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บทนํา
องคกรแตละองคกรจะประสบความสําเร็จได ตองมีปจจัยที่สําคัญหลายประการ คือ
การผสมผสานความหลากหลายของความรูความสามารถของบุคลากรที่มี สภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ดี การนําความผิดพลาดในอดีตเปนบทเรียน ในปจจุบันความฉลาดขององคกร
(Organizational Intelligence) เปนสิ่งสําคัญในการทํางาน ความฉลาดขององคกรประกอบดวยปจจัย
ที่สําคัญ เชน องคกรตองมีวิสัยทัศนที่มีกลยุทธ บุคลากรมีการทํางานและรวมมือเปนอยางดี องคกร
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โครงสรางองคกรที่ชัดเจน ฯลฯ ความสําเร็จขององคกรเปนจุด
หมายที่ทุกคนตองการ ผูบริหารองคกรตองเปนผูที่มุงมั่น กําหนดทิศทางการทํางานขององคกรอยาง
ชัดเจน ประกอบกับความรวมมือในการทํางานของบุคลากรในองคกร และการประเมินผลการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
กฎของ Albrecht
ความเจริญรุงเรืองขององคกรหนึ่งเปนการผสมผสานกันระหวางการศึกษา ความฉลาดของ
องคกร และความรวมมือของผูเกี่ยวของ องคกรตางๆที่มีบุคลากรจํานวนมากที่มีความสามารถมาก
มาย แตบุคลากรเหลานี้ทํางานในองคกรที่เชื่องชาไประยะเวลาหนึ่งแลว มีแนวโนมทําใหการทํางาน
ไมมีประสิทธิภาพ หรืออาจนําไปสูความผิดพลาดในการทํางาน ครั้งยิ่งใหญ (Collective Stupidity)
ความฉลาดขององคกรเปนสิ่งสําคัญ บางครั้งไมไดถูกใชงานอยางเต็มศักยภาพ เชน องคกร
หนึ่งมีบุคลากร 100 คน มี IQ เฉลี่ย 100 คะแนน ดังนั้นองคกรนั้นควรมี IQ ทั้งหมดประมาณ 10,000
คะแนน ผูบริหารองคกรตองมีวิธีการในการรีดเอาความฉลาด (IQ) และความสามารถของบุคลากร
มาใชทํางานอยางเต็มที่และเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน
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องคกรแตละองคกรมีชีวิตและจิตใจ คือมีความคิด วัฒนธรรม อารมณ จิตใจ และการ
กระทํา ผูบริหารองคกรตองมองถึงปจจัยเหลานี้ เพื่อบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ และวางวิสัย
ทัศนขององคกรใหกาวหนาและกาวไกล
ความฉลาดขององคกร (Organizational Intelligence: OI) เปนความสามารถขององคกรใน
การใชความสามารถและความฉลาดของบุคลากรในองคกรในการทํางานใหบรรลุภารกิจที่ตองการ
ความฉลาดขององคกรในเบื้องตนตองมีดังนี้ ความรูที่กวางขวาง การตระหนักถึงสภาพความเปน
จริง แนวทางดําเนินการ ความรวมมือของผูเกี่ยวของ และการพัฒนาขององคกร
ความผิดพลาดที่เปนบทเรียน
องคกรแตละองคกรมีลักษณะเอกลักษณของตัวเอง หรือที่เรียกในปจจุบัน วา Corporate
D.N.A. เปนลักษณะหรือรหัสภายในองคกร เชน การแสดงออก ประเพณี รหัส กฎระเบียบ แบบ
แผน และนิสัยขององคกรนั้น เชน องคกรที่มีลักษณะเชื่องชา เชาชามเย็นชาม หรือ องคกรที่มี
ลักษณะคลองแคลว ตอบสนองตอเหตุการณปจจุบันเสมอ สิ่งเหลานี้เปนรหัสของความฉลาดและ
ความโงเขลา ที่เปนปจจัยนําไปสูความสําเร็จและความลมเหลวดวยเชนกัน
การวิเคราะหวิจัยการทํางานขององคกรเปนสิ่งที่สําคัญมาก เปนระบบที่เตือนภัยใหกับองค
กรไดทราบถึงปญหา ซึ่งองคกรที่มีปญหามักมีลักษณะดังนี้ เชน การขาดเปาหมายการทํางานของ
องคการที่ชัดเจน ผูบริหารไมเปนผูนําที่ดี มีบุคลากรเสื่อมสภาพ (Dead Wood) มีการแตงตั้งที่ไม
เปนธรรม ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน เปนตน
การคิดและตัดสินใจเปนกลุมนั้นบางครั้งไมดีเทากับการตัดสินใจดวยคนๆเดียว เพราะการ
ตัดสินใจดวยคนหมูมากนั้นขึ้นอยูกับปจจัยของแตละบุคคลมากมายเชน ความคิดเห็น ความอคติ
บุคลิกภาพ อารมณ ความเห็นแกตัว แรงจูงใจ และผลประโยชน การไดมติของคนหมูมากโดย
เฉพาะคนเกงนั้นเปนไปไดยาก การตัดสินใจโดยผูนําเพียงคนเดียวนั้นทําไดงายกวา
คนเกงบางครั้งถาถูกใชทํางานไมเหมาะสม กลายเปนคนธรรมดาไดเลย ผูบริหารจึงตองรู
จักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน
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ความฉลาดขององคกรคืออะไร
ความฉลาดขององคกรมีหลายประการ คือ มีวิสัยทัศนที่มีกลยุทธที่ชัดเจน โครงสรางองค
กรที่มีความรับผิดชอบรวมกัน มีความพรอมที่รับการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีโครงสราง
ขององคกรที่ดี มีการพัฒนาความรูอยูเสมอ และมีการแขงขันในการทํางาน ปจจัยทั้ง 7 นี้เปนสิ่งที่
ผลักดันใหองคกรมีองคความรูและความฉลาด ทันตอเหตุการณเสมอ

วิสัยทัศนที่มี
กลยุทธ
ความรับผิดชอบ
รวมกัน

ความพรอมใน
การเปลี่ยนแปลง

ความ
ฉลาดของ
องคกร

จิตใจที่เขมแข็ง

การใชความรู

โครงสรางองคกร
ที่เหมาะสม

การแขงขัน
ในการทํางาน

ปจจัยทั้ง 7 ประการมีความหมายดังนี้
1. วิสัยทัศนที่มีกลยุทธ – แนวคิด หลักการที่องคกรวงแนวทางไว เพื่อเปนจุดมุงหมายการ
ทํางานขององคกร
2. ความรับผิดชอบรวมกัน – ทุกคนในองคกรตองมีบทบาทและมีสวนรวมในความสําเร็จ
ขององคกร ทําใหการทํางานมีความมุงมั่นมากขึ้น
3. ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง – เปนวัฒนธรรมขององคกรที่แสดงถึงวิธีการทํางาน
ความคิด และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงยังหมายถึง
ความทาทายและโอกาสที่จะพบปะสิ่งใหมๆ และกอใหเกิดการแกปญหาดวย
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4. จิตใจที่เขมแข็ง – บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํางานใหเต็มความสามารถ
5. โครงสรางองคกรที่เหมาะสม – มีการแบงงาน หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
6. การใชความรู – องคกรที่มีการไดมาซึ่งความรู ปรับใหเหมาะสมกับสภาพความเปน
จริง และนําไปใชปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
7. การแขงขันในการทํางาน - ทําใหมีการทํางานอยางเต็มความสามารถ
องคกรทุกองคกรควรมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยูเสมอ
บางครั้งผูบริหารยินดีที่จะใชเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเปนหลายสิบลาน แต
ไมยอมเสียเงินหลักแสนเพื่อฝกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่ใช
งานไดอยางยั่งยืนกวา
วิสัยทัศนที่มีกลยุทธที่ชัดเจน
“ในการทําความฝนใหเปนจริงนั้น สิ่งแรกที่ตองทําคือคิดฝนใหยิ่งใหญ”
ยุคทอง (Golden Age) เปนการผสมผสานระหวางความฉลาดและโอกาสที่มาถึง องคกร
นอยรายนักที่จะกาวกระโดดจากศูนยขึ้นสูองคกรผูนําได สวนใหญตองคอยไตระดับขึ้นมา
วิสัยทัศนที่มอง 2 ดานเปนความสามารถเผชิญหนากับการทาทาย ปญหา วิกฤตการณ และ
การแกไขปญหาที่จําเปน โดยไมละสายตาจากปญหาใดๆ ซึ่งเปนความสามารถในการเผชิญกับ
ปญหา มีการตัดสินใจที่ดี และจัดลําดับความสําคัญของงานที่ตองทํา โดยตระหนักความเปนจริง
และวางแผนไปในระยะยาว
การมองเห็นอุปสรรค และการบริหารจัดการปญหาและความผิดพลาดเหลานั้น เปนสิ่งที่จํา
เปน หลักการ วิธีการตางๆในการบริหารจัดการองคกรไมสามารถใชกับทุกองคกรไดเหมือนกัน
หลักการหลักๆที่ใชทั่วไปในการบริหารจัดการองคกร มีดังนี้ การบริหารวัตถุประสงค ประสิทธิ
ภาพในการผลิต (Productivity) การบริหารความเสี่ยง (Diversification) การควบรวมกิจการ
(Merging and Acquiring) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Relations) การบริหารจัดการคุณ
ภาพการผลิต (Total-Quality Management: TQM) มาตรฐาน ISO 9000 การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานในองคกร (Re-Engineering) การมุงเนนบริการลูกคา (Customer Focus)
ผูบริหารองคกรตองพิจารณานําทฤษฎีเหลานี้มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ วัฒนธรรมและ
โครงสรางขององคกร
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ทุกองคกรควรมีการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา หลักการ และนโยบายที่ตองการ ซึ่ง
ทําใหการทํางานของบุคลากรในระดับชั้นตํ่าลงมา มีทิศทางที่ชัดเจน และทํางานสอดรับกับจุดมุง
หมายอันเปนหนึ่งเดียว บุคลากรแตละคนมีความตองการขั้นพื้นฐาน 3 ประการคือ ความตองการ
การยอมรับ ความตองการความสําเร็จ และความตองการอํานาจ แตละองคกรจึงควรมีแรงจูงใจเพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคลากร
ความรับผิดชอบรวมกัน
องคกรตองมีการขับเคลื่อนแบบที่มีพลวัตรแบบ 3 มิติ บางครั้งการบริหารงานโดยไมได
ใหความสําคัญกับบุคลากรหรือเจาหนาที่ชั้นผูนอยอาจกอใหเกิดความเสียหายได โดยเฉพาะ
ในปจจุบันสหภาพแรงงานในองคกรตางๆมีบทบาทมากขึ้น พวกเขาจะออกมาเคลื่อนไหวเมื่อ
ไมไดรับความเปนธรรม เมื่อองคกรบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ หรือมีผูนําแรงงานชักนําการ
ประทวงขึ้น
ประวัติศาสตรการกอตั้งและการดําเนินการขององคกรเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหบุคลากรใน
องคกรทราบ เพื่อใหไดมีความภูมิใจในการทํางานเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ ประวัติศาสตรของ
องคกรทําใหทราบถึง การกอตั้ง ที่มา ประเพณี วัฒนธรรม การฝาฟนอุปสรรค ทําใหบุคลากร
ตระหนักถึงการกอตั้ง ความยากลําบาก และอุปสรรคในการดําเนินการขององคกร
วัฒนธรรมขององคกรประกอบดวย ศีลธรรมและประเพณีปฏิบัติของสังคม ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในองคกรตลอดเวลา แนวคิดความฉลาดขององคกรเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากความแตกตางทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่แตกตางกันเชน วัฒนธรรมการทํางานแบบออสเตร
เลียที่เปดกวาง รับความคิดใหมๆ และทํางานแบบไมเปนทางการ หรือวัฒนธรรมแบบญี่ปุนที่สุภาพ
เรียบงาย และมีความสามัคคีทางสังคม
ความรับผิดชอบรวมกันในองคกรมีลักษณะดังนี้ ผูบริหารไดมีการวางแผนและจัดลําดับ
ความสําคัญของการทํางาน รวมกับระดับผูปฏิบัติหรือไม ผูปฏิบัติมีความเขาใจถึงหลักการ แนวคิด
และทิศทางขององคกรหรือไม มีการเปดรับความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรอยางเปดกวางหรือ
ไม บุคลากรในองคกรมีความเชื่อวาองคกรจะประสบความสําเร็จหรือไม
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การพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
องคกรที่เปนผูผูกขาดมักไมเปนผูริเริ่มที่ดี ไมคิดที่จะประดิษฐหรือคิดคนผลผลิตใหมๆขึ้น
มา และจะตกจากตําแหนงผูนําในที่สุด บางองคกรตกอยูในการประมาทคูแขงขัน ซึ่งนําไปสูการตก
ตํ่าในที่สุด โครงสรางองคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เนื่องจากโลกภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และการทาทายอยูเสมอ ผูบริหารองคกรควรมีการเปดกวางในการรับฟง
ปญหา และความคิดเห็น
องคกรตองตอบคําถามวาผลผลิตและบริการมีการพัฒนาและตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดหรือไม บุคลากรมีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาการทํางานใหดีขึ้นหรือไม รวมทั้งผูบริหารเต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดที่ตนเองไดตัด
สินใจไปหรือไม
จิตใจที่เขมแข็งนําไปสูพลังในการทํางานที่ยิ่งใหญ
บุคลากรที่มีจิตใจมุงมั่นในการทํางาน ทํางานดวยใจเต็มรอยจะมีสวนผลักดันใหองคกรไป
สูเปาหมายได โดยทั่วไปบุคลากรแตละคนมีทัศนคติ และวิธีการทํางานที่แตกตางกัน บางคนมีความ
เห็นแกตัว มั่นใจในตนเอง ความทุมเทที่แตกตางกัน ในปจจุบันการประเมินผลการทํางานของ
บุคลากรเปนสิ่งที่จําเปน หากผลการทํางานไมเปนที่พอใจตองมีบทลงโทษดวย เชน ไมไดขึ้นเงิน
เดือน หรือแมกระทั่งการเลิกจาง
ขอบกพรองของผูบริหารที่มักมองทุกอยางในระดับนโยบาย คือมักมองขามสิ่งเล็กนอย
เกี่ยวกับบุคลากรในองคกรของตัวเอง เชน ขวัญกําลังใจ อารมณ แรงจูงใจ สิ่งเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญในการทํางานของเจาหนาที่ชั้นผูนอยที่มีสวนในนําไปสูความสําเร็จขององคกรในระดับสูง
การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในองคกรเปนสิ่งที่สําคัญ ทั้งสภาพแวดลอมในการทํางาน
บรรยากาศ เพื่อนรวมงาน ขณะเดียวกันควรมีการมองถึงสิ่งที่เปนผลรายกับการทํางานดวย เชน ผล
ตอบแทนที่นอย สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ความไมมั่นคงของงาน การใชอํานาจเกินกวาเหตุ
ของหัวหนา สิ่งเหลานี้จะลดคุณภาพของการทํางานลง ผูบริหารองคกรตองมองใหเห็นและกําจัดสิ่ง
เหลานี้ออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร
หลังจากกําจัดสิ่งที่ไมเอื้ออํานวยตอการทํางานเหลานั้นแลว ตองพิจารณาสิ่งที่เอื้ออํานวยตอ
การทํางานของบุคลากร ดังที่กลาวในบทขางตน คือ ความตองการความรัก การยอมรับจากสังคม
ความตองการความสําเร็จ สิ่งเหลานี้เปนการกระตุนการทํางานของบุคลากร
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ปจจัยที่ทําใหการทํางานมีคุณภาพมีหลายปจจัย คือ งานที่ทํานั้นมีคุณคามากพอหรือไม
สภาพแวดลอมในการทํางานดีแคไหน ผลตอบแทนคุมคาหรือไม ความมั่นคงของงานที่ทํา
หัวหนามีศักยภาพและความสามารถมากนอยแคไหน หัวหนามีความพึงพอใจในงานที่ลูกนองเสนอ
ไปหรือไม ความรูและทักษะที่ไดรับ โอกาสที่ดีในการไดเลื่อนขั้น การทํางานเปนทีมที่ดี ความยุติ
ธรรม สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่คนทั่วไปพิจารณา
โครงสรางที่ดีสามารถกําจัดความขัดแยงได
การจัดโครงสรางการทํางานที่ดีนั้นเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน โครงสรางองคกรแตละองค
กรแตกตางกัน อาจมีโครงสรางซับซอน มุงเนนกฎระเบียบ ใหญเทอะทะ หรือเล็กกะทัดรัดปจจัย
เหลานี้สามารถสรางผลดีและผลรายตอองคกรได ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีสวนสําคัญในการ
ทํางาน บางครั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจากตัวบุคคล แตเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
การทํางาน และระบบขอมูลสารสนเทศ
ระบบการจัดการที่ดีนําไปสูความสําเร็จ ความฉลาดของระบบในการทํางานนั้นมีดังนี้
ความสามารถในการทํางาน ความสามารถในการแกไขขอผิดพลาด ความสามารถในการแกไข
ปญหาในวิกฤตการณ ความสามารถในการฟนฟู ความสามารถในการเพิ่มคุณคาตางๆ
การจัดโครงสรางใหมเพื่อภารกิจที่วางแผนไว โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานเพื่อให
เขากับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การระบุตําแหนงที่ทํางานไมมีประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยน
งานใหมไปแทนที่สิ่งนั้น ตองมีการกําหนดกระบวนการทํางานอีกครั้ง กระบวนการของขอมูล และ
การจัดลําดับความสําคัญใหม สิ่งเหลานี้เปนการกําหนดโครงสรางการทํางานใหมเพื่อใหบรรลุเปา
หมายใหมที่วางแผนไว
การใชความรู
การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เปนการใชความรูเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จ ในขณะเดียวกัน การใชความรู (Knowledge deployment) เปนกระบวนการบริหารจัด
การเพื่อใหการใชความรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใชความรูมี 5 ลักษณะดวยกันคือ ความรูที่ผังอยู
ในระบบ ความรูในการทํางาน ความรูในการพัฒนา ความรูในการขาย และความรูดานกลยุทธ
ความมีประสิทธิภาพของความรู องคกรตางๆตองมีการพัฒนาความรูใหบุคลากรอยูเสมอ
เชน ภาษานานาชาติที่ใช ทักษะในการวิเคราะหตางๆ ควรมีการทําวิจัยในการกําหนดองคประกอบ
ของการดําเนินการ เชน การฝกอบรมบุคลากร และนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงาน ซึ่งผลของการ
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ฝกอบรมนี้ไมเพียงแตได บุคลากรที่ฝกอบรมแลว แตจะไดบุคลากรที่ทํางานไดเลย ปจจุบันการเรียน
รูผานสื่ออีเลคโทรนิกส (E-Learning) ไดเริ่มมีบทบาทในองคกรตางๆแลว ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ดวยเชนกัน
องคกรตองตอบคําถามดังตอไปนี้ บุคลากรมีประเพณีปฏิบัติที่จะแบงปนและแลกเปลี่ยน
ความรูภายในองคกรหรือไม ผูบริหารไดตระหนักในความรูและการศึกษาของบุคลากรหรือไม
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการไหลของขอมูลที่ดีหรือไม ผูบริหารและเจาหนา
ที่ไดมีการศึกษา ติดตามขาวสาร แนวคิดใหม แนวโนมเศรษฐกิจ และงานวิจัยหรือไม
ผูบริหารมีแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และเพิ่มความสามารถของบุคลากรหรือไม
ความกดดันในการทํางาน
องคกรแตละองคกรมีผูบริหารเปนเอกลักษณ ผูบริหารคนนั้นจะเปนตัวแทนในการทํางาน
และเปนหนาตาขององคกรดวย การออกไปพบปะลูกคานั้นเปนการแสดงมิตรสัมพันธที่ดีตอลูกคา
และเปนการรับฟงประเด็นปญหาของลูกคาดวยตนเอง ทําใหผูบริหารเหลานั้นไดมีมุมมองตอการ
ทํางานในมุมมองที่แปลกออกไป และทําใหลูกคาประทับใจในองคกรดวย
การไดรับฟงความคิดเห็นของลูกคานั้นเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จ เปนวงจรการทํางาน
ของทุกองคกรคือ เมื่อการทํางานลุลวงและครบวงจรแลว ไดรับความคิดเห็นของลูกคา ทําใหองค
เหลานั้นนําไปปรับปรุงการทํางานตอไป บางครั้งการทํางานมีขอผิดพลาด ความคิดเห็นของลูกคานี้
ทําใหไดมองเห็นถึงจุดโหว และนําไปปรับปรุงตอไป
ความผิดพลาดในการทํางานนี้เปนสิ่งที่เกิดไดทั่วไปในการทํางานทุกวัน การบริหาร
ประเภทที่ไมกลาตัดสินใจหรือขี้ขลาดเปนการทํางานที่เกิดขึ้นได เนื่องจากการลังเลในการตัดสินใจ
กลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาด และกลัวผลกระทบที่จะตามมา ปจจัยเหลานี้นําไปสูการชะงักงันของ
การเจริญกาวหนาขององคกร
การเผชิญกับการทาทาย
องคกรที่ประสบความสําเร็จมากเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งจะพบกับปญหา การทาทาย
ใหมขึ้นมากมาย บางครั้งโครงการใหญๆสามารถลมเหลวได โดยมีสาเหตุดังนี้ การทํางานไรจุด
หมาย การใชคนไมเหมาะสมในงานประเภทตางๆ โครงสรางองคกรที่มีหลายระดับมากเกินไปทํา
ใหงานที่เสนอชา การแตกแยกภายในองคกร และความเชื่อมั่นที่มากเกินไป
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การคาดหวังที่ไมเปนจริงจะเปนอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนองคกร เราเริ่มตนที่การมีความ
พยายามกระตือรือรนในการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผลสําเร็จจะเริ่มดีขึ้น นําไปสูความ
สําเร็จขององคกรในที่สุด อยางไรก็ตามบางกรณีไมไดดีอยางที่คิด เนื่องจากระบบไมดี
การสรางระบบใหมที่ตองมีชวงเวลาที่ตองเผชิญปญหา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไมไดคาดหวัง ฉะนั้นองค
กรแตละองคกรตองสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ไมไดคาดหวังอยางดี
ความเจริญเติบโตที่วางแผนและไมไดวางแผนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในองคกรตางๆ การที่มี
การทํางานผิดพลาดในองคกรนั้นสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทําใหความสําเร็จที่วางแผนอาจผิดจาก
แผนที่วางไวได บางครั้งการจางที่ปรึกษาเพื่อทํางานใหองคกรสามารถชวยการทํางานขององคกรได
เสมอ ทั้งที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ Technical Team หรืออาจารยมหาวิทยาลัย บุคคลเหลานี้สามารถเพิ่ม
มุมมองที่แปลกใหมใหองคกรได องคกรที่มีความจําเปนตองใชที่ปรึกษาภายนอกมีลักษณะดังนี้ มี
บุคลากรที่ไมมีทักษะเฉพาะทาง ไมมีจํานวนคนที่เพียงพอ ตองการมุมมองที่แปลกออกไป หรือ
ตองการใชในจุดประสงคเฉพาะกิจ การจางที่ปรึกษาจึงทําใหองคกรมีมุมมองใหมๆได
จิตวิทยาขององคกร
การพัฒนาองคกรเปนทฤษฎีที่จําเปนตองทําตลอดเวลา สิ่งนี้จําเปนตองมีการรวมมือกัน
ของบุคลากรในองคกร ในการเปลี่ยนการพัฒนาองคกรนําไปสูการบริหารจัดการนั้นตองมีสวน
ประกอบดังนี้ การกําหนดตําแหนงขององคกรที่ชัดเจน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ดี องคกรใน
อนาคตที่วาดฝนไว และวิธีการในการดําเนินการ
การเปลี่ยนแปลงที่สําเร็จตองมีปจจัยดังนี้ ประโยชนอันยิ่งใหญของการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารองคกรที่มุงมั่น ความรวมมือของบุคลากรในองคกร ทิศทางที่ชัดเจน การประเมินผลการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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1. ประโยชนของการ
เปลี่ยนแปลง

2. ผูบริหารที่มุงมั่น

3.ความรวมมือของ
บุคลากร

ความสําเร็จ
ขององคกร
4. ทิศทางที่ชัดเจน

5. การประเมินผลการ
ทํางาน

บทสรุปสุดทายนี้คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนั้นประกอบดวย การลงทุนครั้งใหญที่ตอง
ลงทุนทั้งในเรื่อง ความพยายาม ความฉลาด และความรวมมือ การดําเนินการขององคกรทุกองคกร
เปนเรื่องยาก อาจเกิดความผิดพลาดไดเสมอ การทาทายจากภายนอกนั้นเกิดไดทุกเวลา องคกรตอง
พรอมรับการทาทายนั้น การกาวขึ้นเปนผูนํานั้นยาก แตการดํารงตําแหนงผูนํานั้นยากกวา ผูบริหาร
ที่ตองการนําองคกรขึ้นสูจุดสูงสุด จะตองสลัดวิธีปฏิบัติดั้งเดิม (Bureaucratic routines) ใหไดและมี
ความมุงมั่นที่จะบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเปนองคประกอบของผูนําที่ฉลาด และนําไปสูความฉลาดของ
องคกร (Organizational Intelligence)

ผูจัดทําบทคัดยอ :
นาย ธานิสสร ตูจินดา
ผูตรวจบทคัดยอ :
นางสาว วิสากร สระทองคํา
สํานักพัฒนาระบบงบประมาณ สํานักงบประมาณ
พฤษภาคม 2546
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