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คาํนํา 
 

 ผูเ้ขียนเขียนสารานุกรมน้ีข้ึนมาเพื่อเป็นแหล่งสืบคน้สาํหรับผูส้นใจศึกษาดา้น
การบริหารและการจดัการในสาขาการบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ และการบริหาร
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทฤษฎีและแนวคิดจะเร่ิมตั้งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้
มาถึงปัจจุบนั ใชช่ื้อทฤษฎีหรือแนวความคิดเป็นหวัขอ้หรือคาํสืบคน้ ทบัศพัท์
ภาษาองักฤษ เหตุผลกเ็พราะเป็นคาํท่ีใชก้นัเป็นสากล ผูสื้บคน้สามารถใชช่ื้อแนวคิด
คน้หาความหมายในสารานุกรมน้ีไดโ้ดยตรง และยงัสามารถใชค้าํหรือแนวคิดดงักล่าว
ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

การเรียงลาํดบั จะเร่ิมจากแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข เม่ือจบกลุ่ม
ตวัเลข จึงเรียงลาํดบัตวัอกัษรจาก A – Z แบ่งออกเป็นเล่ม ๆ ละประมาณ 500 หนา้ 
เอกสารท่ีท่านกาํลงัอ่านอยูน้ี่เป็นเล่มท่ี 2 ข้ึนช่ือเร่ืองดว้ยตวัเลขตั้งแต่ 7 – 360 เป็นการ
จบชุดสารานุกรมท่ีข้ึนช่ือเร่ืองดว้ยตวัเลข (เล่มท่ี 1 และ 2) 

แมว้า่เจตนาของผูเ้ขียน จะเนน้ท่ีการบริหารและการจดัการ แต่เน่ืองจาก
ระยะเวลากาํเนิดของทฤษฎีและแนวคิดท่ีนาํมารวบรวมน้ี อยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัการ
กาํเนิดวิชาสงัคมวิทยาซ่ึงเป็นวิชาท่ีช่วยเสริมความเขา้ใจถึงสาเหตุและท่ีมาของแนวคิด
ดา้นการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้ขียนจึงไดน้าํทฤษฎีและแนวคิดทางสงัคมวิทยา
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคก์ร ความขดัแยง้ วฒันธรรม อุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม เขา้มารวมไวใ้นสารานุกรมน้ีดว้ย  
 ขอ้มูลทั้งหลายท่ีอยูใ่นสารานุกรมน้ี ส่วนใหญ่มาจากแหล่งขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นการเขียนท่ียดึถือขอ้เทจ็จริงตามทฤษฎีและแนวคิดหลกั ไม่รวมความ
คิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน ทยอยนาํข้ึนเวบ็ทีละเร่ืองและรวบรวมเขา้เป็นเล่มตามลาํดบั
ตวัเลขและตวัอกัษรของช่ือเร่ือง  

หวงัวา่สารานุกรมน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษาไดบ้า้งตามสมควร 
   

ดร.ปิยนนัท ์สวสัด์ิศฤงฆาร 
21 ธนัวาคม 2564
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7 C's of Effective Communication 
คุณสมบัติ 7 ประการของการส่ือสารท่ีประสบผลสําเร็จ 

 

 7 C’s of Communication คือรายการตรวจสอบ (checklist) ท่ีช่วยพฒันาทกัษะ
การส่ือสารและเพิ่มโอกาสใหผู้รั้บขอ้มูลไดเ้ขา้ใจขอ้มูลตรงตามความตั้งใจของผู ้
ส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชไ้ดท้ั้งกบัการส่ือสารดว้ยวาจา เช่น การประชุม, การทาํ 
presentation, การอภิปรายความคิดเห็นกบัทีมงาน และกบัการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เช่น การเขียน email, การเขียนรายงาน  ผูส่ื้อสารมกัมัน่ใจในตนเองวา่ไดส่ื้อสาร
ขอ้มูลท่ีตั้งใจออกไปอยา่งชดัเจนครบถว้นแลว้ แต่เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การส่ือสารนั้นมี
องคป์ระกอบท่ีสร้างผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายอยา่งแทจ้ริง ควรนาํหลกั 7 C’s of 
Communication มาตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่ือสารวา่มีองคป์ระกอบครบถว้นหรือไม่  
 

 องคป์ระกอบหรือคุณสมบติั 7 ประการของการส่ือสารท่ีประสบความสาํเร็จ 
ประกอบดว้ย 
 

1. ชัดเจน (Clear ) 
ในการส่ือสารไม่วา่จะดว้ยการพดูหรือการเขียน ขอ้มูลท่ีส่ือสารตอ้งมีความ

ชดัเจนซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะ  
 

1.1 ขอ้มูลท่ีส่ือสารตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ผูรั้บขอ้มูลควรเขา้ใจไดว้า่ทาํไมพวก
เขาจึงไดรั้บขอ้มูลน้ีและผูส่ื้อสารตอ้งการอะไร หากการส่ือสารนั้นมีเป้าหมายหลาย
อยา่ง ควรแยกเป้าหมายแต่ละอยา่งออกจากกนัใหช้ดัเจน หากผูส่ื้อสารมีเป้าหมาย
ตอ้งการใหผู้รั้บขอ้มูลทาํอะไร เป้าหมายนั้นตอ้งชดัเจนและหนกัแน่นพอท่ีจะทาํให้
พวกเขาตดัสินใจทาํ 

 

1.2  เน้ือหาสาระของขอ้มูลท่ีส่ือสารตอ้งชดัเจน พยายามหลีกเล่ียงคาํท่ีรู้กนัเฉพาะ
ภายในกลุ่ม (jargon) ควรใชค้าํง่าย ๆ มีโครงสร้างประโยคท่ีไม่วกวน และเนน้ไปท่ี
ประเดน็หรือแก่นของเน้ือหาสาระของขอ้มูล อยา่ปล่อยใหผู้รั้บขอ้มูลคิดเหรือเขา้ใจไป
เองวา่ผูส่ื้อสารพยายามจะบอกอะไร  
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ขอ้มูลท่ีชดัเจนในการส่ือสาร มีลกัษณะดงัน้ี  
o เขา้ใจง่าย ผูรั้บขอ้มูลทั้งหลายเขา้ใจตรงกนัวา่ขอ้มูลนั้นกล่าวถึงและมุ่ง

หมายอะไร 
o ชดัเจนในแนวคิด เด่นชดัในเน้ือหาสาระ  
o ใชค้าํท่ีมีความหมายตรงตวั ไม่ตอ้งตีความจนอาจเกิดความเขา้ใจผดิ 

 

2. ถูกต้อง (Cor rect) 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล หมายถึงเป็นขอ้เทจ็จริง (fact) และถูกตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์ เม่ือใดท่ีผูรั้บขอ้มูลรู้สึกไดว้า่ขอ้มูลของผูส่ื้อสารไม่ถูกตอ้ง ไม่วา่จะโดย
ขอ้เทจ็จริงหรือไวยากรณ์ภาษา พวกเขาจะลดความสนใจในขอ้มูลนั้นลงรวมถึงหมด
ศรัทธาในตวัผูส่ื้อสาร ผลกคื็อความลม้เหลวหรือไม่บรรลุเป้าหมายในการส่ือสาร 

 

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีลกัษณะดงัน้ี 
o เป็นขอ้มูลจริงท่ีตรวจสอบได ้ 
o สร้างความมัน่ใจแก่ผูรั้บขอ้มูลวา่ไม่ไดถู้กหลอกใหห้ลงเช่ือ      
o ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ถูกตอ้งทั้งไวยากรณ์และตวัสะกด 
o ใชศ้พัทเ์ทคนิค (technical terms) ท่ีเหมาะกบัระดบัการศึกษาและความรู้ของ

ผูรั้บขอ้มูล  
 

3. ครบถ้วน (Complete) 
การส่ือสารควรเป็นการส่งขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงทั้งหมดท่ีผูรั้บขอ้มูลควร

ทราบ ความครบถว้นน้ีจะต่างกนัไปในแต่สถานการณ์ซ่ึงผูส่ื้อสารจาํเป็นตอ้งปรับให้
ความมากนอ้ยและรายละเอียดใหเ้หมาะสม ตวัอยา่งเช่น 

3.1 ผูส่ื้อสารไม่ควรนาํเสนอรายละเอียดในส่วนท่ีขดัแยง้กบัมุมมองและ
ความรู้สึกนึกคิด (mindset) ของผูรั้บขอ้มูล 

3.2 หากผูส่ื้อสารตอ้งการใหผู้รั้บขอ้มูลกระทาํการส่ิงหน่ึงส่ิงใด ควรใหแ้นวทาง 
(guidance) ท่ีชดัเจนวา่ควรทาํอะไรและอยา่งไร  
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3.3 ในกรณีท่ีเป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีเน้ือหากวา้งขวางครอบคลุม ควรให ้link ท่ี
ผูรั้บขอ้มูลสามารถเขา้ไปศึกษาเพิม่เติมดว้ยตนเองต่อไป  

 

ขอ้มูลท่ีครบถว้นในการส่ือสาร มีลกัษณะดงัน้ี  
o หากเป็นการส่ือสารขององคก์ร ขอ้มูลนั้นจะตอ้งช่วยเพิ่มช่ือเสียงและ

ภาพพจน์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 
o ไม่ตกหล่นเน้ือหาสาระท่ีสาํคญั   
o ใหข้อ้มูลท่ีมากเพียงพอจนไม่เหลือคาํถามท่ีคา้งคาใจ 
o ช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึนเน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็น

ครบถว้นแลว้ 
o เป็นขอ้มูลท่ีสร้างแรงจูงใจใหผู้รั้บขอ้มูลลงมือทาํส่ิงท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการจะให้

ทาํ  
 

4. หนักแน่นมีสาระ (Concrete) 
ขอ้มูลควรมีความจาํเพาะเจาะจง หนกัแน่น มีสาระ ไม่คลุมเครือหรือกวา้ง

จนเกินไป เหตุผลท่ียกมาประกอบจะตอ้งสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็นแก่นของ
การส่ือสาร และจะตอ้งมีตรรกะท่ีสมเหตุสมผล ช่วยเสริมใหข้อ้มูลมีความหนกัแน่น
เป็นจริงเป็นจงั หลกัฐานท่ียกมาประกอบจะตอ้งมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้และถา้มี
ตวัเลขหรือขอ้มูลท่ีไม่มีใครปฏิเสธไดม้าประกอบดว้ยจะดีมาก   

 

ขอ้มูลท่ีหนกัแน่นมีสาระ มีลกัษณะดงัน้ี  
o มีขอ้เทจ็จริงหรือตวัเลขรองรับ 
o ไม่ใชค้าํท่ีลดความน่าเช่ือถือในขอ้มูลท่ีส่ือสาร เช่น อาจจะ, บางที, 

สนันิษฐานวา่..., จะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ี... ฯลฯ 
o จาํเพาะเจาะจงในประเดน็ท่ีส่ือสาร มีความเป็นรูปธรรมในเร่ืองท่ีส่ือสาร 
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5. กระชับ (Concise) 
ขอ้มูลควรกระชบั ตรงประเดน็ ไม่เยิน่เยอ้ หลีกเล่ียงการใชป้ระโยคยาว ๆ และ

พยายามส่งเน้ือหาออกไปโดยใชค้าํใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํไดเ้พื่อหลีกเล่ียง
ความสบัสน อยา่กล่าวซํ้ าไปซํ้ามาในเร่ืองเดิม ๆ หรือใชค้าํขยายจนกลายเป็นประโยคท่ี
ซบัซอ้นเพราะเกรงวา่ผูรั้บขอ้มูลจะไม่เขา้ใจ  

 

ขอ้มูลท่ีกระชบั มีลกัษณะดงัน้ี 
o ใชเ้วลาสั้น ๆ ในการทาํความเขา้ใจเป้าหมายและเน้ือหาสาระของขอ้มูล  
o ชูเน้ือหาสาระหลกัไดช้ดัเจน ไม่เยิน่เยอ้ ไม่มีคาํขยาย (filler words) ท่ีไม่จาํเป็น  
o ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีกระชบัและจาํเป็นสาํหรับผูรั้บขอ้มูล  
o ไม่กล่าววนเวียนซํ้าแลว้ซํ้ าอีก   

 

6. สมเหตุสมผล (Coherent) 
ขอ้มูลท่ีส่ือสารควรมีตรรกะ มีความเป็นเหตุเป็นผล หวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอควร

เช่ือมโยงและสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัประเดน็หลกั อารมณ์และเน้ือหาควรมีความ
ต่อเน่ืองมุ่งเขา้หาขอ้สรุปท่ีสร้างการยอมรับและคลอ้ยตาม   

 

ขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลในการส่ือสาร มีลกัษณะดงัน้ี 
o เนน้ความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูล 
o สร้างมุมมองแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บเพื่อใหไ้ดรั้บการตอบสนองท่ีเป็น

บวก 
o มองโลกในแง่ดี เนน้ไปในส่ิงท่ีเป็นไปได ้  

 

7. มีมารยาท (Cour teous) 
ขอ้มูลท่ีส่ือสารควรมีลกัษณะท่ีเป็นมิตร เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีประเดน็

ซ่อนเร้นหรือเหน็บแนว กา้วร้าว ผูส่ื้อสารควรทาํใหผู้รั้บขอ้มูลรู้สึกไดว้า่ไดรั้บความ
เคารพและไม่ถูกล่วงเกิน ควรเลือกใชค้าํพดูท่ีสุภาพ ใหเ้กียรติ ไม่นาํอคติใด ๆ มา
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บิดเบือนขอ้มูลใหผ้ดิไปจากขอ้เทจ็จริง และควรส่ือสารจากมุมมองของผูรั้บขอ้มูลวา่ผู ้
ส่ือสารควรมีมารยาทต่อพวกเขาอยา่งไร 

 

ขอ้มูลท่ีมีมารยาทในการส่ือสาร มีลกัษณะดงัน้ี 
o คาํนึงถึงความคิดเห็น มุมมอง ทศันคติ ของผูรั้บขอ้มูล ไม่หกัหาญหรือฝีน 

ความรู้สึกนึกคิดของผูรั้บ 
o ใชค้าํในเชิงบวก เช่น พฒันา, แกไ้ข, ผกูพนั, สาํเร็จ ฯลฯ โดยมุ่งใหผู้รั้บขอ้มูล

เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากส่ิงเหล่านั้น 
o ใชค้าํท่ีใหเ้กียรติแก่ผูรั้บขอ้มูล 
o ไม่มีอคติในขอ้มูลท่ีส่ือสาร 

 

 นอกจากหลกัทั้ง 7 ท่ีนาํมาเสนอน้ี มีบางท่านไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมอีก 2 C 
ไดแ้ก่ 
8.   น่าเช่ือถือ (Credible): ขอ้มูลท่ีนาํเสนอควรเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัผูส่ื้อสาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากผูรั้บขอ้มูลยงัไม่ค่อยรู้จกัผูส่ื้อสารมากนกั 
9.   สร้างสรรค ์(Creative): ขอ้มูลท่ีนาํเสนอควรเป็นขอ้มูลท่ีสร้างสรรค ์เป็นแนวคิด
ใหม่ ๆ ซ่ึงจะช่วยดึงดูดความสนใจของผูฟั้งไดม้ากกวา่เร่ืองท่ีนาํมากล่าวกนัจนเฝือ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 10 Common Communication Mistakes 
 10 Common Presentation Mistakes 
 14 Steps for Quality Improvement [Philip Crosby] 
 Communications Plan 
 Communication Skills 
 Pyramid Principle (Minto) 
 การวางแผนการส่ือสาร 
 ทกัษะการตอบคาํถามเฉพาะหนา้ 
 พฒันาการพูดในท่ีชุมนุมชน 



10 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

7 Deadly Diseases of Management [Deming] 
ปัญหา 7 ประการท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางความสําเร็จขององค์กร 

 

William Edwards Deming นกัสถิติและท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร ผูไ้ดรั้บการยก
ยอ่งเป็นกรููดา้นการบริหารงานคุณภาพ ไดเ้ขียนแนวคิดท่ีสาํคญัไวส้ามเร่ือง คือ “14 
Points for Management” เพื่อเสนอปรัชญาการบริหารงานคุณภาพตามหลกัสถิติ, Plan-
Do-Check-Act เพื่อเสนอวงจรการบริหารงานคุณภาพ, และ “7 Deadly Diseases of 
Management” เพื่อช้ีใหเ้ห็นปัญหาร้ายแรงเจด็ประการซ่ึงเป็นอุปสรรคขดัขวาง
ความสาํเร็จขององคก์ร  

 

เดิม Deming กล่าวถึงปัญหาซ่ึงถือเป็นอุปสรรคหรือโรคร้ายท่ีกีดขวาง
ความสาํเร็จขององคก์รไวเ้พียงหา้รายการ แต่ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1990 เขาไดเ้พิ่ม
ปัญหาข้ึนมาอีกสองรายการ คือค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายดา้นคดีความ ปัญหาท่ี
เพิ่มข้ึนมาน้ีเป็นปัญหาภายนอกซ่ึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือในระดบันโยบายรัฐ แต่เพื่อ
ความครบถว้นสมบูรณ์ตามแนวคิดของ Deming ผูเ้ขียนจึงไดน้าํปัญหาทั้งสองมา
รวมเขา้ในบทความน้ีดว้ย  

 

ปัญหา 7 ประการท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางความสาํเร็จขององคก์ร  ตามแนวคิด
ของ Deming ประกอบดว้ย 

 

1) ขาดความมุ่งหมายท่ีจริงจังและต่อเน่ือง (Lack of constancy of purpose) 
 ความมุ่งหมายท่ีจริงจงัและต่อเน่ือง เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องธุรกิจ 
ผูบ้ริหารองคก์รท่ีไม่มีความมุ่งหมายท่ีจริงจงัและต่อเน่ือง กย็อ่มจะวางแผนการทาํงาน
ในช่วงสั้น ๆ เช่นทีละ 1-2 ไตรมาศเพราะไม่มีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะวางแผนเพื่อ
ความกา้วหนา้ของธุรกิจในระยะยาว การกระตุน้ดว้ยส่ิงจูงใจใด ๆ กไ็ม่ค่อยจะไดผ้ล
เพราะความไม่จริงจงัในการดาํเนินโครงการไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานท่ีมีใหเ้ห็นกนัอยู่
ประจาํ เช่น เด๋ียวกย็บุโครงการนั้น ผดุโครงการน้ี เด๋ียวกเ็ปล่ียนกลยทุธ์ เปล่ียน
แนวทางการบริหารหรือเปล่ียนวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ กลยทุธ์น้ียงัไปไม่ทนั
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ถึงไหนกย็กเลิก นาํกลยทุธ์ใหม่มาใชแ้ทน ส้ินเปลืองทั้งเวลาและเงินลงทุนไปกบัเร่ือง
ท่ีใหผ้ลตอบแทนไม่คุม้ค่า องคก์รท่ีมีบรรยากาศทาํงานดงักล่าวยอ่มส่งผลถึงขวญั
กาํลงัใจของพนกังาน ทาํใหรู้้สึกวา่ส่ิงท่ีทาํไปเป็นความสูญเปล่า เสียดายโอกาสในชีวิต
และในท่ีสุดกพ็ากนัลาออกไป  
 

วิธีแกไ้ขปัญหาองคก์รมีกลยทุธ์และความมุ่งหมายท่ีไม่ต่อเน่ือง  
1.1 ประกาศวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร (mission and vision statement) ให้

ชดัเจนและไม่เปล่ียนแปลงเวน้แต่จะพบส่ิงผดิพลาดท่ีร้ายแรงอยูใ่นประกาศดงักล่าว 
องคก์รจะตอ้งคน้หาวา่อะไรคือคุณค่าท่ีองคก์รมุ่งหมายและพยายามใหเ้กิดข้ึน ท่ีสาํคญั
คือตอ้งใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกทุกระดบัขององคก์รเขา้ใจและมุ่งมัน่ผกูพนักบัวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และคุณค่านั้นดว้ย 

 

1.2 ใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกขององคก์ร เขา้ใจแลว้วา่องคก์รจะนาํกลยทุธ์มาใชส้ร้าง
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งไร เป้าหมายของพนกังานงานมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายขององคก์ร โครงการทั้งหลายท่ีจดัทาํ
ข้ึนมาตอ้งมีความชดัเจนวา่สนบัสนุนพนัธกิจท่ีประกาศไวอ้ยา่งไร 
 

1.3 ไม่เปล่ียนแนวทางการบริหาร, แนวคิดดา้นการปรับปรุงคุณภาพ, หรือ
เป้าหมายองคก์รบ่อยเพราะนอกจากจะบัน่ทอนความมุ่งมัน่ตั้งใจในการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองแลว้ ยงัเป็นอุปสรรคต่อการคิดหานวตักรรมท่ีจะทาํใหพ้นัธกิจขององคก์ร
ประสบผลสาํเร็จอีกดว้ย 
 

1.4 ใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้ริหารโดยเฉพาะในระดบักลางลงไป มีวินยัในตนเอง เคารพใน
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคท่ี์เป็นความมุ่งหมายระยะยาวขององคก์ร ไม่
เปล่ียนแนวทางการปฏิบติัไปแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาใชน้อกนโยบายท่ีกาํหนด  
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2) เน้นผลกําไรระยะส้ัน (Emphasis on shor t-terms profits) 
องคก์รปัจจุบนัมกัอยูใ่ตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นนกัการเงินท่ีชอบป้ัน

ตวัเลขแต่ไม่สร้างพฒันาการใด ๆ ในกระบวนการผลิตและการพฒันาคุณภาพสินคา้ 
เป็นการบริหารเพื่อสนองนโยบายของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รสร้างผลกาํไรและ
เงินปันผลใหเ้ร็วท่ีสุด แรงกดดนัจากผูถื้อหุน้ทาํใหอ้งคก์รตอ้งหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
การทาํกาํไรระยะสั้นแทนท่ีจะมุ่งมัน่สร้างความสาํเร็จในระยะยาว วิธีท่ีผูบ้ริหารมกัทาํ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเกิดวิกฤตทางการเงิน คือ การลดค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มคุณค่าในระยะ
ยาว เช่น ค่าใชจ่้ายเพื่อการฝึกอบรม, การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์, การจดัซ้ือ
สินคา้ประเภททุน ฯลฯ หรือการนาํเงินไปลงทุนในโครงการท่ีเพิ่มยอดขายระยะสั้น 
เช่น การโหมโฆษณา ผลกคื็อ องคก์รอาจทาํกาํไรไดใ้นระยะสั้นแต่ไม่สามารถอยูใ่น
ธุรกิจต่อไปได ้ 

 

วิธีแกไ้ขปัญหาการเนน้ผลกาํไรระยะสั้น  
2.1 กลยทุธ์ท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัพนัธกิจ จะตอ้งเป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การ

เติบโตกา้วหนา้ในระยะยาว จริงอยูท่ี่เป้าหมายระยะสั้นก็มีความสาํคญัต่อธุรกิจ แต่
ผูบ้ริหารควรมองผลกาํไรระยะสั้นท่ีไดรั้บวา่ เป็นผลพลอยไดจ้ากความสาํเร็จท่ีองคก์ร
ไดส้ร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้จากเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ คือการมีสินคา้บริการ
ท่ีมีคุณภาพและมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.2 ปรับปรุงสินคา้บริการโดยมีความมุ่งหมายท่ีชดัเจนวา่จะทาํใหลู้กคา้นึกถึงตรา
ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีความตอ้งการสินคา้บริการเพราะความมัน่ใจและไวว้างใจใน
คุณภาพ  
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3) การประเมินผลงานประจําปี (Evaluation of per formance, mer it r ating, or  
annual review) 

Deming เรียกการวดัความสาํเร็จดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล 
(merit rating) วา่เป็น การบริหารดว้ยการสร้างความหวาดกลวั (management by fear) 
เน่ืองจาก 

o ทาํใหพ้นกังานมุ่งแต่ผลสาํเร็จระยะสั้นเพราะกลวัจะไม่มีผลงานทนัให้
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นภายในรอบระยะเวลาประเมิน ต่างคนต่างหวาดระแวงกนักลวัเพื่อน
จะเด่นกวา่ แข่งกนัสร้างผลงานเพื่อแยง่รางวลัช้ินเดียวกนั คิดแต่จะทาํงานเพื่อตนเอง 
ไม่ใช่เพื่อองคก์ร 

o สร้างความขมข่ืนใหก้บัผูมี้ผลการประเมินตํ่า หลายคนทาํงานไม่ไดน้านเป็น
สปัดาห์หลงัทราบผลการประเมินเพราะไม่สามารถยอมรับวา่เขาดอ้ยกวา่เพื่อน
ร่วมงาน  

o ผูท่ี้ไดผ้ลการประเมินตํ่าอาจพยายามทาํในส่ิงท่ีไม่สมควร แต่กท็าํเพราะเขา้ใจ
วา่จะช่วยใหผ้ลการประเมินดีข้ึน เช่น การประจบประแจงผูบ้งัคบับญัชา การใหข้อ้มูล
เทจ็หรือไม่ครบถว้นแก่ผูร่้วมงาน การมาทาํงานแต่เชา้ใหห้วัหนา้เห็นก่อนคนอ่ืนทั้ง ๆ 
ท่ีหลงัจากนั้นกไ็ม่ไดท้าํอะไรท่ีเป็นช้ินเป็นอนั ฯลฯ 

o ผลงาน ท่ีจริงไม่ใช่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพนกังานเสียทั้งหมด พนกังาน
ขายอาจสามารถกาํหนดการเขา้พบและพดูคุยกบัลูกคา้ แต่เขากไ็ม่สามารถไปควบคุม
การออกแบบ, ควบคุมคุณภาพ, ควบคุมการจดัส่ง, ควบคุมการบรรจุหีบห่อ และอ่ืน ๆ 
อีกมากมายท่ีส่งผลต่อความพอใจหรือไม่พอใจของลูกคา้ การวดัความสาํเร็จท่ีดูเฉพาะ
ผลงานท่ีวดักนัเป็นตวัเลข เช่น ยอดขาย จึงไม่น่าจะถูกตอ้ง  

 

วิธีแกไ้ขปัญหาการประเมินผลท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
3.1 แทนท่ีจะรอจนถึงเวลาประเมินผลเพื่อบอกใหพ้นกังานทราบวา่เขามีผลงานดี

หรือไม่ดีอยา่งไร ควรใชร้ะบบขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ท่ีแจง้ใหพ้นกังานไดท้ราบ
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เป็นระยะวา่การทาํงานของเขามีส่วนใดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงหรือมีทกัษะความรู้ใดท่ี
ตอ้งสร้างเพิ่มเติม 

 

3.2 มีโครงการพี่เล้ียงท่ีช่วยสอนและใหค้าํแนะนาํเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ สร้างความเช่ือใจระหวา่งกนั และพฒันาความรู้ทกัษะของ
พนกังานใหพ้ร้อมกบัการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

3.3 ควรแบ่งผลการประเมินออกเป็นสามกลุ่มโดยมีเป้าหมายงานท่ีสมเหตุสมผล 
เรียกวา่ control limit  

o กลุ่ม A คือพวกท่ีมีผลงานตํ่ากวา่ control limit 
o กลุ่ม B คือพวกท่ีมีผลงานอยูใ่น control limit และ 
o กลุ่ม C คือพวกท่ีมีผลงานสูงกวา่ control limit 

 

ทุกคนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ควรมีผลการประเมินเท่ากนั ไม่มีเหตุผลหรือความ
จาํเป็นอะไรท่ีจะไปจดัลาํดบัความแตกต่างของคนภายในกลุ่มเดียวกนัอีก  

 

3.4 ผูบ้ริหารจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความเท่ียงธรรม มีความเขา้ใจ
ในปัญหาและขอ้จาํกดัในการทาํงาน ใหค้วามเคารพในความตั้งใจดีของพนกังานทุก
คน ใหค้าํปรึกษาหารือแก่พนกังานท่ีมีผลงานดีและท่ีควรตอ้งปรับปรุง อยา่งเท่าเทียม
กนั 

 

3.5 ใหค้วามสาํคญักบัการปรับปรุงระบบการทาํงาน (process)  ไม่นอ้ยไปกวา่
ผลสาํเร็จของงาน (result) ระบบการทาํงานท่ีดีจะมองโอกาสทั้งความสาํเร็จและความ
ลม้เหลวเป็นการล่วงหนา้ ช่วยใหก้ารดาํเนินงานมีขั้นตอนท่ีประสานสมัพนัธ์กนัและ
ไม่ตอ้งพึ่งพาความสามารถพิเศษของใครคนใดคนหน่ึง ผลการวิจยัเชิงจิตวิทยาหลาย
ช้ินมีผลตรงกนัวา่ การพฒันาความร่วมมือท่ีย ัง่ยนื ไม่ใช่สาํเร็จดว้ยการใชร้างวลัเป็นตวั
ล่อ แต่สาํเร็จไดด้ว้ยการปรับปรุงระบบการทาํงานและสภาพแวดลอ้มของงาน เช่น 
การทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ การพฒันาความรู้และทกัษะในการทาํงาน 
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4) การเปล่ียนตัวผู้บริหารบ่อย (Mobility of management) 
องคก์รท่ีเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อย ๆ จะไม่สามารถใชศ้กัยภาพในการ

บริหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูบ้ริหารท่ีเขา้มาใหม่ตอ้งการเวลาสกัระยะหน่ึงในการทาํความ
เขา้ใจกบับทบาทของตน, พฒันาความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารอ่ืน ๆ, สร้างความไวว้างใจ
และความเช่ือใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงพฒันาความเช่ียวชาญในภารกิจท่ีรับผดิชอบ  
นอกจากนั้นการท่ีองคก์รเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อยยงัสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาการ
ปฏิบติังานภายในองคก์ร เช่น อาจขาดความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหาร หรือมีกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายท่ีจาํกดัการใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหาร แผนงานท่ีจดัทาํข้ึนมาโดยผูบ้ริหารแต่ละรุ่นจึงขาดความต่อเน่ือง มุ่งผลใน
ระยะสั้นเพื่อใหเ้ป็นผลงานในสมยัของตน ส่ิงท่ีตามมาคือการรับลูกของผูบ้ริหาร
ระดบักลางหรือระดบัล่างท่ีพยายามสนองเป้าหมายระยะสั้นของผูบ้ริหารรายใหม่ เกิด
การแก่งแยง่แข่งดี ทีมงานลม้เหลว ผูท่ี้รู้สึกวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมกคิ็ดแต่จะเอา
คืนดว้ยการไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน 

 

วิธีแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนตวัผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อย 
4.1 สมัภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีลาออกเพื่อคน้หาสาเหตุหลกัท่ีทาํใหผู้บ้ริหารตดัสินใจ

ไปจากองคก์ร (ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะไม่ยอมบอกเร่ืองน้ี) 
4.2 คน้หาเหตุผลประกอบอ่ืน ๆ เช่น อะไรคือส่ิงจูงใจในการทาํงาน การลาออกมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความไม่สมหวงัในส่ิงจูงใจดงักล่าวหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  
4.3 อะไรคือเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของผูบ้ริหารท่ีลาออกไป อะไรคือ

อุปสรรคท่ีทาํใหเ้ป้าหมายเหล่านั้นไม่สาํเร็จ 
4.4 ศึกษาความบกพร่องของปัจจยัท่ีสนบัสนุนความตอ้งการทาํงานร่วมกบั

องคก์ร (job embeddedness) เช่น ความสมัพนัธ์ในการทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารอ่ืน ๆ, 
ความสอดคลอ้งระหวา่งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ กบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
รับผดิชอบ, ค่าตอบแทน ฯลฯ 
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4.5 นาํปัญหาท่ีสาํรวจพบมาหารือร่วมกบัผูบ้ริหารในระดบัสูงข้ึนไปเพื่อกาํหนด
วิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมก่อนการพิจารณารับผูบ้ริหารรายใหม่เขา้ทาํงาน 
 

5) บริหารโดยใช้เฉพาะข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข (Visible figures) 
บางองคก์รบริหารงานโดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นตวัเลขทางการเงินเป็นหลกั เช่น  

ยอดขายรายเดือน, ภาษี, เงินเดือนค่าจา้ง, และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยแทบไม่ให้
ความสาํคญักบัเร่ืองท่ีมีค่าไม่ชดัเจนเป็นตวัเลข (subjective factor) เช่น ความสุขของ
พนกังาน คุณภาพของสินคา้บริการ หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จริงอยูท่ี่รายรับ
และรายจ่ายจะเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญั ไม่มีธุรกิจใดประสบความสาํเร็จไดโ้ดยไม่มีกระแส
เงินสดท่ีเป็นบวกหรือไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแผนงาน แต่การให้
ความสาํคญัเฉพาะตวัเลขทางการเงินแต่เพียงอยา่งเดียวอาจทาํใหผู้บ้ริหารมองเห็นแต่
รายรับรายจ่าย แต่มองไม่เห็นคุณค่าของส่ิงเหล่านั้น 

 

Baren Kelvin เคยใหแ้นวคิดซ่ึงรู้จกักนัทัว่ไปและไดรั้บการยอมรับใน
สถานศึกษาดา้นการบริหารหลายแห่งวา่ เร่ืองใดวดัไม่ได ้กบ็ริหารจดัการไม่ได ้(If you 
can’t measure it, you can’t manage it) โดยหลกัการแลว้ Deming เห็นดว้ยกบัคาํกล่าว
น้ี แต่เขามองวา่ในหลายสถานการณ์ ผูบ้ริหารกจ็าํเป็นจะตอ้งตดัสินใจทั้ง ๆ ท่ียงัไม่มี
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข เช่น หากผูบ้ริหารปฏิเสธการพฒันาคุณภาพสินคา้บริการและ
กระบวนการผลิตดว้ยเหตุผลวา่ยงัมีขอ้มูลไม่พอวา่การพฒันาคุณภาพและกระบวนการ
ผลิตจะส่งต่อการเพิ่มยอดขาย จึงจะไม่ทาํการใด ๆ จนกวา่จะไดศึ้กษาวิจยัใหค้รบถว้น
เสียก่อน กเ็ป็นไปไดท่ี้องคก์รจะตอ้งเสียตลาดนั้นใหก้บัคู่แข่ง นอกจากนั้น ผลกระทบ
จากความไม่พอใจของลูกคา้ เช่น ความลงัเล (staggering) แมจ้ะวดัเป็นตวัเลขแน่ชดั
ไม่ได ้แต่ทุกคนกรู้็วา่มีอยูจ่ริง ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเขา้จดัการกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อารมณ์ความรู้สึกเหล่าน้ีโดยรีบด่วน จะรอจนปัญหาขยายตวัจนวดัเป็นผลเสียหายก่อน
แลว้จึงค่อยมาจดัการแกไ้ข ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 
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วิธีแกไ้ขปัญหาการบริหารโดยใชเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข 
5.1 นาํขอ้มูลประเภทอ่ืนนอกเหนือจากตวัเงิน มาประกอบการวางแผนและหา

สาเหตุความสาํเร็จและลม้เหลวท่ีผา่นมา  
5.2 ขอ้มูลประเภทอ่ืนขา้งตน้ หมายถึงปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จตาม

วิสยัทศัน์ขององคก์ร เช่นคุณภาพ การทาํงานเป็นทีม ฯลฯ วา่มีความพร้อมหรือ
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
 

6) ค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงเกินไป (Excessive medical costs) 
มูลเหตุท่ีทาํให ้Deming เพิ่มเร่ืองน้ีเขา้เป็นโรคร้ายลาํดบัท่ีหกกคื็อ การไดเ้รียนรู้

จากผูบ้ริหารบริษทั General Motors ในปี ค.ศ. 1983 วา่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลพนกังาน เช่น ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพซ่ึงบริษทัตอ้งจ่ายใหก้บั
บริษทัประกนั Blue Cross มีมูลคา่สูงเป็นลาํดบัสองของ supplier ทั้งหมด และหลงัจาก
นั้นอีกเพียงหกเดือน ค่าใชจ่้ายดงักล่าวกแ็ซงข้ึนมาเป็นลาํดบัหน่ึง สูงกวา่ค่าเหลก็และ
อุปกรณ์ นัน่หมายความวา่ตน้ทุนหลกัในการผลิตรถยนตข์อง GM คือค่าใชจ่้ายทั้งหมด
ท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลพนกังาน เพราะนอกจากค่าเบ้ียประกนัท่ีจ่ายให ้Blue 
Cross แลว้ บริษทัยงัมีค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลและสุขภาพอนามยัอีก เช่นค่าจา้งท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานท่ีบาดเจบ็
และยงัไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ, ค่าท่ีปรึกษาดา้นจิตวิทยาใหก้บัพนกังานท่ี
ผดิหวงัจากการประเมินผลงานประจาํปี, ค่าบาํบดัเยยีวยาพนกังานท่ีติดเหลา้ ติดยา เป็น
ตน้ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นขอ้กาํหนดทางกฎหมาย  
 

7) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นภาระผูกพนัมีมากเกินไป (Excessive costs of liability) 
ท่ีเห็นชดัท่ีสุดในธุรกิจอุตสาหกรรมของอเมริกา คือค่าคดีความและค่าเสียหาย

จากการฟ้องร้อง Deming ตาํหนิทนายความของสหรัฐวา่เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาทาง
ธุรกิจ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีทนายความต่อประชากร สูงเป็นลาํดบัหน่ึงของ
โลก ทนายความเหล่าน้ีมีชีวิตท่ีสุขสบายดว้ยการหาคดีมาฟ้องร้องกนั ธุรกิจท่ีถูก
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ฟ้องร้องตอ้งทุ่มสุดตวัเพื่อไม่ตกเป็นฝ่ายแพค้ดี ซ่ึงนัน่หมายถึงตอ้งรับผดิชอบกบั
ค่าเสียหายรวมถึงค่าทนายของอีกฝ่าย ค่าเสียหายดงักล่าวมากพอท่ีจะทาํใหห้ลายธุรกิจ
ถึงขั้นตอ้งปิดกิจการ ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายดา้นคดีความท่ีสูงเกินไปทาํใหห้มอสูตินรี
เวทในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาตอ้งซ้ือประกนัคุม้ครองค่าเสียหายจากการทาํคลอดไว้
ล่วงหนา้     

 

Deming คิดวา่ปัญหาขอ้ท่ี 6 และ 7 เป็นเร่ืองท่ีเกินอาํนาจท่ีองคก์รธุรกิจจะ
สามารถจดัการแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีจะตอ้งนาํปัญหาทั้งสองน้ี
มาพิจารณาและออกขอ้กาํหนดท่ีเป็นธรรมใหก้บัทุกฝ่าย 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Levels of Strategy 

 14 Points for Management [Deming] 

 Building Trust 

 Coaching with Feedback 

 Critical Success Factors 

 Kaizen  

 Management By Objectives [MBO] 

 Mission and Vision Statements 

 PDCA Cycle [Deming] 

 Performance Appraisal 

 Pyramid of Purpose 

 Reverse Mentoring 

 Self-Discipline 
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7 Degrees of Freedom of Growth [McKinsey] 
ทางเลือก 7 ประการในการขยายธุรกิจ เรียงลําดบัตามความซับซ้อนของปัญหาและ
อุปสรรค 

 

มีวิธีการมากมายท่ีองคก์รสามารถนาํมาใชเ้พื่อขยายกิจการของตนใหเ้ติบโต
กา้วหนา้ แต่น่าเสียดายท่ีผูบ้ริหารจาํนวนไม่นอ้ยกลบัติดยดึอยูก่บัวิธีเดิม ๆ ท่ีเคยใชม้า
ในอดีตและวนเวียนใชแ้ต่วิธีการดงักล่าว  ความคุน้ชินกบัอุปาทานเหล่าน้ีไดก้ลายเป็น
ส่ิงกีดขวางหรือจาํกดัโอกาสท่ีธุรกิจจะไดเ้ติบโตมากข้ึนไปอีกอยา่งน่าเสียดาย ดงันั้น 
เพื่อเปิดมุมมองท่ีกวา้งขวางข้ึน ผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาหนทางอ่ืน ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละ
มีความเป็นไปไดเ้ป็นการเพิ่มเติมดว้ย  

 

Mehrdad Baghai, Stephen Coley และ David White ซ่ึงร่วมงานอยูก่บับริษทั 
McKinsey and Company ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการพฒันาธุรกิจและใหช่ื้อรูปแบบน้ีวา่ 
Seven Degrees of Freedom of Growth เผยแพร่ในหนงัสือช่ือ The Alchemy of 
Growth: Practical Insights for Building the Enduring Enterprise (2000) เน้ือหาหลกั
เก่ียวขอ้งกบัทางเลือกในการขยายธุรกิจจาํนวน 7 ทางเลือก เรียงลาํดบัตามความยุง่ยาก
หรืออุปสรรคในการดาํเนินการ จากนอ้ยไปหามาก การจดัทางเลือกในรูปแบบเช่นน้ี
ช่วยใหผู้บ้ริหารมีมุมมองท่ีเปิดกวา้ง มองเห็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของความสาํเร็จ 
สามารถวางแผนงานเพ่ือสร้างโอกาสท่ีดีท่ีสุดในแต่ละทางเลือก   

 

ทางเลือก 7 ประการในการขยายธุรกิจ เรียงลาํดบัตามความซบัซอ้นของปัญหา
และอุปสรรคในการดาํเนินการ ไดแ้ก่  

 

1. ขายสินค้าให้กับลูกค้าปัจจุบัน (Selling existing products to existing customers) 
ขั้นแรกของการสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจ คือ การปรับปรุงการดาํเนินงาน

เพื่อใหส้ามารถขายสินคา้บริการท่ีมีอยูใ่หก้บัลูกคา้ปัจจุบนัไดม้ากข้ึน แนวทางการ
ดาํเนินการมีหลาบวิธี เช่น 
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1.1  ทบทวนกลยทุธ์การตลาดของตนวา่จะสามารถกระตุน้ลูกคา้ใหเ้พิม่การซ้ือ
สินคา้บริการ จะเป็นในดา้นปริมาณและ / หรือ ความถ่ีไดอ้ยา่งไร รวมไปถึงทาํอยา่งไร
จึงจะทาํใหลู้กคา้สนใจซ้ือสินคา้บริการอ่ืนท่ียงัไม่เคยซ้ือดว้ย 

1.2  ทบทวนราคาขายสินคา้บริการของตนวา่สามารถแข่งขนัในตลาดได้
หรือไม่ จะทาํใหลู้กคา้ไดรั้บคุณคา่ของสินคา้บริการนั้นเพิ่มมากข้ึนไดอ้ยา่งไรเพื่อจะ
ไดมี้โอกาสปรับราคาขายใหสู้งข้ึนได ้หรืออาจปรับลดราคาลงโดยยงัคงรักษาคุณค่าท่ี
มีอยูไ่วเ้ช่นเดิม  

1.3  เพิ่มหรือรักษาความจงรักภกัดีในตราสินคา้ใหเ้หนียวแน่นเพื่อลูกคา้จะได้
นึกถึงตราสินคา้ของตนทุกคร้ังเม่ือจะซ้ือสินคา้บริการนั้น 

 

State Street Boston เป็นบริษทัใหบ้ริการถือครองและรักษาทรัพยสิ์นแทนลูกคา้ 
(custody services) พื้นฐานของธุรกิจคือการบริหารจดัการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญและ
กองทุนรวมต่าง ๆ บริษทัไดข้ยายกิจการดว้ยการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายใหลู้กคา้
ตดัสินใจนาํเงินไปลงทุนในรูปแบบท่ีตนสนใจ State Street Boston เจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็วจนกลายเป็นบริษทัชั้นนาํของโลกในดา้นการจดัการทรัพยสิ์นแทนลูกคา้และ
นบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีตวัอยา่งหน่ึงของบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจกบั
ลูกคา้ปัจจุบนัทั้งการใชก้ลยทุธ์การตลาดกระตุน้ใหลู้กคา้เพิ่มการซ้ือสินคา้บริการ, การ
สร้างความหลากหลายในสินคา้บริการท่ีลูกคา้จะไดรั้บ, และการสร้างความน่าเช่ือถือ
ในผลตอบแทนและความมัน่คงของกิจการเพ่ือเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้  
 

2.  หาลูกค้าใหม่ในตลาดปัจจุบัน (Acquir ing new customers in existing markets) 
 การสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจซ่ึงมีความยุง่ยากเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบัท่ีสอง 
คือ การดึงบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มาเป็นลูกคา้ใหม่ของสินคา้บริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั มี
หลายวิธีท่ีสามารถนาํกลยทุธ์น้ีมาใช ้เช่น  

2.1 แบ่งตลาดออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะเฉพาะ (niche market)  ศึกษา
ลกัษณะของลูกคา้ในกลุ่มนั้นวา่ตอ้งการอะไร และส่งเสริมการขายเพื่อสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มดงักล่าว 
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2.2 แบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มตามความไวในการตอบสนองสินคา้บริการท่ี
นาํเสนอ แลว้สร้างกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัเพื่อดึงสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้นใหม้าเป็นลูกคา้
ใหม่ของตน 
 

 บริษทั Gillette ไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัลูกคา้หญิงมาตั้งแต่แรกเพราะมองวา่
ไม่ใช่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั แต่เม่ือไม่นานมาน้ี บริษทัไดป้รับปรุงทิศทางทาง
การตลาดดว้ยการออกใบมีดโกนรุ่น Sensor โดยกล่าววา่เป็นใบมีดท่ีตอบโจทยปั์ญหา
เร่ืองขนของสุภาพสตรี ทั้ง ๆ ท่ีในทางกายภาพ ใบมีดรุ่นน้ีกไ็ม่ไดมี้ความแตกต่างใด ๆ 
ไปจากใบมีดรุ่นอ่ืนของ Gillette ท่ีวางขายอยูใ่นตลาดขณะนั้น แต่ดว้ยกลยทุธ์การสร้าง
ภาพวา่เป็นสินคา้ท่ีออกมาเป็นพิเศษเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองขนซ่ึงอาจเป็นปัญหาคา้งคาใจ
ของสุภาพสตรีหลายคน สุภาพสตรีเหล่านั้นจึงไดก้ลายเป็นกลุ่มเฉพาะ (niche market) 
ข้ึนในตลาด และดว้ยการรณรงคท์างการตลาดวา่สามารถแกปั้ญหาท่ีน่าอบัอายของ
สุภาพสตรีใหห้มดไปไดอ้ยา่งเรียบเนียน ทาํใหสุ้ภาพสตรีเหล่าน้ีกลายเป็นกลุ่มท่ีมี
ความไวในการตอบสนองสินคา้ของ Gillette ไปโดยปริยาย ส่ง Gillette ใหข้ึ้นเป็นผูน้าํ
ตลาดดว้ยส่วนแบ่งการตลาด 65% ของใบมีดโกนสาํหรับสุภาพสตรี 
 

3.  สร้างสินค้าและการบริการใหม่ (Creating new products and services) 
 การสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจซ่ึงมีความยุง่ยากเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบัท่ีสาม 
คือ การพฒันาสินคา้บริการใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการขายสินคา้บริการท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัควบคู่กนัไป แนวทางหลกัคือการทบทวนแนวทางการนาํเสนอสินคา้บริการท่ี
ทาํอยูใ่หดึ้งดูดใจผูซ้ื้อไดม้ากข้ึน สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น 

3.1   ระดมความคิดโดยใชเ้หตุผลและขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เป็นหลกัในการพฒันา
สินคา้บริการตวัใหม่ 

3.2 ใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและการตลาดเพ่ือ
ประเมินแนวโนม้และการเปล่ียนแปลงการยอมรับสินคา้บริการของลูกคา้และโอกาสท่ี
สินคา้บริการจะเติบโตในตลาด 
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3.3 ใชน้วตักรรมประเภทหรือรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพฒันา
สินคา้ 

 

 Gillette เป็นบริษทัท่ีพฒันาสินคา้ของตนใหเ้หนือกวา่สินคา้ของคู่แข่ง
ตลอดเวลาดว้ยนวตักรรมสินคา้ท่ีเป็นผูน้าํตลาด เช่น การออกใบมีดแสตนเลสเคลือบ
สารกนัระคายเคือง, มีดโกนสองใบมีด, มีดโกนแบบปรับองศาไดต้ามส่วนโคง้ของ
ใบหนา้, มีดโกนปรับองศาท่ีมีแถบแสดงอายกุารใชง้าน, มีดโกนสามใบมีด นอกจาก
วิวฒันาการเร่ืองใบมีดแลว้ Gillette ยงัออกสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายรายการ เช่น ครีม
โกนหนวด, นํ้าหอมหลงัโกนหนวด, นํ้าหอมดบักล่ินตวั การมีนวตักรรมของสินคา้
และการขยายฐานลูกคา้รายใหม่อยา่งต่อเน่ืองทาํให ้Gillette สามารถครองส่วนแบ่ง
สูงสุดในตลาดใบมีดโกนตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัในปี ค.ศ. 1901 จนถึงปัจจุบนัยาวนาน
กวา่ร้อยปี 
  

4. พฒันาแนวทางการส่งมอบคุณค่าของสินค้าบริการ (Developing new 
value=delivery approaches) 
 การสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจซ่ึงมีความยุง่ยากเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบัท่ีส่ี  
คือ การปรับปรุงรูปแบบของระบบการผลิตสินคา้บริการ การนาํเสนอ ไปจนถึงการส่ง
มอบสินคา้บริการนั้นแก่ลูกคา้ สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น 

4.1 ทบทวนกระบวนการทางธุรกิจท่ีทาํอยูเ่พื่อเพิ่มคุณค่าใหสิ้นคา้บริการ เช่น 
การปรับปรุงคุณภาพ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

4.2 วิเคราะห์สายโซ่คุณค่าของสินคา้บริการวา่มีการส่งต่อคุณคา่จากส่วนหน่ึง
ไปยงัอีกส่วนหน่ึงอยา่งไร คุณค่าไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งท่ีควรเป็นหรือไม่ เม่ือมองเห็นส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร ไม่วา่จะเป็นกระบวนการผลิต การทาํงาน การนาํเสนอ 
หรือการส่งมอบ กจ็ดัการแกไ้ขปรับปรุงในส่วนนั้น เช่น การใช ้outsource แทนการทาํ
ดว้ยตนเอง การปรับปรุงช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่วา่จะดว้ยการเพิ่มตวัแทนจาํหน่าย
หรือใชช่้องทางอ่ืนท่ีทาํใหสิ้นคา้บริการส่งถึงมือลูกคา้ไดดี้ข้ึน 
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 Home Depot เป็นตวัอยา่งของธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จในการปรับปรุงระบบ
การขายปลีกสินคา้ hardware ดว้ยการระดมทุนหมุนเวียนซ้ือสินคา้เขา้ร้านทีละจาํนวน
มาก, จดัระบบขนส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหลู้กคา้ไดรั้บบริการท่ีดีกวา่ มีของให้
เลือกซ้ือมากกวา่ และราคาถูกกวา่ร้านคา้ปลึก hardware อ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน   
  

 Arvind Mills เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของผูป้ระสบความสาํเร็จในการพฒันาระบบ
การส่งมอบคุณค่าของสินคา้บริการใหแ้ก่ลูกคา้ Arvind Mills เป็นผูผ้ลิตผา้ยนีส์ 
(denim) ใหญ่เป็นลาํดบัหา้ของประเทศอินเดีย เขาไดพ้บวา่ผา้ยนีส์ขายไดจ้าํกดัเพราะ
เส้ือผา้ยนีส์มีราคาแพง กางเกงยนีส์ท่ีอินเดียขายกนัตวัละ 20-40 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูง
เกินกาํลงัซ้ือของตลาดและยงัหาซ้ือไดเ้ฉพาะในบางพื้นท่ี Arvind จึงไดอ้อกสินคา้ตวั
ใหม่ ช่ือวา่ Ruf and Tuf เป็นชุดอุปกรณ์สาํหรับการตดัเยบ็ (ready-to-stitch kit) ซ่ึงมีทั้ง
ผา้ยนีส์, ซิป, แผน่ป้ายหนงั ในราคาชุดละ 6 เหรียญโดยส่งขายตามร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 
4,000 แห่ง อุปกรณ์เหล่าน้ีเม่ือรวมค่าจา้งตดัเยบ็แลว้ยงัถูกกวา่เส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ีวางขาย
และผูซ้ื้อยงัไดเ้ส้ือผา้สัง่ตดัท่ีเขา้กบัสดัส่วนร่างกายไดดี้กวา่ชุดสาํเร็จรูป Ruf and Tuf 
ไดก้ลายเป็นตราสินคา้ของเส้ือผา้ยนีส์ท่ีขายดีท่ีสุดในอินเดีย ส่งผลใหผ้า้ยนีส์ซ่ึงเป็น
สินคา้หลกัของ Arvind มียอดการผลิตและยอดขายท่ีสูงข้ึนไปดว้ย 
  

5. การทําธุรกิจในพืน้ท่ีใหม่ทางภูมิศาสตร์ (Moving into new geographies) 
 การสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจซ่ึงมีความยุง่ยากเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบัท่ีหา้   
คือ การเขา้ไปทาํธุรกิจในพื้นท่ีใหม่ทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนการพิจารณาเป็นลาํดบั
ดงัน้ี 

5.1 ทบทวนวา่ยงัมีโอกาสท่ีจะกระจายสินคา้บริการในพื้นท่ีการตลาดท่ีทาํอยูใ่น
ปัจจุบนัไดอี้กหรือไม่ ตลาดถึงหรือใกลถึ้งจุดอ่ิมตวั (saturation) หรือยงั ทั้งน้ีเพื่อ
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจก่อนวา่ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีแลว้ในตลาดปัจจุบนั ไม่ใช่
การท้ิงความเป็นไปไดใ้นพื้นท่ีเดิมแลว้ไปเร่ิมเส่ียงในพื้นท่ีใหม่ท่ีไม่คุน้เคย  

5.2 ถา้เห็นวา่มีเหตุผลสมควรจะขยายธุรกิจไปในพื้นท่ีใหม่ ควรมองหาพื้นท่ี
ภายในประเทศก่อนวา่พื้นท่ีใดน่าจะมีโอกาสสาํเร็จไดม้ากท่ีสุด  
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5.3 ในกรณีท่ีจะขยายธุรกิจออกไปยงัตลาดต่างประเทศ ควรศึกษาความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมใหล้ะเอียดรอบคอบ (due diligence) ก่อนตดัสินใจ ความแตกต่าง
ดงักล่าวมกัปรากฏอยูใ่นระเบียบกฎเกณฑข์องพื้นท่ีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงอาจ
จาํเป็นตอ้งเตรียมการปรับกระบวนการทางธุรกิจใหพ้ร้อมก่อนจึงจะเขา้ไป        
 

6. พฒันาโครงสร้างใหม่  ๆของอุตสาหกรรม (Creating a new industry structure) 
 การสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจซ่ึงมีความยุง่ยากเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบัท่ีหก  
คือ การเขา้เป็นพนัธมิตร หรือซ้ือกิจการธุรกิจ หรือควบรวมกบัองคก์รอ่ืน (merger and 
acquisition) โดยพิจารณาวา่มีองคก์รธุรกิจใด ไม่วา่จะอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือ
ต่างอุตสาหกรรม ท่ีตนสมควรจะเขา้ไปเป็นหุน้ส่วนเพื่อบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
หรือถือครองเพื่อใหเ้กิดการประหยดัในขนาดการผลิต เพิ่มอาํนาจต่อรอง หรือมี
อิทธิพลต่อการกาํหนดระเบียบกฎเกณฑใ์นอุตสาหกรรมได ้ 
 

 ผูใ้ชท้างเลือกน้ีตอ้งวางแผนอยา่งรอบคอบในผลประโยชน์ท่ีตน หรือต่างฝ่ายจะ
ไดรั้บ เพื่อรับประกนัความต่อเน่ืองย ัง่ยนืของการเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือการควบรวม
กิจการ พื้นฐานของทางเลือกน้ีมาจากการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ทางธุรกิจระหวา่ง
กนั ความรอบคอบในการตดัสินใจเป็นหวัใจสาํคญัท่ีสุดของการใชท้างเลือกน้ีเพราะถา้
พลาดอาจถึงขั้นตอ้งสูญเสียกิจการท่ีสร้างข้ึนมาโดยไม่ไดรั้บส่ิงใดเป็นการตอบแทน 
จึงเป็นทางเลือกท่ีอนัตรายและตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากท่ีสุด 
 

7. เปิดเวทีการตลาดใหม่ (Opening up new competitive arenas) 
 การสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ธุรกิจซ่ึงมีความยุง่ยากมากท่ีสุดตามความเห็นของ
คณะบุคคลท่ี McKinsey and Company  คือ การแตกสายธุรกิจ (diversification) เพื่อให้
ตนไดเ้ขา้สู่ตลาดและอุตสาหกรรมใหม่ดว้ยการใชท้กัษะ ทรัพยากร เทคโนโลย ีและ
ความรู้ขององคก์รปัจจุบนัเป็นฐานในการพฒันา นบัเป็นทางเลือกท่ีมีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จไดพ้อ ๆ กบัความลม้เหลวโดยเฉพาะถา้เป็นการเขา้ไปทาํธุรกิจในตลาดท่ีมี
ผูค้รองตลาดสินคา้บริการนั้นอยา่งเหนียวแน่นอยูแ่ลว้  
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ทางเลือกเหล่าน้ี แต่ละทางลว้นมีโอกาสและความเส่ียงอยูใ่นตนเอง ผูบ้ริหาร
อาจเลือกใชท้างเลือกเพียงทางใดทางหน่ึง เช่น Arvind Mills หรือหลายทางเลือกพร้อม
กนั เช่น Disney ความสาํเร็จไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัทางเลือก แต่ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํแนวคิดท่ีถูกตอ้งมาใชใ้นการตดัสินใจ, การวางแผน, การ
บริหารโครงการ ตลอดจนการใชจ้งัหวะและโอกาสท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ของตลาด เทคโนโลย ีและความตอ้งการของลูกคา้ 

  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Horizons of Growth [McKinsey] 
 7S Framework [McKinsey] 
 10 Types of Innovation [Doblin] 
 Achieving Economies of Scale 
 Brainstorming 
 Brand Pyramid 
 CAGE Distance Framework 
 Competitive Profile Matrix (CPM) 
 EPRG Framework 
 Kano Model Analysis 
 Market Segmentation    
 Marketing Strategy 
 Outsourcing Decision Matrix 
 PEST Analysis 
 Product Diffusion Curve 
 Simplex Problem Solving Process 
 Strategic Alliances 
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 Strategy Diamond Model 
 TRIZ Method [Genrich Altshuller] 
 Value Chain Analysis 
 VRIO analysis 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

7 Domains Model [Mullins] 
คาํถาม 7 หัวข้อท่ีใช้ในการประเมินโอกาสความสําเร็จทางธุรกิจ 

 

John Mullins ศาสตราจารยป์ระจาํ Entrepreneurship Faculty, London Business 
School เป็นผูพ้ฒันาแนวคิดท่ีเรียกวา่ The Seven Domains Model และจดัพิมพเ์ป็น
หนงัสือช่ือ The New Business Road Test (2003) แนะนาํใหผู้ป้ระกอบการทดสอบ
โอกาสความสาํเร็จของธุรกิจเร่ิมตน้ (startup) รวมถึงการออกสินคา้หรือโครงการใหม่  
ดว้ยการตอบคาํถามซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัตลาดและอุตสาหกรรมทั้งระดบัมหภาค จุลภาค 
รวมถึงความพร้อมของผูบ้ริหารและทีมงานในการบริหารและแกไ้ขปัญหา รวม
ทั้งหมด 7 หวัขอ้ (domain) การตอบคาํถามเหล่าน้ี จะตอ้งตอบอยา่งตรงไปตรงมาตาม
ขอ้เทจ็จริง ในกรณีท่ีคุณพบวา่ไม่มีหรือไม่รู้ขอ้มูลในเร่ืองใด นัน่คือเคร่ืองช้ีวา่คุณตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองนั้น อยา่เพิ่งด่วนตดัสินใจโดยใชเ้พียงอุปาทานความเช่ือ
ส่วนตวั ความผดิพลาดในจุดเร่ิมตน้อาจส่งผลต่อความลม้เหลวผดิพลาดไดท้ั้งธุรกิจ  

 

คาํถาม 7 หวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินโอกาสความสาํเร็จทางธุรกิจน้ี มุ่งหมายให้
ใหน้าํมาใชก่้อนการทาํแผนธุรกิจ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

กลุ่ม หัวข้อ เน้ือหาหลัก ระดบั 
1 

ตลาด 
1 ความน่าสนใจของตลาด มหภาค 
2 ผลประโยชน์และความน่าสนใจของส่วนการตลาด จุลภาค 

2 
อุตสาหกรรม 

3 ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม มหภาค 
4 คู่แข่งและความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ จุลภาค 
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3 
ทีมงาน 

5 พนัธกิจ ความใฝ่ฝัน แนวโนม้ความเส่ียง 
- 6 ความสามารถในการจดัการกบัปัจจยัความสาํเร็จ 

7 ความเช่ือมโยงเหตุและผลในสายโซ่แห่งคุณค่า 
 

1. ความน่าสนใจของตลาด (Market attractiveness) 
คาํถามต่อไปน้ีเป็นการประเมินวา่ตลาดเป้าหมายของคุณมีความน่าสนใจมาก

นอ้ยเพียงใดในมุมมองแบบมหภาค เป็นการมองตลาดโดยรวมวา่มีขนาดใหญ่เพียงใด
ทั้งจาํนวนของลูกคา้ จาํนวนสินคา้บริการ ผลท่ีไดจ้ากการขาย รวมถึงแนวโนม้ของ
ตลาดวา่ไดมี้การขยายตวัเพิ่มข้ึนในสองสามปีท่ีผา่นมาหรือไม่ หากใช่ น่าจะมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองต่อไปหรือไม่ การพยายามเขา้ไปในตลาดท่ีไม่ใหญ่พอรองรับ
ธุรกิจ มีโอกาสท่ีจะตอ้งเสียเงินลงทุนไปเปล่า ๆ  คุณไม่จาํเป็นตอ้งพยายามสร้างตลาด
ข้ึนมาดว้ยตวัของคุณเอง ส่ิงท่ีควรทาํคือการเติมเตม็ความตอ้งการของตลาดท่ีพร้อมจะ
จ่ายเพื่อส่ิงนั้น   

 

1.1  ตลาดเป้าหมาย 
1.1.1 เป็นตลาดท่ีคุณสามารถเสนอสินคา้บริการในราคาซ่ึงลูกคา้ยนิดีท่ีจะซ้ือ 

หรือไม่ 
1.1.2 สินคา้บริการท่ีนาํเสนอน้ี แตกต่าง (เช่น ดีกวา่ เร็วกวา่ ถูกกวา่ ฯลฯ) จาก

ท่ีลูกคา้เคยไดรั้บมาก่อน หรือไม่ 
1.1.3 ตลาดมีขนาดและการเติบโตเป็นอยา่งไร 
1.1.4 การเขา้ไปในตลาดน้ี จะช่วยใหคุ้ณสามารถเขา้ไปในตลาดอ่ืนท่ีอาจเป็น

เป้าหมายในอนาคตได ้หรือไม่ 
 

1.2  การกาํหนดส่วนตลาด 
1.2.1 ลูกคา้คือใคร 

o ลูกคา้เป็นประชาชน: คาํถามจะเก่ียวกบัอาย ุเพศ การศึกษา รายได ้
ของลูกคา้ ฯลฯ 
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o ลูกคา้เป็นหน่วยธุรกิจ: คาํถามจะเก่ียวกบัประเภท ขนาด และ
ลกัษณะของอุตสาหกรรม 

1.2.2 ลูกคา้อยูใ่นพื้นท่ีใดทางภูมิศาสตร์ 
1.2.3  พฤติกรรมลูกคา้เป็นอยา่งไร  

o ลูกคา้เป็นประชาชน: คาํถามจะเก่ียวกบั lifestyle 
o ลูกคา้เป็นหน่วยธุรกิจ: คาํถามจะเก่ียวกบัการนาํสินคา้ไปใช ้

 

1.3  การทดสอบตลาด 
1.3.1 ความเดือดร้อน (pain) ใดของลูกคา้ท่ีสินคา้บริการของคุณสามารถแกไ้ข

ได,้ จะตอ้งใชก้ารจูงใจเท่าไรจึงจะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ, คิดวา่ลูกคา้จะซ้ือส่ิงท่ีคุณ
นาํเสนอหรือไม่ 

1.3.2 ใครคือลูกคา้ท่ีกาํลงัเดือดร้อน, มีรายละเอียดท่ีชดัเจนของลูกคา้กลุ่มน้ี
หรือไม่, พวกเขาอาศยัหรือมีธุรกิจตั้งอยูท่ี่ใด, มีอาชีพหรือทาํธุรกิจใด 

1.3.3 สินคา้บริการของคุณมีขอ้ดีอะไรท่ีคนอ่ืนไม่มี 
1.3.4 ตลาดมีแนวโนม้จะเติบโตข้ึนอีกหรือไม่ 
1.3.5 มีตลาดอ่ืนท่ีไดรั้บประโยชน์สืบเน่ือง (related) จากสินคา้บริการท่ีคุณ

นาํเสนอน้ีใหก้บัตลาดน้ีหรือไม่  
1.3.6  ตลาดท่ีไดรั้บประโยชน์สืบเน่ืองดงักล่าว มีโอกาสพฒันากลายเป็นอีก

ตลาดหน่ึงของคุณไดห้รือไม่ 
 

2. ผลประโยชน์และความน่าสนใจของส่วนการตลาด (Target segment benefits and 
attractiveness) 
  สินคา้และบริการส่วนใหญ่สนองความตอ้งการแต่เพียงบางส่วนของตลาด 
ไม่ใช่ทั้งหมด ธุรกิจของคุณจึงน่าจะประสบความสาํเร็จไดม้ากข้ึนหากคุณตั้งเป้าหมาย
ใหช้ดัเจนวา่จะขายสินคา้บริการใหก้บัส่วนใดของตลาด (segment) เป็นการมองตลาด
ในระดบัจุลภาค ความผดิพลาดท่ีมกัเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจ คือการคิดวา่กาํลงัสนอง
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ความตอ้งการของตลาดทั้งหมดทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของตลาด 
เม่ือตลาดเลก็กวา่ท่ีคิด ยอดขายกย็อ่มนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั แต่ดว้ยความเขา้ใจผดิใน
ขอบเขตของตลาด จึงพยายามใชก้ลยทุธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายเขา้ไปในส่วน
ซ่ึงไม่ใช่ตลาดของสินคา้บริการนั้น จนเกิดเป็นความเสียหายแก่ธุรกิจ    
 

  จุดเร่ิมตน้ในการประเมินโอกาสความสาํเร็จของธุรกิจ จึงตอ้งเร่ิมท่ีการทาํความ
รู้จกัตลาดท่ีตนจะเขา้ไปวา่เป็นอยา่งไรดว้ยการถามตนเองวา่กาํลงัมองหาตลาดประเภท
ใด เช่น เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ สามารถเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือมอง
หาธุรกิจเลก็ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั lifestyle ของบุคคล คาํตอบท่ีไดจ้ะสมัพนัธ์กบัเงินลงทุน
ท่ีตอ้งนาํไปใช ้(venture capital) ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในตลาดขนาดใหญ่ท่ีเติบโตไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ยอ่มตอ้งการเงินลงทุนสูง ในขณะท่ีธุรกิจเลก็ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั lifestyle ใน 
niche market ยอ่มตอ้งการใชเ้งินลงทุนนอ้ยกวา่ เม่ือแน่ใจแลว้วา่ตลาดท่ีตนสนใจเป็น
ตลาดประเภทใด จึงมาคน้หาคาํตอบเพื่อทาํความรู้จกักบัตลาดดว้ยคาํถามต่อไปน้ี  
 

2.1 ส่วนใดของตลาดน่าจะใหป้ระโยชน์สูงสุดกบัเงินลงทุน 
2.2 ส่วนนั้นมีขนาดใหญ่เพียงใด 
2.3 สามารถเติบโตไดเ้ร็วเพียงใด 
2.4 สามารถหาลูกคา้ไดจ้าํนวนเท่าใด 
2.5 มีโอกาสขายสินคา้บริการและมีรายไดใ้นส่วนนั้นมากนอ้ยเพียงใด 
2.6 จะเติบโตเร็วเพียงใดในระยะ 6 เดือน หรือ 2-5 ปีขา้งหนา้ 
2.7 การเติบโตดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะต่อเน่ืองต่อไปอีกหรือไม่ 
2.8 สภาพการเมือง เศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์ วฒันธรรมสงัคม ระเบียบ

ขอ้บงัคบั และเทคโนโลย ีในปัจจุบนั ส่งผลอยา่งไรต่อธุรกิจ และจากแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งไร  
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3. ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (Industry attractiveness) 
 เป็นการมองธุรกิจในระดบัมหภาควา่มีความน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด Mullins 

แนะนาํใหน้าํ 5 Forces ของ Porter มาประเมินวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมท่ีคุณจะเขา้ไปร่วม 

  

3.1  นิยามอุตสาหกรรมใหช้ดัเจนและตอบคาํถามต่อไปน้ี 
3.1.1 ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่: ธุรกิจทั้งหลายสามารถเขา้ร่วมใน

อุตสาหกรรมน้ีไดย้ากง่ายเพียงใด การเขา้มาไดง่้ายหมายถึงจาํนวนคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมท่ีคุณตอ้งแข่งขนั 

3.1.2 อาํนาจของผูจ้ดัจาํหน่าย: suppliers ของอุตสาหกรรมน้ีมีพลงัหรืออาํนาจ
ในการกาํหนดเง่ือนไขกบัผูท้าํธุรกิจหรือไม่ 

3.1.3 อาํนาจของผูซ้ื้อ: ลูกคา้ของอุตสาหกรรมน้ีมีพลงัหรืออาํนาจในการ
กาํหนดเง่ือนไขกบัผูท้าํธุรกิจหรือไม่ 

3.1.4 ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน: การทาํสินคา้บริการอ่ืนมาทดแทนสินคา้
ในอุตสาหกรรม ทาํไดย้ากง่ายเพียงใด 

3.1.5 สภาพการแข่งขนั: การแข่งขนัมีความดุเดือดเขม้ขน้เพียงใด มีการขโมย
ความคิดกนัหรือไม่ 

 

3.2  การทดสอบอุตสาหกรรม 
3.2.1 คุณกาํลงัจะเขา้ไปแข่งขนัในอุตสาหกรรมใด กาํหนดรายละเอียดให้

ชดัเจน  
3.2.2 จากการตอบคาํถาม Five Forces ขา้งตน้ ผลการประเมินโดยรวมเป็น

อยา่งไร น่าสนใจหรือไม่ 
3.2.3 ถา้ผลประกอบการโดยรวมของอุตสาหกรรมไม่ค่อยดี จงยกเหตุผลสาม

ขอ้ท่ีคุณคิดวา่สามารถสร้างความสาํเร็จ  
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4. คู่แข่งและความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ (Competitive and economic sustainability) 
ความสาํเร็จทางธุรกิจ ไม่ไดอ้ยูท่ี่การไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนักบัคู่แขง่เท่านั้น แต่

ยงัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการคงความไดเ้ปรียบนั้นใหต่้อเน่ืองไปในระยะยาวไดอี้ก
ดว้ย การเขา้ไปในธุรกิจโดยขาดภูมิคุม้กนั สินคา้บริการอาจถูกคู่แขง่ลอกเลียนแบบจน
ไม่เหลือจุดเด่นอะไรและไม่คุม้ท่ีจะเขา้ไปเส่ียง คาํถามต่อไปน้ีเป็นการตรวจสอบ
ภูมิคุม้กนัทั้งของคู่แข่งและของตวัคุณเอง 

 

4.1 คู่แข่งของคุณ 
4.1.1 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด 
4.1.2 ผลิตสินคา้บริการอะไร 
4.1.3  มีคุณค่าอะไรท่ีเป็นตวัสร้างเสริมกาํไร (added value)  
4.1.4 มีกาํไรมากนอ้ยเพียงใด 
4.1.5 มีสิทธิพิเศษทางกฎหมาย (regulatory body) หรือความคุม้ครองหรือไม่ 
 

4.2 คุณตอ้งการการคุม้ครอง (proprietary element) เช่น ลิขสิทธ์ิ, ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ฯลฯ เพื่อป้องกนัการลอกเลียนแบบจากธุรกิจรายอ่ืนหรือไม่ 

 

4.3 ธุรกิจของคุณสามารถพฒันาและใชก้ระบวนการ ความสามารถ หรือทรัพยากร
ท่ีเหนือกวา่จนธุรกิจรายอ่ืนยากท่ีลอกเลียนแบบหรือไม่ 
 

4.4 สถานะทางเศรษฐกิจของคุณ  
4.4.1  รายรับจากการลงทุน มีเพียงพอหรือไม่เม่ือเทียบกบัผลกาํไรท่ีได ้ 
4.4.2  ตอ้งใชค้่าใชจ่้ายเท่าใดในการหาและรักษาลูกคา้เอาไว ้
4.4.3  ตอ้งใชเ้วลานานเท่าใดกวา่จะทาํใหลู้กคา้สนใจในสินคา้บริการ 
4.4.4  กาํไรขั้นตน้มีเพียงพอกบัโครงสร้างค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นหรือไม่ 
4.4.5  ตอ้งมีเงินสดเท่าไรสาํหรับใชใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน และมีพอใชไ้ดน้าน

เท่าใด 
4.4.6  รอบการไดรั้บค่าสินคา้บริการจากลูกคา้ เป็นอยา่งไร 
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4.4.7  รอบการชาํระค่าวตัถุดิบช้ินส่วนให ้supplier และค่าจา้งใหพ้นกังาน เป็น
อยา่งไร 
 

5. พนัธกิจ ความใฝ่ฝัน แนวโน้มความเส่ียง (Mission, aspirations,  propensity for  
r isk) 
 เป็นการทบทวนเพื่อทาํความเขา้ใจตนเองวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีแทจ้ริงท่ีจะเขา้
มาในธุรกิจและจะสร้างความสาํเร็จไดอ้ยา่งไร คุณหวงัเพียงจะเขา้มาหาเงินหรือมีความ
รักในสินคา้บริการน้ีจริง แมว้า่เงินเป็นเป้าหมายสุดทา้ยของธุรกิจ แต่กวา่จะไดเ้งินมา
ตามท่ีคาดหวงักต็อ้งใชค้วามอดทนสูง ความรักในส่ิงท่ีทาํจะช่วยใหคุ้ณสามารถผา่น
อุปสรรคและความกดดนัในช่วงตน้ของธุรกิจไปได ้คาํถามต่อไปน้ีตอ้งการคาํตอบจาก
ความตั้งใจท่ีแทจ้ริง การตอบแบบหลอกตวัเองเพียงเพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีเป็นบวก ไม่
ช่วยอะไรไดใ้นชีวิตจริงของการแข่งขนั     
    

5.1  คุณมีความตั้งใจจะมาทาํอะไรในธุรกิจน้ี 
5.1.1  ป้อนสินคา้บริการเขา้สู่ตลาดเป้าหมาย 
5.1.2  สร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดกบัอุตสาหกรรมท่ีกาํหนด 
5.1.3  ทาํการตลาดสินคา้บริการของคุณ 
5.1.4   สร้างความรักความผกูพนัอยา่งจริงจงักบัตลาดและอุตสาหกรรมนั้น 

  

5.2  คุณมีความใฝ่ฝันในฐานะผูป้ระกอบการ มากนอ้ยเพียงใด 
5.2.1 ทาํเพื่อตนเอง 
5.2.2 สร้างบางส่ิง ใหญ่บา้งเลก็บา้ง 
5.2.3 ทาํ บริหารจดัการ เป็นผูน้าํ 
5.2.4 เปล่ียนโลกในบางเร่ือง 
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5.3  ความเส่ียงประเภทใดท่ีคุณพร้อมและไม่พร้อม 
5.3.1 คุณพร้อมจะเส่ียงทาํธุรกิจแลกกบัการมีเงินเดือนและหนา้ท่ีการงานท่ี

มัน่คงซ่ึงทาํอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่ จะเส่ียงไดน้านสกัเพียงใด 
5.3.2  คุณพร้อมจะเส่ียงกบัการสูญเสียการควบคุมธุรกิจของคุณหรือไม่ 
5.3.3  คุณพร้อมจะเอาเงินของคุณไปเส่ียงหรือไม่ เท่าไร 
5.3.4  คุณพร้อมท่ีเอาครอบครัวหรือเวลาท่ีอยูก่บัคนผูเ้ป็นท่ีรักไปเส่ียง

หรือไม่ 
5.3.5   คนท่ีคุณรักยอมรับความเส่ียงท่ีคุณจะทาํน้ีหรือไม่ 

 

6. ความสามารถในการจัดการกับปัจจัยความสําเร็จ (Ability to execute on CSFs) 
เป็นการพิจารณาวา่อะไรคือปัจจยัตดัสินความสาํเร็จหรือลม้เหลวของธุรกิจของ

คุณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจยัความสาํเร็จมีอยูใ่นทุกธุรกิจ แต่จะต่างกนัไปใน
แต่ละองคก์ร ข้ึนอยูก่บัตลาด สินคา้ ตลอดจนความสามารถของผูบ้ริหารและทีมงาน
ในการทาํใหปั้จจยัดงักล่าวมีประสิทธิผลในความสาํเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 

6.1 ในอุตสาหกรรมท่ีคุณจะเขา้ไป อะไรคือปัจจยัท่ีสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จของ
ธุรกิจ มีอะไรเป็นเคร่ืองบ่งช้ี   

6.2 การตดัสินใจหรือกิจกรรมอะไรท่ีหากคุณไดท้าํผดิพลาดแลว้จะส่งผลเสียอยา่ง
ร้ายแรงต่อธุรกิจของคุณ  

6.3  จากอดีตท่ีผา่นมา ทีมงานของคุณมีการกระทาํใดท่ีพิสูจน์วา่จะสามารถทาํ
ปัจจยัเหล่านั้นใหส้าํเร็จได ้

6.4 ปัจจยัใดท่ีทีมงานของคุณไม่มีความสามารถพอท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ  
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7. การมีสายสัมพนัธ์กับสายโซ่แห่งคุณค่า (Connectedness up and down the value 
chain) 
  ไม่มีธุรกิจใดท่ีอยูโ่ดดเด่ียวดว้ยตนเองโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัใคร ทุกธุรกิจตอ้งมี
กิจกรรมท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั supplier, ลูกคา้, ผูก้ระจายสินคา้ ฯลฯ เรียกโดยรวมวา่
ห่วงโซ่หรือสายโซ่แห่งคุณค่า (value chain) คุณภาพของบุคคลในสายโซ่น้ี เช่น เป็น 
supplier ท่ีเช่ือถือได ้ขายสินคา้ในราคายติุธรรม ผูก้ระจายสินคา้จดัส่งสินคา้ดว้ยความ
ระมดัระวงั ไม่ทาํใหสิ้นคา้แตกหกัเสียหาย มกัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูท้าํธุรกิจ
แต่มีผลโดยตรงต่อความสาํเร็จของธุรกิจทุกประเภท  
   

  ดงันั้นเพื่อใหรู้้วา่สายโซ่แห่งคุณคา่ของธุรกิจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นอยา่งไร คุณควร
บนัทึกช่ือ ตาํแหน่ง และมีขอ้มูลการติดต่อกบับุคคลในสายโซ่คุณค่า (value chain) เพื่อ
ตรวจสอบ ทบทวน คดัแยก และเลือกผูท่ี้น่าจะสนบัสนุนใหธุ้รกิจของคุณมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จมากข้ึน ดงัน้ี 
 

7.1  บุคคลหรือบริษทัซ่ึงอาจเป็น supplier ใหก้บัธุรกิจท่ีคุณคิดจะทาํ, เป็น supplier 
ใหก้บัคู่แขง่ของคุณ, หรือเป็น supplier ในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีผลิตสินคา้ทดแทนสินคา้
ของคุณ 

7.2  ผูซ่ึ้งอาจเป็นลูกคา้เป้าหมายของคุณทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
7.3  ผูซ่ึ้งอาจเป็นคู่แข่งหรือผูผ้ลิตสินคา้ทดแทนสินคา้ของคุณ 

 

การนําแนวคดิเร่ืองการทดสอบโอกาสความสําเร็จเจ็ดประการไปใช้ 
1) แหล่งขอ้มูล 
  การนาํแนวคิดน้ีไปใช ้ตอ้งมีขอ้มูลจาํนวนมาก ลาํพงัคิดวา่ธุรกิจน้ีมีโอกาสท่ี
น่าสนใจ ยงัไม่พอ การดนัทุรังจะเขา้มาในธุรกิจโดยไม่มีขอ้มูลสนบัสนุนท่ีเพียงพอ มี
แต่จะทาํลายความน่าเช่ือถือของคุณในสายตาของผูอ่ื้น 
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  ขอ้มูลท่ีนาํมาใชต้อบคาํถามทั้งเจด็หวัขอ้ ส่วนใหญ่หาไดจ้ากแหล่งทุติยภูมิหรือ
ส่ิงพิมพด์า้นธุรกิจในหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต รายงานของภาครัฐ ฯลฯ ส่วนขอ้มูลปฐม
ภูมิ เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์, การสงัเกต, การสนทนากลุ่ม (focus group), การ
สาํรวจลูกคา้เป้าหมายหรือการทดลองตลาด เป็นส่วนท่ีจาํเป็นสาํหรับการตอบคาํถาม
ในระดบัจุลภาค     

 

2) การนาํแนวคิดไปใชแ้ละประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
Mullins ไม่ไดมุ่้งหวงัใหผู้บ้ริหารใหค้ะแนนกบัคาํตอบแต่ละขอ้ แต่มุ่งหวงัให้

ผูบ้ริหารเกิดความเขา้ใจและตอบตนเองไดว้า่ ความคิดท่ีจะทาํธุรกิจนั้น มีโอกาสท่ีจะ
สาํเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด ตอ้งวางแผนงานอยา่งใดจึงจะเพิ่มโอกาสความสาํเร็จ หรือ
สมควรจะเลิกความคิดดงักล่าวไปเพราะมีความเส่ียงหรืออุปสรรคท่ีมากเกินกวา่จะ
แกไ้ข   

 

คาํถามในเจด็หวัขอ้น้ีเป็นประเด็นทางธุรกิจท่ีใชป้ระเมินโอกาสความสาํเร็จซ่ึง
หลายคนอาจไดเ้คยผา่นตามาบา้งแลว้ แต่ประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ คือ การช้ีประเดน็
สาํคญั 3 เร่ือง คือ 

(1) ตลาดและอุตสาหกรรม ไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั 
(2) การพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จาํเป็นตอ้งพิจารณาทั้งในระดบัมห

ภาค (อุตสาหกรรม) และจุลภาค (ตลาด) 
(3) การประเมินศกัยภาพของธุรกิจ ไม่ควรประเมินจากประวติัหรือบุคลิกภาพ

ของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร แต่ตอ้งประเมินจากตลาด อุตสาหกรรม และความสามารถของ
ผูน้าํและทีมงาน  
 

  บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Forces [Porter] 
 Business Plan 
 Cautious or Courageous 
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 Critical Success Factors 
 Developing Competencies 
 Go No-Go Decisions 
 Market Segmentation 
 PEST Analysis 
 SWOT Analysis 
 TOWS Matrix 
 USP Analysis 
 VRIO Analysis 

--------------------------------- 
7 Habits of Highly Effective People [Stephen Covey] 
อุปนิสัย 7 ประการของผู้ประสบความสําเร็จ 

 Stephen R. Covey เขียนหนงัสือช่ือ 7 Habits of Highly Effective People (1989) 
หรือ อุปนิสยั 7 ประการของผูป้ระสบความสาํเร็จดว้ยความเช่ือวา่ ความคิดเห็นท่ีเรามี
ต่อส่ิงใด ลว้นเป็นผลมาจากการรับรู้ (perception) ของเราท่ีมีต่อส่ิงนั้น การแกไ้ข
เปล่ียนแปลงเหตุการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเรา จะตอ้งเปล่ียนท่ีการรับรู้ของเราเอง 
หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีมียอดขายตั้งแต่จดัพิมพค์ร้ังแรกถึง 25 ลา้นเล่ม   
 

 จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จในช่วงระยะกวา่ 200 ปีท่ีผา่นมา 
Covey ไดพ้บวา่ ไดมี้การเปล่ียนแปลงนิยามความหมายของความสาํเร็จเป็นสามช่วง 
กล่าวคือ  
 

ก่อนทศวรรษท่ี 1920: ความสาํเร็จเป็นเร่ืองของการมีจริยธรรมเป็นคุณสมบติั
ประจาํตวั (character ethic) เช่น ความซ่ือสตัย,์ การถ่อมตวั, ความซ่ือตรง, ความอดทน
อดกลั้น,  ความกลา้หาญ, ความยติุธรรม, ความเรียบง่าย หากใครสามารถดาํรงตนให้
เป็นผูมี้คุณสมบติัทางจริยธรรม ผูน้ั้นกคื็อผูป้ระสบความสาํเร็จ 
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ทศวรรษท่ี 1920 เป็นตน้มา: ความสาํเร็จไดเ้ปล่ียนความหมายมาเป็นเร่ืองของ
บุคลิกภาพทางจริยธรรม (personality ethic) ไดแ้ก่ภาพ, ทศันคติ,  และพฤติกรรมท่ี
แสดงใหป้รากฏในสงัคม ผูป้ระสบความสาํเร็จจึงเป็นผูท่ี้สงัคมใหก้ารยอมรับในภาพ 
ทศันคติ และพฤติกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับ      

 

ปัจจุบนั ความสาํเร็จเปล่ียนความหมายมาเป็นการข้ึนสู่จุดสูงสุดในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น การงาน ฐานะ ความรู้ ช่ือเสียง ทุกคนพยายามประหยดัเวลาในการบรรลุเป้าหมาย
ดว้ยการเลือกบุคคล ทีม หรือองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จตามความเห็นของตนและ
ขอใหเ้ขาเหล่านั้นสอนหรือใหค้าํแนะนาํวา่ทาํอยา่งไรจึงประสบความสาํเร็จ อยา่งไรก็
ตาม ความตอ้งการรวบรัดประหยดัเวลาในการฝึกฝนเรียนรู้เช่นน้ีอาจใหผ้ลบา้งใน
ระยะตน้ แต่การลอกเลียนแบบคนอ่ืนกไ็ม่ไดเ้ป็นการปรับปรุงแกไ้ขท่ีฐานราก  
ความสาํเร็จท่ีไดม้านั้นจึงมกัเป็นความสาํเร็จท่ีฉาบฉวย ไม่ย ัง่ยนื   

 

Covey กล่าววา่ ความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่วิธีการมองปัญหา ผูท่ี้ตอ้งการประสบ
ความสาํเร็จแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นบุคคล ทีมงาน หรือองคก์ร จะตอ้งยอมเปล่ียนแปลงทั้ง
วิธีคิดและการปฏิบติัของตน (paradigm shift) โดยเปล่ียนใหลึ้กถึงฐานราก ไม่ใช่เพียง
แค่ปรับทศันคติหรือพฤติกรรมแบบผวิเผนิ นอกจากนั้นเขายงัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
พฒันาการสู่ความมีวฒิุภาวะ (maturity continuum) โดยมีแนวคิดวา่ มนุษยมี์พฒันาการ
จากเดก็สู่ความเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวฒิุภาวะเป็น 3 ระยะ 

o ระยะท่ีหน่ึงเรียกวา่ ระยะท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น (dependence) มนุษยทุ์กคนเร่ิมชีวิต
ดว้ยการเป็นทารกท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นเล้ียงดูใหเ้ติบโต หวัใจสาํคญัของความสมัพนัธ์คือ 
“you”  

o ระยะท่ีสองเรียกวา่ ระยะท่ีพึ่งพาตนเอง (independence) เป็นระยะท่ีมีอิสระจาก
ปัจจยัภายนอกและการเก้ือหนุนของผูอ่ื้น เป็นเป้าหมายของคนหลายคนซ่ึงมองวา่
ความมีอิสระจากการตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นเป็นความสาํเร็จท่ียิง่ใหญ่มากท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของ
ชีวิต หวัใจสาํคญัของความสมัพนัธ์คือ “I” 
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o ระยะท่ีสามเรียกวา่ ระยะท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (interdependence) ใน
โลกแห่งความเป็นจริง มนุษยไ์ม่สามารถอยูไ่ดโ้ดยลาํพงัตนเอง การพึ่งพาอาศยักนัเป็น
เร่ืองจาํเป็นสาํหรับความสาํเร็จของการปฏิบติังานทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นผูน้าํ สมาชิก
ทีมงาน หรือแมแ้ต่กบัผูท่ี้คิดวา่ตนทาํงานเป็นเอกเทศโดยไม่ข้ึนต่อใคร หวัใจสาํคญั
ของความสมัพนัธ์คือ “We” 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึนตามความเห็นของ Covey คือการเปล่ียน
นิสยัของตนใหเ้ป็นนิสยัเจด็ประการของผูป้ระสบความสาํเร็จ มีพฒันาการของวฒิุ
ภาวะท่ีพึ่งพาอาศยักนัซ่ึง Covey ถือวา่เป็นหลกัท่ีถูกตอ้งน่นอนเหมือนเขม็ทิศท่ียอ่ม
ตอ้งช้ีไปยงัทิศเหนือ (true north) สาระสาํคญัของแนวคิดและเป้าหมายของอุปนิสยัแต่
ละอยา่งมีดงัน้ี 
  

นิสัยของผู้ประสบ
ความสําเร็จ 

เน้น เป้าหมาย 

1. เป็นฝ่ายรุก การคน้พบและเขา้ใจ
ในตนเอง (self 
mastery) 

เปล่ียนจากพ่ึงคนอ่ืน 
(dependence) มาเป็น
พึ่งตนเอง (independence) 

2. นาํเป้าหมายมาเป็นจุดเร่ิม 

3. เลือกทาํส่ิงสาํคญัก่อน 

4. ชนะดว้ยกนัทุกฝ่าย การพฒันาทีมงาน 
(teamwork) 

เปล่ียนจากการพึ่งตนเอง 
(independence) มาเป็น
พึ่งพาอาศยักนั 
(interdependence) 

5. เขา้ใจสาเหตุของปัญหา 
6. รวมพลงัและความคิด 

7. หมัน่ฝึกฝนพฒันา
อุปนิสยั 

ความเจริญกา้วหนา้
อยา่งต่อเน่ือง 
(growth and 
improvement) 
 

รวมอุปนิสยัทั้ง 6 เขา้ดว้ยกนั 
(embodiment) เป็นอุปนิสยั
ของผูป้ระสบความสาํเร็จ   
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1. เป็นฝ่ายรุก (Be proactive) 
พวกท่ีทาํตนเป็นฝ่ายรับ (reactive) เช่ือวา่โลกไดก้าํหนดเส้นทางชีวิตซ่ึงรวมถึง

ปัญหาท่ีกาํลงัประสบไวล่้วงหนา้ คนพวกน้ีพร้อมท่ีจะตกเป็นเหยือ่ของชะตากรรม
เพราะยอมรับตั้งแต่แรกวา่จะไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงอะไรได ้ต่างจากพวกท่ีเป็น
ฝ่ายรุก (proactive) ซ่ึงเช่ือในความสามารถและความรับผดิชอบของตนวา่จะตอ้งเลือก
กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบัส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่Covey เรียกความ
เช่ือมัน่น้ีวา่ response ability   

 

บุคคล ทีมงาน องคก์ร ลว้นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาปิดกั้นทางออก 
ความสามารถของเราจึงเปรียบเหมือนวงกลมอิทธิพล (circle of influence) ท่ีวางอยู่
ภายในวงกลมอีกวงหน่ึงซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง (circle of concern) ผูมี้นิสยั
เชิงรุกจะพยายามพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของตน ส่งผลใหว้งกลมอิทธิพล
ขยายเขา้ไปกินพื้นท่ีในวงกลมสภาพแวดลอ้ม ส่วนผูมี้นิสยัแบบตั้งรับ จะไดแ้ต่ตาํหนิติ
เตียนสภาพแวดลอ้มวา่เป็นตวัสร้างปัญหา ไม่พยายามแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ความสามารถของตน ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มสร้างแรงกดดนัมากข้ึน กระชบัตวัเขา้มา
กินพื้นท่ีวงกลมอิทธิพลจนไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาอะไรได ้

 
 

  
 



40 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ผูท่ี้ตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิตจึงจาํเป็นตอ้ง 
1.1 เปล่ียนความคิดจากฝ่ายรับ เช่น “มนัทาํใหฉ้นัแทบบา้” มาเป็นฝ่ายรุก เช่น “ฉนั

ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของฉนัได”้  
 

1.2 เปล่ียนการกระทาํในลกัษณะยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน มาเป็นการมองหาหนทางท่ี
จะแกไ้ขปัญหา 

 

2. นําเป้าหมายท่ีต้องการมาเป็นจุดเร่ิม (Begin with an end in mind) 
เร่ิมดว้ยการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ใชจิ้นตนาการสร้างวิสยัทศัน์วา่ตอ้งการอะไร

ในอนาคต แลว้เลือกคุณค่าท่ีจะใชเ้ป็นตวันาํไปสู่เป้าหมายนั้น คนเราส่วนใหญ่มกัคิด
แต่จะเอาชนะทุกส่ิงท่ีอยูใ่นเส้นทางชีวิตของตน ทุ่มเททาํงานอยา่งหนกัเพื่อทาํส่ิงท่ีอยู่
ขา้งหนา้ใหส้าํเร็จ เช่น ใหมี้ตาํแหน่งสูงข้ึน มีรายไดม้ากข้ึน มีช่ือเสียงและไดรั้บการยก
ยอ่งยอมรับมากข้ึนโดยไม่เคยหยดุคิดวา่ชยัชนะท่ีไดม้านั้นมีความหมายท่ีแทจ้ริงกบั
ตวัเองหรือไม่ บนัไดท่ีพยายามปีนป่ายข้ึนไปนั้น ไดพ้าดกบักาํแพงท่ีตอ้งการจะปีน
หรือไปพาดกบักาํแพงอ่ืนท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ต่อใหปี้นขา้มไปไดก้เ็หน่ือยเปล่า 

 

Covey แนะนาํนิสยัท่ีสองของผูป้ระสบความสาํเร็จ คือการนาํภาพเป้าหมายท่ี
ชดัเจนมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของทุกการกระทาํเพื่อใหมี้ทิศทางและขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่
เร่ิม เปรียบเหมือนการเลือกกาํแพงท่ีจะปีน ความสูงท่ีจะข้ึน ใหเ้ป็นเป้าหมายท่ีชดัเจน
ก่อน แลว้จึงเลือกขั้นตอนและวิธีการ เช่น ชนิดและความสูงของบนัไดท่ีจะใช ้
ช่วงเวลาท่ีจะปีน ฯลฯ   

 

ในทางธุรกิจ การมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้งชดัเจนตั้งแต่แรก เป็นเร่ืองสาํคญัมาก 
ผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งกาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีถูกตอ้งเป็นเป้าหมายเสียก่อนวา่ตอ้งการให้
องคก์รประสบความสาํเร็จในเร่ืองใด ในการกาํหนดเป้าหมายดงักล่าว ผูบ้ริหารตอ้ง
กาํหนดนิยามคุณค่าขององคก์รใหเ้ป็นเชิงรุกดว้ย  
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Covey กล่าววา่ ทุกคนมีจุดยนื (center) เป็นของตน จุดยนืจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ การกระทาํ แรงจูงใจ และการตีความหมาย เช่นหากผูใ้ดมีครอบครัวเป็น
จุดยนื (family-centered) เขาจะรู้สึกมัน่ใจถา้ไดท้าํอะไรตามการยอมรับและความ
คาดหวงัของครอบครัว ส่ิงท่ีบุคคลนั้นกระทาํกจ็ะเป็นไปตามรูปแบบและธรรมเนียม
ปฏิบติัของครอบครัว หากผูใ้ดมีเงินเป็นจุดยนื (money-centered) กจ็ะมองคุณค่าท่ี
ความมัง่คัง่รํ่ ารวย การตดัสินใจก็จะเนน้ไปท่ีการสร้างกาํไร แต่ Covey มีความเห็นวา่
ส่ิงท่ีบุคคลนาํมาใชเ้ป็นหลกัการ ไม่วา่จะเป็นครอบครัว, ทรัพยสิ์นเงินทอง,  เพื่อน, 
ความรู้สึกกดดนั, ศาสนา, ศตัรู, หนา้ท่ีการงาน ฯลฯ ลว้นเป็นส่ิงฉาบฉวยซ่ึงเปล่ียนไป
ตามสภาพแวดลอ้ม เขาเห็นวา่บุคคลควรใชภ้าพสุดทา้ยของชีวิตมาเป็นหลกั  
(principle-centered) ในการดาํเนินพฤติกรรม ความเช่ือ และคุณค่าของตน หลกัการน้ี
จะตอ้งนาํมาวางเป็นจุดเร่ิมตน้และรักษาไวใ้หม้ัน่คง ไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

 

การนาํภาพสุดทา้ยมาเป็นหลกัการหรือจุดยนืของชีวิต ทาํไดด้งัน้ี 
2.1 จินตนาการงานศพของคุณในรายละเอียดวา่ตอ้งการใหมี้ใครมาร่วมพิธีบา้ง 

อยากใหแ้ขกท่ีมา กล่าวถึงคุณวา่อยา่งไร หากคุณรู้วา่จะมีชีวิตอยูต่่อไปไดอี้กเพียง 30 
วนั จะเสียใจกบัการใชเ้วลาในชีวิตท่ีผา่นมาหรือไม่ จะจดัลาํดบัความสาํคญัในชีวิต
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร ใชส่ิ้งท่ีสรุปไดม้าเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัเพื่อเม่ือวนันั้นมาถึง แมจ้ะยงัไม่สาํเร็จอยา่งท่ีตั้งใจ แต่อยา่งนอ้ยกอ่ิ็มใจท่ีได้
เร่ิมทาํในส่ิงท่ีควรแลว้ 

    

2.2 แบ่งบทบาทในชีวิตออกเป็นดา้นต่าง ๆ เช่น ชีวิตการทาํงาน ชีวิตส่วนตวัหรือ
ชีวิตทางสงัคม แลว้ตั้งเป้าหมาย 3-5 อยา่งในแต่ละดา้น  
 

2.3 คน้หาวา่อะไรคือส่ิงท่ีทาํใหคุ้ณกลวั เป็นการพดูในท่ีชุมนุมชน หรือเป็นคาํ
วิจารณ์อยา่งเผด็ร้อนเก่ียวกบัหนงัสือท่ีคุณเขียน ฯลฯ ลองจดบนัทึกสภาพการณ์เลวร้าย
ท่ีทาํใหคุ้ณกลวัมากท่ีสุดแลว้คิดดูวา่จะจดัการกบัสถานการณ์นั้นอยา่งไร เขียนลงไป
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ใหช้ดัในวิธีการท่ีจะใชจ้ดัการนั้น การเขียนจะทาํใหคุ้ณสามารถนาํกลบัมาอ่านซํ้าและ
แกไ้ขทั้งในส่วนท่ีเป็นสถานการณ์และวิธีการแกไ้ขใหค้รบถว้นอยา่งท่ีตั้งใจ   

 

ทั้งสามกรณีขา้งตน้เป็นคุณค่าความสาํเร็จท่ีคุณกาํหนดใหก้บัชีวิตของคุณเอง 
ความสาํคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่มนัเหมือนหรือต่างจากของคนอ่ืนหรือไม่อยา่งไร แต่อยูท่ี่เวลา
ในชีวิตของคุณมีจาํกดั คุณจึงควรนาํเป้าหมายนั้นมาไวใ้กลต้วัใหม้ากท่ีสุด คือวางมนั
ไวใ้นปัจจุบนั หมัน่ทบทวนทั้งวิธีการและผลสาํเร็จวา่เป็นอยา่งท่ีมุ่งหวงัไวห้รือไม่ 
จะตอ้งปรับวิธีการหรือการกระทาํอยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมายไดก่้อนวนัสุดทา้ยจะ
มาถึง 

 

3. เลือกทําส่ิงสําคญัก่อน (Put fir st thing fir st) 
ในการบริหารจดัการตนเองใหบ้รรลุผลสาํเร็จท่ีตอ้งการ คุณตอ้งทาํส่ิงท่ีสาํคญั

ท่ีสุดก่อน นัน่หมายความวา่คุณตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรมท่ีจะทาํในแต่ละ
วนั ตามความสาํคญั ไม่ใช่ตามความเร่งด่วน มีบางกรณีท่ีเร่ืองเร่งด่วนเป็นเร่ืองสาํคญั
ท่ีสุดท่ีจะตอ้งทาํ แต่ก็มีหลายกรณีท่ีความเร่งด่วนนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัต่อคุณ
นอ้ยกวา่เร่ืองอ่ืน แต่คุณกห็ลงไปยุง่อยูก่บัมนัจนไม่ไดท้าํส่ิงท่ีสาํคญักวา่ 

 

กิจกรรมท่ีสาํคญั คือกิจกรรมท่ีช่วยใหคุ้ณเขา้ใกลแ้ละบรรลุเป้าหมาย
ความสาํเร็จในชีวิต มนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง สะสมใหเ้พิ่มพนูมากข้ึนเป็น
ลาํดบั มนัจึงเป็นส่ิงท่ีไม่เร่งด่วนวา่ตอ้งใหส้าํเร็จภายในวนัน้ีพรุ่งน้ีเหมือนภารกิจหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ขอใหพ้ิจารณาตารางท่ีนาํเสนอต่อไปน้ี 

 

 ด่วน ไม่ด่วน 
สาํคญั Quadrant 1: กิจกรรม 

 เร่ืองวิกฤต 
 ปัญหากดดนั 
 โครงการท่ีมีกาํหนดเส้นตาย 

Quadrant 2: กิจกรรม 

 การสร้างความสมัพนัธ์ 
 การพฒันาระยะยาว  
 การวางแผน 

 



43 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ไม่สาํคญั Quadrant 3: กิจกรรม 

 เร่ืองแทรก 
 โทรศพัท,์ การประชุม 
 กิจกรรมตามสมยันิยม 

Quadrant 4: กิจกรรม 

 เร่ืองเบด็เตลด็ปลีกยอ่ย 
 เร่ืองเสียเวลาต่าง ๆ 
 เร่ืองสนุกสนานบนัเทิง 

  

Quadrant 1 เป็นการใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการวิกฤตและปัญหา หากทาํ
อยา่งต่อเน่ือง วิกฤตและปัญหาเหล่านั้นจะเขา้มาพวัพนักบัเรามากยิง่ ๆ ข้ึนจนกลืนกิน
เราไปในท่ีสุด ผลท่ีได ้คือความเครียด ทอ้แท ้และลุกล้ีลุกลนจนจบัตน้ชนปลายไม่ถูก 
(put out fires) 
 

Quadrant 2 เป็นหวัใจความสาํเร็จในการบริหารจดัการตนเอง เก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
ความสมัพนัธ์, การวางแผนระยะยาว, การเตรียมการและจดัการทุกส่ิงท่ีคุณรู้วา่
จาํเป็นตอ้งทาํแต่มกัไม่ไดใ้หค้วามสนใจอยา่งจริงจงัเพราะเห็นวา่ไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน 
กิจกรรมใน quadrant น้ีเป็นการมองไปขา้งหนา้ พฒันาท่ีฐานรากของความสาํเร็จ และ
หลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดอุปสรรคท่ีจะมาขดัขวางความกา้วหนา้ของคุณ 
 

Quadrant 3 คนเรามกัใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบักิจกรรมท่ีดูจะเป็นเร่ืองเร่งด่วนทั้ง ๆ ท่ี
เร่ืองเหล่านั้นไม่ไดมี้ความสาํคญัอะไร และความรู้สึกท่ีวา่เร่งด่วนนั้น จริง ๆ แลว้กเ็ป็น
เร่ืองในความคาดหวงัของคนอ่ืน คุณจึงอาจเป็นผูท่ี้ทาํงานวุน่ไดท้ั้งวนัในเร่ืองของคน
อ่ืนแต่กลบัไม่ไดส้ร้างหรือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัใครเลย 
 

Quadrant 4 เป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรไปยุง่เก่ียวมากนกัเพราะไม่มีส่วนช่วยสร้าง
ความสาํเร็จใด ๆ ใหก้บัชีวิต และเม่ือคุณไม่มีส่ิงใดเป็นฐานความสาํเร็จของตนเอง คุณ
จึงมกัจะตอ้งกลายเป็นลูกไล่คอยทาํงานสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นเพื่อใหเ้ขา
เหล่านั้นยงัเห็นคุณค่าของคุณ 

 

การท่ีคุณจะมีเวลาทาํกิจกรรมใน quadrant ท่ีสองไดม้ากข้ึน คุณตอ้งรู้จกัปฏิเสธ
คาํร้องขอของผูอ่ื้น ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองด่วนจริง กต็อ้งรู้วา่ควรจะมอบหมายใหใ้ครรับ
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ไปทาํแทนจึงจะไม่เกิดความเสียหายและยงัไดผ้ลสมัฤทธ์ิไม่ต่างไปจากคุณทาํเอง การ
สร้างนิสยัทาํส่ิงท่ีสาํคญัก่อน มีขอ้แนะนาํดงัน้ี 

 

3.1  ระบุใหช้ดัวา่กิจกรรมใน quadrant ท่ีสองของคุณคืออะไร มีอะไรท่ีคุณได้
ละเลยหรือไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัมาก่อนบา้งหรือไม่ เขียนมนัลงไปเพือ่ตรวจสอบให้
มัน่ใจวา่ไม่ไดห้ลงลืมหรือมองขา้มเร่ืองใด แลว้สญัญากบัตนเองวา่ต่อไปน้ีจะทาํส่ิง
เหล่านั้นอยา่งจริงจงั 

 

3.2  สร้างตารางเวลาเพื่อจดัลาํดบักิจกรรมในแต่ละวนัและสปัดาห์ 
 

3.3 ประมาณการวา่จะใชเ้วลามากนอ้ยเพียงใดกบักิจกรรมในแต่ละ quadrant แลว้
ทดลองปฏิบติัอยา่งจริงจงัเป็นเวลาสามวนัเพื่อใหรู้้วา่จะตอ้งปรับเปล่ียนอยา่งใดบา้ง ท่ี
สาํคญัคือตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์และผลท่ีไดรั้บ  

  

4. ชนะด้วยกันทุกฝ่าย (Think win-win) 
ในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัใหเ้ป็นผลสาํเร็จ คุณตอ้งสญัญากบัตนเอง

วา่จะสร้างสถานการณ์ท่ีชนะดว้ยกนัทุกฝ่าย คือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งลว้นมีความพอใจ
และไดรั้บประโยชน์ Covey กล่าววา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมี 6 รูปแบบ ดงัน้ี  
 

(1) Win-Win: ชนะดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย เป็นสถานการณ์ท่ีใหป้ระโยชน์และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย 

(2) Win-Lose: ฝ่ายหน่ึงชนะ อีกฝ่ายหน่ึงแพ ้ฝ่ายท่ีมุ่งเอาชนะจะใชทุ้กวิถีทางทั้ง
โอกาส อาํนาจ บารมี และสถานภาพของตนเพื่อใหไ้ดรั้บชยัชนะ 

(3) Lose=Win: ฝ่ายหน่ึงเลือกท่ีจะเป็นผูแ้พ ้และยอมใหอี้กฝ่ายหน่ึงเป็นผูช้นะ ฝ่าย
ท่ียอมเป็นผูแ้พจ้ะหลีกเล่ียงความขดัแยง้และตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมยกยอ่งมากกวา่
การไดเ้ป็นผูช้นะ 

(4) Lose-Lose: ทั้งสองฝ่ายมุ่งจะเอาชนะโดยเขา้หํ้ าหัน่กนัอยา่งเตม็ท่ี ผลกคื็อความ
สูญเสียและเป็นผูแ้พท้ั้งสองฝ่าย 
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(5) Win: ผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูช้นะ ไม่สนใจวา่ใครจะเป็นผูแ้พเ้พราะนัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการ สนใจแต่จะเป็นผูช้นะเท่านั้น 

(6) Win=Win or No Deal: หากไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงท่ีไดรั้บประโยชน์
ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ก็แยกยา้ยกนัไป 
 

ทางเลือกความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด คือ Win-Win ส่วนความสมัพนัธ์ประเภท Win-
Lose และ Lose-Win จะมีอยูเ่พียงฝ่ายเดียวซ่ึงไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ แต่ส่ิงท่ีผูช้นะไดรั้บ
ไปนั้นจะทาํลายความสมัพนัธ์ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง Covey เห็นวา่ควรใช้
ความสมัพนัธ์ท่ีเรียกวา่ Win-Win or No Deal เป็นตวัเลือกสาํรองของ Win-Win 
กล่าวคือ หากยงัไม่ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั กไ็ม่พยายามบีบใหใ้ครเป็นฝ่ายแพ ้หรือมุ่งท่ี
จะใหต้นเป็นผูช้นะอยา่งไม่ยอมปล่อยวาง ทั้งสองฝ่ายควรใชเ้วลาทาํความเขา้ใจ
เร่ืองราวท่ีเป็นประเดน็ปัญหาใหลึ้กซ้ึงข้ึนเพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์ร่วมกนัในโอกาส
ต่อไป   

 

ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหค้วามสมัพนัธ์เกิดเป็นสถานการณ์แบบ Win-Win กคื็อ
การมีความเช่ือวา่ส่ิงท่ีดีมีอยูเ่หลือเฝือและมากพอสาํหรับทุกคน (abundance mentality) 
และปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการหํ้ าหัน่เอาชนะแต่เพียงฝ่ายเดียวกม็าจากความเช่ือท่ีวา่ ส่ิง
ทั้งหลายมีจาํกดั (scarcity mentality) หากคนอ่ืนไดเ้ราก็อด (zero sum) ผูท่ี้มีความเช่ือ
อยา่งหลงัน้ีจะไม่ยอมรับความพา่ยแพห้รือยอมรับในความสาํเร็จของฝ่ายชนะ ในใจ
ของพวกเขาจึงมีแต่ตอ้งการแกแ้คน้เอาคืนหรือจอ้งทาํลายส่ิงท่ีผูช้นะไดไ้ปใหย้อ่ยยบั
ลงไปในท่ีสุด 

 

การสร้างนิสยัการสร้างความสมัพนัธ์แบบ Win-Win ทาํไดด้งัน้ี 
4.1 เม่ือใดท่ีพยายามจะบรรลุขอ้ตกลงในเร่ืองใด นึกถึงสถานการณ์ท่ีกาํลงัจะ

เกิดข้ึน (upcoming interaction) วา่อีกฝ่ายตอ้งการอะไร และคุณควรเสนออะไรเพื่อ
สนองความตอ้งการดงักล่าวในขณะท่ีคุณกย็งัไดรั้บประโยชน์จากขอ้ตกลงนั้น 
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4.2  ระบุความสมัพนัธส์ามอยา่งท่ีสาํคญัในชีวิตของคุณ เช่น ความสมัพนัธ์ใน
ครอบครัว, ความสมัพนัธ์ในท่ีทาํงาน, ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ฯลฯ ทบทวนดูวา่
ความสมัพนัธ์นั้นมีลกัษณะอยา่งไร คุณเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บหรือเป็นผูรั้บมากกวา่ผูใ้ห ้
ลองเขียนวิธีท่ีจะทาํใหคุ้ณเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บข้ึนมา 10 วิธี ในแต่ละความสมัพนัธ์  

 

4.3  ความสมัพนัธ์ตามขอ้ 4.2 มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร จะมีผูแ้พผู้ช้นะ (Win-Loss) 
หรือไม่ วิธีการท่ีคุณใชใ้นความสมัพนัธ์ดงักล่าวส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณกบั
คนอ่ืน ๆ อยา่งไร เขียนลงไปใหล้ะเอียดเพื่อใหส้ามารถนาํกลบัมาอ่านทบทวนซํ้าได้
หลาย ๆ คร้ัง  

 

5. เข้าใจและรู้ถึงสาเหตุท่ีมาของปัญหา (Seek fir st to understand, then to be 
understood) 

คุณควรตั้งใจฟังเพื่อทาํความเขา้ใจ (understand) ปัญหาตลอดจนแง่คิดมุมมอง
ของบุคคลใหช้ดัเจน (understood) ก่อนจะใหข้อ้เสนอหรือคาํแนะนาํใด ๆ สมมุติวา่คุณ
เขา้ไปในร้านแวน่และบอกเจา้หนา้ท่ีประจาํร้านวา่มีปัญหามองเห็นไม่ชดั แทนท่ีเขาจะ
สอบถามอาการหรือวดัสายตาดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั กลบัถอดแวน่ของเขาออกมาให้
คุณใส่ดว้ยเหตุผลวา่ เป็นแวน่ท่ีเขาใส่แลว้มองเห็นชดัเจน ซ่ึงเม่ือคุณรับมาใส่กไ็ม่ได้
แกปั้ญหาแต่อยา่งใด คุณคิดวา่จะกลบัไปท่ีร้านน้ีอีกหรือไม่ คาํตอบกคื็อ “ไม่” แต่ใน
ชีวิตประจาํวนั เรามกัมีความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนคลา้ยกบัท่ีช่างตดัแวน่ผูน้ี้ทาํ คือ
บรรยายวิธีการแกไ้ขก่อนเขา้ใจปัญหา 

 

การทาํความเขา้ใจปัญหาของผูอ่ื้น ไม่ใช่เร่ืองง่าย และเม่ือใดท่ีเขาเหล่านั้นรู้สึก
วา่ถูกคุณกดดนั เขาจะหวาดระแวงวา่คุณอาจมีเจตนาซ่อนเร้นและจะไม่ยอมเปิดเผย
อะไรใหคุ้ณทราบอีก ดงันั้นแมก้ารฟังจะเป็นเทคนิคสาํคญัในการทาํความเขา้ใจ แต่
การสอบถามเพิ่มเติมประกอบการฟังกเ็ป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้คุณ
จาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการฟังและซกัถามดว้ยความเห็นอกเห็นใจ (empathic listening) 
ท่ีผูฟั้งรู้สึกผอ่นคลายและปลอดภยัท่ีจะตอบคาํถามของคุณ  
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พื้นฐานของการฟังอยา่งเห็นอกเห็นใจคือ คุณตอ้งเปล่ียนความเช่ือท่ีเคยยดึติด 
(paradigm shift) เพื่อจะไดเ้ขา้ใจผูพ้ดูอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เลือกเขา้ใจตามท่ีคุณคิดหรือ
พร้อมท่ีจะตอบโตก่้อนท่ีจะเขา้ใจ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารไดเ้คยประมาณไวว้า่ 
 10% ของการส่ือสารของเรา เป็นการส่ือสารดว้ยคาํพดู 
 30% ของการส่ือสารของเรา เป็นการส่ือสารดว้ยนํ้าเสียง 
 60% ของการส่ือสารของเรา เป็นการส่ือสารดว้ยภาษากาย 

 

และเม่ือเราฟังผา่นมุมมองซ่ึงเป็นกรอบอา้งอิงความคิด (frame of reference) 
ของเรา จะมีการตอบสนองส่ิงท่ีรับเขา้มาใน 4 วิธี คือ 

(1)  ประเมิน (evaluate) วา่เช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงท่ีเขาพดู 
(2)  ใคร่รู้ (probe) ตั้งคาํถามตามจุดยนืของตนเอง 
(3)  แนะนาํ (advise) ตามประสบการณ์ของตนเอง 
(4)  สรุป (interpret) ความคิดและพฤติกรรมของผูพ้ดูตามความคิดและพฤติกรรม

ของตนเอง 
 

หากคุณเปล่ียนความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานของอคติออกไป การตอบสนอง 4 วิธีท่ี
กล่าวมาขา้งตน้จะเปล่ียนไปเป็นการตอบสนองบนพื้นฐานของความเขา้ใจในเร่ืองราว
ท่ีเกิดข้ึน แมว้า่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นเร่ืองทาํไดย้าก ตอ้งใชท้ั้งเวลาและใจท่ีเปิด
กวา้ง แต่เพื่อหลีกเล่ียงความเขา้ใจและการตีความผดิ ๆ ตามความคิดและความเช่ือของ
ตนเอง ก็จาํเป็นตอ้งฝึกฝนใหไ้ด ้แนวทางเบ้ืองตน้ในการฝึกการฟังดว้ยความเขา้อก
เขา้ใจมีดงัน้ี 

 

5.1  เม่ือใดท่ีคุณพบบุคคลสองฝ่ายกาํลงัส่ือสารโตต้อบกนั ลองปิดหูเพื่อไม่ไดย้นิ
คาํพดูและนํ้าเสียง ใชแ้ค่ตาเพื่อดูภาษากายของพวกเขา คุณไดเ้ห็นอารมณ์อะไรท่ีแสดง
ออกมาโดยไม่ผา่นคาํพดูและนํ้าเสียง ใครน่าจะเป็นฝ่ายท่ีดูน่าเช่ือถือมากกวา่กนั วิธีน้ี
จะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจความสาํคญัของภาษากายท่ีมีต่อบุคคลภายนอกไดช้ดัเจนข้ึน 
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5.2  เม่ือใดท่ีคุณเป็นผูน้าํเสนอเร่ืองราวต่อท่ีประชุม (presentation) ขอใหเ้ร่ิมดว้ย
การนาํแนวคิดของผูฟั้งมากล่าวแบบเจาะใจวา่พวกเขากาํลงัเผชิญกบัปัญหาหรือคาํถาม
อะไร ส่ิงท่ีคุณกาํลงัจะนาํเสนอต่อไปน้ีจะใหค้าํตอบหรือทางออกต่อปัญหาเหล่านั้นได้
อยา่งไร การเสนอเร่ืองราวแบบเขา้ใจความตอ้งการของผูฟั้ง จะช่วยลดความรู้สึก
ต่อตา้นท่ีผูฟั้งใชใ้นการอา้งอิงออกไปและพร้อมท่ีจะทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีคุณนาํเสนอ
ไดม้ากข้ึน 

 

6. รวมพลังและความคดิเข้าด้วยกัน (Synergize) 
ความเขา้ใจในคุณค่าของมุมมองท่ีแตกต่าง ช่วยใหทุ้กฝ่ายกลา้ท่ีจะเปิดใจใหก้นั 

มีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่มองผูท่ี้เห็นต่างเป็นศตัรู เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละ
มองเห็นทางออกของปัญหาไดก้วา้งขวางข้ึน การสร้างอุปนิสยั 5 ประการท่ีกล่าวมา 
ลว้นเป็นรากฐานเพื่อใหเ้กิดนิสยัในเร่ืองท่ีหกน้ีดงัคาํกล่าวท่ีวา่ หน่ึงบวกหน่ึงได้
มากกวา่สอง หรือยอดรวมของผลท่ีได ้มีค่ามากกวา่การนบัรวมส่วนต่าง ๆ การรวม
พลงัและความคิดเป็นการนาํความปรารถนาของแต่ละคน เขา้กบัความปรารถนาของ
คนอ่ืนในกลุ่ม ทุกฝ่ายจะมายนือยูฝ่ั่งเดียวกนัเพื่อเอาชนะปัญหาท่ีมีร่วมกนั สาระสาํคญั
ของรวมพลงัและความคิดจึงอยูท่ี่การใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างทั้งความคิด 
อารมณ์ และความรู้สึกของผูอ่ื้น  

 

วิธีฝึกรวมพลงัและความคิด มีดงัน้ี 
6.1 เขียนช่ือคนท่ีสร้างความรู้สึกขุ่นเคืองใหก้บัคุณแลว้เลือกท่ีเห็นเด่นชดัข้ึนมา

เพียงคนเดียว นึกดูวา่เขามีแนวคิดอะไรท่ีต่างไปจากคุณ ลองเอาใจคุณไปใส่ในใจเขา 
สมมุติตวัคุณวา่เป็นเขา ทาํความเขา้ใจเขาใหม้ากข้ึน และตั้งใจใหม้ัน่คงวา่นบัจากน้ีไป 
เม่ือใดท่ีคุณมีความขดัแยง้อะไรกบับุคคลนั้น ใหพ้ยายามคน้หาเหตุผลวา่ทาํไมเขาถึง
ไม่เห็นดว้ยกบัคุณ ยิง่คุณเขา้ใจเขาไดม้ากข้ึน กจ็ะช่วยเปล่ียนความคิดทั้งของเขาและ
ของคุณใหม้าอยูฝ่ั่งเดียวกนัไดง่้ายข้ึน  
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6.2  เขียนช่ือคนท่ีไปไดดี้กบัคุณ เลือกข้ึนมาเพียงคนเดียว ในโลกแห่งความเป็นจริง 
แมจ้ะเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนัเพียงใดกย็อ่มจะตอ้งมีบางส่ิงท่ีต่างกนัอยูบ่า้ง คน้หาใหไ้ดว้า่
ส่ิงนั้นคืออะไรและทาํไมคุณกบัเขาจึงยงัมาอยูฝ่ั่งเดียวกนัได ้จะสามารถนาํส่ิงนั้นไปใช้
กบัคนตามขอ้ 6.1 ไดห้รือไม่ เพราะอะไร มีอะไรท่ีตอ้งปรับเปล่ียนบา้ง  
 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเปิดใจเพื่อรวมพลงัและความคิด 
o เห็นคุณค่าความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นตวัคนอ่ืน ช่วยใหมี้มุมมองท่ีกวา้งขวางข้ึนจาก

เดิม 
o หลีกเล่ียงการตอบโต ้การขดัขวาง และมองในส่วนดีของผูอ่ื้น 
o กลา้ท่ีจะแสดงและสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ท่ีตอ้ง

พึ่งพาอาศยักนั 
o มีความคิดสร้างสรรคแ์ละไดพ้บทางออกท่ีดีข้ึนสาํหรับทุกคนจากทางเลือกซ่ึง

อาจไม่คาดคิดมาก่อน 
 

7. หมั่นฝึกฝนพฒันาอุปนิสัย (Sharpen the saw) 
การจะเป็นผูมี้ความสามารถไดน้ั้น เราตอ้งใชเ้วลาในการปรับปรุงตนเองทั้งดา้น

ร่างกาย (physical), จิตใจ (spiritual), สติ (mental), และการรักษาความสมัพนัธท์าง
สงัคม (emotional / social) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยใหเ้ราไดฝึ้กใช้
อุปนิสยัแต่ละอยา่งใหส่้งเสริมซ่ึงกนัและกนั อุปนิสยัท่ีเจด็น้ีจึงเนน้ไปท่ีการฝึกฝนและ
พฒันาอุปนิสยัแต่ละอยา่งใหส่้งผลต่อความสาํเร็จของคุณ   

คนเราจะประสบความสาํเร็จได ้ไม่ใช่ดว้ยการทาํงานไปเร่ือย ๆ จนกวา่งานจะ
เสร็จ แต่จะตอ้งรู้จกัใชเ้วลาทบทวนส่ิงท่ีไดท้าํลงไป แกไ้ขส่ิงท่ีผดิพลาด ปรับปรุง
ทรัพยากร เคร่ืองมือ วิธีการ ใหพ้ร้อมท่ีจะทาํภารกิจต่อไปไดจ้นสาํเร็จตามเป้าหมาย 
ปรับปรุงพฒันานิสยัท่ีเป็นพื้นฐานของความสาํเร็จใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ี
สามารถนาํมาใชไ้ดต้ามสญัชาติญาณ เปรียบเหมือนช่างไมท่ี้ตอ้งหมัน่ลบัเล่ือยใหค้ม 



50 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ตรวจดูงานท่ีทาํไปแลว้และท่ีจะทาํต่อไปจนมัน่ใจวา่ไดท้าํในส่ิงท่ีถูกตอ้งสมควรแลว้ 
จึงเดินหนา้ต่อไปเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
 

Covey ใหนิ้ยามความสาํเร็จวา่เป็น สมดุลระหวา่งการไดรั้บผลท่ีตอ้งการ (P: 
getting desired results) กบั ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดผล (PC: that which produces results) แสดง
ในรูปประสิทธิภาพการทาํงานคือ P / PC เขาเรียกอุปนิสยั 7 ประการน้ีวา่เป็น
คุณสมบติัท่ีช่วยจดัความเช่ือและทศันคติภายในของบุคคล (value) ใหเ้ป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัหลกัสากล (universal principles) ท่ีอยูภ่ายนอก ความเช่ือและทศันคติ
เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมในขณะท่ีหลกัสากลเป็นตวักาํหนดผลท่ีจะไดรั้บ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Rules for Success 
 8 Common Goal Setting Mistakes 
 17 Principles of Success [Napoleon Hill] 
 Coach Yourself to Success 
 Empathic Listening 
 From Reactive to Proactive Management 
 Pareto Analysis 
 Technology and Interdependence 
 Win-Lose Negotiation 
 Win-Win Negotiation 

---------------------------------   
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7 Signs of Ethical Collapse [Jennings] 
สัญญาณเจ็ดประการท่ีช้ีความบกพร่องทางจริยธรรมขององค์กร 

 

 การลม้ละลายและปิดกิจการของบริษทัท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เช่น Enron, 
WorldCom, Tyco, Arthur Anderson, Health South ฯลฯ ไดเ้ปิดประเดน็คาํถามต่อผูค้น
มากมายวา่ ก่อนวนันั้นจะมาถึง มีสญัญาณบอกเหตุอะไรใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายได้
ทราบก่อนหรือไม่วา่ ความวิบติักาํลงัจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร ความสงสยัใครรู้น้ีชกันาํให ้
Marianne M. Jennings ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดา้นจริยธรรมธุรกิจ Arizona State 
University ทาํการศึกษาคน้ควา้หาสญัญาณบอกเหตุดงักล่าวโดยมีขอ้สมมุติฐานวา่
สาเหตุสาํคญัมาจากความเส่ือมโทรมดา้นจริยธรรมในการบริหาร Jenningsไดท้าํ 
presentation ปัญหาดา้นจริยธรรมของบริษทั เช่น General Electric, Merrill Lynch, 
AT&T, Arthur Anderson, United Health Group เม่ือคร้ังเป็นศาสตราจารยด์า้นการ
บริหารท่ี W.P. Carey School of Business เม่ือปี ค.ศ. 2001 และนาํจอ้สงัเกตเหล่านั้น
มาเขียนเป็นหนงัสือช่ือ The Seven Signs of Ethical Collapse (2006) ในหนงัสือเล่มน้ี 
Jennings ไดร้ะบุพฤติกรรม 7 ประการท่ีเป็นความเส่ือมดา้นจริยธรรมภายในองคก์รซ่ึง
เป็นทั้งมูลเหตุและสญัญาณบอกเหตุท่ีสาํคญัของความล่มสลายทางธุรกิจ วตัถุประสงค์
หลกัของหนงัสือ เพื่อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุน ไดน้าํไปใช้
สงัเกตและประเมินความเส่ือมโทรมทางจริยธรรมในการทาํงานซ่ึงหากปล่อยให้
ดาํเนินต่อไปอยา่งไร้การควบคุม ยอ่มส่งผลกระทบต่อความอยูร่อดขององคก์ร 
  

  Jennings กล่าววา่ องคก์รส่วนใหญ่ในระยะเร่ิมตน้มกัมีการตดัสินใจท่ี
สมเหตุสมผลตามหลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ แต่เม่ือตอ้งเผชิญกบัเป้าหมายท่ี
ตอ้งทาํใหส้าํเร็จ กเ็กิดแรงกดดนัใหต้อ้งเขวไปในแนวทางท่ีไม่ถูกตอ้งสมควร 
พฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งในเร่ืองหน่ึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมอีกเร่ืองหน่ึงท่ีไม่ถูกตอ้งไดรั้บ
การยอมรับง่ายข้ึน และในท่ีสุดพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งหลายกแ็พร่ระบาดและ
กลายเป็นพฤติกรรมปกติท่ีไดรั้บการยอมรับและปฏิบติักนัทัว่ทั้งองคก์ร  
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สญัญาณเจด็ประการท่ีช้ีความบกพร่องทางจริยธรรมขององคก์รพร้อมขอ้แนะนาํเพื่อ
การแกไ้ขตามผลการศึกษาและการนาํเสนอของ Jennings ในท่ีประชุม Business and 
Organizational Ethics Partnership เม่ือปี 2007 ประกอบดว้ย 
  

1. ตีความกฎระเบียบเพื่อให้ได้ทําในส่ิงท่ีต้องการ (Pressure to maintain numbers) 
  ทุกองคก์รลว้นตอ้งการรักษาระดบัผลประกอบการของตนไวอ้ยา่งนอ้ยกไ็ม่ให้
ตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา แต่การหมกมุ่นท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายเชิงปริมาณอยูต่ลอดเวลาอาจ
ทาํใหอ้งคก์รนั้นใชว้ิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งดา้นจริยธรรมเพื่อเป้าหมายดงักล่าว บางองคก์ร 
ตะแบงกฎระเบียบดา้นการเงินเพื่อเปิดช่องใหอ้งคก์รสามารถทาํการบางอยา่งซ่ึงแมจ้ะ
ไม่ถึงขั้นผดิกฎหมาย แต่กพ็าองคก์รเขา้สู่ความเส่ียงและถือเป็นความบกพร่องดา้น
จริยธรรม เช่น การบิดเบือนขอ้มูลทางบญัชี, บิดเบือนขอ้เทจ็จริงในรายงานดา้น
การเงินดว้ยการเอาเป้าหมายเป็นตวัตั้งแลว้ตกแต่งขอ้มูลยอ้นกลบัไปใหส้มัพนัธก์บั
เป้าหมาย, แกไ้ขตวัเลขเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มหน่ึงโดยอาศยัเงินทุนจากผูถื้อ
หุน้อีกกลุ่มหน่ึง พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นสญัญาณความล่มสลายทางจริยธรรมท่ีนาํไปสู่
การล่มสลายขององคก์รทุกประเภทไม่วา่จะเป็นองคก์รธุรกิจ องคก์รไม่แสวงหากาํไร 
สถาบนัการศึกษา หรือแมแ้ต่หน่วยงานรัฐบาล เราจะเห็นพฤติกรรมเหล่าน้ีไดช้ดัและ
บ่อยคร้ังข้ึนในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าหรือในภาวะท่ีการแข่งขนัไดส่้งผลกระทบอยา่ง
รุนแรงต่อความสามารถในการทาํกาํไรและเสถียรภาพของราคาหุน้     
   

  ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1) ใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกทีมงานทุกคนรู้วา่อะไรคือคุณค่าหลกัขององคก์ร และ

ตรวจสอบวา่ไม่มีเป้าหมายหรือกระบวนการท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายใด ๆ ท่ีกระตุน้ให้
สมาชิกตอ้งฝ่าฝืนคุณค่าดงักล่าว 

(2) ประชุมสมาชิกทีมงานเพื่อช้ีแจงขอ้จาํกดัท่ีไม่ควรกา้วขา้มและผลท่ีจะเกิดข้ึน 
ในกรณีท่ีสมาชิกผูใ้ดมีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งทางจริยธรรม ควรเรียกมาพดูคุยและ
ลงโทษ   
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(3) หากสมาชิกคนใดเห็นวา่มีกระบวนการหรือส่ิงใดท่ีอาจกระตุน้ใหเ้กิด
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ควรสนบัสนุนใหเ้ขาพดูออกมา 

(4) แสดงภาวะผูน้าํดา้นจริยธรรมดว้ยการทาํแต่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งใหส้มาชิกเห็นเป็น
ตวัอยา่ง 

(5) ใหส้มาชิกทีมงานไดมี้ช่วงเวลาพกั (time-out) และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเม่ือ
รู้สึกเครียดมากเกินไปกบัเป้าหมาย 
 

2. กลัวและเลือกท่ีจะเงยีบ (Fear  and silence) 
  วฒันธรรมองคก์รประเภท “กลวัและเลือกท่ีจะเงียบ” เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้
ปัญหาดา้นจริยธรรมไม่ถูกเปิดเผย การไม่สนบัสนุนใหมี้ความเห็นต่างหรือแมแ้ต่การ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งบุคลากรในองคก์ร ไดส้ร้างวฒันธรรมพดูไป
สองไพเบ้ีย น่ิงเสีย ตาํลึงทอง ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์ร ยิง่ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจกบั
ความไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึน กย็ิง่ทาํใหผู้พ้บเห็นพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็นหรือโตแ้ยง้เพราะเกรงความไม่ปลอดภยัท่ีจะเกิดกบัตนเอง เช่น อาจถูกเลิกจา้ง 
เสียฐานะตาํแหน่งปัจจุบนั หรือหมดโอกาสกา้วหนา้ในองคก์ร การปิดบงัเหล่าน้ีไม่
เพียงทาํใหค้วามไม่ถูกตอ้งไม่ไดรั้บการแกไ้ข แต่ยงัสร้างพฤติกรรมการประจบสอพลอ
วา่เป็นคนของคนนั้นคนน้ี  ทาํตวัเป็นใบต้าบอดเพื่อรักษาผลประโยชน์เฉพาะหนา้โดย
ไม่คาํนึงถึงความเสียหายท่ีจะเกิดกบัองคก์ร  
 

  Brent  Scowcroft อดีตประธานท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารของ Enron เคย
แสดงความห่วงใยในฐานะผูต้รวจสอบบญัชีกบั Ken Lay ผูเ้ป็น CEO แต่กลบัถูก
ปฏิเสธและถูกวฒันธรรมความหวาดกลวัซ่ึงครอบงาํ Enron อยูใ่นขณะนั้น เล่นงานจน
ไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ อีก     
 

  ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1) สร้างวฒันธรรมซ่ึงสมาชิกองคก์รทุกคนรู้สึกสะดวกใจท่ีจะส่ือสารแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกนั สนบัสนุนใหมี้ขอ้มูลป้อนกลบัระหวา่งกนั ทุกคนเขา้ใจและมัน่ใจวา่
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การแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยจะไม่ไดรั้บการลงโทษในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น
การใหอ้อก, โอนยา้ย, จดัผูอ่ื้นมาทาํงานท่ีรับผดิชอบแทน, ไม่ยอมรับเขา้กลุ่ม ฯลฯ  

(2) หากเกรงวา่ความคิดเห็นหรือความห่วงใยของสมาชิกจะไม่ไดรั้บการพิจารณา 
หรือคิดวา่สมาชิกยงัไม่กลา้แสดงความคิดเห็น กค็วรจดัช่องทางท่ีไม่ตอ้งระบุตวัตน 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น กระดานข่าว   

(3) ใหค้าํแนะนาํสมาชิกวา่ควรทาํอยา่งไรเม่ือพบเห็นหรือรู้ส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  
(4) ทาํความเขา้ใจใหช้ดัเจนวา่ส่ิงใดท่ีสมควรแจง้ซ่ึงควรครอบคลุมตั้งแต่การฝ่าฝืน

หรือละเมิดคุณค่าหลกัขององคก์ร, พฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งทางจริยธรรม ไปจนถึงการ
ทาํผดิกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

(5) เม่ือผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าวไม่วา่จากช่องทางใด จะตอ้งใหส้มาชิก
ทั้งหลายไดท้ราบวา่ความคิดเห็นของเขาเป็นท่ีทราบแลว้และผูบ้ริหารกาํลงัทาํอะไร
เพื่อรักษาจริยธรรมขององคก์ร (ethical breach)  

(6) หากไม่มีการแสดงความเห็นใด ๆ ใหต้ั้งสมมุติฐานวา่พวกเขากลวัท่ีจะสร้าง
ความขดัแยง้ เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและผูน้าํท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจวา่ความขดัแยง้
ท่ีไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม เป็นส่ิงท่ีดี การบริหารจดัการความขดัแยง้จึงเป็นส่ิง
ท่ีผูน้าํทุกคนจะตอ้งฝีกฝนและนาํมาใชป้ฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล 

(7) ใหร้างวลัผูแ้สดงความคิดเห็นอยา่งนอ้ยกด็ว้ยการกล่าวขอบคุณ การให้
ความสาํคญักบัการแสดงความคิดเห็นจะเป็นแรงกระตุน้ใหค้นอ่ืน ๆ กลา้ท่ีจะ
แสดงออกดว้ยเช่นกนั 

(8) ใหส้มาชิกองคก์รมัน่ใจวา่องคก์รพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและมุ่งมัน่ท่ีจะ
แกไ้ขในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 

3. ผู้บริหารเก่งหรือมีช่ือเสียงจนลูกน้องไม่กล้าเห็นต่าง (Young ’uns, and a bigger -
than-life  CEO) 
  ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์หรือวยัวฒิุนอ้ยกวา่ CEO มาก ๆ มกัไม่กลา้ตั้งคาํถาม
ใด ๆ ในการกระทาํของ CEO เพราะกลวัและขาดความมัน่ใจในความคิดเห็นของตน 
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กลวัถูกตอ้นจนมุมและเสียหนา้ในท่ีประชุม การไม่กลา้แสดงความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้
การตดัสินใจของ CEO น้ีเองทาํใหแ้นวคิดท่ีไม่ถูกตอ้งทางจริยธรรมของ CEO ไดถู้ก
นาํมาใชม้ากยิง่ ๆ ข้ึน การวา่อะไรวา่ตามกนัจึงกลายเป็นบรรยากาศทัว่ไปในองคก์ร
โดยเฉพาะเม่ือ CEO เป็นคนกระฉบักระเฉงกระตือรือร้นจนครอบงาํผูอ่ื้น หลายคน
กล่าววา่ GE เขา้สู่ภาวะวุน่วายสบัสนนบัตั้งแต่ Jack Welch ไม่ไดเ้ป็น CEO แต่ 
Jennings เห็นวา่ GE น่าจะมีปีญหามาตั้งแต่สมยั Jack Welch เพียงแต่ไม่มีใครกลา้ช้ี
ปัญหาท่ีมีอยูน่ั้น     
 

ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1) ส่ิงท่ียากท่ีสุดแต่เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึน คือ การเปล่ียน

วฒันธรรมองคก์รไม่ใหห้นัซา้ยหนัขวาตามคาํบงการของ CEO  
(2) ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งตรวจสอบความคิดของตนและยนืยนัเม่ือเห็น

วา่มีเหตุผล (introspection) องคก์รตอ้งสร้างวฒันธรรมการนาํเสนอความคิดเห็นวา่ถึง
สุดทา้ยจะพบวา่เป็นความเขา้ใจท่ีผดิพลาด กเ็ป็นหนา้ท่ีซ่ึงตอ้งกระทาํ 

(3) ในการเลือกรับผูบ้ริหาร ควรเนน้ท่ีการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของผลงานและ
ความสาํเร็จในอดีต ไม่ใช่ยอมรับเพียงเพราะมีช่ือเป็นท่ีรู้จกั 

(4) ใหม้ัน่ใจวา่การมอบรางวลัเช่นโบนสัหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ทาํดว้ยความ
ยติุธรรม ไม่มีใครไดรั้บรางวลัหรือประโยชน์อยา่งไม่มีเหตุผลหรือไม่สอดคลอ้งกบั
ผลงาน 
 

4. กรรมการบริหารไร้ความสามารถ (Weak board of directors) 
  กรรมการบริหาร แทนท่ีจะใชส้ติปัญญาและประสบการณ์ในการใหค้าํแนะนาํ
ปรึกษาในเร่ืองกลยทุธ์ แกปั้ญหาและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน แต่กลบัมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ทาํธุรกิจร่วมกบัองคก์ร ไม่เขา้ประชุม หรือเขา้กไ็ม่มีส่วนร่วมท่ี
เป็นประโยชน์ ท่ีร้ายไปกวา่นั้นคือท่ีมาของตาํแหน่ง อาจไดม้าจากความสนิทชิดชอบ
หรือผลประโยชน์ร่วมท่ีมีกบักรรมการคนอ่ืนทั้ง ๆ ท่ีตนเองไม่มีความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในธุรกิจขององคก์ร พฤติกรรมดอ้ยจริยธรรมของกรรมการบริหารท่ี
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อ่อนแอ เช่น การหารือเร่ืองสาํคญั ๆ กนัทางโทรศพัทห์รือทาง line โดยไม่เปิดโอกาส
ใหส้มาชิกหลกัคนอ่ืน ๆ ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น หรือในทางตรงกนัขา้มอาจไม่
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญพอท่ีจะมองเห็นความไม่ถูกตอ้งในเร่ืองท่ี CEO 
หรือผูบ้ริหารนาํเขา้ท่ีประชุม  
 

  ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1) เปิดกวา้งการส่ือสารระหวา่งกรรมการบริหารกบัพนกังานเพื่อป้องกนัไม่ให้

ขอ้มูลถูกสกดัหรือเปล่ียนแปลงโดยผูบ้งัคบับญัชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํความผดิ  
(2) สร้างช่องทางส่ือสารแบบสองทาง เช่น ใหมี้สายด่วน หรือทาํเนียบรายช่ือพร้อม

เบอร์โทรศพัท ์หรือ e-mail ของผุบ้ริหารทุกระดบั 
(3) ใหค้วามสนใจในเร่ืองผลประโยชน์พิเศษ (perk) ท่ีพนกังานหรือผูบ้ริหารอาจ

ไดรั้บอยา่งไม่ถูกตอ้ง เช่น การมอบรางวลัหรือผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงสูงเกินผลงาน
และสถานะขององคก์ร  

(4) กรรมการบริหาร ควรมีความรู้ ประสบการณ์ และเขม้แขง็พอท่ีจะรักษาและ
คุม้ครองความถูกตอ้งดา้นจริยธรรมขององคก์ร 
 

5. ปล่อยปละละเลยให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of interest over looked or  
unaddressed) 
  จากผลการสาํรวจบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องอเมริกา (Sarbanes-
Oxley Survey) ในปี 2003 พบวา่ 47% ของบริษทัท่ีทาํการสาํรวจ มีการซ้ือหรือขาย
สินคา้บริการใหก้บั insider, 39% ปล่อยกูใ้หผู้บ้ริหารขององคก์ร, 21%  ซ้ือ ขาย หรือ
ลงทุนในบริษทัท่ี  insider เป็นเจา้ของ ผลประโยชน์ทบัซอ้นเหล่าน้ียอ่มมีผลต่อการ
ตดัสินใจของกรรมการบริหารอยา่งปฏิเสธไม่ไดโ้ดยจะแสดงบทบาทสองอยา่งไป
พร้อมกนั คือ ทาํหนา้ท่ีของตนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ขณะเดียวกนัก็ใหก้าร
กระทาํนั้นเกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้งดว้ย แต่ในความเป็นจริง การจะใหท้ั้ง
ตน พวกพอ้ง และบริษทัไดป้ระโยชน์สูงสุดไปพร้อมกนั เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก 
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ผูบ้ริหารจึงมกัเลือกท่ีจะสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือพวกพอ้งมากกวา่องคก์รและเป็น
ท่ีมาของการตดัสินใจท่ีผดิจริยธรรม  
 

  ผูบ้ริหารระดบัสูงของ Arthur Andersen ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาและผูต้รวจสอบบญัชี
ของบริษทั Enron และเป็นเพื่อนของผูบ้ริหารระดบัสูงคนหน่ึงของ Enron ทั้งสองเท่ียว
ดว้ยกนั ออกรอบกอลฟ์ดว้ยกนั เขาไดช่้วยตกแต่งบญัชีให ้Enron จนบริษทัตนเองซ่ึง
ถือเป็น Big5 ของผูต้รวจสอบบญัชีระดบัโลกตอ้งถูกถอนใบอนุญาตและปิดกิจการไป
ในปี 2002 เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของการล่มสลายขององคก์รจากมูลเหตุความบกพร่อง
ดา้นจริยธรรม  
 

   ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1) ตั้งสมมุติฐานในเบ้ืองตน้ไวก่้อนวา่ เป็นไปไดท่ี้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ เช่น ผู ้

ตรวจสอบบญัชี นกัวิเคราะห์ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงจะมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่หากอยูใ่นตาํแหน่งต่อเน่ืองยาวนาน 

(2) กาํหนดนโยบายในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นใหก้วา้งขวางครอบคลุม เช่น 
การใหส้ญัญาการทาํงานกบัญาติหรือพวกพอ้ง ไปจนถึงการหา้มรับของขวญัจาก
บุคคลภายนอก (workplace gift)   

(3) เขม้งวดจริงจงักบันโยบายเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(4) ระลึกไวเ้สมอวา่มีเพียงสองวิธีท่ีจะใชใ้นการจดัการกบัผลประโยชน์ทบั

ซอ้น คือ ถา้ไม่กาํจดัมนัออกไปในทนัที กต็อ้งนาํข้ึนมาประกาศใหทุ้กคนไดท้ราบและ
กาํจดัมนัออกไป   
 

6. คดิว่าเหนือกว่า จึงไม่จาํเป็นต้องเคารพกฎเกณฑ์ (Innovation like no other  
company) 
  มีหลายองคก์รท่ีตอ้งล่มสลายไปเพราะคิดวา่ตนมีความคิดริเร่ิมหรือนวตักรรมท่ึ
สูงจนไม่มีใครจะมาแข่งขนัหรือทาํใหต้กตํ่าเดือดร้อนได ้มองระเบียบกฎเกณฑห์รือ
แมก้ระทัง่กฎหมายวา่เป็นเร่ืองจุกจิก ไม่จาํเป็นตอ้งเคารพหรือปฏิบติัตามเพราะมีแต่จะ
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หน่วงความเจริญกา้วหนา้ใหช้า้ลง ผูบ้ริหารและผูก่้อตั้งองคก์รเหล่าน้ีมกัเยอ่หยิง่มอง
ตนวา่อยูเ่หนือระบบกฎเกณฑท่ี์ใชป้ฏิบติั ตวัอยา่งเช่น Sanjay Kumar อดีต CEO ของ 
Computer Associates ไดเ้คยกล่าววา่ บริษทัฯ ไดพ้ฒันาธุรกิจไปในรูปใหม่ท่ีลํ้าหนา้ไป
จนมาตรฐานบญัชีในปัจจุบนัตามไม่ทนัและไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใช ้ความผยองลืมตวัน้ี
ไดล้ ํ้าเส้นไปจนถึงการมองขา้มหลกัจริยธรรมท่ีบริษทัควรมีต่อลูกตา้ เช่น การรักษา
คุณภาพ การควบคุมตน้ทุนใหต้ํ่าเพื่อรักษาระดบัราคาท่ีลูกคา้ตอ้งการ ฯลฯ และใน
ท่ีสุด แมบ้ริษทัจะมีนวตักรรมหรือความคิดริเร่ิมเพียงใด กจ็ะพบกบัความสบัสน
วุน่วายและล่มสลายไดใ้นท่ีสุด    
 

   ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1)  ตรวจสอบความสาํเร็จท่ีผา่นมาขององคก์รวา่ไดล้ะเลยหรือฝ่าฝืนหลกั

จริยธรรมใดไปบา้งหรือไม่ หากพบ ควรจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
(2) ใหม้ัน่ใจวา่ความกา้วหนา้ขององคก์รและนวตักรรมทั้งหลายมี

ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัคุณค่าและเป้าหมายขององคก์รเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการขาดจริยธรรมในการดาํเนินงาน 

(3) มีความซ่ือตรงในการดาํเนินธุรกิจ 
 

7. ทําดบ้ีาง ไม่ดบ้ีาง คละเคล้ากันไป (Goodness in some areas atones for  evil in 
others) 
  องคก์รบางแห่งชอบยกวฒันธรรมเร่ืองความหลากหลาย ความปลอดภยั จิต
อาสา หรือจิตสาํนึกต่อส่ิงแวดลอ้มข้ึนมากล่าวอา้งเพื่อใหส้งัคมยอมรับวา่องคก์รนั้นมี
จริยธรรมในการดาํเนินงานทั้ง ๆ ท่ีในทางปฏิบติักมี็พฤติกรรมท่ีไร้จริยธรรมใหเ้ห็นอยู่
ทัว่ไป องคก์รเหล่าน้ีมกัเขา้ใจวา่ความดีและความชัว่เป็นส่ิงท่ีลบลา้งหรือทดแทนกนั
ได ้เม่ือใดท่ีผูบ้ริหารมีความเห็นเช่นนั้นกค็งไม่ลงัเลท่ีจะใชพ้ฤติกรรมท่ีผดิจริยธรรม
ทนัทีท่ีมีโอกาสเพราะมัน่ใจวา่จะลบลา้งดว้ยการบริจาคเงินสกักอ้นใหส้งัคม 
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  องคก์รท่ีตกแต่งบญัชี ข้ีโกง หรือใชอิ้ทธิพลในการทาํธุรกิจ จึงมกัฉาบหนา้ไว้
ดว้ยภาพสวยงามของความเป็นนกับุญซ่ึงตรงขา้มกบัความฟอนเฟะดา้นจริยธรรมท่ีมี
อยูภ่ายใน Mr. Fastow นอกจากจะเป็น CEO ของ Enron แลว้ ยงัเป็นสมาชิกผูมี้บทบาท
แขง็ขนัของชมรมชาวยวิในทอ้งถ่ิน เป็นผูห้าทุนสร้าง the Houston Holocaust Museum 
ทาํให ้Enron เป็นองคก์รท่ีมีภาพพจน์รับผดิชอบต่อสงัคม มีคุณธรรมในการทาํธุรกิจ มี
จรรยาบรรณองคก์รยาว 54 หนา้ซ่ึงไดรั้บรางวลัเกียรติยศแห่งคุณงามความดีและถูก
นาํมาใชเ้ป็นแบบอยา่งในหลายองคก์ร  
   

  ขอ้แนะนาํเพื่อการแกไ้ข 
(1) สาํรวจงบประมาณท่ีใชไ้ปเพื่อกิจกรรมทางสงัคมวา่เป็นไปโดยสุจริตหรือ

เพื่อปกปิดเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้งทางจริยธรรม 
(2) ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารหรือกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผู ้

ตดัสินใจ และองคก์รการกศุลผูรั้บบริจาค เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่ใช่การยกัยา้ยถ่ายโอนเงิน
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อหลบเล่ียงการเสียภาษีธุรกิจ 

 

บางองคก์รซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีหม่ินเหม่ต่อจริยธรรม เช่น องคก์ารสุรา องคก์าร
ยาสูบ หรือกองสลากฯ อาจมีการใชง้บประมาณเพื่อสงัคมในสดัส่วนท่ีค่อนขา้งสูงกวา่
องคก์รปะเภทอ่ืน จึงไม่ไดห้มายความวา่การตั้งงบประมาณเพื่อสงัคมจะเป็นสญัญาณ
บอกเหตุความฉอ้ฉลของผูบ้ริหารเสมอไป  แต่เน่ืองจากการตั้งงบประมาณเพื่อสงัคม
เป็นช่องทางหน่ึงของความร่ัวไหล การตั้งขอ้สงัเกตในเร่ืองน้ีไวจึ้งเป็นเร่ืองท่ีสมควร
ทาํเพื่อความปลอดภยัในเสถียรภาพขององคก์ร 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4-Step Innovation Process 
 5 Stages of Corporate Ethical Development [Reidenbach and Robin] 
 6 Emotional Leadership Styles [Goleman] 
 Ashridge Model 
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 Charismatic Leadership 
 Conflict Resolution 
 Ethical Leadership 
 Getting Feedback 
 Gifts in the Workplace 
 Groupthink and In-group Behavior 
 Leadership Styles Framework [Lewin] 
 Productive Thinking Model (PTM) (Hurson) 
 Reward Power in the Workplace 
 Stakeholder Theory 
 Strategic Compensation 
 Value Proposition Canvas 
 Whistleblowing 

--------------------------------- 
7 Steps to Turn Your Dreams into Goals and Achieve Them 
การทําความใฝ่ฝันให้เป็นจริงใน 7 ขั้นตอน 

 

 คนเรามกัมีความใฝ่ฝันท่ีจะทาํบางส่ิงซ่ึงมีความหมายในชีวิตของตนใหส้าํเร็จ 
เช่น อยากเขียนหนงัสือท่ีมีคนอ่านจาํนวนมาก, เล่นเคร่ืองดนตรีท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษให้
เก่งจนออกงานได,้ ทาํธุรกิจของตนเองใหม้ัน่คงมีกาํไร, หรือประสบความสาํเร็จถึง
จุดสูงสุดในชีวิตการทาํงาน แต่ความคิดฝันเหล่านั้น คิดอยา่งไรกค็งจะอยูอ่ยา่งนั้นไป
จนกวา่จะเร่ิมลงมือทาํ เหตุผลท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เร่ิมท่ีจะทาํอะไรกม็าจากการถอดใจ
และดูถูกตนเองตั้งแต่แรกวา่ทาํไปกไ็ม่มีทางสาํเร็จ โทษโชคชะตาฟ้าดินวา่ไม่ประทาน
พรสวรรคม์าใหเ้หมือนคนอ่ืน วนั ๆ ไดแ้ต่นัง่ถอนใจ หงุดหงิดหวัเสีย ปล่อยตวัใหจ้ม
อยูก่บัความส้ินหวงัและด่าทอโทษทุกส่ิงท่ีเกิดกบัตนวา่เป็นชะตากรรมท่ีแกไ้ข
เปล่ียนแปลงไม่ได ้ในขณะท่ีคนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงกมี็ความไฝ่ฝันท่ีจะเป็นโน่นเป็นน่ีหรือ
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ทาํโน่นทาํน่ีเช่นกนั แมจ้ะไม่ค่อยมัน่ใจในความสาํเร็จมากนกั  แต่แทนท่ีจะงอมืองอ
เทา้ พวกเขากลบัเลือกท่ีจะรับผดิชอบชีวิตของตนเอง ไม่ปล่อยใหเ้ป็นเร่ืองของ
โชคชะตา    
 

 หากคุณตอ้งการเป็นคนกลุ่มท่ีสามารถเปล่ียนฝันใหเ้ป็นจริง ลองศึกษาและ
ปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งเจด็ ต่อไปน้ี 
 

1. อย่าจมอยู่กับความส้ินหวงั เร่ิมสร้างเป้าหมายให้ชีวติ (Keep your  eyes open) 
1.1  ไม่จมอยูก่บัความผดิหวงั (sit idle) จะตอ้งกลา้เผชิญกบัทุกส่ิงท่ีผา่นเขา้มา

ในชีวิต  
 

1.2  ไม่หยดุแสวงหาโอกาส ควรออกไปพบเพื่อนฝงูและสงัคม เรียนรู้ส่ิงท่ีคุณ
อาจขาดหายไป ทุกคนลว้นมีความใฝ่ฝันหรือความฝันของตนเอง และบ่อยคร้ังท่ีความ
ฝันนั้นจะมีส่วนท่ีคลา้ยกนั การแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
กบัผูท่ี้มีความฝันคลา้ยกนั จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก คนเราส่วนใหญ่ชอบเล่า
ความสาํเร็จวา่เป็นผลจากความสามารถของตน คุณควรตั้งใจเรียนรู้และศึกษาปัจจยั
ความสาํเร็จเหล่านั้น สาํหรับความลม้เหลว ส่วนใหญ่จะโทษปัจจยัภายนอก ขอ้มูลท่ีได้
รับมาทั้งหมดอาจมีทั้งความจริงและการคุยโม ้คุณควรเลือกรับมนัดว้ยความระมดัระวงั
และกลัน่กรองตามหลกัเหตุผล   

 

1.3  กาํหนดเป้าหมายท่ีเป็นความใฝ่ฝันของคุณ การใชชี้วิตไปเร่ือย ๆ แบบไม่มี
เป้าหมายอาจใหค้วามสุขแก่คุณไดใ้นช่วงสั้น ๆ เพราะไม่มีภาระหรือเร่ืองใหต้อ้งคิด 
แต่เม่ือเวลาผา่นไป คุณจะรู้สึกวา่คุณกาํลงัใชชี้วิตท่ีไร้ความหวงัและไร้ทิศทางท่ีจะไป 
เร่ิมอิจฉาคนอ่ืนท่ีกา้วไปไดดี้กวา่ จบัแพะชนแกะสะเปะสะปะไปกบัส่ิงท่ีคิดวา่จะช่วย
ใหห้ลุดพน้จากความอึดอดั ในขณะเดียวกนักลบัตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือหรือความ
อนุเคราะห์จากผูอ่ื้นมากข้ึนเร่ือย ๆ เป้าหมายจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีคุณจะตอ้งมี มนัจะช่วย
ใหคุ้ณรู้สึกมีความหวงั มีเส้นทางท่ีจะกา้วเดิน มีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํมนัใหส้าํเร็จ 
ถา้คุณลองจินตนาการความสุขท่ีจะไดรั้บถา้เป้าหมายนั้นประสบความสาํเร็จ คุณจะ
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พบวา่การสร้างภาพข้ึนในจิตใจ (visualization) เป็นเคร่ืองมือซ่ึงมีอานุภาพ มนัเหมือน
แสงสวา่งท่ีส่องไปในท่ีมืด ท่ีสาํคญัคือความฝันและเป้าหมายนั้นจะตอ้งยิง่ใหญ่และมี
ความสาํคญักบัคุณมากพอท่ีคุณจะไม่ยอมท้ิงมนัไปไม่วา่จะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย
เพียงใด     
 

2. วางแผนท่ีจะทําความฝันให้เป็นจริง (Make plans) 
ความฝันเปรียบเหมือนแกว้บางท่ีแตกง่าย แผนงานเปรียบเหมือนเกราะท่ีห่อหุม้

ป้องกนัแกว้จากความเสียหาย แผนงานจะเปล่ียนความฝันและเป้าหมายของคุณจาก
ภาพกวา้ง ๆ ใหเ้ป็นขั้นเป็นตอนท่ีชดัเจนข้ึน  

2.1 เขียนเป้าหมายท่ีตอ้งการจะไดห้รือจะเป็นใหช้ดัเจน  
 

2.2 ประเมินทกัษะและความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีตอ้งใช ้ประเมินตนเองวา่มีความรู้
และทกัษะเหล่านั้นหรือไม่ จะปรับปรุงเพิ่มเติมอยา่งไร จะตอ้งทาํอะไรบา้งจึงจะทาํให้
ความฝันนั้นสาํเร็จ     

 

2.3 สาํรวจแหล่งท่ีสามารถพฒันาหรือเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะท่ีตอ้งการไดดี้ท่ีสุด แหล่งท่ีวา่นั้นอาจเป็นการศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา การ
เขา้รับการฝึกอบรมท่ีองคก์รจดัให ้การพฒันาความสมัพนัธ์กบัเพื่อน ผูร่้วมงาน หรือ
บุคคลท่ีสามารถใหค้าํแนะนาํ แลว้สร้างแผนการเรียนรู้ (learning agenda) ของตน
ข้ึนมา  
 

2.4 สร้างแผนรายเดือน และกิจกรรมยอ่ย (snapshot) ท่ีจะตอ้งทาํเป็นรายวนั 
รายสปัดาห์ แผนนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้
อยา่เร่ิมท่ีกิจกรรมท่ีง่ายท่ีสุดหรือยากท่ีสุด แต่ควรจดัลาํดบัความสาํคญัของคุณค่าท่ี
กิจกรรมนั้นจะสร้างความสาํเร็จใหก้บัคุณ แลว้เร่ิมท่ีส่ิงนั้น 
 

2.5 ทาํตามแผนนั้นทุกวนั ไม่วา่ความกา้วหนา้จะมีเลก็นอ้ยเพียงใดกย็งัดีกวา่
การปล่อยชีวิตใหผ้า่นไปวนั ๆ หรือผลดัวนัประกนัพรุ่งไปเร่ือย ๆ อยา่มองแต่ภาพใหญ่ 
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ของเป้าหมาย ขอใหเ้นน้ไปท่ีเป้าหมายเลก็ในแต่ละวนั ลงมือทาํอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่มี
เง่ือนไขใด ๆ ในการปฏิบติัหรือรอวา่ตอ้งไดผ้ลงานเป็นกอบเป็นกาํจึงค่อยทาํ การสร้าง
ความฝันใหเ้ป็นจริงเป็นเร่ืองของการเดินทาง ไม่ใช่การวิ่งแข่ง    
 

3. ตั้งใจให้มั่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง (Get inspired) 
ความแตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่งผูล้ม้เหลวและผูป้ระสบความสาํเร็จ คือความ

มุ่งมัน่ตั้งใจ (will)  
3.1 มุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะทาํตามแผนงานท่ีสร้างข้ึนมา เม่ือใดท่ีคุณมีความมุ่งมัน่

ตั้งใจท่ีจะทาํ คุณจะกลายเป็นผูก้าํหนด (cause) ชีวิตของตวัคุณ ไม่ใช่ผูรั้บผล (effect) ท่ี
จะเกิดกบัชีวิต ความมุ่งมัน่ตั้งใจจะทาํใหคุ้ณกลา้ท่ีจะทาํความฝันใหเ้ป็นจริง เปล่ียน
วิกฤตใหเ้ป็นโอกาส เปล่ียนคาํถามท่ีวา่ “เราจะทาํไดจ้ริงหรือ” เป็นคาํยนืยนัวา่ “เราทาํ
มนัได”้  

 

3.2 อยา่วนเวียนอยูก่บัความรู้สึกท่ีบัน่ทอนจิตใจ เช่น ฉนัยงัเดก็เกินไป, ฉนัมนั
แก่เกินไป, ไม่มีเวลา, ไม่มีเงิน, ฉนัทาํไม่ได ้ฯลฯ จงมีความเช่ือวา่ การลงมือทาํจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึน อยา่รอใหมี้ความเช่ือมัน่แลว้ค่อยทาํ  
 

3.3 สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเอง ไม่วา่คุณจะมีฝันนั้นมานานเท่าไร หรือมี
ความมุ่งมัน่เพียงใดท่ีจะทาํใหฝั้นนั้นสาํเร็จ สถานการณ์แวดลอ้มอาจทาํใหคุ้ณถอดใจ
หรือมองหาตวัเลือกอ่ืนซ่ึงน่าจะประสบความสาํเร็จไดง่้ายกวา่ ขอใหร้ะลึกไวเ้สมอวา่ 
การจบัโน่นนิดจบัน่ีหน่อยพอใหรู้้สึกวา่ไดท้าํ แลว้กห็ยดุไป กเ็ท่ากบัวา่คุณไดท้ิ้งทุกส่ิง
ท่ีทาํมาใหสู้ญเปล่า จงอยา่ปล่อยใหค้วามฝันของคุณอึมครึมอยูอ่ยา่งนั้น แต่จะตอ้งปลุก
มนัใหส้วา่งจา้ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเอง ขอใหเ้ล่าความฝันของคุณให้
คนพิเศษในชีวิตของคุณซ่ึงอาจเป็นพอ่, แม่, คนรัก, ครู ฯลฯ ไดท้ราบเพื่อสร้างพลงั
ใหก้บัส่ิงท่ีคุณกาํลงัปฏิบติั หากคุณเกบ็ความฝันของคุณเอาไวค้นเดียวหรืออายแมแ้ต่
จะเปิดเผยใหค้นพิเศษของคุณรู้ กเ็ป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีคุณจะสลดัความฝันนั้นท้ิงไป
ไดทุ้กเม่ือเพราะมนัเป็นความลบัท่ีมีคุณเท่านั้นท่ีรู้ เม่ือใดกต็ามท่ีคุณมีคนพิเศษในชีวิต
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ท่ีรู้ถึงความฝันอนัยิง่ใหญ่ของคุณอยูเ่บ้ืองหลงั เขาหรือเธอผูน้ั้นจะเป็นพลงัสนบัสนุนท่ี
สาํคญัท่ีคอยใหก้าํลงัใจและคาํแนะนาํท่ีจริงใจทุกคร้ังท่ีคุณทอ้ถอยหรือผดิพลาด            
 

4. ไม่ท้อถอยคือการสร้างโอกาสแห่งความสําเร็จ (Look for  oppor tunities) 
4.1 ลงมือทาํ คุณอาจมีขอ้อา้งสารพดัวา่ทาํไมไม่อยากทาํฝันใหเ้ป็นจริง เช่น 

ไม่มีเวลา ไม่อยากหวงัอะไรมาก ทาํไปกเ็ท่านั้น ฯลฯ แต่ความจริงท่ีชดัเจนยิง่กวา่
ขอ้อา้งใดก็คือ ถา้ไม่ทาํกไ็ม่มีทางจะสาํเร็จ ความฝันจะเป็นจริงไดก้็ต่อเม่ือใชค้วาม
พยายามอยา่งมากในการทาํตามแผนเท่านั้น  

 

4.2 อดทนต่อปัญหาอุปสรรคและยอมรับความผดิพลาดหรือการไม่เกิดผลใน
ส่ิงท่ีไดท้าํมา การทอ้ถอยถอดใจนาํไปสู่การยกเลิกส่ิงท่ีตั้งใจ วิธีการอาจเปล่ียนได ้
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงแกไ้ขได ้แต่เป้าหมายไม่ควรเปล่ียน เม่ือใดท่ีคุณยงัลุกข้ึนมาสาน
ฝันต่อแมจ้ะลม้มาสกัก่ีคร้ัง คุณกย็งัมีโอกาสท่ีจะสาํเร็จ อนาคตจะเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์
ไดย้าก มีปัญหาอุปสรรคมากมายท่ีขดัขวางเส้นทางเดินของชีวิต แต่มนักจ็ะอยู่
เพียงชัว่คราว หนา้ท่ีของคุณคือ อยา่หยดุท่ีจะทาํ คุณจึงจะมีโอกาสผา่นปัญหาอุปสรรค
นั้นไปได ้ถา้คุณหยดุเม่ือไร โอกาสสาํเร็จกจ็ะหยดุลงไปดว้ย  

 

4.3  หมัน่ตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจตนเอง (self-care) การไม่ยอมหยดุท่ี
จะทาํตามแผนไม่ไดห้มายความวา่คุณจะไม่ยอมหยดุพกัสมองเพื่อเติมเตม็ (recharge) 
ส่ิงท่ีร่างกายไดใ้ชไ้ป การรู้จกัผอ่นคลายบา้งจะช่วยใหร่้างกายสดช่ืนและสมองแจ่มใส 
พร้อมท่ีจะกา้วต่อไปในเส้นทางแห่งความสาํเร็จ แต่ละคนมีวิธีการพกัท่ีแตกต่างกนั จง
เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดสาํหรับคุณ  
 

5. สร้างความคดิบวกและฟังแต่ความคดิน้ัน (Listen to yourself) 
ชีวิตในวนัพรุ่งน้ีของคุณจะเป็นอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีคุณไดท้าํในวนัน้ี 

ความคิดท่ีกรอกอยูใ่นหวัของคุณ เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของตวัคุณ  
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5.1 สร้างความคิดบวกวา่คุณคือผูมี้ความรู้ มีความเขม้แขง็ มีความกลา้หาญ 
เตม็ไปดว้ยความฝันท่ีจะทาํส่ิงต่าง ๆ ใหส้าํเร็จได ้ความคิดเหล่านั้นจะบอกกบัคุณวา่
คุณควรจะทาํอยา่งไร แต่ถา้คุณคิดแต่เร่ืองท่ีเป็นลบ จิตใจเศร้าหมองหดหู่ มีแต่อารมณ์
กราดเกร้ียวฉุนเฉียว คงไม่ตอ้งบอกวา่คุณจะมีพฤติกรรมต่อการใชชี้วิตอยา่งไร คุณ
สามารถกาํหนดชีวิตของคุณไดด้ว้ยการกวาดความคิดลบท้ิงและคิดบวกกบัชีวิต  

 

5.2  ซ่ือสตัยก์บัตนเอง มัน่คงกบัความคิดและความตั้งใจของตนเอง อาจมีคน
มากมายมาพดูใหคุ้ณทอ้หรือเสียกาํลงัใจ หรืออาจมีความคิดลบของคุณท่ีแทรกเขา้มา
บอกคุณเป็นคร้ังคราววา่เลิกไดแ้ลว้ เหน่ือยมามากแลว้ ฯลฯ อยา่ปล่อยใหค้วามข้ีแพ้
เหล่านั้นมาขดัขวางเสน้ทางความสาํเร็จของคุณ  
 

5.3 เฉลิมฉลองชยัชนะใหก้บัความสาํเร็จในเป้าหมายเลก็ ๆ ซ่ึงจะใหค้วามรู้สึก
ถึงความกา้วหนา้เขา้สู่เป้าหมายใหญ่ของคุณ ไม่วา่มนัจะเป็นกา้วท่ีเลก็นอ้ยเพียงใดก็
ตาม 
 

6. อย่าให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรค (Do not get scared) 
6.1 กลวัได ้แต่ตอ้งกลา้ท่ีจะทาํ ความกลวัเป็นอุปสรรคสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้

คุณไม่สามารถไปต่อ แต่หากคุณกา้วขา้มมนัได ้คุณจะรู้วา่ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได ้ทุก
คนท่ีกลา้ทาํความฝันใหเ้ป็นจริงลว้นมีความกลวัเป็นจุดเร่ิมตน้ทั้งส้ิน ความไม่แน่นอน 
อุปสรรคท่ีมองไม่เห็น ลว้นเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั แต่จะประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งไรหาก
เม่ือกลวัแลว้กไ็ม่กลา้ท่ีจะพยายาม ไม่กลา้ท่ีจะทาํอะไรท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ  

 

6.2 สร้างอารมณ์ขนัใหก้บัตนเอง อารมณ์ขนัไม่เพียงช่วยใหคุ้ณผอ่นคลายจาก
ปัญหาท่ีรุมลอ้ม แต่ยงัช่วยใหค้นท่ีอยูร่อบขา้งคุณมีความสุข พร้อมท่ีจะอยูข่า้งคุณหรือ
อยา่งนอ้ยก็ไม่ทาํใหปั้ญหาและอุปสรรคท่ีกีดขวางความสาํเร็จดูน่ากลวัข้ึนกวา่เดิม  
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7. ให้ถือความผดิพลาดเป็นบทเรียน (Fail) 
ความลม้เหลว ผดิพลาด หรือไม่เห็นผลสาํเร็จใด ๆ เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนใน

ช่วงแรกของการปฏิบติั  
7.1 คน้หาโอกาสความผดิพลาดเหล่านั้นตั้งแต่เร่ิม รู้จกัมนัก่อนท่ีมนัจะทาํร้าย

คุณ เม่ือใดท่ีคุณพบกบัความผดิพลาดลม้เหลวไม่วา่จะไดเ้ตรียมใจไวล่้วงหนา้มาก่อน
หรือไม่กต็าม ขอใหถื้อวา่นัน่คือบทเรียนท่ีจะตอ้งเรียนรู้และหาวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสม  

 

7.2 อยูก่บัปัจจุบนั ทาํวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด ถา้หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะยอ้นคิดถึงอดีต จง
พยายามนึกถึงอดีตท่ีประสบความสาํเร็จมาเป็นแรงผลกัดนั และนาํอดีตท่ีผดิพลาด
ลม้เหลวมาเป็นเคร่ืองเตือนใจไม่ใหท้าํผดิซํ้ า  

 

บทความน้ีไม่ไดส้นบัสนุนใหคุ้ณดนัทุรังทาํในส่ิงท่ีผดิพลาดต่อไปเร่ือย ๆ แต่
ตอ้งการใหคุ้ณไม่ยอมแพท่ี้จะกา้วต่อไปดว้ยหนทางและวิธีการแกไ้ขท่ีไดเ้รียนรู้ จน
ประสบความสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4 Phases for Learning New Skills 
 6 Rules for Success 
 6 Thinking Hats and 6 Action Shoes [Edward de Bono] 
 8 Common Goal Setting Mistakes 
 17 Principles of Success [Napoleon Hill] 
 Escalation of Commitment 
 Fear of Success 
 Goal Setting Theory [Locke] 
 Inbox In-Tray Assessment 
 Overcoming Fear of Failure 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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----------------------------------- 
7 Surprises for New CEOs [Michael Porter] 
ความประหลาดใจ 7 เร่ืองท่ี CEO ป้ายแดงไม่ได้คาดคดิมาก่อน 
 

  CEO ป้ายแดงท่ีเพิ่งไดรั้บการแต่งตั้งมกัไม่เขา้ใจวา่ เพราะเหตุใดเขาจึงไม่
สามารถควบคุมปัจจยัท่ีสร้างความสาํเร็จใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเบด็เสร็จเดด็ขาดทั้ง ๆ ท่ี
เขากเ็ป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีตอ้งรับผดิชอบกบัส่ิงเหล่านั้น และทั้ง ๆ ท่ีเขามีอาํนาจ
มากกวา่ใครในองคก์รแต่ทาํไมกลบัไม่สามารถใชม้นัไดอ้ยา่งเสรี พวกเขาเคยคิดวา่เม่ือ
ไต่เตา้ข้ึนสู่ความสาํเร็จสูงสุดในหนา้ท่ีการงานแลว้ จะนาํประสบการณ์ท่ีสะสมมาทั้ง
ชีวิตมาใชใ้หเ้ตม็ท่ี แต่กต็อ้งประหลาดใจเม่ือไดพ้บวา่งานและบทบาทของ CEO 
แตกต่างและซบัซอ้นไปกวา่ท่ีเขาเคยนึกไวโ้ดยส้ินเชิง สาเหตุของขอ้จาํกดัเหล่าน้ี ส่วน
หน่ึงมาจากการท่ี CEO มีเร่ืองมากมายใหต้อ้งทาํทั้ง ๆ ท่ีมีขอ้มูลและเวลาไม่พอ อีก
ส่วนหน่ึงมาจากการเขา้รับบทบาทใหม่ท่ีไม่คุน้เคยและลกัษณะของงานท่ีเปล่ียนไป มี
ความขดัแยง้ในตวั  (paradox) เช่น ยิง่มีอาํนาจมากกย็ิง่ใชย้าก หรือมีประสบการณ์มาก
แต่ไม่มีอนัไหนเลยท่ีมีประโยชน์ต่อตาํแหน่ง CEO   
 

Michael E. Porter, Jay W. Lorsch และ Nitin Nohria ไดร้วบรวมประสบการณ์
ท่ีสร้างความประหลาดใจใหก้บั CEO ป้ายแดงทั้งหลายรวมถึงประสบการณ์ของ CEO 
ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา The New CEO Workshop จดัโดย Harvard Business School มา
เขียนเป็นบทความช่ือ Seven Surprises for New CEOs เผยแพร่ในวารสาร Harvard 
Business Review ฉบบัเดือนตุลาคม 2004 เพื่อให ้CEO ป้ายแดงทั้งหลายไดเ้ขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของตนโดยเฉพาะในการจดัการกบัเหตุการณ์และขอ้จาํกดัท่ีไม่ได้
คาดคิดมาก่อน  ความสามารถและความรวดเร็วในการจดัการกบัส่ิงท่ีเหล่าน้ี ส่งผล
โดยตรงกบัความสาํเร็จหรือลม้เหลวในบทบาทหนา้ท่ีของ CEO ป้ายแดง  

 

 
ความประหลาดใจ 7 เร่ืองท่ี CEO ป้ายแดงไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ไดแ้ก่ 
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1. ไม่สามารถเข้าไปบริหารสายงานด้วยตนเอง (You can’t run the company) 
 ก่อนท่ีจะข้ึนมาเป็น CEO เขาเหล่านั้นกคื็อผูบ้ริหารท่ีเคยรับผดิชอบสายงาน
หรือกลุ่มงานท่ีเป็นหลกัขององคก์ร มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการจนไดรั้บ
ความไวว้างใจเล่ือนตาํแหน่งข้ึนเป็น CEO พวกเขาลว้นคาดหวงัจะนาํความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ร แต่เม่ือข้ึนมาเป็น CEO จึงรู้วา่ 
การบริหารจดัการสายงานหรือกลุ่มงานเป็นเพียงส่วนเลก็ ๆ ส่วนหน่ึงเท่านั้นในภารกิจ
ท่ีตอ้งทาํ ปฏิทินของ CEO จะอดัแน่นไปดว้ยกาํหนดนดัหมายประชุมกบันกัวิเคราะห์, 
การใหส้มัภาษณ์ส่ือ, การทาํความเขา้ใจกบันกัการเมืองหรือประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ, การไดรั้บเชิญเป็นกรรมการในองคก์รอ่ืนทั้งองคก์รธุรกิจและสาธารณะกศุล 
แมแ้ต่ภายในเองกย็งัมีเร่ืองท่ีสร้างความประหลาดใจใหก้บั CEO ป้ายแดง เช่น การท่ี
เขาตอ้งถูกจาํกดับทบาท ไม่สามารถทาํอะไรกบัสายงานท่ีตนถนดัทั้ง ๆ ท่ีเขาเป็นผูท่ี้มี
ความเขา้ใจในงานท่ีเคยรับผดิชอบก่อนข้ึนมาเป็น CEO มากกวา่คนอ่ืน ๆ     
 

ในกรณีท่ีเป็น CEO ซ่ึงมาจากภายนอก เป็นเร่ืองแน่นอนท่ีเขาจะตอ้งใชเ้วลาไป
กบัการเรียนรู้งานขององคก์รท่ีเขา้มาบริหาร แต่ CEO ท่ีเล่ือนข้ึนมาจากผูบ้ริหาร
ภายในกไ็ม่ไดส้บายไปกวา่กนัสกัเท่าไร เขาจะตอ้งพยายามแยกตนเองออกจากงาน
ประจาํท่ีเคยทาํ ตอ้งเรียนรู้การออกไปเก่ียวขอ้งกบัโลกภายนอก ตอ้งเรียนรู้วิธีการ
ทาํงานในฐานะ CEO ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารท่ีต่างไปจากเดิม รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัคนใหม่และปรับสถานะความสมัพนัธ์ท่ีเคยมีกบัคนเก่า CEO ป้าย
แดงเกือบทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม The New CEO Workshop กล่าวตรงกนัวา่ ไม่มัน่ใจใน
บทบาทภายในและภายนอกองคก์รท่ีตอ้งแสดงไปพร้อมกนั (dual roles) บางคนกล่าว
วา่ ทาํใจลาํบากท่ีตอ้งยอมปล่อยงานท่ีตนถนดัใหต้กอยูใ่นมือของคนอ่ืนและตอ้งไปจบั
เร่ืองท่ีตนไม่ถนดั เช่น การสร้างความสมัพนัธ์กบันกัลงทุนและการควบคุมระเบียบ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดภายนอก, การมองภาพในมุมกวา้ง, การกาํหนดทิศทาง
และกลยทุธ์ใหก้บัองคก์ร, การจดัโครงสร้าง กระบวนการทาํงาน คุณค่า วฒันธรรม 
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รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมทั้งจากภายนอกและภายในใหม้าดาํเนินการตามแผน
กลยทุธ์ขององคก์ร  
 

CEO ป้ายแดงท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่มกัแปลกใจวา่ ทั้ง ๆ ท่ีตนอยูใ่นตาํแหน่ง
บริหารสูงสุดซ่ึงน่าจะมีอาํนาจทาํอะไรกไ็ด ้แต่กลบัถูกจาํกดับทบาทใหต้อ้งมองแต่
ส่วนบน จะทาํอะไรกก็ลายเป็นการกา้วก่าย ถูกมองวา่ขาดความเป็นผูน้าํ วางตวัไม่
เหมาะสม ฯลฯ ไม่สามารถลงไปจดัการแกไ้ขปัญหาหรือบริหารสายงานปฏิบติัดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งท่ีคิด  

 

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1)  ไม่เขา้ไปสอดแทรกการทาํงานของสายงานประจาํ 
(2)  ยอมรับวา่บทบาทของตนไดเ้ปล่ียนจากการบริหารโดยตรงมาเป็นการบริหาร

โดยออ้ม  
(3)  เรียนรู้วา่บทบาทสาํคญัท่ีควรทาํสาํหรับการบริหารงานภายใน คือ การกาํหนด

และส่ือสารกลยทุธ์ท่ีชดัเจนใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดท้ราบและเขา้ใจตรงกนั 
ทบทวนโครงสร้างและกระบวนการทาํงานท่ีรัดกมุทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนว
ทางการทาํงาน การส่ือสาร การใหร้างวลั การกาํหนดคุณค่า ฯลฯ  

(4)  คดัเลือกและแต่งตั้งทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถใหม้าช่วยแบ่งเบาภาระการ
บริหาร   

  

2. เอาแต่ส่ัง มแีต่จะสร้างความเสียหาย (Giving orders is very costly) 
 CEO ป้ายแดงมกัคิดวา่ท่ีตนไดข้ึ้นเป็น CEO กเ็พราะมีความสามารถมากกวา่คน
อ่ืน เม่ือมีความสามารถและมีอาํนาจสูงสุดทางการบริหาร การปล่อยใหผู้มี้
ความสามารถนอ้ยกวา่เป็นผูด้าํเนินการ ยอ่มสูญเสียโอกาสท่ีองคก์รจะกา้วไปขา้งหนา้ 
CEO ป้ายแดงจึงอดไม่ไดท่ี้จะเขา้ไปสัง่การหรือกา้วก่ายการตดัสินใจของผูป้ฏิบติัและ
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ บางคร้ังถึงขั้นหกัหาญออกคาํสัง่หรือลม้ขอ้เสนอท่ีผูบ้ริหาร
หน่วยงานเสนอข้ึนมาโดยไม่ปรึกษาหารือกบัผูใ้ด ในทางปฏิบติั ไม่มีขอ้เสนอใดท่ี
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เสนอข้ึนมาเพื่อการพิจารณาอนุมติัของ CEO จะไม่ผา่นการศึกษาเตรียมการมาก่อน 
การออกคาํสัง่หรือปฏิเสธขอ้เสนอแบบลุแก่อาํนาจ ไม่เพียงทาํใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากคาํสัง่หรือถูกปฏิเสธขอ้เสนอโดยไม่มีโอกาสช้ีแจง รู้สึกโกรธและต่อตา้น แต่ยงับัน่
ทอนขวญั กาํลงัใจ ความเช่ือมัน่ท่ีพวกเขามีต่อตนเองและต่อ CEO อีกดว้ย เกิด
วฒันธรรมท่ีเรียกวา่ “รอความเห็นท่านก่อน” (check before do anything) เร่ืองท่ีควร
ศึกษาเตรียมการอยา่งรอบคอบ กลบัถูกดึงกลบัมาขอความเห็นชอบทั้ง ๆ ท่ียงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีชดัเจน การตดัสินใจของ CEO ในสถานการณ์เช่นน้ียอ่มมีโอกาสสร้างความ
เสียหายท่ีรุนแรงใหแ้ก่องคก์ร    

  

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1)  เรียกประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ CEO ไม่มีความตั้งใจจะ

แทรกแซงอาํนาจหนา้ท่ีและการทาํงานของผูบ้ริหาร กล่าวคาํขอโทษหากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกไปทาํใหเ้ขา้ใจไปเช่นนั้น 

(2)  ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์การดาํเนินการวา่มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั
หรือไม่  

(3)  แสดงความคิดเห็นของตนวา่ไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญักบัเร่ืองต่าง ๆ อยา่งไร
พร้อมทั้งมอบความไวว้างใจใหผู้บ้ริหารทั้งหลายไดร่้วมในการพิจารณา ตดัสินใจ และ
ปรับปรุงแกไ้ข  

(4)  ปรึกษาหารือเร่ืองท่ีอาจสร้างความเขา้ใจผดิหรือความเห็นต่างและขอรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 

(5)  ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั เช่น การวางแผน, การจดังบประมาณ, การประเมินผลงาน, การพฒันาสินคา้
ตวัใหม่, การตลาด, การรับพนกังาน   
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3. ได้รับแต่ข้อมูลท่ีกล่ันกรองจนอาจมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน (It is hard to know 
what is really going on) 
 CEO มีขอ้มูลในมือมากมาย แต่แทบจะไม่มีช้ินใดเลยท่ีสามารถเช่ือถือไดเ้ตม็ท่ี 
ขอ้มูลท่ีส่งถึง CEO จะถูกกลัน่กรองเพื่อใหมี้แต่สาระสาํคญัและประหยดัเวลาในการ
พิจารณา แมก้ารกลัน่กรองจะเป็นกระบวนการท่ีจาํเป็น แต่ขอ้เทจ็จริงในรายละเอียด 
มกัจะถูกตดัออกหรือดดัแปลงตามเจตนาของผูท้าํหนา้ท่ีกลัน่กรอง เพื่อนร่วมงานท่ี 
CEO ป้ายแดงเคยใชเ้ป็นช่องทางสืบเสาะขอ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการกเ็ร่ิมท่ีจะ
ระมดัระวงัตนเองเพราะ CEO มีอาํนาจใหคุ้ณใหโ้ทษในอาชีพการงานของตน ขอ้มูล
ส่วนท่ีจะกระทบกบัความไม่มีประสิทธิภาพการทาํงานจะถูกตดัออก และขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์จะถูกแต่งเติมจนเกินความเป็นจริง การท่ีเขาจาํเป็นตอ้งแสวงหาขอ้มูลจาก
ภายนอกเพื่อใหรู้้สภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงภายในองคก์ร จึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ี CEO ป้าย
แดงไม่ไดค้าดคิดมาก่อน        

 

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1) หาโอกาสพดูคุยกบับุคลากรในระดบัและจากหน่วยงานต่าง ๆ แบบไม่เป็น

ทางการเป็นคร้ังคราว เช่น การเชิญพนกังานจากหลายสายงานมาร่วมโต๊ะกินขา้ว
กลางวนักนัสปัดาห์ละคร้ัง หรือในกรณีท่ีไม่สามารถจดัเวลาไดส้มํ่าเสมอทุกสปัดาห์ก็
ใชก้ารประชุมกลุ่มใหญ่อยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหาร (town Hall 
meeting)  

(2) ตรวจหาสถานะความกา้วหนา้หรือปัญหาอุปสรรคของงาน (temperature 
check) ดว้ยการพดูคุยกบัพนกังานท่ีมีส่วนใกลชิ้ดเก่ียวขอ้งกบังานนั้นมากท่ีสุด 

(3) ใชแ้หล่งขอ้มูลจากภายนอก เช่น นดัพบเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้, แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั CEO องคก์รอ่ืนในชมรมธุรกิจท่ี
ตนเป็นสมาชิก หรือสนทนากบัท่ีปรึกษาอิสระท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีตรงไปตรงมาอยา่ง
ไม่มีอคติและวิพากษว์ิจารณ์แนวคิดของ CEO ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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4. ทุกคาํพูดและการแสดงออก จะถูกนําไปตีความหมาย (You are always sending a 
message) 

แนวคิดของ CEO ยอ่มแสดงถึงทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์ขององคก์ร CEO 
ป้ายแดงรู้ดีวา่ทุกการกระทาํของตนลว้นอยูใ่นเป้าสายตาของคนอ่ืน แต่ส่ิงท่ีพวกเขา
คาดไม่ถึง คือ ทุกคาํพดูและการกระทาํนั้น ไม่วา่เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกองคก์ร จะ
ถูกนาํไปวิเคราะห์ ตีความ บอกเล่าต่อ ๆ กนัไป และบ่อยคร้ังท่ีการตีความหรือขอ้มูลท่ี
ส่ือสารออกไปนั้น ไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง แมแ้ต่ภูมิหลงัของ CEO ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งก็
ยงัอาจถูกนาํไปตีความท่ีผดิพลาดได ้เช่น การท่ีองคก์รตั้งทนายความ หรืออดีตอยัการ 
อดีตผูพ้ิพากษา มาเป็น CEO กอ็าจถูกนาํไปตีความวา่องคก์รน่าจะมีปัญหาในขอ้
กฎหมายจึงตอ้งหาผูมี้คุณสมบติัเช่นนั้นมากุมบงัเหียน  หรืออาจตีความไปวา่องคก์ร
น่าจะกาํลงัเปล่ียนกลยทุธ์มาใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการทาํภารกิจขององคก์ร ฯลฯ  

 

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1) เรียนรู้วา่มีสญัญาณอะไรท่ีตนไดส่้งออกไปซ่ึงอาจสร้างความเขา้ใจผดิ และ

เนน้หรือยนืยนัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหช้ดัเจน  
(2) ศึกษาวา่การแสดงออกไม่วา่จะเป็นคาํพดู ท่าทาง หรือการตดัสินใจ ไดถู้ก

นาํไปตีความแตกต่างกนัอยา่งไรหรือไม่ระหวา่งภายในและภายนอกองคก์ร แลว้นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ม่ถูกนาํไปตีความกนัผดิ ๆ 

(3) ตอ้งระมดัระวงัการแสดงออกหรือการใชค้าํพดูใหรั้ดกมุอยูต่ลอดเวลาโดยใช้
คาํง่าย ๆ ชดัเจน และกล่าวซํ้ าหลายคร้ัง หากสามารถยกตวัอยา่งเปรียบเทียบเพื่อเพิ่ม
ความชดัเจนในเจตนาท่ีแทจ้ริงไดก้ค็วรทาํ  

(4) ใชก้ารลงโทษหรือใหร้างวลัเพื่อสะทอ้นความเป็นรูปธรรมในส่ิงท่ี CEO ให้
ความสาํคญั เช่น การลงโทษทางวินยักบัผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบขององคก์ร หรือการปูน
บาํเหน็จรางวลัใหก้บัผูท่ี้สร้างความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
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5. ไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จอย่างท่ีคดิ (You are not the boss) 
CEO ป้ายแดงมกัคิดวา่เขาไดข้ึ้นสู่ตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจสูงสุดแลว้ แต่ในทาง

ปฏิบติั เขายงัตอ้งทาํรายงานส่งใหค้ณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นทั้งผูว้า่จา้งและผูป้ลด
เขาออกจากตาํแหน่ง เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน กาํหนดผลตอบแทนการทาํงาน 
อนุมติัหรือปฏิเสธกลยทุธ์ท่ีเขาเสนอ รวมถึงเป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองสาํคญั ๆ ซ่ึงตาม
ขอ้บงัคบักาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการ นอกจาก CEO จะไม่ไดมี้อาํนาจ
สูงสุดอยส่งท่ีตนคิดแลว้ CEO และทีมงานทั้งหมดของเขายงัตอ้งป้อนขอ้มูลให้
คณะกรรมการทั้งหลายทราบการเปล่ียนแปลงหรือความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ โดยขอ้มูลท่ีส่งใหน้ั้นจะตอ้งทาํใหง่้ายต่อการพิจารณาและ
ไม่ใชเ้วลามากเกินไปในการเรียนรู้อีกดว้ย     

 

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1) แมว้า่ CEO ป้ายแดงอาจเคยเป็นสมาชิกคนหน่ึงในคณะกรรมการบริหาร หรือ

มีผูท่ี้ตนรู้จกัดีร่วมอยูใ่นคณะกรรมการบริหาร แต่ CEO ป้ายแดงจะตอ้งไม่ปฏิบติักบั
คณะกรรมการบริหารแบบคนรู้จกัหรือเพื่อนสนิท แต่จะตอ้งปฏิบติัในความสมัพนัธ์
แบบนายกบัลูกนอ้งท่ีพร้อมจะทาํหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อความสาํเร็จของ
องคก์ร  

(2) การใหข้อ้มูลและความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รแก่คณะกรรมการ ควร
ใชทุ้กช่องทางและโอกาสท่ีสามารถทาํได ้เช่น การส่งหรือแจง้ใหท้ราบแบบตวัต่อตวั 
(one-on-one contact), การส่งผา่น e-mail, การแจง้ในท่ีประชุม ฯลฯ 

(3) พยายามทาํใหค้ณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาหารือ ไม่ใช่
เป็นเพียงผูรั้บทราบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร 
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6. การสร้างผลตอบแทนระยะส้ันให้ผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เป้าหมายท่ีแท้จริง (Pleasing 
shareholders is not the goal) 

CEO ป้ายแดงมกัมีความเช่ือผดิ ๆ วา่ความรับผดิชอบหลกัของตนคือการทาํใหผู้ ้
ถือหุน้พอใจ และโดยเหตุท่ีผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัผลตอบแทนระยะสั้น 
CEO ป้ายแดงจึงมกักาํหนดใหก้ารมีราคาหุน้สูงสุดเป็นเป้าหมายในการบริหารองคก์ร 

 

แต่การตั้งเป้าหมายดงักล่าว แมจ้ะสร้างความพอใจแก่ผูถื้อหุน้ แต่อาจไม่ให้
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รหากไม่ไดส้ร้างความสามารถในการแข่งขนัไปพร้อมกนั ผู ้
ถือหุน้มีแต่หมุนเวียนเปล่ียนหนา้กนัตามผลประโยชน์ท่ีตนไดรั้บ พวกเขาสนใจแต่
เพียงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัหุน้ท่ีถืออยู ่ส่วนนกัวิเคราะห์ตลาดหลกัทรัพยท่ี์สนบัสนุนใหซ้ื้อ
หรือขายหุน้ กส็นใจแต่ค่าคอมมิชชัน่โดยตนเองไม่ไดเ้ป็นผูถื้อ ทั้งผูถื้อหุน้และ
นกัวิเคราะห์จึงเป็นผูท่ี้มองแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ในขณะท่ีความรับผดิชอบของ  
CEO คือการสร้างคุณคา่ทางเศรษฐกิจขององคก์รใหม้ัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว CEO 
จึงตอ้งไม่เขวไปตามแรงกดดนัของผูถื้อหุน้หรือกระแสท่ีนกัวิเคราะห์พยายามจะให้
เป็น  
 

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1)  เรียนรู้และยอมรับวา่ความสามารถในการทาํกาํไรระยะยาวเท่านั้นท่ีมี

ความสาํคญักบัองคก์รอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่การทาํใหอ้งคก์รเติบโตแบบกา้วกระโดดใน
ระยะสั้น หรือราคาหุน้ท่ีพุง่ทะยานจนเป็นท่ีจบัตามองของผูถื้อหุน้ ซ่ึงในท่ีสุดกจ็ะ
หล่นลงมาแยก่วา่เดิมหากองคก์รไม่มีความสามารถในการแข่งขนัเป็นพื้นฐานท่ีแทจ้ริง 

(2)  พฒันากลยทุธ์ท่ีสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างเสริมความแขง็แกร่ง
ใหก้บัองคก์ร 

(3)  ไม่คาดหวงัหรือเลง็ผลเลิศวา่กลยทุธ์ดงักล่าวจะมีผูเ้ขา้ใจหรือยอมรับโดยง่าย 
CEO จาํเป็นตอ้งอธิบายซํ้าแลว้ซํ้าอีกอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหน้กัวิเคราะห์ทั้งหลายเขา้ใจใน
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ประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัองคก์ร และดึงดูดผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ดว้ยความนิยมในกลยทุธ์ท่ี
เป็นภาพใหญ่ขององคก์ร ไม่ใช่ซ้ือขายแลกเปล่ียนเพียงเพื่อประโยชน์ระยะสั้น  
 

7. ต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือจากคนอ่ืน (You are still only human) 
คาํสรรเสริญเยนิยอท่ี CEO ไดรั้บจากการทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของ

องคก์ร อาจทาํให ้CEO บางคนภาคภูมิใจไปกบัส่ิงท่ีไดรั้บจนคิดวา่ตนมีความสามารถ
หรือคุณสมบติัสูงลํ้าเป็นพิเศษจนไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัใคร  

 

CEO ป้ายแดงมกัไม่เขา้ใจวา่ทาํไมตนจึงตอ้งพยายามทาํตวัใหเ้ลก็ลง ทาํไมตอ้ง
ถ่อมเน้ือถ่อมตวั ตอ้งหมัน่ทบทวนการตดัสินใจของตน พยายามคน้หาบุคคลท่ีมีความรู้
จริง ซ่ือสตัยก์บัองคก์รและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา CEO ป้ายแดงมกัทุ่มเท
ใหก้บัภาระหนา้ท่ีในความรับผดิชอบจนสร้างระยะห่างระหวา่งตนกบัครอบครัว เพื่อน
ฝงู และสงัคมท่ีตนเคยใชชี้วิตอยา่งมีความสุขโดยไม่รู้วา่ส่ิงท่ีเขาพยายามมปลีกตวั
ออกมา คือหลกัท่ีเขาจะตอ้งมีในชีวิตตลอดไป ไม่ใชเพียงแค่ชัว่ระยะสั้น ๆ ของการ
เป็น CEO 

 

ส่ิงท่ี CEO ป้ายแดงควรทาํในสถานการณ์น้ี 
(1) รักษาสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากองคก์รท่ี

ทาํงานอยู ่เช่น ชุมชน ครอบครัว หรือแมแ้ต่องคก์รสาธารณกศุลต่าง ๆ เพื่อไม่ใหท้ั้ง
ชีวิตวนเวียนอยูแ่ต่เร่ืองงาน 

(2) ผอ่นคลายไม่ใหเ้ครียด ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ ใชชี้วิตกบัครอบครัวหรือ
สมาคมกบัเพื่อนฝงูญาติมิตร 

(3) หมัน่ทบทวนความคิดและการกระทาํของตน ฟังผูอ่ื้นใหม้ากข้ึน เลือกคบ
กลัยาณมิตรท่ีซ่ือสตัยจ์ริงใจ  

 

Porter และคณะสรุปประเดน็สาํคญั 3 ประการใหก้บั CEO ป้ายแดง คือ 
1) CEO ตอ้งเรียนรู้วา่ จะบริหารสภาพแวดลอ้มอยา่งไร แทนท่ีจะไปง่วนอยูก่บัการ

บริหารงานประจาํ 
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2) CEO ตอ้งเขา้ใจวา่ ตาํแหน่งของเขาไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองรับประกนัความเป็นผูน้าํใน
ตวัเขา และไม่ไดรั้บประกนัวา่จะไดรั้บความซ่ือสตัยจ์งรักภกัดีจากผูเ้ก่ียวขอ้ง หาก
ตอ้งการส่ิงเหล่านั้น เขาตอ้งสร้างมนัข้ึนมา 

3) CEO ตอ้งจดจาํไวต้ลอดเวลาวา่ เขาตกอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัมากมาย แมค้นท่ี
แวดลอ้มทั้งหลายจะปฏิบติักบัเขาราวกบัวา่เขามีอาํนาจลน้ฟ้ากต็าม 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ                                                                      
 Charismatic Leadership 
 Delegation of Authority 
 Empowerment 
 Large Group Interventions 
 Organizational Commitment Theory 
 Principles of Authority 
 Subliminal Messages 

--------------------------------- 
7 Transformations of Leadership [Rooke and Torbert] 
การปรับเปล่ียนสู่สุดยอดความเป็นผู้นําใน 7 ระดบั 

 

  นกัจิตวิทยาการบริหารสมยัใหม่ส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหผู้น้าํคน
หน่ึงต่างจากผูน้าํอีกคนหน่ึง ไม่ใช่เพราะบุคลิกภาพหรือรูปแบบการบริหาร แต่เป็น
แนวคิดท่ีต่างกนัในการประเมินสภาพแวดลอ้มและตอบสนองส่ิงทา้ทาย David Rooke 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาภาวะผูน้าํในองคก์ร และ William R. Torbert ศาสตราจารย์
ดา้นพฤติกรรมในองคก์ร ไดร่้วมกนัเขียนบทความเร่ือง Seven Transformations of 
Leadership ลงพิมพใ์น Harvard Business Review ฉบบัเดือนเมษายน 2005 โดยไม่ได้
เนน้ปรัชญาภาวะผูน้าํแบบใดเป็นการเฉพาะ แต่เนน้ท่ีบุคลิกภาพและรูปแบบการ
บริหารของผูน้าํ Rooke และ Torbert มัน่ใจวา่ การทาํความเขา้ใจและปรับปรุงแกไ้ข
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แนวคิดของบุคคล จะช่วยเพิ่มทั้งความสามารถในการเป็นผูน้าํและความสามารถ
โดยรวมขององคก์ร  
 

 Rooke และ Torbert ร่วมกบัคณะนกัวิจยัจาํนวนหน่ึง ใชเ้วลากวา่ 25 ปีทาํวิจยั
เพื่อศึกษาผูน้าํนบัพนัรายซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองคก์รสญัชาติอเมริกนัและยโุรปในกิจการ
ต่าง ๆ หลายร้อยแห่งทั้งท่ีแสวงหากาํไร ไม่แสวงหากาํไร และองคก์รของรัฐ การวิจยั
ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ คือแบบสอบถามท่ีเรียกวา่ Leadership Development Profile 
ประกอบดว้ยวลีสั้น ๆ 36 วลี เช่น “ผูน้าํท่ีดี .....” และใหผู้ต้อบแบบสอบถามเติม
ขอ้ความเพือ่ทาํวลีนั้นใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาการบริหารจะ
เป็นผูแ้ปลความหมายของประโยคท่ีเติมเตม็แลว้นั้นโดยนาํวิธีการใชเ้หตุผล ภาษา 
ถอ้ยคาํ ท่าที อารมณ์ ฯลฯ ท่ีมีในคาํตอบ มาวิเคราะห์วา่ผูต้อบมีความคิดต่อการกระทาํ
และโลกรอบตวัเขาอยา่งไร ควรจดัอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชห้ลกัเหตุผลหรือแนวคิดผูน้าํประเภท
ใดใน 7 ประเภทหรือ 7 ระดบั เร่ิมจากท่ีมีผลสาํเร็จต่อการเป็นผูน้าํนอ้ยท่ีสุด คือจอ้งแต่
จะฉกฉวยโอกาสมาเป็นของตน (Opportunists) จนถึงประเภทหรือระดบัท่ีสร้าง
ความสาํเร็จในการเป็นผูน้าํมากท่ีสุด (Alchemist)   
 

Rooke และ Torbert แบ่งผูน้าํ 7 ระดบัออกเป็นสามกลุ่ม  
o 55% ของผูต้อบแบบสอบถาม จดัอยูใ่นกลุ่มผูน้าํสามระดบัแรก (Opportunists, 

Diplomats, Experts) ท่ีมีผลสาํเร็จต่อการปฏิบติัตามกลยทุธ์ขององคก์รตํ่ากวา่
เกณฑเ์ฉล่ีย  

o 30% ของผูต้อบแบบสอบถาม จดัอยูใ่นกลุ่มผูน้าํประเภท (Achievers) ซ่ึงมี
ผลสาํเร็จในการปฏิบติังานระดบักลางหรือในเกณฑเ์ฉล่ีย  

o 15% ของผูต้อบแบบสอบถาม จดัอยูใ่นกลุ่มผูน้าํ (Individuals, Strategists, 
Alchemists) ท่ีมีผลสาํเร็จในการปฏิบติังานสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย สามารถสร้าง
นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีลํ้าหนา้ใหก้บัองคก์ร   
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ในงานวิจยั Rooke และ Torbert กล่าววา่ ผูน้าํแต่ละคนลว้นมีหลกัเหตุผล 
(action logic) ของตนในการแสดงพฤติกรรมและในการปกป้องรักษาอาํนาจของตน
เม่ือประสบกบัภยัคุกคาม หลกัเหตุผลน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุใหก้ารปฏิบติัภารกิจของผูน้าํ
แต่ละคนและขององคก์รแต่ละแห่งมีผลสาํเร็จในระดบัท่ีแตกต่างกนั Rooke และ 
Torbert ไดจ้ดัภาวะผูน้าํออกเป็น 7 ระดบัตามหลกัเหตุผลท่ีผูน้าํนั้นใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ผูน้าํสามารถปรับเปล่ียนภาวะผูน้าํของตนไดห้ากสามารถปรับเปล่ียนหลกั
เหตุผลท่ีตนยดึถือ การปรับเปล่ียนภาวะผูน้าํจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึง เป็นการ
ปรับเปล่ียนในแนวตั้ง หมายความวา่ ลกัษณะหรือคุณสมบติัของภาวะผูน้าํระดบัหน่ึง
จะยงัคงมีร่วมอยูใ่นภาวะผูน้าํระดบัถดัไป แต่ในสดัส่วนท่ีนอ้ยลง ในการปรับเปล่ียน
แต่ละระดบันั้น ส่ิงท่ีจะถูกกาํจดัใหค้่อย ๆ ลดนอ้ยลง คือ ความหวาดระแวง (sense of 
insecurity) และความไม่เช่ือมัน่ในตนเอง (feeling of not good enough) สาํหรับส่ิงท่ี
เพิ่มข้ึนมาในแต่ละระดบั คือ ความสามารถในการรับรู้ (perception), ความเขา้ใจใน
สาระเน้ือหา (consciousness) และมุมมองท่ีกวา้งขวางและครอบคลุม (perspective)  
 

การพฒันาหรือการปรับเปล่ียนภาวะผูน้าํ 7 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ขั้นแรก
เรียกวา่ Conventional Stage ประกอบดว้ยภาวะผูน้าํ 4 ระดบัแรก ขั้นท่ีสองเรียกวา่ 
Post Conventional Stage ประกอบดว้ยภาวะผูน้าํ 3 ระดบัหลงั ไล่เรียงตั้งแต่ภาวะผูน้าํ
ท่ีประสบความสาํเร็จ (productive) ในการพฒันาตนเองและองคก์รในระดบันอ้ยท่ีสุด
จนถึงมากท่ีสุด ดงัน้ี 
 

< Conventional Stage > 
1. The Oppor tunist 

เป็นภาวะผูน้าํท่ีมุ่งแต่จะเอาชนะ มองพฤติกรรมของตนวา่เป็นความชอบธรรม
ตามอาํนาจท่ีมี ไม่รับฟังความคิดเห็น (feedback) ของผูใ้ด สนใจแต่เร่ืองความมัน่คง
และความอยูร่อดของตนเอง มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่สุงสิงกบัใคร มีโอกาสได้
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กจ็ะเอา ทาํเฉพาะแต่ส่ิงท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยไม่คิดถึงผลท่ีจะตามมา 
มุมมองท่ีมีต่อโลก คือ โลกน้ีไม่ปลอดภยัและใคร ๆ กอ็าจกลายเป็นศตัรูได ้  
 

The Opportunist เป็นผูน้าํท่ีมุ่งประโยชน์ใส่ตวั ขโมยความคิดของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตน ขณะเดียวกนัก็จะโทษผูอ่ื้นเม่ือมีความผดิพลาดเกิดข้ึน ไม่พร้อมช่วยเหลือใคร 
จะโจมตีคนอ่ืนเพื่อปกป้องตนเองทนัทีเม่ือรู้สึกถึงภยัคุกคาม ใชชี้วิตอยูด่ว้ยความหวาด
ระแ9วง ไม่ไวใ้จใคร ปฏิบติักบัผูอ่ื้นเหมือนเป็นวตัถุหรือคู่แข่งท่ีจะเขา้มาช่วงชิงหรือ
ต่อรองผลประโยชน์กบัตน จากผลการสาํรวจวิจยัพบวา่ มีผูน้าํประเภทน้ีในกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามประมาณ 5 % 
 

 The Opportunist มองพฤติกรรมเลวร้ายของตนวา่เป็นความชอบธรรมเพื่อความ
อยูร่อดในโลกท่ีมือใครยาวสาวไดส้าวเอา เขาไม่เพียงไม่สนใจในคาํครหาหรือคาํ
ตาํหนิ แต่ยงัตอบโตด้ว้ยถอ้ยคาํท่ีเผด็ร้อน อยา่งไรกต็าม ผูน้าํจะอยูใ่นสถานะความเป็น 
The Opportunist ไม่นานกจ็ะปรับเปล่ียนตวัเองใหดี้ข้ึนเน่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือ
จากผูเ้ก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นหวัหนา้ ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน หรือลูกคา้  
 

แมว้า่ the Opportunist จะถูกสภาวะแวดลอ้มกดดนัใหต้อ้งปรับเปล่ียนตนเอง
ข้ึนเป็นผูน้าํประเภท the Diplomat แลว้กต็าม แต่เม่ือใดกต็ามท่ีคนเหล่าน้ีรู้สึกวา่ถูก
คุกคามหรือไม่ปลอดภยั กอ็าจหวนกลบัมาใชนิ้สยัเดิมของ the Opportunist คือยดึ
ผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกัในการตดัสินใจ  
 

2. The Diplomat 
เป็นภาวะผูน้าํท่ีควบคุมพฤติกรรมของตนใหเ้ป็นไปตามประเพณีปฏิบติัของ

กลุ่มหรือสงัคมนั้น (group norm) มกัเล่นตามนํ้าเพื่อใหป้ลอดภยัไวก่้อน เช่ือวา่การทาํ
ตามกฎระเบียบและทาํในส่ิงท่ีผูมี้อาํนาจเหนือกวา่สัง่มา จะสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่
ตน the Diplomat จึงเป็นพวกท่ีไม่กลา้เส่ียง และจะทาํเฉพาะแต่เร่ืองท่ีมีแนวทาง
กาํหนดไว ้ยดึติดอยูก่บัขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ชอบหามิตรในกลุ่ม แต่กไ็ม่
อาสามีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีไม่มีคาํสัง่หรือท่ีไม่ใช่นโยบายของหน่วยเหนือ เม่ือยดึติดกบั
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กฎระเบียบ the Diplomat จึงเป็นผูน้าํท่ีชอบจอ้งจบัผิดผูอ่ื้นท่ีไม่ทาํตามระเบียบ แมใ้น
เร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จนกลายเป็นผูน้าํท่ีหยมุหยมิ พลอยทาํใหผู้เ้ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ
ลูกนอ้ง ตวัลีบ ขาดความคิดสร้างสรรค ์ตอ้งคอยระมดัระวงัการปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบ
กติกาเพื่อไม่ใหถู้กตาํหนิหรือถูกคาดโทษ จุดแขง็ของ the Diplomat มีอยา่งเดียวคือการ
นาํผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มารวมเป็นทีม แต่จุดเสียคือการพร้อมจะเออออไปตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเพือ่ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้โดยไม่พิจารณาถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
 

The Diplomat จะใชก้ลยทุธ์ 3 ประการต่อไปน้ีเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ 
1) เม่ืออยูก่บัผูมี้ตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือมีอาํนาจสูงกวา่ จะอ่อนนอ้มถ่อมตน เอาอกเอา

ใจ อ่อนโอนไปตามความคิดเห็นของผูน้ั้น 
2) เม่ืออยูก่บัผูท่ี้มีตาํแหน่งหนา้ท่ีหรืออาํนาจนอ้ยกวา่ จะเขม้งวด วิพากษวิ์จารณ์ 

ดอ้ยค่า หรือต่อตา้นแบบไม่ใหเ้กียรติหากเห็นวา่ไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะสร้างความ
ขดัแยง้ 

3) เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดล้าํบาก จะหลีกเล่ียงการ
แสดงออกในทุกรูปแบบ แมก้ระทัง่การสบตา เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้หาก
จะตอ้งแสดงความคิดเห็นคลอ้ยตามฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด   

 

จากการวิจยัผูบ้ริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม พบวา่มีผูน้าํท่ีมีลกัษณะเป็น 
the Diplomat ประมาณ 12% ของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั โดย 80% ของ the Diplomat 
จะอยูใ่นตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบักลาง (junior) และแทบไม่มีผูใ้ดอยูใ่นตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเพราะเป็นผูท่ี้ไม่กลา้ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความริเร่ิม 
 

3. The Exper t 
เป็นภาวะผูน้าํท่ีมีสดัส่วนมากท่ีสุดในบรรดาภาวะผูน้าํทั้งเจด็ คือมีจาํนวนถึง 

38% ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีทาํวิจยั เม่ือเปรียบเทียบกบัภาวะผูน้าํท่ีกล่าวมาแลว้จะ
พบวา่  
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o the Opportunist เนน้การควบคุมตนเองเพื่อสร้างโอกาสท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน  
o the Diplomat เนน้การปฏิบติัตามกฎระเบียบเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด ปรับ

พฤติกรรมของตนตามสภาพแวดลอ้มเพื่อรักษาตวัใหอ้ยูร่อดปลอดภยั หลีกเล่ียง
ความขดัแยง้ 

  

The Expert เนน้การการพฒันาทกัษะในงานอาชีพของตนใหส้มบูรณ์ท่ีสุด ให้
ความสาํคญักบัรายละเอียดทุกอยา่งเพื่อใหง้านออกมาสมบูรณ์ครบถว้นโดยไม่มีท่ีติ 
เป็นผูน้าํท่ีเปล่ียนจากการตาํหนิติเตียนผูอ่ื้น มาเป็นการเอาใจใส่กบังานท่ีทาํเพื่อใหมี้
ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผดิชอบ the Expert จะใชค้วามคิดท่ีรอบคอบรัดกมุแบบไม่
มีช่องโหวห่รือขอ้ผดิพลาด (watertight thinking) นาํเสนอขอ้มูลดว้ยเหตุผลและ
หลกัฐานประกอบเพื่อยนืยนัวา่เป็นผูรู้้จริงในเร่ืองนั้น ๆ 
  

The Expert ชอบลุยเด่ียวและเนน้คุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบ เขาจะเจาะลึกลง
ไปในรายละเอียดจนอาจเรียกวา่เป็นคุณนายละเอียด (perfectionist) มากกวา่จะเป็น
แนวปฏิบติัท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป (pragmatic approach) ในกรณีท่ีมอบหมายงานออกไป ก็
จะติดตามสอดส่องดูแลจนสร้างความอึดอดัใหก้บัผูป้ฏิบติั (micro-management)  
 

The Expert สามารถสร้างความสาํเร็จใหก้บังานไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยการพฒันา
ความรู้ของตนเองอยูต่ลอดเวลา แต่จะมีปัญหาเม่ือเขา้รับผดิชอบงานในตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารเพราะมัน่ใจในตวัเองมากเกินไปจนไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีตน
ประเมินวา่มีความรู้ความชาํนาญนอ้ยกวา่ตน the Expert จะมีอารมณ์ท่ีค่อนขา้งรุนแรง
ต่อคาํวิจารณ์แง่ลบหรือคาํแนะนาํของผูเ้ก่ียวขอ้ง มองการประสานความร่วมมือเป็น
เร่ืองเสียเวลา ดูถูกความคิดเห็นของผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์นอ้ยกวา่ และพร้อม
ท่ีจะแสดงออกใหทุ้กคนเห็นวา่เขาไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นเหล่านั้น จึงอาจกล่าวได้
วา่ the Expert เป็นระดบัของผูน้าํท่ีบกพร่องในเร่ืองความฉลาดดา้นอารมณ์ (EQ)  
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4. The Achiever  
The Achiever เป็นนกัปฏิบติัมากกวา่ the Expert เป้าหมายของ the Achiever 

ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบไร้ท่ีติ แต่เป็นการทาํใหส้าํเร็จไดต้ามท่ีมุ่งหมาย the Achiever 
จะไม่พิจารณาเพียงแคต่วังาน แต่จะนาํผลกระทบของงานมาพิจารณาประกอบอีกดว้ย 
เขาจึงพร้อมรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัทั้งหลายท่ีมีต่องาน   
 

the Achiever มีสดัส่วนอยูป่ระมาณ 30% ของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั เป็นผูน้าํ
ท่ีเปล่ียนรูปแบบการทาํงานจากการฉายเด่ียว มาเป็นการทาํงานเป็นทีม สามารถสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานท่ีดี แต่มีขอ้เสียตรงท่ีไม่ชอบคิดอะไรนอกกรอบ มกัมีปัญหา
เม่ือตอ้งเขา้จดัการกบัเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นหรือแตกต่างไปจากท่ีเคยปฏิบติั   
 

จากการทาํวิจยัจกัษุแพทยใ์นสถานประกอบการเอกชน เปรียบเทียบระหวา่ง the 
Achiever กบั the Expert พบวา่ ผูน้าํประเภท the Achiever มีอตัราการลาออกของ
สมาชิกทีมงานตํ่ากวา่ มีการมอบหมายงานท่ีดีกวา่ และทาํรายไดร้วมใหส้ถาน
ประกอบการสูงกวา่ผูน้าํประเภท the Expert ถึงสองเท่า  
 

The Achiever เป็นผูมี้ความฉลาดทางอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น จึงมกั
ขดัแยง้กบั the Expert โดยเฉพาะเม่ือ the Expert อยูใ่นฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพราะ the 
Expert มัน่ใจตนเองวา่เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถสูงกวา่ จึงไม่พอใจท่ี the 
Achiever โอนอ่อนผอ่นตามความคิดเห็นซ่ึงไม่ตรงตามหลกัวิชาท่ีควรเป็น เกิดปัญหา
ชะลอการปฏิบติัเพื่อตอบโตค้วามเห็นต่าง จนบางคร้ัง the Achiever ตอ้งดึงงานท่ี
มอบหมายมาทาํเอง หรือมอบหมายต่อใหผู้อ่ื้น เกิดความล่าชา้และส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน  
 

การปรับเปล่ียนภาวะผูน้าํในขั้น Conventional Stage เป็นการปรับเปล่ียน
แนวคิดหลกัจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกหลกัหน่ึงในเร่ืองต่อไปน้ี 
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ภาวะผู้นํา หลักเหตุผลท่ีใช้และจุดอ่อนท่ีมี 
Opportunist หาช่องทางท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บัตน ปัดความผดิใหเ้ป็นของผูอ่ื้น 
Diplomat ยดึระเบียบขอ้บงัคบัเป็นหลกัปฏิบติั แต่พยายามหลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้

มากเกินไปจนไม่มีจุดยนื 
Expert พฒันาความรู้และทกัษะของตนใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ แต่ชอบทาํงาน

เด่ียวและบกพร่องเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ 
Achiever ทาํงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน แต่ไม่ถนดัในการ

คิดนอกกรอบและการจดัการกบัเร่ืองท่ีซบัซอ้นหรือท่ีไม่เคยทาํมา
ก่อน  

 

จากสภาพแวดลอ้มทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วตลอดระยะ 40 ปีท่ีผา่นมา การพฒันาภาวะผูน้าํในช่วงเวลาดงักล่าวจึงให้
ความสาํคญัมากข้ึนในการบริหารการเปล่ียนแปลงและการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ 
และเรียกภาวะผูน้าํท่ีมีแนวคิดและทกัษะในเร่ืองดงักล่าววา่ Post Conventional Stage 
การปรับเปล่ียนแนวคิดและการใชห้ลกัเหตุผลท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้
ผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัและแนวคิดใน Conventional Stage ลดลงจาก 78%  ในปี ค.ศ. 1995 
เป็น 70% ในปี 2005 และ 59% ในปี ค.ศ. 2015 ตามลาํดบั  
 

< Post Conventional Stage > 
5. The Individualist 

เป็นภาวะผูน้าํท่ีเนน้การรู้จกัตนเองทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก แรงจูงใจ 
ความกลวั ปฏิกิริยา และแรงดลใจหรือความใฝ่ฝันของตน เป็นการเปล่ียนจากความ
พอใจในชีวิตท่ีมีพื้นฐานตามเหตุและผลวา่ ทาํเช่นน้ีจะไดเ้ช่นน้ี มาเป็นการมองหา
ความพอใจท่ีกวา้งไกลออกไปตามความใฝ่ฝัน แมจ้ะยงัเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถ
รับประกนัความสาํเร็จ แต่กท็าํใหชี้วิตมีความหวงัและความมุ่งมัน่ตั้งใจเพิ่มมากข้ึน จึง
มกัพบ the Individualist ในฐานะผูป้ระกอบการหรือท่ีปรึกษา    
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The Individualist มีสดัส่วนอยูป่ระมาณ 10% ของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็นผู ้
มีแนวคิดวา่ หลกัเหตุผลหรือปรัชญาท่ีนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตและในการ
ทาํงาน ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่ข้ึนอยูก่บัการเลือกท่ีจะยอมรับและ
นาํมาใชก้บัชีวิตของตน the Individualist จึงเป็นผูน้าํท่ีเขา้ใจผูอ่ื้นท่ีมีหลกัเหตุผลหรือ
แนวคิดท่ีต่างออกไป พวกเขามองความขดัแยง้วา่ แมจ้ะเป็นตน้เหตุของความตึงเครียด 
แต่กมี็ประโยชน์เพราะทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างจากเดิมและทาํใหเ้กิด
การพฒันา นอกจากนั้น the Individualist ยงัไม่ติดยดึกบัระเบียบกฎเกณฑห์ากไม่
เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จตามเป้าหมาย มีคาํในภาษาองักฤษท่ี
ข้ึนตน้ดว้ย in- หลายคาํท่ีสามารถอธิบายลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้าํประเภทน้ี เช่น  

o insight (ความสามารถในการทาํความเขา้ใจกบัปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ถึงแก่น) 

o innovation (การใชค้วามคิดและวิธีการใหม่ ๆ)  
o intrinsic (ลกัษณะเด่นท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อภารกิจนั้น) 
o innate (พรสวรรคห์รือความสามารถท่ีมีมาตั้งแต่เกิด) 
o inquiry (ความสามารถในการใชก้ระบวนการถามคาํถาม) 
o introspection (การตรวจสอบและเฝ้าระวงัความคิดและความรู้สึกของตน) 
o intricate (ความสามารถในการปะติดปะต่อเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยเขา้ดว้ยกนั) 
o inclusive (บูรณาการครบถว้น) 
o inquisitive (สนใจใคร่รู้ไปเสียทุกเร่ือง) 
o interest (ตอ้งการเขา้ไปคน้หาบางส่ิงเพิ่มเติม) 
o intimacy (การเขา้มีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ด) 
o intuition (สัญชาติญาณท่ีเขา้ใจหรือรู้บางส่ิงไดโ้ดยฉบัพลนัโดยใชค้วามรู้สึก

มากกวา่ขอ้เทจ็จริง) 
o  inspiration (แรงบนัดาลใจใหค้วามคิดในการทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด)  
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6. The Strategist 
ภาวะผูน้าํหรือการใชแ้นวคิดแบบท่ีเรียกวา่ the Strategist มีอยูป่ระมาณ 4% ของ

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็นภาวะผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ย the Individualist แต่เนน้
การใชส้ติ (consciousness) ในการพิจารณาสถานการณ์และปัญหามากกวา่ จึงเป็นผูน้าํ
ท่ีไม่เพียงแต่รู้จกัตนเอง (self-aware) แต่ยงัสามารถเขา้ใจผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี มี
วิจารณญาณและรู้ในคุณค่าความสาํคญัของตน ผูน้าํประเภทน้ีจะไม่ด้ินรนเพื่อขอ
อนุมติัหรือขออนุญาตใคร แต่จะเร่ิมดาํเนินการทนัทีท่ีตนมัน่ใจวา่เป็นส่ิงท่ีสมควร
จะตอ้งทาํ จึงเป็นผูน้าํท่ีมีบุคลิกแขง็แกร่งและแน่วแน่ในการปฏิบติั  
  

หากเปรียบเทียบ the Individualist กบั the Strategist จะพบวา่ในขณะท่ี the 
Individualist มีทกัษะในการส่ือสารกบัผูเ้ห็นต่างหรือผูท่ี้ใชห้ลกัเหตุผลท่ีแตกต่าง
ออกไป the Strategist จะเป็นผูมี้ทกัษะในการลดผลกระทบของการกระทาํท่ีเกิดจาก
ความเห็นต่างนั้น นอกจากนั้นยงัมีทกัษะในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วมใหเ้กิดข้ึนกบักลุ่มท่ี
ใชห้ลกัเหตุผลแตกต่างกนั ทกัษะในส่วนน้ีเองท่ีเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทั้งตวับุคคลและองคก์ร the Strategist มองการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและองคก์รวา่
เป็นกระบวนการพฒันาท่ีเกิดจากความตระหนกัและความเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดของ
ผูน้าํ The Strategist จะจดัการกบัความขดัแยง้และผูต่้อตา้นการเปล่ียนแปลงไดนุ่้มนวล
กวา่ผูน้าํประเภทอ่ืนท่ีกล่าวมา มองปรากฏการณ์ทางสงัคมในสามระดบั คือ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งองคก์ร และระหวา่งประเทศ the Strategist มุ่ง
สร้างหลกัจริยธรรมและการปฏิบติัท่ีสูงเกินกวา่ผลประโยชน์ของตนเองหรือของ
องคก์ร  คือเพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่สงัคมโดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา  
 

The Strategist ใชค้วามเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ซ่ึงใชแ้รงบนัดาลใจท่ีมีอยูภ่ายในให้
เกิดเป็นผลสาํเร็จ (inside-out) ระดมความร่วมมือทั้งจากองคก์รและจากผูมี้
ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งทั้งหมด พร้อมท่ีจะถกแถลงหรืออภิปรายในประเดน็ท่ีเป็นขอ้
ขดัแยง้ของผูเ้ห็นต่าง และสามารถนาํสู่ขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ีเห็นชอบและยอมรับของคน
ส่วนใหญ่     
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7. The Alchemist 
ผูน้าํประเภทน้ีสามารถเสริมและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ใหก้บัตนเอง องคก์ร และ

สงัคมระดบัโลกไดอ้ยา่งมีนยัยะสาํคญั เม่ือเปรียบเทียบกบั the Strategist ท่ีจดัการกบั
ปัญหาทีละช้ิน แต่ the Alchemist จะสามารถจดัการกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนัไดที้ละหลายเร่ืองพร้อม ๆ กนั นอกจากนั้นยงัสามารถจดัการกบัเป้าหมาย
ทั้งเฉพาะหนา้และระยะยาวไดใ้นระดบัต่าง ๆ อยา่งไม่สบัสน ผูน้าํประเภทน้ีมีอยูน่อ้ย
มาก คือเพียงประมาณ 1% ของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การกระทาํแต่ละอยา่งของผูน้าํ
ประเภทน้ีสามารถใชเ้ป็นแบบอยา่งใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษา ผลงานของเขาลว้นส่งผล
กระทบต่อการปรับเปล่ียนทางสงัคม ชุมชน และอุตสาหกรรม     
 

การปรับเปล่ียนจากผู้นําประเภทหน่ึงไปสู่ผู้นําอีกประเภทหน่ึง 
 ผูว้ิจยัยนืยนัประเดน็ท่ีน่าสงัเกตท่ีสุดท่ีไดจ้ากการวิจยัวา่ ผูน้าํสามารถ
ปรับเปล่ียน (transform) การใชห้ลกัเหตุผลประเภทหน่ึงไปใชห้ลกัเหตุผลอีกประเภท
หน่ึงได ้จากหลกัฐานท่ีรวบรวมไดใ้นการวิจบัพบวา่ มีผูน้าํจาํนวนมากพอสมควรท่ี
ปรับเปล่ียนจาก the Expert เป็น the Achiever, จาก the Achiever เป็น the 
Individualist, และจาก the Individualist เป็น the Strategist การปรับเปล่ียนดงักล่าว
ตอ้งเร่ิมท่ีตวัคน (personal change) การไดรั้บแต่งตั้งหรือเล่ือนตาํแหน่งใหท้าํหนา้ท่ีซ่ึง
ตอ้งใชห้ลกัเหตุผลอ่ืนท่ีต่างไปจากเดิม มกัเกิดปัญหาทั้งกบับุคคลและองคก์รหากเขาผู ้
นั้นไม่สามารถปรับเปล่ียนการใชห้ลกัเหตุผลท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบใหม่ และจะกลายเป็นผูท่ี้ไม่เหมาะกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
นั้น ตวัช้ีความพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนภาวะผูน้าํจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภท
หน่ึงจึงตอ้งเร่ิมจากความรู้สึกชอบหรือสนใจท่ีจะปรับเปล่ียนไปใชห้ลกัเหตุผลท่ีต่าง
ออกไป และความรู้สึกนั้นจะตอ้งเพ่ิมพนูข้ึนจนกลายเป็นการยอมรับและปรับเปล่ียน
จนเขา้กบัการใชห้ลกัเหตุผลใหม่   
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 ตวัอยา่งการปรับเปล่ียนการใชห้ลกัเหตุผลและกระบวนการท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
การปรับเปล่ียนท่ีรวบรวมไดจ้ากการวิจยัมีดงัน้ี 
 

การปรับเปล่ียนจาก the Exper t เป็น the Achiever  
 เป็นการปรับเปล่ียนภาวะผูน้าํท่ีพบบ่อยท่ีสุดในวงการธุรกิจและในการศึกษา
ดา้นการบริหาร สาํหรับวงการธุรกิจมกัจะปูพื้นฐานดว้ยการให ้the Expert สร้างขอ้
สมมุติฐานซ่ึงต่างไปจากท่ีเคยคิดและใชใ้นงานประจาํวนั อาจเร่ิมดว้ยการเปล่ียน
ประโยคสนทนาจากท่ีเคยฟันธงวา่ผดิหรือถูก แลว้เดินหนา้ไปตามความเห็นของ the 
Expert แต่เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นการพยายามเขา้ใจเหตุผลของเพื่อนร่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น “คุณอาจจะถูก แต่ช่วยบอกหน่อยไดไ้หมวา่คุณมีเหตุผลอะไรจึง
คิดเช่นนั้น” สาํหรับการศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจระดบัปริญญาโท มกัสนบัสนุนการ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น the Achiever ดว้ยการใชก้รณีศึกษาแบบสหวิทยาการท่ีมีความ
เป็นไปไดห้ลายทางเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การมอบหมายงาน และร่วมกนัหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ
สถานการณ์    
 

 การปรับเปล่ียนการใชห้ลกัเหตุผลจาก the Expert มาเป็น the Achiever อาจฟัง
ดูง่าย แต่ในทางปฏิบติัตอ้งถือวา่เป็นคอขวดในการพฒันา the Expert ในสายอาชีพ เช่น 
นกักฎหมาย วิศวกร ซ่ึงเคยประสบความสาํเร็จในการใชค้วามรู้ท่ีเล่าเรียนมาจน
เช่ียวชาญ มกัรู้สึกอึดอดัในตาํแหน่งงานบริหารเพราะรู้สึกวา่ถูกดึงตวัออกจากงานท่ีรัก 
และไม่สามารถใชค้วามรู้ของตนอยา่งท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีทา้ทายท่ีสุดในการปรับเปล่ียนน้ี
จึงอยูท่ี่ ทาํอยา่งไรจึงสามารถใชค้วามรู้และความเช่ียวชาญของตนใหป้ระสบผลสาํเร็จ
ในฐานะผูบ้ริหาร  
 

การปรับเปล่ียนจาก the Achiever  เป็น the Individualist 
  วงการศึกษาและองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่มกัไม่มีการสอนหรือการส่งเสริม
ผูบ้ริหารใหพ้ฒันาจาก the Achiever มาเป็น the Individualist หรือ the Strategist โดย
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ถือวา่หนา้ท่ีขององคก์รในการพฒันาภาวะผูน้าํควรจบลงแค่ the Achiever การพฒันา
ใหสู้งข้ึนไปกวา่นั้นควรเป็นหนา้ท่ีของตวัผูบ้ริหารท่ีจะสร้างความโดดเด่นใหก้บั
ตนเอง เหตุผลท่ีสาํคญักเ็พราะการพฒันาท่ีสูงข้ึนไปกวา่ the Achiever ตอ้งการไม่เพียง
แค่การส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดของผูอ่ื้นและนาํความคิดท่ีหลากหลายมาร่วมกนัหา
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสมอยา่งท่ี the Achiever ทาํ แต่ the Individual ตอ้งมีมุมมองและ
ความรู้ท่ีเป็นสากล ไม่เพียงแค่รับฟังและนาํมาคิด แต่จะตอ้งเขา้ใจสถานการณ์และคิด
ลํ้าไปขา้งหนา้วา่ควรดาํเนินการอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น ในขณะท่ี the Achiever มุ่งทาํ
เป้าหมายใหส้าํเร็จและคิดวา่จะทาํความสาํเร็จในเป้าหมายนั้นดีท่ีสุดไดอ้ยา่งไร the 
Individualist จะมองท่ีตวัเป้าหมายวา่ดีพอท่ีจะใชเ้ป็นเป้าหมายหรือยงัและควรกาํหนด
เป้าหมายในอนาคตอยา่งไร การดาํเนินการจึงไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ต่เพียงทาํเป้าหมายให้
สาํเร็จ แต่เป็นการปูทางไปสู่เป้าหมายอ่ืนในอนาคตดว้ย     
 

การปรับเปล่ียนภาวะผู้นําให้เป็น the Strategist และ the Alchemist 
 ผูท่ี้มีภาวะผูน้าํประเภท the Individualist และกาํลงัพฒันาเพื่อเขา้สู่ the 
Strategist และ the Alchemist ไม่ไดต้อ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมทกัษะในการพฒันาและ
บริหารองคก์ร เพราะเป็นคุณสมบติัท่ีเขาเหล่าน้ีมีอยูค่รบถว้นแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งการ คือ 

1. ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการพฒันาโครงการ สร้างทีมงาน เครือข่าย พนัธมิตรเชิงกล
ยทุธ์ และกระตุน้ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทั้งหมดขององคก์รและผูมี้
ประโยชน์เก่ียวขอ้ง เพื่อใหโ้ครงการและกลยทุธ์ทั้งหลายประสบความสาํเร็จ   

2. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัความคิดริเร่ิม ความทา้ทาย และการคิด
นอกกรอบ กบัผูบ้ริหารทั้งหลายท่ีอยูใ่นเครือข่ายการทาํงาน เช่น คณะกรรมการ
บริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งในและนอกองคก์ร  

 

คณะผูว้ิจยัมีความมัน่ใจในการสรุปผลการศึกษาคร้ังน้ีวา่ ผูน้าํสามารถพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นผูน้าํท่ีดีข้ึนไดห้ากสามารถปรับเปล่ียน (transform) แนวคิดและการใช้
หลกัเหตุผลในการจดัการกบัปัญหาและความทา้ทายต่าง ๆ (action logic) 
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ                                                                      
 5 Levels of Leadership [John C. Maxwell]                 
 Action Centered Leadership [John Adair] 
 Behavioral Change Model 
 Building Expertise 
 Charismatic Leadership 
 Dealing with Specialists 
 Emotional Intelligence 
 Entrepreneurial Skills 
 Leadership Practices 
 Managing Strategic Change [Tichy] 
 Norms Theory 
 Professional Networking 
 ผา่ทฤษฎีผูน้าํ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

7 Types of Waste 
ความสูญเปล่า 7 ประเภทในกระบวนการผลิต 

 

  ความสูญเปล่า (Waste) ในบทความน้ีหมายถึง กิจกรรมท่ีใชท้รัพยากรไปโดย
ไม่เกิดประโยชน์หรือคุณค่าใด ๆ แก่ผูบ้ริโภค เป็นค่าใชจ่้ายท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ
สินคา้  ส่งผลใหก้าํไรของผูผ้ลิตลดลงหรือราคาสินคา้สูงข้ึน โดยปกติแลว้ ไม่มีลูกคา้
คนใดอยากจ่ายเงินใหก้บัความรู้สึกวา่สินคา้น้ีแพงเกินกวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การกาํจดั
ความสูญเปล่าจึงช่วยใหผู้ผ้ลิตสามารถลดตน้ทุนและปรับปรุงการผลิตใหมี้
ประสิทธิภาพดีข้ึน  การลดหรือการกาํจดัความสูญเปล่าจดัเป็นสาระสาํคญัของการ
บริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (Lean management) ซ่ึงบริษทั Toyota ได้
พฒันาและนาํมาใชป้ฏิบติัจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 
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ความเป็นมา  
ความคิดเก่ียวกบัการกาํจดัความสูญเปล่าอยา่งเป็นระบบ มีกาํเนิดจากปรัชญา 

Kaizen ของญ่ีปุ่นซ่ึงมีแนวคิดวา่ ผลงานสาํคญั ๆ ทั้งหลายลว้นเป็นผลมาจากการสะสม
เปล่ียนแปลงในเร่ืองเลก็นอ้ยต่อเน่ืองกนัมา Kaizen จึงเป็นแนวคิดท่ีเปิดใหพ้นกังาน
ทั้งหมดไดมี้ส่วนร่วมในการระดมความคิดและขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลายมาใชเ้พื่อ
การพฒันา  

 

ทศวรรษท่ี 1950 เป็นช่วงเวลาท่ีปรัชญา Kaizen เขา้มีบทบาทเป็นอยา่งมากใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต ์Taiichi Onno ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหว้างแผนการผลิต
รถยนต ์Toyota ไดเ้ดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อชมโรงงานประกอบรถยนตข์อง Henry 
Ford และพบวา่สายงานประกอบรถยนต ์Ford มีความสูญเปล่ามากมาย ช้ินส่วนบาง
รายการเกบ็สาํรองไวจ้าํนวนมาก แต่บางรายการกลบัมีไม่พอใช ้และในระหวา่งท่ีอยู่
ในสหรัฐนั้นเอง เขาไดไ้ปสาํรวจ supermarket หลายแห่งและประทบัใจท่ีร้านทั้งหลาย
สามารถเกบ็สินคา้ไวเ้ฉพาะท่ีลูกคา้ตอ้งการ เขาไดน้าํประสบการณ์ทั้งสองมาผนวกเขา้
ดว้ยกนัและประยกุตเ์ป็นหลกัการผลิตรถยนต ์Toyota จนไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
ผูผ้ลิตรถยนตซ่ึ์งมีระบบบริหารจดัการความสูญเปล่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง 
 

บริษทัผลิตรถยนต ์Ford และ Porsche กไ็ดน้าํปรัชญา Kaizen และระบบการ
บริหารการผลิตของ Toyota (Toyota Production System: TPS) ไปใชเ้พื่อลดตน้ทุน
และเพิ่มกาํไรใหก้บับริษทั โดยในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1990 บริษทั Ford Motor ได้
ผลิตรถยนตอ์อกมาหลายรุ่นท่ีมีคุณภาพตํ่า เช่น Pinto แต่ดว้ยความตั้งใจท่ีจะเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ท่ีตกตํ่าของบริษทั Alan Mulally ซ่ึงเป็น CEO คนใหม่จึงรับเอาปรัชญา 
Kaizen มาใชใ้นปี 2006 หลงัจากใชเ้วลา 9 ปีในการปรับปรุงแกไ้ขระบบการผลิต เขา
ไดพ้า Ford ใหร้อดพน้จากวิกฤติท่ีใกลล้ม้ละลายและกลบัมาเป็นผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นนาํ
รายหน่ึงของสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบนั 
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ในปี 1992 Porsche กต็กอยูใ่นฐานะท่ีใกลล้ม้ละลาย บริษทัมีตน้ทุนการผลิตท่ี
สูงในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไดซ้ํ้ าเติมใหข้ายสินคา้ไม่ออก Wendelin Wiedeking 
ซ่ึงเป็น CEO คนใหม่ของ Porsche ไดเ้ชิญผูช้าํนาญการดา้น Kaizen ของบริษทั Toyota 
มาปรับปรุงสายการผลิตรถยนต ์Porsche ของเยอรมนั ส่งผลให ้Porsche ผลิตรถยนต์
ไดเ้ร็วข้ึนจากคนัละ 120 ชัว่โมง เหลือ 72 ชัว่โมง ลดความผดิพลาดในสายการผลิตลง 
50% ใชค้นลดลง 19% โดยไม่ทาํใหส้มรรถนะทางเทคนิคของ Porsche ลดลงแต่อยา่ง
ใด นอกจากนั้นยงัลดสินคา้คงคลงัลง ส่งผลใหส้ามารถลดพื้นท่ีจดัเกบ็ลงไดถึ้ง 30%      
 

   Taiichi Ohno กล่าวถึงกิจกรรม 3 ประเภทซ่ึงเป็นสาเหตุการใชท้รัพยากรอยา่ง
ไม่มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
 กิจกรรมท่ีส้ินเปลืองสูญเปล่า (Muda) 
 กิจกรรมท่ีหนกัหรือมากเกินกาํลงั (Muri) 
 กิจกรรมท่ีกระทาํอยา่งไม่สมํ่าเสมอ (Mura)  

 

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีส้ินเปลืองสูญเปล่า (Muda) ซ่ึง
แบ่งเป็นสองประเภท คือ 
 

(1) กิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม แต่จาํเป็นตอ้งมี   
ตวัอยา่งเช่น การตรวจสอบความปลอดภยั ไม่ไดใ้หมู้ลค่าเพิ่มใด ๆ แก่สินคา้ท่ี

ผลิตสาํเร็จแลว้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นซ่ึงช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่สินคา้ดงักล่าวมีความ
ปลอดภยัในการใช ้
 

(2)  กิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าเพ่ิม และไม่มีความจาํเป็น   
ตวัอยา่งเช่น ความผดิพลาดซ่ึงเป็นเหตุใหต้อ้งท้ิงสินคา้หรือช้ินส่วนของสินคา้ใน

สายการผลิตสุดทา้ยไป เป็นความสูญเปล่าทั้งเวลาและวสัดุท่ีใชไ้ปในการทาํส่ิงบกพร่องนั้น  
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ความสูญเปล่า 7 ประเภท 
แมว้า่ Mura ทั้งสองประเภท จะไม่สร้างมูลค่าเพิ่มใด ๆ ใหก้บัลูกคา้ แต่การมุ่ง

กาํจดั Mura โดยไม่แยกแยะใหช้ดัเจนวา่ Mura ประเภทใดท่ียงัจะตอ้งทาํ และ Mura 
ประเภทใดท่ีควรกาํจดัไปใหเ้ร็วท่ีสุด กอ็าจนาํความเสียหายใหเ้กิดกบัองคก์รได ้Lean 
Management จึงไดจ้ดัแบ่งกิจกรรมท่ีสร้างความสูญเปล่าออกเป็น 7 ประเภทเพื่อความ
สะดวกและชดัเจนในการพิจารณาและนาํมาใชเ้ป็นเป้าหมายในการลดตน้ทุนและการ
ใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรม 7 ประเภทดงักล่าวประกอบดว้ย     
 

1. การขนส่ง (Transpor tation) 
หมายถึงการขนส่งเคล่ือนยา้ยทรัพยากรหรือวตัถุดิบโดยไม่เกิดประโยชน์หรือ

คุณค่า (value) แก่สินคา้ เกิดข้ึนเม่ือขั้นตอนการผลิตไม่ล่ืนไหลต่อเน่ืองทาํใหต้อ้งขน
วตัถุดิบจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงเป็นการเพิ่มเติม การเคล่ือนยา้ยในลกัษณะ
ดงักล่าว นอกจากจะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ 
วตัถุดิบ เสียเวลา ส้ินเปลืองพื้นท่ี เพิ่มค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ขนส่งโดยไม่จาํเป็น การแกไ้ขทาํไดด้ว้ยการวางผงัการจดัวางส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
ใหมี้ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัการใชง้าน  
 

2. สินค้าคงคลัง (Inventory) 
สินคา้คงคลงั หมายถึงสินคา้ วตัถุดิบ และวสัดุท่ีเกบ็อยูใ่นกระบวนการผลิตทั้ง

ก่อน ระหวา่ง และภายหลงัการผลิต สินคา้คงคลงัท่ีไม่ไดส้นองความตอ้งการของ
ลูกคา้โดยตรง ถือเป็นสินคา้ส่วนเกินซ่ึงควรลดลงใหพ้อดีกบัความตอ้งการใชใ้น
กระบวนการผลิต สินคา้คงคลงัส่วนเกินมกัเป็นผลมาจากการเผือ่เหลือเผือ่ขาด (just in 
case) เพื่อสนองความตอ้งการใชซ่ึ้งอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดมาก่อน เป็นความกงัวล
หรือคิดไปล่วงหนา้วา่หากไม่มีสินคา้หรือวตัถุดิบดงักล่าวสาํรองไว ้อาจเกิดความล่าชา้
ในกระบวนการผลิต หรือตอ้งรีบร้อนผลิตจนทาํใหสิ้นคา้ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผูผ้ลิตจึงควรตรวจหาปัญหาท่ีเป็นตวัสร้างความกงัวลดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถกาํหนด
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ปริมาณสินคา้คงคลงัเท่าท่ีจาํเป็น ไม่มากจนกลายเป็นความสูญเสีย และไม่นอ้ยจนเกิด
ปัญหาในกระบวนการผลิต   
 

3. การเคล่ือนไหว (Motion) 
หมายถึงการทาํงานของเคร่ืองจกัรและการเคล่ือนไหวร่างกายของพนกังานใน

ระหวา่งการทาํงานท่ีซบัซอ้นหรือมากเกินความจาํเป็น ทั้งการเดิน การกม้ การเหยยีด
แขนหรือยดืตวัเพื่อหยบิเคร่ืองมือหรือวสัดุ ซ่ึงนอกจากจะทาํใหต้อ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึน ยงั
อาจสร้างความสึกหลอใหแ้ก่เคร่ืองจกัรและการบาดเจบ็แก่พนกังาน จึงควรออกแบบ
เคร่ืองจกัรและกระบวนการทาํงานของพนกังานใหมี้การเคล่ือนไหวเท่าท่ีจาํเป็นท่ีจะ
ทาํใหง้านสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย  
 

4. การรอคอย (Waiting) 
หมายถึงเวลาท่ีสูญเปล่าไป (idle time) อนัเน่ืองมาจากการทาํงานท่ีไม่สอดคลอ้ง

สมัพนัธ์กนัของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่สองกระบวนการข้ึนไปและเป็นเหตุให้
พนกังานและ/หรือเคร่ืองจกัรในกระบวนการหน่ึงตอ้งหยดุรองานจากกระบวนการอ่ืน 
การเสียเวลารอคอย หมายรวมถึงความสูญเปล่านอกกระบวนการผลิตดว้ย เช่น สินคา้
ท่ีผลิตสาํเร็จแต่รอการจดัส่ง เคร่ืองจกัรท่ีรอการตรวจเช็ค หรือแมแ้ต่เอกสารท่ีรอให้
ผูบ้ริหารอนุมติั  
 

5. กระบวนการที่เกินจําเป็น (Overprocessing) 
หมายถึงงานท่ีทาํไปโดยไม่เกิดคุณค่าโดยตรงแก่สินคา้ เช่น การนบัซํ้ า การ

ตรวจสอบซํ้า การมีเอกสารคู่มือมากเกินจาํเป็น และหมายรวมถึงการสร้างงานท่ีเกิน
ความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการเพิ่มคุณสมบติัท่ีไม่มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ลงไป
ในตวัสินคา้  เช่นการติดโทรทศัน์ใหผู้น้ัง่เบาะหลงัของรถเก๋งสองตอน แมจ้ะเป็นการ
สร้างโอกาสในการหาความเพลืดเพลิน แต่กอ็าจไม่มีใครเปิดหรือเห็นคุณค่าของมนั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นครอบครัวขนาดเลก็ท่ีไม่มีผูน้ัง่ท่ีเบาะหลงั กระบวนการท่ีเกิน
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จาํเป็นทาํใหร้าคาของสินคา้สูงเกินกวา่การยอมรับของลูกคา้ หรือสร้างภาระใหต้อ้ง
รักษาดูแลโดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  
 

6. การผลิตในจํานวนท่ีมากเกินไป (Overproduction) 
หมายถึงการผลิตจาํนวนมากเกินความความตอ้งการของลูกคา้ ทาํนองทาํเผือ่ 

หรือสาํรองไว ้และหมายถึงการผลิตตามจาํนวนแต่เสร็จเร็วกวา่กาํหนดส่งมากเกินไป 
ทั้งสองกรณีทาํใหเ้กิดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีรอรายรับ ส่งผลใหเ้กิดความสูญเปล่าในปัจจยั
อ่ืนอีก 6 ตวั เช่น เม่ือมีสินคา้ผลิตเกิน กย็อ่มตอ้งมีการขนส่งเพิ่มข้ึนทั้งการป้อนวตัถุดิบ
และการจดัเกบ็ เสียพื้นท่ีจดัเกบ็เพิ่มข้ึน มีการเคล่ือนไหวท่ีไม่ควรตอ้งทาํเพิ่มข้ึน มีการ
รอคอยเพื่อการจาํหน่ายนานข้ึน และหากเกิดขอ้บกพร่อง (defect) ข้ึนในการผลิตสินคา้
เกินจาํนวน กย็อ่มเกิดส่ิงบกพร่อง การแกไ้ขงาน และการผลิตชดเชยใหส้ิ้นเปลือง
ค่าใชจ่้ายมากข้ึนไปอีก การผลิตเสร็จเร็วเกินไปกส่็งผลเสียไม่แพก้นัเพราะเป็นการนาํ
ทรัพยากรท่ีควรใชเ้พือ่งานอ่ืนทั้งแรงงาน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร พื้นท่ีจดัเกบ็ มาใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดการจดัส่ง โดยไม่เกิดประโยชน์ตอบแทน 
 

7. ของเสียหรือส่ิงบกพร่องในกระบวนการผลิต (Defects) 
ส่ิงบกพร่องในกระบวนการผลิต หมายถึงสินคา้หรือช้ินส่วนท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐาน ทาํใหต้อ้งผลิตสินคา้หรือช้ินส่วนท่ีบกพร่องนั้นข้ึนมาใหม่ หรือปรับแก้
ไขใหมี้คุณภาพตามท่ีกาํหนด เป็นการเสียทั้งเวลาและคา่ใชจ่้ายและอาจตอ้งเสียลูกคา้
ไปเน่ืองจากการจดัส่งไม่ตรงเวลา สินคา้มีคุณภาพไม่แน่นอน หรือสินคา้มีราคาสูงข้ึน
กวา่คู่แข่ง  
 

การกาํจดัความสูญเปล่าเจด็ประการน้ีจึงช่วยใหผู้ผ้ลิตสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิต เพิ่มความหมายใหก้บัการทาํงานของพนกังาน เพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  
และเพิ่มผลกาํไรใหก้บัผูผ้ลิต   
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การสืบค้นความสูญเปล่าในกระบวนการทํางาน 
 ความสูญเปล่าของแต่ละธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนั การสาํรวจ
หาความสูญเปล่าในกระบวนการทาํงานถือเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วม โดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นในการสร้างจิตสาํนึกการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดข้ึนในทุกกระบวนการทาํงานจนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
สนบัสนุนส่งเสริมพนกังานใหเ้ป็นผูส้ร้างการเปล่ียนแปลง (change agent) ดว้ยการเอ้ือ
อาํนาจและอบรมใหพ้นกังานสามารถใชเ้คร่ืองมือคน้หาความสูญเปล่า สาเหตุ 
ตลอดจนวิธีการกาํจดัหรือลดความสูญเปล่านั้นใหห้มดไปหรือเหลือนอ้ยท่ีสุด   
 

 มีเคร่ืองมือหลายชนิดท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อบ่งช้ีและกาํจดักิจกรรมท่ีเป็นความ
สูญเปล่า เช่น 

1. การเดินตรวจสภาพการทาํงาน (Gemba Walk) 
เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีความสูญเปล่าในกระบวนการทาํงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการได้
รับรู้สภาพการทาํงานจริงดว้ยตนเอง ผูส้าํรวจสามารถเห็นกระบวนการทาํงานท่ี
แตกต่างกนัในระหวา่งการทาํงานและสามารถสงัเกตกิจกรรมท่ีเป็นความสูญเปล่าได้
ทั้งเจด็ประเภท 
 

2. การคน้หาสาเหตุปัญหาดว้ยการตั้งคาํถาม “ทาํไม” 5 คร้ัง (5 Whys) 
เป็นการทวนยอ้นจากผลไปหาสาเหตุโดยการตั้งคาํถามยอ้นข้ึนไปถึงตน้ตอซ่ึง

เป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของความสูญเปล่า คาํวา่ 5 คร้ังเป็นเพียงจาํนวนโดยประมาณ ผู ้
ตรวจสอบอาจตั้งคาํถามมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 5 คร้ังไดต้ามสภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

3. การใชร้ายงานทวนสอบสาเหตุของปัญหาและการแกไ้ข (A3 report) 
เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเช่นเดียวกบั 5Whys แต่ A3 จะมี

กระบวนการท่ีซบัซอ้นกวา่โดยใชค้วามรู้จากหลากหลายหน่วยงานในองคก์ร (cross-
organizational knowledge) ในการสืบคน้สาเหตุและการแกไ้ขความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน 
ผลการดาํเนินงานจะอยูใ่นรูปรายงาน ประกอบดว้ย ความเป็นมาของปัญหา, 
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สถานภาพในปัจจุบนั, เป้าหมายการดาํเนินงาน, การวิเคราะห์รากเหงา้ของปัญหา, การ
แกไ้ขท่ีเป็นไปได,้ การดาํเนินการแกไ้ข, การติดตามการปฏิบติัและผลท่ีไดรั้บ  
 

4. การใช ้software ในการวางแผนการจดัวางและกาํหนดระยะการทาํงาน 
เป็นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการวางแผนและระบบการทาํงานเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มสูงสุดใหก้บักระบวนการผลิต ผูผ้ลิตสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ปรียบเทียบ
กบัการทาํงานจริงวา่มีส่วนใดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขไม่วา่จะเป็นผงัการจดัวางเคร่ืองจกัร
และส่ิงจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดการทาํงาน ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีควรมี ฯลฯ อยา่งไร
กต็าม ผูผ้ลิตควรใช ้software ดงักล่าวร่วมกบัเคร่ืองมือตวัอ่ืน ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาเพื่อให้
ทราบสาเหตุปัญหาซ่ึงซ่อนเร้นและไม่อยูใ่นเง่ือนไขการทาํงานของ software ดว้ย   
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Whys               
 6 Sigma Principles 
 A3 Lean Thinking Process 
 Gemba Walk 
 Just in Time (JIT) 
 Kaizen 
 Lean Manufacturing 
 Value Stream Mapping (VSM) 
 Waste Management 

--------------------------------- 
7-38-55 Rule of Communication [Mehrabian] 
การใช้ภาษาและอวจนภาษาในการส่ือสาร 

 

การส่ือสารโดยไม่ใชค้าํพดู (nonverbal communication) ช่วยใหเ้ราสามารถ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีภาษาอาจทาํไดไ้ม่ครบถว้นออกมาไดม้ากข้ึน ผูค้นในสงัคมต่างกใ็ชก้าร
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ส่ือสารท่ีไม่ใชค้าํพดูหรืออวจนภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ และความรู้สึก
กนัมานานแลว้ทั้งโดยรู้สึกตวัและไม่รู้สึกตวั เช่น การผงกศีรษะ, ส่ายหนา้, อุทาน, แผด
เสียงเม่ือโกรธ, เสียงสัน่เครือเม่ือโศกเศร้าหรือเม่ือตกอยูใ่นอาการประหม่า ฯลฯ  

  

ในการส่ือสาร คาํพดูจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีผูพ้ดูไดส่ื้อออกมาเท่านั้น 
ระดบัเสียง นํ้าเสียง ความเร็วและจงัหวะการพดู รวมถึงการหยดุเวน้ระยะระหวา่งคาํ 
อาจส่ือความหมายออกมามากกวา่คาํพดูท่ีใช ้แมก้ระทัง่ท่าทางท่ีแสดงออกกเ็ป็นการ
ส่งสญัญาณอีกลกัษณะหน่ึงดว้ยเช่นกนั อวจนภาษาเหล่าน้ีบอกใหผู้ฟั้งทราบวา่ผูพ้ดูมี
ความคิดและความรู้สึกในเร่ืองนั้นอยา่งไร 
 

การศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการส่ือสารดว้ยคาํพดูและดว้ยอวจนภาษา
ซ่ึงไดรั้บการกล่าวถึงมากท่ีสุดช้ินหน่ึง คือผลการศึกษาของ Dr. Albert Mehrabian 
ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัแคลิเฟอเนียในลอสแอนเจลลิส ท่ีวา่ 
ความรู้สึก ทศันคติ และความเช่ือของผูฟั้ง เป็นผลมาจากคาํพดูของผูพ้ดูเพียงส่วนนอ้ย 
แต่จะมาจากนํ้าเสียงและภาษากายของผูพ้ดูเป็นส่วนใหญ่ เขาไดส้รุปผลการศึกษาและ
ทฤษฎีของเขา (Mehrabian Communication Theory) ไวใ้นหนงัสือช่ือ Silent Messages 
(1971) วา่ ความเขา้ใจในความหมาย อารมณ์ และความรู้สึกของผูฟั้งนั้น ร้อยละ 7 มา
จากคาํพดู, ร้อยละ 38 มาจากนํ้าเสียง, และร้อยละ 55 มาจากภาษากายของผูพ้ดู ทั้งน้ี
สืบเน่ืองมาจากธรรมชาติตน้กาํเนิดของมนุษยท่ี์ส่ือสารและทาํความเขา้ใจกนัดว้ยอวจ
นภาษากนัมาตั้งแต่ก่อนจะมีภาษาพดู สญัชาตญาณในการทาํความเขา้ใจจากอวจน
ภาษาไดฝั้งลึกอยูใ่นสมองและจิตใตส้าํนึกของมนุษย ์แมใ้นภายหลงัเม่ือมนุษยไ์ด้
พฒันาข้ึนจนมีภาษาพดูใชแ้ลว้กต็าม เม่ือใดท่ีคาํพดูและอวจนภาษาของผูพ้ดูไม่
สอดคลอ้งกนั ผูฟั้งมกัจะเช่ืออวจนภาษามากกวา่คาํพดู ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูพ้ดูกล่าววา่ 
“ผมไม่มีปัญหาอะไรกบัคุณ” แต่ขณะท่ีพดูกลบัหลบสายตาไปทางอ่ืน ส่อแวววิตก
กงัวล และมีภาษากายท่ีไม่เปิดรับ เช่นกอดอก ขมวดคิ้ว ขบกราม ผูฟั้งยอ่มไม่คิดวา่ส่ิง
ท่ีผูพ้ดูพดูนั้นเป็นเร่ืองจริง 
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การใช้กฎ 7-38-55 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเจรจาต่อรอง 
 ในการเจรจาต่อรอง ทุกฝ่ายควรมีส่วนไดรั้บประโยชน์แมจ้ะต่างกนับา้งใน
ประเภทหรือปริมาณ (win-win negotiation) แต่หากในการเจรจานั้น ผูฟั้งมวัแต่จะฟัง
ส่วนท่ีเป็นคาํพดูแต่เพียงอยา่งเดียว ละเลยส่วนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นคาํพดู กเ็ป็นไปไดอ้ยา่ง
มากท่ีผูฟั้งจะตีความหมายผดิไปจากเจตนาท่ีแทจ้ริงของผูพ้ดู ทาํใหเ้สียโอกาสการ
บรรลุขอ้ตกลงท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย การเรียนรู้การส่ือสารตามกฎ 7-38-
55 จะช่วยพฒันาทกัษะในการส่ือสารและช่วยใหคุ้ณเขา้ใจสถานการณ์ในการเจรจาได้
ดีข้ึน 
 

ขอ้แนะนาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎ 7-38-55 ซ่ึงควรนาํมาใชใ้นการเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่ 
 

1. สงัเกตภาษากายของคู่เจรจา (Observe your counterpart’s body language) 
โดยเหตุท่ีอวจนภาษามีสดัส่วนในการส่ือสารถึง 93% นัน่หมายความวา่ระดบั

เสียงและภาษากายมีความหมายในการส่ือสารมากกวา่คาํพดู เม่ือใดท่ีคุณในฐานะผูฟั้ง 
สงัเกตวา่ผูพ้ดูซ่ึงเป็นคู่เจรจา ออกอาการเหมือนกาํลงัจะหลงทิศ หลงประเดน็ ต่ืนเตน้
หรือสบัสน คุณควรใชน้ํ้ าเสียงท่ีสงบราบเรียบ ปลอบเขาใหเ้ยน็ลงและลดจงัหวะกา้ว
ในการเจรจาใหช้า้ลง การเจรจาใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น ทั้งสองฝ่ายควรสร้าง
ความสมัพนัธ์ในการเจรจา ลดความตึงเครียดลงใหม้ากท่ีสุด ขณะเดียวกนั ต่างฝ่ายก็
ควรลดกาํแพงท่ีปิดกั้นตนเองลงเพ่ือบรรยากาศท่ีดีในการเจรจา 

 

2. มองหาความไม่เขา้กนัระหวา่งคาํพดูกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Look for 
inconsistencies between spoken words and nonverbal behavior) 

บนโต๊ะเจรจา ผูฟั้งควรสงัเกตคาํพดูและลกัษณะท่าทางของผูพ้ดูวา่ไปในทิศทาง
เดียวกนัหรือไม่ ภาษากายของทีมงานผูพ้ดูกาํลงับอกอะไร ท่ีสาํคญัจะตอ้งระมดัระวงั
ภาษากายของตนและทีมงานของตนดว้ย เม่ือใดท่ีสีหนา้ของคุณบ่งบอกถึงความ
เจบ็ปวด ไม่กลา้สู้ตา ถอนหายใจหลงัจบคาํพดู แมว้า่คุณจะไม่ตั้งใจ แต่คุณกไ็ดแ้สดง
ความหวัน่ไหวไม่มัน่คง (insecurity) ออกไปใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบแลว้ ถึงปากของคุณ
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จะพรํ่าบอกวา่คุณมัน่ใจในเร่ืองนั้นมากมายเพียงใดกต็าม กค็งไม่อาจทาํใหผู้ฟั้งมัน่ใจ
หรือคลอ้ยตามคาํพดูของคุณได ้

 

3. เฝ้าติดตามรูปแบบการใชค้าํพดูของคู่เจรจา (Monitor your counterpart’s speaking 
patterns) 

วิธีเดียวท่ีจะสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูฟั้ง คือ คาํพดูและอวจนภาษาต่าง ๆ ของผู ้
พดูจะตอ้งส่งความหมายออกไปในทิศทางเดียวกนั (congruence) ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผู ้
เจรจา จึงควรศึกษาการใชอ้วจนภาษาและรูปแบบการเจรจา (speaking pattern) วา่ การ
กระทาํในลกัษณะอยา่งไรจะสามารถ หรือไม่สามารถ สร้างความมัน่ใจและความรู้สึก
คลอ้ยตามใหก้บัผูฟั้ง คนท่ีกาํลงัพดูในเร่ืองไม่จริง หรือกาํลงัพยายามชกัจูงใหผู้ฟั้ง
คลอ้ยตามในเร่ืองท่ีไม่จริง มกัระแวงวา่ผูฟั้งจะจบัได ้จึงพยายามวนเวียนพดูเร่ืองท่ีไม่
จริงนั้นซํ้ าไปซํ้ามาจนน่ารําคาญ การเรียนรู้การใชแ้ละการสงัเกตรูปแบบเหล่าน้ีจะช่วย
ใหคุ้ณเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบในการเจรจา 

 

4. เรียนรู้การใชร้ะดบัเสียง (Learn to use different vocal tones) 
ตามกฎ 7-38-55 นํ้าเสียงมีส่วนในการส่ือสารถึง 38% การเรียนรู้การใชน้ํ้ าเสียง

จะช่วยใหคุ้ณไดเ้ปรียบในการถ่ายทอดความคิดของคุณในการเจรจาต่อรอง การเจรจา
ดว้ยนํ้าเสียงท่ีนุ่มนวล ใชเ้หตุใชผ้ล ผอ่นหนกัผอ่นเบา (accommodating voice) จะช่วย
สร้างความรู้สึกผอ่นคลายและความร่วมมือในการเจรจาไดม้ากท่ีสุด 
 

5. ปรับการใชอ้วจนภาษาใหรั้บกบัปฏิกิริยาของผูฟั้ง (Calibrate your own nonverbal 
communication)    

ในการเจรจาทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นการเจรจาต่อรอง การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ หรือการแกปั้ญหาเร่ืองอ่ืนๆ คุณควรสงัเกตปฏิกิริยาของผูฟั้ง อาจจะดว้ยการ
มองหรือการฟังวา่เขามีความรู้สึกอยา่งไรต่อการช้ีแจงของคุณ แลว้ปรับการใชอ้วจ
นภาษาของคุณใหส้มัพนัธ์กบัความรู้สึกนั้น การใชอ้วจนภาษาในสถานการณ์เช่นน้ี 
สามารถส่ือความคิดและความรู้สึกของคุณไดดี้กวา่คาํพดู คุณจึงควรปรับท่าทีและ
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พฤติกรรมการแสดงออก ( demeanor) ของคุณ ตามสญัญาณท่ีไดรั้บจากผูฟั้ง แมว้า่
จุดยนืของคุณไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง แต่การปรับอวจนภาษาก็มีส่วนช่วยใหคุ้ณถูกต่อตา้น
นอ้ยลงและมีโอกาสประสบความสาํเร็จมากข้ึน 

 

ข้อโต้แย้งกฎ 7-38-55 
 ถึงแมก้ฎน้ีจะไดรั้บการยอมรับและกล่าวถึงกนัทัว่ไปในดา้นประสิทธิผลของ
การส่ือสาร แต่กย็งัมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบักฎน้ีในสองประเด็น คือ 
 

1. การตีค่าความรู้สึกของผูฟั้งวา่เขา้ใจความหมายในการส่ือสารจากอิทธิพลของ
คาํพดู นํ้าเสียง และภาษากาย ออกมาเป็นตวัเลขท่ีชดัเจน ไม่น่าจะกระทาํได ้ 

2. ความรู้สึกหรือความสามารถในการรับอิทธิพลหรือผลกระทบจากคาํพดู 
นํ้าเสียง และภาษากายของผูพ้ดู เป็นเร่ืองอตัวิสยั (subjective) แต่ละคนมีความไวและ
ความสามารถในการตีความหมายอวจนภาษาแต่ละประเภท แตกต่างกนั จึงไม่ควรนาํ
ค่าใดค่าหน่ึง เช่น 7-38-55 มาใชเ้ป็นกฎสาํหรับทุกคน 
 

Prof. Mehrabian ไดก้ล่าวถึงอตัราส่วน 7-38-55 ในการรับรู้ของผูฟั้งวา่ เป็นผล
การทดลองซ่ึงทาํกบัการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและทศันคติเท่านั้น เช่น ชอบ
หรือไม่ชอบ อตัราส่วนความสมัพนัธ์น้ีจึงไม่สามารถนาํไปใชก้บัการส่ือสารเร่ืองอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและทศันคติ  

 

อยา่งไรกต็าม ไม่วา่การศึกษาการรับรู้ของผูฟั้งจากการส่ือสารดว้ยคาํพดู 
นํ้าเสียง และภาษากาย จะอยูใ่นอตัราส่วน 7-38-55 หรือไม่กต็าม ส่ิงสาํคญักวา่นั้นกคื็อ 
ผลการศึกษาน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ในการนาํเสนองาน (presentation), การกล่าวสุนทรพจน์
สาธารณะ (public speaking), และการเจรจา พดูคุย (personal communication) อวจน
ภาษาอาจมีคุณค่าในการส่ือความหมายไดดี้กวา่ภาษาพดู ผูพ้ดูจึงควรเลือกใชน้ํ้ าเสียง
และภาษากายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอเพื่อใหก้ารส่ือสารของตนมีคุณค่ามาก
ข้ึน 
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 10 Common Communication Mistakes 
 Better Public Speaking 
 Body Language 
 Clean Language [David Grove] 
 Managing Presentation Nerves 
 Speaking to an Audience 
 Win-Win Negotiation 

---------------------------------- 
7S Model [McKinsey] 
องค์ประกอบ 7 ประการภายในองค์กรซึ่งต้องทําให้สอดคล้องสัมพนัธ์กัน 

 

องคก์รทุกประเภทจาํเป็นตอ้งปรับบทบาทและกลยทุธ์ของตนใหรั้บกบัการผนั
ผวนของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลย ีแต่การ
เปล่ียนแปลงจะส่งผลดีต่อองคก์รไดก้ต่็อเม่ือผูบ้ริหารขององคก์รรู้วา่ควรจะ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองใด อยา่งไร จึงจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งระดบับริหารและปฏิบติั  
 

ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1980 ท่ีปรึกษาธุรกิจของบริษทั McKinsey & Company 
Consulting ประกอบดว้ย Tom Peters, Robert Waterman, Julien Philips พร้อมดว้ย
ความร่วมมือช่วยเหลือจาก Richard Pascale และ Anthony G. Athos ไดร่้วมกนัพฒันา 
7S Model ใหเ้ป็นแบบจาํลองท่ีใชว้ิเคราะห์รูปแบบ (design) ขององคก์รจาก
องคป์ระกอบภายใน 7 ประการ ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถประเมินสถานภาพขององคก์ร
วา่ควรจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด อยา่งไร จึงจะสร้างความสาํเร็จใหก้บั
องคก์รไดต้ามเป้าหมาย แบบจาํลองน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางทั้งในวง
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การศึกษาและการนาํไปปฏิบติั นบัเป็นเคร่ืองมือประกอบการวางแผนเชิงกลยทุธ์ท่ี
ไดรั้บความนิยมสูงสุดเคร่ืองมือหน่ึงต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั    
 

กรอบแนวคดิ 
 พื้นฐานแนวคิดของ 7S Model คือ องคก์รมีองคป์ระกอบภายในท่ีสาํคญั 7 
ประการซ่ึงตอ้งทาํงานใหส้มัพนัธส์อดคลอ้ง (interconnected) และเสริมแรงซ่ึงกนัและ
กนั การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงจะกระทบต่อองคป์ระกอบตวัอ่ืน ๆ 
ทั้งหมด จึงเป็นหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงถึงการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบทั้งหลาย
ใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงนั้น 
 

องคป์ระกอบภายในทั้งเจด็ แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ 
(1) กลุ่มนโยบาย (hard elements) สามารถจบัตอ้งมองเห็นเป็นรูปธรรมไดค้่อนขา้ง
ชดัเจน ผูบ้ริหารสามารถปรับเปล่ียนใหเ้ป็นอยา่งท่ีตอ้งการในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ทางการบริหาร ประกอบดว้ย 
 

1. โครงสร้าง (Structure) 
หมายถึงการจดัรูปองคก์รวา่ประกอบดว้ยหน่วยงานใด มีความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กนัและมีสายการรายงานหรือการบงัคบับญัชาอยา่งไร โครงสร้างองคก์รมกัแสดงใน
รูปผงัแบ่งส่วนงาน (organization chart) เป็นองคป์ระกอบท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาและ
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามนโยบายของผูบ้ริหาร 
 

2. กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึงแผนงานท่ีองคก์รจดัทาํเพื่อสนองหรือสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกและช่วยใหอ้งคก์รสามารถรักษาหรือสร้างเสริมความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว กลยทุธ์ท่ีดีจะตอ้งมีความชดัเจน สอดคลอ้งกบั
วิสยัทศัน์ ภารกิจ และคุณค่าขององคก์ร เป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกวา่กลยทุธ์มีความ
เหมาะสมหรือไม่หากมองแต่กลยทุธ์เพียงอยา่งเดียว 7S Model จึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
นาํมาใชพ้ิจารณาวา่องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รนั้นมีความสมัพนัธ์
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สอดคลอ้งกนัหรือไม่ โดยทัว่ไปผูบ้ริหารจะไม่นิยมเลือกใชก้ลยทุธ์ระยะสั้นเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร  แต่ถา้กลยทุธ์นั้นทาํงานสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบตวัอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี มนักอ็าจสร้างผลสาํเร็จท่ียิง่ใหญ่ไดเ้ช่นกนั 
 

3. ระบบ (Systems) 
หมายถึงกระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบติัขององคก์รซ่ึงแสดงออกมาในรูป

กิจกรรมการทาํงานท่ีทาํอยูเ่ป็นประจาํรวมถึงวิธีการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ 
ขององคก์ร เวลาท่ีผูบ้ริหารจะทาํการเปล่ียนแปลงใด ๆ มกัจะใหค้วามสาํคญัไปท่ีการ
ปรับเปล่ียนระบบการทาํงานและผลกระทบท่ีมีต่อระบบการทาํงานท่ีเป็นอยูเ่ป็นลาํดบั
แรก      
 

(2) กลุ่มปฏิบติั (soft elements)  
เป็นกลุ่มขององคป์ระกอบท่ีมองเห็นจบัตอ้งเป็นรูปธรรมไดย้ากกวา่

องคป์ระกอบในกลุ่มนโยบาย เน่ืองจากคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นองคป์ระกอบกลุ่มน้ี
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ประกอบดว้ย 
 

4. ทักษะ (Skills) 
หมายถึงทกัษะและสมรรถนะความสามารถของพนกังานท่ีทาํงานใหก้บัองคก์ร 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ข้ึนในองคก์ร คาํถามท่ีองคก์รตอ้งการทราบคือ ควรใช้
ทกัษะอะไรจึงจะสามารถขบัเคล่ือนกลยทุธ์หรือโครงสร้างใหม่นั้นใหด้าํเนินไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

5. รูปแบบ (Styles) 
หมายถึงรูปแบบการบริหารของผูบ้ริหารระดบัสูงภายในองคก์ร รวมถึง

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนัของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ และภาพพจน์ (symbolic value) ของผู ้
นั้นท่ีมีอยูใ่นความคิดเห็นของผูบ้ริหารและบุคคลอ่ืน ๆ ในองคก์ร 
 
 
 



104 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

6. บุคลากร (Staffs) 
หมายถึงพนกังาน รวมถึงความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติโดยทัว่ไป

ของพนกังาน ในมุมมองดา้นการบริหารจะพิจารณาวา่องคก์รตอ้งการพนกังาน
ประเภทใด จาํนวนมากนอ้ยเพียงใด จะเลือกรับ พฒันา จูงใจ และใหผ้ลตอบแทน
อยา่งไรจึงจะทาํใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัสูงสุด  
 

7. คุณค่าท่ีมีร่วมกัน (Shared value) 
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Superordinated goal ไม่ไดอ้ยูท่ ั้งในกลุ่ม hard และ soft 

element  แต่เป็นความเช่ือ ความคาดหวงัซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีองคก์รถูกสร้างข้ึนมา 
เป็นมาตรฐานและการยอมรับ (norm and standard) ท่ีบุคคลทั้งหลายใชใ้นการแสดง
พฤติกรรม เราจึงสงัเกตคุณค่าท่ีมีร่วมกนัน้ีไดจ้ากวฒันธรรมองคก์รและจริยธรรมการ
ทาํงานโดยทัว่ไป 7S Model วางคุณค่าท่ีมีร่วมกนัไวต้รงกลาง เป็นการส่ือความหมาย
วา่คุณค่าท่ีมีร่วมกนัเป็นศูนยก์ลางการพฒันาของทุกองคป์ระกอบ โครงสร้าง กลยทุธ์ 
ระบบ ทกัษะ รูปแบบ บุคลากร ลว้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุผลหรือความตั้งใจใน
การจดัตั้งองคก์ร วิสยัทศัน์ตั้งตน้ขององคก์รกก่็อรูปข้ึนมาจากคุณคา่ท่ีผูส้ร้างองคก์ร
กาํหนด ดงันั้น เม่ือคุณค่าหรือความตั้งใจน้ีเปล่ียน จึงส่งผลกระทบถึงองคป์ระกอบ
ทั้งหมด ในทาํนองเดียวกนั เม่ือองคป์ระกอบใดขององคก์รเปล่ียน กจ็ะส่งผลกระทบ
ถึงคุณค่าท่ีมีร่วมกนัและต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมดดว้ยเช่นกนั 
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การนําแนวคดิเร่ือง 7S Model ไปใช้ปฏิบัติ 
 แบบจาํลองน้ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางทฤษฎีท่ีวา่ องคก์รจะมีผลการปฏิบติัท่ี
ดีหากองคป์ระกอบภายในทั้งเจด็มีความประสานสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัและ
เสริมแรงซ่ึงกนัและกนั จากแนวคิดดงักล่าว เราจึงสามารถนาํแบบจาํลองน้ีมาใชเ้พื่อ 
 

(1)  คน้หาวา่ยงัมีองคป์ระกอบใดท่ีทาํงานไม่ประสานสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
อ่ืน และจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไรจึงจะช่วยใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน  
 

(2)  เขา้ใจความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขององคป์ระกอบต่างเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองคก์ร เช่น การปรับโครงสร้างองคก์ร, การปรับปรุงหรือเพิ่ม
กระบวนการทาํงานใหม่, การควบรวมกิจการ, การเพิ่มหรือปรับปรุงระบบ, การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบภาวะผูน้าํ ฯลฯ 
 

(3) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั, สถานการณ์ในอนาคตท่ีคาดหมายวา่จะเป็น 
ตลอดจนช่องวา่งและความไม่สอดคลอ้งของสถานการณ์ทั้งสองเพื่อใหส้ามารถปรับ
องคป์ระกอบเพื่อความมัน่ใจวา่องคก์รจะสามารถทาํงานในสถานการณ์ใหม่นั้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

การนาํแนวคิด 7S Model ไปปฏิบติั มีขั้นตอนดงัน้ี 
 

ขั้นท่ี 1: คน้หาเร่ืองท่ียงัไม่ประสานสอดคลอ้ง  
 การนาํกรอบแนวคิดของ 7S Model ไปใช ้จาํเป็นตอ้งมีการตั้งคาํถามท่ีถูกตอ้ง
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีพอจะใชพ้ิจารณาความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบ ผูบ้ริหารควรใชต้วัอยา่งคาํถามต่อไปน้ีเป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจ
สถานะขององคก์ร โดยใชถ้ามกบัองคก์รในสถานะปัจจุบนัและกบัองคก์รในสถานะท่ี
คาดวา่จะเปล่ียน เพื่อใหท้ราบช่องวา่งในแต่ละองคป์ระกอบ  
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<โครงสร้าง> 
o โครงสร้างการทาํงานขององคก์รและทีมงานเป็นอยา่งไร 
o สายการบงัคบับญัชาเป็นอยา่งไร 
o หน่วยงานต่าง ๆ ประสานการทาํงานกนัอยา่งไร 
o สมาชิกทีมงานตั้งข้ึนมาอยา่งไร สร้างความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนอยา่งไร 
o การตดัสินใจและการควบคุม เป็นแบบรวมศูนยห์รือกระจายความรับผดิชอบ 
o การแบ่งปันขอ้มูลภายในองคก์รและการออกคาํสัง่ ใชก้ารส่ือสารดว้ยการบอก

เน้ือหาท่ีชดัเจน (explicit) หรือบอกแบบออ้ม เพื่อใหไ้ปตีความกนั (implicit)  
 

<กลยทุธ์> 
o มีกลยทุธ์อะไรบา้ง 
o จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งไร 
o จดัการกบัแรงกดดนัของคู่แข่งอยา่งไร 
o จดัการกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร 
o ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 

 

<ระบบ> 
o ระบบหลกัท่ีองคก์รใชใ้นการดาํเนินงาน เช่นระบบการเงิน ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระบบส่ือสาร ระบบเอกสาร ระบบการผลิต เป็นอยา่งไร 
o การควบคุมเป็นอยา่งไร จะติดตามและประเมินผลไดอ้ยา่งไร 
o ทีมงานใชก้ฎ ระเบียบ และกระบวนการอะไรในการประสานการทาํงาน 

 

<ทกัษะ> 
o ทกัษะประเภทใดท่ีพนกังานจาํเป็นตอ้งมีในการผลิตสินคา้และบริการ 
o มีช่องวา่งระหวา่งทกัษะท่ีมีอยูก่บัท่ีจาํเป็นตอ้งมีหรือไม่ 
o ทกัษะท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดขององคก์รคืออะไร 
o จะสามารถตรวจติดตามประเมินผล และพฒันาทกัษะไดอ้ยา่งไร 
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<รูปแบบ> 
o รูปแบบภาวะผูน้าํและการบริหารขององคก์ร เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นมากนอ้ยเพียงใด 
o ภาวะผูน้าํท่ีมีอยูใ่นองคก์รมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์รหรือไม่เพียงใด 
o พนกังานมีการตอบสนองต่อการบริหารงานของผูน้าํอยา่งไร 
o พนกังานและทีมงานมีความสามารถในการทาํงานสู้คู่แข่งไดห้รือไม่ มีความ

สามคัคีและใหค้วามร่วมมือกนัหรือไม่ อยา่งไร 
o มีทีมงานท่ีทาํหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ หรือเป็นแต่เพียง

กลุ่มบุคคลท่ีตั้งข้ึนมาตามทฤษฎีดา้นการบริหาร 
 

<บุคลากร> 
o มีผูมี้ความรู้ความชาํนาญในเร่ืองท่ีเป็นความรับผดิชอบของทีมงาน ร่วมอยูใ่น

ทีมงานหรือไม่ 
o มีพนกังานจาํนวนเพียงพอต่อภารกิจท่ีเป็นเป้าหมายหรือไม่  
o มีความไม่สมดุลระหวา่งความรู้ความสามารถท่ีมีกบัท่ีจาํเป็นตอ้งมีหรือไม่ 

<คุณค่าท่ีมีร่วมกนั>  
o คุณค่าหลกั (core value) ขององคก์รคืออะไร 
o วฒันธรรมขององคก์รเป็นอยา่งไร 
o คุณค่าขององคก์รมีอิทธิพลต่อการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 
o คุณค่าพื้นฐานท่ีสร้างองคก์รและทีมงานข้ึนมาคืออะไร 

 

หลงัจากท่ีไดต้อบคาํถามเหล่าน้ีแลว้ ผูบ้ริหารจะมีขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
โดย 

1) คุณค่าท่ีมีร่วมกนั (Shared Values) มีความประสานสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง   
กลยทุธ์ และระบบหรือไม่ หากไม่มีหรือยงัไม่ดีพอ จะตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองใด   
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2) โครงสร้าง กลยทุธ์ และระบบ มีการเสริมแรงซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ หากไม่มี
หรือยงัไม่ดีพอ จะตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด 

3) ทกัษะ รูปแบบ บุคลากร มีการเสริมแรงซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ หากไม่มีหรือยงั
ไม่ดีพอ จะตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด 
 

ขั้นท่ี 2: กาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมขององคก์ร  
 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบคาํถามขา้งตน้มาพิจารณาวา่องคก์รของตนควรมี
รูปแบบการทาํงาน (design) อยา่งไรจึงจะทาํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ในขั้นท่ีสองน้ี ผูบ้ริหารควรกาํหนดรูปแบบท่ีช่วยแกไ้ขความไม่ประสาน
สอดคลอ้งท่ีมีอยูใ่นขั้นตอนท่ีหน่ึงใหดี้ข้ึนหรือหมดไป      
 

ขั้นท่ี 3: กาํหนดเร่ืองท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข    
 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีหน่ึงและท่ีสองมาจดัทาํแผนการปฏิบติั (action 
plan) วา่จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใดและมีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไรจึงจะทาํให้
องคป์ระกอบทั้งเจด็ทาํงานประสานสอดคลอ้งกนั แผนการปฏิบติัส่วนใหญ่มกัจะ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสายการบงัคบับญัชา การติดต่อส่ือสาร และการ
รายงาน ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูบ้ริหารระดบัล่างและระดบักลางมีพฤติกรรมการทาํงานท่ีไม่
ตดัสินใจ ชอบแต่ส่งเร่ืองต่อ ๆ กนัไป  ผูบ้ริหารกอ็าจจดัทาํแผนปฏิบติัในการลดช่วง
ชั้นการบงัคบับญัชาใหส้ั้นลง หรือเปล่ียนเส้นทางการรายงาน หรืออาจจะนดัประชุม
ผูบ้ริหารเหล่านั้นเพื่อคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัทาํแผนการแกไ้ข 
 

 เพื่อความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหา ผูบ้ริหารควรใชแ้ผนภูมิ (flow chart) ท่ี
แสดงกระบวนการและขั้นตอนปฏิบติัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงการแกไ้ขท่ีตอ้งการ
จะใหเ้กิดข้ึนในอนาคตเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความ
เขา้ใจท่ีตรงกนั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลสาํคญัไวใ้นท่ีเดียวกนัแลว้ ยงั
สะดวกในการใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสาํคญั
ในขั้นการปฏิบติั  
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ขั้นท่ี 4: ทาํการเปล่ียนแปลง 
 หลงัจากไดก้าํหนดเร่ืองท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขและเปิดโอกาสผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วม
แสดงความคิดเห็นแลว้ ขั้นต่อไปคือการลงมือปฏิบติั ในกรณีท่ีเร่ืองซ่ึงจะปรับปรุง
แกไ้ขมีหลายเร่ือง ควรแบ่งการทาํงานออกเป็นระยะ (phase) ไม่ควรทาํพร้อมกนัไป
ทั้งหมดในคราวเดียว ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดความวุน่วายสบัสนในการทาํงาน นอกจากนั้น 
การเปล่ียนแปลงแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยูใ่นองคป์ระกอบหน่ึงมกัส่งผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบอ่ืน ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนวา่ควรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเร่ือง
ใดก่อนหรือหลงั หากภายในองคก์รไม่มีผูมี้ความรู้ความชาํนาญในเร่ืองน้ี ควรยอม
ลงทุนจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาใหค้าํปรึกษา  
 

ขั้นท่ี 5: หมัน่ทบทวนความประสานสอดคลอ้งขององคป์ระกอบทั้งเจด็ 
 ผูบ้ริหารควรหมัน่ทบทวนองคป์ระกอบทั้งเจด็ทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์รเพื่อใหท้ราบวา่ยงัทาํงานประสานสอดคลอ้งกนัอยูห่รือไม่ หรือในกรณีท่ี
องคก์รไม่มีการปรับเปล่ียนใด ๆ ต่อเน่ืองมานานพอสมควร กค็วรทบทวนใหม้ัน่ใจวา่
องคป์ระกอบทั้งเจด็ยงัมีความประสานสอดคลอ้งกนัเพียงพอท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือ
พนัธกิจขององคก์รและสามารถรับแรงกดดนัหรือสภาพความผนัแปร (dynamic) ของ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจาก 7S Model 
1. ช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
2. ช่วยใหม้องเห็นหนทางท่ีเหมาะสมในการนาํกลยทุธ์ใหม่ไปใชป้ฏิบติั 
3. ช่วยใหก้ารเปล่ียนแปลงขององคก์รในภารกิจท่ีมีความซบัซอ้นมาก ๆ (เช่น 

ภายหลงัการซ้ือหรือควบรวมกิจการ)  สามารถบริหารการจดัการไดง่้ายข้ึน 
4. ช่วยตรวจสอบผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัองคก์ร และ

มองเห็นวา่องคป์ระกอบใดควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงเร่ืองใด   
5. ช่วยเพิ่มทกัษะและสมรรถนะการทาํงานของพนกังาน 
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Levels of Strategy                                      
 5-Step Strategy Model [Lafley and Martin]               
 6-Box Model [Weisbord]                                        
 7 Degrees of Freedom of Growth [McKinsey] 
 Change Curve 
 Change Model [Lewin] 
 Change Model (Beckhard and Harris) 
 Change Model [Satir] 
 Change Model [Scott and Jaffe] 
 Congruence Model [Nadler-Tushman] 

--------------------------------- 
8 Causes of Conflicts [Bell and Hart] 
สาเหตุ 8 ประการของความเครียดและความขัดแย้งในสถานท่ีทํางาน 

 

คาํวา่สถานท่ีทาํงาน (workplace) มีความหมายชดัเจนอยูใ่นตวัแลว้วา่เป็น
สถานท่ีท่ีบุคคลทั้งหลายเขา้มาเพื่อทาํภารกิจใหส้าํเร็จ สร้างความกา้วหนา้ใหก้บับุคคล 
คณะบุคคล และองคก์ร ไม่ใช่ท่ีท่ีใครจะมาสร้างความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้ริหาร หรือแมแ้ต่กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ในทางปฏิบติั ความขดัแยง้ในท่ีทาํงาน
กลบัเป็นปัญหาท่ีพบไดท้ัว่ไปทุกแห่ง ส่งผลโดยตรงต่อความเครียดและพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค ์เช่น การทาํร้ายกนัดว้ยกาํลงัหรือคาํพดู ขดัขวางการทาํงานหรือกลัน่
แกลง้ผูท่ี้ตนไม่พอใจ นกัจิตวิทยาสองท่าน คือ Art Bell และ Brett Hart ไดศึ้กษาความ
ขดัแยง้และความเครียดในสถานท่ีทาํงานเพื่อคน้หาสาเหตุท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหา
โดยไดเ้ขียนบทความหลายบทความในช่วงระหวา่งปีค.ศ. 2000-2002 เก่ียวกบัมูลเหตุ
ความขดัแยง้ในสถานท่ีทาํงาน ทั้งสองท่านมีความเห็นพอ้งกนัวา่ การแกปั้ญหา
ความเครียดและความขดัแยง้ ตอ้งแกท่ี้สาเหตุหรือตน้เหตุจึงจะสามารถป้องกนัไม่ให้



111 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

เกิดความเครียดและความขดัแยง้ การไปแกท่ี้ตวัความขดัแยง้เป็นการแกท่ี้ปลายเหตุซ่ึง
มกัไม่เกิดผล และท่ีสาํคญั เป็นการสายเกินไปเพราะไดป้ล่อยใหค้วามเครียดหรือความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนแลว้       
 

สาเหตุ 8 ประการของความเครียดและความขดัแยง้ในสถานท่ีทาํงาน ตาม
ความเห็นของ Bell และ Hart ประกอบดว้ย 
 

1. ขัดแย้งจากความต้องการในทรัพยากรเดยีวกัน (Conflicting resources) 
ทรัพยากรในสถานท่ีทาํงาน อาจเป็นรูปธรรม เช่นเคร่ืองใชใ้นสาํนกังาน, หอ้ง

ประชุม หรือเป็นนามธรรม เช่นความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน, คาํแนะนาํ, คาํยก
ยอ่งชมเชยจากหวัหนา้งาน, หรือแมแ้ต่อาํนาจท่ีช่วยใหภ้ารกิจสาํเร็จตามเป้าหมายกถื็อ
เป็นทรัพยากร พนกังานทุกระดบัลว้นตอ้งการทรัพยากรอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีจะ
ทาํใหง้านของตนสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ เม่ือใดท่ีเกิดความตอ้งการทรัพยากรซ่ึงมีไม่
เพียงพอหรือไม่พร้อมสนองความตอ้งการไดท้ั้งหมด กย็อ่มนาํไปสู่ความขดัแยง้ เช่น 
บุคคลสองคนตอ้งการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสารหรือเคร่ืองส่งโทรสารซ่ึงมีอยูเ่พียงเคร่ือง
เดียวโดยรีบด่วนเหมือน ๆ กนั หรือทีมงานสองทีมท่ีตอ้งการใชห้อ้งประชุมซ่ึงเหลืออยู่
เพียงหอ้งเดียวในวนัและเวลาเดียวกนั 
 

 การแกปั้ญหาความขดัแยง้จากความตอ้งการใชท้รัพยากรน้ี ผูบ้ริหารควร
พิจารณาท่ีสาเหตุของปัญหาวา่มาจากการมีทรัพยากรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ หรือ
มาจากการส่ือสาร, การวางแผน, การจดัลาํดบัเวลาความตอ้งการใชท้รัพยากร หรือจาก
สาเหตุใด โดยเม่ือใดท่ีเกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคน้หา
สาเหตุของปัญหา จดบนัทึกความถ่ีของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุนั้น และจดัการแกไ้ข
ท่ีตน้เหตุ เช่น 

o จาํกดัระยะเวลาการใชเ้คร่ืองต่อคนต่อคร้ัง 
o จดัระบบการเกบ็และส่งเอกสารเสียใหม่วา่งานประเภทใดจะเกบ็หรือส่งเป็น

กระดาษ งานประเภทใดจะจดัเกบ็หรือส่งแบบ digital  
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o ซ้ือเคร่ืองใช ้หรือจดัทาํหอ้งประชุมเพิ่มเติม 
o จดัระบบการจองใชห้อ้งประชุม 
o จดัลาํดบัความสาํคญัของเร่ืองหรือคณะบุคคล เม่ือตอ้งการใชใ้นเวลาเดียวกนั 

 

แมจ้ะไดจ้ดัเตรียมการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุแลว้กต็าม กเ็ป็นไปไดท่ี้จะเกิดความ
ขดัแยง้ในความตอ้งการใชท้รัพยากรในเร่ืองท่ีคาดไม่ถึง ในกรณีดงักล่าว ทั้งสองฝ่าย
ไม่ควรใชอ้ารมณ์เพื่อเอาชนะกนั แต่ควรพดูคุยเพื่อใหท้ราบปัญหาของแต่ละฝ่ายและ
ช่วยกนัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน ขณะเดียวกนักน็าํปัญหาดงักล่าวแจง้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพื่อหาทางแกไ้ขท่ีตน้เหตุไม่ใหเ้กิดปัญหาลกัษณะดงักล่าวอีกใน
อนาคต 
 

2. ขัดแย้งจากรูปแบบการทํางานท่ีต่างกัน (Conflicting styles) 
  รูปแบบการทาํงานในสาํนกังาน หมายถึงวิธีการ (approach) ท่ีบุคคลใชใ้นการ
จดัการกบัปัญหาหรือในการทาํงาน เป็นแนวปฏิบติัตามความเคยชินท่ีปลูกฝังมาจาก
ประสบการณ์และการใชชี้วิตของตน แต่ละคนจึงมีรูปแบบการทาํงานเป็นของตนเอง 
บางคนชอบวางแผนการทาํงานท่ีชดัเจนวา่เม่ือไรจะทาํอะไรในปริมาณและวิธีการ
ทาํงานอยา่งไรจึงจะเสร็จไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด บางคนชอบทาํไปเร่ือย ๆ และไปเร่ง
เอาในตอนทา้ยเม่ือใกลก้าํหนดเส้นตาย รูปแบบการทาํงานท่ีแตกต่างกนัตามตวัอยา่งน้ี 
อาจไม่มีปัญหาอยา่งใดหากเป็นการทาํงานท่ีต่างคนต่างทาํ แต่หากทั้งสองจะตอ้งมา
ทาํงานร่วมกนั  ความแตกต่างในรูปแบบการทาํงานอาจเป็นชนวนเหตุของความ
ขดัแยง้จนไม่สามารถทาํงานร่วมกนัต่อไปได ้ 
 

 ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัแกปั้ญหาการทาํงานไม่ลงรอยหรือไม่เขา้ขากนัดว้ยการ
เรียกมาตกัเตือนหรือลงโทษ แต่วิธีการดงักล่าวยอ่มไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยนืไดห้าก
สาเหตุของปัญหามาจากการมีรูปแบบการทาํงานท่ีต่างกนัมาก ๆ จนไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงสามารถปรับบุคลิกภาพและลกัษณะนิสยัของตนใหเ้ป็นเหมือนอีกฝ่ายหน่ึงได ้
ตวัอยา่งทางเลือกท่ีผูบ้ริหารอาจนาํมาใชเ้พื่อการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ เช่น 
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o ศึกษาลกัษณะนิสยัและรูปแบบการทาํงานของบุคคล จดัผูท่ี้มีรูปแบบการทาํงาน
คลา้ยกนัใหอ้ยูที่มงานเดียวกนั 

o ประชุมช้ีแจงเป้าหมายและความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากทีมงาน เปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาในการทาํงานตามเป้าหมายเพื่อคน้หาอุปสรรค
หรือปัญหาท่ีมาจากความแตกต่างของรูปแบบการทาํงาน 

o จดัทาํแนวทางการทาํงานของทีมใหช้ดัเจน แบ่งการดาํเนินงานเป็นส่วนยอ่ยเพื่อ
ความสะดวกในการติดตามความกา้วหนา้และใหค้วามช่วยเหลือหรือแทรกแซงเม่ือมี
ปัญหาเกิดข้ึน 

o มอบหมายงานท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะและบุคลิกลกัษณะ เช่น แต่งตั้งคนท่ีช่างพดู 
ชอบคบหาผูค้น (outgoing personality) ใหท้าํหนา้ท่ีพนกังานขาย และแต่งตั้งคนท่ี
สนใจในรายละเอียดและมีทกัษะความรู้ดา้นบญัชีใหเ้ป็นพนกังานบญัชี 
 

 ในส่วนของการทาํงานร่วมกนันั้น ไม่วา่ผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยสร้าง
สภาพแวดลอ้มการทาํงานใหดี้ข้ึนอยา่งไร ผูท่ี้สามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดดี้ท่ีสุดกคื็อ
เพื่อนร่วมงานซ่ึงควรจะพยายามปรับตวัเขา้หากนั ยอมรับในขอ้เทจ็จริงวา่การทาํงาน
ในโลกยคุใหม่ ตอ้งการความร่วมมือจากหลายฝ่าย การยดึติดกบันิสัยหรือความเคยชิน
ส่วนตวั ขาดความยดืหยุน่ท่ีจะปรับหรือยอมรับรูปแบบการทาํงานของผูอ่ื้นบา้ง จะเป็น
อุปสรรคกีดขวางความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในชีวิตการทาํงานของตนเอง 
   

3. ขัดแย้งจากมุมมองท่ีแตกต่างกัน (Conflicting perceptions) 
 มุมมอง หมายถึงแนวคิดท่ีใชใ้นการทาํความเขา้ใจบุคคล เหตุการณ์ และ
ประสบการณ์ มุมมองของบุคคลจะเป็นเช่นใดข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้นไดรั้บการเล้ียงดูมา
อยา่งไร, คบหาทางสงัคมกบับุคคลเช่นไร, ไดเ้รียนรู้จนเกิดเป็นความเช่ือและความคิด
แบบใด  บุคคลสองคนจึงอาจมีมุมมองท่ีต่างกนัโดยส้ินเชิงในเร่ืองเดียวกนั เช่น การท่ี
หวัหนา้งานมอบหมายงานซ่ึงปกติเคยมอบใหน้าย ก. แต่คร้ังน้ีกลบัมอบใหน้าย ข. โดย
หวัหนา้งานเห็นวา่นาย ก. มีงานท่ีใกลถึ้งกาํหนดเส้นตายอยูแ่ลว้ การมอบหมายงาน
เพิ่มเขา้ไปอีกอาจส่งผลกระทบทั้งต่องานเดิมและงานท่ีเพิ่มเขา้มา แต่ในมุมมองของ



114 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

นาย ก. อาจคิดหรือเขา้ใจวา่ตนกาํลงัถูกลดงานเพราะหวัหนา้ไม่วางใจตน หรืออาจ
เป็นไปไดท่ี้หวัหนา้จะถูกนาย ข. เป่าหูใหร้้ายตน ส่วนในมุมมองของนาย ข. อาจคิดวา่
หวัหนา้เร่ิมใหค้วามไวว้างใจตนมากกวา่นาย ก. และตั้งใจวา่จะไม่ปรึกษาหรือขอ
คาํแนะนาํใด ๆ จากนาย ก. ผูมี้ประสบการณ์ในงานน้ีมาก่อน ทั้งน้ีเพื่อพิสูจน์วา่ผลงาน
น้ีเป็นความสามารถของตนลว้น ๆ จะเห็นไดว้า่ การมอบหมายงานของหวัหนา้ซ่ึงมี
พื้นฐานมาจากความหวงัดีท่ีจะไม่สร้างภาระงานแก่นาย ก. ไดส้ร้างความเขา้ใจผดิและ
บาดหมางลึก ๆ ข้ึนระหวา่งนาย ก. และนาย ข. โดยหวัหนา้อาจไม่ทนัรู้ตวัวา่ตนเป็นผู ้
จุดชนวนความขดัแยง้เหล่าน้ีข้ึนมา    
  

อีกตวัอยา่งหน่ึงของความขดัแยง้อนัเกิดจากมุมมองท่ีแตกต่างกนัในสถานท่ี
ทาํงาน คือการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม สมาชิกท่ีมีมุมมองในเร่ืองใดก็มกัจะ
แสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์เพื่อยนืยนัจุดยนืของตนวา่ถูกตอ้งจนอาจบาน
ปลายกลายเป็นการกระทบกระทัง่หรือการใชก้ริยาวาจาท่ีไม่เหมาะสมกบัอีกฝ่ายซ่ึงมี
มุมมองต่างออกไป  
 

 จากกรณีตวัอยา่งทั้งสองท่ียกมา จะเห็นไดช้ดัวา่มุมมองเป็นภยัเงียบท่ีสามารถ
สร้างความขดัแยง้ไดต้ลอดเวลาและเป็นการยากท่ีจะรู้วา่คนอ่ืนคิดอยา่งไรกบัเร่ืองท่ีตน
กระทาํ การแกปั้ญหาไม่ใช่ไปแกท่ี้ปลายเหตุท่ีจะทาํใหทุ้กคนคิดเหมือนกนั แต่ตอ้งแก้
ท่ีตน้เหตุ คือ ตอ้งสร้างความชดัเจนในเจตนาของผูม้อบหมายงานและผูด้าํเนินการ
ประชุม อยา่เกบ็ความคิดไวก้บัตนและหวงัวา่คนอ่ืนจะเขา้ใจอยา่งท่ีตนคิด 

o กรณีการมอบหมายงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรเรียกทั้งนาย ก. และนาย ข. มารับฟัง
เหตุผลท่ีตนมอบหมายงานใหน้าย ข. แทนท่ีจะเป็นนาย ก. อยา่ปล่อยใหน้าย ก. และ
นาย ข. นาํการกระทาํของตนไปขยายความตามมุมมองของตนเอง    

o กรณีการขอรับฟังความเห็นในท่ีประชุม ประธานหรือผูด้าํเนินการประชุมควร
แสดงความคิดเห็นของตนก่อน และขอใหท่ี้ประชุมใหค้วามคิดเห็นเป็นขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมโดยเนน้ย ํ้าวา่เป็นการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ ไม่ตดัสินวา่ใครผดิใครถูก ก็
จะช่วยลดความขดัแยง้จากมุมมองท่ีแตกต่างกนัลงไปได ้  
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4. ขัดแย้งจากเป้าหมายท่ีหลากหลาย (Conflicting goals) 
ความขดัแยง้ในกรณีน้ีเกิดเม่ือผูป้ฏิบติัไม่เขา้ใจเป้าหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกั

ของภารกิจ จึงเกิดความสบัสนวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีสาํคญัหรือไม่สาํคญั เช่น ความรวดเร็ว
อาจมีความสาํคญัในสถานการณ์หน่ึง แต่ความละเอียดรอบคอบกอ็าจมีความสาํคญัใน
อีกสถานการณ์หน่ึง การทาํงานในภารกิจเดียวกนัแต่มีเป้าหมายหรือส่ิงท่ีตอ้งให้
ความสาํคญัตรงขา้มกนั ยอ่มทาํใหเ้กิดความรู้สึกขดัแยง้แก่ผูป้ฏิบติังาน  ตวัอยา่งเช่น 
พนกังานธนาคารผูใ้หบ้ริการลูกคา้หนา้เคาเตอ้ร์ อาจไดรั้บแนวทางการทาํงานจาก
หวัหนา้ฝ่ายธุรกรรมการเงินวา่จะตอ้งใหบ้ริการลูกคา้แต่ละรายใหเ้สร็จเร็วท่ีสุดเพื่อลด
ระยะเวลาการคอยของลูกคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บบริการ ขณะเดียวกนักไ็ดรั้บแนวทางการ
ทาํงานจากหวัหนา้แผนกบริการลูกคา้วา่จะตอ้งใหบ้ริการลูกคา้แต่ละรายอยา่งมี
คุณภาพ ใหเ้วลากบัลูกคา้อยา่งเพียงพอเพื่อสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ  
  

การมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในการทาํภารกิจเดียวกนัน้ี เป็นลกัษณะสามญัท่ี
สร้างความรู้สึกสบัสนงุนงงใหก้บัผูป้ฏิบติังานเน่ืองจากไม่สามารถผสานเป้าหมายทั้ง
สองในการปฏิบติังาน การแกปั้ญหาจึงตอ้งแกท่ี้สาเหตุ คือตอ้งสร้างแนวทางปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในแต่ละสถานการณ์ดว้ยการแบ่งประเภทการใหบ้ริการและกาํหนดแนวทาง
ปฏิบติัแต่ละประเภทใหช้ดัเจน เช่น การใหบ้ริการฝาก-ถอน, การกูห้รือขอรับสินเช่ือ, 
การผอ่นปรนหรือบงัคบัชาํระหน้ี, การใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจ ฯลฯ 
    

5. ขัดแย้งจากแรงกดดนั (Conflicting pressures) 
แรงกดดนัท่ีเป็นความขดัแยง้ในการทาํงานในท่ีน้ีหมายถึง การท่ีบุคคลหรือ

หน่วยงานไดรั้บมอบหมายภารกิจท่ีตอ้งแยกทาํใหส้าํเร็จภายในเวลาเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั เช่น ช่างแผนกซ่อมบาํรุงไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งานใหส่้งรายงาน
การซ่อมเคร่ืองจกัรภายในบ่ายสามโมง แต่ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตกเ็ร่งรัดใหช่้างดงักล่าวมา
ตั้ง (set up) เคร่ืองจกัรท่ีซ่อมเสร็จแลว้เพื่อเปิดเดินเคร่ืองไดก่้อนบ่ายสามโมงเช่นกนั 
แรงกดดนัท่ีเกิดข้ึนจากทั้งสองฝ่ายยอ่มสร้างความขดัแยง้และสบัสนแก่ผูป้ฏิบติั 
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 ความขดัแยง้จากแรงกดดนั (conflicting pressure) มีส่วนคลา้ยกบัความขดัแยง้
จากเป้าหมายท่ีหลากหลาย (conflicting goals) ต่างกนัท่ีความขดัแยง้จากแรงกดดนัมกั
เป็นเร่ืองด่วนท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา ส่วนความขดัแยง้จากเป้าหมายท่ีหลากหลายเป็น
ลกัษณะการทาํงานท่ีมีการจดัแบ่งประเภทไม่ชดัเจน 
 

ตน้เหตุของปัญหาตามตวัอยา่ง ไม่ใช่การมีเวลาไม่พอท่ีจะทาํภารกิจทั้งสองให้
สาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด หรือการท่ีช่างผูน้ั้นแบกรับงานทั้งสองมาโดยไม่ปฏิเสธ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไปตั้งแต่แรก แต่เป็นเพราะผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายไม่ไดส่ื้อสารกนัจึงต่างคน
ต่างมอบหมายโดยไม่ทราบภาระงานของช่าง การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุจึงตอ้งแกท่ี้การ
ส่ือสาร เช่น อาจกาํหนดใหก้ารมอบหมาบงานตอ้งทาํผา่นผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั หรือ 
แกไ้ขเพิ่มเติมคู่มือการทาํงานของช่างซ่อมบาํรุงใหรู้้วา่กระบวนการซ่อมเคร่ืองจกัรตอ้ง
คลุมไปถึงการตั้งเคร่ืองใหพ้ร้อมใชง้านดว้ย เป็นตน้    
 

6. ขัดแย้งจากบทบาทท่ีไม่ชัดเจน (Conflicting roles) 
บทบาทในสถานท่ีทาํงาน หมายถึงการใชค้าํพดู ท่าที ความรู้สึก และการกระทาํ

ต่าง ๆ จากความรู้สึกวา่การกระทาํนั้นเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน แต่ใน
ชีวิตจริงของการทาํงาน บางคร้ังเรากอ็าจไปทาํในเร่ืองท่ีอยูใ่นบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของผูอ่ื้น หรือในทางตรงกนัขา้ม กอ็าจมีผูอ่ื้นเขา้มาทาํส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของเรา การลํ้าเส้นเขา้มาจะดว้ยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอนัเน่ืองมาจาก
ลกัษณะงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งเหล่ือมซอ้นกนั เช่น ระหวา่งฝ่ายการตลาดกบัฝ่ายขาย 
หรือระหวา่งหวัหนา้งานในฝ่ายผลิตกบัหวัหนา้งานในฝ่ายพฒันาบุคลากร  เม่ือโยงเขา้
กบัความรู้สึกวา่กาํลงัถูกแยง่งาน กอ็าจกลายเป็นความขดัแยง้ในบทบาทระหวา่งบุคคล
หรือระหวา่งหน่วยงานได ้  
 

ปัญหาดงักล่าวมีรากฐานมาจากความไม่ชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร  
การแกปั้ญหาจึงไม่ใช่ดว้ยการท่ีผูบ้งัคบับญัชาเรียกลูกนอ้งของตนท่ีมีความรู้สึกวา่ถูก
กา้วก่ายงานมาอบรมใหใ้ชค้วามอดทนอดกลั้นใหม้ากข้ึน หรือใหลู้กนอ้งท่ีขดัแยง้นั้น
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มาจบัมือคืนดีกนั แต่จะตอ้งแกท่ี้ตน้เหตุของปัญหาดว้ยการตรวจสอบวา่ ท่ีพนกังาน
เขา้ใจวา่ตนมีบทบาทเช่นนั้น มีสาเหตุมาจากอะไรและจดัการแกไ้ขท่ีตน้เหตุนั้น เช่น 
หากเป็นเพราะลกัษณะงานของสองฝ่ายมีความคาบเก่ียวกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ก็
จะตอ้งทาํงานร่วมกนัเป็นทีม หรืออธิบายใหอี้กฝ่ายทราบถึงเหตุผลวา่เพราะเหตุใดจึง
ตอ้งแสดงบทบาทอนัไม่ใช่หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน  
 

7. ขัดแย้งจากคุณค่าท่ีต่างกัน (Conflicting values) 
คุณค่าท่ีองคก์รยดึถือเป็นแนวปฏิบติั (corporate value) มีความสาํคญัไม่ต่างไป

จากแผนกลยทุธ์ หรือเป้าหมายทางธุรกิจ องคก์รจึงตอ้งส่ือสารคุณคา่เหล่าน้ีให้
พนกังานทุกคนไดท้ราบและใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจและจะตอ้งปฏิบติัไม่ผดิ
ไปจากคุณค่าท่ีองคก์รยดึถือ ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณค่าท่ีองคก์รยดึถือคือการทาํงานเป็นทีม 
องคก์รยอ่มคาดหวงัใหพ้นกังานทุกคนใชที้มงานเป็นเคร่ืองมือในการทาํภารกิจต่าง ๆ 
ใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
   

นอกเหนือจากคุณค่าท่ีองคก์รยดึถือ บุคคลแต่ละคนต่างกมี็คุณค่าท่ีตนยดึถือ 
(personal value) เช่นกนั คุณค่าท่ีวา่น้ีหมายถึงหลกัท่ีบุคคลยดึถือวา่มีค่าสาํหรับตน อาจ
เป็นหลกัคุณธรรม จริยธรรมท่ีไดรั้บการอบรมมา หรือหลกัความเช่ือท่ีบุคคลยดึถือเป็น
การส่วนตวั ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือคุณค่าขององคก์รกบัคุณค่าส่วนบุคคลไม่ไดไ้ป
ในทิศทางเดียวกนั เม่ือใดท่ีบุคคลไดรั้บมอบภารกิจท่ีฝีนกบัคุณค่าหรือหลกัการท่ีตน
ยดึถือ ยอ่มรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติั แต่กไ็ม่กลา้ปฏิเสธเพราะกลวัถูกตาํหนิหรือถูก
ลงโทษ เช่น องคก์รใหคุ้ณค่ากบัความเติบโตกา้วหนา้ทางธุรกิจ แต่ผูจ้ดัการนาํคุณค่า
นั้นไปแปลงในทางท่ีผิด คือมอบหมายพนกังานขายใหโ้กหกลูกคา้วา่สินคา้อยูร่ะหวา่ง
การผลิตทั้ง ๆ ท่ียงัไม่เร่ิมผลิต หรือมอบหมายลูกนอ้งใหไ้ปเล้ียงดูหรือยดัใตโ้ต๊ะ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลเพื่อขอลดหยอ่นภาษีทอ้งถ่ิน ยอ่มสร้างความอึดอดักบัลูกนอ้งซ่ึงไม่
ชอบวิธีการเช่นนั้นและเกิดเป็นความรู้สึกขดัแยง้ในการตอ้งฝืนในทาํส่ิงท่ีตนไม่เตม็ใจ 
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Bell และ Hart มองวา่คุณค่าท่ีบุคคลยดึถือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
คุณภาพของผลงาน เม่ือใดท่ีเป้าหมายหรือลกัษณะของงานไปในทิศทางเดียวกบัคุณค่า
ส่วนบุคคล ผูรั้บมอบหมายจะเกิดแรงจูงใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํภารกิจนั้นใหส้าํเร็จ
ดีท่ีสุด ตรงกนัขา้มหากเป้าหมายและคุณค่าน้ีขดัแยง้กนั กจ็ะกลายเป็นส่ิงบัน่ทอนจิตใจ
ใหไ้ม่อยากคิดไม่อยากทาํภารกิจนั้น การแกปั้ญหาน้ี ผูม้อบหมายงานจะตอ้ง
ระมดัระวงั ไม่มอบหมายงานท่ีขดักบัคุณค่าส่วนบุคคล หากไม่แน่ใจ กค็วรสอบถาม
ความพร้อมหรือความเตม็ใจท่ีจะรับงานนั้นก่อนท่ีจะมอบหมาย  
 

8. ขัดแย้งในการเปล่ียนแปลงและความไม่เสมอภาคของนโยบาย (Conflicting 
policies) 
 นโยบายในสาํนกังาน หมายรวมถึงระเบียบ กฎเกณฑท่ี์ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของ
สมาชิกทุกคน นโยบายยอ่มมีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีหรือการผนัผวนทาง
เศรษฐกิจ เม่ือใดท่ีองคก์รเปล่ียนนโยบายแต่ไม่แจง้ใหพ้นกังานทราบ หรือเม่ือการ
ปฏิบติัตามนโยบายมีความไม่เสมอภาค กย็อ่มสร้างความสบัสนและความรู้สึกถึงความ
ไม่เป็นธรรม เกิดการทาํผดินโยบายโดยไม่ตั้งใจ หรือการแบ่งแยกในหมู่คณะ ไปจนถึง
การปฏิเสธไม่ยอมรับนโยบายดงักล่าว  
 

 เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงท่ีจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ
จากนโยบายไดท้ราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย ขณะเดียวกนักต็อ้งรักษา
ความศกัด์ิสิทธ์ิของนโยบายดว้ยการควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
เสมอภาค ในกรณีท่ีนโยบายใดใชถ้อ้ยคาํท่ียากจะเขา้ใจกค็วรแกไ้ขใหม่ใหช้ดัเจน อยา่
ปล่อยใหพ้นกังานตอ้งตีความตามความเขา้ใจของตนเอง    
   

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Dysfunctions of a Team [Lencioni] 
 Conflict Resolution 
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 Dealing with Office Politics 
 Empathy at Work 
 Ethical Leadership 
 Group Roles [Benne and Sheats] 
 Influence Model 
 Negotiating Your Workload 
 Personality Testing [Myers Briggs] 
 Preserving Integrity 
 Prioritization 
 Team Charters 
 Win-Win Negotiation 

--------------------------------- 
8 Common Goal Setting Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 8 ประการในการกําหนดเป้าหมายส่วนบุคคล 

 

 บุคคลยอ่มมีเป้าหมาย (personal goal) ในการดาํเนินชีวิตของตน อาจเป็น
ปณิธานท่ีเกบ็ซ่อนไวใ้นใจแต่ผูเ้ดียว, อาจเขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเตือน
ตน, หรืออาจบอกคนใกลชิ้ดใหเ้ป็นพยานรับรู้ความตั้งใจดงักล่าว เป้าหมายเป็นทั้ง
เคร่ืองช้ีทิศทางและแรงจูงใจท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลยอมอดทนฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีมุ่งหวงั ส่วนเป้าหมายท่ีไม่เคยพบความสาํเร็จแมจ้ะไดใ้ชค้วาม
พยายามไปมากมายเพียงใด กอ็าจเป็นส่ิงท่ีสร้างความผดิหวงัใหก้บัชีวิตจนไม่อยากอยู่
ร่วมในสงัคมอีกต่อไป การกาํหนดเป้าหมายจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของทั้งความสาํเร็จหรือ
ลม้เหลว และเป็นเหตุผลท่ีทาํใหเ้ราตอ้งเรียนรู้วา่ อะไรคือความผดิพลาดท่ีควร
หลีกเล่ียงไม่ใหมี้อยูใ่นเป้าหมายของเรา    
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ความผดิพลาดพื้นฐานในการกาํหนดเป้าหมายส่วนบุคคลมี 8 ประการ ไดแ้ก่       
   

1. กําหนดเป้าหมายท่ีไม่สมจริง (Setting unrealistic goals) 
ในการกาํหนดเป้าหมาย เราจาํเป็นตอ้งใชจิ้นตนาการและความใฝ่ฝันเพื่อคน้หา

ส่ิงท่ีมีคุณคา่และเป็นความปรารถนาท่ีแทจ้ริงสาํหรับเรา อยา่งไรกต็าม เราตอ้งมัน่ใจ
ดว้ยวา่ ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีความสมจริง คือมีโอกาสสาํเร็จไดถ้า้ใชค้วาม
มานะพยายามอยา่งเตม็ท่ีภายในกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด หลายคนกาํหนดเป้าหมายท่ี
มีความสมบูรณ์ครบถว้น (perfection) ในทุกดา้นซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีไม่สมจริง หรือ
เป้าหมายท่ีตนเองไม่มีคุณสมบติัหรือความสามารถท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ 
 

ในทางตรงขา้มกมี็หลายคนกลวัความลม้เหลวหากกาํหนดเป้าหมายใหย้าก
เกินไป จึงลดคุณค่าของเป้าหมายลงจนกลายเป็นความคาดหวงัดาด ๆ พื้น ๆ ท่ีขาด
ความทา้ทาย เป็นเร่ืองท่ีสามารถทาํใหส้าํเร็จไดโ้ดยแทบไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใดๆ 
และไม่มีความรู้สึกผกูพนักบัเป้าหมายนั้น ท่ีกล่าววา่เป้าหมายท่ีธรรมดาหรือง่ายเกินไป
เป็นเป้าหมายท่ีไม่สมจริงเพราะเป็นการขดักบัคุณสมบติัพื้นฐานของเป้าหมายท่ีจะตอ้ง
มีโอกาสลม้เหลวไดห้ากไม่ใชค้วามมุมานะพยายามอยา่งเตม็ท่ี นอกจากนั้นยงัจะตอ้งมี
คุณค่าและความสาํคญัท่ีสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงใหก้บัชีวิต หากขาดคุณสมบติั
เหล่าน้ีไป ส่ิงนั้นกไ็ม่ใช่เป้าหมาย เป็นเพียงส่ิงท่ีคาดหมายวา่จะทาํในการใชชี้วิต
ตามปกติเท่านั้น 
 

2. กําหนดเป้าหมายท่ีขาดความสมดุล (Focusing on too few areas) 
ในการกาํหนดเป้าหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เราจาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายการ

กระทาํหรือภารกิจอ่ืนท่ีสามารถรักษาความสมดุลของชีวิตเอาไวด้ว้ย เช่น การกาํหนด
เป้าหมายวา่จะสอบเขา้แพทยใ์นปีหนา้ แมจ้ะเป็นเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปไดห้ากเรา
กาํลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ แต่การตั้งเป้าหมายเพื่อผา่น
การคดัเลือกแต่เพียงอยา่งเดียว อาจทาํใหเ้ราครํ่าเคร่งอยูก่บัการอ่านหนงัสือจนขาดการ
พกัผอ่น ร่างกายอ่อนลา้ สมองสบัสนจนไม่สามารถรับขอ้มูลอยา่งมีคุณภาพ เราจึงควร
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ตั้งภารกิจอ่ืน ๆ ประกอบเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและสุขภาพไวด้ว้ย เช่น นอนไม่
นอ้ยกวา่วนัละหา้ชัว่โมง, ทานอาหารครบทั้งสามม้ือ, ออกกาํลงักายเบา ๆ, เดินชา้ ๆ 
ในท่ีมีอากาศถ่ายเท, นึกทบทวนความรู้ท่ีอ่านไปอยา่งเป็นระบบ เป็นตน้   
 

การกาํหนดเป้าหมายใด ๆ ในชีวิต ตอ้งใหม้ัน่ใจวา่ไม่ใช่การไดอ้ยา่งเสียอยา่ง 
แมว้า่การทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายจะเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งทาํ แต่หากการทุ่มเทนั้น
ส่งผลเสียต่อสุขภาพอยา่งร้ายแรง, ทาํลายความสมัพนัธใ์นครอบครัว, เสียมิตร ฯลฯ ก็
จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดภารกิจอ่ืนท่ีป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบเหล่านั้นไวด้ว้ย
จึงจะถือวา่เป็นการกาํหนดเป้าหมายโดยไม่ผดิพลาด 
  

3. ประมาณเวลาท่ีไม่สมเหตุสมผลกับเป้าหมาย (Ir rational completion time) 
เป้าหมายยอ่มมีกาํหนดเวลาวา่จะเสร็จส้ินเม่ือใด ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายใหเ้ร็วท่ีสุด ประกอบกบัการขาดประสบการณ์ในเส้นทางสู่
เป้าหมาย มกัทาํใหผู้ก้าํหนดเป้าหมายมองขา้มปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญับางอยา่งไป 
และประมาณระยะเวลาท่ีตอ้งใชเ้พื่อบรรลุความสาํเร็จตามเป้าหมาย นอ้ยกวา่ท่ีควรเป็น 
ผลกคื็อ เม่ือลงมือปฏิบติักไ็ม่สามารถสร้างความสาํเร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
เกิดความรู้สึกผดิหวงัทอ้แทแ้ละยกเลิกเป้าหมายนั้นไปในท่ีสุด ดงันั้น แมจ้ะได้
วางแผนงานกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติัและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนไวอ้ยา่ง
ครบถว้นเพยีงใดกต็าม ในการกาํหนดเป้าหมายกค็วรสาํรองเวลาใหก้บัเหตุท่ีคาดไม่ถึง
ไวด้ว้ย  
 

ในทางตรงขา้ม จะตอ้งไม่เผือ่เวลาไวม้ากเกินไปจนขาดแรงกระตุน้ใหต้อ้งรีบ
ปฏิบติั (lacking a sense of urgency) เม่ือมีเวลามาก ผูก้าํหนดเป้าหมายกม็กัจะปล่อย
เวลาใหผ้า่นไปเร่ือย ๆ จนเม่ือใกลถึ้งกาํหนดจึงค่อยมาเร่งเพื่อชดเชยเวลาท่ีเสียไป ใน
กรณีท่ีเป้าหมายมีความยุง่ยากและจาํเป็นตอ้งกาํหนดเวลาไวน้านในลกัษณะเป้าหมาย
ระยะยาว ก็ควรแบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็นเป้าหมายยอ่ย หรือแบ่งเป็นช่วง (phrase) ของ
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การดาํเนินการเพื่อประเมินความกา้วหนา้และปรับแผนใหส้มัพนัธก์บัสภาวการณ์ใน
ขณะนั้น  
 

4. ไม่นําบทเรียนท่ีเคยได้รับจากความผดิพลาดมาใช้ในการกําหนดเป้าหมาย (Not 
appreciating failure) 

ไม่วา่เราจะใชค้วามระมดัระวงัในการใชชี้วิตและการปฏิบติัตามเป้าหมาย
เพียงใดกต็าม ความผดิพลาดกเ็ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอและเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้รา
ตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติัตามเป้าหมายนานข้ึนกวา่ท่ีคาดไว ้เม่ือความผดิพลาดเป็น
ส่วนหน่ีงของธรรมชาติในการทาํงาน เราจึงไม่ควรตีอกชกหวัฟูมฟายอะไรมากมายกบั
ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของเรา ส่ิงท่ีควรทาํคือ ปรับหรือกาํหนด
เป้าหมายใหม่ดว้ยความรู้เท่าทนัวา่จะแกไ้ขหรือควบคุมความผดิพลาดท่ีเคยเกิดข้ึน
อยา่งไรจึงจะไม่เกิดซํ้ า 
 

ความผดิพลาดท่ีมกัเป็นสาเหตุใหต้อ้งมาปรับเป้าหมายกนัใหม่ คือการกาํหนด
เป้าหมายท่ีกวา้งเกินไป (too general) เช่นกาํหนดวา่ตอ้งการรวยข้ึน, หรือมีความสุข
มากข้ึน, หรือมีสุขภาพดีข้ึน ซ่ึงเป็นคาํท่ีกวา้งจนไม่สามารถวดัความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงได ้
เช่น หากมีคนเอาเงินมาใหเ้รา 1 บาท เรากร็วยข้ึน 1 บาทซ่ึงเป็นการรวยข้ึนจริงตาม
เป้าหมาย แต่ความรวยข้ึนเช่นนั้นกค็งไม่มีความหมายอะไรกบัชีวิตของเรา ในการ
กาํหนดเป้าหมายจึงตอ้งกาํหนดนิยามท่ีชดัเจนวา่ท่ีวา่มากข้ึนนั้นคือเท่าไร ภายในกรอบ
ระยะเวลาใด เป้าหมายท่ีชดัเจนจะช่วยใหเ้ราประเมินไดต้ั้งแต่แรกวา่มีความสมจริง
หรือไม่ จะตอ้งวางแผนการปฏิบติัและการวดัความสาํเร็จอยา่งไร  
 

5. นําเป้าหมายของผู้อ่ืนมาเป็นของตน (Setting other  people’s goals) 
เป้าหมายคือความมุ่งหวงัของแต่ละคน เป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลยอมอดทนต่อ

ความยากลาํบากเพื่อความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั ความมุ่งมัน่หรือพร้อมจะอดทนเช่นนั้น
จะไม่เกิดข้ึนกบัใจเราหากเป้าหมายนั้นเป็นของคนอ่ืน กรณีตวัอยา่งท่ีเช่ือวา่ผูอ่้านเกือบ
ทุกท่านน่าจะมีประสบการณ์มาดว้ยตนเอง คือการท่ีพอ่แม่หรือครูอาจารยมุ่์งหวงัใหเ้รา
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เขา้เรียนคณะโนน้คณะน้ีเพื่อจบออกมาประกอบอาชีพซ่ึงท่านเห็นวา่จะสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ใหก้บัชีวิต เป็นการเอาเป้าหมายของท่านมาฝากไวเ้ป็นเป้าหมายของเรา 
ท่ีจริงแลว้ ความผดิพลาดไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัเป้าหมายท่ีแนะนาํ แต่อยูท่ี่การรับเอาเป้าหมาย
นั้นมาทั้ง ๆ รู้วา่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีตนตอ้งการ  ถึงจะสามารถเรียนจบออกมาไดต้าม
เป้าหมายของผูห้วงัดีเหล่านั้น แต่การจะนาํความรู้ท่ีไม่ใช่เป้าหมายของตนไปสร้าง
ความกา้วหนา้ในชีวิตก็คงจะสาํเร็จไดย้าก  
 

ความผดิพลาดในอีกรูปแบบหน่ึงของการนาํเป้าหมายของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
คือ การกาํหนดเป้าหมายตามกระแสนิยม (popularity) แมว้า่เราจะรู้สึกช่ืนชมใน
เป้าหมายและตอ้งการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายนั้นกต็าม แต่เน่ืองจากเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดตามกระแส เห่อตามคนอ่ืน ไม่ใช่ความมุ่งหวงัของตนเองมาตั้งแต่แรก  
เม่ือกระแสนิยมนั้นหมดไป เป้าหมายจึงพลอยถูกยกเลิกตามไปดว้ย ตวัอยา่งของการ
กาํหนดเป้าหมายตามกระแสนิยม  เช่น ในช่วงการแข่งขนั Futsal Youth Olympic ปี 
ค.ศ. 2010 ซ่ึงสิงคโปร์เป็นเจา้ภาพและไดเ้หรียญเงินในการแข่งขนั สมาคมฟุตซอลได้
โหมการประชาสมัพนัธ์วา่ ถา้สิงคโปร์ทาํได ้ไทยกต็อ้งทาํไดเ้พราะอยูภู่มิภาคเดียวกนั
และไทยมีจาํนวนประชากรใหค้ดัเลือกมากกวา่ เกิดเป็นกระแสนิยมท่ีนายทุนเอกชน
พากนัระดมสร้างสนามฟุตซอลข้ึนทัว่ประเทศ เยาวชนจาํนวนมากทุ่มเทเวลาหลงัเลิก
เรียนไปกบัการฝึกซอ้มอยา่งเอาเป็นเอาตาย จนเสียผลการเรียน เพียงเพื่อใหไ้ดเ้ป็น
นกักีฬาทีมชาติ แต่เม่ือกระแสความนิยมลดลง สนามกร้็าง ไม่มีใครมาเช่าใช ้เป้าหมาย
ยอดนิยมในช่วงเวลานั้นกถู็กยกเลิกไป น่ีคือความผดิพลาดและบทเรียนจากการ
กาํหนดเป้าหมายตามกระแสนิยม 
 

6. ไม่ทบทวนความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Not reviewing progress) 
เป้าหมายมีช่วงระยะเวลาในการปฏิบติั เราจึงควรแบ่งระยะเวลานั้นออกเป็นช่วง 

เพื่อประเมินความกา้วหนา้วา่เป็นไปตามแผนหรือไม่ จาํเป็นตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติมการ
ปฏิบติัหรือปรับเปล่ียนเป้าหมายอยา่งไร การทบทวนความกา้วหนา้ในการเดินทางเขา้
สู่เป้าหมาย เป็นการยนืยนัอีกคร้ังวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวย้งัคงเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการ  
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หรือจาํเป็นตอ้งตดัทอน, เพิ่มเติม,  ลด / เพิ่มระยะเวลาดาํเนินการ หรือปรับเปล่ียน
ขั้นตอนการปฏิบติัใหเ้หมาะสมข้ึน ความผดิพลาดอยา่งหน่ึงในการกาํหนดเป้าหมาย 
คือการคิดวา่ เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีกาํหนดไวเ้พียงคร้ังเดียว และมาตดัสินความสาํเร็จกนั
เม่ือครบกาํหนด  
 

แมว้า่ความมัน่คงในเป้าหมายจะเป็นคุณสมบติัท่ีดี แต่ผูก้าํหนดเป้าหมายก็
จาํเป็นตอ้งมีความยดืหยุน่ (room for compromise) พอท่ีจะปรับเป้าหมายใหเ้ขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและการเรียนรู้หรือบทเรียนท่ีไดรั้บในระหวา่งการ
ปฏิบติัดว้ย 
   

7. กําหนดเป้าหมายไว้ในเชิงลบ (Setting negative goals) 
ธรรมชาติของเป้าหมาย คือความรู้สึกท่ีอยากไปใหถึ้ง เป็นส่ิงท่ีเขา้มาเพิ่มพนู

เติมเตม็ความใฝ่ฝัน การกาํหนดเป้าหมายจึงตอ้งเป็นเชิงบวกจึงจะสามารถสะทอ้น
อารมณ์ความรู้สึกและสร้างแรงบนัดาลใจใหลุ้กโชนอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่บ่อยคร้ังท่ี
เราจะพบการกาํหนดเป้าหมายในเชิงลบซ่ึงนบัเป็นความผดิพลาดและเขา้ใจผดิท่ีตอ้ง
แกไ้ข ตวัอยา่งเช่น กาํหนดเป้าหมายใหล้ดนํ้าหนกัได ้5 กิโลกรัมภายใน 2 เดือน จาก
ตวัอยา่งท่ียกมา การลดนํ้าหนกัไม่ใช่เป้าหมาย (goal) แต่เป็นภารกิจ (task) เป้าหมายท่ี
แทจ้ริงของการลดนํ้าหนกัน่าจะเป็นการมีสุขภาพท่ีดี หรือการมีรูปร่างท่ีสมส่วนหรือ
ทาํงานไดแ้คล่วคล่องข้ึน การนาํภารกิจมากาํหนดเป็นเป้าหมายจึงอาจทาํใหผู้ก้าํหนด
เป้าหมายนาํวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งมาใช ้เช่น ดว้ยการอดอาหาร หรือการกินยาระบายซ่ึง
แมจ้ะสามารถลดนํ้าหนกัไดต้ามท่ีมุ่งหวงั กจ็ะไดรั้บผลกระทบจากการมีสุขภาพท่ี
อ่อนแอ  
 

การกาํหนดเป้าหมายท่ีถูกตอ้งจึงตอ้งกาํหนดไวเ้ป็นเชิงบวกเสมอเพื่อจะได้
วางแผนงานและเลือกวิธีการตามภารกิจใหไ้ปในทิศทางเดียวกบัเป้าหมาย เช่นตาม
ตวัอยา่งขา้งตน้ วิธีการท่ีเลือกใชใ้นการลดนํ้าหนกัหากเป้าหมายคือการมีสุขภาพดี ก็
น่าจะเป็นการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ ทานอาหารท่ีไม่มีแป้งและไขมนั เป็นตน้  
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8. กําหนดเป้าหมายหลายอย่างเกินไป (Setting too many goals) 
ในการกาํหนดเป้าหมายเร่ืองหน่ึง มกัจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอ่ืน ๆ ทาํใหผู้ ้

กาํหนดเป้าหมายนาํเร่ืองทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง มากาํหนดเป็นเป้าหมายไปพร้อมกนั แต่
ในความเป็นจริง ทุกคนมีทรัพยากรและเวลาอนัจาํกดั เราจึงไม่สามารถใชส่ิ้งท่ีมีจาํกดั
นั้นสร้างความสาํเร็จไดทุ้กเร่ืองท่ีตอ้งการ ความผดิพลาดในการกาํหนดเป้าหมายท่ีพบ
บ่อยคือ การนาํทุกส่ิงท่ีตอ้งการ มาเป็นเป้าหมาย พอลงมือปฏิบติัจริงจึงเกิดความห่วง
หนา้พะวงหลงั เร่ิมท่ีเป้าหมายหน่ึงแลว้กเ็ปล่ียนไปทาํอีกเป้าหมายหน่ึง จบัตน้ชน
ปลายไม่ถูก เกิดอาการท่ีเรียกวา่รักพี่เสียดายนอ้งจนในท่ีสุดกล็ม้เหลวทุกเร่ือง  
 

การกาํหนดเป้าหมาย ควรเร่ิมท่ีการจดัทาํกรอบเวลา เช่น 6-12 เดือนขา้งหนา้วา่
เรามีเป้าหมายความสาํเร็จอะไรบา้งในช่วงเวลานั้น เป้าหมายเหล่านั้นมีความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกนัหรือไม่อยา่งไร จดัลาํดบัความสาํคญัและลาํดบัก่อนหลงัและเลือกท่ีสาํคญั
ท่ีสุดสาํหรับเราใหเ้ป็นเป้าหมายหลกั ใหค้วามตอ้งการท่ีเหลือไม่เกิน 3 เร่ืองเป็น
เป้าหมายรองหรือเป็นภารกิจท่ีจะกระทาํตามเป้าหมาย วางกาํหนดการติดตาม
ความกา้วหนา้เพื่อเพิ่มเติมหรือปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ตาม
กาํหนดการ ส่ิงท่ีไดรั้บกคื็อ เป้าหมายท่ีมีความเป็นไปไดต้ามขอ้จาํกดัของทรัพยากร  
 

การกาํหนดเป้าหมายเป็นกระบวนการท่ีสร้างแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจไดม้าก 
เม่ือใดท่ีกาํหนดเป้าหมายไดอ้ยา่งไม่มีขอ้ผดิพลาด กจ็ะเป็นการเร่ิมกา้วเขา้สู่ชีวิตท่ี
ปรารถนา ไม่เสียเวลาของชีวิตไปเปล่า ๆ กบัเป้าหมายท่ีไม่มีทางสาํเร็จหรือสาํเร็จได้
อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Rules for Success 
 7 Habits of Highly Effective People [Stephen Covey] 
 7 Steps to Turn Your Dreams into Goals and Achieve Them 
 Assertiveness 
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 Backward Goal-Setting 
 Effective Goal Setting 
 Goal Setting Theory [Locke] 
 Personal Goal Setting 

-------------------------- 
8 Dimensions of Quality [Garvin] 
คุณสมบัติ 8 ประการของสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 
 

ความพยายามในการกาํหนดนิยามของ "สินคา้บริการท่ีมีคุณภาพ” ใหช้ดัเจนวา่
มีคุณสมบติัเป็นอยา่งไร ไดก้ระทาํต่อเน่ืองกนัมาอยา่งยาวนาน นิยามท่ีไดรั้บการ
ยอมรับทัว่ไปของคาํวา่ สินคา้ท่ีมีคุณภาพ คือ สินคา้ท่ีเป็นไปตามความคาดหมายของ
ลูกคา้ แมจ้ะพอเขา้ใจไดเ้พราะเป็นการเนน้ไปท่ีลูกคา้ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ แต่จุดอ่อน
ของคาํนิยามน้ีคือ เป็นการมองท่ีผล จึงเกิดเป็นคาํถามข้ึนมาวา่ แลว้จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่
ลูกคา้คาดหมายอะไร David A. Garvin ศาสตราจารยแ์ห่ง Harvard Business School 
ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นบทความช่ือ Competing on the Eight Dimensions of Quality 
ในวารสาร Harvard Business Review ฉบบัเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1987 เนน้
ความสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารของธุรกิจสหรัฐจะตอ้งมีมุมมองใหม่เก่ียวกบัการบริหาร
คุณภาพเชิงกลยทุธ์ กล่าวคือ ตอ้งเขา้ใจวา่ลูกคา้คิดอยา่งไรเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้
บริการแลว้ใชค้วามคิดนั้นเป็นกลยทุธ์ทางธุรกิจ วิธีการคือ จะตอ้งแตกคุณภาพออกมา
เป็นส่วน ๆ ท่ีสามารถเขา้ใจและบริหารจดัการได ้แลว้จึงมากาํหนดนิยามวา่แต่ละ
ตลาดท่ีจะเขา้ไปแข่งขนันั้นตอ้งการคุณภาพแบบใด 
 

(เพื่อความไม่เยิน่เยอ้ ในบทความน้ีจะใชค้าํวา่ “สินคา้” ในความหมายรวมของ 
“สินคา้และบริการ”) 
 

 
องคป์ระกอบของคุณภาพ ตามแนวคิดของ Garvin ไดแ้ก่ 
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1. การใช้งาน (Per formance) 
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ท่ีสามารถใชง้หรือไดรั้บประโยชน์ตามท่ีควร
จะเป็นภายในขอบเขต (tolerance) ของวตัถุประสงค ์  
 

 คาํวา่ “การใชง้าน” หมายถึงคุณสมบติัพื้นฐานในการนาํสินคา้นั้นไปใช ้ตรา
สินคา้มกัใชเ้ป็นตวัแทนภาพพจน์การใชง้านของสินคา้และเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ในการตดัสินใจ เช่น เคร่ืองซกัผา้ ตอ้งไม่กินไฟ ซกัสะอาด เงียบ, ตูเ้ยน็ ตอ้งไม่กินไฟ 
รักษาอุณหภูมิในช่องแช่แขง็และช่องวางของไดต้ามกาํหนด อยา่งไรกต็าม ลูกคา้และผู ้
จาํหน่ายอาจมีขอ้โตแ้ยง้กนัในเร่ืองการใชง้านของสินคา้ไดห้ากสินคา้นั้นไม่ไดอ้ธิบาย
ขอ้กาํหนดการใชง้านไวใ้หช้ดัเจน เช่น โลชัน่ท่ีสามารถเช็ดเคร่ืองสาํอางออกจาก
ผวิหนา้ไดง่้าย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสาํหรับลูกคา้ส่วนใหญ่ แต่กอ็าจเป็นสินคา้ท่ี
ไม่มีคุณภาพสาํหรับผูใ้ชแ้ลว้เกิดอาการแพ ้จึงควรมีคาํช้ีแจง (instruction) เก่ียวกบัการ
ใชง้านท่ีถูกตอ้งและขอ้ควรระวงัไวใ้นเอกสารกาํกบัสินคา้ เช่น กรณีเคร่ืองสาํอาง ควร
แนะนาํใหลู้กคา้ทดลองกบัผวิส่วนท่ีบอบบาง เช่น ทอ้งแขน ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 

 ดว้ยเหตุท่ีการใชง้านมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัคุณภาพของสินคา้ ใน
ขอ้กาํหนดการใชง้านจึงมกัปกป้องภาพลกัษณ์ของสินคา้ดว้ยการระบุถึงความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนหากนาํไปใชผ้ดิวตัถุประสงคห์รืออยา่งไม่เหมาะสม   
 

2. คุณสมบัติเพิม่เติม (Features) 
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัเพิ่มเติมข้ึนไปจากการใชง้าน
พื้นฐาน ช่วยใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ท่ีตอ้งการคุณสมบติัพิเศษไดรั้บประโยชน์ท่ีเพิ่มเติมข้ึนตาม
ตอ้งการ เช่น เตารีดท่ีสามารถปล่อยละอองนํ้าขณะรีดไดโ้ดยไม่ตอ้งพรมนํ้าก่อน หรือ
ระบบควบคุมความเร็วอตัโนมติัในรถยนต ์(cruise control) จดัเป็นคุณสมบติัเพิ่มพิเศษ 
(feature) ไม่ใช่คุณสมบติัพื้นฐาน (basic performance)    
 

 คุณสมบติัเพิ่มเติมน้ีมกัแตกต่างกนัไปในแต่ละรุ่นของสินคา้ หรืออาจอยูใ่นรูป
ตวัเลือก เช่น กองทุนรวมท่ีผูล้งทุนสามารถเลือกท่ีจะโอนยา้ยเงินทุนของคนจาก sector 
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หน่ึงไปยงัอีก sector หน่ึงหรือหลาย ๆ sector พร้อมกนัไดโ้ดยสะดวก หรือบริษทั
เฟอร์นิเจอร์ท่ีใหลู้กคา้สามารถเลือกสีเบาะ หรือสีเคร่ืองเรือนไดอ้ยา่งหลากหลาย กเ็ป็น
คุณสมบติัเพิ่มเติมซ่ึงสร้างความไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพใหก้บัสินคา้  
  

3. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)   
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ซ่ึงมีความสมํ่าเสมอในการใชง้านมากกวา่ 
หรือมีโอกาสชาํรุดบกพร่องนอ้ยกวา่สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน ตวัช้ีวดัความน่าเช่ือถือมี
อยูม่ากมาย เช่น ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีสินคา้นั้นจะชาํรุดบกพร่องเป็นคร้ังแรก (first 
failure), ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการชาํรุดบกพร่องคร้ังหน่ึงกบัคร้ังต่อไป (between 
failure), และจาํนวนคร้ังของการชาํรุดบกพร่องภายในช่วงเวลาหน่ึง ๆ เช่น ภายในหา้
ปีแรก หา้ปีท่ีสอง และหา้ปีถดั ๆ ไป ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้
วา่จะสามารถใชสิ้นคา้นั้นโดยไม่เกิดปัญหาภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด เป็นคุณสมบติั
ของสินคา้ในดา้นความสมํ่าเสมอในการใชง้าน 
 

 ความสมํ่าเสมอในการใชง้าน มีความสาํคญัต่อความน่าเช่ือถือมากกวา่
ความสามารถในการซ่อมบาํรุง สินคา้ท่ีชาํรุดยกพร่อง ไม่สามารถใชง้านในช่วงเวลาท่ี
จาํเป็น จะสร้างความเสียหายและค่าใชจ่้ายแก่ลูกคา้มากกวา่สินคา้ท่ีสามารถใชง้านได้
อยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองจกัรกลสาํหรับผลผลิตระยะสั้นทางการเกษตร หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลกัทรัพย ์หากลูกคา้ไม่มัน่ใจวา่จะสามารถใชง้านได้
อยา่งไม่มีปัญหาภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด เช่น ภายในสามปีแรก แมผู้ผ้ลิตจะอา้งวา่มี
ทีมช่างท่ีแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลูกคา้กม็กัจะมองวา่สินคา้นั้นมีคุณภาพตํ่ากวา่
สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีสร้างความมัน่ใจไดม้ากกวา่ 
   

 ความสมํ่าเสมอในการใชง้าน จึงเป็นหน่ึงในคุณสมบติัหลกัท่ีสร้างช่ือเสียงดา้น
คุณภาพใหก้บัผูผ้ลิตและเป็นเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมี
ความสาํคญัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

4. ความสอดคล้อง (Conformance) 
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 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ท่ีมีการออกแบบและการใชง้านตรงตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด เป็นคุณสมบติัท่ีนกัทฤษฎีคุณภาพสมยัก่อน เช่น Juran ให้
ความสาํคญัมากท่ีสุด 
 

 ตามแนวคิดน้ี สินคา้ทุกชนิดจะตอ้งมีขอ้กาํหนดเป็นมาตรฐานไวใ้นลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง การออกแบบหรือพฒันารูปแบบสินคา้จะมีการเลือกใชว้สัดุและช้ินส่วน 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการใชง้านของสินคา้ ความคลาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบนจาก
มาตรฐาน (tolerance) จะสามารถยอมรับไดเ้พียงภายในขอบเขตท่ีกาํหนด อยา่งไรก็
ตาม ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของช้ินส่วน กบัความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ
สินคา้ท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนเหล่านั้นกมี็ความแตกต่างกนั สมมุติวา่ช้ินส่วน A มีค่า
ค่อนมาทางขีดจาํกดับนของมาตรฐาน ขณะท่ีช้ินส่วน B มีค่าค่อนมาทางขีดจาํกดัล่าง  
แมช้ิ้นส่วนทั้งสองจะอยูภ่ายในขอบเขตท่ียอมรับได ้แต่เม่ือนาํช้ินส่วนมาประกอบกนั 
ค่าความคลาดเคล่ือนของแต่ละช้ินอาจส่งผลใหค้่าความคลาดเคล่ือนสุดทา้ยของสินคา้
ภายหลงัการประกอบมีค่ามากข้ึน เราเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ ความคลาดเคล่ือนสะสม 
(tolerance stack-up) ส่งผลใหสิ้นคา้ท่ีประกอบนั้นมีคุณภาพตํ่า หรือไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน จดัเป็นสินคา้ท่ีมีขอ้บกพร่อง หรือสินคา้เกรดสองท่ีตอ้งคดัท้ิงหรือจาํหน่าย
แบบลดราคา ข้ึนอยูก่บัมาตรฐานดา้นคุณภาพของผูผ้ลิต  
   

5. ความคงทน (Durability) 
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนานก่อนจะเร่ิมเส่ือม
คุณค่า สินคา้บางอยา่งซ่ึงเม่ือเสียกต็อ้งท้ิง ไม่สามารถซ่อมแซมได ้จะมีอายงุานเฉล่ียท่ี
ค่อนขา้งชดัเจน เช่นหลอดไฟ สามารถบอกอายกุารใชง้านไดเ้ป็นจาํนวนชัว่โมง 
ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกสินคา้พวกน้ีวา่เป็นสินคา้ท่ี “เสียแลว้ท้ิง” (one-hoss shay) แต่
สาํหรับสินคา้บางอยา่ง อาจไม่สามารถบอกอายกุารใชง้านท่ีชดัเจนเพราะเม่ือเสีย 
สามารถซ่อมแซมได ้เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ในการเลือกซ้ือสินคา้ ลูกคา้จึงตอ้งชัง่
นํ้าหนกัความไดเ้ปรียบเสียเปรียบใหดี้วา่จะซ้ือสินคา้ราคาถูก แต่มีค่าใชจ่้ายในการซ่อม
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บ่อยและอาจไม่มีสินคา้สาํรองใหใ้ชร้ะหวา่งการซ่อม หรือจะซ้ือสินคา้ท่ีแพงกวา่แต่มี
อายกุารใชง้านท่ียาวนาน   
   

 อายกุารใชง้านของสินคา้ หมายถึงระยะเวลาท่ีลูกคา้สามารถใชสิ้นคา้นั้นไดต้าม
ขอ้กาํหนด เม่ือใดท่ีสินคา้นั้นเสียและสามารถซ่อมได ้ถือวา่อายกุารใชง้านยงัไม่ส้ินสุด 
อายงุานจะส้ินสุดเม่ือสินคา้ไม่สามารถซ่อมแซมได ้หรือเม่ือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ่อมสูงเกินมูลค่าของสินคา้นั้น หรือเม่ือความถ่ีในการซ่อมมีมากจนผูใ้ชง้านเห็น
วา่ไม่คุม้กบัการซ่อมหรือการเสียเวลารอโดยไม่ไดใ้ชง้าน อายกุารใชง้านสาํหรับสินคา้
ท่ีซ่อมแซมไดจึ้งแตกต่างกนัไปตามภาระค่าซ่อมและตามการยอมรับของผูใ้ช ้ 
 

 ความคงทน (durability) มีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัความน่าเช่ือถือ 
(reliability) ผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการจึงมกัสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้และเพิ่มความ
น่าเช่ือถือของสินคา้ดว้ยการคํ้าประกนัความคงทนของสินคา้ภายในช่วงเวลาแรก ๆ ท่ี
มกัลูกคา้มกัลงัเลใจ เช่น รับประกนัคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ 5 ปี, รับประกนั
เคร่ืองรถยนตใ์นระยะ 1 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรแลว้แต่อยา่งใดจะถึงก่อน เป็นตน้   
 

6. การให้บริการ (Serviceability) 
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ท่ีลูกคา้ 

o มีความสะดวกในการเขา้รับบริการ เช่น การเขา้ถึงศูนยบ์ริการ และ / หรือความ
สะดวกจากการมีคู่มือหรือหมายเลขอะไหล่หากตอ้งการซ่อมดว้ยตนเอง 

o ไดรั้บการบริการเป็นอยา่งดีจากพนกังานบริการ เช่น การกาํหนดวนันดัหมาย, 
ความพร้อมในการรับฟังปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ 

o เช่ือถือไดใ้นมาตรฐานการบริการ เช่น แกไ้ขปัญหาไดถู้กจุดตั้งแต่คร้ังแรก 
 

  ความสะดวก, ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา, รวมถึงความรวดเร็วในแต่ละ
ขั้นตอนของการเขา้รับบริการ จึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในเร่ืองคุณภาพ
ของสินคา้ 
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ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ลูกคา้ไม่ไดคิ้ดแต่เพียงความน่าเช่ือถือหรือความ
คงทนของสินคา้เท่านั้น แต่ยงัคิดรวมไปถึงการใหบ้ริการเม่ือสินคา้ชาํรุดบกพร่องดว้ย 
แมว้า่ในความเป็นจริง มาตรฐานการยอมรับของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั เช่น บาง
คนมองทั้งรูปธรรม (ผลการซ่อม) และนามธรรม (พฤติกรรมในการใหบ้ริการ) 
ในขณะท่ีบางคนมองแต่ผลท่ีเป็นรูปธรรมแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ถา้การใหบ้ริการ
จดัเป็นคุณสมบติัส่วนหน่ึงของคุณภาพสินคา้ จึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตสินคา้ไม่ควรมองขา้ม  
 

เม่ือใดท่ีปัญหาไม่สามารถแกไ้ขไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ หรือเม่ือใดท่ี
ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บการบริการท่ีไม่เหมาะสม กจ็ะเกิดเป็นขอ้ร้องเรียนใหต้อ้งแกไ้ข
ปรับปรุง ความสามารถในการจดัการกบัขอ้ร้องเรียน จึงเป็นอีกคุณสมบติัหน่ึงในการ
ใหบ้ริการและเป็นความแตกต่างในดา้นคุณภาพของสินคา้ไปดว้ย       
 

อาจสรุปไดว้า่ ความสามารถในการใหบ้ริการ ครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี 
o การรับประกนัการใหบ้ริการ (service warranty) 
o การรับประกนัช้ินส่วน 
o ความมีพร้อมของช้ินส่วน 
o การกระจายท่ีตั้งศูนยบ์ริการไม่ใหมี้ระยะทางจากท่ีอยูข่องลูกคา้มากเกินไป 
o ระยะเวลารอการนดัหมาย 
o การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนั 
o รายละเอียดการซ่อมท่ีช้ีแจงใหลู้กคา้ 
o ความรอบรู้และความสุภาพในการใหบ้ริการ 
o การซ่อมท่ีตรงกบัปัญหาตั้งแต่คร้ังแรก 
o ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรับบริการเม่ือเทียบกบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 
o การใชสิ้ทธิการรับประกนัโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
o ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีใชไ้ปในการซ่อมแซมเฉล่ียต่อปี 
o การขยายความคุม้ครองตามสญัญารับประกนั 
o ค่าใชจ่้ายในการซ่อม    
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o ความสามารถในการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
o การมีสินคา้ใหใ้ชใ้นระกวา่งการซ่อม 

 

7. ความนิยม (Aesthetics) 
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้ท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็น เป็นส่ิงท่ี
สร้างคุณค่าใหก้บัตราสินคา้ของผูผ้ลิต ลกัษณะของสินคา้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความนิยม
ของลูกคา้ แมจ้ะไม่ส่งผลต่อการใชง้านหรือองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ ของคุณภาพ เช่น 
สี, การออกแบบ กม็กัเป็นเหตุใหลู้กคา้ปฏิเสธการซ้ือ  
 

 ความนิยมท่ีมีต่อสินคา้ ไม่วา่จะเป็นในดา้นรูปลกัษณ์ ความรู้สึก เสียง รสชาติ 
หรือกล่ิน เป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลในแต่ละพื้นท่ี และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีกาํหนด
คุณภาพในความรู้สึกของลูกคา้ บางคนชอบรถเลก็ เคร่ืองยนตเ์ดินเงียบ บางคนชอบรถ
ใหญ่เคร่ืองครางกระห่ึม ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้งสาํรวจหรือทาํวิจยัเพื่อใหท้ราบรสนิยม
หรือความนิยมส่วนใหญ่ของตลาดเป้าหมาย        
 

8. ความตระหนัก (Perceived quality) 
 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ หมายถึงสินคา้บริการท่ีลูกคา้ตระหนกัและยอมรับในคุณภาพ 
โดยทัว่ไปแลว้ ลูกคา้มีขอ้มูลไม่พอท่ีจะเปรียบเทียบคุณภาพสินคา้ของผูผ้ลิตทุกราย 
ลูกคา้ส่วนใหญ่จึงใชข้อ้มูลทางออ้ม คือความตระหนกัหรือยอมรับในคุณภาพของ
สินคา้วา่ สินคา้ประเภทน้ีตอ้งเป็นยีห่อ้น้ีถึงจะดี ถา้เป็นยีห่อ้น้ีไม่ดี (เช่น ไม่ทน กินไฟ 
เสียงดงั) ความตระหนกัในคุณภาพ เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการ
ตดัสินใจของลูกคา้เพราะคุณสมบติัหลายอยา่งของสินคา้ เช่น ความคงทน (ของ
รถยนต)์, ความสะอาดในการซกั (ของเคร่ืองซกัผา้),  ความสามารถเกบ็ความร้อน 
(ของกระติกนํ้าร้อน) ฯลฯ ไม่สามารถพิสูจน์หรือรู้ไดใ้นขณะตดัสินใจซ้ือ ดว้ยเหตุน้ี 
ผูผ้ลิตจึงพยายามสร้างความตระหนกัในคุณภาพของสินคา้ดว้ยการโฆษณาใหลู้กคา้นึก
ถึงสินคา้ของตนทุกคร้ังเม่ือจะเลือกซ้ือ    
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 องคป์ระกอบดา้นคุณภาพทั้งแปดรายการน้ี บางตวัจะเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั 
ในขณะท่ีบางตวัจะอยูเ่ป็นอิสระ ข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานการณ์ 
และประเภทของสญัญาหรือขอ้กาํหนด สินคา้ชนิดหน่ึงอาจมีคุณภาพบางอยา่งท่ีโดด
เด่น แต่ไปดอ้ยในบางลกัษณะ การปรับปรุงคุณภาพในเร่ืองหน่ึงอาจเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงคุณภาพในเร่ืองอ่ืน เช่น การพฒันาสินคา้ใหมี้อายกุารใชง้าน (durability) สูง 
จะส่งผลต่อความเช่ือถือ (reliability) การแยกองคป์ระกอบดา้นคุณภาพใหเ้ห็นเป็น
ส่วน ๆ จึงช่วยในการตดัสินใจวา่จะใชคุ้ณภาพใดเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาสินคา้อยา่ง
เป็นรูปธรรม  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 14 Steps for Quality Improvement [Philip Crosby] 
 Core Quality Quadrant (Ofman) 
 Critical to Quality (CTQ) Trees 
 Dealing with Poor Performance 
 Evaluating Performance 
 Gap Model of Service Quality 
 House of Quality Diagrams 
 Key Performance Indicators (KPIs) 
 Managing Project Quality 
 Quality Assurance 
 Total Quality Management (TQM) 

--------------------------------- 
8 Disciplines of Problem Solving 
วนัิยปฏิบัติ 8 ประการเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืน 
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 ปัญหาเป็นส่ิงท่ีสร้างความยุง่ยากใหก้บักระบวนการผลิตหรือกระบวนการ
ทาํงาน ปัญหามกัปรากฏอยูใ่นงานทุกประเภทไม่วา่จะใชค้วามระมดัระวงัมากมายพียง
ใด บางคร้ังกเ็กิดซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกจนทาํลายช่ือเสียงท่ีสัง่สมมาของผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการ
ลงอยา่น่าเสียดาย แนวทางการแกปั้ญหารูปแบบหน่ึงซ่ึงผูดู้แลงานดา้นคุณภาพนิยม
นาํมาใชคื้อ วินยัปฏิบติั 8 ประการเพื่อการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื (8D หรือ 8 
Disciplines) ซ่ึงเนน้การทาํงานเป็นทีม มีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ เพื่อคน้หา 
แกไ้ข และกาํจดัปัญหาท่ีมกัเกิดซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกโดยไม่ทราบสาเหตุ    
 

8D หรือ 8 Disciplines เป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาซ่ึงกองทพัสหรัฐได้
พฒันาข้ึนมาใชเ้ป็นมาตรฐานเร่ืองหน่ึงในทางทหารในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
(Military Standard 1520) ต่อมา บริษทัฟอร์ดไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาปรับปรุงและ
พฒันาใหเ้ป็นคู่มือการแกปั้ญหาแบบทีมงานซ่ึงไดรั้บความนิยมและนาํไปใชเ้ป็น
มาตรฐานในการแกปั้ญหาของอุตสาหกรรมหลายประเภทมาตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1990 
ปัจจุบนัรู้จกักนัในช่ือกระบวนการ internal Corrective Action Request (CAR) และ 
Supplier Corrective Action Request (SCAR) 
 

8 Disciplines  เป็นแนวคิดเชิงระบบ เนน้ไปท่ีการคน้หารากเหงา้ (root cause) 
ของปัญหาโดยบูรณาการเขา้กบัเคร่ืองมือแกปั้ญหาชนิดต่าง ๆ เม่ือสามารถระบุ
รากเหงา้ของปัญหาไดแ้ลว้ กจ็ะกาํหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอยา่งย ัง่ยนื
เพื่อไม่ใหปั้ญหากลบัมาเกิดไดอี้ก เหมาะสาํหรับการปรับปรุงคุณภาพและฟ้ืนฟคูวาม
น่าเช่ือถือของสินคา้บริการท่ีเคยมีขอ้บกพร่อง (defect) หรือไม่ตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ แนวคิดการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื เป็นวินยัปฏิบติั (discipline) ท่ีสมาชิก 
ทีมงาน ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งทาํดว้ยความตั้งใจและจริงจงั
กบัเป้าหมาย  
 

 หลกัการแกปั้ญหาแบบ 8D (D1 – D8) ไดมี้การพฒันาแนวคิดเพิ่มเติมข้ึนใน
ระยะหลงัอีกหน่ึงขั้นตอน เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ เรียกวา่ D0 รวมทั้งส้ินเป็น 9 ขั้นตอน 
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แต่กย็งัเรียกหลกัการแกปั้ญหาน้ีวา่ 8D อยูเ่ช่นเดิม กระบวนการแกปั้ญหาแบบ 8D มี
ความสอดคลอ้งกบั PDCA ดงัน้ี  
 

ACTION 
D8 : Congratulate the Team 
D7 : Implement Preventive Action  

PLAN 
D0 : Planning 
D1 : Creation of Solving Team 
D2 : Describe the problem 

CHECK 
D6 : Implement Corrective Action 

DO 
D3 : Implement Containment Action 
D4 : Identify Root Cause 
D5 : Choose Corrective Action 

 

D0 : วางแผนและเตรียมการ (Planning and prepar ing for  the 8D) 
 ก่อนลงมือแกปั้ญหาใด ๆ จาํเป็นตอ้งมีแผนงานท่ีระบุคนและทรัพยากรท่ีจะ
นาํไปใช ้แผนงานดงักล่าวอาจมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและประเภท
ของงาน แต่อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลเบ้ืองตน้ ต่อไปน้ี 

o คาํบรรยายลกัษณะทัว่ไปของปัญหา 
o กรอบเวลาโดยประมาณท่ีจะใชใ้นการแกไ้ข 
o ทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชจ้ดัการกบัปัญหา 

 

D1 : จัดตั้งทีมงาน (Creation of the problem solving team) 
 ความร่วมมือร่วมใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของทีมงาน (team synergy) มี
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อความสาํเร็จในการแกปั้ญหาแบบ 8D กลุ่มท่ีตั้งข้ึนมาไม่
จาํเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่ แต่จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ผลิตหรือเก่ียวกบัสินคา้บริการท่ีเป็นปัญหา มีเวลาในการทาํงาน มีอาํนาจบริหารจดัการ 
และมีทกัษะดา้นเทคนิคท่ีตอ้งใชใ้นการกาํหนด และนาํ มาตรการแกไ้ขปัญหาไป
ปฏิบติั  
 

   
 

เหตุผลท่ีตอ้งแต่งตั้งทีมงานเพื่อการแกไ้ขปัญหา  
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1. ทีมงานสามารถช่วยกนัทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จไดดี้กวา่คนใดคนหน่ึงเพียง
คนเดียว 

2. ทีมงานสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3. การร่วมกนัคิดเป็นทีมสามารถใหมุ้มมองต่อปัญหาไดก้วา้งขวางและ

หลากหลายกวา่ 
 

หลกัทัว่ไปในการแต่งตั้งทีมงานเพ่ือแกปั้ญหาแบบ 8D 
o ประกอบดว้ยบุคคล 4-8 คนท่ีมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัปัญหาจากหลากหลาย

หน่วยงานในองคก์ร 
o ผูบ้ริหารซ่ึงไม่นบัอยูใ่นสมาชิกทีมงาน เป็นผูรั้บผดิชอบสูงสุดในการจดัการ

แกไ้ขปัญหา 
o หวัหนา้ทีม ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานผลิตหรือควบคุมคุณภาพ จะทาํ

หนา้ท่ีประสานการแกไ้ขปัญหาในทุกขั้นตอนของ 8D และเป็นผูก้าํกบัควบคุมให้
ทีมงานทาํงานร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา 

o สมาชิกทีมงาน ประกอบดว้ยบุคคลหน่ึงคนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการแกปั้ญหาแบบ 8D เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํทีมงานเก่ียวกบัการปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ของ 8D รวมถึงแนะนาํเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นแต่ละขั้นตอน 

 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหวัหนา้ทีม 
1) จดัทาํบญัชีรายช่ือ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของทีมงานเพื่อให้

มัน่ใจวา่เป็นทีมงานท่ีเหมาะจะนาํไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
2) กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกทีมงานแต่ละคน 
3) กาํหนดการประชุมเป็นรอบระยะเวลาเพื่อติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ 

และหารือกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระทาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานหรือความคาดหวงั 
4) จดัทาํรายงานการประชุม ประกอบดว้ย 

4.1 ความกา้วหนา้ในการทาํงานของทีมงาน 
4.2 การตดัสินใจเร่ืองสาํคญั ๆ ในท่ีประชุม 
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4.3 เปรียบเทียบกาํหนดการเร่ิมตน้และส้ินสุดของทุกภารกิจตามแผนงานและ
ตามความเป็นจริง 

4.4 กิจกรรมของสมาชิกทีมงานแต่ละคน วา่จะกระทาํเม่ือไร ท่ีไหน อยา่งไร 
5) ปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของสมาชิกทีมงานใหส้มัพนัธ์

กบัสภาพปัญหา 
 

สมาชิกทีมงาน มีหนา้ท่ีทาํภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ทีมใหส้าํเร็จและ
รายงานผลการปฏิบติั ปัญหา รวมถึงความช่วยเหลือท่ีตอ้งการใหห้วัหนา้ทีมทราบเป็นระยะ 
 

นอกจากทีมงานแลว้ ยงัมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหน่ึง (support group) ซ่ึงมี
ประสบการณ์ภาคปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ทาํหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะพี่
เล้ียงใหก้บัทีมงานอีกดว้ย 
 

D2 : บรรยายลักษณะและกําหนดนิยามของปัญหา (Descr ibing of the problem) 
 อธิบายปัญหาและบทบาทหนา้ท่ีของทีมงานแกไ้ขปัญหาใหเ้ห็นชดัเจน  

1) ขอบเขตของปัญหาซ่ึงอยูใ่นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของทีมงาน 
2) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น อะไรคือปัญหา และอะไรไม่ใช่ปัญหา 
3) แจกแจงบทบาทของทีมงานทั้งในเร่ืองการคน้หารากเหงา้ของปัญหา การ

เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหา การแกไ้ขปัญหา กาํหนดส้ินสุดของแต่ละภารกิจ ตลอดจน
ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณของทีมงาน 

4) ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากทีมงาน และวิธีการวดัผลความสาํเร็จ 
5) ขนาดของปัญหาวา่ ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทาํไม และบ่อยคร้ังเพียงใด 

 

รายละเอียดและขอ้มูลท่ีอธิบายปัญหา ควรเป็นภววิสยั (objective) คือ ไม่อิงกบั
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตวั ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจในปัญหาท่ีตรงกนั การสืบคน้
ขอ้มูลนอกจากจะใช ้5W1H ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัอาจใชก้ารเดินสาํรวจสถานท่ีทาํงาน  
(gemba walks) เพื่อสงัเกตปัญหาในระดบัปฏิบติัการดว้ย  
 

D3 : จํากัดวงปัญหาไม่ให้บานปลาย (Implementation of the containment action) 
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 การจาํกดัวงของปัญหา เป็นมาตรการขั้นตน้ทาํนองเดียวกบัการปฐมพยาบาล 
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัผลกระทบของปัญหาหรือป้องกนัการขยายตวัของผลกระทบ
ท่ีมีต่อลูกคา้หรือพนกังานในช่วงท่ีการแกไ้ขปัญหาอยา่งถาวรยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
การจาํกดัวงของปัญหา (interim containment) มีหลากหลายวิธี เช่น 

1) แสดงขอ้บ่งช้ีวา่ส่ิงใด หรือการกระทาํอยา่งใด ท่ีอาจมีปัญหาดา้นคุณภาพ 
(quality alert) 

2) ตรวจสอบและเพิกถอนรายการของส่ิงท่ีอาจมีปัญหาออกจากบญัชีสินคา้คงคลงั 
(inventory purge) 

3) แยกของเสียออกจากของดีท่ีใชไ้ด ้ 
4) เพิ่มขั้นตอนพิเศษในกระบวนการทาํงานเพื่อจาํกดัวงของปัญหา 
5) ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
6) เพิ่มจาํนวนคนเขา้ไปในกระบวนการทาํงาน 
7) เพิ่มการตรวจสอบและทดสอบ 

 

เป้าหมายสาํคญัของมาตรการจาํกดัวงของปัญหา คือ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
ขอ้บกพร่องหรือส่ิงซ่ึงเป็นหรืออาจเป็นปัญหา จะถูกจาํกดัวงอยูแ่ต่ภายในระบบการ
ทาํงานขององคก์รจนกวา่ปัญหานั้นจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งครบถว้น มาตรการดงักล่าว
จึงตอ้งไดรั้บการตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่สามารถใชจ้าํกดัวงของปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และไม่สร้างปัญหาใหม่ข้ึนมาอีก ผูอ้นุมติัใหน้าํมาตรการจาํกดัวงของ
ปัญหามาใช ้จาํเป็นตอ้งรู้วา่การดาํเนินการดงักล่าวมีค่าใชจ่้ายจาํนวนเท่าไร 
สมเหตุสมผลกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 

ในการบริหารงานแบบลีน (lean manufacturing) ถือวา่มาตรการเหล่าน้ีเป็น
ความสูญเปล่า (waste) เน่ืองจากไม่ใช่ทั้งทางออกของปัญหา (solution) และไม่ใช่การ
แกไ้ขปัญหา (corrective action)  นอกจากนั้นยงัไม่เพิ่มคุณค่าใด ๆ ใหก้บัสินคา้บริการ 
มีแต่จะเพิ่มค่าใชจ่้าย จึงตอ้งพยายามกาํจดัการใชม้าตรการน้ีไปใหเ้ร็วท่ีสุด หรือพดูอีก
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นยัหน่ึงกคื็อ จะตอ้งคน้หารากเหงา้ของปัญหาและกาํจดัหรือแกไ้ขปัญหาใหเ้ร็วท่ีสุด
เพื่อจะไดห้ยดุการใชม้าตรการดงักล่าว  
 

D4 : วเิคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Identification and validation of the root cause 
through root cause analysis) 
 หวัใจของกระบวนการแกปั้ญหาแบบ 8D คือการคน้หาและระบุวา่อะไรเป็น
รากเหงา้ของปัญหา ซ่ึงถือวา่เป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดของกระบวนการ เพราะถา้รากเหงา้
ของปัญหาเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ปัญหานั้นกค็งไดรั้บการแกไ้ขเสร็จส้ินไปตั้งแต่แรกแลว้  
 

 มีขอ้สงัเกตสองประการเวลาท่ีมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน 
1) ส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นปัญหา มกัจะเป็นเพียงอาการท่ีปัญหาแสดงออกมา เช่นการ

ไอ ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นอาการท่ีปัญหาคือการเป็นไข ้แสดงออกมา การกินยาแกไ้อจึง
เป็นเพียงการจาํกดัอาการ ไม่ใช่การแกปั้ญหา เม่ือปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข ผูน้ั้นกย็งั
เป็นไขอ้ยูแ่ละอาจกลบัมาไอไดอี้ก 

2) ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดอาการ มกัจะเป็นรากเหงา้ของปัญหาซ่ึงฝังตวัอยูลึ่กจนยากท่ีจะ
สงัเกตหรือคน้หาได ้เช่น ถึงรู้วา่เป็นไข ้กย็ากท่ีจะบอกวา่เป็นไขห้วดัธรรมดาหรือ
ไขห้วดัสายพนัธ์ใหม่ (covid 19) ตอ้งเขา้กระบวนการตรวจเฉพาะทางจึงจะทราบได ้ 
 

มีเคร่ืองมือหลายขนิดท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์รากเหงา้ของปัญหา 
เช่น  

o 5-Whys 
o Affinity Diagram 
o Brainstorming 
o Fault Tree Analysis 
o Fishbone diagram 
o Pareto Charts  
o Statistical Analysis 
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o  Etc. 
 

วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์รากเหงา้ของปัญหา คือเพือ่ใหส้ามารถอธิบายได้
วา่ส่ิงท่ีระบุวา่เป็นสาเหตุของปัญหานั้น เป็นรากเหงา้หรือไม่ใช่รากเหงา้ของปัญหา  
 

D5 : ระบุและเลือกวธีิการแก้ปัญหา (Identification and choosing of the cor rective 
action) 

เม่ือพบวา่อะไรเป็นรากเหงา้ของปัญหาแลว้ หนทางแกไ้ขต่าง ๆ กม็กัจะมีความ
ชดัเจนข้ึน เราสามารถเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา หรืออาจผสมผสานหลาย ๆ วิธี
เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหว้ิธีการท่ีแทจ้ริง มีพลงั และคุม้ค่าใชจ่้าย แต่หากแมจ้ะรู้วา่อะไรคือ
รากเหงา้ของปัญหา แต่กย็งัมองหนทางแกไ้ขไดไ้ม่ชดัเจน กจ็าํเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นเป็นการเพิ่มเติม  
 

หลกัในการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา   
1) ตอ้งสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้(practical) 
2) ตอ้งมีความเป็นไปได ้(feasible) 
3) ตอ้งใหผ้ลคุม้กบัค่าใชจ่้าย (cost effective) 
4) ตอ้งมีพลงัในการแกไ้ขปัญหา (robust) และสามารถป้องกนัไม่ใหปั้ญหากลบัมา

เกิดซํ้ าไดอี้ก 
5) ตอ้งสามารถทาํใหส้าํเร็จไดภ้ายในกรอบเวลาท่ีกาํหนด (required deadline) 
6) ตอ้งผา่นการทดสอบและยนืยนั (validation) วา่ เป็นวิธีแกปั้ญหาท่ีไม่นาํไปสู่

ปัญหาอ่ืน   
7) หากจาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อนาํวิธีแกปั้ญหานั้นไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง กจ็ะตอ้งมีแผนการใหก้ารฝึกอบรม  (training) กาํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
วิธีการแกปั้ญหาดว้ย  

8) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจากผูบ้ริหาร (fully 
convinced) 
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D6 : นําวธีิการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติและติดตามผล (Implementation of the 
cor rective action and their  tracking for  effectiveness) 
 หลงัจากไดว้ิธีแกปั้ญหาและวิธีนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารแลว้ ขั้นต่อไป
คือการสร้างแผนงาน (action plan) ท่ีจะนาํวิธีแกไ้ขปัญหาไปปฏิบติั แผนงาน
โดยทัว่ไป (simple action plan) จะตอ้งระบุ 

1) ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา 
2) ผูรั้บผดิชอบปฏิบติัในขั้นตอนนั้น 
3) กรอบระยะเวลาในการปฏิบติั  

 

ในกรณีท่ีเป็นแผนงานท่ีมีความซบัซอ้น (complex action plan) ตอ้งเพิ่ม 
4) แผนกิจกรรมในรายละเอียด, Gantt chart, PERT chart  
5) ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนใหม่ หรือการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบวิธี

ปฏิบติัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเพื่อรองรับการดาํเนินการ  
6) การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคุณภาพขององคก์ร   
7) การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อความรู้ความเขา้ใจในระบบใหม่ท่ีสร้างข้ึนมา 

 

หลงัจากกระบวนการทาํงานและระเบีบวิธีปฏิบติัท่ีสร้างหรือปรับปรุงใหม่ได้
ถูกนาํไปใชส้กัระยะหน่ึง กน่็าจะไดรั้บขอ้เสนอหรือขอ้แนะนาํเพื่อการปรับปรุงบา้งไม่
มากกน็อ้ย ทีมงานจะตอ้งประเมินและทบทวนแกไ้ขกระบวนการทาํงานหรือระเบียบ
วิธีปฏิบติัท่ีนาํไปใชใ้หม่นั้นตามหลกัเหตุผลและตามขอ้เทจ็จริงท่ีรวบรวมได ้หาก
เห็นสมควรแกไ้ขระเบียบวิธีปฏิบติัหรือกระบวนการทาํงาน กจ็ะตอ้งฝึกอบรมซํ้า 
(retrain) ใหก้บัพนกังานไม่ใหติ้ดยดึอยูก่บัวิธีหรือหลกัปฏิบติัท่ีเคยไดรั้บการอบรม  
 

D7 : กําหนดมาตรการป้องกันปัญหาเกิดซํ้า ((Identification and implementation of 
the preventive action) 

ภารกิจของทีมแกปั้ญหา นอกจากการวิเคราะห์และพฒันามาตรการป้องกนั
ปัญหาดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัครอบคลุมถึง 
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1) การพฒันามาตรการป้องกนัปัญหาเพื่อไม่ใหปั้ญหากลบัมาเกิดซํ้ าอีก โดย
ทีมงานจะตอ้งทดสอบวา่มาตรการป้องกนัปัญหาท่ีนาํไปใชน้ั้นไดผ้ลจริง (verify) และ
ผลท่ีไดรั้บนั้นตรงตามเป้าหมาย (validate) คือสามารถแกปั้ญหาได ้ 

2) สร้างระบบตรวจประเมินประสิทธิผลของวิธีการแกปั้ญหาเพื่อใหม้ัน่ใจวา่เป็น
วิธีท่ีมีความน่าเช่ือถือและใหผ้ลสมัฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง  

3) ยกระดบัวิธีการกไ้ขปัญหาท่ีประเมินแลว้วา่สามารถใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริง เพื่อให้
นาํไปใชป้้องกนัปัญหาประเภทนั้นกบักระบวนการทาํงานอ่ืนทุกกระบวนการท่ี
คลา้ยกนั  

4) นาํเคร่ืองมือเพื่อการป้องกนัปัญหามาใชใ้นการควบคุมการทาํงาน เช่น  
o ผงัควบคุม (control chart) 
o แผนควบคุม (control plan) 
o กราฟแท่งท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งชั้นขอ้มูลกบัความถ่ี (histogram) 
o การวิเคราะห์ความผนัแปรของกระบวนการ (capability analysis) 
o การวิเคราะห์และป้องกนัความผดิพลาดในการใชอุ้ปกรณ์ (Failure Mode 

and Effect Analysis : FMEA) 
o การวิเคราะห์ความสามารถของระบบการวดั (GR&R)   

  

D8 : ฉลองความสําเร็จ (Closing and congratulating the team) 
เม่ือทีมงานนาํวิธีแกปั้ญหาไปปฏิบติัจนเสร็จส้ินและมัน่ใจวา่ปัญหาไดรั้บการ

แกไ้ขแลว้ ขั้นสุดทา้ยคือการแสดงความยนิดีกบัทีมงาน อาจอยูใ่นรูปการจ่ายโบนสั
เป็นตวัเงิน, จดังานฉลองข้ึนเป็นพิเศษ กล่าวชมในท่ีประชุมหรือผา่นทางจดหมายข่าว
ขององคก์ร (ถา้มี)  การฉลองความสาํเร็จใหก้บัทีมงานนบัเป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีหลาย
องคก์รมองขา้มเพราะคิดวา่เป็นงานท่ีทุกคนมีหนา้ท่ีจะตอ้งทาํอยูแ่ลว้ แต่วตัถุประสงค์
หลกัของการฉลองน้ี คือเพื่อแสดงใหทุ้กคนในองคก์รและทีมงานไดท้ราบวา่ผูบ้ริหาร
ไดรั้บรู้ในความพยายามและช่ืนชมในความสาํเร็จของทีมงานและของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 
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นอกจากนั้นยงัเป็นการย ํ้าเตือนความสาํคญัของควบคุมการปฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัขององคก์ร กระตุน้ใหทุ้กฝ่ายตั้งแต่ผูบ้ริหารสูงสุดจนถึงพนกังานหนา้งานได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงจนพฒันาข้ึนเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีทุกคนเป็น
เจา้ของหรือมีส่วนในการกาํหนดและควบคุมคุณภาพขององคก์ร 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Whys 
 6 Thinking Hats and 6 Action Shoes [Edward de Bono] 
 Affinity Diagrams 
 Cause and Effect Analysis (Fishbone Diagrams) 
 Gemba Walk 
 Pareto Analysis 
 PDCA Cycle [Deming] 
 Poka Yoke 
 Root Cause Analysis 

--------------------------------- 
8 Ways to Improve Self-Regulation  
แนวปฏิบัติ 8 ประการในการกํากับควบคุมตนเอง 

 

 ในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิต เราทุกคนลว้นมีทางเลือกวา่จะรับมือกบั
มนัอยา่งไร อาจเป็นในเชิงบวกหรือในเชิงลบ แต่ถึงจะรู้อยูแ่ก่ใจวา่ การรับมือหรือตอบ
โตใ้นเชิงลบจะมีผลเสียมากกวา่ผลดี เรากม็กัจะตอบโตส้ถานการณ์ท่ีกดดนัดว้ย
พฤติกรรมในเชิงลบ ไม่วา่จะเป็นการแผดเสียง การแสดงอาการโกรธจนหนา้แดงตวั
สัน่ บางคร้ังถึงขั้นขวา้งปาขา้วของหรือด่าทอดว้ยคาํหยาบคาย สาเหตุกเ็พราะ พื้นฐาน
จิตใจของบุคคลท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันามกัจะมีกิเลส ตณัหา อุปาทาน เป็นฐานของ
ความคิด เม่ืออารมณ์เขา้ครอบงาํการใชเ้หตุผล ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของความคิดเหล่านั้น
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จึงถูกปลดปล่อยออกมา มากนอ้ยตามแรงกดดนั กวา่จะรู้สึกตวัหรือสงบสติอารมณ์ได ้
พฤติกรรมทั้งหลายท่ีแสดงออกไปกส่็งผลเสียทั้งต่อตนเอง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
องคก์ร ผลเสียท่ีวา่นั้นจะมีผลกระทบรุนแรงข้ึนอีกหลายเท่าหากผูน้ั้นอยูใ่นฐานะผูน้าํ
หรือผูบ้ริหารขององคก์ร   
 

การหมัน่ฝึกใหต้นเองคิดและแสดงออกในทางบวกซ่ึงหมายถึงสามารถใช้
เหตุผลและสติแทนการใชอ้ารมณ์ จะช่วยใหก้ารมีพฤติกรรมตอบโตใ้นเชิงลบลด
นอ้ยลง ความคิดและพฤติกรรมของบุคคล มีความสมัพนัธ์ต่อความสาํเร็จในชีวิตและ
หนา้ท่ีการงาน ผูมุ่้งหวงัจะบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยมีทศันคติท่ีดีและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีรุมเร้ากดดนั จาํเป็นตอ้งพฒันาความสามารถในการกาํกบั
และควบคุมตนเอง (self-regulation) ดว้ยการฝึกฝนใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของสญัชาติ
ญาณ เพราะในสถานการณ์ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความตอ้งการ
เอาชนะ ความรู้สึกทอ้แทห้ดหู่ อารมณ์เหล่าน้ีจะเขา้มาบดบงัหลกัเหตุผลจนขาดสติ ผูท่ี้
ไดฝึ้กฝนการกาํกบัควบคุมตนเองมาเป็นอยา่งดีแลว้เท่านั้นจึงจะสามารถควบคุม
อารมณ์ รับมือกบัสถานการณ์ และแกไ้ขปัญหาโดยไม่ถูกอารมณ์เขา้ครอบงาํ  
 

ความหมายของการกํากับควบคุมตนเอง (Self-Regulation)  
 การกาํกบัควบคุมตนเอง คือความสามารถในการเกบ็รักษาอารมณ์ท่ีพลุ่งพล่าน 
(disruptive emotion) และไตร่ตรองก่อนท่ีจะมีพฤติกรรมใด ๆ ออกไป แบ่งการกาํกบั
ควบคุมตนเอง เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
 

(1) การกาํกบัควบคุมพฤติกรรม (Behavioral self-regulation) เป็นความสามารถใน
การรับมือกบัสถานการณ์และการแสดงพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัเป้าหมายและคุณค่า
ของตนเอง เช่น คุณอาจไม่อยากต่ืนแต่เชา้มือเพื่อออกมาวิ่ง แต่กต็ดัใจออกมาว่ิงได้
ตั้งแต่เชา้มืดเพราะการมีร่างกายท่ีแขง็แรงและมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายท่ีคุณใหคุ้ณค่า
ความสาํคญัมากกวา่การนอนต่ออีก 1-2 ชัว่โมง 
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(2) การกาํกบัควบคุมอารมณ์  (Emotional self-regulation) เป็นความสามารถในการ
กาํกบัควบคุมอารมณ์และความรู้สึกใหเ้ป็นเชิงบวกแมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีย ัว่ย ุ
ความสามารถน้ีส่งผลดีต่อความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเพราะช่วยใหคุ้ณมีบุคลิกท่ี
น่าเช่ือถือ นุ่มนวล และน่าคบหา   
 

คุณสมบัติของผู้มีความสามารถในการกํากับควบคุมตนเอง 
1) มีความตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) เป็นความตระหนกัรู้ในความคิด 

ความรู้สึก และพฤติกรรมของตน ช่วยใหส้ามารถควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นความสงบ  
ตอบสนองสถานการณ์หรือพฤติกรรมของผูอ่ื้นไดด้ว้ยเหตุดว้ยผล 
 

2)  มีความเพียร (Persistence) มุ่งเขา้สู่เป้าหมายโดยไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคทั้ง
ภายนอกและภายใน บุคคลผูมี้ความสามารถในการกาํกบัควบคุมตนเองจะใชค้วาม
พยายามอยา่งถึงท่ีสุดท่ีจะยดึมัน่กบัคุณค่าและเป้าหมายของตน ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญั
กบัสถานการณ์ซ่ึงอยูใ่นอาํนาจการควบคุม และยอมปล่อยวางสถานการณ์ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุม ความมุ่งมัน่พากเพียรท่ีกระทาํลงไปจึงเป็นการกระทาํท่ีสมควร
ต่อเหตุและผล ไม่ด้ือร้ันดนัทุรังทาํในส่ิงท่ีไม่มีโอกาสประสบความสาํเร็จ 
 

3)  มีความสามารถในการปรับการตอบสนองอารมณ์ของตนใหรั้บกบัสถานการณ์ 
(Adaptability) ระงบัจิตใจของตนใหน่ิ้งเม่ือรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ และกระตุน้ตวัเอง
เม่ือรู้สึกทอ้ถอย จึงเป็นผูท่ี้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง มีความยดืหยุน่ในการพิจารณา
มุมมองและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย แยกแยะประเด็นท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งไม่สบัสน 
สามารถปรับรูปแบบการทาํงานของตนใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

4)  มองเห็นขอ้ดีของผูอ่ื้น (Optimism) การฝึกควบคุมจิตใจและอารมณ์ตนเอง ช่วย
ใหผู้ฝึ้กฝนสามารถรักษาอารมณ์ของตนใหส้งบ ไม่หวัน่ไหวเม่ือรู้สึกเครียดหรือกดดนั 
สามารถมองวิกฤติเป็นโอกาสท่ีจะเรียนรู้และใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนในอนาคต 
การมองสถานการณ์ในมุมบวกนอกจากจะช่วยใหส้ามารถปรับพฤติกรรมและการ
แสดงออกของตนแลว้ ยงัสามารถรักษาสติใหม้ัน่คง ไม่หวัน่ไหวไปตามสถานการณ์  
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ทฤษฎกีารกํากับควบคุมตนเอง (Self-Regulation Theory: SRT) 
 เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงกระบวนการและองคป์ระกอบท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจวา่จะคิด รู้สึก และทาํส่ิงหน่ึงสิงใด องคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ 

1. มาตรฐานพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
2. แรงจูงใจท่ีจะมีพฤติกรรมตามมาตรฐาน 
3. การตรวจติดตามสถานการณ์และความคิดท่ีจะทาํใหมี้พฤติกรรมนอกมาตรฐาน 
4. กาํลงัใจท่ีบุคคลสามารถใชเ้ป็นพลงั ไม่ใหมี้พฤติกรรมนอกมาตรฐาน 

 

องคป์ระกอบทั้งส่ีจะตอบโตซ่ึ้งกนัและกนัจนไดผ้ลออกมาเป็นการกระทาํของ
บุคคล ระดบัความสาํเร็จในการกาํกบัควบคุมตนเองจะข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ การตรวจ
ติดตาม และความตั้งใจ (willpower) วา่จะมีพลงัพอท่ีจะเหน่ียวร้ังใหบุ้คคลมีพฤติกรรม
ตามมาตรฐานท่ีคาดหวงัไวไ้ดแ้คไ่หนเพียงใด พลงัขององคป์ระกอบดงักล่าว จะมีมาก
หรือนอ้ย อยูท่ี่การฝึกฝนของแต่ละบุคคล 
 

การพฒันาความสามารถในการกํากับควบคุมตนเอง 
แนวปฏิบติั 8 ประการในการกาํกบัควบคุมตนเองซ่ึงควรนาํไปฝึกฝนและใช้

ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ประกอบดว้ย 
 

1. ใชค้วามซ่ือตรงเป็นตวันาํ (Leading with integrity) 
 การใชค้วามซ่ือตรงเป็นหลกัในการกาํกบัควบคุมตนเอง ทาํไดโ้ดย 

1.1  เป็นตน้แบบพฤติกรรมท่ีดี (good role model) ใหก้บัทีมงาน  
1.2  สร้างบรรยากาศความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั (trusting environment) ระหวา่งสมาชิก 
1.3  ทาํแต่ส่ิงท่ีดีงาม (practicing  what you preach) 
1.4  ใชชี้วิตใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัคุณค่า (value) ของตนเอง 

 

คงจะเป็นผลร้ายมากกวา่ผลดีหากเราไม่เนน้มาตรฐานพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัวา่
จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีดี  การพฒันาความสามารถในการกาํกบัควบคุมตนเองจึงตอ้ง
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เร่ิมจากการเป็นผูมี้ความซ่ือตรงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น นาํมาตรฐานพฤติกรรมนั้นมาใช้
ในการดาํเนินชีวิตจนกลายเป็นสญัชาติญาณวา่ควรจะมีพฤติกรรมอยา่งไรเม่ือตกอยูใ่น
ภาวะกดดนั ไม่ใช่เสแสร้งแกลง้ทาํไปในแต่ละสถานการณ์ ผูท่ี้ตั้งใจพฒันาตนเองโดย
ใชค้วามซ่ือตรงเป็นตวันาํ จะทาํแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งสมควรตามหลกัเหตุและผลแมก้าร
กระทาํเช่นนั้นจะไม่ใช่ทางเลือกท่ีง่ายท่ีสุด  พวกเขามกัประสบความสาํเร็จเพราะไดรั้บ
การยอมรับจากผูอ่ื้น ความซ่ือตรงเป็นคุณธรรมท่ีตอ้งยดึมัน่อยา่งเคร่งครัด ไม่มีผอ่น
ปรน ถึงจะทาํใหต้อ้งเสียโอกาสหรือเสียเปรียบผูอ่ื้นไปบา้ง แต่ในระยะยาวแลว้ ความ
ซ่ือตรงยอ่มส่งผลดีต่อผูมี้คุณธรรมน้ีเสมอ เราจึงควรใชค้วามซ่ือตรงเป็นแนวทางใน
การดาํเนินชีวิต ยอมรับความผดิพลาดอยา่งตรงไปตรงมาและรับผดิชอบในส่ิงท่ีตนได้
ทาํ ผูค้นในสงัคมมกัแสดงกบัผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีผูอ่ื้นทาํกบัเขา ดงันั้นหากไม่ตอ้งการให้
ผูอ่ื้นทาํไม่ดีต่อเรา กไ็ม่ควรทาํไม่ดีกบัเขาก่อน ดงันั้น หากคุณอยูใ่นฐานะผูน้าํ กค็วรมี
พฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีอยูเ่สมอไม่วา่สถานการณ์จะ
ยุง่ยากลาํบากเพียงใด การเป็นตน้แบบท่ีดี จะใหแ้นวทางการปฏิบติัท่ีสมควรแก่สมาชิก
ทีมงานของคุณดว้ยเช่นกนั 
 

2. พร้อมรับการเปล่ียนแปลง (Being open to change) 
การพฒันาตนเองใหพ้ร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง ทาํไดโ้ดย 

2.1  กลา้ท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเป็นความเปล่ียนแปลงอยา่งซ่ึงหนา้ ไม่
ออ้มคอ้มหรือบ่ายเบ่ียงดว้ยขอ้อา้งต่าง ๆ นา ๆ 

2.2  พฒันาตนเองใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กนัไดก้บัทุกสถานการณ์โดยยงัคงมี
ความคิดเชิงบวกและมีความซ่ือตรงเป็นตวันาํในการดาํเนินการ 
 

ผูส้ามารถกาํกบัควบคุมตนเองจะมีความพร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 
สามารถปรับพฤติกรรมของตนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างไดง่้าย มองการ
เปล่ียนแปลงในเชิงบวกและใชก้ารเปล่ียนแปลงเป็นโอกาสในการพฒันาตนเอง ตรง
ขา้มกบัผูต่้อตา้นการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะเตม็ไปดว้ยความเครียดและรับผลกระทบท่ีมีต่อ
ทั้งร่างกายและจิตใจของตนเอง  
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หากคุณมีความยุง่ยากในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง ขอใหม้องการ
เปล่ียนแปลงนั้นโดยไม่นาํอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์วา่จะรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งมีประสิทธิผลไดอ้ยา่งไร อาจนาํเคร่ืองมือ เช่น SWOT, การ
วิเคราะห์ความเส่ียง, การวิเคราะห์ผลกระทบ มาช่วยหาช่องทางท่ีจะเปล่ียนวิกฤตให้
เป็นโอกาส สามารถจดัการกบัภยัท่ีคุกคามไม่ใหมี้อิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํ
ของตน  
 

3. คน้หาความอ่อนไหวของตน (Identify your trigger) 
 การกาํจดัจุดอ่อนท่ีมีอยูใ่นตน ทาํไดโ้ดย 

3.1  รวบรวมความตระหนกัรู้ในตน (self awareness) เพื่อคน้หาวา่อะไรคือจุดแขง็
และจุดอ่อนของตนเอง  

3.2  ประเมินวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีสามารถเขา้มามีอิทธิพล สร้างความหวัน่ไหวหรือความ
อ่อนแอทางจิตใจจนนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีผดิพลาด หรือการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม 
 

จุดอ่อนของบุคคล และ ส่ิงท่ีเขา้มากระตุน้ใหเ้กิดการตอบโตท่ี้ไม่สมควร 
เปรียบเสมือนเช้ือเพลิงและสะเกด็ไฟท่ีเม่ือนาํมาอยูใ่กลก้นัยอ่มลุกไหมก้ลายเป็นความ
เสียหายไดโ้ดยยากจะระงบั การพฒันาความสามารถในการกาํกบัควบคุมตนเองใน
เร่ืองน้ี ควรทาํดว้ยการบนัทึกส่วนท่ีเปราะบางของตนไวทุ้กคร้ังท่ีรับรู้ไดถึ้งแรงกระตุน้ 
การรําลึกถึงและจดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีผา่นไปแลว้อาจไม่ไดช่้วยแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึนไป
แลว้ แต่อยา่งนอ้ยกช่็วยใหเ้กิดการเรียนรู้ถึงอารมณ์และพฤติกรรมตอบโตท่ี้ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิต เม่ือรู้แลว้กพ็จิารณาวา่ควรนาํพฤติกรรมแบบใดมาใชแ้ทน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคน์ั้น เม่ือฝึกฝนบ่อยคร้ังเขา้ จะช่วยใหส้ามารถกาํกบัควบคุม
ตนเองไดดี้ข้ึน   
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4. ฝึกฝนพฒันาวินยัของตน (Practicing self-discipline) 
 การพฒันาวินยัของตนเอง จะตอ้งเร่ิมท่ีความมุ่งมัน่วา่จะนาํความคิดริเร่ิมดี ๆ มา
ใชใ้นการทาํงานและเพียรพยายามใหบ้รรลุเป้าหมายโดยไม่ทอ้ถอย    
 

นกัวิจยัสองท่าน คือ Thomas Bateman และ Bruce Barry ไดก้ล่าวไวใ้นผล
การศึกษาของเขาเร่ือง Masters of the Long Haul (2012) วา่ การกาํกบัควบคุมตนเอง 
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว ผูท่ี้ตอ้งการบรรลุเป้าหมายท่ีทา้
ทาย มกัจะตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากลาํบากและทอ้ถอย จะมีกแ็ต่เพียงผูท่ี้อดทน
เดินหนา้ต่อไปเท่านั้นท่ีจะบรรลุความสาํเร็จได ้การพฒันาความสามารถในการกาํกบั
ควบคุมตนเองดว้ยความบากบัน่ พากเพียร และมีวินยัในตนเอง จะช่วยใหคุ้ณพร้อมท่ี
จะทาํงานหนกัแมจ้ะอยากวางมือเพราะเป้าหมายยงัดูห่างไกลเกินเอ้ือม การหมัน่นึกถึง
ความรู้สึกของตนเม่ือบรรลุถึงเป้าหมาย จะทาํใหคุ้ณไม่มวัแต่จะผลดัวนัประกนัพรุ่ง
หรือยกเลิกส่ิงท่ีมุ่งหวงัเสียกลางคนั 
 

5. ปรับแกค้วามคิดลบ (Reframe negative thoughts) 
 การปรับแความคิดลบ ทาํไดโ้ดย 

5.1  วิเคราะห์ความคิดลบท่ีเกิดข้ึน ดว้ยเหตุดว้ยผล ไม่เขา้ขา้งตนเอง วา่ความคิด
และความรู้สึกเหล่านั้นมีจุดอ่อนอยูท่ี่ใด สถานการณ์ท่ีเลวร้ายนั้นท่ีจริงเกิดมาจากอะไร 

5.2  ปรับเปล่ียนความคิดและความรู้สึกลบ และทดแทนดว้ยความคิดและความรู้สึก
ท่ีเป็นเชิงบวก 
 

เม่ือใดท่ีคุณพบกบัประสบการณ์แย ่ๆ หรือมีอุปสรรคในการทาํงานซ่ึงทาํใหคุ้ณ
มีความคิดในเชิงลบ ขอใหถ้ามตนเองอยา่งตรงไปตรงมาวา่ส่ิงเหล่านั้นมีเหตุผลและ
ความเป็นมาอยา่งไร เช่น การท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดม้อบหมายงานใหคุ้ณ แต่กลบั
มอบหมายใหค้นซ่ึงคุณเห็นวา่มีความรู้ความสามารถนอ้ยกวา่ กไ็ม่ควรตอบโต้
สถานการณ์นั้นดว้ยความกา้วร้าว ลบหลู่การตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา แต่ควรถือเอา
สถานการณ์ท่ีคุณควบคุมไม่ไดน้ั้นเป็นโอกาสท่ีจะแสดงความใจกวา้งยอมรับและ
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เสนอตวัเขา้ช่วยเหลือตามสมควร ขณะเดียวกนักห็นัมาทบทวนตนเองวา่มีขอ้บกพร่อง
อยา่งไร และจดัการปรับปรุงแกไ้ขมนัเพื่อโอกาสท่ีดีข้ึนในคร้ังต่อไป  
 

 อีกวิธีหน่ึงคือการพยายามหาส่วนท่ีเป็นบวกในสถานการณ์นั้น การเปล่ียน
มุมมองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ อาจเปล่ียนความคิดของคุณและสร้างความหวงัใหเ้กิดข้ึน  
ตวัอยา่งเช่น คุณไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัหรือคาํวิจารณ์บางอยา่งท่ีทาํใหรู้้สึกขุน่มวัและ
เกิดความคิดลบจนหวัหมุนไปหมด กค็วรลองคิดทบทวนวา่ในขอ้มูลป้อนกลบัท่ีไดรั้บ
นั้น มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงอยูบ่า้ง ถา้มี จะปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรในคร้ังต่อไป อยา่
ทิฐิดึงดนัวา่ตนตอ้งเป็นฝ่ายถูกเสมอไป หากขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง กค็วรช้ีแจง
เพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดินั้น  
 

6. สงบใจเม่ืออยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีกดดนั (Keeping calm under pressure) 
 การกาํกบัควบคุมตนเอง เป็นเร่ืองของความสามารถในการสงบใจ ไม่หวัน่ไหว
เม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ียุง่ยากบีบคั้น เม่ือใดท่ีคุณอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
อาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ขอให ้

6.1  ถอนตวัออกจากสถานการณ์นั้นสกัระยะหน่ึง อาจจะดว้ยการปลีกตวัออกมา 
(physically) หรือ 

6.2  ผอ่นคลายดว้ยการสูดลมหายใจลึก ๆ และปล่อยออกชา้ๆ สกัหา้รอบ 
(mentally) ใชส้มาธิจบัอยูท่ี่ลมหายใจเขา้ออกเพื่อใหจิ้ตของตนหยดุการติดพนัอยูก่บั
สถานการณ์นั้น  
 

ยิง่ฝึกควบคุมตนเองบ่อย ๆ กจ็ะยิง่สามารถควบคุมตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน   
 

7. หมัน่นึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน (Considering the consequences) 
เม่ือตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีบีบคั้นกดดนั ก่อนท่ีคุณจะมีปฏิกิริยาตอบโต้

อยา่งใดออกไป ขอให ้
7.1  นึกถึงภาพในอดีตท่ีคุณแสดงออกไปในขณะท่ีไม่สามารถควบคุมตนเอง เช่น 

การตะเบง็เสียง การกล่าวผรุสวาทด่าทอ   
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7.2  นึกถึงผลเสียท่ีไดรั้บจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเหล่านั้น เช่น การหมดความ
เช่ือถือจากลูกนอ้งหรือผูบ้งัคบับญัชา  

7.3   นึกถึงพฤติกรรมท่ีคุณกาํลงัจะแสดงออกไปวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
รวมถึงผลในระยะยาวท่ีจะติดตามมาในอนาคต 
 

แลว้คุณจะเขา้ใจเองวา่ทาํไมการควบคุมตนเองภายใตส้ถานการณ์บีบคั้นจึงเป็น
เร่ืองท่ีสาํคญักบัชีวิตของคุณ ไม่วา่จะเป็นชีวิตส่วนตวัหรืออนาคตหนา้ท่ีการงาน 
 

8. เช่ือมัน่ในตนเอง (Believing in yourself) 
องคป์ระกอบอีกประการหน่ึงของความสามารถในการกาํกบัควบคุมตนเองคือ 

ความเช่ืออยา่งแรงกลา้ในศกัยภาพของตนวา่สามารถทาํเป้าหมายนั้นใหส้าํเร็จได ้(self-
efficacy) การพฒันาหรือสร้างเสริมความเช่ือมัน่น้ี ทาํไดด้ว้ยการ 

8.1  นึกถึงประสบการณ์ความสาํเร็จท่ีเคยทาํไดใ้นอดีต  
8.2  เขา้ร่วมในชุมชนหรือสงัคมท่ีคิดบวกและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง การไดเ้ห็น

ความสาํเร็จของผูท่ี้มีทกัษะและความสามารถใกลเ้คียงกบัตน จะกระตุน้ความเช่ือมัน่
วา่ตนเองก็สามารถสร้างความสาํเร็จใหเ้กิดข้ึนไดเ้ช่นกนั  

8.3  การหมัน่คิดในเชิงบวกวา่ตนเองกเ็ป็นคนมีความสามารถ ประกอบกบัการ
บริหารความเครียด ไม่วา่จะเป็นการผอ่นคลายความรู้สึกกดดนั หรือการนึกถึงผลเสียท่ี
จะไดรั้บจากการไม่สามารถควบคุมตนเอง จะช่วยใหค้วามเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มสูงข้ึน 
 

สงัเกตไดว้า่ แนวทางการกาํกบัควบคุมตนเองทั้งหมดท่ีกล่าวมา ตอ้งการเวลาชัว่
ระยะหน่ึงระหวา่งสถานการณ์กดดนัท่ีเกิดข้ึนกบัการแสดงพฤติกรรม ระยะท่ีวา่น้ีเป็น
ช่วงเวลาเพยีงสั้น ๆ ท่ีมีค่าอยา่งยิง่ท่ีใชใ้นการคิดทบทวนเหตุผล ขอ้ดีขอ้เสีย ก่อนแสดง
พฤติกรรมใด ๆ ออกไป ช่วงเวลาท่ีมีคุณค่าดงักล่าวจะเกิดข้ึนกบัคุณไม่ไดห้ากอารมณ์
ไดแ้ทรกเขา้มาครอบงาํจิตใจของคุณเสียก่อน การฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝนระงบั
อารมณ์ตามแนวทางกาํกบัควบคุมตนเอง จะช่วยใหคุ้ณมีโอกาสไดช่้วงเวลาการใชส้ติ
อยา่งมีคุณภาพ สามารถกาํกบัควบคุมตนเองโดยไม่ถูกอารมณ์หรือความคิดลบมาชกั
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นาํใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกไป มนัอาจไม่สามารถสาํเร็จไดร้วดเร็วอยา่ง
ใจ หรืออาจลม้เหลวคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่ตราบใดท่ีคุณยงัมองเห็นคุณประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากความสามารถในการกาํกบัควบคุมตนเอง กข็ออยา่ไดท้อ้ถอยท่ีจะฝึกฝนให้
กลายเป็นส่วนหน่ึงของสญัชาติญาณของคุณ    
  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Affirmation 
 Emotional Intelligence 
 Impact Analysis (IA) 
 Mindfulness 
 Preserving Integrity 
 Risk Analysis 
 Self-Awareness 
 Stress Diary 
 Stress Management 
 SWOT analysis 
 Transactional Theory of Stress and Coping 
 Visualization 

--------------------------------- 
8-Step Change Model [Kotter] 
กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงใน 8 ขั้นตอน 

 

  การปรับเปล่ียนองคก์รเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดดี้ข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง มกัไดรั้บการต่อตา้นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แมทุ้กฝ่ายจะเขา้ใจดีวา่การปรับตวั
เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความยัง่ยนืทางธุรกิจ แต่เม่ือใดท่ีมีสญัญาณการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจ
เขา้มากระทบสถานภาพท่ีเป็นอยูข่องตน การต่อตา้นกจ็ะเกิดข้ึน จากผลการวิจยัท่ีทาํ
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โดย Harvard Business Review พบวา่มากกวา่ 60% ของความพยายามท่ีจะสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร ตอ้งประสบความลม้เหลว 
 

John Kotter ศาสตราจารยด์า้นภาวะผูน้าํและการบริหารการเปล่ียนแปลงแห่ง
Harvard Business School ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั กระบวนการบริหารการ
เปล่ียนแปลงใน 8 ขั้นตอน ไวใ้นหนงัสือช่ือ Leading Change (1995) ซ่ึงเป็นผลจาก
การศึกษาวิจยัองคก์ร 100 แห่งท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการเปล่ียนแปลงตามแผนพฒันา
ขององคก์ร จุดมุ่งหมายของการนาํเสนอแนวคิดเร่ืองน้ีคือ เพื่อเพิ่มความสามารถและ
โอกาสความสาํเร็จของบุคคลและคณะบุคคลในการสร้างการเปล่ียนแปลง Kotter 
กล่าววา่ ทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง มีความสาํคญั การกา้ว
ขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง อาจส่งผลใหก้ระบวนการทั้งหมดประสบความลม้เหลว
ได ้ 
 

กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Kotter แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ (phrases) รวม 8 ขั้นตอน (steps) ดงัน้ี 
 

<ระยะท่ีหน่ึง> สร้างบรรยากาศการเปล่ียนแปลง 
(Create Climate for  Change) 

 

ขั้นท่ี 1: สร้างการยอมรับร่วมกนัวา่การเปล่ียนแปลงเป็นความจาํเป็นรีบด่วน (Create a 
Sense of Urgency) 
 สุภาษิตท่ีวา่ อะไรไม่เสีย กไ็ม่ตอ้งซ่อม (if it ain’t broke, don’t fix it) ดูจะมี
อิทธิพลครอบงาํความคิดของสมาชิกทั้งหลายในองคก์ร โดยเฉพาะกบัองคก์รซ่ึงตั้งมา
ยาวนาน มีบรรยากาศการทาํงานแบบอนุรักษนิ์ยมท่ีมองการเปล่ียนแปลงเป็นความ
เส่ียงท่ียอมรับไม่ได ้การจะสร้างการเปล่ียนแปลงในองคก์รจึงตอ้งเร่ิมท่ีการทาํให้
สมาชิกทั้งหลายตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง  
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Kotter ใหค้วามเห็นวา่ การจะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงประสบผลสาํเร็จ ตอ้งมี
ผูบ้ริหารประมาณ 75% เห็นดว้ยและใหก้ารสนบัสนุน การสร้างความรู้สึกร่วมซ่ึงเนน้ 
“ความจาํเป็นขององคก์ร” ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง จึงเป็นภารกิจสาํคญัท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จใน
ขั้นท่ีหน่ึงน้ี    
 

นอกจากจะทาํใหผู้บ้ริหารมีความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง
แลว้ ยงัจะตอ้งจูงใจและกระตุน้ความสนใจของพนกังานซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ในองคก์ร
ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย เช่น การอธิบายให้
เขา้ใจในประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บเป็นส่วนตวัและประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บเป็น
ส่วนรวม  
 

การสร้างการยอมรับในความจาํเป็นของการเปล่ียนแปลง ทาํไดด้งัน้ี 
1.1 ระบุภยัคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ภยัคุกคาม

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย,ี ภยัคุกคามอนัเป็นผลจากความกา้วหนา้ของคู่
แข่งขนัทางธุรกิจ, ภยัคุกคามจากการเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของตลาด และสร้าง
สถานการณ์จาํลอง (scenario) ใหเ้ห็นผลกระทบท่ีองคก์รและสมาชิกทั้งหลายใน
องคก์รจะไดรั้บจากภยัคุกคามนั้น 

1.2 ตรวจสอบสถานการณ์คบัขนัต่าง ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนกบัองคก์รเพื่อใชเ้ป็น
กรณีศึกษาความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลง  

1.3 ใหผู้มี้ประโยชน์ไดเ้สียทั้งหลาย (stakeholders) เช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ไดท้ราบและเขา้ใจปัญหารวมถึงภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือกาํลงัจะเกิดกบั
องคก์ร  

1.4 วิธีท่ีจะสร้างการยอมรับ ไม่ใช่ดว้ยการแจง้ขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ แต่จะตอ้งเปิด
โอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น นาํขอ้เทจ็จริงพร้อมสถิติขอ้มูลมาหารือกนั
อยา่งตรงไปตรงมา สร้างความมัน่ใจในความสาํเร็จของการเปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตุผล 
และรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สีย (stakeholders) ทั้งหลาย   
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1.5 ขอรับการสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงจากผูมี้ประโยชน์ไดเ้สีย ลูกคา้ และผูน้าํ
ในอุตสาหกรรมท่ีองคก์รเป็นผูผ้ลิตหรือใหบ้ริการ  
 

 ผูบ้ริหารและผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งทุ่มเททั้งเวลาและกาํลงั ทาํงานใหห้นกั
เป็นพิเศษในขั้นตอนท่ีหน่ึง จึงจะเร่ิมในขั้นตอนต่อไป อยา่รีบร้อนหรือเขา้ขา้งตนเอง
มากเกินไปจนกา้วสู่ขั้นตอนท่ีสองทั้ง ๆ ท่ีผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียทั้งหลายยงัไม่เห็นความ
จาํเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 
 

ขั้นท่ี 2: สร้างทีมงานส่งเสริมความร่วมมือ (Creating the Guiding Coalition) 
 การสร้างความตระหนกัในความจาํเป็นของการเปล่ียนแปลง ตอ้งใชภ้าวะผูน้าํ
ของผูซ่ึ้งเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร บุคคลเหล่าน้ีไม่จาํเป็นจะตอ้งมีตาํแหน่งตามสาย
การบงัคบับญัชา แต่เป็นผูซ่ึ้งไดรั้บความเช่ือถือ เช่น จากลกัษณะหนา้ท่ีการงาน,  
สถานะทางสงัคมในองคก์ร. ความเช่ียวชาญ, หรือจากบรรยากาศทางการเมืองท่ีมีอยู่
ในองคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูน้าํทางความคิดเหล่าน้ีใหเ้ขา้มาร่วม
เป็นผูน้าํในทีมประสานความร่วมมือเพื่อการเปล่ียนแปลง (change coalition) ทีมงานน้ี
จะตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจเหตุผลความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ชดัเจน ถ่องแทเ้พื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัผูอ่ื้น  
 

ขั้นตอนสาํคญัในการแต่งตั้งทีมงาน 
2.1 ระบุตวัผูน้าํท่ีแทจ้ริงในองคก์ร และขอใหเ้ขาเหล่านั้นเขา้มีส่วนร่วมในทีมงาน 
2.2 สร้าง (form) ทีมงานซ่ึงนอกจากผูน้าํการเปล่ียนแปลงแลว้ ยงัตอ้งประกอบดว้ย

สมาชิกจากหน่วยงานและหนา้ท่ีการงานระดบัต่าง ๆ ทัว่ทั้งองคก์ร 
2.3 แต่งตั้งทีมงาน มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหส้มาชิกทีมงาน 
2.4 วิเคราะห์ความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
2.5 วดัผลการปฏิบติังานอยา่งบ่อยคร้ังและสมํ่าเสมอ  

 

  หนา้ท่ีหลกัของทีมประสานความร่วมมือเพื่อการเปล่ียนแปลง คือการสาน
ความรู้สึกท่ีไดส้ร้างไวใ้นขั้นตอนท่ีหน่ึง ใหเ้พิ่มพนูข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ขั้นท่ี 3: ทาํวิสยัทศัน์เพื่อการเปล่ียนแปลง ใหช้ดัเจนและง่ายต่อความเขา้ใจ 
(Developing a Vision and Strategy) 
 เม่ือเราเร่ิมคิดถึงการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด เป็นไปไดว้า่จะมีความคิดต่าง ๆ ผดุ
ข้ึนมาอยา่งมากมาย ขอใหป้ระมวลความคิดเหล่านั้นใหเ้ป็นวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน 
พนกังานทัว่ไปสามารถเขา้ใจและจดจาํไดโ้ดยแปลงวิสยัทศัน์ซ่ึงเป็นนามธรรมใหเ้ป็น
รูปธรรม เช่น ใหอ้ยูใ่นรูปกระบวนการหรือมีแผนภูมิ (diagram) ประกอบ  วิสยัทศัน์ท่ี
ชดัเจนจะช่วยใหทุ้กคนเขา้ใจไดว้า่ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือแนวคิดอยา่งไรจึงจะ
สนบัสนุนวิสยัทศัน์ใหป้ระสบความสาํเร็จ    
 

 ขั้นตอนการสร้างวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน 
3.1 กาํหนดคุณค่าหลกั (core value) ซ่ึงเป็นแก่นกลางของการเปล่ียนแปลง 
3.2 เรียบเรียงคุณค่านั้นใหเ้ป็นขอ้ความหน่ึงถึงสองประโยคท่ีองคก์รตอ้งการจะ

เป็นในอนาคตและนาํคุณค่านั้นมาใชเ้ป็นวิสยัทศัน์ขององคก์ร 
3.3 กาํหนดกลยทุธ์ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามวิสยัทศัน์  
3.4 ซกัซอ้มความเขา้ใจ เหตุผล และความมุ่งหมายของวิสยัทศัน์กบัผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงและทีมประสานความร่วมมือเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกคนเขา้ใจวิสยัทศัน์ได้
อยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํไปอธิบายเพื่อใหเ้ขา้ใจความมุ่งหวงัตามวสิยัทศัน์ไดภ้ายใน 
หา้นาที 
 

<ระยะท่ีสอง> เร่ิมการเปล่ียนแปลงท่ัวท้ังองค์กร 
(Engage and Enable whole Organization) 

 

ขั้นท่ี 4: ทาํวิสยัทศัน์ใหเ้ป็นท่ียอมรับและมีส่วนร่วม (Communicating the Change 
Vision) 
 หลงัจากท่ีไดจ้ดัทาํวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายไดแ้ลว้ ขั้นต่อไปคือการ
ส่ือสารออกไปใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร ไม่ควรใชว้ิธีเรียกประชุมนดัพิเศษเพื่อการช้ีแจง
วิสยัทศัน์ แต่ควรใชว้ิธีย ํ้าเตือนวิสยัทศัน์ทุกคร้ังท่ีมีโอกาสและควรใชว้ิสยัทศัน์เป็น
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หลกัในการตดัสินใจและการแกปั้ญหาประจาํวนัเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้ใจคุณค่า
หลกัท่ีมีอยูใ่นวิสยัทศัน์นั้น     
 

กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารควรจดัเสริมเพื่อใหก้ารส่ือสารวิสยัทศัน์มีประสิทธิผลสูงสุด 
ไดแ้ก่ 

4.1 พดูถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยูใ่นวิสยัทศัน์ใหบ่้อย ๆ  
4.2 สร้างทีมอาสาสมคัรท่ีช่วยสร้างแรงสนบัสนุนวิสยัทศัน์ 
4.3 ส่ือสารประโยชน์ท่ีทุกฝ่ายจะไดรั้บจากวิสยัทศัน์อยา่งสมํ่าเสมอ 
4.4 รับทราบความวิตกกงัวลของพนกังานและอธิบายใหเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง    
4.5 นาํวิสยัทศัน์ไปใชก้บัภารกิจประจาํเพื่อเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติั เช่น การให้

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ โดยเช่ือมโยง
ใหเ้ห็นวา่ภารกิจนั้นเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์อยา่งไร 
 

ขั้นท่ี 5: กาํจดัอุปสรรค (Empowering Employees for Broad-Based Action) 
 ในการส่ือสารวิสยัทศัน์ออกไปใหเ้ป็นท่ียอมรับ ส่ิงท่ีจะเกิดตามมาอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ไดก้คื็อ การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารทัว่ ๆ ไปมกัมองวา่การ
ต่อตา้นคือตวัอุปสรรคและกน็าํขอ้บงัคบัดา้นวินยัมาเป็นเคร่ืองมือในการกาํหราบการ
ต่อตา้น แต่สาํหรับ Kotter เห็นวา่มุมมองท่ีผูต่้อตา้นมีต่อวิสยัทศัน์ต่างหากท่ีเป็น
อุปสรรคและเป็นท่ีมาของการต่อตา้น การแกไ้ขจึงไม่ใช่ดว้ยการใชก้ารลงโทษทาง
วินยั แต่ใชก้ารอธิบายเพื่อปรับมุมมองและความเขา้ใจของผูต่้อตา้น   
 

การปรับมุมมองของผูต่้อตา้น ตามความเห็นของ Kotter  ทาํไดด้งัน้ี 
5.1 พดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพนกังานเพื่อใหท้ราบวา่พวกเขามีปัญหา

อุปสรรคอะไรกบัการเปล่ียนแปลงน้ี 
5.2 แยกแยะ (identify) ประเดน็ปัญหาของการเปล่ียนแปลงจากมุมมองของ

พนกังาน 
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5.3 จดัทาํปัญหาอุปสรรคออกเป็นหมวดหมู่ (categories) เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวับุคคล ปัญหาทางกายภาพ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเคยชินในการปฏิบติั ปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั เป็นตน้  

5.4 จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง  
5.5 เขา้จดัการแกไ้ขปัญหาท่ีกีดขวางกระบวนการเปล่ียนแปลงใหเ้ร็วท่ีสุดโดย

พิจารณาทั้งลาํดบัความสาํคญัและผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
5.6 เพิ่มพนูความสามารถของพนกังานใหพ้ร้อมต่อการเปล่ียนแปลง เช่น ใหก้าร

ฝึกอบรม การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
5.7 ทบทวนโครงสร้างองคก์ร คาํบรรยายลกัษณะงาน ระบบปฏิบติัการ และระบบ

การจ่ายผลตอบแทนการทาํงาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกอยา่งไปในทิศทางและสอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งหวงั ในกรณีท่ีมีเร่ืองใดจาํเป็นตอ้งปรับแต่ง แกไ้ข หรือยกเลิก ให้
ดาํเนินการทนัที 

5.8 มอบรางวลัใหก้บัพนกังานหรือทีมงานท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง 
 

ขั้นท่ี 6: สร้างความสาํเร็จใหก้บัเป้าหมายระยะสั้น (Generating Short-Term Wins) 
 การเปล่ียนแปลงไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงลดัน้ิวมือ แต่ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง
โดยมีความสาํเร็จเป็นทั้งแรงเหน่ียวนาํและแรงผลกัดนัใหก้า้วต่อไปขา้งหนา้ ในตอน
เร่ิมโครงการการเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายระยะสั้น
มากกวา่ระยะยาวเพราะเป้าหมายระยะสั้นมีโอกาสลม้เหลวนอ้ยกวา่ ความสาํเร็จใน
เป้าหมายหน่ึงจะเป็นแรงจูงใจใหก้ระบวนการเปล่ียนแปลงเดินหนา้ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และมัน่คงข้ึน 
 

การกาํหนดเป้าหมายระยะสั้น มีวิธีการดงัน้ี 
6.1 แตกเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นหลาย ๆ โครงการ 
6.2 จดัลาํดบัโครงการของเป้าหมายระยะสั้นใหมี้ความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองโดยให้

ความสาํเร็จของโครงการหน่ึงเป็นแรงสนบัสนุนความสาํเร็จของโครงการต่อไป  
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6.3 ค่าใชจ่้ายรวมของเป้าหมายระยะสั้นทั้งหมด ควรใกลเ้คียงกบัท่ีประมาณไว้
สาํหรับเป้าหมายระยะยาว โครงการแรก ๆ ไม่ควรมีค่าใชจ่้ายสูง 

6.4 ส่ือสารความสาํเร็จท่ีทาํได ้อยา่งต่อเน่ือง พร้อมใหร้างวลัเป็นกาํลงัใจแก่ผู ้
ปฏิบติั 

6.5 กระตุน้ใหเ้กิดความพยายามท่ีจะทาํเป้าหมายต่อไปใหส้าํเร็จ  
 

<ระยะท่ีสาม>  สร้างการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงและรักษาไว้ให้ยัง่ยืน 
(Implement and Sustain Change) 

 

ขั้นท่ี 7: ต่อยอดการเปล่ียนแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ (Consolidating Gaines and Producing 
more Change) 
 องคก์รหลายแห่งไม่สามารถบรรลุความสาํเร็จในเป้าหมายระยะยาวเพราะ
ประกาศชยัชนะในความสาํเร็จเร็วเกินไป หรือมวัแต่ปลาบปล้ืมด่ืมดํ่ากบัเป้าหมายท่ี
สาํเร็จในระยะสั้นจนลืมนึกไปวา่ความสาํเร็จนั้นเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ใหเ้ดินหนา้สู่
เป้าหมายต่อไป   
 

 โดยเหตุท่ีการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลาและมีการกระทาํอยา่ง
ต่อเน่ือง จึงเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งปลูกฝังสาํนึกของการ
เปล่ียนแปลงใหห้ย ัง่รากลึกลงไปในคุณค่า วตัถุประสงค ์และวฒันธรรมขององคก์ร 
การสร้างการเปล่ียนแปลงในเป้าหมายต่อไป จะตอ้งนาํปัญหาอุปสรรคและส่ิงท่ีควร
แกไ้ขในเป้าหมายก่อน ๆ มาพิจารณาดว้ย   
 

วิธีการท่ีผูบ้ริหารจะต่อยอดความสาํเร็จของเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
7.1 วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากความสาํเร็จหรือลม้เหลวทุกคร้ัง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

นาํเขา้ (input) ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานบริหารการเปล่ียนแปลงคร้ังต่อไป 
7.2 กาํหนดเป้าหมายลาํดบัต่อไปใหมี้ความทา้ทายต่อความสาํเร็จเพิ่มข้ึนทีละเลก็

ละนอ้ยเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นในการเอาชนะปัญหาอุปสรรค แต่ตอ้งไม่ยากเกิน
ความสามารถของทีมงานท่ีจะทาํใหส้าํเร็จได ้
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7.3 ปรับเปล่ียนโครงสร้างและระบบงานขององคก์รโดนนาํการเปล่ียนแปลงท่ีทาํ
สาํเร็จในเป้าหมายระยะสั้นนั้นมาใชป้ฏิบติัจริง  

7.4 ติดตามและใหก้ารสนบัสนุนทีมงานสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พวก
เขายงัคงทาํงานกนัอยา่งต่อเน่ืองและแขง็ขนั ไม่พอใจอยูก่บัความสาํเร็จของเป้าหมาย
เดิม  

7.5 นาํขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ท่ีไดรั้บจากผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียทั้งหลายทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รมาทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดาํเนินงาน  
 

ขั้นท่ี 8: ใหก้ารเปล่ียนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร (Anchoring new 
Approaches in the Culture) 
 การเปล่ียนแปลงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หากตอ้งการใหค้งอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื จะตอ้ง
ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้นกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร (cultural 
transformation) ซ่ึงมีสายตาของคนส่วนใหญ่เฝ้าจบัจอ้งมิใหผู้ใ้ดละเมิดหรือฝ่าฝืน    
 

 ผูบ้ริหารสามารถปลูกฝังวฒันธรรมใหม่ในองคก์รไดด้งัน้ี 
8.1 ปลูกฝังความเช่ือและความเขา้ใจ (ingrain) ร่วมกนัวา่ การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน มีความสาํคญัต่อองคก์ร และควรใชเ้ป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองต่อไป 
8.2 ส่ือสารความคิดดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีรับรู้และปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 
8.3 เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รท่ีปรับเปล่ียนใหม่กบัผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
8.4 จดัทาํแผนงานท่ีใชใ้นการปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร 
8.5 เปิดรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
8.6 บูรณาการความกา้วหนา้ของการปลูกฝังวฒันธรรมใหม่เขา้กบัวสิยัทศัน์หรือ

เป้าหมายระยะยาว 
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Stages of Corporate Ethical Development [Reidenbach and Robin] 
 6 Change Approaches [Kotter and Schlesinger] 
 Business Transformation 
 Change Curve 
 Change Management 
 Change Model [Beckhard and Harris] 
 Change Model [Lewin] 
 Digital Platform Map 
 Kaizen  
 Mission and Vision Statements 
 Overcoming Cultural Barriers to Change 

-------------------------------------- 
9 Levels of Learning [Gagne] 
ลําดบัการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน 

   

 Robert M. Gagne (1916 – 2002) นกัจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกนั ผูบุ้กเบิก
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 1940 ระหวา่งทาํงานใหก้บักองทพั
อเมริกนัในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง Gagne ไดว้างรากฐานการสอนท่ีดี (good 
instruction) และมาไดรั้บช่ือเสียงมากท่ีสุดจากหนงัสือช่ือ The Conditions of Learning 
(1965) ในหนงัสือดงักล่าว เขาไดก้ล่าวถึงสภาพจิตใจ (mental condition) ของผูเ้รียนวา่
มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้ ลาํดบัการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน
ของ Gagne เป็นขอ้แนะนาํท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัการเรียนรู้ทุกประเภท แต่ท่ี 
Gagne เนน้เป็นพิเศษในหนงัสือของเขา คือการใหก้ารฝึกอบรมในสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานซ่ึงวิทยากรหรือผูส้อนสามารถใชเ้ป็น checklist ตรวจความพร้อมและการ
เตรียมการของตนก่อนเร่ิมการฝึกอบรมหรือการสอน แต่ละขั้นจะเนน้รูปแบบการ
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ส่ือสารท่ีช่วยสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ สามารถเกบ็ความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้ (retain) ไวก้บัตวัไดน้านข้ึน และยงั
สามารถนาํไปประยกุตก์บั Bloom Taxonomy เพื่อออกแบบการสอนท่ีน่าสนใจต่อการ
ติดตามและการเรียนรู้ไดอี้กดว้ย    

 

กระบวนการเรียนรู้ของ Gagne (Gagne’s Nine Levels of Learning) รู้จกักนัใน
ช่ืออ่ืน ๆ อีกหลายช่ือ เช่น 

o Gagne's Nine Conditions of Learning 
o Gagne's Taxonomy of Learning 
o Gagne's Nine Events of Instruction   

 

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne แบ่งออกเป็น 3 หมวด 9 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 

 

หมวดท่ีหน่ึง : การเตรียมการ (Preparation) 
 

ขั้นท่ีหน่ึง : เรียกความสนใจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่บทเรียน (Gaining attention) 
 ทาํใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะเรียนและพร้อมจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนดว้ยการกระตุน้ความสนใจและความต่ืนตวัของผูเ้รียนวา่การเรียนการ
สอนกาํลงัจะเร่ิม โดยอาจ 

o ยกสุภาษิต, สถิติและผลการวิจยั มาปูพื้น หรือ 
o ตั้งคาํถามท่ีเรียกความสนใจ หรือ 
o ใหผู้เ้รียนตั้งคาํถามท่ีตนสนใจอยากรู้ในเร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียน และใหผู้เ้รียนคน

อ่ืน ๆ แสดงความเห็นหรือใหค้าํตอบต่อคาํถามนั้น  
o ในกรณีท่ีผูเ้รียนมาจากหลากหลายหน่วยงานหรือประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

เช่น ในการฝึกอบรม อาจใชกิ้จกรรมละลายพฤติกรรม (icebreaker) เพื่อสร้างความเป็น
กนัเองระหวา่งผูเ้รียนใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นหรือเล่าประสบการณ์ของตนซ่ึงเป็น
เง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  
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o ใชว้ิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรวมความสนใจของผูเ้รียนไปท่ีเร่ืองท่ีจะสอน 
o หรืออาจใชว้ิธีพื้นฐาน เช่น พดูใหด้งัข้ึน, แสดงท่าทางใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนควรให้

ความสนใจกบัเร่ืองท่ีผูส้อนกาํลงัจะพดูหรือบรรยาย 
 

ความพร้อมท่ีจะเรียน เป็นขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งสร้างให้
เกิดข้ึน เม่ือผูส้อนเห็นวา่ผูเ้รียนมีความต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะเรียนรู้แลว้ กอ็าจปิดทา้ย
ขั้นตอนท่ีหน่ึงน้ีดว้ยการป้อนคาํถามซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้เพื่อ
เป็นสญัญาณใหผู้เ้รียนทราบวา่กาํลงัจะนาํเขา้สู่บทเรียน  
 

ขั้นท่ีสอง : แจ้งวตัถุประสงค์ของบทเรียน (Informing learners of the objective) 
 ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรู้วา่พวกเขากาํลงัจะเรียนรู้เร่ืองอะไรและทาํไมเขาจึงตอ้งเรียน
เร่ืองดงักล่าว ผูส้อนจึงตอ้งแจง้ใหผู้เ้รียนทราบวา่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียน
ต่อไปน้ี มีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอะไร เม่ือจบบทเรียนแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และความ
เขา้ใจในเร่ืองใด อะไรคือพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจะใหมี้ อะไรคือประโยชน์ท่ีผูเ้รียนและ
องคก์รจะไดรั้บ โดยผูส้อนอาจใชว้ิธี 

o ช้ีแจงใหท้ราบถึงความรู้หรือพฤติกรรมท่ีคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะมีหรือสามารถ
กระทาํไดห้ลงัจบการเรียนการสอน 

o อธิบายเกณฑห์รือมาตรฐานความรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
o ใหผู้เ้รียนช่วยกนัเสนอความคิดวา่มาตรฐานความรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงัใน

การเรียนรู้คร้ังน้ีควรเป็นอยา่งไร 
o ใชว้ตัถุประสงคข์องการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินความสาํเร็จ 
o ใหผู้เ้รียนเสนอความคิดเห็นวา่นอกจากวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้แลว้ ยงั

สามารถใชอ้ะไรเป็นตวัวดัความสาํเร็จของการเรียนรู้ในคร้ังน้ีไดอี้กบา้ง หรือมีปัญหา
อะไรท่ีควรคน้หาคาํตอบเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียนรู้อยา่ง
แทจ้ริง 
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จุดมุ่งหมายของขั้นท่ีสองน้ี เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้วา่ ในการเรียนรู้  ผูเ้รียนควรมุ่ง
ความสนใจไปท่ีเร่ืองใดและสามารถประเมินตนเองไดว้า่มีความรู้ความเขา้ใจตาม
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้นั้นหรือไม่ การไดรู้้ผลประโยชน์ท่ีตนและองคก์รจะไดรั้บ
ตั้งแต่เร่ิม จะเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนตั้งใจเรียนมากข้ึน 
 

ขั้นท่ีสาม : ทบทวนความรู้เดมิ (Stimulating recall pr ior  to learning) 
 เช่ือมโยงเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะเรียนรู้กบัประสบการณ์ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงผูเ้รียนไดเ้คย
รู้มาในอดีต เป็นการปูพื้นฐานใหผู้เ้รียนสามารถปรับฐานความรู้ใหเ้ขา้กบัเร่ืองท่ีกาํลงั
จะเรียน ในขั้นท่ีสามของการเรียนรู้น้ี ผูส้อนจะมีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งมากในการ
แกไ้ขความเขา้ใจท่ีอาจผดิพลาดคลาดเคล่ือนของผูเ้รียนเพ่ือไม่ใหส้บัสนกบัเร่ืองใหม่ท่ี
กาํลงัจะเรียน ตลอดจนช่วยประสานความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้เก่าและความรู้ใหม่
ใหก้ลายเป็นพฒันาการทางความรู้ (proximal development) ดว้ยวิธีการต่อไปน้ี 

o ตั้งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ในอดีตของผูเ้รียน 
o ถามผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียนอยา่งไร 
o เช่ือมโยงความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนเขา้กบัเร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียน 
o ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เขา้กบั

ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ต่อไป 
o ช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ความรู้ความเขา้ใจท่ีเคยมีอยูก่่อนนั้น เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง

หรือไม่ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใด 
 

 วตัถุประสงคข์องขั้นท่ีสาม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจของเร่ืองท่ีผูเ้รียน
ไดเ้คยเรียนรู้มาแลว้ ใหถู้กตอ้งครบถว้น และเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมท่ีจะรับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีจะเรียนรู้ในลาํดบัต่อไป 
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หมวดท่ีสอง : การสอนและฝึกปฏิบัติ (Instruction and Practice) 
 

ขั้นท่ีส่ี : กระตุ้นผู้เรียนด้วยวธีิการท่ีเหมาะสม (Presenting the stimulus) 
 เลือกใชกิ้จกรรมและส่ือรูปแบบต่าง ๆ ในการป้อนขอ้มูลและความรู้ใหม่แก่
ผูเ้รียนดว้ยการจดัลาํดบัความเป็นเหตุเป็นผลของเร่ืองราวและทาํใหง่้ายต่อความเขา้ใจ 
ผูเ้รียนแต่ละคนมีความถนดัในการทาํความเขา้ใจดว้ยส่ือท่ีแตกต่างกนั ผูส้อนจึงควรใช้
ส่ือหลากหลายรูปแบบในการสอน เช่น วิดีโอ, อภิปราย, จดักลุ่มงานเพื่อผลดักนัเสนอ
ความคิดเห็น รวมทั้งการให ้link ท่ีผูเ้รียนสามารถนาํไปคน้หาขอ้มูลในเร่ืองนั้นเป็น
การเพิ่มเติม 
 

 การนาํเสนอเน้ือหา (content) แก่ผูเ้รียน มีหลายวิธี ไดแ้ก่ 
o ใชก้ารนาํเสนอหลาย ๆ แบบและขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งในการนาํเสนอ

เน้ือหาท่ีจะเรียน เช่น วิดีโอ, แผนภูมิ, การบรรยาย, ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้ห็นความเป็นสากลของเร่ืองท่ีเรียน และกระตุน้ผูเ้รียนซ่ึงอาจถนดัในการ
รับรู้ขอ้มูลดว้ยช่องทางท่ีแตกต่างกนั  

o ใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (active learning) ดว้ยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ การระดมสมองแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

o นาํความรู้ท่ีเรียนเผยแพร่ทาง internet หรือปิดบนกระดานท่ีผูเ้รียนสามารถ
กลบัมาเกบ็รายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นภายหลงั 
 

ขั้นท่ีห้า : แนะนําวธีิการเรียนรู้และการทําความเข้าใจ (Providing learning guidance) 
 แนะนาํกลยทุธ์และขอ้มูลท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาและเขา้ใจเร่ืองท่ี
เรียนไดอ้ยา่งน่าสนใจ เช่น 

o สถานการณ์จาํลอง (scenario-based learning) หรือกรณีศึกษา (case study) โดย
ใหผู้เ้รียนนาํความรู้ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์หรือกรณีตวัอยา่งวา่จะสามารถ
จดัการแกไ้ขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมใหก้บัสถานการณ์หรือกรณีปัญหานั้นอยา่งไร    
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o การเล่าเร่ือง (narrative-based learning) ในลกัษณะคลา้ยการเล่านิทานใหเ้ดก็ฟัง 
เป็นวิธีการท่ีไดรั้บการศึกษายนืยนัวา่หากสามารถใชน้ํ้ าเสียง ท่วงทีการเล่าท่ีสมัพนัธ์
กบัเน้ือหา จะช่วยใหเ้ร่ืองเหล่านั้นติดอยูใ่นความทรงจาํของเดก็ไปตลอดชีวิต  

o ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีควรทาํ (examples) และตวัอยา่งของส่ิงท่ีไม่ควรทาํ (non-
examples) 

 

นอกจากการเล่าดว้ยวาจาแลว้ ผูส้อนยงัควรใชส่ื้อหรือเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ มา
ประกอบดว้ย เช่น กราฟฟิค, เทคนิคช่วยจาํ (mnemonics), ผงัความคิด (mind map) 
เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นภาพของเร่ืองท่ีเรียนรู้และฝังลงเป็นประสบการณ์เพิ่มข้ึนไปจากการ
ฟังแต่เพียงอยา่งเดียว    
 

ขั้นท่ีหก : ให้ผู้เรียนแสดงออก (Eliciting per formance) 
 ใหผู้เ้รียนแสดงความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปเพื่อเสริมความแม่นยาํและ
ความสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ส่ิงท่ีผูเ้รียนเขา้ใจนั้นเป็นเร่ืองท่ี
ถูกตอ้ง เช่น 

o ตั้งคาํถามลงลึกในเร่ืองท่ีเรียนไป อาจเป็นคาํถามท่ีมีคาํตอบแบบตวัเลือก 
(multiple choices), คาํถามอิงสถานการณ์ (scenario-based), คาํถามแบบท่ีมีคาํตอบ
แบบถูกผดิ หรือคาํถามท่ีใชก้ารผสมผสานคาํตอบแบบต่าง ๆ รวมไวด้ว้ยกนั 

o มอบหมายงานโครงการทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม นาํมาเสนอหนา้ชั้น 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสอนอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

o ใหผู้เ้รียนแสดงบทบาทสมมุติ (role playing) เพื่อแสดงพฤติกรรมและวิธรการ
ในการแกปั้ญหา 
 

ขั้นท่ีเจ็ด : ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Providing feedback) 
 เม่ือผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ตนมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งไรในเร่ืองท่ีเรียนรู้ไป
นั้น ผูส้อนจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนวา่ความรู้ความเขา้ใจดงักล่าวถูกตอ้ง
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หรือมีความคลาดเคล่ือนอยา่งไร ขอ้มูลป้อนกลบัมีหลายลกัษณะ แบ่งออกตาม
วตัถุประสงคข์องการใหข้อ้มูล ไดแ้ก่  

o ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อยนืยนัวา่ส่ิงท่ีผูเ้รียนเขา้ใจนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
(confirmatory feedback) วตัถุประสงคข์องขอ้มูลป้อนกลบัประเภทน้ีไม่ไดต้อ้งการ
บอกวา่ผูเ้รียนควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองใด แต่ตอ้งการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน
วา่ความเขา้ใจของตนนั้นถูกตอ้งแลว้ 

o ขอ้มูลป้อนกลบัวา่ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนมีความถูกตอ้งแม่นยาํในระดบั
ใด (evaluative feedback) แต่ไม่ไดใ้หแ้นวทางวา่จะพฒันาใหก้า้วหนา้หรือดีข้ึน
กวา่เดิมไดอ้ยา่งไร 

o ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีแนะนาํผูเ้รียนวา่จะสามารถหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร 
(remedial feedback) แต่ไม่ไดบ้อกวา่คาํตอบท่ีถูกตอ้งคืออะไร 

o ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีใหค้าํแนะนาํและขอ้มูลท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับปรุง
แกไ้ขความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง (descriptive or analytic feedback) 

o ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ี
เขา้ใจกบัส่ิงท่ีถูกตอ้งในการเรียนรู้ (gap) ทั้งของตนเองและกลุ่มงาน (Peer-evaluation 
and self-evaluation) 

  

หมวดท่ีสาม : การประเมินผลและถ่ายโอนความรู้ (Assessment and transfer ) 
  

ขั้นท่ีแปด : ประเมินความรู้และความเข้าใจในภาคปฏิบัติ (Assessing per formance) 
 ทดสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเพื่อใหท้ราบระดบัความรู้
และความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้หรือท่ีกาํลงัจะเรียน ควรจดัใหมี้การประเมินความรู้
ความเขา้ใจตลอดหลกัสูตรโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีมีความแม่นตรง การทดสอบท่ี
กระทาํบ่อย ๆ ทั้งแบบมีคะแนนและไม่มีคะแนน จะเป็นขอ้มูลป้อนกลบัท่ีช่วยทดสอบ
และแกไ้ขความเขา้ใจหรือการปฏิบติัท่ียงัไม่ถูกตอ้งแก่ผูเ้รียนซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถจดจาํ เกบ็รักษา และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นโอกาสต่อไป  
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การทดสอบการเรียนรู้ควรทาํในหลายลกัษณะเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดง
ความรู้ความเขา้ใจของตนออกมาใหม้ากและชดัเจนท่ีสุดตลอดการเรียนการสอน เช่น 

o ทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และหลงัการเรียน (post –test) เพื่อตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ หรือพฒันาการของความรู้และทกัษะ  

o ตั้งคาํถามใหต้อบแบบปากเปล่า, การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เป็นคร้ังคราว, การสอบยอ่ย (quiz)  ทั้งแบบแจง้ล่วงหนา้และไม่แจง้ล่วงหนา้ 

 

 รูปแบบคาํถามท่ีแนะนาํใหน้าํมาใชใ้นการทดสอบ คือคาํถามท่ีอิงสถานการณ์ 
(scenario-based) คาํถามท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัการนาํไปใชจ้ริงของผูเ้รียนจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะท่ีเรียนใหเ้ขา้กบัการทาํงานจริง ช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถเกบ็รักษา (retain) ความรู้และทกัษะเหล่านั้นไวก้บัตวัทั้งทางทฤษฎีและการ
ปฏิบติั เม่ือเสร็จการทดสอบแลว้ ผูส้อนกค็วรมีขอ้มูลป้อนกลบัใหผู้เ้รียนดว้ยเช่นกนัวา่
มีเร่ืองใดท่ีผูเ้รียนยงัเขา้ใจผดิพลาด จุดมุ่งหมายของการทดสอบไม่ใช่เพียงการวดัระดบั
ความเขา้ใจ แต่ยงัรวมถึงการแกไ้ขส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจและเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งอีกดว้ย 

   

ขั้นท่ีเก้า : สรุปเน้ือหาเพื่อสะดวกต่อการจดจาํและนําไปใช้ปฏิบัติ (Enhancing 
preparation and transfer ) 
 เป็นขั้นสุดทา้ยในลาํดบัการเรียนรู้ของ Gagne ซ่ึงมุ่งหมายใหผู้เ้รียนสามารถเกบ็
รักษาความรู้ไวก้บัตนไดน้านข้ึนดว้ยการใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับ
ใชใ้นชีวิตจริงซ่ึงอาจเป็นสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างจากท่ีไดเ้รียนรู้มาในชั้น
เรียน การฝึกปฏิบติัซํ้ าหลาย ๆ คร้ังเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทาํใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนสามารถใช้
ความรู้และทกัษะท่ีเรียนมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูส้อนจึงตอ้งมัน่ใจวา่ผูเ้รียนมีโอกาส
มากพอสมควรท่ีจะไดใ้ชส่ิ้งท่ีเรียนรู้ไป  
 

 การท่ีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีเรียนไปใชใ้นการทาํงานจริง หรือ
สามารถถ่ายทอดต่อไปยงัผูอ่ื้นในรูปการสอนหรือการแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ ถือวา่
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เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (behavioral change) ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญั
ท่ีสุดของการเรียนรู้ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4-Frame Model [Bolman and Deal]                        
 4-Level Training Evaluation Model                           
 4MAT Learning Cycle Model 
 10 Dimensions of a Learning Organization [Schein] 
 70-20-10 Rule 
 ADDIE Model 
 Bloom's Taxonomy 
 Case Study-Based Learning 
 Communication Cycle Model (Shannon and Weaver) 
 Giving Feedback 
 Learning Styles 
 Motivated Sequence (Monroe) 
 Role Playing Game (RPG) 
 Storytelling 

------------------------------ 
9-Box Grid for Talent Management 
ตาราง 9 ช่องเพื่อการบริหารและพฒันาพนักงาน 

 

 ตาราง 9 ช่อง (9 box grid) คือเคร่ืองมือทางการบริหารชนิดหน่ึงท่ีนาํมาใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในงานทรัพยากรมนุษยเ์พื่อช่วยในการพฒันาและวางแผนสืบทอด
ตาํแหน่งของบุคคลากร (development and succession planning) ในองคก์ร โดยจะ
พิจารณาทั้งผลการปฏิบติังานปัจจุบนั และศกัยภาพการพฒันาในอนาคตไปพร้อมกนั 
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องคก์รทั้งหลายใชเ้คร่ืองมือน้ีในการคน้หาผูน้าํในอนาคตและพนกังานศกัยภาพสูง
ตามแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน  
 

ตาราง 9 ช่อง เป็นตาราง 3 x 3 แกนนอน (แกน X) หมายถึงผลการปฏิบติังาน 
(performance) ในปัจจุบนัของพนกังาน พนกังานท่ีไดรั้บการประเมินสถานะ 
(standing) ใหอ้ยูใ่นช่องดา้นขวาจะแสดงผลการปฏิบติังานของบุคคลท่ีดีกวา่ช่อง
ดา้นซา้ย ส่วนแกนตั้ง (แกน Y) หมายถึงศกัยภาพในการเติบโตกา้วหนา้ (potential) ใน
วิชาชีพหรือในการบริหารต่อไปในอนาคต ช่องบนแสดงศกัยภาพของบุคคลท่ีดีกวา่
ช่องล่าง ตามนิยามดงักล่าว พนกังานท่ีจดัอยูใ่นช่องแถวล่างซา้ยสุดจึงหมายถึง
พนกังานท่ีมีศกัยภาพและผลการทาํงานตํ่าสุด ขณะท่ีพนกังานในช่องแถวบนขวาสุด
หมายถึงพนกังานท่ีมีศกัยภาพและผลการปฏิบติังานสูงสุด พนกังานท่ีมีผลงานดีแต่มี
ศกัยภาพตํ่า มีคุณค่าต่อองคก์รไม่นอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีผลงานและศกัยภาพสูง แต่
สาํหรับผูมี้ผลงานและศกัยภาพตํ่า จาํเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
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 ตาราง 9 ช่อง มกันาํมาใชใ้นการวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง โดยจะประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานปัจจุบนัแลว้นาํผลการประเมินมา plot ในตาราง 9 ช่อง ผูท่ี้
ตกในช่องขวาบน (Stars) จะไดรั้บการวางตวัวา่มีโอกาสสืบทอดตาํแหน่งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาปัจจุบนั ส่วนผูท่ี้ผลการประเมินตกในช่องล่างซา้ย (Bad Hires) คือผูท่ี้จะ
ไดรั้บการทบทวนภารกิจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรือขบัใหพ้น้ไปจากองคก์ร 
 

การหาสถานะของบุคคลในตาราง 9 ช่อง 
 ดาํเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ  
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Assessing per formance) 
  ใชร้ะบบการบริหารผลการปฏิบติังานเพื่อประเมินการปฏิบติัออกเป็น 3 
ระดบั คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง ผูบ้ริหารสามารถเกบ็ขอ้มูลการปฏิบติังานจากงาน
ต่างๆ และประเมินผลตามนิยามต่อไปน้ี 

o ผลการปฏิบติังานตํ่า (Low performance) : พนกังานมีคุณสมบติัไม่เหมาะ 
(match) กบังานท่ีรับผิดชอบ ไม่สามารถทาํงานใหส้าํเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

o ผลการปฏิบติังานปานกลาง (Moderate performance) : พนกังานมีคุณสมบติั
เหมาะกบังานท่ีรับผดิชอบเพียงบางส่วน สามารถทาํงานใหส้าํเร็จไดใ้นระดบัปาน
กลาง 

o ผลการปฏิบติังานสูง (High performance) : พนกังานมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ความตอ้งการของงานท่ีรับผดิชอบ สามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จอยา่ง
สมบูรณ์ 
 

 การประเมินตามแนวคิดน้ี จาํเป็นตอ้งมีคาํบรรยายลกัษณะงานตามโครงสร้าง
การทาํงานท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการใหเ้กิดผลสาํเร็จอะไรในงานนั้น (job requirement) และ
มีตวัช้ีวดัความสาํเร็จของงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบ บางองคก์รอาจประเมินผลการ
ปฏิบติังานจากปัจจยัตวัอ่ืน เช่น จากความสาํเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล, จากการ
ทาํงานร่วมกบัทีมงาน, หรือจากการประเมินแบบ 360 องศา ในทางปฏิบติั ผุป้ระเมิน
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มกัไม่ผดิพลาดถึงขนาดประเมินผลการปฏิบติัจากตํ่าใหเ้ป็นสูง หรือจากสูงใหเ้ป็นตํ่า 
แต่อาจปรับผลการประเมินจากท่ีควรจะเป็นตํ่าใหเ้ป็นปานกลางเพื่อเปิดโอกาสให้
ลูกนอ้งไดพ้ฒันาตนเอง 
 

2. ประเมินศักยภาพ (Assessing potential) 
 “ศกัยภาพในการทาํงาน” ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังาน รวมถึง
โอกาสท่ีพนกังานจะไดใ้ชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถนั้นใหเ้กิดเป็นผลการ
ปฏิบติังานดว้ย 
 

การใหค้ะแนนในการประเมินศกัยภาพกท็าํเช่นเดียวกบัการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน คือ ตํ่า กลาง สูง แต่แทนท่ีจะเพียงติดตามดูผลการปฏิบติังานวา่เป็นอยา่งไร 
ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาจะนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ั้นมาทบทวนและประเมินเพื่อ
กาํหนดวา่พนกังานไดท้าํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพแลว้หรือไม่ ควรปรับเพิ่มหรือลด
บทบาทอยา่งไร และมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งข้ึนไป
ไดอี้กหรือไม่  
 

 การประเมินศกัยภาพใน 3 ระดบั จะทาํตามนิยามต่อไปน้ี 
o ศกัยภาพตํ่า (Low potential) : พนกังานทาํงานเตม็ศกัยภาพของตนแลว้แต่ไม่

สามารถคาดหวงัไดว้า่จะสามารถพฒันาใหดี้ข้ึน อาจเป็นเพราะมีความสามารถมาก
ท่ีสุดเพียงเท่านั้นหรือเป็นเพราะขาดแรงจูงใจในการทาํงาน 

o ศกัยภาพปานกลาง (Moderate potential) : พนกังานมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาผล
การปฏิบติังานและความรู้ความชาํนาญในบทบาทหนา้ท่ีของตนใหดี้ยิง่ข้ึนไปไดอี้ก 

o ศกัยภาพสูง (High potential) : พนกังานควรไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง 
อาจจะในทนัทีหรือภายในสองถึงสามปี   
 

 การประเมินผลการปฏิบติัการและการประเมินศกัยภาพของพนกังาน แมจ้ะมี
กระบวนการท่ีเหมือนกนั คือเกบ็ขอ้มูลของพนกังานในช่วงเวลาต่าง ๆ และนาํมา



173 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

วิเคราะห์ แต่โดยเน้ือแท ้การประเมินทั้งสองอยา่งน้ีมีฐานความคิดและความหมายท่ี
แตกต่างกนั  
  ผูมี้ผลการปฏิบติังานตํ่าหรือปานกลาง อธิบายไดว้า่ เป็นผูท่ี้ไม่สามารถ

ปฏิบติังานไดเ้ตม็ตามความตอ้งการของตาํแหน่งหนา้ท่ี จาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรม
เพิ่มเติม หรือควรไดรั้บการช้ีแจงวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนข้ึน หรืออาจเป็นผูท่ี้ไม่
เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีทาํอยู ่ 
  ผูมี้ศกัยภาพตํ่า อาจเป็นผูท่ี้ทาํงานเตม็ความสามารถ สอดคลอ้งตามความ

ตอ้งการของตาํแหน่งหนา้ท่ีในขณะนั้น แมจ้ะไม่จดัอยูใ่นกลุ่ม bad hire แต่กอ็าจไม่
สมควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมทีมผูบ้ริหารในอนาคต แต่สาํหรับพนกังานท่ีแม้
ปัจจุบนัจะมีผลการปฏิบติังานตํ่าหรือปานกลาง ถา้เป็นผูมี้ศกัยภาพสูง หากไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์จากการพฒันาและการกาํหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกอ็าจไดเ้ขา้ร่วมใน
ทีมผูบ้ริหารไดภ้ายในระยะสองถึงสามปี 
 

3. รวมผลการประเมินเข้าด้วยกัน (Putting it all together ) 
จุดอ่อนของการประเมินแบบ 3 ระดบัคือ มีช่วงกาํหนดผลการประเมินเพียงตํ่า 

กลาง และสูง ผูป้ระเมิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้งัคบับญัชา มกัปรับผลการประเมินจากท่ี
ควรจะเป็นระดบัตํ่า ใหเ้ป็นระดบัปานกลางเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กนอ้งของตนไดพ้ฒันา
ตนเอง ผูรู้้บางท่านจึงเสนอใหเ้พิ่มการประเมินเป็น 4 ระดบัโดย plot ผลการประเมินลง
บนแกน X และแกน Y หลงัจากนั้นจึงครอบดว้ยตาราง 9 ช่องเพื่อดูวา่ผลการประเมิน 
(coordinate) นั้น ตกอยูใ่นช่องใดของตาราง  
 

การตีความหมายของผลท่ีปรากฏในตาราง 9 ช่อง 
 เคร่ืองมือน้ีจะมีประสิทธิผลสูงสุดเม่ือไดใ้หนิ้ยามสถานะของพนกังานในแต่ละ
ช่องไวช้ดัเจนทั้งในดา้นผลการปฏิบติังานและดา้นศกัยภาพเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั
และเป็นมาตรฐานท่ีนาํมาใชใ้นการหารือ ตาราง 9 ช่องช่วยใหผู้บ้ริหารไดม้องเห็น
สถานะของพนกังานท่ีปรากฏในตารางตามผลการประเมิน หากสถานะของพนกังาน
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ตกในแถวล่างสุด นัน่หมายความวา่พนกังานอาจทาํงานไดเ้สร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
แต่โอกาสท่ีจะเติบโตกา้วหนา้ต่อไปมีไม่มากนกั หากสถานะของพนกังานตกในแถว
บนขวา หมายความวา่พนกังานผูน้ั้นมีความสามารถทาํภารกิจไดส้าํเร็จตามท่ี
มอบหมายและมีศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึน ถา้ผูบ้ริหารไม่สามารถใหเ้ขาได้
สมหวงัตามเป้าหมายในอาชีพการงาน กเ็ป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีเขาจะลาออกไปแสดงหา
ความกา้วหนา้ของตนจากท่ีทาํงานอ่ืนในไม่ชา้  
 

 ตามผลการประเมิน สถานะของพนกังานในตาราง 9 ช่องจะจดัเป็นกลุ่ม รวม 5 
กลุ่มโดยมีความหมายและมาตรการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  
 

กลุ่มท่ีหน่ึง : Bad hires 
เป็นพนกังานท่ีมีผลการทาํงานไม่เป็นท่ีพอใจและไม่มีศกัยภาพในการทาํงาน มี

ช่ือเรียกสถานะพนกังานในช่องน้ีหลายช่ือ เช่น talent risk, bad hire, iceberg หรือท่ี
รุนแรงกวา่นั้น ถึงกบัเรียกวา่ useless worker ผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมายงานอ่ืนท่ี
เหมาะสมกวา่ใหท้าํ หรือลดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรือเลิกจา้งไปทนัที 
 

ช่ือท่ีเหมาะสมและไม่เป็นการเหยยีดหยามกนัจนเกินไป น่าจะเป็น “รับเขา้มา
ผดิ” (bad hire) คือ เป็นบุคคลท่ีไม่สมควรรับเขา้มาทาํงานตั้งแต่แรก แต่เม่ือรับเขา้
มาแลว้กจ็าํเป็นตอ้งมีมาตรการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร่งด่วน การปล่อยใหพ้นกังานอยู่
ในสถานะ bad hire นานเกินไปไม่เป็นผลดีต่อองคก์รเพราะการทาํงานของ bad hire 
จะใชท้รัพยากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพและยงัอาจทาํใหม้าตรฐานการทาํงานของเพื่อน
ร่วมงานหรือทีมงานลดตํ่าลงอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาดของ bad hire  
 

มาตรการ (intervention) ท่ีองคก์รควรนาํมาใชก้บั bad hire 
o คน้หาปัญหาอุปสรรคซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให ้bad hire แต่ละคนมีผลการปฏิบติั

และศกัยภาพการทาํงานตํ่า และจดัการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคนั้น เช่น การใหก้าร
ฝึกอบรมเพิ่มเติม, การจดัท่ีปรึกษาหรือผูใ้หค้าํแนะนาํ (coach), การยา้ยกลุ่มงาน ฯลฯ 
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แต่ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งระมดัระวงัไม่ใชท้รัพยากรไปกบั bad hire มากเกินไปเพราะอาจไม่
เป็นธรรมสาํหรับพนกังานอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํงานไดดี้อยูแ่ลว้ 

o พดูคุยกบั bad hire แต่ละคนเพื่อพิจารณาวา่มีงานท่ีน่าจะเหมาะกบัทกัษะและ
ความรู้ความสามารถของ bad hire ผูน้ั้นมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่ 

o หากทั้งสองมาตรการท่ีกล่าววา่ไม่เกิดผล ควรเตรียมการให ้bad hire พน้จากการ
ทาํงาน แต่กค็วรใหค้าํแนะนาํงานหรือองคก์รอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัทกัษะความรู้ของ bad 
hire นั้นดว้ย 
 

หาก bad hire เป็นสภาพการณ์ปกติของพนกังานในองคก์ร ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้ง
ทบทวนกระบวนการสรรหาและเลือกรับพนกังานใหม่ทั้งหมด 
  

กลุ่มท่ีสอง : Up or  Out 
เป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังาน หรือ ศกัยภาพ ดา้นใดดา้นหน่ึงอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ส่วนอีกดา้นหน่ึงอยูใ่นระดบัตํ่า ประกอบดว้ยพนกังานในสองช่องตาราง 
คือ 

2.1  Up or Out Grinders คือพนกังานท่ีมีผลการทาํงานปานกลาง แต่มีศกัยภาพ
ตํ่า  เป็นสถานะพนกังานท่ีทา้ทายการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เพราะการใหก้ารฝึกอบรม
เพื่อพฒันาศกัยภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยคุม้ค่ากบัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป เปรียบไดก้บักาํลงัสาํรอง (Backups) ท่ีสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ไดใ้นอนาคตแต่ไม่คุม้กบัการทุ่มเทเพื่อการพฒันา  

2.2  Up or Out Dilemmas คือพนกังานท่ีมีศกัยภาพปานกลาง แต่มีผลการทาํงาน
ตํ่า  จาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหพ้นกังานมีผลงานตํ่า จะเป็นเพราะ
เป็นพนกังานใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่ดีกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเป็นเพราะ
ไม่เขา้ใจในความคาดหวงัของผูม้อบหมายงาน  
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มาตรการท่ีควรนาํมาใชก้บักลุ่มท่ีสองน้ี ไดแ้ก่ 
o จดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Personal improvement plan) เพื่อจดัการแกไ้ข

ปัญหาอุปสรรคและพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานในหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของพนกังาน ตั้งความคาดหวงัหรือเป้าหมายท่ีชดัเจนและสามารถวดัไดว้า่
ผลการปฏิบติังานท่ีดีท่ีมุ่งหวงันั้นเป็นอยา่งไร พนกังานควรไดรู้้และเขา้ใจในความ
คาดหวงัท่ีผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชามีต่อเขา 

o ตรวจสอบและประเมินความกา้วหนา้ของการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํ
ทุกเดือน บนัทึกผลการประเมินเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และเป็นขอ้มูลป้อนกลบั
ท่ีช่วยใหพ้นกังานไดรั้บประโยชน์จากแผนการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

o ถา้ผลการปฏิบติังานยงัไม่ดีข้ึนภายใน 6 เดือน หรือเตม็ท่ีไม่เกิน 1 ปี ควรจดัทาํ
แผนการเลิกจา้ง (exit plan) พร้อมคาํแนะนาํงานภายนอกองคก์รท่ีเหมาะกบัทกัษะและ
ความสามารถของพนกังานผูน้ั้น 
 

กลุ่มท่ีสาม : Workhorses and Dysfunctional Geniuses 
เป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานหรือศกัยภาพ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงสูง แต่มี

คุณสมบติัอีกเร่ืองหน่ึงตํ่า ประกอบดว้ยพนกังานในสองช่องตาราง คือ 
3.1  Workhorses คือพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานสูง แต่มีศกัยภาพท่ีจะกา้ว

ต่อไปตํ่า เปรียบไดก้บัมา้ท่ีแขง็แรงแต่ใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงดา้นแรงงาน อยา่งไรกต็าม 
พนกังานกลุ่มน้ีกเ็ป็นพนกังานท่ีองคก์รควรใหก้ารดูแลและใหค้วามสาํคญัเพราะสร้าง
คุณประโยชน์ใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีในปัจจุบนั แต่โดยเหตุท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ
กา้วหนา้ต่อไปมีนอ้ย ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะสลบัสบัเปล่ียนงานเพื่อการพฒันา
ตนเอง และอาจไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบันวตักรรมการทาํงานซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
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มาตรการท่ีควรนาํมาใชก้บักลุ่ม Workhorses ไดแ้ก่ 
o ใหพ้นกังานมีความสุขกบังานท่ีทาํ 
o วิเคราะห์ระบบและโครงสร้างงานท่ีพนกังานกลุ่มน้ีทาํอยูว่า่น่าจะเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งไรในอนาคตและช่วยเหลือพวกเขาใหส้ามารถปรับตวัไดก้บัสภาพการทาํงาน
ดงักล่าว 

o เพิ่มเงินเดือนและจ่ายโบนสัใหต้ามสมควร แต่ยงัไม่ควรเล่ือนตาํแหน่งใหมี้
ความรับผดิชอบและบทบาทหนา้ท่ีท่ีต่างไปจากเดิม 
 

3.2  Dysfunctional Geniuses เป็นพนกังานท่ีมีคุณสมบติัตรงขา้มกบั 
Workhorses คือเป็นพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการทาํงานและความกา้วหนา้สูง แต่ผล
การปฏิบติังานในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัตํ่า อาจเน่ืองมาจากการติดขดัปัญหาอุปสรรค
อะไรบางอยา่ง เช่น อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม หรือมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่ให้
การส่งเสริม เปรียบไดก้บัเพชรท่ีอยูใ่นตม (Diamond in the rough) พนกังานกลุ่มน้ี
รับผดิชอบบทบาทท่ีขยายเพิ่มเติมไดอ้ยา่งไม่สมํ่าเสมอ คือทาํไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง แต่มี
ความตั้งใจท่ีจะปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขจุดอ่อนของตน 
 

มาตรการท่ีควรนาํมาใชก้บักลุ่ม Dysfunctional Geniuses ไดแ้ก่ 
o ใหเ้วลาพนกังานกลุ่มน้ีไดพ้ฒันาดว้ยการปรึกษาแนะนาํและการฝึกอบรมเป็น

การเพิ่มเติม แต่ควรอยูภ่ายใตก้ารเฝ้าติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ดโดยมี
เป้าหมายไม่ใช่เพียงดูวา่ผลงานของเขาดีข้ึนหรือไม่เท่านั้น แต่ตอ้งดูวา่ความกา้วหนา้
นั้นมีความสมํ่าเสมอแน่นอนหรือไม่เพียงใดดว้ย สาํหรับพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการ
ทาํงานสูง น่าจะสามารถพฒันาผลการทาํงานใหดี้ข้ึนไดภ้ายใน 6 - 12 เดือน  

o แจง้ใหพ้วกเขาทราบชดัเจนวา่ความคาดหวงัท่ีผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชามีต่อ
บทบาทของเขาเป็นอยา่งไร 

o แจง้ใหท้ราบวา่ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาเช่ือมัน่ในศกัยภาพการทาํงานพวก
เขา แต่พวกเขากจ็าํเป็นจะตอ้งพฒันาผลการทาํงานเพื่อพิสูจน์ความเช่ือมัน่นั้นดว้ย 
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o หากพน้หน่ึงปีไปแลว้ พนกังานกลุ่มน้ียงัมีผลการทาํงานไม่ดีข้ึน ควรจดัทาํ
แผนการเลิกจา้ง (exit plan) พร้อมคาํแนะนาํงานภายนอกองคก์รท่ีเหมาะกบัทกัษะและ
ความสามารถของพนกังานผูน้ั้น  
 

กลุ่มท่ีส่ี : Future Star s 
 เป็นกลุ่มพนกังานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพนกังานหลกัขององคก์ร มีผลการทาํงาน 
และศกัยภาพในระดบัตั้งแต่ปานกลางข้ึนไป ประกอบดว้ยพนกังานใน 3 ช่องตาราง 

4.1 High Potentials คือพนกังานท่ีมีศกัยภาพการทาํงานสูง และมีผลการ
ปฏิบติังานในระดบัปานกลาง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากยงัมีเวลาในการแสดงผลงานและ
ความสามารถตามบทบาทหนา้ท่ีของตนนอ้ยเกินไป 

4.2 Core Players คือพนกังานท่ีมีทั้งผลการปฏิบติังานและศกัยภาพในการ
ทาํงานในระดบักลาง จึงเป็นผูท่ี้พร้อมจะพฒันาใหมี้ผลการทาํงานและศกัยภาพในการ
ทาํงานระดบัสูงได ้เปรียบไดก้บัผูเ้ล่นทรงคุณค่าของการแข่งขนั (Solid players) 
 

มาตรการซ่ึงควรนาํมาใชก้บั High Potentials และ Core Players ไดแ้ก่ 
o ทาํใหม้ัน่ใจวา่พนกังานเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนและรู้วา่ผูบ้ริหารและ

ผูบ้งัคบับญัชามีความคาดหวงัอะไรในตวัเขา 
o ใหพ้นกังานซ่ึงเขา้มาทาํงานในบทบาทหนา้ท่ีใหม่ มีเวลาในการพฒันาผลงาน

อยา่งเตม็ท่ี 
o หมัน่แสดงความช่ืนชมกบัผลสาํเร็จ ผลงาน และความคิดริเร่ิมต่าง ๆ ของ

พนกังานท่ีมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รมีความกา้วหนา้ตามเป้าหมาย และหมัน่ติดตามผลการ
ปฏิบติังานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานมีความสุขกบังานท่ีทาํ 

o ใหพ้นกังานไดโ้อนยา้ยไปทาํงานในหนา้ท่ีอ่ืนบา้งในช่วงสั้น ๆ เพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้
ประสบการณ์อ่ืนท่ีช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึน และเพิ่มกิจกรรมการทาํงานท่ีจะ
ช่วยขยายขอบเขตงาน (job enlargement) ท่ีเหมาะสมกบัพนกังานใหก้วา้งขวางข้ึน 

o ใหพ้นกังานไดรั้บคาํแนะนาํช้ีแนะจากเพื่อนร่วมงาน (peer coaching) ท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดี หรือรับคาํช้ีแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ (professional coaching) เพื่อแกปั้ญหา
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ส่วนตวัและปัญหาม่ีเก่ียวขอ้งกบังานซ่ึงเป็นสาเหตุใหพ้นกังานนั้นมีผลการปฏิบติังาน
ในระดบัปานกลาง 

o จดัการแนะนาํช้ีแนะดงักล่าวใหอ้ยูใ่นรูปการฝึกอบรมแบบในชั้นเรียนและการ
ฝึกอบรมในงานซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
  

 4.3 High Performers คือพนกังานท่ีมีผลการทาํงานดีแต่มีศกัยภาพการทาํงาน
และความกา้วหนา้ในระดบัปานกลาง มาตรการท่ีควรนาํมาใช ้ไดแ้ก่ 

o ใหพ้นกังานมีความสุขและมุ่งมัน่ (engaged) กบังานท่ีทาํ ใหค้วามสนใจและ
หมัน่ช่ืนชมผลการทาํงานของเขา 

o หากพนกังานมีความสุขกบับทบาทหนา้ท่ีท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัและไม่ตอ้งการ
เล่ือนตาํแหน่งไปรับบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใดเพิ่มไปกวา่ท่ีเป็นอยู ่กข็อให้
ถือเป็นเร่ืองปกติ ไม่จาํเป็นตอ้งเค่ียวเขญ็ในช่วงเวลาท่ีเขายงัไม่มีความกระตือรือร้น 

o ใหเ้วลาพนกังานไดมี้เวลาในการพฒันาศกัยภาพของตนเองโดยส่งเสริมใหเ้ขา
ไดมี้ความกา้วหนา้ในบทบาทหนา้ท่ีปัจจุบนั 

o เทคนิควิธีในการเพิ่มศกัยภาพ เช่น การหมุนเวียนงาน, การมอบหมายงานท่ีมี
ความทา้ทายเพื่อใหเ้กิดมุมมองท่ีแตกต่างทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจและตดัสินใจท่ีถูกตอ้งทางธุรกิจและเป็นการเตรียมทางใหพ้นกังานนั้นไดมี้
บทบาทความเป็นผูน้าํท่ีกวา้งขวางข้ึน 

o  ใหพ้นกังานไดมี้พี่เล้ียงท่ีช่วยใหพ้นกังานไดมี้โอกาสรับการฝึกอบรมเพื่อการ
เติบโตกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและเติมเตม็ความใฝ่ฝันท่ีมี 
 

กลุ่มท่ีห้า : Star s 
 เป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและสามารถรับภาระหนา้ท่ีการงานใน
บทบาทความรับผดิชอบใหม่ ๆ ได ้เป็นพนกังานท่ีทีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์รและ
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งของผูบ้งัคบับญัชา หรือข้ึนเป็นผูบ้ริหาร 
  
 



180 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

มาตรการท่ีควรนาํมาใชก้บัพนกังานกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
o มอบหมายภาระหนา้ท่ีท่ีทา้ทาย เช่น โครงการสาํคญั ๆ ภายในองคก์ร, โครงการ

ตรวจสอบกระบวนการทาํงานทั้งระบบ, หรือการใหโ้อกาสบริหารบริษทัอ่ืนภายนอก
องคก์ร  

o ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานของพนกังานกลุ่มน้ีโดยหมัน่ติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่เขาเหล่านั้นมีความสุขกบับทบาทหนา้ท่ีปัจจุบนัและพอใจกบังานท่ีทาํใหก้บัองคก์ร 

o สร้างเครือข่ายการประสานความร่วมมือและความสมัพนัธ์กบัพนกังานทั้งหลาย
ท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและกบัผูบ้ริหารภายในองคก์ร 

o สนบัสนุนใหพ้นกังานกลุ่มน้ีไดมี้โอกาสเป็นกรรมการในชมรมการทาํงาน หรือ
คณะกรรมการวิชาชีพภายนอกองคก์รเพื่อสร้างแรงจูงใจและพฒันาเครือข่ายท่ี
กวา้งขวาง 

o มัน่ใจวา่ไดใ้หร้างวลัและประโยชน์ตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน
ท่ีไดส้ดัส่วนกบัความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ และคุณประโยชน์ท่ีทาํใหก้บัองคก์ร 
 

ประโยชน์ของตาราง 9 ช่อง    
1) ช่วยใหเ้ห็นภาพรวมไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Allows you to set things up quickly) 

พนกังานทุกคนจะมีสถานะ (standing) อยูใ่นช่องตารางใดช่องตารางหน่ึงในเกา้
ช่อง ผูบ้ริหารจะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนวา่พนกังานนั้นมีผลการปฏิบติังานและ
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัใด มีช่องวา่งหรือจุดอ่อนในเร่ืองใด สมควรนาํมาตรการใดมาใช้
ในแต่ละขั้นหรือในแต่ละระยะของการพฒันา 
 

2) ส่งเสริมการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Encourages dialogue) 
 ตาราง 9 ช่องช่วยให ้HR professional เห็นไดว้า่พนกังานแต่ละคนมีศกัยภาพท่ี
จะพาใหภ้ารกิจขององคก์รเดินหนา้ไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด ใครเป็นผูท่ี้สมควรจะข้ึน
เป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งงานในบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีความสาํคญักวา่กนัอยา่งไร ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะเป็นกรอบแนวคิดท่ี HR professional จะนาํไปใชห้ารือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัผูบ้ริหารและผูบ้งัคบัยญัชาของหน่วยงานท่ีพนกังานนั้นสงักดั นอกจากนั้น
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ยงัมีความโปร่งใสเพียงพอท่ีจะใชเ้ป็นกรอบการหารือและการแสวงหามาตรการท่ี
สมควรสาํหรับพนกังานแต่ละคน 
 

3) ช่วยใหเ้กิดมุมมองใหม่ ๆ (Gives you a fresh perspective) 
บางคร้ังความสมัพนัธใ์กลชิ้ดระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังานอาจทาํใหเ้กิด

อคติในการประเมินผลการปฏิบติังาน หรือพนกังานไดแ้สดงความสามารถในการทาํ
โครงการหรือการทาํงานหรือมีผลงานกบัทีมงานอ่ืนซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาไม่ทราบ
รายละเอียด การไดอ้าศยัขอ้มูลและพิจารณาร่วมกนักบัหลายฝ่ายจึงเป็นธรรมแก่
พนกังานและช่วยใหผู้บ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานมีโอกาสท่ีจะไดรั้บฟัง
ความคิดเห็นและขอ้มูลท่ีมากข้ึนไปกวา่ความเขา้ใจและขอ้มูลท่ีตนมีอยู ่ทาํใหเ้กิด
มุมมองใหม่ ๆ และทาํใหก้ารประเมินสถานภาพพนกังานมีความเป็นวตัถุวิสยั 
(objective) มากข้ึน  
 

4) ช่วยในการวางแผน (Help you plan for the future) 
 คุณค่าของตาราง 9 ช่องไม่ไดห้ยดุอยูท่ี่การไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและผลการ
ประเมินสถานะท่ีเป็นวตัถุวิสยัวา่พนกังานควรมีสถานะอยูใ่นช่องใด แต่อยูท่ี่การนาํ
ขอ้มูลนั้นไปใชว้า่จะทาํอยา่งไรจึงจะเกิดประโยชน์ต่อการพฒันางานอาชีพและการ
วางแผนสืบทอดตาํแหน่งของพนกังาน และทาํอยา่งไรจึงจะทาํใหเ้กิดการเติบโต
กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจหรือกิจการ สถานะของพนกังานในทุกช่องของตาราง
จะมีมาตรการท่ีผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาจะนาํไปใชว้างแผนงานท่ีเหมาะสมต่อไป 
  

5) ช่วยใหเ้ห็นโอกาสการพฒันาและความตอ้งการการฝึกอบรม (Highlights 
development opportunities or training needs) 
 สถานะของพนกังานในบางช่องของตาราง โดยเฉพาะแถวซา้ยสุดและแถว
ล่างสุดของตาราง เป็นสถานะท่ีตอ้งการการพิจารณาเป็นพิเศษ ช่วยใหผู้บ้ริหารและ
ผูบ้งัคบับญัชาไดม้องเห็นความตอ้งการของพนกังานท่ีอาจเคยถูกมองขา้มไป เช่น ขาด
แรงจูงใจ หรือขาดความชดัเจนของงานท่ีมอบหมาย หรือขาดการใหข้อ้มูลป้อนกลบั   
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ข้อบกพร่องของตาราง 9 ช่อง 
1. ใหผ้ลการวดัท่ีไม่แม่นยาํ (Inaccurate measurement) 

โดยเฉพาะในเร่ืองศกัยภาพ (potential) ของพนกังาน ผูรู้้หลายคนมองวา่
ศกัยภาพมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัผลการปฏิบติังาน จึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีพนกังาน
ซ่ึงมีผลการปฏิบติังานไม่ดีจะมีศกัยภาพในการทาํงานและความกา้วหนา้ท่ีดี บาง
องคก์รจึงเปล่ียนการประเมินจากการใชศ้กัยภาพ มาเป็นการมองท่ีความกระตือรือร้น 
(agility) หรือการมีจิตสาํนึก (aptitude) ท่ีจะเปล่ียนแปลง อยา่งไรกต็าม โดยเหตุท่ีทั้ง
ความกระตือรือร้นและจิตสาํนึกเป็นเร่ืองนามธรรม ผูบ้ริหารรวมทั้งผูบ้งัคบับญัชาแต่
ละคนจึงอาจมีความเห็นแตกต่างกนัในระดบัความมากนอ้ยของเร่ืองดงักล่าว การ
ประเมินสถานะของพนกังานในตาราง 9 ช่องจึงยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีขาดความแม่นยาํอยู่
ดี 
 

2. ไม่ไดป้ระเมินทกัษะ (Not evaluate aptitude) 
การท่ีพนกังานมีผลประเมินการปฏิบติังานวา่ดีเยีย่ม (high performer) และมี

ศกัยภาพการทาํงานในระดบักลางหรือสูง ไม่ไดห้มายความวา่พนกังานผูน้ั้นจะมีทกัษะ
ในการบริหารจดัการผูอ่ื้นไดดี้ไปดว้ย ผูท่ี้จะข้ึนเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งไม่เพียงแต่เก่งใน
การแกปั้ญหา แต่จะตอ้งสามารถบริหารจดัการความเครียด, มีอิทธิพลเหนือจิตใจของ
ผูอ่ื้น, มองคนออกวา่ควรมอบหมายงานใดใหใ้ครรับไปปฏิบติั รวมทั้งจะตอ้งมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองอีกดว้ย หากตอ้งการใหต้ารางเกา้ช่องมีความแม่นยาํมากกวา่น้ี จึงควร
ขยายนิยามของศกัยภาพ (potential) ใหค้รอบคลุมการมีทกัษะดงักล่าวดว้ย 
  

3. หากติดยดึมากเกินไปอาจทาํใหเ้กิดอคติในการพิจารณา (Susceptible to bias) 
ผูรู้้บางท่านกงัวลวา่การประเมินสถานะพนกังานออกตามช่องตาราง อาจจะ

กลายเป็นการตีตราพนกังานจนยากจะลา้งออก ผูบ้ริหารอาจติดยดึกบัสถานะของ
พนกังานในตารางและนาํไปใชเ้ป็นฐานในการพิจารณาพนกังานผูน้ั้นในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ดว้ย เช่น พฤติกรรมการทาํงาน, ความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ฯลฯ จึงควรใชต้าราง 9 ช่องน้ี
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เป็นเพียงพื้นฐานและนาํกระบวนการประเมินผลอ่ืน ๆ ท่ีลงลึกในรายละเอียดมากกวา่
มาใชป้ระกอบดว้ย 
 

แมต้าราง 9 ช่องจะบอกสถานะของพนกังานทั้งในเร่ืองผลการทาํงานและ
ศกัยภาพท่ีจะเติบโตกา้วหนา้ต่อไป แต่กอ็าจบอกสาเหตุไดไ้ม่ครบถว้น ผูบ้ริหารจึงไม่
ควรใชส้ถานะตามตาราง 9 ช่องในการตดัสินใจโดยไม่ไดส้อบถามสาเหตุความเป็นมา
เป็นการเพิ่มเติม      
  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 360 Degree feedback and evaluation 
 Coaching for Talent Development 
 Customer Service Mindset 
 Leadership Development Skills 
 Mentoring in the World of Work 
 OSCAR Principles of Performance Management 
 Performance Appraisal 
 Peter Principle 
 Succession Planning 
 Talent Management 

------------------------------ 
10 Commandments for Media Consumers 
บัญญัติ 10 ประการสําหรับผู้บริโภคส่ือ 

 

  บญัญติั 10 ประการสาํหรับผูบ้ริโภคส่ือ หรือ 10 Commandments for Media 
Consumers เป็นรายการตรวจสอบเพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคส่ือประเมินบทบาทของตนท่ีมี
ต่อส่ือสาธารณะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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  Cees Hamelink เป็นผูส้ร้างรายการตรวจสอบท่ีเรียกวา่บญัญติั 10 ประการน้ี
ข้ึนมา โดยเขียนไวใ้นบทความช่ือ “Ethics for Media Users” ลงพมิพใ์นวารสาร the 
European Journal of Communication ฉบบัเดือนธนัวาคม 1995 เขาเป็นผูส้นใจในเร่ือง
จริยธรรมของหนงัสือพิมพแ์ละความรับผดิชอบของส่ือสารมวลชน Hamelink 
กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริโภคส่ือในสามกลุ่ม คือ ผูช้ม ผูอ่้าน และผูฟั้ง ท่ีตอ้งเอาจริงเอา
จงักบัความเป็นอิสระ ความมีคุณภาพ และความรับผดิชอบในการทาํงานของส่ือ 
ผูบ้ริโภคส่ือจะตอ้งไม่เพียงแต่รับรู้เพียงขอ้มูลท่ีส่ือนาํเสนอออกมา แต่จะตอ้งมีการ
กระทาํเชิงรุกต่อการดาํเนินงานของส่ือดว้ย Hamelink เสนอบญัญติั 10 ประการข้ึนมา
เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคส่ือไดมี้ทางเลือกในการบริโภคส่ืออยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยผูบ้ริโภคจะตอ้ง 

1. เป็นผูบ้ริโภคส่ือท่ีใหค้วามเอาใจใส่ต่อขอ้เทจ็จริง และรู้จกัแยกแยะถูกผดิ 
2. ต่อสู้การเซ็นเซอร์ส่ือทุกรูปแบบอยา่งเอาจริงเอาจงั 
3. ไม่ขดัขวางความเป็นอิสระของบรรณาธิการส่ือ 
4. ไม่ยอมรับหรือใหก้ารรับรองพฤติกรรมคลัง่เช้ือชาติและพฤติกรรมทางเพศท่ีส่ือ

นาํเสนอ 
5. หมัน่คน้หาแหล่งขอ้มูลทางเลือกอยูเ่สมอ 
6. ไม่ใชแ้หล่งขอ้มูลแต่เพียงแหล่งเดียว 
7. ปกป้องความเป็นส่วนตวัของตนเอง 
8. ทาํตนใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 
9. ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือพิมพท่ี์มุ่งแต่ผลประโยชน์ทางการคา้ โกงกิน หรือ

มีอคติในการนาํเสนอขอ้มูล 
10. เรียกร้องความรับผดิชอบจากผูผ้ลิตส่ือ 

 

อยา่งไรกต็าม Hamelink ไดเ้ตือนผูบ้ริโภคส่ือไม่ใหย้ดึติดกบัขอ้บญัญติัดงักล่าว
อยา่งไม่ลืมหูลืมตา เพราะประเด็นในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและทางเลือกในการ
ปฏิบติันั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบับริบทและปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
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เป้าหมายหลกัของบญัญติั 10 ประการของ Hamelink เป็นเพียงการใหแ้นวทางทัว่ไป
แก่ผูบ้ริโภคส่ือ ไม่ใช่เป็นกฎตายตวั นอกจากนั้น การตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ส่ือยงัข้ึนอยูก่บัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ลกัษณะดา้นประชากร วฒันธรรม คุณค่า และรูปแบบ
การใชชี้วิตของผูบ้ริโภคส่ือแต่ละคนอีกดว้ย 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Creating a Social Media Strategy 
 Handling Social Media Criticism 
 Multimedia 
 OASIS Framework 
 Social Media Programs 
 Social Media Pyramid 
 Working with the Media 

--------------------------------- 
10 Common Communication Mistakes  
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการส่ือสาร 

  

 การส่ือสารและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินและ
ความยัง่ยนืทางธุรกิจ  Peter Drucker บิดาการบริหารสมยัใหม่เคยกล่าววา่ 60% ของ
ปัญหาทางการบริหาร เป็นผลมาจากการส่ือสารท่ีไม่ดี 

ความผดิพลาดท่ีพบกนัโดยทัว่ไปในการส่ือสาร เกิดข้ึนไดท้ั้งกบัการส่ือสารท่ี
ไม่เห็นตวักนั เช่น การส่ง e-mail หรือส่งขอ้ความ รูปภาพ ในส่ือสงัคมประเภทต่างๆ 
และกบัการส่ือสารกนัต่อหนา้ สาเหตุของความผดิพลาดส่วนมากเกิดจากการขาดความ
ระมดัระวงัหรือไม่สนใจในความรู้สึก เพศ วฒิุภาวะของผูรั้บสาร รวมไปถึงการไม่
ปรับขอ้ความท่ีส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของความสนิทสนมหรือระดบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ความผดิพลาดในการส่ือสารจึงไม่ไดจ้าํกดั
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อยูเ่พียงแค่การสะกดคาํ หรือการใชค้าํท่ีผดิความหมาย แต่ยงัรวมไปถึงกาลเทศะและ
มารยาทในการส่ือสารดว้ย  

การส่ือสารท่ีผดิพลาด อาจส่งผลเสียถึงขั้นเสียมิตรภาพท่ีคบหากนัมาเป็น
เวลานาน หรือเสียลูกคา้ท่ีติดต่อซ้ือขายจนเป็นเจา้ประจาํกนัไปเลยกไ็ด ้การเรียนรู้
ความผดิพลาดพื้นฐานหรือท่ีเกิดข้ึนบ่อยในการส่ือสาร จึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  

ความผดิพลาดท่ีพบกนับ่อยๆ ในการส่ือสาร มกัเกิดข้ึนใน 10 สถานการณ์
ต่อไปน้ี 

 

1. ไม่ตรวจขอ้ความใหดี้ก่อนท่ีจะส่งออกไป 
ในกรณีท่ีเป็นขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ความผดิพลาดท่ีเกิดจากการ

สะกดคาํผดิ อ่านสบัสน หรือผดิไวยากรณ์ อาจทาํใหผู้อ่้านคิดวา่คุณเป็นคนท่ีไม่
ละเอียด หรือไม่มีความเขา้ใจท่ีดีพอในงานช้ินนั้น จาํเป็นท่ีคุณจะตอ้งตรวจทาน
ขอ้ความทั้งหลายใหดี้ก่อนท่ีจะส่งออกไป อยา่ไวใ้จระบบการตรวจคาํผดิของเคร่ือง
มากเกินไป บ่อยคร้ังท่ีความผดิในการใชภ้าษาไม่ไดม้าจากการสะกดคาํ แต่มาจาก
ถอ้ยคาํและการเรียงคาํท่ีส่ือความหมายผดิ ซ่ึงความผดิพลาดในกรณีน้ี ระบบการตรวจ
คาํผดิไม่สามารถตรวจได ้และอยา่นาํข่าวลือท่ียงัไม่ทราบขอ้เทจ็จริงมาเป็นเหตุผลใน
การกล่าวอา้งหรือตาํหนิกล่าวโทษผูใ้ด หากมีเวลา ควรพกัขอ้ความท่ีเตรียมส่งนั้นไว้
สกัช่วงเวลาหน่ึง อาจเป็นคร่ึงวนัหรือหน่ึงวนั แลว้นาํมาอ่านซํ้าอีกคร้ัง คุณจะพบ
ขอ้ผดิพลาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งแกไ้ขเสมอ หรือหากไม่เป็นเร่ืองลบัจนเกินไป อาจ
ขอใหเ้พื่อนร่วมงานช่วยอ่านและใหค้วามเห็นก่อนกไ็ด ้ 

 

2. ใช ้e-mail ในการแจง้ข่าวร้าย 
ไม่ควรแจง้ข่าวร้ายใดๆ ทาง e-mail เพราะไม่วา่คุณจะเป็นผูท่ี้ใชภ้าษาในการ

เขียนไดดี้เพียงใด คุณกไ็ม่สามารถใชภ้าษากายท่ีมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ภาษา
เขียน เช่น สายตา หรือสีหนา้ท่าทาง เพื่อแสดงความเสียใจต่อผูรั้บข่าวร้ายนั้นได ้
นอกจากนั้นยงัไม่มีโอกาสท่ีจะปลอบโยนผูรั้บข่าวซ่ึงอาจเกิดความเครียดหรือเศร้า
เสียใจอยา่งท่ีสุดต่อข่าวร้ายนั้นได ้การแจง้ข่าวร้ายจึงควรแจง้กนัต่อหนา้ดว้ยวาจา ซ่ึง
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นอกจากจะไดมี้โอกาสใชภ้าษากายต่างๆ ในการปลอบโยนผูรั้บข่าวดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
ยงัเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูรั้บข่าว และใหโ้อกาสตนเองไดอ้ธิบายขอ้ขอ้งใจหรือแกไ้ข
ความเขา้ใจผดิใดๆ ท่ีอาจคา้งอยูใ่นใจของผูรั้บข่าวดว้ย   

 

3. ไม่ช้ีแจงสาเหตุและผลกระทบของการกระทาํ 
บางคร้ัง คุณอาจจาํเป็นตอ้งใหค้วามเห็นหรือขอ้มูลเชิงลบ ในลกัษณะขอ้มูล

ป้อนกลบั (feedback) ต่อการกระทาํบางอยา่งของบุคคลอ่ืน ความผิดพลาดในการ
ส่ือสารกรณีน้ีไม่ไดม้าจากการใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีผดิ แต่เกิดจากการส่ือสารเฉพาะ
ขอ้มูลเชิงลบโดยไม่อธิบายใหค้รอบคลุมถึงบริบทท่ีเป็นอยู,่ ลกัษณะของพฤติกรรม 
ตลอดจนผลกระทบ (impact) ท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ในทางตรงกนัขา้ม 
บางคนหลีกเล่ียงการแจง้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นลบ หรือแจง้แบบรวบรัดและเขา้ใจเอา
เองวา่ไดท้าํภารกิจในการส่ือสารเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ วธีิแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองน้ี 
คือ การซกัซอ้ม (role play) หรือเตรียมตวัใหพ้ร้อมในการแจง้ขอ้มูลใหค้รอบคลุม
ตั้งแต่สาเหตุความเป็นมา การกระทาํท่ีตอ้งแกไ้ข และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 

4. เรียกร้องหรือใชอ้าํนาจสัง่การโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 
บางคนตอ้งการอะไรกเ็รียกร้องหรือสัง่การไปโดยไม่คิดถึงขอ้จาํกดั หรือปัญหา

ท่ีผูอ่ื้นมี ผลกคื็อ ความไม่เขา้ใจกนัทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นความขดัแยง้ทั้งๆ ท่ีหากผู ้
เรียกร้องหรือผูส้ัง่การไดช้ี้แจงใหช้ดัเจนถึงความจาํเป็นโดยไม่นาํอารมณ์มาเก่ียวขอ้ง 
ขณะเดียวกนักรั็บฟังขอ้จาํกดัและเหตุผลของผูอ่ื้น กอ็าจไดข้อ้ยติุท่ีเป็นการ
ประนีประนอมซ่ึงเป็นท่ีพอใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย และยงัสามารถรักษาความสมัพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งกนัไดอี้กดว้ย การไม่มองวา่ตนเองมีสิทธิเสนอหรือสัง่การ และผูอ่ื้นมีหนา้ท่ี
ตอ้งปฏิบติัตาม ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของการเรียกร้อง การรับฟังเหตุผลของแต่ละฝ่าย
และไม่ใชอ้ารมณ์ดึงดนัใหเ้ป็นไปอยา่งท่ีตนตอ้งการ ถือเป็นหวัใจในการหาขอ้ยติุ
ร่วมกนั 

 
 
 



188 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

5. ไม่ยอมรับวา่ตนผิด และตอบโตด้ว้ยอารมณ์ 
พฤติกรรมท่ีมกัพบเห็นโดยทัว่ไปคือการท่ีผูบ้ริหารไม่ยอมรับวา่ความเห็นของ

ตนไม่ถูกตอ้งหรือมีส่ิงท่ีควรแกไ้ข พวกเขามกัเปล่ียนความแตกต่างในความคิดเห็นให้
กลายเป็นความขดัแยง้ นาํไปสู่การใชอ้ารมณ์มากกวา่การใชเ้หตุผล การแสดงความ
โกรธเกร้ียวตอบโตบุ้คคลอ่ืนไม่วา่ต่อหนา้หรือใน e-mail, Line โดยขาดความยั้งคิด 
หรือใชน้ํ้ าเสียงหงุดหงิดในการพดูจา ถือเป็นความผดิพลาดท่ีรุนแรงในการส่ือสารไม่
วา่คุณจะคิดวา่มีเหตุผลหรือมีอาํนาจในการแสดงกิริยาหรือใชค้าํพดูเช่นนั้นมากเพียงใด
กต็าม 

การใชภ้าษากายท่ีส่ือความหมายในทางลบ เช่นส่ายหวัขณะท่ีผูอ่ื้นกาํลงัพดู ยนื
เทา้สะเอวขณะฟังคาํถามหรือคาํอธิบายของผูอ่ื้น ลว้นเป็นการส่ือสารออกไปวา่ คุณไม่
เห็นดว้ยหรือไม่ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญักบัส่ิงท่ีคู่สนทนาส่ือสารออกมา 
 ไม่วา่คุณจะอยูใ่นฐานะหวัหนา้ หรือลูกนอ้ง หรือผูร่้วมทีมงาน กริยาหรือคาํพดู
ท่ีแสดงออกไปดว้ยอารมณ์ อาจทาํใหช่ื้อเสียงหรือภาพลกัษณ์ของคุณเสียหายหรือสูญ
ส้ินไปไดใ้นทนัที เป็นการแสดงภาวะท่ีขาดการควบคุมและไม่มีความฉลาดทาง
อารมณ์ ในสถานการณ์เช่นนั้น หากสมองคุณต้ือเพราะความโกรธ ขอใหห้ายใจเขา้
ลึกๆ และพจิารณาขอ้เทจ็จริงทั้งหมดท่ีพดูจากนั ต่อเม่ือสามารถควบคุมอารมณ์ท่ีพลุ่ง
พล่านไดแ้ลว้ คุณจะสามารถมองเห็นวิธีการท่ีดีกวา่ในการตอบสนอง (ไม่ใช่ตอบโต)้ 
กบัสถานการณ์นั้นได ้โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ ทางออกของปัญหาในการส่ือสารท่ีสม
ประโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย (win-win solution) ไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง แต่เราตอ้งสร้างมนั
ข้ึนมา  
 

6. เตรียมตวัไม่พร้อม 
การนาํเสนองาน (presentation) ต่อท่ีประชุม, การส่งรายงาน หรือการส่ง e-mail 

ใหลู้กคา้ ไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่การส่งขอ้มูลจากคุณไปยงัผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือ
ผูอ่้านรายงาน แต่เป็นการแสดงบุคลิกภาพ แนวคิด และความน่าเช่ือถือในการนาํเสนอ
ขอ้มูล ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ใช่เพียงความผดิพลาดในการส่งขอ้มูล แต่เป็น
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ความผดิพลาดในการสร้างความน่าเช่ือถือของคุณต่อท่ีประชุมหรือผูอ่้าน ความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจะอยูใ่นความทรงจาํของคนจาํนวนมากท่ีเขา้ร่วมประชุม หรือเป็น
หลกัฐานท่ีปรากฏในแฟ้มขอ้มูลของผูรั้บรายงานไปอีกนาน คุณจึงควรใหค้วามสาํคญั
กบัการเตรียมการนาํเสนอใหม้ากโดยจดัเวลาใหเ้พียงพอทั้งในการเตรียมขอ้มูลและ
การซกัซอ้ม โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ส่ิงท่ีคุณกาํลงัจะนาํเสนอไม่ไดมี้เพียงขอ้มูล แต่ยงั
รวมถึงความประทบัใจและความน่าเช่ือถือท่ีจะมีต่อขอ้มูลและตวัคุณเอง 

การใชส้ายตา (eye contact) มองผูฟั้งไปทัว่ๆ เป็นการส่ือความตั้งใจของคุณไป
ยงัผูฟั้ง เป็นการแสดงความมัน่ใจในความถูกตอ้งของขอ้ความท่ีคุณส่ือสารออกไป
นอกจากนั้น ยงัเป็นการใหเ้กียรติผูฟั้ง ลองคิดในทางกลบักนัวา่ หากคุณพดูกบัใครแลว้
เขาไม่ไดต้อบสนองแมเ้พียงมองมาท่ีคุณ คุณจะรู้สึกอยา่งไร จงใหเ้กียรติผูอ่ื้นเหมือน
อยา่งท่ีตอ้งการใหเ้ขาใหเ้กียรติคุณ 

 

7. นาํเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีไม่หลากหลาย 
ในการนาํเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมหริอกลุ่มผูช้ม (presentation) เป้าหมายของ

คุณคือตอ้งการการยอมรับจากทุกคนท่ีร่วมในการนาํเสนอนั้น หากคุณสงัเกตจะเห็นวา่ 
บางคนแสดงท่าทางวา่เขา้ใจและพอใจในส่ิงท่ีคุณนาํเสนอ ในขณะท่ีบางคนอาจแสดง
ท่าทีวา่ตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม แต่ละคนต่างมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ี
แตกต่างกนั บางคนชอบใหมี้เอกสารประกอบ บางคนชอบ slide ท่ีมีเฉพาะประเดน็
สาํคญัๆ บางคนชอบการนาํเสนอในรูปกราฟหรือขอ้มูลเปรียบเทียบ บางคนชอบการ
นาํเสนอเป็นคลิปหนงัสั้นๆ คุณจึงไม่ควรทาํผดิพลาดดว้ยการนาํเสนอแต่เฉพาะใน
รูปแบบท่ีคุณถนดัเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ควรใหเ้กิดการเรียนรู้จากรูปแบบการ
นาํเสนอท่ีหลากหลายโดยมีกลยทุธ์ในการส่ือสารท่ีสามารถเรียกความสนใจจากผูช้ม
ไดท้ั้งหมด 

 

8. ไม่เปิดใจรับความแตกต่างทางความคิด 
ท่ีทาํงานในโลกปัจจุบนั เป็นท่ีรวมความหลากหลายทั้งทางดา้นชาติพนัธ์ 

ศาสนา อาย ุเพศ ความสามารถ และความคิดเห็น ความแตกต่างหลากหลายน้ีเป็น
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ประสบการณ์ใหเ้ราไดเ้รียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต การเห็นต่างถือเป็น
เร่ืองปกติ แต่จะเป็นปัญหาเม่ือมนัไดก้ลายเป็นความขดัแยง้ การพยายามยดัเยยีด
แนวคิดหรือขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่เพื่อนร่วมงานหรือลูกคา้ หรือคิดวา่พวกเขา
จะตอ้งเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ีโดยไม่ศึกษาท่ีมา บุคลิกภาพ และประสบการณ์ของเขาใหดี้
ก่อน จึงเป็นการส่ือสารท่ีผดิพลาด และอาจทาํลายความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัลงได ้
ดงันั้น เม่ือจะเร่ิมพบเพื่อน ผูร่้วมงาน เจา้นาย ลูกนอ้ง หรือลูกคา้รายใหม่ ส่ิงท่ีควรทาํ
อยา่งแรกคือการรับฟังความคิดเห็นของเขา เรียนรู้วา่เขามีแนวคิดและบุคลิกภาพเป็น
อยา่งไร ศึกษาความแตกต่างทางวฒันธรรมและทาํความเขา้ใจในความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของพวกเขา การส่ือสารบนพื้นฐานของความเขา้ใจ จะเป็นการส่ือสารท่ี
มีคุณภาพและประสบความสาํเร็จ วางกรอบความคิดเสียใหม่ดว้ยการมองผูอ่ื้นเป็น
ทีมงานท่ีมาร่วมกนัแกปั้ญหา ไม่ใช่เป็นศตัรูหรือคู่แข่งท่ีจะตอ้งเอาชนะกนั 

การพดูแทรกในขณะท่ีผูอ่ื้นกาํลงัพดู กเ็ป็นความผดิพลาดในการส่ือสารท่ีส่ง
ความหมายวา่ ส่ิงท่ีผูพ้ดูกาํลงัพดูนั้นไม่ถูกตอ้ง หรือส่ิงท่ีผูแ้ทรกไดข้ดัจงัหวะข้ึนมานั้น
มีความสาํคญัหรือถูกตอ้งกวา่ เป็นการแสดงออกมาอยา่งชดัแจง้ถึงการไม่ยอมรับความ
แตกต่างทางความคิดท่ีไม่สามารถแมจ้ะรอใหข้อ้มูลนั้นส่ือสารไดห้มดส้ิน 

 

9. เขา้ใจไปเองวา่ขอ้ความท่ีส่ือสารออกไปเป็นท่ีเขา้ใจ 
การตรวจสอบความเขา้ใจของผูช้มหรือผูอ่้านในส่ิงท่ีคุณส่ือสารออกไป ไม่ใช่

ดว้ยการถามวา่ มีใครมีคาํถามอะไรไหม หรือมีใครไม่เขา้ใจในส่วนใดหรือไม่ เพราะ
ในขณะท่ีคุณตั้งคาํถามออกไปนั้น ผูรั้บขอ้มูลข่าวสารของคุณอาจกาํลงัยอ่ยขอ้มูล หรือ
ลาํดบัความเขา้ใจใหเ้ป็นระบบอยู ่การตั้งคาํถามแบบรวมๆ จึงอาจไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองและเป็นเหตุใหคุ้ณเขา้ใจไปเองวา่ทุกคนเขา้ใจในส่ิงท่ีคุณส่ือสารออกไป 
คาํถามท่ีควรถาม จึงควรมุ่งไปท่ีประเดน็ท่ีคุณเองควรรู้ดีท่ีสุดวา่ตอ้งการทาํความเขา้ใจ
กบัพวกเขาในเร่ืองใด คาํถามแบบปลายเปิดประเภท 5W (what, when, where, why, 
who) จะกระตุน้การตอบสนองของผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร และเป็นช่องทางใหคุ้ณไดมี้
โอกาสช้ีแจงหรืออธิบายเพิ่มเติมได ้
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10. ส่งขอ้มูลผดิพลาดหรือผดิกลุ่มผิดคนโดยไม่ตั้งใจ 
เป็นความผดิพลาดพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนบ่อยมากในการส่งขอ้ความทาง e-mail หรือ

ส่ือสงัคมท่ีมีผูติ้ดตามเป็นจาํนวนมาก เช่น Facebook, Twitter หรือส่ือสงัคมท่ีมีการ
แบ่งกลุ่มผูรั้บท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะกลุ่มท่ีแตกต่างกนั เช่น Line ขอ้ความหรือเอกสาร
แนบท่ีส่งทางส่ือสงัคม หรือ e-mail น้ี เม่ือส่งออกไปแลว้ จะเรียกกลบัคืนไม่ไดเ้พราะ
จะเขา้ไปอยูใ่น server ของผูจ้ดัการระบบ ผูส่้งจึงควรตรวจสอบขอ้มูลทั้งหลายใหดี้
ก่อนส่งออกไป และในการกาํหนดผูรั้บ กค็วรใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษเพราะ
ขอ้ความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอบางอยา่งเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคล หากส่งผดิ
คนผดิกลุ่มโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นต่างในทางการการเมือง ผูรั้บ
อาจเขา้ใจผิดวา่คุณกาํลงัทา้ทาย หรือตอ้งการแสดงตนเป็นศตัรูทางความคิดกบัเขากไ็ด ้

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Canons of Rhetoric 
 7C’s of Effective Communication 
 7-38-55 Rule of Communication [Mehrabian] 
 10 Common Email Mistakes 
 Communication Cycle Model 
 Communication Skills 
 Communication Strategy Framework 
 Communication Plan  
 Cross-Culture Communication 
 Developing a Communications Charter 
 Overcoming a Blame Culture at Work 
 Team Building Exercise – Communication 
 Telecommunications 
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 Tune Your Communication 
 การวางแผนการส่ือสาร 
 ทกัษะการตอบคาํถามเฉพาะหนา้ 

---------------------------------- 
10 Common Decision - Making Mistakes  
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการตัดสินใจ 

 

 การตดัสินใจในทางธุรกิจจาํเป็นจะตอ้งมององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจใหค้รบถว้น บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจโดยมองแต่ผลดีในทางธุรกิจแต่กลบั
มองขา้มผลเสียท่ีจะเกิดกบัพนกังาน 
 แต่การมององคป์ระกอบในการตดัสินใจใหไ้ดค้รบถว้น กไ็ม่ใช่เร่ืองง่าย การได้
เรียนรู้ความผดิพลาดพื้นฐานท่ีมกัเกิดข้ึนในการตดัสินใจ จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหคุ้ณ
ไดร้ะมดัระวงั อยา่งนอ้ยกไ็ม่พลาดกระทาํผดิในเร่ืองต่อไปน้ี 
 

1. เล่ือนการตดัสินใจไปเร่ือยๆ 
แมก้ารตดัสินใจจาํเป็นตอ้งมององคป์ระกอบต่างๆ ใหค้รบถว้น แต่กไ็ม่ได้

หมายความวา่คุณจะตอ้งเล่ือนการตดัสินใจออกไปเร่ือยๆ คนท่ีชอบเล่ือนการตดัสินใจ
มกัมองการตดัสินใจเป็นภาพรวมๆ เลยลงัเลไม่รู้วา่จะเร่ิมตรงไหนดี นอกจากนั้น คน
เหล่าน้ีมกัตอ้งการอะไรท่ีสมบูรณ์ครบถว้นท่ีสุด จึงชะลอการตดัสินใจจนกลายเป็น
การเพิ่มแรงกดดนัใหก้บัตนเองโดยไม่จาํเป็น  

การตดัสินใจมีความสมัพนัธ์กบัเวลา หากถึงเวลาท่ีควรจะตอ้งตดัสินใจแต่ไม่ได้
ตดัสินใจ อาจทาํใหส้ถานการณ์เลวร้ายลงไปกวา่เดิมจนไม่วา่จะตดัสินใจแบบใดกมี็แต่
ผลเสีย การแบ่งเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจออกเป็นส่วนยอ่ย และลงมือทาํการใดๆ ในส่วน
ท่ีตดัสินใจนั้นใหเ้กิดผลข้ึนมาบา้งกเ็ป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถเร่ิมการตดัสินใจ 
และทาํใหส่้วนท่ีเหลือไม่ยุง่ยากอยา่งท่ีคิด  

จงสลดัความกลวัออกไปและยอมรับวา่ การตดัสินใจมีความเส่ียง บางคร้ังกถู็ก
บางคร้ังกผ็ดิ ความผดิถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ 
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2. เลือกไม่ถูกวา่จะตดัสินใจอยา่งไรดี 
บางคร้ังเราจะมองเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจเป็นเร่ืองถึงเป็นถึงตาย มนัดูยิง่ใหญ่มาก

จนไม่รู้วา่จะเลือกตดัสินใจอยา่งไร การตกอยูใ่นสภาวะอยา่งนั้น ต่อใหคุ้ณตดัสินใจได ้
คุณกค็งใชป้ระโยชน์จากการตดัสินใจนั้นไม่ไดม้ากนกัเพราะความระแวงท่ีซ่อนอยูใ่น
ใจวา่ทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไปนั้นอาจเป็นการตดัสินใจท่ีผิด ในสถานการณ์เช่นน้ี คุณควร
ลองนึกถึงผลเสียท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจผดิพลาดของคุณ คิดถึง
ความเส่ียงและผลเสียของแต่ละทางเลือก แลว้จึงเลือกทางเลือกท่ีมีผลเสียนอ้ยท่ีสุด 
ขอใหจ้ดักรอบความคิดเสียใหม่วา่ ไม่มีทางเลือกใดท่ีไม่มีขอ้เสีย เพราะมิเช่นนั้นแลว้ 
มนัคงไม่สร้างความลาํบากใจใหคุ้ณไดถึ้งขนาดน้ี ต่อใหคุ้ณเลือกมนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็
ยงัตอ้งมีปัญหาอุปสรรคหรืองานท่ีจะตอ้งสานต่อจากการตดัสินใจนั้นอยูดี่ เพราะ
กระบวนการตดัสินใจไม่ไดจ้บลงท่ีการเลือก เพียงแต่ในการเลือกนั้นจะตอ้งมองเลยไป
ถึงการปฏิบติัดว้ยวา่เม่ือตดัสินใจแลว้จะสามารถปฏิบติัไดห้รือไม่  

 หากคุณอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีป่ันป่วนวุน่วายในชีวติประจาํวนั หรือรับฟัง
ผูอ่ื้นมากเกินไป วิธีหน่ึงท่ีช่วยได ้คือ การหาท่ีสงบๆ หายใจเขา้ลึกๆ เพื่อใหส้มอง
ปลอดโปร่ง รับฟังเสียงภายในของตนเอง ประเมินขอ้เทจ็จริงใหช้ดั แลว้จึงค่อย
ตดัสินใจ 
 

3. คิดไม่เป็นระบบ 
สญัชาติญาณ เป็นคุณสมบติัท่ีดีของบุคคล แต่ไม่ควรนาํมาใชโ้ดยขาดการ

วิเคราะห์ เรามกันาํสญัชาติญาณมาใชเ้ม่ือปัญหานั้นมีความคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีเคย
พบมาในอดีต หรือเม่ือร่างกายอ่อนลา้จนไม่ตอ้งการเคน้หาเหตุผลอะไรอีก การ
ตดัสินใจท่ีสาํคญัๆ เช่นการออกสินคา้ตวัใหม่ เป็นการตดัสินใจในระดบัท่ีตอ้งการการ
วิเคราะห์ทางเลือกแต่ละตวัอยา่งเป็นระบบซ่ึงมกักระทาํในรูปการตดัสินใจร่วมกนัของ
คณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นตวัแทนของเจา้ของทุน ทุกแง่มุมจะไดรั้บการหยบิยกมา
อภิปรายกนัดว้ยเหตุผลและหลกัฐานประกอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ทุกปัจจยัท่ีสาํคญัจะ
ไดรั้บการนาํข้ึนมาพิจารณา 
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แมว้า่การตดัสินใจแบบกลุ่มในรูปคณะกรรมการจะเป็นท่ีนิยม แต่กอ็ยา่ยดึถือ
รูปแบบมากกวา่วิธีการ กระบวนการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบต่อไปน้ีอาจ
นาํมาใชไ้ดห้ากคุณจะตอ้งตดัสินใจเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมากๆ รวมถึงการตดัสินใจใน
รูปคณะกรรมการ  

 ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและนิยามปัญหาใหช้ดัเจน 
 ศึกษาและร่วมกนัพิจารณาทางเลือกทั้งหลายท่ีเป็นไปไดข้องปัญหานั้น 
 กาํหนดมาตรฐานความสาํเร็จและลม้เหลวของแต่ละทางเลือก 
 แจกแจงรายละเอียดของผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บของแต่ละทางเลือก 
 ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและทดสอบมนั 
 ติดตามและวิเคราะห์ผลท่ีไดรั้บจากการทดสอบ 
 หากผลการทดสอบตอบปัญหาไดก้ใ็ชม้นั มิเช่นนั้นกท็ดสอบทางเลือกอ่ืน 

 

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตดัสินใจนั้น ควรสอดคลอ้งกบัลาํดบัความสาํคญัและ
คุณค่าท่ีคุณใหค้วามสาํคญัในชีวิต ลาํดบัความสาํคญัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยใหคุ้ณ
ตดัสินใจง่ายข้ึนในกรณีท่ีทางเลือกมีขอ้ดีขอ้เสียท่ีใกลเ้คียงกนั 
 

4. ไม่พิจารณามุมมองใหห้ลากหลาย 
พวกเราหลายคนมกัจะพลาดท่ีตอ้งรีบตดัสินใจโดยเฉพาะเม่ือมีเส้นตายและตก

อยูภ่ายใตแ้รงกดดนั แต่ก่อนท่ีจะตดัสินใจ เราควรคิดทบทวนเสียก่อนวา่มนัจาํเป็นตอ้ง
รีบตดัสินใจจริงหรือไม่ บางคร้ังมนัไม่ไดจ้าํเป็นอะไรท่ีจะตอ้งรีบตดัสินใจแต่ท่ีทาํไปก็
เพียงเพื่อใหต้นเองรู้สึกวา่ไดท้าํบางส่ิงท่ีคัง่คา้งอยูใ่หเ้สร็จไปเท่านั้น ผลท่ีเกิดตามมาคือ 
เป็นการผลกัตนเองใหต้กไปอยูใ่นความเส่ียงโดยไม่จาํเป็น เพราะการรีบตดัสินใจ 
หมายความวา่เราไดข้า้มบางส่ิงท่ีควรพิจารณาใหร้อบคอบกวา่น้ีไป ดงันั้นไม่วา่คุณจะ
ตกอยูใ่นสถานการณ์รีบด่วนอยา่งไร กค็วรใหม้ัน่ใจวา่คุณไดพ้ิจารณามุมมองต่างๆ ใน
มุมกวา้งแลว้ ก่อนท่ีคุณจะตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัใดๆ ควรใชแ้บบตรวจสอบเพื่อให้
เห็นภาพรวมของบุคคลและส่ิงต่างๆ ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจ การ
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พิจารณาสถานการณ์จากมุมมองท่ีแตกต่างกนั 6 ประการ (ลูกคา้, พนกังาน, 
กระบวนการเปล่ียนผา่น, ผูมี้ประโยชน์ไดเ้สีย, เจา้ของกิจการ, และขอ้จาํกดัของ
สภาพแวดลอ้ม) ตามหลกั CATWOE Analysis จะทาํใหก้ารมองปัญหาของคุณมีความ
ครอบคลุมและสมบูรณ์มากข้ึน 

เม่ือคุณมีภาพรวมของปัญหาแลว้ คุณกส็ามารถใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ มาช่วยในการ
ตดัสินใจจากมุมมองท่ีหลากหลายและจากปัจจยัท่ีคุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนได ้

 

5. ไม่ไดน้าํผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียเขา้มาร่วมพิจารณา 
ในการตดัสินใจเร่ืองสาํคญัๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน คุณจาํเป็นตอ้งนาํผูมี้

ประโยชน์ไดเ้สียท่ีสาํคญัเขา้มาร่วมพิจารณา เขาเหล่านั้นจะมีขอ้มูลเชิงลึกท่ีส่งผล
กระทบต่อการเลือกของคุณและจะทาํใหก้ารตดัสินใจของคุณดีข้ึน ยิง่กวา่นั้น การท่ีผูมี้
ประโยชน์ไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมกย็งัมีประโยชน์มากข้ึนไปกวา่เร่ืองการตดัสินใจ
เลือก เพราะคุณมกัจะตอ้งอาศยับุคคลเหล่าน้ีเป็นผูน้าํการตดัสินใจของคุณไปปฏิบติั 

ทาํใหผู้มี้ประโยชน์ไดเ้สียเหล่าน้ีมีบทบาทท่ีชดัเจนเป็นกลุ่มผูร่้วมในการ
ตดัสินใจเพื่อท่ีจะสร้างความรู้สึกผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบัพวกเขา ขอรับฟังความคิดเห็น
จากพวกเขาและสนบัสนุนใหพ้วกเขาคิดในเชิงบวก คุณอาจใชเ้คร่ืองมือต่างๆ มา
สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนได ้ 

 

6. ปล่อยใหเ้กิดความคิดติดกลุ่ม 
ในขณะท่ีจาํเป็นตอ้งใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจ คุณกต็อ้งระวงัไม่ใหเ้กิด
ความคิดติดกลุ่ม (groupthink) ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการประชามติของกลุ่มไป
ครอบงาํความคิดของบุคคล ทาํใหไ้ม่กลา้เสนอทางเลือก วิพากษว์ิจารณ์ หรือนาํเสนอ
แนวคิดอ่ืนท่ีอาจไม่เป็นท่ียอมรับ ความคิดติดกลุ่มเป็นผลมาจากธรรมชาติทัว่ไปของ
มนุษยท่ี์ไม่อยากตกเป็นผูผ้ดิพลาดอยูเ่พียงผูเ้ดียว และเป็นผลมาจากความคิดท่ีวา่ ทาํ
ตามคนอ่ืนง่ายกวา่การทาํอะไรท่ีแปลกออกไป ความคิดติดกลุ่มจะเขา้มาบดบงั
ความคิดดีๆ เพราะคุณอาจไม่ไดน้าํทางเลือกอ่ืนๆ มาพิจารณาใหร้อบคอบ การป้องกนั
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กคื็อ จะตอ้งสร้างกระบวนการตรวจสอบวา่อะไรคือพื้นฐานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการ
ตดัสินใจของกลุ่ม เคร่ืองมือการตดัสินใจบางตวั สามารถช่วยแยกแยะกระบวนการทาง
ความคิดท่ีใชใ้นการตดัสินใจของกลุ่มไดว้า่มีพื้นฐานการตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล
หรือไม่ 

นอกจากความคิดติดกลุ่มท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีความความลาํเอียงแบบอ่ืนๆ อีก
มากท่ีเขา้มามีส่วนทาํใหก้ารตดัสินใจไม่ไดเ้ป็นไปตามเหตุตามผล อาทิ การด่วนสรุป 
(anchoring), เอาประสบการณ์ในอดีตมาตดัสินอนาคต (the gambler’s fallacy), การ
ตาํหนิผูอ่ื้นวา่ผดิแทนท่ีจะมองท่ีสถานการณ์อยา่งเป็นธรรม (fundamental attribution 
error)  

 

7. เช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป 
เรามกัจะเห็นส่ิงต่างๆ ในแบบท่ีเราอยากใหเ้ป็น มีความสบัสนระหวา่งความ

ปรารถนากบัความเป็นจริง ชอบเอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง เม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีจะตอ้ง
ตดัสินใจ จึงคิดไดแ้ต่เฉพาะส่ิงท่ีอยูใ่นใจจนอาจละเลยทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีดีกวา่ 
ยิง่กวา่นั้น เรามกัจะขยายส่วนท่ีดีของการตดัสินใจใหใ้หญ่โตเกินจริง ในขณะเดียวกนั
กย็อ่ส่วนท่ีไม่ดีลงจนแทบไม่เหลือ (halo effect) ความหลงตวัและเช่ือมัน่ในวิชาความรู้
ของตนเองมากเกินไปกอ็าจนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีผดิพลาดไดง่้ายๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เม่ือคนอ่ืนยกยอ่งใหคุ้ณเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ คนเรามกัมีช่ือเสียงข้ึนมาจาก
ความเช่ียวชาญและการใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจท่ีเป็นไปตามระเบียบวิธี
พิจารณาและการใชค้วามระมดัระวงั แต่พวกเขากอ็าจพลาดไดห้ากมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองมากเกินไป  

เม่ือใดท่ีคุณเช่ือแต่ความคิดเห็นของตนเอง เม่ือนั้นคุณก็จะมีอคติยดึติดท่ีคอยแต่
จะหาขอ้มูลมาสนบัสนุนความเช่ือท่ีมีและปฏิเสธขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัส่ิงท่ีคุณเช่ือวา่ถูก 
อคติดงักล่าวจะชกัจูงคุณใหต้ดัสินใจผดิพลาดเพราะคุณไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัทุก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีหน่ึงท่ีช่วยไม่ใหเ้กิดอคติดงักล่าว คือการแยกสาระท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงในตวัของมนั (objective) ออกจากความคิดเห็น (subjective) 
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8. ไม่นึกถึงผลท่ีจะเกิดตามมา 
บางคร้ังเรามีความลาํบากใจท่ีจะตดัสินใจเพราะไม่แน่ใจในผลท่ีจะเกิดตามมา

ในระยะยาว จึงคิดอยูแ่ต่ผลท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัเท่านั้น บางคร้ังกต็ดัสินใจไปภายใต้
ภาวะกดดนัแบบใหม้นัผา่นๆ ไปซ่ึงในความเป็นจริงยงัไม่ควรตดัสินใจ บางคร้ังกเ็ผลอ
รับปากไปโดยไม่ทนัคิด เอาตวัเขา้ไปผกูมดัจนด้ินไม่หลุด บางคร้ังกต็ดัสินใจไปตาม
อารมณ์ท่ีพลุ่งพล่านข้ึนมาโดยไม่ทนัคิดถึงผลท่ีจะตามมาทั้งๆ ท่ีหากใชเ้วลามากข้ึนอีก
นิด ชัง่นํ้าหนกัผลดีผลเสียของการตดัสินใจ ก็จะหยดุหรือลดการตดัสินใจท่ีผดิพลาด
ลงได ้โศกนาฏกรรมท่ีเกิดกบัเรือไททานิค กเ็ป็นผลมาจากการตดัสินใจรีบเร่งเดินทาง
ใหไ้ปถึงท่ีหมาย 24 ชัว่โมงก่อนกาํหนด เพื่อลบคาํสบประมาทวา่เป็นเรือใหญ่เดินทาง
ชา้ กปัตนัไดล้ะเลยคาํเตือนเร่ืองภูเขานํ้าแขง็และคาํเตือนใหช้ะลอความเร็วเรือเพื่อ
ความปลอดภยั แต่กลบัเดินเรือดว้ยความเร็วปกติโดยไม่คาํนึงถึงผลร้ายท่ีจะเกิดตามมา 

วิธีหน่ึงในการจดัวางทางเลือกและสาํรวจผลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คือการ
สร้างตน้ไมต้ดัสินใจซ่ึงช่วยใหคุ้ณสามารถสาํรวจผลกระทบทั้งปวงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การตดัสินใจ คาํนวณความเส่ียงและผลดีท่ีจะไดรั้บจากทางเลือกต่างๆ ในลกัษณะท่ี
ง่ายในการประเมินผล 

นอกจากนั้นคุณยงัสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณมองเห็น
ผลท่ีจะเกิดตามมานั้นวา่จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรในอนาคต สามารถตดัสินใจใน
บริบทต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ระบุผลท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดหรือท่ีมีผลกระทบมาก
ท่ีสุดจากการตดัสินใจของคุณ ดว้ยการวางแผนและตดัสินใจบนพื้นฐานเหตุการณ์ท่ี
น่าจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุดน้ี คุณจะมีความเช่ือมัน่ในการใชเ้หตุผลของคุณ แมว้า่ในท่ีสุด 
ผลท่ีเกิดจะต่างไปจากท่ีคุณคิดบา้งกต็าม 

 

9. ส่ือสารไม่ดี 
เมือใดท่ีคุณตดัสินใจในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อผูอ่ื้น คุณตอ้งแจง้ใหพ้วกเขาทราบ 

ความผดิพลาดท่ีร้ายแรงมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงคือการท่ีไม่ส่ือสารการตดัสินใจออกไปใน
เวลาหรือดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ผลท่ีอาจเกิดข้ึนกคื็อข่าวลือท่ีอาจแพร่กระจายออกไป
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ในทีมงานหรือทัว่ทั้งองคก์ร ขอใหคิ้ดถึงคนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจของ
คุณวา่พวกเขาตอ้งการขอ้มูลอะไร และอะไรจะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณจะส่ือสาร
ออกไป หากการตดัสินใจนั้นมีผลกระทบท่ีสาํคญั หรือถึงขั้นวิกฤติ คุณควรจะแจง้ให้
เขาทราบดว้ยตนเอง 

 

10.  ยดึติดกบัความคิดแรก 
ไม่มีใครอยากท่ีจะยอมรับวา่ตนตดัสินใจผดิ เป็นเร่ืองยากท่ีจะเปล่ียนความคิด

แรกท่ีไดต้ดัสินใจไปแลว้แมว้า่จะรู้อยูเ่ตม็อกจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาวา่ ไม่มี
ประสิทธิภาพและสุ่มเส่ียงต่อการขาดทุน ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะเขาเหล่านั้นมองอนาคต
ในแง่ดีมากเกินไป เช่ืออยูต่ลอดเวลาวา่ส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจไปในตอนแรกนั้นเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและตนกไ็ดทุ่้มเททั้งชีวิตและจิตใจไปกบัส่ิงนั้นมามากแลว้ Concorde เป็นสาย
การบินความเร็วสูงท่ีไม่เคยมีโอกาสมีกาํไรมาตั้งแต่แรก แต่ผูบ้ริหารกย็งัดนัทุรังดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปจนกระทัง่เกิดโศกนาฏกรรมตายหมู่ร้อยกวา่ชีวิต จึงยอมปิดโครงการ  

ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ ทั้งเวลาและเงินท่ีไดใ้ชไ้ปแลว้นั้น เป็นตน้ทุนจมท่ีไม่อาจเรียก
คืนได ้ในการชัง่ใจวา่จะเดินหนา้ต่อไปตามท่ีไดต้ดัสินใจหรือไม่ จึงไม่ควรนาํเร่ือง
เวลาและเงินท่ีไดใ้ชจ่้ายไปแลว้มาคิดมากนกั ส่ิงท่ีจะตอ้งทาํ คือดูท่ีขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏ
และตดัสินใจไปโดยไม่นาํอารมณ์ไปยดึติดกบัส่ิงท่ีเรียกกลบัคืนไม่ได ้ทาํนองเดียวกบั
นกัเล่นหุน้ซ่ึงยดึติดอยูก่บัราคาท่ีซ้ือไว ้แมร้าคาหุน้ตวันั้นกาํลงัหล่นลงเหว กย็งั
ตดัสินใจกอดหุน้ไวไ้ม่ยอมปล่อยเพราะเสียดายเงินท่ีจ่ายไปและมองโลกในแง่ดีวา่ใน
ไม่ชา้ราคาคงจะดีดกลบัข้ึนมา ผลท่ีจะเกิดข้ึนกค็งไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายต่อ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Analytic Hierarchy Process 
 Avoiding Psychological Bias in Decision Making 
 Consensus Oriented Decision Making Model 
 Decision Making Analysis 
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 Force Field Analysis 
 Futures Wheel 
 Group Decision Making 
 Ladder of Inference 
 Multiple-Criteria Decision Making 
 ORAPAPA 
 Pareto Analysis 
 Perceptual Positions 
 Personal Preparation for Great Decision Making 
 Quantitative Decision Making 
 RAPID Decision Making Model 
 Reactive Decision Making  
 Scenario and Contingency Planning 

----------------------------------  
10 Common Email Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการใช้ email 

   

จากผลการศึกษาของ McKinsey & Company พบวา่ คนท่ีทาํงานในสาํนกังาน
ใชเ้วลา 28% ของการทาํงานไปกบัการอ่านและตอบ email สถิติน้ีอาจจะดูมากเกินจริง 
อยา่งไรกต็าม ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งยอมรับกคื็อ email เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด การใช ้email เป็นวิธีท่ีเร็วและง่ายในการติดต่อกบัสมาชิก
ทีมงาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะกบัผูท่ี้อยูห่่างไกล แต่ email กเ็ป็น
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีอาจสร้างความเขา้ใจผดิหรือถึงขนาดเป็นความเสียหายต่อช่ือเสียง
ของผูส่้งไดโ้ดยง่ายหากไม่ระวงัความผดิพลาดต่างๆ รวมถึงมารยาทในการติดต่อ 
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Diane Gottsman ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองมารยาทและผูก่้อตั้ง Protocol School of Texas 
กล่าววา่ email ท่ีเขียนไม่ดีอาจทาํลายภาพความเป็นมืออาชีพของคุณในวงธุรกิจ คุณจึง
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบ email ซํ้าทุกช้ินก่อนจะส่งออกไป 

ต่อไปน้ีเป็นความผดิพลาดท่ีไม่ควรใหเ้กิดข้ึนในการใช ้email  
 

1. ลืมใส่คาํทกัทายและคาํลงทา้ย 
ดว้ยความตั้งใจให ้email กระชบั หลายคนจึงลืมท่ีจะใส่คาํทกัทายและคาํลงทา้ย 

มนัทาํให ้email ของคุณหว้นและมีบรรยากาศท่ีไม่เป็นมิตร บางคนใส่คาํทกัทายแบบ
กนัเองทั้งๆ ท่ีไม่ไดส้นิทกนัถึงขนาดนั้น บางคนรีบเขียน email โดยไม่ทนัคิดให้
รอบคอบวา่ผูรั้บเป็นบุคคลประเภทใด ขอ้ความอะไรท่ีควรเขียนหรือไม่ควรเขียน ส่ิง
เหล่าน้ีอาจไปกระทบความรู้สึกของผูรั้บไดโ้ดยไม่ตั้งใจ ดงันั้น ก่อนท่ีจะเร่ิมเขียน คุณ
จึงจาํเป็นตอ้งคิดเสียก่อนวา่คุณกาํลงัจะเขียนขอ้ความถึงใคร ตอ้งการใหเ้กิดผลอะไร 
ควรใชค้าํเร่ิมตน้และลงทา้ยอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น email ท่ีมีถึงผูบ้ริหารควรมีลกัษณะท่ี
เป็นทางการมากกวา่ email ท่ีส่งถึงสมาชิกทีมงาน และขอ้ความท่ีส่งถึงลูกคา้ควรสุภาพ
และแสดงความเอาจริงเอาจงัมากกวา่ขอ้ความท่ีส่งถึงเพื่อนร่วมงาน 

ความผดิพลาดอีกอยา่งหน่ึงคือ การใชค้าํยอ่ ศพัทเ์ฉพาะกลุ่ม หรือแมแ้ต่ตวั 
emoji ซ่ึงคุณคิดวา่ชดัเจนเพียงพอ แต่ในความเป็นจริง ผูรั้บอาจไม่เขา้ใจในคาํเหล่านั้น
เลยกไ็ด ้คุณจึงควรใหม้ัน่ใจวา่ผูอ่้านจะเขา้ใจในคาํยอ่และการลาํดบัขอ้ความท่ีเขียนไป 
ท่ีตอ้งระวงัอีกเร่ืองหน่ึงในการเขียน mail ภาษาองักฤษ คือ อยา่ใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ 
เพราะนัน่จะเป็นการส่งสญัญาณวา่ คุณกาํลงัโกรธ และเป็นการตั้งใจเปิดเผยความไม่
พอใจน้ีใหผู้อ่้านไดท้ราบ     

 

2. ส่งแบบ “ตอบกลบัทั้งหมด” 
ท่ีจริง การส่ง email แบบตอบกลบัทั้งหมด (reply all) เป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีใช้

ส่ือสารขอ้มูลใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มไดรั้บรู้ร่วมกนัโดยไม่มีใครตกข่าว หรือเพื่อเกบ็
ผลการตดัสินใจของกลุ่มไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่การตอบกลบัทั้งหมดโดยไม่ดูวา่ใครบา้ง
ท่ีควรไดรั้บ email นั้น เป็นความผดิพลาดท่ีตอ้งแกไ้ข 
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การไดรั้บ email ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตนเองวนัละหลายๆ ฉบบัเป็นเร่ืองน่ารําคาญ
และเสียเวลา นอกจากนั้นยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส่้งเป็นคนไม่มีความคิด บุ่มบ่าม และ
ไม่ใช่มืออาชีพในการทาํงาน หรืออาจถึงขั้นไม่มีปัญญาตดัสินใจดว้ยตนเองวา่ควรจะ
เลือกส่งใหใ้คร คุณจึงควรคิดใหดี้วา่ควรจะส่งแบบตอบกลบัทั้งหมด หรือจะส่งให้
เฉพาะผูท่ี้ส่ง mail นั้นมาใหคุ้ณ หากขอ้ความท่ีคุณส่งควรสาํเนาใหผู้อ่ื้นทราบดว้ย ก็
ควรใส่ช่ือผูรั้บคนอ่ืนไวใ้นช่อง “cc”  (carbon copy) เพื่อใหทุ้กคนทราบวา่ขอ้มูลน้ีมี
ใครไดรั้บบา้ง แต่หากไม่ตอ้งการใหรู้้วา่คุณส่งใหใ้ครบา้ง กใ็ส่ผูรั้บคนอ่ืนๆ ไวใ้นช่อง 
“bec” (blind carbon copy)  

 

3. เขียนยาวเกินไป หรือเขียนในส่ิงท่ีไม่ควรเขียน 
Email ท่ีสั้น กระชบั และมีเฉพาะรายละเอียดท่ีสาํคญั ดีกวา่ email ท่ียาวหรือเยิน่

เยอ้ คุณจาํเป็นตอ้งใหม้ัน่ใจวา่คุณกาํลงัเขียน mail ใหผู้รั้บเขา้ใจ ทุกคาํทุกประโยคจึง
ควรเขา้ประเดน็ดว้ยการหาคาํท่ีส่ือความหมายไดโ้ดยตรง ไม่ออ้มคอ้ม การใชต้วัหนา 
(bold) กค็วรใชเ้ฉพาะท่ีจาํเป็นจริงๆ แต่หากเร่ืองท่ีคุณตอ้งการจะส่ง มีความซบัซอ้น
หรือมีเน้ือหาท่ีตอ้งบรรยายในรายละเอียด ก็ไม่ควรพยายามเขียนใหร้วบรัดเพื่อส่งทาง 
email แต่ควรเลือกการส่ือสารดว้ยวิธีอ่ืน เช่น การนดัพูดคุยกนั หรือใชโ้ทรศพัท ์หรือ
ทาํเป็นเอกสารแยกต่างหาก  

บางเร่ือง เช่น การแสดงความคิดเห็นในวิจารณ์ ไม่ควรเขียนผา่น email เพราะมี
โอกาสสูงมากท่ีผูรั้บจะเขา้ใจผดิในส่ิงท่ีคุณเขียน ในสถานการณ์เช่นน้ีควรใชโ้ทรศพัท์
หรือใหดี้ท่ีสุดกโ็ดยการไปพบพดูคุยกนั จุดอ่อนอยา่งหน่ึงของการเขียน คือ คุณไม่
สามารถใชภ้าษากาย เช่น สายตา ท่าทาง เพื่อประกอบความหมายบางเร่ืองท่ียากจะ
อธิบายดว้ยภาษาเขียนท่ีกระชบั   

ในการเขียน mail ไม่ควรใชป้ระโยคท่ียดืยาว (run-on sentence) เพราะคุณอาจ
หลงประเดน็จากความซบัซอ้นของอนุประโยคท่ีคุณใส่ลงไปไดง่้ายๆ email ไม่ใช้
พื้นท่ีท่ีคุณจะมาแสดงพรรณนาโวหาร จึงควรใชป้ระโยคสั้นๆ ท่ีพุง่เขา้สู่เร่ืองท่ี
ตอ้งการส่ือสารและหลีกเล่ียงความเขา้ใจผดิใหม้ากท่ีสุด 
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4. ลืมนัน่ลืมน่ี 
ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนบ่อยอีกเร่ืองหน่ึง คือ การส่ง email ออกไปโดยลืมแนบ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง บางคร้ังกส่็ง link ท่ีเช่ือมต่อไม่ไดอ้อกไป หรือบางทีถึงขนาดแนบ 
file ผดิไปดว้ยซํ้ า แมว้า่ความผดิพลาดเหล่าน้ีจะแกไ้ดด้ว้ยการรีบส่ง mail ตามไป แต่ก็
ทาํใหผู้รั้บมี mail เขา้เพิ่มข้ึน และแสดงใหเ้ห็นวา่คุณไม่ใช่มืออาชีพ หรือเป็นคนข้ีหลง
ข้ีลืม ขาดความรอบคอบ ทางท่ีดีคุณควรแนบ file ทนัทีท่ีเร่ิมเขียนขอ้ความและ
ตรวจสอบวา่ link ท่ีจะส่งไปพร้อม mail นั้นใชง้านได ้

การส่ง file ผดิเป็นเร่ืองร้ายแรง โดยเฉพาะถา้ file นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปกปิดหรือ
มีผลกระทบในวงกวา้ง 

 

5. ส่งใหผ้ดิคน 
ทุกวนัน้ีการส่ง email ทาํไดส้ะดวกเพราะสามารถเคาะเอาจากบญัชีรายช่ือผู ้

ติดต่อ ทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ความสะดวกน้ีกเ็ป็นโอกาสใหเ้กิดความเส่ียง
ในการส่งผดิคนไดง่้ายเช่นกนั หากคุณส่ง mail ใหผ้ดิคน นัน่หมายความวา่เอกสารของ
คุณจะไม่ถึงมือผูรั้บท่ีตั้งใจ โดยคุณเองอาจไม่รู้ตวัเลยวา่ส่งผดิ เวน้เสียแต่วา่ผูรั้บ
เอกสารของคุณจะแจง้กลบัมา และมนัจะยิง่เลวร้ายหนกัข้ึนไปอีกถา้ขอ้มูลท่ีคุณส่งไป
ผดิคนนั้น เป็นขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวต่อช่ือเสียงขององคก์ร คุณจึงควรตรวจสอบ
รายช่ือผูรั้บใหถ่ี้ถว้นก่อนส่ง email ออกไป 

บางบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการส่ง email วา่ใครบา้งท่ีสมควรไดรั้บ email ใน
เร่ืองใด และใครจะเป็นผูต้อ้งตรวจ email ของคุณก่อนส่งออกไปใหใ้คร ในกรณีเช่นน้ี 
การส่ง email ใหผ้ดิคนโดยไม่ตั้งใจ หรือการส่ง email โดยไม่ปฏิบติัตามนโยบายของ
บริษทั จึงเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงถึงขนาดอาจไดรั้บโทษทางวินยั การลืมใส่ช่ือผูรั้บบางคน
ลงในกลุ่มเครือข่าย (thread) โดยไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงผูท่ี้สมควรไดรั้บแต่ไม่ไดรั้บอาจคิดวา่
คุณมีเจตนาปกปิดขอ้มูลหรือกีดกนัผูน้ั้นออกจากกลุ่มซ่ึงอาจบานปลายปลายเป็นเร่ือง
ท่ีร้ายแรงได ้  

 
 



203 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

6. ใชอ้ารมณ์มากเกินไป 
คุณไม่ควรตอบ email เวลาท่ีมีความเครียด โกรธ หรืออารมณ์ไม่ดี หากคุณส่ง

มนัออกไปในเวลาท่ีคุณมีอารมณ์ดงักล่าว คุณจะไม่สามารถเรียกมนักลบัมาได ้แมว้า่ 
email ของผูใ้ชบ้างคนอาจมี function “ยกเลิกคาํสัง่” (undo) หรือ “เรียกคืน” (retrieve) 
มาช่วยบา้งกต็าม email ท่ีส่งไปขณะเตม็ไปดว้ยอารมณ์อาจทาํลายความสมัพนัธ์ในการ
ทาํงาน หรืออาจถูกนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเอาผดิกบัคุณได ้

คุณจึงควรหลีกเล่ียงการส่ง email ออกไปในเวลาท่ีมีอารมณ์ดงักล่าว คอยจน
อารมณ์ของคุณสงบลง มีสติท่ีจะคิดทบทวนอยา่งมีเหตุผลเสียก่อน แลว้คุณอาจพบวา่
โชคดีแลว้ท่ียงัไม่ไดส่้งมนัออกไป  

 

7. ส่งออกไปในเวลาท่ีไม่เหมาะสมสาํหรับผูรั้บ 
ไม่ควรส่ง email ไปในกลางดึกหรือในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์เพราะนอกจากจะ

ดูเป็นการไม่ใหเ้กียรติแก่ผูรั้บแลว้ ยงัดูเหมือนคุณเป็นเจา้นายท่ีสามารถทาํอะไรกไ็ด ้ 
เม่ือไรกไ็ด ้ควรใช ้function ท่ีเรียกวา่ “พกัรอ” (delay) หรือ “ส่งตามกาํหนดเวลา” 
(scheduled send) ซ่ึงมีประโยชน์ช่วยไดม้าก  

หากคุณตอ้งการใหผู้รั้บไดรั้บขอ้มูลในเวลาท่ีกาํหนด การตั้งเวลาการส่งนบัเป็น
วิธีท่ีดีวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยคุณในการบริหารเวลา แต่ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งส่งจริงๆ ควรใช้
ส่ืออ่ืนประกอบ เช่น การโทรศพัทไ์ปแจง้เหตุผลความจาํเป็น และควรขอโทษผูรั้บดว้ย 

 

8. ใชห้วัเร่ืองท่ีขาดความชดัเจน 
Email ซ่ึงมีหวัเร่ืองท่ีคลุมเครือ ขาดความชดัเจน อาจไม่ไดรั้บการเปิดอ่าน คุณ

จึงควรเร่ิม email ของคุณดว้ยหวัเร่ืองท่ีชดัเจนเพื่อท่ีผูรั้บจะคาดหวงัไดว้า่จะไดพ้บใน 
mail นั้น ความชดัเจนท่ีวา่ เช่น email น้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร มีกาํหนดเส้นตายท่ี
สาํคญัหรือไม่ ตอ้งการใหด้าํเนินการอะไรภายในเวลาใดหรือไม่ เป็นเร่ืองด่วนหรือไม่ 

ความชดัเจนของหวัเร่ืองจะช่วยใหผู้รั้บสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของเร่ืองท่ี
ไดรั้บนั้นได ้อยา่งไรก็ตาม อยา่ลืมเปล่ียนหวัเร่ืองเม่ือเขียน mail ช้ินใหม่ ความ
ผดิพลาดน้ีเกิดจากการเขียน mail เร่ืองหน่ึงแต่ใจยงัไปผกูพนักบัอีกเร่ืองหน่ึง เวลา
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ตรวจ mail กต็รวจเฉพาะเน้ือหา ไม่ไดเ้ลยข้ึนไปตรวจหวัเร่ือง เม่ือส่งออกไป จึง
กลายเป็น mail ท่ีมีหวัเร่ืองและเน้ือหาท่ีไม่ตรงกนั 

 

9. ไม่ตรวจทาน 
หลายคนส่ง email ออกไปโดยไม่ไดต้รวจทาน จริงๆ แลว้มนัใชเ้วลาเพียงไม่ก่ี

นาทีกจ็ะช่วยใหคุ้ณสามารถแกไ้ขความผดิพลาดไดห้ลายอยา่ง ทั้งในเร่ืองไวยากรณ์ 
การสะกดคาํ การเวน้วรรคตอนท่ีไม่เหมาะสม ส่วนการไม่ข้ึนตน้ช่ือบุคคลหรือช่ือ
เฉพาะในภาษาต่างประเทศดว้ยอกัษรพิมพใ์หญ่กเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีทาํใหคุ้ณดูไม่เป็น
มืออาชีพ ส่ิงท่ีตอ้งระวงัอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ก่อนจะตั้งคาํถามใดๆ เขา้ไปในกลุ่ม
เครือข่าย ขอใหม้ัน่ใจวา่คุณไดติ้ดตามอ่านเร่ืองราวท่ีสนทนากนัมาโดยครบถว้นแลว้ 
การนาํคาํถามท่ีมีการตอบกนัในกลุ่มจนจบแลว้ข้ึนมาถามใหม่ นอกจากจะสร้างความ
สบัสนและน่ารําคาญแลว้ ยงัแสดงวา่คุณไม่ไดติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งท่ีควรทาํ 

ความผดิพลาดอีกอยา่งหน่ึงคือ ความไม่สมํ่าเสมอในลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน 
บางคนมีนิสยัใส่ช่ือผูรั้บเป็นลาํดบัสุดทา้ยก่อนท่ีจะส่ง email ดงันั้น ถา้คุณมีขั้นตอน
การทาํงานดงักล่าว กอ็ยา่เพิ่งเพิ่มช่ือผูรั้บท่ีบงัเอิญนึกข้ึนมาไดเ้ขา้ไปในขณะท่ียงัเขียน
งานคา้งอยู ่เพราะนัน่อาจเป็นสญัญาณใหคุ้ณหลงเขา้ใจไปวา่ไดเ้ขียนงานและ
ตรวจทาน mail จนพร้อมส่งแลว้ ทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริง คูณยงัเขียนไม่เสร็จ หรือยงั
ไม่ไดแ้นบ file หรือยงัไม่ไดต้รวจทานความผดิพลาดใดๆ เลย 

การสะกดคาํ ผดิ เป็นความผดิพลาดท่ีพบมากท่ีสุดในการส่ง email ซ่ึงปัจจุบนั
สามารถส่งผา่นโทรศพัทมื์อถือซ่ึงมีแป้นพิมพท่ี์เลก็จนตอ้งกดลงกลางแป้นเท่านั้นจึง
จะมัน่ใจไดว้า่ไดก้ดตวัอกัษรท่ีตั้งใจ การตรวจทานตวัสะกดท่ีพิมพผ์า่นโทรศพัทมื์อถือ
จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

 

10. ส่ง email ท่ีไม่จาํเป็น หรือระบุวา่เป็นเอกสารด่วนอยา่งพรํ่าเพร่ือ 
Email ทาํงานไดเ้ร็วและสะดวก จึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของ

ทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี แต่คุณกเ็ส่ียงท่ีจะสูญเสียความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งบุคคลไป
ไดห้ากนาํมนัมาใชแ้ทนการพบปะหรือการโทรศพัทติ์ดต่อกนัโดยไม่จาํเป็น   
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บางคนมีนิสยัทาํทุกเร่ืองใหเ้ป็นเร่ืองด่วน หรือตอ้งการคาํตอบเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทาํได ้(ASAP) ดว้ยการแนบสญัลกัษณ์ด่วนกาํกบัลงไปใน email ทุกคร้ังท่ีส่งทั้งๆ ท่ี
บางเร่ืองกไ็ม่ใช่เร่ืองด่วน ผลกคื็อผูรั้บอาจเร่ิมไม่สนใจสญัลกัษณ์ดงักล่าวซ่ึงอาจ
กลายเป็นเร่ืองเสียหายไดห้ากเร่ืองท่ีถูกละเลยนั้นเป็นเร่ืองด่วนาจริง ส่ิงท่ีคุณควรทาํ
หากเป็นเร่ืองด่วน คือการใชโ้ทรศพัทแ์ทนท่ีจะใช ้email และส่ง email ตามไปอีกคร้ัง
พร้อมอา้งอิงวนัเวลาท่ีไดโ้ทรศพัทพ์ดูคุยไวก่้อนหนา้แลว้ 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 10 Common Communication Mistakes  
 Confidentiality in the Workplace 
 Managing Email Effectively 
 Managing Your Emotions at Work 
 Overcoming a Blame Culture at Work 
 Writing Reports 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

10 Common Leadership and Management Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการของผู้บริหารและผู้นํา 

 

 มีผูก้ล่าววา่ ความผดิ ใหโ้อกาสในการเรียนรู้ท่ียิง่ใหญ่ แต่ท่ีจริงแลว้ ถา้เรา
สามารถเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืนโดยไม่เกิดความผดิข้ึนมาก่อนได ้กน่็าจะดีกวา่ ผูบ้ริหารมี
เร่ืองท่ีตอ้งรับผดิชอบมากมาย ทั้งต่อองคก์รรวมถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูกนอ้ง
และทีมงาน หากคุณเป็นผูบ้ริหาร คุณตอ้งพร้อมท่ีจะทบทวนทุกสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งและหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดปัญหา ตอ้งตระหนกัถึงจุดอ่อนท่ีมีอยูใ่นระบบการ
ทาํงาน วางกลยทุธ์ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ อยา่งรู้เท่าทนั 

ความผดิพลาด 10 ประการท่ีมกัเกิดข้ึนกบัผูน้าํและผูบ้ริหารดงัท่ีจะกล่าว
ต่อไปน้ี จะช่วยใหคุ้ณสามารถเรียนรู้ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดได ้และเพื่อความสะดวก 
ไม่เยิน่เยอ้ บทความน้ีจะใชค้าํวา่ “ผูบ้ริหาร” ในความหมายรวมถึงผูน้าํดว้ย 
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1. ไม่ใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
ผูบ้ริหารบางคน รับรู้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของพนกังานภายใตก้ารบงัคบั

บญัชา แต่แทนท่ีจะแจง้ใหพ้วกเขาไดรู้้ตวัและรีบจดัการแกไ้ข กลบัรอท่ีจะทาํตาม
รูปแบบวิธีการ เช่น รอท่ีจะแจง้ลงไปในรายงานผลการปฏิบติังาน จนความล่าชา้
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร  

The Ken Blanchard Companies ไดจ้ดัการสาํรวจสอบถามผูบ้ริหารจาํนวน 
1,400 คน ผลการศึกษาพบวา่ การไม่ใหข้อ้มูลป้อนกลบั เป็นความผดิพลาดท่ีผูบ้ริหาร
กระทาํกนัมากท่ีสุด การใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีถูกตอ้ง ฉบัไว มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก
ต่อความสาํเร็จในการทาํงาน ผูบ้ริหารจึงควรใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ทีมงานอยา่ง
สมํ่าเสมอซ่ึงสามารถทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การแจง้ผลการปฏิบติังาน การให้
รางวลัแก่ผูป้ฏิบติังานดี การแจง้ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข การไม่ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่
ลูกนอ้งหรือทีมงาน จะเป็นการตดัโอกาสการปรับปรุงตวัของพวกเขา ผูบ้ริหารทุกคน
จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีเหมาะสมดว้ย 
 

2. ไม่ใหเ้วลากบัทีมงาน 
เม่ือคุณข้ึนเป็นผูบ้ริหาร คุณกอ็าจติดอยูก่บัภาระหนา้ท่ีการงานจนไม่มีเวลา

ใหก้บัผูร่้วมงาน แต่ไม่วา่คุณจะมีงานยุง่มากมายเพียงใด ขอคิดอยูเ่สมอวา่ลูกนอ้งคุณ
ตอ้งมาก่อน คุณตอ้งพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและคาํช้ีแนะในเวลาท่ีพวกเขา
ตอ้งการ เพื่อทาํใหง้านบรรลุวตัถุประสงค ์คุณจาํเป็นตอ้งวางกาํหนดการทาํงานโดย
เฉพาะท่ีจะใหก้บัลูกนอ้งหรือทีมงานของคุณและเรียนรู้ท่ีจะฟังพวกเขาอยา่งตั้งใจ 
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อรู้จกัพวกเขาและส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการใหม้ากข้ึน มี
เวลาท่ีจดัไวใ้หพ้วกเขาไดเ้ขา้มาพบหากตอ้งการความช่วยเหลือ นอกจากนั้นคุณอาจใช้
การเดินพบปะทกัทายเพ่ือสร้างความใกลชิ้ดกบัคนของคุณไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

การสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้เป็นกญุแจความสาํเร็จของธุรกิจ แต่การสร้าง
ความพอใจใหก้บัทีมงานกมี็ความสาํคญัท่ีไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั ใหค้วามสาํคญัแก่พวก
เขาในฐานะท่ีเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่า แลว้พวกเขาจะสร้างส่ิงมหศัจรรยใ์หแ้ก่คุณ มิ
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เช่นนั้นคุณอาจตอ้งปวดหวักบัการทยอยลาออกของทีมงานซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น อะไรก็
ไม่สามารถท่ีจะเหน่ียวร้ังพวกเขาไวไ้ด ้
 

3. เขา้ใจผดิในเร่ืองการใหอิ้สระในการทาํงาน 
เป็นความผดิพลาดจากการท่ีผูบ้ริหารใหเ้สรีภาพในการทาํงานแก่ลูกนอ้งแบบ

สุดโต่งโดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งใดๆ เพราะเกรงวา่จะเป็นการเขา้ไปกา้วก่ายการทาํงาน 
ขณะเดียวกนักไ็ม่มีเวลาท่ีจะใหพ้วกเขาไดป้รึกษาเพื่อยนืยนัส่ิงท่ีพวกเขาคิดวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่ ผลท่ีมกัเกิดข้ึนคือการตีความมุ่งหมายในการดาํเนินการใดๆ ไปตามท่ีพวกเขา
เขา้ใจ กวา่จะรู้วา่ไปผดิทางและไม่ใช่ส่ิงท่ีควรเป็นหรือไม่ใช่ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ กอ็าจ
เกิดความเสียหายจนไม่สามารถแกไ้ขอะไรได ้ 
 ดงันั้น เม่ือมอบหมายงานใหที้มงานแลว้ คุณจะตอ้งใหม้ัน่ใจวา่งานนั้นมีการ
กาํกบัดูแลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานและคุณสมบติัของทีมงาน คุณอาจกาํกบัดูแลเอง
หรือมอบหมายใหส้มาชิกในทีมงานเป็นผูท้าํ แต่ท่ีแน่ๆ คือคุณจะวางมือไม่ทาํอะไรเลย
ไม่ไดเ้พราะน่ีเป็นการมอบหมายงาน ไม่ใช่การท้ิงงาน   

 

4. สนิทกบัลูกนอ้งมากเกินไป 
ผูบ้ริหารส่วนมาก ตอ้งการใหต้นเองเป็นท่ีรัก จึงพยายามทาํตวัใหเ้ป็นมิตรและ

ใกลชิ้ดกบัทีมงาน แต่การกระทาํดงักล่าวจะตอ้งไม่แลกกบัผลการปฏิบติังานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ คุณจึงไม่ควรตีสนิทกบัลูกนอ้งมากเกินไป จริงอยูท่ี่สภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานควรมีบรรยากาศท่ีผอ่นคลายเพื่อใหพ้นกังานไม่เครียดจนเกินไป แต่กไ็ม่ใช่
หยอ่นยานหรือบนัเทิงจนถึงขั้นขาดความกระตือรือร้นในการทาํงานใหส้าํเร็จตาม
เป้าหมายและภายในเวลาท่ีกาํหนด ในฐานะท่ีเป็นปุถุชนคนหน่ึง คุณอาจมีความสนิท
หรือชอบพอลูกนอ้งคนใดเป็นพิเศษกวา่คนอ่ืน แต่ในความเป็นผูบ้ริหาร คุณจะตอ้ง
วางตวัเป็นกลางและปฏิบติัต่อพนกังานคนอ่ืนๆ อยา่งเท่าเทียม มิเช่นนั้น ถึงคุณจะ
สามารถสร้างความรักใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานกลุ่มหน่ึง แต่กอ็าจมีพนกังานอีกกลุ่มหน่ึง
ซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กนัเกลียดคุณ  
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ความผดิพลาดพื้นฐานอีกประการหน่ึงของผูบ้ริหาร คือ การหลีกเล่ียงไม่เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ในการทาํงานตั้งแต่แรกท่ีรับทราบ เพราะเกรงวา่การเขา้ไปให้
ความเห็นหรือแนะนาํจะทาํใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงไม่พอใจ แมค้วามขดัแยง้นั้นจะบาน
ปลายต่อไปจนกระทบผลการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารกม็กัจะพยายามลดความสาํคญัใน
การแกไ้ขความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมดงักล่าวไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาแต่กลบัเป็น
การบ่มเพาะความขดัแยง้และความไม่พอใจใหเ้พิ่มมากข้ึน ต่อเม่ือถึงจุดแตกหกั จะ
แกไ้ขอยา่งไรกค็งตอ้งเหลือรอยร้าวอยูดี่   

 

5. ไม่ไดก้าํหนดเป้าหมาย 
ถา้พนกังานไม่มีเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจน พวกเขาจะสบัสน ทาํอะไรไม่

เป็นช้ินเป็นอนัเน่ืองจากไม่รู้วา่จะทาํไปเพื่ออะไรและงานมีความสาํคญัต่อตนและ
องคก์รอยา่งไร ไม่สามารถจดัอนัดบัความสาํคญั นัน่หมายความวา่งานไม่ด่วนอาจถูก
นาํข้ึนมาทาํก่อนในขณะท่ีงานท่ีด่วนหรือมีความจาํเป็นมากกวา่กลบัไม่ไดรั้บการ
ปฏิบติั ทุกๆ หน่วยงานจึงควรมีแผนงานและเป้าหมายท่ีตอ้งการทาํใหส้าํเร็จ อยา่งไรก็
ตาม ลาํพงัเป้าหมายอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ คุณจาํเป็นตอ้งมีกรอบเวลาท่ีตอ้งการทาํ
เป้าหมายใหส้าํเร็จดว้ย เพื่อคุณจะไดติ้ดตามความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของการ
ดาํเนินการ นอกจากนั้นยงัไดท้ราบวา่มีงานใดท่ีคุณจาํเป็นจะตอ้งเขา้ไปใหค้วาม
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหท้นักบักาํหนดเวลา 
 

6. ใชว้ิธีการจูงใจท่ีไม่เหมาะกบับุคคล 
คุณทราบหรือไม่วา่ส่ิงจูงใจท่ีแทจ้ริงของทีมงานของคุณคืออะไร ผูบ้ริหารหลาย

คนเขา้ใจผดิวา่ลูกนอ้งของตนทาํงานเพื่อส่ิงตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเท่านั้น แต่ท่ีจริงแลว้
เงินไม่ใช่แรงจูงใจแต่เพียงอยา่งเดียวท่ีพวกเขาตอ้งการ คนท่ีตอ้งการความสมดุลใน
ชีวิตครอบครัวและชีวติการทาํงานอาจจูงใจดว้ยการใหท้าํงานท่ีบา้นผา่นอุปกรณ์
ส่ือสารระยะไกลหรือการใหเ้ลือกสลบัวนัหยดุ คนท่ีตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิตการ
งานอาจจูงใจดว้ยการกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จ การมอบความรับผดิชอบพิเศษ การ
ยกยอ่งชมเชย หรือการไดใ้กลชิ้ดกบัผูบ้ริหาร 
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7. ไม่ละเอียดในการเลือกคนเขา้ร่วมงาน 
เวลาท่ีทีมงานไดรั้บมอบหมายงานจาํนวนมาก การจดัเตรียมบุคคลใหเ้พียงพอ

กบัการทาํงานของทีมเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น แต่การจดัหาบรรจุบุคคลลงในตาํแหน่งท่ีวา่ง 
อยา่งรีบด่วนเกินไปจนไม่มีการประเมินตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง อาจไดค้นท่ีไม่มี
ความสามารถในการทาํงานหรือทาํงานไม่เป็นมาร่วมงาน ทาํใหเ้สียเวลาและทรัพยากร
ในการใหก้ารฝึกอบรมเพิ่มเติมและถ่วงคนอ่ืนในทีม ท่ีแยไ่ปกวา่นั้นกคื็อ ทาํใหส้มาชิก
ทีมงานคนอ่ืนๆ เกิดความเครียดท่ีตอ้งมาคอยแกไ้ขงานท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 
 

8. ไม่วางตนใหเ้ป็นตวัอยา่ง 
หากคุณทาํตวัไม่เหมาะสมใหลู้กนอ้งเห็นในระหวา่งเวลาทาํงาน เช่น ใช้

โทรศพัทพ์ดูคุยเร่ืองส่วนตวั หรือนินทาเจา้นาย คุณคิดวา่ลูกนอ้งของคุณจะไม่ทาํแบบ
เดียวกนัหรือ ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหาร คุณจาํเป็นจะตอ้งทาํตนใหเ้ป็นแบบอบ่างท่ีดีแก่
ทีมงาน เช่น หากทีมงานของคุณจาํเป็นตอ้งอยูท่าํงานดึก คุณกค็วรอยูด่ว้ยเพื่อช่วยเหลือ
พวกเขา หรือถา้องคก์รของคุณมีกฎวา่หา้มนาํอาหารมาทานบนโต๊ะทาํงาน คุณกค็วร
ทานอาหารเฉพาะท่ีหอ้งพกั หากคุณไม่อยากใหลู้กนอ้งมองโลกในแง่ลบ คุณกไ็ม่ควร
มีทศันคติเช่นนั้นใหเ้ขาเห็นหรือรู้สึก โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ ลูกนอ้งจบัจอ้งมองคุณอยู่
ตลอดเวลา ถา้คุณตอ้งการใหลู้กนอ้งมีพฤติกรรมเป็นอยา่งไร ทาํอยา่งนั้นไว ้แลว้พวก
เขาจะทาํตาม  

ผูบ้ริหารตอ้งกลา้ยอมรับความบกพร่องของตนเองดว้ย คุณยอ่มตอ้งเคยทาํ
ผดิพลาดมาบา้ง ส่ิงท่ีสาํคญัคือ คุณตอ้งสามารถนาํประสบการณ์ดงักล่าวมาเรียนรู้ 
ปรับปรุง และพฒันาตนเอง การทาํตนใหเ้ป็นตวัอยา่งจึงไม่ใช่การทาํแบบอยา่งท่ีดีและ
พยายามปกปิดขอ้บกพร่องของตนเอง แต่เป็นการนาํความผดิพลาดท่ีตนเองมี
ประสบการณ์ มาสอนหรือแนะนาํใหที้มงานทราบวา่ส่ิงใดควรทาํหรือไม่ควรทาํ 
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9. กอดงานไวท้าํเอง 
ผูบ้ริหารบางคนไม่ยอมมอบหมายงานเพราะเขา้ใจวา่มีแต่เขาเท่านั้นถึงจะ

สามารถทาํงานสาํคญัเช่นนั้นได ้หรือเกรงวา่หากมอบหมายงานไปจะเกิดความ
ผดิพลาด หากคุณเป็นผูบ้ริหารท่ีคิดเช่นนั้นกจ็ะเกิดเป็นผลเสียแก่งานเพราะงาน
ทั้งหลายจะไปสุมรอเป็นคอขวดอยูท่ี่ตวัคุณ สร้างความเครียดและการตดัสินใจม่ี
ผดิพลาดไดง่้ายๆ การมอบหมายงาน แมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามพยายามและลาํบาก
ใจท่ีจะเช่ือวา่ลูกนอ้งจะสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง แต่หากคุณไม่ยอมมอบหมายงาน
ออกไป คุณกจ็ะไม่มีเวลามองภาพในมุมกวา้งซ่ึงเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร 
นอกจากนั้น คุณกจ็ะไม่สามารถพฒันาคนของคุณใหม้าช่วยลดภาระของคุณได ้

ทีมงานแต่ละคนจะมีจุดแขง็ท่ีคนอ่ืนอาจไม่มี หนา้ท่ีของคุณในฐานะผูบ้ริหาร 
คือการคน้หาศกัยภาพท่ีซ่อนอยูแ่ละนาํมนัออกมาใช ้คุณตอ้งรู้จกัคนของคุณวา่เขาเก่ง
ในเร่ืองใด พนกังานท่ีรู้วา่คุณชอบกอดงานไวท้าํเอง จะไม่ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด แต่จะเหลือส่วนสาํคญัท่ีตอ้งตดัสินใจหรือตอ้งการความคิดริเร่ิม
ไวใ้หเ้ป็นเร่ืองของคุณ นานไปพนกังานเหล่านั้นกจ็ะทาํแต่เฉพาะส่วนท่ีเป็นงานประจาํ 
ขาดความคิดริเร่ิม และไม่กลา้ตดัสินใจ 
 

10. ยงัติดอยูก่บับทบาทก่อนข้ึนเป็นผูบ้ริหาร 
เม่ือคุณไดข้ึ้นเป็นผูบ้ริหาร ความรับผดิชอบของคุณจะแตกต่างไปจากเดิม แต่

คุณกม็กัท่ีจะลืมไปวา่งานของคุณไดเ้ปล่ียนไปแลว้ ลืมไปวา่จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะท่ี
แตกต่างออกไปเพื่อทาํใหง้านสาํเร็จ ความผดิพลาดน้ีเป็นเหตุใหคุ้ณไม่ไดท้าํหนา้ท่ีใน
การเป็นผูบ้ริหารใหส้มกบัค่าจา้งในตาํแห่งทางการบริหารของคุณ 

คุณจาํเป็นตอ้งทาํงานในเชิงรุก ไม่ใช่ตั้งรับหรือรอการมอบหมายเหมือนแต่
ก่อน ตอ้งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละ forces ต่างๆ ทั้งภายนอก
ภายในท่ีจะมีผลกระทบต่อการทาํงาน ตอ้งพฒันาทีมงานใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานในเชิงกลยทุธ์ มีวิสยัทศัน์ท่ีจะนาํความคิดริเร่ิมเร่ืองใดมาสร้าง
ความกา้วหนา้ใหก้บัองคก์ร สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีสามารถเหน่ียวร้ังคนเก่งให้
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อยูร่่วมงาน ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทบาทหนา้ท่ีใหม่ท่ีคุณจะตอ้งทาํในฐานะ
ผูบ้ริหาร 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 10 Fatal Leadership Flaws [Zenger and Folkman] 
 14 Misconceptions About Laedership 
 Avoiding Micromanagement 
 Delegation Dilemma 
 Effective Goal-Setting 
 Effective Recruitment 
 Effective Scheduling 
 Emotional Intelligence   
 Feedback Matrix 
 Giving Feedback 
 Laissez Faire Leadership 
 Learning Management Skills 
 Management by Objectives (MBO) 
 Management by Wandering Around 
 Managing Former Peers 
 Managing Your Boundaries 
 Motivating Manager 
 Motivation Theory [Handy] 
 Overcoming a Blame Culture at Work 
 Team Charters  
 Theory X and Theory Y [McGregor] 
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10 Common Negotiation Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการเจรจาต่อรอง 

 

  ผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จลว้นเคยผา่นการเจรจาต่อรองมาแลว้ทั้งส้ิน ไม่วา่
จะเป็นการเจรจาสญัญา การขอมติในท่ีประชุม หรือการตกลงเป้าหมายการทาํงานกบั
ทีมงาน ผูบ้ริหารท่ีเจรจาต่อรองไม่เป็นจะตอ้งรับภาระท่ีมากเกินสมควร อาจถึงขั้นสูญ
สูญเสียธุรกิจ หรือความเคารพนบัถือจากทีมงาน หรืออาจไม่สามารถแกปั้ญหา
บางอยา่งซ่ึงควรจบลงไดไ้ม่ยากนกัถา้สามารถเจรจาต่อรอง 
 เราทุกคนอาจทาํผดิพลาดในการเจรจาต่อรองไดท้ั้งส้ิน แต่หากเรารู้เท่าทนั
ปัญหา มีการเตรียมตวัท่ีดี และหมัน่ฝึกฝน เรากจ็ะสามารถเอาชนะความผดิพลาดและ
บรรลุขอ้ตกลงท่ีดีได ้ความผดิพลาด 10 ประการในการเจรจาต่อรอง ต่อไปน้ี เป็นเร่ือง
ท่ีคุณในฐานะผูบ้ริหารจะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดข้ึน 
 

1. เตรียมตวัไม่พร้อม 
ความผดิพลาดท่ีมาเป็นอนัดบัหน่ึงในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ คือ การเขา้

เจรจาต่อรองทั้งๆ ท่ียงัไม่พร้อม ผูบ้ริหารบางคนคิดวา่ การแสดงความเช่ือมัน่ในตนเอง
ออกไปใหช้ดัแจง้ เช่น ดว้ยการใชเ้สียงดงั, เปิดเผย ตรงไปตรงมา ก็สามารถบรรลุ
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งการได ้บางคนคิดวา่ ลาํพงัประสบการณ์ในการเจรจาของตนกส็ามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้บนโต๊ะเจรจาไดแ้ลว้ แต่ในขอ้เทจ็จริง เพียงความเช่ือมัน่ในตนเอง
และการมีประสบการณ์เท่านั้นยงัไม่พอ นกัเจรจาท่ีฉลาดจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากไปใน
การวิเคราะห์ประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาอยา่งระมดัระวงั จดัเตรียมทางออก
ท่ีดีท่ีสุดไวห้ากการเจรจาไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีหวงั คาดหมายขอ้โตแ้ยง้ของคู่เจรจา 
รวมถึงประเมินขอ้ดีขอ้เสียหากตนจะเป็นฝ่ายสงวนท่าทีหรือยติุการเจรจา   

ในกรณีท่ีเจรจาแบบเป็นทีม ควรนดัหมายกนัใหช้ดัเจนวา่จะใหใ้ครพดูเร่ือง
อะไร ฝึกซอ้มการนาํเสนอและทาํความเขา้ใจในทุกประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง อาจซกัซอ้ม
บทบาทสมมุติและคาดหมายการเจรจาต่อรองของอีกฝ่าย การเตรียมพร้อมท่ีดีจะช่วย
ใหคุ้ณสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุมีผลมากข้ึน  
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2. มุ่งเอาชนะแทนท่ีจะแสวงหาความร่วมมือ 
นกัเจรจาหนา้ใหม่ หรือแมแ้ต่นกัเจรจาท่ีมีประสบการณ์บางคน มกักลวัวา่ตน

จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จึงเปิดขอ้เสนออยา่งดุดนั ไม่ค่อยสมเหตุสมผล หรืออาจถึงขั้น
ข่มขู่เพื่อใหต้นเป็นฝ่ายรุกตั้งแต่เร่ิม ซ่ึงถือเป็นความผดิพลาดในกระบวนการเจรจา การ
เจรจาท่ีหวงัความสาํเร็จ ควรเนน้ไปท่ีการสร้างความเขา้ใจและความไวว้างใจเพื่อใหท้ั้ง
สองฝ่ายไม่รู้สึกกดดนัท่ีจะนาํเร่ืองของตนข้ึนมาหารือ เป็นความร่วมมือเพื่อแสวงหา
ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปได ้ 

เม่ือคุณไม่มีความกดดนัวา่จะตอ้งเอาใหไ้ด ้คุณอาจพร้อมท่ีจะโอนอ่อนผอ่นตาม
เพื่อแลกเปล่ียนกบัขอ้เสนอบางอยา่งท่ีสมประโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย  
 

3. กลวัถูกปฏิเสธ 
หวัใจของการเจรจาต่อรองคือ คุณตอ้งเรียกร้องส่ิงท่ีคุณตอ้งการ มนัอาจฟังดูง่าย 

แต่ในทางปฏิบติั ผูเ้จรจามกัไม่กลา้ยกจอ้เสนอข้ึนมากล่าวตรงๆ เพราะกลวัถูกปฏิเสธ
ตั้งแต่เร่ิม การเจรจาจึงมีลกัษณะเป็นการข่ีมา้รอบค่าย ชกัแม่นํ้าทั้งหา้ แต่ไม่เขา้ประเดน็
เสียที ดงันั้นหากคุณเป็นผูเ้จรจาและไม่แสดงส่ิงท่ีตอ้งการใหช้ดัเจนในการเจรจา คูณก็
จะไม่มีโอกาสไดม้นัมา คุณจะตอ้งเลิกกลวัคาํวา่ “ไม่” และสร้างความคุน้เคยกบัมนั คาํ
วา่ “ไม่” เป็นเพียงการปฏิเสธขอ้เสนอ ไม่ใช่ปฏิเสธตวัคุณ คุณตอ้งพยายามใชค้าํวา่ 
“ไม่” เป็นจุดเร่ิมในการ screen ทางเลือกและสร้างทางออกท่ีจะนาํไปสู่การยอมรับ คุณ
ควรจดักรอบความคิดเสียใหม่วา่ การเจรจาต่อรองไม่ใช่การโตแ้ยง้ท่ีต่างฝ่ายต่าง
พยายามคน้หาเหตุผลมาปฏิเสธความเห็นของอีกฝ่ายหน่ึง แต่เป็นความพยายามหา
ขอ้ตกลงอนัเป็นท่ียอมรับร่วมกนั การท่ียงัไม่ไดข้อ้ตกลง กเ็ป็นเพียงเพราะยงัอยูใ่น
กระบวนการเจรจาเท่านั้น คาํวา่ “ไม่” จึงไม่ใช่คาํตดัสิน หรือสญัญาณความลม้เหลว
ของการเจรจา 

คุณควรสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่เจรจา หากคุณมีเวลาศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของ
เขาก่อนเร่ิมการเจรจาไดก้จ็ะเป็นประโยชน์อยา่งมาก คุณควรรู้วา่เขาใหคุ้ณค่ากบัเร่ือง
ใดในชีวิต อะไรคือแรงจูงใจ อะไรคือส่ิงท่ีเขาชอบหรือไม่ชอบ ขอ้มูลเหล่าน้ีไม่ใช่
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เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัของเขา คนเราแม้
จะอยูร่ะหวา่งการเจรจาธุรกิจ แต่เขากเ็ป็นตวัของเขาเองอยูดี่ การเจรจาโดยอิงกบัหลกั
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเขายดึถือ ใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีเขาช่ืนชม หลีกเล่ียงส่ิงท่ีเขาตั้ง
ขอ้รังเกียจ ลว้นเป็นเทคนิคท่ีช่วยใหก้ารเจรจาต่อรองประสบผลสาํเร็จ   
 

4. ไม่ยอมรับฟังเหตุผล ใชแ้ต่อารมณ์ 
ขอ้ผดิพลาดอีกประการหน่ึงในการเจรจาต่อรอง คือ การไม่ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของคู่เจรจา หากคุณพดูอยูฝ่่ายเดียวหรือละเลยในส่ิงท่ีอีกฝ่ายหน่ึงพดู กค็งไม่
สามารถบรรลุขอ้ตกลงใดๆ ได ้มิหนาํซํ้ าจะยิง่ย ัว่ยใุหอี้กฝ่ายยนืกระต่ายขาเดียวในส่ิงท่ี
ตอ้งการดว้ยเช่นกนั คุณจึงควรมีทกัษะการเป็นผูฟั้งท่ีดี การตั้งใจฟังในส่ิงท่ีคู่เจรจา
นาํเสนอ จะทาํใหคุ้ณรู้วา่อีกฝ่ายตอ้งการอะไร และสามารถแยกแยะวา่เร่ืองใดท่ี
สามารถรับเป็นขอ้ตกลงและเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเจรจาต่อไป  

การใชอ้ารมณ์ในการเจรจา เป็นขอ้หา้มท่ีสาํคญั อารมณ์จะปิดกั้นความสามารถ
ในการใชเ้หตุผล นาํไปสู่การตดัสินใจท่ีผดิพลาด อารมณ์ในท่ีน้ีไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่ความ
โกรธเท่านั้น แมแ้ต่ความรู้สึกเวทนาสงสารหรือปลาบปล้ืมไปกบัขอ้มูล ภาพ เสียง 
หรือการหวา่นลอ้มของคู่เจรจา กถื็อวา่เป็นการตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของอารมณ์ดว้ย
ดงันั้น เม่ือใดท่ีคุณรู้สึกตวัวา่กาํลงัตกเป็นทาสของอารมณ์ คุณควรขอพกัการเจรจาเพื่อ
ไม่ใหอ้ารมณ์มาอยูเ่หนือการใชเ้หตุผลของคุณ 
 

5. ไม่เตรียมทางเลือกสาํรอง 
ขอ้ผดิพลาดท่ีสาํคญัมากท่ีสุดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัความพร้อมเพื่อการเจรจา คือ ไม่

มีทางเลือกสาํรองท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนาํข้ึนมาใชใ้นกรณีท่ีไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามท่ี
ตั้งใจ ทางเลือกสาํรองท่ีดีท่ีสุดน้ี เรียกวา่ BATNA ยอ่มาจาก Best Alternative To a 
Negotiated Agreement ซ่ึง Roger Fisher, William Ury, และ Bruce Patton ไดเ้ขียนไว้
ในหนงัสือช่ือ “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In”  
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BATNA เป็นทางเลือกท่ีคุณพิจารณาแลว้วา่ทาํใหฝ่้ายคุณสูญเสียนอ้ยท่ีสุด อาจ
เป็นการยอมผอ่นปรนขอ้เสนอ หรือการยติุการเจรจา ฯลฯ ท่ีสาํคญัคือ คุณจาํเป็นตอ้งมี
ทางเลือกสาํรองหรือ BATNA น้ีไวต้ั้งแต่เร่ิมการเจรจา และรู้ถึงผลดีท่ีจะไดรั้บจากการ
ใชท้างเลือกนั้น แมม้นัจะไม่ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณตอ้งการกต็าม 

การมีทางเลือกสาํรองท่ีชดัเจนอยูใ่นใจ จะทาํใหคุ้ณสามารถเป็นฝ่ายรุก และอาจ
ทาํใหไ้ดรั้บขอ้ตกลงท่ีดีกวา่ท่ีคาดดว้ยซํ้ าเพราะคุณรู้อยูก่่อนแลว้วา่ ท่ีสุดของการเจรจา
ของคุณอยูต่รงไหน และอะไรเป็นทางเลือกท่ีคุณจะเจบ็ตวันอ้ยท่ีสุด นอกจากการมี 
BATNA ของตนเองแลว้ คุณยงัตอ้งประเมินวา่คู่เจรจาจะมี BATNA   อะไรหากการ
เจรจาไม่ประสบผลสาํเร็จดว้ย  

 

6. ห่วงผลการเจรจามากเกินไป 
เวลาข้ึนโต๊ะเจรจา ถา้คุณใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการย ํ้าคิดย ํ้าเตือนความสาํคญั

ของผลท่ีคาดหวงัจากการเจรจา จมจ่อมอยูก่บักาํหนดเส้นตาย, ความคาดหวงัของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง, เป้าหมายและความสาํเร็จท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนจากการเจรจา ความคิดเหล่าน้ี
จะสร้างความกดดนัใหเ้กิดข้ึนกบัตวัคุณเอง กลายเป็นความกระสบักระส่ายร้อนรนท่ี
เขา้มาเบียดบงัดุลยพินิจ แผนงาน และสติปัญญาท่ีใชใ้นการเจรจา นกัเจรจาท่ีประสบ
ความสาํเร็จต่างรู้ดีวา่ การลบความกดดนัเช่นวา่น้ีทาํไดด้ว้ยการยอมรับวา่ความกดดนั
นั้นมีอยูจ่ริง แต่จะไม่ไปใส่ใจกบัมนัมากนกั หากคุณสามารถสาํรวมตน เกบ็อาการ ไม่
แสดงความวิตกกงัวลใหป้รากฏ ความกดดนัเหล่าน้ีจะไปตกอยูก่บัคู่เจรจาอีกฝ่ายหน่ึง
แทน เพราะเขาเองกมี็เส้นตาย มีความคาดหวงัของผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงเจา้นายของ
พวกเขาเป็นความกดดนัอยูเ่ช่นกนั 

การเอาใจจดจ่ออยูก่บัการเจรจาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น แต่ตอ้งไม่ยดึติดจนนาํไปสู่การ
ตดัสินใจท่ีผดิพลาด การพดูมากเกินไปกเ็ป็นความผดิพลาดอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหไ้ม่
สามารถบรรลุขอ้ตกลง ถา้คุณเพียงแต่เรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการและไม่พยายามบรรยายให้
ยดืยาว โอกาสแห่งความสาํเร็จจะเพิม่ข้ึนมากกวา่การพร่ําพรรณนา อยา่ตีค่าพลงัของ
ความเงียบตํ่าเกินไป  
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7. คิดไปเองวา่เป็นเร่ืองท่ีเจรจาต่อรองไม่ได ้
การมีขอ้สมมุติฐานอยูใ่นใจวา่เร่ืองนั้นเร่ืองน้ีเจรจาต่อรองไม่ได ้เช่น ติดสญัญา

ผกูพนั ทาํใหคุ้ณหยดุคิดหาทางเลือกอ่ืนๆ คุณควรมีแนวคิดเสียใหม่วา่ ทุกส่ิงสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีตอ้งการ แมแ้ต่กฎเกณฑท์ั้งหลายกเ็จรจาต่อรองไดห้ากคุณ
เพียงแต่เสนอทางเลือกท่ีเป็นธรรมและไดป้ระโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย นกัเจรจาท่ี
ประสบความสาํเร็จ คือ ผูส้ร้างกฎใหม่ คุณจึงไม่ควรปิดกั้นโอกาสของตนเองเพียง
เพราะความกลวัหรือยดึติดในส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากเกินไป 

การหลีกเล่ียงการเจรจากเ็ป็นความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนบ่อยโดยทั้งสองฝ่ายต่าง
เขา้ใจวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีชาญฉลาดท่ีสามารถตกลงกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการเจรจา ความ
ผดิพลาดจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตั้งขอ้สงสยัข้ึนมาวา่อาจมีการแลกรับ
ผลประโยชน์ระหวา่งคู่เจรจา ขอ้ตกลงท่ีไดม้าโดยไม่ผา่นการเจรจาอาจถูกยกเลิกดว้ย
ความระแวงสงสยั ดงันั้น จึงไม่ควรหลีกเล่ียงการเจรจาโดยเฉพาะเม่ือเร่ืองมีประเดน็
ใหต้อ้งต่อรองและไม่น่าจบลงง่ายๆ เช่นนั้น   
 

8. เนน้การเจรจาเฉพาะท่ีตวัเงิน 
แมก้ารเจรจาธุรกิจจะหนีไปพน้เร่ืองเงิน แต่ถา้คุณเขา้เจรจาต่อรองโดยคิดถึงแต่

เร่ืองเงินแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการลดค่าใชจ่้ายหรือการปกป้อง
ผลประโยชน์กต็าม ทั้งคุณและคู่เจรจากเ็ส่ียงท่ีจะตอ้งเป็นฝ่ายถูกตอ้นเขา้มุม เงินเป็น
เร่ืองท่ีสาํคญั แต่มนักเ็ป็นเพียงประเดน็หน่ึงในการเจรจาเท่านั้น คุณควรมองหา
ประเดน็อ่ืนมาใชใ้นการต่อรองดว้ย เช่น การใหสิ้ทธิพิเศษ การเพิ่มการใหบ้ริการ หรือ
การเพิ่ม / ลดระยะเวลาในสญัญา จริงอยูท่ี่ประเดน็เหล่าน้ีท่ีสุดแลว้กตี็ค่าเป็นเงินได ้แต่
ขอ้เสนอเหล่าน้ีจะเนน้ไปท่ีโอกาสในการทาํเงินมากกวา่ท่ีเมด็เงิน แต่ละฝ่ายอาจมี
แผนการแห่งความสาํเร็จท่ีแตกต่างกนั หากจ้ีใหถู้กจุด คุณอาจใชป้ระเดน็เหล่าน้ีเป็น
ขอ้ต่อรองท่ีไดผ้ลดีกวา่ขอ้เสนอท่ีเป็นเมด็เงินดว้ยซํ้ า 
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9. มุ่งหวงัจะเป็นผูช้นะแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ถึงคุณจะอยูใ่นฐานะท่ีเป็นต่อ แต่หากคุณมุ่งหวงัจะเป็นผูช้นะอยา่งเดด็ขาดใน

การเจรจา คุณกอ็าจไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงอะไรไดเ้ลย การเจรจาท่ีประสบ
ความสาํเร็จ คือ เม่ือจบการเจรจาแลว้ คู่เจรจาอีกฝ่ายรู้สึกวา่เขาเป็นผูช้นะ เม่ือใดท่ีพวก
เขารู้สึกวา่ตนเป็นฝ่ายแพห้รือเป็นฝ่ายท่ีสูญเสีย การเจรจากค็งตอ้งจบลงก่อนได้
ขอ้ตกลง หรือแมจ้ะไดข้อ้ตกลงไปแลว้ พวกเขากค็งจะพยายามเรียกร้องทวงคืนส่ิงท่ี
คิดวา่ไดเ้สียหรือท่ีแพไ้ปในการเจรจาในรูปแบบอ่ืนๆ เท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ 

ท่ีสาํคญัคือ คุณตอ้งไม่โลภ หากคู่เจรจาขอประนีประนอมและขอ้เสนอกเ็ป็น
ประโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย คุณกค็วรรับเป็นขอ้ตกลง หากคุณดึงดนัจะเอาใหไ้ด้
มากๆ อีกฝ่ายกอ็าจลม้การเจรจา การรู้วา่เม่ือไรควรหยดุจึงเป็นคุณลกัษณะของนกั
เจรจาต่อรองท่ีประสบความสาํเร็จ ไม่มีใครท่ีชอบท่ีจะรู้สึกวา่ตนเป็นคนโง่ ดงันั้น เม่ือ
เสร็จการเจรจา ขอใหม้ัน่ใจวา่คุณไม่ไดแ้สดงท่าทีลิงโลดลาํพองหรือเยย้หยนัคู่เจรจา 
ควรทาํใหเ้ขารู้สึกวา่เขาเป็นผูช้นะ การทาํใหคู้่เจรจารู้สึกเช่นนั้น คุณไม่ไดเ้สียอะไร
เพิ่มข้ึนมาเลย แต่กลบัทาํใหข้อ้ตกลงท่ีทาํข้ึนมานั้นมีอายอุยูไ่ดน้าน 
 

10.  ยืน่คาํขาดในการเจรจาและจบขอ้ตกลงโดยไม่มีบนัทึก 
ถา้คุณเร่ิมการเจรจาดว้ยคาํวา่ น่ีเป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดแลว้และเป็นขอ้เสนอคร้ัง

สุดทา้ย กค็งไม่มีช่องใหต้อ้งเจรจาอะไรกนัอีก โอกาสท่ีจะประนีประนอมใหเ้กิด
ขอ้ตกลงท่ีต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์กแ็ทบจะไม่มีเพราะคุณเป็นผูผ้ลกัคู่เจรจาเขา้มุมอบั
นอกจากนั้นยงัเป็นคาํกล่าวท่ีกา้วร้าวและข่มขู่อีกดว้ย 
 แมบ้างคร้ังคุณอาจคิดวา่จาํเป็นตอ้งนาํมาตรการดงักล่าวมาใชบ้า้งเน่ืองจากคู่
เจรจาพยายามวนหนีไปเร่ือย ๆ แต่คุณจะตอ้งเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งการยืน่คาํ
ขาดกบัการกาํหนดเสน้ตาย นกัเจรจาท่ีมีประสบการณ์จะเสนอเส้นตายเพื่อเร่งรัดคู่
เจรจาใหต้ดัสินใจหรือเพื่อปลดลอ็คการเจรจาท่ีไม่มีความกา้วหนา้ การกาํหนดเส้นตาย
มีทั้งขอ้ดีขอ้เสีย ขอ้ดีคือทั้งสองฝ่ายจะตอ้งพยายามหาขอ้ตกลงใหไ้ดภ้ายในกรอบเวลา 
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เป็นการบีบใหต้อ้งคน้หาหนทางประนีประนอม ขอ้เสียคือ ทั้งสองฝ่ายมีความเครียดท่ี
ตอ้งหาทางออกใหไ้ดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด 
 ท่ีมกัพลาดกนัอีกเร่ืองคือการไม่ทาํขอ้ตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร การเจรจา
ต่อรองอาจมีถอ้ยคาํหรือขอ้ความท่ีกาํกวม ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจไปคนละอยา่ง ขอ้ตกลงท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีนิยามคาํสาํคญัท่ีปรากฏในขอ้ตกลง จะช่วยกาํจดัความเขา้ใจ
ผดิท่ีอาจเกิดข้ึนและปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง      
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Building Trust 
 Conflict Layer Model 
 Distributive Bargaining 
 Empathic Listening 
 Integrative Negotiation 
 Leadership Styles Framework 
 Win-Win Negotiation 

--------------------------------- 
10 Common Presentation Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการนําเสนองาน 

 

 เช่ือวา่ทุกท่านไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานคงไดเ้คยนาํเสนองาน 
(presentation) ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาบา้ง เช่น การนาํเสนอโครงการเพือ่ขอรับ
ความเห็นชอบ การรายงานผลการปฏิบติังาน หรือการฝึกอบรมทั้งแบบภายในและ
ภายนอกองคก์ร ในส่วนของผูบ้ริหาร ภารกิจท่ีตอ้งทาํเป็นกิจวตัรประจาํวนัอยา่งหน่ึง 
คือ การใหข้อ้มูลหรือการแสดงวิสยัทศัน์และโนม้นา้วใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งยอมรับใน
ส่ิงเหล่านั้น การนาํเสนองานท่ีมีความซบัซอ้นในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
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ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งหมัน่ฝีกฝนทกัษะการนาํเสนองานและ
เรียนรู้วา่อะไรเป็นขอ้ผดิพลาดท่ีควรหลีกเล่ียง 
 ความผดิพลาดพื้นฐาน 10 ประการในการนาํเสนองานท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี เป็นส่ิง
ท่ีคุณควรหลีกเล่ียงอยา่ใหเ้กิดข้ึนกบัการนาํเสนองานของคุณเป็นอนัขาด 
 

1. เตรียมตวัมาไม่พอ 
คุณคงเคยเห็นการนาํ เสนองานในลกัษณะคลา้ย talk show ท่ีพิธีกรข้ึนไปพดู

แบบสบายๆ บนเวที มี slide หรือ video ข้ึนบนจอภาพขนาดใหญ่ดา้นหลงัและเปล่ียน
สมัพนัธ์ไปตามจงัหวะการบรรยายแบบล่ืนไหล มนัทาํใหรู้้สึกวา่ การข้ึนไปกล่าวอะไร
บนเวทีต่อหนา้ผูช้มเป็นร้อยหรือเป็นพนั ช่างเป็นเร่ืองท่ีง่ายดายเสียเหลือเกิน แต่ใน
ความเป็นจริง ผูบ้รรยายเหล่านั้นลว้นใชเ้วลาในการเตรียมตวัและซกัซอ้มมานาน 
บางคร้ังเป็นสปัดาห์หรือเป็นเดือน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมการ จะมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น เน้ือหาในการนาํเสนอ, ความคุน้เคยกบัขอ้มูลท่ี
นาํเสนอ, การมีหรือไม่มีทีมงานในการจดัทาํ slide หรือ video, ความครบถว้นของ 
checklist ท่ีใชใ้นการวางแผน, รวมไปถึงเพดานบินหรือประสบการณ์ของผูน้าํเสนอ 
ยิง่ผูน้าํเสนองานมีเวลาวางแผนและเตรียมการนานเท่าไร การนาํเสนอกจ็ะยิง่มีคุณภาพ
และมีความต่อเน่ืองท่ีดูเป็นธรรมชาติมากข้ึนเท่านั้น การนาํเสนองานท่ีเตรียมตวัมาไม่
ดีพอ จะสร้างความอึดอดัแก่ผูฟั้งซ่ึงอยากใหก้ารนาํเสนอนั้นจบลงโดยเร็วท่ีสุด ในส่วน
ผูน้าํเสนองานเองกค็งจะรับรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่การนาํเสนอของตนขาดความต่อเน่ือง ยิง่
เห็นผูฟั้งเกาศีรษะหรือยกนาฬิกาข้ึนมาดูบ่อยคร้ัง กแ็ทบจะรีบจบๆ และไปเกิดใหม่ให้
รู้แลว้รู้รอด ดงันั้น หากคุณไม่อยากตกไปอยูใ่นสภาพดงักล่าว กค็วรใหค้วามสาํคญักบั
การเตรียมการในการนาํเสนองานใหม้ากท่ีสุด  

หากคุณเพิ่งเร่ิมนาํเสนองานดว้ย PowerPoint คุณควรเขียนเร่ืองท่ีจะใชอ้ธิบาย
แต่ละ slide เอาไวล่้วงหนา้ เป็นก่ึง outline ก่ึงคาํบรรยาย เพื่อช่วยในการกล่าวนาํ slide 
แต่ละอนั อยา่งไรกต็าม การมี script ยงัไม่เพียงพอ คุณตอ้งนาํ script นั้นมาท่องและ
ฝึกฝนการนาํเสนอซํ้าหลายๆ คร้ังซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณไดเ้ห็นรายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีทาํ
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ใหก้ารนาํเสนอของคุณมีความน่าสนใจมากข้ึน เช่น การเวน้จงัหวะ การเนน้เสียง การ
กวาดสายตา การใชมื้อประกอบท่าทางการบรรยาย การฝึกฝนการนาํเสนอแต่ละคร้ัง 
นอกจากจะช่วยพฒันาเทคนิคการนาํเสนอของคุณใหดู้เป็นธรรมชาติแลว้ ยงัช่วยใหคุ้ณ
ไดท้ราบวา่เน้ือหาท่ีเตรียมมามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หากส่ิงท่ี
คุณเตรียมมาตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีกาํหนด กค็วรปรับการนาํเสนอใหก้ระชบั ไม่ใช่รีบ
ร้อนพดูหรือผา่น slide ไปอยา่งไม่ใหค้วามสาํคญั ในทางตรงขา้ม หากพบวา่เร่ืองท่ีคุณ
เตรียมมามีนอ้ยกวา่เวลาท่ีกาํหนด กค็วรเพิ่มเน้ือหา ไม่ใช่นาํเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งมาพดู 
หรือถ่วงเวลาใหห้มดๆ ไป  
 

2. ไม่มาก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 
นกักีฬาท่ีเก่งๆ ลว้นตอ้งมาศึกษาสนามและสภาพแวดลอ้มอยา่งนอ้ย 1-2 วนั

ก่อนการแข่งขนั และหากสามารถลงซอ้มในสนามจริงไดก้จ็ะถือเป็นโอกาสท่ีดี การ
นาํเสนองาน แมจ้ะไม่ตอ้งมาก่อนเวลามากมายนกั แต่การมาก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 1 
ชัว่โมงกมี็ความจาํเป็น เพราะนอกจากเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัสถานท่ีแลว้ ยงัเพื่อ
ตรวจสอบความเขา้กนัไดข้องอุปกรณ์ทั้งของคุณและของเจา้ของสถานท่ี คุณไม่ควร
คิดวา่อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนองานทุกแห่ง ใชไ้ดเ้หมือนกนัหมด ลองสมมุติวา่ถา้
ปลัก๊เคร่ือง notebook ของคุณเกิดเสียบกบัเตา้เสียบไม่ได ้หรือ notebook ของคุณซ่ึงอดั
แน่นไปดว้ย slide ท่ีเตรียมมาเป็นอยา่งดีไม่สามารถต่อสญัญาณเขา้กบัเคร่ือง projector 
หรือเม่ือกด remote เพื่อเดิน slide แต่ remote ไม่ทาํงาน ขณะเดียวกนัพิธีกรกก็าํลงัรอ
กล่าวเชิญประธานข้ึนเปิดงาน ในสถานการณ์ดงักล่าว แมปั้ญหาต่างๆ จะสามารถ
แกไ้ขไดภ้ายในเวลาไม่นานนกั แต่คุณกค็งไม่แคลว้ท่ีจะตอ้งถูกตาํหนิท่ีไม่มาก่อนเวลา
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ อยูดี่ หากผูฟั้งมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อคุณ
ตั้งแต่ยงัไม่เร่ิมการนาํเสนองาน จะเป็นอคติในใจท่ีจะพาลจอ้งจบัผดิในเร่ืองอ่ืนๆ 
ต่อไปอีก หากการนาํเสนอของคุณไม่โดดเด่นจริงๆ แลว้ โอกาสท่ีจะเปล่ียนทศันคติ
เชิงลบของผูฟั้งใหก้ลายเป็นบวกและกลบัมาช่ืนชมหรือปลาบปล้ืมกบัเร่ืองท่ีคุณ
นาํเสนอนั้น เป็นเร่ืองท่ียากเอามากๆ  
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3. ไม่แจง้ขอบเขตเน้ือหา 
ผูน้าํเสนองานบางคน เม่ือขั้นเวทีไดก้พ็ร่ังพรูเร่ืองท่ีตนเตรียมมาเป็นฉากๆ โดย

ไม่ไดคิ้ดเลยวา่ผูฟั้งจะสามารถติดตามการนาํเสนอของตนไดห้รือไม่ ผลท่ีไดรั้บเม่ือ
เสร็จส้ินการนาํเสนอก็คือ ผูฟั้งไม่สามารถปะติดปะต่อเร่ืองราวท่ีนาํเสนอ และท่ีแยไ่ป
กวา่นั้นคือ มีความสบัสนไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีตนอยากมาหาคาํตอบมากข้ึนไปกวา่เดิม  

ผูน้าํเสนองานท่ีดี ก่อนจะเร่ิมการบรรยาย ควรแจง้ใหผู้ฟั้งไดท้ราบโดยสรุปวา่
เป็นการนาํเสนอเร่ืองเก่ียวกบัอะไร มีลาํดบัหวัขอ้เป็นอยา่งไร มีการพกัก่ีคร้ัง รูปแบบ
การนาํเสนอจะเป็นแบบบรรยายลว้นหรือมีกิจกรรมท่ีผูฟั้งจะมีส่วนร่วมดว้ยใน
ลกัษณะเช่นใด คาดหวงัวา่ผูฟั้งจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหรือประเด็นใดเป็น
พิเศษ และจะเปิดโอกาสใหซ้กัถามไดต้ลอดเวลาหรือหลงัเสร็จส้ินการบรรยาย การ
ช้ีแจงกรอบการนาํเสนอใหผู้ฟั้งทราบเสียตั้งแต่เร่ิม จะทาํใหผู้ฟั้งมีความคุน้เคยกบัเร่ือง
ท่ีจะรับฟัง เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะติดตาม และเขา้ใจบทบาทการมีส่วนร่วมของตน 
การนาํเสนอจะมีบรรยากาศความเป็นกนัเอง ผอ่นคลาย และผูฟั้งมีความสนใจท่ีจะรับรู้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมากยิง่ขั้น นอกจากนั้น การแจง้เป้าหมายท่ีคาดหวงัวา่ผูฟั้งจะไดรั้บ ยงั
ช่วยในการประเมินผลหลงัเสร็จการนาํเสนอดว้ยวา่การนาํเสนอบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการหรือไม่ 
 

4. ใชเ้น้ือหาท่ีไม่เหมาะกบัระดบัความรู้ของผูฟั้ง 
วตัถุประสงคห์ลกัของการนาํเสนอ กคื็อเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาเร่ืองราวใหผู้ฟั้งได้

ทราบ อยา่งนอ้ยคุณพอสนันิษฐานไดว้า่ผูฟั้งมาเพราะมีความสนใจในหวัขอ้ท่ีคุณจะ
นาํเสนอ แต่ถา้จะใหดี้ท่ีสุด คุณควรรู้ดว้ยวา่ผูฟั้งมีความรู้ในเร่ืองนั้นมากนอ้ยเพียงใด
อะไรคือความตอ้งการหรือแรงจูงใจใหพ้วกเขามาฟังคุณ วิธีหน่ึงท่ีใชไ้ดผ้ลดีคือ การ
ทกัทายผูฟั้งดว้ยคาํถามกวา้งๆ เพือ่สร้างความคุน้เคยและประเมินระดบัความรู้ความ
เขา้ใจของผูฟั้งเพื่อจะไดจ้ดัเน้ือหาและการใชค้าํใหเ้หมาะกบัระดบัความรู้ของผูฟั้ง  

ในการนาํเสนอ คุณควรหลีกเล่ียงการใชศ้พัทเ์ฉพาะวงการ (jargon) เวน้แต่เป็น
คาํท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และหากไม่ใชจ้ะสร้างความไขวเ้ขวหรือเขา้ใจผดิ
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ในส่ิงท่ีคุณตอ้งการจะแจง้ใหท้ราบ อยา่งไรกต็าม กค็วรถามย ํ้าใหแ้น่ใจก่อนดาํเนิน
เร่ืองต่อไปวา่ ผูฟั้งเขา้ใจความหมายของศพัทเ์ฉพาะหรือคาํยอ่ (acronym) ทั้งหลายท่ี
นาํมาใชน้ั้นหรือไม่ จริงอยูท่ี่การใชค้าํยอ่และศพัทเ์ฉพาะวงการ ช่วยคุณประหยดัเวลา
ในการนาํเสนอ แต่จะมีประโยชน์อะไรถา้การประหยดัเวลาของคุณทาํใหผู้ฟั้งตอ้งเสีย
สมาธิไปกบัการถอดคาํยอ่หรือทบทวนความหมายของศพัทเ์ฉพาะเหล่านั้นและติดตาม
การนาํเสนอของคุณไดไ้ม่ต่อเน่ือง 

 

5. นํ้าท่วมทุ่ง ผกับุง้โหรงเหรง 
การนาํเสนอท่ีกระชบัไดเ้น้ือหาสาระ ดีกวา่การนาํเสนอท่ีลากยาวไปเร่ือยๆ 

แบบนํ้าท่วมทุ่ง แต่หาสาระไม่ได ้การนาํเสนอควรมีประเดน็ท่ีสาํคญัเพียงสองสาม
ประเดน็และรีบเขา้สู่ประเดน็เหล่านั้นก่อนท่ีผูฟั้งจะหมดความสนใจท่ีจะติดตาม มีผู ้
เคยศึกษาในเร่ืองระยะความสนใจท่ีผูฟั้งจะมีต่อการนาํเสนอเร่ืองราวต่างๆ และพบวา่ 
ผูฟั้งท่ีเป็นผูใ้หญ่จะมีช่วงเวลาในการใหค้วามสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉล่ียเพียง
ประมาณ 15-20 นาที ดงันั้น หากคุณตอ้งการใหผู้ฟั้งติดตามการนาํเสนอของคุณตั้งแต่
ตน้จนจบ คุณตอ้งสร้างความสนใจใหม่ข้ึนมาในทุก 15-20 นาที ดว้ยการวางแผนการ
นาํเสนอวา่ ในแต่ละช่วงจะมีประเดน็อะไรบา้ง จะเปิดประเดน็นั้นดว้ยวิธีใดหรือดว้ย
กิจกรรมอะไร จะรักษาความสนใจของผูฟั้งใหต่้อเน่ืองและสรุปเน้ือหาในแต่ละ
ประเดน็อยา่งไร ท่ีสาํคญัจะตอ้งแน่ใจวา่ประเดน็ท่ีนาํเสนอเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีผูฟั้ง
ตอ้งการ 

คุณตอ้งขยายความประเดน็ท่ีนาํเสนอเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจวา่ขอ้มูลนั้นมี
ความหมายอยา่งไร ไม่ใช่เพียงแคน่าํเสนอวา่ขอ้มูลนั้นมีเน้ือหาวา่อะไร คุณควร
วิเคราะห์และอธิบายวา่ทาํไมส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึนและจะส่งผลอยา่งไรในอนาคต การ
นาํเสนอท่ีดีจึงไม่เนน้ท่ีปริมาณขอ้มูล แต่จะเป็นการสร้างสมดุลระหวา่งขอ้มูล 
(information) กบัความเขา้ใจในขอ้มูล (insight) ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัคือ ตอ้งไม่นาํเร่ือง
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งมาปะปน หากเม่ือใดทีคุณจะออกนอกเร่ืองหรือตอ้งการชวนคุย ควรแจง้
ใหผู้ฟั้งทราบก่อนเพื่อปรับอารมณ์ในการรับฟังและไม่สบัสนกบัส่ิงท่ีคุณนาํเสนอ 
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6. ใชส่ื้อไม่เป็น 
ส่ือซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการนาํเสนองาน คือ PowerPoint 

เพราะสามารถแสดงไดท้ั้งภาพ ขอ้ความ และลูกเล่นเคล่ือนไหว รวมทั้งสามารถ link 
ภาพ slide เขา้กบั video และเสียงบนัทึกต่างๆ ไดด้ว้ย แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีผูน้าํเสนอ
งานบางคนไม่พิถีพถินัในการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพน้ี เช่น ใชสี้พื้นของ slide 
หรือสีตวัอกัษรท่ีไม่เขา้กบัแสงในหอ้ง, ใช ้font ท่ีอ่านยากหรือขนาดเลก็เกินไป, ใช้
ภาพท่ีมี pixel นอ้ย เม่ือนาํมาเขา้ projector จึงแตกหรือซีด, ใช ้animation ท่ีมีตวัอกัษร
หรือภาพ วิ่งเขา้วิ่งออกหรือหมุนวนพร้อมมีเสียงครืดคราดโดยไม่จาํเป็น ส่ิงเหล่าน้ี
นอกจากจะไม่ไดช่้วยใหก้ารนาํเสนอมีความน่าสนใจมากข้ึนแต่อยา่งใดแลว้ ยงัทาํให้
เขา้ใจไปไดว้า่ คุณค่าของเร่ืองท่ีนาํเสนอคงนอ้ยเสียจนตอ้งอาศยัส่ิงเหล่าน้ีมาประกอบ 

Slide ท่ีดีในการนาํเสนองาน คือ slide ท่ีดูง่ายท่ีสุด ส่ือความหมายอยา่ง
ตรงไปตรงมา ใน slide ช้ินหน่ึง ควรส่ือขอ้ความหรือช้ีประเดน็เพียงเร่ืองเดียวซ่ึงจะ
ช่วยใหคุ้ณบีบเร่ืองท่ีนาํเสนอไดก้ระชบั และผูฟั้งสามารถ focus ความสนใจในเร่ือง
นั้นไดช้ดัเจน 

   

7. ใช ้slide ท่ีมีตวัอกัษรแน่นเกินไป    
หลกัพื้นฐานในการนาํเสนองานดว้ย PowerPoint คือ ตอ้งทาํใหดู้ง่าย เขา้ใจง่าย 

ไม่ควรอดัขอ้ความเขา้ไปใน slide จนแน่นเป็นพรืด ยงัไงๆ คุณกต็อ้งอธิบาย slide นั้น
อยูแ่ลว้ จึงไม่มีความจาํเป็นอะไรตอ้งใส่ขอ้ความอะไรลงไปใน slide ใหม้ากมาย แต่ละ 
bullet ควรมีเฉพาะคาํสาํคญัท่ีแสดงใหผู้ช้มเห็นวา่ เร่ืองท่ีกาํกบัดว้ย bullet แต่ละ
รายการมีความแตกต่างกนัอยา่งไรจึงตอ้งใชค้นละ bullet เท่านั้น แต่ละ slide ไม่ควรมี
มากกวา่ 3-4 bullets เพือ่ให ้slide ของคุณมีความโล่ง และมีหวัเร่ืองปรากฏอยูบ่น 
screen ไม่มากจนเกินท่ีจะจดจาํ สาํหรับจาํนวน slide ท่ีจะใชใ้นการนาํเสนอ ควรคดั
สรรเฉพาะท่ีมีความสาํคญัและไม่ควรเกิน 10 slides ต่อการนาํเสนอคร่ึงชัว่โมงซ่ึงเม่ือ
พน้คร่ึงชัว่โมงแลว้ คุณควรพกัการใช ้slide มาเป็นการนาํเสนอดว้ยวิธีอ่ืน เช่น ถา้เป็น
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การฝึกอบรม กเ็ป็นการทาํกิจกรรมกลุ่ม ถา้เป็นการประชุมหรือสมัมนา กเ็ป็นการตั้ง
คาํถามใหผู้เ้ขา้ร่วมไดแ้สดงความคิดเห็น 

 

8. พดูฟังไม่ไดศ้พัท ์
ในวนัหน่ึงๆ เรามีการพดูคุยกบัคนต่างๆ มากมาย แต่พอข้ึนไปพดูบนเวทีหรือ

ต่อหนา้ผูฟั้งจาํนวนมากกลบัพดูไม่ออก ซ่ึงไม่นบัเป็นเร่ืองแปลกอะไรเพราะการพดู 
เป็นทกัษะท่ีตอ้งการการฝึกฝน เหตุท่ีคุณพบความแตกต่างในการพดูสองสถานการณ์
นั้น เป็นเพราะคุณไดฝึ้กฝนมาเฉพาะการพดูระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม หรือกบัเพื่อน
ฝงูท่ีสนิทกนั แต่การพดูต่อหนา้ผูฟั้งจาํนวนมาก เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีคุณอาจไม่ไดฝึ้ก
มา หรือฝึกมาแต่ยงัไม่มากพอ  

เป้าหมายของการนาํเสนองาน ไม่วา่จะมีผูฟั้งมากนอ้ยเพยีงใด กคื็อการทาํให้
ผูฟั้งเขา้ใจในส่ิงท่ีคุณนาํเสนอ คุณตอ้งทาํใหผู้ฟั้งแต่ละคนรู้สึกวา่คุณกาํลงัพดูกบัเขา
โดยตรง มีความเช่ือมัน่ทั้งต่อตวัคุณและเร่ืองราวท่ีคุณนาํเสนอ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึน
ไม่ไดห้ากคุณกม้หนา้กม้ตาพดู อ่าน note หรือ slide ดว้ยความประหม่าหรือขาดความ
มัน่ใจ วิธีท่ีแนะนาํใหใ้ชก้นัทัว่ไป คือ การสูดหายใจลึกๆ ใหอ้อ็คซิเจนข้ึนไปเล้ียง
สมองใหม้ากข้ึน ขณะเดียวกนักเ็ป็นการลดความเครียดและทาํใหห้วัใจเตน้ชา้ลง คุณ
ตอ้งพดูใหห้นกัแน่น ชดัถอ้ยชดัคาํ อยา่หนัหลงัอธิบายขอ้มูลบน screen ใหผู้ฟั้งโดยคิด
วา่จะช่วยหลบสายตาผูฟั้งท่ีกาํลงัจบัจอ้งมาท่ีตน เทคนิคน้ีช่วยไดก้ไ็ม่นานเพราะ
สุดทา้ยแลว้คุณกห็นีการเผชิญหนา้ไปไม่พน้ ตรงกนัขา้ม คุณควรใชก้ารสบตาผูฟั้งและ
พดูกบัตนเองวา่ เขาเหล่านั้นกาํลงัมาเรียนรู้ส่ิงท่ีคุณรู้มากกวา่เขา อยา่ปล่อยใหจิ้ตปรุง
แต่งไปในทางลบ การเปล่ียนมาใชก้ารตั้งคาํถามสั้นๆ เช่น เก่ียวกบัอายงุานของผูฟั้ง 
หรือสินคา้ขององคก์ร กเ็ป็นเทคนิคท่ีดีอีกเทคนิคหน่ึง เพราะการท่ีผูฟั้งสามารถตอบ
คาํถามของคุณไดโ้ดยไม่มีความประหม่าเหมือนอยา่งท่ีคุณเป็น จะทาํใหคุ้ณมองเห็น
ขอ้ผดิพลาดจากอุปทานความกลวัท่ีคุณสร้างข้ึนมาเอง และสามารถผา่นสถานการณ์ท่ี
อึดอดัน้ีไปไดใ้นท่ีสุด   
 

9. ไม่สร้างอารมณ์คลอ้ยตาม 
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ความผดิพลาดพื้นฐานอีกอยา่งหน่ึงท่ีมกัพบเห็นบ่อยคร้ังในการนาํเสนองาน คือ 
การไม่เช่ือมโยงผูฟั้งเขา้กบัเร่ืองท่ีนาํเสนอ การนาํเสนอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใด ไม่ไดเ้ป็น
เพียงการนาํขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงมาแจง้ใหท้ราบ แต่จะตอ้งดึงผูฟั้งใหมี้อารมณ์ร่วมไป
กบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอดว้ย คุณจะตอ้งพยายามสอดแทรกอารมณ์เขา้ไปในการนาํเสนอ 
ไม่วา่จะดว้ยการแสดงภาพ สถิติตวัเลข ขอ้เทจ็จริงท่ีอาจไม่ค่อยมีผูรู้้ หรือขอ้ขดัแยง้
ทั้งหลายท่ีมีอยู ่การเล่าเร่ืองหรือการเปรียบเทียบเร่ืองราวเหตุการณ์กเ็ป็นอีกวิธีหน่ึงท่ี
ทาํใหก้ารนาํเสนอของคุณมีความเด่นชดัมากข้ึน วิธีหน่ึงท่ีใชไ้ดผ้ลเป็นอยา่งดี คือ การ
ใชชุ้ดคาํถามแบบ 5W เช่น อะไรคือความหมายท่ีแทจ้ริงของเร่ืองท่ีนาํเสนอ ทาํไมเรา
จึงตอ้งมาทาํความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ส่ิงท่ีนาํเสนอน้ีน้ีจะนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งไรจึงเกิด
ประโยชน์สูงสุด เม่ือผูฟั้งมีส่วนร่วมในการตอบคาํถามแลว้ การสอดแทรกตวัอยา่ง 
หรือคาํคม เพื่อดึงผูฟั้งใหมี้ส่วนร่วมทางอารมณ์กจ็ะทาํไดไ้ม่ยากนกั อารมณ์ร่วมจะ
เป็นส่ิงท่ีประทบัในความทรงจาํและผูฟั้งสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัตามธรรมชาติไดโ้ดย
ไม่ตอ้งจดหรือท่องจาํ และนบัเป็นความสาํเร็จในการนาํเสนอในทุกเร่ืองไม่วา่จะเป็น
ในเชิงวิชาการ การขายสินคา้ หรือแมแ้ต่การรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

10.  ไม่สบตาผูฟั้ง  
ผูน้าํเสนอบางคนกลวัการถูกจบัจอ้งมองมาท่ีเขา จึงใชว้ิธีมองแต่โนต้ท่ีเตรียมมา

และ PowerPoint บน screen เม่ือมีผูฟั้งถาม กต็อบโดยกม้หนา้มองพื้นหรือเงยหนา้มอง
เพดานในลกัษณะครุ่นคิด การพดูคุยโดยไม่สบตา เป็นลกัษณะของผูท่ี้กาํลงัพดูเทจ็
หรือกาํลงัปกปิดอะไรบางอยา่ง ไม่วา่ผูน้าํเสนอจะตั้งใจเช่นนั้นหรือไม่กต็าม แต่ผูฟั้ง
คงอดคิดเช่นนั้นไม่ได ้การนาํเสนอท่ีดี ผูน้าํเสนอควรสบตาผูฟั้งไปรอบๆ เพื่อแสดง
ความจริงใจ เปิดเผย และเป็นการสงัเกตภาษากายของผูฟั้งไปดว้ยในเวลาเดียวกนั ใน
กรณีท่ีมีผูฟั้งนอ้ย ควรสบตาผูฟั้งใหค้รบทุกคน แต่ถา้มีผูฟั้งมาก ควรมองไปท่ีหนา้ผาก
ของพวกเขา วิธีน้ีจะช่วยใหคุ้ณกวาดสายตาไปไดห้ลายๆ เท่ียวโดยไม่ลายตา 

 

 
บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
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 7 C’s of Effective Communication 
 Better Public Speaking 
 Body Language 
 Centering 
 Creating Effective Presentation Visuals 
 Jargon Busting 
 Keep It Simple, Stupid (KISS) 
 Managing Presentation Nerves 
 Physical Relaxation Techniques 
 Presentation Planning Checklist 
 Questioning Techniques 
 Risk Analysis 
 Storytelling 
 การวางแผนการส่ือสาร 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ทกัษะการตอบคาํถามเฉพาะหนา้ 

--------------------------------- 
10 Common Strategy Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการจัดการกลยุทธ์ 

 

 กลยทุธ์ เป็นปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จในการดาํเนินงาน และเป็นท่ีมาของ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จ คือผูท่ี้วางกลยทุธ์ได้
เหมาะสมกบัสภาพปัญหา สภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร และสามารถดาํเนินกลยทุธ์นั้นได้
อยา่งไม่ผดิพลาด กลยทุธ์และการดาํเนินกลยทุธ์จึงเป็นตวัสร้างความแตกต่างท่ีสาํคญั
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ในการดาํเนินธุรกิจ แต่แมจ้ะเขา้ใจในความสาํคญัของกลยทุธ์เพียงใด กมี็ผูบ้ริหาร
จาํนวนไม่มากนกัท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัการกลยทุธ์ 
 ขอ้ผดิพลาดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดและดาํเนินกลยทุธ์ซ่ึงนาํมากล่าว
ต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและผูด้าํเนินกลยทุธ์ทุกคนควรหลีกเล่ียง 
 

1. สบัสนระหวา่ง “การตลาด” กบั “กลยทุธ์”  
Michael Porter กล่าววา่ ความผดิพลาดท่ีสาํคญัประกาหน่ึงของผูบ้ริหาร คือการ

พยายามแข่งขนัเพื่อชิงความเป็นเลิศ และในการแข่งขนันั้น แมจ้ะทาํเช่นเดียวกบัผูอ่ื้น
อยู ่แต่กลบัคิดวา่จะไดรั้บผลท่ีดีกวา่ เพราะเช่ือมัน่ในความสามารถหรือฝีมือในการ
บริหารของตน โดยทัว่ไปแลว้ กลยทุธ์ส่วนใหญ่ในทางธุรกิจ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการให้
ความสาํคญักบัลูกคา้และการสนองความตอ้งการของลูกคา้ หลายๆ องคก์รจึงมีกลยทุธ์
ท่ีมุ่งสร้างความพอใจแก่ลูกคา้ดว้ยการเสนอคุณค่าหรือคุณประโยชน์ในแบบต่างๆ 
(value proposition) แต่หากคุณเขา้ใจวา่การเสนอคุณค่าหรือคุณประโยชน์เป็นเร่ืองกล
ยทุธ์ กถื็อวา่คุณกาํลงันาํเร่ืองการตลาดไปสบัสนปะปนกบักลยทุธ์  การเสนอคุณค่า
เป็นเร่ืองการตลาด ไม่ใช่กลยทุธ์ การตลาดจะเป็นการสร้างความคาดหวงัในคุณค่า ซ่ึง
เป็นสมการในดา้น demand ส่วนกลยทุธ์ เป็นเร่ืองของการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีทาํให้
เกิดคุณค่า (value chain) ซ่ึงเป็นสมการในดา้น supply ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั (เช่น 
การผลิตสินคา้และบริการ, การขนส่งและจดัเกบ็สินคา้ / วตัถุดิบ) และกิจกรรมรอง 
(เช่น การพฒันาเทคโนโลย,ี การพฒันาบุคลากร)  

ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คุณตอ้งใหคุ้ณค่าท่ีมีความโดดเด่น
ดว้ยกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือถา้คลา้ยกนั กจ็ะตอ้งมีรูปแบบการสร้าง
หรือส่งมอบท่ีแตกต่างกนั   
 

2. สบัสนระหวา่ง “ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั” กบั “จุดแขง็”  
การทาํใหอ้งคก์รมีจุดแขง็ในการดาํเนินธุรกิจ นบัเป็นเร่ืองท่ีดี องคก์รทั้งหลาย

ทราบดีวา่ การใหบ้ริการลูกคา้เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีมีความสาํคญัยิง่ในทางธุรกิจ จึงพยายาม
ทาํใหก้ารบริการลูกคา้เป็นจุดแขง็ขององคก์ร โดยเขา้ใจวา่ การใหท่ี้มากกวา่เป็นการ
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สร้างจุดแขง็ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั แต่จุดแขง็ตามความมุ่งหมาย
ทางกลยทุธ์ คือการท่ีองคก์รสามารถทาํส่ิงเดียวกนัไดดี้กวา่คู่แข่ง สามารถเลือกวิธีการ
ท่ีสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมีกิจกรรม รูปแบบ และวิธีการท่ีแตกต่างไปจาก
คูแ่ข่ง การทุ่มเททรัพยากรลงไปเพื่อทาํส่ิงเดียวกบัคู่แข่ง แต่มากกวา่ แมจ้ะดูเป็นจุดแขง็
แต่กไ็ม่ไดส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 

 

3. ใหนิ้ยามประเภทธุรกิจผดิจากความเป็นจริง 
Theodore Levitt ไดย้กตวัอยา่งการใหนิ้ยามผดิในประเภทธุรกิจ โดยสมมุติจาก

กิจการรถไฟวา่ หากการรถไฟใหนิ้ยามธุรกิจของตนวา่ไม่ใช่กิจการขนส่ง กอ็าจจะ
มองขา้มภยัคุกตามท่ีมาจากรถบรรทุกสินคา้และเคร่ืองบินโดยสาร แต่หากนิยามธุรกิจ
ของตนวา่เป็นกิจการขนส่ง กย็งัไม่ถือวา่ถูกตอ้ง เพราะการรถไฟเป็นกิจการท่ีมีการให้
คุณค่าแก่ลูกคา้อยา่งเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างไปจากกิจการขนส่งโดยทัว่ไป การวางกล
ยทุธ์ในกิจการรถไฟจึงตอ้งนาํคุณสมบติัท่ีแตกต่างจากกิจการขนส่งโดยทัว่ไปมา
พิจารณาดว้ย การวางกลยทุธ์บนพื้นฐานของนิยามธุรกิจท่ีผดิ อาจสร้างความเสียหายท่ี
รุนแรงใหก้บัธุรกิจได ้      

อีกตวัอยา่งหน่ึงของการใหนิ้ยามธุรกิจผดิ คือ การใหนิ้ยามวา่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมของตนเป็นระดบั global ทั้งๆ ท่ีเป็นธุรกิจระดบั local หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นเพียงไม่ก่ีประเทศ บริษทัหลายแห่งอยากเป็นธุรกิจ
ระดบั global ทั้งๆ ท่ีไม่เขา้ใจสถานะท่ีแทจ้ริงในธุรกิจของตน ธุรกิจระดบั local จะมี
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เช่น การผลิต การขนส่ง พร้อมในตวัเอง ในขณะท่ีธุรกิจ
ระดบั global จะใชห่้วงโซ่คุณค่าซ่ึงมีอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ ร่วมกนั การนิยามสถานะของ
ธุรกิจผดิ จะนาํไปสู่การลงทุนและใชห่้วงโซ่คุณค่าท่ีไม่สมัพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจ   
 

4. ไม่เขา้ใจการแข่งขนั 
ปัญหาในเร่ืองกลยทุธ์ส่วนใหญ่มาจากการมีขอ้มูลผดิหรือไม่เพียงพอ หรือ

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แขง่ไม่ถูกตอ้ง ทาํใหไ้ม่เขา้ใจสภาพการแข่งขนั อุปสรรค
ท่ีมากีดขวางผูบ้ริหารใหไ้ม่สามารถเลือกกลยทุธ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมนั้น มีอยูม่ากมาย 
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หน่ึงในนั้นคืออคติท่ีซ่อนอยูใ่นระบบ, ในโครงสร้าง, และในกระบวนการตดัสินใจ
ขององคก์ร เช่น อคติในการพิจารณาวา่อะไรเป็นตน้ทุนท่ีจาํเป็นในเชิงกลยทุธ์, อคติใน
ระบบแรงจูงใจท่ีใหร้างวลัไปกบัส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง, หรืออคติตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์
ยดึติดอยูก่บับางส่ิงบางอยา่งจนไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่อยาก
นาํเร่ืองการเปล่ียนแปลงมาคิดเพราะรู้สึกวา่เป็นขอ้จาํกดัหรืออุปสรรค พวกเขาจึงทาํใน
ส่ิงเดิม ๆ เพียงแต่เพิ่มปริมาณลงไป เพราะเช่ืออยา่งฝังใจวา่การทาํเช่นนั้นจะทาํให้
ธุรกิจเติบโตและมีกาํไรมากข้ึน    
 นอกจากปัจจยัภายในท่ีเป็นอุปสรรคในการกาํหนดและใชก้ลยทุธ์ใหเ้กิด
ผลสาํเร็จแลว้ ยงัมีปัจจยัในสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคหรือทาํให้
ไขวเ้ขว โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  เช่น จากผูเ้ช่ียวชาญ
ในวงการอุตสาหกรรม, จากหน่วยงานท่ีออกกฎระเบียบ, หรือจากนกัวิเคราะห์ดา้น
การเงินซ่ึงมกัสนบัสนุนใหอ้งคก์รแข่งขนัเพือ่ความเป็นเลิศ รวมทั้งจากท่ีปรึกษาท่ีคอย
แนะนาํใหอ้งคก์รหมัน่เปรียบเทียบตนเองกบัองคก์รอ่ืนในอุตสาหกรรม และท่ีแยไ่ป
กวา่นั้น คือการแนะนาํใหอ้งคก์รสร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้ทุกราย ซ่ึงในความเป็น
จริง หากคุณฟังลูกคา้ทุกรายและทาํในส่ิงท่ีพวกเขาขอใหท้าํ คุณจะไม่สามารถกาํหนด
กลยทุธ์อะไรข้ึนมาไดเ้ลย คาํแนะนาํเหล่าน้ี บางเร่ืองกเ็ป็นความจริงแต่กมี็ไม่นอ้ยท่ี
สร้างความป่ันป่วนและทาํใหเ้สียมากกวา่ได ้กลยทุธ์ไม่ใช่การทาํใหลู้กคา้ทุกคนมี
ความสุข เม่ือใดท่ีคุณเลือกใชก้ลยทุธ์ คุณตอ้งตดัสินใจวา่ตอ้งการสร้างความพึงพอใจ
หรือสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มใด คุณอาจสร้างความผดิหวงัใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่ม
อ่ืนบา้ง แต่การไม่พยายามสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ทุกคนหรือทุกกลุ่ม กเ็ป็นการ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแลว้ 
 

5. ปล่อยใหท่ี้ปรึกษาจดัทาํกลยทุธ์เองทั้งหมด 
ความผดิพลาดในการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์รหลายๆ แห่ง มาจากการท่ี

ผูบ้ริหารขององคก์รมกัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาใหเ้ป็นผูท้าํวิจยัและกาํหนดกลยทุธ์ของ
องคก์ร ยิง่บริษทัท่ีรับทาํวิจยัเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง ผูบ้ริหารรวมทั้งผูจ้ดัการทั้งหลายก็
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จะยิง่มีส่วนร่วมในการวิจยันั้นนอ้ย และเม่ืองานวิจยัเสร็จ กจ็ะอ่านกนัแต่เฉพาะ
บทคดัยอ่หรืออยา่งมากกบ็ทสรุปและขอ้เสนอแนะทา้ยรายงานเท่านั้น หลงัจากนั้นก็
มกัจะจา้งบริษทัท่ีปรึกษาอีกแห่งหน่ึงมาทาํหนา้ท่ีอธิบาย ตอบคาํถาม และใหค้าํแนะนาํ
เก่ียวกบัการนาํกลยทุธ์นั้นไปปฏิบติั  

ท่ีถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการทั้งหลายควรร่วมกบัท่ีปรึกษาในการ
กาํหนดกลยทุธ์ขององคก์ร โดยท่ีปรึกษาควรทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน สร้าง
สภาพแวดลอ้ม และใหค้าํแนะนาํเพื่อใหอ้งคก์รสามารถกาํหนดกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพทางเศรษฐกิจและการดาํเนินธุรกิจขององคก์รอยา่งแทจ้ริง รวมถึงนาํเสนอ
ทางเลือกต่างๆ แก่ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการเพื่อการนาํกลยทุธ์ไปใชป้ฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด       
 

6. คิดวา่ยิง่มีขนาดใหญ่ยิง่ไดก้าํไรมาก 
แนวคิดหน่ึงซ่ึงแฝงเร้นอยูใ่นใจของผูบ้ริหารและเป็นแนวคิดท่ีอนัตราย คือ การ

คิดวา่ องคก์รขนาดใหญ่ยอ่มดีกวา่องคก์รขนาดเลก็ ผูบ้ริหารบางคนเลือกเป้าหมายท่ี
คิดวา่จะทาํใหอ้งคก์รมีขนาดใหญ่ข้ึนทั้งๆ ท่ีสภาพเศรษฐกิจขององคก์รไม่ไดเ้อ้ือใหท้าํ
เช่นนั้น บางคนยดึติดอยูก่บัการประหยดัเน่ืองจากขนาด (economies of scale) คือ ถา้
ทาํในปริมาณมากแลว้ ตน้ทุนจะตํ่าและขายไดใ้นราคาท่ีตํ่ากวา่คู่แขง่ แต่ในความเป้น
จริง ส่วนแบ่งในตลาดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัราคาแต่เพียงอยา่งเดียว หากบริษทัหรือองคก์รใด
ไดรั้บความนิยมนอ้ย มีส่วนแบ่งในตลาดนอ้ย การมีองคก์รขนาดใหญ่กไ็ม่ไดช่้วยให้
เกิดการประหยดัอะไรข้ึนมา นอกจากนั้นยงัไม่มีหลกัฐานอะไรท่ีฟันธงลงไปไดว้า่ 
ผูน้าํตลาดหรือผูน้าํในอุตสาหกรรม คือผูท่ี้มีกาํไรหรือประสบความสาํเร็จมากท่ีสุด 
ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั General Motors ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตรถยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกมา
หลายทศวรรษ กย็งัลม้ละลายได ้หากเปรียบเทียบกบั BMW ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเลก็กวา่
มาก BMW กลบัมีผลตอบแทนการลงทุนอยูใ่นระดบัชั้นยอด เฉพาะช่วงทศวรรษท่ี
แลว้ (2000-2009) BMW มีผลตอบแทนการลงทุนสูงกวา่ค่าตอบแทนเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมถึง 50% บริษทัจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่อะไรมากมาย ขอเพียง ใหญ่
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พอ ท่ีจะส่งมอบคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ (value chain) ได ้กใ็ชไ้ดแ้ลว้ คาํวา่ “ใหญ่พอ” 
ในท่ีน้ีหมายถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี่ประมาณ 10%    

 

7. สบัสนระหวา่ง “กลยทุธ์” กบั “การเติบโต หรือมีรายไดต้ามเป้า” 
ตวัช้ีวา่องคก์รของคุณมีผลประกอบการท่ีเป็นเลิศ ไม่ไดอ้ยูท่ี่การเติบโตอยา่ง

รวดเร็ว หรือมียอดขายเท่านั้นเท่าน้ี หรือไดกิ้จการของบริษทัอ่ืนมาควบรวม แต่อยูท่ี่
การเลือกกาํหนดสถานะขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
การปรับแต่งองคก์รใหมี้สถานะท่ีสามารถกระทาํภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายไดน่ี้เหละ ท่ี
เรียกวา่กลยทุธ์ การมีแต่เป้าหมายหรือทาํการใดๆ ท่ีดูเหมือนทาํใหบ้ริษทัใหญ่โตข้ึน
โดยไม่ไดดู้สถานะของตน ส่งผลใหเ้กิดปัญหาใหญ่อีกปัญหาหน่ึง คือ การเขา้ใจผดิวา่
บริษทัมีกลยทุธ์ในการแข่งขนัแลว้ ทั้งๆ ท่ียงัไม่มี การเติบโตกา้วหนา้ อาจเป็นเคร่ืองช้ี
ความสามารถในการจดัการผลตอบแทนการลงทุน แต่อาจไม่ใช่เคร่ืองช้ีความมัน่คง
ทางธุรกิจ  
 

8. เนน้ตลาดท่ีมีการเติบโตสูง 
ผูบ้ริหารมกัคิดวา่อุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสูง เป็นอุตสาหกรรมท่ี

น่าเขา้ไปลงทุน ความเขา้ใจน้ีเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งเสมอไป เพราะอตัราการ
เจริญเติบโตไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่อุตสาหกรรมนั้นจะมีกาํไร อตัราการเติบโตสูง
อาจทาํให ้supplier เห็นเป็นโอกาสท่ีจะข้ึนราคาวตัถุดิบ ส่งผลใหก้าํไรลดลง และยิง่ถา้
อุตสาหกรรมนั้นใครๆ กส็ามารถเขา้มาทาํไดด้ว้ยแลว้ อตัราการเติบโตกอ็าจเป็นตวั
ดึงดูดคู่แข่งรายใหม่เขา้ร่วมแข่งขนั ยิง่แข่งขนัมาก ราคากจ็ะยิง่ตํ่าลง นอกจากนั้น อตัรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมมีส่วนทาํใหอ้าํนาจของผูบ้ริโภคมีมากข้ึน เพราะนอกจาก
ผูบ้ริโภคจะมีตวัเลือกมากข้ึนแลว้ ผูบ้ริโภคกย็งัสามารถซ้ือสินคา้อ่ืนท่ีใชท้ดแทนกนัซ่ึง
อาจมีเขา้ใหเ้ลือกเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งทดสอบก่อนวา่อุตสาหกรรมท่ีมี
อตัราการเติบโตสูงนั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าลงทุนจริงหรือไม่ มิเช่นนั้นอาจตดัสินใจ
วางกลยทุธ์ท่ีผดิพลาดได ้     
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9. กาํหนด KPI ท่ีไม่มีกลยทุธ์รองรับ 
ความผดิพลาดในการปฏิบติังานท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ การกาํหนด KPI ทั้ง

สาํหรับสายงาน หน่วยงาน และบุคคล โดยยงัไม่มีกลยทุธ์ขององคก์ร ผูบ้ริหารกาํหนด 
KPI เหล่านั้นข้ึนมาจากคาํบรรยายลกัษณะงาน (JD) ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ กบักล
ยทุธ์ KPI ท่ีกาํหนดข้ึนมาจึงเป็นตวัช้ีวดัการทาํงานอยา่งท่ีเคยทาํ หรือท่ี Porter เรียกวา่ 
Business as Usual (BAU) ผลกคื็อพนกังานทาํงานกนัอยา่งหนกัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีไม่ไดไ้ปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์ (เพราะไม่มีกลยทุธ์) เหมือนการจํ้าพายเรืออยา่ง
หนกัโดยไม่เห็นฝ่ังและไม่รู้วา่ฝ่ังอยูท่ี่ไหน ดงันั้นก่อนกาํหนด KPI องคก์รควรกาํหนด
กลยทุธ์องคก์รอยา่งกวา้งๆ ไวก่้อนโดยสร้างแผงผงักลยทุธ์ (Strategy Map),   Balanced 
Scorecard และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการบริหารกลยทุธ์ขององคก์รข้ึนมาก่อน 
และตอ้งมัน่ใจวา่ผูจ้ดัการทั้งหลาย มีความรับผดิชอบและความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการใช ้
KPI วดัความกา้วหนา้ของการดาํเนินกลยทุธ์ 

 

10.  กาํหนดผูรั้บผดิชอบไม่เหมาะสม 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมอบหมายความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ แมว้า่ตาม

ปรัชญาการบริหารการเปล่ียนแปลงจะตอ้งการใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง เขา้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการมากท่ีสุดทั้งในขั้นการวางแผนและการ
ดาํเนินงาน แต่การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของบทบาท ซ่ึงเป็นคนละเร่ืองกบัความ
รับผดิชอบ ถึงทุกคนจะเขา้มีส่วนร่วม แต่กต็อ้งมอบหมายผูมี้ประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแลใหก้ารมีส่วนร่วมอยูภ่ายในขอบเขตทั้ง
ดา้นเวลา เน้ือหา ค่าใชจ่้าย และไม่เบ่ียงเบนออกไปจากเป้าประสงคข์องกลยทุธ์  

องคก์รส่วนใหญ่จะเร่ิมการจดัการเร่ืองกลยทุธ์ดว้ยการสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งและ
ทาํ workshop เพื่อนาํขอ้มูลไปทาํ Strategy Map และ Balanced Scorecard ผูบ้ริหาร
ตอ้งใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในการเลือก facilitator ซ่ึงตอ้งมีความเป็นกลางใน
สายตาของผูรั้บการสมัภาษณ์และร่วมทาํ workshop นอกจากนั้นยงัตอ้งมีทกัษะในการ
จบัประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์จากการสมัภาษณ์และการทาํ workshop สามารถบรรลุ
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ขอ้สรุปในแต่ละเร่ืองไดอ้ยา่งสมานฉนัทโ์ดยไม่เกิดความตึงเครียดหรือความขดัแยง้ 
หากไม่มีผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมดงักล่าวอยูใ่นองคก์ร ผูบ้ริหารควรตดัสินใจจา้งท่ี
ปรึกษาภายนอกมาทาํหนา้ท่ีน้ี อยา่ฝืนผลกัดนัผูข้าดคุณสมบติัใหม้าเป็น facilitator เป็น
อนัขาด เพราะการสมัภาษณ์และทาํ workshop เป็นจุดเร่ิมท่ีสาํคญัในการสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนัในการจดัทาํกลยทุธ์ หากไม่สามารถเปิดประเดน็ท่ีเหมาะสมในการหารือ 
หรือไม่สามารถสรุปความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ หรือไปสร้างขอ้ขดัแยง้ใหเ้กิดข้ึน
ตั้งแต่เร่ิม การจดัทาํกลยทุธ์กจ็ะไม่สามารถบรรลุผลสาํเร็จไดต้ามท่ีหวงั   

   นอกจากนั้น จะตอ้งสาํรวจ facilities ทั้งหลาย  เช่น ความรู้และทกัษะของ
ผูจ้ดัการและพนกังาน เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการส่ือสารและการผลิต วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัร และระบบการทาํงาน ฯลฯ วา่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั
ไดห้รือไม่ 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 3 Levels of Strategy 
 6 Silent Killers of Strategy 
 Balanced Business Scorecard (BSC) 
 Change Management 
 Customer Value Proposition (CVP) 
 Globalization 
 Operational CRM 
 Performance Management and KPI 
 SWOT Analysis  
 Trade-off Models 
 Value Chain Analysis [Porter] 
 Value Proposition Canvas 
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 Virtual Value Chain Model 
 Work Effectively with Consultants 
 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 

--------------------------------- 
10 Common Time Management Mistakes 
ความผดิพลาดพืน้ฐาน 10 ประการในการบริหารเวลา 

  

เวลาไม่เคยคอยใคร ผูมี้ปัญหาเร่ืองการบริหารเวลามกัจะมีความรู้สึกอยู่
ตลอดเวลาวา่ทาํงานไม่ทนั งานท่ีไดรั้บมอบหมายมนัช่างมากมายเกินกวา่ท่ีจะทาํให้
เสร็จได ้และมีหลายช้ินท่ีมาเสร็จเอาในวินาทีสุดทา้ย หนัไปทางไหนกเ็จอแต่งานนัน่
งานน่ีเตม็ไปหมด ชีวิตมีแต่ความเครียด หมดกาํลงัใจท่ีจะทาํงาน และอยากลาออกไป
หางานอ่ืนทาํซ่ึงน่าจะสบายกวา่น้ี  

เราทุกคนมีเวลาเท่ากนัหมด หากเพื่อนร่วมงานซ่ึงมีความสามารถในการทาํงาน
ใกลเ้คียงกนั แต่สามารถทาํงานท่ีคลา้ยกนัใหส้าํเร็จไดโ้ดยไม่ตอ้งหนา้ดาํเหมือนคุณ 
ปัญหาน่าจะไม่ไดอ้ยูท่ี่ไม่มีเวลา แต่อยูท่ี่คุณยงับริหารเวลาไดไ้ม่ดีเท่าเพื่อนของคุณ 
ความผดิพลาดพื้นฐานในการบริหารเวลาท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีอาจมีบางส่วนใกลเ้คียงกบั
ปัญหาท่ีคุณกาํลงัประสบอยู ่ถา้สามารถหลีกเล่ียงไม่ใหม้นัเกิดกบัคุณได ้กน่็าจะทาํให้
คุณสามารถบริหารเวลาไดดี้ข้ึน มีความเครียดนอ้ยลง มีเวลาท่ีจะสร้างผลงานไดม้าก
ข้ึน และไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหรั้บผดิชอบงานท่ีมีความ
ทา้ทายและมีความสาํคญัต่อองคก์รมากข้ึน 
 

1. ไม่ไดว้างแผนวา่มีงานอะไรตอ้งทาํบา้ง 
คุณเคยลืมทาํงานหรือกิจกรรมท่ีสาํคญัไปบา้งหรือไม่ หากเคย สาเหตุอาจมาจาก

คุณไม่ไดว้างแผนการทาํงานประจาํวนัวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้งในวนันั้น อาจไม่ถึงกบัวา่
นาทีนั้นทาํอะไร ชัว่โมงโนน้ทาํอะไร แต่อยา่งนอ้ยก็ตอ้งมีเป้าหมายของงานท่ีตอ้งการ
ทาํใหเ้สร็จ อาจใชก้ารจดรายการท่ีตอ้งทาํไวใ้นสมุดแผนงานประจาํวนั ในกรณีท่ีเป็น
งานซ่ึงมีภารกิจยอ่ยหลายภารกิจ คุณควรแตกงานนั้นออกเป็นภารกิจยอ่ยท่ีชดัเจน 
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จาํเพาะเจาะจง อยา่ใชค้าํกวา้งเกินไป เช่น เตรียมเร่ืองเขา้ประชุม เพราะดว้ยคาํกวา้งๆ 
เช่นน้ี คุณจะไม่สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของภารกิจยอ่ยท่ีมีอยูใ่นงานนั้น และอาจ
ประมาณเวลาท่ีจะใชก้บังานนั้นผิดพลาด หรือหลงลืมไม่ไดท้าํภารกิจยอ่ยอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงไป การมีแนวทางไวล่้วงหนา้วา่อะไรควรทาํก่อนทาํหลงั จะช่วยไม่ใหคุ้ณหลงไป
ทาํงานท่ีมีความสาํคญัในลาํดบัรองจนเสียงานสาํคญั 

ในกรณีท่ีเป็นงานโครงการซ่ึงมีรายละเอียดของงานมาก  ควรจดัทาํเป็น
แผนปฏิบติัการ (Action Programs) และหากคุณเป็นส่วนหน่ึงของงานนั้น คุณ
จาํเป็นตอ้งประสานงานกบัเพื่อนร่วมทีมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบติัการของคุณให ้
update อยูเ่สมอดว้ย    
 

2. ไม่ไดก้าํหนดเป้าหมายส่วนตวั 
คุณเคยวางเป้าหมายชีวิตของคุณหรือไม่วา่ตอ้งการใหชี้วิตในปีหนา้ หรือในอีก 

5 -10 ปีขา้งหนา้ของคุณเป็นอยา่งไร หากยงัไม่ไดคิ้ด กค็วรคิดไดแ้ลว้ ผูบ้ริหารหรือนกั
ธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จจะเป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน์ พวกเขามองส่ิงต่างๆ ลํ้าไปในอนาคต
แทนท่ีจะมองอยา่งท่ีมนัเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

การวางเป้าหมายชีวิตจะช่วยใหคุ้ณสามารถบริหารเวลาของคุณไดดี้ข้ึนเพราะ
เป้าหมายชีวิตจะใหทิ้ศทางและภาพท่ีคุณจะตอ้งทาํใหเ้ป็นจริง เม่ือใดกต็ามท่ีคุณรู้วา่
คุณตอ้งการไปท่ีใด คุณจะสามารถจดัลาํดบัความสาํคญั เวลา และทรัพยากรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายนั้น เป้าหมายจะช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรใชเ้วลาไปกบัเร่ืองใด 
และอะไรเป็นเร่ืองจุกจิกท่ีไม่ควรไปใชเ้วลากบัมนัใหม้ากนกั  คุณควรใหนิ้ยาม
เป้าหมายชีวิตใหช้ดัเจน ไม่ตอ้งเผื่อเหลือเผือ่ขาด เพราะมนัจะช่วยใหคุ้ณมีมานะและ
ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ ควรวางเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อประเมินตวั
คุณเองไดว้า่ คุณยงัอยูใ่นเส้นทางของเป้าหมายหรือไม่ และทุกอยา่งยงัเป็นไปตามท่ี
วางแผนไวห้รือไม่ 
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3. ไม่รู้วา่อะไรสาํคญั 
แมว้า่คุณจะไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัของงานและภารกิจยอ่ยไวแ้ลว้กต็าม กมี็

ความเป็นไปไดท่ี้จะมีเร่ืองแทรกเขา้ในระหวา่งการทาํงาน ในกรณีน้ีส่วนมากจะเป็น
เร่ืองด่วนท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน คุณจะตอ้งมีหลกัในการพิจารณาท่ีชดัเจนวา่จะรับงาน
ด่วนท่ีแทรกนั้นเขา้มาทาํก่อน หรือจะมอบหมายใหผู้อ่ื้นทาํ หรือจะรับไวท้าํเองนอก
เวลางาน หากคุณไม่มีหลกัเช่นวา่นั้น ทุกอยา่งอาจจะกลบัไปเป็นเหมือนเดิมคือ มีงานท่ี
สบัสนปนเปเตม็ไปหมด มีเคร่ืองมือหลายชนิดท่ีคุณควรศึกษาเพื่อนาํมาใชจ้ดัลาํดบั
ความสาํคญัใหก้บังานของคุณ เช่น Action Priority Matrix 

อีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชค้วบคุมการทาํงานตามลาํดบัความสาํคญั คือการ
หมัน่ถามตนเองใหแ้น่ใจวา่ (1) งานท่ีทาํอยูน้ี่เป็นงานท่ีสาํคญัและจาํเป็นตอ้งทาํ
มากกวา่งานอ่ืนหรือไม่ และ (2) ผลจากงานน้ีจะมีส่วนช่วยใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายท่ี
สาํคญัของคุณหรือไม่ ท่ีตอ้งระวงัในการใชว้ิธีน้ี คือ การตอบคาํถาม ตอ้งตอบดว้ย
เหตุผล อยา่ตอบดว้ยอารมณ์ มิเช่นนั้นคุณจะกลายเป็นคนห่วงหนา้พะวงหลงั จบัจด ไม่
สามารถทาํงานใดใหเ้สร็จเป็นช้ินเป็นอนัเพราะวางงานหน่ึงแลว้ไปเร่ิมจบัอีกงานหน่ึง
ตลอดเวลา 
 

4. ไม่สามารถจดัการกบัเร่ืองจุกจิกปลีกยอ่ย 
เรามกัเสียเวลาไปกบัเร่ืองจุกจิกปลีกยอ่ย เช่น การอ่าน email, Line, Facebook  

วนัละหลายชัว่โมงโดยลืมนึกไปวา่ เวลาท่ีเสียไปเหล่านั้น เราเอามาใชท้าํงานอ่ืนไดต้ั้ง
หลายอยา่ง เร่ืองจุกจิกเหล่าน้ีบางคร้ังกม็าในรูปการรับโทรศพัทเ์พื่อน ลูกคา้ หรือ
แมแ้ต่คนขายประกนัท่ีติดต่อเขา้มาในช่วงท่ีเรากาํลงัใชส้มาธิไปกบัการทาํงานบางส่ิง
บางอยา่ง และเม่ือเสร็จเร่ืองจุกจิกนั้นแลว้ ความคิดท่ีดีๆ ไดส้ะดุด หรือหายไป  

หากคุณตอ้งการควบคุมเวลาทาํงานเพื่อใหมี้สมาธิทาํงานใหดี้ท่ีสุด คุณจะตอ้ง
พยายามลดส่ิงจุกจิกเหล่าน้ีลง และหาทางจดัการกบัส่ิงท่ีเขา้มาขดัจงัหวะการใช้
ความคิด เช่น ปิดมือถือ หรือลบการแจง้เตือนการเขา้มาของส่ือ online บางประเภทท่ี 
ไม่จาํเป็นตอ้งติดตามในช่วงเวลาทาํงาน อยา่งไรกต็าม เร่ืองจุกจิกหรือการขดัจงัหวะ
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หลายเร่ืองกไ็ม่อยูใ่นอาํนาจการควบคุมของคุณ เช่น การโทรเขา้มาของลูกคา้ หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา, สญัญาณเตือนการเขา้มาของ email ซ่ึงหากปิดสญัญาณแจง้เตือนนั้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาทาํงาน อาจทาํใหคุ้ณไม่ไดรั้บขอ้มูลซ่ึงเป็นเร่ืองรีบด่วน
และตอ้งการคาํตอบจากคุณ  
 

5. ชอบผดัวนัประกนัพรุ่ง 
การผดัวนัประกนัพรุ่ง คือการเล่ือนภารกิจท่ีจะตอ้งทาํออกไปก่อนโดยมีสาเหตุ

หลายประการ เช่น คิดวา่ยงัไม่ใช่เร่ืองรีบด่วนท่ีตอ้งทาํ หรือมีนิสยัท่ีเม่ือจบังานใดก็
จะตอ้งทาํงานนั้นใหส้าํเร็จไปเลย เม่ือมีเวลาไม่พอท่ีจะทาํใหเ้สร็จมว้นเดียวจบ จึงเล่ือน
มนัออกไปก่อน แต่ในความเป็นจริง ถึงจะเล่ือนออกไป คุณกย็งัตอ้งกลบัมาทาํอยูดี่ 
และโดยเหตุท่ีทุกภารกิจมกัจะตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ในดา้นเง่ือนเวลากบัภารกิจอ่ืน  
การนาํภารกิจนั้นกลบัมาเร่ิมตน้ทาํในช่วงเวลาวิกฤติ จึงตอ้งทาํอยา่งรีบร้อนและมกั
เสร็จไม่ทนักาํหนด หรือมีขอ้ผดิพลาดอยูใ่นภารกิจนั้นเสมอ 

การแกปั้ญหาการผดัวนัประกนัพรุ่ง ควรเร่ิมดว้ยการทดสอบตนเองก่อนวา่คุณ
เป็นคนมีนิสยัชอบผดัวนัประกนัพรุ่งหรือการผดัวนัประกนัพรุ่งเป็นปัญหาหน่ึงในชีวิต
การทาํงานของคุณหรือไม่ หากใช่ กค็วรรีบจดัการแกไ้ขนิสยัเช่นวา่นั้นเสียโดยเร็ว เช่น 
ควรเร่ิมบางส่วนของภารกิจนั้นไว ้แมจ้ะไม่สามารถทาํใหเ้สร็จไปในคราวเดียว แต่
อยา่งนอ้ยคุณจะมีความรู้สึกผกูพนักบัมนั ไดเ้ร่ิมนึกทบทวนวา่จะจดัการกบัมนัต่อ
อยา่งไร เม่ือกลบัมาปฏิบติั กจ็ะสามารถทาํไดเ้ร็วข้ึนเพราะมีพิมพเ์ขียวท่ีวางไวใ้นใจ
ก่อนแลว้ หรืออาจสร้างแผนปฏิบติัการโดยแตกโครงการหรือภารกิจนั้นออกเป็น
ภารกิจยอ่ยท่ีสามารถทาํไปทีละส่วน วิธีน้ีจะช่วยใหคุ้ณไม่รู้สึกวา่เป็นงานช้ินใหญ่
เกินไปจนตอ้งเล่ือนกาํหนดการเร่ิมงานไปเร่ือยๆ เหมือนท่ีผา่นมา 
 

6. รับงานเกินกาํลงั 
ถา้คุณเป็นคนท่ีไม่กลา้ปฏิเสธคาํร้องขอของผูอ่ื้น คุณอาจจะกลายเป็นผุมี้งาน

ท่วมหวัและนาํตวัไปผกูพนักบังานซ่ึงควรเป็นของผูอ่ื้นโดยไม่จาํเป็น ส่ิงท่ีจะเกิด
ตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดก้คื็อ คุณภาพผลการปฏิบติังานท่ีเป็นความรับผดิชอบของ
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คุณเองจะลดลง งานท่ีคุณรับเขามากจ็ะใชเ้วลามากกวา่ท่ีควรเพราะคุณเองไม่ได้
เตรียมการมาก่อนและไม่รู้วา่ควรเร่ิมท่ีจุดใดจึงจะไดง้านท่ีเป็นท่ีพอใจของเจา้ของงาน 
สุดทา้ยกไ็ม่พน้ท่ีจะเกิดความเครียดและหมดกาํลงัใจในการทาํงาน 

ในทางตรงกนัขา้ม อาจเป็นตวัคุณเองท่ีตอ้งการควบคุมทุกส่ิงทุกอยา่ง ไม่ยอม
มอบหมายงานเพราะคิดวา่ไม่มีใครสามารถทาํงานนั้นไดดี้หรือถูกตอ้งเหมือนคุณ การ
รับงานทุกอยา่งมาทาํเองยอ่มไม่ใช่การบริหารท่ีดี คุณไม่สามารถนาํเวลาของคนอ่ืนมา
เพิ่มใหก้บัตวัคุณไดเ้พราะเวลาเตม็ท่ีในชีวิตกมี็ไดเ้พียงวนัละ 24 ชัว่โมง เม่ือมีงาน
มากมายแต่เวลามีเท่าเดิม คุณจะสบัสนไม่รู้วา่จะหยบิจบังานใดก่อน ละลา้ละลงั ไม่มี
สมาธิท่ีจะทาํ ดงันั้น หากคุณหวาดระแวงในความสามารถของลูกนอ้ง คุณกค็วรพฒันา
เขาใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีจะทาํงาน อยา่กลวัวา่เขาจะมาแยง่ความสาํคญัหรือ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานของคุณไป ถา้งานในความรับผดิชอบซ่ึงคุณมอบหมายออกไป 
สามารถเสร็จส้ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ คุณกไ็ม่สมควรท่ีจะอยูใ่นตาํแหน่งนั้นจริงๆ แต่ควร
ไดรั้บการเล่ือนข้ึนไปรับผดิชอบงานในตาํแหน่งท่ีสูงกวา่แทน 
 

7. ยุง่รุงรังไปเสียทุกเร่ือง 
บางคนวนัๆ มีแต่ยุง่วุน่วายกบัเร่ืองต่างๆ ตลอดวนั ทั้งงานท่ีใกลถึ้งกาํหนด, 

email ท่ีเขา้มามากเกินกวา่ท่ีจะไล่อ่านไดห้มด, แลว้ยงักองเอกสารท่ีตอ้งอ่านอีกเตม็
โต๊ะ ยงัไม่นบัการประชุมอีกทั้งวนั แต่ถึงจะยุง่วุน่วายจนตาลาย กไ็ม่ไดห้มายความหรือ
เป็นตวัช้ีวดัวา่คุณทาํงานเก่ง คุณควรตั้งหลกัเสียใหม่ แยกงานออกเป็นหมวดหมู่และ
ประเภทวา่งานใดท่ีตอ้งทาํเอง งานใดควรมอบใหผู้อ่ื้นทาํ งานใดควรนาํเขา้พิจารณาขอ
แนวทางจากท่ีประชุม งานใดควรทาํในรูปคณะทาํงาน แลว้จดัลาํดบัความสาํคญังาน
แต่ละประเภท การทาํเช่นน้ีจะช่วยลดความเครียดและทาํใหเ้วลาทุกนาทีไดใ้ชไ้ปกบั
งานอยา่งมีประสิทธิภาพ   

เร่ืองสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งแกไ้ขท่ีตวัคุณเอง คือ อยา่ทาํตวัเป็นคนละเอียดถ่ี
ถว้นไปทุกกระเบียดน้ิว (perfectionist) งานท่ีควรเสร็จออกจากมือคุณไปแลว้ กลบัตอ้ง
วนเวียนแกโ้น่นแกน่ี้เพราะอ่านทีไรกย็งัมีเร่ืองท่ีไม่พอใจ โปรดระลึกไวเ้สมอวา่เวลา
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ของคุณมีจาํกดั การย ํ้าคิดย ํ้าทาํไม่ไดท้าํใหง้านของคุณมีคุณภาพดีข้ึนสกัเท่าไร แต่จะ
กลายเป็นส่ิงเลวร้ายหากไม่เสร็จตามกาํหนดเวลา หรือเป็นสาเหตุใหง้านอ่ืนในความ
รับผดิชอบล่าชา้จนไดรั้บความเสียหาย  
 

8. ทาํงานหลายอยา่งไปพร้อมๆ กนั 
บางคนชอบทาํงานหลายอยา่งไปพร้อมๆ กนั เช่นพดูโทรศพัทไ์ปอ่าน email ไป

โดยเขา้ใจวา่จะช่วยลดเวลาในการทาํงานไดเ้ป็นสองเท่า แต่ผลกลบัปรากฏวา่เอาดี
ไม่ไดท้ั้งสองอยา่งเพราะคนเราไม่สามารถแยกสมาธิในการทาํงานไดดี้ขนาดนั้น งาน
อาจเสร็จไดท้ั้งสองแต่ตอ้งเสียเวลาแกไ้ขซ่ึงอาจใชเ้วลามากกวา่ทาํไปตามลาํดบัตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ 

อีกเหตุผลหน่ึงของการทาํงานหลายอยา่งไปพร้อมๆ กนั คือ ความเช่ือวา่ตนมี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมหรือแบ่งสมาธิออกเป็นส่วนๆ ไดดี้กวา่คนอ่ืน ความ
เช่ือน้ีอาจมีความจริงอยูบ่า้งแต่น่าจะกบัผูท่ี้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีรบกวนเขามาตั้งแต่
เลก็ เช่น ผูท่ี้เติบโตมาจากบา้นท่ีเป็นโรงงาน หรือผูมี้บา้นพกัอาศยัอยูติ่ดถนนหรือ
คลองท่ีมีเสียงรถเสียงเรือ บุคคลเหล่าน้ีอาจสามารถอ่านหนงัสือและทาํความเขา้ใจได้
แมจ้ะอยูใ่นท่ีอึกทึก ซ่ึงรวมไปถึงสามารถโทรศพัทไ์ปทาํงานไปได ้แต่ไม่วา่จะดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม หากเขาเหล่านั้นหนัมาจบังานทาํทีละอยา่งโดยใชส้มาธิจดจ่อกบังาน
นั้นอยา่งเตม็ท่ี กม็ัน่ใจไดว้า่ผลงานของเขายอ่มดีข้ึนกวา่การแบ่งแยกสมาธิไปทาํ
หลายๆ อยา่งพร้อมกนัอยา่งแน่นอน  
 

9. ทาํต่อเน่ือง ไม่ยอมพกั 
คุณอาจสามารถทาํงานต่อเน่ืองไดท้ั้งวนัโดยตอ้งพกั break และยิง่จาํเป็นตอ้งทาํ

เช่นนั้นโดยเฉพาะเม่ือใกลถึ้งกาํหนด แต่ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ มนุษยเ์ราไม่สามารถ
ทนต่อความเครียดต่อเน่ืองไดน้านถึง 8 ชัว่โมงโดยไม่ส่งผลใด ๆ ต่อสติปัญญาและ
ความคิด ไม่ควรคิดวา่การหยดุพกัจิบกาแฟหรือนํ้าเยน็สกั 10-15 นาที หรือการเปล่ียน
อิริยาบถ หรือการพกัสายตา เป็นการเสียเวลา เม่ือสมองคุณไดพ้กัแมใ้นช่วงเวลาสั้นๆ  
คุณจะสดช่ืนข้ึนและสามารถทาํงานต่อไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเพื่อบงัคบัตวัเองใหห้ยดุ
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พกั คุณควรกาํหนดเวลาพกัไวใ้หช้ดัเจน เช่น 10.00 น. และ 15.00 น. และจะตอ้งพกั
ทานอาหารกลางวนัตามปกติเพื่อใหมี้กาํลงัสมองดว้ย อยา่ใชห้ลกัท่ีวา่เม่ือยเม่ือไรค่อย
พกั เพราะในช่วงท่ีตอ้งรีบจริงๆ คุณจะพดูกบัตนเองเสมอวา่ เด๋ียวไม่ทนั และไม่ได้
หยดุพกัอยา่งท่ีคิด 
 

10. จดักาํหนดการทาํงานไม่ตรงตามเวลาท่ีถนดั 
คนเราจะมีเวลาท่ีสมองปลอดโปร่งต่างกนั บางคนรู้สึกแจ่มใสมากๆ ในตอนเชา้ 

และอ่อนลา้ไปตามชัว่โมงการทาํงาน ตรงกนัขา้มกบับางคนท่ีมาเคร่ืองติดเอาหลงัเวลา
เร่ิมงานสกั 1-2 ชัว่โมง คุณควรใชช่้วงเวลาท่ีมีพลงัเตม็เป่ียม ทาํงานท่ีตอ้งใชส้มอง
ครุ่นคิด และใชช่้วงเวลาท่ีร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง ทาํงานท่ีไม่ตอ้งใชส้มองมาก
นกั เช่น อ่าน email หรือโทรศพัท ์แต่ท่ีสาํคญัคือ คุณควรเร่ิมงานแต่เชา้ทุกวนั อยา่คิด
วา่คุณเป็นประเภทเคร่ืองติดชา้ เลยมาเร่ิมทาํงานเอาตอนสาย เพราะนัน่หมายความวา่
คุณไดสู้ญเสียเวลาท่ีไม่สามารถหามาชดเชยไดไ้ปเปล่าๆ แมก้ารทาํงานในช่วงเชา้ของ
คุณนั้น จะเป็นการตรวจ email หรืออ่านเอกสารท่ีมีผูม้าวางไวบ้นโต๊ะของคุณ มนักคื็อ
งาน และมนักต็อ้งใชเ้วลาเช่นกนั 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Action Priority Matrix (APM) 
 Are You a Procrastinator? 
 Avoiding Micromanagement 
 Effective Goal Setting  
 Improve Your Concentration 
 Is This a Morning Task? 
 Managing Email Effectively 
 Managing Interruption 
 Meditation for Stress Management 
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 Minimizing Distractions 
 Personal Goal Setting 
 Thinking on Your Feet 
 To Do Lists 
 Yes to the Person, No to the Task 

--------------------------------- 
10 Cs of Supplier Evaluation [Carter] 
หลัก 10 ประการท่ีใช้ในการประเมิน supplier  [Car ter ] 

 

 มีคาํสองคาํท่ีมกันาํมาใชแ้ทนกนัจนหลายคนคิดวา่มีความหมายเดียวกนั คือคาํ
วา่ supplier และ vendor แต่ในความเป็นจริง สองคาํน้ีมีความหมายต่างกนั กล่าวคือ 
 vendor หมายถึง บุคคลหรือองคก์รท่ีขายสินคา้และบริการใหก้บัผูบ้ริโภค มีการ

จดัซ้ือจดัหาแต่ละคร้ังจาํนวนไม่มาก เป็นความสมัพนัธ์แบบ ธุรกิจกบัลูกคา้ (business 
to customer) จดัเป็นห่วงขอ้สุดทา้ยในสายโซ่อุปทาน 
 supplier หมายถึง บุคคลหรือองคก์รท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ผูผ้ลิตหรือ

ธุรกิจอ่ืน มีจาํนวนมากในการจดัซ้ือจดัหาแต่ละคร้ัง เป็นความสมัพนัธ์แบบ ธุรกิจกบั
ธุรกิจ (business to business) จดัเป็นห่วงลาํดบัตน้หรือลาํดบักลางในสายโซ่อุปทาน 
 

Ray Carter ผูอ้าํนวยการ DPSS Consultants เป็นผูเ้สนอแนวคิดเร่ือง 7 Cs of 
Supplier Evaluation ไวใ้นปี 1995 ในบทความช่ือ “Purchasing and Supply 
Management” และต่อมาไดเ้พิ่มอีก 3 เป็น 10 Cs of Supplier Evaluation  

หลกั 10 ประการท่ีใชใ้นการประเมิน supplier น้ี ไม่ไดค้าดหวงัใหคุ้ณเลือก 
supplier ท่ีมีคุณสมบติัดีเลิศครบถว้นทั้ง 10 ประการ เพราะอาจเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้
แต่หวงัใหใ้ชเ้ป็นรายการตรวจสอบ supplier วา่มีคุณสมบติัในเร่ืองใดท่ีดี และเร่ืองใด
ท่ีควรตอ้งระมดัระวงั หรือใชใ้นการเปรียบเทียบ supplier ทั้งหลายวา่ใครมีคุณสมบติั
เด่นหรือดอ้ยกวา่กนัในเร่ืองใด ซ่ึงคุณสามารถนาํคุณสมบติัขอ้ดอ้ยของ supplier ท่ีผา่น
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การเปรียบเทียบแลว้ มาใชเ้ป็นเหตุผลในการต่อรองเง่ือนไข เช่น ราคา ระยะการ
รับประกนั หลกั 10 ประการดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 

1. ความสามารถในการทาํงาน (Competency) 
หลกัพื้นฐานในการคดัเลือก supplier คือ suppler ตอ้งมีทกัษะและความสามารถ

ท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการตามความตอ้งการของคุณ ทกัษะและความสามารถ
ดงักล่าวตอ้งมีหลกัฐานมายนืยนั เช่น ผลงานในอดีต อยา่คิดเอาเองโดยดูจากรูปลกัษณ์
ขององคก์รหรือรูปแบบการนาํเสนอ (presentation) ของ supplier นอกเหนือจาก
หลกัฐานแลว้ คุณอาจสอบถามความคิดเห็นจากลูกคา้รายอ่ืนซ่ึงมีงานหรือความ
ตอ้งการคลา้ยคลึงกบัคุณและเคยซ้ือหรือใชบ้ริการจาก supplier รายดงักล่าววา่ มีความ
พอใจหรือไม่พอใจในเร่ืองใดหรือไม่ ลูกคา้ดงักล่าวไดใ้ชบ้ริการกบั supplier นั้นอยา่ง
ต่อเน่ือง หรือต่อมาไดเ้ปล่ียนไปใชร้ายอ่ืน ดว้ยเหตุผลอะไร ส่ิงท่ีสาํคญัคือ ตอ้งให้
มัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเก่ียวขอ้งกบักบัส่ิงท่ีธุรกิจหรือองคก์รของคุณตอ้งการใช ้
 

2. ความพร้อมในการทาํงาน (Capacity) 
Supplier จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของคุณ และมีความ

คล่องตวัดีพอท่ีจะรับมือกบัความผนัผวนของตลาด ความพร้อมท่ีวา่น้ีครอบคลุมทั้ง
เร่ืองความสามารถในการทาํความเขา้ใจกบัรูปแบบ มาตรฐานของสินคา้ บริการท่ีคุณ
ตอ้งการ, มีทรัพยากร เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือ พนกังาน สถานท่ีจดัเกบ็สินคา้และ
วตัถุดิบ, และมีการรักษามาตรฐานการทาํงานใหมี้คุณภาพแมจ้ะมีลูกคา้รายอ่ืนเพิ่มเขา้
มาในระหวา่งการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการของคุณ นอกจากนั้น supplier ยงัตอ้งมี
ความคล่องตวั สามารถปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของคุณดว้ย 

 
 
 
 
 
 

3. ยดึมัน่ในเร่ืองคุณภาพและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (Commitment) 
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คุณภาพ เป็นความตอ้งการหลกัในทุกธุรกิจ Supplier จาํเป็นตอ้งมีหลกัฐานท่ี
แสดงวา่เขาเป็นผูย้ดึมัน่ต่อมาตรฐานการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ เช่น 
หนงัสือรับรอง ISO9001 จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได,้ มีมาตรฐานขององคก์รในดา้น
คุณภาพ, มีกรอบการดาํเนินงานท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่สินคา้ท่ีผลิตมามีคุณภาพ 
นอกจากนั้น supplier ยงัจาํเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ เขามีความมุ่งมัน่ซ่ือตรงกบัคุณใน
ฐานะท่ีเป็นลูกคา้ตลอดระยะเวลาท่ีทาํงานร่วมกนั โดยเฉพาะถา้คุณคิดวา่จะมี
ความสมัพนัธ์กบั supplier นั้นในระยะยาว โดยมีหลกัฐานในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ี
แสดงถึงการรักษาคาํมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และใหบ้ริการตามความตอ้งการของคุณอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

4. ความเคร่งครัดในกระบวนการควบคุม (Control) 
supplier จะตอ้งมีความแน่วแน่ในการควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย กระบวนการ ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนปฏิบติั และสายโซ่อุปทานทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร คุณควรขอดูหลกัฐานท่ียนืยนัหรือทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ supplier จะ
สามารถส่งมอบสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอดว้ยคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ถา้การผลิตสินคา้หรือบริการนั้นตอ้งพึ่งพิงอยูก่บัทรัพยากรท่ีหายาก หรือตอ้ง
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององคก์รอ่ืน 
 

5. มีสภาพคล่องทางการเงิน (Cash) 
Supplier ควรมีสถานะทางการเงินท่ีดี ไม่เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงจากความผนั

ผวนทางเศรษฐกิจ คุณจึงควรตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินของ supplier เช่น มี
เงินสดในมือมากนอ้ยเท่าไร มีกิจกรรมทางการเงินท่ีมากเกินกาํลงัท่ีจะควบคุมหรือไม่ 
และมีหลกัฐานอะไรท่ียนืยนัวา่จะรักษาความมัน่คงของสถานะการเงินไดใ้นภาวะผนั
ผวนทางเศรษฐกิจ  
 
 
 

6. ตน้ทุนการผลิต (Cost) 
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ตน้ทุนการผลิตของ supplier สะทอ้นถึงราคาสินคา้และบริการท่ี supplier นั้น
ขายใหก้บัคุณ คุณควรศึกษาวา่ supplier มีตน้ทุนเป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบั supplier ราย
อ่ืน ท่ีสูงหรือตํ่ากวา่เน่ืองมาจากสาเหตุใด และความแตกต่างนั้นจะเป็นประโยชน์หรือ
โทษอยา่งไรกบัสินคา้หรือบริการท่ีส่งมอบใหคุ้ณ อยา่งไรกต็ามกไ็ม่ควรให้
ความสาํคญัในเร่ืองตน้ทุนมาเป็นลาํดบัหน่ึง เพราะปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งหลายท่ีกล่าวมาก่อน
หนา้ตั้งแต่ขอ้ 1-5 เช่น การยดึมัน่ในคุณภาพและบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ และสภาพคล่อง
ทางการเงิน กเ็ป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือองคก์รของคุณไดไ้ม่นอ้ยกวา่ราคา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้คิดวา่จะซ้ือหากนัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว  
 

7. สมํ่าเสมอดา้นคุณภาพ (Consistency) 
supplier จะตอ้งสร้างความมัน่ใจแก่คุณไดว้า่จะสามารถส่งมอบสินคา้ท่ีมี

คุณภาพดีสมํ่าเสมอในทุกคาํสัง่ซ้ือ แมว้า่หลกัการน้ีอาจดูไม่สมจริงและเป็นไปไดย้าก 
เพราะไม่มีใครสามารถควบคุมความสมบูรณ์ถูกตอ้งไดอ้ยา่งครบถว้นตลอดสายโซ่
อุปทาน แต่ในฐานะท่ีเป็น supplier คุณควรใหเ้ขาสาธิตกระบวนการ หรือระเบียบวิธี 
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสร้างความมัน่ใจไดว้า่จะรักษาความสมํ่าเสมอในเร่ืองดงักล่าวได ้  

 

(ท่ีกล่าวมา 7 ขอ้แรกน้ี เป็นหลกั 7 ประการในการประเมินและคดัเลือก supplier 
ท่ี Carter เขียนไวเ้ม่ือปี 1995 ส่วนอีก 3 ขอ้ต่อไปน้ี เป็นส่วนท่ี Carter เขียนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลงั) 
 

8. มีหลกัการดา้นคุณค่าท่ีตรงกนั (Culture) 
Supplier ควรใหค้วามสาํคญัในคุณค่าและวธีิการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัคุณ   

ไม่ใช่วา่คุณใหค้วามสาํคญัเร่ืองคุณภาพ แต่ supplier กลบัไปใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการ
ส่งมอบสินคา้หรือบริการใหท้นัตามกาํหนด ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น supplier อาจผลิต
สินคา้ท่ีบกพร่องเร่ืองคุณภาพเพียงเพื่อส่งมอบใหท้นัตามกาํหนด การศึกษาวฒันธรรม
องคก์รของ supplier จึงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีช่วยใหคุ้ณเขา้ใจแนวทางการดาํเนินงานของ 
supplier  
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9. ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้มและมีคุณธรรมทางสงัคม (Clean) 
เป็นหลกัท่ี Carter เขียนเพิ่มตามกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเด่นชดัข้ึน

ภายหลงัปี 1995  
เพื่อไม่ใหเ้ป็นท่ีครหาวา่คุณใช ้supplier ท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้ม คุณจึงตอ้งแน่ใจวา่ 

supplier ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
คุณอาจจะขอดูประกาศนียบตัรหรือหนงัสือเชิดชูเกียรติท่ีไดรั้บเพื่อเป็นหลกัฐานกไ็ด ้
นอกจากการรักษาสภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัควรดูวา่ supplier นั้นปฏิบติัต่อพนกังานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง หรือมีปัญหา ในเร่ืองจริยธรรมการ
ดาํเนินงานหรือไม่ 
 

10. มีระบบและช่องทางการส่ือสารท่ีเช่ือถือได ้(Communication)   
Supplier ตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบวา่จะติดต่อกบัคุณดว้ยวิธีใด การส่ือสารของเขา 

เช่น ICT software  และ application ต่างๆ เขา้กบัท่ีคุณใชห้รือไม่, จะจดัการเร่ืองการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤติอยา่งไร, จะแจง้ใหคุ้ณทราบไดเ้ร็วเพียงใด, จะเป็นเหตุใหไ้ม่
สามารถส่งมอบสินคา้และบริการหรือไม่, และคุณจะสามารถติดต่อกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงถา้คุณตอ้งการไดห้รือไม่  

 

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษามา โดยเฉพาะท่ีไดจ้ากการตั้งคาํถามโดยตรงกบั 
supplier จะตอ้งบนัทึกหลกัฐานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชสื้บคน้และอา้งอิงหากมี
ปัญหาเกิดข้ึน 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Cultural Web Analysis 
 Dealing with supplier Contracts 
 Statistical Process Control and Six Sigma 
 Supplier Relationship Management (SRM) 
 Workplace Values 



246 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

--------------------------------- 
10 Dimensions of a Learning Organization [Schein] 
หลัก 10 ประการเพื่อการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์กร 

 

Edgar Schein มีความเห็นวา่ องคก์รจะอยูร่อดไดก้ต่็อเม่ือสามารถพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ใหรั้บการเปล่ียนแปลงไดแ้ลว้เท่านั้น Schein ใหก้ารเรียนรู้
ในองคก์รมีลาํดบัความสาํคญัสูงกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นความมัน่คงของ
ธุรกิจ การผลิต ประสิทธิภาพ หรือแมก้ระทัง่ความอยูร่อดของธุรกิจเพราะเขามองวา่
ทุกส่ิงท่ีกล่าวมาลว้นเป็นผลมาจากความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร Schein ได้
กาํหนดคุณสมบติัหรือหลกั 10 ประการเพื่อการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์ร
ไวใ้นหนงัสือของเขา ช่ือ The Organizational Culture and Leadership  

 

 แนวทางการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Schein 
ประกอบดว้ย 

 

1. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในเชิงรุก (Proactivity) 
 วฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์รตอ้งเร่ิมจากความเช่ือท่ีวา่ ผูบ้ริหารและผูน้าํ
ทั้งหลายในองคก์รตอ้งเป็นผูแ้กปั้ญหาในเชิงรุก (proactively) ไม่ใช่มามวัรอ 
(passively) ใหค้นอ่ืนบอกวา่จะมีหนทางแกไ้ขอยา่งไร กระบวนการเรียนรู้เพื่อจดัการ
กบัปัญหาในเชิงรุกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมจึงมีความสาํคญัมากกวา่การจดัการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวิธีอ่ืน 
 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอรับคาํแนะนาํจากผูน้าํวา่จะมีแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งไร จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางมากกวา่การรอรับคาํสัง่แต่
เพียงอยา่งเดียว ระบบการแกไ้ขปัญหาเชิงรุกภายในองคก์รจึงเป็นระบบท่ีมีความสาํคญั
มากท่ีสุดระบบหน่ึงท่ีช้ีวดัความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร 
   

2. มุ่งมั่นหาแนวทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Commitment to learning to learn) 
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บุคคลทุกระดบัในองคก์รตอ้งมีความเช่ือมัน่วา่ การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็น
ทกัษะท่ีจะตอ้งมีและสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ ทุกคนตอ้งหมัน่ฝึกฝน
ทดลอง เปิดรับขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) เพื่อนาํมาวิเคราะห์ ทบทวน ดูดซบัให้
กลายเป็นความรู้ของบุคคลและองคก์ร Schein เช่ือวา่ บุคคลจะเรียนรู้ท่ีจะเรียน (learn 
to learn) ไดก้ต่็อเม่ือเขาไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัท่ีสร้างสรรคแ์ละสามารถนาํมาวิเคราะห์
ใหเ้กิดเป็นการเรียนรู้  
 

อุปสรรคสาํคญัของการเรียนรู้ คือ ผูน้าํท่ีสร้างความสาํเร็จใหอ้งคก์รมกัคิดวา่เขา
เก่ง ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีก สาเหตุอาจเน่ืองมาจากเขาเหล่านั้นไม่ค่อยทาํ
อะไรท่ีผดิพลาด หรือไม่มีใครกลา้นาํเร่ืองท่ีผดิพลาดมาแจง้ใหเ้ขาทราบ ผูน้าํท่ีดีจึงควร
ใจกวา้งพอท่ีเปิดรับความคิดเห็นและขอ้มูลป้อนกลบัจากผูอ่ื้น นาํความคิดเห็นเหล่านั้น
มาทบทวนไตร่ตรอง แยกแยะขอ้เทจ็จริง หาเหตุผลและสาระท่ีมีอยูใ่นขอ้มูลป้อนกลบั
เหล่านั้น แลว้นาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาทาํใหเ้กิดประโยชน์ การเรียนรู้จากความผดิพลาดเป็น
การเรียนรู้จากเหตุท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงอาจหวนกลบัมาเกิดไดอี้กหากไม่ไดรั้บการป้องกนั
แกไ้ขเสียตั้งแต่แรก 
 

3. เช่ือว่ามนุษย์รักท่ีจะเรียนรู้ (Positive assumptions about human nature) 
 Douglas Mc Gregor เป็นผูน้าํเสนอทฤษฎีการบริหารท่ีช่ือวา่ ทฤษฎี X ซ่ึงมี
สมมุติฐานวา่ ธรรมชาติของมนุษยคื์อข้ีเกียจและขาดความกระตือรือร้น การจะใหใ้คร
ทาํอะไรจะตอ้งมีส่ิงจูงใจและการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  
 

Schein เห็นวา่ทฤษฎี X อาจใชไ้ดผ้ลในสภาพแวดลอ้มท่ีน่ิง ทุกส่ิงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของบุคคลหรือสถาบนัท่ีมีอาํนาจเด็ดขาด เช่นในสภาพสงัคมสมยัก่อนหรือ
สงัคมท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ไม่เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงรวดเร็วอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เขาคิดผูน้าํควรมีความเช่ือมัน่วา่บุคคลมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้หากเขามีทรัพยากรในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ แสดง 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่ตอ้งหวาดระแวงผลกระทบท่ีตามมา 
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(ทฤษฎี Y) Schein ไม่สนบัสนุนองคก์รท่ีมีผูน้าํแบบฉายเด่ียว (heroic leader) แต่ควรมี
ผูน้าํท่ีไม่หยดุท่ีจะเรียนรู้จากผูมี้ความรู้ความชาํนาญมากกวา่ ขณะเดียวกนักส็นบัสนุน 
ส่งเสริมทีมงานใหเ้ปิดรับการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี   
 

4. เช่ือว่าสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีสามารถบริหารจัดการได้ (Belief that environment 
can be managed) 
 Schein เช่ือวา่การดาํเนินธุรกิจแบบปล่อยใหเ้ป็นไปตามลิขิตหรือสภาวะทาง
การตลาด (Being culture) อาจอยูร่อดไดก้แ็ต่เฉพาะในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป  
  

บุคคลจะตอ้งมีความเช่ือมัน่เสียก่อนวา่ สภาพแวดลอ้มแมจ้ะเปล่ียนแปลง
รวดเร็วและแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงเพียงใด หากองคก์รมีวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีดี กจ็ะ
สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มนั้นใหอ้ยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการได ้(Doing culture) 
แต่หากไม่มีศรัทธาและความเช่ือมัน่ดงักล่าว กอ็าจเลิกลม้ความพยายามท่ีจะเรียนรู้และ
กลายเป็นผูแ้พ ้ถูกสภาพแวดลอ้มบีบคั้นจนกลายเป็นองคก์รท่ีลม้เหลวในท่ีสุด  
 

5. มุ่งมั่นเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและใฝ่หาความรู้ (Commitment to truth 
through pragmatism and inquiry) 
 ในสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
เป็นไปไม่ไดท่ี้ใครคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวจะมีความรู้ความชาํนาญมากพอท่ีจะ
จดัการกบัปัญหาไดทุ้กเร่ือง  Schein จึงเห็นวา่ องคก์รจะตอ้งมีความยดืหยุน่ในการ
เรียนรู้วา่ เม่ือไรควรใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ทาํการศึกษาทดลองจนไดค้วามรู้มา
ปฏิบติั และเม่ือใดควรใชค้วามรู้และประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ องคก์รและลูกคา้
ลว้นเป็นผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียท่ีใกลชิ้ด จึงควรร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีมี และท่ี
สาํคญั ผูน้าํจะตอ้งรู้วา่ตนเองยงัขาดเรียนรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองใด เม่ือรู้แลว้ก็
มุ่งมัน่ศึกษาเรียนรู้ ไม่ทาํตวัเป็นนํ้าลน้แกว้ 
 

6. เน้นการเรียนรู้เพื่ออนาคต (Positive or ientation toward the future) 
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ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การเรียนรู้ส่ิงท่ีไดเ้คยเกิดข้ึนใน
อดีตหรือส่ิงท่ีกาํลงัเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อนาํไปใชก้บัเหตุหรือภารกิจในอนาคต อาจ
ไดค้าํตอบหรือความรู้ท่ีใชป้ฏิบติัไม่ได ้(dysfunctional)  

 

Schein เสนอวา่ การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือ การเรียนรู้ปรากฎการณ์ท่ีอยูร่ะหวา่ง
อนาคตระยะสั้นกบัอนาคตระยะยาว ตวัอยา่งเช่นการเรียนรู้จากเทคโนโลยท่ีีเพิ่งเปิดตวั  
หรือการเขา้มีส่วนร่วมและทดสอบความเป็นไปไดข้องโอกาสใหม่ ๆ เป็นการเรียน
อนาคตเพื่อความพร้อมในอนาคต ไม่ใช่เรียนอดีตหรือปัจจุบนัเพื่ออนาคต ควรศึกษา
ประสบการณ์ในอดีตหรือปัจจุบนัเพียงเพื่อเป็นแบบอยา่งของความสาํเร็จและลม้เหลว
ท่ีเคยเกิดข้ึน ไม่ใช่เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับอนาคตซ่ึงมีเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมือนกนั  
 

7. ให้ความสําคญักับการส่ือสารข้อมูลท่ีเน้นความเก่ียวข้องกับงาน (Commitment to 
full an open task-relevant communication) 

วฒันธรรมการเรียนรู้ควรจะมีขอ้สมมุติฐานวา่ การส่ือสารและการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารเป็นแก่นหรือรากฐานการดาํเนินงานขององคก์ร ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในองคก์รจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรไดม้ากนกัหากไม่มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูล
และความคิดเห็นกนั ผูบ้ริหารจึงควรสร้างระบบการส่ือสารหลาย ๆ ช่องทางเพื่อให้
บุคคลทุกคนในองคก์รมีโอกาสติดต่อส่ือสารถึงกนัได ้ 

 

อยา่งไรกต็าม Schein เนน้วา่การส่ือสารดงักล่าวไม่ควรเปิดกวา้งอยา่งไม่มี
ขอ้จาํกดั ควรเนน้ไปท่ีการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ไม่ใช่การ
ซุบซิบนินทา กลายเป็นช่องทางการสร้างข่าวลือหรือการกระทบกระทัง่ระหวา่งบุคคล  
 

8. ยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรม (Commitment to cultural diversity) 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ช่วยใหเ้กิดมุมมองทางความคิดท่ีกวา้งขวาง 

เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น กระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม
และสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีไม่ไดค้าดคิดหรือไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนไดดี้กวา่องคก์ร
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ท่ีตีกรอบปิดกั้นตวัเองอยูก่บัความคิดและประสบการณ์เก่า ๆ ภารกิจท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง
ของผูน้าํจึงเป็นการทาํใหที้มงานสามารถใชค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมใหเ้กิด
ความหลากหลายทางความคิด สามารถส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นกบัผู ้
ซ่ึงมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
 

9. ให้ความสําคญักับการคดิเชิงระบบ (System thinking) 
 ในโลกยคุท่ีระบบสงัคมและปัจจยัทางเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่าย แต่ละองคป์ระกอบลว้นมีรูปแบบและขอ้มูลท่ีจะตอ้งศึกษา
วิเคราะห์เพือ่การตดัสินใจ การคิดอยา่งเป็นระบบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยั
เหล่านั้นมีนํ้าหนกัความสาํคญัมากนอ้ยกวา่กนัอยา่งไร มีกระบวนการท่ีเป็นไปได้
อยา่งไร จึงเป็นส่ิงท่ีทั้งผูบ้ริหาร ผูน้าํ จาํเป็นตอ้งรู้ เขา้ใจ และสามารถนาํมาใชใ้ห้
เหมาะสมทั้งกบัการวางแผน การกาํหนดกลยทุธ์ การแกไ้ขปัญหา และการหลีกเล่ียง
ผลกระทบท่ีอาจไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน 
 

10. เช่ือว่าการวเิคราะห์ทางวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการทําความเข้าใจและการ
พฒันา (Belief that cultural analysis is a valid set of lenses for  understanding and 
improving the wor ld) 

วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์รจะตอ้งสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และพนัธ
กิจขององคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเช่ือเป็นพื้นฐานวา่วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจจะช่วยส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้และความสาํเร็จของธุรกิจ และ
เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายดงักล่าว ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มูลป้อนกลบัทุก
รูปแบบท่ีไดรั้บเพื่อการตดัสินใจวา่จะตอ้งปรับวฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ร
อยา่งไรจึงจะใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร   
  

 
 
บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
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 4 Phases for Learning New Skills 
 4MAT Learning Cycle Model 
 5 Disciplines of Learning Organizations [Senge] 
 9 Levels of Learning [Gagne] 
 Career Anchor [Schein] 
 High Impact Learning Organization (HILO) 
 Organizational Culture Model [Edgar Schein] 
 Theory X and Theory Y [McGregor] 

------------------------------ 
10 Fatal Leadership Flaws [Zenger and Folkman] 
ข้อบกพร่องร้ายแรง 10 ประการในความเป็นผู้นํา  

 

 ผูน้าํทุกคน ไม่วา่จะเก่งกาจสามารถเพียงใด ดาํรงตาํแหน่งใด ตราบใดท่ียงัเป็น
มนุษยปุ์ถุชน กย็อ่มจะตอ้งมีขอ้บกพร่อง จะต่างกนักเ็พียงแต่ ผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ
จะหมัน่ทบทวนคน้หาขอ้บกพร่องของตนเองและจดัการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น 
การพยายามเป็นผูส้มบูรณ์แบบชนิดท่ีหาขอ้บกพร่องไม่ไดเ้ลย น่าจะเป็นเป้าหมายท่ีทาํ
ใหส้าํเร็จไม่ได ้และไม่มีเหตุผลหรือความจาํเป็นอะไรท่ีจะตอ้งพยายามทาํเช่นนั้น แต่
การพยายามปรับปรุงแกไ้ขตนเองอยา่งต่อเน่ือง เป็นเป้าหมายท่ีทาํใหส้าํเร็จไดแ้ละ
จาํเป็นตอ้งทาํ เพราะในยามท่ีสถานการณ์ต่างๆ ราบร่ืนเป็นปกติ ขอ้บกพร่องของผูน้าํ
อาจไม่ส่งผลกระทบต่อองคก์รมากนกั แต่ยามใดท่ีสถานการณ์เลวร้ายลง ขอ้บกพร่อง
ของผูน้าํอาจสร้างความเสียหายท่ีร้ายแรงแก่องคก์รได ้ 

Jack Zenger และ Joseph Folkman ท่ีปรึกษาผูมี้ช่ือเสียงในเร่ืองภาวะผูน้าํ ได้
ร่วมกนัศึกษาเพื่อคน้หาวา่อะไรคือขอ้บกพร่องซ่ึงมีอยูใ่นตวัผูน้าํท่ีไม่ประสบ
ความสาํเร็จ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองช้ิน  



252 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

 การศึกษาช้ินท่ีหน่ึง เป็นการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัแบบ 360 องศาของ
ผูบ้ริหารองคก์รใน Fortune 500 จาํนวน 450 คน แลว้จาํแนกลกัษณะร่วมกนัของ
ผูบ้ริหาร 31 คนซ่ึงไดพ้น้จากตาํแหน่งในระยะสามปีต่อมา 
 การศึกษาช้ินท่ีสอง วิเคราะห์ขอ้มูลป้อนกลบัแบบ 360 องศาของผูน้าํมากกวา่ 
11,000 คนแลว้จาํแนกลกัษณะของผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จนอ้ยท่ีสุด 10% สุดทา้ย มา
เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาช้ินท่ีหน่ึง    
  จากการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งสองคร้ัง Zenger และ Folkman 
ไดพ้บขอ้บกพร่องท่ีมีร่วมกนัมากท่ีสุด 10 ประการของผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ 
และนาํมาเขียนเป็นบทความลงในวารสาร Harvard Business Review ฉบบัเดือน
มิถุนายน 2009 เร่ือง “Ten Fatal Flaws That Derail Leaders” บทความน้ีเป็นบทความ
ใหม่ ความยาวไม่ถึงหน่ึงหนา้ แต่ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากผูอ้ยูใ่นตาํแหน่ง
หรือสถานะความเป็นผูน้าํ สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะ หนงัสือหรือบทความส่วนใหญ่ท่ี
เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ มกักล่าวถึงแต่คุณสมบติัท่ีดีของผูน้าํซ่ึงผูน้าํทั้งหลายมกัไม่สนใจ
เพราะคิดเขา้ขา้งตนเองวา่ตนมีคุณสมบติัเหล่านั้นอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีผลการศึกษาของ 
Zenger และ Folkman เป็น spotlight ท่ีฉายตรงไปท่ีขอ้บกพร่องซ่ึงมาจากขอ้มูลจริง
ของผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ ขอ้บกพร่อง มกัเป็นส่ิงท่ีทุกคนรวมถึงผูน้าํมกัจะลืม
นึกถึงหรือมองขา้มไป บทความน้ีจึงสามารถเรียกความสนใจของผูน้าํทั้งหลายไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ในความเห็นของ Zenger และ Folkman ผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะมี
ขอ้บกพร่องท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง แต่ส่วนใหญ่จะมีมากกวา่นั้น 

 

ขอ้บกพร่อง 10 ประการของผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 
1. ทอ้แท ้ขาดความกระตือรือร้น 
ผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ แทนท่ีจะสร้างพลงัและกาํลงัใจในการทาํงาน

ใหก้บัทีมงาน กลบัมองความคิดริเร่ิมหรือการดาํเนินการโครงการใหม่ใดๆ วา่เป็น
ภาระ ไม่ควรเขา้ไปเก่ียวขอ้ง จะไดไ้มเปลืองตวัและเสียอารมณ์กบัเร่ืองเหล่านั้น 
โครงการหรือทีมงานใดหากมีผูน้าํเช่นน้ี กถื็อวา่พงัไปตั้งแต่เร่ิม มีผูก้ล่าวกระทบกระ
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เทียบผูน้าํประเภทน้ีวา่ เป็นคนเก่ง สามารถดูดกลืนความกระตือรือร้นของทีมงานไป
ไดใ้นทุกเร่ือง 
 

2. กาํหนดเป้าหมายตํ่าเพื่อใหต้นทาํไดส้าํเร็จ 
ผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ จะตั้งเป้าหมายในการทาํงานไวเ้พียงแค่พอใหผ้า่น 

หรือตํ่าเสียจนใครๆ กส็ามารถทาํได ้และเม่ือตนทาํงานนั้นเสร็จ ก็จะคุยโมโ้ออ้วดเสีย
ใหญ่โตวา่เป็นงานท่ียากราวกบัตอ้งไต่บนัไดข้ึนสู่สวรรค ์การท่ีผูน้าํตั้งเป้าหมายท่ีไม่
ทา้ทาย การทาํงานจึงเป็นลกัษณะ routine ท่ีไม่สร้างความคิดริเร่ิมหรือความ
กระตือรือร้นใหเ้กิดข้ึนในการทาํงาน ผูน้าํประเภทน้ีจึงไม่สามารถสร้างความ
เจริญกา้วหนา้หรือความสาํเร็จใดๆ ใหก้บัองคก์ร แมแ้ต่จะพาองคก์รใหร้อดไปไดว้นัๆ 
หน่ึงกย็งัยาก 
  

3. ไม่มีวิสยัทศัน์และทิศทางท่ีชดัเจน 
ในการบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จ หรือการจะใหเ้กิดแนวทางท่ีนาํไปสู่

ขอ้สรุปท่ีดีแก่ทีมงาน ผูน้าํจาํเป็นตอ้งแสดงวิสยัทศัน์ออกมา และใชค้วามเช่ือมัน่และ
ความชดัเจนในความคิดของตนช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของทางเลือกหรือแนวความคิดใหม่
ท่ีตนนาํเสนอ ความเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริงจึงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตาํแหน่ง บุคคลไม่สามารถเป็น
ผูน้าํไดห้ากขาดวิสยัทศัน์และทิศทางของตนเอง เขาอาจจะเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่ง แต่
เป็นผูต้ามของผูน้าํท่ีแทจ้ริงอีกคนหน่ึงซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสูงกวา่ เสมอกนั หรือตํ่ากวา่
เขา ผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ เช่ือวา่ หนา้ท่ีของเขามีเพียงอยา่งเดียว คือ การทาํ
ภารกิจใหส้าํเร็จโดยทาํไปตามอยา่งท่ีคนอ่ืนไดเ้คยทาํไว ้เปรียบเหมือนนกัเดินทางท่ีไม่
มีเป้าหมาย ทิศทาง หรือหลกัในการเดินทางของตนเอง ไดแ้ต่เดินไปตามรอยของผูอ่ื้น
ท่ีปรากฏอยูบ่นพื้น มารู้ตวัอีกทีวา่หลงทางกต็อนท่ีหารอยนั้นไม่เจอแลว้ 
 

4. ใชดุ้ลยพินิจท่ีไม่เหมาะสม 
การตดัสินใจและการมีดุลยพินิจท่ีเหมาะสม เป็นหวัใจของการเป็นผูน้าํท่ี

ประสบความสาํเร็จ ผูน้าํคือผูท่ี้มีบุคคลอีกคนหน่ึงหรืออีกทีมงานหน่ึงท่ีเรียกวา่ผูต้าม
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เป็นผูเ้อาทางเลือกท่ีผูน้าํไดต้ดัสินใจหรือคดัเลือกไว ้ไปปฏิบติั ผูน้าํท่ีไม่ประสบ
ความสาํเร็จ จะตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีไม่ไดเ้ป็นประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร แต่เป็น
ทางเลือกท่ีตนรู้สึกปลอดภยัเพราะไม่ใช่เร่ืองใหม่ หรือสร้างสรรค ์ส่วนผูต้ามทั้งหลาย
กจ็าํเป็นตอ้งปฏิบติัไปตามนั้นทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นทางเลือกท่ีมาจากการใชดุ้ลยพินิจท่ีไม่
เหมาะสมของผูน้าํเพราะมีสายงานหรือสายการบงัคบับญัชาคํ้าคออยู ่
 

5. แยกตวัโดดเด่ียว 
การเป็นผูน้าํเพราะอยูใ่นตาํแหน่งท่ีมีลูกนอ้ง ไม่ไดห้มายความวา่จะสามารถ

เลือกทาํอะไรกไ็ดท่ี้ตนชอบโดยไม่สนใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น ผูน้าํท่ีไม่ประสบ
ความสาํเร็จ จะไม่เขา้ใจวา่การใหผู้อ่ื้นไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นโอกาสอนั
ดีท่ีจะไดส้ร้างความเขา้ใจร่วมกนัและไดรั้บแนวคิดท่ีมีคุณค่าจากผูอ่ื้นท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ ผูน้าํประเภทน้ีจะไม่ชอบเขา้กลุ่มเพื่อนฝงู และมองผูน้าํคนอ่ืนวา่เป็นคู่แข่ง ผล
กคื็อ ถูกผูท่ี้ควรใหก้ารสนบัสนุนแก่เขา ลอยแพ 
 

6. ไม่เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
ผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ จะไม่ทาํตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เม่ือใดท่ีเขา

กาํหนดแนวทางหรือความคาดหวงัใหผู้อ่ื้นตอ้งปฏิบติั แทนท่ีเขาจะเป็นบุคคลแรกท่ี
เคารพและปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น กลบัละเลยไม่ให้
ความสาํคญั หรืออาจปฏิบติัต่างไปจากแนวทางหรือความคาดหวงันั้นเสียเอง  ความ
เคารพหรือซ่ือตรงกบัแนวทางและการปฏิบติัใด จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองก็
ต่อเม่ือผูป้ฏิบติัมีศรัทธาในส่ิงนั้น มองเห็นคุณค่าท่ีจะเคารพแนวทางดงักล่าว 
 

7. ต่อตา้นความคิดใหม่ๆ 
ความคิดท่ีดีมาไดจ้ากทุกท่ี แต่ผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะด้ือร้ันและปฏิเสธ

ท่ีจะยอมรับความคิดท่ีไม่ไดม้าจากสมองของเขาเอง เป็นทิฏฐิท่ีคิดวา่ตนเองเหนือเลิศ
กวา่ผูอ่ื้น และคิดวา่การรับเอาความคิดท่ีดีของผูอ่ื้นมาปฏิบติัเท่ากบัยอมรับวา่ตนเอง
ดอ้ยกวา่ในทางความคิด ยิง่เป็นความคิดของลูกทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชายิง่แลว้ใหญ่ 
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การปฏิเสธความคิดท่ีดีท่ีสร้างสรรค ์จึงเป็นสาเหตุสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหอ้งคก์รตอ้ง
ย ํา่อยูก่บัท่ี 
 

8. ไม่เรียนรู้จากความผดิพลาด 
ผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จจะยอมรับความผดิพลาดของตน เรียนรู้ถึงสาเหตุ  

ความผดิพลาดและหาหนทางแกไ้ขท่ีตน้เหตุ ความผดิพลาดจึงกลายเป็นบทเรียนท่ี
พฒันาผูน้าํใหส้ามารถทาํส่ิงนั้นไดดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป ไม่ทาํความผดินั้นซํ้ าอีกใน
อนาคต  

ส่วนผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงท่ีจริงแลว้กไ็ม่ไดท้าํอะไรผดิมากไปกวา่
ผูอ่ื้น แต่ชอบแกต้วัในความผดิพลาดท่ีตนไดท้าํ และไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้อะไรจาก
ความผดิพลาด ผูน้าํประเภทน้ีจึงไม่มีการพฒันาและมกัทาํผดิซํ้ าผิดซากอยูอ่ยา่งนั้น 
 

9. ไม่มีมนุษยส์มัพนัธ ์
มนุษยส์มัพนัธ์เป็นแก่นของความเป็นผูน้าํ วิธีท่ีผูน้าํปฏิบติัต่อสมาชิกทีมงาน

และบุคคลทั้งหลายในองคก์ร จะเป็นตวักาํหนดความสาํเร็จหรือลม้เหลวของผูน้าํใน
ระยะยาว ผูน้าํซ่ึงเป็นท่ีรักและสามารถสร้างสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีอยูแ่วดลอ้มเขา จะเป็น
ผูน้าํท่ีน่าช่ืนชมมากกวา่ผูน้าํคนอ่ืนท่ีมีผลการปฏิบติังานใกลเ้คียงกนั ผูน้าํท่ีมีมนุษย์
สมัพนัธ์ มกัเป็นผูท่ี้สามารถกา้วหนา้ข้ึนสู่ตาํแหน่งผูบ้ริหารระกบัสูงขององคก์รไดเ้ร็ว
กวา่ผูอ่ื้น  

ส่วนผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ จะเป็นผูท่ี้เกบ็กด เคียดแคน้สงัคมแวดลอ้ม 
มองวา่การขาดเพื่อนร่วมงานและผูใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นความอยติุธรรมท่ีเขาไม่ควร
ไดรั้บ ผูน้าํประเภทน้ีจะระบายความรู้สึกดว้ยความกา้วร้าว หยาบคาย ใชว้าจาท่าทาง
ข่มขู่ผูอ่ื้น นอกจากนั้นยงัทาํตวัไม่เป็นมิตร ไม่สุงสิง และไม่ช่ืนชมในความสาํเร็จของ
ผูใ้ด 
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10. ไม่สามารถพฒันาผูอ่ื้น 
ผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จจะใหค้วามสาํคญักบัความกา้วหนา้ของสมาชิก

ทีมงาน พยายามส่งเสริมใหพ้วกเขาไดมี้โอกาสพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุด  
ส่วนพฒันาผูน้าํท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะคิดถึงแต่ตวัเอง ไม่คิดท่ีจะพฒันา

ลูกนอ้งใหมี้ความรู้ความสามารถ ทาํใหที้มงานและผูเ้ก่ียวขอ้งหมดกาํลงัใจ 
 

ผูน้าํทุกคนควรศึกษาเร่ืองน้ีดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง คุณอาจไม่ยอมรับวา่ตนเองมี
ขอ้บกพร่องตามท่ีกล่าว หรือไม่ยอมรับความจริงวา่ตนไดท้าํความผดิพลาดในฐานะผู ้
นาํไปดว้ยขอ้บกพร่องเหล่าน้ี แต่ถา้คุณคิดวา่การยอมรับความจริงเป็นขั้นแรกของการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน คุณจะพบวา่ผลการศึกษาของ Zenger และ Folkman 
เปรียบเหมือนกระจกเงาท่ีคุณใชส้าํรวจความเรียบร้อยของตวัคุณก่อนออกจากบา้นไป
ทาํงาน หากคุณพบส่ิงใดท่ีบกพร่องและพยายามแกไ้ขมนั คุณกจ็ะเป็นผูน้าํท่ีประสบ
ความสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด    

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 10 Common Leadership and Management Mistakes  
 360 Degree feedback and evaluation 

--------------------------------- 
10 Principles of Reinvention [Osborne and Gaebler] 
หลัก 10 ประการในการปฏิรูปงานราชการส่วนท้องถิ่น  

 

 David Osborne และ Ted Gaebler ผูเ้ขียนหนงัสือช่ือ Reinventing Government 
(1992) มีความเห็นวา่ ระบบการทาํงานของรัฐบาลอเมริกนัซ่ึงสร้างข้ึนมาในยคุ
อุตสาหกรรมและในช่วงวิกฤติการณ์ทางทหารและทางเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมกบั
ยคุและวิกฤติการณ์เหล่านั้น แต่ไม่ใช่รูปแบบรัฐบาลท่ีดีท่ีสุดสาํหรับยคุต่อมาซ่ึงเป็นยคุ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชนมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึนมากทั้งในเร่ืองการใหบ้ริการ 
ทางเลือกในการใชบ้ริการ และคุณภาพของการบริการ รัฐบาลจึงควรปรับเปล่ียน
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วิธีการใหบ้ริการจากเดิมซ่ึงเป็นแบบราชการ ใหมี้ความเป็นผูป้ระกอบการมากข้ึน คือ 
มีความยดืหยุน่ สร้างสรรค ์รวมทั้งปรับปรุงระบบการใหบ้ริการใหมี้อะไรท่ีแปลกๆ 
ใหม่ๆ ข้ึนมา 
 David Osborne และ Ted Gaebler เขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึนมาจากสภาพสงัคม
อเมริกนันบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1960 ซ่ึงประชาชนตอ้งการโอกาสท่ีจะไดซ้ื้อหา
สินคา้บริการท่ีมีคุณภาพและมีผูใ้หบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ระบบราชการไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ทางเลือกเช่นนั้น นอกจากนั้น ตวัระบบราชการเองก็
มีความซบัซอ้นและเตม็ไปดว้ยกฎระเบียบ จึงหวงัประสิทธิภาพอะไรไม่ได ้
สถานการณ์ยิง่แยล่งนบัตั้งแต่ปี 1982 เม่ืองบประมาณซ่ึงไดรั้บจากรัฐบาลกลางไดถู้ก
ตดัทอน ส่งผลใหม้ลรัฐและรัฐบาลทอ้งถ่ินไม่สามารถใหบ้ริการและปรับปรุงคุณภาพ
งานตามความตอ้งการของประชาชนได ้ 

เพื่อเป็นทางออกของปัญหา Osborne และ Gaebler ไดเ้สนอใหมี้องคก์รท่ี
เรียกวา่ Entrepreneurial Government เป็นรัฐบาลในรูปแบบใหม่ซ่ึงมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะไดรั้บ, มีการกระจายอาํนาจจากส่วนกลาง, ลดความเป็นระบบราชการ, 
และส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร Osborne และ Gaebler 
เรียกผูรั้บบริการจากรัฐบาลรูปแบบใหม่น้ีวา่ “ลูกคา้” ซ่ึงมีอาํนาจในการเลือกผูใ้ห้
บริการในสาขาต่างๆ อาทิ โรงเรียน, การบริการดา้นสุขภาพ, และบา้นพกัอาศยั โดยมี
ทางเลือกใหใ้ชห้ลายรูปแบบ ทั้งของรัฐบาล เอกชน และองคก์รท่ีไม่แสวงกาํไร 
Entrepreneurial Government ตามความหมายของ Osborne และ Gaebler หมายถึง
รัฐบาลระดบัมลรัฐหรือระดบัทอ้งถ่ิน ไม่ใช่รัฐบาลกลาง 

วิสยัทศัน์และ road map ของ Osborne และ Gaebler ในการปรับเปล่ียน
ระบบงานของรัฐบาลใหเ้ป็น Entrepreneurial Government ประกอบดว้ยหลกั 10 
ประการ ดงัน้ี 
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1. เป็นรัฐบาลตวัเร่ง (ถือหางเสือ ไม่ใช่พาย) 
Osborne และ Gaebler มีความเห็นวา่ แต่ละภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ คือ 

รัฐบาล เอกชน และองคก์รท่ีไม่แสวงกาํไร ควรเป็นผูผ้ลิตสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีตน
ถนดั 
 งานท่ีรัฐบาลถนดั คือ การกาํหนดนโยบาย,  การสร้างความเสมอภาคทางสงัคม, 

การกาํหนดทิศทางของเศรษฐกิจ และการป้องกนัการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  
 ในส่วนของเอกชนซ่ึงอยูใ่นตลาดท่ีมีความยดืหยุน่และการแข่งขนั งานท่ีถนดั 

คือ การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และการใหท้างเลือกแก่ลูกคา้  
 งานท่ีองคก์รไม่แสวงกาํไรถนดั คือ การใหบ้ริการบุคคลหรือสินคา้โดยไม่มี

ค่าใชจ่้าย หรือมีแต่คิดในราคาท่ีไม่แสวงหากาํไร  
 

รัฐบาลจึงควรทาํงานท่ีตนถนดัในฐานะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (catalytic 
government) คือ เป็นผูใ้หแ้นวทางและทิศทางในการดาํเนินงาน (steering) เช่น ออก
มาตรการจูงใจดา้นภาษี, ใหร้างวลั, จดัทาํสญัญา ส่วนการพาย (row) หรือการผลิต
สินคา้และบริการ ควรเป็นงานของเอกชนและองคก์รไม่แสวงหากาํไร หากใหรั้ฐบาล
เป็นผูผ้ลิตสินคา้และบริการ โดยมีคนซ่ึงไม่มีความสามารถ (แต่ไม่สามารถใหอ้อกได้
เพราะเป็นขา้ราชการ) เป็นผูท้าํงาน สินคา้และบริการท่ีรัฐบาลโดยขา้ราชการเหล่านั้น
ผลิต กค็งไม่มีคุณภาพและมีตน้ทุนสูงโดยใช่เหตุ รัฐบาลในรูปแบบใหม่จึงควรแยก
การใหแ้นวทางและทิศทางในการดาํเนินงาน ออกจากการผลิตสินคา้และบริการ และ
พฒันาบุคคลากรไปในเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตน  

การทาํภารกิจท่ีแต่ละภาคส่วนถนดัในลกัษณะท่ีสอดประสานสมัพนัธ์กนั จะ
ช่วยให ้“ลูกคา้” ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีถูกลง  
 

2. เป็นรัฐบาลของชุมชน (เอ้ืออาํนาจใหผู้อ่ื้นทาํ ไม่ใช่ทาํเอง) 
Osborne และ Gaebler พยายามช่วยใหรั้ฐบาลมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนดว้ยการ

ใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการใหบ้ริการ เช่น อาจถ่ายโอนความรับผดิชอบใน
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การบริการ ใหชุ้มชนเป็นผูด้าํเนินการเอง ชุมชนอยูใ่กลก้บัปัญหาของเขามากกวา่
รัฐบาล เขาจึงสามารถเขา้ใจและลงลึกปัญหาไดดี้กวา่รัฐบาล และดว้ยเหตุท่ีการแกไ้ข
ปัญหาเป็นประโยชน์โดยตรงของพวกเขา ชุมชนจึงมีความมุ่งมัน่จริงจงั มีความ
ยดืหยุน่ สร้างสรรคใ์นวิธีการแกปั้ญหา และบ่อยคร้ังท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ภารกิจไดดี้กวา่รัฐบาล  

รัฐบาลท่ีเป็นของชุมชน (community-owned government) สามารถช่วยชุมชน
จดัการกบัปัญหาของตนใหดี้ข้ึนไดด้ว้ยการกาํจดัอุปสรรคท่ีกีดขวางการดาํเนินงาน
ของชุมชน เช่น การแกไ้ขกฎระเบียบ, ส่งเสริมการดาํเนินงานของชุมชน, ใหเ้งิน
อุดหนุน, ใหก้ารฝึกอบรม, ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิค และแต่งตั้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาชุมชน แต่ถึงอยา่งไรกต็าม รัฐบาลกไ็ม่อาจปฏิเสธความรับผดิชอบในเร่ือง
ต่อไปน้ี (1) บริการท่ีให ้ไดต้กถึงมือผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ (2) มีโครงสร้างการ
ดาํเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นการโกงกินไดอ้ยา่งชดัเจนถา้มีการโกงกินเกิดข้ึน (3) ชุมชน
ท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ สามารถสนองความตอ้งการและประโยชน์สุขของสมาชิกชุมชน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 

3. เป็นรัฐบาลแห่งการแขง่ขนั (ใหมี้การแข่งขนักนัใหบ้ริการ) 
Osborne และ Gaebler เช่ือวา่การแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการทาํให้

การใชจ่้ายในการใหบ้ริการของรัฐมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีข้ึน การแข่งขนัในท่ีน้ี
ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งยกการใหบ้ริการของรัฐไปใหเ้อกชนทาํ เพียงแต่ไม่ควรให้
รัฐบาลเป็นผูผ้กูขาดการใหบ้ริการ เม่ือใดท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งร่วมในการแข่งขนั พวกเขา
จะหาทางลดค่าใชจ่้าย สนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของ “ลูกคา้” และพยายาม
สร้างความพอใจใหเ้กิดข้ึน ตรงขา้มกบัการผกูขาดท่ีผูผ้กูขาดไม่มีความจาํเป็นตอ้งคิด
ริเร่ิมอะไร เป็นการทาํงานท่ีตกอยูใ่ตก้ารควบคุมของระบบราชการและอาํนาจทางการ
เมืองอยา่งเบด็เสร็จ   

การแข่งขนัทาํไดห้ลายรูปแบบ ทั้งการใหห้น่วยงานราชการแข่งกบัภาคเอกชน, 
ใหภ้าคเอกชนแข่งขนักนัเอง, หรือแมก้ระทัง่การผลกัดนัใหห้น่วยงานรัฐบาลดว้ยกนั
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แข่งขนักนั การแข่งขนัไม่ไดจ้าํกดัตวัอยูแ่ค่เร่ืองการใหบ้ริการแก่ประชาชน แมก้ระทัง่
งานพิมพเ์อกสาร, การทาํบญัชี, การจดัซ้ือ, และการซ่อมแซมในสาํนกังาน กส็ามารถ
ทาํไดดี้ข้ึนถา้เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนั การแข่งขนัส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปการทาํ
สญัญาจา้งเอกชน อยา่งไรกต็ามกย็งัมีหลุมพรางท่ีอาจเกิดขอ้ผดิพลาดได ้เช่น ในการ
เขียนและติดตามสญัญา ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการผกูขาดข้ึนมาจากสญัญาท่ีบกพร่อง หรือ
การยกสญัญาใหก้บันกัการเมืองอยา่งไม่เป็นธรรม  

อยา่งไรกต็าม Osborne และ Gaebler เช่ือวา่การโกงกินในรัฐบาลท่ีส่งเสริมการ
แข่งขนั (competitive government) จะสามารถหลีกเลียงไดถ้า้สามารถดาํเนินการตาม
เง่ือนไขต่อไปน้ี 
 การประมูล เป็นการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 
 เป็นการแข่งขนัในเร่ืองราคา และคุณภาพของผลงาน 
 มีการติดตามการดาํเนินงานของผูรั้บเหมาอยา่งใกลชิ้ด 
 มีองคก์รท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองมาเป็นผูด้าํเนินการ ทั้งการประมูล การจดัทาํ

สญัญา การตรวจติดตามผูรั้บเหมา  
 

รัฐบาลในรูปแบบใหม่จะตอ้งสร้างกฎเกณฑท่ี์ใหค้วามเสมอภาคและตรวจ
ติดตามผูใ้หบ้ริการใหรั้บผดิชอบในผลการดาํเนินงานดว้ย 
 

4. เป็นรัฐบาลขบัเคล่ือนภารกิจ (แปลงกฎเกณฑใ์หเ้ป็นการขบัเคล่ือนในองคก์ร) 
Osborne และ Gaebler มีความเห็นวา่ หน่วยงานของรัฐควรขบัเคล่ือนดว้ย

ภารกิจของหน่วยงาน ไม่ใช่ดว้ยกฎระเบียบหรืองบประมาณ กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติั, บุคคลากร, การจดัซ้ือ, และการบญัชี จะฝังตวัอยูใ่นระบบท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
กฎระเบียบ ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้และการขาดประสิทธิภาพของรัฐบาล แต่องคก์รท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยภารกิจ จะใหอิ้สระแก่ขา้ราชการในการปฏิบติัภารกิจขององคก์ร ส่งผล
ใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคิดริเร่ิม และความยดืหยุน่ในการ
ทาํงาน การสร้างรัฐบาลท่ีขบัเคล่ือนดว้ยภารกิจ (Mission-driven Government) ควร
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ยกเลิกกฎระเบียบท่ีสะสมกนัมาและกิจกรรมทั้งหลายท่ีลา้สมยัไปเสียใหห้มด งาน
สาํคญัสองอยา่งท่ีตอ้งยกเคร่ืองใหม่ คือ งานงบประมาณและงานบุคคล ระเบียบวิธีการ
งบประมาณควรเปล่ียนแปลงโดยสร้างแรงจูงใจใหข้า้ราชการประหยดัเงินงบประมาณ, 
เปิดโอกาสใหส้ามารถใชท้รัพยากรเพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ๆ, ใหผู้บ้ริหารมีอาํนาจใน
การตอบสนองกบัเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลง, สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถคาดการณ์ได ้ 

ระบบงบประมาณของรัฐบาลรูปแบบเก่าจะมีกฎระเบียบท่ีส่งเสริมผูบ้ริหารให้
ผลาญเงิน งบประมาณจะถูกแบ่งออกเป็นรายการ การจะนาํเงินในรายการหน่ึงซ่ึงมี
มากเกิน ไปใชก้บัอีกรายการหน่ึงซ่ึงมีไม่พอ จะทาํไม่ไดเ้พราะถือวา่เป็นการใชเ้งินผดิ
ประเภท ขณะเดียวกนั หากเงินในรายการใดใชไ้ม่หมด เงินส่วนนั้นกจ็ะถูกตดัคืนคลงั 
และในปีถดัไป หน่วยงานนั้นกจ็ะไดรั้บงบประมาณนอ้ยลงเพราะถือวา่ไม่มี
ประสิทธิภาพในการใชง้บประมาณ ระเบียบวิธีงบประมาณเช่นน้ีเป็นแรงจูงใจให้
ขา้ราชการพยายามผลาญเงินใหห้มดไปภายในปีงบประมาณนั้น  

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนของงานบุคคลกค็วรเปล่ียนจากการจ่ายมากนอ้ยตาม
อายงุาน มาเป็นการจ่ายตามผลงาน การเล่ือนตาํแหน่งหรือการใหอ้อกจากงานกต็อ้ง
เป็นไปตามผลการปฏิบติังาน ไม่ใช่ตามระบบอาวโุสหรือความรู้สึก มีการวดัผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ทวนสอบได ้เช่นการประเมินผลแบบ 360 องศาท่ีประเมินทั้ง
ผลการปฏิบติังาน และมนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 
 

5. เป็นรัฐบาลท่ีเนน้ผล (วดักนัท่ี output ไม่ใช่ input) 
เม่ือปรับปรุงแกไ้ขระเบียบใหมี้ความยดืหยุน่มากข้ึนแลว้ กจ็ะตอ้งเพิ่มความ

รับผดิชอบลงไปดว้ย แต่ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ีจะเปล่ียนจาก  input เช่น การ
ตอ้งใชง้บประมาณใหห้มด มาเป็นความรับผดิชอบกบัผลท่ีเกิดข้ึน เป็นรัฐบาลท่ีเนน้ท่ี
ผลงาน (Result-oriented Government) โดยรัฐจะเป็นผูว้ดัผลการปฏิบติังานท่ีแต่ละ
หน่วยงานไดท้าํลงไปและปูนบาํเหน็จรางวลัใหต้ามความสาํเร็จท่ีไดรั้บ  

รัฐบาลในรูปแบบใหม่จะตอ้งเรียนรู้การวดัผลท่ีไดจ้ากการใชจ่้ายงบประมาณ 
เช่น ถนนสะอาดเพียงใด ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถนาํความรู้มาใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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และความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพของพวกเขาจะเป็นอยา่งไร รัฐบาลจะตอ้งเรียนรู้ท่ี
จะวดัวา่ “ลูกคา้” ของเขามีความพอใจในระบบขนส่งมวลชน สวนสาธารณะ และ
โรงเรียนของลูกๆ เขาอยา่งไร การวดัผลสาํเร็จของการใชง้บประมาณวิธีหน่ึง คือ การ
สาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ และนาํขอ้มูลท่ีได ้มา
กาํหนดเป็นเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง โดยจะเนน้วา่จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงานไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่จะอดังบประมาณเพิ่มลงไปเท่าไรทั้งๆ ท่ียงัไม่ไดป้รับปรุง
ความสามารถในการปฏิบติังาน     
 

6. เป็นรัฐบาลท่ีมี “ลูกคา้” เป็นตวัขบัเคล่ือน (สนองความตอ้งการของลูกคา้ ไม่ใช่
ระบบราชการ) 

วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทาํใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณบงัเกิดผล คือ การใหท้รัพยากรแก่ 
“ลูกคา้” และให ้“ลูกคา้” นาํทรัพยากรนั้นไปใชเ้ลือกผูใ้หบ้ริการของเขาเอง ผู ้
ใหบ้ริการจาํเป็นตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการของ “ลูกคา้” เพื่อไม่ใหต้นตอ้ง
หลุดออกไปจากธุรกิจท่ีทาํอยู ่พวกเขาจะพยายามลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มคุณภาพของ
สินคา้และบริการ เหตุผลท่ีให ้“ลูกคา้” เป็นผูเ้ลือกกเ็พราะแต่ละคนต่างมีความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนั เช่นแทนท่ีรัฐบาลจะสร้างสถาบนัการศึกษาหรือโรงพยาบาลสาํหรับ
ทหารผา่นศึกเป็นการเฉพาะ กอ็าจเปล่ียนไปให ้voucher เพื่อการศึกษา และ voucher 
เพื่อการรักษาพยาบาล และใหท้หารผา่นศึกนั้นมีสิทธิท่ีจะเลือกเขา้เรียนท่ี
สถาบนัการศึกษาหรือรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลใดกไ็ดท่ี้เขาพอใจ 

การบริการในบางเร่ือง เช่น การศึกษาภาคบงัคบั รัฐบาลท่ีมีลูกคา้เป็นตวั
ขบัเคล่ือน (Customer-driven Government) อาจเปล่ียนระบบการใหเ้งินอุดหนุนจาก
เดิมท่ีใหต้ามขนาดของโรงเรียน มาเป็นใหต้ามรายหวัของนกัเรียนท่ีเขา้เรียนซ่ึงจะมีผล
ใหแ้ต่ละโรงเรียนตอ้งแข่งขนักนัสร้างคุณภาพทางการศึกษาเพื่อรักษาหรือเพิ่มจาํนวน
ผูล้งทะเบียนเรียน รัฐบาลในรูปแบบใหม่สามารถพฒันาความคิดริเร่ิมไปไดอี้ก
มากมายโดยใชห้ลกั “ลูกคา้” เป็นผูเ้ลือกหรือเป็นตวัขบัเคล่ือนน้ี    
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7. เป็นรัฐบาลท่ีทาํวิสาหกิจ (หามากกวา่จ่าย) 
แทนท่ีรัฐบาลจะตั้งหนา้ตั้งตาข้ึนภาษีเพื่อใหไ้ดเ้งินมาใชใ้นการใหบ้ริการแก่

ประชาชน รัฐบาลควรแสวงหาความคิดใหม่ๆ ในการหารายได ้(Enterprising 
Government) มาเป็นค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธีเช่น  
 ใหผู้ป้ระกอบการเช่าใชท่ี้ดินของราชการท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
 เกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูใ้ชบ้ริการ เช่น ค่าเกบ็ขยะ ค่าท่ีจอดรถ หรือค่ามลพิษจาก

ผูก่้อมลพิษ เช่น ค่ากาํจดันํ้าเสียจากผูใ้ชน้ํ้ าประปา 
 ลงทุนเลก็นอ้ยในกิจการท่ีมีโอกาสสร้างรายได ้เช่น การใหเ้ช่าใชศู้นยป์ระชุม

หรือพื้นท่ีวา่งของราชการในยา่นธุรกิจเพื่อการแสดงสินคา้ 
 ปรับเปล่ียนผูบ้ริหารจากขา้ราชการท่ีติดยดึกบักฎระเบียบ ใหม้าเป็นขา้ราชการ

ท่ีมีแนวคิดสร้างสรรคใ์นการประหยดัค่าใชจ่้ายและหารายได ้
 

8. เป็นรัฐบาลท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ (มุ่งป้องกนัแทนท่ีจะแก่ไข) 
รัฐบาลท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ (Anticipatory Government) จะพยายามป้องกนั

ปัญหา ไม่ใหเ้กิด แทนท่ีจะตามแกปั้ญหา มาตรการท่ีสามารถนาํมาใชมี้หลายวิธี เช่น 
 ใชก้ารป้องกนัแทนการเผชิญกบัความเส่ียง เช่น การป้องกนัอคัคีภยั แทนท่ี

จะตอ้งวิ่งวุน่กนัทัว่เมืองเพื่อดบัไฟท่ีนัน่ท่ีน่ี รัฐบาลควรเนน้ท่ีการใชว้สัดุสร้าง
อาคาร, การมีระบบ sprinkler ในอาคาร, ในระดบับา้นพกัอาศยัควรมี breaker 
ตดัไฟเม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจร 

 รัฐบาลควรส่งเสริมใหชุ้มชนมีคณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายกิจกรรมใน
อนาคตของชุมชน (Future Commission) เม่ือไดเ้ป้าหมายแลว้กป็ระสานกบั
รัฐบาลเพื่อการสนบัสนุนและร่วมมือเพื่อใหกิ้จกรรมนั้นสาํเร็จ แทนท่ีจะรอให้
เกิดปัญหาหรือความจาํเป็นข้ึนมา แลว้ค่อยมาหาทางแกไ้ข 

 ใชก้ระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ เร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบสถานภาพท่ีเป็นอยู่
ของชุมชนและการมองลํ้าเขา้ไปในอนาคต, การกาํหนดเป้าหมาย, การสร้างกล
ยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านั้น, และการติดตามวดัผลความสาํเร็จ 
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9. เป็นรัฐบาลท่ีกระจายอาํนาจจากศูนยก์ลาง (จากการใชอ้าํนาจตามสายการบงัคบั
บญัชา มาเป็นการมีส่วนร่วมและทาํงานเป็นทีม) 

หลกัสาํคญัประการหน่ึงของรัฐบาลกระจายอาํนาจ (Decentralized 
Government) คือการมีอิสระการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร การรวมอาํนาจตดัสินใจ
ไวท่ี้ส่วนกลางเป็นการจาํกดัความสามารถขององคก์รในการตอบสนองส่ิงทา้ทายต่างๆ 
ในระบบรวมอาํนาจ ความรู้จะไปกองรวมอยูท่ี่ส่วนยอดขององคก์รซ่ึงผูต้ดัสินใจจะอยู่
ไกลจากขอ้เทจ็จริง ส่วนองคก์รกระจายอาํนาจ จะมอบอาํนาจใหแ้ก่บุคคลท่ีมีหนทาง
สร้างสรรคแ์ละสามารถแกปั้ญหาได ้โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเช่นวา่นั้นก็
มกัจะอยูใ่นส่วนล่างของสายบงัคบับญัชาในองคก์ร การกระจายอาํนาจจะช่วยให้
องคก์รมีความยดืหยุน่มากข้ึนในการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงของ “ลูกคา้” เม่ือผูเ้ก่ียวขอ้งเหล่านั้นเขา้ใจสภาพปัญหาและสถานการณ์
แลว้ เขาจึงจะสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง การทาํใหข้า้ราชการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ปัญหา จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ร็วข้ึนและตวัองคก์รเองกจ็ะพฒันาข้ึน
มาไดใ้นอีกระดบัหน่ึง การกระจายอาํนาจจึงทาํใหเ้กิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ การมอบ
ความไวว้างใจใหข้า้ราชการมีอาํนาจตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึง จะสร้างความรู้สึก
มุ่งมัน่ผกูพนั ทาํใหเ้กิดขวญักาํลงัใจส่งผลใหมี้ผลงานเพิ่มข้ึน 
 

10. เป็นรัฐบาลท่ีเนน้การตลาด (เพิ่มการเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งตลาด) 
Osborne และ  Gaebler มองบา้นเมืองวา่เป็นเหมือนตลาด (marketplace) ท่ี

กวา้งขวาง ซบัซอ้น มีทั้งประชาชนและองคก์รซ่ึงต่างกต็ดัสินใจตามส่ิงจูงใจและขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บ วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีรัฐบาลท่ีเนน้การตลาด (Market-oriented Government) 
จะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในตลาดได ้คือ การใชน้โยบายและกลไก
ตลาดเป็นเคร่ืองมือเพื่อการส่งมอบสินคา้และบริการแก่ประชาชน แทนการพยายามไป
ควบคุมโดยตรงดว้ยการบงัคบัใชก้ฎระเบียบทางธุรการอยา่งท่ีปฏิบติักนัมา 
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Entrepreneurial Government ตามแนวคิดของ Osborne และ  Gaebler เป็น
ชนวนความคิดใหร้องประธานาธิบดี Al Gore นาํมาจดัตั้ง the National Performance 
Review (NPR) ข้ึนในปี 1994 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Bureaucratic Theory [Max Weber] 
 Customer Service Mindset 

--------------------------------- 
10 Recruitment Mistakes 
ความผดิพลาด 10 ประการในการรับพนักงานใหม่ 

 

 เราทุกคนลว้นเคยทาํผิดพลาดกนัมาแลว้ทั้งส้ิน บางคนอาจไดเ้รียนรู้ในความผดิ
พลาด แต่กมี็อีกเป็นจาํนวนมากท่ีไม่รู้ดว้ยซํ้ าวา่ตนไดท้าํอะไรผดิไป โดยเฉพาะในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการเลือกรับพนกังานใหม่ เช่น เม่ือเสร็จกระบวนการเลือกรับแลว้ คุณอาจ
รู้สึกมัน่ใจเป็นอยา่งมากวา่ บุคคลท่ีคุณเลือกจะตอ้งเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่องคก์ร เพราะเขามีประวติัส่วนตวัดีเยีย่ม มีไหวพริบในการตอบคาํถามและ
นาํเสนอตนเองในการสอบสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งโดดเด่น แต่แลว้บุคคลดงักล่าวกลบัไม่
ผา่นการประเมินในขั้นทดลองงาน เขา้กบัทีมงานไม่ได ้และไม่สามารถสร้างงานใน
แขนงใดไดเ้ลย คุณรู้ดีวา่ การเปิดรับและเร่ิมกระบวนการคดัเลือกใหม่เป็นการเสียทั้ง
เวลา ค่าใชจ่้าย และโอกาสการทาํงาน แต่คุณกไ็ม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการเปิดรับ
ใหม่ แต่ในเม่ือคุณไม่รู้วา่ไดท้าํอะไรผดิพลาดไปในกระบวนการคดัเลือก คุณกอ็าจ
กลบัเขา้สู่วงจรเดิม คือ ไดค้นท่ีไม่เหมาะกบัการทาํงาน หรือไดค้นท่ีไม่ตอ้งการทาํงาน
ร่วมกบัคุณ 
 แมว้า่จะไม่มีกระบวนการเลือกรับบุคคลเขา้ทาํงานกระบวนการใดท่ีสามารถ
รับประกนัไดว้า่ คุณจะไดค้นเก่งและเหมาะสมกบังานในทุกคร้ังท่ีเปิดรับ แต่การได้
เรียนรู้ปัญหาและหลุมพราง 10 ประการต่อไปน้ี จะช่วยใหคุ้ณสามารถหลีกเล่ียงความ
ผดิพลาดในการคดัเลือกบุคคล และไดผู้ท่ี้เหมาะสมกบัองคก์รของคุณมากข้ึนกวา่เดิม 
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1. ไม่มีคาํบรรยายลกัษณะงานท่ีชดัเจน 
ในประกาศรับสมคัรงาน คุณตอ้งลงคาํบรรยายลกัษณะงานใหถู้กตอ้งตามความ

เป็นจริง คาํบรรยายลกัษณะงานท่ีดี ไม่ควรจะมีแค่ list ของหนา้ท่ีการงาน แต่ควร
กล่าวถึงบทบาทความรับผดิชอบหลกัของตาํแหน่งงานนั้นในองคก์รดว้ย คาํบรรยาย
ลกัษณะงานในประกาศรับสมคัรงานจะตอ้งไม่กล่าวเกินจริงเพื่อล่อใหมี้ผูส้นใจมา
สมคัรมากๆ เช่น มีโอกาสความกา้วหนา้สูง มีสวสัดิการอยา่งนั้นอยา่งน้ี เพราะหากผูท่ี้
ผา่นการคดัเลือกของคุณ ไดพ้บในภายหลงัวา่ส่ิงท่ีคุณลงประกาศหรือพดูไวใ้นช่วงการ
สมัภาษณ์ไม่เป็นความจริง เขากค็งจะลาออกเพ่ือไปหางานอ่ืนท่ีมีความจริงท่ีเขา
ตอ้งการ ผลกคื็อ คุณกจ็ะตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเปิดคดัเลือกใหม่อีกรอบ 

ความผดิพลาดอีกเร่ืองหน่ึงในการลงประกาศรับสมคัร คือการระบุคุณสมบติัไว้
มากเกินไป ทั้งประสบการณ์เร่ืองนั้นเร่ืองน้ี บุคลิกลกัษณะ วฒิุการศึกษา ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ผลคือคุณจะมีผูม้าสมคัรมากมาย แต่สุดทา้ยกห็าผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั
ครบอยา่งท่ีคุณบรรยายไม่ได ้
 

2. ไม่เลือกรับคนใน 
จะเป็นการประหยดัทั้งเงินและเวลาในการเลือกพนกังานภายในบรรจุลง

ตาํแหน่งท่ีวา่งแทนการรับจากภายนอก พนกังานท่ีทาํงานอยูแ่ลว้ในองคก์ร ยอ่มมี
ความคุน้เคยกบักระบวนการ คุณค่า และภารกิจขององคก์รดีกวา่คนนอก นอกจากนั้น 
คนในกย็งัมีโอกาสท่ีจะปฏิบติังานในบทบาทใหม่นั้นไดเ้ร็วกวา่ตนนอกอีกดว้ย การ
มองขา้มคนในไปมองแต่คนนอก จึงเป็นการพลาดโอกาสท่ีดีไปอยา่งน่าเสียดาย
ผลประโยชน์อีกอยา่งท่ีไดจ้ากการส่งเสริมและฝึกอบรมคนในใหเ้ขา้รับตาํแหน่งท่ี
สูงข้ึน คือ เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ ส่งผลใหผ้ลผลิตสูงข้ึน และยงัเป็นการเกบ็รักษา
ความรู้ท่ีสาํคญัใหมี้อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ไม่สูญหายไปเม่ือพนกังานหรือทีมงานไดพ้น้จาก
การเป็นพนกังาน 
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3. ใชก้ารสมัภาษณ์เพียงอยา่งเดียว ดว้ยคาํถามท่ีมีคาํตอบสาํเร็จรูป 
ผูบ้ริหารบางคนใชก้ารสมัภาษณ์เพียงอยา่งเดียวในการประเมินผูส้มคัร และใช้

เวลาส่วนใหญ่ในการสมัภาษณ์ไปกบัการหาขอ้มูลมายนืยนัความรู้สึกของตนท่ีมีต่อ
ผูส้มคัรท่ีอยูต่รงหนา้เท่านั้น คาํถามท่ีใชจึ้งมกัเป็นคาํถามท่ีใครกต็อบอยา่งเดียวกนัและ
ไม่ไดช่้วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินผูส้มคัรแต่อยา่งใด แมก้ระทัง่ตวั
คุณกรู้็อยูแ่ก่ใจวา่ผูส้มคัรจะตอบมาในทาํนองไหน เช่น คาํถามท่ีวา่ “อะไรเป็นจุดอ่อน
ท่ีสาํคญัของคุณ”, “ช่วยเล่าประสบการณ์การทาํงานท่ีทา้ทายของคุณ” คาํถามท่ีใชใ้น
การสมัภาษณ์จึงควรเป็นคาํถามท่ีคุณไม่รู้คาํตอบ และเป็นคาํถามท่ีผูส้มคัรไม่สามารถ
เตรียมคาํตอบมาล่วงหนา้ เป็นคาํถามท่ีผูส้มคัรตอ้งใชค้วามคิดเพือ่หาคาํตอบในเวลา
นั้น หากคุณคิดคาํถามประเภทน้ีได ้คุณจะทราบวา่ผูส้มคัรมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้เพียงใด เช่นคาํถามวา่ “ช่วยเล่าความจริงซ่ึงแทบไม่มีใครเห็น
ดว้ยกบัคุณมาสกัหน่ึงเร่ือง” การเตรียมคาํถามท่ีดีๆ ไวล่้วงหนา้ จะช่วยใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจ
มุมมองหรือแนวคิดท่ีชดัเจนของผูส้มคัร 

นอกจากการสมัภาษณ์ คุณอาจใชก้ารทดสอบความสามารถในการปฏิบติังาน
ควบคู่กนัไป เช่น ถา้เป็นในตาํแหน่งผูบ้ริหาร กอ็าจใชปั้ญหาเป็นกรณีสมมุติเพื่อดูวา่
ผูส้มคัรมีทกัษะการบริหารท่ีจะเรียบเรียงขั้นตอนการวางแผน การจดัโครงสร้างงาน 
การจดัลาํดบัความสาํคญั และการส่ือสารอยา่งไร    
 

4. มีอคติในการตดัสินใจ 
การเลือกรับพนกังานจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะการตดัสินใจ หมายความวา่คุณตอ้งไม่

มีอคติต่อผูส้มคัร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองภูมิหลงั ฐานะทางสงัคม เช้ือชาติ อาย ุหรือเพศ เพื่อ
คุณจะไดรั้บหรือปฏิเสธผูส้มคัรจากเหตุผลดา้นคุณสมบติัและความเหมาะสมกบังานท่ี
เปิดรับ ไม่ใช่เพราะอคติในใจของคุณ 

ผูบ้ริหารบางคนไม่กลา้รับผูส้มคัรท่ีมีความเช่ือมัน่และท่าทางฉลาดกวา่ เพราะ
กลวัวา่ผูส้มคัรนั้นจะเป็นภยัต่อความมัน่คงในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานของตน ตรงขา้ม
กบัผูบ้ริหารท่ีดีซ่ึงรู้วา่ควรเลือกคนเก่งและฉลาดมาทาํงานเพื่อมาแบ่งปันความรู้



268 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ประสบการณ์และนาํความแขง็แกร่งมาสู่ทีม การรับคนท่ีเก่งกวา่คุณมาทาํงาน จะเป็น
โอกาสใหคุ้ณสามารถพฒันาทกัษะของคุณเองและช่วยธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้ อยา่งท่ี 
Lee Iacocca เคยกล่าวไวว้า่ “ผมจา้งคนท่ีฉลาดกวา่ผม และผมกก็เ็รียนรู้จากเขา” 

นอกจากอคติแลว้ ยงัมีปัญหาการยดึติดกบัแนวคิดท่ีลา้สมยั เช่น การเลือกรับผูท่ี้
ไปกนัไดอ้ยา่งแนบสนิทกบัวฒันธรรมองคก์ร (culture fit) หรือมีประสบการณ์ทาํงาน
ในอุตสาหกรรม หรือบริษทัท่ีผลิตสินคา้บริการอยา่งเดียวกบัของคุณใหม้ากท่ีสุด หาก
คุณมุ่งท่ีจะเลือกผูส้มคัรดว้ยเหตุผลเช่นนั้น ก็หมายความวา่คุณยอมรับอคติในใจวา่ไม่
ควรมีความหลากหลายในการทาํงาน ผลท่ีตามมากคื็อ การขาดความคิดริเร่ิม วา่อะไรก็
วา่ตามกนัไปหมด เป็นวฒันธรรมท่ีกดผูมี้ความคิดต่างใหไ้ม่กลา้แสดงออกเพราะกลวั
จะถูกขบัออกจากกลุ่ม ส่ิงท่ีควรนาํมาใชใ้นการพิจารณาเลือกรับพนกังานแทนแนวคิด
เร่ือง culture fit คือแนวคิดเร่ือง “culture add” ซ่ึงหมายความวา่ คุณควรเลือกบุคคลท่ี
ไปกนัไดก้บัคุณค่าหลกัขององคก์ร แต่กมี็ความหลากหลายในดา้นความคิดเพิม่มากข้ึน
กวา่ท่ีมีอยูห่รือมีประสบการณ์เฉพาะ ท่ีต่างไปจากท่ีทีมงานมี  
 

5. ไม่หมัน่ติดต่อผูส้มคัร ทั้งก่อนและหลงัการนดัหมาย 
ในการติดต่อนดัหมายผูส้มคัรใหม้าสมัภาษณ์หรือทดสอบ ตามสถิติทัว่ไป จะมี

ผูต้อบรับนดัหมายในคร้ังแรกไม่ถึง 50% ซ่ึงถา้คุณยอมรับการนดัหมายเพียงเท่านั้นก็
หมายความวา่ เม่ือถึงวนันดัหมาย จะมีผูม้าตามนดันอ้ยลงไปกวา่นั้นอีก เพราะบางคนก็
ไดผ้า่นการคดัเลือกจากองคก์รอ่ืนไปก่อนแลว้ คุณจึงควรส่งคาํนดัหมายซํ้าไปยงัผูท่ี้
ไม่ไดต้อบรับ อยา่ตั้งสมมุติฐานในทางลบวา่เขาไดอ่้านการนดัหมายของคุณแลว้แต่ไม่
สนใจอีกต่อไป ในขอ้เทจ็จริง มีผูส้มคัรงานนอ้ยมากท่ีสมคัรเพียงแห่งเดียว จึงเป็นไป
ไดท่ี้การนดัหมายหลากหลายท่ีเขา้มา อาจสร้างความสบัสนในการจดักาํหนดเวลาของ
ผุส้มคัร การส่งคาํนดัหมายซํ้าจะช่วยแกปั้ญหาตรงน้ีไดแ้ละเป็นการช่วยใหผู้ส้มคัรเห็น
ไดว้า่องคก์รใดท่ีใหค้วามสาํคญักบัใบสมคัรของเขา  

หลงัการสมัภาษณ์หรือการทดสอบกเ็ช่นกนั ผูส้มคัรไม่มีทางรู้วา่คุณมีผูท่ี้ตอ้ง
คดัเลือกก่ีคน มีกระบวนการพิจารณาภายหลงัการสมัภาษณ์หรือการทดสอบก่ีวนั 
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แมว้า่คุณจะแจง้ไปโดยคร่าวๆ เช่น ใหร้อผลการพิจารณาประมาณสามสปัดาห์ แต่เวลา
ดงักล่าวกมี็ความหมายเป็นอยา่งมากต่อความรู้สึกของผูร้อ ส่ิงหน่ึงท่ีคุณไม่ควรลืม คือ 
ผูส้มคัรท่ีมีความรู้ความสามารถมกัไม่อยากเป็นฝ่ายรอการตดัสินในกระบวนการท่ีไม่
ทราบความคืบหนา้ และเม่ือเขาตดัสินใจจะหางานใหม่ คุณคงไม่ใช่องคก์รเดียวท่ีเขา
สมคัร ดงันั้นไม่วา่งานของคุณจะมีโอกาสกา้วหนา้หรือมีขอ้เสนอดีเพียงใด ก็อยา่คิดวา่
เขาไม่มีทางเลือกอ่ืน คุณจึงควรรักษาการติดต่อไวไ้ม่ใหข้าดหายตลอดระยะเวลาท่ีคุณ
ยงัอยูใ่นกระบวนการพิจารณาคดัเลือก เพื่อใหผู้ส้มคัรรู้วา่เขายงัอยูใ่นการพิจารณาและ
เป็นผูท่ี้มีความหมายสาํหรับคุณ    
 

6. ปฏิเสธผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเกิน 
โดยทัว่ไป ผูรั้บสมคัรมกัจะปฏิเสธผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเกินดว้ยเหตุผล

เช่นเดียวกบัขอ้ 5 คือ กลวัวา่เขาจะมาเป็นภยัต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูรั้บสมคัร หรือคิด
วา่ถา้รับมาคงอยูไ่ม่นานเพราะเบ่ือเสียก่อนแลว้กล็าออกไป ทาํใหคุ้ณตอ้งมาเสียเวลา
และค่าใชจ่้ายในการเลือกรับใหม่ แต่สาํหรับผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเลือกรับ
พนกังาน จะมองไปอีกมุมหน่ึงวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัเกินกวา่ท่ีเปิดรับนั้น ถึงเขาจะอยูก่บั
คุณไม่นาน แต่ในระหวา่งท่ีเขายงัทาํงานอยู ่ก็น่าจะมีทกัษะและความสามารถท่ีจะช่วย
ใหคุ้ณพฒันาทีมงานได ้และหากคุณสามารถทาํใหเ้ขารักองคก์รของคุณ มีช่องทาง
ความกา้วหนา้หรือมีรางวลัใหส้าํหรับความสาํเร็จในการทาํงาน เขาอาจอยูก่บัคุณนาน
กวา่ท่ีคุณคิดกไ็ด ้ 
 

7. รอท่ีจะไดแ้ต่คนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสมบูรณ์ 
คุณอาจมีภาพผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นอยูใ่นใจ แต่กวา่คุณจะไดผู้ส้มคัร

เช่นวา่นั้น คุณอาจทาํใหผ้ลงานของทีมงานตกตํ่าเพราะรอคนมาร่วมงานนานเกินไป 
ตอ้งรับงานมากเกินกาํลงั ตอ้งทาํล่วงเวลาซ่ึงลว้นส่งผลใหข้วญักาํลงัใจย ํา่แยล่ง 
ผูส้มคัรในอุดมคติน้ี เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ กระรอกสีม่วง เพราะหายาก ซ่ึงแทนท่ีจะมวั
รอผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นอยา่งท่ีใจคิด คุณควรรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงมาก
ท่ีสุดกบัคุณสมบติัหลกัท่ีตอ้งการ มีความหลากหลายทางความคิด (culture add)  และมี
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ทกัษะทางสงัคม (soft skill) ท่ีดี เม่ือบุคคลนั้นไดเ้ขา้มาทาํงานแลว้ จึงค่อยช่วยกนั
พฒันาทกัษะเฉพาะกนัอีกคร้ัง 
 

8. รีบรับเร็วเกินไป 
จากความผดิพลาดในขอ้ 7 กไ็ม่ไดห้มายความวา่ท่านจะตอ้งรีบรับใครกไ็ดโ้ดย

ดูแต่เฉพาะคุณสมบติัทางสงัคม ในกรณีน้ีขอใหดู้วา่ ผูท่ี้ดีท่ีสุดในมือของคุณขณะน้ี ยงั
ห่างจากท่ีคุณคาดหวงัไวม้ากเพียงใด ถา้รับมาแลว้จะตอ้งใชค้า่ใชจ่้ายและเวลามากนอ้ย
เพียงใดในการใหก้ารฝึกอบรมเพื่อใหส้ามารถทาํงานได ้หากมนัมากจนคิดวา่เปิดรับ
ใหม่จะดีกวา่ กค็วรเร่ิมกระบวนการรับสมคัรใหม่ เพราะอยา่งนอ้ยก็ยงัดีกวา่ตอ้งมาอุม้
คนท่ีคุณหวงัจะใหเ้ขาเขา้มาพฒันางานของคุณ หรือหากไม่แน่ใจ การสมัภาษณ์อยา่ง
ละเอียดซํ้าอีกคร้ังเพื่อดูแรงจูงใจและทศันคติ กอ็าจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยใหไ้ด้
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ  

 

9. พึ่งพิงขอ้มูลอา้งอิงหรือการทดสอบความรู้ มากเกินไป 
แมว้า่ประวติัส่วนตวัของผูส้มคัร (resume) จะเป็นเอกสารท่ีผูรั้บสมคัรงานทุก

คนระบุไวใ้นคาํประกาศ แต่จากผลการวิจยัพบวา่ 60-% ของผูส้มคัร เขียนประวติั
ส่วนตวัไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง คุณจึงควรตรวจสอบคุณสมบติัท่ีคุณพอใจหรือเห็นเป็น
จุดเด่นนั้นโดยละเอียดอีกคร้ัง วา่เป็นจริงตามท่ีผูส้มคัรอา้งมาหรือไม่ แต่อยา่งไรกต็าม 
กไ็ม่ควรใหน้ํ้าหนกัความสาํคญักบัประวติัส่วนตวัของผูส้มคัรมากเกินไป เพราะผูท่ี้มี
ประสบการณ์ความสาํเร็จหรือลม้เหลวในองคก์รหน่ึง ไม่จาํเป็นจะตอ้งสาํเร็จหรือ
ลม้เหลวในอีกองคก์รหน่ึง  

คุณอาจใชแ้บบทดสอบความรู้หรือทกัษะเพื่อดูวา่ผูส้มคัรมีความเหมาะสมกบั
บทบาทการทาํงานท่ีคุณเปิดรับหรือไม่ แต่ถึงการทดสอบความรู้จะช่วยใหคุ้ณประเมิน
ไดว้า่ผูส้มคัรมีความสามารถในการทาํงานหรือไม่ แต่ส่ิงท่ีมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่น
กวา่การทดสอบความรู้ คือการทดสอบแรงจูงใจและทศันคติของผูส้มคัรท่ีมีต่อบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของงานท่ีสมคัร ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจความคิดสร้างสรรค ์
และความมุ่งมัน่ของเขาซ่ึงไม่สามารถเห็นไดจ้ากการทดสอบความรู้   
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10.  คาดหวงัผลสาํเร็จนบัตั้งแต่พนกังานใหม่เขา้ทาํงาน 
โดยปกติแลว้ พนกังานใหม่จะใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน กวา่จะทาํงานกบัทีมได้

อยา่งเขา้ขาและมีผลงาน จึงจาํเป็นตอ้งใหเ้วลากบัพนกังานใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิง่หาก
ตาํแหน่งนั้นวา่งอยูน่าน หรือใชเ้วลานานในกระบวนการเลือกรับ ในระยะสองสาม
สปัดาห์แรก คุณตอ้งช่วยพนกังานใหม่ใหส้ร้างความคุน้เคยกบัเป้าหมายของทีมงาน
และขององคก์ร ใหก้ารสนบัสนุนการเรียนรู้ นบัแต่วนัแรกท่ีพนกังานใหม่เขา้ทาํงาน 
ตุณจาํเป็นตอ้งใหเ้ขารู้สึกไดว้า่ทีมงานและองคก์รยนิดีตอ้นรับเขา เปิดโอกาสใหเ้ขาได้
สอบถามคาํถามและขอรับคาํแนะนาํ และควรจดัประชุมอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหท้ราบ
ส่ิงท่ีเขาทาํไดห้รือทาํไม่ได ้การลาออกจากงานหลงัเร่ิมงานไดไ้ม่นาน ส่วนหน่ึงมาจาก
ความรู้สึกวา่ท่ีทาํงานใหม่นั้นไม่ใช่ท่ีของเขา หรือไม่แน่ใจวา่จะสามารถร่วมงานกบั
ทีมงานหรือผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งในการทาํงานได ้คุณจึงไม่ควรคิดวา่ กระบวนการเลือกรับ
พนกังานเสร็จส้ินลงเม่ือเลือกผูส้มคัรไดแ้ลว้เท่านั้น แต่กระบวนการน้ียงัไปเหล่ือม
ซอ้นต่อเน่ืองกบัการช่วยใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกสามารถปฏิบติังาน (on boarding) ได้
ตามความคาดหวงัของคุณอีกดว้ย  
 

 บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Avoiding Unconscious Bias at Work 
 Cultural Model [Deal and Kennedy] 
 Effective Recruitment 
 Engaging New Recruits 
 Inbox Assessment 
 Managing Freelancers 
 Succession Planning 
 Training Needs Assessment 
 Using Recruitment Tests 
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 Writing a Job Description 
 Writing Your Resume (CV) 
 ทาํไม HR ไม่สามารถนาํการเปล่ียนแปลง 

--------------------------------- 
10 Schools of Thought [Henry Mintzberg] 
ฐานความคดิ 10 ฐานท่ีใช้ในการสร้างกลยุทธ์ [Henry Mintzberg] 

 

Henry Mintzberg ศาสตราจารยด์า้นการบริหาร มหาวิทยาลยั McGill ประเทศ
แคนาดา มีความเห็นวา่ ในการสร้างหรือกาํหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร ผูส้ร้างไดอ้าศยั
ฐานความคิดท่ีแตกต่างกนัอยู ่10 ฐาน (school of thought) อนัเป็นท่ีมาของทฤษฎีการ
บริหารท่ีมีช่ือเสียงช่ือ the Theory of the 10 Management Roles หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ 
10 Schools of Thought ฐานความคิดทั้ง 10 ประกอบดว้ย 

 

1. การออกแบบ (The design school) 
องคก์รควรออกแบบกลยทุธ์ใหอ้งคก์รมีศกัยภาพภายในท่ี match กบัโอกาสท่ีมี

อยูภ่ายนอก การกาํหนดกลยทุธ์จะทาํดว้ยกระบวนการท่ีผา่นการวางแผนมาอยา่งรัดกมุ 
โดยมี CEO ขององคก์รเป็นบุคคลหลกัในการสร้างและควบคุม กลยทุธ์ท่ีสร้างจะเรียบ
ง่าย ชดัเจนไม่กาํกวม มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีนาํมาใชเ้ฉพาะกบัองคก์รของตน กลยทุธ์
จะนาํไปใชไ้ดก้ต่็อเม่ือไดมี้แผนการดาํเนินงานในรายละเอียดแลว้เท่านั้นและถือวา่การ
มีแผนการดาํเนินงาน เป็นจุดส้ินสุดของกระบวนการออกแบบกลยทุธ์ ฐานความคิด
เร่ืองการออกแบบเป็นการวางรากฐานการวางแผนกลยทุธ์ขององคก์รโดยวิเคราะห์
องคก์รทั้งภายนอกและภายในเพื่อใหท้ราบวา่ องคก์รอยูใ่นสถานะอยา่งไรเม่ือเทียบกบั
ตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย นาํจุดแขง็ขององคก์รจากการวิเคราะห์ SWOT มาเปรียบเทียบกบั
จุดแขง็ของตลาด หลงัจากนั้นจึงนาํผลการเทียบเคียงนั้นมาใชใ้นการออกแบบกลยทุธ์ 

วิธีการน้ีใชไ้ดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งมัน่คงซ่ึงคูแ่ข่งไม่สามารถเขา้มาจู่
โจมตลาดไดโ้ดยฉบัพลนั องคก์รมีเวลาท่ีจะนาํกลยทุธ์มาปรับปรุงศกัยภาพของตนให้
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เขา้กบัสภาวะตลาดหรือตาํแหน่งทางการตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย อยา่งไรกต็าม ฐาน
ความคิดดา้นการออกแบบจะทาํใหเ้กิดกลยทุธ์ท่ีประสบความสาํเร็จหรือไม่ ข้ึนอยูก่บั 
 CEO มีวิสยัทศัน์ท่ีดี สามารถวิเคราะห์สถานะภายในและภายนอกองคก์รได้

อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 แผนการดาํเนินกลยทุธ์มีความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ไม่ปล่อยใหค้วามเรียบง่ายของกลยทุธ์มาบดบงั
ขอ้เทจ็จริงซ่ึงมกัจะซบัซอ้นตามธรรมชาติของการแข่งขนั 

 CEO ซ่ึงเป็นทั้งผูส้ร้างและควบคุมการดาํเนินกลยทุธ์ ไม่มีอคติเขา้ขา้งตนเองจน
มองขา้มความบกพร่องท่ีมีอยูใ่นกลยทุธ์ ควรมีหน่วยงานอิสระทาํหนา้ท่ีควบคุม
การดาํเนินกลยทุธ์แทน CEO และมีขอ้มูลป้อนกลบัให ้CEO ไดน้าํไปใชใ้นการ
ปรับกลยทุธ์  

 

2. การวางแผน (The planning school) 
กระบวนการสร้างกลยทุธ์ตอ้งจดัทาํอยา่งเป็นทางการ เป็นขั้นเป็นตอน มี

กระบวนการท่ีชดัเจนพร้อมกาํหนดเวลาท่ีจะใชใ้นแต่ละขั้น ตั้งแต่การวิเคราะห์มา
จนถึงการปฏิบติั แต่ละขั้น มีรายการตรวจสอบและเทคนิคการวดัผล CEO เป็น
ผูรั้บผดิชอบกระบวนการทั้งหมด โดยมีพนกังานท่ีเป็นนกัวางแผนเป็นผูรั้บผดิชอบ
ควบคุมการปฏิบติั กลยทุธ์ท่ีพร้อมใหน้าํไปใชจ้ะตอ้งมีรายละเอียดท่ีครอบคลุมถึง
วตัถุประสงค ์งบประมาณ โครงการ และแผนการปฏิบติัต่างๆ ในการจดัทาํกลยทุธ์
ตอ้งบนัทึกกระบวนการทั้งหมดเก่ียวกบัการวางแผนรวมถึงตวัแผนตั้งแต่ตน้จนจบไว้
เป็นเอกสาร การวางแผนกลยทุธ์ถือวา่เป็นกระบวนการท่ีโดดเด่นและมีความสาํคญั 
และจะมีความสาํคญัมากยิง่ข้ึนเม่ือผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองใหม่ใดๆ เพราะ
แผนจะช่วยใหผู้บ้ริหารมีทิศทางท่ีชดัเจนท่ีจะพาองคก์รใหก้า้วต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง  

ปัญหาการจดัทาํกลยทุธ์ตามฐานความคิดน้ีอาจเกิดข้ึนกบักลยทุธ์และแผนระยะ
ยาวท่ีวางล่วงหนา้ไวห้ลายปีและในระหวา่งเวลาดงักล่าวไดมี้เหตุการณ์บางส่ิงซ่ึงอยู่
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นอกแผนเกิดข้ึนกบัอุตสาหกรรมหรือองคก์ร จึงควรนาํการวางแผนในสถานการณ์
จาํลอง (scenario planning) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจาํทาํแผนกลยทุธ์ดว้ย  
 

3. การกาํหนดตาํแหน่งของสินคา้และบริการ (The positioning school) 
เนน้ท่ีเน้ือหาสาระของกลยทุธ์พร้อมคาํอธิบายกรอบการตดัสินใจ กลยทุธ์มี

ลกัษณะเป็นแนวทางกวา้งๆ ท่ีระบุตาํแหน่งขององคก์รในอุตสาหกรรมและจะสามารถ
ปรับตาํแหน่งเชิงกลยทุธ์ในอุตสาหกรรมนั้นใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร นกัวิเคราะห์จึงเป็นผูมี้
บทบาทหลกัท่ีสาํคญัในกระบวนการสร้างกลยทุธ์ โดยจะเป็นผูป้้อนผลการคาดหมาย
ใหผู้บ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ ตามฐานความคิดน้ี โครงสร้างของตลาดเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององคก์ร  

อยา่งไรกต็าม การใหค้วามสาํคญัไปท่ีตวัแปรเชิงกลยทุธ์บางตวัมากเกินไป เช่น 
ส่วนแบ่งการตลาด BCG matrix, 5 Forces แต่มองขา้มศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ร 
อาจทาํใหส้ภาพแวดลอ้มภายนอกดูน่ากลวัเกินไป ผลท่ีไดรั้บคือกลยทุธ์ท่ีผดิไปจากท่ี
ควรเป็น  

   

4. การใชค้วามสามารถทางธุรกิจของผูน้าํ (The entrepreneur school) 
วิสยัทศัน์ของ CEO เป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดกลยทุธ์ โดยกลยทุธ์จะสร้าง

ข้ึนมาจากวิสยัทศัน์ของผูน้าํวา่องคก์รควรจะพฒันาต่อไปอยา่งไรในอนาคต 
กระบวนการกาํหนดกลยทุธ์เกิดข้ึนอยา่งไม่เป็นขั้นเป็นตอน เนน้ไปท่ีประสบการณ์ 
ดุลยพินิจ สติปัญญา และสญัชาติญาณของผูน้าํ ผูน้าํจะอยูใ่กลชิ้ดกบัผูน้าํกลยทุธ์ไป
ปฏิบติัเพื่อปรับแผนไดเ้ม่ือจาํเป็น องคก์รมีโครงสร้างง่ายๆ เพียงคอยรับคาํสัง่ของผูน้าํ  

การสร้างกลยทุธ์จะเป็นการฉกฉวยโอกาสมากกวา่การแกปั้ญหา อาํนาจของ
บุคลากรจะรวมศูนยอ์ยูท่ี่ผูน้าํ องคก์รจะมีสภาพอ่อนแอทั้งดา้นแผนงานและโครงสร้าง
การทาํงาน แผนงานจะปรับแกห้รือเปล่ียนตามวิสยัทศัน์ของผูน้าํ เป้าหมายขององคก์ร
คือการเจริญเติบโต ไม่ใช่ประสิทธิภาพการทาํงานหรือการลดค่าใชจ่้าย การกาํหนดกล
ยทุธ์โดยอาศยัผูน้าํเพียงคนเดียวน้ี ไม่ค่อยมีในวงการธุรกิจ เพราะการจะหา CEO ท่ีมี
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ทั้งวิสยัทศัน์และความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง Steve Jobs, Bill Gates, หรือ 
Marx Zuckerberg ไม่ใช่จะหาไดง่้ายๆ   
 

5. การทาํความเขา้ใจในความรู้สึกนึกคิด (The cognitive school) 
เป็นการวิเคราะห์ในทางจิตวิทยาวา่ มนุษยท์าํความเขา้ใจกบัเร่ืองราวต่างๆ และ

มีกระบวนการประมวลผลขอ้มูลอยา่งไร กลยทุธ์ท่ีผดุข้ึนในสมองของนกักลยทุธ์จะอยู่
ในรูปของแนวคิด แผนผงั แผนงาน และกรอบความจริงท่ีมีอยู ่เป็นกระบวนการสร้าง
กลยทุธ์ท่ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการทาํความเขา้ใจของนกักลยทุธ์แต่ละคน 

ฐานความคิดน้ีไม่ค่อยมีคนนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั เป็นกระบวนการทางความคิด
มากกวา่ท่ีจะไดก้ลยทุธ์อะไรท่ีเป็นช้ินเป็นอนั นอกจากนั้น ผูบ้ริหารเองกไ็ม่ค่อยกลา้
ทุ่มไปในทิศทางท่ีนกักลยทุธ์แนะนาํเน่ืองจากเป็นการจดัทาํกลยทุธ์ท่ีไม่เป็นระบบและ
ไม่น่าเช่ือถือ ขอ้ทูลท่ีประมวลข้ึนมากมี็พื้นฐานมาจากความเช่ือของตวันกักลยทุธ์เอง    
 

6. การเรียนรู้ (The learning school) 
ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจมากเป็นพิเศษกบัแนวคิดและการปฏิบติัวา่ส่ิงใดใชไ้ด ้

ส่ิงใดใชไ้ม่ได ้และนาํส่ิงท่ีเรียนรู้มาไดน้ี้ผนวกเขา้ในแผนปฏิบติัการ ตามฐานความคิด
น้ี โลกมีความสลบัซบัซอ้นเกินกวา่จะสร้างกลยทุธ์ใหส้าํเร็จสมบูรณ์ไดใ้นคราวเดียว 
จึงควรกาํหนดกลยทุธ์ข้ึนมาทีละขั้นเลก็ๆ ตามความสามารถในการปรับตวัหรือการ
เรียนรู้ขององคก์ร นบัเป็นทางออกทางหน่ึงในการรับมือกบัความซบัซอ้นและความ
ผนัแปรซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้

การจดัทาํกลยทุธ์จึงเป็นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในทุกพื้นท่ี
ขององคก์ร และโดยเหตุท่ีการเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การจดัทาํและนาํกลยทุธ์ไป
ปฏิบติัจึงดูเป็นเร่ืองปกติสามญัในงานประจาํท่ีดูแทบไม่ออกวา่มีการนาํกลยทุธ์อะไร
มาใชห้รือไม่ การเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติในรูปการแสดงออกของพฤติกรรม
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิด ผูน้าํจะเป็นผูมี้บทบาทในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ กลยทุธ์ถูกสร้างจากล่างข้ึนบน เป็นผลมาจากการเรียนรู้ท่ีค่อยๆ สะสมเพิ่มพนู
ข้ึนมาในองคก์ร เป็นรูปแบบการสร้างกลยทุธ์ท่ีไม่ค่อยมีใครพดูถึง แต่เป็นทฤษฎีท่ี
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ไดรั้บการยนืยนัจากการทดลองแลว้วา่เกิดข้ึนไดจ้ริง กลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนมาจากฐาน
ความคิดน้ี ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของการกาํหนดตาํแหน่งขององคก์รในตลาด แต่เป็นเร่ือง
การสร้างและยกระดบัทรัพยากรจากส่วนล่างขององคก์รข้ึนมา 

อยา่งไรกต็าม การสร้างกลยทุธ์ตามฐานความคิดน้ีกมี็จุดอ่อนใหต้อ้งพิจารณาใน
หลายเร่ือง 
 แทนท่ีองคก์รจะสร้างวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ท่ีใชป้ฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุตาม

วิสยัทศัน์ องคก์รกลบัมาจดัการกบัเร่ืองปลีกยอ่ยในระยะสั้นซ่ึงในท่ีสุดแลว้อาจ
ไม่ใช่กลยทุธ์ เป็นเพียงแค่ tactic ในการจดัการกบัปัญหาเลก็ๆ นอ้ยๆ เท่านั้น 

 กลยทุธ์และแผนงานท่ีสร้างข้ึนมา อาจไม่ไดรั้บการเรียนรู้เน่ืองจากองคก์รให้
ความสนใจไปกบัความแตกต่างหลายๆ เร่ืองพร้อมกนั  

 กระบวนการเรียนรู้อาจตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของกลุ่มความคิด เช่น การคิดตามผูน้าํ 
(group think) ซ่ึงจะจาํกดัความคิดริเร่ิมใหน้อ้ยลง 

 

7. การใชอ้าํนาจ (The power school) 
การสร้างกลยทุธ์เป็นกระบวนการต่อรองระหวา่งผูมี้อาํนาจทั้งหลายภายใน

องคก์ร และ/หรือ ระหวา่งองคก์รกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร การสร้างกลยทุธ์
จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหผู้ท่ี้แขง็แกร่งท่ีสุดอยูร่อดต่อไปได ้ทุกแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกิจจะถูกนาํมาอภิปราย ช่วยใหอุ้ปสรรคทั้งหลายถูกกาํจดัเพื่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง รูปแบบประชาธิปไตยในการนาํเสนอความคิด ทาํใหก้ารตดัสินใจท่ีได ้
ไดรั้บการยอมรับตามกติกา การสร้างกลยทุธ์ตามฐานความคิดน้ีทาํใหท้ราบวา่ใครมี
ความเห็นเหมือนกบักลุ่มหรือฝ่ายใด  

แต่การเมืองกท็าํใหเ้กิดความไม่ลงรอยทางความคิด เป็นการใชเ้วลาและ
ทรัพยากรไปกบัการเจรจาต่อรองหรือชกัจูงผูมี้อาํนาจอ่ืนใหย้อมรับแนวคิดหรือมา
ร่วมกบัฝ่ายตน เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและโอกาส การยอมรับของผุมี้อาํนาจอีกฝ่ายก็
อาจไม่ใช่การยอมรับโดยดุษฎี อาจเกิดคล่ืนใตน้ํ้ า หรือถึงขั้นบ่อนทาํลายการปฏิบติั ให้
กลยทุธ์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย  
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8. การใชคุ้ณคา่และวฒันธรรมองคก์ร (The cultural school) 
การสร้างกลยทุธ์เป็นกระบวนการรวบรวมและประสานการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

และหน่วยงานทั้งหลายในองคก์ร กลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนมาจึงสะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรม
องคร์วมขององคก์ร เป็นการเนน้ใหเ้ห็นวา่กระบวนการทางสงัคม ความเช่ือ และคุณค่า
ซ่ึงมีอยูใ่นองคก์รมีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจและต่อการสร้างกล
ยทุธ์ 

ความเช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมและกลยทุธ์จะเห็นไดจ้าก  
(1) วฒันธรรมจะทาํหนา้ท่ีเหมือนไส้กรองความคิดในการตดัสินใจของบุคคล 

เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานในการกาํหนดกลยทุธ์  
(2) ก่อนท่ีจะเรียนรู้กลยทุธ์ใหม่ องคก์รจาํเป็นตอ้งใหแ้น่ใจวา่สมาชิกในองคก์ร 

ไม่มีใครยงัติดยดึอยูก่บัวฒันธรรมซ่ึงเป็นฐานความคิดของกลยทุธ์เก่า ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหมี้
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

(3) การสร้างกลยทุธ์จะเนน้ไปท่ีคุณค่าหลกัขององคก์ร เช่น นวตักรรม คุณภาพ 
จะไม่ฝืนสร้างกลยทุธ์ท่ีอาจทาํใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ทางวฒันธรรม 
 

9. ความสาํคญัของสภาพแวดลอ้ม (The environmental school) 
เป็นการตอบสนองอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์ร ฐาน

ความคิดน้ีเช่ือวา่สภาพแวดลอ้มภายนอก มีความสาํคญัต่อการสร้างกลยทุธ์มากกวา่
ฐานความคิดอ่ืน เคร่ืองมือท่ีนาํมาใชม้ากท่ีสุด คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ เพราะ
สถานการณ์เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รโดยตรง 

อยา่งไรกต็าม สภาพแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงไดค้่อนขา้งรวดเร็ว การ
สร้างกลยทุธ์เพื่อตอบสนองสภาพแวดลอ้มจึงเหมือนการวิ่งตามแกปั้ญหา ซ่ึงไม่สม
เหตุผลและไม่ค่อยไดผ้ลในทางปฏิบติั 
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10. การปรับแต่งสมรรถนะขององคก์ร (The configuration school) 
เป็นกระบวนการแปลงโครงสร้างการตดัสินใจขององคก์รจากแบบหน่ึง ไปเป็น

อีกแบบหน่ึง ตามฐานความคิดน้ี กลยทุธ์และการพฒันาองคก์รมีความใกลชิ้ดเก่ียวขอ้ง
กนัมากและควรทาํใหก้ลมกลืนสอดรับกนั องคก์รคือสภาวะหรือคุณสมบติัท่ี
ปรับเปล่ียนสืบทอดมาภายในสภาพแวดลอ้มแบบใดแบบหน่ึง กลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนมาจึง
ตอ้งส่งเสริมความเติบโตกา้วหนา้ขององคก์รในสภาพแวดลอ้มนั้น อยา่งไรกต็าม 
ในช่วงเวลาท่ีมีการปรับตวัตามกลยทุธ์ อาจส่งผลใหอ้งคก์รมีสภาพท่ีไม่มัน่คงในระยะ
สั้นได ้การสร้างกลยทุธ์จึงมกัจะเนน้ไปท่ีการรักษาความมัน่คงขององคก์รไวห้รืออยา่ง
นอ้ยกเ็ป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถปรับตวัใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ทาํใหอ้งคก์ร
ไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงโดยฉบัพลนั แต่จะตอ้งเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถปรับเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มในช่วงเวลานั้นๆ ได ้
 ฐานความคิด 10 ประการน้ี แมจ้ะเป็นฐานในการสร้างกลยทุธ์ระดบัองคก์ร แต่
คาํวา่กลยทุธ์ตามความหมายของ Henry Mintzberg ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่พียงกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจท่ีใชใ้นการพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงกลยทุธท่ี์ผูมี้
อาํนาจต่างๆ ในองคก์รสร้างข้ึนมาโดยอาศยัอาํนาจการเมืองภายในองคก์ร เพื่อใหเ้กิด
ความมัน่คงกบัตนเองผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย ฐานความคิด
ในการสร้างกลยทุธ์ท่ี Mintzberg นาํเสนอ จึงไม่ไดห้มายถึงฐานความคิดท่ีดีท่ี 
Mintzberg แนะนาํใหน้าํมาใช ้แต่เป็นการประมวลฐานความคิดท่ี Mintzberg คิดวา่อยู่
เบ้ืองหลงัการสร้างกลยทุธ์เท่านั้น ผูส้นใจจึงควรศึกษาบทความอ่ืนๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัฐานความคิดเหล่าน้ีประกอบไปดว้ยเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน
วา่ฐานความคิดใด สมควรนาํไปใช ้ในสถานการณ์ใดและในเง่ือนไขอยา่งไร  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Appreciative Inquiry 
 BCG Matrix 
 Boston Matrix 
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 Capabilities and Competences 
 Cultural Dimensions [Hofstede & Trompenaars] 
 Cultural Intelligence 
 Game Theory 
 Johari Window Model 
 Knowledge Management 
 Levers of Control [Simons] 
 Mission and Vision Statements 
 Organizational Learning 
 Stakeholder Management 
 SWOT Analysis 
 Team Leadership Styles 
 Value Chain Management 
 Whole Brain Model [Herrmann] 

--------------------------------- 
10 Types of Innovation [Doblin] 
นวตักรรม 10 ประเภท [Doblin] 

 

  บริษทัทั้งหลายท่ีอยูใ่นตลาดการแข่งขนั จาํเป็นตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
ท่ีเรียกวา่นวตักรรมเพื่อใหส้ามารถสู้กบัคู่แขง่ในตลาดได ้การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ทาํ
ไดห้ลายวิธี แต่การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบับริษทัและทรัพยากรท่ีมีอยู ่ไดม้ากท่ีสุด ถือ
เป็นหวัใจของความสาํเร็จ นวตักรรมเป็นพลงัขบัดนัของธุรกิจ หากบริษทัไม่ไดมี้การ
สร้างสรรคส่ิ์งใดใหม่ข้ึนมา ผลท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั อยา่งดีท่ีสุดกคื็อ การย ํา่อยูก่บัท่ี ไม่
พฒันาไปไหน แต่ท่ีเลวร้ายท่ีสุดอาจถึงขั้นมว้นเส่ือ แมว้า่คุณจะมีความคิดริเร่ิมท่ีดี
อยา่งไรในตอนเร่ิมธุรกิจ คุณกย็งัจาํเป็นตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลาเพื่อ
ไม่ใหต้อ้งตกเป็นผูล้า้หลงัคู่แข่งท่ีมีนวตักรรม    
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นวตักรรมส่วนใหญ่มกัไม่ประสบความสาํเร็จ สาเหตุไม่ใช่เพราะขาดความคิด
ริเร่ิม แต่เป็นเพราะขาดความสอดคลอ้งของระบบท่ีจะนาํนวตักรรมไปใช ้ส่วนใหญ่ท่ี
ลม้เหลวเพราะเนน้ไปท่ีตวัสินคา้แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ในทางปฏิบติั นวตักรรมท่ี
ประสบความสาํเร็จจะตอ้งใชน้วตักรรมหลายๆ ประเภทประกอบกนั บริษทัท่ีประสบ
ความสาํเร็จในการสร้างนวตักรรมจะวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) ของนวตักรรมใน
อุตสาหกรรม แลว้จึงเลือกสร้างนวตักรรมข้ึนมาในหลายๆ ประเภท ไม่ใช่เฉพาะแค่ตวั
สินคา้ ถา้คุณลองแตกนวตักรรมท่ีประสบความสาํเร็จของสินคา้หรือบริการใด คุณจะ
พบวา่นวตักรรมนั้นมีระบบการส่งต่อคุณค่านบัตั้งแต่โครงสร้างภายในบริษทั ไปจนถึง
มือลูกคา้ และน่ีคือเหตุผลท่ีนวตักรรมบางอนัประสบความสาํเร็จ และบางอนัลม้เหลว  
 บริษทัท่ีปรึกษาดา้นนวตักรรม ช่ือ Doblin Group ไดส้ร้างเคร่ืองมือ ช่ือวา่ 
นวตักรรม 10 ประเภทของ Doblin (Doblin’s 10 Types of Innovation) เป็นกรอบ
ความคิดท่ีตรงไปตรงมาและรู้สึกไดถึ้งคุณค่าของมนั เป็นเคร่ืองมือท่ีใชไ้ดท้ั้งใน
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรคน์วตักรรม และในการวิเคราะห์คู่แข่งท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั ช่วยใหม้องเห็นความผดิพลาดหรือส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องไปของนวตักรรมท่ี
บริษทัไดน้าํเสนอต่อลูกคา้   

นวตักรรม 10 ประเภทของ Doblin แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มโดยกลุ่มท่ีหน่ึงจะ
เป็นเร่ืองท่ีใกลชิ้ดเก่ียวขอ้งกบัการจดัการในบริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ และจะ 
เคล่ือนเขา้หาลูกคา้มากข้ึนในกลุ่มท่ีสองและกลุ่มท่ีสามตามลาํดบั 
 

กลุ่มท่ี 1: การจดัองคป์ระกอบภายในองคก์ร (Configuration) 
1. รูปแบบการทํากําไร (Profit Model)  

บริษทัทั้งหลายต่างตอ้งหาวิธีสร้างรายไดเ้พื่อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินต่อไปได ้
นวตักรรมท่ีเก่ียวกบัวิธีการสร้างรายไดข้ององคก์รตอ้งมองลึกลงไปถึงพื้นฐานการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตอ้งหมัน่ทบทวนวา่จะมีวิธีการสร้างรายไดใ้นรูปแบบใหม่ๆ 
อยา่งไรจึงจะสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี  
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ตวัอยา่งนวตักรรมการสร้างรายได ้คือ การท่ี Netflix ไดเ้ปล่ียนจาก
อุตสาหกรรมการใหเ้ช่าดูวิดีโอแบบ CD หรือ DVD มาเป็นการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อ
เขา้ดู online  

 

2. เครือข่ายและพนัธมิตร (Networking and Alliances) 
โลกน้ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัซ่ึงเกินกาํลงัท่ีบริษทัใดเพียงบริษทัเดียวจะต่อสู้อยู่

ไดโ้ดยลาํพงั  การร่วมเป็นเครือข่ายหรือพนัธมิตรกบับริษทัหรือหน่วยงานอ่ืน เป็น
นวตักรรมอีกประเภทหน่ึงท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถใชป้ระสบการณ์และความสามารถของ
ผูอ่ื้นมาสร้างคุณค่าใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายท่ีมุ่งหวงัได ้คุณจึงควรทบทวนวา่บริษทัของ
คุณทาํงานร่วมกบั supplier ในลกัษณะอยา่งไร ควรจะปรับการบริหารจดัการ
ความสมัพนัธ์กบั supplier อยา่งไร โดยหลกัการท่ีถูกตอ้งนั้น คุณควรนาํจุดแขง็ของ
บริษทัมาใชใ้นการทาํงาน ขณะเดียวกนักใ็หเ้ครือข่าย, supplier, หรือผูรั้บจา้งงานตาม
สญัญา เป็นผูด้าํเนินการในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนหรือในจุดท่ีผูรั้บจา้งภายนอกมีความ
ชาํนาญมากกวา่  

ตวัอยา่งเช่น Target Corporation ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐ ได้
วา่จา้งบริษทัรับออกแบบใหอ้อกแบบร้านคา้ของเขา จนมีความน่าสนใจ โดดเด่นกวา่
ร้านคา้อ่ืน 
 

3. โครงสร้างการทํางาน (Structure) 
ในแต่ละบริษทั อาจใชค้วามสามารถของพนกังานและทรัพยากรของบริษทัได้

ไม่เตม็ศกัยภาพ หลายบริษทัมองขา้มการเสียโอกาสในเร่ืองน้ีโดยยงัคงใชท้รัพยากร
ของบริษทัไปในเร่ืองท่ีไม่สร้างสรรค ์เช่น ใชพ้นกังานบญัชีไปในการจ่ายค่าจา้ง
ค่าตอบแทนแก่พนกังาน  คุณจึงควรสร้างนวตักรรมในเร่ืองโครงสร้างการทาํงานโดย
การสาํรวจสมรรถนะ (talent) ของพนกังานและภารกิจ วา่ภารกิจใดท่ีควรปฏิบติัเอง 
และภารกิจใดท่ีควรจา้งบุคคลภายนอก เพื่อใหบ้ริษทัสามารถใชค้วามสามารถของ
พนกังานและสินทรัพยไ์ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  
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ตวัอยา่งเช่น Whole Foods Market Inc. ซ่ึงเป็น supermarket รายใหญ่ในสหรัฐ
ไดส้ร้างระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ทีมงานภายในไดป้รับ
โครงสร้างการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดอยูต่ลอดเวลา  

 

4. กระบวนการหลัก (Core Process)   
วิธีหน่ึงท่ีสามารถทาํใหบ้ริษทัของคุณโดดเด่นข้ึนมาท่ามกลางตลาดท่ีเตม็ไป

ดว้ยการแข่งขนั คือการใชก้ระบวนการทาํงานท่ีเหนือกวา่ของคู่แขง่ การพฒันาและ
สร้างความแปลกใหม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอเป็นส่ิงท่ีบริษทัทั้งหลายตั้งใจและ
พยายามทาํใหเ้กิดข้ึน แต่มีไม่ก่ีบริษทัท่ีสามารถทาํไดส้าํเร็จอยา่งเป็นช้ินเป็นอนั คุณจึง
ควรศึกษาหนทางท่ีจะพฒันากระบวนการหลกัในการทาํงานท่ีสร้างความกา้วหนา้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหก้บัอุตสาหกรรมของคุณไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ตวัอยา่งเช่น Zara ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของกลุ่มแฟชัน่เคร่ืองแต่งกายท่ีเรียกวา่ 
Inditex group ไดส้ร้างนวตักรรมในกระบวนการพฒันาสินคา้ตั้งแต่การออกแบบจน
สาํเร็จเป็นเส้ือผา้ท่ีนาํตลาดแฟชัน่ไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว (fast fashion) เห็นไดช้ดัวา่ 
ความสาํเร็จของ Zara ตอ้งอาศยันวตักรรมหลายๆ ประเภทมาเสริมซ่ึงกนัและกนั 

 

กลุ่มท่ี 2: คุณค่าท่ีมีใหแ้ก่ลูกคา้ (Offering) 
5. สินค้าท่ีผลิต (Product Per formance) 

สินคา้ท่ีคุณนาํเขา้สู่ตลาดบ่งบอกถึงลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของคุณวา่เป็นผูน้าํ
หรือผูต้ามในตลาด การสร้างความโดดเด่นในรูปลกัษณ์ท่ีดึงดูดใจหรือเป็นประโยชน์
แก่ลูกคา้ดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีต่างไปจากสินคา้ของบริษทัอ่ืน เป็นนวตักรรมสาํคญัท่ีสร้าง
คุณค่าใหลู้กคา้ตอ้งนึกถึงเม่ือตอ้งการสินคา้ในกลุ่มนั้นๆ แมจ้ะมีราคาท่ีสูงกวา่กต็าม 

ตวัอยา่งเช่น OXO ซ่ึงเป็นผูน้าํสินคา้ประเภทเคร่ืองครัว ไดเ้ปิดตวัสินคา้ในกลุ่ม
ท่ี เรียกวา่ OXO Good Grips เช่น มีดปอกผลไม ้ซ่ึงมีราคาสูงกวา่สินคา้ประเภท
เดียวกนัในตลาด แต่ดว้ยการออกแบบดา้มจบัท่ีถนดัมือ นํ้าหนกัพอเหมาะ และใบมีดท่ี
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คบกริบ จึงทาํใหสิ้นคา้ของ OXO ไดรั้บความนิยม มีลูกคา้ติดตามซ้ือ แมร้าคาจะสูง
กวา่คู่แข่ง  

 

6. ระบบสินค้า (Product System) 
นอกเหนือจากการมีสินคา้ท่ีโดดเด่นในตลาดแลว้ คุณกค็วรใหบ้ริษทัของคุณมี

สินคา้หรือบริการท่ีนาํไปใชร่้วมกบัสินคา้ตวัอ่ืนในลกัษณะเก้ือหนุนและส่งเสริมซ่ึงกนั
และกนั (complementary) ดว้ย จดัเป็นนวตักรรมอีกประเภทหน่ึงท่ีช่วยส่งใหสิ้นคา้
ของคุณกา้วข้ึนไปสู่ความสาํเร็จไดใ้นอีกระดบัหน่ึง  

ตวัอยา่งเช่น Nike ออกสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองกีฬาท่ีหลากหลายตั้งแต่รองเทา้ ถุงเทา้ 
เส้ือ กางเกง ร่ม ไมก้อลฟ์ ลูกกอลฟ์ ฯลฯ เขา้สู่ตลาดเคร่ืองกีฬา สินคา้เหล่าน้ีลว้นมี
ส่วนสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัให ้Nike เป็นตราสินคา้ชั้นนาํในตลาดเส้ือผา้และอุปกรณ์
กีฬาระดบัโลกมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

 

กลุ่มท่ี 3: ประสบการณ์ (Experience) 
7. บริการ (Service) 

ลูกคา้ทุกคนอยากไดรั้บบริการท่ีดี บริการท่ีเสนอไปพร้อมกบัตวัสินคา้จึงเป็น
นวตักรรมอีกประเภทหน่ึงท่ีช่วยเสริมคุณค่าของสินคา้ท่ีขายใหก้บัลูกคา้ใหสู้งข้ึน คน
ส่วนใหญ่มกัมองการใหบ้ริการแยกออกไปต่างหากจากนวตักรรม แต่บริการท่ีดีจะช่วย
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้และเสริมคุณค่านวตักรรมในตวัสินคา้ของคุณใหโ้ดด
เด่นยิง่ข้ึน  

เช่น Toyota มีนโยบายใหทุ้กศูนยข์องโตโยตา้ทัว่ประเทศตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ
ในกรณีด่วนฉุกเฉินแก่ลูกคา้ท่ีแจง้ปัญหาการใชร้ถผา่นสายด่วนฉุกเฉินของบริษทั 
 

8. ช่องทาง (Channel) 
คุณอาจเป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรมในตลาดไดห้ากคุณสามารถคิดหาช่องทาง

ใหม่ๆ ในการนาํเสนอสินคา้ใหไ้ปถึงมือลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่อง
ทางการนาํเสนอสินคา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากตลอดระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมาอนั
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เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีคุณกเ็ป็นผูห้น่ึงท่ีสามารถสร้างความ
เปล่ียนแปลงต่อไปไดอี้กเพราะเทคโนโลยจีะไม่ไดห้ยดุอยูเ่พียงแค่น้ี  

ตวัอยา่งเช่นบริษทั Nesle ไดอ้อกเคร่ืองชงกาแฟ Nespresso ซ่ึงผูซ้ื้อเคร่ืองชง
กาแฟน้ีจะไดรั้บสิทธิเป็นสมาชิก สามารถซ้ือเมลด็กาแฟของ Nestle ไดใ้นราคาพิเศษ   

 

9. ตราสินค้า (Brand) 
ตราสินคา้มีผลเป็นอยา่งมากต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของสินคา้และบริการ  

ลูกคา้ใหค้วามไวว้างใจกบัตราสินคา้กเ็พราะช่ือเสียงของตราสินคา้หรือเพราะ
ประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บจากการใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีตราดงักล่าว การมีตราสินคา้
ท่ีแขง็แกร่งจะเป็นโอกาสใหคุ้ณสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมในตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย
โดยมีลูกคา้ท่ีมีศรัทธาในตราสินคา้ของคุณพร้อมใหก้ารตอ้นรับ จริงๆ แลว้การสร้าง
ความแขง็แกร่งในตราสินคา้ไม่ไดเ้ป็นนวตักรรมในตวัของมนัเอง แต่เป็นโอกาสท่ีคุณ
จะสามารถสร้างนวตักรรมหรือความแปลกใหม่ไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่จะมีผูต้อบรับ
นวตักรรมนั้น  

ตวัอยา่งเช่น Virgin ท่ีสามารถแตกสายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้น้ีออกไปได้
อยา่งกวา้งขวาง ตั้งแต่ soft drink ไปถึงการท่องเท่ียวในอวกาศ 

 

10.  ความผูกพนัของลูกค้า (Customer  Engagement) 
ความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือองคก์รของคุณ เป็นหน่ึงในหวัใจ

สาํคญัของความสาํเร็จทางธุรกิจ คุณจึงตอ้งหมัน่สาํรวจวา่ลูกคา้มีความคิดหรือรู้สึก
อยา่งไรในการซ้ือหาสินคา้หรือใชบ้ริการของคุณ จะมีวิธีใดท่ีจะทาํใหลู้กคา้มี
ความรู้สึกท่ีดีเพิ่มมากข้ึนในคุณคา่ของสินคา้หรือบริการเหล่านั้น การทาํใหสิ้นคา้หรือ
องคก์รของคุณกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตส่วนตวัของพวกเขามากข้ึนนบัเป็น
นวตักรรมท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปกบันวตักรรมในดา้นอ่ืนๆ ทั้งหมด 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4C's and 4P's Marketing Model 
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 5 S System 
 5-Step Strategy Model [Lafley and Martin] 
 7 Degrees of Freedom of Growth [McKinsey] 
 Brainstorming 
 Business Process Reengineering (BPR) 
 Conjoint Analysis (CA) 
 Core Competence Model 
 Creating a Value Proposition 
 Customer Experience Mapping 
 Customer Service Mindset 
 Diamond Model and Cluster (Michael Porter) 
 Generating New Ideas 
 Innovation 
 Kano Model  
 Kraljic Portfolio Purchasing Model 
 Lean Manufacturing 
 Managing Complaints and Feedback 
 Outsourcing Decision Matrix 
 Procurement Management 
 Product-Process Matrix 
 Simplex Process 
 Supplier Relationship Management (SRM) 
 SWOT Analysis 
 Unblocking Bottlenecks 
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 Value Chain Analysis [Porter] 
 Working with Outsourced Suppliers 
 สร้างนวตักรรมอยา่งไรไม่ใหเ้ป็น นวกรรม 

--------------------------------- 
10 Ways to Get a Better Night's Sleep 
วธีิปฏิบัติ 10 วธีิท่ีช่วยให้นอนหลับได้สนิทและนานขึน้ 

 

 นอกเหนือจากความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ จะเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ
ปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแขง็แรง สดช่ืน
แจ่มใส กเ็ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลอยา่งสาํคญัต่อคุณภาพของผลการปฏิบติังาน ทกัษะ 
ความรู้ และประสบการณ์ จะมีประโยชน์ต่อการทาํงานไดก้ต่็อเม่ือนาํมาใชอ้ยา่งมีสติ 
สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีเขา้มารบกวนการใชเ้หตุผล และมีสภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
พอท่ีจะปฏิบติัภารกิจต่างๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ 

การนอนไม่เพียงพอทาํใหรู้้สึกสบัสนมึนงง ความจาํไม่ดี ไม่มีสมาธิในการ
ทาํงาน ใชดุ้ลยพินิจอยา่งไม่รอบคอบ นอกจากนั้นยงัทาํใหร่้างกายตอ้งการอาหารท่ีมี
แคลอร่ีสูง หากไม่ไดอ้อกกาํลงักายอยา่งถูกตอ้ง นํ้าหนกัตวัจะเพิ่มสูงขั้น เกิดไขมนั
สะสม และส่งผลเสียต่อสุขภาพในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีดงักล่าว ส่วนหน่ึงมาจากการหลบัไดส้นิทแต่
ละคืนในปริมาณท่ีเพียงพอ สาํหรับผูท่ี้หลบัยาก หรือนอนไดน้อ้ยกวา่ 4 ชัว่โมงในแต่
ละคืนต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน อาจคิดวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหห้วัถึงหมอนกน็อนหลบั 
หรือหลบัไดย้าว 6-8 ชัว่โมงในแต่ละคืน แต่จากขอ้มูลดา้นสุขภาพยนืยนัวา่ คุณภาพ
ของการนอนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีคุณใชใ้นช่วงกลางวนั, สภาพแวดลอ้ม
ของหอ้งนอน, และกิจกรรมท่ีคุณปฏิบติัก่อนเขา้นอน ดงันั้น หากคุณสามารถ
ปรับเปล่ียนส่ิงเหล่าน้ีได ้ร่างกายก็จะสามารถพกัผอ่นไดดี้ข้ึน มีภูมิตา้นทานต่อโรคร้าย
ต่างๆ และสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ขอ้ปฏิบติั 10 ประการต่อไปน้ีจะช่วยใหคุ้ณหลบัไดดี้ข้ึน 
1. ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงัเป็นประจาํสามารถช่วยใหคุ้ณนอนหลบัไดดี้ข้ึน การออกกาํลงั
กายเพียงวนัละ 20 – 30 นาทีจะช่วยขบัฮอร์โมนท่ีเรียกวา่เอน็โดฟินซ่ึงช่วยลด
ความเครียด ทาํอารมณ์ใหส้ดใสเบิกบาน ขบัความวิตกกงัวลและความรู้สึกกดดนั
ออกไปจากจิตใจ อยา่งไรกต็าม ควรจาํกดัการออกกาํลงักายใหท้าํเฉพาะในช่วงเชา้และ
กลางวนั เพราะการทาํกิจกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงจนเหน็ดเหน่ือยในช่วงสองหรือสาม
ชัว่โมงก่อนเขา้นอน จะทาํใหอุ้ณหภูมิในร่างกายสูงข้ึน เพิ่มฮอร์โมนท่ีสร้างความ
ต่ืนตวั เช่น เอพิเนฟรีน และอาดรินาลีน อยา่งไรกต็าม การหลัง่และผลกระทบจาก
ฮอร์โมนดงักล่าวกมี็ความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล คุณจึงควรสงัเกตผลท่ีเกิดกบั
ตวัคุณวา่เป็นอยา่งไรและปรับกิจกรรมการออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัตนเอง  
 

2. ใหร่้างกายไดรั้บแสงแดดบา้ง 
ร่างกายคนเรามีนาฬิกาธรรมชาติท่ีควบคุมวงจรการต่ืน-หลบัตามธรรมชาติ 

(circadian rhythm) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการทาํงานของสมอง ร่างกาย และฮอร์โมน 
ช่วยใหคุ้ณมีความต่ืนตวัในเวลากลางวนั และบอกใหร่้างกายรู้วา่ถึงเวลาท่ีควรจะเขา้
นอนในเวลากลางคืน แสงแดดตามธรรมชาติช่วยใหว้งจรการต่ืน-หลบัตามธรรมชาติ
ของคุณทาํงานเป็นปกติ ส่งผลใหคุ้ณรู้สึกมีเร่ียวมีแรงในระหวา่งวนั และนอนหลบัดี
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในเวลากลางคืน แสงแดดในช่วงกลางวนัช่วยใหผู้เ้ป็น
โรคนอนไม่หลบัสามารถหลบัไดดี้ข้ึนและลดเวลากวา่จะหลบั ลงไปไดถึ้ง 83% 
นอกจากนั้น ผลการวิจยัยงัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บแสงแดดวนัละสองชัว่โมง สามารถ
หลบัในเวลากลางคืนไดน้านข้ึนเกือบสองชัว่โมงและมีการหลบัลึกข้ึน 80%  หากคุณ
เป็นผูท่ี้ตอ้งทาํงานในสาํนกังานท่ีไม่ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั คุณจะรู้สึกง่วงในเวลา
กลางวนัแต่ไปตาสวา่งในเวลากลางคืน ในกรณีเช่นน้ี คุณไม่ควรโหมอดักาแฟใหต้า
สวา่ง แต่ควรหาโอกาสออกไปเดินรับอากาศบริสุทธ์ิและใหร่้างกายสมัผสัแสงแดด
บา้งถา้เป็นไปได ้เช่น ในช่วงพกัเท่ียง 
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การไดรั้บแสงแดดในเวลากลางวนัเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ แต่การไดรั้บแสงจาก
อุปกรณ์ส่ือสาร เช่น มือถือ หรือแสงจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเรียกรวมกนัวา่ blue 
light จะไปรบกวนวงจรการต่ืน-หลบัตามธรรมชาติ ทาํใหส้มองถูกหลอกใหเ้ขา้ใจวา่
ยงัเป็นเวลากลางวนั ร่างกายจึงลดการหลัง่ฮอร์โมนบางตวั เช่น เมลาโทนิน ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายและง่วงนอน แต่ถา้คุณจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชมื้อถือหรือ
คอมพิวเตอร์ในเวลากลางคืน กมี็วิธีท่ีพอช่วยลด blur light จากอุปกรณ์ดงักล่าวได ้
ดงัน้ี 
 ติดแผน่กรองแสง blue light ท่ีหนา้จอมือถือและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 Download application เช่น f.lux เพื่อกั้น blue light จากหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
 ติดตั้ง application ท่ีกั้น blue light จากหนา้จอมือถือ 
 ปิดโทรทศัน์และแหล่งกาํเนิด blue light ทั้งหลายสองชัว่โมงก่อนเขา้นอน 

 

3. หลกัเล่ียงการทานอาหารม้ือหนกัก่อนเขา้นอน 
การกินอาหารม้ือดึกส่งผลกระทบต่อทั้งการนอนและการหลัง่ HGH รวมถึงเม

ลาโทนิน หากคุณจะกินอาหารหนกัๆ ประเภทแป้ง (high-carb meal) ควรกินก่อนเขา้
นอนอยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง แต่ท่ีดีท่ีสุดกไ็ม่ควรกินอาหารประเภทแป้งมากนกัในม้ือเยน็ 
การกินอาหารหนกัในม้ือเยน็ จะทาํใหห้ลบัยากเพราะกระเพาะจะตอ้งทาํการยอ่ย
อาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาหารรสจดัและมีกรดจะทาํใหห้วัใจของคุณทาํงานหนกัซ่ึง
จะทาํใหห้ลบัยากข้ึนไปอีก ของกินเล่นเบาๆ ก่อนนอนอาจช่วยลดความหิวของคุณ
ก่อนเขา้นอนและทาํใหคุ้ณหลบัได ้ควรกินอาหารท่ีมีนํ้าตาลนอ้ย เช่น กลว้ยหอม, หรือ 
cereal ท่ีเป็นเมลด็ธญัพืชกบันม, หรือโยเกิร์ท  
 

4. หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอลในตอนเยน็ 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน เช่น กาแฟ มีคุณประโยชน์หลายอยา่ง การด่ืมกาแฟสกั

หน่ึงถว้ยหรือหน่ึงกระป๋องจะช่วยใหคุ้ณรู้สึกต่ืนตวั กระฉบักระเฉง แต่หากไปด่ืม
ในช่วงบ่ายแก่ๆ กาแฟจะไปกระตุน้ระบบประสาทและอาจไปขดัขวางการผอ่นคลาย
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ของร่างกายในช่วงกลางคืน การด่ืมกาแฟไม่ถึงหกชัว่โมงก่อนเขา้นอน จะส่งผลอยา่ง
สาํคญัต่อคุณภาพในการนอนหลบั คาเฟอีนสามารถอยูใ่นกระแสเลือดไดน้าน 6-8 
ชัว่โมง จึงไม่แนะนาํใหด่ื้มกาแฟหลงับ่ายสามหรือบ่ายส่ีโมงโดยเฉพาะถา้คุณเป็นคนท่ี
ไวต่อสารคาเฟอีนหรือมีปัญหาเร่ืองการนอนหลบั หากคุณเกิดความรู้สึกอยากกาแฟ
เอามากๆ หลงัช่วงเวลาดงักล่าว กค็วรด่ืมกาแฟท่ีไม่มีคาเฟอีน 

แอลกอฮอล เป็นสาเหตุหน่ึงของการนอนหลบัยาก การกรน และทาํใหก้ารหลบั
และต่ืนตามเวลาตอ้งเสียไป สร้างความแปรปรวนใหก้บัการหลัง่ฮอร์โมนเมลาโทนิน
ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัต่อการควบคุมวงจรการต่ืน-หลบัตามธรรมชาติ นอกจากนั้น ยงั
พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในเวลากลางคืน จะไปลดการหลัง่สารเจริญเติบโต
ของร่างกายท่ีเรียกวา่ HGH ซ่ึงมีบทบาทในการควบคุมวงจรการต่ืน-หลบัตาม
ธรรมชาติและการทาํงานในส่วนอ่ืนๆ ของรางกายดว้ยเช่นกนั คุณอาจโตแ้ยง้จาก
ประสบการณ์ส่วนตวัวา่ การด่ืมแอลกอฮอลทาํใหรู้้สึกง่วง และเป็นเหตุของการรณรงค์
ไม่ใหเ้มาแลว้ขบั แต่ความง่วงจากการด่ืมแอลกอฮอลกบัการนอนหลบัอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นคนละเร่ืองกนั แมม้นัจะทาํใหคุ้ณง่วง แต่กไ็ม่ไดท้าํใหห้ลบัไดส้นิท คุณจะต่ืน
ข้ึนมาเป็นพกัๆ ตลอดคืนซ่ึงทาํใหพ้กัผอ่นไดไ้ม่เตม็ท่ี 

นอกเหนือจากผลกระทบจากฤทธ์ิของคาเฟอีนและแอลกอฮอลแลว้ การด่ืม
เคร่ืองด่ืมปริมาณมากก่อนนอนอาจส่งผลใหคุ้ณตอ้งต่ืนข้ึนมาปัสสาวะบ่อยคร้ังข้ึนซ่ึง
รบกวนความต่อเน่ืองของการนอนเช่นกนั การนอน 2 ช่วงๆ ละ 4 ชัว่โมงเพราะตอ้ง
ต่ืนมาปัสสาวะ มีผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอ้ยกวา่การไดน้อนรวดเดียว 7-8 
ชัว่โมง   
 

5. ผอ่นคลายและไม่นาํส่ิงรบกวนใจมาคิด 
หลายคนมีกิจกรรมก่อนนอนเพื่อผอ่นคลายความเครียดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนั 

เช่น การนวด กเ็ป็นวิธีหน่ึงท่ีผลการศึกษาพบวา่มีส่วนช่วยใหผู้ป่้วยหลบัไดดี้ข้ึน การ
อ่านหนงัสือท่ีไม่สร้างความเครียด, อาบนํ้าอุ่นๆ ไม่วา่จะเป็นการแช่ตวัในอ่าง อาบนํ้า
ฝักบวั หรือแมก้ระทัง่แช่เทา้ในนํ้าอุ่น, นัง่สมาธิ, หายใจเขา้ลึกๆ ออกยาวๆ ฯลฯ ลว้นมี
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ส่วนใหคุ้ณไดค้วามรู้สึกท่ีผอ่นคลาย หลบัไดลึ้กและนานข้ึน อยา่งไรกต็าม แต่ละวิธี
อาจไดผ้ลดีกบัคนหน่ึงมากกวา่อีกคนหน่ึง คุณจึงควรทดลองนาํมาปฏิบติัหลายๆ อยา่ง
และเลือกเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับคุณ  
 

6. เขา้นอนใหต้รงเวลา 
วงจรการต่ืน-หลบัตามธรรมชาติของร่างกายทาํงานเป็น loop สอดคลอ้งกบัการ

ข้ึนและตกของดวงอาทิตย ์การเขา้นอนในเวลากลางคืนและต่ืนนอนในตอนเชา้ใหเ้ป็น
เวลาทุกวนัสามารถช่วยใหคุ้ณหลบัไดส้นิทและนานข้ึน คุณจะรู้สึกสดช่ืน
กระฉบักระเฉงจากการเขา้นอนและต่ืนเป็นเวลามากกวา่การนอนและต่ืนไม่เป็นเวลา
ในจาํนวนวนชัว่โมงการนอนท่ีเท่ากนั จากผลการศึกษาพบวา่ผูท่ี้เขา้นอนและต่ืนไม่
เป็นเวลา เช่น ในคืนและเชา้ของวนัหยดุสุดสปัดาห์ จะมีปัญหาเร่ืองการนอนเน่ืองจาก
ความสบัสนของวงจรการต่ืน-หลบัตามธรรมชาติและปริมาณฮอร์โมนเมลาโทนินท่ี
เป็นตวัส่งสญัญาณใหส้มองรู้สึกง่วง  คุณจึงควรวางแผนวา่ควรเขา้นอนและต่ืนนอน
เวลาก่ีโมง และพยายามทาํเช่นนั้นใหเ้ป็นนิสยั ทาํซํ้ าๆ สกัหน่ึงหรือสองอาทิตย ์คุณจะ
สามารถปรับสภาพร่างกายของคุณใหรั้บกาํหนดการดงักล่าวไดใ้นท่ีสุด  
 

7. กินอาหารเสริมเมลาโทนินหรืออาหารเสริมอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนหลกัท่ีช่วยใหน้อนหลบั มนัจะส่งสญัญาณไปยงัสมอง

วา่ถึงเวลาพกัผอ่นและเขา้นอนไดแ้ลว้ เมลาโทนินเป็นสารท่ีช่วยในการนอนหลบัซ่ึง
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและอาจเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะทาํใหห้ลบัไดเ้ร็ว กินเมลา
โทนินก่อนนอนจะช่วยใหห้ลบัไดส้นิท และต่ืนข้ึนมาอยา่งสดใสในวนัรุ่งข้ึน จากการ
ทดลองพบวา่ คร่ึงหน่ึงของกลุ่มผูกิ้นเมลาโทนิน 2 ม.ก. สามารถหลบัไดเ้ร็วข้ึนกวา่
ปกติ และ 15% หลบัไดลึ้กข้ึน เมลาโทนินนบัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งใชเ้ม่ือเดินทางไป
ต่างประเทศท่ีมี time zone แตกต่างกนั เน่ืองจากมนัจะช่วยปรับวงจรการต่ืน-หลบัตาม
ธรรมชาติใหเ้ป็นปกติ ในบางประเทศการซ้ือเมลาโทนินตอ้งมีใบสัง่แพทย ์ในขณะท่ี
บางประเทศสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายยาทัว่ไป ปริมาณเมลาโทนินท่ีใช ้จะอยูท่ี่ 1-
5 ม.ก. กินก่อนเขา้นอน 30-60 นาที คุณควรเร่ิมจากปริมาณนอ้ยๆ เพื่อประเมินสภาพ



291 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ร่างกายแลว้จึงค่อยๆ เพิ่มตามท่ีจาํเป็น และโดยเหตุท่ีเมลาโทนินจะไปเปล่ียนปริมาณ
สารเคมีในสมอง คุณจึงควรปรึกษาแพทยก่์อนจะนาํมาใชแ้มว้า่ในประเทศไทยจะเป็น
อาหารเสริมท่ีหาซ้ือไดท้ัว่ไปโดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทยก์ต็าม 

นอกจากเมลาโทนิน ยงัมีอาหารเสริมอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการนอนหลบั ทาํใหรู้้สึก
ผอ่นคลาย ลดความเครียด โดยกินก่อนเขา้นอน 30-60 นาที ไดแ้ก่ 

 สารสกดัจากใบแปะก๊วย (Ginkgo biloba) ปริมาณการใช ้ 250 ม.ก. หรือ 
 กรดอามิโนแอซีติก (Glycine) ปริมาณการใช ้3 กรัม หรือ 
 รากวาเลอเรียน (Valerian root) ปริมาณการใช ้500 ม.ก. หรือ 
 แมกนีเซียม (Magnesium) ยงัไม่พบขอ้แนะนาํเก่ียวกบัปริมาณการใช ้หรือ 
 กรดอามิโน (L-theanine) ปริมาณการใช ้100-200 ม.ก หรือ 
 ลาเวนเดอร์ (Lavender) เป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอยา่ง ให้

ความรู้สึกสงบซ่ึงดีต่อการนอนหลบั ปริมาณการใช ้80-160 ม.ก 
 

ผูส้นใจอาหารเสริมเหล่าน้ี ควรลองใชที้ละอยา่ง และควรใชค้วบคูก่บัขอ้ปฏิบติั
อ่ืนๆ ดว้ย เช่น การออกกาํลงักาย 

 

8. จดัสภาพแวดลอ้มการนอนท่ีถูกตอ้ง 
หลายคนเช่ือวา่สภาพแวดลอ้มของหอ้งนอนและการจดัวางส่ิงต่างๆ ใน

หอ้งนอนเป็นปัจจยัหลกัในการทาํใหห้ลบัไดดี้ อุณหภูมิ เสียง และแสงจากภายนอกท่ี
เลด็ลอดเขา้มา ลว้นมีผลใหห้ลบัยาก ไม่ต่อเน่ือง และทาํลายสุขภาพในระยะยาว ควร
หลีกเล่ียงการใชห้อ้งนอนเป็นสถานท่ีทาํงาน หรือสถานท่ีดูโทรทศัน์ ถา้คุณใช้
หอ้งนอนเป็นสถานท่ีเฉพาะสาํหรับการนอน จิตใจและร่างกายของคุณจะรับรู้ไดเ้ม่ือ
กา้วเขา้มาในหอ้งนอนวา่ น่ีเป็นเวลานอนแลว้ หอ้งนอนควรมีอุณหภูมิประมาณ 70-95๐ 

F (18-20๐ C) ข้ึนอยูก่บันิสยัและความชอบ หอ้งนอนควรมีอากาศถ่ายเทท่ีดี อาจตดัการ
รบกวนจากภายนอกดว้ยการสร้างบรรยากาศเสียงดนตรีท่ีนุ่มนวล ควรใชห้ลอดไฟ
วตัตต์ํ่าๆ และใหม้ัน่ใจวา่เม่ือปิดแลว้หอ้งจะมืดสนิท อาจใชผ้า้ม่านสีเขม้หรือหนา้กาก
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ปิดตา ถา้คุณต่ืนข้ึนกลางดึก อยา่เปิดไฟหลกัเพราะจะทาํใหคุ้ณหายงวัเงีย ควรเปิดไฟ
หร่ีหรือมีหลอดไฟวตัตต์ํ่าๆ เป็นทางเลือก 
 

9. ใชเ้คร่ืองนอนท่ีมีคุณภาพ 
นอกเหนือจากสภาพแวดลอ้มในหอ้งนอน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ ดงัท่ีกล่าว

มาแลว้ เคร่ืองนอน เช่น ท่ีนอน ฟูก หมอน ผา้ห่ม กมี็ส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อการนอน
หลบั คุณอาจสงัเกตความแตกต่างน้ีไดเ้ม่ือคุณเดินทางไปพกัตามโรงแรมท่ีมีเคร่ือง
นอนท่ีมีคุณภาพ เตียงท่ียบุลงไปอยา่งนุ่มนวลเม่ือลม้ตวัลงนอนหรือเปล่ียนอิริยาบถ 
ไม่ทาํใหคุ้ณปวดหลงัเม่ือต่ืน หรือเม่ือยตน้แขนหวัไหล่จากการกดทบัของร่างกายเม่ือ
พลิกตวัขณะหลบั ตามปกติคุณควรเปล่ียนเคร่ืองนอนโดยเฉพาะฟูกและหมอนในทุกๆ 
5-8 ปี ลองถามตวัเองวา่ไดเ้ปล่ียนเคร่ืองนอนคร้ังสุดทา้ยเม่ือไร น่ีอาจเป็นสาเหตุสาํคญั
ในการนอนหลบัไม่สบายของคุณกไ็ด ้
 

10.  งีบหลบับา้ง 
การไดงี้บหลบัชัว่ระยะสั้นๆ 15-30 นาทีในช่วงเท่ียงหรือบ่ายตน้ๆ จะช่วยใหคุ้ณ

รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า สามารถสร้างผลงานตามสมรรถนะท่ีมีไดต้ลอดทั้งวนั งานวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่ การไดงี้บหลบัในเวลากลางวนัสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ทาํงาน องคก์รขนาดใหญ่ เช่น Google และ Huffington ไดจ้ดัหอ้งใหพ้นกังานไดงี้บ
หลบัเช่นกนั จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่สามารถสรุปใหช้ดัเจนลงไปไดว้า่ การงีบหลบัช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ในตอนกลางวนั ส่งผลต่อการหลบัไดย้ากข้ึนในตอนกลางคืนหรือไม่
เพียงไร ข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล  
 

 หากคุณไดป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํ 10 ขอ้ขา้งตน้แลว้ไม่ไดผ้ล คือยงัใชเ้วลานาน
กวา่จะหลบั, มีอาการหลบัๆ ต่ืนๆ, หรือหลบัไม่นานพอแก่ความตอ้งการของร่างกาย 
คุณควรไปพบแพทยเ์พื่อวินิจฉยัวา่ปัญหาดงักล่าวเป็นผลจากปัญหาสุขภาพหรือไม่ มี
โรคบางโรคท่ีส่งผลโดยตรงต่อปัญหาการนอนหลบั เช่น โรคหยดุหายใจขณะหลบั 
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(sleep apnea), โรคการเคล่ือนไหวร่างกายผดิปกติขณะหลบั เช่น อาการขากระตุกขณะ
หลบั (restless leg syndrome) เป็นตน้ 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Dealing with Anxiety 
 Meditation for Stress Management 
 Rest, Relaxation, and Sleep 

--------------------------------- 
10 Ways to Make Bad Day Better 
10 วธีิท่ีช่วยให้วนัท่ีเลวร้ายของคุณ ดขีึน้ 

 

 ไม่มีใครท่ีทั้งชีวิตมีแต่ความราบร่ืนสดใส หรือมีแต่วนัท่ีเลวร้ายหดหู่ จะต่างกนั
กต็รงท่ี วนัท่ีร้ายๆ ของแต่ละคนอาจมีมากนอ้ยกวา่กนั หนกัหนาสาหสักวา่กนั และ
จากสาเหตุเร่ืองราวท่ีต่างกนั เม่ือใดท่ีคุณรู้สึกวา่มนัช่างเป็นวนัท่ีเลวร้ายสาํหรับคุณ 
ความรู้สึกนั้นจะทาํใหทุ้กส่ิงกลายเป็นปัญหาท่ีดูเหมือนไม่มีทางออก แกไ้ขไม่ได ้หรือ
ท่ีเรียกกนัวา่ “จิตตก”    
  

วิธีปฏิบติั 10 วิธีต่อไปน้ี สามารถช่วยใหว้นัท่ีเลวร้ายของคุณ ดีข้ึนได ้
1. เล่าส่ิงท่ีกดดนันั้นออกมา 

ความรู้สึกวา่ตนเองช่างเป็นคนท่ีโชคร้ายเสียเหลือเกิน เป็นความรู้สึกท่ียิง่เกบ็ไว้
นานยิง่เป็นผลร้ายต่อจิตใจ คุณควรขอเวลานดัหมายเพื่อนท่ีสนิทและวางใจได ้เล่าส่ิงท่ี
รุมเร้าจิตใจของคุณใหเ้ขาฟัง การไดร้ะบายส่ิงท่ีกดดนัอยูอ่อกไปบา้ง จะช่วยใหคุ้ณ
รู้สึกดีข้ึน ส่ิงท่ีคุณเป็นทุกขม์ากมายอาจไม่ไดเ้ลวร้ายอยา่งท่ีคุณคิด คุณอาจไดมุ้มมองท่ี
ดีๆ จากเพื่อนและมองเห็นทางในการแกปั้ญหากไ็ด ้หากคุณนึกไม่ออกวา่มีใครท่ี
สมควรจะเล่าความทุกขน์ั้นใหฟั้ง กอ็าจใชก้ารเขียนลงในสมุดบนัทึก พยายามเขียนให้
ชา้ๆ เพื่อสมองจะไดมี้เวลาลาํดบัความเป็นเหตุเป็นผลและทาํใหคุ้ณเยน็ลง เม่ือคุณได้
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เล่าความทุกขน์ั้นใหต้วัเองฟังวา่อะไรเป็นสาเหตุแห่งความทุกข ์คุณอาจเปล่ียนมุมมอง
ท่ีมีต่อปัญหา ลดความรู้สึกท่ีเป็นลบ และหลุดพน้ออกจากสถานการณ์ทีคุณติดอยูไ่ด ้
 

2. ทาํกิจกรรมท่ีสร้างความรู้สึกผอ่นคลาย 
เปล่ียนสภาพแวดลอ้มดว้ยการออกไปเดินในสวนสาธารณะ รับแสงแดด สูด

อากาศบริสุทธ์ิ ยิม้ใหแ้ก่ผูค้นท่ีสวนทางกบัคุณดว้ยความรู้สึกเป็นมิตร อาจจะฮมัเพลงท่ี
คุณชอบเบาๆ ในลาํคอ หรืออาจไปในสถานท่ีอ่ืนท่ีคุณชอบมากกวา่สวนสาธารณะกไ็ด ้ 
เช่น หา้งสรรพสินคา้ หอ้งภาพ หรือแมแ้ต่พิพิธภณัฑ ์การทาํจิตใจใหเ้บิกบานและ
ร่างกายท่ีผอ่นคลายจะช่วยใหคุ้ณคลายความหมกมุ่นและรู้สึกมัน่ใจในคุณค่าของ
ตนเองมากข้ึน 

หากคุณไม่ชอบออกไปขา้งนอกจริงๆ กย็งัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีสามารถ
สร้างความผอ่นคลายใหก้บัคุณได ้เช่น การดูหนงัตลกจาก YouTube, การอาบนํ้าฝักบวั
ท่ีสามารถปรับอุณหภูมิใหร้้อนเยน็ไดส้ลบักนัไป, การเล่นกบัสตัวเ์ล้ียง ฯลฯ  
 

3. สร้างความสาํเร็จเลก็ๆ นอ้ยๆ ใหอุ่้นใจ 
หากคุณขาดความมัน่ใจในตนเอง ควรทาํอะไรท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหก้บั

ตวัเอง ถา้คุณไดท้าํรายการงานท่ีจะตอ้งทาํในวนัรุ่งข้ึนไว ้กอ็าจเลือกภารกิจเลก็ๆ สกั
ช้ินสองช้ินข้ึนมาทาํอยา่งจริงจงั อาจทาํจนสาํเร็จ หรือเป็นความกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมาย
ซ่ึงทาํใหคุ้ณรู้สึกไดว้า่วนันั้นไม่ใช่วนัท่ีเลวร้ายอยา่งท่ีคุณคิด มนัจะเป็นแรงจูงใจท่ีจะ
ทาํใหคุ้ณกา้วต่อไปสู่เป้าหมายท่ีสาํคญัหรือภารกิจท่ียุง่ยากไดด้ว้ยอารมณ์ท่ีผอ่งใสข้ึน 

 

4. นึกถึงคนท่ีรักคุณและคนท่ีคุณรัก 
ลองนึกถึงคนหรือส่ิงท่ีดีๆ ในชีวิตของคุณ คงเป็นไปไม่ไดท่ี้ทั้งชีวิตของคุณจะ

ไม่เคยมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ท่ีดีๆ เลยสกัอยา่ง เพียงแต่คุณอาจมองขา้มเพราะ
มองไม่เห็นคุณค่าของมนัเท่านั้น ใชเ้วลาคิดถึงเพื่อน ครอบครัว บา้น หรือเพื่อน
ร่วมงานท่ีรู้ใจ การคิดถึงส่ิงท่ีดีจะช่วยหยดุเวลาท่ีใชไ้ปกบัความคิดโทษตนเองหรือ
ชะตากรรมลงไปได ้อยา่ด่วนปฏิเสธตนเองดว้ยการหยดุคิดส่ิงท่ีดีงามแลว้ถอยกลบัมา
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ย ํ้าคิดย ํ้าทาํอยูก่บัความหม่นหมองห่อเห่ียว คุณอาจเกบ็รูปภาพหรือคติธรรมอะไรท่ีคุณ
ชอบ ไวใ้นล้ินชกัโต๊ะทาํงาน หรือกระเป๋าสตางค ์เพื่อช่วยใหคุ้ณไดนึ้กถึงประสบการณ์
ในอดีตของคนท่ีคุณรักและคนท่ีรักคุณ หรือเกิดแรงบนัดาลใจจากคติธรรมเหล่านั้น  
 

5. นดัหมายเพื่อนไปกินขา้วหรือสงัสรรคก์นั 
ในวนัท่ีร้ายๆ การทาํอะไรท่ีเป็นหมู่เป็นคณะ สามารถทาํใหคุ้ณรู้สึกดีข้ึนได ้เช่น 

นดัเพื่อนมาร่วมกินขา้วกลางวนัหรือทาํกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองงานและเป็นกิจกรรม
ท่ีทุกคนรอใหมี้ใครสกัคนมาช่วยจดัการใหส่ิ้งนั้นเกิดมีข้ึน อาจเป็นปาร์ต้ีเลก็ๆ หรือไป
ร่วมในงานของคนอ่ืนท่ีคุณไม่เคยไดเ้ขา้ร่วม การเปิดใจรับส่ิงท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม 
นอกจากจะสร้างความประหลาดใจต่ืนเตน้ใหก้บังานท่ีคุณไดไ้ปร่วมแลว้ ยงัเป็น
โอกาสท่ีคุณจะไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือขอรับความคิดเห็นจากเพื่อน
ทั้งหลายท่ีมองเห็นความเปล่ียนแปลงในตวัคุณ 
 

6. ช่ืนชมในความสาํเร็จของตนเอง 
การไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชยอยา่งจริงใจในทกัษะความรู้ความสามารถของคุณ 

ยอ่มทาํใหคุ้ณภาคภูมิใจและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อ่ิมเอมปีติไปไดท้ั้งวนั แต่ปัญหา
คือ คาํช่ืนชมยกยอ่งนั้นมนัช่างมีนอ้ยหรือแทบไม่มีเอาเสียเลย เพราะถา้มี วนัน้ีคงไม่ใช่
วนัท่ีเลวร้ายสาํหรับคุณ คุณจึงมีทางเลือกอยูไ่ม่ก่ีทาง ทางหน่ึงคือรอต่อไปจนกวา่จะมี
ใครมาช่ืนชมคุณ อีกทางหน่ึงคือ นึกถึงความสาํเร็จท่ีผา่นมาในหนา้ท่ีการงาน เขียนมนั
ลงไวใ้นบนัทึก และนาํมนัมาอ่านซํ้าเม่ือคุณรู้สึกวา่เป็นวนัท่ีเลวร้าย หากนึก
ความสาํเร็จไม่ออกเลยสกัเร่ือง กข็อใหคิ้ดทบทวนวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหคุ้ณไม่
ประสบความสาํเร็จ อยา่โทษคนอ่ืน หรือสถานการณ์ หรือเคราะห์กรรม เม่ือนึกถึง
สาเหตุนั้นๆ ไดแ้ลว้ กพ็ิจารณาวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขมนัอยา่งไร บนัทึกไวเ้ป็น
เคร่ืองช่วยจาํวา่คุณไดแ้กไ้ขตนเองหรือยงั ทุกคร้ังท่ีอยูใ่นวนัท่ีเลวร้าย  

อีกวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นในทางตรงขา้ม คือนึกถึงปัญหาหรือวนัท่ีเลวร้ายในอดีต มนั
เป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบัวนัน้ี และในคร้ังนั้นคุณผา่นมาไดอ้ยา่งไร และทาํไมวนัน้ีมนั
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จึงดูเป็นปัญหาสาํหรับคุณ ความสาํเร็จของการแกปั้ญหาในอดีตกเ็ป็นส่ิงท่ีสร้างความ
มัน่ใจในการเอาชนะวนัท่ีเลวร้ายในคร้ังน้ีไดเ้ช่นกนั 
 

7. ออกกาํลงักาย 
การออกกาํลงักาย ช่วยใหอ้ารมณ์และความรู้สึกของคุณดีข้ึน อาจไปท่ี fitness 

หรือยดืแขง้ขาท่ีโต๊ะทาํงาน หรือเดินเร็วๆ จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ การไดอ้อกกาํลงั
กายเพียง 10-20 นาทีต่อเน่ืองกนั ช่วยใหคุ้ณมีอารมณ์ท่ีแจ่มใสข้ึน หรืออาจเลือกสูด
หายใจลึกๆ หรือนัง่สมาธิ กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยใหคุ้ณรู้สึกผอ่นคลายและสงบ
ข้ึน ไม่ไปหมกมุ่นยดึติดอยูก่บัความขุ่นเคืองท่ีรุมเร้าจิตใจ 
 

8. ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
การไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ยอ่มทาํใหคุ้ณรู้สึกดีๆ ผา่นพน้จากความ

ยุง่ยากหรือปัญหา แต่คุณอาจไม่ทราบวา่การช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์กส็ร้าง
ความรู้สึกดีๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัจิตใจและความรู้สึกของคุณไดเ้ช่นกนั คุณอาจโตแ้ยง้อยูใ่น
ใจวา่ เอาตวัเองยงัไม่รอดแลว้จะไปช่วยคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร ขอเพียงคุณมีใจคิดท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น รับฟังปัญหาของเขา ใหค้าํแนะนาํหรือหยบิจบัอะไรเลก็ๆ นอ้ย จะช่วย
ใหคุ้ณรู้สึกไดว้า่ ความทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน ไม่ใช่มีเพียงกบัคุณ การให้
คาํแนะนาํแก่ผูอ่ื้นกเ็หมือนการใหค้าํแนะนาํแก่ตนเอง การช่วยเหลือผูอ่ื้นแมเ้พียง
เลก็นอ้ยเพียงใดกเ็ป็นการเคล่ือนตวัและจิตใจของคุณออกจากความยดึติด ยิง่ไดรั้บคาํ
ขอบคุณจากผูท่ี้คุณใหค้วามช่วยเหลือ นัน่คือความภาคภูมิใจท่ีคุณอาจกาํลงัรอใหม้นั
เกิดข้ึน ลองแวะซ้ือขนมเลก็ๆ นอ้ยๆ ไปฝากเพื่อนร่วมงาน หรือแวะคุยใหก้าํลงัใจ
เพื่อนท่ีมีหนา้ตาเครียดๆ ดูสกัคนสองคน คุณจะไดรั้บความรู้สึกท่ีกล่าวน้ี 
 

9. เขียนขอ้ดีขอ้เสียท่ีไดจ้ากวนัท่ีเลวร้าย 
ไม่วา่จะเป็นวนัท่ีเลวร้ายอยา่งไร กค็งตอ้งมีบทเรียนใหศึ้กษา คุณจึงไม่ควร

ปล่อยใหม้นัเป็นฝ่ายทาํร้ายคุณโดยคุณไม่ไดอ้ะไรข้ึนมา ลองเขียนดา้นร้ายท่ีคุณรู้สึก
รับรู้ไดเ้ตม็ท่ีน้ีออกมา มีบทเรียนอะไรท่ีคุณไดจ้ากมนับา้ง มีส่ิงใดท่ีคุณทาํผดิพลาดไป
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บา้ง มีผลประโยชน์หรือโอกาสอะไรบา้งท่ีคุณพลาดไป การพยายามมองหาส่ิงท่ีดีใน
ความรู้สึกท่ีเลวร้าย เปรียบเหมือนการพยายามด้ินรนจากท่ีมืดไปสู่ท่ีมีแสงสวา่ง หรือ
การพยายามทะล่ึงตวัข้ึนสู่ผวินํ้า มนัอาจยากกวา่การอยูเ่ฉยๆ และรอรับชะตากรรม แต่
การพยายามคน้หาดา้นท่ีดีหรือส่วนท่ีเป็นบทเรียน จะเป็นความหวงัใหคุ้ณไดเ้ห็น
ช่องทางท่ีจะแกไ้ขปรับปรุง    
 

10.  ทาํเร่ืองใหญ่ใหเ้ป็นเร่ืองเลก็ 
ไม่วา่จะเป็นวนัท่ีเลวร้ายอยา่งไร มนักจ็ะไม่อยูก่บัคุณนานนกั ถา้คุณคิดวา่มนั

เป็นปัญหาท่ีใหญ่โตเสียเหลือเกิน กล็องถามตวัเองวา่มนัน่าจะเป็นปัญหากบัคุณได้
นานเท่าไร เพราะอะไร วิธีปฏิบติัทั้งหลายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด จะมีเป้าหมายหลกั
อยูท่ี่ขอ้น้ี คือ ทาํเร่ืองท่ีดูใหญ่ หนกัหนาสาหสั ใหเ้ลก็ลงเพื่อใหคุ้ณมัน่ใจวา่คุณ
สามารถบงัคบัควบคุมมัน่ได ้แลว้คุณกจ็ะสามารถมองเห็นแง่มุมต่างๆ ของปัญหา
ไดม้ากข้ึนจนสามารถหาทางออกจากมนัไดใ้นท่ีสุด  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Boosting Your Self-Esteem 
 Cognitive Restructuring 
 Managing Stress 
 Meditation for Stress Management 
 To-Do List 

--------------------------------- 
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10 Ways to Overcome a Fear of Networking 
10 วธีิเอาชนะความกลัวเม่ือต้องเข้าสังคม 

 

  คุณมีพฤติกรรมอยา่งไรเวลาเขา้ท่ีประชุม หรือร่วมงานเล้ียงในชมรมอาชีพ 
หรือในการเล้ียงสงัสรรคต่์างๆ คุณเดินเขา้ไปในกลุ่มผูค้นและสร้างความคุน้เคยอยา่ง
เป็นธรรมชาติ หรือค่อยๆ กระมิดกระเม้ียนขอเขา้ไปร่วมกลุ่มโดยรับรู้ไดใ้นความเป็น
ส่วนเกินของตนเอง การเขา้ร่วมกลุ่มร่วมสงัคมเป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัสาํหรับหลายๆ คน 
อาจเป็นเพราะความคิดมาก เกบ็ตวั ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ข้ีอาย ผา่น
ประสบการณ์ท่ีเลวร้ายมา หรือเพิ่งเร่ิมมีโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในการ
เขา้สงัคม แมว้า่ความกลวัการเขา้สงัคมเป็นเร่ืองยากท่ีจะกาํจดัมนัออกไป กย็งันบัวา่
โชคดีท่ีความสามารถในการเขา้สงัคมไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด แต่เป็นทกัษะท่ี
ใครๆ กเ็รียนรู้ได ้คุณไม่จาํเป็นตอ้งมีลีลาท่ีนุ่มนวล หรือมีท่าทีท่ีโอ่อ่าผา่เผยอะไร
นกัหนา ขอเพียงแต่คุณใชก้ลยทุธ์ท่ีถูกตอ้ง คุณกป็ระสบความสาํเร็จในการเขา้สงัคม
ได ้
  วิธีการเอาชนะความกลวัในการเขา้สงัคมท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี ไม่ใช่วิธีท่ีแนะนาํ
เพื่อนาํไปใชเ้ขา้สงัคมทัว่ไป เช่น ในงานบวช หรืองานแต่งงานลูกของเพื่อน ซ่ึงหาก
คุณไม่สามารถเขา้กบัใครไดใ้นงานเหล่านั้น กไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีส่งผลเสียหายอะไรแก่ใคร 
แต่บทความน้ีจะเนน้ไปท่ีการเขา้สงัคมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของ
คุณ เพราะความผดิพลาดหรือลม้เหลวในการเขา้สงัคมเหล่าน้ี หากเป็นส่วนหน่ึงใน
ความรับผดิชอบของหนา้ท่ีการงาน นอกจากจะสร้างความเสียหายหรือเสียโอกาส
ใหแ้ก่องคก์รแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่คุณไม่เหมาะกบังานระดบับริหาร คุณจึงควรให้
ความสาํคญักบัการฝึกฝนทกัษะการเอาชนะความกลวัในการเขา้สงัคมท่ีจะกล่าว
ต่อไปน้ี และหากคุณสามารถเขา้สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานไดแ้ลว้ การเขา้
สงัคมทัว่ ๆ ไปกจ็ะกลายเป็นเร่ืองง่ายๆ ท่ีไม่เป็นปัญหาอะไรสาํหรับคุณอีกต่อไปดว้ย
เช่นกนั 
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10 วิธีเอาชนะความกลวัในการเขา้สงัคม ไดแ้ก่ 
1. ปรับทศันคติและเลือกสงัคมท่ีจะเขา้ร่วม 

เร่ิมดว้ยการทบทวนทศันคติของคุณต่อการเขา้สงัคม หลายคนมองการเขา้สงัคม
วา่เป็นเร่ืองน่าเบ่ือน่ารําคาญ ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริง การเขา้สงัคมเป็นวิธีท่ีคุณสามารถ
สร้างความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและไดรั้บประโยชน์ในทางธุรกิจดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
ตํ่าและดว้ยเวลาท่ีนอ้ยท่ีสุดวิธีหน่ึง หลกัในการเขา้สงัคมอยูท่ี่ คุณควรมองผูม้าร่วมงาน
วา่เป็นผูมี้คุณค่าต่อการคบหาและเรียนรู้ หลายคนในงานนั้นอาจจะกลายเป็นเพื่อนท่ี
สร้างความมัน่คงและเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของคุณไดใ้นโอกาสต่อไป  

ความกลวัการเขา้สงัคมของคุณอาจมาจากความกลวัวา่ ผูไ้ปในงานลว้นเป็นนกั
ธุรกิจซ่ึงคงไม่ตอ้นรับคนแปลกหนา้, กลวัวา่การเขา้ไปในกลุ่ม จะเป็นการไป
ขดัจงัหวะการสนทนา, กลวัไปแลว้ไม่รู้จกัใคร, ไม่รู้จะพดูอะไร หรือถา้พดูแลว้กไ็ม่รู้
วา่จะทาํใหก้ารสนทนาดาํเนินต่อเน่ืองไปไดอ้ยา่งไร ท่ีสาํคญั คือกลวัถูกปฏิเสธดว้ย
การเดินจากไปของผูท่ี้คุณเพิ่งกล่าวคาํทกัทาย ฯลฯ แมว้า่ความกลวัคนแปลกหนา้จะ
เป็นส่ิงท่ีเราไดรั้บการปลูกฝังมาตั้งแต่เลก็ และเป็นส่วนหน่ึงของสญัชาติญาณการเอา
ชีวิตรอดของสตัวท์ั้งหลายซ่ึงกร็วมมนุษยด์ว้ย แต่เม่ือการเขา้สงัคมเป็นภารกิจภาค
บงัคบัในการปฏิบติังาน คูณกค็วรพยายามปรับทศันคติเสียใหม่วา่ คุณไม่ไดด้อ้ยกวา่
ใครท่ีมาในงานนั้น แต่ละคนท่ีมากล็ว้นมาเพื่อทาํความรู้จกักนั สร้างเครือข่ายท่ีเป็น
ประโยชน์และความสาํเร็จร่วมกนั ทุกคนต่างไดเ้คยผา่นประสบการณ์ความรู้สึก
เช่นเดียวกบัคุณมาในการเขา้สงัคมคร้ังแรก พวกเขาจึงเขา้ใจในท่าทีประหม่าและต่ืน
กลวัของคุณและพร้อมใหค้วามช่วยเหลือใหคุ้ณปรับตวัไดใ้นเวลาอนัสั้น 

ท่ีสาํคญั ไม่ใช่ทุกสงัคมจะมีความสาํคญัเท่ากนัหมด และไม่มีความจาํเป็นอะไร
ท่ีคุณจะตอ้งเขา้ร่วมในทุกงานท่ีคุณรู้ หรือจะตอ้งหาเร่ืองมาพดูคุยกบัทุกๆ คนท่ีอยูใ่น
งาน ในทางปฏิบติั คุณควรเลือกคุยใหถู้กคน ถูกเวลา และถูกสถานท่ี และคุยใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบังานท่ีคุณทาํเป็นหลกั ส่วนท่ีเพิ่มเติมไปกวา่นั้นลว้น
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เป็นกาํไร คุณอาจไดพ้บผูค้นเหล่านั้นในงานอ่ืนอีก ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น คุณกจ็ะไม่ใช่คน
แปลกหนา้หรือนอ้งใหม่อีกต่อไป  
 

2. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ถา้เป็นไปได ้คุณควรขอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมงานเพื่อดูวา่มีใครมาบา้ง, มีก่ีคนท่ีคุณ

รู้จกัและเขาเหล่านั้นน่าท่ีจะแนะนาํคุณใหรู้้จกัผูร่้วมงานคนอ่ืนต่อไปไดห้รือไม่, ควร
เตรียมนามบตัรไปก่ีใบ, ควรเขา้ไปพดูคุยกบัใครมากท่ีสุด คุณควรศึกษาความสนใจ
และงานของบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น เขาเคยทาํ presentation ในเร่ืองใด เคยเขียน
หนงัสืออะไร  เคยไดรั้บรางวลัหรือการประกาศเกียรติคุณมาก่อนหรือไม่ หากคุณหา
รายละเอียดในเร่ืองท่ีกล่าวมาไม่พบ อยา่งนอ้ยคุณกค็วรเตรียมคาํถามเพื่อขอรับ
คาํแนะนาํในเร่ืองท่ีเขาน่าจะมีความเช่ียวชาญ คนทุกคนจะมีจุดอ่อนตรงท่ีพร้อมจะเปิด
ประคูตอ้นรับผูท่ี้ยกยอ่งหรือใหเ้กียรติเขา คุณอาจติดต่อไปก่อนวนังานเพื่อขอพบและ
พดูคุยกบัเขาในงานกไ็ด ้การไดน้ดัหมายไวก่้อนล่วงหนา้จะทาํใหคุ้ณมีความกลวัท่ีจะ
ถูกปฏิเสธนอ้ยลง และการมีขอ้มูลเก่ียวกบัการงานและความสนใจของเขาจะช่วยให้
คุณมีประเดน็ในการสนทนาและคาํถามท่ีชดัเจนในการหารือ  
 

3. กาํหนดเป้าหมาย 
กาํหนดเป้าหมายในการเขา้สงัคมในคร้ังน้ีไวส้กัเร่ืองสองเร่ืองเพื่อใหมี้ทิศทาง

และความมุ่งหวงัท่ีชดัเจนวา่คุณเขา้ไปมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีเพื่ออะไร เป้าหมายท่ีวา่นั้น 
เช่น ตอ้งการพดูคุยกบัผูท่ี้น่าจะไดเ้ป็นลูกคา้ของคุณสกั 3-5 คน, ตอ้งการสร้าง
ความสมัพนัธ์เป็นพิเศษกบัใครสกัคนสองคนซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ภารกิจในอนาคต
อนัใกลจ้ะมาถึง, หรือตอ้งการทาํความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ หากน่ี
เป็นการตั้งเป้าหมายคร้ังแรกของคุณในการเขา้สงัคม กอ็ยา่ไดเ้ลง็ผลเลิศในความสาํเร็จ
อะไรนกั โปรดระลึกไวเ้สมอวา่ ไม่มีความจาํเป็นอะไรท่ีคุณจะตอ้งเท่ียวไปขอจบัมือ
กบัคนนั้นคนน้ีทัว่ทั้งงาน และไม่จาํเป็นตอ้งอยูจ่นงานเลิก แต่หากคุณทาํเป้าหมายได้
เสร็จเร็ว คุณอาจอยูร่่วมงานนั้นเพียงคร่ึงชัว่โมงกน็บัเป็นความสาํเร็จในการเขา้สงัคม
ของคุณในวนันั้นแลว้    
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4. เตรียมเร่ืองท่ีจะคุยและฝึกซอ้มใหค้ล่องปาก 
หลายคนกงัวล ไม่รู้จะมีอะไรไปพดูเวลาเขา้สงัคม ในกรณีเช่นน้ีคุณควรเตรียม

หวัเร่ืองหรือหวัขอ้คาํถามสั้นๆ สกัสองสามเร่ืองและจาํมนัไว ้เพื่อคุณจะมีเร่ืองในวง
สนทนา ไม่ใช่ยนืเงียบๆ คอยแต่พยกัหนา้หรือหวัเราะตามคนอ่ืน นอกจากหวัขอ้
สนทนาหรือคาํถามแลว้ คุณกค็วรเตรียมคาํทกัทายสั้นๆ ท่ีสุภาพ หรือคาํช่ืนชมท่ี
เหมาะสมกบับทสนทนาของผูอ่ื้น เตรียมคาํตอบสั้นๆ เก่ียวกบังานในความรับผดิชอบ, 
วตัถุประสงคท่ี์มาร่วมในงานน้ี, ตอ้งการแบ่งปันเร่ืองราวหรือเรียนรู้เร่ืองอะไร จาก
ใคร, รู้จกักบัใครในงานน้ี ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหคุ้ณตอ้งปากคอสัน่เวลาถูกตั้งคาํถาม 
หรือเดินออกจากงานแบบมือเปล่า ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งจดจาํคือ คาํตอบของคุณไม่ควรเยิน่
เยอ้ เพราะบ่อยคร้ังท่ีคาํถามเหล่านั้นเป็นเพียงคาํถามตามมารยาท เป็นคาํถามคัน่บท
สนทนา ผูถ้ามอาจไม่ไดต้อ้งการรู้อะไรจริงจงัจากคุณ จงเตรียมคาํถามกลบัเพื่อคุณจะ
ไดก้ลบัมาเป็นฝ่ายฟัง คนอ่ืนชอบท่ีจะใหคุ้ณเป็นผูฟั้ง และถา้คุณเป็นผูฟั้งท่ีดี แสดง
ความสนใจติดตามพร้อมคาํถามสั้นๆ เป็นระยะ คุณจะไดเ้พื่อนในงานไดเ้ร็วกวา่การ
พดูอยา่งแคล่วคล่องแต่คู่สนทนาขอตวัเดินจากไป    
 

5. ถึงงานใหเ้ร็วหน่อย 
การไปถึงงานในขณะท่ีงานไดเ้ร่ิมไปแลว้และผูท่ี้มาร่วมงานไดมี้การจบักลุ่ม

พดูคุยกนัแลว้ จะทาํใหคุ้ณดูหมดความหมายและความสาํคญัลงไป แต่หากคุณมาเป็น
คนแรกๆ คุณจะสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานท่ีไดก่้อนท่ีงานจะเร่ิม มองเห็นไดว้า่
พื้นท่ีไหนเป็นท่ีท่ีคุณควรไปอยู ่ซกัซอ้มคาํถามคาํตอบท่ีจะใชใ้นการสนทนา และ
สามารถเร่ิมสนทนากบัผูจ้ดังานหรือผูม้าร่วมงานท่ีทยอยกนัเขา้มาโดยไม่มีความรู้สึก
กดดนัมากนกัเพราะเสมือนคุณเป็นเจา้ถ่ินหรือเจา้ภาพงานเสียเอง 
 

6. พาเพื่อนไปดว้ย 
การมีเพื่อนไปร่วมงานดว้ยช่วยใหคุ้ณไม่รู้สึกเคอะเขินเม่ือตอ้งพบกบัผูร่้วมงาน

ท่ีไม่รู้จกั สามารถเปิดการสนทนาดว้ยการแนะนาํตนเองและเพื่อนดว้ยความรู้สึกท่ี
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มัน่ใจมากข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้น การมีเพื่อนไปดว้ย จะทาํใหคุ้ณมีมุกในการเปิดสนทนา 
เร่ิมดว้ยการคุยกนัเองและโยงเร่ืองเขา้ไปสู่เร่ืองท่ีกลุ่มมีส่วนร่วม แต่ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้ง
ระมดัระวงัเม่ือพาเพื่อนไปร่วมงานดว้ย คือ อยา่เกาะกนัเองจนไม่ไดเ้ขา้กลุ่มซ่ึงจะทาํ
ใหไ้ม่ไดป้ระโยชน์อะไรในการไปร่วมสงัคม พยายามต่างคนต่างคุยกบัคนอ่ืน และ
ค่อยกลบัมาคุยกนัเองบา้งเม่ือกลุ่มเร่ิมหมดเร่ืองท่ีจะคุย 
 

7. ไม่ต่ืนกลวัใหใ้ครเห็น 
ความกลวัมกัแสดงออกมาดว้ยภาษากาย คุณจึงจาํเป็นจะตอ้งทาํตวัทาํใจให้

สบายๆ เพือ่ใหอ้าการท่ีปรากฏ ดูดี น่าเช่ือถือ แมว้า่คุณอาจกาํลงัสัน่เท้ิมจนหวัใจแทบ
กระดอนออกมาขา้งนอก หรืออยากไปเกิดใหม่ใหรู้้แลว้รู้รอดไปเสียตั้งแต่เด๋ียวนั้น แต่
ถา้คุณมีความหนกัแน่นและแสดงออกดว้ยภาษากายท่ีเป่ียมดว้ยความมัน่ใจในตนเอง 
คุณกจ็ะดูเป็นคนท่ีเอาจริงเอาจงั ดึงดูดคนอ่ืนใหเ้ขา้มาหาคุณ ซ่ึงสบายกวา่การท่ีคุณ
ตอ้งเป็นฝ่ายเขา้ไปหาคนอ่ืน คุณควรผอ่นคลาย ระมดัระวงัท่าทางท่ีแสดงออก และไม่
ลืมยิม้ คุณควรทาํตวัเปิดเผย ไม่กอดอก สบสายตากบัผูท่ี้คุณตอ้งการท่ีจะพดูคุยดว้ย 
และอยูใ่นกลุ่มคนท่ีคุณตอ้งการเขา้มีส่วนร่วม หากมือคุณไม่สัน่จนเกินไป กค็วรถือ
แกว้นํ้า ถว้ยกาแฟ หรือสูจิบตัรงานเพื่อตดัปัญหาไม่รู้จะเอามือไปวางท่ีไหน อยา่มวัยุง่
กบัการอ่านขอ้ความในโทรศพัทมื์อถือหรือคุยโทรศพัทจ์นหลุดออกจากกลุ่ม และควร
เขา้ไปพดูคุยกบัผูท่ี้มีท่าทีเปิดรับการสนทนา ไม่ใช่คนท่ีคิ้วผกูโบว ์หรือกลุ่มท่ีมีคน
แน่นจนเกินไป คุณไม่ควรเกาะอยูก่บัคนท่ีคุณรู้จกัแลว้ นานเกินไป ควรเดินใหร้อบๆ 
งาน หากเป็นงานเล้ียงแบบ cocktail จุดวางอาหารกเ็ป็นสถานท่ีท่ีคุณควรไปยนืบา้ง
เป็นคร้ังคราวเพราะเป็นจุดท่ีง่ายต่อการเร่ิมสนทนา หากงานนั้นมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
กค็วรระมดัระวงัอยา่ด่ืมมากเกินไปจนเผลอแสดงกริยาหรือคาํพดูท่ีไม่สมควรออกมา 
การเขา้สงัคมเป็นเหมือนดาบสองคม มนัสามารถสร้างสมัพนัธ์ได ้มนักท็าํลายช่ือเสียง
คุณใหเ้สียหายไดเ้ช่นกนั 
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8. เปิดเผยจริงใจ 
การพยายามเขา้สงัคมอาจเป็นความกดดนั แต่ขอใหเ้ตือนตนเองอยูเ่สมอวา่ การ

เขา้สงัคมเป็นเร่ืองของสองฝ่าย การสนทนาไม่ใช่เป็นเร่ืองของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว 
การพยายามใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมชาติอาจทาํใหคุ้ณแสดงท่าทางประจบประแจงอะไร
ออกมาจนน่าเกลียด ลดศกัด์ิศรีในตนเอง และพลอยทาํใหคุ้ณเกลียดหรือแหยงการเขา้
สงัคมไปอีกนานโดยเฉพาะถา้อีกฝ่ายแสดงท่าทีเบ้ือหน่ายรําคาญหรือไม่เป็นมิตรให้
คุณเห็น ถา้มนักระอกักระอ่วนมากนกั คุณกอ็าจสารภาพไปตรงๆ เลยวา่คุณรู้สึกกดดนั
เพียงใด การท่ีคุณไม่เสแสร้งแกลง้ทาํ จะเรียกความเห็นใจและเป็นจุดสร้าง
ความสมัพนัธท่ี์ดี การเขา้สงัคมไม่จาํเป็นท่ีคุณจะตอ้งสามารถบรรลุส่ิงท่ีมุ่งหมายได้
โดยครบถว้น คุณอาจเขา้สงัคมในงานน้ีไดดี้กวา่อีกงาน ขอใหคิ้ดอยูเ่สมอวา่ เม่ือใดท่ี
คุณรู้สึกวา่งานใดท่ีคุณไม่ค่อยประสบความสาํเร็จ ควรคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อเรียนรู้
และนาํไปแกไ้ขในงานต่อไป   
 

9. ปลีกตวับา้งเป็นระยะ 
การเขา้สงัคมอาจสร้างความเหน่ือยลา้แก่คุณไดท้ั้งทางร่างกาย จิตใจ และ

อารมณ์ เม่ือใดท่ีคุณรู้สึกลา้ คุณควรปลีกตวัออกมาสูดอากาศขา้งนอกเสียบา้ง จะเป็นท่ี
ไหนกไ็ดท่ี้ทาํใหคุ้ณไดเ้ปล่ียนบรรยากาศและสร้างความกระปร้ีกระเปร่าใหก้บัสมอง
ของคุณ อาจเป็นในหอ้งนํ้า หรือหอ้งวา่งขา้งๆ ของหอ้งจดังาน (ถา้มี) อาจแวบมาหลบั
สกันิดในรถ ออกมาจิบกาแฟ หรือแมแ้ต่การออกมาเดินดูอะไรเล่นขา้งนอกหอ้ง กช่็วย
สร้างความต่ืนตวัท่ีจะกลบัเขา้ไปพดูคุยต่อไดอี้ก  
 

10.  สงัเกตกริยาของคู่สนทนา 
บางคนตั้งใจสร้างความประทบัใจในการเขา้สงัคมมากเสียจนกระทัง่ไม่ยอม

หยดุพดูเร่ืองท่ีๆไดเ้ตรียมมา โดยไม่สงัเกตเลยวา่การจอ้ไม่หยดุของตนไดส้ร้างความ
หงุดหงิดรําคาญใหคู้่สนทนาหรือเพื่อนร่วมวงมากมายเพียงใด ทกัษะท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง
ในการเขา้สงัคมจึงเป็นความสามารถในการรับรู้วา่เม่ือไรควรพดู เม่ือไรควรหยดุ หรือ
เม่ือไรควรโยนเร่ืองท่ีมีความสนใจร่วมกนัเขา้สู่การสนทนา ในการสนทนา คุณควร



304 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

ระมดัระวงัเร่ืองเวลาวา่คุณใชม้ากไปหรือไม่ หมัน่สงัเกตภาษากายของผูอ่ื้นท่ีเขาอาจ
ส่งออกมาเพราะตอ้งการใหคุ้ณหยดุ เช่น กอดอก หรือหนัไปดูส่วนอ่ืนของหอ้ง ขอให้
จาํไวว้า่การสนทนาของคุณควรกระชบัและสร้างความประทบัใจ เม่ือจบการสนทนา 
อยา่ลืมแลกนามบตัรและควรเขียนโนต้สั้นๆ เก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี ขอ้มูลสั้นๆ 
เก่ียวกบัเจา้ของนามบตัรไวด้า้นหลงันามบตัรนั้นทนัทีเพื่อป้องกนัการสบัสนเน่ืองจาก
ไดรั้บมาหลายใบ และหากคู่สนทนาคือผูท่ี้อยูใ่นเป้าหมายของคุณ คุณอาจขอนดัหมาย
วนัและสถานท่ีเพื่อการพบกนัในคร้ังหนา้ หรือส่ง email ตามไปในวนัรุ่งข้ึน 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Arts of Concise Conversations 
 Authenticity 
 Body Language 
 Crafting and Elevator Pitch 
 Empathic Listening 
 Golden Rules of Goal Setting 
 Ice Breakers 
 Improve Your Memory 
 Professional Networking 
 Rest, Relaxation and Sleep 

--------------------------------- 
12 Principles of the Network Economy [Kelly] 
ลักษณะสําคญั 12 ประการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย 

 

  Kevin Kelly เขียนบทความช่ือ New Rules for the New Economy ลงพิมพใ์น
นิตยสาร Weird ฉบบัเดือน กนัยายน ค.ศ. 1997 โดยเสนอแนวคิดเก่ียวกบัหลกั 12 
ประการท่ีใชเ้พื่อสร้างการเจริญเติบโตในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยการเปล่ียนแปลง เขา
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กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงจากระบบ analogue มาเป็นระบบ digital หรือท่ีเรียกวา่ 
digital revolution วา่ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวขวญักนัครึกโครม แต่ภายใตก้าร
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 
มัน่คง และเป็นการปฏิวติัท่ีมีความรุนแรงมากกวา่ digital revolution นัน่คือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย หรือ Network Economy ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งพลิกแผน่ดิน  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีจดัระเบียบชีวิตของผูค้นทั้งโลกข้ึนมาใหม่
อยา่งท่ีลาํพงั hardware และ software ของคอมพิวเตอร์ไม่เคยทาํได ้มนัมีโอกาสท่ี
เด่นชดัและมีกฎเกณฑใ์หม่ของมนัเอง มีแต่ผูท่ี้ปฏิบติัตามกฎใหม่ของมนัเท่านั้นท่ีจะ
กา้วต่อไปได ้    
  

บทความน้ีกล่าวถึงเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในทางเศรษฐกิจ 
จึงใชค้าํท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ คือ “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ” 
แทนคาํวา่ “เศรษฐกิจ” ส่วนคาํวา่เครือข่าย (network) ในท่ีน้ีมีความหมายสามประการ 
คือ 
 การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ถึงกนัผา่นระบบ internet  
 ความรู้หรือขอ้มูลท่ีประมวลไวใ้นรูป chip ท่ีช่วยใหก้ารทาํงานของส่วนต่างๆ 

ของสินคา้ทาํงานแบบเช่ือมต่อถึงกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบั internet  
 สินคา้ท่ีอาจเช่ือมต่อหรือไม่เช่ือมต่อกบั internet แต่เม่ือมีการใชสิ้นคา้นั้น

เพิ่มข้ึน กจ็ะมีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ีทาํใหมี้ผูเ้ขา้มาร่วมใชไ้ดรั้บประโยชน์จากสินคา้
นั้นมากข้ึน เช่น เคร่ืองส่ง Fax หรือโทรศพัท ์ 

 

ดงันั้นเพื่อไม่ใหเ้ขา้ใจผดิวา่คาํวา่เครือข่ายจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั internet 
เท่านั้น จึงใชค้าํวา่ “แบบเครือข่าย” แทนคาํวา่ “บนเครือข่าย”  

ยอ้นหลงัไปในปี 1969 เม่ือ Peter Drucker ไดก้ล่าวถึงกาํเนิดของแรงงานอีก
ประเภทหน่ึงท่ีต่างจากแรงงานท่ีทาํการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการแบบท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น นัน่คือ แรงงานท่ีพฒันาและใชค้วามรู้ในการทาํงาน (knowledge worker) ทาํ
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ใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ เศรษฐกิจขอ้มูลข่าวสาร (Information 
Economy) ซ่ึงถือวา่ขอ้มูลข่าวสารมีบทบาทต่อการสร้างความมัง่คัง่ทางธุรกิจมากกวา่
วตัถุดิบหรือเงินทุนเพราะเป็นการใหข้อ้มูลความรู้แก่ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริโภค  

Kelly ใหค้วามเห็นวา่ คาํวา่ขอ้มูลข่าวสาร มีความหมายไม่เพียงพอท่ีจะใช้
อธิบายสภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน องคก์รทั้งหลายท่ีประสบความสาํเร็จจาก
การใชค้วามรู้ ต่างกส็ร้างขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็นความรู้ข้ึนมากมาย แต่กเ็ป็นแค่ช่วงระยะ
หลงัน้ีเท่านั้นท่ีขอ้มูลซ่ึงนาํเสนอในแบบเครือข่ายไดท้าํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจทั้งระบบ เขาจึงเสนอใหใ้ชค้าํวา่ Network Economy แทน Information 
Economy เขากล่าววา่ตอนน้ีหมดยคุคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตแลว้ 
เทคโนโลยท่ีีสร้างความสาํเร็จในนวตักรรม ลว้นเป็นผลมาจากการส่ือสารระหวา่ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์จึงอยูท่ี่การนาํไปใชใ้นการเช่ือมต่อ
ส่ือสารกนัมากกวา่จะใชใ้นการคาํนวณ และโดยเหตุท่ีการส่ือสารเป็นรากฐานของ
วฒันธรรม การเช่ือมต่อกนัเป็นเครอข่ายจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากเพราะส่งผล
ต่อเน่ืองไปถึงการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมในอนาคต 

Kelly กล่าววา่ กฎเกณฑใ์หม่ท่ีควบคุมการจดัโครงสร้างของโลกทั้งใบน้ี เป็น
วิวฒันาการใน 4 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่ 
 นวตักรรม (innovation) 

ความมัง่คัง่ในเศรษฐกิจแบบใหม่ เป็นผลโดยตรงจากนวตักรรม ความมัง่คัง่
ไม่ไดเ้กิดจากการทาํส่ิงเก่าซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ ใหส้มบูรณ์ไม่ผดิพลาด แต่เป็น
การทาํส่ิงใหม่ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ใหป้รากฏ โดยยงัไม่ตอ้งไปห่วงหรือคาํนึงถึงความ
สมบูรณ์ครบถว้นใดๆ 

 

 ความแคล่วคล่องรวดเร็ว (agility) 
สภาพแวดลอ้มในอุดมคติเพื่อการพฒันาส่ิงใหม่ คือ การสร้างหรือพฒันา

เครือข่ายใหมี้ความเร็วมากท่ีสุด 
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 การพฒันาส่ิงใหม่ (domestication of the unknown) 
การจะทาํใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึนมา จาํเป็นตอ้งตดัใจท้ิง หรือวางมือ จากส่ิงเก่าท่ีเคย

สร้างความสาํเร็จมาแลว้ และหนัมาจบัทาํส่ิงใหม่แมจ้ะยงัทาํไดไ้ม่สมบูรณ์ 
 

 วฏัจกัรการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป (cycle of find, nurture, destroy) 
การยอมรับสจัธรรมท่ีวา่ ในการทาํเศรษฐกิจแบบใหม่ใหแ้ขง็แรงข้ึนไดน้ั้น จะ

มีวฏัจกัรของการคน้พบส่ิงใหม่ การพฒันาส่ิงนั้นใหเ้ป็นท่ียอมรับ และการทาํลายส่ิง
นั้นเพื่อสร้างส่ิงท่ีใหม่กวา่ข้ึนมาแทนท่ี จึงไม่ควรไปหลงยดึติดอยูก่บัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้จน
ไม่กลา้สร้างความเปล่ียนแปลง 

 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือขา่ย ไม่ใช่จุดส้ินสุดของนวตักรรม มนัอาจเป็น
ท่ีนิยมอยูส่ักหน่ึงหรือสองชัว่อายคุน หลงัจากนั้นกจ็ะมีส่ิงใหม่เกิดข้ึนมาแทน ลกัษณะ 
12 ประการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือข่ายต่อไปน้ี จึงเป็นลกัษณะหรือหลกั
ชัว่คราวท่ีนาํมาใชจ้นกวา่จะมีนวตักรรมอ่ืนข้ึนมาแทน  

1. คุณประโยชน์เกิดจากการเช่ือมต่อ (The Law of Connection) 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือขา่ย เป็นผลมาจากการใช ้chip ใหมี้ประโยชน์

อยา่งกวา้งขวางทั้งการเกบ็ขอ้มูลและการเช่ือมต่อขอ้มูล การเปล่ียนแปลงน้ีไดฉี้กกฎ
ความมัง่คัง่แบบเก่าลงอยา่งส้ินเชิง พร้อมปูทางใหก้บักิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ท่ี
กาํลงัเกิดข้ึน silicon chip ไดถู้กยอ่ขนาดลงจนถึงระดบัท่ีตอ้งใชก้ลอ้งส่องจึงจะ
มองเห็นวงจร ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดตํ่าลงจนสามารถนาํไปใชก้บัส่ิงใดๆ กไ็ด้
โดยแทบจะไม่ไดท้าํใหร้าคาของส่ิงนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่นกบับตัรเครดิต 
บตัรประชาชน  

นอกจากนั้น ยงัมีการนาํ chip ไปใชก้บัอุปกรณ์อ่ืนท่ีไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เช่น ใน
รถยนต ์วิทย ุหรือแมแ้ต่ในหมอ้หุงขา้ว ในวงการอุตสาหกรรมเรียก chip ประเภทน้ีวา่ 
jelly bean ความโดดเด่นของมนัอยูท่ี่ มนัไม่จาํเป็นจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาดถึงขั้น
ปัญญาประดิษฐ ์เป็นพลงัเงียบ (dumb power) ท่ีใชห้น่วยความจาํเพียงไม่ก่ี bit เช่ือมต่อ



308 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

กนั คลา้ยกบัสมองท่ีเช่ือมโยงเส้นประสาทต่างๆ เขา้ดว้ยกนั อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงเขา้
กบัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) คอมพิวเตอร์กเ็หมือนกบัเส้นประสาทเส้นหน่ึงท่ีอยู่
ในกล่องพลาสติก เม่ือเช่ือมต่อใหเ้ป็นเครือข่าย เส้นประสาท PC เหล่าน้ีกส็ามารถ
สร้างเครือข่ายท่ีชาญฉลาดข้ึนมาได ้

   Chip จาํนวนลา้นๆ ตวัท่ีเช่ือมโยงกนั เปรียบเหมือน hardware ส่วนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย หรือ network economy ท่ีวิ่งผา่น hardware เหล่าน้ี กคื็อ 
software ของระบบ 
 

2. คุณค่าเกิดจากการขยายจาํนวน (The Law of Plentitude) 
เม่ือคุณเช่ือมต่อส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กจ็ะเกิดเป็นเครือข่าย ตามหลกัคณิตศาสตร์  

ผลรวมของเครือข่ายจะเพิ่มเป็นกาํลงัสองของจาํนวนสมาชิก จาํนวนหน่วยหรือ node 
บนเครือข่าย จะเพิ่มแบบอนุกรมเลขคณิต ในขณะท่ีคุณค่าของเครือข่ายจะเพิ่มเป็น
แบบอนุกรมเลขยกกาํลงั การมีสมาชิกเพิ่มข้ึนหน่ึงคน จึงเพิ่มคุณคา่ใหก้บัสมาชิกอ่ืน
ทุกๆ คนท่ีอยูใ่นเครือข่าย ลองนึกถึงเคร่ืองส่งเอกสารทางสายโทรศพัท ์(facsimile หรือ 
fax) หากมีเพียงเคร่ืองเดียวกไ็ม่มีประโยชน์อะไร ต่อเม่ือมี fax เคร่ืองท่ีสองนัน่แหละท่ี
ทาํให ้fax เคร่ืองแรกมีค่าข้ึนมา เหตุเพราะทั้งสองเคร่ืองไดก้ลายเป็นเครือข่ายกนั ยิง่มี
เคร่ือง fax เพิ่มมากข้ึนกย็ิง่เพิ่มคุณค่าใหก้บัเคร่ือง fax ทั้งหมดท่ีผลิตข้ึนมาก่อนหนา้นั้น  
คุณค่าท่ีเกิดจากการขยายจาํนวนน้ีเป็นแนวคิดเดียวกบัการมีบญัชี email, facebook, 
twitter ท่ียิง่มีมากกจ็ะยิง่มีคุณค่าแก่ผูอ้ยูใ่นเครือข่ายไดม้าก  

ความเป็นเหตุเป็นผลของเครือข่าย ไดล้บลา้งหลกัซ่ึงไดรั้บการยอมรับกนัมา 
(axiom) ตั้งแต่สมยัยคุอุตสาหกรรมท่ีวา่ (1) คุณค่าเกิดจากความขาดแคลน และ (2) 
เม่ือใดท่ีของมีจาํนวนมาก ของนั้นจะมีคุณค่าลดลง เพราะสาํหรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบเครือข่าย คุณค่าไม่ไดม้าจากความขาดแคลน แต่มาจากปริมาณ ยิง่มี
ปริมาณท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นสากลมากเท่าไร กจ็ะยิง่ดึงดูดลูกคา้ใหต้อ้งยดึติดอยูก่บั
มนัมากเท่านั้น เช่น การใช ้smart phone   
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3. การเพิ่มแบบเลขยกกาํลงั (The Law of Exponential) 
ผลกาํไรอนัมหาศาลของ Microsoft เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของดาวเด่นในกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย ในระยะ 10 ปีแรก Microsoft แทบไม่มีกาํไร มาเร่ิมรับรู้
กาํไรกป็ระมาณปี 1985 และหลงัจากนั้นกพ็ุ่งเร็วราวจรวด กรณีคลา้ยกบั Federal 
Express ซ่ึงแทบไม่มีกาํไรในตอนเร่ิม แต่พอเร่ิมติดกระแสในตน้ทศวรรษท่ี 1980 กพ็ุง่
จนฉุดไม่อยู ่

อาจกล่าวไดว้า่ ตน้แบบความสาํเร็จแบบดงัระเบิดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แบบเครือขา่ย กคื็อตวั Internet เอง Internet ตกอยูใ่นสภาพนํ้าน่ิงมานานกวา่สอง
ทศวรรษก่อนท่ีจะไดใ้ชเ้รดาร์เป็นส่ือ จาํนวน host ท่ีใชใ้น Internet ทัว่โลกในทศวรรษ
ท่ี 1960 อยูป่ร่ิมระดบัตํ่าสุดท่ีอยูไ่ด ้แต่พอถึงตน้ทศวรรษท่ี 1990 จาํนวน host ทัว่โลกก็
เพิ่มเป็นดอกเห็ดแบบเลขยกกาํลงั ความสาํเร็จทั้งหลายของ Microsoft, FedEx, Fax 
และ Internet ลว้นไดรั้บอิทธิพลจากกฎหลกัของเครือข่ายท่ีวา่ คุณค่าเพิ่มข้ึนตาม
จาํนวนสมาชิกท่ีเขา้มาร่วมแบบเลขยกกาํลงัและรอเวลาท่ีจะขยายเพิ่มข้ึนตามจาํนวน
สมาชิกท่ีกาํลงัเขา้มาสมทบอยา่งต่อเน่ือง และจะหยดุการเพิ่มเม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้ขา้
มาร่วมแลว้ทั้งหมด 

จะสงัเกตไดว้า่ การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของทั้งส่ีตวัอยา่ง เกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 
1980 เม่ือมีปรากฏการณ์สองอยา่งเกิดข้ึนพร้อมกนั นัน่คือ ราคาของ chip ลดลงจน
สามารถนาํไปใชใ้นการส่งถ่ายขอ้มูลหรือคาํสัง่ไดก้บัทุกอุปกรณ์ และ internet ท่ี
เช่ือมต่อขอ้มูลท่ีแลกเปล่ียนระหวา่ง chip เหล่านั้น ปรากฏการณ์ทั้งสองเปรียบเหมือน
การพุง่ชนกนัของดาวสองดวงและทาํใหเ้กิดเครือข่าย (network) ข้ึนมาในโลก  
 

4. สาระสาํคญัมาก่อนแรงเฉ่ือย (The Law of Tipping Point) 
จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเร่ืองของความสาํเร็จท่ีแผข่ยายออกไปอยา่ง

กวา้งขวางและรวดเร็ว เหมือนโรคระบาดท่ียากจะต่อตา้น การท่ีคนท่ีมีอาการหนกัใกล้
ตายจะกลบัมารอด ในทางการแพทยจ์ะเรียกวา่เป็นจุดเปล่ียน (tipping point) กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย กถื็อเป็นจุดเปล่ียนของการทาํธุรกิจเช่นกนั จะต่างกนัก็
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ตรงท่ี จุดเปล่ียนในทางการแพทยจ์ะมีค่าสูงมาก คือเปล่ียนไดย้าก ผิดกบัจุดเปล่ียน
ในทางเทคโนโลยซ่ึีงมีค่าตํ่ากวา่มาก 

ในทุกธุรกิจ อุตสาหกรรม และในทุกเครือข่าย ไม่วา่จะประสบความสาํเร็จมา
ยาวนานเพียงใด กจ็ะตอ้งมีจุดเปล่ียน ซ่ึงจุดเปล่ียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่ายสามารถเกิดข้ึนไดด้ว้ยตน้ทุนคงท่ีท่ีตํ่า ดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มจากการขยายขนาด
การผลิตและบริการท่ีนอ้ยจนไม่ใช่สาระสาํคญั และดว้ยความสามารถในการขยาย
ขอบเขตการใชอ้อกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง จุดเปล่ียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่ายจึงตํ่ากวา่ท่ีเคยเป็นมาในยคุอุตสาหกรรม ความคิดริเร่ิมหรือนวตักรรมเพียง
เร่ืองหน่ึงกส็ามารถกลายเป็นโรคระบาดท่ีมีพลงัใหเ้กิดจุดเปล่ียน แรงเฉ่ือย 
(momentum) ของความสาํเร็จท่ีเคยมีอยูจึ่งมีความหมายนอ้ยกวา่สาระของนวตักรรมท่ี
นาํเสนอเขา้มาในเครือข่าย และน่ีเป็นเหตุผลท่ีวา่ ทาํไมนวตักรรมจึงกลายมาเป็น
ประเดน็ท่ีนกัธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลายถือเป็นไมก้ายสิทธ์ิท่ีช้ีเป็นช้ีตายใหก้บักิจการ   

 

5. ไดแ้ลว้ไดอี้ก (The Law of Increasing Return) 
หลกัสาํคญัประการหน่ึงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือข่ายกคื็อ กฎการ

เพิ่มของผลได ้คุณค่าจะเพิ่มข้ึนตามจาํนวนสมาชิก และการเพิ่มของคุณค่าจะข้ึนอยูก่บั
วา่ใครหาสมาชิกไดม้ากกวา่ อยา่งคาํกล่าวท่ีวา่ ใครไดก่้อน กินหมด (Them that’s got 
shall get) ตวัอยา่งเช่นการเติบโตของ Silicon Valley แต่ละหน่วยธุรกิจท่ีเร่ิมเปิดใหม่ 
ล่อใจใหเ้กิดหน่วยธุรกิจใหม่เปิดตาม ดึงดูดเงินทุนและทกัษะจากภายนอกเขา้มา ผลก็
คือ Silicon Valley ไดก้ลายเป็นเครือข่ายของคนเก่ง ทรัพยากร และโอกาส รายไดท่ี้
เพิ่มข้ึนใน Silicon Valley จึงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสาํเร็จของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเพียง
บริษทัเดียว  

 กฎการเพิ่มของผลได ้หรือไดแ้ลว้ไดอี้กน้ี ต่างจากกฎการประหยดัเน่ืองจาก
ขนาด (economy of scale) ก่อนน้ี Henry Ford เพิ่มความสาํเร็จของตนโดยการขายรถท่ี
มีวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหฟ้อร์ดสามารถขายรถไดใ้นราคาท่ีตํ่าลง นาํไปสู่
การมีนวตักรรมเพิ่มมากข้ึนและการผลิตท่ีดีข้ึนจนธุรกิจการผลิตรถยนตข์องฟอร์ดข้ึน
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ถึงจุดสูงสุด แมว้า่ทั้งกฎการเพิ่มของรายไดแ้ละกฎการประหยดัเน่ืองจากขนาดจะ
ข้ึนอยูก่บัผลตอบรับท่ีเป็นบวกเหมือนกนั แต่ความแตกต่างอยูท่ี่ 

(1) กฎการเพิ่มของผลได ้เติบโตข้ึนดว้ยพลงัหรืออิทธิพลของ internet ใน
ลกัษณะเลขยกกาํลงั เปรียบเหมือนการฝากธนาคารและไดรั้บดอกเบ้ียทบตน้ ในขณะท่ี
กฎการประหยดัเน่ืองจากขนาด ไม่ไดอ้าศยั internet ในการเจริญเติบโต คุณค่าเพิ่มเป็น
เส้นตรง เปรียบเหมือนการเกบ็เงินไวใ้นกระปุกออมสิน 

(2) การประหยดัเน่ืองจากขนาด เกิดจากองคก์รเพียงองคก์รเดียวท่ีพยายาม
เอาชนะการแข่งขนัดว้ยการสร้างคุณค่าใหม้ากกวา่คู่แขง่ ความเช่ียวชาญและความ
ไดเ้ปรียบต่างๆ เกิดข้ึนจากบริษทัผูน้าํ ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของผลไดใ้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบเครือข่าย เป็นผลมาจากการสร้างและแบ่งปันกนัในเครือข่ายทั้งหมด มี
ตวัแทน ผูใ้ช ้และคู่แขง่มากมายท่ีมาร่วมกนัสร้างคุณค่าของเครือข่าย แมว้า่ผลรับท่ี
เพิ่มข้ึนของแต่ละบริษทัในเครือข่ายอาจไม่เท่ากนั แต่คุณค่าโดยรวมทั้งหมดกอ็ยูใ่น
ความสมัพนัธ์ท่ีเติบโตข้ึนในเครือข่ายนั้นเอง  

   

6. คุณภาพสูงข้ึนดว้ยราคาท่ีตํ่าลง (The Law of Inverse Pricing) 
ในยคุอุตสาหกรรม ลูกคา้ยอมรับวา่ สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดีกวา่ ยอ่มมี

ราคาสูงกวา่ แต่เม่ือมีการนาํ chip หรือ microprocessor เขา้มาใช ้สงัคมไดเ้ปล่ียนจาก
ยคุอุตสาหกรรมมาเป็นยคุขอ้มูลข่าวสาร และทาํใหส้มการราคาท่ีเคยยอมรับกนัมาแต่
เดิม เปล่ียนแปลงไป ลูกคา้จะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพชั้นนาํในราคาท่ีลดลง เส้น
ราคาและเสน้คุณภาพตดักนัจนทาํใหเ้ขา้ใจวา่ ยิง่ทาํใหมี้คุณภาพดีข้ึน ตน้ทุนก็ยิง่ลดลง 
ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบหนา้มือเป็นหลงัมือน้ีกคื็อ chip  วิศวกรอาศยั chip 
ในการจดัเกบ็ความรู้เพื่อนาํมาพฒันาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ และดว้ย
การสะสมการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี ผูผ้ลิตจึงสามารถผลิตสินคา้อ่ืนๆ ไดทุ้กอยา่ง ไม่วา่
จะเป็นรถยนต ์เส้ือผา้ อาหาร ฯลฯ ดว้ยวตัถุดิบท่ีนอ้ยลง chip สามารถควบคุมการผลิต
แบบ just-in-time หรือจา้งผูผ้ลิตภายนอก (outsource) ท่ีมีเทคโนโลยสูีงหรือมีค่าแรง
ตํ่ากวา่ ส่งผลใหต้น้ทุนของสินคา้ตํ่าลง รวมไปถึงการสร้างการส่ือสารในระบบ
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เครือข่ายท่ีส่งขอ้มูลความรู้กนัไดท้ัว่ทั้งโลก เป็นรอบของการพฒันาคร้ังแลว้คร้ังเล่า ทาํ
ใหเ้กิดนวตักรรมและสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงดว้ยราคาท่ีตํ่าลง     
 

7. ใหก่้อน รับทีหลงั (The Law of Generosity) 
จากหลกัขอ้ 2 (คุณค่าเกิดจากการขยายจาํนวน) และขอ้ 6 (คุณภาพสูงข้ึนดว้ย

ราคาท่ีตํ่าลง) นาํไปสู่ความคิดวา่ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่าย คือการแจกใหใ้ชฟ้รี (เพือ่สร้างจาํนวนผูใ้ชใ้หม้ากข้ึน โดยมีภาระค่าใชจ่้ายท่ี
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัผลท่ีจะไดรั้บ) เราจะเห็นวา่ Microsoft และ Google ใหผู้ใ้ช้
สามารถเขา้ถึง web browser ของเขาไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย ผูพ้ฒันาโปรแกรมนอก 
Microsoft หรือ Mac กย็นิยอมใหผู้ใ้ชส้ามารถ download โปรแกรมต่างๆ ของเขา เช่น 
Photoshop, Pdf. Architect, McAfee ฯลฯ มาใชไ้ดฟ้รี เพยีงแต่ถา้ตอ้งการ upgrade เป็น 
version ใหม่กวา่นั้น ถึงจะเสียค่าใชจ่้าย ถา้พอใจ version เก่ากย็งัสามารถใชไ้ปได้
เร่ือยๆ ซ่ึงกเ็ท่ากบัการรักษาสภาพความเป็นเครือข่ายเอาไว ้

การเปิดโอกาสท่ีใครกเ็ขา้มาเอาของออกไปใชฟ้รี ไดก้ลายเป็นกลยทุธ์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมและนาํไปใชป้ฏิบติัมากข้ึน เป็นการสร้างกฎใหม่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพราะการรวมผูใ้ชเ้ขา้มาเพิ่มในเครือข่าย ทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลง ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน
จากการทาํขอ้มูลเพิ่มข้ึนหน่ึงช้ินแทบจะเป็นศูนย ์ยิง่มีขอ้มูลมากกย็ิง่มีคุณค่า ขอ้มูลท่ี
เพิ่มข้ึนมาหน่ึงช้ินไดเ้พิ่มคุณค่าใหก้บัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมทั้งหมด ยิง่มีคุณค่ามากข้ึนกจ็ะยิง่
เป็นท่ีตอ้งการ สินคา้และบริการท่ีมีอยูใ่นเครือข่ายจึงแผข่ยายมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือใดท่ี
มูลค่าและความจาํเป็นของสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับ บริษทักจ็ะสามารถใหบ้ริการแก่
ลูกคา้มากข้ึน ซ่ึงกจ็ะยิง่ไปเพิ่มความรู้สึกท่ีดีๆ ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัใหม้ากยิง่ข้ึน 
หมุนวนเป็นวฏัจกัรของการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย    
 

8. เครือข่ายสาํคญักวา่ตวับริษทั (The Law of Allegiance) 
ลกัษณะเด่นของเครือข่ายคือ การไม่มีศูนยก์ลางหรือเสน้พรมแดนท่ีชดัเจน 

ความแตกต่างระหวา่งความเป็นเราและความเป็นเขาซ่ึงเคยเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั
อยา่งมากในการบริหารงานองคก์ร ดูจะลดความหมายลงไปในการทาํกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจแบบเครือข่าย ความแตกต่างท่ียงัเหลืออยูก่มี็เพียงวา่ คุณอยูห่รือไม่อยูร่่วมใน
เครือข่ายเท่านั้น เราจึงเห็นลูกคา้ใหค้วามสนใจไปท่ีสถาปัตยกรรมของ platform วา่
น่าสนใจเพียงใด มีเครือข่ายใหเ้ขา้ถึงไดก้วา้งขวางเพียงใด เครือขา่ยมีความเสถียร
หรือไม่ โดยบางคร้ังไม่รู้หรือจาํช่ือบริษทัผูใ้หบ้ริการไม่ไดด้ว้ยซํ้ า ในส่วนของบริษทัท่ี
ทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจกเ็ช่นกนั คือ เปล่ียนจากการใหคุ้ณค่าท่ีองคก์ร ไปเป็นการให้
คุณค่าท่ีองคป์ระกอบขั้นพื้นฐาน (infrastructure) ของธุรกิจ เม่ือใดท่ี web ของเขาไป
ไม่รอด ธุรกิจกไ็ปไม่รอด และหากตอ้งการสร้างความมัง่คัง่ใหธุ้รกิจ ตอ้งทาํ web ของ
ตนใหเ้ป็นเครือข่ายท่ีน่าสนใจและตอบความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 

9. ไม่ยดึติด (The Law of Devolution) 
ธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจแบบเครือข่าย คือ ความเจริญรุ่งเรืองขององคก์ร ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณสมบติั
ขององคก์รแต่เพียงลาํพงั แต่ยงัข้ึนอยูก่บัเพื่อนในวงการ พนัธมิตร คู่แข่ง และ
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร บริษทัใหม่ท่ีเกิดข้ึนมา แมจ้ะมีการเจริญเติบโตกา้วหนา้ท่ีดู
วา่มีความมัน่คงเพียงใด กจ็ะมีคู่แข่งท่ีคอยฉกฉวยโอกาสช่วงชิงความนิยมนั้นอยูไ่ม่
ห่าง ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย การเกิดข้ึนและดบัไปจึงเป็นเร่ืองปกติท่ีมี
ใหเ้ห็นไดต้ลอดเวลา  

ลกัษณะตามธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเครือข่าย คือ เม่ือ domain 
ของ web ใดหายไป กจ็ะมี domain ใหม่ข้ึนมาแทน ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่าย การมุ่งทาํลายสินคา้หน่ึงใหด้บัไป จึงเป็นการส้ินเปลืองสูญเปล่าเพราะจะมี
รายใหม่เกิดข้ึนมาใหต้อ้งทาํลายไม่มีวนัจบส้ิน วิธีเดียวท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่ายจะรุ่งเรืองได ้จึงเป็นการทาํองคก์รของตนใหมี้ความยดืหยุน่ พร้อมท่ีจะปรับ
รูปแบบ ชนิด ตลอดจน function ของสินคา้เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมท่ีสนองหรือสร้าง
ความตอ้งการของลูกคา้โดยอาศยัการเคล่ือนไหวของขอ้มูลข่าวสารในเครือข่ายเป็น
เคร่ืองมือใหม้ากท่ีสุด   
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10.   ทดแทนดว้ย chip ท่ีอดัแน่นดว้ยขอ้มูล (The Law of Displacement) 
มีผูต้ ั้งขอ้สังเกตวา่ ไดมี้การเปล่ียนแปลงวสัดุท่ีใชใ้นสินคา้และบริการไปทีละ

เลก็ทีละนอ้ยอยา่งต่อเน่ืองมาโดยคลอด เช่น รถยนตใ์นปัจจุบนัมีนํ้ าหนกันอ้ยกวา่ท่ี
ผลิตข้ึนมาในคร้ังแรกแต่มีสมรรถนะท่ีสูงกวา่ วสัดุท่ีหายไปถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยี
ในรูปของพลาสติกหรือไฟเบอร์ซ่ึงแทบไม่มีนํ้าหนกั เครือข่ายของอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และ software กาํลงัเขา้มาแทนท่ีพลงัท่ีเคยมีอิทธิพลควบคุมความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจแบบเก่าอยา่งต่อเน่ือง จนทั้งระบบกลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่าย คือ ควบคุมดว้ย chip ท่ีอดัแน่นไวด้ว้ยขอ้มูล ท่ีเห็นไดช้ดัในขณะน้ี คือ การ
ใช ้chip ในรถยนตเ์พื่อควบคุมการทาํงานของระบบต่างๆ ทั้งระบบส่งกาํลงั ระบบ
เช้ือเพลิง ระบบความปลอดภยั ส่งผลใหร้ถมีขนาดเลก็ลง มีนํ้าหนกัเบาข้ึน เปล่ียนตน้
กาํเนิดพลงังานจากการเผาผลาญ fossil ซ่ึงทาํลายสภาพแวดลอ้ม มาเป็นระบบไฟฟ้า 
จนถึงขั้นใช ้chip ในการควบคุมการขบัเคล่ือนของรถแทนมนุษย ์เป็นตน้ 

 

11.   เปล่ียนแปลงอยา่งพลิกแผน่ดิน (The Law of Churn) 
ในยคุอุตสาหกรรม จะมองธุรกิจวา่เหมือนเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งไดรั้บการปรับแต่ง 

เม่ือเขา้ท่ีแลว้กรั็กษาสภาพนั้นไวใ้หต่้อเน่ืองมัน่คง แต่เม่ือมีเครือข่ายเขา้มาในระบบ
การทาํงาน เครือข่ายกไ็ดท้าํหนา้ท่ีเหมือนระบบนิเวศ (ecology) ทางธรรมชาติ คือไม่
เคยรักษาดุลยภาพของมนั ธรรมชาติมีวิวฒันาการอยูต่ลอดเวลา เกิดสายพนัธ์ใหม่
แทนท่ีสายพนัธ์เก่าท่ีอ่อนแอ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ไม่เคยหยดุน่ิง  

ในยคุอุตสาหกรรมหรือยคุขอ้มูลข่าวสาร การเปล่ียนแปลง (change) ใดๆ 
นบัเป็นเร่ืองแปลกและกลายเป็นข่าวใหญ่ แต่ในยคุกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เครือข่าย สมควรเปล่ียนมาใชค้าํวา่ พลิกแผน่ดิน (churn)  จึงเหมาะสมกวา่ เป็นการเกิด
แลว้เกิดอีก (compound rebirth) ท่ีสามารถสร้างความวุน่วายไดทุ้กขณะ ความเป็น
เครือข่าย ไม่วา่จะเป็น internet หรือความรู้ท่ีบรรจุไวใ้น chip จะคงความมีชีวิตชีวาอยู่
ไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บการกระตุน้ใหมี้สภาพท่ีขาดความสมดุล เม่ือใดท่ีระบบลงตวัเขา้สู่
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สภาวะท่ีเป็นดุลยภาพ เม่ือนั้นมนักจ็ะหนืดและตายไปเพราะลูกคา้จะหนัไปใช้
เครือข่ายอ่ืนท่ีมีการพฒันา  

นวตักรรม เป็นการเขา้แทรกแซง (disruption) ธุรกิจท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่และถือ
เป็นเป้าหมายของเครือข่ายท่ีจะรักษาความไม่มีดุลยภาพเอาไว ้ดา้นมืดของการ
เปล่ียนแปลงอยา่งพลิกแผน่ดิน (churn) กคื็อความโหดร้ายของมนั ทกัษะและความรู้ท่ี
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาใหรั้บ
กบันวตักรรมท่ีไม่รู้วา่คืออะไรและจะมาเม่ือไร การท่ีวนัน้ียงัมีงานทาํ แต่วนัรุ่งข้ึนเป็น
คนวา่งงาน จะกลายเป็นสภาพการณ์ท่ีเป็นปกติ อุตสาหกรรมเก่าจะถูกแทนท่ีดว้ย
อุตสาหกรรมใหม่คร้ังแลว้คร้ังเล่า ภารกิจท่ีสาํคญัจึงเป็นการบริหารจดัการ churn 
ไม่ใหเ้กิดสภาพน่ิง มีความมัน่คงและความสาํเร็จต่อเน่ืองทั้งตวัสินคา้ บริการ และ
ผูป้ฏิบติังาน โดยยงัคงรักษาคุณสมบติัท่ีดี คือธรรมชาติการไม่มีดุลยภาพในตวัมนั
เอาไว ้  
 

12. อยา่มวัแต่แกปั้ญหา ควรแสวงหาโอกาส (The Law of Inefficiencies) 
ในระบบเศรษฐกิจแบบเดิม มองความสาํเร็จท่ีการเพิ่มผลผลิต แต่ในกิจกรรม

เศรษฐกิจแบบเครือข่าย กลบัมองวา่ผลผลิตเป็นประเด็นรองท่ีไม่ควรใหค้วามสาํคญั 
Peter Drucker ไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่ ในยคุอุตสาหกรรม คงงานแต่ละคนจาํเป็นตอ้ง
แสวงหาวิธีท่ีจะทาํใหต้นทาํงานไดดี้ข้ึน ซ่ึงเป็นเร่ืองของผลผลิต แต่ในยคุเศรษฐกิจ
แบบเครือขา่ย เคร่ืองจกัรทาํหนา้ท่ีการผลิตเกือบทั้งหมดแทนคน ภารกิจของคนงานแต่
ละคนในยคุน้ีจึงไม่ใช่เร่ือง “จะทาํงานน้ีใหดี้ไดอ้ยา่งไร” แต่เป็น “จะทาํงานอะไรจึงจะ
ดี” การไดท้าํงานท่ีถูกตอ้งกบัยคุสมยั มีคุณค่ามากกวา่การทาํงานเดิมท่ีอาจไม่เหมาะสม
แลว้ ใหดี้ข้ึน  

ในกิจกรรมเศรษฐกิจแบบเครือข่าย ผลผลิตไม่ใช่ขอ้จาํกดั เราอาจมีกิจกรรม
เศรษฐกิจแบบเครือข่ายโดยไม่มีผลผลิตเองเลยสกัช้ินกไ็ด ้ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมมกัถูกจาํกดัเพราะมวัไปพยายามหาทางออกท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหา แทนท่ีจะใชจิ้นตนาการไปในการแสวงหาโอกาส Peter 
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Drucker เคยกล่าววา่ อยา่หาทางแกปั้ญหา แต่ใหพ้ยายามแสวงหาโอกาส การท่ีคุณ
พยายามแกปั้ญหา เป็นการท่ีคุณพยายามลงทุนไปในจุดอ่อนของคุณเอง ถึงจะแกไ้ด ้ส่ิง
ท่ีไดม้านั้นกอ็าจสู้คนอ่ืนท่ีมีจุดแขง็ในเร่ืองนั้นไม่ไดอ้ยูดี่ คุณจึงควรมุ่งเนน้ไปท่ีการ
แสวงหาโอกาส เครือขา่ยเป็น platform ท่ีคุณสามารถไดรั้บโอกาสในการใชจุ้ดแขง็ท่ีมี
อยูใ่นเครือข่ายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

วิวฒันาการต่อจาก network economy ท่ีไดย้นิกนัมาก คือ blockchain economy
ซ่ึงแมจ้ะเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจแบบเครือข่ายเช่นกนั แต่เนน้ไปท่ีเครือข่ายในการเกบ็
สถิติการทาํธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพยอ่ื์นๆ online โดยไม่มีสถาบนัการเงิน 
หรือสาํนกัชาํระบญัชีเป็นตวักลาง ตวัอยา่งกิจกรรมเศรษฐกิจของ blockchain เช่น การ
ทาํธุรกรรม bitcoin ซ่ึงนอกจากจะเป็น network economy แลว้ ยงัเป็น trust economy 
อีกดว้ย ผูส้นใจเร่ือง blockchain สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมไดใ้นบทความเร่ือง 
blockchain technology ซ่ึงจะนาํมาเสนอในโอกาสต่อไป     
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Avoiding Generosity Burnout 
 Blockchain Technology 
 Exponential Organizations 

--------------------------------- 
12 Rules for Life [Peterson] 
กฎ 12 ข้อในการดาํเนินชีวติ [Peterson]   

 

 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos หรือ กฎ 12 ขอ้ในการดาํเนินชีวิต   
เป็นช่ือหนงัสือติดอนัดบัหนงัสือขายดี เขียนโดย Jordan B. Peterson นกัจิตวิทยาชาว
แคนาดา และศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา มหาวิทยาลยัโตรอนโต ้เน้ือหามีความสมัพนัธ์
กบัการพฒันาจิตใจของตนดว้ยการสร้างความรู้สึกมัน่ใจในตนเอง คน้หาคุณคา่ใน
ตนเอง เลือกคบคนท่ีจะไม่ดึงเราลงตํ่า ไม่นาํคนไปเทียบกบัคนอ่ืน ใหค้วามรักความ
เมตตากบัผูค้นรอบขา้ง รวมไปถึงการเป็นพอ่แม่ผูป้กครองท่ีดี  
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หนงัสือเล่มน้ีเนน้การพฒันาตนเองดว้ยแนวคิดหลกั 2 ประการ 
1. บุคคลควรรับผดิชอบกบัชีวิตของตนเองและผูอ้ยูใ่นความดูแล 
2. ควรกาํหนดใหก้ารเป็นคนดี เป็นความหมายและความมุ่งหมายของชีวิต 

 

กฎ 12 ขอ้ในการดาํเนินชีวิต ประกอบดว้ย 
 

กฎข้อท่ี 1: ยดืตวัตรง อยา่จ๋อง (Stand up straight with your shoulder back) 
 Peterson กล่าววา่ มนุษยเ์ราจะคอยตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทางสงัคมอยู่
ตลอดเวลาวา่คนอ่ืนคิดอยา่งไรกบัตน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะส่งผลเป็นวฏัจกัรเพิ่มพนู ข้ึนอยู่
กบัวา่เรารับขอ้มูลนั้นมาในแง่บวกหรือแง่ลบ เม่ือใดท่ีมีความรู้สึกวา่คนอ่ืนปฏิบติักบั
เราในเชิงบวก คิดวา่เราเป็นท่ีพึ่งหรือผูน้าํของพวกเขาได ้เม่ือนั้นฮอร์โมน serotonin จะ
พร่ังพรูเขา้ในสมอง ทาํใหรู้้สึกสดช่ืนและมองชีวิตวา่มีคุณค่า เม่ือมองชีวิตวา่มีคุณค่า ก็
จะมี seroronin หลัง่เขา้ในสมองอีก วนเวียนเป็นวฏัจกัร ในทางกลบักนั หากเรารู้สึกวา่
ไดรั้บการปฏิบติัในเชิงลบหรือถูกลดค่าใหเ้ป็นเพียงลูกนอ้งหรือลูกไล่ จะไม่มี 
serotonin หลัง่เขา้ในสมองหรือหลัง่กใ็นปริมาณท่ีนอ้ยจนทาํใหรู้้สึกหดหู่ มองโลกไม่
สดใส เกิดอารมณ์ซึมเศร้า มองชีวิตวา่ไร้ค่า วนเวียนเป็นวฏัจกัรความเศร้าหมองเกบ็กด 
จนในท่ีสุดอาจถึงขั้นทาํลายชีวิตของตนเอง 
 การจะเปล่ียนวงจรหรือวฏัจกัรจากแง่ลบมาเป็นแง่บวก ง่ายท่ีสุดกด็ว้ยการแสดง
ท่าทางท่ีพร้อมจะสร้างการเปล่ียนแปลงออกมา คาํวา่ยดืตวัตรง (stand up) มี
ความหมายทั้งทางกายภาพและอารมณ์ เป็นการเผชิญหนา้กบัความทา้ทาย ยอมรับ
ความรับผดิชอบท่ีจะแกไ้ขปัญหา แทนท่ีจะกอดจมอยูใ่นความทุกขจ์นตายไปกบัมนั 
 เม่ือแต่ละคนลว้นจบัจอ้งมองคนอ่ืนเพื่อหาสถานะท่ีเหมาะสมของตนในสงัคม 
เรากน่็าจะใชมุ้มมองของพวกเขาใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการยดืตวัใหต้รง เปิดไหล่ให้
กวา้ง แสดงความมัน่ใจออกมาใหป้รากฏ เม่ือใดท่ีคนอ่ืนรู้สึกและเช่ือวา่เรามีความ
มัน่ใจในตนเอง พวกเขากจ็ะปฏิบติักบัเราดีข้ึน serotonin จะพร่ังพรูเขา้ในสมอง ทาํให้
รู้สึกดีข้ึน เม่ือใดท่ีเรารู้สึกมัน่ใจ คนอ่ืนกป็ฏิบติักบัคุณดีข้ึนในวงกวา้งข้ึนไปอีก วนกนั
เป็นวฏัจกัร Peterson นาํการแสดงความมัน่ใจของคน มาเปรียบเทียบกบัการวางท่าเป็น
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ผูช้นะของกุง้ lobster ท่ีต่อสู้กนั ตวัท่ีชนะจะมีฮอร์โมน serotonin : ฮอร์โมน 
octopamine ในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ตวัท่ีแพ ้ฮอร์โมน serotonin มีผลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออก กล่าวคือ lobster ตวัท่ีมีฮอร์โมนน้ีสูงจะมีลาํตวัเหยยีดตรงและมีความ
คล่องแคล่วสูงกวา่ตวัท่ีแพ ้เป็นท่ียาํเกรงแก่กุง้ตวัอ่ืนๆ 
 อยา่งไรกต็าม การใชชี้วิตในสงัคมคงไม่ไดอ้าศยัเพียงท่าทีท่ีมัน่ใจ หลงัตรงไหล่
ตั้งเท่านั้น คนเรายงัคบหาและใหค้วามสาํคญัต่อคนอ่ืนดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ อีกมากมาย จึง
ควรศึกษาและปฏิบติัตามกฎการดาํเนินชีวิตขอ้อ่ืนๆ ดว้ย 
 

กฎข้อท่ีสอง: ช่วยตนเองใหแ้ขง็ขนัเหมือนท่ีทาํใหค้นอ่ืน (Treat yourself like someone 
you are responsible for helping) 
 หลายคนมีความรู้สึกดีๆ ต่อสตัวเ์ล้ียงมากกวา่ความรู้สึกดีๆ ท่ีมีต่อตนเอง เหตุก็
เพราะการมองแต่ส่ิงบกพร่องของตนและโทษความผดิพลาดทั้งหลายวา่มาจากความ
บกพร่องนั้น ลดคุณค่าตวัเองดว้ยความรู้สึกตอกย ํ้าจนโงหวัไม่ข้ึน ละเลยการดูแล
สุขภาพของตน หากคุณเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความคิดดงักล่าว คุณจะตอ้งรีบเปล่ียนวิธีคิดจาก
ท่ีมองตนเองวา่ไร้ค่าเกินกวา่ท่ีจะแกไ้ข มาคิดเสียใหม่วา่ตนเองยงัมีส่ิงท่ีดีอยูแ่ละการ
ไดใ้ชชี้วิตอยูก่บัมนั เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 

Peterson แนะนาํใหเ้ร่ิมสร้างความรู้สึกท่ีดีใหก้บัตนเองดว้ยการ 
o เขียนคุณค่าของตนลงในกระดาษ แมว้า่จะมองวา่เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยเพียงใดกต็าม 

ขอใหย้ดึมัน่กบัส่ิงนั้นไว ้
o เม่ือใดท่ีไดใ้ชคุ้ณค่านั้น จงใหร้างวลัแก่ตนเองดว้ยความรู้สึกวา่มีความสุขกบัส่ิง

ท่ีไดท้าํนั้น 
o เม่ือใดท่ีลม้เหลวกบัส่ิงใด อยา่ตีโพยตีพาย พยายามทาํส่ิงนั้นใหดี้ข้ึนในคร้ัง

ต่อไป 
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กฎข้อท่ีสาม: เลือกคบแต่เพื่อนท่ีดี (Make friends with people who wants the best for 
you) 
 คนเรามกัไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัการเลือกคบเพื่อน ความเป็นเพื่อนมกัเกิด
จากการมีกิจกรรมท่ีชอบเหมือนๆ กนั เช่น อาจชอบการศึกษาเรียนรู้ หรือชอบการ
ท่องเท่ียวเหมือนกนั เพื่อนท่ีดีจะช่วยดึงเราใหสู้งข้ึน พวกเขาจะช่วยใหค้าํแนะนาํแก่เรา
เพราะจะไม่ยอมทนกบัพฤติกรรมแย่ๆ  ของเรา ส่วนเพื่อนท่ีไม่ดีจะดึงเราลงตํ่าหรือ
สนบัสนุนใหเ้ราทาํพฤติกรรมท่ีไม่ดีเพียงเพื่อพวกเขาจะไดมี้ความรู้สึกวา่มีคน
เช่นเดียวกบัเขาเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนโดยไม่คิดถึงผลเสียใดๆ ท่ีจะเกิดกบัเรา หากเรา
ตอ้งการปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน อาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงเพื่อนท่ีเป็นสภาพแวดลอ้ม
ของเราดว้ย 
 ในการเลือกคบเพื่อนท่ีดี จึงควรใชแ้นวทางต่อไปน้ี 

o คดัเพื่อนท่ีใกลชิ้ดหรือสนิทกบัเรามากท่ีสุดข้ึนมา 10 คน 
o ทบทวนเหตุการณ์ท่ีผา่นมาวา่ ใครท่ีช่วยใหเ้ราดีข้ึน และใครท่ีดึงใหเ้ราตํ่าลง 
o หากพบวา่เพื่อนบางคนในจาํนวนน้ีกาํลงัดึงเราลงตํ่า ลองถามตนเองวา่เขา

ตอ้งการใหมี้คนช่วยเขาหรือไม่ เราไม่สามารถช่วยคนท่ีไม่ตอ้งการใหใ้ครช่วย หาก
เพื่อนของเราเป็นคนประเภทนั้น ทางท่ีดีท่ีสุดคือควรถอยห่างจากเขา 
 

 กฎขอ้ท่ีสามน้ี ไม่ไดห้มายความวา่เราควรทอดท้ิงเพื่อนใหอ้ยูใ่นความลาํบาก 
หรือตดัสมัพนัธ์เม่ือไม่ไดรั้บประโยชน์ แต่หมายความวา่เราควรเลือกคบเพื่อนท่ีดี
ตั้งแต่แรก ไม่เขา้ไปอยูใ่นสงัคมท่ีดึงใหเ้ราลงตํ่า เช่น ไม่คบเพื่อนท่ีชอบเล่นการพนนั 
หรือติดยาเสพติด เม่ือพบวา่เพื่อนของเรากาํลงัจะเดินผดิทาง หากเราไดใ้หค้าํแนะนาํ
และพยายามดึงเขาใหก้ลบัมาสู่เสน้ทางท่ีเหมาะสม แต่ไดรั้บการปฏิเสธ เม่ือนั้นกไ็ม่
ควรเดินตามเขาลงสู่อบาย   
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กฎข้อท่ี 4: เปรียบตวัเองกบัเม่ือวาน อยา่ไปเทียบกบัคนอ่ืน (Compare Yourself To 
Who You Were Yesterday, Not To Who Someone Else Is Today) 
 คนเรามกัชอบนาํตนเองไปเทียบกบัคนอ่ืน ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีไม่เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง ในกรณีท่ีไปเทียบกบัคนท่ีดอ้ยกวา่ กห็ลงระเริงวา่ตนเก่ง แต่เม่ือไปเทียบกบั
คนท่ีเหนือกวา่ กพ็าลโทษโชคชะตาและโอกาสอนัตํ่าตอ้ยของตน หมดกาํลงัใจท่ีจะสู้
ชีวิต Peterson เสนอใหใ้ชว้ิธีการต่อไปน้ี 

o ยอมรับวา่จะมีคนท่ีทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดดี้กวา่เราอยูเ่สมอ จึงไม่มีประโยชน์อะไร
ท่ีจะนาํตนเองไปเทียบกบัคนอ่ืน 

o ส่ิงท่ีควรทาํคือเปรียบเทียบตวัเราวนัน้ีกบัเม่ือวาน 
o ดูไปท่ีพฤติกรรม การทาํงาน การดูแลตนเอง และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัคน

อ่ืนๆ พิจารณาวา่มีอะไรท่ีเราจะสามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดบ้า้งในวนัน้ี แมม้นัจะ
เลก็นอ้ยเพียงใดกต็าม 

o หากทาํไดเ้ช่นน้ีเป็นประจาํ ต่อเน่ืองไดส้กัระยะหน่ึง ความเปล่ียนแปลงในทางท่ี
ดียอ่มเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน 

o เม่ือหมัน่เปรียบเทียบตวัเราเองเช่นน้ีทุกวนั เราจะหยดุการนาํตนเองไปเทียบกบั
คนอ่ืนเพราะเราไดใ้ชเ้วลาและความคิดไปกบัการพิจารณาและปรับปรุงตนเอง
หมดแลว้ 
 

กฎข้อท่ี 5: สัง่สอนอบรมลูกหลาน (Do not let your children do anything that makes 
you dislike them) 
 เดก็จะลองผดิลองถูกเพื่อคน้หาวา่อะไรทาํไดห้รือทาํไม่ได ้พอ่แม่หรือ
ผูป้กครองจึงควรสอนลูกหลานใหพ้วกเขารู้วา่อะไรควรทาํหรือไม่ควรทาํ มิเช่นนั้น 
เดก็ๆ อาจเรียนรู้ในส่ิงท่ีผดิเพราะไม่ไดรั้บแนวทางท่ีถูกตอ้งจากผูใ้หญ่ เม่ือเติบโต
ข้ึนมาจึงยากท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัมาตรฐานของสงัคม สร้างปัญหาใหก้บัทั้งตวัเองและ
สงัคม และตอ้งรับโทษท่ีสงัคมกาํหนดไวโ้ดยพอ่แม่หรือผูป้กครองไม่สามารถทาํอะไร
ไดแ้ลว้ในตอนนั้น การสัง่สอนอบรมลูกหลาน จึงควรใชแ้นวทางต่อไปน้ี 
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o ใหเ้วลาพดูคุยกบัเดก็ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจกฎเกณฑพ์ื้นฐานของสงัคม
วา่ อะไรควรทาํและไม่ควรทาํ 

o อยา่ใชอ้ารมณ์เปล่ียนกฎหรือแนวทางการปฏิบติัตามอาํเภอใจ เพราะจะสร้าง
ความสบัสนใหก้บัเดก็ 
   

กฎข้อท่ี 6: ทาํตนเองใหดี้ก่อนจะวิพากษว์ิจารณ์คนอ่ืน (Put your house in perfect 
order before you criticize the world) 
 การวิพากษว์ิจารณ์หรือเพง่ช้ีความบกพร่องของคนอ่ืน ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง
พฤติกรรม หรือผลงาน เป็นเร่ืองท่ีใครกท็าํได ้บางคร้ังยงัลามไปถึงการดูถูกชีวิตความ
เป็นอยูข่องผูอ่ื้นในลกัษณะยกตนข่มท่านโดยไม่เคยมองตวัเองเลยวา่มีขอ้บกพร่องใน
เร่ืองใด การทาํเช่นนั้นอาจไดค้วามรู้สึกสะใจบา้ง แต่ไม่นานกค็งไดรั้บการโตก้ลบัจาก
คนรอบขา้งท่ีรังเกียจพฤติกรรมดงักล่าว หากคุณคิดจะแกไ้ข ควรปฏิบติัตามแนวทาง
ต่อไปน้ี 

o ทบทวนวา่ตนเองไดเ้คยทาํอะไรผิดพลาดมาบา้งหรือไม่ แมว้า่คุณจะเป็นคนท่ี
เขา้ขา้งตนเองมากมายเพียงใด อยา่งนอ้ยกน่็าจะนึกออกไดบ้า้ง 

o เม่ือนึกไดแ้ลว้ กค็วรหยดุทาํส่ิงนั้นทนัทีและตั้งใจมัน่วา่จะไม่ทาํส่ิงนั้นอีก 
o อยา่เสียเวลาไปกบัการตั้งคาํถามวา่อะไรเป็นเหตุใหคุ้ณทาํความผดินั้นเพราะคุณ

อาจไดข้อ้แกต้วัข้ึนมามากมายแทนท่ีจะเห็นโทษของการกระทาํความผดิ  
 

กฎข้อท่ี 7: ทาํในส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ชีวิต (Pursue what is meaningful, not what is 
expedient) 
 ในการใชชี้วิต เราอาจแสวงหาความสุขไปวนัๆ โดยไม่สนใจวา่ชีวิตท่ีผา่นไปใน
แต่ละวนัจะมีความหมายหรือคุณค่าอะไรท่ีตอ้งคิดเป็นพิเศษ อาจพยายามหลีกเล่ียงงาน
หนกัทั้งๆ ท่ีรู้วา่การทาํงานหนกัจะช่วยชีวิตของตนท่ีดีข้ึนไดใ้นอนาคต  
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แมคุ้ณจะยงัมองไม่เห็นโอกาสอะไรในชีวิต แต่ในความเป็นจริง โอกาส คือส่ิงท่ี
เราสามารถสร้างมนัข้ึนมาไดห้ากมีความมุ่งมัน่กบัมนั ลดการใหค้วามสาํคญักบั
ความสุขท่ีไดม้าจากกิเลสตณัหาต่างๆ ดว้ยการปฏิบติัตามวิธีการต่อไปน้ี   

o ใหค้วามสนใจกบัโลกรอบตวัคุณ อยา่พรํ่ารําพนัแต่วา่หมดหวงั 
o ถามตนเองวา่สามารถทาํอะไรใหร้อบตวัเราดีข้ึนบา้งแมจ้ะเพียงเลก็นอ้ยก็ตาม 
o ถามตนเองวา่สามารถทาํอะไรในปัจจุบนัไดบ้า้งเพื่อใหชี้วิตของเราดีข้ึนใน

อนาคต 
o คิดใหใ้หญ่ข้ึนไปอีกวา่ ในการทาํอะไรใหโ้ลกรอบตวัใหข้ึ้นนั้น จะตอ้ง

ปรับปรุงหรือพฒันาตนเองอยา่งไรจึงจะสามารถทาํเช่นนั้นได ้ยิง่คิดใหญ่ กห็มายความ
วา่เราจาํเป็นตอ้งสร้างการเปล่ียนแปลงในตวัเองใหม้าก ทาํใหม้องเห็นความหมายใน
ชีวิตของตนไดเ้ด่นชดัข้ึน  
 

กฎข้อท่ี 8: พดูความจริง อยา่โกหก (Tell the truth, or at least don’t lie) 
 การโกหกมีไดห้ลายลกัษณะและวตัถุประสงค ์เช่น 
 อาจโกหกเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ 
 อาจโกหกเพื่อไม่ทาํร้ายความรู้สึกของผูอ่ื้น 
 อาจโกหกโดยปิดบงัความจริงบางส่วนไว ้
 อาจโกหกแมก้บัตวัเองเพ่ือวตัถุประสงคบ์างอยา่ง 

 

การโกหก เป็นการหลีกเล่ียงความเจบ็ปวดของตนเองหรือของผูอ่ื้น อาจให้
ประโยชน์ในระยะสั้น แต่เป็นการทาํลายคุณค่าของผูโ้กหกในระยะยาว ปัญหาจะยิง่
พวัพนัไม่จบส้ินหากตอ้งโกหกในเร่ืองใหม่เพื่อปกปิดส่ิงท่ีไดเ้คยโกหกไว ้ใครกต็ามท่ี
เสียคุณค่าของตนเองไปในการโกหก จะมีความเปราะบางและเสียความเป็นตวัตนได้
ง่ายเม่ือตอ้งประสบกบัปัญหาท่ีไม่สามารถอาศยัการโกหกแกไ้ขได ้Peterson กล่าววา่ 
กฎการดาํเนินชีวิตในขอ้ท่ี 4 (เปรียบตวัเองกบัเม่ือวาน) จะไดผ้ลหรือไม่ กข้ึ็นอยูก่บัวา่
คุณมีความซ่ือตรงต่อตวัเองมากเพียงใด การแกไ้ขปัญหาจากการโกหกควรทาํดงัน้ี 
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o เม่ือการโกหกจะส่งผลยอ้นกลบัมาทาํร้ายคุณ ทางท่ีดีท่ีสุดจึงควรพดูแต่ความ
จริง หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งไม่โกหก 

o ถามตนเองวา่กาํลงัพยายามหลีกเล่ียงขอ้เทจ็จริงเร่ืองใดอยู ่มีอะไรท่ีเป็น
อุปสรรคในการพดูความจริงทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น แลว้อยา่ไปใหค้วามสาํคญักบัมนั
มากกวา่การพดูแต่ความจริง 
 

กฎข้อท่ี 9: ยอมรับฟังคนอ่ืน (Assume The Person You Are Listening To Might 
Know Something You Don’t) 
 คนเรามกัเขา้ใจวา่ตนเองรู้เร่ืองราวมากมาย ไม่วา่จะโดยวฒิุการศึกษาหรือการ
คน้ควา้ท่ีทาํมาอยา่งต่อเน่ือง จนบางคร้ังดูถูกความคิดเห็นของคนอ่ืน ในการสนทนา
ใดๆ กม็กัทาํตนเป็นนํ้าเตม็แกว้ ไม่รับความคิดเห็นหรือขอ้มูลใหม่ ตดัสินผูอ่ื้นตั้งแต่
แรกวา่รู้นอ้ยกวา่ตน จึงพลาดโอกาสไดแ้นวคิดหรือความคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การเพิ่มพนูความรู้ไปอยา่งน่าเสียดาย  
 เราไม่สามารถเรียนรู้อะไรไดจ้ริงจงัจากการพดู แต่สามารถเรียนรู้ไดม้ากจาก
การฟัง ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์คือ การทาํใหผู้อ่ื้นฟังและเขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดู 
ดงันั้น หากเรายอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น นอกจากจะเป็นการสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของผูพ้ดูและทาํใหเ้ขา้ใจความคิดของเขาแลว้ ยงัช่วยสร้างความไวว้างใจและ
มิตรภาพท่ีมีต่อกนัอีกดว้ย การสร้างทกัษะการเป็นผูฟั้ง ทาํไดด้งัน้ี  

o ตั้งใจฟังส่ิงท่ีผูพ้ดูหรือคู่สนทนากาํลงักล่าวดว้ยความเขา้ใจในพื้นฐานความคิด
และบุคลิกลกัษณะของเขา 

o สรุปเน้ือหาสาระสาํคญัของผูพ้ดูและถามกลบัไปเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ส่ิงท่ีเราเขา้ใจ
นั้นถูกตอ้งตามเจตนาของผูพ้ดู  

o หากมีขอ้ทกัทว้ง ใหย้อ้นกลบัไปในท่อนแรกท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจในพื้นฐาน
ความคิดและบุคลิกลกัษณะของผูพ้ดู หากผูน้ั้นเป็นผูท่ี้ไม่ยอมรับฟังความคิดของผูอ่ื้น 
กข็อใหเ้ขา้ใจวา่เขามีความคิดเช่นนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งพยายามไปเปล่ียนความคิดของเขา
ซ่ึงนอกจากจะสาํเร็จยากแลว้ ยงัอาจสร้างความขดัแยง้ข้ึนมาโดยไม่จาํเป็น 
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กฎข้อท่ี 10: อยา่พดูเยิน่เยอ้ (Be precise with your speech) 
 เม่ือจาํเป็นตอ้งข้ึนกล่าวบางอยา่งท่ีไม่ไดเ้ตรียมมา ควรพดูใหก้ระชบั เอาแต่
เน้ือๆ และจบใหไ้ว จะช่วยลดความประหม่าซ่ึงมกัเกิดข้ึนเม่ือตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
ไม่ชดัเจนวา่จะมีอะไรเกิดตามมา การพดูไปขณะท่ีใจกคิ็ดถึงโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผดิพลาด ทาํใหส้มองสบัสนและความกระวนกระวายใจเพิ่มสูงข้ึน วธีิการแกไ้ข 

o เม่ือรู้สึกวา่มีความคิดสบัสนเร่ิมเขา้มารุมเร้า ควรพดูใหก้ระชบัและรีบจบลงใน
ขณะท่ียงัไม่มีความผดิพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

o เม่ือผา่นพน้สถานการณ์นั้นมาแลว้ ควรเขียนลงไปในกระดาษหรือในบนัทึกวา่
อะไรท่ีมาสร้างความสบัสนใหแ้ก่เรา ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น และจะแกไ้ขไม่ใหเ้กิดข้ึนได้
อยา่งไร การเขียนหรือพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ จะช่วยใหเ้รามีโอกาสอ่านซํ้าวา่
ขอ้เทจ็จริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ครบถว้นตามท่ีคิดหรือไม่ ดีกวา่การนัง่คิดซ่ึงอาจตก
หล่นขอ้เทจ็จริงบางอยา่งไป หรืออาจผา่นเขา้มาในความคิดเร็วเกินไปจนไม่สงัเกต
ความสาํคญัของมนั 
 

กฎข้อท่ี 11: ใหเ้ดก็มีอิสระในการเล่นเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง (Leave children 
alone when they are skateboarding) 
 เม่ือใดกต็ามท่ีเราเผชิญกบัความเส่ียงเลก็ๆ นอ้ยๆ และสามารถผา่นมนัไปได้
อยา่งปลอดภยั เราจะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และมีทกัษะการแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคในลกัษณะคลา้ยกนัไดดี้ข้ึน ผูท่ี้มีความสามารถในการแกปั้ญหา ยอ่มดาํรงตน
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
 เช่นเดียวกนักบัการพฒันาเดก็ใหเ้ติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ ผูป้กครองไม่
ควรทะนุถนอมเดก็ กลวัเดก็จะมีอนัตรายเสียจนเดก็ไม่รู้วิธีการดูแลตนเองและไม่ไดใ้ช้
ความคิดในวยัท่ีกาํลงัศึกษาสงัเกตส่ิงท่ีอยูร่อบตวั Peterson ยกตวัอยา่งการเล่น 
skateboard ซ่ึงผูป้กครองมกัไม่ยอมใหเ้ดก็เล่นเพราะกลวัอนัตราย แต่หากผูป้กครอง
สอนใหเ้ดก็สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภยัและใหเ้ดก็ไดเ้ล่นในสภาพแวดลอ้มท่ี
สมควร จะช่วยใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้วา่อะไรควรทาํและไม่ควรทาํ ดีกวา่การสัง่หา้มปิดกั้น
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จนเดก็แอบไปลองเล่นกบัเพื่อนโดยไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกนั หรือไปเล่นตามถนนจน
เกิดอนัตราย 
 

กฎข้อท่ี 12: หาความสุขดว้ยการเปล่ียนแปลงเลก็ๆ นอ้ย (Pet a cat when you 
encounter one on the street) 
 บางคร้ังเรากต็อ้งพบกบัส่ิงไม่พึงประสงค ์เรามีทางเลือกวา่จะโกรธเกลียด
โชคชะตาชีวิตของตนเอง เกลียดสงัคมท่ีเหมือนคอยมากระหนํ่าซํ้ าเติมตนแต่ผูเ้ดียว 
หรือจะยอมรับวา่ส่ิงไม่พึงประสงคเ์หล่านั้นคือธรรมชาติซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต คุณ
สามารถเปล่ียนความรู้สึกหดหู่เหล่านั้นไดด้ว้ยวิธีการต่อไปน้ี 
 สงัเกตส่ิงท่ีอยูร่อบตวั มองหาส่วนท่ีดีเพื่อสร้างความสุขข้ึนในใจ 
 อาจเปล่ียนชีวิตท่ีจาํเจออกไปบา้ง เช่น นาํสตัวม์าเล้ียง หากาแฟกินในร้านท่ียงั

ไม่เคยไป หรือแมก้ระทัง่เปล่ียนเส้นทางกลบับา้น การเปล่ียนแปลงเลก็ๆ นอ้ยๆ ใน
ชีวิต จะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจไดว้า่ คุณสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงใหก้บัชีวิตของคุณได้
ดว้ยการเร่ิมคน้หาดว้ยตวัคุณเอง  
   

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Stages of Grief [Ross and Kessler] 
 20 Mile March [Jim Collins] 
 Active Listening 
 Behavioral Change Model 
 Chaos Theory 
 Energizing Yourself 
 Ikigai: Finding purpose in life 
 Overcoming Negative Beliefs 
 Self-Discipline 
 Wheel of Life 
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14 Misconceptions About Leadership 
ความเข้าใจผดิ 14 ประการในเร่ืองภาวะผู้นํา 

 

ความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ เช่น ผูน้าํคือผูท่ี้มีความสามารถพิเศษกวา่คน
ทัว่ไป อาจส่งผลไดท้ั้งทางบวกและทางลบ ผลในทางบวกคือ เกิดเป็นความศรัทธาและ
ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ ส่วนผลในทางลบคือ การวางมือ ปล่อยใหผู้น้าํไดใ้ช้
ความสามารถท่ีเป็นพิเศษนั้นดาํเนินการไปเพียงลาํพงั โดยทีมงานคอยแต่จะรับคาํสัง่
และความช่วยเหลือจากผูน้าํ 

ถึงจะมีผลในทางบวกอยูบ่า้ง แต่ความเขา้ใจผดิกคื็อความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริง ผูน้าํท่ีดีจะไม่ปล่อยใหค้วามเขา้ใจผดินั้นคงมีอยูต่่อไปแมค้วามเขา้ใจ
ผดินั้นจะเกิดประโยชน์แก่ตน เพราะหากปล่อยใหที้มงานไดท้ราบความจริงดว้ยตนเอง
ในภายหลงัวา่ ผูน้าํท่ีแทก้เ็ป็นปุถุชนคนหน่ึงท่ีมีโอกาสผดิพลาดและมีความสามารถ
จาํกดัเช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ คนเหล่านั้นอาจไม่ไดคิ้ดวา่ท่ีผูน้าํไม่ไดอ้อกมาช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงใหที้มงานทราบ เป็นเพราะการมองขา้มความจาํเป็นในเร่ืองน้ี แต่พวกเขา
อาจคิดไปไดว้า่ ผูน้าํตั้งใจสร้างความเขา้ใจผดิ หรือตั้งใจหลอกใหพ้วกเขาเขา้ใจเช่นนั้น 
ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการทาํงานเป็นทีม 

ความเขา้ใจผดิในเร่ืองภาวะความเป็นผูน้าํ มีมากมาย แต่ท่ีพบเห็นกนับ่อยๆ มี 
14 ประการ ดงัน้ี 

 

1. ผู้นํา ถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ส่ัง (Leaders are confident in their  decisions) 
ทีมงานจะมีขวญักาํลงัใจเพิ่มมากข้ึนเม่ือเห็นวา่ผูน้าํมัน่ใจในการตดัสินใจของ

ตน ผูน้าํเองกเ็ขา้ใจเหตุผลขอ้น้ีดี จึงมกัใชท่้าทีท่ีเขม้แขง็เดด็เด่ียวทุกคร้ังท่ีประกาศ
นโยบายหรือการตดัสินใจของตน ท่าทีท่ีแสดงออกดว้ยความมุ่งมัน่เห้ียมหาญ หรือ
ถอ้ยคาํท่ีตรงไปตรงมาซ่ึงใชใ้นประกาศของผูน้าํ ทาํใหที้มงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเกิด
ความรู้สึกช่ืนชมและมัน่ใจตลอดเวลาวา่การตดัสินใจของผูน้าํนั้นตอ้งไม่ผดิพลาดอยา่ง
แน่นอน มิเช่นนั้นผูน้าํคงไม่กลา้ท่ีจะแสดงความมัน่ใจออกมาเช่นนั้น แต่ในความเป็น
จริง ผูน้าํหลายคน แมจ้ะไดแ้สดงท่าทีดงักล่าวออกไป กย็งัคงมีคาํถามอยูก่บัใจตนเอง
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ตลอดเวลาวา่ ส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจไปนั้น ถูกตอ้งแลว้จริงหรือ แต่ในฐานะผูน้าํ พวกเขาไม่
อยูใ่นฐานะท่ีจะแสดงความไม่มัน่ใจออกมาใหป้รากฏไดเ้ท่านั้น 

ความมัน่ใจท่ีมีต่อผูน้าํ เป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัขอ้หน่ึงในการทาํงานเป็นทีม แต่
การเช่ือผูน้าํหมดใจจนไม่คิดท่ีจะแสดงความคิดเห็นใดๆ ทั้งๆ ท่ีตนมีขอ้มูลบางเร่ือง
หรือขอ้มูลใหม่ท่ีผูน้าํอาจไม่มี แต่กไ็ม่กลา้นาํเสนอหรือทว้งติงเพราะเช่ือในความเป็น
ผูน้าํมากเกินไป ซ่ึงความเขา้ใจนั้นอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งทุกคร้ังไป ทีมงานหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้มูลป้อนกลบัใหผู้น้าํเป็นระยะ  

 

2. ผู้นํา รู้เสมอว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร (Leaders always know the answer) 
เป็นความเขา้ใจผดิท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้แรก คือ เป็นความศรัทธาท่ีเกิดจาก

ความเขา้ใจผดิในภาวะความเป็นผูน้าํ เขา้ทาํนอง ทาํๆ ไปเถอะ มีปัญหาเด๋ียวผูน้าํก็
แกไ้ขได ้ความเขา้ใจผดิน้ีจะยิง่เลวร้ายหนกัข้ึนถา้ตวัผูน้าํเองกเ็ขา้ใจเช่นนั้น จะเกิดการ
ถือดีในตนเอง ปฏิเสธการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพราะเช่ือในความรู้ท่ีตนรํ่าเรียนมาแต่เดิม 
หรือเช่ือในบุญวาสนาของตนวา่สามารถหาทางออกไดเ้สมอในยามคบัขนั ซ่ึงโลกแห่ง
ความเป็นจริง โอกาสท่ีจะเป็นเช่นนั้นมีไม่มากและคงไม่บงัเอิญเกิดข้ึนไดบ่้อยนกั 

การลอยตวั ปล่อยใหเ้ป็นภาระหนา้ท่ีของผูน้าํแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะเช่ือวา่ผูน้าํ
จะแกปั้ญหาทุกอยา่งไดเ้อง เป็นความเขา้ใจผดิท่ีส่งผลเสียต่อการทาํงานเป็นทีม แต่ละ
คนจะขาดความระมดัระวงัในผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่สนใจตรวจสอบขอ้มูลและการ
ทบทวนการปฏิบติังาน จึงเป็นหนา้ท่ีของผูน้าํท่ีนอกจากจะหมัน่ศึกษาหาความรู้แลว้ 
ยงัตอ้งทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของทีมงานอยูเ่ป็นประจาํ ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของการ
ประสานงาน และการไม่เขา้ใจผดิวา่ผูน้าํจะรู้ทุกเร่ืองหรือแกปั้ญหาไดทุ้กอยา่งหาก
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากทีมงาน 

 
 
 
 
 
 



328 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

3. ผู้นํา สนุกกับการไล่คนออกและการลงโทษทีมงาน (Leaders enjoy fir ing and 
chastising people) 

การลงโทษสมาชิกทีมงานในลกัษณะต่างๆ เช่นการไล่ออกจากทีม หรือโอนยา้ย
สลบัหนา้ท่ี เป็นเร่ืองท่ีพบเห็นไดต้ลอดเวลาในการทาํงานเป็นทีมจนหลายคนคิดวา่นัน่
คือรูปแบบการทาํงานท่ีผูน้าํชอบท่ีจะนาํมาใช ้แต่จากการสอบถามผูน้าํหลายคนท่ีได้
ตดัสินใจไปดงักล่าว พบวา่ ส่วนใหญ่รู้สึกอึดอดั ไม่ตอ้งการตดัสินใจเช่นนั้นถา้มี
ทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่  

หากทีมงานเขา้ใจวา่การไล่ออกหรือการลงโทษทีมงาน เป็นอาวธุขา้งกายของ
ผูน้าํท่ีชอบนาํออกมาใช ้กจ็ะระวงัและกลวัจนตวัลีบ ทาํทุกอยา่งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไม่คิดท่ีจะช่วยเหลือกนัเพราะกลวัจะเป็นการทาํนอกคาํสัง่หรือถูกมองวา่พยายาม
ปกปิดขอ้บกพร่องของผูอ่ื้น หรือหวาดระแวงกนัเองเพราะกลวัจะถูกเพื่อนร่วมงานนาํ
เร่ืองบกพร่องของตนไปรายงาน หากเป็นเช่นนั้น สภาพการทาํงานเป็นทีมก็จะลม้เหลว 
โอกาสประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายกค็งแทบไม่เหลือ ดว้ยเหตุน้ี ผูน้าํจึงควรช้ีแจง
เหตุผลใหผู้รั้บการลงโทษไดท้ราบถึงความผดิและเหตุผลท่ีเลือกใชม้าตรการลงโทษ
นั้นๆ อยา่คิดวา่ผูรั้บการลงโทษจะเขา้ใจความคิดของผูน้าํไดเ้อง หรือคิดวา่อีกไม่นาน
คงทาํใจได ้

 

4.  ผู้นํา ไม่ทํางาน ดแีต่มอบหมายให้คนอ่ืนทํา (Leaders just delegate tasks to 
others) 

ผูท่ี้อยูว่งนอกมกัเขา้ใจวา่งานของผูน้าํคือการช้ีน้ิว สัง่ใหค้นนั้นทาํนัน่คนน้ีทาํน่ี 
โดยตนเองนัง่รอรับความดีความชอบไปเตม็ๆ หากมีความบกพร่องใดเกิดข้ึน กจ็ะโทษ
วา่เป็นเพราะผูป้ฏิบติังานทาํผดิพลาดหรือไม่ทาํตามคาํสัง่ แต่ในสภาพความเป็นจริง  
แมว้า่ผูน้าํจะไม่ไดล้งมือทาํดว้ยตนเอง โดยจะมอบหมายใหผู้ท่ี้เหมาะสมกบังานนั้น
มากท่ีสุดเป็นผูรั้บไปปฏิบติักต็าม แต่ผูน้าํกย็งัตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัหา
ทรัพยากรและใหก้ารสนบัสนุนการทาํงาน, ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล, จดัประชุม, วางแผน
งาน, วางโครงสร้างกิจกรรมการทาํงานในลาํดบัต่อๆ ไป, ใชว้ิสยัทศัน์ในการมอง
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ปัญหา อุปสรรค และโอกาสความสาํเร็จ รวมถึงประสานการทาํงานของทุกส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์กนั น่ีกคื็องาน และเป็นงานในบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ 

ความเขา้ใจผดิท่ีวา่ผูน้าํไม่ทาํงาน เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งอนัตราย เพราะหาก
ทีมงานใดมีความเขา้ใจเช่นนั้น กค็งจะหมดกาํลงัใจทาํงาน ไม่ตอ้งการทาํตนเป็นเบ้ีย
ใหผู้น้าํใช ้วางมือไม่ปฏิบติังานตามท่ีรับมอบหมาย หรือทาํแบบซงักะตายไปวนัๆ ผูน้าํ
จึงควรจดัอบรมทีมงานตั้งแต่เร่ิมโครงการโดยช้ีใหเ้ห็นภาพรวมของการทาํงานเป็นทีม
วา่แต่ละส่วนรวมถึงตวัผูน้าํมีการทาํงานในลกัษณะอยา่งไร มีการประสานการทาํงาน
กนัอยา่งไร 

  

5. ผู้นํา ไม่เคยใส่ใจในความรู้สึกของทีมงาน (Leaders don’t exper ience the same 
feelings as other  people) 

ทีมงานบางคน ติดอยูก่บัความรู้สึกแย่ๆ  เม่ืองานไม่ประสบผลสาํเร็จหรือมี
ปัญหาอุปสรรคมากกวา่ท่ีคิด หลายคนอยากใหผู้อ่ื้นโดยเฉพาะผูน้าํหรือหวัหนา้งาน
ไดรั้บรู้และเขา้ใจบา้งวา่ แมง้านจะลม้เหลวหรือตอ้งล่าชา้ออกไปนั้น ตนไดพ้ยายาม
อยา่งดีท่ีสุดแลว้ และเขา้ใจไปวา่ผูน้าํคงไม่สนใจวา่เขาจะรู้สึกอยา่งไรกบัปัญหา
ดงักล่าว ความรู้สึกเช่นน้ีกเ็ป็นความเขา้ใจผดิอีกเช่นกนั ตวัผูน้าํเองกมี็ความรู้สึกไม่ต่าง
ไปจากทีมงานเพราะความรับผดิชอบในความลม้เหลวหรือความล่าชา้ต่างๆ กเ็ป็น
ความรับผดิชอบท่ีผูน้าํตอ้งแบกรับไว ้เพียงแต่การแสดงอาการทุกขร้์อนวุน่วายให้
ทีมงานเห็น ไม่ใช่ทางออกของปัญหา มิหนาํซํ้ ายงัอ่านบัน่ทอนขวญักาํลงัใจของ
ทีมงานใหป่ั้นป่วนหนกัข้ึนไปอีก  

ความรู้สึกฝังใจวา่ผูน้าํไม่เคยคิดจะดูดาํดูดีอะไรกบังานท่ีตนปฏิบติั หากสะสม
เพิ่มพนูมากข้ึนๆ กอ็าจทาํใหท้อ้ ท่ีเคยทุ่มเทใหก้บัการทาํงานกจ็ะเร่ิมเนือยลง ส่งผลให้
งานท่ีผดิพลาด ผดิมากข้ึนไปอีก หรือท่ีเร่ิมชา้กลบัสะดุดหยดุลง กลายเป็นวฏัจกัรแห่ง
ความชัว่ร้ายท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํงานของผูอ่ื้น ดงันั้น แมผู้น้าํจะไม่ควรแสดง
อาการหวาดวิตกกงัวลในผลงานของทีมงาน แต่ควรปลุกปลอบขวญักาํลงัใจดว้ยการ
พดูคุย สอบถามปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือ ซ่ึงนอกจากจะแสดงใหเ้ห็น
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ความเอาใจใส่ท่ีผูน้าํมีต่องานแลว้ ยงัเป็นการใหที้มงานไดรู้้สึกวา่ พวกเขาไม่ไดอ้ยูโ่ดด
เด่ียวในเวลาท่ีมีปัญหา   

 

6. ผู้นํา ต้องเป็นมาโดยกําเนิด (Leaders are born, not made) 
เป็นการมองบทบาทอนัน่าประทบัใจของผูน้าํ ไม่วา่จะเป็นบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการพดูในท่ีสาธารณะ หรือความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํวา่ น่าจะ
เป็นผลมาจากพลงัธรรมชาติท่ีมอบใหค้นบางคนเป็นพิเศษมาตั้งแต่เกิด ส่วนคนอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ไดรั้บพลงัพิเศษเช่นนั้น หรือไม่ไดต้กฟากในดวงผูน้าํ แมจ้ะพยายามศึกษาเล่าเรียน
อยา่งไร กค็งเป็นไดแ้ค่ผูรู้้ ไม่สามารถสร้างบุคลิกภาพหรือความสามารถข้ึนเป็นผูน้าํได ้
ความเขา้ใจน้ีตกทอดมายาวนานเพียงใดไม่ทราบชดั แต่เช่ือวา่ในปัจจุบนักค็งมีไม่นอ้ย
ท่ียงัมีความเขา้ใจดงักล่าวอยู ่แต่จากผลการวิจยัมากมายหลายช้ินไดอ้อกมายนืยนัแลว้
วา่ ภาวะผูน้าํเป็นเร่ืองของทกัษะซ่ึงสามารถฝึกฝนได ้อยา่งไรกต็าม ทกัษะเป็นเร่ือง
ของความถนดัพื้นฐานตามอุปนิสัย แต่ละคนจึงอาจใชเ้วลามากนอ้ยต่างกนัในการ
ฝึกฝน ทาํนองเดียวกบัการเล่นดนตรีหรือการเรียนภาษา อยา่งไรกต็าม หากใชค้วาม
พยายามแลว้ ทุกคนกส็ามารถข้ึนเป็นผูน้าํไดโ้ดยการหมัน่ฝึกฝนและหาโอกาสแสดง
ทกัษะนั้นใหป้รากฏเพือ่ประเมินระดบัความกา้วหนา้ในการพฒันาของตน 

 การยอมรับในพรพิเศษของผูน้าํ ทาํใหเ้กิดสิทธิพิเศษในตวัผูน้าํ ทีมงานหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแมจ้ะมีความเห็นต่าง กอ็าจไม่กลา้แสดงความคิดเห็นนั้นออกมา
เพราะไปยอมรับความดอ้ยของตนเสียตั้งแต่แรก ภาวะเช่นน้ีส่งผลเสียต่อการทาํงาน
เป็นทีมโดยอาจถูกผูน้าํพาเขา้รกเขา้พงไปโดยไม่รู้ตวั ผูน้าํท่ีดี จะไม่มองความเขา้ใจผดิ
นั้นวา่เป็นโอกาสของตน แต่จะพยายามปลูกฝังความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งพร้อมทั้งพฒันา
ทีมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหข้ึ้นมาเป็นผูน้าํ  
 

7. ผู้นํา คือผู้ท่ีอยู่ในตําแหน่งผู้นํา (Leadership is a title) 
เป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถึงกบัผดิเสียทั้งหมด เพราะเม่ือบุคคลใดข้ึนสู่ตาํแหน่งผูน้าํ 

เช่น เป็นผูจ้ดัการ กมี็อาํนาจสัง่การใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามและสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่
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ผูอ่ื้นได ้ผูน้าํดงักล่าวคือ ผูน้าํโดยตาํแหน่ง ซ่ึงเป็นผูน้าํระดบัแรกในหา้ระดบัของความ
เป็นผูน้าํ  (John C. Maxwell) นัน่หมายความวา่ยงัมีอีกส่ีระดบัท่ีผูน้าํโดยตาํแหน่ง หรือ
ผูท่ี้ไม่มีตาํแหน่ง สามารถพฒันาตนเองใหข้ึ้นเป็นผูน้าํได ้ความเป็นผูน้าํข้ึนอยูก่บั
อิทธิพลหรือความสามารถในการทาํใหผู้อ่ื้นยอมรับ (influence) ในเป้าหมายวา่เป็น
เป้าหมายท่ีมีร่วมกนั และความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจใหทุ้กคนพยายาม
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ไม่ไดอ้ยูท่ี่อาํนาจสัง่การ (authority) เม่ือใดท่ีผูน้าํไม่มีอิทธิพล
ใดๆ ในความรู้สึกของผุต้ามหรือทีมงาน ผูน้ั้นกห็มดสภาพความเป็นผูน้าํ ท่ีเหลืออยูก่็
เพียงความเป็นหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น  

   ผูน้าํโดยตาํแหน่งอาจไดรั้บการยอมรับในระยะแรก เน่ืองจากมีฐานะความ
เป็นผูบ้งัคบับญัชา แต่เม่ือเวลาผา่นไป หากไม่มีการพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติั
มากกวา่ตาํแหน่ง จะทาํใหที้มงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งลดความเช่ือถือหรือความเคารพ อาจ
พากนัสาปแช่งใหพ้น้จากตาํแหน่งไปใหเ้ร็วท่ีสุด เพราะผูท่ี้ไม่มีคุณสมบติัในการเป็น
ผูน้าํ ยอ่มไม่สามารถนาํพาทีมงานใหบ้รรลุความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้ผูท่ี้ข้ึนมาเป็น
ผูน้าํโดยตาํแหน่งจึงจาํเป็นตอ้งสร้างอิทธิพลของตนใหเ้กิดข้ึนในใจของทีมงานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ไม่ใช่อิทธิพลโดยตาํแหน่ง แต่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์และความเขา้ใจให้
ทีมงานเกิดความรักและผกูพนั (passion) ท่ีจะสร้างผลงานท่ีโดดเด่นแตกต่างไปจากท่ี
ผูอ่ื้นไดท้าํไว ้

   

8. ผู้นําท่ีดท่ีีสุด คือผู้นําท่ีมุ่งเน้นให้ทุกคนมีความสุข (The best leaders focus on 
making everyone happy) 

เป็นความเขา้ใจผดิในภาระหนา้ท่ีของผูน้าํ คิดวา่ผูน้าํจาํเป็นตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทีมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง วิธีท่ีดีท่ีสุดในความคิดของคนกลุ่มน้ีคือ ผูน้าํควรจะ
ทาํใหที้มงานและทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานมีความพอใจและมีความสุขในการ
ทาํงาน แต่ในทางปฏิบติั หากผูน้าํตอ้งการใหทุ้กคนมีความสุข คงจะไม่มีผูใ้ดมี
ความสุขอยา่งจริงจงัเพราะแต่ละคนต่างมีปัญหาและความมุ่งหวงัท่ีแตกต่างกนั 
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การมุ่งหวงัใหทุ้กคนมีความสุข เปรียบเหมือนการทาํใหผู้ซ้ื้อลอ็ตตาร่ีทุกคน
ไดรั้บรางวลัคนละเท่าๆ กนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้เพราะหมายความวา่ ทุกคนจะ
ไดรั้บรางวลัท่ีไม่สูงไปกวา่ราคาขายของลอ็ตตาร่ี และคงไม่มีใครมีความสุขจากการทาํ
เช่นนั้น ผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งมีความกลา้หาญพอท่ีจะตดัสินใจทาํในส่ิงท่ีอาจไม่เป็นท่ี
พอใจของคนบางคนเพื่อใหภ้ารกิจสาํเร็จตามความมุ่งหมาย  
 

9. ผู้นํา มีความสุขกับอํานาจและบารมี (The best leaders enjoy power  and 
prestige) 

เป็นการมองผูน้าํวา่เขา้มาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่จะสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม ยิง่ทาํงานไดส้าํเร็จมากเท่าไร กย็ิง่ไดรั้บส่ิงตอบแทนสูงรวม
ไปถึงการมีอาํนาจและบารมี ส่วนทีมงานจะไดรั้บค่าตอบแทนเพยีงค่าจา้งเท่านั้น จริง
อยูท่ี่ผูเ้ป็นผูน้าํจะไดรั้บผลประโยชน์จากการดาํเนินงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ืองานนั้น
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย แต่นัน่กเ็ป็นเร่ืองของผลตอบแทนซ่ึงผูน้าํสมควรจะ
ไดรั้บแต่สาํหรับผูน้าํท่ีดี เขาจะไม่ไดมุ่้งเอาผลประโยชน์เป็นท่ีตั้ง 

ความเขา้ใจผดิในเร่ืองน้ีนบัวา่เป็นส่ิงบัน่ทอนกาํลงัใจในการทาํงานของทีมงาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้มุ่งหวงัผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตวัเงินหรืออาํนาจบารมี เขา้
ทาํนองอิจฉาผูน้าํจนไม่ยนิดีท่ีจะสร้างผลงานเพราะเห็นวา่ผูน้าํไดรั้บส่ิงตอบแทน
มากกวา่ตน ผูน้าํจึงควรรู้จกัอุปนิสัยของผูเ้ขา้มาร่วมทีมทุกคน หากมีผูใ้ดท่ีมีทศันคติท่ี
ไม่ถูกตอ้งดงักล่าว กค็วรทาํความเขา้ใจในเร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนัทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากไม่สามารถปรับเปล่ียนได ้ก็
ควรมอบหมายใหผู้น้ั้นทาํหนา้ท่ีท่ีไม่ใช่หวัใจความสาํเร็จของงาน หรือหากเป็นงานท่ี
เป็นภารกิจลบั กค็วรถอดผูน้ั้นออกไปจากทีมงานเพราะอาจนาํความลบัออกไป
แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์   
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10.  ผู้นํา คือผู้ท่ีเรียนมาทางด้านผู้นําและทํางานมาได้ระยะหน่ึง (Leadership comes 
from education and time in a job) 

หลายคนตอ้งการเป็นผูน้าํ จึงเลือกเรียนวิชาท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํดว้ยความเขา้ใจ
วา่ เม่ือจบออกไป ทาํงานไปสกัระยะหน่ึง ก็จะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํ
เอง แมว้า่ใครๆ กส็ามารถเป็นผูน้าํได ้แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่เรียนมาทางน้ีแลว้
จะตอ้งไดเ้ป็นผูน้าํเสมอไป ผูน้าํเป็นไดด้ว้ยการฝึกฝน ไม่ใช่เพียงการปล่อยเวลาใหผ้า่น
ไปและรอใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าในตนเอง  

ความเขา้ใจผดิน้ีมกัเกิดกบัผูท่ี้ลงเรียนวิชาทางดา้นผูน้าํและคิดวา่ตนมีความรู้
สายตรง ควรไดเ้ปรียบผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนมาทางดา้นน้ี ใชท้ฤษฎีท่ีรํ่ าเรียนมาโดยไม่มีจิตใจ
ท่ีพร้อมทาํงานเพื่อส่วนรวมซ่ึงเป็นทศันคติท่ีสาํคญัในการเป็นผูน้าํ ยิง่เวลาผา่นไป หาก
ตนยงัไม่ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นผูน้าํทีม หรือไดรั้บการแต่งตั้งในตาํแหน่งบริหาร ก็
จะพาล ออกอาการตีรวน ขดัขวางการทาํงานของผูอ่ื้นเพราะเห็นวา่มีความรู้นอ้ยกวา่
ตน สถาบนัการศึกษาทั้งหลายท่ีสอนเร่ืองภาวะผูน้าํจึงควรเนน้สร้างทศันคติของผูน้าํ
ใหมุ่้งสร้างความสาํเร็จแก่ส่วนรวม มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแตกต่างท่ีเด่นชดัในผลงาน 
รวมถึงพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้ในเชิงทฤษฎี 

 

11. ผู้นํา คือผู้มบุีคลิกภาพน่าติดตาม (Leaders have powerful personalities) 
ผูท่ี้มีบุคลิกภาพผูน้าํท่ีชวนใหติ้ดตาม (leadership presence) สามารถสร้างความ

สนใจดึงดูดผูค้นรอบขา้งไดม้ากกวา่ผูท่ี้ไม่มีบุคลิกภาพดงักล่าว แต่บุคลิกภาพอยา่ง
เดียวคงไม่พอท่ีจะทาํใหภ้ารกิจสาํเร็จลงไปได ้ผูน้าํท่ีแทจ้ริงจะตอ้งมีความสามารถใน
ดา้นอ่ืนประกอบดว้ย เช่น การสร้างแรงบนัดาลใจและความมุ่งมัน่ในการทาํงาน การ
ระดมความคิด การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและการยอมรับร่วมกนั การมอบหมาย
ภารกิจใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของทีมงาน การมีวิสยัทศัน์มองเห็นโอกาส
ความสาํเร็จคลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งเตรียมการแกไ้ข ฯลฯ  
  ผูท่ี้ยดึติดอยูก่บับุคลิกภาพท่ีน่าติดตามของผูน้าํ อาจลดบทบาทในส่วนของตน
ลงไป เช่น ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่ซกัถาม เช่ือทั้งๆ ท่ีไม่เขา้ใจในเหตุผล ยอมรับ
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อิทธิพลทางความคิดทุกเร่ืองท่ีผูน้าํพดู ทาํทุกเร่ืองท่ีผูน้าํบอกทั้งๆ ท่ีไม่เขา้ใจขั้นตอน
การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งไม่ปล่อยใหพ้ฤติกรรมดงักล่าวเกิดข้ึนกบัทีมงาน
แมว้า่จะช่วยใหก้ารทาํงานของตนง่ายข้ึนหรือเหน่ือยนอ้ยลงในระยะแรก แต่การทาํไป
ดว้ยความเช่ือและศรัทธามากเกินไปอาจส่งผลเสียไดใ้นระยะยาว ผูน้าํจึงควรซกัซอ้ม
ความเขา้ใจทั้งในเหตุผลและขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทีมงานนั้นสามารถ
ทาํภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายไดต้ามท่ีมุ่งหวงั 
 

12. ผู้นํา ไม่จําเป็นต้องรับฟังความคดิเห็นของใคร (Leaders do not have to listen 
to others) 

   ผูน้าํบางคนคิดวา่แนวคิดของตนถูกตอ้ง หรือเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการอนุมติั
จากผูบ้ริหารแลว้ จึงพยายามผลกัดนัแนวคิดนั้นใหมี้ผลในทางปฏิบติัใหเ้ร็วท่ีสุดโดย
ไม่รับฟังคาํทกัทว้งหรือความคิดเห็นใดๆ จากทีมงานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพราะเห็น
เป็นเร่ืองรบกวนใจและเกรงจะทาํใหค้วามสาํเร็จตามเป้าหมายตอ้งล่าชา้ออกไป แต่ใน
ความเป็นจริง ไม่มีใครท่ีถูกในทุกเร่ืองและทุกสถานการณ์ นอกจากนั้น การเป็นผูน้าํ
คือ การเป็นผูน้าํของทีมงาน การไม่รับฟังความคิดเห็นของทีมงานจึงเป็นการปิด
โอกาสท่ีจะไดท้ราบปัญหาหรือขีดจาํกดัของทีมงาน และปิดโอกาสท่ีจะไดท้างออก
หรือแนวทางท่ีอาจเหมาะสมกวา่ส่ิงท่ีตนคิด 

เม่ือทีมงานเห็นวา่ตนไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทาํงานหรือไม่ไดมี้
ส่วนร่วมในเป้าหมาย กจ็ะไม่เกิดความรู้สึกจงรักหรือความมุ่งมัน่ในการทาํงาน ผลก็
คือการทาํงานจะขาดพลงัและการเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั หากเกิดปัญหาใดๆ ข้ึนมา แต่
ละคนกจ็ะวางเฉย ไม่ช่วยกนัแกไ้ข ปล่อยใหปั้ญหาบานปลายเพราะเห็นวา่ตนไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูน้าํจึงควรรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจา้ของ ทุกคนตอ้งการเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการและมีบทบาทในการทาํงาน สนบัสนุนใหมี้การระดมสมองควบคู่ไป
กบัการทาํภารกิจ เห็นความสาํคญัในศกัยภาพของทีมงาน เลือกขอ้เสนอท่ีเหมาะสมซ่ึง
เห็นพอ้งกนัมาใชป้ฏิบติั ไม่บัน่ทอนกาํลงัใจทีมงานดว้ยการแสดงท่าทีเบ่ือหน่าย
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รําคาญความคิดเห็นท่ีพวกเขานาํเสนอ ขอใหคิ้ดอยูเ่สมอวา่ ความกระตือรือร้นในการ
ทาํงานเป็นส่ิงท่ีสร้างไดย้าก หากมีอยูแ่ลว้ อยา่ใหม้นัตอ้งสูญเสียไป 

 

13. ผู้นํา ไม่จําเป็นต้องปรับเปล่ียนตนเอง (Be yourself) 
  ผูน้าํบางคนไม่พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนตนเองเพราะคิดวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นอยู ่
คือปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุใหผู้บ้ริหารหรือสมาชิกทีมงานทั้งหลายยอมรับใหต้นเป็นผูน้าํ 
ความเห็นน้ีอาจถูกตอ้งสาํหรับส่ิงท่ีผา่นมาแลว้ในอดีต แต่จะตอ้งไม่ลืมวา่ ภาระหนา้ท่ี
ของผูน้าํคือ การนาํพาทีมงานบรรลุเป้าหมายในอนาคต การปรับเปล่ียนตวัเองใหเ้ขา้
กบัเป้าหมาย สถานการณ์ จุดอ่อนจุดแขง็ของทีมงาน จึงเป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่
สาํหรับผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ 
  ผูน้าํท่ีไม่พร้อมจะปรับเปล่ียนตวัเอง จึงเป็นผูน้าํท่ีขายของเก่าไปวนัๆ มีมุมมอง
เก่าๆ มีวิธีคิดแบบเก่าๆ ซ่ึงไม่สามารถสร้างความเขา้ใจกบัทีมงานท่ีมกัจะเป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา ผูน้าํประเภทน้ีมกัหลอกตวัเองวา่ธรรมชาติของ
มนุษย ์ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ผลท่ีเกิดข้ึนคือความขดัแยง้ ไม่ลงรอยกนัระหวา่งผูน้าํ
กบัทีมงาน ไม่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการทาํงาน ผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งพฒันา
ตนเองตลอดเวลา หมัน่เรียนรู้ทั้งโดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผูอ่ื้น ไม่ยดึติดอยูก่บัรูปแบบการทาํงานท่ีเคยทาํมาในอดีต ทดลอง
วิธีการทาํงานแบบใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และแสวงหาส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในแต่ละ
เง่ือนไขและสถานการณ์ ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งลดอตัตาท่ีมีในตนลงไปใหม้ากท่ีสุด สร้าง
ศรัทธาในหมู่ผูต้ามวา่เป็นผูน้าํท่ีมีความยดืหยุน่พอท่ีจะแกปั้ญหาต่างๆ ได ้
 

14. ความเป็นผู้นํา สําคญัมากกว่าการบริหาร (Leadership is more impor tant than 
management) 
  ผูน้าํบางคนคิดวา่การเป็นผูน้าํมีความหมายและความสาํคญัมากกวา่การเป็น
ผูบ้ริหารเพราะคุน้เคยกบัคาํหรูๆ เช่น กลยทุธ์, วิสยัทศัน์ บางคนมองวา่ผูน้าํคือผูท่ี้
รับผดิชอบงานใหญ่ๆ ส่วนผูบ้ริหารเป็นพวกท่ีรับผดิชอบงานประจาํหรืองานแทรก
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เลก็ๆ นอ้ยๆ ซ่ึงในความเป็นจริง ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถทั้งการเป็นผูน้าํและ
ผูบ้ริหาร จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่ได ้ 
  ผูน้าํท่ีมองการบริหาร เป็นการทาํงานตามคาํสัง่ของผูน้าํ มกัจะแต่งตั้งมอบหมาย
ใหผู้มี้ทกัษะในการบริหารมาเป็นผูช่้วยของตน แมว้า่นัน่จะเป็นรูปแบบหน่ึงในการทาํ
หนา้ท่ีของผูน้าํ แต่การการละเลยการบริหารซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ใหเ้กิดผลใน
การปฏิบติั กเ็ป็นการลดบทบาทท่ีสาํคญัและความน่าเช่ือถือในตวัผูน้าํลงไป ผูน้าํจึง
ควรแสดงใหที้มงานเห็นวา่ ตนมีความรู้และความเขา้ใจวา่เม่ือใดควรใชท้กัษะการเป็น
ผูน้าํ และเม่ือใดท่ีควรใชท้กัษะการเป็นผูบ้ริหาร ไม่จมอยูก่บัการจดัการเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงเพียงเร่ืองเดียวจนสร้างความเครียดใหที้มงานตอ้งจมอยูก่บังานบางอยา่งท่ีดู
เหมือนไม่มีจุดจบ ขณะเดียวกนักก็งัวลกบัปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บการพิจารณาหรือหา
หนทางแกไ้ข  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Levels of Leadership [John C. Maxwell] 
 10 Common Leadership and Management Mistakes 
 Leadership versus Management 
 Leadership, Management & Personal Development Training 
 Managerial Grid [Blake-Mouton] 

--------------------------------- 
14 Points for Management [Deming] 
ปรัชญาการบริหาร 14 ประการของ Deming 

 

 William Edwards Deming (1900-1993) เป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดเร่ืองการ
บริหารงานคุณภาพและการบริหารจดัการธุรกิจอุตสาหกรรม เขาเสนอแนวคิดเก่ียวกบั
ปรัชญาการบริหาร 14 ประการไวใ้นหนงัสือช่ือ Out of the Crisis เพื่อใหท้ราบวา่มีการ
ปฏิบติัอะไรบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งทาํในระบบการบริหารงานคุณภาพ แต่แทนท่ีผูอ่้านจะ
เขา้ใจเจตนาของเขาและรู้วา่ปรัชญาการบริหารทั้ง 14 ขอ้น้ี เป็นระบบการบริหารงาน
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คุณภาพท่ีตอ้งทาํไปพร้อมกนัทั้งหมด กลบัไปคิดวา่ 14 ขอ้น้ีเป็นรายการใหเ้ลือกใช้
ตามความพร้อมหรือความถนดั  Deming จึงไดเ้สนอแนวคิดเพิ่มข้ึนมาอีกเร่ือง คือ 
ระบบความรู้เชิงลึก (System of Profound Knowledge) ประกอบดว้ยความรู้ 4 เร่ืองท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์และส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั การเรียนรู้ทั้งปรัชญาการ
บริหาร 14 และระบบความรู้เชิงลึกไปดว้ยกนั จะช่วยใหผู้เ้รียนรู้มีความเขา้ใจในความ
เป็นระบบขององคก์รชดัเจนข้ึน และสามารถนาํปรัชญาการบริหารน้ีไปใชใ้นการ
พฒันาระบบงานคุณภาพขององคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ 
  

ปรัชญาการบริหาร 14 ประการของ Deming ประกอบดว้ย 
1) มีความมุ่งหมายท่ีชดัเจน (Create Constancy of  Purpose toward Improvement 

of Product and Service) 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งหมายท่ีชดัเจนวา่จะปรับปรุงสินคา้และบริการใหมี้

ความสามารถในการแข่งขนั สามารถดาํรงอยูใ่นตลาด และมีงานใหพ้นกังานทาํได้
อยา่งต่อเน่ือง หากผูบ้ริหารไม่มีความเขา้ใจร่วมกนัวา่บริษทัมีหลกัการหรือความมุ่ง
หมายอยา่งไร กอ็าจจะตดัสินใจกนัไปคนละทิศละทางซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความวุน่วายได ้
การกาํหนดความมุ่งหมายท่ีชดัเจน ไม่ไดเ้ป็นเพียงการกาํหนดความตอ้งการ แต่จะตอ้ง
กาํหนดภารกิจท่ีตอ้งกระทาํดว้ย เช่น การจดัสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนระยะยาว, 
การนาํทรัพยากรมาใชใ้นการวิจยัและการใหก้ารศึกษา, การปรับปรุงรูปแบบสินคา้
และบริการอยา่งไม่หยดุย ั้ง ฯลฯ ระบบบริหารท่ีไดก้าํหนดความมุ่งหมายท่ีชดัเจนไว ้
จะไม่หวัน่ไหวไปกบัความแปรปรวนของผลกาํไรรายไตรมาศ การมองบริษทัวา่เป็น
ระบบงานในระยะยาวท่ีตอ้งมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั เป็นการยอมรับผลในระยะ
สั้นวา่ไม่ใช่จุดส้ินสุด แต่เป็นเส้นทางท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในอนาคต 
 

2) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (Adopt the New Philosophy) 
เศรษฐกิจยคุใหม่มีทั้งโอกาสและความทา้ทาย ผูบ้ริหารตอ้งต่ืนตวัและเรียนรู้ใน

ส่ิงท่ีตนรับผดิชอบ มีความเป็นผูน้าํเพื่อการเปล่ียนแปลง มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถดาํรง
อยูต่่อไปไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีนวตักรรมเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ในส่วนของภาครัฐ ก็
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จะตอ้งยกเลิกกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั การยอมรับการเปล่ียนแปลง จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในตวัระบบท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็น
พื้นฐาน เพื่อใหส้ามารถปรับใหเ้กิดประโยชน์ในลกัษณะการปรับปรุงระบบท่ีใชอ้ยูใ่ห้
มีประสิทธิผลมากข้ึน ไม่ใช่รับการเปล่ียนแปลงมาเพื่อเร่ิมตน้ใหม่อยูต่ลอดเวลา   

 

3) ไม่ใชก้ารตรวจสอบเพื่อความสาํเร็จดา้นคุณภาพ (Cease Dependence on 
Inspection to Achieve Quality) 

การตรวจสอบในทา้ยกระบวนการผลิต เป็นเร่ืองส้ินเปลืองและเช่ือถือไม่ได ้มนั
ไม่ไดท้าํใหคุ้ณภาพดีข้ึน เป็นแต่เพียงบอกวา่สินคา้ช้ินไหนไม่มีคุณภาพ Deming คิดวา่
ควรเลิกการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้จาํนวนมากๆ ในตอนปลายของกระบวนการ
ผลิต แต่ควรสร้างคุณภาพในตวัสินคา้เสียตั้งแต่เร่ิมกระบวนการ Deming ยนืยนั
ความเห็นในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการและการวดัโดยสุ่มตวัอยา่ง ทั้งในการ
ตรวจสอบวตัถุดิบท่ีรับเขา้มา และการตรวจสอบในระหวา่งกระบวนการผลิต  
 

4) ไม่เลือก supplier ท่ีเนน้ราคาตํ่าเพียงอยา่งเดียว (End the Practice of Awarding 
Business on the Basis of Price Tag) 

องคก์รทั้งหลายมกัมอง supplier วา่เป็นผูม้าแสวงประโยชน์จากองคก์ร ควรจะ
ต่อรองเพื่อรีดเอาผลประโยชน์นั้นออกไปใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  แต่ Deming กลบัมองวา่
องคก์รคือระบบท่ีมี supplier และลูกคา้ เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีสาํคญั การพฒันา
องคก์รจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาองคป์ระกอบเหล่าน้ีดว้ย ในส่วนของ supplier นั้น วิธีการท่ี
ดีท่ีสุดคือการยอมรับวา่ supplier คือหุน้ส่วนของความสาํเร็จในระยะยาว  

คุณภาพตอ้งมีความสมํ่าเสมอ ยิง่มีความแปรปรวนใน input นอ้ยเท่าไร กจ็ะมี
ความแปรปรวนใน output นอ้ยเท่านั้น แทนท่ีจะพยายามทาํใหต้น้ทุนรวมตํ่าท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้ควรมุ่งคน้หาวา่ supplier แต่ละรายการของช้ินส่วนหรือวตัถุดิบ รายใดท่ีมี
ความซ่ือตรงและน่าเช่ือถือไวว้างใจไดม้ากท่ีสุด การลด supplier ใหเ้หลือเพียงราย
เดียวอาจไม่ใช่ส่ิงจาํเป็น แต่การรู้วา่ supplier รายใดท่ีบริษทัสามารถใหค้วามไวว้างใจ
ไดม้ากท่ีสุด เป็นส่ิงจาํเป็น บริษทัตอ้งอาศยั supplier เพราะ supplier เป็นผูป้้อน
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ช้ินส่วนและวตัถุดิบเขา้สู่สายการผลิต คุณภาพของ supplier จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการมี
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
 

5) พฒันาระบบการผลิตสินคา้และบริการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง (Improve 
Constantly and Forever) 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหคุ้ณภาพและผลผลิตดีข้ึน 
วตัถุดิบและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตสูญเสียนอ้ยลง เกิดประสิทธิภาพของ
ตน้ทุนการผลิต ผูบ้ริหารและพนกังานจึงควรช่วยกนัคน้หาวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
และผลผลิตสินคา้กนัอยา่งต่อเน่ือง  

มีคาํอยู ่2 คาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงควรทาํความเขา้ใจใหช้ดั
แจง้ คือ continuous improvement และ continual improvement เรามกัใชค้าํสองคาํน้ี
แทนกนัทั้งๆ ท่ีสองคาํน้ีมีความหมายต่างกนั   

Continuous improvement หมายถึงการพฒันาหรือการปรับปรุงท่ีไม่มี
ช่วงเวลาใดสะดุดหยดุลง องคก์รท่ีมี continuous improvement จึงเป็นองคก์รท่ีกาํลงั
ขบัเคล่ือนกระบวนการปรับปรุงไปอยา่งต่อเน่ือง เป็นการปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยู่
โดยมีความกา้วหนา้เพิ่มข้ึนตามลาํดบั อาจเป็นเส้นตรงหรือ S-curve ควํ่าบา้งหงายบา้ง 
แต่สาระสาํคญัจะอยูท่ี่ความต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุชะงกั เช่น การทาํ 5-S, Kaizen, Lean 
ซ่ึงจะเป็นการคน้หาส่ิงท่ีควรปรับปรุงและนาํมาจดัการแกไ้ขปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 

Continual improvement หมายถึงการพฒันาหรือการปรับปรุงท่ีต่อเน่ืองใน
ระยะยาว ในระหวา่งเวลาของการปรับปรุงนั้นอาจมีการสะดุดหยดุลงบา้งเป็นคร้ัง
คราว องคก์รท่ีมี continual improvement จึงเป็นองคก์รท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการท่ี
มีช่วงเวลาของการสะดุดหยดุลงเป็นตวัคัน่ หลงัจากนั้นกจ็ะมีการปรับปรุงต่อไปอีก 
นัน่หมายความวา่ ใน continual improvement จะมีทั้ง continuous improvement และ 
discontinuous improvement เช่น การพฒันารูปแบบสินคา้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งนาํ feedback 
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงสินคา้ใหรั้บกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีการหยดุลงเป็นระยะๆ เพื่อรับหรือประเมินสภาวะก่อนจะกา้วต่อไป 
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(intervals of interruption) คือลกัษณะสาํคญัของ continual improvement และทาํใหค้าํ
สองคาํน้ีมีความหมายท่ีต่างกนั 

 

Deming ใชค้าํวา่ continual improvement กบัการปรับปรุงสินคา้และบริการตาม
ปรัชญาขอ้น้ี  
 

6) ใหก้ารฝึกอบรมในเร่ืองท่ีควรไดรั้บ (Institute Training on the Job) 
การท่ีพนกังานจะสามารถทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถไดน้ั้น บริษทั

จาํเป็นตอ้งลงทุนลงไปในพนกังาน พวกเขาสามารถทาํส่ิงท่ีน่าอศัจรรยไ์ดถ้า้ไดรั้บ
โอกาส แต่ผูบ้ริหารกม็กัจะพลาดส่ิงท่ีดีๆ นั้นไปโดยหวงัเพียงจะไดค้วามสาํเร็จจากเขา
แต่ไม่ไดใ้หเ้คร่ืองมืออะไรเพื่อการพฒันาพวกเขาเลย Deming ย ํ้าอยูห่ลายคร้ังวา่ 
พนกังานคือส่วนหน่ึงของระบบ คนส่วนใหญ่เวลาพดูถึงระบบมกัคิดถึงแต่เคร่ืองจกัร
และการประมวลผลขอ้มูล มีเพียงไม่ก่ีคนท่ีจะคิดวา่ การเลือกรับพนกังาน การใหก้าร
ฝึกอบรม การกาํกบัดูแล และการใหค้วามช่วยเหลือแก่คนงานในสายการผลิต กเ็ป็น
ส่วนหน่ึงของระบบ  

พยายามใหดี้ท่ีสุดนั้นยงัไม่พอ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใหก้ารฝึกอบรมในเร่ือง
ต่อไปน้ีใหแ้ก่พนกังาน  

 ความเขา้ใจในธรรมชาติของระบบและความสามารถในการแยกแยะสาเหตุ
ของปัญหา (understand variation) 

 ขอ้บญัญติัในมาตรฐานการทาํงาน (standard work instruction)  
 การสร้างและการทาํความเขา้ใจ flowchart ของกระบวนการผลิต 
 การใช ้PDSA ในการปฏิบติั เรียนรู้ และปรับปรุงงาน 
 ทกัษะการทาํงานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
 เคร่ืองมือคุณภาพ เช่น control chart, fishbone diagram, value-stream map,  
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7) สร้างความเป็นผูน้าํ (Institute Leadership) 
การสร้างความเป็นผูน้าํในความหมายของ Deming หมายถึงการสร้างระบบการ

บริหารท่ีทาํใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ มีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่
องคก์รคือระบบท่ีการกระทาํในเร่ืองหน่ึงจะส่งผลกระทบไปยงัส่วนอ่ืนๆ ขององคก์ร 
งานของผูน้าํคือ การทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์รโดยอาศยั 

 ความรู้ความเขา้ใจวา่ การปรับปรุงเปล่ียนแปลง (transformation) จะทาํให้
องคก์รและบุคคลทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ 

 ความตระหนกัวา่การสร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึน เป็นภาระหนา้ท่ีทั้ง
ของตนเองและองคก์ร 

 ความเป็นนกัปฏิบติั คือสามารถวางแผนอยา่งเป็นขั้นตอนและนาํมาอธิบาย
ใหเ้ขา้ใจ สามารถชกัจูงผูค้นไดจ้าํนวนมากพอท่ีจะทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง  

 

ผูน้าํ ควรมุ่งปรับปรุงผลการปฏิบติัของคนและเคร่ืองจกัร ปรับปรุงคุณภาพเพือ่
เพิ่มผลผลิต และในเวลาเดียวกนัก็ใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในงานอาชีพของตน 
ความเป็นผูน้าํจึงไม่ใช่การคน้หาและจดบนัทึกความผดิพลาดของพนกังาน แต่เป็นการ
ทาํใหส้าเหตุของความลม้เหลวนั้นหมดไปเพื่อใหพ้นกังานทาํงานไดดี้ข้ึน การท่ี
ผูบ้ริหารแสดงความมุ่งมัน่และผกูพนัต่อการพฒันาคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตนั้นยงั
ไม่เพียงพอ แต่ผูบ้ริหารตอ้งรู้ดว้ยวา่พวกเขาจะตอ้งทาํอะไร ความรับผดิชอบน้ี 
มอบหมายออกไปเป็นภารกิจใหผู้อ่ื้นรับไปปฏิบติัได ้แต่ความรับผดิขอบนั้นกย็งัอยูท่ี่
ตวัผูบ้ริหาร จะปฏิเสธวา่มอบออกไปแลว้ไม่ได ้ 

 

8) กาํจดัความกลวัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง (Drive out Fear) 
การบริหารงานท่ีประสบความสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

ผูบ้ริหารตอ้งรู้วา่ขอ้มูลนั้นไดม้าจากท่ีใด, อะไรคือจุดอ่อนท่ีอาจมีอยูใ่นขอ้มูล, จะนาํ
ความคิดในเชิงสถิติมาปรับใชก้บัขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งไร  
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ขอ้มูลอาจถูกแต่งเติมยอ้มสีใหดู้ดีได ้หาก 
 ระบบทาํใหพ้นกังานรู้สึกหวาดกลวัจนตอ้งสร้างขอ้มูลเทจ็ใหต้นปลอดภยั 
 ระบบมีแรงจูงใจท่ีจะทาํใหข้อ้มูลดูดี เช่น ไดรั้บความกา้วหนา้ ไดรั้บโบนสั 

หรือไดรั้บความเคารพนบัถือ  
 ระบบไม่ไดใ้หนิ้ยามเชิงปฏิบติัการท่ีชดัเจนในการเกบ็ขอ้มูล 
 ผูใ้ชข้อ้มูลไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีจะนาํขอ้มูลไปใช ้ผูเ้กบ็รวม

รวมขอ้มูลจึงไม่ใหค้วามสาํคญัและไม่ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งท่ีควรทาํ 
 

เม่ือความกลวัทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ดี และขอ้มูลท่ีไม่ดีทาํใหก้ารตดัสินใจไม่
ถูกตอ้ง ผูบ้ริหารจึงควรกาํจดัความกลวัออกไปจากระบบเพื่อทุกคนจะไดท้าํงานใหเ้กิด
ประโยชน์แก่บริษทั การจะกาํจดัความกลวัใหห้มดไปไดน้ั้น บริษทัจะตอ้งมีการ
ส่ือสารและการจูงใจท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ใหค้วามเคารพและความสาํคญัซ่ึงกนัและ
กนั ใหทุ้กคนรู้สึกปลอดภยัท่ีจะแสดงความคิดเห็นและกลา้ถามในส่ิงท่ีตนไม่เขา้ใจ 
 

9) ปรับปรุงระบบการบริหารท่ีอาจขดัขวางการทาํงานขา้มสายงาน (Break Down 
Barriers Between Departments) 

การทาํลายกาํแพงขวางกั้นการทาํงานระหวา่งหน่วยงานหรือการทาํงานขา้มสาย
งาน เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทัว่ไป แต่หลายองคก์รท่ียงัมีปัญหาในเร่ืองน้ีก็
เพราะระบบการบริหารงานในองคก์รเองท่ีหล่อหลอมใหเ้กิดพฤติกรรมชิงดีชิงเด่น
ระหวา่งหน่วยงาน การบอกใหช่้วยๆ กนัทาํงาน หรือทาํงานเป็นทีม ไม่ทาํใหอ้ะไรดี
ข้ึนหากระบบบริหารยงัส่งเสริมใหพ้วกเขาแตกแยก ส่ิงท่ีควรทาํเป็นอนัดบัแรกคือการ
เปล่ียนระบบบริหารงานและพฤติกรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํในองคก์ร เช่น เม่ือเรา
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานและใหโ้บนสัหรือการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง
แก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานใดเป็นพิเศษ การทาํเช่นนั้นจะไปสร้างแรงกดดนัอนัเป็นปฏิปักษ์
ต่อความร่วมมือหรือการประสานงานระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงาน การท่ีหน่วยงาน
ตอ้งแข่งขนักนัเพื่อใหไ้ดรั้บงบประมาณหรือตาํแหน่งงานเพิ่ม ทาํใหเ้กิดกาํแพงท่ีมอง
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ไม่เห็นระหวา่งหน่วยงาน และจะยิง่มีปัญหามากข้ึนถา้พนกังานคิดวา่ตนเองเป็น
พนกังานของหน่วยงาน แทนท่ีจะเป็นพนกังานของบริษทั หรือการไปช่วยงานของ
หน่วยงานอ่ืนถือเป็นการทรยศหน่วยงานของตน ระบบบริหารจึงควรส่งเสริมใหเ้กิด
พฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และควรปรับปรุงแกไ้ขระบบบริหารท่ีขดัขวาง
การบรรลุเป้าหมายดงักล่าวโดยเร่งด่วน 
 

10)   ยกเลิกคาํขวญัหรือขอ้ความปลุกใจ (Eliminate Slogans, Exhortations and 
Targets) 

ยกเลิกคาํขวญั ขอ้ความปลุกใจ หรือการกาํหนดเป้าหมายใหพ้นกังานผลิตสินคา้
ท่ีไม่มีตาํหนิบกพร่องและมีผลผลิตสูงข้ึน คาํปลุกใจดงักล่าวไม่ไดท้าํอะไรใหดี้ข้ึนและ
ยงัทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานและบริษทัตอ้งแยล่ง เพราะสาเหตุท่ีสินคา้
บริการมีคุณภาพตํ่าและผลผลิตนอ้ยเป็นผลมาจากระบบงานท่ีไม่ดีซ่ึงอยูเ่กินอาํนาจท่ี
พนกังานจะไปแกไ้ขอะไรได ้คาํขวญัทั้งหลายท่ีคุณเขียนข้ึนมา เป็นเพียงการแสดงให้
เห็นวา่คุณสนใจแต่เร่ืองคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตตอ้งไปแกไ้ข
ท่ีระบบงาน คาํขวญัไม่ไดช่้วยใหร้ะบบงานดีข้ึนแต่เป็นการตาํหนิพนกังานวา่ไม่ไดท้าํ
ในส่ิงท่ีคาํขวญักล่าวถึง เช่น คาํขวญัท่ีวา่ “เราจะมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพ” จะมีความหมาย
อะไรไดม้ากไปกวา่การสะทอ้นความคิดท่ีวา่ “พวกคุณยงัมีความมุ่งมัน่ไม่พอ”  

เหตุท่ีองคก์รไม่ประสบความสาํเร็จ เป็นเพราะระบบผลิตส่ิงท่ีมนัถูกกาํหนดให้
ผลิต ไม่ใช่เพราะพนกังานไม่ไดท้าํงานในส่วนท่ีเขาตอ้งทาํ ดงันั้นถา้คุณไม่พอใจในผล 
คุณตอ้งไปแกท่ี้เหตุ คือเปล่ียนหรือปรับปรุงระบบ หากคุณโตแ้ยง้วา่ ไม่เห็นมีใครในท่ี
ประชุมหยบิเร่ืองขอ้บกพร่องของระบบข้ึนมากล่าวเลย กข็อใหท้บทวนดูวา่คุณได้
ละเลยปรัชญาการบริหารขอ้ใดท่ีกล่าวมาแลว้ไปบา้งหรือไม่ เช่น ไดใ้หก้ารฝึกอบรม
ในส่ิงท่ีพนกังานควรรู้เพียงพอหรือยงั มีบรรยากาศความกลวัแฝงอยูใ่นการแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ระบบบริหารของคุณไดส้ร้างกาํแพงขวางกั้นความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานหรือไม่ ฯลฯ องคก์รคือระบบ ปรัชญาการบริหารท่ีกล่าวมาและท่ีจะกล่าว
ต่อไปน้ีกเ็ป็นระบบ ทุกส่ิงมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั หาสาเหตุใหพ้บแลว้แกไ้ขเสีย 
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11)   อยา่ตั้งเป้าหมายท่ีจาํนวนเพียงอยา่งเดียว (Eliminate Work Standards on the 
Factory Floor and MBO) 

ถา้ผูบ้ริหารกาํหนดเป้าหมายเป็นปริมาณและใหค้วามสาํเร็จในการทาํงานของ
พนกังานข้ึนอยูก่บัการบรรลุเป้าหมายนั้น พวกเขาจะพยายามทาํทุกวิถีทางท่ีจะให้
บรรลุส่ิงท่ีคุณตอ้งการแมจ้ะตอ้งทาํใหอ้งคก์รเสียหายกต็าม ในการทาํผลใหดี้ข้ึน 
สามารถทาํไดส้ามทาง (1) บิดเบือนระบบ เช่น เอากระดาษไปปิดตวัเซ็นเซอร์ (2) 
บิดเบือนขอ้มูล (3) ปรับปรุงระบบ สมมุติวา่คุณเป็นพนกังาน คุณกค็งจะเลือกทาํไม่ขอ้ 
1 กข็อ้ 2 หรือทั้งสองขอ้ เวน้แต่ผูบ้ริหารจะไดส้ร้างบรรยากาศใหคุ้ณกลา้แสดงความ
คิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบดว้ยขอ้มูลท่ีคุณมีมากกวา่ผูอ่ื้น เพราะคุณเป็นผูอ้ยูก่บัมนั
ทุกวนั  

การตั้งเป้าหมายหรือส่ิงจูงใจถา้พนกังานสามารถทาํไดบ้รรลุหรือทะลุเป้าหมาย 
ผลท่ีไดคื้อ ผลงานท่ีไม่ดี ยิง่เร่งผลิตกจ็ะยิง่เกิดขอ้ผดิพลาด คุณจึงควรมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ
มากกวา่ปริมาณ ควรมองท่ีกระบวนการวา่ทาํมาอยา่งไร ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ อยา่ดู
แค่เป้าหมายท่ีเป็นตวัเลข เป้าหมายการผลิตส่งเสริมใหมี้ผลงานมากแต่มีคุณภาพตํ่า  
 

12)   ใหทุ้กคนไดเ้ห็นคุณค่าในงานทีทาํ (Remove Barriers that Rob Pride of 
Workmanship) 

ใหผู้ป้ฏิบติังานไดภ้าคภูมิใจในฝีมือและความรู้ความสามารถของตน พวกเขาจะ
มีความพึงพอใจมากข้ึนหากไดมี้โอกาสแสดงฝีมือการทาํงานโดยไม่ตอ้งกงัวลหรือ
รู้สึกกดดนักบัขีดจาํกดัเร่ืองเวลาและจาํนวนผลผลิตท่ีเป็นเป้าหมาย แต่ปรัชญาขอ้น้ีก็
ไม่ไดห้มายความวา่ผูบ้ริหารควรปล่อยปละละเลยหรือปล่อยใหพ้นกังานทาํอะไร
ตามใจชอบ หรือทาํเสร็จเท่าไรและเม่ือใดกไ็ด ้แต่มุ่งหมายใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน 
และพนกังานมีความเขา้ใจกนั ทุกคนมีธรรมชาติท่ีจะทาํในส่ิงท่ีดี การท่ีผูบ้ริหารไม่
พยายามทาํความเขา้ใจในอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัของพวกเขา นานไปกจ็ะหล่อหลอมให้
พนกังานมองไม่เห็นแมแ้ต่คุณค่าของตนเอง แลว้จะคาดหวงัใหพ้วกเขาเห็นคุณค่าของ
งานท่ีผลิตหรือคุณค่าของบริษทัไดอ้ยา่งไร  
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13)   พฒันาความรู้ใหพ้นกังานสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงใหม่ (Institute a Vigorous 
Program of Education and Self-Improvement) 

เป็นปรัชญาท่ีสมัพนัธก์บัปรัชญาขอ้ท่ี 6 แต่เพิ่มในเร่ืองการสร้างจิตสาํนึกให้
พนกังานเห็นความสาํคญัหรือประโยชน์ท่ีจะเรียนรู้และพฒันาทกัษะของตนเอง ไม่ใช่
เพียงแต่รอรับการใหจ้ากบริษทั เม่ือใดท่ีพนกังานรู้จกัขวนขวาย หรือแบ่งปันความรู้ท่ี
มีใหแ้ก่กนั พวกเขากจ็ะสามารถปรับตวัใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลงและส่ิงทา้ทายใน
อนาคต และหากบรรยากาศในการทาํงานเปิดใหพ้วกเขากลา้แสดงความคิดเห็น บริษทั
กมี็โอกาสมากข้ึนท่ีจะไดป้รับปรุงระบบงานหรือการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเหตุ
ใหเ้กิดผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพหรือปริมาณการผลิตตํ่าได ้ 
 

14)   ใหก้ารปรับเปล่ียนเป็นงานของทุกคน (Put Everybody in the Company to 
Work to Accomplish the Transformation) 

ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้วา่ ผลผลิตเป็นผลจากการทาํงานของระบบ ไม่ได้
หมายความวา่พนกังานไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไร หรือทุกส่ิงเป็นภาระหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร แต่ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นวา่การแกไ้ขปัญหาตอ้งแกใ้หถู้กประเดน็ การแกไ้ข
เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง (transformation) นั้น แมว้า่การเปล่ียนแปลงท่ีตวั
ระบบจะเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบซ่ึงเนน้หนกัไปทางดา้นผูบ้ริหาร แต่การ
พฒันาและรักษาระบบใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กย็งัเป็นหนา้ท่ีของทุกคน การ
เปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบเขา้ดว้ยกนัอยา่ง
เป็นพลวตั  

Deming เขียนเร่ืองความรู้เชิงลึก (profound knowledge) ข้ึนมาหลงัจากการเขียน
ปรัชญาการบริหาร 14 ประการ เป็นความรู้ท่ีผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีเพื่อความเขา้ใจใน
ความเป็นระบบขององคก์ร และนาํความรู้นั้นมาปรับใชก้บัปรัชญาการบริหาร รวมทั้ง
สร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ เพื่อการทาํงานท่ีราบร่ืนร่วมกนัอยา่งเป็น
ระบบ 
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ความรู้เชิงลึก (Profound Knowledge) 
 ปรัชญาการบริหาร 14 ประการของ Deming เป็นภารกิจท่ีเขาเสนอใหผู้บ้ริหาร
หรือผูรั้บผิดชอบในการควบคุมคุณภาพนาํไปปฏิบติั แต่หลงัจากเขียนปรัชญาดงักล่าว
ลงในหนงัสือ Out of the Crisis ไดร้ะยะหน่ึง Deming กรู้็วา่ ปรัชญาของเขา แมจ้ะเป็น
หลกัปฏิบติัท่ีดี แต่ยงัขาดความเช่ือมโยงกบัระบบบริหารจดัการ เขาจึงไดน้าํเสนอ
ระบบความรู้ข้ึนมาชุดหน่ึง เรียกวา่ความรู้เชิงลึก (profound knowledge) ซ่ึงเป็น
ฐานความรู้ท่ีช่วยผูบ้ริหารใหส้ามารถเช่ือมโยงปรัชญาการบริหารเขา้กบัระบบการ
บริหารจดัการของบริษทัได ้Deming เช่ือมัน่วา่ ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารมี
ความรู้ท่ีชดัเจนในการดาํเนินงานและมีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
คุณภาพ 
 ระบบน้ีถือเป็นหลกัชยัในงานท่ี Deming ทาํมาทั้งชีวิต เป็นการสรุปทฤษฎีท่ี 
Deming ใชใ้นการสมัมนาและการสอนในเร่ืองการบริหารงานคุณภาพและภาวะผูน้าํ 
แบ่งออกเป็น 4 เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

(1)  เขา้ใจความเป็นระบบของงานและองคก์ร (Appreciation for a System) 
การนาํแนวคิดเร่ืองระบบมาใชใ้นการบริหาร ทาํใหม้องเห็นองคก์รในรูปของ

การเช่ือมโยงและปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัระหวา่งปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร  เป็นเร่ืองท่ีตรงขา้มกบัแนวคิดแบบเก่าท่ีมองหน่วยงานหรือกระบวนการใน
องคก์รแบบแยกจากกนัเป็นอิสระ เม่ือใดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน กจ็ะหาคนมารับผดิ เม่ือหา
ไดแ้ลว้ เร่ืองกจ็บไป แต่มุมมองเชิงระบบจะช่วยใหไ้ดภ้าพการทาํงานท่ีต่อเน่ือง
สมัพนัธ์กนัในระยะยาว ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถมุ่งความสนใจไปท่ีปัจจยัเชิงระบบท่ี
เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดผลต่างๆ ไดช้ดัเจน ขณะเดียวกนัก็สามารถคาดหมายปัญหาท่ีมี
อยูใ่นระบบไดว้า่น่าจะส่งผลเม่ือไร ดว้ยความรุนแรงอยา่งไร ไดเ้ตรียมการป้องกนัและ
ตั้งรับไวอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  
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(2) เขา้ใจสาเหตุความผนัแปร (Knowledge about Variation) 
ส่ิงท่ีสาํคญัยิง่กวา่เคร่ืองมือ คือความสามารถในการคิดเชิงสถิติและความเขา้ใจ

ในสาเหตุของความผนัแปร หากวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาในเชิงสถิติไม่ได ้กไ็ม่
สามารถรู้วา่ทาํไมความผดิพลาดน้ีจึงเกิดข้ึน ทาํไมผลท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีจึงตํ่า และจะทาํ
ความสาํเร็จใหเ้กิดซํ้ าในคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งไร หนา้ท่ีของผูบ้ริหารไม่ใช่เพียงมานัง่ตั้ง
คาํถาม แต่ตอ้งหาคาํตอบและมีการจดัการท่ีถูกตอ้งเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว การจะทาํ
เช่นนั้นได ้เขาตอ้งเขา้ใจวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการผนัแปรในระบบ 

ความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนในระบบ มาจากสาเหตุ 2 ประการ 
 สาเหตุสามญั (common cause) ความผนัแปรจากสาเหตุสามญั เป็นความ

ผนัแปรตามธรรมชาติของระบบ ในระบบท่ีเสถียร จะสามารถคาดหมายความผนัแปร
น้ีไดใ้นระดบัหน่ึง 

 สาเหตุพิเศษ (special cause) ความผนัแปรจากสาเหตุพิเศษ เป็นความผนั
แปรท่ีเกิดแยกออกไปต่างหาก ไม่ไดเ้ป็นผลจากระบบ  
 ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหวา่งความผนัแปรทั้งสอง
ประเภท เป็นคุณสมบติัสาํคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาในระบบได ้
คนเรามกัเช่ือวา่ระบบหรือกระบวนการจะไม่มีหรือแทบไม่มีความผนัแปร ทาํใหเ้ขา้ใจ
วา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ เกิดจากสาเหตุพิเศษ  

Deming ประมาณการณ์วา่ 94% ของความผนัแปรท่ีเกิดข้ึน เป็นผลมาจาก
สาเหตุสามญั แต่เม่ือผูบ้ริหารคิดวา่เป็นผลมาจากสาเหตุพิเศษ พวกเขาจึงหาวิธีการ
แกไ้ขไปผดิทาง และมกัจบลงดว้ยการกล่าวโทษบุคคลวา่เป็นตน้เหตุของปัญหา เม่ือ
สาเหตุ (สามญั) ท่ีแทจ้ริงในระบบไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข กมี็โอกาสท่ีปัญหาเดิม
จะกลบัมาเกิดอีก เพราะเป็นผลตามธรรมชาติท่ีเกิดจากระบบท่ีบกพร่อง  
 

(3) กบัดกัทางความรู้ (Theory of Knowledge) 
ปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดในการคน้หาคาํตอบ คือการมีอุปทานในความรู้ท่ีตนนาํไปใช ้

หลายคนเก่งทฤษฎีการบริหาร แต่จะมีสกัก่ีคนท่ีใหค้วามสาํคญักบัความคิดของผูอ่ื้น 
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ถา้ผูบ้ริหารยงัติดยดึอยูก่บัทฤษฎี พวกเขากจ็ะทาํดว้ยความเช่ือท่ีวา่ส่ิงท่ีตนคิดเท่านั้นท่ี
ถูกตอ้ง หรือท่ีเรียกวา่เป็น อคติฝังหวั (confirmation bias) คือเลือกท่ีจะมองเหตุการณ์
หรือยอมรับหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนเฉพาะส่วนท่ีสนบัสนุนความเช่ือของตน และปฏิเสธ
หรือละเลยหลกัฐานท่ีบัน่ทอนหรือทาํลายความเช่ือนั้น  

วิธีหน่ึงท่ีเป็นไปไดใ้นการแกอ้คติดงักล่าว คือใชก้ารทดลองเพื่อใหไ้ดผ้ลมา
สนบัสนุนทฤษฎีแทนการใชส้มมุติฐานตามความรู้ของตน เคร่ืองมือท่ีมกันาํมาใชใ้น
การทดลองน้ี คือ วงจร PDSA (Plan-Do-Study-Act)     
 

(4) เขา้ใจการบริหารทรัพยากรบุคคล (Knowledge of Psychology) 
ทรัพยากรบุคคล หรือพนกังานในองคก์ร เป็นคุณค่าท่ีทาํใหอ้งคก์รมี

ความกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ แต่คนต่างนาํประสบการณ์ความรู้ความสามารถ
และสติปัญญาเขา้มาสู่องคก์ร จึงควรใหพ้วกเขาไดภ้าคภูมิใจในงานท่ีทาํ มีเสรีภาพใน
การใชส้ติปัญญาเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง หนา้ท่ีของผูบ้ริหารไม่ใช่การสร้าง
แรงจูงใจภายนอก เช่น เงิน ตาํแหน่ง แต่เป็นการกาํจดัอุปสรรคท่ีขดัขวางความสุขใน
การทาํงานของพนกังาน ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความสุขในการทาํงาน ซ่ึงกไ็ม่ไดค้วามวา่
จะไม่มอบหมายงานยากๆ ใหท้าํ แต่หมายความวา่องคก์รมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสร้างระบบ
ท่ีทาํใหพ้นกังานมีความภูมิใจในงานท่ีทาํ เพราะพนกังานคือหวัใจความสาํเร็จในระยะ
ยาวของบริษทั พวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่ตน้ทุนท่ีจะตอ้งพยายามตดัทอน แต่เป็นหุน้ส่วนใน
ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองขององคก์ร   

หลายๆ องคก์รยงัติดยดึอยูก่บัหลกัการบริหารท่ีเรียกวา่ carrot and stick ท่ีเช่ือวา่ 
ควรจูงใจพนกังานดว้ยการทาํใหพ้วกเขากลวัความลม้เหลว และบรรลุเป้าหมายท่ีเป็น
ตวัเงิน ความกลวัทาํใหพ้นกังานพยายามหาความปลอดภยัในระยะสั้น ไม่สนใจท่ีจะ
ใหก้ารบริการลูกคา้ ไม่สนใจท่ีจะร่วมกบัผูอ่ื้นในการปรับปรุงระบบใหดี้ข้ึน ไม่สนใจ
ท่ีแบ่งปันแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นเพื่อแกไ้ขปัญหาใหห้มดไป ความกลวัทาํให้
พนกังานทาํอะไรกไ็ดท่ี้ทาํใหต้นปลอดภยัไวก่้อน แต่หลกัการบริหารของ Deming จะ
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เนน้ไปท่ีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานมีอิสระในการตั้งคาํถาม ทดลอง เรียนรู้ 
ร่วมมือ และสร้างส่ิงใหม่ใหเ้กิดข้ึนในการทาํงาน 
   

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Sigma Principles 
 7 Diseases of Management [Deming] 
 14 Steps for Quality Improvement [Crosby] 
 Jidoka 
 Management by Objectives (MBO) 
 PDCA / PDSA Cycle 
 Poka Yoke 
 Total Quality Management 

--------------------------------- 
14 Principles of Management [Fayol] 
หลักการบริหาร 14 ประการของ Fayol 

 

 เม่ือเขา้สู่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม การผลิตสินคา้ไดเ้ปล่ียนไปใชเ้คร่ืองจกัรแทน
แรงคน และเปล่ียนแหล่งกาํเนิดสินคา้ จากครัวเรือนมาเป็นโรงงาน การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ียงัไม่มีการศึกษาและพฒันาความรู้เร่ืองการบริหาร แทบ
ไม่มีเคร่ืองมือ, model,  หรือวิธีการบริหารอะไรใหผู้บ้ริหารไดใ้ชเ้ลย แมว้า่เม่ือส้ินยคุ
ปฏิวติัอุตสาหกรรม จะมีการสร้างหลกัการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ข้ึนมา เช่น หลกัการ
บริหารของ Taylor กเ็ป็นเพียงการหาวิธีการผลิตเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้คร้ังละมากๆ แต่ขาด
หลกัท่ีจะนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร Henry Fayol (1841-1925) นบัเป็นคน
แรกท่ีไดว้างรากฐานการบริหารตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารสงัเกตและ
การวิเคราะห์ประสบการณ์การทาํงานของผูบ้ริหารอยูน่านหลายปี และนาํขอ้มูลท่ี
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ไดม้าสงัเคราะห์เป็น หลกัการบริหาร 14 ประการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารใชใ้น
การตดัสินใจและการบริหารจดัการ  
 

ประวตัิย่อของ Henr i Fayol 
 Henri Fayol เป็นชาวฝร่ังเศส เกิดท่ีอิสตนับูลในปี ค.ศ. 1841 เม่ืออาย ุ19 ปีได้
ทาํงานเป็นวิศวกรกบับริษทัเหมืองแร่ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสช่ือ 
Compagnie de Commentry-Fourchambault-Decazeville  ซ่ึงขณะนั้นอยูใ่นฐานะเกือบ
ลม้ละลาย เขาไดมี้ส่วนร่วมพฒันาบริษทัจนกลายเป็นบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จอยา่ง
สูงในธุรกิจภายในเวลาไม่ก่ีปี Fayol ไดเ้จริญกา้วหนา้ในการทาํงานและไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นผูอ้าํนวยการของบริษทัแห่งนั้นโดยมีพนกังานในการดูแลถึง 1,000 คนซ่ึงนบัเป็น
องคก์รขนาดใหญ่มากในขณะนั้น เขาใชเ้วลาหลายปีพฒันาหลกัท่ีคิดวา่สาํคญัท่ีสุดใน
การบริหารข้ึนมา 14 ประการเพื่อใหผู้บ้ริหารทราบวา่ควรบริหารคนและองคก์ร
อยา่งไร ในปี 1916 ซ่ึงเป็นช่วงสองปีก่อนท่ีจะกา้วลงจากตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ เขาได้
นาํหลกัการบริหาร 14 ประการน้ีลงพิมพเ์ป็นภาษาฝร่ังเศสในหนงัสือช่ือ 
“Administration Industrielle et Generale ; prévoyance, organisation, 

commandement, coordination, controle.” นอกจากนั้น ยงัไดเ้ขียนหนา้ท่ี 5 
ประการทางการบริหาร เพื่อใชค้วบคู่กบัหลกัการบริหาร 14 ประการน้ีดว้ย 
 หลกัการบริหาร 14 ประการของ Henri Fayol เป็นทฤษฎีการบริหารท่ีสร้าง
ข้ึนมาในยคุแรกๆ ของการพฒันาความรู้เร่ืองการบริหารและพฒันาองคก์ร และยงัคง
เป็นทฤษฎีท่ีมีความครอบคลุมมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึง Fayol ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูมี้
อิทธิพลทางความคิดในการบริหารงานสมยัใหม่ ทฤษฎีของ Fayol ไดรั้บการจดัอยูใ่น
กลุ่มสาํนกัทางความคิดท่ีเรียกวา่ Administrative Management ในยคุ Classical 
Management Theory 
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หลกัการบริหาร 14 ประการ ของ Henri Fayol ประกอบดว้ย 
1) การแบ่งงานกนัทาํ (Division of Work) 

การแบ่งงานกนัทาํ คือ การแตกงานออกเป็นภารกิจยอ่ยท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเม่ือทาํ
สาํเร็จทั้งหมดกจ็ะไดง้านช้ินนั้นข้ึนมา หลกับริหารขอ้น้ีเช่ือวา่สมาชิกแต่ละคนในทีมมี
ทกัษะและความชาํนาญ (specialty) ท่ีต่างกนั ความชาํนาญน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการ
มอบหมายงานใหพ้นกังานทาํ พนกังานแต่ละคนจะพฒันาประสิทธิภาพและความ
เช่ียวชาญในการทาํภารกิจนั้นข้ึนมา ระดบัและประเภทของความรู้จะเป็นตวัแยกความ
ชาํนาญเร่ืองหน่ึงออกจากความชาํนาญอีกเร่ืองหน่ึง ส่วนทกัษะในการนาํความรู้ไปใช้
จะเป็นตวัแยกระดบัความชาํนาญของแต่ละบุคคล Fayol เช่ือวา่การพฒันาพนกังานให้
มีความชาํนาญในเร่ืองต่างๆ จะช่วยใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลผลิตสูง มี
ความแม่นยาํและความรวดเร็วในการผลิตผลงาน  หลกับริหารขอ้น้ีสามารถนาํไปใช้
ไดก้บังานทั้งดา้นเทคนิคและดา้นบริหาร 

 

2) อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ (Authority and Responsibility) 
เพื่อใหง้านไดรั้บการปฏิบติั ผูบ้ริหารตอ้งมีอาํนาจในการตดัสินใจและสัง่การ 

นอกจากนั้นยงัตอ้งมีความรับผดิชอบ ความรับผดิชอบในท่ีน้ีมีความหมายสองประการ  
 ความรับผดิชอบทั้งของผูส้ัง่การและผูรั้บคาํสัง่ในการทาํภาระหนา้ท่ีของตนให้

สาํเร็จ (responsibility)  
 ความรับผดิชอบทั้งของผูส้ัง่การและผูรั้บคาํสัง่ในผลของการทาํภารกิจนั้น 

(accountability)  
 

อาํนาจในการสัง่การกบัความรับผดิชอบ ไม่วา่จะกบัความรับผดิชอบประเภท
ใด ตอ้งมีความสมดุล โดยเฉพาะอยา่งยิง่คาํสัง่ตอ้งไม่มากเกินความสามารถท่ีจะ
รับผดิชอบ ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียหายจากการปฏิบติัภารกิจไม่สาํเร็จ   
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3) วินยั (Discipline) 
วินยั เก่ียวขอ้งกบัสองเร่ืองหลกั คือ (1) จะตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการปฏิบติังาน

ขององคก์ร และ (2) พนกังานแต่ละคนตอ้งใหค้าํมัน่วา่จะปฏิบติัตามกฎเหล่านั้น ใน
ความเห็นของ Fayol วินยัตอ้งมาจากบนลงล่างเพื่อใหก้ารสัง่การไดรั้บการปฏิบติั 
ทีมงานท่ีมีวินยัในการทาํงาน เป็นเคร่ืองสะทอ้นวา่ทีมงานนั้นมีผูน้าํท่ีดี คุณสมบติัของ
ผูน้าํหรือหวัหนา้ท่ีดีมีสองประการ คือ ใหค้าํสัง่ท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้และมี
บทลงโทษสาํหรับผูฝ่้าฝืน ผูน้าํจึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการคาดหวงัวา่จะเป็นผูท่ี้สัง่การและใช้
การลงโทษอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม ส่วนพนกังานกไ็ดรั้บการคาดหวงัวา่จะปฏิบติั
ตามคาํสัง่นั้น ผลท่ีเกิดจากการมีวินยัทั้งของผูน้าํและผูต้าม คือการทาํงานกนัอยา่ง
ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ Fayol ช้ีวา่ ความสาํเร็จขององคก์รตอ้งพึ่งพาอาศยั
ทุกคน ไม่ใช่เพียงผูบ้ริหารเท่านั้น  
 

4) เอกภาพการบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
พนกังานแต่ละคนจะมีเจา้นายหรือหวัหนา้ไดเ้พียงคนเดียว มิเช่นนั้นจะสบัสน

วา่จะใหค้วามสาํคญักบัคาํสัง่ของใคร หรืออาจเกิดเป็นขอ้อา้งท่ีจะบอกหวัหนา้คนหน่ึง
วา่ตอ้งยุง่อยูก่บัการทาํงานใหห้วัหนา้อีกคนหน่ึง ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริงอาจไม่ไดท้าํ
อะไรเลย การมีหวัหนา้หลายคนยงันาํไปสู่การกระทบกระทัง่กนัระหวา่งหวัหนา้
เหล่านั้น พนกังานเองกส็บัสนหยบิจบัอะไรไม่ถูก  Fayol แนะนาํใหพ้นกังานแต่ละคน
ตอ้งปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติัต่อหวัหนา้หรือผูบ้ริหารเพียงคนเดียว และใน
ขณะเดียวกนักค็วรรับคาํสัง่จากหวัหนา้คนนั้นเท่านั้น  
 

5) เอกภาพทิศทางการดาํเนินงาน (Unity of Direction) 
หลกับริหารขอ้น้ีกล่าวไวว้า่ ทีมงานหน่ึงมีแผนงานเดียว (one unit means one 

plan) ทีมงานจะตอ้งมีจุดมุ่งเนน้ของแผนงานและมีการประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนั 
เอกภาพทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั หมายถึงทีมงานในหน่วยงานต่างๆ ทาํงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์ดียวกนั สอดประสานสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั  



353 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

 

6) ผลประโยชน์ส่วนตวัตอ้งมาทีหลงั (Subordination of Individual Interest) 
เนน้ท่ีการใชคุ้ณธรรมในการทาํงานโดยใหผ้ลประโยชน์ขององคก์รมาก่อน

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล แมว้า่ในขอ้เทจ็จริง สมาชิกแต่ละคนลว้นมีแรงจูงใจบางอยา่ง
ในการเขา้มาทาํงานในองคก์ร เช่น เพื่อใหมี้รายไดเ้ล้ียงครอบครัว แต่เพื่อไม่ใหเ้กิด
ปัญหาการขดักนัของผลประโยชน์ สมาชิกจะตอ้งวางวตัถุประสงคส่์วนตนลงหาก
วตัถุประสงคน์ั้นไปไม่ไดก้บัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร หลกับริหารขอ้น้ี
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของอริสโตเติลท่ีวา่ ส่วนรวมคือผลรวมจากส่วนยอ่ย (the whole 
is the sum of its parts) บุคคลแต่ละคนจึงควรยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีใหญ่
กวา่ หากส่วนรวมอยูไ่ม่ได ้ตวัเขากอ็ยูไ่ม่ไดเ้ช่นกนั 
 

7) ค่าตอบแทนการทาํงาน (Remuneration) 
หลกับริหารขอ้น้ีเนน้ใหผู้บ้ริหารหรือนายจา้งจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานอยา่ง

เป็นธรรม เป็นหลกัท่ีไดจ้าการสงัเกตวา่ หากพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนตามสมควรแก่
เหตุผลและขอ้ตกลง พวกเขาจะพอใจมากข้ึนในงานท่ีทาํ มีความรู้สึกผกูพนัและพร้อม
จะอุทิศตนเพื่องานนั้น ความรู้สึกวา่งานท่ีตนทาํมีความมัน่คง หรือมีความปลอดภยัใน
การปฏิบติั จะลดความเครียดท่ีอาจส่งผลเสียต่องาน ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พอใจ
ของพนกังานจะบัน่ทอนขวญักาํลงัใจ ส่งผลใหง้านไม่มีคุณภาพและผลผลิตลดตํ่าลง  
ผูบ้ริหารท่ีตดัสวสัดิการพนกังานมกัไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะพนกังานคือผูท่ี้อยู่
ด่านหนา้ของการดาํเนินธุรกิจทุกประเภท เคร่ืองจกัรจะเดินไดดี้กต่็อเม่ือพนกังานป้อน
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเขา้ไป  Fayol ยงัเสนอการจ่ายค่าตอบแทนอีกรูปแบบหน่ึง คือ
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินในรูปของรางวลั ผลประโยชน์ การฝึกอบรม และการยก
ยอ่งเชิดชูซ่ึงสามารถสร้างความพอใจใหพ้นกังานไดไ้ม่นอ้ยไปกวา่ค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงิน  
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8) สมดุลของการรวมและการกระจายอาํนาจ (The Degree of Centralization) 
การรวมอาํนาจและการกระจายอาํนาจ เปรียบเทียบกนัได ้ดงัน้ี 
 

การรวมอํานาจ การกระจายอํานาจ 
อาํนาจในการวางแผนงานและการ
ตดัสินใจ อยูท่ี่ผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น 

กระจายอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ
ไปยงัผูบ้ริหารระดบัต่างๆ  

กระบวนการตดัสินใจมกัจะชา้เพราะมี
เพียงผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้นท่ีมีอาํนาจ 

กระบวนการตดัสินใจทาํไดเ้ร็วกวา่
เพราะไดก้ระจายความรับผดิชอบออกไป 

ตอ้งการการประสานงานท่ีดีและผูน้าํท่ีมี
ความสามารถ 

ความรับผดิชอบในความสาํเร็จและความ
ผดิพลาดในภารกิจไดถู้กกระจายออกไป 

องคก์รขนาดใหญ่น่าจะไม่สามารถ
ควบคุมคนไดท้ัว่ถึง 

ความรับผดิชอบไดถู้กกระจายออกไป 
การควบคุมในองคก์รจึงทาํไดง่้ายกวา่ 

ใชไ้ดดี้กบัองคก์รขนาดเลก็ ใชไ้ดดี้กบัองคก์รขนาดใหญ่ 
 

 อยา่งไรกต็าม คงตอ้งพิจารณาความสมดุลระหวา่งการรวมและการกระจาย
อาํนาจของแต่ละบริษทัเป็นกรณีๆ ไป ไม่มีบริษทัใดท่ีมีแต่การรวมหรือการกระจาย
อาํนาจเพียงอยา่งเดียว แต่จะข้ึนอยูก่บักิจกรรมและขนาดของบริษทั เช่น  
 แผนกลยทุธ์ของธุรกิจ ควรอยูใ่ตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวดของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ส่วนการตดัสินใจในงานระดบัปฏิบติัการ ควรกระจายออกไปใหผู้บ้ริหารระดบัต่างๆ  
 บริษทัขนาดเลก็จะทาํงานไดดี้กวา่หากรวมอาํนาจ แต่เม่ือบริษทัขยายใหญ่ข้ึนก็

ควรกระจายอาํนาจออกไปเพื่อใหทุ้กส่วนงานในบริษทัยงัคงเช่ือมประสานกนัได ้ 
 บริษทัท่ีพนกังานมีทกัษะและความสามารถ จะสร้างประโยชน์ใหก้บับริษทั

ไดม้ากถา้มีการกระจายอาํนาจ แต่สาํหรับบริษทัท่ีพนกังานมีทกัษะและความสามารถ
นอ้ย กค็วรรวมอาํนาจการควบคุมไวท่ี้ผูบ้ริหารระดบัสูง 
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9)  สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) 
หมายถึงสายการบงัคบับญัชาจากบนลงล่างซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ขอ้มูลทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นคาํสัง่ คาํร้องขอ คาํแนะนาํ และขอ้ความต่างๆ จะตอ้งส่งไป
ถึงบุคคลในทุกระดบั ไม่มีการโดดขา้มใครแมแ้ต่สกัรายเดียว หลกับริหารขอ้น้ีตอ้งการ
ไม่ใหเ้กิดช่องวา่งของการส่ือสารภายในบริษทัและเพื่อใหเ้กิดการไหลของขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ การไหลของขอ้มูลตามสายการบงัคบับญัชาจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอีก
คนหน่ึงอาจมีขอ้ยกเวน้ได ้Fayol เรียกขอ้ยกเวน้น้ีวา่ Gang Plank ซ่ึงยนิยอมให้
ผูบ้ริหารในบางระดบัสามารถส่ือสารตรงถึงกนัได ้หากบริษทัใดคิดวา่หลกัการส่ือสาร
น้ีตึงเกินไปกอ็าจสร้างขอ้ยกเวน้ในแบบอ่ืนเพื่อใหเ้ครือข่ายการส่ือสารของตนมีความ
ยดืหยุน่มากข้ึนได ้เช่น ในกรณีเร่งด่วน มีอุบติัเหตุร้ายแรง หรือเกิดเหตุร้ายท่ีสร้าง
ความเสียหายใหแ้ก่บริษทั พนกังานทุกคนควรไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถแจง้ผูบ้ริหาร
อ่ืนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอหรือกงัวลในเร่ืองสายหรือลาํดบัการบงัคบับญัชา 

หลกัการบริหารขอ้น้ีค่อนขา้งต่างไปจากหลกัการบริหารสมยัใหม่ซ่ึงปฏิเสธการ
ส่งต่อขอ้มูลจากบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึงเพราะอาจเกิดการปรุงแต่งต่อเติมหรือตดั
ทอนขอ้มูลจนผดิเพี้ยนไปจากเดิม แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่หลกับริหารขอ้น้ีของ Fayol 
จะลา้สมยัจนใชไ้ม่ได ้ประเดน็สาํคญัของหลกับริหารขอ้น้ีอยูท่ี่การใหทุ้กคนในบริษทั
ไดรั้บทราบวา่มีส่ิงใดเกิดข้ึน ส่วนวิธีการส่ือสาร แต่ละบริษทักส็ามารถกาํหนดวิธีการ
ใหส้อดคลอ้งกบัเคร่ืองมือ เทคโนโลย ีหรือช่องทางการส่ือสารท่ีตนมีความมัน่ใจท่ีจะ
ใช ้
 

10)   ความพร้อมและความเป็นระเบียบ (Order) 
ใหค้วามสาํคญักบัความเป็นระเบียบในสถานท่ีทาํงานและสภาพแวดลอ้มท่ีดีใน

การทาํงาน การจดัวางส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ เรียกวา่ material order ส่วนการจดัวางคน
ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีการงาน เรียกวา่ social order บริษทัควรมีการจดัองคป์ระกอบ
ทั้งสองน้ีอยา่งเป็นระบบเพื่อใหส้ามารถใชค้นและส่ิงของท่ีตอ้งการไดโ้ดยสะดวก  
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ความเป็นระเบียบของส่ิงของ หมายถึงอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ทาํงานควรมีความปลอดภยั เหมาะสม และจดัเกบ็อยา่งเป็นท่ีเป็นทาง พื้นท่ีทาํงานควร
มีสภาพท่ีตรงกบัความมุ่งหมายในการทาํงาน ส่วนความเป็นระเบียบของบุคคล 
หมายถึงบริษทัจะตอ้งเลือกรับบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน มีพื้นท่ีทาํงานท่ีสามารถพบ
เจอและส่ือสารถึงกนัได ้ 
 

11)   ความเสมอภาค (Equity) 
ผูบ้ริหารควรปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเป็นธรรม ดว้ยคุณธรรมท่ีเหมาะสม 

ในทุกโอกาส ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการรักษาระเบียบวินยั การมอบหมายงาน การ
ประเมินผล การส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง  
ในการทาํงานไม่ควรมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือมีคนโปรดของคนนั้นคนน้ี ใครผดิ
กว็า่ไปตามผดิ ไม่มีสองมาตรฐาน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดขวญักาํลงัใจ ความมีระเบียบวินยั 
ความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดีระหวา่งบุคคลและหน่วยงาน  
 

12)   เสถียรภาพในการทาํงาน (Stability of Tenure of Personnel) 
พนกังานตอ้งการเวลาในการสร้างความคุน้เคยกบังานใหม่และสร้างสรรค์

ผลงานท่ีดี แต่หากพวกเขาตอ้งถูกยา้ยออกจากงานไปเสียก่อน กย็อ่มจะไม่สามารถ
สร้างผลงานท่ีมีคุณค่าข้ึนมาได ้ดว้ยเหตุน้ี การโอนยา้ยหมุนเวียนหนา้ท่ีการงานกนั
บ่อยๆ หรือการมีอตัราเขา้ออกของพนกังานสูงจึงไม่ใช่เร่ืองดี ผูบ้ริหารควรหลีกเล่ียง
การเลิกจา้งและการหมุนเวียนงานใหม้ากท่ีสุด และเพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเปล่าทั้งเวลา 
และค่าใชจ่้ายในการเปิดรับและเร่ิมตน้พฒันาพนกังานใหม่ จึงควรใหพ้นกังานมี
ความรู้สึกวา่งานท่ีทาํมีความมัน่คง เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของในงานท่ีทาํ และมี
ความสุขกบัการทาํงานเป็นทีม ฝ่ายบริหารควรใหก้ารฝึกอบรมเพื่อพฒันาอาชีพการ
งานของพนกังาน กาํหนดอายงุานท่ีชดัเจน และรับพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ
เพื่อลดอตัราการเขา้ออกของพนกังาน   
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13)   เสรีภาพในการนาํเสนอส่ิงใหม่ (Initiative) 
พนกังานควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดริเร่ิม ตามความเห็นของ Fayol 

ความคิดริเร่ิมเป็นจุดแขง็ท่ีซ่อนอยูข่ององคก์ร ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมความ
กระตือรือร้นในการแสดงออกของพนกังานดว้ยการเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้
แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ และวิธีการทาํงาน สนบัสนุนผูบ้ริหารในสายงาน
ใหรั้บฟังขอ้เสนอของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และใหค้าํปรึกษา ก่อนท่ีจะนาํมากาํหนดเป็น
กลยทุธ์ธุรกิจ พนกังานจะมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมากหากพวกเขาไดรั้บอนุญาตให้
จดัทาํขอ้เสนอซ่ึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง อยา่งไรกต็าม ความคิดริเร่ิมเหล่านั้นจะตอ้ง
ไม่ขดักบัหลกัเอกภาพทิศทางการดาํเนินงาน (หลกัขอ้ 5) ความคิดริเร่ิมจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารก่อนนาํไปใช ้หรือไดรั้บทราบเหตุผลท่ีขอ้เสนอไม่ไดรั้บ
การยอมรับ วิธีการเช่นน้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศความไวว้างใจ ความเปิดเผย ความ
เขา้ใจ และความรู้สึกเป็นเจา้ของใหเ้กิดข้ึน   
 

14)   ความเขา้ใจและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (Esprit de Corps) 
หลกับริหารขอ้น้ีจาํลองมาจากหลกัการทหารของกองทพัฝร่ังเศส หมายถึง 

สามคัคีคือพลงั ซ่ึงกินความไม่เพยีงในเชิงปริมาณ แต่ตอ้งมีความสอดประสาน
กลมกลืนกนัดว้ย  เม่ือนาํมาใชใ้นวงการบริหาร จะใชใ้นความหมายของการมีคุณธรรม 
(morale) หรือจิตวิญญาณการทาํงานเป็นทีม (team spirit)  พนกังานทุกคนตอ้งการเป็น
ส่วนหน่ึงของทีม พวกเขารู้ดีวา่การทาํงานเป็นทีมใหผ้ลมากกวา่การทาํไปเพียงลาํพงั 
บริษทัจึงควรมีเป้าหมายใหก้ลุ่มหรือทีมงานไดร่้วมกนัทาํงานใหส้าํเร็จ ผูบ้ริหารควร
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหพ้นกังานแต่ละคนมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม  Fayol ไม่เห็นดว้ยกบัการแข่งขนัระหวา่งหน่วยงานเพราะอาจทาํให้
บริษทัตอ้งแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย นอกจากนั้น เขายงัไม่เห็นดว้ยกบัการส่ือสารท่ีตอ้ง
อาศยัการตีความซ่ึงอาจเกิดปัญหาจากการตีความท่ีผดิพลาด ผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจวา่ได้
ส่งเสริมความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งบุคคลและทีมงาน ใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้น 
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ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูผลงาน มีระบบสนบัสนุนการทาํงาน และเนน้คุณค่าของการ
ทาํงานเป็นทีม ปลูกฝังวฒันธรรมท่ีถูกตอ้งใหเ้กิดข้ึนในบริษทั 

หลกัการบริหาร 14 ประการของ Fayol สามารถนาํมาใชใ้นการบริหารองคก์ร
และเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการวางแผน การบริหารจดัการ การตดัสินใจ การ
ประสานงาน และการควบคุม แมห้ลกัการบริหารน้ีจะดูเป็นเร่ืองพื้นๆ แต่หลายๆ เร่ือง
กย็งัคงใชก้นัอยูใ่นการบริหารองคก์รในปัจจุบนัเพราะเป็นหลกัการท่ีมีเหตุมีผลอยูใ่น
ตวัของมนัเอง  

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Functions of Management [Fayol] 
 Behavioral Management Theory 
 Classical Management Theory 
 Modern Management Theory 
 Quantitative Management Theory 
 Responsibility Assignment Matrix (RAM) 
 Value Disciplines 

--------------------------------- 
14 Steps for Quality Improvement [Philip Crosby] 
การปรับปรุงคุณภาพ 14 ขั้นตอน 

 

การปรับปรุงคุณภาพเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรับผดิชอบสูง จาํเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติัซ่ึงอาจไปกระทบความรู้สึกเคยชินของผูค้น และยงัมีเร่ืองท่ีตอ้ง
ทาํมากมายจนไม่รู้แน่ชดัวา่มีอะไรติองทาํบา้ง และควรเร่ิมท่ีใดก่อน คุณภาพไม่ได้
จาํกดัอยูแ่ค่ท่ีตวัสินคา้หรือบริการ แต่อยูใ่นทุกส่วนของงานท่ีทาํ ไม่วา่จะเป็นการรับคาํ
สัง่ซ้ือ การออกบิลเรียกเกบ็เงินลูกคา้ การตอบสนองความตอ้งการหรือปัญหาของ
ลูกคา้ การเปล่ียนแปลงดูจะมากมายจนไม่กลา้ทาํอะไรเพราะกลวัจะบานปลายและ
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กลายเป็นการกระทบกระทัง่ เวน้เสียแต่วา่จะมีกรอบการทาํงานท่ีเป็นระบบมาใชเ้ป็น
แนวปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  

Philip Crosby ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองคุณภาพ และผูก่้อตั้ง Philip Crosby Associates 
มองเห็นปัญหาดงักล่าว เขามีความเห็นวา่ คุณภาพในองคก์รเป็นความรับผดิชอบของ
ทุกคน ไม่ใช่แต่เฉพาะของผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และเขา้ใจดว้ยวา่ ผูจ้ดัการหรือ
ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบงานคุณภาพตอ้งการกรอบงานท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุง
คุณภาพและจดัการกบัการเปล่ียนแปลงทั้งหลายจาํเป็นตอ้งเกิดข้ึน เขาจึงไดเ้สนอ
แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพ 14 ขั้นตอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว และ
เช่ือมโยงเขา้กบัแนวคิดใหม่อีกเร่ืองหน่ึง คือ ส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์(zero defects) โดย
เขียนไวใ้นหนงัสือช่ือ Quality is Free (1979) ซ่ึงทุกอุตสาหกรรมสามารถนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ  

ปรัชญาเร่ืองคุณภาพตามแนวคิดของ Crosby ประกอบดว้ย 
 คุณภาพหมายถึงความสอดคลอ้ง ไม่ใช่ความงดงาม สละสลวย 
 ไม่มีอะไรสาํคญัไปกวา่ปัญหาคุณภาพ 
 ไม่มีอะไรสาํคญัไปกวา่ความเสียหายทางเศรษฐกิจซ่ึงเกิดจากการไร้คุณภาพ 

การทาํใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรกจะมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เสมอ 
 มาตรฐานการปฏิบติังานมีเพียงอยา่งเดียว คือ ใหค้วามบกพร่องเป็นศูนย ์(zero 

defects) 
 ตวัวดัผลการปฏิบติังานมีเพียงอยา่งเดียว คือ ค่าความเสียหายจากการไม่มี

คุณภาพ (cost of quality) 
 

Philip Crosby กล่าววา่ ภารกิจหลกัท่ีตอ้งทาํ คือการแจง้ใหพ้นกังานทุกคนได้
ทราบวา่ การปรับปรุงคุณภาพ 14 ขั้นตอนตามแนวคิดของเขา ใชไ้ดผ้ลกบับริษทัต่างๆ 
มาแลว้มากมาย หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัทาํตามขั้นตอนดงักล่าว กม็ัน่ใจไดว้า่มนั
จะตอ้งใชก้บับริษทัของคุณไดเ้ช่นกนั ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งใหทุ้กคนเขา้ใจไวใ้นเบ้ืองตน้น้ีก็
คือ แมว้า่การนาํวิธีการพฒันาคุณภาพน้ีไปปฏิบติั อาจเห็นผลดีเกิดข้ึนไดท้นัที
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โดยเฉพาะกบับริษทัท่ีไม่ค่อยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปรับปรุงคุณภาพมาก่อน แต่มนั
กย็งัตอ้งใชเ้วลาอีกนาน กวา่การพฒันานั้นจะกลายเป็นส่ิงท่ีอยูก่บับริษทัของคุณได้
อยา่งถาวร   

 

การปรับปรุงหรือพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นตอนของ Philip Crosby  
1. ไดรั้บคาํมัน่จากผูบ้ริหาร (Management Commitment) 

ภารกิจแรกท่ีตอ้งทาํคือ การใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นคาํมัน่ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้งเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ดว้ย เช่น ในเร่ืองการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
กระบวนการทาํงาน สภาพแวดลอ้มการทาํงาน ควรใหผู้บ้ริหารไดต้ระหนกัถึงเหตุผล
วา่ ทาํไมการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อบริษทั พนกังาน และ
ลูกคา้ อยา่พยายามจูงใจเพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือเพราะการจูงใจมกัใหผ้ลเพยีงระยะ
สั้น เป้าหมายในขั้นท่ีหน่ึงน้ีคือการส่ือสารขอ้มูลและแนวคิดท่ีเปิดเผย ชดัเจน 
ตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จริง ทกัษะการส่ือสารท่ีดีเป็นส่ิงจาํเป็นมากสาํหรับการ
ดาํเนินการในขั้นแรกน้ี ควรเรียบเรียงเร่ืองท่ีจะพดูใหเ้ป็นลาํดบัก่อนหลงั มีความ
ชดัเจน และตอบใหไ้ดใ้นทุกคาํถาม  

ความมุ่งมัน่ท่ีจะไดรั้บจากผูบ้ริหารน้ี จะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม ชดัเจน ไม่คลุมเครือ เพราะเป็นจุดเร่ิมความเช่ือมัน่ของผูเ้ก่ียวขอ้งและในการ
ดาํเนินงานขั้นต่อๆ ไป   
 

2. แต่งตั้งทีมพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Team) 
เป็นการแต่งตั้งทีมงานปรับปรุงคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากแต่ละ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงคุณภาพ ตวัแทนเหล่าน้ีควรเป็นผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจท่ีสามารถนาํเวลาและทรัพยากรของหน่วยงานตนมาแบ่งปันและใชใ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพได ้และถา้จะใหดี้ หวัหนา้หน่วยงานควรมาเป็นตวัแทนเสียเอง อยา่ง
นอ้ยกใ็นระยะเร่ิมตน้ของการดาํเนินงาน ภารกิจในขั้นน้ีคือ 
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o ใหส้มาชิกทีมงานทุกคนเขา้ใจในสาระและความมุ่งหมายของโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

o ช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก 
 

 ควรจดัทาํเอกสารการทาํงานของทีม (team charter) ซ่ึงอธิบายเป้าหมายของ
ทีม บทบาทการทาํงานของสมาชิก และทรัพยากรท่ีใชเ้พื่อการดาํเนินงานตาม
โครงการ (initiative) เพื่อเป็นคู่มือการทาํงาน 

 

3. ประเมินสถานะคุณภาพในปัจจุบนั (Quality Measurement) 
การท่ีจะรู้วา่มีความกา้วหนา้เพียงใด จาํเป็นตอ้งรู้วา่เร่ิมนบัจากจุดใด การวดัหรือ

ประเมินสถานะคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต อาจเป็นเร่ืองค่อนขา้งง่ายเน่ืองจากมี
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนแลว้วา่สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมา ควรมีคุณภาพท่ียอมรับอยา่งไร แต่สาํหรับ
บริษทัท่ีไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต หรือไม่มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพเอาไว ้การ
ประเมินสถานะคุณภาพจะเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากกวา่ แต่กย็งัสามารถทาํไดด้ว้ยการวิเคราะห์
ตน้ตอสาเหตุของปัญหาในขณะเวลานั้น เช่น 

o น่าจะมีอะไรท่ีเป็นความผดิพลาดอยูใ่นบริษทับา้ง  
o มีความเบ่ียงเบนจากมาตรฐานทัว่ไปท่ียอมรับ (norm) อยูท่ี่ส่วนใด  
o มีคอขวดหรือการกระจุกตวัอยูท่ี่ส่วนใดของกระบวนการทาํงาน  
o ลูกคา้ร้องเรียนในเร่ืองอะไร เป็นความผดิพลาดจากสาเหตุใด  
o บริษทัตอ้งสูญเสียเงินไปกบัปัญหาคุณภาพเร่ืองอะไรบา้ง จาํนวนเท่าไร    

 

นอกจากนั้นคุณอาจขอใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน และสมาชิกของทีมงานหยบิยก
ประเดน็อ่ืนๆ ในเร่ืองคุณภาพข้ึนมาประกอบ เช่น อะไรท่ีเป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา
ในการทาํงาน ใชอ้ะไรเป็นหลกัในการพิจารณาวา่ งานใดดีหรือไม่ดี งานใดมีหรือไม่มี
ปัญหาคุณภาพ คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ห็นไดว้า่สถานะคุณภาพในปัจจุบนันั้นเป็น
อยา่งไร หลงัจากนั้นจึงกาํหนดเป้าหมายการแกไ้ขท่ีเห็นไดช้ดัเจนวา่จะใหผ้ลอยา่งไร 
ทาํตวัช้ีวดัใหช้ดัเจนเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขและดึงดูดคนใหเ้ขา้มามี
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ส่วนร่วม ผลหรือความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนควรนาํมาเปิดเผยและแสดงบนแผน่ chart ท่ี
เห็นชดัเจนและทุกคนสามารถเขา้ใจได ้ 
 

4. ตน้ทุนคุณภาพเป็นเท่าไร (Cost of Quality Evaluation) 
ลองตั้งคาํถามวา่ หากสินคา้บริการของคุณไม่ไดต้ามมาตรฐาน จะเกิดความ

เสียหายอะไร จาํนวนเท่าไร คาํตอบท่ีไดส้ามารถนาํมาแสดงใหพ้นกังานทุกคนไดเ้ห็น
ถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบการปรับปรุงคุณภาพ ควรอธิบายตวัเลขความเสียหาย
หรือตน้ทุนคุณภาพ (cost of quality: COQ) น้ีไวใ้นแผนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ย 
ควรรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดค้่าท่ีตรงหรือใกลเ้คียงความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
ดว้ยการเก็บขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดความเสียหายหรือตน้ทุนคุณภาพ แมค้่า
ความเสียหายดงักล่าวจะไม่ใช่เคร่ืองวดัผลการปฏิบติังานท่ีครบถว้น แต่กเ็ป็นเคร่ือง
ช้ีใหเ้ห็นลาํดบัความจาํเป็นในการแกไ้ข โดยทัว่ไปแลว้ เร่ืองท่ีมี COQ สูง จะตอ้งการ
มาตรการการแกไ้ขรีบด่วนกวา่เร่ืองท่ีมี COQ นอ้ยกวา่  
 

5. ความตระหนกัในคุณภาพคือหวัใจของความสาํเร็จ (Quality Awareness) 
เม่ือไดค้่าความเสียหายจากการไม่มีคุณภาพแลว้ กค็วรแจง้ใหพ้นกังานทราบ

ผา่นทางการฝึกอบรมหรือปฐมนิเทศ และโดยใชส่ื้อรูปแบบต่างๆ ท่ีทุกคนสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายเช่น คู่มือ คลิป หรือโปสเตอร์ ท่ีสาํคญั อยา่นาํเร่ืองน้ีไปสบัสนกบัแผนการ
จูงใจระยะสั้นในเร่ืองอ่ืนๆ เพราะการสร้างควานตระหนกัในความสาํคญัของการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ีเป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ความเขา้ใจ ไม่ใช่การบงัคบัใหต้อ้ง
รับรู้รับฟัง หรือการสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงาน การสร้างความตระหนกัใน
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงคุณภาพการทาํงาน เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและเป็นขั้นตอนท่ี
สาํคญัท่ีสุดในบรรดาขั้นตอนทั้ง 14 ขั้นของ Crosby   

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการสร้างความตระหนกัในเร่ืองคุณภาพ คือ การท่ี
หวัหนา้งานและพนกังานทุกคนพร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลและความคิดเห็นในเร่ือง
คุณภาพกนัอยา่งสร้างสรรค ์มีทศันคติท่ีชดัเจนวา่ คุณภาพเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ซ่ึงจะ
เป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการแกไ้ขสาเหตุความผดิพลาดทั้งหลายใหห้มดไปได ้  
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6. จดัการแกไ้ขปัญหาคุณภาพท่ีเคยเกิดข้ึน (Corrective Action) 
เม่ือพนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ดูคุยปัญหาของตน ผูบ้ริหารจะไดท้ราบ

ปัญหาอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากท่ีเคยไดท้ราบจากการสุ่มตรวจ หรือการตรวจประเมิน 
เช่น เร่ืองท่ีมีเพียงพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูเ่ท่านั้นท่ีทราบ แต่กไ็ม่เคยไดบ้อกเล่าออกมา
เพราะเห็นวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของตน การสร้างนิสยัใหพ้ดูคุยหรือเล่าสู่กนัฟังในเร่ืองปัญหา
ท่ีพบในการทาํงานจึงเป็นการนาํปัญหาในท่ีมืดออกสู่ท่ีแจง้ ท่ีสาํคญัจะตอ้งแน่ใจวา่ 
เม่ือไดท้ราบปัญหาหรือโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาแลว้ บริษทัมีกระบวนการรองรับท่ี
ชดัเจนวา่จะทาํอยา่งไรกบัเร่ืองดงักล่าวเพื่อใหปั้ญหานั้นไดรั้บการพิจารณาและจดัการ
แกไ้ขในท่ีสุด ไม่ใช่พดูคุยแลว้กจ็บกนัไป  

  

7. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทาํใหส่ิ้งบกพร่องเป็นศูนย ์(Establishing an Ad 
Hoc Committee for the Zero Defects Program) 

คดัเลือกสมาชิกสามส่ีคนเพื่อสาํรวจแนวคิดในเร่ืองส่ิงบกพร่องเป็นศูนยแ์ละ
ช่องทางท่ีจะนาํแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพภายในองคก์ร ควร
ส่ือสารแนวคิดน้ีออกไปใหก้วา้งขวางเพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ ส่ิง
บกพร่องเป็นศูนยห์มายความวา่อยา่งไร มีความสาํคญัอยา่งไรต่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของบริษทั ทีมงานทุกคนจะตอ้งช่วยกนัระดมสมองเพื่อหาหนทางท่ีจะทาํใหแ้นวคิด
เร่ืองส่ิงบกพร่องเป็นศูนยน้ี์กลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
 

8. ใหก้ารฝึกอบรมหวัหนา้งาน (Supervisor Training) 
หวัหนา้งานจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่

การปรับปรุงคุณภาพทาํใหเ้กิดประโยชน์อะไร เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการ
ปรับปรุงคุณภาพมีอะไรบา้ง บทบาทของตนท่ีมีในโครงการเป็นอยา่งไร นอกจากนั้นก็
ควรเชิญ supplier หรือ vendor เขา้ร่วมรับการอบรมดว้ยหากเขาเหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะ
สร้างผลกระทบดา้นคุณภาพต่อกระบวนการผลิตหรือกระบวนการจดัจาํหน่าย     
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9. ใหมี้วนัส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์(Zero Defects Day) 
ควรใหมี้วนัพิเศษข้ึนวนัหน่ึงท่ีเนน้ความสาํคญัของการท่ีส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์

ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและการยอมรับไดห้นกัแน่นกวา่การใหพ้นกังานค่อยๆ 
พฒันาความสนใจของตนไปตามลาํพงั หวัหนา้งานควรใชโ้อกาสและบรรยากาศเช่นน้ี
อธิบายความสาํคญัและเป้าหมายของโครงการใหลู้กนอ้งของตนทราบ ใหทุ้กคน
ตระหนกัวา่วนัน้ีเป็นวนัของการมีทศันคติใหม่ การมีวนั ส่ิงบกพร่องเป็นศูนย ์จะสร้าง
ความทรงจาํท่ีดีใหแ้ก่พนกังานและเป็นการย ํ้าเตือนผูบ้ริหารใหต้อ้งมัน่คงในขอ้ผกูพนั
ท่ีตนมีกบัโครงการและกบัพนกังาน  
 

10.  ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 
ในการสร้างความเปล่ียนแปลง คุณจาํเป็นตอ้งใหทุ้กคนรวมทั้งพนกังานและ

หวัหนา้งานไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดเป้าหมายของโครงการ ควรแบ่ง
เป้าหมายออกตามขนาดของงาน เช่นเป็น เป้าหมาย 30 วนั, 60 วนั, 90 วนั และควรเป็น
เป้าหมายท่ีมีความจาํเพาะเจาะจง สามารถวดัความสาํเร็จได ้การใหทุ้กคนในบริษทัเขา้
มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย จะช่วยใหทุ้กคนรู้สึกวา่ตนมีสิทธิและมีส่วนท่ีจะ
ช่วยทาํใหเ้ป้าหมายบรรลุความสาํเร็จ ร่วมทาํภารกิจใหส้าํเร็จอยา่งเป็นทีมและต่อเน่ือง 
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารในชั้นน้ีคือพยายามประสานบุคคลเขา้กบักลยทุธ์ขององคก์รโดยให้
เขา้ใจความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เช่น กระบวนการทาํงาน แนวคิด และ
พฤติกรรมของแต่ละคน  
 

11. กาํจดัสาเหตุความผดิพลาด (Error Cause Removal) 
การปรับปรุงคุณภาพใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งกาํจดัสาเหตุความ

ผดิพลาดออกไปใหห้มด คุณตอ้งสนบัสนุนพนกังานใหจ้ดัการกบัอุปสรรคต่างๆ ท่ีมี
เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันา การใหพ้นกังานแจง้ปัญหาอุปสรรคก่อนท่ี
มนัจะเลวร้ายบานปลายไปมากกวา่นั้น จะช่วยลดโอกาสผดิพลาดในการพฒันา
คุณภาพลงไปไดม้าก 
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คุณอาจใชก้ารสาํรวจความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานเป็นเคร่ืองมือ 
ถามปัญหาและส่ิงท่ีทาํใหพ้วกเขาตอ้งเสียอารมณ์ไปในการทาํงานประจาํ หรืออาจ
ขอใหห้วัหนา้งานและพนกังานแต่ละคนอธิบายปัญหาท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด ไม่
เกินหน่ึงหนา้กระดาษ น่ีไม่ใช่ระบบการทาํขอ้เสนอแนะ แต่เป็นการแจง้ปัญหา เม่ือ
ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บรายงานปัญหาแลว้ กส่็งใหก้ลุ่มท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ปัญหาเป็นผูต้อบ ปัญหาดงักล่าวควรไดรั้บการรายงานและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ
ภายใน 24 ชัว่โมง วา่ไดแ้กไ้ขแลว้หรือจะดาํเนินการต่อไปอยา่งไร ตวัอยา่งปัญหาท่ี
แจง้ เช่น 
 เคร่ืองมือน้ีสั้นเกินไป ไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัช้ินส่วนบางชนิด จะมี

เคร่ืองมืออ่ืนใหใ้ชแ้ทนไดห้รือไม่ 
 ฝ่ายขายแจง้คาํสัง่ซ้ือในแบบฟอร์มการสัง่ซ้ือผดิพลาด ทาํใหเ้กิดปัญหาใน

กระบวนการผลิต จะแกไ้ขอยา่งไรฯลฯ 
 

ดว้ยวิธีน้ี พนกังานจะมัน่ใจไดว้า่ปัญหาของเขามีผูรั้บฟังและจะไดรั้บการแกไ้ข
หรือช้ีแจงในไม่ชา้ เม่ือใดท่ีพนกังานมีศรัทธาต่อการส่ือสาร โครงการปรับปรุง
คุณภาพกจ็ะสามารถดาํเนินต่อไปอยา่งไดผ้ล   
 

12.  ยกยอ่งผูมี้ส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพ (Recognition) 
จดัใหมี้โครงการมอบรางวลัเพื่อเป็นเกียรติแก่ผูส้ามารถบรรลุเป้าหมายหรือมีผล

การปฏิบติัท่ีโดดเด่น ไม่ควรแบ่งแยกความสาํคญัของตวัปัญหาท่ีแจง้ เพราะนัน่เป็นตวั
ปัญหา ไม่ใช่ขอ้เสนอแนะ ปัญหาท่ีแจง้ควรถือวา่มีความสาํคญัและไดรั้บการปฏิบติั
เช่นเดียวกนัเพื่อไม่ใหพ้นกังานลงัเลในการแจง้เพราะเห็นวา่ปัญหาของตนอาจไม่มี
ความสาํคญัหรือไดรั้บความสนใจเหมือนปัญหาของคนอ่ืน นอกจากนั้นรางวลัท่ีใหก้็
ไม่ควรเป็นเงิน เพราะรางวลัท่ีใหไ้ม่ใช่ค่าตอบแทน รูปแบบของรางวลัจึงควรเป็นการ
ยกยอ่งใหเ้กียรติเพื่อเชิดชูในคุณความดีของผูเ้สนอปัญหา ผูแ้กปั้ญหา หรือผูส่้งเสริม
การปรับปรุงคุณภาพ เม่ือพนกังานเห็นในคุณค่า ไม่ใช่มูลค่าของรางวลั พวกเขาจะให้
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การสนบัสนุนโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ีอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะมีส่วนในรางวลัหรือ
คาํยกยอ่งนั้นหรือไม่กต็าม  
 

13.  ใหมี้การพบปะหารือกบัผูรู้้ (Quality Councils) 
ควรทบทวนโครงการปรับปรุงคุณภาพเป็นระยะๆ ใหส้อดรับกบัความตอ้งการ

หรือการเปล่ียนแปลงในกระบวนการทาํงานของบริษทั ควรมีการประชุมหารือกบั
ทีมงานปรับปรุงคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ อาจเชิญผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับปรุง
คุณภาพเขา้ร่วมหารือดว้ยเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์และคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ ปรับ
โครงการใหค้งความทนัสมยักบัเหตุการณ์ การพบปะหารือน้ี Crosby เรียกวา่ สภา
คุณภาพ (quality council)  
 

14.   ทาํซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก (Do it Over Again) 
โดยทัว่ไปแลว้ โครงการปรับปรุงคุณภาพรอบหน่ึงจะมีระยะเวลาประมาณ 12-

18 เดือน เม่ือถึงเวลานั้น สถานการณ์ท่ีเป็นอยูอ่าจไม่สอดรับกบัความรู้ท่ีเคยใหแ้ก่กนั
ไว ้จึงควรตั้งทีมงานท่ีประกอบดว้ยตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงเพื่อ
เร่ิมตน้การดาํเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพในรอบใหม่ มีการกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายอนัใหม่ ในขณะเดียวกนักมี็มาตรการท่ีจะทาํใหโ้ครงการท่ีบรรลุ
เป้าหมายไปในแลว้ตอ้งกลบัมามีปัญหาอีก  

การจดัทาํโครงการปรับปรุงคุณภาพรอบใหม่ เป็นการส่ือความหมายออกไปวา่ 
โครงการปรับปรุงคุณภาพไม่มีวนัจบส้ิน การจะทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง คุณจาํเป็นตอ้งทาํขั้นตอนเหล่าน้ีซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก ตราบใดท่ี
คุณภาพไม่ไดฝั้งรากลงไปในองคก์ร ความยัง่ยนืของคุณภาพกไ็ม่มีวนัท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 แมว้า่ในระยะต่อมา จะมีการนาํเสนอเคร่ืองมือคุณภาพอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางข้ึนมาใชอี้กหลายชนิด เช่น LEAN, 6 Sigma แต่แนวคิดเร่ืองการ
ปรับปรุงคุณภาพ 14 ขั้นตอนของ Crosby กเ็ป็นขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพซ่ึง
สามารถนาํไปใชก้บัเคร่ืองมือต่างๆ ไดทุ้กชนิดเพราะเนน้ไปท่ีการสร้างความร่วมมือ
และความเขา้ใจในปัญหา ซ่ึงเป็นหวัใจของการปรับปรุงคุณภาพ  
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บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 0 Defect [Philip Crosby] 
 5S System 
 6 Sigma Principles 
 7 C's of Effective Communication 
 8 Dimensions of Quality [Garvin] 
 14 Points for Management [Deming] 
 Cause and Effect Analysis (Fishbone Chart) 
 Cost Benefit Analysis (CBA) 
 Employee Satisfaction Surveys 
 Internal Rate of Return (IRR) 
 Kaizen 
 LEAN Manufacturing 
 Management by Objectives (MBO) 
 Net Present Value (NPV) 
 SMART Goals  
 Team Charters 
 Total Quality Management (TQM) 

--------------------------------- 
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16 Personality Factors (16 PF) Test [Cattell] 
ปัจจัย 16 ประการในการทดสอบบุคลิกภาพบุคคล [Raymond Cattell] 

 

 Raymond Cattell นกัวิทยาศาสตร์สาขาเคมีและฟิสิกส์  ไดห้นัความสนใจมา
ศึกษาจิตวิทยาในทศวรรษท่ี 1920 ซ่ึงในตอนนั้น เขารู้สึกผดิหวงัท่ีพบวา่จิตวิทยาเป็น
สาขาความรู้ท่ีเตม็ไปดว้ยนามธรรม ทฤษฎีและแนวคิดกไ็ม่เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัและยงั
แทบไม่มีพื้นฐานในทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีดา้นบุคลิกลกัษณะส่วนใหญ่จะอิงกบัหลกั
ปรัชญาและการคาดการณ์เป็นการส่วนตวั หรือไม่กพ็ฒันาข้ึนมาโดยคนในวงการ
แพทย ์เช่น Jean Charcot และ Sigmund Freud ซ่ึงไดส้ร้างทฤษฎีบุคลิกภาพข้ึนมาตาม
สญัชาติญาณความรู้สึกและจากการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความผดิปกติใน
ดา้นสติปัญญา (psychopathology) เป็นหลกั 

 

Cattell จึงสร้างแบบทดสอบบุคลิกภาพข้ึนมาอยา่งเป็นระบบดว้ยความมุ่งหมาย
ท่ีจะคน้หาบุคลิกภาพพื้นฐานของบุคคล รวมถึงวิธีท่ีใชว้ดัระดบัของบุคลิกภาพ
ดงักล่าว เขาเช่ือวา่บุคลิกภาพของบุคคลตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นหลกัพื้นฐานเปรียบไดก้บัโลก
ทางวตัถุท่ีมีออ็กซิเจนและไฮโดรเจนเป็นพื้นฐาน  หากสามารถคน้พบและวดัหลกั
พื้นฐานทางบุคลิกภาพของบุคคลได ้กจ็ะสามารถเขา้ใจและทาํนายพฤติกรรม เช่น 
ความคิดสร้างสรรค,์ ภาวะผูน้าํ, ความบริสุทธ์ิใจ, หรือความกา้วร้าวของบุคคลไดม้าก
ข้ึน เขาไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกบั Charles Spearman ท่ีมหาวิทยาลยัลอนดอน ในเวลา
นั้น Spearman กาํลงัพฒันา factor analysis เพื่อนาํมาใชค้น้หาปัจจยัพื้นฐาน
ความสามารถของบุคคล Cattell คิดวา่ factor analysis น้ีน่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมา
ปรับใชก้บัเร่ืองบุคลิกภาพได ้ 

 

ท่ีมาของ 16 Personality Factors 
ในปี ค.ศ. 1936 Gordon Allport และ H.S. Odbert ไดน้าํขอ้สมมุติฐานของ Sir 

Francis Galton (1884) ท่ีเรียกวา่ Lexical Hypothesis มาทบทวน ขอ้สมมุติฐานดงักล่าว
มีสาระสาํคญัวา่  
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< การกระทาํหรือพฤติกรรมใดๆ ของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นในสงัคม ในไม่ชา้จะ
มีการบญัญติั (encode) คาํข้ึนมาในภาษาเพื่อใหค้วามหมายหรือเป็นส่ือในการทาํความ
เขา้ใจการกระทาํนั้น ยิง่เป็นการกระทาํท่ีสาํคญั หรือแตกต่างจากการกระทาํหรือ
พฤติกรรมอ่ืนมากเท่าไร คาํท่ีสร้างข้ึนมากจ็ะยิง่กระชบัเพื่อใหส้ะดวกในการกล่าวขาน
และเขา้ใจ > 

 

Allport และ Odbert ไดใ้ชข้อ้สมมุติฐานน้ีเป็นแนวทางในการสืบคน้
บุคลิกลกัษณะของบุคคลจากพจนานุกรมภาษาองักฤษท่ีมีคาํครอบคลุมมากท่ีสุดใน
สมยันั้นจาํนวนสองเล่ม และสามารถคดัลอกคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกลกัษณะจาก
พจนานุกรมไดจ้าํนวน 18,000 คาํ หลงัจากนั้นจึงนาํมาเลือกเอาเฉพาะคาํท่ีแสดง
บุคลิกลกัษณะของบุคคลไดอ้ยา่งเด่นชดัจาํนวน 4,500 คาํ 

 

Cattell มีความเช่ือตามขอ้สมมุติฐาน (Lexical Hypothesis) วา่ บุคลิกลกัษณะ
ของบุคคล ไดรั้บการบญัญติัไวแ้ลว้ในภาษา แต่เน่ืองจากคาํท่ี Allport และ Odbert 
คดัเลือกไวย้งัมีจาํนวนมากเกินไป เขาจึงนาํ factor analysis มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของคาํจาํนวนดงักล่าว โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากสามแหล่งคือ  

o L - data (การสงัเกต) 
o Q – data (ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 
o T – data (ขอ้มูลจากการทดสอบ) 

 

Factor analysis ช่วยลดจาํนวนคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบับุคลิกภาพบุคคลและ
ไม่ซํ้ าซอ้นกบัคาํอ่ืนจาก 4,500 เหลือ 171 คาํ ถึงกระนั้น Cattell กย็งัรวมคาํท่ีเขาเห็นวา่
มีความหมายในกลุ่มเดียวกนัเขา้ดว้ยกนัอีก จนเหลือ 35 คาํ หลงัจากนั้นจึงนาํ factor 
analysis มาใชห้าความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํดงักล่าวอีกคร้ัง เหลือคาํท่ีเป็นปัจจยับ่งช้ี
คุณลกัษณะบุคคลจาํนวน 12 ปัจจยัในปี ค.ศ. 1948 แต่ต่อมาอีกเพียงหน่ึงปี คือในปี 
1949 เขาไดพ้บวา่ ยงัมีปัจจยับุคลิกภาพซ่ึงสามารถรู้ไดจ้ากการประเมินตวัเอง (self-
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rating) อีก 4 คาํ รวมเป็นคาํหรือปัจจยับ่งช้ีเพื่อใชใ้นการทดสอบบุคลิกลกัษณะบุคคล
จาํนวน 16 ปัจจยั  (16 Personality Factor: 16 PF Test) 

 

Cattell ใหนิ้ยามคาํวา่บุคลิกลกัษณะ (personality) วา่หมายถึง องคป์ระกอบทาง
จิตวิทยาท่ีช่วยใหค้าดหมายไดว้า่บุคคลจะตอบสนองหรือมีพฤติกรรมอยา่งไรใน
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีกาํหนด Cattell เช่ือวา่คนทุกคนมีปัจจยัทั้ง 16 ตวัน้ี
เป็นบุคลิกลกัษณะของตน มากบา้งนอ้ยบา้งแตกต่างกนัไปในแต่ละปัจจยั ความ
แตกต่างของปัจจยัแต่ละรายการ ส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลมีบุคลิกลกัษณะท่ีต่างกนั  

 

ปัจจัยทดสอบบุคลิกลักษณะ 16 ประการของบุคคล (16 PF Test) 
 Cattell จดับุคลิกลกัษณะของบุคคลออกเป็น 16 กลุ่ม หรือ 16 ปัจจยั 
ประกอบดว้ย 
  

บุคลิกลักษณะของผู้ได้
คะแนนในเกณฑ์ตํ่า 

Pr imary Factor  
(Group) 

บุคลิกลักษณะของผู้ได้
คะแนนในเกณฑ์สูง 

แยกตวั อา้งวา้ง เกบ็ตวั ไม่
สุงสิง รักษาระยะห่าง 

ความอบอุ่นใจ  
(Warmth – A) 

อบอุ่นใจ ใกลชิ้ด มีเมตตา 
อยากมีส่วนร่วม เป็นมิตร 

คิดตามท่ีเห็น ไม่สามารถ
จดัการกบัปัญหาท่ี
ซบัซอ้น 

การใชเ้หตุผล 
(Reasoning – B) 

คิดครอบคลุม มีปัญญา 
เรียนรู้ไดเ้ร็ว 

ใชแ้ต่อารมณ์ ทาํตาม
ความรู้สึก โกรธง่าย 

ความมัน่คงทางอารมณ์ 
(Emotional Stability – C) 

หนกัแน่น รู้จกัปรับตวั 
เป็นผูใ้หญ่ ไม่โวยวาย 

ใหค้วามเคารพ ร่วมมือ 
หลีกขอ้ขดัแยง้ ถ่อมตวั 

การวางตวั 
(Dominance – E) 

ทาํตวัเด่น กา้วร้าว แขง่ขนั 
แก่งแยง่ ด้ือร้ัน ทาํตวั
เหนือ 

เคร่งเครียด หมกมุ่น ย ํ้าคิด
ย ํ้าทาํ เงียบขรึม  

ความมีชีวิตชีวา 
(Liveliness – F) 

สดใส ร่าเริง กระตือรือร้น 
เบิกบาน เปิดเผย 
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ฝ่าฝืน ไม่สนใจกฎระเบียบ 
ทาํตามอาํเภอใจ 

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
(Rule Consciousness – 

G) 

เคารพกฎระเบียบ ทาํตาม
หนา้ท่ี ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

ข้ีอาย ข้ีกลวั ลงัเล ปอด
กระเส่า 

ความกลา้เขา้สงัคม 
(Social Boldness – H) 

กลา้เขา้สงัคม รักสนุก ไม่
อายใคร เฉิดฉาย 

ถา้ไดก้เ็อา, ไม่สะทก
สะทา้น, หยาบกระดา้ง 

ความรู้สึกอ่อนไหว 
(Sensitivity I) 

อ่อนไหว, เคลิบเคล้ิม, 
ละเอียดอ่อน 

ไวใ้จคน, ไม่ข้ีระแวง, ไม่
โยกโยง่ี้เง่า 

ความระแวดระวงั 
(Vigilance – L) 

ไม่ไวใ้จใคร, 
หวาดระแวง, มองคนอ่ืน
เป็นศตัรู 

กม้หนา้กม้ตาทาํ, จืดชืด, 
น่าเบ่ือ, หวัเก่า 

การมีจินตนาการ 
(Abstractedness- M) 

ช่างฝัน, ใจลอย, ทาํไม่ได้
จริง, เช่ือคนง่าย 

ตรงไปตรงมา, โผงผาง, 
ไม่ออ้มคอ้ม,   

ความเป็นส่วนตวั 
(Pr ivateness – N) 

รอบคอบ, หลกัแหลม, 
กลัน่กรอง, มีลีลา 

มัน่คง, ไม่กงัวล, มัน่ใจ, 
ปล้ืมปิติ 

ความต่ืนตระหนก 
(Apprehension – O) 

กระวนกระวาย, 
หวาดระแวง, โทษตวัเอง 

ติดยดึกบัส่ิงท่ีคุน้เคย, เช่ือ
ในความคิดเดิมๆ 

รับการเปล่ียนแปลง 
(Openness to Change – Q1) 

พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง, คิดแบบ
เสรี, ยดืหยุน่ 

เกาะติดกลุ่ม, เฮโล
สาระพา 

การเป็นตวัของตวัเอง 
(Self-Reliance – Q2) 

พึ่งพาตนเอง, พร้อมลุย 

ไร้วินยั, สบัสน, ไม่สนใจ
ระเบียบสงัคม 

ความสมบูรณ์แบบ 
(Per fectionism – Q3) 

เน้ียบ, ระเบียบจดั, ทุก
เร่ืองตอ้งไม่มีท่ีติ 

ผอ่นคลาย, สงบ, อดทน, 
คอยได ้

ความเครียด 
(Tension – Q4) 

เขมง็เกลียว, ตึงเครียด, 
พลุ่งพล่าน, ร้ังไม่อยู ่



372 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

  

Cattell นาํปัจจยับ่งช้ีบุคลิกลกัษณะบุคคลทั้ง 16 กลุ่มมาจดัทาํเป็นแบบสอบถาม
ในช่ือ 16 PF Questionnaire และนาํออกเผยแพร่คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1949 หลงัจากนั้น ก็
มีการปรับปรุงต่อเน่ืองมาอีก 4 คร้ัง คือในปี 1956, 1962, 1968 และล่าสุดในปี ค.ศ. 
1993  

 

ทฤษฎบุีคลิกลักษณะสําคญั 5 ประการ (Big Five traits) 
Cattell ไดพ้บตั้งแต่เร่ิมงานวิจยัแลว้วา่ บุคลิกลกัษณะของบุคคล แมจ้ะแยกให้

เหลือเป็นคาํท่ีมีความเป็นอิสระในตวัเองอยา่งไร คาํเหล่านั้นกย็งัสามารถนาํมาจดักลุ่ม
เพื่ออธิบายคุณลกัษณะของบุคคลต่อไปไดอี้ก ดงันั้นหลงัจากท่ีไดก้าํหนดปัจจยั
บุคลิกลกัษณะ 16 ประการแลว้ เขาจึงนาํ factor analysis มาหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัทั้ง 16 เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีโดยปกติแลว้มกัเกิดร่วมกนัและสามารถจดัเขา้เป็นกลุ่ม
เดียวกนัได ้

 

จากการศึกษาไดพ้บวา่ สามารถนาํปัจจยัในลาํดบัแรก (primary factor) มาจดั
กลุ่มเป็นบุคลิกลกัษณะลาํดบัท่ีสอง (secondary factor หรือ global factor) จาํนวน 5 
กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีช่ือและท่ีมาจาก primary factor ดงัน้ี 

 

Big Five Personality Trait 
Introversion / 
Extroversion 

Low Anxiety 
/ High 

Anxiety 

Receptivity / 
Tough - 

Mindness 

Accommodation 
/ Independence 

Lack of 
Restraint / 

Self - 
Control 

เกบ็ตวั - 
แสวงหาความ
อบอุ่นใจ (A)  

มัน่คง - 
หวัน่ไหว (C) 

เกบ็ตวั - 
แสวงหาความ
อบอุ่นใจ (A)  

ถ่อมตวั - ยกตวั 
(E) 

เครียด - สด
ช่ืนแจ่มใส ( 
F)  
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เครียด - สดช่ืน
แจ่มใส ( F)  

ไวใ้จ - ระแวง 
(L)  

เปราะบาง - 
หนกัแน่น (I) 

ข้ีอาย - ใจกลา้ 
( H) 

มัน่ใจ - วิตก 
(O) 

ข้ีอาย - ใจกลา้ 
( H)  

มัน่ใจ - วิตก 
(O) 

เพอ้ฝัน - 
จริงจงั (M) 

ไวใ้จ - ระแวง 
(L) 

เพอ้ฝัน - 
จริงจงั (M) 

เป็นส่วนตวั - 
แสดงออก ( N)  

ผอ่นคลาย - 
ตึงเครียด (Q4) 

พร้อมเปล่ียน - 
หวัเก่า (Q1) 

พร้อมเปล่ียน - 
หวัเก่า (Q1) 

มัว่ - เจา้
ระเบียบ Q3) 

พึ่งพาตนเอง - 
ติดกลุ่ม (Q2) 

    

  

จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัใน primary factor หลายตวั เช่น ปัจจยั A, F, H, L, M, Q1 
เป็นบุคลิกลกัษณะท่ีพบร่วมอยูใ่นสองกลุ่ม ในขณะท่ีปัจจยั B การใชเ้หตุผล 
(Reasoning) กลบัไม่ไดรั้บการจดัเขา้ในกลุ่มใดในหา้กลุ่มน้ีเลย สาเหตุเพราะ Cattell 
เห็นวา่ ความมีเหตุมีผลหรือการใชเ้หตุผลในการแกไ้ขปัญหา แมจ้ะเป็นบุคลิกลกัษณะ
อยา่งหน่ึงของบุคคล แต่กเ็ป็นบุคลิกลกัษณะท่ีอาศยัความรู้ในขอ้เทจ็จริง มากกวา่การ
ใชท้ศันคติหรือความคิดเห็น เขาจึงไม่ไดน้าํปัจจยัเร่ืองความมีเหตุมีผลมาจดัไวใ้น Big 
Five  

 

คาํวา่ Big Five หรือ Global Factor ของ Cattell มีส่วนคลา้ยคลึงกบั Big Five 
personality traits ท่ีนกัจิตวิทยาท่านอ่ืนๆ เช่น Norman ไดท้าํไวเ้ช่นกนั ดงัตาราง
เปรียบเทียบน้ี  

 

Global Factors (16 PF) Big Five Personality Trait (BF) 
Openness / Tough-mindedness Openness 
Self-Control Conscientiousness 
Extraversion Extraversion 
Independence / Accommodation Agreeableness / Disagreeableness 
Anxiety Neuroticism 
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แม ้Big Five ทั้งสองจะมีท่ีมาจากการนาํ factor analysis มาวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของปัจจยั 16 รายการเหมือนกนั แต่ Big Five ของ Cattell กบั Big Five 
ของ Norman กมี็องคป์ระกอบของบุคลิกลกัษณะในแต่ละกลุ่มท่ีต่างกนั อนัเป็นผลมา
จากการใชเ้ทคนิคหมุนแกนใน factor analysis คนละแบบ สาํหรับ Big Five 
personality trait มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก จึงขอเขียนแยกเป็นอีกหน่ึงบทความ
ต่างหากและจะนาํมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 
 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
Cattell ไดป้รับปรุงแกไ้ขหนงัสือของเขามาเป็นลาํดบันบัตั้งแต่ฉบบัแรก (1949) 

จนถึงฉบบัท่ี 5 (1993) ซ่ึงเป็นฉบบัล่าสุด ในฉบบัท่ี 5 น้ีประกอบดว้ยแบบสอบถาม
แบบตวัเลือก 185 ขอ้ เป็นการถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ความสนใจ และพฤติกรรมใน
ชีวิตประจาํวนั ความแตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่ง PF Test กบัแบบสอบถามทางจิตวิทยา
อ่ืนๆ คือ .ในขณะท่ีแบบสอบถามบุคลิกภาพโดยทัว่ไปจะตั้งเร่ืองใหผู้ต้อบประเมิน
ตนเองดว้ยการใหค้ะแนนมากนอ้ยตามความสอดคลอ้งกบัคาํถาม (1 -5) เช่น 

o  ผมมีความเป็นมิตร ผูใ้กลชิ้ดจะรู้สึกอบอุ่นใจ   
o ผมไม่ใช่นกัต่อสู้   
o ผมไม่ชอบใชอ้ารมณ์   

 

แต่ Cattell เห็นวา่ การใหค้ะแนนประเมินตวัเอง ผูป้ระเมินหรือผูเ้ขา้ทดสอบจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากความตอ้งการปกป้องตนเองและทาํใหต้นเองดูดี จึงมกัประเมินดว้ย
การใหค้ะแนนท่ีสูงกวา่บุคลิกภาพท่ีเป็นจริง เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว Cattell จึงให้
ผูเ้ขา้ทดสอบฟันธงลงไปเลยวา่ เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีกาํหนด ตนจะมีพฤติกรรมหรือ
การตดัสินใจตามคาํถามนั้นอยา่งไรในสามทางเลือก (ใช่ / ไม่แน่ใจ / ไม่ใช่) เช่น  

o ในเวลาท่ีรู้สึกเบ่ือ ผมจะหยดุเร่ืองท่ีทาํและเปล่ียนไปคิดถึงเร่ืองอ่ืนท่ีสร้าง
ความสุขใหม้ากกวา่  

o ผมสามารถใชค้าํพดูหรือการกระทาํใดๆ เพื่อชกัจูงบุคคลได ้เม่ือจาํเป็น  
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แบบสอบถามเพื่อการทดสอบบุคลิกลกัษณะ 16 ประการของบุคคล ไดน้าํไปใช้
ปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในวงการอุตสาหกรรม สถานประกอบการ งานวิจยั 
การศึกษา และการแพทย ์นอกจากนั้นยงัไดน้าํไปใชเ้พื่อ 

1. เป็นขอ้มูลประกอบการใหค้าํแนะนาํเร่ืองอาชีพการงาน (career counseling) 
2. เป็นขอ้มูลประกอบการบริหารงานบุคคล ทั้งในการคดัเลือก เล่ือนตาํแหน่ง 

สอนงาน และการพฒันาเส้นทางอาชีพ 
3. เป็นขอ้มูลช่วยวินิจฉยั ทาํนาย และวางแผนการรักษาความบกพร่องทางจิต  
4. เป็นปัจจยับ่งช้ีความเขา้กนัไดแ้ละความพึงพอใจของคู่สมรส 
5. เป็นขอ้มูลบ่งช้ีปัญหาดา้นการศึกษา อารมณ์ และสงัคมของนกัเรียนและผูสู้งวยั  

 

Cattell และทีมงานไดข้ยายขอบเขตการใชป้ระโยชน์ของทฤษฎีในรายละเอียด
โดยสร้างแบบสอบถามท่ีสมัพนัธก์บับุคลิกลกัษณะของเดก็ในวยัต่างๆ เช่น 
 แบบทดสอบบุคลิกลกัษณะเดก็มธัยม (High School Personality Questionnaire: 

HSPQ) 
 แบบทดสอบบุคลิกลกัษณะเดก็วยัรุ่นอาย ุ12-18 ปี (Adolescent Personality 

Questionnaire: APQ) 
 แบบทดสอบบุคลิกลกัษณะเดก็นกัเรียน (Children Personality Questionnaire: 

CPQ) 
 แบบทดสอบบุคลิกลกัษณะเดก็เร่ิมเรียน (Early School Personality 

Questionnaire: ESPQ) 
 แบบทดสอบบุคลิกลกัษณะเดก็ก่อนวยัเรียน (Preschool Personality 

Questionnaire: PSPQ) 
 

แบบทดสอบ 16 PF ไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกวา่ 30 ภาษา มีการสร้าง
เกณฑว์ดัดว้ยการสุ่มตวัอยา่งผูต้อบทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล 
และนาํมาจดัทาํเป็นโปรแกรมอธิบายผลการทดสอบในภาษาต่างๆ ประมาณ 23 ภาษา 
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ผลการทดสอบจึงมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสยัและพื้นวฒันธรรมของผูต้อบใน
แต่ละพื้นท่ี  

 

  นอกจากนั้นยงัมีการจดัทาํโปรแกรมแปลผลการทดสอบออกตามความมุ่ง
หมายแต่ละอยา่งดว้ย เช่น 

o การพฒันางานอาชีพ 
o การพฒันาทีมงาน 
o การพฒันาศกัยภาพการบริหาร 
o การสอนและพฒันาผูน้าํ 

 

ตัวอย่างคาํถามในแบบประเมิน 16 PF Test 
1. ขา้พเจา้มีความเขา้ใจในคาํช้ีแจงการทาํแบบสอบถามเป็นอยา่งดีแลว้  

a) ใช่ b)  ไม่แน่ใจ C)  ไม่ใช่ 
2. ขา้พเจา้เตม็ใจท่ีจะตอบคาํถามแต่ละขอ้อยา่งจริงใจท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

a) ใช่ b)  ระหวา่ง a) กบั C) C)  ไม่ใช่ 
3. ผมอยากมีบา้น 

a) ในเมือง b)  ระหวา่งทั้งสอง C)  ในป่าท่ีไม่มีใครรบกวน   
4. ผมมีพลงัเพยีงพอท่ีจะจดัการกบัความยากลาํบาก 

a) ตลอดเวลา b)  มกัเป็นเช่นนั้น C)  นานๆ คร้ัง 
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 Big Five Personality Trait (OCEAN) 
 DISC Personality Test 
 HEXACO Personality Inventory 
 Personality Test (Myers Briggs) 
 Personality Types [Benziger] 
 Personality Types (Jung ) 
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 Preparing for Personality Tests 
--------------------------------- 

17 Principles of Success [Napoleon Hill] 
หลัก 17 ประการสู่ความสําเร็จ 

 

  ในปี ค.ศ. 1908 Napoleon Hill ไดส้มัภาษณ์ Andrew Carnegie หน่ึงในบุคคลผู ้
ทรงอิทธิพลและรวยมากท่ีสุดคนหน่ึงในวงการธุรกิจสมยันั้น จากการสมัภาษณ์ 
Carnegie ไดม้อบหมายเชิงทา้ทายให ้Napoleon Hill ทาํวิจยัและสมัภาษณ์บุคคลท่ี
ประสบความสาํเร็จมากท่ีสุด 500 คนในยคุนั้น เพื่อใหไ้ดค้าํตอบวา่ อะไรคือหลกัของ
ความสาํเร็จ  
 Napoleon Hill นาํผลจากการสมัภาษณ์และการวิจยัมาเขียนเป็นหนงัสือช่ือ Law 
of Success และ Think and Grow Rich ซ่ึงยงัคงเป็นหนงัสือขายดีมาจนถึงปัจจุบนั 
สาํหรับ “หลกั 17 ประการเพื่อความสาํเร็จ” นั้น เป็นแนวคิดท่ี Napoleon Hill เขียนไว้
ในหนงัสือช่ือ Law of Success มีใจความโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. มีความมุ่งหมายท่ีชดัเจน (Definiteness of Purpose) 
ความมุ่งหมายท่ีชดัเจนเดด็ขาดถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสาํเร็จทุกอยา่ง หาก

ไม่มีความมุ่งหมายหรือแผนงาน บุคคลกจ็ะดาํเนินชีวิตไปอยา่งไร้ทิศทาง ความสาํเร็จ
และความกา้วหนา้สู่จุดหมายในชีวิตของคุณ เร่ิมดว้ยการรู้วา่คุณจะไปยงัท่ีใด เม่ือรู้
จุดมุ่งหมายท่ีจะไปแลว้ คุณจะตอ้งใชค้วามพยายามคิดหาแผนการและกระทาํการซํ้า
แลว้ซํ้ าอีกเพื่อใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายนั้น การมีทศันคติเชิงบวกจะใหพ้ลงัในทุกส่ิงท่ีคุณทาํ 
ทศันคติเชิงบวกจะเสริมใหก้ารกระทาํและความคิดทั้งหลายมุ่งเขา้สู่จุดหมาย ตรงขา้ม
กบัทศันคติเชิงลบท่ีคอยจะบัน่ทอนความพยายามของคุณใหเ้กิดการลงัเล ห่วงหนา้
พะวงหลงั จุดเร่ิมตน้ของความสาํเร็จของมนุษยจึ์งอยูท่ี่การสร้างความมุ่งหมายหลกัท่ี
ชดัเจนข้ึนมาก่อนเพื่อใหรู้้วา่คุณตอ้งการทาํอะไรใหส้าํเร็จ อะไรคือเป้าหมายท่ีอยากไป
ใหถึ้ง จะใชแ้ผนอะไรในการกา้วไปสู่ความสาํเร็จนั้น ความมุ่งหมายท่ีจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จ ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขียนไวใ้นกระดาษเท่านั้น แต่จะตอ้งอยูใ่นทุกอณูของความคิด 
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ทบทวนแลว้ทบทวนอีก ศึกษาขอ้มูลเพื่อตอกย ํ้าความตั้งใจจนมัน่ใจวา่ นัน่คือความมุ่ง
หมายท่ีคุณตอ้งการไปใหถึ้งอยา่งแทจ้ริง 
 

2. มีเพื่อนร่วมงานท่ีเขา้กนัได ้(Mastermind Alliance) 
ขอ้น้ีเป็นเร่ืองของความร่วมมือของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปซ่ึงทาํงานร่วมกนั

อยา่งเขา้ขาเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์มีร่วมกนั ดว้ยความร่วมมือดงักล่าว คุณจะสามารถ
ใชป้ระสบการณ์ การฝึกฝน และความรู้ของสมาชิกทุกคนไดเ้หมือนกบัเป็นของคุณเอง 
คุณค่าท่ีไดจ้ากความร่วมมือของคนท่ีมีหวัใจอยา่งเดียวกนั เป็นเร่ืองท่ีสร้าง
คุณประโยชน์อยา่งชดัแจง้โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน์อะไรอีก  กลุ่มของสมองท่ีมา
ร่วมกนัดว้ยจิตวิญญาณท่ีสอดประสานสมัพนัธ์จะใหแ้นวคิดในทาํนอง “สองหวัดีกวา่
หวัเดียว” เปรียบเหมือนการต่อแบตเตอร์ร่ีหลายอนัเขา้ดว้ยกนัยอ่มใหพ้ลงัมากกวา่
แบตเตอร์ร่ีเพียงอนัเดียว คุณจาํเป็นตอ้งรู้วา่ควรเลือกใครมาเป็นผูร่้วมงานเพื่อใหเ้กิด
ความร่วมมือและทกัษะท่ีผสานสอดคลอ้งกนั ไม่ใช่คอยจะขดักนัไปเสียทุกเร่ือง 
 

3. ศรัทธาในงานท่ีทาํ (Applied Faith) 
ศรัทธา คือสภาวะทางจิตใจท่ีมีต่อเป้าหมาย, ความปรารถนา, และแผนงาน เป็น

ความมุ่งมัน่จะทาํใหเ้กิดผลบางอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม เป็นความเช่ือและความคิดเชิงบวก
ท่ีพร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกอยา่งจนกวา่จะประสบผลสาํเร็จ ส่ิงท่ีตรงขา้มกบั
ศรัทธาคือความกลวัซ่ึงจะพาคุณหนัเหไปตามจิตท่ีปรุงแต่ง ศรัทธาไม่ใช่สภาวะจิตท่ี
เป็นตวัพาคุณไปยงัท่ีๆ ตอ้งการ แต่เป็นความเช่ือมัน่ท่ีไปพร้อมกบัคุณเม่ือคุณได้
ใคร่ครวญและตดัสินใจแลว้วา่จะไปในทิศทางใด การบุ่มบ่ามท่ีจะทาํใหไ้ด ้โดยขาด
การพิจารณาใหร้อบคอบ จึงไม่ใช่ความศรัทธา แต่เป็นความด้ือร้ัน มุทะลุ และไร้สติ 
 

4. พยายามมากข้ึนอีกนิด (Going the Extra Mile) 
ความพยายาม กบัผลตอบแทน เป็นส่ิงท่ีไปควบคู่กนั เม่ือคุณทาํมากข้ึนกวา่ท่ีทาํ

อยูต่ามปกติ คุณกจ็ะยิง่ไดรั้บผลมากข้ึนกวา่เดิม ยิง่ผูร่้วมงานใชค้วามพยายามมากข้ึน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย กจ็ะยิง่ทาํใหง้านเสร็จไดเ้ร็วและดีข้ึน ผลตอบแทนท่ีเป็นรางวลั
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ใหก้บัความพยายาม ความคิด และการปรึกษาหารือ ช่วยใหคุ้ณและทีมงานเห็นคุณค่า
ของความพยายามและความร่วมมือ แต่ทั้งน้ีก็อยูใ่นเง่ือนไขท่ีวา่ ทิศทางและการกระทาํ
นั้นไดผ้า่นการพิจารณาวางแผนกนัมาอยา่งรอบคอบแลว้วา่ถูกตอ้ง เปรียบไดก้บัการ
ขบัรถไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ยิง่ขบัเร็วดว้ยความระมดัระวงักจ็ะยิง่ถึงจุดหมายไดเ้ร็ว
ข้ึน แต่หากขบัผดิทิศทาง ยิง่ขบัเร็วกจ็ะยิง่ห่างไกลจากเป้าหมาย 
 

5. มีบุคลิกท่ีน่าทาํงานดว้ย (Pleasing Personality) 
บุคลิกภาพเป็นผลรวมของสภาพทางจิตใจ อุปนิสยั และสรีระร่างกายท่ีทาํให้

บุคคลหน่ึงแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน บุคลิกภาพซ่ึงเป็นปัจจยักาํหนดวา่ใครจะเป็นท่ีรัก
หรือท่ีชงั  ไดแ้ก่ ทศันคติ มารยาท และอารมณ์ท่ีแสดงออกมา บุคลิกภาพจึงเป็น
สินทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุดเพราะครอบคลุมทั้งร่างการและจิตใจของบุคคล ภารกิจ
ทั้งหลายสามารถทาํใหส้าํเร็จไดง่้ายข้ึนเม่ือไดท้าํงานกบัคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีน่าคบหา 
และรู้สึกสบายใจท่ีไดร่้วมงาน ตามความเห็นของ Napoleon Hill มีบุคลิกลกัษณะ 25 
อยา่งท่ีคุณควรใชเ้วลาแกไ้ขหรือปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนซ่ึงเป็นรายละเอียดท่ีขอไม่
นาํมากล่าวในท่ีน้ี 
 

6. ไม่ทอ้ถอย (Personal Initiative) 
การไม่ทอ้ถอยหรือไม่ยอมแพต่้อปัญหาอุปสรรค เป็นพลงัท่ีผลกัดนัใหบุ้คคล

สานต่อส่ิงท่ีเร่ิมไวจ้นสาํเร็จ การเร่ิมปฏิบติัตามแผนซ่ึงอาจจะยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์
ในรายละเอียด ยงัดีกวา่การผดัวนัประกนัพรุ่งไปเร่ือยๆ จนไม่ไดท้าํหรือเร่ิมตน้อะไร
เลย ความไม่ทอ้ถอยในภารกิจท่ีกระทาํเป็นสาเหตุหน่ึงของพลวตัรกลุ่มซ่ึงทุกคนในทีม
ตระหนกัในบทบาทภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ลงมือปฏิบติัโดยไม่ปล่อยวาง
หรือ ผดัวนัประกนัพรุ่ง ความไม่ทอ้ถอยเป็นความรู้สึกทา้ทายตนเองใหพ้ยายามทาํ
ภารกิจท่ีมุ่งหวงัไปอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะบรรลุผลสาํเร็จ  
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7.  คิดบวก (Positive Mental Attitude) 
ทศันคติเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีควรมีอยูใ่นทุกสถานการณ์ ถา้คิดวา่ส่ิงนั้น

สามารถทาํใหส้าํเร็จได ้ความคิดนั้นจะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดเป็นกาํลงัใจปฏิบติังานจน
เกิดผลสาํเร็จ แต่ถา้คิดวา่ทาํอยา่งไรกไ็ม่สาํเร็จ โอกาสสาํเร็จกแ็ทบจะไม่มี ความคิดเชิง
บวกจึงเป็นหลกัความสาํเร็จท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด หากไม่มีส่ิงน้ี หลกัอ่ืนๆ อีก 16 
ประการกแ็ทบจะไม่มีความหมาย ไม่มีใครมาช่วยคิดแทนคุณได ้อยา่งมากท่ีสุดกคื็อ
ปลุกปลอบใจใหคุ้ณคิด แต่จะคิดไดห้รือไม่อยูท่ี่ตวัคุณเอง ความคิดบวกจะช่วยใหคุ้ณ
มองเห็นโอกาสความสาํเร็จ มีความมัน่ใจในส่ิงท่ีจะทาํและเติมพลงัใหใ้นทุก
สถานการณ์ ในขณะท่ีความคิดลบ นอกจากจะปิดกั้นการแสวงหาโอกาสแลว้ ยงัทาํให้
คุณปฏิเสธโอกาสท่ีมาถึงคุณอีกดว้ย  
 

8. กระตือรือร้นท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ (Enthusiasm) 
ความกระตือรือร้น คือความมีศรัทธาในการกระทาํ เป็นความปรารถนาท่ีรุมเร้า

ใหอ้ยากทาํส่ิงนั้นๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จ เหมือนนํ้ามนัท่ีฉีดเขา้ไปในหอ้งเคร่ืองยนต ์
ความกระตือรือร้นเป็นสภาวะทางจิตท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการกระทาํ มีพลงัมากกวา่การใช้
เหตุผล หรือวาทะกรรมใดๆ มนัสามารถส่งต่อจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงไดเ้หมือน
โรคระบาด ถา้สมาชิกทีมงานคนหน่ึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํภารกิจใหส้าํเร็จลุล่วง 
การแสดงออกเช่นนั้นจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อผูร่้วมทีมคนอ่ืน ทาํใหเ้ขาเหล่านั้นไม่
สามารถเออ้ระเหยต่อไปได ้ 

 

9. ควบคุมความคิดตนเอง (Self-Discipline)  
การควบคุมความคิดเป็นการรักษาสมดุลระหวา่งอารมณ์กบัเหตุผล เป็น

กระบวนการท่ีผกูรวม การควบคุมจิตใจ ความไม่ทอ้ถอย ความคิดบวก และความ
กระตือรือร้นท่ีจะทาํภารกิจใหส้าํเร็จ เขา้ดว้ยกนั ทาํใหคุ้ณคิดก่อนท่ีจะทาํ ทั้งอารมณ์
และการใชเ้หตุผล เป็นจิตใตส้าํนึกท่ีแทรกซึมอยูใ่นทุกส่วนของจิตใจ ดงันั้นหากคุณ
ไม่สร้างวินยัในการควบคุมจิตใตส้าํนึกของตนเอง คุณกอ็าจแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
สมควรออกมาจนถูกผูอ่ื้นตาํหนิหรือลงโทษ คุณจะตกอยูใ่นอนัตรายเหมือนรถท่ีลง
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จากเขาโดยไม่มีเบรกหรือพวงมาลยัรถ ดงันั้น ก่อนจะควบคุมความตอ้งการและ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ คุณตอ้งควบคุมความคิดของคุณใหไ้ดเ้สียก่อนเพราะคุณเป็น
เจา้ของทศันคติ ความคิด และอารมณ์ การกระทาํใดๆ, การส่ือสารส่ิงท่ีคิดออกไป และ
ควบคุมความคิดของตนใหมี้ความแน่วแน่ชดัเจน ไม่กระเพื่อมไปตามส่ิงล่อใจหรือ
อุปาทาน ทาํใหคุ้ณมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัในการกระทาํ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้
 

10. แน่วแน่ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ (Accurate Thinking) 
หลกัขอ้น้ีคลา้ยกบัหลกัการมีวินยัในการควบคุมความคิดของตนเอง (ขอ้ 9) 

เพราะเก่ียวกบัการควบคุมจิตใจใหแ้น่วแน่อยูก่บัเป้าหมาย ตดัความคิดอ่ืนๆ ท่ีไม่
จาํเป็นซ่ึงเขา้มารบกวนจิตใจ Napoleon Hill เรียกส่ิงน้ีวา่พลงัความคิด ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 
คิดอะไร กเ็ป็นอยา่งนั้น (What you think, so you will become)  
 

11.  จดัลาํดบัความสาํคญัของการกระทาํ (Controlled Attention) 
เป็นการจดัลาํดบัความสาํคญัของเวลา กาํลงั และความคิดท่ีจะใหส้าํเร็จตาม

เป้าหมาย เป็นขั้นสูงสุดของการควบคุมความคิดของตนเอง (หลกัขอ้ 9) ใหรู้้วา่อะไร
คือส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุดสาํหรับคุณ และจะจดัลาํดบัการกระทาํก่อนหลงัอยา่งไรจึงจะ
ไม่เปะปะสบัสน 
 

12.  ทาํดว้ยจิตวิญญาณของทีม (Teamwork) 
คาํวา่ TEAM เป็นคาํตน้ของคาํวา่ Together, Everyone, Accomplishes, More 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดว้ยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงสรุปไดว้า่ บุคคลท่ี
ร่วมกนัทาํงานดว้ยวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั จะไดผ้ลสาํเร็จดีกวา่การทาํเพียงลาํพงั
หรือต่างคนต่างทาํ การทาํงานเป็นทีม เป็นความร่วมมือท่ีเกิดจากความพร้อมใจ ยนิดีท่ี
จะเขา้ร่วมทาํอยา่งเป็นอิสระ ไม่ใช่เพราะถูกบงัคบัใหต้อ้งทาํ เป็นคุณลกัษณะท่ีทาํให้
ทีมงาน (teamwork) ต่างจากการท่ีมีคนหลายคนมาทาํงานดว้ยกนั (group work) เม่ือใด
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ท่ีธุรกิจมีทีมงานท่ีทาํดว้ยจิตวิญญาณของการทาํงานเป็นทีม ความสาํเร็จยอ่มเกิดข้ึนได้
อยา่งแน่นอน  
 

13.  ใชค้วามผดิพลาดและลม้เหลวใหเ้ป็นประโยชน์ (Adversity and Defeat) 
ความสาํเร็จแต่ละคร้ังมกัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความผดิพลาดลม้เหลวท่ีบุคคลได้

ประสบมาและนาํมนัมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ หลายคนเรียกความลม้เหลววา่เป็นความ
พา่ยแพช้ัว่คราวท่ีอาจส่งผลต่อความสาํเร็จในอนาคต ทุกคนลว้นเคยผดิพลาด มนัอาจ
เป็นขั้นใหคุ้ณกา้วข้ึนไป หรือเป็นกาํแพงขวางกั้นไม่ใหไ้ปต่อ กข้ึ็นอยูก่บัทศันคติท่ีคุณ
มีต่อมนั ขอใหคิ้ดอยูเ่สมอวา่ความลม้เหลวหรือความเจบ็ปวดเป็นธรรมชาติท่ีส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลายตอ้งเผชิญ คุณจะยงัไม่ลม้เหลวจนกวา่คุณจะยอมรับมนัไวเ้ป็นการถาวรและ
ไม่พยายามท่ีจะแกไ้ข  
 

14.  มีวิสยัทศัน์สร้างสรรค ์(Creative Vision) 
คุณสามารถสร้างและพฒันาวิสยัทศัน์ไดด้ว้ยการใชจิ้นตนาการอยา่งเป็นอิสระ 

ไม่ยดึติดกบัความกลวั มนัไม่ใช่คุณสมบติัอศัจรรยท่ี์บุคคลไดรั้บมาโดยกาํเนิด 
จินตนาการเกิดจากจิตใตส้าํนึกท่ีคุณนาํประสบการณ์และความเป็นเหตุเป็นผลมา
สงัเคราะห์ใหส้อดรับกบัความมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง จินตนาการเป็นเคร่ืองมือท่ี
วิสยัทศัน์ใชใ้นการสร้างกรอบการดาํเนินงานตั้งแต่เป้าหมาย แผนงาน ไปจนถึงการ
ปฏิบติั บุคคลจึงไม่สามารถประสบความสาํเร็จดว้ยจินตนาการเพียงอยา่งเดียว เพราะ
จินตนาการจะอ่อนแรงไปหากปราศจากการกระทาํ ความสาํเร็จจะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคล
นาํจินตนาการนั้นมาสร้างใหเ้ป็นวิสยัทศัน์ และดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมใหส้าํเร็จตามจินตนาการนั้นเท่านั้น    
 

15.  มีสุขภาพท่ีดี (Health) 
สุขภาพท่ีดีเร่ิมจากความตระหนกัในความสาํคญัของมนั แมจ้ะมีคาํกล่าววา่ “จิต

เป็นนาย กายเป็นบ่าว” แต่การจะมีจิตหรือทศันคติท่ีดีได ้กต็อ้งมีสุขภาพร่างกายท่ีดี
เช่นกนั สุขภาพกายและสุขภาพจิตจึงเป็นเร่ืองท่ีส่งผลต่อกนัอยา่งไม่มีใครสาํคญั



383 
 

สารานุกรมการบร ิหารและการจัดการ  เลม่ 2 (7‐360)    ดร .ปิยนันท  ์สวัสดศิฤงฆาร  
 

มากกวา่กนั ความกลวัและความวิตกกงัวล สามารถทาํใหคุ้ณมีสุขภาพร่างกายท่ีทรุด
โทรมลง ในทางกลบักนั ร่างกายท่ีมีโรครุมเร้ากท็าํใหเ้กิดความกลวัและวิตกกงัวล คุณ
จะไม่มีสมาธิในการปฏิบติังาน เกิดความทอ้ถอย สมองต้ือ หากสุขภาพกายและจิตใจ
ของคุณไม่พร้อมท่ีจะสู้ต่อ   

สุขภาพเป็นตวัประสานและส่งเสริมคุณใหส้ามารถใชห้ลกัความสาํเร็จขอ้อ่ืนๆ 
ไดท้ั้งหมด การทานอาหารท่ีมีประโยชน์และหมัน่ออกกาํลงัสมองดว้ยการคิดเร่ืองท่ีทา้
ทายต่างๆ โดยไม่ไปเครียดอยูก่บัมนั จะช่วยใหคุ้ณพร้อมท่ีจะนาํหลกัความสาํเร็จขอ้
อ่ืนๆ มาใชใ้หป้ระสบความสาํเร็จได ้   
 

16.  วางแผนการใชเ้งินและเวลา (Budgeting Time and Money) 
เงินและเวลาคือทรัพยากรท่ีมีคุณคา่ ทุกคนท่ีประสบความสาํเร็จลว้นตอ้งใช้

ทรัพยากรสองส่ิงน้ี ไม่อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือไม่กท็ั้งสองอยา่ง เคลด็ลบัในการทาํงาน
ใหส้าํเร็จกคื็อ ทาํมนัเสียตั้งแต่ตอนน้ี (DO IT NOW) เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากเกินกวา่ท่ี
จะเสียมนัไปเปล่าๆ ความผดิพลาดอ่ืนๆ ยงัพอแกไ้ขได ้แต่ความผดิพลาดเร่ืองการใช้
เวลา ไม่สามารถแกไ้ขได ้มนัไปแลว้ ไปเลย คุณจึงควรวางแผนการใชเ้งินและเวลาใน
ชีวิตและการทาํงาน ยอมสละเวลาสกันิดในการวางแผนเพื่อใหทุ้กนาทีไดใ้ชอ้ยา่งมี
คุณค่า  
 

17.  มีนิสยัทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Habits) 
การสร้างนิสยัในการทาํส่ิงท่ีดีๆ จะช่วยใหคุ้ณไม่ตอ้งพบกบัเร่ืองท่ีตอ้งกงัวล มี

ความสุขในจิตใจ และไม่สูญเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ การเปล่ียนนิสยัอยา่งหน่ึง 
คุณตอ้งสร้างนิสยัอีกอยา่งหน่ึงข้ึนมาแทน มิเช่นนั้น การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนแต่
เพียงชัว่คราว ทั้งความสาํเร็จและลม้เหลวในทุกส่ิงลว้นเป็นผลมาจากนิสยัท่ีคุณได้
สร้างข้ึนมาทั้งส้ิน ขอใหจ้าํคาํกล่าวทางพทุธศาสนาท่ีวา่ ทุกส่ิงเกิดแต่เหตุ คุณไม่
สามารถเปล่ียนผลท่ีเกิดข้ึนไดห้ากคุณไม่เปล่ียนท่ีเหตุของมนั สร้างนิสยัท่ีเป็นเหตุของ
ส่ิงท่ีตอ้งการ แลว้คุณจะทาํมนัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติเพราะมนัเป็นนิสยัของคุณ 
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 หลกัความสาํเร็จเหล่าน้ี เป็นการประมวลมาจากการสมัภาษณ์ผูท่ี้ประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตจริง เม่ือมนัเป็นประสบการณ์ท่ีนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบับุคคล
เหล่านั้นได ้มนักน็าํมาใชก้บัคุณไดเ้ช่นกนั เป็นพลงัชีวิตท่ีไม่มีคาํวา่ลา้สมยัแมจ้ะเป็น
งานวิจยัท่ีทาํเม่ือร้อยปีท่ีแลว้กต็าม  
 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 6 Rules for Success [Schwarzenegger] 
 7 Habits of Highly Effective People 
 7 Steps to Turn Your Dreams into Goals and Achieve Them 
 Accounting for Time 
 AIDA Model 
 Autonomy, Mastery and Purpose Framework 
 Big Five Personality Traits Model 
 Coach Yourself to Success 
 Critical Thinking 
 Design Thinking 
 Health Savings Accounts 
 Ikigai: finding purpose in life 
 Taking Initiative 
 Teams and Teamwork 
 ส่ิงท่ีผูป้ระสบความสาํเร็จเขาทาํกนั 

--------------------------------- 
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20 Mile March [Collins and Hansen]
ปฏิบัติตามแผนงานทุกวนัอย่างสมํ่าเสมอ 

 

  ในปลายทศวรรษท่ี 2000 Jim Collins และ Morten T. Hansen รวมทั้งนกัวิจยั
อีกประมาณ 20 คน ไดพ้ยายามตอบคาํถามทางธุรกิจขอ้หน่ึงท่ีวา่ ทาํไมบางบริษทัจึง
สามารถผา่นความไม่แน่นอน หรือบางคร้ังถึงขนาดวิกฤติทางธุรกิจไปได ้ในขณะท่ี
บริษทัอ่ืนๆ ไม่สามารถทาํได ้กลุ่มฯ ไดค้ดัเลือกบริษทัท่ีมีผลประกอบการดีกวา่
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ถึงสิบเท่าหรือมากกวา่ จาํนวน 7 บริษทัมาศึกษา และไดพ้บ
คาํตอบท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่คือ ส่ิงท่ีปรมาจารยท์างธุรกิจไดพ้รํ่าสอนวา่เป็นปัจจยั
สร้างความแตกต่างระหวา่งธุรกิจท่ีประสบและไม่ประสบความสาํเร็จ เช่น นวตักรรม,  
ความคิดสร้างสรรค,์ หรือความสามารถในการปรับตวัใหรั้บกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการสร้างความแตกต่าง แต่ส่ิงท่ีเป็นหวัใจใน
ความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงของบริษทัเหล่าน้ีคือ ความเคร่งครัดในวินยั (fanatic discipline)  
  

ผูน้าํของบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ใหญ่เหล่าน้ี ใหค้วามสาํคญักบัการ
จดัทาํแผนการดาํเนินงาน เกาะติดกบัแผนงานอยา่งระมดัระวงั มีระเบียบวิธีการท่ี
ชดัเจน และมุ่งมัน่อยูก่บัแผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมายระยะยาวแทนท่ีจะโผไปโผมา
เพราะส่ิงย ัว่ย ุความกลวั และสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในระยะสั้น บริษทัเหล่าน้ีจะ
ไม่ต่ืนตกใจเม่ือตกอยูท่่ามกลางมรสุม และไม่ขยายการดาํเนินงานมากเกินไปในช่วงท่ี
มีโอกาส  

Collins and Hansen ไดย้กตวัอยา่งกรณีศึกษาบริษทั Southwest Airlines โดย
ช้ีใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างไปจากบริษทั
อ่ืนและสามารถสร้างกาํไรใหก้บัธุรกิจทุกปีแมใ้นช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าท่ีอุตสาหกรรม
การบินโดยรวมตอ้งสูญเสียรายไดจ้าํนวนมหาศาลไป เม่ือเปรียบเทียบกบัสายการบิน
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งปลดคนงานออก Southwest Airlines กลบับรรลุเป้าหมาย สามารถรักษา
ตนผา่นวิกฤตต่อเน่ืองยาวนาน สร้างกาํไรในช่วงวิกฤติระหวา่งปี 1990 – 2003 ไดทุ้กปี
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โดยไม่มีการสัง่พกังานพนกังานคนใดเลยแมแ้ต่คนเดียว และยงัสามารถรักษาการ
เจริญเติบโตของธุรกิจมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมัน่คง 

    Collins and Hansen ขนานนามวิธีการกา้วไปขา้งหนา้ชา้ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ
ของ Southwest Airlines และบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จทั้ง 10 น้ีวา่ “The 20 Mile 
March” โดยพฒันาแนวคิดน้ีไวใ้นหนงัสือช่ือ “Good to Great”  

 

Collins ไดบ้งัเอิญมาอ่านเร่ืองการแข่งขนัเดินทางสู่ขั้วโลกใตร้ะหวา่ง Robert 
Falcon Scott กบั Roald Amundsen ซ่ึงแข่งกนัวา่ใครจะไปถึงขั้วโลกใตไ้ดก่้อนโดยใช้
เคร่ืองมือและทีมงานท่ีใกลเ้คียงกนั เป็นการแข่งขนักนัในปี 1911 หรือกวา่ 100 ปี
มาแลว้ Collins ตอ้งแปลกใจมากท่ีพบวา่เร่ืองน้ีช่างสอดคลอ้งกบัแนวคิด “The 20 Mile 
March” ของเขาจนเกือบเป็นเร่ืองเดียวกนั เขาจึงไดพ้ฒันาแนวคิด the 20 Mile March 
โดยเปรียบเทียบกบัการแข่งขนัเดินทางสู่ขั้วโลกใตร้ะหวา่ง Scott กบั Amundsen ไวใ้น
หนงัสือเล่มต่อมาท่ีช่ือ “Great by Choice”  

Amundsen เดินทางทุกวนัๆ ละ 15-25 ไมล ์เขาสามารถเอาชนะ Scott โดย
สามารถไปถึงขั้วโลกใตไ้ดก่้อน  Scott ถึง 34 วนั มีการเดินทางท่ีราบร่ืนทั้งขาไปและ
กลบั ในขณะท่ี Scott เดินทางจนเหน่ือยลา้สุดๆ ในวนัท่ีอากาศดี และหยดุการเดินทาง
ในวนัท่ีอากาศไม่ดี Scott ตอ้งจบชีวิตลงพร้อมเพื่อนร่วมงาน 4 คนในการเดินทางขา
กลบัเพราะขาดแคลนอาหารและเป็นไข ้ ส่ิงท่ีเรียนรู้จากการแข่งขนัคร้ังน้ีกคื็อ หลกั
ความสาํเร็จของ Amundsen เป็นผลมาจากการมีแผนการเดินทางท่ีดี กาํหนดระยะการ
เดินทางสูงสุด (upper limit) และตํ่าสุด (lower limit) ไดอ้ยา่งเหมาะสม แลว้ปฏิบติัตาม
แผนนั้นอยา่งเคร่งครัด 

 

แนวคิดเร่ือง the 20 Mile March ไม่เพียงสามารถนาํไปใชก้บัองคก์รหรือการ
แข่งขนัเดินทางไปสู่ขั้วโลกใตเ้ท่านั้น แต่ยงันาํมาใชก้บัการดาํเนินชีวิตของแต่ละคนได้
เช่นกนั หลายคนด้ินรนพฒันาตนเองใหบ้รรลุเป้าหมายในชีวิตดว้ยการตั้งเป้าหมาย
หรือโครงการใหม่ใหก้บัตนเองอยูต่ลอดเวลาและทุ่มเทตนใหก้บัเป้าหมายนั้นอยา่งไม่
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ลืมหูลืมตา แต่กไ็ดพ้บวา่ไม่สามารถทาํใหส้าํเร็จไดเ้พราะมีเร่ืองท่ีอยากไดอ้ยากเป็น มา
เบ่ียงเบนเส้นทางการปฏิบติัออกไปอยูต่ลอดเวลา  

 

หลัก 7 ประการในการเดนิทางวนัละ 20 ไมล์ 
  Collins และ Hansen ไดน้าํการบริหารกิจการหรือการมุ่งสู่ความสาํเร็จในชีวิต 
มาเปรียบเทียบกบัการเดินทางวนัละ 20 ไมล ์โดยเสนอหลกั 7 ประการท่ีสมควร
นาํมาใชเ้พื่อความสาํเร็จไวด้งัน้ี 
 

1. กําหนดเกณฑ์ปฏิบัติท่ีชัดเจน (Clear  per formance markers) 
การเดินทางท่ีดีจะตอ้งมีเกณฑป์ฏิบติั (performance marker) ท่ีระบุความสาํเร็จ

ขั้นตํ่าไวใ้หช้ดัเจน เกณฑด์งักล่าวจะตอ้งมีความทา้ทายแต่สามารถทาํใหส้าํเร็จไดแ้ม้
ในช่วงเวลาท่ีเตม็ไปดว้ยความยุง่ยากลาํบาก  

Amundsen ไม่ไดว้ดัความกา้วหนา้ในการเดินทางในแต่ละวนัเป็นชัว่โมงหรือ
ไมล ์แต่ใชอ้งศาตามละติจูดเป็นตวัวดั เขารู้วา่ 15 ไมลท์ะเลเท่ากบั 1 ใน 4 ของละติจูด 
และคิดวา่การเดินทางใหไ้ด ้1 ละติจูดในทุก 4 วนัโดยกาํหนดความกา้วหนา้ท่ีชดัเจน
ไวใ้นแผนท่ี น่าจะเป็นส่ิงท่ีสร้างแรงจูงใจใหก้บัทีมงานไดม้ากท่ีสุด การเดินทางใหไ้ด้
วนัละ 1 ใน 4 ละติจูด จึงเป็นเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีชดัเจนของ Amundsen ระยะทาง 15 
ไมลไ์ม่ใช่ระยะการเดินทางในสวนสาธารณะ แต่กเ็ป็นระยะทางท่ีไม่ทาํใหเ้หน่ือย
เกินไปสาํหรับภารกิจน้ีเช่นกนั แมว้า่มนัตอ้งใชท้ั้งความกลา้หาญและการเคร่งครัดใน
ระเบียบวินยั แต่มนักเ็ป็นส่ิงท่ีสามารถทาํไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปในแต่ละวนั
ทั้งในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ทอ้งฟ้าแจ่มใส หรือจะมืดมวัซึมเซา เตม็ไปดว้ยหมอก 
หรือสภาพท่ีทีมงานและสุนขัลากเล่ือนตอ้งตกไปในรอยแยกของนํ้าแขง็จนตอ้งช่วยฉุด
กนัข้ึนมา   

Scott ไม่ไดก้าํหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนวา่วนัหน่ึงจะตอ้งเดินทางเป็นระยะทาง
เท่าไร เขาใชส้ภาพอากาศและความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละวนัเป็นตวักาํหนด 
ในวนัท่ีสภาพอากาศดีๆ เขาอาจบอกใหที้มงานย ํา่ไปไกลรวดเดียวโดยไม่หยดุพกัเลย
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ไกลถึง 9 ไมล ์และไดร้ะยะการเดินทางในวนันั้นถึง 40-50 ไมล ์แต่ในวนัท่ีสภาพ
อากาศไม่ดี เขากต็ดัสินใจท่ีจะไม่เดินทางเลยแมแ้ต่ไมลเ์ดียวทั้ง ๆ ท่ีในสภาพอากาศ
เช่นเดียวกนันั้น Amundsen กาํลงัเดินทางอยู ่

 

ในการนาํหลกัการน้ีมาใชก้บัการดาํเนินชีวิต คุณควรกาํหนดเกณฑก์ารปฏิบติั 
(performance marker) หรือความกา้วหนา้ในแต่ละวนัหรือสปัดาห์ท่ีจะนาํคุณไปสู่
เป้าหมายท่ีตั้งใจ เกณฑห์รืออตัราความกา้วหนา้น้ีควรพอเหมาะพอดีกบัความสามารถ
และโอกาสท่ีคุณมีไม่วา่สภาพแวดลอ้มนั้นจะเอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อการปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น 
หากคุณยงัไม่เคยออกกาํลงักายมาก่อน แต่ตั้งใจวา่ต่อไปน้ีจะเร่ิมทาํและจะทาํเป็น
ประจาํทุกวนั การตั้งเกณฑไ์วว้า่จะออกกาํลงักายใหไ้ดทุ้กวนัๆ ละ 90 นาที อาจเป็น
เกณฑท่ี์สูงเกินไปจนไม่สามารถปฏิบติัได ้คุณจึงควรปรับมนัลงมาใหย้ากพอท่ีจะตอ้ง
ใชค้วามพยายาม โดยศึกษาหรือประมาณการวา่ ในการทาํแบบต่อเน่ืองในระยะยาว 
การออกกาํลงันานเท่าไรจึงควรเป็นเวลาท่ีสั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุดของคุณท่ีสามารถทาํ
ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ไม่วา่วนันั้นจะมีภารกิจหรือเหน่ือยลา้เพียงใด เช่น ไม่ตํ่ากวา่วนัละ 
30 นาทีและไม่เกินวนัละ 45 นาที จากการประมาณไดเ้ช่นน้ี the 20 Mile March ของ
คุณคือ 45 นาทีซ่ึงเป็น upper limit แต่ถา้วนันั้นทาํ 45 นาทีไม่ไหวจริงๆ กไ็ม่ควรนอ้ย
กวา่ 30 นาที    
 

2. รู้ขีดจํากัดของตนเอง (Self-imposed constraints) 
ขีดจาํกดั เป็นตวักาํหนดวา่คุณควรกา้วไปไดไ้กลมากท่ีสุดเพียงใดในสภาพ

โอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยหรือเตม็ไปดว้ยอุปสรรค ขีดจาํกดัน้ีควรสร้างความลาํบาก แรง
กดดนั และความกลวัท่ีจะไม่ประสบผลสาํเร็จใหแ้ก่คนหากตอ้งการจะไปใหไ้กลเกิน
กวา่นั้น 

Amundsen รักษาระยะการเดินทางวนัละ 15 ไมลไ์วส้าํหรับ 3 ใน 4 ของการ
เดินทางทั้งขาไปและขากลบั ในตอนท่ีเขาเดินทางมาถึงเส้นละติจูดใตท่ี้ 90 เขาไดเ้พิ่ม
การเดินทางข้ึนเป็นวนัละ 20 ไมล ์และทาํเช่นเดียวกนัน้ีกบัการเดินทางขากลบัเม่ือใกล้
ถึงฐานซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินทาง เหตุผลท่ี Amundsen ไม่เดินทางใหไ้ดว้นัละ 
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20 ไมลต์ลอดการเดินทางทั้งๆ ท่ีรู้วา่ทีมงานและสุนขัลากเล่ือนมีความกระเห้ียน
กระหือรือท่ีจะทาํเช่นนั้น กเ็พราะเขาไม่ตอ้งการใหที้มงานและสุนขัเหน่ือยเกินไปจน
เส่ียงต่อการบาดเจบ็หรือลม้ป่วย ส่วนใหญ่ของการเดินทาง ทีมงานและสุนขัจะได้
พกัผอ่นวนัละ 16 ชัว่โมง เขารู้ดีวา่การพกัผอ่นเป็นปัจจยัสาํคญัในความสาํเร็จของ
แผนงานทั้งหมด 

Scott มีจุดอ่อนตรงท่ีขาดความอดทน การลอ้มวงพดูคุยหรือความล่าชา้ในการ
เดินทาง ทาํใหเ้ขารู้สึกหงุดหงิด ขนาดเดินทางกนัมาวนัละ 9-10 ชัว่โมงแลว้ เขากย็งั
กล่าววา่ น่าจะเดินทางต่ออีกหน่อย กวา่จะตั้งแคมป์พกักนัจริงๆ กอ็าจจะตอ้งเดินทาง
ต่อไปอีก 1-2 ชัว่โมง Scott เร่งการเดินทางจนมองไม่เห็นวา่การพกัผอ่นกมี็ความสาํคญั
ต่อความสาํเร็จของเป้าหมายเช่นเดียวกนั เขาเร่งทีมงานเดินทางเสียจนทีมงานไม่มีแรง
เหลือพอท่ีจะเดินทางกลบั 

จะเห็นไดว้า่ หลกัการปฏิบติัของ Amundsen แมจ้ะไม่ทาํใหที้มงานเหน่ือยมาก
ในบางวนั และสบายเกินไปในบางวนั แต่มนักส็ร้างความเครียดข้ึนสองประการ  

(1) ความเครียดท่ีจะตอ้งทาํใหไ้ดต้ามเป้าหมาย คือ ชนะการแข่งขนั 
(2) ความเครียดท่ีจะควบคุมตนไม่ใหท้าํมากเกินกวา่เกณฑเ์ม่ือโอกาสอาํนวย  

 

คุณอาจอยากลุยต่อใหเ้กินกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดเม่ือเห็นคนอ่ืนทาํไดม้ากกวา่คุณ 
แต่การรู้ขีดจาํกดัของตนเองวา่การทาํเหมือนคนอ่ืนอาจสร้างปัญหาใหก้บัคุณไดใ้น
ระยะยาว จะช่วยลดความอยากท่ีเกิดในระยะสั้น และช่วยใหคุ้ณสามารถเดินหนา้สู่
เป้าหมายดว้ยกา้วยา่งท่ีมัน่คง  

ตวัอยา่งเช่น หากคุณกาํลงัเร่ิมธุรกิจของตนเองหรือทาํงานนอกเวลา (side 
hustle) อะไรสกัอยา่ง คุณอาจใหค้วามสาํคญักบัคู่แข่งหรือผูท่ี้กาํลงัทาํในเร่ืองเดียวกบั
คุณวา่เขากาํลงัทาํอะไรและอยา่งไร คุณอาจเกิดความเครียดหรือหงุดหงิดข้ึนมาเม่ือเห็น
คนอ่ืนกา้วไปไดไ้กลกวา่ เร็วกวา่ หรือดีกวา่ท่ีคุณทาํ เป็นเหตุใหคุ้ณตดัสินใจขยาย
กิจการหรือขอบเขตการดาํเนินงานเพื่อแข่งกบัเขาทั้งๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนงานของคุณ
มาตั้งแต่แรก ผลกคื็อทาํใหธุ้รกิจหรืองานท่ีคุณทาํอ่อนแอลงหรือเกิดความผดิพลาด 
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จริงๆ แลว้ การมองผูอ่ื้นหรือคู่แขง่ไม่ใช่เร่ืองผดิ แต่คุณไม่ควรไปพยายามทาํในส่ิงท่ี
คนอ่ืนทาํ แต่ควรยดึแผนงานของคุณไวใ้หม้ัน่คง ศึกษาผลไดผ้ลเสียและความแตกต่าง
ระหวา่งคุณกบัคนอ่ืนใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะเปล่ียนออกไปจากแผนงานท่ีไดว้างไว ้      
 

3.  กําหนดวธีิการของตนเอง (Appropr iate to the enterpr ise or  individual) 
ปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงของความสาํเร็จหรือลม้เหลวของการเดินทางสู่ขั้วโลกใต ้

น้ีอยูท่ี่รูปแบบการเดินทางท่ีผูน้าํของแต่ละฝ่ายเลือกใช ้ 
Scott ลอกเลียนการเดินทางในปี 1907 ของ Ernest Schackleton ท่ีเรียกวา่ 

Nimrod expedition มาเกือบทั้งหมด คือ เลือกใชม้า้ 1 ใน 4 ส่วนแรกของการเดินทาง
หลงัจากนั้นจึงใชค้นเป็นผูล้ากเล่ือนไปตามพ้ืนซ่ึงปกคลุมดว้ยหิมะและนํ้าแขง็ 
เหมือนกบัท่ี Schackleton เคยทาํ แต่มา้เป็นสตัวท่ี์ไม่เหมาะกบัสภาพการเดินทางสู่ขั้ว
โลกใต ้เหง่ือมา้ท่ีออกใตบ้งัเหียนไดจ้บัตวัเป็นแผน่นํ้าแขง็ Scott ตอ้งนาํผา้ห่มมาคลุม
ทบัเพื่อสร้างความอบอุ่น นํ้าหนกัตวัท่ีมากและฝ่าเทา้ท่ีเลก็ของมา้ ทาํใหข้าของมนัจม
ลึกลงไปในนํ้าแขง็ในแต่ละกา้วท่ีเดิน การใชค้นลากเล่ือนกไ็ม่เหมาะเพราะนํ้าหนกั
ของเล่ือนมีมากเกินกาํลงัท่ีคนจะลากไปไดใ้นระยะทางไกลๆ นอกจากจะลอกเลียน
รูปแบบการเดินทางของ Schackleton มาทั้งดุน้แลว้ Scott ยงัใชท่ี้ตั้งแคมป์และเส้นทาง
เดียวกบัท่ี Schackleton เคยใช ้นอกจากนั้นยงัตรวจสอบเปรียบเทียบความกา้วหนา้ของ
เขากบัท่ีปรากฏในรายงาน Nimrod expedition ไปตลอดทางอีกดว้ย 

 Amundsen ใชว้ิธีการท่ีต่างออกไป เขาศึกษาวิธีการใชชี้วิตของพวกเอสกิโม
และเห็นวา่สุนขัน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นทุ่งนํ้าแขง็แบบขั้ว
โลกเพราะสามารถว่ิงไปบนพื้นนํ้าแขง็และกองหิมะไดอ้ยา่งรวดเร็ว นํ้าหนกัเบา ทาน
อาหารไดห้ลายชนิดรวมถึงอาหารของคน นอกจากนั้นยงัรู้จกัการสร้างความอบอุ่น
ใหก้บัตวัเองจากลมหนาวดว้ยการขดุหลุมฝังตวัลงไปนอนในโพรงหิมะ Amundsen 
เลือกตั้งแคมป์ตามอ่าวนํ้าแขง็ธรรมชาติท่ีเรียกวา่ the Bay of Whales ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีนกั
เดินทางไม่เคยใชม้าก่อน เป็นการบุกเบิกเส้นทางใหม่ในการเดินทางสู่ขั้วโลกใต ้
Amundsen ไม่รู้วา่สภาพภูมิประเทศจะเป็นอยา่งไร รู้แต่วา่เป็นเส้นทางท่ีตดัตรงสู่
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เป้าหมาย ช่วยใหเ้ขาประหยดัระยะการเดินทางทั้งขาไปและกลบัไดถึ้ง 120 ไมล ์และ
ยงัเป็นเส้นทางท่ีเดินทางไดส้ะดวกกวา่ของ Scott อีกดว้ย 

เราจึงไม่ควรลอกเลียนเป้าหมายและแผนงานของคนอ่ืนด้ือๆ แต่ควรศึกษาและ
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อมของตนและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่ส่ิงท่ีใช้
ไดผ้ลดีกบัคนๆ หน่ึงอาจไม่เหมาะกบัคนอีกคนหน่ึง หรือแมก้บัตวัคุณเองหากเวลา
และเง่ือนไขแตกต่างกนั   

 

4. ต้องควบคุมเป้าหมายและวธีิการได้ (Largely within your  control) 
หลกัการในขอ้น้ีเป็นส่วนขยายความออกมาจากหลกัการขอ้ท่ี 3 คือ การกาํหนด

เป้าหมายและแผนงานของตนข้ึนมาเอง มีคุณประโยชน์ท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 
(1) เม่ือเป็นเป้าหมายและแผนงานท่ีคุณสร้างเอง จึงมีอิสระในการควบคุมและ

ใชม้นัไดดี้กวา่เป้าหมายหรือแผนงานท่ีลอกเลียนมาจากคนอ่ืน เกิดแรงจูงใจ
ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จไดม้ากกวา่ 

(2) สามารถปรับแต่งใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการซ่ึงช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ประสบความสาํเร็จไดม้ากข้ึน 

 

แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่ไม่ควรมองเป้าหมายหรือแผนงานของคนอ่ืนท่ีประสบ
ความสาํเร็จบา้งเลย ประเดน็สาํคญัอยูท่ี่เม่ือศึกษาเป้าหมายและแผนงานของคนอ่ืนแลว้ 
ไม่ควรลอกเลียนของเขามาทั้งดุน้ แต่ควรใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจเพื่อนาํมาปรับสร้าง
เป้าหมายและแผนงานท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีคุณมีอยู ่ซ่ึงแน่นอนยอ่มมีส่วนท่ีต่าง
ไปจากของคนอ่ืนอยูบ่า้ง  
 

5. มีกําหนดเวลาความสําเร็จท่ีเหมาะสม (A proper  timeframe) 
เป้าหมายและแผนงานท่ีมุ่งหมายจะทาํใหส้าํเร็จ ตอ้งมีกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

(goldilocks) คือ ยาวพอท่ีจะจดัการกบัอุปสรรคท่ียงัมองไม่เห็นในปัจจุบนั และสั้น
พอท่ีจะใชแ้รงจูงใจและประสบการณ์ท่ีมีใหเ้ป็นประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น หากคุณมี
เป้าหมายท่ีจะลดนํ้าหนกัใหไ้ด ้15 กิโลกรัมภายใน 2 เดือน มนัอาจเป็นเป้าหมายท่ีสั้น
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เกินไป ต่อใหท้าํไดส้าํเร็จ กน่็าจะเป็นโทษแก่ร่างกายมากกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่
หากกาํหนดเป้าหมายใหท้าํไดใ้น 2 ปีกอ็าจนานเกินไป คุณจึงควรกาํหนดเป้าหมาย
และแผนงานท่ีสามารถทาํใหส้าํเร็จไดโ้ดยไม่ไดรั้บผลเสียจากความสาํเร็จนั้น 
 

6. ไม่เหน่ือยยากลําบากจนเกินไป (Designed and self-imposed by the 
enterpr ise or  individual) 

คลา้ยกบัหลกัในขอ้ 5 ต่างกนัท่ีจุดเนน้ หลกัขอ้ 5 จะเนน้ไปท่ีกรอบเวลา ส่วน
หลกัขอ้น้ีจะเนน้ไปท่ีความเป็นไปไดใ้นการทาํใหส้าํเร็จภายในกรอบเวลาโดยไม่สร้าง
ความทุกขห์รือความลาํบากแก่ตนเองมากจนเกินไป สามารถควบคุมการปฏิบติัไดต้าม
ศกัยภาพของตนหรือขององคก์ร ไม่ยากจนเส่ียงต่อความลม้เหลว หรือตอ้งสร้างหน้ีจน
เส่ียงต่อสภาวะการเป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีลม้ละลาย  
 

7. ทําให้สําเร็จด้วยย่างก้าวท่ีสมํ่าเสมอ (Achieved with high consistency) 
ปัจจยัความสาํเร็จของ Amundsen คือความสมํ่าเสมอ แมส้ภาพอากาศจะมีพายุ

โหมเพียงใด เขากย็งัรักษาระยะการเดินทางไวท่ี้วนัละ 15-20 ไมล ์คลาํไปขา้งหนา้
เหมือนคนตาบอด แมจ้ะเคล่ือนไปไดช้า้ แต่กแ็ม่นยาํดว้ยวิธีการและทิศทางท่ีวางแผน
ไวเ้ป็นอยา่งดี ในขณะท่ี Scott ไม่มีความสมํ่าเสมอในการกระทาํ วนัท่ีสภาพอากาศดี
หรือรู้สึกมีเร่ียวแรง เขาจะเดินทางถึงวนัละ 45 ไมล ์แต่ในวนัท่ีเหน่ือยลา้หรือคิดวา่
สภาพอากาศจะไม่ดี เขาจะไม่ยอมออกเดินทางเพราะไม่คุม้กบัการยา้ยแคมป์  

 

การดาํเนินชีวิตและธุรกิจ กเ็หมือนกบัการเดินทาง มีหลายอยา่งท่ีอยูน่อกเหนือ
อาํนาจการควบคุม เราไม่สามารถควบคุมลูกคา้ สภาพดินฟ้าอากาศ หรือสภาพ
เศรษฐกิจ ส่ิงท่ีพอจะควบคุมไดก้คื็อพฤติกรรมและส่ิงท่ีมุ่งเนน้ในแต่ละวนั เราจึง
จาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายและแผนงานท่ีเรากาํหนดข้ึนมาตามขอ้จาํกดัของตนเอง มีวิธีการ
ปฏิบติัท่ีมีความเป็นไปได ้มีกรอบเวลาท่ีไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป กระทาํไปอยา่ง
สมํ่าเสมอต่อเน่ืองโดยไม่ทอ้หรือลม้เลิกความตั้งใจ ไม่ฝืนด้ินรนจนกลายเป็นความ
ลาํบากของชีวติ คติในนิทานอีสบเร่ืองกระต่ายกบัเต่า มีหลายส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบั the 
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20 Miles March จะเห็นไดว้า่เต่ามีทั้งความสมํ่าเสมอและความมีระเบียบวินยัในตวัเอง
ในการเดินทางเขา้สู่จุดหมาย เต่าเอาชนะกระต่ายไดไ้ม่ใช่เพราะมีความสามารถในการ
เดินทางเหนือกวา่กระต่าย แต่เป็นเพราะ the 20 Mile March ของเต่านัน่เอง 

เช่ือวา่มีผูอ่้านไม่นอ้ยท่ีมีขอ้ถกเถียงอยูใ่นใจวา่ สมยัน้ีเป็นยคุการเปล่ียนแปลง
อยา่งฉบัพลนั (radical change and disruptive force) หมดสมยักระต่ายกบัเต่า หรือ the 
20 Mile March แลว้ แต่ไม่วา่จะเป็นสมยัใด สจัธรรมท่ีไม่เคยเปล่ียนเลยกคื็อ ความไม่
แน่นอน เราไม่สามารถควบคุมตลาดการเงิน ลูกคา้ ธรรมชาติ การแข่งขนัในตลาดโลก 
หรือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีการมี 20 Mile March อยูใ่นใจวา่อะไรคือส่วนท่ี
เป็น upper และ lower limit ของการดาํเนินการ จะช่วยใหเ้รามีส่ิงยดืถือท่ีพาเรามุ่งไป
ขา้งหนา้ ไม่วา่สภาพแวดลอ้มจะมีความผนัผวนสบัสน ไม่แน่นอน หรือวิกฤติการณ์
เพียงใด เรากจ็ะไม่ถึงกบัตอ้งพงัพาบล่มจมลงไปกบัเหตุนั้นๆ จะตอ้งไม่ลืมวา่ 
ความสาํเร็จไม่ไดว้ดักนัท่ีผลลพัธสุ์ดทา้ยแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัวดักนัท่ีความสาํเร็จ
ของเป้าหมายในแต่ละวนัดว้ย    
   

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 5 Key Team Performance Factors 
 12 Rules for Life 
 Evaluating Performance 
 Good to Great [Jim Collins] 
 Management Control Systems 
 Theory of Constraints [TOC](Eliyahu Goldratt) 

--------------------------------- 
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70-20-10 Rule 
กฎ 70-20-10  

 

กฎ 70-20-10 คืออะไร มีท่ีมาอย่างไร 
 กฎ 70-20-10 เป็น Model เพื่อการเรียนรู้และการพฒันา บางคร้ังเขียนวา่ 
70:20:10 หรือ 70/20/10 เป็น model ท่ีแตกวิธีการเรียนรู้ของบุคคลออกเป็นส่วนๆ 
สดัส่วนของกฎ 70-20-10 ไดม้าจากการสาํรวจสอบถามผูบ้ริหารระดบัสูงประมาณ 200 
คนวา่พวกเขาเรียนรู้หรือไดค้วามรู้ในการทาํงานมาอยา่งไร วตัถุประสงคข์องการ
สาํรวจ เพื่อช้ีใหเ้ห็นผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จเหล่านั้นมีวิธีการพฒันาความรู้
ความสามารถของพวกเขามาอยา่งไร 
 จากการสาํรวจ ผูบ้ริหารไดแ้จกแจงการเรียนรู้ของพวกเขาวา่  
 70% มาจากประสบการณ์ (experience) ในการทาํงานท่ีทา้ทาย  
 20% มาจากการมีปฏิสมัพนัธ์ (interaction) กบัผูอ่ื้น 
 10% มาจากการเรียนการสอน (education) และการฝึกอบรมตามปกติ 

 

Model การเรียนรู้น้ีสร้างข้ึนมาในทศวรรษท่ี 1980 จากนกัวิจยัสามท่าน ไดแ้ก่ 
Morgan McCall, Michael M. Lombardo และ Robert A. Eichinger ร่วมกบั the Center 
for Creative Leadership ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาทีไม่ไดมุ่้งหวงัผลกาํไร ตั้งอยูใ่น 
Greensboro, North Carolina ผลการศึกษาพบวา่ การเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากหลกัสูตร
การอบรมตามปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed) เป็นการ
เรียนรู้ท่ีง่ายๆ มีประสิทธิผล แต่นายจา้งส่วนมากนอกจากจะไม่เห็นคุณค่าแลว้ ยงัไม่
ค่อยใหก้ารสนบัสนุนเท่าท่ีควร  

 

ลักษณะและความมุ่งหมายของกฎ 70-20-10 
 กฎ 70-20-10 เป็น model การเรียนรู้ท่ีช่วยใหโ้ครงการเรียนรู้และการพฒันาของ

องคก์รมีประสิทธิผลสูงสุดดว้ยการนาํกิจกรรมและ input อ่ืนๆ มาใชใ้นการฝึกอบรม
หรือใหค้วามรู้แก่พนกังานนอกเหนือไปจากการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมในหอ้งเรียน 
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ตวัเลขท่ีปรากฏเป็นสดัส่วนเปอร์เซ็นตข์องเวลาและทรัพยากรท่ีใชไ้ปในการสร้างการ
เรียนรู้ใหแ้ก่พนกังาน โดย 

70% ใชไ้ปในการฝึกงาน สอนงาน เรียนรู้งานจากการปฏิบติัจริง (on-the-job 
training) ผูส้ร้าง model น้ีใหค้วามเห็นวา่ ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทาํงาน มี
ประโยชน์แก่พนกังานมากท่ีสุดเพราะทาํใหพ้นกังานไดค้น้พบทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทาํงานของตน สามารถตดัสินใจ มีความรู้สึกทา้ทาย และสามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้นอกจากนั้นพนกังานยงัไดเ้รียนรู้ความผดิพลาดของตนและไดรั้บขอ้มูล
ป้อนกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของเขาไดใ้นเวลาเดียวกนั 

20% ใชไ้ปในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้ทางสงัคม, การสอน 
(coaching), การช่วยเหลือแนะนาํ (mentoring), การเรียนรู้ร่วมกนั และจากการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ประโยชน์สาํคญัท่ีไดจ้ากวิธีการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ี คือ 
กาํลงัใจและขอ้มูลป้อนกลบั 

10% ใชไ้ปในการเรียนการสอนแบบเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรมในหอ้ง  
 

ความมุ่งหมายของ model ไม่ใช่เพื่อไม่ใหเ้ห็นความสาํคญัของการฝึกอบรม แต่
เพื่อสนบัสนุนการนาํความรู้ท่ีเรียนมาในหอ้งเรียนไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงโดยมี
โคช้และเพือ่นร่วมงานเป็นผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัวา่ความรู้ท่ีเรียนมานั้นไดถู้กนาํไปปรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หรือมีส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ 
 

การนําแนวคดิกฎ 70-20-10 มาใช้ในการพฒันาการฝึกอบรม 
การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานเพื่อใหมี้ทกัษะและความสามารถ

ในการปฏิบติังาน เป็นนโยบายท่ีองคก์รทั้งหลายยอมรับและถือปฏิบติักนัมานานแลว้ 
แต่ส่วนมากจะเนน้ไปท่ีการฝึกอบรมในหอ้งเรียนเพราะมองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งวา่น่าจะ
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด กล่าวคือ 1) ผูใ้หก้ารฝึกอบรม เป็นผูท่ี้มีเลือกสรร
มาแลว้วา่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้น 2) หวัขอ้การฝึกอบรม เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นต่อ
การปฏิบติังาน 3) เวลาท่ีใช ้พอเหมาะกบัการถ่ายทอดความรู้และการจดัสรรเวลา
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ทาํงาน 4) ผูรั้บการฝึกอบรม เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเลือกมาแลว้วา่มีความจาํเป็นท่ีจะไดรั้บ
การฝึกอบรม แต่เน่ืองจากการฝึกอบรมแบบเป็นทางการในหอ้งฝึกอบรม มีค่าใชจ่้ายท่ี
ค่อนขา้งสูง, เอาเวลาทาํงานไปรับการฝึกอบรม, และยุง่ยากในการวางแผนการผลิต
และวางแผนกาํลงัคนทดแทนผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรม จึงเกิดแนวคิดการพฒันาพนกังาน
ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-learning), การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(knowledge sharing), การเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ตรง (on-the-job training), และ
การสอนงานและใหค้าํแนะนาํ (coaching and mentoring) 

เม่ือมีแนวคิดกฎ 70-20-10 เกิดข้ึนและอา้งอิงวา่เป็นสดัส่วนการเรียนรู้ท่ีสามารถ
สร้างผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จได ้จึงมีการนาํการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ท่ีทาํอยูม่าจดั
กลุ่มใหเ้ป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blend learning) ท่ีมีกรอบการใชเ้วลาและ
ทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบักฎ 70-20-10 อยา่งไรกต็าม การใหไ้ดรั้บประโยชน์จากกฎ 
70-20-10 ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากเพียงการจดักลุ่มกิจกรรมใหไ้ดส้ดัส่วนเท่านั้น แต่จะตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งมีระบบและเป็นขั้นเป็นตอนดว้ย กล่าวคือ 

(1)  ประเมินผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละคนดว้ยการประเมิน 360 องศา เพื่อดูวา่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละคนควรไดรั้บการพฒันาในเร่ืองใดบา้ง 

(2)  เร่ิมกระบวนการพฒันาท่ีสดัส่วน 10% ก่อน คือการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ
เพื่อใหเ้ขา้ใจทฤษฎีและหลกัการ โดยอาจใชก้ารเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเช่น การ
อบรมสมัมนา การฟังเสวนาหรือการบรรยาย การเรียนผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ ขั้นตอน
น้ีจะเป็นการใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เพื่อปูพื้นและปรับฐานความรู้ทางทฤษฎีของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทุกคนใหเ้ท่าเทียมกนั  

(3)  เขา้สู่สดัส่วน 20% ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละคนจะตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจ
ผลการประเมิน 360 องศาท่ีจดัทาํไวก่้อนหนา้น้ี จากนั้นจึงกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ
พฒันาอยา่งนอ้ย 3 ประเดน็ อยา่งมากไม่เกิน 5 ประเดน็ โดยจะผสมกนัระหวา่งการ
พฒันาจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เช่น จุดแขง็ 1 เร่ืองและจุดอ่อน 2 
เร่ืองกไ็ด ้การเรียนรู้อาจเรียนจากพ่ีเล้ียง (Mentor), โคช้ (Coach) หรือติดสอยหอ้ยตาม
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ผูใ้หญ่ไปดูงาน (Job Shadowing) รวมถึงการทาํงานโครงการพิเศษร่วมกบัคนอ่ืนๆ 
โดยโคช้จะเป็นผูมี้บทบาทมากท่ีสุดในขั้นตอนน้ี 

(4)  เขา้สู่ 70% สุดทา้ย ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนตอ้งนาํหลกัการหรือแนวคิดท่ีได้
เรียนรู้แบบเป็นทางการและจากการโคช้แต่ละคร้ังกลบัไปปฏิบติัจริงในการทาํงาน 
(on-the-job training) เม่ือครบ 1 เดือนพวกเขาจะกลบัมาหาโคช้ใหม่อีกคร้ังพร้อมทั้ง
บอกเล่าความคืบหนา้ในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงจากการ
ทาํงาน (experiential learning) ไม่วา่จะไดผ้ลหรือไม่กต็าม ขณะเดียวกนัโคช้จะเป็น
ผูน้าํขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ท่ีไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีโอกาสทาํงานกบัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ อนัไดแ้ก่หวัหนา้ ลูกนอ้งและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา มาแจง้ใหผู้ป้ฏิบติั
ไดท้ราบเพื่อการแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมและทกัษะในการทาํงาน 

การพฒันาดว้ยการโคช้ในลกัษณะน้ีจะทาํไปจนครบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวซ่ึ้ง
โดยปกติจะใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน เม่ือถึงเวลาดงักล่าว โคช้จะประเมิน 360 องศา
อีกคร้ังเพื่อวดัความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการ หลงัจาก
นั้นจึงสรุปผลใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการและผูบ้งัคบับญัชากบัผูบ้ริหารทราบต่อไป 
 

ปัญหาในทางปฏิบัติของกฎ 70-20-10 
ปัญหาการนาํ Model น้ีมาใชแ้ละไม่ประสบความสาํเร็จ มาจากสาเหตุสาํคญั

สามประการ 
 

1) ลกัษณะงาน 
งานบางชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสายการผลิต ออกแบบมาเพื่อใหลู้กจา้งไร้

ฝีมือหรือก่ึงฝีมือสามารถทาํงานได ้กระบวนการทาํงานจึงมีขั้นตอนท่ีสั้นและซํ้าๆ ไม่มี
ประเดน็ใหต้อ้งเรียนรู้ เพียงใชค้วามระมดัระวงักส็ามารถปฏิบติังานไดผ้ลสาํเร็จเท่า
เทียมกนั การนาํแนวคิดน้ีมาใชใ้นกระบวนการทาํงานเช่นน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีเกินจาํเป็น   
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2) หวัหนา้งานไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตน 
 Model น้ีเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยหวัหนา้งานเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัมาก

ท่ีสุดในการใหเ้กิดการเรียนรู้แก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่การประเมิน 360 องศาเพื่อคน้หาส่ิง
ท่ีควรพฒันา, การเป็นโคช้สอนวิธีการทาํงานท่ีถูกตอ้งและใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ข
ปัญหา, การมอบหมายงานใหม่ท่ีทา้ทาย, การรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัจากบุคคล
ทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของพนกังาน, การประเมิน 360 อีกคร้ังหลงัครบ
กาํหนดเวลาเพื่อดูความกา้วหนา้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีหวัหนา้งานส่วนมากยงัไม่มี
ทกัษะในบทบาทดงักล่าว พนกังานจึงพลาดโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้งานและไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลป้อนกลบัเท่าท่ีควร 

   
3) ขาดการประชาสมัพนัธ์และการพฒันาหวัหนา้งาน 

การนาํกฎ 70-20-10 มาใช ้ตอ้งจดัทาํเป็นโครงการ มีขั้นตอน ระยะเวลา และ
ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน การไม่ไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดท้ราบถึง
วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของโครงการ อาจทาํใหพ้นกังานเขา้ใจผดิวา่องคก์รกาํลงั
หาเร่ืองจบัผดิการทาํงานของพวกเขา นอกจากนั้น การไม่ไดพ้ฒันาทกัษะในการเป็น
โคช้และพี่เล้ียงท่ีดีใหแ้ก่หวัหนา้งานก่อนนาํ model น้ีไปปฏิบติั เป็นเหตุใหห้วัหนา้งาน
ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีตามบทบาทในการสร้างการเรียนรู้แก่พนกังาน แต่กลบัทาํบทบาท
เดิมท่ีเคยชิน คือการควบคุมพนกังานใหท้าํงานไดต้ามเป้าเท่านั้น 
 

งานวจิัยและแนวคดิใหม่  
การวิจยัในระยะต่อมา พยายามศึกษา model น้ีในประเด็นเก่ียวกบั 

 สมดุลของความรู้จากประสบการณ์, ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม, และการฝึกอบรม
ตามปกติ มีสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปจาก 70-20-10 หรือไม่ อยา่งไร 

 อะไรเป็นปัจจยัท่ีทาํให ้model การเรียนรู้ในกลุ่มพนกังาน บริษทั และประเทศ
ต่างๆ แตกต่างกนั 
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 จะนาํ model น้ีไปใชก้บัการเรียนรู้และการพฒันาเชิงกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมท่ีสุด
ไดอ้ยา่งไร 

 

แนวคิดการคน้ควา้วิจยัเพื่อหาสดัส่วนท่ีเหมาะสมของ model การเรียนรู้ของแต่
ละกลุ่มหรือของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม มาจากการเกิดข้ึนของ Internet และ
เทคโนโลยกีารเรียนรู้ online ซ่ึงทาํใหมุ้มมองการฝึกอบรมแบบ 70-20-10 
เปล่ียนแปลงไป งานวิจยัในระยะหลงัๆ ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบั model การเรียนรู้น้ี
วา่ ไม่ควรเรียก 70-20-10 เพราะเป็นการกาํหนดสดัส่วนท่ีตายตวัเกินไป ควรเรียกใหม่
วา่ OSF (On-the-job, Social, Formal) เพราะสดัส่วนของการเรียนรู้จะแปรเปล่ียนไป
ตามประเภทของอุตสาหกรรม องคก์ร และผูเ้รียนรู้  

ตามแนวคิดพื้นฐานของกฎ 70-20-10 จะเห็นวา่ 90% ของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์รเป็นการเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ โดย 70% เรียนรู้ดว้ยตนเองจาก
ประสบการณ์การทาํงาน และ 20% เรียนรู้จากผูอ่ื้นท่ีพร้อมจะใหข้อ้มูลป้อนกลบัและ
คาํแนะนาํเพื่อการพฒันา มีเพียง 10% เท่านั้นท่ีเรียกไดว้า่เป็นการเรียนรู้อยา่งเป็น
ทางการในรูปการเรียนการสอนในหอ้งเรียน Peter Henschel อดีตผูอ้าํนวยการ the 
Institute for Research on Learning ถึงกบัตั้งขอ้สงัเกตเป็นคาํถามวา่ หากมากกวา่สอง
ในสามของการเรียนรู้ในองคก์รเกิดข้ึนแบบไม่เป็นทางการ เราจะกลา้วางใจปล่อยให้
มนัอาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนกไ็ดอ้ยา่งนั้นหรือ  

แนวคิดท่ีค่อนขา้งจะประนีประนอมแนวคิดดั้งเดิมและแนวคิดใหม่กคื็อ การ
มองกฎ 70-20-10 ในรูปของระบบการพฒันาท่ีประกอบดว้ยเกียร์หรือฟันเฟืองการ
เรียนรู้สามอนั แต่ละอนัเป็นตวัแทนของการเรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้จาก
ผูอ่ื้น และการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน  
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ท่ีมา: O’Driscoll, Tony.  (n.d.).  Getting Training in Gear.  Training,  Vol. 52, (1), 
2015, p.138 

 

เกียร์หรือเฟืองตวัแรก เป็นตวัท่ีเลก็ท่ีสุด หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลจะตอ้งรู้เป็น
พื้นฐานในการปฏิบติังานซ่ึงเรียนรู้ไดจ้ากการเรียนการสอนแบบเป็นทางการตาม
หลกัสูตรหรือการฝึกอบรม  

เกียร์ตวัท่ีสอง เป็นตวัท่ีใหญ่ท่ีสุด หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลตอ้งปฏิบติัและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทาํงาน 

เกียร์ตวัท่ีสาม เป็นตวัขนาดกลาง หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีสมควรจะ
นาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน เรียนรู้ไดจ้ากการบอกเล่าหรือการแนะนาํของผูอ่ื้น 
โดยเฉพาะโคช้หรือหวัหนา้งาน 

ตามแนวคิดน้ี แมก้ารเรียนรู้แบบเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรมในหอ้งเรียน จะ
มีสดัส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด แต่กเ็ป็นแหล่งกาํเนิดแรกของความรู้ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการ
เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งจากประสบการณ์ในการทาํงาน และจากการนาํขอ้มูลป้อนกลบัท่ี
ไดรั้บจากผูอ่ื้นมากลัน่กรองใหเ้กิดเป็นความรู้เพิ่มเติม อยา่งไรกต็าม สดัส่วนจะเป็น
อยา่งไรคงตอ้งข้ึนอยูก่บัวา่การเรียนรู้นั้นตอ้งการคาํตอบอะไรจากคาํถามต่อไปน้ี 
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1. ในการทาํใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน ผูป้ฏิบติังานตอ้งทาํอะไรใหม้ากข้ึน ดีข้ึน 
หรือแตกต่างไปจากเดิม 

2. การปฏิบติังานหรืองานประจาํแบบใดท่ีตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นระเบียบวิธีท่ีทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตาม 

3. ผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งรู้อะไรบา้งจึงจะสร้างผลงานไดดี้ท่ีสุด 
4. ปัญหาอะไรหรือประเภทใดในพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรู้และ

การพฒันาจะตอ้งนาํมาสอนหรือทบทวนกนัใหม่ดว้ยการฝึกอบรม 
5. ในการปฏิบติังาน ผูใ้ดเป็นผูท่ี้ตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัโดยทนัที (real time) แก่

ผูป้ฏิบติังาน และจะใหด้ว้ยวิธีใด 
6. จะตอ้งใชก้ารประเมินผลและคาํแนะนาํ (coaching) แบบใดท่ีช่วยให้

ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบวา่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรจึงจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังาน
ของตนและขององคก์รดีข้ึน 

 

คาํถามทั้งหมดท่ีกล่าวมา มุ่งไปท่ีการแสวงหาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีจะใหเ้กิดการ
เรียนรู้และผลการปฏิบติังานท่ีดี สดัส่วนของเวลาและงบประมาณในการเรียนรู้จึงอาจ
แตกต่างไปจากกฎ 70-20-10 บา้ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวิธีการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลท่ีตอ้งการ 
แต่อยา่งไรกต็าม แนวคิดน้ีกย็งัอยูใ่นกรอบความคิดหลกัของ model ท่ีใหน้ํ้ าหนกักบั
การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการมีปฏิสมัพนัธ์ และจากการเรียนรู้แบบเป็นทางการ 
มากนอ้ยลดหลัน่กนัตามลาํดบั 

 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4-Level Training Evaluation Model [Kirkpatrick] 
 4Mat Learning Cycle Model 
 5 Disciplines of Learning Organization 
 5E Instructional Model 
 9 Levels of Learning 
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 Encouraging Learning in the Workplace 
 Learning Curves 
 Learning Styles 
 Organizational Learning 
 Single and Double Loop Learning 
 Social Learning Theory 
 VAK Learning Styles  

---------------------------------- 
360 Degree Feedback and Evaluation 
ข้อมูลป้อนกลับและการประเมนิผลแบบ 360 องศา 

   

ในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คุณอาจมีประเดน็หรือ
หวัขอ้ท่ีจะใชใ้นการประเมินอยูใ่นมือ และมัน่ใจวา่หวัขอ้เหล่านั้นสามารถใชว้ดัผลการ
ปฏิบติังานของลูกนอ้งคุณได ้อยา่งไรกต็าม ดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีทาํกนั
แบบเดิมซ่ึงมีผูป้ระเมินเพียงคนเดียวในลกัษณะจากบนลงล่าง  แมห้วัขอ้การประเมิน
จะครบถว้นสมบูรณ์เพียงใด กอ็าจใหภ้าพท่ีไม่ครบถว้น ส่วนท่ีขาดหายไปคือ 
ขอ้เทจ็จริงท่ีอาจถูกบิดเบือนไปดว้ยมุมมองส่วนตวัและอคติท่ีมีอยูใ่นใจของผูป้ระเมิน 
แต่ดว้ยการประเมินแบบ 360 องศา คุณจะไดรั้บขอ้มูลจากผูป้ระเมินคนอ่ืนๆ ท่ีมาช่วย
เติมภาพในส่วนท่ีขาดหายหรือท่ีถูกบิดเบือนไป ขอ้มูลจากมุมมองและประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย จะปะติดปะต่อกนัเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ ผูป้ระเมินคนหน่ึงอาจใหมุ้มมองท่ี
คบัแคบหรือมีอคติ แต่ผูป้ระเมินอ่ืนๆ อาจใหภ้าพท่ีครบถว้นสมบูรณ์กวา่ การประเมิน
ดว้ยวิธีน้ีจึงไม่เพียงใหภ้าพท่ีชดัเจนวา่ควรพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน
ของพนกังานในเร่ืองใด แต่ยงัช่วยใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม การประจบประแจง
เจา้นายจะไม่มีผลใดๆ หากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประเมินของคนอ่ืนๆ ช้ีวา่พนกังานผูน้ี้
ข้ีโอ่ ไม่ใหค้วามร่วมมือ เอาเปรียบ และชอบเอาการเมืองมาใชใ้นการทาํงาน 
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การประเมินแบบ 360 องศา คืออะไร 
360 Degree Feedback มีช่ือเรียกในช่ืออ่ืนๆ อีกหลายช่ือ เช่น Multi-Rater 

Feedback, Full-Circle Appraisal, Group Performance Review และ Upward Feedback 
เป็นผลงานของ Marshall Goldsmith ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะผูน้าํและการเรียนการ
สอนทางธุรกิจ แนวคิดหลกัของเคร่ืองมือน้ี คือ การใหพ้นกังานผูถู้กประเมินและผูท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ในการทาํงานกบัผูถู้กประเมิน (เช่น ผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั 
ลูกนอ้ง ผูร่้วมงาน รวมถึงลูกคา้หรือ supplier ถา้ลกัษณะงานมีความเก่ียวขอ้ง) เป็นผู ้
ประเมินทกัษะความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของพนกังานผูน้ั้นตามหวัขอ้การ
ประเมินอยา่งตรงไปตรงมา (objectively) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 

 

การนํา 360 Degree Feedback มาใช้ 
 เคร่ืองมือน้ีจะใหผ้ลการประเมินท่ีดีหรือไม่ดี ข้ึนกบัการเตรียมการ มีขั้นตอน
มากมายท่ีตอ้งจดัทาํก่อนการประเมิน ระบบการประเมินท่ีออกแบบเป็นอยา่งดี จะให้
ความเป็นธรรมมากกวา่การประเมินแบบดั้งเดิม เป็นการยติุการนาํความคิดเห็นของคน
เพียงคนเดียวไปตดัสินผลการปฏิบติังานของผูอ่ื้น เราคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ เป็นเร่ืองยากท่ี
มนุษยปุ์ถุชนจะไม่นาํอารมณ์และความรู้สึกมาใชใ้นการประเมิน ขอ้มูลป้อนกลบัท่ี
ไดรั้บแต่ละช้ินจึงเป็นความเห็นส่วนบุคคลท่ีท่วมทน้ไปดว้ยอคติ ความลาํเอียง และ
อาจมีวาระซ่อนเร้นรวมอยูด่ว้ย แต่ดว้ยกลไกของการรับขอ้มูลจากหลายแหล่ง ความ
คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งหรือคลา้ยกนัจะเป็นตวัเพิ่มความน่าเช่ือถือวา่นัน่คือพฤติกรรมท่ี
แทจ้ริงของผูถู้กประเมิน ขอ้ดีของการประเมินแบบ 360 องศาจึงอยูท่ี่การไดรั้บขอ้มูลท่ี
เหมือนกนัจากหลายแหล่ง ไม่ใช่เพียงการรวมรวมความคิดเห็นมาจาํนวนมากๆ   
  

ส่ิงท่ีควรทาํก่อนนาํเคร่ืองมือน้ีมาใช ้ไดแ้ก่ 
1. ตั้งคาํถามวา่ อะไรคือความมุ่งหมายในการประเมินดว้ยวิธี 360 องศา 

ถา้คาํตอบท่ีไดเ้ป็นเพียงเพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน กย็งัไม่ควรทาํเพราะ
ไม่คุม้กบัเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ความมุ่งหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของการประเมิน
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แบบ 360 องศา ไม่ใช่เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการประเมินผล แต่เป็นการอาศยั
ความเป็นธรรมเป็นสะพานนาํไปสู่ขอ้เทจ็จริงวา่ พนกังานผูน้ั้นมีความสามารถหรือมี
ขอ้บกพร่องในการทาํงานอยา่งไร เพื่อคุณจะไดจ้ดัคนใหถู้กกบังาน จดังานใหถู้กกบั
คน และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าสร้างการเรียนรู้และการพฒันาพนกังาน 
  

2. ตรวจสอบความพร้อมขององคก์รดว้ยการตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดน้ีหรือไม่ 
 วฒันธรรมองคก์รเปิดใหก้ระทาํไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาหรือไม่ 
 สมาชิกในองคก์รมีความเช่ือใจต่อกนัเพียงพอหรือไม่ 
 ฝ่ายบริหารมีท่าทีใหค้วามร่วมมืออยา่งเอาจริงเอาจงัหรือไม่ 
 พนกังานมีความเขา้ใจในบทบาทของตนในภาพรวมหรือไม่ 
 ผลการปฏิบติังานของพนกังานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร

หรือไม่ 
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะสอนหรือช่วยใหพ้นกังานบรรลุวตัถุประสงคข์อง

พวกเขาหรือไม่ 
ถา้คาํตอบใดยงัเป็น “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ค่อยจะ” กต็อ้งแกไ้ขในส่วนท่ียงัไม่ใช่

หรือไม่ชดัเจนนั้นเสียก่อน มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหากระทบกระทัง่ และการโตแ้ยง้ผล
การประเมิน 
 

3. ออกแบบและปฏิบติัการตามระบบการประเมินผลแบบ 360 องศา 
3.1 การวางแผน 

 ประสานผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อช้ีแจงความมุ่งหมาย เป้าหมาย และ
วตัถุประสงคข์องการประเมินผลแบบ 360 องศา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการประเมินผลแบบ 360 องศาเพื่อ
ประสานการปฏิบติัและประชาสมัพนัธ์วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 กาํหนดนโยบายของโครงการ 
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o สถานะความเป็นความลบั มีมากนอ้ยเพียงใด 
o จะจดัการอยา่งไรกบัขอ้มูลป้อนกลบัท่ีไม่เหมาะสม 

 กาํหนดกรอบเวลาและกาํหนดการท่ีเหมาะสม 
 เร่ิมการประชาสมัพนัธ์โครงการวา่คืออะไร จะนาํไปใชอ้ยา่งไร 

 

3.2 การออกแบบ 
 ทบทวนคาํบรรยายลกัษณะงานและใหนิ้ยามคุณสมบติัท่ีสาํคญั 
 หารือกบัพนกังานเพื่อความเขา้ใจในงานท่ีจะถูกประเมิน 
 กาํหนดวา่จะใชเ้คร่ืองมือการสาํรวจประเภทใด 

o แบบใหค้ะแนนมากนอ้ย  
o แบบคาํถามปลายเปิด  
o ใหต้อบบนกระดาษ หรือตอบ online  

 ตดัสินใจรายละเอียดของกระบวนการ 
o ผูป้ระเมินตอ้งแจง้ช่ือในแบบประเมินหรือไม่ 
o ใครเป็นผูป้ระเมิน พนกังาน หวัหนา้ เพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ ฯลฯ 
o ใหเ้วลาในแต่ละกระบวนการของการประเมินนานเท่าใด 
o ใหส่้งกลบัแบบประเมินเม่ือใด 
o ใครเป็นผูป้ระมวลผลการประเมินและเขียนรายงาน 
o จะเปิดเผยผลการประเมินเป็นการทัว่ไปหรือไม่ 

 ประชาสมัพนัธ์การออกแบบระบบการประเมินผลแบบ 360 องศาวา่ทาํ
มาอยา่งไร 

 

3.3 การนาํไปปฏิบติั 
 ช้ีแจงผูมี้ส่วนร่วมทุกคนใหท้ราบถึงวตัถุประสงค ์นโยบาย และ

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ตรวจสอบวา่ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานทราบหรือยงัวา่จะตอ้งช่วยให้
ความร่วมมือในเร่ืองใดบา้ง 

 ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
 อธิบายขอ้มูลท่ีไดรั้บใหผู้ถู้กประเมินทราบ 
 นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าจดัทาํแผนพฒันาองคก์ร และแผนพฒันา

รายบุคคลดว้ยการใหก้ารฝึกอบรมและอ่ืนๆ ตามท่ีพนกังานจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บ 

 ใชแ้ผนการพฒันาเพื่อปรับผลการปฏิบติังาน พฤติกรรม และความ
คาดหวงัของพนกังานใหไ้ปในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการและกลยทุธ์
โดยรวมขององคก์ร 

 วดัผล รายงานความกา้วหนา้หรือการพฒันาท่ีบรรลุเป้าหมายและกลยทุธ์
ขององคก์ร 

 

3.4 การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 
 สร้างกระบวนการป้อนกลบัขอ้มูลของโครงการ 
 ปรับเปล่ียนตามความจาํเป็น 
 ประชาสมัพนัธ์ประสิทธิผลและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 

ความพร้อมในการเป็นพี่เล้ียง mentoring) และใหค้าํแนะนาํ (coaching) เป็น
หวัใจของการนาํผลการประเมินแบบ 360 องศาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่การพฒันา
พนกังานและองคก์ร ผลการประเมินท่ีไดรั้บจะไร้ค่าหากไม่สามารถทาํใหพ้นกังานได้
ทราบถึงส่ิงท่ีตนตอ้งปรับปรุง หรือเม่ือทราบแลว้กไ็ม่มีการสนบัสนุนหรือแนว
ทางแกไ้ขใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
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ข้อดข้ีอเสียของการประเมินผลการปฏิบัติแบบ 360 องศา 
< ขอ้ดี > 
1. ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังานจากหลายๆ แหล่ง 

เป็นกระบวนท่ีทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัท่ีหลากหลายรอบดา้น ทั้งจากเพื่อน
ในองคก์ร ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้ซ่ึงดีกวา่การไดรั้บขอ้มูลจากผูป้ระเมิน
เพียงคนเดียว นอกจากนั้น การประเมินแบบ 360 องศายงัช่วยประหยดัเวลาผูบ้ริหารใน
การแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการใหข้อ้มูลอยูห่ลาย
คน ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเป็นขอ้มูลสาํคญัเพราะช่วยใหพ้นกังานผูถู้ก
ประเมินทราบวา่พนกังานคนอ่ืนๆ มองการทาํงานของตนอยา่งไร 
 

2. พฒันาและสร้างความแขง็แกร่งในการทาํงานเป็นทีม 
ขอ้มูลป้อนกลบัแบบ 360 องศาช่วยใหส้มาชิกทีมงานเรียนรู้ท่ีจะทาํงานร่วมกนั

ใหเ้ป็นผลสาํเร็จไดดี้ข้ึน พวกเขารู้วา่แต่ละคนทาํงานเป็นอยา่งไรดีกวา่ผูบ้ริหาร การ
ประเมินแบบมีผูป้ระเมินหลายคนจึงทาํใหส้มาชิกทีมงานมีความรับผดิชอบซ่ึงกนัและ
กนัมากข้ึนเพราะพวกเขารู้วา่การแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่กนัจะช่วยพฒันาผลการ
ปฏิบติังานของสมาชิกแต่ละคน และยงัช่วยใหก้ารส่ือสารภายในทีมดีข้ึนดว้ย 
 

3. ทาํใหท้ราบอุปสรรคท่ีกีดขวางความกา้วหนา้ของพนกังาน 
การประเมินแบบ 360 องศาเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีทาํใหท้ราบความจาํเป็น

ของการพฒันาบุคคลและองคก์ร คุณอาจไดรู้้วา่ทาํไมพนกังานจึงไม่สามารถทาํงาน
ร่วมกนัใหเ้กิดผลสาํเร็จตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั นอกจากนั้นยงัทาํใหท้ราบ
วา่มาตรการต่างๆ ท่ีองคก์รนาํออกมาใชน้ั้น มีผลกระทบต่อพนกังานอยา่งไร 
 

4. ทาํใหท้ราบวา่ควรพฒันาอาชีพการงานของพนกังานไปในเร่ืองใด 
บริษทัควรจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมพนกังานใหเ้ติบโต

กา้วหนา้ในงานท่ีทาํ การประเมินแบบ 360 องศาจะใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังานท่ี
ถูกประเมินวา่ พวกเขาไดรั้บความคาดหวงัวา่จะตอ้งทาํอะไร อยา่งไร จึงจะประสบ
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ความสาํเร็จในอาชีพการงาน พนกังานยอมรับขอ้มูลป้อนกลบัท่ีมาจากหลายแหล่งใน
ความชดัเจน สะทอ้นผลการปฏิบติังาน และความสมเหตุสมผล ไดง่้ายกวา่ขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีไดรั้บจากหวัหนา้งานเพียงคนเดียว ขอ้มูลท่ีพนกังานใหก้ารยอมรับ จึงมี
ประโยชน์ทั้งต่อการพฒันาอาชีพการงานและการพฒันาตนเองของพวกเขา 
 

5. ลดอคติของผูป้ระเมินและการเล่นพรรคเล่นพวก 
โดยเหตุท่ีผลการประเมินแบบ 360 องศามาจากบุคคลหลากหลายหนา้ท่ีการงาน 

การแบ่งพรรคแบ่งพวกเพราะเช้ือชาติ อาย ุเพศ ฯลฯ จึงลดลง อคติทั้งในแง่ดีและไม่ดีท่ี
หวัหนา้งานนาํมาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานจากความประทบัใจ
หรือความไม่พอใจท่ีเพิ่งเกิดข้ึนก่อนการประเมิน กล็ดลง และเพื่อเสริมความมัน่ใจวา่
จะไม่เกิดปัญหาท่ีผูบ้งัคบับญัชาเพิกเฉยหรือละเลยต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บ บางบริษทัจึงเลือก
ท่ีจะใชท่ี้ปรึกษาภายนอกมาเป็นผูส้รุปผลการประเมินและจดัทาํรายงาน บางบริษทั
เลือกใชห้น่วยงานท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใหเ้ป็น
ผูจ้ดัทาํรายงานขั้นสุดทา้ย หลงัจากนั้นจึงส่งใหผู้บ้งัคบับญัชาและพนกังานท่ีถูก
ประเมินใชใ้นการหารือและกาํหนดแผนเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมและความรู้
ในการปฏิบติังานต่อไป นบัเป็นขอ้ดีอยา่งหน่ึงของระบบท่ีเปิดโอกาสใหมี้ช่องทาง
หลายๆ ช่องทางเพื่อรักษาความเป็นกลางในการสรุปผล 

 

6. ใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาผลงานของพนกังาน 
พนกังานแต่ละคนจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้หรือ

บริการจากลูกคา้ภายใน (พนกังานท่ีรับงานจากกระบวนการผลิตหน่ึงไปทาํต่อในอีก
กระบวนการผลิตหน่ึง) และลูกคา้ภายนอกท่ีซ้ือสินคา้ของบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีจึงช่วย
ใหพ้นกังานไดป้รับปรุงคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพในการใช ้และความ
สมบูรณ์ครบถว้นของสินคา้และบริการดงักล่าว 
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7. ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการการฝึกอบรม 
การประเมินแบบ 360 องศาใหข้อ้มูลท่ีทาํใหท้ราบวา่องคก์รมีความจาํเป็นตอ้ง

จดัการฝึกอบรมอยา่งไรใหก้บัพนกังาน ทั้งแบบรายบุคคล และเพือ่เสริมความ
รับผดิชอบของพนกังานท่ีอยูต่่างสายงานใหส้ามารถทาํงานประสานเช่ือมโยงกนัได ้
 

< ขอ้เสีย >  
1. เป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบบบริหารผลการปฏิบติังาน 

การประเมินแบบ 360 องศา ไม่ใช่ระบบบริหารผลการปฏิบติังาน แต่เป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของระบบ เป็นการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อใหท้ราบวา่ปฏิสมัพนัธ์ 
(interaction) ระหวา่งพนกังานกบังาน และระหวา่งพนกังานกบับุคคลทั้งหลายท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงองคก์รไดว้างแนวทางไวใ้หน้ั้น มีความไม่เหมาะสมหรือไม่ ในส่วนใด 
และดว้ยสาเหตุอะไร ผูน้าํการประเมินผลแบบ 360 องศาไปปฏิบติัจึงตอ้งไม่ลืมท่ีจะ
เช่ือมโยงขอ้มูลป้อนกลบัท่ีไดรั้บเพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขระบบบริหารผลการ
ปฏิบติังานใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน มิเช่นนั้นก็จะกลายเป็นเพียงกล่องรับความคิดเห็นท่ี
เปิดอ่านกนัเล่นแกเ้ครียดเท่านั้น  
 

2. ถา้ขดักบัวฒันธรรมองคก์ร การประเมินกไ็ม่สาํเร็จ 
โดยเหตุท่ีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 องศา ไดก้าํหนดให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นหน่ึงในผูป้ระเมิน ปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึน คือการโตแ้ยง้ของ
ผูบ้งัคบับญัชาวา่ การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามามีส่วนในการประเมินผลการปฏิบติังาน ทาํ
ใหเ้สียการปกครอง สร้างความกระดา้งกระเด่ือง บางคนไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาของตนมามีส่วนในการประเมินดว้ยเหตุผลวา่ ผูป้ระเมินมกัให้
คะแนนสูงแก่คนท่ีรักใคร่ชอบพอ และใหค้ะแนนตํ่าแก่คนท่ีตนไม่ชอบ การประเมิน
แบบ 360 องศาจึงถูกวิจารณ์วา่ เป็นการใหโ้อกาสเอาคืนกนั มากกวา่การใหข้อ้มูล
ป้อนกลบัการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง  

วฒันธรรมองคก์รจึงเป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญัท่ีสุดในความสาํเร็จของการประเมิน
แบบ 360 องศา ไม่ใช่ทุกองคก์รท่ีพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นรอบดา้นแบบ
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ตรงไปตรงมา และหลายองคก์รกมี็ทิฐิในเร่ืองศกัด์ิศรีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่ิงท่ีจะตอ้ง
ระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการตั้งหวัขอ้หรือคาํถามในการประเมิน คือความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรม ผูท่ี้คดัลอกคาํถามหรือหวัขอ้การประเมินจากประเทศท่ีให้
ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เช่น อเมริกา สวีเดน อาจพบปัญหาเม่ือนาํไปใชก้บั
ประเทศแถบเอเชียหรือประเทศท่ีไม่กลา้แสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมากบัผู ้
อาวโุสหรือมีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงกวา่ 
 

3. อาจไม่เกิดประโยชน์หากไม่สานใหเ้ขา้กบัทิศทางขององคก์ร 
กระบวนการประเมินผลแบบ 360 องศาจะใชง้านไดก้ต่็อเม่ือไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบั

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร ผูป้ระเมินจะตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัวา่ผูถู้กประเมินมี
ผลการปฏิบติังานเป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบัความคาดหวงัในเร่ืองหนา้ท่ีการงานหรือ
ความสามารถท่ีควรมี ระบบการประเมินผล 360 องศาจะลม้เหลวหากเป็นเพียงการให้
ขอ้มูลอยา่งไร้ทิศทาง และไม่สมัพนัธ์กบัความตอ้งการพื้นฐานขององคก์ร การประเมิน
แบบ 360 องศาตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นตวัวดัความสาํเร็จในภาพรวมขององคก์ร 
 

4. ไม่สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนเพราะช่ือผูป้ระเมินไม่เปิดเผย 
กระบวนการประเมินผลแบบ 360 องศา ส่วนมาก ไม่เรียกร้องผูใ้หข้อ้มูลตอ้ง

เปิดเผยตน ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจึงไม่มีแหล่งขอ้มูลใหส้อบถามหากตอ้งการทาํ
ความเขา้ใจเพิ่มเติมในความเห็นท่ีไม่ชดัเจนหรือคะแนนท่ีแตกต่างอยา่งผดิปกติจาก
คะแนนของคนอ่ืน กระบวนการประเมินผลแบบ 360 องศา จึงจาํเป็นตอ้งมีผูใ้ห้
คาํแนะนาํช่วยเหลือ (coach) ซ่ึงอาจเป็นหวัหนา้งาน พนกังานจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการอบรมในการเป็น coach มาช่วยอธิบายเหตุผลใน
การยอมรับหรือปฏิเสธขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนเหล่านั้น และช่วยใหพ้วกเขาสามารถสร้าง
แผนการพฒันาของเขาข้ึนมาจากความรู้และความเขา้ใจดงักล่าว  
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5. มกัเนน้ไปท่ีจุดอ่อนและขอ้บกพร่องของพนกังาน 
ผูบ้ริหารมกัจะใหค้วามสาํคญัในการแกข้อ้บกพรองหรือจุดอ่อนของพนกังาน

นอ้ยกวา่การดึงจุดแขง็หรือความสามารถของพนกังานออกมาใช ้โชคร้ายท่ีการ
ประเมินแบบ 360 องศามกัไดข้อ้มูลป้อนกลบัเชิงลบมากกวา่เชิงบวก จึงเป็นการ
ดาํเนินงานท่ีใชท้ั้งเวลาและค่าใชจ่้ายเพียงเพื่อใหท้ราบวา่ควรจะแกไ้ขหรือพฒันา
พนกังานในเร่ืองใด แทนท่ีจะใหข้อ้มูลวา่พนกังานนั้นมีจุดแขง็หรือความสามารถใน
เร่ืองใดท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานได ้  
 

6. ขอ้มูลอาจไดรั้บจากผูป้ระเมินท่ีขาดประสบการณ์หรือใหข้อ้มูลตามๆ กนั 
ในองคก์รท่ีไดรั้บการอบรมในเร่ืองการประเมินแบบ 360 องศามาไม่ดีพอ ผู ้

ประเมินอาจใชค้วามลาํเอียงหรืออคติส่วนตวั ใหค้ะแนนดีเกินจริงสาํหรับผูถู้กประเมิน
บางคน หรือตํ่ากวา่ท่ีเป็นจริงสาํหรับผูถู้กประเมินบางคน หรืออาจรวมหวักนัให้
คะแนนแบบเลิศเลอเพือ่ทาํใหผ้ลการปฏิบติัของทีมงานทุกคนดูดีกวา่ท่ีเป็นจริงซ่ึงจะ
ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บผดิเพี้ยนไป องคก์รจึงควรประเมินเบ้ืองตน้เพื่อดูความพร้อมใน
การใหข้อ้มูลของผูป้ระเมินก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการอยา่งเตม็รูปแบบ มิเช่นนั้นจะเสีย
ทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย และยากท่ีจะปฏิเสธขอ้มูลเหล่านั้นทั้งๆ ท่ีรู้วา่ไม่ถูกตอ้ง 
 

7. อาจตอ้งเก็บและประมวลขอ้มูลจาํนวนมาก 
ในการประเมินผล 360 องศา จะมีขอ้มูลป้อนกลบัเขา้มาจาํนวนมากตามจาํนวน

ของผูท่ี้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ในการดาํเนินการแบบดั้งเดิม เป็นเร่ืองยุง่ยาก
สาํหรับผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานในการจดัการกบัขอ้มูลจาํนวนมากนั้นภายในเวลาอนั
จาํกดั แต่ยงันบัวา่โชคดีท่ีปัจจุบนั ปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขดว้ยเทคโนโลยกีาร
ประเมิน on-line และประมวลผลดว้ย software คอมพิวเตอร์ซ่ึงช่วยลดปัญหาทั้ง
เอกสารและเวลาไปไดม้าก  
 

 ขอ้มูลป้อนกลบัแบบ 360 องศาเป็นส่วนเสริมของระบบบริหารผลการ
ปฏิบติังาน หากจดัทาํดว้ยความระมดัระวงัตามขั้นตอนท่ีควรทาํก่อนนาํเคร่ืองมือน้ีมา
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ใช ้(กล่าวแลว้ในตอนตน้ของบทความ) จะทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารผลการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร และการพฒันาองคก์ร 
  

บทความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอแนะนาํใหอ่้านประกอบ 
 4-Level Training Evaluation Model [Kirkpatrick] 
 6 Stages of Delegation 
 9-Box Grid for Talent Management 
 10 Fatal Leadership Flaws [Zenger and Folkman] 
 Coaching for Team Performance 
 Objectives and Key Results (OKR) 
 Performance Management and KPI 
 การบริหารผลปฏิบติังานดา้นการพฒันาความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน 
 ใชก้ารประเมินผลประจาํปีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 

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


