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บทนํ า
องคกรแตละองคกรจะประสบความสํ าเร็จได ตองมีปจจัยที่สํ าคัญหลายประการ คือ

การผสมผสานความหลากหลายของความรูความสามารถของบุคลากรที่มี สภาพแวดลอมการ
ทํ างานที่ดี การนํ าความผิดพลาดในอดีตเปนบทเรียน ในปจจุบันความฉลาดขององคกร
(Organizational Intelligence) เปนสิ่งสํ าคัญในการทํ างาน ความฉลาดขององคกรประกอบดวยปจจัย
ที่สํ าคัญ เชน องคกรตองมีวิสัยทัศนที่มีกลยุทธ บุคลากรมีการทํ างานและรวมมือเปนอยางดี องคกร
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โครงสรางองคกรที่ชัดเจน ฯลฯ ความสํ าเร็จขององคกรเปนจุด
หมายที่ทุกคนตองการ ผูบริหารองคกรตองเปนผูที่มุงมั่น กํ าหนดทิศทางการทํ างานขององคกรอยาง
ชัดเจน ประกอบกับความรวมมือในการทํ างานของบุคลากรในองคกร และการประเมินผลการ
ทํ างานที่มีประสิทธิภาพ

กฎของ Albrecht
ความเจริญรุงเรืองขององคกรหน่ึงเปนการผสมผสานกันระหวางการศึกษา ความฉลาดของ

องคกร และความรวมมือของผูเกี่ยวของ องคกรตางๆที่มีบุคลากรจํ านวนมากท่ีมีความสามารถมาก
มาย แตบุคลากรเหลาน้ีทํ างานในองคกรที่เชื่องชาไประยะเวลาหน่ึงแลว มีแนวโนมทํ าใหการทํ างาน
ไมมีประสิทธิภาพ หรืออาจนํ าไปสูความผิดพลาดในการทํ างาน คร้ังยิ่งใหญ (Collective Stupidity)

ความฉลาดขององคกรเปนสิ่งสํ าคัญ บางคร้ังไมไดถูกใชงานอยางเต็มศักยภาพ เชน องคกร
หน่ึงมีบุคลากร 100 คน มี IQ เฉลี่ย 100 คะแนน ดังน้ันองคกรน้ันควรมี IQ ทั้งหมดประมาณ 10,000
คะแนน ผูบริหารองคกรตองมีวิธีการในการรีดเอาความฉลาด (IQ) และความสามารถของบุคลากร
มาใชทํ างานอยางเต็มที่และเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน
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องคกรแตละองคกรมีชีวิตและจิตใจ คือมีความคิด วัฒนธรรม อารมณ จิตใจ และการ
กระทํ า ผูบริหารองคกรตองมองถึงปจจัยเหลาน้ี เพื่อบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ และวางวิสัย
ทัศนขององคกรใหกาวหนาและกาวไกล

ความฉลาดขององคกร (Organizational Intelligence: OI) เปนความสามารถขององคกรใน
การใชความสามารถและความฉลาดของบุคลากรในองคกรในการทํ างานใหบรรลุภารกิจที่ตองการ
ความฉลาดขององคกรในเบื้องตนตองมีดังน้ี ความรูที่กวางขวาง การตระหนักถึงสภาพความเปน
จริง แนวทางดํ าเนินการ ความรวมมือของผูเกี่ยวของ และการพัฒนาขององคกร

ความผิดพลาดท่ีเปนบทเรียน
องคกรแตละองคกรมีลักษณะเอกลักษณของตัวเอง หรือที่เรียกในปจจุบัน วา Corporate

D.N.A. เปนลักษณะหรือรหัสภายในองคกร เชน การแสดงออก ประเพณี รหัส กฎระเบียบ แบบ
แผน และนิสัยขององคกรน้ัน เชน องคกรที่มีลักษณะเชื่องชา เชาชามเย็นชาม หรือ องคกรที่มี
ลักษณะคลองแคลว ตอบสนองตอเหตุการณปจจุบันเสมอ สิ่งเหลาน้ีเปนรหัสของความฉลาดและ
ความโงเขลา ที่เปนปจจัยนํ าไปสูความสํ าเร็จและความลมเหลวดวยเชนกัน

การวิเคราะหวิจัยการทํ างานขององคกรเปนสิ่งที่สํ าคัญมาก เปนระบบท่ีเตือนภัยใหกับองค
กรไดทราบถึงปญหา ซึ่งองคกรที่มีปญหามักมีลักษณะดังน้ี เชน การขาดเปาหมายการทํ างานของ
องคการที่ชัดเจน ผูบริหารไมเปนผูนํ าที่ดี มีบุคลากรเสื่อมสภาพ (Dead Wood) มีการแตงต้ังที่ไม
เปนธรรม ไมมีแรงจูงใจในการทํ างาน เปนตน

การคิดและตัดสินใจเปนกลุมน้ันบางคร้ังไมดีเทากับการตัดสินใจดวยคนๆเดียว เพราะการ
ตัดสินใจดวยคนหมูมากน้ันขึ้นอยูกับปจจัยของแตละบุคคลมากมายเชน ความคิดเห็น ความอคติ
บุคลิกภาพ อารมณ ความเห็นแกตัว แรงจูงใจ และผลประโยชน การไดมติของคนหมูมากโดย
เฉพาะคนเกงน้ันเปนไปไดยาก การตัดสินใจโดยผูนํ าเพียงคนเดียวน้ันทํ าไดงายกวา

คนเกงบางคร้ังถาถูกใชทํ างานไมเหมาะสม กลายเปนคนธรรมดาไดเลย ผูบริหารจึงตองรู
จักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน
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ความฉลาดขององคกรคืออะไร
ความฉลาดขององคกรมีหลายประการ คือ มีวิสัยทัศนที่มีกลยุทธที่ชัดเจน โครงสรางองค

กรที่มีความรับผิดชอบรวมกัน มีความพรอมที่รับการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีโครงสราง
ขององคกรที่ดี มีการพัฒนาความรูอยูเสมอ และมีการแขงขันในการทํ างาน ปจจัยทั้ง 7 น้ีเปนสิ่งที่
ผลักดันใหองคกรมีองคความรูและความฉลาด ทันตอเหตุการณเสมอ

ปจจัยทั้ง 7 ประการมีความหมายดังน้ี
1. วิสัยทัศนที่มีกลยุทธ � แนวคิด หลักการที่องคกรวงแนวทางไว เพื่อเปนจุดมุงหมายการ
ทํ างานขององคกร

2. ความรับผิดชอบรวมกัน � ทุกคนในองคกรตองมีบทบาทและมีสวนรวมในความสํ าเร็จ
ขององคกร ทํ าใหการทํ างานมีความมุงมั่นมากขึ้น

3. ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง � เปนวัฒนธรรมขององคกรที่แสดงถึงวิธีการทํ างาน
ความคิด และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงยังหมายถึง
ความทาทายและโอกาสที่จะพบปะสิ่งใหมๆ และกอใหเกิดการแกปญหาดวย

ความ
ฉลาดของ
องคกร

ความพรอมใน
การเปลี่ยนแปลง

การแขงขัน
ในการทํ างาน

การใชความรู

โครงสรางองคกร
ที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบ
รวมกัน

จิตใจที่เขมแข็ง

วิสัยทัศนที่มี
กลยุทธ
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4. จิตใจที่เขมแข็ง � บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํ างานใหเต็มความสามารถ
5. โครงสรางองคกรที่เหมาะสม � มีการแบงงาน หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
6. การใชความรู � องคกรที่มีการไดมาซึ่งความรู ปรับใหเหมาะสมกับสภาพความเปน
จริง และนํ าไปใชปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

7. การแขงขันในการทํ างาน - ทํ าใหมีการทํ างานอยางเต็มความสามารถ

องคกรทุกองคกรควรมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยูเสมอ
บางคร้ังผูบริหารยินดีที่จะใชเงินซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเปนหลายสิบลาน แต
ไมยอมเสียเงินหลักแสนเพื่อฝกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่ใช
งานไดอยางยั่งยืนกวา

วิสัยทัศนท่ีมีกลยุทธท่ีชัดเจน
�ในการทํ าความฝนใหเปนจริงน้ัน สิ่งแรกที่ตองทํ าคือคิดฝนใหยิ่งใหญ�
ยุคทอง (Golden Age) เปนการผสมผสานระหวางความฉลาดและโอกาสท่ีมาถึง องคกร

นอยรายนักที่จะกาวกระโดดจากศูนยขึ้นสูองคกรผูนํ าได สวนใหญตองคอยไตระดับขึ้นมา
วิสัยทัศนที่มอง 2 ดานเปนความสามารถเผชิญหนากับการทาทาย ปญหา วิกฤตการณ และ

การแกไขปญหาท่ีจํ าเปน โดยไมละสายตาจากปญหาใดๆ ซึ่งเปนความสามารถในการเผชิญกับ
ปญหา มีการตัดสินใจที่ดี และจัดลํ าดับความสํ าคัญของงานที่ตองทํ า โดยตระหนักความเปนจริง
และวางแผนไปในระยะยาว

การมองเห็นอุปสรรค และการบริหารจัดการปญหาและความผิดพลาดเหลาน้ัน เปนสิ่งที่จํ า
เปน หลักการ วิธีการตางๆในการบริหารจัดการองคกรไมสามารถใชกับทุกองคกรไดเหมือนกัน
หลักการหลักๆที่ใชทั่วไปในการบริหารจัดการองคกร มีดังน้ี การบริหารวัตถุประสงค ประสิทธิ
ภาพในการผลิต (Productivity) การบริหารความเสี่ยง (Diversification) การควบรวมกิจการ
(Merging and Acquiring) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Relations) การบริหารจัดการคุณ
ภาพการผลิต (Total-Quality Management: TQM) มาตรฐาน ISO 9000 การปรับปรุงกระบวนการ
ทํ างานในองคกร (Re-Engineering) การมุงเนนบริการลูกคา (Customer Focus)
ผูบริหารองคกรตองพิจารณานํ าทฤษฎีเหลาน้ีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ วัฒนธรรมและ
โครงสรางขององคกร
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ทุกองคกรควรมีการกํ าหนด วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา หลักการ และนโยบายท่ีตองการ ซึ่ง
ทํ าใหการทํ างานของบุคลากรในระดับชั้นต่ํ าลงมา มีทิศทางที่ชัดเจน และทํ างานสอดรับกับจุดมุง
หมายอันเปนหน่ึงเดียว บุคลากรแตละคนมีความตองการขั้นพื้นฐาน 3 ประการคือ ความตองการ
การยอมรับ ความตองการความสํ าเร็จ และความตองการอํ านาจ แตละองคกรจึงควรมีแรงจูงใจเพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคลากร

ความรับผิดชอบรวมกัน
องคกรตองมีการขับเคลื่อนแบบท่ีมีพลวัตรแบบ 3 มิติ บางคร้ังการบริหารงานโดยไมได

ใหความสํ าคัญกับบุคลากรหรือเจาหนาที่ชั้นผูนอยอาจกอใหเกิดความเสียหายได โดยเฉพาะ
ในปจจุบันสหภาพแรงงานในองคกรตางๆมีบทบาทมากข้ึน พวกเขาจะออกมาเคลื่อนไหวเมื่อ
ไมไดรับความเปนธรรม เมื่อองคกรบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ หรือมีผูนํ าแรงงานชักนํ าการ
ประทวงขึ้น

ประวัติศาสตรการกอต้ังและการดํ าเนินการขององคกรเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหบุคลากรใน
องคกรทราบ เพื่อใหไดมีความภูมิใจในการทํ างานเพื่อนํ าองคกรไปสูความสํ าเร็จ ประวัติศาสตรของ
องคกรทํ าใหทราบถึง การกอต้ัง ที่มา ประเพณี วัฒนธรรม การฝาฟนอุปสรรค ทํ าใหบุคลากร
ตระหนักถึงการกอต้ัง ความยากลํ าบาก และอุปสรรคในการดํ าเนินการขององคกร

วัฒนธรรมขององคกรประกอบดวย ศีลธรรมและประเพณีปฏิบัติของสังคม ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในองคกรตลอดเวลา แนวคิดความฉลาดขององคกรเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากความแตกตางทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่แตกตางกันเชน วัฒนธรรมการทํ างานแบบออสเตร
เลียที่เปดกวาง รับความคิดใหมๆ และทํ างานแบบไมเปนทางการ หรือวัฒนธรรมแบบญ่ีปุนที่สุภาพ
เรียบงาย และมีความสามัคคีทางสังคม

ความรับผิดชอบรวมกันในองคกรมีลักษณะดังน้ี ผูบริหารไดมีการวางแผนและจัดลํ าดับ
ความสํ าคัญของการทํ างาน รวมกับระดับผูปฏิบัติหรือไม ผูปฏิบัติมีความเขาใจถึงหลักการ แนวคิด
และทิศทางขององคกรหรือไม มีการเปดรับความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรอยางเปดกวางหรือ
ไม บุคลากรในองคกรมีความเชื่อวาองคกรจะประสบความสํ าเร็จหรือไม
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การพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
องคกรที่เปนผูผูกขาดมักไมเปนผูริเร่ิมที่ดี ไมคิดที่จะประดิษฐหรือคิดคนผลผลิตใหมๆขึ้น

มา และจะตกจากตํ าแหนงผูนํ าในที่สุด บางองคกรตกอยูในการประมาทคูแขงขัน ซึ่งนํ าไปสูการตก
ต่ํ าในที่สุด  โครงสรางองคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เน่ืองจากโลกภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และการทาทายอยูเสมอ ผูบริหารองคกรควรมีการเปดกวางในการรับฟง
ปญหา และความคิดเห็น

องคกรตองตอบคํ าถามวาผลผลิตและบริการมีการพัฒนาและตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดหรือไม บุคลากรมีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาการทํ างานใหดีขึ้นหรือไม รวมท้ังผูบริหารเต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดที่ตนเองไดตัด
สินใจไปหรือไม

จิตใจท่ีเขมแข็งนํ าไปสูพลังในการทํ างานท่ีย่ิงใหญ
บุคลากรที่มีจิตใจมุงมั่นในการทํ างาน ทํ างานดวยใจเต็มรอยจะมีสวนผลักดันใหองคกรไป

สูเปาหมายได โดยทั่วไปบุคลากรแตละคนมีทัศนคติ และวิธีการทํ างานที่แตกตางกัน บางคนมีความ
เห็นแกตัว มั่นใจในตนเอง ความทุมเทที่แตกตางกัน ในปจจุบันการประเมินผลการทํ างานของ
บุคลากรเปนสิ่งที่จํ าเปน หากผลการทํ างานไมเปนที่พอใจตองมีบทลงโทษดวย เชน ไมไดขึ้นเงิน
เดือน หรือแมกระทั่งการเลิกจาง

ขอบกพรองของผูบริหารที่มักมองทุกอยางในระดับนโยบาย คือมักมองขามสิ่งเล็กนอย
เกี่ยวกับบุคลากรในองคกรของตัวเอง เชน ขวัญกํ าลังใจ อารมณ แรงจูงใจ สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัย
สํ าคัญในการทํ างานของเจาหนาที่ชั้นผูนอยที่มีสวนในนํ าไปสูความสํ าเร็จขององคกรในระดับสูง

การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในองคกรเปนสิ่งที่สํ าคัญ ทั้งสภาพแวดลอมในการทํ างาน
บรรยากาศ เพื่อนรวมงาน ขณะเดียวกันควรมีการมองถึงสิ่งที่เปนผลรายกับการทํ างานดวย เชน ผล
ตอบแทนที่นอย สภาพการทํ างานที่ไมปลอดภัย ความไมมั่นคงของงาน การใชอํ านาจเกินกวาเหตุ
ของหัวหนา สิ่งเหลาน้ีจะลดคุณภาพของการทํ างานลง ผูบริหารองคกรตองมองใหเห็นและกํ าจัดสิ่ง
เหลาน้ีออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานขององคกร

หลังจากกํ าจัดสิ่งที่ไมเอ้ืออํ านวยตอการทํ างานเหลาน้ันแลว ตองพิจารณาสิ่งที่เอ้ืออํ านวยตอ
การทํ างานของบุคลากร ดังที่กลาวในบทขางตน คือ ความตองการความรัก การยอมรับจากสังคม
ความตองการความสํ าเร็จ สิ่งเหลาน้ีเปนการกระตุนการทํ างานของบุคลากร
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ปจจัยที่ทํ าใหการทํ างานมีคุณภาพมีหลายปจจัย คือ งานที่ทํ าน้ันมีคุณคามากพอหรือไม
สภาพแวดลอมในการทํ างานดีแคไหน ผลตอบแทนคุมคาหรือไม ความมั่นคงของงานที่ทํ า
หัวหนามีศักยภาพและความสามารถมากนอยแคไหน หัวหนามีความพึงพอใจในงานที่ลูกนองเสนอ
ไปหรือไม ความรูและทักษะที่ไดรับ โอกาสที่ดีในการไดเลื่อนขั้น การทํ างานเปนทีมที่ดี ความยุติ
ธรรม  สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่คนทั่วไปพิจารณา

โครงสรางท่ีดีสามารถกํ าจัดความขัดแยงได
การจัดโครงสรางการทํ างานที่ดีน้ันเปนสิ่งสํ าคัญในการทํ างาน โครงสรางองคกรแตละองค

กรแตกตางกัน อาจมีโครงสรางซับซอน มุงเนนกฎระเบียบ ใหญเทอะทะ หรือเล็กกะทัดรัดปจจัย
เหลาน้ีสามารถสรางผลดีและผลรายตอองคกรได ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีสวนสํ าคัญในการ
ทํ างาน บางคร้ังความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจากตัวบุคคล แตเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
การทํ างาน และระบบขอมูลสารสนเทศ

ระบบการจัดการที่ดีนํ าไปสูความสํ าเร็จ ความฉลาดของระบบในการทํ างานน้ันมีดังน้ี
ความสามารถในการทํ างาน ความสามารถในการแกไขขอผิดพลาด ความสามารถในการแกไข
ปญหาในวิกฤตการณ ความสามารถในการฟนฟู ความสามารถในการเพิ่มคุณคาตางๆ

การจัดโครงสรางใหมเพื่อภารกิจที่วางแผนไว โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํ างานเพื่อให
เขากับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การระบุตํ าแหนงที่ทํ างานไมมีประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยน
งานใหมไปแทนที่สิ่งน้ัน ตองมีการกํ าหนดกระบวนการทํ างานอีกคร้ัง กระบวนการของขอมูล และ
การจัดลํ าดับความสํ าคัญใหม สิ่งเหลาน้ีเปนการกํ าหนดโครงสรางการทํ างานใหมเพื่อใหบรรลุเปา
หมายใหมที่วางแผนไว

การใชความรู
การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เปนการใชความรูเพื่อนํ าไปสู

ความสํ าเร็จ ในขณะเดียวกัน การใชความรู (Knowledge deployment) เปนกระบวนการบริหารจัด
การเพื่อใหการใชความรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใชความรูมี 5 ลักษณะดวยกันคือ ความรูที่ผังอยู
ในระบบ ความรูในการทํ างาน ความรูในการพัฒนา ความรูในการขาย และความรูดานกลยุทธ

ความมีประสิทธิภาพของความรู องคกรตางๆตองมีการพัฒนาความรูใหบุคลากรอยูเสมอ
เชน ภาษานานาชาติที่ใช ทักษะในการวิเคราะหตางๆ ควรมีการทํ าวิจัยในการกํ าหนดองคประกอบ
ของการดํ าเนินการ เชน การฝกอบรมบุคลากร และนํ าไปสูการพัฒนาการดํ าเนินงาน ซึ่งผลของการ
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ฝกอบรมน้ีไมเพียงแตได บุคลากรที่ฝกอบรมแลว แตจะไดบุคลากรที่ทํ างานไดเลย ปจจุบันการเรียน
รูผานสื่ออีเลคโทรนิกส (E-Learning) ไดเร่ิมมีบทบาทในองคกรตางๆแลว ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ดวยเชนกัน

องคกรตองตอบคํ าถามดังตอไปน้ี บุคลากรมีประเพณีปฏิบัติที่จะแบงปนและแลกเปลี่ยน
ความรูภายในองคกรหรือไม ผูบริหารไดตระหนักในความรูและการศึกษาของบุคลากรหรือไม
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการไหลของขอมูลที่ดีหรือไม ผูบริหารและเจาหนา
ที่ไดมีการศึกษา ติดตามขาวสาร แนวคิดใหม แนวโนมเศรษฐกิจ และงานวิจัยหรือไม
ผูบริหารมีแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง และเพิ่มความสามารถของบุคลากรหรือไม

ความกดดันในการทํ างาน
องคกรแตละองคกรมีผูบริหารเปนเอกลักษณ ผูบริหารคนน้ันจะเปนตัวแทนในการทํ างาน

และเปนหนาตาขององคกรดวย การออกไปพบปะลูกคาน้ันเปนการแสดงมิตรสัมพันธที่ดีตอลูกคา
และเปนการรับฟงประเด็นปญหาของลูกคาดวยตนเอง ทํ าใหผูบริหารเหลาน้ันไดมีมุมมองตอการ
ทํ างานในมุมมองที่แปลกออกไป และทํ าใหลูกคาประทับใจในองคกรดวย

การไดรับฟงความคิดเห็นของลูกคาน้ันเปนจุดเร่ิมตนของความสํ าเร็จ เปนวงจรการทํ างาน
ของทุกองคกรคือ เมื่อการทํ างานลุลวงและครบวงจรแลว ไดรับความคิดเห็นของลูกคา ทํ าใหองค
เหลาน้ันนํ าไปปรับปรุงการทํ างานตอไป บางคร้ังการทํ างานมีขอผิดพลาด ความคิดเห็นของลูกคาน้ี
ทํ าใหไดมองเห็นถึงจุดโหว และนํ าไปปรับปรุงตอไป

ความผิดพลาดในการทํ างานน้ีเปนสิ่งที่เกิดไดทั่วไปในการทํ างานทุกวัน การบริหาร
ประเภทที่ไมกลาตัดสินใจหรือขี้ขลาดเปนการทํ างานที่เกิดขึ้นได เน่ืองจากการลังเลในการตัดสินใจ
กลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาด และกลัวผลกระทบที่จะตามมา ปจจัยเหลาน้ีนํ าไปสูการชะงักงันของ
การเจริญกาวหนาขององคกร

การเผชิญกับการทาทาย
องคกรที่ประสบความสํ าเร็จมากเมื่อดํ าเนินการไประยะหน่ึงจะพบกับปญหา การทาทาย

ใหมขึ้นมากมาย บางคร้ังโครงการใหญๆสามารถลมเหลวได โดยมีสาเหตุดังน้ี การทํ างานไรจุด
หมาย การใชคนไมเหมาะสมในงานประเภทตางๆ โครงสรางองคกรที่มีหลายระดับมากเกินไปทํ า
ใหงานที่เสนอชา การแตกแยกภายในองคกร และความเชื่อมั่นที่มากเกินไป
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การคาดหวังที่ไมเปนจริงจะเปนอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนองคกร เราเร่ิมตนที่การมีความ
พยายามกระตือรือรนในการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผลสํ าเร็จจะเร่ิมดีขึ้น นํ าไปสูความ
สํ าเร็จขององคกรในที่สุด อยางไรก็ตามบางกรณีไมไดดีอยางที่คิด เน่ืองจากระบบไมดี
การสรางระบบใหมที่ตองมีชวงเวลาที่ตองเผชิญปญหา สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ไมไดคาดหวัง ฉะน้ันองค
กรแตละองคกรตองสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ไมไดคาดหวังอยางดี

ความเจริญเติบโตที่วางแผนและไมไดวางแผนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในองคกรตางๆ การที่มี
การทํ างานผิดพลาดในองคกรน้ันสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทํ าใหความสํ าเร็จที่วางแผนอาจผิดจาก
แผนที่วางไวได บางคร้ังการจางที่ปรึกษาเพื่อทํ างานใหองคกรสามารถชวยการทํ างานขององคกรได
เสมอ ทั้งที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ Technical Team หรืออาจารยมหาวิทยาลัย บุคคลเหลาน้ีสามารถเพิ่ม
มุมมองที่แปลกใหมใหองคกรได องคกรที่มีความจํ าเปนตองใชที่ปรึกษาภายนอกมีลักษณะดังน้ี มี
บุคลากรที่ไมมีทักษะเฉพาะทาง ไมมีจํ านวนคนที่เพียงพอ ตองการมุมมองที่แปลกออกไป หรือ
ตองการใชในจุดประสงคเฉพาะกิจ การจางที่ปรึกษาจึงทํ าใหองคกรมีมุมมองใหมๆได

จิตวิทยาขององคกร
การพัฒนาองคกรเปนทฤษฎีที่จํ าเปนตองทํ าตลอดเวลา สิ่งน้ีจํ าเปนตองมีการรวมมือกัน

ของบุคลากรในองคกร ในการเปลี่ยนการพัฒนาองคกรนํ าไปสูการบริหารจัดการน้ันตองมีสวน
ประกอบดังน้ี การกํ าหนดตํ าแหนงขององคกรที่ชัดเจน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ดี องคกรใน
อนาคตที่วาดฝนไว และวิธีการในการดํ าเนินการ

การเปลี่ยนแปลงที่สํ าเร็จตองมีปจจัยดังน้ี ประโยชนอันยิ่งใหญของการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารองคกรที่มุงมั่น ความรวมมือของบุคลากรในองคกร ทิศทางที่ชัดเจน การประเมินผลการ
ทํ างานที่มีประสิทธิภาพ



ส ํานักพัฒนาระบบงบประมาณ                                                                                                           สํ านักงบประมาณ

10

บทสรุปสุดทายน้ีคือ การเปลี่ยนแปลงคร้ังสํ าคัญน้ันประกอบดวย การลงทุนคร้ังใหญที่ตอง
ลงทุนทั้งในเร่ือง ความพยายาม ความฉลาด และความรวมมือ การดํ าเนินการขององคกรทุกองคกร
เปนเร่ืองยาก อาจเกิดความผิดพลาดไดเสมอ การทาทายจากภายนอกน้ันเกิดไดทุกเวลา องคกรตอง
พรอมรับการทาทายน้ัน การกาวขึ้นเปนผูนํ าน้ันยาก แตการดํ ารงตํ าแหนงผูนํ าน้ันยากกวา ผูบริหาร
ที่ตองการนํ าองคกรขึ้นสูจุดสูงสุด จะตองสลัดวิธีปฏิบัติด้ังเดิม (Bureaucratic routines) ใหไดและมี
ความมุงมั่นที่จะบรรลุผลสํ าเร็จ ซึ่งเปนองคประกอบของผูนํ าที่ฉลาด และนํ าไปสูความฉลาดของ
องคกร (Organizational Intelligence)

ผูจัดทํ าบทคัดยอ : นาย ธานิสสร ตูจินดา
ผูตรวจบทคัดยอ : นางสาว วิสากร สระทองคํ า
สํ านักพัฒนาระบบงบประมาณ สํ านักงบประมาณ
พฤษภาคม 2546

       ความสํ าเร็จ
      ขององคกร

1. ประโยชนของการ
เปล่ียนแปลง

3.ความรวมมือของ
บุคลากร

5. การประเมินผลการ
ทํ างาน

2. ผูบริหารท่ีมุงมั่น

4. ทิศทางท่ีชัดเจน


