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บทความทางวิชาการเกี่ยวกับองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 

บทความที่ 1 
High Performance Organization 

 การพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : 
HPO)  เปนเปาหมายหรือวิสัยทัศนที่องคกรชั้นนําทั่วโลกตองการที่จะบรรลุ  ตัวอยางเชน 
บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 1  บริษัทพลังงานชั้นนําของประเทศไทยไดตั้งวิสัยทัศนที่มุงสู
องคกรแหงความเปนเลิศ  โดยใชองคประกอบในการขับเคลื่อนที่สําคัญ 2 ประการคือการพัฒนา
เรื่องของคนและเทคโนโลยี ในการพัฒนาบุคลากร  ปตท. มีนโยบายที่จะไดกําหนดเปาหมายที่
จะกระชับขนาดขององคกรใหมีความคลองแคลวขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน   
การกระชับขนาดขององคกร มิไดหมายถึงการปลดบุคลากร แตเปนการตัดขั้นตอน การทํางาน
บางอยางที่ตองใชคน โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชทดแทน สวนคนที่เหลือจะถูกจัดสรรลงไปในจุด
ที่มีความจําเปน  ปตท.ไดมีโครงการ "HR 2000" เปน การระดมสมองพนักงานทุกคน ในทุก
ระดับเพ่ือรวมกันสรางสรรค วัฒนธรรมขององคกรขึ้นมาใหม วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบบริษัท
มหาชนของ ปตท.ไดถูกแปลงเปนแนวทัศนคติ 5 ประการ ที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติทัศนคติ
ทั้ง 5 ประการประกอบดวย 1-ทุกคนมีสวนรวมเปนเจาของ 2-ยึดผลประโยชนทางธุรกิจเปนหลัก 
3-ลูกคาตองเปนใหญ 4-เปนองคกรแหงนวัตกรรม และ 5-มีจิตสํานึกในการทํางานเปนทีมจาก
แนวทัศนคติดังกลาว ไดถูกขยายขึ้นไปเปนแนวทางปฏิบัติ รูปธรรมที่สุดคือการจัดทํา
งบประมาณที่ถูกปรับเปลี่ยนจากรูปแบบของหนวยราชการ มาเปนรูปแบบเอกชน ที่มองถึง
เปาหมายทางธุรกิจในแตละปเปนเกณฑ   ปตท.ไดนําหลัก Key performance Indicators : KPI 
เขามาใชในการวางแผนธุรกิจ และในการประเมินผลการทํางานของแตละหนวยงานในแตละป ก็
จะยึดจาก KPI น้ี โดยนําหลัก Balance Scorecard มาเปนตัวกําหนด 

ทางดานเทคโนโลยี ซ่ึง ปตท.ไดมีการพัฒนามาตลอด แตที่ผานมาเทคโนโลยีของ ปตท.
มีลักษณะกระจัดกระจาย แตละหนวยธุรกิจ ตางมีระบบเปนของตัวเอง    ปตท.จึงมีดําริที่จะนํา
ระบบ Enterprise Resource Planning : ERP เขามาใชเพ่ือเชื่อมโยงขอมูล และระบบของแตละ
หนวยธุรกิจเขาไวดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีเดียวกัน ซ่ึงโครงการนี้ ปตท.ใชเงินลงทุนไปแลว
ประมาณ 200 ลานบาท  การรวมศูนยขอมูลของหนวยธุรกิจ มาไวที่เดียวกันและทํางานภายใต
เทคโนโลยี เดียวกัน จะมีผลตอเน่ืองไปถึงการนําเทคโนโลยีเขาไปใชในการวางแผนธุรกิจ

                                             
1 ปณฑพ ตั้งศรีวงศ   นิตยสารผูจัดการ กรกฎาคม 2546 
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ประเภทอื่น เชน การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ระบบ Supply Chain และ Customer 
Relationship Management : CRM ซ่ึง ปตท.กําลังพัฒนาควบคูไปกับ ERP   

ปจจุบัน ปตท. เปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จเปนอันมากทั้งในดานผลกําไรและรางวัล
จากองคกรทั้งในและตางประเทศ  จึงอาจกลาวไดวาปจจัยหน่ึงที่นําพาปตท.ประสบความสําเร็จ
น้ันมาจากการตั้งวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ  ซ่ึงเปนวิสัยทัศน
หลักของปตท. 

 การมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศนี้ไมไดมีคํานิยามหรือหลักปฏิบัติที่ตายตัว  ขึ้นอยูกับ
มุมมองหรือปจจัยภายในและภายนอกขององคกรนั้นๆ  ซ่ึงสามารถสรุปไดพบสังเขป ดังน้ี 

 (1)  Frank Buytendijk จาก Business Performance Management 2 ไดกลาวถึง 
HPO วาเปนสิ่งจําเปนที่องคกรตองสรางเพ่ือใหสามารถแขงขันไดภายใตสิ่งแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง    Buytendijk  ยังพบวา HPO  ประกอบไปดวย
คุณลักษณะที่สําคัญ  5 ประการ  คือ (1) มีการตั้งเปาหมายที่ยิ่งใหญและดําเนินการเพื่อมุงไปสู
การบรรลุเปาหมายน้ันอยางม่ันคงและตอเน่ือง  (2) มีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสีย
ภายใน(พนักงานขององคกร)และภายนอกองคกร(ลูกคา, supplier และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ )  
(3) มีการกําหนดกลยุทธและวางแนวทางที่ทําใหพนักงานขององคกรรูวาตองทําอยางไรเพื่อให
เกิดผลดีตอองคกร  (4) สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที 
และ (5) มีการจัดองคกรที่มีรูปแบบเรียบงายและมีการประสานงานระหวางกันตลอดเวลา 

(2) Lawrence M.Miller3  ไดเขียนรายงานเรื่อง HPO ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับคําจัดความ
ของ HPO  ที่มาและการประเมิน  โดยนําเสนอในแงของคุณความดีและคุณคาบนพื้นฐานของ
ความเชื่อม่ันในงานของ BAHA’ í   ซ่ึงใชเปนเครื่องมือวัดการตัดสิน, บรรทัดฐาน  เพ่ือประเมิน
และพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น 

Miller  กลาววาระบบการทํางานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพเปนสวนเชื่อมโยงที่สําคัญ
กับแนวคิดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ  การมีระบบการทํางานที่เปนเลิศเปนการออกแบบ
งานวาจะมอบหมายงานใหกับบุคคลหรือทีม  ในขณะที่การมีทีมงานที่เปนเลิศจะเปนพ้ืนฐานที่
สําคัญในการทํางานที่จะนําไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ   ทีมงานที่เปนเลิศจะรูจักลูกคาของตน
เปนอยางดี  จะรูวาทําอยางไรงานของตนจึงจะสามารถพัฒนาขึ้นไดเรื่อย ๆ   สามารถ
ประเมินผลงานของตนเองไดและมีเทคนิคที่ใชในการแกไขปญหาได  นอกจากนี้ทีมงานที่เปน

                                             
2 www.bpmmag.net/magazine/article.html?articleID=14574 
3 Lawrence M.Miller The High-Performance Organization An Assessment of Virtues and 
Values Prepard for the European BAHA’ í Business Forum. 
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เลิศจะมีความสัมพันธกับความสามารถในการปกครองตนเองคือผูบริหารตองใหอิสระในการ
บริหารงานแกทีมงานดวย  การมุงสูทีมงานที่เปนเลิศนี้จะสามารถดําเนินการไดผลในทางปฏิบัติ
จําเปนตองมีการเปลี่ยนกระบวนการทํางานและวัฒนธรรมองคกร   

กุญแจที่สําคัญของการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศประกอบไปดวย  (1) การออกแบบ
องคกร กระบวนการทํางาน (2) โครงสรางองคกรที่ปรับตัวไดงายและมีความยืดหยุน  
ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของลูกคาและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี  (3)มีลําดับชั้นการ
ปกครองนอย  หรือใหอํานาจการบริหารแกทีมงานตาง ๆ ใหมากที่สุด (4)มีระบบการเชื่อมตอ
สวนตาง ๆ ขององคกรเขาดวยกัน  (5)  พนักงานตองมีความรอบรูเกี่ยวกับการดําเนินงานและ
เปาหมายทางการเงิน,  คุณภาพ  และความพึงพอใจของลูกคาเปนอยางดี พนักงานตองมีการ
พัฒนาความรูความสามารถในการทํางานของตนเองอยูเสมอ หรือกลาวไดวา  องคกรแหงความ
เปนเลิศเปนองคกรแหงการเรียนรู 

หลักการและวิธีปฏิบัติของการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 

Miller อธิบายหลักการและวิธีปฏิบัติของการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศไดโดยใช
ตัวอยางคุณลักษณะเฉพาะขององคกรแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบวาเม่ือกาวไปสูองคกรแหงความ
เปนเลิศแลวคุณลักษณะนั้น ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ดังน้ี 

High Performance organization shift 
from… to… 
High Control High Trust 
Produce Things Produce Knowledge 
Individual Decisions Team Decisions 
Individual Reward Team-based Reward 
Vertical-functional Organization Horizontal-Flow-based Organization 
Fixed Structure Dynamic Structure 
Companies with Walls Companies without Walls 
Financial Secrecy  Open-book Management 
Blame-Fix the Person Blame-Fix the Process 
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High Control to High Trust     จากองคกรที่ใชการควบคุมสูงเปนองคกรที่ใชความ
เชื่อใจ   

 Miller เชื่อวาองคกรที่มีขนาดใหญมาก ๆ และใชกฎระเบียบหรือกฎเกณฑใน
การควบคุมการทํางานของพนักงานจะกอใหเกิดการตอตาน  พนักงานทํางานอยางไมมีความสุข  
ทํางานเพียงเพราะหนาที่หรือทําตามระเบียบขอบังคับ  ไมไดใชหัวใจในการทํางาน และนําไปสู
ความขัดแยงกันในที่สุด   แตองคกรที่ใชความเช่ือถือหรือเชื่อใจพนักงานในองคกรจะทุมเทพลัง
ในการทํางานอยางเต็มที่  ทําใหผลดําเนินงานโดยรวมของบริษัทดีขึ้น 

 นอกจากความไววางใจภายในองคกรแลวยังตองสรางความไววางใจระหวางผูมี
สวนไดเสียภายนอกองคกร เชน ลูกคา Supplier  ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสังคมแหงความ
ไววางใจ  การดําเนินธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ก็จะประสบความสําเร็จโดยงาย 

Focus on Making “Things”  to Making  “Knowledge”  จากองคกรที่มุงผลิต
สิ่งของไปสูองคกรที่มุงผลิตองคความรู 

 Miller  กลาววาสิ่งที่มีคาที่สุดขององคกรคือทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพมีความรูความสามารถ  ทรัพยากรอื่น ๆ ไมวาจะเปนทุน ที่ดิน 
แรงงาน  ก็ไมสามารถเทียบคุณคากับทรัพยากรมนุษยที่เปยมไปดวยความรูความสามารถได  
นักเศรษฐศาสตรรุนกอน ๆ เชื่อวาคุณคาถูกสรางขึ้นจากทุนและแรงงาน  แตปจจุบันคุณคาถูก
สรางขึ้นจาก “ผลิตภาพในการผลิต” และ “นวัตกรรม”  ซ่ึงสองสิ่งน้ีสรางขึ้นจาก “ความรู” ทั้งสิ้น 

Individual Decisions Making to Team Decisions Making  จากการตัดสินใจโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสูการตัดสินใจโดยทีม 

เดิมการตัดสินใจจะกระทําโดยผูที่มีอํานาจ  แตในปจจุบันการออกแบบองคกรที่ใชระบบ
การทํางานเปนทีม  ใหอํานาจทีมในการออกแบบกระบวนงานของตนเอง  สามารถติดตอกับ
ลูกคาและ Supplier ไดโดยตรง  และสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนการทํางานตามความ
ตองการของลูกคา  การตัดสินใจจึงเปนการตัดสินใจรวมกันของสมาชิกในทีม 

คุณคาของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเปนหลักของการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
และทีมงานที่เปนเลิศ  ทีมงานตองคนหาความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันภายในทีมกอนที่จะเร่ิม
ทํางาน   จากนั้นจึงสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูกคาภายในองคกรและลูกคาภายนอก
องคกรเพื่อกอใหเกิดคุณคาภายใน Value Chain   

การออกมาจากวัฒนธรรมเดิมๆ ในทันทีทันใดไมใชเร่ืองงาย  โดยเฉพาะในองคกรที่มี
วัฒนธรรมองคกรที่ฝงรากลึกแลว  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตองอาศัยเวลาและการฝกฝนรวมกัน  
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ดังน้ันการสรางทีมในองคกรจึงตองการการเปลี่ยนแปลงทั้งดานทัศนคติและมุมมอง  ทําให
สมาชิกภายในทีมมีจุดมุงหมายและความสนใจเดียวกัน   

Individual Rewards to Team-based Reward   จากการใหรางวัลรายบุคคลไปสู
การใหรางวัลเปนทีม 

การที่องคกรที่มีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษยเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศไม
ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจมีสาเหตุมาจากความลมเหลวในการบริหาร
โครงสรางและกระบวนการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน  ในขณะที่องคกรเปลี่ยน
การจัดการภายในองคเปนระบบทีมแตมีการจายคาตอบแทนที่แตกตางกันเปนรายบุคคล  ทั้ง ๆ 
ที่การปฏิบัติงานและแกไขปญหาตาง ๆ กระทํารวมกันเปนทีม  การจายคาตอบแทนในลักษณะ
น้ีเปนเหตุของความไมสบายใจและความแตกสามัคคีของพนักงานในองคกร 

การจายผลตอบแทนใหพนักงานในการทํางานรวมกันเปนทีมไมมีรูปแบบตายตัว  แต
ควรจายผลตอบแทนตามผลงานของทีม  เพ่ือสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในทีม  ทําให
สมาชิกในทีมรูสึกถึงความรับผิดชอบตอผลงานรวมกัน   

Vertical-to Horizontal Organization   

 Miller เห็นวาการควบคุมการทํางานในลําดับการบังคับบัญชาระดับแรกขององคกรจะ
ทําไดงายกวา  เน่ืองจากใชกลไกในการควบคุมและตรวจสอบนอย  องคที่มุงสูความเปนเลิศจะมี
ลําดับชั้นการบังคับบัญชานอยกวาและมีการกํากับดูแลที่งายกวาองคกรแบบดั้งเดิม  การจัด
องคกรในแนวราบมีการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยแตละทีมงานจะมีการควบคุมภายในทีม
ตนเอง  และในขณะเดียวกันจะถูกวัดประสิทธิภาพการทํางานและการควบคุมจากทีมอ่ืน ๆ 
รวมทั้งลูกคาและ Supplier ที่ติดตอโดยตรงกับทีม 

Fixed Structure to Dynamic Structure 

เทคโนโลยี  การตลาด  วิธีการผลิตและจัดจําหนาย  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ไม
มีใครสามารถระบุไดวาในอนาคตสิ่งเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและโครงสรางขององคกรเพื่อใหองคกรสามารถดํารง
อยูได  ดังน้ันโครงสรางและบุคลากรในองคกรตองมีความยืดหยุนพรอมรับสถานการณที่พรอม
จะเปลี่ยนแปลงอยูทุกเม่ือ 
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Companies with Walls to Companies without Walls 

องคกรแบบดั้งเดิมยึดม่ันกับความเปนตัวของตัวเองคิดวาตนเองสามารถอยูไดดวยตัว
ของตัวเอง  แตองคกรที่มุงสูความเปนเลิศนั้นใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางองคกรกับ
ลูกคาและ Supplier เปนอันมาก  องคกรที่มุงสูความเปนเลิศจะไมปดกั้นตนเอง  เพราะการปด
กั้นจะกีดขวางทําใหองคไมสามารถเขาถึงความตองการของลูกคาและ Supplier  ซ่ึงจะทําใหไม
สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของตนเองได 

Financial Secrecy to Open-Book Management 

ในอดีตพนักงานขององคกรจะไมสามารถเขาถึงขอมูลทางการเงินขององคกรไดเลย  
แตกตางกับองคกรที่มุงสูความเปนเลิศที่มักจะเปดขอมูลทางการเงินตาง ๆ ใหพนักงานและคน
ภายนอกไดรับทราบ  พนักงานของบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกามากกวา 50% ถือหุนของ
บริษัทตนเอง  ตรวจสอบรายงานประจําปของบริษัทตนเอง  และติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทตลอดเวลา 

องคที่มุงสูความเปนเลิศนั้นตองพยายามสรางใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนเจาของ
องคกรรวมกัน  มีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกร   ตรวจสอบการทํางานและผลการ
ดําเนินงานขององคกรอยูเสมอ  หากพบความผิดปกติอันใดตองรีบแจงเพ่ือหาทางแกไข  และ
พัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป 

Blame the Person to Blame the Process 

Miller กลาววา  Dr. W. Edwards Deming  หน่ึงในผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ
พัฒนาคุณภาพการผลิต   ไดกลาวเอาไววา  ปญหาดานคุณภาพถึง 95%  เกิดจากกระบวนการ  
แตเรามักจะกลาวโทษวาเปนความผิดของบุคคล  โดยปกติหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้น
ผูบริหารก็จะมุงไปที่บุคคลที่รับผิดชอบ  อาจมีการลงโทษโดยการไลออกหรือโยกยาย  สราง
ความตึงเครียดใหแกผูปฏิบัติงาน 

ระบบทีมในองคกรที่มุงสูความเปนเลิศ  สมาชิกในทีมตองรับผิดชอบรวมกัน  หากเกิด
ปญหาตองนําปญหามาวิเคราะหสาเหตุและแกไขรวมกัน ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาที่
กระบวนการ  ทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน 
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(3) Edward E Lawler III 4  กลาวถึงการสรางองคกรที่มุงสูความเปนเลิศวาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ  พ้ืนฐานที่สําคัญในการสรางองคกรที่มุงสูความเปนเลิศคือ ทุนมนุษย,  การพัฒนา
ศักยภาพขององคกร  และความสามารถในการแขงขันขององคกร  มุงเนนใหัความสําคัญกับ
พนักงานขององคกรทั้งในเรื่องการสงมอบขอมูลขาวสาร  ความรู  อํานาจในการบริหารงาน  
และรางวัลแกพนักงาน 

ปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การแขงขันใน
ปจจุบันทําใหองคกรตองมีการยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  โดยเนนหนักใน 
4 ประเด็น ดังน้ี 

 คุณภาพของสินคาและบริการ 
 ตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ 
 ความรวดเร็วในการนําสินคาและบริการออกสูตลาด 
 นวรรตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการใหม ไ  

ในอดีตองคกรไมจําเปนตองใหความสําคัญกับทุกประเด็นขางตน   แตในปจจุบันภายใต
การแขงขันที่รุนแรง  ลูกคามีความตองการที่ไมจํากัด  กลาวคือตองการสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ  ราคาถูก  ตองการทางเลือกในการใชสินคาที่หลากหลาย  ทําใหองคกรตองปรับตัว
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหได 

การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน   ในการที่องคกรจะสามารถเปนผูนําไดน้ันตอง
คํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ (1)ทุนมนุษย  (2)ศักยภาพขององคกร (3)ความสามารถ
หลักขององคกร  ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถหลักขององคกรนั้นขึ้นอยูกับทุนมนุษย
เปนสําคัญ  ดังน้ัน  องคกรตองใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรเพราะทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีความเกงน้ันจะสามารถนํามาซึ่งการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันขององคกรได  

ศักยภาพขององคกรและประสิทธิผลขององคกร    องคกรตองมีศักยภาพที่นํา
ตนเองไปสูการเปนที่ยอมรับและสามารถยกระดับผลการดําเนินงานของตนเองใหสูงขึ้น  
ศักยภาพนี้ตองเปนศักยภาพที่เหนือคูแขงขันและสามารถทําใหองคกรแขงขันในตลาดได  และ
การพัฒนาศักยภาพทําไดโดยการออกแบบระบบการจัดการภายในองคกร  องคกรควรมี
ศักยภาพในดานตาง ๆ เชน การมุงเนนในคุณภาพหรือลูกคา  มีตนทุนการดําเนินงานต่ํา,  มี

                                             
4 Edward E. Lawler III,  Center for Effective Organizations Marshall School of Business  
University of Southern California. 
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การเรียนรู,  ตอบสนองสิ่งแวดลอมทางธุรกิจไดอยางรวดเร็ว และ ผลิตสินคาใหม ๆ ออกสูตลาด
ไดอยางรวดเร็ว เปนตน   

การมีศักยภาพในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเปนศักยภาพที่สําคัญ
และสรางขึ้นไดยาก  เน่ืองจากเมื่อองคกรมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  พนักงานในองคกร
ก็ตองมีการปรับตัวดวย  ดังน้ันศักยภาพขององคกรจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาหากขาดพนักงานที่มี
คุณภาพ 

ความสามารถหลักขององคกรและประสิทธิผลขององคกร    ความสามารถหลัก
ขององคกรเปนความเกงขององคของที่ทําใหองคกรมีความได เปรียบในการแขงขัน  
ความสามารถหลักนี้ตองเปนความสามารถที่เหนือคูแขง  เลียนแบบไดยาก  องคกรตอง
พยายามรักษาและพัฒนาความสามารถใหอยูกับองคกรไดนานที่สุด  เพราะถาความสามารถ
หลักนี้หมดไปหรือถูกคูแขงเลียนแบบก็จะทําใหองคหมดความไดเปรียบในการแขงขัน  จนอาจ
ตองออกจากการแขงขันน้ันไปในที่สุด 

การคนหาความไดเปรียบในการแขงขัน องคกรจําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจากวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร  การ
ดําเนินงานจะเปนไดดีถาหากผูบริหารเขาใจสิ่งแวดลอมที่องคกรจะตองเผชิญ  รวมทั้งความ
เกี่ยวของระหวางการกําหนดกลยุทธกับความสามารถและศักยภาพขององคกร  นอกจากนั้นสิ่ง
สําคัญที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันคือทุนมนุษยที่ทําใหองคกรมีความสามารถ
และศักยภาพ  นอกจากนั้นทุนมนุษยหรือพนักงานในองคกรยังเปนผูกําหนดกลยุทธในการ
แขงขันขององคกรซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญในการดําเนินงานขององคกร  พนักงานขององคกรตองมี
ทักษะในดานตาง ๆ เชน มีความเชี่ยวชาญในการทํางานของตน  สามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว  มีทักษะในการแกปญหา  จึงจะสามารถทําใหองค
มีความไดเปรียบในการแขงขันได 

องคกรที่มีความสามารถในการแขงขัน   สิ่งสําคัญในการจัดการองคกรคือการ
จัดลําดับโครงสรางขององคกร  การใหผลตอบแทนแกพนักงานขององคกร การจัดองคกรที่
เหมาะสมจะทําใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

ปญหาในการจัดการองคกรคือจะจัดองคกรอยางไรใหองคกรมีความคลองตัว  มีการ
บริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ  กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  และเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  การจัดองคกรแบบบนลงลางหรือแบบยอดปรามิดที่มีพนักงานระดับผูจัดการจํานวนนอย
จะทําใหองคกรขาดความยึดหยุนในการปฏิบัติ  เพราะในการปฏิบัติงานตองประสบกับปญหาที่
หลากหลาย  หากผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูบริหารนอยเกินไป  การปฏิบัติงานจะไมคลองตัว 
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การจัดองคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศขององคกรนั้น  จะจัดองคกรโดยกระจายอํานาจให
มีพนักงานระดับผูจัดการมีจํานวนมากขึ้น  โดยพนักงานประสิทธิภาพจะตองมีองคประกอบดังน้ี 

 มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกลยุทธ, กระบวนการผลิต,  การตอบสนองของ
ผูบริโภค 

 มีความรูเกี่ยวกับงาน, ธุรกิจ และระบบงานโดยรวม 
 สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาของงานในความรับผิดชอบของตนได 
 ไดรับตอบแทนตามผลงาน 



- ราง - 

 

1

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

 

บทความที่ 2 

องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
 
จากแหงการแขงขันทางธุรกิจที่ไมเคยปราณีตอผูที่เพลี่ยงพล้ําเชนในปจจุบัน ทําให

หลายองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชนตางตองเรงปรับตัวเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
กับความทาทายที่ถาโถมเขามานานัปการ ไมวาจะเปนแรงกดดันจากภายในหรือภายนอก
ประเทศ เชน ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม โลกของการคาไรพรมแดน เศรษฐกิจในแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติรูปทางเทคโนโลยีเชน นาโนเทคโนโลยี การผลิดอกผลในนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความตองการเฉพาะแบบของลูกคา การแขงขันที่ดุเดือดและเขมขน
ของผูที่เขาสูระบบธุรกิจ เปนตน  

 

ดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตน ทําใหผูนําหรือผูกําหนดทิศทางองคการตางแสวงหา
แนวทางในการสรางภูมิคุมกันและขีดความสามารถในการตอกรและแนวทางที่จะตอบสนองตอ
ความทาทายเหลานี้และนําพาองคการกาวไปสูความเปนเลิศ องคกรที่สามารถเขงขันและอยูได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเรากลาวไดวาในรูปแบบดังกลาว คือองคกรที่มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) น่ันเอง 

 

เม่ือกลาวถึงองคกรสมรรถนะสูง คงตองเริ่มดวยการทําความเขาใจตอนัยยะ หรือ
หลักการพื้นฐานขององคกรสมรรถนะสูงกอน ซ่ึงในประเด็นนี้ไดมีนักวิชาการและผูรูไดใหบท
นิยามไวอยางหลากหลาย และหากเมื่อวิเคราะหนัยยะของบุคคลที่กลาวอางถึงแลวจะพบวา 
ความหมายขององคกรสมรรถนะสูง คือ ”การเปนองคกรที่เกง มีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ 
อยางชัดเจน มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง 
ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และ
คุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป” ทั้งน้ีการบริหารองคกรสมรรถนะสูง มีการ
แบงแยกหัวขอในการพิจารณา วิเคราะห เพ่ือใหเกิดภาพที่ครบทุกมุมมองไวออกเปนหลายมิติ 
แลวแตความเหมาะสม และลักษณะขององคกร 

 

สําหรับบทความบทนี้ไดกลาวถึงองคกรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization: HPO) โดยนําหลักการพื้นฐานและแนวคิดมาจากหนังสือ “The High 
Performance Organization; Creating dynamic stability and sustainable success” โดย 
Linda HOLBECHE เน่ืองจากผูเขียนเห็นวาไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการสรางใหองคกร เปน
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องคกรที่มีสมรรถนะสูงไดอยางครอบคลุมรอบดาน พรอมทั้งไดนํากรณีศึกษาจากองคกรใน
ประเทศไทย ทั้งที่เปนองคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหผูอานสามารถมองภาพการเปน
องคกรสมรรถนะสูงไดอยางรอบดานทั้งในภาคทฤษฎีและการนําไปปฏิบัติจริง  

 

เม่ือกลาวถึงองคกรสมรรถนะสูงในมุมมองของหนังสือที่กลาวถึงขางตน ไดกลาวถึงการ
ปจจัยสําคัญหรือองคประกอบของการเปนองคกรสมรรถนะสูงคือตองเปนองคกรที่มีขีด
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เปนองคกรแหงนวัตกรรม สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไมยึดระบบบังคับบัญชาที่เขมขนจนเกินไป และที่สําคัญคือการกระตนใหคนใน
องคกรรักษาระดับของความเปนองคกรสมรรถนะสูงไดอยางยั่งยืน ปจจัยที่จะสามารถขับเคลื่อน
ใหองคกรเปลี่ยนแปลงไดคือการสรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร โดยระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภายในองคกร เชน การสรางความสมดุลในชีวิตการทํางานเปนตน 

  

เม่ือทําความเขาใจกับนัยยะเบื้องตนของการเปนองคกรสมรรถนะสูงแลว เราลองมาดู
กรณีศึกษาในบานเรา โดยเริ่มจากองคกรเอกชน โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให
ความสําคัญกับการสรางองคกรสมรรถนะสูงและถือไดวาเปนความมุงม่ันตั้งใจจริงที่ได
ดําเนินการมาเปนระยะเวลายาวนาน ตอเน่ือง โดยผาน 5 เสาหลักคือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology) 2) นวัตกรรม (Innovation) 3) การบริหารจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) 4) ภาวะผูนํา (Leadership) และ 5) ความเปนเลิศและฉับไวในการ
ดําเนินการ (Operational Agility and Excellence) ทั้งน้ีโมเดลการผลักดันองคกรสูความเปน
เลิศของ ปตท. โดยถือเปนการจัดวางเข็มไมลแหงความสําเร็จเปนระยะที่ 3 เร่ิมตนตั้งแตป พ.ศ. 
2527 - 2538 จะเนนการพัฒนาพนักงาน โดยใชกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต ในขณะที่ระยะที่ 2 ป พ.ศ. 
2539 - 2546 เดินอยูบนเสนทางพัฒนาระบบตามมาตรฐานสากล และในระยะที่ 3 หรือในยุค
ปจจุบัน พ.ศ. 2547-2551 เนนการมุงสูวิสัยทัศนเปนผูนําในธุรกิจแยกกาซ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต 

 
สําหรับในภาครัฐน้ันไดเริ่มกลาวถึงอยางเปนระบบและตอเน่ืองแตมีชื่อหรือเราจะรูจักใน

บริบทหรือการใชคําที่แตกตางกัน โดยสวนใหญจะรูจักกันในชื่อ “การปฏิรูประบบราชการ” โดย
ใชเครื่องมือหรือแนวทางที่แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีเปาหมายสําคัญของกระบวนการดังกลาว
ทั้งหมดคือการสรางใหองคกรมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติตามภารกิจ บทบาท
หนาที่ของตนได ทั้งน้ีลองมาดูการสรางใหองคกรเปนองคกรสมรรถนะสูงของระบบราชการ  

 

การปฏิรูประบบราชการนั้นเปาหมายสําคัญ คือการมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
ซ่ึงจําตองมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ ทั้งในแงของวิธีการคิดตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) และวิธีการทํางานที่มุงสูการเปนองคกรสมัยใหมมีการ
ทํางานเปนเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความคลองตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและสรางผลงานสูง 
(High performance) มีความโปรงใสตรวจสอบไดสามารถเรียนรูและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
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วิธีการอันเปนประเด็นสําคัญในการสรางหรือปรับเปลี่ยนใหระบบราชการบรรลุซ่ึง
เง่ือนไขดังกลาวนั้น ไดกําหนดไวใน “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” โดยไดวางบทบัญญัติเพ่ือสรางเง่ือนไขของการบริหารราชการ
แนวใหมดังกลาวไวหลายประการ เชน การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชน สุขของ
ประชาชน การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนตน ในขณะเดียวกันไดมีการนํากระบวนการ
บริหารเชิงยุทธศาสตรเขามาใชเปนเครื่องมือในการที่จะชวยในการพัฒนาระบบราชการอยาง
เปนรูปแบบและจริงจัง โดยครอบคลุม 3 ขั้นตอน ตามรูปภาพที่ 2.1 ดังน้ี  

 
รูปที่ 1 กระบวนการสําคัญของการขับเคลื่อนสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงภาครัฐ 
 

จากรูปภาพที่ 2.1 จะเห็นไดวาเปนการแสดงถึงกระบวนการในการสรางการบริหาร
ราชการแนวใหมในภาครัฐใหเปนระบบและความสอดผสานระหวางขั้นตอนการวางยุทธศาสนตร 
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลทางยุทธศาตร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

1) ขั้นการคิดวางยุทธศาสตร มุงเนนใหสวนราชการคิดออกนอกกรอบและมอง
จากขางนอกเขามาขางใน (outside-in) เพ่ือสรางยุทธศาสตรการปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ
และเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตรของรัฐบาล  

2) ขั้นการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ เนนใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการวิเคราะหความเสี่ยง โดยเชื่อมโยงใหเขากับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปของภาครัฐ ประกอบกับการใหความสําคัญตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีการวาง
แนวทางหรือขอเสนอเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)  

3) ขั้นการทบทวนและติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร เปนการสรางระบบการ
ติดตามตรวจสอบ และทบทวนยุทธศาสตรการทํางานของสวนราชการใหเปนระบบและมี
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ประสิทธิภาพ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการใชจายเงินและการปฏิบัติราชการตาม
เปาหมายและตัวชี้วัด  

 

และนอกจากภาพการสรางใหระบบราชการเปนองคกรสมรรถนะสูงแลว ในภาพระดับ
กระทรวง ก็ไดมีกระทรวงพลังงาน มุงเนนองคกรสมรรถนะสูง โดยใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซ่ึง
ประกอบดวย 7 มิติสําคัญ คือ 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 3) 
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรู 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธการ
ดําเนินการ 

จะเห็นไดวาเปาหมายสําคัญของการเปนองคกรสมรรถนะสูงคือ องคกรที่สามารถ
แขงขันและสงมอบบริการใหกับลูกคาไดอยางมีคุณภาพ พรอมทั้งยืนอยูไดทามกลางกระแสแหง
โลกาภิวัตนอยางม่ันคง 
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บทความทางวิชาการเกี่ยวกับองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 

บทความที่ 3 
การอภิปรายเกี่ยวกับ High Performance Organization1 

 
เปนที่ทราบกับกันดีวาองคกรทางธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา  องคกรชั้นนําจึงไดมีการคิดคนรูปแบบและระบบที่จะนําไปสูความเปนเลิศเพื่อให
สามารถเอาชนะการแขงขันที่เกิดขึ้นนั้นได IIMB  Management Review จึงการมีการจัด
อภิปรายการกาวไปสูองคแหงความเปนเลิศ  โดยเชิญตัวแทนจากองคกรชั้นนําในหลากหลาย
สาขาเขามารวมใหความคิดเห็น  ประเด็นในการอภิปรายนั้นประกอบไปดวย  การนิยามและการ
วัดความเลิศขององคกร  กลยุทธในการสรางองคกรแหงความเปนเลิศ   รวมทั้งแนวทางการ
สรางและนวรรตกรรมที่นําไปสูองคการแหงความเปนเลิศ   สามารถสรุปขออภิปรายตาง ๆ ได
ดังน้ี 

 
Swati Ramanathan  จาก  The Janaagraha (Public Arena)    กลาวถึงความสําเร็จ

ขององคกรที่ไมแสวงหากําไรโดยการยอนไปถึงการกอสราง The Janaagraha  ในอดีตวา
ความสําเร็จน้ันตองประกอบดวยสิ่งตาง ๆ เหลานี้ 

1.  ความเชื่อม่ัน   เปนหัวใจของการดําเนินงาน  มีความโปรงใสในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  ในการกอสราง The Janaagraha  ใชทุนจากภายนอกทั้งหมด  ความโปรงใสใน
การดําเนินงานจึงเปนสิ่งสําคัญ 

2.  เปาหมายกลุยทธ  ในการกําหนดเปาหมายกลยุทธเปนสิ่งที่จําเปนแตยังไมพอเพียง  
เน่ืองจากองคกรที่ไมแสวงหากําไรแตกตางจากองคกรเอกชนทั่วไป  The Janaagraha  ไม
ตองการเครื่องมือวัดหรือดัชนีชี้วัดใด ๆ ในการดําเนินงาน  และดัชนีชี้วัดในการดําเนินงานของ 
The Janaagraha  คือ  ความชื่นชมยินดีกับการพัฒนา The Janaagraha 

3.  มีความเปนผูนําสูง  การคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในตําแหนงสําคัญตาง ๆ เปน
เรื่องที่สําคัญและทําไดยาก  The Janaagraha  จึงทําอยางคอยเปนคอยไปเพื่อใหมีทีมงานที่
แข็งแกรง  จึงเปนที่มาของความสําเร็จในทุกวันนี้ 

4.  ความเปนมืออาชีพและการคิดอยางเปนวิทยาศาสตร  วิธีการดําเนินงานของ The 
Janaagraha  ใหความสําคัญกับ  “โครงสราง”  อยางสูง  ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่ง
ขององคกรพัฒนาสังคม  The Janaagraha  ไดมีการออกแบบกระบวนการและเครื่องมือการ
ฝกอบรมที่เปนประโยชนแกชนชั้นรากหญาโดยทั่วไป 

                                             
1 Abhoy K Ojha.  IIMB  Management Review,  December 2005, P 73 -91. 



- ราง - 2

5.  การบริหารโดยใชอาสาสมัคร  ในอินเดียไมมีวัฒนธรรมการใชอาสาสมัคร  แตพลัง
ของอาสาสมัครจะสามารถนําองคกรจากองคกรที่เฉื่อยชาไปสูองคกรที่มีความทาทายได 

6.  การใชวิธีการที่เปดกวาง  มีการสื่อสารกับภายนอกองคกรตลอดเวลา  ทําให
สามารถปรับตัวตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได 

7.  การมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางมากมาย  การดําเนินงานขององคกรที่อยูภายใตความ
หลากหลาย  และความแตกตางในแงตาง ๆ  เชน  ความคิด ชั้นวรรณะ  ภูมิภาค  รวมทั้งองค
ความรู  ทําใหองคกรหรือผูนําองคกรนั้นตองมีการพัฒนาตนเองใหเปนองคกรหรือผูนําที่มี
คุณภาพอยูตลอดเวลา 

 
T Parasuraman  จาก  Toyota Kirloskar Auto Parts  เปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 

Toyota  ชั้นนําของโลก  ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญสูคุณภาพระดับโลกไวดังน้ี 
 
1.  การพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมที่สําคัญและเปนกิจกรรมพื้นฐานของบริษัท  ใชการ

ฝกอบรมจากบนลงลางโดยเริ่มจากพนักงานในระดับหัวหนาทีมหรือ supervisor แลวใหนําไป
ถายทอดตอใหกับสมาชิกในทีม  วิธีการเชนนี้จะกอใหเกิดการสรางทีม  หัวหนาทีมจะเขาใจใน
กระบวนการทํางานทุกขั้นตอนและสามารถดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมได 

 
2.  การกําหนดมาตรฐานเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในระบบการผลติของ Toyota   การ

ปฏิบัตใินทุกขัน้ตอนมีมาตรฐานและกฎระเบียบที่ชัดเจน  ทําใหการทํางานของพนักงานทําได
งาย  ทุกคนรูหนาที่ของตนเอง  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง  และรู
เปาหมายในการทํางานของตนเองและทีมงาน 

 
3.  การดําเนินงานที่ดีของโรงงานหนึ่งสามารถแบงปนหรือปฏิบัตติามไดโดยโรงงาน

แหงอ่ืน ๆ  เน่ืองจาก Toyota  มีเครือขายโรงงานอยูทั่วโลกทําใหแตละโรงงานตางพยายาม
พัฒนาโรงงานของตนใหทดัเทียมโรงงานที่ขึ้นชื่อวาเปน good practice  มีการเรียนรูจากปญหา
ที่เกิดขึ้นในอดีตนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานในปจจุบันและอนาคตตลอดเวลา  ใน
กระบวนการ “Quality Mapping”  จะมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการดานคุณภาพคือ 
“Total Productive Maintenance Process (TPM)  โดยการพยายามผลิตสนิคาที่มีคุณภาพ  
บํารุงรักษาเครื่องจักรใหอยูในภาวะทีใ่หงานไดอยูเสมอ  มีเปาหมายขจัดภาวการณหยุดการ
ผลิต,  การเกดิอุบัติเหตุ  และการเกิดของเสีย 
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Sourav Mukherji   
 
การเรียนรูกระบวนการบรหิารงานไมใชเรียนรูไดจากความสําเร็จเทานั้น  ยังสามารถ

เรียนรูไดจากความลมเหลวอีกดวย  Sourav Mukherji  ไดทําการศึกษาประเดน็ความลมเหลว
ในการบริหารงานกรณีของ NASA  ซ่ึงประสบความลมเหลวในรอบสามสิบปที่ผานมา 

 
ความลมเหลวของ NASA ในประเด็นแรกคือการระเบิดของยาน Challenger ในป 1996 

และ Columbia  ในป 2003   ซ่ึงในทั้งสองกรณีมีความคลายคลึงกันในแงของความผิดพลาด
ทางเทคโนโลยี  เม่ือเกิดความผิดพลาดครั้งหน่ึงแลวไมมีการนําความผิดพลาดนั้นมาปรับปรงุ
การทํางานในครั้งตอไปจนกอใหเกิดความผิดพลาดขึ้นซํ้าอีก    

 
มีหลายองคกรที่ทําการศึกษาขอผิดพลาดดังกลาวของ  NASA  โดยสามารถสรุปไดวา  

NASA  ลมเหลวในการบริหารสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายซึ่งมีกระบวนการบรหิารอยู 2 
ขั้นตอนคือ หน่ึงการประเมินสถานการณที่คาดวาจะเกดินอกเหนือจากเหตุการณปกติ  ขั้นตอน
ที่สองคือปองกันเหตุการณที่เลวรายกอนเหตุการณน้ันจะเกิดขึ้น 

 
Puneet Jetli   
 
สิ่งสําคัญที่  Puneet Jetli  เรียนรูจากการอยูในอุตสาหกรรมความรู (Knowledge 

Industry) วาองคกรของตนตองเขาใจวาลูกคาตองการอะไร  MindTree  ไดบรรลุ People 
Capability Maturity Model (PCMM)  ในระดับสูงสุดคอืระดับ 5  อยางไรก็ตามการที่องคกร
สามารถกาวขึน้มาสูจุดนี้ไดตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามที่คนคาดหวัง 

 
Foldham Business School  ไดออกแบบ Model  ที่ทําใหเกิดผลดังน้ีคือ  ขอผูกมัดของ

องคกร,  การดําเนินงานที่ดีของพนักงาน,  องคที่เปนหนึ่งเดียวกัน  และความพึงพอใจในงาน  
ซ่ึง  Puneet Jetli  เชื่อวาเปนสิ่งสําคัญทีอุ่ตสาหกรรมแหงความรูตองมี   

Hari Iyer  ไดเลาถึงความเปนมา  การกอตั้ง Sasken  และความเตบิโตรวมทั้ง
ความสําเร็จของบริษัท   Sasken  กอตั้งในป 1989  ในธุรกิจเทคโนโลยี  และในป 1991  จึงมี
การกอตั้งรานใน Bangalore  โดยมีทั้งบริษัททีท่ําการผลิตและบรษิทัที่ใหบริการ 

 
บริษัทตัดสินใจที่จะสราง Brand ของประเทศ9ogv’หรือ “Brand India  เน่ืองจากใน

ขณะน้ันสินคาของประเทศอนิเดียยังไมติดตลาดโลกมากนัก  แตในขณะที่บริษทักาํลัง
เจริญเติบโต  บริษัทกต็องเผชิญกับปญหาที่สําคัญคอืไมใหความสนใจกับประเด็นทรัพยสินทาง
ปญญา  จนทําใหเกิดปญหากับบริษทัมากมาย 
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บริษัทจึงตองแกปญหาดวยการกาวไปสูองคกรแหงความเปนเลิศโดยมีองคประกอบที่

สําคัญ 3 ประการหรือที่เรียกวา 3C’s  ซ่ึงไดแก competence,  commitment  และ character   
บริษัทมี competence  ไดโดยการสรางหรือซ้ือ  แตในการสราง commitment  ตองใชสัญญา
ทางใจกับสมาชิกในองคกร  รวมทั้งความยุติธรรมกบัทกุคนในองคกร  สําหรับ  character  จะ
เปนลักษณะทีส่มํ่าเสมอตลอดเวลาทั้งในชวงเวลาที่ดีหรือเวลาทีต่องเผชิญกับสิ่งเลวราย 

 
Susheela Venkataraman   เปนผูแทนจาก  IBM Business Consulting Services  

ซ่ึงประสบการณจาก CEO  จากบริษัทชั้นนําตาง ๆ 450  บริษัททัว่โลก  Susheela 
Venkataraman  พบวามีแนวโนมใหม 3 ประการเกิดขึ้นคือ  

 
1.  Growth  แนวโนมธุรกจิในปจจุบันจะเปนบรษิัทขามชาติมากขึน้   ดังน้ันบริษัท

จะตองเผชิญกับการแขงขนัในรูปแบบใหมมากขึ้น  จากเดิมที่เนนแขงขันในเรื่องของตนทุนการ
ผลิตที่ต่ํา  ซ่ึงจะนําไปสูการขายสินคาในราคาถูก  มีแนวโนมที่จะแขงขันโดยมุงไปยังการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกลูกคาเปนหลัก 

 
2.  Responsiveness  จากภาวการณแขงขันที่รุนแรง   และการที่ผูบริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความตองการอยูตลอดเวลา  บริษัทตองมีการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้นอยางรวดเร็ว  เพ่ือโอกาสทางธุรกิจ  จึงไดมีการคิดคนนวรรตกรรมใหม ๆ 
ขึ้นมามากมายเพื่อสรางความแตกตางและโอกาสในการแขงขัน 

 
3.  People  ปจจัยดานบุคลากรเปนกุญแจสําคัญที่จะสรางความแตกตาง  และสามารถ

สรางความสามารถในการแขงขันไดในทีสุ่ด  เน่ืองจากบุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
นวรรตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ  

 
การขับเคลื่อนไปสู  HPOs   ตองประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 
1.  Focus  จากภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหองคกรตองใหความสําคัญ

กับความเกงที่แตกตางจากคูแขง  เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  รวมทั้งตองมีการ
สรางเครือขายและพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจดวย 

2. Responsiveness   องคกรตองมีการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยาง
รวดเร็ว 
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3. Variability  องคกรตองสามารถปรับโครงสรางตนทุนและกระบวนการผลิตทีย่ืดหยุน  
เพ่ือที่จะลดความเสี่ยงและทําใหธุรกิจมี productivity สูง  สามารถควบคุมตนทุนได  มีการใชทุน
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถคาดการณในเรื่องการเงินได 

4. Resilience  องคกรตองมีการเตรียมตวัเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนภัย
คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได 

 
V Anand Ram   กลาวถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลง  และผูนําที่มีผลตอการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร 
 
บริษัทสวนใหญไมประสบผลสําเร็จจากการบริหารความเปลี่ยนแปลง  ถึงแมวาการ

เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถนําไปสูการประสบความสําเรจ็ขององคกร  การวางแผนเปลี่ยนแปลง
องคกรโดยไมไดคํานึงถึงพ้ืนฐานขององคกร  อาจประสบกับความลมเหลวในการเปลี่ยนแปลง
ได 

 
บทบาทของ CEO  ในการเปลี่ยนแปลงองคกร 
จากงานวิจัยตาง ๆ พบวาผูนําองคกรมีผลอยางยิ่งตอความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง

องคกร  ความคาดหวังที่จะใหสมาชิกในองคกรเปลี่ยนตองเร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงของผูนํา
องคกรเสียกอน  การเปลี่ยนแปลงในชวงแรกอาจเปนไปไดยาก  อาจเริ่มจากคนกลุมใดกลุมหน่ึง
เสียกอน  แลวจึงสรางใหคนกลุมอ่ืน ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ผูนํา
องคกรตองสื่อสารกับคนในองคกรใหเขาถึงการเปลี่ยนแปลง  ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง  
กระบวนการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งผลลัพธตอองคกรในการเปลี่ยนแปลงนั้น ๅ 
 

การสรางทีมงานที่เปนเลศิ  (Building High-Performance Teams)2 
 
การที่ตองมุงเนนในการสรางทีมงานที่เปนเลิศนั้น  เน่ืองจากมีความคาดหวังวาทมีงานที่

เปนเลศิจะนํามาซึ่งนวรรตกรรมและผลลพัธที่จะนําบรษิัทมุงไปสูระดับที่สูงขึ้น  ความสําเร็จน้ัน
จะเกิดจากการที่มีตนทุนในการผลิตต่ําลง  เพ่ิม productivity  ลดระยะเวลาในการวจัิยและ
พัฒนา  และสามารถสรางผลผลติออกสูตลาดไดรวดเรว็ขึ้น 

 
การเริ่มตนจาก Commitment   เปนเรื่องที่ทาทายหากผูนําองคกรจะสามารถสราง 

commitment  ใหเกิดขึ้นในใจของพนักงานได  เน่ืองจากการกาวไปสูองคกรที่เปนเลิศตองการ
อาศัยการทํางานที่พนักงานอาจไมเคยทํามากอน  การสราง commitment  จึงเปนสิ่งที่สําคัญ

                                             
2 Harvey Dubin.  July 2005.  www.clomedia.com.  Chief  Learning  Officer. 
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กอนที่จะกาวไปสูการสรางทีมงานที่เปนเลิศ  ตองทําใหพนักงานไดรับประสบการณใหม ๆ  มี
ทักษะและและการปฏิบตัิงานในรูปแบบใหม ๆ  

 
ในการสรางทมีงานตองเปนการสรางจากกลุมพนักงานที่มี commitment  รวมกัน  

พนักงานตองมีความมุงม่ันรวมกันพรอมที่จะรับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรวมกัน  
มุงผลของงานเปนสําคัญ 

 
การมุงสูความเปนเลศินั้นเปนเรื่องที่เสี่ยงเนื่องจาก  นอกจากจะเปนเรื่องของการทํางาน

หนักและมีมาตรฐานสูงแลว  ยังเกี่ยวของกับการจัดสรางวิธีการทํางานใหม ๆ ที่อาจกอใหเกิด
ผลลัพธที่ไมอาจคาดการณได  อยางไรก็ตามเม่ือมีความเสี่ยงสูงแลวผลตอบแทนกต็องสูงดวย  
หากการดําเนินการนั้นประสบความสําเรจ็ก็จะเกิดผลดีอยางยิ่งตอองคกร 
 

High Performance Learning Organizations3 
 
เม่ือบริษัททัว่ไปเชื่อวาทุนมนุษยและทรัพยสินทางปญญาเปนสินทรพัยที่มีคาของบริษัท  

องคกรแหงการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่สําคัญกบับริษทัเชนเดียวกัน  องคกรแหงการเรียนรูเปนบอเกดิ
ของการผลิตหรือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  การเรียนรูจะนําพาใหบรษิัทสามารถสราง
นวรรตกรรมใหม ๆ  

การพัฒนาความรูของคนในองคกรจะกอใหเกิดผลดีตอองคกรหลายประการไมวาจะเปน
ดานการเติบโตของรายไดขององคกร  ความพึงพอใจของลูกคา  ดังน้ันในการสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวัดความเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงสามารถใชผลการดําเนินงานขององคกรดังกลาว
ขางตนได  นอกจากนั้นในองคกรที่ไมแสวงหากําไรยงัสามารถวัดความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูไดจากมูลคาเพิ่ม ซ่ึงเปนการวัดในเชิงคุณภาพ 

 
องคกรจะสามารถสรางคณุประโยชนสูงสุดจากบคุลากรในองคกรไดอยางไร4 
 
ในอันดับแรกจะตองมีความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลแตละบุคคลวามี

ความสามารถเฉพาะตัว  ทัศนคติ  คานิยม  บุคลิกภาพอยางไร  แลวกลับไปพิจารณาวา
ลักษณะงานขององคกรตองการบุคลากรเชนไร  การเลือกคนที่เหมาะสมกับงานมีความจําเปน
อยางยิ่งในการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน  การที่องคกรตองสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนา
บุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นเปนการสิ้นเปลืองอยางมาก  ดังนั้นในการคัดเลือก

                                             
3 Dan Sussman.  Media Tec Publishing, Inc. TDAugust 2005. 
4 Bill Erickson.  JOURNAL OF ORGANIZATIONAL EXCELLENCE/Winter 2004. P 21 – 30. 



- ราง - 7

บุคคลเขามารับตําแหนงใด ๆ ในองคกรตองผานขั้นตอนการคัดเลือกอยางถวนถี่  โดยเฉพาะ
การพิจารณาในประเด็นความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับงาน 

 
นอกจากการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานแลว  องคกรตองพยายามรักษา

ทรัพยากรที่มีคาเหลานี้ไวโดยการสรางแรงจูงใจหรือผลประโยชนใหแกบุคลากร  ใหบุคลากร
ทํางานอยางเต็มความสามารถเทาที่จะสามารถทําได  มีรายงานการวิจัยพบวา  หากบุคลากรใน
องคมีความพึงพอใจในงานที่ทําแลว  จะสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามกลยุทธ
หรือเปาหมายที่วางไวได  ในทางกลับกันหากบุคลากรทํางานดวยความเฉื่อยชาแลว  องคกรจะ
ประสบกับความลมเหลว  ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองเขาใจปจจัยที่สามารถ
สรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรไดดังน้ี 

 การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร  เพ่ือปองกันการเขาใจผิด  
หรือการผิดใจใจระหวางบุคลากรในองคกร  ซ่ึงจะเปนการสรางทีมงานให
เขมแข็งและสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรได 

 มีการสื่อสารสองทางเพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางกัน  โดยเฉพาะบุคลากร
ที่อยูในตําแหนงที่ตางกัน 

 ตองมีการใหรางวัลเม่ือบุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปาหมายขององคกรได  
ซ่ึงรางวัลในที่น้ีอาจเปนในรูปของเงินหรือรางวัลในรูปแบบอ่ืน  เชน การยกยอง  
ใหเกียรติ  รวมทั้งการใหตําแหนง 

 การมอบหมายงานใหบุคลากร  ควรใหบุคลากรในทุกตําแหนงมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจหรือมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธตาง ๆ อันจะเปนการสงเสริมให
เกิดการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ  เพราะบุคลากรรูสึกถึงความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร  ซ่ึงจะเปนผลดีตอการดําเนินงานโดยรวมของ
องคกร 

 สงเสริมใหบุคลากรในองคมีการเติบโตและพัฒนาตนเอง  การที่บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองและมีโอกาสที่จะกาวหนาในงานของตนได  จะทําใหบุคลากรมี
ความพึงพอใจในงานของตน  ผลงานจะออกมาเปนที่นาพอใจและมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของงานอยางสม่ําเสมอ 

 บุคลากรสวนใหญมักจะพอใจหากไดทํางานที่ประสบความสําเร็จ  มีอนาคต  
ดังน้ันผูบริหารตองมีวิสัยทัศนที่จะนําพาองคกรบรรลุถึงความสําเร็จน้ันได  ซ่ึง
จะยิ่งสรางกําลังใจในการทํางานของบุคลากรใหดียิ่งขึ้นไป 

 การผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ  บุคลากรจะมีความภาคภูมิหากสามารถ
ผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มหรือความพึงพอใจใหแกลูกคา
ได   
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การสรางวัฒนธรรมที่ดี5 
 
 วัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จและผลการดําเนินงานที่ดีของ
องคกร  หลายครั้งที่ความพยายามเปลี่ยนแปลงองคกรไมสําเร็จเน่ืองจากขัดแยงกับวัฒนธรรม
เดิมขององคกร  หรือเกิดจากวัฒนธรรมขององคกรไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงนั้น  การสราง
วัฒนธรรมขององคกรที่ดีน้ันจะตองประกอบดวยปจจัยดังน้ี 
 

 การเปดกวางและสรางความเชื่อใจ  เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาองคกร  
เน่ืองจากการเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรสามารถแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 
ไดอยางสะดวกใจภายใตขอบเขตที่เปนไปได  จะสามารถกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาทางความคิด  ความสามารถของบุคลากรในองคกรได 

 การบริหารความแตกตาง  ในองคกรทุกขนาดยอมมีสมาชิกที่ มีความ
หลากหลาย  ดังน้ันจึงอาจเกิดความขัดแยงได  ตองมีการสงเสริมใหเกิดความ
ขัดแยงอยางสรางสรรคและเกิดความลงรอยกันในที่สุด  เพ่ือผลประโยชนสูงสุด
ขององคกร 

 ความเรียบงายและมุงเนนประเด็นหลัก  ในการนํานโยบายไปปฏิบัติตองมี
ความชัดเจนในทุก ๆ ดาน  เพื่อใหระดับผูปฏิบัติสามารถทํางานไดงาย   

 คํานึงถึงจุดแข็งของบุคลกรในองคกร  ผูนําองคกรตองรูวาสมาชิกในองคกรมี
ความสามารถและเหมาะกับงานของตนหรือไมอยางไร  เพ่ือใหบุคลากรใน
องคกรสามารถปฏิบัติงานที่ตนเองมีความสามารถหรือมีความถนัดไดอยาง
เต็มที่ 

 
บทบาทของผูนําในการมุงสูความเปนเลิศขององคกร 
 
ผูนําองคกรมีความสําคัญอยางยิ่งตอทิศทางและความอยูรอดขององคกร  หากผูนํา

องคกรมีความหนักแนนและชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางหรือกลยุทธขององคกรแลว  จะสามารถ
นําพาองคกรไปสูความสําเร็จได  ตัวอยางเชน Jack Welch  ขณะดํารงตําแหนง CEO ของ  GE  
ไดประกาศเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของ GE  วาจะเปนผูนําในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ถาไมใช
เบอรหน่ึงก็ตองเปนเบอรสอง  จนทําให GE  ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ 

 
การสรางวัฒนธรรมองคกรที่สําคัญสวนใหญมักเริ่มตนมากจากผูนําองคกรที่จะเปน

แบบอยางใหสมาชิกขององคกรดําเนินรอยตาม  เพ่ือผลสําเร็จของนโยบายตาง ๆ ขององคกร  

                                             
5 Joanne Reid and Victoria Hubbell.  Ivey Business Journal March/April 2005. p 1 - 7 
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ผูนําองคกรตองมีความเขาใจในกลยุทธ  การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  บุคลากรในองคกร  
ลักษณะองคกรของตนรวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ในสรางวัฒนธรรมที่พึง
ประสงคมีเครื่องมือหลายประการที่จะผลักดันใหไปสูจุดนั้น  แตประเด็นที่สําคัญคือจะตองมี
ความชัดเจนของผลที่คาดหวัง  ผลตอบกลับ  และการฝกสอน 

 


