
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ 

 

พิมพครั้งที่ 1 สิงหาคม 2550 

จํานวนพิมพ 1,000 เลม 

สงวนลิขสิทธิ์พ.ศ. 2550 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. หามลอกเลียนแบบ ตีพิมพใน

รูปแบบใดๆไมวาสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้ นอกจากไดรับอนุญาตเปน

ลายลักษณอักษร 

 

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ 

 

สํานักงาน ก.พ.ร.  

คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสรางความเปนเลิศในการ

ปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ, กรุงเทพฯ,  สํานักงาน ก.พ.ร.,  2550. 

70 หนา. 

 

ISBN 978-974-9871-95-9 



สารบัญ 

 หนา 

บทนํา  

เหตุใดจึงตองบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร 1 

กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร 2 

ขอพึงพิจารณากอนเริ่มภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 7 

ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร 8 

1) การเตรียมการ 9 

2) การดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง 12

- ขั้นการรับรู (Awareness) 13 

- ขั้นการสรางศรัทธา (Passion) 16 

- ขั้นการศึกษาวิธี (Education) 19 

- ขั้นมีความสามารถ (Competence) 21

3) การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 24 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก 1  

   เครื่องมือสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร  

ภาคผนวก 2  

ตัวอยางกรอบแนวคิด/เครื่องมือ/เทคนิคเพื่อการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐดวยเกณฑ 

PMQA 

 

ภาคผนวก 3  

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษากรมการคาภายใน  

ภาคผนวก 4  

   อภิธานศัพท  

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 

 หนา 

1. 8 ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย John Kotter 2 

2. Core Learning Capabilities for Team โดย Peter Senge 4 

3. Appreciative Inquiry: 5D Model 5 

5. ตัวอยางกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร 10 

6. ตัวอยางกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 10 

7. ความสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางกิจกรรมการบริหาร

ภารกิจงานโครงการและกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

    11 

8. การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอน APEC 12 

9. ขั้นการรับรู (Awareness) 13 

10. ขั้นการสรางศรัทธา (Passion) 16 

11. ขั้นการศึกษาวิธี (Education) 19 

12. ขั้นมีความสามารถ (Competence) 21 



 

บทนํา 

 

คูมือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการผลักดันใหเกิดการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดริเริ่มดําเนินการเพื่อนําองคความรู และ

เทคนิคตางๆเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชในการยกระดับ

ขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหนวยงานราชการไทยใหสูง

เทียบเทาเกณฑสากล (High Performance) วัตถุประสงคของคูมือเพื่อเปน

เครื่องมือสนับสนุนใหทุกสวนราชการสามารถนําแผน/ประเด็นยุทธศาสตรที่

ประสงคจะใหเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในองคกรไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จไดจริง 

เปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆทั้งที่สวนราชการกําลังดําเนินการอยู และที่

จะดําเนินการตอไปในอนาคต 
 

วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอในคูมือเลมนี้ เปนผลจากการ

นําแนวคิดวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ใชกันแพรหลายในนานาประเทศมา

ปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงองคกรในภาครัฐของไทย อีก

ทั้งไดนําไปทดลองปฏิบัติในสวนราชการตนแบบ กลาวคือ กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย จนประสบผลสําเร็จแลว วิธีการนี้มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และคอยเปนคอยไป  (Evolutionary) มิใชการ

เปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนโดยเฉียบพลัน (Revolutionary) อีกทั้งยัง

คํานึงถึงและมุงบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแกบุคลากร

ในองคกรเพื่อสรางความยอมรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ    

 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงหวังวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนในการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงองคกรในระบบราชการไทยสมดังเจตนารมณที่ไดวางไว                                                                                                              
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เหตุใดจึงตองบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

 

กิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Activities) เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลี่ยน

องคกร (Organization Change Activities) ในประเด็นที่ประสงคจะใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกร มิใชกิจกรรมที่องคกรพึงดําเนินการตามลําพังโดยไมมี

ประเด็นเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงองคกร เนื่องจากหากหนวยงาน/องคกรไม

มีประเด็นเปาหมายในการเปลี่ยนแปลง ก็ไมมีเหตุจําเปนที่จะตองดําเนิน        

กิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

สวนในองคกรที่มีเปาหมายภารกิจการเปลี่ยนแปลงองคกรอยางชัดเจน

แลว การมุงผลักดันใหคนในองคกรปรับเปลี่ยนจากวิถีปจจุบันไปสูวิถีใหมก็มัก

ประสบอุปสรรคหรือแรงตอตานในระหวางการดําเนินภารกิจการเปลี่ยนแปลง 

เปนผลใหการดําเนินการลาชาไมสําเร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว  

เพื่อผลักดันภารกิจใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ คูมือเลมนี้จึงจึงนําเสนอเทคนิค

การบริหารการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการดําเนินภารกิจปรับเปลี่ยนองคกร 

เพื่อ 1) มุงสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นภายในองคกรอยางเปน

ลําดับขั้นตอน และ 2) ลดแรงตาน และเพิ่มแรงสนับสนุนจากบุคลากรภายใน

องคกรเพื่อประโยชนทั้งตอองคกรและบุคคลผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 

ดังนั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเปนการสนับสนุนเติมเต็มภารกิจ

งานปรับเปลี่ยนองคกรใหสมบูรณครบถวนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงอยาง

ราบรื่นในองคกร องคกรที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงจนเปนผลสําเร็จลวน

เห็นความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงวา เปนกิจกรรมที่จําเปนตอ

ความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนองคกร มิใชการเพิ่มภาระใหแกผูปฏิบัติโดยไร

ประโยชน 
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กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร 

 

 กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรในนานาประเทศมี

หลากหลายและมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกัน จึงเหมาะสมแกองคกรที่มีบริบทและ

ลักษณะเฉพาะตางๆกันไป ตัวอยางกรอบแนวคิดสําคัญ อาทิ  

• กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรของ John Kotter  

ที่เนนบทบาทของผูนําวาเปนผูขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง 

Kotter ระบุวามีขั้นตอน 8 ขั้นในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรให

ประสบผลสําเร็จดังแสดงในภาพตอไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 1  8 ขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดย John Kotter 

 

• เพิ่มระดับความจําเปนเรงดวน (Increase urgency) 

โดยกําหนดเปาหมายการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน และมี

ผลตอผูคน 

• สรางทีมผูนําการเปลี่ยนแปลง (Build the guiding 

teams) โดยคัดเลือกสมาชิกที่ตั้งใจมุงมั่น อีกทั้งมี

ประเภทและระดับทักษะที่เหมาะสมสงเสริมกัน 
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• กําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจนถูกตอง (Get the vision 

right)  อีกทั้งกําหนด กลยุทธการปรับเปลี่ยนที่มุงให

เกิดผลในระดับอารมณความรูสึกของผูเกี่ยวของเพื่อให

การเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธและคงอยูยั่งยืน 

• สื่อสารเพื่อหาเสียงสนับสนุน (Communicate for buy-

in)  โดยใหผูไดรับผลกระทบและผูมีสวนไดสวนเสีย

ประโยชนมีสวนรวมตั้งแตตน สื่อสารประชาสัมพันธให

เขาใจงาย และอยางเขาใจความรูสึก ความจําเปนของผู

ไดรับผลกระทบ  

• สนับสนุนใหเกิดการลงมือทํา (Enable action) ขจัด

อุปสรรคขอขัดของตางๆ หาทางใหไดรับคําติชมและการ

สนับสนุนจากผูนํา ใหกําลังใจและใหรางวัลแกความ

คืบหน าและความ สํา เ ร็ จต า งๆ ในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 

• สรางผลงานใหเปนที่ประจักษในเบื้องตนกอน (Create 

short-term wins) ผลักดันใหงานขนาดเล็ก อาทิ 

โครงการยอยในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ฯลฯ ประสบผลสําเร็จเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของใหเปน

แบบอยางในเบื้องตนเพื่อสรางขวัญกําลังใจแกทีมงาน

และเปนโอกาสใหไดรับความรวมมือรวมใจเพิ่มเติมจาก

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• มุงมั่นไมยอทอ (Don’t let up) ผลักดันสนับสนุนใหเกิด

ความสําเร็จตอเนื่อง รายงานความคืบหนาของสิ่งที่

ประสบความสําเ ร็จแลว  และขั้นตอนกําหนดการ

ดําเนินงานตอไป 

• รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไวใหคงอยู (Make it stick) 

บูรณาการใหผลการเปลี่ยนแปลงกลายเปนสวนหนึ่งของ

ระบบอยางถาวร ใชกระบวนวิธีการบริหารจัดการ



 
 4  
 

องคกร อาทิ การรับบุคลากรใหม การเลื่อนตําแหนง

และปูนบําเหน็จความดีความชอบ ฯลฯ เปนกลไกใน

การรักษาผลงานการเปลี่ยนแปลงองคกรไวใหดํารงอยู

อยางถาวร 

เนื่องจากแนวคิดนี้เนนบทบาทผูนําในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง จึง
เปนแนวคิดที่เหมาะแกองคกรซึ่งผูนํามีบทบาทสําคัญ มีวิสัยทัศน

องคกรชัดเจน และพรอมจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

• กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรของ Peter Senge 

ที่เนนการปรับเปลี่ยนองคกรโดยเริ่มที่การปรับเปลี่ยนความคิดความ

เชื่อ คานิยมของคนสวนใหญในองคกร ผูนํามีบทบาทในการสราง

สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับบุคคล และกระทํา

ตนเปนแบบอยางเทานั้น แตไมสามารถบังคับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นไดโดยคนในองคกรไมสมัครใจ Senge  เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่

แทจริงเกิดจาก “ความรูอันหยั่งลึก” ในองคกรเทานั้น และโดยที่หนวย

เรียนรูพื้นฐานในองคกรใดๆ คือกลุมบุคคล/ทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจ

อยางใดอยางหนึ่ง Senge  จึงเสนอแนะ Core Learning Capabilities 

for Team (ความสามารถในการเรียนรูอันเปนแกนหลักสําหรับทีม) ซึ่ง

เปรียบเสมือนเกาอี้ซึ่งตั้งอยูไดเพราะมีสามขา 

 
ภาพที่ 2 Core Learning Capabilities for Team โดย Peter Senge 
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Senge เนนการสรางองคกรที่สามารถเรียนรูไดซึ่งผูคนเพิ่มพูน

ความสามารถของตนในการสรรคสรางผลลัพธที่ปรารถนาอยางแทจริง 

องคกรสามารถแกไขอุปสรรคในการเรียนรูดวยหลัก 5 ดาน (the five 

learning disciplines) ที่บุคคลและทีมงานตางๆในองคกรควรพัฒนาขึ้น

เพื่อสรางศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการ

พัฒนาในระดับองคกร  การเรียนรู 5 ดานนี้ไดแก Systems Thinking 

(การคิดเชิงระบบ) Personal Mastery (ความเปนเลิศในระดับบุคคล) 

Mental Models (กรอบความนึกคิด) Shared Vision (วิสัยทัศน

รวมกัน) และ Team Learning (การเรียนรูรวมกัน) โดยที่กรอบแนวคิด

นี้เนนการเรียนรูในระดับบุคคล จึงเหมาะแกองคกรที่มุงพัฒนา

บุคลากร และตองการใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับปจเจกบุคคล

กอนจะขยายไปสูระดับองคกร 

• กรอบแนวคิด Appreciative Inquiry ของ David Cooperider  มุงเนนการ

คนหาสิ่งดีๆทั้งปวงที่ปรากฎอยูในสภาวะปจจุบันของระบบตางๆ 

ตลอดจนในปจเจกบุคคลแตละคน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาม

แนวคิดนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (4D) คือ Discovery, Dream, 

Design และ Destiny ในระยะแรก ตอมามีผูนํา Appreciative Inquiry 

มาใชในการพัฒนาองคกร และไดขยายกระบวนการนี้ตอเปน 5D โดย

เพิ่ม D ตัวแรก คือ Definition เขาไปตามภาพขางลางนี้ 

 
ภาพที่ 3 Appreciative Inquiry: 5D Model 
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กลยุทธที่ตั้งอยูบนแนวคิดนี้มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มตนจาก

การคนหาและตระหนักรูในสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่องคกรมีอยูในปจจุบัน (What 

is) อาทิ จุดเดน พรสวรรค/ความสามารถพิเศษ ปจจัยที่ “กอกําเนิด

ชีวิตและพลัง” (life-giving forces) ขององคกรและบุคคลเพื่อนําไปสูสิ่ง

ที่อาจเปนไปได (What could be) ในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงโดยใช

กรอบแนวคิดจึงเปนการเปลี่ยนแปลงที่เนนวิธีคิดในเชิงบวกเปนสําคัญ  
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ขอพึงพิจารณากอนเริ่มภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

  

 กอนเริ่มภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกรอยางเต็มรูปแบบ หนวยงาน/ 

องคกรควรพิจารณาและดําเนินการดังนี้ 

 

1. ตอบคําถามวา 

1.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความจําเปนและจะเปน
ประโยชนตอองคกรจริงหรือไม อยางไร  

1.2 ประเด็นการปรับเปลี่ยนองคกรนั้นจะใหผลลัพธ
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนประโยชนตอคนในองคกรใน 2 ระดับ 

ไดแก ก) ประโยชนในงาน  และ ข) ประโยชนในระดับ

บุคคล หรือไม อยางไร 

 

2. คัดกรองลําดับความสําคัญ หากมีการปรับเปลี่ยนองคกรใน

หลายๆประเด็น เนื่องจากการนําประเด็นดําริริเ ริ่มเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนมาใช ในองคกรมากเกินไปในชวงเวลาหนึ่งๆ 

(Initiative Overload) อาจทําใหบุคลากรในองคกรเกิดอาการ

เหนื่อยลาเนื่องจากตองปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและดําเนิน

กิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกรอยูตลอดเวลา (Change Fatigue) 

3. กําหนดเกณฑวัดผลลัพธผลสัมฤทธิ์ของภารกิจประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงนั้นๆตามหลัก SMART ดังตอไปนี้ เพื่อใหสามารถ

วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 Specific เฉพาะเจาะจง 

 Measurable วัดผลได 

 Achievable สามารถบรรลุผลได 

 Realistic ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง และ 

 Timebound มีกําหนดเวลาที่ชัดเจน 

 

 เมื่อประเด็นภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกรผานการพิจารณาขางตนแลว 

จึงเริ่มวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรตามขั้นตอนตอไป 
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ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรเริ่ม

จากการกําหนดวิสัยทัศน  (ภาพความสําเ ร็จสุดทายในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนั้นๆ) วัตถุประสงค และแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องนั้นๆอยางชัดเจน โดยมุงผลลัพธผลสัมฤทธิ์ตอองคกรเปนหลัก ใน

ขณะเดียวกันก็ไมละเลยความจําเปนในระดับบุคคล เพื่อเอื้ออํานวยใหบุคลากรใน

องคกรสามารถผานชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเขาสูวิถีใหมได

อยางราบรื่นที่สุดเทาที่จะเปนไปได อีกทั้งเพื่อรักษาระดับผลงาน ตลอดจนขวัญ

กําลังใจไวไมใหเสื่อมถอยในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปนพื้นฐานเสริมผลงาน

ใหดียิ่งๆขึ้นไปเมื่อเขาสูวิถีใหมแลว 

 แนวทางการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุผลประกอบดวย 

3 ขั้นตอนหลักดังนี้  

 

1) การเตรียมการ   

2) การดําเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง  

3) การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 
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1) การเตรียมการ 

  

ขั้นตอนนี้เปนการเตรียมกอนนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูองคกร เพื่อใหการ

เปลี่ยนแปลงนั้นดําเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมายเดียวกัน เพื่อมุง

สรางเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ขั้นตอนนี้

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

 

. การจัดตั้งคณะทํางานบริหารการเปลี่ยนแปลง ควรเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน 
ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากบุคลากรสวนใหญภายใน

องคกร เห็นความสําคัญและความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางดี มีความสามารถในการ

สื่อสารขอมูลที่ถูกตอง รวมทั้งสามารถจัดสรรเวลาและเขารวมในทุก

กิจกรรมจนภารกิจโครงการดําเนินสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  

. กําหนดบทบาทหนาที่ ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการทํางานรวมกันเพื่อให

คณะทํางานมีแนวทางมาตรฐาน (norm) ในการประสานงานและ

บรรลุผลรวมกัน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากขอขัดแยง 

ความเขาใจผิด การทํางานซ้ําซอนหรือสวนทางกัน ฯลฯ  

. กําหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงพรอมระยะเวลา
ดําเนินการรายกิจกรรมตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยน

องคกร อาทิ 

- สํารวจระดับความพรอมของคนในองคกรตอการปรับเปลี่ยน

องคกรในเรื่องนั้นๆ  

- กําหนดกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

ในองคกร และกลุมบุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง

จําเปนตองไดรับการสนับสนุน 

- ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลง และ

แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายกลุม 
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- กําหนดแผนการสรางความเขาใจที่ครอบคลุมกลุมผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม  

 
ผลที่ไดในขั้นตอนนี้ ไดแก แผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร และ

แผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางแผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยางแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 6 ความสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน                                                                    

ระหวางกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกรและกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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2) การดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงตามแผนกิจกรรมการบริหาร

การ เปลี่ ยนแปลงที่ กํ าหนดไว ใ นขั้ น กา ร

เตรียมการ โดยเนนการสรางความยอมรับใน

องคกรตามลําดับขั้นตอน APEC 4 ขั้นตอน

ดังตอไปนี้คือ “รับรู” (Awareness) “ศรัทธา” (Passion) “ศึกษาวิธี” 

(Education) และ “มีความสามารถ” (Competence) วิธีการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงแนวทางนี้เปนผลมาจากการนําแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ที่ใชกันแพรหลายในนานาประเทศมาปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงองคกรในภาครัฐของไทย โดยมีจุดเดนคือ มุงสรางความยอมรับและ

แรงสนับสนุนจากคนในองคกรในระดับภาพรวมในขั้นตอน “รับรู” และ 

“ศรัทธา” ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญแกการเปลี่ยนแปลงในระดับปจเจก

บุคคลในขั้นตอน “ศึกษาวิธี” และ “มีความสามารถ” 

 
ภาพที่ 7 การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามขัน้ตอน APEC 

 

ผลที่ไดจากขั้นตอนงานนี้คือ การยอมรับสนับสนุนจากบุคลากรใน

องคกรและผูมีสวนไดสวนเสียตอประเด็นการปรับเปลี่ยนองคกรที่ดําเนินการ 

รับรูรับรู ( (AAwwaarreenneessss))  

ศรัทธาศรัทธา  ((PPaassssiioonn))  

ศึกษาวิธีศึกษาวิธี  ((EEdduuccaattiioonn))  

มีความสามารมีความสามารถถ

((CCoommppeetteennccee))  
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ภาพที่ 8 ขั้นการรับรู  (Awareness) 

 

 

ขั้นการรับรู (Awareness) 

 

คือการสรางความตระหนักรูในกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของถึงความ

จําเปนในการเปลี่ยนแปลง  อีกทั้งสรางความเขาใจในความเสี่ยงหรือผลเสียทั้งใน

ระดับองคกรและบุคคลหากองคกรไมดําเนินแผนการเปลี่ยนแปลง  

 

ตัวอยางกิจกรรมการสรางการรับรู อาจไดแก การจัดวาระแนะนํา

โครงการโดย Project Sponsor ซึ่งเปนบุคคลที่นาเชื่อถือไววางใจไดเพื่อสราง

ความเขาใจอันดีและความรวมมือตั้งแตเริ่มดําเนินการ การจัดกิจกรรมสื่อสาร

ประชาสัมพันธตางๆ อาทิเชน บอรดประชาสัมพันธ  เสียงตามสาย จดหมาย

เวียน/Memos, Email, Intranet, โปสเตอร การจัดเวทีอภิปรายเฉพาะ

กลุมเปาหมาย เปนตน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของคนในองคกร ไดแก 

 

• ทัศนะของบุคคลตอสภาพปจจุบัน: บุคลากรในองคกรประกอบดวย 2 กลุม

ใหญ ไดแก 1)กลุมที่มีความคุนชินกับสภาวการณปจจุบัน มีแนวโนมจะ

ปฏิเสธหรือตอตานการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และ 2) กลุมที่ไมพึงพอใจ

ในสภาวการณปจจุบัน จึงมีความยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นไดมากกวากลุมแรก 

• ทัศนะของบุคคลตอประเด็นการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ: บุคคลแตละคนจะมี

กระบวนวิธีคิดและทําความเขาใจกับขอมูลหรือสภาวการณรอบตัวตางๆกัน

ไป รวมถึงวิธีการมองความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงก็แตกตางกันไปดวย 

ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงตองชี้แจงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง

องคกรใหสอดคลองกับทัศนะมุมมองของบุคลากรแตละบุคคล จึงจะสามารถ

สรางความตระหนักรู ในประเ ด็นการเป ลี่ยนแปลงนั้นๆไดอยางมี

ประสิทธิภาพและลดแรงตอตานการเปลี่ยนแปลงตั้งแตเริ่มดําเนินการ 

• ความนาเชื่อถือของผูแจงขอมูลขาวสาร: ความนาเชื่อถือของของผูแจงขอมูล

ขาวสารการปรับเปลี่ยนในองคกรมีผลอยางสําคัญตอระดับการตระหนักรู

เรื่องการเปลี่ยนแปลงนั้นๆของคนในองคกร ผูสื่อสารควรเปนคนที่ไดรับ

ความไววางใจจากบุคลากรทั่วไปในองคกร โดยปรกติ คนในองคกรคาดหวัง

จะไดรับฟงทัศนะของผูบริหารระดับสูงวาการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกับกลยุทธระดับองคกรอยางไร แตคาดหวังจะไดรับฟงทัศนะของผู

บังคับบัญขาโดยตรงของตนวาการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะมีผลตอตนอยางไร  

นอกจากนี้ประวัติการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในอดีตก็มีผลตอการรับรู

เชนกัน ในกรณีที่เคยดําเนินโครงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองคกรแลวไม

ประสบผลสําเร็จหรือไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลจริง ก็จะลดความ

นาเชื่อถือของความพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหมได 

• ขาวลือและขอมูลเท็จในองคกร: ขาวลือและขอมูลเท็จที่แพรสะพัดอยูใน

องคกรจะสรางปญหาตอการรับรู เพราะบุคลากรในองคกรแยกแยะไดยากวา

ขอมูลใดคือขอมูลจริง และขอมูลใดคือขอมูลเท็จ ทําใหผูบังคับบัญชาตองใช
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เวลาและความพากเพียรพยายามในการชี้แจงประเด็นการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

มากกวาปรกติ 

• ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่จะตองปรับเปลี่ยน: ประเด็นการเปลี่ยนแปลง

องคกรแตละประเด็นมีระดับความสมเหตุสมผลและความจําเปนตางๆกัน 

บางประเด็นมีความจําเปนของบริบทแวดลอมบีบบังคับใหจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยน ทําใหโตแยงไดยาก สวนประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนม

วาจะเกิดการโตแยงได ก็จําเปนตองใชความพยายามมากขึ้นในการสราง

ความตระหนักรู 
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ภาพที่ 9 ขั้นการสรางศรัทธา  (Passion) 

 

ขั้นการสรางศรัทธา (Passion) 

 

การสรางความศรัทธา กระตุนใหอยากเปลี่ยนแปลง เปนขั้นตอนหลังจากที่

สามารถสรางการตระหนักรูใหแกบุคลากรในองคกรแลว การสราง “ศรัทธา” 

อาจกระทําไดโดยการเปดโอกาสใหเขามีสวนรวมตั้งแตตนเพื่อใหเขาใจ

กระบวนการและความจําเปน และสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกันในการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนั้น  การตอบคําถามเรื่องประโยชนเฉพาะบุคคล  (What Is In It 

For Me – WIIFM) จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นไดอยางกระจางชัดเจนในระดับ

บุคคล เปนตน  ความเชื่อทั่วไปที่วาเมื่อคนในองคกรเกิดการรับรูแลว จะเกิด

ความตองการอยากเปลี่ยนแปลงขึ้นเอง อาจไมเปนจริงเสมอไป เนื่องจากมีเหตุ

ปจ จัย อื่นๆที่ มีผลตอระดับความ  “ศรัทธา” อยากเปลี่ ยนแปลง  ไดแก               

1) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและประโยชน (ทั้งตอองคกรโดยรวมและตอบุคคล

นั้นเปนการเฉพาะ)   2) ประวัติและบริบทขององคกร  3) สภาวการณสวน

บุคคลของผูนั้น และ 4) แรงบันดาลใจสวนบุคคลของผูนั้น 
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• ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและประโยชน: ควรชี้แจงทําความเขาใจถึงรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงวาจะนําพาองคกรไปในทิศทางใดรวมถึงประโยชนที่จะ

ไดรับทั้งตอองคกร หนวยงานและตนเองภายหลังจากการดําเนินโครงการ

เปลี่ยนแปลงสําเร็จ หากบุคลากรในองคกรเห็นประโยชนที่แตละบุคคลจะ

ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง การดําเนินโครงการก็จะไดรับการสนับสนุน

อยางเต็มที่  ในทางตรงกันขาม หากการดําเนินการเปลี่ยนแปลงไมสามารถ

ชี้แจงถึงประโยชนที่แตละบุคคลหรือหนวยงานจะไดรับหรือมีสัญญาณบอก

ถึงความไมยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการเปลี่ยนแปลงก็อาจสงผล

ใหมีการตอตาน 

 

• ประวัติและบริบทขององคกร: ประวัติและบริบทขององคกรนี้รวมถึง

ความสําเร็จของความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกรที่เคยดําเนินการมา 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินอยูในองคกรในชวงเวลา

นั้นๆ  รางวัลหรือความดีความชอบที่คนในองคกรไดรับจากการปรับเปลี่ยน

องคกรครั้งกอนๆ ตลอดจนวัฒนธรรมและทิศทางโดยรวมขององคกร ฯลฯ 

เหลานี้ลวนมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจวาจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ใหมๆในองคกรตอไปหรือไม  ถาองคกรเคยดําเนินการเปลี่ยนแปลงแลวไม

ประสบความสําเร็จ หรือองคกรยอมใหบุคลากรบางกลุมไมตองปฏิบัติตาม

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงบางเรื่อง การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในครั้ง

ตอๆไปก็อาจไมไดรับความสนับสนุนเต็มที่ 

 

• สภาวการณสวนบุคคล: สภาพบริบทของแตละบุคคลในเรื่องสวนตัว อาทิ

เชน สถานภาพทางการเงิน อายุ สุขภาพ ความสัมพันธภายในครอบครัว

และความสัมพันธในที่ทํางาน ประวัติการศึกษา ความสําเร็จที่ผานมาในชีวิต

สวนตัวและหนาที่การงาน ฯลฯ ลวนมีบทบาทตอกระบวนการตัดสินใจ

สนับสนุน หรือไมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองคกรไดทั้งสิ้น 
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• แรงบันดาลใจสวนบุคคล: แรงบันดาลใจสวนบุคคลนี้มีความแตกตางกันไป

ตามปจจัยในระดับบุคคล เชน คานิยม ความเชื่อสวนบุคคล ความมุงหวังใน

ชีวิต ฯลฯ ตัวอยางเชน การแสวงหาความยอมรับนับถือ ความกาวหนาใน

งานอาชีพ ความประสงคจะชวยเหลือผูอื่น โลกทัศนดานลบที่เนนการ

ปองกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ฯลฯ แรงจูงใจของแตละบุคคลนี้เปน

ตัวกําหนดระดับความรวมมือในการเปลี่ยนแปลงองคกรไดอีกปจจัยหนึ่ง 
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ภาพที่ 10 ขั้นการศกึษาวิธี  (Education) 

 

ขั้นการศึกษาวิธี (Education) 

 

ขั้นตอนนี้เปนการเปดโอกาสและจัดเตรียมกิจกรรมเสริมความรู  

ตลอดจนใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆที่จําเปนเพื่อใหคนในองคกรมีความรู

ความเขาใจในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคกร

นั้นๆ รวมทั้งความเขาใจในบทบาทและความรับผิดชอบใหมที่สัมพันธกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะความเขาใจถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง 

และความกระตือรือรนอยากเปลี่ยนแปลงเพียงลําพังไมอาจนําพาไปสูความสําเร็จ

ไดหากคนในองคกรไมรูวิธีปฏิบัติเพื่อไปสูวิถีใหม 

 

กิจกรรมงานในขั้นตอนการ “ศึกษาวิธี” นี้ จึงไดแก การประเมินระดับ

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะปจจุบันของคนในองคกรในหัวขอที่ประสงคจะใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง  การจัดกิจกรรมเสริมความรูและทักษะรายการที่จําเปนแกการ

เปลี่ยนแปลงแตบุคลากรในองคกรยังออนดอยอยู ตลอดจนริเริ่มกิจกรรมอื่นๆ
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เพื่อเสริมความรูเฉพาะในเรื่องที่ประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การรับ

ถายทอดความรูและประสบการณโดยตรงจากผูเ ชี่ยวชาญ ฯลฯ ตามความ

เหมาะสมและจําเปน 

 

 ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของบุคลากรในขั้นตอนนี้ ไดแก 

 

• ฐานความรูปจจุบัน: พื้นฐานความรูอาจมาจากการศึกษา หรือการเรียนรูสั่ง

สมประสบการณจนเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ผูมีฐานความรูในประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงใดๆดีอยูแลว ยอมสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพมากกวาผูไมมีความรูในเรื่องนั้น 

 

• ความสามารถในการเรียนรู: ความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคลมี

ความแตกตางกันไปในเรื่องตางๆ ความสามารถที่แตกตางกันนี้มีผลให

บุคคลสามารถสนับสนุนประเด็นการเปลี่ยนแปลงไดในระดับตางๆกันไป 

 

• ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู: ศักยภาพขององคกรในการจัดหาทรัพยากร

ที่สนับสนุนการเรียนรู เชน ผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

คูมือ การฝกอบรม ฯลฯ มีผลตอระดับการเรียนรูของบุคลากรในขั้นตอนนี้ 

 

• ความพรอมของแหลงขอมูลความรู: ความพรอมของแหลงขอมูลความรูที่

จําเปนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงมีผลตอระดับความสําเร็จของการ

เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนนี้ โดยเฉพาะหากเปนการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตอง

อาศัยองคความรูเฉพาะสาขา 
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ภาพที่ 11 ขั้นมีความสามารถ  (Competence) 

 

ขั้นมีความสามารถ (Competence) 

 

 ขั้นตอนนี้เปนการสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติจริง  อันเกิดจากการ

ที่บุคลากรไดนําความรูความเขาใจในเรื่องที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงไป

ประยุกตใชจนเกิดทักษะและความมั่นใจวาสามารถประสบความสําเร็จไดดวย

วิธีการแบบใหม    

 

 ตัวอยางกิจกรรมในขั้นตอนนี้ก็ไดแก การจัดโอกาส on-the-job 

training หรือ job shadowing แกกลุมเปาหมาย การจัดวาระแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณในหมูผูเคยดําเนินการมาแลว (knowledge and experience 

sharing forum) การจัดโอกาสใหกลุมเปาหมายไดรับการชี้แนะรายบุคคล 

(individual coaching)  เพื่อสนับสนุนและแกไขปญหาเฉพาะบุคคลที่ไมอาจ

ดําเนินการไดในการฝกอบรมสัมมนาเปนกลุมใหญ  การริเริ่มกิจกรรม/เวที
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แลกเปลี่ยนประสบการณ อาทิ Success Stories Forum ฯลฯ เพื่อเสริมทักษะ 

เสริมแรงบันดาลใจ/ความมั่นใจในการปฏิบัติจริง และขยายมุมมองในการทดลอง

ปฏิบัติจริงสําหรับกลุมเปาหมายตามความเหมาะสม  

 

ปจจัยที่สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรพัฒนาองคความรู ทักษะและ

ประสบการณไปจนถึงระดับที่ “มีความสามารถ” กลาวคือมีความมั่นใจและ

สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไดอยางเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ไดแก 1) ระดับความสามารถทางกายภาพของบุคคลนั้น  2) ระดับ

ความสามารถทางสติปญญาของบุคคลนั้น  3) เวลาที่ตองใชในการพัฒนาความรู

นั้น  4) ความพรอมของทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคคล  และ     

5) อุปสรรคอื่นๆทางจิตใจ เชน อารมณหรือสถานการณในชีวิตหรือหนาที่การ

งานที่ทาํใหขาดสมาธิ 

                        

• ความสามารถทางกายภาพ: ทักษะหรือขอจํากัดทางกายภาพบางอยาง เชน 

ทักษะทางการกีฬา ความเจ็บปวยดวยโรคประจําตัวบางอยาง ฯลฯ อาจเปน

ปจจัยสงเสริมหรืออุปสรรคสําคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองคกร

ในระดับบุคคลได 

• ความสามารถทางสติปญญา: ระดับความถนัดในการใชทักษะทางสมองดาน

ตางๆ อาทิ การคํานวณ การใชภาษา การคิดวิเคราะห ฯลฯ มีผลตอ

ความสามารถในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองคกรในประเด็นที่ตองการ

ความสามารถในดานนั้นๆ 

 

• เวลาที่ตองใชในการพัฒนาความรูนั้น: บุคลากรจําเปนตองพัฒนาทักษะ

ความรูใหทันกําหนดเวลาที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหภารกิจการ

ปรับเปลี่ยนองคกรดําเนินไปไดตามเปาหมาย หากไมสามารถพัฒนาความรู

ไดทันภายในกําหนดเวลา แมจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาได ก็อาจไมอยูใน

ฐานะจะสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองคกรไดทันเวลา 
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• ความพรอมของทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนา:  ทรัพยากรดังกลาว 

อาทิ  ทรัพยากรทางการเงิน คูมือและเครื่องมือตางๆที่จําเปนสําหรับการ

เปลี่ยนแปลง การมีผู เ ชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาชี้แนะในเรื่องที่จะ

ดําเนินการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เมื่อองคกรดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปได

ชวงหนึ่งอาจพบวา ผูรวมในการเปลี่ยนแปลงตองการการสนับสนุนชี้แนะ

เฉพาะเรื่อง การพัฒนาทักษะและความสามารถของคนในองคกรจะดําเนิน

ไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากองคกรสามารถจัดเตรียมทรัพยากร

เหลานี้ไวใหพรอมเมื่อการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาถึงจุดนี้ 

 

• อุปสรรคทางจิตใจ: ความไมพรอมทางสภาวะจิตใจ เชน ความกลัวอุปสรรค 

การขาดความมั่นใจในตนเอง ฯลฯ อาจบั่นทอนสมาธิ สงผลใหเกิดความคิด

ดานลบ หรือลดแรงจูงใจในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได 
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2) การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

 

ขั้นตอนนี้มุงดําเนินการในวิถีทางเหมาะสมและที่เปนไปไดเพื่อเชื่อมโยง

ผลงานอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงเขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้ง

ในระดับหนวยงานและบุคคล และบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของระบบบริหาร

จัดการทั่วไปขององคกร อีกทั้งเปนสวนหนึ่งของเนื้องานอันเปนกิจวัตรของ

ผูปฏิบตัิงาน เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยางตอเนื่องและเกิดประโยชนแก

องคกรอยางยั่งยืนถาวร เปนการปองกันมิใหบุคลากรในองคกรยอนกลับไป

ดําเนินวิถีการทํางานแบบเดิม แนวทางการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางยั่งยืน ไดแก 

 

• รางวัลแกผูปฏิบัติดี: การพิจารณาและจัดหาสิ่งจูงใจที่เปนที่ตองใจ

กลุมเปาหมาย และสอดคลองสนับสนุนเปาหมายการเปลี่ยนแปลง  สิ่งจูงใจ

นี้อาจไดแกรางวัลในเชิงรูปธรรมหรือนามธรรมที่กลุมเปาหมายให

ความสําคัญ และมีผลในการการเสริมแรงทางบวก สรางขวัญกําลังใจในการ

การปลี่ยนแปลงใหดํารงอยูสืบไป และยังผลใหมีผูตองการเขารวม

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไดเห็นตัวอยางที่ผูสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงไดรับผลดีจากการปฏิบัติดังกลาว 

 

• การทบทวนระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวของ: ในกรณีที่จําเปน อาจมีการ

ทบทวนระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวของ อาทิ หนาที่รับผิดชอบและการ

มอบหมายอํานาจประจําตําแหนงงาน ผังโครงสรางองคกร ขั้นตอน
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กระบวนงาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงนี้ดําเนินไปไดอยาง

ถาวร และโดยราบรื่นอันเปนผลจากการบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการปฏิบัติงานอยางเปนทางการขององคกร การละเลยไมดําเนินการ

ในขั้นตอนนี้หากมีความจําเปนจะทําใหการเปลี่ยนแปลงไมไดรับการสาน

ตอเมื่อคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงสลายตัวไป  

 

• การติดตามผล: การติดตามผลเปนการประเมินความคืบหนาเพื่อนําขอมูลที่

ได ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนิน

โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาปรับปรุงแกไขในสิ่งที่

จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อวินิจฉัยและเรียนรูจากประสบการณใน

โครงการ อีกทั้งเพื่อฉลองความสําเร็จ และแสดงความยินดีแกบุคคล/

หนวยงานที่สามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนจนสําเร็จ  

 

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรจะไดมีการ

ประเมินระดับความพรอมขององคกรในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆอีกครั้งหนึ่ง

ดวยแบบสํารวจ และเทียบความแตกตางกับผลการประเมินครั้งแรก  การประเมิน

ในครั้งนี้จะชวยใหองคกรทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

เปลี่ยนแปลงที่ไดดําเนินการไป อีกทั้งทําใหองคกรทราบถึงจุดที่ดําเนินการไดดี

แลว และประเด็นในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะตองปรับปรุงพัฒนาหรือ

ดําเนินการสืบเนื่องไปเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆบรรลุผลลัพธ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
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ภาคผนวก 1 

ตัวอยางเครื่องมือสนับสนุนการบริหารการเปลีย่นแปลงในองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

ตัวอยางการบูรณาการกิจกรรมงานในภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

และกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง0

*
 

 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1  กําหนดวัตถุประสงคของโครงการและขอบเขตงานของภารกิจ/

โครงการ 

1.2  กําหนดและจัดประชุมคณะผูดําเนินภารกิจการปรับเปลี่ยน

องคกร และคณะผูบริหารการเปลี่ยนแปลง กําหนดบทบาท

หนาที่รับผิดชอบ ตลอดจนวิธีติดตอสื่อสารและปฏิบัติงาน

รวมกัน 

1.3  กําหนดกรอบเวลาและผลลัพธผลสัมฤทธิ์ที่ประสงคจากภารกิจ/

โครงการ “ภาพความสําเร็จสุดทาย” หากดําเนินตามโครงการสําเร็จ 

1.4  กําหนดงบประมาณโครงการ 

1.5  คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ (หากจําเปน) 

1.6  หารือกรอบแนวคิด กรรมวิธีในการดําเนินโครงการ เกณฑวัด

ความสําเร็จของโครงการ อีกทั้งระบุความสําเร็จในเบื้องตน (Early 

Wins)  

1.7 ระบุจุดแข็ง จุดออน ขอแตกตางระหวางสภาวการณปจจุบันกับ 

“ภาพในอนาคต” 

1.8  ระบุ สิ่ งที่ตองปรับเปลี่ยน  ปจจัย อื่นๆที่ จําเปนตองได รับการ

ปรับเปลี่ยนตาม  

1.9  ระบุผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนในเชิงภารกิจงาน กระบวนงาน 

โครงสรางองคกร ฯลฯ 

1.10  ประเมินความคุมคาของการปรับเปลี่ยน และพิจารณาเปรียบเทียบ

กับวัตถุประสงคและผลลัพธผลสัมฤทธิ์ที่มุงหวัง 

1.11  จัดทํารางแผนกิจกรรมงานในภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร และ

กําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมงานที่นําไปสูความสําเร็จในเบื้องตน 

                                                 
* อักษรตัวตรง คือ ตัวอยางกิจกรรมงานภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

    อักษรตัวเอียงหนา คือ ตัวอยางกจิกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
2 

  

ตัวอยางการบูรณาการกิจกรรมงานในภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

และกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง1

* (ตอ) 
 

1.12  ประเมินระดับความพรอมขององคกรตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

1.13 ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลง  

1.14 จัดทํารางแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ

กําหนดเวลา  

 

2. ขั้นดําเนินงานภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกรและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

2.1  ขั้นเก็บขอมูลและศึกษาขอมูล 

2.1.1  ระบุขอมูลที่จําเปน และวิธีการเก็บขอมูลที่เหมาะสม 

2.1.2  ดําเนินการเก็บขอมูลตามวิธีที่กําหนด เชน โดยการสํารวจ 

การสัมภาษณ การศึกษาจากแฟมขอมูล  ฯลฯ  

2.1.3  ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

2.1.4  สรุปประเด็น นําเสนอผูสนับสนุนหลัก และคณะกรรมการ

กํากับโครงการ 

2.2  ขั้นออกแบบ/จัดเตรียมขอเสนอแนะ 

2.2.1 ระบุวิธีดําเนินการเปนทางเลือกตางๆที่เปนไปไดของโครงการ 

พรอมประเมินประโยชน ความเสี่ยง ตนทุน ฯลฯ ของแตละ

แนวทาง 

2.2.2 สรุปขอเสนอแนะและทางเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนแผน

เฉพาะกาล (หากจําเปน)  

2.2.3 ทดสอบแนวทางที่เลือกในหนวยงานนํารอง (หากสามารถ

กระทําได) 

 

 

                                                 
* อักษรตัวตรง คือ ตัวอยางกิจกรรมงานภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

    อักษรตัวเอียงหนา คือ ตัวอยางกจิกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 



 
3 

   

ตัวอยางการบูรณาการกิจกรรมงานในภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

และกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง2

* (ตอ) 
2.2.4 ประมวลผลการทดสอบแนวทางที่เลือกในหนวยงานนํารอง 

นํามาปรับปรุงแกไขขั้นตอนกรรมวิธีในการดําเนินการ กอน

นําไปใชจริงในองคกร 

2.3 ขั้นนําไปใชจริงในองคกร 

2.3.1 กําหนดกลยุทธและแผนการสรางความตระหนักรูถึงความ
จําเปนในการเปลี่ยนแปลง 

2.3.2 จัดเตรียมชองทางและวิธีการติดตามความคืบหนาของ
โครงการและรับฟงขอเสนอแนะ  

2.3.3 เริ่มนําระบบใหมไปใชจริงในองคกร จัดวาระแนะนํา/เปดตัว
ภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกรเรื่องนั้นๆ 

2.3.4 จัดกิจกรรมสื่อสารสรางความตระหนักรูตามแผน เวทีรับฟง

ความคิดเห็นเพื่อไขขอของใจ ตอบขอกังวล และเสริมการ

ยอมรับ ฯลฯ 

2.3.5 ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายใหเขาใจและคุนเคยกับ
ระบบใหม 

2.3.6 จัดเตรียมชองทางใหความชวยเหลือ/คําปรึกษาชี้แนะแก

กลุมเปาหมายในชวงเริ่มใชระบบใหม 

2.3.7  ประ เ มินระ ดับความ รู ค ว าม เข า ใ จและ ทักษะของ

กลุมเปาหมาย 

2.3.8  จัดโอกาสใหกลุ ม เป าหมายได รับการ ชี้แนะรายบุคคล 

(Individual Coaching) 

2.3.9  จัดกิจกรรมเสริมความรู/ทักษะเฉพาะเรื่อง เวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณโดยผูนําวิธีใหมไปปฏิบัติ Success Stories  

   Forum ฯลฯ เพื่อเสริมทักษะ แรงบันดาลใจ และความมั่นใจ

ในการปฏิบัติจริง 

                                                 
* อักษรตัวตรง คือ ตัวอยางกิจกรรมงานภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

    อักษรตัวเอียงหนา คือ ตัวอยางกจิกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
4 

  

ตัวอยางการบูรณาการกิจกรรมงานในภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

และกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง3

* (ตอ) 

 

3. ขั้นสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

3.1  รายงานความคืบหนาใหคนในองคกรทราบโดยสม่ําเสมอ ฉลอง

ความสําเร็จเบื้องตน แสดงความยินดีกับบุคคล/หนวยงานที่

ประสบความสําเร็จ ดําเนินการหรือแนะนําแนวทางแกไขเมื่อเผชิญ

ปญหาอุปสรรค 

3.2  รวบรวมวิเคราะหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงระบบ

ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาตัดทอนลดภาระสวนที่ซ้ําซอน

กันระหวางระบบเกาและระบบใหม และปรับระบบใหมใหสามารถ

อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

3.3  ศึกษาหาวิธีเชื่อมโยงบูรณาการระบบใหมเขาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต

การทํางานปรกติ และเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งของผลงานบุคลากร 

3.4 กําหนดเวลาสงมอบงานจากคณะทํางานโครงการไปสูผูบังคับบัญชา

ตามสายงาน โดยอาจกําหนดเปนชวงเวลาตามความคืบหนาและ

เสถียรภาพของระบบใหม 

3.5 ฉลองความสําเร็จรวมกันทั้งองคกร/กลุมเปาหมาย และประกาศวา

การปรับเปลี่ยนที่ไดรวมกันดําเนินการไปจะไดรับการบูรณาการเขา

เปนสวนหนึ่งของระบบบริหารจัดการปกติในองคกรอยางไร 

                                                 
* อักษรตัวตรง คือ ตัวอยางกิจกรรมงานภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

    อักษรตัวเอียงหนา คือ ตัวอยางกจิกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 



 
1 

แนวทางการประเมินผูมีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลงองคกร 

 

แนวทางการประเมินผูมีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลงองคกร  

ประกอบดวยการพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. ประชากรกลุมใด/บุคคลใดคือผูมีสวนไดสวนเสีย ผูไดรับประโยชน 

และผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในองคกรครั้งนี้ 

2. การเปลี่ยนแปลงในองคกรครั้งนี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก

กลุมใด/บุคคลใดเปนอันดับแรกสุด 

3. การเปลี่ยนแปลงในองคกรครั้งนี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก

กลุมใด/บุคคลใดอีกบาง 

4. บุคคล/กลุมตางๆที่ระบุ นี้ กลุมใดจะไดรับประโยชน และเสีย

ประโยชน ในเ รื่องใด  (ทั้ งทางตรงและทางออม)  จากการ

เปลี่ยนแปลงในองคกรครั้งนี้ 
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แนวทางการประเมินผูมีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลงองคกร (ตอ) 
 

บุคคล/     

กลุมบุคคล 

ประโยชนที่คาด

วาจะไดรับ 

ผลกระทบที่คาด

วาจะไดรับ 

วิธีดําเนินการเพื่อ

เสริมประโยชน      

และลดผลกระทบ 
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แผนประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลง4

1 

โครงการ ……………………………………………………. 

 

1. กลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธมีดังนี้ 

 

1.1 กลุมเปาหมายภายในองคกร 1.2 กลุมเปาหมายภายนอกองคกร 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
1 การกรอกตารางนี้ควรพิจารณาขอมูลจากตาราง “แนวทางการประเมินผูมีสวนไดสวนเสียในการ

เปลี่ยนแปลงองคกร” ประกอบดวย 

 
 4 
 

2. แผนการสื่อสารประชาสัมพันธรายกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย (มาจากชอง 1.1 หรือ 1.2) 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

 

ความเสี่ยงในการสื่อสารประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายนี้ 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

 

กลยุทธเฉพาะในการบริหารความเสี่ยงของกลุมเปาหมายนี้ 

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………..………………………………………………………………… 

 

2.1 ขั้นตอน   

งานตาม

แผนงาน

โครงการ 

2.2กําหนด 

เวลา

โดยประมาณ 

2.3 เนื้อหา/

สารที่จะสื่อสาร

ประชาสัมพันธ 

2.4 วัตถุ 

ประสงค 

2.5 ผูสื่อสาร/  

ชองทาง 
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3. สิ่งที่ตองจัดเตรียมเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายนี้ 

 

3.1 เนื้อหา/สารที่จะสื่อสาร

ประชาสัมพันธ            

(มาจากชอง 2.3) 

3.2 สิ่งที่ตองจัดเตรียม 3.3 กําหนดแลวเสร็จ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 1 
 

ตัวอยางเนื้อหา/สารในการสื่อสารประชาสัมพันธ 

ตลอดชวงระยะเวลาการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

1. เนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

o วัตถุประสงคและเหตุผลความจําเปน 

o ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงและกําหนดเวลา 

o แนวทางการดําเนินโครงการ การเตรียมการ แผนงาน 

กิจกรรมโครงการ กําหนดเวลา  

o สิ่งที่ตองไดรับความอนุเคราะหจากบุคคล/กลุมเปาหมายนั้นๆ 

อาทิ การตัดสินใจ ขออนุมัติ การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน 

การสนับสนุนในกิจกรรมตางๆโดยระบุกําหนดเวลา 

o ความช ว ย เหลื อที่ อ ง ค ก ร จ ะ จัด เ ต รี ยม ให แก บุ คคล /

กลุมเปาหมายนั้นๆในระหวางการปรับเปลี่ยน 

o ชองทางการเสนอแนะความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 

2. เนื้อหาเกี่ยวกับประโยชนและผลกระทบตอบุคคล/กลุมเปาหมาย             

นั้นๆ 

o ประโยชนที่คาดวาจะไดรับตอกลุมเปาหมายนั้นๆเมื่อการ

เปลี่ยนแปลงเกิดผล: 

o ประโยชนในเชิงผลลัพธผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

o ประโยชนในเชิงการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของ

องคกร 

o ประโยชนในเชิงผลตอบแทนทางการเงินตอองคกร 

อาทิ การลดคาใชจาย รายรับที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ 
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o ประโยชนในระดับบุคคล อาทิ ลดความยุงยากใน

การปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ในงาน ฯลฯ 

o ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ก) ตอองคกร   ข) ตอ

กลุมเปาหมายนั้นๆ และการเตรียมการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

 

3. เนื้อหาเกี่ยวกับความคืบหนาและผลลัพธผลสัมฤทธิ์ของการ  

เปลี่ยนแปลง 

o การรายงานความคืบหนา การปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีการที่

จําเปนในระหวางโครงการ 

o แจงกิจกรรมขั้นตอนถัดไปและกําหนดเวลา 

o แจงผลสําเร็จในระยะสั้น (Early Wins) ที่ไดรับ ณ ชวงเวลา

ตางๆ 

o ฯลฯ 
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ตัวอยางแบบสาํรวจความคิดเห็นบุคลากร 

เพื่อประเมินความพรอมในภารกิจการปรับเปลีย่นองคกร 

เรื่อง .................................................................................... 

 

 

1 ทานทราบสาเหตุความจําเปนที่องคกรตองดําเนินโครงการ

ในหัวขอขางตนหรือไม หากทราบสาเหตุความจําเปน

ดังกลาวไดแกอะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดประเมินระดับความเขาใจ

ของทานโดยใหคะแนนในชอง

ขางลางนี้  

(1=นอยที่สุด  5=มากที่สุด) 

 

 

2 ทานเห็นวาโครงการนี้จะเปนประโยชนแกทานหรือไม และ

พรอมจะรวมสนับสนุนใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ

หรือไม เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

โปรดประเมินระดับความพรอม

สนับสนุนโครงการของทานโดย

ใหคะแนนในชองขางลางนี้  

(1=นอยที่สุด  5=มากที่สุด) 
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ตัวอยางแบบสาํรวจความคิดเห็นบุคลากร 

เพื่อประเมินความพรอมในภารกิจการปรับเปลีย่นองคกร 

          เรื่อง ............................................................................. (ตอ) 

 

3 ทานมีความรู ทักษะ ประสบการณ ฯลฯ ที่จําเปนในการ

สนับสนุนใหโครงการนี้ประสบผลสําเร็จหรือไม โปรดระบุ

ความรู ทักษะ ประสบการณ ฯลฯ ที่ทานมี หรือ ไมม ี

 

 

 

 

 

 

โปรดประเมินระดับความรู 

ทักษะ ประสบการณ ของทาน

ที่จําเปนตอความสําเร็จของ

โครงการนี้ นี้โดยใหคะแนนใน

ชองขางลางนี้ (1=นอยที่สุด  

5=มากที่สุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานมั่นใจวาจะสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ ฯลฯ 

ในขอ 3 ขางตน ไปใชปฏิบัติงานจริงไดหรือไม  มีสิ่งใดเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาความรู ทักษะ ประสบการณ ฯลฯ จน

นําไปใชปฏิบัติงานจริงหรือไม หากมี โปรดระบุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดประเมินระดับความรู 

ทักษะ ประสบการณที่ทานมี

อยูในระดับที่สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง และจําเปนตอ

ความสําเร็จของโครงการนี้โดย

ใหคะแนนในชองขางลางนี้  

(1=นอยที่สุด  5=มากที่สุด) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ตัวอยางกรอบแนวคิด/เครื่องมือ/เทคนิค 

เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐดวยเกณฑ PMQA 
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ภาคผนวก 3 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษากรมการคาภายใน 
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การบริหารการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา กรมการคาภายใน 

 

กรมการคาภายในไดดําเนินการพัฒนาองคกรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ โดยแผนหนึ่งในการดําเนินการดังกลาวในหมวด 5 ไดแก

การนําสมรรถนะหลักมาใชในองคกร คณะ Change Agents ผูดําเนินโครงการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงไดคัดเลือกแผนดังกลาวมาดําเนินการในกลุมขาราชการนํา

รองในโครงการผลักดันใหเกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนวิธีการ

ดําเนินการอาจสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

 

1. ขั้นการเตรียมการ  

• อธิบดีกรมการคาภายในและรองเลขาธิการ ก.พ.ร. รวมกัน

แถลงขาวเปดโครงการอยางเปนทางการตอขาราชการของกรม

ฯ ตลอดจนสื่อมวลชนผูสนใจ 

• จัดตั้งคณะผูแทนจากกรมฯเพื่อมารวมปฏิบัติงานในโครงการนี้ 

(“Change Agents”)  

• ที่ปรึกษาจัดฝกอบรมเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงแกคณะ 

Change Agents และรวมกันหารือเพื่อกําหนดแผนบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องการนําสมรรถนะหลัก 5 รายการมาใชในกลุม

ขาราชการนํารองในกรมฯ และกําหนดเวลาของกิจกรรมตางๆ

ตามแผน 

• ประ เมินระ ดับความพร อมของกลุ ม เป าหมายในการ

เปลี่ยนแปลงนี้โดยใช แบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรเพื่อ

ประเมินความพรอมในภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร  
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2.  ขั้นดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

• ผูบริหารหนวยงานเสนอชื่อผูแทนเขารวมเปน Change Targets 

เพื่อรับการประเมินสมรรถนะ 

• สื่อสารเรื่องสมรรถนะและการนําสมรรถนะทดลองใชประเมิน

ขาราชการในกลุมนํารองแกผูประเมิน (อันไดแก ตัวผูรับการ

ประเมินเอง ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูรับบริการ) 

เพื่อสรางความเขาใจ ความยอมรับ และลดความกังวลใดๆที่

อาจมีในกระบวนการประเมิน 

• ผูประเมินทุกฝายดําเนินการประเมินสมรรถนะของ Change 

Targets  

• ที่ปรึกษาวิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานผลการการ

ประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อแจงผลแกผูรับการประเมินแต

ละทานเปนการเฉพาะ พรอมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหาก

มีประเด็นที่ควรแกการปรับปรุงพัฒนา 

 

3.  ขั้นสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

• หารือคณะ Change Agents เรื่องเสนอแนะวิธีการเชื่อมโยง

สมรรถนะเขาสูระบบประเมินและบริหารผลงานรายบุคคล 

(เมื่อกรมฯมีความพรอม)  

• ประชาสัมพันธความคืบหนาของโครงการเปนระยะตามแผน 

(กิจกรรมนี้ดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตขั้นดําเนินการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง โดยนําเสนอผานชองทางการประชาสัมพันธ

ตางๆของกรมฯ อาทิ ติดประกาศในลิฟตโดยสารและบอรด

กิจกรรม ลงประชาสัมพันธใน Intranet ฯลฯ) 

• ประเมินระดับความพรอมของกลุมเปาหมายอีกครั้งหนึ่งโดยใช 

แบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรเพื่อประเมินความพรอมใน

ภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ

ประเมินเมื่อเริ่มโครงการ 
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คําจํากัดความสมรรถนะหลัก 5 รายการของกรมการคาภายใน 
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ตัวอยางขอมูลสมรรถนะดีเดน 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

 

ที่มา 
 
 ขอมูลสมรรถนะตอไปนี้ เปนตัวอยางจากการดําเนินงานในการนํา

สมรรถนะหลัก 5 รายการมาใชในกลุมขาราชการนํารองที่กรมการคาภายใน ผล

การวิเคราะหสมรรถนะแสดงเปนอักษรตัวหนาระบุชื่อและระดับสมรรถนะอยูหลัง

ขอความที่ขีดเสนใตอันเปนหลักฐานแสดงสมรรถนะนั้นๆ ผลการวิเคราะห

สมรรถนะใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ของผูรับการประเมิน 

 

ตัวอยางที่ 1 

 

เมื่อชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2550 ในการจัดทําขอตกลงผลงาน

กํากับสํานักงาน ก.พ.ร. สวนราชการตองจัดทําพิมพเขียวของการเปลี่ยนแปลง  

(Blueprint  for  Change)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยใหเลือกประเด็น

ยุทธศาสตรมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอยางนอย  1  ประเด็นยุทธศาสตร  และเลือก

ปรับปรุงงานดานใดดานหนึ่งใน  4  ดาน  ไดแก  ดานขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติงาน  (Process)  ดานเทคโนโลยี  (Technology)  ดานการแบงงานและ

หนาที่  และดานขีดสมรรถนะบุคลากร 

 

ในการจัดทํา  (Blueprint  for  Change)  ขณะนั้นเปนเรื่องใหมและ

ไมไดมีการดําเนินการมากอน  แตในฐานะ ก.พ.ร. มองเห็นโอกาสในการปรับปรุง

งานใหดีขึ้น  จึงไดผลักดันใหมีการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร มากกวา

เปาหมายที่กําหนด คือ 3 ประเด็นยุทธศาสตร 12 กระบวนการ และปรับปรุง

งานทั้ง 4 ดาน เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนา  ซึ่ง กรมฯ ไดใหความเห็นชอบ

ตามที่เสนอ  [การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4] 
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ในการจัดทําพิมพเขียวการเปลี่ยนแปลง ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของ พรอมทั้งวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุงรวมกับสํานัก/กอง  และ

ชี้ใหเห็นประโยชน  รวมทั้งจูงใจใหสํานัก/กองเจาของกระบวนการเขาใจแนวคิด

และเห็นโอกาสการปรับปรุง  และรวมกันจัดทําจนแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด  แมจะเปนเรื่องยุงยากในการสรางความเขาใจ  การยอมรับ  และเขาสูขอ

ผูกพันในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  แตในที่สุดก็สามารถดึงผูเกี่ยวของเขามารวม

จนสําเร็จ  
 

จุดประสงคและวิธีคิดในขณะนั้น  คือ  หากสามารถผลักดันใหจัดทํา 

Blueprint  สําเร็จ จะทําใหกรมฯ มีแผนแมบทที่สําคัญในการพัฒนางาน  และจะ

เปนการปรับวิธีคิดและวัฒนธรรมในการทํางานของคนในองคกรใหคุนเคยกับการ

หาโอกาสในการปรับปรุงงาน  [สนับสนุน การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4 ขางตน] 

ดังนั้น ทุกครั้งที่สื่อสารกับสํานัก/กอง  จึงไดชี้แจงวา  “การพัฒนาและปรับปรุง

การทํางานจะทําใหองคกรไมหยุดนิ่งอยู กับที่  แตทั้ง นี้ตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมและความเปนไปได” ซึ่งทําใหผูที่เกี่ยวของยอมที่จะปรับปรุงงานเพื่อ

ผลักดันใหยุทธศาสตรบรรลุผล 

 

แผนแมบทของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  ไดจัดสงใหสํานักงาน 

ก.พ.ร.  และไดรับคําชมจากที่ปรึกษาของสํานักงาน ก.พ.ร. วา “เปนขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีมีคุณภาพและสมบูรณมาก และไดแนะนําหนวยงานตางๆใน

ศึกษาวิธีการ แนวคิด  ตลอดจนกระบวนการจัดทํา 

 

รูสึกภูมิใจที่สามารถผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  เพราะแผน

ดังกลาวไดถูกนํามาปฏิบัติในปตอมา  และผานการประเมินดวยคะแนนเต็ม  ที่

สําคัญเมื่อเกิดสภาพจริงในการพัฒนางานและสรางสินทรัพยใหกับองคกร 

[สนับสนุน การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4 ขางตน] 
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ตัวอยางที่ 2 

 

 เหตุการณเกิดเมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม  2543  รมว.กระทรวง

พาณิชย ไดสั่งการใหกรมการคาภายใน ดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป 

โดยไดสั่งการวาอยากจะเห็นการนําเสนอเรื่องการรับจํานําขาวฯ ที่แสดงภาพ

ชัดเจน เชน นําเสนอเปนรูปภาพ แผนที่  แผนภูมิ  ฯลฯ เพื่อใหเห็นภาพ ไมใช

นําเสนอเปนลักษณะตารางและตัวเลข ซึ่งขณะสั่งการดิฉันไมไดอยูในเหตุการณ 

แตคุณ บ. (นามแฝง) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการรับจํานําขาวฯ และเปน

เพื่อนรวมงานของดิฉัน ซึ่งอยู ในเหตุการณกับทานอธิบดีและเปนผูได รับ

มอบหมายใหมาประสานดิฉันในฐานะเจาหนาที่คอมพิวเตอรทางดานเทคนิควา

จะทําอยางไร ซึ่งในขณะนั้นดิฉันยังไมเคยมีความรูดานการใชโปรแกรมแผนที่ 

(GIS) เลย 

 

เมื่อดิฉันไดรับคําสั่งวาจะตองดําเนินการจัดทําการนําเสนองานการรับ

จํานําขาวเปลือก โดยใชโปรแกรมทางดานแผนที่ ซึ่งคุณ บ.ไดมาประสานพรอม

จัดหาขอมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตขาวที่ออกสูตลาดของแตละจังหวัด ซึ่งไดจาก

การสอบถามไปยัง สคน. จังหวัดทั่วประเทศและขอขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรเกี่ยวกับรายละเอียด เชน ชื่อ ที่ตั้ง กําลังการผลิตของโรงสี ปริมาณ

การผลิต ฯลฯ และไดกําหนดเวลาที่จะตองนําเสนองานใน 2 สัปดาหขางหนา ซึ่ง

ดิฉันยังคิดไมออกวาจะทําอยางไร ในระหวางสัปดาหแรกดิฉันไดนําขอมูลตัวเลข

ตาง ๆ ที่ไดจากแตละจังหวัดมาทําการประมวลผลและจัดทําตารางสรุปในหลาย 

ๆ มุมมองเพื่อใหครอบคลุม โดยดิฉันไดออกแบบ File ขอมูลและจัดแบงใหนอง ๆ 

ในกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยกับบันทึกขอมูลและประมวลผล ใน

ขณะเดียวกันดิฉันไดประสานบริษัท ที่คิดวาพอจะมีความรูเรื่องโปรแกรมแผนที่ 

(GIS)  และโชคดีที่บริษัทที่เคยรวมมือในการพัฒนาระบบใหกับกรม ใหความรวมมือ

มาชวยเริ่มตนดําเนินการ (ไมใชงบประมาณ) โดยจัดสงเจาหนาที่บริษัทมา 2 ทาน 

พรอมจัดหาโปรแกรมดานแผนที่ ArcView V. 3.0  และขอมูลแผนที่ประเทศไทย

เปน Digital File  ในลักษณะ Shape File แบงเขตจังหวัด และอําเภอ (ไมมีระดับ

ตําบล) มาใหดวย จากนั้นดิฉันและไดรวมกับทีมงานศึกษาการใชโปรแกรมแผนที่

และ Digital Map ในวันนั้นและตองรีบดําเนินการ เพราะมีเวลาเหลือเพียง 2 วัน 

ที่จะตองนําเสนองาน ทั้งนี้ไดเตรียมดําเนินการตั้งแตเชา พยายามหาวิธี Add 
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ขอมูล Shape File  เขาไปในโปรแกรม และคําสั่งตาง ๆ เพื่อแสดงการกระจาย

ความหนาแนนของปริมาณขาวในแตละจังหวัด อําเภอและพื้นที่ หาวิธีการ Plot 

ตําแหนงตาง ๆ ลงบนแผนที่ และประสานเจาของขอมูล (คุณ บ.) ใหมาดูวาการ

นําเสนองานตรงกับความตองการหรือไม ซึ่งเจาของขอมูลก็ดีใจมากและบอกวา

ทําไดดีกวาที่เขาคิด จากนั้นดิฉันและทีมงานก็ชวยกันดําเนินการ โดยแบงงานกัน

ทํา เพราะจะตองทําทุกจังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตขาว ทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันออก และภาคใต ซึ่งการดําเนินงาน

ใชโปรแกรมแผนที่ในขณะนั้น ยังไมเปนระบบแบบเชื่อมโยงกับ DataBase  

เหมือนในปจจุบัน  ดิฉันทํางานโดยตั้งเปาหมายวาจะตองทํางานใหแลวเสร็จ

ครบถวน ทันเวลา ซึ่งจะตองทํา File การนําเสนองานโดยใชโปรแกรม 

Powerpoint อีกดวย  

 

ในตอนเย็นของวันกอนนําเสนอ ดิฉันเริ่มทํา File Powerpoint  และ 

Capture รูปตางๆ จากโปรแกรมแผนที่ และจัดทําการ Link Page ตางๆ พรอม

ขอความและรายละเอียดที่จะนําเสนอดวยตนเอง เพราะจะตองเปนผูนําเสนองาน

ทั้งหมด เอาขอมูลจากโปรแกรม ArcView มาในใสทีละ Page จนกระทั่งเสร็จ

สมบูรณ พรอมพิมพรายงาน คืนนั้นไมไดนอนเลย งานเสร็จในเวลา 8 โมงเชา

ของวันรุงขึ้น(วันนําเสนองาน)  [การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4] หลังจากนั้นก็ให

นองทีมงานที่รวมทํางานอยูถึงเชาและเจาหนาที่ของบริษัท กลับบานไปพักผอน 

สวนตัวดิฉันไมสามารถกลับบานได (ใสชุดเดิม) เพราะตองเตรียมนําเสนองานใน

ตอนบายโมง  

         

ในตอนประมาณ 8 โมงเชา ทาน ผอ.สํานักฯไดมาที่หองกลุมงานฯ และ

สอบถามวางานเสร็จแลวหรือยัง ดิฉันเรียนวา “เพิ่งเสร็จในตอนเชานี้และยังไมได

นอนคะ”  ทานผอ. แสดงความตกใจและถามวา “ไมไดนอนเลยหรือ แลวจะ

นําเสนองานไดหรือ จะไปพักหรือเปลา หาคนนําเสนอแทนไดไหม”  ซึ่งดิฉันเรียน

วา  “จะขอนําเสนอดวยตนเอง แลวคอยกลับไปพัก เพราะถาใหคนอื่นนําเสนอ

แทน อาจจะไมสมบูรณครบถวน”  ทาน ผอ. ยิ้มและพูดวา “ขอบใจมาก และจะ

พิจารณาให”  ดิฉันรูสีกดีใจและในขณะนั้นดิฉันยังงง ๆ อยู  ซึ่งมาหายงงก็เมื่อตอน

ไดรับการประเมินความดีความชอบตอนปลายปงบประมาณ  ดิฉันไดรับการ

ประเมิน 2 ขั้นในปนั้น 
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เหตุการณจบลงดวยดี เพราะการนําเสนองานในตอนบายวันนั้น 

นําเสนอไดครบถวน โดยเฉพาะทาน รมว. พาณิชย ทานอธิบดี ทาน ผอ. ชมเชย

และบอกวาขอบคุณมาก ซึ่งก็ทําใหหายเหนื่อยและรูสึกภาคภูมิใจในผลงานเปน

อยางมาก และผลงานในวันนั้นเปนที่มาของการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการแกไข

ปญหาราคาสินคาในปจจุบัน ซึ่งไดมีการนําโปรแกรมแผนที่มาประยุกตใช แสดง

ตําแหนงที่ตั้งและรายละเอียดของสินคาเกษตรหลาย ๆ ชนิด เชน ขาว ปาลม

น้ํามัน กุง ถั่วเหลือง ฯลฯ ซึ่งถือวาเปนการสรางนวัตกรรมใหมใหกับหนวยงาน 

และในปจจุบันไดมีการจัดหาโปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชกับ

งานดานตาง ๆ ตามภารกิจของกรมเพิ่มมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับ

ฐานขอมูลในลักษณะ Dynamic อีกดวย  

 

ตัวอยางที่ 3 

1)  มีประชาชนมารองเรียนวา ไดซื้อลิ้นจี่กระปอง จากงานขายสินคา

ราคาถูกของกรม แตเปดกระปองมาดูพบวา ลิ้นจี่คุณภาพเสีย  ซึ่งจากหลักฐานที่

นํามา พบวา ลิ้นจี่มีวันเดือนปผลิตป 2005  วันหมดอายุ ป 2008  โดยผู

รองเรียนไมมีหลักฐานแสดงการซื้อสินคา 

          2)  เมื่อไดรับฟงแลวรีบรับดําเนินการทันที  เนื่องจาก ผูรองเรียนอาง

วา ไดซื้อจากงานขายสินคาราคาถูกของกรม ถึงแมวาไมมีหลักฐานก็รับโดยเร็ว  

พรอมทั้งแจงผูรองเรียนทราบวาจะดําเนินการอยางไร ใหผูรองพึงพอใจ 

 

 โปรดเลาวาเหตุการณดําเนินไปอยางไร 

 

1)  ไดโทรศัพทติดตอผูผลิต  พรอมทั้งแจงขอรองเรียนใหทราบ  โดย

สอบถามสาเหตุ และแนะนําวิธีการแกปญหาขอรองเรียนใหทราบ  ซึ่งผูผลิตให

ความรวมมือดวยดี  พรอมทั้งนัดวันเพื่อเชิญมาพบกับผูรองเรียน 

          2)  มีความคิดวาจะตองแกปญหาขอรองเรียนนี้ใหผูรองเรียนมีความพึง

พอใจที่สุด  เนื่องจากผูรองแจงวาไดซื้อสินคาที่งานของกรมจัดจึงเปนการรักษา

ชื่อเสียงของกรม วาจะไมยินยอมใหผูจําหนายนําสินคาที่เสื่อมคุณภาพมาจําหนาย 
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          3)  ผูรองเรียนมาตามนัดหมาย โดยมีบุตรชายนุงกางเกงยีนสใสเสื้อยืด

มารวมสังเกตการณดวย  ซึ่งการเจรจามีขอสรุปวา ผูผลิตจะมีการลดอายุวัน

หมดอายุสินคาใหสั้นลง 1 ป  ซึ่งนับวาสรางความพึงพอใจแกผูรองเรียนที่ผูผลิต

มารับฟง และนําขอเสนอไปปฏิบัติ  ทางฝายผูถูกรองเรียนไดทราบถึงปญหาที่เกิด

กับสินคาของตนเอง  ซึ่งเปนขอมูลการผลิตอยางดี และเห็นวาการแกปญหาเปน

การสรางสรรค  ไมมีการเรียกรองหรือขมขูใดๆทั้งสิ้น  ทั้งๆที่มีสินคาที่เสื่อม

คุณภาพอยูในมือ [บริการที่ดี ระดับ 3] 

 

หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห มี รตอ. แตงเครื่องแบบเต็มยศ  พรอม

ทั้งแบกลิ้นจี่กระปองมามอบใหที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน  และกลาววามีความ

ประทับใจที่เห็นการทํางานในการบริการแกปญหาขอรองเรียนที่สรางประโยชน

ทั้ง 2 ฝาย และเขา คือ ชายที่นุงกางเกงยีนสในวันนั้น 

 

 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

อภิธานศพัท 

 



 

    

 

อภิธานศัพท 

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หมายถึง การ

ดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อนําพาองคกรหรือบุคคลจาก

สภาวะปจจุบันไปสูสภาวะใหมที่พึงประสงค การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงจึงอาจเปนกระบวนการในระดับองคกรหรือปจเจก

บุคคลก็ได   

 

 

กิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร (Organization Change 

Management Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ผูบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองคกรกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจงานใน

ประเด็นที่ประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกร 

 

กิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร (Organization Change Activities) 

หมายถึง กิจกรรมที่องคกรดําเนินการเพื่อจัดทํา หรือแกไข 

ปรับปรุง พัฒนาแนวนโยบาย โครงสราง ระบบ กระบวนงาน 

ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีการ ตลอดจนรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติภารกิจและการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรตางๆ

ในองคกรเพื่ อ เสริมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ปรับให

สอดคลองกับบริบทแวดลอมภายในหรือภายนอกองคกรที่

เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆตามแตความจําเปน

ขององคกร 

 

 

  

 

เกณฑการวัดผลแบบ SMART หมายถึง การกําหนดเกณฑการวัดผลลัพธ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตางๆโดยใชหลักดังตอไปนี้ เพื่อให

สามารถวัดผลงานไดอยางเปนรูปธรรม 

• Specific   เฉพาะเจาะจง 

• Measurable วัดผลไดจริง 

• Achievable สามารถบรรลุผลไดจริง 

• Realistic  ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง  และ 

• Timebound มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนแนนอน 

 

ผูดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) หมายถึง บุคคล 

หรือกลุมบุคคลผูป ฏิบั ติภาร กิจการปรับเป ลี่ยนองคกร 

ตลอดจนบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรใหประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย และแผนการปรับเปลี่ยนที่กําหนดไว 

 

กลุมเปาหมายในการปรับเปลี่ยนองคกร (Change Targets) หมายถึง 

กลุมบุคคลในองคกรซึ่งเปนเปาหมายในการปรับเปลี่ยนองคกร

ตามประเด็นที่กําหนด 

 

ผูสนับสนุนหลักในการปรับเปลี่ยนองคกร (Change Sponsor) หมายถึง 

บุคคลผูมีบทบาทสําคัญและโดดเดนในการสนับสนุนผลักดันให

เกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในองคกรในประเด็นเปาหมายที่กําหนด

ไว  Change Sponsor สวนใหญมักเปนผูบริหารระดับสูง หรือ

บุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไปในองคกร 



 

    

 

 

“รับรู” (Awareness) หมายถึง ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องคกรที่มุ งสรางความตระหนักรู ในกลุมเปาหมายและ

ผูเกี่ยวของถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสรางความ

เขาใจในความเสี่ยงหรือผลเสียทั้งในระดับองคกรและบุคคล

หากไมดําเนินภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร 

 

“ศรัทธา” (Passion) หมายถึง ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องคกรที่มุ งกระตุนใหบุคลากรในองคกรเกิดความรูสึก

สนับสนุนภารกิจการปรับเปลี่ยนองคกร และอยากมีสวนรวมใน

การเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูสภาวะที่พึงประสงค  

 

“ศึกษาวิธี (Education)” หมายถึง ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องคกรที่มุ งสรางเสริมความรู ตลอดจนใหการสนับสนุน

ทรัพยากรตางๆที่จําเปนเพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความรู

ความเขาใจในประเด็นการปรับเปลี่ยนองคกรอันจะเพิ่ม

ความสามารถในสนับสนุนการปรับเปลี่ยนนั้นๆไดดียิ่งขึ้น 

 

“มีความสามารถ” (Competence) หมายถึง ขั้นตอนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองคกรที่มุงสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติจริง  

อันเกิดจากการที่บุคลากรไดนําความรูความเขาใจในเรื่องที่จะ

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปประยุกตใชจนเกิดทักษะและความ

มั่นใจวาตนจะสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จไดดวย

วิธีการแบบใหม 

 

  

 

 


