
แนวโน้มและทศิทาง 
การบริหารส านักงานใน

อนาคต 



การบริหารส านักงานในอนาคต เป็นทิศทางที่เรียกได้ว่าไม่มี
จินตนาการ คือไม่สามารถคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ได้ แนวโน้มที่ผู้บริหารส านักงานควรให้ความสนใจ คือ แนวคิดใน
อนาคต ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการส านักงานใน
อนาคตให้เหมาะสมมากที่สุด 



 

สมการลักษณะของนวัตกรรม 
นวัตกรรม (Innovation)= การคิดค้น (Invention) 

+ การปฏิบัติ (Application) 

คุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย 
1. เป็นเรื่องของโอกาสและความน่าจะเป็น 
2. มีความสลับซับซ้อน 
3. ใช้เวลา 
4. มีพื้นฐานจากความต้องการ 
5.มีการต่อต้านการสร้างนวัตกรรม 
6.อาจเป็นได้ทั้งฝ่ายแพ้และผู้ชนะ 



 1. การสร้างความคิด เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการคิด
สร้างสรรค์ที่คล้องจองกัน ความเฉลียวฉลาดช่าง
ประดิษฐ์คิดค้น และกระบวนการของข้อมูลข่าวสาร 
2. การทดลองเบื้องต้น ท าการทดสอบในรูป
แบบจ าลอง (prototype) 
3. ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ของโครงการการนวัตกรรมนั่นเอง 
น าไปปฏิบัติ จัดกระบวนการใหม่ 
 

กระบวนการ
นวัตกรรม ประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน 



1. มีกลยุทธ์และนวัตกรรมในส านักงานที่
สนับสนุนกระบวนการนวัตกรรม 
2. มีโครงสร้างส านักงานที่สนับสนุนกระบวนการ
นวัตกรรม 
3. เป็นส านักงานที่มีส่วนในการสนับสนุน
กระบวนการนวัตกรรม 
4.ผู้บริหารระดับสูงในส านักงานให้การสนับสนุน 

 
ลักษณะของส านักงานที่

มีนวัตกรรม 
 



1. Idea Generator บทบาทการเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 
2. Information Gatekeepers บทบาทในฐานะผู้สร้าง
บรรยากาศส าหรับความรู้ใหม่ 
3. Product Champion บทบาทในฐานะรับความคิด
ใหม่และน าไปปฏิบัติ 
4. Project Manager บทบาทในการจัดการและบริหาร
นวัตกรรม 
5. Leaders บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นและสนับสนุน
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทนวัตกรรม (Innovation 
Roles) ประกอบด้วยบทบาท

ต่างๆดังต่อไปนี ้



เทคโนโลยี  
(Technology) หมายถึง การเชื่อมระหว่างความช านาญ ความรู้ 

ประสบการณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงศึกษา
กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และน ามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในการผลิตและกระจายสินค้า ใน
กิจกรรมทั้งหมดขององค์การหรือส านักงาน 
 



อัตราการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมี 2 ชนิด 

1. Quantum Technological Change เป็น
การเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีแบบพื้นฐาน ซึ่งมี
ผลต่อนวัตกรรมของสินค้าและบริการใหม่ 
2. Incremental Technology Change 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลั่นกรองเทคโนโลยี
ที่มีอยู่แล้วและน าไปสู่การปรับปรุงที่ละเล็กที่
ละน้อย 



เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 

หรือ IT) 

หมายถึง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้จัดการ
สารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล 
การพิมพ์ การสร้างรายงาน และการสื่อสาร
ข้อมูล 

 เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้
เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล 
ปัจจุบัน IT มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนเห็นได้ชัด 
ในธุรกิจน า IT มาช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ การเข้าถึงลูกค้าและลดต้นทุน เป็นต้น 



ประโยชน์ของเทคโนโลย ี

1. ใช้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ 
3. พัฒนาส านักงานอัตโนมัติ 
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์กว้างไกลขึ้น 
5. ช่วยในการควบคุม วางแผน และ
ตัดสินใจ 
6. สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 



อุปสรรคของเทคโนโลยทีี่ท าให้การ
ปฏิบัติงานของ IT ท าได้ยากล าบาก

ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1.ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี โดยขาดมาตรฐานความคงที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความแตกต่างเหล่านี้จะท าให้เกิด
ความล าบากในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันในระบบเครือข่าย 
2. การต่อต้านจากผู้ใช้ คือ เกิดความกลัวเทคโนโลยี ไม่ชอบใช้
เทคโนโลยี และขาดการสนับสนุนจากพนักงานในส านักงาน 
3. การคัดค้านทางการเมือง เพราะอิทธิพลของ IT ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในส านักงานอาจท าให้ 
เสียผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ 



ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี  
 
 
แม้จะมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา แต่ก็อาจพบเงื่อนไขที่ไม่
เหมาะสม ซ่ึงก่อให้เกิดข้อข ากัดของเทคโนโลยีได้ ดังนี้ 
1.ขาดความอิสระเพราะการพึ่งพาเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์อาจถูกโจรกรรม 
หรือเสียหายจากระบบไฟฟ้า หรือภัยธรรมชาติ 
2. ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในส านักงาน รวมทั้งลูกค้าและแขกผู้มาเยือน เพราะ 
IT ท าให้ขาดการ 
ติดต่อสื่อสาร แบบพบหน้าหรือเผชิญหน้า 
 
 

 



ผลกระทบของเทคโนโลย ี

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นที่รู้จักและ ธุรกิจหลาน
ชนิดพัฒนาละน าเสนอเทคโนโลยีใหม่เชิงนวัตกรรม ประสพความส าเร็จ 
ขณะท่ีธุรกิจบางแห่งได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง จึงเห็น
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นโอกาสและอุปสรรค เปรียบเสมือน
เหรียญ 2ด้าน ด้านหนึ่งช่วยสร้างโอกาส อีกด้านหนึ่งท าร้ายหรือท าลาย 
นอกจากนี้เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในองค์การหรือส านักงานใน
เชิงลบโดยเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย 
เทคโนโลยียังมีผลกระทบท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในส านักงาน เช่น 
โครงสร้าง ซึ่งต้องเปล่ียนเป็นแนวราบเพื่อให้พนักงานใช้ข้อมูลและมีอ านาจ
แก้ไขปัญหาได้สะดวกย่ิงขึ้น 



การจัดการกับเทคโนโลยี 
 
1. ค านึงถึงเป้าหมายหลักของ
องค์การและวิเคราะห์ผลในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ 
2. ตรวจสอบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ 
3. สร้างระบบสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานกับเทคโนโลยี 
4. เน้นความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
เทคโนโลยีให้พนังงานได้ทราบ 
 

ระบบข้อมูลหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นเคร่ืองมือที่
สร้างพลังอ านาจส าหรับการเปลี่ยนแปลงส านักงาน
ใน 
อนาคตในการออกแบบโครงสร้าง ขอบเขต 
ความสัมพันธ์อ านาจสายทางเดินของงาน สินค้าและ
บริการใหม่ๆและที่ส าคัญน ามาสนับสนุนระดับของ
การเปลี่ยนแปลงในส านักงานจากขอบเขตที่ละเล็กที่
ละน้อยไปถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้
บรรลุผลอย่างรวดเร็ว 



ส านักงานแบบใหม ่



1. การไม่ยดึตดิ คือการไม่ตีกรอบในความคดิเดมิๆ ไม่ยดึตดิกับ
ความส าเร็จที่เคยมีมาก่อน เพราะสามารถถูกแทนที่ด้วย
ความส าเร็จครัง้ใหม่ 



ทัง้ 5 วินยันี ้ช่วยให้ผู้บริหารส านกังานเปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมและสร้าง
แนวคิดใหม ่จนเกิดเป็นส านกังานหรือองค์การเพ่ือการเรียนรู้ ซึง่มีหลกัการ
ส าคญัอยู่ท่ีการแก้ไขปัญหา(ตรงข้ามกบัองค์การแบบเดิมท่ีถกูออกแบบ
เพื่อประสิทธิภาพ) โดยพนกังานทกุคนจะมองหาปัญหา 



ขั้นที ่1 มีสายการบงัคบับญัชาแบบดั้งเดิม ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงยงัคงท าหนา้ท่ีผูค้วบคุม
ส่วนกลางในการปฏิบติังานต่างๆ ของส านกังาน 
ขั้นที ่2 ผูบ้ริหารระดบัสูงเร่ิมมอบอ านาจ ใหค้วามรับผดิชอบกบัพนกังานในการตดัสินใจ
และการปฏิบติังานแบบเครือข่าย 
ขั้นที ่3 พนกังานมีส่วนในการก าหนดทิศทางของกลยทุธ์ สามารถท างานร่วมกนัภายใต้
วิสัยทศัน์ 

ววิฒันาการของส านักงานสู่การเป็นองค์การเรียนรู้  
มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 



 

ความส าเร็จของส านักงาน
แห่งการเรียนรู้  

 
ความส าเร็จที่เห็นได้ชดั คือ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองราวความคิดและ
พฤติกรรม ซึง่มีผลตอ่   การพฒันา
ปรับตวัเพื่อความอยูร่อด ซึง่มี
องค์ประกอบส าคญัของการก้าวสู่
ความส าเร็จของส านกังานแห่งการเรียนรู้  
 



 

1. ภาวะผูน้ า 
มีบทบาทส าคญั 3 ประการคอื    
1. การสร้างวสัิยทศัน์ร่วมกนั  (Shared Vision) 
2. การออกแบบโครงสร้าง  (Design Structure) 
3. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  (Servant Leadership) 

2. โครงสร้างแนวนอน/เครือข่าย 
(Horizontal/Network Structure) ส านกังาน
แหง่การเรียนรู้ใช้หลกัการใหม่ๆ  เพ่ือให้ประสบความส าเร็จจาก
การท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความเช่ือมโยงในแนวราบ ทัง้ใน
ด้านการท างานและสถานท่ีท างาน พนกังานควรออกสนาม 
(fields) คือมีโอกาสได้สมัผสัพืน้ท่ีการขายหรือการบริการ
เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

3. การมอบอ านาจให้พนักงาน (Employee 
Empowerment) เป็นการให้อ านาจ อิสระความรู้และ
ความช านาญ เพ่ือให้พนกังานเกิดการตดัสินใจและลงมือ
ปฏิบตัิได้อยา่งมีประสทิธิภาพ การมอบอ านาจแบบนี ้
(Empowerment) สะท้อนถงึการท างานด้วยตนเองและ
เป็นกลุม่ มีการสร้างคณุภาพ การก าหนดคณุลกัษณะของงาน 
อ านาจหน้าท่ี การฝึกอบรม เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงาน
โดยอิสระ  



 

4. การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) 
ภายในส านกังานแหง่การเรียนรู้ มีข้อมลูมากมายพนกังานต้อง
ระวงัการใช้และเข้าใจองค์รวม รวมทัง้ทราบวา่แตล่ะคนอยูใ่น
สว่นใดขององค์รวมนัน้เพ่ือให้เกิดการใช้ข้อมลูท่ีตรงความ
ต้องการและแก้ปัญหาได้จริง ผู้บริหารส านกังานควรรู้ข้อมลูให้
มากและรู้จกัเลือกใช้การสื่อสารแบบเปิด 

5. การก าหนดกลยุทธ์ (Emergent 
Strategy) แตเ่ดมิการวางแผนและการ
ก าหนดกลยทุธ์เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารระดบัสงู 
ส าหรับส านกังานแห่งการเรียนรู้ ผู้น าหรือ
ผู้บริหารระดบัสงูยงัคงมีอิทธิพลตอ่วิสยัทศัน์
และทิศทางในภาพรวม เพียงแตม่ิได้เป็นผู้
ควบคมุและสัง่การด้านกลยทุธ์โดยล าพงัเพราะ
จะมีพนกังานทกุคนช่วยกนั 6. วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (Strong  

Culture) วฒันธรรมองค์การเป็นกลุม่ของ
คณุคา่หลกั  ความเช่ือ ความเข้าใจ และบรรทดั
ฐานท่ีร่วมกนัในระหวา่งสมาชิกภายในองค์การ 
และเป็นพืน้ฐานของส านกังานแห่งการเรียนรู้ 

7. ความหลากหลาย (Devercity) วฒันธรรม
หลายประเภทและความหลากหลายของเชือ้ชาตติา่งๆ 
ในสถานท่ีท างานเดียวกนั ทวีความส าคญัเพิ่มขึน้ 
เพราะโลกยคุไร้พรมแดนท าให้ธุรกิจมีความ
หลากหลายมากขึน้ 



 

สาเหตหุลกัของการเพิ่มความหลากหลายในส านกังาน 



 

การบริหารส านักงานในอนาคต 

มีองค์ประกอบการเรียนรู้ที่ส าคญัดงันี ้

 
1) การเตรียมตวัเพื่อการเปล่ียนแปลง 

ผู้บริหารต้องค านงึถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ แล้วปรับตวัตามเง่ือนไขหรือ
สถานการณ์ 

  

สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือ  
1.1  มีการสัง่การและยอมรับจากผู้บริหารระดบัสงู1.2  มีการ
ก าหนดขอบเขตการเปลี่ยนแปลง  
1.3  ก าหนดมาตรฐานในการวดัผล (ก่อนระหวา่ง และหลงัการ
เปลี่ยนแปลง)       1.4  เข้าใจวา่ทกุสิ่ง
ทกุอยา่งในโลกนีเ้ปลี่ยนแปลงได้1.5  ก าจดัความกลวัและลด
ความสญูเสียให้น้อยท่ีสดุ     
1.6  เน้นในประเดน็ท่ีมีคณุคา่มากกวา่ผลการปฏิบตัิงาน  



 

2) การสร้างองค์การใหม่ โดยก าหนด
เป้าหมายการสร้างวงจรบริการ-
ก าไร 

ซึง่จะก่อให้เกิดความพอใจตอ่ลกูค้าและ
พนกังานในส านกังาน โดยมีปัจจยัส าคญั 
คือ  

การบริหารส านักงานในอนาคต(ต่อ) 
2.1  ปฏิบตัิเหมือนเป็นบริษัทเลก็ๆ เช่น ไมเ่น้นด้านขนาด สร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ให้เกิดความไว้วางใจ โดยมีลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ผกูพนัในทิศทาง แนวดิ่งมากกวา่แนวกว้าง เป็น
ต้น        
2.2  ช่างและกระตุ้นนวตักรรม จากความส าคญัและแนวทางท่ี
กลา่วมาในตอนต้น ท าให้ผู้บริหารส านกังานในอนาคตต้อง
พฒันาเร่ืองนีใ้นองค์การใหม่ให้มากท่ีสดุ   
2.3  เจ้าหน้าท่ีงานในบริษัทแบบแนวราบและมีมลูค่าเพิ่ม สาย
การบงัคบับญัชาเป็น Flatter หรือ Lean และแตล่ะหน้าท่ี
งานสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้ส านกังานได้  
     

2.4  สร้างวฒันธรรมองค์การท่ีมีพลงัและเป็นประโยชน์ตอ่
การพฒันาส านกังานในอนาคต เช่น มีการยดึเหน่ียวด้วย
คณุคา่ขององค์การ และมีความจริงใจซึง่กนัและกนั เป็นต้น 
2.5  น าบทเรียนในอดีตมากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
แตกตา่งรวมทัง้สร้างภาวะผู้น าให้เกิดกบัองค์การ 



 

การบริหารส านักงานในอนาคต(ต่อ) 
3.5  สง่เสริมระบบเครือข่ายทางความรู้ตลอดจน
วิชาการทกุแขนงให้กว้างไกลทัว่โลก   
3.6  มีหลกัการส าคญัในการเป็นองค์การ อนาคต 
ได้แก่มีความยืดหยุน่ พนกังานให้การยอมรับร่วมกนั 
การบริหารเป็นทีม มีความหลากหลาย และที่ส าคญั
สร้างให้ส านกังานอนาคตมีหวัใจหลกัของความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขนัอยา่งใดอยา่งหนึง่   
3.7  พร้อมรับและเตรียมตวัพบหรือเข้าถงึการ
เปลี่ยนแปลงในทกุด้าน โดยเตรียมรับสถานการณ์ทาง
นวตักรรมและเทคโนโลยีไว้ลว่งหน้า   

3) ออกแบบองค์การในทางปฏบิัต ิใช้การออกแบบและ
พฒันาปรับปรุงมาช่วย สิ่งท่ีต้องค านงึในการออกแบบ
คือ สายการบงัคบับญัชา กระบวนการตดัสินใจ ทีม และ
พนกังาน โครงสร้างและกลยทุธ์ ทัง้นีค้วรพิจารณาถงึ
การแข่งขนัใหม่ๆ  ในโลกแบบใหมแ่ละปรับตวัในทาง
ปฏิบตัิโดย   

3.1 ยอมรับจดุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องสงูขึน้และเพิ่มขึน้
3.2  ยงัมีความรับผิดชอบและความเป็นผู้น าสงูในองค์การ
ใหม ่ 
3.3  กระตุ้นให้เกิดการสร้างทีมแบบหลากหลาย เพ่ือรับ
วฒันธรรมและความแตกต่างท่ีไร้พรมแดน  
3.4  หาผู้ ร่วมประกอบการ (Partnership) ส านกังานยคุ
ใหมไ่มส่ามารถปฏิบตัิงานโดยล าพงัต้องมีกลุม่ด าเนินการ 
และเพื่อนร่วมจากหลายแหง่ 



 

การท างานและการจัดองค์การ 

1) องค์การแบบวงกลม การท างานและการ
สื่อสารทกุทิศทกุทาง ด้วยระบบ
เครือข่าย 

2) จดัโครงสร้างและการท างานใหม ่โดย
ค านงึถงึ     

2.1  โครงสร้างอ านาจหรือพลงั  
2.2  โครงสร้างทางการเงิน       
2.3  ความเช่ือมโยงทางการศกึษา  
2.4  อตัราผลตอบแทนและความเสมอภาค  
2.5  แผนการเกษียณอายกุารท างาน  

3)  สร้างภาวะการเป็นผูน้ าและผูบ้ริหารส านกังานแบบใหม่ 
เช่น ความคิดเป็นระบบ มีการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองและ
ขยายตวั รวมทั้งมีมาตรการพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในยคุ
ศตวรรษท่ี 21 
4)  จดัการติดต่อส่ือสารดว้ยระบบท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งสร้าง
ใหเ้กิด Empowerment    
5)  จดัขอบเขตโครงการใหม่จากลกัษณะของพีระมิดเป็นระบบ
เครือข่าย และมีการฝึกอบรม สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมความ
เขา้ใจใหแ้ก่พนกังานและท าใหพ้วกเขารู้สึกมีความสุขกบั
รูปแบบใหม่น้ี      
6)  สร้างการเรียนรู้ในองคก์รใหมี้ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและรวดเร็วข้ึน  



 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณุลกัษณะของส านกังานในอนาคต อาจมีบางสิง่ท่ีก าลงัจะ
สญูหายไป นัน่คือ "สญัญาสงัคมของอนาคต" ท่ีมีไว้กระตุ้นจงู
ใจพนกังานในการท างานสิง่ท่ีควรพิจารณาในประเดน็นี ้ได้แก่
1)  เป็นการลงทนุครัง้ใหมใ่นทรัพยากรมนษุย์ ซึง่ต้องมีคณุคา่
ใหม ่      
2) ใช้เคร่ืองมือการจงูใจใหม ่เช่น ภารกิจการเรียนรู้ ช่ือเสียง 
การแข่งขนั คณุคา่ของความคิด เป็นต้น  
3) มีการพฒันาและธ ารงรักษาไว้อยา่งดีท่ีสดุ ด้วยกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีปรับปรุงและสอดคล้องตอ่เน่ืองและมี
ประสทิธิผล     
          
  

4) สร้างความส าเร็จท่ีมนษุย์มุง่หวงัให้เกิดขึน้ (Self-
Esteem)โดยใช้หลกัการ 7 R's คือ       
4.1  ความนบัถือ (Respect)    
4.2   ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
4.3   ความยอมรับในความเส่ียง (Risk-Taking)  
4.4.   รางวลัและการรับรู้ (Rewards and 
Recognition)     
4.5   ความสมัพนัธ์ (Relationship)   
4.6   บทบาท (Role)     
4.7   การปรับใหม ่(Renewall)   

5)  สร้างสถานการณ์ความเป็นผู้น าในส านกังานหลากหลายรูปแบบ เช่น วฒันธรรมเทคโนโลยี ภาษา สงัคม 
เป็นต้น 
6) มีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง ต้องเป็นผู้น าไมใ่ช่ผู้ตาม เช่น ต้องเข้าใจตวัเอง ฝึกความคิดเชิงบวก สร้างวฒุิ
ภาวะ และสร้างความเฉลียวฉลาด เป็นต้น        



 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1)  สร้างความสมดลุให้เกิดขึน้กบัชีวิตการท างานภายในส านกังาน 
2) สร้างองค์การท่ีมีสขุภาพ (Healthy Organization) ประกอบด้วยลกัษณะตอ่ไปนี ้  
 2.1  มีระบบดีและชดัเจน        
 2.2  มีการติดตอ่สื่อสารระบบเปิด (Opened-System)   
 2.3  มีการท างานเป็นทีม        
 2.4  นโยบายสะท้อนความต้องการและการท างาน    
 2.5  มีความหลากหลายและสามารถจดัการจนเกิดความเป็นหนึง่เดียวได้  
 2.6  ต้องเป็นผลเกิดในระยะยาว       
3) ผลติผลลพัธ์ทางสงัคม โดยค านงึถงึความคาดหวงัทางสงัคม และความสมดลุทางผลติภณัฑ์ท่ี
ต้องการ 



 

จบการน าเสอ 


