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เรื่องควรทบทวนเก่ียวกบัการอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนการตัง้เป้าหมายท่ี

จะสร้างนักกลยุทธ์ นักปฏิบติั นักแก้ปัญหา นักประสานงาน                                 

บุคลากรท่ีมีจิตลกัษณะเย่ียงผู้ประกอบการในองคก์ร                                     
มายาคติทีม่เีป้าหมาย หรอื ความจรงิทีต้่องทบทวน ยอมรบั และปรบัเปลีย่นรูปแบบและวธิกีารเพือ่เป้าประสงค์ทางอุดมคตทิีใ่กล้เคียงความจรงิ 

ปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง, MonsoonSIM Thailand Facilitator 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“กลยุทธ์” เป็นมายาคติท่ีทัง้การศึกษา และการท างานใฝ่หา กลยุทธ์ ถกูพฒันาแนวคิดให้เป็นเร่ืองของความพิเศษ (ท่ายาก) ท่ี เรียก

คะแนนได้ดี แนวคิดเร่ืองกลยุทธ์เลยเป็นของท่ีจบัต้องได้ยาก และสงวนไว้เป็นของวิเศษในส่วนของ “ผู้บริหารหรือหวัหน้างาน” ใน

ประเทศไทย เม่ือ “กลยุทธ์” ในความคิดของไทยเป็นของยาก แต่ต้องมี และต้องท าให้ได้ กลยุทธ์ท่ีถกูเรียกกนันัน้เป็น “ส่ิงท่ีท าได้จริง 

และส่งผลลพัท์เชิงบวก” หรือเป็นเพียง “วาทกรรมท่ีกล่าวแล้วสร้างความสบายใจแต่ได้ผลลพัท์ท่ีปลอมประโลมใจว่าเป็นเกิดผลบวก

ตามเป้าประสงค์ขององค์กร”  ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดว่า “กลยุทธ์ขัน้พื้นฐาน” เร่ิมต้นจากการมีพ้ืนฐานท่ีดี เรียบง่าย และเกิดขึ้นได้ในทุก

ระดบัในการท างาน และทุกกระบวนการทางธุรกิจ  เม่ือเปลี่ยนวิธีคิดเช่นน้ีได้ในองค์กร นอกจากจะสร้างก าลงัใจให้แก่บุคลากรแล้ว 

ยงัสร้างส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมองค์กร เกิดเป็นองค์กรอุดมนักประกอบการ และเม่ือนัน้องค์กรจะสร้าง นักกลยุทธ์ นักปฏิบติั นัก

ปัญหา นักประสานงาน ได้โดยง่าย และเม่ือนัน้องค์กรเชิงกลยุทธ์ขัน้สูงจะไม่ได้เป็น “Metaphor” ท่ี กลบัตวักไ็ม่ได้ ให้ไปต่อไปก็ไปไม่

ถึง  ก่อนไปถึงขึ้น Supreme เร่ิมต้นท่ี Funamental คือจุดเร่ิมต้นใหม่ท่ีมัน่คง และยัง่ยืน" 

 

หมายเหตุประกอบบทความ 

• บทความนี้ไม่ใช่บทความทางวชิาการ ผูเ้ขยีนเขยีนขึน้จากประสบการณ์ทีใ่นฐานะ Facilitator ของ MonsoonSIM ซึ่งเป็น Platform ทีใ่ชใ้น
การอบรมผ่านรูปแบบของ Workshop ผ่านระบบออนไลน์ส าหรบัองค์กรภาคเอกชน 5 องค์กร และผ่านระบบการอบรมแบบ Face-to-

Face ในกลุ่มนักวจิยัดา้นนวตักรรมภายใต้โครงการของภาครฐั 2 กลุ่ม ในช่วง ตุลาคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2565  
• ผูเ้ขยีนมวีตัถุประสงค์เพื่อแบ่งปันมุมมองทีเ่หน็ในฐานะของผูด้ าเนินการอบรม ทีไ่ดร้บัวตัถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละองค์กร 

และต้องการชี้แจงประเด็นว่า การวางเป้าประสงค์ของการอบรมนัน้ จะท าให้บรรลุผลได้ต้องมีปัจจยัแวดล้อมจ านวนมาก ซึ่งจะได้
อธบิายใหเ้หน็ชดัเจนว่าการไปสู่เป้าหมายทีว่างไวน้ัน้เกิดอุปสรรคอย่างไร เพื่อการปรบัเปลีย่นทศันคติของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการอบรม
เพื่อพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 

• แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็สถติขิอ้มูลนี้ ท าโดยความสมคัรใจของผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ไม่ไดม้กีารบงัคบั หรอืเชญิชวนดว้ยรางวลัใด 
ๆ ใหท้ าแบบสอบถาม และเป็นการเกบ็ขอ้มูลแบบไม่ระบุตวัตน และแจ้งวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามอย่างชดัเจน  

• ค าถามและแบบสอบถามทีใ่ช ้และเป็นที่มาของสถิตติ่าง ๆ  ที่ประกอบบทความ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ท าแบบสอบถามได้ประเมนิ
ตนเอง และในฐานะผู้น า Workshop จะได้เข้าใจพื้นฐานของผู้ร่วม Workshop และเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รบัค าถามในชุด
ค าถามเดิม เพื่อเปรียบเทยีบทกัษะ ความรู้ ความเข้าใจ หลงัจากประสบการณ์ผ่าน MonsoonSIM Simulation Platform  และได้ส่งส าเนา
ของแบบสอบถามนี้ทางอิเล็คทรอนิกส์หากผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ และทราบกลุ่มทกัษะและหรือ
ความรูท้ีต่้องการไปศกึษาเพื่อพฒันาตนเองต่อไป  

• แบบสอบถามใน 3 ส่วนแรก A, B และ C ของทุกองค์กรจะเหมอืนกนั และขอ้มูลในบทความนี้กน็ าเอาเฉพาะตวัอย่างในแบบประเมิน
ส่วน A, B และ C มาประกอบเท่านัน้ ในส่วนอื่นๆ จะมีความแตกต่างกนัไป ตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร ซึ่งไม่ได้น าเอาส่วนอื่น
นอกจากสามส่วนแรกนี้มาประกอบในบทความเพื่ออ้างองิ 

• บทความนี้เป็นความคดิเหน็ส่วนตวั จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีน กบัขอ้มูลจาการท าแบบส ารวจ ซึ่งมคีวามน่าสนใจจากสถติขิอง
ผู้สมคัรใจตอบแบบส ารวจ ในเชิงของประสบการณ์ในการท างาน ร้อยละ 44.4 ของผู้ตอบค าถาม มีประสบการณ์ในการท างาน
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มากกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นระดบั Senior ในองค์กร และร้อยละ 37.8 มีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี ทว่ายงัขาดข้อมูลในส่วนของผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานในช่วง 10-14 ปี  ในส่วนของระดบัการศึกษาสูงสุด กว่ารอ้ยละ 75.6 จบการศกึษาในหลากหลายสาขาในระดบั
ปรญิญาตร ีทว่าเนื่องจากไม่ไดส้อบถามสาขาวชิาหลกัที่จบการศกึษามาโดยตรง จงึอาจท าใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
ขอ้มูลในบทความนี้ 

• เจตนาส าคญั คอื การน าเสนอแนวคดิเรื่องการสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการกระกอบการใหไ้ดใ้นวงกวา้งในองค์กรของท่าน ซึ่งพืน้ฐาน
ทีม่ ัน่คงเป็นกลยุทธ์ทีเ่รยีบง่าย และตัง้ต้นไปสู่ความแฟนตาซทีี่องค์กรใฝ่หาจากการอบรม 

• บทความเขยีนไว้ ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 ซึ่งเงื่อนไขของความทนัสมยัในบทความขึน้อยู่กบัหว้งระยะเวลาทีท่่านผูอ้่านไดอ้่าน
ประกอบเป็นส าคญั และจะวธิกีารของ Stanford Design Thinking ในการน าพาผูอ้่านใหต้ดิตามเรือ่งราวไปอย่างเป็นขัน้ตอน และใช ้
MonsoonSIM Thailand Triangle of Management ทีพ่ฒันามาจาก Digital Transformation Meta Model ของคุณดนัยรฐั ธนบดธีรรมจาร ีมาเป็น
โครงของเรื่องทัง้หมด 

 

วตัถปุระสงค์ และการออกแบบแบบสอบถามท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลน้ี 

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของ Workshop ที่ไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีพอ และเมื่อก าหนด
วตัถุประสงค์เบื้องต้นไดว้่า ต้องการใหผู้ท้ี่มโีอกาสไดร้บัประสบการณ์จาก MonsoonSIM นัน้ไดม้ ี“ขอ้มูล” เพื่อใชใ้นประประเมนิทกัษะ และความรู้
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการธุรกจิ จงึไดอ้อกแบบสอบถามทีม่ชีุดค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใชเ้กบ็ขอ้มูล โดยวางแผนจะเกบ็ขอ้มูลก่อน Workshop 

(Pre-Workshop Survey) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ Facilitator ที่จะใช้วางแผนในการด าเนิน Workshop และได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในแต่ละ 
Workshop ด้วย ซึ่งจะมีกลุ่มคนที่มีพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการอบรมที่แตกต่างกันไป และยังมีอีกวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ ผู้ท า
แบบสอบถามไดป้ระเมนิตวัเอง ก่อน และ หลงัการอบรม ซึ่งจะมชีุดค าถามเดยีวกนัอกีครัง้ (Post-Workshop Survey) หลงัจากที ่Workshop สิน้สุดลง 

และในล าดบัต่อไป MonsoonSIM Thailand จะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการสร้างมาตรฐานในพื้นฐานด้านการประกอบการที่จ าเป็นในภาค
การศกึษา และภาคการอบรมต่อไป ค าถามในการประเมนิจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดงันี้   

A) Fundamenatal Business and Management Survey ค าถามในกลุ่มนี้สงัเคราะห์โดยใช ้Module ใน MonsoonSIM ทัง้ 13 ส่วนเป็นหลกั และ

นับรวมประสบการณ์ดา้น Enterpreise Resources Planning; ERP ซึ่ง MonsoonSIM เป็น ERP Base Simulation โดยเน้นเปรยีบเทยีบ Business Competency 

ในแต่ละเรื่องว่ามคีวามเขา้ใจ และสามารถน าไปใชง้านไดใ้นลกัษณะใด  เพื่อความเขา้ใจของผูอ้่าน โปรดใช ้Reference ตวัย่อนี้ ประกอบ 

• (FIN) - การบญัช ีและการเงนิ  
• (PMN) - การจดัซื้อจดัหาสนิคา้คงคลงัเพื่อจ าหน่าย หรอืเพื่อการผลติด 

• (RTL) - การบรหิารคา้ปลกี  
• (MKT) - Marketing  

• (FCS) - Forecasting 

• (WHS) - Warehouse and Logistics  

• (B2B) Business to Busuness Model (Wholesales) 

• (ECM) E-Commerce  

• (PRD) Production 

• (MRP) Material Require Planning  

• (MNT) Maintenance  

• (HCM) Human Capital Management 

• (SRV) Service Manangement 

• (ERP) Enterprise Resources Planning 
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แนวคดิของการสรา้งแบบสอบถามในส่วน B) และ C) ของชุดค าถามใน MonsoonSIM Workshop Survey 

B) Integrated Skills and Knowledge for Business and Management (แผนภูมสิฟ้ีา) เป็นเรื่องของการ Integration ของความรูแ้ละทกัษะใน

การท างาน ออกแบบมา 4 ดา้น จาก core value ของ MonsoonSIM ทีเ่กดิจากการควบรวม module ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี้  

1) Business Data Interpretation and Action (การตคีวามขอ้มูลเพื่อประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ)  
2) Financial Integrated with Operation (การใชต้วัชี้วดัดา้นการเงนิเพื่อประเมนิคุณภาพของการท างาน)  
3) Manageabiity Performance (การปรบัจูนการบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดบนทรพัยากรทีม่)ี  
4) Business Modelling and Marketization (การเลอืกโมเดลธุรกจิและการท าตลาด) 

ยงัคงใชต้วัย่อชื่อโมดูลใน MonsoonSIM รวมกบัตวัย่ออื่น ๆ เช่น  

• KPI - Measurement (การวดัผล) 
• MNG - Management 

• LGS - Logistics 

• Data - Data Analytics and Interpretations 

C) Fundamental Business Soft skills (แผนภูมสิเีขยีว) เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัถึงแนวคิด และการปฎิบตัหิน้าทีใ่นฐานที ่ Soft Skills เหล่านี้

เป็นความต้องการโดยทัว่ไป ซึ่งผูเ้ขยีนบทความมกัไดร้บัโจทย์ใหส้รา้งบรรยากาศ และใชเ้ครื่องมอืใด ๆ สรา้งใหเ้กดิ Soft Skills Set เหล่านี้ ซึ่งเป็น
เพียงกระพีกเดียวของ Entrepreneurship Mindset and Skillsets ที่จ าเป็น ซึ่งการจะเลือกครอลคลุมทุก skillsets นัน้ท าไม่ได้ จึงได้เลือกมา 4 skills ที่
ส าคญัและสามารถไดร้บัประสบการณ์เหล่านี้ไดจ้าก MonsoonSIM Simulation ไดแ้ก่ 

1) Critical Thinking หมายถงึ การวเิคราะห์ปัจจยั และทรพัยากรทีจ่ ากดัในองค์กรเพื่อแก้ปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหา 

2) Leadership หมายถงึสภาวะการเป็นผูน้ า ทัง้ในทางความรู ้ทกัษะ ในช่วงเวลา ทีรู่เ้วลาต้องน า และรูเ้วลาทีต่้องตามเมื่อต้องเป็นผูต้ามฃ 

3) Team Work หมายถงึการประสานความร่วมมอื ขอ้มูล ร่วมกนัประกอบกจิกรรม ตดัสนิใจร่วมกนัเพื่อเป้าหมาย มใิช่การท างานของกลุ่ม
คนทีเ่พยีงมาท างานร่วมกนั  

4) Communication หมายถงึ การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ และสามารถประกอบกิจกรรมตามที่เกิดความเข้าใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ ทัง้นี้
ยงัรวมถงึความสามารถในการเป็นผูส้่งสาร เลอืกใชต้วัสาร วธิกีารสื่อสาร ไปยงัผูร้บัสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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เกณฑน์ี้ถูกสรา้งขึน้มาแลว้แสดงรายละเอยีดอย่างชดัเจนในแบบสอบถาม ซึ่งไดร้บัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของผูอ้อกแบบ 

ช่วงทา้ยของแบบสอบถามจะมคีวามแตกต่างกนัดงันี้   

Pre-Survey จะมสีองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกค าถามเฉพาะประเดน็ทีต่รงกบัวตัถุประสงค์ของ Workshop นัน้ เช่น เกี่ยวกบัเรื่องของการขาย, 
เกี่ยวกบัเรื่องของการประสานงานในหน่วยงาน เป็นต้น และอกีส่วนคอื การแนะน าบาง Feature ของ MonsoonSIM ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดท้ า
ควมเขา้ใจคร่าว ๆ ไวก่้อนถงึ Workshop เพือ่ร่นระยะเวลาในการอธบิาย Interface ใน Workshop เพื่อใหน้ าเวลาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ส่วนอื่น 
ๆ ได้  

Post-Survey จะมสีองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก ทีม่คี าถามเพื่อวดัผลเฉพาะเรื่องซึ่งตรงกบั ส่วนแรกของ Pre-Survey และ ส่วนทีส่อง จะเป็นส่วน
ของการวดัความพงึพอใจใน Workshop ทัว่ไป 

ซึ่งในส่วนทา้ยของแบบสอบถามนี้ไม่ไดน้ ามารวมในบทความนี ้เพราะว่ามจี านวน Sampling ทีน่อ้ยเกนิกว่าจะเหน็แนวโน้มทางสถติไิด ้ 

 

เส้นผม(ของยกัษ์)บงั(ภเูขา)ดอยอินทนนท์ ปัญหาพื้นฐานในการอบรมบุคลากรในองค์กรและการศึกษาของไทย 

(as Emphathize & Define) 

ปัญหาพืน้ฐานทีน่ ามาสู่สมมตฐิานในการเริม่ต้นบทความนี้และการสรา้งแบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมตฐิานเกดิจากประสบการณ์ของ
ผูเ้ขยีน โดยมตีวัอย่างและผลลพัท์ทีเ่กิดขึน้วนซ ้าไปในประเทศไทยเป็นนส าคญั ปัญหาทีเ่ป็นรากฐานทีผู่้เขยีนขอเลอืกใชว้ลีที่เป็น Metaphor; ค า
อุปมา ทีว่่า “เส้นผม(ของยกัษ์)บงั(ภเูขา)ดอยอนิทนนท์” เสน้ผมบงัภูเขาเป็นค าอุปมาว่าเรื่องง่าย ๆ ทีบ่ดบงัความจรงิ หรอืท าใหม้องขา้มไปโดย

ไม่นึกถงึ ทว่าเสน้ผมทีว่่านี้เป็นเสน้ผมของยกัษ์ ซึ่งหมายถงึเรื่องทีถู่กมองขา้มจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ส่วนภูเขานี้คอื ดอยอนิทนนท์ ยอดเขาที่
สูงที่สุดของไทยจากทวิเขาถนนธงไชยทีต่่อเนื่องมาจากยอดเขาเอเวอร์เรส หมายถึง เป้าหมายของการเป็นผูน้ าในไทย ที่จะต่อยอดไปยงัผูน้ า
ของโลก นัน้ถูกเพยีงปัญหาพืน้ฐานบดบงั 

 

เส้นผมและกลุ่มกระจุกเส้นผมทีบ่งัภเูขา  

เสน้ผมนัน้คอื การขาดความเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานที่จ าเป็นในการวางแผนและแก้ไขปัญหาของคนส่วนมากในประเทศไทย คุณภาพ
ของเส้นผมเองก็อาจมีอาการแตกปลาย ขาดโปรีน เปราะขาดได้ง่าย กลุ่มกระจุกผมคือการขาดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่ใช้ร่วมกนัใน
ตลอดกระบวนการทางธุรกจิตัง้แต่ต้นน ้ายงัปลายน ้า และทรงผมคอื การรวมกนัของกระจุกเสน้ผมที่ม ี “ช่างผม” ผมพยายามปรบัแต่งใหเ้ป็นทรง 
ทว่าทรงอาจไม่สอดคลอ้งกบัสมยันิยม ไม่ร่วมสมยั หรอืผดิกาลเทศะ   

ในแบบสอบถามส่วน A) เป็นการสอบถามถงึพืน้ฐานของความรู ้(ซึ่งอุปมาดงัเสน้ผม) โดยใชรู้ปแบบค าถามดงันี้ “ ความรู ้ความเขา้ใจ 
การประยุกต์ใช ้(ชุดความรู)้ ในระดบักลยุทธ์” (โปรดดูตวัอย่างค าถามทีภ่าคผนวกของบทความ และอนัดบัคะแนนและความหมายประกอบ)  
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ในส่วนของเส้นผม (หรือพื้นฐานความรู้แบบเป็นเรื่อง ๆ  นัน้  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลพบว่า “ส่วนใหญ่” ของ Sampling (โปรดดู 

reference แนบเกี่ยวกบัขอ้มูลสถติขิองผูต้อบแบบสอบถาม)  

• มคีวามเขา้ใจในพืน้ฐานความรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด (ซึ่งหมายถงึ ไม่มคีวามมัน่ใจทีจ่ะใชง้านความรูน้ี้)  และน้อย (ซึ่งหมายถึง 
มคีวามลงัเล หากจะต้องใชค้วามรูน้ี้จะต้องสอบถามผูรู้เ้พื่อสรา้งความมัน่ใจ) ซึ่งทัง้ส่วนนี้มคีะแนนรวมกนัเกนิกว่า 50% ใน
ภาพรวม ซึ่งกว่าร้อยละ 82 นัน้มีประสบการณ์ท างาน 7-15 ปีขึ้นไป  น่ีอาจจะเป็นหน่ึงในค าอธิบายท่ีว่าเหตุใด

บุคลากรชาวไทยนิยม “รอ” ปฏิบติังานตามค าสัง่ของหัวหน้า หรือผู้บงัคับบญัชา เพราะว่าพื้นฐานในการ

แก้ปัญหาท่ีตรงกบังานนัน้ ๆ ยงัมีในระดบัท่ีไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ยงัไม่รวมถึงการไม่เข้าใจ 

หน้าท่ี บทบาทท่ีต้องสมัพนัธ์กันกับเป้าประสงค์ของฝ่ายหรือแผนก ท่ีจะต้องสนับสนุนเป้าประสงค์หลักของ

องค์กร แนวโน้มเช่นน้ีน ามาซ่ึงปัญหาจ านวนมากท่ีพบในองค์กร ทัง้น้ียงัไม่รวมค่านิยมอ่ืน ๆ เช่น กลวัการท าผิด

, หรือขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา (รวมไปถึงการท่ีองค์กรขนาดใหญ่พยายามผลกัดนัให้เกิดการ

สร้างนวตักรรมในองค์กรท่ีเป็นวาทกรรมท่ื เป็นต้น 

• ในขณะทีห่ากน าเอาส่วนรวมอนัดบัคะแนนมาก (สามารถใชค้วามรูน้ี้ในการแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อนได)้ และมากทีสุ่ด (สามารถ
แนะน าแนวทางโดยใชค้วามรูน้ี้ในการแก้ปัญหาทีซ่ับซ้อนให้กบัผูอ้ื่นได้)  มารวมกนัมีเพียง 2 ความรู้เฉพาะด้าน ใน 14 
ความรูเ้ฉพาะดา้น ทีม่คีะแนน 15-16% เท่านัน้ ท าให้ได้สร้างสมมติฐานได้ประการหน่ึงท่ีว่า บุคลากรในองค์กรของ

ไทยพร่องความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารธุรกิจ การจัดการกระบวนการธุรกิจอย่าง

เช่ียวชาญ ทัง้นี้การส ารวจในแบบถาม A) เป็นเพยีงความรูแ้ต่ละดา้นทีย่งัไม่ได้บูรณาการร่วมกนั ซึ่งจะต้องไปดูในสถิติที่

ไดจ้ากแบบสอบถาม B) ประกอบกนัในการเขยีนบทความต่อไป  
• นอกเหนือไปจากประเด็นหลกัที่ต้องการน าเสนอในบทความแล้ว จากสถิติท าให้เข้าใจว่า การ Go Live ในระบบ ERP ซึ่ง

องค์กรขนาดใหญ่ลงทุนมหาศาลนัน้เกิดประโยชน์น้อย หรือมีการ Utilize ที่ค่อนข้างต ่า เพราะว่า รายละเอียดในแต่ละ 
กระบวนการทางธุรกจินัน้ คอื ทีม่ขีองขอ้มูลในระดบั Data ทีจ่มาสงัเคราะห์เป็น Information, Knowledge และ Wisdom ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรนั ้นท าไม่ได้อย่างที่ต ัง้ความหวังเอาไว้  เมื่อความเข้าใจใน
ระดบัพืน้ฐาน (และเมื่อรวมกบัผลในแบบสอบถาม B) ประกอบ) ท าใหส้ามารถเขา้ใจรากฐานของปัญหาในการใช ้ERP และ 

Data Analytics ในระดบัภาพรวมของประเทศไดด้ขีึน้ 

TOPIC

นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย

(นอ้ย

ทีส่ดุ + 

นอ้ย)

ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ

A1) Accounting & Finance 17.78 37.78 55.56 37.78 6.67 0.00

A2) Procurement 17.78 40.00 57.78 35.56 6.67 0.00

A3) Retails Management 22.22 38.89 61.11 27.78 10.00 1.11

A4) Marketing Management 14.44 32.22 46.67 35.56 16.67 1.11

A5) Forecasting 20.00 30.00 50.00 34.44 15.56 0.00

A6) Warehouse & Logistics 25.56 35.56 61.11 33.33 5.56 0.00

A7) B2B Wholesales 27.78 28.89 56.67 35.56 7.78 0.00

A8) eCommerce 23.33 37.78 61.11 31.11 7.78 0.00

A9) MRP 23.33 31.11 54.44 34.44 10.00 1.11

A10) Production 18.89 26.67 45.56 45.56 8.89 0.00

A11) Maintenance 30.00 23.33 53.33 36.67 8.89 1.11

A12) HCM 15.56 27.78 43.33 43.33 12.22 1.11

A13) Services Management 13.33 31.11 44.44 43.33 11.11 1.11

A14) ERP 22.22 35.56 57.78 33.33 7.78 1.11

A) Overall Fundamental Knowledge for 

Business and Management 
20.87 32.62 53.49 36.27 9.68 0.56
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ในแบบสอบถามส่วน B) เป็นการสอบถามถึงพื้นฐานของความรู้ที่ควรบูรณาการร่วมกนัในการบริหารจดัการธุรกิจ และการจดัการ
ปัญหาในกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องกัน (ซึ่งอุปมาดังกระจุกเส้นผม และโปรดดูประโยชน์ของแต่ละค าถามที่ได้ออกแบบใน
ภาคผนวกประกอบเป็นส าคญั)  

• พบว่าค่าเฉลี่ยของการบูรณาการรวมกนัในสดัส่วนของอนัดบัคะแนน น้อยที่สุด และน้อย เพิ่มขึ้นอย่างมนีัยยะส าคัญ ซึ่ง
แปลความไดว้่าหากน าชุดความรูท้ีต่้องบูรณาการใชง้านร่วมกนั ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าตนเองมศีกัยภาพในการบูรณา
การความรู้น้อยลง การใช้งานย่อมท าได้เกิดประสิทธิภาพไม่มาก และนี่อาจเป็นค าอธิบายทีส่มเหตุผลทีว่่า เมื่อมีปัญหา
เกดิขึน้ในองค์กรที่เกินกว่าหน้าทีค่วามรบัผิดชอบโดยตรงจึงเป็นปัญหาใหญ่ในองค์กรในประเทศไทย ทัง้น้ียงัไม่รวมกนั

ถึงความพยายามท่ีจะร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาในระดบัทีม และจ านวนปัญหาท่ีคล่อมระหว่างกระบวนการทาง

ธุรกิจจึงมีสดัส่วนมากท่ีสุดในปัญหาขององค์กร, การท่ีบุคลากรขาดมิติของการบูรณาการความรู้ การกระท า 

กิจกรรม ตัววดัผลร่วมกนั เป็นปัญหาของการท างานแบบไม่ประสานกนัในองค์กรส่วนมากของไทย (Silo based 

culture, Collaborative disoder)  

• ลงในขณะทีอ่นัดบัคะแนนปานกลาง (ซึ่งหมายถงึ ใชง้านความรูป้ระกอบการท างานได)้ ซึ่งในทีน่ี้หมายถงึชุดความรูท้ีต่้อง
ประกอบกนักลบัมคีะแนนต ่าลง และในส่วนของอนัดบัคะแนนมาก และมากทีสุ่ดเพิม่ขึน้เลก็น้อย ซึ่งหมายความถงึ มีกลุ่ม

คนบางกลุ่มท่ีใช้ประสบการณ์ หรือสามารถบูรณาการจนเป็นความเข้าใจได้ดี แต่มีจ านวนน้อย และอาจเช่ือได้

ว่ากลุ่มคนท่ีเช่ียวชาญการแก้ปัญหาในงานซ่ึงมีจ านวนน้อยน้ี ต้องแบกรบัปัญหาและความเส่ียงขององค์กรอย่าง

มาก เพ่ือให้องค์กรยงัคงเดินหน้า สร้างประสิทธิภาพได้ต่อไป 

 

นี่คอืเสน้ผมและกลุ่มกระจุกเส้นผมที่เป็นปัญหาส าหรบัการสรา้งองค์กรให้เกิดประสทิธภิาพ ซึ่งบางองค์กรนัน้ท าใจยอมรบัได้ยากว่าปัญหาอยู่ที่
พืน้ฐาน ซึ่งใชค้ าอุปมาส่วนแรกคอื เสน้ผม(ที)่บงัภูเขา  

 

 

 

TOPIC

นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย

(นอ้ย

ทีส่ดุ + 

นอ้ย)

ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ

B1) FIN+KPI+Data 26.67 30.00 56.67 28.89 13.33 1.11

B2) Financial Ratio FIN+MNG 31.11 30.00 61.11 25.56 12.22 1.11

B3) FIN+PMN 26.67 27.78 54.44 32.22 13.33 0.00

B4) PMN+MKT 25.56 24.44 50.00 37.78 12.22 0.00

B5) RTL+MKT 31.11 31.11 62.22 25.56 12.22 0.00

B6) Integrated Knowledge and Workflow 24.44 24.44 48.89 35.56 14.44 1.11

B7) FCS+FIN+PMN+MKT 25.56 33.33 58.89 30.00 11.11 0.00

B8) MKT+Data 22.22 33.33 55.56 36.67 7.78 0.00

B9) 6 rights of Procurement; PMN+FIN+MNG 31.11 33.33 64.44 32.22 3.33 0.00

B10) LGS+MNG 21.11 35.56 56.67 30.00 13.33 0.00

B11) WHS+LGS+MNG+FIN 28.89 41.11 70.00 21.11 8.89 0.00

B12) Process Management/Lean Process 21.11 27.78 48.89 34.44 14.44 2.22

B13) DOWNTIME WASTE  (MNG+KPI) 31.11 36.67 67.78 23.33 8.89 0.00

B14) Operation & Management Quality to COST (FIN+MNG)28.89 26.67 55.56 35.56 8.89 0.00

B15) PRD+FIN+MKT 18.89 30.00 48.89 36.67 11.11 3.33

B16) MNT+FIN+MNG 23.33 34.44 57.78 27.78 13.33 1.11

B17) HCM+MNG 25.56 38.89 64.44 26.67 6.67 2.22

B) Overall Skills and Decision as  

Entrepreneurship
26.08 31.70 57.78 30.59 10.92 0.72
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ยอดภเูขาท่ีองค์กรกลบัตวักไ็ม่ได้ ให้ไปต่อไปกไ็ปไม่ถึง (as Ideate) 

 ยอดภูเขาเป็นค าอุปมา เปรียบถึง เป้าหมาย (วิสัยทัศน์) ที่ก าหนด
แนวนโยบาย (พนัธกจิ) ในการพฒันาองค์กรซึ่งใช ้ “คน” ในฐานะหนึ่งในทรพัยากรที่
ใช้ ในการผลักดันองค์กร  ( โปรดดู  MonsoonSIM Thailand Triangel of Management 

ประกอบ)   

 องค์กรทัว่ไปจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต) เพื่อก าหนดแนวนโยบายและแผนงานให้กบัแผนกต่าง ๆ ในองค์กร การ
ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นเหมือนยอดเขาที่จะต้องพิชิต ซึ่งส่วนมากวิสัยทัศน์มักจะ
ก าหนดจาก ความประสงค์ของเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารในองค์กร ซึ่งมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากอายุงาน และปัญหาทางธุรกิจที่เคยเผชิญมา
ผสมผสานกับแนวคิดของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ปัจจัยแวดล้อม รวมไปถึงแนวคิดการ
เติบโตของธุรกิจและองค์กร การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม, ตลาด และสงัคม  หรือ
บางครัง้วิสัยทัศน์เกิดจากที่ปรึกษาทางธุรกิจของแต่ละองค์กรก็มี ซึ่งไม่สามารถให้
ความเหน็ไดว้่าเป็นผลดกีบัองค์กรหรอืไม่ในบทความนี้   

 ยอดเขาหรอืวสิยัทศัน์นัน้ มองจากต าแหน่งใดขององค์กร หรอืถูกสรา้งมาจาก
แนวคิดใดเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา วิสยัทศัน์หากถูกสร้างมาจากรากฐานความคิดที่จะ
พัฒนาองค์กรเป็นเรื่องที่ดี ทว่าวิสัยทัศน์ก็เป็นเครื่องมือทางสังคมด้วย การก าหนด
วสิยัทศัน์ทีฟู่่ ฟ่า น่าตื่นเต้น น ามาซึ่งการยอมรบั หรอืชื่อเสยีงของผู้ก าหนดวสิยัทศัน์ ซึ่ง
ต้องไม่ลืมว่าผูส้รา้งวสิยัทศัน์มี “ทุน” ทางสงัคม ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นคนจ านวน
น้อยในองค์กร หากมองจากมุมมองของผู้ก าหนดแผน ผู้ปฏิบตัิงานนัน้มีมุมมองต่างกนั 
ซี่งแน่นอนว่า ผูก้ าหนดแผน ผูป้ฏบิตังิาน มทีุนและเขา้ถงึทรพัยากรขององค์กร1แตกต่าง
กนั และมจี านวนมากกว่ากลุ่มผูก้ าหนดวสิยัทศัน์  

 หนึ่งในทรพัยากรขององค์กรที่ผลกัดนัองค์ไปสู่เป้าหมายนัน้ คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จิตลกัษณะ (Mindset) เป็นปัญหาในทุก
องค์กรทีต่้องการการเตบิโต ความยัง่ยนื ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกั มกัเป็นสิง่ทีอ่งค์กรใหค้วามสนใจในการสบืหา สรา้ง และเสรมิ ซึ่งในองค์กรขนาด
ใหญ่เป็นหน้าที่ด้าน HCM; Human Capital Management (หรือในบางองค์กรยงัใช้ค าว่า HR: Human Resources)  ซึ่งโดยมากวิสยัทศัน์ย่อยในการ สืบ
หาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน สร้างและเสริมสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรขบัเคลื่อแผนตามแนวนโยบายที่ฝ่ายบริหารก าหนด
วิสยัทศัน์ไว้ได้ ในบทความนี้จะเน้นทีปั่ญหาทรพัยากรองค์กร คือ บุคลากร กบัการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรเป็นส าคญั และ เมื่อใดที่ต้อง
เกี่ยวขอ้งกบั “คน” จะมคีวามซบัซ้อนในหลายระดบั ซึ่งแทนดว้ย “ยอดภูเขา” ในค าอุปมาในบทความนี้ 

องค์กรส่วนมากมีเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการบุคลากร 
ซึ่งคือการอบรมบุคลากร (Coporate Training) ซึ่งองค์กรขนาด
ใหญ่จะมีการจัดการแบบเป็นรูปธรรม (มีหลักสูตรภายใน, มี
เกณฑใ์นการเขา้รบัการอบรม และมเีครื่องมอืย่อยในการตดิตาม
ผล และมีปลายทางเป็น KMS; Knowledge Management System) 

โดยลงทุนจ านวนมหาศาล บางองค์กรเมื่ออบรมแลว้จะมีเกณฑ์
วดัผลในสมรรถนะการท างานว่าแก้ไขปัญหาทีต่้องการได้อย่าง

 
1 ทรพัยากรขององค์กร Corporate Resources มหีลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากร เช่น บุคลากร (ซึ่งรวมเอา ความรูโ้ดยบุคคล ทศันคต ิความเชี่ยวชาญ), ความรูแ้ละ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กร, เงนิทุน, เครื่องจกัร,เครื่องมอื, เทคโนโลย,ี อาคารสถานที่ วตัถุดบิ, สนิคา้ หรอืในบางครัง้สามารถนับรวม กฎเกณฑ์, วฒันธรรม และ
ค่านิยมขององค์กรที่เผชญิในสภาวะการณ์จรงิ เป็นส่วนหน่ึงของทรพัยากรที่จะใช้ขบัเคลื่อน แผนงานและการปฏบิตั ิ(Execution and Process) ตามแนวนโยบาย (พนัธกจิ) 
ไปสู่เป้าหมาย (วสิยัทศัน์) ขององค์กร  
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เป็นระบบ เพื่อวัดผลความคุ้มค่าในการลงทุน เรียกว่า “เทรนแล้วท า”  ทว่าส่วนมากของการอบรมในองค์กรของไทย คือ “เทรนแล้วท า
เหมือนเดิม” กบั “เทรนแล้วไม่ท า” และ “เทรนแล้วอยากท าแต่ไม่สามารถท าได้เพราะตดิปัญหาอื่นๆ” ส่วนในองค์กรขนาดย่อมลงมาก็จะมกีาร
บรหิารจดัการทีด่อ้ยลงไป  

 สมรรถนะของบุคลากรทีอ่งค์กรในปัจจุบนัต้องการมคีวามหลากลายกนัไปในแต่ละรูปแบบอุตสาหกรรม ความพรอ้ม และทุนบุคลากร
เดิมขององค์กรเป็นนตวัตัง้ ทว่าในรอบ 2-3 ปีมานี้ เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 มาประกอบท าให้องค์กรส่วนมากกลบัมาพจิารณาเมื่อ อภิมหา
ความมัน่คงขององค์กรถูกสัน่คลอนเป็นรูปธรรมชดัเจนมากขึน้ (แทจ้รงิแลว้การเปลี่ยนแปลงที่ เซาะความมัน่คงมมีาไม่ว่าจะเป็นกระแสของการ
เปลีย่นแปลงในตลาด เช่น ความต้องการผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป, พฤตกิรรมอนัเกดิจากโลกอนิเตอร์เน็ต, เทคโนโลยทีีน่ ามาเก็บขอ้มูลและวดัผลท า
ให ้เรื่องทีเ่ชื่อว่า “ยงัปลอดภยั” ไม่ปลอดภยัต่อไปอกีแลว้) โควดิ-19 เขย่าความเชอืมัน่เดิมของคนทัง้โลกในทุกอุตสาหกรรมพรอ้ม ๆ กนั ท าให้ 
safty และ comfort zone ทีม่สีญัญานซกัระยะหนึ่งแลว้ชดัเจนขึน้ และระยะเวลาของวกิฤตเดนิทางมาในอตัราเร่งและกระชัน้กบัองค์กรมากขึน้  

 

ตวัอย่างยอดภเูขาและแนวทางการรบัมือของการอบรมในองค์กรช่วงก่อนโควิด-19  และระหว่างโควิด-19 

ตวัอย่างซีร่ีย ์ปัญหา VS 

วิสยัทศัน์ขององค์กรใน

ประเทศไทย 

(ทางออกท่ีนิยมใช้) 

พื้นฐานปัญหา และตวัอย่างแนวทางการรบัมือโดยใช้เคร่ืองมือวิเศษ 

 “การอบรมบุคลากร” ท่ี HCM/HR เลือกใช้ 

ต้องการระบบงานทีท่นัสมยั / 
เพื่อการพฒันาองค์กรให้
ทนัสมยัพรอ้มต่อการ

เปลีย่นแปลง                      
(ลงทุนในระบบบริการ

จดัการเช่น ERP หรือ 

ซอฟต์แวรอ์ื่นๆ) 

ตัวอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เกียวข้องทางอ้อมกบั HCM/HR แต่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาอาจไม่ใช่ที่ “เครื่องมอื” 
ปัญหาอาจลกึไปกว่าการมเีครื่องมอืทีท่นัสมยัหรอืไม่ 

ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ หรือผู้บริหารรุ่นใหม่ ต้องการ “ความชดัเจน” ของข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจ หรอืต้องการแก้ปัญหาองค์กรทีท่ างานไม่เป็นระบบ ความเชื่อฝังใจประการหนึ่งคอื การมเีครื่องมอื
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นทางออกของการแก้ปัญหา โดยหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็มกัจะลงทุนในซอฟต์แวร์ 
เช่น ERP หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในสมมติฐานว่า เมื่อ tracking ข้อมูลได้ จะสามารถแก้ปัญหาได้ และให้
ขอ้บงัคบัในซอฟต์แวร์เปลีย่นแปลงกระบวนการท างานในองค์กร  

ทว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงินัน้ การใชง้าน ERP และซอฟต์แวร์อื่น ๆ มสี่วนช่วยใหป้ระสทิธภิาพของการท างาน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือบางองค์กรกลบัสร้างปัญหาในกระบวนการท างาน เน่ืองจากไม่มีการปรบัเปลี่ยน

กระบวนการท างาน, วฒันธรรมการท างาน หรือมีกฎเกณ์ใด ๆ  ท่ีสอดคล้องกบัระบบซอฟต์แวรท่ี์

เลือกใช้ ปัญหาน้ีมักเกิดในขัน้ตอนของการ  implement ระบบนั้นๆ  เช่น การสื่อสารก่อนการ

เปลี่ยนแปลง, การให้ความร่วมมือในการท าความเข้าใจ Working Process, วิธีการตัดสินใจไม่เป็น

ระบบ และใช้บุคคลในการแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป, เร่ืองของซอฟต์แวร์เป็นเร่ืองของฝ่ายไอที 

เท่านัน้ ฯลฯ  

นี่เป็นเพียงตวัอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า “เครื่องมือ” ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพหากไม่ได้เข้าใจ
รากฐานของปัญหา และลงไปแก้ไขก่อนที่จะใช้เครืองมอืมาประกอบ ซึ่งเป็นตวัอย่างของเส้นผมทีบ่งัภูเขา 
และเป็นกรณีศกึษาทีพ่บบ่อยครัง้ในองค์กรของไทย ซึ่งเมื่อลงทุนไปแลว้ กลบัตวักไ็ม่ได ้เพราะว่า มคี่าใชใ้น
การลงทุนสูง, มคี่า MA สูง, ม ีSwitching Cost สูง และไปต่อไปถงึวสิยัทศัน์กไ็ปไม่ถงึ  

แทจ้รงิแลว้พืน้ฐานของปัญหาเพื่อใชใ้นการจดัการปัญหา เช่น การศกึษาระบบกระบวนการภายในให้เสร็จ
สิ้นก่อนเริ่มกระบวนการ Implement, ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกบักระบวนการภายใน เพื่อให้ 
implementor ด าเนินการตามวตัถุประสงค์, ก าหนดรูปแบบของรายงานต่าง ๆ ทีต่้องการ พรอ้มระบุประโยชน์
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ของรายงานเหล่านัน้ล่วงหน้า, สรา้งรุปแบบการท างานทีม่ ีProtocol และ อตัวสิยัของคนไม่ชนะระบบ/Protocol 

ฯลฯ 

ต้องการแนวคดิทางธุรกจิใหม่ 
/ เพื่อเป็นองค์กรทีท่นัสมยัอยู่
รอดในการเปลีย่นแปลง 

(ศาสตร ์advance ใหม่ ๆ 
Agile, SCRUM, Design 

Thinking. Startup Way, 

Innovationm OKR etc) 

ในระดบับรหิารในองค์กรมแีนวโน้มในการมองและวางแผนจดัการ “ความเสีย่ง” “พฒันาคุณภาพขององค์กร” 
และ ”สรา้งโอกาสใหม่” เขา้ใจถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มา และม ี“ขอ้มูล” หรอื “ใชป้ระสบการณ”์ 
หรอื “ใชค้วามเหน็จากแหล่งอื่นๆ ทีเ่ป็นสงัคมของผูบ้รหิาร” มาประมวลผลร่วมกนั แลว้พบว่า ธุรกจิ/องค์กร
ต้องสร้างแนวคิดทางธุรกิจใหม่ จึงก าหนดเป็นนโยบายว่า องค์กรจะต้องเริม่ช่วยกนัมองหา Business Model 

ใหม่ (Chance) หรือ พฒันาคุณภาพของงานเดิม (Optimization)  องค์กรมกัใชก้ารอบรมบุคลากร เพื่อน าไปสู่
การสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีทัง้กลุ่มความรู้หรือวิชาเดิม ๆ ที่อบรมแล้ว บุคลากรเปลี่ยนแปลงไป หรือ
บุคลากรเดิมไม่ได้สร้างกิจกรรมใหม่ตามทีไ่ด้อบรมมา หรือ ความรู้ ในวิชาใหม่ (ซึ่งมีระดบัความใหม่ของ
องค์กร) สรรพวชิาความรูต้่าง ๆ  นัน้มุ่งหมายจะใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมน ามาใชใ้นการพฒันา เปลีย่นแปลงงาน
ของตน  วชิาเหล่านี้ เช่น Agile และScrum ส าหรบัการเปลีย่นแปลงใหร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซ่ึง

ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้มีความรู้สึกร่วม หรือตระหนักการเหตุปัจจยัท่ีต้องปรบัเปลี่ยน , การใช้วิธีการ

แบบ Startup หรือ Innovation ผ่านเครื่องมอืต่าง ๆ  เช่น Design Thinking ซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกบัรูปแบบการ
ท างานขององค์กร โดยไม่ได้มี Eco-system และนโยบายรองรบัในการสร้าง business model ใหม่ ให้

ชัดเจน, การพยายามอบรมเพื่อสร้าง Intrapreneurship ในองค์กร อยากปรบัไปใช้การวัดผลในระบบ OKR  

ทว่าการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การยอมรบั Overall KPI เดิมบนการประสาน 

KPI ของบุคลากรและแผนกร่วมกนัยงัไม่สามารถท าได้ บนความคิดว่า  Mindset หากสร้างได้ และจะ

ขบัเคลื่อนทุกอย่าง แต่สภาพแวดล้อมไม่ให้โอกาส mindset ใหม่เกิดขึ้นในองค์กรท่ีมีรากฐานและ

วิธีการเดิมท่ี ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง หรือยงัมี “คอขวดแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในกฎ หรือมาตรฐาน

ของบางแผนกบางคน เป็นอุปสรรค เป็นต้น  

นี่เป็นตวัอย่างทีว่่าการอบรมบุคลากรต้องอาศยั “ปัจจยัแห่งความส าเรจ็” อื่นร่วมกนั และต้องมกีระบวนการ, 
ทรพัยากรในการเปลีย่นแปลงรองรบัทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง ซึ่งไม่ใช่แค่ “ความรู”้ (ทีม่าจากการอบรมเท่านัน้) 
ปัจจยัร่วมเหล่านี้คอืองคพยพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายดงักล่าว หากไม่ลงมอืสรา้ง, อ านวยใหเ้กิด, 
แก้ไขปรบัเปลี่ยน การอบรมบุคลากรกเ็ป็นการสูญเสีย (เทรนแล้วไม่ท า, เทรนแล้วอย่างไรกท็ าไม่ได้) นี่ก็
เป็นเสน้ผมทีบ่งัภูเขาในอกีรูปแบบ 

องค์กรต้องปรบัเปลีย่น
รวดเรว็ ดว้ยการขบัเคลื่อน
ดว้ยขอ้มูลสารสนเทศ / เพื่อ
สมรรถนะในการแข่งขนั และ

เป็น Intelligent (Smart) 

Organization 

(BIG Data, Data Analytics และ

ของร่วมสมยัในยุค 
Datalization) 

นับตัง้แต่ทีก่จิกรรมทางธุรกจิเข้าสู่โลกของดจิทิลั และ “ขอ้มูล” ถูกใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ องค์กรต่าง ๆ ก็
มุ่งทศิทางไปยงัเรื่องของ “การใชข้อ้มูลมากขึน้” (Information intensitivity) และเป็นทีม่าของเป้าประสงค์หนึ่ง ซึ่ง
กค็อื องค์กรไปสู่การตดัสนิใจทีช่าญฉลาดและ Real time  

นับตัง้แต่นัน้กระแสของการใช้ข้อมูลก็เกิดขึ้นในโลกขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชน ตามมา
ด้วยภาครฐัที่ประกาศนโยบายใชข้้อมูลในการขบัเคลื่อนประเทศ องค์กรทัง้รฐัและเอกชนพุ่งเป้าไปหาการ
บริการด้านข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งหากโชคดีองค์กรจะมกีารจดัเก็บข้อมูลไว้แล้ว แต่จะไม่เป็นระเบยีบ ไม่
สามารถใช้งานได้ทนัที เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศนัน้กระจัดกระจายอยู่บนระบบจดัเก็บข้อมูล (storage) 

แยกกนัไปตามหน่วยประมวลผล (server) ตามแต่ละซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชัน่ ซึ่งต้องใชก้ระบวนการดา้น
เทคโนโลยีในการจดัการข้อมูลมาจดัการ ซึ่งแต่ละซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชัน่ให้บรกิารข้อมูลเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะทาง และ “ไม่เชื่อมโยง” กนัทัง้ทางเทคนิค และพฤตกิรรมของเจา้ของขอ้มูลตามแผนกและฝ่ายต่าง ๆ   
บางองค์กรก็มีนโยบายที่ร่วมให้ทนัสมยัแต่ยงัไม่ทราบด้วยซ ้าว่าจะน าเอาข้อมูลอะไรมาใช้เพื่อประโยชน์
อะไร ซึ่งมจี านวนไม่น้อยเลยทัง้สองกรณีในประเทศไทย 

สิง่หนึ่งทีม่กัมองหาเป็นประการแรก คอื การจา้งทีป่รกึษาเรื่องขอ้มูล ในระยะแรกเพื่อใหน้โยบาย “สามารถ
ถ่ายภาพได้ ประชาสมัพนัธ์ได”้ (ซึ่งมกัเป็นองค์กรในภาครฐัทีไ่ม่ใช่สถาบนัการศกึษา ส่วนองค์กรภาครฐัที่
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เป็นสถาบนัการศกึษาจะไปอยู่ในอกีกลุ่มปัญหา) ในองค์กรภาคเอกชนเหน็แนวโน้มของการใชข้อ้มูลก้าวล ้า
ไปอีกขัน้ และก็เริ่มที่จะสรรหาบุคลากรใหม่ ที่มีความสามารถเฉพาะทาง และพฒันาบุคลากรเดิมที่มีอยู่
ควบคู่กบัการจา้ง Outsourcing  

ปัญหาทีพ่บบ่อยครัง้ ไม่ใช่สมรรถนะของบุคลากรทีจ่ะมารบัหน้าทีด่า้น Data  หรอืปัญหาโครงสรา้งทางด้าน 
Infrastructure ทีส่ามารถแก้ไขได ้ทว่าปัญหาพื้นฐานอยู่ท่ี จะเอา Data ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ใดบ้าง และใน

อนาคตจะน าเอา Data เหล่าน้ีไปพฒันาอะไรต่อไป และการน าเอา Data ท่ีหลากหลายและกระจัด

กระจายในแต่ละส่วนงาน (และคนละส่วน IT infrastructure) นัน้บูรณาการเพื่อประโยชน์อะไร  ซ่ึง

ค าถามเหล่าน้ีมกัหาค าตอบจากท่ีปรึกษาซ่ึงก็ไม่ได้เข้าใจเป้าประสงค์ และกระบวนการทางธุรกิจ 

รวมไปถึงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายขององค์กรเท่ากับบุคลากรภายในเอง พอ ๆ กับความ

คลุมเครือของบุคลากรภายในท่ีอาจจะยงัไม่เข้าใจเช่นเดียวกนั ปัญหานี้ในระดบั Silo Base Culture มี

ระดับหนึ่ง เพราะว่าแต่ละงานในแผนกเดียวกันก็ประสานกันไม่ดี ไม่ต้องรับถึงการ Collaborate Data ที่
ผู้บริหารใฝ่ฝัน เพราะว่าวัฒนธรรมการท างานแบบประสานงานกันไม่ใช่ Practice ที่องค์กรสร้างไว้เป็น
วฒันธรรมองค์กรแต่แรก นี่กเ็ป็นเสน้ผมบงัภูเขาเช่นกนั 

 

ปัญหาส่วนมากในองค์กร นัน้ถูกระบุว่าสถานการณ์ใด ๆ เป็นปัญหา ทว่าการระบุสาเหตุของปัญหา และพูดถงึสาเหตุของปัญหาจริง 
ๆ เป็นเรื่องทีม่กัถูกมองขา้มไป ประกอบกบัม ี“ชุดความคดิ หรอื ชุดความเชื่อ” ทีเ่ป็น master narrative มาบอกว่า ปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้อย่างไร 
หรือบ้างก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรอื่น ๆ ซึ่งมกัเป็นองค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรขนาดใหญ่ ก็จะเลือก “วิธีการเดียวกนั” มาใช้ในการ
แก้ปัญหาขององค์กร ซึ่งมกัม ีรากฐานของปัญหา, ทรพัยากรในการแก้ไขปัญหา, ประมวลระเบยีบวธิกีาร และความคดิสรา้งสรรค์ และความคิด
เชงิระบบในการแก้ปัญหาแตกต่างกนั กว่าทีอ่งค์กรจะทราบว่า “วธิกีารทีค่ดัลอกมาโดยไม่เขา้ใจนัน้” ไม่ไดแ้ก้ปัญหา กก็ลบัตวักไ็ม่ได ้ใหไ้ปต่อไป
ก็ไปไม่ถึง และระหว่างความกระอกักระอ่วนนัน้ ก็จะมีโจทย์ใหม่เข้ามา และโจทย์ใหม่นัน้ถูกผลกัดนั และจดัอนัดบัความส าคญัใหม่ และเริ่ม
กระบวนการ “ท าซ ้า” ความผดิพลาดในแบบเดมิต่อไป แนวทางแก้ไขทีถู่ก Track จะเริม่ต้นไดเ้มื่อ ระบุปัญหาได้ → ยอมรบัปัญหานัน้ → หา

สาเหตุท่ีแท้จริง → เข้าใจทรพัยากรและเป้าหมาย → วางแผน, วิธีการด าเนินการ และตัวช้ีวดัว่าปัญหาจะคลี่คลายได้อย่างไร ให้

ชดัเจน → ทดลองลงมือท า วดัผล โดยไม่ Bias และปรบัเปลี่ยนกิจกรรม → ส าเรจ็ → สร้างกลไกน้ีให้เป็นรากฐานขององก์ร 

 

เมือ่เอาเส้นผมมาสนธิกบัภเูขา เกิดเป็น “เส้นผม(ของยกัษ์)บงั(ภเูขา)ดอยอินทนนท์”  

 ผูเ้ขยีนไดแ้สดงตวัอย่างของปัญหาในองค์กร และโน้มน าใหผู้อ้่านได้เข้าใจว่า ปัญหาใหญ่ทีสุ่ด คอื การมองข้ามพื้นฐานในทุกด้าน 

เช่น พ้ืนฐานในการความรู้ พ้ืนฐานทักษะท่ีเก่ียวข้องกบังานโดยตรง และเก่ียวข้องในฐานะส่วนร่วมในกระบวนการทางธุรกิจ ใน

ประเทศไทยหาบุคลากรท่ีมองเหน็ภาพแบบ End-to-end ได้น้อยมาก ซึ่งการอบรมบุคลากรในองค์กรนัน้ อาจเกิดปัญหาเส้นผมบงัภูเขาใน

ลกัษะเดยีวกนั แต่ต่างกนัที ่มาเกดิทีว่ธิกีารในการแก้ปัญหา โดยอาจลมืไปว่าพืน้ฐานที่จ าเป็นเหล่านี้ของบุคลากรก็ง่อนแง่น ทว่าการยอมรบัว่า
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นเหล่านี้พร่องไป ท าไมได ้เพราะว่าเกดิการไม่ยอมรบัว่ามพีืน้ฐานความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งไม่ดพีอ ส่วนมากในองค์กรใช้ประสบการณ์
จาก OJT: On the Job Training และ ประสบการณ์ในการท างานตรง ๆ ปิดรอยรัว่นี้ ทว่ามีจ านวนบุคลากรท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ 

(Learnability) น้อยมากจนไม่เพียงพอ ทัง้นี้ยงัไม่รวมชุด Soft Skills จ านวนมากทีก่ารอบรมบุคลากรในองค์กรอาจไม่ไดส้รา้งหรอืใหค้วามส าคญั 

เรื่องจาก การวดัผลในเชงิ Soft Skills จนกลายเป็นการเปลีย่นแปลงจติลกัษณะในการท างานนัน้ วดัผลไดย้าก จงึเป็นทีม่าของชื่อบทความทีว่่า    

”เรือ่งควรทบทวนเกีย่วกับการอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนการตัง้เป้าหมายทีจ่ะสร้างนักกลยุทธ์ นักปฏิบติั นักแก้ปัญหา นัก
ประสานงาน บุคลากรทีมี่จิตลกัษณะเยีย่งผู้ประกอบการในองค์กร” ซึ่งนอกจากจะให้เกดิการเปลี่ยนแปลงการอบรมบุลากรในองค์กร ยงั
เป็นความพยายามในการสื่อสารในฐานะ Facilitator ของ Workshop ที่มกัได้รบัโจทย์จากทมี HCM/HR ขององค์กร แบบ “ยอดภูเขา” แต่มีข้อจ ากดั
ดา้นทรพัยากร ทัง้ภายใน ภายนอก ว่าหากองค์กรก าลงัมองหาการพฒันาทีย่ัง่ยนื รวดเรว็ ต้องเริม่จากการมองเหน็ “เสน้ผม” ทีบ่งัภูเขาเสยีก่อน 
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เร่ิมต้นท่ี Basic กอ่นไปยงั Advance (as Ideate) 

 

แผนภูมน้ีิเกดิจากค่าเฉลี่ยนในแต่ละอนัดบัคะแนนของแบบสอบถาม A) ความรูพ้ื้นฐานทัว่ไปเฉพาะเรื่องเพื่อการท างานที่มปีระสทิธภิาพ                                                                        
B) ชุดความรูท้ี่ท างานร่วมกนัเพื่อการท างานที่มปีระสทิธภิาพ และ C) Soft Skills Set 4 ด้าน ที่ช่วยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ                                                                 

(สามารถดู reference ชุดค าถาม และค่าคะแนนประเมนิในส่วน A) B) และ C) ได้ในช่วง reference ท้ายบทความ 

 

ผู้เขียนขออ้างอิงสถิติที่เกิดจากการสร้างแบบสอบถามแบบไม่ระบุตัวตัน  ที่ท าโดยความสมคัรใจ ไม่มีการบังคับ ไม่มีการแสดงยอดผู้ท า
แบบสอบถาม ไม่มกีารใหร้างวลัหรอืสิง่ตอบแทนจากการท าแบบสอบถาม โดยตวัอย่างนี้ไดม้รีายละเอยีดดงันี้  

• กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มแรก มาจาก องค์กรภาคเอกชนทีเ่ป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้โภคภณัฑ์, งานก่อนสรา้งและ
การตกแต่งอาคาร, สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส,์ อุตสาหกรรมคา้ปลกี, อุตสาหกรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพ 

• กลุ่มผูต้อบกลุ่มทีส่อง เป็นกลุ่มนวตักร, นักวจิยั และอาจารย์มหาวทิยาลยั ทีจ่ะพฒันาเป็น Tech Start up  
• ผูเ้ขา้ร่วมในการท าแบบสอบถามทัง้สองกลุ่ม (และเขา้ร่วม MonsoonSIM Workshop) มหีลายสายงาน อาท ินักการตลาด, นักการตลาด

ดิจิทลั, นักขาย, นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้พฒันาและดูและรกัษา Platform, นักบริหารสายงานการผลิต ฯลฯ และหลายระดบังานและ
ประสบการณ์ ตัง้แต่ First Jobber ที่มีสดัส่วน 10% ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรเบื้องต้น, กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี ในฐานะ Junior 

Staff ขององค์กร สดัส่วนประมาณ 8%, กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี ในฐานะ Senior Staff / supervisor ของแผนก ประมาณ 

38% และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ซ่ึงน่าจะอยู่ในฐานะผู้จดัการแผนกหรือส่วนงานขึ้นไป จนถึง

ผู้บริหาร ประมาณ 45% (สองกลุ่มหลงัน้ีมีสดัส่วนรวมกนัถึง 83% ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีมากพอท่ีจะน าเอาข้อมูลน้ีมาเช่ือมกบั

สมมติฐาน 

 

จากข้อมูลในแผนภูมิด้านบน สิ่งที่ให้พิจารณา คือ เกณฑ์จากคะแนนสีแดงเป็นส าคญั เกณฑ์คะแนนสีแดงนี้เป็นแบบสอบถามก่อนเริ่มต้น 
workshop เพื่อประเมนิผูเ้ขา้ร่วมอบรม โดยปราศจาก factors อื่นๆ  เป็นการวดัผลของผูเ้ขา้ร่วม Workshop ก่อนการใหข้อ้มูลใด ๆ นอกจากขอ้มูลที่
ระบุไวใ้นแบบประเมนิเท่านัน้  ซึ่งเมื่ออ่านค่าจากแผนภูมแิลว้ มปีระเดน็น่าสนใจดงันี้ 
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แผนภูมน้ีิน าเอาเฉพาะคะแนน Pre-Survey มาเปรยีบเทยีบกนัทัง้ 3 แบบถาม โดย A) แทนด้วยสแีดง B) แทนด้วยสเีหลอืง C) แทนด้วยสเีขียว                                                     

และ D) ค่าเฉลี่ยนของทัง้ 3 แบบสอบถามเฉลี่ยร่วมกนั  

A) ความรู้พ้ืนฐานทัว่ไปเฉพาะเร่ืองเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

B) ชุดความรู้ท่ีท างานร่วมกนัเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

C) Soft Skills Set 4 ด้าน 

 

พิจารณา A) และ B) 

• พจิารณาจาก กรอบแดง (อนัดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด; ไม่มคีวามมัน่ใจ และน้อย; มคีวามลงัเลต้องสอบถามผูรู้ ้ก่อนเสมอ) เป็นระดบัที่ไม่
สามารถที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลรวมของของน้อยที่สุดและน้อย มีสดัส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (มากกว่า 50%) ซึ่งแปล
ความในเบื้องต้นไดว้่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างส่วนมากไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานในแต่ละดา้นเพยีงพอ มเีพยีง 1/3 เท่านัน้ ทีม่คีวามรูใ้นระดบั
ปานกลาง กรอบเขยีว ทัง้ในแบบความรูเ้ดยีว หรอื integrated Knowledge  และมเีพยีงประมาณ 10% กรอบฟ้า ของกลุ่มตวัอย่างเท่านัน้
ที่มีความรู้ในระดบัทีแ่ก้ไขปัญหาได้ดี และสามารถแนะน าผูร้่วมงานหรือผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ ซึ่งการวดันี้วดัจากในส่วนของ ความรู้
เท่านัน้ ซึ่งความรูพ้ืน้ฐานในการท างานเป็นสิง่จ าเป็น ทัง้นี้อยากใหจ้ าแนกย่อยไปเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อไปว่า พืน้ฐานความรู้
กลุ่มใดทีจ่ าเป็นในแต่ละสายงาน และยงัต้องส ารวจเพิม่เตมิในแต่ละชุดความรูต้่อไป  

• หากองค์กรใด ๆ ยอมรบัปัญหาพืน้ฐานทีเ่ป็น “เสน้ผม” นี้แลว้ ขัน้ต่อไปคอื การวางแผนเพื่อการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานเฉพาะทีจ่ าเป็น
กบัสายงานนัน้ ๆ ตลอดกระบวนการท างาน จะเกดิเป็นประสทิธภิาพ และแก้ไขปัญหาในการท างานทีเ่ป็นพืน้ฐานในการสรา้งกลยุทธ์
ใหก้บัองค์กรไดต้่อไป  

• มนัเป็นการยากที่จะต้องเริ่มกลบัมามอง “พื้นฐาน” ความรู้ที่จ าเป็นในการท างานเชิงกลุยทธ์กนัใหม่ ส าหรบัองค์กร  ยิ่งเฉพาะกับ
องค์กรทีม่ชีื่อเสยีง มขีนาดใหญ่ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ทัง้นี้ไม่ไดแ้ปลว่าคนของท่านไม่มปีระสทิธภิาพ ทว่าในความจรงินัน้ ม ี
10% จากกลุ่มตวัอย่างทีว่างแผนขบัเคลื่อน และ 10% นัน้ อยู่ถูกที่ถูกต าแหน่งหรอืไม่ เพราะว่ามปัีจจยัอื่น ๆ  อีกมากมายที่ท าใหค้น
เก่งในองค์กรอยู่ไม่นาน หรอืมโีอกาสทีจ่ะตดัสนิใจบอกลาองค์กรไปอย่างง่ายดาย  บุคลากรในส่วน 10% นี้ควรถูกวางในต าแหน่ง ให้
โอกาส ใหค้วามทา้ทาย เพื่อต่อยอดความส าเรจ็ทัง้ในส่วนบุคคล และในส่วนขององค์กร ทัง้ในเชงิรายได ้ชื่อเสยีง ฯลฯ อกี 30-35% ที่
มคีวามรูใ้นระดบัท างานได ้ควรแยกมาเพื่อการ Upskills ทีจ่ าเป็นเพื่อสรา้งความมัน่ใจในการท างาน และให้งานทีท่า้ทายเพื่อโอกาสใน
การเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน โดยกลุ่มนี้หลงัจากที ่Upskills แลว้ กพ็รอ้มกบัวชิาความรูท้ี ่ Advance ตามความปรารถนยาขององค์กร ใน
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ส่วน 40-50% นัน้ ทมีพฒันาบุคลากรต้อง Reskills พืน้ฐานความรูเ้สยีก่อน โดยต้องยอมรบัว่าพืน้ฐานความรู้ของคนกลุ่มนี้ไม่เพียงพอ 
และลงไปแก้ไข และไม่ควรเชื่อว่า ปริญญาจากสถาบนัใด ๆ  เป็นการการนัตีว่ามคีวามรูท้ีต่้องการครบถ้วน และอย่าเลือกเพราะเอา
คะแนนความรูต้ดัสนิ ใหเ้ลอืกทศันคตใินการปรบัเปลีย่น และ mindset ทีด่ ีเพราะบุคลากรทีม่คีุณสมบตัดิัง่นี้ จะ Reskills และ Upskills ได้
โดยง่าย และเมื่อเตบิโตไปในหน้าทีก่ารงานจะมทีศันคตริวมขององค์กรทีด่ขีึน้  

 

พิจารณจาก C) 

• จากกลุ่มตวัอย่าง ทกัษะในการท างาน 16 คุณลกัษณะ 4 กลุ่มทกัษะนัน้ พบว่า ผลรวมของคะแนนน้อยทีสุ่ดและน้อย รวมกนัมสีดัส่วน
ประมาณ 1 ใน 4 (25-26%) และผลรวมคะแนนมทีศิทางทีด่ขีึน้กว่าการวดัดว้ยคะแนนความรูพ้ืน้ฐาน และชุดความรูพ้ืน้ฐาน ต้องไม่ลมื
ว่า 83% ของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นผู้มประสบการณ์ท างาน 7-15 ปีขึ้นไป นัน้แปลว่า ต่อให้ความรูพ้ืน้ฐานในแต่ละเรื่องจะมไีม่มาก 
ทว่า ประสบการณ์ และการปรบัตวัโดยใชม้กัษะในการแก้ปัญหาเป็นแรงอึดทีท่ าใหอ้งค์กรก้าวหน้าต่อไป แต่น่าจะดีกว่าหากทักษะ

จากประสบการณ์น้ี เร่งด้วยความรู้ท่ีจ าเป็นในการท างานเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการท างาน และผลักดันองค์กร ไปตาม

นโยบายและวิสยัทศัน์ท่ีวางไว้ 

• ในส่วนของ C) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะในการท างาน มคีวามน่าสนใจ เมื่อเอาอนัดบัคะแนนน้อย และ น้อยทีสุ่ดมารวมกนั เรยีงตาม
คะแนนมาก ไปหาน้อย จะไดผ้ลดงันี้  

 
• กลุ่มปัญหา TOP 5 ในองค์กรทีม่องเหน็จากตารางอนัดบัคะแนน  โดย 5 อนัดบัคะแนนแรก อยู่ในกลุ่มค าถาม C1-C4 ทีเ่น้นทกัษะใน

การเขา้ใจ วเิคราะห์ การสื่อสารปัญหา เพื่อสรา้งทางเลอืกในการแก้ปัญหา  ผสมกบั C6 ซึ่งอนัดบัถดัไป คอืกลุ่ม C7-C9 ซึ่งเน้นเรื่อง 
Collaboration  

o ความสามารถในการวางแผนโดยอาศยัขอ้มูล และทรพัยากรทีม่จี ากดัขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Critical Thinking) 

TOPIC นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย

(นอ้ย

ทีส่ดุ + 

นอ้ย)

ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ

C1) Undesrtand factors which effect 

to decsion and operation
18.89 33.33 52.22 34.44 13.33 0.00 0.00 9.72 36.11 47.22 5.56

C3) Problem Indentification and 

Finding Solutions by using Data
5.56 30.00 35.56 42.22 21.11 1.11 0.00 5.56 37.50 48.61 6.94

C4) Measurable and Communicable 

for Better Outcomes to your colleague
8.89 26.67 35.56 44.44 16.67 2.22 1.39 8.33 30.56 52.78 5.56

C2) Internal communication abilities 

for Plan and Execution
4.44 24.44 28.89 47.78 22.22 1.11 0.00 8.33 27.78 52.78 9.72

C11) Step out of Comfort Zone and 

Persuative other to for new 

methodology

5.56 22.22 27.78 37.78 24.44 10.00 0.00 6.94 31.94 45.83 13.89

C6) Deep Listening and Respondsible 

for better Solutions
3.33 24.44 27.78 42.22 26.67 3.33 0.00 5.56 34.72 50.00 8.33

C7) Collaborative and Create good 

working enviroment to all Stakedolders 
5.56 20.00 25.56 51.11 21.11 2.22 0.00 6.94 29.17 54.17 8.33

C8) Business Process Management 

Ability to Improve Quality of working
4.44 18.89 23.33 51.11 22.22 3.33 0.00 5.56 30.56 55.56 6.94

C5) Conflict Resolution and 

Compromisable 
3.33 20.00 23.33 44.44 26.67 5.56 0.00 8.33 36.11 45.83 8.33

C9) Adaptibiility during the changing 

circumstance and Hanlding Ability
2.22 21.11 23.33 36.67 34.44 5.56 0.00 5.56 27.78 51.39 13.89

C10) Hacking ability for Solution 

Solving
4.44 16.67 21.11 45.56 24.44 8.89 0.00 5.56 31.94 50.00 11.11

C16) Ability to act, perform, support  

as  Leader instead of Boss
6.67 13.33 20.00 38.89 31.11 10.00 0.00 5.56 27.78 55.56 9.72

C15) As Leader Ability to Suport your 

team for their Growth in career
5.56 14.44 20.00 35.56 33.33 11.11 0.00 5.56 29.17 51.39 12.50

C12) Accepting the Negative Results 

and Trying to find the Solution 
3.33 15.56 18.89 37.78 34.44 8.89 0.00 4.17 29.17 51.39 13.89

C14) As a Leader, Ability to given 

consult and facilitate for resolution to 

your team

5.56 13.33 18.89 43.33 32.22 5.56 0.00 6.94 29.17 50.00 12.50

C13) As Leader, Ability to support 

your team for creative solution
3.33 12.22 15.56 26.67 35.56 22.22 0.00 5.56 25.00 52.78 15.28
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o การวดัผล การใชต้วัชี้วดัทีเ่หมาะสม ในการระบุปัญหา การยนืยนัปัญหา และวางแนวทางการแก้ปัญหาทีแ่ตกต่างไป โดย
ใชข้อ้มูลน าทาง (Problem Resolution and Responsive) 

o การท างานประสานกนัในองค์กร ซึ่งหมายถงึการวดัผลร่วมกนั การแลกเปลีย่นขอ้มูล การสรา้งกจิกรรมทางธุรกจิที่
ประสานสอดคลอ้งกนั การรบัรูแ้ละการแก้ปัญหาร่วมกนั  (Collaborative workflow) 

o การสื่อสาร การรบัฟังกนัอย่างตัง้ใจทัง้ในระดบัแผนกหรอืฝ่ายเดยีวกนั และขา้มแผนกทีท่ างานร่วมกนั เพื่อหาทางออกของ
ปัญหาร่วมกนั (Communication Capability) 

o ความคดิรเิริม่ในการแก้ปัญหา และเชื้อเชญิใหผู้อ้ื่นเหน็ความส าคญัและร่วมลงมอื (Creativity) 

ข้อสงัเกตบางประการทีน่่าสนใจ คือ ปัญหา TOP 5 ที่แสดงไว้ในหวัข้อก่อน เป็นปัญหาพื้นฐานทีพ่บได้โดยทัว่ไปในองค์กร และเป็น
กลุ่มทกัษะทีอ่งค์กรพยายามใช้การอบรม หรอืกจิกรรมเป็นครัง้คราวในการแก้ปัญหา ในส่วนเป้าประสงค์เหล่านี้ เป็นสิง่ทีต่้องเขา้ใจก่อนว่า การ
อบรมเพื่อเพิม่ความรูน้ัน้เป็นส่วนหนี่ง  การเสรมิสรา้งทกัษะนัน้ท าไม่ได้จากการอบรมเพื่อให้ความเขา้ใจแต่เพียงอย่างเดียว ทัง้การเพิม่ความรู้
และทกัษะนัน้ต้องใชร้ะยะเวลา หากเป้าหมายใหญ่ซบัซ้อน ต้องแบ่งย่อยใหเ้กดิความส าเรจ็แบบ short win หากต้องการเปลีย่นแปลง ต้องก าหนด
วสิยัทศัน์ และตวัชี้วดัในแต่ละช่วง (Phasing) ใหช้ดัเจน และสรา้งความส าเรจ็ทลีะขัน้ก่อนการเสื่อมถอยของก าลงัใจ รวมไปถงึต้องใหท้รพัยากรที่
เหมาะสม ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางเรื่องเพื่อให้แผนงานด าเนินได้ รวมไปถึงความเข้าใจของทีมที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้าง
วฒันธรรมองค์กรใหม่ที่ต้องการ ในส่วนนี้นัน้เป็นส่วนเดียวกบั Organization Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งมีความรู้ ทกัษะเป็น
พืน้ฐาน และม ี“จติลกัษณะ” (Mindset) เป็นตวัหล่อลื่นฟันเฟืองในการเปลีย่นแปลง 

 การเริม่ต้นทีพ่ืน้ฐานและความเรยีบง่ายเป็นแนวความคดิทีผู่ ้เขยีนบทความก าลงัเสนอ ซึ่งมนัขดักนักบักระแสความเขา้ใจเรื่ององค์กร
ทีพ่ฒันาดว้ยกลยุทธ์ เพราะว่าในประเทศไทยกลยุทธ์ แปลว่าเอาชนะดว้ยความซับซ้อน ยิง่ซบัซ้อยน ยิง่ยาก แสดงว่ายิง่เก่ง และเหนือกว่าผู้อื่น 
ความคดิแบบนี้ถูกใส่ในกระบวนการคิดของไทย เราถูกค่านิยมหลอกว่า กลยุทธ์ทีจ่ะต้องซับซ้อน และคนทีแ่ก้ไขจดัการความซบัซ้อนได้คือคน
เก่ง ดงันัน้ไทยจงึเป็นสงัคมทีใ่หค้นค่าเก่งทีม่จี านวนน้อยในสงัคม แทนทีจ่ะท าใหทุ้กคนมคีุณค่า แต่กลบัใหค้วามส าคญักบัคนทีส่งัคมบอกว่าเก่ง 
แทจ้รงิแลว้ ในองค์กรขนาดกลางและใหญ่ คนเก่งเพยีงหยบิมอืในองค์กรไม่สามารถผลกัดนัองค์กรได ้แต่ต้องอาศยั “ก าลงัคน” ในการขบัเคลื่อน 
การสร้างให้ทุกคนมีพื้นฐานความรู้ ความรู้ท่ีประสานท างานร่วมกนั และมีทกัษะพื้นฐานท่ีดี เป็นกลยุทธ์ท่ีเรียบง่าย และเมื่อบุคลากร

ส่วนใหญ่มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน จะเกิด “ความมัน่ใจ” ในการท างานท่ีและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแนวคิดน้ี “รากฐาน” จะ

ขบัเคลื่อนองค์กรได้ดีกว่าคนเพียงหยิบมือ และองค์กรก็มีความเสี่ยงจากการเสีบบุคลากรคนเก่งเหล่านัน้ น้อยลงไปด้วย ทว่าในทางปฏบิตัิ 

บุคลากรจ านวนมากขององค์กรไดร้บัการพฒันาพื้นฐานด้วยความพยายามและงบประมาณทีน่้อยกว่า ความรูข้ัน้ Advance ส าหรบับุคลากรคน
เก่งส่วนน้อยขององค์กร  ถ้าองค์กรเริ่มต้นแนวคิด และเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ เมื่อสมรรถนะในภาพรวมของคนส่วนมากในองค์กรเพิ่มสูงขึน้ 
ประสิทธิภาพใน “ทุก” ส่วนงานเพิ่มขึ้น สิ่งนี้เป็นโอกาสขององค์กร ถ้าองค์กรเปลี่ยนวิธีการในการอบรมบุคลากร ผลลพัท์ก็จะเปลี่ยนไป

ด้วย 

 ทัง้นี้การอบรมในชุดวชิาที่ได้รบัการยอมรบัว่า “Advance” นัน้ยงัคงต้องมีต่อไปในการอบรมขององค์กร ทว่าจะได้ผลดีกว่าหากพืน้
ฐานความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรจะเป็น “ทรพัยากร” ในการผลกัดนัชุดความรู ้ ที ่advance, เครื่องมอืและวิธกีารราคาแพง จะกลายเป็นความ
คุม้ค่า และเกดิ ROI ไดจ้รงิ รวมถงึระยะเวลาก็สัน้ลง ทัง้นี้ปัจจยัอื่น ๆ ทีส่ าคญัยงัมตีวัแปรนอกจากความรูพ้ืน้ฐาน ซึ่งจะเสนอไวใ้นหวัขอ้ต่อไป 
ถ้าคุณเชื่อว่า รากฐานของตกึคอือฐิ รากฐานของชวีติคอืการศกึษา เหตุใดรากฐานของการพฒันาองค์กร ทีม่บีุคลากรเป็นส่วนประกอบส าคญัจึง
มองขา้มอฐิรากฐานทีเ่รยีกว่า ความรูแ้ละทกักษะพืน้ฐานในการท างานให้มปีระสทิธภิาพไป 

 

2 กระบวนท่าชวน “ทดลอง” เมือ่ผู้เข้าร่วมประเมินตวัเองแล้วเสรจ็ (as Prototype) 

ความคาดหวงัประการแรกของแบบสอบถาม A) คอื เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม Workshop ไดท้ราบว่า ความรูท้ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจินัน้มหีลาย
ส่วน และแต่ละส่วนผูเ้ขา้ร่วม Workshop นัน้ มจุีดแขง็ หรอื จุดอ่อนในชุดความรูใ้ด ๆ  บ้าง ซึ่งองิตามโมดูลใน MonsoonSIM เพื่อใหเ้กดิประสบการณ์
ตรง ส่วนในแบบสอบถาม B) และ C) ซึ่งเน้นเรื่อง ทกัษะร่วมในการตดัสินใจปัญหา และการบริหารจดัการด้านอื่น ๆ ที่เป็น Soft Skills นัน้ มี
วตัถุประสงค์แรกเริ่มเช่นเดียวกบัแบบสอบถาม A) ทว่ามีวตัถุประสงค์แฝง คือ ข้อความในแบบสอบถามอาจกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่จะน าไป
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พฒันาตนเองต่อได้ในอนาคต เมื่อผู้ท าแบบสอบถามมองเห็นประโยชน์จากการวัดความรู้ และทักษะของตวัเองอย่างตรงไปตรงมา โดย 2 
กระบวนท่าแนะน ามดีงันี้  

• กระบวนท่าแรก: “เติมสิง่ทีข่าดพร่อง” เมื่อพบว่าพืน้ฐานความรูใ้ด ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน หรอืสมรรถะโดยรวมของ
กิจการ การเติมสิ่งที่ขาดนัน้ต้องมีกลวิธีการคดัสรรสิ่งที่ขาด โดยปรกติไม่จ าเป็นต้องใช้ “ทุกชุด” ความรู้ในการท างาน 
ผู้เขยีนเสนอว่าชุดความรูท้างธุรกจิทีเ่กี่ยวยข้องทีข่าดพร่อง ให้พิจารณาจากความสมัพนัธ์ในกระบวนธุรกิจก่อนและหลงั
ไปครอบคลุมอย่างน้อย 2 กระบวนการ น่าจะเป็นทางออกทีด่ ีส าหรบัการสรา้งสมรรถะและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน
ในองค์กร 

• กระบวนท่าทีส่อง: “ยกระดบัสิง่โดดเด่นทีพ่อมี”   เป็นกระบวนท่าตรงกนัช้าม ซึ่งเป็นกระบวนท่ายอดนิยมในการ
พฒันาบุคลากรขององค์กร เนื่องจากจะเห็นผลหรือมีตวัชี้วดัที่ชดัเจนเรว็กว่าในกระบวนท่าแรก ซึ่งการยกระดบัความรู้ 
หรือความช านาญให้โดดเด่นขึ้นไปอกีท าให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) ในการแก้ปัญหาเฉพาะในงาน 

ซึ่งเป็นค่านิยมทีอ่งค์กรส่วนใหญ่ต้องการในระดบับุคคล  

หรอืตวัผูท้ าแบบประเมนิทีมุ่่งหวงัพฒันาตวัเอง หรอืฝ่ายพฒันาสมรรถนะบุคลากรอาจใชท้ัง้สองกระบวนท่านประสานกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่ 

กบัการระบุเป้าประสงค์ทีต่อ้งการ เช่น หากต้องการสรา้งแนวทางการท างานทีป่ระสานสอดคลอ้งกนัตลอดกระบวนการทางธุรกจิ ทัง้
กระบวนการภายใน และกระบวนการภายนอกตามโซ่อุปทาน (Collaborative Workflow) การเน้นกระบวนท่าแรก ในระดบทัีเ่ขา้ใจถงึ เป้าหมาย, 
ขอ้จ ากดั, ปัญหา, ตวัชี้วดั, ธรรมเนียมหรอืรูปแบบความคดิ, ความเชื่อมโยมของแต่ละกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  

 

ข้อเสนอด้านกระบวนการในการทบทวนเก่ียวกบัการอบรมบุคลากรขององคก์ร (Prototype and Test) 

1] ส ารวจ วิเคราะห์ และยอมรบัในข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ 

• ส ารวจขอ้มูลทีจ่ าเป็น เช่น พืน้ฐานความรูใ้นแต่ละเรื่องทีจ่ าเป็นต้องมอีย่างด ีและสอดคลอ้งกบักระบวนการท างาน  

• ยอมรบัในขอ้มูลทีส่ ารวจได ้หลงัจากวเิคราะห์ปัญหาอย่างไม่ Bias และสรา้งการยอมรบัใหช้ดัเจน ทัง้ในส่วนของบุคลากร, แผนก, 
องค์กร, ผูบ้รหิาร (หากการยอมรบัมขีอ้จ ากดั ไม่ควรก้าวไปยงักระบวนการอืน่ๆ) 

Check list ของกระบวนการน้ี 

 เกรด และวุฒจิากสถาบนัการศกึษา รวมไปถงึ อายุงาน ไม่ไดเ้ป็นทีย่อมรบัว่าบุคลากรจะมพีืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะทีต่้องการ
เสมอไป 

 ไม่มคีอร์สอบรม หรอืวทิยากรใดทีเ่ปลีย่นสิง่ทีคุ่น้เคย หรอืธรรมเนียมในองค์กรได ้ในระยะเวลาการอบรม 8-16 ชัว่โมง 

 ยอมรบัในแนวคดิทีว่่า พืน้ฐานความรู ้ทกัษะทีด่ ีของบุคลากรเป็นพืน้ฐานกลยุทธ์ขององค์กร ทีค่วรสรา้ง เสรมิ ก่อน และควบคู่ไป
กบัวชิาร่วมสมยั ทีเ่ขา้ใจว่า Advance 

ตวัอย่างความล้มเหลวขององค์กรทีพ่ลาดในการบริหารจดัการกระบวนการแรก 

 ขา้มกระบวนการส ารวจ และไปลงมอืตามสมมตฐิานทีว่างไว ้

 คดัสรรบุคลากรมาอย่างด ี(เกรด, สถาบนั, อายุงานประสบการณ์) ทัง้ท าเอง และท าผ่าน Head Hunter มัน่ใจว่าไดข้องดเีพราะว่า
จ่ายแพง  

 เคยท ามาแลว้ในการสรา้งพืน้ฐาน เป็นเรื่องไม่จ าเป็นอกี ถึงแมน้ว่าจะมบีุคลากรใหม่กต็าม เสยีเวลาท าเปล่า ๆ 

ข้อพิสูจน์ความล้มเหลวในกระบวนการน้ี 
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• บุคลากรใหผ้ลการประเมนิทีด่ ีเขา้ร่วมการอบรม ทว่าบุคลากรมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาขัน้ Advance น้อย และไม่สามารถน าความรู้
จากการอบรมไปปรบัเปลี่ยนการท างานโดยบรหิารจดัการการท างานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม, สรา้งโครงการใหม่, แผนธุรกจิใหม่ 
หรอืนวตักรรมตามเป้าประสงค์ขององค์กร  

• บุคลากรไม่รูว้่าเนื้อหาทีอ่บรมไปจะไปเชื่อมโยงกบัหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างไร  

2] ก าหนดวิสยัทศัน์ วางนโยบาย ก าหนดแผนแบบตัง้แต่เหน็ตีนเขาจนถึงยอดเขา (เพื่อใหม้กี าลงัใจ และรูส้กึว่าไปถงึ
ไดแ้น่นอน) 

• ก าหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา ระบุประโยชน์จากการแก้ไขให้ชดัเจน (ทัง้ในระดบับุคคล , แผนก, องค์กร) และวางตวัชี้วดั 
และกรอบเวลาใหช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัระยะย่อยทีว่างไว ้ทัง้นี้ต้องสื่อสารวสิยัทศัน์, แนวนโยบาย, ตวัชี้วดัและ กรอบเวลาใหข้ดัเจน 

• ส าหรบัเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ (ประโยชน์จากการอบรมในหลกัสูตรนี้) มีความซับซ้อน (ต้องใช้ความรู้และทกัษะทีห่ลากหลาย
ร่วมกนั) โดยท างานร่วมกบัการวางนโยบายแบ่งระยะไปสู่เป้าหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัการเปลี่ยนแปลง , สามารถจดัสรร
ทรพัยากรทีจ่ะใชง้านร่วมกนัเพื่อสรา้งความเปลีย่นแปลง 

Check list ของการก าหนดวิสยัทศัน์และแนวนโยบาย 

       เป้าหมาย นโยบาย และรายละเอยีดชดัเจน และสื่อสารได ้สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และแผนพฒันาองค์กร 

       Identify ประโยชน์ต่อทุก Stakeholders ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อแสวงหาความร่วมมอื 

       ความสามารถในการสรา้งแผนย่อย ทีป่ระสานกนั เหน็กระบวนการเดนิทางของแผนย่อยทีส่นับสนุนนโยบายหลกั  

       ก าหนดกจิกรรมทีเ่หมาะสมร่วมกนัหลงัจากวางแผนการอบรมใหบุ้คลากร 

 ตวัอย่างความล้มเหลวขององค์กรทีพ่ลาดในการบริหารจดัการกระบวนการน้ี 

 บุคลากรไม่เขา้ใจเป้าหมาย นโยบาย และแผนงาน ทีต่นเองมสี่วนรบัผดิชอบ และก าหนดกจิกรรมทีท่ าใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีว่าง
ไวไ้ด ้ 

 บุคลากรมคีวามรูส้กึว่า อบรมไปกไ็ม่มปีระโยชน์ หรอืไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเนื้อหาทีอ่บรมได ้หรอืบางครัง้การคดัเลือก
บุคลากรเขา้ร่วมการอบรม ท าในลกัษณะเพื่อใหค้รบจ านวนเท่านัน้ 

 บุคลากรรูส้กึว่าวตัถุประสงค์ทีอ่งค์กรต้องการนัน้ห่างไกลจากสภาพการณ์ในปัจจุบนัทีต่นเองเผชญิอยู่ แลว้รูส้กึว่าเคยท ากจิกรรม
ใด ๆ บนความเปลีย่นแปลงแลว้แต่ไม่ประสบผลส าเรจ็ หรอืยากเกนิกว่าจะไปถงึตวัชี้วดัทีว่างไวไ้ด ้เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัต่าง ๆ  

ข้อพิสูจน์ความล้มเหลวในกระบวนการน้ี 

• โครงการเดมิขององค์กรไม่ประสบผลส าเรจ็ โดยไม่มกีารชี้แจงสาเหตุ เรยีนรูร้่วมกนั  

• เกดิความเบื่อหน่ายในการอบรม หรอืโครงการใด ๆ ทีร่เิริม่ขึน้ใหม่ เนื่องจากมกีารอบรม และโครงการจ านวนมากทีไ่ม่
ประสบผลส าเรจ็ 

• การอบรมในองค์กรเป็นกลุ่มวชิาทีต่ามยุคสมยั แต่ไม่ไดส้อดคล้องกบัวสิยัทศัน์ และแผนพฒันาองค์กร 

• องค์กรเปลีย่นทีท่ างานเป็นคอกแพะเพราะว่าต้องหาใครซกัคนหนึ่งมารบัความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้  

• มแีต่การอบรม และมกีารสรา้งโครงการระหว่าง Workshop ทีอ่บรม ทว่าไม่เคยมโีครงการใดทีเ่สนออนุมตั ิหรอืมกีจิกรรม
รองรบั ใหค้ดิแต่ไม่ใหท้ าจรงิ  

3] การอ านวยทรพัยากร สร้างสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็น 

• เพื่อความเข้าใจในระดบัของทรพัยากรที่จ าเป็นและการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า และเกิด ROI บุคลากรถือเป็นทรพัยากรของ
องค์กร ความรู้ ทกัษะ จิตลกัษณะ ถือเป็นข้อจ ากดั หรือข้อได้เปรียบของบุคลากรในแต่ละคน ทัง้นี้ยงัรวมไปถึง จ านวนของ
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บุคลากร ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน สมรรถนะโดยรวมของบุคลากรในแต่ละฝ่าย ทัง้นี้ยังไม่รวมถึงทุน (เงิน) เวลา , 
เครื่องมอื และอุปกรณ์, ระบบ Network และความเขา้ใจใน Platform ในกรณีอบรมผ่านระบบออนไลร์ ซึ่งถอืเป็นทรพัยากรในการ
อบรมบุคลากร 

• สภาพแวดล้อมที่จ าเป็นในการอบรมบุคลากร ในความหมายอย่างแคบ เช่น สถานที่และความพร้อมของสถานที่ในการอบรม, 
รูปแบบการจดัที่นัง่, ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์, อุณหภูมิ, ความสว่างความมืด, ความดงัของเครื่องเสียง หรือ การ
รบกวนจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เหล่านี้คอืคอืหารจดัสภาพแวดลอ้มทีจ่ าเป็น ในความหมายอย่างกวา้ง หมายถงึ กจิกรรมและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัการวางแผนมาอย่างดี เพื่อให้ผลของการอบรมส่งผลออกมา เช่น ในกรณีที่เป็นการอบรมเพื่อสรา้ง 
New Business Model ต้องตัง้ค าถามว่า คิดแล้วจะได้ลงมือท าหรือไม่ มีกติการรองรบัแนวคิดที่ได้จากการอบรมแต่ละหัวข้อ
หรือไม่ เหล่านี้เป็น Post Activity ที่ต้อง Pre-Decision ก่อนการอบรม มิเช่นนัน้จะตกในฐานะสิ่งแวดล้อม Eco-System ที่
บกพร่อง) 

• ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้มเหมาสมกบัเป้าประสงค์ทีว่างไว้หรอืไม่ โดยมากปัญหาทีพ่บ เช่น วางเป้าหมายของการอบรมไว้อย่าง
สวยหรู และยิ่งใหญ่ แต่มีเวลาจ ากดั ผู้เข้าอบรมไม่มีพื้นฐาน, จ านวนของบุคลากรไม่เหมาะสมกบักิจกรรมในการอบรม และ
ข้อจ ากดัของการอบรม (กรณีนี้ถูกมองเป็นความคุม้ค่า ที่อาจไม่คุ้มค่ากบัประสิทธิภาพทีจ่ะได้รบั), ไม่เคยก าหนดเป้าหมายว่าผู้
เข้าอบรมควรมาอบรมแล้วน าไปใช้อย่างไร, การไม่บริหารจดัการเวลาโดยเฉพาะใน In house Training ที่งานไม่ให้หยุด การ
อบรมก็ต้องเข้า และการอบรมไม่ใช่ Priority แต่เป็น Complementary ยิ่งในกรณีไป outing ต่างจังหวัด การอบรมเป็นเพียง
กจิกรรมเสรมิมากกว่ากจิกรรมหลกั 

 

Check list ของการอ านวยทรพัยากร สร้างสภาพแวดล้อมทีจ่ าเป็น 

       เป้าหมาย นโยบาย แผนการอบรม ตวัวดัผล และกรอบเวลาทีว่ดัผล สอดคลอ้งกบัทรพัยากร และสิง่แวดลอ้มในการอบรมหรอืไม่  

ตวัอย่างความล้มเหลวขององค์กรท่ีพลาดในการบริหารจดัการกระบวนการน้ี 

      บุคลากรไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการลงทุนจากการอบรม ไม่เข้าร่วมไม่ได ้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของสวสัดกิาร และเกณฑ์วดัผล และ
เมื่อใหค้วามส าคญักบัการอบรมน้อย ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้นในองค์กรอาจไม่ไดม้าจากการอบรมบุคลากร 

ข้อพิสูจน์ความล้มเหลวในกระบวนการน้ี 

• บุคลากรไม่รูส้กึถงึประโยชน์ของการอบรม และการอบรมเป็นภาระ และรบกวนเวลาการท างาน 

• สดัส่วนค่าจ่ายทีใ่ชใ้นการอบรมบุคลากรทัง้ทางตรงและทางอ้อม มสีดัส่วนในค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ เมื่อน าไปเทยีบกบัอตัราการท า
ก าไร หรอืม ีสดัส่วนรายจ่ายของทีป่รกึษาเมื่อเทยีบกบัรายจ่ายอื่นๆ และรายได้ขององค์กรเพิม่ขึน้ เรื่องจากบุคลากรภายใน
องค์กรไม่สามารถแก้ปัญหาได ้ 

• เมื่อท าการส ารวจทีส่อดคลอ้งกนั เช่น โอกาสในการพฒันา Business Model ใหม่ หรอืโครงการใหม่ หลงัการอบรม กบัการ
สนับสนุนขององค์กรมแีนวโน้มไม่ไปในทางเดยีวกนั  

4] วดัผล เพื่อไปต่อ ยุติ หรือปรบัปรงุ 

• การวดัผลของทุกกจิกรรม จะใหค้ าตอบทีช่ดัเจนว่ากจิกรรมใด (วชิาหรอืหลกัสูตรใด) เกดิประโยชน์ ควรเพกิถอน หรอืควร
ปรบัปรุงในลกัษณะใดบ้าง  

• การวดัผลนัน้ ควรวดัใหต้รงกบัเป้าประสงค์ของกจิกรรม มใิช่การวดัผลแบบทัว่ไป เช่น ความพงึพอใจ ในสถานที ่การใชเ้วลา
อย่างเดียว ควรมคี าถามทีท่ าใหก้ารวดัผดสะทอ้นผลของการอรม เช่น แผนการด าเนินการในอนาคต, ความสามารถในการ
คลีค่ลายปัญหาทีเ่กดิจากความรูแ้ละทกัศะทีไ่ดร้บัจากการอบรม หรอืค าถามทีต่รง เช่น มคีวามคุม้ค่ากบัเวลางานทีสู่ญเสยีไป
หรอืไม่ หรอืมปีระโยชน์ตอ่ไปหรอืไม่หากจะจดัการอบรมในหวัขอ้เช่นนี้อกี  
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Check list ของการวดัผล เพือ่ไปต่อ ยุติ หรือปรบัปรงุ 

       การวดัผลไดว้ดัผลครอบคลุมถงึปัจจยัประกอบดา้นทรพัยากร ขอ้จ ากดั และสภาพแวดลอ้มในการจดัอบรมบุคลากรหรอืไม่  

       การวดัผลมคี าถามครอบคลุมวสิยัทศัน์ และใหผู้เ้ขา้อบรมระบุประโยชน์ของการอบรมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเขา
หรอืไม่  

       การวดัผลมรีูปแบบ กระบวนการ และวธิกีาร ทีไ่ดม้าซึ่งผลลพัท์ทีไ่ม่บดิเบี้ยวจากปัจจยัอื่น ๆ หรอืไม่ เช่น วิธกีารวดัผลทีว่ทิยากรมี
ต่อผูเ้ขา้อบรม แทนทีจ่ะมเีฉพาะผูอ้บรมท าต่อเนื้อหาและวิทยากร ซึ่งเป็นการวดัผลสองทาง ร่วมกบัหวัขอ้แรก, การวดัผลโดยใหร้ะยะเวลาที่
เหมาะสม กบัจ านวนค าถาม, การสื่อสารประโยชน์จากการวดัผลทีช่ดัเจนต่อการตดัสนิใจ ฯลฯ ทัง้นี้ความไปถงึภาษา และระดบัภาษาทีใ่ชใ้น
แบบวดัผล  

       สถติอิื่นๆ  ประกอบทีใ่ชใ้นการวดัผล เช่น ประสบการณ์, พืน้ฐานการศกึษา, พืน้ฐานความรูเ้กี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้   

ตวัอย่างความล้มเหลวขององค์กรท่ีพลาดในการบริหารจดัการกระบวนการน้ี 

      ไม่ค่อยมกีารวดัผลในพืน้ฐานความรู ้ก่อนและหลงัจากการอบรม เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนั และในกรณีทีม่กีารวดัผลทัง้ก่อนและหลงั
การอบรม จ านวนมกัไม่เท่ากนั  

      ไม่มกีารวางขอ้มูลว่าจะเกบ็ขอ้มูลใดเพื่อการวดัผลใดอย่างเป็นรูปธรรม  

      ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ไม่ไดใ้ส่ใจ หรอืใหค้วามส าคญักบัการวดัผล และการวดัผลในบางครัง้ท าในช่วงเวลาทา้ยของการอบรม ซึ่งเป็น
เวลาทีเ่ร่งรบี ผูต้อบแบบประเมนิมกัใหค้วามสนใจไม่เตม็ที ่ 

      การวดัผลเป็นเพยีงธรรมเนียมในการปฏบิตัทิีส่บืทอดตอ่กนัมา และขอ้ค าถามมสี่วนน้อยมากหรอืไม่มเีลยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประโยชน์ที่
เกดิขึน้กบังานทีร่บัผดิชอบ หรอืใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้้างจากการอบรมนัน้ ๆ   

ข้อพิสูจน์ความล้มเหลวในกระบวนการน้ี 

• การวดัผลไม่มขีอ้มูลเพยีงพอ ทีจ่ะสนับสนุนการตดัสนิใจ มกัใชค้วามรูส้กึส่วนตวั หรอืปัญหาในใจของผูบ้รหิารจดัการมาตดัสนิ 

• เมื่อมขีอ้มูลไม่เพยีงพอ และมปัีญหาเกดิขึน้หลงัจากการอบรม เช่น ไม่ได้ประสทิธภิาพตามทีต่้องการ อาจไม่รูส้าเหตุทีแ่ทจ้รงิ ว่า
เกดิความผดิพลาดทีเ่รื่องใด  

• ขาดขอ้มูลพืน้ฐานเพื่อวางแผนระยะยาว และก้าวสู่การพฒันาบุคลากรในเชงิกลยุทธ์ทีเ่น้น “เทรนแลว้ท า” (ส่วนจะท าได ้หรอืไดท้ า
เป็นอกีเรื่องหนึ่ง  

• ขาดเกณฑ์ในการตดัสนิใจ ว่าเนื้อหาใดเหมาะสมกบัฝ่ายงาน กิจกรรม อายุงาน ประสบการณ์ และพืน้ฐานความรูอ้ย่างไร  

• การวดัผลเพื่อใหเ้ขา้ใจพืน้ฐานของบุคลากรอย่างจรงิจงั อาจได้รบัการต่อต้าน เพราะว่าไม่มคีวรอยากยอมรบัว่าตวัเองมพีืน้
ฐานความรูแ้ละในการท างานทีไ่ม่ดพีอ อนัเกดิจากค่านิยมในสงัคม ขอ้มูลส่วนนี้จะต้องหากลวธิใีนการจดัเกบ็ และเอามาใชเ้ป็น
พืน้ฐาน  

• การวดัผลในการอบรม ขาดความสอดคลอ้งกบั การวดัผลในงานทีท่ า และหาจุดเชื่อมโยงกนัไม่ได้ และไม่รูว้่าจะวดัความคุม้ค่าใน
การลงทุนจากการอบรมบุคลากรอย่างไร  

5] ใช้ฐานข้อมูลของผู้เข้าอบรมเพ่ือตดัสินใจวางแผนในการอบรมให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตรข์ององคก์ร  

• การใชฐ้านขอ้มูลของบุคลากรดา้นการอบรมจะเป็นเกณฑ์ช่วยในการตดัสนิใจเพื่อประกอบการวางแผนการอบรมบุคลากรไดเ้ป็น
อย่างด ีลดโอกาสการอบรมทีไ่ม่จ าเป็น ซ ้าซ้อน เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึเนื้อหาทีเ่หมาะสมกบัแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

Check list ของฐานข้อมูลของบุคลากรเพือ่การวางแผนในการอบรม 
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         ขอ้มูลพืน้ฐานในส่วนของความรู ้เช่น สาขาวชิาเอก สาขาวชิาโท ในระดบัอนุปรญิญา ปรญิญาตร,ี ปรญิญาโท หรอืมากกว่า หรอืการ
อบรมจากสถาบนัอื่น ๆ หลกัสูตรอื่น ๆ  

         ขอ้มูลดา้นทกัษะทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาษาทีส่อง และสาม ในเชงิ ฟังพูดอ่านเขยีน, ขอ้มูลทกัษะอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นจากการประเมนิตวัเอง
ของบุคลากร 

         ขอ้มูลดา้นทกัษะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน ผ่านเพื่อนรว่มงานทีท่ างานร่วมกนั หวัหน้างาน หรอืการประเมนิจากคู่คา้หากท าได ้เพื่อ
น าไปประเมนิกบัขอ้มูลทีบุ่คลากรประเมนิตวัเอง 

       ขอ้มูลเกี่ยวกบัวชิาหรอืหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการอบรม และความสามารถในการใชง้าน ในช่วงท างาน ทัง้ก่อนท างานทีอ่งค์กร ระหว่างการ
ท างานขององค์กร  

         การเชื่อมฐานขอ้มูลนี้ กบัการวดัผลประจ าปี แบบทีป่ฏบิตัอิยู่แลว้ใฝนองค์กร ทัง้ในแบบ Vertical และ Horizontal  

ตวัอย่างความล้มเหลวขององค์กรท่ีพลาดในการบริหารจดัการกระบวนการน้ี 

      ไม่มตีวัชี้วดัทีแ่น่ชดั ในการเลอืก และล าดยัความส าคญัของบุคลากร กบัเนื้อหา หลกัสูครทีต่รงกบัยุทธศาสตร์ขององค์กร  

      ไม่มขีอ้มูลพืน้ฐานทีจ่ะคาดหวงัประสทิธผิลของการอบรมในชุดวชิาขัน้ Advance ทีอ่งค์กรคาดหวงัตามกลยุทธ์ได้  

ข้อพิสูจน์ความล้มเหลวในกระบวนการน้ี 

• เลอืกบุคลากรทีไ่ม่มพีืน้ฐานทีจ่ าเป็น หรอืไม่มทีกัษะทีส่อดคลอ้งกบัวชิาและหลกัสูตรทีค่าดหวงัประสทิธผิลหลงัการอบรม 

• สิน้เปลอืงงบประมาณ จากการเลอืกบุคลากรทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัเนื้อหา เนื่องจากหลกัสูตรที ่advance มกัมคี่าใชจ่้ายทีแ่พง  

• เลอืกบุคลากรทีม่ ีcompetency ในการเรยีนรู ้แต่ไม่ม ีMindset ทีแ่ขง็แกร่งพอจะสรา้งการเปลีย่นแปลงในองค์กร 

 

กระบวนการทัง้ 5 นี้เป็น Prototype ทีร่่างใหเ้กดิการทบทวนเกี่ยวกบัการอบรมบุคลากรขององค์กร โดยความมุ่งหวงัว่าการลงทุนใน
การพฒันาบุคลากรผ่านการอบรมนัน้ ไม่ใช่การอบรมแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการอบรมทีม่กีระบวนการชดัเจน และเริ่มต้นจากพืน้ฐาน  
การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร อาจไม่ได้ลดจ านวนบุคลากรลง แต่เป็นการลดระยะเวลา และสร้างประสิทธิภาพ  ทัง้นี้การพฒันาบุคลากร
จะต้องสอดคล้องกบัการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้ในองค์กร (Digital Transformation) ไม่ใช่ผลกัดนัภาระไปที่เทคโนโลยี ซึ่งมีบทเรียน
มากมายในองค์กรไทยและต่างประเทศ ที่ลงทุนกับ Digital Transformation ทว่ามาติดปัญหาที่บุคลากรเช่นเดิม และต้องไม่ลืมว่า การท า  
Organizartion Transformation นัน้ มีส่วนอื่น ๆ  ที่ส าคญั เช่น ความชดัเจนในวสิยัทศัน์ พนัธกิจ การปรบัปรุงโครงสร้าง กฎเกณฑ์ การลือกใช้
เครื่องมอื และเทคโนโลยทีีจ่ าเป็น สอดคลอ้งกบัทรพัยกรและขอ้จ ากดัขององค์กร  

กระบวนการทัง้ 5 หรอืบางส่วนของกระบวนการทีเ่ลอืกไปปรบัใชค้วรจะต้องถูกทดลอง และต้องใหร้ะยะเวลากบัสภาพแวดลอ้มในการ
ทดลองใหส้อดคลอ้งกนั ในสมมตฐิานของบทความนี้ คอื การทดลองสรา้งเสรมิพืน้ฐานความรูใ้นชุด A) และ กลุ่มของชุดความรูใ้นชุด B) ใหก้ลุ่ม
ทีเ่ขา้รบัการอบรมมีคะแนน Post Survey หลงั Workshop ไปในทศิทางทีอ่นัดบัคะแนน น้อยทีสุ่ด และน้อย เปลีย่นไปเป็นกลุ่ม ปานกลาง และ
กลุ่มน้อยและปานกลาง เปลีย่นไปเป็นกลุ่มคะแนนปานกลางถงึมากทีสุ่ด แลว้ใหว้ดัประสทิธภิาพของการท างานหลงัจากนัน้ 1-2 ไตรมาส แลว้พื
จารณาดูความเปลีย่นแปลง หรอืสิง่แวดลอ้มในการท างานว่ามทีศิทางเป็นไปอย่างไร  

อย่างไรกต็ามการอบรมผ่านรูปแบบ Simulation Workshop โดยใช ้MonsoonSIM มขีอ้จ ากดัในดา้นเวลา ทีถู่กจ ากดัไว ้1-2 วนั การ
จะใหเ้กดิความกระจ่างชดัเจนในการใช้ความรูพ้ืน้ฐานไปเชื่อมโยงกบัการท างานเป็นผลอาจไดผ้ลบ้าง Simulation Workshop เป็นการ Reskills 
ความรูท้กัษะทีเ่กี่ยวขอ้งเดิม กบั Upskills สรา้งความรูแ้ละทกัษะใหม่ในระยะเวลาสัน้ ๆ หากกลุ่มบุคคลนี้ไดน้ าเอาความเขา้ใจ และการท างาน
ร่วมกนัด้วยการวางแผนร่วมกนั แลกเปลียนข้อมูล ทบทวนเหตุแห่งปัญหา และหาทางออกร่วมกนั ไปใช้ในการท างานจรงิ ย่อมแก้ปัญหาการ
ท างานที่ไม่ประสานสอดคล้องกนัได้บ้าง ทว่ากลุ่มที่เข้ามาร่วม Workshop นัน้ อาจไม่ได้ท างานร่วมกนัโดยตรงในโครงการ หรือกลุ่มปัญหา
เดยีวกนั การสรา้งกระบวนการนี้ใหเ้ป็น “กระบวนการท างานมาตรฐาน” ในองค์กร ดว้ยการเพิม่จ านวนบุคลากรทีไ่ดป้รบัทกัษะพืน้ฐานเหล่านี้ให้
มจี านวนเพิม่ขึน้เป็นความจ าเป็น รวมไปถงึการอ านวยใหเ้กดิกลุ่มการเรยีนรู้ในทกัษะพืน้ฐานในองค์กร เมื่อทราบจากการส ารวจแบบมหภาคใน
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กลุ่มบุคลากรขององค์กร จะเป็นการช่วยให้ ความรู้และทกัษะพืน้ฐานทัง้แบบเดียว และความรู้พื้นฐานทีบู่รณาการร่วมกนั ส่งผลได้ในอนาคต  
ทัง้นี้ต้องไม่ลืมว่า การสร้างกระบวนการ “เทรนแล้วมีท า” มีความจ าเป็น ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ใช่เฉพาะใน Simulation Workshop นี้เท่านัน้ แต่
หมายรวมถึงทุกการอบรมบุคลากรในองค์กร เพราะว่าเมื่อได้ลงมือท า จะเกิดการทบทวนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม การ
เปลีย่นแปลงนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องหลงัจากการอบรมที่ควรสรา้งใหเ้ป็น ”ธรรมชาตขิองการอบรมบุคลากรในองค์กร”  

 

บทสรปุ 

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ในการอ านวย workshop ที่ใช้ Simulation ซี่งขีดความสามารถของตวั Simulation ที่จ ากัด แต่สามารถ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบของค าอธิบายประกอบ เพื่อสรา้งวธิคีดิ และใช ้Simulation เป็นเครื่องมอืในการสร้างปัญหา การตดัสนิใจ ท าใหเ้กดิขอ้มูลเพื่อ
การวัดผล และให้สมาชิกได้ท างานร่วมกนั ในระยะเวลาจ ากัด โดยประสบการณ์ และความคุ้นจาก Simulation Workshop นี้ ท าให้ผู้เขียนได้
ออกแบบสอบถาม 3 ส่วน ซึ่ง MonsoonSIM Simulation สามารถใหมุ้มมองเหล่านี้ไดส้่วนใหญ่ และบางส่วนเพื่อกระตุ้นใหผู้ท้ าแบบสอบถามนี้ได้ติด 
หรือสร้าง Mindset ในการท างานที่ดี และเข้าใจทกัษะของการบริหารจดัการเพื่อไปยงัเป้าหมาย สอดคล้องกบันโยบาย มีแผนการด าเนินการ 
ค านึงถงึทรพัยากรทีจ่ ากดัขององค์กร ขอ้จ ากดั และปัจจยัภายนอกต่าง ๆฃ 

ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสน าเอา MonsoonSIM Simulation ไปใชก้บัการอบรมภาคเอกชนถี่ขึ้นในช่วง ตุลาคม 2564 – กุมภาพนัธ์ 2565 โดยได้
วางแผนทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลจากบคุลากรขององค์กรต่าง ๆ และในอนาคตจะเกบ็ขอ้มูลชุดเดยีวกนักบักลุ่มนักศึกษาในสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นสมาชิก
ของ MonsoonSIM ในประเทศไทย ดว้ยความมุ่งหวงัที่จะหาค่าเฉลี่ยของความรู ้และทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นกบัการบริหารจดัการธุรกิจและจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาทัง้ในการศึกษา ด้วยการปรบัเปลี่ยนกระบนการเรียนการสอน (LTT; Learn and Teaching Transformation) และการปรบั
รูปแบบของการใหก้ารอบรมบุคลากรในองค์กร ในขอบเขต อาท ิการสรา้งจติลกัษณะแบบผูป้ระกอบการ; Corporate Entrepreneursip/Intrapreneurship 

mindset and practice  (ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจผลกระทบทีม่ีต่อองค์กรในทุกกิจกรรมธุรกิจ เพื่อสร้างนักประกอบการให้แก่องค์กร), การสร้างการ
ท างานทีป่ระสานสอดคลอ้งกนั; Enterprise Collaboration, การวางแผนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทีส่อดคลอ้งกบัทรพัยากรและขอ้จ ากดัขององค์กร (Holistic 

Planning with Enterprise Resources Management) ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้สงัเคราห์ได้จากอานุภาพของ Business Simulation โดยตรง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้
เป็นความต้องการในการท า Organization Transformation ซึ่งเป็นความสนใจของผู้เขยีน ที่ได้น าเอา Digital Transformation Framework ของคุณดนัย
รัตน์ ธนบดีธรรมจารี มาผสมผสานดัดแปลง ทัง้ใน LTT for Education Trainsformation และ ในส่วนของ MonsoonSIM Triangle of Management เข้า
ดว้ยกนั  

ปัญหาที่ผู้เขยีนประสบโดยตรงจาก workshop เป็นหวัข้อหลกัของบทความนี้ คือ การขาดพร่องความรู้พื้นฐานในแต่ละด้าน (ไม่

จ าเป็นต้องมีทุกด้าน) และการขาดความสามารถในการบูรณาการชุดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกนัในการแก้ปัญหาในกระบวนการทางธุรกิจ 

ซึ่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกจิ เป็นที่มาของปัญหาที่องค์กรเผชญิอยู่ และพยายามแก้ไข เช่น Entrepreneurship Mindset ทีส่ืบเนื่องกบัปัญหา 
Silo-Culture และท าให้องค์กรท างานโดยขาดความเชื่อมโยงกนั; lacks of collaborative และเป็นอุปสรรคส าคญัทีท่ าให้องค์กรไปยงัเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ทีท่ าไดย้ยาก เช่น การเป็นองค์กรทีท่นัสมยั, องค์กรทีใ่ชข้อ้มูลเป็นแกนกลางในการตดัสนิ, องค์กรทีป่รบัเปลีย่นไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืองค์กร
ที่จะสร้างนวตักรรม หรือ Business Model ใหม่ๆ เพื่อเสริมควงามแข็งแกร่งให้กบัองค์กร  โดยความเชื่อในสมมตฐิานทีส่ะสมมาตัง้แต่เมื่อครัง้น า 
MonsoonSIM ไปใชใ้น Corporate Training ทว่ายงัไม่ไดส้รา้งแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบสมมตฐิานนี้อย่างเป็นรูปธรรม จนกระทัง่ช่วงปลายปี 2564 
เป็นต้นมา จงึไดเ้ริม่ทดสอบ และปรบัเปลีย่นชุดค าถาม จาก 7 องค์กรภาคเอกชน และ 2 Worlshop ส าหรบันักวจิยั จนเป็นทีม่าของสถติติ่าง ๆ ที่
อ้างองิในบทความนี้  ผูเ้ขยีนเห็นถึงความต้องการจากรูปแบบของหลกัสูตรการอบรมในองค์กรในช่วง 5-7 ปียอ้นหลงัไป ซึ่งมเีนื้อหาและวิชาที่
แตกต่างไปจากเดมิ แต่ใชพ้ืน้ฐานความรูเ้ดมิเป็นบนัไดไปยงัวชิา Advance เหล่านัน้  

ในฐานะทีผู่เ้ขยีนมหีมวกอีกใบในการเป็นอาจารย์พิเศษผูล้กัลอบสอนในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ละมองเหน็จุดเริม่ต้นของปัญหาที่ส่งต่อ
จากสถาบนัการศึกษาไปยงัองค์กรทัง้ร ัฐและเอกชน จากปัญหาการพร่องพื้นฐานความรู้ และขาดความสามารถในการบูรณาการชุดความรูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกนัในการแก้ปัญหาในกระบวนการทางธุรกจิ ปัญหานี้เป็นปัญหาส าคญั ซึ่งบ่อยครัง้ทีพ่บว่า พืน้ฐานของนักศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั
ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานใน Simulation การไม่สามารถระบุปัญหาได้เป็นความน่ากลวัที่สุด รองลงมาจากไม่สามารถหาเหตุแห่ง
ปัญหาได้ ท าให้ทกัษะของการเป็นนักประกอบการนัน้ไม่ม ีการศึกษาที่ถูกออกแบบมาให้เรียนจ านวนวชิาในหลกัสูตรจ านวนมาก (ไม่นับวชิา 
General Education ทีไ่ม่สามารถระบุประโยชน์ได้เลยในส่วนใหญ่) กบัคุณภาพในการวดัผล และความใส่ใจต่อคุณภาพทีแ่ท้จริงในตวันักศกึษานัน้
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สวนทางกนั  ผมไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ปัญหาการพร่องพื้นฐานความรู ้และขาดความสามารถในการบูรณาการชุดความรูท้ี่เกี่ยวข้องกนัในการ
แก้ปัญหาในกระบวนการทางธุรกิจ ลุกลามไปสู่องค์กรภาครัฐและเอกชน และทัง้ ๆ ที่รู ้ว่า เมื่อนักศึกษาเหล่านี้จบการศึกษาไป องค์กร
ภาคเอกชนจะต้องลงทุนในการอบรมเพิ่มสมรรถนะเพื่อใหท้ างานไดอ้ีกครัง้  แต่ปัญหาพืน้ฐานยงัคงอยู่ เพราะว่าการอบรมในองค์กรนัน้เพื่อให้
เขา้ใจระบบการท างาน, สามารถเขา้ใช ้Platform ต่างๆ ได ้และหวงัให ้OJT ท างานของมนัไป ในบางองค์กรจะโชคดทีีม่รีะบบ mentor บุคลากรใหม่
ส่วนจะมคีวามจรงิจงัหรอืไม่นัน้เป็นอกีเรื่องหนึ่ง ในองค์กรนัน้ไม่มรีะบบอบรมพืน้ฐาน และไม่ม ีmentor หลกัเลย กต็้องอาศยัความสามารถในการ
เรยีนรูแ้ละปรบัตวัของบุคลากรใหม่ดว้ยตนเองเป็นส าคญั 

จากประสบการณ์ของผู้เขยีนในฐานะ Facilitator ของ Workshop ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลยั และในองค์กรภาคเอกชนนัน้ ไม่
แตกต่างกนั ผูเ้ขยีนยงัต้องใชเ้วลาในการอธบิายพืน้ฐานของแต่ละงานประกอบกนั ทีแ่ตกต่างกนั คอื ประสบการณ์ของผูเ้รยีนในภาคองค์กรทีเ่อา
มาผสมกบั Simulation และเขา้ใจใรนเรื่องของการบรูณาการกระบวนการ ความรู ้ไดเ้รว็กว่าในปัญหาที่ไม่ซบัซ้อนมาก แต่เรื่องหนึ่งทีไ่ม่แตกต่าง
กนั คือ ความสามารถในการไล่เรียงกระบวนการที่ซบัซ้อนขึ้น, ความกล้าในการทดลองกระท าผิดนัน้เหมือนกนั หากองค์กรก าลังจะก้าวไปสู่        
กลยุทธ์ที่ยิ่งสรา้งยิ่งซบัซ้อน บุคลากรจะรบัมอือย่างไร หากองค์กรก าลงัอยากให้เกิดแนวคิดใหม่ เพื่อ Disrupt สิ่งดิม และสร้างกระบวนการใหม่ 
ความไม่กลา้ทดลอง หรอืความสามารถในการ simulate สถานการณ์ทีม่ไีม่มากนี้ บุคลากรจะรบัมอืไดอ้ย่างไร สิง่เหล่านี้ในความเหน็ส่วนตัวของู้
เขยีนเกิดจาก “ความไม่มัน่ใจ” ของบุคลากร ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากพื้นฐานความรูท้ี่พร่อง กบัความสามารถในการบูรณาการความรู้ และ “ขาด
ประสบการณ์” ถ้าองค์กรก าลงัจะห้าวไปสู่ “ยอดภูเขา” จึงอยากให้ทบทวน “เส้นผม” และ “กระจุกเส้นผม” นี้ก่อน และลงมือปรบัเปลี่ยนวธิกีาร 
ดว้ยสมมตฐิานทีว่่า หากบุคลากรมคีวาม “มัน่ใจ” ทีเ่กดิจากความเข้าใจหลกัพืน้ฐาน จะสรา้งการท างานทีม่คีุณภาพ และเป็นพืน้ฐานกลยุมธ์ของ
องค์กรทีแ่ทจ้รงิ และผูเ้ขยีนเชื่อว่า เมื่อพืน้ฐานทีพ่ร่องแขง็แรงขึน้ การต่อยอดความ “แฟนตาซ”ี ในการอบรมวชิา Advance จะไปไดเ้รว็ขึน้ คุม้ค่า
กบัการลงทุนมากขึน้ ทัง้นี้เริม่ต้นที ่เปิดใจ ยอมรบั เรยีนรู ้ปรบัปรุง แก้ไข ทดลอง และสรา้งใหเ้ป็นธรรมชาตใินการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและ
เป็นเรื่องธรรมดา  

หมายเหตุ: ผู้เขยีนมิได้ต่อต้านวิชาใดๆ หรือมีความเห็นแย้งว่าวชิาร่วมสมยัไม่ใช่ฐานของการไปสู่อนาคต เพียงน าเสนอว่าจะไปดวงจนัทร์อย่า
พลาดการเตมิลมยางทีพ่าไปสถานีอวกาศกพ็อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monsoonsimthailand.com/
http://www.facebook.com/MonsoonSIMTH


P a g e  | 22 

 

บทความโดย ปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง MonsoonSIM Thailand www.monsoonsimthailand.com / www.facebook.com/MonsoonSIMTH  

เอกสารส่วนอ้างอิง: สถิติจากแบบประเมินที่ใช้ในบทความนี ้

ข้อมูลประกอบสถิติ 

• แบบสอบถามนีเ้ก็บโดยความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั หรือใชแ้รงจูงใจใด ๆ ในการท าแบบสอบถาม  

• แบบสอบถามนีเ้ก็บโดยระบบ ไม่ระบุตวัตน ไม่มีการระบุชื่อ นามสกุล ต าแหนง่ ใด ๆ  

• แบบสอบถามนีเ้ก็บจาก 5 องคก์รเอกชน  และ นกัวิจยัดา้นนวตักรรม 2 กลุ่ม 

      

• กว่า 44.4% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณท์ างานมากกว่า 15 ปีขึน้ไป  
• กว่า 75.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับสูงสุด คือ ปริญญาตรี  

 

กลุ่มค าถาม A)  Fundamenatal Business and Management Survey 

ตวัอย่างค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม 

ค าอธบิายทีใ่ชใ้นแบบสอบถามนี้ “กลยุทธ์” หมายถงึ สามารถท าใหเ้กดิประโยชน์มากขึ้ย โดยใชท้รพัยากรจ านวนน้อยลง ในเวลาทีจ่ ากดั หรอืเกดิผลลพัท์ที ่
ต้องการตามระยะเวลาทีต่อ้งการ, สามารถประสานความรู ้กบัความรูอ้ืน่ ๆ และสามารถท าใหเ้กดิผลลพัท์ทีว่ดัผลไดจ้รงิ, สรา้งแผนทีท่ าไดจ้รงิ ทีคู่่แข่งไม่
สามารถท าตามได ้หรอืท าตามไดช้า้ 

A1) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้แนวทางดา้นบญัช ีและการเงนิในระดบักลยุทธ์ (FIN) 

A2) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ แนวทางดา้นการจดัซื้อในระดบักลยุทธ์ (PMN) 

A3) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้แนวทางดา้นการคา้บรหิารปลกีในระดบักลยุทธ์ (RTL) 

A4) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้แนวทางดา้นการท าตลาด ส่งเสรมิเสรมิการขาย การสื่อสารการตลาด ไปยงักลุ่มเป้าหมายในระดบักลยุทธ์ (MKT) 

A5) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ขอ้มูลภายในเดมิในระบบ ขอ้มูลภายนอกในการวางแผน Demand และ Supply Planning ในระดบั กลยุทธ์ (FCS) 

A6) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้คลงัสนิคา้ ศูนย์การจายสินคา้ และระบบ Logistics เพื่อประโยชน์ในการกระจายสนิคา้ ในระดบักลยุทธ์ (WHS) 

A7) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ ดา้นการบรหิาร B2B Model โดยสามารถประสานงานกบังาน Procurement และ  Finance ได้อย่างเป็นระบบ (B2B) 

A8) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ดา้นการบรหิาร e-Commerce ในดา้นของการตลาด, การจดัการการขนส่ง, Lead Time และระบบของ Escrowing 

System (คนกลาง) (ECM) 

A9) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ ในการจดัการสนิคา้/วตัถดุบิคงคลงั ดว้ยการ Balance ระหว่าง Demand กบั Supply และ "นโยบายอื่นๆ ประกอบ" 
เพื่อช่วยใหม้วีตัถุดบิ/สนิคา้ เพยีงพอกบัความต้องการ และสอดคลอ้งกบัแผนการท าตลาด โดยใช ้"เครื่องมอื หรอืกระบวนการคดิแบบ Material 

Required Planning; MRP (MRP) 
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A10) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ เรื่องของการผลติ และการจดัการผลติสนิคา้ รวมไปถงึประโยชน์และขอ้จ ากดัของการผลติ ทัง้นี้ยงัรวมไปถงึการ
ประสานงานเขา้กบักระบวนการ กจิกรรมอื่น ๆ ทางธุรกจิ และ KPI ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด (PRD) 

A11) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ ในการวางแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ /เครื่องจกัร ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนการผลติทึไ่ดต้้นทุนทีด่ทีี่สุด รกัษา
สภาพเพื่อใหเ้กดิการท างานทีม่คีวามปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึวางแผนการซ่อมบ ารุงใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขายสนิคา้ในตลาดต่าง ๆ 
ซงึไม่เกดิผลกระทบในกระบวนการ Procure สนิคา้ หรอืการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ (MNT) 

A12) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรมนุษย์ ในการจดัการดา้นจ านวนกบัความต้องการของแต่ละงาน การบรหิาร
สมรรถนะ ความสามารถ ทศันคต ิการบ ารุงขวญัก าลงัใจ การใหค้ าปรกึษา กบับุคลากรต่าง ๆ ในความต่างของวยั ทกัษะ และประสบการณ์ เพื่อให้
เกดิผลทีด่ตี่อองค์กร สอดคลอ้งกบั Vision และ Mission ขององค์กร (HCM) 

A13) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์งานดา้นบรกิาร ใหส้ามารถสรา้งบรกิารทีด่ ีทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย สรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ คู่คา้ ทัง้
การบรกิารภายในระหว่างบุคลากรในองค์กร  และการบรกิารภายนอกองค์กร รวมไปถงึ การวางแผนการใหบ้รกิารแบบ oursoucing เพื่อเป็นทีม่าของ
รายไดใ้รอกีช่องทางหนึ่ง (SRV) 

A14) ความรู ้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช ้ชุด Software ERP หรอื Software ต่างๆ ทีเ่ครื่องมอืทีช่่วยควบคุม , อ านวยความสะดวก, ป้องกนักนัเสีย่งทีจ่ะ
เกดิขึน้, การจดัเกบ็ขอ้มูล ประมวลผล และการแสดงผลเพื่อการตดัสนิใจในรูปแบบของรายงานต่าง ๆ รวมไปถงึการใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อการวางแผน พฒันา ปรบัปรุงคุณภาพในการท างาน (ERP) 

 

ผลจากแบบส ารวจแบบสอบถามส่วน A)   

 

แผมภูมแิสดงสถติจิากแบบประเมนิ A) โดยเอาค าถามทัง้ 14 ขอ้ A1-A14 มาเฉลี่ยรวมกนัในแต่ละอนัดบัคะแนน เทยีบก่อน และหลัง Workshop 
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กลุ่มค าถาม B)  Integrated Skills and Knowledge for Business and Management 

ในแบบสอบถาม B เป็นการน าเอาความรูท้ีใ่ชร้่วมกนัในการตดัสนิใจมากกว่า 1 ด้านมารวมกนั 

 โดยมขีอ้ความในวงเลบ็บอกว่าตวัค าถามนัน้ใชค้วามรูด้า้นใดประกอบกนับ้าง โดยยงัคงใชชุ้ดความรูพ้ื้นฐาน 13 โมดูลของ MonsoonSIM เป็นแกนกลาง  

ควรพิจารณาสถิติจากข้อค าถามภาษาไทยเป็นส าคญัในการตีความ ส่วนค าสรปุภาษาองักฤษเพื่อให้สัน้และง่ายต่อการ Reference เท่านัน้ และประสบการณ์น้ี

สอดคล้องกบัความสามารถของ MonsoonSIM เพื่อให้ผู้เข้าร่วม Workshop เช่ือมโยงได้ง่ายข้ึนเมื่อท า Post Survey 

B1) ความสามารถในการใชต้วัเลขทีป่รากฎในระบบบญัช ีเพื่อการบรหิาร (Managerial Accounting) และตดัสนิใจไดว้่ากจิกรรม ในส่วนงานใด มคีุณภาพ 
หรอืเกดิปัญหาต้องแก้ไขปรบัปรุง -- (FIN+KPI+Data)  

เพื่อประโยชน์ในการวดัผลของแต่ละงานดว้ยตวัเลขชี้วดัทางการเงนิ และการใชข้อ้มูล ซึ่งทุกหน่วยงานในองค์กรควรวดัเทยีบเคยีงกบัดชันีชี้วดัทาง
การเงนิทีเ่ป็นพืน้ฐานการวดัผลในการการบรหิารจดัการตน้ทุนของกจิกรรม  

B2) ความสามารถในการใชต้วัชี้วดัทางการเงนิ (Financial Ratio) เพื่อประเมนิคุณภาพของการบรหิารจดัการ -- (FIN+MNG) 
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เพื่อประโยชน์ในการประเมนิคณุภาพของงาน กบัประสทิธภิาพในการบรหิารดว้ยตวัชี้วดัทางการเงนิ ความเขา้ใจนี้จะท าผูป้ฏบิตังิานเขา้ใจถงึ
ผลกระทบในงานของตนเอง ทีม่ตี่อองค์กร  

B3) ความสามารถในการจดัการต้นทนุของสนิคา้ จากกระบวนการจดัซื้อจดัหา เพื่อควบคุมต้นทุน และสามารถก าหนด Margin ของสนิคา้ได ้ -- (FIN+PMN) 

B4) ความสามารถในการจดับรหิารจดัการ Inventory ตามขอ้มูลความต้องการสนิคา้ (Demand Forecast) และสมัพนัธ์กบัแผนในการท าตลาด (Marketing)  -- 

(PMN+MKT)  

เพื่อประโยชน์ในการจดัการสนิคา้คงคลงัใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมทางการตลาด ลดปัญหาการรอคอยสนิคา้ และสรา้งความพงึพอใจแก้ลูกคา้เมื่อใช้
การตลาดเพื่อสรา้งรายได ้หรอืสรา้งความภกัดใีนตวัสนิคา้และบรกิาร 

B5) ความสามารถในการใช ้Marketing Mix "7Ps" เพื่อสรา้งยอดขาย  -- (RTL+MKT)  

ค าอธบิายเพิม่เตมิประกอบแบบสอบถาม: 7Ps ประกอบด้วย Product, Price, Place, Promotion, People, Process และ Phjysical Evidence 

เพื่อใหเ้ขา้ใจกลยุทฑ์ทางการตลาดทีใ่ชง้านร่วมกนั และใชใ้นการท าแผนธุรกจิ แผนการจดัการทีส่อดคลอ้งกบัแผนการตลาด 

B6) ความสามารถ ความเขา้ใจในการสรา้งแผนทางธุรกจิ หรอืแผนทางการตลาดทีบู่รณาการเครื่องมอื และกระบวนการท างานต่าง ๆ รวมไปถงึขอ้จ ากดั
ดา้นต่าง ๆ ของกจิการ -- (Integrated Knowlegde and Workflow) 

เพื่อสรา้งความเขา้ใจในกระบวนการท างานทีเ่กี่ยวเนื่องกนั และสมัพนัธ์กนั ลดความเสีย่งของกจิกรรม และเป็นการบรหิารจดัการแบบ End-to-end 

B7) ท่านมคีวามเขา้ใจใน "โอกาส" "ตลาด" และขนาดของมนั และสามารถวางแผนการจดัการทรพัยากรในทางธุรกจิไดอ้ย่างดีเยี่ยม (FCS+FIN+PMN+MKT) 

B8) ท่านมคีวามเขา้ใจในการ "หา" "ใช"้ และ "ตคีวามขอ้มูล" จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเลอืก Business Model ที่เหมาะสม กบั "ขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร" ของ
ท่านไดอ้ย่างด ี(MKT+Data) 

ค าอธบิายเพิม่เตมิประกอบแบบสอบถาม: Business Model แปลอย่างง่ายว่า โอกาส หรอื ตลาดในการสรา้งรายได้ใหก้บัธุรกจิ หากท่านระบุแหล่งทีม่าของขอ้มูล ขนิดของขอ้มูล ได้
น้อยกว่า 3 แหล่งทีช่ดัเจน ถอืว่า ตวัท่านควรมคีะแนนในระดบั 1- 2 

เพื่อใหเ้ชื่อมโยง “กจิกรรมทางธุรกจิ” กบั “ขอ้มูล” ประสานรวมกนัเป็น ชุดขอ้มูล (Infomation) เพื่อวดัคุณภาพของงาน, วเิคราะห์ปัญหาในงานได้
กวา้งขวางขึน้ 

B9) ท่านเขา้ใจเกณฑ์ชี้วดั ในการเลอืก Produce หรอื Out Source หรอื ท า Procure Mix ไดอ้ย่างด ีตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และปรบัตวัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ตรงตามหลกั 6 rights (Quality, Quantity, Time, Place, Price and Sources) -- (PMN+FIN+MNG)  

เพื่อความเขา้ใจในโครงสรา้งของต้นทุนสนิคา้ เลอืกวธิกีาร procurement ไดอ้ย่างเหมาะสม กบัความต้องการของตลาดและวดัผลในการจดัการต้นทุน
สนิคา้ไดจ้ากกิจกรรม ปรมิาณของกจิกรรม และคุณภาพในการตดัสนิใจ 

B10) ความสามารถในจดัการเรื่อง Lead Time ในแต่กจิกรรมทางธุรกจิ ใหป้ระสานสอดคลอ้งกนั และไดร้บัผลลพัท์ทีด่ขีึน้ในทางธุรกจิ (LGS+MNG) 

เพื่อความเขา้ใจกจิกรรมทัง้ Inbound Loigisics และ Outbound Logistics กบัดชันนีชี้วดัอื่น ๆ และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ Lead Time 

B11) ความสามารถในการวางแผนเพื่อลด Waste ดา้นการขนส่ง (จ านวน รอบ และปรมิาณ บรรทุก) โดยยงัสามารถทีจ่ะน าส่งสนิคา้/บรกิารไปยงัผูบ้รโิภค
ไดอ้ย่างด ี ทัง้ยงัจดัการต้นทุนทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมดา้น Logistics ไดอ้ย่างดี (WHS+LGS+MNG+FIN)  

เพื่อความเขา้ใจในการบรหิารการขนส่งสนิคา้กบัต้นทุนแปรผนัทีเ่กดิจากปัจจยัต่าง ๆ และยงัไดผ้ลลพัท์ทีด่แีก่ผูร้อคอยปลายทาง เช่น คู่คา้และ 
ผูบ้รโิภค เป็นต้น 

B12) ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการท างาน สามารถลงไปบรหิารจดัการกระบวนการและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Process Management/Lean Process) 

B13) ท่านมคีวามเขา้ใจเรื่องการวดัผล ทีช่ี้วดัเรื่องของ DOWNTIME WASTE สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได ้และวางแผนแก้ไขไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(MNG+KPI)  
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มภีาพประกอบจาก GoLeanSixSigma.com   

เพื่อประโยชน์ในการใชแ้นวคดิ DOWNTIME ในเทยีบกบัคุณภาพของกจิกรรมตลอดโซ่อุปทาน 
เพื่อลดการสูญเสยี และวดัผลประสทิธภิ่าพไดใ้นเชงิต้นทุน และสรา้งอ านาจในการแข่งขนัไดจ้าก
การบรหิารจดัการทีด่ ีจากการลด Waste 

B14) ความเขา้ใจในผลกระทบต่อ Operation และ Management ในดา้นต่างๆ ที ่ไม่ไดจ้ดัการอย่างด ีต่อ ต้นทุนของกจิการ (an Operation error cuase of higher 

cost) (FIN+MNG) 

เพื่อประโยชน์ในการเขา้ใจตวัแปลในกระบวนการจดัการการผลติ และการด าเนินการต่อต้นทุน 

B15) ท่านมคีวามเขา้ใจผลกระทบทีเ่กดิจากการผลติที่้
ึ
คุณภาพต ่า เช่น จ านวนน้อยลง, จ านวนความผดิพลาดจากการผลติทีเ่พิม่ขึน้, การขาดแคลนวตัถุดบิ

บางชนิด ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อต้นทนุสนิคา้ และรวมไปถงึความสามารถในการน าส่งสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคปลายทาง (PRD+FIN+MKT) 

B16) ท่านมคีวามเขา้ใจผลกระทบทีเ่กดิการกระบวนการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร หรอือุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการท างานใหม้สีภาพใชง้านไดอ้ย่างด ีหรอืสามารถ
ลดทอนเวลาในการท างานลง หรอืส่งผลต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์ไดเ้ป็นอย่างดี 

เพื่อเขา้ใจผลกระทบทีเ่กดิขึน้การกระบวนการ Maintenance ทีม่ตี่อกจิกรรมในระดบัต้นทุน และความเกี่ยขอ้งกบัตวัชี้วดัของฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

B17) ท่านมคีวามเขา้ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขัน้กบั Value Chain และ outcomes ต่าง ๆ ในแต่ละ Business Processes ขององค์กร/กจิกรรมต่าง ๆ สามารถใช้
เกณฑ์วดัผล หรอืใชข้อ้มูลเพื่อวดัประสทิธิภาพของแต่ละงานในแต่ละกระบวนการไดเ้ป็นอย่างดี (HCM+MNG) 

 

ผลการส ารวจแบบสอบถามส่วน B) 
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แผมภูมแิสดงสถติจิากแบบประเมนิ B) โดยเอาค าถามทัง้ 17 ขอ้ B1-B17 มาเฉลี่ยรวมกนัในแต่ละอนัดบัคะแนน เทยีบก่อน และหลัง Workshop 
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กลุ่มค าถาม C)  Fundamental Business Soft skills  

แบบสอบถามเกี่ยวกบัทกัษะต่างๆ ทีเ่ป็นทกัษะพืน้ฐาน (Soft skills) ส าหรบัการท างานอย่าง "นักประกอบการ" (ผูป้ระกอบการ; Entrepreneurs                                      

หรอื นักประกอบการในองค์กร; Intrapreneurs/Corporate Entrepreneurs) เช่น Critical Thinking, Leadership, Teamwork และ Communication 

ค าถามในแบบประเมนินี้ สรา้งจากประสบกาณท์ีส่ามารถเหน็ไดใ้น MonsoonSIM Simulation Workshop ซึ่งในบางทกัษะนัน้ อาจไม่เหน็ชดัเจนในเวลาทีจ่ ากดั 1-2 

วนัในชัน้เรยีนของนักศกึษาทีไ่ม่มปีระสบการณท์ างานมาก่อน ทว่าส าหรบักลุ่มเป้าหมายนี้ทีเ่ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานแลว้ ทกัษะเหล่านี้เป็นทกัษะทีเ่หน็
จาก Simulation และประยุกต์ใชก้บัการท างานจรงิได ้ 

C1) ท่านสามารถใชข้อ้มูลดา้นโอกาสทางการตลาด (แนวโน้ม) (หลกั PESTLE) และขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร เพื่อใชใ้นการก าหนด action plan และก าหนด
กระบวนการท างานแบบเป็นขัน้ตอน เพื่อสรา้งงานทีบ่รรลุเป้าหมายขององค์กรไดด้ีเยี่ยม 

C2) ท่านสามารถทีจ่ะสือ่สาร วสิยัทศัน์ขององค์กร ไปยงัทมีงาน และสามารถร่วมกนัสรา้งแผนและประสานงานกบัทมีทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

C3) ท่านมคีวามสามารถในการทบทวนกระบวนการท างาน และสามารถระบุปัญหาทีแ่ก้ไข โดยใชข้อ้มูลไดอ้ย่างแม่นย า และสามารถวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างดเียีย่ม 

C4) ท่านมคีวามสามารถในการใชข้อ้มูลเพื่อการวดัผลของกจิกรรม รวมไปถงึสามารถก าหนดเกณฑ์วดัผลทีจู่งใจใหก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านไดอ้ย่างดี
เยีย่ม 

C5) ท่านมแีนวทางในการประนีประนอมเมื่อเกดิ conflict ขึน้ในกระบวนการท างานไดอ้ย่างด ีเช่น ยอมรบัแผนงานใหม่ ทีส่่งผลกระทบให ้KPI ในงานของ
ท่านทีม่คี่าตะแนนตาม KPI ต ่าลงบ้าง เพื่อสนับสนุนใหแ้ผนงานใหม่ขององค์กรบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

C6) ท่านมคีวามสามารถในการรบัฟัง Deep Listening เพื่อรบัฟังความเหน็ และแนวคดิจากบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะขดัใจ หรอืไม่ตรงกบัค าตอบในใจของท่าน
ไดอ้ย่างด ีรวมไปถงึน าเอาขอ้มูลต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ทางการท างานร่วมกนัไดอ้ย่างดเียีย่ม 

C7) ท่านเป็นนักประสานงาน และสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่เียีย่ม กบัทุก Stakedolders ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

C8) ท่านสามารถเขา้ใจกระบวนการต่างๆ  และรูว้่าจะใหค้วามช่วยเหลอืจากท่านและทมีของท่านไปยงัขอ้ปัญหาทีพ่บในกระบวนการต่าง ๆ โดยมกีลยุทธ์
ในการสื่อสารอย่างดเียี่ยมเพื่อสรา้งใหเ้กดิความส าเรจ็ขององค์กร และถอืเป็นหนึ่งในพนัธกจิของท่านและทมีในหน้าทีน่ี้ 

C9) ท่านตระหนักว่า แผนการท างานทีว่างไวอ้ย่างด ีสามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบ หรอืกระบวนการได ้เมื่อประสบปัญหาจากปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก ซึ่งท่านและทมีของท่านสามารถปรบัตวัและพลกิแพลงสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

C10) ท่านมคีวามกลา้หาญในการเสนอแนวคดิใหม่ วธิกีารใหม่ ใหก้บัองค์กร ซึ่งแนวคดิใหม่นี้เป็นสิง่ทีไ่ม่เคยท ามาก่อน และอาจพร่องทรพัยากรด้าน        

ต่าง ๆ ทว่าท่านกพ็รอ้มทีจ่ะน าเสนอวธิคีดิ แนวทางการปฏบิตั ิเพื่อเป็นตวัเลอืกใหก้บัความส าเรจ็ขององค์กรของท่านไดอ้ย่างดเียี่ยม  
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C11) Step out of Comfort Zone เป็นหนึ่งในแนวทางการท างานทีท่่านยดึถอื และท่านยงัมีความสามารถในการโน้มน้าวเชญิชวนใหเ้พื่อนร่วมงานต่าง ๆ ได้
ทดลองในสิง่ใหม่ไดอ้ย่างดเียี่ยม 

C12) ท่านสามารถยอมรบัผลลพัท์เชงิลบทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรอื ค าตอบทีไ่ม่ตรงกบัทีค่าดหวงัไว ้ทว่าท่านจะไม่หมดก าลงัใจ และพยายามศึกษา
ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาเหตุใหค้ลาดเป้าหมายไป และปรบัปรุงกระบวนการท างาน เสรมิสรา้งทรพัยากรเพื่อป้องกนัความเสีย่งเดิมทีจ่ะเกดิขึน้อกีไดอ้ย่าง
ดเียี่ยม 

C13) ในฐานะหวัหน้างาน หรอืเมื่อท่านไดเ้ป็นหวัหน้างานในอนาคต ท่านพรอ้มทีจ่ะเปิดรบัแนวคดิ และวธิกีารใหม่ทีเ่สนอจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่าน 
และพรอ้มทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนแผนงานทีเ่สนอ  รวมไปถงึยอมรบัไดใ้นผดิพลาดได ้เพราะท่านเชื่อว่า ความผดิพลาดจะน าไปสู่การเรยีนรู ้และสรา้ง
ความแขง็แกร่งใหก้บัทมี 

C14) ในฐานะหวัหน้างาน หรอืเมื่อท่านไดเ้ป็นหวัหน้างานในอนาคต ท่านไดใ้หเ้วลาทีเ่พยีงพอในการใหค้ าปรกึษา และไดช้ี้ใหเ้หน็จุดทีอ่าจจะเป็นความ
ผดิพลาดใหก้บัทมีงานของท่าน ดว้ยกระบวนการ Facilitate ซึ่งแตกต่างออกไปจากการสัง่การใหท้ าหรอืไม่กระท าเรื่องใด เพื่อสรา้งใหท้มีเป็นทมีที่
สามารถพจิารณาเหตุและผล และ simulate (จ าลอง) ผลทีจ่ะเกิดขึน้ได ้ซึ่งท่านได้ปฏบิตัสิิง่นี้เป็นปรกตไิดอ้ย่างดเียีย่ม 

C15) ในฐานะหวัหน้างาน หรอืเมื่อท่านไดเ้ป็นหวัหน้างานในอนาคต ท่านไดแ้นะน าจุดเสรมิเพื่อเพื่มความมัน่คงในอาชพี และความก้าวหน้าทางการงาน 
และพรอ้มสนับสนุนใหท้มีของท่านไดม้เีวลาไปศกึษาต่อเรื่องทีเ่ขาเหล่านัน้สนใจ หรือพรอ้มทีจ่ะใหโ้อกาสไปเตบิโตในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อตวัพวกเขา
เอง 

C16) ท่านเป็น Leader ทีด่ ีมากกว่าเป็น Boss ท่านใชท้ัง้พระเดช พระคุณ ประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและสอนงานใหแ้ก่ทมีของท่าน โดยเปิดใหเ้ขา้
เหล่านัน้ไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค์ ได่อย่างดีเยี่ยม   

 

ผลการส ารวจแบบสอบถามส่วน C) 

 

แผมภูมแิสดงสถติจิากแบบประเมนิ C) โดยเอาค าถามทัง้ 16 ขอ้ C1-C16 มาเฉลี่ยรวมกนัในแต่ละอนัดบัคะแนน เทยีบก่อน และหลัง Workshop 
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ผลการส ารวจแบบสอบถาม จากการน าเอา แบบสอบถาม A) B) และ C) เฉลี่ยร่วมกนัทัง้ 3 แบบสอบถาม 
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ตารางแสดง Reference จากขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสรา้ง report ในรูปแบบของแผนภูม ิ

 

A) Overall Fundamental Knowledge for 

Business and Management 
20.87 0.20 32.62 7.94 36.27 35.71 9.68 48.21 0.56 6.55

TOPIC นอ้ยทีส่ดุ นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ

A1) Accounting & Finance 17.78 0.00 37.78 4.17 37.78 38.89 6.67 48.61 0.00 6.94

A2) Procurement 17.78 0.00 40.00 8.33 35.56 33.33 6.67 51.39 0.00 5.56

A3) Retails Management 22.22 0.00 38.89 5.56 27.78 37.50 10.00 50.00 1.11 5.56

A4) Marketing Management 14.44 0.00 32.22 8.33 35.56 31.94 16.67 48.61 1.11 9.72

A5) Forecasting 20.00 0.00 30.00 6.94 34.44 27.78 15.56 52.78 0.00 11.11

A6) Warehouse & Logistics 25.56 0.00 35.56 5.56 33.33 36.11 5.56 50.00 0.00 6.94

A7) B2B Wholesales 27.78 0.00 28.89 5.56 35.56 33.33 7.78 51.39 0.00 8.33

A8) eCommerce 23.33 1.39 37.78 5.56 31.11 44.44 7.78 43.06 0.00 4.17

A9) MRP 23.33 0.00 31.11 5.56 34.44 33.33 10.00 55.56 1.11 4.17

A10) Production 18.89 0.00 26.67 5.56 45.56 34.72 8.89 52.78 0.00 5.56

A11) Maintenance 30.00 0.00 23.33 12.50 36.67 34.72 8.89 45.83 1.11 5.56

A12) HCM 15.56 0.00 27.78 12.50 43.33 34.72 12.22 45.83 1.11 5.56

A13) Services Management 13.33 0.00 31.11 12.50 43.33 37.50 11.11 41.67 1.11 6.94

A14) ERP 22.22 1.39 35.56 12.50 33.33 41.67 7.78 37.50 1.11 5.56

B) Overall Skills and Decision as  

Entrepreneurship
26.08 0.08 31.70 8.91 30.59 42.16 10.92 41.50 0.72 5.96

TOPIC นอ้ยทีส่ดุ นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ

B1) FIN+KPI+Data 26.67 0.00 30.00 9.72 28.89 44.44 13.33 38.89 1.11 5.56

B2) Financial Ratio FIN+MNG 31.11 0.00 30.00 9.72 25.56 45.83 12.22 38.89 1.11 4.17

B3) FIN+PMN 26.67 0.00 27.78 5.56 32.22 34.72 13.33 50.00 0.00 8.33

B4) PMN+MKT 25.56 0.00 24.44 9.72 37.78 37.50 12.22 43.06 0.00 8.33

B5) RTL+MKT 31.11 0.00 31.11 8.33 25.56 47.22 12.22 33.33 0.00 9.72

B6) Integrated Knowledge and Workflow 24.44 0.00 24.44 6.94 35.56 41.67 14.44 44.44 1.11 5.56

B7) FCS+FIN+PMN+MKT 25.56 0.00 33.33 6.94 30.00 43.06 11.11 43.06 0.00 5.56

B8) MKT+Data 22.22 0.00 33.33 9.72 36.67 47.22 7.78 37.50 0.00 4.17

B9) 6 rights of Procurement; PMN+FIN+MNG 31.11 0.00 33.33 8.33 32.22 45.83 3.33 38.89 0.00 5.56

B10) LGS+MNG 21.11 0.00 35.56 6.94 30.00 37.50 13.33 44.44 0.00 9.72

B11) WHS+LGS+MNG+FIN 28.89 0.00 41.11 13.89 21.11 38.89 8.89 37.50 0.00 8.33

B12) Process Management/Lean Process 21.11 0.00 27.78 6.94 34.44 37.50 14.44 47.22 2.22 6.94

B13) DOWNTIME WASTE  (MNG+KPI) 31.11 1.39 36.67 12.50 23.33 45.83 8.89 33.33 0.00 5.56

B14) Operation & Management Quality to COST (FIN+MNG)28.89 0.00 26.67 8.33 35.56 41.67 8.89 45.83 0.00 2.78

B15) PRD+FIN+MKT 18.89 0.00 30.00 8.33 36.67 38.89 11.11 48.61 3.33 2.78

B16) MNT+FIN+MNG 23.33 0.00 34.44 11.11 27.78 43.06 13.33 38.89 1.11 5.56

B17) HCM+MNG 25.56 0.00 38.89 8.33 26.67 45.83 6.67 41.67 2.22 2.78

C) Overall Team Spirit, Leadership & 

Entrepreneurship
5.69    0.09    20.42  6.51    41.25  30.90  26.25  50.95  6.32    10.16  

TOPIC นอ้ยทีส่ดุ นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ

C1) Undesrtand factors which effect to decsion and operation18.89 0.00 33.33 9.72 34.44 36.11 13.33 47.22 0.00 5.56

C2) Internal communication abilities for Plan and Execution4.44 0.00 24.44 8.33 47.78 27.78 22.22 52.78 1.11 9.72

C3) Problem Indentification and Finding Solutions by using Data5.56 0.00 30.00 5.56 42.22 37.50 21.11 48.61 1.11 6.94

C4) Measurable and Communicable for Better Outcomes to your colleague8.89 1.39 26.67 8.33 44.44 30.56 16.67 52.78 2.22 5.56

C5) Conflict Resolution and Compromisable 3.33 0.00 20.00 8.33 44.44 36.11 26.67 45.83 5.56 8.33

C6) Deep Listening and Respondsible for better Solutions3.33 0.00 24.44 5.56 42.22 34.72 26.67 50.00 3.33 8.33

C7) Collaborative and Create good working enviroment to all Stakedolders 5.56 0.00 20.00 6.94 51.11 29.17 21.11 54.17 2.22 8.33

C8) Business Process Management Ability to Improve Quality of working4.44 0.00 18.89 5.56 51.11 30.56 22.22 55.56 3.33 6.94

C9) Adaptibiility during the changing circumstance and Hanlding Ability2.22 0.00 21.11 5.56 36.67 27.78 34.44 51.39 5.56 13.89

C10) Hacking ability for Solution Solving 4.44 0.00 16.67 5.56 45.56 31.94 24.44 50.00 8.89 11.11

C11) Step out of Comfort Zone and Persuative other to for new methodology5.56 0.00 22.22 6.94 37.78 31.94 24.44 45.83 10.00 13.89

C12) Accepting the Negative Results and Trying to find the Solution 3.33 0.00 15.56 4.17 37.78 29.17 34.44 51.39 8.89 13.89

C13) As Leader, Ability to support your team for creative solution3.33 0.00 12.22 5.56 26.67 25.00 35.56 52.78 22.22 15.28

C14) As a Leader, Ability to given consult and facilitate for resolution to your team5.56 0.00 13.33 6.94 43.33 29.17 32.22 50.00 5.56 12.50

C15) As Leader Ability to Suport your team for their Growth in career5.56 0.00 14.44 5.56 35.56 29.17 33.33 51.39 11.11 12.50

C16) Ability to act, perform, support  as  Leader instead of Boss6.67 0.00 13.33 5.56 38.89 27.78 31.11 55.56 10.00 9.72

TOPIC นอ้ยทีส่ดุ นอ้ยทีส่ดุ นอ้ย นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ

OVERALL COMPARISON (Pre/Post 

MonsooinSIM Workshop) for Business 

and Management Ability (A+B+C)
17.5 0.12 28.2 7.78 36 36.3 15.6 46.9 2.53 7.56

http://www.monsoonsimthailand.com/
http://www.facebook.com/MonsoonSIMTH

