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เหตุผลความจ าเป็นของการพฒันาองค์การ 



Business is going to change  

more in the next ten years  

than it has in the last fifty. 

เหตุผลความจ าเป็นของการพฒันาองค์การ 

Bill Gates  



2 ปัจจัยหลกั 
ทีส่่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resources) 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
(Work Strategy) 

ความสามารถขององคก์าร 
 (Organization Capability) 



พฤติกรรม (behavior) 

เป็นกญุแจส าคญัไปสู่ความส าเร็จในการ
ปรับเปลีย่นวธีิการด าเนินงานขององค์การ     

(Key to Transform the 
Organization) 

คน (People) 



MINDSET 

FIXED MINDSET 

GROWTH MINDSET 



Dr.Abdul Kalam 



Situation X Respond = Result 

Mindset Perspective 



หมายถึงบุคคลที่สามารถสร้างความส าเร็จในงานที่
รับผิดชอบได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
องค์กรต้องการ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างเต็มใจจาก
บุคคลอื่นเป็นผู้ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Get the things done 
 through people 

ผูน้ า (Leader) 





Leadership Inspiration 



3-C Leadership Model 

Challenge 

Confidence Coaching 

http://www.quickmba.com/mgmt/leadership/3c/ 



There are many ways in which leaders can challenge their 
employees. They can:  

• Share their vision, inspiring them to believe that more is possible.  
• Set very high goals, forcing people to leave their comfort zones 
 to find ways to achieve them.  
• Ask challenging questions that lead people to reconsider their assumptions 
   about what is possible.  
• Use benchmarking to reveal the best practices of others and use these  
   as a challenge.  
• Provide a wide variety of assignments. Many firms make it a policy to  
   expose their employees to a wide range of aspects of the firm. Each new  
   position is a new challenge that develops the employee further.  



• Recognizing and rewarding positive accomplishments rather than  
   focusing on deficiencies.  
• Providing professional development in order to build confidence  
   through competence.  
• Empowering them by providing both responsibility and authority, thereby  
   expressing confidence in them.  
• Verbally expressing confidence in them.  
• Reminding them of past successes that may have faded from their  
   consciousness in the face of new challenges.  

Leaders can instill real confidence in their employees by:  



• Providing feedback immediately after the employee performs some  
   important task such as meeting with a client or delivering a presentation.  
• Showing them the best practices of others as examples of how tasks 
   can be accomplished.  
• Posing carefully formulated questions designed to improve their  
   understanding by leading them to think through the situation. Setting an  
   example, especially one of continual self-improvement.  

Leaders may coach employees by: 



ขอ้คดิดา้นการบรหิารจดัการ 

• ผลงานด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในอดีต มิใช่ส่ิงรับประกนัการท างาน 

     ด้านบริหารจัดการในอนาคต 

• เม่ือท่านขึน้สู่ต าแหน่งบริหาร  ทกัษะในเชิงเทคนิคจะลดความส าคญัลง 
และทกัษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเร่ิมมีความส าคญัมากขึน้ 

• การท างานด้วยตัวเอง กบัการจัดการให้คนอืน่ท าเป็นการใช้ทักษะ 
ความสามารถที่แตกต่างกนัอย่างชัดเจน 



1. Effective leaders manage complexity. 

2. Effective leaders manage global businesses. 

3. Effective leaders act strategically. 

4. Effective leaders foster innovation. 

8 leadership traits are critical for success 

Retrieved from 
http://www.businessinsider.com/8-leadership-traits-for-success-2015-8 



5. Effective leaders leverage networks. 

6. Effective leaders inspire engagement. 

7. Effective leaders develop personal adaptability. 

8. Effective leaders cultivate learning agility. 

Retrieved from 
http://www.businessinsider.com/8-leadership-traits-for-success-2015-8 

8 leadership traits are critical for success 



องค์การ 

หน่วยงาน 

บุคคล 

การก าหนดเป้าหมายในองค์การ 



S  W 

O 

T 

วเิคราะห์องค์การ 

วสัิยทศัน์ 

ภารกจิ 

การจัดการเพือ่ 
สัมฤทธ์ิผล Competency 

Management 

การสรรหาคดัเลอืก 

การอบรม/พฒันา 

แผนสืบทอดต าแหน่ง 
* ภายใน 

ก าหนดทศิทาง 
องค์การ 

ปัจจัยสร้าง 
ความส าเร็จ ตัวขบัเคลือ่น 

* ภายนอก 

การพฒันาสายอาชีพ  

การน าไปใช้ 

- Key Performance  
Indicator (KPI) 
- Performance 
 Appraisal  System 

Designed by Bordee Treesukhonth 

การบรหิารและพฒันางานทรพัยากรมนษุยข์ององคก์าร 

สมรรถนะ 
การท างาน 

การบริหารผลตอบแทน 



การบริหาร 
ผลการปฏิบตัิงาน 

การวางแผน 
กลยุทธ์ 

การก าหนดเป้าหมายในองค์การ 

องค์การ 

หน่วยงาน 

บุคคล 



จุดแขง็ (Strength) 

เป็นการวเิคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงานว่า 
มีส่วนดี  ความเข้มแข็ง  ความสามารถ 
ศักยภาพอะไรบ้าง ที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ความส าเร็จการด าเนินงานของหน่วยงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

เป็นการวเิคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงานว่า 
มีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ ความไม่พร้อม 
ข้อจ ากดั  ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  
ที่ลดทอนความส าเร็จการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 

เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ของหน่วยงาน  ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เอือ้ต่อ 
การด าเนินงานของหน่วยงานให้ประสบ 
ความส าเร็จ 

เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ของหน่วยงาน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นภัย 
คุกคาม   หรืออุปสรรคต่อความส าเร็จใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

การวเิคราะหส์มรรถนะหนว่ยงาน 
SWOT Analysis 



SWOT  ANALYSIS 



STRENGTH WEAKNESS 
- พนักงานมีความสามารถ 
- ตราสินค้าเป็นทีย่อมรับ 
- เทคโนโลยลี า้หน้า 
- ฐานะการเงินมั่นคง 
- ภาพพจน์ดี 
- ผู้น าด้านต้นทุนและราคา 

- การเงินไม่เพยีงพอ 
- ขาดอุปกรณ์การท างาน 
- เทคโนโลยล้ีาหลงั 
- ไม่สนับสนุนการวจัิย 
- ค่าใช้จ่ายสูง 
- การปฏิบัติงานมีขั้นตอนมาก 

STRENGTH WEAKNESS VS 



OPPORTUNITY THREAT 

- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
- กฎหมาย/นโยบายรัฐ 
- การขยายตัวของตลาด 
- การเปลีย่นแปลงด้านประชากร 
- คู่แข่งขันน้อยราย 

- กฎหมาย/นโยบายรัฐ 
- คู่แข่งขันมากราย 
- เศรษฐกจิตกต ่า 
- การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
- การค้าเสรี 
 

OPPORTUNITY THREAT VS 



เครือ่งมอืวเิคราะหป์จัจยัภายนอก 

P E S T 

Political 

Factors 
Economic 

Factors 

Social 

Factors 

Technological 

Factors 

(EXTERNAL FACTORS ANALYSIS) 



Political Factors 
- Government stability 

- Rule of majority 

- Taxation policy 

- Regulation and deregulation trends 

- Levels of corruption 

- Ease of doing business 

- Ease of initiating business  

Economic Factors 

- Stage of business cycle 

- Impact of globalization 

- Labor Costs 

- Changes in the economic 
   environment 

 

 

Social Factors 
- Population Growth 

- Gender & Ethnic diversity 

- Health and education 

- Social welfare 

- Economic disparity 

- Digital disparity 

 

 

Technological Factors 

- Research & Development Activity 

- Impact of emerging technologies 

- Impact of technology transfer 

- Technology diffusion 

- Technology disruption 

 

 

 

PEST Analysis 



S   =  Specific (เฉพาะเจาะจง) 
M  =  Measurable (วดัผลลพัธ์ได้) 
A   =  Achievable (ส าเร็จได้) 
R   =  Realistic (สอดคล้องกบัความเป็นจริง) 
T   =  Time Frame (ระบุเวลาเสร็จ) 

Goal Setting 



Structure

System

Style

Shared Values

Staff

Skills

Strategy

McKinsey 7-S Framework 



ความเช่ือมโยงผลสัมฤทธ์ิของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
             และผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร   

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

กลยุทธ์

แผนปฏิบตัิ

ผลสมัฤทธ์ิบุคลากร

ผลสมัฤทธ์ิองคก์ร

แผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร์

องคก์ร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

กลยุทธ์

แผนปฏิบตัิ

ผลสมัฤทธ์ิบุคลากร

ผลสมัฤทธ์ิองคก์ร

แผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร์

องคก์ร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard





What is Strategy? 

Strategy refers to a plan of action 
designed to achieve a particular goal. 



กลยทุธ ์(Strategy) 

แนวคดิหรือวธีิการทีแ่ยบคายที่สามารถ 
ขับเคลือ่นให้การด าเนินงานขององค์การ 
ก้าวไปสู่เป้าหมายทีต้่องการในอนาคต  

เราจะไปถงึจดุหมายทีต่อ้งการ 
 ไดอ้ยา่งไร ? 



ปริมาณ (QUANTITY) 

คณุภาพ (QUALITY) 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย (COST/EXPENSE) 

เวลา/การส่งมอบ (TIME/DELIVERY) 

ความปลอดภยั (SAFETY) 

ความพงึพอใจ (SATISFACTION) 

ตวัอยา่งผลงานทีค่าดหวงั (Expected Results) 



ลกัษณะของตวัชีว้ดัผลงานหลกั  



แผนปฏบิตังิาน (Action Plan)  

เป็นเคร่ืองมือในการแปลงแผนงาน/โครงการไปสู่
กิจกรรมยอ่ยในเชิงปฏิบติั และช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมี
ความชดัเจนถึงรายละเอียดการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึนวา่
ตอ้งท าอะไร และจะตอ้งเสร็จเม่ือไหร่   



ขอบเขตของแผนปฏบิตังิาน 

•  กจิกรรม 
 
•  ล าดบัของกจิกรรม 
 
•  เวลา 
 
•  ผูร้บัผดิชอบ 



W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
ระยะเวลาด าเนนิการ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

3. C

1. A

2. B

GANTT CHART 

P = Plan 
A = Actual 



เดนนิส แมคเควล (McQuail, 2005)  
การส่ือสารหมายถึงการให้และการรับ 
ความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร 
ซ่ึงรวมถงึแนวคดิของการโต้ตอบ แบ่งปัน 
 และมีปฏิสัมพนัธ์กนัด้วย 

km.siamha.com/การส่ือสารหมายถงึ.html 

ความหมายของการสือ่สาร 





“ The biggest communication 
problem is we do 

not listen to understand. 
We listen to reply ” 

อปุสรรคยิง่ใหญท่ีส่ดุของการสือ่สาร คอื 
พวกเราไมฟั่งเพือ่ความเขา้ใจ  
แตพ่วกเราฟังเพือ่ทีจ่ะตอบ 



“การสือ่สารเป็นทกัษะทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด ้ 
คลา้ยการขีจ่กัรยานหรอืการพมิพด์ดี 
ถา้ทา่นต ัง้ใจฝึกฝนอยา่งจรงิจงั  
ทา่นก็สามารถพฒันาคณุภาพชวีติ 

ในทกุดา้นของทา่นได”้ 



รปูแบบการสือ่สาร 

ONE-WAY COMMUNICATION (ทางเดียว) 
• ผูส่ื้อเป็นผูส่ื้อสารฝ่ายเดียว โดยปราศจากการ
ซกัถาม/โต้แย้งจากผูร้บัข่าว 

TWO-WAY COMMUNICATION  (สองทาง) 
• ผูส่ื้อเป็นผูส่ื้อสารโดยมีการโต้ตอบ ซกัถาม 
หรืออภิปรายระหว่างผูส่้งข่าวกบัผูร้บัข่าว 



การสญูหายของขอ้มลูทีม่กีารสือ่สารจากบนลงลา่ง 
(Information Loss in Downward Communication) 



การท าขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน  จ าเป็นตอ้ง
อาศยัเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมและ
ตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการประมวลผลขอ้มูลใหก้ลายเป็นสารสนเทศ 
และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใชง้าน มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 

การจดัการข้อมูลและสารสนเทศ 

https://sites.google.com/site/4613nattawadee/3-kar-ca/3-1-chnid-laea-laksna-khxmul/3-2-

krabwnkar-cadkar-khxmul-laea-sarsnthes 

1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  

2. การประมวลผลข้อมูล 

3. การดูแลรักษาข้อมูล 



ข้อมูล (Data) คือ ส่ิงต่างๆ หรือขอ้เทจ็จริง  
ท่ีไดรั้บจากประสาทสัมผสั หรือส่ือต่าง ๆ  
ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการวิเคราะห์หรือการประมวลผล 
โดยขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข สัญลกัษณ์ ตวัอกัษร 
เสียง ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

ความหมายของขอ้มลูและสารสนเทศ 

สารสนเทศ (Information) คือ ส่ิงท่ีไดจ้าก
การประมวลผลของขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถน ามา 
ใชป้ระโยชน์ในดา้นการวางแผน การพฒันา 
การควบคุมและการตดัสินใจ 



1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  
            1.1  การรวบรวมข้อมูล เป็นเร่ืองของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนมาก 
และตอ้งเกบ็ใหไ้ดอ้ยา่งทนัเวลา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะท าไดห้ลายวิธี เช่น การ
รวบรวมขอ้มูลโดยวธีิสังเกต การรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การรวบรวมขอ้มูล
โดยวธีิส่งแบบสอบถาม การรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีใชแ้บบส ารวจ เป็นตน้ 
            1.2  การตรวจสอบข้อมูล เม่ือมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้จ าเป็นตอ้งมีการ
ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อความถูกตอ้ง ขอ้มูลท่ีเกบ็เขา้ในระบบจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ 
หากพบความผิดพลาดตอ้งแกไ้ข เพราะขอ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือจะส่งผลใหส้ารสนเทศ 
ท่ีไดจ้ากขอ้มูลนั้นไม่น่าเช่ือถือดว้ย 

กระบวนการจดัการข้อมูลและสารสนเทศ 



2. การประมวลผลข้อมูล  ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 
            2.1  การจัดกลุ่มข้อมูล ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็จะตอ้งมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการใชง้านและเพื่อความสะดวกในการคน้หา 
            2.2  การจัดเรียงข้อมูล  เม่ือจดัแบ่งกลุ่มขอ้มูลแลว้ ควรมีการจดัเรียงขอ้มูล
ตามล าดบั ตวัเลข หรือตวัอกัษร เพื่อใหเ้รียกใชง้านไดง่้าย  
            2.3  การสรุปผล บางคร้ังขอ้มูลท่ีจดัเกบ็มีจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการสรุปผล
หรือสรุปรายงาน เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ ขอ้มูลท่ีสรุปไดน้ี้อาจส่ือความหมายไดดี้กวา่ 
เช่น สถิติการวา่งงาน 3 ปียอ้นหลงัของประชากรในทอ้งถ่ิน 
            2.4  การค านวณข้อมูล ขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลตวัเลข 
ท่ีสามารถน าไปค านวณ เพ่ือหาผลลพัธ์บางอยา่งได ้ดงันั้นการ 
สร้างสารสนเทศจากขอ้มูลจึงอาศยัการค านวณขอ้มูลท่ีเกบ็ไว ้
 เช่น การค านวณอายเุฉล่ียของประชากรในแต่ละทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจดัการข้อมูลและสารสนเทศ 



3. การดูแลรักษาข้อมูล  ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 
            3.1  การเกบ็รักษาข้อมูล การเกบ็รักษาขอ้มูล หมายถึง การน าขอ้มูลมาบนัทึก
เกบ็ไวใ้นส่ือบนัทึกต่าง ๆ  
            3.2  การท าส าเนาข้อมูล การท าส าเนาเพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลเกบ็รักษาไว ้หรือน าไป
แจกจ่ายในภายหลงั จึงควรค านึงถึงความจุและความทนทานของส่ือบนัทึกขอ้มูล 
            3.3  การส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูล ขอ้มูลตอ้งกระจายหรือส่งต่อไปยงัผูใ้ชง้าน
ท่ีห่างไกลไดง่้าย การส่ือสารขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีบทบาทท่ีส าคญัยิง่ท่ีจะท า
ใหก้ารส่งข่าวสารไปยงัผูใ้ชท้  าไดร้วดเร็วและทนัเวลา 
            3.4  การปรับปรุงข้อมูล ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ไวมี้จุดประสงค ์
ท่ีจะเรียกใชง้านไดต่้อไป ดงันั้นขอ้มูลจึงตอ้งมีการปรับปรุงให ้

ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบเพ่ือการคน้หา 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

กระบวนการจดัการข้อมูลและสารสนเทศ 



หมายถงึ การจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

เป็นส่วนๆ เพือ่ค้นหาว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร 

ประกอบขึน้มาได้อย่างไร เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างไร หรือ 

เพือ่ค้นหาสาเหตุ (Root Cause) ทีแ่ท้จริง 

ความหมาย 

การคดิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) 



Problem 

Hypothesis 

Facts Analysis 

Solution 

การวเิคราะหด์ว้ยแนวทางวทิยาศาสตร ์- Scientific approach 





ภาคผนวก 
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