด่น แต่ถา้ทาํไม่สาํเร็จ ตนก็จะตอ้ง
รับผดิชอบในความไม่สาํเร็จนั้นแต่ผูเ้ดียว 
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เราจะเห็นสญัญาณความไม่ไวว้างใจกนัท่ีเกิดข้ึนภายในทีมงาน จากพฤติกรรม
หรือบรรยากาศต่อไปน้ี 

1.1  ทีมงานมีแต่ความขุ่นขอ้งหมองใจกนั 
1.2  ไม่มีการขอรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม หรือไม่มีการใหข้อ้มูล 

ป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์แก่กนั  
1.3  ปกปิดความผดิหรือจุดอ่อนของตน 
1.4  หลีกเล่ียงการใชเ้วลาอยูร่่วมกนั 

 

การทาํใหส้มาชิกทีมงานมีความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั เป็นเร่ืองยากและใชเ้วลา
มาก แต่กเ็ป็นส่ิงท่ีหวัหนา้ทีมจะตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึนใหไ้ด ้ 

o วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ หวัหนา้ทีมตอ้งทาํตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี (good role model) ไม่
อายท่ีจะเอ่ยปากขอรับความช่วยเหลือจากลูกทีม รักษาคาํพดู ซ่ือตรง 

o ใหส้มาชิกทีมงานทาํความรู้จกักนัมากข้ึน ใหรู้้ถึงชีวิตส่วนตวั มาตรฐานและคุณ
ค่าท่ีแต่ละคนยดึถือหรือใหค้วามสาํคญั ใหค้วามเห็นเป็นขอ้มูลป้อนกลบัระหวา่งกนั 
หวัหนา้ทีมจะตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมก่อนดว้ยการเปิดเผยความเป็นมาของตน ผลงานท่ีสร้าง
ความสาํเร็จในอดีต กลา้ท่ีจะยอมรับความบกพร่องของตนเอง 

o ใหส้มาชิกไดท้ราบความคาดหวงัของหวัหนา้ทีมวา่ ตอ้งการใหส้มาชิกทุกคนมี
ความไวว้างใจกนั ไม่ติดยดึในความคิดเห็นของตนเอง เม่ือมีผูต้กัเตือนในเร่ืองใดก็
พร้อมท่ีจะนาํคาํแนะนาํตกัเตือนนั้นมาพิจารณา ไม่เกบ็ความไม่พอใจหรือความสงสยั
ในการทาํงานของเพื่อนร่วมงานไประบายหรือซุบซิบนินทาลบัหลงั 

o เนน้การใหค้วามสาํคญักบัผลสาํเร็จของทีมงาน ไม่ใช่ความสาํเร็จของตวับุคคล 
 

2.  กลัวความขัดแย้ง (Fear  of Conflict) 
คนเรามกัจะมองความขดัแยง้ไปในทางร้าย ทั้งๆ ท่ีมนัอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอ

ไป ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีเป็นขอ้ถกเถียงและการอภิปรายในแง่มุมต่างๆ ช่วยใหไ้ด้
ความคิดดีๆ ซ่ึงไม่อาจเกิดข้ึนกบัทีมงานท่ีวา่อะไรกว็า่ตามกนัไปเสียทุกเร่ือง  การกลวั
ความขดัแยง้มกัเป็นผลท่ีส่งต่อมาจากความไม่เช่ือใจกนั (ดูขอ้ 1)  กล่าวคือ เม่ือต่างคน
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ต่างสงวนท่าทีเพราะไม่อยากใหค้นอ่ืนรู้วา่ตนรู้หรือไม่รู้อะไรบา้ง กย็อ่มไม่ตอ้งการ
แสดงความเห็นออกไปเพราะกลวัวา่เม่ือเกิดความขดัแยง้ทางความคิดแลว้ ตนอาจไม่
สามารถหาเหตุผลท่ีฉลาดพอหรือเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนมาสนบัสนุนความคิดของ
ตนได ้ท่ีร้ายไปกวา่นั้น คือ ขณะท่ีตนไม่กลา้แสดงความคิดเห็นท่ีต่างออกไปอยา่ง
เปิดเผยเพราะกลวัความขดัแยง้ แต่กลบันาํความคิดเห็นดงักล่าวมาแสดงในทางลบักบัผู ้
ท่ีคิดวา่เป็นพวกเดียวกนักบัตน ความขดัแยง้ท่ีควรสร้างสรรคใ์หเ้กิดความหลากหลาย
ทางความคิด จึงกลายเป็นความขดัแยง้ท่ีบ่อนทาํลายความสามคัคี เกิดความแตกแยก 
ทาํลายความเช่ือมัน่ในเป้าหมายและการดาํเนินงานของทีม  

 

เราจะเห็นสญัญาณการกลวัความขดัแยง้เกิดข้ึนภายในทีมงาน จากพฤติกรรม
หรือบรรยากาศต่อไปน้ี 

2.1  ในการประชุมทีมงาน ทุกคนต่างเออออเห็นดีไปกบัเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ 
โดยไม่แสดงความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของตนซ่ึงต่างออกไป 

2.2  สมาชิกแต่ละคนนาํความคิดเห็นของตนมาพดูคุยกนัลบัหลงัในลกัษณะ
การตาํหนิหรือไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของทีมท่ีเป็นมติหรือขอ้ตกลงไปแลว้ 

 

ผูบ้ริหารหรือผูน้าํทีมจึงควร  
o สร้างวฒันธรรมความเขา้ใจร่วมกนัวา่ ขอ้โตแ้ยง้ท่ีกระทาํดว้ยเหตุดว้ยผลและไม่

กา้วร้าว เป็นการเรียนรู้และประสบการณ์ของสมาชิกทีมงานทุกคน 
o ช้ีใหเ้ห็นวา่ การถกเถียงกนัดว้ยเหตุผล กบัการยนืกระต่ายขาเดียวเพื่อเอาชนะกนั 

มีความแตกต่างทั้งในดา้นลกัษณะและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่งไร  
o แสดงใหเ้ห็นวา่ การเลือกท่ีจะหนีปัญหาดว้ยการคิดอะไรตามๆ กนั (group 

think) ส่งผลเสียต่อขอ้ตกลงหรือการตดัสินใจท่ีไดอ้ยา่งไร  
o ย ํ้าเตือนใหส้มาชิกแต่ละคนไม่ติดยดึอยูก่บัความคิดของตนจนเสียความสามคัคี

ในหมู่คณะ และพร้อมท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีเหตุผลหรือขอ้มูล
สนบัสนุนท่ีดีกวา่ 
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3. ไม่ทุ่มเทและไม่ผูกพนักับงาน (Lack of Commitment) 
เม่ือทีมงานไม่เช่ือใจกนั (ดูขอ้ 1) และไม่แสดงความคิดเห็นของตนออกมา

เพราะกลวัความขดัแยง้ (ดูขอ้/2) ขอ้ตกลงหรือการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน จึงมกัเป็นความ
คิดเห็นของผูน้าํทีมแต่เพียงฝ่ายเดียว แมส้มาชิกทีมงานจะไม่ไดโ้ตแ้ยง้หรือปฏิเสธ ก็
ไม่ไดห้มายความวา่พวกเขาจะยอมรับ การปฏิบติังานใดๆ ตามขอ้ตกลงหรือการ
ตดัสินใจนั้นจึงเป็นการทาํไปอยา่งแกนๆ ไม่ทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน และไม่รู้สึกผกูพนั
ใดๆ กบัเป้าหมายหรือการปฏิบติั  

 

เราจะเห็นสญัญาณการไม่ทุ่มเทหรือการไม่รู้สึกผกูพนักบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากพฤติกรรมหรือบรรยากาศต่อไปน้ี 

3.1 สมาชิกไม่ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุม 

3.2 ใชเ้วลาไปกบัการวิเคราะห์ซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกในเร่ืองท่ีเป็นมติหรือขอ้ตกลงไป
แลว้ 

3.3 นาํเร่ืองท่ีไดข้อ้ตกลงไปแลว้กลบัมาหารือแทนท่ีจะเร่ิมการปฏิบติั 
 

ทางออกของปัญหาน้ี คือ 
o ช้ีแจงสมาชิกทีมงานทุกคนใหเ้ขา้ใจวา่ บทบาทหนา้ท่ีของตน มีความสาํคญัต่อ

ความสาํเร็จของทีมอยา่งไร โครงการหรือภารกิจของทีมมีความสาํคญัต่อองคก์ร
อยา่งไร  

o เปิดโอกาสใหส้มาชิกทีมงานไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีเกบ็ซ่อนไว ้ช้ีแจงทาํความ
เขา้ใจหากเป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือรับไปปรับใชห้ากเห็นวา่เหมาะสม เพื่อสร้าง
การยอมรับและการมีส่วนร่วมในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

o อธิบายใหช้ดัเจนวา่สมาชิกทีมงานจะไดรั้บประโยชน์อยา่งไรในความสาํเร็จ
ของงาน  

o ใหร้างวลัหรือยกยอ่งเชิดชูความสาํเร็จเป็นระยะ    
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4. ไม่ใช่ธุระกงการของฉัน (Avoidance of Accountability) 
เม่ือสมาชิกทีมงานไม่มีความรู้สึกมุ่งมัน่ผกูพนักบัการทาํงาน (ดูขอ้ 3) กจ็ะสกั

แต่ทาํงานเพียงใหผ้า่นๆ ไป ไม่มีความรู้สึกร่วมในภารกิจของผูอ่ื้น ไม่คิดวา่ตนจะตอ้ง
รับผดิชอบอะไรกบัความผดิพลาดในงานของตนหรือมีความจาํเป็นอะไรท่ีจะตอ้งไป
ใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของเพื่อนร่วมงาน วนัๆ จึงคอยแต่จะหาขอ้แกต้วัใหก้บั
ตนเองโดยช้ีขอ้บกพร่องของคนอ่ืนวา่เป็นสาเหตุท่ีทาํใหง้านของตนมีปัญหา หรือฟ้ืน
ฝอยขอ้ตกลงของทีมข้ึนมาตาํหนิวา่มีขอ้บกพร่องซ่ึงตนไม่เห็นดว้ยมาตั้งแต่แรก    

 

เราจะเห็นสญัญาณการหลีกเล่ียงความรับผดิชอบต่อกนัภายในทีมงานจาก
พฤติกรรมหรือบรรยากาศต่อไปน้ี 

4.1 ขุ่นเคืองเพื่อนร่วมทีมท่ีมีมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบติังานต่างไปจาก
ตน 

4.2 คอยใหห้วัหนา้ทีมงานเป็นผูม้าระบุขอ้ผดิพลาด ใหค้าํแนะนาํ หรือ
ปรับปรุงวิธีการทาํงานของตน 

4.3 หลีกเล่ียงการพดูคุยกบัเพื่อนร่วมทีมในเร่ืองผลการปฏิบติังาน หรือ
พฤติกรรมการทาํงาน คิดแต่จะเอาเร่ืองเหล่าน้ีไปคุยกบัหวัหนา้ทีมเท่านั้น 

4.4 ปล่อยใหเ้พื่อนร่วมทีมทาํส่ิงท่ีผดิพลาดโดยไม่คิดช่วยเหลือ ทว้งติง หรือ
ใหค้าํแนะนาํ 
 

หวัหนา้ทีมตอ้ง 
o สร้างมาตรฐานท่ีชดัเจนอนัเป็นท่ียอมรับร่วมกนัวา่ อะไรคือเป้าหมายการทาํงาน

ของทีม ใครเป็นผูรั้บมอบหมายงานไปปฏิบติั จะวดัความสาํเร็จไดอ้ยา่งไร เม่ือใด  
o สร้างสาํนึกความรู้สึกรับผดิชอบร่วมกนัในการใหค้วามช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา

และใหค้าํแนะนาํแก่กนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งคอยใหห้วัหนา้ทีมมากระตุน้หรือสร้าง
แรงจูงใจใดๆ อยูต่ลอดเวลา 
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5. ไม่สนใจผลงานของทีม (Inattention to Results) 
เม่ือสมาชิกแต่ละคนเห็นวา่งานน้ีไม่มีอะไรท่ีตนตอ้งรับผดิชอบ (ดูขอ้ 4) ก็

ยอ่มจะไม่สนใจติดตามวา่งานนั้นมีผลสาํเร็จหรือไม่ มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
หรือยงัอยูห่่างจากเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งไร สนใจแต่เพียงอยา่งเดียวคือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงาน เช่น ถา้เป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 
กจ็ะตรวจสอบแต่วา่ไดรั้บเบ้ียประชุมครบถว้นหรือไม่ หกัภาษีเกินไปหรือเปล่า    

 

เราจะเห็นสญัญาณการไม่สนใจในผลงานของทีมงาน จากพฤติกรรมหรือ
บรรยากาศต่อไปน้ี 

5.1 สมาชิกแต่ละคน สนใจแต่เป้าหมายของตนเองแทนท่ีจะเป็นเป้าหมายของ
ทีม 

5.2 ไม่ร่วมมือกนัเพื่อความสาํเร็จของทีม 
5.3 ทาํงานราวกบัเป็นคู่แข่ง แทนท่ีจะเป็นเพื่อนร่วมทีม 
5.4 สมาชิกท่ีมีความสามารถหรือมุ่งมัน่ในการทาํงาน ทยอยลาออกจากทีม 

 

พฤติกรรมน้ีเป็นส่วนยอดของปิรามิด เป็นผลจากการสะสมกนัของพฤติกรรม
ไม่พึงประสงคท่ี์มีมาก่อนหนา้น้ีทั้งหมด การแกไ้ขจึงคอ่นขา้งยากและจาํเป็นตอ้ง
ปรับแกพ้ฤติกรรมก่อนหนา้ใหไ้ดห้รือดีข้ึนไปพร้อมกนั สาํหรับการแกไ้ขพฤติกรรม
การไม่สนใจในผลการปฏิบติังานของทีม หวัหนา้ทีมจะตอ้ง 

o สร้างทศันคติท่ีวา่ ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่ง
สมบูรณ์ครบถว้นหรือไม่เพียงใด คือความรับผดิชอบร่วมกนัของทีม คือไดก้ไ็ดร่้วมกนั 
เสียกเ็สียร่วมกนั  

o มอบรางวลัใหก้บัการปฏิบติัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของทีม เพื่อเป็นตวัอยา่งของ
ผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บ 

o ใหค้วามช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัการทาํงานของทีม 
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Lencioni สรุปความคิดเห็นของเขาวา่  
1) พฤติกรรมท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงานน้ี เป็นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไปในทีมงาน ผูน้าํทีมงานละสมาชิกทีมงานควรไดเ้รียนรู้พฤติกรรมทั้งหา้น้ีตั้งแต่
แรกเพื่อสร้างความตระหนกัในปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ควรต่ืนตระหนก ทอ้ถอย หรือ
ลดเป้าหมายในการทาํงาน  

 

2) ทีมงานท่ีประสบความสาํเร็จไม่ใช่ทีมงานท่ีปฏิบติัตามรายละเอียดปลีกยอ่ยของ
ทฤษฎีต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น แต่เป็นทีมงานท่ียอมรับร่วมกนัตั้งแต่แรกวา่ทุกคนมี
ขอ้บกพร่อง และสามารถเอาชนะไดด้ว้ยการนาํจุดแขง็ของตนมาช่วยแกไ้ขจุดอ่อนของ
ผูอ่ื้น ไม่น่ิงดูดาย  
 

3) พฤติกรรมทั้ง 5 ประการน้ีมีลกัษณะเป็นกระสวนพฤติกรรม หมายความวา่
พฤติกรรมหน่ึงสามารถก่อใหเ้กิดพฤติกรรมลาํดบัถดัมาไดโ้ดยง่าย จึงเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของหวัหนา้ทีมงานท่ีจะตอ้งสร้างความเช่ือใจใหเ้กิดข้ึนในทีมงานเป็นลาํดบั
แรก ใหทุ้กคนกลา้ท่ีจะเปิดเผยจุดอ่อนและความคิดเห็นของตนในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ทีมงานและทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายและการทาํงานของทีม เพื่อป้องกนัไม่ให้
พฤติกรรมแรกท่ีไม่พงึปรารถนา คือความไม่เช่ือใจกนั (absence of trust) เกิดข้ึน 
นอกจากนั้นยงัตอ้งคอยสงัเกตพฤติกรรมหรือบรรยากาศท่ีเป็นปัญหา และเขา้จดัการ
แกไ้ขทนัทีโดยไม่ปล่อยใหลุ้กลามกลายเป็นพฤติกรรมร่วมหรือตวัอยา่งท่ีไม่ดีสาํหรับ
คนอ่ืน 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Component-Model of Commitment [Meyer and Allen] 
 5 Key Team Performance Factors 
 6 Problem Behaviors [Waldroop and Butler] 
 8 Causes of Conflicts [Bell and Hart] 
 Building Great Work Relationship 
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 Coaching for Team Performance 
 Common Fallacies About Leading Teams 
 Conflict Layer Model 
 Constructive Controversy 
 Management By Objectives [MBO] 
 Objectives and Key Results (OKR) 
 Organizational Commitment Theory 
 Personal Accountability Model 
 Resolving Team Conflict 
 Team Charters 
 Trust 

--------------------------------- 
5 Forces [Porter] 
ปัจจัย 5 ประการท่ีสร้างพลังการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรม [Por ter ] 

 

ศาสตราจารย ์Michael E. Porter แห่ง Harvard Business School ไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Five Forces และนาํเผยแพร่ในวาiสาร Harvard Business Review 
เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1979 และจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือช่ือ Competitive Strategy, 
Techniques for Analyzing Industries and Competitors ในปี 1980 เพื่อใชเ้ป็นกรอบ
ประเมินสภาพความรุนแรง (intensity) ของการแข่งขนัรวมทั้งโอกาสการเขา้มีส่วน
ร่วมทาํกาํไร (attractiveness) ในอุตสาหกรรม ตามแนวคิดน้ี จะมีปัจจยั 5 ตวัเป็น
ตวักาํหนดสภาพการแข่งขนั และอธิบายท่ีมาอนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดการแข่งขนัของแต่
ละปัจจยั Porter มุ่งหมายใหอ้งคก์รนาํเคร่ืองมือน้ีไปใชท้าํความเขา้ใจสภาพการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมและนาํสภาพการณ์ดงักล่าวมาประเมินเปรียบเทียบกบัความสามารถ
ในการแข่งขนัขององคก์ร เขา้ทาํนองรู้เขารู้เราวา่สมควรท่ีธุรกิจจะเขา้ไปร่วมเป็นคู่แข่ง
รายใหม่ในอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ หรือหากทาํธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นอยูแ่ลว้ ควร
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มีกลยทุธ์อยา่งไร จะตอ้งเพิ่มความแขง็แกร่งของตนในเร่ืองใดจึงจะสามารถสร้าง
ความสามารถในการทาํกาํไรหรืออยูร่อดต่อไปในอุตสาหกรรมนั้นได ้  

 

ปัจจยัทั้งหา้น้ี ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไดไ้ม่วา่ธุรกิจ
นั้นจะเป็นธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จและไดรั้บการบรรจุใน Fortune 500 หรือเป็น
ธุรกิจขนาดเลก็ระดบัทอ้งถ่ิน การมีเคร่ืองมือท่ีสามารถประเมินแรงกดดนัไดช้ดัเจน จึง
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาใหม่และผูท่ี้ทาํธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนั  

 

ปัจจยัหรือพลงัของการแข่งขนัแต่ละตวั มีดงัน้ี 
 

1. อํานาจต่อรองของผู้จําหน่ายวตัถุดบิและช้ินส่วน (The bargaining power  of 
supplier s) 

เป็นการวิเคราะห์ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและช้ินส่วน (supplier) วา่มีความเป็นต่อ
หรืออาํนาจต่อรองเพียงใดในการปรับข้ึนราคาหรือลดคุณภาพของวตัถุดิบหรือปัจจยั
นาํเขา้ของธุรกิจ หาก supplier มีอาํนาจต่อรองสูง ธุรกิจจะถูกบีบใหต้อ้งยอมรับการข้ึน
ราคาหรือการลดคุณภาพของวตัถุดิบ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทาํกาํไร
และความเช่ือถือท่ีลูกคา้มีต่อสินคา้บริการของธุรกิจนั้น 

 

อาํนาจต่อรองของ supplier มีท่ีมาจาก 
1.1   จาํนวน supplier (Number of suppliers)  

ถา้ supplier มีจาํนวนนอ้ย ธุรกิจก็จะมีทางเลือกนอ้ย ตอ้งตกเป็นเบ้ียล่างยอมรับ
การตดัสินใจของ supplier ในเร่ืองต่างๆ ไม่วา่จะเป็นราคาหรือการใหบ้ริการ supplier 
ในธุรกิจสายการบินจะมีอาํนาจต่อรองสูงมาก ปัจจยันาํเขา้หลกัท่ีทุกสายการบิน
จาํเป็นตอ้งใช ้คือ นํ้ามนัและเคร่ืองบิน ทั้งสองปัจจยัมีสัดส่วนต่อเงินลงทุนรวม
ค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีสายการบินไม่มีอาํนาจต่อรองท่ีจะไปควบคุมค่าใชจ่้ายเหล่านั้น
เลย ราคานํ้ามนัเคร่ืองบินข้ึนลงตามราคาตลาดโลกและฝันผวนไปตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ส่วนราคาเคร่ืองบินและอะไหล่ กมี็ supplier รายใหญ่อยูเ่พียง
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สองราย คือ Airbus และ Boeing ทั้งราคาเคร่ืองบินและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาจึง
ข้ึนอยูก่บัราคาท่ี suppler สองรายน้ีกาํหนด 

 

1.2 ขนาดของ supplier (Size of suppliers)   
supplier ท่ีมีขนาดใหญ่ มีกาํลงัการผลิตและส่วนอาํนวยความสะดวกมาก เช่น 

ช่องทางการจดัส่ง จะมีอาํนาจในการกาํหนดแผนงานการผลิตและเวลาในการจดัส่ง  
ธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้บริการหรือวตัถุดิบจาก supplier รายใหญ่จึงจาํเป็นตอ้งปรับการ
ดาํเนินงานของตนใหเ้ขา้กบัแผนงานของ supplier  

 

1.3   การรวมกลุ่มกนัของ supplier (Supplier concentration)  
Supplier ท่ีรวมกลุ่มกนั เช่นเป็นสมาคม หรือมีหุน้ไขวก้นั จะรักษา

ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั สร้างเครือข่ายท่ีสามารถกาํหนดเง่ือนไขและอาํนาจต่อรอง
ในอุตสาหกรรม  

 

1.4 ส่ิงท่ีนาํมาใชท้ดแทนสินคา้ของ supplier (Availability of substitutes for the 
supplier’s products)    

การมีส่ิงทดแทนสินคา้หรือวตัถุดิบของ supplier จะเป็นทางเลือกท่ีธุรกิจ
สามารถนาํมาใชเ้พื่อลดแรงกดดนัและอาํนาจต่อรองของ supplier ได ้
 

1.5   ความเป็นเอกลกัษณ์ในสินคา้ของ supplier (Differentiation)   
หากสินคา้บริการของ supplier มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีธุรกิจไม่

สามารถหาไดจ้ากท่ีอ่ืน ธุรกิจกจ็าํเป็นตอ้งยอมโอนอ่อนผอ่นตามขอ้กาํหนดของ 
supplier เพือ่ไม่ใหสิ้นคา้ของธุรกิจตอ้งประสบภาวะขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต 
 

1.6 ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียน supplier หรือเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทน (Switching 
cost for supplier’s products)   
 ทางเลือกหน่ึงของธุรกิจไม่ใหต้อ้งผกูพนักบัวตัถุดิบตวัท่ีมีปัญหา คือ การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหส้ามารถใชว้ตัถุดิบไดห้ลากหลายข้ึน หรือเปล่ียนไป
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ใชว้ตัถุดิบตวัอ่ืนท่ีไม่มีปัญหา แต่หากการดาํเนินการดงักล่าวมีค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัยะ
สาํคญัต่อตน้ทุนการผลิต ขอ้จาํกดันั้นกจ็ะกลายเป็นอาํนาจต่อรองของ supplier ให้
ธุรกิจตอ้งยอมรับสภาพท่ีเป็นปัญหาต่อไป 
 

1.7 โอกาสท่ี supplier จะขยายธุรกิจปลายนํ้า (Supplier’s threat of forward 
integration)   

หาก supplier ขยายธุรกิจมาปลายนํ้า เช่น จากการเป็นผูผ้ลิตรถ มาเป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายหรือผูบ้าํรุงรักษาดว้ย จะสร้างแรงกดดนัใหธุ้รกิจปลายนํ้าเป็นอยา่งมากเพราะ 
supplier จะเปล่ียนฐานะจาก supplier มาเป็นคู่แข่งของธุรกิจ  
 

1.8 โอกาสท่ี supplier จะขยายธุรกิจตน้นํ้า (Industry threat of backward 
integration)   

หาก supplier ขยายธุรกิจยอ้นข้ึนไปควบคุมวตัถุดิบตน้นํ้า เช่น โรงรีดเหลก็
ขยายธุรกิจข้ึนไปทาํโรงถลุงเหลก็หรือทาํเหมืองแร่เหลก็ จะเป็นภยัคุกคามกบั
อุตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวางเพราะสามารถสร้างแรงกดดนัใหไ้ม่เฉพาะผูใ้ชแ้ผน่เหลก็
เป็นวตัถุดิบในการผลิต แต่ยงัส่งผลกระทบไปถึงผูใ้ชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้างดว้ย  

 

1.9 บทบาทของ supplier ดา้นคุณภาพหรือบริการในอุตสาหกรรม (Supplier’s 
contribution to quality or service of the industry)   
 Supplier ท่ีผลิตสินคา้บริการท่ีมีคุณภาพสูงอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นหลกัประกนั
อยา่งหน่ึงในคุณภาพของสินคา้บริการปลายนํ้า การเปล่ียนไปใชว้ตัถุดิบของ supplier 
รายอ่ืนอาจลดความน่าเช่ือถือของสินคา้บริการท่ีใชว้ตัถุดิบนั้น   
 

1.10 ความสาํคญัของลูกคา้ในสายตาของ supplier (Importance of volume to 
supplier) 

หากธุรกิจใดใชว้ตัถุดิบจาก supplier เพียงจาํนวนนอ้ย ธุรกิจนั้นกจ็ะไม่ค่อยมี
ความสาํคญัต่อ supplier เม่ือใดท่ี supplier จะตอ้งเลือกการขายหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
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supplier กย็อ่มเลือกขายหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีความสาํคญัมากกวา่ และ
กลายเป็นความกดดนัของลูกคา้รายยอ่ยของ supplier นั้น 
 

1.11 บทบาทของ supplier ดา้นเงินลงทุนในอุตสาหกรรม (Total industry cost 
contributed by suppliers) 

Supplier รายใหญ่ในอุตสาหกรรมยอ่มมีแรงกดดนัต่ออุตสาหกรรมโดยรวมได้
มากกวา่ supplier รายยอ่ย หรือท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย  
 

1.12 ผลประโยชน์ท่ี supplier ไดรั้บจากอุตสาหกรรม (Importance of the industry 
in supplier’s profit) 
 supplier ท่ีสร้างกาํไรเป็นกอบเป็นกาํในอุตสาหกรรม ยอ่มมองเห็นความสาํคญั
ของอุตสาหกรรมท่ีตนทาํธุรกิจอยู ่และจะพยายามกาํหนดเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
รักษากาํไรของตนไวใ้หม้ากและนานท่ีสุด    
 

2. อํานาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power  of customers) 
บางคร้ังเรียกวา่ market of outputs เป็นการวิเคราะห์แรงกดดนัหรืออาํนาจ

ต่อรองท่ีลูกคา้มีต่อธุรกิจวา่สามารถตอบรับหรือปฏิเสธการปรับเปล่ียนราคาหรือ
คุณภาพสินคา้บริการท่ีธุรกิจนาํเสนอไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากลูกคา้มีอาํนาจต่อรองสูง 
ธุรกิจจะถูกกดดนัใหไ้ม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้หรือคุณภาพตามอาํเภอใจได ้

 

อาํนาจต่อรองของลูกคา้ มีท่ีมาจาก 
2.1 จาํนวนลูกคา้ (Buyer volume) 

ถา้ลูกคา้มีจาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนผูค้า้ ลูกคา้จะมีอาํนาจต่อรองสูงเพราะ
การเปล่ียนการซ้ือสินคา้บริการจากผูค้า้รายหน่ึงไปซ้ือจากอีกรายหน่ึง จะมีผลกระทบ
ต่อผูค้า้เดิมเป็นอยา่งมาก  
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2.2 ขนาดการสัง่ซ้ือของลูกคา้ (Size of each buyer’s order) 
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้คร้ังละมากๆ จะมีอาํนาจต่อรองสูงเพราะเป็นลูกคา้รายใหญ่ มี

ความหมายและความสาํคญัต่อผูค้า้ การเปล่ียนแปลงการซ้ือของลูกคา้มีผลต่อรายได้
ของผูค้า้จึงตอ้งยอมผอ่นปรนเง่ือนไขเพื่อรักษาลูกคา้ เช่น การลดราคา หรือเพิ่มบริการ
การจดัส่ง 
 

2.3 การรวมกลุ่มของลูกคา้ (Buyer concentration) 
ลูกคา้ท่ีสามารถรวมกลุ่มกนัได ้จะเพิ่มอาํนาจการต่อรองของกลุ่มและของลูกคา้

แต่ละราย ลูกคา้รายเลก็กจ็ะกลายเป็นลูกคา้รายใหญ่ไดห้ากการตดัสินใจไดท้าํในนาม
ของกลุ่ม    
 

2.4  ความสามารถของลูกคา้ในการหาสินคา้ทดแทน (Buyer’s ability to substitute) 
หากลูกคา้สามารถหาสินคา้อ่ืนมาทดแทนสินคา้ท่ีใชอ้ยูเ่ดิมได ้จะมีอาํนาจ

ต่อรองสูงเพราะเหมือนไปลดจาํนวนลูกคา้สินคา้เดิมออกไปจากตลาด 
 

2.5 ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนใชสิ้นคา้บริการ (Buyer’s switching costs) 
ถา้ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนการใชสิ้นคา้บริการตํ่า ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนไปใช้

ทดแทนหรือการเปล่ียนจาก supplier รายหน่ึง ไปใชข้อง supplier อีกรายหน่ึง ในกรณี
เช่นน้ีลูกคา้จะมีอาํนาจต่อรองสูง ธุรกิจจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีมาก 
จึงจาํเป็นตอ้งแขง่ขนักนัเพื่อดึงลูกคา้ไวก้บัตนใหม้ากท่ีสุด ผูโ้ดยสารในธุรกิจสายการ
บินสามารถเลือกใชส้ายการบินท่ีต่างกนัในการเดินทางขาไปและขากลบั เป็นการ
เปล่ียนการใชสิ้นคา้บริการโดยพิจารณาจากค่าโดยสารและเวลาเดินทางท่ีตรงตาม
ความตอ้งการ ลูกคา้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ีจึงไม่ค่อยมีความรู้สึกจงรักภกัดีกบัสาย
การบินใดสายการบินหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
 

2.6 การมีขอ้มูลสินคา้ (Buyer’s information availability) 
ในระบบการแข่งขนัเสรี ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นจริงไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและกวา้งขวาง ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยเพิ่มอาํนาจต่อรองของลูกคา้ ผูค้า้จะไม่
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สามารถกาํหนดราคาหรือเง่ือนไขสินคา้บริการไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการหากลูกคา้มีขอ้มูลวา่
ท่ีใดท่ีพวกเขาสามารถจดัหาสินคา้บริการไดใ้นราคาและเง่ือนไขท่ีดีกวา่ ลูกคา้ในธุรกิจ
สายการบินมีอาํนาจต่อรองค่อนขา้งสูง ผูโ้ดยสารสามารถตรวจสอบราคาของสายการ
บินต่างๆ ผา่น website เปรียบเทียบราคาท่ีมีอยูม่ากมายไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย เช่นจาก 
Skyscanner, Expedia 
 

2.7 ความสามารถของลูกคา้ในการจดัหาวตัถุดิบผลิตสินคา้ใชเ้อง (Buyer’s threat 
of backward integration) 
 สินคา้บริการใดท่ีลูกคา้สามารถจดัหาวตัถุดิบมาจดัทาํเองไดง่้าย ลูกคา้จะมี
อาํนาจต่อรองสูง เช่น การจดัหาถุงผา้มาใชใ้นภาวะท่ีผูค้า้งดการใหถุ้งพลาสติกบรรจุ
สินคา้ มีลูกคา้หลายรายนาํผา้เก่าในบา้นมาดดัแปลงตดัเยบ็เป็นถุงผา้ทาํเองแทนการซ้ือ
หาจากตลาด ส่งผลใหย้อดขายถุงผา้สาํเร็จรูปไม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งท่ีผูต้ดัเยบ็ถุงผา้
สาํเร็จรูปคาดหมายไว ้ส่ิงท่ีเพิ่มกลบัเป็นเส้นดา้ยและเขม็ท่ีใชใ้นการตดัเยบ็  
 

2.8 ความยดืหยุน่ของราคาต่อการตดัสินใจซ้ือ (Price sensitivity) 
ถา้การเปล่ียนแปลงของราคามีผลต่อการตดัสินใจมาก เราเรียกวา่ราคามีความ

ยดืหยุน่สูง สินคา้บริการใดท่ีราคาของมนัมีความยดืหยุน่สูง ลูกคา้จะมีอาํนาจต่อรอง
กบัสินคา้นั้นไดม้าก  

 

3. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (The threat of new entrants) 
ผูเ้ขา้มาใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรม จะเพิ่มจาํนวนสินคา้บริการในอุตสาหกรรม

นั้น และดึงส่วนแบ่งทางการตลาดบางส่วนของธุรกิจไปเป็นของตน การเขา้มาของ
ผูผ้ลิตหรือนกัลงทุนรายใหม่ จะเป็นภยัคุกคามแก่ผูป้ระกอบธุรกิจปัจจุบนัไดม้ากนอ้ย
เพียงใด ข้ึนอยูก่บัอุปสรรคกีดขวางการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่และความสามารถของ
ผูเ้ขา้มาใหม่วา่จะสามารถเขา้มาเป็นคู่แข่งกบัผูผ้ลิตหรือผูค้า้ปัจจุบนัไดห้รือไม่  
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ภยัคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม มาจาก 
3.1 การประหยดัจากขนาด (Economies of scale) 

คู่แข่งรายใหม่ท่ีมีกาํลงัการผลิตสูง สามารถผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการไดค้ร้ังละ
มากๆ จะมีตน้ทุนในการผลิตตํ่าอนัเน่ืองจากการประหยดัจากขนาดการผลิต คู่แข่ง
ประเภทน้ีจึงเป็นภยัคุกคามและทาํใหเ้กิดการแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึนในอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจ
กาํลงัดาํเนินอยู ่ 

 

3.2 ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้บริการ (Product differentiation) 
สินคา้ใดมีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากสินคา้บริการอ่ืนในตลาด กจ็ะ

สามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดจากผูผ้ลิตหรือผูค้า้ในอุตสาหกรรมไดม้าก เป็นภยั
คุกคามต่อความสามารถในการทาํกาํไรของผูผ้ลิตเดิม 
 

3.3 ความจงรักภกัดีของลูกคา้กบัสินคา้ปัจจุบนัในตลาด (Brand identity loyalty) 
ถา้ลูกคา้ในตลาดไม่มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ การเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่

จะสามารถสร้างแรงกดดนัและเป็นภยัคุกคามใหแ้ก่ธุรกิจเดิมไดม้าก โดยเฉพาะหาก
กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจเดิมเป็นพวกชอบลองของใหม่ 
 

3.4 การเขา้ถึงช่องทางจดัจาํหน่าย (Access to distribution channels) 
คู่แข่งใหม่ท่ีมีช่องทางจดัจาํหน่ายของตนเองหรือสามารถใชช่้องทางจดัจาํหน่าย

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล จะเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สร้างภยัคุกคามใหก้บั
ธุรกิจเดิมไดม้าก 
 

3.5 จาํนวนเงินลงทุนท่ีตอ้งการ (Capital requirements) 
โดยปกติแลว้ ความตอ้งการเงินทุนในการเร่ิมธุรกิจใหม่ นบัเป็นอุปสรรคท่ี

สาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถกีดขวางการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรม 
แต่ถา้อุตสาหกรรมนั้นไม่ไดต้อ้งการเงินลงทุนสูง กจ็ะกลายเป็นโอกาสใหมี้คูแ่ข่งเขา้
มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากข้ึน ผูเ้ขา้มาใหม่ในธุรกิจสายการบิน จะพบวา่
ธุรกิจน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนล่วงหนา้จาํนวนมากก่อนเร่ิมธุรกิจ เช่น การซ้ือเคร่ืองบินใหม่, 
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การขอรับใบอนุญาตดาํเนินธุรกิจ, เงินประกนั, การจดัเส้นทางการบิน ฯลฯ ซ่ึงไม่ใช่
เร่ืองง่ายสาํหรับผูเ้ขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรม 
 

3.6 การเขา้ถึงเทคโนโลยล่ีาสุด (Access to latest technology) 
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการผลิตสินคา้บริการให่มีคุณภาพไดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอแมจ้ะผลิตคราวละมากๆ เทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากคู่แข่ง
รายใหม่สามารถเขา้ถึงและมีความชาํนาญในการปรับใชเ้ทคโนโลย ีการเขา้มาใหม่ของ
เขายอ่มสร้างกดดนัใหก้บัผูผ้ลิตเดิมท่ียงัคงใชเ้ทคโนโลยเีก่าอยา่งแน่นอน 
 

3.7 การเขา้ถึงปัจจยันาํเขา้ท่ีจาํเป็น (Access to necessary inputs) 
ปัจจยันาํเขา้ (input) หมายถึงทรัพยากรทุกชนิด อาทิ ความรู้ของผลิตภณัฑ ์

(know-how), ผูเ้ช่ียวชาญ, วตัถุดิบ, แรงงาน, การบริหารจดัการ ปัจจยันาํเขา้เหล่าน้ีมกัมี
อยูแ่ลว้ในวงอุตสาหกรรมและอาจเป็นปัจจยัท่ีผูผ้ลิตเดิมใชอ้ยูด่ว้ย หากคู่แข่งท่ีเขา้มา
ใหม่สามารถเขา้ถึงปัจจยันาํเขา้ดงักล่าวหรือปัจจยัอ่ืนท่ีจาํเป็น กจ็ะสามารถสร้าง
ผลผลิตไดเ้ร็ว สร้างความตอ้งการในปัจจยันาํเขา้ต่างๆ ใหสู้งข้ึน เกิดสภาพการแข่งขนั
ตั้งแต่ขั้นการจดัหาปัจจยันาํเขา้ เกิดเป็นภยัคุกคามแก่ธุรกิจเดิม 
 

3.8 ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิต (Absolute cost advantages) 
ผูผ้ลิตใดมีตน้ทุนการผลิตตํ่า ไม่วา่จะเน่ืองมาจากการประหยดัจากขนาดการ

ผลิต การใชเ้ทคโนโลยท่ีีลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบ
ราคาตํ่า รวมทั้งการมีช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ กจ็ะสามารถกาํหนดราคา
สินคา้บริการท่ีตํ่ากวา่คู่แข่งรายอ่ืนในตลาด 
 

3.9 ผลจากประสบการณ์และการเรียนรู้ (Experience and learning effects) 
โดยทัว่ไปแลว้ ผูผ้ลิตหรือผูค้า้เดิมจะไดเ้ปรียบในส่วนน้ีเพราะไดเ้รียนรู้และเกบ็

เก่ียวประสบการณ์มาก่อนผูเ้ขา้มาใหม่และกลายเป็นส่วนหน่ึงของความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั คู่แข่งรายใหม่จึงมกัเร่ิมตน้ดว้ยการร่วมทุน (joint venture) กบัผูผ้ลิตหรือ
ผูค้า้เดิมในตลาด จนเม่ือไดศึ้กษาเรียนรู้และมีประสบการณ์มากถึงระดบัหน่ึงจึงจะแยก



234 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ตนเองออกมาดาํเนินการเอง แต่สาํหรับโลกปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางรวดเร็ว ประกอบกบัถา้ตนมีความรู้และประสบการณ์
ในพื้นท่ีอ่ืนมาก่อนแลว้ การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพเฉพาะในพื้นท่ีจนสามารถเขา้มา
เป็นคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม จึงใชเ้วลานอ้ยกวา่ในอดีตมาก  
 

3.10 นโยบายรัฐบาล (Government policies) 
เป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทไดท้ั้งส่งเสริมและกีดขวางการเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่ 

นโยบายใหก้ารส่งเสริมการลงทุนดว้ยการใหสิ้ทธิพิเศษดา้นภาษี การออกใบอนุญาต
ทาํงานใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญ การใหสิ้ทธิเป็นเจา้ของท่ีดินเพื่อการผลิตในนิคม
อุตสาหกรรม ฯลฯ ลว้นเปิดโอกาสใหเ้กิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม ในทางตรง
ขา้ม การหา้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิตประเภทใดประเภทหน่ึง หรือการ
ลดภาษีนาํเขา้ของสินคา้สาํเร็จรูปของสินคา้ประเภทใด กเ็ป็นการกีดขวางการเขา้มา
ของผูผ้ลิตรายใหม่ของสินคา้ประเภทนั้นเช่นกนั 
 

3.11 ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนการซ้ือหา (Switching costs) 
หากลูกคา้มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีเลยในการเปล่ียนการซ้ือสินคา้

บริการ จะเป็นภยัคุกคามสาํหรับผูผ้ลิตหรือผูค้า้เดิมในตลาดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาด
ท่ีลูกคา้ไม่มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้  
 

3.12 การตอบโตท่ี้เป็นไปไดจ้ากผูผ้ลิตปัจจุบนั (Expected retaliation from 
existing players) 

การตอบโตจ้ากผูผ้ลิตปัจจุบนั มกัอยูใ่นรูปของการช้ีขอ้บกพร่องของคู่แข่งราย
ใหม่ในเร่ืองต่างๆ เช่น การไม่มีสิทธิบตัรในการผลิต, การมีส่วนประกอบของวตัถุหรือ
สารท่ีเป็นภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค, การกาํหนดราคาท่ีตํ่าผดิปกติโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อครอบงาํตลาดและไล่ผูผ้ลิตเดิมออกจากอุตสาหกรรม ฯลฯ การตอบโตเ้หล่าน้ีหาก
มีหลกัฐานชดัเจนและไดรั้บการรับรองจากภาครัฐ กจ็ะสามารถลดแรงกดดนัหรือภยั
คุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ได ้
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4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (The threat of substitute products or  services) 
การมีสินคา้อ่ืนท่ีสามารถนาํมาใชท้ดแทนสินคา้ท่ีใชอ้ยู ่ช่วยใหลู้กคา้มีทางเลือก

ท่ีหลากหลายข้ึนในการใชสิ้นคา้ การเลือกสินคา้ทดแทน อาจพิจารณาจากสินคา้ท่ี
คลา้ยกนั ต่างกนัท่ีตราสินคา้ หรือพิจารณาจากสินคา้ท่ีสนองความตอ้งการไดค้ลา้ยกนั 
ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั โดยทัว่ไป จะไม่ถือเป็นคู่แข่งเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ 
อยา่งไรกต็าม เคร่ืองด่ืมทั้งสองประเภทต่างใหผ้ลท่ีคลา้ยกนั คือ ทาํใหต้าสวา่ง รู้สึก
กระฉบักระเฉง ลูกคา้อาจเตม็ใจเปล่ียนการบริโภคจากเคร่ืองด่ืมประเภทหน่ึงไปเป็น
อีกประเภทหน่ึงไดห้ากประเภทท่ีตนบริโภคอยูเ่กิดข้ึนราคาจนไม่สามารถรับได ้การ
เปล่ียนไปซ้ือหาสินคา้ท่ีใชแ้ทนกนัไดน้ี้ยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํ
กาํไรของธุรกิจ  

 

ภยัคุกคามของสินคา้ทดแทน มาจาก 
4.1   จาํนวนสินคา้ทดแทนท่ีมีอยูใ่นตลาด (Number of substitute products 

available) 
ถา้มีสินคา้ทดแทนอยูใ่นตลาดมาก ไม่วา่จะเป็นประเภทหรือปริมาณ กจ็ะเป็น

ภยัคุกคามแก่ธุรกิจมากเพราะลูกคา้มีทางเลือกท่ีหลากหลาย การแขง่ขนัระหวา่งผุผ้ลิต
จะเพิ่มสูงข้ึนเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนไว ้สาํหรับธุรกิจสายการบิน ความ
ตอ้งการโดยทัว่ไปของลูกคา้คือ แต่การเดินทางในปัจจุบนั ลูกคา้สามารถเลือกเดินทาง
ดว้ยพาหนะอ่ืนนอกเหนือไปจากเคร่ืองบินไดอี้กหลายช่องทาง ข้ึนอยูก่บัความรีบด่วน
และระยะการเดินทาง เช่น อาจใชร้ถยนต,์ รถไฟหวักระสุน หรือแมแ้ต่ Hyper loop 
ของ Elon Musks ท่ีทาํความเร็วไดสู้งถึง 1,200 ก.ม. / ชัว่โมง สินคา้ทดแทนท่ีเป็น
ทางเลือกทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกลน้ี้เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหธุ้รกิจสายการ
บินมีการแข่งในระดบัสูงถึงสูงมาก 
 

4.2   ความโนม้เอียงท่ีลูกคา้จะใชสิ้นคา้ทดแทน (Buyer’s propensity to substitute) 
ถา้สินคา้ทดแทนมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงและลูกคา้ไม่มีความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ ลูกคา้จะมีความโนม้เอียงท่ีจะเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทนไดม้ากหากไม่พอใจ
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สินคา้ท่ีใชอ้ยูแ่มจ้ะเป็นเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ เช่น ไม่พอใจจากความไม่สะดวกในการซ้ือ
หา  
 

4.3   ราคาเปรียบเทียบของสินคา้ทดแทน (Relative price performance of 
substitutes) 

สินคา้ทดแทนท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสินคา้เดิม จะมีความอ่อนไหวหรือยดืหยุน่
ในเร่ืองราคามาก ยิง่มีราคาตํ่ากวา่สินคา้เดิม ลูกคา้กจ็ะยิง่เปล่ียนไปซ้ือสินคา้ทดแทน
มากข้ึน  
 

4.4   ความตระหนกัในความแตกต่างของสินคา้ทดแทน (Perceived level of 
product differentiation) 

การรับรู้หรือความเขา้ใจในความแตกต่างของสินคา้ทดแทนเม่ือเทียบกบัสินคา้
เดิม คือปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจของลูกคา้ เม่ือใดท่ีลูกคา้มัน่ใจวา่สินคา้ทดแทนมี
คุณสมบติั คุณภาพ ใกลเ้คียงหรือไม่ต่างจากสินคา้เดิม กจ็ะเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทน
หรือใชร่้วมกนัไปกบัสินคา้เดิมได ้ 
 

4.5   ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทน (Switching costs) 
แมสิ้นคา้ทดแทนจะมีคุณสมบติัใกลเ้คียง ทั้งราคากไ็ม่ต่างจากสินคา้เดิม แต่หาก

การเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทนตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เช่นค่าขนส่ง คา่เดินทาง หรือใน
กรณีท่ีเป็นวตัถุดิบ ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการยนิยอมใหเ้จา้ของสิทธิบตัร ฯลฯ ค่าใชจ่้าย
เหล่าน้ีจะลดภยัคุกคามของสินคา้ทดแทนใหน้อ้ยลง แต่หากลูกคา้สามารถเปล่ียนการ
ใชม้าเป็นสินคา้ทดแทนไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย หรือค่าใชจ่้ายนั้นเลก็นอ้ยจนลูกคา้เห็นวา่
คุม้ค่าต่อการเปล่ียน เม่ือนั้นภยัคุกคามของสินคา้ทดแทนกจ็ะเพิ่มสูงข้ึน 
 

4.6   ความสามารถในการทาํกาํไรของผูผ้ลิต (Substitute producer’s profitability & 
aggressiveness) 

ในกรณีท่ีสินคา้ทดแทนเป็นวตัถุดิบในการผลิต และการใชสิ้นคา้ทดแทนนั้นทาํ
ใหก้ารผลิตมีการสูญเสียนอ้ยลง มีความสามารถในการทาํกาํไรสูงข้ึน ภยัคุกคามของ
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สินคา้ทดแทนกจ็ะสูงข้ึน และจะยิง่รุนแรงมากข้ึนหากการเปล่ียนนั้นส่งผลต่อ
ความสามารถในการทาํกาํไรไดเ้ป็นจาํนวนมาก เช่น สะดวกในการจดัหา มีความ
สมํ่าเสมอในการจดัส่ง 
 

5. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitive r ivalry) 
เป็นการตรวจสอบสภาพการแข่งขนัในตลาดวา่มีความเขม้ขน้มากนอ้ยเพียงใด 

สภาพการแข่งขนัของคู่แข่งในตลาด เป็นผลจากแรงกดดนัของปัจจยัทั้ง 4 ไดแ้ก่ 
อาํนาจต่อรองของ supplier, อาํนาจต่อรองของลูกคา้, ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่, ภยั
คุกคามจากสินค่าทดแทน ขณะเดียวกนั สภาพการแข่งขนัน้ีกส่็งผลต่อกนั (interaction) 
กบัปัจจยัทั้งส่ีนั้นดว้ย  

 
 

สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจอนัเป็นผลมาจากปัจจยัทั้งส่ี ประมวลไดด้งัน้ี 
5.1 จาํนวนคู่แข่ง (Number of competitors) 

ยิง่มีคู่แข่งมาก การแข่งขนักจ็ะยิง่เขม้ขน้และรุนแรงมาก แต่ละคนต่างตอ้ง
แข่งขนักนัในการจดัหาวตัถุดิบ การพฒันากระบวนการผลิต การบริหารทรัพยากรการ
ผลิต การจดัช่องทางจาํหน่าย รวมทั้งการกาํหนดราคาใหธุ้รกิจอยูไ่ด ้ยิง่มีจาํนวนคู่แข่ง
ในอุตสาหกรรมใดมาก กจ็ะยิง่มีการแข่งขนัสูงและส่งผลระทบต่อคู่แข่งทุกรายท่ีมีอยู่
ในอุตสาหกรรมนั้น 
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5.2 ความหลากหลายของคูแ่ข่ง (Diversity of competitors) 
ถา้อุตสาหกรรมประกอบดว้ยคู่แข่งท่ีหลากหลาย เช่น แตกต่างกนัทั้ง ประเภท 

แหล่งกาํเนิด กลยทุธ์ จะส่งผลต่อวิธีการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายรูปแบบ การแข่งขนั
จะมีความซบัซอ้นเพิ่มข้ึน การจดัการกบัปัญหาในการแข่งขนักจ็ะมีความยุง่ยากมาก
ข้ึนดว้ยเช่นกนั   
 

5.3 ระดบัการผกูขาดในอุตสาหกรรม (Industry concentration and balance) 
การผกูขาดในอุตสาหกรรมมาจากหลายสาเหตุ เช่น นโยบายรัฐบาล, สิทธิบตัร, 

ความสามารถในการเขา้ถึงวตัถุดิบ ยิง่อุตสาหกรรมมีการผกูขาดเขม้งวดเท่าไร ธุรกิจ
อ่ืนไม่วา่จะเป็นท่ีมีอยูเ่ดิมหรือท่ีประสงคจ์ะเขา้มาใหม่กจ็ะมีปัญหาในการแข่งขนั ถูก
แทรกแซง หรือตอ้งด้ินรนเพื่อความอยูร่อด ธุรกิจท่ีไม่ใช่ผูผ้กูขาดในอุตสาหกรรมจะมี
ความสามารถในการทาํกาํไรลดลงจนไม่มีกาํไร หรืออาจขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการ  
 

5.4 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth) 
อุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโต หมายถึงอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

ยิง่อุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตมาก กจ็ะยิง่แข่งขนัมากเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด
มาเป็นของตนใหม้ากท่ีสุด เขา้ทาํนองนํ้าข้ึนใหรี้บตกั นอกจากนั้น การเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมยงัเป็นความหอมหวานท่ีล่อนกัลงทุนรายใหม่ใหเ้ขา้มาร่วมการ
แข่งขนัมากข้ึน 
 

5.5 วงจรชีวิตอุตสาหกรรม (Industry life cycle) 
วงจรชีวิตธุรกิจอุตสาหกรรม กค็ลา้ยกบัวงจรชีวิตของส่ิงมีชีวิตโดยทัว่ไป คือมี

พฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ เกิด (startup), เติบโต (growth), 
ปรับเปล่ียน (shake out), อยูต่วั (maturity), และเส่ือมสูญ (decline) ส่วนอุตสาหกรรม
ใดจะมีชีวิตในช่วงใดยาวนานหรือรุ่งโรจน์กวา่อุตสาหกรรมอ่ืน กข้ึ็นอยูก่บัความสาํเร็จ
ในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจ การแข่งขนัทางธุรกิจจะมีการแข่งขนัอยูใ่นทุกช่วง
ของชีวิต ต่างกนัตรงเป้าหมาย การแข่งขนัในช่วงเติบโตและปรับเปล่ียนจะมีเป้าหมาย
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เพื่อความเป็นหน่ึง การแข่งขนัจะเขม้ขน้มาก หากในอุตสาหกรรมมีธุรกิจหลายรายท่ี
อยูใ่นช่วงน้ี การแข่งขนัจะมีสภาพท่ีรุนแรง สาํหรับธุรกิจในช่วงอยูต่วัและเส่ือม จะมี
เป้าหมายเพียงเพื่อคงสถานภาพและรักษาตนใหอ้ยูร่อดในวงการใหไ้ดน้านท่ีสุด การ
แข่งขนัจึงไม่รุนแรงมากนกั จะเป็นการตีกรรเชียงเพื่อเขา้ฝ่ังไดเ้ท่านั้น 
 

5.6 ความแตกต่างดา้นคุณภาพ (Quality differences) 
สินคา้บริการยิง่มีคุณภาพใกลเ้คียงกนัมาก หรือใชแ้ทนกนัไดม้าก กจ็ะยิง่มีการ

แข่งขนัมาก ธุรกิจทั้งหลายพยายามมุ่งเนน้ดา้นคุณภาพของสินคา้เพื่อเป็นจุดขาย แต่
การใหไ้ดม้าซ่ึงคุณภาพท่ีดี กต็อ้งแลกดว้ยค่าใชจ่้าย จึงเป็นท่ีมาของคาํพดูท่ีวา่ ของถูก
ไม่ดี ของดีตอ้งแพง สินคา้ท่ีมีราคาตํ่ามกัมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั การแข่งขนัจะมาก  
ส่วนสินคา้ท่ีมีราคาสูงมกัจะแยกออกเป็นเกรด โดยมีราคาท่ีแตกต่างกนัไปตามระดบั
คุณภาพ การแข่งขนัจะอยูใ่นกลุ่มของแต่ละเกรดนั้น ยกเวน้กรณีท่ีผูข้ายกาํหนดราคา
สินคา้เกรดปานกลางไวใ้นราคาเดียวหรือใกลเ้คียงกบัสินคา้เกรดสูง สินคา้เกรดปาน
กลางกจ็ะไม่สามารถแข่งขนักบัใครไดไ้ม่วา่จะกบัสินคา้เกรดปานกลางดว้ยกนัซ่ึงมี
ราคาตํ่ากวา่ หรือกบัสินคา้เกรดสูงกวา่ท่ีมีราคาใกลเ้คียงกนั   
 

5.7 ความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน (Product differentiation) 
สินคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างโดดเด่นจากสินคา้ของคู่แขง่ จะมีการ

แข่งขนัตํ่าเพราะลูกคา้ไม่สามารถหาสินคา้อ่ืนมาใชแ้ทนไดโ้ดยสมบูรณ์ ตอ้งหวน
กลบัมาใชสิ้นคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์นั้น เอกลกัษณ์น้ีอาจมีนวตักรรมเทคโนโลยซ่ึีง
สินคา้อ่ืนไม่มี หรือมีรูปแบบ สมรรถนะ ท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง ฯลฯ  
 

5.8 ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Brand identity / loyalty) 
สินคา้ท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้ จะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ยิง่มีความจงรักภกัดีมาก กจ็ะยิง่มีการแข่งขนันอ้ยเพราะลูกคา้จะเป็นผูป้ฏิเสธการใช้
สินคา้อ่ืนแมจ้ะสามารถใชท้ดแทนกนัไดก้ต็าม  
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5.9 ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้อ่ืน (Switching costs) 
ถา้ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้บริการของผูผ้ลิตหรือผูข้ายรายอ่ืนมีนอ้ย 

การแข่งขนัจะสูงเพราะเท่ากบัวา่ supply ไดเ้พิ่มสูงข้ึนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

5.10 กาํลงัการผลิตส่วนเกิน (Intermittent overcapacity) 
 ถา้อุตสาหกรรมมีกาํลงัการผลิตส่วนเกินอยูม่าก การแข่งขนัจะสูงเน่ืองจาก
ผูผ้ลิตมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากการประหยดัจาก
ขนาดการผลิต    
 

5.11 ความซบัซอ้นของขอ้มูล (Informational complexity) 
  ถา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บริการมีความซบัซอ้น ยากต่อการทาํความเขา้ใจ การ
แข่งขนัจะสูงเพราะผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะใชว้ิธีอ่ืนท่ีเขา้ใจไดง่้ายกวา่เป็นเคร่ืองมือในการ
ขาย เช่น การลดราคา หรือลดแลกแจกแถม 
 

5.12 ส่ิงกีดขวางการออกจากธุรกิจอุตสาหกรรม (Barriers to exit) 
 ส่ิงกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น การใชเ้งินทุนจาํนวนมากใน
สินทรัพยค์งท่ี, มีสญัญาการผลิตท่ียงัไม่ครบกาํหนด, มีขอ้ผกูพนัตามสญัญาเงินกูร้ะยะ
ยาวท่ีตอ้งชาํระอยา่งต่อเน่ือง ฯลฯ ส่ิงกีดขวางเหล่าน้ีทาํใหผู้ผ้ลิตท่ีมีผลประกอบการตํ่า
ยงัคงตอ้งอยูใ่นอุตสาหกรรมต่อไปโดยเสนอราคาสินคา้ท่ีตํ่ากวา่ท่ีควรเป็นเพราะไดรั้บ
ความเสียหายนอ้ยกวา่การออกจากอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
โดยรวมโดยเฉพาะถา้สินคา้ของผูผ้ลิตดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีใชท้ดแทนสินคา้อ่ืนได ้
 

กลยุทธ์เพื่อความสําเร็จ   
 หลงัจากใชปั้จจยัทั้งหา้วิเคราะห์โอกาสและภยัคุกคามทางธุรกิจแลว้ กถึ็งเวลาท่ี
จะนาํกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ Porter 
ไดเ้สนอกลยทุธ์สามประการท่ีสามารถใชไ้ดก้บัธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด กลยทุธ์
ดงักล่าวไดแ้ก่ 
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(1) กลยทุธ์การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) 
เป็นการทาํใหต้น้ทุนการผลิตของสินคา้หรือบริการของธุรกิจ ตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทาํได ้เพื่อใชต้น้ทุนท่ีตํ่ากวา่สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่ง อาจดว้ยการ
ผลิตคร้ังละมากๆ เพื่อลดตน้ทุนต่อหน่วย, เปล่ียนไปใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาตํ่ากวา่ปัจจุบนั
โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของสินคา้, หรือปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหมี้ขั้นตอน
สั้นลง ฯลฯ ความไดเ้ปรียบท่ีเกิดข้ึนจากการมีตน้ทุนตํ่าลงทาํใหธุ้รกิจมีกาํไรสูงข้ึนเม่ือ
ขายในราคาเดิม หรือทาํใหธุ้รกิจมีส่วนแบ่งการตลาดสูงข้ึนเม่ือระบายผลผลิตท่ีผลิต
จาํนวนมากนั้นออกขายในราคาท่ีตํ่าลงกวา่ปัจจุบนั  

 

(2) กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
เป็นการใชค้วามแตกต่างของสินคา้ หรือผลิตภณัฑเ์ป็นกลยทุธ์ในการ

สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ในรูปแบบท่ีคู่แข่งไม่สามารถทาํได ้จะใชก้ลยทุธ์น้ี
ได ้สินคา้บริการของคุณจาํเป็นตอ้งมีความแตกต่างจากของคู่แข่งเป็นอยา่งเห็นไดช้ดั
จึงจะสามารถคงความไดเ้ปรียบไดใ้นระยะยาว อาจตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันาอยา่ง
จริงจงัประกอบกบัการขายและการทาํการตลาดท่ีไดผ้ล 

 

(3) กลยทุธ์การมุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) 
เป็นการมุ่งตอบสนองลูกคา้เฉพาะกลุ่ม โดยอาจจะเป็นลูกคา้ในตลาดเฉพาะ 

(niche market) หรือลูกคา้เฉพาะบางภูมิภาคท่ีสินคา้ของเราสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดดี้กวา่คู่แข่ง ในการใชก้ลยทุธ์น้ี ธุรกิจจะตอ้งเขา้ใจสภาพตลาด ผูซ้ื้อ และ
คู่แข่งท่ีมีอยูอ่ยา่งแจ่มแจง้  

 

5 Forces เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ธุรกิจในระดบัมหภาค เป็นการมองเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมในภาพรวม ขณะท่ีการวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์
ระดบัจุลภาค มุ่งเนน้การวิเคราะห์และขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของธุรกิจ การวิเคราะห์การ
แข่งขนัจึงควรใชท้ั้ง 5 Forces และ SWOT เพื่อใหไ้ดภ้าพการแข่งขนัทั้งระดบัมหภาค
และจุลภาค นอกจากนั้น หากตอ้งการเขา้ใจถึงท่ีมาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ
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คู่แข่งและกาํหนดจุดยนืของตนในการแข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม กค็วรนาํเคร่ืองมือ
อ่ืนๆ มาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ดว้ย เช่น Value Chain Analysis, VRIO Analysis, 
PEST analysis รวมถึง BCG matrix ซ่ึงช่วยบ่งช้ีวา่สินคา้ใดน่าจะไดรั้บประโยชน์มาก
ท่ีสุดหากตดัสินใจเพิ่มการลงทุน  

 

Porter มองทิศทางการเขา้มาของพลงัหรือปัจจยัทั้งหา้ เป็นสองทิศทาง กล่าวคือ
มองอาํนาจต่อรองของ supplier และอาํนาจต่อรองของลูกคา้ เป็นพลงัสายหลกัใน
แนวตั้ง และมองภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่, ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน, และสภาพ
การแข่งขนัของคู่แข่งในอุตสาหกรรม เป็นพลงัท่ีส่งผลกระทบในแนวนอน 

 

แม ้5 Forces จะเป็น model ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สามารถใชใ้นการวิเคราะห์
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรกต็าม ศาสตราจารย ์Adam 
Brandenburger และ Barry Nalebuff จาก Yale School of Management ไดว้ิจารณ์ 
model น้ีในช่วงทศวรรษท่ี 1990 วา่ มีจุดอ่อนเพราะไม่ไดก้ล่าวถึงปัจจยัอีกตวัหน่ึงซ่ึงมี
บทบาทมากต่อการแข่งขนั คือ พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ ทั้งสองจึงไดส้ร้างแนวคิดเก่ียวกบั
ปัจจยัตวัท่ีหกท่ีช่ือวา่ ผูเ้ติมเตม็ (Complementor) และไดเ้รียกแนวคิดของพวกเขาวา่ 
Brandenburger’s and Natebuff’s model ตามแนวคิดน้ี ผูเ้ติมเตม็คือ ผูผ้ลิตสินคา้บริการ
หรือช้ินส่วนท่ีเสริมประสิทธิภาพการทาํงานของสินคา้ในธุรกิจอีกรายหน่ึง ธุรกิจทั้ง
สองจะเติมเตม็ความสาํเร็จซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหท้ั้งสองธุรกิจกา้วหนา้ไปพร้อมกนั 
เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ตวัอยา่งเช่น Intel ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต processor และ 
Apple ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัไดว้า่เป็นผูเ้ติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั อยา่งไรก็
ตาม แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ี 6 น้ีก็มีทั้งผูส้นบัสนุนและผูเ้ห็นต่าง สาํหรับผูเ้ห็นต่างมอง
วา่ ปัจจยัท่ีหกน้ีกเ็ป็นเพียงมิติหน่ึงในอาํนาจต่อรองของ supplier เท่านั้น ไม่ใช่แนวคิด
เพิ่มเติมจาก 5 Forces ของ Porter แต่อยา่งใด  
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 P’s of Strategy Model [Mintzberg]              
 6-Box Model [Weisbord] 
 7 Domains Model [Mullins] 
 BCG Matrix 
 Competitive Advantage 
 Game Theory 
 PEST Analysis 
 SWOT Analysis  
 Value Chain Analysis [Porter] 
 VRIO Analysis 
 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 

--------------------------------- 
5 Forms of Power [French & Raven] 
5 แหล่งท่ีมาแห่งอํานาจของผู้นํา [French & Raven] 

 

เวลาท่ีเรานึกถึงผูน้าํในองคก์ร เราอาจคิดวา่อาํนาจของเขาเกิดจากความ
รับผดิชอบท่ีมีในสายงาน ความเขา้ใจดงักล่าวเป็นความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง แต่กไ็ม่ใช่
ทั้งหมด นกัจิตวิทยาสังคมสองท่าน คือ John R. P. French และ Bertram Raven มีความ
สนใจในเร่ืองภาวะผูน้าํเช่นเดียวกบันกัคิดทั้งหลายในยคุสมยัเดียวกนั ต่างกนัตรงท่ี เขา
ไม่ไดเ้สนอความคิดเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ เช่น Servant, Authentic, Ethical, 
Values-Based Leadership ฯลฯ เหมือนนกัคิดคนอ่ืนๆ แต่กลบัสนใจไปท่ีอาํนาจซ่ึง
เป็นสาเหตุใหบุ้คคลมีความเป็นผูน้าํในแต่ละสถานการณ์ ทั้งสองไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัอาํนาจของผูน้าํวา่มีอยู ่5 ประเภทโดยเขียนไวใ้นบทความช่ือ The Bases of 
Social Power ในปี ค.ศ. 1959  
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ลองนึกถึงผูน้าํทั้งหลายท่ีคุณใหค้วามเคารพและยอมรับในการเป็นผูน้าํ คุณอาจ
รู้สึกไดว้า่ผูน้าํเหล่านั้นแมจ้ะเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จเช่นเดียวกนั แต่เขาเหล่านั้น
กใ็ชค้วามเป็นผูน้าํในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะผูน้าํเหล่านั้นมีและใช้
อาํนาจท่ีต่างกนั ดงันั้น เพื่อความเขา้ใจในเร่ืองอาํนาจของผูน้าํ French และ Raven จึง
อธิบายแนวคิดในรูปเหตุและผลของอาํนาจโดยใชค้าํสองคาํ ไดแ้ก่  
 อิทธิพลทางสงัคม (social influence) หมายถึง พลงัท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงใน

ความเช่ือ ทศันคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลอนัเป็นผลจากการกระทาํของผูใ้ช้
อิทธิพล (influencing agent)  

 อาํนาจทางสงัคม (social power) หมายถึง อาํนาจในรูปแบบหรือประเภทต่างๆ 
ซ่ึงผูน้าํนาํมาใชใ้หเ้กิดอิทธิพลทางสงัคม   

 

อาํนาจของผูน้าํจึงเป็นการใชอ้าํนาจทางสงัคม สร้างอิทธิพลทางสงัคม เพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในความเช่ือ ทศันคติ หรือพฤติกรรมของบุคคล  

 

แหล่งท่ีมาของอํานาจ 
ผูน้าํกบัอาํนาจเป็นของคู่กนั คนทัว่ไปชอบท่ีจะตามผูมี้อาํนาจ และดว้ยเหตุท่ีมีผู ้

ตามน่ีเองท่ีทาํใหผู้มี้อาํนาจกลายเป็นผูน้าํ อาํนาจมีท่ีมาจากหลายเหตุ บางคนมีอาํนาจ
เพราะมีแต่พวกเขาเท่านั้นท่ีสามารถใหโ้บนสั ข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนตาํแหน่งใหค้น
อ่ืนได ้บางคนมีอาํนาจเพราะไล่คนออกจากงานได ้หรือมอบหมายงานท่ีแมผู้รั้บมอบ
จะไม่ชอบกไ็ม่สามารถปฏิเสธได ้ผูน้าํเหล่าน้ีมีอาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน แต่
ลูกนอ้งหรือลูกทีมของผูน้าํประเภทน้ีกค็งไม่สบายใจนกัท่ีตอ้งคอยระวงัคอของตวัเอง
อยูต่ลอดเวลาเช่นน้ี 
 

หากเปรียบกบัผูน้าํท่ีมีอาํนาจเพราะความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีทาํ หรือเพราะ
สมาชิกในทีมงานใหค้วามช่ืนชม บุคคลประเภทน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีตาํแหน่งผูน้าํท่ีเป็น
ทางการแต่กส็ามารถมีอิทธิพลแก่ผูอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากทกัษะและคุณภาพส่วนตวั และ
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เม่ือใดกต็ามท่ีตาํแหน่งผูน้าํท่ีเป็นทางการวา่งลง เขาน่าจะเป็นคนแรกท่ีไดรั้บการ
พิจารณา 

 

ไม่มีผูน้าํคนใดประสบความสาํเร็จในการเป็นผูน้าํไดโ้ดยปราศจากอาํนาจ ผูน้าํ
จึงจาํเป็นตอ้งรู้วา่อาํนาจของผูน้าํมาจากแหลงใด มีก่ีประเภท และควรนาํอาํนาจ
ประเภทใดมาใชใ้นสถานการณ์ใด อาํนาจชองผูน้าํแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท จากท่ีมา 2 
แหล่ง ไดแ้ก่ 

 

อํานาจจากตําแหน่งหน้าท่ีการงาน (Positional หรือ Formal power)  
1. อาํนาจการใหคุ้ณแก่ผูป้ฏิบติัตามคาํสัง่ (Reward power)  

เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความสามารถท่ีจะใหป้ระโยชน์แก่ผูอ่ื้นท่ียนิยอม
ปฏิบติัตาม เช่น ข้ึนเงินเดือน เล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง มอบหมายงานท่ีสาํคญั ใหโ้อกาส
รับการศึกษาอบรม ใหข้องขวญัหรือของรางวลัต่างๆ หรือแมก้ระทัง่การกล่าวขอบคุณ
หรือช่ืนชมในท่ีชุมนุมชน ในการใชอ้าํนาจน้ี ผูน้าํควรสร้างความคาดหวงัในเร่ือง
รางวลัข้ึนมาก่อนเพื่อสร้างแรงกระตุน้ในจิตใจใหอ้ยากทาํงานเพื่อไดรั้บรางวลันั้น เช่น 
การท่ีผูน้าํกล่าวช่ืนชมผูมี้ผลการปฏิบติังานดี กเ็ป็นการสร้าความคาดหวงัใหผู้ท่ี้ยงัมีผล
การปฏิบติังานท่ีไม่ดีพยายามปรับปรุงตวัหรือทาํงานใหห้นกัข้ึนเพื่อใหต้นไดรั้บการ
ช่ืนชมเช่นนั้นบา้ง อยา่งไรกต็าม รางวลัในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินหรือตีค่าเป็นตวัเงินได ้
กย็งัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีเพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างของระดบัความสาํเร็จกบัรางวลัท่ี
ไดรั้บ อนัจะเป็นการส่งเสริมใหมี้การพฒันามากยิง่ๆ ข้ึน ไม่หยดุเพียงเม่ือไดรั้บการ
กล่าวช่ืนชมหรือยกยอ่งแลว้  
 

 ปัญหาของอาํนาจประเภทน้ีกคื็อ บุคคลนั้นอาจไม่มีอาํนาจเบด็เสร็จในการให้
ประโยชน์ไดเ้ตม็ท่ีตามท่ีตอ้งการ หวัหนา้งานอาจไม่มีอาํนาจโดยสมบูรณ์ในการข้ึน
เงินเดือน หรือผูจ้ดัการอาจไม่มีอาํนาจเตม็ท่ีในการเล่ือนตาํแหน่งใหลู้กนอ้ง แมแ้ต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์รกย็งัอาจตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ดงันั้นเม่ือใดท่ีบุคคลใชอ้าํนาจท่ีมีไปจนหมด หรือเม่ืออาํนาจดงักล่าวไม่มี
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ความหมายต่อผูรั้บ อาํนาจของบุคคลนั้นกจ็ะเส่ือมคลาย ขอ้เสียอีกอยา่งกคื็อความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มประโยชน์ใหผู้รั้บในแต่ละคร้ังท่ีตอ้งการสร้างแรงจูงใจใหไ้ดผ้ล
เท่าเดิม ถึงขนาดนั้นแลว้หากยงัใชอ้าํนาจเป็นตวัสร้างแรงจูงใจบ่อยๆ ผูรั้บกจ็ะเร่ิมเบ่ือ
หน่ายในส่ิงท่ีไดรั้บ และเม่ือนั้นการใชคุ้ณประโยชน์เป็นฐานของอาํนาจกจ็ะไม่ไดผ้ล
อีกต่อไป 
   

2. อาํนาจการใหโ้ทษ (Coercive power)  
  ผูน้าํ อาจใชอ้าํนาจน้ีในกาทาํงานตามปกติเพื่อสร้างความกลวัแก่ผูต้ามหรือ
ลูกนอ้งวา่จะถูกลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ หรือไม่สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ี
รับผดิชอบ  หรืออาจนาํมาใชเ้ม่ือองคก์รอยูใ่นภาวะวิกฤติซ่ึงบุคลากรมีความรู้สึก
หวาดกลวัในความไม่มัน่คงอยูแ่ลว้ เช่น ในสถานการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้ายหรือ
จาํนวนพนกังาน 
 

 อาํนาจประเภทน้ีกมี็ปัญหาเช่นกนัและมกัจะนาํมาใชใ้นทางท่ีผดิ เป็นพฤติกรรม
ท่ีไม่ดีของผูน้าํและสร้างความไม่พอใจใหเ้กิดในหมู่พนกังาน การข่มขู่และการลงโทษ
เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานของการใหโ้ทษ การข่มขู่วา่จะถูกไล่ออก ลดตาํแหน่ง ไม่ไดรั้บ
สิทธิพิเศษ หรือไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นตวัอยา่งของการใช้
อาํนาจในการใหโ้ทษ การใชอ้าํนาจในการใหโ้ทษแต่เพียงอยา่งเดียวจะส่งผลใหเ้กิด
ภาวะผูน้าํท่ีเยน็ชา เจา้ระเบียบ และไม่มีท่ีพึ่ง การเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริงตอ้งการอาํนาจท่ี
แขง็แกร่งมากกวา่การมีตาํแหน่งหรือมีความสามารถในการใหคุ้ณใหโ้ทษ 
  

3. อาํนาจการสัง่การตามตาํแหน่งในสายการบงัคบับญัชา (Legitimate power)  
  ลูกนอ้งหรือผูต้ามจะทาํตามความคาดหวงัของผูน้าํกต่็อเม่ือพวกเขาเช่ือวา่ ดว้ย
ตาํแหน่งของผูน้าํ มีอาํนาจสัง่การใหพ้วกเขาตอ้งปฏิบติัตาม อาํนาจประเภทน้ีจะไม่
ค่อยมีประสิทธิผลหากองคก์รมีการจดัรูปโครงสร้างการทาํงานและวายการบงัตบั
บญัชาท่ีไม่ชดัเจน  
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 อาํนาจประเภทน้ีมกัไม่ย ัง่ยนื เม่ือใดท่ีบุคคลพน้จากตาํแหน่ง อาํนาจตาม
กฎหมายกจ็ะหมดส้ินไปเน่ืองจากมีผูอ่ื้นท่ีเขา้มาใชอ้าํนาจของตาํแหน่งนั้นแทน 
ขอบเขตของอาํนาจประเภทน้ีจะถูกจาํกดัตามสถานการณ์ การอาศยัอาํนาจตาม
กฎหมายแต่เพียงอยา่งเดียวจึงไม่เพียงพอท่ีจะสร้างอิทธิพลแก่ผูอ่ื้น การจะเป็นผูน้าํท่ี
ย ัง่ยนืจึงตอ้งการอาํนาจมากกวา่น้ี  
 

อํานาจจากตัวผู้นําเอง (Personal power)  
1. อาํนาจจากความรู้ความชาํนาญในภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (Expert power)  

อาํนาจประเภทน้ีจะมีมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัระดบัของทกัษะและความรู้ของ
บุคคล เม่ือใดท่ีบุคคลมีความรู้และทกัษะท่ีสามารถเขา้ใจสถานการณ์ เสนอทางแกไ้ข
ปัญหา ใชดุ้ลยพินิจ และปฏิบติังานไดโ้ดดเด่นกวา่ผูอ่ื้น บุคคลนั้นจะมีผูส้นใจท่ีจะรับ
ฟัง เม่ือใดท่ีบุคคลแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ บุคคลนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความ
ไวว้างใจและความเคารพในความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ความคิดเห็นของบุคคลจะมี
ความหมายมากข้ึน และจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้าํในเร่ืองนั้น เช่น หวัหนา้ช่างท่ี
แสดงความสามารถในการแกไ้ขปัญหายุง่ยากดา้นเทคนิคค่างๆ จนไดรั้บการยอมรับ
จากลูกนอ้ง นอกจากนั้น ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อการตดัสินใจและความคิดท่ีมีเหตุผล
ของผูน้าํ จะเกิดเป็นอิทธิพลทางสงัคมท่ีขยายการยอมรับไปยงัเร่ืองและประเดน็อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นการสร้างและรักษาอาํนาจความเป็นผูน้าํท่ีเช่ียวชาญโดยไม่จาํเป็นตอ้ง
พึ่งพาอาํนาจตามตาํแหน่งแต่อยา่งใด 
   

2. อาํนาจจากบุคลิกภาพ ภูมิหลงั ภาพพจน์ และความไวว้างใจ (Referent power)  
  อาํนาจประเภทน้ีสะสมเพิ่มพนูข้ึนทีละเลก็ละนอ้ยอยา่งค่อยเป็นค่อยไปโดยผูน้าํ
จะแสดงพฤติกรรมซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบและมุ่งหวงัของบุคคลเป้าหมาย เช่น ดว้ยการเพิ่ม
อาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ก่ลูกนอ้งหรือผูต้ามเพื่อสร้างความรู้สึกจงรักภกัดี
และเป็นหน้ีบุญคุณ หรือดว้ยการเป็นตน้แบบท่ีผูค้นทั้งหลายอยากประพฤติหรือเป็น
เช่นนั้นบา้ง แต่เน่ืองจากอาํนาจประเภทน้ีตอ้งใชเ้วลาในการสร้างสมความเช่ือและ
ความไวว้างใจ องคก์รท่ีสามารถทาํใหเ้กิดอาํนาจประเภทน้ีแก่ผูน้าํจึงตอ้งมีการ
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หมุนเวียนเขา้ออกของพนกังาน (turnover) ไม่มากนกัเพื่อใหผู้น้าํไดมี้โอกาสสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผูต้ามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   

  โดยเหตุท่ีอาํนาจจากบุคลิกภาพเกิดข้ึนจากความเช่ือและความนิยมในตวัผูน้าํ
เป็นการส่วนตวั ไม่ไดมี้พื้นฐานมาจากความรู้ความชาํนาญหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ อาํนาจประเภทน้ีจึงอาจถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิดโดยผูน้าํท่ีไม่ซ่ือตรงอาจใช้
ผูต้ามซ่ึงใหค้วามช่ืนชมและนิยมตนเป็นเคร่ืองมือทาํในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดโ้ดยง่าย  
 

การใช้อํานาจเพื่อความเป็นผู้นําท่ียั่งยืน 
 อาํนาจของผูน้าํไม่ไดข้ึ้นกบัตวัผูน้าํแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัความรู้สึก 
(perception) ท่ีผูต้ามมีต่อผูน้าํอนัเป็นผลจากความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้ามวา่ 
ผูน้าํไดมี้การปฏิบติัหรือแสดงออกอยา่งไรจึงทาํใหผู้ต้ามเกิดความตระหนกัและ
ยอมรับในความเป็นผูน้าํได ้หากพิจารณาแหล่งท่ีมาของอาํนาจผูน้าํใหดี้จะเห็นวา่ 
อาํนาจจากตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน (Positional หรือ Formal power) ยอ่มส้ินสุดลงตาม
ตาํแหน่ง และอาํนาจจากบุคลิกภาพและความช่ืนชมยอ่มส้ินสุดลงหากทศันคติของผู ้
ตามเปล่ียนแปลงไปหรือหากภาพลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนมานั้นไม่มีอยูจ่ริง อาํนาจท่ีควรมี
ความยัง่ยนืและเป็นอาํนาจท่ีแทจ้ริงของผูน้าํจึงเป็นอาํนาจจากความรู้ความชาํนาญใน
ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (Expert power)  
 

 Gary A. Yuki ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการสร้างความเป็นผูเ้ช่ียวชาญไว้
ในหนงัสือเร่ือง “Leadership in Organizations” ประกอบดว้ย 
 

1) สร้างภาพความเป็นผู้เช่ียวชาญ 
ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานอาชีพทั้งหลายมกัเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและ

ประสบการณ์ของบุคคล ผูน้าํจึงควรใหแ้น่ใจวา่ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บรู้ถึงวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความสาํเร็จท่ีสาํคญัของเขา เทคนิคพื้นฐานท่ีจะทาํใหข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นท่ีรับรู้คือการ
แสดงวฒิุการศึกษา สิทธิบตัร รางวลั และหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญไว้
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ในสถานท่ีท่ีเห็นเด่นชดัในสถานท่ีทาํงาน เทคนิคอีกอยา่งคือการกล่าวอา้งถึงการศึกษา
หรือประสบการณ์ในอดีตในเม่ือโอกาสเปิดใหท้าํได ้ แต่กข็อใหร้ะวงัอยา่คุยโออ้วดจน
กลายเป็นความน่าหมัน่ไส้ จะไดรั้บผลตรงกนัขา้ม 
 

2) รักษาความน่าเช่ือถือเอาไว้ 
  เม่ือไดส้ร้างภาพความเป็นผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ลว้ กค็วรป้องกนัรักษาไว ้ผูน้าํควร

หลีกเล่ียงการใหค้าํวิจารณ์อยา่งไม่ระมดัระวงัในเร่ืองท่ีไม่ค่อยมีความรู้ และควร
หลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีไม่ค่อยมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ 
 

3) แสดงความเช่ือมั่นและตัดสินใจมั่นคงในสถานการณ์ 
ในสภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน ลูกนอ้งจะตอ้งการผูน้าํท่ีกลา้ไดก้ลา้เสียท่ีดูจะรู้วา่

จะนาํกลุ่มเพื่อกาํจดัปัญหาไดอ้ยา่งไร ในสถานการณ์เช่นน้ี ลูกนอ้งจะคิดวา่ผูท่ี้มีความ
เช่ือมัน่และมีจิตใจมัน่คง เป็นผูมี้ความรู้ถึงขั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญ แมว้า่ผูน้าํจะไม่ค่อย
แน่ใจวา่จะทาํอยา่งไรจึงจะจดัการกบัภาวะวิกฤตไดดี้ท่ีสุดกไ็ม่ควรแสดงความสงสยั
หรือแสดงความสบัสนออกไปเพราะจะเส่ียงต่อการสูญเสียอิทธิพลเหนือลูกนอ้ง 
 

4) ติดตามข้อมูลอยู่เสมอ 
อาํนาจการเป็นผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งใชด้ว้ยขอ้มูลท่ีเป็นเหตุเป็นผล การแสดงออก

ซ่ึงความเป็นผูน้าํ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนภายในทีมงาน ภายในองคก์ร และความ
เคล่ือนไหวภายนอกเป็นอยา่งดี 
 

5) รู้ถึงความกังวลของลูกน้อง 
การชกันาํดว้ยเหตุดว้ยผลไม่ควรเป็นการส่ือสารทางเดียวจากผูน้าํไปสู่ลูกนอ้ง 

ผูน้าํท่ีเก่งๆ จะรับฟังความกงัวลและความไม่มัน่ใจของสมาชิกในทีมงานดว้ยความ
สนใจและใหพ้วกเขามัน่ใจวา่ผูน้าํไดเ้ขา้ใจและรับรู้ในส่ิงเหล่านั้นแลว้ 
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6) หลีกเล่ียงการทําลายศักดิ์ศรีของลูกน้อง 
อาํนาจความเป็นผูน้าํข้ึนอยูก่บัความแตกต่างในดา้นความรู้ระหวา่งผูน้าํกบั

ลูกนอ้งหรือสมาชิกในทีม แต่ความแตกต่างดงักล่าวอาจทาํใหเ้กิดปัญหาไดห้ากผูน้าํไม่
ระมดัระวงัในการใชค้วามเป็นผูเ้ช่ียวชาญ สมาชิกทีมงานอาจโกรธผูน้าํท่ีทาํตวัเหนือ
และโออ้วดความเป็นผูเ้ช่ียวชาญอยูต่ลอดเวลา ในการนาํเสนอขอ้ถกเถียงดว้ยเหตุดว้ย
ผล ผูน้าํไม่ควรใชท่้าทีท่ีข่มขู่หรือทาํใหส้มาชิกในทีมมีความรู้สึกวา่ตนเองตํ่าตอ้ยจน
ไม่มีความจาํเป็นตอ้งแสดงความคิดเห็น 
 

แมว้า่ท่ีมาของอาํนาจในการเป็นผูน้าํจะมีหลากหลาย แต่การเป็นผูน้าํท่ีย ัง่ยนื
จะตอ้งอาศยัอาํนาจท่ีมาจากความเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นหลกั ความเช่ียวชาญจะเกิดข้ึนมา
ไดด้ว้ยการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบติัจนเกิดเป็นความเช่ียวชาญและชาํนาญเท่านั้น 
และเม่ือความเช่ียวชาญนั้นเป็นท่ีประจกัษก์็จะเกิดเป็นอาํนาจผูน้าํท่ีย ัง่ยนื ผูใ้ดกไ็ม่
สามารถยกเลิกถอดถอนความรู้ความชาํนาญไปจากผูน้าํนั้นได ้
 

การขยายแนวคดิเร่ืองอํานาจของผู้นํา   
ในปี ค.ศ. 1965 Raven ไดเ้พิ่มอาํนาจของผูน้าํข้ึนอีกหน่ึงประเภท เป็นอาํนาจท่ี

หก เรียกวา่ อาํนาจดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Informational power) เป็นอาํนาจท่ีเกิดจากการ
ควบคุมขอ้มูลซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของผูอ่ื้น  

 

 หลงัจากนั้นกไ็ดมี้แต่งเติมแนวคิดเร่ืองท่ีมาของอาํนาจผูน้าํออกไปอยา่ง
กวา้งขวาง ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 อาํนาจการใหคุ้ณใหโ้ทษ อาจเกิดจากขอ้เทจ็จริงวา่ผูน้าํมีอาํนาจเช่นนั้น 
(personal) หรือจากความเช่ือในบารมีของผูน้าํวา่มีอาํนาจท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้
(impersonal)  
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 อาํนาจจากความรู้ความชาํนาญ และอาํนาจจากบุคลิกภาพของผูน้าํ เป็นอาํนาจ
ท่ีมีพื้นฐานจากความเช่ือของผูต้าม จึงอาจขยายผลออกไปไดท้ั้งในดา้นบวก (positive) 
และดา้นลบ (negative) ข้ึนอยูก่บัเจตนาและวิธีการท่ีผูน้าํนาํอาํนาจน้ีไปใช ้

 อาํนาจสัง่การตามสายการบงัคบับญัชา นอกจากจะเป็นอาํนาจท่ีเกิดจาก
ระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเป็นทางการแลว้ ยงัเกิดจากธรรมเนียมท่ีปฏิบติักนัมา 
(normative obligation), จากความรู้สึกของผูป้ฏิบติัท่ีตอ้งการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
(reciprocity), หรือตอบแทนกนั (equity), หรือจากความตระหนกัในหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของผูป้ฏิบติัเอง 

 อาํนาจดา้นขอ้มูลข่าวสารอาจนาํมาใชโ้ดยตรง (direct) หรือโดยออ้ม (indirect) 
กไ็ด ้
 

 อยา่งไรกต็าม นกัคิดทั้งหลายกม็องวา่ อาํนาจดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีจริงแลว้กเ็ป็น
เพียงส่วนหน่ึงในอาํนาจจากความรู้ความชาํนาญหรือความเป็นผูเ้ช่ียวชาญของผูน้าํ
เท่านั้น เพราะการจะคงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญอยา่งต่อเน่ืองนั้น ผูน้าํจาํเป็นตอ้งพฒันา
ตนเองตลอดเวลาเพื่อใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลงทางความรู้และเทคโนโลย ีและจาก
การพฒันาตนเองตลอดเวลาน้ีกจ็ะทาํใหผู้น้าํทราบวา่ขอ้มูลส่วนใดมีความจาํเป็นต่อ
การใชง้านและเป็นท่ีตอ้งการของบุคคลทั้งหลายในองคก์ร 
  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Levels of Leadership Model [James Scouller] 
 4-Frame Model [Bolman and Deal] 
 Expert Power in the Workplace 
 Functional Leadership Model 
 Power Strategies [Eldred] 

--------------------------------- 
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5 Functions of Management [Fayol] 
หน้าท่ี 5 ประการทางการบริหาร [Fayol] 

 

 Henri Fayol วิศวกรและผูบ้ริหารอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ชาวฝร่ังเศส ผูไ้ดรั้บ
การยอมรับใหเ้ป็นบิดาการบริหารงานสมยัใหม่ และบิดาสาํนกัการบริหารเชิงระบบ 
ไดน้าํเสนอทฤษฎีการบริหารธุรกิจท่ีเรียกวา่ Fayolism เพื่อใหค้วามรู้ดา้นการบริหาร 
เขาเห็นวา่ ธุรกิจและอุตสาหกรรมไดพ้ฒันาและมีความความซบัซอ้นมากข้ึน องคก์ร
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารท่ีเป็นมืออาชีพมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่จึงไดเ้ขียน หลกัการบริหาร 14 
ประการ (14 Principles of Management) ข้ึนมาในปี ค.ศ. 1916 และจากประสบการณ์
ความสาํเร็จในฐานะผูบ้ริหารกิจกรรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขนาดใหญ่ของประเทศ
ฝร่ังเศส เขาไดแ้จกแจงกิจกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
กิจกรรมดา้นเทคนิค, การคา้, การเงิน, ความปลอดภยั, บญัชี, และการบริหาร  

 

ในส่วนของกิจกรรมการบริหาร Fayol ไดเ้ขียนเป็นทฤษฎีเรียกวา่ หนา้ท่ี 5 
ประการทางการบริหาร (5 Functions of Management) ประกอบดว้ย การวางแผนงาน 
(Planning), การจดัโครงสร้างการทาํงาน (Organizing), การสัง่งาน (Commanding), 
การประสานงาน (Coordinating), การควบคุมและติดตามงาน (Controlling) หนา้ท่ี
ดงักล่าวมีความเป็นสากลซ่ึงผูบ้ริหารทุกคนตอ้งปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจาํวนั โดยใน
การทาํหนา้ท่ีดงักล่าว จาํเป็นตอ้งนาํหลกัการบริหาร 14 ประการ มาใชร่้วมกนัดว้ย   
 

1. การวางแผนงาน (Planning) 
การวางแผน เป็นกระบวนการทางความคิด เป็นการมองไปขา้งหนา้อยา่งเป็น

ระบบโดยอาศยัทั้งขอ้เทจ็จริงและประสบการณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับนาํไปปฏิบติั การ
วางแผนเป็นการเช่ือมสถานะในปัจจุบนักบัสถานะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตเขา้
ดว้ยกนั 
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ตามความเห็นของ Fayol การวางแผนเป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัท่ีสุดในบรรดาหนา้ท่ี
ทั้ง 5 ประการทางการบริหาร ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแผนการปฏิบติั (plans of actions) ท่ี
ประกอบดว้ย 
1.1  การมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัจากทุกหน่วยในองคก์ร เช่ือมโยงสายการบงัคบั

บญัชาทุกช่วงชั้นเพื่อการประสานความร่วมมือในระดบัต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีระบุ
ไวใ้นแผน  
1.2 ความละเอียดถ่ีถว้นในการใชท้รัพยากร ระบุประเภท ความสาํคญัของงาน 

และแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยนาํทรัพยากรขององคก์รและความสามารถ
ในการทาํงานของพนกังานเขา้มาประกอบการวางแผนการปฏิบติั  
1.3 แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมรายละเอียดทั้งแผนงาน การ

ปฏิบติั ผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติั กาํหนดการทบทวนเพื่อปรับแผนงานไปพร้อมกบั
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติั การประเมินสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร 
รวมถึงการจดัเตรียมกลยทุธ์และการดาํเนินการท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
 

 แผนงานเป็นรากฐานของทุกหนา้ท่ีทางการบริหาร หากขาดการวางแผน องคก์ร
จะไม่มีทิศทางการดาํเนินการและไม่สามารถประสานการทาํงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคร่์วมกนัได ้  

 

2. การจัดโครงสร้างการทํางาน (Organizing) 
การจดัโครงสร้าง เป็นระบบการทาํงานร่วมกนัขององคป์ระกอบต่างๆ ส่ิง

สาํคญัท่ีสุดสองประการในการจดัโครงสร้าง คือ (1) องคป์ระกอบ (parts) ซ่ึงหมายถึง
ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นดา้นกายภาพและบุคคล (2) ความสมัพนัธ์ (relationship) ซ่ึง
หมายถึงความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ในเร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีของบุคคล งาน และหน่วยงาน 
เพื่อใหอ้งคป์ระกอบทั้งหลายสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



254 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

การวางแผนงาน (ดูขอ้ 1) มีผลใหต้อ้งจดัโครงสร้างงานเพื่อใหส้ามารถนาํแผน
ไปปฏิบติั การจดัโครงสร้างงานจะมุ่งเนน้ไปในเร่ืองท่ีวา่ จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามแผนไดอ้ยา่งไร การจดัองคก์รมีลาํดบัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1 แตกแผนงานออกเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย  
2.2 จดักลุ่มกิจกรรมเขา้เป็นหน่วยงาน  
2.3  เลือกรับบุคลากร แต่งตั้งหวัหนา้หน่วยงาน จดัเงินทุน บุคลากร วตัถุดิบ 

และโครงสร้างการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์ร โครงสร้างองคก์ร
มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัหน่วยงาน การเพ่ิมหน่วยงานจะส่งผลใหโ้ครงสร้างองคก์ร
ขยาย และจาํเป็นตอ้งมีช่วงชั้นการบริหารจดัการเพิ่มมากข้ึน  

2.4  มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหต้รงกบัความสามารถ 
รวมถึงเส้นทางการรายงานทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน 

2.5  พฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะและความรู้ท่ีเพียงพอกบัการทาํงานอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือใหอ้งคก์รมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายไดดี้กวา่องคก์รอ่ืน  
 

เม่ือนาํหลกัหลกัการบริหาร 14 ประการ (14 Principles of Management) ของ 
Fayol มาพิจารณาประกอบ จะเห็นไดว้า่ หนา้ท่ีการจดัโครงสร้างการทาํงานน้ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการบริหารดงักล่าว ท่ีเห็นขดัๆ ถึง 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

 ขอ้ 1. การแบ่งงานกนัทาํ (Division of Work) 
 ขอ้ 2. อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ (Authority and Responsibility) 
 ขอ้ 4. เอกภาพการบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
 ขอ้ 5. เอกภาพทิศทางการดาํเนินการ (Unity of Direction) 
 ขอ้ 9. สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) 

 

โครงสร้างองคก์รท่ีดี มีผลโดยตรงต่อสายการทาํงาน การตดัสินใจ 
ความสามารถในการสร้างผลผลิต และกาํไรของธุรกิจ นอกจากนั้นยงัช่วยไม่ใหเ้กิด
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ความเขา้ใจผดิ ความสบัสน ความไม่จงรักภกัดีต่อองคก์ร และการวางเฉยต่อการ
ดาํเนินการใดๆ ท่ีไม่ใช่ความรับผดิชอบโดยตรงของตน การจดัโครงสร้างองคก์รจึง
เป็นหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีสาํคญัยิง่อีกหนา้ท่ีหน่ึง  

 

3. การส่ังงาน (Commanding) 
การสัง่งานท่ีช่วยใหง้านประสบผลสาํเร็จ  

3.1 ผูบ้ริหารตอ้งแจง้เป้าหมายท่ีตอ้งการทาํใหส้าํเร็จ และนโยบายของบริษทัให้
พนกังานทราบ  

3.2 มีแนวทางการปฏิบติั (instruction) และคาํสัง่ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบังานท่ี
มอบหมาย ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลแลว้ ยงัช่วย
สร้างขวญักาํลงัใจและแรงจูงใจในการทาํงานใหพ้นกังานไดม้ัน่ใจวา่เขามีโอกาสท่ีจะ
ประสบความสาํเร็จในการทาํงาน 

3.3  กาํกบัดูแลการทาํงานดว้ยความเขา้ใจในอุปนิสยัและความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน สร้างแรงบนัดาลใจใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายดว้ยการทาํใหเ้ป็นตวัอยา่ง   

3.4  ใหคุ้ณใหโ้ทษพนกังานตามมาตรฐานการทาํงานและผลการตรวจประเมิน 
ไม่ใช่ตามอาํเภอใจหรือตามความรู้สึกของผูบ้ริหาร 
 

4. การประสานงาน (Coordinating) 
เป็นหนา้ท่ีทางการบริหารอีกหนา้ท่ีหน่ึงซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพหรือ

ความสามารถในการสร้างผลผลิต (productivity) ของบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้ง 
4.1  ใหค้วามสาํคญักบัการประสานงาน Fayol เสนอใหมี้การประชุมผูบ้ริหาร

เป็นรายสปัดาห์เพื่อหารือแกไ้ขปัญหาท่ีมีร่วมกนั 
4.2  จดัทาํระเบียบวิธีปฏิบติัและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานใหป้ระสาน

สอดคลอ้งกนั  
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4.3  สนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานทั้งหลายในบริษทัใหพ้นกังานมี
แรงจูงใจในการทาํงาน และมีผลิตภาพสูงสุด  

4.4  นาํการส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสร้างความประสานสอดคลอ้งใหเ้กิดข้ึน
ทัว่ทั้งองคก์ร  

4.5  ฝึกอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนและของหน่วยงาน 
รวมถึงเขา้ใจในบทบาทท่ีหน่วยงานของตนมีต่อหน่วยงานอ่ืน    
 

5. การควบคุมและติดตามงาน (Controlling) 
การควบคุมและติดตามงาน เป็นหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีช่วยใหม้ัน่ใจวา่ การ

ดาํเนินการไดเ้ป็นไปตามแผน ผูบ้ริหารตอ้ง 
5.1  กาํหนดมาตรฐานการทาํงานตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
5.2  วดัและรายงานผลการปฏิบติังานตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
5.3  ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อเป็นขอ้มูลป้อนกลบัใหท้ราบ

ถึงจุดอ่อนหรือความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน รวมถึงความเบ่ียงเบนใดๆ 
จากแผนงาน 

5.4  กาํหนดกิจกรรม แผนงาน นโยบาย และแนวทางการปฏิบติัเพื่อแกไ้ข
จุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน (corrective action) รวมทั้งมาตรการป้องกนัไม่ให้
เกิดความผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากเป้าหมายอีก 

 

ทฤษฎีหนา้ท่ี 5 ประการทางการบริหารของ Fayol เป็นภารกิจโดยทัว่ไปทางการ
บริหารท่ีไม่สลบัซบัซอ้น แมจ้ะเป็นทฤษฎีท่ีเขียนไวเ้ม่ือกวา่ 100 ปีท่ีแลว้ซ่ึง
สภาพแวดลอ้มทางการบริหารต่างจากปัจจุบนัมาก แต่กเ็ป็นภาระหนา้ท่ีหลกัทางการ
บริหารซ่ึงจะขาดเสียมิไดแ้มใ้นการบริหารงานสมยัใหม่ เพียงแต่อาจไม่ไดก้ล่าวถึงมาก
นกัในส่วนของการตั้งเป้าหมายร่วมกนั การช่วยใหค้าํแนะนาํ (coaching)   

 

มีผูน้าํแนวคิดดา้นการบริหารของ Fayol ไปเทียบกบัแนวคิดของ Frederick 
Winslow Taylor ทาํใหเ้ห็นความแตกต่างในแนวคิดท่ีสาํคญัสองประการ คือ 



257 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

(1)  Fayol เนน้ปัจจยัทางการบริหารและพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์ร ส่วน 
Taylor เนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของคนงาน 

(2) Fayol ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานร่วมกนัของหนา้ท่ีต่างๆ เช่น การสัง่งาน 
(commanding) ซ่ึงตอ้งนาํมาใชผ้า่นการประสานงาน (coordinating) และการควบคุม
ติดตามงาน (controlling) ในขณะท่ี Taylor ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามสายการ
บงัคบับญัชา   
 

ต่อมา Luther Gulick และ Brit Urwick ท่ีปรึกษาทางการบริหารชาวอเมริกนั ได้
นาํหนา้ท่ี 5 ประการทางการบริหารของ Fayol ไปขยายเพิ่มเติมเป็น 7 ประการและ
เรียกตามคาํข้ึนตน้วา่ POSDCoRB ประกอบดว้ย 

o Planning กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีจะใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
o Organizing กาํหนดโครงสร้างการใชอ้าํนาจของหน่วยงาน 
o Staffing เลือก รับ และฝึกอบรมพนกังาน บาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน 
o Directing ตดัสินใจ ออกคาํสัง่ และควบคุมการทาํงาน 
o Coordinating  สร้างความเช่ือมโยงของทุกส่วนงานในองคก์ร 
o Reporting ส่ือสารสายการบงัคบับญัชาโดยใชร้ายงาน บนัทึก และการ

ตรวจสอบ 
o Budgeting จดังบประมาณตามแผนการเงิน บญัชี และการควบคุม 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 2 Factor Theory [Frederick Herzberg] 
 14 Principles of Management [Fayol] 
 Human Relations Theory [Elton Mayo] 
 Organization Design 
 Scientific Management and Taylorism 
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--------------------------------- 
5 Key Team Performance Factors  
ปัจจัย 5 ประการเพื่อความสําเร็จของทีมงาน

 

การพฒันาผลการปฏิบติังานของทีมงาน ทาํไดส้องแนวทาง 
1. สร้างพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงาน 

เป็นการนาํงานเขียนท่ีมีช่ือเสียงของ Patrick Lencioni ในหนงัสือ The Five 
Dysfunctions of a Team ซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรม 5 ประการท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนกบั
ทีมงาน มาพิจารณาในมุมกลบั ทาํใหไ้ดแ้นวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรสร้างใหมี้
ข้ึนกบัสมาชิกทีมงาน  

 

2. การแกไ้ขปัญหาทางการบริหารท่ีส่งผลกระทบต่อทีมงาน 
เป็นการประมวลความบกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังานของ

ทีมงานอนัเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหารของผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีม และ
นาํเสนอหนทางแกไ้ข  

 

แนวทางแรก เนน้ไปท่ีการสร้างพฤติกรรมท่ีควรใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงาน  
แนวทางท่ีสอง เนน้ไปท่ีแกไ้ขปัญหาทางการบริหารท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อทีมงาน  
 

แนวทางท่ีหน่ึง: สร้างพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมให้เกิดขึน้กับทีมงาน 
 Patrick Lencioni ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม 5 ประการท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงาน 
ไดแ้ก่ 
 ไม่ไวใ้จและไม่เช่ือใจกนั (Absence of trust) 
 กลวัความขดัแยง้ (Fear of conflict) 
 ไม่ทุ่มเทและไม่ผกูพนักบังาน (Lack of commitment) 
 ไม่ใช่ธุระกงการของฉนั (Avoidance of accountability) 
 ไม่สนใจผลงานของทีม (Inattention to results) 
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แนวทางน้ีจึงเป็นการนาํพฤติกรรมท่ีตรงขา้มกบัแนวคิดดงักล่าว มาปรับปรุงให้
เป็นพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมซ่ึงควรสร้างใหเ้กิดข้ึนกบัทีมงาน ประกอบดว้ย 
 

1. มีความไว้เน้ือเช่ือใจกัน (Trust among team members) 
  การสร้างความรู้สึกไวว้างใจกนัในหมู่สมาชิกทีมงาน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลา 
ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมมีส่วนเป็นอยา่งมากในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการไม่เช่ือ
ใจและไม่ไวว้างใจกนั ใหม้าเป็นความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั เช่น ดว้ยการใหส้มาชิกทีมงาน
แต่ละคนยอมเปิดเผยจุดอ่อนและความกลวัของตนใหส้มาชิกคนอ่ืนทราบ ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นการสร้างความรู้สึกวา่สมาชิกผูน้ั้นไวใ้จท่ีจะบอกเร่ืองท่ีเป็นความลบัหรือความ
บกพร่องส่วนตวัของตนออกมาแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลท่ีสมาชิกแต่ละคนจะไดท้ราบวา่ควร
ใหก้ารช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาชิกนั้นอยา่งไร เม่ือใด และเป็น
ขอ้มูลใหผู้บ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมไดใ้ชใ้นการพิจารณามอบหมายภารกิจใหเ้หมาะสม
กบัความรู้ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนโดยท่ีไม่ไปฝืนจุดอ่อนของสมาชิกผูน้ั้น
มากเกินไปจนเส่ียงต่อความลม้เหลวของภารกิจ  
 

2. พร้อมแลกเปล่ียนความคดิเห็น (Prepare to engage in debate around ideas) 
 ความไม่เห็นพอ้งกนัอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ การกลวัความขดัแยง้น้ีเองท่ีทาํให้
สมาชิดต่างสงวนท่าที ไม่แสดงความไม่เห็นพอ้งนั้นออกมาทั้งๆ ท่ีความจริงแลว้ ความ
ไม่เห็นพอ้งกเ็ป็นเพียงมุมมองท่ีแตกต่างออกไป เป็นมุมมองใหม่หรือขอ้มูลท่ีเพิ่ม
ข้ึนมาซ่ึงน่าจะมีประโยชน์มากกวา่โทษ ดงันั้น เม่ือมีความเห็นต่างเกิดข้ึน สมาชิก
ทีมงานควรกลา้ท่ีจะแสดงความเห็นนั้นออกมาเพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนั และไม่พลาดโอกาสท่ีจะไดท้างออกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับปัญหา การกระตุน้และใหเ้วลา
สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น แทนท่ีจะรีบด่วนสรุป เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหไ้ด้
ความคิดดีๆ และนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
เป็นทีม 
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การแสดงความเห็นต่าง และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อความเห็นท่ีแตกต่าง
ออกไปนั้น จะมีประโยชน์กต่็อเม่ือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นนั้นทาํดว้ยเหตุผล ไม่
ใชอ้ารมณ์เขา้ใส่กนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีดีมีความหมายรวมไปถึงการเป็น
ผูฟั้งท่ีดี การฟังอยา่งสงบนอกจากจะเป็นการใหเ้กียรติผูพ้ดูแลว้ ยงัเป็นการสร้าง
มิตรภาพใหเ้กิดข้ึนในหมู่สมาชิกทีมงานอีกดว้ย    

  

3. มุ่งมั่นผูกพนักับการตัดสินใจและแผนการปฏิบัติ (Learn to commit to decisions 
and plan of action) 
 ผลสาํเร็จของทีมจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือทีมมีความมุ่งมัน่ผกูพนักบัผลการตดัสินใจ
หรือขอ้ตกลงของทีม หากสมาชิกไม่มีความมุ่งมัน่หรือโลเล กย็ากท่ีทีมจะประสบ
ความสาํเร็จ ความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อเป้าหมายของทีม ช่วยใหเ้กิดความสามคัคีท่ีจะทาํภารกิจ
ใหส้าํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด ความเขา้ใจในขีดความสามารถของเพื่อนสมาชิกและ
ความไวว้างใจท่ีมีต่อเพื่อนสมาชิกดว้ยกนั (ดูขอ้ 1) การยอมรับในขอ้ยติุหรือขอ้ตกลงท่ี
ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัของทีม (ดูขอ้ 2) และความมุ่งมัน่ทุ่มเทใหก้บั
ขอ้ตกลงหรือเป้าหมาย จะช่วยใหส้มาชิกทีมงานพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ยอมรับภารกิจท่ีอาจไม่เท่าเทียมกนัโดยไม่คิดหยมุหยมิในเร่ืองการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบในการทาํงาน    
 

4. รับผดิชอบร่วมกันในการกระทําตามแผน (Hold one another  accountable 
against their  plans) 
  สมาชิกทีมงานจะตอ้งหมัน่พดูคุย ทบทวน หารือและช่วยกนัแกปั้ญหาอุปสรรค
ท่ีกีดขวาง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การดาํเนินการมีความกา้วหนา้ อาจจดัใหมี้การประชุม
เฉพาะกิจ (ad hoc meeting) เพื่อพิจารณาปัญหาเร่ืองใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อ
ประสานการดาํเนินการระหวา่งหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆ ใหม้ัน่ใจวา่งานไดมี้
ความกา้วหนา้และสอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไว ้เม่ือการทาํงานมีความสอดคลอ้งกนั 
สมาชิกจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงท่ีจะแจง้ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในความรับผดิชอบของ
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ตน ในขณะเดียวกนั ก็จะมีความสะดวกใจมากข้ึนในการเสนอความคิดเพื่อการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคของเพือ่นร่วมทีมโดยไม่กลวัจะถูกเขา้ใจผดิวา่ไปยุง่ในเร่ืองของคนอ่ืน 
 

5. มุ่งเน้นผลโดยรวมท่ีจะได้รับ (Focus on achieving collective results) 
สมาชิกทุกคนตอ้งยอมรับในวิสยัทศัน์และพนัธะกิจของทีม โดยถือวา่เป้าหมาย

ของทีมเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จ เช่น หากผลกาํไรของกิจการ
เป็นเป้าหมายสาํคญัของทีมผูบ้ริหาร กค็วรใหก้ารสร้างกาํไรเป็นความสาํคญัในลาํดบั
ตน้ และจะตอ้งใชเ้วลาของทุกหน่วยงานไปกบัการสร้างความสามารถในการทาํกาํไร
ของกิจการ การใหค้วามสาํคญัไปกบัเร่ืองท่ีไม่สนบัสนุนเป้าหมายของทีม อาจทาํให้
ทีมงานตอ้งพบกบัความลม้เหลว ทุกองคก์รลว้นมีเร่ืองทา้ทายใหต้อ้งปฏิบติั แกไ้ข 
หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน การท่ีสมาชิกทีมงานมีความเช่ือใจกนั กลมเกลียว มุ่งมัน่ต่อ
เป้าหมาย มีความรับผดิชอบร่วมกนั จะเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยพฒันาผลการ
ปฏิบติังานและส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาความสามารถโดยรวมของทีมงาน 
ช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนสามารถดึงความสามารถของตนออกมาใชใ้หม้ากท่ีสุด  

 

แนวทางท่ีสอง: แกไ้ขปัญหาทางการบริหารท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อทีมงาน 
 ปัจจยัทางการบริหารท่ีมกัเป็นสาเหตุใหที้มงานปฏิบติังานไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ
และไม่ประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ 
 ขาดความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ี (Lack of clarity and focus) 
 สมาชิกมีความสามารถไม่พอท่ีจะปฏิบติัภารกิจ (Lack of ability) 
 สมาชิกขาดความเช่ือมัน่ในการทาํงาน (Lack of confidence) 
 เป้าหมายและภารกิจไม่ชดัเจน (Lack of direction) 
 ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน (Lack of motivation) 
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ปัญหาทั้งหมดท่ีกล่าวมา เป็นปัญหาในดา้นการบริหารท่ีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้
ทีมงานตอ้งจดัการแกไ้ขโดยรีบด่วนดว้ยการ 

 

1. กําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบให้ชัดเจน (Specify clear  responsibilities)  
ถา้สมาชิกทีมงานเฝ้าแต่ถามอยูว่า่ พวกเขาควรทาํอะไรในภารกิจ ควรทาํเม่ือไร 

หรือควรทาํอยา่งไร นัน่แสดงวา่ ผูป้ฏิบติังานยงัไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมงานจึงควร 

o กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการทาํภารกิจดงักล่าวใหช้ดัเจน  
o ใหข้อ้มูลป้อนกลบั เพียงพอท่ีจะทาํใหส้มาชิกทราบไดว้า่ ผลการปฏิบติังานนั้น

เป็นอยา่งไร ตรงตามความคาดหวงัหรือไม่ 
o ภารกิจหลายเร่ืองใชเ้วลาในการปฏิบติัค่อนขา้งยาวนานหรือต่อเน่ือง ผูน้าํหรือ

ผูบ้ริหารทีมงานจึงควรหมัน่ทบทวนผลการปฏิบติังานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกทีมงาน
ทุกคนยงัเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความคาดหวงัของผูน้าํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในการบริหาร
ทีมงาน มกัจะพบอยูเ่สมอวา่สมาชิกไดใ้ชเ้วลาคอ่นขา้งมากไปกบัเร่ืองท่ีไม่ใช่ความ
รับผดิชอบของตน เช่นใชเ้วลาไปกบัการจดัรูปแบบหรือรูปร่างหนา้ตาของรายงาน 
แทนท่ีจะเป็นเน้ือหาของรายงาน ความเขา้ใจผดิเหล่าน้ีส่งผลใหง้านล่าชา้ เป็นความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการงานของสมาชิกท่ีตอ้งไดรั้บแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็วท่ีสุด 
 

2. พฒันาความรู้ความสามารถของทีมงาน (Provide skill and knowledge) 
ผลการปฏิบติัของสมาชิกบางคนหรือทั้งทีมงานอาจตํ่ากวา่ท่ีควรเป็นอนั

เน่ืองมาจากมีความรู้หรือทกัษะไม่เพียงพอกบัการปฏิบติั ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมจึง
ควร 

o ประเมินวา่สมาชิกหรือทีมงานตอ้งการไดรั้บการฝึกอบรมหรือคาํแนะนาํใน
เร่ืองใดเป็นการเพิ่มเติม  

o ตดัสินใจวา่ภารกิจใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสาํหรับสมาชิกหรือทีมงาน 
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o สมาชิกหรือทีมงาน มีทรัพยากรเพียงพอหรือเหมาะสมกบัการปฏิบติัภารกิจ
หรือไม่ ทั้งในรูปของบุคคลากร เวลา วสัดุ หรืองบประมาณ  

o  ประสานกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือข้ึนไปเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
เขา้ใจในระดบัความรู้และทกัษะของทีมงาน มีความคาดหวงัผลสาํเร็จในระดบัท่ี
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทีมงาน พร้อมทั้งรายงานหรือขอรับความช่วยเหลือเม่ือมี
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน  

o ในกรณีจาํเป็นตอ้งเพิ่มจาํนวนสมาชิกทีมงาน หวัหนา้ทีมควรใหค้วามสาํคญักบั
การพิจารณาคุณสมบติัของสมาชิกใหม่ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจท่ีกาํลงัปฏิบติัหรือท่ีจะ
ปฏิบติัต่อไป 
 

3. สร้างความมั่นใจในความสําเร็จให้แก่ทีมงาน (Reassure the ability) 
หลงัจากท่ีองคก์รไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างหรือมีการควบรวมกิจการ ทีมงาน

อาจมีภารกิจหรือบทบาทใหม่ใหต้อ้งปฏิบติั ผลการปฏิบติังานอาจตํ่ากวา่ท่ีควรเป็นอนั
เน่ืองมาจากทีมงานอาจไม่มีความมัน่ใจวา่ตนจะมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติั
ภารกิจตามบทบาทหรือกระบวนการทาํงานใหม่นั้นหรือไม่ ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีม
จึงควรสงัเกตสมาชิกท่ีแมจ้ะมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัภารกิจ แต่ผลการปฏิบติังานอาจ
ตํ่ากวา่ท่ีควรเป็น วา่เป็นเพราะ 

o สมาชิกผูน้ั้นขาดทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัภารกิจใหม่ หรือเป็นเพราะขาด
ความสนใจท่ีจะปรับตวัและเรียนรู้ทกัษะใหม่ท่ีจาํเป็น  

o สมาชิกผูน้ั้นแมจ้ะมีทกัษะท่ีเพียงพอกบัการปฏิบติัภารกิจ แต่อาจไม่สามารถเขา้
กบัทีม หรือถูกกีดกนัออกจากทีม 

 

การคน้หาสาเหตุการขาดความมัน่ใจในการปฏิบติัภารกิจ เป็นหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบโดยตรงของผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมงานเพราะเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ี
ทาํใหผ้ลการปฏิบติังานตกตํ่า 
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4. กําหนดเป้าหมายและภารกิจให้ชัดเจน (Define clear  goal and task) 
การขาดเป้าหมายและทิศทางการทาํงานท่ีชดัเจน เป็นปัญหาพื้นฐานท่ีพบได้

ทัว่ไปในการปฏิบติัภารกิจของทีมงาน เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ม่ชดัเจน เป็นสาเหตุให้
ทีมงานปฏิบติังานไดต้ํ่ากวา่ท่ีควรเป็น บ่อยคร้ังท่ีปัญหาน้ีเป็นผลมาจากผูบ้ริหารมีวาระ
ซ่อนเร้น ซ่ึงนอกจากจะกระทบต่อผลการปฏิบติังานแลว้ ยงัสร้างความหวาดระแวง
และความไม่ไวว้างใจใหเ้กิดกบัทีมงานดว้ย ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมจึงควรตรวจสอบ
ใหม้ัน่ใจวา่ไดก้าํหนดเป้าหมายและใหร้ายละเอียดของภารกิจไวอ้ยา่งชดัเจนเท่าท่ีจะ
สามารถทาํไดแ้ลว้ 
 

5. สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน (Provide appropr iate motivation) 
อาจมีสมาชิกบางคน หรือทีมงานบางทีม ไม่สนใจในคุณภาพของงาน หรืออาจ

ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะทาํงานกนัต่อไป การไม่มีแรงจูงใจในการทาํงานมีท่ีมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น จากปัญหาส่วนบุคคล, การไม่มีโอกาสกา้วหนา้ในชีวิตการทาํงาน, การ
ขาดทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมจึงควร 

o ใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อสร้างแรงจูงใจใหค้นทาํงานใหมี้
คุณภาพมากข้ึน 

o ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอแก่สมาชิกทีมงานแต่ละคนวา่ผล
การปฏิบติังานของพวกเขาเป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ 

o คน้หาสาเหตุท่ีสมาชิกหรือทีมงานไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน และจดัการแกไ้ข
ท่ีสาเหตุ 
 

ปัจจัยสําคญั 5 ประการต่อความสําเร็จของทีมงานต่างพื้นท่ี 
 นอกเหนือจากแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมทั้งสอง
แนวทางท่ีกล่าวมาแลว้ จากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร ทาํใหเ้ห็นทีมงาน
ท่ีประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงทาํงานอยูค่นละพื้นท่ี (virtual team) มากข้ึน ทีมงานท่ีมีท่ี
ตั้งอยูค่นละพื้นท่ี จะมีลกัษณะการทาํงานโดยธรรมชาติท่ีต่างออกไปจากทีมงานใน
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พื้นท่ีเดียวกนั ดงันั้น แมจ้ะมีแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพทีมงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไปแลว้ แต่กย็งัมีจุดเนน้ท่ีควรใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ  ดงัน้ี 
 

1. ความไวว้างใจ (Trust) 
พื้นฐานความสาํเร็จของการทาํงานเป็นทีม ไม่วา่จะอยูร่่วมพื้นท่ีเดียวกนั หรือ

ต่างพื้นท่ี คือความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แต่สาํหรับทีมงานต่างพื้นท่ีซ่ึงแทบไม่มี
โอกาสไดพ้บปะพดูคุยหรือมีกิจกรรมร่วมกนั การสร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนจึงเป็น
เร่ืองท่ียากกวา่ทีมงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั ความไวว้างใจเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาท่ี
ตอ้งใชเ้วลาสร้างสมประสบการณ์ การสร้างความรู้สึกผกูพนัร่วมกนัในภารกิจและเพิ่ม
โอกาสท่ีสมาชิกจะไดม้าพบกนัหรือรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั จึงเป็นกิจกรรมเสริมท่ีตอ้ง
ทาํใหก้บัทีมงานต่างพื้นท่ี เป็นพิเศษมากกวา่สมาชิกท่ีทาํงานอยูร่่วมพื้นท่ีเดียวกนั 

 

ผลการวิจยัพบวา่ การมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากๆ ส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัทีมงานต่างพื้นท่ี 

  

2. การประสานงาน (Collaboration) 
ทีมงานต่างพื้นท่ีซ่ึงมีสมาชิกกระจายกนัอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ ควรนาํความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการประสานงานของทีม ยกระดบัการ
ทาํงานร่วมกนั และดึงศกัยภาพของแต่ละคนออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด เทคโนโลยี
ดงักล่าว เช่น software ท่ีใชใ้นการบริหารงานโครงการซ่ึงช่วยใหก้ารประสานการ
ทาํงานของทีมงานต่างพื้นท่ีทาํไดส้ะดวกข้ึน ทั้งในเร่ืองสายการทาํงานท่ีทุกคน
สามารถเห็นไดว้า่สมาชิกคนอ่ืนกาํลงัทาํอะไรอยู ่มีความกา้วหนา้ไปมากนอ้ยเพียงใด 
และมีปัญหาอุปสรรคอะไรท่ีควรใหค้วามช่วยเหลือ  
 

3. การจูงใจ (Motivation) 
หวัหนา้ทีมงานต่างพื้นท่ีจะตอ้งพยายามใหส้มาชิกทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

บรรลุเป้าหมายดว้ยการ 
o ใหทุ้กคนมีความรู้สึกมีส่วนร่วม เช่น ในการตดัสินใจ 
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o ช้ีแจงใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจความสาํคญัของภารกิจท่ีมีต่อองคก์ร 
o ยกยอ่งและใหร้างวลัความสาํเร็จท่ีสมาชิกหรือทีมงานไดท้าํสาํเร็จ 

 

การรู้จกัประวติัความเป็นมาและอุปนิสยัของสมาชิกทีมงาน รู้วา่พวกเขามี
ความรู้ความสามารถและขอ้บกพร่องอยา่งไร จะช่วยใหห้วัหนา้ทีมงานสร้างแรงจูงใจ
และแรงบนัดาลใจใหส้มาชิกไดดี้ข้ึน ประสานเป้าหมายส่วนบุคคลของสมาชิกเขา้กบั
ภารกิจของทีมงานเพื่อใหเ้กิดเป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานและความสาํเร็จ
ของภารกิจ  
 

4. อิสระในการทาํงาน (Autonomy) 
การสร้างความมุ่งมัน่ในการทาํงาน นอกจากจะสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดกบัทีมงาน

แลว้ ยงัทาํใหเ้กิดความรู้สึกรับผดิชอบทั้งต่อภารกิจของตนและผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัผูอ่ื้น การมอบหมายงานท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของสมาชิกและให้
อิสระในการทาํงานตามความรู้และขอบเขตความรับผดิชอบ จะช่วยใหส้มาชิก
แสวงหาความคิดริเร่ิมเพื่อทาํภารกิจใหส้าํเร็จ การอนุญาตใหส้มาชิกวางแผนการ
ทาํงานของตนวา่สมควรจะปฏิบติังานนั้นเม่ือไรและอยา่งไร ช่วยกระตุน้ความ
กระตือรือร้นและความรับผดิชอบในการทาํงานไดดี้กวา่การท่ีตอ้งทาํตามคาํสัง่ในทุก
ขั้นตอน  

 

วิธีหน่ึงท่ีจะช่วยใหห้วัหนา้งานสามารถลดความเส่ียงในการใหอิ้สระการทาํงาน
แก่สมาชิกทีมงาน คือ การกาํหนดกระบวนการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั และใหส้มาชิกทีมงานมีอิสระกาํหนดรายละเอียดการปฏิบติัดว้ยตนเอง 
วิธีน้ีจะช่วยใหส้มาชิกไม่ตอ้งมาลองผดิลองถูกวา่ควรใชก้ระบวนการใดในการทาํงาน 
ช่วยลดความส้ินเปลืองของทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติั เช่น เวลา และ
วตัถุดิบ 
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5. การส่ือสาร (Communication) 
โดยเหตุท่ีทีมงานต่างพื้นท่ี ทาํงานประจาํกนัอยูค่นละแห่งและไม่ค่อยมีโอกาสไดม้า
พบกนัแบบตวัเป็นๆ ทีมงานจึงควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกทั้งหลายไดส่ื้อสารกนัใหม้าก
ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) และการเขา้ถึงเครือข่ายการ
ส่ือสาร ทั้งระหวา่งหวัหนา้ทีมงานกบัสมาชิก และระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ารทาํงานดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่ติดขดั 
       

แมใ้นปัจจุบนั จะมีช่องทางการส่ือสารมากมายท่ีช่วยใหที้มงานสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลาเหมือนนัง่อยูใ่นหอ้งประชุมเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นดว้ย
การใช ้skype หรือ video conference แต่ถึงกระนั้น การจดัใหมี้การประชุมร่วมกนัแบบ
เห็นหนา้จริงๆ กย็งัเป็นส่ิงจาํเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะ 2-3 เดือนแรกหลงัการ
สร้างทีมข้ึนมา โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การเปิดตวั (kick-off strategy) การ
ประชุมในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ ความไวว้างใจ และความสาํนึก
ในความรับผดิชอบร่วมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัสมาชิกทั้งหลายไดม้ากข้ึน 

 

      นอกเหนือจากบริบททั้งสามท่ีกล่าวมา กมี็องคก์รบางแห่งซ่ึงไดรั้บการยอมรับ
ในเร่ืองการมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงาน เช่น Google ท่ีใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัความสาํเร็จของตนวา่สืบเน่ืองมาจากปัจจยั 5 ประการท่ีเรียกวา่ 
1) ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั (Psychological safety) สมาชิกทีมงานมีความรู้สึก

ปลอดภยัท่ีจะทาํในส่ิงท่ีมีความเส่ียงหรือท่ีตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิม รู้สึกวา่ตนมีคุณค่า
สาํหรับหวัหนา้ทีมและสมาชิกทีมงานคนอ่ืน 

2)   ความเช่ือมัน่ในความสามารถของทีมงาน (Dependability) สมาชิกทีมงาน
ทั้งหลายสามารถทาํภารกิจใหส้าํเร็จลงไดภ้ายในเวลาและมาตรฐานการทาํงานของ 
Google  

3) มีโครงสร้างและความชดัเจน (Structure & clarity) สมาชิกทีมงานมีบทบาท
หนา้ท่ี แผนงาน และเป้าหมายท่ีชดัเจน  
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4) มีความหมาย (Meaning) งานของสมาชิกทีมงานแต่ละคน มีความหมายและ
ความสาํคญัต่อสมาชิกทีมงานคนอ่ืนๆ ทั้งหมด  

5) สร้างการเปล่ียนแปลง (Impact) สมาชิกทีมงานคิดวา่ภารกิจของตนมีผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงได ้
      

ปัจจยั 5 ประการเพื่อความสาํเร็จของทีมงาน อาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปในแต่
ละบริบท แต่ทุกบริบทจะมีลกัษณะร่วมท่ีสาํคญัร่วมกนัอยู ่ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ
ระหวา่งกนั, ความชดัเจนของบทบาทหนา้ท่ี, ความมุ่งมัน่ในเป้าหมายหรือความสาํเร็จ
ของภารกิจ, แรงจูงใจ, และการส่ือสาร ทุกปัจจยัไม่ไดมี้ความเป็นอิสระออกจากกนั 
ปัจจยัหน่ึงจะส่งผลสนบัสนุนอีกปัจจยัหน่ึงจนกลายเป็นโครงข่ายเพื่อความสาํเร็จของ
การทาํงานเป็นทีม 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 2-Factor Theory [Frederick Hertzberg] 
 4 Dimensions of Management [Birkinshaw] 
 5 Dysfunctions of a Team [Lencioni] 
 5 Levels of Leadership [John C. Maxwell] 
 ABCD Trust Model 
 Action Centred Leadership (ACL) [John Adair] 

 Effective Goal Setting 

 Personal Accountability Model 

 Virtual Team Building Exercises 

--------------------------------- 
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5 Levels of Leadership [John C. Maxwell] 
การพฒันาภาวะความเป็นผู้นําใน 5 ระดบั 

 

 เราพบเห็นผูน้าํไดใ้นทุกวงการ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในธุรกิจ โคชกีฬา 
หรือแมแ้ต่ครูสอนหนงัสือในหอ้งเรียน กล็ว้นเป็นผูน้าํในความหมายของการนาํพาผู ้
ตามใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งของตนเอง ทีมงาน และองคก์รท่ีตนเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน ความ
เป็นผูน้าํจึงเป็นเร่ืองของการเจริญเติบโตหรือความกา้วหนา้ (growth) ทั้งดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูต้าม, ผลิตภาพท่ีผูน้าํและผูต้ามร่วมกนัสร้างข้ึนมา 
รวมถึงการพฒันาผูต้ามใหมี้ความเป็นผูน้าํ  

John C. Maxwell ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความเป็นผูน้าํ ไดอ้ธิบายการพฒันาภาวะผูน้าํ
ไว ้ในหนงัสือของเขาช่ือ Developing the Leader Within You และไดข้ยายความ
เพิ่มเติมในหนงัสือช่ือ The 5 Levels of Leadership โดยช้ีใหเ้ห็นแนวทางการพฒันา
ภาวะผูน้าํตั้งแต่ระดบัท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่ง ผูต้ามจาํใจตอ้งปฏิบติัตามเพียง
เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรับโทษ ไปจนถึงผูน้าํระดบัท่ีหา้ซ่ึงผูต้ามปฏิบติัตามดว้ยความรักและ
ความศรัทธาโดยไม่คาํนึงวา่ผูน้าํจะมีตาํแหน่งหรือไม่ Maxwell อธิบายเหตุผลท่ีทุก
องคก์รลว้นตอ้งการท่ีจะมีผูน้าํระดบัท่ีหา้ และแนวทางท่ีจะพฒันาข้ึนเป็นผูน้าํในระดบั
นั้น   
 

การพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํใน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
 

ระดบัท่ีหน่ึง: ผู้นําโดยตําแหน่ง (Position)  
 เป็นระดบัตํ่าสุดในความเป็นผูน้าํ ผูท่ี้เขา้มาเป็นผูน้าํระดบัน้ีเพียงระดบัเดียว อาจ
เป็นไดแ้ค่นาย (boss) แต่ไม่มีทางไดเ้ป็นผูน้าํ (leader) เขาอาจมีลูกนอ้งมากมาย แต่ไม่มี
ทีมงาน ผูน้าํระดบัน้ีจะใชก้ฎ ระเบียบ นโยบาย และผงัการแบ่งส่วนงาน ในการ
ควบคุมลูกนอ้ง ส่วนลูกนอ้งกจ็ะเช่ือฟังผูน้าํระดบัท่ีหน่ึงน้ีกเ็พียงภายในขอบเขตอาํนาจ
ท่ีผูน้าํมีอยูเ่ท่านั้น  บุคคลไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถหรือความมานะ
พากเพียรใดๆ กส็ามารถเป็นผูน้าํระดบัท่ีหน่ึง เพราะใครๆ กส็ามารถไดรั้บการแต่งตั้ง
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ใหข้ึ้นมามีตาํแหน่งไดถ้า้มีผูอุ้ปถมัภ ์ท่ีจริงแลว้การเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่งกไ็ม่ผดิอะไร 
ถา้ผูน้ั้นอาศยัโอกาสการไดข้ึ้นเป็นผูน้าํ เป็นจุดเร่ิมท่ีจะพฒันาใหเ้ติบโตข้ึนเป็นผูน้าํ
ระดบัต่อไป แต่หากมวัยนิดีอ่ิมเอิบอยูก่บัตาํแหน่งและคอยแต่อาศยัเส้นสายหรือให้
สินบนตอบแทนแก่ผูติ้ดตาม เวลาในการเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่งกค็งอยูไ่ดไ้ม่นานนกั  
 ผูน้าํระดบัท่ีหน่ึงมกัพบปัญหาการทาํงานในตาํแหน่งอาสาสมคัร เช่น ผูน้าํ
ชมรม ผูน้าํชุมชน เพราะลาํพงัตาํแหน่ง ไม่มีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะทาํใหผู้ใ้ดอาสามา
เป็นผูต้ามหรือเตม็ใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือ พวกเขารู้ดีวา่ ผูน้าํโดยตาํแหน่งในกิจกรรม
อาสาสมคัร ไม่สามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่พวกเขาได ้จึงมกัมีการฝ่าฝืนคาํสัง่ของผูน้าํใน
กิจกรรมอาสาสมคัรอยูบ่่อยคร้ัง    
 ผูน้าํระดบัท่ีหน่ึงท่ีไม่สนใจท่ีจะพฒันาตนใหก้า้วพน้ไปจากระดบัน้ี มกัใชเ้วลา
ส่วนใหญ่ไปกบัการปกป้องตาํแหน่งของตนดว้ยการเล่นการเมืองไปวนัๆ ผูน้าํระดบัน้ี
ไม่มีบารมีหรืออิทธิพลท่ีแทจ้ริงใดๆ กบัลูกนอ้ง อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวลาํพงั และเม่ือไม่มีผู ้
ตามท่ีแทจ้ริง ผูรู้้ทั้งหลายจึงมีความเห็นวา่ ไม่สมควรใชค้าํวา่  “ผูน้าํ” กบับุคคลท่ี
ตอ้งการหยดุสถานะของตนไวเ้พียงแค่ผูน้าํระดบัท่ีหน่ึง  
 

ระดบัท่ีสอง: ผู้นําโดยอาศัยความสัมพนัธ์ (Permission)  
  การเปล่ียนสถานะจากผูน้าํโดยตาํแหน่ง มาเป็นผูน้าํโดยอาศยัความสมัพนัธ์ 
นบัเป็นกา้วแรกในการเขา้สู่ภาวะความเป็นผูน้าํ ความเป็นผูน้าํเป็นเร่ืองของอิทธิพลท่ีผู ้
นั้นมีต่อคนอ่ืน เม่ือบุคคลไดเ้รียนรู้ท่ีจะทาํหนา้ท่ีผูน้าํโดยอาศยัความสมัพนัธ์ ทุกส่ิงจะ
ดูเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ลูกนอ้งทั้งหลายจะไม่ไดป้ฏิบติัตามผูน้าํ เพียงเพราะนัน่เป็น
คาํสัง่ แต่เป็นเพราะความตอ้งการท่ีจะทาํตามดว้ยความเตม็ใจ เป็นการยนิยอมพร้อมใจ
ใหบุ้คคลนั้นๆ เป็นผูน้าํของตน เป็นอิทธิพลท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ ไม่ใช่เพราะ
ตาํแหน่ง  เม่ือใดท่ีบุคคลรู้สึกพอใจ ไดรั้บการใส่ใจ รู้สึกเป็นพวก เห็นคุณค่าในตนเอง 
พวกเขาจะเร่ิมใหค้วามร่วมมือในการทาํงานทั้งกบัผูน้าํและเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศ
การทาํงานจะเปล่ียนไปจากเดิมอยา่งแทจ้ริง ผูน้าํระดบัท่ีสองจึงเป็นผูน้าํดว้ย
ความสมัพนัธ์ ไม่ใช่เพราะตาํแหน่ง และแมจ้ะไม่มีตาํแหน่งกส็ามารถเป็นผูน้าํใน
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ระดบัน้ีได ้ความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์รทาํใหเ้กิดพลงัและความไวว้างใจซ่ึงเป็น
หน่ึงในปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการสร้างความสาํเร็จของทีมงาน 
  วิธีท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อการข้ึนเป็นผูน้าํระดบัน้ีคือ  
 ใหค้วามสนใจสมาชิกทีมงานเป็นรายบุคคล เขาเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นเพียง

พนกังานในองคก์ร แต่เขายงัมีบา้น มีครอบครัว มีปัญหาสุขภาพท่ีตอ้งดูแล และมี
บุคลิกภาพต่างๆ ท่ีผูน้าํควรใหค้วามสนใจ  
 สร้างเสริมความแขง็แกร่งใหส้มาชิก ดว้ยการสงัเกตวา่สมาชิกผูน้ั้นมีจุดแขง็ใน

เร่ืองอะไร และเม่ือใดท่ีเขานาํจุดแขง็นั้นมาใชก้บัทีมงาน กช่็วยเสริมเติมใหจุ้ดแขง็นั้น
มีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 มีความรักความจริงใจกบัผูต้าม เม่ือผูน้าํใหเ้กียรติและปฏิบติักบัผูต้ามอยา่งมี

คุณค่า กจ็ะเกิดอิทธิพลเชิงบวกข้ึนในความรู้สึกของผูต้าม เป็นความไวว้างใจซ่ึงมกัจะ
ตามมาดว้ยความเคารพยาํเกรง เกิดบรรยากาศท่ีดีในการอยูร่่วมกนั วิธีการน้ีใชไ้ดผ้ลดี
ไม่วา่สงัคมนั้นจะเป็นสงัคมในท่ีทาํงาน สงัคมกีฬา หรือกิจกรรมอาสาสมคัร 
 

  แมว้า่การมีความสมัพนัธ์ท่ีดี จะเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการเป็นผูน้าํ
ระดบัท่ีสอง แต่หากผูน้าํไม่สามารถสร้างผลงานใหเ้กิดข้ึนได ้ความเป็นผูน้าํก็คงอยูแ่ค่
เพียงระดบัท่ีสอง คือเป็นผูน้าํท่ีสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีทาํงานเท่านั้น ผูน้าํจึง
ควรอาศยัคุณสมบติัท่ีดีเหล่าน้ีเป็นรากฐานในการพฒันาตนข้ึนเป็นผูน้าํระดบัท่ีสามท่ี
สร้างสรรคผ์ลงานใหก้บัองคก์รและส่วนรวมต่อไป  
 

ผู้นําระดบัท่ีสาม: ผู้นําท่ีมีผลงาน (Production)  
 ผลงาน คือปัจจยัท่ีแยกความแตกต่างระหวา่งผูน้าํระดบัท่ีหน่ึงและสองออกจาก
ระดบัท่ีสาม ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งมีผลงานท่ีวดัไดซ่ึ้งสร้างคุณประโยชน์สาํคญัใหก้บัองคก์ร 
ไม่ใช่ดว้ยการทาํสาํเร็จดว้ยตวัผูน้าํเพียงผูเ้ดียว แต่ตอ้งช่วยใหที้มงานสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานนั้นดว้ย ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูน้าํและทีมงาน ช่วยใหผู้น้าํ
สามารถแจกแจงวิสยัทศัน์ของตนโดยไดรั้บการโตแ้ยง้นอ้ยลง  
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 ในการสร้างผลงาน ผูน้าํจะตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัและช่วยผูต้ามหรือสมาชิก
ทีมงานเลือกภารกิจท่ีมีความสาํคญั ตามความเห็นของ Maxwell ผูน้าํและทีมงานควร
ใชเ้วลาในการปฏิบติัภารกิจดงัน้ี 
 80% ของเวลา ใชไ้ปกบัจุดแขง็ท่ีมี 
 15% ของเวลา ใชไ้ปในการเรียนรู้ 
   5% ของเวลา ใชไ้ปกบังานท่ีท่ีอาจไม่ถึงกบัเป็นจุดแขง็ของทีมงาน 
 ไม่ใชเ้วลาใดๆ ไปกบังานท่ีเป็นจุดอ่อนของทีมงาน   

 

ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งในขั้นน้ี คือ เป้าหมายองผูน้าํ 5 ระดบั 
ไม่ไดอ้ยูท่ี่การพฒันาผูน้าํจากระดบัหน่ึงไปเป็นผูน้าํอีกระดบัหน่ึง แต่เป็นการท่ีผูน้าํทั้ง 
5 ระดบัมีส่วนสร้างเสริมซ่ึงกนัและกนั ผูน้าํระดบัท่ีสามจึงยงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างและ
รักษาความสมัพนัธ์ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัของความเป็นผูน้าํระดบัท่ีสองไว ้การมีผลงาน
เพื่อกลายเป็นผูน้าํระดบัท่ีสามจะทาํใหส้าํเร็จไดดี้ข้ึนและง่ายข้ึนเม่ือผูน้าํมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูต้าม ไม่ใช่ข้ึนเป็นผูน้าํระดบัท่ีสามแลว้กมุ่็งแต่จะสร้างผลงาน
เพื่อกา้วข้ึนเป็นผูน้าํระดบัท่ีส่ีโดยละท้ิงความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดิม ผูน้าํอาจเป็นผูน้าํระดบั
ท่ีสาม ส่ี หา้ ไดโ้ดยไม่มีตาํแหน่ง แต่จะเป็นไม่ไดห้ากขาดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิก
ทีมงาน 

อยา่งไรกต็าม จุดอ่อนท่ีสาํคญัคือ เม่ือผูน้าํระดบัท่ีสามผูน้ั้นแยกตวัไปหรือพน้
สภาพความเป็นผูน้าํของทีมงาน ผลงานท่ีสร้างไวม้กัจะลดลงเพราะผูต้าม ร่วมสร้าง
ผลงานดว้ยพื้นฐานความสมัพนัธแ์ละความศรัทธาท่ีมีในตวับุคคล คือกบัผูน้าํนั้น 
ไม่ใช่กบัใครกไ็ดท่ี้ข้ึนมาเป็นผูน้าํ ผูท่ี้จะข้ึนมาเป็นผูน้าํหรือเขา้มาแทนผูน้าํคนก่อนท่ี
พน้สภาพไป จึงจาํเป็นตอ้งสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัทีมงานเป็นภารกิจแรก และหาก
สามารถพฒันาผูต้ามหรือสมาชิกทีมงานใหส้ร้างผลงานไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอการ
ช้ีนาํจากผูน้าํได ้ผูน้ั้นก็จะสามารถกา้วข้ึนเป็นผูน้าํระดบัท่ีส่ีต่อไป 
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ผู้นําระดบัท่ีส่ี: พฒันาบุคคลให้ขึน้เป็นผู้นํา (People Development) 
  ผูน้าํระดบัท่ีสามจะเนน้ท่ีผลิตภาพของบุคคลและองคก์ร ตวัช้ีวดัวา่ผูน้าํนั้นเป็น
ผูมี้ความสามารถหรือไม่จะดูท่ีความสามารถในการสร้างทีมงานหรือองคก์รท่ีมี
ผลผลิต แต่การจะเป็นผูน้าํท่ีสร้างองคก์รใหก้ลายเป็นองคก์รชั้นนาํนั้น ผูน้าํจะตอ้ง
เปล่ียนตวัเองจากผูผ้ลิต (producer) มาเป็นผูพ้ฒันา (developer) ทั้งน้ีเพราะบุคลากรคือ
สินทรัพยท่ี์มีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร การพฒันาบุคคลากรจึงเป็นการสร้างผูผ้ลิตให้
เพิ่มมากข้ึนในองคก์ร และเม่ือองคก์รมีผูผ้ลิตมากข้ึน ก็ยอ่มสามารถสร้างสรรคผ์ลผลิต
ใหเ้พิ่มมากข้ึนกวา่การอาศยัหรือพึ่งพิงแต่ผูน้าํและทีมงานท่ีมีอยูเ่ดิม    
  ผูน้าํระดบัท่ีส่ีจะใชเ้วลา พลงั งบประมาณ และสติปัญญา ไปในการพฒันาผูอ่ื้น
ใหข้ึ้นเป็นผูน้าํ เปล่ียนจุดมุ่งเนน้ของตนจากการใหที้มงานสร้างผลผลิตจาํนวนมากๆ 
มาเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลเหล่านั้น โดยผูน้าํจะใชเ้วลาของตนเพียง 20% ใน
การสร้างผลผลิต และใชเ้วลา 80% ไปในการพฒันาทีมงานใหมี้ความสามารถในการ
เป็นผูน้าํ    

  น่ีคือความแตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่งผูน้าํระดบัท่ีสามและผูน้าํระดบัท่ีส่ี เพราะ
ผูน้าํระดบัท่ีสามจะใชเ้วลาเกือบทั้งหมดของตนไปในการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง
โดยอาศยัการสนบัสนุนจากผูต้าม อยา่งไรกต็ามเป็นไปไม่ไดท่ี้จะแนะนาํช้ีแจงทุกคน
ใหข้ึ้นเป็นผูน้าํรุ่นต่อไปได ้ผูน้าํระดบัท่ีส่ีจึงควรมุ่งเนน้ไปในการพฒันาบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพสูงสุดซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้หมายถึงส่วนบนสุด 20% ของสมาชิกทีมงาน ความทา้
ทายท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของการข้ึนเป็นผูน้าํระดบัท่ีส่ี คือ การมีใจกวา้งพอท่ีจะสนบัสนุน
ผูอ่ื้นใหเ้จริญกา้วหนา้โดยไม่คิดถึงตนเอง หรือไม่กลวัวา่ลูกนอ้งจะข้ึนมาวดัรอยเทา้
และแทนท่ีตน 
   บุคคลท่ีไดรั้บเลือกพฒันาใหข้ึ้นเป็นผูน้าํ ควรมีจิตวิญญาณในการเป็นผูน้าํ คือ 
มุ่งท่ีความสาํเร็จของภารกิจ ไม่ใช่สนใจแต่ความเจริญกา้วหนา้ของตนเอง และไม่ใช่
เม่ือไดเ้ป็นผูน้าํแลว้จะหยบิจบัอะไรไม่เป็น ไดแ้ต่สัง่ใหผู้อ่ื้นปฏิบติั หากเป็นเช่นนั้น  
องคก์รกจ็ะไดผู้น้าํเพิ่มข้ึนหน่ึงคนและเสียผูมี้ความสามารถในการปฏิบติังานไปหน่ึง
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คน ซ่ึงไม่เป็นผลดีแก่องคก์ร การพฒันาบุคคลข้ึนเป็นผูน้าํจึงเป็นการพฒันาสมาชิก
ทีมงานใหเ้ติบโตข้ึนทั้งความสามารถและจิตใจ บุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาและไดรั้บ
โอกาสจากผูน้าํระดบัท่ีส่ี จะรู้สึกไดว้า่ผูน้าํนั้นไม่ใช่คิดแต่จะใชพ้วกเขาเพื่อ
ความสาํเร็จของงานหรือเพื่อความกา้วหนา้ของตวัผูน้าํเอง การยอมรับดว้ยใจน้ีอาจ
ส่งผลเป็นความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองยาวนานแมจ้ะจบภารกิจหรือทีมงานไดถู้กยกเลิกไป
แลว้กต็าม  
   

ผู้นําระดบัท่ีห้า: ผู้นําท่ีได้รับความเคารพอย่างสูงสุด (Pinnacle) 
   เป็นระดบัสูงสุดในความเป็นผูน้าํและเป็นระดบัท่ีทา้ทายมากท่ีสุดสาํหรับผูท่ี้
ตอ้งการเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริง มีผูน้าํเพียงไม่ก่ีคนท่ีสามารถข้ึนถึงผูน้าํระดบัน้ี 
นอกเหนือจากความสามารถในการเป็นผูน้าํในส่ีระดบัก่อนหนา้น้ีแลว้ ผูน้าํระดบัท่ีหา้
ยงัตอ้งมีทกัษะและความสามารถในการพฒันาผูอ่ื้นใหข้ึ้นเป็นผูน้าํระดบัท่ีส่ีไดด้ว้ย ผูท่ี้
ข้ึนเป็นผูน้าํระดบัท่ีหา้จะตอ้งทาํหนา้ท่ีและบทบาทความเป็นผูน้าํท่ีดีต่อเน่ืองยาวนาน
จนสร้างตาํนานความเป็นผูน้าํใหก้บัองคก์รท่ีตนทาํงานอยู ่ไดรั้บการยกยอ่งกล่าวขาน
แมจ้ะพน้ไปจากองคก์รแลว้ สามารถสร้างผูน้าํใหไ้ปสร้างผูน้าํรุ่นต่อๆ ไปเหมือนคล่ืน
ลูกหลงัท่ีไล่ตามคล่ืนลูกแรกอยา่งไม่มีหยดุน่ิง  
  ผูน้าํระดบัท่ีหา้จะมีความโดดเด่นจากคนอ่ืนๆ ท่ีนาํความสาํเร็จไปในทุกท่ี ทาํให้
องคก์รทั้งองคก์รมีความสาํเร็จสูงข้ึน และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นคุณประโยชน์แก่
ทุกคนในองคก์ร ผูน้าํส่วนใหญ่กวา่จะข้ึนไดถึ้งผูน้าํระดบัท่ีหา้กม็กัจะเป็นในช่วงทา้ยๆ 
ในอาชีพการงาน ถึงกระนั้นกไ็ม่ใช่เป็นระดบัท่ีจะหยดุพกัเพื่อช่ืนชมความสาํเร็จของ
ตน แต่กลบัเป็นระดบัท่ีผูน้าํสามารถสร้างผลกระทบท่ียิง่ใหญ่ใหก้บัองคก์รไดม้าก
ท่ีสุดในชีวิตการทาํงาน ผูน้าํระดบัท่ีหา้จึงควรใชโ้อกาสน้ีใหเ้กิดคุณประโยชน์แก่
องคก์รดว้ยการสร้างผูน้าํใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้จดัการกบัส่ิงทา้ทายต่างๆ และใช้
ความสามารถของตนสร้างความแตกต่างใหเ้หนือกวา่องคก์รอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม  
  การพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํใน 5 ระดบั เป็นเส้นทางท่ีผูน้าํทุกคนควรจะตอ้ง
ฝ่าฟัน เร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้การสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกทีมงานเพื่อใหเ้กิดการ
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ยอมรับในวิสยัทศัน์ของตน ไปจนถึงการใหค้าํแนะนาํ (coach) บุคคลเหล่านั้นให้
กลายเป็นผูน้าํท่ีสามารถใหค้าํแนะนาํผูอ่ื้นใหเ้ติบโตข้ึนเป็นผูน้าํในรุ่นต่อๆ ไป เป็นการ
ทาํงานเป็นทีมท่ีมีการสร้าง พฒันา เกบ็รักษา และส่งต่อ เพื่อการสร้าง พฒันา ... 
ต่อเน่ืองต่อไป การพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํ 5 ระดบัน้ีจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีสามารถ
สร้างความเติบโตกา้วหนา้ท่ีย ัง่ยนืใหก้บัองคก์รไดใ้นระยะยาว 
  สาํหรับผูน้าํระดบัท่ีหา้ เป็นระดบัการพฒันาท่ีมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ผูเ้ขียน
จึงไดแ้ยกผูน้าํระดบัท่ีหา้ (Level 5 Leadership) เป็นเอกเทศต่างหากอีกหน่ึงเร่ือง 
   

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Levels of Leadership Model [James Scouller] 
 4 Factors Theory of Leadership 
 5 Key Team Performance Factors 
 7 Transformations of Leadership 
 14 Misconceptions About Leadership 
 Building Great Work Relationship 
 Level 5 Leadership 
 Objectives and Key Results (OKR) 
 Perceptual Positions 
 ผา่ทฤษฎีผูน้าํ 

--------------------------------- 
5 P’s of Strategy Model [Mintzberg] 
การพฒันากลยุทธ์ตามหลัก 5 P [Mintzberg]

 

 ในการกาํหนดกลยทุธ์ เรามกัใชว้ิธีระดมความคิดเพื่อคน้หาโอกาสและนาํมา
วางแผนวา่จะไดรั้บประโยชน์จากโอกาสนั้นไดอ้ยา่งไร กลยทุธ์มีความมุ่งหมายไปท่ี
ความสาํเร็จในอนาคต ใชเ้วลาและคุณสมบติัหลายดา้นขององคก์รในการนาํไปปฏิบติั 
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ถึงแมว้า่การแข่งขนัจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัทางธุรกิจ แต่การพฒันากลยทุธ์โดยมุ่ง
ความสาํคญัไปแต่เร่ืองการแข่งขนัแต่เพียงอยา่งเดียว กเ็ป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง ผูพ้ฒันา
กลยทุธ์จาํเป็นตอ้งนาํวฒันธรรม ความสามารถ และการพฒันาทั้งหลายท่ีมีอยูใ่น
องคก์รมาร่วมในการพิจารณาดว้ย กลยทุธ์เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นและมีความอ่อนไหว กล
ยทุธ์ท่ีใชไ้ดผ้ลในวนัน้ี อาจใชอ้ะไรไม่ไดเ้ลยเม่ือเวลาผา่นไป ความสาํเร็จของกลยทุธ์ 
นอกจากจะข้ึนกบัการวางแผนและการปฏิบติัแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัตลาดและการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุม ธุรกิจท่ีตอ้งการความสาํเร็จจึงตอ้งหมัน่
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหรั้บกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  
 Mintzberg ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารชาวแคนาดาและอาจารยม์หาวิทยาลยั 
McGill ไดพ้ฒันาแนวคิดการพฒันากลยทุธ์ตามหลกั 5 P ข้ึนในปี ค.ศ. 1987 เป็นการ
ใหนิ้ยามกลยทุธ์ในมุมมองท่ีแตกต่างกนั 5 ประการ และเสนอใหน้าํมุมมองเหล่านั้นมา
พิจารณาประกอบในการกาํหนดและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ มุมมองทั้งหา้ประกอบดว้ย 
 

1. กลยุทธ์จะต้องมีแผนงาน (Plan) 
นิยามหรือคุณสมบติัแรกของกลยทุธ์ คือ เป็นแผนงานท่ีนาํมาใชใ้นการบริหาร

จดัการเพื่อบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ต่างๆ มีคุณสมบติัท่ีสาํคญัสองประการ คือ 
(1) ตอ้งจดัทาํไวล่้วงหนา้ก่อนการปฏิบติั (2) สร้างข้ึนมาดว้ยขอ้มูลท่ีไดรั้บการพิจารณา
อยา่งรอบคอบและมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัแจง้ ท่ีสาํคญัคือ เม่ือจดัทาํเสร็จแลว้ จะตอ้งปฏิบติั
ตามแผนงานนั้นอยา่งเคร่งครัดจนกวา่จะมีการแกไ้ขปรับปรุงเป็นอยา่งอ่ืน แผนงาน
ช่วยสร้างความชดัเจนทั้งในตวัภารกิจท่ีจะกระทาํ ผูรั้บผิดชอบ และลาํดบัขั้นตอนการ
ปฏิบติั  

กลยทุธ์ท่ีดีจะตอ้งมีแผนงานเป็นรากฐานวา่ มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
ความมุ่งหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของแผนงานคือ เพื่อนาํผูป้ฏิบติั หรือองคก์ร จากสถานะท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัไปสู่สถานะท่ีมุ่งหวงั แผนงานอาจประกอบดว้ยเร่ืองพื้นฐานต่างๆ 
เช่น จะกาํหนดใหอ้ะไรเป็นสินคา้ท่ีจะนาํมาขาย จะผลิตสินคา้เหล่านั้นอยา่งไร มี
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ตน้ทุนในตลาดเท่าไร แผนงานจึงเป็นเคา้โครงสาํคญัซ่ึงสามารถใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การดาํเนินกลยทุธ์    

แผนงานเป็นแนวทางเพื่อสร้างโอกาสความสาํเร็จตามเป้าหมายและปิดกั้น
โอกาสความผดิพลาดในอนาคต แต่ไม่วา่จะเป็นแผนงานจะอยูใ่นลกัษณะใด กย็งัเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของกลยทุธ์เท่านั้น   

 

2. กลยุทธ์จะต้องมีกลวธีิสร้างความสําเร็จ (Ploy) 
กลวิธี เป็นคุณสมบติัท่ีสองของกลยทุธ์ท่ีผูบ้ริหารมกัใชเ้ป็นทางเลือกในการ

ดาํเนินการ กลวิธีส่วนมาก เป็นส่ิงท่ีคู่แข่งไม่ไดค้าดคิดมาก่อนวา่จะมีผูน้าํมาใช ้ กลวธีิ
จึงมกัเป็นเร่ืองท่ีสร้างความประหลาดใจ ชิงไหวชิงพริบ หรือทาํใหก้ารดาํเนินการของ
คู่แข่งไม่ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อธุรกิจของเรา กลวิธีท่ีนิยมใชมี้หลายแบบ อาทิ 

 การใหบ้ริการท่ีแปลกออกไปจากท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในตลาด 
 ลดราคาในช่วงเวลาจาํกดั (happy hour) 
 ขยายสาขาในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ เพื่อกนัท่าคู่แข่ง 
 จดสิทธิบตัร 
 ใชม้าตรการทางกฎหมาย 
 ลงทุนในกิจกรรมท่ีส่งผลใหเ้กิดการตอบรับจากลูกคา้ เช่น การจดั event 

ในโอกาสต่างๆ 
 

กลวิธีท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1. สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยอาศยันวตักรรมและความแปลกใหม่ 
2. รักษาคุณภาพสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งมัน่คงต่อเน่ือง   

 

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใหค้วามระมดัระวงัในการนาํกลวิธีมาใช ้เพราะมนัมกัจะทาํ
ใหก้ารดาํเนินธุรกิจเขวออกไปจากแผนงาน เช่น ผูบ้ริหารมกัใหค้วามสาํคญักบัการนาํ
กลวิธีต่างๆ มาใชใ้นการแข่งขนัระยะสั้นจนละเลยการรักษาคุณภาพของสินคา้หรือ
บริการท่ีนาํออกสู่ตลาด  หรือเนน้การใชก้ลวิธีกบัคู่แข่งจนมองขา้มการจดัทาํแผนกล
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ยทุธ์ระยะยาว หากผูบ้ริหารมีมุมมองดงักล่าว กน็บัเป็นความผดิพลาดในการดาํเนินกล
ยทุธ์ตั้งแต่ P ตวัท่ีสองน้ีแลว้  
 

3. กลยุทธ์จะต้องมีบทเรียน (Pattern) 
แผนงาน คือกลยทุธ์ท่ีเราตั้งใจจะนาํไปใช ้ส่วนบทเรียน คือกลยทุธ์ท่ีเคยได้

นาํไปใชแ้ลว้ ซ่ึงมีทั้งท่ีประสบความสาํเร็จและท่ีตอ้งนาํมาปรับปรุงแกไ้ข กลยทุธ์ท่ี
ประสบผลสาํเร็จและท่ีตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม จึงเป็นบทเรียนท่ีสาํคญัท่ีจะนาํมาใชใ้นการ
ตดัสินใจจดัทาํกลยทุธ์ใหม่หรือปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และโดยเหตุท่ี
ความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการใชก้ลยทุธ์ใดในอดีต เป็นส่ิงท่ีประจกัษแ์ก่สมาชิกใน
องคก์รอยูแ่ลว้ การนาํบทเรียนดงักล่าวมาปรับใชจึ้งมกัจะไดรั้บการยอมรับไดง่้ายกวา่
การสร้างแผนงานอะไรข้ึนมาแบบใหม่ถอดดา้ม  

มีคาํสาํคญัสองคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี  
 intended strategy หมายถึง แผนงาน (plan และ ploy) หรือกลยทุธ์ท่ีตั้งใจจะ

นาํไปใช ้ 
 realized strategy หมายถึง กลยทุธ์ท่ีเคยไดน้าํไปใชแ้ลว้ มีผลสาํเร็จหรือลม้เหลว

เป็นบทเรียน (pattern) ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจเพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บักลยทุธ์ใหม่ท่ีจะจดัทาํหรือปรับปรุงแกไ้ข   
 

4. กลยุทธ์จะต้องมีจุดยืน (Position) 
จุดยนื หมายถึงการจดัวางสถานะขององคก์รใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นอยู ่ธุรกิจทุกประเภทตอ้งมีจุดยนืวา่จะนาํแผนงาน กลวิธี และแบบแผนการปฏิบติั
ไปใชใ้นตลาดอยา่งไรจึงจะเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น จะเป็นผูท้าํธุรกิจใน
ตลาดขนาดใหญ่โดยเผชิญหนา้กบัผูค้รองตลาดตรงๆ หรือจะพฒันาสินคา้หรือบริการ
ท่ีใชใ้นตลาดเฉพาะ (niche market) เพื่อหลีกเล่ียงการแขง่ขนั หรืออาจจะเขา้ไปร่วมอยู่
ในกลุ่มคู่แข่งท่ีหลากหลายแลว้สร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นของตนข้ึนมา  
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การพิจารณาจุดยนืทางกลยทุธ์ จะช่วยใหเ้รามองเห็นองคก์รในภาพกวา้งท่ี
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัปัจจยัภายนอก 

การตดัสินใจกาํหนดจุดยนืในตลาด จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งให้
ครบถว้นดว้ยความระมดัระวงัและมีกลยทุธ์รองรับการดาํเนินการ ควรใชก้ารวิจยั
การตลาดและการคาดการณ์อยา่งรอบคอบในการสร้างจุดยนืทางธุรกิจ  

 

5. กลยุทธ์จะต้องมีภาพลักษณ์ (Perspective) 
 จุดยนื (position) เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ท่ีมองออกไปภายนอก เป็นการ

ตดัสินใจเลือกแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดลอ้มและแรงกดดนัท่ีมีอยู ่
ส่วนภาพลกัษณ์ (perspective) เป็นการมองเขา้มาท่ีตวัเพื่อการปรับแต่งบุคลิกภาพและ
วฒันธรรมขององคก์รใหพ้ร้อมนาํกลยทุธ์ไปใชป้ฏิบติั  

กลยทุธ์จึงเป็นอะไรท่ีมากกวา่การตดัสินใจวางจุดยนืของตน เป็นภาพในมุม
กวา้งท่ีสร้างความแตกต่างระหวา่งธุรกิจของเรากบัของคู่แข่ง เป็นคุณค่าท่ีพนกังานมี
ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารของตน เป็นความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อองคก์ร และเป็น
ขอ้สรุปท่ีนกัลงทุนมีต่อความสามารถในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร ภาพลกัษณ์จึง
เป็นลกัษณะหน่ึงของบทเรียนท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้รียนรู้ตลอดระยะเวลาในการดาํเนิน
ธุรกิจ และเป็นขอ้มูลท่ีมีค่ายิง่ต่อการจดัทาํหรือปรับปรุงกลยทุธ์ขององคก์ร  

ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์เป็นอยา่งมากกบัวฒันธรรมขององคก์ร ภาพลกัษณ์
สามารถสร้างวฒันธรรม ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมขององคก์รกส็ามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ ผูบ้ริหารจึงตอ้งเลือกกลยทุธ์ท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์และวฒันธรรมท่ี
ส่งเสริมกนัสู่ความเจริญกา้วหนา้และความสาํเร็จของธุรกิจ 

ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัของกลยทุธ์ สามารถสร้างความภาคภูมิใจ
และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (collective mind) ก่อใหเ้กิดความตั้งใจและความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัดว้ยความคิดและพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะตอ้งพยายามใหพ้นกังานและสมาชิกในองคก์รมีมีวิสยัทศัน์และความ
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ตระหนกัร่วมกนัในภาพลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าขององคก์ร พร้อมกนักบัมีแนวทาง 
(roadmap) ท่ีจะสร้างความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์โดยอาศยัภาพลกัษณ์นั้น       
  

การนําหลักการสร้างกลยุทธ์แบบ 5 P ไปใช้ในทางปฏิบัติ  
 หลกัการสร้างกลยทุธ์แบบ 5 P ของ Mintzberg เป็นมุมมองท่ีควรนาํมาพิจารณา
ในการกาํหนดกลยทุธ์ซ่ึงจะทาํใหก้ลยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึนมานั้นเป็นกลยทุธ์ท่ีแขง็แกร่ง  
 หลกั 5 P จะนาํมาใชใ้นสองขั้นตอน คือ  
1) ระหวา่งการรวบรวมขอ้มูลเพื่อเร่ิมกระบวนการสร้างกลยทุธ์ หลกั 5 P จะช่วย

ใหม้ัน่ใจวา่เราไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการโดยผา่นการพิจารณาจากหลากหลายมุมมอง
แลว้ 

2)  ระหวา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลและแนวคิดเชิงกลยทุธ์ หลกั 5 P จะช่วยตรวจสอบ
แนวคิดแต่ละเร่ืองดว้ยมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
 

หลกั 5 P ของ Mintzberg นบัเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันากลยทุธ์องคก์รใหมี้
ความแขง็แกร่งและประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหารควรใชห้ลกั 5 P .ในกระบวนการ
วางแผนซ่ึงจะใหข้อ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งนบัแต่ขั้นแรกๆ ของการพฒันากลยทุธ์ หลกั 5 
P ของ Mintzverg ไม่ใช่กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แต่เป็นมุมมองหลากหลายท่ีช่วย
ใหก้ลยทุธท่ี์พฒันาข้ึนมามีโอกาสประสบความสาํเร็จมากข้ึน การนาํหลกั 5 P ของ 
Mintzberg มาใชใ้นการกาํหนดหรือปรับปรุงกลยทุธ์ นอกจากจะช่วยใหมี้มุมมองท่ี
หลากหลายในการพฒันา  ยงัช่วยใหผู้บ้ริหารไดม้องเห็นปัญหาท่ีอาจไม่เคยนึกถึงมา
ก่อนและนาํปัญหาเหล่านั้นกลบัมาทบทวนแกไ้ขตั้งแต่ขั้นการจดัทาํแผนงาน แทนท่ีจะ
ปฏิบติัตามแผนงานท่ีสร้างข้ึนมาจากมุมมองแคบๆ ไปหลายปีแลว้จึงเพิ่งพบวา่
แผนงานนั้นมีขอ้บกพร่องท่ีไม่ไดนึ้กถึงมาก่อน 

มุมมองแต่ละตวัตามหลกั 5 P น้ีอาจมีความเหล่ือมซอ้นกนัอยูบ่า้ง เช่น แผนงาน 
(plan) กบักลวิธี (ploy) หรือจุดยนื (position) กบัภาพลกัษณ์ (perspective) แต่ผูจ้ดัทาํ
กลยทุธ์ไม่ควรใหค้วามสาํคญักบัความเหล่ือมซอ้นเหล่าน้ีมากนกั ประเดน็สาํคญัใน
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แนวคิดของ Mintazberg ไม่ไดอ้ยูท่ี่ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ P แต่ละอนั แต่
อยูท่ี่การนาํเสนอมุมมองท่ีหลากหลายในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ 
   

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Forces [Porter] 
 5-Step Strategy Model [Lafley and Martin] 
 Agile Project Management 
 Brainstorming 
 Change Model [Lewin] 
 Competitive Advantage 
 Congruence Model [Nadler-Tushman] 
 Core Competency : Model and Analysis 
 Cultural Dimensions [Hofstede & Trompenaars] 
 Cultural Model [Deal and Kennedy] 
 Cultural Web Analysis 
 Diamond [Porter] 
 Futures Wheel [Jeromy Glenn] 
 Game Theory 
 Impact Analysis (IA) 
 PEST Analysis 
 Practical Business Planning 
 Scenario Analysis 
 Strategy Model [Hambrick and Fredrickson] 
 SWOT Analysis 
 USP Analysis 
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 Value Chain Analysis [Porter] 
 VRIO Analysis 
 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 

------------------------------------- 
5 Product Levels [Philip Kotler] 
คุณค่า 5 ระดบัท่ีมีอยู่ในตัวสินค้า [Philip Kotler ] 

 

 Philip Kotler ไดเ้ขียนแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่า 5 ระดบัท่ีมีอยูใ่นตวัสินคา้ ไวใ้น
หนงัสือของเขาช่ือ Marketing Management ตีพิมพปี์ ค.ศ. 1967 โดยเขาไดแ้บ่งคุณค่าท่ี
ลูกคา้มีใหก้บัสินคา้ออกเป็น 5 ระดบั เหมือนชั้นของโลก คือมีแกนกลางเป็นชั้นในสุด 
และไล่ระดบัออกมาจนถึงเปลือกโลกเป็นชั้นนอกสุด Kotler มีความเห็นวา่ ลูกคา้ให้
คุณค่านอ้ยท่ีสุดท่ีตวัสินคา้เองซ่ึงเป็นระดบัในสุดหรือระดบัแกนกลาง และจะใหคุ้ณค่า
เพิ่มมากข้ึนตามลาํดบัไล่ออกมาจนถึงชั้นนอกสุด เป็นคุณค่าทางจิตวิทยาท่ีพอกพนู 
(wrap around) เพิ่มบวกเขา้ไปในตวัสินคา้  เช่น การบรรจุหีบห่อ การจดัส่ง การ
สนบัสนุน การใหบ้ริการ และคาํแนะนาํ ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายจึงควรทาํความเขา้ใจใน
คุณค่าของสินคา้บริการแต่ละชั้น และกาํหนดกลยทุธ์วา่จะเนน้การสร้างความแตกต่าง
ของคุณค่าสินคา้ในชั้นใดจึงจะต่าง (differentiated) ไปจากสินคา้บริการรายอ่ืนและมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้  
 

 ก่อนทาํความเขา้ใจแนวคิดของ Kotler จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจนิยามของคาํวา่
สินคา้ (product) ตามความหมายของ Kotler เสียก่อน มิเช่นนั้นอาจสบัสนไปไดว้า่ 
สินคา้ทางกายภาพจริงๆ อยูท่ี่ชั้นแกนกลางเท่านั้น ส่วนชั้นถดัๆ ออกมาคือบริการ แต่
สาํหรับ Kotler คาํวา่สินคา้ มีความหมายตาม 

o ความคาดหวงัในประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (psychological expectation) 
o ความพึงพอใจท่ีไดรั้บ (emotional association) และ 
o ความคาดหวงัจากประสบการณ์ (perceptual aspiration) 
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สินคา้ในความหมายของ Kotler จึงหมายถึงอะไรกไ็ดท่ี้สนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ แมแ้ต่ร้านคา้ปลีกหรือหน่วยบริการลูกคา้กถื็อวา่เป็นสินคา้ สินคา้
ในความหมายของ Kotler จึงมีความหมายรวมทั้งตวัสินคา้และบริการอยูใ่นตวัเดียวกนั 
หรือแมแ้ต่บริการเพียงอยา่งเดียว กน็บัเป็นสินคา้ได ้เขาจึงไดแ้บ่งสินคา้ในความหมาย
ของเขาออกเป็น 5 ชั้นโดยใชคุ้ณค่าท่ีสินคา้นั้นมีใหต่้อผูบ้ริโภคเป็นตวัแบ่งชั้นของ
สินคา้  
 

ลูกคา้จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเขาเห็นวา่มีคุณค่า หากพบวา่สินคา้ใดมีคุณค่าตามหรือ
มากเกินกวา่ท่ีคาดหวงั กจ็ะรู้สึกพอใจในส่ิงนั้น หากมีคุณค่าตํ่ากวา่ท่ีคาดหวงักจ็ะไม่
พอใจ ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงจาํเป็นตอ้งพยายามทาํใหลู้กคา้พอใจคุณค่าของสินคา้ตั้งแต่
แก่นกลางซ่ึงเป็นชั้นในสุดจนถึงเปลือกซ่ึงเป็นชั้นนอกสุดหากไม่มัน่ใจวา่ลูกคา้ให้
ความสาํคญักบัคุณค่าชั้นใดมากกวา่กนั  
 

 Kotler แบ่งสินคา้ตามคุณค่าในความรู้สึกของลูกคา้ออกเป็น 5 ชั้นหรือ 5 ระดบั 
ดงัน้ี 
1. คุณค่าหลักในตัวสินค้า (Core benefit of the product) 

เป็นคุณค่าความพอใจหรือประโยชน์ระดบัรากฐาน (fundamental) ท่ีลูกคา้
ไดรั้บจากการซ้ือหรือใชบ้ริการสินคา้ แมว้า่สินคา้นั้นจะมีคุณลกัษณะอ่ืนๆ อีกมากมาย 
แต่หากขาดคุณสมบติัท่ีเป็นคุณค่าหลกัน้ีแลว้ ส่วนประกอบเพิ่มเติมอ่ืนๆ กไ็ม่มี
ความหมาย เช่น  

o คุณค่าหลกัของเคร่ืองบินโดยสาร คือ การพาผูโ้ดยสารไปยงัจุดหมายปลายทาง 
o คุณคา่หลกัของโรงแรม คือ การมีท่ีพกั อาหาร และท่ีหลบันอน 
o คุณค่าหลกัของโคก้ คือ ดบักระหาย 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของสินค้า (Gener ic product) 
เป็นคุณค่าพื้นฐาน (basic) ท่ีควรมีอยูใ่นตวัสินคา้ เป็นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก

คุณค่าหลกั เป็นจุดเร่ิมตน้ของความแตกต่างแต่ไม่เด่นชดัจนถึงขนาดมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจของลูกคา้ การแข่งขนัสาํหรับสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีแต่ core benefit และ 
generic product จึงทาํไดเ้พียงการกาํหนดราคาใหดึ้งดูดใจใหม้ากท่ีสุด เพราะเม่ือลูกคา้
ไม่เห็นความแตกต่างท่ีเด่นชดัของสินคา้ประเภทเดียวกนั การตดัสินใจเลือกซ้ือจาก
ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายจึงพิจารณาท่ีราคาเป็นหลกั ตวัอยา่งคุณสมบติัทัว่ไปของสินคา้
ประเภทต่างๆ เช่น 

o คุณสมบติัทัว่ไปของสายการบิน คือ การออกเดินทางและถึงจุดหมายไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  

o คุณสมบติัทัว่ไปของโรงแรม คือ มีเตียง ผา้เช็ดตวั หอ้งอาบนํ้า กระจก และตู้
เส้ือผา้ 

o คุณสมบติัทัว่ไปของโคก้ คือ  เคร่ืองด่ืมสีดาํ อดัแกส รสหวาน มีกล่ินวานิลลา
เผา 

 

3. ความคาดหวงัเพิม่ขึน้ไปจากคุณสมบัติท่ัวไป (Expected product) 
เป็นคุณค่าท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บเพิ่มเติมจากคุณสมบติัพื้นฐาน เป็น

คุณสมบติัท่ีเร่ิมมีความแตกต่างระหวา่งสินคา้ยีห่อ้ต่างๆ เป็นการฉีกตนเองออกจากการ
เป็น generic product ความคาดหวงัน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของลูกคา้ซ่ึงครอบคลุมถึง 
การไดรั้บการเล้ียงดู สภาพแวดลอ้มทางสงัคม วฒันธรรม ลูกคา้ท่ีมาจากประเทศท่ีมี
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ จะมีความคาดหวงัในส่วนท่ีเป็น expected product ต่างไป
จากลูกคา้ซ่ึงมาจากประเทศท่ีมีกาํลงัทางเศรษฐกิจตํ่ากวา่ ตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็น expected 
product ของสินคา้ประเภทต่างๆ ถึงกระนั้น ในแต่ละ expected product กย็งัมีระดบั
ความคาดหวงัในเร่ืองคุณภาพ การออกแบบ และรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีต่างกนัไปตาม
ประสบการณ์และพื้นภูมิของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

o ความคาดหวงัเพิ่มข้ึนในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน เช่น ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง หรือไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่นอยา่งเป็นมิตรและใหเ้กียรติ  

o ความคาดหวงัเพิ่มข้ึนของผูเ้ขา้พกัโรงแรม เช่น มีผา้เช็ดตวัและหอ้งนํ้าท่ีสะอาด 
มี Wi-Fi 
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o ความคาดหวงัเพิ่มข้ึนของผูด่ื้มโคก้ เช่น ถา้เคร่ืองด่ืมไดรั้บการแช่จนเยน็จดั จะ
ใหร้สชาติท่ีดีท่ีสุด 
 

ความคาดหวงัท่ีเร่ิมสร้างความแตกต่างน้ีมกัตอ้งปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเพราะการ
ลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และกลายเป็นคุณสมบติัทัว่ไปไดใ้นท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น การมี 
Wi-Fi ในโรงแรมหรือในท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ เคยเป็น expected product แต่ในปัจจุบนัได้
กลายเป็น generic product ไปแลว้ 
 

4. คุณค่าท่ีถูกเสริมเข้าไปในสินค้า (Augmented product) 
เป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าใหก้บัตวัสินคา้อยา่งแทจ้ริงและช่วยใหสิ้นคา้นั้นแตกต่างไป

จากสินคา้ประเภทเดียวกนัของคู่แข่ง เช่น  
o คุณค่าเสริมของสายการบิน เช่น การมี tablet ใหผู้โ้ดยสารสามารถเขา้ดู 

YouTube ไดแ้มใ้นชั้นเศรษฐกิจ  
o คุณค่าเสริมของโรงแรม เช่น การมีพนกังานเปิดประตูหรือกดลิฟทใ์ห ้หรือการ

มีแผนท่ีเมืองแจกฟรี  
o คุณค่าเสริมของโคก้ เช่น การมี Coke zero ซ่ึงคงรสชาติหลกัของโคก้ไวใ้น

ขณะท่ีไม่มีแคลอร่ี 
 

แต่คุณค่าของ augmented product ท่ีเพิ่มเขา้ไปน้ีกจ็ะอยูไ่ดเ้พียงชัว่ระยะเวลา
หน่ึงเท่านั้น หากสินคา้ไม่มีนวตัรรมความแปลกใหม่อะไรข้ึนมา การลอกเลียนแบบก็
จะทาํให ้augmented product ลดคุณค่าลงไปกลายเป็น expected product ไดใ้นท่ีสุด 
แอร์ วิทย ุเทป ในรถยนต ์เคยเป็น augmented product ในทศวรรษ 1960, ถุงลมนิรภยั
และเบรคระบบ ABS กเ็คยเป็น augmented product ในทศวรรษ 1980 แต่ทั้งหมดท่ี
กล่าวมากไ็ดก้ลายเป็น expected product ไปแลว้ในปัจจุบนั 

 

ธุรกิจบางแห่งไดใ้ชป้ระสบการณ์ท่ีลูกคา้จะเกบ็ไวจ้ดจาํและยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ  มาเป็น augmented product เช่น การมีมุมถ่ายภาพในสวนอาหาร, การ
ใหลู้กคา้เป็นผูช้อ้นสัตวน์ํ้ าตวัและขนาดท่ีตอ้งการในบ่อเพื่อใหพ้อ่ครัวนาํมาปรุง
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อาหารใหต้น, การใหลู้กคา้ไดถ่้ายภาพกบัดาราท่ีไดรั้บเชิญมาเป็นแขกประจาํสปัดาห์
ของร้าน ฯลฯ    
 

5. คุณค่าจากนวตักรรมท่ีสินค้าจะสร้างได้ในอนาคต (Potential product) 
เป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นตอ้งมีในสินคา้ซ่ึงมีนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว potential product ของสินคา้จะสร้างความประทบัใจและพอใจใหก้บัลูกคา้ได้
เป็นพิเศษเพราะเป็นคุณค่าท่ีไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงัมาก่อน สินคา้ท่ีมี potential 
product จะสามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก  

o ในกรณีสายการบิน เช่น การ upgrade ท่ีนัง่ใหลู้กคา้บางคนท่ีเขา้มา check-in 
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีนัง่ชั้นท่ีสูงข้ึนซ่ึงวา่งอยู ่และประวติัการใชบ้ริการของลูกคา้  

o ในกรณีโรงแรม เช่น การมีบริการท่องเท่ียวใหก้บับุตร ภรรยา ท่ีมากบัลูกคา้และ
ไม่ตอ้งการอยูแ่ต่ในหอ้งพกั  

o ในกรณีโคก้ เช่น การสร้าง slogan ท่ีใหค้วามหมายและคุณค่าแก่ตวัสินคา้ ซ่ึงจะ
ปรับเปล่ียนเป็นระยะโดยประกาศล่วงหนา้หลายเดือนเพ่ือเรียกความสนใจและเฝ้า
ติดตาม ตวัอยา่ง slogan ในอดีตท่ีสร้างความสาํเร็จมาอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่   “The Coke 
Side of Life”, “Open Happiness”, “Taste the Feeling”  

  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
แนวคิดของ Kotler ช่วยใหอ้งคก์รทราบความตอ้งการของลูกคา้และดาํเนินการ

ใหเ้กิดประโยชน์แก่ธุรกิจดว้ยการ 
1. ผลิตหรือปรับแต่งสินคา้ใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
2. กาํหนดกระบวนการทาํงานท่ีสะดวกแก่การใชง้านของลูกคา้ เช่น ในกรณี

โรงแรม ไดแ้ก่การกาํหนดกระบวนการทาํความสะอาดหอ้งพกัใหส้ะอาดครบถว้นทุก
จุดไดใ้นเวลาอนัสั้นแมลู้กคา้จะยงัอยูใ่นหอ้งพกั 

3. จดัการทาํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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เราสามารถนาํแนวคิดของ Kotler ไปใชท้างดา้นการตลาดไดด้งัน้ี 
1) Core Product 

นกัการตลาดใช ้core product ในการทบทวนคุณค่าหลกัของสินคา้รวมถึงการ
วิเคราะห์พลวตัรของอุตสาหกรรม หากสินคา้ท่ีจะนาํเสนอไม่มีคุณค่าหลกั เช่น มีดทาํ
ครัว แต่หัน่อะไรไม่ได ้ถึงจะฝืนทาํการตลาดต่อไปมากมายเพียงใดกล็ม้เหลว สินคา้ท่ี
จะทาํการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าหลกัของ
มนัได ้

 

2) Generic Product 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแข่งขนั คุณสมบติัของสินคา้ในชั้น generic product น้ีไม่

ตอ้งถึงกบัตอ้งดีกวา่คู่แข่ง ท่ีสาํคญัคือตอ้งมีใหค้รบถว้นตามคุณค่าทัว่ไปท่ีสินคา้นั้นจะ
พึงมี ลูกคา้จะดูความครบถว้นของสินคา้ เช่น มีดทาํครัวตอ้งมีดา้มจบั หลงัจากนั้นจึง
มาดูท่ีราคา นกัการตลาดของสินคา้ท่ีอยูใ่นชั้น generic product จึงตอ้งกาํหนดราคาให้
สามารถแขง่ขนัได ้

 

3) Expected Product 
สินคา้ในชั้น expected product ตอ้งการความคิดริเร่ิมทางการตลาดเพื่อดึงความ

สนใจของลูกคา้เป้าหมายและทาํรายไดจ้ากการขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด และโดยเหตุท่ีลูกคา้
จะใหคุ้ณค่า expected product ตามประสบการณ์ สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจ นกัการตลาดจึงอาจกาํหนด expected product ท่ีแตกต่างกนัใน
ลูกคา้แต่ละกลุ่มตามความคาดหวงัและความสามารถในการจ่ายของลูกคา้    
 

4) Augmented Product 
เป็นช่องทางท่ีนกัการตลาดสามารถกาํหนดราคาสินคา้ใหสู้งข้ึนกวา่ราคา

พื้นฐานของสินคา้นั้น โดยลูกคา้ยงัมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้อยูเ่หมือนเดิม 
นกัการตลาดสร้าง augmented product ใหก้บัสินคา้ไดโ้ดยการทาํวิจยัตลาดใน
รายละเอียดและรวบรวมขอ้มูลลูกคา้เพื่อรู้ใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้แต่ละกลุ่มตอ้งการสินคา้ท่ี
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มีคุณลกัษณะและคุณสมบติัอยา่งไร พร้อมซ้ือหาสินคา้ท่ีมี augmented product นั้นใน
ระดบัราคามากนอ้ยเพียงใด augmented product ทาํใหสิ้นคา้แตกต่างไปจากคู่แข่งได้
อยา่งมากโดยเฉพาะยา่งยิง่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market)  
 

5) Potential Product 
ในการสร้าง potential product ใหเ้กิดมีในตวัสินคา้ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้ง

เขา้ใจอุปนิสยั (profile) ของลูกคา้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงจึงจะสามารถสร้าง potential product ท่ี
สร้างความประทบัใจเกินความคาดหวงัและกระชบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ให้
แน่นแฟ้นข้ึน  
  

แนวคิดน้ีไดใ้หก้รอบการพิจารณาในการสร้างนวตักรรมของสินคา้หรือการ
พฒันาสินคา้วา่ ควรใหมี้อะไรเพิ่มเติมข้ึนไปจากคุณค่าท่ีเป็นแก่นกลางของตวัสินคา้
เพื่อสร้างความโดดเด่นและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของลูกคา้ 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Competitive Values Framework 
 Customer Value Proposition (CVP) 
 Expectation Gap 
 Product Champions 
 Product-Market Differentiation Model 
 Value Chain Analysis [Porter] 

--------------------------------- 
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5 Stages of Corporate Ethical Development [Reidenbach and 
Robin] 
การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมองค์กรใน 5 ขั้นตอน 

 

  เช่ือวา่ผูอ่้านคงไดเ้คยทราบข่าวธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเดก็ใน
กระบวนการผลิตเพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและใหสิ้นคา้ของตนมีความไดเ้ปรียบเร่ือง
ราคาในตลาด บางธุรกิจอาจไม่ถึงขั้นจา้งแรงงานเดก็ดว้ยตนเอง แต่ซ้ือสินคา้จาก 
supplier ทั้งๆ ท่ีรู้วา่ supplier นั้นใชแ้รงงานเดก็ดว้ยเหตุผลเพียงวา่ ราคาถูก หรือคิด
เขา้ขา้งตนเองวา่ ท่ีไหนๆ กท็าํเหมือนกนั ท่ีน่าเป็นห่วงกคื็อ มีหลายธุรกิจท่ีคิดและ
ปฏิบติัเช่นน้ี พวกเขาใหค้วามสาํคญักบัผลกาํไรมากกวา่คุณค่าในความเป็นมนุษย ์และ
เห็นความกา้วหนา้ทางธุรกิจมีค่าสูงกวา่คุณค่าดา้นจริยธรรม    
 

โชคดีท่ียงัมีองคก์รอ่ืนอีกหลายองคก์รท่ีรู้วา่สามารถสร้างกาํไรไปพร้อมกบัการ
รักษาคุณคา่ทางจริยธรรมได ้คุณค่าน้ีไม่ไดห้มายความเพียงเร่ืองการจา้งแรงงานเดก็ใน
กระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม ต่อชุมชน 
และต่อพนกังาน รูปแบบการพฒันาคุณธรรมในองคก์รจะเร่ิมตั้งแต่ขั้นท่ีเป็นองคก์รไร้
คุณธรรม คือแมแ้ต่คุณสมบติัในใจกย็งัไม่มี จนไปถึงขั้นท่ีแสดงคุณธรรมออกเป็น
พฤติกรรมอยา่งสมบูรณ์ หรือท่ีเรียกวา่องคก์รเป่ียมคุณธรรม องคก์รแต่ละแห่งสามารถ
สงัเกตความกา้วหนา้ทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคก์รไดใ้นแต่ละขั้นของการ
พฒันา นอกจากนั้นยงัสามารถรู้ไดว้า่คุณธรรมองคก์รของตนในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัใด 
และจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะสามารกา้วสู่ความมีคุณธรรมในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

ความเช่ือวา่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร ถือ
เป็นลกัษณะหน่ึงของวฒันธรรมท่ีดีงามขององคก์ร วฒันธรรมน้ีจะเป็นตวักาํหนดการ
พฒันาคุณธรรมและความดีงาม ความเช่ือดงักล่าวมีท่ีมาจากแหล่งสาํคญัสองแหล่ง คือ 
(1) ผูบ้ริหารระดบัสูง (2) ความภาคภูมิจากความสาํเร็จในการแกปั้ญหาและไดม้าซ่ึง
ความสาํเร็จ แมว้า่ภารกิจขององคก์รคือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ แต่องคก์รก็
จาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายในทางสงัคมดว้ย ระดบัการพฒันาคุณธรรมขององคก์รจึงดูได้
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จากระดบัการรับรู้และยอมรับในภารกิจทางสงัคมตลอดจนระดบัการผสมผสาน
ภารกิจทางสงัคมเขา้กบัภารกิจทางเศรษฐกิจขององคก์ร 
 

 ในบทความน้ีใชค้าํวา่คุณธรรมและจริยธรรมบ่อยคร้ัง จึงสมควรท่ีจะมาทาํ
ความเขา้ใจในความหมายของคาํสองคาํน้ีก่อน 
 คุณธรรม (Morality) หมายถึงคุณลกัษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ี์

เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง ดีงาม 
 จริยธรรม (Ethics) หมายถึงคุณธรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายในลกัษณะท่ีดีงาม

อนัเป็นท่ีพึงประสงคข์องสงัคม 
 

ผูเ้ขียนอาจไม่ไดเ้คร่งครัดนกัท่ีจะแยกแยะใหช้ดัเจนวา่เม่ือไรกาํลงัพดูถึงเร่ืองท่ี
เป็นหลกัในจิตใจ (คุณธรรม) และเม่ือใดกาํลงัพดูถึงส่ิงท่ีแสดงออกมาใหป้รากฏ 
(จริยธรรม) และการกล่าวทั้งสองคาํพร้อมกนัในทุกคร้ังท่ีตอ้งการพดูถึงทั้งสองเร่ือง 
อาจทาํใหย้ดืยาวโดยไม่จาํเป็น ในบทความน้ีจึงขอใชค้าํวา่คุณธรรมบา้ง จริยธรรมบา้ง 
ในความหมายท่ีครอบคลุมทั้งสองความหมาย สลบักนัไปกบัการใชค้าํทั้งสองพร้อม
กนัเพื่อใหย้งัระลึกไวว้า่ทั้งสองคาํน้ีมีความหมายท่ีต่างกนั 

 

ความเป็นมา 
รูปแบบการพฒันาคุณธรรมในองคก์ร ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานของ 

Kohlberg (1964, 1976) ในเร่ืองการพฒันาคุณธรรมของบุคคล แต่แนวคิดของ 
Kohlberg จะนาํมาใชก้บัการพฒันาคุณธรรมขององคก์รโดยตรงไม่ไดเ้พราะองคก์รมี
วิธีการพฒันาและเง่ือนไขท่ีต่างไปจากการพฒันาบุคคล  

 

R.Eric Reidenbach และ Donald Robin ไดร่้วมกนัสร้าง model การพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์รและลงพิมพใ์น Journal of Business Ethics ในปี ค.ศ. 
1991โดยมีแนวคิดวา่ องคก์รจะสามารถพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมใหดี้ข้ึนไดด้ว้ย
การดาํเนินการใน 5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้น ผูบ้ริหารจะเกิดความตระหนกัเพิ่มมากข้ึนถึง
ความสาํคญัในการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างกาํไรใหก้บัองคก์ร 
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สมมุติฐานและข้อคดิเบ้ืองต้น 
Reidenbach และ Robin มีความเห็นวา่ ไม่ใช่ทุกองคก์รจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

ครบทั้งหา้ขั้นตอนจึงจะเป็นองคก์รท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม บางองคก์รอาจขา้มบาง
ขั้นตอนได ้นอกจากนั้น องคก์รท่ีประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจท่ีแตกต่างกนักส็ามารถทาํ
ขั้นตอนทั้งหลายน้ีไปพร้อมกนัได ้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะครอบคลุมกวา้งขวาง
และใชเ้วลามากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการบริหาร, ประเภทอุตสาหกรรม, และการฝัง
รากลึกในวิธีการปฏิบติัท่ีผา่นมาของแต่ละองคก์ร อยา่งไรกต็าม จากผลการวิจยัพบวา่ 
มีบางองคก์รท่ีไม่สามารถพฒันาตนใหพ้น้จากขั้นท่ีหน่ึงหรือขั้นท่ีสองไดเ้ลย 

 

นกัเขียนดา้นบริหารบางท่านมีความเห็นวา่ บริษทัทั้งหลายควรมุ่งเนน้ความ
สนใจไปแต่เพียงการสร้างกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้โดยระมดัระวงัการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายเท่านั้น ในขณะท่ีผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ เช่ือวา่บริษทัน่าจะทาํโลกใหเ้ป็นท่ีท่ีน่าอยู่
มากกวา่น้ีได ้จึงข้ึนอยูก่บัเราซ่ึงเป็นผูบ้ริโภควา่ จะตดัสินใจซ้ือสินคา้บริการหรือเขา้
ร่วมทาํงานกบับริษทัแบบใด 
 

มีขอ้คิดหลายประการท่ีทาํใหรู้ปแบบการพฒันาคุณธรรมในองคก์รน้ีเป็นเร่ือง
ทา้ทายสาํหรับผูบ้ริหารและผูน้าํองคก์ร 
 

ขอ้คิดท่ีหน่ึง :  
ไม่ใช่ทุกองคก์รจะสามารถพฒันาคุณธรรมผา่นไดทุ้กขั้นตอนจนเป็นองคก์ร

เป่ียมจริยธรรมได ้การพฒันาคุณธรรมขององคก์รเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบจาก
ปัจจยัต่างๆ อาทิ ผูบ้ริหารระดบัสูง, ผูก่้อตั้ง และความดีงามตามนิยามของบุคคล
เหล่านั้น, สภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นวิกฤตและโอกาส, ประวติัและภารกิจขององคก์รใน
อดีต 
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ขอ้คิดท่ีสอง :  
องคก์รสามารถเร่ิมตน้ท่ีขั้นใดของการพฒันาคุณธรรมกไ็ด ้ปัจจยัท่ีเป็น

ตวักาํหนดกค็ลา้ยกบัท่ีกล่าวมาในขอ้คิดท่ีหน่ึง ท่ีสาํคญัคือการตดัสินใจทางการบริหาร
ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ 
 

ขอ้คิดท่ีสาม :  
องคก์รส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นขั้นท่ีหน่ึงไม่สามารถรอดพน้ขั้นนั้นข้ึนมาไดเ้พราะ

ธรรมชาติและปรัชญาขององคก์รไร้คุณธรรมนั้นเองท่ีทาํใหเ้กิดวฒันธรรมซ่ึงไม่
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัความดีงามและกฎทางสงัคม องคก์รไร้คุณธรรมจึงถูกบีบบงัคบัให้
ตอ้งหยดุกิจการหรือมิฉะนั้นกจ็บชีวิตลงเร็วกวา่ท่ีควรเป็น องคก์รท่ีสามารถผา่นขั้นท่ี
หน่ึงข้ึนมาไดจ้าํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงอยา่งมากทั้งดา้นวฒันธรรมและโครงสร้าง 
 

ขอ้คิดท่ีส่ี :  

องคก์รท่ีมีหลายฝ่าย หลายแผนก และหลายหน่วยธุรกิจ  อาจอยูใ่นขั้นของการ
พฒันาคุณธรรมท่ีแตกต่างกนัไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนั กล่าวคือหน่วยงานหน่ึงอาจอยูใ่น
ขั้นท่ีหน่ึงในขณะท่ีอีกหน่วยงานอ่ืน ๆ อยูใ่นขั้นท่ีสาม ความหลากหลายน้ีเป็นผลมา
จากความแตกต่างทางวฒันธรรมยอ่ยภายในองคก์ร วฒันธรรมยอ่ยแต่ละอนัมีส่วน
เหมือนหรือแตกต่างมากบา้งนอ้ยบา้งไปจากวฒันธรรมกลาง หากวฒันธรรมกลาง
ครอบงาํไดใ้นทุกพื้นท่ี ความแตกต่างของระดบัคุณธรรมในองคก์รกค็งไม่มี แต่ถา้
วฒันธรรมยอ่ยใดเป็นตวัครอบงาํองคก์ร ความแตกต่างเช่นนั้นกจ็ะเกิดข้ึน 
 

ขอ้คิดท่ีหา้ :  
การพฒันาคุณธรรมในองคก์ร ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกระบวนการต่อเน่ือง องคก์ร

บางแห่งอาจมีการกา้วกระโดด ผูบ้ริหารชุดใหม่หรือการควบรวมกิจการ อาจนาํ
วฒันธรรมใหม่มาสู่องคก์ร วฒันธรรมใหม่น้ีอาจแตกต่างอยา่งส้ินเชิงจากวฒันธรรมท่ี
เคยเป็นอยูแ่ละดว้ยเน้ือหาดา้นจริยธรรมจะเป็นตวัพาใหอ้งคก์รเล่ือนชั้นขา้มขั้นการ
พฒันาคุณธรรมข้ึนมาได ้
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ขอ้คิดท่ีหก :  
องคก์รท่ีอยูใ่นขั้นการพฒันาคุณธรรมหน่ึง อาจลดระดบัลงมาอยูใ่นขั้นการ

พฒันาท่ีตํ่าลงมาได ้การลดชั้นน้ีเกิดข้ึนเพราะความไม่สมดุลระหวา่งการให้
ความสาํคญัทางเศรษฐกิจกบัการใหค้วามสาํคญัดา้นคุณธรรม ในช่วงเวลาท่ีองคก์รอยู่
ในภาวะคบัขนั อาจใหค้วามสาํคญักบัเศรษฐกิจมากจนแทบไม่ใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง
คุณธรรม นอกจากนั้น ผูบ้ริหารชุดใหม่ หรือการควบรวมกิจการกอ็าจสร้างแรงกดดนั
ท่ีทาํใหเ้กิดการลดชั้นลงมาได ้
 

ขอ้คิดท่ีเจด็ :  
ไม่มีหลกัเร่ืองระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันาคุณธรรมในองคก์ร บางองคก์รอยูใ่น

ขั้นใดขั้นหน่ึงนานกวา่องคก์รอ่ืน ข้ึนกบัปัจจยัท่ีกล่าวมาในขอ้คิดท่ีหน่ึง 
 

ขอ้คิดท่ีแปด :  

องคก์รบางองคก์ร แมจ้ะอยูใ่นขั้นการพฒันาคุณธรรมขั้นเดียวกนั กอ็าจมี
ความกา้วหนา้ในขั้นนั้นมากกวา่อีกองคก์รหน่ึงได ้จึงเป็นไปไดท่ี้บางองคก์รในขั้นท่ี
สอง (องคก์รท่ีปฏิบติัตามกรอบของกฎหมาย) อาจมีคุณสมบติับางอยา่งในขั้นท่ีสาม 
(องคก์รเร่ิมตระหนกัในจริยธรรม) ในขณะท่ีองคก์รอ่ืนๆ ในขั้นเดียวกนัไม่มีคุณสมบติั
เช่นนั้น ทั้งน้ีน้ีข้ึนอยูก่บัพลวตัท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาคุณธรรมของแต่ละองคก์ร 

 

ขั้นตอนการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
 

ขั้นท่ีหน่ึง : องคก์รไร้คุณธรรม (Amoral Organization) 
องคก์รไร้คุณธรรมมีหลกัท่ีวา่ “ชนะโดยไม่คาํนึงถึงค่าใชจ่้าย” องคก์รในขั้นน้ีมี

วฒันธรรมการบริหารท่ีไม่คาํนึงถึงหลกัจริยธรรม ผลผลิตและความสามารถในการทาํ
กาํไรเป็นคุณค่าท่ีโดดเด่นในวฒันธรรม องคก์รจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมกต่็อเม่ือ
ถูกจบัไดว้า่กระทาํความผดิ การเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางจริยธรรมจึงเป็นเพียง
พฤติกรรมกลบเกล่ือนเพื่อลบลา้งความผดิเท่านั้น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ถือปรัชญาวา่ การ
ถูกจบัไดว้า่ขาดจริยธรรมเป็นเพียงตน้ทุนทางธุรกิจ วฒันธรรมน้ีไดถู้กหล่อหลอมโดย
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ความเช่ือในทฤษฎีเร่ืองมือท่ีมองไม่เห็นของ Adam Smith และคติท่ีวา่ความรับผดิชอบ
ทางสงัคมเพียงอยา่งเดียวในการดาํเนินธุรกิจคือการทาํกาํไร ผูบ้ริหารระดบัสูงจะ
ปกครองโดยใชอ้าํนาจบงัคบับญัชา ส่วนพนกังานกจ็ะตอบสนองดว้ยการยอมรับ
อาํนาจบงัคบับญัชาผา่นระบบปูนบาํเหน็จตอบแทนการยอมรับ การเช่ือฟังคาํสัง่เป็น
ส่ิงท่ีมีคุณคา่และจะไดรั้บผลตอบแทน การไม่เช่ือฟังดว้ยเหตุผลดา้นคุณธรรมจะถูก
ลงโทษดว้ยการขบัใหไ้ปเสียจากองคก์ร พนกังานจะมีค่าเพียงการเป็นหน่วยผลิต
ในทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมขององคก์รขั้นท่ีหน่ึงมีแนวคิดวา่ “ไม่มีใครรู้ เราจึงไม่มีวนั
จะถูกจบัได”้ กฎสามารถลบลา้งไดถ้า้ลบลา้งแลว้ไดผ้ลประโยชน์ ถา้ไม่มีใครจบัไดก้็
จะไม่มีใครมาวา่ไดว้า่ไม่มีจริยธรรม พื้นฐานวฒันธรรมขององคก์รในขั้นท่ีหน่ึงถือ
ปรัชญาวา่ ธุรกิจใชก้ฎคนละกฎกบับุคคล และ เจา้ของธุรกิจคือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญั
ท่ีสุด 
 

 ลกัษณะขององคก์รท่ีมีระดบัคุณธรรมและจริยธรรมในขั้นท่ีหน่ึง 
o กาํไรและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์รมีความสาํคญัมากกวา่ความเป็นมนุษย ์
o ผูบ้ริหารปกครองโดยใชก้าํลงัอาํนาจ ส่งเสริมพนกังานโดยพิจารณาจากการเช่ือ

ฟังและปฏิบติัตามคาํสัง่เพื่อรักษาสถานภาพของตนท่ีเป็นอยู ่
o ผูบ้ริหารมองพนกังานวา่เป็นหน่วยการผลิตโดยแทบไม่คิดถึงอารมณ์ จิตใจ 

หรือสวสัดิการความเป็นอยูข่องพนกังาน 
o องคก์รอาจงดเวน้ ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มกาํไรใหแ้ก่ตน 

  

การจะพฒันาองคก์รใหพ้น้จากการเป็นองคก์รไร้คุณธรรม ผูบ้ริหารควร
พิจารณาวา่จะใหค้วามสาํคญักบัพนกังานมากข้ึนไดอ้ยา่งไร อาจเร่ิมดว้ยการสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัข้ึนในองคก์รเพื่อใหพ้นกังานมีสวสัดิภาพดา้นความปลอดภยั
ท่ีดีข้ึน หลงัจากนั้นจึงคิดหาแนวทางเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีมีคุณธรรมมากข้ึน เช่น การทาํให้
องคก์รสร้างของเสีย (waste) ต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยลง หรือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้
มากข้ึน อาจจะดว้ยการมีถงัขยะสาํหรับของเสียท่ีสามารถนาํไปหมุนเวียน (recycle) 
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ได,้ ใชถ้ว้ยกาแฟท่ีเป็นกระเบ้ืองแทนการใชถ้ว้ยพลาสติก, ลดการใชโ้ฟมเป็นภาชนะ
บรรจุอาหารในโรงอาหาร  เป็นตน้ 

 

ขั้นท่ีสอง : องคก์รท่ีปฏิบติัตามกรอบกฎหมาย (Legalistic Organization) 
เป็นองคก์รท่ีกระทาํตามบทบญัญติัของกฎหมายแต่เขา้ไม่ถึงจิตวิญญาณของ

กฎหมาย มีพฒันาการดา้นคุณธรรมสูงกวา่องคก์รในขั้นท่ีหน่ึง เพราะการปฏิบติัตาม
กฎหมาย เป็นวฒันธรรมท่ีไม่ปรากฏในองคก์รขั้นท่ีหน่ึง คุณค่าขององคก์รเกิดข้ึน
เพราะมีกฎหมายบงัคบัใหต้อ้งทาํส่ิงนั้นส่ิงน้ีโดยฝ่ายบริหารไม่ไดรู้้ถึงคุณธรรมท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัของกฎเหล่านั้น หากกฎหมายบงัคบัใหท้าํ องคก์รกจ็ะทาํ แต่ถา้กฎหมายไม่
บงัคบั องคก์รกพ็ร้อมจะต่อสู้ใหถึ้งท่ีสุดวา่ส่ิงท่ีไม่ไดท้าํนั้นเป็นความถูกตอ้ง นกั
กฎหมายขององคก์รในขั้นท่ีสองจะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้กล่าวหาใดๆ ท่ีวา่องคก์รยงั
ไม่ทาํใหถู้กกฎหมาย ในวฒันธรรมขององคก์รประเภทน้ี กฎหมายเป็นเพียงคาํสัง่อยา่ง
เป็นทางการของสงัคม ผูบ้ริหารไม่เห็นความถูกตอ้งสมควรหรือคุณธรรมท่ีมีใน
กฎหมายนั้น หากจะตอ้งพิจารณาถึงจริยธรรมของการกระทาํ จะพิจารณาภายหลงัจาก
ท่ีกระทาํไปแลว้วา่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่เกิดจากสาํนึกท่ีอยูภ่ายใน 
 

ในขณะท่ีองคก์รในขั้นท่ีหน่ึงมีเจตคติในเร่ือง “ชนะโดยไม่คาํนึงถึงค่าใชจ่้าย” 
องคก์รในขั้นท่ีสองจะถือหลกัต่างตอบแทน คือยอมปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ี
ดีกวา่การฝ่าฝืนกฎหมาย องคก์รในขั้นท่ีสองจะเป็นผูต้ามสงัคมเพราะรู้วา่สงัคม
คาดหวงัวา่องคก์รทั้งหลายจะตอ้งทาํตามกฎหมาย องคก์รในขั้นท่ีสองเหมือนกบั
องคก์รขั้นท่ีหน่ึงตรงท่ี คิดแต่เร่ืองความสามารถในการทาํกาํไรมาเป็นลาํดบัแรก 
  

ลกัษณะขององคก์รท่ีมีระดบัจริยธรรมในขั้นท่ีสอง  
o ผูบ้ริหารปฏิบติัเท่าท่ีกฎหมายกาํหนดแทนท่ีจะขยายการพิจารณาใหค้รอบคลุม

ไปถึงเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
o สร้างกฎและแนวทางปฏิบติัมากมายใหพ้นกังานปฏิบติั ดว้ยความคิดเพียงวา่ 

หากทาํผดิกฎหมายแลว้จะนาํปัญหามาใหอ้งคก์ร 
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การท่ีองคก์รปฏิบติัตามท่ีกฎหมายบญัญติั กเ็ป็นสญัญาณท่ีแสดงวา่องคก์รได้
กระทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ถา้จะใหดี้ยิง่ข้ึนไปกวา่นั้น ผูบ้ริหารหรือผูน้าํในองคก์รควร
พิจารณาไปถึงเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมดว้ย ควรดูวา่คู่แข่งทางธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัเขามีจริยธรรมการปฏิบติัอยา่งไร จะสามารถประยกุตห์รือนาํ
แนวคิดดา้นคุณธรรมและจริยธรรมมาเสริมเขา้กบัแนวปฏิบติัขององคก์รของตนได้
อยา่งไร ในกรณีท่ีองคก์รเป็นหน่วยราชการซ่ึงมกัมีสายการบงัคบับญัชาท่ีซบัซอ้นและ
ตอ้งยดึติดอยูก่บักฎระเบียบต่างๆ อยา่งเคร่งครัด ผูบ้ริหารกค็วรพิจารณาวา่จะลดสาย
การบงัคบับญัชาท่ีเป็นทางการใหน้อ้ยลงไดอ้ยา่งไรจึงจะช่วยใหบุ้คคลากรทั้งหลายใน
องคก์รไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมหาทางออกของปัญหาต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

 

ขั้นท่ีสาม : องคก์รเร่ิมตระหนกัในจริยธรรม (Responsive Organization) 
เป็นองคก์รท่ีเร่ิมมีวฒันธรรมท่ีใหคุ้ณค่าในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากเร่ือง

ผลผลิตและบทบญัญติัแห่งกฎหมาย องคก์รขั้นท่ีสามเร่ิมรักษาสมดุลระหวา่งกาํไรกบั
การทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่การทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งน้ียงัเป็นเพียงเพื่อความสะดวกแทนท่ี
จะเป็นเพื่อความถูกตอ้งท่ีแทจ้ริง องคก์รขั้นท่ีสามตอบสนองกระแสกดดนัทางสงัคม
เพื่อรักษาหนา้ตา ผูบ้ริหารค่อนขา้งใหค้วามสาํคญักบัการเรียกร้องของสงัคมมากกวา่
ผูบ้ริหารในขั้นท่ีหน่ึงและท่ีสอง โดยเร่ิมรับรู้แลว้วา่ บทบาทขององคก์รมีมากเกินกวา่
การทาํกาํไร และองคก์รควรมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

องคก์รขั้นท่ีสามใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนนอกเหนือไปจากเจา้ของ
ธุรกิจ คือใหค้วามสาํคญักบัพนกังานและชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่แต่ความสาํคญัท่ีวา่น้ี
ไม่ไดเ้กิดมาจากความสาํนึกท่ีวา่ทาํส่ิงท่ีถูกเพื่อความถูกตอ้ง แต่เกิดมาจากการรับรู้ใน
บทบาทของสงัคมท่ีมีอยูเ่หนือองคก์ร ยิง่ไปกวา่นั้น การพฒันาจากขั้นท่ีสองมาขั้นท่ี
สามมกัจะเกิดจากแรงกระตุน้จากเหตุภายนอกบางอยา่งท่ีมีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่องคก์รของตน หรือเกิดจากจริยธรรมขององคก์รอ่ืนท่ีสร้างแรงกดดนัให้
ตอ้งกระทาํการบางอยา่งท่ีดูเหมือนวา่มีจริยธรรม เจตนากเ็พื่อหนัเหความสนใจ เป็น
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การทาํความดีไม่ใช่เพราะเป็นส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทาํ แต่เป็นเพราะเหตุจวนตวัใหต้อ้งทาํ
เช่นนั้น 
 

ขั้นท่ีสามน้ีถือวา่เป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของการพฒันาคุณธรรมขององคก์ร เป็น
ขั้นท่ีผูบ้ริหารขององคก์รไดท้ดสอบพฤติกรรมของสงัคมและเร่ิมท่ีจะเขา้ใจถึงผลทาง
เศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการมีจริยธรรม เป็นเจตคติท่ีพาองคก์รกา้วขา้มการติดยดึอยูก่บั
การปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย แต่ส่ิงท่ียงัตอ้งย ํ้าเตือนกนัเอาไวก้คื็อ 
วฒันธรรมขององคก์รขั้นท่ีสามยงัเป็นลกัษณะคุณธรรมแบบตอบสนองแรงกดดนัทาง
สงัคม ไม่ใช่คุณธรรมท่ีมาจากตวัขององคก์รเอง 
 

 ลกัษณะขององคก์รท่ีมีระดบัจริยธรรมในขั้นท่ีสาม 
o องคก์รตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบทางสงัคม การตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการดาํเนินกิจกรรมใดๆ เร่ิมมองผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่สงัคมบา้ง 
o นอกเหนือจากหลกัปฏิบติัในการทาํงาน (code of conduct) องคก์รยงัจดัใหมี้

หลกัจรรยาบรรณ (code of ethics) ซ่ึงใหค้วามหมายและสร้างความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การขดักนัของผลประโยชน์, การใหสิ้นบน, 
คุณค่าขององคก์ร, การรักษาความลบั, คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้, ความ
รับผดิชอบส่วนบุคคล, และการสร้างคุณประโยชน์ในทางการเมือง 

o ผูบ้ริหารจดัการสถานการณ์ต่างๆ อยา่งมีจริยธรรม แต่มกัจะทาํตามอยา่งท่ี
องคก์รอ่ืนๆ ทาํเพื่อไม่ใหอ้งคก์รของตนถูกตาํหนิจากสงัคม 
  

องคก์รในขั้นท่ีสามยงัใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของตนเป็นหลกั กล่าวคือ 
แมจ้ะไดจ้ดัทาํหลกัมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนมา แต่หลกัดงักล่าวกส็ะทอ้นถึงเจตนาท่ี
จะปกป้ององคก์รจากคาํครหาแทนท่ีจะมาจากความตอ้งการทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง อยา่งไร
กต็าม สาํหรับองคก์รส่วนใหญ่แลว้ จริยธรรมองคก์รในขั้นท่ีสามกถื็อเป็นจุดเปล่ียน 
(pivotal point) ของการพฒันาไปสู่องคก์รท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสูงข้ึน อาจดว้ย
การใหมี้สายด่วนใหค้าํปรึกษา, มีคณะกรรมการดา้นจริยธรรม, มีการจดัประชุม
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นจริยธรรม, หรือมีระบบใหข้อ้เสนอแนะเพื่อใหพ้วกเขาได้
มีความเขา้ใจในแนวทางท่ีถูกตอ้งทั้งในชีวิตส่วนตวัและชีวิตการทาํงาน 

 

ขั้นท่ีส่ี : องคก์รใกลจ้ริยธรรม (Emergent Ethical Organization) 
 เป็นองคก์รท่ีผูบ้ริหารพยายามคน้หาสมดุลท่ีดีข้ึนระหวา่งกาํไรกบัจริยธรรม 
เป็นความพยายามท่ีจะปรับวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดบรรยากาศทางจริยธรรม การ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมดงักล่าวจะมีไดก้ด็ว้ยความตระหนกัถึงพนัธะสญัญาระหวา่ง
ธุรกิจกบัสงัคม ในการแกไ้ขปัญหา ผูบ้ริหารจะคาํนึงถึงผลดา้นจริยธรรมไปพร้อมกบั
โอกาสในการทาํกาํไร หลกัยดึถือปฏิบติัขององคก์ร (codes of conduct) จะให้
ความสาํคญักบัสงัคมภายนอกมากข้ึน มีความยดืหยุน่ ไม่เขม้งวดปกป้ององคก์ร
เหมือนในยคุก่อน คู่มือการทาํงาน นโยบาย คณะกรรมการ ผูรั้บเร่ืองร้องทุกข ์ลว้นให้
ความสาํคญักบัหลกัยดึถือปฏิบติัซ่ึงเป็นสญัญาณใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารขององคก์รในขั้นท่ี
ส่ีน้ีมีจริยธรรมสูงข้ึน ลกัษณะสาํคญัขององคก์รท่ีมีพฒันาการของคุณธรรมในขั้นท่ีส่ี 
คือ มีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเนน้ความสาํคญัของคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 

 ลกัษณะขององคก์รท่ีมีระดบัจริยธรรมในขั้นท่ีส่ี 
o ผูบ้ริหารเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นจริยธรรม เช่น โครงการรับผดิชอบ

ต่อสงัคม (CSR program) 
o ผูบ้ริหารสนบัสนุนความรับผดิชอบทางสงัคมและจริยธรรมใหเ้ป็นวฒันธรรม

ขององคก์ร พร้อมทั้งแสดงตนใหเ้ป็นตวัอยา่งในกิจกรรมต่างๆ 
o นาํหลกัการปฏิบติัและหลกัจริยธรรมท่ีเขียนไวม้าปฏิบติัอยา่งจริงจงั ไม่ใช่เป็น

เพียงเอกสารจดัเกบ็ 
o สนบัสนุนพนกังานใหมี้การพิจารณาปัญหาและแนวทางปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

มีระบบการแจง้และทาํรายงานเม่ือพบวา่มีการฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัและหลกัจริยธรรมของ
องคก์ร 
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ขั้นท่ีห้า : องคก์รเป่ียมจริยธรรม (Ethical Organization) 
ขั้นสุดทา้ยของการพฒันาคุณธรรมในองคก์ร คือการเป็นองคก์รเป่ียมจริยธรรม 

แต่ในช่วงระยะท่ี Reidenbach และ Robin ทาํวิจยัในเร่ืองน้ี (ค.ศ. 1991) ยงัไม่มีองคก์ร
ใดท่ีไดรั้บการยอมรับวา่พฒันามาไดถึ้งขั้นน้ี องคก์รในขั้นท่ีหา้จะมีคุณธรรมเป็นส่วน
สาํคญัของวฒันธรรมองคก์ร บุคลากรในองคก์รมีจริยธรรมเป็นพฤติกรรมปกติ การ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารอยูบ่นพื้นฐานความยติุธรรมและความถูกตอ้ง รักษาดุลยภาพ
ระหวา่งกาํไรกบัจริยธรรม คุณสมบติัสาํคญัขององคก์รในขั้นน้ีคือการวางแผนแบบ
คู่ขนานระหวา่งความคิดในเชิงธุรกิจกบัปรัชญาดา้นคุณธรรม ไม่ยุง่เก่ียวกบัธุรกิจท่ี
ขดัแยง้กบัคุณค่าขององคก์ร 
 

วฒันธรรมขององคก์รในขั้นน้ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกดา้นคุณธรรมและความ
รับผดิชอบท่ีเกิดจากคุณธรรมดงักล่าว ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมน้ีให้
เกิดข้ึนเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานและรักษาสมดุลระหวา่งการทาํกาํไรกบั
จริยธรรม ใหร้างวลัตอบแทนบุคคลท่ีมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในดา้นคุณธรรมแมว้า่จะ
ทาํใหก้าํไรตอ้งลดลง ขณะเดียวกนักล็งโทษผูท่ี้ตดัสินใจผดิพลาด องคก์รในขั้นน้ีให้
ความสาํคญักบัการฝึกอบรมเร่ืองจริยธรรมโดยการรวมเร่ืองทางดา้นเทคนิคและ
จริยธรรมของงานไวด้ว้ยกนั การคดัเลือกคนเขา้ทาํงานจะไม่ดูเฉพาะความสามารถและ
ทกัษะ แต่จะดูวา่ผูส้มคัรนั้นจะมีพฤติกรรมอยา่งไรเม่ืออยูใ่นภาวะความเครียด 
โครงการพี่เล้ียงขององคก์รมีไวเ้พือ่ใหแ้นวทางการทาํงานและคุณธรรมแก่พนกังาน
ใหม่ 
 

ความแตกต่างขององคก์รขั้นท่ีส่ีและขั้นท่ีหา้อยูท่ี่ความมุ่งมัน่ท่ีองคก์รมีใหก้บั
จริยธรรม องคก์รขั้นท่ีส่ียงัไม่เตม็ท่ีกบัการผนวกจริยธรรมเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร
และยงัขาดความสมดุลระหวา่งเป้าหมายการทาํกาํไรกบัจริยธรรม ในภาวะคบัขนั 
องคก์รในขั้นท่ีส่ียงัเลือกท่ีจะใชเ้ป้าหมายการทาํกาํไรมาเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมท่ีไร้
จริยธรรม ปรากฏการณ์เช่นน้ีไม่เกิดข้ึนกบัองคก์รในขั้นท่ีหา้ จริยธรรมท่ีฝังลึกอยูใ่น
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วฒันธรรมองคก์รทาํใหบุ้คคลไม่ลงัเลท่ีจะทาํแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 ลกัษณะขององคก์รท่ีมีระดบัจริยธรรมในขั้นท่ีหา้ 
o คุณค่าและพฤติกรรมทางจริยธรรมมีอยูท่ ัว่ไปในวฒันธรรมขององคก์ร 
o องคก์รใหก้ารยกยอ่งนบัถือพนกังานและผูบ้ริหารท่ีไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น

การฝ่าฝืนวฒันธรรมหรือคุณค่าขององคก์ร 
o การจา้ง, การฝึกอบรม, และการจ่ายค่าตอบแทน จะเนน้ไปท่ีความเหมาะสมใน

การใหคุ้ณค่าดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
o สนบัสนุนใหคู้่แข่งมีแนวทางจริยธรรมเช่นเดียวกบัตนเพื่อประโยชน์แก่สงัคม

โดยรวม 
  

 องคก์รท่ีมีความประสงคจ์ะพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม สามารถใชคุ้ณสมบติั
ขององคก์รตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเป้าหมายในการพฒันาได ้หวัใจสาํคญัอยูท่ี่การ
รักษาสมดุลระหวา่ง Give and Take โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความมัน่คงไม่รวนเรไปตาม
ผลประโยชน์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหอมหวานและทาํใหห้ลายองคก์รยงัเวียนวา่ยตายเกิดอยูก่บั
การแลกเปล่ียนผลประโยชน์ไปวนัๆ 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 7 Signs of Ethical Collapse [Jennings] 
 8-Step Change Model [Kotter] 
 Change Curve 
 Change Model [Lewin] 
 Ethical Leadership 
 Green Management 
 Moral Compass 
 Moral Reasoning Maturity 
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 Organizational Structure and Design 
------------------------------------------- 

5 Stages of Decline [Jim Collins] 
องค์กรตกตํ่าได้ใน 5 ระยะ [J im Collins] 

 

การศึกษาวา่องคก์รจะลม้ไดอ้ยา่งไร อาจไม่ใช่เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของ
ผูบ้ริหารท่ีมุ่งแต่จะพฒันาองคก์รใหก้า้วเดินไปขา้งหนา้อยา่งยิง่ใหญ่ แต่สาํหรับ Jim 
Collins เขามองวา่ การรู้วา่องคก์รกาํลงัอยูใ่นระยะการเส่ือมถอยหรือตกตํ่าหรือไม่ หาก
ใช่ จะฟ้ืนคืนกลบัมาสู่ความยิง่ใหญ่หรือความแขง็แกร่งเช่นเดิมไดอ้ยา่งไร มิส่ิงใดท่ี
ควรทาํและไม่ควรทาํ  เป็นอีกดา้นหน่ึงของเหรียญท่ีผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญั
ดว้ยเช่นกนั เขาจึงไดเ้ขียนแนวคิดเร่ือง องคก์รตกตํ่าไดใ้นหา้ระยะ ไวใ้นหนงัสือช่ือ 
How the Mighty Fall ดว้ยความเช่ือวา่ องคก์รทุกองคก์รมีโอกาสตกตํ่าลงไดไ้ม่วา่จะ
ยิง่ใหญ่เพียงใด การตกตํ่าจะเกิดข้ึนเป็นหา้ระยะจากภายใน ความตกตํ่าขององคก์รใน
ความหมายของ Collins ไม่ไดดู้ท่ีผลประกอบการแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ดูท่ีความเส่ือม
ถอยในพลงัขององคก์รดว้ย โดยในสามระยะแรก องคก์รอาจจะยงัมีผลประกอบการท่ี
น่าพอใจ มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่เม่ือพน้จากระยะท่ีสาม ความตกตํ่าขององคก์ร
จึงสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

 
 

 Collins และทีมนกัวิจยั ใชเ้วลาหลายปีในการศึกษาองคก์รทั้งท่ีประสบ
ความสาํเร็จและไม่สาํเร็จเพื่อศึกษาความแตกต่าง มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาปัจจยัสร้าง
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ความสาํเร็จ และทาํความเขา้ใจในสาเหตุขององคก์รท่ีเคยยิง่ใหญ่แต่กลบัตอ้งตกตํ่า
เส่ือมถอย วา่เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ผลการศึกษาพบวา่ องคก์รท่ีเคยยิง่ใหญ่ ตกตํ่า
ลม้เหลวมาจากสาเหตุและในสภาพการณ์ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระยะ ดงัน้ี  
 

ระยะท่ีหน่ึง: โอหังในความสําเร็จ (Hubr is Born of Success) 
  องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ มกัจะมีเกราะป้องกนัและคงสภาพความสาํเร็จ
ต่อเน่ืองออกไปไดอ้ยา่งนอ้ยกร็ะยะหน่ึงแมใ้นระหวา่งระยะเวลานั้น ผูบ้ริหารจะมีการ
ตดัสินใจท่ีผดิพลาดหรือไม่ค่อยมีวินยัในการทาํงานกต็าม ความตกตํ่าจะเร่ิมก่อตวัข้ึน
เม่ือผูบ้ริหารเกิดโอหงัในความสาํเร็จ มีความมัน่ใจในตนเองมากเกินไป มอง
ความสาํเร็จวา่เป็นผลจากบารมีของตน มองขา้มปัจจยัแทจ้ริงท่ีเป็นตวัสร้างความสาํเร็จ
ท่ีผา่นมาในอดีต คิดแต่เพียงวา่ “ประสบความสาํเร็จมาไดเ้พราะไดท้าํส่ิงน้ี” แทนท่ีจะ
คิดวา่ “ประสบความสาํเร็จมาไดเ้พราะมีความเขา้ใจในเหตุผลวา่ทาํไมจึงทาํส่ิงน้ี และรู้
วา่ในสถานการณ์ใดท่ีเหตุผลดงักล่าวจะไม่สามารถนาํมาใชไ้ดอี้ก”     

 

ความสาํเร็จในอดีตขององคก์รมกัสร้างอุปาทานกบัผูบ้ริหารวา่ องคก์รจะตอ้ง
ยนืยงคงอยูแ่ละประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต เกิดเป็นความหยิง่ยโสในความ
วิเศษของตนเอง เอิบอ่ิมในไมต้ายท่ีใชส้ร้างความสาํเร็จและติดยดึวา่จะตอ้งใชก้ลยทุธ์
เช่นนั้นไดต้ลอดไป  
 

ความโอหงั แตกต่างจาก ความภูมิใจในความสาํเร็จ คือ  
o ความโอหงั เป็นความภาคภูมิท่ีมากเกินเลยจนกลายเป็นความหยิง่ยโส รู้สึกวา่

ตนเป็นผูท่ี้ถูกเลือกใหป้ระสบความสาํเร็จ ไม่มีผูใ้ดจะมาทาํใหต้นลม้เหลวได ้
o ความภูมิใจในความสาํเร็จ เป็นความรู้สึกวา่ตนโชคดีท่ีสามารถหลุดพน้จากบาป

เคราะห์และความลม้เหลวมาได ้มีความระมดัระวงัในทุกกา้วยา่งท่ีจะดาํเนิน
ต่อไป   
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ความตกตํ่า (decline) ในขั้นท่ีหน่ึงมาจากสาเหตุสาํคญัสามประการ คือ 
1) เม่ือใหค้วามสาํคญักบัตนเองมากเกินไป จึงลดความสาํคญัของพนกังานท่ีเคย

มุ่งมัน่ อดทน ร่วมแรงร่วมใจแกไ้ขปัญหาอุปสรรคมาดว้ยกนัจนทาํใหอ้งคก์รประสบ
ความสาํเร็จ เม่ือความสาํคญัของพนกังานถูกมองขา้ม พลงัท่ีเคยแขง็ขนัทั้งของบุคคล
และองคก์รกจ็ะเร่ิมอ่อนลา้ ความมุ่งมัน่กลายเป็นความผดิหวงัทอ้แท ้ทั้งพนกังานและ
ผูบ้ริหารต่างผลกัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่กนั ตาํหนิติเตียนกนั ไม่สนใจ
ท่ีจะหาสาเหตุของปัญหาเพื่อการแกไ้ขเหมือนแต่ก่อน เม่ือความผดิหวงั ปล่อยวาง ไม่
กระตือรือร้น แพร่กระจายออกไปทัว่ทั้งองคก์ร พลงัและความเขม้แขง็ขององคก์รท่ีจะ
เดินหนา้ต่อไปกเ็ส่ือมถอยลง  
     

2) พนกังานหมดความกระตือรือร้น ไม่เปิดใจใหก้นั ไม่สนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้ส่ิง
ใดเพิ่มเติม ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยูจึ่งลา้สมยั ไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชก้บั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูมี้อาํนาจหรือผูมี้ตาํแหน่งสูงกวา่ในองคก์รแสดงท่าทาง
และคาํพดูข่มขู่ผูอ่ื้น (one-upmanship) ช่องวา่งระหวา่งผูบ้ริหารดว้ยกนัและระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัพนกังาน ถ่างกวา้งออกไปจนไม่เหลือความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เม่ือไม่ให้
เกียรติผูมี้คุณประโยชน์ในอดีต อนาคตกไ็ม่สามารถจะไปต่อได ้
 

3) ผูบ้ริหารเช่ือวา่ความสาํเร็จท่ีผา่นมา เป็นผลมาจากการทาํงานหนกั, การมี
ความคิดท่ีปราดเปร่ือง, และความเป็นผูน้าํท่ียอดเยีย่มของตน ไม่เขา้ใจวา่ท่ีตนปฏิบติั
ไปเช่นนั้น มาจากหลกัหรือเหตุผลใด ไม่เขา้ใจกลไกของความสาํเร็จในอดีต จึงเป็น
ความเส่ียงท่ีซ่อนตวัอยูแ่ละส่งผลเสียท่ีรุนแรงไดห้ากนาํไปใชใ้นสถานการณ์หรือ
เง่ือนไขท่ีแตกต่างออกไป 
 

ระยะท่ีสอง: ละโมบไม่ลืมหูลืมตา (Undisciplined Pursuit of More) 
 เม่ือผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่วา่ตนทาํอะไรกส็าํเร็จ จึงเป็นไปไดท่ี้พวกเขาจะเพิ่ม
การลงทุน ขยายกิจการ และอ่ืนๆ ท่ีคิดวา่จะสามารถนาํความเติบโตกา้วหนา้มาใหก้บั
องคก์ร เป็นการกา้วถลาํเขา้ไปโดยไม่คิดหนา้คิดหลงั เขา้สู่กิจการท่ีพวกเขาไม่มีทางท่ี



304 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

จะประสบความสาํเร็จไดห้ากขาดวินยัและขั้นตอนการปฏิบติัท่ีเหมาะสม เม่ือองคก์ร
เติบโตเกินขีดความสามารถของตน จึงเป็นการกา้วเขา้สู่ความตกตํ่าแมว้า่เม่ือมองจาก
ภายนอกจะดูเหมือนวา่องคก์รประสบความสาํเร็จเพราะขยายกิจการออกไปอยา่ง
มากมาย เราอาจเคยไดย้นิวา่ความหลงติดอ่ิมเอมในความสาํเร็จและไม่ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง เป็นภยักบัองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ แต่การทาํอะไรเกินตวัสามารถ
สร้างความตกตํ่าใหก้บัองคก์รไดรุ้นแรงกวา่ 

  

ท่ีจริงความอยากใหอ้งคก์รเติบโตกา้วหนา้กไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย แต่ความอยาก
แบบไม่ลืมหูลืมตา ขาดวินยัในการพฒันา จนกลายเป็นความละโมบ เคยทาํส่ิงใดแบบ
ใดแลว้ประสบความสาํเร็จ กจ็ะโหมทาํเช่นนั้นมากข้ึนโดยไม่ปรับเปล่ียนใหรั้บกบัการ
เปล่ียนแปลง ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริหารเคยมีความเช่ือต่อเน่ืองกนัมาหลายทศวรรษวา่ 
“ใหญ่กวา่ยอ่มดีกวา่” และใชแ้นวคิดน้ีเป็นยาครอบจกัรวาลในการบริหารงาน ทาํอะไร
เกินตวัทั้ง ๆ ท่ีไปต่อไม่ได ้ไม่รู้วา่ ยิง่ใหญ่ (great) กบัใหญ่ (big) แตกต่างกนัอยา่งไร 
ทรัพยากรทั้งหลายถูกนาํออกมาเทใส่ลงไปอยา่งคนตาบอด ไร้สติ และกลวัวา่ถา้หยดุ
ทาํเม่ือไรกจ็ะลม้เหลว ท่ีไดเ้ทลงไปแลว้จะสูญเปล่า ความคาดหวงัท่ีไม่ไดอ้ยูบ่น
พื้นฐานของความเป็นจริง นาํไปสู่การผลาญทรัพยากรใหสู้ญส้ินไปอยา่งไม่เกิด
ประโยชน์แก่องคก์ร   

 

ความตกตํ่า (decline) ในขั้นท่ีสองมาจากสาเหตุสาํคญัส่ีประการ คือ 
1) Collins กล่าววา่ เม่ือใดท่ีสามส่ิงต่อไปน้ี เกิดข้ึนและมีอยูร่่วมกนั (hedgehog 

concept) ไดแ้ก่ (1) ความมุ่งหวงัใฝ่ฝันในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอยา่งมาก (2)  ศกัยภาพโดด
เด่นท่ีสามารถทาํส่ิงท่ีมุ่งหวงันั้นไดดี้ยิง่กวา่ใครๆ (3) ความสามารถในการนาํทรัพยากร
มาใชใ้หเ้กิดผลสาํเร็จในทางเศรษฐกิจ เม่ือนั้น บุคคลหรือองคก์รนั้นกจ็ะเปล่ียนสถานะ
ของตนจากระดบัดี (good) เป็นระดบัท่ียิง่ใหญ่ (great) ได ้ 

 

แต่จากความลุ่มหลงในตนเองในขั้นท่ีหน่ึง ทาํใหก้ารรวมตวัขององคป์ระกอบ
ทั้งสามยากท่ีจะเกิดข้ึน องคก์รตกอยูใ่นสภาพขาดระเบียบวินยั บุคลากรทั้งหลาย 
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แทนท่ีจะรวมพลงักนัเพื่อสร้างผลงานท่ีดีท่ีสุดใหก้บัองคก์ร กลบัยื้อแยง่แข่งกนัสร้าง
ผลงานใหก้บัตนเอง    

 

2) สูญเสียคนเก่งท่ีเป็นกาํลงัหลกัขององคก์ร พวกเขาจะทยอยกนัลาออกไปเพราะ
ความเห็นและขอ้เสนอของเขากลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมายสาํหรับผูบ้ริหาร ผูท่ี้ยงัคง
อยู ่กส็กัแต่ทาํงานใหผ้า่นไปวนัๆ องคก์รไม่ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคคลากรแต่
กระโจนเขา้ไปในธุรกิจท่ีไม่สามารถสร้างความสาํเร็จ หรือขยายกิจการโดยไม่มี
บุคลากรท่ีมีความสามารถ เงินทุนและกาํไรลดนอ้ยถอยลงในขณะท่ีตน้ทุนสูงข้ึน เม่ือ
ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ข้ึนได ้ส่ิงท่ีผูบ้ริหารนาํมาใชแ้ละคิดวา่
จะสามารถแกปั้ญหาการขาดทุน คือ การข้ึนราคาสินคา้ใหคุ้ม้กบัตน้ทุน   

 

3) การบริหารตกตํ่า ระบบราชการแทรกซึมเขา้ไปอยูท่ ัว่ไปทั้งในระเบียบวินยัของ
องคก์รและในความคิดของพนกังาน เกิดบรรยากาศการยดึติดกบัอดีตแทนท่ีจะพฒันา
ปัจจุบนัใหเ้ป็นอนาคตอนัพึงปรารถนา แต่ละคนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตวั เช่น 
โบนสั, ของรางวลั, คาํสรรเสริญเยนิยอ (back-patting) โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ของ
องคก์ร ทัว่ทั้งองคก์รมีงานกองสุมรอการปฏิบติัอยูท่ ัว่ไป  
 

4) การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งมีลกัษณะไม่สร้างสรรค ์ผูไ้ดรั้บการคาดหวงั
ใหเ้ป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งต่างประจบประแจงเพื่อสืบทอดอาํนาจบารมีของเจา้ของ
ตาํแหน่งเดิมและทาํตามส่ิงท่ีผูน้ั้นเคยปฏิบติัมาโดยไม่คิดจะปรับปรุงใหดี้ข้ึน  
กรรมการบริหารมองไม่เห็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัองคก์รได้
อยา่งแทจ้ริง ดูแต่ผลประกอบการรายไตรมาศและรายปีเป็นสาํคญั ตั้งขอ้สงสยัใน
ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีไม่สามารถสร้างผลกาํไรในระยะสั้นโดยไม่รับฟังเหตุผล  
 

ระยะท่ีสาม: ไม่เช่ือในความวบัิติ (Denial of Risk and Per il) 
 ผูบ้ริหารองคก์รคิดวา่ตนอยูเ่หนือความเส่ียง ไม่มีส่ิงใดจะมาขดัขวางการ
ดาํเนินการของตน สัญญาณความลม้เหลวในระยะท่ีสองเร่ิมเห็นเด่นชดัข้ึนในระยะท่ี
สาม แต่สภาพองคก์รท่ียงัดูดีเม่ือมองจากภายนอกทาํใหผู้บ้ริหารมองขา้มสญัญาณ
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เตือนเหล่านั้นไป คิดเขา้ขา้งตนเองวา่ความยุง่ยากหรือปัญหาดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ชัว่คราวในระยะสั้น พื้นฐานโดยทัว่ไปยงัแขง็แรงสมบูรณ์ ความชะล่าใจดงักล่าวทาํให้
ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลเชิงลบ กระพือขอ้มูลเชิงบวกใหมี้ความหมาย
ความสาํคญัเกินความเป็นจริง ตีขลุมขอ้มูลท่ียงัไม่ชดัเจนใหเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการ
ดาํเนินการของตน ท่ีหนกัไปกวา่นั้น คือไปหงุดหงิดกบัสถานการณ์ภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจ วา่เป็นตวัขดัขวางการเติบโตกา้วหนา้ของกิจการ แทนท่ีจะนาํปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาพิจารณาวา่ควรจะมีมาตรการอะไรมาจดัการกบัการเปล่ียนแปลงหรือ
สถานการณ์ดงักล่าว การระดมสมองซ่ึงเคยเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงคุณภาพในการวางกล
ยทุธ์และแกไ้ขปัญหาถูกมองวา่เป็นเร่ืองเสียเวลาและใชไ้ม่ไดผ้ล ทั้งๆ ท่ีสาเหตุไม่ใช่
มาจากการระดมสมอง แต่เพราะคนเก่งๆ ลาออกไปจนการนาํเสนอความคิดเห็น
กลายเป็นการทะเลาะเบาะแวง้ คนท่ีพอมีความคิดดีๆ กเ็อามือซุกหีบเพราะไม่ตอ้งการ
ถูกปฏิเสธความเห็นอยา่งไม่ไวห้นา้กลางท่ีประชุม   
 

ความตกตํ่า (decline) ในขั้นท่ีสามมาจากสาเหตุสาํคญัสองประการ คือ 
1) ความมุ่งหวงัในเป้าหมายโดยไม่ไตร่ตรองใหร้อบคอบ ทาํใหเ้กิดความผดิพลาด 

ลม้เหลว และตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ยิง่ผูบ้ริหารลุ่มหลงจมอยูก่บัความคิดบรรเจิดซ่ึงไม่มี
หลกัฐานหรือเหตุผลใดมารองรับ ไม่มองโลกแห่งความเป็นจริง องคก์รกย็ิง่พงั 
กรรมการบริหารพยายามแกต้วัดว้ยการหาเหตุผลมาสนบัสนุนความคิดของตนโดยไม่
คิดท่ีจะประเมินสถานการณ์อยา่งมีเหตุผลหรือหาทางออกในการแกไ้ขปัญหา  

 

2) ผูบ้ริหารมองแต่เฉพาะปัจจยัภายในโดยไม่สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูภ่ายนอก 
มองขา้มความเส่ียงซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงของธุรกิจ การเขา้ไปจดัการกบัปัญหาใดๆ จึงเตม็
ไปดว้ยช่องโหวแ่ละขอ้ผดิพลาด  
 

ระยะท่ีส่ี: ดิน้รนหนีตาย (Grasping for  Salvation) 
 เป็นระยะท่ีเหมือนรถไฟเหาะท่ีไต่ข้ึนสู่จุดสูงสุดแบบหนืดเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะ
หวัท่ิมลงมาอยา่งร้ังไม่หยดุฉุดไม่อยู ่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารนาํมาใชใ้นสถานการณ์เช่นน้ี คือ 
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การไขวค่วา้หาทุกส่ิงท่ีคิดวา่จะแกปั้ญหาไดแ้บบสะเปะสะปะเหมือนคนท่ีกาํลงัจะ
จมนํ้า เช่น ปลุกปลอบใจพนกังาน, ออกกลยทุธ์หรือมาตรการท่ีดูดีแต่ไม่เคยผา่นการ
ทดสอบ, ปรับเปล่ียนผูรั้บผดิชอบในตาํแหน่งสาํคญั, ปฏิวติัวฒันธรรมองคก์รใหม่, 
ออกสินคา้ตวัใหม่ท่ีคิดวา่จะช่วยกูส้ถานการณ์, นาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช,้ เขา้ไปใน
ตลาดใหม่ หรือจบัธุรกิจตวัใหม่ท่ีตนไม่คุน้เคยและไม่มีประสบการณ์ฯลฯ ซ่ึงนอกจาก
จะไม่ไดช่้วยใหอ้ะไรดีข้ึนอยา่งเป็นช้ินเป็นอนั ยงัทาํใหอ้งคก์รยิง่อ่อนแอ ทั้งจาก
ทรัพยากรท่ีร่อยหรอลงและความสบัสนของพนกังานท่ีเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบั 
 

ความตกตํ่า (decline) ในขั้นท่ีส่ีมาจากสาเหตุสาํคญัสองประการ คือ 
1) อุดมคติกบัความเป็นจริงเดินสวนทางกนัโดยตลอด ผูบ้ริหารไดแ้ต่คาดหวงัวา่

สถานการณ์จะเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน แต่ไม่วา่จะทาํอะไรกล็ว้นมีแต่ความไม่แน่นอน
เพราะไม่มีภาพความสมคัรสมานกลมเกลียวและพลงัการสร้างสรรคห์ลงเหลืออีก
ต่อไป ผูบ้ริหารพยายามทาํการปรับเปล่ียนโครงสร้างต่างๆ ดว้ยอุปาทานท่ีวา่ ทาํดีกวา่
ไม่ทาํ ทั้งๆ ท่ียิง่ทาํกย็ิง่ทาํใหอ้งคก์รตกตํ่าลง 

 

2)  แทนท่ีผูบ้ริหารจะใชค้วามกลา้หาญและประสบการณ์ของตนเขา้สืบคน้หา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร แต่กลบัแกปั้ญหาแบบเมาหมดัซ่ึงยิง่ทาํใหอ้งคก์รถูกดูดลึก
เขา้ในวงัวนวิกฤตจนหมดหนทางท่ีจะฟ้ืนคืนกลบัมาได ้
 

 ระยะท่ีห้า: อวสาน (Capitulation to Ir relevance or  Death) 
 ยิง่องคก์รดาํรงอยูใ่นการตกตํ่าระยะท่ีส่ีดว้ยการทุ่มเททรัพยากรเพื่อแกปั้ญหา
แบบคนตาบอดนานเท่าไร กเ็ป็นไปไดท่ี้องคก์รจะยิง่ตกตํ่าลงทุกขณะจนเขา้สู่ระยะท่ี
หา้ ความผดิพลาดในการบริหารงานท่ีสะสมและพอกพนูดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่เกิด
ประโยชน์ไดบ้ัน่ทอนสถานะความแขง็แกร่งดา้นการเงินของกิจการตลอดจนขวญั
กาํลงัใจในการทาํงานของบุคลากรจนแมแ้ต่ผูบ้ริหารเองกถ็อดใจ เลิกหวงัท่ีจะสร้าง
อนาคตใดๆ กบัธุรกิจน้ีอีกต่อไป อาจขายกิจการท้ิงหรือปิดกิจการไปเลย   
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ในความเห็นของ Collins เขาคิดวา่ หากผูบ้ริหารไม่ถอดใจเสียก่อน ตดัสินใจร้ือ
ฟ้ืนพลงัร่วมการพฒันา (hedgehog concept) ใหก้ลบัคืนมา หยดุการเหวี่ยงแหใช้
ทรัพยากรแบบคนไร้สติ วางแผนฟ้ืนฟูกิจการอยา่งรอบคอบ แมจ้ะเขา้มาสู่ระยะท่ีหา้ ก็
ยงัพอมีเวลาแกไ้ขสถานการณ์ใหดี้ข้ึนได ้อาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่ท่ีคาดหวงับา้ง กต็อ้ง
ยอม 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Building Great Work Relationship 
 Culture of Discipline [Jim Collins] 
 Flywheel Concept [Jim Collins] 
 Good to Great [Jim Collins] 
 Hedgehog Concept [Jim Collins] 
 Single and Double Loop Learning 

--------------------------------- 
5 Stages of Grief [Ross and Kessler] 
5 ลําดบัการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ต่อความสูญเสียในชีวติ 

 

 Elisabeth Kubler-Ross นกัจิตวิทยาชาวสวิส-อเมริกนั และ David Kessler ไดน้าํเสนอ
แนวคิดท่ีวา่ ผูป่้วยหนกัท่ีใกลจ้ะเสียชีวิต และผูท่ี้สูญเสียบุคคลหรือส่ิงอนัเป็นท่ีรัก จะมีสภาระ
อารมณ์ท่ีสบัสนและเปล่ียนแปลงไปเป็นหา้ลาํดบั เร่ิมตั้งแต่การปฏิเสธไม่ยอมรับกบัเร่ืองท่ี
เกิดข้ึน, ความโกรธเพื่อระบายความอดัอั้น, การต่อรองเพ่ือแลกกบัการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึน, ความส้ินหวงั ทอ้แท,้ และการยอมรับความเป็นจริงของชีวิต แมส้ภาวะทางอารมณ์ทั้งหา้น้ี
จะอ่านพบไดท้ัว่ไป แต่กไ็ม่ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นทฤษฎี ในทางจิตวิทยามองแนวคิดน้ีวา่อาจ
มีคุณค่าอยูบ่า้งในอดีต แต่ค่อนขา้งจะลา้สมยัสาํหรับวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทยใ์น
ปัจจุบนั  
 

 แนวคิดน้ี ไดจ้ดัพิมพใ์นหนงัสือช่ือ On Death and Dying ในปี ค.ศ. 1969 โดย Kubler-
Ross เธอมีความสนใจเป็นพิเศษวา่บุคคลจะมีความรู้สึกและการตอบสนองอยา่งไรเม่ือทราบวา่
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ตนจะตอ้งตายไปในไม่ชา้ เธอจึงไดศึ้กษาเร่ืองน้ีกบัผูป่้วยใกลต้ายท่ี University of Chicago’s 
medical School โดยใชก้ารสมัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสมัภาษณ์ผูป่้วยใกลต้าย และ
การศึกษางานวิจยัในอดีตเป็นฐานขอ้มูลในการเขียน แมว้า่ Kubler-Ross จะไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นผูส้ร้างลาํดบัสภาวะอารมณ์ท่ีเรียกวา่ Kubler-Ross model แต่ในความเป็นจริง มีนกัทฤษฎีใน
เร่ืองผูสู้งวยั และความตายหลายคน เช่น Erich Lindermann, Collin Murray Parkes และ John 
Bowlby ไดเ้คยนาํเสนอ model ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนท่ีคลา้ยๆ กนัน้ีมาแลว้ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1940 
 

 Kubler-Ross ไดใ้หข้อ้สงัเกตเพิ่มเติมในช่วงทา้ยชีวิตของเธอวา่ สภาวะทางอารมณ์ใน
ขั้นตอนทั้งหา้ ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเส้นตรง และไม่สามารถคาดหมายไดว้า่แต่ละขั้นตอนจะคงอยู่
กบับุคคลนานเท่าไรก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงสู่ขั้นต่อไป จึงมีผูวิ้จารณ์งานเขียนของเธอวา่ เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการยอมรับความเจบ็ป่วยและความตายท่ีกาํลงัจะมาถึง มากกวา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความเศร้าโศกของบุคคลท่ีใกลต้าย 
   

ลําดบัความรู้สึกของคนใกล้ตายและของผู้สูญเสียบุคคลหรือส่ิงอันเป็นท่ีรัก 
 งานของ Kubler-Ross เดิมตั้งใจใชอ้ธิบายลาํดบัความรู้สึกของผูป่้วยหลงัจาก
ทราบวา่จะตอ้งตายในไม่ชา้ ต่อมาไดน้าํมาประยกุตใ์ชก้บัความรู้สึกของผูต้อ้งสูญเสีย
ส่ิงหรือบุคคลอนัเป็นท่ีรักดว้ยเพราะกระบวนการความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน มีลาํดบัคลา้ยกนั  
ลาํดบัความรู้สึกน้ีนิยมเรียกเป็นคาํยอ่ตามอกัษรตวัแรกวา่ DABDA ประกอบดว้ย 
 

1. การปฏิเสธไม่ยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึน้ (Denial) 
ความเศร้าโศก (grief) เป็นอารมณ์ท่ีท่วมทบัเขา้มา การหลอกตวัเองวา่ข่าวร้าย

นั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยส้ินเชิงคงเป็นเร่ืองยาก แต่การปฏิเสธในลกัษณะเช่ือคร่ึงไม่เช่ือ
คร่ึง จะช่วยใหผู้ไ้ดรั้บข่าวมีเวลามากข้ึนในการค่อยๆ ดูดซบัอารมณ์ไม่ใหจู่้โจมเขา้สู่
จิตใจอยา่งรุนแรงและรวดเร็วเกินไป เป็นกลไกการปกป้องตนเองตามธรรมชาติท่ีเกิด
พร้อมกบัความรู้สึกช็อค มึนงง รับไม่ไดก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึน แมว้า่การปฏิเสธข่าวร้ายจะ
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเยยีวยาจิตใจ แต่มนักมี็ผลอยูไ่ดเ้พียงช่วงระยะเวลาหน่ึง
เท่านั้นเพราะความจริงยอ่มพิสูจน์ตวัมนัเองไดใ้นท่ีสุด เม่ือถึงเวลานั้น ความเศร้าโศกก็
จะกลบัเขา้มาโจมตีซํ้ าอีก   
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การปฏิเสธข่าวร้ายจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการสร้างเหตุผลข้ึนมาเขา้ขา้งตนเอง
เพื่อใหต้นรู้สึกดีข้ึน เช่น 

 

ข่าวร้าย การปฏิเสธและให้เหตุผลปลอบใจตนเอง 
คู่สมรสขอแยกทาง คงแค่หวัเสีย พรุ่งน้ีกห็าย 
ถูกใหอ้อกจากงาน น่าจะมีอะไรผดิพลาด พรุ่งน้ีกค็งมีคนโทรมาเรียก

ใหก้ลบัไปทาํงาน 
บุคคลอนัเป็นท่ีรักตาย ไม่จริง พรุ่งน้ีกต็อ้งไดเ้จอกนัอีก 
ผลตรวจวา่กาํลงัจะตาย มนัไม่เกิดกบัเราไดห้รอก ตอ้งวินิจฉยัผดิแน่นอน 

   

2. ความโกรธเพื่อระบายความอัดอ้ัน (Anger ) 
เม่ือรู้วา่ไม่สามารถปฏิเสธความจริงนั้นไดอี้กต่อไป บุคคลจะเร่ิมมีโทสะเพื่อ

ระบายอารมณ์ท่ีพลุ่งพล่านสบัสนและความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนภายใน ความโกรธอาจ
ระบายใส่กบัคน สตัว ์ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้ม แมใ้นใจจะรู้วา่ส่ิง
เหล่านั้นไม่เก่ียวขอ้ง แต่ความเจบ็ปวดจากความสูญเสียท่ีอดัอั้นอยู ่ทาํใหไ้ม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์โกรธท่ีเกิดข้ึน ความโกรธเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเยยีวยา เป็น
การปลดปล่อยอารมณ์ไม่ใหอ้ดัแน่นอยูภ่ายใน ยงัมีอารมณ์อ่ืนอีกหลายแบบท่ีเกิดข้ึน
ในสภาวะอารมณ์น้ี เช่น การฟูมฟาย ตีอกชกหวั แต่ความโกรธจะเป็นอารมณ์ท่ีพบเห็น
ไดบ่้อยท่ีสุด ผูใ้กลชิ้ดควรรับทราบถึงความเป็นไปไดท่ี้ผูป่้วยหรือผูสู้ญเสียจะมีความ
โกรธและอารมณ์รุนแรงอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน ควรเขา้ใจ และใหอ้ภยักบัอารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนเหล่านั้น 
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ความโกรธจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการกล่าวโทษผูท่ี้เป็นสาเหตุของความสูญเสีย 
เช่น 

 

ข่าวร้าย การปฏิเสธและให้เหตุผลปลอบใจตนเอง 
คู่สมรสขอแยกทาง ฉนัเกลียดเขา แลว้จะตอ้งเสียใจท่ีไปจากฉนั 
ถูกใหอ้อกจากงาน เป็นนายท่ีแยม่ากๆ คงจะพบความวิบติัในไม่ชา้ 
บุคคลอนัเป็นท่ีรักตาย ถา้เพียงแต่ดูแลตนเองดีกวา่น้ี เหตุน้ีคงไม่เกิดข้ึน 
ผลตรวจวา่กาํลงัจะตาย พระเจา้ไปอยูท่ี่ไหน ทาํไมปล่อยใหม้นัเป็นเช่นน้ี 

 

3. การต่อรองเพื่อแลกกับการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ (Bargaining) 
หลงัจากไดร้ะบายอารมณ์ท่ีพลุ่งพล่านออกไปบา้งแลว้ ผูป่้วยหรือผูสู้ญเสียจะ

มองส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นความผดิพลาดท่ีไม่น่าเกิดข้ึน ทั้งผูป่้วยใกลต้าย ผูสู้ญเสียส่ิงหรือ
บุคคลอนัเป็นท่ีรัก ลว้นตอ้งการใหเ้วลาอนัเลวร้ายถอยยอ้นกลบัไปใหม่ เป็นความ
ตอ้งการโอกาสใหไ้ดแ้กต้วัอีกคร้ังไม่วา่จะตอ้งแลกดว้ยอะไรกต็าม ผูท่ี้หายจากอาการ
ช็อคจะเร่ิมมองหาโอกาสต่อรอง เช่น ออ้นวอนพระเจา้, บนบานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ฯลฯ   

 

การต่อรอง มกัประกอบดว้ยการตาํหนิตนเองท่ีเป็นสาเหตุของความสูญเสียนั้น 
เช่น 

 

ข่าวร้าย การปฏิเสธและให้เหตุผลปลอบใจตนเอง 
คู่สมรสขอแยกทาง ถา้ฉนัใชเ้วลาอยูก่บัเธอมากกวา่น้ี เธอคงไม่ไป 
ถูกใหอ้อกจากงาน ถา้ฉนัทาํงานในวนัหยดุมากกวา่น้ี เขาคงเห็นวา่ฉนั

มีคุณค่ามากเพียงใด 
บุคคลอนัเป็นท่ีรักตาย ถา้คืนนั้นฉนัไดโ้ทรหาเธอ เธอคงไม่จากฉนัไป 
ผลตรวจวา่กาํลงัจะตาย ถา้ฉนัไปหาหมอแต่เน่ิน ๆ กน่็าจะรักษาโรคน้ีได ้

 
 
 
 
 



312 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

4. ความส้ินหวงั ท้อแท้ (Depression) 
อารมณ์โกรธและการบนบานศาลกล่าวอาจทาํใหผู้ป่้วยหรือผูสู้ญเสียมี

ความรู้สึกในเชิงรุก คือไดแ้สดงออกถึงความรู้สึกท่ีอดัอั้นอยูภ่ายใน และความหวงัท่ีจะ
ไดรั้บโอกาสจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีตนเคารพนบัถือ แต่เม่ือมาถึงลาํดบัท่ีส่ี หากไม่มี
ปาฏิหาริยใ์ดๆ เกิดข้ึน ผูป่้วยใกลต้ายหรือผูสู้ญเสีย จะจมด่ิงสู่ความวา่งเปล่า ส้ินหวงั
ทอ้แท ้ไร้ท่ียดึเหน่ียว ไม่เห็นเป้าหมายท่ีจะมีชีวิตอยูต่่อไป หลายคนชิงจบชีวิตตนเอง
ในช่วงน้ี ส่วนใหญ่จะเกบ็ตวั ไม่ยอมพบใคร ใชเ้วลาไปกบัการร้องไหค้รํ่าครวญ ผู ้
ใกลชิ้ดจาํเป็นตอ้งคอยปลุกปลอบและใหก้าํลงัใจเพื่อใหผู้ป่้วยหรือผูสู้ญเสีย ใชชี้วิต
ผา่นช่วงเวลาน้ีไปใหไ้ด ้   

 

ความส้ินหวงั มกัประกอบดว้ยการตั้งคาํถามกบัตนเองวา่จะทาํอยา่งไรต่อไป
เพราะอบัจนหนทาง เช่น 

 

ข่าวร้าย การปฏิเสธและให้เหตุผลปลอบใจตนเอง 
คู่สมรสขอแยกทาง จะอยูต่่อไปทาํไม 
ถูกใหอ้อกจากงาน แลว้จะทาํอยา่งไรต่อ 
บุคคลอนัเป็นท่ีรักตาย จะใชชี้วิตโดยไม่มีเธอไดอ้ยา่งไร 
ผลตรวจวา่กาํลงัจะตาย ชีวิตทั้งหมดตอ้งมาจบลงเช่นน้ีหรือ 

 

5. การยอมรับความเป็นจริงของชีวติ (Acceptance) 
การยอมรับในท่ีน้ีไม่ไดห้มายความวา่ทุกส่ิงไดรั้บการแกไ้ขจนกลบัเขา้สู่สภาพ

ปกติ หรือสามารถยติุความเศร้าโศกกบัความตายท่ีกาํลงัจะเกิดกบัตนเองหรือความ
เศร้าโศกกบัการสูญเสียส่ิงหรือบุคคลอนัเป็นท่ีรัก โดยแทจ้ริงแลว้ เขาเหล่านั้นไม่เคย
หยดุเศร้าโศกกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน การยอมรับซ่ึงเป็นลาํดบัสุดทา้ยของอารมณ์เศร้าโศก 
หมายถึงการยอมรับความจริงวา่ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้กบัชีวิต เป็นส่ิงท่ีเกิดไดก้บัทุกคน 
เรียนรู้ท่ีจะอยูแ่ละเผชิญหนา้กบัมนั คนใกลต้ายจะเขา้ถึงสจัธรรมขอ้น้ีไดดี้กวา่คนปกติ
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ทัว่ไปท่ียงัประมาทในการใชชี้วิต เร่ิมสงบ ยอ้นรําลึกถึงเหตุการณ์ท่ีผา่นมาในชีวิต 
ปล่อยวางกบัทุกส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

 

การยอมรับ มกัประกอบดว้ยการสรุปสจัธรรมของชีวิตเพื่อใหต้นไดจ้ากไป
อยา่งสงบ หรือสามารถมีชีวิตอยูต่่อไปแมจ้ะตอ้งพบกบัความสูญเสียส่ิงหรือบุคคลท่ีมี
ความสาํคญัในชีวิตของตน   เช่น 

 

ข่าวร้าย การปฏิเสธและให้เหตุผลปลอบใจตนเอง 
คู่สมรสขอแยกทาง ในท่ีสุด น่ีกคื็อทางออกท่ีดีท่ีสุดแลว้ 
ถูกใหอ้อกจากงาน ฉนัจะตอ้งสามารถหาทางออกจากปัญหาน้ีได ้และ

จะเร่ิมเส้นทางชีวิตใหม่ 
บุคคลอนัเป็นท่ีรักตาย ฉนัโชคดีท่ีไดมี้เวลาอนัแสนวิเศษกบัเธอ เธอจะยงั

อยูใ่นใจฉนัตลอดไป 
ผลตรวจวา่กาํลงัจะตาย ฉนัยงัมีเวลาพอท่ีจะสะสางเร่ืองราวต่างๆ ท่ี

ตอ้งการไดท้นัก่อนถึงวนัสุดทา้ยของชีวิต 
 

คาํวจิารณ์และการช้ีแจง 
 คาํวิจารณ์แนวคิดเร่ืองลาํดบัความเศร้าโศกของผูป่้วยใกลต้าย ส่วนมากเป็นเร่ือง
ท่ีมาของวตัถุดิบซ่ึงนาํมาใชเ้ขียนวา่ไม่ไดม้าจากการทาํวิจยั ไม่มีกรรมวิธีทางการวิจยัท่ี
ยนืยนัความเท่ียงตรงวา่ผูส้มัภาษณ์ไม่มีอคติในการเลือกผูรั้บการสมัภาษณ์หรือไม่ได้
เลือกเฉพาะคาํตอบท่ีตอ้งการ งานเขียนจึงไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงการ
แสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนโดยใชก้ารสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือเพิ่มความ
น่าเช่ือถือเท่านั้น Robert J. Kastenbaum ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองผู ้
สูงวยั ไดว้ิจารณ์วา่ แนวคิดของ Kubler-Ross เป็นการประมวลความเห็นของผูป่้วยซ่ึง
มีวฒันธรรมแบบเดียวกนั จึงเป็นขอ้มูลเฉพาะถ่ิน ผูมี้วฒันธรรมแตกต่างออกไปอาจมี
ความรู้สึกมากหรือนอ้ยกวา่หา้ชนิด และอาจสลบัลาํดบั ไม่เหมือนกบัท่ี Kubler-Ross 
เขียนไวก้ไ็ด ้ 
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 David Kessler ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีร่วมกบั Ross ไดอ้อกมาช้ีแจงเจตนาการ
เขียนหนงัสือภายหลงัการเสียชีวิตของ Kubler-Ross หรือประมาณ 40 ปีหลงัจาก
หนงัสือไดรั้บการจดัพิมพว์า่ ทั้งตวัเขาและ Ross เคารพความรู้สึกของผูท่ี้กาํลงัจะตาย
และผูอ้ยูใ่นอารมณ์เศร้าโศกทุกคน แต่ละคนมีความรู้สึกและการแสดงออกท่ีแตกต่าง
กนั ลาํดบัของความรู้สึกและอารมณ์ อาจไม่เหมือนกนัทุกคน แต่อารมณ์และความรู้สึก
ของผูเ้ศร้าโศกท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือ On Death and Dying กเ็ป็นอารมณ์ความรู้สึกของ
ผูป่้วยและผูสู้ญเสียจาํนวนมาก มนัอาจไม่ใช่รูปแบบตายตวั (typical) ของผูสู้ญเสียทุก
คนวา่จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการปฏิเสธ (denial) และจบลงดว้ยการยอมรับ (acceptance) 
อยา่งท่ีเขียน แต่ละคนมีอารมณ์เศร้าโศกท่ีแตกต่างกนั บางคนแสดงอารมณ์ของตน
ออกมาอยา่งเปิดเผย ในขณะท่ีบางคนสามารถเกบ็งาํความรู้สึกจนยากจะสงัเกตเห็น เรา
จึงไม่ควรเอาตนเองไปตดัสินคนอ่ืนท่ีมีอารมณ์หรือการแสดงออกท่ีแตกต่างจากตน
หรือต่างไปจาก Kubler-Ross model อยา่งไรกต็าม การมีกรอบความคิดเร่ืองความเศร้า
โศกไวก้น่็าจะเป็นประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนของผูป่้วยใกล้
ตายหรือผูสู้ญเสียส่ิงหรือบุคคลอนัเป็นท่ีรักวา่ แต่ละช่วงของความเศร้าโศกนั้น เขา
ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการอะไร หรือเม่ือเหตุร้ายนั้นเกิดข้ึนกบัตนเอง อยา่งนอ้ยกย็งัเป็น
แนวทางในการทาํความเขา้ใจตนเองไดว้า่กระบวนการเปล่ียนแปลงของอารมณ์น่าจะ
เป็นเช่นไร  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4 Types of Stress [Karl Albrecht] 
 12 Rules for Life 
 Anger Management 
 Beating Self-Sabotage 
 Coping with Change 
 Emotion Wheel (Robert Plutchik) 
 Meditation for Stress Management 
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 Stress Management 
--------------------------------- 

5 Whys 
การค้นหาสาเหตุปัญหาด้วยการตั้งคาํถาม “ทําไม” 5 คร้ัง 

 

ปัญหาท่ีไม่เคยคิดมาก่อนวา่มี อาจเกิดข้ึนกบับุคคล ทีมงาน หรือกระบวนการ
ทาํงานไดทุ้กเม่ือ บ่อยคร้ังท่ีส่ิงซ่ึงเราคิดวา่เป็นตวัปัญหา กลบัเป็นเพียงอาการภายนอก
ท่ีคลุมปัญหาท่ีแทจ้ริงไวภ้ายในเปรียบเหมือนการไอซ่ึงไม่ใช่ตวัปัญหา แต่เป็นเพียง
อาการของไขห้รือหลอดลมอกัเสบ การแกปั้ญหาตามอาการท่ีเกิดข้ึน อาจเป็นส่ิงท่ีทาํ
ไดง่้ายและสะดวก แต่หากการแกไ้ขนั้นไม่ไดแ้กท่ี้สาเหตุ ปัญหานั้นกอ็าจจะหวน
กลบัมาเกิดซํ้ าไดอี้ก 
 

5 Whys เป็นเทคนิคท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สามารถนาํใชใ้นการหารากเหงา้ของ
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการสาวลึกลงไปท่ีสาเหตุของสาเหตุ ไดรั้บความนิยมมาก
ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 เป้าหมายหลกัของ 5 Whys คือการไดท้ราบตน้ตอหรือ
รากเหงา้ของปัญหาโดยใชก้ารถามหาสาเหตุของปัญหาท่ีมีอยู ่(end result) วา่ “ทาํไม” 
ซํ้าๆ กนั คาํตอบท่ีไดใ้นแต่ละคาํถาม จะกลายมาเป็นตวัตั้งสาํหรับการสอบหาสาเหตุวา่ 
“ทาํไม” ในคร้ังต่อไป ในกรณีท่ีคาํตอบท่ีได ้มีสาเหตุของปัญหามากกวา่หน่ึงสาเหตุ ก็
จะตอ้งตั้งคาํถาม “ทาํไม” กบัแต่ละสาเหตุนั้นแยกกนัไป แมเ้ทคนิคน้ีจะเรียกวา่ 5 
Whys แต่กเ็ป็นเพียงจาํนวนคร้ังแบบกลางๆ เราอาจถาม “ทาํไม” นอ้ยหรือมากกวา่ 5 
คร้ังไปจนกวา่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ีผดิพลาด หรือไม่มีกระบวนการท่ี
ถูกตอ้งในการทาํงานซ่ึงเป็นรากเหงา้ (root cause) ของปัญหา สาํหรับคาํตอบท่ีเป็นขอ้
แกต้วั เช่น มีเวลาไม่พอ, ลงทุนนอ้ยไป, มีคนไม่พอ แมจ้ะเป็นสาเหตุของปัญหา แต่ก็
ผกูเขา้กบัตวับุคคลหรือทรัพยากร หากไม่แกท่ี้กระบวนการ ถึงจะเปล่ียนตวับุคคลหรือ
เพิ่ม / ลดทรัพยากร ปัญหาเดิมกอ็าจกลบัมาเกิดซํ้าอีก ความสาํเร็จในการคน้หาสาเหตุ
ของปัญหาดว้ยเทคนิค 5 Whys จึงข้ึนอยูก่บัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การสืบคน้ปัญหาเชิงระบบเป็นสาํคญั  
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5 Whys เป็นเทคนิคสอบหาสาเหตุของปัญหาท่ีพฒันาโดย Sakichi Toyoda ใน
ทศวรรษท่ี 1930 เพื่อนาํมาใชเ้ป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาการผลิตของโตโยตา้ 
(Toyota Production System: TPS) และเป็นส่วนท่ีจะขาดเสียไม่ไดข้องปรัชญาการ
ผลิตแบบไม่เกิดความสูญเปล่า (lean philosophy) สถาปนิกของ TPS ในช่วงทศวรรษท่ี 
1950 ช่ือ Taiichi Ohno ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเร่ือง 5 Whys ของ Toyoda ไวใ้นหนงัสือช่ือ 
Toyota Production System: Beyond Large Scale Production โดยอธิบายวา่ 5 Whys 
เป็นพื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของโตโยตา้ดว้ยการตั้งคาํถาม “ทาํไม” 5 คร้ัง เพื่อ
ช่วยใหส้ภาพปัญหาท่ีดูคลุมเครือมีความชดัเจนข้ึน เช่น เม่ือแขนกลของเคร่ืองจกัรไม่
ทาํงาน 
 

คาํถาม คาํตอบ (สาเหตุของปัญหา) 
1. ทาํไมแขนกล (robot)ไม่ทาํงาน วงจรไฟฟ้าทาํงานเกินกาํลงัจนฟิวส์ขาด 
2. ทาํไมวงจรไฟฟ้าจึงทาํงานเกินกาํลงั นาํมนัหล่อล่ืนตลบัลูกปืนมีไม่พอ จึงเกิด

การติดลอ็คในตลบั 
3. ทาํไมนาํมนัหล่อล่ืนตลบัลูกปืนจึงมี
ไม่พอ 

ป้ัมหวัฉีด จ่ายนํ้ามนัไปไม่พอ 

4. ทาํไมป้ัมหวัฉีดจึงจ่ายนํ้ามนัไปไม่พอ ภายในหวัป้ัมมีเศษโลหะเขา้ไปอุดตนั 
5. ทาํไมภายในหวัป้ัมจึงมีเศษโลหะเขา้
ไปอุดตนั 

ภายในหวัป้ัมไม่มีไสก้รองเศษโลหะ 

     

วิธีการดงักล่าวไม่ไดใ้ชก้นัอยูแ่ต่เฉพาะภายในบริษทัโตโยตา้เท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ี
นิยมใชก้นัทัว่ไปในระบบงานคุณภาพอ่ืนๆ ดว้ย เช่น Kaizen, Lean manufacturing 
และ 6 Sigma เพราะเป็นเทคนิคท่ีไม่จาํเป็นตอ้งจาํแนกขอ้มูลออกเป็นประเภท, 
ทดสอบสมมุติฐาน, วิเคราะห์การถดถอย หรือใชก้รรมวิธีทางสถิติใดๆ กส็ามารถปอก
เอาส่วนท่ีเรียกวา่อาการออกไปใหเ้หลือแต่ส่วนท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหาได ้
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การนํากระบวนการ 5 Whys มาใช้ปฏิบัติ 
 เทคนิคหลกัสองประการท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์แบบ 5 Whys ไดแ้ก่ 

o การใชผ้งักา้งปลา (fishbone diagram) 
o การใชต้ารางแจกแจงขอ้มูล (tabular format) 

 

Fishbone diagram บางคร้ังเรียกวา่ Cause and effect diagram หรือ Ishikawa 
diagram เป็นเทคนิคท่ีช่วยสาํรวจวา่ปัญหานั้นมีสาเหตุอะไรท่ีเป็นไปไดบ้า้ง เม่ือได้
ทราบสาเหตุต่างๆ แลว้ จึงนาํ 5 Whys มาใชเ้พื่อสอบหารากเหงา้ของสาเหตุนั้นอีกคร้ัง 

 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค 5 Whys มีดงัน้ี 
 

1. แต่งตั้งทีมงาน (Form a team) 
1.1 แต่งตั้งทีมงานประกอบดว้ยผูท่ี้คุน้เคยกบังานท่ีมีปัญหา และบุคคลจาก

หน่วยงานดา้นคุณภาพ, วิศวกรรมกระบวนการ, พนกังานฝ่ายผลิตซ่ึงทาํงานในกะงาน
ต่างๆ, และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานถดัไปจากขั้นตอนท่ีเกิดปัญหา เพื่อให้
ไดค้วามคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งครอบคลุม รวมไปถึงประเดน็ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ในหน่วยงานท่ีเกิดปัญหาอาจมองขา้มไป  
1.2 ควรจดัหาผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการใชเ้ทคนิค 5 Whys เป็นผูช่้วย

เหลือและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นเพื่อไม่ใหก้ารพิจารณาเตลิดออกนอกประเดน็จนหา
ขอ้สรุปไม่ได ้

 

2. แจกแจงปัญหา (Define the problem) 
2.1 เขียนตวัปัญหาลงบนกระดาษ กระดาน หรือ visualizer ท่ีทีมงานมองเห็นได้

ร่วมกนั การเขียนนอกจากจะช่วยแจกแจงปัญหาออกมาไดค้รบถว้นมากกวา่การ
อธิบายเป็นคาํพดูแลว้ ยงัช่วยใหที้มงานทุกคนมองปัญหาในเร่ืองเดียวกนั 

2.2 ปัญหาท่ีระบุนั้นตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใหมี้กรอบการพิจารณาท่ีเจาะเขา้สู่
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่เสียเวลาไปกบัการอภิปรายเร่ืองท่ีไม่ใช่ประเดน็ปัญหา 
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3. สอบหาสาเหตุด้วยการถาม “ทําไม” (Ask Why) 
3.1 แต่งตงัหวัหนา้ทีมเพื่อทาํหนา้ท่ีป้อนคาํถาม และดูแลใหก้ารอภิปรายมุ่งเนน้

ไปท่ีสาเหตุของปัญหาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่ความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์เขา้
มาเก่ียวขอ้ง 

3.2 หวัหนา้ทีมควรถาม “ทาํไม” ใหม้ากเท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงอาจมากหรือนอ้ยกวา่ 5 
คร้ัง จนกวา่ทีมงานจะมีความเห็นร่วมกนัวา่นัน่คือรากเหงา้ของปัญหา  

3.3  หวัหนา้ทีมควรสอบถามทีมงานวา่คาํตอบท่ีไดจ้ากคาํถาม “ทาํไม” ในคร้ังที
หน่ึง เป็นสาเหตุท่ีถูกตอ้งของปัญหาหรือไม่ หากไม่แกท่ี้สาเหตุนั้นแลว้ ปัญหาน่าจะ
เกิดอีกใช่หรือไม่ หากคาํตอบคือ ใช่ จึงใชส้าเหตุท่ีหน่ึงนั้นเป็นฐานในการตั้งคาํถาม 
“ทาํไม” ในคร้ังท่ีสอง และทาํเช่นเดียวกนักบัคาํตอบท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังเพื่อถาม “ทาํไม” 
ในคร้ังต่อๆ ไป การถาม “ทาํไม” ไปเร่ือยๆ โดยไม่สรุปในแต่ละคาํถาม อาจทาํใหไ้ด้
ความคิดเห็นท่ีไร้สาระหรือขอ้ร้องเรียนมากมายซึงไม่ใช่ความมุ่งหมายของ 5 Whys ท่ี
มุ่งจะหารากเหงา้ของปัญหา 

3.4  แยกความแตกต่างใหช้ดัวา่อะไรคือปัญหา และอะไรคืออาการของปัญหา 
พิจารณาสาเหตุอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ไล่ไปตามลาํดบัของเหตุและผล ไม่ด่วนสรุป 

3.5  ใชค้วามรู้และขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนเป็นพื้นฐานการพิจารณา ประเมินท่ีตวั
ระบบ ไม่ใช่ตวับุคคล 

3.6  ไม่ใชค้วามผดิพลาดของมนุษย,์ ความไม่ใส่ใจของพนกังาน, การตาํหนิติ
เตียนวา่เป็นความผดิของใคร ฯลฯ เป็นรากเหงา้ของปัญหา 

3.7  ตอ้งมัน่ใจวา่สาเหตุท่ีไดม้านั้นคือตวัการท่ีทาํใหเ้กิดปัญหา สาเหตุหรือ
คาํตอบท่ีไดต้อ้งกระชบัชดัเจน 

3.8 ตั้งคาํถาม “ทาํไม” ไปจนกวา่จะสามารถกาํหนดรากเหวา้ของปัญหาได ้
รากเหงา้ของปัญหาหมายความวา่หากกาํจดัสาเหตุนั้นได ้กจ็ะสามารถป้องกนัปัญหา
นั้นไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกได ้
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4. จัดการแก้ไข (Cor rective action) 
4.1 ในการหามาตรการแกไ้ข (corrective action) นั้น ทีมงานทุกคนควรร่วมกนั

พิจารณาหามาตรการท่ีสามารถป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนมาไดอี้ก การตั้งคาํถามวา่ 
“จะแกไ้ขอยา่งไร” หรือ 5 How เพื่อตอบโจทยข์อง 5 Why จะทาํใหไ้ดม้าตรการแกไ้ข
ปัญหาท่ีนอกจากจะสมัพนัธ์กบัสาเหตุของปัญหาแลว้ ยงัเป็นการแกไ้ขท่ีรากเหงา้ (root 
solution) อีกดว้ย  

4.2 กาํหนดสมาชิกคนหน่ึงในทีมงานใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในการนาํมาตรการ
แกไ้ขไปปฏิบติัและติดตามสงัเกตกระบวนการท่ีไดจ้ดัการแกไ้ขนั้นโดยกาํหนดให้
ชดัเจนวา่จะใชเ้วลาในการแกไ้ขนานเท่าไร จะติดตามประเมินผลเม่ือไร อยา่งไร 

4.3 จดัประชุมทีมงานเพื่อรับทราบผลการประเมินวา่ ปัญหาไดรั้บการแกไ้ข
หรือไม่ การติดตามประเมินผลควรใชก้ารควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical 
Process Control: SPC) ไม่ใช่ใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัของผูรั้บผดิชอบ หากปัญหาไม่ได้
รับการแกไ้ขหรือแกแ้ลว้กลบัมาเกิดซํ้ าอีก ใหเ้ร่ิมกระบวนการ 5 Whys และ 5 How 
ใหม่ หรือนาํเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุปัญหารูปแบบอ่ืนมาใชป้ระกอบ 

4.4 หากปัญหาไดรั้บการแกไ้ขตามท่ีคาดหวงั ใหบ้นัทึกการดาํเนินการทั้งหมด
แลว้เผยแพร่ใหท้ราบทัว่ทั้งองคก์รเพื่อใหส้มาชิกทุกคนไดท้ราบและรู้วา่ปัญหานั้น
ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งไร  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4-Step Innovation Process 
 6 Sigma Principles 
 6-Step Problem Solving Model 
 7 Types of Waste 
 8 Disciplines of Problem Solving 
 A3 Lean Thinking Process 
 Cause and Effect Analysis (Fishbone Chart) 
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 Kaizen 
 Lean Manufacturing 
 Lean Startup [Eric Ries] 
 Problem Solving for Managers 
 Root Cause Analysis 
 ทกัษะการตอบคาํถามเฉพาะหนา้ 

--------------------------------- 

5E Instructional Model 
5 ลําดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีควรนํามาใช้ปฏิบัติ 

 

รูปแบบการสอนแบบ 5E เป็นกลยทุธ์การสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สร้างทั้งความสนใจ กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ และปูทางใหก้บัการ
พฒันาทกัษะโดยใชก้ารตั้งคาํถาม (inquiry) เป็นพื้นฐานในการใหผู้เ้รียนไดน้าํ
ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้หรือฝึกฝน มาทดลองปฏิบติัหรือแสวงหาคาํตอบ เกิดเป็นการ
เรียนรู้จากความเขา้ใจท่ีผูเ้รียนค่อยๆ สร้างสมข้ึนมา โดยผูส้อนจะเป็นผูช่้วยแนะนาํ
แกไ้ขและเสริมต่อในส่วนท่ีจาํเป็น ต่างจากการสอนแบบเดิมท่ีใชก้ารป้อนความรู้จาก
ผูส้อนเป็นหลกั 

 

การตั้งคาํถาม (inquiry) เป็นกระบวนการท่ีนกัวิทยาศาสตร์และผูศึ้กษาวิชา
วิทยาศาสตร์ใชใ้นการหาความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ การตั้งคาํถาม
จะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ รูปแบบ และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้ง การตั้งคาํถามจึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ในทุก
ระดบัและในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 5E model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนมาโดยมุ่งหมายใหใ้ชเ้ป็นแนวทางการสอนและเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ แต่
แนวทางน้ีกส็ามารถนาํไปปรับใชก้บัการศึกษาวิชาความรู้ในสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัการใหก้ารฝึกอบรมในสถานประกอบการซ่ึงผูเ้รียนต่างผา่นประสบการณ์
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กนัมามากพอท่ีจะเขา้ใจปัญหาและนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปปรับใช ้นอกจากนั้น การเรียนรู้
ร่วมกนัตามหลกั 5E ยงัเป็นพื้นฐานท่ีดีสาํหรับการทาํงานเป็นทีมอีกดว้ย   

 

ความเป็นมาของ 5E model 
นกัการศึกษาสองท่าน คือ J. Myron Atkin และ Robert Karplus ไดเ้สนอ

แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนไวใ้นปี ค.ศ. 1962 โดยมีพิน้ฐานแนวคิดมาจากงาน
ของ Robert Piaget ซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดเก่ียวกบัความฉลาดทางความคิดและการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  

 

Model การเรียนการสอนของ Karplus ในตอนแรกมีเพียง 3 ลาํดบั (phases)  
ไดแ้ก่  

o การสืบคน้ (exploration) เป็นการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดต้ั้งคาํถาม แยกแยะประเด็นท่ีตนเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจจากพื้นฐาน
ความคิดท่ีตนมีอยู ่

o การนาํเสนอแนวคิดใหม่ (concept introduction) โดยผูส้อนจะเป็นผูเ้ปิด
ประเดน็และกระตุน้ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

o การสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดกบัผูเ้รียน (concept attainment) เป็นการเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนนาํความรู้ความเขา้ใจท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นสถานการณ์อ่ืนและประเมินวา่ความ
เขา้ใจของตนมีความสมบูรณ์ถูกตอ้งแลว้หรือไม่   

 

Karplus และ Tier ไดร่้วมกนัเขียนบทความเก่ียวกบัวงจรการเรียนรู้ลงใน
วารสาร Science Teacher ในปี ค.ศ. 1967 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการ
ปรับปรุงหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ (Science Curriculum Improvement Study: SCIS) 
และไดน้าํแนวคิดดงักล่าวไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 

Roger W. Bybee แห่งสถาบนัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (The 
Biological Science Curriculum Study: BSCS) ไดน้าํแนวคิดของ Karplus และ Tier มา
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ปรับปรุงเป็น 5E Instructional Model หรือบางคร้ังเรียกวา่ วงจรการเรียนรู้แบบ 5E 
(5E Learning Cycle) ในปี ค.ศ. 1987 รูปแบบการสอนแบบ 5 E นอกจากจะมีพื้นฐาน
มาจากแนวคิดของ Karplus และ Tier แลว้ ยงัมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเร่ืองปรัชญาการ
เรียนรู้ดว้ยการทดลองของ John Dewey, วงจรการเรียนรู้ดว้ยการทดลองของ David 
Kolb, และทฤษฎีสร้างเสริมความรู้จากการต่อยอดประสบการณ์ (constructivist 
theory) ซ่ึงมีสมมุติฐานวา่ การเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดจากการดูดซบัความรู้ (passive 
absorption) แต่เกิดจากการเรียนรู้ในเชิงรุก (active learning) ผูเ้รียนไม่ควรเรียนรู้จาก
การฟังและการอ่านเท่านั้น แต่ควรพฒันาทกัษะของตนดว้ยการวิเคราะห์ ประเมิน 
แสวงหาประสบการณ์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีตน
เขา้ใจดว้ย การช่วยกนัแกไ้ขปัญหาและวางแผนการสาํรวจตรวจคน้เพื่อความเขา้ใจจะ
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้และมากกวา่การเรียนอยูต่วัคนเดียว หรือเรียนไปแข่งขนัไป
เพื่อเอาชนะกนัระหวา่งเพื่อนร่วมเรียน การตั้งคาํถาม สงัเกต วเิคราะห์ อธิบาย หา
ขอ้สรุป และตั้งคาํถามใหม่ จะสร้างประสบการณ์ความรู้ผา่นการคิดในเชิงตรรกะซ่ึง
เป็นความเขา้ใจท่ีชดัเจนมากกวา่การท่องจาํจากหนงัสือตาํรา 

  

รูปแบบการสอนแบบ 5 E ประกอบดว้ยการเรียนการสอน 5 ลาํดบั (phases) คือ 
Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration และ Evaluation โดยในส่วนการ
ประเมินผล แมจ้ะจดัไวเ้ป็นลาํดบัสุดทา้ย แต่ในทางปฏิบติั การประเมินผลจะกระทาํ
ตั้งแต่ลาํดบัแรกและจะยงัไม่เปล่ียนไปสู่ลาํดบัถดัไปจนกวา่จะประเมินแลว้วา่ผูเ้รียนมี
ความรู้และความเขา้ใจตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละลาํดบันั้นแลว้ 

  

1. สร้างความสนใจในการเรียนรู้ (engagement) 
โดยทัว่ไปแลว้ ผูเ้รียนจะมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวบางอยา่งติดตวั

มาบา้งไม่มากกน็อ้ย บางเร่ืองกเ็ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียน บางเร่ืองกไ็ม่เก่ียวขอ้ง และ
ท่ีเก่ียวขอ้งกอ็าจเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือมีบางส่วนท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงเป็น
โอกาสท่ีผูส้อนจะไดค้น้หาวา่ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน ขณะเดียวกนัก็
เป็นโอกาสท่ีผูเ้รียนจะไดท้บทวนความรู้ความเขา้ใจของตนในเร่ืองนั้นไปพร้อมกนั ท่ี
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สาํคญั ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้สึกสนใจและกระตือรือร้นในเร่ืองท่ีจะเรียน ไม่
รู้สึกเบ่ือหน่ายหรือทอ้แทเ้ม่ือทราบวา่ส่ิงท่ีตนเขา้ใจมาแต่เดิมนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  

 

หนา้ท่ีของผูส้อนในลาํดบัท่ีหน่ึงของ 5E model คือ 
1) สร้างความสนใจและความกระตือรือร้นใหก้บัผูเ้รียน 
2) แจกแจง outline เร่ืองท่ีจะเรียนและอธิบายใหผู้เ้รียนทราบวา่พวกเขาจะไดรั้บ

ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้เร่ืองดงักล่าว 
3) ตั้งคาํถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากคน้หาคาํตอบ หรือใหผู้เ้รียนเรียบเรียงส่ิงท่ี

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียน แลว้นาํมาเล่าใหก้นัฟัง 
4) ย ํ้าเตือนวิธีการเรียนรู้วา่ ผูเ้รียนจะตอ้งนาํประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูแ่ละส่ิงท่ีเรียนรู้

ใหม่น้ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
 

ผูส้อนใชเ้วลาในลาํดบัท่ีหน่ึงน้ีในการประเมินความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของ
ผูเ้รียนโดยใชก้ารตั้งคาํถามและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนอธิบายความรู้ความเขา้ใจของตน
ออกมา 
 

2. การค้นหาความรู้ (exploration) 
ผูเ้รียนจะคน้หาคาํตอบใหก้บัคาํถามท่ีผูส้อนไดต้ั้งเป็นโจทยไ์วใ้นลาํดบัท่ีหน่ึง 

(engagement) โดยอาศยัความรู้เท่าท่ีมี ผูเ้รียนจะป้อนคาํถามระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหาคาํตอบกนัภายในกลุ่ม วตัถุประสงคห์ลกัของ
การเรียนการสอนในลาํดบัท่ีสองน้ี คือ ใหน้กัเรียนไดเ้ก็บเก่ียวความรู้และแนวคิดโดย
ใชก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์ อาจใหผู้เ้รียนทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หา
ประสบการณ์จากกรณีศึกษา หรือการแสดงบทบาทสมมุติ และนาํส่ิงท่ีสงัเกตหรือ
ศึกษาไดม้าแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อนควรทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง (facilitator) 
ใหค้าํแนะนาํและใหผู้เ้รียนไดค้น้หาส่ิงท่ีตนสนใจดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด  
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หนา้ท่ีของผูส้อนในลาํดบัท่ีสองของ 5E model คือสนบัสนุนใหผู้เ้รียน 
1) นาํขอ้มูลต่างๆ ทั้งจากผูเ้รียนดว้ยกนัและท่ีผูส้อนจดัให ้มาอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในลกัษณะการสนทนากลุ่ม 
2) หาหนทางแกปั้ญหาในแบบต่างๆ หรือตีกรอบปัญหาใหช้ดัเจน 
3) นาํประสบการณ์ของแต่ละคนมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจะไดเ้ห็นวา่ จาก

ประสบการณ์ท่ีต่างกนั ใหผ้ลและแนวคิดท่ีต่างกนัอยา่งไร 
4) สงัเกต อธิบาย บนัทึก เปรียบเทียบ แบ่งปันความคิดและประสบการณ์กนั

ระหวา่งผูเ้รียน 
5) อธิบายวา่จากการดาํเนินการท่ีกล่าวมา ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในตวัปัญหา

และวิธีการแกไ้ขดีข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 
 

ผูส้อนควรประเมินดว้ยการสงัเกตวา่ผูเ้รียนนาํประสบการณ์และขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ผูส้อนและเพื่อนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนอยา่งไร มีตรรกะในการคิดหรือด่วนสรุปโดย
ไม่เกิดการเรียนรู้ หากเป็นกรณีหลงั ผูส้อนจะตอ้งใหแ้นวทางในการคิดเป็นการ
เพิ่มเติม นอกจากนั้น ผูส้อนจะตอ้งสงัเกตบรรยากาศในการเรียนรู้วา่มีความเครียดหรือ
บาดหมางเกิดข้ึนในกลุ่มหรือไม่ หากมีการใชอิ้ทธิพลกลุ่ม (group dynamic) มาก
เกินไป ควรแยกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนทุกคนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นของตน 
 

3. การอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง (explanation) 
เป็นขั้นท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ดว้ยการนาํ

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียนรวมทั้งขอ้สมมุติฐาน
ท่ีผูเ้รียนและเพื่อนๆ มี มาใชป้ระกอบการอธิบาย  ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
แสดงความคิดเห็นต่อประเดน็ปัญหาและทางออกของปัญหาดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด 
และใหค้วามคิดเห็นเสริมเป็นระยะเม่ือผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัจนอาจบาน
ปลายเป็นความขดัแยง้ หากผูส้อนมีส่ือการสอน เช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือ
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ส่ืออ่ืนๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและเป็นประสบการณ์การเรียนรู้มาใชใ้นขั้นตอนน้ี
ดว้ย กจ็ะช่วยใหก้ารเรียนการสอนไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 

หนา้ท่ีของผูส้อนในลาํดบัท่ีสามของ 5E model คือ 
1) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนอธิบายแนวคิดท่ีกาํลงัเรียนรู้โดยใชภ้าษาของผูเ้รียนเอง 

(ไม่ใช่จาํมาทั้งท่อนแลว้เอามาพดู)  
2) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนคนอ่ืนๆ เป็นผูฟั้งท่ีดี ไม่

ด้ือร้ันดึงดนัอยูก่บัความคิดเห็นของตนเอง 
3) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนปรับแต่งแนวคิดใหไ้ปในทิศทางท่ีสมควรเพื่อการปรับ

ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนไม่ใหเ้ขา้รกเขา้พง 
4) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนบนัทึกส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้ขณะนั้นเอาไว ้
5) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบส่ิงท่ีตนรู้และเขา้ใจในขณะนั้นกบัแนวคิดละ

ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีแต่ก่อน 
6) ตั้งคาํถามและประเมินคาํตอบของผูเ้รียนเพื่อประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถนาํ

ความรู้ใหม่มาใชใ้นการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาไดดี้เพียงใด 
 

4. การขยายความ (elaboration) 
มาถึงขั้นน้ี ผูเ้รียนน่าจะมีความเขา้ใจพื้นฐานท่ีดีพอสมควรในเร่ืองท่ีเรียน ผูส้อน

จึงควรขยายความรู้ความความเขา้ใจของผูเ้รียนดว้ยการใหข้อ้มูลเพิม่เติมท่ีช่วยเสริม
เติมความรู้ความเขา้ใจนั้นใหห้นกัแน่นมากท่ีสุดดว้ยการนาํส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไปปรับใช้
กบัสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงผูเ้รียนมีโอกาสพบไดใ้นโลกแห่งความเป็นจริง การใช้
ตวัอยา่งมาประกอบเขา้กบัแนวคิดจะช่วยใหผู้เ้รียนมีขอ้สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัตนเอง
และผูอ่ื้น (mental model) ท่ีชดัเจน สามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ ไดดี้ข้ึน 
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หนา้ท่ีของผูส้อนในลาํดบัท่ีส่ีของ 5E model คือ 
1) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์ท่ีมีมาแต่เดิม

ในเร่ืองท่ีกาํลงัเรียนรู้ดว้ยการใชค้าํถามแบบการคน้หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific inquiry) 

2) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงแนวคิด แกไ้ขปัญหา และนาํความรู้ความเขา้ใจท่ีมี
ไปปรับใชก้บัสถานการณ์ใหม่ 

3) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนใชศ้พัทแ์ละคาํเฉพาะทางวิทยาศาสตร์กบัปัญหาเพื่อ
ความคุน้เคยและส่ือความหมายท่ีเป็นสากล แต่การใชค้าํพดูและสาํนวนยงัคงเป็น
สาํนวนภาษาของตนเอง 

4) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนหาขอ้สรุปท่ีเป็นเหตุเป็นผลโดยอาศยัขอ้มูลหรือกรณีศึกษา
ท่ีมีอยู ่

5) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนส่ือสารแลกเปล่ียนแนวคิดและขอ้สรุประหวา่งผูเ้รียน 
6) ทดสอบผูเ้รียนในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจในขั้นสุดทา้ย

และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้ความเขา้ใจของตนวา่สมบูรณ์ถูกตอ้ง
เพียงใด 
 

5. การประเมินผล (evaluation)  
ควรมีการประเมินผลเป็นระยะในทุกๆ ลาํดบัขั้นตอนท่ีกล่าวมาเพือ่ใหท้ราบวา่

การสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้และไม่มีความเขา้ใจผดิใดเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการเรียนรู้นั้น ในการประเมินผลอาจใชค้าํช้ีแจง (rubric), แบบตรวจประเมิน 
(checklist), การสอบถาม (interview), การสงัเกต (observation) หรือเคร่ืองมือการ
ประเมินผลอ่ืนๆ หากผูป้ระเมินมีความสนใจในเร่ืองใดเป็นพิเศษกอ็าจสอบถามผูเ้รียน
เป็นการเพิ่มเติมและอาจนาํวงจรการเรียนรู้มาใชเ้พื่อต่อยอดเร่ืองท่ีใหค้วามสนใจนั้น 
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หนา้ท่ีของผูส้อนในลาํดบัท่ีหา้ของ 5E model คือสนบัสนุนใหผู้เ้รียน 
1) แสดงความเขา้ใจของตนดว้ยการตอบคาํถามตามหลกัเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

และอธิบายวา่ ดว้ยความเขา้ใจนั้นสามารถนาํไปปรับใชเ้พื่อการหาขอ้สรุปของปัญหา
และการแกไ้ขไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

2) แบ่งปันความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนคนอ่ืนๆ และใหผู้เ้รียนเหล่านั้น แสดงความ
คิดเห็น 

3) ผูส้อนควรตั้งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอกย ํ้าความรู้ความเขา้ใจใหลึ้กลงไปเป็น
พื้นฐานเพื่อการต่อยอดในโอกาสต่อไป 
 

การใช้รูปแบบการสอนแบบ 5E ให้ได้ผลดท่ีีสุด 
 Roger W. Bybee กล่าววา่ 5E model จะเกิดประสิทธิผลไดดี้ท่ีสุดเม่ือ 
1) นาํมาใชก้บัผูเ้รียนท่ีเร่ิมเรียนรู้แนวคิดหรือเร่ืองใหม่ใดๆ เป็นคร้ังแรก เพราะ

ผูส้อนมีโอกาสใชว้งจรการเรียนรู้ไดเ้ตม็รูปแบบ   
2) ใหก้ารเรียนการสอนในแต่ละลาํดบั (phase) เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เร่ืองท่ี

เก่ียวเน่ืองต่อไป การนาํ 5E มาใชก้บัการเรียนการสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีไม่มีส่วนต่อ
ต่อยอด จะทาํให ้5E มีประสิทธิผลนอ้ยกวา่ท่ีควรเพราะผูเ้รียนไม่มีโอกาสไดพ้ฒันา
แนวคิดและยงัปิดกั้นความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกดว้ย 

3) ไม่ควรใชเ้วลาในแต่ละลาํดบันานเกินไปเพราะ 5E เนน้การใชผ้ลสาํเร็จของ
ลาํดบัหน่ึงเป็นฐานสร้างการเรียนรู้ในลาํดบัถดัไป การจมอยูก่บัลาํดบัใดลาํดบัหน่ึง
นานเกินไป ผูเ้รียนอาจหมดความกระตือรือร้นหรือลืมเร่ืองท่ีไดปู้ไวเ้ป็นพื้นฐาน 
นอกจากนั้นความสนใจของเพื่อนร่วมเรียนท่ีลดลงอาจส่งผลต่อการตั้งคาํถามหรือได้
คาํตอบท่ีไม่ช่วยสร้างการเรียนรู้หรือแนวคิดใหม่  
 

5E model เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลดว้ยเหตุผลหลกัสอง
ประการ คือ 
1. ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากการตั้งคาํถาม (inquiry) ในส่ิงท่ีตนไม่รู้หรือสงสยั 

สืบคน้ความรู้จากการนาํไปปรับใชก้บักรณีศึกษาในลกัษณะเรียนรู้จากการปฏิบติั  
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(learning by doing) อนัเป็นเทคนิคการเรียนรู้และการฝึกอบรมแบบ active learning 
ผูเ้รียนสามารถนาํประสบการณ์ของตนเองมาเป็นโจทยใ์นการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงนอกจาก
จะช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดกบัตนเองแลว้ ยงัช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํการ
เรียนรู้ท่ีไดรั้บอยา่งแม่นยาํอีกดว้ย 

 

2. เป็นรูปแบบการเรียนรู้ตามธรรมชาติท่ีเดก็ๆ ถามพอ่แม่ในส่ิงท่ีตนสงสยัใคร่รู้ 
(patter recognition) การเรียนรู้แบบ 5E model จึงไม่ใช่การพยายามใหผู้เ้รียนเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ ดว้ยเทคนิควิธีใหม่ แต่เป็นการจาํลองธรรมชาติการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเคยไดใ้ชใ้น
สมยัท่ีตนยงัเป็นเดก็ การท่ีผูส้อนใชว้ิธีดงักล่าวในการสร้างการเรียนรู้จึงเป็นการใช้
ธรรมชาติของมนุษยม์าใชพ้ฒันาผูเ้รียนดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4-Level Training Evaluation Model [Kirkpatrick] 
 6 Categories of Intervention [Heron] 
 70-20-10 Rule 
 ABCD Model for Instructional Objectives 
 Becoming an Effective Facilitator 
 Case Study-Based Learning 
 Learning Styles 
 Model of Reflection [Atkins and Murphy] 
 Role Playing Game (RPG) 

--------------------------------- 
5S System 
ระบบ 5ส เคร่ืองมือเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 

5S หรือ 5ส คือระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การทาํพื้นท่ีทาํงานใหส้ะอาด 
ไม่รกไปดว้ยขา้วของท่ีไม่ไดใ้ช ้มีความปลอดภยั มีความเป็นระเบียบ เป็น
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สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมีคุณภาพทั้งทางกายภาพและจิตใจ เพื่อใหบุ้คคลทาํงานได้
สะดวกข้ึน ไม่เสียเวลาไปกบัการคน้หา, เคล่ือนไหวร่างกายในการหยบิจบัส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้นการทาํงาน, หรือเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ระบบ 5ส เหมาะกบัการผลิตท่ี
เนน้ไม่ใหเ้กิดความสูญเปล่า (lean manufacturing) ควบคุมดว้ยการมองเห็น (visual 
control) และเป็นพื้นฐานเร่ิมแรกในการสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้  
 

 คาํวา่ 5S มาจากคาํในภาษาญ่ีปุ่น 5 คาํ ไดรั้บการแปลออกเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพื่อใหง่้ายแก่การจาํและนาํไปใช ้ดงัน้ี 
 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
Seiri (tidiness) สะสาง Sort 
Seiton (orderliness) สะดวก Set in Order 
Seiso (cleanliness) สะอาด Shine 
Seiketsu (standardization) สขุลักษณะ Standardize 
Shitsuke (discipline) สรา้งนสิยั Sustain 

 

 แต่ละคาํใชแ้ทนขั้นตอนของกระบวนการซ่ึงสามารถนาํไปใชพ้ฒันาการทาํงาน
ขององคก์รหรือหน่วยงาน ภาษาองักฤษในวงเลบ็ เป็นความหมายดั้งเดิมตาม
ภาษาญ่ีปุ่น แต่เม่ือแปลเป็นภาษาอ่ืนโดยมุ่งรักษาพยญัชนะตน้ เช่น “ส” หรือ “S” จึง
อาจทาํใหค้ามหมายคลาดเคล่ือนไปบา้ง  
 

ท่ีมาของ 5S 
 5S เกิดในประเทศญ่ีปุ่นในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของระบบการผลิตของโตโยตา้ 
(Toyota Production System: TPS) Osada เป็นผูเ้สนอกรอบแนวคิดเร่ือง 5S และ 
Hiroyuki Hirano เป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมแบบขั้นบนัไดโดยแต่ละขั้นมีพื้นฐานมาจาก
ความสาํเร็จของขั้นก่อนหนา้ การทาํตามลาํดบัขั้นจึงมีความสาํคญั  บริษทัโตโยตา้
มอเตอร์รับแนวคิดของ Hirano ไปใชเ้ป็น 4S โดยรวมขั้นท่ีสอง (Seiton: สะดวก) และ
ขั้นท่ีสาม (Seiso: สะอาด) เขา้ดว้ยกนั ระบบดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มคุณค่าของ
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สินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้โดยใชก้ารคน้หาและกาํจดัส่วนสูญเสียท่ีเกิดใน
กระบวนการผลิต  
 TPS หรือ Lean manufacturing มีเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก เช่น 5S, 
Kaizen, Kanban, Jidoka, Heijunka, และ Poka-Yoke ในบรรดาเคร่ืองมือเหล่าน้ี 5S ถือ
เป็นส่วนพื้นฐานของระบบ TPS เพราะหากสถานท่ีทาํงานยงัไม่สะอาดและไม่เป็น
ระเบียบ การจะบรรลุผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนืในเร่ืองอ่ืนกค็งเป็นไปไดย้าก สถานท่ีท่ีรก
เกะกะ นาํไปสู่ความผดิพลาด ล่าชา้ในการทาํงาน รวมไปถึงเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
ซ่ึงลว้นเป็นอุปสรรคในการทาํงานและส่งผลเสียต่อองคก์ร ต่อเม่ือสามารถจดัส่ิงท่ีเป็น
พื้นฐานในการทาํงานใหเ้ป็นระบบแลว้ องคก์รจึงจะสามารถเพิ่มผลผลิตไดอ้ยา่งท่ีควร
เป็น 
 

5S คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร  
 แนวคิดเร่ือง 5S อาจฟังดูเป็นเร่ืองใฝ่ฝัน จบัตอ้งเป็นจริงไม่ได ้แต่จริงๆ แลว้ 5S 
เป็นแนวคิดท่ีนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง พนกังานทุกคนในพื้นท่ีทาํงานสามารถมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั คุณประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากการนาํ 5S มาใช ้มีมากมาย อาทิ 

o ลดค่าใชจ่้าย 
o ลดอตัราการสูญเสียหรือส่ิงบกพร่อง 
o เพิ่มคุณภาพ 
o เพิ่มผลผลิต 
o เพิ่มความปลอดภยัในพื้นท่ีทาํงาน 
o สร้างภาพพจน์ท่ีดีขององคก์รใหแ้ก่ลูกคา้, supplier, พนกังาน, และผูบ้ริหาร 

 

5S เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความจาํเป็นและความตอ้งการใชง้านของทุกส่ิงท่ีมี
อยูใ่นพื้นท่ี แยกเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นและไม่จาํเป็นออกจากกนั และกาํจดัหรือ
เคล่ือนยา้ยส่ิงท่ีไม่จาํเป็นออกไป จดัระเบียบส่ิงจาํเป็นท่ีมีอยู ่รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบในการใชข้องส่ิงของเหล่านั้นไว ้และทาํกิจกรรมทั้งหมดท่ีกล่าวมา
ซํ้าๆ อยา่งต่อเน่ืองจนเป็นนิสยัประจาํ อนัมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
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Seir i / สะสาง / Sor t 
 “สะสาง” เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ 5ส เป็นการสาํรวจเคร่ืองมือ 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นท่ีทาํงานเพื่อตดัสินใจวา่อะไรควรอยูต่่อในพื้นท่ีนั้น 
และอะไรท่ีควรยา้ยออกไป  
 

เป้าหมาย 
กาํจดัส่ิงท่ีไม่จาํเป็นออกไปจากพื้นท่ีเพื่อใหมี้พื้นท่ีใชส้อยสาํหรับส่ิงท่ีจาํเป็น

มากข้ึน หรือสามารถจดัวางส่ิงท่ีจาํเป็นนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสมข้ึน  

 

การปฏิบติั 
คาํถามท่ีควรใชป้ระกอบการตดัสินใจในขั้น “สะสาง” ไดแ้ก่ 

o ของช้ินน้ีมีไวใ้ชท้าํอะไร 
o ใชค้ร้ังสุดทา้ยเม่ือไร 
o ใชบ่้อยแค่ไหน 
o ใครเป็นผูใ้ช ้
o จาํเป็นจะตอ้งอยูท่ี่น้ีหรือไม่ 

 

คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยกาํหนดคุณค่าของของแต่ละอยา่ง พื้นท่ีจะใชป้ระโยชน์ได้
ดีข้ึนหากไม่มีส่ิงท่ีไม่จาํเป็นหรือท่ีใชไ้ม่บ่อยมาวางอยู ่หรืออยา่งนอ้ยกท็าํใหมี้พื้นท่ีใช้
สอยกวา้งขวางข้ึน 

ขอใหร้ะลึกไวเ้สมอวา่ ผูท่ี้สามารถประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอยูใ่นพื้นท่ีไดดี้ท่ีสุด  
คือผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นพื้นท่ี จึงควรใหเ้ขาเหล่านั้นเป็นผูต้อบคาํถามขา้งตน้ และเม่ือได้
ตดัสินใจแลว้วา่มีบางส่ิงท่ีไม่จาํเป็นจะอยูใ่นพื้นท่ีนั้น กมี็ทางเลือกท่ีจะทาํต่อไปได้
หลายทาง เช่น 

o มอบใหห้น่วยงานอ่ืน 
o เอาไป recycle / ท้ิง / ขาย 
o เกบ็ในหอ้งเกบ็ของ 
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ในกรณีท่ีไม่แน่ใจวา่ส่ิงนั้นมีคุณค่าหรือไม่เพยีงใด เช่น เคร่ืองมือท่ีไม่ไดใ้ชน้าน
แลว้ แต่กมี็บางคนคิดวา่อาจตอ้งใชใ้นอนาคต ใหใ้ชว้ิธีติดป้ายแดง (red tag) ซ่ึงมกัจะ
เป็นกระดาษแขง็หรือสต๊ิกเกอร์ท่ีสามารถติดอยูก่บัของท่ีเป็นปัญหานั้นโดยมีขอ้มูล
ประกอบ ไดแ้ก่ 

o สถานท่ีท่ีส่ิงนั้นวางอยู ่
o ส่ิงนั้นคืออะไร ใชท้าํอะไร ใชบ่้อยเพียงใด ฯลฯ 
o ช่ือผูท่ี้ติด tag 
o วนัท่ีติด tag และวนัครบกาํหนดการตดัสินใจ 

 

หลงัจากนั้นใหเ้คล่ือนยา้ยส่ิงนั้นไปไวใ้นพื้นท่ีป้ายแดง (red tag area) ร่วมกบั
ของช้ินอ่ืนๆ ท่ียงัมีปัญหา หากครบเวลาท่ีกาํหนด (อาจเป็นหน่ึงหรือสองเดือน) ของ
ส่ิงนั้นยงัไม่ไดถู้กนาํมาใช ้กค็วรยา้ยของนั้นออกจากพ้ืนท่ีได ้ไม่ควรยดึติดกบัของท่ีไม่
เคยนาํออกมาใชเ้พราะเสียพื้นท่ีไปเปล่าๆ 

 

เพื่อกนัความเผอเรอ ควรตั้งเวลาไวใ้นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ หรือติดป้ายให้
เห็นเด่นชดัในพื้นท่ีเพื่อเตือนและง่ายต่อการตรวจสอบวา่เม่ือใดจะครบกาํหนดเวลา
การพกัของช้ินนั้นในพื้นท่ีป้ายแดง 

 

การนาํของท่ีไม่จาํเป็นในพื้นท่ีออกไปในขั้น “สะสาง” ทาํใหมี้พื้นท่ีท่ีสามารถ
จดัวางส่ิงของท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานซ่ึงเป็นขั้น “สะดวก”  

 

Seiton / สะดวก / Set in Order  
 เป็นการจดัวางส่ิงของทั้งหมดท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นพื้นท่ี 
ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 
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เป้าหมาย 
จดัวางส่ิงของท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นพื้นท่ีใหส้ะดวกต่อการใชง้าน มีความเป็น

ระเบียบ ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งเคล่ือนไหวร่างกายหรือเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ไม่จาํเป็น  

 

การปฏิบติั 
เม่ือเคล่ือนยา้ยของท่ีไม่ไดใ้ชอ้อกจากพื้นท่ีแลว้ กถึ็งเวลาท่ีจะมาจดัการกบัของ

ท่ีเหลืออยู ่ส่ิงท่ีควรพจิารณาในขั้นน้ี คือ 
o ใครหรือส่วนงานใดในพื้นท่ี ใชข้องช้ินใด 
o ใชข้องช้ินนั้นเม่ือใด 
o ของช้ินใดใชบ่้อยท่ีสุด 
o ควรจดักลุ่มหรือแยกของเหล่านั้นออกตามประเภทหรือไม่ 
o ควรวางของเหล่านั้นไวท่ี้ใดจึงสมเหตุสมผลมากท่ีสุด 

 มีพื้นท่ีอ่ืนท่ีหากนาํไปจดัวางแลว้จะช่วยใหผู้ใ้ชเ้คล่ือนไหวร่างกายได้
สะดวกข้ึนหรือไม่ 

 มีพื้นท่ีอ่ืนท่ีช่วยใหผู้ใ้ชเ้คล่ือนไหวร่างกายนอ้ยลงหรือไม่ 
o จาํเป็นตอ้งเพิ่มกล่องหรือตูเ้พื่อจดัเกบ็ของเหล่านั้นหรือไม่ 

 

ในขั้น “สะดวก” ควรใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นวา่จะจดัการ
อยา่งไรจึงจะสมเหตุสมผลมากท่ีสุดดว้ยการพิจารณา ลกัษณะการใชง้าน, ความถ่ีใน
การใชง้าน, เส้นทาง / ช่องทางในการเขา้ใชง้าน  

 

ตามแนวคิดของ Lean manufacturing ความสูญเปล่า (waste) เกิดข้ึนไดจ้าก
หลายสาเหตุ เช่น 

 เป็นของเสียหรือสินคา้บกพร่อง 
 เวลาท่ีเสียไปในการรอการดาํเนินการขั้นต่อไป 
 การเคล่ือนไหวร่างกายโดยไม่จาํเป็น 
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 สินคา้คงคลงัส่วนเกิน เช่น วตัถุดิบ ช้ินส่วน  
 ผลผลิตส่วนเกิน ไม่วา่จะเป็นสินคา้สาํเร็จ หรือก่ึงสาํเร็จ 
 กระบวนการผลิตท่ีไม่จาํเป็น 
 การขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยโดยไม่จาํเป็น 
 คน / ของ / แนวคิดท่ีดี แต่ไม่ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ 

 

การจดัวางส่ิงของจึงควรอยูใ่นลกัษณะท่ีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ควรอยูใ่กลก้นั ง่ายต่อการหยบิหรือเขา้ใชง้าน มีความสมัพนัธ์กบัลาํดบัการปฏิบติั ของ
ท่ีใชบ่้อยท่ีสุดกค็วรอยูใ่กลท่ี้สุด ติดป้ายท่ีเห็นชดัเจนเพื่อใหรู้้วา่หากมีการเคล่ือนยา้ย
ส่ิงของนั้นไปจะกลบัมาวางคืนไดท่ี้ใด ง่ายต่อการสงัเกตวา่ของนั้นมีผูห้ยบิหรือ
เคล่ือนยา้ยจากพื้นท่ีไป และยงัไม่ไดน้าํกลบัมาคืน  

 

เม่ือพื้นท่ีไม่รกเกะกะและมีความเป็นระเบียบในขั้น “สะดวก” แลว้ กจ็ะ
สามารถทาํความสะอาดในขั้น “สะอาด” ไดง่้ายขั้น   

 

Seiso / สะอาด / Shine 
 ทุกคนรู้วา่การทาํความสะอาดคืออะไร แต่กม็กัมองขา้มกนัไปโดยเฉพาะเวลาท่ี
มีงานยุง่ๆ การทาํความสะอาดในกระบวนการ 5ส จะเนน้ไปท่ีการทาํความสะอาด
พื้นท่ีทาํงาน ตั้งแต่การกวาด ถู เช็ด ปัดฝุ่ น และนาํขยะ รวมทั้งการนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ท่ีใชเ้สร็จแลว้ออกไป นอกจากการเช็ด ถู ปัด กวาด แลว้ การทาํความสะอาดยงัรวมไป
ถึงการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือตามกาํหนดเวลาอีกดว้ย การวางแผนการ
บาํรุงรักษาจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถป้องกนัปัญหาจากเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ชาํรุด ไม่เสีย
ทั้งเวลาและกาํไรจากการตอ้งหยดุการผลิต  
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เป้าหมาย 
ใหก้ระบวนการผลิตหรือการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและความปลอดภยัมาก

ข้ึน ลดส่วนสูญเสีย ป้องกนัความผดิพลาดและขอ้บกพร่องจากการผลิตหรือการทาํงาน
อนัเกิดจากความไม่สะอาดของพื้นท่ีหรืออุปกรณ์ 
 

การปฏิบติั 
การทาํความสะอาดในกระบวนการ 5ส ไม่ใช่ภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีทาํความ

สะอาดเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนจะตอ้งรับผดิชอบ หมัน่ดูแลความสะอาดพื้นท่ีของ
ตนเป็นประจาํทุกวนั สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของเพื่อใชพ้ื้นท่ีนั้นสร้างผลงานใหแ้ก่ตน
และสร้างผลผลิตใหก้บัองคก์ร หวัหนา้งานจะตอ้งปลูกฝังจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานใหม่ 
แนะนาํวสัดุท่ีเหมาะสมในการใชท้าํความสะอาดส่ิงของแต่ละประเภท สอนวิธีการใช ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองมือท่ีอาจชาํรุดเสียหายไดห้ากทาํความสะอาดผดิวิธีหรือโดย
ขาดความระมดัระวงั 

 

Seiketsu / สุขลักษณะ / Standardize 
ถา้ทาํสามขั้นตอนแรกไดส้าํเร็จ ส่ิงท่ีจดัวางอยูใ่นพื้นท่ีก็น่าจะเป็นส่ิงท่ีใชง้านอยู่

ประจาํ มีการจดัวางท่ีสะดวกและเป็นระเบียบต่อการใช ้พื้นท่ีมีความสะอาด ไม่รก
เกะกะ แต่ปัญหาสาํหรับองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเร่ิมนาํกระบวนการ 5ส มาใชก้คื็อ 
ความเป็นระเบียบ สะดวก สะอาด เหล่าน้ีมกัปรากฏอยูเ่พียงระยะแรก หลงัจากนั้นทุก
ส่ิงกจ็ะค่อยๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิมอยา่งท่ีเคยเป็น ขั้นตอนท่ีเรียกวา่ “สุขลกัษณะ” หรือ
การรักษามาตรฐานการปฏิบติัใหไ้ม่ลดนอ้ยถอยลง จึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหก้ระบวนการ 5ส 
ต่างจากโครงการฉาบฉวยอ่ืนๆ  

 

เป้าหมาย 
 กาํหนดภารกิจท่ีจะตอ้งกระทาํ จดัทาํกาํหนดการ และมีคาํช้ีแจง (instruction) 
เป็นระเบียบปฏิบติัประจาํเพื่อป้องกนัไม่ใหส่ิ้งท่ีไดท้าํดีแลว้ กลบัไปสู่ความไม่เป็น
ระเบียบอีก 
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การปฏิบติั 
การทาํผงัรายการตรวจสอบประจาํวนัซ่ึงระบุวา่จะตอ้งทาํความสะอาดอะไร 

บ่อยคร้ังแค่ไหน ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์มาก
สาํหรับการสร้าง “สุขลกัษณะ” ในระยะแรกๆ อาจตอ้งมีการย ํ้าเตือนกนับา้ง แต่หาก
สามารถรักษาการปฏิบติัใหเ้ป็นมาตรฐานต่อเน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอได ้ภารกิจท่ีอาจดู
แปลกใหม่กจ็ะกลายเป็นส่วนหน่ึงของงานประจาํ นอกจากผงัรายการตรวจสอบแลว้ 
เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมองเห็นชดัในพื้นท่ี เช่น ป้าย โปสเตอร์ เทปปิดพื้น
เพื่อแสดงตาํแหน่งการจดัวาง กเ็ป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการ 5ส ซ่ึง
ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในพื้นท่ีไดท้ราบวา่พื้นท่ี มี
มาตรฐานการปฏิบติัอยา่งไรโดยไม่ตอ้งมีคนมาคอยบอกหรือช้ีแจง 

 

Shitsuke / สร้างนิสัย / Sustain 
 เม่ือกระบวนการ 5ส เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้น และทุกคนไดท้ราบมาตรฐานการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจนแลว้ กถึ็งเวลาท่ีจะตอ้งทาํใหร้ะเบียบวิธีปฏิบติันั้นเป็นมาตรฐานท่ีตอ้ง
รักษาใหค้งอยูแ่ละดียิง่ๆ ข้ึน  
 

เป้าหมาย 
 ทาํให ้5ส กลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
 

การปฏิบติั 
“สร้างนิสยั” เป็นขั้นตอนท่ีจะทาํใหก้ระบวนการ 5ส ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่ง

ราบร่ืนโดยทุกคนในองคก์รตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงคนงานไม่วา่จะเป็นในโรงงาน 
คลงัสินคา้ หรือในสาํนกังาน มีส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นการทาํใหก้ระบวนการ 5ส เป็น
โครงการระยะยาว ไม่ใช่โครงการท่ีทาํตามกระแสนิยมเพียงชัว่คร้ังชัว่คราว พนกังาน
ใหม่หรือพนกังานท่ีโอนยา้ยมาอยูใ่นหน่วยงานทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมวา่
พื้นท่ีนั้นมีระเบียบวิธีปฏิบติัในเร่ือง 5ส อยา่งไร และเพื่อสร้างความกระตือรือร้น ควร
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ใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้โครงการ 5ส ขององคก์รอ่ืนๆ ดว้ย การเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ี
ประสบความสาํเร็จ จะช่วยใหไ้ดแ้นวคิดในการนาํมาปรับใชก้บัองคก์รของตน   
 

การนํากระบวนการ 5ส ไปปฏิบัติในภาพรวม 
  คนส่วนใหญ่มองกระบวนการ 5ส เป็นโครงการทาํความสะอาด กิจกรรมท่ีรู้จกั
กนัจนเกือบจะกลายเป็นตวัแทนหรือภาพลกัษณ์ของกระบวนการ 5ส คือ การทาํความ
สะอาดใหญ่ (big cleaning) แต่ท่ีจริงแลว้ กิจกรรมดงักล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงในขั้นท่ี
สาม (Seiso / สะอาด / Shine) เท่านั้น 

การนาํกระบวนการ 5ส ไปปฏิบติั ควรทาํเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1) กาํหนดผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ 
โดยหลกัการแลว้ เม่ือองคก์รหรือหน่วยงานใดเร่ิมนาํระบบ 5ส มาใช ้ผูบ้ริหาร

และพนกังานทุกคนควรเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพราะหากมีขอ้ยกเวน้กบัผูใ้ด กอ็าจเกิด
ความสบัสนและเขา้ใจผดิไปวา่บุคคลนั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วม หรือหนา้ท่ีการงาน
ของบุคคลนั้นไม่เก่ียวกบั 5ส และอาจเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีใหบ้างคนถอยห่างจาก
กระบวนการ ในระยะแรก คนทัว่ไปอาจมอง 5ส เป็นกิจกรรมพิเศษขององคก์รหรือ
หน่วยงาน แต่ท่ีจริงแลว้ ทุกคนควรถือ 5ส เป็นส่วนหน่ึงของงานประจาํ ในทางปฏิบติั 
บางคนอาจมีบทบาทการมีส่วนร่วมในระบบมากกวา่คนอ่ืน เช่น อาจไดรั้บมอบหมาย
ใหรั้บผดิชอบปิดและดูแลรักษาป้ายประกาศต่างๆ, ใหติ้ดตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย, หรือใหป้ระมวลความเห็นหรือคาํแนะนาํจากบุคคลทั้งหลายวา่ควรเพิ่ม
หน่วยงานใดในองคก์รเขา้มาในระบบ 5ส ความแตกต่างในภารกิจของแต่ละคน เป็น
เพียงการมอบหมายหนา้ท่ีเฉพาะเป็นพิเศษเพื่อการขบัเคล่ือนและรักษาระบบใหด้าํเนิน
ไปอยา่งต่อเน่ือง แต่ทุกคนลว้นมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการ 5ส ทั้งส้ิน ผูน้าํของ
องคก์รควรส่ือสารหลกัการน้ีใหทุ้กคนในองคก์รไดท้ราบ และควรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ อยา่งจริงจงัเพื่อใหทุ้กคนถือเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติั  
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2) จดัการฝึกอบรม 
ทุกคนในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีนาํระบบ 5ส มาปฏิบติั ควรไดรั้บการฝึกอบรม 

อาจเป็นการฝึกอบรมในชั้นเรียนโดยมีส่ือทศันูปกรณ์ต่างๆ เช่น วิดีโอ แผนภาพ หรือ
อาจอบรมในพื้นท่ีการทาํงานเพื่อใหเ้ห็นภาพพื้นท่ีจริงวา่ควรเร่ิมกระบวนการ 5ส 
อยา่งไร 

การอธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจวา่ ทาํไมองคก์รหรือหน่วยงานนั้นจึงนาํระบบ 5ส มา
ใช ้ระบบน้ีมีความสาํคญัและประโยชน์ต่อองคก์รและพนกังานอยา่งไร จะช่วยเพิ่ม
ความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมไดม้าก โดยเหตุท่ีแต่ละหน่วยงานมีลกัษณะการ
ทาํงานและการใชพ้ื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั จึงไม่จาํเป็นท่ีทุกหน่วยงานจะมีขั้นตอนการ
ดาํเนินงานเหมือนกนัไปเสียทั้งหมด การฝึกอบรมจึงควรใหห้น่วยงานท่ีเร่ิม 5ส เป็น
คร้ังแรกพิจารณาวา่จะมีขั้นตอนการนาํกระบวนการ 5ส มาใชก้บัพื้นท่ีของตนอยา่งไร    

 

3) ส่ือสารดว้ยภาพ (visual communication) 
ภารกิจท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของระบบ 5ส คือการทาํพื้นท่ีใหส้ะอาดและง่ายต่อการ

ใชง้าน เคร่ืองมือส่ือสารดว้ยภาพ เช่น ป้าย, เคร่ืองหมายบนพื้นเพื่อกาํหนดจุดวาง
เคร่ืองจกัร ชั้นวางของ ตูเ้อกสาร รวมไปถึงกระดานท่ีวาดรูปเคร่ืองมือท่ีจดัเกบ็แต่ละ
ชนิด (shadow board) กช่็วยใหก้ารทาํงานสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบข้ึน เราเรียก
พื้นท่ีท่ีใชภ้าพเป็นส่ือในการบริหารจดัการวา่ visual workplace ในกรณีท่ีจะใชสี้เพื่อ
แยกแยะลาํดบัความสาํคญัหรือความเป็นอนัตราย เช่น เทปปิดพื้นท่ีมีสีเหลืองบา้ง สี
แดงบา้ง ฯลฯ กค็วรมีป้ายอธิบายไวใ้นพื้นท่ีดว้ยเพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจความหมายและ
ความแตกต่างของสีเหล่านั้น 
 

4) ดาํเนินขั้นตอนทั้งหา้ในกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัร 
ส่ิงท่ีจะพลาดไม่ได ้คือการดาํเนินการไปในแต่ละขั้นของกระบวนการ 5ส ไล่

ไปตั้งแต่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสยั โดยใชก้ารสร้างความ
เขา้ใจในการมีส่วนร่วม การใหก้ารฝึกอบรม การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเนน้การ
มองเห็นและเขา้ใจดว้ยสายตา เช่น ป้าย กระดานประกาศ เทปปิดพื้น เป็นส่วน
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สนบัสนุน หลายหน่วยงานไม่นาํระบบ 5ส มาปฏิบติัเพราะเห็นวา่ตอ้งใชเ้วลาใหก้าร
ฝึกอบรม, ตอ้งสะสางขา้วของต่างๆ ซ่ึงกอ็ยูต่รงนั้นมานานจนเคยชินแลว้, ตอ้งทาํ
เคร่ืองหมาย ติดป้าย ฯลฯ ซ่ึงลว้นใชเ้วลาและค่าใชจ่้าย ผูบ้ริหารองคก์รและหน่วยงาน
ท่ีนาํระบบ 5ส มาใช ้จึงควรเกบ็สถิติทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งก่อนและหลงักระบวนการ 
5ส เช่น สถิติอุบติัเหตุ, ความพึงพอใจของพนกังาน, ความพึงพอใจของลูกคา้และผูเ้ขา้
เยีย่มชมสถานท่ี, ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต, ความสูญเปล่าและส่วนสูญเสีย 
(waste) ฯลฯ เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างในประโยชน์ท่ีไดรั้บ เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้าย
และเวลาท่ีเสียไปในการจดัการ 

 

มีการเพิ่ม S Safe เขา้ไปเป็น S ท่ีหก แต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยเพราะมองวา่
ความปลอดภยัเป็นผลท่ีเกิดจาก 5S มากกวา่จะเป็นสาเหตุในตวัมนัเอง 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 0 Defects [Philip Crosby] 
 6 Sigma Principles 
 7 Types of Waste 
 10 Types of Innovation [Doblin] 
 14 Steps for Quality Improvement [Philip Crosby] 
 Culture of Discipline [Jim Collins] 
 Just in Time (JIT) 
 Kanban System 
 LEAN Manufacturing 
 Organizational Culture and Effectiveness 

--------------------------------- 
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5-Step Strategy Model [Lafley and Martin] 
การสร้างกลยุทธ์ด้วยการตอบชุดคาํถาม 5 ข้อ 

 

  กลยทุธ์ธุรกิจแตกต่างจากการวางแผนธุรกิจโดยทัว่ไปตรงท่ี กลยทุธ์มุ่งสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ส่วนแผนธุรกิจมุ่งทาํเป้าหมายของกลยทุธ์ใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ ความสาํเร็จของธุรกิจสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นกิจการ
ผกูขาดท่ีมีอยูเ่พียงรายเดียวในตลาดหรือเป็นธุรกิจท่ีมีสินคา้บริการท่ีดีท่ีสุดในโลก 
สินคา้บริการท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปกส็ามารถสร้างความสาํเร็จในทางธุรกิจได ้ขอเพียงมี
กลยทุธ์ท่ีสร้างความเป็นต่อ (edge) เหนือคู่แข่งและนาํมาใชป้ฏิบติัไดจ้ริง ปัญหาจึงอยู่
ท่ีวา่ จะพฒันากลยทุธ์ท่ีวา่น้ีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  
 

A.G Lafley อดีต CEO ของ P&G ไดก้ล่าวไวใ้น Playing to Win ซ่ึงเป็นหนงัสือ
ท่ีเขาเขียนร่วมกบั Roger Martin อดีตอธิการบดี Rotman School of Management เม่ือปี 
ค.ศ. 2013 วา่ การพฒันากลยทุธ์ท่ีดีนั้น จริงๆ แลว้ ไม่ใช่เร่ืองยาก แค่ตอบคาํถามท่ี
สาํคญั 5 ขอ้ซ่ึงนอกจากจะเป็นการตรวจสอบความตอ้งการท่ีชดัเจนของธุรกิจแลว้ ยงั
เป็นการตรวจสอบสถานะขององคก์รวา่มีอะไรหรือยงัขาดอะไรท่ีจาํเป็นตอ้งใชอี้กดว้ย 
ในการตอบคาํถามดงักล่าว ผูต้อบจาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและการตลาดท่ีทาํ
อยูแ่บบบูรณาการ (integrated) มิเช่นนั้น คาํตอบท่ีไดอ้าจเป็นทางเลือกมากมายซ่ึง
นอกจากจะไม่นาํไปสู่ผลสาํเร็จอะไรท่ีเป็นช้ินเป็นอนัแลว้ ผูต้อบก็คงไม่รู้วา่ควรเลือก
คาํตอบใดจึงเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์   
 

Lafley กล่าววา่ เขาเคยเขา้ไปคน้คาํวา่ กลยทุธ์ธุรกิจ ใน Google และพบหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งอยูถึ่ง 772 ลา้นรายการ จึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใหเ้ขาและ Martin สงัเคราะห์
กลยทุธ์ธุรกิจท่ีมากมายเหล่านั้นใหเ้หลือเป็นทางเลือกท่ีสามารถปฏิบติัสู่ความสาํเร็จได้
ดว้ยการตอบคาํถาม 5 ขอ้เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
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1. อะไรคือชัยชนะท่ีต้องการ (What is our  winning aspiration?) 
 ธุรกิจทุกแห่งคงจะตอบคาํถามขอ้น้ีไปในแนวเดียวกนัวา่ ชยัชนะท่ีตอ้งการคือ
ความสาํเร็จในการทาํธุรกิจ แมจ้ะเป็นคาํตอบท่ีตรงเป้า แต่กไ็ม่ไดช่้วยใหเ้กิดภาพอะไร
ท่ีชดัเจน คาํตอบสาํหรับคาํถามขอ้น้ีจึงตอ้งมีความจาํเพาะเจาะจงวา่ ชยัชนะหรือ
ความสาํเร็จทางธุรกิจท่ีวา่นั้น เป็นอยา่งไร เช่น อยากข้ึนเป็นผูน้าํในตลาดสินคา้
ประเภทนั้นประเภทน้ี หรืออยากเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของตลาดขนาดใหญ่อนั
ไดแ้ก่ ตลาด....  ความมุ่งหวงัในชยัชนะยอ่มเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัส่ิงท่ีพนกังานของ
องคก์รจะตอ้งปฏิบติั ความมุ่งหวงัดงักล่าวไม่ควรอยูย่าวไกลเกินไปจนกลายเป็นความ
มุ่งหวงัท่ีคนรุ่นต่อไปถึงจะไดเ้ห็น นอกจากนั้นยงัจะตอ้งเป็นความมุ่งหวงัท่ีสามารถทาํ
ใหเ้ป็นจริงไดด้ว้ย  
 

ความจาํเพาะเจาะจงของความมุ่งหวงัในชยัชนะมีความสาํคญัและเป็นรากฐาน
ของการตอบคาํถามขอ้อ่ืนๆ อีกส่ีขอ้ คุณจึงตอ้งกาํหนดความมุ่งหวงัซ่ึงเป็นรากฐาน
ของกลยทุธ์ใหช้ดัเจน ไม่เยิน่เยอ้ สามารถนาํมาบอกกล่าวใหทุ้กคนเขา้ใจไดไ้ม่วา่จะ
เป็นพนกังาน ผูถื้อหุน้ หรือลูกคา้ หลายแห่งนิยามความมุ่งหวงัน้ีไวใ้นคาํประกาศ
วิสยัทศัน์และพนัธะกิจ (mission and vision statements) ขององคก์รซ่ึงทุกคนสามารถ
เขา้มาดูและประเมินสถานะความสาํเร็จไดต้ลอดเวลา 
 

2. จะชนะใคร (Where will we play?) 
  เราไม่สามารถเอาชนะโลกทั้งใบหรือสร้างความพอใจใหก้บัทุกคนไดท้ั้งหมด 
การตั้งเป้าหมายวา่จะเป็นทุกอยา่งสาํหรับทุกคน คือความหายนะ แมว้า่การกาํหนด
ความมุ่งหวงัท่ีจาํเพาะเจาะจงจะเป็นเร่ืองยาก แต่ในการทาํธุรกิจ คุณจาํเป็นตอ้งตีกรอบ
และระบุใหช้ดัวา่ ตลาดของคุณคืออะไรและใครคือลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายทางธุรกิจของ
คุณ ตลาดและลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัสินคา้บริการท่ีคุณนาํเสนอ คุณอาจใชต้วัอยา่ง
คาํถามต่อไปน้ีช่วยตีกรอบตลาดและลูกคา้ของคุณใหช้ดัเจนข้ึนได ้
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 ตอ้งการเขา้ไปแข่งขนัในภูมิภาค ประเทศ หรือเขตพื้นท่ีใด 
 ตอ้งการเสนอขายสินคา้บริการอะไร เป็นสินคา้บริการในหมวดหมู่หรือตลาดใด 
 ลูกคา้ของสินคา้บริการนั้นควรอยูใ่นส่วนแบ่งการตลาด (market segment) กลุ่ม

ใด 
 จะใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายแบบใดในการนาํเสนอสินคา้บริการใหถึ้งมือลูกคา้  

 

 การทาํธุรกิจไม่จาํเป็นตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเดิมตลอดไป 
การหมัน่ทบทวนวา่ลูกคา้กลุ่มใดมีความหมายต่อธุรกิจของคุณและจะเขา้ถึงพวกเขาได้
อยา่งไร จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเป็นอยา่งมาก มิเช่นนั้นกลยทุธ์ท่ีคุณสร้างอาจไม่สมัพนัธ์
กบักลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงเม่ือสงัคมและความตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนแปลงไป 
  

3. จะชนะอย่างไร (How will we win?)   
 การจะประสบความสาํเร็จทางธุรกิจกบัลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คุณตอ้งมี
สินคา้บริการท่ีสนองความตอ้งการของพวกเขา คุณอาขใชค้าํถามต่อไปน้ีเพื่อใหไ้ด้
คาํตอบ  

o จะพฒันากลยทุธ์อะไรจึงจะทาํใหสิ้นคา้บริการของคุณมีความโดดเด่นใน
อุตสาหกรรม มีจุดขายท่ีสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ตกต่างไปจากคู่แข่ง (unique 
selling point: USP)   

o จะวางสถานะของสินคา้บริการของคุณอยา่งไร   
o จะเพิ่มคุณค่าใหก้บัลูกคา้ดว้ยสินคา้บริการนั้นไดอ้ยา่งไร  
o จะสร้างความแตกต่างเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งของคุณ

ไดอ้ยา่งไร  
 

ในการตอบคาํถามขา้งตน้จาํเป็นตอ้งศึกษาคู่แข่งเพื่อดูวา่จะทาํอยา่งไรสินคา้
บริการของคุณจึงสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ไดม้ากกวา่คู่แขง่  อาจใชก้ลยทุธ์
การลดราคา, การใชต้น้ทุนตํ่า, การปรับปรุงความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัลูกคา้, การปรับปรุง
คุณภาพสินคา้บริการ, การมีสายการผลิตท่ีสั้นหรือใชเ้วลานอ้ยในการผลิต, การ
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นาํเสนอสินคา้บริการท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ หรือหลายๆ กลยทุธ์ประกอบกนั การ
ตอบคาํถามเพื่อวางกลยทุธ์ในขอ้ท่ีสามน้ีควรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงพื้นฐานทาง
ธุรกิจท่ีวา่  ลูกคา้ตอ้งการสินคา้บริการท่ีดีในราคาท่ีเป็นธรรม กลยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึนมา
จะตอ้งสามารถแกปั้ญหาท่ีคุณประสบอยู ่สนองความตอ้งการของลูกคา้ และทาํให้
ลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้บริการจากคุณไม่ใช่จากคู่แข่ง อาจนาํการวิเคราะห์ SWOT มา
ใชเ้พื่อใหรู้้ชดัวา่กิจการของคุณมีจุดอ่อนจุดแขง็อะไร มีโอกาสและภยัคุกคามอะไรบา้ง 
และใชก้ารวิเคราะห์คุณค่า (Value Chain Analysis) เพื่อดูวา่องคก์รของคุณจะสามารถ
สร้างคุณค่าอะไรใหแ้ก่ลูกคา้และจะสร้างคุณคา่นั้นข้ึนมาในส่วนใด 
 

4. จะเอาอะไรไปชนะ (What capabilities must we have in place to win?) 
ในการสร้างความสาํเร็จท่ีมุ่งหวงั คุณจาํเป็นตอ้งมีความสามารถท่ีจะทาํมนัให้

สาํเร็จดว้ย คุณจะตอ้งตอบคาํถามขอ้น้ีเพื่อกาํหนดใหช้ดัเจนวา่จะใชค้วามสามารถใน
เร่ืองใดจึงจะทาํใหแ้ผนงานซ่ึงสร้างข้ึนตามคาํตอบทั้งสามขอ้ประสบความสาํเร็จ 
ความสามารถทั้งหลายท่ีคุณตอ้งการจะตอ้งสมัพนัธ์กบัความสามารถท่ีองคก์รจะจดัให้
ดว้ย นอกจากนั้น ความสามารถเหล่านั้นจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เม่ือช้ี
ชดัลงไปไดแ้ลว้ กต็อ้งพฒันาใหม้นัเกิดมีข้ึนมา เช่น หากคาํตอบในขอ้สามคือใชก้ล
ยทุธ์สินคา้ราคาถูกในการดึงลูกคา้ในตลาด และมีทีมงานขายท่ีเก่งกาจ คุณจะตอ้งคิด
ต่อไปในขอ้ท่ีส่ีน้ีวา่จะตอ้งพฒันาหรือทาํอะไร อยา่งไร จึงจะมีสินคา้ราคาถูก และมี
ทีมงานท่ีเก่งกาจอยา่งท่ีตอ้งการ    

 

ความสามารถท่ีคุณตอ้งการ อาจแตกต่างไปในแต่ละประเภทของสินคา้บริการ
หรือสายธุรกิจ ดงันั้น หากธุรกิจของคุณแตกแยกยอ่ยออกไปในหลายประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์กจ็าํเป็นตอ้งมีความสามารถหลายอยา่งเพื่อความสาํเร็จของกลยทุธ์ท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละผลิตภณัฑ ์ส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํในขั้นน้ีคือการบริหาร
ทรัพยากรใหส้มัพนัธ์กบัแผนงานท่ีคุณเลือกใชเ้พื่อไม่ใหอ้งคก์รตอ้งตกอยูใ่นความ
เส่ียงโดยเฉพาะในเร่ือง cash flow 
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การพฒันาความสามารถทีตอ้งการใชใ้นกลยทุธ์ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและ
ความมุ่งมัน่เป็นอยา่งมาก หากคุณไม่มีความสามารถท่ีวา่นั้นอยูเ่ลยและจาํเป็นตอ้งเร่ิม
จากศูนย ์คุณควรยอ้นกลบัไปพิจารณาคาํตอบท่ีใหก้บัคาํถามขอ้ท่ีหน่ึงถึงสามเสียใหม่
วา่จะมีตวัเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่สาํหรับคุณหรือไม่เพื่อจะไดส้ามารถดาํเนินกลยทุธ์
โดยใชค้วามสามารถท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีพฒันาต่อยอดอีกไม่มากนกั  
 

5. จะใช้ระบบการบริหารใดมาสนับสนุน (What management systems are 
required  to suppor t our  choices?) 

Lafley และ Martin กล่าววา่คาํถามขอ้น้ีเป็นขอ้ท่ีถูกละเลยมากท่ีสุดทั้งๆ ท่ี
ระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นหวัใจท่ีสาํคญัยิง่ในการส่งเสริมกลยทุธ์ให้
ประสบความสาํเร็จ คน้หาวา่อะไรเป็นปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จของกลยทุธ์และใช้
เป็นตวัวดัผลการดาํเนินงาน ตรวจสอบระบบและกระบวนการทั้งหลายท่ีมีอยูใ่น
องคก์ร เช่น ระบบแรงจูงใจ ระบบการบริหารผลปฏิบติังาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบและกระบวนการดงักล่าวไปดว้ยกนัไดก้บักลยทุธ์และมีพลงัมาก
พอท่ีจะสนบัสนุนใหก้ลยทุธ์ของคุณประสบความสาํเร็จ การตอบคาํถามต่อไปน้ีจะ
ช่วยใหเ้ห็นมาตรการและระบบการบริหารท่ีตอ้งการไดช้ดัเจนข้ึน 

o จะวดัความกา้วหนา้ของกลยทุธ์ไดอ้ยา่งไร 
o จะใหใ้ครหรือหน่วยงานใดเป็นผูป้ฏิบติั 
o จะตอ้งใชท้รัพยากรอะไรบา้ง 
o จะใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรและปฏิบติัการต่างๆ อยา่งไร 
o จะใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดัวา่กลยทุธ์ประสบความสาํเร็จ 

 

เม่ือถึงตอนน้ี คุณกจ็ะไดก้ลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดและกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
เป้าหมาย มีความสามารถท่ีไม่ฝืนกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่มิทิศทางในการพฒันา
ความสามารถท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินกลยทุธ์ และมีระบบการบริหารท่ีช่วย
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ส่งเสริมใหก้ารดาํเนินการมีพลงัในการขบัเคล่ือน ส่ิงท่ีสาํคญัคือการระลึกไวเ้สมอวา่ 
กลยทุธ์ไม่ใช่คมัภีร์ท่ีเม่ือสร้างเสร็จกว็างไวบ้นห้ิง คุณจะตอ้ง 

5.1  ส่ือสารกลยทุธ์ของคุณใหทุ้กคนในองคก์รไดท้ราบและเขา้ใจในส่ิงท่ีจะทาํ
รวมถึงเหตุผลท่ีคุณจาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ดงักล่าว แจกแจงผลประโยชน์ท่ีองคก์รและทุก
คนจะไดรั้บจากความสาํเร็จของกลยทุธ์ สนบัสนุนใหมี้การตั้งคาํถามและขอ้เสนอแนะ
เพื่อใหไ้ดมุ้มมองท่ีคุณอาจมองขา้มไป 

5.2  ปรับกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อให้
เป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถสร้างความสาํเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื  
  

P&G นําแนวคดินีม้าใช้อย่างไร 
Lafley เล่าประสบการณ์การทาํธุรกิจของ P&G จนประสบความสาํเร็จใน

ปัจจุบนัวา่ การตดัสินใจท่ียากท่ีสุดเร่ืองหน่ึงคือการตดัสินใจขายธุรกิจอาหารเคร่ืองด่ืม
ท่ีทาํอยูใ่นขณะนั้นไปทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 8,000 ลา้นดอลลาร์ ธุรกิจ
ท่ีขายไปไดแ้ก่ กาแฟยีห่อ้ Folgers ซ่ึงขายดีเป็นท่ีหน่ึงในอเมริกาและแคนาดา, แผน่มนั
ฝร่ังยีห่อ้ Pringles ซ่ึงขายดีเป็นท่ีสองรองจาก Frito-Lay, เนยถัว่ยีห่อ้ Jif, นํ้ามนัยีห่อ้ 
Crisco ตราสินคา้ท่ีขายออกไปน้ี ลว้นเป็นธุรกิจท่ีทาํกาํไรใหก้บับริษทั แต่ Lafley มอง
วา่ P&G คงไม่สามารถเป็นผูช้นะในธุรกิจเหล่าน้ีไดใ้นระยะยาว P&G ไดเ้ลือกกลยทุธ์
การยกเลิกและออกจากธุรกิจเหล่าน้ีเพื่อนาํคนซ่ึงเป็นทรัพยากรหลกัของ P&G รวมถึง
เงินสดไปลงทุนในธุรกิจเคร่ืองอุปโภค เช่น สินคา้ท่ีใชดู้แลและทาํความสะอาดบา้น 
(home care), สินคา้ท่ีใชดู้แลและทาํความสะอาดร่างกาย (personal care), เคร่ือง
ประทินโฉม (beauty care), และสินคา้ท่ีใชดู้แลและรักษาสุขภาพ (health care) ซ่ึง 
Lafley เห็นวา่น่าสนใจในเชิงธุรกิจมากกวา่กิจการอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีทาํอยู ่คาํถามทั้งหา้
มีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจขายกิจการอาหารเคร่ืองด่ืมของ P&G ช่วยวาง
กรอบพื้นท่ีหรือขอบเขตธุรกิจท่ีจะเอาชนะและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพหลกัขององคก์ร 
คือ ความเขา้ใจลูกคา้ และการสร้างนวตักรรมใหสิ้นคา้เป็นท่ียอมรับในตลาด  
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จากกรณีศึกษาของ P&G เห็นไดว้า่ รูปแบบการกาํหนดกลยทุธ์ดว้ยคาํถามทั้งหา้ 
สามารถนาํมาใชก้บัการดาํเนินธุรกิจไดทุ้กระยะ ไม่ใช่แต่เพียงธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมตน้
เท่านั้น ท่ีสาํคญั เม่ือตอบคาํถามขอ้ใดจะตอ้งมองยอ้นไปดว้ยวา่คาํตอบในขอ้นั้นช่วย
สนบัสนุนคาํตอบของคาํถามก่อนหนา้ใหส้าํเร็จเป็นจริงไดห้รือไม่ บ่อยคร้ังท่ีการ
กาํหนดกลยทุธ์มุ่งตอบคาํถามเฉพาะขอ้นั้นจนกลายเป็นความขดัแยง้กนัเองกบัขอ้อ่ืนๆ 
เช่นตอบคาํถามขอ้สาม (จะชนะอยา่งไร) โดยไม่สมัพนัธก์บัคาํตอบของคาํถามขอ้สอง 
(จะชนะใคร) ทาํใหก้ลยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึนมาถูกนาํไปใชก้บัตลาดอ่ืนท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ผล
กคื็อความลม้เหลวและสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่าไปอยา่งน่าเสียดาย  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 P’s of Strategy Model [Mintzberg] 
 7S Framework [McKinsey] 
 10 Types of Innovation [Doblin] 
 Competitive Intelligence 
 Core Competence Analysis 
 Critical Success Factors 
 Market Segmentation 
 Mission and Vision Statements 
 Performance Management System 
 Strategic Compensation 
 Strategy Model [Hambrick and Fredrickson] 
 SWOT Analysis 
 USP Analysis 
 Value Chain Analysis 
 VRIO Analysis 
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 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 
--------------------------------- 

6 Categories of Intervention [Heron] 
การให้ความช่วยเหลือแนะนําใน 6 รูปแบบ [Heron] 

 

ในการทาํงาน ไม่วา่คุณจะอยูใ่นบทบาทหนา้ท่ีหรือธุรกิจอุตสาหกรรมประเภท
ใด ลว้นมีโอกาสไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ตอ้งการรับความช่วยเหลือ การสนบัสนุน 
หรือคาํแนะนาํจากคุณในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง การใหค้วามช่วยเหลือของคุณอาจจะ
เป็นตวักาํหนดความสาํเร็จของพวกเขาและยงัมีผลต่อความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การมี
เทคนิคการใหค้วามช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และผูรั้บการช่วยเหลือ จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ทั้งต่อความสาํเร็จของงานและการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล (interpersonal skill) 

 

John Heron ไดเ้สนอรูปแบบ 6 ประการในการใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์และผูรั้บการช่วยเหลือ โดยในระยะแรก แนวคิดน้ีไดใ้ชเ้ป็น
กรอบทฤษฎีศึกษาทกัษะความสมัพนัธ์ท่ีพยาบาลมีต่อคนไข ้แต่ต่อมากไ็ดน้าํไปใชก้บั
การใหก้ารฝึกอบรมสุขภาพและการเรียนการสอนดา้นการศึกษา รวมไปถึงผูบ้ริหาร 
หวัหนา้งาน โคช้ ท่ีปรึกษาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมกไ็ดน้าํแนวคิดน้ีไปใชใ้นการ
ส่ือสารกบัพนกังาน ทีมงาน ลูกคา้ และพบวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งบุคคลและพฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหาในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

โดยเหตุท่ีรูปแบบ 6 ประการน้ีมีการนาํไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวางทั้งในวงการ
แพทย ์พยาบาล การศึกษา การผลิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม การขาย การตลาด ฯลฯ ดงันั้น 
เพื่อใหบ้ทความน้ีมีความกระชบัไม่เยิน่เยอ้ ผูเ้ขียนจึงขอใชค้าํวา่  

o “ผู้สอน” (practitioner) ในความหมายท่ีครอบคลุมผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด เช่น ผูน้าํ,  
หวัหนา้งาน, ผูใ้หก้ารฝึกอบรม, โคช้, ครู, แพทย,์ พยาบาล, ผูใ้หบ้ริการ ฯลฯ  
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o “ผู้เรียน” (client) ในความหมายท่ีครอบคลุมผูรั้บขอ้มูลทั้งหมด เช่น ทีมงาน, 
พนกังาน, ผูรั้บการฝึกอบรม, นกัเรียน, คนไข,้ ลูกคา้, ผูรั้บบริการ ฯลฯ    

 

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแนะนํา 
 Heron มีความเห็นวา่ การท่ีผูส้อนส่งมอบความคิดหรือประสบการณ์ใหแ้ก่
ผูเ้รียน เป็นลกัษณะหน่ึงของการเขา้ไปแทรกแซง (intervention) วิถีการทาํงานหรือ
ชีวิตส่วนตวัของผูเ้รียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหรือการใหบ้ริการ Heron จึงใหนิ้ยาม 
intervention เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัวา่ หมายถึง พฤติกรรมเชิงบวกในการใหค้วาม
ช่วยเหลือแนะนาํ ทั้งในรูปคาํพดูหรือกริยาอาการ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ (styles) คือ 
 

1) แบบแจง้ใหป้ฏิบติั (authoritative) เป็นการใหข้อ้มูล กระตุน้เตือน สัง่การ หรือ
แนะนาํส่ิงท่ีผูเ้รียนควรจะปฏิบติั  

2) แบบช่วยใหห้าทางออกดว้ยตนเอง (facilitative) เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนได้
คิดหาทางออกของปัญหาดว้ยตนเอง ปลุกเร้าความเช่ือมัน่วา่พวกเขามีความสามารถใน
การตดัสินใจและหาทางออกใหก้บัปัญหาท่ีมีอยูไ่ด ้ 

 

การใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํในความหมายของการแทรกแซงน้ี ใชไ้ดท้ั้งใน
ความสมัพนัธ์จากบนลงล่างตามสายการบงัคบับญัชา เช่นระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง 
และในระดบัเดียวกนั เช่นระหวา่งเพื่อนผูป้ฏิบติังาน, พยาบาลกบัคนไข,้ พนกังานขาย
กบัลูกคา้ ฯลฯ การแทรกแซงแต่ละลกัษณะ (style) แบ่งยอ่ยออกเป็น 3 รูปแบบ 
(category) ดงัน้ี 
 

1) แบบแจ้งให้ปฏิบัติ (Author itative style) 
1.1 แจง้ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติั (Prescriptive)  

เป็นการใหค้าํแนะนาํและทิศทางการปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาวา่ผูเ้รียนควรทาํ
หรือตอ้งทาํอะไร ไม่มีการข่ีมา้รอบค่าย หวา่นลอ้ม หรือขอรับฟังความคิดเห็นใดๆ 
เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติัภายในเวลาท่ีกาํหนด รูปแบบน้ีมุ่งเนน้ไปท่ี
การกาํกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปอยา่งท่ีผูส้อนตอ้งการ  
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1.2 เสริมขอ้มูล (Informative)  
เป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นและประสบการณ์ดว้ยการอธิบายภูมิหลงั ความ

เป็นมา และสาระสาํคญัของเน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเหล่านั้น
ไดช้ดัเจนข้ึน สามารถนาํคาํแนะนาํและทิศทางการปฏิบติัท่ีไดรั้บในขอ้หน่ึงไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล รูปแบบน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการใหข้อ้มูลแก่ผูเ้รียน 
 

1.3 ทบทวนความผดิพลาด (Confronting)  
เป็นการนาํคาํพดูและพฤติกรรมอนัไม่สมควรท่ีผูเ้รียนเคยพดูหรือแสดง มา

ช้ีใหเ้ห็นความผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องอนัส่งผลกระทบใหง้านไม่ประสบความสาํเร็จ 
แนะนาํผูเ้รียนใหห้ลีกเล่ียง ไม่แสดงพฤติกรรม ใชค้าํพดู หรือมีทศันคติท่ีไม่เหมาะสม
เช่นนั้นอีก รูปแบบน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความตระหนกัหรือใหมี้สติในพฤติกรรมท่ี
ผูเ้รียนอาจไดท้าํไปโดยไม่รู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

2) แบบช่วยให้หาทางออกด้วยตนเอง (Facilitative style) 
2.1 เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น (Cathartic)  

เม่ือใดท่ีผูเ้รียนรู้สึกอึดอดักบัภารกิจ หรือไดรั้บความกดดนัจากปัญหาใดๆ 
ผูส้อนควรใหโ้อกาสพวกเขาไดแ้สดงความคิดเห็นหรือส่ิงท่ีวิตกกงัวลออกมา รับฟัง
และรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนั้นดว้ยความเห็นอกเห็นใจ ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต ้หรือ
ซํ้าเติม ช่วยหาทางออกท่ีสร้างสรรคเ์พื่อใหง้านเดินหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
รูปแบบน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถระงบัหรือไดร้ะบายอารมณ์ท่ีเจบ็ปวด อดัอั้นของ
ตนออกมา 

 

2.2 ช่วยใหห้าทางออกดว้ยตนเอง (Catalytic)  
ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ ดว้ยการตั้งคาํถาม สนบัสนุนใหเ้ขา

เหล่านั้นหาทางออกและทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปไดด้ว้ยตนเอง สามารถควบคุม
อารมณ์ความคิดของตน (self-directed) เพื่อการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม มุ่งเนน้ท่ีตวัปัญหาและแนวทางปฏิบติัโดยไม่นาํอคติเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
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รูปแบบน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเคารพในตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ความคิดของตน 
และมองหาทางออกของปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
 

2.3 ช่ืนชม (Supportive)  
ใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิในผลงาน ความมานะพยายาม และความสาํเร็จของตน 

ใหค้วามมัน่ใจวา่ผูส้อนพร้อมใหก้ารสนบัสนุนผูเ้รียนโดยจะไม่ทอดท้ิงใหพ้วกเขาตอ้ง
ต่อสู้กบัปัญหาแต่เพียงลาํพงั รูปแบบน้ีมุ่งเนน้การทาํใหผู้เ้รียนเช่ือมัน่ในคุณค่าของตน 
มัน่ใจในความสามารถ ทศันคติ และการกระทาํของตน  
 

เทคนิคการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํท่ีใชก้นัอยู ่มกัเนน้ไปในแบบ
ช่วยใหห้าทางออกดว้ยตนเอง (facilitative style) ไม่นิยมการแจง้หรือสัง่ใหป้ฏิบติั 
(authoritative style) โดยเห็นวา่เป็นรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมและไม่ควรนาํมาใช ้แต่
สาํหรับ Heron เขามีความเห็นวา่ ผูส้อนควรมีการส่ือสารหลายๆ รูปแบบไวเ้ลือกใช ้ท่ี
สาํคญัคือ ตอ้งสามารถผสมผสาน (mix and match) รูปแบบทั้งหลายใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และผูเ้รียนท่ีเป็นเป้าหมาย  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5E Instructional Model 
 Coaching to Develop Self-Awareness 
 Interpersonal Relationship Model 
 Large Group Interventions 
 Self-Directed Search (SDS) [John Holland] 
 Social Facilitation Management 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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6 Change Approaches [Kotter and Schlesinger] 
6 แนวทางในการบริหารการต่อต้านการเปล่ียนแปลง  

 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มธุรกิจ ไม่วา่จะเป็น เทคโนโลย ีคู่แข่งราย
ใหม่ กฎระเบียบทางราชการ ลว้นเป็นเหตุใหอ้งคก์รธุรกิจทั้งหลายตอ้งปรับเปล่ียน
ตวัเองอยูต่ลอดเวลา แต่การจะปรับเปล่ียนเช่นวา่นั้นกไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีทาํกนัไดง่้ายๆ เพราะ
ในการเปล่ียนแปลงใดๆ ยอ่มจะมีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในดา้นลบอยูบ่า้งไม่มากกน็อ้ย 
และเป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีบุคคลเหล่าน้ีจะออกมาต่อตา้นการเปล่ียนแปลงหรือต่อรอง
ใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อตนนอ้ยท่ีสุด  

 

บุคคลจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลงดว้ยเหคุผล 4 ประการ คือ 
1) ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน (Parochial self-interest) บุคคลต่อตา้นการ

เปล่ียนแปลงเม่ือรู้สึกวา่การเปล่ียนแปลงนั้นทาํใหต้นตอ้งสูญเสียบางส่ิงท่ีมีคุณค่าไป 
จึงห่วงอยูแ่ต่เพียงเร่ืองเดียววา่การเปล่ียนแปลงนั้นจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอยา่งไร 
ไม่สนใจวา่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลดีอยา่งไรต่อองคก์ร การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
ในกรณีน้ีมกัทาํใหเ้กิดการเมืองยอ่ยๆ ข้ึนในองคก์ร มีการจบักลุ่มพดูคุยหาแนวร่วมเพื่อ
ยบัย ั้งไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  

2) เขา้ใจผดิ (Misunderstanding) บางคนต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเพราะความเขา้ใจ
ผดิในเน้ือหาสาระของการเปล่ียนแปลง มกัเกิดข้ึนภายในองคก์รท่ีหวัหนา้และลูกนอ้ง
ไม่ค่อยเช่ือถือไวใ้จกนั ลูกนอ้งกลวัวา่หวัหนา้จะไม่ซ่ือต่อตนและฉวยโอกาสการ
เปล่ียนแปลงน้ีทาํใหต้นตอ้งไดรั้บความเสียหายไม่ทางใดกท็างหน่ึง การต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีลูกนอ้งนาํมาใชป้กป้องตนเอง 

3)  ขาดความอดทนท่ีจะรอ (Low tolerance of change) บุคคลท่ีประสบ
ความสาํเร็จจากการทาํงานแบบใดมาเป็นเวลายาวนาน มกักลวัวา่จะถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียน
วิธีการทาํงานท่ีสร้างความสาํเร็จใหก้บัตน กลวัวา่จะไม่สามารถปรับตวัใหรั้บกบั
วิธีการทาํงานแบบใหม่ ยิง่วิธีการดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการพิสูจน์ผลและตนเองกไ็ม่มี
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ความอดทนพอท่ีจะรอ จึงเกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงนั้นทั้งๆ ท่ีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวเป็นผลดีต่อความกา้วหนา้ในการทาํงานของตน   

4) มองต่างมุม (Different assessments of the situation) บุคคลต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงเม่ือพวกเขาประเมินสถานการณ์ต่างไปจากผูน้าํการเปล่ียนแปลง อาจ
มองเห็นผลท่ีเกิดข้ึนกบัตนหรือแมแ้ต่กบัองคก์รวา่เสียมากกวา่ได ้การต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะน้ีมีประโยชน์เพราะเป็นการขยายมุมมองใหค้นอบคลุมถึงเร่ือง
ท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงอาจไม่ทนัไดคิ้ดหรือนึกถึงมาก่อน  

 

การต่อต้านการเปล่ียนแปลงและวธีิการแก้ปัญหา 
 เม่ือบุคคลทราบวา่จะมีการเปล่ียนแปลง เขาจะตกใจ ประหลาดใจ หรือกลวั 
เน่ืองจากไม่เขา้ใจความมุ่งหมายของการเปล่ียนแปลง หรืออาจไม่เช่ือวา่จะมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึนจริง หากยงัคงไม่ไดรั้บขอ้มูลและการช้ีแจง อารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนจะเป็นความโกรธ และหาทางต่อตา้นการเปล่ียนแปลงดว้ยวิธีการต่างๆ บางคน
ใชว้ิธีกา้วร้าวรุนแรงเขา้ปะทะอยา่งเปิดเผย บางคนใชก้ารบัน่ทอนการเปล่ียนแปลง
อยา่งลบัๆ  การรู้วา่บุคคลต่อตา้นการเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุผลอะไรดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
จะช่วยใหผู้น้าํการเปล่ียนแปลงสามารถเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการ
ได ้ 
 

John Kotter และ Leonard Schlesinger ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ไดเ้สนอ 6 แนวทางในการบริหารการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงให้
สมัพนัธ์กบัเหตุผลของการต่อตา้น ดงัน้ี 

 

1. ให้ข้อมูลและการส่ือสารท่ีเพยีงพอ (Education and Communication) 
หากการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเกิดจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บขอ้มูลไม่

เพียงพอ ไม่วา่เป็นขอ้มูลดิบหรือขอ้มูลในเชิงวิเคราะห์ ผูน้าํการเปล่ียนแปลงควรนาํ
วิธีการต่อไปน้ีมาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ตอ้งการใหผู้ต่้อตา้นเปล่ียนท่าทีมาเป็น
ผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลง  
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1.1  ส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหท้ราบและเขา้ใจเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง 
1.2   แกไ้ขข่าวลือผดิๆ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 
1.3   ใชเ้ทคนิคการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์รและผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ เช่น การประชุมรายบุคคลหรือรายกลุ่ม, การเปิดเวทีถามตอบ, การประชุม
ร่วมทั้งองคก์ร 
 

วิธีการน้ีจะใชไ้ดผ้ลหากผูน้าํการเปล่ียนแปลงและผูต่้อตา้นมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัเป็นพื้นฐาน มิเช่นนั้นผูต่้อตา้นจะหวาดระแวง ไม่เช่ือในขอ้มูลท่ีนาํมาช้ีแจง  

 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
          หากผูรั้บการช้ีแจงเขา้ใจและ
ยอมรับในขอ้มูล การต่อตา้นจะลดลง
และการเปล่ียนแปลงจะไดรั้บความ
ร่วมมือมากข้ึน 

          ใชเ้วลาและความพยายามสูงมาก
ในการสร้างความเขา้ใจโดยเฉพาะเม่ือมี
บุคคลท่ีตอ้งไดรั้บการช้ีแจงจาํนวนมาก 

 

2. ให้มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลง (Par ticipation and Involvement) 
หากผูต่้อตา้นเป็นผูมี้ศกัยภาพ (power) ในการต่อตา้น เช่นไดรั้บความเช่ือถือ

หรือหนุนหลงัจากพนกังานหรือผูบ้ริหาร หรือเม่ือผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีขอ้มูลไม่
เพียงพอต่อการออกแบบการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ท่ีผู ้
ต่อตา้นยกข้ึนมากล่าว ผูน้าํการเปล่ียนแปลงควร 

2.1  แต่งตั้งผูต่้อตา้นหรือตวัแทนกลุ่มผูต่้อตา้นใหเ้ขา้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็น
ในการเปล่ียนแปลง  
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2.2  เนน้ทั้งการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัและความรู้สึกผกูพนักบัการดาํเนินการ  
  

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
          การมีบุคคลเขา้มีส่วนร่วมในการ
คิดและออกแบบการเปล่ียนแปลงมาก
ข้ึน จะช่วยใหแ้ผนการเปล่ียนแปลงมี
คุณภาพดีข้ึน ผูต่้อตา้นจะเปล่ียนมาเป็นผู ้
ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลง 

          ตอ้งระวงัไม่ใหแ้ผนงานท่ีสร้าง
ข้ึนมา ขดัแยง้หรือไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์ลกัของการเปล่ียนแปลง 
การปรับเปล่ียนแผนหลายคร้ังหรือใน
ท่ีสุดตอ้งลม้กระดานไป เป็นการ
เสียเวลาโดยใช่เหตุ 

  

3. ปลอบโยนและให้ความช่วยเหลือ (Facilitation  and Suppor t) 
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอาจเกิดจากผูไ้ดรั้บผลกระทบไม่สามารถปรับตวั

ใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึงควร 
3.1 ใหค้วามช่วยเหลือ ดูแล สนบัสนุนใหผู้ท่ี้มีปัญหาในการปรับตวัสามารถผา่น

ช่วงเวลาท่ียุง่ยากลาํบากน้ีไปได ้
3.2  ปลอบโยน ใหก้าํลงัใจเพื่อใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบคลายความวิตกกงัวลและมี

ความมัน่ใจวา่จะสามารถผา่นพน้ช่วงเวลาน้ีไปไดใ้นท่ีสุด 
3.3  ในกรณีท่ีความวิตกกงัวลนั้นเกิดจากความคิดวา่การเปล่ียนแปลงจะส่งผลเสีย

ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงต่อหนา้ท่ีการงานหรือความมัน่คงในการทาํงาน ผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงควรช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบไดท้ราบและใหค้วามช่วยเหลือ
ในส่วนท่ียงัไม่พร้อม เช่น การพฒันาทกัษะ 
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3.4  ใหก้ารฝึกอบรม หรือจดัช่องทางใหค้าํปรึกษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ  
 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
          เป็นวิธีการท่ีควรนาํมาใชเ้ยยีวยาผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

          ใชท้ั้งเวลาและคา่ใชจ่้าย และหาก
ผูรั้บผลกระทบยงัเสียขวญัอยู ่มาตรการ
น้ีอาจไม่ช่วยใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบรู้สึกดี
ข้ึนไดม้ากนกั 

 

4. ต่อรองและสร้างข้อตกลง (Negotiation and Agreement) 
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอาจมีท่าทีจะลุกลามเป็นเร่ืองใหญ่เม่ือผูต่้อตา้นการ

เปล่ียนแปลงแขง็กร้าวถึงขั้นพร้อมจะแตกหกั ผูน้าํการเปล่ียนแปลงควร 
4.1  ผอ่นปรนใหผู้ต่้อตา้นสามารถคดัคา้นหรือแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัมาตรการ

บางขอ้ท่ีเป็นภยัคุกคามกบัพวกเขา  
4.2  เสนอส่ิงจูงใจในรูปตวัเงิน เช่น เพิ่มสินจา้งเพื่อแลกเปล่ียนกบัการยอมรับใน

กฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลง, ใหผู้ต่้อตา้นไดเ้ปล่ียนไปทาํงานอ่ืนท่ีผูต่้อตา้นมีความ
เหมาะสมมากกวา่,  หรือเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับการออกจากงานก่อนกาํหนด 
(early buyouts)  

4.3  บนัทึกขอ้ตกลงทั้งหลายเป็นหนงัสือเพื่อใชอ้า้งอิงในโอกาสต่อไป 
 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
          อาจสามารถหลีกเล่ียงการต่อตา้น
ท่ีรุนแรงซ่ึงมีแนวโนม้เป็นอยา่งมากวา่
กาํลงัจะเกิดข้ึน 

          อาจมีค่าใชจ่้ายสูงหากผูต่้อตา้น
เรียกร้องมากเกินสมควร 

 

5. ปันข่าวหรืออุปโลกน์บทบาท (Manipulation and Co-optation) 
ในกรณีท่ีมาตรการแกไ้ขการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ใชไ้ม่

ไดผ้ลหรือมีค่าใชจ่้ายสูงเกินไป ผูน้าํการเปล่ียนแปลงอาจจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีซ่ึงไม่ค่อยมี
คุณธรรมต่อไปน้ี  
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5.1  บิดเบือนขอ้เทจ็จริงดว้ยขอ้มูลต่างๆ (manipulation) เพื่อบีบใหผู้ต่้อตา้นตอ้งทาํ
ในส่ิงท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งการ 

5.2  แต่งตั้งผูต่้อตา้นหรือตวัแทนของกลุ่มผูต่้อตา้นใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของคณะ
กรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง (co-optation) เป็นเพียงการมอบหมายบทบาทเชิง
สญัลกัษณ์ (symbolic role) เพื่อลดภาพการยนืคนละฝ่ังลงไป ไม่ไดค้าดหวงัใหมี้
บทบาทในการตดัสินใจอะไรท่ีจริงจงั  

  

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
          อาจใหผ้ลท่ีรวดเร็วและส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่วิธีการต่อรองและ
สร้างขอ้ตกลง (วิธีท่ี 4) 

          อาจนาํไปสู่การต่อตา้นท่ีรุนแรง
มากข้ึนหากผูต่้อตา้นหรือกลุ่มผูต่้อตา้น
รู้สึกวา่เขาถูกใส่ความหรือถูกหลอกให้
เป็นพวกโดยไม่มีอาํนาจตดัสินใจท่ี
แทจ้ริง 

 

6. ข่มขู่ ท้ังทางตรงและทางอ้อม (Explicit and Implicit Coercion) 
เม่ือจาํเป็นจะตอ้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยเร็ว ผูน้าํการเปล่ียนแปลงอาจตอ้ง

ใชว้ิธีการต่อไปน้ี 
6.1  แจง้ใหผู้ต่้อตา้นยอมรับการเปล่ียนแปลง มิเข่นนั้นจะใหอ้อกจากงานหรือถูก

โอนยา้ยใหไ้ปทาํงานในหน่วยงานอ่ืน  
6.2  ควรใชว้ิธีน้ีเป็นวิธีสุดทา้ยเพราะเป็นการหกัดิบท่ีถึงขั้นแตกหกั  

 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
          วิธีท่ีรวดเร็วและหากสาํเร็จกจ็ะ
แกปั้ญหาการต่อตา้นไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ 

          เส่ียงต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการ
ต่อตา้นท่ีรุนแรง 

 

บทความน้ีเป็นวิธีการบริหารจดัการกบัการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง เน้ือหาจะ
ต่างจากบทความท่ีจะเขียนในโอกาสต่อไปเร่ือง 8-Step Change Model [Kotter] ซ่ึง
เป็นขั้นตอนในการสร้างการเปล่ียนแปลง ผูส้นใจศึกษาเร่ืองการบริหารการ



357 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

เปล่ียนแปลงควรอ่านทั้งสองบทความน้ีไปดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีสมบูรณ์เพราะแมจ้ะ
เป็นคนละกระบวนการ แต่กมี็ความเก่ียวเน่ืองทบัซอ้นกนัอยูใ่นตวั 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 8-Step Change Model [Kotter] 
 Change Curve 
 Effective Meeting Guidelines 
 Managing Conflict in Meeting 
 Town Hall Meeting 

--------------------------------- 
6 Emotional Leadership Styles [Goleman] 
ภาวะผู้นํา 6 รูปแบบท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของทีมงาน [Goleman] 

 

เช่ือวา่หลายท่านท่ีอ่านบทความน้ีคงมีผูน้าํท่ีช่ืนชมอยูบ่า้งไม่มากกน็อ้ย 
ความรู้สึกช่ืนชมท่ีวา่ น่าจะไม่ใช่มาจากฐานะตาํแหน่งของผูน้าํ แต่น่าจะมาจากการท่ี
ผูน้าํนั้นสามารถใชภ้าวะความเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และโอกาส 
สร้างบรรยากาศความกระตือรือร้นใหที้มงานอยากทะยานออกไปปฏิบติัภารกิจใน
ความรับผดิชอบใหส้าํเร็จโดยเร็ว มีความสุขในการทาํงาน ภูมิใจท่ีไดแ้สดงความ
คิดเห็นและเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานซ่ึงมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในทางตรงขา้ม 
กอ็าจมีผูอ่้านหลายท่านมีความรู้สึกดา้นลบกบัผูน้าํบางคน เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อผูน้าํซ่ึง
แมจ้ะมีการแสดงออกท่ีนุ่มนวลเปิดกวา้ง แต่ทีมงานกลบัเตม็ไปดว้ยการทะเลาะเบาะ
แวง้ หรือเป็นความรู้สึกไม่พอใจผูน้าํท่ีชอบแต่สัง่ๆ ในเวลาท่ีควรรับฟังความคิดเห็น
ของทีมงาน หรือเป็นผูน้าํท่ีไม่ยอมตดัสินใจในเวลาท่ีควรใชค้วามเดด็ขาด 

   

Daniel Goleman, Richard Boyatzis และ  Annie Mckee มีความเห็นวา่ อารมณ์
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัทีมงาน ไม่วา่จะเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบ ลว้นเป็นปัจจยัท่ี
ผลกัดนัหรือบัน่ทอนความสาํเร็จตามเป้าหมายของทีมงาน พวกเขาจึงไดท้าํวิจยัเพื่อ
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คน้หารูปแบบภาวะผูน้าํท่ีส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของทีมงาน รวมทั้ง
สถานการณ์ท่ีควรและไม่ควรนาํรูปแบบนั้นมาใช ้ประชากรในการทาํวิจยัคือผูบ้ริหาร
ท่ีประสบความสาํเร็จจาํนวน 3,871 คน  

 

Goleman และคณะนาํผลการวิจยัท่ีได ้มาเขียนเป็นหนงัสือช่ือ Primal 
Leadership (2002) ตามผลการวิจยั มีภาวะผูน้าํหลกัๆ อยู ่6 รูปแบบท่ีส่งผลดา้น
จิตวิทยาต่ออารมณ์ความรู้สึกของทีมงาน แต่ละรูปแบบลว้นมีจุดอ่อนจุดแขง็ในตวัซ่ึง
ผูน้าํจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์   

 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 6 รูปแบบน้ีแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึง (ประกอบดว้ย 
visionary, coaching, affiliative และ democracy) ท่ีส่งผลเชิงบวกต่ออารมณ์ความรู้สึก
ของทีมงาน อีกกลุ่มหน่ึง (ประกอบดว้ย pace-setting และ commanding) ส่งผลเชิงลบ 
ทาํใหเ้กิดความเครียดและควรนาํมาใชใ้นบางสถานการณ์ท่ีมีเง่ือนไจจาํเพาะเท่านั้น 
Goleman และคณะมีความเห็นวา่ผูน้าํไม่ควรใชภ้าวะผูน้าํรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียง
อยา่งเดียว แต่ควรสลบัสบัเปล่ียนหรือผสมผสานใหเ้หมาะกบัสถานการณ์และเง่ือนไข
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

1. ใช้วสัิยทัศน์เป็นตัวกําหนดทิศทาง (The Visionary or  Author itative Leader) 
นิยามโดยสรุปของภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีคือ “come with me” ผูน้าํจะใชว้ิสยัทศัน์

ท่ีมีร่วมกนัมาเป็นแรงขบัเคล่ือน (mobilize) และกระตุน้ทีมงานใหเ้กิดความมุ่งมัน่ท่ีจะ
บรรลุเป้าหมาย ผูน้าํจะบอกแต่เพยีงวา่เป้าหมายอยูใ่นทิศทางใด แต่จะไม่บอกวา่จะไป
ใหถึ้งไดอ้ยา่งไร จึงเป็นหนา้ท่ีของทีมงานท่ีจะตอ้งคน้หาวิธีท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้น
ดว้ยตนเอง แต่ทั้งน้ีกไ็ม่ไดห้มายความวา่ผูน้าํจะสร้างแต่ฝันแลว้ปล่อยใหที้มงานตอ้ง
ด้ินรนหาหนทางและแกไ้ขปัญหาต่างๆ แต่เพียงลาํพงั ตรงกนัขา้ม ผูน้าํรูปแบบน้ีจะให้
การสนบัสนุนทีมงานในช่วงจงัหวะท่ีเหมาะสมโดยใชค้วามสามารถในการทาํความ
เขา้ใจในปัญหาและความรู้สึกของทีมงาน (empathy) มาสนบัสนุนทีมงานใหผ้า่นพน้
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ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัของตนไปได ้เช่น ดว้ยการใหข้อ้มูล ความรู้ และ
ทรัพยากรท่ีจาํเป็น, เอ้ืออาํนาจในการดาํเนินการ ฯลฯ  

 

ภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีเหมาะสาํหรับสถานการณ์ท่ีองคก์รไดพ้ฒันาวิสยัทศัน์ข้ึนมา
ใหม่และตอ้งการใหที้มงานไดใ้ชว้ิสยัทศัน์เป็นแนวทางหริอเป้าหมายในการทาํงาน  
หรือเม่ือตอ้งการหาวิธีการใหม่ๆ ในการนาํนโยบายหรือกลยทุธ์ไปใชป้ฏิบติั อยา่งไรก็
ตาม ภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีอาจใชไ้ม่ค่อยไดผ้ลกบัทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นสูง
กวา่ผูน้าํเพราะพวกเขาจะมุ่งแกไ้ขปัญหาดว้ยการปฏิบติัไปตามความเช่ือของตน ไม่
แจง้ใหผู้น้าํทราบวา่ตนจะทาํอะไร อยา่งไร เม่ือไร ซ่ึงเส่ียงต่อความผิดพลาด รูปแบบ
ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมจะนาํมาใชใ้นกรณีท่ีทีมงานมีประสบการณ์สูงกวา่ผูน้าํ คือ ภาวะ
ผูน้าํรับฟังความคิดเห็น  (democratic leadership) คือเปิดใหส้มาชิกทีมงานท่ีมี
ประสบการณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาอยา่งเตม็ท่ี หลงัจากนั้นจึงนาํ
ความเห็นท่ีไดม้าพิจารณาการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป  

 

การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํท่ีใชว้ิสยัทศัน์เป็นตวักาํหนดทิศทาง ทาํไดด้ว้ยการ 
o พฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ความชาํนาญ, วิสยัทศัน์, ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และความสามารถในการทาํความเขา้ใจกบัปัญหาอุปสรรคของทีมงาน  
o มีความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลง 
o ใชโ้อกาสต่างๆ เช่น ในระหวา่งการประชุมทีมงานหรือในท่ีประชุมผูบ้ริหาร 

ฯลฯ สร้างความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํใหก้บัทีมงาน 
 

2. พฒันาทีมงานเพื่ออนาคตของพวกเขา (The Coaching Leader ) 
นิยามโดยสรุปของภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีคือ “try this” ผูน้าํท่ีใชภ้าวะผูน้าํรูปแบบ

น้ี มีความเขา้ใจในปัญหาและขอ้จาํกดัของทีมงาน เนน้สนบัสนุนทีมงานใหไ้ดรั้บการ
พฒันาเพื่อความสาํเร็จในอนาคต ผูน้าํจะใชก้ารพดูคุยแบบเจาะลึกกบัทีมงานท่ีไม่ค่อย
มีบทบาทในงานท่ีทาํอยู ่วางเป้าหมายระยะยาวใหก้บัพวกเขาโดยเช่ือมโยงเป้าหมาย
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ของทีมงานเขา้กบัภารกิจขององคก์ร ทีมงานจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายของตนไปพร้อมกบัการสร้างความสาํเร็จใหก้บัเป้าหมายขององคก์ร  

 

ภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีควรนาํมาใชเ้ม่ือสมาชิกทีมงานตอ้งการความช่วยเหลือใน
การวางแผนอนาคตการทาํงาน หรือเม่ือขาดแรงบนัดาลใจในการทาํงาน หรือเม่ือผูน้าํ
คิดวา่ทีมงานยงัมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน เช่น เป็นพนกังาน
ใหม่หรือเพิง่ไดรั้บการโอนยา้ยมาจากหน่วยงานหรือทีมงานอ่ืน อยา่งไรกต็าม ภาวะ
ผูน้าํรูปแบบน้ีอาจใชไ้ม่ไดผ้ลกบัทีมงานหรือสมาชิกทีมงานท่ีไม่พยายามพฒันาตนเอง 
คอยแต่จะรอรับคาํสัง่วา่ตอ้งทาํอยา่งนั้นอยา่งน้ี ในกรณีท่ีทีมงานมีลกัษณะดงักล่าว 
ควรนาํภาวะผูน้าํท่ีทาํใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง (pacesetting leadership) มาใช ้ 

 

การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํท่ีมุ่งพฒันาทีมงาน ทาํไดด้ว้ยการ 
o ศึกษาแนวคิดเร่ืองการสอนงาน (coaching) และการใหค้าํปรึกษาแบบพี่เล้ียง 

mentoring) 
o ทาํความรู้จกัทีมงานใหใ้กลชิ้ดข้ึนเพื่อใหรู้้วา่พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือ

หรือคาํแนะนาํอะไร 
 

3. สร้างความรักสามัคค ี(The Affiliative Leader ) 
นิยามโดยสรุปของภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีคือ “People come first” ผูน้าํท่ีใชภ้าวะ

ผูน้าํรูปแบบน้ี จะใหค้วามสาํคญักบัทีมงานเป็นลาํดบัแรก เนน้สร้างความสมคัรสมาน
สามคัคีของทีมงานและความรู้สึกผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร, แกไ้ขเยยีวยาขอ้ขดัแยง้, เคารพ
ความคิดเห็นและคุณคา่ของสมาชิกทุกคน  

 

ควรนาํมาใชเ้ม่ือตอ้งการสร้างแรงจูงใจใหที้มงานสามารถผา่นความเครียด ขอ้
ขดัแยง้ หรือกาํจดัความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั เช่น การถือเขาถือเรา การนินทา 
การป้ันข่าวลือ เป็นภาวะผูน้าํท่ีควรนาํมาใชร่้วมกบัภาวะผูน้าํท่ีใชว้ิสยัทศัน์เป็น
ตวักาํหนดทิศทาง (visionary leadership)  
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การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํสร้างความรักสามคัคี ทาํไดด้ว้ยการ 
o เรียนรู้การจดัการกบัความขดัแยง้และการคิดบวก 
o เรียนรู้การบริหารจดัการกบัอารมณ์ทั้งของตนเองและของทีมงาน 

 

4. รับฟังความคดิเห็น (The Democratic Leader ) 
นิยามโดยสรุปของภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีคือ “what do you think?” ผูน้าํท่ีใชภ้าวะ

ผูน้าํรูปแบบน้ี ใหค้วามสาํคญักบัความคิดเห็นของทีมงาน เนน้สร้างความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัผา่นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ (collaboration) ของทีมงาน เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและมุมมอง (input) ท่ีหลากหลาย  

 

ภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีไม่ควรนาํมาใชก้บัทีมงานท่ีขาดประสบการณ์ ไม่มีแรงจูงใจ 
ไร้ความสามารถ หรือยงัเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเป็นอยูไ่ม่ดีพอ มิเช่นนั้นจะเกิดการโตแ้ยง้
กนัจนหาขอ้ยติุไม่ได ้

 

การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํรับฟังความคิดเห็น ทาํไดด้ว้ยการ 
o ใหโ้อกาสทีมงานไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
o พฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจใหก้บัทีมงาน 
o เรียนรู้ทกัษะการฟังแบบตั้งใจและการส่งเสริมโอกาส (facilitation) 

 

5. ทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง (The Pacesetting Leader ) 
นิยามโดยสรุปของภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีคือ “do as I do, now” ผูน้าํท่ีใชภ้าวะผูน้าํ

รูปแบบน้ี มุ่งเนน้ไปท่ีผลการปฏิบติังานและการบรรลุเป้าหมาย คาดหวงัแต่ผลงานท่ีดี
เลิศจากทีมงานจนบางคร้ังโดดลงไปเล่นดว้ยตนเองเพื่อใหที้มงานเห็นวา่การสร้าง
ผลงานท่ีดีเลิศในความมุ่งหมายของผูน้าํจะตอ้งทาํอยา่งไร ผูน้าํจะไม่ปกป้องหรือให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิกทีมงานท่ีมีผลงานไม่ดี คิดแต่เพียงวา่ทีมงานทุกคนจะตอ้ง
เป็นมืออาชีพท่ีสามารถควบคุมการทาํงานดว้ยตนเอง (self-directed)  
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ผูน้าํควรนาํภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีมาใชเ้ฉพาะเม่ือตอ้งการผลงานด่วนจากทีมงานท่ี
มีพร้อมทั้งทกัษะและแรงจูงใจในการทาํงานแลว้เท่านั้น ไม่ควรนาํไปใชเ้ค่ียวเขญ็
ทีมงานท่ียงัไม่พร้อมเพราะจะเกิดผลกระทบในดา้นลบมากกวา่ความสาํเร็จ เช่น ได้
งานท่ีไม่มีคุณภาพ ทีมงานเสียขวญักาํลงัใจและหมดความเช่ือมัน่ในตนเอง บางคนอาจ
ขาดความกระตือรือร้นในการทาํงาน (burnout) หรือถึงขั้นลาออกไปจากทีมหรือ
องคก์รเพราะไม่สามารถทนแรงกดดนั 

 

แมภ้าวะผูน้าํรูปแบบน้ีจะมีดา้นลบท่ีค่อนขา้งเด่นชดั แต่กมี็ดา้นดีหากนาํไปใช้
ไดเ้หมาะกบัสถานการณ์ ผูน้าํจึงควรพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมท่ีจะใชภ้าวะผูน้าํ
รูปแบบน้ีดว้ยการ 

o เรียนรู้เทคนิคการพฒันาคุณภาพงาน 
o เรียนรู้การสอนและการใหค้าํแนะนาํ (coaching) 
o เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
o ฝึกอบรมทีมงานใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงาน

ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
 

6. จงทําตามท่ีส่ัง (The Commanding or  Coercive Leader) 
นิยามโดยสรุปของภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีคือ “do what I tell you” ผูน้าํท่ีใชภ้าวะ

ผูน้าํรูปแบบน้ี ใชอ้าํนาจตามตาํแหน่งของตนเป็นหลกั เนน้การสัง่ การข่มขู่วา่จะ
ลงโทษ และการควบคุมการปฏิบติังานอยา่งเขม้งวด ทีมงานท่ีคุน้เคยกบัผูน้าํส่ีแบบ
แรก (visionary, coaching, affiliative และ democracy)  อาจไม่สามารถยอมรับผูน้าํท่ี
ใชอ้าํนาจสั่งๆ แต่เพียงอยา่งเดียว ยิง่ผูน้าํลุ่มหลงมวัเมาในอาํนาจ อาจถึงขั้นทีมแตก 
ภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีควรนาํมาใชใ้นสถานการณ์วิกฤติท่ีตอ้งการการทาํตามคาํสัง่ทนัที 
(immediate compliance) หรือนาํมาใชก้บัสมาชิกทีมงานท่ีมีปัญหา ไม่สามารถใชภ้าวะ
ผูน้าํรูปแบบอ่ืนแลว้เท่านั้น  
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ผูน้าํท่ีใชภ้าวะผูน้าํรูปแบบน้ี ตอ้งใชอ้ยา่งมีสติ สัง่เพราะสถานการณ์บีบคั้นให้
ตอ้งทาํทนัที ไม่ใช่สัง่เพราะอารมณ์เตลิดของผูน้าํ คาํสัง่ตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ไม่ฝืน
เกินกาํลงัความสามารถของผูป้ฏิบติั และตอ้งเปล่ียนกลบัมาใชภ้าวะผูน้าํรูปแบบอ่ืนท่ี
เหมาะสมกวา่ทนัทีเม่ือวิกฤติไดค้ล่ีคลาย ผูน้าํสามารถพฒันาตนเองเพื่อการใชภ้าวะ
ผูน้าํรูปแบบน้ีอยา่งสร้างสรรคไ์ดด้ว้ยการ 

o เรียนรู้การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
o เรียนรู้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งมีสติ 
o เรียนรู้การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์กดดนั 

 

ภาวะผูน้าํเป็นเคร่ืองมือ (tool) ท่ีผูน้าํจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเง่ือนไขและ
สถานการณ์ ไม่ใช่อุปนิสยัส่วนตวั (trait) ท่ีผูน้าํจะแสดงออกตามใจชอบ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 7 Signs of Ethical Collapse [Jennings] 
 Coaching for Team Performance 
 Crisis Management Model 
 Decision-Making Skills 
 Delivering a Presentation 
 Empathy at Work 
 Gemba Kaizen 
 Informal Coaching for Managers 
 Management by Wandering Around (MBWA) 
 Managing Emotion in Your Team 
 Mentoring in the World of Work 
 Optimism 
 Resolving Team Conflict 
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 Team-Specific Motivation 
 Thinking on Your Feet 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ผา่ทฤษฎีผูน้าํ 

--------------------------------- 
6 Principles of Influence [Cialdini] 
หลัก 6 ประการท่ีมีอิทธิพลให้รู้สึกคล้อยตาม [Cialdini] 

 

Dr. Robert Cialdini เป็นนกัจิตวิทยาท่ีพยายามทาํความเขา้ใจวา่อะไรคือปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เขาใชเ้วลาเกือบสามปีในการทาํวิจยัเชิงจิตวิทยาโครงการ
ฝึกอบรมนกัขายและนกัการตลาดเพ่ือใหรู้้วา่บุคคลในงานอาชีพดงักล่าวทาํใหผู้อ่ื้น
ยอมรับขอ้เสนอของพวกเขาไดอ้ยา่งไร ผลงานวิจยัถูกนาํมาเขียนเป็นหนงัสือช่ือ 
Influence: The Psychology of Persuasion (1984) ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์จิตวิทยาสงัคมท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการตดัสินใจซ้ือต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
Cialdini เช่ือวา่ มีหลกัทัว่ไป 6 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของมนุษย ์ไดแ้ก่ 

 

1.  ให้เพื่อได้รับ (Reciprocity) 
หลกัทัว่ไป: บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะตอบแทนบุคคลท่ีใหบ้างส่ิงแก่ตน ดว้ย

พฤติกรรม ของขวญั หรือการกระทาํ ในรูปแบบและมูลค่าท่ีสมนํ้าสมเน้ือกบัส่ิงท่ีตน
ไดรั้บ   

 

Cialdini กล่าววา่ คนเรามีความตอ้งการตอบแทนหรือทาํกบัผูอ่ื้นเหมือนกบัท่ี
ผูอ่ื้นทาํแก่ตน หากส่ิงท่ีตนไดรั้บเป็นส่ิงท่ีดีงาม ความรู้สึกท่ีติดคา้งคือบุญคุณท่ีจะตอ้ง
ตอบแทน หากส่ิงท่ีไดรั้บคือความเลวร้าย ความรู้สึกท่ีติดคา้งคือความอาฆาตแคน้ท่ี
จะตอ้งหาทางชาํระหรือเอาคืนใหส้าสม ในทางจิตวิทยาอธิบายปรากฏการณ์น้ีวา่ เป็น
เพราะมนุษยเ์กลียดความรู้สึกคา้งคาใจกบัผูอ่ื้น น่ีคือพฤติกรรมสงัคมท่ีเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป 
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หากเป็นกรณีท่ีผูก้ระทาํมุ่งหวงัผลสาํเร็จอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ในการตดัสินใจซ้ือ 
การใหบ้างส่ิงบางอยา่งไปก่อน จะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีนาํไปสู่ผลสาํเร็จได ้ 

 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดักคื็อ website ของสถาบนัฝึกอบรมซ่ึงมกัจะมี tab บทความ
ท่ีใครกส็ามารถเขา้มาอ่านหรือคดัลอกออกไปไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ในทางจิตวิทยา
ถือวา่ การมีบทความใหอ่้านฟรีน้ีเป็นความประสงคท่ี์จะสร้างความเช่ือมัน่ในภูมิ
ความรู้ของสถาบนั และสร้างความรู้สึกติดคา้งแก่ผูเ้ขา้มารับเอาวิชาความรู้นั้นไป ขอ้
สมมุติฐานพื้นฐานของการทาํเช่นน้ีอยูท่ี่วา่ เม่ือผูเ้ขา้มาอ่านบทความใน website 
บ่อยคร้ังเขา้ กอ็าจตดัสินใจซ้ือตัว๋เพื่อเขา้ร่วมรับฟังการฝึกอบรมท่ีสถาบนัจดั 
ปรากฏการณ์น้ีส่วนหน่ึงมาจากความศรัทธาในความรู้ของสถาบนั อีกส่วนหน่ึงมาจาก
ความตอ้งการตอบแทนสถาบนัและกาํจดัหน้ีบุญคุณท่ีติดคา้งอยูใ่นใจ การแจกสินคา้
ตวัอยา่งหรือมีโต๊ะแจกอาหารเคร่ืองด่ืมถว้ยเลก็ๆ ใหลู้กคา้ไดท้ดลองชิมกเ็ป็นการสร้าง
ความรู้สึกติดคา้งข้ึนในใจผูเ้ขา้มาชิม หลายคนตดัสินใจซ้ือเพราะไม่อยากกินของๆ เขา
ฟรีๆ  

 

อยา่งไรกต็าม ปริมาณหรือมูลค่าท่ีจะไดรั้บเป็นการตอบแทน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
มูลค่าของสิงท่ีใหแ้ต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัอยูท่ี่วิธีการท่ีผูใ้หแ้สดงออกดว้ย เรามกัให้
ทิปแก่บริกรร้านอาหารซ่ึงแสดงท่าทีใหเ้กียรติเราอยา่งนุ่มนวล แสดงท่าทีท่ีเป็นมิตร
เป็นจาํนวนสูงกวา่บริกรซ่ึงทาํแต่เพียงหนา้ท่ีของบริกร คือเขา้มาถามคาํสัง่ซ้ือและนาํ
อาหารมาวาง  

 

แนวทางการนาํหลกั “ใหเ้พื่อไดรั้บ” ไปใชใ้หเ้กิดผล  
o เป็นผูเ้ร่ิมใหก่้อน ทาํใหผู้รั้บรู้สึกติดคา้งคุณ (indebted) 
o ใหผู้รั้บรู้สึกวา่เขาเป็นคนพิเศษ (exclusive) 
o ใหเ้ขารู้วา่คุณเป็นผูใ้ห ้(personalized)   
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2. สร้างความผูกพนัในคาํพูดและการกระทํา (Consistency and Commitment) 
หลกัทัว่ไป: บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะผกูพนักบัส่ิงท่ีเขาไดเ้คยพดูหรือทาํ 
 

บุคคลทุกคนตอ้งการใหต้นอ่ืนมองวา่ตนมีความสมํ่าเสมอคงเส้นคงวา ไม่
เหลาะแหละ เม่ือไดพ้ดูหรือแสดงความตั้งใจอยา่งไรออกไป กรั็กษาคาํพดูและผกูพนั
กบัเจตนาท่ีแสดงออกมานั้น เขา้ทาํนองถือคาํพดูเป็นนาย ในทางจิตวิทยาอธิบาย
ปรากฏการณ์น้ีวา่เป็นเพราะบุคคลตอ้งการแสดงภาพลกัษณ์ของตนวา่เป็นคนดี มีความ
รับผดิชอบ ยอมควกักระเป๋าซ้ือส่ิงท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งผกูพนั เพียงเพื่อรักษา
ภาพลกัษณ์ท่ีตนใหค้วามสาํคญั  

 

ผูอ่้านคงเคยเขา้ website ท่ีชกัชวนใหส้มคัรติดตามรับขอ้มูลข่าวสารและรางวลั
จากการส่งเสริมสินคา้ในวาระต่างๆ โดยเพียงแต่แจง้ท่ีอยู ่email ผูท่ี้ใหท่ี้อยู ่email ไป
จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ บ่อยคร้ังเขา้กจ็ะรู้สึกวา่ตนเป็นลูกคา้ราย
หน่ึงของ website นั้น เม่ือคิดวา่ตนเป็นลูกคา้เพราะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาอยา่ง
ต่อเน่ือง กเ็กิดความผกูพนัท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วม เช่น ดว้ยการจบัจ่ายซ้ือหาสินคา้ของ 
website นั้นบา้งใหส้มกบัภาพการเป็นลูกคา้ท่ีดีในความคิดของตน ความรู้สึกผกูพนัน้ี
บางคร้ังกไ็ม่สมเหตุสมผล ผูท่ี้ตดัสินใจเป็นสมาชิกท่ีไหนสกัแห่ง เช่น หอ้งสมุด หรือ 
fitness แมจ้ะไม่เคยเขา้ไปใชบ้ริการ แต่กย็งัคงจ่ายค่าสมาชิดอยา่งต่อเน่ืองเพราะไม่
สามารถยอมรับวา่ตนตดัสินใจผิด ส่ิงท่ีเขา้มาประกอบในการชาํระค่าสมาชิกรายปี คือ 
เป็นสมาชิกไวดี้กวา่ไม่ไดเ้ป็น นึกอยากจะไปใชบ้ริการเม่ือไรกไ็ด ้(ทั้งๆ ท่ีในความเป็น
จริงกไ็ม่ไดใ้ช)้    

 

แนวทางการนาํหลกั “สร้างความผกูพนัในคาํพดูและการกระทาํ” ไปใชใ้ห้
เกิดผล 

o ขอใหก้ลุ่มหรือบุคคลเป้าหมายเร่ิมทาํจากเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ เพื่อสร้างความ
ผกูพนักบัส่ิงนั้น (small action)  

o ทาํใหค้วามผกูพนันั้นเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไป (public) 
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o  ใหร้างวลัตอบแทนความผกูพนันั้น (reward) 
 

3. ทําให้เหมือนคนอ่ืน (Social Proof) 
หลกัทัว่ไป: ในสถานการณท่ีไม่มีความชดัเจน บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะมองการ

กระทาํและพฤติกรรมของผูอ่ื้นเป็นตน้แบบในการตดัสินใจ 
 

การมีสินคา้บริการท่ีดีหรือตลาดมีความตอ้งการสินคา้บริการนั้นอยูอ่ยา่งท่วม
ทน้ อาจไม่พอท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้บริการของคุณขายไดม้ากอยา่งท่ีคิด ส่ิงท่ีสาํคญัไม่
นอ้ยไปกวา่คุณภาพ ราคา และความตอ้งการในตลาด คือ คาํบอกกล่าวหรือคาํยนืยนั
จากลูกคา้ดว้ยกนัซ่ึงเป็นเหมือนการรับรองทางสงัคม (social proof) วา่สินคา้น้ีดีจริง 
บุคคลมกัจะรู้สึกปลอดภยัถา้ไดท้าํเหมือนคนอ่ืน เรามกัจะทาํตวัใหเ้หมือนกบัเพื่อน
ร่วมงานเพื่อความสะดวกกลมกลืนในหมู่คณะ หรือมกัจะเขา้ร้านอาหารท่ีมีคนเยอะๆ 
จะไม่กลา้เขา้ร้านท่ีไม่ค่อยมีคนมาใชบ้ริการเพราะระแวงวา่ร้านดงักล่าวจะตอ้งมีส่ิงท่ี
ไม่ดีแฝงอยู ่เช่น รสชาติอาหาร การใหบ้ริการ หรือราคา ความรู้สึกท่ีวา่น้ีจะรุนแรงข้ึน
หากเราเป็นคนท่ีไม่ค่อยมีความเช่ือมัน่ในตนเอง หรือเม่ือเราเห็นวา่คนท่ีทาํหรือไม่ทาํ
ส่ิงนั้นๆ มีบางส่วนท่ีเหมือนเรา เช่น เพศ อาย ุฐานะ การแต่งกาย อุปนิสยั กลุ่ม ฯลฯ 

  

 การแสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชม Website กจ็ดัทาํข้ึนดว้ยเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีอาศยั
จาํนวนผูเ้ขา้ชมเป็นตวัรับรองความนิยมและความน่าเช่ือถือ ผูเ้ขา้ชมจะรู้สึกปลอดภยั
ในการตดัสินใจซ้ือหาสินคา้จาก website ท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมสูง (safety in numbers) อยา่ง
นอ้ยหากมีความผดิพลาดใดๆ เกิดข้ึนกย็งัอา้งไดว้า่ คนอ่ืนเขากซ้ื็อกนั 
 

 แนวทางการนาํหลกั “ทาํใหเ้หมือนคนอ่ืน” ไปใชใ้หเ้กิดผล 
o ใหผู้เ้ช่ียวชาญซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีชกัชวน รับรองวา่ส่ิงท่ีคุณเสนอนั้นดีจริง 

(expert) 
o ใหบุ้คคลซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสงัคม รับรองวา่ส่ิงท่ีคุณเสนอนั้นดีจริง 

(celebrities) 
o ใหผู้ท่ี้เคยใชส่ิ้งท่ีคุณนาํเสนอ รับรองวา่ส่ิงท่ีคุณเสนอนั้นดีจริง (users) 
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o ใหส้งัคม รับรองวา่ส่ิงท่ีคุณเสนอนั้นดีจริง (wisdom of crowds) 
o ใหเ้พื่อนฝงูและคนท่ีคุณรู้จกั รับรองวา่ส่ิงท่ีคุณเสนอนั้นดีจริง (peers)  

 

4. ตกลงเพราะชอบ (Liking) 
หลกัทัว่ไป: บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะตอบตกลงกบับุคคลท่ีเขาชอบ 
 

ในทางจิตวิทยา การท่ีคนๆ หน่ึงจะชอบคนอีกคนหน่ึง มาจากสามสาเหตุ 
o เราชอบคนท่ีมีบางอยา่งคลา้ยเรา 
o เราชอบคนท่ีทาํดีกบัเรา 
o เราชอบคนท่ีใหค้วามช่วยเหลือเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั 

 

บุคคลมกัรู้สึกตะขิดตะขวงท่ีจะปฏิเสธหากผูท่ี้ตนช่ืนชอบเป็นผูบ้อกกล่าวหรือ
ชกัชวนใหท้าํส่ิงหน่ึงส่ิงใด เราจะเห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจนจากการใชด้ารา หรือผูซ่ึ้งรู้จกั
กวา้งขวางในสงัคมมาเป็น presenter โฆษณาสินคา้ แมเ้ราจะคิดวา่ดาราหรือบุคคลใน
สงัคมเหล่านั้นคงจะไม่ไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีโฆษณา แต่ความนิยมหรือช่ืนชอบเป็นการ
ส่วนตวัจะมีอิทธิพลต่อความเช่ือวา่สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีดีเพราะผูท่ี้ตนช่ืนชอบ
เป็นผูก้ล่าวชวน หลกัขอ้น้ีมีผลในทางตรงขา้มเช่นกนั เรามกัมีอคติไม่รับฟังคาํพดูหรือ
ความเห็นของผูท่ี้เราเกลียด ไม่วา่ความเห็นหรือขอ้เสนอนั้นจะเป็นประโยชน์และ
สมเหตุสมผลเพียงใด 

 

แนวทางการนาํหลกั “ตกลงเพราะชอบ” ไปใชใ้หเ้กิดผล 
o ทาํส่ือท่ีใชน้าํเสนอ เช่น website ใหน่้าสนใจ สะดุดตา สะดวกในการใชแ้ละ

สมัพนัธ์กบัสินคา้บริการท่ีนาํเสนอ (physical attractiveness) 
o ทาํตวัใหเ้ป็นเพื่อน ไม่ใช่พอ่คา้ ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกวา่คุณเป็นผูท่ี้เขา้ถึงได ้

และเขา้ใจในความตอ้งการของพวกเขา (similarity) 
o ไม่ใชส่ื้อสงัคมเพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ์แต่เพียงอยา่งเดียว แต่เพื่อใหเ้ป็น

ช่องทางการพดูคุย ปรึกษาหารือ และสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
(compliments) 
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o ทาํตวัเป็นทีมงานท่ีร่วมแกปั้ญหาไปดว้ยกนักบักลุ่มเป้าหมาย (contact and 
cooperation) 

o แทรกส่ิงท่ีตอ้งการนาํเสนอใหก้ลมกลืนไปกบัคุณค่าและความสมัพนัธท่ีคุณ
สร้างข้ึนมา (conditioning and association) 

 

5. ทําตามเพราะความศรัทธา (Author ity) 
หลกัทัว่ไป: บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะทาํตามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ 
 

การใชว้ฒิุการศึกษา เช่น ดอ็กเตอร์, อาชีพ เช่น นายแพทย,์ ตาํแหน่งทางวิชาการ 
เช่น ศาสตราจารย,์ หรือประสบการณ์การในเร่ืองนั้นๆ มาประกอบการนาํเสนอ
เร่ืองราวต่างๆ จะเพิ่มความเช่ือถือและการยอมรับขอ้มูลไดม้ากข้ึน เราเห็นตวัอยา่งน้ีได้
จากการท่ีผูเ้ขียนหนงัสือมกัจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ซ่ึงไดรั้บการยอมรับในสงัคมมา
เป็นผูเ้ขียนคาํนิยมในส่วนตน้ของหนงัสือก่อนเขา้สู่เน้ือหา ในทางจิตวิทยาอธิบายไดว้า่ 
บุคคลมกัขาดความเช่ือมัน่ในตนเองและมีแนวโนม้ท่ีจะรับอิทธิพลจากผูมี้คุณวฒิุหรือ
ประสบการณ์มาเป็นหลกัประกนัความผดิพลาดในการตดัสินใจของตน  

 

แนวทางการนาํหลกั “ทาํตามเพราะความศรัทธา” ไปใชใ้หเ้กิดผล  
o ใชฐ้านะตาํแหน่งซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือถือ (titles) 
o ใชส่ิ้งประกอบใดๆ ท่ีสามารถสร้างความศรัทธา (clothes) 
o ใชก้ารรับรองจากผูมี้อิทธิพลทางความคิด (trappings)  

 

6. ของมีจํานวนจํากัด (Scarcity) 
หลกัทัว่ไป: บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งการส่ิงท่ีมีอยูน่อ้ย 
 

เม่ือไรกต็ามท่ีเรารู้สึกวา่ส่ิงใดมีจาํนวนจาํกดัหรือกาํลงัจะขาดแคลน ส่ิงนั้นจะดู
มีคุณค่าเพิม่สูงข้ึน แนวคิดน้ีเห็นไดท้ัว่ไปในการขายของ online เช่น ราคาน้ีจาํกดั
เฉพาะ 50 สายแรกเท่านั้น หรือจากตวัอยา่งสายการบิน British Airway ท่ีประกาศเม่ือ
ปี 2003 ลดเท่ียวบินคองคอร์ดระหวา่งลอนดอน-นิวยอร์คจากวนัละสองเท่ียวเหลือวนั
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ละหน่ึงเท่ียวเพราะไม่คุม้กบัค่าใชจ่้าย ส่งผลใหจ้าํนวนผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนอยา่งผิดหูผดิ
ตาทั้ง ๆ ท่ีตัว๋กร็าคาเดิม บริการทุกอยา่งกเ็หมือนเดิม อิทธิพลท่ีผลกัดนัใหลู้กคา้รีบซ้ือ
สินคา้นั้นไม่ใช่เ พราะคุณภาพของสินคา้ แต่เป็นความไม่ตอ้งการใหต้นตกเป็นผูเ้สีย
โอกาส การไดใ้ชโ้อกาสซ่ึงคนอ่ืนไม่สามารถใช ้เป็นชยัชนะและความพึงพอใจซ่ึงมี
คุณค่ามากกวา่เงินท่ีเสียไป   

 

หลกัขอ้น้ีจะใชไ้ดผ้ลถา้ขอ้มูลท่ีใหน้ั้นเป็นความจริง หากลูกคา้มีความรู้สึกวา่
ตนถูกหลอก นอกจากจะไม่เกิดแรงจูงใจในคร้ังต่อไปแลว้ อาจตั้งขอ้รังเกียจสินคา้หรือ
ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้นั้นไปทั้งหมดเพราะถือวา่ไม่มีความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้  

 

แนวทางการนาํหลกั “ของมีจาํนวนจาํกดั” ไปใชใ้หเ้กิดผล  
o แจง้ใหท้ราบวา่ของหรือเง่ือนไขท่ีเสนอนั้น มีจาํนวนจาํกดั และจะไม่มีอีกเม่ือ

ขายหมด (limited-number) 
o ของหรือเง่ือนไขท่ีเสนอนั้น มีอยูเ่ฉพาะในช่วงเวลาท่ีกาํหนดเท่านั้น (limited-

time) 
o ของหรือเง่ือนไขท่ีเสนอนั้น จดัข้ึนเฉพาะในโอกาสพิเศษ เช่น ครบรอบวนั

สถาปนา (one of a kind special) น้ีเท่านั้น 
o ของหรือเง่ือนไขท่ีเสนอนั้น เป็นท่ีตอ้งการของบุคคลอ่ืนเช่นกนั (competitions)  

 

Cialdini เช่ือวา่การทาํความเขา้ใจกบัหลกัในเชิงจิตวิทยา 6 ประการเหล่าน้ีและ
ฝึกฝนจนสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้
ขอ้เสนอหรือคาํชกัชวนของคุณมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการตอบสนองมากข้ึน แมห้ลกั
จิตวิทยาน้ีจะเนน้ไปทางดา้นการขายและการตลาด แต่ก็สามารถนาํไปใชก้บับุคคลหรือ
กลุ่มเป้าหมายโดยทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Component-Model of Commitment [Meyer and Allen] 
 4 Dimensions of Relational Work [Butler and Waldroop] 
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 4 P's of Persuasion 
 Escalation of Commitment 
 Persuasion skills 
 Persuasion Tools Model 
 Powers of Persuasion 
 Social Exchange Theory 

--------------------------------- 
6 Problem Behaviors [Waldroop and Butler] 
พฤติกรรม 6 ประการท่ีเป็นปัญหากับทีมงาน [Waldroop and Butler ] 

 

 คนเรา ถึงจะมีความรู้สามารถมากมายเพียงใด กอ็าจมีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีสร้าง
ปัญหาใหก้บัคนอ่ืนไดโ้ดยไม่ตั้งใจ เช่น จุกจิกในรายละเอียดต่างๆ มากเกินไป, กลวัคน
อ่ืนทาํไม่ไดอ้ยา่งใจจึงกวาดงานมาทาํเองจนลน้, หรือตอ้งการใหง้านมีความสาํคญัจึง
ป่ันงานธรรมดาๆ ใหก้ลายเป็นเร่ืองใหญ่โตโดยไม่จาํเป็น พฤติกรรมดงักล่าวอาจมา
จากความหวงัดีของเจา้ของพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหง้านสมบูรณ์ถูกตอ้งดว้ยมาตรฐาน
สูงสุดโดยไม่ทนัไดนึ้กถึงผลกระทบท่ีมีต่อความรู้สึกของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารและผูน้าํ 
(ต่อไปจะใชค้าํวา่ผูน้าํอยา่งเดียวเพ่ือความกระชบัของเน้ือหา) จะตอ้งสงัเกตพฤติกรรม
ท่ีเป็นปัญหาเหล่าน้ีและเขา้จดัการแกไ้ขทนัทีก่อนท่ีจะลุกลามกลายเป็นปัญหาของ
ทีมงานหรือขององคก์ร  

 

ในทางจิตวิทยา พฤติกรรมซ่ึงสร้างปัญหาในการทาํงาน มีสาเหตุมาจาก 
(1)  ไม่สามารถเขา้ใจโลกในมุมมองของคนอ่ืน  
บางคนไม่สามารถออกจากกรอบความคิดของตนเอง ไม่พร้อมท่ีจะมองโลกใน

มุมมองของคนอ่ืน มีพฤติกรรมท่ีขาดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ไม่สามารถสลดั
ความรู้สึกท่ีจะตอ้งเอาใหไ้ดซ่ึ้งติดตวัมาตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก การจะทาํใหบุ้คคลท่ีติดยดึอยู่
กบัความคิดของคนเองสามารถทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนไดไ้ม่วา่จะเป็นเพื่อน เจา้นาย 
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ลูกนอ้ง ลูกคา้ หรือแมก้ระทัง่คู่แขง่ จาํเป็นจะตอ้งใหบุ้คคลนั้นรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และยอมรับความเป็นจริงวา่ทุกคนลว้นมีเหตุผลในมุมมองของตนซ่ึงควรจะตอ้งรับฟัง  
 

(2)  ไม่สามารถแยกแยะไดว้า่เม่ือไรควรใชอ้าํนาจและควรใชอ้ยา่งไร  
มีคนจาํนวนไม่นอ้ยใชอ้าํนาจไปในทางมิชอบ และกมี็คนอีกไม่นอ้ยเช่นกนัใช้

อาํนาจไม่เป็น เอนเอียงไปตามคาํยกยอปอป้ันและสรรเสริญเยนิยอ พฤติกรรมของคน
ทั้งสองกลุ่มน้ีคือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อการบริหารงานใหส้าํเร็จ
ตามแผนงานท่ีวางไว ้การลุแก่อาํนาจหรือใชอ้าํนาจท่ีขาดความเท่ียงธรรม เป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมปัญหาอีกมากมาย 

 

(3)  สบัสนในความหมายของอาํนาจ  
คนส่วนใหญ่มีความสบัสนวา่อาํนาจ มีความหมายครอบคลุมมากนอ้ยเพียงใด  

บางคนใหนิ้ยามวา่อาํนาจคือสิทธิท่ีตนสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นทุกเร่ือง บางคนใหนิ้ยาม
วา่อาํนาจเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํมาใชไ้ดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากเบ้ืองบน ถา้
เจา้นายเห็นวา่ควรใชอ้าํนาจ จึงจะนาํอาํนาจนั้นออกมาใชไ้ด ้แต่คนส่วนใหญ่จะอยู่
กลางๆ คือเลือกตีความเอาในส่วนท่ีเป็นประโยชน์หรือตามความพอใจของตน อาํนาจ
อยา่งเดียวกนัจึงมีผูน้าํไปใชแ้ตกต่างกนัและกลายเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิด
พฤติกรรมปัญหา 

 

เหตุท่ีสาเหตุของพฤติกรรมปัญหามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจ (power and 
authority) กเ็พราะ พฤติกรรมเป็นการแสดงออกตามทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใด เม่ือใด
ท่ีบุคคลมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัอาํนาจหรือการใชอ้าํนาจ เขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือ
อาํนาจท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้เม่ือนั้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกกม็กัจะเป็นการกา้วล่วงสิทธิ
ของผูอ่ื้น เช่นในกรณีท่ีเจา้ของพฤติกรรมเป็นหวัหนา้ กจ็ะใชง้านลูกนอ้งโดยไม่
คาํนึงถึงเวลาท่ีพวกเขาควรจะมีเพื่อครอบครัว หรือในกรณีท่ีเป็นสมาชิกในทีมงาน ก็
จะด้ือร้ันดึงดนัในความเห็นของตน ไม่คิดถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 
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(4) ปิดบงัขอ้บกพร่องของตน 
การเห็นผูอ่ื้นทาํงานไดป้ระสบความสาํเร็จ ในขณะท่ีตนแมจ้ะใชค้วามพยายาม

สกัเพียงใดกย็งัมีขอ้ผดิพลาด ทาํใหข้าดความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 
ขณะเดียวกนักไ็ม่กลา้แจง้ปัญหาของตนใหห้วัหนา้ทราบเพราะเกรงจะเป็นการเปิดเผย
ขอ้บกพร่องของตน การขาดทกัษะในการทาํงานประกอบกบัการไม่ไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน เป็นสาเหตุใหเ้กิดพฤติกรรมปัญหาใน
การทาํงาน เช่น ทาํไปโดยขาดความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งมีในการทาํงานนั้น  
 

James Waldroop และ Timothy Butler นกัจิตวิทยาและท่ีปรึกษาธุรกิจ ได้
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในการทาํงานได ้6 ประการและนาํมาเขียนเป็น
บทความช่ือ Managing Away Bad Habits เผยแพร่ในวารสาร Harvard Business 
Review (2000)  

 

พฤติกรรม 6 ประการท่ีเป็นปัญหาในการทาํงาน ไดแ้ก่ 
1. ทุ่มเทโดยไม่คดิถึงความรู้สึกของผู้เก่ียวข้อง (The hero) 

เป็นพฤติกรรมของหวัหนา้ท่ีทุ่มเททุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อใหง้านออกมาดีมีคุณภาพ 
กวดขนัไล่บ้ีลูกนอ้งใหท้าํงานจนทาํใหเ้กิดความเครียดและความเหน่ือยหน่ายใจแก่
ทีมงานและเพื่อนร่วมงาน หลายคนไม่สามารถทนแรงกดดนัหรือบรรยากาศการ
ทาํงานท่ีตึงเครียดได ้กต็อ้งลาออกไป  

 

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูน้าํไม่ควรตั้งเป้าไปท่ีการเปล่ียนพฤติกรรม แต่ควร
เนน้ไปท่ีการป้องกนัไม่ใหพ้ฤติกรรมดงักล่าวส่งผลร้ายดา้นสุขภาพกบัตวั the hero เอง
และป้องกนัไม่ใหพ้ฤติกรรมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ย
การ 

(1) กล่าวช่ืนชมผลงานท่ีผา่นมา ขณะเดียวกนัก็แสดงความห่วงใยในปัญหา
สุขภาพของ  the hero ผูน้าํจะตอ้งช้ีแจงเหตุผลใหเ้ขามองเห็นวา่การเร่งรัดทาํงานอยา่ง
หามรุ่งหามคํ่าต่อเน่ืองกนัหลายวนั ส่งผลเสียต่อตวัเขา ครอบครัว และทีมงานไดม้าก
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นอ้ยเพียงใด ขณะเดียวกนักค็วรแบ่งเบาภาระของเขา เช่น จดัเวลาพกัหรือวนัหยดุ
เพิ่มเติม หรือมอบหมายงานบางส่วนออกไปใหผู้อ่ื้นทาํ   

(2) The hero มกัมุ่งเนน้ไปท่ีการทาํใหภ้ารกิจสาํเร็จโดยไม่ไดนึ้กถึงความรู้สึก
ของผูอ่ื้น ผูน้าํจาํเป็นตอ้งให ้the hero รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจ 
ลูกนอ้งท่ีทาํงานใหเ้ขา  

(3) The hero มกัมองขา้ม ไม่สนใจภาษากายของลูกนอ้งท่ีแสดงถึงความรู้สึกเบ่ือ
หน่ายหรือกดดนั ผูน้าํจึงควรแนะนาํให ้the hero ใชเ้วลาในการรับฟังปัญหาของ
ลูกนอ้งใหม้ากข้ึน ทาํความเขา้ใจความรู้สึกของลูกนอ้งท่ีแสดงออกผา่นภาษากาย เช่น 
กอดอก, ไม่สบตา ส่ายหนา้ ฯลฯ และหากภายหลงัการใหค้าํแนะนาํดงักล่าว the hero 
ยงัคงไล่บ้ีลูกนอ้งจนเกินกวา่เหตุอยูอี่ก เช่น โทรไปสัง่งานลูกนอ้งในวนัหยดุหรือใน
เวลาดึกๆ ด่ืนๆ กค็วรใชค้วามเดด็ขาดสัง่ให ้the hero ลดหรือเลิกพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหานั้น  
 

2. ดงึดนัในความคดิของตน (The mer itocrat) 
เป็นพฤติกรรมของคนท่ีเช่ือวา่ความคิดท่ีดี มีเหตุผลในตวัของมนัเอง the 

meritocrat จะไม่เขา้ใจวา่ทาํไมเขาตอ้งพยายามทาํใหค้นอ่ืนยอมรับความคิดของเขา 
หรือทาํไมตอ้งปรับความคิดของเขาใหเ้ป็นไปอยา่งท่ีคนอ่ืนตอ้งการ the meritocrat มกั
มองวา่การโอนอ่อนผอ่นปรนความคิดใหผู้อ่ื้นยอมรับ เป็นการเล่นการเมืองในท่ี
ทาํงานซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ารังเกียจและไม่มีศกัด์ิศรี the meritocrat มกัเป็นคนท่ีทาํงานหนกั 
มีประวติัการศึกษาดี เรียนเก่ง เม่ือเขา้มาทาํงานกพ็ยายามแสดงใหที้มงานเห็นวา่ตนเป็น
ฝ่ายถูก เช่ือในความสามารถในสติปัญญาของตน ไม่ตอ้งการเสียเวลาไปกบัการอธิบาย
เหตุผลของตนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ คนอ่ืนควรยอมรับและนาํการตดัสินใจของเขาไปใชโ้ดย
ไม่ตอ้งมีความคิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ พฤติกรรมของ the meritocrat ท่ีไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของใคร ทาํใหเ้ขาไม่มีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน กลายเป็น
คนเงียบขรึม ไม่เสนอความคิดใดๆ เพราะไม่ตอ้งการช้ีแจงหรืออธิบาย ผูน้าํควร 
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(1) เร่ิมดว้ยการแสดงความเห็นอกเห็นใจ แสดงให ้the meritocrat ทราบวา่คุณเห็น
ดว้ยกบัมุมมองของเขาท่ีไม่ชอบใหเ้อาการเมืองมาเล่นในท่ีทาํงาน  

(2) อธิบายให ้the meritocrat เขา้ใจวา่ ในระบบการทาํงานขององคก์ร ความคิด
ของใครกต็าม จะสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดก้ต่็อเม่ือผูมี้อาํนาจตดัสินใจเขา้ใจใน
ความคิดเหล่านั้นและใหค้วามเห็นชอบแลว้ วิธีการท่ีจะใหไ้ดรั้บความเห็นชอบท่ีทาํกนั
ทัว่ไปกคื็อการหาแนวร่วมทางความคิดและร่วมกนัผลกัดนัใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจ
ยอมรับ กระบวนการเหล่าน้ีเป็นการช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ไม่ใช่การเล่นการเมืองในท่ี
ทาํงาน  

(3) นาํความคิดดีๆ ของ the meritocrat ซ่ึงเคยถูกปฏิเสธมาช้ีใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งวา่
เขาน่าจะสร้างแนวร่วมทางความคิดและทาํใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจยอมรับไดอ้ยา่งไร  

(4) ผูน้าํควรสอนเทคนิคการเจรจาประเภทท่ีทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ (win-win) ซ่ึง
มุ่งเนน้การหาทางออกท่ีเป็นประโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย มาใชแ้ทนการเจรจาแบบ
เอาชนะเพื่อใหต้นไดรั้บประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว (win-lose) 
 

   ผูน้าํควรใหค้วามสาํคญักบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ the meritocrat เพราะ
คนพวกน้ีเป็นผูมี้ความรู้ ฉลาด และสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา 
การปล่อยใหค้นกลุ่มน้ีตายซาก (deadwood) อยูใ่นองคก์ร หรือลาออกไปทาํงานกบั
คู่แข่ง ทั้งๆ ท่ีมีโอกาสปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ีได ้จึงเป็นความผดิพลาดของผูน้าํอยา่ง
ไม่น่าใหอ้ภยั 
 

3. สร้างศัตรูไปท่ัว (The bulldozer ) 
เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีพยายามทาํทุกวิถีทางเพื่อใหง้านสาํเร็จ ทาํไดแ้มก้าร

ข่มขู่ ระราน หรือทาํลายผูไ้ม่เห็นดว้ยเพียงเพื่อใหง้านของตนสาํเร็จ เปรียบเหมือนรถ
ตกัดินท่ีพร้อมลุยปราบส่ิงกีดขวางใหร้าบคาบดว้ยกาํลงั มีคติประจาํใจวา่ควรเล่นงาน
คนอ่ืนก่อนท่ีคนอ่ืนจะหนักลบัมาเล่นงานตน the bulldozer ไม่เคยไวใ้จใครพอๆ กบัท่ี
ไม่เคยมีใครไวใ้จเขา the bulldozer มกัประสบความสาํเร็จในการทาํงานซ่ึงเป็นเหตุผล
ท่ีทาํใหเ้ขาไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อยา่งไรกต็าม พฤติกรรมน้ีกส็ร้างความ
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อิดหนาระอาใจและบัน่ทอนขวญักาํลงัใจของลูกนอ้งและเพื่อนร่วมงาน the bulldozer 
คลา้ยกบั the hero ตรงท่ีลูกนอ้งอยูไ่ม่ทน มีอตัราการลาออกและรับเขา้ใหม่สูงมาก 
ผูน้าํควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ the bulldozer โดย 

(1) บอกกบั the bulldozer ไปตรงๆ วา่ เขาไดส้ร้างศตัรูข้ึนมาในองคก์รหลายคน 
Waldroop และ Butler มีความเห็นวา่ ควรให ้the bulldozer ทราบวา่ หากมีการ
ลงคะแนนเสียงกนัวา่ผูใ้ดควรถูกไล่ออกจากบริษทั เขาน่าจะเป็นคนแรกท่ีถูกไล่ออก 
แค่ควรเลือกคาํพดูท่ีไม่ไปทาํลายความตั้งใจในการทาํงาน ส่ิงท่ี the bulldozer ตอ้งทาํ 
ไม่ใช่เลิกความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงาน แต่เป็นการเปล่ียนท่าทีท่ีใชไ้ม่ใหส้ร้างปัญหา
แก่ผูร่้วมงานเท่านั้น 

(2) เป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ี the bulldozer จะปฏิเสธพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ผูน้าํจึง
ควรเตรียมหลกัฐานวา่เขาไดข้่มขูร่ะราน (bully) เพื่อนร่วมงานไวอ้ยา่งไร และแจง้ให้
เขาทราบดว้ยวา่หากไม่ยอมเปล่ียนพฤติกรรมดงักล่าว จะไดรั้บผลอยา่งไร 

(3) ในกรณีท่ี the bulldozer พร้อมท่ีจะรับฟัง ผูน้าํควรใหก้าํลงัใจและแนะนาํให้
เขาใชก้ารขอโทษเป็นเคร่ืองมือร้ือฟ้ืนความสมัพนัธ์ท่ีเสียไป ผูน้าํอาจช่วยร่างคาํขอ
โทษท่ีจะมีกบัแต่ละคนท่ีเขาไดเ้คยล่วงเกินไวแ้ละให ้the bulldozer  ซกัซอ้มการขอ
โทษโดยใชบ้ทบาทสมมุติ  

(4) ผูน้าํควรสอบถาม the bulldozer เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิด (trigger) การ
กา้วร้าวระราน แนะนาํใหเ้ขาหลีกเล่ียงดว้ยการหยดุการต่อปากต่อคาํ ขอตวัออกมา
สงบสติอารมณ์ความรู้สึกโกรธดว้ยการหายใจเชา้-ออกลึกๆ และคิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีๆ ควร
ฝึกเขาใหท้ดลองปฏิบติัดว้ยการใชบ้ทบาทสมมุติ 
 

การพดูคุยกบั the bulldozer ควรทาํทนัทีท่ีมีเหตุขดัแยง้เกิดข้ึนเพราะเป็น
ช่วงเวลาท่ีเขายงัจดจาํเหตุการณ์ท่ีเพิ่งผา่นไปไดช้ดัเจนและคุณกย็งัสามารถหยบิยก
พฤติกรรมท่ีกา้วร้าวนั้นมากล่าวได ้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ the bulldozer ไม่ใช่
เร่ืองง่ายเพราะคนเหล่าน้ี นอกจากจะใชอ้ารมณ์ในการทาํงานแลว้ ยงัมีทิฏฐิค่อนขา้งสูง 
อยา่งไรกต็าม the bulldozer กเ็ป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการทาํส่ิงต่างๆ ใหส้าํเร็จ ผูน้าํจึง
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ควรพยายามกระตุน้ใหเ้ขาเอาชนะตนเองดว้ยการสร้างพฤติกรรมใหม่ คือ มีการ
แสดงออกท่ีเป็นมิตรมากข้ึน มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ทาํใหค้นอ่ืนหนักลบัมาให้
ความไวว้างใจและร่วมงานกบัเขาซ่ึงนอกจากจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของ the bulldozer แลว้ ยงัเป็นตวัอยา่งท่ีดีสาํหรับทีมงานคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจ
พลาดพลั้งล่วงเกินกนั ใหย้อมหนัหนา้มาทาํความเขา้ใจกนัไดใ้นท่ีสุด แต่หากพยายาม
อยา่งถึงท่ีสุดแลว้ the bulldozer กย็งัด้ือร้ัน ไม่ยอมหรือไม่สามารถเปล่ียนพฤติกรรม
ปัญหา กค็วรใหเ้ขาออกจากบริษทัไป  
 

4. ค้านไปเสียทุกเร่ือง (The pessimist) 
ผูท่ี้คดัคา้นความคิดเห็นของผูอ่ื้น อาจเพราะมีความปรารถนาดี ไม่อยากให้

ทีมงานและองคก์รตอ้งตกอยูใ่นภาวะความเส่ียงหรือไดรั้บความเสียหายจากขอ้มูลท่ี
ผดิพลาดหรือไม่ครบถว้น การคดัคา้นบางคร้ังกมี็เหตุผลเพราะเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ของ the pessimist ท่ีไดเ้คยเห็นความผดิพลาดในเร่ืองนั้นมาแลว้ หากการ
คดัคา้นนั้นทาํในระดบัท่ีเหมาะสมกเ็ป็นประโยชน์โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพ สุขภาพ และความปลอดภยั รวมถึงกิจการท่ีมีความเส่ียงสูงดา้นการเงิน เป็น
ขอ้ดีของการทาํงานเป็นทีม แต่หากคา้นไปทุกเร่ืองแมแ้ต่ในเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ กอ็าจถูก
มองวา่คา้นเพราะกลวัการเปล่ียนแปลง   

  

 เหตุท่ี the pessimist คา้นไปเสียทุกเร่ืองกคื็อ กลวัความผดิพลาดและความ
ลม้เหลว ความกลวัน้ีเองท่ีปิดกั้นความคิดสร้างสรรค ์ไม่เฉพาะของตนเองเท่านั้น แต่ยงั
รวมไปถึงการยกเหตุผลต่างๆ มาทาํใหค้นอ่ืนกลวัตามเขาไปดว้ย ผูน้าํจึงควร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ีโดย 

(1) ช่ืนชม the pessimist ในความรอบคอบและมุมมองท่ีกวา้งขวาง ขณะเดียวกนัก็
ทาํใหเ้ขาเขา้ใจขอ้เสียของการมีความวิตกกงัวลมากจนเกินไป เพราะนอกจากจะสร้าง
ความหวาดระแวงแลว้ ยงับัน่ทอนขวญักาํลงัใจและประสิทธิภาพการทาํงานของทีมอีก
ดว้ย 
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(2) ความกลวัของ the pessimist อาจเป็นผลมาจากเขาเขา้ใจเน้ือหาสาระของการ
เปล่ียนแปลงไม่ครบถว้น ผูน้าํจึงควรแนะนาํใหเ้ขาศึกษาวิธีการประเมินความเส่ียงของ
การเปล่ียนแปลงโดยใหเ้ขาเปรียบเทียบความเส่ียงระหวา่งการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
นั้นๆ กบัการไม่ทาํอะไรเลย 

(3) เป็นไปไดท่ี้ the pessimist กลวัจนไม่กลา้ไวใ้จใครใหท้าํงานดว้ยตนเอง เขาจะ
คอยเขา้ไปเจา้ก้ีเจา้การกบัเร่ืองในรายละเอียดจนผูป้ฏิบติังานเบ่ือหน่ายและไม่อยาก
ทาํงานต่อ ผูน้าํจึงควรใหป้รับเปล่ียนนิสยัน้ีดว้ยการใหเ้ขามอบหมายงานช้ินเลก็ๆ 
ออกไปโดยไม่เขา้ไปแทรกแซงการทาํงานในรายละเอียด แต่จดัระบบการติดตามและ
รายงานผล  

(4) การทว้งติงใหร้ะวงัเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติเม่ือผูน้ั้น
รู้สึกวา่อยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง เป็นคุณสมบติัท่ีดีและจาํเป็นตอ้งมี การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจึงควรทาํตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนโดยช้ีใหเ้ห็นวา่เร่ืองใดท่ีเป็น
ความห่วงกงัวลเกินขอบเขต เร่ืองใดเป็นการเตือนท่ีสมเหตุสมผล อยา่เหว่ียงแห
ปรับเปล่ียนจนกลายเป็นความประมาท 

(5) ในกรณีท่ีความกงัวล (worry) มีมากจนกลายเป็นความหวาดระแวง (anxiety) 
ผูน้าํควรให ้the pessimist รับคาํปรึกษาจากแพทยจิ์ตเวชและขอรับคาํแนะนาํจากแพทย์
มาใชป้ฏิบติัควบคู่ไปกบัการดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
 

5. ตีรวน (The rebel) 
เป็นพฤติกรรมท่ีปฏิเสธระเบียบปฏิบติัทุกเร่ือง ตาํหนิติติงนโยบายหรือผูบ้ริหาร

ของบริษทั ชอบป่วนคนอ่ืนดว้ยการตั้งคาํถามท่ีไม่ควรถามในท่ีประชุม ชอบเอาการ
บริหารหรือระเบียบของบริษทัมาพดูหรือทาํใหเ้ป็นเร่ืองตลก และชอบตั้งขอ้สงัเกต
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัๆ ของบริษทัวา่น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแฝงอยู ่
มูลเหตุของพฤติกรรมน้ี ส่วนหน่ึงมาจากการมองโลกในแง่ร้าย ส่วนหน่ึงมาจากการมี
มุมมองและแนวคิดท่ีแปลกแยกไปจากสงัคม (nonconformity)   
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The rebel ชอบยัว่ใหโ้กรธ ผูน้าํจึงควรพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองให้
สงบ ไม่หวัน่ไหวไปกบัการต่อลอ้ต่อเถียงและยัว่โมโหของ the rebel การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของ the rebel สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) มอบหมาย the rebel ใหร่้วมงานกบัทีมงานซ่ึงรับชอบภารกิจท่ีมีความสาํคญั 
การทาํภารกิจใหส้าํเร็จ เขาจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกทีมงานเป็นอยา่ง
มาก เป็นการบงัคบัใหเ้ขาตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเพื่อการยอมรับของทีมงาน  
เป็นการเปล่ียนบทบาทของเขาจากผูฟั้งท่ีเอาแต่ตั้งคาํถามกวนๆ หรือผูดู้ท่ีชอบโห่ฮา 
ใหม้าเป็นองคป์าฐกหรือผูแ้สดงบนเวทีเสียเอง วิธีน้ีเป็นการหกัดิบใหต้อ้งยอม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หลายคนอาจโอดครวญแต่ส่วนใหญ่จะสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนไดเ้ม่ือตอ้งลงเรือร่วมกบัผูอ่ื้น ในกรณีท่ี the rebel ไม่ยอมรับภารกิจ
หรือรับแลว้แต่ยงัคงสร้างปัญหาใหก้บัทีมงาน กจ็าํเป็นตอ้งใหอ้อกจากองคก์ร  

(2) ถาม the rebel ตรงๆ โดยไม่ใชอ้ารมณ์หรือการตาํหนิติเตียนใดๆ วา่เขามีแผนท่ี
จะออกจากงานหรือไม่ เพราะจากพฤติกรรมท่ีผา่นมา ดูเหมือนวา่เขาพร้อมจะออกจาก
งานไดทุ้ดเม่ือ ในกรณีท่ีเขาปฏิเสธหรือมีท่าทีงุนงงต่อคาํถาม  กอ็ธิบายใหเ้ขาทราบวา่
เขาไดส้ร้างปัญหาใหก้บัทีมงานและองคก์รอยา่งไร พร้อมทั้งกาํชบัเป็นคาํขาดให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมิเช่นนั้นจะถูกใหอ้อกจากงาน ในกรณีท่ีเขาตอ้งการออกจาก
งาน กค็วรใหอ้อกจากงานตามความประสงคเ์ม่ือไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขหรือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมน้ีอีกแลว้  
 

การจะเลือกใชท้างเลือกใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความรุนแรงของ
พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออก, ความรู้ความสามารถซ่ึงเป็นคุณค่าเฉพาะตนของ the rebel, 
โอกาสท่ีเขาจะสามารถปรับตวัจนไดรั้บการยอมรับจากทีมงาน ฯลฯ ผูน้าํจาํเป็นตอ้ง
ประเมินสถานะของปัจจยัเหล่าน้ีใหช้ดัเจนก่อนการเลือกวา่จะใชว้ิธีใด     
 

6. คดิแต่จะสร้างผลงานใหญ่ (The home run hitter ) 
ผูมี้พฤติกรรมเช่นน้ีมกัจินตนาการตนเองวา่ไดส้ร้างผลงานท่ีเป็นความสาํเร็จสุด

ยอด ไดอ้ยูท่่ามกลางเสียงโห่ร้องยนิดีของคนรอบขา้ง ถา้เปรียบกบันกัเบสบอลกคื็อผูท่ี้
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ตีลูกไดไ้กลขา้มร้ัวเขา้ไปในแผงท่ีนัง่ของผูดู้ ถา้เปรียบกบันกัธุรกิจ กเ็ป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นปก 
Fortune 500 ส่ิงท่ี the home run hitter กงัวลคือ กลวัวา่งานของเขาจะไม่เขา้ตา
ผูบ้งัคบับญัชา ไม่ไดรั้บความกา้วหนา้แมจ้ะทาํงานอยา่งหนกั เขาจึงพยายามทาํทุกอยา่ง
ใหโ้ดดเด่นมากกวา่ผูร่้วมงานคนอ่ืนๆ โดยการทาํทุกเร่ืองใหย้ิง่ใหญ่เกินความจาํเป็น 
(too big) ทั้งๆ ท่ีสามารถเลือกใชว้ิธีท่ีง่ายหรือธรรมดากวา่นั้นจะเหมาะสมกวา่ 
นอกจากนั้นยงัตอ้งการเร่งรัดใหง้านท่ียิง่ใหญ่นั้นเสร็จเร็วเกินไป (too fast) ทั้งๆ ท่ีงาน
นั้นจาํเป็นตอ้งรอความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรือตอ้งใชเ้วลาในการทดสอบและ
วดัผลอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  

 

the home run hitter ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถ แต่วิธีการท่ีเขาใช้
ในการทาํงานมกัไม่สมัพนัธ์กบัลกัษณะหรือเป้าหมายของงาน ทาํใหก้ารทาํงานไม่
เขา้ขากบัสมาชิกคนอ่ืนจนอาจกลายเป็นความขดัแยง้ ผูน้าํตอ้งรีบแกไ้ขพฤติกรรม
ดงักล่าว 

(1) เน่ืองจากความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานใหย้ิง่ใหญ่ เป็นความตั้งใจท่ีดี 
ผูน้าํจึงควรเร่ิมดว้ยการช่ืนชมในความทุ่มเทและผลงานของเขา แต่กอ็ยากใหเ้ขาบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่งไม่หกัโหมจนเกินไป 

(2) พดูคุยเก่ียวกบัเส้นทางอาชีพวา่เขาตอ้งการประสบความสาํเร็จสูงสุดอะไรใน
ชีวิตการทาํงาน แสดงเจตนาท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนใหเ้ขาไดเ้จริญกา้วหนา้ตามผลงาน 
แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความกา้วหนา้ของเขาจะเป็น
ความกา้วหนา้ท่ีมัน่คง ไม่สะดุดขาตวัเองเพราะรีบร้อนเกินกวา่เหตุหรือทาํในส่ิงท่ี
ผูบ้งัคบับญัชายงัไม่ไดใ้หค้วามเห็นชอบ 

(3) บอกให ้the home run hitter ทราบวา่หากเขาตอ้งการความกา้วหนา้ท่ีมัน่คง 
เขาจาํเป็นตอ้งประเมินความเส่ียงในการดาํเนินการทุกคร้ัง เพราะเท่าท่ีผา่นมา มีหลาย
คร้ังท่ีเขาไม่ควรทาํเช่นนั้นเพราะเส่ียงต่อความลม้เหลวและเสียทรัพยากรไปโดยไม่
จาํเป็น คาํแนะนาํน้ีจะช่วยใหเ้ขาเพิ่มความระมดัระวงัมากข้ึนในการดาํเนินงาน 
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(4) ให ้the home run hitter มองความสาํเร็จของทีมวา่มีความสาํคญัมากกวา่
ความสาํเร็จเฉพาะตวั การช่วยเหลือผูร่้วมทีมจนทีมประสบความสาํเร็จ เป็นส่งท่ีสร้าง
ช่ือเสียงและทาํใหเ้ขามีคุณค่า อธิบายใหเ้ขาเขา้ใจวา่ การมีทีมงานท่ีแขง็แกร่งคือกญุแจ
สาํคญัท่ีช่วยใหเ้ขาสามารถประสบความสาํเร็จสูงสุดในองคก์รไดอ้ยา่งท่ีเขามุ่งหวงั 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4 Dimensions of Relational Work [Butler and Waldroop] 
 4 Dimensions of Management [Birkinshaw] 
 5 Dysfunctions of a Team [Lencioni] 
 Betari Box 
 Burnout Self-Test 
 Empathy at Work 
 Finding Your Allies 
 Group Roles [Benne and Sheats] 
 Managerial Grid [Blake and Mouton] 
 Managing Your Emotions at Work 
 Risk Analysis 
 Role Play Exercise 
 Team Roles [Belbin] 
 Win-Win Negotiation 
 การพฒันาความปลอดภยัดว้ยการควบคุมพฤติกรรม ยงัใชไ้ดผ้ลเสมอ                                       
 การพฒันาพฤติกรรมความปลอดภยั ควรเปล่ียนเจตคติก่อนหรือเปล่ียน

พฤติกรรมก่อน                                     
 ความฉลาดทางอารมณ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยั 

--------------------------------- 
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6 Rules for Success [Schwarzenegger]
กฎ 6 ข้อแห่งความสําเร็จ [Schwarzenegger] 

 

  เช่ือวา่ทุกคนคงรู้จกั Arnold Schwarzenegger กนัดี เขาเป็นผูป้ระสบ
ความสาํเร็จทั้งการเป็นแชมป์โลกกีฬาเพาะกาย  ดาราฮอลลิวดู ผูว้า่การรัฐแคลิฟอร์เนีย 
รวมถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในตลาดการเงิน เบ้ืองหลงัความสาํเร็จ
เหล่านั้นคือ กฎ 6 ขอ้แห่งความสาํเร็จท่ีเขาสร้างข้ึนมาเองและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด
ในชีวิตประจาํวนั แมก้ฎท่ีวา่น้ีจะมีบางส่วนขดัแยง้กบักฎทางสงัคมอยูบ่า้ง แต่ Arnold 
ยนืยนัวา่กฎท่ีเขาสร้างข้ึนมาทั้ง 6 ขอ้น้ีสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัใหบ้รรลุความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายไดจ้ริง 
 

1. ยดึมั่นตามความใฝ่ฝันของตน (Trust Yourself) 
กฎขอ้แรกของความสาํเร็จ คือ ตอ้งมีความใฝ่ฝันหรือเป้าหมาย มิเช่นนั้นกจ็ะเป๋

ไปเป๋มา (drift around) อยา่งไร้จุดหมายและไม่พบกบัความสาํเร็จใดๆ แต่ท่ีสาํคญัยิง่
กวา่การมีความใฝ่ฝัน คือ ความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายท่ีมีนั้นจะตอ้งเป็นของเราเอง ไม่ใช่
เอาความใฝ่ฝันท่ีพอ่แม่มีต่อตวัเรามาเป็นความใฝ่ฝันของเรา Arnold เล่าวา่ เม่ือตอน
เป็นเดก็ เขาใฝ่ฝันจะเป็นแชมป์โลกกีฬาเพาะกาย อยากเป็นนกัเพาะกายท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด
ในความทรงจาํ ไม่ใช่แค่ชนะการแข่งขนัสกัคร้ังสองคร้ัง แต่พอ่แม่ของ Arnold มีความ
ใฝ่ฝันท่ีต่างออกไป พวกเขาอยากให ้Arnold เป็นตาํรวจเหมือนพอ่ แต่งงานกบัผูห้ญิงท่ี
ช่ือ Heidi และมีลูกเป็นโขลงเหมือนครอบครัว Trapp ในภาพยนตร์เร่ือง The Sound of 
Music ในขณะท่ี Arnold ตอ้งการไปจากบา้นเกิดของเขาในออสเตรียและมุ่งหนา้สู่
อเมริกาเพื่อเป็นแชมป์ เขาเช่ือมัน่ในความตั้งใจของตนเองและทาํตามนั้น เขาเช่ือวา่
ตราบใดท่ีเรามีความใฝ่ฝันท่ีแขง็แกร่งพอ ทุกส่ิงจะกลายเป็นเร่ืองง่ายเพราะเราจะสนุก
ไปกบัการทาํใหส้าํเร็จตามความใฝ่ฝันนั้น  

 

แต่เรากอ็าจมีความใฝ่ฝันไดห้ลายๆ อยา่งในชีวิต มนัคงเป็นเร่ืองยุง่ยากและไม่มี
ทางประสบความสาํเร็จหากเราตั้งเป้าท่ีจะทาํความใฝ่ฝันเหล่านั้นใหส้าํเร็จพร้อมกนั
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ทั้งหมด Arnold แนะใหเ้ราลองขดุลึกลงไปในความใฝ่ฝันเหล่านั้นและถามตวัเองวา่ 
เราตอ้งการเป็นใคร หรือพดูใหช้ดัๆ กคื็อ เราตอ้งการใหต้วัเราเป็นอยา่งไร คาํถามน้ีจะ
ช่วยใหเ้ราเห็นภาพความใฝ่ฝันท่ีเด่นชดัท่ีสุด ”ใคร” ในคาํถามน้ี Arnold หมายถึงตวัเขา
เองท่ีจะตอ้งฝึกฝนเค่ียวกรํา พฒันาไปทีละขั้นตอนจนกวา่จะไดเ้ป็น Arnold คนใหม่ท่ี
มีคุณสมบติัอยา่งท่ีตอ้งการ  
 

2. ไม่ติดยดึกับกฎท่ัวไป (Break Some Rules) 
เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จตามความใฝ่ฝัน เราตอ้งคิดใหน้อกกรอบ ไม่ติดยดึอยู่

กบักฎทัว่ไปท่ีทา้ทายการพิสูจน์ จะมีประโยชน์อะไรถา้ส่ิงท่ีเราตอ้งการทาํทั้งหมดนั้น
ไปเหมือนกบัของคนอ่ืนๆ เคยมีกฎทัว่ไปอยูข่อ้หน่ึงวา่ เฉพาะคนท่ีสูงและรูปร่างใหญ่
เท่านั้นท่ีจะสามารถเป็นแชมป์เพาะกายระดบั Mr. Universe, Mr. Olympia, และ
ตาํแหน่งใหญ่ๆ ในวงการกีฬาเพาะกาย Franco Columbu เป็นผูท่ี้สูงเพียง 5 ฟุต 5 น้ิว 
เขาเคยถูกปรามาสวา่ไม่มีทางชนะในตาํแหน่งสาํคญัๆ เหล่าน้ี หากเขาเช่ือตามกฎ
เหล่านั้น Columbu กค็งไม่ไดเ้ป็น Mr. Olympia 2 สมยั สาํหรับ Arnold เขาประสบ
ความสาํเร็จยิง่กวา่ Columbu คือไดเ้ป็น Mr. Olympia ถึง 6 สมยักเ็พราะไม่ยดึติดกบักฎ
ทัว่ไปเช่นกนั 

 

Arnold เคยถูกปรามาสวา่ไม่มีทางไดเ้ป็นดาราภาพยนตร์ในบท action เพราะเขา
ไม่มีคุณสมบติัอะไรท่ีจะไดรั้บบทเด่นในภาพยนตร์ ทั้งร่างกายกใ็หญ่โตเกินไป มี
สาํเนียงท่ีใครกฟั็งไม่รู้เร่ือง มิหนาํซํ้ านามสกลุกอ็อกเสียงลาํบาก เขาไม่สนใจกฎ
เหล่านั้น เขาเขา้เรียนในสถาบนัฝึกการแสดงและสถาบนัสอนภาษาองักฤษ และดว้ย
การทุ่มเทอยา่งหนกั ในท่ีสุดเขากไ็ดรั้บบทเด่นในภาพยนตร์อยา่งท่ีเราคงไดดู้กนั
มาแลว้หลายๆ เร่ือง เช่น The Terminator, The Predator,  Commando, Conan ฯลฯ 
เป็นหน่ึงในดาราค่าตวัแพงท่ีสุดในฮอลลิวูด้ เป็นดาราท่ีคนรู้จกักนัทั้งโลกกด็ว้ยความ
แตกต่างไปจากคนอ่ืนและไม่นาํกฎทัว่ไปมาเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาตนเอง    
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3. ไม่กลัวความล้มเหลว (Don’t be Afraid to Fail – No Plan B) 
Arnold กล่าววา่ ทุกส่ิงท่ีเขาไดล้งมือทาํ เขาพร้อมท่ีจะพบกบัความลม้เหลว 

ถึงแมค้นเราจะไม่สามารถเป็นผูช้นะไดทุ้กคร้ัง แต่กอ็ยา่ไดก้ลวัจนไม่กลา้ตดัสินใจทาํ 
อยา่ปล่อยใหค้วามกลวัมาทาํใหคุ้ณดา้นชาจนขยบัอะไรไม่ได ้คนเราจะมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะทาํส่ิงใดใหส้าํเร็จกต่็อเม่ือเขาคนนั้นมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เช่ือในความใฝ่ฝัน รู้วา่
ส่ิงท่ีทาํอยูน่ั้นเป็นหนทางท่ีถูกตอ้ง เม่ือนั้นความสาํเร็จกจ็ะเกิดข้ึน อยา่กลวัท่ีจะลม้ 
เพราะการลม้ไม่ใช่ส่ิงผดิ หากเรามีความมุ่งมัน่พอ เม่ือใดท่ีเราลม้ เราจะสามารถลุกข้ึน
ยนืใหม่ไดเ้สมอ ถา้เราตอ้งการทาํลายสถิติอะไรสกัอยา่ง เราจาํเป็นตอ้งเส่ียง สมมุติวา่
นํ้าหนกัสูงสุดท่ีเรายกไดคื้อ 400 ปอนด ์แต่เราตอ้งการจะยกใหไ้ด ้420 ปอนด ์หากเรา
กลวัจะยกไม่ไหว ไม่กลา้แมแ้ต่จะลอง กไ็ม่มีวนัท่ีเราจะรู้วา่เราทาํไดห้รือไม่ ความ
ลม้เหลวคือผลจากการท่ีบุคคลลม้แลว้ไม่ยอมลุก ชยัชนะคือผลจากการท่ีบุคคลลม้แลว้
ลุกข้ึนมาสูต่้อ การลม้ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่ากลวัเพราะทุกคนในโลกลว้นแต่เคยลม้กนัมาแลว้ 
จงอยา่กลวัท่ีจะทาํความใฝ่ฝันของเราใหส้าํเร็จ    

 

Arnold ไม่ชอบการมีแผนสาํรอง (Plan B) เพราะเท่ากบัยอมรับความพา่ยแพ้
ตั้งแต่แรกและพร้อมท่ีจะลม้เลิกความพยายามเพื่อมาเร่ิมตน้ใหม่ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทาํ   
เขากล่าววา่ เราควรทุ่มเทใหก้บัความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายของเราใหเ้ตม็ท่ี การท่ียงัไม่
ประสบผลสาํเร็จกเ็พียงเพราะเรายงัอยูร่ะหวา่งการเดินทางเท่านั้น   
 

4. ไม่สนใจใครจะว่า เป็นไปไม่ได้ (Ignore the Naysayers) 
เราคงเคยไดย้นิคาํทว้งติงท่ีวา่ อยา่ทาํนัน่ อยา่ทาํน่ี ไม่เคยมีใครทาํมาก่อน 

Arnold กล่าววา่ เขาชอบท่ีจะทาํส่ิงท่ีไม่มีใครทาํมาก่อนเพราะหากเขาทาํสาํเร็จ ก็
หมายถึงเขาไดก้ลายเป็นคนแรกท่ีทาํส่ิงนั้นได ้เพราะฉะนั้นไม่ควรไปสนใจกบัคนท่ี
ชอบพดูวา่ มนัทาํไม่ได ้จงพดูกบัตวัเองวา่ “เราทาํได”้ จริงอยู ่มนัอาจไม่สาํเร็จในการ
ทาํเพียงคร้ังเดียว เราอาจตอ้งลม้ลุกคลุกคลานบา้ง แต่อยา่ไปกลวัมนั Arnold เล่าวา่ เม่ือ
ตอนอาย ุ15 เขาบอกกบัคนในหมู่บา้นวา่อยากเป็นแชมป์โลกเพาะกาย ทุกคนบอกวา่



385 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

มนัเป็นไปไม่ได ้พวกเขาบอกวา่เพาะกายเป็นกีฬาของคนอเมริกนั อยูท่ี่ออสเตรียดีกวา่ 
ยงัมีโอกาสไดเ้ป็นแชมป์สกี จกัรยาน หรือกีฬาประเภทลู่ประเภทลานได ้แต่หากไป
อเมริกาจะไม่มีทางไดแ้ชมป์เพาะกายไดเ้ลย Arnold กล่าววา่หากเขารับฟังส่ิงท่ีคนพวก
น้ีพดู ป่านน้ีกค็งนัง่ร้องโห่ละเล (yodel) อยูแ่ถบเทือกเขาแอลป์ ประเทศออสเตรีย เขา
ไม่เพียงไม่ฟัง แต่กลบัมุ่งสู่อเมริกาและสร้างประวติัศาสตร์การเป็นแชมป์กีฬาเพาะกาย
ตามความใฝ่ฝัน 

 

Arnold เล่าต่อวา่ ตอนท่ีเขาจะลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูว้า่รัฐแคลิฟอร์เนีย กมี็
คนออกมาเตือนวา่ อยา่เลย คุณทาํไม่ไดห้รอก ถา้ตอ้งการลงเลือกตั้งตอ้งไปเร่ิมท่ี
ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกวฒิุสภา แลว้จึงค่อยมาลงสมคัร
ผูว้า่การรัฐ เขาไดบ้อกคนเหล่านั้นไปวา่ เขาอยากทาํงานเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
ตอบแทนสังคมอยา่งแทจ้ริง เขาจะตอ้งลงสมคัรในตาํแหน่งผูว้า่การรัฐ และในอีกสอง
เดือนต่อมา เขากไ็ดก้ลายเป็นผูว้า่การรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 

5. ทํางานเป็นบ้าเป็นหลัง (Work Like Hell & Adver tise) 
Arnold เกลียดคนท่ีพดูวา่ไม่มีเวลาจะทาํเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี เขากล่าววา่วนัหน่ึงมี 24 

ชัว่โมง หกัเวลานอนออกไป 6 ชัว่โมง กเ็หลือ 18 ชัว่โมง ทาํงานประจาํสกั 8-10 
ชัว่โมง กย็งัเหลือตั้ง 10 ชัว่โมง มนัยงัไม่พอท่ีจะใชท้าํเร่ืองท่ีวา่นั้นอีกหรือ อ่านหนงัสือ 
ดูแลครอบครัว พบปะเพื่อนฝงู เหลือเวลาไวส้กัวนัละ 30-45 นาทีไวท้าํเร่ืองท่ีอยากทาํ 
แค่น้ีกน่็าจะแกปั้ญหาท่ีวา่ไม่มีเวลาไดแ้ลว้ ท่ีจริงวนัหน่ึงมีตั้ง 24 ชัว่โมง เราไม่ควรไป
จาํกดัวา่จะตอ้งทาํอะไรแค่นั้นแคน้ี่ชัว่โมง ลุยมนัไปเลย ไม่มีใครประสบความสาํเร็จได้
โดยไม่ทาํงานหนกั มนัไม่มีทางลดั ทุ่มไปสุดๆ แลว้คุณจะไดพ้บกบัความสาํเร็จ เคยมี
คนไปถาม Mohammed Ali แชมป์โลกมวยสากลท่ีโด่งดงัเป็นพลุแตกในช่วงทศวรรษ
ท่ี 1970 วา่ เขาออกกาํลงักลา้มทอ้ง (sit-up) วนัละก่ีคร้ัง Ali ตอบวา่ เขาไม่ไดน้บัตั้งแต่
แรก จะมาเร่ิมนบัเอาเม่ือตอนรู้สึกเจบ็ เพราะหากไม่ยอมเจบ็ กจ็ะไม่ไดส่ิ้งท่ีมุ่งหวงั 
(No pain, no gain) 
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Arnold ใหค้วามสาํคญักบัการใชส่ื้อสงัคมในการโฆษณาตวัเอง เขากล่าววา่การ
ใหค้นอ่ืนรู้วา่เรามีอะไรดี เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นและไม่ทาํใหค้วามเหน่ือยยากทั้งหลายท่ีทาํ
ไปตอ้งสูญเปล่า 
 

6. ตอบแทนสังคม (Give Something Back)  
เราไม่สามารถมาอยู ่ณ ท่ีปัจจุบนัไดโ้ดยไม่มีใครช่วย ตลอดเวลาท่ีผา่นมา เรา

ไม่ไดท้าํอะไรดว้ยตนเองเพียงลาํพงั Arnold กล่าววา่ส่ิงท่ีเขาทาํมาทั้งหมดไม่วา่จะเป็น
ความสาํเร็จทางธุรกิจ การเมือง รายได ้รวมถึงการเพาะกาย การจดัตั้งมูลนิธิ องคก์ร
พิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งหมดน้ีลว้นไดรั้บความช่วยเหลือจากผูค้นมากมาย กเ็ม่ือไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากคนอ่ืนมา กถึ็งเวลาท่ีเราจะตอ้งช่วยเหลือผูอ่ื้นบา้ง น่ีเป็นเหตุท่ี 
Arnold ไดจ้ดัตั้งโครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน (afterschool program), ให้
ความช่วยเหลือกีฬาสาํหรับเดก็และผูใ้หญ่ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา 
(special Olympics), รวมถึงการพทิกัษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อใหโ้ลกเป็นสถานท่ีน่าอยูอ่าศยั
มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่Arnold กล่าววา่ เราจาํเป็นตอ้งช่วยเหลือประชาชน มีเดก็เป็นลา้นๆ 
คนท่ีรอการช่วยเหลือ เดก็ท่ีมาจากครอบครัวยากจนหรือไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เราตอ้ง
ช่วยใหพ้วกเขาอ่านออกเขียนได ้ใหพ้วกเขาสามารถลุกข้ึน จงช่วยกนัทาํส่ิงท่ีเป็น
คุณประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ ตอบแทนส่ิงดีๆ คืนใหก้บัสงัคม  

 

ถา้ผูอ่้านไดเ้คยอ่านบทความเร่ือง 17 Principles of Success ของ Napoleon Hill 
ซ่ึงผูเ้ขียนลงใน drpiyanan.com เม่ือเดือนเมษายน 2562 จะเห็นวา่ แมค้วามสาํเร็จของ 
Arnold Schwarzenegger  และ Napoleon Hill จะอยูห่่างกนัเกือบหน่ึงศตวรรษ แต่
ขอ้สรุปของทั้งสองคนไม่มีขอ้ใดท่ีขดัแยง้กนั จะต่างกนักต็รงท่ี Napoleon Hill ลงใน
รายละเอียดมากกวา่และกล่าวถึงการทาํงานเป็นทีมดว้ย ส่วน Arnold ยกตวัอยา่ง
ความสาํเร็จเฉพาะของปัจเจกบุคคล เช่น ของตวัเขาเอง, Franco Columbu, และ 
Mohammed Ali แต่กต็งไม่ผดิอะไรท่ีจะนาํไปใชก้บัทีมงานหากความใฝ่ฝัน (vision) ท่ี
กาํหนดข้ึนมาเป็นแสงนาํทางนั้น เป็นความใฝ่ฝันของทีมงานอยา่งแทจ้ริง  
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
  7 Habits of Highly Effective People {Stephen Covey} 
 7 Steps to Turn Your Dreams into Goals and Achieve Them 
 8 Common Goal Setting Mistakes 
 17 Principles of Success [Napoleon Hill] 
 Coach Yourself to Success 
 Fear of Success 
 Golden Rules of Goal Setting 
 Overcoming Fear of Failure 
 Social Awareness 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง                                 
 ส่ิงท่ีผูป้ระสบความสาํเร็จเขาทาํกนั 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

6 Sigma Principles 
Six Sigma: แนวคดิและการนําไปปฏิบัต ิ

 

Six Sigma คือแนวคิดและเทคนิคการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการดว้ยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทาํงาน (ต่อไปในบทความน้ีใชค้าํวา่
กระบวนการเพื่อไม่ใหเ้ยิน่เยอ้) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่
สามารถลดงานท่ีบกพร่อง (defect), ความสูญเปล่า (waste), และความไม่แน่นอน 
(variation) ในกระบวนการไดจ้ริง Dr. Mikel Harry ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นบิดาของ Six Sigma 
ไดร่้วมกบั Bill Smith และทีมวิศวกรของบริษทั Motorolla พฒันาแนวคิดน้ีตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1986 จดลิขสิทธ์ิเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน ค.ศ. 1991 บริษทั Motorola ไดก้าํหนดให้
ใช ้Six Sigma เป็นแนวทางการผลิตสินคา้ของบริษทั ส่งผลให ้สามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายในกระบวนการต่างๆ ของบริษทัจนถึงปี 2005 ไดม้ากกวา่ 17,000 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 
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นอกจาก Motorolla แลว้ ยงัมีบริษทัขนาดใหญ่อีกหลายแห่งท่ีนาํ Six Sigma ไป
ใช ้เช่น Honeywell, General Electric ในตน้ทศวรรษท่ี 2000 พบวา่สองในสามของ
องคก์รทั้งหมดใน Fortune 500 ไดเ้ร่ิมนาํแนวคิดน้ีไปใชเ้พื่อลดตน้ทุนและปรับปรุง
คุณภาพสินคา้บริการในธุรกิจของตน   

 

Six Sigma ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตดว้ยการระบุและกาํจดัสาเหตุของงานท่ี
บกพร่อง รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในกระบวนการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด การบริหารงาน
คุณภาพตามหลกั Six Sigma จะใชก้ารสงัเกต, วิธีการทางสถิติ, และการพฒันาบุคลากร
ในองคก์รใหมี้ความชาํนาญในการปฏิบติั โครงการ Six Sigma แต่ละโครงการจะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมซ่ึงมีเป้าหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ตวัอยา่งกิจกรรมใน
โครงการ Six Sigma เช่น ลดรอบระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิต (cycle time), ลดงานท่ี
บกพร่อง, ลดมลพิษ, ลดตน้ทุนการผลิต, สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้, เพิ่มผลกาํไร  

   

ความหมาย  
Sigma เป็นพยญัชนะตวัหน่ึงในภาษากรีกท่ีนกัสถิตินาํมาใชแ้สดงระดบัความ

เช่ือมัน่ในกระบวนการ รวมถึงระดบัความสามารถของกระบวนการในการผลิตงานให้
ครบถว้นตามขอ้กาํหนด (specification) กระบวนการท่ีมีคุณภาพระดบั Six Sigma คือ
กระบวนการท่ีคาดหมายไดว้า่จะมีโอกาสเกิดงานท่ีบกพร่องไม่เกิน 3.4 ส่วนต่อลา้น
ส่วน (เน่ืองจากงานท่ีผลิตในโครงการ Six Sixma มีหลายรูปแบบ จึงใชค้าํวา่ส่วน แทน
คาํวา่ช้ิน) แต่เน่ืองจากในการปรับปรุงกระบวนการไม่จาํเป็นจะตอ้งตั้งเป้าหมายใหมี้
งานท่ีบกพร่องไม่เกิน 3.4 ส่วนต่อลา้นส่วนในทุกขั้นตอน จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
และผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการท่ีจะตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัและกาํหนดระดบั Sigma 
ท่ีเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกระบวนการยอ่ย  

 

ระดบัของ Sigma และงานบกพร่องจํานวนสูงสุดท่ียอมรับได้ 
 ระดบัของ Sigma กาํหนดตามจาํนวนงานบกพร่องสูงสุดท่ียอมรับได ้ต่อลา้น
ส่วน (Defects Per Million Opportunity: DPMO) ดงัน้ี 
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ระดบั
Sigma 

DPMO 
(ส่วน : ล้านส่วน)  

เปอร์เซ็นต์ 
งานท่ีบกพร่อง 

เปอร์เซ็นต์ 
งานท่ีใช้ได้ 

1           691,462            69 %       31 % 
2           308,538            31 %       69 % 
3             66,807              6.7 %       93.3 % 
4               6,210              0.62 %       99.38 % 
5                   233              0.023 %       99.977 % 
6                       3.4              0.00034 %        99.99966 %  
7                       0.019              0.0000019 %       99.9999981 % 

 

แมว้า่ระดบั Sigma สูงสุดท่ีแสดงในตารางจะอยูท่ี่ Seven Sigma ซ่ึงยอมใหมี้
งานท่ีบกพร่องไดไ้ม่เกิน 1.9 ส่วนต่อ 100 ลา้นส่วนกต็าม แต่โดยทัว่ไปแลว้กย็อมรับ
ให ้6 Sigma เป็นระดบัคุณภาพเป้าหมายสูงสุดท่ีสามารถทาํใหส้าํเร็จไดใ้นทางปฏิบติั  

 

ความมุ่งหมายและหลักการ  
1. ลดงานท่ีบกพร่องและความสูญเปล่าในกระบวนการ 
2. สร้างเสถียรภาพใหก้บักระบวนการและทาํใหเ้ป็นกระบวนการท่ีคาดการณ์

ผลลพัธ์ได ้(เช่น โดยการลดความแปรปรวนท่ีมีอยูใ่นกระบวนการ) อนัถือเป็นปัจจยัท่ี
มีความสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จทางธุรกิจ 

3. ใหก้ระบวนการมีองคป์ระกอบ (characteristics) ท่ีสามารถกาํหนดความหมาย 
(define), วดั, วิเคราะห์, ปรับปรุง, และควบคุมได ้

4. ใหค้วามสาํเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกส่วนในองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
จากผูบ้ริหารระดบัสูง 
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 แนวคิด Six Sigma ต่างจากแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพท่ีใชก้นัมาแต่เดิมใน
เร่ืองต่อไปน้ี 
1) มุ่งหมายใหโ้ครงการท่ีใช ้Six Sigma ทุกโครงการไดรั้บผลตอบทนท่ีวดัไดเ้ป็น

ตวัเงิน 
2) เพิ่มความสาํคญัในเร่ืองภาวะความเป็นผูน้าํและการใหก้ารสนบัสนุนอยา่ง

จริงจงัของผูบ้ริหาร  
3) ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลและวิธีการทางสถิติท่ีตรวจสอบได ้แทนการใชข้อ้

สมมุติฐานหรือการคาดเดา 
4) เนน้การป้องกนัไม่ใหเ้กิดงานท่ีบกพร่อง, ลดรอบเวลาการผลิต, และประหยดั

ค่าใชจ่้ายดว้ยการช้ีบ่งและกาํจดัตน้ทุนท่ีไม่มีคุณค่าต่อลูกคา้  
 

ถา้กล่าววา่กระบวนการนั้นมีคุณภาพระดบั Six Sigma หมายความวา่
กระบวนการนั้นมีการควบคุมเป็นอยา่งดี มีค่าจาํกดัของกระบวนการ (process limit) 
ในผงัควบคุม ไม่เกิน +/- 3s และขีดจาํกดั (tolerance limit) ไม่เกิน +/- 6s จากศูนยก์ลาง 
(centerline) เรียกกนัทัว่ไปวา่ ผลการปฏิบติังานคุณภาพ Six Sigma หรือ Six Sigma 
Quality Performance 
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คาํวา่ Six Sigma ไดน้าํไปใชใ้นความหมายท่ีหลากหลาย เช่น หมายถึง 
o ทีมงานท่ีไดรั้บมอบหมายโครงการสาํคญัซ่ึงมีผลต่อความอยูร่อดขององคก์ร 
o บุคลากรหลกั (key person) ผูไ้ดรั้บการฝึกอบรมความรู้ทางสถิติและการบริหาร

โครงการขั้นสูง เป็นบุคลากรระดบั Black Belts 
o กระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีเรียกวา่ DMAIC  
o สภาพแวดลอ้มทางการบริหารท่ีสนบัสนุนแนวคิดเร่ือง Six Sigma และนาํมาใช้

เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ธุรกิจ 
 

ปรัชญา 
 มองงานทุกอยา่งเป็นกระบวนการซ่ึงสามารถกาํหนด วดั วิเคราะห์ ปรับปรุง 
และควบคุมได ้ดงันั้นหากควบคุม input (x) กจ็ะสามารถควบคุม output (y) อยา่งท่ี
เรียกวา่ y ข้ึนอยูก่บัหรือเป็นฟังคช์ัน่ของ x แสดงเป็นสมการวา่  y = f(x)    
 

Lean Six Sigma  
 มีผูน้าํแนวคิดเร่ือง Six Sigma ไปโยงเขา้กบั Lean Manufacturing เพื่อสร้าง
ระเบียบวิธีปฏิบติัอนัใหม่ในช่ือวา่ Lean Six Sigma เป็นการนาํจุดเด่นของ Lean 
Manufacturing มาผนวกเขา้กบัจุดเด่นของ Sig Sigma เพื่อใหจุ้ดเด่นทั้งสองส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนั สร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร   
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Lean Manufacturing เป็นแนวคิดท่ีใชร้ะเบียบวิธีปฏิบติัและเคร่ืองมือท่ีคลา้ยกนั 
กบั Six Sigma อยา่งไรกต็ามกย็งัมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง กล่าวคือ  

 

Lean Six sigma 
1. เนน้กาํจดัความสูญเปล่า (waste) ดว้ย
การใชเ้คร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
ขณะเดียวกนักส็นบัสนุนใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังาน  

1. เนน้กาํจดังานท่ีบกพร่อง (defect) และ
ลดความไม่แน่นอนในกระบวนการ  

2. ใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคท่ีไม่ค่อย
ซบัซอ้น เช่น Kaizen, 5S และการ
ควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) 

2.  ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ, การ
ทดสอบทดลอง และการพิสูจน์ขอ้
สมมุติฐาน 

 

  Lean Six Sigma เป็นปรัชญาการพฒันาโดยใชข้อ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนเป็นตวั
ขบัเคล่ือน ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนังานท่ีบกพร่อง มากกวา่การแกไ้ข สามารถ
เพิ่มความพงึพอใจของลูกคา้และคุณค่าของสินคา้ดว้ยการลดความไม่แน่นอน, ความ
สูญเปล่า, และรอบระยะเวลาการผลิต ขณะเดียวกนักส็นบัสนุนใหใ้ชม้าตรฐานงานเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั Lean Six Sigma จะนาํมาใชใ้นทุกขั้นตอนท่ีมีความ
ไม่แน่นอนและความสูญเปล่าในกระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
บ่อยคร้ังท่ีความสาํเร็จตามความมุ่งหมายจะเร่ิมจากการใช ้Lean ทาํพื้นท่ีทาํงานใหมี้
ประสิทธิภาพในการใชง้านใหม้ากท่ีสุด ลดความสูญเปล่า นาํแผนผงัสายธารคุณค่า 
(value stream map) มาช่วยทาํความเขา้ใจกระบวนการและรายละเอียดท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 
หากยงัมีปัญหาตกคา้งอยูใ่นกระบวนการ จึงนาํเคร่ืองมือทางสถิติของ Six Sigma ซ่ึงมี
ความซบัซอ้นทางเทคนิคมากกวา่มาเสริม 
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การใช้งาน Six sigma 
 โครงการ Sig Sigma มีระเบียบวิธีปฏิบติั (methodology) ท่ีสาํคญั 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
 

(1)  DMAIC 
 ใชก้บัโครงการท่ีมุ่งหมายจะปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการปฏิบติั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 Define กาํหนดกรอบความคิดในเร่ืองต่อไปน้ีใหช้ดัเจน 
o ระบบ กระบวนการ และกลยทุธ์ท่ีจะนาํมาพิจารณา 
o ความเห็นและความตอ้งการของลูกคา้ 
o เป้าหมายของส่ิงท่ีจะปรับปรุงทั้งในระดบัองคก์ร (เช่น เพิ่ม

ผลตอบแทนการลงทุน หรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด), ระดบั
ปฏิบติัการ (เช่น เพิ่มผลผลิต), และระดบัโครงการ (เช่น ลดงานท่ี
บกพร่อง) ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกนั 

o โอกาสและความยากง่าย (potentiality) ในการปรับปรุง 
 

1.2 Measure  
o ประเมินความสามารถของกระบวนการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั (as-is)  
o กาํหนดเคร่ืองมือและตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้

และความสาํเร็จของโครงการ 
o ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของเคร่ืองมือวดั เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน 
o เกบ็รวมรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบความคิดตามขอ้ 1.1  

 

1.3 Analyze  
o วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดต้ามขอ้ 1.2 เพื่อใหท้ราบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนรวมถึงรากเหงา้สาเหตุ
ของงานท่ีบกพร่อง  
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o ทบทวนกลยทุธ์และความเหมาะสมของวิธีการท่ีจะนาํมาใช ้ 
o คดัเลือกกระบวนวิธีการทางสถิติท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์และติดตามผล 
 

1.4 Improve  
o นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขอ้ 1.3 มาปรับปรุงกระบวนการใน

ปัจจุบนัโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น การออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อ
ทดสอบการเปล่ียนแปลง (design of experiments), วิธีการท่ีทาํให้
เห็นความผดิพลาดทนัทีท่ีเกิด (Poka Yoke), มาตรฐานงานเพื่อสร้าง
กระบวนการใหม่ในอนาคต  

o นาํเทคนิคการบริหารงานโครงการและเคร่ืองมือการวางแผนท่ี
เหมาะสมมาใชใ้นการควบคุมโครงการ 

o นาํกระบวนวิธีการทางสถิติท่ีคดัเลือกและไดฝึ้กอบรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
แลว้มาใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของการปรับปรุง 
 

1.5  Control  
o ปรับปรุงระบบงานอ่ืนๆ ใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์และส่งเสริม

กระบวนการท่ีปรับปรุงใหม่ตามขอ้ 1.4 ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
ระบบแรงจูงใจ, นโยบาย, ระเบียบวิธีปฏิบติั, การวางแผนการใช้
ทรัพยากร (Manufacturing Resource Planning: MRP), งบประมาณ     

o นาํระบบควบคุมต่างๆ มาใช ้เช่น การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 
(statistical process control – SPC), ผงัการผลิต (production board), การ
ใชส้ญัลกัษณ์ภาพในพื้นท่ีทาํงาน (visual workplace)  

o ติดตามตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการเป็นระยะ 
o ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมจนกวา่กระบวนการจะมีระดบัคุณภาพท่ีตอ้งการ 
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บางองคก์รเพิ่ม การทาํความเขา้ใจปัญหา (Recognize) เป็นขั้นตอนแรก แลว้จึง
นาํผลท่ีไดจ้ากการทาํความเขา้ใจนั้นมากาํหนดกรอบความคิด (Define) ทาํใหร้ะเบียบ
วิธีปฏิบติัน้ีกลายเป็นหกขั้นตอนในช่ือ RDMAIC  
 

2. DMADV 
ใชก้บัโครงการท่ีมุ่งหมายจะสร้างสินคา้ตวัใหม่หรือออกแบบกระบวนการใหม่ 

DMADV รู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงวา่ DFSS ยอ่มาจาก Design For Six Sigma 
ประกอบดว้ยขั้นตอนปฏิบติั 5 ขั้นตอน รายละเอียดในแต่ละขั้นจะคลา้ยกบั DMAIC 
เพียงแต่เปล่ียนเป้าหมายจากการปรับปรุงกระบวนการปัจจุบนั มาเป็นการออกแบบ
กระบวนการใหม่ ดงัน้ี 

2.1 Define กาํหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และกล
ยทุธ์ของธุรกิจ 

2.2 Measure  
o ระบุคุณสมบติัสาํคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ (Characteristics that are 

Critical to Quality: CTQs) 
o ประเมินคุณสมบติัของสินคา้, ความสามารถของกระบวนการ, และ

ความเส่ียง 
2.3 Analyze วิเคราะห์ทางเลือกการออกแบบสินคา้หรือกระบวนการ 
2.4 Design ออกแบบสินคา้หรือกระบวนการท่ีไดรั้บอนุมติัใหต้รงกบัผลการ

วิเคราะห์ 
2.5 Verify  

o ตรวจรับรองความถูกตอ้งของสินคา้หรือกระบวนการ 
o ทดสอบขั้นตน้ 
o ใชง้านจริงและส่งมอบใหเ้จา้ของโครงการ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ 
 มีเทคนิคหลายชนิดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การควบคุมกระบวนการทาง
สถิติ (Statistical Process Control: SPC), ผงัควบคุม (control charts), การวิเคราะห์
ผลสาํเร็จและความลม้เหลว (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) และผงั
เส้นทางกระบวนการ (process mapping)  
 

ผู้มีบทบาทสําคญัในการใช้ Six Sigma 
 ความริเร่ิมอยา่งหน่ึงของ Six Sigma คือการใชผู้ช้าํนาญการและผูไ้ดรั้บการ
ฝึกอบรมในเร่ือง Six Sigma โดยตรงมาทาํหนา้ท่ีบริหารโครงการ แต่เดิมนั้น การ
บริหารงานคุณภาพจะตกเป็นหนา้ท่ีของพนกังานหนา้งานและนกัสถิติในหน่วยงาน
คุณภาพ แต่ Six Sigma ไดน้าํสญัลกัษณ์แสดงลาํดบัอาํนาจหนา้ท่ีและความชาํนาญงาน
ลดหลัน่กนัลงมาเช่นเดียวนกัยโูดท่ีใชผ้า้คาดเอวสีต่างๆ เป็นเคร่ืองหมายแสดงลาํดบั
ความสามารถ  
 

1. Executive Leadership 
ประกอบดว้ย CEO รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ร มีหนา้ท่ี 

o กาํหนดวิสยัทศัน์ในการนาํ Six Sigma ไปปฏิบติั 
o มอบอาํนาจท่ีเป็นอิสสระพร้อมทรัพยากรใหผู้บ้ริหารระดบัรองลงมาเพื่อ

สาํรวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยไม่จาํกดัหน่วยงาน รวมทั้ง
บริหารจดัการหากมีการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

 

2. Champions 
Executive Leadership จะคดัเลือกผูบ้ริหารระดบักลางหรือสูงกวา่ใหเ้ป็น

ผูรั้บผดิชอบโครงการ Six Sigma แบบบูรณาการทัว่ทั้งองคก์ร Champions เหล่าน้ีจะ
ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงของ Black Belts ดว้ย 
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3. Master  Black Belts 
Champions จะเป็นผูก้าํหนดวา่จะใหใ้ครเป็น Master Black Belts ทาํหนา้ท่ี 

o เป็นผูส้อนและใหค้าํแนะนาํ (coach) การปฏิบติังานโดยทาํงานในหนา้ท่ี
แบบเตม็เวลา  

o ช่วยงานของ Champions  
o ใหค้าํแนะนาํแก่ Black Belts และ Green Belts 
o ทาํงานดา้นสถิติและกาํกบัดูแลการนาํแนวคิดเร่ือง Six Sigma ไปใชก้บั

หน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร 
 

4. Black Belts 
ทาํงานเตม็เวลากบังาน Six Sigma เช่นเดียวกบั Master Black Belts โดยเป็น

ผูน้าํระเบียบวิธีปฏิบติัของ Six Sigma ไปใชก้บัโครงการต่างๆ โดยมี Master Black 
Belts เป็นผูก้าํหนดวา่จะ Black Belts ดูแลโครงการใดและทาํหนา้ท่ีอะไร 
 

5. Green Belts 
เป็นพนกังานท่ีทาํงานประจาํไปดว้ยและทาํภารกิจ Six Sigma ไปดว้ยตาม

คาํแนะนาํของ Black Belts 
 

โดยเหตุท่ีบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มขา้งตน้ไดรั้บการคาดหวงัวา่จะตอ้งรับผดิชอบ
โครงการ Six Sigma อยา่งผูช้าํนาญการ จึงตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในเร่ืองน้ีเป็นการ
เฉพาะเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะสามารถทาํหนา้ท่ีตามระเบียบวิธีปฏิบติัและนาํขอ้มูลท่ีรวบ
รวบไดไ้ปใชก้บัระบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

บางองคก์รใช ้belts สีอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น 
o Yellow Belts สาํหรับพนกังานผูไ้ดรั้บการอบรมพื้นฐานในเร่ือง

เคร่ืองมือของ Six Sigma และมีส่วนร่วมในเร่ืองทัว่ไปของโครงการ 
o White Belts สาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัแนวคิดของ 

Six Sigma แต่ไม่ไดมี้ส่วนร่วมอยูใ่นทีมงานของโครงการ 
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o Orange Belts สาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายภารกิจใดเป็นพิเศษ
หรือแบบเฉพาะกาล 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 0 Defects [Philip Crosby] 
 5 Whys 
 5S System 
 7 Types of Waste 
 14 Points for Management [Deming] 
 14 Steps for Quality Improvement [Crosby] 
 Critical Chain Project Management (CCPM) 
 Flow Chart 
 Flow Model (Mihaly Csikszentmihaly) 
 Kaizen 
 Lean Manufacturing 
 Poka Yoke 
 Scenario Planning and Program Management 
 Value Stream Mapping (VSM) 
 Visual Control 

--------------------------------- 
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6 Silent Killers of Strategy Implementation [Beer and Eisenstat] 
อุปสรรค 6 ประการท่ีทําให้กลยุทธ์ไม่ประสบความสําเร็จ 
 

ทุกองคก์รลว้นมีปัญหาในการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัและปัญหาในการพฒันาการ
เรียนรู้ขององคก์รใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลง Michael Beer และ Russel Eisenstat 
ศาสตราจารยแ์ห่ง Harvard Business School  ไดร่้วมกนัศึกษาปัญหาในการนาํกลยทุธ์
ขององคก์รในธุรกิจต่างๆ มากกวา่ 200 ธุรกิจไปปฏิบติั โดยวิเคราะห์แบบเจาะลึกใน 
15 องคก์ร เขาไดพ้บวา่องคก์รมีปัญหาอยู ่6 ประการซ่ึงเป็นภยัเงียบท่ีทาํใหอ้งคก์รไม่
สามารถนาํกลยทุธ์ไปใชป้ฏิบติัใหป้ระสบผลสาํเร็จและยงัเป็นอุปสรรคขดัขวางการ
เรียนรู้ขององคก์ร เขากล่าววา่ ทุกคนในองคก์รลว้นตระหนกัวา่ปัญหาเหล่าน้ีมีอยูจ่ริง 
แต่ท่ีไม่สามารถกาํจดัมนัออกไปไดเ้พราะปัญหาดงักล่าวไดท้าํลายความไวว้างใจท่ีมีอยู่
ต่อกนั ยิง่ปัญหาคงอยูก่บัองคก์รนานเท่าไร กจ็ะยิง่ฝังรากลึกและขยายอิทธิพลเป็นวฏั
จกัรความชัว่ร้าย (vicious circle) ท่ีแกไ้ขยากยิง่ๆ ข้ึนไปอีก ปัญหาดงักล่าวไดแ้ก่ 

 

1. กลยุทธ์และคุณค่าขององค์กร ไม่ชัดเจน (Unclear  strategy, values, and 
conflicting pr ior ities)    

o องคก์รอาจพฒันากลยทุธ์มาเป็นอยา่งดี แต่มนักดี็อยูแ่ค่เพียงในกระดาษ 
ผูบ้ริหารไม่ไดถ่้ายทอดออกเป็นขอ้ความท่ีสร้างความเขา้ใจร่วมกนัวา่องคก์รจะใชม้นั
สร้างความสาํเร็จข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

o ไม่ไดอ้ธิบายและระบุใหช้ดัเจนวา่องคก์รจะมีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไร 
o แต่ละหน่วยงานต่างใหล้าํดบัความสาํคญัของกลยทุธ์ระดบัหน่วยงานท่ีขดัแยง้

กนั สร้างความสบัสนในการจดัทรัพยากรและการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 
o พนกังานทาํงานหนกัเกินกาํลงัเพราะทุกเร่ืองถูกจดัความสาํคญัไวเ้ป็นลาํดบัแรก 
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2. ทีมผู้บริหารระดบัสูง ไม่มีประสิทธิภาพ (An ineffective senior  management 
team) 

o ทีมผูบ้ริหารทาํงานแบบตวัใครตวัมนั ผูน้าํแต่ละทีม ทบทวนผลการปฏิบติังาน
ของลูกทีมเป็นรายบุคคลโดยแทบจะไม่มีการประชุมทีมงานและทีมผูบ้ริหารเพื่อ
ทบทวนธุรกิจในภาพรวม 

o การประชุมส่วนใหญ่ใชไ้ปในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและ update ผลการ
ปฏิบติังานระยะสั้นดว้ยรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าเบ่ือ (death by power points) แทนท่ี
จะนาํเร่ืองราวท่ีเป็นประเดน็ปัญหาในการดาํเนินกลยทุธ์มาหารือเพื่อร่วมกนัแกไ้ข 

o ในท่ีประชุมมีแต่ขดัแยง้กนัในเร่ืองไม่เป็นเร่ือง การตดัสินใจท่ีเป็นช้ินเป็นอนั
จริงๆ กลบัมาทาํกนันอกหอ้งประชุม 

o สมาชิกในทีมผูบ้ริหารระดบัสูงไม่ค่อยสนใจท่ีจะนาํกลยทุธ์และลาํดบั
ความสาํคญัของกลยทุธ์มาหารือ 
 

3. ผู้บริหารบกพร่องในการส่ือสารข้อมูลและกํากับดูแลงาน (leadership behavior  - 
top-down or  laissez faire) 

o ผูน้าํดูจะตกหล่นรายละเอียดของงานท่ีปฏิบติั ทาํงานตํ่ากวา่หนา้ท่ีในความ
รับผดิชอบของตน (one level below their pay grade) 

o ผูน้าํขาดภาวะความเป็นผูน้าํ ใชเ้วลานอ้ยเกินไปในการส่ือสารกลยทุธ์และ
ทิศทางของกลยทุธ์ ชอบรวบรัดการหารือท่ีอยูร่ะหวา่งการขยายมุมมองและทางเลือกท่ี
สร้างสรรคใ์หจ้บๆ ไป  

o ผูน้าํคอยแต่จะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ (conflict averse) ใครวา่อะไรกว็า่ตามกนั  
o ผูน้าํหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กบัปัญหาอยา่งตรงไปตรงมา หาทาง lobby และ

เสนอผลประโยชน์เพื่อดึงบุคคลท่ีเห็นต่างใหม้าเป็นพวก 
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4. บกพร่องในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Poor  coordination 
across businesses, functions or  geographic regions) 

o องคก์รไม่สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน 
o ไม่สามารถประสานการทาํงานขา้มสายงานหรือขา้มพื้นท่ี 
o ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานของทีมขา้มสายงาน นอ้ยกวา่การทาํงานตาม

เป้าหมายของหน่วยงานตนเอง 
o ไม่มีความชดัเจนในบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และอาํนาจการตดัสินใจ  
o ภารกิจท่ีตอ้งการการประสานความร่วมมือ กลบัมีแต่ขอ้ขดัแยง้ 

 

5. ขาดทักษะในการบริหารและการพฒันา (Inadequate leadership / management 
skills and development in the organization) 

o ผูบ้ริหารท่ีสามารถเป็นผูน้าํในความคิดริเร่ิมทางธุรกิจและมีมุมมองท่ีกวา้งขวาง
ในการบริหารธุรกิจ มีจาํนวนนอ้ยเกินไป 

o พายเรือในอ่างอยูก่บัความสงสยัในเร่ืองเดิมๆ ไม่กลา้ตดัสินใจ แมแ้ต่เร่ืองท่ี
ตดัสินใจไปแลว้กไ็ม่กลา้นาํไปปฏิบติั 

o ทีมผูบ้ริหารไม่ค่อยไดพ้ฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํและความสามารถในการ
บริหารงาน 
 

6. การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ (Low capacity for  honest, collective and public 
conversations about external and internal reality) 

o แทบไม่มีช่องทางการส่ือสารจากบนลงล่างเพื่อการช้ีแจงในเร่ืองกลยทุธ์กบั
พนกังาน  

o พนกังานมีความรู้สึกไม่ปลอดภยัท่ีจะนาํปัญหาในองคก์รและปัญหาท่ีเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการบริหารมาหารือ 
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o แทบไม่มีช่องทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบนท่ีผูบ้ริหารระดบัล่างและดบักลางจะ
ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงแบบเปิดใจโดยไม่รู้สึกวา่เส่ียงต่อความกา้วหนา้ใน
อาชีพการงาน  

o การหารือเร่ืองราวต่างๆ ใหรั้บรู้กนัทัว่ไป เป็นเร่ืองท่ีขดักบัวฒันธรรมของ
องคก์ร 

o ผูบ้ริหารและผูน้าํทีมงานแทบไม่เคยถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและลูกทีมเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางประสิทธิภาพขององคก์ร หรือแมแ้ต่จะขอรับความ
คิดเห็นวา่จะปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร 
 

การใชก้ลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง องคก์ร
จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ท่ีดี และท่ีสาํคญัยิง่กวา่นั้นจะตอ้งปรับ (realign) องคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โครงสร้าง, ระบบงาน, พฤติกรรมความเป็นผูน้าํ, นโยบายดา้น
ทรัพยากรมนุษย,์ วฒันธรรม, คุณค่า, และกระบวนการบริหาร ใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์
กนัดว้ย ปัญหาหกประการลว้นเป็นรากเหงา้ของความยุง่ยากท่ีทาํใหก้ารนาํกลยทุธ์ไป
ใชป้ฏิบติั ไม่ประสบผลสาํเร็จ ผูบ้ริหารรวมทั้งผูน้าํระดบัต่างๆ ในองคก์รจึงจาํเป็นตอ้ง
จดัการแกไ้ขปัญหาโดยมีเป้าหมายท่ีสรุปไดเ้ป็นคู่ ๆ กนัดงัน้ี 
 

ปัญหา เป้าหมายในการแก้ไข 
1. กลยทุธ์และคุณค่าของ
องคก์รยงัไม่ชดัเจน  

 สร้างความชดัเจนวา่กลยทุธ์ขององคก์รคืออะไร 
มีเป้าหมาย และแนวทางการปฏิบติัอยา่งไร 
 สร้างความชดัเจนวา่อะไรคือคุณค่าขององคก์ร 
ใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร 
 จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายและแนว
ทางการปฏิบติัใหเ้ขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 
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2. ทีมผูบ้ริหารระดบัสูง 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 เพิ่มความสาํคญัในการทาํงานเป็นทีม  
 เนน้การประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบติังาน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 นาํปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาหาทางแกไ้ขร่วมกนัเพื่อให้
เกิดทางเลือกท่ีหลากหลายและมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

3. ผูบ้ริหารบกพร่องใน
การส่ือสารขอ้มูลและกาํกบั
ดูแลงาน 

 ผูบ้ริหารและผูน้าํตอ้งมีความแม่นยาํในขอ้มูลและ
ผกูพนัในการแกไ้ขปัญหา 
 ส่ือสารขอ้มูลใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั
ตั้งแต่เร่ิมสร้างกลยทุธ์ไปจนถึงผลท่ีไดรั้บจากการ
นาํไปปฏิบติั 
 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูร่้วมงานทุกระดบั 
 กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเปิดเผย 
และกลา้ท่ีจะยอมรับคุณค่าของความเห็นต่าง 

4. บกพร่องในการ
ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงาน 

 สร้างความชดัเจนวา่หน่วยงานต่างๆ มีบทบาท
อะไรในกลยทุธ์ และจะประสานบทบาทเหล่านั้นให้
สร้างเสริมกนัไดอ้ยา่งไร 
 ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานขา้มสายงานไม่นอ้ย
ไปกวา่การทาํงานในสายงานประจาํ 
 กาํจดัความขดัแยง้ในการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นความ
ขดัแยง้ส่วนบุคคลหรือระหวา่งหน่วยงาน 
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5. ขาดทกัษะในการ
บริหารและการพฒันา 

 พฒันาทกัษะภาวะผูน้าํและการบริหารท่ีสมัพนัธ์
กบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
 ใชก้รณีศึกษา (case study) และสถานการณ์
สมมุติ (scenario) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํกลยทุธ์ไป
ปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ เป็นตน้แบบในการ
พฒันา 
 เนน้ฝึกอบรมทกัษะการบริหารท่ีเป็นจุดอ่อน เช่น 
ทกัษะการตดัสินใจ, การส่ือสาร, การบริหารทีมงาน 

6. การส่ือสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 เพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีผูบ้ริหารสามารถช้ีแจง
หรือตอบขอ้สงสยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ 
ทั้งระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ และระดบัปฏิบติั 
 เพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีพนกังานและผูบ้ริหาร
ระดบัต่างๆ จะสามารถสอบถาม รายงาน หรือ
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดย
พฒันาใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 

    

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Levels of Strategy 
 10 Common Strategy Mistakes  
 Activity Based Management (ABM) 
 Business Policy and Corporate Strategy 
 Case Study-Based Learning 
 Communication Skills 
 Data and Information Management 
 Delegation in Management 
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 Develop Great Leadership and Communication Skills 
 Encouraging Learning in the Workplace 
 Incident and Problem Management 
 Strategy-as-Practice 

--------------------------------- 
6 Stages of Delegation  
กระบวนการ 6 ขั้นตอนในการมอบหมายงานให้ประสบผลสําเร็จ 

 

เม่ือธุรกิจเติบโตข้ึน งานท่ีทาํกจ็ะเพิ่มความซบัซอ้นยิง่ข้ึน ขอบเขตหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งหนา้ท่ีซ่ึงเคยใชป้ฏิบติักนัมาเป็นอยา่งดีจะเร่ิมสบัสน 
ขาดความชดัเจน นอกจากงานจะมีปริมาณมากข้ึนแลว้ งานในหลายลกัษณะยงัตอ้งการ
ทกัษะความรู้ความชาํนาญเป็นการเฉพาะมากข้ึนดว้ย ดงันั้น หากผูบ้ริหารและผูน้าํแต่
ละคนยงัคงกอดงานเหล่านั้นไวก้บัตวั กอ็าจสร้างความเสียหายใหก้บัองคก์รได ้การ
มอบหมายงานจึงเป็นเทคนิคการบริหารรูปแบบหน่ึงท่ีนาํมาแกปั้ญหาในเร่ืองน้ีได ้ซ่ึง
สามารถทาํไดท้ั้งในลกัษณะจากบนลงล่าง คือจากผูบ้งัคบับญัชามอบใหลู้กนอ้ง และ
ในระดบัแนวราบ คือหวัหนา้ทีมงานมอบใหส้มาชิกทีมงาน การมอบหมายงานเป็น
กระบวนการบริหารท่ีทา้ทายความสามารถของผูน้าํ จาํเป็นตอ้งทาํใหถู้กตอ้งอยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอน จึงจะไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพและปริมาณตามท่ีมุ่งหวงั  
 

กระบวนการมอบหมายงาน  
การมอบหมายงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ จะตอ้งมอบส่ิงท่ีควรมอบ ใหแ้ก่ผูรั้บท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสม ในเวลาท่ีสมควร พร้อมการมอบอาํนาจหนา้ท่ีและทรัพยากรท่ี
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติั การมอบหมายงานเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันา การสร้าง
แรงจูงใจ การส่งเสริมการพฒันาตนเองของพนกังาน และการวางแผนสืบทอด
ตาํแหน่งในองคก์ร มีลาํดบัการปฏิบติัแบ่งเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 
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1. พจิารณาว่างานใดควรมอบหมายออกไป (Sor t the tasks that can be delegated) 
  วิเคราะห์วา่สมควรจะมอบหมายงานใด การจะตดัสินใจในเร่ืองน้ีไดก้ต่็อเม่ือผู ้
มอบหมายมีความชดัเจนก่อนวา่ตอ้งการมอบหมายงานไปเพื่ออะไร การมอบหมายเพื่อ
สอนและใหก้ารแนะนาํ (coach) ยอ่มต่างจากการมอบหมายเพื่อลด (clear) ปริมาณงาน
ออกไปจากโต๊ะทาํงานทั้งในเร่ืองชนิดของงานและผูท่ี้จะไดรั้บมอบหมาย  
  

2. กําหนดขอบเขตเน้ือหาของงานท่ีมอบหมาย (Define the task that will be 
delegated) 
  ผูม้อบควรมอบงานทั้งช้ินออกไป ไม่ใช่แคภ่ารกิจเลก็ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
งาน การมอบงานออกไปทั้งช้ินจะมีโอกาสท่ีผูรั้บมอบไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการ
แกปั้ญหาและการพฒันางานมากกวา่ นอกจากนั้น ผูรั้บมอบจะมีความภาคภูมิใจและ
พึงพอใจท่ีจะไดท้าํอะไรตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่ใช่เพียงแค่แต่งเติมในส่ิงท่ีแมผู้ม้อบเองยงั
มองวา่ไม่ค่อยสาํคญัจึงไดม้อบหมายออกมา อยา่งไรกต็าม กมี็ผูม้อบจาํนวนไม่นอ้ยท่ี
มอบภารกิจ (task) หรือส่วนหน่ึงของงานแทนท่ีจะมอบงาน (job) ออกมาทั้งช้ิน ดว้ย
เหตุน้ี ผูม้อบจึงตอ้งกาํหนดงานท่ีมอบออกไปใหช้ดัเจนตั้งแต่แรกวา่งานหรือภารกิจ
นั้นมีขอบเขตอยา่งไร มีรายละเอียดอนัประกอบดว้ยเน้ือหา, ความรับผดิชอบ, 
เป้าหมาย, งบประมาณ, เวลา, การรายงานผล, ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ, การประเมินผล, 
การใหก้ารสนบัสนุน, และความเช่ือมโยงกบังานหลกัหรืองานท่ีมอบหมายใหผู้รั้บ
มอบคนอ่ืนๆ อยา่งไร 
 

 คาํถามต่อไปน้ีจะช่วยใหผู้ม้อบมีความชดัเจนในขอบเขตของงานท่ีมอบหมาย
มากข้ึน 

(1) ตอ้งการใหผู้รั้บมอบทาํอะไรเป็นการจาํเพาะเจาะจงหรือไม่ ถา้ใช่ ส่ิงนั้น
คืออะไร 

(2) ตอ้งการใหผู้รั้บมอบมีอิสระในการปฏิบติัและการตดัสินใจมากนอ้ย
เพียงใด 
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(3) อะไรคือผลสาํเร็จท่ีมุ่งหวงั มีเส้นตายท่ีเป็นกาํหนดตอ้งเสร็จหรือไม่ เส้น
ตายท่ีวา่ มีความยดืหยุน่มากนอ้ยเพียงใด สามารถใหเ้วลาเพิ่มเติมหากงานไม่เสร็จตาม
กาํหนดนั้นหรือไม่ 

(4) ในกรณีท่ีเป็นการมอบหมายงานแก่สมาชิกทีมงานขา้มสายงาน งานท่ี
มอบหมายมีลาํดบัความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบังานประจาํของสมาชิก
เหล่านั้น ระยะเวลาการปฏิบติัจะกระทบงานประจาํจนตอ้งเปล่ียนผูรั้บมอบก่อนท่ีงาน
จะเสร็จหรือไม่ 

(5) มีใครท่ีเป็นลูกนอ้งหรือสมาชิกทีมงานซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีน่าจะทาํส่ิง
เหล่านั้นใหส้าํเร็จอยูห่รือไม่   
 

 คาํตอบท่ีไดจ้ากคาํถามเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้ม้อบสามารถปรับแต่งขอบเขตงานให้
สมัพนัธ์กบัขอ้จาํกดัท่ีมีอยูเ่พื่อใหก้ารมอบหมายนั้นอิงกบัขอ้เทจ็จริงและสามารถ
สมัฤทธ์ิผลไดจ้ริง อาจแตกงานใหมี้ขอบเขตแคบลงหรือเพิ่มจาํนวนผูรั้บมอบหมายให้
สมัพนัธ์กบัขอบเขตของงาน 
  

3. กําหนดว่าจะมอบหมายให้ใคร (Determine who will be in charge) 
  เม่ือกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีจะมอบหมายไดแ้ลว้ ผูม้อบจะได้
ภาพท่ีชดัเจนข้ึนวา่สมควรมอบใหใ้ครรับไปปฏิบติั ความสาํเร็จหรือลม้เหลวของการ
มอบหมายงานส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ขั้นการกาํหนดผูท่ี้จะไดรั้บมอบหมายโดยมีสาเหตุ
ความผดิพลาดหลกัๆ มาจาก 

(1) มอบใหผู้ท่ี้กาํลงัวา่ง ไม่ค่อยมีงานอะไรในมือ โดยไม่สนใจวา่ผูรั้บมอบมี
ความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะรับมอบงานนั้นไปทาํหรือไม่ 

(2) ผูม้อบรู้จกัหรือมีขอ้มูลเก่ียวกบัลูกนอ้งและสมาชิกทีมงานนอ้ยเกินไป เห็น
วา่คนๆ น้ี หรือทีมงานน้ีเคยรับมอบงานอยา่งหน่ึงไปทาํ กท็าํไดส้าํเร็จ จึงคิดวา่ควรจะ
มอบงานใหม่น้ีใหก้บัคนชุดเดิมทั้งๆ ท่ีเป็นงานซ่ึงมีเง่ือนไขและความมุ่งหมายต่างจาก
งานท่ีเคยทาํสาํเร็จนั้น  
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(3)  มีอคติในการตดัสินใจ ผูม้อบกคื็อปุถุชนคนธรรมดาคนหน่ึงซ่ึงมีความรัก 
ความเกลียด ความลาํเอียงอยูใ่นจิตใจ อคติน้ีส่งผลไม่เฉพาะในขั้นการคดัเลือกวา่ควร
มอบหมายงานใหใ้คร แต่ยงัรวมไปถึงความจริงจงัในการใหก้ารสนบัสนุน การช่วย
แกไ้ขปัญหา และการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย ผูม้อบท่ีมีอคติจึงมีเป้าหมายอยูใ่น
ใจแลว้วา่จะมอบงานนั้นๆ ใหใ้ครโดยแทบไม่ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งจริงจงั
เลย 

(4) มองคุณสมบติัท่ีจาํเป็นของผูรั้บมอบไม่ครบถว้น ผูม้อบมกัเทียบเคียงเน้ือ
งานกบัคุณสมบติัของผูรั้บมอบเฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้และทกัษะ แต่ไม่ค่อยให้
ความสาํคญักบัทศันคติและพฤติกรรม ทาํใหไ้ดค้นท่ีมีความรู้ในงานแต่มีปัญหาเร่ือง
ทศันคติ การประสานงาน การใชอ้ารมณ์ในการทาํงาน หรือการนาํงานท่ียงัไมผา่นการ
ตรวจสอบวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ออกไปเผยแพร่โออ้วดความสาํเร็จของตน  
 

4. มอบหมายงาน (Delegate tasks) 
  เม่ือคดัเลือกผูรั้บมอบแลว้ ผูม้อบจะตอ้งอธิบายรายละเอียดของงานใหผู้รั้บมอบ
เขา้ใจโดยจะตอ้งซกัซอ้มทาํความเขา้ใจใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บมอบเขา้ใจในรายละเอียด
ดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้น อาจใชว้ิธีใหผู้รั้บมอบทบทวนรายละเอียดดงักล่าวหรือ
ตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้ง ผูม้อบไม่ควรขา้มกระบวนการในขั้นน้ีไปโดยคิดวา่ไดช้ี้แจง
รายละเอียดทั้งหลายไวใ้นเอกสารคาํแนะนาํ (instruction) แลว้ ผูรั้บมอบท่ีมี
ประสบการณ์และความรู้ท่ีแตกต่างกนัอาจตีความและมีความเขา้ใจในคาํช้ีแจงนั้นต่าง
ออกไปจากความตั้งใจของผูม้อบ และหากผูรั้บมอบมีความเขา้ใจในรายละเอียดและ
ความมุ่งหวงัของผูม้อบคลาดเคล่ือนไป ผูม้อบจะประเมินวา่ผูรั้บมอบ ทาํงานไม่
ประสบผลสาํเร็จอยา่งท่ีตอ้งการ ไม่ได ้ 
 

 นอกจากผูรั้บมอบจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานแลว้ ผูรั้บมอบจะตอ้งเตม็ใจรับมอบและมุ่งมัน่กระตือรือร้นท่ีจะทาํงานนั้นให้
สาํเร็จดว้ย ผูม้อบควรประสานผลประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากความสาํเร็จของงาน
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เขา้กบัผลประโยชน์ของผูรั้บมอบ ไม่วา่จะเป็นผลประโยชน์ดา้นการเงิน การเรียนรู้
จากประสบการณ์ ความรู้ และการทาํงานเป็นทีมเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทาํงาน   
 

 ในการมอบหมายงาน ผูม้อบจะตอ้งมอบอาํนาจการตดัสินใจและการควบคุม 
(authority) ใหแ้ก่ผูรั้บมอบดว้ย อาํนาจท่ีมอบใหน้ี้แบ่งออกเป็น 3 ระดบัตามคุณสมบติั
ของผูรั้บมอบ ดงัน้ี 

(1) ใหเ้สนอความคิดเห็นไดเ้ท่านั้น (Recommend) : ผูรั้บมอบอาจเสนอความ
คิดเห็นไดว้า่จะทาํอะไร อยา่งไร ต่อเม่ือผูม้อบใหค้วามเห็นชอบแลว้เท่านั้น ผูรั้บมอบ
จึงจะสามารถปฏิบติัตามความคิดเห็นนั้นได ้การมอบหมายงานในลกัษณะน้ีจะกระทาํ
เม่ือเขา้องคป์ระกอบอยา่งใดหรือหลายอยา่งต่อไปน้ี 

o งานท่ีมอบมีความเส่ียงสูง 
o ผูรั้บมอบมีประสบการณ์ค่อนขา้งจาํกดัในเร่ืองท่ีมอบ  
o เร่ืองท่ีมอบยงัขาดความชดัเจน จาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมใหม้ากกวา่น้ี 
o มุ่งหมายเพียงใหผู้รั้บมอบไดป้ระสบการณ์จากการเรียนรู้ 
o ผูม้อบหมายตอ้งการเปิดโอกาสใหต้นไดเ้ขา้มีส่วนร่วมไดต้ลอดเวลา 

 

(2) ผูรั้บมอบมีสิทธิดาํเนินการตามความเห็นของตน แต่ตอ้งแจง้ใหผู้ม้อบ
ทราบก่อน (Inform and initiate) : การมอบหมายงานในลกัษณะน้ีจะกระทาํเม่ือเขา้
องคป์ระกอบอยา่งใดหรือหลายอยา่งต่อไปน้ี 

o งานท่ีมอบมีความเส่ียงระดบักลาง พอจะอนุญาตใหผู้รั้บมอบมีอาํนาจ
และความยดืหยุน่ในการตดัสินใจไดบ้า้ง แต่ผูรั้บมอบก็ยงักงัวลหากจะตอ้งมอบ
อาํนาจการตดัสินใจและการควบคุมออกไปทั้งหมด 

o ผูรั้บมอบมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีมอบหมาย แต่ผูม้อบก็ยงัตอ้งการสอน
และใหค้าํแนะนาํอยูบ่า้ง 

o ผูรั้บมอบประสบความสาํเร็จการทาํงานในระดบั Recommend มาเป็น
อยา่งดีซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่สามารถใหอ้าํนาจการตดัสินใจในระดบั Inform and 
initiate ได ้
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(3) ใหอ้าํนาจตดัสินใจอยา่งอิสระแก่ผูรั้บมอบ (Act) : การมอบหมายงานใน
ลกัษณะน้ีจะกระทาํเม่ือเขา้องคป์ระกอบอยา่งใดหรือหลายอยา่งต่อไปน้ี 

o งานท่ีมอบมีความเส่ียงในระดบัท่ีตํ่ามาก 
o ผูรั้บมอบมีประสบการณ์สูงในเร่ืองท่ีมอบ 
o ผูรั้บมอบประสบความสาํเร็จการทาํงานในระดบั Recommend และ

ระดบั Inform and initiate เป็นอยา่งดีซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่สามารถใหอ้าํนาจการ
ตดัสินใจในระดบั Act ได ้
 

 หากการมอบหมายมีความมุ่งหมายหลกัเพื่อใหง้านสาํเร็จ ควรเลือกผูรั้บมอบท่ีมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัระดบั Act หากความมุ่งหมายหลกัในการมอบหมายงานอยูท่ี่
การเรียนรู้และการพฒันา จึงเลือกผูรั้บมอบท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัระดบั 
Recommend หรือ Inform and initiate 
 

5. ติดตามและให้การสนับสนุน (Monitor  and encourage) 
  การมอบหมายงาน เป็นการแบ่งงานบางส่วนในความรับผดิชอบชองผูม้อบ
ออกไปใหผู้อ่ื้นปฏิบติั แมผู้รั้บมอบจะตอ้งมีความรับผดิชอบ (responsibility) ในการ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ความรับผดิชอบต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลว
โดยรวม (accountability) กย็งัอยูท่ี่ผูม้อบ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูม้อบกบัผูรั้บมอบจึงมี
ลกัษณะคลา้ยตวัการกบัตวัแทนท่ีผูม้อบจะผลกัความรับผดิชอบของงานโดยรวมไปให้
ผูรั้บมอบโดยส้ินเชิงไม่ได ้การติดตามและใหก้ารสนบัสนุนผูรั้บมอบเม่ือผูรั้บมอบพบ
ปัญหาอุปสรรค จึงเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงของผูม้อบ 
 

  ผูม้อบจึงควรกาํหนดการประชุมเพื่อติดตามความกา้วหนา้ (checkpoint 
meeting) ตั้งแต่เร่ิมการมอบหมายงาน และค่อยๆ ลดความเขม้งวดลงเม่ือผูรั้บมอบ
สามารถจดัการดูแลงานท่ีรับมอบไดดี้ข้ึน กิจกรรมท่ีใชใ้นการประชุมติดตาม
ความกา้วหนา้  ประกอบดว้ย 
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o ทบทวนงานท่ีทาํสาํเร็จไปแลว้ และใหค้วามเห็นวา่ความสาํเร็จนั้นมีส่วน
สนบัสนุนการดาํเนินงานในขั้นต่อไปมากนอ้ยเพียงใด 

o แจง้การปรับเปล่ียนใดๆ (ถา้มี) ใหผู้รั้บมอบทราบ และใหผู้รั้บมอบกล่าว
ทวนซํ้าอีกคร้ังเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บมอบเขา้ใจเร่ืองท่ีปรับเปล่ียนนั้น ไม่นาํไปสบัสนกบั
แนวทางหรือเร่ืองท่ีแจง้ไวเ้ดิม 

o ตั้งคาํถามใหผู้รั้บมอบตอบ เช่น ไดพ้บปัญหาอะไรบา้งหรือไม่, ถา้พบ จดัการ
กบัมนัอยา่งไร, ยงัปฏิบติัตามกรอบอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายอยูห่รือไม่, คิดวา่จะ
สามารถทาํใหส้าํเร็จตามกาํหนดการหรือไม่   

o ทบทวนใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บมอบมีทรัพยากรท่ีจาํเป็นรวมทั้งความรู้และทกัษะท่ี
เพียงพอกบัการปฏิบติังานท่ีรับมอบใหป้ระสบความสาํเร็จ จะตอ้งจดัอะไรใหเ้พิ่มเติม
บา้ง 

o สนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํและขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ท่ีจาํเป็น 
o นดัหมายการติดตามความกา้วหนา้คร้ังต่อไป ความชา้เร็วข้ึนอยูก่บัผลการ

ปฏิบติัท่ีผา่นมาและปัญหาท่ีมี 
 

6. ประเมินผล Evaluation) 
 ผูม้อบจะตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผล ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ตลอดจน
ความถ่ีและกาํหนดเวลาการประเมินใหผู้รั้บมอบทราบตั้งแต่แรก กาํหนดการ
ประเมินผลควรใหส้มัพนัธ์กบัการรายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บมอบ ผูม้อบตอ้ง
แจง้ตวัช้ีวคัวามสาํเร็จซ่ึงจะใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลใหผู้รั้บมอบทราบโดย
ละเอียดตั้งแต่แรก  
 

 การประเมินผลควรทาํในลกัษณะสองทาง คือนอกจากแจง้ผลการประเมินใหผู้ ้
รับทราบแลว้ ควรใหผู้รั้บมอบไดมี้โอกาสช้ีแจงเหคุผลหรือขอ้จาํกดัท่ีทาํใหผ้ลการ
ปฏิบติัไม่เป็นท่ีพอใจของผูม้อบดว้ย 
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ในกรณีท่ีผลการปฏิบติัเป็นท่ีพอใจ ผูม้อบควรทาํส่ิงต่อไปน้ีเป็นการเพิ่มเติม 
o ใหค้วามสาํคญักบัความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
o กาํหนดช่องทางท่ีจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จเพิ่มมากข้ึน 
o ช่ืนชมในความสาํเร็จ 
o บนัทึกปัญหาของการปฏิบติังานไวเ้ป็นเอกสาร 
o ใหค้าํแนะนาํสัง่สอนท่ีนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

 

ในกรณีท่ีผลการปฏิบติังานไม่เป็นท่ีพอใจ ผูม้อบจะโยนความผดิพลาดทั้งหมด
ใหผู้รั้บมอบไม่ได ้โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ ผูม้อบเป็นผูค้ดัเลือกผูรั้บมอบใหม้าปฏิบติั ผู ้
มอบสามารถติดตามผลการดาํเนินงานและใหค้าํแนะนาํเพื่อการปรับเปล่ียนแกไ้ข รวม
ไปถึงการใหก้ารสนบัสนุนและความรู้ท่ีจาํเป็นแก่ผูรั้บมอบไดต้ลอดเวลา ความ
รับผดิชอบของงานจึงยงัอยูท่ี่ผูม้อบโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ตน้จนจบ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 360 Degree feedback and evaluation 
 Doing More Than One Job 
 Job Analysis 
 Laissez Faire Versus Micromanagement 
 Monitoring Delegated Tasks 
 Project Management Culture Determines Project Success 
 Responsibility Assignment Matrix (RAM) 
 Task Allocation 
 Trust 

--------------------------------- 
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6 Thinking Hats and 6 Action Shoes [Edward de Bono] 
เทคนิคการคดิจากมุมมองของหมวก 6 ใบและรองเท้า 6 คู่ 

 

Edward de Bono เป็นผูพ้ฒันาแนวคิดท่ีเรียกวา่ 6 thinking hats และ 6 Action 
Shoes เพื่อเปล่ียนวิธีมองปัญหาโดยใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลและความคิดเห็นจาก
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม หรือในหลายๆ กลุ่ม ดว้ยมุมมองท่ีหลากหลายในสถานการณ์
ท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหไ้ดก้ารตดัสินใจท่ีนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม
ท่ีสุด 

 

Dr. Edward de Bono เป็นนกัฟิสิกส์ นกัเขียน และท่ีปรึกษาแนวคิดเชิง
สร้างสรรค ์นวตักรรม และทกัษะทางความคิด เคยไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการ
พิจารณารางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี ค.ศ. 2005 เขาไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ Six 
Thinking Hats (1985) และ Six Action Shoes (1991) กล่าวถึงวิธีการควบคุมธุรกิจ 
หรือสถานการณ์ในชีวิตโดยการใชเ้ทคนิคการคิดหลากหลายรูปแบบ วิธีการคิดแบบ 6 
Thinking Hats ของเขาเป็นแนวคิดท่ีมีช่ือเสียงมากในวงการศึกษาและการฝึกอบรม 
เป็นการคิดเพื่อแกปั้ญหาแบบ lateral thinking คือ การใชเ้หตุผลทางออ้มในการ
แกปั้ญหา (เช่นในกรณีท่ีกษตัริยโ์ซโลมอนใชค้วามรักของแม่เป็นเหตุผลในการพิสูจน์
วา่ใครเป็นแม่ท่ีแทจ้ริงในคดีแยง่ชิงทารก) และ parallel thinking ซ่ึงเป็นการวาง
กระบวนความคิดของทีมงานใหส่้งเสริมกนัและกนั ช่วยใหก้ารประชุมปรึกษาหารือมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถบรรลุการตดัสินใจท่ีมีคุณภาพไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  

 

แนวคดิ Six Thinking Hats   
สมมุติฐานของแนวคิด คือ การทาํงานของสมองมนุษยจ์ะคิดเร่ืองราวไปใน

ทิศทางท่ีแตกต่างกวา้งขวางจนไร้ขอบเขต หากสามารถจดัโครงสร้างทางความคิดให้
เป็นหมวดหมู่ กจ็ะช่วยพฒันาความคิดใหแ้หลมคมชดัเจนจนมองเห็นจุดอ่อนจุดแขง็
ของเร่ืองราวและนาํไปสู่ทางเลือกเพื่อการตดัสินใจต่อไปได ้de Bono จดัความคิดท่ีมี
อยูม่ากมายใหเ้ป็น 6 กลุ่มและสร้างสญัลกัษณ์ของความคิดนั้นดว้ยหมวก 6 ใบ 6 สี เขา
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เช่ือวา่เม่ือใชค้วามคิดไปทีละกลุ่ม เหมือนสวมหมวกทีละใบ จะช่วยใหผู้พ้ิจารณาได้
มุมมองท่ีชดัเจนตามกลุ่มทางความคิดของหมวกแต่ละใบ ซ่ึงหากไม่แยกคิดในแต่ละ
ส่วนแลว้ อาจยดึมัน่ถือมัน่ตามสญัชาติญาณ, อคติ ฯลฯ  Six thinking hats จึงเป็น
เทคนิคท่ีมีพลงัซ่ึงช่วยใหไ้ดคิ้ดและตดัสินใจจากมุมมองท่ีสาํคญั หลากหลาย 
ครอบคลุม และไม่ยดึติดอยูก่บัวิธีคิดและการตดัสินใจแบบเดิม  

 

การคิดแบบ 6 thinking hats จะใชก้ารตั้งคาํถามเพื่อตรวจสอบเน้ือหาสาระของ
ปัญหาและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามรูปแบบความคิดท่ีกาํหนดไวเ้ป็นคุณสมบติัของ
หมวกแต่ละใบ ดงัน้ี  
1. หมวกสีฟ้า (Blue Hat) 
  เป็นการมองภาพใหญ่ของเร่ืองราว (the big picture and managing) ในลกัษณะ
การควบคุมกระบวนการ สาํรวจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดวา่มีอะไรบา้ง มีลาํดบั
ความสาํคญัอยา่งไร มีกระบวนการและความเป็นมาอยา่งไร เป็นมุมมองดา้นการ
บริหารจดัการท่ีผูน้าํทีมหรือผูบ้ริหารใชใ้นการดูแลความคิดของหมวกสีอ่ืน ๆ อีก 5 
ใบใหม้ัน่ใจวา่การแสดงความคิดเห็นยงัอยูก่บัปัญหาและเป็นการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อหาหนทางท่ีเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข มีพฒันาการทางความคิดท่ีนาํไปสู่การ
วางแผนการปฏิบติั ไม่ใช่การทะเลาะเบาะแวง้ ปะทะคารม หรือวนเวียนอยูก่บัเร่ืองท่ี
ควรไดข้อ้ยติุไปแลว้   
 

  คาํถามท่ีนาํมาใชก้บัหมวกสีฟ้า ไดแ้ก่ 
o ปัญหาคืออะไร 
o จะนิยามปัญหาน้ีอยา่งไร 
o อะไรคือเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
o การแกปั้ญหาน้ีจะส่งผลอะไรบา้ง 
o อะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดัการ 
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2. หมวกสีขาว (White Hat)  
 เป็นการมองขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละดูวา่ไดเ้รียนรู้อะไรจากมนั วิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนในอดีต คาดการณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศยัขอ้มูลท่ี
มีอยูเ่ป็นฐานในการพิจารณา คน้หาช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีรู้แลว้กบัส่ิงท่ีตอ้งรู้แลว้
พยายามเติมเตม็ช่องวา่งดงักล่าว ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งวางใจใหเ้ป็นกลาง ไม่นาํความชอบ
ไม่ชอบในเร่ืองใดหรือกบัใครมาเป็นอคติในการพิจารณา ไม่ด่วนสรุปเร่ืองราวโดย
อาศยัขอ้มูลหรือมุมมองท่ีคบัแคบ การรู้วา่มีช่องวา่งอะไรท่ีขาดหายไปจะช่วยให้
มองเห็นวิธีท่ีจะเติมเตม็ช่องวา่งเหล่านั้น ทาํใหก้รอบการปรึกษาหารือของทีมงานมี
ความกระชบัข้ึน   
 

 การตอบคาํถามต่อไปน้ีจะช่วยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 
o จากขอ้มูลท่ีมีอยูท่าํใหรู้้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี   
o ยงัไม่รู้อะไรอีกบา้ง  
o ไดเ้รียนรู้อะไรจากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่
o จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประเภทใด เร่ืองอะไร ในการแกปั้ญหา 
o ปัจจุบนัมีทางออกอะไรบา้งหรือไม่ท่ีสามารถนาํใชใ้นการแกปั้ญหา 

 

 ใหส้มาชิกทีมงานช่วยกนัตอบคาํถามเหล่าน้ีดว้ยการแลกเปล่ียนความรู้ของแต่
ละคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 

 

3. หมวกสีแดง (Red Hat)  
 เป้าหมายหลกัของหมวกสีแดงคือ การจดัทาํขอ้เสนอและแผนงานท่ีมาจาก
ความรู้สึกและขอ้สมมุติฐานท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ (hunch) เป็นการเปิดใจใหก้วา้ง 
ผกูโยงขอ้มูลหรือขอ้สมมุติฐานท่ีมาจากอารมณ์ความรู้สึกเขา้กบัปัญหาเพื่อใหไ้ด้
ทางออกท่ีเป็นไปไดโ้ดยไม่ติดอยูก่บัขอ้จาํกดัเร่ืองขอ้เทจ็จริงของขอ้มูล ขณะเดียวกนัก็
คิดดว้ยวา่คนอ่ืน ๆ จะมีปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งไรหรือไม่ ทาํไมพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่
เขา้ใจเหตุผลของเรา  
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คาํถามหลกัท่ีใชเ้พื่อการเปิดกวา้งทางความคิดของหมวกสีแดง ไดแ้ก่ 
o มีสญัชาติญาณความรู้สึกอะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองหรือขอ้เสนอน้ี 
o ตามความรู้สึกท่ีมี นอกเหนือจากขอ้เสนอหรือทางออกท่ีมีผูน้าํเสนอ

มาแลว้ ยงัน่าจะมีวิธีแกปั้ญหาอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่  
o มีความรู้สึกอยา่งไรกบัทางแกปั้ญหาท่ีเลือกไว ้
o คิดวา่เป็นทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งแลว้หรือไม่ ผูอ่ื้นคิดอยา่งไร ทาํไมจึงไม่

เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว 
 

4. หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) 
 เป็นความกระตือรือร้นและมองโลกในแง่ดี (optimism) เป็นการคน้หา
ประโยชน์และคุณค่าท่ีไดรั้บจากการตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ไม่ปิดกั้นความคิดจาก
ขอ้จาํกดัใด ๆ สร้างแรงจูงใจใหมี้ความหวงัอยูต่ลอดเวลาวา่จะตอ้งมีทางออกหรือ
คาํตอบของปัญหาแมส้ถานการณ์จะค่อนขา้งบีบคั้นจนอยากเลิกลม้การดาํเนินการ  

 

คาํถามท่ีควรนาํมาใช ้ไดแ้ก่ 
o อะไรคือหนทางท่ีดีท่ีสุดในการจดัการกบัปัญหา 
o ทาํอยา่งไรจึงจะสามารถใชห้นทางนั้นได ้
o อะไรคือประโยชน์ระยะยาวท่ีจะไดรั้บจากการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการ

ดงักล่าว 
 

5. หมวกสีดาํ (Black Hat) 
  เป็นมุมมองตรงกนัขา้มกบัหมวกสีเหลือง มองสถานการณ์วา่อาจเปล่ียนไป
ในทางลบไดทุ้กเม่ือ เป็นการช้ีขอ้ผดิพลาด จุดอ่อน และอนัตรายท่ีมีอยูใ่นความคิด
เห็นหรือขอ้เสนอนั้น ขดุลึกลงไปจากระดบัพื้นผวิเพื่อคน้หาวา่มีปัญหาอะไรแฝงตวั
อยูห่รือไม่ ทาํไมทางเลือกนั้นจึงอาจใชไ้ม่ไดผ้ล เป็นโอกาสท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะได้
ปรับแผนหรือจดัทาํแผนสาํรองเพื่อรับมือกบัความผนัผวนท่ีอาจเกิดข้ึน ช่วยให้
แผนงานมีความรอบคอบรัดกมุและมีโอกาสประสบความสาํเร็จไดม้ากข้ึน    
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 คาํถามท่ีช่วยสร้างแนวคิดของหมวกสีดาํ ประกอบดว้ย 
o การแกปั้ญหาตามแนวคิดของหมวกสีเหลือง อาจลม้เหลวไดอ้ยา่งไร 
o แนวคิดน้ีมีขอ้บกพร่องหลกัอยูท่ี่เร่ืองใด 
o มีความเส่ียงและผลเสียอะไรบา้งท่ีอาจเกิดข้ึน  
o มีทรัพยากร ทกัษะ และความสามารถท่ีจะทาํตามแนวคิดของหมวกสี

เหลืองหรือไม่ 
 

6. หมวกสีเขียว (Green Hat) 
เป็นการคิดสร้างสรรค ์นอกกรอบเพ่ือสาํรวจความเป็นไปไดใ้หก้วา้งขวางมาก

ข้ึนไปอีก หมวกสีเขียวอาจเสนอความคิดหลุดโลกอยา่งไรกไ็ดเ้พราะบ่อยคร้ังท่ี
ทางออกของปัญหากม็าจากส่วนเลก็ ๆ ท่ีอยูใ่นความคิดเหล่านั้น จึงควรปล่อยใหเ้ป็น
ความคิดท่ีอิสระท่ีไม่มีการตดัสินวา่ผดิหรือถูก   

 

คาํถามท่ีควรใชเ้พื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคท่ี์กวา้งขวาง ไดแ้ก่ 
o มีทางเลือกอะไรท่ีเป็นไปไดบ้า้ง 
o จะเอาทางเลือกน้ีไปทาํในรูปแบบอ่ืนไดห้รือไม่ 
o สามารถมองปัญหาน้ีในมุมมองอ่ืนไดห้รือไม่ 
o จะคิดใหน้อกกรอบไปจากกฎเกณฑท่ี์ใชก้นัอยูไ่ดอ้ยา่งไรหรือไม่ 
 

ในความเห็นของ de Bono แนวคิดเร่ือง 6 Thinking Hats สามารถนาํไปใชไ้ดท้ั้ง
กบับุคคลแต่ละคนหรือกบัทีมงาน  

 

การนําแนวคดิเร่ือง Six Thinking Hats ไปใช้ในทางปฏิบัติ 
 ในการพิจารณาปัญหา จะมีลาํดบักิจกรรมท่ีนาํหมวก 6 ใบมาใชแ้ตกต่างกนั ทุก
กิจกกรมจะเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีหมวกสีฟ้าเสมอ กล่าวคือสมาชิกจะเร่ิมท่ีการมอง
ปัญหาในภาพรวมท่ีมีอยู ่หลงัจากไดใ้ชมุ้มมองของหมวกสีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละ
กิจกรรมแลว้ จึงกลบัมาดูท่ีภาพรวม (หมวกสีฟ้า) อีกคร้ังวา่มีความคิดเห็นร่วมท่ี
แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อยา่งไร แลว้จึงกา้วสู่กิจกรรมทางความคิดในลาํดบัต่อไป  
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ลําดบักิจกรรมในการแก้ไขปัญหา หมวกท่ีใช้ในแต่ละลําดบักิจกรรม 
ความคิดเร่ิมตน้ ฟ้า, ขาว, เขียว, ฟ้า 
พิจารณาทางเลือก ฟ้า, ขาว, เขียว, เหลือง, ดาํ, แดง, ฟ้า 
กาํหนดวิธีการแกปั้ญหา ฟ้า, ขาว, ดาํ, เขียว, ฟ้า 
ขอ้มูลป้อนกลบั ฟ้า, ดาํ, เขียว, ฟ้า 
การวางแผนกลยทุธ์ ฟ้า, เหลือง, ดาํ, ขาว, ฟ้า, เขียว, ฟ้า 
การปรับปรุงกระบวนการ ฟ้า, ขาว, ขาว (ความคิดเห็นของ

บุคคลภายนอก), เหลือง, ดาํ, เขียว, แดง, 
ฟ้า 

การแกไ้ขปัญหา ฟ้า, ขาว, เขียว, แดง, เหลือง, ดาํ, เขียว, 
ฟ้า 

ทบทวนผลการปฏิบติั ฟ้า, แดง, ขาว, เหลือง, ดาํ, เขียว, ฟ้า 
 

 ผูใ้ชห้มวก 6 ใบทางความคิดจะมีมุมมองท่ีหลากหลายซ่ึงช่วยใหเ้กิดประโยชน์
ในเร่ืองต่อไปน้ี 

o เพิ่มความร่วมมือและลดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่อตา้น 
o ไดพ้ิจารณาประเดน็ ปัญหา การตดัสินใจ โอกาสและความเป็นไปไดใ้นดา้น

ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
o ไดใ้ชก้ระบวนการทางความคิดเชิงกลุ่มโดยไม่ยดึติดอยูก่บัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

(parallel thinking) ทาํใหเ้กิดความคิดและทางออกของปัญหาท่ีดีกวา่การติดอยูแ่ต่ใน
กรอบแคบ ๆ 

o ทาํใหก้ารประชุมใชเ้วลาสั้นลงและมีผลงานมากข้ึน 
o ลดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกทีมงานและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
o ส่งเสริมนวตักรรมดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดดี ๆ ไดม้ากและเร็วข้ึน 
o สร้างบรรยากาศการประชุมซ่ึงมุ่งผลงานและทาํใหอ้ยากเขา้มีส่วนร่วม 
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o ไม่จาํกดัความคิดอยูก่บัทางออกของปัญหาเท่าท่ีมองเห็น แต่แสวงหาทางเลือก
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปไดแ้ละมีความเหมาะสม 

o ไดม้องเห็นโอกาสในขณะท่ีคนอ่ืนมองเห็นแต่ปัญหา 
o ไดค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนและตรงประเด็น 
o ไดม้องปัญหาจากมุมมองใหม่ท่ีอาจไม่เคยไดรั้บการพิจารณา 
o ไดท้บทวนขอ้ดีขอ้เสียอยา่งครอบคลุม 
o ไดม้องสถานการณ์อยา่งรอบดา้น 
o ไดต้รวจสอบอคติท่ีมุ่งแต่จะปกป้องตนเอง (turf protection) 
o ไดผ้ลงานท่ีสาํคญัและมีความหมาย ดว้ยเวลาท่ีนอ้ยลง 

 

 ความรู้และทกัษะท่ีสาํคญัซ่ึงช่วยสนบัสนุนกระบวนการคิดแบบ 6 thinking 
hats 

(1)  การพฒันาภาวะผูน้าํ  
(2)  การบริหารทีมงานและการส่ือสาร 
(3)  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์
(4)  การเป็นผูน้าํการประชุมและทกัษะการตดัสินใจ 
(5)   การพฒันาสินคา้ กระบวนการ และการบริหารงานโครงการ 
(6)  การวิเคราะห์ ประเมินขอ้เทจ็จริงเพื่อการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 
(7)  การเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

 

แนวคดิ Six Action Shoes 
เม่ือสาํรวจความคิดและตดัสินใจแลว้วา่จะใชท้างเลือกใด ขั้นต่อไปคือการนาํ

ทางเลือกนั้นมาปฏิบติั de Bono ไดเ้สนอแนวทางการปฏิบติั 6 รูปแบบท่ีควรนาํมา
พิจารณาวา่จะใชรู้ปแบบหรือส่วนผสมของรูปแบบอยา่งไรจึงจะทาํใหก้ารปฏิบติั
ประสบผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายไดอ้ยา่งดีท่ีสุด de Bono ใชร้องเทา้ซ่ึงมีสีท่ีแตกต่าง
กนั 6 สีเป็นสญัลกัษณ์ของแนวทางปฏิบติัแต่ละแนวทาง ดงัน้ี 
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(1) รองเท้าสํานักงาน สีฟ้า (Navy Formal Shoes) 
สีกรมท่าหรือฟ้านํ้าทะเล เป็นสีท่ีใชก้บัเคร่ืองแบบทางการทหารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

กฎระเบียบท่ีใชป้ระจาํ รองเทา้สีฟ้าจึงส่ือความหมายวา่ “ทาํตามท่ีบญัญติัไวใ้น
หนงัสือ” หรือ ทาํไปทีละขั้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ 

 

พฤติกรรมการปฏิบติัแบบรองเทา้สีฟ้า มีลกัษณะดงัน้ี  
o การทาํไปตามกฎท่ีกาํหนดไว ้ 
o การใชค้วามระมดัระวงั 
o การปฏิบติัตามตาํราและตามท่ีทาํ ๆ กนัมาในอดีต (routine behavior) 

มีหลายกรณีท่ีการปฏิบติัตามกฎระเบียบเป็นส่ิงจาํเป็นและใหผ้ลสาํเร็จไดดี้กวา่
การตดัสินใจทาํไปตามอิสระ ในสถานการณ์เช่นน้ี การทาํไปอยา่งท่ีเคยทาํกนัมาจึง
น่าจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทาํใหก้า้วต่อไปได ้
 

(2) รองเท้ากีฬ า สีเทา (Gray Sneakers) 
สีเทาเป็นสีของการทาํงานโดยใชส้มอง สาํรวจส่ิงต่าง ๆ ในรายละเอียด ส่ือ

ความหมายถึงการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (collect information) เพื่อเป็นฐานทฤษฎีหรือขอ้
สมมุติฐานท่ีจะทาํการทดสอบต่อไป  

 

 พฤติกรรมการปฏิบติัแบบรองเทา้สีเทา มีลกัษณะดงัน้ี 
o การทาํใจใหเ้ป็นกลาง ไม่ด่วนสรุป (neutrality)   
o การใชค้วามคิด เหมือนส่วนท่ีเป็นสีเทาของสมอง และ 
o การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความคิด ไม่ผลีผลาม (unobtrusive action) 

 

รองเทา้สีเทาจึงเนน้ไปท่ีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบใหก้วา้งขวาง
ครอบคลุมใหม้ากท่ีสุดเพื่อใชเ้ป็นฐานในการดาํเนินการอ่ืน ๆ ต่อไป 
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(3) รองเท้าลุยงานสนาม สีนํา้ตาล (Brown Brogues) 
สีนํ้าตาลเป็นสีของพื้นดิน หมายถึงการเปล่ียนสถานะจากความคิดมาเป็นการ

ปฏิบติั รองเทา้สีนํ้าตาลจึงส่ือความหมายวา่เป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงแบบเทา้ติดดิน คือ ดว้ยการประเมินสถานการณ์ กาํหนดลาํดบั
ความสาํคญั และลงมือปฏิบติัตามควรของเหตุและผล  

 

พฤติกรรมการปฏิบติัแบบรองเทา้นํ้าตาล มีลกัษณะดงัน้ี 
o การปฏิบติัโดยไม่ติดยดึอยูก่บักรอบความคิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง (pragmatism) 
o  นาํมาใชป้ฏิบติัไดจ้ริง (practicality) 
o มีแผนในการปฏิบติั แต่พร้อมเปล่ียนแปลงเป็นแผนอ่ืนไดถ้า้จาํเป็น 
o มีความยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะควบคุมสถานการณ์ไวไ้ดไ้ม่วา่จะมีส่ิงใดเกิดข้ึน 

 

(4) รองเท้าความปลอดภัยสีส้ม (Orange Gumboots) 
สีส้มเป็นสีของสญัญาณเตือนใหห้ลีกพน้จากภาวะวิกฤติ รองเทา้สีส้มจึงส่ือ

ความหมายถึงการตอบสนองต่อสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน (emergency response)  
 

พฤติกรรมการปฏิบติัแบบรองเทา้สีส้ม มีลกัษณะดงัน้ี 
o การลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น โดยการประเมิน

สถานการณ์และกลยทุธ์การปฏิบติัอยา่งละเอียดถ่ีถว้น สมเหตุสมผล ชดัเจน ไม่กาํกวม 
o ติดตามและจดัลาํดบัความสาํคญัของผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัและไม่ไดป้ฏิบติั

อยา่งสมํ่าเสมอและระมดัระวงั 
 

(5) รองเท้าแตะใส่ในบ้าน สีชมพู (Pink Slippers) 
สีชมพเูป็นสีท่ีใหค้วามรู้สึกสบาย น่าทนุถนอม และทาํความเขา้ใจได ้

ขณะเดียวกนักใ็หค้วามเคารพต่อความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น (human caring)  
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พฤติกรรมการปฏิบติัแบบรองเทา้แตะสีชมพ ูมีลกัษณะดงัน้ี 
o การตดัความบาดหมางทางจิตใจท่ีมีต่อผูเ้ห็นต่าง 
o การปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความเคารพ ความเขา้ใจ และความเห็นอกเห็นใจเท่าท่ี

จะสามารถทาํได ้
o ความเช่ือพื้นฐานท่ีวา่ ความเขา้ใจกนั (care) ควรมีใหก้บัทุกคน 

 

(6) รองเท้าใส่ขี่ม้า สีม่วง (Purple Riding Boots) 
สีม่วงเป็นสีแห่งพิธีการ ความหรูเลิศ และความสาํนึกรับผดิชอบในส่ิงท่ีควรทาํ 

เป็นรูปแบบหน่ึงของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ี  
 

พฤติกรรมการปฏิบติัแบบรองเทา้รองเทา้สีม่วง มีลกัษณะดงัน้ี 
o เป็นการแสดงพฤติกรรมและการใชดุ้ลยพินิจตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว้

อยา่งสมํ่าเสมอ 
o  ผูแ้สดงพฤติกรรมดงักล่าวตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบวา่เป็นการกระทาํตาม

หนา้ท่ี ไม่ใช่พฤติกรรมส่วนตวั 
 

ถึงจะเป็นการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนา้ท่ี แต่ผูแ้สดงพฤติกรรมดงักล่าว
กย็งัสามารถความคิดเห็นใหม่ ๆ เพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีจะตอ้งเคารพต่อหลกัความยติุธรรม
และความเสมอภาคท่ียอมรับไดท้างสงัคม เป็นบทบาทท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย ไม่อยู่
เหนือกฎหมาย   

 

ทั้ง Six Thinking Hats และ Six Action Shoes เป็นเพียงทกัษะการใชค้วามคิด
เพื่อการตดัสินใจ ผูน้าํมาใชจ้าํเป็นตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและ
การจดัการพอสมควรจึงจะสามารถประยกุตแ์นวคิดเขา้กบัการปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จ
ตามท่ีมุ่งหวงัได ้ 
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 7 Steps to Turn Your Dreams into Goals and Achieve Them 
 8 Disciplines of Problem Solving 
 Action Learning [Reginald Revans]   
 Brainstorming 
 Creative Thinking for Managers 
 Critical Thinking  
 Effective Group Decision Making 
 Effective Meeting Guidelines 
 Innovative Thinking (David Weiss and Claude Legrand) 
 Lateral Thinking 
 Leadership Development Skills 
 Ultimate Guide to Project Management 

--------------------------------- 
6-Box Model [Weisbord] 
การตรวจวนิิจฉัยปัญหาขององค์กรจากองค์ประกอบทางการบริหาร 6 
ประการ 

 

 คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะระบุลงไปใหช้ดัเจนวา่องคก์รของเรามีความไม่เหมาะสมใน
เร่ืองใด, ทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพตามท่ีออกแบบมาหรือไม่, และมีช่องวา่งระหวา่ง
สถานะท่ีเป็น กบัท่ีควรเป็น อยูใ่นเร่ืองใด ทั้งน้ีเพราะความไม่เหมาะสมเหล่านั้นเป็น
สภาพท่ีแฝงตวัอยู ่มองเห็นไม่ชดัในระดบัพื้นผวิ ต่อเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนจึงค่อยไดรู้้วา่
ปัญหานั้นมีความบกพร่องอยูใ่นส่วนใด และบ่อยคร้ังท่ีความบกพร่องดงักล่าวเป็นส่ิง
ท่ีอยูก่บัองคก์รมาโดยตลอด เพียงแต่เราไม่รู้มาก่อนเท่านั้นวา่มีความบกพร่องนั้นอยู ่ 
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การพลาดโอกาสไดแ้กไ้ขส่ิงบกพร่องท่ีมีอยูใ่นระบบการทาํงานก่อนท่ีปัญหาจะ
เกิดข้ึน เป็นแรงผลกัดนัให ้Marvin Weisbord นกัวิเคราะห์ธุรกิจชาวอเมริกนั เขียน
แนวคิดของเขาท่ีเรียกวา่ Six-Box Model ลงในบทความช่ือ Organizational Diagnosis: 
Six Places to Look for Trouble With or Without a Theory โดยเสนอใหผู้บ้ริหารตรวจ
วินิจฉยัองคป์ระกอบทางการบริหาร 6 รายการ การตรวจสอบองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะ
ช่วยใหผู้บ้ริหารไดม้องเห็นทางเลือกในการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงบกพร่องซ่ึงแฝงตวัอยู่
และเติมเตม็ช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยู ่กบัส่ิงท่ีควรเป็น ช่วยใหอ้งคก์รสามารถ
บรรลุผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายไดดี้ข้ึน  

 

ขนาดและความซบัซอ้นของภาระหนา้ท่ีทั้งหลายในองคก์ร เป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ทาํใหผู้บ้ริหารไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้คน้หาขอ้บกพร่องและแกไ้ขท่ีจุดใด ตามความเห็นของ 
Weisbord องคก์รจะทาํงานสาํเร็จตามความมุ่งหมายกเ็ม่ือไดต้รวจวินิจฉยัองคป์ระกอบ
ทางการบริหารทั้งหกรายการ (Six-Box) น้ีอยา่งสมํ่าเสมอโดย Weisbord ไดเ้สนอให้
ผูบ้ริหารใชค้าํถามท่ีแนะนาํไวใ้นแต่ละองคป์ระกอบในการคน้หาขอ้บกพร่องท่ีแฝงตวั
อยู ่ 
 

1. พนัธกิจและความมุ่งหมายขององค์กร (Purpose) 
เป็นการประเมินความมุ่งหมาย ทิศทาง และกิจกรรมทางธุรกิจท่ีดาํเนินอยูโ่ดย

พิจารณาทั้งในเร่ืองของเป้าหมาย, ความชดัเจน, ความเห็นพอ้ง, ความร่วมมือและการ
ปฏิบติั ความมุ่งหมายขององคก์รและเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละหน่วยงานจึงตอ้งมี
ความชดัเจน พนกังานทุกคนตอ้งยดึถือความมุ่งหมายขององคก์รและเป้าหมายของ
หน่วยงานเป็นอนวทางในการปฏิบติั     

 

คาํถามท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ  
1.1 องคก์รมีพนัธกิจและวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนหรือไม่ (clarity) 
1.2 ไดน้าํพนัธกิจและวิสยัทศัน์มาใชใ้นการกาํหนดเป้าหมายไดดี้เพียงใด  
1.3 พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายเขา้ใจเป้าหมายนั้นชดัเจนเพียงใด  
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1.4 พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายเห็นพอ้งกบัเป้าหมายนั้นมากนอ้ยเพียงใด 
(agreement) 

1.5 พนกังานไดมี้ส่วนในการร่วมกาํหนดเป้าหมายนั้นหรือไม่ 
1.6 จะสามารถทาํใหเ้ป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนและพร้อมใจปฏิบติัใหม้าก

ข้ึนไดอ้ยา่งไร  
1.7 เป้าหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของขององคก์ร

หรือไม่  
1.8 ส่ิงท่ีบอกวา่ทาํแลว้ กบัส่ิงท่ีทาํจริง ต่างกนัเพียงใด 

 

2. การจัดโครงสร้างการทํางาน (Structure) 
เป็นการประเมินวา่องคก์รไดจ้ดัโครงสร้างการทาํงานและหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของบุคคลในการทาํงานไวอ้ยา่งไร โครงสร้างการทาํงานขององคก์รเป็น
ภาพใหญ่ของความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานและการทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
โครงสร้างการทาํงานตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่ใครเป็นผูรั้บผดิชอบสูงสุดในแต่ละ
สายงานท่ีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุความสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 

 

คาํถามท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ  
2.1 องคก์รมีโครงสร้างการทาํงานท่ีดีเพียงใดเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีตอ้งทาํ

ใหส้าํเร็จ 
2.2 องคก์รควรมีคุณสมบติัและองคป์ระกอบอยา่งไรจึงจะสามารถทาํความมุ่ง

หมายใหส้าํเร็จไดดี้ท่ีสุด 
2.3 โครงสร้างองคก์รช่วยสนบัสนุนการส่ือสารใหมี้ประสิทธิผลไดดี้เพียงใด 
2.4 ส่ิงท่ีควรทาํกบัส่ิงทีทาํจริงมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
2.5 องคก์รรับผดิชอบอยา่งไรกบัส่ิงท่ีควรทาํแต่ไม่ไดท้าํ 
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Relationships) 
เป็นการประเมินความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งระหวา่งบุคคลในหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบทั้งหลายทุกระดบัในองคก์ร ความสมัพนัธ์ท่ีวา่น้ีครอบคลุมทั้งระดบับุคคล 
กลุ่มหรือทีมงาน และระหวา่งหน่วยงาน  

 

คาํถามท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ  
3.1 องคก์รใหค้วามสาํคญักบักระบวนการพฒันาทีมงานมากนอ้ยเพียงใด 
3.2 บุคลากรมีความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัท่ีดีเพียงใด 
3.3 บุคลากรมีความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานท่ีดี

เพียงใด 
3.4 บุคลากรใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 
3.5 บุคลากรมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบหรือไม่ เพียงใด 
3.6 ความสมัพนัธ์ดงักล่าวมีส่วนช่วยสนบัสนุนโครงสร้างการทาํงานใหส้าํเร็จ

ตามความมุ่งหมายขององคก์รไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
3.7 มีความขดัแยง้ในการทาํงานหรือไม่ 
3.8 มาตรการท่ีใชแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ร ไดผ้ลดีหรือไม่ เพียงใด 

 

4. ผลตอบแทนการทํางาน (Rewards) 
เป็นการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในวา่องคก์รมีผลตอบแทนการทาํงานท่ี

เหมาะสมเพียงพอท่ีจะสร้างแรงจูงใจพนกังานใหท้าํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ
หรือไม่ ผลตอบแทนท่ีวา่น้ีครอบคลุมทั้งผลตอบแทนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ    

 

คาํถามท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ  
4.1 ระบบการใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นทางการขององคก์ร สะทอ้นความมุ่ง

หมายท่ีองคก์รตอ้งการทาํใหส้าํเร็จไดดี้เพียงใด 
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4.2 ระบบการใหผ้ลตอบแทนอยา่งไม่เป็นทางการขององคก์ร มีส่วนช่วยใน
การสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานมากนอ้ยเพียงใด 

4.3 ตอ้งทาํอะไรหรือมีผลการปฏิบติัอยา่งไรจึงจะไดรั้บส่ิงตอบแทนเหล่านั้น 
4.4 พนกังานใหคุ้ณค่ากบัผลตอบแทนเหล่านั้นมากนอ้ยเพียงใด 
4.5 การพิจารณาใหผ้ลตอบแทนมีรอบระยะเวลาเป้นอยา่งไร 
4.6 จ่ายผลตอบแทนเท่ากนัทุกคนทุกระดบัหรือไม่ 
4.7 พนกังานจะไดรั้บการลงโทษจากเหตุอะไรบา้ง 
4.8 ผลตอบแทนขององคก์รไดส้นบัสนุนวิสยัทศัน์และเป้าหมายขององคก์ร

หรือไม่ 
 

5. ระบบการบริหารท่ีช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (Helpful Mechanisms) 
เป็นการประเมินความเหมาะสมเพยีงพอของการใชเ้คร่ืองมือทางการบริหาร

และเทคโนโลยเีป็นกลไกสนบัสนุนการทาํงาน เคร่ืองมือหรือระบบการบริหารเหล่าน้ี
อยูใ่นหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนงาน, ระเบียบวิธีปฏิบติั, การสมัมนาม การ
ฝึกอบรม,  ระบบขอ้มูลและการส่ือสารเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน ฯลฯ 

 

คาํถามท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ 
5.1 หน่วยงานต่าง ๆ มีการใชร้ะบบการวางแผน ระบบงานงบประมาณ และ

ระบบควบคุมหรือไม่ และไดมี้การติดตามการปฏิบติัเป็นระยะหรือไม่ 
5.2 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัทั้งหลาย ส่งเสริมความสาํเร็จตามความมุ่ง

หมายขององคก์รไดดี้เพียงใด 
5.3 มีกระบวนการส่ือสารท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
5.4 มีกลไกในการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานหรือไม่ 
5.5 องคก์รไดใ้ชก้ระบวนการฝึกอบรมและพฒันาในการพฒันาเพื่อให้

พนกังานมีทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานหรือไม่  
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6. ภาวะความเป็นผู้นําและความสามารถในการบริหารกิจการ (Leadership) 
เป็นการประเมินวา่ผูน้าํไดบ้ริหารจดัการองคป์ระกอบทั้งหา้รวมถึงการทาํหนา้ท่ี

ในภาวะผูน้าํไดดี้เพียงใด ภาวะผูน้าํจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัหรือแกนกลางในการ
สนบัสนุนใหทุ้กองคป์ระกอบทาํหนา้ท่ีของตนและส่งเสริมการทาํหนา้ท่ีของ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุผลสาํเร็จตามท่ีมุ่งหมาย  

 

คาํถามท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจสอบ  
6.1 ผูน้าํทั้งหลายเขา้ใจวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์รหรือไม่ 
6.2 ไดมี้การตรวขติดตามอยา่งสมํ่าเสมอวา่ความมุ่งหมายท่ีระบุไวย้งัเป็นส่ิงท่ี

ตอ้งการหรือไม่ 
6.3 ผูน้าํไดน้าํความมุ่งหมายขององคก์รไปใชใ้นการกาํหนดเป้าหมายของ

หน่วยงานหรือไม่ 
6.4 ผูน้าํไดแ้สดงจริยธรรมและภาพลกัษณ์ความมีคุณค่าขององคก์รไดดี้

เพียงใด 
6.5 ผูน้าํไดแ้สดงบทบาทความเป็นผูน้าํมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบับทบาท

ทางการบริหาร 
6.6 ผูน้าํข้ึนเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งไร 
6.7 ผูน้าํจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ภายในองคก์รไดดี้เพียงใด 
6.8 ผูน้าํประสานและสนบัสนุนองคป์ระกอบอ่ืนอีกหา้องคป์ระกอบไดดี้

เพียงใด 
 

Six-Box Model ของ Weisbord อาจไม่ไดถึ้งขนาดเป็นนวตักรรมหรือกรอบ
แนวคิดท่ีปฏิวติัวงการการตรวจสอบทางเลือกเชิงกลยทุธ์ แต่กเ็ป็นกรอบแนวคิดท่ี
เขา้ใจง่ายท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในการคน้หาส่ิงบกพร่องท่ีมีอยูใ่น
องคป์ระกอบสาํคญัขององคก์ร มุ่งเนน้ไปท่ีความสมํ่าเสมอ (consistency) ในการทาํ
หนา้ท่ีของระบบงานทั้งหลายภายในองคก์รและการส่งเสริมการทาํงานระหวา่งกนั   
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การใชเ้วลาตรวจสอบกรอบแนวคิดทั้งหกน้ีเป็นระยะ จะช่วยใหผุ้บ้ริหารได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาองคก์รใหรั้บกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการท่ีใหค้วามสาํคญั
กบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการบริหารองคก์ร ตั้งแต่ความมุ่งหมาย โครงสร้าง 
ความสมัพนัธ์ แรงจูงใจ กลไกท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทาํงาน ไปจนถึงการใช้
ภาวะผูน้าํ จึงมีความครอบคลุมและเป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีสมควรนาํมาใชม้ากท่ีสุด
เคร่ืองมือหน่ึง 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Forces [Porter] 
 7S Framework [McKinsey] 
 10 Common Leadership and Management Mistakes 
 Coaching for Team Performance 
 Competency Framework 
 Congruence Model [Nadler-Tushman] 
 Conflict Resolution 
 Core Competence Model 
 GROW Model 
 Interrelationship Diagrams 
 Mission and Vision Statements 
 Organizational Configurations [Mintzberg] 
 Organizational Design 
 PEST Analysis 
 Psychological Contract 
 Rewarding your Team 
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 Team Development 
 Team Roles [Belbin] 

--------------------------------- 
6-Step Problem Solving Model 
รูปแบบการแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน 

 

รูปแบบการแกปั้ญหาท่ีนาํมาเขียนน้ี เนน้การแกปั้ญหาดว้ยขอ้มูลแทนการใช้
อารมณ์ความรู้สึกท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ แมจ้ะเป็นรูปแบบท่ีสามารถนาํมาใชก้บั
ปัญหาไดทุ้กประเภท แต่เหมาะสมกบัการสืบคน้และแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน
มากกวา่ปัญหาส่วนบุคคลเพราะเนน้การร่วมพิจารณาเป็นกลุ่ม เช่น ทีมงานหรือ
คณะกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ร่วมกนัคน้หาสาเหตุซ่ึงเป็นรากเหงา้
แทจ้ริงของปัญหาและกาํหนดทางออกหรือการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยนื ไม่ใช่ทางออกท่ี
ฉาบฉวยหรือแบบขอไปที รูปแบบการแกปั้ญหาน้ีมีขั้นตอนเพียง 6 ขั้น ไม่ซบัซอ้น 
ง่ายต่อการจดจาํ แต่มีขอบเขตท่ีกวา้งขวางครอบคลุมเพียงพอในการสืบคน้ปัญหาและ
การแกไ้ข 
 

รูปแบบการแกปั้ญหา 6 ขั้นตอน มีลาํดบัการพิจารณาท่ีวนรอบเป็นวงกลมเพื่อ
เนน้ใหเ้ห็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีต่อเน่ือง ผูพ้ิจารณาจะตอ้งพิจารณาไปทีละลาํดบั
ขั้นโดยใหไ้ดข้อ้ยติุในขั้นหน่ึงก่อนจึงจะกา้วไปสู่การพจิารณาในขั้นต่อไป แต่หาก
ในก+รพิจารณาขั้นใดพบวา่ผลการพิจารณาในขั้นก่อนมีเร่ืองท่ีตอ้งทบทวน กส็ามารถ
ยอ้นกลบัไปพิจารณาในขั้นนั้นอีกได ้ 
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การสืบคน้และแกปั้ญหาการทาํงาน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

1. นิยามปัญหา (Define the Problem) 
การนิยามปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการเจาะลึกลงไปหา

สาเหตุท่ีจะตอ้งแกไ้ข ยิง่นิยามปัญหาไดช้ดัเจนมากเท่าไรกจ็ะยิง่ดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ 
ไปไดง่้ายข้ึน เรามกัจะเขา้ใจผดิวา่อาการท่ีปรากฏเป็นตวัปัญหา จึงเสียเวลาและความ
พยายามมากมายไปกบัการศึกษาติดตามอาการซ่ึงเป็นผลของปัญหาแทนท่ีจะเป็น
การศึกษาสาเหตุของปัญหา ทีมงานจึงควรตรวจวินิจฉยัทั้งบริบท ภูมิหลงั และอาการท่ี
ปรากฏ เพือ่ใหรู้้วา่ “ปัญหาคืออะไร” โดยกลุ่มจะจาํแนกอาการรวมทั้งขอบเขตของ
ปัญหาและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหารือเพื่อใหท้ราบผลกระทบของปัญหา ระดบัความรุนแรง 
และความรีบด่วนท่ีจะตอ้งเขา้จดัการแกไ้ข อาจใชเ้คร่ืองมือ เช่น การระดมสมอง  การ
สมัภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานะปัจุบนักบัสถานะท่ี
ตอ้งการจะเป็น (gap analysis) เพื่อใหไ้ดนิ้ยามของปัญหาท่ีแทจ้ริงมาพิจารณา  

 

คาํถามท่ีควรใชใ้นการนิยามปัญหา ไดแ้ก่ 
o ปัญหาน้ีเกิดข้ึนบ่อยเพียงใด 
o ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือใด 
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o ในสภาพการณ์อยา่งไรท่ีไม่มีปัญหาน้ีเกิดข้ึน 
o ปัญหาน้ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดเม่ือใด 
o ใครคือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาน้ีบ่อยท่ีสุด 

 

ปัญหาอาจมีขอบเขตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไดต้ลอดเวลา ในการนาํปัญหามา
หารือเพื่อหาคาํนิยาม จึงควรตั้งคาํถามเพิ่มเติมดว้ยวา่เรารู้ปัญหาน้ีไดอ้ยา่งไร และ
จะตอ้งพิจารณาปัญหาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ ไม่ใช่จากการสนันิษฐานหรือความคิดเห็น วิธี
น้ีจะช่วยผูพ้ิจารณาใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ท่ีชดัเจนข้ึน แยกแยะไดว้า่เร่ืองใดเป็นอาการ 
(symptom) และเร่ืองใดคือปัญหา (problem) ท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัอาการเหล่านั้น 
ทีมงานตอ้งกาํหนดลงไปใหช้ดัวา่ปัญหาคืออะไร ก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นท่ีสอง คือการ
สืบคน้ตน้ตอหรือรากเหงา้ของปัญหา 
 

2. ระบุรากเหง้าของปัญหา (Determine the Root Causes of the Problem) 
มาถึงขั้นท่ีสอง ทีมงานจะรู้แลว้วา่ปัญหาคืออะไร ขั้นท่ีสองน้ีจะเป็นการคน้หา

คาํตอบวา่ “ทาํไมปัญหาน้ีจึงเกิดข้ึน”  อาจใชเ้คร่ืองมือ เช่น ผงักา้งปลา, 5 Whys, และ 
Pareto analysis เพื่อขดุผา่นชั้นเปลือกของอาการ จดัขอ้มูลใหเ้ป็นเหตุเป็นผลและเห็น
สาเหตุของปัญหาใหเ้ด่นชดัจนกาํหนดไดว้า่อะไรคือรากเหงา้ของปัญหาซ่ึงอาจเป็น
บุคคล ระบบการทาํงาน เวลา งบประมาณ ทศันคติ การส่ือสาร ฯลฯ ดว้ยวิธีน้ีอาจทาํ
ใหที้มงานไดนิ้ยามของปัญหาท่ีต่างไปจากขั้นท่ีหน่ึง อาจเป็นอีกแง่มุมหน่ึงของปัญหา
ท่ีไม่เคยนึกถึงมาก่อน เป็นการทบทวนไตร่ตรองทั้งตวัปัญหาและรากเหงา้ไปพร้อมกนั
ก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นท่ีสามซ่ึงเป็นการพิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา  
 

3. กําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Develop Alternative Solution) 
เป็นการระดมสมองคลา้ยกบัขั้นท่ีหน่ึง ต่างกนัตรงท่ีการระดมสมองในขั้นท่ี

สามเป็นการระดมสมองเพื่อพิจารณาทางออกท่ีเป็นไปไดข้องปัญหา ทั้งน้ีเพราะเม่ือ
กาํหนดปัญหาและรากเหงา้ไดช้ดัเจนแลว้ เรามกัด่วนสรุปโดยกระโดดเขา้หาหนทาง
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แกไ้ขอนัใดอนัหน่ึงท่ีคิดวา่ใช่ทั้ง ๆ ท่ีควรจะไดส้าํรวจทางแกไ้ขทั้งหมดท่ีเป็นไปได้
และเลือกทางท่ีดีท่ีสุดตามขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 

o คิดหา (generate) ทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาใหม้ากท่ีสุด 
o พิจารณาทางเลือกแต่ละทางวา่มีความเก่ียวขอ้ง (relate) กบัตวัปัญหาและ

อาการของปัญหาอยา่งไร 
o ตดัสินใจวา่จะสามารถรวม (merge) ทางเลือกท่ีคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั

เพื่อใหไ้ดท้างแกปั้ญหาท่ีดีข้ึนไดห้รือไม่ 
 

ในขั้นท่ีสามน้ี ยงัไม่ใช่ขั้นท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงทางเลือก
เดียว เป็นแต่เพียงการตดัทางเลือกท่ีไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัอาการหรือปัญหาออกไป  

 

4. เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Select a Solution) 
เป็นการประเมินจุดอ่อนจุดแขง็ของทางเลือกแต่ละอนัท่ีผา่นการกลัน่กรองใน

ขั้นท่ีสาม และคดัเลือกทางเลือกท่ีน่าจะนาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาไดดี้ท่ีสุดโดยตอบปัญหา
สองขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

4.1  ทางเลือกใดมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดดี้ท่ีสุด ประเมินไดด้ว้ย
คาํถาม 

o นาํไปปฏิบติัใหส้าํเร็จไดภ้ายในกรอบเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่  
o นาํไปปฏิบติัใหส้าํเร็จไดภ้ายในงบประมาณท่ีกาํหนดหรือไม่ 
o มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
o เป็นการใชบุ้คลากรและเคร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
o มีความยดืหยุน่พอท่ีจะปรับเขา้กบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
o  มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความผดิพลาดจากทางเลือกน้ีหรือไม่ ทีมงาน

สามารถแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีกีดขวางไดห้รือไม่ 
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4.2  ทางเลือกใดเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้นาํทางเลือกนั้นไปปฏิบติัมากท่ีสุด  ประเมิน
การยอมรับดว้ยคาํถาม 

o ผูน้าํไปปฏิบติัเห็นดว้ยกบัทางเลือกนั้นหรือไม่ มองทางเลือกวา่คุม้กบั
เวลาและความเหน่ือยยากท่ีเสียไปหรือไม่ 

o สามารถควบคุมความเส่ียงไดห้รือไม่ 
o ทางเลือกนั้นใหป้ระโยชน์แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหรือไม่ 

 

 ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาจึงหมายถึงทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดใ้น
การแกไ้ขปัญหา และเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้จะนาํทางเลือกนั้นไปปฏิบติั หากทางเลือก
ใดไม่ผา่นหลกัเกณฑค์วามเป็นไปได ้กไ็ม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑเ์ร่ืองการ
ยอมรับของผูน้าํทางเลือกนั้นไปปฏิบติั ส่ิงท่ีจะตอ้งทาํเม่ือทางเลือกท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดนั้น
เป็นไปไม่ไดก้คื้อ การพิจารณาทางเลือกอ่ืนท่ีอาจเหมาะสมนอ้ยกวา่แต่มีความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติั 
 

5. นําทางเลือกมาใช้ในการแก้ไขปัญหา (Implement the Solution) 
เม่ือเลือกไดแ้ลว้วา่จะใชท้างเลือกใดในการแกปั้ญหา กจ็ะเป็นจุดเร่ิมของการ

วางแผนงานโครงการ ดว้ยการตอบคาํถามต่อไปน้ี 
o จะใหใ้ครเป็นผูจ้ดัการโครงการ 
o มีใครบา้งท่ีควรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั 
o จะตอ้งทาํภารกิจอะไรบา้ง 
o จะเร่ิมและส้ินสุดภารกิจแต่ละอนัเม่ือไร 
o มีภารกิจหลกั (key milestone) อะไรบา้งท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จก่อนจึงจะเร่ิม

ภารกิจอ่ืน  
o มีส่ิงใดบา้งท่ีตอ้งทาํก่อนเร่ิมปฏิบติัภารกิจ เพราะเหตุใด 
o มีส่ิงใดบา้งท่ีตอ้งทาํในระหวา่งปฏิบติัภารกิจ เพราะเหตุใด 
o จะติดตามความกา้วหนา้ของภารกิจไดอ้ยา่งไร 
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ขอ้แนะนาํสาํหรับการดาํเนินการในขั้นท่ีหา้ 
 ภารกิจใดจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนดาํเนินการ จะตอ้งเสนอรายละเอียด

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งจนไดรั้บการอนุมติั จึงจะสามารถดาํเนินการได ้ 
 คาํตอบท่ีไดจ้ากคาํถามขา้งตน้จะนาํมาใชใ้นการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (action 

plan) ท่ีกาํหนดชดัเจนวา่ใคร ทาํอะไร เม่ือไร 
 ควรมีแผนฉุกเฉินเป็นแผนสาํรองเพื่อรับมือกบัเหตุท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
 ถา้ไม่ติดปัญหาหรือขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณหรือเวลา ควรนาํแผนปฏิบติัการ

ไปทดลองใชก้บัปัญหาท่ีมีขอบเขต (scale) เลก็ลงมาเพื่อทดสอบความเป็นไปไดแ้ละ
ความสามารถในทางปฏิบติัของวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเลือกไว ้
 

6. ประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluate the Outcome) 
เป็นการติดตามการดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การแกไ้ขปัญหาไดด้าํเนินไปจน

ทาํภารกิจต่าง ๆ ไดส้าํเร็จ มีค่าใชจ่้ายอยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีจดัไว ้และปัญหาไดรั้บ
การแกไ้ข หลายคนมองขา้มความสาํคญัของการประเมินผลหรือประเมินเพียงเพื่อดู
ความสาํเร็จของงานแต่มองขา้มการป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดซํ้ า ส่ิงท่ีผูบ้ริหารและ
ทีมงานควรทาํในขั้นท่ีหกน้ีคือ 

o จดัทาํแผนการติดตามความกา้วหนา้ (follow-up plan) ในการแกปั้ญหา 
o กาํหนดกลไกการใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีบอกไดว้า่ควรแกไ้ขในเร่ืองใดบา้งเพื่อให้

มัน่ใจวา่ปัญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่งแทจ้ริงโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ใด ๆ  
o ประเมินวา่ภารกิจท่ีเป็นหมุดหมายหลกั (milestone) รวมทั้งภารกิจท่ีสาํคญั

ทั้งหลาย สาํเร็จตามแผนงานหรือไม่ 
o ประเมินวา่ค่าใชจ่้ายอยูใ่นวงเงินงบประมาณหรือไม่ 
o ศึกษาวา่จะเรียนรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร  
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ความสาํเร็จของขั้นตอนท่ีหก ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
1) การเกบ็ขอ้มูล 
2) การรายงานท่ีถูกตอ้ง ตรงตามขอ้เทจ็จริง 
3) ผูจ้ดัการโครงการ update ขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นระยะ 
4) ทดสอบความกา้วหนา้และมีมาตรการเสริมเม่ือมีเหตุจาํเป็น 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากกระบวนการแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน 
1. มัน่ใจไดว้า่การสืบคน้และแกไ้ขปัญหาในการทาํงานจะมีความต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ (consistency) เน่ืองจากทุกคนเขา้ใจวิธีการและขั้นตอนท่ีมีอยูใ่น
กระบวนการแกไ้ขปัญหา 

2. มัน่ใจไดว้า่ปัญหา (real problem) ท่ีแทจ้ริงคืออะไร ไม่ติดอยูก่บัอาการซ่ึงเป็น
เปลือกนอกของปัญหา 

3. สามารถระบุรากเหวา้ (root cause) ท่ีแทจ้ริงของปัญหาตลอดจนโอกาสและ
ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขมนั 

4. การใชข้อ้มูลเป็นพื้นฐานในการพิจารณา จะช่วยกาํจดัความลาํเอียงและการ
ทึกทกัตีความไปตามความรู้สึกของตนเอง ช่วยใหก้ารพิจารณามุ่งเขา้สู่เน้ือหาสาระ
ของตวัมนั (objectivity) ไดต้รงประเดน็มากข้ึน 

5. ช่วยใหเ้กิดความคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละไดท้างเลือกท่ีมีเหตุผลอธิบายได ้
(justifiable) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา 
6. สลายการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและช่วยใหก้ารทาํงานมีความร่วมมือกนั 

(collaborative) ดีข้ึน 
7. ยติุการแตกปัญหาบานปลาย (different problems) 
8. ช่วยใหที้มงานสามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั (consensus) ไดเ้ร็วข้ึน 
9. กาํจดัความสบัสน (confusion) ท่ีเกิดจากแต่ละคนใชเ้ทคนิคแกไ้ขปัญหาท่ี

ต่างกนัในเร่ืองเดียวกนั 



437 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 1 (0‐6)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

10. สามารถนาํขอ้มูลท่ีสรุปและรวบรวมไดใ้นขั้นการประเมินผลไปเป็นฐานหรือ
ขอ้มูลนาํเขา้ของกระบวนการแกไ้ขปัญหาวงรอบใหม่ในลกัษณะการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง (continuous improvement)  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Whys 
 Affinity Diagrams 
 Brainstorming [Round-Robin] 
 Fishbone Diagram [Kaoru Ishikawa] 
 Force Field Analysis 
 Gantt Chart 
 Gap Analysis 

 Logframes and the Logical Framework Approach 

 Pareto Analysis 

--------------------------------- 
 


