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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  ภาคพิเศษ ส าหรับนักบริหาร  เพื่อสนับสนุนให้ 

นักบริหารที่มุ่งแสวงหาความเจรญิก้าวหน้า ภายใต้บริบทการบริหาร ในปัจจุบันมภีารกิจที่สลับซับซ้อน  

มากขึ้นตามสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักบริหารในหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีความรูแ้ละทักษะที่สามารถตอบสนองปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ได้ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ   

ในการศกึษามีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ สามารถบูรณาการองคค์วามรู ้และทักษะทางการ

บริหารในทุกๆ ดา้น , เพิ่มพูนความรู ้และน าเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน   

นอกจากนีย้ังเป็นการเสริมแนวคิดและวิสัยทัศนใ์ห้กว้างไกลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร

ในโลกยุคโลกาภวิัฒน์  ซึ่งตรงกับปรัชญาของหลักสูตรนี ้คอื มุง่ที่จะสร้างมหาบัณฑติเพื่อเตรียมความ

พร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยการใช ้ “WISDOM for Change” โดยมี

เครือขา่ยความร่วมมือ บนพืน้ฐานประสบการณแ์ละอาชีพที่หลากหลาย 

หลักสูตร ได้จัดใหม้ีการศกึษา 13 รายวิชา ดังนี้ 

1.  การจัดการภาครัฐ (Public Management) 

ศกึษาถึง  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดการกิจการสาธารณะ  การ

พัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ศกึษาแนวคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  ประเด็นการเสริมสรา้ง

จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภบิาลกับการจัดการภาครัฐ  การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ  การ

จัดการเพื่อการพัฒนาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  

2.  ระบบสังคมและการเมืองไทย (Thai Social and Political Systems) 

ศกึษาแนว คิดเกี่ยวกับระบบสังคมและระบบการเมอืงไทย  และความเช่ือมโยงกับนโย บาย

และการจัดการเชงิกลยุทธ์ ศกึษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงทางสังคม และประชา

สังคม แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมอืง ปรัชญาการเมอืง วัฒนธรรมการเมอืง  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบสังคมและระบบการเมอืงที่มผีลตอ่การบริหารการ พัฒนาประเทศ  

3.  ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

ศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ  ที่นยิมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้ง

เชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ ศกึษาขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย  

4.  ระบบเศรษฐกิจไทย (Thai Economic Systems) 

ศกึษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  และผลการวิจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ระบบเศรษฐกิจของไทย  ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  นโยบายและมาตรการของรัฐในการ



แก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนความสัมพันธ์  ระหว่างเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก  

พร้อมทั้งศึกษาเศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศตา่ง ๆ ประกอบด้วย  

5.  องค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)  

ศกึษาถึงโครงสร้างองค์การ ปัจจัยที่มผีลตอ่โครงสรา้งองค์การ เชน่ กลยุทธ์ เทคโนโลยี 

และขนาดขององคก์าร  

ศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ องค์การสมัยใหม่ เชน่  องค์การแห่งความรู ้ (The 

Knowledge Organization) องค์การเสมือนจรงิ (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

(Organizational Innovation and Change) 

ศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การ (Organizational Behavior) ทฤษฎีแรงจูงใจ 

(Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) และการเมอืงในองค์การ  

6.  การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 

ศกึษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน  ซึ่งมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในเชิงกลยุทธ์ ศกึษาการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององคก์ารแล ะกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน  โดยผ่าน

ทางภารกิจหลักของการบริหารคน อันได้แก่ การวางแผนงานและการวางแผนคน  การสรรหาและการ

คัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  การจา่ยค่าตอบแทนและการวางแผนอาชีพบุคลากร  ศกึษา

โดยประยุกต์ทั้งแนวคิดตะวันออก อันได้แก่ หลักปรัชญาของศาสนาพุทธ  หลักคิดทางตะวันตก  

เข้าด้วยกัน จริยธรรม คุณธรรมของผู้บริหาร  จะเป็นหัวใจที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ในยุคใหมร่วมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีตอ้งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ  ประชาชน 

ลูกค้า รวมทั้งสอดคล้องกับหลักธรรมาภบิาล  

7.  การบริหารการเงนิและการคลัง (Financial and Fiscal Management) 

ศกึษาแนว  ความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงนิและการคลังของ

ประเทศ โดยเน้นศึกษาถึงการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล  ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร  

หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ  ศกึษาถึงการด าเนินนโยบายการเงินแ ละการคลังเพื่อการพัฒนา

ประเทศ เชน่  การด าเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน   

เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้  และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายใน

และระหว่างประเทศ  ตลอดจนศกึษาการบริหารและบทบาทของสถาบันการเงินที่มตี่ อการพัฒนา

ประเทศและ บทบาทความรับผดิชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย  

8.  นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Public Policy, 

Planning and Strategic Management) 

ศกึษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ศกึษาตัวแบบส าหรับการวิเคราะหส์ถานการณเ์ชงิกลยุทธ์  เทคนิคในการวางแผน



และการจัดการเชงิกลยุทธ์ การวิเคราะหท์างเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง  การ

วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ  ของไทย การ

วิเคราะหพ์ฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอ านาจตา่ง ๆ  

9.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) 

ศกึษาการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมเรื่องแนวคิด

พืน้ฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่ างองค์การและ

สารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์  

การน าระบบสารสนเทศไปติดตัง้กลยุทธ์ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้  จรยิธรรมในการใชข้้อมูลและ

สารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศตอ่องค์การ เศรษฐกิจและสังคม  

10. การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ (Project Planning 

Management and Evaluation) 

ศกึษากรอบความคิดในการบริหารโครงการ โดยครอบคลุมกระบวนการวางแผน  การจัด

องค์การ การบริหารทรัพยากร การควบคุมและการประเมนิผลโครงการ  โดยศึกษาเฉพาะบทบาทของ

ผูจ้ัดการโครงการในการบริหารทีมงาน ให้มปีระสิทธิภาพ  ด้วยการค านึงถึงปัจจัยที่มผีลตอ่ความส าเร็จ

ในการบริหาร  โดยเน้นปรัชญาของการบริหาร โครงการในรูปแบบใหม่  แนวทางในการบริหารโครงการ

ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การบูรณาการโครงการ  เทคนิคและเครื่องมือที่ใชใ้นการควบคุมและ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จและ /หรอืความลม้เหลวในการบริหาร

โครงการ  

11. การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Competency 

Assessment and Human Resource Development) 

ศกึษาเกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การซึ่งจะช่วยท าให้  องค์การ

สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน ศกึษาแนวคิดเรื่องสมรรถนะหลักขององคก์าร การประเมนิศักยภาพ  

การน าเอาแนวคิดไปใช้ในการคัดเลือก  การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่บุคลากรใน

องค์การ ศกึษาแนวคิดเรื่องของการบริหารจัดการความรู ้รวมทั้งการพัฒนาคนที่ยั่งยืน  และการพัฒนา

จติใจ แนวคิดการพัฒนาคนแบบบูรณาการจะเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จะมีการ

กล่าวถึงรวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาคน  จะถูกน ามาวิเคราะหแ์ละเสนอแนะ 

แนวทางแก้ไข  

12. การวเิคราะห์การเงนิและงบประมาณ (Financial and Budgetary Analysis) 

ศกึษาการวิเคราะหท์างการเงิน และงบประมาณขององค์การ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เข้าใจข้อมูลทางการเงินและบัญชทีี่เกี่ยวข้องกับงบ  การเงนิต่าง ๆ และสามารถน าขอ้มูลทางการเงินไป

ใช้ในการวิเคราะหก์ารเงนิ  รวมถึงการวเิคราะหก์ารระดมทุน การวิเคราะหก์ารลงทุนทางการเงิน  การ

บริหารกระแสเงินสด ตลอดจนศกึษาถึง การวางแผนงบประมาณ  ซึ่งรวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของระบบ



งบประมาณสมัยใหม ่การวิเคราะหง์บด าเนินการ การวิเคราะหง์บลงทุน ตลอดจนศกึษาเครื่องมือต่าง ๆ  

ในการตดิตามประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ  

13. วิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Studies) 

ศกึษาจากประสบการณห์รอืประเด็นปัญหาทีน่ักศึกษาเลือกเรียน  แล้วใชก้รอบแนวคิดจาก

ทฤษฎี แนวคิด หรอืเทคนิคที่ได้เรียนมาใช้  โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย  ศกึษาปรากฏการณ์  หรอืตอบ

ค าถามการวิจัยอย่างเป็นระบบ  แล้วเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้รูปแบบการเขียนรายงาน

การวิจัย  

 

………………………………………………………………….. 

 



สรุปเน้ือหาวิชาที่เป็นประโยชน์และสามารถน ามาปรับใช้ในการท างาน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

จากขอบข่าย 12 รายวิชาเบือ้งตน้ ท าให้ทราบว่าในการท างานจ าเป็นต้อง รู้และเขา้ใจ   

1. สภาพแวดล้อมทางการบริหาร 2. แนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร 3. เทคนิคและเครื่องมือทางการ

บริหาร  เพื่อให้ทราบโอกาสและข้อจ ากัดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการท างาน และเหนอื กว่านั้นคือเพื่อสรา้ง

แสวงหาโอกาส สรา้งกลยุทธ์เชิงรุก รวมถึงเตรยีมสร้างกลยุทธ์ เชงิรับ เพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิด  

ในการบริหารงาน 

การบริหารงานภาครัฐเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเปูาหมายสูงสุดของการบริหารงานภาครัฐ คือ 

ประโยชน์สุขของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนต้องกินดี อยู่ดี มีงานท า มีความสุข (Maximize social 

Welfare) ซึ่งต่างจากการบริหาร งานภาคเอกชน ที่มเีปูาหมาย เดียวที่ส าคัญ คอื ก าไรสูงสุด (Maximize 

Profit)  นอกจากนีภ้าครัฐมี ภาระส าคัญประการหนึ่ง คือ การบริ หารจัดการ “สินค้าสาธารณะ  และ

ทรัพยากรด้านต่างๆ” ที่ทุกฝุายต้องการได้ประโยชน์ มากที่สุด   ภาครัฐต้องบริหารจัดการใหเ้กิดความ

เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ และประเทศเป็นส าคัญ  จึงเป็นงานที่ส าคัญยิ่ง  

ด้วยภาระงานที่มากมายหลากหลายด้าน ท าใหม้ีโครงสรา้ง ที่ใหญ่ ใช้ก าลังคนเยอะ ล าดับขั้นตอนการ

ท างานซับซ้อน รวมถึงตอ้งใชเ้งินมาก  จึง ไม่เอือ้ให้การบริหารงานสามารถตอบสนองตอ่การ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  หนว่ยงานภาครัฐต่างตระหนักถึงข้อจ ากัดนี ้จึงเกิดการปฏิรูประบบราชการไทย   

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ้ในฐานะที่เป็นรัฐวิส าหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากภาครัฐส่วนหน่ึง และตอ้งด าเนินกิจการให้เกิดก าไร

ดังเชน่ภาคเอกชน   ในการด าเนนิงานจงึเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของพนักงานและผูบ้ริหารเป็น

อย่างยิ่ง   โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อม ทางการบริหารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

รุนแรง  อ.อ.ป. จ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งวิสัยทัศน์ ตลอดจนกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อให้

องค์การด ารงอยู่  

 ประเด็นที่ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า มคีวามส าคัญมากคือเรื่อง การบริหารพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ดังที่กล่าวข้างต้น องค์การจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานขององค์การจากบทบาทเดิม

ไปสู่บทบาทใหม่  เพื่อให้องคก์ารตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้  ทุน  หรอื สินทรัพย์ ที่องค์การ 

มีอยู่ คือ “พนักงาน” พนักงานที่องค์การคาดหวังคือพนักงานที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถในการใช้

ดุลยพินจิท างานได้โดยไม่ต้องรอฟังค าสั่งอยู่ตลอดเวลา  มี ความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ใหม่ๆ เพิ่มเติมได้อยู่ตลอดเวลา มีทักษะที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายบทบาท  

 

 



เมื่อรับพนักงานเข้ามาท างานแลว้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบวงจรชีวติ การท างานของ

พนักงาน (The Employee Life Cycle Value) 

จากที่ได้ศกึษาในต ารา และหอ้งเรียน ขอกล่าวถึง บริษัท  Gartner :ซึ่งบริษัทนีไ้ด้ พบว่า 

พนักงานแตล่ะคนจะมีวงจรชีวติการท างาน  ซึ่งผูบ้ริหารควรเข้าใจเรื่องนี้  และพยายามน ามาปรับใช้เพื่อ

การสรา้งคุณค่าให้กับพนักงาน  โดยวงจรชีวติการท างานจะมีอยู่ 4 ระยะ (ในช่วง 36 เดือน) ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะ 6 เดือนแรก  เป็นระยะที่ต่างฝุายต่างเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  ต้องมีการ

ฝกึอบรมปฐมนเิทศพนักงานใหม่  ผูบ้ริหารไม่ควรไปคาดหวังผลการท างานที่ต้องคุ้มกับเงินเดอืน  และ

ต้องให้เวลาส าหรับการอธิบายกฎ  กติกาต่างๆ  ต้องมอบหมายงานให้ตรงกับความสนใจและ

ความสามารถ  ปลูกฝังให้มคีวามรูส้ึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  งานแรกที่มอบหมายใหต้รงตาม  

competency จะท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจและประทับใจ 

ระยะที่ 2 ระยะ 9 เดือนต่อมา  เป็นระยะการปรับตัวเพื่อการประยุกต์  พนักงานจะเริ่มมี

ความสนใจ  มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์  ต้องพยายามให้พนักงานซึมซับวิสัยทัศน์  และพันธกิจของ

องค์การ  จากนั้นต้องหาเวทีให้ต้องส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิด  ความสามารถ  ให้อ านาจ   

ให้อิสระ 

ระยะที่ 3 ระยะ 16 เดือนต่อมา  เป็นระยะที่พนักงานจะมีสว่นใหแ้ก่องคก์าร  ดังนัน้ 

องค์การตอ้งมกีารกระตุน้ให้พนักงานแสดงทักษะฝมีอืให้ประจักษ์  ให้คิดอย่างเต็มที่  ให้คิดนอกกรอบ   

ให้ท างานส าคัญที่มีผลกระทบเชงินโยบาย 

ระยะที่ 4 ระยะ 5 เดือนต่อมา  เป็นระยะถดถอย  ทักษะฝมีอื แรงจูงใจเริ่มถดถอย  

ผูบ้ริหารตอ้งพยายามอย่าให้พนักงานรู้สกึเช่นนี้นานเกินไป  แก้ไขโดยการส่งตัวไปเรียนรู้งานใหม่  

หมุนเวียนงาน  ฟื้นฟูสมรรถนะที่เขามี  พัฒนาขวัญและก าลังใจให้มมีากขึ้น  โดยจัดวางแผนพัฒนาอาชีพ  

หมุนเวียนการท างานเพื่อให้เกิดความกระตอืรอืร้น  หรอืการส่งไปศกึษาต่อ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  สร้าง

แรงจูงใจ และสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้น 

ซึ่งวงจรชีวติ การท างาน นี ้สามารถน ามาปรับใช้กับพนักงาน ที่ท างานอยู่ในต าแหนง่เดิม

นานๆ ผูบ้ริหารหรอืหัวหนา้งาน ควรดูแลอย่างใกล้ชิด  เพื่อปูองกันภาวะไร้ประสทิธิภาพของพนักงาน ใน

องค์การ  

 ส าหรับปัญหาที่เกิดขึน้และมีลักษณะคล้ายคลึงกันในหนว่ยงานภาครัฐ หลายๆ หน่วยงาน นั้น 

ส่วนใหญ่เกิดจากตัวผูน้ าไม่มปีระสิทธิภาพ ฉะนัน้การแก้ปัญหา จงึตอ้งเริ่มจาการการแก้ที่ตัวผู้น า  -> 

คนในองค์การ  

 

 

 

 



ผู้น า 

ลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

1. People Agility - รู้จักตระหนักตนเอง  ตอบได้ว่าตนเองมจีุดเด่น  จุดด้อยอะไร  และต้อง

สามารถรู้ ว่าในสถานการณใ์ดจุดเด่นของตนจะกลายเป็นจุดด้อย  และสถานการณใ์ดจุดด้อยจะ

กลายเป็นจุดเด่น  

- แสวงหาผลสะท้อนกลับจากผู้อื่น  ต้องการรูว้่าผูอ้ื่นคิดอย่างไรต่อตน  เพื่อน ามาสู่การ

ปรับปรุง จะได้ทิ้งหา่งจากคู่แข่ง 

- เมื่อเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานแลว้ จะท าให้ทีมงานมีพลัง สร้างความผูกพันอย่าง

สร้างสรรค ์

2. Results Agility - สามารถสร้างผลงานได้ภายใต้ขอ้จ ากัด 

- สามารถส่งมอบความเก่งของตนเขา้ไปสู่ทีมงานได้  แมว้่าตนจะไม่อยู่  ทีมงาน 

ก็สามารถท างานได้ 

3. Mental Agility  

- มีความไวต่อสิ่งใหม่ๆ  

- สามารถท าเรื่องยากใหเ้ป็นเรื่องงา่ยๆ ได้ 

- สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมเีหตุผล 

4. Change Agility ชอบการเปลี่ยนแปลง ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และน ามาปรับปรุง 

คุณสมบัติของผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

1. Idealize Influence    มีอทิธิพลต่อความคิดผู้อื่น 

2. Inspirational motivation   สร้างแรงบันดาลใจ 

3. Intellectual stimulation    กระตุน้ความคดิอ่าน 

4. Individualize consideration  เข้าใจความตอ้งการของลูกน้อง 

 

คนในองค์การ 

การพัฒนาคนในองค์การ เป็นความรับผดิชอบร่วมกันของพนักงานและหนว่ยงานที่

รับผิดชอบ เพราะว่าแมว้่าองค์การจะมีโครงกา รพัฒนาใดๆ คงจะไร้ประโยชน์ หากพนักงานไม่น ามาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานในองค์การ  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) เป็นกระบวนการ  

พัฒนาความช านาญในงานและดึงศักยภาพในงานและศักยภาพของบุคลากรผ่านการพัฒนาองค์การ  

การเรียนรู้ การฝึกอบรมและการพัฒนา เพื่อสนองเปูาหมายขององค์การ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อ 

1. ตอบสนองเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักขององคก์าร 



2. เพิ่มอ านาจการแข่งขันได้ขององคก์าร 

3. สนองคุณค่า ความตอ้งการที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพ และการมสี่วนรว่ม 

จะมีองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก ่

1. Individual Development : ID 

ในการพัฒนาองค์การ จ าเป็นต้องเริ่มที่การพัฒนาตนเองก่อน จะต้องแสวงหาโอกาส 

ให้ตนเอง โดย Peter Drucker ได้บัญญัติค าไว้ คือ    

1) Knowledge worker ถือเป็นสินทรัพย์ขององค์การที่ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ  

คนพวกนีจ้ะมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  สร้างสิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ มีความรูค้วามสามารถ  ใช้ปัญญา 

ในการคิดวิเคราะห ์สนใจที่จะเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

2) Life Long Learning คือพวกที่มคีวามคิดอา่นคล่องแคล่ว ไวต่อสิ่งใหม่ๆ  ท างานได้ดี

ภายใต้ขอ้จ ากัด ถือเป็น competency ของพวก talent worker 

2. Training & Development : T&D 

องค์การตอ้งจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบุคลากร  เพื่อดึงทักษะความสามารถที่มี

ออกมาท างานให้กับองค์การ เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเติบโตในหน้าที่การงาน 

3. Career Development : CD 

เป็นการรักษาพนักงานโดยการวางเส้นทางความก้าวหน้าหรอืการสรา้งลูว่ิ่งใหก้ับพนักงาน  

ม ี2 ส่วน คือ 

1. Career Planning บุคลากรต้องมีการวางแผนความก้าวหน้าของตนเอง 

2. Career Management เป็นส่วนที่องค์การตอ้งเตรยีมไว้ให้ ทั้งการวางระบบ กฎเกณฑ์ 

กติกาต่างๆ 

4. Organization Development : OD 

มาจากแนวคิดในการท างานเป็นทีมเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนา  ปรับปรุง  การคิดใหมท่ าใหม่  ในโครงสรา้ง  กระบวนการท างาน  เพื่อให้บรรลุ

ยุทธศาสตรข์ององค์การ ซึ่งแนวทางการด าเนินการเพื่อใหอ้งค์การบรรลุประสิทธิผล  

 Drucker บอกว่า พวก Talent worker จะเป็นพวก WISDOM 

 What I Should Do (different) on Monday 

 คือ เป็นพวกที่ตอ้งการเริ่มตน้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ในความเป็นจรงิแล้ว การเปลี่ยนแปลง 

ควรเริ่มจากข้างล่าง คือ Bottom up คือตอ้งอาศัยคนส่วนใหญ่เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลง สร้างความ 

ร่วมมือ สร้างการยอมรับ  จะใช้เงนิในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้  ต้องอาศัยผูน้ าแบบ  Strong Leadership  

ที่จะไปกระตุน้คนส่วนใหญ่ให้ยอมเปลี่ยนแปลง   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



การบรหิารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

กระบวนการ 8 ขั้นตอนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง  

John P. Kotter ได้เสนอกลยุทธ์ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน โดยถือเป็นภาระ

ของผู้น าที่จะต้องกระตุน้องค์การให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  1. สร้างความรู้สกึจ าเป็น เร่งดว่นที่ตอ้งเปลี่ยน 

  2. แสวงหาแนวรว่ม สร้างทีมน าการเปลี่ยนแปลง 

  3. พัฒนาวสิัยทัศน์ร่วม (Share Vision) และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 

  4. สื่อวิสัยทัศนใ์นการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานเขา้ใจ และมีสว่นร่วม 

5. มอบอ านาจให้ผู้อื่น เช่นใหพ้นักงานรว่มท าท า work shop ระดมสมอง เพราะไม่มใีคร

จะต่อตา้นในสิ่งที่ตนรว่มคิดขึน้มา   

6. สร้างผลส าเร็จในระยะสั้น ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 

  7. สั่งสมความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

  8. ปลูกฝังพฤติกรรม ความส าเร็จ คา่นิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 

 

ยุทธศาสตร์ 3Rs เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประกอบด้วย 

1. Rethinking (การปรับความคิดความเข้าใจ)  

เป็นวิธีปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ ทัศนคต ิพฤติกรรม คา่นิยม กระบวนทัศนข์อง

บุคลากร  ท าให้เกิดความแตกต่างในการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ 

กระบวนการนี้เปลี่ยนแปลงได้ช้า ใชเ้วลานาน แต่ถ้าส าเร็จจะเห็นผลอย่างยั่งยืน โดยใช้ทฤษฎีเตา่ ใช้

ความรูค้วามเข้าใจ แตะที่ตัวคนแตล่ะคน ท าให้คน work smart เครื่องมือที่ใช ้ได้แก่ KM, LO, Training 

และให้ความรู้  หากผู้น าเป็น Change Agent ตัวจรงิ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนคนใหม้ีความคิดใหม่ๆ 

2. Reengineering (การปรับกระบวนการท างาน) 

เป็นการออกแบบระบบงานใหม่ เชน่ E- Office, One Stop Service วิธีการนี้เป็นการท าให้

สามารถท างานได้ดีกว่า เกิดประสทิธิภาพ และเพิ่มความพงึพอใจของลูกค้า วธิีการอาจท าได้ตั้งแตก่าร

ออกแบบระบบ , การปรับปรุงกระบวนการท างาน การปรับปรุงเทคโนโลยี โดยยึดค่านิยม “Better 

Cheaper Faster ” ใช้ทฤษฎีกระต่าย เน้นความเร็ว ได้ความพึงพอใจ ใช้เงนิขับเคลื่อน เห็นผลเร็ว แตไ่ม่

ยั่งยืน 

3. Restructuring (การปรับโครงสร้าง) 

วิธีการนี้เป็นการท าให้ขนาดองค์การเล็กลง แตม่ีประสิทธิภาพสูงขึน้ อาจท าได้ตั้งแตก่าร

ปรับภารกิจ ลดขนาดก าลังคน ท าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด การควบรวมกิจการ เป็นต้น 

 

 



ขั้นตอนการบรหิารการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Kurt Lewin มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. Un-Freezing ละลายพฤติกรรม  

เป็นการละลายรูปแบบของพฤติกรรมองค์กรที่เป็นอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนพฤติกรรมในปัจจุบันก่อน ท าให้บุคคลเกิดความรูส้ึกว่าจะมั่นคงขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลง 

พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่จะคุกคามตัวบุคคล 

2. Transition การเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมใหม่ 

เป็นกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ โดยมีเปูาหมายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าไปเป็น

พฤติกรรมใหม ่โดยผา่นวิธีต่างๆ เชน่ การน าเสนอ การสาธิต การที่ผู้น าเป็น Role Model   

3. Re- Freezing  การท าให้พฤติกรรมใหม่ด ารงอยู่อย่างมั่นคง 

ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ได้เปลี่ยนแปลงใหอ้ยู่คงที่ตลอดไป   

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

(ลงช่ือ)                   ผูไ้ด้รับทุนการศึกษา 

(นายมฆวัฒน์  ขุนทิพย์ลาย) 

   หัวหนา้งาน (ระดับ 6) งานสวนปุาไชยา 

    องค์การอุตสาหกรรมปุาไมเ้ขตสุราษฎร์ธานี 

 

 

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

   (ลงช่ือ)..................................................... 

 

 

 

 


