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ค าน า 

       กระแสโลกำภิวตัน์หรือโลกไร้พรมแดน ผลกัดนัให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ สงัคมวฒันธรรม กำรพฒันำกำรเทคโนโลยี บริษัท

ข้ำมชำติ สถำบนัระหวำ่งประเทศ และอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัจนเป็นโลกไร้พรมแดน โดยกำรสร้ำงเครือขำ่ยของ

ควำมรู้วิทยำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โลกำภิวฒัน์จงึเป็นเงื่อนไขส ำคญัท่ีผลกัดนัให้มีกำรคิดเก่ียวกับ

ธุรกิจในกรอบนิยำมใหม่ภำยใต้  บริบทกำรเปลี่ยนแปลงลกัษณะพลิกผนั (discontinuous 

change) ในสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสำรสนเทศมีอ ำนำจและอิทธิพลสงูในกำรท ำธุรกิจและสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงเกือบทกุอย่ำงท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กำร ไม่วำ่จะเป็นโครงสร้ำง สินค้ำและผลิตภณัฑ์ ตลำด และ

กระบวนกำรท ำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศยงัท ำหน้ำท่ีเพ่ิมคุณค่ำให้กบัทรัพย์สินท่ีมองไม่เห็น 

(invisible assets) เชน่ ควำมรู้ ทกัษะ และกำรฝึกอบรม นอกจำกนีเ้ทคโนโลยียงัเป็นตวัขบัเคลื่อน 

ให้เกิดควำมยืดหยุ่นของกำรท ำงำน ปรับเปลี่ยนควำมสมัพนัธ์ในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรไม่วำ่จะเป็น 

ในด้ำนลกูค้ำ ผู้ป้อนสินค้ำ พนัธมิตรทำงธุรกิจ และผู้ปฏิบติังำนให้มีโอกำสเข้ำมำรับรู้และมีสว่นร่วม 

ในองค์กำรมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยีสำรสนเทศสร้ำงเงื่อนไขควำมจ ำเป็นท่ีส ำคญัคือ 

บุคลำกรต้องได้รับกำรศึกษำอบรมและมีแรงจงูใจในกำรท ำงำน 

     พืน้ฐำนและสถำนกำรณ์ด้ำนธุรกิจอตุสำหกรรมและสภำวะตลำดทัง้ในระดบัประเทศและระดบั 

โลกในอนำคต มีแนวโน้มท่ีจะถูกผลกัดนัให้มีกำรแขง่ขนักันมำกขึน้และรุนแรงขึน้ ปัจจยัส ำคญัท่ีเพ่ิม 

ควำมเข้มข้นและควำมรุนแรงของกำรแขง่ขนัได้แก่ กำรเปิดตลำดแบบเสรีมำกขึน้ กำรพฒันำระบบ 

กำรผลิต คุณภำพกำรผลิต และกำรลดต้นทนุกำรผลิต กำรขยำยขอบเขตตลำดทัง้ในแนวด่ิงและ 

แนวรำบ กำรจดัสว่นแบ่งตลำดท่ีเน้นกลุม่ลกูค้ำเฉพำะ กำรเพ่ิมควำมต้องกำรของลกูค้ำ นวตักรรม 

ในด้ำนต่ำงๆ และควำมรวดเร็วของวงจรธุรกิจในอนำคต ดงันัน้ องค์กำรต่ำงๆไม่วำ่จะเป็นองค์กำร 

ขนำดใหญ่หรือขนำดเล็กจงึจ ำเป็นต้องปรับตวัให้สอดคล้องกบัสิ่งแวดล้อมกำรแขง่ขนัท่ีมีลกัษณะ 

ซบัซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว(ดร.โกวิทย์ กงัสนนัท์)  หำกองค์กรและหน่วยงำนไม่ปรับตวั และย ่ำ

อยู่กบัท่ีแบบรู้เทำ่ทนัจะถูกกระแสโลกำภิวฒัน์กลืนหำยไปในท่ีสดุ 

 

                                                   อาจารย์ สนธยา  แสงส่อง  
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บทที่ 1 

มนุษย์ ธรรมชาตกิับการเปลี่ยนแปลง 

       ควำมเช่ือพืน้ฐำนเก่ียวกบัธรรมชำติของมนษุย์ตำมแนวคิดของ “กลุม่จิตวิทยำจิตวิเครำะห์” กลุม่นีมี้

นกัจิตวิทยำท่ีส ำคญัคือ Sigmund Freud ซึง่เป็นนกัจิตวิทยำกลุม่จิตวิเครำะห์อธิบำยวำ่ ควำมเช่ือพืน้ฐำน

เก่ียวกบัธรรมชำติของมนษุย์มี คือ มนษุย์เกิดมำพร้อมกบัสญัชำตญำณ ( instinctual drives ) แรงขบั

ดงักลำ่วเป็นพลงังำนท่ีสำมำรถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนท่ีได้ สญัชำตญำณพืน้ฐำนคือ สญัชำตญำณแหง่ชีวิต 

และสญัชำตญำณแหง่ควำมตำย พฤติกรรมและกำรแสดงออกต่ำงๆ ของมนษุย์จะเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจท่ี

เป็นไปตำมธรรมชำติ พฤติกรรมบำงอย่ำงท่ีบุคคลแสดงไปโดยไม่รู้สกึตวัเป็นเพรำะพลงัจำกจิตไร้ส ำนกึ

กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตำม หลกัควำมพึงพอใจของตนอำกำรป่วยของบุคคลจงึเกิดขึน้ในระดบัจิตไร้

ส ำนกึ( unconscious ) ท ำให้มนุษย์ใช้กลไกในกำรป้องกนัตวัเอง ( defense mechanism ) ควำมเช่ือ

พืน้ฐำนเก่ียวกบัธรรมชำติของมนษุย์ตำมแนวคิดของ “กลุม่พฤติกรรมนิยม”กลุม่นีมี้นกัจิตวิทยำท่ีส ำคญั

คือ Pavlov และ B.F. skinner ธรรมชำติของมนษุย์เกิดมำไมท่ัง้ดีและเลวมนษุย์ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ

สิ่งแวดล้อมพฤติกรรมทัง้ท่ีปกติและผิดปกติเป็น ผลมำจำกกำรเรียนรุ้ซึง่กำรเรียนรู้นีส้ำมำรถท ำให้เกิดขึน้ได้

โดยกำรจดัสภำพสิ่งแวดล้อมภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆและ กำรเรียนรู้เก่ำสำมำรถ ท ำให้หมดไป และสำมำรถ

สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ใหม่ขึน้ได้ มนษุย์มีควำมสำมำรถท่ีจะควบคุมเปลีย่นแปลง พฤติกรรมของตนเอง แม้

จะตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 

        ธรรมชำติของมนษุย์ตำมแนวคิดของกลุม่จิตวิทยำเกสตอล เชน่ Frederick Solomon Perls ซึง่เป็น

นกัจิตวิทยำ “กลุม่จิตวิทยำเกสตอล” อธิบำยวำ่ ควำมเช่ือพืน้ฐำนเก่ียวกบัธรรมชำติของมนษุย์มี 7 ประกำร

คือ 

1. มนษุย์เป็นสว่นเต็มท่ีประกอบขึน้ด้วยสว่นต่ำงๆ ท่ีท ำงำนประสำนกนั คือ ร่ำงกำย ควำมคิด ควำมรู้สกึ 

กำรรับรู้ ซึง่สว่นต่ำงๆเหลำ่นี ้จะเข้ำใจในแต่ละสว่นเฉพำะไม่ได้ ต้องเข้ำใจในลกัษณะของเต็มสว่นทัง้ตวั

บุคคล 

2. มนษุย์เป็นสว่นหนึง่ของสภำพแวดล้อมและเข้ำใจบุคคลได้โดยปรำศจำกกำรเข้ำใจสภำพแวดล้อมของ

เขำไม่ได้ 
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3. มนษุย์เป็นผู้ เลือกวำ่เขำจะตอบสนองกบัสิ่งเร้ำภำยนอกและสิ่งเร้ำภำยในตวัเขำอย่ำงไร มนษุย์เป็นผู้

แสดงพฤติกรรม 

4. มนษุย์มีศกัยภำพท่ีจะรับรู้ สมัผสัในตวัเองได้เก่ียวกบัควำมคิดควำมรู้สกึและอำรมณ์ของตวัเอง  

5. มนษุย์สำมำรถตดัสินใจได้ เพรำะเขำเกิดกำรรับรู้ 

6. มนษุย์สำมำรถรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. มนษุย์ไม่สำมำรถน ำตนเองกลบัไปสูอ่ดีตหรืออนำคตได้ เขำสำมำรถรับรู้เหตุกำรณ์ต่ำงๆได้ในสภำวะ

ปัจจบุนัเทำ่นัน้   

      มนษุย์มีควำมสมัพนัธ์กนัและเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั  มนษุย์ก็จะรวมตวักนัอยู่เป็นกลุม่ สร้ำงบ้ำนเรือน

แหลง่ท่ีอยู่อำศยั ท ำไร่ท ำนำเลีย้งสตัว์ มีกิจกรรมร่วมกนั และมีกำรพึ่งพำอำศยัซึง่กนัและกนั กำรรวมตวักนั

อยู่เป็นกลุม่ในลกัษณะนีเ้รียกวำ่ชมุนมุชน (community)  ภำยหลงัจำกท่ีมนษุย์รวมตวักนัอยู่เป็นกลุม่ โดย

เลือกสถำนท่ีตัง้ถ่ินฐำนท่ีอยู่อำศยัแล้ว มนษุย์ก็ได้เร่ิมจดักำรกบัสิ่งต่ำง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัมนษุย์ เพ่ือให้เกิด

ควำมเหมำะสมในกำรด ำรงชีพ ควำมสะดวกสบำย ในควำมเป็นอยู่และควำมปลอดภยัในชีวิต สิ่งรอบ ๆ 

ตวัท่ีมนษุย์เข้ำไปจดักำรนัน้ บำงครัง้มนษุย์แสวงหำมำเอง บำงครัง้สร้ำงให้มนัเกิดขึน้ และบำงครัง้ก็ตกแต่ง 

ดดัแปลงปรับปรุง และใช้ธรรมชำติท่ีเกิดขึน้อยู่เองนัน้ ในลกัษณะท่ีเหมำะสมและตรงกบัควำมต้องกำรของ

ชมุชน สิ่งต่ำง ๆ ท่ีอยู่ล้อมรอบตวัมนษุย์ภำยในบริเวณชมุนมุชนมีทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้เองตำมธรรมชำติ หรือสิ่งท่ี

มนษุย์สร้ำงขึน้มำไว้ในชมุชน รวมเรียกกนัวำ่ "สิ่งแวดล้อมชมุชน" อำจจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ 

อำจจะเป็นสิ่งท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้แต่ทกุอย่ำงจะมีควำมสมัพนัธ์เก่ียวข้องต่อเน่ืองกนัเป็นวงจร 

      มนษุย์และธรรมชำติมีควำมสมัพนัธ์กนั โดยท่ีมนษุย์เป็นสว่นหนึ่งของระบบธรรมชำติ เม่ือสภำพ

ธรรมชำติเกิดกำรเปลี่ยนแปลง สง่ผลให้กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ และสิ่งท่ีมนษุย์สร้ำงขึน้เกิด

จำกกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วยเชน่กนั ผลท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงได้สง่ผลให้เกิดกำรเปลีย่นแปลง 4 ด้ำน

คือ 

1.ด้านประชากร 

            -     ลกัษณะกำรตัง้ถ่ินฐำน ประชำกรสว่นใหญ่เลือกท่ีตัง้บ้ำนเรือน อยู่ใกล้เส้นทำงคมนำคม เพ่ือ

ควำมสะดวกในกำรเดินทำง ใกล้เขตอตุสำหกรรม ตลำด ศูนย์กำรค้ำ กำรประกอบอำชีพ กำรหำซือ้เคร่ือง
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อปุโภคบริโภค โดยไม่ได้ค ำนกึถึงควำมอดุมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมในท้องถ่ิน

ท่ีอยู่อำศยัเป็นหลกัเหมือนในอดีต 

        -      กลุม่ชนต่ำง ๆ มีแนวโน้มกำรอพยพย้ำยถ่ินออกนอกถ่ินท่ีอยู่อำศยัเดิม เน่ืองจำกกำรใช้ทรัพยำกร

ท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเร็วและขำดกำรดูแลรักษำท่ีถูกต้อง ท ำให้พืน้ท่ีท ำกินเดิมขำดควำมอดุมสมบูรณ์ 

1. ด้านการประกอบอาชีพ  สว่นใหญ่ประกอบด้วยอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั รองลงมำ คือ 

อตุสำหกรรม กำรให้บริกำรและทอ่งเท่ียว-    อำชีพเกษตรกรรม มีกำรขยำยตวัเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำกใน

ปัจจบุนัเป็นกำรท ำเกษตรกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ไม่ใชเ่พ่ือยงัชีพเหมือนในอดีต กำรท ำนำ ท ำสวน ท ำ

ไร่ เลีย้งสตัว์ และกำรประมง  สำมำรถท ำได้ตลอดทัง้ปีโดยอำศยัระบบชลประทำน และมีกำรสร้ำง

อำ่งเก็บกกัน ำ้ไว้ใช้ในชว่งฤดูแล้ง  อำชีพอตุสำหกรรม ถูกพฒันำไปสูภ่ำคธุรกิจ มีกำรพฒันำต่อ

เน่ืองมำจำกกำรขยำยตวัของภำคเกษตรกรรม ได้แก่ กำรปลกูพืชเศรษฐกิจ เลีย้งสตัว์เศรษฐกิจ 

และประมงเศรษฐกิจ ท ำให้เกิดกำรตัง้โรงงำนแปรรูปผลผลิตท่ีเก่ียวข้อง เชน่ โรงงำนอตุสำหกรรม

อำหำรกระป๋อง อตุสำหกรรมอำหำรแชแ่ข็งแต่ผลกระทบท่ีตำมมำ คือ ป่ำไม้  และแหลง่น ำ้ - อำชีพ

กำรให้บริกำรและกำรทอ่งเท่ียว  มีกำรขยำยตวัในทกุจงัหวดั เน่ืองจำกประเทศไทยมีภมิูประเทศท่ี

สวยงำมและหลำกหลำย สง่ผลให้เกิดธุรกิจและอำชีพเก่ียวกบักำรให้บริกำรและกำรทอ่งเท่ียว เชน่ 

ธุรกิจน ำเท่ียว ธุรกิจโรงแรม 

2. ด้านเศรษฐกิจ มนษุย์มีกำรน ำเทคโนโลยีและวิธีใหม่ๆ เข้ำมำใช้ในกำรพฒันำเศรษฐกิจ ประกอบ

กบักำรสนบัสนนุของภำครัฐบำล โดยเน้นระบบทนุนิยมเป็นกำรเปิดโอกำสให้กบัภำคเอกชนเข้ำมำ

ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว สง่ผลให้ทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อมถูกน ำมำใช้อย่ำงฟุ่ มเฟือย ซึง่ถ้ำยงัไมมี่กำรจดักำรอย่ำงถูกวิธีอำจสง่ผลเสียต่อไปใน

อนำคต 

3. ด้านสังคม    ในอดีต วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่มีควำมผกูผนักบัธรรมชำติ มนษุย์มีกำรปรับตวัเข้ำหำ

สภำพแวดล้อม มีกำรพึ่งพำธรรมชำติ และดูแลธรรมชำติแต่ ปัจจบุนั วิถีชีวิตในชมุชนเมืองเกิด

ควำมเร่งรีบและแขง่ขนักนัสงู  กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจสง่ผลให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทำงเศรษฐกิจ

ท่ีไม่เทำ่เทียมกนักลำ่วคือ  เม่ือประชำชนมีรำยได้แนน่อนและเพ่ิมขึน้จำกกำรขำยผลผลิตแต่ถกู

กระตุ้นให้ใช้เงินไปกบักำรบริโภคสินค้ำฟุ่ มเฟือยท่ีมีรำคำสงูกวำ่รำยได้  เชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เสือ้ผ้ำ 

สง่ผลตำมมำเชน่ แนวควำมคิดและค่ำนิยมกำรไปท ำงำนในต่ำงประเทศหรือกำรท ำงำนในโรงงำน
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อตุสำหกรรม เกิดพฤติกรรมกำรบริโภคสินค้ำท่ีฟุ่ มเฟือย ลกัษณะกำรรวมกลุม่ทำงสงัคมจะเป็นกำร

รวมกลุม่พบปะกนั ระหวำ่งผู้ ร่วมงำน สว่นกำรพบปะกนัในหมู่เครือญำติจะเกิดขึน้เฉพำะชว่ง

เทศกำลส ำคญั เชน่ เทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลปีใหม่  

4. ด้านวัฒนธรรม  ในอดีต  วฒันธรรมเป็นสิ่งจ ำเป็นสิ่งท่ียึดถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดและต่อเน่ือง 

ถือเป็นเคร่ืองมือยึดเหน่ียวจิตใจท่ีส ำคญัของมนษุย์ เป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิต และเปรียบเสมือน

เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศชำติ เชน่ ร ำไทย ชดุไทย อำหำรไทย ประเพณีสงกรำนต์  แต่ในปัจจบุนั    

ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรติดต่อสื่อสำรระหวำ่งประเทศ สง่ผลให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงทำงวฒันธรรม เกิดกำรผสมผสำนน ำวฒันธรรมต่ำงประเทศเข้ำมำเป็นสว่นหนึง่ของ

วิถีชีวิตควำมเป็นไทยมีกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ เชน่ ภำษำองักฤษ จีน เกำหลี ให้ควำมส ำคญั

กบัเทศกำลวนัวำเลนไทน์ วนัคริสตร์มำส มีค่ำนิยมและพฤติกรรมเลียนแบบศิลปินต่ำงประเทศ  

กระทบต่อวฒันธรรมจนไม่เหลือเอกลกัษณ์ของควำมเป็นไทย ดงันัน้จงึควรน ำมำประยุกต์

ปรับเปลีย่นให้เขำกบัยุคสมยัอย่ำงเหมำะสม 

             ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยี ก็เป็นปัจจยัอีกตวัหนึง่ท่ีชว่ยท ำให้

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วจำกกำรท่ีเรำมุ่งพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ ขยำยกำร

ก่อสร้ำง ปัจจยัพืน้ฐำนแหง่กำรพฒันำ เช่น ถนน เขื่อน สนำมบิน ทำ่เรือ ฯลฯ เร่งผลิตสินค้ำและบริกำร

ให้ทนักบัควำมต้องกำรของประชำกรท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเร็ว ทรัพยำกรธรรมชำติในแต่ละชมุชนจงึถูก

น ำมำใช้กบัวิทยำกำรและเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นจ ำนวนมำก จำกขบวนกำรพฒันำและกำรผลิตท ำให้

มีของเสียเหลือทิง้ออกมำในรูปต่ำง ๆ เจือปนอยู่กบัสิ่งแวดล้อมในชมุชน ควำมสมดุลในธรรมชำติก็เสีย

ไป  เม่ือสิ่งแวดล้อมถกูท ำลำย มีของเสียปะปนอยู่เป็นจ ำนวนมำก สิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ในสภำพเสื่อม

โทรมและอำจจะรุนแรงจนถึงขัน้เป็นพิษเป็นภยัได้ ผลกระทบจะมีมำกหรือน้อยก็ขึน้อยู่กบักิจกรรมและ

กำรขยำยตวัของกิจกรรมนัน้ ๆ ผลของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษก็จะตกอยู่แก่มนษุย์และ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในชมุชน ปัญหำสิ่งแวดล้อมเม่ือเกิดขึน้แล้วจะผกูพนัเช่ือมโยงกนัเป็นลกูโซ ่เพรำะ

สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตมีควำมสมัพนัธ์กนั สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษจะมีผลโดยตรงต่อ

สขุภำพและอนำมยัของมนษุย์ เพรำะสภำพสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติจะเปลี่ยนแปลง ไม่เหมำะท่ีจะ

น ำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตอีกต่อไป นอกจำกนีก็้ยงัมีผลกระทบกระเทือนต่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงไม่หยุดยัง้ และถ้ำใช้อย่ำงไม่ระมดัระวงัแล้ว ทรัพยำกรธรรมชำติก็จะสญูสิน้ลงอย่ำงรวดเร็ว

อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนันี ้มิได้เกิดขึน้กบัแม่น ำ้ อำกำศ สำรเคมี และ



7 
 

สิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติอ่ืน ๆ เทำ่นัน้ แต่ยงัมีปัญหำสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในรูปปัญหำทำงสงัคมอีก ทกุ

วนันีเ้รำจะเห็นได้วำ่ลกัษณะนิสยัใจคอ ควำมเป็นอยู่ของคนในชมุชน ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพ่ือนบ้ำน 

ควำมสำมคัคีในชมุชนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมมำก ทัง้นี ้อำจจะเน่ืองมำจำกปัญหำทำงเศรษฐกิจ

ภำยในครอบครัว ควำมยำกจน กำรเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ กำรคมนำคม ติดต่อสื่อสำรกบั

สงัคมภำยนอก ตลอดจนกำรรับเอำวฒันธรรมและแนวควำมคิดจำกท่ีอ่ืน ๆ มำมำก ภำยในชมุชนของ

เรำจงึเปลี่ยนแปลงไป ควำมมีระเบียบ กำรรักษำหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบติัตำมกฏเกณฑ์จงึ

หย่อนคลำยลง  ปัญหำสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ นัน้ ถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรีบด่วนและถูกวิธีแล้วปัญหำ

ต่ำง ๆ จะทวีควำมรุนแรงย่ิงขึน้ กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในชมุชนนัน้ จะต้องเลือกใช้หลกัวิชำกำรท่ี

ผสมผสำนได้กบัลกัษณะนิสยั ทศันคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของคนใน

ชมุชนด้วย จะต้องเป็นท่ียอมรับและไม่ถูกโต้แย้งจำกคนในชมุชนนัน้ ๆ 

      สิ่งแวดล้อมบำงอย่ำงท่ีเกิดขึน้เองตำมธรรมชำติ คนทกุคนในชมุชนเป็นเจ้ำของและมีสิทธิท่ีจะใช้ได้ 

เรำทกุคนก็ควรท่ีจะมีหน้ำท่ีดูแลรักษำและแก้ไขให้สภำพแวดล้อมในชมุชนดีขึน้ แม้วำ่รัฐบำลจะมี

หน้ำท่ีโดยตรงในกำรสง่เสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมก็ตำม แต่กำรด ำเนินงำนอำจมีอปุสรรคบ้ำง 

ลำ่ช้ำบ้ำง ถ้ำคนในชมุชนไม่ให้ควำมร่วมมือชว่ยเหลือ ทกุคนควรจะถือวำ่สิ่งแวดล้อมทัง้หลำยเป็น

ทรัพย์สมบติัของชำติ และถือเอำเป็นควำมรับผิดชอบและหน้ำท่ีของตวัเองท่ีมีต่อชมุนมุ ในอนัท่ีจะ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภำพท่ีดีมีคุณภำพ เพ่ือคนทกุคนในชมุชน เพ่ือสว่นรวม เพ่ือตวัเอง และ

ครอบครัว และเพ่ืออนชุนรุ่นหลงัท่ีจะได้มีโอกำสพึ่งพำอำศยัและใช้ประโยชน์จำกสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อไป

ในวนัข้ำงหน้ำ 

     โดยสรุปวำ่ สภำพแวดล้อมเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงไปอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำของธรรมชำติและ

กำรกระท ำของมนุษย์ กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของมนษุย์ ดงันัน้ ทกุคน

ในสงัคม จงึต้องดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพแวดล้อมไปในทำงท่ีดีขึน้เพ่ือให้สภำพท่ีดีอยู่กบัสงัคมตลอดไป 
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บทที่ 2 

2.1 ผู้น ากับการจดัการการเปลี่ยนแปลง 

    ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของคน โครงสร้ำง หรือ เทคโนโลยีหำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรเลย งำน

ของผู้จดักำรจะงำ่ยมำก เชน่ กำรวำงแผนกลยุทธ์ต่ำงๆจะเหมือนเดิม วนัพรุ่งนีจ้ะเหมือนวนันี ้แต่ในควำม

เป็นจริง กำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำรย่อมเกิดขึน้เสมอ กำรเข้ำไปจดักำรกบักำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงถูกต้อง

จะเป็นภำรกิจท่ีส ำคญัอย่ำงหนึง่ของผู้จดักำร กำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร (Changing an organization) เป็น

กระบวนกำรปรับเปลีย่นองค์กำรท่ีก ำลงัด ำเนินอยู่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กำร 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Force for Change) 

1. แรงผลักดันจากภายนอก (External Force) ได้แก่ 

ƒ    -  กำรปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของบริษัทฯ คูแขง่ 

-  กำรแก้ไขกฎหมำยของรัฐบำลซึง่จะกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ในองค์กำร เชน่ กำรออกกฎหมำยให้นำยจ้ำงต้องดูแลเร่ืองกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆให้แก่

ลกูจ้ำงท่ีทพุพลภำพ   

-  กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ท ำให้ต้องลดจ ำนวนคนงำนลง 

- ตลำดแรงงำนต้องกำรผู้ช ำนำญเฉพำะด้ำน สง่ผลให้นำยจ้ำงต้องวำงแผนกำรบริหำรใหม่เพ่ือรักษำ

พนกังำนดงักลำ่วไว้ 

- กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจท ำให้มีงบประมำณจ ำกดั อตัรำดอกเบีย้ท่ีไม่แนน่อน ซึง่จะ 

- สง่ผลกระทบให้องค์กำรต้องท ำกำรปรับเปลี่ยน 

2. แรงผลักดันจากภายในองค์การ (Internal Force) ได้แก่ 

        กำรปรับกลยุทธ์ขององค์กำร โดยมีกำรน ำอปุกรณ์เคร่ืองจกัรใหม่มำใช้ ท ำให้ต้องท ำกำรออกแบบ

ระบบงำน (Job Design) และ จดักำรฝึกอบรมกำรท ำงำนให้กบัพนกังำนใหม่ กำรเพ่ิมภำระงำนให้

พนกังำนดงักลำ่ว อำจสง่ผลให้ทศันคติของพนกังำนเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญหำกำรขำดงำน กำรลำออก 

หรือกำรหยุดงำนประท้วง 

2.2 บทบาทการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (The Manager as Change Agent) 

ƒ -  คนจะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีจะช่วยจดักำรกบักระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
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-  ผู้จดักำรไม่วำ่จะเป็นใคร ก็สำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

- ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงอำจไม่ใชต่ ำแหนง่ผู้จดักำรก็ได้ โดยอำจเป็นผู้ เช่ียวชำญทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองค์กำร 

- � ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญั อำจจ้ำงท่ีปรึกษำจำกภำยนอกมำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำ 

เพรำะท่ีปรึกษำจำกภำยนอกสำมำรถน ำเสนอวิสยัทศัน์ท่ีบุคลำกรภำยในไม่มีแต่บำงครัง้

บุคคลภำยนอกอำจขำดควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมเป็นมำ วฒันธรรมกระบวนกำรท ำงำนของ

องค์กำร และเข้ำใจควำมรู้สกึนกึคิดของคนภำยในองค์กำรดีพอท่ีปรึกษำจำกภำยนอกมีแนวโน

มท่ีจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแบบฉบัพลนัทนัที และไม่ได้อยู่กบัผลกระทบนัน้ภำยหลงักำรเกิด

กำรเปลี่ยนแปลง ในทำงตรงข้ำม ผู้จดักำรซึง่เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจะครุ่นคิดและไตร่ตรอง

อย่ำงรอบคอบอย่ำงมำก เพรำะวำ่เขำจะอยู่กบัผลลพัธ์ของกำรตดัสินใจของตนเอง 

  บทบาทการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (The Entrepreneur as Change Agent) 

- เจ้ำของธุรกิจมีบทบำทหลำยอย่ำงในกำรท ำงำน กำรเป็นตวัแทนของกำรเปลี่ยนแปลงเป็นภำรกิจ

ส ำคญัอย่ำงหนึง่ 

- เจ้ำของธุรกิจต้องสวมบทบำทกำรเป็นผู้น ำของกำรเปลี่ยนแปลง ดูแลขัน้ตอนกำรเร่ิมต้นและชว่ย

คลี่คลำยปัญหำกำรต่อต้ำนซึง่ต้องอำศยัควำมพยำยำมและกำรสนบัสนนุ 

- กำรลดกำรต่อต้ำนอำจท ำได้โดยใช้ควำมยืดหยุ่น กำรโน้มน้ำวให้มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย

กำรใช้เทคนิคต่ำงๆ เชน่ ท ำกำรสื่อสำรกบัพนกังำนให้เข้ำใจ เชิญชวนพนกังำนให้เข้ำมำมีสว่นร่วม 

และ ชว่ยสนบัสนนุในเร่ืองของค่ำใช้จำ่ยต่ำงๆ กำรใช้แนวทำงนีจ้ะดีกวำ่กำรบงัคบัขูเ่ข็ญ กำรยกั

ย้ำยถ่ำยเท กำรซือ้ใจ หรือ กำรเจรจำต่อรอง 

- เจ้ำของธุรกิจเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเองเพรำะกำรใช้บริกำรจำกภำยนอกอำจมีค่ำใช้จำ่ยสงู และ

เจ้ำของธุรกิจต้องกำรจะเป็นผู้ให้แนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงโดยตนเอง เพรำะจะมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในสถำนกำรณ์ซึง่จะท ำให้กำรเปลี่ยนแปลงมีควำมเหมำะสมมำกขึน้ 

แนวคิดของกระบวนการเปล่ียนแปลง (The Change Process) 

แนวคิดท่ีอธิบำยถึงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง ได้เปรียบเทียบเป็นค ำอปุมำ 2 ลกัษณะ ดงันี ้
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1. อปุมำเหมือนดัง่ “นํ้ำท่ีสงบน่ิง” (The Calm Water Metaphor) กลำ่วคือ องค์กำรเปรียบเสมือนเรือ

ล ำใหญ่ท่ีแลน่ในทะเล กปัตนัและลกูเรือคุ้นเคยกบักำรเดินทำงเป็นอย่ำงดีกำรเปลี่ยนแปลง

เปรียบเสมือนพำยุท่ีอำจเกิดขึน้ได้ 

   Kurt Levin ได้อธิบำยไว้วำ่ กำรเปลีย่นแปลงท่ีประสบควำมส ำเร็จ ต้องละลำยควำมคิดเดิม 

ปรับเปลีย่นให้เกิดควำมคิดใหม่ท่ีมัน่คง ซึง่ขบวนกำรเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ที่ 1 กำรละลำยพฤติกรรม (Unfreezing) สำมำรถกระท ำได้ 3 วิธี คือ 

1) เพ่ิมพลงัขบัดนั ซึง่อยู่ในพฤติกรรมของภำวะเดิม 

2) ลดพลงัต่อต้ำน ซึง่แฝงอยู่ในพฤติกรรมของภำวะเดิม 

3) ผสมผสำน ทัง้ 2 วิธีไว้ด้วยกนัเพ่ือให้เกิดควำมสมดุล 

ขัน้ที่ 2 กำรเคลื่อนย้ำยหรือกำรเปลี่ยนแปลง (Moving or changing) กำรเปลี่ยนแปลงในตวัของมนัเอง

จำกข้อมลูใหม่ แนวควำมคิดใหม่ หรือควำมคำดหวงัท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม 

ขัน้ที่ 3 กำรสร้ำงพฤติกรรมขึน้มำใหม่ (refreezing) กำรสร้ำงควำมมัน่คงของกำรเปลี่ยนแปลงกำร

เสริมสร้ำงพฤติกรรมใหม่ๆ 

       สภำพแวดล้อมท่ีสงบน่ิง สว่นใหญ่เป็นองค์กำรท่ีอยู่ในช่วงปี คศ. 1950-1970 ซึง่ล้ำสมยัแล้วส ำหรับ

องค์กำรปัจจบุนั 

2. อปุมำดัง่”น ำ้ใสท่ีไหลเช่ียว” (The White Water Rapids Metaphor) กลำ่วคือ องค์กำร 

เปรียบเสมือนแพท่ีลอ่งอยู่ในแม่น ำ้ท่ีไหลเช่ียวซึง่ผู้ โดยสำรบนเรือไม่คุ้นเคยกนัและไม่ทรำบวำ่จะ

เกิดอะไรขึน้ กำรเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ 

      Mintzberg กลำ่ววำ่ งำนของผู้จดักำรเป็นงำนหนึง่ท่ีต้องประสบกบักำรชะงกังนัหรือกำรขดัขวำงอย่ำง

ต่อเน่ือง ซึง่เป็นลกัษณะท่ีเกิดขึน้ในภำวะแวดล้อมท่ีก ำลงัเปลี่ยนจำกสงัคมอตุสำหกรรมเข้ำสูโ่ลกแหง่ข้อมลู

และควำมคิด ตวัอย่ำงเชน่ กำรเข้ำเรียนในวิทยำลยัแหง่หนึง่ซึง่ต้องปฏิบติัตำมกฎระเบียบซึง่ไม่ทรำบวำ่

ระยะเวลำในกำรเรียนนำนแค่ไหน อำจเป็น 2 สปัดำห์ หรือ 30 สปัดำห์ ชัว่โมงเรียนอำจแค่ 20นำที หรือ 

อำจถึง 3 ชัว่โมง ชัว่โมงเรียนต่อไปอำจถูกก ำหนดขึน้ในชัน้เรียน กำรสอบไม่มีกำรบอกลว่งหน้ำ ต้อง

เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลำ กำรจะประสบควำมส ำเร็จได้ต้องมีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถตอบสนองต่อกำร

เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว ผู้จดักำรสว่นหนึง่ท่ีเจริญก้ำวหน้ำได้จะต้องยอมรับวำ่งำนของตน จะมี
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ลกัษณะเชน่เดียวกบัท่ีนกัศึกษำในวิทยำลยัต้องประสบ ผู้จดักำรหลำยคนอำจเผชิญกบักำรเปลี่ยนแปลงท่ี

คงท่ีซึง่เปรียบเสมือนสภำพท่ีน ำ้น่ิง หรือ อำจเผชิญกบัสภำพกำรแขง่ขนัท่ีไม่เคยเจอมำก่อน 

การผสมผสาน 2 ข้อคิดเห็นให้เกิดทัศนภาพ (Putting the Two Views in Perspective) 

         ผู้จดักำรทกุคนต้องเผชิญกบัโลกของควำมคงท่ีและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีวุน่วำย มีผู้จดักำร 

จ ำนวนหนึง่ท่ีไม่ได้เสื่อมถอยในกำรท ำงำนอย่ำงรวดเร็ว ผู้จดักำรในธุรกิจซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

และแฟชัน่เสือ้ผ้ำสตรีต้องเผชิญกบักระแสน ำ้ท่ีไหลเช่ียว ผู้จดักำรเหลำ่นีต้้องมองคู่แขง่ขนัใน 

อตุสำหกรรมเดียวกนั อำทิเชน่ ธุรกิจรถยนต์ ส ำรวจน ำ้มนั ธนำคำร ขนสง่ทำงอำกำศ 

สื่อสำรมวลชนได้เผชิญกบัสภำพแวดล้อมท่ีไม่ค่อยมีกำรเปลีย่นแปลง และสำมำรถคำดกำรณ์ได้ 

ในปี ค.ศ.1960 แต่ในโลกปัจจบุนัไม่เป็นเชน่นัน้  ในปัจจบุนัองค์กำรท่ีหยุดน่ิงมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้

ครำวจะเสี่ยงมำก องค์กำรท่ีเปลี่ยนแปลงมำกไปเร็วไปก็ไม่ใชจ่ะดี ควำมได้เปรียบของกำรแขง่ขนัเป็นเพียง

ระยะสัน้ ดงัตวัอย่ำงเชน่ People Express Airlines เป็นตวัอย่ำงท่ีดี เป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึง่ต่อมำก็

ล้มละลำยในระยะเวลำอนัสัน้ 

     Tom Peters ได้ให้ข้อสงัเกตวำ่ ในอดีตมีค ำกลำ่ววำ “ถ้ำไม่เเตกหกั ไม่ต้องท ำกำรแก้ไข” 

ซึง่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ในท่ีนีค้วรจะเปลี่ยนเป็น “แม้วำ่ของจะไม่เเตกหกัและเรำอำจเห็นวำ่ไม่ หนกั 

หนำมำก ก็ควรท่ีจะท ำกำรแก้ไข 

แรงเฉื่อยในองค์การและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

(Organizational Inertia and Resistance to Change) 

     ผู้จดักำรในฐำนะของผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงจะได้รับกำรจงูใจให้คิดริเร่ิมกำรเปลี่ยนแปลง เพรำะพวก

เขำได้ให้ค ำมัน่ไว้แล้ววำ่จะปรับปรุงประสิทธิภำพในองค์กำร อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลีย่นแปลงอำจเป็น

ข้อจ ำกดัของผู้จดักำร และแนน่อนวำ่กำรเปลี่ยนแปลงก็อำจเป็นข้อจ ำกดัของ บุคคลซึง่ไม่ใชผู่้จดักำรเชน่กนั 

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) 

เป็นท่ีกลำ่วกนัวำ่ คนสว่นใหญ่เกลียดกำรเปลี่ยนแปลงใดๆท่ีไม่ได้ท ำให้เงินในกระเป๋ำของเขำเพ่ิมขึน้ กำร

ต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงนีมี้เหตุผลสนบัสนนุอย่ำงมำก ท ำไมคนเรำจงึต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง คนเรำ

มกัจะต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผล 3 ประกำร คือ 
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1. ควำมไม่แนน่อน (Uncertainty) 

2. กำรสญูเสียผลประโยชน์สว่นตน (Concern over Personal Loss) 

3. ควำมเช่ือท่ีวำ่กำรเปลี่ยนแปลงนัน้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์กำร (The belief that 

the change is not in the organization’s best interest.)          

       กำรเปลี่ยนแปลงเข้ำมำแทนท่ีควำมรู้ท่ีไม่ชดัเจนและไม่มีควำมแนน่อน แม้วำ่คุณอำจไม่ชอบเข้ำชัน้ 

เรียนในวิทยำลยัมำกเทำ่ใดก็ตำม แต่อย่ำงน้อยคุณทรำบวำ่คุณจะต้องท ำอะไรบ้ำง คุณรู้วำ่คุณถูก 

คำดหวงัให้เป็นอย่ำงไรเม่ือคุณออกจำกวิทยำลยัและเข้ำสูโ่ลกของกำรเป็นพนกังำนประจ ำ ขึน้อยู่กบัวำ่คุณ

มีควำมกระตือรือร้นในกำรออกจำกวิทยำลยัอย่ำงไร คุณจะกลำยสภำพจำกคนท่ีรู้เป็นคนท่ีไม่รู้ พนกังำนใน

องค์กำรจะพบกบัควำมไม่แนน่อนท่ีคล้ำยคลงึกนั เชน่ เม่ือวิธีกำรควบคุมคุณภำพซึง่ยดึใช้วิธีกำรทำงสถิติ

สมยัใหม่ถูกน ำมำใช้ในโรงงำน เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพหลำยๆคนต้องเรียนรู้วิธีกำรใหม่ เจ้ำหน้ำท่ีบำง

คนกลวัวำ่เขำจะไม่สำมำรถท ำได้ ดงันีเ้ขำจะมีอคติกบัเทคนิคในกำรควบคุมตวัเลขทำงสถิตินี ้หรือ ท ำงำน

ให้ผิดพลำดถ้ำหำกวำ่ต้องกำรให้เขำใช้มนั 

     สำเหตุท่ีสองของกำรต่อต้ำนคือกำรกลวัท่ีจะสญูเสียบำงสิ่งบำงอย่ำงซึง่เขำครอบครองอยู่ 

กำรเปลี่ยนแปลงมีผลต่อกำรลงทนุท่ีคุณได้ท ำไปแล้วในระหวำ่งท่ีคุณท ำงำนอยู่ในจดุนัน้ เม่ือได้ 

ลงทนุไปในระบบปัจจบุนัไปมำกเทำ่ไหร่เขำก็ต่อต้ำนกำรเปลีย่นแปลงมำกขึน้เทำ่นัน้ ท ำไมหรือ 

พวกเขำกลวัท่ีจะสญูเสียสถำนภำพ กำรเงิน อ ำนำจ มิตรภำพ ควำมสะดวกสบำยสว่นตวั หรือ 

ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีมีคุณค่ำ และน่ีคือเหตุผลท่ีอธิบำยได้วำ่ท ำไมพนกังำนท่ีมีอำยุค่อนข้ำงมำกจงึมี 

แนวโน้มท่ีจะต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงมำกกวำ่พนกังำนท่ีอำยุยงัน้อยอยู่ โดยทัว่ไปพนกังำนท่ี 

สงูอำยุมกัลงทนุไปมำกในสถำนะท่ีเขำอยู่ดงันัน้เขำจะสญูเสียมำกตำมไปด้วยเม่ือมีกำร 

เปลี่ยนแปลง  

    สำเหตุสดุท้ำยท่ีก่อให้เกิดกำรต่อต้ำนคือคนๆนัน้เช่ือวำ่กำรเปลี่ยนแปลงนัน้ไม่ตรงกบั 

เป้ำหมำยและผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุขององค์กำร พนกังำนท่ีเช่ือวำ่วิธีกำรปฏิบติังำนใหม่ซึง่ได้ 

น ำเสนอโดยผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงนัน้จะลดผลิตผลหรือลดคุณภำพของผลิตผลนัน้สำมำรถ 

คำดกำรณ์ได้วำ่เขำจะต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง ถ้ำพนกังำนนัน้ได้ด ำเนินกำรต่อต้ำนออกมำในด้ำน 

บวก (อำจจะโดยกำรแสดงควำมคิดเห็นผำ่นผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลสนบัสนนุ) กำร 

ต่อต้ำนนัน้อำจเป็นประโยชน์ต่อองค์กำรได้ 
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เทคนิคในการลดการต่อต้าน (Techniques for Reducing Resistance) 

     เม่ือผู้จดักำรพบวำ่กำรต่อต้ำนกำรเปลีย่นแปลงนัน้ออกมำในรูปของกำรท ำงำนให้ผิดพลำด 

แล้ว เขำควรจะท ำอย่ำงไรบ้ำง มีวิธีกำรอยู่ 6 วิธี ท่ีผู้จดักำรหรือผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงจะน ำไปใช้ 

ในกำรจดักำรกบักำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง ได้แก ่

 1. กำรให้ควำมรู้และกำรสื่อสำร (Education and Communication) 

     กำรต่อต้ำนสำมำรถลดลงได้ด้วยกำรสื่อสำรกบัพนกังำน เพ่ือชว่ยให้เขำเห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง

เป็นเหตุเป็นผล สมมติุฐำนของกำรใช้วิธีกำรนีอ้ยู่ท่ีว่ำเหตุของกำรต่อต้ำนนัน้เกิดจำกข้อมลูท่ีไม่ถูกต้องและ

กำรสื่อสำรท่ีไร้ประสิทธิภำพ ถ้ำพนกังำนได้รับข้อมลูท่ีถูกต้องครบถ้วนและได้รับกำรชีแ้จงในสว่นท่ีเข้ำใจ

ผิดแล้ว เขำเหลำ่นัน้ก็จะไม่ต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป พนกังำนอำจได้รับกำรศึกษำในลกัษณะตวั

ต่อตวั ได้รับบนัทกึกำรประชมุกลุม่หรือรำยงำน วิธีกำรนีไ้ด้ผลหรือไม่ แนน่อนถ้ำหำกวำ่สำเหตุของกำร

ต่อต้ำนนัน้คือกำรสื่อสำรท่ีไม่เพียงพอ และควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งฝ่ำยจดักำรกบัพนกังำนอยู่ในลกัษณะ  

ของควำมเช่ือและไว้วำงใจซึง่กนัและกนั แต่ถ้ำหำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขนี ้วิธีกำรนีจ้ะไม่สำมำรถใช้ได้ 

นอกจำกนีเ้วลำและควำมพยำยำมส ำหรับกำรใช้วิธีกำรนีจ้ะต้องเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีได้ โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงเม่ือกำรเปลี่ยนแปลงนัน้มีผลต่อคนหมู่มำก 

2. การมีส่วนร่วม (Participation) 

      มนัเป็นกำรยำกส ำหรับคนเหลำ่นีท่ี้จะต่อต้ำนกำรตดัสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเขำได้เข้ำไปมีสว่นร่วม

อยู่ด้วย ก่อนท่ีจะมีกำรเปลี่ยนแปลง พวกเขำซึง่ไม่เห็นด้วยนัน้จะถูกชกัน ำให้เข้ำมำร่วมในกระบวนกำร

ตดัสินใจ โดยสมมติุวำ่ผู้ มีสว่นร่วมมีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรให้ควำมสนบัสนนุโดยมีข้อมลูมำกมำย 

กำรมีสว่นร่วมของเขำสำมำรถท่ีจะลดกำรต่อต้ำนได้ทัง้นีโ้ดยให้ค ำมัน่ท่ีจะเห็นควำมส ำเร็จในกำร

เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมคุณภำพของกำรตดัสินใจในกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็ตำมเทคนิคนีมี้ข้อเสียคือ อำจ

ได้ผลลพัธ์ท่ีด้อยคุณภำพและสญูเสยีเวลำมำก 

3. การอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน (Facilitation and Support) 

       ผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถใช้ควำมพยำยำมในกำรสนบัสนนุเพ่ือลดกำรต่อต้ำน เม่ือควำมกลวั

และควำมวิตกกงัวลของพนกังำนมีมำก ค ำปรึกษำและกำรดแูลพนกังำน กำรฝึกฝนควำมช ำนำญใหม่ๆ 

หรือกำรให้หยุดพกังำนระยะสัน้ๆอำจช่วยให้เกิดควำมคลอ่งตวัในกำรปรับปรุง ในอีกมมุหนึง่ของวิธีกำรนีก็้

คือเวลำท่ีเสียไป นอกจำกนี ้ค่ำใช้จำ่ยก็สงูด้วย และกำรใช้วิธีกำรนีไ้ม่สำมำรถประกนัถึงควำมส ำเร็จได้ 
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4. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) 

      วิธีกำรอีกทำงหนึง่ท่ีผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงจะน ำไปใช้ในกำรจดักำรกบักำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง

ท่ีอำจเกิดขึน้คือ แลกเปลี่ยนบำงสิ่งบำงอย่ำงท่ีมีค่ำพอเพ่ือลดกำรต่อต้ำนนัน้ดงัเชน่ ถ้ำกำรต่อต้ำนนัน้มี

ศูนย์กลำงอยู่ท่ีผู้ มีอ ำนำจบำงคน กำรให้ผลตอบแทนพิเศษสำมำรถใช้ในกำรต่อรองเพ่ือสนองควำมต้องกำร

ของเขำ กำรต่อรองเป็นควำมจ ำเป็นถ้ำหำกวำ่กำรต่อต้ำนนัน้มำจำกแหลง่ท่ีมีอ ำนำจมำก เชน่ สหภำพ

แรงงำน คุณไม่อำจมองข้ำมต้นทุนท่ีค่อนข้ำงสงูนีไ้ด้ นอกจำกนีย้งัมีควำมเสี่ยงท่ีผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงท่ี

ได้ด ำเนินกำรต่อรองเพ่ือลดทอนกำรต่อต้ำนไปแล้วโดยเปิดโอกำสท่ีจะถูกหกัหลงัจำกผู้ ท่ีมีอ ำนำจได้ 

5. การยักย้ายถ่ายเทและการซือ้ใจ (Manipulation and Cooptation) 

      กำรยกัย้ำยถ่ำยเทเป็นกำรปิดบงัควำมพยำยำมในกำรชกัจงู กำรบิดเบือนจำกควำมจริงเพ่ือให้มองดู

นำ่สนใจ กำรเก็บข้อมลูท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยเอำไว้และสร้ำงขำ่วลือท่ีผิดๆ เพ่ือให้พนกังำนยอมรับ

กำรเปลี่ยนแปลงเป็นตวัอย่ำงของกำรยกัย้ำยถ่ำยเท เชน่ผู้จดักำรขม่ขูว่ำ่จะปิดโรงงำนถ้ำหำกวำ่พนกังำนไม่

ยอมรับกำรปรับลดเงินเดือน เม่ือเขำไม่มีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำเชน่นัน้จริงๆ นัน่คือเขำก ำลงัใช้กำรยกัย้ำย

ถ่ำยเทและกำรซือ้ใจ เป็นอีกรูปแบบซึง่ประกอบด้วยกำรจดักำรและกำรให้เขำมำมีสว่นร่วม เขำจะค้นหำ

เพ่ือซือ้ตวัผู้น ำของกลุม่ต่อต้ำนโดยกำรมอบหมำยหน้ำท่ีท่ีส ำคญัในกำรตดัสินใจในกำรเปลี่ยนแปลง 

ค ำแนะน ำของผู้น ำนัน้เป็นท่ีต้องกำร มิใชเ่พ่ือได้มำซึง่กำรตดัสินใจท่ีดีกวำ่แต่เพ่ือให้ได้กำรรับรองจำกเขำ

เทำ่นัน้ วิธีกำรจดักำรเพ่ือดึงเข้ำมำเป็นพวกเป็นวิธีกำรท่ีไม่แพงและเป็นวิธีท่ีงำ่ยท่ีจะได้รับกำรสนบัสนนุ

จำกฝ่ำยตรงข้ำม แต่วิธีกำรนีอ้ำจล้มเหลวอย่ำงไม่เป็นทำ่ ถ้ำหำกวำ่เป้ำหมำยนัน้รู้ตวัวำ่ถูกหลอกใช้และ 

เม่ือกำรหลอกลวงนีถู้กเปิดเผย ควำมเช่ือมัน่ในตวัของผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงก็จะหมดไป 

6. การบังคับ (Coercion) 

      วิธีกำรสดุท้ำยคือกำรบงัคบั นัน่ก็คือกำรใช้กำรบีบบงัคบัโดยตรงกบัผู้ต่อต้ำน ผู้จดักำรตดัสินใจท่ีจะปิด

โรงงำนถ้ำหำกพนกังำนไม่ยอมรับกำรปรับลดเงินเดือน เป็นตวัอย่ำงของกำรใช้กำรบงัคบั ตวัอย่ำงอ่ืนของ

กำรบงัคบัรวมถึงกำรโอนย้ำย กำรไมป่รับต ำแหนง่ กำรประเมินผลท่ีไม่เป็นธรรม หรือกำรออกจดหมำย

รับรองกำรท ำงำนท่ีไม่ดีให้ ข้อดีของกำรบงัคบัจะคล้ำยคลงึกบักำรควบคุมและกำรดึงเข็ำมำเป็นพวก สว่น

ข้อเสียหลกัๆของวิธีกำรนี ้

คือกำรบงัคบัโดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย แม้กำรบงัคบัท่ีถูกกฎหมำยก็ยงัถูกมองว่ำ

เป็นกำรกดขี่และสำมำรถท ำลำยควำมเช่ือถือของผู้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
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ปัจจยัที่ควรพจิารณาในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

1. ตัวแทนการเปล่ียนแปลง (The Change Agent) คือบุคคลภายในหรือภายนอกองค์การ 

ซึง่พยำยำมจะปรับเปลีย่นสภำวะองค์กำรท่ีก ำลงัด ำเนินอยู่ 

2. พิจารณาว่าอะไรควรเปล่ียน (Determining what should be changed) 

2.1 ปัจจยัด้ำนบุคคล (People Factors) ได้แก่ เจตคติ ทกัษะกำรเป็นผู้น ำ ทกัษะด้ำน 

กำรติดต่อสื่อสำร หรือคุณลกัษณะอื่นท่ีพนกังำนในองค์กำรควรมี 

2.2 ปัจจยัด้ำนโครงสร้ำง (Structural Factors) ได้แก่ กำรควบคุมขององค์กำร เชน่ 

นโยบำยและวิธีกำร 

2.3 ปัจจยัด้ำนเทคนิค (Technological Factors) ได้แก่ ชนิดของอปุกรณ์หรือ 

กระบวนกำรใดๆ ซึง่ชว่ยให้สมำชิกขององค์กำรได้ปฏิบติังำน 

3. ชนิดของการเปล่ียนแปลงที่ต้องกระท า (The kind of change to make) 

3.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคนิค (Technological Change) เป็นกำรเปลี่ยนแปลง 

องค์กำรท่ีเน้นกำรปรับเปลี่ยนระดบัของเทคโนโลยีในระบบกำรบริหำร 

3.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนโครงสร้ำง (Structural Change) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงขององค์กำร

ท่ีก ำลงัเดินอยู่ให้ดีขึน้ เชน่ โครงสร้ำงองค์กำรแบบ Matrix 

3.3 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนบุคคล (People Change) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงลกัษณะทำ่ทีของสมำชิกใน

องค์กำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กำร เชน่ กำรพฒันำองค์กำร (OD) 

4. บุคคลได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง (Individuals Affected by the change) 

5. การประเมินผลการเปล่ียนแปลง (Evaluation of change) 

5.1 กำรพฒันำวิธีกำรท่ีท ำให้เกิดควำมพอใจของควำมต้องกำรของคนใดคนหนึง่ทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

5.2 กำรเพ่ิมของก ำไร 

5.3 สง่เสริมกำรท ำงำนส ำหรับมนษุย์ 

5.4 ก่อให้เกิดควำมพอใจสว่นบุคคลและกำรกินดีอยู่ดีอย่ำงทัว่ถึง 

เทคนิคส าหรับการจัดการการเปล่ียนแปลง (Techniques for Managing Change) 

ผู้บริหำรจะเลือกท ำกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจ ำเป็นใน 3 ลกัษณะ ได้แก ่

1. ด้ำนโครงสร้ำง (Structure) 
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2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology) 

3. ด้ำนบุคลำกร (People) 

1. ด้านโครงสร้าง ผู้บริหำรมีควำมรับผิดชอบเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกรรม เลือกรูปแบบกำรจดักำร กำร

จดัสรรอ ำนำจ กำรกระจำยอ ำนำจท่ีมีอยู่ทัว่ไป ผู้บริหำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หนึง่หรือมำกกวำ่หนึง่

เก่ียวกบัโครงสร้ำง เชน่ กำรแบ่งแยกชนิดของงำน กำรจดัแบ่งแผนกงำนสำยกำรบงัคบับญัชำ ชว่งกำร

ควบคุม เป็นต้น 

2. ด้านเทคโนโลยี ผู้บริหำรสำมำรถท่ีจะเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือให้กำรท ำงำนด ำเนินไปด้วยดี 

กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วต้องมีควำมมมุำนะ เพ่ือท ำให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 

3. ด้านบุคลากร โดยกำรเปลี่ยนเจตคติ กำรคำดหวงั กำรรับรู้ พฤติกรรม ซึง่ได้แก่กำรพฒันำองค์กำร กำร

ฝึกอบรม กำรส ำรวจข้อมลูย้อนกลบั กำรให้ค ำปรึกษำ กำรสร้ำงทีมงำนและกำรพฒันำระหวำ่งกลุม่ 

    กำรพฒันำองค์กำร (Organizational Development : O.D) หมำยถึง กำรเปลีย่นแปลงด้ำน 

เทคนิค และโปรแกรม ซึง่กำรเปลี่ยนดงักลำ่วจะต้องพฒันำคุณภำพของบุคลำกรด้วย 

2.3 เทคนิคการพัฒนาองค์การ 

1. Sensitivity Training วิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโอนผำ่นขนวนกำรปฏิสมัพนัธ์ แบบเป็นกลุม่ ซึง่ 

ไม่มีโครงสร้ำงแนน่อนให้ทกุคนในกลุม่มีสว่นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง 

2. Survey Feedback กำรวิจยัย้อนหลงั เป็นเทคนิคในกำรประเมิน ทศันคติ ควำมรับรู้ของสมำชิก  

ในกลุม่ สมำชิกแต่ละคนจะมีควำมคิดเห็นไม่ตรงกนั จะต้องมีกำรประชมุกนัเอง 

3.Process Consultation กระบวนกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ น ำคนจำกภำยนอกมำเป็นท่ีปรึกษำ 

เพ่ือแก้ไขปัญหำ ปรึกษำคนท่ีรู้และเข้ำใจปัญหำจะได้เข้ำใจปัญหำดีย่ิงขึน้ 

4. Team Building กำรสร้ำงกลุม่ท ำงำน สร้ำงสมำชิกในกลุ่มให้คิดอย่ำงไร ท ำอย่ำงไร ในกลุม่ 

จะต้องรู้วำ่จะต้องก ำหนดก่อนวำ่มีจดุมุ่งหมำยอย่ำงไร เพ่ือจะพฒันำแนวควำมคิดใหถูกต้อง 

5. Inter-group Development เป็นกำรเปลี่ยนเจตคติ กำรเป็นพิมพ์เดียวกนัหมด และกำรรับรู้ท่ี 

กลุม่ท ำงำนมีต่อกนั 

2.4  การเตรียมตัวส าหรับการเปล่ียนแปลงที่ท างาน (Preparing for a Changing Workplace) 
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          มีกำรพบวำ่ ทกุวนันีท้ำ่นไม่มีโอกำสท่ีจะจดักำรเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัสถำนท่ีท ำงำน 

ดูเหมือนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ควรจะมีกำรกระตุ้นให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำร โดยมี

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรศึกษำสม ่ำเสมอๆ ตลอดเวลำ หรือเข้ำสูก่ระบวนกำรสมัมนำ กำร

เปลี่ยนแปลงท ำให้องค์กำรมีกำรหมนุเวียน แต่ทกุคนต้องเตรียมพร้อมเพ่ืออยู่รอด 

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองค์การ (Changing Organizational Cultures) 

     วฒันธรรมองค์กำรถูกสร้ำงขึน้จำกควำมสมัพนัธ์ภำยในองค์กำรท่ีมัน่คงถำวรซึง่เป็นสิ่งท่ี 

เคยปฏบิติัอยู่เป็นประจ ำ ดงันัน้ จงึเป็นกำรยำกท่ีพนกังำนในองค์กำรจะยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจำกเป็นสิ่งท่ีฝังแนน่จนกลำยเป็นควำมยึดมัน่แล้ว ตวัอย่ำงเชน่ท่ี IBM หรือ Sears ท่ีต่อต้ำน 

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรงเม่ือ Arthur Martinez ได้เข้ำมำเป็น CEO ของ Sears เขำรู้สกึวำ่มนั 

เป็นสิ่งท่ียำกมำกในกำรเปลี่ยนแปลง แต่อย่ำงไรก็ตำม Arthur Martinez ก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในองค์กำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป โดยเห็นวำ่ หำกกำรเปลี่ยนแปลง 

บำงอย่ำงท่ีอำจเป็นอปุสรรคต่อกำรบริหำรงำน ก็ให้ผู้บริหำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงบ้ำงเลก็น้อย 

ในชว่งระยะสัน้ๆ ทัง้นีโ้ดยเห็นวำ่กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว ต้องใช้เวลำเป็นปี ไมใ่ชเ่พียงแค 

สปัดำห์ หรือแค่เดือน 

การรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้กะทันหัน 

      เหตุกำรณ์/วิกฤติกำรณ์ท่ีเกิดขึน้อย่ำงกะทนัหนั (A dramatic crisis occur) เช่น เม่ือภำวะ 

ทำงกำรเงินทรุดอย่ำงกะทนัหนั สญูเสียลกูค้ำรำยใหญ่ หรือบริษัทคู่แขง่มีกำรพฒันำเทคโนโลยีท่ี 

เหนือกวำ่    กำรเปลี่ยนมือผู้น ำ (Leadership changes hands) ผู้น ำระดบัสงูชดุใหม่ให้ทำงเลือกท่ีมี 

คุณค่ำท่ีดีกวำ่ เน่ืองจำกมองเห็นกำรณ์ไกลในกำรใช้ควำมสำมำรถแก้ไขปัญหำวิกฤตได้มำกกวำ่ 

ผู้น ำชดุเก่ำ 

       องค์กำรท่ีเกิดขึน้ใหม่ และมีขนำดเล็ก (The Organization is young and small) ย่ิงหน่วยงำน

เป็นหนว่ยงำนใหม่เทำ่ไหร่ กำรยึดมัน่จะย่ิงน้อยลง ท ำให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจดักำรและกำรติดต่อ

ประสำนงำน 

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
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       ผู้บริหำรจะจดักำรกบักำรเปลี่ยนแปลงทำงวฒันธรรม สิ่งส ำคญั คือ ต้องมียุทธวิธี ท่ีเป็นท่ีเข้ำใจ 

และต้องอำศยัควำมร่วมมือกนั โดยเร่ิมจำก 

1. วิเครำะห์ ตรวจสอบ เพ่ือให้ทรำบถึงวฒันธรรมในปัจจบุนั กำรเปรียบเทียบระหว่ำงวฒันธรรมใน

ปัจจบุนักบัวฒันธรรมท่ีมุ่งหวงั 

2. กำรวิเครำะห์ “ชว่งวำ่ง” (gap) เพ่ือให ทรำบถึงองค์ประกอบทำงวฒันธรรมท่ีต้องกำ

เปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษ 

    ควำมส ำคญั ของ “วิกฤติกำรณ์” (dramatic crisis) ในควำมหมำยของกำรไม่ถูกบีบคัน้จำกวฒันธรรม

ท่ียึดติด (entrenched culture) วิกฤติกำรณ์ไม่จ ำเป็นต้องปรำกฏหรือแสดงให้กบัสมำชิกทกุคนในองค์กำร 

แต่จ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรท่ีจะต้องมองเห็นและจบัต้องได้ควำมส ำคญัอยู่ตรงท่ีคนในองค์กำรจะต้องรู้วำ่

ควำมอยู่รอดมีผลกระทบกบัทกุคน หำกพนกังำนยงัมองไม่เห็นถึงควำมเร่งด่วนของกำรเปลี่ยนแปลง มนัก็

เป็นสิ่งท่ียำกท่ีวฒันธรรมท่ีแข็งแกร่งจะตอบสนองต่อควำมพยำยำมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

 กำรน ำผู้บริหำรระดบัสงูใหม่เข้ำสูอ่งค์กำร เสมือนเป็นตวับ่งบอกถึงกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส ำคญั 

ท่ีก ำลงัจะเกิดขึน้ เพ่ือสร้ำงวิถีทำงและเสนอแนวทำง มำตรฐำน และพฤติกรรมใหม่ๆ ผู้บริหำรใหม่ 

จ ำเป็นจะต้องน ำวิสยัทศัน์ใหม่ๆ เข้ำมำสูอ่งค์กำรอย่ำงรวดเร็ว และจดัสรรผู้บริหำรเข้ำท ำงำนตำม 

ต ำแหนง่ท่ีได้วำงไว้อย่ำงเหมำะสมควบคู่ไปกบักำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพนกังำนบริหำร คือจะต้อง

เปลี่ยนแปลงองค์กำรไปด้วยกำร เพ่ิมหนว่ยงำนใหม่ กำรรวมบำงหนว่ยงำน และกำรยุบบำงหนว่ยงำน

ออกไป จะชว่ยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมท่ีต้องกำร ผู้น ำใหม่จะต้องน ำเอำยุทธวิธีหรือวิธีกำรใหม่ๆ เข้ำมำ

แทนท่ีวิธีกำรเดิมๆในกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรประเมินผลงำน กำรให้รำงวลั หรือกำรกระตุ้นให้พนกังำน

ยอมรับกบัสิ่งใหม่ๆ ท่ีเข้ำมำ 

TQM (Total Quality Management) 

       กำรบริหำรคุณภำพ หรือ TQM เป็นปัจจยัส ำคญัของกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเน่ือง ในกำรปรับ

โครงสร้ำงองค์กำรท่ีจะน ำไปสูก่ำรแก้ปัญหำและปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง ในสว่นนีเ้ป็นกำรน ำเอำควำมรู้ของ

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพิจำรณำวำ่ท ำอย่ำงไรจงึจะให้ผู้บริหำรน ำเคร่ืองมือ 

TQM มาใช้อย่างได้ผล 

องค์ประกอบ ของ TQM ได้แก ่

1. ควำมต้องกำร/ควำมพึงพอใจจำกลกูค้ำ (Customer Needs) 
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2. กำรมีสว่นร่วม (Participation) 

3. กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 

4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีจะสร้ำงวฒันธรรมในองค์กำรหรือให้พนกังำนมีกำรปรับปรุงพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 

เชน่ กิจกรรมคุณภำพ หรือผลิตภณัฑ์/กำรบริกำร ท่ีมีคุณภำพกำรตอบสนองลกูค้ำทนัที รวมทัง้กระบวนกำร

ปฏิบติังำน 

จุดเน้นของความพยายามในการเปลี่ยนแปลง (Focusing the Change Effort) 

1. โครงสร้าง องค์กำรท่ีมุ่งหวงัใช้ TQM เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุให้ประสบผลส ำเร็จจ ำเป็นต้องใช้ 

กำรกระจำยอ ำนำจ ลดขนำดองค์กำรให้เล็กลง กระจำยกำรควบคุมให้กว้ำงขึน้ ก ำหนดขอบเขตงำนเฉพำะ

ด้ำนโดยใช้ ทีมสนบัสนนุ ข้ำมสำยงำน ลกัษณะโครงสร้ำงนีจ้ะท ำให้พนกังำนมีอ ำนำจหน้ำท่ีและมี

เป้ำหมำยในกำรปรับปรุงพฒันำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง และกระตุ้นให้ร่วมกนัแก้ไขปัญหำ มำกกวำ่กำร

สร้ำงปัญหำ 

2. เทคโนโลยี TQM มุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีในกำรสนบัสนนุและพฒันำกระบวนกำร

ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ถึงเป้ำหมำย จงึจ ำเป็นต้องให้กำรศึกษำและอบรมแก่พนกังำน องค์กำร

จะต้องใหกำรฝึกอบรมทกัษะ เชน่ กำรแก้ไขปัญหำ กำรตดัสนิใจ กำรเจรจำต่อรอง กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ 

และกำรสร้ำงทีมงำน ตวัอย่ำงเช่น พนกังำนท่ีต้องกำรจะมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมลู องค์กำรซึง่

ใช้ TQM ก็ต้องจดัหำทีมงำนคุณภำพท่ีมีควำมสำมำรถวิเครำะห์ตวัเลขได้มำท ำกำรฝึกอบรมให้ 

3. บุคลากร เป้ำหมำยของ TQM คือกำรพฒันำบุคลำกรโดยให้ควำมรู้และฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร

ปฏิบติังำน และกำรให้รำงวลั โดยให้เงินรำงวลัแก่ผู้บริหำรและให้สินน ำ้ใจแก่พนกังำนทกุคน ทัง้นีเ้พ่ือให้

บรรลตุำมวตัถุประสงค์คุณภำพ 

การปรับรือ้ระบบ (Reengineering) 

   ดร.รุ่ง  แก้วแดง  ได้อธิบำยควำมหมำยของค ำวำ่ กำรรือ้ปรับระบบไว้ในหนงัสือ รีเอ็นจิเนียร่ิงระบบ

รำชกำรไทย  ตำมแนวคิดของ  Hammer  กบั  Champy  และ

หนงัสือ  Reengineering  the  Corporation  ของ  แฮมเบอร์กบัแชมปี  แปลโดยปริทรรศน์  พนัธุ

บรรยงก์  วำ่กำรรือ้ปรับระบบ   หมำยถึงกำรพิจำรณำหลกักำรพืน้ฐำนของธุรกิจและกำรคิดหลกักำรขึน้

ใหม่  ชนิดถอนรำกถอนโคน  ปรับกระบวนกำรธุรกิจใหม่เพ่ือให้บรรลถุึงผลลพัธ์ของกำรปรับปรุงอนั
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ย่ิงใหญ่  คือ  เป้ำหมำยขององค์กร  โดยใช้ตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิติังำนท่ีทนัสมยัและส ำคญัท่ีสดุใน 4 

ด้ำน  คือ  ต้นทนุ  คุณภำพ  กำรบริกำร  และควำมเร็ว  โดยมีค ำศพัท์ท่ีเป็นหวัใจส ำคญัของรือ้ปรับระบบ 4 

ค ำศพัท์หลกัคือ 

1)    หลกักำรพืน้ฐำน  (Fundamental)  เป็นหลกักำรท่ีจะต้องทบทวนงำนของหนว่ยงำน   ใหม่

ทัง้หมด  โดยเน้นวำ่กำรเปลี่ยนแปลงต้องไม่ยดึติดอยูก่บัสิ่งท่ีมีอยู่เดิมแต่จะเน้นวำ่ควรจะ     เปลีย่นแปลง

เป็นอะไร  อย่ำงไร 

2)    กำรถอนรำกถอนโคน  (Radical)  หมำยถึงกำรคิดใหมช่นิดท่ีถอนรำกแก้ว  เลิกสนใจกบัโครงสร้ำง

และวิธีกำรท่ีมีอยู่เดิม  มำประดิษฐ์คิดใหม่ท ำงำนแบบใหม่เพ่ือให้บรรลผุลงำนท่ีต้องกำรและท่ีควรจะเป็น 

3)    กำรเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่  (Dramatic)  เป็นลกัษณะของกำรเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลนัหรือก้ำว

กระโดด  โดยเฉพำะกำรลดค่ำใช้จำ่ย  และกำรเพ่ิมผลผลิตในอตัรำท่ีสงูเหมือนกำรพุ่งทะยำนของยำนอำว

กำศจำกฐำนปลอ่ยสูอ่วกำศ 

4)    กำรให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำร  (Process)  โดยกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนใหม่และเน้นกำรน ำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในระบบงำนใหม่  ใช้คนท ำงำนให้น้อยลง  ใช้เทคโนโลยีให้มำกเพ่ือปฏิรูป

กระบวนกำรท ำงำนใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพย่ิงขึน้ 

ขัน้ตอนกำรรือ้ปรับระบบ 

                Hammer  and   Champy  ได้กลำ่วถึง  สำระส ำคญัซึง่เป็นขัน้ตอนของกำรรือ้ปรับ

ระบบ           ในหนงัสือ  Reengineering  the  Corporation  วำ่มี  4  ขัน้ตอน  คือ  (1)  กำรทบทวน

กระบวนกำรธุรกิจ  (RETHINK) (2)  กำรก ำหนดรูแบบใหม่ของกระบวนกำรท ำงำน (REDESIGN)  (3) กำร

หนนุเสริมของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (RETHROUGH)   และ (4)  กำรอบรมพนกังำนใหม่  (RETRAIN) 

 1.      การทบทวนกระบวนการธุรกิจ  (RETHINK) 

      กำรทบทวนกระบวนกำรธุรกิจ เป็นขัน้ตอนแรกของกำรเร่ิมต้นกระบวนกำรรีเอ็นจิเนียร่ิงองค์กรเพ่ือท่ีจะ

ศึกษำสภำพปัจจบุนัปัญหำและสร้ำงวิสยัทศัน์ (VISION) ของกำรท ำงำนใหม่ให้ชดัเจน  ขัน้ตอนนีจ้ะมี

กิจกรรมหลกัท่ีส ำคญัอยู่ 4 กิจกรรมหลกั  ได้แก ่
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(1)   กำรวิเครำะห์องค์กร  (ORGANIZATION  ANALYSIS)  เพ่ือศึกษำสภำพปัจจบุนัและปัญหำของ

องค์กรทัง้ระบบและกระบวนกำรท ำงำน ซึง่ในทำงปฏิบติัเรำอำจใช้กลยุทธ์ของ       กระบวนกำร AIC  หรือ

ใช้หลกักำรวิเครำะห์องค์กรท่ีเรียกวำ่  SWOT  ก็ได้ 

(2)   กำรสร้ำงวิสยัทศัน์  (VISION)  เพ่ือก ำหนดภำพอนำคตท่ีพึงประสงค์ขององค์กรร่วมกนั  และให้ทกุคน

เกิดควำมผกูพนัและมมุำนะท่ีจะพฒันำองค์กรไปสูจ่ดุหมำยร่วมกนั กำรสร้ำง            วิสยัทศัน์นัน้อำจจะ

ท ำได้หลำยวิธี  เชน่  กำรคิดใคร่ครวญสืบค้นจำกสภำพปัจจบุนั  โดยใช้ฐำน       จำกอดีต  สอบถำมสภำพ

ปัจจบุนัโดยใช้ฐำนจำกอดีต  สอบถำมควำมเห็นจำกผู้ปฏิบติั  ผู้ รู้  ผู้ เช่ียวชำญหรือจำกกำรฟังผู้ ท่ีมีสว่น

เก่ียวข้อง  หรืออำจใช้วิธีกำรคำดคะเนพิจำรณำอนำคตจำกกำรวิเครำะห์ SWOT  (จดุอน่  จดุด้อย  โอกำส

และอปุสรรค) 

(3)   กำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยหรือกระบวนกำรท่ีรือ้ปรับระบบขององค์กร  เป็นกำรก ำหนดสถำนท่ีหรือ

พืน้ท่ีท่ีจะรือ้ปรับระบบ  รวมทัง้กระบวนกำรหรือกลุม่ของกิจกรรมท่ีจะด ำเนินกำร      

(4)  กระบวนกำรท่ีจะรือ้ปรับระบบ  ดงันี ้

• ต้องเป็นงำนหลกัหรือกระบวนกำรหลกัขององค์กร 

• ควรเป็นงำนหรือกระบวนกำรท่ีใกล้ชิดหรือท่ีสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

• สิ่งท่ีเป็นปัญหำเร่งด่วนและอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรได้ค่อนข้ำงสงู 

• ต้องค ำนงึถึงทรัพยำกร  เพรำะกำรรือ้ปรับระบบจะต้องมีค่ำใช้จำ่ยค่อนข้ำงสงู 

(2)    การก าหนดรูปแบบใหม่ของกระบวนการท างาน  (REDESIGN) 

       หลงัจำกกำรทบทวนกระบวนกำรธุรกิจ  (RETHINK)  ตลอดจนภำระหน้ำท่ี  ภำรกิจหลกั  วิสยัทศัน์

ขององค์กรแล้ว  ต้องตัง้เป้ำหมำยในกำรก ำหนดรูปแบบของกระบวนกำรท ำงำนใหม่ให้ได้ตำมเป้ำหมำย  

และจะต้องสร้ำงตวัแบบของกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกวำ่พิมพ์เขียว  เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงด้วย  เพ่ือใช้เป็น

แนวทำงในกำรด ำเนินกำรรือ้ปรับระบบ 

หลักการส าคัญของการก าหนดรูปแบบใหม่ของกระบวนการท างานมี  ดังนี ้

(1)    ลกูค้ำมีควำมส ำคญั  (FOCUS  ON  THE  CUSTOMER) 
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(2)    กำรประสำนควำมร่วมมือกำรท ำงำน  (OPTIMIZE  COORDINATION) 

(3)    รูปแบบท่ีก ำหนดใหม่ต้องเป็นแบบงำ่ย ๆ  (DESIGN  IN  SIMPLICITY) 

(4)    กำรเปลี่ยนแปลงต้องมุ่งท่ีคน  (MANAGE  PEOPLE  EFFECTIVE) 

(5)    ต้องสำมำรถวดัผลกำรปฏิบติังำนได้  (MEASURE  PERFORMANCE) 

วิธีการออกแบบองค์กรใหม่ควรด าเนินการ  ดังนี ้

(1)    จดักลุม่องค์กรใหม่ให้มีลกัษณะเป็น  ONE  STOP  SERVICE 

(2)    ต้องกระจำยอ ำนำจให้บุคลำกรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ  ตำมควำมเหมำะสม 

(3)    ลดขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนให้สัน้ลงและเป็นไปตำมธรรมชำติ 

(4)    ก ำหนดแนวทำงปฏิบติังำนในหลำยรูปแบบ  เพ่ือควำมคลอ่งตวั 

(5)    งำนต่ำง ๆ จดัท ำ  ณ  จดุท่ีเหมำะสมไม่จ ำเป็นต้องอยู่ท่ีจดุเดียว 

(6)    ลดขัน้ตอนกำรตรวจสอบให้น้อยลง 

(7)    ลดขัน้ตอนกำรติดต่อกบัหนว่ยงำนภำยนอกให้น้อยลงเพ่ือลดปัญหำควำมขดัแย้ง 

(8)    ให้มีผู้ รับผดิชอบประสำนกบัลกูค้ำเพียงจดุเดียว 

(9)    ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ในกำรกระจำยอ ำนำจ 

3)      การหนุนเสริมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (RETHROUGH) 

เทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทท่ีท ำส ำคญัย่ิงในกำรท ำรีเอ็นจิเนียร่ิง  เพรำะกำรใช้เทคโนโลยีใหม่อำจ

ท ำลำยข้อจ ำกดัหรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ในกำรท ำงำนในอดีต   ย่ิงไปกวำ่นัน้เทคโนโลยีด้ำน

ฐำนข้อมลูจะชว่ยให้ผู้ปฏิบติังำน สำมำรถใช้ข้อมลูร่วมกนัในเวลำเดียวกนั  อนัจะชว่ยเสริมให้พนกังำน

สำมำรถท ำงำนในงำนใหม่ท่ีไม่เคยท ำมำก่อน  โดยเสมือนมี       พ่ีเลีย้งประกอบอยู่ด้วย  มีเทคโนโลยีท่ีควร

น ำมำใช้ในกำรรือ้ปรับระบบ   

4)      การอบรมพนักงานใหม่  (RETRAIN) 
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         กำรอบรมให้ควำมรู้กบัพนกังำนใหม่ในองค์กรท่ีด ำเนินกำรรีเอ็นจิเนียร่ิงเป็นสิ่งจ ำเป็น    ท่ีสดุ  เพ่ือให้

พนกังำนมีควำมพร้อมท่ีจะท ำงำนใหม่  และมีโอกำสท่ีจะใช้ควำมสำมำรถได้เต็ม       ศกัยภำพ  มี

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  และได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัผลงำนท่ีท ำงำนได้มำกขึน้ 

คุณสมบัติของบุคลากรที่พึงมีในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ  REENGINEERING 

(1)    มีควำมสำมำรถในกำรเรียน 

(2)    มีควำมสำมำรถในกำรสื่อควำม 

(3)    มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริกำร 

(4)    มีควำมสำมรถในกำรตดัสินใจด้วยตนเอง 

       กำรท ำรีเอ็นจิเนียร่ิง  เป็นเร่ืองของกำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนโดยสิน้เชิง  โดยมุ่งเน้นถึงควำมต้องกำร

ของลกูค้ำเป็นหลกั  ซึง่เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสดุของกำรท ำรีเอ็นจิเนียร่ิงจงึไม่ใชเ่พียงแค่กำรมองสภำพปัญหำท่ี

เกิดขึน้ในปัจจบุนัแล้วท ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำอย่ำงลกึซึง้เพ่ือหำหนทำงแก้ไขอย่ำงค่อยเป็น

ค่อยไปอย่ำงไรก็ดี  รีเอ็นจิเนียร่ิงจะท ำได้ก็ต่อเม่ือผู้บริหำรขององค์กรมีทศันภำพและกลยุทธ์ท่ี

ชดัเจน  เพรำะกำรท ำรีเอ็นจิเนียร่ิงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในระดบัปฏบิติักำร 

(Operational  level)     เทำ่นัน้  หรือกลำ่วอีกนยัหนึง่กำรท ำรีเอ็นจิเนียร่ิงเป็นมำตรฐำนกำรสนบัสนนุกล

ยุทธ์เพ่ือชว่ยขบัเคลื่อนองค์กำรให้บรรลตุำมทิศทำงท่ีก ำหนดไว้  ซึง่มีควำมหมำยแตกต่ำงไปจำกมำตรกำร

สนบัสนนุกลยุทธ์อ่ืน ๆ เชน่     กำรปรับปรุงโครงสร้ำง (Restructuring)  กำรลดขนำด (Downsizing)  กำร

จดัรูปแบบองค์กำร (Reorganizing)  กำรใช้รูปแบบอตัโนมติั (Automation)  หรือกระบวนกำรบริหำร

คุณภำพมุ่งทัง้องค์กร (Total  Quality  Management  =  TQM)  นอกจำกนีค้วำมส ำเร็จของ    กำรท ำรีเอ็น

จิเนียร่ิง  จ ำเป็นต้องอำศยัภำวะผู้น ำ  (Leadership)    รวมทัง้ควำมมุ่งมัน่ของผู้บริหำรท่ีจะ  ลงไปผลกัดนั

และสนบัสนนุอย่ำงจริงจงั เพ่ือจดักำรกบักำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกำภิวฒัน์ 
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บทที่ 3 

3.1 นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

         Everette  M. Rogers (1983) ได้ให้ควำมหมำยของค ำวำ่ นวตักรรม (Innovation) วำ่ นวตักรรม

คือ ควำมคิดกำรกระท ำ หรือสิ่งใหม่ ซึง่ถูกรับรู้วำ่เป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตวับคุคลแต่ละคนหรือหนว่ยอ่ืน ๆ 

ของ กำรยอมรับในสงัคม (Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as new 

by the individual or other unit of adoption)    

    Toffler (2003) ให้ควำมหมำยของนวตักรรมไว้วำ่ นวตักรรม เป็นกำรผสมผสำนระหวำ่งเคร่ืองมือ 

กล และเทคนิคต่ำงๆ ท่ีมี 3 ลกัษณะประกอบกนัได้แก ่ 

1. จะต้องเป็นกำรสร้ำงสรรค์ขึน้ใหม่ (creative) และเป็นควำมคิดท่ีสำมำรถปฏิบติัได้ (feasible idea) 

2. จะต้องสำมำรถน ำไปใช้ได้ผลจริง (practical application)  

3. มีกำรเผยแพร่ออกสูช่มุชน (Distribution) Thormas  Hughes (2003)  ให้ควำมหมำยของนวตักรรม 

(innovation) ไววำ่เป็นกำรน ำ วิธีกำร ใหม่ๆมำปฏิบติัหลงัจำกไดผำ่นกำรทดลองหรือได้รับกำรพฒันำ

มำเป็นขัน้ ๆแล้ว โดยเร่ิมมำตงัแต่กำร 1. คิดค้น (invention) 2. กำรพฒันำ(development) หรือ

โครงกำรทดลองปฏิบติัก่อน (pilot project) 3. น ำไปปฏิบติัจริง (implement) 

     โดย สรุปแล้ว นวตักรรมหมำยถึง ควำมคิดและกระบวนกำรใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมำก่อนหรือกำร

พฒันำ ดดัแปลงจำกของเดิมให้ดีขึน้และเม่ือน ำ มำใช้ก็ท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

3.2 ลักษณะของนวัตกรรม มี 2 ประเภทคือ 

1. นวตักรรมใหม่อย่ำงสิน้เชิง ( Radical Innovation) หมำยถึง ขบวนกำรเสนอสิ่งใหม่ท่ีใหม่อย่ำง

แท้จริง สูส่งัคม โดยกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม (value), ควำมเช่ือ (belief ) เดิม ตลอดจนระบบ

คุณค่ำ(value system)ของสงัคม อย่ำงสิน้เชิง ตวัอย่ำงเชน่อินเตอร์-เน็ท (Internet) จดัวำ่ เป็น

นวตักรรมหนึง่ในยุคโลกข้อมลูขำ่วสำร กำรน ำเสนอ ระบบอินเตอร์เน็ท ท ำให้ค่ำนิยมเดิมท่ีเช่ือว่ำ

โลกข้อมลูขำ่วสำรจ ำ กดัอยู่ในวงเฉพำะทัง้ในด้ำนเวลำ และ สถำนท่ีนัน้เปลี่ยนไป อินเตอร์เน็ท

เปิดโอกำส ให้ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมลูไร้ขีดจ ำกดั ทัง้ในด้ำนของเวลำและระยะทำง กำร

เปลี่ยนแปลงในครัง้นีท้ ำ ให้ระบบคุณค่ำของข้อ มลูขำ่วสำร เปลี่ยนแปลงไป 
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2. นวตักรรมท่ีค่อยเป็นค่อยไปเป็น ขบวนกำรกำรค้นพบ (discover) หรือคิดค้น สิ่งใหม่(invent)โดย

กำรประยุกต์ใช้แนวคิด ใหม ่(new idea) หรือ ควำมรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง

ไม่สิน้สดุ โดยกำร ประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ หรือควำมรู้ใหม่ของมนษุย์และกำรคิดค้น เทคนิค 

(technique) หรือ เทคโนโลยี(technology) ใหม่นวตักรรมท่ีมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป จงึมี

ลกัษณะของกำรสะสม กำรเรียนรู้ (cumulative learning) อยู่ในบริบท ของสงัคมหนึง่ ในปัจจบุนั

สงัคมได้เปลี่ยนแปลงไป อย่ำงมำก เพรำะผลของขบวนกำรโลกำภิวฒัน์ ท ำให้สงัคมมีลกัษณะไร้

ขอบเขต (borderless) เป็น สงัคมของชำวโลกท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนสงัคมวฒันธรรมและ

กำรเมือง สง่ผลให้นวตักรรม มีแนวโน้มท่ีจะเป็น ขบวนกำรค้น พบใหม่อย่ำงต่อเน่ืองในระดบั 

นำนำชำติมำกกวำ่ ท่ีจะเป็น นวตักรรมใหม่โดยสิน้เชิง ส ำหรับสงัคมหนึง่ ๆ 

3.3 ประเภทของนวัตกรรม  

1. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) คือกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้ในเชิงพำณิชย์ท่ีได้

ท ำให้ดีขึน้หรือเป็นสิ่ง ใหม่ในตลำด นวตักรรมนีอ้ำจจะเป็นของใหม่ต่อโลก, ต่อประเทศหรือแม้แต่ต่อ

องค์กร นวตักรรมผลิตภณัฑ์นัน้ ยงัสำมำรถถูกแบ่งออกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้ (tangible 

product) หรือสินค้ำทัว่ ไปเชน่รถยนต์รุ่น ใหม่, ทีวีท่ีใช้เทคโนโลยีสงูหรือ‘High Definition TV(HDTV)’, 

ดีวีดีหรือ‘Digital Video Disc(DVD)’ และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องไม่ได้(intangible product) อำทิเชน่ กำร

บริกำร (services) เชน่ เพกเก็จทวัร์อนุรักษ์ธรรมชำติ, ธุรกรรมกำรเงิน-ธนำคำรโดยผำ่นทำงโทรศพัท์ (  

telephone finance banking)เป็นต้น 

 2. นวตักรรมกระบวนกำร (Process Innovation) เป็นกำร เปลี่ยนแนวทำง หรือ วิธีกำรผลิตสินค้ำ 

หรือบริกำร ให้กำรให้บริกำรในรูปแบบท่ี แตกต่ำงออกไปจำกเดิม เชน่ กำรผลิตแบบทนัเวลำพอดี หรือ

‘Just In Time (JIT)’ , กำรบริหำรงำน คุณภำพองค์กรรวมหรือ‘Total Quality Management (TQM)’, 

และกำรผลิตแบบย่อขนำดลงหรือ ‘ Lean Production ’ เป็นต้น 

   3.4 องค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองค์กร  

1. โครงสร้ำงองค์กร (Structure) ต้องอำศยัควำมร่วมมือของคนในองค์กร ทัง้ผู้บริหำรระดบัสงูถึงผู้  

ปฏิบติักำรระดบัลำ่ง ต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรกนั แบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ จงึจะท ำให้เกิดนวตักรรม

ในองค์กร ได้ 
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 2. บุคลำกร (People) บุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และชว่ยกนัระดมควำมคิดสร้ำงสรรค์จงึ 

จะท ำให้เกิดนวตักรรมท่ีดีในองค์กร 

 3. กระบวนกำร (Process) ในกำรผลิต ตลำด กำรเงินจะต้องไม่ซบัซ้อนจนเกินไป 

 4. กลยุทธ์และยุทธวิธี(Strategy) ในกำรแขง่ขนัต้องอำศยัวิธีกำรต่ำงๆ  

5. เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology/Tool) เคร่ืองมือ และ เทคโนโลยี

ต้องทนัสมยัและเหมำะสมกบักำรใช้งำน 

    ประดิษฐกรรมกบันวตักรรม (Invention and Innovation) หนึง่ในปัญหำของกำรจดักำรนวตักรรมก็

คือควำมเข้ำใจในนิยำมของค ำวำ่นวตักรรมท่ีชดัเจนและบ่อย ครัง้ท่ีมกัจะสบัสนกบัค ำวำ่ ประดิษฐ

กรรม (Invention) แต่เดิมนัน้ค ำวำ่นวตักรรมหรือ Innovation มีควำม เช่ือกนัวำ่มำจำกรำกศพัท์ใน

ภำษำลำติน Innovare ซึง่มีควำมหมำยวำ่ ท ำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ แต่ในอีกมมุมอง ของบรรดำนกัเขียน 

นกัวิชำกำรต่ำงคิดวำ่ ค ำวำ่ นวตักรรมควรจะหมำยถึง กระบวนกำรของกำรปรับเปลี่ยน โอกำสไปสู่

แนวควำมคิดใหม่ๆ ท่ีสำมำรถจะน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์แกบุ่คคลทัว่ไปได้ ประดิษฐกรรม (Invention) 

คือ กำรท ำให้ควำมคิดใหม่เป็นควำมจริงขึน้มำและสำมำรถจบัต้องได้หรือ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประดิษฐ์

ขึน้มำใหม่ ประดิษฐกรรมท่ีมีช่ือเสียงใดๆ ก็ตำมในศตวรรษท่ี 19 โดยสว่นใหญ่แล้วท้ำยท่ีสดุก็ไม่มีใคร

เอย่ถึงช่ือ ของผู้ประดิษฐ์อีกเลย แต่ในทำงกลบักนัประดิษฐกรรมเหลำ่นัน้กลบัถูกตัง้ช่ือโดย

ผู้ประกอบกำรท่ีน ำเอำประดิษฐกรรมเหลำ่นัน้ไปท ำตลำด ยกตวัอย่ำงเชน่ กำรคิดค้นเคร่ืองดูดฝุ่ นของ

นำย J. Murray Spengler ซึง่ แต่เดิมมีช่ือเรียกวำ่ ไม้กวำดไฟฟ้ำ (Electric Suction Sweeper) ซึง่นำย 

Murray เองไม่มีควำมรู้เร่ืองเคร่ือง ดูดฝุ่ นเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่เขำรู้วำ่ควรจะท ำตลำด และขำยมนั

อย่ำงไรเทำ่นัน้หรือในอีกกรณีหนึง่ท่ีนำย Elias Howe ชำว Boston ผู้ประดิษฐ์จกัรเย็บผ้ำเคร่ืองแรก

ของโลกขึน้ในปี 1846 แต่ประสบปัญหำไม่สำมำรถ จกัรเย็บผ้ำของเขำได้ แม้วำ่จะเดินทำงไปขำยถึง

ประเทศองักฤษก็ตำม เม่ือเขำเดินทำงกลบัมำยงัสหรัฐอเมริกำ ปรำกฏวำ่สิทธิบตัรจกัรเย็บผ้ำของเขำ

ถูกขโมยไป โดยนำย Isaac Singer สำมำรถท ำตลำดจนประสบ ควำมส ำเร็จ แม้วำ่ Isaac จะถูกกดดนั

ให้ต้องจำ่ยค่ำสิทธิบตัร แก่นำย Howe ส ำหรับจกัรเย็บผ้ำทกุตวัท่ีขำยได้ แต่ช่ือส ำหรับผลิตภณัฑ์จกัร

เย็บผ้ำท่ีคนสว่นใหญ่รู้จกัและเรียกขำนกนัต่อมำก็คือ Singer ไม่ใช ่Howe แต่ อย่ำงใด 
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      อย่ำงไรก็ตำมค ำวำ่นวตักรรม (innovation) กบัสิ่งประดิษฐ์(invent) นัน้ ในภำษำองักฤษแม้วำ่จะ

ฟัง ดูคล้ำยๆ กนัแต่ทวำ่จะแตกต่ำงกนั โดยในหลำยๆ สำขำวิชำกำร/วิชำชีพ เช่ือกนัวำ่กำรท่ีสิ่งใดสิ่ง

หนึง่จะเป็น นวตักรรมได้นัน้ จะต้องมีควำมแปลกใหม่อย่ำงเห็นได้ชดัเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

และสงัคม และไม่เป็น แค่เพียงกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส ำคญัเทำ่นัน้ ในขณะท่ีสิ่งประดิษฐ์หมำยถึง

ผลงำนผลิตผล ผลิตภณัฑ์กรรมวิธี กระบวนกำร วิธีกำร มำตรกำรหรือระบบ รวมทัง้กำรออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนวิทยำกำรต่ำงๆ ท่ีดีเด่น และพิสจูน์แล้วว่ำเป็นประโยชน์แก่สงัคม ดงันัน้ 

สิ่งประดิษฐ์ทัง้หลำยจงึต้องอำศยันวตักรรมเพ่ือกำรประดิษฐ์ หรืออีกนยัหนึง่อำจกลำ่วได้วำ่นวตักรรม 

เป็นสว่นหนึง่ของสิ่งประดิษฐ์ทัง้หลำย 

3.5  กระบวนการสร้างนวัตกรรม  

1. ต้องมีควำมคิด คิดนอกกรอบ คิดข้ำมศำสตร์คิดสร้ำงสรรค์คิดสิ่งใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบใน 

กำรแขง่ขนั เพ่ือเอำชนะปัญหำอปุสรรคต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ของสำธำรณะชน ฯลฯ  

2. ต้องมีProject เม่ือคิดได้แล้วน ำสิ่งท่ีคิดได้มำบริหำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ท ำเป็นโครงกำรท ำ Action 

Plan ท ำตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ ( Key Performance Indicators (KPI) ) 

 3. มีกำรประเมินผลโครงกำร  

4. ต้องมีกำรปรับแผน ใช้แผนส ำรอง มีกำรปรังปรุงอย่ำงต่อเน่ืองกำรจะทดลองหรือลองท ำโดยน ำเอำ 

ควำมรู้เร่ืองทรัพยำกรมนษุย์ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในองค์กรปัจจบุนันี ้ต้องเข้ำใจถึงเป้ำประสงค์

ขององค์กรเสียก่อน กลำ่วได้วำ่กำรบริหำรจดักำร ทรัพยำกรมนษุย์ไม่ได้เป็นสิ่งท่ี “สมับูรณ์” 

(absolute) ในตวัมนัเอง แต่ทวำ่เป็นสิ่งท่ีจะต้อง “สมัพทัธ์”(relative) ไปกบัปัจจยัควบคุมนัน้ คือ 

นโยบำยกำรบริหำรจดักำรองค์กรหรือเป้ำประสงค์ของ องค์กรจะเป็นตวัก ำหนดเป้ำประสงค์ของกำร

บริหำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์จำกนัน้ก็สร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้ เกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง

ต่อเน่ืองกนัใน 4 ขัน้ตอนดงักลำ่วมำข้ำงต้น โดยเร่ิมจำกกำรเรียนรู้จำก ประสบกำรณ์และต่อมำลอง

สงัเกตไตร่ตรองเพ่ือกำรศึกษำประสบกำรณ์นัน้ก็จะน ำไปสูก่ำรได้มำซึง่แนวคิด เปลี่ยนแปลงไปเป็น

แผนงำน งำน/โครงกำร ท่ีจะน ำไปทดลองปฏิบติัและพิจำรณำกำรประเมินผล เพ่ือเป็น ประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้( learning experience ) และมีกำรปรับแผนงำนตำมล ำดบัซึง่กำรให้โอกำสบุคลำกร ใน

องค์กรได้คิดสร้ำงสรรค์และน ำเสนอแนวควำมคิด ได้อย่ำงอิสระนัน้ ในระยะแรกอำจมีไม่มำกหรือไม่มี
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เลย ก็ต้องใช้ปัจจยัท่ีกลำ่วข้ำงต้นเป็นตวักระตุ้นผลกัดนั และมีกำรพฒันำองค์ประกอบต่ำงๆ ขึน้เป็นขัน้ 

เป็นล ำดบั ท่ีส ำคญัคือกำรผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมได้จริงจะต้องมีควำมอดทน และ

กระท ำอย่ำงต่อเน่ือง ควำมส ำเร็จของนวตักรรมจดัอยู่ในระดับปลำยน ำ้ (Down-Steam) ซึง่จะประสบ

ผลส ำเร็จหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบันวตักรรมนัน้ ก่อให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหรือไม่ ดงันัน้กำรท่ี

นวตักรรมจะประสบควำมส ำเร็จ ได้ต้องเกิดจำกกำรประสมประสำนท่ีดีของ 3 ขัน้ตอน (3 Stages) 

ดงัต่อไปนี ้ 

1. เป็นสิ่งใหม่หรือนวตักรรม โดยจะต้องค ำนงึถึงด้ำนจริยธรรม (Ethic) เป็นหลกั จำกกำรน ำควำมรู้ 

เดิมหรือควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดจำกกำรวิจยัน ำมำพฒันำขึน้ ใหม่ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ท่ีเรียกวำ่นวตักรรม  

2. น ำมำท ำหรือปฏิบติัให้เกิดได้(Getting, Done) เกิดผลเป็นจริง ตรงประเด็น 

 3. เป็นประโยชน์ต่อด้ำนเศรษฐกิจ และสงัคม จำกกำรใช้นวตักรรมนัน้ 

3.6 นวัตกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จเกิดจากส่ิง 3 ส่ิง ตามทฤษฎี 3C  คือ 

1. Communication Change หมำยถึง บุคลำกรไมย่อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรสื่อสำรของ 

นวตักรรมนัน้  

2. Customer Base หมำยถึง นวตักรรมเหลำ่นัน้ ไม่ตอบโจทย์หรือตอบสนองควำมต้องกำรของ ลกูค้ำ

กลุม่ต่ำงๆ ได้ 

 3. Command Control หมำยถึง กำรควบคุมสัง่กำรไม่เป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง เหมำะสมกบั 

นวตักรรมนัน้ ในควำมส ำเร็จของนวตักรรมนัน้ควรมีกำรให้รำงวลักบับุคลำกรเหลำ่นัน้เม่ือคิดค้นจน

สำมำรถน ำมำ ประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ๆ ท่ีจดัเป็นผลงำนในด้ำนนวตักรรม (Innovation) ได้เป็นผลส ำเร็จ

เพ่ือเป็นแรงจงูใจ และ เป็นตวัอย่ำงแก่บุคลำกรอ่ืนๆ ต่อไป 

3.7 องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) 

     สร้ำงได้ด้วยแนวคิด ทฤษฎี3 Q เพรำะทรัพยำกร มนษุย์เป็นตวัขบัเคลื่อนนวตักรรม ซึง่มี

องค์ประกอบดงันี ้ 
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1. Quality of Human Resources (HR Innovation) องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จได้องค์กรต้องมี 

ทรัพยำกรท่ีมีคุณภำพ ต้องสรรหำคนท่ีมีคุณภำพเข้ำมำ สว่นคนท่ีมีอยู่ต้องสร้ำง ต้องรักษำ ต้องใช้คนท่ี

มี คุณภำพ “คนมีคุณภำพ" เร่ิมตัง้แต่กำรคดัเลือก "คน" ท่ีเข้ำมำท ำงำนต้องมีแววในเร่ืองนวตักรรม มี

กำรออกไป ตำมมหำวิทยำลยัเรียกวำ่โครงกำร "Drawing Career" เพรำะโลกทกุวนันี ้เรำไม่ได้แขง่ขนัท่ี

ผลิตนวตักรรม สินค้ำหรือบริกำรเทำ่นัน้ แต่แขง่ขนัตัง้แต่กำรเฟ้นหำคนบิสซิเนสพำร์ตเนอร์หรือซพั

พลำยเออร์ท่ีดีท่ีสดุด้วย ซึง่ เป็นองค์ประกอบส ำคญัทำงด้ำนองค์กรแหง่นวตักรรม 

 2. Quality of Organization คนท่ีมีคุณภำพมำอยู่รวมตวัในองค์กร องค์กรนัน้จะเป็นองค์กรท่ีมี 

คุณภำพเป็นองค์กรท่ีสำมำรถสร้ำงนวตักรรมได้อย่ำงไม่หยุดยัง้  

3. Quality of Product or Service องค์กรท่ีมีคุณภำพ จะเป็นองค์กรแหง่นวตักรรมจะสำมำรถ สร้ำง

นวตักรรมทำงสินค้ำ/บริกำรท่ีมีคุณภำพ และท่ีส ำคญักำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ 

นวตักรรมได้นัน้ ผู้น ำต้องสร้ำงบรรยำกำศขององค์กรให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ 

3.8 ปัจจัยในการจัดการนวัตกรรม      ควำมสำมำรถในกำรจดักำรนวตักรรมปัจจยัส ำคญัอีก

ประกำรหนึง่ท่ีสง่ผลกระทบต่อควำมส ำเร็จใน กำรจดักำรนวตักรรม โจ ทิดด์ และคณะ เสนอ

องค์ประกอบ 5 ประกำรดงันี ้

 1. กำรก ำหนดกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ในกำรจดักำรนวตักรรม ผู้บริหำรสงูสดุมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำร 

ก ำหนด กลยุทธ์ เพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงชดัเจนทัว่ทัง้องค์กร กลยุทธ์ในกำรจดักำรนวตักรรมจะต้อง

สอดคล้องกบั กลยุทธ์หลกัขององค์กร อำทิเชน่ กลยุทธ์ในกำรจดักำรเทคโนโลยี และกลยุทธ์กำรตลำด 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ท่ี ชดัเจนจะชว่ย ให้ผู้บริหำรสงูสดุ ผู้บริหำรนวตักรรม ผู้บริหำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำรในระดบั รองลงมำทกุระดบัชัน้ มีวิสยัทศัน์ร่วม มีควำมพร้อมเพรียงท่ี จะน ำแผน

กลยุทธ์ไปสูก่ำรปฏิบติั 

2. กำรจดักำรขบวนกำรนวตักรรมและทรัพยำกรนวตักรรม จ ำเป็นต้องมีขัน้ตอนอย่ำงชดัเจนท่ีชว่ยให้ 

ผู้จดักำรนวตักรรม ผู้ปฏิบติังำนสำมำรถพฒันำควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตัง้แตก่ำรน ำเสนอ

แนวคิดใหม่ กำรแลกเปลีย่นแนวคิด กำรกลัน่กรองแนวคิด กำรน ำแนวคิดไปทดสอบ และกำรน ำเสนอ

นวตักรรมออกสู ่ตลำด องค์กรมีระบบในกำรค้นหำแนวคิดใหม่ ในกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ ทัง้

นวตักรรมผลิตภณัฑ์หรือ นวตักรรมขบวนกำร มีระบบท่ีชดัเจนในกำรกลัน่กรองโครงกำรนวตักรรมและ



30 
 

กำรติดตำมประเมินผลส ำเร็จ ของนวตักรรม เพ่ือกำรเรียนรู้ปรับปรุงขบวนกำรนวตักรรม และกำร

จดักำรทรัพยำกรนวตักรรมท่ีเหมำะสม ทัง้ทรัพยำกรท่ีจบัต้องได้และทรัพยำกรท่ี จบัต้องไมไ่ด้ 

 3. กำรจดักำรองค์กำรนวตักรรม ผู้บริหำรนวตักรรมควรจดัให้มีโครงสร้ำงองค์กำรท่ีเอือ้ต่อกำรสร้ำง 

สรรค์นวตักรรม เปิดโอกำสให้ทกุคนท ำงำนร่วมกนั สำมำรถท ำงำนข้ำมสำยงำนได้โดยกำรลดข้อจ ำกดั 

และข้อ กีดขวำงในกำรท ำงำนระหวำ่งแผนก สง่เสริมให้มีกำรน ำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในกำรปรับปรุง

ผลิตภณัฑ์ หรือ ขบวนกำรนวตักรรมใหม่ๆ โครงสร้ำงองค์กำรจะต้องมีควำมยืดหยุ่น คลอ่งตวั เปิด

โอกำสให้มีกำรประสำนงำน ในแนวรำบ และแนวด่ิง มีทีมงำนสำมำรถตดัสินใจได้อย่ำงรวดเร็ว มี

โครงสร้ำงในกำรจดัสรรผลตอบแทน กำร ให้รำงวลั และสง่เสริมบรรยำกำศท่ีดีในกำรเสนอแนวคิดใหม่ 

ๆตลอดเวลำ มีโครงสร้ำงท่ีเอือ้ให้ผู้บริหำร สำมำรถตรวจสอบประเมินผลโครงกำรนวตักรรม ในด้ำน

ต่ำงๆ เชน่ ควำมเป็นไปได้ทำงตลำด และทำงเทคนิค ผลตอบแทนในกำรลงทุนและ กำรเปรียบเทียบ

กบัคู่แขง่ได้ตลอดเวลำ 

4. กำรจดักำรเช่ือมโยงกบัภำยนอก กำรเช่ือมโยงกบัภำยนอกนี ้หมำยถึงตัง้แต่องค์กำรภำยนอก 

สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี ทำงกำรตลำด ทำงเศรษฐกิจ ทำงสงัคมวฒันธรรม และอื่นๆ ท่ีสง่ผล

กระทบต่อ ขบวนกำรสร้ำงนวตักรรม และกำรจดักำรทำงด้ำนทรัพยำกรนวตักรรมส ำหรับองค์กำร

ภำยนอก ท ำได้โดยกำร สร้ำงสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้สง่มอบ ผู้ รับเหมำชว่ง สถำบนัวิจยัอ่ืนๆ มหำวิทยำลยั 

ตวัแทนลกูค้ำ ลกูค้ำ องค์กำรมี ขัน้ตอนกำรปฏิบติัท่ีเปิดโอกำสให้ลกูค้ำ ผู้สง่มอบ องค์กำรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องได้มีโอกำสได้ท ำงำนร่วมกนัในกำร สร้ำงนวตักรรม  

5. กำรจดักำรขบวนกำรเรียนรู้ กำรจดักำรขบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบจะชว่ยให้องค์กำรสำมำรถ 

จดักำรควำมรู้ ท่ีมีอยู่เดิมภำยในองค์กำร และสร้ำงควำมรู้ใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

โดย เฉพำะอย่ำงย่ิงควำมรู้ท่ีแฝงเร้น( tacit knowledge) และควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในโครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์

กำรสื่อสำร และกำรปฏิบติังำนขององค์กำรท่ียำกแก่กำรค้นหำ มกัจะแฝงอยู่ในบุคคลท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ และ โครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ของบุคคลในองค์กำร กำรจดักำรขบวนกำรเรียนรู้อย่ำง

เป็นระบบท ำได้โดย กำรค้นหำ ควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ กำรจดัควำมรู้ให้เป็นระบบโดยมีกำร

ประมวลผล และกำรกลัน่กรองควำมรู้ สร้ำง ระบบกำรเข้ำถึงควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้มีระบบ

กำรทบทวนควำมส ำเร็จและควำมผิดพลำด ในทกุ ขัน้ตอนของกำรสร้ำงนวตักรรม มีกำรเปรียบเทียบ

ข้อดีข้อเสียของผลิตภณัฑ์จำกนวตักรรมใหม่ๆ และขบวนกำรในกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมกบัองค์กำร
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อ่ืน และกำรเก็บรวบรวมกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือสร้ำงโอกำส ในกำรเรียนรู้และปรับปรุง

ขบวนกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมให้ไปสูค่วำมส ำเร็จอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

3.9 กระบวนการจัดนวัตกรรม 

 1. เร่ิมจำกกำรท่ีมีพนัธกิจ เป้ำหมำย และวิสยัทศัน์ขององค์กร ยึดไว้เป็นหลกัในกำรท่ีจะวิเครำะห์ 

สภำพกำรณ์และหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง 

 2. วิเครำะห์คู่แขง่ทำงธุรกิจ เพ่ือท่ีจะสำมำรถตำมได้ทนัและสร้ำงควำมแตกต่ำงได้  

3. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ดูควำมต้องกำรของตลำดสภำพเศรษฐกิจควำมก้ำวหน้ำของ 

เทคโนโลยีวตัถดิุบหรือผลิตภณัฑ์ท่ีจะสำมำรถเข้ำมำทดแทนได้ในอนำคต 

 4. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ดูรูปแบบโครงสร้ำงขององค์กร กำรบริหำรจดักำรท่ีเป็น อยู่ สถำนะ

ทำงกำรเงิน กำรพฒันำปรับปรุงผลิตภณัฑ์ควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้และแผนกำรด ำเนินงำน 

 5. จำกนัน้น ำผลกำรวิเครำะห์มำเป็นปัจจยัในกำรก ำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีท่ีจะน ำไปสูน่วตักรรมท่ี 

ตรงตำมพนัธกิจและวิสยัทศัน์ 

 6. น ำแผนงำนและกลยุทธ์ท่ีวำงไว้มำด ำเนินกำรปฏิบติัจริง 

 7. ประเมินผลกำรท ำนวตักรรม โดยเน้นพฤติกรรมของคนในองค์กรท่ีเปลี่ยนไปวำ่เป็นตำมท่ีต้องกำร 

หรือไม่ก่อน อย่ำไปคำดหวงัท่ีผลเลยมำกเกินไป ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

        นวตักรรมจะเกิดขึน้ได้ต้องมำกจำกควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กรนัน้ๆ เรำจะต้อง

ท ำให้ ทกุคนมีโอกำสในกำรสร้ำงนวตักรรม ซึง่นวตักรรมสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ระดบั คือ 

1. Improvement Innovation ท่ีทกุคนสำมำรถคิดได้ท ำได้ท่ีหน้ำงำนของตนเอง ซึง่เป็นกำรสง่เสริม 

และสร้ำงฐำนควำมคิดเชิงพฒันำให้กบัทีมงำนเร่ิมต่อยอด เช่ือมโยง ท ำสิ่งท่ีใหญ่ขึน้ ยกระดบัสิ่งท่ี

พฒันำขึน้ มำกจนเห็นควำมแตกต่ำง เชน่ นิว้มหศัจรรย์ของ บริษัท NOK เป็นต้น 

 2. Incremental Innovation สว่นมำกจะเกิดจำกกำรต่อยอดควำมคิดเช่ือมโยงกระบวนกำรและ 

เทคโนโลยีมำสร้ำงเป็นสิ่งใหม่ท่ีดีและมีคุณค่ำมำกกวำ่เดิม เช่น กำรสร้ำงเทคโนโลยีใหม่ของธุรกิจ 

โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 3. Break through Innovation เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีผู้ อ่ืนต้องใช้เวลำตำมเรำ 
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เป็นกำรสร้ำงโอกำสท่ี เป็นผู้น ำในตวัสินค้ำหรือบริกำร ก่อให้เกิดคุณค่ำแก่ลกูค้ำและประสบ

ควำมส ำเร็จในตลำดอย่ำงชดัเจน เช่น Google เป็นต้น จำกในอดีตจนถึงปัจจบุนั นวตักรรมได้เข้ำมำมี

บทบำทต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กรและปัจเจก บุคคล เรำสำมำรถยกตวัอย่ำงนวตักรรมท่ี

ส ำคญัได้ดงัต่อไปนี ้ 

1.นวตักรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  

1.1 พลงังำนดิบกบัพลงังำนบริสทุธ์ิ จำกในอดีตพลงังำนมีกำรใช้จำกถ่ำนหิน นํ้ำมนั และสำรอินทรีย์ 

ต่ำงๆ เชน่แอลกอฮอล์ เป็นต้น มำเป็นพลงังำนปรมำณูหรือพลงังำนนิวเคลียร์ และจนถึงปัจจบุนัท่ีมี

กำรพฒันำ มำเป็นพลงังำนแสงอำทิตย์ (Solar Cell) ซึง่ถือว่ำเป็นพลงังำนบริสทุธ์ิ  

1.2 กำรบินสว่นบุคคลกบักำรบินเชิงพำณิชย์ จำกต้นศตวรรษท่ี 20 พ่ีน้องตระกูลไร้ท์ ได้สร้ำง เคร่ืองบิน

ท่ีสำมำรถบินได้เพียง 10 วินำที เป็นระยะทำง 100 หลำ จนปัจจบุนัสำมำรถพฒันำมำเป็นเคร่ืองบิน 

โดยสำรเชิงพำณิชย์หลำกหลำยบริษัท เชน่ บ. แมกดอนเนล ดกัลำส จ ำกดั บ. โบอิง้ จ ำกดั เป็นต้น 

 1.3 สำยพนัธุกรรมกบัเทคโนโลยีชีวภำพ จำกกำรท่ีมนษุย์สำมำรถเข้ำใจควำมลีล้บัของสำยพนัธุกรรม 

ซึง่ก็คือยีนส์ (Genes) และโครโมโซม (Chromosome) ท ำให้มีกำรวิจยัและสำมำรถพฒันำสำยพนัธุ์พืช

และ สตัว์ ซึง่เรียกวำ่ (GMO) หลำย ๆ องค์กรโดยเฉพำะเอกชนสำมำรถน ำไปสร้ำงรำยได้ให้กบักิจกำร 

แต่ก็ถูกกำร คดัค้ำนกบัผู้ ท่ียงัไมเ่ห็นด้วยกบักำรตดัต่อยีนส์หรือโครโมโซม แต่ท่ีเป็นประเด็นส ำคญักวำ่ก็

คือ กำรโคลนน่ิง (Cloning) สตัว์หรือมนุษย์ ซึง่ยงัเป็นหวัข้อท่ียงัถกเถียงถึงควำมถกูต้องทำงจริยธรรม

หรือไม่ 

 1.4 อิเลคโทรนิคส์กบัระบบสำรสนเทศ จำกกำรพฒันำของ วรจรอิเลคโทรนิคส์ในปี ค.ศ.1970สำมำรถ 

ท ำให้มีกำรพฒันำเป็นคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่เคร่ืองแรกคือ Mainframe ซึง่มีมลูค่ำ 20 ล้ำนบำท ใน

พืน้ท่ีห้อง 150 ตำรำงเมตร ต้องใช้ระบบหลอ่เย็นของเคร่ืองท ำควำมเย็นขนำด 10 ตนั มลูค่ำกวำ่ 10 

ล้ำนบำท เพียง 30 ปีผำ่นไป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีขนำดเล็กลง และมีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถ

เช่ือมโยงจนเป็นเครือขำ่ย ออกไป โดยเฉพำะเครือขำ่ยอินเตอร์เน็ต ดงันัน้นวตักรรมทำงด้ำนสำรสนเทศ 

จงึเป็นระบบท่ีส ำคญัอย่ำง ย่ิงยวดต่อกำรเปลี่ยนแปลงมวลมนษุยชำติ ภำยในระยะเวลำสัน้ ๆ สำมำรถ

ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงและมี ผลกระทบหลำย ๆ ด้ำนมำกกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ของโลกท่ีผำ่น

มำในอดีต 
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2. นวตักรรมทำงด้ำนธุรกิจ ได้มีกำรเกิดขึน้ของธุรกรรมใหม่ๆ อย่ำงหลำกหลำยและสำมำรถน ำไป 

ประยุกต์ต่อกิจกำร และท ำให้เกิดนวตักรรมของธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Paradigm Business) ซึง่

ปัจจยัท่ี ส ำคญัและท ำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึน้มำประกอบด้วย 

 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) เป็นกำรประสำนเทคโนโลยีทัง้ด้ำน ภำพ (Image) 

หนงัสือ (Text) เสียง (Voice) เข้ำเป็นระบบด้วยกนัท ำให้มีกิจกำรสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมำกมำย 

2.2 ระบบกำรสื่อสำรข้อมลู (Data Communication) มีกำรพฒันำในชว่งทศวรรษสดุท้ำยของ ศตวรรษ

ท่ี 20 ท่ีท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรมีกำรพฒันำไปมำกโดยอำศยัเครือขำ่ยสญัญำณท่ีส ำคญัคือ ดำวเทียม 

ไมโครเวฟ สำยโทรศพัท์ สำยไยแก้วน ำแสง ซึง่ท ำให้ธุรกรรมต่ำงๆ สำมำรถสง่ผำ่นข้อมลูระหวำ่งซีกโลก

ได้ ภำยในระยะเวลำอนัรวดเร็ว  

2.3 ระบบฐำนข้อมลู (Database System) เป็นระบบท่ีชว่ยท ำให้องค์กรต่ำงๆ สำมำรถวำงแผนและ 

พฒันำกิจกำรเพ่ือเข้ำถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องมำกท่ีสดุ เชน่ ลกูค้ำ พนกังำนในองค์กร หน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นต้น ระบบฐำนข้อมลูจงึเป็นระบบท่ีกิจกำรเป็นอนัมำก ในกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ อยู่

ตลอดเวลำ  

3. นวตักรรมทำงด้ำนกำรจดักำร ในอดีตกำรบริหำรองค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตลอด บำงองค์กรก็ 

ประสบควำมส ำเร็จ แต่บำงองค์กรก็ล้มเหลว ซึง่องค์ประกอบทำงด้ำนกำรจดักำรท่ีส ำคญัประกอบด้วย 

คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) วตัถุดิบ (Material) เงิน (Money) ตลำดหรือลกูค้ำ (Market) และ 

กำรจดักำร (Management) ปัจจยัท่ีส ำคญัมำกท่ีสดุต่อกำรบริกำรก็คือ คนหรือบุคลำกร เพรำะเป็นผู้ ท่ี

สร้ำงสรรค์ให้องค์ ประสบควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวนัน่เอง แสดงถึงนวตักรรมทำงกำรบริหำรท่ี 

เปลี่ยนแปลงมำจำกอดีตจนถึงปัจจบุนั 

3.10 กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)  Rogers และ Shoemaker 

ได้เสนอโครงสร้ำงใหม่ เรียกวำ่ กระบวนกำรตดัสินใจนวตักรรม (Innovation decision process) ซึง่

ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คือ  

1. ขัน้ควำมรู้(knowledge) เป็นขัน้ตอนท่ีรับทรำบวำ่มีนวตักรรมเกิดขึน้ และหำขำ่วสำรจนเข้ำใจใน 

นวตักรรมนัน้ๆ  
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2. ขัน้ชกัชวน (persuasion) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ รับนวตักรรมมีทศันคติต่อสิ่งใหม่ๆ ในทำงท่ีเห็นด้วย หรือไม่

เห็นด้วยต่อ "นวตักรรม" นัน้ๆ 

 3. ขัน้ตดัสินใจ (decision) เป็นขัน้ท่ีผู้ รับนวตักรรมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีน ำไปสูก่ำรเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมแล้ว และตดัสินใจวำ่จะรับนวตักรรมนัน้หรือไม่ แต่กำรตดัสินใจนัน้ ยงัไม่ถำวร อำจมีกำร

เปลี่ยน แปลงได้ภำยหลงั 

 4. ขัน้ยืนยนั (confirmation) เป็นขัน้ตอนสดุท้ำยของกระบวนกำร ซึง่เป็นกำรหำข้อมลูมำสนบัสนนุ 

กำรตดัสินใจของเขำ อำจมีระยะเวลำยำวนำน จนกระทัง่ยอมรับแนวควำมคิดใหม่ๆ ไปปฏิบติัเป็นกำร

ถำวร จริงๆ ทฤษฏีนีเ้ร่ิมจำกผู้ ท่ีมีศกัยภำพท่ีจะรับนวตักรรมได้เรียนรู้กบันวตักรรมนัน้จนมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจใน นวตักรรมอย่ำงดี และถูกชกัน ำโน้มน้ำวให้เช่ือถือจำกคุณงำมควำมดีของตวันวตักรรมนัน้ 

หลงัจำกนัน้มีกำร ตดัสินใจวำ่จะรับเอำนวตักรรมนีม้ำใช้เม่ือตดัสินใจก็ลงมือปฏิบติั 

 

3.11คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ  

          ในกำรสื่อสำรนวตักรรมนัน้ ปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลต่อกำรยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมคือ

คุณลกัษณะ ของนวตักรรม ซึง่เร่ืองนี(้Rogers and Shoemaker, 1971) ได้กลำ่ววำ่ "คุณลกัษณะของ

นวตักรรมตำมท่ีผู้ ยอมรับรู้สกึเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรท่ียอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม แม้วำ่นวตักรรม

จะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มำก แต่ถ้ำบคุคลเห็นวำ่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็อำจจะปฏิเสธนวตักรรมนัน้ " 

คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีเอือ้ประโยชน์ ต่อกำรยอมรับ ได้แก่  

1. ควำมได้เปรียบเชิงเทียบ หมำยถึง กำรท่ีผู้ยอมรับนวตักรรมรู้สกึวำ่ นวตักรรมนัน้ดีกวำ่มีประโยชน์ 

มำกกวำ่สิ่งเก่ำๆ หรือวิธีปฏิบติัเก่ำท่ีนวตักรรมนัน้ เข้ำมำแทนท่ีกำรวดัประโยชน์เชิงเทียบอำจวดัในแง ่

เศรษฐกิจหรือในแงอ่ื่นๆ ก็ได้เชน่ ควำมเช่ือถือของสงัคม เกียรติยศ ควำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำน 

เป็นต้น 

 2. ควำมเข้ำกนัได้ หมำยถึง กำรท่ีผู้ยอมรับนวตักรรมรู้สกึวำ่นวตักรรมนัน้ เข้ำกนัได้กบัค่ำนิยมท่ี 

เป็นอยู่ เข้ำกนัได้กบัควำมเช่ือทำงสงัคมและวฒันธรรม ทศันคติควำมคิดหรือประสบกำรณ์เก่ียวกบั
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นวตักรรม ในอดีต ตลอดจนควำมต้องกำรของตน นวตักรรมท่ีเข้ำกบัค่ำนิยม และบรรทดัฐำนของ

สงัคม 

 3. ควำมสลบัซบัซ้อน หมำยถึง ระดบัควำมยำกงำ่ยตำมควำมรู้สกึของกลุม่เป้ำหมำยผู้ รับนวตักรรม

ใน กำรท่ีจะเข้ำใจหรือน ำนวตักรรมไปใช้ นวตักรรมใดมีควำมสลบัซบัซ้อนยำกต่อกำรเข้ำใจ และกำร

ใช้งำน นวตักรรมนัน้ ก็จะได้รับกำรยอมรับช้ำ 

 4. กำรน ำไปทดลองใช้ได้หมำยถึง ระดบัท่ีนวตักรรมสำมำรถน ำไปทดลองใช้นวตักรรมใดท่ีสำมำรถ 

แบ่งเป็นสว่นเพ่ือน ำไปทดลองใช้ จะได้รับกำรยอมรับเร็วกวำ่นวตักรรมซึง่ไม่สำมำรถแบ่งไปลองใช้ได้ 

ทัง้นี ้เพรำะนวตักรรมท่ีสำมำรถน ำไปทดลองใช้ได้นี ้จะชว่ยลดควำมรู้สกึเสี่ยงต่อกำรยอมรับนวตักรรม

มำใช้ของ กลุม่เป้ำหมำยให้น้อยลง 

 5. กำรสงัเกตเห็นผลได้หมำยถึง ระดบัท่ีผลของนวตักรรมสำมำรถเป็นสิ่งท่ีสงัเกตเห็นผลได้ผลของ 

นวตักรรมท่ีสำมำรถสงัเกตเห็นได้งำ่ยและสำมำรถสื่อควำมหมำยให้แก่กลุม่เป้ำหมำยได้งำ่ยจะได้รับ

กำรยอมรับ มำกกวำ่นวตักรรมท่ีสงัเกตเห็นผลยำก ดงันัน้ กำรท ำให้กลุม่เป้ำหมำยยอมรับใน

นวตักรรมทำงด้ำนควำมคิด จงึ ท ำได้ยำกกวำ่ท ำให้ยอมรับในนวตักรรมทำงด้ำนวตัถุ อย่ำงไรก็ตำม 

กระบวนกำรยอมรับทัง้ 5 ขัน้นีR้ogers และ Shoemaker ชีใ้ห้เห็นว่ำยงัมีข้อบกพร่องอยู่ในบำง

ประกำร คือ  

1. กระบวนกำรยอมรับ เป็นกระบวนกำรท่ีอธิบำยเฉพำะในด้ำนบวก (Positive) เทำ่นัน้ ซึง่ควำมจริง 

แล้วในขัน้สดุท้ำยของกระบวนกำร เกษตรกรอำจจะไม่ยอมรับก็ได้ หำกได้ทดลองปฏบิติัแล้วไมไ่ด้ผล

หรือไม่ ได้ผลคุ้มค่ำกบักำรลงทนุ 

 2. กระบวนกำรยอมรับทัง้ 5 ขัน้นีใ้นควำมเป็นจริงแล้วอำจเกิดไมค่รบทกุขัน้ตอนหรือบำงขัน้ตอนอำจ 

เกิดขึน้ทกุระยะ เชน่ ขัน้ทดลองอำจจะไม่เกิดขึน้เลยหรือขัน้ประเมินผลอำจเกิดขึน้ได้ทกุระยะก็ได้ 

 3. ผลกำรวิจยัแสดงให้เห็นวำ่ กำรยอมรับปฏิบติัทัง้ 5 ขัน้นีย้งัไม่ใชก่ำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีถำวร 

ทีเดียว แต่เขำจะหำสิ่งอื่นๆ หรือบุคคลยืนยนัควำมคิดของเขำ และถ้ำหำกวำ่ไม่ได้รับกำรยืนยนัวำ่สิ่งท่ี

เขำรับ ปฏิบติัตำมแนวคิดใหม่นีถู้กต้อง เขำก็อำจจะเลิกล้มไม่ยอมรับควำมคิดนัน้ก็ได้ 
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      จำกแนวคิดด้ำนคุณลกัษณะของนวตักรรม ได้ชีใ้ห้เห็นวำ่ กำรท่ีบุคคลจะยอมรับนวตักรรมใดมำ

ใช้ บุคคลนัน้ จะพิจำรณำถึงคุณลกัษณะของนวตักรรมตำมแนวควำมคิดดงักลำ่ว ก่อนท่ีจะตดัสินใจ

รับนวตักรรม มำใช้และคุณลกัษณะของนวตักรรมเหลำ่นีไ้ม่สำมำรถระบุได้วำ่ คุณลกัษณะข้อใดมี

ควำมส ำคญักวำ่กนั ทัง้นีข้ึน้ อยู่กบัประเภทและเนือ้หำของนวตักรรมนัน้ๆ 

3.12 การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม  

1. กำรปฏิเสธนวตักรรม เม่ือมีผู้ค้นคิดหำนวตักรรมมำใช้ไม่วำ่ในวงกำรใดก็ตำม มกัจะได้รับกำร 

ต่อต้ำนหรือกำรปฏิเสธ ตวัอย่ำงเชน่ กำรปฏิวติัอตุสำหกรรมในยุโรป ลทัธิกำรปกครองหรือวิธีกำรสอน

ใหม่ๆ เน่ืองมำจำกสำเหตุหลำยประกำรด้วยกนั ดงันี ้

 1.1 ควำมเคยชินกบัวิธีกำรเดิมๆ เน่ืองจำกบุคคลมีควำมเคยชินกบัวิธีกำรเดิมๆ ท่ีตนเองเคยใช้และพึง 

พอใจในประสิทธิภำพของวิธีกำรนัน้ๆ บุคคลผู้นัน้ ก็มกัท่ีจะยืนยนัในกำรใช้วิธีกำรนัน้ๆ ต่อไปโดยยำก

ท่ีจะ เปลี่ยนแปลง  

1.2 ควำมไม่แนใ่จในประสิทธิภำพของนวตักรรม แม้บุคคลผู้นัน้ จะทรำบขำ่วสำรของนวตักรรมนัน้ๆ 

ในแงข่องประสิทธิภำพวำ่ สำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ เป็นอย่ำงดีก็ตำม กำรท่ี

ตนเองมิได้ เป็นผู้ทดลองใช้นวตักรรมนัน้ๆ ก็ย่อมท ำให้ไม่แนใ่จวำ่นวตักรรมนัน้ๆ มีประสิทธิภำพจริง

หรือไม่ 

 1.3 ควำมรู้ของบุคคลต่อนวตักรรม เน่ืองจำกนวตักรรมเป็นสิ่งท่ีโดยมำกแล้วบคุคลสว่นมำกมีควำมรู้ 

ไม่เพียงพอแก่กำรท่ีจะเข้ำใจในนวตักรรมนัน้ๆ ท ำให้มีควำมรู้สกึท้อถอยท่ีจะเข้ำใจในนวตักรรมนัน้ๆ 

ท ำให้มี ควำมรู้สกึท้อถอยท่ีจะแสวงหำนวตักรรมมำใช้ คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นตวัอย่ำงหนึง่ของ

นวตักรรมท่ีน ำเอำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ผู้ ท่ีมีควำมรู้พืน้ฐำนทำง

คอมพิวเตอร์ไม่พอเพียงก็จะ รู้สกึท้อถอยและปฏิเสธในกำรท่ีจะน ำนวตักรรมนีม้ำใช้ในกำรเรียนกำร

สอนในชัน้ของตน 

 1.4 ข้อจ ำกดัทำงด้ำนงบประมำณ โดยทัว่ไปแล้วนวตักรรมมกัจะต้องน ำเอำเทคโนโลยีสมยัใหม่มำใช้ 

ในกำรพฒันำนวตักรรม ดงันัน้ ค่ำใช้จำ่ยของนวตักรรมจึงดูวำ่มีรำคำแพง ในสภำพเศรษฐกิจ

โดยทัว่ไป จงึไม่ สำมำรถท่ีจะรองรับต่อค่ำใช้จำ่ยของนวตักรรมนัน้ๆ แม้จะมองเห็นวำ่จะชว่ยให้กำร
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ด ำเนินกำร โดยเฉพำะกำร เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสงูขึน้จริง ดงันัน้ จะเป็นได้วำ่ปัญหำด้ำน

งบประมำณเป็นสว่นหนึง่ท่ีท ำให้เกิดกำร ปฏิเสธนวตักรรม  

2. กำรยอมรับนวตักรรมดงักลำ่วมำแล้ววำ่ บคุคลจะปฏิเสธนวตักรรมเน่ืองด้วยสำเหตุหลกั 4 ประกำร 

คือ ควำมเคยชินกบัวิธีกำรเดิมๆ ควำมไม่แนใ่จในประสิทธิภำพของนวตักรรมควำมรู้ของบุคคลวำ่

นวตักรรม และข้อจ ำกดัทำงด้ำนงบประมำณ ดงันัน้ในกำรท่ีจะกระตุ้นให้บุคคลยอมรับนวตักรรมนัน้ๆ 

ต้องแก้ไขปัญหำ หลกัทัง้ 4 ประกำรดงัท่ีได้กลำ่วมำแล้ว เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์(Everretle M.Rogers 

อ้ำงในณรงค์สมพงษ์; 2530 : 6) ขัน้ตอนกำรยอมรับนวตักรรม (Adoption Process) ในกำร

แพร่กระจำยนวตักรรมไปสูส่งัคมนัน้ นวตักรรมจะถูกน ำไปใช้หรือยอมรับโดยบคุคล Everette M. 

Rogers (1971) ได้สรุปทฤษฎีและรำยงำนกำร วิจยัเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรยอมรับนวตักรรม 5 ขัน้ตอน 

ดงันีคื้อ 

1. ขัน้ต่ืนตวัหรือรับทรำบ (Awareness) เป็นขัน้แรกท่ีบุคคลรับรู้วำ่มีควำมคิดใหม่ สิ่งใหม่หรือวิธี 

ปฏิบติัใหม่ๆ เกิดขึน้แล้ว นวตักรรมมีอยู่จริงแต่ยงัไมมี่ข้อมลูรำยละเอียดของสิ่งนัน้อยู่ 

 2. ขัน้สนใจ (Interest) เป็นขัน้ท่ีบุคคลจะรู้สกึสนใจในนวตักรรมนัน้ทนัทีท่ีเขำเห็นวำ่ตรงกบัปัญหำท่ี 

เขำประสบอยู่หรือตรงกบัควำมสนใจ และจะเร่ิมหำข้อเท็จจริงและขำ่วสำรมำกขึน้โดยอำจสอบถำม

จำกเพ่ือน ซึง่ได้เคยทดลองท ำมำแล้วหรือเสำะหำควำมรู้จำกผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมนัน้เพ่ือ

สนองตอบควำมอยำกรู้ของ ตนเอง  

3. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) ในขัน้ตอนนีบุ้คคลจะพิจำรณำวำ่ นวตักรรมนัน้จะมีควำมเหมำะสม 

กบัเขำหรือไม่ จะให้ผลคุ้มค่ำเพียงใด หลงัจำกท่ีได้ศกึษำนวตักรรมนัน้มำระยะหนึง่แล้ว นวตักรรมนัน้มี

ควำม ยำกและข้อจ ำกดัส ำหรับเขำเพียงใดและจะปรับให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ได้อย่ำงไร แล้วจงึตดัสินใจ

วำ่จะทดลอง ใช้ควำมคิดใหม่ๆ นัน้หรือไม่ 

 4. ขัน้ทดลอง (Trial) เป็นขัน้ตอนท่ีบุคคลได้ผำ่นกำรไตร่ตรองมำแล้วและตดัสินใจท่ีจะทดลองปฏิบติั 

ตำมควำมคิดใหม่ๆ ซึง่อำจทดลองเพียงบำงสว่นหรือทัง้หมด กำรทดลองปฏิบติันี ้เป็นเพียงกำรยอมรับ 

นวตักรรมชัว่ครำว เพ่ือดูผลวำ่ควรจะตดัสินใจยอมรับโดยถำวรหรือไม่  

5. ขัน้ยอมรับปฏิบติั(Adoption) ถ้ำกำรทดลองของบุคคลได้ผลเป็นท่ีนำ่พอใจ ก็จะยอมรับควำมคิด 

ใหม่ๆ อย่ำงเต็มท่ีและขยำยกำรปฏบิติัออกไปเร่ือยๆ อย่ำงตอ่เน่ือง จนกระทัง่นวตักรรมนัน้กลำยเป็น
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วิธีกำรท่ี เขำยึดถือปฏิบติัโดยถำวรต่อไป ซึง่ถือเป็นขัน้สดุท้ำยของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่ำง

ถำวรควำมรู้เก่ียวกบั กระบวนกำรยอมรับนีไ้ด้มีกำรน ำแนวคิดไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

กำรวำงแผนโครงกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรน ำเสนอ กำรใช้และ กำรประเมินผลเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ส ำหรับคนกลุม่ต่ำงๆ ในวงกำรด้ำนกำร โฆษณำและ ประชำสมัพนัธ์เพ่ือน ำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กบั

กลุม่เป้ำหมำย ก็มีกำรประยุกต์กระบวนกำรยอมรับไป ใช้กนัอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำร

น ำเสนอสินค้ำใหม่ๆ ไปยงักลุม่ผู้ใช้สินค้ำ มีกำรก ำหนดยุทธวิธีใน กำรใช้สื่อเป็นขัน้ๆ ให้สอดคล้องกบั

ขัน้ตอนกำรยอมรับแต่ละขัน้แต่ผลส ำเร็จของกำรปฏิบติันัน้มีมำกน้อย เพียงใดยงัไม่มีรำยงำนออกมำ

อย่ำงชดัเจน อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรยอมรับทัง้ 5 ขัน้นี ้Rogers และ Shoemaker ชีใ้ห้เห็นวำ่ยงัมี

ข้อบกพร่องอยู่ในบำงประกำร คือ 

1. กระบวนกำรยอมรับ เป็นกระบวนกำรท่ีอธิบำยเฉพำะในด้ำนบวก (Positive) เทำ่นัน้ ซึง่ควำมจริง 

แล้วในขัน้สดุท้ำยของกระบวนกำร เกษตรกรอำจจะไม่ยอมรับก็ได้ หำกได้ทดลองปฏบิติัแล้วไมไ่ด้ผล

หรือไม่ ได้ผลคุ้มค่ำกบักำรลงทนุ  

2. กระบวนกำรยอมรับทัง้ 5 ขัน้นี ้ในควำมเป็นจริงแล้วอำจเกิดไมค่รบทกุขัน้ตอนหรือบำงขัน้ตอน อำจ

เกิดขึน้ทกุระยะ เชน่ ขัน้ทดลองอำจจะไม่เกิดขึน้เลยหรือขัน้ประเมินผลอำจ เกิดขึน้ได้ทกุระยะก็ได้  

3. ผลกำรวิจยัแสดงให้เห็นวำ่ กำรยอมรับปฏิบติัทัง้ 5 ขัน้นีย้งัไม่ใชก่ำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีถำวร 

ทีเดียว แต่เขำจะหำสิ่งอื่นๆ หรือบุคคลยืนยนัควำมคิดของเขำ และถ้ำหำกวำ่ไม่ได้รับกำรยืนยนัวำ่สิ่งท่ี

เขำรับ ปฏิบติัตำมแนวคิดใหม่นีถู้กต้อง เขำก็อำจจะเลิกล้มไม่ยอมรับควำมคิดนัน้ก็ได้ 

         เม่ือพิจำรณำกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมของโรเจอร์แล้ว เปรียบเทียบกบัสำเหตุหลกั 4 

ประกำร ของกำรปฏิเสธนวตักรรมจะเห็นได้วำ่สำเหตุหลกั 3 ประกำรแรก คือ ควำมเคยชินกบัวิธีกำร

เดิมๆ ควำมไม่ แนใ่จในประสิทธิภำพของนวตักรรมและควำมรู้ของบุคคลต่อนวตักรรม จะสอดคล้อง

กบักระบวนกำรยอมรับ นวตักรรมคือ จะท ำอย่ำงไรจงึจะให้บุคคลนัน้ๆ มีควำมรู้ในนวตักรรม ซึง่เป็น

ขัน้ต่ืนตวั (Awareness) เกิดควำม สนใจ (Interest) ศึกษำหำข้อมลูน ำเอำข้อมลูมำไตร่ตรอง 

(Evaluation) แล้วจงึน ำเอำไปทดลอง (Trail) ก่อนท่ี จะถึงขึน้สดุท้ำยก็คือขัน้ของกำรยอมรับ 

(Adoption) ในสว่นของปัญหำหลกัข้อสดุท้ำยก็คือ ข้อจ ำกดัทำงด้ำน งบประมำณนัน้เป็นกำรสอนแบบ

ร่วมมือประสำนใจ ท่ีอำศยักระบวนกำรเป็นองค์ประกอบหลกั เน้นกำรสอน แบบร่วมมือประสำนใจ 
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(Cooperative Learning) กำรสอนแบบมุ่งประสบกำรณ์ภำษำหรือกำรเรียนรู้แบบ ค้นพบก็คงจะแก้ไข

ปัญหำหลกัข้อสดุท้ำยได้ 

3.13 นวัตกรรมของกระบวนการทางธุรกิจ (Innovation as a Core Business Process)              

         นวตักรรมเปรียบเสมือนหวัใจของกระบวนกำรทำงธุรกิจท่ีแสดงถึงควำมคิดริเร่ิมประกอบกบักำร

น ำ ควำมคิดริเร่ิมเหลำ่นัน้ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึง่กระบวนกำรทำงนวตักรรมนีเ้อง จะเป็นสว่น

ส ำคญัท่ีท ำให้ องค์กรสำมำรถด ำรงอยู่ และเจริญเติบโตต่อไปได้กำรปฎิบติัคือ 

1 กำรค้นหำ (Searching) เป็นกำรส ำรวจสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก เพ่ือตรวจจบั 

สญัญำณของทัง้โอกำส และอปุสรรค ส ำหรับกำรน ำไปสูจ่ดุเร่ิมต้นกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  

2 กำรเลือกสรร (Selecting) เป็นกำรตดัสินใจเลือก สญัญำณท่ีส ำรวจพบเหลำ่นัน้ เพ่ือจะน ำไป 

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัองค์กร ทัง้นีก้ำรเลือกสรรจ ำเป็นต้องมีควำมสอดคล้องกบัหลกักล

ยุทธ์ของ องค์กรด้วย  

4 กำรน ำไปปฏิบติั (Implementing) เป็นกำรแปลงสญัญำณท่ีมีศกัยภำพไปสูก่ำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึน้

และน ำสิ่งเหลำ่นัน้ออกเผยแพร่สูต่ลำดทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร แตก่ำรแปลงสญัญำณท่ีวำ่ไม่ได้

เกิด ขึน้เพียงชัว่ครัง้ชัว่ครำวเทำ่นัน้ หำกแต่จะเกิดขึน้ด้วยผลของกำรด ำเนินขัน้ตอน ท่ีส ำคญัอีก 4 

ประกำรดงันี ้

1. กำรรับ (Acquiring) คือขัน้ตอนของกำรน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นนวตักรรม

ขึน้ ยกตวัอย่ำงเชน่ กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่จำกกระบวนกำรทำงกำรวิจยัและพฒันำ (R&D), กำรท ำ

วิจยัทำงกำร ตลำด รวมไปถึงกำรได้รับองค์ควำมรู้จำกแหลง่อ่ืนๆ โดยกำรถ่ำยทอดทำงเทคโนโลยี 

(Technology Transfer) หรือกำรค้นคว้ำร่วมกนัในเครือพนัธมิตร ( Strategic Alliance)  

2. กำรปฏิบติั (Executing) คือขัน้ตอนของกำรน ำโครงกำรดงักลำ่วปฏิบติังำน ภำยใต้สภำพของ

ควำม ไม่แนน่อนต่ำงๆ ซึง่ต้องอำศยัทกัษะของกำรแก้ไขปัญหำ (Problem Solving) ตลอดเวลำ 

 3. กำรน ำเสนอ (Launching) คือ กำรน ำนวตักรรมท่ีได้ออกสูต่ลำด โดยอำศยักำรจดักำรอย่ำง

เป็น ระบบเพ่ือให้นวตักรรมเป็นท่ียอมรับจำกตลำดได้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในชว่งแรกของกำรน ำ 

ออกสูต่ลำด  
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4. กำรรักษำสภำพ (Sustaining) คือกำรรักษำสถำนะภำพกำรยอมรับจำกตลำด ให้เกิดขึน้อย่ำง 

ต่อเน่ืองต่อไปและคงอยู่ให้นำนเทำ่ท่ีจะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกนัอำจต้องน ำนวตักรรมนัน้ๆ 

กลบัมำท ำกำร กำรปรับปรุงแก้ไขในแนวควำมคิดหรือท ำกำรเร่ิมใหม่ตัง้แต่ต้น (Renovation) 

เพ่ือให้ได้นวตักรรมท่ีถูกพฒันำ ให้มีควำมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด 

3.14 นวัตกรรมกับกระบวนการตัดสินใจของธุรกิจ นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม (Industrial 

Innovation)   คือกิจกรรมต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นด้ำนกำร ออกแบบ กำรผลิต กำรจดักำรรวมไปถึงกำร

ด ำเนินงำนทำงกำรค้ำ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั กำรตลำดของ ผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือ กำรน ำผลิตภณัฑ์หรือ

กระบวนกำรใหม่ หรือถูกปรับปรุงใหม่ออกไปใช้ในท้องตลำดเป็น ครัง้แรก ธุรกิจทำงนวตักรรม 

เปรียบเสมือนกระบวนกำรท่ีมีชีวิต เป็นกำรรวบรวมทัง้แนวควำมคิดใหม่ กำร สร้ำงแรงจงูใจ และกำร

เข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำ Peter Drucker ให้ควำมหมำยค ำวำ่นวตักรรม ไว้วำ่ 

“Innovation is the act ofintroducing something new” ซึง่หมำยถึง กำรสร้ำงสิ่งใหม่ หรือกำรท ำให้

แตกต่ำงจำกคนอ่ืน โดยอำศยักำรเปลี่ยนแปลง มำสร้ำงให้เป็นโอกำส และต้องมีควำมชดัเจน มุ่งเน้น

ถึงกำรพฒันำ และท่ีส ำคญัคือต้องมีกำรลงมือกระท ำ นวตักรรมจงึจะเกิดขึน้ ท ำไมต้องมีนวตักรรม 

Michael Porterกลำ่ววำ่ “Innovation is one step remove from today’s prosperity Innovation 

drives the rate of long run productivity growth and hence future competitiveness.”นวตักรรม

เป็นกำรก้ำวไปจำกควำมมัง่คัง่ในปัจจบุนัก้ำวหนึง่ และนวตักรรมจะ เป็นสิ่งผลกัดนัให้มีกำรเติบโตของ

ผลิตภณัฑ์ในระยะยำว และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในอนำคต ซึง่ แสดงให้เห็นวำ่สำเหตุของ

กำรเกิดนวตักรรมนอกจำกกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระดบัมหภำคและระดบั จลุภำคแล้ว กำร

แขง่ขนัในเชิงธุรกิจก็เป็นปัจจยัในกำรสร้ำงหรือเกิดนวตักรรมเพรำะกำรสร้ำงนวตักรรมถือได้ วำ่เป็นจดุ

แข็ง และเป็นโอกำสขององค์กรธุรกิจท่ีจะสร้ำงควำมได้เปรียบเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แขง่ขนัใน 

อตุสำหกรรมหรือกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยทัว่ไปแล้ว นวตักรรมสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. 

Product Innovation เป็นนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรสร้ำงหรือพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำร 

(Tangible product and Intangible product) 2. Process Innovationเป็นนวตักรรมกระบวนกำร ซึง่

เป็นนวตักรรมท่ีมองในเร่ืองของกำรเพ่ิม ผลผลิต โดยจะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี

มำพฒันำกระบวนกำรผลิต 3. Organization Innovationเป็นนวตักรรมท่ีเน้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรจดักำรและบริหำร องค์กร ซึง่จะต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรกำรจดักำรมำ

ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรใหม่ Ar Ilker Murat and Birdogan (2011)ให้ค ำจ ำกดัควำมของนวตักรรม
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ซึง่วิเครำะห์จำกองค์ประกอบ ขององค์กรวำ่ โดยทัว่ไปแล้วนวตักรรม หมำยถึง กำรแนะน ำสิ่งใหม่ๆ 

หรือวิธีกำรใหม่ๆ นวตักรรมเป็นกำรรวบ รวมกำรผสมผสำนหรือกำรสงัเครำะห์ควำมรู้ให้เกิดเป็น

ผลิตภณัฑ์/สินค้ำ กระบวนกำรหรือบริกำรใหม่ๆท่ีมี คุณค่ำย่ิงไปกวำ่นัน้นวตักรรมยงัประกอบด้วย

ควำมคิดสร้ำงสรรค์(creativity) และกำรปฏิบติังำนจำกกำรคิด อย่ำงอจัฉริยะของปัจเจกบุคคลหรือ

ทีมงำนเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ๆ แต่ท่ีส ำคญักวำ่กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์คือ กำร น ำเอำควำมคิดใหม่ๆ ลงสู่

กำรปฏิบติัจริงเพ่ือกำรปรับปรุงสินค้ำและบริกำรท่ีเสนอให้แก่ลกูค้ำ หรือกำรก ำหนด กระบวนกำรท่ี

ดีกวำ่มีระสิทธิภำพมำกกวำ่ให้กบัองค์กร สว่น Plessis (2007) ให้ควำมหมำยของนวตักรรมวำ่ เป็น

กำรสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือให้ผลลพัธ์ใหม่ทำงธุรกิจซึง่ให้ควำมส ำคญักบักำรปรับปรุง

กระบวนกำร ด ำเนินธุรกิจภำยในองค์กร โครงสร้ำงธุรกิจและเพ่ือสร้ำงสินค้ำรวมทัง้กำรบริกำรท่ีสร้ำง

ขึน้ตำมควำมต้องกำร ของตลำด นอกจำกนัน้จำกกำรค้นหำควำมหมำยของ กำรสร้ำงนวตักรรม 

(Innovativeness)ในพจนำนกุรม เคมบริดจ์ (Cambridge Dictionary)ได้อธิบำยวำ่ เป็นกำรใช้

แนวควำมคิดใหม่หรือกระบวนกำรใหม่ในกำร ท ำงำน ซึ่งสอดคล้องกบัควำมหมำยใน 

www.dictionary.com ท่ีให้ควำมหมำยวำ่ กำรสร้ำงกระบวนกำร ท ำงำนแบบใหม่จำกควำมคิดริเร่ิม

สร้ำงสรรค์หรือกำรค้นหำ ปรับปรุงให้ดีขึน้โดยใช้ควำมคิดริเร่ิมใหม่ ในปัจจบุนัหรือเม่ือกลำ่วถึงบริษัท

ชัน้น ำด้ำนนวตักรรม จะนกึถึง Apple, Dell Computer, 3Mหรือ IBM แต่กำรสร้ำงนวตักรรมไม่ได้ให้

ควำมส ำคญัเฉพำะสินค้ำ อปุกรณ์ ท่ีใช้เทคโนโลยีสงูในกำรผลิตเทำ่นัน้ Schumpeter (1996) ให้ค ำ

จ ำกดัควำมนวตักรรมวำ่หมำยถึงองค์ประกอบใหม่ซึง่ประกอบด้วยห้ำประกำร ได้แก่  

1) ผลิตภณัฑ์ใหม่ 2) กระบวนกำรผลิตใหม่ 3) กำรเปิดตลำดใหม่ 4) กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรใหม่ และ 

5) กำรพฒันำแหลง่วตัถุและปัจจยัน ำเข้ำใหม่ ในขณะท่ี ภทัรพงศ์อินทรก ำเนิด (2547) แบ่งนวตักรรม

ออกเป็น สองประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

1. นวตักรรมผลิตภณัฑ์(Product innovation) 2. นวตักรรมกระบวนกำร (process innovation) เน้น

เปลี่ยนแนวทำงด้ำนวิธีกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ซึง่สอดคล้องกบัMorris และKuratko (2002) ท่ีได้

แบ่งองค์ประกอบนวตักรรมออกเป็น 3 สว่นได้แก่  

1. กำรสร้ำงผลิตภณัฑ์นวตักรรม (Productive innovation) 2. นวตักรรมในกำรบริกำร (Service 

innovation) และ 3. นวตักรรมในกระบวนกำรด ำเนินงำน (Process innovation) นอกจำกนัน้ 
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Basadur และ Gelade(2006) ได้แบ่งกระบวนกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมออกเป็น 4 กระบวนกำร 

ดงันีคื้อ 

ขัน้ตอนท่ี 1 กำรสร้ำงควำมคิดซึง่ประกอบด้วยกำรสร้ำงจินตนำกำรให้เห็นควำมเป็นไปได้ กำรตัง้ 

ค ำถำม กำรตระหนกัรู้ปัญหำใหม่ๆ และสร้ำงโอกำสใหม่ กำรมองสถำนกำรณ์จำกมมุมองต่ำงๆ และ

กำร รวบรวมข้อมลูด้วยกำรใช้ประสบกำรณ์ตรง 

 ขัน้ตอนท่ี 2 กำรสร้ำงควำมคิดรวบยอดคือกำรรวบรวมควำมคิดใหม่ๆ กำรค้นพบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เพ่ือวิเครำะห์ปัญหำและสร้ำงตวัแบบเชิงทฤษฎีเพ่ือให้ค ำอธิบำยเก่ียวกบัสิ่งต่ำง ๆ  

ขัน้ตอนท่ี 3 กำรสร้ำงควำมพอเหมำะสมควรคือกำรทดสอบควำมคิดต่ำงๆ มำกกวำ่กำรทดลองเพ่ือ 

สร้ำงแนวทำงท่ีถูกต้องเหมำะสมส ำหรับกำรปฏิบติังำน และ  

ขัน้ตอนสดุท้ำย คือ กำรน ำไปใช้ปฏิบติั(Implementing) ซึง่เป็นกำรลองกระท ำในสิ่งต่ำงๆ เพ่ือให้ได้ 

กำรยอมรับและน ำไปใช้ปฏิบติัองค์กรท่ีท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจ ำเป็นต้องมีควำมแข็งแกร่ง ใน

ขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ตอน สว่น Sayles (2007) มีควำมควำมเห็นท่ีสนบัสนนุกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ต่ำงๆ ซึง่เอือ้ต่อกำรด ำเนินกระบวนกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมประกอบด้วย 

1. กำรใช้ประโยชน์ให้มำกขึน้จำกกำรแขง่ขนัผู้ เช่ียวชำญในหลำกหลำยสำขำและหนว่ยงำนต่ำงๆใน 

องค์กร 

 2. เทคนิควิธีต่ำงๆ มีไว้เพ่ือลดควำมขดัแย้งและสง่เสริมควำมร่วมมือและ 

 3. แนวควำมคิดเก่ียวกบักระบวนกำรวำงแผนเสมือนกระบวนกำรต่อเน่ืองซึง่เผยแพร่อยู่ในโครงกำร 

สร้ำงสรรค์นวตักรรม Sayles (2007) มองวำ่กำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมอำจจะกลำยเป็นควำมผิดพลำด

และไม่เกิดประโยชน์ อนัใด หำกผู้มีสว่นร่วมไม่ละทิง้อคติเก่ำๆ ดงันัน้ องค์กรจะต้องค ำนงึถึงกำร

ตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ เก่ียวกบักำร พิจำรณำตลำดใหม่และควำมคิดใหม่ โดยกำรใช้คณะท ำงำนรวมทัง้

วิธีกำรต่ำงๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ นัน่หมำยควำมวำ่กระบวนกำรตดัสินใจเพ่ือใช้นวตักรรม 

(The Innovation Decision Process) ควรจะถูก ก ำหนดเป็นระบบ ในขณะท่ี Ollila และLyytinen 

(2003) กลำ่ววำ่ระบบกำรน ำนวตักรรมไปใช้ควร มี5 ขัน้ตอนดงันีคื้อ 
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1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบันวตักรรม ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนกำรตระหนกัวำ่มีนวตักรรม 

(awareness knowledge) เป็นกำรรับรู้วำ่มีนวตักรรมและรับรู้ถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำร

เปลี่ยนแปลง ควำมรู้ขัน้ตอนเก่ียวกบัวิธีกำรใช้นวตักรรม (how to knowledge) รู้วำ่จะใช้นวตักรรม

อย่ำงไรให้เหมำะสม ถูกต้องรู้วิธีกำรปฏิบติัแต่ละขัน้อย่ำงละเอียด และขัน้ตอนเก่ียวกบัหลกักำร 

(principle knowledge) รู้ เก่ียวกบัข้อเท็จจริง ทฤษฎีท่ีอยู่เบือ้งหลงักำรปฏิบติั  

2. สร้ำงทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรม ขัน้ตอนนีเ้ก่ียวข้องกบัระดบัของบุคคลท่ีจะเร่ิมสร้ำงควำมรู้สกึชอบ 

หรือไม่ชอบนวตักรรม  

3. ตดัสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมมีกำรประเมินหรือทดลองก่อนกำรตดัสินใจ 

 4. กำรน ำเอำควำมคิดใหม่ๆ นัน้มำใช้ปฏิบติัซึง่กำรน ำนวตักรรมไปใช้จะใช้เวลำนำนมำก จงึมกัมีกำร

เตรียมจดัหำข้อมลูส ำหรับขัน้ตอนนี ้

5. ยืนยนักำรตดัสินใจบุคคลจะต้องได้รับแรงเสริม แรงกระตุ้น เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรตดัสินใจ แม้

กระนัน้ก็มีปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจเพ่ือใช้นวตักรรมได้แก่  

1. กำรปฏิบติัท่ีมีมำแตด่ัง้เดิม 2. ควำมต้องกำรจ ำเป็น/ปัญหำท่ีรู้สกึได้ 3. ควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงสรรค์นวตักรรมได้และ 4. บรรทดัฐำนของระบบสงัคม  

            ดงัท่ี Ollila และ Lyytinen(2003) ยืนยนัวำ่ด้วยวิธีกำรของกระบวนนวตักรรมท่ีเป็นระบบ

ดงักลำ่วจะ สง่ผลต่อกำรพฒันำองค์กรข้อดีของกำรพฒันำองค์กร คือ สำมำรถน ำควำมรู้มำใช้

ประโยชน์ในกำรสร้ำงสรรค์ สิ่งใหม่ เพ่ือชว่ยให้องค์กรธุรกิจสำมำรถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกำสได้หำก

องค์กรต้องเผชิญกบัสถำนกำรณ์ท่ีไม่ สำมำรถคำดกำรณ์หรือควบคุมได้ให้องค์กรธุรกิจสำมำรถเปลี่ยน

วิกฤตให้เป็นโอกำสได้ หำกองค์กรต้องเผชิญ กบัสถำนกำรณ์ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์หรือควบคุมได้ 
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บรรณำนกุรม 

it.dru.ac.th/e-profiles/uploads/learns/learn373.pdf 

4. กลยุทธ์ และยุทธวิธี (Strategy) ในกำรแขง่ขนัต้องอำศยัวิธีกำรต่ำงๆ 

อนรัุกษ์  กำวลัย์ สำขำเทคโนโลยีกำรศกึษำและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษำศำตร์  ม.รำชภฏัจนัทรเกษม 

Reengineering  เส้นทำงสูก่ำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขบนัทกึ: 428921,ดร.ปำนเดชำ  ทองเลิศ 

 

 

 

 


