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SODP: การก าหนดความจ าเป็น 

 ความหมายของความจ าเป็น 

    เป็นความจ าเป็นหรือสภาพท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และสภาพท่ี

ตอ้งการให ้  

    เกิดขึ้ น เช่น ทกัษะ ทศันคติ      

การปฏิบติังาน หรือสถานการณ์ 

 ลกัษณะของความจ าเป็น 

 ลกัษณะการขาดแคลน 

 ลกัษณะโอกาส 

 สาเหตขุองความจ าเป็น 

 การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ

องคก์าร 

 การเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์าร 

 การเปลี่ยนแปลงภายในองคก์าร 

 ผลต่างระหวา่งมาตรฐานผลงานกบัการ

ปฏิบติังานจริง 

 การปรบัระดบัความสามารถขององคก์าร

และทรพัยากรมนุษยท์ั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต 

 



• Environmental Determinism 

       (สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตวัก าหนด) 

• Environmental Prosibilism 

 (สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตวัก าหนดทางเลอืก) 

• Environmental Probrolism 

 (สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตวัก าหนดทางเลอืก                                                 
แต่สามารถวเิคราะห์ทางเลอืกได้ขึน้อยู่กบั Psychology Environment) 

• Free will Environmental  

 (สภาพแวดล้อมภายนอกไม่มคีวามหมาย) 

ประเภทของสภาพแวดลอ้ม 



มิตขิองสภาพแวดลอ้ม 



 

COC 

 

 

 

 

 
 

COI 

Circle of Concern 
(ส่ิงที่ควบคุมไม่ได้) 

Objective Factors 
Or  

Psychological Environment 

Circle of Influence 
(ส่ิงที่ควบคุมได้) 
Subjective Factors  

Or 
Operational Environment 

วงจรของสภาพแวดลอ้ม 



เทคนิคการวินิจฉยัองคก์ร 



• Quantitative Change 
 (เปลีย่นแปลงเชิงปริมาณ) 

• Qualitative Change 
 (เปลีย่นแปลงเชิงคุณภาพ) 

รูปแบบของสภาพแวดลอ้ม 



มิตกิารวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

• Globalization Scanning  

 (การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมโลก) 

• Country Scanning or Macro Scanning  

 (การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงมหภาค) 

• Organization Scanning 

      (การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ) 
 



Macro - Change 
Competitive  Environment 

Customer  Behavior 
Country /  
Company 

มิตกิารเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม 



1. Political Globalization 

  - Normative Foreign Policy : Black  & White Paradigm 

           ( Axis of  Evils ) 

  - Human Rights 

  - Liberal Democracy 

2. Economic Globalization 

  - Capitalism 

  - Liberalism 

3. Cultural Globalization 

  - American Way of  Life 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มโลก 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

ลกัษณะส าคญั ประเด็นหลกั ผลลพัธ์ท่ีจะได ้
การส ารวจ 

สภาพแวดลอ้มมหภาค 
• คน้หาประเด็น 
•ไม่เป็นทางการ 

ศึกษาแนวโนม้ขั้นพื้นฐาน
ในดา้นสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม ฯลฯ 

•แสดงให้เห็นผลกระทบ 
•จุดประเด็นและเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวเิคราะห์สภาพ
ทางธุรกิจ 

การส ารวจ 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 

•วเิคราะห์บนฐานประเด็น
ปัญหา 
•ค่อนขา้งเป็นทางการ 

วเิคราะห์อุปสงค ์/อุปทาน 
สภาพการแข่งขนั 
นโยบายของรัฐ 

แสดงให้เห็นถึงความ 
จ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับ 
การแข่งขนั ศกัยภาพ 
ท่ีจะเจริญเติบโต  

และการท าผลก าไร 



วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มเพ่ือHRD 

 จ าแนกสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นดา้นต่าง ๆ 

 ก าหนดหว้งเวลาท่ีเหมาะส าหรบัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

 ศึกษาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆท่ีเลือกไวว้่ามีความส าคญัภายในหว้งเวลาท่ีก าหนด

ไว ้

 พยายามวิเคราะหเ์ช่ือมโยงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มท่ี

มีต่อองคก์ารในทั้งองคก์าร และบุคลท่ีเกี่ยวขอ้งในภาพรวม 

 ก าหนดส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรูใ้นอนาคต ส าหรบัองคก์าร และบุคลท่ีเกี่ยวขอ้ง

ในภาพรวม 

 ประเมินความจ าเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรูซ้ ้าอีกครั้ง 



การวินิจฉยัองคก์ร 



การวินิจฉยัองคก์ร:ระดบัองคก์ร 



เทคนิคการวินิจฉยัระดบัองคก์ร 



เทคนิคการวินิจฉยัระดบัองคก์ร 



เทคนิคการวินิจฉยัระดบัองคก์ร 



เทคนิคการวินิจฉยัระดบัองคก์ร 



การวินิจฉยัองคก์ร:ระดบักลุ่ม 



เทคนิคการวินิจฉยัระดบักลุม่ 



เทคนิคการวินิจฉยัระดบักลุม่ 

สภาพแวดล้อม 

เป้าระสงค ์

โครงสรา้ง ความสมัพนัธ ์

การใหผ้ลตอบแทน กลไกความช่วยเหลือ 

ภาวะผูน้ า 

A Six-Box Model 



การวินิจฉยัองคก์ร:ระดบับุคคล 



    ความสามารถในการปฏิบติังาน 
                  (competency) 

         ความรู้/ทกัษะ 

การศึกษาขีดความสามารถ 

ต าแหน่ง......................................................................................................... 

A B C D 

……………………………. 
……………………………. 

x x x x 

x x x 



การวิเคราะหง์าน 

งาน.................................. 

A ……………………. 
 
B ……………………. 

1 ……………………. 
2……………………. 
1 ……………………. 
2……………………. 

……………………. 
……………………. 
 ……………………. 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อย ความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็น 



การวิเคราะหก์ารปฏิบตัิงาน 

ขั้นตอน
กระบวนการ 
ในสายงาน 

 
ผลงาน 
ท่ีตอ้งการ 

 
ผลงาน 

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
ความแตกต่าง 

ผลกระทบ 
จากความ
แตกต่าง 

 
สาเหตุของ

ความแตกต่าง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



วนิิจฉัยองค์การ
(Organization Diagnosis)

วนิิจฉัยองค์การ
(Organization Diagnosis)

วเิคราะห์งาน
(Job Analysis)
วเิคราะห์งาน

(Job Analysis)

วเิคราะห์บุคคล
(Personal Analysis)

วเิคราะห์บุคคล
(Personal Analysis)

ประเมินสถานการณ์และวนิิจฉัยองค์การ
(Organization Diagnosis)

ประเมินสถานการณ์และวนิิจฉัยองค์การ
(Organization Diagnosis)

(วเิคราะห์ขดีความสามารถ)
Competency Analysis)

(วเิคราะห์ขดีความสามารถ)
Competency Analysis)

วเิคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม
(Training Needs Analysis)

วเิคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม
(Training Needs Analysis)

Performance GoalPerformance Goal

จุดแขง็ จุดอ่อน

โอกาส ภัยคุกคาม

Core Job 

Management Individual 

การวเิคราะห์เพือ่การฝึกอบรมจากฐานขีดความสามารถการวเิคราะห์เพือ่การฝึกอบรมจากฐานขีดความสามารถ



เครือ่งมือในการตรวจวินิจฉยัองคก์ร 



เครือ่งมือในการตรวจวินิจฉยัองคก์ร 



ตวัแบบการวางแผนการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร 

(ดร.ยงยทุธ ยศยิง่ยง, 2548) 



วิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ ์

 ประเด็นวิกฤติ (critical factor) 

 ปัจจยัแห่งความส าเร็จ (key success factor) 

 



ตวัแบบการวางแผนการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร 

(ดร.ยงยทุธ ยศยิง่ยง, 2548) 


