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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน  รายวิชา การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม  รหสัวิชา 
SD  564013 แบ่งเน้ือหาในการเรียนการสอนเป็น 9  เน้ือหา  ใช้เวลาในการสอน 16 สัปดาห์                 
เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในความหมาย ความส าคญั ประเภท  ตลอดจนวิธีการท่ี
องคก์ารใช้ในการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร การฝึกอบรม การพฒันาผูบ้ริหาร การ
พฒันาอาชีพในสายงาน การท างานเป็นทีม และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรปฏิบติังาน
ในหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และรับผิดชอบงานระดบัสูงในอนาคต มี
วิสัยทศัน์ในการพฒันางานและองค์การตลอดจนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมของการ
ท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลต่อความส าเร็จและความเจริญกา้วหนา้ของบุคคลและ
องคก์าร    

ผูส้อนไดศึ้กษารายละเอียดจากต ารา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ ขอขอบคุณเจา้ของหนงัสือและ
เอกสาร  ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีท าให้เอกสารประกอบการสอนฉบบัน้ีประสบผลส าเร็จตาม
ความประสงค ์ หากท่านท่ีน าไปใชมี้ขอ้เสนอแนะ ผูจ้ดัท า  ยนิดีรับฟังและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีดว้ย   

 

 

    ธนกฤต ทุริสุทธ์ิ 

             พฤษภาคม  2558 
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สารบัญ (ต่อ) 
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2.2  ระดบัความตอ้งการของบุคคลตามแนวความคิดของอบัราฮมั มาสโลว.์........................ 
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รหัสวชิา    SD  564013 

ช่ือวชิา       การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม    3 (3-0-6) 

     Human Resource Development for Social Development   

 

ค าอธิบายรายวชิา (Course Description)  

 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภท  ตลอดจนวิธีการท่ีองค์การใช้ในการพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากร การฝึกอบรม การพฒันาผูบ้ริหาร การพฒันาอาชีพในสายงาน การท างาน
เป็นทีม และองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรปฏิบติังานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และรับผิดชอบงานระดบัสูงในอนาคต มีวิสัยทศัน์ในการพฒันางานและองคก์าร
ตลอดจนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผล
ต่อความส าเร็จและความเจริญกา้วหนา้ของบุคคลและองคก์าร    

 

วตัถุประสงค์เฉพาะ  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันาสังคมอยา่ง 

     ถูกตอ้ง          
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถยกตวัอยา่งการพฒันาสังคมท่ีเกิดจากการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์         
3.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะเทคนิคการพฒันาความสามารถของบุคคล 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีม          
5.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคมได ้
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เน้ือหา 

 

         บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 6 ชัว่โมง 

         บทท่ี 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 6 ชัว่โมง 

         บทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคม 3 ชัว่โมง 

          บทท่ี 4 การพฒันาบุคคล กลุ่ม และชุมชนในงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 6 ชัว่โมง 

         บทท่ี 5 เทคนิคการฝึกอบรม    6 ชัว่โมง 

         บทท่ี 6 การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์บัการท างานเป็นทีม 3 ชัว่โมง 

         บทท่ี 7 องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  6 ชัว่โมง 

         บทท่ี 8 การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของบุคคล 3 ชัว่โมง 

        บทท่ี 9 การประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันาสังคม     3 ชัว่โมง 

 

วธีิการสอนและกจิกรรม 

 

 1. กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

2. การจดัการเรียนรู้แบบใชค้  าถาม (Questioning Method) 

3. วธีิสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)  

4. วธีิสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) 

5. วธีิสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)  

6. วธีิสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study Method) 

7. วธีิสอนแบบโครงการ (Project Method) 

8. วธีิสอนแบบใชค้อมพิวเตอร์ 

9. วธีิสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลงัสมอง 

10. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

11. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม  

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
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3. แผนภูมิ  แผนภาพ และวดีีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ต ารา 

 

การวดัผล 

 

     1. คะแนนระหวา่งภาค    60 คะแนน 

1.1 เวลาเรียน    10 คะแนน 

1.2 แบบทดสอบยอ่ย/แบบฝึกหดัทา้ยบท 10 คะแนน 

1.3 รายงานกลุ่ม    10 คะแนน 

1.4 คะแนนสอบกลางภาค   30 คะแนน 

    2. คะแนนสอบปลายภาค                    40 คะแนน   
                               รวม  100 คะแนน 

 

การประเมินผล 

 

คะแนน  0-49  ไดเ้กรด  F 

คะแนน  50-54  ไดเ้กรด  D 

คะแนน  55-59  ไดเ้กรด  D+ 

คะแนน  60-64  ไดเ้กรด  C 

คะแนน  65-69  ไดเ้กรด  C+ 

คะแนน  70-74  ไดเ้กรด  B 

คะแนน  75-79  ไดเ้กรด  B+ 

คะแนน  80-100  ไดเ้กรด  A 
 

หนังสืออ่านประกอบ 

สนธยา  พลศรี. (2547). ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
อาภรณ์พนัธ์  จนัทร์สวา่ง.  (2522).  ค าบรรยายลกัษณะวชิาทฤษฏีและหลกัการพฒันาชุมชน  

ภาคการศึกษาท่ี 2.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี.(2557). การพฒันาทรัพยากรมนุษย์.(พิมพค์ร้ังท่ี 2 ). กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือ 

 จุฬามหาวทิยาลยั. 
เดชา  เตชุวฒันไพศาล.(2559). การจัดการทรัพยากรบุคคล พืน้ฐานแนวคิดเพ่ือการปฏิบัติ.  
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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แผนการสอนรายสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ เน้ือหา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

1-2 

 

 - แนะน ารายวชิา 

- วตัถุประสงคก์ารเรียน 

- ค  าอธิบายรายวชิา 

- การวดัผลประเมินผล 

บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 - ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

- ความหมาย 

-ความส าคญั 

- ประเภท 

-ขอบเขตและเน้ือหาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

6 ชัว่โมง - ช้ีแจงเก่ียวกบัการเรียนใน
รายวชิาน้ี 

 - สรุปและซกัถาม 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้แบบใชค้  าถาม 

(Questioning Method) 

3. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

4. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

3-4 

 

บทท่ี 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

          
 

6 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดม
พลงัสมอง 

3.กิจกรรมการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มท างาน 
(Committee Work Method) 

 4. กิจกรรมอภิปราย 
(Discussion Method)  

 5. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method) 

6. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 
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สัปดาห์ที่ เน้ือหา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

5 

 

บทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางการ
พฒันาสังคม  

 

3 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง 
(Self Study Method) 

4. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

6-7  บทท่ี 4 การพฒันาบุคคล กลุ่ม 
และชุมชนในงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์  

  

6 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง 
(Self Study Method) 

4. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

8-9 บทท่ี 5 เทคนิคการฝึกอบรม  
  
 

6 ชัว่โมง . กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง 
(Self Study Method) 

4. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 
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สัปดาห์ที่ เน้ือหา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

10 

 

บทท่ี 6 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
กบัการท างานเป็นทีม  

   
 

  

3 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2.กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดม
พลงัสมอง 

4. กิจกรรมอภิปราย 
(Discussion Method)  

5. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

11-12 

 

 

 

บทท่ี 7 องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์   

บทท่ี 8 การพฒันาประสิทธิภาพ
การท างานของบุคคล  

 บทท่ี 9 การประเมินการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันา
สังคม 

6 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method) 

3.กิจกรรมการสอนแบบ
โครงการ (Project Method) 

4. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

13-14  บทท่ี 7 องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์   

 

6 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method) 

3.กิจกรรมการจดัการเรียนรู้
แบบใชค้  าถาม 

(Questioning Method) 

4. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง   



(23) 
 

  

สัปดาห์ที่ เน้ือหา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

15 บทท่ี 8 การพฒันาประสิทธิภาพ
การท างานของบุคคล 

3 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2.กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดม
พลงัสมอง 

4. กิจกรรมอภิปราย 
(Discussion Method)  

5. กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

16  บทท่ี 9 การประเมินการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันา
สังคม 

 สรุปบทเรียนรายวชิา 

3 ชัว่โมง 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่
บทเรียน 

2.กิจกรรมการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture Method)  

 

17                  Final Examination   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  6  ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 
 

ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

วตัถุประสงคข์องการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ประโยชน์/ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์

สาเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

บทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

หลกัการท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

คติฐาน/ขอ้สมมติฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์

จรรยาบรรณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

บทบาทของผูบ้ริหารงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

เทคนิคหรือวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(การฝึกอบรม) 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์

ปัจจยัท่ีท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลว 

วงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวงจรกบัขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ ความหมาย  ความส าคญัและ ประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์และมีทกัษะการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
3.  เพื่อใหผู้เ้รียนภาคภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  

ความหมาย  ความส าคญัและ ประเภท 

  

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใชค้  าถาม (Questioning Method) 

3. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)  

4.  สอนสรุปเน้ือหา 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

3. ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่1 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

การพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 เป็นตน้มาถึงปัจจุบนัเนน้ท่ี
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development : HRD)  เพราะเป็นกระบวนการท่ีจะ
เสริมสร้าง และเปล่ียนแปลงบุคลากรในดา้นต่าง ๆ เช่น ทางดา้นสามารถ  ทกัษะ  ทศันคติ  รวมทั้ง
วิธีการท างาน อนัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพของความเขม้แข็งในการท างาน ขอเสนอรายละเอียด
เก่ียวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์จากการศึกษาเอกสารของ ณรงค์วิทย ์           
แสนทอง, (2544). ดนัย เทียนพุฒ, (2543). เด่นพงษ์ พลละคร,(2530). ณรงค์ศกัด์ิ  บุญเลิศ,(2550) 
พะยอม งศส์ารศรี, (2534). และประเวศ มหารัตนสกุล,(2544) รายละเอียดดงัน้ีต่อไปน้ี 

 

 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  หรือ  การพฒันาก าลังคน 
(Manpower Development) ห รื อ  ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ( Training 

&Development )   คือ กระบวนการในการพฒันาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ความเขา้ใจ มีทกัษะในการปฏิบติังาน ตลอดจนมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีดีข้ึน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการ
บริหาร  การพฒันาทรัพยากร  มีผลอยา่งมากต่อความส าเร็จขององคก์รสมยัใหม่  ซ่ึงมีแนวโนม้ใน
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูง  และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่  การด าเนินการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รของทางปฏิบติันั้น  ควรจะเร่ิมตั้งแต่ เม่ือพนกังานเหล่านั้น เร่ิมเขา้
มาท างาน   โดยการปฐมนิเทศ (Orientation)  และจะต้องด าเนินการพัฒนาอีกต่อไปเร่ือยๆ 
ตลอดเวลาท่ีเขายงัคงท างานอยูใ่นองคก์ร 

 

วตัถุประสงค์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีวตัถุประสงคซ่ึ์งสามารถแบ่งการพิจารณาไดเ้ป็นลกัษณะ
ต่างๆได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 

                1.วตัถุประสงค์โดยทัว่ไป 

                  1.1 เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากร 

                           1.2 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 

                           1.3 เพื่อสร้าง ก าลงัใจ และทศันคติท่ีดีใหแ้ก่บุคลากร 
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                           1.4  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 

                           1.5 เพื่อบ ารุงรักษาและสามารถทดแทนการขาดแคลนบุคลากรได ้

                           1.6  เพื่อใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและคุม้ค่า 

2.วตัถุประสงค์ขององค์การ 

                        2.1 เพื่อเสริมสร้างขวญัทศันคติและความสนใจในการปฏิบติังานของพนกังานให้
ดียิง่ข้ึน 

                 2.2  เพื่อสอนแนะวธีิการท างานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมหรือดีท่ีสุดแก่พนกังาน 

                 2.3  เพื่อพฒันาการปฏิบติังานของพนกังานขององคก์ารใหไ้ดรั้บผลผลิตสูงสุด 

                 2.4  เพื่อลดความสินเปลืองและป้องกนัอุบติัเหตุ อนัอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังาน 

                 2.5 เพื่อพฒันาฝีมือในการปฏิบติังานของพนกังาน ใหส้ามารถรู้ถึงระบบและ
วธีิการท างานท่ีถูกตอ้ง และรู้จกัใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                 2.6 เพื่อฝึกฝนบุคคลเตรียมไว ้เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของงาน และการเพิ่มขยาย
องคก์ารหรือตั้งหน่วยงานใหม่ในอนาคต 

3. วตัถุประสงค์ของบุคลากร 

3.1 เพื่อความเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของตน ท าใหมี้โอกาส 

ไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึนไปได ้ท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

                 3.2  เพื่อพฒันาทศันคติและบุคลิกภาพใหถู้กตอ้งดีงามและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

                 3.3 เพื่อพฒันาทกัษะหรือฝีมือในการท างานให้ดียิง่ข้ึน 

                 3.4  เพื่อฝึกฝนความสามารถมนการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจใหดี้ยิง่ข้ึน 

                 3.5 เพื่อเรียนรู้และลดการเส่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

                 3.6  เพื่อปรับปรุงสภาพการท างานของตนใหดี้และเหมาะสมยิง่ข้ึน 

                 3.7 เพื่อใหเ้ขา้ใจนโยบายและเป้าหมายขององคก์ารท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ดดี้ยิง่ข้ึน 
จะไดส้ามารถปฏิบติัตนและท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                 3.8 เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 

 

ประโยชน์/ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีประโยชน์ท่ีจะเกิดไดเ้ป็น 3  ลกัษณะ คือ 

 1. ประโยชน์ต่อพนักงาน 

                 1.1 เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง 
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1.2 ช่วยลดและป้องกนัอุบติัเหตุหรือการท างานท่ีผดิพลาด 

              1.3 ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและความสามารถใหสู้งข้ึน 

              1.4 ท าใหมี้โอกาสเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

2. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

2.1 ช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของพนกังาน 

2.2 ช่วยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร 

2.3 ช่วยประหยดัเวลาในการสอนงานแก่พนกังาน 

2.4 ท าใหมี้เวลาในการบริหารงานตามบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

3. ประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 

                 3.1 ท าใหร้ะบบและวธีิการปฏิบติังานมีสมรถภาพดียิง่ข้ึน มีการติดต่อ
ประสานงานดียิง่ข้ึน 

                 3.2 ช่วยกระตุน้บุคลากรใหป้ฏิบติังานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

                 3.3 ท าใหเ้กิดการประหยดัและลดการส้ินเปลืองในการปฏิบติังาน (วสัดุ/อุปกรณ์/
เวลา) 
                 3.4 ช่วยแบ่งเบาหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในการตอบค าถาม/แนะน า/สอนงานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานใหน้อ้ยลง 

                 3.5 ช่วยใหบุ้คลากรมีโอกาสไดรั้บรู้ความคิดใหม่ๆ ท าให้ทนัต่อความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

 

 สาเหตุทีต้่องมกีารพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

1.  เป็นนโยบายขององค์การ 

ธุรกิจในปัจจุบัน มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะ
ขบัเคล่ือนให้องค์การด าเนินกิจการไดอ้ย่างราบร่ืน จึงเป็นสาเหตุให้องค์การ จะตอ้งมีการก าหนด
นโยบายเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารให้เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตนอกจากน้ี ปัจจุบนัไดมี้ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ให้ทุกข์
องค์การถือปฏิบัติและจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดดว้ย 

2.  มีการปรับเปลีย่นระบบงานหรือวธีิการท างาน 

ถ้าองค์การจะมีการเปล่ียนแปลงระบบงานหรือวิธีในการปฏิ บัติงาน ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพฒันา
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ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความเขา้ใจในระบบงาน วธีิการปฏิบติังาน ตลอดจนสามารถใชเ้ทคโนโลยต่ีาง 
ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นสาเหตุท่ีองคก์ารตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น 

3.  เพ่ือรองรับการขยายงานหรือสร้างงานใหม่  

เม่ือการประกอบกิจการมีการเจริญเติบโตและก้าวหน้าข้ึน ก็อาจจะมีการขยายงานหรือ
สร้างงานใหม่ ดงันั้น เพื่อรองรับการขยายงานในองค์การ หรือรองรับกับงานใหม่ๆ ท่ีจะเกิดใน
อนาคตจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์าร จะตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความพร้อมเพื่อรับรอง
กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจาการสูญเสียทีเ่กดิขึน้ในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบติังานในองค์การจะตอ้งมีการใช้วตัถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการมีการใช้
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจจะมีผลการท าให้เกิดการสูญเสียในเร่ืองต่าง ๆ เกิดข้ึน
ไดไ้ม่วา่จะเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน เวลาทรัพยสิ์น ตลอดจนชีวิตของบุคลากร จึงเป็นสาเหตุ
เป็นท่ีองค์การจะตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ความร่วมมือ
เพื่อใหล้ดการสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานได ้

5. เพ่ือการแข่งขันกบัผู้แข่งทางธุรกจิ  

ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจมีการแข่งขนักนัมากยิ่งข้ึน ไม่วา่จะเป็นธุรกิจใดๆ ก็ตาม จึงเป็น
สาเหตุจ าเป็นท่ีองค์การจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้ึน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มี
ความสามารถการแข่งขนั เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนธุรกิจในสภาวะการแข่งขนัท่ีเป็น Globalization 

ได ้

6.  เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้  

ในการประกอบธุรกิจ อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ข้ึนได ้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากุคลากร ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริกหาร หรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
องค์การ เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี จึงเป็นสาเหตุจ าเป็นท่ีองค์การจะตอ้งมีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข้ึ์น 

7.  เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมทีจ่ะปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ในอนาคต  

ในองค์การธุรกิจ จะมีบุคลากรทุกเพศ ทุกวยัปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องมีความ
เจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีการงานของตน ตอ้งการโอกาสท่ีไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง
ให้สูงข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีจ  าเป็นท่ีองค์การจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้ึน เพื่อเตรียม
บุคลากรใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 



- 7 - 

 

 

 ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นระบบ ท่ีเรียกวา่  (HRD as a System)  ซ่ึงประกอบดว้ย
ส่วนประกอบท่ีส าคญั  3  ส่วน  คือ 

                1. ปัจจยัน าเขา้ (Input)  ไดแ้ก่  ความรู้  ทกัษะ  บุคลิกภาพ  แนวคิด  พฤติกรรม  เป็นตน้ 

                2. กระบวนการแปรสภาพ (Process)  ไดแ้ก่  การศึกษา  การฝึกอบรม และการพฒันา 

               3. ปัจจยัน าออก (Output)  ไดแ้ก่  การพฒันาทางดา้นความรู้  ทกัษะ  บุคลิกภาพ  ความคิด 
และพฤติกรรม 

 

แนวคดิในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

1. เป็นกจิกรรมทีม่ีคุณค่าต่อบุคลากร 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อ
การปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ทั้งน้ี เพราะเม่ือมีการให้การพฒันาและฝึกอบรมกบั
บุคลากรแลว้ ตามแนวคิดถือวา่จะท าให้บุคลากรเป็นบุคลากรท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะ
ในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน ซ้ึงท าใหเ้กิดคุณค่าต่อตวับุคลากรเองและต่อองคก์ารดว้ย 

2.   เป็นกจิกรรมทีต้่องกระท าอย่างต่อเน่ือง 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาและ
ฝึกอบรมให้กบับุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพราะถา้องคก์ารมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองแลว้ จะเท่ากบัท าให้กบับุคลากรไดรั้บการตอกย  ้าให้เกิดความ
เขา้ใจ จดจ าได ้และสร้างความช านาญในการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน 

3.  เป็นกจิกรรมที่ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การจะต้องให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุ่น ยอมรับและค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์การเป็นหลกัโดยเฉพาะผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ตอ้งให้การส่งเสริมและสนบัสนุนในทุกดา้น ไม่ว่า
จะเป็นงบประมาณทรัพยากรและอ่ืน ๆ หรือผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมก็จะให้ความร่วมมือ
ยอมรับและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร 

4. เป็นกจิกรรมทีจ่ะต้องกระท าอย่างเหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีตอ้งค านึงถึงเร่ืองของงบประมาณหรือค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนวา่คุม้ค่าหรือไม่ รวมทั้งจะตอ้งพิจารณาถึงระยะเวลาและช่วงเวลาท่ีจะใชใ้นการ
พฒันาและฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารดว้ยวา่ มีความเหมาะสมหรือไม่กระทบกบัการปฏิบติังาน
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ในองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารควรกระท า ในช่วงเวลา
และระยะเวลาท่ีเหมาะสม และคุม้กบังบประมาณท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

  5.  เป็นกจิกรรมทีจ่ะต้องประเมินผลบ่อย ๆ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งมีการประเมินผลและติดตามผล เพื่อท่ีจะ
ได้รับทราบว่ากิจกรรมในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรท่ีองค์การได้จัดข้ึนนั้ น ประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ มีส่ิงท่ีควรพฒันา ปรับปรุงและแกไ้ข โดยแนวคิดส าหรับการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ล้ว จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลบ่อย ๆ เพื่อท่ีจะได้รับทราบผลของกิจกรรม แล้ว
น ามาปรับปรุงแกไ้ขการจดัท ากิจกรรมในคร้ังต่อไปใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

6. เป็นกจิกรรมทีม่ีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมจะตอ้งมีการ
เรียนรู้เกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นการเรียนรู้ในงานท่ีก าลงัปฏิบติัอยู่ให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน หรือ
อาจจะเป็นการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในปัจจุบนัหรือ
อนาคต ซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งตวับุคลากรเองรวมทั้งองค์การดว้ย นอกจากน้ี กิจกรรมในการพฒันา
และฝึกอบรมบุคลากรควรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั้นๆ ดว้ย ตามหลกัของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Management by Participation : MBP) 

  

บทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

              บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ เช่นเดียวกับ
ประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ในท่ีน้ีจะอธิบายในลกัษณะท่ี
เก่ียวข้องกับบทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นภาพรวมขององค์การ ว่ามีบทบาท
ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. บทบาทในการเพิม่ปะสิทธิภาพของบุคลากร 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทในการเสริม เพิ่มเติม และพฒันาใหบุ้คลากรมี
ความรู้ ความสามารถและความช านาญในการปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงถือไดว้า่การพฒันาทรัพยากร
มนุษยจ์ะมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากรขององคก์ร 

              2. บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งน้ีเม่ือใด
มีการพฒันาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากรจะท าให้บุคลากรมีความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งดี ก็จะส่งผลท าใหง้านมีประสิทธิภาพเพิ่มมมากข้ึน 

              3. บทบาทในการแก้ไขปัญหา  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทในการลดแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองการท างาน ปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร ปัญหา
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน หรือปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ถา้ไดมี้การพฒันา
และฝึกอบรมร่วมกนัแลว้จะท าใหบุ้คลากรขององคก์าร เกิดความเขา้ใจถึงลกัษณะงานของแต่ละคน 
แต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพนัธ์ต่อกนั และจะร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคก์ารได ้

              4.  บทบาทในการลดความสูญเสีย  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทในการลดความสูญเสียต่างๆ ในการท างานได ้
เพราะถ้าได้มีการพฒันาและฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องแล้ว จะท าให้
บุคลากรขององค์การสามารถใช้ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้

              5. บทบาทการรองรับการขายงาน 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็จะมีบาทในการเตรียมบุคลากรขององค์การไวใ้ห้พร้อม เพื่อ
รองรับการปรับตวัหรือขยายงานของหน่วยงานหรือองคก์ารได ้และถา้ไดมี้การพฒันาและฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังานท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ จะท าให้ไม่เกิดอุปสรรคในการขยายงาน และจะเป็นการรองรับการขยาย
งานหรือต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

6. บทบาทในการปรับปรุงและพฒันาระบบงาน  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทการช่วยให้บุคลากรขององคก์าร มีความเขา้ใจและ
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการปรับปรุงและพฒันาระบบงานต่าง ๆ ท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงของ
องค์การได ้กล่าวคือถา้ไดมี้การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรให้เขา้ใจถึงการพฒันาและปรับปรุง
ระบบงานท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงแลว้ จะท าให้ลดปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาการเปล่ียนแปลง
แลว้ จะท าให้ลดปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลได ้เช่น การลดปัญหาการต่อตา้น 
ลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

7. บทบาทในการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทในการท าใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุถึงเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารไดเ้พราะในการบริหารองคก์ารจะตอ้งมีการวางแผนงานในเร่ืองต่างๆไว ้
โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนเก่ียวกับบุคคลในองค์การว่าจะให้มีสมรรถนะ (Competency) เป็น
อย่างไรผู ้บริหารก็จะใช้วิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อท าให้บรรลุถึงเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารได ้
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หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

              การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลกัการท่ีส าคญั คือ 

1. หลกัการเสริมสร้างความเช่ือถือ และศรัทธา  

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลกัการท่ีส าคญั คือ จะตอ้งให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรม รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีความเช่ือถือและศรัทธาเกิดข้ึนก่อน เม่ือทุกฝ่ายเกิดความ
เช่ือถือและศรัทธาแลว้ ก็จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการได้ เช่น  ความเช่ือถือและศรัทธาท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีเป็นผูด้  าเนินงาน 
ความเช่ือถือ และศรัทธาในช่ือเสียงและประสบการณ์ของวทิยากร เป็นตน้ 

2. หลกัการรักษาระดับความสนใจให้อยู่ในระดับทีสู่งอยู่เสมอ  

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการท่ีส าคญั คือ จะตอ้ท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรมท่ีก าลงัด าเนินการอยูน่ั้น ให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงเพื่อให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม เกิด
ความสนในในเร่ืองท่ีก าลงัรับรู้และรับฟังโดยเฉพาะวทิยาการ ควรท่ีจะมีความสามารถในการสร้าง
ความสนใจผูท่ี้รับการพฒันาและฝึกอบรม เช่น มีการให้ท ากิจกรรมต่างๆ มรการใช้เทคนิคหรือ
วธีิการใหม่ๆ ในการพฒันาและฝึกอบรม เป็นตน้ 

3. หลกัการเสริมสร้างภาวะสมอง  

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการท่ีส าคญัคือ จะตอ้งท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรมไดมี้การเสริมสร้างภาวะสมองดว้ยการฝึกให้รู้จกัคิด ฝึกใหมี้การปฏิบติั ฝึกใหมี้การโตต้อบ 
หรือฝึกให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงวิธีการฝึกต่างๆ เหล่าน้ี จะท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม
เกิดความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน และเป็นการเสริมสร้างภาวะสมองของผูท่ี้เขา้รับการพฒันา
และฝึกอบรมดว้ย 

4.  หลกัการเสริมสร้างภาพพจน์ทีด่ีในหัวข้อต่าง ๆ 

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการท่ีส าคญั คือ จะตอ้งท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรม ได้รับรู้และเข้าใจถึงความส าคญั ประโยชน์ และความจ าเป็น ท่ีจะต้องเรียนรู้ในเร่ือง 
หัวข้อ และเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของการพฒันาและฝึกอบรม จึงเป็นหลักการ
ส าคญัท่ีวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งยดึหลกัการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีในหวัขอ้ต่าง ๆ 
ใหก้บัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม 

5. หลกัการเสริมสร้างความเข้าใจ  

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลักการท่ีส าคญั คือ จะต้องท าให้ผูรั้บการพฒันาและ
ฝึกอบรม เกิดความเขา้ใจ สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ  ไปใชใ้นการปฏิบติังานหรือประยกุตใ์ห้
เกิดประโยชน์ต่อไปได้ กล่าคือผูท่ี้รับการพฒันาและฝึกอบรม เม่ือได้ความรู้จากการพฒันาและ
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ฝึกอบรมแล้ว จะต้องมีความเข้าใจได้ด้วยว่าจะน าความรู้ท่ีได้นั้ น ไปใช้หรือประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรท าไมถึงต้องท าเช่นนั้ น ดังนั้ น จึงเป็นหลักการส าคัญท่ีว่าจะต้อง
เสริมสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมดว้ย 

6. หลกัการเน้นหรือย า้  

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการท่ีส าคญั คือจะตอ้งท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรม สามารถท่ีจะจดจ าจากส่ิงท่ีไดรั้บจากการพฒันาและฝึกอบรมให้ได้ การท่ีให้จะรับการ
พฒันาและฝึกอบรมสามารถจดจ าไดดี้นั้นวิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัก็คือ การเน้นหรือการย  ้า นัน่เอง 
ยกตวัอย่างเช่น การท่ีบุคคลบางคนร้องเพลงบางเพลงไดท้ั้งๆ ท่ีไม่เคยเห็นเน้ือเพลงนั้น เลย ทั้งน้ี 
อาจจะเป็นเพราะบุคคลผูน้ั้นไดย้ินและไดฟั้งเพลงนั้นบ่อยๆ จึงท าให้จดจ าเน้ือเพลงและร้องเพลง
นั้นไดใ้นท่ีสุด น่ีคือหลกัการส าคญัท่ีวา่จะตอ้งมีการเนน้หรือย  ้ากบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม 

 

หลกัการทีส่ าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

  1. ความรู้ (Knowledge)  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท าให้ผูรั้บการพฒันาและฝึกอบรม มี
ความรู้ในหัวข้อ เน้ือหาสาระหรือหลักสูตรท่ีเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรม และสามารถท่ีจะ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังานได ้

2. ความเข้าใจ (Understanding)  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีท าใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม 
มีความเขา้ใจวา่ความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาและฝึกอบรม มีความจ าเป็นอยา่งไร ท าไมหรือปฏิบติั
เช่นนั้น สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร กล่าวไดว้า่ นอกจากจะรู้ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้ จะตอ้งมีความเขา้ใจ
เร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

  3. ทกัษะ (Skill)   

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  จะต้องครอบคลุมปัจจยัท่ีจะท าให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาและ
ฝึกอบรม มีทกัษะ มีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกหลกั ถูกวิธี และถูกตอ้ง จะเป็นการลด
ความสูญเสียและปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อจะท าให้เกิดผลจากการปฏิบัติงานท่ีดีและ
ประสิทธิภาพต่อองคก์ารมากท่ีสุด 

4.  ทศันคติ (Attitude)  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  จะต้องครอบคลุมปัจจยัท่ีจะท าให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาและ
ฝึกอบรมมีความเขา้ใจในองคก์าร หน่วยงานเพื่อนร่วมงาน และการปฏิบติังานมากข้ึน กล่าวคือ เม่ือ
บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และองค์การแลว้ จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ ใน
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องค์การลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ ระบบการท างาน การบริหารจดัการ 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบายขององคก์ารต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะลดลงไปไดใ้นท่ีสุด 

5. พฤติกรรม (Behavior) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  จะต้องครอบคลุมปัจจยัท่ีจะท าให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาและ
ฝึกอบรม มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีเป็นไปตามความตอ้งการขององค์การ ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
ของพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมในการปฏิบติังาน และพฤติกรรมท่ีเกิดจากวฒันธรรมองคก์าร 
เม่ือมีการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารแลว้ จะท าให้ผูรั้บการพฒันาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมท่ีถูก ท่ี
ควร ถูกตอ้งเหมาะสม และในท่ีสุดก็จะเป็นวฒันธรรมขององค์การและเอกลักษณ์ขององค์การ
ต่อไป 

 

คติฐาน/ข้อสมมติฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีคติฐาน/ขอ้สมมติฐาน (Assumption) ดงัต่อไปน้ี 

             1. ความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดไปให้ผู้อ่ืนได้ และผู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดของผู้ท า
หน้าทีถ่่ายทอด  

ความรู้และความเขา้ใจต่างๆ สามารถท่ีจะถ่ายทอดไปใหผู้อ่ื้นหรือผูท่ี้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรม ไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจได ้และถา้ผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดหรือผูท่ี้รับการเขา้พฒันาและ
ฝึกอบรม ก็สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจต่างๆไปใชแ้ละปฏิบติัได ้ 

             2.  ความส าเร็จในการเรียนรู้ ส่วนหน่ึงขึน้อยู่กบัความสามารถในการถ่ายทอดของผู้ท า
หน้าทีถ่่ายทอด 

เม่ือมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น ความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ส่วนหน่ึงเป็น
ผลท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถในการถ่ายทอดของผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการถ่ายทอดหรือวทิยากร 
(Trainer) นัน่เอง 

              3. การพฒันาความรู้ ทกัษะและพฤติกรรม จะน าไปสู่การปฏิบัติและการผลติผลงานทีด่ีขึน้ 

จะเป็นการพฒันาความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมต่างๆ ท่ีดีและถูกตอ้งใหก้บับุคลากรของ
องคก์าร และบุคลากรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดก็จะน าความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรม
ท่ีดี ไปใชใ้นการปฏิบติังานและการผลิตผลงานท่ีดีข้ึน 

                4.  เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมของแต่ละคน จะเอือ้อ านวยและตอบสนอง
วตัถุประสงค์ขององค์การ  

การใหก้ารพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมของ บุคลากรแต่ละคน จะ
เอ้ืออ านวยและตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ารตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
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 จรรยาบรรณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้รับผดิชอบและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจะมีจรรยาบรรณ 
ดงัต่อไปน้ี 

                1. พงึให้ในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อผู้เข้ารับการพฒันาและฝึกอบรม  

  ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรท่ีจะมีจรรยาบรรณท่ีดี ดว้ยการให้
แต่ในส่ิงท่ีดี ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม เพราะผูท่ี้เขา้
รับการพฒันาและฝึกอบรม จะตอ้งน าส่ิงท่ีไดรั้บนั้น ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานต่อไป 

                2.  พงึเสนอข้อมูล/ข้อคิดเห็นความความเป็นจริงและสร้างสรรค์ 

  ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรท่ีจะมีจรรยาบรรณท่ีดี ดว้ยการให้
ข้อมูลหรือข้อคิด เห็นตามความเป็นจริงหรือสร้างสรรค์ ทั้ งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้เข้ารับการพฒันาและ
ฝึกอบรมไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ เกิดความเขา้ใจ และมีทศันคติท่ีดีและถูกตอ้ง 

              3. พงึประปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมเท่าเทยีมกนั 

 ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องควรท่ีจะมีจรรยาบรรณท่ีดี ด้วยการ
ปฏิบติัต่อผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ควรมีการเลือกปฏิบติั ซ่ึงจะมีผลท่ี
ท าใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมีทศันคติต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ย 

                4.  พงึรักษาข้อมูล/ความลบัของผู้เข้ารับการพฒันาและฝึกอบรม 

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรท่ีจะมีจรรยาบรรณท่ีดี ดว้ยการเก็บ
รักษาขอ้มูลต่าง ๆ ของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมให้เป็นความลบั เพราะขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ถือเป็นขอ้มูลท่ีไม่สมควรเปิดเผย จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ของขอ้มูลก่อน จึงจะสามารถเปิดเผยได ้

               5.  พงึหลกีเลี่ยงการวจิารณ์จุดบกพร่อง/ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับการพฒันาและ
ฝึกอบรม 

 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจะมีจรรยาบรรณท่ีดีดว้ยการหลีกเล่ียง
วิจารณ์จุดบกพร่องขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ทั้งน้ีเพราะ อาจจะท าให้ผูท่ี้
เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมเกิดความเสียหายหรืออบัอายได ้

6.  ค านึงถึงศีลธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องควรท่ีจะมีจรรยาบรรณท่ีดี โดยค านึงถึง
คุณธรรมและศีลธรรมในการปฏิบติังาน เพราะถ้าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงคุณธรรมและศีลธรรมท่ีดีแลว้ ปัญหาต่าง ๆ และความเส่ือมเสียก็
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จะไม่เกิดข้ึน การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็จะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ 

  

บทบาทของผู้บริหารงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

             ผูบ้ริหารงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้ค้นหา (Program Seeker) 

ผูบ้ริหารงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะมีบทบาทเป็นผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีในการคน้หาวา่ 
ควรจะมีการจดัโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาและฝึกอบรมให้กบับุคลากรในหัวขอ้เร่ืองใด มี
ความจ าเป็นมาน้อยเพียงใด บุคลากรมีความตอ้งการหรือไม่ เพื่อท่ีจะไดจ้ดัโครงการหรือกิจกรรม
ในการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการขององคก์าร 

              2. ผู้วางแผน (Program Planner) 

 ผูบ้ริหารงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะมีบทบาทเป็นผูซ่ึ้งท าหน้าท่ีในการวาง
แผนการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาและฝึกอบรมให้บุคลากรวา่ จะจดัเม่ือไหร่ 
ท่ีไหน ใครเป็นผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ใชว้ธีิการใด เป็นตน้ 

3. ผู้ด าเนินการ (Program Operator) 

เป็นผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดมี้การวางแผนไว ้ ดงันั้น ผูบ้ริหาร
งานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารก าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว ้เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

4. ผู้ประเมิน (Program Evaluator) 

เป็นผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนวา่ เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ โดยจะตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะความพึง
พอใจ (Satisfaction) ในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร วิทยากร ระยะเวลา สถานท่ี หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีมี เพื่อท่ีจะได้น าผลจากการประเมินด้านต่าง ๆ ไปใช้ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ผู้ให้บริการ (Program Facilitator) 

ซ่ึงท าหน้าท่ีในการให้บริการและอ านวยความสะดวก ให้กบัผูท่ี้เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การพัฒนาและฝึกอบรมในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร หรือวิทยากร 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะตอ้งอ านวยความสะดวกและให้บริการกบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม 
ให้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ซ่ึง
อยา่งนอ้ยควรท่ีจะอยูใ่นระดบัดี 



- 15 - 

 

6.  ผู้บริหาร (Program Administrator) 

ท าหน้าท่ีในการบริหารหน่วยงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามสายการควบคุม
บงัคบับัญชาด้วย ดังนั้น ผูบ้ริหารงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็จะต้องท าหน้าท่ีในการ
บริหาร จดัการ ควบคุม ก ากบั และดูแลให้การด าเนินงานขงหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ขององค์การ ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีในการจดัการ (Management Functions) ของ
ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์าร 

 

 ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

              การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งและร่วมรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) 

ตอ้งให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนบัสนุน เพื่อใหก้ารด าเนินงานในการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองค์การเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบังบประมาณ ทรัพยากรและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะท่ีมีการด าเนินการพฒันา
และฝึกอบรมบุคลากรดว้ย 

  2.  ผู้รับผดิชอบด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Manager) 

จะตอ้งเป็นผูท่ี้รับผิดชอบการด าเนินงานโดยรวมทั้งหมด ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจ าเป็น 
การจดัท าโครงการ การด าเนินงานตามโครงการ การประเมินผลและติดตาม นอกจากน้ียงัจะตอ้ง
คอยให้บริการประสานงาน อ านวยความสะดวก และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
เพื่อใหเ้กิดความราบร่ืนในการด าเนินงานไดม้ากท่ีสุด 

3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Supervisor) 

ตอ้งให้การส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบั
บญัชา ไดเ้ขา้ร่วมการพฒันาและฝึกอบรมไม่วา่จะจดัข้ึนภายในองคก์ารเองหรือจดัข้ึนโดยหน่วยงาน
ภายนอก บางคร้ังอาจจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูส้อนงานให้แก่บุคลากรท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบั
บญัชาดว้ย นอกจากน้ี อาจจะตอ้งเปิดใจให้กวา้งและมีความยินดี เม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บโอกาส
ใหเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน โดยไม่มีอคติใด ๆ ทั้งส้ิน 

4. บุคลากรในองค์การ (Employees) 

ตอ้งให้การสนบัสนุน และให้ความร่วมมือในการเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมดว้ยความ
เต็มใจ ไม่มีการต่อตา้น ให้ความสนใจ ฝึกการปฏิบติั และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในขณะท่ีเขา้รับการพฒันาการฝึกอบรม ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากรนั้น ทั้งโดยตรง
และโดยออ้ม 
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 ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

              การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์การแบ่งประเภทซ่ึงสามารถจ าแนกได ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในเร่ืองทัว่ไป (General Human Resource Development) 

เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหัวข้อเร่ืองทั่ว ๆ ไป ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบติังานได ้ไม่วา่บุคลากรท่ีเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมนั้น จะมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอยูใ่น
ต าแหน่งใด หรืออยูใ่นระดบัผูบ้ริหารหรือไม่ ก็สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้รับการพฒันา
และฝึกอบรมไปใช้ไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น การพฒันาและฝึกอบรมในหัวขอ้เร่ืองเก่ียวกบัการท างาน
เป็นทีม การพฒันาและฝึกอบรมในหวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัการท างานอยา่งไรใหส้นุกกบัการท างาน เป็น
ตน้ 

2. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะเร่ือง (Specific Human Resource Development) 

เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในหัวข้อเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะต าแหน่ง เฉพาะหน้าท่ี 
เพื่อให้น าไปใชใ้นการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีนั้น ๆ ผูท่ี้มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานไม่เก่ียวขอ้งก็
ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม เช่น การพฒันาและฝึกอบรมในหวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัการ
ลงบญัชีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม การพฒันาและฝึกอบรมในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีใน
การลงรหสัสินคา้ เป็นตน้ 

 

 ประเภทของการฝึกอบรม  ม ี 4  ประเภท 

                1. การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน  (Pre- Service Training)  

                มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงานในหนา้ท่ี ท่ีบุคคลนั้น
จะตอ้งปฏิบติัต่อไป 

                2. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Induction / Orientation) 

                มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้นรับ หรือ แนะน าผูท่ี้เพิ่งเขา้ท างานใหม่ใหท้ราบ และเขา้ใจถึง
เร่ืองราวต่าง ๆ โดยทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์าร 

                3. การฝึกอบรมหลังเข้าท างาน (In- Service Training) 

                                สามารถจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี 

                                1) การฝึกอบรมโดยให้ลงมือปฏิบัติงาน (On- the job Training)  เป็นการ
ฝึกอบรมท่ีมุ่งสอนใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติังาน โดยการให้ลงมือท างานจริง 
ๆ ในสถานท่ีๆท างานจริง การฝึกอบรมแบบน้ีมกันิยมใชก้บับุคลากรระดบัปฏิบติัการ ต่าง ๆ แต่มกั
ไม่นิยมใชก้บับุคลากรระดบัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหาร 
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                                2) การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Vestibule Training) เป็นการฝึกอบรมท่ี
กระท าในหอ้งทดลองปฏิบติัการ  ซ่ึงจ าลองลกัษณะใหค้ลา้ยคลึงกบัสภาพของสถานท่ีท างานจริง 

                                3) การฝึกอบรมนอกสถานท่ี   เป็นการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนนอกสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมท างานอยูเ่ป็นประจ า โดยทัว่ไปมกัจะเป็นสถานท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองท่ีจะท า
การอบรมพฒันา ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการใหผู้ท่ี้เขา้รับการอบรมไดพ้บเห็นสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงดว้ยตนเอง 

                4. การฝึกอบรมก่อนทีจ่ะได้รับการเล่ือนต าแหน่ง (Pre- Promotional Training) 

                เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจถึงลกัษณะงานต่าง ๆ ของต าแหน่งใหม่ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งถูตอ้ง และเกิดผลดีต่อองคก์าร 

  

เทคนิคหรือวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (การฝึกอบรม) 
                การจะเลือกใชว้ธีิการฝึกอบรมแบบท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งข้ึนกบัปัจจยัหลาย ๆ ประการ ซ่ึงผู ้
ท่ี จัดโครงการฝึกอบรม ต้องทราบ  ห รือพิ จารณ าถึง   ส่ิ ง ต่าง ๆ  เช่น   วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  ลักษณะและหัวเร่ืองท่ีจะฝึกอบรม และตัวบุคคลท่ีจะเข้ารับอบรม มีวิธีการท่ีใช้กัน
มากมาย เช่น 

              1.  การบรรยาย (Lecture)  

               2. การประชุมอภิปราย (Conference / Discussion) 

               3.  การศึกษากรณีตวัอยา่ง (Case Study) 

                4.  การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

                5. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing Training) 

                6.  การสาธิต (Demonstration) 

                7. การประชุมแบบซินดิเคท (Syndication) 

                8. การระดมสมอง (Brain storming) 

                9. การใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน (Community College Training) 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการเลือกวิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

             ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัท่ีใชใ้น
การเลือกวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

1.วตัถุประสงค์ (Objective) 

ผูรั้บผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ารและหน่วยงานวา่ ตอ้งการ
จะให้บุคลากรขององคก์ารมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติและพฤติกรรมอยา่งไร การเลือก
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วิธีการท่ีจะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม ก็จะต้องเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ท่ีองค์การหรือ
หน่วยงานตอ้งการดว้ย 

2. ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (Cost/Budgeting) 

ผูรั้บผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินการ ควร
วิเคราะห์ถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนบุคลากรหรือผลท่ีจะไดรั้บวา่ วิธีการท่ีจะ
ใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม ควรจะใชว้ิธีการใดจึงจะคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพเพียงพอกบัตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึน 

3. เน้ือหา (Content) 

ควรพิจารณาและค านึงถึงเน้ือหาท่ีจะให้บุคลากรไดรั้บจากการพฒันาและฝึกอบรม เพราะ
การท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมจะไดรั้บความรู้และเกิดความเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้ วธีิการท่ีจะ
ใช้ในการพฒันาและฝึกอบรมก็จะต้องเหมาะสมด้วย เช่น ถ้าตอ้งการเพียงแค่ให้รับรู้รับทราบก็
อาจจะใชว้ธีิการบรรยายได ้แต่ถา้ตอ้งการให้สามารถน าไปปฏิบติัไดก้็จะตอ้งให้มีการฝึกปฏิบติัดว้ย 
เป็นตน้ 

4.  ผู้รับการฝึกอบรม (Trainee) 

ควรพิจารณาและค านึงว่า ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมีคุณสมบติัอย่างไร เช่น เพศ 
อาย ุต าแหน่งหนา้ท่ีในองคก์าร ความรู้ความสามารถ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดวธีิการท่ีจะใช้
ในการพฒันาและฝึกอบรม ให้เหมาะสมกบัคุณสมบติัของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมาก
ท่ีสุด 

5. วทิยากร (Trainer) 

ผูรั้บผิดชอบควรพิจาณาและค านึงถึงผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร เป็นผูถ่้ายทอดให้
ความรู้แก่ ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมว่า  มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ช่ือเสียงเป็น
อยา่งไร ดงันั้น การก าหนดวธีิการท่ีจะใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม ควรค านึงถึงคุณสมบติัของผูท่ี้
เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมากท่ีสุด 

  6. ระยะเวลา (Time) 

ผูรั้บผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัในเร่ืองของระยะเวลา ช่วงเวลา ท่ีจะใชใ้นการ
พฒันาและฝึกอบรม ทั้งน้ี การก าหนดวธีิการจะตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลา ช่วงเวลา และระยะเวลาให้
เหมาะสมกบัหลกัสูตร โครงการ และผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมากท่ีสุด เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหา
ในการปฏิบติังานของบุคลากร และเกิดผลกระทบแก่ส่วนรวมขององคก์ารนอ้ยท่ีสุด 

7. สถานที ่(Place) 

ควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัในเร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม 
เช่น ขนาดของหอ้ง ภายในอาคารหรือพื้นท่ีโล่งแจง้ ในองคก์ารหรือไปยงัสถานท่ีอ่ืน เป็นตน้ ดงันั้น 
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การก าหนดวธีิการจะตอ้งพิจารณาถึงสถานท่ีท่ีจะใชใ้หเ้หมาะสมกบัหลกัสูตร โครงการและผูเ้ขา้รับ
การพฒันาและฝึกอบรมใหม้ากท่ีสุด 

8. ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) 

ผูรั้บผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการพฒันาและฝึกอบรม เช่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับในการพฒันาและฝึกอบรม เป็นตน้ ดงันั้น 
การก าหนดวิธีการจะต้องพิจารณาถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับโครงการ 
หลกัสูตร และผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใหม้ากท่ีสุด 

  

ปัจจัยทีท่ าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 

              ปัจจยัท่ีท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลว  มีดงัต่อไปน้ี 

1. นโยบายองค์การ (Policy) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บันโยบาย
ขององคก์าร โดยปกติถา้มีการก าหนดให้เป็นนโยบายแลว้ จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคลากรทั้งหมดจะตอ้ง
ถือปฏิบติัและด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์การ ซ่ึงจะท าให้การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี 

2. ทศันคติของผู้บริหาร (Management Attitude) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัทศันคติ
ของผูบ้ริหารในองค์การทุกระดับ โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดับสูงจะต้องให้ความส าคญั ส่งเสริม 
สนบัสนุน และเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบับุคลากรในองคก์าร ถา้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีทศันคติท่ีดีต่อการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ ก็จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การประสบความส าเร็จ
และเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองคก์าร 

3. หลกัสูตร (Content) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัเน้ือหา
และหลดัสูตรของโครงการในการพฒันาและฝึกอบรมวา่ส่ิงท่ีไดรั้บไปนั้น จ  าเป็นและเหมาะสมกบั
คุณสมบติั ต าแหน่งหน้าท่ีของผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมหรือไม่ สามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ถ้าหลักสูตรและเน้ือหาท่ีได้รับนั้นดี เหมาะสม มีประโยชน์ 
สามารถน าไปปฏิบติัได้ ก็จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การประสบความส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 

4. งบประมาณ (Budget) 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส า เร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับ
งบประมาณ และการสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ขององคก์าร กล่าวคือ การจดัท าโครงการพฒันา
และฝึกอบรมใด ๆ ก็ตาม ถา้ขาดงบประมาณและการสนบัสนุนเร่ืองค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การด าเนินการแลว้ จะเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในการด าเนินงาน ถา้มีการสนบัสนุนในเร่ือง
งบประมาณเป็นอยา่งดี ก็จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร ประสบความส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

5.  สถานที ่(Place) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัสถานที
ท่ีใช้ในการพฒันาและฝึกอบรม เช่น การใช้สถานท่ีภายในองค์การหรือสถานท่ีภายนอกองค์การ 
ความเหมาะสมของสถานท่ีนั้น ๆ กบัเน้ือหา หลกัสูตรและผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม เป็นตน้ 
ดังนั้ น ถ้าสถานท่ีมีความเหมาะสม ก็จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองคก์าร 

6. วทิยากร (Trainer/Instructor) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัวิทยากร
หรือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีถ่ายทอดในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผูเ้ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้า
วทิยากรเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั มีช่ือเสียง  มีปะสบการณ์ มีความสามารถในการถ่ายทอดแลว้ ก็จะ
ท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ขององค์การประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

              7. ระยะเวลา  (Time/Period)  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่  าการ
ก าหนดวนั เวลาท่ีจะท าการพฒันาและฝึกอบรม เช่นวนัเวลาท่ีก าหนด ไม่กระทบกบัการปฏิบติังาน
ของผูเ้ข้ารับการพฒันาและฝึกฝึกอบรม หรือผลผลิตรวมขององค์การ เป็นต้น ดังนั้ น ถ้ามีการ
ก าหนดวนัเวลา ช่วงเวลา และระยะท่ีเหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
องคก์ารประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององคก์าร 

8.  อุปกรณ์ (Equipment) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงอุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม เช่น เอกสารประกอบ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม เป็นต้น ดังนั้ น ถ้าอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการพฒันาและ
ฝึกอบรมมีความพร้อมและความเหมาะสมแลว้ จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ
ประส าความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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9.  ผู้เข้ารับการอบรม (Target Group/Trainee) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงจะอยูก่บัผูท่ี้เขา้
รับการพัฒนาและฝึกอบรมว่ามีทัศนคติ ท่ีดีต่อการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร เห็นถึง
ประโยชน์และความส าคญัหรือไม่ ให้ความร่วมมือหรือปฏิบติัจามดว้ยดีหรือไม่ ฉะนั้น ถา้ผูรั้บการ
พฒันาและฝึกอบรมเล็งเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การประสบความส าเร็จ ซ่ึงจะเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทั้ง
ของบุคลากรและขององคก์าร 

10.  ผู้ด าเนินการ (Organizer) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัผูท่ี้
ท  าหน้าท่ีในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์การ หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู ้
ด าเนินงานก็ตาม ถา้ผูด้  าเนินการมีความช านาญ และมีประสบการณ์ ในการบริหารจดัท าโครงการ
พฒันาแล้วฝึกอบรมแลว้ จะท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรประสบความส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององคก์ารตามตอ้งการ 

  

วงจร/วฏัจักรของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

             การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ก็มีวงจรหรือวฏัจกัรชีวติ เช่นเดียวกบัสินคา้หรือ
ธุรกิจ ซ่ึงวงจรของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(HRD Cycle) แบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ได ้4 ระยะ 
ดงัน้ีต่อไปน้ี 

1. หาระยะเร่ิมแรก (Identify) 

จะตอ้งมีการหาหรือก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ือง
ส าคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะตอ้งมีการ
วิเคราะห์ถึงความจ าเป็น จะจดัล าดบัความส าคญัว่า ควรจะจดัและด าเนินการในหัวขอ้เร่ืองใดก่อน
หรือหลงั เพื่อตอบความสนองตอ้งการของบุคลากร หน่วยงานและองคก์ารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. วางแผน (Plan)  

เม่ือผูท่ี้หน้ารับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทราบว่าจะต้องการ
ด าเนินการจดัการพฒันาและฝึกอบรมในเร่ืองใด หัวขอ้ใด ให้กบัใครแลว้ ก็จะตอ้งมีการวางแผน
งานทั้งหมด วา่จะมีขั้นตอนในการด าเนินงานอยา่งไร มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมใครเป็น
ผูรั้บผิดชอบ โดยจะตอ้งมีการวางแผนไวใ้หค้รอบคลุมและครบถว้น เพื่อจะไดมี้แนวทางไวส้ าหรับ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
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3.วดัผล (Conduct)  

เม่ือผูท่ี้หน้ารับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ ด้านมีการวางแผนการ
ด าเนินงานไวเ้รียบร้อยแล้ว จะตอ้งเป็นไปตามแผนงานกิจกรรม และก าหนดการต่างๆ ตามท่ีได้
ก าหนดไว ้เพื่อใหก้ารพฒันาและฝึกอบรมบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

4. ประเมินผล (Evaluate)  

เม่ือผูท่ี้หน้ารับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ ไดเ้ร่ิมมีการด าเนินงาน
จดัการพฒันาและฝึกอบรม จะตอ้งมีการประเมินผลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การประเมินภาพรวมของ
โครงการ การประเมินวทิยากร การประเมินหลกัสูตรการประเมินส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็น
ต้น เพื่อท่ีจะได้ผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้แก้ไข พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ัง
ต่อๆไป ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารได ้

                จากวงจรหรือวฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวขา้งตน้ เม่ือมีการหาวางแผน 
ด าเนินการอบรม และวดัผลแลว้ ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารก็
จะมีการเร่ิมวฎัจกัรหรือวงจรใหม่อีกเป็นเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ 

  

ขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีขั้นตอนในการด าเนินงานเป็นขั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 

                1.  การวเิคราะห์ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Analyzed Training Needs) 

                เป็นขั้นตอนแรกของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร โดยผูท่ี้รับผิดชอบจะตอ้งมี
การพฒันาและวเิคราะห์วา่ มีความจ าเป็นท่ีจะเป็นท่ีจะตอ้งจดัการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บั
บุคลากรหรือไม่ ในเร่ืองใด ใหก้บัใคร และเม่ือไร ซ่ึงมีเร่ืองท่ีควรพิจารณา ดงัน้ี 

                1.1 สาเหตุท่ีองคก์ารตอ้งจดัการพฒันาและฝึกอบรม  มีสาเหตุใหญ่ ๆ คือ 

                                - เพื่อสร้างความส าเร็จในงาน การท่ีองคก์ารตอ้งการใหเ้กิดความส าเร็จของงาน
ในเร่ืองใดก็ตาม ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งการจดัการพฒันาและฝึกอบรมในเร่ืองนั้นๆข้ึนเพื่อจะได้
ความส าเร็จตามงานตอ้งการได ้

                                - เพื่อปรับบุคคลเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตน้ ก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งการมีการจดัการ พฒันาและฝึกอบรมบุคากรใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถ
ปรับตวัใหก้บัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะปรับเปล่ียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                -  เพื่อแกปั้ญหาของบริษทั/หน่วยงาน ถา้องคก์ารเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน
และด าเนินงานข้ึน ไม่วา่จะมากหรือนอ้ย ก็จะตอ้งมีการจดัการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรข้ึน 
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เพื่อใหปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดขน้นั้นลดลง หรือหมดส้ินไป หรือสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น
ลดลงหรือหมดส้ินไป หรือสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงจุด 

                1.2  แหล่งขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการพิจารณาวา่ตอ้งจดัการพฒันาและฝึกอบรม มีท่ีแหล่ง 
ดงัต่อไปน้ี 

                                - ดูจากบนัทึกเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากร 

                                - ดูท่ีขวญัของบุคลากร 

                                - ดูท่ีงานและผลงาน 

                                - ดูท่ีการส่ือขอ้ความ 

                1.3  ขั้นตอนในการหาความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการพฒันาและฝึกอบรม ในการหาความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการพฒันาและฝึกอบรมมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

                                -  ดูวา่พนกังานจะตอ้งท าอะไร (What needs to be done)  ตอ้งดูวา่บุคลากรใน
แต่ละต าแหน่งแต่ละหนา้ท่ี ตอ้งท าอะไรบา้ง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์าร ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการพฒันาและฝึกอบรม ใหบุ้คลากรในแต่ละต าแหน่งแต่ละหนา้ท่ีไดรู้้
ถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน 

                                -  ดูวา่พนกังานท าอะไรไดบ้า้ง (What employee can do now)ตอ้งดูวา่บุคลากร
ในแต่ละต าแหน่งแต่ละหนา้ท่ี ท าอะไรไดบ้า้ง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์าร ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาดูวา่บุคลากรแต่ละคนมีความสามารถท่ีจะท างานในแต่ละ
ต าแหน่งแต่ละหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

                        -  วเิคราะห์วา่พนกังานท าไดค้รบตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ (Com parable) ผูท่ี้มีหนา้ท่ี
รับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร จะตอ้งพิจารณาและวเิคราะห์ โดยเปรียบเทียบดู
วา่ ส่ิงท่ีบุคลากรตอ้งท าในแต่ละต าแหน่งแต่ละหนา้ท่ีกบัส่ิงท่ีบุคลากรผูน้ั้นท าได ้เพื่อท่ีจะไดรู้้วา่
บุคลากรสามารถท าไดค้รบตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
                1.4  ปัจจยัส าคญัในการวเิคราะห์ความจ าเป็น  ปัจจยัท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ความจ าเป็น
ประกอบดว้ย 

                                -  องคก์าร (Organization) เป็นการวเิคราะห์ถึงภาพรวมขององคก์ารวา่ มีปัญหา
อะไรเกิดข้ึนบา้ง มีอะไรเป็นปัญหาท่ีส าคญั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรีบด าเนินการพฒันาและ
ฝึกอบรมใหบุ้คลากรหรือไม่ 
                                - งาน (Job/Task) เป็นการวิเคราะห์ถึงการปฏิบติังานในองคก์ารวา่ มีปัญหา
อะไรในการปฏิบติังานของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานหรือไม่ สมควรท่ีจะจดัการพฒันา
และฝึกอบรมในเร่ืองใดก่อนหลงั 
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                                -บุคลากร (Employee) เป็นการวิเคราะห์ท่ีตวับุคคล โดยการพิจารณาวา่ 
บุคลากรผูใ้ด ต าแหน่งใด จ าเป็นท่ีตอ้งรับการพฒันาและฝึกอบรม จะใหก้ารพฒันาและฝึกอบรมใน
เร่ืองใดบา้ง เช่น ให้ความรู้ เกิดความเขา้ มีทกัษะ มีทศันคติ หรือมีพฤติกรรมท่ีถูตอ้งและเหมาะสม
อยา่งไร เป็นตน้ 

                1.5  การจดัล าดบัความส าคญัของการพฒันาและฝึกอบรม ในการจดัล าดบัความส าคญั
ของการพฒันาและฝึกอบรม มีล าดบัดงัน้ี 

                                -  การฝึกอบรมเพื่อแกไ้ข (Remedial) เป็นการพฒันาและฝึกอบรมท่ีถือวา่มี
ล าดบัความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรก เพราะจะไดแ้กไ้ขในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งใหดี้และทนัเวลา 

                                -  การฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง (On-going) เป็นการพฒันาและการ
ฝึกอบรมท่ีถือวา่เป็นอนัดบัความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรก เพราะจะไดแ้กไ้ขในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

                                -  การฝึกอบรมเพื่อรับการเปล่ียนแปลง (Change) เป็นการพฒันาและการ
ฝึกอบรมเม่ือจะมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง 

                                -  การฝึกอบรมเพื่อพฒันาพนกังาน (Promote) เป็นการพฒันาและฝึกอบรมท่ี
ถือวา่มีล าดบัความส าคญันอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน เพื่อเป็นการท าเพื่อพฒันาบุคลากรแต่ละบุคคล 

                1.6 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ความจ าเป็น มีปัจจยัท่ีควรพิจารณา ดงัน้ี 

                                -  การขาดความรู้ 

                                -  การขาดทกัษะ 

                                -  มีทศันคติท่ีไม่ดี 

                                - ไม่พอใจในสภาพแวดลอ้ม 

                                -  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่เหาะสม 

                                -  ไดรั้บค าแนะน าท่ีผดิ 

                                -  ลกัษณะของงกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

                                -  ความขดัยงัระหวา่งกลุ่ม 

                                -  บตัรสนเท่ห์ ข่าวลือ ข่าวซุบซิบ 

                2.  การออกแบบโครงการ/หลกัสูตร (Design Training Program) 

                ในการออกแบบโครงการ/หลกัสูตรเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมีขอ้ท่ีควร
พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

                 2.1)  ลกัษณะของโครงการพัฒนาและฝึกอบรมทีด่ี ลกัษณะของโครงการพฒันา
และฝึกอบรมท่ีดี ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

                  2.1.1 มีวตัถุประสงค์ทีชั่ดเจน 

ควรมีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการพฒันาและฝึกอบรม 
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ให้ชดัเจน ตอ้งการให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมไดรั้บอะไร เช่น ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ มี
ทกัษะสามารถท่ีจะตอ้งปฏิบติัได ้มีทศันคติหรือมีพฤติกรรมเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

                  2.1.2 หลกัสูตร/เน้ือหาสอดคล้องกบัความจ าเป็น 

การก าหนดหลกัสูตรและเน้ือหาของแต่ละหวัขอ้ ควรจะตอ้งเป็นไปตาม 

ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของบุคลากร หน่วยงานและองคก์ารอยา่งเหมาะสม 

                  2.1.3 ใช้วธีิการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 

การก าหนดและเลือกวธีิการท่ีจะใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม ควร 

เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์หลกัสูตรและเน้ือหา สถานท่ีรวมทั้งผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม
ดว้ย 

                  2.1.4  มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการทีชั่ดเจน 

ในการด าเนินการ ควรมีการก าหนดระยะเวลา วนั เวลา ไวใ้หช้ดัเจน เช่น  
จะด าเนินการเม่ือไร ใชเ้วลาก่ีวนั วนัไหนบา้ง ในแต่ละวนัมีกิจกรรมอะไรบา้ง เพื่อท่ีทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจะไดรั้บทราบและจะไดจ้ดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งใหพ้ร้อมส าหรับการด าเนินการ 

                  2.1.5 สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้ 

   การจดัโครงการควรตอบสนองถึงความตอ้งการ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
และนโยบาย ของบุคลากร หน่วยงานและองคก์ารได ้

                 2.2  ส่วนประกอบของโครงการพฒันาและฝึกอบรม โครงการพฒันาและ
ฝึกอบรมควรมีส่วนประกอบของโครงการ ดงัน้ี 

                  2.2 .1 ช่ือ/ลกัษณะ/ประเภทของการพฒันาและฝึกอบรม 

ในการก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรก าหนดหวัขอ้เร่ือง  
ลกัษณะ ประเภท ของโครงการท่ีจะท าการพฒันาและฝึกอบรมใหช้ดัเจน โดยเฉพาะหวัเร่ืองควรส่ือ
ใหช้ดัเจนและสามารถเขา้ใจได ้

2.2.2  บุคคล/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ในการก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรระบุช่ือ บุคคลหรือ 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการด าเนินการ เพื่อท่ีทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะไดติ้ดต่อและประสานงานได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2.2.3 หลกัการและเหตุผล 

ในการก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรมควรระบุถึงเหตุผล ความ 

เป็นมา ลกัษณะของปัญหา หรือหลกัการ ท่ีเป็นสาเหตุและมีความจ าเป็นตอ้งจดัโครงการพฒันาและ
ฝึกอบรมข้ึน 
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2,2,4 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรระบุวา่ การจดัโครงการในคร้ังน้ีมี 

วตัถุประสงคอ์ยา่งไร ตอ้งการใหผู้ท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมไดรั้บอะไรจากโครงการน้ี 

                  2.2.5 ประโยชน์/ผลทีจ่ะได้รับ 

โครงการพฒันาและฝึกอบรมควรระบุวา่ ในการจดัโครงการคร้ังน้ีจะเกิด 

ประโยชน์หรือเกิดผลอยา่งไรบา้ง บุคคล หน่วยงาน และองคก์ารไดรั้บประโยชน์อยา่งไร 

                  2.2.6 คุณสมบัติ 
จ านวนของผูท่ี้จะเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ในการก าหนดโครงการ 

พฒันาและฝึกอบรม ควรจะมีการก าหนดจ านวนและคุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรมวา่ จะรับจ านวนเท่าไร มีคุณสมบติัขั้นต ่าอยา่งไร 

2.2.7 วนั เวลา สถานที่ 
 ในการก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรระบุวา่โครงการน้ีจะ 

ด าเนินการเม่ือไร จะตอ้งก าหนด วนั เวลา สถานท่ี รวมทั้งระยะเวลาทั้งหมดของโครงการดว้ย 

                  2.2.8 งบประมาณทีใ่ช้ 

การก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรพิจารณาและวเิคราะห์ถึง 

ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดวา่เป็นจ านวนเงินเท่าไร เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดและจดัหางบประมาณเพื่อ
ใชใ้นการด าเนินงานได ้

2.2.9  หลกัสูตรและรายช่ือวิทยากรในแต่ละหัวข้อ 

ในการก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรระบุวา่หลกัสูตรน้ี  
ประกอบดว้ยหวัขอ้หรือเร่ืองใดบา้ง ในแต่ละหวัขอ้เร่ืองมีใครเป็นวทิยากร 

                  2.2.10  รายละเอยีดก าหนดการพฒันาและฝึกอบรม 

ในการก าหนดโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรระบุวา่โครงการน้ีมี 

ระยะเวลาเป็นอยา่งไร เร่ิมเม่ือไร ในแต่ละวนัมีก าหนดการและมีกิจกรรมอะไรบา้ง และส้ินสุดลง
เม่ือไร ควรก าหนดรายละเอียดของโครงการไวอ้ยา่งชดัเจน 

                 2.3 ส่ิงทีค่วรพจิารณาในการจัดท าโครงการพฒันาและฝึกอบรม 

                 ในการจกัท าโครงการพฒันาและฝึกอบรม ควรพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

                  2.3.1 ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ตอ้งพิจารณาวา่ ผูท่ี้จะเขา้รับการ
พฒันาและฝึกอบรมเป็นใคร มีต าแหน่งหนา้ท่ีระดบัใด เป็นระดบัผูบ้ริหารหรือระดบัปฏิบติัการ 

                  2.3.2 สถานท่ี ตอ้งพิจารณาวา่ จะใชส้ถานท่ีใด ภายในหรือภายนอก
องคก์ารในพื้นท่ีหรือนอกพื้นท่ี ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงการเดินทาง ความสะดวก และความปลอดภยัดว้ย 
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                  2.3.3  เวลา ตอ้งพิจารณาวา่ จะจดัท าเม่ือไร ใชร้ะยะเวลานานแค่ไหน 

                  2.3.4  งบประมาณ ตอ้งพิจารณาวา่ โครงการท่ีจะจดัท าน้ีตอ้งใช้
ค่าใชจ่้ายมากนอ้ยเท่าไร คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 
                  2.3.5 บรรยากาศและการจูงใจ ตอ้งพิจารณาวา่ ในการจดัท าโครงการน้ีจะ
มีวธีิการจูงใจและสร้างบรรยากาศใหก้บัผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมอยา่งไร 

                  2.3.6 จิตวทิยากรการเรียนรู้ ตอ้งพิจารณาวา่ ในการด าเนินการจะใช้
หลกัการวกีารหรือใชจิ้ตวทิยา เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจกบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรมอยา่งไร 

                3.  การให้ผู้บริหารอนุมัติ/เห็นชอบ (Management Approved) 

                เป็นการเสนอโครงการต่อฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหาร ใหเ้ห็นชอบและอนุมติัให้จดัท า
โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ซ่ึงมีเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

                 3.1 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับรู้ 

 การจดัท าโครงการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารควรท่ีจะใหผู้บ้ริหาร  
ให้ความเห็นชอบและรับรู้เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการทั้ งหมด ทั้ งน้ี เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและราบร่ืนในการด าเนินงาน 

                 3.2 เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการ 

การท่ีให้ผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบและรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ ก็เพื่อให้ผูบ้ริหาร
ช่วยพิจารณาและตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องในภาพรวมของโครงการ ทั้ งน้ี เพราะ 
ผูบ้ริหารจะรู้และมีวสิัยทศัน์ ประสบการณ์ หรือมีนโยบายท่ีเก่ียวกบัองคก์ารมากกวา่นัน่เอง 

                 3.3 เพ่ือให้ความยนิยอมในเร่ืองงบประมาณ 

การท่ีให้ผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบและรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ ก็เพื่อให้ผูบ้ริหาร
ให้ความยินยอมในเร่ืองของงบประมาณ เพราะถา้ผูบ้ริหารไม่ให้ความยินยอมแลว้ การด าเนินงาน
ทุกอยา่งก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานได ้

                4. การวางระเบียบปฏิบัติในการด าเนินงาน (Issue Regulations) 

                เม่ือผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบและอนุมติัให้จดัท าโครงการพฒันาและฝึกอบรมแล้ว 
ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งมีการวางกฎระเบียบปฏิบติัในการด าเนินงานโครงการให้รัดกุมและชดัเจน จะ
ไดไ้ม่เกิดปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในการด าเนินงาน สาเหตุท่ีตอ้งมีการวางกฎ ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบั
ในการด าเนินงานเพราะ 
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                 4.1  ให้ผู้รับผดิชอบหรือเกีย่วข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆเพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ  

การท่ีตอ้งมีการวางกฎระเบียบปฏิบติัในการด าเนินงานโครงการก็เพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ี 

เก่ียวข้องรวมทั้ งผูท่ี้รับผิดชอบ ได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัใหเ้ป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั จะไดไ้ม่เกิดความสับสน ไม่มีการเลือกปฏิบติัและ
เป็นกรอบในด าเนินงาน 

                  4.2 ให้ทราบถึงบทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง 

 การท่ีตอ้งมีการวางกฎระเบียบปฏิบติัในการด าเนินงานโครงการ ก็เพื่อใหทุ้กฝ่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผูท่ี้รับผิดชอบ ไดรั้บทราบถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของแต่ละคน
แต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง จะไดไ้ม่เกิดความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน 

                  4.3 จะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกนั 

การท่ีตอ้งมีการวางกฎระเบียบปฏิบติัในการด าเนินงานโครงการ ก็เพื่อให้ 
สอดคลอ้งและเป็นไปในแนวเดียวกนั จะไดล้ดปัญหาในการปฏิบติังานท่ีอาจจะแตกต่างกนัได ้

5.  การด าเนินงานการจัดการพฒันาและฝึกอบรม (Direct Training) 

ในการด าเนินการจดัการพฒันาและการฝึกอบรมผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบจะตอ้งมีการ 

ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

                 5.1  เร่ิมด าเนินตามก าหนดการต่าง ๆ 

 จะตอ้งด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมตามก าหนดการท่ีไดมี้การก าหนดไว ้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ 

                  5.2  แก่ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้  

ในขณะท่ีด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมตามก าหนดการท่ีไดก้ าหนดไว ้อาจจะมี 

ปัญหาและอุปสรรคบางประการเกิดข้ึน ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจะตอ้งพยายามแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นไห้หมดส้ินไป เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

                6.  การประเมินผลการการพฒันาและฝึกอบรม (Evaluation) 

                 เม่ือไดมี้การด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมตามก าหนดการแลว้ ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
จะดอ้งมีการประเมินการพฒันาและฝึกอบรม เพื่อท่ีจะไดท้ราบว่า การด าเนินงานในคร้ังน้ีประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมีความพึงพอใจในแต่ละด้านเป็น
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อย่างไร ซ่ึงโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว มกัจะนิยมประเมินผลโครงการพฒันาและฝึกอบรมกัน ในหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

                       1. ทศันคติของผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมท่ีมีต่อโครงการ 

                       2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ี ระยะเวลา และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

                       3.  วทิยากร หลกัสูตร เน้ือหา 

                       4.  ขอ้ดีขอ้บกพร่อง พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ 

                 7. วธีิการประเมินผลการพฒันาและฝึกอบรม  

ในการประเมินผลการพฒันาและฝึกอบรม มีวธีิการท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดผ้ลจากการประเมินกนัหลายวธีิ 
เช่น 

                 7.1  การสัมภาษณ์ จะใชว้ธีิการประเมินผลการพฒันาและฝึกอบรมดว้ยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหนา้กบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม 

                 7.2 การใหต้อบแบบสอบถาม จะใชว้ธีิการประเมินผลการพฒันาและฝึกอบรมดว้ย
การใหผู้ท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 

                 7.3  การทดสอบก่อนและหลงัการพฒันาและอบรม จะใช้วิธีการประเมินผลการ
พฒันาและฝึกอบรมดว้ยวิธีการทดสอบผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมทั้งก่อนและหลงัมกัจะใช้
ประเมินผลเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมว่าก่อนเขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรมอยูใ่นระดบัใด และหลงัการพฒันาและฝึกอบรมแลว้อยูใ่นระดบัใด มีการเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งไร 

                 7.4  การสังเกตพฤติกรรม จะใช้วิธีการประเมินผลการพฒันาและฝึกอบรมด้วย
การสังเกตถึงพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมวา่ หลงัจากการเขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรมแลว้มีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไร 

                 7.5 การเปรียบเทียบการท างานกบัมาตรฐาน จะใช้วิธีการประเมินผลการพฒันา
และฝึกอบรมดว้ยการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมแลว้กบั
มาตรฐานท่ีก าหนดวา่เป็นอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงมากนอ้ยแค่ไหน 

                 8.  การติดตามผลการพฒันาและฝึกอบรม (follow-up) 

                เม่ือการพฒันาและฝึกอบรมเสร็จส้ินลง ผูท่ี้รับผิดชอบจะตอ้งมีการติดตามผลการพฒันา
และฝึกอบรมโดยติดตามดูวา่ ผูท่ี้ผา่นการพฒันาและฝึกอบรมไดน้ าเอาความรู้ความเขา้ใจ ไปใชใ้น
การปฏิบติังานในหน้าท่ีการงานหรือไม่ และพฤติกรรมไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ซ่ึงอาจ
ติดตามผลได้จากการสังเกตวิธีปฏิบติังาน การวดั/เปรียบผลการปฏิบติังาน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพผลลพัธ์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารอีกดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างวงจรของการการพฒันาทรัพยากรมนุษย์กบัขั้นตอนในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ 

                วงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัขั้นตอนในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 

                1.  ช่วงระยะการหาอตัตลกัษณ์ (Identity)  ของวงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรกรม
มนุษยจ์ะตรงกบัขั้นตอนในการวเิคราะห์ความจ าเป็นของขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

                2.  ช่วงระยะการวางแผน (plan)ของวงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตรง
กบัขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร การขออนุมัติโครงการ และการวางระเบียบปฏิบัติ ของขั้นตอนใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

                3.  ช่วงระยะการอบรม (Conduct)ของวงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะ
ตรงกบัขั้นตอนในการด าเนินการตามก าหนดของขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นช่วง
ระยะวดัผล (Evaluate) ของวงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตรงกบัขั้นตอนในการ
ประเมินผล การติดตามผลของขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

  

ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

              ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคดงัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ทีด่ าเนินการ  

ปัญหาท่ีส าคญัประการหน่ึงก็คือ ปัญหาเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบและ
ด าเนินการในการพฒันาและฝึกอบรม ทั้งน้ีเพราะบุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีถา้ไมรู้จกัหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบแลว้ จะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมได ้เช่น เป็น
คนท่ีไม่มีใจรักการใหบ้ริการ (Service Mind)เป็นคนท่ีพูดจาไม่ น่าฟังไม่สามารถให้ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้
เป็นตน้ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรเหล่าน้ีถือวา่เป็นด่านหนา้ในการให้บริการ ถา้สามารถสร้างความ
ประทบัใจและความพึงพอใจได้แล้ว จะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ในการพฒันาและ
ฝึกอบรมบุคลากรไดง่้าย 

2. ปัญหาด้านวิทยากร  

การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร บุคคลท่ีถือวา่มีความส าคญัมากผูห้น่ึงก็คือ วิทยากร ทั้งน้ี
เพราะ วิทยากรจะเป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ สร้างความเขา้ใจ สร้างทกัษะ ทศันคติ 
และพฤติกรรมให้แก่ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ดงันั้น ถา้วิทยากรเป็นบุคคลท่ีไม่มีความรู้ 
ไม่มีประสบการณ์ ไม่สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมไดแ้ลว้ ก็จะ
ท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการพฒันาและฝึกอบรม 
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  3.ปัญหาด้านบุคลากรที่เข้ารับการพฒันา  

ในการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ได้อีกประการหน่ึงก็คือบุคลากรส่ิงท่ีจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการได้อีก
ประการหน่ึงก็คือบุคลากรท่ีจะเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม กล่าวคือ ถา้บุคลากรเหล่าน้ีไม่มีความ
เช่ือมัน่ในคุณค่าของการพฒันาและฝึกอบรม หรือบุคลากรเหล่าน้ีมีระดบัของต าแหน่งหน้าท่ีการ
งานต่างกนั มีวยัท่ีแตกต่างกนั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา
และฝึกอบรมบุคลากรไดเ้ช่นเดียวกนั 

4. ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการพฒันาและฝึกอบรม  

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะ
ใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัโครงการ หลกัสูตร เน้ือหา วธีิการ ตลอดจนผูท่ี้เขา้รับ
การพฒันาและฝึกอบรม นอกจากน้ีตอ้งพิจารณาถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ดว้ยวา่มีความเหมาะสม มี
ความพร้อมเม่ือใช้งาน และเพียงพอหรือไม่ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ ในการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรได ้

 

5. ปัญหาด้านบริหารและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

การพฒันาและการฝึกอบรมบุคลากรในองคก์าร จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือและให้
การสนับสนุนจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ถา้บุคคลเหลา้น้ีไม่เขา้ใจในเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ไม่ใหค้วามร่วมมือ 
และไม่ให้การสนับสนุนแล้ว ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาและฝึกอบรม
บุคลากรได ้

6. ปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 

ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบจะต้องพิจารณาเก่ียวกบัวนัเวลา ช่วงเวลา ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย             

ต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นการด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมในแต่ละโครงการวา่ จะก าหนดข้ึนเม่ือไหร่ ใช้
ระยะเวลามากนอ้ยแค่ไหน จะกระทบกบัการปฏิบติังานของบุคลากร และจะมีผลกบัหน่วยงานและ
องคก์ารหรือไม่ อยา่งไร นอกจากน้ี จะตอ้งพิจารณาถึงงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
วา่ มีจ  านวนมากนอ้ยเพียงใด เฉล่ียต่อหวัคนแลว้ตกคนละเท่าไร คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่    ถา้ผูท่ี้
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบพิจารณาดา้นเวลาและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไม่เหมาะสมแลว้ ก็อาจจะท าใหเ้กิดปัญหา
และอุปสรรคในการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรได ้
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ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเป็นกระทบซ่ึงอาจจะท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้ดงัต่อไปน้ี 

                 1. นโยบายขององค์การ (Policy) 

                 การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ ถา้ไดมี้การก าหนดให้เป็นนโยบายแลว้ จะท าให้
ประสบความส าเร็จไดโ้ดยง่าย เพราะถ้าก าหนดให้เป็นนโยบายแล้ว บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ทุก
หน่วยงายในองค์การ จะต้องถือปฏิบัติ จะหลีกเล่ียงมิได้ แต่ถ้าไม่ได้ก าหนดให้เป็นนโยบาย 
บุคลากรบางคน บางฝ่าย บางหน่วยงานในองค์การอาจจะไม่ถือปฏิบัติหรือลีกเล่ียงได้ ดังนั้ น 
นโยบายขององคก์ารจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็นผลกระทบ ซ่ึงอาจจะท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ในองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

     2. ทศันคติของผู้บริหาร (Management Attitude) 

    การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร จะประสบความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์ก็เพราะ
การไดรั้บความเห็นชอบและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง กล่าวคือ ถา้
ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีและมีความเขา้ใจในคุณค่าของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารแลว้ จะ
ท าให้การด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบร่ืนและบรรลุผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการ แต่
ถ้าผูบ้ริหารไม่มีความเข้าใจในคุณค่าและมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ล้ว ก็
อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ในการด าเนินการได้ ดังนั้ น ทัศนคติของผูบ้ริหาร จะเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหน่ึงท่ีเป็นผลกระทบท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวได ้

3. งบประมาณ (Budget) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัดา้นงบประมาณ เพราะถา้จะมีการด าเนินการเร่ืองอะไรก็ตาม ถา้ไม่มีงบประมาณในการ
จดัท า การด าเนินการเร่ืองนั้นๆ ก็อาจจะไม่บรรลุผลส าเร็จตามตอ้งการได ้ถ้าไม่มีงบประมาณให้
จดัท า การด าเนินการในเร่ืองนั้นๆ ก็จะบรรลุผลส าเร็จตามตอ้งการไดโ้ดยง่าย ดงันั้น งบประมาณท่ี
ใช้ในการพฒันาและฝึกอบรม จะเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงเป็นผลกระทบท าให้การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

              4.สถานที ่(Place) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัด้านสถานท่ี เช่น การพฒันาและฝึกอบรมระดบัผูบ้ริหารหรือการพฒันาและฝึกอบรม
ระดบัปฏิบติังาน การก าหนดสถานท่ีเพื่อใชใ้นการด าเนินการพฒันาและฝึกอบรมระดบัผูบ้ริหารจะ
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มีการด าเนินการภายนอกองค์การ ทั้งน้ีเพราะ ถ้ามีการด าเนินการภายในองค์การแล้ว ผูบ้ริหาร
อาจจะยงัไม่ปลอดจากการท างานปกติ จึงนิยมไปจดันอกสถานท่ี เป็นตน้ นอกจากน้ี สถานท่ีควรท่ี
จะพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ อีก เช่น ผู ้ท่ี เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม อายุ การเดินทาง ความ
ปลอดภยั เวลา เป็นตน้ ดงันั้น สถานท่ีในการพฒันาฝึกอบรม จะเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ี
เป็นผลกระทบท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

5. วทิยากร (Trainer/Instructor) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัดา้นวิทยากร ทั้งน้ีเพราะวิทยากรจะเป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ ความเขา้ใจ โดย
วิทยากรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความสามารถใน
การจูงใจ สร้างความประทบัใจและพึงพอใจให้กบัผูรั้บฟังไดเ้ป็นอยา่งดี ถา้วิทยากรไม่มีในส่ิงต่างๆ 
ท่ีกล่าวมาแลว้ก็อาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานได ้ดงันั้น วิทยากรในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

6. หลกัสูตร (Content) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัดา้นหลกัสูตร ทั้งน้ี หลกัสูตรจะตอ้งน่าสนใจสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดท้ั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต เป็นท่ีตอ้งการของบุคลากรหรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการ เพราะ
ถา้หลกัสูตรไม่เป็นดงัท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายก็อาจจะไม่ให้ความสนใจได ้และอาจจะมี
ผลท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวไดเ้ช่นกนั 

             7.  ระยะเวลา (Time/Period) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัดา้นระยะเวลา ทั้งน้ีเพราะ การก าหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลา รวมทั้งวนัและเวลาท่ีจะท า
การพฒันาและฝึกอบรม จะตอ้งเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มีผลกระทบต่อบุคลากร หน่วยงานและ
องคก์ารนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ระยะเวลาในการพฒันาและฝึกอบรม จะเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึง
ท่ีเป็นผลกระทบท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได้ 

8. อุปกรณ์ (Equipment) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัดา้นอุปกรณ์ต่างๆ ในการใหค้วามรู้และถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม
ถา้มีความพร้อมและพอเพียง ก็จะท าใหผู้ท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมีความสนใจ แต่ถา้ไม่
พร้อมก็อาจจะหมดความสนใจลงได ้ดงันั้น อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการพฒันาและฝึกอบรม จะเป็น
ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีเป็นผลกระทบท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารประสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้
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              9.  ผู้เข้ารับการพฒันาและฝึกอบรม (Target Group) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจยัดา้นบุคลากรผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ทั้งน้ีเพราะ ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม
ถูกก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ถา้ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมไม่ให้
ความสนใจ ไม่ใหค้วามร่วมมือ และไม่เห็นคุณค่าของการพฒันาและฝึกอบรมแลว้โครงการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยก์็จะไม่บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงันั้น บุคลากรผูเ้ขา้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรม จะเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีเป็นผลกระทบท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

              10. ผู้ด าเนินการ (Organizer) 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้อาจจะเกิด
จากปัจจัยด้านผู ้ท่ี รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ี ผู ้
ประสานงาน ผูรั้บผิดชอบโครงการ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องโดยตรง จะต้องปฏิบติัและด าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการ เช่น ระเบียบ ขอ้บงัคบั ก าหนดการ วธีิการในการพฒันาและ
ฝึกอบรม การประเมินผล การติดตามผล เป็นตน้ ดงันั้น บุคลากรผูท่ี้รับผิดชอบในการด าเนินการ
พฒันาและฝึกอบรม จะเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีเป็นผลกระทบท าให้การพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

              11. อ่ืนๆ (Others) 

นอกจากปัจจยัต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกท่ีอาจจะมีผลกระทบท าให้การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ เช่น ความซับซ้อนของ
องคก์าร (Organization Complexity) อิทธิพลอ่ืนๆ ในองคก์าร การแข่งขนั สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

  

บทสรุป 

ความหมายของ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development)  หรือ  การ
พฒันาก าลงัคน (Manpower Development) หรือ การพฒันาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย ์(Training 

&Development )   คือ กระบวนการในการพฒันาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ความเขา้ใจ มีทกัษะในการปฏิบติังาน ตลอดจนมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีดีข้ึน มีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรและ พฒันาองคก์าร ซ่ึงประโยชน์/
ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3  ลกัษณะ คือ ประโยชน์ต่อพนักงาน  ประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารและประโยชน์ขององคก์ารหรือหน่วยงาน สาเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  เป็น
นโยบายขององคก์าร  มีการปรับเปล่ียนระบบงานหรือวิธีการท างาน  เพื่อรองรับการขยายงานหรือ
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สร้างงานใหม่  เพื่อลดค่าใช้จ่ายจาการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน เพื่อการแข่งขนักบัผูแ้ข่ง
ทางธุรกิจ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานในต าแหน่ง
ต่างๆ ในอนาคต การพฒันาประกอบด้วย 3  ส่วนได้แก่ ปัจจยัน าเข้า (Input)   กระบวนการแปร
สภาพ (Process)  และปัจจยัน าออก (Output)   
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ค าถามท้ายบท 

 

1.ให้ผูเ้รียนอธิบายความหมาย วตัถุประสงค์  สาเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หลักการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์จรรยาบรรณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์าร และประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

2. ให้ผูเ้รียนเขียนวงจร/วฏัจกัรของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

              3. ใหผู้เ้รียนเขียนเทคนิคหรือวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยพ์ร้อมอธิบายการน า
เทคนิคไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

ทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 

ทฤษฎีหนา้ต่างโจฮารี (The Johari-Window Theory) 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) 
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 
ทฤษฎีความตอ้งการ 

ทฤษฎีวเิคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Transactional Analysis Theory) 
ทฤษฎีพฒันาการดา้นบุคลิกภาพ (Personality Development Theory)  
ทฤษฎีระบบทัว่ไป (General System Theory) 
ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม (Interaction Theory) 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) 
ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือ FIRO (Fundamental Inter Personal 

Relation Orientation)  
ทฤษฎีการแลกเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม (Exchange Theory) 
ทฤษฎีสนาม (Field Theory) 
ทฤษฎีจูงใจในการบริหาร  
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

          บทสรุป 

 ค าถามทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียนวิเคราะห์ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมพลงัสมอง 

3.กิจกรรมการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) 

 4. กิจกรรมอภิปราย (Discussion Method)  

 5. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 

 6. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 7. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 8. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 9. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint การพฒันาบุคคล กลุ่ม และชุมชน   

3.ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่2 

ทฤษฏีเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 ทรัพยากรมนุษยห์รือบุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญัของกลุ่ม ถา้หากไม่มีบุคคลก็ไม่มีกลุ่ม 
การศึกษาเก่ียวกบักลุ่มจึงตอ้งศึกษาบุคคลดว้ย นกัวชิาการไดศึ้กษาเก่ียวกบับุคคลและกลุ่มแลว้เสนอ
เป็นทฤษฎีไวห้ลายทฤษฏี ทฤษฎีส าคญัท่ีควรศึกษาซ่ึงจะกล่าวถึงในบทน้ี คือ  ทฤษฎีหน้าต่าง
ของโจฮารี ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีวิเคราะห์การส่ือสาร
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทฤษฎีพฒันาการดา้นบุคลิกภาพ ทฤษฎีระบบทัว่ไป ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ของ
กลุ่ม ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือ FIRO ทฤษฎี
สัมฤทธิผลของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีสนาม ทฤษฎีจูงใจในการบริหาร 
และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาระส าคญัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ทฤษฎหีน้าต่างโจฮารี (The Johari-Window Theory) 

 เจา้ของทฤษฎีหน้าต่างของโจฮารี คือ โจเซฟ ลุฟท์ (Joseph Luft) และแฮร่ี อิงแฮม (Harry 

Ingham) สาระส าคญัของทฤษฎี คือ แบบแผนการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เม่ือรวมกนัเป็นกลุ่ม
และสังคมจะมี 4 ส่วน เปรียบเหมือนหนา้ต่าง 4 บาน ดงัน้ี 

 บานที่ 1 ส่วนเปิดเผย (Open Area) เป็นส่วนของพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกอยา่งเปิดเผย 
เพื่อให้บุคคลอ่ืนรับรู้ จึงเป็นพฤติกรรมท่ีตนเองรู้บุคคลอ่ืนก็รู้และเข้าใจตรงกัน ถ้ามีการติดต่อ
สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ส่วนเปิดเผยน้ีก็จะเพิ่มมากข้ึน เช่น เม่ือเสียใจบุคคลบางคนก็จะร้องไห้
เสมอ เม่ือขดัใจจะกระทึบเทา้เสมอ เป็นตน้ 

 บานที่ 2 ส่วนบอด (Blind Area) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกโดยท่ีตนเองไม่รู้ตวัและ
มองไม่เห็น แต่บุคคลอ่ืนรู้และมองเห็น เช่น เวลาใชค้วามคิด บุคคลบางคนจะเอามือกุมขมบัแต่บาง
คนชอบเกาศีรษะเสมอ เป็นตน้ 

 บานที่ 3 ส่วนซ่อนเร้น (Hidden Area) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลรู้และเขา้ใจแต่ปิดบงัเอาไว้
ไม่เปิดเผย ท าให้บุคคลอ่ืนไม่รู้และไม่เขา้ใจหรือรู้แต่ไม่ตรงกบัความเป็นจริง พฤติกรรมซ่อนเร้นจะ
มีมาก เม่ือบุคคลเร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์กนั และจะลดลงเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์มากข้ึน รู้จกักนัมากข้ึน 
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีบุคคลรู้สึกเส่ือมเสีย เพราะไม่เป็นท่ียอมรับตามบรรทดัฐานทางสังคม เช่น การ
เป็นรักร่วมเพศ เป็นตน้ 



- 42 - 

 

 บานที่ 4 ส่วนลกึลบั (Unknown Area) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลไม่รู้ไม่เขา้ใจและบุคคลอ่ืนก็
ไม่รู้ไม่เขา้ใจเช่นเดียวกนั เป็นลกัษณะของพฤติกรรมจากภาวะจิตใตส้ านึก เช่น เม่ือมีเพศสัมพนัธ์
พฤติกรรมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปเป็นชอบใช้ความรุนแรง และท าร้ายคู่ท่ีมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย 
เป็นตน้ 

 พฤติกรรมทั้ ง 4 ส่วนของบุคคลน้ีจะเกิดข้ึนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับระยะเวลาและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กล่าวคือ ในระยะเร่ิมต้นของความสัมพันธ์หรือเร่ิมรู้จักกัน ส่วนท่ี 1 

(ส่วนเปิดเผย) จะเกิดข้ึนน้อย แต่ส่วนท่ี 3 (ส่วนซ่อนเร้น) จะมีมาก เม่ือความสัมพันธ์มากขึ้น ใช้
เวลามากขึน้ ส่วนท่ี 1 จะเพิ่มมากข้ึน แต่ส่วนท่ี 3 จะลดลง ส าหรับในส่วนท่ี 3 (ส่วนซ่อนเร้น) และ
ส่วนท่ี 4 (ส่วนลึกลบั) นั้นต้องใช้เทคนิควธีิทีเ่หมาะสมและเวลานานจึงจะมองเห็นและเปล่ียนแปลง
ไดย้าก  
 พฤติกรรมของบุคคลทั้ง 4 ส่วนน้ีสรุปไดด้งัรูปท่ี 2.1 

 

                                                     ตนเองรู้             ตนเองไม่รู้ 

1. ส่วนเปิดเผย 2. ส่วนบอด 

3. ส่วนซ่อนเร้น 4. ส่วนลึกลบั 

 

ภาพที ่2.1 ส่วนของพฤติกรรมในทฤษฎีหนา้ต่างโจฮารี 

  

ทฤษฎีหนา้ต่างโจฮารีท าให้มีความรู้ความเขา้ใจบุคคลและกลุ่มหลายประการ ดงัน้ี (สมพร 

สุทศันีย,์ 2548, 165-166) 
 1. ท าให้รู้และเข้าใจว่าบุคคลรู้จักตนเองเพียงบางส่วน  ไม่มีบุคคลใดท่ีรู้จกัตนเองอยา่งถ่อง
แท ้

 2. บุคคลสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมได้ เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนในกลุ่มและสังคม 

 3. พฤติกรรมในส่วนทีเ่ปิดเผย (ส่วนที ่1) และพฤติกรรมในส่วนทีซ่่อนเร้น (ส่วนที ่3) 

เป็นส่วนส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลและกลุ่ม ส่วนพฤติกรรมส่วนบอดและส่วนลึกลบัของบุคคลนั้น
สามารถพฒันาไดโ้ดยกระบวนการกลุ่ม 

 4. เม่ือบุคคลเร่ิมรู้จักกนั หน้าต่างบานที่ 1 (ส่วนเปิดเผย) ยงัเปิดนอ้ย เพราะบุคคลต่างสงวน
ท่าทีของตน ไม่กลา้เปิดเผยมากนัก เม่ือคบกนันานๆ ก็เกิดความไวว้างใจจึงเปิดเผยมากข้ึน ท าให้
หนา้ต่างบานท่ี 1 เปิดกวา้งข้ึน 

คนอ่ืนรู้ 

คนอ่ืนไม่รู้ 
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 5. หน้าต่างบานที ่ 3 (ส่วนซ่อนเร้น) จะมีความสัมพนัธ์กบัหนา้ต่างบานท่ี 1 (ส่วนเปิดเผย) 
กล่าวคือ เม่ือหนา้ต่างบานท่ี 1 เปิดกวา้งข้ึน หนา้ต่างบานท่ี 3 จะแคบลง เน่ืองจากบุคคลคิดวา่เม่ือ 

สนิทสนมกนัมากข้ึนก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปิดบงัหรือซ่อนเร้นอีกต่อไป 

 6. หน้าต่างบานที่ 2 (ส่วนบอด) ตอ้งใชเ้วลาจึงจะลดขนาดลง กล่าวคือ ตอ้งท าให้บุคคล
ตระหนกัรับรู้ในพฤติกรรมส่วนบอดนั้น และปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมดงักล่าวใหเ้หมาะสมต่อไป 

 7. เม่ือบุคคลเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มควรท าความเขา้ใจในพฤติกรรมส่วนต่างๆ 
ของสมาชิกแต่ละคน เพื่อปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมและเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มต่อไป 

 

ทฤษฎจิีตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 

 นักจิตวิทยาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ท่ีส าคญั คือ กลุ่มนักจิตวิทยาชาวเยอรมณี ไดแ้ก่ ซิกมนัต์
ฟรอยด์  (Sigmund Freud) และคาร์ล กุสตาฟ  จัง (Carl Gustav Jung) มีความคิดเห็น เก่ียวกับ
ธรรมชาติของบุคคลไวด้งัน้ี (สายหยดุ ใจส าราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2549, 27-29) 
 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (ค.ศ. 1856-1939) เช่ือวา่ธรรมชาติของบุคคลจะมีความพึงพอใจในตนเอง
มากกว่าสังคม รักตนเองและยึดตนเองเป็นส าคญั แรงผลกัดนัทางสังคมท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความเห็นแก่ตวั เป็นตน้ พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาในวยัผูใ้หญ่เป็นผลจากการ
มีประสบการณ์ท่ีไม่มีความสุขในวยัเด็ก บุคคลประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีรวมเป็นลกัษณะของ
บุคคล 3 ส่วน คือ 

 1. ความต้องการและแนวโน้มที่จะกระท าส่ิงต่างๆ ตามความต้องการและความพอใจ (Id) 

เป็นจิตไร้ส านึกรวมทั้งสัญชาตญาณของบุคคลท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด เป็นลกัษณะท่ีแทจ้ริงของจิตใจ
แสดงออกโดยไม่รับรู้และไม่เขา้ใจในความจริง เป็นพลงังานทางจิตใจท่ีผลกัดนัให้บุคคลกระท าส่ิง
ต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรม 

 2. แบบแผนของพฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ (Ego) เป็นความตอ้งการของบุคคล
ท่ีจะปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ และความจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง เช่น เม่ือหิวก็จะหาอาหารมากินและมีกิริยาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ 

 3. การควบคุมบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคลิกภาพขงบุคคล (Supper-ego) อนัเป็นผล
มาจากความรู้ความเขา้ใจ และความสนใจอยา่งลึกซ้ึงในสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ศีลธรรม จรรยาในจิตใจ
ของบุคคลเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม เป็นตวัยบัย ั้งแรงผลกัดนัของความตอ้งการในส่วนท่ี 1 และ
เป็นตวัชกัจูงใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามบรรทดัฐานของสังคมในส่วนท่ี 2 
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 ถา้ 3 ส่วนของบุคคลท างานอยา่งผสมผสานกลมกลืนกนัอยา่งดี คือเม่ือเกิดความตอ้งการก็
ใชค้วามรู้ และวิธีการท่ีสังคมยอมรับมาใชเ้พื่อให้ไดม้าในส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ บุคคลก็จะมีพฤติกรรม
และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามบรรทดัฐานท่ีสังคมก าหนด แต่ถา้หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึนคือบุคคล
ตอ้งการท าในส่ิงท่ีตนตอ้งการและพอใจแต่เป็นส่ิงท่ีสังคมถือว่าผิด ไม่ยอมรับแลว้จะท าให้บุคคล
เกิดความเครียดเพราะตอ้งควบคุมตวัเองโดยการอดกลั้นและปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม แต่
ถา้หากไม่สามารถอดกลั้นไวไ้ด ้บุคคลก็จะมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดั
ฐานของสังคม 

 คาร์ล กุสตาฟ จัง เช่ือว่าธรรมชาติของบุคคลประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ จิตไร้
ส านึกและบุคลกิภาพ 

 1. จิตไร้ส านึก (Unconscious) มีความส าคญัต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลจิตไร้
ส านึกมี 2 ระดบั คือ 

 1.1 จิต ไร้ส านึ ก ส่วนบุคคล  (Personal Unconscious) ประกอบด้วยความ คิดและ
ประสบการณ์ท่ีเก็บไว ้และบุคคลสามารถระลึกถึงหรือเกิดความทรงจ าไดอี้กคร้ังหน่ึงถา้มีเหตุการณ์ 

 หรือความรู้สึกอยา่งหน่ึงอยา่งใดไปกระทบ 

1.2 จิตไร้ส านึกทีร่วบรวมส่ิงต่าง ๆ ไว้ (Collective Unconscious) ประกอบดว้ยความทรง
จ า แบบแผนพฤติกรรม แบบแผนความคิดซ่ึงบุคคลไดก้ารถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน ๆ 

2. บุคลกิภาพ (Personality) บุคคลมีบุคลิกภาพ 2 ลกัษณะ คือ บุคลกิภาพแบบแสดงตัวและ
บุคลกิภาพแบบเกบ็ตัว อยูใ่นตนเอง โดยบุคลิกภาพหน่ึงมีลกัษณะเด่นกวา่อีกบุคลิกภาพหน่ึง 
บุคลิกภาพท่ีดอ้ยกวา่ก็จะเป็นลกัษณะท่ีอยูใ่นจิตไร้ส านึกของบุคคล 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) 
 นกัทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทีส าคญั คือ บี. เอฟ. สกนิเนอร์ (B.F. Skinner) เช่ือวาธรรมชาติ
ของบุคคล คือการตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทั้งส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม เช่น คนชนบทจะเฉ่ือยชากวา่คนในเมือง เด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่นจะมีความเป็นตวั
ของตวัเองสูงและมีพฒันาการไปตามวยั ดงันั้นธรรมชาติของบุคคลจึงเป็นผลผลิตจาการท่ีบุคคลมี
ปฏิกิริยาโตต้อบกบัส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง ซ่ึงถา้บุคคลสามารถควบคุมส่ิงแวดลอ้มได ้ก็สามารถ 
ควบคุมหรือก าหนดพฤติกรรมของบุคคลใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้(ปราณี รามสูตร และจ ารัส 
ดว้งสุวรรณ, 2545, 113)  
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ทฤษฎแีรงจูงใจ (Motivation Theory) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของบุคคล ซ่ึงบุคลจะมีพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป นกัทฤษฎีแรงจูงใจท่ีส าคญัคือ อบัราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) เคลย์ตัน อนัเดอร์เฟอร์ (Clayton  Alderfer) เอช. เอ. เมอร์เรย์ (H. A. Murray) 
และอริีค ฟรอมม์ (Erich Fromm) (สมพร สุทศันีย,์ 2548, 49-56) 
 ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์ ( Maslow’s Hierarchy of Needs theory) อบัราฮมั มาส
โลว ์(ค.ศ. 1908-1970) เช่ือวา่ธรรมชาติของบุคคลคอความตอ้งการซ่ึงเป็นแรงจูงใจส าคญัในการ
แสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ความตอ้งการน้ีจะเป็นล าดบัขั้น (Hierarchy of 

Needs) จากต ่าไปหาสูง เม่ือความตอ้งการขั้นต ่ากวา่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการขั้นสูงจะ
เป็นแรงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่อไป ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจ
ใหแ้สดงพฤติกรรมอีกต่อไป 

 ล าดับข้ันความต้องการของบุคคล มี 5 ระดบัดงัน้ี 

 1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Need) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชีวิต เช่น อาหาร อากาศ น ้า ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค การพกัผอ่น การขบัถ่าย ความตอ้งการ
ทางเพศ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความตอ้งการระดบัต ่าสุดท่ีบุคคลและสัตวอ่ื์น ๆ ต่างก็
มีความตอ้งการ 

 2. ความต้องการความปลอดภัยในชีวติ (Safety Needs) เป็นความตอ้งการความปลอดภยั
ของบุคคลทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความมัน่คงในชีวติ ครอบครัว อาชีพ มีหลกัประกนัใน
ชีวติ มีความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของตนเอง เป็นตน้ 

 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) เป็นความ
ตอ้งการของบุคคลในเร่ืองความรักความอบอุ่น การมีเพื่อน การยอมรับบุคคลอ่ืน การเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม เป็นตน้ 

 4. ความต้องการเกยีรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการ
ของบุคคลเก่ียวกบัการไดรั้บยกยอ่งสรรเสริญและมีช่ือสียง เช่น ค าชมเชยและยกยอ่งจากผูอ่ื้น การ
ยอมรับในความคิดของตนเอง การเคารพนบัถือและความช่ืนชมจากผูอ่ื้น ความมัน่ใจในตนเองและ
รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เป็นตน้ 

 5.ความต้องการสมหวงัในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็นความตอ้งการของบุคคลท่ี
จะประสบความส าเร็จหรือความสมหวงัในชีวิตของตน เช่น การคน้พบความจริง การประดิษฐส่ิ์ง
ใหม่ ๆ การรู้จกัตนเอง การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในดา้นต่าง ๆ ของชีวติ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการในระดบัสูงสุดของบุคคล แต่มีบุคคลท่ีบรรลุความตอ้งการในระดบัน้ีไม่มากนกั 



- 46 - 

 

 ความตอ้งกรทั้ง 5 ระดบัน้ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองในความตอ้งการระดบัแรกและจะ
ลดลงตามล าดบั กล่าวคือ บุคคลโดยทัว่ไปอาจจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัแรกแต่
จะลดลงในความตอ้งการในระดบัท่ีสองและระดบัสูงข้ึนไป มีลกัษณะเหมือนกบัพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียมหรือพีระมิดดงัลกัษณะในภาพท่ี 2.2 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ระดบัความตอ้งการของบุคคลตามแนวความคิดของอบัราฮมั มาสโลว์ 
ท่ีมา: สมพร สุทศันีย,์ (2548, 49-56) 

 

ทฤษฎคีวามต้องการของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Modified Needs Hierarchy Theory) 
 เคลย์ตัน อลัเดอร์เฟอร์ มีความเช่ือในเร่ืองธรรมชาติความตอ้การของบุคคลเช่นเดียวกบั
มาสโลวแ์ต่ไม่รวมความตอ้งการบางระดบัไวด้ว้ยกนั จึงเหลือความตอ้งการเพียง 3 ระดบั คือ  
 1. ความต้องการด ารงอยู่ (Existence needs) คือความตอ้งการทางกายและความตอ้งการ
ความปลอดภยั เป็นความตอ้งการในระดบัต ่าของบุคคล 

 2. ความต้องการความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Relation Need) คือความตอ้งการความรักและ
ความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง 

 3. ความต้องการเจริญเติบโต (Grown Need) คือความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงบาง
ส่วนรวมกบัความตอ้งการความสมหวงัในชีวติ  
 ทฤษฎีความตอ้งการของอนัเดอร์เฟอร์น้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ทฤษฎคีวามต้องการ  ERG 

 ทฤษฎคีวามต้องการของฟรอมม์ (Fromm’s  Social  Psychology  Theory) 

 

 

5. ความสมหวงั 

ในชีวติ 

4. เกียรติยศช่ือเสียง 

3. ความรักและความเป็นเจา้ของ 

2. ความปลอดภยัในชีวติ 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย 
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 อริีค  ฟรอมม์  มีแนวคิดท่ีส าคญัคือธรรมชาติความตอ้งการของบุคคล และประเภทของ
บุคคล 

 ธรรมชาติความต้องการของบุคคล บุคคลมีความตอ้งการ  6  ประการ  ดงัต่อไปน้ี  
(สายหยดุ  ใจส าราญ  และสุภาพร พิศาลบุตร,  2549,  28-29) 

1. ความต้องการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและใชชี้วติร่วมกบับุคคลอ่ืน 

2. ความต้องการและการกระท าในส่ิงท่ีดีกวา่และความตอ้งการใหต้นเองเป็นผูมี้ 

ประสิทธิภาพ 

3. ความต้องการสร้างรากฐานของชีวติท่ีมัน่คงและมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ ตอ้งการความ 

มัน่คง คามปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ตอ้งการความผูกพนัตนเองกบับุคคลอ่ืน 

4. ความต้องการมีเอกลกัษณ์ของตน ตอ้งการความเป็นตวัของตวัเองท่ีแตกต่างจากบุคคล 

อ่ืน 

5. ความต้องการเข้าใจในธรรมชาติ เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มทั้งส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือส่ิงแวดลอ้มทางสังคมวฒันธรรมอยา่งชดัเจน และตอ้งการมีชีวิต
อยูอ่ยา่งมีความหมายและมีความรัก 

6. ความต้องการแสวงหา ส่ิงต่ืนเตน้และส่ิงเร้าต่าง ๆ ความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีทา้ทาย 

ความสนใจและส่ิงเร้าท่ีท าให้กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการด าเนินชีวิต 

 ประเภทของบุคคล  โดยธรรมชาติบุคคลมี 2 ประเภท คือ ผูท่ี้ไม่เสริมสร้างประโยชน์ใหก้บั
ตนเองและสังคมกบัผูท่ี้เสริมสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเองและสังคม (พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา, 2542, 

110-111) 
1. ผู้ไม่เสริมสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม (The Nonproductive Person)  

เป็นบุคคลท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไม่เสริมสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม เป็นบุคคลท่ีไร้ประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น  มี  4 ประเภทดงัน้ี 

1.1 ผู้ทีช่อบขอรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน (Receptive) เป็นบุคคลท่ีคิดวา่ทุกส่ิงทุก 

อยา่งท่ีตนเองอยากไดจ้ะมีอยูท่ ัว่ไปตามแหล่งต่าง  ๆ  ในสังคม เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในการขอความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ชอบตามผูอ่ื้น ชอบท าความรู้จกัและสนิทสนมกบัผูมี้อ  านาจ เพื่ออาศยับารมีใน
การแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งแต่คอยรับความช่วยเหลือหรือส่ิงตอบแทนจากผูอ่ื้น ไม่ตอ้งการเป็นผู ้
สูญเสีย บุคลิกภายนอกเป็นผูมี้ไมตรีจิต เป็นมิตร ท่าทามีน ้ าใจดี แต่ในความรู้สึกท่ีแทจ้ริงแลว้จะ
พยายามเอาชนะใจผูอ่ื้นใหไ้ดต้ลอดเวลา เพื่อความสะดวกในการขอความช่วยเหลือเม่ือมีโอกาส 
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1.2 ผู้ทีช่อบฉกฉวยผลประโยชน์จากผู้อ่ืน (Exploitative) เป็นบุคคลท่ีมีความพยายาม 

ทุกวถีิทางท่ีจะถ่ายเททุกส่ิงทุกอยา่งของผูอ่ื้นมาสู่ตน ทั้งวิธีการท่ีชอบธรรมและไม่ชอบธรรม ชอบ
ใชผู้อ่ื้นเป็นเคร่ืองมือ มีความเคลือบแคลงใจตลอดเวลา ชอบเยาะเยย้ถากถาง อิจฉาริษยาผูอ่ื้น มุ่งแต่
ท าลายผูอ่ื้น ภายในใจมีความหวาดผวา จาดความมัน่คงในชีวติ ตอ้งพยายามแสดงคามดึงดนัออกมา 
เพื่อลดความหวดผวาในใจและท าใหผู้อ่ื้นรู้สึกมัน่คงยิง่ข้ึน 

1.3 พวกชอบสะสม (Hoarding) เป็นบุคคลท่ีสร้างความมัน่คงของชีวติโดยการรักษา 

ส่ิงท่ีครอบครองอยูไ่ม่ใหร่ั้วไหล ไม่ยอมเสียรู้ผูอ่ื้น ไม่ไวใ้จใคร ไม่หลวมตวัใหก้บัใคร ก าหนด
กรอบเหมือนเป็นเกราะคุม้กนัตนเองตลอดเวลา 

1.4 พวกนักการตลาด (Marketing) เป็นบุคคลท่ีชอบทา้ทาย ชอบความเส่ียง มองเห็น 

คนเป็นวตัถุช้ินหน่ึงท่ีซ้ือขายได ้ถือวา่ความส าเร็จของชีวติข้ึนอยูก่บัความนิยมของผูอ่ื้น จึงพยายาม
ปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการของตลาด มีความสามารถในการปรับตวัไดห้ายรูปแบบและรวดเร็ว 

2. ผู้ทีเ่สริมสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม หรือพวกนักผลติ (The Productive  

Person) เป็นบุคคลท่ีสามารถเสริมสร้างส่ิงต่าง ๆ ใหก้บัตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เป็นผูแ้สวงหาความ
ภาคภูมิใจใหก้บัตนเอง มีเมตตาจิตต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะผูท่ี้ขาดเมตตาจิตต่อ
ตนเองจะพยายามรีดนาทาเร้นตนเอง ประชดประชนัชีวติ  เม่ือท าความดรใหก้บัตนเองก็จะรู้สึก
ตะขิดตะขวงใจ ไม่สบายใจ ซ่ึงยากท่ีจะมีเมตตาจิตต่อผูอ่ื้น แต่ถา้เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดีต่อตนเองก็จะ
มีจิตใจดีต่อผูอ่ื้นดว้ย 

 ความตอ้งการของบุคคลตามแนวคิดของมาสโลว ์ อลัเดอร์เฟอร์  และฟรอมม ์ สรุปไดด้งั
ตารางท่ี 2.1 

ตารางที ่2.1 สรุปความตอ้งการของมาสโลว ์ อลัเดอร์เฟอร์  และฟรอมม์ 
ความตอ้งการของมาสโลว ์ ความตอ้งการของอลัเดอร์

เฟอร์ 

ความตอ้กงารของฟรอมม์ 

1. ความตอ้งการทางกาย 

2. คามปลอดภยัในชีวติ 

3. ความรักและความเป็น
เจา้ของ 

4. เกียรติยศช่ือเสียง 

5. ความสมหวงัในชีวติ 

1. การด ารงอยู ่
2. ความสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืน 

3. การเจริญเติบโต 

 

1. ความสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืน 

2. การกระท าในส่ิงท่ีดีกวา่ 

3. รากฐานชีวิตท่ีมัน่คง 

4. มีเอกลกัษณ์ของตนเอง 

5. การเขา้ใจธรรมชาติ 

6. การแสวงหา 
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 ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย ์(Murray’s Manifest Needs Theory) 
 เอช.เอ. เมอเรย ์ไดจ้  าแนกความตอ้งการของบุคคล โดยไม่ไดจ้ดัหมวดหมู่เหมือนมาสโลว์
และอลัเดอร์เฟอร์ และสรุปความตอ้งการของบุคคลไว ้28 ประการดงัต่อไปน้ี (จิรภา เต็งไตรรัตน์ 
และคนอ่ืน ๆ, 2547, 249-250) 

1. การแสวงหาทรัพยส์มบติั (Acquisition) 
2. การอนุรักษส่ิ์งต่าง ๆ (Conservation) 
3. ความเป็นระเบียบ (Orderliness) 
4. การประหยดั หวงแหน และเก็บรักษา (Retention) 
5. ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น (Contrariness) 
6. การเด่นเหนือผูอ่ื้นและการกีดกนัผูอ่ื้น (Rejection) 
7. ความส าเร็จ (Achievement) 
8. การเป็นท่ียอมรับนบัถือ (Recognition) 
9. การโออ้วดตนเองให้ผูอ่ื้นประทบัใจ (Exhibition) 
10. การรักษาช่ือเสียงและศกัด์ิศรีของตนเอง (Inviolacy) 
11. การหลีกเล่ียงความลม้เหลวและละอาย (Avoidance of Inferioryty) 
12. การปกป้องตนเองใหพ้น้ความเจบ็ปวดและความตาย (Hormavoidance) 
13. การเอาชนะความพา่ยแพห้รือการลา้งแคน้ (Counteraction) 
14. การมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น (Dominance) 
15. การยอมตามผูท่ี้เหนือกวา่ (Deference) 
16. การเลียนแบบผูอ่ื้น (Similance) 
17. การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 
18. การก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ (Contraction) 
19. การกา้วร้าวท่ีจะท าร้ายผูอ่ื้น (Aggression) 
20. การยอมรับโทษ (Abasement) 
21. การหลีกเล่ียงจากการไดรั้บโทษหรือไม่ใหถู้กต าหนิ (Defendant) 
22. ความรู้สึกประทบัใจ (Sentience) 
23. การช่วยเหลือผูอ่ื้น (Nurturance) 
24. การใหผู้อ่ื้นช่วยเหลือและเห็นใจ (Succorance) 
25. การเล่นสนุกสนาน (Play) 
26. ความอยากรู้อยากเห็น (Cognizance) 
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27. ความเขา้ใจ (Understanding) 
28. การมีเพื่อน (Affiliation) 

 

ทฤษฎวีเิคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis Theory) 
 เจา้ของทฤษฎีวเิคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือ อีริค เบิร์น (Eric Berne)  ได้
เสนอทฤษฎีน้ีเม่ือ  ค.ศ.  1957  มีสาระส าคญั คือ การสร้างความสัมพนัธืท่ีดีระหวา่งบุคคลมี  5  

ประการ  ไดแ้ก่  โครงสร้างบุคลิกภาพหรือสภาวะจิต  การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ต าแหน่ง
ของชีวติ  การใส่ใจ  และการใชเ้วลาในชีวติ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา, คณาจารย์
โปรแกรมจิตวทิยาและการแนะแนว, 2548, 54-61) 

1. โครงสร้างบุคลกิภาพหรือสภาวะจิต (Ego State) แต่ละบุคคลจะประกอบดว้ย 

โครงสร้างบุคลิกภาพหรือสภาวะจิต 3 สภาวะ คือ สภาวะพอ่แม่ (Parent Ego State) สภาวะผูใ้หญ่ 
(Adult Ego State) และสภาวะเด็ก (Child Ego State) บุคคลจะตอ้งมีสภาวะจิตทั้ง 3 สภาวะแต่จะ
มากนอ้ยหรือจะแสดงออกในสภาวะใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัการสะสมรูปแบบของพฤติกรรมท่ีมีการ
พฒันาอยูต่ลอดเวลามาตั้งแต่วยัทารก การท่ีบุคคลเปล่ียนแปลงจากสภาวะหน่ึงไปสู่อีกสภาวะหน่ึง 
จะเห็นไดจ้ากกิริยาอาการ ท่าทาง ค าพูด น ้าเสียง และการเคล่ือนไหวต่าง ๆ สภาวะของการเป็นพ่อ
แม่ ผูใ้หญ่ และเด็ก เป็นความจริงเชิงปรากฏการณ์ กล่าวคือสภาวะจิตเกิดไดด้ว้ยการหมุนกลบัของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตท่ีเก่ียวกบับุคคล เวลา สถานท่ี การตดัสินใจ และความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีไดถู้ก
บนัทึกไวใ้นสมอง สภาวะทั้ง 3 มีลกัษณะดงัน้ี 

1.1. สภาวะพ่อแม่ เป็นลกัษณะบุคลิกภาพท่ีพอ่แม่หรือผูเ้ล้ียงดูมีอิทธิพลเหนือชีวติ 

บุคคลท่ีถ่ายทอดให ้โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกของชีวติ บุคคลจะรวบรวมบนัทึกทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพอ่แม่หรือผูเ้ล้ียงดู ไม่วา่จะเป็นเจตคติ ค่านิยม กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีพอ่แม่สั่งสอน 
ตลอดจนท่าทางของพ่อแม่ และพฤติกรรมดงักล่าวจะกลบัมาปรากฏในพฤติกรรมของบุคคล
บุคลิกภาพในสภาวะท่ีเป็นพอ่แม่ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1) ลกัษณะพ่อแม่ทีช่อบวพิากษ์วจิารณ์ (Critical Parent, Prejudicial Parent,  

Controlling Parent) เป็นลกัษณะของการประเมินและตดัสินใจผูอ่ื้น มีการต าหนิ ดุด่า ชมเชย 
แนะน า บงัคบั จบัผิด ลงโทษผูอ่ื้น และอ่ืน ๆ โดยยดึเอาค าสั่งสอนเจตคติต่าง ๆ ท่ีไดรั้บในอดีตเป็น
เกณฑใ์นการพิจารณา ไม่พิจารณาตามสภาพขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั หากพิจารณาเพียงผวิเผนิอาจ
รู้สึกวา่เป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีไม่มีคุณค่า เพราะเป็นลกัษณะของการนินทาวา่ร้าย บงัคบัควบคุม
ผูอ่ื้นหรือลบหลู่ดูถูกศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลท่ีเคยมีมาในอดีต แต่ถา้พิจารณาใหดี้พบวา่ 
ลกัษณะท่ีพอ่แม่ชอบวจิารณ์น้ีมีประโยชน์ เพราะเป็นลกัษณะท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดคุณค่าทาง
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วฒันธรรมและช่วยใหบุ้คคลตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนัโดยอตัโนมติัตามความเคย
ชินโดยไม่ตอ้งเสียเวลาไตร่ตรอง ค่านิยมท่ีตอ้งการปลูกฝังก็ถ่ายทอดและเก็บไวด้ว้ยลกัษณะของ
บุคลิกภาพส่วนน้ี 

2) ลกัษณะพ่อแม่เอือ้อาทร (Nurturing Parent) เป็นลกัษณะของความเขา้ใจเป็น 

ห่วงเป็นใย คอยใหก้ารดูแลช่วยเหลือ คอยปกป้องและใหค้วามสบายทางดา้นร่างกาย เอ้ืออาทรต่อ
ทุกขสุ์ขทางใจ มีลกัษณะโอบออ้มอารี เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น คอยไต่ถามทุกขสุ์ข ช่วยดูแลใหค้วาม
สะดวกต่าง ๆ คอยปลอบโยนใหก้ าลงัใจแก่ผูอ่ื้น ผูท่ี้มีลกัษณะพอ่แม่ท่ีเอ้ืออาทรมกัจะมีบุคลิกภาพท่ี
อบอุ่น มีไมตรีจิต เขา้ใจผูอ่ื้น และเป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้นได ้

 1.2 สภาวะผู้ใหญ่ เป็นลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการใชห้ลกัแห่งเหตุผล
และการใชส้ติปัญญาในการพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ตามสภาพท่ีเป็นจริงมากกวา่การใชอ้ารมณ์สภาวะน้ี
จะท างานคลา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีพยายามเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและมีเหตุผล โดยการ
แยกแยะ ตรวจสอบตามความเป็นจริง 

 1.3 สภาวะเด็ก เป็นลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกอยา่งธรรมชาติถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
ของตน ไม่วา่จะเป็นอารมณ์ทางบวกหรือดา้นลบ เช่น ดีใจร้องกร๊ีดกร๊าด เสียใจก็ร้องไหเ้ป็นตน้  
สภาวะจิตท่ีเป็นเด็กจะมีอยูใ่นตวับุคคลมากนอ้ยแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัอาย ุ
บุคลิกภาพในสภาวะท่ีเป็นเด็ก แบ่งออกได ้3 ลกัษณะ คือ 

  1) ลกัษณะเด็กตามธรรมชาติ (Nature Child หรือ Free Child) เป็นลกัษณะท่ี
แสดงออกถึงอารมณ์และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนอยา่งเปิดเผย เช่น สนุกสนาน ร่าเริง 
กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ข้ีอาย กลวั เห็นแก่ตวั ข้ีเล่น เป็นตน้ 

  2) ลกัษณะเด็กท่ีไดรั้บการขดัเกลา (Adapted Child หรือ Helples Child) เป็น
ลกัษณะท่ีแสดงถึงความไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่กลา้ตดัสินใจท าอะไรดว้ยตวัเอง ตอ้งพึ่งพาอาศยั
ผูอ่ื้น ยอมปฏิบติัตามผูอ่ื้นทุกเร่ือง แมแ้ต่เร่ืองท่ีไม่อยากปฏิบติัตาม ชอบอยูร่วมกลุ่มกบัผูอ่ื้นมากกวา่
ท่ีจะแยกอยูโ่ดยล าพงั 

  3) ลกัษณะเด็กท่ีมีความคิด (Little Professor) เป็นลกัษณะท่ีเป็นความสามารถ
พิเศษเฉพาะตน ซ่ึงแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Transactions) เป็นพฤติกรรมการแลกเปล่ียนส่ิงเร้า 

และการตอบสนองซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคคล ส่วนใหญ่ใชค้  าพูดและภาษาท่าทางเป็นส่ือสร้าง
ความเขา้ใจ ลกัษณะการส่ือสารท่ีบุคคลใชติ้ดต่อสัมพนัธ์กนั มี 3 รูปแบบ คือ 

2.1 การส่ือสารแบบคลอ้ยตามกนั (Complementary Transaction) การติดต่อสัมพนัธ์ท่ี 
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เป็นไปตามความคาดหมายของผูส่้งสาร ซ่ึงหมายความวา่ ถา้ใหส่ิ้งเร้า (ค าถาม) จากสภาวะจิตของผู ้
ส่งไปยงัสภาวะจิตใจของผูรั้บ การตอบสนอง (ค าตอบ) ของผูรั้บก็จะมาจากสภาวะจิตนั้น ๆ ส่งตรง
กลบัไปสู่สภาวะจิตเดียวกบัท่ีผูส่้งสารมา การติดต่อสัมพนัธ์แบบน้ีจะมีลกัษณะเป็นแบบถอ้ยทีถอ้ย
อาศยักนั และจะส่ือสารกนัไปไดย้นืยาว 

2.2 การส่ือสารแบบขดัแยง้กนั (Crossed Transaction) เป็นการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีไม่ 
เป็นไปตามความคาดหมายของผูส่้งสาร ซ่ึงหมายความวา่ ถา้ใหส่ิ้งเร้า (ค าถาม) ไปยงัสภาวะจิตใจ
ของผูรั้บ การตอบสนอง (ค าตอบ) ของผูรั้บมาจากสภาวะจิตอ่ืนท่ีไม่ใช่สภาวะจิตเดียวกบัของผูส่้ง
มกัจะก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพทางดา้นลบ จนอาจเกิดความขดัแยง้กนัข้ึน หรือท าใหก้ารติดต่อ
สัมพนัธ์ตอ้งหยดุชะงกั ไม่สามารถด าเนินต่อไปไดห้รือไดเ้พียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น 

2.3 การส่ือสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) เป็นการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีซ่อนเร้น 

เจตนาบางประการไว ้โดยใชค้  าพูดหรือแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามมารยาททางสังคมหรือเป็นท่ี
ยอมรับในสังคม เพราะความตอ้งการท่ีแทจ้ริงนั้นเปิดเผยโดยตรงไม่ได ้ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดจ้าก
การสังเกตท่าทางและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีแสดงออกมาจะไม่สอดคลอ้งกบัค าพูด เช่น การแสดงออก
ทางสีหนา้ ระดบัน ้าเสียง การพลั้งปาก เป็นตน้ 

3. ต าแหน่งของชีวิต (Life Positions) ในขณะท่ีบุคคลเจริญเติบโตข้ึนเป็นล าดบันั้น ก็จะ 

สร้างการรับรู้เก่ียวกบัความมีคุณค่าแห่งชีวิตของตนเองและผูอ่ื้น จากประสบการณ์ท่ีมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกครอบครัว ตลอดจนส่ือมวลชนทุกรูปแบบแลว้
ก าหนดเป็นต าแหน่งชีวติข้ึน โทมสั เอ.  แฮริส (Thomas A. Harris) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมไวว้า่ต าแหน่ง
ชีวติของบุคคลจะถูกก าหนดเป็นแบบหน่ึงแบบใด 4 แบบดงัต่อไปน้ี 

3.1 ฉนัดี คุณก็ดี (I’m OK, You’re OK.) เป็นต าแหน่งชีวติของบุคคลท่ีสุขภาพจิตดี 

เขา้ใจและยอมรับในคุณค่าของตน กลา้เผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ดว้ยวธีิสร้างสรรคแ์ละใช้
ความสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี ในขณะเดียวกนัก็รู้สึกวา่ชีวติของผูอ่ื้นมีคุณค่า ยอมรับและใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้นในฐานะมนุษยค์นหน่ึง มีความจริงใจในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และสามารถสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนได ้

3.2 ฉนัดี แต่คุณดอ้ย (I’m OK, You’re not OK.) เป็นต าแหน่งท่ีชีวติท่ีบุคคลรู้สึกวา่ 

3.3 ตนเองดีกวา่ผูอ่ื้น ยดึมัน่อยูก่บัความคิดเห็นของตนเองวา่เป็นเลิศไม่รับฟังความ 

คิดเห็นของผูอ่ื้น และไม่ไวว้างใจในความสามารถของผูอ่ื้น เม่ือประสบปัญหาก็มกักล่าวโทษผูอ่ื้น
วา่ท าใหต้นเองบกพร่อง บุคคลท่ีมีต าแหน่งชีวิตแบบน้ีมกัชอบอยูใ่นกลุ่มท่ีดอ้ยกวา่ตน เพราะท าให้
ไดม้าซ่ึงความเอาใจใส่ ยกยอ่ง และสรรเสริญตามท่ีตอ้งการ 

3.4 ฉนัดอ้ย แต่คุณดี (I’m not OK, You’re OK.) เป็นต าแหน่งชีวติของบุคคลท่ีรู้สึกวา่ 



- 53 - 

 

ตนเองดอ้ยกวา่ผูอ่ื้น บุคคลอ่ืนเก่งและโชคดีกวา่ตนไปทุก ๆ ดา้น ไม่กลา้แสดงออกถึงความรู้สึกท่ี
แทจ้ริง เก็บกดความรู้สึกไว ้ขลาดกลวัท่ีจะยนืยนัถึงสิทธิท่ีตนมีอยูอ่ยา่งชอบธรรม ชอบลงโทษ
ตวัเอง เม่ือเผชิญกบัปัญหาก็มกัใชว้ธีิเล่ียงหนี ไม่กลา้เส่ียงท่ีจะท าอะไรใหม่ ๆ บุคคลท่ีมีต าแหน่ง
ชีวติแบบน้ีจะพยายามแสวงหาการยอมรับจากผูอ่ื้น โดยการพยายามเอกอกเอาใจผูอ่ื้น ยอมรับใช้
และยอมเสียเปรียบบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ จึงไม่มีความสุขในชีวติ เพราะตอ้งเก็บกดความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
ของตนและตอ้งท าอะไรตามความพอใจของผูอ่ื้น 

3.5 ฉนัดอ้ย  คุณก็ดอ้ย (I’m not OK, You’re not OK.) เป็นต าแหน่งชีวิตของบุคคลท่ี 

รู้สึกหมออาลยัในชีวิต หดหู่ เศร้าหมอง ปราศจากความหวงัใด ๆ และรู้สึกวา่ชีวติของผูอ่ื้นก็ไม่มีค่า 
ไม่มีความหมายเช่นกนั จึงไม่รู้จกัหยบิยืน่ความรัก ความใส่ใจใหแ้ก่ผูอ่ื้น มองโลกในแง่ร้าย มี
ความรู้สึกวา่โลกน้ีโหดร้ายทารุณ ไม่น่าอยู ่และมีโอกาสท่ีจะเป็นโรคจิต โรคประสาทมากกวา่
ต าแหน่งชีวติแบบอ่ืน ๆ  

โดยปกติบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามต าแหน่งชีวติไดท้ั้ง 4 แบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 

วา่ก าลงัมีปฏิสัมพนัธ์กบัใครในสถานการณ์เช่นใด แต่บุคคลจะมีต าแหน่งของชีวติแบบใดแบบหน่ึง
ท่ีชดัเจน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองและตอกย  ้าต าแหน่งชีวิตแบบนั้นอยูเ่สมอ ๆ 
นัน่เอง  

4. การใส่ใจ (Stroking) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงถึงความสนใจ ความเอาใจใส่ 

ต่อบุคคลอ่ืน อาจแสดงออกไดโ้ดยการสัมผสัแตะตอ้งทางกายหรือโดยการแสดงอากปักิริยาต่าง ๆ 
เช่น การมอง การยิม้ให ้การสบตา การแสดงออกทางสีหนา้ หรือโดยการใชค้  าพูดซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อสภาพทางร่างกายและจิตใจของบุคคลนั้น ๆ บุคคลลว้นตอ้งการความสนใจ ความเอาใจใส่ ความ
รัก และการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ นบัตั้งแต่เกิดจนตาย (Stroke Hunger) เช่นเดียวกบัความตอ้งการ
อาหาร ความตอ้งการดงักล่าวเป็นตวัก าหนดความเจริญงอกงามทั้งทางกายและจิตใจของบุคคล เช่น 
เด็กทารกท่ีถูกทอดทิ้ง ไม่ไดรั้บการสัมผสักอดรัดอยา่งน่ิมนวล การยิม้ การพูดคุยดว้ยอยา่งเพียงพอ 
ยอ่มจะท าใหเ้กิดความอบัเฉาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ บุคคลมีความตอ้งการลกัษณะและ
ปริมาณของการใส่ใจท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูเป็นส าคญั 
การใส่ใจแบ่งได ้3 ประเภท คือ 

4.1 การใส่ใจทางบวก (Positive Stroke) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คคล 

อ่ืนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ อบอุ่นใจ มีก าลงัใจ มีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง รู้สึกวา่ตนเป็นคนท่ีมีค่า
และมีศกัด์ิศรี ซ่ึงกระท าไดโ้ดยการพูดหรือการแสดงถึงความรักใคร่ช่ืนชมยนิดี การยกยอ่งชมเชย 
การพูดถึงความสามารถของบุคคล ตลอดจนการรับฟังบุคคลอ่ืนอยา่งตั้งใจ 

4.2 การใส่ใจทางลบ (Negative Stroke) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คคล 
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อ่ืนเกิดความขุ่นมวัในอารมณ์ โกรธ เกลียด เจบ็ใจ เสียใจ เศร้า เบ่ือหน่าย หมดก าลงัใจ ทอ้ถอย เสีย
หนา้ เสียเกียรติ มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อตนเอง รู้สึกวา่ตนแยไ่ม่มีอะไรดีเลย ซ่ึงกระท าไดโ้ดยการพูดหรือ
แสดงท่าทางท่ีบ่งบอกถึงการต าหนิติเตียน ลบหลู่ดูหม่ิน การตดัพอ้ต่อวา่ เป็นตน้ 

4.3 การใส่ใจแบบผสม (Mixed Stroke) หมายถึง การแสดงกิริยาหรือค าพูดท่ีท าให้ 
บุคคลเกิดความรู้สึกก่ึงพอใจและก่ึงไม่พอใจในขณะเดียวกนั 

  บุคคลมีความตอ้งการใส่ใจทางบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือใส่ใจแบบผสม และ
ตอ้งการใส่ใจทางลบนอ้ยท่ีสุด หากเม่ือใดท่ีบุคคลรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความใส่ใจจากผูอ่ื้นก็จะพยายาม
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆใหเ้ป็นท่ีสนใจแมว้า่จะไดรั้บการใส่ใจทางลบก็ตาม เพราะทุกขท่ี์สุดของ
มนุษยใ์นสังคมก็คือ การไม่ไดรั้บการสนใจจากผูอ่ื้นนัน่เอง ดงันั้นการรู้จกัใหค้วามใส่ใจแก่ผูอ่ื้น
อยา่งเหมาะสมจึงเป็นการสร้างสัมพนัธภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. การใชเ้วลาในชีวติ (Time Structuring) บุคคลตอ้งการไดรั้บการเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน  
แต่การท่ีจะไดรั้บหรือไม่ไดรั้บมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลใชเ้วลา ใชชี้วติของตนหรือ
ลกัษณะรูปแบบพฤติกรรมของตนเป็นอยา่งไร ตามปกติบุคคลใชเ้วลาในชีวติ 6 แบบดงัน้ี 

5.1 แบบหลีกเล่ียง (Withdrawal) เป็นการใชเ้วลาท่ีบุคคลแยกตวัจากสถานการณ์หรือ 

หลีกเล่ียงจากผูค้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หลบไปท ากิจกรรมคนเดียวหรือใชว้ธีิการหลีกหนี โดยยงั
ปรากฏตวัอยูใ่นกลุ่ม แต่ไม่รับรู้และไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม การใชเ้วลาแบบน้ีบุคคลมกัจะไม่ไดรั้บ
การเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน แต่บางคร้ังการใชเ้วลาดงักล่าวก็มีความจ าเป็น และเกิดประโยชน์ได ้เช่น 
หลบไปรีบเร่งท างานหรือผอ่นคลายอารมณ์ แต่หากมีมากเกินไปบุคคลนั้นอาจถูกตดัออกจากสังคม
ซ่ึงอาจจะท าใหเ้สียสุขภาพจิตได ้

5.2 แบบพิธีการ (Rituals) เป็นการใชเ้วลาไปทกัทาย พูดคุย ติดต่อสัมพนัธ์ตาม 

ประเพณี ตามมารยาท การแสดงความยนิดี การแสดงความเสียใจในงานสังคม เป็นการติดต่อ
สัมพนัธ์อยา่งผวิเผนิ ใหค้วามใส่ใจระดบัเล็กนอ้ย ในชีวิตของบุคคลตอ้ใชเ้วลาเพื่อการน้ีมากหรือ
นอ้ยเป็นไปตามฐานะทาสังคม ลกัษณะบุคลิกภาพหรือลกัษณะขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม
และวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ิน 

5.3 แบบเวลาวา่ง (Pastime) เป็นการใชเ้วลาพูดคุยในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ 

หรือสนทนาในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เบาสมอง เช่น ดินฟ้าอากาศ กีฬา แฟชัน่ เป็นตน้ เป็นการพูดคุย
ระหวา่งคนท่ีไม่สนิทสนมกนัมากนกั เร่ืองท่ีพูดคุยจะมีเน้ือหาสาระมากกวา่แบบพิธีการ มีการ
แลกเปล่ียนทศันะกนับา้งแต่ไม่ลึกซ้ึงนกั การใชเ้วลาแบบน้ีบุคคลจะไดรั้บการเอาใจใส่มากกวา่พิธี
การ 

5.4 แบบกิจกรรม (Activities) เป็นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมี 
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เป้าหมาย มีความรู้สึกรับผิดชอบ การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลจะมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน มี
การแลกเปล่ียนเจตคติ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท า เช่น การท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
การจดัอบรมสัมมนา ผลจากการท างานก็อาจจะข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของบุคคล ความสามารถใน
การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ความขยนัหมัน่เพียร อนัจะส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกไดห้ลายอยา่ง 
เช่น อาจจะพอใจ ไม่พอใจ ภาคภูมิใจ สนุกสนาน เหน็ดเหน่ือย เป็นตน้ 

5.5 แบบเกม (Games) เป็นการใชเ้วลาแบบสวมหนา้กากในการติดต่อสัมพนัธ์กนั โดย 

พยายามท าใหเ้กิดการติดต่อสัมพนัธ์เป็นไปตามแบบธรรมดาแต่มีเป้าหมาย หรือเจตนาส่อไปในทาง
เสแสร้งแกลง้ท า ขาดความจริงใจ การใชเ้วลาวธีิน้ีแมบุ้คคลมีความใกลชิ้ดกนัพอสมควรก็ตามแต่ผล
สุดทา้ยการยอมรับท่ีไดม้กัเป็นไปในทางลบ ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อการติดต่อสัมพนัธ์กนั 

5.6 แบบใกลชิ้ด (Intimacy) เป็นการใชเ้วลาติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีคุณค่า 

อยา่งยิง่ เพราะมีความจริงใจ เป็นตวัของตวัเองสามารถระบายความรู้สึกท่ีแทจ้ริงออกมา มีความ
ไวว้างใจบุคคลท่ีมาติดต่อสัมพนัธ์ดว้ย 

ในชีวติประจ าวนัการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลตอ้งมีรูปแบบของการใชเ้วลาทั้ง 6 แบบ 
แต่จะใชแ้บบใดมากนอ้ยกวา่กนันั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของแต่ละคน การเลือกใชเ้วลาในชีวติให้
เหมาะสมกบักาลเทศะของบุคคล จะท าใหบุ้คคลสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและ
ประสบความส าเร็จมีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต 

 ประโยชน์ของทฤษฎีวเิคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่อการรู้จกัตนเองและ
บุคคลอ่ืนทฤษฎีวเิคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีผลต่อการรู้จกัตนเองและบุคคลอ่ืน
หลายประการดงัน้ี 

1. ท าใหเ้ขา้ใจถึงโครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลและน าไปสู่ความเขา้ใจในลกัษณะอ่ืน ๆ 

ของบุคคลต่อไป 

2. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลกบับุคคลอ่ืน ๆ  
3. ท าใหบุ้คคลสามารถแสดพฤติกรรมไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ 

ด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

4. เป็นแนวทางในการน าไปใชพ้ฒันาบุคคลใหเ้หมาะสมตามสภาวะต่าง ๆ  
5. น าไปสู่ความสัมพนัธ์แบบกลุ่ม ซ่ึงเป็นการรวมพลงัของบุคคลอนัเป็นพื้นฐานส าคญั 

ของงานพฒันาชุมชน 
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ทฤษฎพีฒันาการด้านบุคลกิภาพ (Personality Development Theory)  
 เจา้ของทฤษฎีคือ คริส อาร์จิริส (Cris Argyris) เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพของ
บุคคลท่ีท างานในองคก์ร ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี (สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ, 2549, 253-255) 

1. บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี คือ บุคคลท่ีผา่นกระบวนการพฒันาเป็นผูใ้หญ่หรือมีวฒิุภาวะ 

พร้อม (Maturation) โดยเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนจากผูเ้ฉ่ือยชาเป็นผูท่ี้กระตือรือร้นในการท างาน
จากผูท่ี้ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนเป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระพึ่งตนเองได ้จากผูท่ี้มีความสนใจชัว่คราว เป็นผูท่ี้
มีคามหนกัแน่น จากผูท่ี้ไม่มีวสิัยทศัน์เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ จากผูท่ี้มีบทบาทเป็นลูกนอ้ง เป็นผูท่ี้มี
บทบาทเป็นหวัหนา้ จากคนท่ีไม่รู้จกัตนเป็นคนท่ีรู้จกัตน บุคคลทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกนัใน
การพฒันาตวัเองไปตามขั้นตอนกระบวนการของวฒิุภาวะแบบผูใ้หญ่ 

2. การจดัองคก์ารแบบระบบราชการ คือ เป็นการจดัโครงสร้างแบบเป็นทางการในรูป 

พีระมิดเป็นอุปสรรคต่อการท่ีบุคคลจะพฒันาสู่วฒิุภาวะผูใ้หญ่ เพราไม่เปิดโอกาสใหบุ้คคลไดใ้ช้
ความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อสภาพจิตท่ีดี ร่าเริงแจ่มใสและขยนั
ท างาน เน่ืองจากเป็นโครงสร้างท่ีไม่เอ้ืออ านวย ไม่เปิดโอกาสใหบุ้คคลไดพ้ฒันาสู่ภาวะผูใ้หญ่ 
โครงสร้างแบบราชการจะกดดนัใหบุ้คคลอ่อนนอ้ม ยอมตามความตอ้งการของฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
จดัการ ดว้ยการบีบบงัคบัให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นผูน้อ้ยข้ึนอยูก่บัความปราณีของฝ่ายบริหาร 

3. การออกแบบองคก์ารตามความคิดแบบราชการ ไม่สามารถท าใหอ้งคก์ารมี 

ประสิทธิผล เพราะบุคคลท่ีมีวฒิุภาวะเป็นผูใ้หญ่รู้สึกอึดอดั ไม่สบายใจ วางเฉย ไม่กระตือรือร้นใน
การท างาน ตอ้งจดัโครงสร้างองคก์ารใหม่ โดยค านึงถึงพฤติกรรมและจิตใจของบุคคลร่วมงาน เปิด
โอกาสใหทุ้กคนสามารถเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ได ้ลดการควบคุมลง ส่งเสริมประชาธิปไตยใหม้าก
ข้ึน 

 

ทฤษฎรีะบบทัว่ไป (General System Theory) 
 เจา้ของทฤษฎี คือ กลอเรีย  เจ.  กาเลนส์ (Gloria  J.  Galanes)  แคทเธอรีน  อาดมัส์ 
(Catherine  Adams)  และจอห์น  เค.  บริลฮาร์ท  (John  K.  Brilhart)  โดยพฒันามาจากทฤษฎีระบบ
ของนกัชีววทิยา  คือ ลุควกิ  ฟอน  แบร์ทาลลงัฟี  (Ludwing  Von  Bertalanffy) มีสาระส าคญั
เก่ียวกบัลกัษณะของระบบและกระบวนการท่ีประกอบกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (จิราลกัษณ์             
จงสถิตมัน่, 2549, 124-128) 

1. ลกัษณะของระบบ ระบบ (System) ประกอยดว้ยระบบยอ่ยหรือองคป์ระกอบท่ีท า 

หนา้ท่ีอยา่งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยกลุ่มเป็นระบบหน่ึงท่ีประกอบดว้ยระบบยอ่ยคือกลุ่มเล็กๆ  
กลุ่มเล็ก ๆ ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีต่างคนต่างท าหนา้ท่ีอยา่งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีอิทธิพลต่อ



- 57 - 

 

กนั ทั้งยงัพึ่งพาอาศยัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ กลุ่ม โดยการท างานของสมาชิกก็จะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนั ระบบมีลกัษณะเป็นทั้งระบบปิดและ
ระบบเปิด 

ระบบปิด จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ระบบปิดมีในมนุษยน์อ้ยมาก เพราะ 

ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นระบบปิด 

ระบบเปิด เป็นระบบยอ่ยท่ีมีการแลกเปล่ียนกบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูล 

ข่าวสาร ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ทรัพยากร เป็นตน้ มาปรับปรุงระบบใหมี้ความสมดุลและด ารงอยู่
ต่อไป การท างานของระบบเปิดมีองคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. การพึ่งพาอาศยัขององคป์ระกอบภายในระบบ (Interdependence) คือการท่ี 

องคป์ระกอบแต่ละอยา่งภายในระบบจะอิงอาศยัและส่งผลกระทบต่อกนัเสมอ เพื่อท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายของระบบ 

2. การป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ระบบมีความสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบั 

สภาพการณ์หรือเง่ือนไขปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผา่นการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของผลผลิตของกลุ่มท่ีจะช่วยใหร้ะบบสามารถติดตามความกา้วหนา้ของการบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มและการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะด ารงดุลยภาพของระบบใหค้งอยูต่่อไป 

3. การมีหลายสาเหตุหลายเส้นทาง (Multiple Causes, Multiple Paths) ส่ิงมีชีวติทุกระบบ 

มีลกัษณะประการหน่ึงคือ มีความซบัซอ้น มีหลายเหตุปัจจยัท่ีเม่ือมาปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ก็อาจท าให้
เกิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบักลุ่มข้ึนได ้โดยเส้นทางท่ีกลุ่มจะด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดน้ั้น 
ไม่ไดมี้เส้นทางเดียว แต่มีหลายเส้นทาง 

4. ระบบไม่ไดเ้ป็นผลรวมของระบบยอ่ย (Non Summativity) แต่มีลกัษณะเป็นองคร์วม  
ดงันั้นแมว้า่จะน าผลงานของระบบยอ่ยต่าง ๆ ภายในกลุ่มมารวมกนัก็ตามจะมีคุณสมบติัไม่เท่ากลุ่ม
โดยรวม 

2. กระบวนการท่ีประกอบกนัเป็นกลุ่ม กระบวนการท่ีประกอบกนัเป็นกลุ่มมี 4 ประเภท คือ
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการเปล่ียนผา่นในกลุ่ม ผลผลิตของกลุ่ม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) ประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่ม ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่ม พลงังานและ 

ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น ความเช่ียวชาญ องคค์วามรู้ การจดัสรรเวลา การเงิน วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีกลุ่มใชใ้นการท ากิจกรรม ไม่วา่จะเป็นบุคลิกภาพ ลกัษณะส่วน
บุคคล ทกัษะ ประสบการณ์ ความตอ้งการ ค่านิยม เป็นตน้ ของสมาชิก ข่าวสารขอ้มูลท่ีกลุ่มมีอยู่
และท่ีกลุ่มจดัหามา ภารกิจท่ีกลุ่มตอ้งปฏิบติั สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจมีอิทธิพลต่อกลุ่ม เช่น การ
สนบัสนุนจากครอบครัว ชุมชน องคก์าร บรรยากาศของกลุ่ม เป็นตน้ 
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2. กระบวนการเปล่ียนผา่นในกลุ่ม (Throughput Processes) ไดแ้ก่ กระบวนการท า 

กิจกรรมร่วมกนัของกลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) พฤติกรรมของสมาชิก เช่น การสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นความมุ่งมัน่ท่ีจะท า 

กิจกรรม การแสดงออกและการแกปั้ญหาท่ีเห็นไม่ตรงกนั ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มการแสดง
พฤติกรรมท่ีใชค้  าพูดและไม่ใชค้  าพูภายในกลุ่ม เป็นตน้ 

2) บรรทดัฐานของกลุ่ม เช่น การจดัสรรบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก การก าหนดกฎ  
กติกาของกลุ่ม การจดัการกบัการขดัแยง้ในกลุ่ม การสนบัสนุนใหก้ลุ่มใชค้วามคิดเชิง
วพิากษว์จิารณ์มาทดสอบความคิดต่าง ๆ แทนการยอมรับความคิดดงักล่าว โดยไม่ตอ้ง
วพิากษว์จิารณ์การสนบัสนุนสมาชิกใหมี้การแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัอยา่งเปิดเผยมากกวา่จะ
กดเก็บ ปิดกั้นความขดัแยง้นั้นไว ้การสนบัสนุนให้เกิดความเสมอภาคในกลุ่มมากวา่การยอมรับการ
แบ่งชั้นวรรณะ เป็นตน้ 

3)  เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร เช่น การท่ีสมาชิกส่ือสารกนัไดอ้ยา่งเสรีภายในกลุ่มการ 

ท่ีสมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาคทัว่ถึงกนั เป็นตน้ 

4) สถานภาพและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งสมาชิก เช่น ประเภทของผูน้ า  
การสร้างผูน้ าข้ึนในกลุ่ม การผลดัเปล่ียนกนัใชอ้  านาจ การมีอิทธิพลต่อกนัและกนัภายในกลุ่ม เป็น
ตน้ 

5) กระบวนวธีิภายในกลุ่ม เช่น วธีิการติดต่อส่ือสาร วธีิการตดัสินใจและการแกไ้ข 

ปัญหา วธีิท างาน  การตรวจสอบส่ิงต่าง ๆ เป็นตน้ 

อน่ึง ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ระบวนการเปล่ียนผา่นในกลุ่มด าเนินไปไดด้ว้ยดี คือ  
ปฏิสัมพนัธ์หรือการท่ีสมาชิกกลุ่มต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและกนั โดยการติดต่อส่ือสารกนัดว้ยภาษา
พูดและภาษาท่ีไม่ใชค้  าพูด เช่น กิริยาท่าทางต่าง  ๆ สมาชิกต่างก็ตระหนกัวา่ตนเองเป็นสมาชิกกลุ่ม
และพยายามส่งแปล รับสารต่าง ๆ เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บ
อิทธิพลจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

3. ผลผลิตของกลุ่ม หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเปล่ียนผา่นในกลุ่ม ซ่ึงมีทั้ง 

ผลท่ีจบัตอ้งได ้เช่น การตดัสินใจของกลุ่ม ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขปัญหา ผลงานของกลุ่ม เป็น
ตน้ และผลท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความเหนียวแน่นของกลุ่ม การปรับเปล่ียนกระบวนการเปล่ียนผา่น
ของกลุ่ม เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุ่ม การใชก้ลวธีิแกไ้ขความ
ขดัแยง้เป็นตน้  

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูน่อกกลุ่มหรือนอกบริบทของ 
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กลุ่ม ซ่ึงมีผลต่อความเป็นไปของกลุ่ม การติดต่อส่ือสารกนัภายในกลุ่มและการด าเนินงานของกลุ่ม 
กลุ่มไม่เพียงแต่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น ในทางกลบักนักลุ่มยงัสามารถก าหนดทิศทาง
ของส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ย เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคมวฒันธรรมท่ีแวดลอ้มกลุ่ม กลุ่ม
ประเภทต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นชุมชน  กลุ่มท่ีเป็นลกัษณะเปิดมีลกัษณะดงัรูป 

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขอบเขตของกลุ่ม 

      จุดเช่ือมประสาน 

 

           จุดเช่ือมประสาน ปัจจยัน าเขา้ 

             Input 

 

 

 

 

 

 

 

  จุดเช่ือมประสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 ลกัษณะของกลุ่มท่ีเป็นระบบเปิด 

ท่ีมา : (จิราลกัษณ์ จงสถิตมัน่, 2549, 128) 

สิง่แวดล้อม สมาชิก ทรัพยากร 

พฤติกรรม/บทบาทของสมาชิก 

บรรทดัฐานกลุม่ 

สถานภาพและความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในกลุม่ 
ความขดัแย้ง/ความร่วมมือ/ความเหนียวแนน่

ในกลุม่ เครือขา่ยการตดิตอ่สือ่สาร 

กระบวนวิธีการภายในกลุม่

การยตุิ/หาทางออกกบัปัญหา 

ความพงึพอใจของสมาชิก 

การปรับเปลีย่นกระบวนการเปลีย่นผา่น 

(ทัง้เชิงโครงสร้างและกระบวนวิธี) 
พฒันาการของสมาชิก 

การพฒันากลุม่ 

การเปลีย่นแปลงสถานะความสมัพนัธ์ของสมาชิก/ความ
เหนียวแนน่ของกลุม่ เป็นต้น 

กระบวนการ
เปลีย่นผา่นใน
กลุม่ 
(Throughput 

Processes) 

ผลผลติ 

(Outputs) 

ช่องทางการ
ปอ้นข้อมลู
ย้อนกลบั 

(Feedback 

Channels) 
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ทฤษฎปีฏสัิมพนัธ์ของกลุ่ม (Interaction Theory) 
 นกัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มมีหลายคน เช่น โรเบิร์ต เอฟ.  เบลล ์(Robert F. Bales) จอร์จ 
ซี. โฮมนัส์ (George C. Homans) และดบัเบิลย.ู เอฟ. ไวต ์(W.F. Whyte) สาระส าคญัของทฤษฎี
องคป์ระกอบพื้นฐานของกลุ่มมี 3 ประการ ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีกลุ่มท า ปฏิสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของ
สมาชิกในกลุ่ม และสภาพอารมณ์ จิตใจ ของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงภายในกลุ่มจะมีแบบแผนของการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกท่ีเป็นการติดต่อส่ือสารทั้งแบบใชค้  าพูดและไม่ใชค้  าพูด เพื่อจะไดท้ราบ
บรรทดัฐานของกลุ่มนั้น ๆ และสามารถท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในกลุ่มได ้โดยเช่ือวา่กลุ่มเป็น
ระบบของบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจพฤติกรรมของกลุ่ม
ไดจ้ากองคป์ระกอบพื้นฐาน 3 ประการ ดงัน้ี (จิราลกัษณ์ จงสถิตมัน่, 2549, 106-109) 

1. พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 พฤติกรรมดา้นสังคมและอารมณ์เชิงบวก ไดแ้ก่ พฤติกรรมต่อไปน้ี 

1) ความสมานฉนัทเ์ป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั เช่น การใหค้วามช่วยเหลือ การใหค้วาม 

ร่วมมือ การใหส่ิ้งของรางวลั เป็นตน้ 

2) การระบายหรือผอ่นคลายความตึงเครียด เช่น การหวัเราะ การเล่าเร่ืองตลกขบขนั 

3) การเห็นพอ้งกนั เช่น การยอมรับกนัและกนั ความเขา้ใจกนั การปฏิบติัตามกนั  
พฤติกรรมแกไ้ขปัญหาในการท างานและการท ากิจกรรมของกลุ่ม ไดแ้ก่ พฤติกรรมต่อไปน้ี 

1) การใหค้  าแนะน า การใหทิ้ศทาง เป็นตน้ 

2) การใหข้อ้คิด กาประเมินผล การวเิคราะห์ การแสดงความรู้สึกนึกคิด เป็นตน้ 

3) การใหแ้นวทาง ใหข้่าวสารขอ้มูล ยนืยนัเร่ืองต่าง ๆ การท าใหเ้ร่ืองต่าง ๆ กระจ่าง 

ชดัข้ึน การบอกกล่าวเร่ืองราวต่าง ๆ ซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

4) การขอแนวทาง ขอข่าวสารขอ้มูล ขอใหย้นืยนัเร่ืองต่างๆ ขอใหบ้อกกล่าวเร่ือง    
ต่าง  ๆ ซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

5) การขอขอ้คิดเห็น ขอใหมี้การประเมินผลและวเิคราะห์ ขอใหแ้สดงความรู้สึก 

นึกคิด 

6) การขอค าแนะน า ขอทิศทาง  
1.2 พฤติกรรมดา้นสังคมและอารมณ์เชิงลบ ไดแ้ก่ พฤติกรรมต่อไปน้ี 

1) การไม่เห็นพอ้งดว้ย แสดงการปฏิเสธ มีพิธีรีตอง ไม่ใหก้ารช่วยเหลือ 

2) การแสดงความตึงเครียดออกมาในกลุ่ม 

3) การแสดงความเป็นปฏิปักษ ์การข่มคนอ่ืนและการปกป้องตวัเอง 
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2. กลุ่มมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการติดต่อส่ือสารในเร่ืองาน (Tasks) และสังคม  
อารมณ์ (Social-Emotion) กบัการพฒันาโครงสร้างของกลุ่มท่ีเกิดจากบทบาทอนัหลากหลายของ
สมาชิกและการตอบสนองท่ีสมาชิกแต่ละคนมีต่อกนั 

3. กลุ่มแต่กลุ่มจะมีการท าหนา้ท่ี 2 ดา้น คือ การท างานใหป้ระสบความส าเร็จและการสร้าง 

ความสัมพนัธ์ดา้นสังคมและอารมณ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงการท าหนา้ท่ีดงักล่าวคือกระบนการ
กลุ่มนัน่เอง 

 กลุ่มแต่ละกลุ่มพยายามสร้างสมดุลในกลุ่มข้ึนเสมอซ่ึงก็คือ ความสมดุลระหวา่งการท างาน
ของกลุ่มและการแสดงพฤติกรรมดา้นสังคมและอารมณ์ของสมาชิกกลุ่มนัน่เอง ทั้งน้ีเพื่อผสมผสาน
ระหวา่งความตอ้งการของสมาชิกท่ีจะมีอิทธิในกลุ่มกบัความสัมพนัธ์แบบประนีประนอม ระหวา่ง
สมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มสามารถด ารงอยูไ่ด ้

 

ทฤษฎบุีคลกิภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) 
 เจา้ของทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม คือ แคทเทลล ์(Cattell) ซ่ึงไดใ้หค้วามสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะของกลุ่ม พลงัของกลุ่ม และการวเิคราะห์บุคลิกภาพของกลุ่มดงัน้ี (กาญจนา ไชยพนัธ์ุ, 

2549, 27-28)  
1. ลกัษณะของกลุ่ม กลุ่มมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 

1.1 บุคลิกภาพเฉพาะตวัของสมาชิก (Population Traits) ไดแ้ก่ สติปัญญา เจตคติ  
บุคลิกภาพ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีรวมกนัเขา้เป็นกลุ่ม การท างานของบุคคลท่ีมี
ลกัษณะสอดคลอ้งกนัรวมเรียกวา่กลุ่ม  

1.2 บุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม (Syntality Traits หรือ Personality Traits) หรือ 

ความสามารถท่ีกลุ่มไดรั้บจากสมาชิก จะท าใหแ้ต่ละกลุ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป บุคลิกภาพ
ของกลุ่มเกิดจากความสามารถของกลุ่มท่ีสมาชิกน ามาใชร่้วมกนั เช่น การตดัสินใจ พฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของสมาชิก เป็นตน้ 

1.3 โครงสร้างภายในโดยเฉพาะ (Characteristic of Internal Structure) ซ่ึงหมายถึง  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและแบบแผนหรือลกัษณะในการรวมกลุ่ม เช่น มีการแสดงบทบาท  
ต าแหน่งหนา้ท่ี มีการส่ือสารระหวา่งสมาชิก เป็นตน้ 

2. พลงัของกลุ่มหรือการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality)  
หมายถึง การแสดงกิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง การ
กระท าของสมาชิก พลงัของกลุ่ม มี 2 ลกัษณะ คือ 
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2.1 ลกัษณะท่ีท าใหก้ลุ่มรวมกนัได ้(Maintenance Synergy) หมายถึง ลกัษณะของ 

ความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ของสมาชิกเป็นไป
ไดอ้ยา่งราบร่ืนและก่อใหเ้กิดความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจกนั (Cohesion) ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มไม่
เกิดการแตกแยกหรือไม่มีใครถอนตวัออกจากกลุ่ม การวมกลุ่มเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2.2 ลกัษณะท่ีท าใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ (Effective Synergy) หมายถึง กิจกรรมท่ี 

สมาชิกร่วมกนักระท าเพื่อให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

3. การวเิคราะห์บุคลิกภาพของกลุ่ม ในการวเิคราะห์บุคลิกภาพรวมของกลุ่ม มีหลกักฎ 7  

ประการดงัน้ี (พงพนัธ์ พงษโ์สภา, 2542, 49-50) 
  กฎขอ้ท่ี  1 กลุ่มตั้งช่ือข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล และกลุ่มนั้น
จะยติุลง เม่ือกลุ่มไม่สามารถท าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการนั้นไดอี้กต่อไป  
  กฎขอ้ท่ี 2 พลงังานทั้งหมดของกลุ่มเป็นผลมาจากเจตคติของสมาชิกทั้งหมดท่ีมีต่อ
กลุ่ม 

  กฎขอ้ท่ี 3 พลงังานทั้งหมดน ามาใชเ้พื่อปฏิบติัภาระใหแ้ก่กลุ่มนั้น อาจถูกน าไปใช้
เพื่อท างานอ่ืน หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีอยูน่อกกลุ่มก็ได ้

  กฎขอ้ท่ี 4 สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนอาจจะใชก้ลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตวัก็ได ้
ดงันั้น งานของกลุ่มอาจมีความส าคญัเป็นรองอาจจะงานหรือเป้าหมายส่วนบุคคลก็ได ้

  กฎขอ้ท่ี 5 รูปแบบหรือลกัษณะขอพฤติกรรมในกลุ่ม เช่น การมีความจงรักภกัดีต่อ
กลุ่ม การสนบัสนุนอุปถมัภค์  ้าจุนกลุ่ม การโอนอ่อนผอ่นตามกลุ่ม เป็นส่ิงท่ีเกิดการเรียนรู้ 
(Learning) ซ่ึงเป็นผลตามทฤษฎีของการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่กฎแห่งผล (Law of Effect) 
  กฎขอ้ท่ี 6 การเป็นสมาชิกของกลุ่มอาจจะซ ้ าซอ้นได ้แต่พลงังานทั้งหมดในกลุ่มท่ี
ซ ้ าซอ้นนั้นจะยงัคงอยูใ่นระดบัคงท่ี ตราบใดท่ีพลงังานของสมาชิกท่ีไดใ้ชไ้ปกบัวตัถุประสงคอ่ื์น 

ซ่ึงไม่ใช่วตัถุประสงคข์องกลุ่มยงัคงท่ีเหมือนเดิม 

  กฎขอ้ท่ี 7 บุคลิกภาพของสมาชิกแต่ละคนมีลกัษณะไปในเชิงอนุรักษนิ์ยมไม่ชอบ
การเปล่ียนแปลงไม่มีความยดืหยุน่ เป็นตน้ บุคลิกภาพโดยรวมของกลุ่มก็จะมีลกัษณะเป็นแบบ
อนุรักษนิ์ยม เช่นเดียวกนั 

   

ทฤษฎพืีน้ฐานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือ FIRO (Fundamental Inter Personal 

Relation Orientation)  
 เจา้ของทฤษฎี คือ ชทัส์ (Schuts) มีสาระส าคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมการปรับตวัเขา้หากนัของ
บุคคล ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (กาญจนา ไชยพนัธ์ุ, 2549, 28-29) 
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1. พฤติกรรมระหวา่งระหวา่งสมาชิกท่ีพยายามปรับตวัเขา้หากนั โดยเช่ือวา่บุคคลจะมี 

ลกัษณะเฉพาะในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น ความตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นซ่ึงมี 3 

ลกัษณะ คือ 

1.1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมหรือการเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น (Inclusion) เป็นความตอ้งการ 

จะมีสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยการแสดงพฤติกรรมสนใจต่อผูอ่ื้น แสดงความเป็นมิตรหรือความตอ้งการ
อยูร่่มกบัผูอ่ื้น เพราะบุคคลผูน้ั้นตอ้งการมีช่ือเสียง (Prestige) การเป็นท่ียอมรับนบัถือของผูอ่ื้น 
(Recognition) และความมีเกียรติ เป็นตน้ 

1.2. ความตอ้งการควบคุม (Control) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตดัสินใจเพื่อจะให้ 
ตนเองมีอิทธิพล (Authority) มีอ านาจ (Power) หรือควบคุมผูอ่ื้น ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาในลกัษณะ
ของการเหนือผูอ่ื้น ข่มขู่ผูอ่ื้น 

1.3. ความตอ้งการเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น (Affection) เป็นความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตวั 

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลสองคน เช่น ความรัก ความเป็นมิตร การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การสร้างความ
ผกูพนัทางอารมณ์ เพื่อให้เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนมต่อกนั 

2. การแสดงพฤติกรรมและความตอ้งการเฉพาะตนต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงพฒันาจากการไดรั้บ 

การสนองความตอ้งการในวยัเด็ก ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มอาจเป็นแบบท่ีเขา้กนัได ้
(Compatibility) หรือเขา้กนัไม่ได ้(Incompatibility) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีสัมพนัธ์กนัและลกัษณะ
ในการแสดงความสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นส าคญั ซ่ึงมี 3 แบบคือ 

2.1 การปรับตวัเขา้หากนัโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการ (Interchange  
compatibility) โดยบุคคลจะพยายามแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการของตน ซ่ึงมีอยู ่3 ประการดงักล่าว
มาแลว้ และถา้หากบุคคลมีความตอ้งการเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัก็จะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

2.2 การปรับตวัเขา้หากนัโดยแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการ (Originator Compatibility)  
ท่ีมีฝ่ายหน่ึงเป็นผูแ้สดงความตอ้งการของตน โดยพยายามริเร่ิมของกลุ่ม ถา้บุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูรั้บ 
(Receiver) ไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการร่วมกิจกรรมนั้น ก็จะไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

2.3 การปรับตวัโดยการแลกเปล่ียนความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตนปรารถนา  
(Reciprocal Compatibility) ดว้ยการแสดงความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมใหอี้กคนหน่ึงทราบซ่ึง
ถา้ความพอใจของสมาชิกไม่ตรงกนั หรือบุคคลไม่สามารถแสดงความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี
ตนพอใจใหบุ้คคลอ่ืนทราบ คนทั้งคู่ก็จะเขา้กนัไม่ได 
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ทฤษฎสัีมฤทธ์ิผลของกลุ่ม (A Theory of group Achivement) 
 เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ สตอ็กดิลล ์(Stogdill) เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญัต่อ ผลผลิต หรือ 
สัมฤทธ์ิผลของกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปร 3 ประเภท ดงัน้ี (กาญจนา ไชยพนัธ์ุ, 2549, 29-30) 

1. การลงทุนของสมาชิกหรือตวัแปรท่ีสมาชิกป้อนใส่เขา้ไป (Member Input) คือ 

การแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงการกระท าและการแสดงออกของสมาชิกในเร่ืองต่อไปน้ี  
1.1 ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) เม่ือบุคคลมาอยูร่วมกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป จะมีการ 

กระท า มีปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแสดงออกระหวา่งกนัเสมอ 

1.2 การแสดงออก (Performance) หมายถึง การโตต้อบหรือการตอบสนองของสมาชิก 

อนัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิสัมพนัธ์ เช่น การตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร การร่วมมือร่วมใจในการ
ท างาน เป็นตน้ 

1.3 ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึง ส่ิงท่ีประกอบกนัเขา้เพื่อช่วยส่งเสริมแรงให้ 
สมาชิกคาดหวงั มีความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บจากการรวมกลุ่ม เช่น จุดมุ่งหมายของกลุ่ม การแสดง
บทบาทต่าง  ๆ ความมัน่คงของกลุ่ม เป็นตน้ 

2. ส่ือกลางของการลงทุนสมาชิก (Mediating Variables) หรือโครงสร้างของกลุ่มเม่ือ 

สมาชิกมีการลงทุนโดยการกระท าหรือมีปฏิสัมพนัธ์ รวมทั้งการคาดหวงัผลร่วมกนัแลว้ ส่ิงส าคญัท่ี
จะท าใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ คือ การก าหนดโครงสร้างของกลุ่มข้ึน เพื่อเป็นส่ือใหก้ารลงทุนของ
สมาชิกบงัเกิดผล โครงสร้างของกลุ่มประกอบดว้ยส่ิงส าคญั ดงัน้ี 

2.1 โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ คือ การก าหนดต าแหน่งใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนใหมี้ 

ฐานะและหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมตามท่ีควรจะเป็น เพื่อให้สมาชิกกระท าและมีปฏิกิริยาตามท่ีคาดหวงั
ไวซ่ึ้งจะท าใหก้ารท างานร่วมกนัประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

2.2 โครงสร้างเก่ียวกบับทบาทของสมาชิก คือ โครงสร้างของกลุ่มท่ีมีอยูภ่ายในตวั 

สมาชิกแต่ละคน สมาชิกแต่ละคนมีอิสระในการแสดงบทบาทของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ตามความ
รับผดิชอบและอ านาจตามสถานภาพ บทบาท หรือต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม  

2.3 ผลผลิตของกลุ่มหรือสัมฤทธ์ิผลของกลุ่ม (Productivity) หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจาก 

การด าเนินงานของสมาชิกจากการแสดงออกของการมีปฏิสัมพนัธ์ และการคาดหวงัผลโดยผา่นการ
แสดงออกตามโครงสร้าง และการกระท าของกลุ่มท่ีก าหนดข้ึน ผลสมฤทธ์ิของกลุ่มมี 3 ประการ คือ  

1) ผลผลิตของกลุ่ม (Outputs) หมายถึง ผลจากพฤติกรรมหรือการกระท าของ 

สมาชิกในกลุ่มและการมีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกลุ่มทั้งทางบวก
และทางลบ ปริมาณของการเปล่ียนแปลงจะแสดงถึงผลผลิตของกลุ่มทั้งทางบวกและทางลบดว้ย 
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2) จริยธรรมของกลุ่ม (Morale) ความเป็นอิสระในการท างานหรือการแสดง 

พฤติกรรมของสมาชิกท่ีจะใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม เป็นผลขอการก าหนดโครงสร้างและ
ปฏิบติัตามโครงสร้างนั้น เพราะถา้จริยธรรมของกลุ่มมีมากข้ึน ก็จะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มทราบ
เก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึน 

3) บูรณาภาพของกลุ่ม (Integration) หรือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของสมาชิก  
ซ่ึงช่วยใหโ้ครงสร้างของกลุ่มด ารงอยูไ่ดแ้ละสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มไปดว้ยดี ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
ความพึงพอใจต่อกลุ่ม การสนองความตอ้งการของสมาชิกในกลุ่ม ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
สมาชิก การไดรั้บการสนบัสนุนและการแสดงปฏิกิริยาท่ีส่งผลดีต่อกลุ่ม หรือมีแรงยดึเหน่ียวของ
กลุ่ม (Cohesiveness)  
 

ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นพฤติกรรมกลุ่ม (Exchange Theory) 
 เจา้ของทฤษฎีคือ ทิฟอล (Thifaul) และ เคนลีย ์(Kelly) ทฤษฎีน้ีเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกและกระบวนการกลุ่มและผลจากการรวมกลุ่ม ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการท าหนา้ท่ีของสมาชิก
ในกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี แนวคิดท่ีส าคญัมี 2 ประการ คือ (กาญจนา ไชยพนัธ์ุ, 2548, 31) 

1. การรวมกลุ่มท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนพฤติกรรมและเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก  
ซ่ึงเกิดจากการท่ีสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การส่ือสาร หรือการแสดง
พฤติกรรมท่ีบุคคลหน่ึงแสดงต่อบุคคลหน่ึง และจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น
ดว้ย เช่น การแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ การพูด เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดในการรวมกลุ่มและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของสมาชิก คือ  

1.1. สมาชิกมีความสัมพนัธ์ (Interpersonal Relationship)  
1.2. สมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (Interaction) 
1.3. การแสดงปฏิสัมพนัธ์ คือ การแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของสมาชิก  

(Behavior Sequences) 
1.4.  พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายในกลุ่มจะเป็นพฤติกรรมท่ีสมาชิกเลือกสรรแลว้  

(Behavior Repertoire) 
2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก จะก่อใหเ้กิดผลของกลุ่ม  

(Group Outcome) ข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก (Consequences of Interaction) ท่ี
เป็นรางวลัหรือผลท่ีไดรั้บจากการมีปฏิสัมพนัธ์ เช่น ความสบายใจ ความสนุกสนาน ความอ่ิมอกอ่ิม
ใจ ความพอใจ และเห็นคุณค่าของการพยายามกระท าพฤติกรรมนั้นใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามท่ี
ตอ้งการ เป็นตน้ 
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ทฤษฎสีนาม (Field Theory) 
 เจา้ของทฤษฎีสนาม คือ เคิร์ท เลวนิ (Kurt Lewin) เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัลกัษณะ
ของกลุ่มและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (กาญจนา ไชยพนัธ์ุ, 2549, 24-26) 

1. ลกัษณะของกลุ่ม กลุ่มมี 2 ลกัษณะ คือ  
1.1 ลกัษณะตามสภาพของกลุ่ม (Topological Construction) เป็นการพิจารณาจาก 

สภาพภายในของกลุ่มเป็นส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
1) พื้นท่ี (Region) เป็นขนาดและรูปร่างของกลุ่ม (Social Space) มีความแตกต่าง 

กนัออกไป ท าใหก้ลุ่มเกิดความตึงเครียดหรือเกิดความสมดุลได ้

2) ขอบเขต (Barrier) เป็นส่วนของขอบเขตท่ีติดต่อระหวา่งบุคคลต่อบุคคลหรือ 

3) ระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม ถา้มีขอบเขตมากหรือหนาก็จะเป็นอุปสรรคในการ 

ติดต่อส่ือสารหรือการสร้างสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีและขอบเขตของทฤษฎีสนามมี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 2.4 

 

พื้นท่ี 

 

 

 

 

     ขอบเขต 

    
 

 

ภาพที ่2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีและขอบเขตของทฤษฎีสนาม 

ท่ีมา : (กาญจนา ไชยพนัธ์ุ, 2549, 24) 
  

จากรูปท่ี 2.4 จะเห็นไดว้า่ ขอบเขตของกลุ่มท่ี 2 มีขอบเขตบางกลุ่มพร้อมท่ีจะติดต่อกบั
กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี  1 ส่วนกลุ่มท่ี 4 มีขอบเขตหนาไม่ยอมติดต่อกบักลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 1 

1.2 ลกัษณะตามการเคล่ือนท่ีของกลุ่ม (Dynamics Construction) เป็นกลุ่มท่ีพิจารณา 

ตามพลงักลุ่มเป็นส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

1) ความตึงเครียด (Tension) เป็นภาวะท่ีเกิดความไม่สมดุลในกลุ่ม สมาชิกของ 

กลุม่ที่ 2 

กลุม่ที่ 1 

กลุม่ที่ 4 

กลุม่ที่ 3 
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กลุ่มตอ้งช่วยกนัลดความตึงเครียดลง 

2) ทิศทาง (Vector) เป็นการเคล่ือนท่ีไปสู่จุดหมาย ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ลุ่มเกิดการ 

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาหรือเป็นพลวตัของกลุ่ม ถา้ทิศทางยาวกลุ่มก็จะอยูห่่างจุดหมาย ถา้ทิศทาง
สั้นกลุ่มก็จะอยูใ่กลจุ้ดหมาย ดงันั้นในกระบวนการกลุ่มสมาชิกตอ้งช่วยกนัในการด าเนินกิจกรรม
เพื่อท าใหทิ้ศทางไปสู่จุดหมายเร็วข้ึน 

3) แรงดึงดูด (Valence) เป็นแรงยดึเหน่ียวระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มและแรงยดึ 

เหน่ียวระหวา่งกลุ่ม แรงยดึเหน่ียวน้ีท าใหก้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย ถา้สมาชิกในกลุ่มมีแรงยดึเหน่ียวสูง 
กลุ่มก็จะรวมตวักนัสูง ท าให้การด าเนินกิจกรรมกลุ่มประสบความส าเร็จ 

2. พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม มีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 การศึกษาพฤติกรรมของบุคคล การปฏิสัมพนัธ์กนัของบุคคลในกลุ่มนั้น สถานการณ์
จะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไปเน่ืองจากพื้นฐานส าคญัของบุคคล ดงัน้ี 

1) ผูท่ี้มาจากครอบครัวแบบอตัตาธิปไตย จะเป็นคนไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
กา้วร้าว รุนแรง และเห็นแก่ตวั 

2) ผูท่ี้มาจากครอบครัวแบบเสรีนิยม จะเป็นบุคคลท่ีขาดระเบียบวนิยั ไม่มีกฎเกณฑ ์

ในชีวติ 

3) ผูท่ี้มาจากครอบครัวประชาธิปไตย จะเป็นบุคคลท่ียดืหยุน่ ชอบอิสระ และรู้จกั 

ขอบเขตในการปฏิบติัตนเอง 

 2.2 การศึกษากลุ่มทางจิตวทิยาอุตสาหกรรม พบวา่การใชแ้รงจูงใจเพียงเล็กนอ้ยจะไม่
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก ส่วนกลุ่มท่ีใชอ้  านาจจะท าใหส้มาชิกเกิดความคบัขอ้งใจ 

 2.3 การศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจของกลุ่มในเร่ืองการเปล่ียนแปลงเจตคติ พบวา่ถา้
สมาชิกไดรั้บค าช้ีแจงความจริงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มก็จะพยายามช่วยกนัแกปั้ญหา ไม่ปล่อย
ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูน้ าแต่เพียงผูเ้ดียว การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาจะท าใหส้มาชิกยอมรับผลของ
การแกปั้ญหานั้นดว้ย ทฤษฎีสนามมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. พฤติกรรมเป็นผลจากพลงัความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มไม่ไดเ้กิด 

จากการรวมตวัของสมาชิกเพียงอยา่งเดียว แต่จะเป็นผลจากโครงสร้างท่ีเกิดจากการเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัและกนัในกลุ่มอีกดว้ย 

2. โครงสร้างของกลุ่มเกิดจากการการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั 

3. การรวมกลุ่มแต่ละคร้ังจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม โดยเป็น 

ปฏิสัมพนัธ์ในรูปการกระท า  ความรู้สึก และความคิด  
4. องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การกระท า ความรู้สึก และความคิดจะ 
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ก่อใหเ้กิดโครงสร้างของกลุ่ม ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม 

5. สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและพยายามช่วยกนัท างาน ซ่ึงการท่ี 

สมาชิกของกลุ่มพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนท่ีมีความแตกต่างกนัน้ี ท าให้เกิดความเป็นอนั
น่ึงอนัเดียวกนั และท าใหเ้กิดพลงัหรือแรงผลกัดนัของกลุ่มท่ีท าใหก้ารท างานเป็นไปดว้ยดี 

 

ทฤษฎจูีงใจในการบริหาร  
 เจา้ของทฤษฎีจูงใจในการบริหาร คือ ดกัลาส แมคกรีเกอร์ (Douglas Mccregor) 
สาระส าคญัของทฤษฎีโดยสรุปคือ ธรรมชาติของมนุษยมี์ทั้งลกัษณะท่ีไม่ดีหรือเป็นโทษและ
ลกัษณะท่ีดีหรือเป็นคุณ ดงัน้ี (สายหยดุ ใจส าราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2549, 36-37) 

1. ลกัษณะท่ีไม่ดี (Theory-X) มนุษยมี์ลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือมีลกัษณะเชิงลบหลาย 

ประการ คือ 

1.1 ความเกียจคร้าน ไม่ชอบท างาน เม่ือมีโอกาสมกัจะหลบเล่ียงการท างาน จึงตอ้งจูง 

ใจดว้ยการบงัคบั ควบคุม ลงโทษ ขู่ เพื่อให้เกิดการเกรงกลวั 

1.2 ชอบเป็นผูต้าม ชอบรับค าสั่งจะพยายามหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ มีความ 

ทะเยอทะยานนอ้ย แต่ตอ้งการความมัน่คงในการท างาน 

1.3 ใหค้วามส าคญักบัตนเองเท่านั้น ไม่สนใจความตอ้งการของผูอ่ื้น 

1.4 มกัจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง 

1.5 ท างานตามท่ีไดรั้บค าสั่ง เพื่อหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ ไม่กระตือรือร้นหรือ 

ทะเยอทะยาน แต่ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 

1.6 จูงใจไดโ้ดยสนองความตอ้งการในระดบัตน้ คือ ใชเ้งินและความมัน่คงปลอดภยั 

เท่านั้นก็เพียงพอแลว้ 

2 ลกัษณะท่ีดี (Theory-Y) มนุษยมี์ลกัษณะท่ีดี มีความเหมาะสม หรือมีลกัษณะเชิงบวกหลาย
ประการ คือ 

2.1 ความรักงาน จะท างานดว้ยความสุข การใชแ้รงกายและสมองในการท างาน ก็อาจ 

ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินหรือพึงพอใจได ้เช่นเดียวกนัการเล่น หรือการพกัผอ่น ไม่ใช่วา่จะท าให้
เกิดความเหน่ือยหน่ายแต่อยา่งเดียว และท่ายิง่งานนั้นไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมจะเป็นส่ิงจูงใจ
ใหบุ้คคลเตม็ใจท างานมากข้ึน 

2.2 มีการควบคุมตนเองในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย การบริหารงานดว้ยวธีิ 
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บงัคบั ลงโทษ ข่มขู่ ไม่ใช่วธีิถูกตอ้ง เพราะบุคคลตอ้งการรับผดิชอบในงานท่ีท าและสามารถ
ควบคุมตนเองได ้ภายใตส้ภาพการท างานท่ีเหมาะสม และถา้ปล่อยใหท้ างานโดยอิสระก็จะเกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2.3 ไม่สามารถจูงใจไดด้ว้ยเงินเสมอไปแต่อยา่งเดียว แต่จะเตม็ใจท างานหรือจูงใจได ้

ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการดา้นสังคม การยอมรับนบัถือ และความสมหวงัในชีวิต   
2.4 มีความสนใจในการเรียนรู้เพื่อพฒันาความคิด ทกัษะการท างาน ตลอดจนความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 

2.5 ปรารถนาความกา้วหนา้ มีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานและพร้อมท่ีรับผดิชอบ 

เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์ดงันั้น ฝ่ายบริหารควรช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัถึง
คุณสมบติัท่ีมีอยูแ่ละเปิดโอกาสใหแ้สดงความสามารถนั้น และพยายามท าใหค้วามปรารถนาหรือ
ความตอ้งการของบุคลากรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มหรือองคก์าร 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative Learning หรือ Collaborative 

Learning)  
 เจา้ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สลาวนิ (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) 
และโรเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของบุคคลโดยความร่วมมือ
ของสมาชิกในกลุ่ม มีสาระส าคญัโดยสรุปดงัน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2545, 98-103) 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคล คือ ความรู้สึกต่อตนเองของผูเ้รียน ความรู้สึกต่อ 

โรงเรียน ครู และเพื่อนร่วมเรียน 

2. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมเรียน มี 3 ลกัษณะ คือ 

2.1 การแข่งขนั บุคคลจะพยายามเรียนใหไ้ดดี้กวา่บุคคลอ่ืน เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดีไดรั้บ 

การยกยอ่งหรือไดรั้บผลตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆ  
2.2 ต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้โดย 

ไม่ยุง่เก่ียวกบับุคคลอ่ืน 

2.3 การร่วมมือกนั คือ นอกจากต่างตอ้งรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนแลว้ บุคคล 

ยงัตอ้งช่วยใหผู้อ่ื้นเรียนรู้อีกดว้ย 

3. องคป์ระกอบของการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ  
ดงัน้ี 

3.1 การพึ่งพาและเก้ือกูลกนัแลลกลุ่มของผูเ้รียน (Positive Interdependence)  
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เพราะความส าเร็จของกลุ่มข้ึนอยูก่บัสมาชิกทุกคนและสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จไดก้็
เพราะความส าเร็จของกลุ่มเดียวกนั 

3.2 การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด (Face-to-Face Promotive Interaction) ท าให้ 
สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและน าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม 

3.3 ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)  
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี 

3.4 การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  
(Interpersonal and Small-Group Skills) ซ่ึงมีหลายทกัษะ เช่น ทกัษะทางสังคม ทกัษะการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการแกไ้ขความขดัแยง้ เป็น
ตน้ ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนรู้ของกลุ่มประสบความส าเร็จ 

3.5 การสังเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เพื่อช่วยใหก้ลุ่มเกิดการ 

เรียนรู้และปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น การสังเคราะห์วธีิการด าเนินงานพฤติกรรมของ
สมาชิก และผลงานของกลุ่ม เป็นตน้ 

4. ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยทัว่ไปกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออาจแบ่ง 

ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

4.1 กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือยา่งเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning  

Group) เป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดยการวางแผน มีการจดัระเบียบกฎเกณฑ ์วธีิการและเทคนิคต่าง ๆ 
ครูผูส้อน ผูเ้รียน และกระบวนการต่าง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

4.2  กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning  

Group) เป็นกลุ่มการเรียนท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือแบบเฉพาะกิจ เช่น สอดแทรกอยูใ่นการสอน
ปกติอ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจมากข้ึน  

4.3 กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร การเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลดีต่อสมาชิกและ 

กลุ่ม เรียนรู้ 

5. ผลดีของการเรียนรู้แบบรวมมือ การเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลดีต่อสมาชิกและกลุ่มเรียนรู้ 

ดงัน้ี 

5.1 ผูเ้รียนพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้มากข้ึน 

5.2 ผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ท าใหก้ลุ่มมีประสิทธิภาพ 

5.3 ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่ือมัน่ในตนเองมาก 

ข้ึน พฒันาทกัษะทางสังคมมากข้ึน  
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บทสรุป 

นกัวชิาการสาขาวชิาต่าง ๆ ทั้งทางดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ มนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไดใ้หค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษยห์รือบุคคลและกลุ่มท าการศึกษาคน้ควา้ วจิยั
เก่ียวกบัมนุษยแ์ละกลุ่มมานานแลว้และพฒันามาเป็นล าดบัจนกระทัง่ไดเ้กิดทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีท า
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจบุคคลและกลุ่มมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลนัน่เอง การรู้
และเขา้ใจบุคคลและกลุ่มในมิติต่าง ๆ ท าใหน้กัพฒันาท างานไดง่้ายข้ึน เพราะผูท่ี้ตอ้งมีส่วนร่วมใน
งานพฒันาก็คือบุคคลและกลุ่มคนนัน่เอง ทฤษฎีเก่ียวกบับุคคลและกลุ่มท่ีน ามาเสนอในบทน้ีเป็น
เพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ผูศึ้กษาจึงควรคน้ควา้หาความรู้ทฤษฎีอ่ืนเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ดงักล่าวให้
มากยิง่ข้ึน 
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ค าถามท้ายบท 

 

  

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนอธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งนอ้ย 5 ทฤษฎี 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนเขียนวิเคราะห์ทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวกบัการ
พฒันาบุคคล กลุ่มและองคก์ร 

3. เพื่ อให้ผู ้เรียนน าความ รู้ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 73 - 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กาญจนา ไชยพนัธ์ุ. (2549). กระบวนการกลุ่ม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  
จิรภา เต็ งไตรรัตน์  และคน อ่ืน  ๆ . (2547). จิตวิทยาทั่ วไป .  (พิ มพ์ค ร้ัง ท่ี  4). ก รุง เทพฯ : 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
จิราลกัษณ์ จงสถิตมัน่. (2549). สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน : องคค์วามรู้เพื่อจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. 
 กรุงเทฑฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 ปราณี รามสูตร และจ ารัส ดว้งสุวรรณ. (2545). พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). 
 กรุงเทพฯ : ธนการพิมพ.์  
พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา. (2542). พฤติกรรมกลุ่ม. กรุงเทพฯ : พฒันาศึกษา. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา, คณาจารย์โปรแกรมจิตวทิยาและการแนะแนว. (2548). พฤติกรรม
 มนุษยก์บัการพฒันาตน. (เอกสารอดัส าเนา). 
สมพร สุทศันีย,์ ม.ร.ว.  (2548). มนุษยสัมพนัธ์. (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ. (2549). รัฐประศาสาตร์ แนวคิด และทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ : อรรถกมล. 
สายหยดุ ใจส าราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2549). การพัฒนาองค์การ. (พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ : 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 75 - 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสงัคม 3 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 

 ความหมายของการพฒันาสังคม  
ทฤษฎีทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคม 

ปรัชญาและแนวคิดการพฒันาสังคม 

แนวคิด (concept)  

แนวทางและกลยทุธ์การพฒันาสังคม 

กลยทุธ์การพฒันาทางสังคมท่ีส าคญั 

องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั และการสนบัสนุนการพฒันาสังคม 

 ตวัช้ีวดัการพฒันาสังคม 

บทบาทการสนบัสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาสังคม 

กระบวนทศัน์ ความเช่ือ และพฤติกรรมกบัการพฒันาสังคม 

กระบวนทศัน์การพฒันา (Development paradigm)  

ความเช่ือกบัการพฒันาความส าคญัของความเช่ือ 

พฤติกรรมกบัการพฒันาสังคม 

บทสรุป 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคมได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์ทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคมได ้

3. เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและน าความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคมไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง (Self  Study Method) 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint การท างานเป็นทีม 

3. ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียนในกิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่3 

ทฤษฎแีละแนวทางการพฒันาสังคม 

 

หลักคิดและแนวทางการพัฒนาสังคม  หลักคิดทั้ งหมดจะเน้นประเด็นส าคัญคือ
คน เป็ น ศูน ย์ก ลางก ารพัฒ น า ก ลุ่ ม เป้ าห มายใน ชุม ชน เป็ น ผู ้ก ระท าไม่ ใ ช่ผู ้ถู ก ก ระท า 

เจ้าห น้ าท่ี เป็น เพี ยงผู ้ส นับส นุ น ตามบท บาท  โดยเฉพ าะต้องเข้าใจว่า  “มนุ ษ ย์ทุ กคน มี
ศัก ย ภ าพ เม่ื อ ไ ด้ รั บ โ อ ก าส  แ น ว ท างก าร พัฒ น าแ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี เก่ี ย ว ข้อ ง จึ ง เน้ น ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายก าหนดชีวิตตนเองได้ตามภาพรวมอนาคตของตน ด้วยการเพิ่มพลังหรือมี
พลังร่วมด้วยการท างานเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการท่ีกระท าหน้าท่ีครบถ้วน โดยเฉพาะ
การรับผิดชอบต่อสังคมในการท่ีจะบรรลุการมีรายได้เพิ่ ม  การมี คุณภาพชีวิตตามความ
จ าเป็นพื้นฐาน ความมีอิสรภาพ ความเท่าเทียมกันในการรองรับการกระจายความเป็นธรรม 
และเหตุท่ีตอ้งปรับระดบัคุณค่าความเป็นมนุษยต์ลอดไป 

 

ความหมายของการพฒันาสังคม  
การพัฒนาสังคม เก่ียวข้องกับ  กระบวนการพัฒนาท่ีส าคัญ  (1) เก่ียวข้องกับด้าน

สังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการ
เพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงทรัพยากร ความยุติธรรมอิสรภาพ ฯลฯ และความ
เป็นอยู่ตามวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม (เช่น การควบคุม การขัดเกลาทางสังคม และการปลูกฝัง)(2) 
ศูนย์กลางการพัฒนา คือ “การพัฒนาคน” ด้วยการมีเป้าประสงค์ท าให้คนเกิดการจัดการ
ตน เองได้  (Selfmanage) แล ะเกิดพัฒ น าการพึ่ งตน เอง (Self reliance development) (3 ) ก าร
ท างานเป็นเครือข่าย ตามแนวคิดพื้นฐานของการสร้างพลังให้แก่ประชาชนด้วยการมอบ
อ านาจ (empowering) ของประชาชนเพื่อประชาชน และโดยประชาชน ท่ี เปิดโอกาสให้ทุก
คนในสังคมท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียวกัน (solidarity) เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ความเป็นสหวิทยาการ (multidisciplinary) ท่ี เกิดฉันทามติ (consensus)  ในการร่วมคิดและ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมรับประโยชน์ เพื่อส ร้างและก าหนดการ
เปล่ียนแปลงเชิงก้าวหน้า โดย (4) ใช้กลยุทธ์การท างานท่ีหลากหลายสอดคล้องและสมดุล
ต่อการเปล่ียนแปลงในกระบวนการภายในของสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ตามเป้าหมายการ
เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อย่างทั่ว ถึง ด้วยการ
ควบคุมติดตามอย่างมีระบบต่อทิศทางและแนวโน้ม ท่ีทุกคนในสังคมร่วมรับผิดชอบต่อ
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สังคมในการตอบสนองความตอ้งการร่วมของชุมชน สาธารณะกลุ่มเป้าหมายในสังคม 
โดยสนองตอบความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัได ้และแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเสมอภาคและ
ยติุธรรม”การสร้างพลงัแก่ประชาชน หมายถึง การถ่ายทอดอ านาจ (empowering people) ท่ี
เน้นให้แก่ระดบัรากหญา้ (grass-root) เพื่อสร้างพลงัในการต่อรองท่ีเกิดจากการรวมกลุ่ม/
เครือข่ายสหวิทยาการ (multi-disciplinary) หมายถึง สาขาวิทยาการหลายสาขา คือมีความ
หลากหลายของอาชีพหรือความช านาญเข้ามาร่วมกันท างานการควบคุมติดตาม 
(manipulate) หมายถึง การกระท าดา้นการจดัการเพื่อให้กระบวนการปฏิบติัตามเน้ืองาน 
(performance) เม็ดงาน (task) ท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จบรรลุเป้าหมายในการพฒันาดว้ยการ
ตรวจสอบ การประเมิน และกระตุน้ เร่งปฏิกิริยา เพื่อให้ด าเนินไปตามทิศทางและทางเลือก
ท่ีก าหนด 

 

ทฤษฎทีางสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสังคม 

ทฤษฎีทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมท่ีน ามาเสนอน้ี คดัเลือกจากทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาท่ีคลาสสิก (classical sociological theorists) ท่ีเป็น “คลาสสิก”เพราะมีการ
ประยุกต์อย่างกวา้งขวางในการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ลางทางประเด็นสังคมท่ีส าคญั 
และเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและเป็นพื้นฐานของการอา้งอิงทฤษฎีทางสังคมวิทยาในปัจจุบนั
ทฤษฎีท่ีคดัสรรมาน้ี ถือว่าเป็นพลังทางสังคม (social force) ในการพฒันาทางสังคมท่ีมี
พลังในการขับเคล่ือนหากเข้าใจอย่างถูกต้อง มีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้ งการ
วเิคราะห์โครงสร้าง และการน า 

แนวคิดมาเป็นพืน้ฐานของการน าการปฏิบัติ  
 1. ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ และทฤษฎีระบบสังคม ทั้งสองทฤษฎีน้ีส่วนใหญ่เม่ือกล่าวถึง
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ีแลว้ มกัหมายความคลุมไปถึงทฤษฎีระบบท่ีเป็นรากฐานมาก่อน เสมือน
ทฤษฎีโครงสร้างท่ีเป็น “ทฤษฎีลูก”มีความหมายความชดัเจนมากกวา่ เพราะต่อยอดมาจากทฤษฎี
ระบบสังคมท่ีเป็น“ทฤษฎีแม่”กลุ่มนกัสังคมวิทยารุ่นหลงั มีการประยุกต์ทั้งสองแนวความคิดน้ีไป
ใช ้แต่เนน้การทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบทฤษฎีวา่มีเหตุมีผล มีความเป็นไปไดข้อง
ความน่าจะเป็น ไม่ใช่เพียงตรรกะ (ความมีเหตุผล) อยา่งเดียว ซ่ึงเป็นทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ีต่อมา 

  1.1 ทฤษฎีระบบสังคม นักสังคมวิทยาในทฤษฎีระบบสังคม (Social System 

Theory) กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ เฮอเบิร์ท สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) และนกัสังคมวิทยาของมหาวิทยาลยั
ชิคาโกช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 มีแนวความคิดพื้นฐาน ซ่ึงสรุปสาระส าคญั  
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  1.2 ทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ี ทาลคอทท ์พาร์สัน (Talcott Parsons) โดดเด่นในการ
น าในทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ี (Structural-Functional Theory) ในระยะแรกเร่ิมท่ีถือว่ามีรากฐานท่ี
ส าคญัมาจากทฤษฎีระบบทางสังคม และต่อมาก็มีนกัสังคมวิทยาเด่น ๆ มากมายมายในดา้นน้ี ซ่ึง
เนน้การท าหนา้ท่ีของระบบและก าหนดแนวคิด “โครงสร้าง-หน้าท่ีท่ีชดัเจน” และมี “ความหมาย” 
ท่ีจะวดัผลเชิงปริมาณมากข้ึนความชดัเจนขององคป์ระกอบและคุณลกัษณะในเชิงปริมาณมีมากข้ึน
เพื่อผลการตั้งสมมติฐาน แลว้ทดสอบทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือไดม้ากกวา่ 

 2. ทฤษฎคีวามขัดแย้ง (Conflict Theory)  

เป็นแนวความคิดท่ีเน้นการวิพากษ์ เร่ิมต้นจากคาร์ล มาร์ก (Karl Marx) อธิบายการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมว่าทุก ๆ สังคมจะมีขั้นตอนของการพัฒนาทางประวติัศาสตร์หลาย
ขั้น มีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 

  2.1 ฐานคติ (assumption) ของแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ สังคมมีระบบท่ีสลบัซับซ้อนของ
ความไม่เสมอภาคกนั และความขดัแยง้ (conflict) ซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงัมีการ
แบ่งสังคมเป็นชนชั้นในโครงสร้างระดบัสูง (supper structure) ท่ีมีการจดัระบบท่ีดี กบัชนชั้นใน
โครงสร้างยอ่ย (substructure)ควบคุมครอบง าโดยชนชั้นท่ีเหนือกวา่ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ 
และบุคคลต่าง ๆ ในการเป็นเจา้ของทรัพยากรท่ีมีค่าและหายาก ท าให้พฤติกรรมของของคนใน
สังคมเปล่ียนแปลงไป คือใชแ้นวความคิดวิภาษวิธี (dialectical) มาสรุปสาระวา่เกิดการต่อสู้ของชน
ชั้นในสังคมระหวา่งนายทุนกบัลูกจา้งแรงงานท่ีขดัแยง้กนั และเม่ือมีการต่อสู้ระหว่างชนชั้น การ
เปล่ียนแปลงมกัจะรุนแรงเพราะตอ้งเปล่ียนโครงสร้างของอ านาจทนัที 

  2.2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตทางเศรษฐกิจ แต่ละระบบมีความ
ขดัแยง้ระหวา่งชนชั้นผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตกบัผูใ้ชแ้รงงาน ในดา้นการจดัการทรัพยากรและ
การสั่งสมทรัพยากร การจดัการดา้นแรงงาน ทุน และเทคโนโลย ีท่ีมีต่อกระบวนการทางสังคมของ
กระบวนการภายในขององค์กร มกัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็น
โครงสร้างส่วนล่างของสังคมข้ึนก่อน 

  2.3 ผลกระทบท่ีเกิดจะเป็นลูกโซ่เป็นการเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างส่วนบนของ
สังคม ซ่ึงเป็นสถาบนัทางสังคมจากเล็กสู่ใหญ่เป็นละลอกคล่ืน เช่น ทศันคติ ไปสู่พฤติกรรมใน
สถาบนัครอบครัวการศึกษา ศาสนา ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมสังคม และการควบคุมของ
สังคม และมีผลกระทบถึงระดบัผูป้กครองประเทศ 

 3. ทฤษฎวีพิากษ์ (Critical Social Theory)  
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มุ่งสร้างจิตส านึกในการวิพากษ์ระบบเพื่อจะเปล่ียนโครงสร้างทางสังคม โดยมี
พื้นฐานของการมองสรรพส่ิงเป็นองคร์วม มีระบบยอ่ยท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกนัทั้งระบบ ซ่ึง
มีหลกัการพื้นฐาน ดงัน้ี 

  3.1 การมองด้วยการวิพากษ์ มักใช้กรอบของความหลากหลายของสาขาของ
ความรู้ (multidisciplinary)หลากหลายแนวทาง (multi-approaches) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 1) ทฤษฎี จึงตอ้ง
มีความชดัเจนของสมมติฐานท่ีก าหนดและทดสอบ มีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงดว้ยการรู้วา่มีจุดแข็ง 
จุดอ่อน ในเหตุปัจจยัและผลอะไร มีตวัแปรแทรกซ้อนอะไร ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดมีรูปแบบใด และ
ปัจจยั สถานการณ์ ปรากฏการณ์อะไรบา้งท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได2้) เทคนิคการวิจยัท่ีการ
ออกแบบการวิจยัมีความน่าเช่ือถือเพียงใด มีความเท่ียงความตรงเพียงใด เพื่อการสรุปสาระท่ีมี
เหตุผลหรือไม่เพียงใด 3) เทคนิควิธีการจดัการบริหาร ตอ้งรู้วา่ใชแ้นวคิดพื้นฐานอะไรบา้ง การมอง
ภาพมองจากขา้งนอกเขา้มาหรือมองจากขา้งในออกไป คือ เน้นการสนองกลุ่มเป้าหมาย/ลูกคา้ใน
การตอบสนองความคาดหวงัเพียงใดท่ีจะน ามาก าหนดนวตักรรมท่ีเหมาะสม และปรับเปล่ียน
กระบวนการภายในท่ีตอบสนองเป็นสถานการณ์ชนะ-ชนะ แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) วิธี
คิดท่ีหลากหลายเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการมีความสัมพนัธ์ท่ีพึงประสงค์ในการ
บรรลุจุดประสงค์ตามกรอบของการวิพากษ์ครบถว้น การมองภาพของความหลากหลายจึงตอ้งใช้
ความสามารถในการรับรู้ท่ีหลากหลายท่ีผูกและเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งเก่ียวพนักนัไดดี้กว่า ซ่ึงตอ้งใช้
ความสามารถในเชิงวพิากษใ์นเร่ืองท่ีท าการวพิากษ์ 
 4. ทฤษฎกีารแลกเปลีย่น 

 ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Social Exchange Theory) ใช้อธิบายการกระท าทางสังคมของ
บุคคลในสังคมท่ีเร่ิมในช่วงตั้งแต่ ค.ศ.1960 ซ่ึงมีท่ีมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอธิบาย
พฤติกรรมทางสังคม ในเร่ืองการแลกเปล่ียนเพื่อประโยชน์ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่กลุ่ม เครือข่าย 
องค์กร ชุมชน สังคม หรือหน่วยต่าง ๆ จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการ
แลกเปล่ียนท่ีดี มีความยุติธรรมในผลประโยชน์ร่วมนั้น ๆ ซ่ึงหน่วยระบบนั้นตอ้งมีกฎระเบียบใน
การควบคุม การหล่อหลอม การปลูกฝัง ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของ
สมาชิกท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัและกนั ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม ระหว่างองค์กร ระหว่างชุมชน และ
สังคม ท่ีจะอ านวยประโยชน์สูงสุดในการรักษาสัมพนัธภาพให้ด ารงอยู่ไดน้านและมัน่คง ในการ
ตอบสนองความตอ้งการร่วมความพึงพอใจ และการเพิ่มคุณค่า 

 5. ทฤษฎจิีตวทิยา-สังคม 

 ความคิดพื้นฐาน ตามแนวความคิดดา้นจิตวทิยา-สังคม (Social-Psychological Theory) ใน 

เร่ืองต่อไปน้ี  
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              5.1 การพฒันาทางสังคมก่อให้เกิดการพฒันาส่ิงต่าง ๆ ภายในสังคม การท างานของปัจจยั
ทางด้านจิตวิทยา เป็นแรงขับให้บุคคล กลุ่ม องค์กร มีการกระท ามีความกระตือรือร้น มีการ
ประดิษฐ์ มีการคน้พบ มีการสร้างสรรค์ มีการก่อสร้าง มีการแย่งชิงช่วงชิง และเกิดกระบวนการ
เปล่ียนแปลงข้ึน  

สรุป  ทฤษฎี เกิดจากการสรุปสาระอย่างมี เหตุผล ท่ีอาจจะก่อตั้ งจากความน่าจะ
เป็น และลดความเส่ียงในการประกอบการมากท่ีสุดอาจจะอาศัยความจริงและกฎธรรมชาติ
เป็นตัวน าความคิด ท่ีแสดงถึงความเก่ียวข้องอย่างมีเหตุมีผลของเหตุปัจจัยกับผลลัพธ์ ซ่ึง
ก่อตั้ งโดยนักสั งคมวิทยาท่ี เป็น ท่ี ยอม รับ  แล้วตามด้วยการทดส อบในแต่ละพื้ น ท่ีของ
นักวิจัยท่ีเก่ียวข้องและสนใจ ด้วยตัวแปรท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีจ าเป็นและพอเพียง (necessary 

& sufficientcondition) ว่ า เป็ น จ ริ ง เพี ย ง ใ ด  ห รื อ อ า จ จ ะ เ ร่ิ ม จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ เฉ พ า ะ 
(particular) สู่ ส าก ล  (universe)ด้วย ก ารตั้ งแ ล ะท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐาน  เม่ื อ มี ก ารท ด ส อ บ ท่ี
หลากหลายตัวแปรท่ี เป็น เห ตุปัจจัยและผลลัพ ธ์ของสถานการณ์ ท่ีจ า เป็นและพอเพี ยง 
เกิดผลสนับสนุนกัน ความน่าจะเป็นและการลดการเส่ียงก็ มีความเป็นจริงมากกว่า และ
สามารถน าไปเป็นหลักคิดในการปฏิบัติได้ เพราะมาจากพื้ นฐานของการปฏิบัติ ท่ี มีการ
ทดลองท่ีน่าเช่ือถือในระดับหน่ึงแต่ต้องไม่ ลืมว่าการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์เปล่ียนไป
ตามการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่ใช่การอธิบายท่ีตายตัวเสมอ แต่เก่ียวเน่ืองกับ
ปรากฏการณ์ (phenomena) ทางธรรมชาติ และความเป็นจริง (facts) เสมอ จึงมีความเป็นไป
ไดสู้งกวา่ และลดความเส่ียงไดม้ากกวา่ 

 

ปรัชญาและแนวคดิการพฒันาสังคม 

ความหมายปรัชญาการพฒันาสังคม 

ปรัชญา (philosophy) หมายถึง “หลักน าในการคิดการปฏิบัติ” (ปรีดี พนมยงค์ อ้าง
ถึงใน 

 ดิเรก ฤกษห์ร่าย 2515: 3)  ปรัชญาพื้นฐานในการพฒันาสังคม ไดแ้ก่ 

1. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สังคมเป็นของประชาชน โดยประชาชน (คือ
ประชาชนเป็นผู ้กระท า) เพื่อประชาชน ไม่ใช่ประชาชนเป็นผู ้ถูกกระท า ถูกครอบง า และ
ไม่ ถูกปลดปล่อย โดยผู ้มีอ  านาจท่ี เป็นชนชั้ นสูงท่ีอ้างความเช่ือหรือค าบัญชาจากพระเจ้า
ห รือสวรรค์มาครอบง า  ห รือใช้อ านาจหน้า ท่ี มากดข่ี  (เช่น  กษัต ริย์ยุโรปสมัยก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง) ให้อยู่ในพันธนาการ ตลอดแม้โลกปัจจุบันก้าวหน้าและเป็น
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โลกาภิวตัน์ไปแลว้มนุษยต์อ้งมีคุณค่าเพิ่มข้ึนในการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความ
จ าเป็นพื้นฐาน(basic minimum needs: BMN)  

2. มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพเม่ือได้รับโอกาส แมม้นุษยมี์ความเท่าเทียมกนัในการ
เป็นมนุษย์แต่ก าเนิดก็ตาม แต่มนุษย์ท่ีเกิดมาและอยู่บนโลกมนุษย์ อาจจะมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย คือ “มามืดไปมืด มามืดไปสว่าง มาสว่างไปสว่าง มาสว่างไปมืด” ข้ึนอยู่กบั
การดึงศกัยภาพมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดโลกไร้พรมแดนท่ีมีเทคโนโลยสูีงท าให้ผูค้นท่ี
แสวงหาอิสรภาพ กระตือรือร้นท่ีจะสร้างโอกาสแสวงหาโอกาส ไขว่ควา้โอกาส ใน
รูปแบบความเท่าเทียมกนั เพื่อการดึงศกัยภาพมาใช้ให้เต็มท่ีเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนและ
สังคม อาจจะสรุปประเด็นของการเขา้ถึงศกัยภาพของตนเองของมนุษย ์จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
คุณลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 

  1) ความปรารถนาแรงกลา้ยิง่ (passion) [ท่ีมากข้ึนจากความตอ้งการ (needs) ความ 

ปรารถนา (desire)] คือเพื่อความเป็นเลิศ เพราะรู้คุณค่าตนเอง 

  2) แรงบนัดาลใจ (aspiration) ท่ีเกิดจากตน และแรงดลใจ (inspiration) ท่ีเป็นพลงั 

จากภายนอก 

  3) การมีพลงัไร้ขีดจ ากดัท่ีเก่ียวพนัความเพียร 

  4) การใส่ใจและจดจ่อต่อเป้าหมายอย่างลึกซ้ึงให้จิตวิญญาณอยู่กบัมนั และด้วย
ความสนุกต่ืนเตน้ 

3. ช่วยเขาให้ ช่ วยตน เองได้  (Help them to help themselves) บุคคลสามารถ
พึ่ งตนเอง (Self help) ได้ในเร่ืองของการคิดเองเป็น ท าเองเป็น แก้ปัญหาเองเป็น และ
จดัการตนเอง (Self manage) ไดใ้นกระบวนการทางสังคมสามารถก าหนดชีวิตตนเองใน
เร่ืองภาพรวมของชีวิต (Scenario) ท่ี เป็นโมเดลขององค์ประกอบท่ีพึงปรารถนา และ
สามารถเพิ่มระดบัการพฒันาการพึ่งตนเอง (Self reliance development) 

4. การท าไปเรียนรู้ไป (Learning by doing) การกระท าก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
การกระท ามีบทสรุปการปฏิบติัว่าจะท าอย่างไร (How) ซ่ึงส่วนมากไม่เก่ียวขอ้งกบัอะไร 
(What) ท าไม (Why) ตอ้งท ากระบวนการท่ีเน้นเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ของกลุ่ม แล้วค่อยเปล่ียนค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ และความรู้ จึงตอ้งท าไปเรียนรู้ไป 
ไม่ใช่ไปเรียนรู้ แลว้เปล่ียนทศันคติ ความเช่ือค่านิยม พฤติกรรม เพราะกระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการของปัจเจกชน/บุคคลแต่ละคน ไม่ใช่การใชก้ระบวนกลุ่มท่ีเป็นกระบวนการ
ทางสังคมเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
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 ปรัชญาอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสังคม 

 1. ปรัชญาของพุทธศาสนากับการด าเนินชีวิต การด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบักลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม สังคมกบัสังคมมีแนวคิดท่ี
ส าคญั เช่น 1) หลกัน าความคิดพรหมวหิารส่ี (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) เพื่อการปฏิบติัใน 

ดา้นการอยูร่่วมกนัดว้ยความสุขตามกฎระเบียบของสังคมท่ีร่วมกนัก าหนด ใช้หลกัการเน้นความ
สมดุลของกลุ่ม เมตตา กรุณา กบัอุเบกขา 2) มนุษยส์ามารถก าหนดชีวิตของตนเองได ้การก าหนด
ชีวิตของตนเองไดด้ว้ย “กรรม”ในชีวิตภพปัจจุบนั แมมี้ “กรรม” ติดตวัมา แต่ไม่ใช่ “พรหมลิขิต” ท่ี
มกัถูกอา้งเพื่อครอบง าโดยชนชั้นปกครองท่ีมีอ านาจมาจากดั้งเดิม และอ านาจปัจจุบนั  
 2.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงวางแนวทางให้สังคมไทย
ตอ้งพฒันาจากรากฐานคือ การเน้นรูปแบบการบริหารจดัการเชิงคุณภาพท่ีเน้นความสมดุลและ
ความย ัง่ยืนไม่ใช่เชิงปริมาณท่ีเป็นเพียงตวัเลขท่ีน าความเจริญมัง่คัง่มาสู่กลุ่มคนเพียงไม่ก่ีกลุ่มของ
ประเทศ จุดเนน้ตอ้งเร่ิมท่ีเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ดว้ยความเสมอภาค ท่ีน ามาซ่ึงความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจแลว้ค่อย ๆ ต่อเติมข้ึน ทั้งน้ีพื้นฐานการปรับใชห้ลกัความพอเพียงท่ีเป็นความพอดีและการ
ประมาณตน เป็นการปกป้องตนเองให้เติบโตอย่างมัน่คง การยึดหลักทางสายกลางเป็นวิถีแห่ง
ความคิด วถีิแห่งการปฏิบติั วถีิแห่งการด าเนินชีวติ ท่ี“ความพอดี”  
 

แนวคดิ (concept)  

ความหมาย 

แนวคิดหมายถึงความคิด แสดงถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความ
มีเหตุมีผลท่ีย ังไม่ได้มีการทดสอบ แต่ก าหนดข้ึนจากพื้ นฐานของการกระท าของตนเอง 
หรือจากการรวบรวมสั งเกตปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ์กันของคนกับคน คน
กับกลุ่ม/สังคม กลุ่ม/สังคมกับกลุ่ม/สังคม แล้วประมวลด้วยการสังเคราะห์และวิเคราะห์ใน
ประเด็นท่ีส าคัญ แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้เห็นภาพรวมทั้ งรูปธรรมและนามธรรม 
เพื่อใช้ในการน าของการกระท าในสภาวะท่ี เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมทั้ งกาลเทศะในการ
บรรลุ เป้ าหมายแนวคิดท่ีส าคัญในการพัฒนาสั งคม แนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของคนใน
สังคม ไดแ้ก่ 

 1. การร่วมมือร่วมใจด้วยการอาสาสมคัร (voluntary participation) ในสังคม เป็นแนวคิด
พื้นฐานท่ีเกิดจากการท่ีสังคมมีการหล่อหลอมและปลูกฝังแก่คนในสังคมให้มีการแบ่งปัน (sharing) 

และการเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร (caring) ท าให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัโดยสมานฉันท์และเก่ียวขอ้งกบัพรหม
วิหารส่ี (เมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา) ท่ีมีการจดัสรรอย่างยุติธรรมกิจกรรมเขา้ร่วมกลุ่มท่ีเป็น “จิต
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อาสา” นั้น ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคม ท่ีเกิดผลในเร่ืองการมีรายได้เพิ่ม คุณภาพชีวิตตาม
เกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การสร้างการเขา้ถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัการรักษาและทะนุบ ารุง
ทรัพยากร ความมีอิสรภาพในการด ารงชีวติ( 

 2. แนวคิดดา้นเครือข่าย เนน้การสร้างเครือข่ายในกระบวนการท างานร่วมกนัของกลุ่มคนท่ี
มีปัญหาร่วม ความต้องการร่วม ความสนใจร่วม และเกิดกลุ่มธรรมชาติ แล้วกลายเป็นกลุ่ม/
เครือข่ายท่ีเป็นทางการท่ีมีผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่การเน้นเครือข่ายทางสังคม (social network) 

ดงัเช่น ในการเช่ือมการส่ือสารเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กนั หรือส่ือสารกนัอยา่งไม่เป็นทางการเครือข่าย (network) ในการพฒันาสังคมจะเน้น
ความหมายถึง “การรวมตวัของคน/กลุ่ม/องคก์ร/เป้าหมายในรูปแบบของการบูรณาการ โครงสร้าง
เครือข่าย เครือข่ายแบบท่ีกล่าวมาน้ีอาจจะมีรูปแบบได ้ดงัน้ี 

 1) เครือข่ายชั้นเดียว (single level) กระท าการท่ีอาจจะไม่มีศูนยก์ลาง แต่มีผูป้ระสานงานท่ี
ผลดัเปล่ียนตามความเหมาะสม เช่นสหภาพยุโรปมี 27 ประเทศ เขา้มาบูรณาการกนั และประชาคม
อาเซียนในปี 2558 หรือเครือข่ายทางการเกษตรของบริษทัเอกชน เช่น เครือเจริญโภคภณัฑ์ หรือ
เครือข่ายมะม่วงท่ีฉะเชิงเทรา หรือเครือข่ายแตงแคนตาลูปท่ีพระนครศรีอยธุยา ฯลฯ 

 2) เครือข่ายหลายชั้น (multiple level network) เสมือนหน่ึงจบัเป็นส่ีชั้น ลึกลงไปอยา่งไม่มี
ท่ีส้ินสุด ดงัเช่น แม่บา้นในชิลีท่ีต่อตา้นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในชิลี ท่ีท าให้เกิดการขาด
แคลนเน้ือโคในการบริโภคในครัวเรือน หรือเครือข่ายการตลาดหลายชั้น (multi-level marketing 

network) ของบริษทัเอกชนขายตรง (direct sale) เช่น บริษทัแอมเวยท่ี์มีนกัธุรกิจแปดสิบประเทศท่ี
สนบัสนุนกนัและกนัการก่อตั้งเครือข่ายภายใน หรือการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายภายนอก จะเกิดจาก
ประเด็นส าคญัท่ีเนน้การบูรณาการในประเด็นส าคญั  
 

แนวทางและกลยุทธ์การพฒันาสังคม 

 แนวทาง (approach) การพฒันาสังคม เป็นทิศทางและแนวโน้มท่ีน่าจะเป็น ของเส้นทางสู่
การตอบโจทยท่ี์ก าหนดในผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนา โดยอาศยัรากฐานทางหลกัคิดท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ทฤษฎีปรัชญาและแนวคิด มาหาหนทางท่ีเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั เพื่อปรับใช้ในการเน้น ( focus) 

การปฏิบติัวา่ อะไรเป็นประเด็นท่ีส าคญั ดว้ยการน ามาวิเคราะห์วา่จะก าหนดประเด็นส าคญัท่ีบูรณา
การกนัแล้วสามารถตอบโจทยว์่า “จะท าอย่างไรในการบรรลุเป้าหมาย” เพื่อใช้เป็นการก าหนด
ทางการพฒันาสังคมท่ีเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการตอบสนองความคาดหวงั
ฯ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นระบบในการควบคุมติดตาม ด้วยตัวช้ีวดังานท่ีส าคัญ (key 

performance indicator: KPI) ในการประเมินกระบวนการว่าเม่ือเร่ิมกระบวนการภายใน มีการ
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ประเมิน (assessment) ปัจจยัน าเขา้ท่ีเป็นทรัพยากรส าคญัน ามาใช้ในกิจกรรมท่ีเป็นเม็ดงาน (task) 

และเน้ืองาน (performance) ของกระบวนการ ท่ีมีการประเมินค่า (appraisal)มาแลว้ วา่มีความคุม้ค่า
และมีคุณค่าเพียงใดในการบรรลุผลได ้(output) ท่ีเป็นผลลพัธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

ท่ีมีตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญั (key success factor: KSF) ในการตอบโจทยท่ี์ครบถว้น 

แนวทางพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาสังคม 

              1. แนวทางทางตรงและทางอ้อม (direct & indirect approach) แนวทางทางตรง (direct 

approach) เป็นการ “สั่งการ” หรือการ “ช้ีน า” หรือการด าเนินการท่ีเรียกวา่ แนวทางจากบนลงล่าง 
(top down approach) โดยเจา้หน้าท่ี อนัเป็นเร่ืองไม่พึงปรารถนา เพราะกลุ่มเป้าหมายกลายเป็น 
“ผูถู้กกระท า”ไม่ใช่ “ผูก้ระท า” แนวทางดั้งเดิมท่ีไม่ควรน ามาปฏิบติัน้ี ท าให้เกิดการ “แบมือขอ” 
จากกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย และการ “ให้” จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เหตุท่ีผิดหลกัการเพราะขาดแนวคิด
การช่วยให้กลุ่มเป้าหมายช่วยตนเอง ในรูปแบบน้ีเจา้หนา้ท่ีไปคิดแทนชาวบา้นวา่ เขาตอ้งการอะไร
ท่ีแท้จริง (ชาวบ้านคิดเองไม่ได้หรอก) ภายใตร้ากฐานความคิดว่า กลุ่มเป้าหมายขาดกรอบของ
ความคิดและประสบการณ์ (frame of reference) แลว้ยดัเยยีดให้ การแบมือขอเหมือน “กบคอยฝน” 
หรือ “รอคอยการเคาะกะลาแลว้ค่อยมา” จึงเกิดไม่ส้ินสุดของการขาดการพฒันาการพึ่งตนเอง  

2 . แ น ว ท าง ก าร พ บ กั น ค ร่ึ ง ท าง  ( interparticipatory approach: among top -down & 

bottom-up approach) จากรากฐานของแนวคิดกลุ่มคนท่ี เป็นชนชั้ นน าในแต่ละสังคมควร
ท าตนให้เป็น “ศูนย์รวมทางจิตใจ” เป็นกัลยาณมิตรท่ีดี คอยช่วยช้ีแนะ ไม่ใช่ช้ีน า หรือ “คุม
อ านาจสั่ งการ” ท่ี เปิดโอกาสให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้ ไม่ เป็นการติดตัว
บุคคลมากกว่าแนวคิด ท าให้เกิดความตระหนักในคุณค่ามนุษย์มากข้ึนกว่าเดิมการไม่ใช่คิด
แบบคนล้าหลัง  การพบกันคร่ึงทางน้ีหมายความว่า เร่ืองใดท่ี เป็นนวัตกรรมใหม่  ก็ มีการ
ช้ีแนะจากข้างบนลงมา ด้วยจุดประสงค์การพัฒนาการช่วยกลุ่ม เป้าหมายให้พัฒนาการ
พึ่งตนเองได ้ 

3. แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต (quality of life approach) แนวทางน้ี เน้นการมี
และเพิ่ ม คุณค่าของมนุษย์ท่ี เท่ าเทียมกันอย่างน้อยต้องบรรลุความจ าเป็นพื้ นฐาน (Basic 

Minimum Needs: BMN) ตามแนวทางของธนาคารโลกและของสหประชาชาติแนวทางน้ี
แตกต่างจากแนวทางการสร้างความสุข ซ่ึงก าเนิดท่ีประเทศภูฐาน มีแนวคิดพื้นฐานว่าความ
เป็นมนุษย์ต้องวดัด้วยความสุข และต้องการให้ประเทศไทย (ในปี 2555) สนับสนุนในการ
เข้าไปสู่แนวทางของสหประชาชาติ แนวทางความสุขน้ีน าตัวช้ีวดัดัดแปลงไปจากแนวทาง
ความจ าเป็นพื้นฐาน  
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4. แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development approach) การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนการให้ความหมายในเร่ืองน้ีมีความแตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะเน้นส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น
เพียงเส้ียวเดียวของผลการพฒันาท่ีมกัเนน้แนวทางความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( 

5. แน วท างความ ร่วม รับ ผิดชอบ ต่อสั งคม  (corporate social responsibility 

approach: CSR) มีแนวคิดพื้นฐานท่ีมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั  
 

กลยุทธ์การพฒันาทางสังคมทีส่ าคญั 

กลยุทธ์ (strategy) หมายถึงเส้นทางและทิศทางท่ีเป็นแนวโน้มอนัเกิดจากกุศโล
บายท่ีชาญฉลาดซ่ึงก าหนดจากวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล พนัธกิจท่ีกา้วหน้าชดัแจง้ เพื่อสนอง
โจทยใ์นการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดตามสถานการณ์และภาพรวมอนาคตท่ีเปล่ียนแปลง
ไปกลยุทธ์ก าหนดตามประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issues) ก าหนดในแต่ละระบบการ
ท างาน(work system) ทั้งตอ้งมีตวัช้ีวดัเน้ืองานส าคญัโดยวดักระบวนการท างานภายในของ
องคก์ร และตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จ  

กลยุทธ์หลัก (generic strategies) ท่ีจะใช้ในการพฒันาสังคมตอ้งมีความไดเ้ปรียบ
สูงในการแข่งขนั ใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด ถา้องคก์รมีการคดัสรรกลยุทธ์ดว้ยความรอบคอบ
เหมาะกบัตนเองสถานการณ์ เวลา ทั้งสนองตอบความคาดหวงัแก่กลุ่มเป้าหมาย ในด้าน
ความตอ้งการ ความพึงพอใจ และการเพิ่มคุณค่า ฯลฯ ทั้งน้ีการปรับและพฒันากลยทุธ์อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นเร่ืองจ าเป็นและต้องมุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ (key success 

factors: KSF) ซ่ึงตอ้งทุ่มเทใหก้บัตวัช้ีวดักลุ่มน้ีดงันั้น  
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวดั และการสนับสนุนการพฒันาสังคม 

บทบาทการสนบัสนุนของภาครัฐและเอกชนในการพฒันาสังคมแนวคิด 

           1. องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเป็นพลงัขบัเคล่ือนทางการพฒันาสังคมจะเนน้การพฒันาคน
และคุณภาพชีวิต การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ยความมีคุณธรรมและการมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม กระบวนการท างานของเครือข่าย ความสมดุลของการพัฒนา ความยุติธรรมและ
ประชาธิปไตย การสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนดว้ยกระบวนการเครือข่ายและการใชท้รัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบน้ีจ าเป็นต้องมีกลไกของพลังการขบัเคล่ือนเข้ามาเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดผลในกระบวนการกระท ามากท่ีสุดในการเพิ่มความเป็นไปไดแ้ละลดความเส่ียงในการ
ประกอบการ ทั้งผูก้ระท าท่ีเป็นกลุ่ม/เครือข่ายเป้าหมายในชุมชน และการสนับสนุการพฒันาเชิง
บูรณาการจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ/เอกชน 
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          2. ตวัช้ีวดัมีทั้งตวัช้ีวดัเน้ืองานท่ีส าคญั และตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จ รวมทั้ง
ตวัช้ีวดัการพัฒนาการพึ่ งตนเองของบุคคล กลุ่ม/เครือข่าย/ชุมชนเป้าหมาย ในการพฒันาการ
พึ่งตนเองและการจดัการตนเองได ้ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีจะประเมินในมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งว่า
ความส าเร็จของโมเดลตอ้งมีการท าจ าลองแบบ (simulation)เพื่อก าหนดว่ามีปัจจยัอะไรท่ีส าคญัท่ี
ก าหนดความส าเร็จของโมเดลนั้น ๆ รวมทั้งเพื่อการก าหนดและทดลองกลยทุธ์ของกระบวนการ วา่
มีอะไรท่ีเก่ียวขอ้งบา้งในการก าหนดเพื่อการประเมินให้เห็นภาพรวมของความส าเร็จของกลยทุธ์วา่
จะปรับเปล่ียนอยา่งไรในสถานการณ์ท่ีก าหนด 

             3. การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนตามบทบาท มีประเด็นส าคัญท่ีท าให้เกิดการ
สนบัสนุนการพฒันาสังคมในภาพรวม เพื่อเพิ่มน ้ าหนักให้บุคคลและเครือข่ายเป้าหมาย และเพิ่ม
แรงการขบัเคล่ือนทางสังคมไดม้ากกวา่เดิม โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงโอกาสและ
ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 

 

ตัวช้ีวดัการพฒันาสังคม 

ความหมาย 

ตั ว ช้ี ว ั ด  ห ม า ย ถึ ง  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ( Characteristics) ท่ี พึ ง ป ร า ร ถ น า  อั น เป็ น
องค์ประกอบของเกณฑ์ (criteria) ในการบ่งช้ีว่าเป็นตัวว ัด (Measurement) ท่ีก าหนดข้ึนมา
จากมาตรฐาน (Standard) ร่วมของคนในสังคม ในการบรรลุเป้าประสงค์ และต้องเป็นเชิง
ป ริมาณ  (quantitative) ท่ี ว ัดผลได้ตัวอย่าง เกณ ฑ์  (Criterion) ก าหนดว่า “อาหารดี” ก็ มีตัว
วดัท่ีเป็นตัวช้ีวดั ได้แก่ (ก) คนทุกคนท่ีอายุเกิน 18 ปี  ถ้าน ้ าหนักต ่ ากว่า 45 กิโลกรัมทั้ งชาย
หญิง ไม่ว่าสูงเท่าไร ถือว่าขาดอาหาร “ระดับ 1” (ข) เด็กอายุขนาดน้ีต้องมีน ้ าหนักระดับท่ี
ก าห น ด  (ค ) ม ารดาท่ี ส ม บู รณ์  คล อด เด็ก แรก เกิ ด  ต้องห นัก เกิน  2 ,400  ก รัม (ป รับ จาก
มาตรฐานโลก เพื่ อให้ เข้าสู่ ระดับ เดียวกับมาตรฐานส ากล) เป็นต้น เม่ื อตัว ช้ี ว ัดก าหน ด
เป้าหมายท่ีต้องบรรลุ  เรียกตัวช้ีว ัด น้ีว่า ดัชนี  (Index) ตัวขับ เคล่ือนการพัฒนาสังคมกลุ่ม
ตวัช้ีวดั ท่ีส าคญั 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ตวัช้ีวดัการพฒันาคน ท่ีส าคญัประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 

                 1.1 ดา้นการพฒันาตนเอง (Self-help) ประกอบดว้ยเกณฑส์ าคญั 3 ตวั และแต่ละ 

เกณฑ์มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) เกณฑ์วดัดา้น “คิดเองเป็น” (คือคิดอยา่งถูกตอ้งท่ีมีคุณค่าแก่ชีวิต) 
ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญตามเกณฑ์น้ี 2) ความเช่ือด้วยเหตุด้วยผล เป็นการน าทางชีวิตให้ทางเลือกท่ีมี
อิสรภาพ (การมีการเป็น การอยู่ การท า) 3) ทุกเร่ืองท าส าเร็จได้ ถ้ามุ่งมัน่ยืนหยดัในเป้าหมายท่ี
ชดัเจน 



- 88 - 

 

                             1.2 ด้านการจดัการตนเอง (self-manage) เกณฑ์วดัท่ีส าคญัคือ “การวดัผลความ
เจริญของชีวติได”้ ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของความส าเร็จในการจดัการตนเองตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ ท าบญัชี
ครัวเรือนได ้ ท  าบญัชีการประกอบการไดอ้ยา่งมีระบบ   

2. ตวัช้ีวดัความส าเร็จขององคก์ร/ชุมชน 

                         2.1 ความส าเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ (goal) มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ี
เป็น ปัจจัยความส าเร็จ ท่ีส าคัญ  (Key Success Factors: KSF) เพื่ อว ัดผล/ประเมินว่า
เป้าประสงค์จะบรรลุเพียงใด การก าหนด ตวัช้ีวดักลุ่มน้ีมกัใช้เกณฑ์ท่ีเป็นส่ีมุมมองของ 
“BSC” เป็นกรอบก าหนด หรือก าหนดเฉพาะลงไปวา่ หากตอ้งการโมเดลน้ีมีองคป์ระกอบ/
คุณสมบัติอะไรท่ีจะระบุว่าเม่ือบรรลุแล้วเป็นความส าเร็จของโมเดลน้ี  คือบรรลุ
เป้าประสงคอ์ะไรท่ีวดัผลในเชิงปริมาณไดข้องผลลพัธ์ (Outputs) ท่ีเป็นผลได ้(Outcomes) 

และ ผลกระทบ (Impact)  
                2.2 ตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPI) ตวัช้ีวดัการ 

ด าเนินการหรือตวัช้ีวดัเน้ืองานท่ีส าคญั เป็นมาตรการวดัผลเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อการควบคุม
ติดตาม (Monitoring) ในการท างาน เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีการก าหนดล่วงหน้าว่าเป้าประสงค์นั้น
ตอ้งมีอะไรเป็นเกณฑ์วดั ว่า “เน้ืองาน(Performance) เม็ดงาน (Task) ท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จเป็น
อยา่งน้ีอยา่งนั้น” ก็ท  าใหบ้รรลุเป้าประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้

3. ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งขององค์กร/ชุมชน/สังคม เกณฑ์ท่ีส าคญัและแต่ละเกณฑ์
ของตวัช้ีวดัท่ีส าคญั อนัท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ขององคก์ร/ชุมชน/สังคม ไดแ้ก่ 

                  เกณฑ์ “มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิสัยทศัน์ ความคิดความเช่ือและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง”มี
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ไดแ้ก่  มีการพฒันากระบวนทศัน์ (Paradigm shift) ของ (1) การท างานร่วมกนัของ
กลุ่ม/เครือข่ายท่ีหลากหลายของค่านิยม/คุณค่า ทั้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั และทั้งท่ีมีการสืบ
ทอดจากการต่อยอดข้ึนไป  
 

บทบาทการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาสังคม 

กรอบการสนับสนุนของรัฐทีจ่ าเป็น 

กรอบการสนับสนุนของรัฐท่ีจ าเป็น ประกอบด้วยโครงสร้างท่ีส าคญั 4 ประการ 
ในการเป็นรากฐานท่ีท าให้เกิดการพฒันาคนให้บังเกิดผลเต็มท่ี ได้แก่ (ก) โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคญัเพื่อให้เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงโอกาสท่ีส าคญัในสังคมในการปลดเปล้ือง
การครอบง าจากคนชั้นสูง (ข) การพฒันาสังคมของรัฐเพื่อให้การเขา้ถึงบริการของรัฐใน
การพฒันาคุณค่าความเป็นมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง (ค) การจดัการระบบเกษตรเชิงบูรณาการท่ี
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ท าให้กระทรวงอย่างน้อย 6 กระทรวง เข้ามาร่วมการพัฒนาเชิงบูรณาการในการสนับสนุน
การบูรณาการของเครือข่ายในชนบท ทั้ งการผลิต แปรรูป และการตลาด (ง) การจัดระบบ
การก ระจายอ าน าจถ่ ายโอน อ าน าจเพื่ อ เพิ่ มอ าน าจการตัด สิ น ใจ “โดยประชาชน  เพื่ อ
ประชาชน เพราะประเทศเป็นของประชาชน” 

สรุปสาระส าคัญในการพัฒนาสังคมในช่วงตั้ งแต่ปี  2555 เป็นต้นไป ในประเด็น
ส าคญั ดงัน้ี 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ  เช่น ข้อมูลสารสนเทศ การสร้างแบรนด์ประเทศ
ดว้ยโครงสร้างพื้นฐาน การวจิยัและพฒันานวตักรรม ฯลฯ เช่น 

                   1.1 การเพิ่มอันดับความพร้อมด้านไอซีทีทั้งภูมิภาคและระดับโลก ปัญหาของประเทศ
ตอนน้ี คือการมีขอ้มูลสารสนเทศกระจดักระจายอยูแ่ต่ละกระทรวง ความตอ้งการการเช่ือมขอ้มูล
เขา้ด้วยกนัเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาประเทศได้จึงตอ้งเร่งท าอย่างรีบด่วน เร่ิมจากขอ้มูล
แหล่งน ้ าท่ีเก่ียวกบัอุทกภยัหากท าไดช้ดัเจนจะเป็นการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงและ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ดว้ยการลดความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงขอ้มูลส่ือสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ครอบคลุมทุกจงัหวดัในโครงการนโยบายสมาร์ตไทยแลนด์ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงด้วยเทคโนโลยีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรีวายฟาย) ท่ีได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกลุ่มบริษทัเครือข่าย
ผูป้ระกอบการมือถือทั้ง 6 ค่าย ร่วมกระจายสัญญาณไอซีทีวายฟาย(wifi) ซ่ึงกระจายไปแลว้ในปี 
2555 รวมมากกว่าสองแสนจุดทัว่ประเทศ ทั้งยงัเร่งการบูรณาการขอ้มูลศูนยเ์ตือนภยัแห่งชาติ เน้น
การเขา้ถึงของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงเต็มท่ี ในการรับทราบขอ้มูลแจง้เตือนภยัอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรับผิดชอบ (ไอซีที)
(กรุงเทพธุรกิจ 4 สิงหาคม 2555: 15)ในเร่ืองขอ้มูลสารสนเทศท่ีผ่านทางวิทยุชุมชนมีเกินสองพนั
แห่งแลว้ และในเร่ืองโทรทศัน์ปี 2558 เขา้สู่ระบบดิจิตอลมีช่องโทรทศัน์ประมาณ 50 ช่อง เป็นของ
หน่วยราชการประมาณ 15 ช่องท่ีเป็นฟรีทีวี ช่องหลกัปัจจุบนัอาจหายไปจากระบบหากไม่มีการ
เปล่ียนแปลงตนเอง งานหนักของสถานีวิทยุขณะน้ีคือการสร้างตนเองและศกัยภาพให้แข็งแรง 
หรือไม่ก็เหมือนวิทยุเอฟเอ็ม ถา้ช่องใดไม่ดีก็หายไปเลย บริษทัท่ีอยูต่ลาดหลกัทรัพยแ์มเ้ป็นของรัฐ
ถือหุ้นใหญ่ ถา้ความสามารถน้อย หุ้นก็ตก เพราะการแข่งขนัมีสูง และส่ิงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนยิ่งก็คือ 
ข่าวสารขอ้มูลตอ้งเร็วและเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ของประชาชน เช่น สุขภาพอาชีพ และเป็น
ตวัแทนในเร่ืองสาธารณะ เช่น น ้ าท่วม ฯลฯ ซ่ึงตอ้งมีรูปแบบท่ีเปิดกวา้งดงัเช่นต่างประเทศเพื่อให้
ประชาชนบริโภค และมีความหลากหลาย โดยประชาชนจะคดัสรรคต์ามท่ีเห็นวา่เหมาะสมส าหรับ 
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ตนเอง และตอ้งมีเร่ืองเก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ กสทช. ตอ้งเขา้ไปดูแล โดยปลายปี 2555 
มีการทดลองให้ใบอนุญาต (license) แต่ปัญหาคือเม่ือท าแล้ว ชาวบ้านก็ตอ้งมีกล่องรับสัญญาณ 
ดงันั้น กสทช.จึงน าเงินส่วนหน่ึงจากการจ่ายค่าใบอนุญาต มาซ้ือกล่องให้ชาวบา้น ซ่ึงคงตอ้งใชเ้วลา
ประมาณสิบปี เหมือนดงัท่ีประเทศองักฤษเคยท ามา (นิวฒัน์ธ ารงค ์บุญทรงไพศาล 2555: 2) 

1.2 การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของไทยด้วยพื้นฐานนโยบายและยุทธศาสตร์ ใน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (พนัศกัด์ิ วญิญรัตน์ 2555: 5) 

 

1.2.1 รัฐบาลตั้งแต่ปี 2555-2559 มีการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
(infrastructure)ขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 2.4 ล้านล้านบาท การสนับสนุนด้านโครงสร้างจ าเป็นต้อง
กระท าอย่างมีระบบ เพื่อให้หน่วยระบบย่อยของโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญเช่ือมโยงกัน และ
สนบัสนุนกนัและกนั และเกิดความสมดุลความย ัง่ยนื และความเขม้แขง็ของชุมชน 

1.2.2 การสร้างภาพลกัษณ์ใหม่จุดเด่นเน้นความเป็นโมเดิร์นไทยแลนด ์
โดยจะ 

ส่ือสารให้กลุ่มนักลงทุนต่างชาติเห็นภาพรวมของโอกาสและศกัยภาพของไทย ด้านท่ีตั้ งทาง
ภูมิศาสตร์เป็นจุดเช่ือมต่อทุกประเทศในอาเซียนไปสู่อินเดียและมหาอ านาจทางเศรษฐกิจคือจีน ซ่ึง
จะเป็นโอกาสแห่งความมัง่คัง่จากจุดขายเดิม ๆ โดยเนน้ในเร่ืองต่อไปน้ี 1) การสร้างรถไฟความเร็ว
สูง เช่ือมโยงเหนือจรดใตด้ว้ยเวลารวดเร็วแทนท่ีการบินไทยและช่วยให้การขนส่งสินคา้สะดวก
กวา่เดิมมาก ท าให้โอกาสทางธุรกิจมีเพิ่มมากข้ึน2) การลงทุนเช่ือมโยงดา้นอุตสาหกรรมกบัการคา้
และการท่องเท่ียว คือ จุดเน้นในฐานะแหล่งป้อนอาหารสู่โลกหรือครัวโลก กลุ่มอาหารท าเงินเขา้
ประเทศสูงถึงร้อยละ 40 ของจีดีพี เข้าเช่ือมโยงกับการผลิตสินค้าท่ีเพิ่มมูลค่าของกลุ่มโอท็อป 
นอกจากอาหารแลว้ ไทยยงัมีศิลปะ วฒันธรรมและการท่องเท่ียว และรถไฟ ในการจะใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั ท่ีจะสะทอ้นวา่ไทยไม่ไดเ้ปิดรับเพียงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น ยงัเปิดโอกาส
ให้ธุรกิจชั้นน าระดบัโลกเขา้มาลงทุนในไทยได ้ดงันั้นแมว้า่ไทยมีปัจจยัดา้นลบหลายประการ แต่
จะไดรั้บการมองขา้มจากนกัลงทุนท่ีเขา้ใจเน้ือหาดงักล่าวแล้ว และไทยก็ได้พิสูจน์มาแลว้ว่ายงัมี
อตัราการเติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีน่าท่ึง รวมทั้งการยกระดบัการลงทุน ไม่วา่จะเป็นการ
เช่ือมต่อแหลมฉบงั มาบตาพุด และทวาย เพื่อเสริมศกัยภาพทางธุรกิจระหวา่งไทยพม่าและภูมิภาคน้ี 
พร้อมทั้งจะลดค่าใชจ่้ายมหาศาลในการขนส่งทางเรือ และจะเปล่ียนโฉมประเทศไทย ให้สินคา้ไทย
ท่ีมีคุณภาพสามารถส่งออกไปสู่ทัว่โลก 

            1.3 การเพิ่มขีดความสามารถของการเดินเรือทางแม่น ้า  โดยการเพิ่มอ านาจทอ้งถ่ินขุดลอก
แม่น ้ า การ “ป้อง” อุทกภยัของกรมเจา้ท่า ตามนโยบายของรัฐบาล (กรุงเทพธุรกิจ 4 สิงหาคม 2555: 
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05)ดงัน้ีโครงการขนาดใหญ่ท่ีก าลงัศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ในโครงการเข่ือน
ยกระดับน ้ าเพื่อการเดินเรือในแม่น ้ าเจ้าพระยาและแม่น ้ าน่าน วงเงิน 1.44 หม่ืนล้านบาท มีการ
ก าหนดเป็นจุดสองแห่ง ได้แก่ เข่ือนตวับนท่ีหลกักิโลเมตรต าบลน ้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดั
นครสวรรค์ และเข่ือนตวัล่างท่ีหลกักิโลเมตรท่ี 205 ต าบลบา้นพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดั
สิงห์บุรี และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเม่ือสร้างเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือใน
แม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าน่าน เรือกินน ้ าลึกได้สามเมตรและใช้งานได้ตลอดปีตั้งแต่ปากแม่น ้ า
เจา้พระยา จงัหวดันครสวรรค์ข้ึนไปตามล าน ้ าน่านถึงอ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร สามารถใช้
เป็นแหล่งน ้ าในการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรมของพื้นท่ีแถบนั้น ตลอดจนการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานน ้ าการส่งเสริมพาณิชนาวีตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการศึกษาเส้นทาง
เดินเรือเช่ือมอ่าวไทย คือ เส้นทางชะอ า หวัหิน พทัยาระยะทาง 100 กิโลเมตร เพื่อกระตุน้การขนส่ง
สินค้าและการท่องเท่ียวส่วนการกระจายอ านาจให้  9 จังหวดั ตามเส้นทางแม่น ้ าเจ้าพระยาท่ี
กฎหมายก าหนดหนา้ท่ีให้เป็นของกรมเจา้ท่าท่ีไดรั้บงบประมาณนอ้ยเพียงปีละพนัลา้นบาทท่ีตอ้ง
ด าเนินการขุดลอกแม่น ้ าทัว่ประเทศจงัหวดัเหล่านั้นสามารถใชง้บทอ้งถ่ินท่ีตั้งเองไดใ้นการท างาน
เร่งด่วนและฟ้ืนฟูระยะย ัง่ยนื และยงัสามารถน าดินและทรายท่ีลอกออกไปขายท ารายไดช้ดเชยการ
ใชง้บทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

1.4 ก ารวิ จั ยแล ะ พั ฒ น าท าง ด้ าน เท ค โน โล ยี  ป ระ เท ศ ไ ท ย มี ก าร ส่ ง เส ริม ให้ มี
ทรัพย์สินทางปัญญา  เพราะยงัคงล้าหลังจึงต้องเร่งปรับปรุง โดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒ น าก าร เศ รษ ฐ กิ จ แ ห่ งช าติ ส่ ง เส ริม ให้ ห น่ วย ราช ก ารแ ล ะ บ ริษัท ต่ าง  ๆ  แ บ่ ง เงิน
งบประมาณร้อยละ  3 ของเงินลงทุนทั้ งหมดแก่การวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศสัมพันธ์กับจ านวนนักวิจัยแต่งบน้ี ท่ี จ่ายในปี  2544 เพียงร้อยละ  0.2-0.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  (จีดีพี)ทางรัฐบาลปี  2555 ก าหนดนโยบายให้เพิ่มงบวิจัยสู่
ระดับร้อยละสองของจีดีพี  คือประมาณสามแสนล้านบาทด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การ
วิจัยและน วัตกรรม  เพื่ อส อดรับก ารการส ร้างประเทศให้ เป็น ป ระเท ศพื้ น ฐานความ รู้ 

(knowledge based country) และย ังประกาศถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ี จะน าไทยสู่ ทศวรรษ ของเศรษฐกิจนวัตกรรม  (innovative economy) ท่ี มุ่ งส ร้างนักวิจัย
และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ  ให้ เพิ่มมากข้ึน  (กรุงเทพธุรกิจ  14 สิงหาคม  2555: 09)

เน่ืองจากประเทศท่ีประชากรกินดีอยู่ดี มักมีนักวิจัยในสัดส่วนท่ีสูง เช่น  สัดส่วนนักวิจัยต่อ
จ านวนประชากรหน่ึงห ม่ืนคน  เช่น  สิ งคโปร์มี  58 คน  ญ่ี ปุ่น มี  53 คน  เกาหลีใต้มี  44 คน 

มาเล เซี ย มี  4 คน ไท ยมี  3 คน  เก าห ลีใต้ เติบ โต เร็ว เพ ราะ เน้น ด้าน น้ี  ภายใต้แผน ป ฏิ รูป
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับท่ี เข้มข้น 
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พร้อมกบัการปฏิรูปการศึกษาทัว่ประเทศ โดยเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเอกชน
ดงัเช่นบริษัทซัมซุงก็เปิดมหาวิทยาลัยเอง เน้นทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารซ่ึงต่อมา
สามารถแข่งขนัไดก้บัยกัษใ์หญ่ เช่น แอบเป้ิล และเกาหลีใตเ้ม่ือปี 2506 มีรายไดต่้อหวัเฉล่ีย 

87ดอลลาร์สหรัฐ เพียงสามสิบปี  คือปี 2536 มีรายได้ก้าวกระโดดเป็น 16,500 ดอลลาร์
สหรัฐ (ไทยในช่วงเดียวกนั จาก 320 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2506 มาเป็นเพียง 2,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2536) (กรุงเทพธุรกิจ4 สิงหาคม 2555: 04)ญ่ีปุ่นเป็นตน้แบบการคิด “คุณภาพ
คือหนทางสู่ความส าเร็จ” คือ การท าให้ สินค้ามี คุณภาพไปพร้อมกับการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนในกระบวน 

การผลิต ท่ีมีการตดัทอนกระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นออกไป วฒันธรรมองคก์รของญ่ีปุ่นท่ีเป็นหวัใจคือ
การพฒันาในส่วนของทรัพยากรคนท่ีบุคคลตอ้งพฒันาร่วมกนั และส่งต่อวฒันธรรมนั้นสู่รุ่นหลงั 
เสมือนการถ่ายทอดดีเอนเอ มีกระบวนการคิดท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้และหาขอ้ผิดพลาด
ร่วมกนั มีวธีิร่วมกนัคิดไปขา้งหนา้ไม่วา่อยูท่ี่ส่วนใดของโลกเพื่อท าการพฒันาดว้ยกระบวนการวจิยั
และพฒันาอย่างต่อเน่ือง และรักษาความเป็นผูน้ าทางเทคโนโลยีได้ตลอดเพราะการค านึงถึงว่า
เทคโนโลยเีปรียบเสมือนหวัใจท่ีคอยสูบฉีดเลือดของประเทศ ญ่ีปุ่นเองเคยวจิยัและพฒันาต่อยอดมา
จากเทคโนโลยีตะวนัตก มีความหลากหลายของเทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพในการผลิตและคิดคน้สินคา้
ไดอ้ยา่งหลากหลาย ลกัษณะพื้นฐานของญ่ีปุ่นมีการแข่งขนัมาก มีพื้นท่ีจ  ากดั ลกัษณะทางภูมิศาสตร์
ท่ีล่อแหลมจากภยัคุกคามของจีนทางใต ้รัสเซียทางตะวนัตกเฉียงใต ้อเมริกาทั้งเหนือและใต ้ยุโรป
และตะวนัออกกลางทางตะวนัออก ท าให้ญ่ีปุ่นสมยัปัจจุบนัไม่เป็นศตัรูกบัชาติใดในโลก มีแต่จะ
แสวงหามิตรภาพและความร่วมมือจากทุกประเทศนั้น หล่อหลอมให้คนในสังคมเป็นคนอดทนมุ
มานะ ละเอียดรอบคอบ มีกระบวนการคิดและกระบวนการวางแผนเป็นระบบท่ีสร้างสรรค ์ปลูกฝัง
มาในสังคมท่ีท าใหเ้ป็นพื้นฐานของหลกัการคิดไปขา้งหนา้ เพื่อใหส้ามารถอยูร่อดได ้

2. การพฒันาสังคมของรัฐ  
                การพฒันาสังคมของรัฐเนน้กระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรั้บงบประมาณมาก ท่ีสุดเป็นอนัดบั
สองของประเทศ (เพราะไทยพยายามทุ่มเทด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้วยการเลียนแบบ
ญ่ีปุ่น) รวมทั้งดา้นสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก าหนดยุทธศาสตร์ห้าปี (2555-2559) พฒันา
ไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพเอเซียและนานาชาติเพื่อน ารายได้เขา้ประเทศ โดยเน้นการพฒันาและ
ส่งเสริมการจดับริการสุขภาพแบบนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) ท่ีมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติท่ีเป็นมาตรฐาน“JCIA” โดยเน้นการรักษาพยาบาล เช่น ทนัตกรรม การรักษาโรคเฉพาะ
ทาง การส่งเสริมสุขภาพ เช่นสปา นวดเพื่อสุขภาพ ฯลฯ บริการท่ีเป็นการต่อยอด ช่วงแรกท่ีท า
ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2554 มีรายได ้9.7 หม่ืนลา้นบาทอยู่แลว้ ซ่ึงมีชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มารับ
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บริการดา้นน้ี 2.2 ลา้นคน ดว้ยการพฒันาโรงพยาบาลมาตรฐานนานาชาติ บริการครบสูตร ทั้งล่าม
ทั้งต่อวซ่ีา พร้อมขยายเวลาพ านกัรักษาผูป่้วยหา้ประเทศ กลุ่มอาหรับ 90 วนั พร้อมต่ออายุไดไ้ม่เกิน
หน่ึงปี (กรุงเทพธุรกิจ 4 สิงหาคม 2555: 16)การพฒันาสังคมของประเทศไทยเน้นชดัเจนเร่ิมตั้งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีห้า (พ.ศ. 2525-2529) เนน้การพฒันาคนเร่ิมจากการ
พฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงอาจจะสรุปภาพรวมด้านการพฒันาสังคมเพื่อกระตุน้และเร่งปฏิกิริยาการ
พฒันาคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีส าคัญดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552: 1-4 ถึง 2-25)  
 

สรุป 

 การสนบัสนุนจากภาครัฐทั้งส่ีประเด็นส าคญัน้ี จะเห็นว่าเกิดความสมดุลระหว่าง (1) การ
สนับสนุนทางกิจกรรมสังคมท่ีให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้ของการถ่ายโอนอ านาจแก่องคก์ร/ชุมชนในชนบท รวมทั้งการให้สินเช่ือ 
การปรับโครงสร้างการเกษตร การพฒันาเชิงบูรณาการ การวิจยัและพฒันาด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ขอ้มูลสารสนเทศ (2) การสนบัสนุนทางดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบัการสร้างสรรคคุ์ณค่าของสายโซ่แห่ง
คุณค่า การเพิ่มมาตรการในการสร้างคุณภาพสินคา้เพื่อตอบสนองการตลาด (3) การดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ให้ลดการปลดปล่อยของเสียท่ีเนน้ใหอ้นาคตเหลือศูนย ์โดยการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบร่วม
ต่อสังคมขององค์กรท่ีเป็นโรงงาน และองค์กรในชุมชนท่ีเฝ้าระวงั (4) คนแต่ละคนในระดับ
เศรษฐกิจรากหญา้ ให้มีระบบการศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพชีวิต เพื่อการเพิ่ม
คุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์จะสามารถปลดเปล้ืองการครอบง าจากชนชั้นสูงได ้

 

กระบวนทศัน์ ความเช่ือ และพฤติกรรมกบัการพฒันาสังคม 

แนวคิดกระบวนทศัน์ 

1. กระบวนทัศน์  เป็นเหตุปัจจัยพื้ นฐานท่ีก าหนดความเช่ือและพฤติกรรมของคน
ในสังคมเพราะเป็นกลุ่มของความคิดกับความเช่ือท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน ท่ีจะช้ีน าการ
กระท า กระบวนทัศน์หน่ึงท่ีก าหนดอาจผสมผสานหรือแยกส่วนก็ได้ระหว่าง (ก) ความเช่ือ
ท่ีมีเหตุผล กับ (ข) ความเช่ือ (ท่ีไม่ต้องมีเหตุผล) ท่ีผนวกด้วยศรัทธา ซ่ึงถ้าขาดปัญญาก ากับ
ก็กลายเป็นงมงาย ถ้าเก่ี ยวข้องกับความมี เหตุผลเน้น เชิงป ริมาณ  ได้แก่  นว ัตกรรมและ
เทคโนโลยี ท่ี เป็นข้อมูลสารสนเทศและเป็นวัตถุ  ฯลฯ ห รืออาจจะเป็นกระบวนทัศน์ ท่ี
รากฐานมาจากศาสนาก็ได้ การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์อาจจะเร่ิมจากโครงสร้างภายใน
สังคมเอง หรือมาจากภายนอกระบบสังคม ด้วยการเผยแพร่ ถ่ายทอด รวมทั้ งการรุกราน
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ครอบครอง ถา้เป็นในระบบสังคมเกิดจากการน าทางความคิดโดยผูช้ี้ทางผูเ้ป็นท่ียอมรับใน
สังคม หรือเกิดจากการท่ีสังคมยอมรับการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติจากสังคมอ่ืน ซ่ึงมกัเร่ิม
โดยกลุ่มคนท่ีน ากระแส (innovators) กลุ่มแรก โดยสังคมถือเป็นทางเลือกท่ีคิดวา่มีคุณค่า
และยอมเลือก หรืออาจน าทางเป็นวิถีชีวิตท่ีเกิดจาการครอบง าของชนชั้ นสูง/ชนชั้ น
ปกครองก็ได ้

2. การเปล่ียนความเช่ือเกิดได้ทั้ งจากความมีเหตุผล (สมองซีกซ้าย) ท่ีมักเน้น
กฎเกณฑ์ธรรมชาติและเชิงปริมาณท่ีเป็น “จิตส านึก” กบัการไม่ตอ้งการเหตุผล (สมองซีก
ขวา) ท่ีก าหนดจากจิตท่ีมีการจินตนาการ โดยไม่ต้องมี “หน้าตกั” ท่ีท าให้เกิด “จิตใต้
ส านึก” ท่ีเช่ือมโยงให้เกิดแรงบนัดาลใจ แรงดลใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความปรารถนาแรง
กลา้ความสมดุลของความเช่ือทั้งสองและการประสานกนั บูรณาการกนัในการท างาน ท า
ให้เกิดการดึงศกัยภาพของมนุษยใ์นการเพิ่มขีดความสามารถมากท่ีสุด ความเช่ือท่ีควรจะ
เป็นจึงตอ้งก าหนดเป็นแนวทางท่ีมีเหตุผล ไม่งมงายเพราะขาดปัญญาท่ีจะน าพาพฤติกรรม
ให้เกิดไปในทางท่ีเจริญ ความเช่ือเปล่ียนง่ายกวา่กระบวนทศัน์ แมว้่าการเปล่ียนกระบวน
ทศัน์บางอยา่งอาจจะเร็วมาก 

3. การเปล่ียนพฤติกรรมนั้นอาจจะเร่ิมตน้จากรากฐานไต่ข้ึนบนัไดทีละก้าว จาก
ความรู้ไปทัศนคติ ไปความเช่ือ ไปค่านิยม แล้วสู่พฤติกรรม หรืออาจจะเปล่ียนจาก
พฤติกรรมลงมาทีละขั้นเสมือนการลงบนัได อนัเกิดจากการควบคุม การขดัเกลา การ
ปลูกฝังของสังคมท่ีก าหนดคุณค่าความเป็นมนุษยไ์วแ้ลว้ของแต่ละสังคม หรืออาจเกิดจาก
การเป็นสมาชิกกลุ่ม เครือข่าย องค์กรท่ีมีกฎเกณฑ์ก าหนดครอบง าไว ้ซ่ึงอาจจะถือได้ว่า
ไม่ใช่การบงัคบัก็ได ้แต่ก็ไดรั้บความนิยมยกยอ่งเป็นการตอบแทน 

ความหมาย 

กระบวนทัศน์ (paradigm) คือ “กลุ่มของกรอบของความคิด (frame of thought) 

กรอบของความเช่ือ (belief & myth + faith) กรอบของคุณค่า (values) ท่ีมีการคิดอยา่งเป็น
ระบบในการช้ีน าทิศทางและแนวโนม้ในการก าหนดภาพรวมอนาคต และแนวทางปฏิบติัท่ี
มนุษยเ์สาะแสวงหาเพื่อสังคมใช้เป็นตวัจดัระเบียบสังคม แบบแผนชีวิตก าหนดเป็นกฎ
กติกา และการสร้างโอกาสของกรอบพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัคุณค่าในความเป็นมนุษย ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตปัจจุบนัและภาพรวมอนาคต การขดัแยง้เกิดจากกระบวนทศัน์ใน
สังคม และกระบวนการจดัการเพื่อบรรลุการพฒันาตอ้งค านึงถึงการแสวงหาจุดร่วมสงวน
จุดต่าง”ความเช่ือ (belief) เป็นความเช่ือท่ีตอ้งอาศยัเหตุผลมาก าหนด และเป็นความเช่ือท่ี
ใชส้มองดา้นซา้ยท่ีตอ้งใชเ้หตุผลซ่ึงมกัมีเหตุผลต่างกนั ถา้มีมุมมอง (perspective) ท่ีต่างกนั 
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และมักไม่ลงตัวในการ“เถียงกัน” หรือสรุปสาระ จึงต้องอาศัยเสียงข้างมากมาตัดสิน แต่
ต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยความเช่ือท่ี เรียกว่า “myth” นั้ น มักเป็นความเช่ือท่ีต้องอาศัย
ศรัทธา (faith) เข้ามาก ากับ ซ่ึงสมองซีกขวาท่ีเน้นการจินตนาการ การสร้างสรรค์ของมนุษย์
ท าหน้ าท่ี น้ี  โดยไม่ค  านึ งว่าจะมี เห ตุผลเหมือน ท่ีสมองซีกซ้ ายต้องการห รือไม่  แต่ต้อง
ควบคุมด้วยปัญญา ความเช่ือ และศรัทธาจึงจะไม่กลายเป็นความงมงายความส าคัญของการ
เป ล่ี ย น ถ่ าย ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์ ก าร เป ล่ี ย น ถ่ าย ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์  (paradigm shift) เป็ น ก า ร
ปรับเปล่ียนกระบวนความคิดท่ีอาจคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ท่ีเช่ือมโยงประสานความ
เช่ือแล้วเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่การเปล่ียนถ่ายกระบวนทัศน์นั้ น  ความเป็นหน่ึงเดียวของ
กรอบของความคิด ความเช่ือ และคุณค่าท่ีก าหนดข้ึนใหม่  จะเป็นตัวน าท่ี ก่อให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการสนองตอบความคาดหวงัในเร่ืองความต้องการความพึงพอใจ การเพิ่ม
คุณค่า ของแต่ละสังคมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ทิศทางและแนวโน้มของโมเดลในการด ารงชีวิตตามภาพรวมอนาคต วิถีชีวิต ท่ี
ก าหนดใหม่ของแต่ละองค์กรและคนในสังคม ในรูปของวิสัยทัศน์ ท่ีมีของสังคม องค์กร 
และบุคคล 

2. พฤติกรรม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ ตามโครงสร้างท่ี เก่ียวข้อง
กับระบบโดยรวมอาจจะจะถูกก าหนดโดยสังคมหรือก าหนดโดยตนเอง ท่ีคาดหวังว่าจะ
ส าเร็จทั้ งในเชิงชีวิต ในเชิงการประกอบการส่วนตน องค์กร และสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานของ
ความคิดเชิงคุณธรรมเป็นรากฐาน เพราะศรัทธานั้ นมักจะเก่ียวข้องกับแนวคิดทางศาสนา
ตัวอย่างการเปล่ียนกระบวนทัศน์คร้ังส าคัญของไทยในช่วงร้อยปีท่ีผ่านมา ได้แก่ (ก) การ
เลิ ก ท าส ส มัย  ร .5  (ข ) ก ารเป ล่ี ยน แป ล งก ารป ก ครองม าเป็ น ระบ บ ป ระชาธิ ป ไตย ท่ี มี
พ ระมห ากษัต ริย์เป็ น ป ระมุข เม่ื อ ปี 2475  เน้น อ าน าจเป็ น ของป ระชาชน  ปก ครองโดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน (ค) การเสริมสร้างการถ่ายโอนพลังของประชาชนท่ีเน้นการ
พัฒนาคนในระดับรากหญ้า ในการเพิ่มอ านาจการต่อรองด้วยการบริหารจัดการระบบ โดย
มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) ในปี 2545 ส่งผลตามมาในการเพิ่มรายได้ใน
ท้องถ่ินท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการบริโภคภายในประเทศ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(infrastructure)ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่หลังอุทกภัยของประเทศในปี 2554 การใช้เครือข่าย
ทางสั งคม (social network) และการใช้ข้อมูลสารสนเทศจ านวนมากในช่วงปี  2554 เป็น
การปฏิวติัด้านการถ่ายโอนข้อมูล เทคโนโลยีในช่องทางอินเทอร์เน็ตเปล่ียนวิถีชีวิตคนไทย 
ในการลดการครอบง าทางความคิด ความเช่ือ พฤติกรรมในการก าหนดชีวิตและวิถีชีวิตจาก
ชนชั้นสูงตัวอย่างใกล้ตัวเข้ามาในวงการแพทย์นั้ น กระบวนทัศน์เดิมคือการรักษาท่ีผ่านการ
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วนิิจฉยัก่อนและตามมาดว้ยฟ้ืนฟู แต่กระบวนทศัน์ใหม่คือการลดความเส่ียงดว้ยการหาทาง
ป้องกนัลดการเป็นโรคดว้ยอาหารดี การออกก าลงั การมีจิตใจท่ีสดใส อาจจะลึกกว่านั้น
ดว้ยการน าเลือดไปตรวจดีเอนเอ เพื่อดูว่าร่างกายขาดธาตุอาหารกลุ่มใด อะไรบา้ง และมี
แนวโน้มจะเป็นโรคอะไรตามมาบา้ง เพื่อจะเสริมอาหารให้ครบตามท่ีร่างกายขาดเพื่อลด
ความเส่ียงต่อการเป็นโรคกระบวนทศัน์ท่ีเกิดผลต่อการพฒันาเชิงบวกกระบวนทศัน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ (success paradigm) อาจสรุปประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ 

1. มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพราะมนุษยทุ์กคนมีคุณค่าเท่าเทียมกนัในความ
เป็นมนุษย์และความมีคุณค่าต้องเพิ่มเติมมากข้ึนเร่ือย ๆ อย่างน้อยต้องมีคุณภาพชีวิต 
(quality of life) ตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และคุณค่าน้ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีจะร่วมมือกนัเพื่อเพิ่มพลงัร่วม 

2. คนทุกคนมีอิสระภาพในการก าหนดและเลือกชีวิตของตนเอง (การมี การเป็น 
การอยู ่การท า)เม่ือไดรั้บโอกาสท่ีจะดึงศกัยภาพมาใชใ้ห้เต็มท่ี และมีวฒันธรรมท่ีถ่ายทอด
กนัมากข้ึนในการสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติดว้ยกนั 

3. การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เบียดเบียนกัน อันเป็นหนทางท่ีมนุษย์อยู่
ร่วมกันด้วยความสุขแม้จะมีระดับสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน ด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ี
ปรับเปล่ียนไดม้นุษยใ์ชพ้รหมวิหารส่ี (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร 
และแบ่งปันความรู้สึกท่ีดีต่อกัน เคารพยกย่องกนัและกัน ช่วยเหลือกันและกันให้ช่วย
ตนเองได้ และยงัค านึงถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม ท่ีต้องมีความสมดุลของกลุ่มของเมตตา 
กรุณา มุทิตา กบักลุ่มของอุเบกขา คือไม่แข็งเกินในการรักษากฎเกณฑ์จนขาดความเป็น
มนุษย ์และก็ไม่ใชค้วามรู้สึกทางบวกในสามเร่ืองจนท าให้เกิดภาระทางสังคม ถา้สมดุลได้
ก็ท  าใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และมีการควบคุม การขดัเกลาทางสังคม และมีการ
ปลูกฝังส่ิงท่ีงดงามของชีวิตแก่สมาชิกของสังคม การใช้อิทธิบาทส่ี (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วมิงัสา) ท าให้เกิดเป้าหมายชีวติในเร่ืองท่ีชอบ ไม่ใช่เป็น “ตณัหา” ท่ีน ามาปรนเปรอตนเอง 
ฯลฯ (ศึกษารายละเอียดในตอนท่ีกล่าวมาแลว้) 

4. การสั่งสมทรัพยากรคน ทุน สังคม เป็นการน ามาเพื่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าใน
การด าเนินชีวติและการงานขององคก์รเพื่อเกิดการแข่งขนัแบบสถานการณ์ชนะ-ชนะ 

 

กระบวนทศัน์การพฒันา (Development Paradigm) ในประเด็นส าคญัและเร่งด่วน  
1. การพฒันาการเกษตรเป็นรากฐาน 

          1.1 กระบวนทศัน์การพฒันาพื้นฐาน เนน้ 
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                             1) การตลาดน านวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า (value added) และสร้างสรรค์คุณค่า 
(valuescreation) ท่ีเนน้สายโซ่แห่งอุปสงค์ (demand chain) เพิ่มข้ึนจากผูบ้ริโภคภายในประเทศ ใน
การสร้างฐานการบริโภคภายประเทศ (ดว้ยการเพิ่มค่าแรงงาน เช่น เป็นสามร้อยบาท และเพิ่มใหก้บั
วุฒิการศึกษาอีกเกือบเท่าตัว ฯลฯ) คือการขยายตัวการบริโภคภายในประเทศให้อยู่ระดับการ
พึ่ งตนเองได้ประมาณร้อยละ 50-60ของรายได้ประเทศ อนัสามารถท าให้การพึ่ งพาการส่งออก
นอ้ยลงได ้(แมก้ารส่งออกมีความส าคญัมากส าหรับประเทศก าลงัพฒันา เช่น ไทย) และการขยายตวั
ดา้นอุตสาหกรรมเกษตร และยงัเก่ียวขอ้งกบัการเสริมแรงกนัในประเด็นส าคญัต่อไปน้ี(1) เพิ่มและ
ปรับความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ คุณภาพชีวิต และโอกาสฯลฯ (2) การลงทุนสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการพฒันาอยา่งพอเพียง (เช่นรถไฟความเร็วสูง ระบบระบายน ้ าและ
ฝายชะลอน ้ าชุมชน ฯลฯ) เพื่อลดตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นธรรม และหาทุนท่ีเกิดสั่งสมจากชุมชนเอง
อยา่งกวา้งขวาง (เช่น ธนาคารหมู่บา้น ปัจจุบนัมีรากฐานจากกองทุนหมู่บา้น)(3) การบูรณาการการ
รวมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสู่การเป็นคลสัเตอร์ เพื่อรองรับการสนบัสนุนการพฒันาเชิงบูรณา
การจากรัฐ/เอกชน ในการก้าวสู่อุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นครัวโลกเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
เคร่ืองมือการเกษตรไฮเทคโดยวิศวกร ฯลฯ (4) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กรุงเทพธุรกิจ 2555: 02, 

โพสตทู์เดย ์23 สิงหาคม2555: A11) ช้ีว่าปี 2555 โลกอยู่ภาวะเส่ียงในสิบปีถดัไป ถา้เศรษฐกิจไทย
พึ่งพาการส่งออกเพื่อการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซ่ึงถือว่าก าลงักา้วสู่วงจรขาลง จึงตอ้ง
หนัมาเนน้ (1) เร่งสร้างความสมดุลการส่งออกกบัการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่ใช่การ
พึ่งพาการส่งออกแบบเดิม เพราะแรงงานท่ียากจนอยูใ่นภาคการเกษตรท่ีสร้างการผลิตไม่ถึงร้อยละ
สิบของจีดีพี ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็น “ภาระ” ในขณะน้ี ไม่ใช่สินทรัพย ์แมจ้ะพฒันาอุตสาหกรรมเพียงใด 
หากกลุ่มน้ีไม่เป็นสินทรัพยก์็ยากท่ีจะพฒันาไทยไดอ้ย่างย ัง่ยืน (2) รัฐตอ้งเปล่ียนวิธีคิด เพราะการ
รับจ าน าขา้ว การประกนัราคาขา้ว เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาชัว่คราว ไม่ไดเ้ปล่ียนให้เป็นพลงัการ
ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม บราซิลเคยท าแลว้หยุดดว้ยการน าเงินส่วนนั้นไปลงทุนพฒันาดา้นการวิจยั
การปฏิวติัการเกษตร จึงเปล่ียนจากประเทศยากจนเป็นประเทศส่งออกสินคา้เกษตรรายใหญ่ของ
โลกท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยอาจารยท่ี์รับทุนวิจยัตอ้งมีความร่วมมือกบัเอกชนมากกว่าเดิม การเรียน
การสอนต้องต่างจากอดีต (3) ปรับระบบการสนับสนุนจากรัฐเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับชุมชน
เช่ือมต่อโลก ซ่ึงตอ้งพฒันาให้กลุ่มยากจนเหล่าน้ีสามารถบริหารจดัการตนเองได ้(4) ท าให้ชุมชน
เขม้แขง็โดยรัฐเป็นพี่เล้ียง กระจายอ านาจบริหาร แบบจีนท่ีมีมหานครยกัษติ์ดอนัดบัโลกถึง 39 แห่ง 
(สหรัฐมี 13 แห่ง) กระจายงบประมาณ ไม่ใช่รวมศูนย์กระจุกอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร อันเป็น
ศูนยก์ลางของทุกอยา่งเพียงแห่งเดียว กระจายการบริหารประเทศโดยการท าเป็นคลสัเตอร์และวาง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเป็นศูนยก์ลางการศึกษา การท่องเท่ียว การลงทุน(5) ตอ้งมีกลไกการ
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สนับสนุนบริษทัขนาดกลางและเล็ก โดยเฉพาะดา้นสินเช่ือท่ีมกัตอ้งวิ่งหาเอง ไม่ใช่สินเช่ือส่วน
ใหญ่ตกในมือบริษทัใหญ่เพียงไม่ก่ีแห่ง จึงตอ้งหาทางแบบสหรัฐอเมริกาท่ีสนบัสนุนผูป้ระกอบการ
ใหม่ ๆขนาดกลางและเล็ก โดยส่งเงินทุนเขา้ไปเพื่อคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อท าให้เกิดการจา้งงานจาก
กลุ่มน้ีร้อยละ 40 ซ่ึงสมควรท าแบบน้ีให้แก่กลุ่มเอสเอมอี (SME) ให้มีการเติบโตและย ัง่ยืนครบ
วงจรเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศ (6) ดา้นเศรษฐกิจตอ้งมียุทธศาสตร์
และเป้าหมายชดัเจนว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมใดท่ีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีตอ้งมีนวตักรรม 
เพราะสินคา้ไทยปัจจุบนัเป็นระดบักลาง ๆ ไม่โดดเด่นอะไรเทคโนโลยีไม่สูง ไม่ใช่เพียงการผลิต
รับจา้งอย่างปัจจุบนั2) กรอบของกระบวนทศัน์การพฒันาท่ีถือเป็นความทา้ทาย 8 ประการ ไดแ้ก่ 
(ศุภชยัพาณิชภกัด์ิ ฐานเศรษฐกิจ 2-5 ธนัวาคม 2554: 8)(1) เราไม่ไดอ้ยูโ่ดดเด่ียวในโลกน้ี เราถูกไล่
หลงัตลอด จึงตอ้งพฒันาแบบกา้วกระโดด ตอ้งปรับตวัดา้นธุรกิจการเกษตร ไฟฟ้า และการลงทุน
(2) อีคอมเมิร์ช (e-commerce) มีการขยายตวัเร็วมาก ประเทศจีนในปี 2553 มีใชเ้พียง 2 ลา้นคน อีก 
10 ปี มากกวา่ 200 ลา้นคน ทัว่โลกต่อเช่ือมกนัไดจึ้งเป็นเร่ืองจ าเป็น (3) การแข่งขนัใหม่ ๆ เช่น การ
รวมกลุ่มคู่คา้ เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน FTAAหรือเขตการคา้เสรีสองฝ่าย(4) การปรับตวัของจีน
อยา่งรุนแรงเป็นเร่ืองท่ีท าให้ไทยตอ้งต่ืนตวั ซ่ึงถือเป็น“wake-up call” แต่จีนตอ้งแปรรูปรัฐวสิาหกิจ
มากกว่า 3 แสนแห่ง คนจีนจะตกงานอีก 25-30 ลา้นคน แต่อีก20 ปีหน้า จีนจะโตเป็นอนัดบัสอง 
และขอ้มูลสารสนเทศเป็นอบัดบัสาม(5) กระแสโลกาภิวตัน์ท าใหต้อ้งปรับธุรกิจใหม่ ระบบราชการ
ตอ้งปรับเป็น“e-government”(6) กระบวนการเปล่ียนแปลงใหม่ถา้ปรับไม่ทนัก็ลา้หลงั เช่น รัสเซีย 
จึงต้องเป็นระบบ “early warning”(7) เขตการค้าเสรีอาเซียนและ AFTA ยงัพิการอยู่ แต่ญ่ีปุ่นยงั
มองเห็นไทยมีศกัยภาพการลงทุน จึงเป็นการทา้ทายประเทศจีนดว้ย(8) จดัการหน้ีสาธารณะอยา่งมี
ระบบ 

          1.2 กระบวนทศัน์เดิมทีต้่องเปลีย่นแปลง เนน้ส่ิงต่อไปน้ี 

                          1) การพึ่งพารายไดห้ลกัมาจากการส่งออกท่ีตอ้งพึ่งพาอุปสงค์ของประเทศอ่ืน จึง
ตอ้งมีการเบียดเสียดแยง่ชิงการส่งออกกบัประเทศท่ีพฒันาระดบัเดียวกนัและสูงกวา่ (เช่น เวียดนาม
ขายขา้วตดัราคาไทย ท าใหไ้ทยท่ีมีโครงการรับจ าน าราคาขา้วตอ้งน าภาษีมาหล่อเล้ียงเพราะขาดทุน
และผลตามมาคือการปลูกขา้วมากข้ึน เพราะราคาสูงกวา่ตลาดโลกทั้ง ๆ ท่ีผลผลิตต่อไร่ไดน้อ้ยกวา่
เวียดนามเท่าตวั แต่ท าเป็นภูมิใจว่าส่งออกอนัดบัหน่ึงของโลก) ท าให้การผลิตล้นเกินกว่าตลาด
ตอ้งการ จึงขายไดร้าคาต ่ากวา่ความเป็นจริง 

                          2) งบประมาณประชานิยมท าให้เกิดการ “แบมือขอ” ท่ีไม่เน้นการพัฒนาการ
พึ่งตนเองของสังคม 



- 99 - 

 

                        3) เน้นความพึงพอใจในชีวิตท่ีขาดปัญญา (ไม่ใช้หลกัการไม่สันโดษในกุศลกรรม 
แต่สันโดษในอกุศลกรรม) ดา้นภาพรวมอนาคตของคุณค่าความเป็นมนุษยข์องมาตรฐานโลกไร้
พรมแดน เพราะมนุษยย์่อมเท่าเทียมกันในด้านโอกาส และการก าหนดชีวิตของตนเอง (โดยไม่
เบียดเบียนใคร) 
                       4) การพฒันาท่ีเน้นโครงสร้างของสังคมส่ิงแวดลอ้มแบบไทย ๆ ท่ียึดการพึ่งพาภาค
เกษตรในระดบัสูง การตั้งอยูบ่นฐานความรู้ของตนเอง คน้หาวธีิเรียนรู้ท่ีเหมาะสม วิธีการสร้างจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประสานการเลือกเทคโนโลยีภายนอก ประยุกตเ์พื่อน าไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยืน
หลายคร้ังมีการบิดเบือน (distortion) ในตลาด (เช่น การประกนัราคาขา้วแทนท่ีจะเปล่ียนเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต) เช่น กลยุทธ์การผลิตทดแทนการน าเขา้ (เช่น จะน ารถยนต์ รถไถนาไปขาย
ประชาคมอาเซ่ียน แต่ไม่อยากซ้ือขา้วโพด ถัว่เหลือง ฯลฯ ท่ีตน้ทุนถูก คือคิดจะกอบโกยไม่ยอมเสีย 
ลืมไปวา่การบูรณาการข้ึนอยูก่บัความเท่าเทียมและการสนบัสนุนกนัและกนั) 

2 . เส รีภ าพ ใน ก ารรวม ตั ว ข อ งก ลุ่ ม /เค รือ ข่ าย เพ่ื อ ม าต รฐ าน แรงงาน ที่ ดี  คื อ
สนับสนุนการสร้างพลังชุมชน โดยการมอบอ านาจแก่ท้องถ่ินให้มากกว่าเดิมในการสนอง
ความตอ้งการของชุมชน 

                            2.1 กระบวนทศัน์การพฒันา ดว้ยการสร้างพลงัชุมชนท่ีด าเนินการมาแลว้ในเร่ือง
กองทุนหมู่บา้น ธนาคารหมู่บา้น การเพิ่มมูลค่าดว้ยการมีโครงการ “โอท็อป” ท่ีเนน้การแข่งขนักนั
สร้างนวตักรรม“หน่ึงอ าเภอหน่ึงผลิตภณัฑ์” เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กก่อตั้ง
สานกนัเป็นวสิาหกิจขนาดใหญ่ 

                            2.2 กระบวนทศัน์เดิม (ท่ียงัหลงเหลืออยู)่ รัฐยงัมีบทบาทส าคญัอยูใ่นการจดัระบบ
เศรษฐกิจมหภาคท่ีขาดความสมดุล โดยชนชั้นปกครองเดิม นายทุนใหญ่เดิมยงัคงครอบง าอยู่ แม้
พยายามท าในเร่ืองการยกระดบัการบริโภคภายในประเทศดว้ยการข้ึนค่าแรงสามร้อยบาทและเพิ่ม
เงินเดือนผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี ก็โดนโจมตีวา่ประชานิยม แต่ควรปรับปรุงการพฒันาตาม
กลไกการตลาด ท่ียงัคงบิดเบือนดว้ยประชานิยม เช่น การจ าน าขา้วท่ีควรทดแทนดว้ยการสนบัสนุน
การลดตน้ทุนในการผลิตท่ีก าลงัท าอยู ่เช่นการเพิ่มงบในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

3. การพฒันาทีเ่น้นความสามัคคีทางการเมืองทีไ่ม่แยกสี แยกเหล่า แยกชนช้ัน 

                          3.1 กระบวนทศัน์การพฒันา ความสามคัคีของกลุ่มสีเส้ือต่าง ๆ สามารถต่อสู้กบั
วกิฤติต่าง ๆ ไดต้อ้งเขา้ใจวา่ การเปล่ียนแปลงในสังคมไทยตอ้งการความประนีประนอม ไม่ใช่การ
ปฏิวติัโครงสร้างทนัทีทนัควนั กลุ่มอ านาจใหม่ทุนใหม่อาจจะเขา้มาครอบง าแทนท่ีดว้ยรูปแบบท่ี
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เสมือนจริงท่ีอาจจะครอบง าโดยส้ินเชิง เหมือนหนีเสือปะจระเข ้คือแยย่ิ่งกวา่เดิม เสมือนฟิลิปปินส์
สมยัประธานาธิบดีเฟอร์ดินาล มาคอสท่ีท าใหป้ระเทศตกต ่าจนทุกวนัน้ี 

                3.2 กระบวนทัศน์เดิม การแบ่งสีเส้ือท่ีไม่ยอมการเจรจาปรองดอง สร้างความ
แตกแยกทางความคิดแมก้ระทัง่ในแต่ละครอบครัว เหมือนกรุงศรีอยุธยาท่ีพม่าเขา้มายึดครองสอง
คร้ังอย่างไรก็ตาม กระบวนทศัน์การพฒันานั้น สังคมไทยไม่นิยมการเปล่ียนแปลงแบบรุนแรง 
(shocktherapy) แต่นิยมแบบท่ีค่อยเป็นค่อยไป (gradualist) ในอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม 
ดว้ยการจดัล าดบัความส าคญั และความเร่งด่วนท่ีสังคมยอมรับได ้เพราะการเปล่ียนแบบค่อยเป็น
ค่อยไปเป็นการท าลายเพื่อสร้าง (creative destruction) ในการสร้างกระบวนทศัน์การพฒันา เพราะ
การคาดการณ์แบบค่อยเป็นค่อยไปมกัมีความแม่นย  าและลดความเส่ียงมากกวา่ ในขณะท่ีการเปล่ียน
แบบรุนแรงดว้ยการปฏิรูป การคาดการณ์มกัผดิหมด 

สรุป กระบวนทัศน์ใหม่ ท่ี เหมาะสมกับโครงสร้างทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีพึง
ปรารถนา เช่น คนอินเดียช่วงพระพุทธเจา้ประกาศศาสนามีความไม่เท่าเทียมดา้นวรรณะ 
และการครอบง าของฮินดูเม่ือพระพุทธองคท์รงก่อตั้งกระบวนทศัน์ใหม่วา่ มนุษยก์ าหนด
ชีวิตภพน้ีไดด้้วยกรรมดีในภพน้ี ไม่ตอ้งออ้นวอนเทพบนสรวง-สวรรค์ เพราะมนุษยท่ี์ดี
แมแ้ต่พระพรหมพระอินทร์สูงสุดขณะนั้น (มีตรีมูรติท่ีแตกตวัเป็นพระศิวะ พระนารายณ์
รุ่นหลงั) ยงัตอ้งกราบไหวพ้ระพุทธเจา้และอรหันต์เจา้ เพราะมนุษยทุ์กคนเกิดมาเท่าเทียม
กนัในความมีคุณค่าของความเป็นมนุษย ์แมเ้ลือกท่ีเกิดไม่ได ้แต่มนุษยดี์กว่าเทพตรงท่ีว่า 
สามารถสร้างบุญบารมีได ้เทพจะสร้างตอ้งลงมาเกิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้น กระบวนทศัน์น้ีเร่ิม
จากเครือข่ายแรกคือกลุ่มเบญจวคัคีย ์ไม่ไดเ้ร่ิมท่ีกรุงกบิลพตัร เพราะท่านทรงใชกุ้ศโลบาย
ท่ีเป็นกลยุทธ์ได้ดี ไม่ใช่มีเพียงกระบวนทศัน์ก็ส าเร็จแล้วและท่ีส าคญัพระองค์ประกาศ
ศาสนาท่ีเมืองพาราณศรี ซ่ึงกลุ่มโยคีมีฤทธ์ิเดชชุมนุมอยู่เนืองแน่น เพราะท่านไม่ตอ้งการ
แยง่ชิงศิษยผ์ูใ้ด แต่แลว้คนท่ีเช่ือและศรัทธาท่ีมองภาพรวมอนาคตเฉกพระพุทธองคใ์นการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยอริยสัจส่ี ทางสายกลาง ฯลฯ นั่น
หมายถึงความพร้อมท่ีจะสู้กนัดว้ยเหตุผล ดว้ยกระบวนการความคิด ความเช่ือ และคุณค่า
ในความเป็นมนุษยท่ี์ประเสริฐอยา่งแทจ้ริงมนุษยจึ์งเป็นผูน้ ากระแสท่ีสนใจและตรวจสอบ
ได ้ดงันั้นแนวทางการน ากระบวนทศัน์ใหม่ไปใช้ นอกจากมีกลยุทธ์หาเครือข่าย ยงัตอ้ง
สามารถเปิดเผยในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่ปราศจากการทา้ทายและปราศจาก
ความอยากได ้นอกจากการตดัสินใจเองของผูป้ระสงค ์และทุกคนส าเร็จอรหนัตไ์ดด้ว้ยการ
ปฏิบติั ไม่ใช่เพราะชนชั้นวรรณะเป็นตวัตดัสิน 
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ความเช่ือกบัการพฒันาความส าคญัของความเช่ือ 

              ดยพื้นฐาน ความเช่ือมกัน าไปใชใ้นทางท่ีผิด ดว้ยความไม่รับผิดชอบ ดว้ยความโลภ ดว้ย
ความไม่รู้จกัพอ ดว้ยการขาดการควบคุมระบบท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่การพฒันา ก็จะก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคม(สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ 2555: 36)รูปแบบของความเช่ือประกอบดว้ยสองรูปแบบ
หลกั ไดแ้ก่ (ก) ความเช่ือของมนุษยท่ี์ใช้เหตุผล เป็นความเช่ือท่ีเรียกว่า “belief” เป็นการเช่ือท่ีใช้
สมองซีกซ้าย (ข) ความเช่ือท่ีไม่ตอ้งใช้เหตุผล ท่ีเรียกว่า “myth”จะตอ้งมีศรัทธา (faith) เขา้มาเติม
เต็ม ความเช่ือแบบน้ีเป็นความเช่ือของสมองซีกขวา ความเช่ือและศรัทธาแบบน้ี ถา้ไม่ใช ้“ปัญญา” 
ก ากบั ก็กลายเป็นความงมงายการเปล่ียนแปลงความเช่ือให้ถูกตอ้งเก่ียวกบัการพฒันาปัญหาดา้น
ความเช่ือท่ียิง่ใหญ่คือ “ไม่เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ” จึงตอ้งฝึกฝนดา้นความเช่ือจากท่ีเคยเช่ือวา่ “อะไรท่ี
ควรเช่ือ” มาเป็น “เช่ืออะไรท่ีมีผลดีต่อชีวิต”ความเช่ือท่ีผิดพลาดท่ีส าคญั จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
ไดแ้ก่ 1) ไม่เช่ือวา่ชีวติตนเองและครอบครัวจะดีข้ึนได ้2) ไม่เช่ือในการพฒันาตนเองไดใ้นเน้ืองาน
และเม็ดงานท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จ และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 3) ไม่เช่ือในการสร้างคุณค่า 
ความชอบธรรมในการมีวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม และเดินทางผิดในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีคุณค่า 4) ไม่
เช่ือในการท างานหนกัและมุมานะ ตอ้งการเพียงจะรวยอยา่งรวดเร็ว รวยทางลดัความเช่ือทางบวก
จะเอ้ือต่อการพฒันาสังคม ประกอบด้วยความเช่ือท่ีจะต้องสร้างข้ึน ไม่ใช่แสวงหาหรือรอคอย 
เพราะความเช่ือเสมือนกระแสลมท่ีมองไม่เห็นแต่ก็สัมผสัได ้ความเช่ือท่ีสร้างข้ึนมานั้นตอ้งท าให้มี
ผลสะทอ้นกลบั (feedback) ในประเด็นท่ีส าคญั แมจ้ะมีความยากล าบากในการปฏิบติัแต่ก็มีความ
เป็นไปไดสู้ง ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1) ในการเกิดความคิด เชิ งบ วก  และเกิดทัศน คติ เชิ งบวก โดยเฉพ าะประเด็น ท่ี
เก่ียวข้องกับการก าหนดภาพรวมอนาคต จะต้องมีการส่งผ่านไปเป็นความต้องการท่ี เป็น
ความปรารถนาแรงกลา้ 

2) การสร้างสรรคโ์อกาสใหก้บัตวัเรา ครอบครัว รวมทั้งองคก์ร ชุมชน สังคม 

3) เกิดผลทางบวกในการตัดสินใจในกระบวนการก าหนดชีวิตและกระบวนการ
ท างานท่ี เก่ียวข้องเป็นการสั่ งสมความรู้ประสบการณ์และทักษะของการตอบโจทย์ของ
ตนเองและประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย 

4) เกิดผลทางบวกกับกลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี ทีมงานร่วมกัน
ตกลงยอมรับ 

5) การสร้างความสมดุลให้เกิดในทางบวก ด้วยการไม่กลัวต่อการกระท าท่ีเกิดจาก
ความ เช่ือ ท่ีส ร้าง ข้ึน มาป ระเด็น ส าคัญ ของความ เช่ื อ ท่ีต้องส ร้าง ข้ึน มาจะ เก่ี ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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1. ความเช่ือท่ีถูกตอ้งดว้ยการใช้ปัญญาต่อหลกัของศาสนา ความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง
และท าใหข้ดัต่อการพฒันาท่ีควรปรับเปล่ียน ในเร่ืองต่อไปน้ี 

                             1.1 ผู ้ก  าหนดชะตากรรมมนุษย์ความเช่ือเดิมท่ีผิด เช่ือว่า “ผู ้ลิ ขิตชีวิตคือ
พรหมลิขิต” จึงตอ้งสวดออ้นวอนขอพรให้ชีวิตดีข้ึนความเช่ือใหม่ท่ีควรเป็น มนุษยลิ์ขิต/ก าหนด
ชีวติของตนเองไดด้ว้ย “กรรม” ในภพน้ี คือท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เสมือนปลูกถัว่ไดง้า ไม่ใช่ปลูกถัว่
ได้ทองค าแต่กรรมดีกรรมชั่ว จะตอบแทนเร็วช้าเพียงใด เสมือนข้ึนอยู่กับการปลูกไม้ผล (เช่น 
ทุเรียน)หรือไมล้ม้ลุก (เช่น ตน้ทานตะวนั) หรือไมกิ้นเร็ว (เช่น ผกับุง้) ชาติภพปัจจุบนัส าคญัท่ีสุดท่ี
จะประกอบการเช่น องคุลิมาร แมเ้กิดมาโดนอาจารยห์ลอกให้ฆ่าคนมาแลว้เป็นพนั ยงับรรลุเป็น
อรหันตไ์ด ้นอกจากนั้น ตอ้งไม่ลืมวา่ มนุษยเ์ท่านั้นท่ีประกอบกิจกุศลกรรมสร้างบุญได ้เทวดาจะ
สร้างบุญตอ้งจุติลงมาเกิดเป็นมนุษยเ์สียก่อน มนุษยจึ์งประเสริฐสุด 

             1.2 พึงพอใจในชีวิตท่ีเป็นอยู่ความเช่ือเดิมท่ีไม่ถูกต้อง คือ มนุษย์ควร
พอใจในส่ิงท่ีมีอยู ่พอใจและทนไดแ้มก้บัส่ิงท่ีเลวร้ายเพราะตอ้งยอมรับชะตากรรม (ความ
เช่ือท านองน้ีได้รับการครอบง าจากชนชั้นสูง/ชนชั้นปกครอง ท่ีตอ้งการให้รากหญ้าไม่
สามารถปลดเปล้ืองพนัธนาการของชีวิตได้)ความเช่ือใหม่ท่ีควรเป็น คือศาสนาพุทธเน้น
นิทานในพระไตรปิฎกเร่ือง “หนอนในโถอุจจาระพอใจแลว้ท่ีมีอุจจาระหล่นมาให้กินทุก
วนัไม่ตอ้งร้องขอ” เพราะมนุษยไ์ม่ใช่หนอนในโถอุจาระท่ีพอใจชีวิตไม่ใช่สุนขัหน้าร้าน
เซเว่นอีเลพเว่นท่ีมีความสุขตามประสาสุนัขท่ีได้รับแอร์เย็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สุด
ประเสริฐ ตอ้งไม่ทนต่อส่ิงท่ีเอารัดเอาเปรียบ การครอบง าความเป็นมนุษยเ์สมือนทาสทาง
ความคิด การกระท าขาดอิสรภาพในการมีคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็นพื้นฐาน การเป็น
มนุษย์มีคุณค่าของความเป็นคนท่ีเท่าเทียมกัน การอยู่อย่างสมควรตามสติปัญญาตาม
ความสามารถและการรับโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั การท าในส่ิงท่ีไม่เบียดเบียนกนัและกนัดว้ย
การท าดี ละเวน้ความชัว่ และมีจิตบริสุทธ์ิ 

 ดงันั้น ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตอ้งสันโดษในอกุศลกรรม และตอ้งไม่สันโดษในกุศล
กรรม ในเร่ืองท่ีท าดีเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ทั้งตอ้งใชอิ้ทธิบาทส่ี (ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วมิงัสา) 
เพราะฉนัทะเป็นการตั้งเป้าหมายในเร่ืองท่ีเราชอบ และการท าเพื่อผูค้นและสังคมท่ีต่างกบั “โลภะ” 
ท่ีตั้งเป้าหมายเพื่อสนอง “ตณัหา” ของตนเอง ทรัพยสิ์นอ านาจบารมีไม่ตอ้งละทิ้ง เพราะทนุบ ารุง
สังคมได ้เสมือนพระเจา้อโศกมหาราชท่ีฟ้ืนฟูศาสนาพุทธหลงัส้ินพระพุทธองคก์วา่สองร้อยปี 

            1.3 เช่ือในศกัยภาพความเป็นมนุษย ์

ความเช่ือเดิม เช่ือว่าท าบุญน้อยแต่ชาติก่อน ๆ จึงต้องมามีชีวิตแบบน้ี ตกต ่าเพราะไม่ฉลาดขาด
ความสามารถความเช่ือท่ีควรเป็น คือ มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพเม่ือไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั เสมือน 
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บวัสามเหล่า ม้าสามเหล่า (ไม่มีเหล่าท่ีส่ีท่ีเถราจารยต่์อเติมมาเอง (เสถียรพงษ์ วรรณปก)เพราะ
มนุษยพ์ึ่งตนเองได ้จดัการตนเองได ้และเม่ือบุคคลตอ้งการพลงัร่วมทวีคูณ ก็จะรวมกนัแบบบูรณา
การเป็นองคก์ร/ชุมชน/หมู่บา้นท่ีจดัการตนเองได ้ไปจนถึงกลุ่มประเทศ เช่น ประชากรอาเซ่ียนในปี 
2558 และสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ท่ีเท่าเทียมกันในการร่วมมือกันเป็นหน่ึงเดียว (solidarity) 

เพราะมีปัญหาร่วม ความต้องการร่วม ความสนใจร่วม ท่ีไม่จ  าเป็นต้องยุบรวม (consolidation) 

เพราะแต่ละประเทศยงัคงมีการปกครองตนเอง (autonomous) อยู ่
           2. ความเช่ือในทฤษฎีแนวคิดที่ถูกต้องมีเหตุมีผล เกณฑ์วดัความถูกตอ้งจะตอ้งมีตวัช้ีวดัใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

                          1) สนองตอบ (1) ความคาดหวงัในเร่ืองความต้องการ ความพึงพอใจ การเพิ่ม
คุณค่าของกลุ่ม/เครือข่าย/ชุมชน/สังคมเป้าหมาย และ (2) ก่อให้เกิดจินตนาการภาพรวมอนาคตท่ีดี
ยิ่งข้ึน การอยู่ร่วมกนัด้วยความสงบสุข แข่งขนักนั แต่สนับสนุนกนัดา้นการท าความงอกงามใน
สถานการณ์ชนะ-ชนะ  
                       2) เร่ืองท่ีท าไดเ้องโดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น แลว้ยงัสะทอ้นกลบั (feedback) ในเร่ือง
ของการสั่งสมทรัพยากรคน ทุน เทคโนโลย ีสังคม ฯลฯ 

                        3) ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ง่าย ๆ เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับส่ิงท่ีมีอยู่ ท  าได้ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมกนัคิดและแยกกนัท าได ้ฯลฯ 

3. ความเช่ือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ ยนโครงสร้างทางสังคมแบบค่อย
เป็นค่อยไปความเช่ือใหม่ท่ีควรเป็น ต้องยอมรับว่า มนุษย์สร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมมา แต่
ต้องไม่ให้กฎเกณฑ์เหล่านั้ นมาเป็นนายของมนุษย์ ครอบง าตลอดชั่วชีวิต เพราะนวตักรรม
ท่ี ดีกว่าเหมาะสมกว่า ต้องออกมาท าลายล้างนวัตกรรม เดิม ท่ีด้อยกว่า โลกจึงก้าวหน้ า 
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นวินัยทางศาสนาพุทธเป็นตัวอย่างท่ีทยอยสร้างข้ึนมา เช่น พระสงฆ์องค์หน่ึง
คือพระอุททายี ท าให้พระพุทธเจ้าต้องทรงบัญญัติกฎว่า ห้ามอยู่สองต่อสองกับสีกา ห้ามถูก
ตัว เพ ศห ญิ ง ฯลฯ แม้กฎ เกณ ฑ์ ท่ี ไม่ เห มาะส มก็ เลิกได้  เช่น  เดิมห้ าม เณ รจ าว ัด ร่วมกับ
พ ระส งฆ์ เพ ราะ ไม่ อยาก ให้ เส่ื อม ศ รัท ธ าจาก ก ารน อน น ้ าล ายไห ล ยืด  แ ต่ เม่ื อ มี ห ล าย
ส ถ าน ก ารณ์  ท่ี พัก ไม่ พ อ เพี ยงก็ เลิ ก ก ฎ น้ี ได้  ไม่ ใ ช่ต้องอยู่ค  ้ า ฟ้ าค ้ าแผ่น ดิน  แล ะ เม่ื อ มี
นวตักรรมท่ีเหมาะสม ก็มีการก าหนดการควบคุมทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
ปลูกฝังทางสังคม เพื่อถ่ายทอดส่งผ่านให้แพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์ร่วมของ
สังคมกระบวนการเหล่าน้ีจะเกิดอย่างสมดุลเพื่อเปล่ียนวิกฤติ/ภาวะคุกคามให้เป็นโอกาส 
เปล่ียนความขัดแยง้ให้เป็นการพัฒนา ลด/เปล่ียน จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ฯลฯ ซ่ึงจะท าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ท าให้การคาดการณ์อนาคตมักใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าการปฏิรูป
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เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีมกัคาดการณ์ผดิเพราะมองสถานการณ์ท่ีจ าเป็นและพอเพียงไม่
ครบองคร์วมอยา่งแทจ้ริง 

4. การเปลี่ยนความเช่ือเพ่ือเพิ่มสมรรถนะ (competence) การพฒันา ความเช่ือเดิม 
คือ การท างานเชิงรับเพื่อรอค าสั่ง รอการช่วยเหลือในลักษณะ “ผู ้ถูกกระท า” ท่ีโดน
ครอบง าจนเคยชิน จนยอมรับได้แมส่ิ้งท่ีเลวร้าย เสมือนสุนัขท่ีรองรับกระดูกติดเน้ือดว้ย
ความสุขเพราะไดดี้กวา่เดิมความเช่ือใหม่ท่ีควรเป็น คือ มนุษยมี์คุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่า
เทียมกนั แมม้นุษยแ์ตกต่างกนัดา้นความคิด พฤติกรรมท่ีเป็นเสมือนบวัสามเหล่า แต่มนุษย์
ก็ตอ้งเท่าเทียมกนัในความเป็นมนุษยท่ี์จะมีชีวติอยา่งนอ้ยเหนือเส้นความยากจน และ 

มีคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็นพื้นฐาน/จปฐ. (Basic Minimum Needs for Quality of Life) มนุษยจึ์ง
ตอ้งผูก้  าหนดชีวิตเอง เป็นผูก้ระท า แกปั้ญหาเอง ท าเองเป็น ดว้ยการสนับสนุนของเจา้หน้าท่ีรัฐ/
เอกชน ตามบทบาทท่ีก าหนดมาในการสนบัสนุนการเพิ่มสมรรถนะตอ้งเกิดจากการสร้างพลงัร่วม
ดว้ยการรวมกลุ่ม/เครือข่าย เพราะตอ้งอาศยัการบูรณาการในการรองรับการบูรณาการจากเจา้หนา้ท่ี
ในการพฒันาเชิงบูรณาการ เพื่อการเปล่ียนความเช่ือวา่มนุษยมี์ศกัยภาพเม่ือไดรั้บโอกาส ในการท่ีมี
ความเช่ือน้ีจะมีบทบาทน าในการเพิ่มทกัษะในการประกอบการในกลุ่ม/เครือข่ายอย่างมีระบบ 
ทกัษะในเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

                4.1 ความเช่ือท่ีจะฝึกฝนความเป็นไปไดใ้นการก าหนดกลยุทธ์และท่ีเก่ียวขอ้ง คือ เช่ือใน
ประเด็นส าคญัต่อไปน้ี 

                           1) กลยุทธ์เป็นการการท างานเชิงรุกท่ีเป็นการจดัการกบัความไม่แน่นอนในการ
สร้างโอกาสไวล่้วงหนา้ จากการท่ีจะมีการใชท้รัพยากรอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการรุกก็คือ
การตั้งรับท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากมีระบบท่ีก าหนดภาพรวมอนาคตล่วงหนา้ 

                          2) กลยุทธ์ก าหนดมาจากกรอบข้อมูลพื้นฐานอย่างกว้าง ๆ ของ (1) ภารกิจ 
(mission)และเป้าประสงค์ท่ีสร้างได ้(2) พื้นท่ีสถานท่ี (ground) ท่ีคนทัว่ไปเก่ียวขอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
กนัอย่างมีระบบ อาจจะควบคุมไม่ไดแ้ต่ปรับเปล่ียนได ้(3) การเก่ียวโยงสัมพนัธภาพของแนวคิด
และทฤษฎีของแต่ละระบบ (4)ระบบท่ีท างานร่วมกบัระบบอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อใช้กลยุทธ์ในสภาพการ
แข่งขนั 

             4.2 การเปล่ียนความเช่ือเพื่อการเปล่ียนมุมมองท่ีเป็นปัจจยัในการหาค าตอบต่อโจทย ์

                           1) เปล่ียนความเช่ือเพื่อเกิดมุมมองใหม่ทางด้านโมเดลและการจ าลองแบบใน
ทางการพฒันาสังคม คือตอ้งเช่ือว่า (1) โมเดลและการจ าลองแบบเป็นปัจจยัในการคน้หาค าตอบ 
หรือการประเมินสถานการณ์อดีต ช้ีปัจจุบนั ท านายอนาคต ค าตอบเป็นการประมาณการท่ีท าให้พอ
เห็นทางเลือกและเห็นภาพรวมขององคป์ระกอบท่ีจะท าและการประเมินการวดัความส าเร็จอยา่งมี
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ระบบ (2) เป็นการสร้างความคิดใหม่ ในลักษณะท่ีโจทย์ก าหนดว่ามีปัจจัยอะไรท่ีเก่ียวข้อง 
กระบวนการน้ีก่อใหเ้กิดพลงัจากหลากหลาย 

                       2) ความ เช่ือ ท่ี จะฝึกฝนความ เป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒ นา ( research & 

development)อย่างง่าย ๆ เพื่อสนองความต้องการในการประกอบการของตน กลุ่ม และสังคม
เน่ืองจากมนุษยก์ าหนดชีวิตตนเอง จึงตอ้งคิดเองเป็น แก้ปัญหาเองเป็น ยิ่งเม่ือผนึกก าลังกนัเป็น
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายท่ีเกิดจากการเป็นหน่ึงเดียวกนัในเร่ืองของปัญหาร่วม ความตอ้งการร่วม
ความสนใจร่วม ท าให้ร่วมกนัตั้งโจทยเ์พื่อแสวงหาค าตอบท่ีพึงปรารถนาได้ งานวิจยัและพฒันา
ส าหรับชาวบา้นก็เพียงการตั้งโมเดลท่ีเป็นภาพรวมอนาคตในเร่ืองหน่ึง ๆ ท่ีพึงปรารถนาขององคก์ร
วา่ มีองค์ประกอบย่อยอะไรท่ีรวมกนัเป็นความส าเร็จบา้ง (ไม่วา่เป็น”software” หรือ “hardware”) 
แล้วหาค าตอบว่าอะไรเป็นปัจจยัส าคญัวดัความส าเร็จ (KSF) ของแต่ละองค์ประกอบนั้น ๆ แล้ว
ปรึกษาหารือกนัวา่จะมีกลยุทธ์ (กุศโลบายอะไรท่ีเป็นตวัช้ีทิศทางแนวทางสู่ความส าเร็จ) มีตวัช้ีวดั
ส าคญัของเน้ืองาน (KPI) อะไรท่ีจะน าทางไปสู่เป้าหมายตามองค์ประกอบของโมเดลท่ีก าหนดไว้
ในแต่ละระบบการท า’าน (work system) ดว้ยการใชท้รัพยากรอะไรท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

              สรุป ความเช่ือ ไม่ว่ารูปแบบท่ีมีเหตุมีผลอย่าง “belief” กบัความเช่ือท่ีไม่ตอ้งมีเหตุมีผล
แบบ “myth”แต่ตอ้งมีศรัทธา “faith” คุมและก ากบัดว้ยปัญญาจึงไม่เป็นความเช่ือท่ีงมงายนั้น หาก
ท าใหเ้กิดความสมดุลของสมองซีกซ้ายท่ีเนน้เหตุผล สมองซีกขวาท่ีมีจินตนาการเป็นตวัตั้ง จะท าให้
มนุษยมี์ความมนุษยเ์ต็มท่ีคือมีคุณค่าสมกบัเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริงท่ีไม่มีใครมาครอบง าได ้หรือหาทาง
หลีกเล่ียงจากความครอบง าด้วยการมีแนวคิดอิสรภาพ (freedom) และเสรีชน เม่ือนั้นมนุษยจ์ะมี
สภาวะของการสร้างสรรคคุ์ณค่า และมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแมมี้ทรัพยสิ์นมากมายท่ีไดม้าดว้ยการไม่
เบียดเบียนใคร และดว้ยการมีคุณธรรมความเป็นมนุษย ์ความเช่ือพื้นฐานท่ีท าให้พลิกชีวิตผูค้นจะ
เร่ิมจากความเช่ือท่ีมนุษยก์ าหนดชีวติตนเองได ้ไม่ใช่โดยลิขิตของเทวดาหรือไปบูชาแมก้ระทัง่สงฆ์
ท่ีปลุกเสกชูชก ความเช่ือน้ีจะโยงไปสู่การแบ่งปันคนอ่ืนท่ีเราเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพเม่ือ
ได้รับโอกาสการเขา้ถึงผลประโยชน์ท่ีมนุษยพ์ึงจะได้รับ มนุษยจึ์งสามารถส่งผ่านถ่ายโอนการ
พฒันาตนเองสู่ผูอ่ื้น ยิ่งการเขา้รวมเป็นเครือข่ายดว้ยระบบท่ีเป็นการบูรณาการ ยิ่งเพิ่มพลงัในการ
กระจายโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัของมนุษยแ์ละการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัแลว้ ยงัสามารถ
ขยายไปยงัแต่ละประเทศ เช่น ประชาคมอาเซ่ียนในปี 2558 ท่ีบางคนอาจจะคิด “ไปเอา” มากกว่า 
“ไปให้”คือ ตอ้งสมดุลกนัทั้งการให้และการรับ จึงเป็นสังคมมนุษยท่ี์อยู่ในวิถีชีวิตดว้ยถอ้ยทีถอ้ย
อาศยักนัแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทรกนัและกนั 

 

พฤติกรรมกบัการพฒันาสังคม 
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              พฤติกรรม คือ การกระท าท่ีแสดงออก มีทั้ งพฤติกรรมเปิดเผย (overt behavior) และ
พฤติกรรมปกปิด (covert behavior) ซ่ึงพฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยในการพฒันาสังคมมีทิศทางการเปล่ียนพฤติกรรม และพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ดงัจะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไปปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนพฤติกรรมปัจจยัส าคญัประกอบดว้ย
ประเด็นโครงสร้างทางสังคมท่ีส าคญั กลุ่มของปัจจยัพื้นฐาน พลงัและกระบวนการกลุ่ม/เครือข่าย 
และกระบวนการทางปัญญา ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. โครงสร้างทางสังคมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

                           1.1 ก ลุ่มของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิ ถี ชีวิต ฯลฯ ท่ีจะต้อง
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาอยา่งสมดุลเพื่อการอยูร่อด และการท าหนา้ท่ีเพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดขององคก์ร ชุมชน สังคม และส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมตอ้ง
ปรับเปล่ียนให้สมดุลความสมดุล เช่น (ก) ความสมดุลของธรรมชาติ เช่น ไก่กินตะขาบ ตะขาบชนะ
งู งูกินไก่ (ข)ความสมดุลของสังคมคือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนวตักรรมเพื่อท าลายสภาพปัจจุบนัท่ี
ดอ้ยกว่าดว้ยนวตักรรมใหม่ท่ีสร้างสรรค์กว่า มีประโยชน์กว่า ท าหน้าท่ีได้ดีกว่า (ค) ความสมดุล
ของร่างกาย เช่น เซลล์หกสิบลา้นลา้นเซลล์ในอวยัวะท่ีต่างท าหนา้ท่ีกนัอยา่งอิสระเป็นเอกเทศ และ
ท าหนา้ท่ีตามดีเอนเอท่ีก าหนดการเช่ือมโยงสนบัสนุนกนัและกนัพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมท่ีฝักไฝ่
ดา้นการสร้างโอกาส แสวงหาโอกาส แมก้ระทัง่กลุ่มฉวยโอกาสเชิงสร้างสรรค ์จึงปรับเปล่ียนแปลง
ไปตามระบบแบบแผนใหม่ของการควบคุมทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม การปลูกฝังทางสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ ดงันั้น อะไรทีไม่เหมาะสมก็ตอ้งสูญหายไป เช่น ลทัธิการบูชายญั บูชาไฟ การ
กราบไหวเ้พื่อการขอ แม้กระทั่งไหวชู้ชกท่ีพระสงฆ์ไทยเองสร้างข้ึนมาเพียงเพื่อลัทธิหวงัพึ่ ง
แมก้ระทัง่จากการบูชาชูชก ไหวส้ักการะสุกรสามหวั งูห้าหัว ฯลฯ ให้เป็นมนุษยท่ี์เป็นคนดี แมแ้ต่
พระพรหม พระอินทร์ยงัตอ้งไหวก้ราบส่ิงท่ีควรยกเลิกปรับเปล่ียนในกลุ่มน้ี เช่น (ก) พฤติกรรมท่ี
ท าให้คุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์ไม่เท่าทียมกนัตามจารีตประเพณี (ข) วถีิชีวิตท่ีเลวร้าย แต่ก็ยงัไม่ยอม
ต่อสู้ด้ินรน เพราะคิดวา่เป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน และยนิยอมให้ครอบง าอยา่งศิโรราบ เพราะคิดวา่
เป็นบญัชาสวรรค ์

                           1.2 กระบวนการทางสังคมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การควบคุมทางสังคม การขดัเกลาทาง
สังคม การปลูกฝังทางสังคม ค่านิยมสังคม บรรทดัฐานทางสังคม กระบวนทศัน์การควบคุม การขดั
เกลา การปลูกฝังคนในสังคม ตอ้งเน้นการแข่งขนัแต่ร่วมมือกนั ความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกัน 
เสมือนหวัหนา้โจรโพกผา้เหลืองผูเ้คยเป็นชาวนาอดอยากก็กลายเป็นฮ่องเตจี้นท่ีรวมประเทศจีนคน
แรกจากการมีเจา้ผูค้รองนครมากมายได้ หรือชนชั้นปกครองของประเทศต่าง ๆ รีดนาทาเร้น แต่
สร้างภาพเป็นมหาวีรบุรุษ ก็หลุดจากต าแหน่งไดโ้ดยประชาชน เช่น ในประเทศยุโรปบางประเทศ
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ค่านิยมท่ีนบัถือเงินคือพระเจา้ ควรเปล่ียนเป็น “เงินท่ีไดม้าจากการไม่เบียดเบียนใคร เป็นเหตุปัจจยั
ท่ีท าให้ชีวิตดีข้ึน” และการไม่สันโดษในกุศลกรรม ฯลฯ ช่วยเปล่ียนกระบวนทศัน์วา่ ชีวิตข้ึนอยูก่บั
“พรหมลิขิตชีวิต” และตอ้งสวดออ้นวอนพระเจา้เพื่อขอพร ก็เปล่ียนเป็น “มนุษยส์ามารถก าหนด
ชีวิตตนเองไดด้ว้ยกรรม” และอธิษฐานไม่ใช่ขอ เพื่อให้ไดช่้วยเหลือตนเองและผูค้นชุมชน สังคม
และโลกให้เปล่ียนแปลงทางบวก และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในทิศทางท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วม
แบบสถานการณ์ชนะ-ชนะ 

              2. กลุ่มของปัจจยัพื้นฐาน กลุ่มของปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นประเด็นส าคญัและจ าเป็น ไดแ้ก่ (ก)
นวตักรรมและเทคโนโลยี (ข) ระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเขา้ถึงโอกาสไดดี้ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในยุคโลกาภิวตัน์เพิ่มโอกาสให้คนยากดีมีจนเขา้ถึงขอ้มูลว่า โลกโดยรวมมีคุณภาพชีวิตอย่างไร 
ชีวิตเพิ่มคุณค่าอย่างไรการต่อตา้นการครอบง าด้านอิสรภาพในอียิปต์ ซีเรีย ฯลฯ มีการต่อสู้ของ
ประชาชนอยา่งไรในการโค่นลม้ระบบเผด็จการเพื่อแสวงหาอิสรภาพและคุณค่าความเป็นคน จาก
เผด็จการทรราชท่ีกุมอ านาจเกินกว่าสามสิบปีโดยสร้างภาพหลวกลวงครอบง าประชาชนว่าเป็น
วรีบุรุษจอมปลอมเยี่ยงอยา่งโมหะหมดั กดัดาฟี หรือคนอ่ืน ๆ ท่ีปลูกฝังควบคุมสังคม โดยอา้งวา่วา่
เป็นบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ บญัชาของฟ้าดินท่ีสวรรคแ์ละฟ้าส่งผูมี้บุญญาธิการมาเกิดตามสวรรค์
บญัชา แมจ้ะแลกดว้ยเลือดเน้ือและหยาดน ้ าตาเพื่ออิสรภาพในการมี การเป็น การอยู ่และการท า ก็
ตอ้งยอม เพื่อการเพิ่มคุณค่าความเท่าเทียมในการเป็นมนุษยน์วตักรรมและเทคโนโลยมีีการปรับปรุง
ให้กา้วหนา้ตลอดเวลา อนัท าให้ตอ้งเฝ้าระวงัต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีนบัวนัจะรุนแรงในภยัธรรมชาติต่าง 
ๆ จึงท าให้เกิดการควบคุม ขดัเกลา ปลูกฝัง ในเร่ืองของการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (corporate 

social responsibility) ในการป้องกนัโลกร้อน เฝ้าระวงัและร่วมมือ ปลูกป่า ดูแลตน้น ้ าล าธาร ฯลฯ 
รวมทั้งการเฝ้าระวงัดูแลผูบ้ริโภคดว้ยมาตรฐานการผลิต มาตรฐานทางสาธารณสุข มาตรการต่าง ๆ 
ฯลฯ ดงันั้น เทคโนโลยีสารสนเทศกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในองค์กร ท าให้ผูน้  าในการพฒันา
สังคมตอ้งมีพฤติกรรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ช่วยเสริมสร้างประโยชน์และ
ความไดเ้ปรียบในการพฒันาสังคม 

3. พลังและกระบวนการกลุ่ม/เครือข่าย กระบวนการกลุ่ม/เครือข่ายท่ีต้องการพลัง
ร่วมจากการบูรณาการกันแล้วเกิดการสมานฉันท์ และเกิดผลทวีคูณ  (multiple effect) เพื่ อ
ผลในการเจรจาต่อรองในเร่ืองการตลาดและนวัตกรรม (ศึกษารายละเอียดในหัวข้อเร่ือง
การเป ล่ียนพ ฤติกรรมโดยพลังก ลุ่ม ท่ีไม่ต้องผ่านการเป ล่ียนความ รู้ ทัศนคติ  ความเช่ือ 
ค่านิยมมาก่อน) 
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4. กระบวนการทางปัญญา (wisdom) ท่ีเน้นดา้นเหตุผล (rationalism) และอารมณ์
ความรู้สึก(emotion) ของบุคคลในสังคม แนวคิดในเร่ืองน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็น
ท่ียอมรับ ดงัน้ี 

                         4.1 สมองซีกซ้ายของคนเน้นการใช้เหตุผล ซ่ึงตอ้งการความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั
กบัผลลพัธ์วา่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัและกนั คือ เป็นแหล่งของจิตส านึก มนุษยมี์ความแตกต่าง
กนัเพราะการสั่งสมการเรียนรู้และเขา้ใจความหมาย (meaning) เพื่อการเปล่ียนพฤติกรรม ดงันั้นการ
ใชเ้หตุผลมกัมีการโตแ้ยง้กนัเพราะมีมุมมอง (perspectives) คนละมุมกนั และใชเ้หตุการณ์ท่ีตนพบ
มาในการตดัสินใจทั้ง ๆ ท่ีเหตุปัจจยันั้นอาจเป็นเพียงสถานการณ์ท่ีจ าเป็น (necessary condition) คือ 
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัร้อยละยี่สิบท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ร้อยละแปดสิบ แต่ไม่ใช่สถานการณ์ท่ีพอเพียง 
(Sufficient Condition) ท่ีมองแบบองคร์วม (Holistic) คือไม่รู้ถึงรายละเอียดวา่ ตอ้งเป็นสถานการณ์
ท่ีจ าเป็นและพอเพียง (Necessary and sufficient condition) คือมองเหตุปัจจยัครบถว้นแลว้รู้ว่า เหตุ
ปัจจยัอนัใดส าคญัมากกวา่ในการท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนา และอะไรเป็นปัจจยัแทรกซ้อนท่ี
ไม่ไดมี้การควบคุม ฯลฯ 

                          4.2 สมองซีกขวาท่ีเช่ือมโยงกบัเซลล์ประสาทท่ีมีมากท่ีหวัใจเนน้อารมณ์ความรู้สึก 
เก่ียวขอ้งกบัจิตใตส้ านึกและจิตเหนือส านึกท่ีท าตามค าสั่งของเจา้ของ อารมณ์ความรู้สึกไม่ตอ้งใช้
ความมีเหตุผลเขา้ไปสนบัสนุน เพราะเป็นเร่ืองของการจินตนาการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีมนุษยทุ์กคน
มีเท่าเทียมกนั เพียงแต่ตอ้งการความฝึกฝนในการใชแ้ละรู้จกัควบคุมให้กระท าตามใจปรารถนา ไม่
ตอ้งการว่ามีหน้าตกัเดิมท่ีเป็นเหตุผลอยู่เท่าใดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในระดบัหน่ึงได้ จะ
เกิดผลดา้นการใชส้มองซีกขวาท่ีเรียกวา่จิตเช่ือมโยงกบั “ใจ” เกิดการจินตนาการของคนถึงภาพรวม
อนาคตท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้หตุผลมารองรับ ไม่จ  าเป็นตอ้งมี “หนา้ตกั” พอเพียงตามเหตุตามผล ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในตวัตนข้ึนมา หรืออาจะเกิดจากการรับรู้คนท่ีเป็นโมเดลทาง
ชีวิต หรือคนท่ีเป็นผูช้ี้ทาง (Mentor) ก็จะเกิดเป็นแรงดลใจ (Aspiration)อยากมีภาพรวมอนาคตแบบ
นั้นบา้ง จึงเกิดเป็นแรงกระตุน้ (Motivation) เกิดเป็นแรงขบั (Drive) ให้เปล่ียนพฤติกรรม ดว้ยการ
เร่ิมสั่งสมคุณลักษณะท่ีพึงปรารถนา (Characteristic) ท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จแล้วท าบ่อย ๆ จน
กลายเป็นอุปนิสัยในสมยัปัจจุบนัไม่เนน้ในเร่ืองบุคลิกภาพดงัเช่นนกัจิตวทิยาในอดีต เพราะผูน้ าเกิด
จากโครงสร้างหลายรูปแบบ เป็นพระก็ตอ้งน่านบัถือ เป็นดาราก็อีกรูปแบบหน่ึง เป็นเศรษฐีท่ีดีก็อีก
รูปแบบหน่ึง นกัประชาสัมพนัธ์ก็อีกรูปแบบหน่ึง โจรผูดี้ก็อีกแบบ ฯลฯ ไม่ใช่เป็นบุคลิกภาพรวมท่ี
ก าหนด แต่เน้นการสั่งสมอุปนิสัย (Habit) ท่ีดีท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จในเน้ืองาน ซ่ึงเม็ดงานมี
โครงสร้างแตกต่างกนัไปตามโครงสร้างของการประกอบการทิศทางการเปล่ียนพฤติกรรมกบัการ
พฒันาสังคมทิศทางการเปล่ียนพฤติกรรมกบัการพฒันาสังคม มีรูปแบบพื้นฐาน 2 แบบ ไดแ้ก่ 
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1. การเป ล่ียนพฤติกรรมเลยโดยไม่ต้องผ่านการเลียนความรู้ ทัศนคติ  ความเช่ือ
ก่อน องค์ประกอบส าคัญของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในองค์การทางการพัฒนาท่ีเน้น
กระบวนการทางดา้นสังคม จะเนน้การเปล่ียนพฤติกรรมต่อไปน้ี 

            1.1 การมีผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ า (leadership) ท่ีเหมาะสม 

                                 1) มีการเน้นกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มลูกคา้เป็นศูนยก์ลางดว้ยการมองจากภายนอก
เขา้มาภายใน เพื่อจะสนองความคาดหวงัท่ียกระดบัข้ึนตลอดเวลาตามความตอ้งการ ความพึงพอใจ 
และการเพิ่มคุณค่า เพราะถือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นหัวใจส าคญัท่ีต้องทุ่มเทให้ด้วยการเปล่ียนแปลง
กระบวนการภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นหลกัการ รูปแบบวิธีการท างาน ทั้งในเร่ืองนวตักรรม กล
ยุทธ์ กระบวนการท างานท่ีบรรลุตามทิศทาง และแนวโนม้ท่ีพึงปรารถนาท่ีก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ 
และเป็นพนัธกิจท่ีจะตอ้งบรรลุการสร้างสรรค์อนาคตในรูปแบบภาพรวมอนาคตขององค์กรใน
ท่ีสุด เพราะโลกและสังคมมีความยุ่งยากสลบัซับซ้อนมากข้ึน มีความเส่ียงมากข้ึนในการแข่งขนั 
เพราะไม่มีวิธีการแกไ้ขท่ีตายตวัตามธรรมชาติ และไม่มีแนวโนม้คงท่ีท่ีท าตามแลว้จะเกิดผลเยี่ยงท่ี
เคยเป็นมาแต่ดั้ งเดิม เพราะองค์กรต้องปรับเปล่ียนการท างานไปตามผลลัพธ์ท่ีตามมาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเป็นวนัเป็นเดือน ไม่ใช่รายสามเดือน หกเดือน ปีเหมือนเดิมอีกต่อไป 

                                  2) มีผูน้  าท่ีสามารถคิดใหม่ท าใหม่ในการท างานเป็นทีม และสร้างการมีส่วน
ร่วมไดใ้นระดบัสูง เพื่อเกิดผลในการดึงศกัยภาพเพื่อให้เพิ่มสมรรถนะ (Competence) ในการบูรณา
การและการแข่งขนัไดม้ากกว่า และมีคุณลกัษณะท่ีสมดุลกนัของสมาชิกในองค์กรระหว่างการมี
เมตตา กรุณา มุทิตาร่วมกนั (ท่ีเน้นถึงการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษยท์ดัทียม
กนั) สมดุล (และยืดหยุน่) กบัอุเบกขา (การเน้นการรักษากฎเกณฑ์) โดยค านึงถึงขวญัและก าลงัใจ
ในการผลกัดนัให้ทุ่มเทกบัการปฏิบติัมากกวา่ รวมทั้งการมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือการจดัการตนเอง 
(Self manage) ท่ีสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้ และสามารถสร้างโอกาสหรือ
แสวงหา/ไล่ล่าโอกาส (ไม่ใช่รอโอกาสหรือฉกฉวยโอกาส)ได ้

                          1.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกในองค์กรด้วยการกระตุน้ (Stimulate) ทางความคิด
และเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ในการเขา้ร่วมกระท าการเสริม/แทรก/สนบัสนุน ไม่ใช่การหยิบยื่นการ
เปล่ียนแปลงให้เพราะตอ้งการความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของท่ีจะเกิดการอุทิศตนในการหาความคิดใน
การท างานเชิงรุก และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมีพลงัร่วม (Synergy) ท าให้เพิ่มความเช่ือว่าจะ
บรรลุวิสัยทศัน์/ภาพรวมอนาคตขององค์กรตามความเป็นจริงท่ีเร็วข้ึน และร่วมรับรู้ว่าทรัพยากร
อะไรท่ีเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต และเพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติการขององค์กร คือ การ
กระตุ้นเน้นทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซีกซ้ายเป็นการใช้สมองทางตรรกะหรือเชิงเหตุเชิงผล 
เก่ียวขอ้งกบัความจ าท่ีอยูไ่ดน้านคงทน การค านวณและการคิดเชิงปริมาณ ฯลฯ รวมทั้งความเครียด 
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สมองซีกขวาก าหนดความรู้สึกอารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจินตนาการความชอบ ความคาดหวงั 
ความคิดรวบยอด ฯลฯ รวมทั้งการผอ่นคลาย (เช่น การฟังดนตรีท่ีมีจงัหวะดนตรีไม่เกินหกสิบคร้ัง
ต่อนาทีจะเกิดการผอ่นคลาย ถา้จงัหวะเกินแปดสิบคร้ังต่อนาทีมกัจะกระตุน้สัญชาติญาณสัตวป่์า) 
                          1.3 สร้างการขบัเคล่ือนองค์กรอย่างเป็นเลิศ จะเน้นการรวมตวักนัของสมาชิกใน
องค์กรดว้ยความสามารถ การยืนหยดั และการตระหนกัในคุณค่าของมนุษย ์เพื่อท่ีจะสนองตอบ
ความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จะเน้นการบูรณาการใน เชิง
คุณภาพ ไม่ใช่เชิงปริมาณ คือการบูรณาการทั้งระบบยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัในโครงสร้างของ
องคก์ร และบูรณาการทั้งกระบวนการของขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งมีระบบ คือ เสาะแสวงหานวตักรรม
ท่ีเป็นข้อมูลในเชิงปฏิบติัในกระบวนการท่ีก าหนดตวัช้ีวดัเน้ืองานท่ีส าคญั (Key Percformance 

Indicators: KPI) ท่ีเน้นวฒันธรรมขององค์กรในเร่ืองการแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร ด้วยการ
ปลดปล่อยสมาชิกในองค์กรให้เป็นอิสระทางความคิด และยกระดบัความมุ่งหวงัของแต่ละคนให้
สูงข้ึน รวมทั้งความเช่ือท่ีคุมดว้ยปัญญาเพิ่มข้ึน เพราะการจดัการภายในองคก์รนั้นความส าคญัเน้น
เร่ืองท่ีตอ้งท ากบัคน ไม่ใช่กบัเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี ท่ีจะตอ้งเนน้ให้สมาชิกตระหนกัวา่องคก์ร
ของเราคืออะไร ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย/ลูกคา้ขององคก์รเรา อะไรเป็นเร่ืองท่ีเป็นความคาดหวงัของ
ความตอ้งการ ความพึงพอใจ และอะไรเป็นคุณค่า 

                               1.4 การเปล่ียนพฤติกรรมคนในองค์กรในกระบวนการภายใน จะตอ้งเน้นการ
พฒันาคนในแนวทางการท าไปเรียนรู้ไป (learning by doing) หรือการเรียนรู้ท่ีมาจากการกระท า คือ
การพฒันาพฤติกรรมท่ีเน้นผลลพัธ์โดยกฎขอ้บงัคบัขององค์กรเลย (ไม่ใช่การบงัคบั) ต่อมาจะเกิด
การเรียนรู้ตามมาในรูปแบบของขอ้มูลสะทอ้นกลบั (feedback) ท่ีวดัผลไดจ้ากการควบคุมติดตาม 
(monitoring) ในกระบวนการปฏิบติัตามทิศทาง และแนวทางในการบรรลุเป้าหมายท่ีน ามาปรับปรุง
ระบบใหม่อนัเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัอย่างแทจ้ริงในสถานการณ์ท่ีก าหนด คือท าทุก
วิถีทางในการเพิ่ม “ปัญญา” แก่คนในองค์กรท่ีจะไปสนับสนุน“ความเช่ือ” ด้วยปัญญาท่ีมี หรือ
หลายคร้ังการเรียนรู้ก็เร่ิมจากการฝึกฝนปฏิบติัตามแนวคิดท่ีมี เพื่อเพิ่มความมีทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง
ความสามารถในเน้ืองานและเม็ดงานท่ีแต่ละคนท า รวมทั้งการฝึกอบรมในการเขา้ใจคน การติดต่อ
กบัคนในการท างานเป็นทีม ฯลฯกลุ่มเป้าหมายตอ้งรู้จกัคิดและพลิกแพลงแก้ปัญหาสนองความ
ตอ้งการดว้ยตนเองทั้ง (ก)ปัญหาท่ีเกิดแลว้ตอ้งยึดสภาพปัจจุบนัให้เอ้ือต่อการท างานเชิงรุกในการ
น าไปสู่ปัญหาอนาคต (ข) ปัญหาอนาคตท่ีจะเกิดตามภาพรวมอนาคต ท่ีตอ้งป้องกนัไม่ให้เกิดหรือ
ลดความเส่ียงมากท่ีสุด ทั้งน้ีทั้งสองรูปแบบปัญหาตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุหลกั คน้ให้พบสาเหตุท่ี
ส าคญัจริง ๆ ท่ีมีร้อยละยี่สิบท าให้เกิดปัญหาร้อยละแปดสิบ วฒันธรรมองคก์รจะเป็นปัจจยัหลกัใน
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การเปล่ียนพฤติกรรมคนในองคก์รทนัที โดยไม่ตอ้งเปล่ียนความรู้ ทศันคติ ค่านิยมไป แต่เป้าหมาย
ของวฒันธรรมองคก์รตอ้งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแกนกลาง 

                             1.5 การยอมรับดา้นการตลาดและนวตักรรมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไม่ตอ้งผา่นการเปล่ียนแปลงความรู้ก่อน เพราะการรับรู้วา่ถา้ไม่ผลิตตามท่ีตลาดตอ้งการแลว้จะตอ้ง
โดนส่งกลบัเสียค่าปรับ เสียค่าขนส่ง เสียเครดิต เสียลูกคา้ ฯลฯ ก็ตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ท่ีท าไปแลว้
เพราะผลตอบแทนดีกว่าท่ีคาดหวงั เช่น เรามกัคิดว่าท าก าไรมาก ๆ ไวก่้อน แต่ความจริงคู่แข่งรู้จะ
รีบเขา้มาแยง่ชิง แต่ถา้เราคิดวา่ก าไรนอ้ยก็มีคู่แข่งนอ้ย เพราะคุณภาพผลิตดว้ยตน้ทุนต ่ายากท่ีจะท า
ได้ความคิดของคนมีเงินจะคิดต่างกบัคนรวย เช่น สุกรราคาตก คนจนรีบขายเพราะกลวัยิ่งตกคน
รวยขายเฉพาะท่ีไม่ใช่พ่อพนัธ์ุไม่ใช่แม่พนัธ์ุ แลว้รีบผลิตลูกสุกรขาย ขณะท่ีคนจนขายเกล้ียงคอก
เพราะสายป่านสั้ นทนรับชะตากรรมไม่ได้ เม่ือลูกสุกรขาดตลาดก็แย่งกนัซ้ือ คนรวยขายลูกสุกร
ราคาแพงได ้จนสุกรท่ีซ้ือไปออกลูกลน้ตลาดราคาก็ตกอีก คนจนก็ขายอีก เป็นวฏัจกัรเยี่ยงน้ีตลอดท่ี
คนจนไม่จ  า 

              2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเร่ิมจากการเปล่ียนความรู้ก่อน นั้นจะเกิดกบับุคคลเป้าหมาย
ท่ียงัไม่ไดเ้ขา้กลุ่ม/เครือข่าย หรือเขา้แลว้ แต่โดยส่วนตวัไปรับนวตักรรมใหม่เขา้มาเอง ก็จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากความรู้ความเข้าใจ ความคิดบวก ความเช่ือทางบวก การเลื อกคุณค่าท่ีตนเอง
ปรารถนา จึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยในท่ีสุดใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายหากมองอีกมุมมองท่ีมี
การสนับสนุนจากนักพฒันา ควบคู่ไปกบัห้าขั้นตอนของทฤษฎีแห่งการแพร่กระจายโดยโรเจอร์ 
(Rogers, EM 1983, Rogers, EM and FF Shoemaker, 1971) นั้น ก่อนท่ีคนแต่ละคนจะรับความคิด
ใหม่ไปสู่การปฏิบติันั้น จะมีห้าขั้นตอนท่ีเกิดกบับุคคลเป้าหมาย และดา้นท่ีนกัพฒันารัฐ/เอกชนตอ้ง
ไปสนบัสนุนเพื่อเปล่ียนจากความรู้ไปสู่การเปล่ียนพฤติกรรม ไดแ้ก่ (1) การใหค้วามรู้ (knowledge) 

กระตุน้ให้เกิดความต่ืนตวั (awareness) (2) การจูงใจ (persuasion) ก่อให้เกิดความสนใจ (interest) 

(3)การตดัสินใจ (decision) จะเกิดจากการประเมิน (evaluation) ว่าผลประโยชน์ของผลลัพธ์จะ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือไม่ และนวตักรรมเหมาะสมเพียงใด (นกัพฒันาจะเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการเร่งปฏิกิริยา(catalyst) เพื่อให้มั่นใจว่าท าได้จริง อาจพาไปดูงาน ฯลฯ เพื่อยอมรับความ
เป็ น ไป ได้ท างป ฏิ บั ติ  และ มีตล าดรองรับ  ต้น ทุ น ต ่ า  ท าก าไรได้  (4) ก ารน าไป ป ฏิ บั ติ 
(implementation) จะท าให้ เกิดการทดลอง (trial) ลองท าดูว่าได้ผลจริงไหม (นักพัฒนาก็จะ
สนับสนุนในการร่วมกระท าเพื่อเร่งปฏิกิริยา) (5) การรับรู้ผลลพัธ์ (outcomes)จะมีการยอมรับไป
ปฏิบติั (adoption) หรือเลิกปฏิบติั (นักพฒันาจะสนับสนุนให้เกิดการยอมรับท่ีย ัง่ยืน จนกว่าจะมี
นวตักรรมท่ีดีกวา่เขา้มาแทนท่ี หรือสามารถต่อยอดนวตักรรมนั้นดว้ยการประยุกตอ์ยา่งเกิดผลทาง
ปฏิบติั) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคนในกระบวนการน้ี จะเร่ิมตน้จากผูน้ าทางความ 
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คิด (opinion leader) ก่อนแล้วถ่ายโอน/ส่งผ่านตามล าดับขั้นตอนไปยงัผูน้ ากระแส (innovators 

2.5% +early adopters 13.5%) ท่ีจะถ่ายโอน/ส่งผ่านไปยงัผูต้ามกระแส (early majority 34% + late 

majority34%) ตามล าดับ และส่งต่อกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มล้าหลัง (laggard 16%)พฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนากบัการพฒันาสังคมพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนากบัการพฒันาสังคมประกอบดว้ยพฤติกรรม
ท่ีจ าเป็น ดงัน้ี1. การสั่งสมทุนทรัพยากรมนุษยท่ี์อาสาสมคัรร่วมมือร่วมใจกนัท างาน ความร่วมมือ
ร่วมใจกนัท างาน (voluntary participation) ท่ีแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร จะก่อให้เกิดระดบัการ
เพิ่มพลงัในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ทกัษะ ขีดความสามารถ (competence) และการเรียนรู้ของบุคคลและ
เครือข่ายเป็นทุนอนาคตท่ีเตรียมพร้อมต่อการยอมรับความเปล่ียนแปลงขององค์กรและสมาชิกใน
การเพิ่มคุณค่าและการสร้างสรรค์คุณค่า โดยเฉพาะการถ่ายทอดทางวฒันธรรมนั้นตอ้งยอมรับภูมิ
ปัญญาในอดีตของสมาชิกในองคก์รเพื่อเกิดการประยุกต ์หรือดดัแปลง หรือต่อยอดเทคโนโลยีท่ีมี
อยูแ่ลว้ หรือท าให้เกิดการดดัแปลงท่ีกา้วขา้มความรู้เดิมและเป็นทางเลือกใหม่ท่ีผสมผสานกบัทุน
ทางปัญญาเดิมท่ีมีอยูข่องสมาชิกในองคก์ร ไม่ใช่ตอ้งมาเร่ิมตน้ใหม่ทั้งหมดหรือเร่ิมใหม่ส่วนใหญ่ 
เพราะการแข่งขนัจะมีพื้นฐานท่ีลา้หลงักวา่การด าเนินการสั่งสมทุนทรัพยากรมนุษยน้ี์เนน้การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัได้ จึงตอ้งเน้นความส าคญัของการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อการ
สร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าจากการท างานและมีส่วนร่วมเป็นทีมท่ีมีลักษณะข้ามสายงาน (cross 

functional) การมีค่านิยม/คุณค่าร่วมของการเป็นผูป้ระกอบการ การมีวิสัยทศัน์ท่ีมีมุมมองครบถว้น
ตามองคร์วมและขบัเคล่ือนโดยเป้าประสงคข์ององคก์ร 

                 3. ความสามารถในการสร้างสายสัมพนัธ์การเขา้ใจมนุษย ์การสร้างสายสัมพนัธ์ดว้ยการ
เนน้ความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ตอ้งเนน้และให้เวลาร้อยละแปดสิบกบักลุ่มท่ีหน่ึง คือคนท่ี
ดึงศกัยภาพมาใช้ได้และมีความพร้อม เสมือนมา้หรือบวัเหล่าท่ีหน่ึง คือบวัพน้น ้ า (innovators & 

early adopter 20% แรกของกลุ่ม) เพื่อการฝึกอบรมคนท่ีจะเป็นผูอ้บรมกลุ่มของเขาต่อไป (training 

the trainer) เพราะกลุ่มถดัไปท่ียงัดึงศกัยภาพไม่ได้เต็มท่ี ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงตอ้งถูก
กระตุน้โดยกลุ่มท่ีดึงศกัยภาพไดเ้ตม็ท่ี คือท าหนา้ท่ีสืบทอดเจตนารมย ์ถ่ายโอน ถ่ายทอดนวตักรรม 

ท่ีเหมาะสม ในการน าการเปล่ียนแปลงต่อกลุ่มท่ีเหลือ ในบทบาทของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (change 

agent) ของรัฐ/เอกชน และให้เวลากบักลุ่มท่ีสองคือกลุ่มคนท่ียงัไม่พร้อม คนท่ียงัดึงศกัยภาพมา
ใช้ได้ไม่เต็มท่ี เหล่าท่ีสองน้ีเสมือนบัวปร่ิมน ้ า (early majorityand late majority 60%) ถัดมาของ
กลุ่มน้ี คือบวัใตน้ ้ า (laggard 20%) ก็ยงัตอ้งเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร และแบ่งพื้นท่ีคือมีพื้นท่ีให้อยูเ่พื่อรอ
การดึงศกัยภาพท่ีช้ากวา่คนอ่ืนความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร (caring) มีองคป์ระกอบของ (ก) การยอมรับ 
(acceptance) (ข) การให้ความสนใจ (attention) (ค) เห็นชอบดว้ย (approval) วา่ใช่ ถูกตอ้ง ดี (ง) ช่ืน
ชมเล่ือมใส (admiration)(จ) ซาบซ้ึงและรู้คุณค่า (appreciation)การแบ่งปัน (sharing) โอกาสท่ี
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เป็นไปได ้และการกระท าตามบทบาทผูน้ าการเปล่ียนแปลง (changeagent) ทั้งน้ีในการปฏิสัมพนัธ์
จะตอ้งใชหู้สองขา้งให้มาก ปากใช้นอ้ยเพียงร้อยละสิบดว้ยการตั้งค  าถามเชิงช้ีน าและช้ีแนะ เวลาท่ี
เหลือร้อยละเก้าสิบด้วยการท าความคุ้นเคยเร่ืองครอบครัว อาชีพ งานอดิเรก เน้นประเด็นความ
เอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร 

            4. ความสามารถในการวนิิจฉัยปัญหา ความตอ้งการ ฯลฯ และก าหนดค าตอบ ดว้ยการปรับ
ใช้กระบวนการของระบบทางวิศวกรรม (System Engineering Process: SEP) ขององค์การการบิน
และอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NASA) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน Katsumi Nishimura 

2006 แปลโดย รังสรรค ์เลิศในสัตย ์2551: 146-155) ซ่ึงเนน้ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

                         4.1 การวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบวตัถุประสงค ์เนน้ส่ิงต่อไปน้ี 

                                 1) การก าหนดประเด็นส าคญั กรอบของการบรรลุเป้าหมายว่าจะมีกรอบการ
กระท าอยา่งไร 

                                2) การรวบรวมแนวคิด ทิศทาง แนวโน้มท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งความส าเร็จของ
องคก์รอ่ืนท่ีเคยท ามาก่อน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้การลดความเส่ียง 

                        4.2 การวเิคราะห์ส่ิงเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

                               1) สถานภาพโดยรวมขององคก์รในปัจจุบนั และภาพรวมอนาคตท่ีพึงปรารถนา 

                                 2) การวิเคราะห์ความคาดหวงัในการสนองความต้องการของปัญหาท่ีเกิด 
ความพึงพอใจ และการเพิ่มคุณค่า3) การวิเคราะห์ทิศทาง แนวโนม้ จากแนวคิดและปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวข้องอย่างมีระบบเพื่อก าหนดกลยุทธ์ (strategy) ท่ีเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาด และส่งผล
ทางบวกต่อการบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ท่ีก าหนด และมาตรการ (measure) ในการแก้ไข
ปัญหาสนองความตอ้งการ 

                      4.3 การประมวลขอ้มูลเก่ียวขอ้ง โดยการประเมินสรุปของผูเ้ก่ียวขอ้ง และปรึกษากบั
ผูรู้้ผูช้  านาญการ เพื่อก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ และลดการเส่ียงให้น้อยท่ีสุดในการสร้างการ
ยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

                             4.4 การประเมินสรุปเพื่ อการตัดสินใจ ด้วยการสรุปทางเลื อกต่าง ๆ  ใน
สถานการณ์อย่างน้อยทั้งทางดี (the best case scenario) และเลว (the worst case scenario) ในหลาย
ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดจ้ากการระดมความคิดท่ีทุกคนมีส่วนร่วม มีการอธิบายชดัเจนถึงเหตุผล
และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือก เพื่อประเมินสรุปทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมาตรการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการบรรลุเป้าน้ีหวัหนา้ระดบัสูงตอ้งยนิยอมดว้ย 

                           4.5 การจดัระเบียบขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อการกระจายความคิดให้
เป็นท่ียอมรับและเขา้ใจในทางกวา้งของคนในองคก์รในการเตรียมตวัดา้นความพร้อมในการปฏิบติั 
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5. ทักษะในการท าให้กิจกรรมควบคุมคุณภาพมองเห็นได้ คือ กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายมีความจ าเป็นในการเขา้สู่ระบบคุณภาพ เช่น GAP GMP HACCP ฯลฯ ซ่ึงจะตอ้ง
มีการด าเนินการต่อไปน้ี 

          1) การรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพ รวมทั้งการร้องเรียนอย่างมีระบบจาก
ภายนอก (โดยเฉพาะจากตลาด/กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย) และภายในองคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สนองความตอ้งการท่ีเป็นทิศทางและแนวโน้มของการตลาด นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
การตลาด ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ สังคม และกฎหมาย จะตอ้งเป็นขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงดว้ยการสังเคราะห์ก่อน 

 2) การรายงานผูเ้ก่ียวข้อง เก่ียวกับ (1) สาเหตุหลักของปัญหาเพื่อสนองความ
ตอ้งการ (2)ยอดของเสียจ าแนกตามรายวนั อาทิตย ์เดือน ปี รวมทั้งค่าเฉล่ีย และแสดงดว้ย
กราฟของการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงท่ีเห็นภาพรวมอยา่งชดัเจนชดัแจง้ (3) มาตรฐานและ
ตามการแกไ้ขท่ีองคก์รอ่ืนเคยท ามาก่อนและมาตรฐานท่ีน่าจะเป็นและแนวทางท่ีน่าจะเป็น
เพื่อการพิจารณาตดัสินของก 3) การวิเคราะห์สรุปจากผลการระดมพลงัสมองหาแนวคิด
และการปฏิบติั การระดมความคิดเนน้การรวบรวมวตัถุดิบเพื่อการเช่ือมโยงปัญหา สาเหตุ  
กลยทุธ์มาตรการ การแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างซ่ึงตอ้งงดเวน้การถกเถียง การวิจารณ์ การอธิบาย
ยืดยาวเกินเหตุอนัควร มีการบูรณาการทางความคิดดว้ยจิตส านึกต่อปัญหาร่วม ความตอ้งการร่วม 
ฯลฯ เพื่อบรรลุฉนัทามติ เป็นความคิดเห็นท่ีตรงกนัและยอมรับดว้ยกระบวนการท่ีรับรู้ดว้ยกนั การ
ขายความคิด การสรุปโดยรวม การสรุปการตดัสิน แล้วสรุปความคิดจากการระดมความคิดของ
กลุ่มใหเ้ป็นภาพท่ีมองเห็นไดข้องกลยทุธ์ มาตรการ ท่ีเหมาะสม และการประมวลผลให้ก าหนดเป็น
ทางเลือกในสถานการณ์ทั้งทางบวกและทางลบ 

                             4) การประมวลผลเน้นการปรับระดบัความสามารถของสมองทั้งสองซีกให้เพิ่ม
พลงัสมองดงัน้ี (1) สมองซีกซ้าย คน้หาปัญหาระดบัจิตส านึก เน้นเทคนิคและระเบียบการจดัเก็บ
ขอ้มูลให้ใหญ่ข้ึนได้ โดยเฉพาะขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวกบัเหตุและผล คือถูกตอ้งตามหลกัเหตุและผล 
(validity) ท่ีเป็นความถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามสมมติฐานท่ีก าหนดเชิงปริมาณ และเป็นการ
ท าลายจิตส านึกเดิมท่ีลา้หลงั ขาดคุณค่าทดแทนดว้ยระบบชนะ-ชนะ ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลได้
สูงและเร็วข้ึน (2) สมองซีกขวา เป็นการปฏิบติัทางจิตใจ คน้หาปัญหาระดบัจิตใตส้ านึกท่ีเน้นการ
ตอบสนองดว้ยการสร้างสรรค ์ความสามารถในการวินิจฉยัและจิตเหนือส านึก ให้เนน้ความรู้สึกท่ี
เป็นความถูกตอ้งแบบแลดูดี (soundness) ประกายความคิดของการสร้างสรรคคุ์ณค่า และประสาท
สัมผสัเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีกวา่ข้ึนมาแทนท่ีของเดิมดา้นความเช่ือท่ีเป็น“myth” ท่ีก  ากบัดว้ยศรัทธา
ตรวจสอบดว้ยปัญญา 
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บทสรุป 

             การเปล่ียนพฤติกรรม ไม่วา่เร่ิมตน้จากการเปล่ียนทั้งหมดเลย หรือเปล่ียนทีละขั้นจากการ
เปล่ียนความรู้ข้ึนมา พฤติกรรมหรือการกระท านั้น เม่ือกระท าบ่อยคร้ัง สม ่าเสมอต่อเน่ืองก็จะ
กลายเป็นคุณลักษณะ(characteristic) เม่ือมีหลายคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องเป็นชุด (package) ก็จะ
กลายเป็นอุปนิสัย (habit)หรือเป็นการปฏิบติัท่ีเคยชินท่ีไม่ค่อยสนใจท่ีมาท่ีไปนัก แต่กระท าโดย
อตัโนมติัเหมือนการขบัรถ คนท่ีมีคุณค่าจะเลือกการสร้างอุปนิสัยท่ีดีแล้วกลายเป็นทาสของมนั 
อะไรท่ีเป็นเกณฑ์การตดัสินพฤติกรรมท่ีดีเพื่อการคดัสรรค์มาขดัเกลาปลูกฝังตนเอง เป็นเร่ืองท่ี
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มและสร้างสรรค์คุณค่าในความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ อนัมีประเด็นของ
การมีอิทธิบาทส่ี (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา) เพื่อการสร้างโอกาสให้ตนเองสามารถก าหนดชีวิต
ของตนเองไดด้ว้ยกรรมดีในชาติปัจจุบนัดว้ยการมีกลัยาณมิตรและสังคมท่ีดี ดว้ยการไม่เบียดเบียน
คนและสัตว ์ก าหนดจิตให้บริสุทธ์ิ ท าแต่กรรมดีละเวน้ความชัว่ มีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทรแก่
คนท่ียากไร้ตามสถานการณ์ชนะ-ชนะ หลุดพน้จากการครอบง าดว้ยการไม่ตกเป็นเหยือ่เพราะตณัหา
โลภะ โมหะ โทสะ มีพรหมวิหารส่ีท่ีสมดุลระหวา่งกลุ่มของเมตตา กรุณา มุทิตา กบักลุ่มอุเบกขา 
ฯลฯ ชีวิตน้ีก็จะมีการพฒันาตนเอง แลว้ถ่ายทอดถ่ายโอนเผยแพร่แก่คนท่ียงัอยู่ในบ่วงกรรม และ
การครอบง าของชนชั้นท่ีไม่คิดวา่ตนมีความเป็นเทวดาลงมาจุติ โดยไม่คิดว่าเทวดาก็ตอ้งมาสร้าง
บุญบารมีดว้ยพื้นฐานว่ามนุษยมี์เกียรติและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั มนุษยท่ี์ดีพระ
พรหมพระอินทร์ยงัตอ้งกราบไหวเ้ช่น พระพุทธเจา้และพระอริยสงฆท่ี์มีวรรณะจณัฑาล 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหผู้เ้รียนอธิบายทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคมดงัต่อไปน้ี 

        1.1 ปรัชญาการพฒันาสังคม 

 1.2  แนวคิดการพฒันาสังคม 

        1.3 กลยทุธ์การพฒันาทางสังคมท่ีส าคญั 

        1.4 กระบวนทศัน์การพฒันา 

         1.5 พฤติกรรมกบัการพฒันาสังคม 

2. ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคมเก่ียวกบัองค์ประกอบ ตวัช้ีวดั
ในการพฒันาสังคม พร้อมยกตวัอยา่ง 

              3. ให้ผูเ้รียนอธิบายการน าทฤษฎีและแนวทางการพฒันาสังคมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั พร้อมยกตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การพฒันาบุคคล กลุ่ม และชุมชนในงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์   6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 

การพฒันาบุคคล 

ความหมายของการพฒันาบุคคล 

            เทคนิคในการพฒันาบุคคล 

       ความส าคญัของการฝึกอบรม 

       กระบวนการพฒันาบุคคลและฝึกอบรม 

         ประเภทของการฝึกอบรม 

        กระบวนการฝึกอบรม  
การพฒันากลุ่ม 

        ความหมายของการพฒันากลุ่ม 

         สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการรวมกลุ่ม 

       ความส าคญัของกลุ่ม 

        ประเภทของกลุ่ม 

        ขั้นตอนการพฒันาของกลุ่ม 

การพฒันาชุมชน 

        ความหมายของการพฒันาชุมชน                                                                                       

       กระบวนการพฒันาชุมชน 

         คุณสมบติัของนกัพฒันาชุมชน  

              ส่ิงท่ีพึงยดึถือและปฏิบติัของนกัพฒันาชุมชน  

          บทสรุป 

 ค าถามทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายความหมายการพฒันาบุคคล กลุ่มและชุมชน
ได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเขียนการพฒันาบุคคล กลุ่มและชุมชนได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

 1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมพลงัสมอง 

3.กิจกรรมการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) 

 4. กิจกรรมอภิปราย (Discussion Method)  

 5. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 

 6. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 7. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 8. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 9. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint การพฒันาบุคคล กลุ่ม และชุมชน   

3.ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่4 

การพฒันาบุคคล กลุ่ม และชุมชนในงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 

การพฒันาบุคคลจึงมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานบุคคลในหลายดา้นดว้ยกนัคือ มุ่งให้
เกิดประสิทธิภาพในองค์กร กล่าวคือ การพฒันาคือการสนองตอบต่อความตอ้งการขององค์กร 
เพื่อให้คนในองค์กรสามารถปรับตวัให้กบัความเปล่ียนแปลงและสภาพแวดล้อมขององค์กรได ้     
สนองเป้าหมายในการบริหารงานบุคคล เพราะการพฒันาบุคคลเป็นแรงผลกัดนัให้แต่ละบุคคล
สามารถพฒันาความสามารถของตนเองเพื่อการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งหรือโยกยา้ยต่อไป ส าหรับ
บทน้ีจะเสนอการพฒันาบุคคล กลุ่มและชุมชน รายละเอียดดงัน้ี 

 

การพฒันาบุคคล 

ความหมายของการพฒันาบุคคล 

            การพฒันาบุคคล คือการฝึกอบรมอนัเป็นกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ ใหก้บับุคคลเพื่อใหเ้ขาเหล่านั้นกลบัมาพฒันาองคก์รต่อไป คือการพิจารณาบุคคลทั้งระบบ
ในแง่ท่ีเขาเป็นบุคคลในองคก์รโดยน ากระบวนการทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์ เทคนิค และวธีิการ
ต่างๆ มาใชใ้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการท างานใหก้บัผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 

         การพฒันาบุคคล เป็นกระบวนการในการกระตุน้และเสริมสร้างผูป้ฏิบติังานในดา้นความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ อุปนิสัย และวิธีการท างานให้มีประสิทธิ ภาพ การพัฒนาบุคคลต้องท าเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีบุคคลอยู่ภายในองค์กร เน่ืองจากองค์กรมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ทั้ งในด้านความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆเหล่านั้น  

        เทคนิคในการพฒันาบุคคล 

       การฝึกอบรม การอบรมคือกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มความรู้ในการท างานของบุคคล
ให้ดีข้ึนทั้ งในปัจจุบันและในอนาคตอันจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในองค์กรให้มีทัศนคติ
พฤติกรรม ทกัษะ และความรู้ 

         สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยทุธ เกษสาคร (2549: 71) การฝึกอบรม คือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Leaning) เฉพาะอยา่งของบุคคล เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจ 
(Understanding) ทกัษะหรือความช านาญการ (Skill) และเจตคติ (Attitude) อนัเหมาะสมจน
สามารถก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และเจตคติ เพื่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
(Specific Knowledge) เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงข้ึน และท าใหบุ้คลากรมี
ความเจริญกา้วหนา้ในงาน 
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ความส าคัญของการฝึกอบรม 

         1. เป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานของบุคคล 

         2. ยกระดบัขวญัและก าลงัใจของบุคคลใหเ้กิดความเช่ือมัน่และก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน 

         3. ลดระยะเวลาในการควบคุม 

        4. ลดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน เพราะการฝึกอบรมช่วยใหเ้กิดทกัษะ และ
ความช านาญในการปฏิบติังานมากข้ึน 

         5. ช่วยเปล่ียนแปลงทศันคติของผูป้ฏิบติังานต่อการปฏิบติังานในองคก์รดีข้ึน 

        สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร (2549: 73-74) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการ
ฝึกอบรมว่า  องค์การต่างๆ ไม่ว่าจากภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็ให้ความส าคัญในเร่ืองการ
ฝึกอบรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมมากข้ึน บางองค์การก าหนด
งบประมาณการฝึกอบรมในอตัราถึงร้อยละ 10 ของบประมาณทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรม
ในขณะท าการหรือการฝึกอบรมนอกท่ีท าการ โดยองค์การเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมเองหรือองค์การ
ฝึกอบรมอ่ืนเป็นผูจ้ดัฝึกอบรมให ้การท่ีมีการฝึกอบรมเน่ืองจากสาเหตุดงัน้ี  
         1.ไม่มีสถาบนัการศึกษาใดๆ ท่ีสามารถผลิตคนให้มีความสามารถท่ีจะท างานใน
องค์การต่างๆ ไดท้นัที องค์การท่ีรับบุคลากรใหม่จึงตอ้งท าการฝึกอบรมประเภทก่อนการท างาน 
(Preservice Training) ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิ เทศ ( Orientation) หรือการแนะน าการท างาน 
(Introduction Training) เพื่อใหบุ้คลากรใหม่สามารถคุน้เคยกบัสถานท่ีท่ีจะท างานเขา้ใจถึงสิทธิและ
หนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกขององคก์าร ตลอดจนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องหน่วยงานมีความรู้ ทกัษะ
และเจตคติท่ีพอเหมาะกับความต้องการของหน่วยงาน และช่วยสร้างขวญัและเจตคติท่ีถูกต้อง
ใหก้บับุคลากรใหม่  
         2.สภาพแวดลอ้มต่างๆ การประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของ
ในประเทศและต่างประเทศ นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความส าคญัทางดา้นอุตสาหกรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็วทางวิทยาศาสตร์
แล ะ เท ค โน โล ยีแ ล ะ ระ บ บ ก ารศึ ก ษ า ค วาม เส่ื อ ม โท รม ข อ งศี ล ธ รรม ใน สั งค ม  แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ นโยบายขององค์การ การแบ่ง
ส่วนงาน การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน การเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ี 
หรือการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี  เป็นผลให้โอการต้องหาทางให้บุคลากรสามารถท างานให้
สภาพแวดลอ้มใหม่ไดภ้ายในเวลารวดเร็ว และการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง จะช่วยให้บุคลากรสามารถ
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เรียนรู้ได้เร็วยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการพัฒนาน้ีเป็นการอบรมหลังจากท่ีบุคลากรได้เข้ามา
ปฏิบติังานในองคก์ารแลว้ เรียกวา่ การฝึกอบรมระหวา่งท างาน(In-service Training) 

         3.ไดมี้การพิสูจน์แลว้วา่ การขาดการฝึกอบรมอยา่งมีระบบ ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมทางออ้มสูงกวา่ เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานตอ้งฝึกฝนตนเอง โดยลองผดิลองถูก หรือสังเกต
จากผูอ่ื้นใหเ้สียเวลา และอาจไม่ไดเ้รียนรู้วธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย  
            เม่ือองคก์ารใด มีการฝึกอบรมอยา่งมีระบบ องคก์ารนั้นก็ไดรั้บประโยชน์จากการฝึกอบรม 
คือ มีการเพิ่มผลผลิต (Productivity) นัน่ก็คือ มีผลผลิตสูงมีตน้ทุนต ่ามีก าไรมาก บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ และความพอใจในการท างาน ตั้งอกตั้งใจท างานอยา่งขยนัขนัแขง็ ลดอุบติัเหตุ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการ ท าใหไ้ดลู้กคา้เพิ่ม ท าใหไ้ดลู้กคา้เพิ่ม หรือมีผูรั้บบริการพึงพอใจ
ในการบริการมากข้ึน มีส่วนแบ่งของตลาดมากข้ึน และสามารถสะสมก าไรเพื่อเปล่ียนเคร่ืองจกัร 
และลงทุนเพิ่ม ท าใหกิ้จการเติบโตกา้วหนา้ได ้

           โยเดอร์  (Yoder) ไดก้ล่าววา่ “ถา้พนกังานไดพ้ฒันาและใชท้กัษะต่างๆ ของเขาอยา่งสูงสุด
และเป็นความสามารถแลว้ เขาจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองเราจะตอ้ง มีช่องทางใหไ้ด้
ท างานท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน และมีความรับผดิชอบมากข้ึน” จากค ากล่าวน้ีท าใหเ้ห็นความจ าเป็นในการ
บริหารงานบุคคลท่ีจะตอ้งมีการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะในดา้นการฝึกทกัษะต่างๆ เพื่อบุคลากร
ไดท้  างานท่ีใชท้กัษะมากข้ึน และมีความรับผดิชอบมากข้ึน นบัเป็นการสนองตอบความตอ้งการ
ของมนุษยต์ามล าดบัขั้นตามทฤษฎีของมาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ไดอี้กดว้ย 

       กระบวนการพฒันาบุคคลและฝึกอบรม 

         วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมโดยทัว่ไป 

        วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมโดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเขา้ใจ 
พฒันาทกัษะ และเปล่ียนแปลงเจตคติ ดงันั้น เม่ือบุคคลไดรั้บการฝึกอบรมตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัแลว้ เม่ือกลบัไปปฏิบติังานก็จะก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตลอดจนเจตคติในการปฏิบติังานท า
ใหก้ารปฏิบติังานไดผ้ลดีข้ึน 

         1.เพิ่มพูนความรู้(Knowledge) การเพิ่มพูนความรู้หรือสติปัญญาหรือเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขความรอบรู้เพื่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลในแต่ละระดบัเก่ียวกบัการเขา้ใจกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคบั หน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล การเข้าใจการจดัการ การ
บริหาร รูปแบบการบริหาร ท าให้มีความรู้คือรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นอะไร และสามารถจดจ าไวไ้ด ้มีความ
เขา้ใจคือรู้ในเหตุและผลของส่ิงท่ีไดรู้้นั้นสามารถอธิบายและขยายความไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแจ่มชดั 
สามารถน าส่ิงท่ีรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้สามารถวิเคราะห์แยกแยะใหเ้ห็นองคป์ระกอบต่างๆ ท่ี
เป็นล าดบัสัมพนัธ์กนัได ้สามารถสังเคราะห์จดัเรียบเรียงและรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีกระจาย
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กนัอยูเ่ขา้เป็นแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ได ้และท่ีส าคญัคือสามารถประเมินค่า คือตดัสินคุณค่า
ของส่ิงใดตามเกณฑท่ี์ก าหนดได ้  
         2.สร้างความเขา้ใจ(Understand) เพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ อาจขยายไปถึงการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการน าไปใชป้รับในสถานการณ์จริงดว้ยเป็นการเสริมความรู้ความสามารถใน
วชิาชีพ 

         3.พัฒนาทักษะ(Skill) การพัฒนาทักษะความช านาญ เป็นจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมและการพัฒนามาช้านาน รวมถึงตั้ งแต่การจัดล าดับความส าคัญของงานการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหนา้ การเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจท าใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
คล่องตวั จนมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถท าไดเ้องในสถานการณ์จริงของทอ้งถ่ินและความพร้อม
ของตนการเพิ่มจ านวนคร้ังหรือความถ่ีในการฝึกปฏิบติัท าให้มีประสบการณ์และทกัษะในการ
ท างานสูงข้ึนก่อให้เกิดความมัน่ใจได้เป็นอย่างดีสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกตอ้งโดยใชเ้วลาท่ีนอ้ยลง  
         4.เปล่ียนแปลงเจตคติ(Attitude) เม่ือสร้างเจตคติท่ีดีท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม ท าให้มีก าลงัใจหรือขวญัท่ีดีในการท างาน สามารถท างานของตนไดด้ว้ยความยินดีและ
พอใจ และสามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้ด้วยความสบายใจ การฝึกอบรมโดยทั่วไปมักมี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความรอบรู้เพื่อการปฏิบติังานและเพิ่มทกัษะความช านาญการ แต่
ละเลยการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ดีข้ึน ทั้งท่ีการจูงใจบุคลากรเป็นเร่ืองส าคญัอีก
เร่ืองหน่ึงท่ีจะตอ้งค านึงถึง เพราะหากบุคลากรมีความรู้และภาษาในการท างาน แต่ขาดแรงจูงใจใน
การท างานก็จะไม่สามารถน าความรู้และทกัษะมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ และ
การขาดความจูงใจในการปฏิบติังานอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและการ
พัฒนา ไม่น าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ท าให้
ฝึกอบรมไม่เกิดผลตามท่ีก าหนดไว ้

        ส่วน แวค เลย ์ และ ลาทมั (Wexley & Latham, 1981: 4-5) ไดก้ล่าวถึงการฝึกอบรม
โดยทัว่ไป จะตอ้งมีหน่ึงหรือมากกวา่ จุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ี 

         1.เพื่อปรับปรุงแก้ไขความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละระดับ
เก่ียวกบัความเขา้ใจกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนา้ท่ีรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานการเขา้ใจ
การบริหารการจดัการ รูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร เพิ่มความเขา้ใจผูบ้ริหารและใช้หลกัการ
ปรับปรุงบุคลากรเองให้เขา้กบัแบบการบริหารของผูบ้ริหารแต่ละคนวา่พึงปฏิบติัอยา่งไร การเขา้ใจ
ภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

         2.เพื่อเพิ่มทกัษะ ความช านาญการหน่ึงงาน/สาขา หรือมากกว่า การเพิ่มทักษะ
ความช านาญ เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมมาชา้นาน ทกัษะรวมถึงงานไฟฟ้า วาดรูป การอ่าน
ต้นฉบับส่ิงพิมพ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการต่างๆ การรักษาความปลอดภัย การจัดล าดับ
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ความส าคญัของงาน การแกไ้ขปัญหาการร้องทุกขข์องบุคลากรการเพิ่มทกัษะเพื่อเกิดความช านาญ
การและสามารถแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดีข้ึนและมีการตดัสินใจท่ีดีข้ึน  
         3.เพื่อการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ดีข้ึน การฝึกอบรมโดยทัว่ไป
จุดมุ่งหมายมกัจะเนน้เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขความรู้ เพื่อการปฏิบติังานและเพิ่มทกัษะความช านาญ
การแต่ละเลยการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ดีข้ึน ทั้งท่ีการจูงใจบุคคลเป็นเร่ืองส าคญั
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะตอ้งค านึงถึง เพราะหากบุคลากรมีความรู้และทกัษะในการท างาน แต่ขาดการจูงใจ
ในการให้ปฏิบติังานอาจเป็นสาเหตุหน่ึง ท่ีบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม ไม่น าความรู้และทกัษะมา
ใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ดงันั้น การฝึกอบรมก็ไม่เกิดผลท่ีก าหนดไว ้

   ประเภทของการฝึกอบรม 

        หลกัเกณฑใ์นการแยกประเภทของการฝึกอบรมมี 3 หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี คือ  
        1.ประเภทของการฝึกอบรมโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นเกณฑ์ การจ าแนกประเภทของการ
ฝึกอบรมโดยยดึวตัถุประสงคส์ามารถแบ่งประเภทการฝึกอบรมได ้3 ประการคือ  
               1.1 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบังาน (technical know-how Training) 

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบังานน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับองคก์ารท่ีมีการปรับเปล่ียน
ลกัษณะงาน ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย วธีิการปฏิบติัต่างๆ หรือมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้น
การท างาน  
               1.2 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เพื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ( Skill  or  
ExperiencesbTraining) บุคลากรในแต่ละระดบัขององค์การอาจจะตอ้งใชท้กัษะในการท างานหรือ
ตอ้งการทกัษะเพิ่มข้ึนในการปฏิบติังานในหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นทกัษะในงานท่ีจะตอ้งใช้ฝีมือ เช่น 
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงอาจจะตอ้งการทกัษะในการบริหาร  
        2.ประเภทของการฝึกอบรมโดยการยืดระยะเวลาการท างานเป็นเกณฑ ์การจ าแนกประเภท
ของการฝึกอบรมโดยยดึระยะเวลาการท างานสามารถแบ่งประเภทการฝึกอบรมได ้2 ประเภท คือ 

               2.1 การฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน (Pre-service Training)   การฝึกอบรมก่อนเขา้
ท างาน หมายถึง องคก์ารตอ้งการใหบุ้คลากรท่ีรับเขา้มาใหม่ไดมี้ความรู้ความช านาญ เก่ียวกบังาน
ในส่วนท่ีบุคคลจะตอ้งรับผดิชอบปฏิบติังานก่อนท่ีจะเขา้ท างาน  
               2.2 การฝึกอบรมเม่ือได้เขา้ท างานแล้ว (In-service Training) การฝึกอบรมเม่ือได้
เข้าท างานแล้ว หมายถึง การฝึกอบรมตั้งแต่แรกเร่ิมท่ีบุคคลเข้าท างานในองค์กร และเป็นการ
ฝึกอบรมส าหรับผูท่ี้ก าลงัปฏิบติังานให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และเจตคติของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  
        3.ประเภทของการฝึกอบรมโดยยึดระดบัของบุคคลท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเป็นเกณฑ์ การ
ฝึกอบรมประเภทน้ีมุ่งพิจารณาถึงระดบัของบุคคลต่างๆ ท่ีท างานในองคก์ารวา่แต่ละระดบัมีหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบในเร่ืองใด และตอ้งการทกัษะหรือความรู้ความช านาญในดา้นใดการฝึกอบรมควร
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จดัเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น แต่เน่ืองจากความตอ้งการทกัษะ ความรู้ หรือความช านาญ 
ของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัแตกต่างกนั ชาญชยั สวิตรังสิมา และ เชิดวิทย ์ฤทธิประศาสน์ (2520: 

158-160) จึงไดแ้บ่งการฝึกอบรมบุคลากรท่ีท างานอยูใ่นองคก์ารโดยพิจารณาถึงลกัษณะหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานได ้5 ระดบั คือ 

               3.1 การฝึกอบรมระดับผู ้ใช้แรงงาน (Lay Man Training) เป็นการฝึกอบรม
บุคลากรระดบัล่างสุดในการท างานขององค์การ ซ่ึงใช้ก าลงักายหรือฝีมือแรงงานในดา้นใดด้าน
หน่ึงในการท างาน เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
               3.2 การฝึกอบรมในระดบัเสมียนพนกังาน (Clerk Training) ผูป้ฏิบติังานระดบัน้ี
จะท างานในลกัษณะท่ีตอ้งใชท้ั้งก าลงักายและก าลงัความคิดควบคู่กนั เพราะบางคร้ังอาจตอ้งใชก้าร
ตดัสินใจและความสามารถในการแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้เม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาใหม่ๆ  
               3.3 การฝึกอบรมในระดับหัวหน้างานหรือผู ้บังคับบัญชาขั้นต้น (Supervisor 

Training) ผูบ้ริหารระดบัหัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้น้ี จะท าหน้าท่ีในการควบคุมบงัคบั
บญัชาผูใ้ต้บงัคบับญัชา ผูบ้ริหารระดบัน้ีจ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความช านาญในขอบเขตหน้าท่ี
รับผดิชอบและมีทกัษะเบ้ืองตน้ในการบริหารเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดท้ั้งทกัษะเบ้ืองตน้ และมี
ความสามารถในการท่ีจะสอนงานให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
               3.4 การฝึกอบรมในระดบัผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Manager Training) 

ผูบ้ริหารระดบักลางจะเป็นผูใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการบริหารงาน (Managerial Skill) ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

               3.5 การฝึกอบรมในระดับผู ้บ ริหารระดับสูง (Executive Training) ผู ้บ ริหาร
ระดบัสูงจะเป็นผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีการตดัสินใจ วางนโยบายและแผนงานอ านวยการและควบคุม
งานในองค์การ ดังนั้ นลักษณะงานของผู ้บ ริหารระดับ สูงจึงเป็นงาน ท่ีต้องอาศัยความ รู้ 
ความสามารถในการบริหารและใชก้ าลงัสมองเป็นอยา่งมาก  

กระบวนการฝึกอบรม  
         กระบวนการฝึกอบรม นักวิชาการท่ี มี ช่ือเสียง ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับระบบหรือ
กระบวนการการฝึกอบรมไวอ้ย่างมากมาย อาทิเช่น Jansis R. Back และ Rosaline L. Rogoff เป็น
ตน้ แต่นกัวิชาการท่ีเป็นผูส้ร้างระบบอยา่งแทจ้ริงน่าจะเป็น Leonard Nadler ซ่ึงไดส้ร้างระบบ หรือ
กระบวนการฝึกอบรมไว ้9 ขั้นตอน ซ่ึงเรียกวา่ “The Critical Events Model” ดงัน้ี  
         1. ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมขององคก์าร (Identify the needs of the 

organization) 

         2. ก าหนดงานเฉพาะท่ีตอ้งปฏิบติั (Specify job performance) 
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         3. ก าหนดความจ าเป็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในองคก์าร (Identify learner 

needs) 

         4. พิจารณาวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม (Determine opjectives)  

         5. สร้างหลกัสูตร (Build curriculum) 

         6. เลือกเทคนิคการฝึกอบรม (Select instructional strategies) 

         7. เลือกอุปกรณ์การฝึกอบรม (Obtain instructional resources) 

         8. ด าเนินการฝึกอบรม (Conduct training) 

         9. ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม และการป้อนกลบั ระบบการฝึกอบรม 
(Evaluation and feedback) 

พงศ ์ หรดาล (2539: 21-25) ไดก้ล่าววา่กระบวนการฝึกอบรม ควรมีรายละเอียดและ
จดัล าดบัขั้นตอนเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของกิจการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัได ้ดงันั้นกระบวนการฝึกอบรมควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

         1.การหาความจ าเป็นของการฝึกอบรม ความจ าเป็นในการฝึกอบรมหมายถึง 
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อขดัขอ้งท่ีอาจแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม ในการหาความจ าเป็นของการ
ฝึกอบรมนั้น อาจจะกระท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือผลงานในรอบปีท่ีผา่นมา หรือ
อาจจะวิเคราะห์ขอ้มูลจากเป้าหมายขององคก์าร อตัราก าลงัของบุคลากร และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานก็ได ้

         2.ก าหนดวตัถุประสงค์ เม่ือได้ท าการวิเคราะห์แล้วว่า องค์การมีปัญหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองใด ผู ้ท่ี รับผิดชอบเก่ียวกับการฝึกอบรมจะต้องก าหนด
วตัถุประสงค์ของการพฒันาว่า กระท าการพฒันาบุคลากรกลุ่มใด เร่ืองอะไร หน่วยงานไหน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้หรือเพื่อเปล่ียนเจตคติ ค่านิยม หรือเพื่อเป็นการใหข้วญัก าลงัใจในการท างาน  
         3.การสร้างพฒันาหลกัสูตรกบัการจดัท าโครงการฝึกอบรม เม่ือไดก้ลุ่มของบุคคล
และวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมแลว้ ขั้นต่อไปก็จดัท าหลกัสูตรและวางโครงการการฝึกอบรม
หรือวางแผนงาน เช่น ถ้าจะจดัฝึกอบรมควรมีรายละเอียดหัวข้อวิชาอะไรบ้าง การใช้สถานท่ี
ฝึกอบรม ผูบ้รรยายหรือวิทยากรควรจะเชิญมาจากไหน เช่ียวชาญทางดา้นใด หรือถา้จะส่งบุคลากร
ไปฝึกอบรมนอกองค์การหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือหาประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน 
รายละเอียดต่างๆ เหล่าน้ีจ  าเป็นต้องมีการวางแผนงานโครงการงบประมาณ ระยะเวลาการไป
ฝึกอบรมวา่ บุคลากรนั้นจะกลบัมาท าประโยชน์ใหก้บัองคก์ารไดม้ากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

         4.การเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรม เทคนิควิธีท่ีจะใช้ในการฝึกอบรมจะต้อง
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรเน้ือหาและวยัของผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกอบรม โดยปกติแลว้ใชเ้ทคนิควิธีท่ีจะ
ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด จากการท ากิจกรรมนัน่ๆ 
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         5.การเลือกเทคโนโลยกีารฝึกอบรม ในการเลือกเทคโนโลยกีารฝึกอบรมวทิยากรท่ี
เป็นผูใ้ห้ความรู้กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะเป็นผูก้  าหนดเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ี
จะใช้ประกอบการท ากิจกรรม ตลอดจนตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ไดผ้ลคุม้ค่าต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และท าให้การฝึกอบรมบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนด  
         6.สถานท่ีจดัฝึกอบรม การจดัสถานท่ีฝึกอบรมเป็นส่ิงส าคญัเพราะบรรยากาศของ
การฝึกอบรมเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึนแต่
ในทางตรงกันข้ามถ้าสถานท่ีฝึกอบรมร้อนอบอ้าวหรือมีเสียงรบกวนก็จะท าให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมขาดความสนใจ ไม่มีสมาธิ เป็นตน้ 

         7.การบริหารงานโครงการและการด าเนินงานการฝึกอบรม การด าเนินงานการ
ฝึกอบรมน้ีจะมีวธีิการด าเนินงานอยู ่2 ขั้นตอน คือ  
                 7.1ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนเตรียมการก่อนด าเนินการฝึกอบรม และใน
ขั้นน้ีจะมีกิจกรรมท่ีตอ้งกระท า คือ 

                     -การเขียนโครงการฝึกอบรม 

                     -เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 

                     -จดัประชุมคณะผูด้  าเนินการฝึกอบรม 

                7.2 ขั้นการฝึกอบรม 

         8.การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการ
ฝึกอบรมขา้งตน้ถูกตอ้งเพียงใด จะตอ้งมีการประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรมท าได ้4 
ระดบั คือ  
                 8.1 การประเมินผลปฏิกิริยาของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อโครงการ
ฝึกอบรม 

                8.2 การประเมินผลและการติดตามผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

                8.3 การประเมินผลและติดตามพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

                8.4 การประเมินผลและติดตามผลท่ีเกิดแก่องคก์ารโดยส่วนรวม  
         กระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ มุ่งอธิบายเก่ียวกบัแผน โดยมิไดมุ้่งใหร้ายละเอียด
เก่ียวกบัการเช่ือมโครงการ และงบประมาณเท่าใดนกั แต่การสร้างระบบการฝึกอบรมโดยแสดง
แบบแผนงาน และไดพ้ฒันาสู่การบริหารโครงการฝึกอบรม และพฒันาท่ีเขา้กบัระบบบริหารงาน
บุคคลระบบองคก์าร ระบบบริหารประเทศ ระบบสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในท่ีสุด ซ่ึงมีทั้งส้ิน 
14 ขั้นตอน ดงัน้ี  
         1.ก าหนดองคก์รการฝึกอบรม 

         2.วเิคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
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         3.ก าหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 

         4.สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม 

         5.การวางแผนและโครงการฝึกอบรม 

         6.ก าหนดงบประมาณการฝึกอบรม 

         7.วเิคราะห์โครงการการฝึกอบรม 

         8.ก าหนดผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

         9.ก าหนดวทิยากร 

         10.ก าหนดเทคนิคการฝึกอบรม 

         11.ก าหนดอุปกรณ์การฝึกอบรม 

        12.ก าหนดสถานท่ีการฝึกอบรม  
         13.บริหารและด าเนินการฝึกอบรม 

         14.ประเมินผล ก ากบั และติดตามผลโครงการฝึกอบรม 

        อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจขนาดกลางหรือเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่จะยงัไม่มีองค์กรท่ีรับผิดชอบใน
เร่ืองการฝึกอบรมโดยตรง และจะใช้วิธีการจ้างส่วนงานภายนอกเพื่อด าเนินการโครงการการ
ฝึกอบรมให้นั้นไดมี้ผูส้รุปกระบวนการการฝึกอบรมไวอ้ยา่งน่าสนใจ และง่ายต่อการเขา้ใจเพียง 4 
ขั้นตอน คือ 

         1.การหาความตอ้งการในการฝึกอบรม 

         2.การเลือกสรรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

         3.การวางแผนด าเนินการฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญการ  
         4.การประเมิน และติดตามผลเพื่อใหแ้น่ใจวา่การฝึกอบรมนั้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยวิธีน้ีงบประมาณค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจะค่อนข้างแน่นอน เน่ืองจากองค์กร
ภายนอกจะเป็นผูก้  าหนดค่าใชจ่้ายมาเอง  
        ในการจดัวางโครงการฝึกอบรมไม่วา่จะเป็นในดา้นใดหรือกระท าโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดก็ตาม จะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ารอยา่งใกลชิ้ด เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือประสานงาน ซ่ึงจะท าใหก้ารฝึกอบรมนั้นบรรลุผล
ส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์ ดงันั้นการจดัการฝึกอบรมคร้ังหน่ึงๆ จึงตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ
ตามขั้นตอนต่างๆ ตามกระบวนการจดัการฝึกอบรม       
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การพฒันากลุ่ม 

        ความหมายของการพฒันากลุ่ม 

         กระบวนการกลุ่ม (2560) วินิจ เกตุข า และ คมเพชร ฉตัรศุภกุล ไดส้รุปความหมายของค า
วา่กลุ่มในทางจิตวทิยาไวว้า่ กลุ่ม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกนั โดยมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั หรือปฏิสัมพนัธ์กนั และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะกระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั 
และความสัมพนัธ์น้ี จะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มอยูร่่วมกนัไดใ้นระดบัท่ีพอดี  
        Martin E. Shaw ก็ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไวใ้นท านองเดียวกนัวา่ กลุ่ม คือ บุคคลตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไปท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงบุคคลแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อเพื่อนในกลุ่ม และจะไดรั้บอิทธิพล
จากเพื่อนในกลุ่มดว้ยเช่นกนั  
        ส่วน Dorwin Cartwright and Alvin Zander ไดส้รุปคุณลกัษณะของกลุ่มไวว้า่ เม่ือคนมา
รวมกนัเป็นกลุ่มจะตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะต่อไปน้ีเกิดข้ึน คือ 

         1.จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัเสมอ 

         2.แต่ละคนจะถือวา่ตนเองเป็นสมาชิกกลุ่ม 

         3.แต่ละคนในกลุ่มจะยอมรับกนัเป็นสมาชิกกลุ่ม  
         4.มีปทสัถานร่วมกนั 

         5.แต่ละคนจะมีบทบาทท่ีชดัเจน 

         6.มีการเลียนแบบลกัษณะบางอยา่งท่ีตวัเองคิดวา่เหมาะสมจากสมาชิกในกลุ่ม 

         7.สมาชิกมีความคิดวา่กลุ่มจะตอ้งใหผ้ลประโยชน์ต่อสมาชิก 

         8.สมาชิกจะแสวงหาเป้าหมายร่วมกนั 

         9.มีการรับรู้ความเป็นเอกภาพของกลุ่มร่วมกนั 

         10.สมาชิกกลุ่มจะปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของกลุ่ม  
        นอกจากน้ี Richard M. Hodgetts ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไวอี้กแนวคิดหน่ึงวา่ กลุ่ม คือ 
หน่วยทางสังคมท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีอิสระเป็นตวัของตวัเอง ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกนั มี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

        สรุปไดว้า่ กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกนั มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั เพื่อใหกิ้จกรรมนั้นบรรลุจุดหมายปลายทางท่ีกลุ่มก าหนดไว ้
โดยท่ีทุกคนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ย 

         สาเหตุที่ท าให้เกดิการรวมกลุ่ม 

         1.เกิดจากความชอบพอกนัเป็นส่วนตวัระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง เช่น เป็นเพื่อน
รุ่นเดียวกนั ถูกคอกนั นิสัยใจคอคลา้ยๆ กนั 
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         2.เกิดจากการถูกชกัชวนหรือชกัจูงไป เช่น ชาวบา้นในชนบทถูกก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
ชวนไปร่วมเป็นกลุ่มเกษตร สร้างกลุ่มเล้ียงไหม กลุ่มชาวนา เป็นตน้ 

        3.เกิดจากความพอใจในเป้าหมายกิจกรรมของกลุ่ม หรือกลุ่มมีจุดมุ่งหมายตรงกบั
อุดมการณ์ของบุคคลท่ีจะเขา้ไปเป็นสมาชิก เช่น กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ ชุมนุม 
ชมรม หรือสมาคมต่างๆ สมาคมนกัพูด เกิดจากเราชอบพูดหรือชอบฟัง กลุ่มต่อตา้นฉ้อราษฎร์บงั
หลวง เกิดจากคนท่ีรับความซ่ือสัตยสุ์จริต และยติุธรรมในสังคม และพรรคการเมือง เป็นตน้ 

        4.เกิดจากการไดรั้บคดัเลือกหรือแต่งตั้งจากผูมี้อ  านาจ เพื่อใหป้ฏิบติังานร่วมกนั
โดยเฉพาะ เช่น กลุ่มแพทยศ์ลัยกรรม ชุดปฏิบติัการพิเศษกูภ้ยั 

       ความส าคัญของกลุ่ม 

         1.ดา้นการพฒันาบุคคล กลุ่มสามารถพฒันาบุคคลท่ีเป็นสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี การ
ด าเนินงานในกลุ่มหลายอยา่งจะสนองความพึงพอใจของบุคคลแตกต่างกนัไป เป็นตน้วา่ สนอง
ความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ความรู้สึกปลอดภยั ความตอ้งการ
การยอมรับของกลุ่ม รวมทั้งการพฒันาทางดา้นอารมณ์ สังคม สติปัญญา ความสนใจ และ
ความสามารถอีกดว้ย  

       2.ดา้นการวินิจฉัย ผูน้  ากลุ่มจะสามารถสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มได ้ท าให้
เขา้ใจแลว้มองเห็นลกัษณะแบบต่าง ๆ ของสมาชิก บางคนไม่สามารถติดต่อกบัคนอ่ืนได ้บางคน
ก้าวร้าว บางคนยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ลักษณะดังกล่าวถ้าบุคคลไม่เข้ากลุ่มจะไม่มีโอกาส
สังเกตเห็นไดเ้ลย ดงันั้น ผูน้  ากลุ่ม และสมาชิกสามารถวินิจฉยัหรือประเมินลกัษณะและพฤติกรรม
เหล่านั้นได ้และจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจบุคคลในกลุ่มไดดี้ข้ึน 

       3.ด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะมีโอกาสคิดร่วมกัน 
วางแผนร่วม กนัประสานงานกนั และท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ผลผลิตทั้งหลายทั้งปวง
ในโลกปัจจุบนัน้ีเป็นผลงานของกลุ่มคนแทบทั้งส้ิน กลุ่มจึงมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานอย่าง
มาก 

ประเภทของกลุ่ม 

        1.กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ การแบ่งกลุ่มแบบน้ียึดถือความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก
กลุ่มเป็นหลกั นัน่คือ พิจารณาความเก่ียวขอ้งมาก-นอ้ย ชิด-ห่าง ของสมาชิกเป็นส าคญั กลุ่มปฐมภูมิ 
(Primary Group) เป็นกลุ่มท่ีสมาชิกมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมาก มีการพบปะสังสรรค์ หรือพบ
หน้าค่าตากนัอยู่เสมอ มีการร่วมมือกนัท างานโดยไม่หวงัประโยชน์ตอบแทน ส่วนกลุ่มทุติยภูมิ 
(Secondary Group) เป็นกลุ่มท่ีสมาชิกมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นทางการหรือโดยหน้าท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั 

        2.กลุ่มทางดา้นสังคมและกลุ่มทางจิตวทิยา การแบ่งกลุ่มแบบน้ีมีรากฐานมาจากจุดมุ่งหมาย
ของการจดักลุ่มท่ีแตกต่างกนัคือ กลุ่มทางดา้นสังคม(Socio-group)กลุ่มประเภทน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีไม่
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เก่ียวขอ้งกบัสมาชิกเป็นรายบุคคลแต่จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อท างานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือแกปั้ญหา
อยา่งใดอยา่งหน่ึงส่วนกลุ่มทางจิตวทิยา(Psycho-group)เป็นกลุ่มท่ีสมาชิกมารวมกนัตามความพอใจ
ของสมาชิกเองหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อพบปะกนัระหวา่งเพื่อนสนิท 

        3.กลุ่มท่ีสมาชิกรู้สึกวา่ตนเองอยู่ในกลุ่มกบักลุ่มท่ีสมาชิกรู้สึกว่าตนเองอยู่นอกกลุ่ม กลุ่ม
ประเภทน้ีแบ่งตามความรู้สึกและเจตคติของสมาชิกกลุ่มเป็นส าคญั กลุ่มท่ีสมาชิกรู้สึกวา่ตนเองอยู่
ในกลุ่ม (In-Group) กลุ่มประเภทน้ีสมาชิกมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรู้สึก
เป็นเจา้ของกลุ่ม และมีความสุขท่ีจะไดท้  างานกบับุคคลในกลุ่ม เม่ือมีการท างานทุกคนจะมีเจตคติ
แบบเห็นอกเห็นใจ มีมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานกลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ี
สมาชิกรู้สึกว่าตนเองอยูน่อกกลุ่ม (Out-Group) กลุ่มประเภทน้ีสมาชิกไม่มีความภาคภูมิใจในกลุ่ม 
ไม่อยากเป็นสมาชิก ไม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ เม่ือมีการท างานร่วมกนั สมาชิกจะไม่รู้สึกเห็นอก
เห็นใจไม่ชอบกลุ่มรู้สึกสงสัยอยูต่ลอดเวลาการท างานกลุ่มจะไม่ไดผ้ลดี 

4.กลุ่มเป็นทางการและกลุ่มไม่เป็นทางการ กลุ่มประเภทน้ีแบ่งตามโครงสร้างและบทบาท
หน้าท่ีของ สมาชิกเป็นหลกั กลุ่มเป็นทางการ (Formal Group) คือ กลุ่มท่ีตั้งข้ึนมาโดยกฎหมายมี
สายการบงัคบับญัชาท่ีแน่นอน เป้าหมายชดัเจน มีระเบียบวินยัของสมาชิก สมาชิกมีความสัมพนัธ์
กนัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว ้ส่วนกลุ่มไม่เป็นทางการเป็นกลุ่มท่ีตั้ งข้ึนมาโดยสมาชิก
จ านวนไม่มากนกั ไม่มีระเบียบหรือกฎเกณฑ ์หรือกฎหมายรองรับท่ีชดัเจน ไม่มีการระบุเป้าหมายท่ี
เด่นชดั เกิดข้ึนง่าย สลายตวัง่าย และอาจจะเกิดข้ึนอีกก็ไดข้อ้เปรียบเทียบการตดัสินใจโดยกลุ่มกบั
การตดัสินใจโดยเอกบุคคล 

4.1.ปัญหาในการเห็นพอ้งตอ้งกนัยิง่มีคนมากโอกาสท่ีจะขดัแยง้ก็ยิง่มากข้ึน  
ในขณะเดียวกนักลุ่มก็มีแหล่งท่ีจะเสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ มากกว่า และมีทรรศนะท่ีจะน ามา
วเิคราะห์ขอ้คิดเห็นเหล่านั้นมากกวา่ดว้ย 

4.2.อตัราเส่ียงในการตดัสินใจ กลุ่มมกัจะตดัสินใจอยา่งเส่ียงมากกวา่ท่ีคนคนเดียว 

จะกลา้ท า เช่น ถา้ให้คนเดียวกบักลุ่มวางเดิมพนัในการแข่งมา้ โอกาสท่ีกลุ่มจะวางเดิมพนัมีมากกวา่
ท่ีคนคนเดียวจะท า ถึง 100 ต่อ 1 ถึงแมก้ฎขอ้น้ีจะมีการยกเวน้ แต่ก็พิสูจน์ไดเ้สมอว่าคนเรามกัจะ
ตัดสินใจเส่ียงเวลาอยู่ในกลุ่มมากกว่าเวลาอยู่คนเดียว ดังนั้ น  ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มจึงเป็น
เคร่ืองกระตุ้นให้สมาชิกกล้าเส่ียงยิ่งข้ึนและยึดแบบแผนเดิมน้อยลงกว่าท่ีจะท าในฐานะบุคคล 

               4.3.ความรวดเร็วในการตดัสินใจ กลุ่มจะตดัสินใจไดช้า้กวา่บุคคลมาก ยิ่งจ  านวน
คนในกลุ่มมากก็ยิง่ตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจมาก ดงันั้น ถา้ตอ้งการผลของการตดัสินใจทีมีความ
รวดเร็ว แลว้ไม่ควรใช้ระบบกลุ่มในการตดัสินใจ แต่หากค านึงถึงคุณภาพของการตดัสินใจแล้ว 
โดยทัว่ไปการตดัสินใจโดยกลุ่มจะมีคุณภาพดีกวา่การตดัสินใจของบุคคลโดยล าพงั 
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       ข้ันตอนการพฒันาของกลุ่ม 

       การพฒันาของกลุ่มตามแนวคิดเร่ือง Cog’s Ladder ซ่ึงเป็นรูปแบบการพฒันากลุ่มท่ีจ าแนกเป็น 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

         ขั้นท่ี 1ท าความรู้จกักนัดว้ยความสุภาพ (Polite) 

        ขั้นท่ี 2 หาความหมายใหก้บักลุ่มวา่ท าไมตอ้งมาอยูร่่วมกนั (Why we’re here) 

         ขั้นท่ี 3 เสนอความคิดและหาแนวร่วม (Bid for power) 

        ขั้นท่ี 4 ร่วมเป็นโครงสร้างของทีม (Constructive) 

         ขั้นท่ี 5 มีความรักในหมู่คณะ (Esprit) 

        ขั้นที ่1 ท าความรู้จักกนัด้วยความสุภาพ (Polite) 

       กลุ่มท่ีถูกจดัให้รวมตวักันในระยะแรกทีเดียว จะต้องท าความรู้จกักันก่อนอย่างสุภาพ 
เปิดเผยตนเองเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการเปิดเพราะเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อตนเองก่อน แต่ละคนจะ
จ าแนกสมาชิกคนอ่ืนๆ ตามภาพในใจของตน (Stereotype) แล้ว รวมกลุ่มตามความพอใจ ความ
สนใจ เกิดกลุ่มเล็กๆ ข้ึนในกลุ่มใหญ่ สมาชิกกระตือรือร้นท่ีจะให้ความร่วมมือ และเปล่ียนขอ้มูล 
แลกเปล่ียนทศันคติ เพื่อหาค่านิยมร่วมกนั หลีกเล่ียงประเด็นปัญหา การโตแ้ยง้ และการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลับ เน่ืองจากทุกคนต้องการ การยอมรับ หรืออย่างน้อยไม่ให้ถูกกลุ่มปฏิเสธ ในระยะน้ี
ผูบ้ริหาร หรือผูน้ ากลุ่มควรจะอ านวย ความสะดวกในการแนะน าสมาชิกให้ได้รู้จกักนั โดยการ
จดัสรรเวลาให ้และกระตุน้ให้สมาชิกกลุ่มทั้งหมดไดมี้ส่วนร่วม ในการปฏิสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้
จกัคุน้เคยกนั 

              ขั้นที ่2 หาความหมายให้กบักลุ่มว่าท าไมต้องมาอยู่ร่วมกนั (Why we’re here) 

        หลงัจากรู้จกักนัพอสมควร สมาชิกกลุ่มจะตอ้งการรู้วา่ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการ
รวมกลุ่มแทจ้ริงแลว้คืออะไร บางคนอาจจะตอ้งการวตัถุประสงคท่ี์เป็นลายอกัษร โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ถูกก าหนดโดยงาน จะใชเ้วลาในขั้นน้ีมากกวา่กลุ่มท่ีสมาชิกมารวมตวักนัเอง ในขั้นน้ีกลุ่มพยายาม
อภิปรายกนัถึงการตั้งวตัถุประสงคข์องการท างาน กลุ่มจะไม่ยอมรับแนวคิดของใครคนใดคนหน่ึง 
แต่จะหาความหมายร่วมกัน และยอมรับเป้าหมายท่ีเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ถา้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนั้นมาจากนอกกลุ่ม ในขั้นน้ีสมาชิกจะถกเถียงกนั เพื่อให้
เขา้ใจและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 

ในระยะน้ีกลุ่มจะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง มีการรวมกนัเป็นกลุ่มย่อย ๆ ก่อน แต่ละคนเร่ิม
มองหาเป้าหมายเบ้ืองตน้ มีการเปิดเผยความตอ้งการมากข้ึน สมาชิกมกัจะกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรม อาจจะมีความขดัแยง้บา้งแต่จะไม่มากมายนกั ภาพลกัษณ์ของกลุ่มยงัไม่ชดัเจน ระยะเวลา
ของขั้นตอนน้ีไม่แน่นอน การสร้างกลุ่มโดยการก าหนดวตัถุประสงค์หรือหาความหมายของกลุ่ม
ร่วมกนัน้ี อาจจะเร็วข้ึนไดอี้กถา้ก าหนดวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจนแลว้ การส่งเสริมกลุ่มในระยะน้ี ผูน้  า
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กลุ่มจะตอ้งจดัโครงสร้างทีมให้สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และตอ้งก าหนดวาระการ
ประชุมหรือหวัขอ้การพูดคุยใหช้ดัเจน  

นอกจากนั้นควรจดัแบ่งมอบหนา้ท่ีเฉพาะให้สมาชิก และจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน
กลุ่ม 

ขั้นที ่3 เสนอความคิดและหาแนวร่วม (Bid for power) 

        ขั้นตอนแยกจากขั้นท่ี 2 ไดโ้ดยสังเกตจากการแข่งขนัของสมาชิกกลุ่ม โดยแต่ละคนจะหา
เหตุผลใหก้บังานในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย พยายามเสนอความคิดเห็นใหก้ลุ่มท าตามส่ิง
ท่ีเขาเห็นวา่เหมาะสม และมีการกล่าวหาสมาชิกท่ีไม่แสดงความคิดเห็นวา่ไม่ฟังเพื่อน ดงันั้นความ
ขดัแยง้ในกลุ่มจะสูงกวา่ระยะอ่ืน ๆ ความพยายามท่ีจะใชบ้ทบาทความเป็นผูน้ าเกิดข้ึนในลกัษณะ
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกลุ่มยอ่ย เพื่อแกปั้ญหาอาจจะใช ้การโหวต การประนีประนอม และการหา
แนวร่วมจากนอกกลุ่ม สมาชิกยงัไม่รู้สึกในความเป็นกลุ่มมากนกั สมาชิกบางคนอาจจะอึดอดั คนท่ี
ยงัไม่ผา่น 2 ขั้นตอนแรกอาจจะนัง่เงียบ ขณะท่ีบางคนอาจจะแสดงอิทธิพลคุมกลุ่มได ้ ขั้นตอนน้ี
หากสมาชิกเปิดเผยความในใจ อาจไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้ แต่หากปกปิดไวจ้ะรู้สึกวา่ถูก
สมาชิกอ่ืนระแวง ช่วงน้ีกลุ่มจะยงัไม่มีเอกลกัษณ์ จะเป็นช่วงของการเปล่ียนต าแหน่งในกลุ่ม เช่น 
อาจจะมีการคดัเลือกประธานกนัใหม่ คนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในขั้นน้ีอาจจะออกจากกลุ่มไปก็
ได ้ ในขั้นตอนน้ี การพยายามด ารงรักษา บทบาทหนา้ท่ีตามโครงสร้างของกลุ่มเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
จะพบวา่กลุ่มมีสมาชิกท่ีประนีประนอม (Compromise) ใหก้ลุ่มเขา้กนัได ้ (Harmonize) และผู ้
อนุรักษก์ฎของกลุ่มพยายามคงสภาพสมดุลท่ียอมรับไดใ้นกลุ่ม โดยคนเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีลดความ
ขดัแยง้ สมาชิกบางคนจะไม่ผา่นขั้นตอนน้ี คือไม่สามารถเขา้เป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างของกลุ่ม
อยา่งเหนียวแน่น แต่เขาสามารถท างานหรือร่วมกลุ่มต่อไปได ้ ส่วนผลงานจะไม่ดีท่ีสุด เพราะการ
ยอมตามสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นการประนีประนอมไม่ใช่การยอมรับอยา่งแทจ้ริง 

        ขั้นที ่4 ร่วมเป็นโครงสร้างของทมี (Constructive) 

        ระยะน้ีสังเกตไดจ้ากทศันคติของสมาชิกกลุ่มท่ีเปล่ียนไปจากการพยายามควบคุมให้กลุ่ม
เป็นไปตามท่ีเขาคิด กลายเป็นยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มมากข้ึน มีการสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกลุ่ม (Team Spirit) ข้ึนมา ความรู้สึกแยกกลุ่มย่อยจะจางไป การ
พฒันาเป้าหมายของกลุ่มจะเป็นรูปร่างข้ึน มีช่ือและเอกลกัษณ์ต่างๆ ของกลุ่มชดัเจน ส าหรับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มจะไม่แตกต่างกนัมาก คือท าก็ท  าดว้ยกนั ไม่ท าก็ไม่ท าดว้ยกนัทั้งกลุ่ม การ
ตดัสินใจจะช่วยกนัแกปั้ญหาของกลุ่มมากกวา่การเอาชนะกนัเอง ผลิตภาพของกลุ่ม (Productivity) 

ท่ีมาจากความคิดสร้างสรรคจ์ะสูงในขั้นน้ี เพราะเป็นช่วงท่ีกลุ่มรับฟังความเห็นของคนในกลุ่มมาก
ข้ึน สมาชิกไดใ้ชพ้ลงัและความสามารถของตนในการร่วมกิจกรรมกลุ่มอยา่งไดผ้ลดีกวา่ขั้นอ่ืน ๆ 
เพราะกลุ่มจะรับฟังความคิดท่ีสร้างสรรค์น่าสนใจ แล้วช่วยกันท าให้ส าเร็จจนได้ กิจกรรม
เสริมสร้างกลุ่มหรือทีมงานในขั้นน้ี ควรเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
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ยอมรับฟัง ถา้มีสมาชิกใหม่เขา้มาในกลุ่มช่วงน้ีก็จะเขา้กบักลุ่มไดล้ าบาก และท าให้การพฒันาของ
กลุ่มชะงกัไป ผูน้ ากลุ่มควรก าหนดการท างานกลุ่มให้ชัดเจน สรุปแนวคิดให้เขา้ใจตรงกนั สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้ลุ่ม เพื่อท่ีสมาชิกจะไดร่้วมมือกนัพฒันากลุ่มใหมี้ ศกัยภาพสูงสุด 

        ขั้นที ่5 มีความรักในหมู่คณะ (Esprit) 

       ในขั้นน้ีกลุ่มจะมีขวญั มีความจงรักภกัดี และมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ความ
คิดเห็นเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีความรู้สึกวา่ตอ้งการแยกกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนเขา้ใจชดัเจนใน
บทบาทตามต าแหน่งหนา้ท่ีของตนวา่แยกจากคนอ่ืนอยา่งไร และยอมรับคนอ่ืน ๆ เหมือนกบัท่ี
ยอมรับตนเอง มีความคิดสร้างสรรคแ์ละความเป็นตวัของตวัเองสูงมาก การยอมรับในเร่ืองใดๆ มา
จากความพอใจของสมาชิกทุกคน สมาชิกจะรู้สึกอิสระมากข้ึน การแบ่งก๊ก แบ่งเหล่าเป็นกลุ่มยอ่ย
จะหายไป กลุ่มจะพฒันาเอกลกัษณ์ของกลุ่มข้ึนมาและปิดรับสมาชิกใหม่ หากมีสมาชิกใหม่เพิ่มเขา้
มา เอกลกัษณ์ของกลุ่มจะเสียไป พฒันาการของกลุ่มจะยอ้นกลบัไปขั้นแรก ๆ อีก จนสมาชิกรู้สึกได ้
ผลิตผลของกลุ่มในขั้นน้ีมาจากความคิดสร้างสรรคข์องคนในกลุ่ม ถึงแมจ้ะมีส่ิงท่ีแอบแฝงอยูใ่นใจ 
(Hidden Agenda) กลุ่มเห็นวา่เป็นเร่ืองสิทธิท่ีทุกคนจะคิดและกลุ่มยอมรับได ้เพราะมีความไวว้างใจ
กนัสูง และสมาชิกแต่ละคนมีความจงรักภกัดีต่อกลุ่ม  

        การพฒันาของกลุ่ม จากขั้นแรกท่ีท าความรู้จกักันด้วยความสุภาพ ไปสู่ขั้นของการหา
ความหมายวา่ “ท าไมเราอยูท่ี่น่ี” จะเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกกลุ่มคนใดคนหน่ึง เร่ิมตอ้งการหาความหมาย 
เช่นถามข้ึนวา่มีอะไรท่ีเราจะตอ้งเก่ียวขอ้ง ความสามารถในการรับฟังของบุคคลเป็นลกัษณะส าคญั
ท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มพฒันา จากขั้นท่ี 2 เขา้สู่ขั้นท่ี 3 และขั้นท่ี 4 ในบางกลุ่มขณะท่ีสมาชิกหลายคนเขา้สู่
ขั้นท่ี 4 คือ รู้จกัคุน้เคยเขา้กนัไดดี้กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ เขา้ใจวตัถุประสงค์ของกลุ่ม และชัดเจนใน
บทบาทหนา้ท่ีจนท าตวัเป็นหน่วยหน่ึงในโครงสร้างของกลุ่มไดแ้ลว้ อาจจะมีสมาชิกบางคนยงัไม่
ผา่นขั้นตอนตน้ๆ เช่น ไม่สนใจวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ไม่พยายามพูดหรือรับฟังท าความเขา้ใจกบั
สมาชิกคนอ่ืนๆ ได้ การพฒันาของกลุ่มเขา้สู่ขั้นท่ี 4 ก็ จะไม่สมบูรณ์หรือเป็นไปไม่ได้ บางคร้ัง
สมาชิกคนนั้นอาจตอ้งออกจากกลุ่มไป ส่วนการพฒันาจากขั้นท่ี 4 ไปสู่ขั้นท่ี 5 ตอ้งการความเป็นน ้ า
หน่ึงใจเดียวกนัในการตกลงใจระหวา่งสมาชิกของกลุ่ม 

ความเป็นหมู่คณะของกลุ่มชนิดท่ีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนันั้น ส่วนหน่ึงข้ึนกบัวา่สมาชิกกลุ่ม
จะสามารถปรับตัวเข้าสู่ขั้นตอนแต่ละขั้นในระยะเวลาเดียวกันหรือไม่ กลุ่มจะด าเนินไปตาม
ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นน้ีตามแต่ความตอ้งการของสมาชิกในกลุ่ม การท่ีสมาชิกแต่ละคนเขา้ใจขั้นตอนก็
จะช่วยให้กลุ่มพัฒนาได้เร็วข้ีนและเป็นไปในทางท่ีต้องการ เช่น จากขั้น 1 จะพฒันาไปขั้น 2 
สมาชิกอาจจะต้องเสียสละความสบายใจส่วนตวับ้าง และก็ต้องรู้ตวัว่าเป็นช่วงท่ีเส่ียงต่อความ
ขดัแยง้ จากขั้น 2 ไปขั้น 3 สมาชิกก็ควรจะยึดหลกัการหรือยืนอยูบ่นเหตุผลท่ีเป็นเป้าหมายรวมของ
กลุ่มเขา้ไว ้และก็ยอมรับว่าขอ้คิดเห็นต่างๆอาจจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มท่ีนัก กบัจะตอ้ง
ตระหนักว่า ระยะน้ีเส่ียงต่อการกระทบกระทัง่ระหว่างบุคคลซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนเป็นธรรมชาติของ
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ขั้นตอนท่ี3จากขั้น3ไปขั้น4เป็นขั้นท่ีบุคคลหรือกลุ่มย่อยเร่ิมก่อตวัรวมเป็นโครงสร้างของกลุ่ม
ใหญ่ แต่ขั้นท่ี3จะถูกขดัขวางไม่ให้พฒันาการไปถึงขั้นท่ี4จากการท่ีสมาชิกพยายามแข่งขนักนัเอง 
ยึดมัน่ความคิดของตนมากเกินไป ถา้สมาชิกเรียนรู้การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั กลุ่มจะ
พฒันาเป็นขั้นท่ี 4 และจะพฒันาไปสู่ขั้นท่ี5ไดน้ั้นตอ้งอาศยัความเขา้ใจกนัระหว่างสมาชิกทุกคน
อยา่งแทจ้ริง 

กระบวนการกลุ่ม 5 ขั้ นตอนแบบ Cog’s Ladder น้ี  ทั้ งผู ้น ากลุ่มและสมาชิกทุกคนมี
ความส าคญัในการใชค้วามสามารถวิเคราะห์สภาพกลุ่ม และมีเจตนา ท่ีจะสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อ
กนั ร่วมมือกนัสนบัสนุนกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ มีทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มและงานของกลุ่ม จนท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจมุ่งมัน่ในงาน และ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 

การพฒันาชุมชน 

        ความหมายของการพฒันาชุมชน                                                                                       

       นิมิตร กล่ินดอกแก้ว (2555) นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ   การพัฒนา  ไว้
ว่า  หมายถึง  การท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
ความรู้ความสามารถของตนเอง  และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดี
ข้ึน  (สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข, 2525: 179)  การพฒันาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean)  ท่ีท  าให้
เกิดผล  (Ends) ท่ีตอ้งการ คือ คุณภาพชีวติ  ชุมชน และสังคมดีข้ึน (ยวุฒัน์  วฒิุเมธี, 2534: 2) 

       นกัพฒันาชุมชนไดใ้หค้วามหมายของ  การพฒันา  ไวใ้กลเ้คียงกบันกัสังคมวทิยา คือ เป็น
วธีิการเปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละสังคมมนุษยใ์หดี้ข้ึน  แต่นกัพฒันาชุมชนมุ่งเนน้ท่ีมนุษยใ์นชุมชน
ตอ้งร่วมกนัด าเนินงานและไดรั้บผลจากการพฒันาร่วมกนั  

       จากความหมายในดา้นต่างๆ  ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่  การพฒันา  มีความหมาย
ท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างการออกไปบา้ง  ซ่ึงถา้หากพิจารณาจากความหมายเหล่าน้ีอาจสรุปได้
ว่า  การพัฒนา  หมายถึง   กระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดี ข้ึน   ทั้ งทางด้าน
คุณภาพ  ปริมาณ  และส่ิงแวดล้อม  ด้วยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์  เพื่อ
ประโยชน์แก่ตวัของมนุษยเ์อง  (สนธยา  พลศรี, 2547: 5) 

กระบวนการพฒันาชุมชน 

         กระบวนการพฒันาชุมชน (2555) กระบวนการพฒันาชุมชน อาจแบ่งไดเ้ป็น 8 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  

        ขั้นตอนที ่1 การศึกษาชุมชน 

        ความหมายของการศึกษาชุมชน การศึกษาชุมชน หมายถึง การส ารวจและศึกษาวเิคราะห์
หาความจริงในสภาวะของ สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความตอ้งการ และปัญหาในชุมชนนั้น ๆ 
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เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนต่อไป  

        ขั้นตอนที ่2 การวเิคราะห์ปัญหาชุมชน  

        การพฒันาชุมชนโดยแทจ้ริงแลว้ก็คือ การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนัน่เอง ดงันั้นการ
วเิคราะห์ปัญหาชุมชนจึงเป็นขั้นตอนส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีตอ้งกระท า 

        ขั้นตอนที ่3 การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน 

        เม่ือท าการวเิคราะห์ปัญหาชุมชนเรียบร้อยแลว้ก็น าปัญหาเหล่านั้นมาจดัล าดบัความส าคญั
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการลงมือแกไ้ขต่อไป  

        1.การจดัล าดบัความตอ้งการและปัญหาชุมชนมีหลกัในการด าเนินการดงัน้ี  

               1.1ปัญหาท่ีชุมชนส่วนรวมไดรั้บความเดือดร้อนมากท่ีสุดถา้ปล่อยทิ้งไวจ้ะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆติดตามมาควรเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัมาก  

               1.2ปัญหาท่ีเม่ือแกไ้ขแลว้น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆไดง่้ายข้ึนควรเป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญัมาก  

               1.3ปัญหาท่ีอยูใ่นขีดความสามารถของประชาชนท่ีจะแกไ้ขไดค้วรเป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญัมาก  

        2.การจดัล าดบัความตอ้งการและปัญหาชุมชนมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

               2.1ท าใหท้ราบวา่ปัญหาใดชุมชนเดือดร้อนมากท่ีสุด และตอ้งรีบแกไ้ขก่อนปัญหา
อ่ืนๆ 

               2.2ในชุมชนจะประสบปัญหามากมายหลายปัญหาจนไม่อาจท าการแกไ้ขไป
พร้อมๆกนัได ้การจดัล าดบัก่อนหลงัจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขไดเ้ป็นอยา่งดี  

               2.3ท าใหท้ราบถึงความเก่ียวพนักนัของแต่ละปัญหา ถา้น าไปแกไ้ขพร้อมๆกนัไดก้็
จะไม่เสียเวลา  

               2.4เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาทั้งหมดของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

        ขั้นตอนที ่4 การวางแผนแก้ปัญหาในลกัษณะของโครงการ  

        การวางแผนหรือการวางโครงการในงานพฒันาชุมชนหมายถึงกระบวนการเก่ียวกบัการ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ บริหาร และก าหนดวถีิทางส าหรับปฏิบติังานพฒันาชุมชน 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ มีการล าดบัความคิดในการด าเนินงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนัวา่
ควรจะท าอะไร เม่ือไร ใครเป็นผูท้  า ท าท่ีไหน ท าไมจึงเลือกวธีิด าเนินงานเช่นนั้น ตลอดจนการ
ฝึกอบรมใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจวธีิการจดัสรร มอบหมายงานใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ
บทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ทั้งยงัเป็นการคาดการณ์วา่ในอนาคตควรจะด าเนินงาน
อยา่งไรไดอี้กดว้ย 
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        ขั้นตอนที5่การพจิารณาวธีิด าเนินงาน   
        ในการด าเนินงานพฒันาชุมชนนั้นมีวธีิด าเนินงานอยูใ่นรูปของแผนและโครงการ
นกัพฒันาชุมชนจะตอ้งพิจารณาแผนและโครงการใน3ประเด็นส าคญัคือ  

        1.การวเิคราะห์องคป์ระกอบของโครงการ โครงการท่ีจะใชด้ าเนินงานพฒันาชุมชนควรมี
องคป์ระกอบดงัน้ี  

               1.1 วตัถุประสงค ์ 

               1.2 วธีิการหรือกิจกรรมท่ีใช ้ 

               1.3 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ  

               1.4 เป้าหมาย  

               1.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

               1.6 ปัจจยัท่ีน ามาใชด้ าเนินงาน  

       2. การวเิคราะห์โครงการในการวเิคราะห์โครงการพฒันาชุมชนควรท าการวเิคราะห์ใน
เร่ืองต่อไปน้ี  

               2.1 ความสอดคลอ้งสมบูรณ์ทางโครงการ  

               2.2 ความเป็นไปไดข้องโครงการ  

               2.3 ความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ  

        3. การวเิคราะห์แผนปฏิบติังานประกอบโครงการ เม่ือนกัพฒันาชุมชนตกลงใจจะ
ด าเนินงานตามโครงการใดๆแลว้ในขั้นตอนสุดทา้ยจะตอ้งวเิคราะห์พิจารณารายละเอียดของ
แผนปฏิบติังานประกอบโครงการอีกดว้ยเพราะแผนปฏิบติังานจะแสดงถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่างๆซ่ึง
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาไดเ้ป็นอยา่งดีในแผนปฏิบติังานจะตอ้งแสดงขอ้มูล
หรือสาระส าคญัต่อไปน้ี  

               3.1ช่ือโครงการ  

                3.2หลกัการและเหตุผลของโครงการ  

               3.3วตัถุประสงค ์ 

               3.4เป้าหมายหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

               3.5ผูรั้บผดิชอบโครงการ  

               3.6ทรัพยากรท่ีใช ้

               3.7วธีิด าเนินการ  

               3.8หน่วยงานรับช่วงดูแลในอนาคต  

               3.9วธีิประเมินผล  
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       ขั้นตอนที ่6 การด าเนินงานพัฒนาชุมชน  

        ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีลงมือกระท าการพฒันาชุมชนในภาคปฏิบติัการจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีนกัพฒันาชุมชนจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบใหม้ากท่ีสุด
ส่วนนกัพฒันาชุมชนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและมีภารกิจท่ีส าคญัอีก2ระการคือ  

       1.การบริหารโครงการใหด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพเช่น  

               1.1 จดัใหมี้การอ านวยการสั่งการและแบ่งงานใหเ้ป็นสัดส่วน  

               1.2 แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจต่อกนัอยา่งชดัเจน  

              1.3 ก าหนดวธีิการประสานงาน  

               1.4 ก าหนดวธีิการตรวจสอบและควบคุมงาน  

               1.5 ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะๆเพื่อการปรับปรุงส่วนท่ีไม่เป็นไป
ตามแผนและโครงการ  

       2.การควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน ในการด าเนินงานพฒันาชุมชนนั้น นอกจาก
การจดัใหมี้การบริหารโครงการแลว้ยงัตอ้งมีการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
โครงการอีกดว้ยการด าเนินงานจึงจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ความมุ่งหมายของการ
ควบคุมและติดตามโครงการการควบคุมและติดตามโครงการมีความมุ่งหมายดงัน้ี  

               1.เพื่อตรวจสอบวธีิปฏิบติังานวา่ถูกตอ้งเหมาะสมเพียงไร  

               2.เพื่อบ ารุงขวญัหรือการจูงใจผูป้ฏิบติังาน  

                3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
โครงการ  

               4.เพื่อปรับปรุงแกไ้ขโครงการใหส้ามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์ 

               5.เพื่อสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

        ขั้นตอนที ่7 การประเมินผลงาน  

        ความหมายของการประเมินผลงาน การประเมินผลงานเป็นวธีิการอยา่งหน่ึงในการควบคุม
การปฏิบติังานของหน่วยงาน ใหส้ามารถด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์
ตามขั้นตอนต่างๆท่ีวางไว ้ หรือเป็นวธีิการส าหรับตดัสินวา่กิจการด าเนินไปดว้ยความเจริญกา้วหนา้
มากนอ้ยเพียงใด และจะตอ้งด าเนินการต่อไปอีกมากนอ้ยเท่าไร จึงจะประสบผลส าเร็จ ดงันั้นการ
ประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีส่องใหผู้ป้ฏิบติังานไดม้องเห็นถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของ
การด าเนินงานในทุกๆขั้นตอนของโครงการและยงัสามารถใชใ้นการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  
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ประโยชน์ของการประเมินผลงาน การประเมินผลงานมีประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน
หลายประการดงัน้ี  

                1.แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของโครงการ  

               2.ท าใหท้ราบถึงทิศทางของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่  
                3.เป็นเคร่ืองช้ีประสิทธิภาพของโครงการ  

                4.บอกใหท้ราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของโครงการ  

               5.ช่วยในการเสริมสร้างทกัษะในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

               6.ช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของกิจกรรมต่างๆ  

               7.สร้างความมัน่ใจในการด าเนินงาน  

                8.เป็นแนวทางท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ  

                9.เป็นพื้นฐานส าหรับการวางโครงการและปฏิบติัการในโอกาสต่อไป  

        ขั้นตอนที8่บทบาทของนักพัฒนาในการพฒันาชุมชน   
         เน่ืองจากเป้าหมายและกระบวนการพฒันาชุมชนนั้นมีขอบเขตของการพฒันาท่ีกวา้งขวาง
มากนกัพฒันาชุมชนจึงตอ้งมีบทบาทหรือภาระหนา้ท่ีหลายประการ แต่ท่ีเป็นภาระหนา้ท่ีพื้นฐาน
ควรมีอยา่งนอ้ย5ประการคือ  

         1.เป็นผูใ้หก้ารศึกษาแก่ชุมชน (Educator) โดยการแนะน าความรู้ ความคิดใหม่ ๆ 
สู่ชุมชนสนบัสนุนและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยการพูดคุย การประชุม และการจดั
กิจกรรมต่างๆ  

         2.เป็นผูจ้ดัรวมกลุ่ม (Organizer) เพื่อใหส้มาชิกชุมชนท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
แกไ้ขปัญหาร่วมกนัและสร้างอ านาจต่อรอง  

         3.เป็นผูป้ระสานงาน (Co – Coordinator) ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ทั้งของรัฐ 
เอกชนและประชาชน เพื่อระดมทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ
นกัพฒันาชุมชนไม่ใช่เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาในชุมชนไดทุ้กเร่ือง ตอ้งติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จึงกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ นกัพฒันาชุมชนท าหนา้ท่ี
เป็นผูเ้ช่ือมประสานงานในทุกขั้นตอนของการพฒันาชุมชน  

         4.เป็นผูร่้วมปฏิบติั (Catalyst or) โดยตอ้งมีส่วนร่วมปฏิบติังานกบัประชาชนทั้งใน
การวางแผน การจดัรวมกลุ่มและการปฏิบติังานตามโครงการต่างๆ  

         5.เป็นผูส่้งเสริมและเผยแพร่ (Extension Worker) คือตอ้งท าหนา้ท่ีในการฝึกอบรม 
การสาธิต และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนยอมรับการด าเนินงานโครงการพฒันาชุมชน
ต่างๆ  
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       คุณสมบัติของนักพฒันาชุมชน  

       นกัพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิง่ในการพฒันาชุมชน นกัพฒันาชุมชนท่ีดี จึงควรมี
ลกัษณะดงัน้ี  

         1.มีอุดมคติมีแรงจูงใจท่ีตอ้งการท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

         2.ปรับตวัให้เขา้กบัชีวติในชุมชนไดดี้  

        3.มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

         4.มีความคิดริเร่ิมมีไหวพริบดี  

         5.มีบุคลิกภาพท่ีจะเป็นหวัหนา้หรือผูน้ า  

         6.มีความรู้เก่ียวกบัสภาพปัญหาของชุมชน  

         7.มีความประพฤติดี ขยนัขนัแขง็ กระตือรือร้นมีระเบียบวนิยัเป็นแบบอยา่งให้
ชาวบา้นยอมรับนบัถือหรือเล่ือมใส  

         8.มีลกัษณะเป็นคนท่ีพฒันาแลว้มากกวา่ประชาชนท่ีจะไปพฒันา  

         9.มีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจคนใหเ้ห็นคลอ้ยตาม  

         10.มีความรอบรู้รอบดา้นเพราะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของประชาชนเกือบทุก
ดา้น  

         11.มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนเป็นอยา่งดี  

         12.ตอ้งล่วงรู้จิตใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทุกๆฝ่ายอยา่งถ่องแท ้

        ส่ิงทีพ่งึยดึถือและปฏิบัติของนักพฒันาชุมชน  

          นกัพฒันาชุมชนควรยดึถือส่ิงต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานพฒันาชุมชน ดงัน้ี  

           1.ละทิ้งนิสัยและความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีคิดวา่ตนเป็นผูป้กครอง ผูคุ้ม้ครอง หรือผู ้
เหนือกวา่ประชาชนดว้ยประการทั้งปวง  

         2.ตอ้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมในหมู่บา้นท่ีตนเขา้ไปท างาน  

         3.พยายามท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเขาท ากนั  

         4.เลือกด าเนินงานท่ีไดริ้เร่ิมดว้ยความระมดัระวงัยิง่ในการท่ีจะเร่ิมด าเนินงานใหม่
นั้น ควรเลือกเอาทอ้งถ่ินท่ีก าลงักา้วหนา้ และมีราษฎรท่ีประกอบดว้ยจิตใจดี มีลกัษณะกา้วหนา้ 
เศรษฐกิจมัน่คง นิสัยของชาวบา้นไม่จบัจด ทั้งจะตอ้งมีความขดัแยง้ในดา้นความคิดเห็นทางการ
เมืองเพียงเล็กนอ้ย  

         5.เร่ิมด าเนินงานกบัชาวบา้นในระดบัท่ีจะไดส้ าเร็จก่อน  

         6.เลือกด าเนินกิจกรรมท่ีชาวบา้นสนใจอยูแ่ลว้  

         7. อยา่หวงัผลใหม้ากเกินไป เร่ิมตน้ดว้ยโครงการง่าย ๆ และสามารถเห็นผลได้
อยา่งชดัเจนในระยะเวลาอนัสั้น  

         8.ท าใหช้าวบา้นศรัทธาวา่ตนสามารถจะปรับปรุงสถานการณ์ของชาวบา้นได ้ 
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         9.น าเอาความเป็นอยู ่ นิสัยใจคอตามธรรมชาติของประชาชนนั้นเองมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด  

         10.มีความพอใจท่ีจะเร่ิมตน้ดว้ยงานเล็ก ๆ ก่อน 

 

บทสรุป 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการสนองตอบต่อความตอ้งการขององคก์รเพื่อใหค้นใน
องคก์รสามารถปรับตวัใหก้บัความเปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้มขององคก์รไดส้นองเป้าหมาย
ในการบริหารงานบุคคลเพราะการพฒันาบุคคลเป็นแรงผลกัดนัใหแ้ต่ละบุคคลสามารถพฒันา
ความสามารถของตนเองเพื่อการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งหรือโยกยา้ยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บุคคลจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคในการพฒันารวมถึงการพฒันากลุ่มตอ้งทราบขั้นตอนการพฒันาของกลุ่ม 

และการพฒันาชุมชนท่ีพึงยดึถือและปฏิบติัของนกัพฒันาชุมชน เม่ือแต่ละระดบัไดรั้บการพฒันาก็
จะส่งผลใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยบ์รรลุเป้าหมาย 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหผู้เ้รียนาอธิบายความหมายการพฒันาบุคคล กลุ่มและชุมชน และยกตวัอยา่ง 

2. ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์เก่ียวกบัการพฒันาบุคคล กลุ่มและชุมชนพร้อมยกตวัอยา่ง  
3. ให้ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคคล กลุ่มและชุมชน ในการน าความรู้

ไปประยกุตใ์ช ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

เทคนิคการฝึกอบรม  6 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเน้ือหา 

  

วธีิการระดมสมอง (Brain storming) 

 การระดมความคิดแบบ Battle 

 การประชุมปรึกษาหารือ (Conference) 
 การประชุมแบบซินดิเคท (Syndicate) 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการ (workshop) 

 เทคนิคการประชุมแบบหมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) 

 การอธิบายอภิปรายแบบกลุ่ม (Group discussion) 

  การสัมมนา (Seminar) 

การประชุมกลุ่มยอ่ย (Buzz Session) 

 การจดัทศันศึกษา (Field Trip) 

 การณ์สาธิต (Demonstration) 

 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 

 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

เส้นแบ่งเวลา (Time Line) 

การระดมสมองพลงักลุ่มดว้ยเทคนิคการ์ด (Meta Plan) 

การวเิคราะห์แนวโนม้ (Trend Analysis) 

เทคนิค SWOT 

แผนท่ีความคิด (Mind Mapping)  

 การประชุมเพื่อคน้หาอนาคต (Future Search Conference: FSC) 
 การบรรยาย (Lecture) 
 การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) 

 บทสรุป 

 ค าถามทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบาย เทคนิคการฝึกอบรม ได ้ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารวเิคราะห์เทคนิคการฝึกอบรมได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัเห็นประโยชน์เทคนิคการฝึกอบรมและน าความรู้ 

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 

3.กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Method) 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

7. ผูส้อนท าการซกัถาม 

8. กิจกรรมนกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

3. ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่5 

เทคนิคการฝึกอบรม 

 

 การฝึกอบรม  เป็นเทคนิคเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทนั
เหตุการณ์  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความช านาญ การพฒันาฝีมือ ในการ
ท างานให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  การพฒันาก าลงัคนท่ีเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ตอ้งจดั
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิต  และตรงความตอ้งการของประชาชน  การใชเ้ทคนิคต่างๆ 
ในการฝึกอบรมจึงมีความส าคญั ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการฝึกอบรมวา่ ตอ้งการหวงัผลในทิศทางไหน 
เพื่ออะไร วิธีใดและเม่ือไร (ศิริชยั กาณจนวาสี. 2538: 7) ในบทน้ีเสนอเทคนิคการฝึกอบรมหลาย
เทคนิคซ่ึงเทคนิคการฝึกอบรมประเภทเนน้บทบาทวิทยากรเป็นศูนยก์ลาง เนน้การส่ือสารทางเดียว
โดยวิทยากร ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูน้ั่งฟังและท าความเขา้ใจตามไป ถา้หากผูเ้ขา้อบรมขาดความสนใจ
เน้ือหาตอนใดตอนหน่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้อบรมได ้ดงัรายละเอียดดงัน้ี  

 

วธิีการระดมสมอง (Brain storming) 

  วิธีการระดมปัญญา เป็นวิธีการประชุมท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค ์หลกัการส าคญัของวธีิการน้ีอยูท่ี่ตอ้งการให้สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
เก่ียวกบัหวัขอ้ของเร่ืองท่ีประชุมอภิปรายร่วมกนั โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่ความคิดนั้นจะถูกตอ้งโดยแน่
แทห้รือไม่ เพราะวิธีการน้ีเน้นจ านวนปริมาณการแสดงความคิดเห็นมากกว่าท่ีจะตอ้งการคุณภาพ
ฉะนั้น ผูน้ าหมายท่ีปลายหรือประธานในท่ีประชุมจึงตอ้งพยายามจูงใจให้สมาชิกทุกคนแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เสริมปัญญาโดยเร็วและทั่วถึง ทั้ งน้ีต้องจดข้อเสนอและความคิดไวบ้น
กระดานด าฟลิปชาร์ท หรือแผน่กระดาษขนาดใหญ่ท่ีเตรียมไว ้เม่ือไดค้วามคิดจากการระดมปัญญา
แลว้ จึงขอให้สมาชิกช่วยกนัอภิปรายและเลือกเฟ้นความเห็นท่ีดีและเหมาะสมกบัหัวขอ้ท่ีอภิปราย
ตามขั้นตอนอีกคร้ังหน่ึง 

 ขั้นตอนด าเนินการ 

 1. อธิบายลกัษณะวธีิการประชุม ใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมประชุมเขา้ใจขอ้เทจ็จริงตั้งแต่ตน้  
  2. ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็นไวแ้น่นอนวา่จะใชเ้วลามากนอ้ยเพียงใด  
  3. เร่ิมด้วยการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีง่ายก่อน อาจเป็นปัญหาใกล้ตวัหรือเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อกลุ่มท่ีเขา้มาประชุมโดยตรง ตามดว้ยหวัขอ้หรือปัญหาท่ีตอ้งการให้ท่ีประชุมพิจารณา
โดยเขียนไวใ้หเ้ห็นในรูปของค าถาม ดว้ยการใชถ้อ้ยค าสั้นกระชบัและเจาะจง  
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 4. เสริมแรงกระตุ้นความคิดเห็นจากผูท่ี้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เกิดการขาดตอนและเสีย 

จงัหวะ บางคร้ังตอ้งช่วยเสริมเพิ่มเติมความคิดให้กบักลุ่มสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมสมอง แต่
ตอ้งไม่แกไ้ขความคิดเห็นท่ีมีผูเ้สนอ 

 5. ให้เลขานุการจดทุกข้อกระทงความคิด บันทึกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สมาชิกทุกคนให้เห็นได้ชัด และตอ้งจดให้หมดไม่ว่าความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีผู ้
เสนอความคิดเห็นซ ้ าหรือมีส่วนคลา้ยผูท่ี้เสนอไวก่้อน ก็จะตอ้งจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 6. จดตามถ้อยค าท่ีพูดเสนอได้พูด เพื่อป้องกันความไม่พอใจ และการโตแ้ยง้ตอ้งยบัย ั้ง
ไม่ให้เกิดการโตแ้ยง้ใด ๆ จากการท่ีสมาชิกบางคนไม่เขา้ใจวิธีการประชุมแบบน้ี หรืออาจเผลอตวั
ละเมิดกติกากล่าวทกัทว้งหรือวจิารณ์ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 7. เม่ือไดป้ริมาณความคิดเห็นท่ีมากพอจะไม่มีผูเ้สนอ และหมดเวลาท่ีก าหนดแลว้ให้ผูท่ี้
ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าของขอ้คิดเห็นท่ีบนัทึกไว ้พิจารณาเรียบเรียงความคิดเห็น
ท่ีใกล้เคียงกันมารวมกันไว้ และตกแต่งเพิ่มเติมความหมายหรือใช้ถ้อยค าท่ีสั้ นกระชับส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน 

 

การระดมความคดิแบบ Battle 

 ขั้นตอน  
 1. กลุ่ม 8-12 คน  
 2. สรุปเร่ืองท่ีตอ้งการใหช่้วยคิด แลว้ใหเ้ขียนทุกคน  
 3. เสนอขอ้คิดเห็นจดบนกระดาษ เขียนแปะบนผนงัทุกแผน่ (แผน่ละ 1 ความเห็น)  
 4. ก าหนดเวลาใหเ้ขียนแต่ละขอ้ทยอยส่งมาใหเ้ร่ือย ๆ จนลา้ 

 5. ทุกคนอ่านขอ้คิดเห็นบนผนงัเลือกขอ้ท่ีตนเห็นวา่ดีท่ีสุดมา 5-10 ขอ้ 

 6. ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) รวมขอ้ท่ีเหมือนกนัเขียนลงบนกระดาษปิดผนงั 

 7. เลือกรอบท่ี 2 คนละ 5-10 ขอ้ ท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด  
 8. รวมขอ้ท่ีเหมือนกนัไวอี้กท าเช่นน้ีและหลาย ๆ รอบ จนเหลือจ านวนขอ้ท่ีเหมือนกนันอ้ย
ขอ้เรียงล าดบัความส าคญัไวเ้ป็นมติเอกฉนัท ์

 

การประชุมปรึกษาหารือ (Conference) 
 วตัถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาหารือ 

 1. เพื่อหาแนวทาง ค าอธิบาย คือขอ้ยติุในบางเร่ืองท่ียงัหาค าตอบไม่ได ้ 
 2. เพื่อแถลงผลงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตลอดจนการบริหาร
งบประมาณใหท่ี้ประชุมทราบ 
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 3. เพื่อใหค้วามรู้เพิ่มเติมแก่ผูเ้ขา้ประชุม และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มข้ึน 

 4. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือเพื่อปรึกษากบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

 ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. วางแผนการประชุมเพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อการค้นพบความคิดใหม่ ๆ ร่างวาระการ
ประชุม เปิดประชุม โดยอาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากรในการจุดประกายความคิด  ช้ีประเด็น
ปัญหา เพื่อให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจะหาขอ้ยุติในบางเร่ืองท่ียงัหา
ค าตอบไม่ได ้ 
 2. หลังจากท่ีได้ฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู ้เช่ียวชาญแล้วสมาชิกอาจจะร่วมกัน
ปรึกษาหารือ และเพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหา ท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อการฝึกทกัษะทบทวน มิใช่มาฟัง
แต่เพียงผูเ้ดียว  
 3. ถา้สมาชิกในการประชุมมีมากอาจจะแยกเป็นกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มยอ่ย
เขา้มาเสริมเป็นกรณีศึกษา  
 4. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ตดัสินใจเลือกแนวและวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมร่วมกนั พร้อมกบั
เสนอขอ้ตดัสินใจใหผู้บ้ริหารระดบัสูงในการพิจารณา 

 

การประชุมแบบซินดิเคท (Syndicate) 
 วตัถุประสงค์ของการประชุมแบบซินดิเคต 

 1. เพื่อวเิคราะห์สภาพการณ์โดยส ารวจสภาพปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข  
 2. เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิกระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นระบบ  
 3. เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาโดยการส ารวจขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  
 4. เพื่อใหส้มาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหานั้น 

 ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. องค์การ หน่วยงาน คณะท างาน หรือท่ีประชุมใหญ่ช่วยกนัก าหนดปัญหาให้ท่ีประชุม
พิจารณา  
 2. กรณีท่ีสมาชิกในท่ีประชุมมีจ านวนมาก มีประเด็นปัญหามาก ควรจดักลุ่มวิเคราะห์
ปัญหาท่ีใกลเ้คียงกนัออกเป็นกลุ่ม ๆ รับผิดชอบประเด็นปัญหากลุ่มละ 1-2 หัวขอ้ เพื่อสะดวกใน
การอภิปรายเข้าสู่การแก้ปัญหาท่ีตรงจุด โดยแบ่งผูเ้ข้าร่วมประชุมทั้ งหมด ออกเป็นกลุ่มย่อย
ประมาณกลุ่มละ 6-10 คน  
 3. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมให้ท่ีประชุมย่อย
ร่วมกนัพิจารณา และหาวธีิแกปั้ญหา  
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 4. เม่ือทุกกลุ่มไดป้ระชุมเสร็จแลว้ ให้ตวัแทนของกลุ่มเสนอผลต่อท่ีประชุมใหญ่ ภายใต้
กรอบความคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพการณ์ของปัญหา การคน้พบปัญหาท่ีแทจ้ริง การพฒันา
ทางเลือกในการแกปั้ญหา แนวทางและวธีิการแกปั้ญหา การวางแผนด าเนินการและการประเมินผล 

 

การประชุมเชิงปฏบัิติการ (workshop) 

 วตัถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม มีโอกาสไดแ้สดงวธีิการปฏิบติังานจริงในดา้นต่าง ๆ  
 2. เพื่อให้เกิดผลงานจากการปฏิบติัจริงหรือวิธีการใหม่ ๆ ท่ีได้จากการพิสูจน์พบร่วมกนั 
น าสู่การประยกุตใ์ชใ้นอนาคต  
 3. เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในหน่วยงานและพฒันามนุษยสัมพนัธ์ใน
องคก์าร 

 4. เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและความเข้าใจความเช่ียวชาญในการปฏิบติัของ
สมาชิกแต่ละคน  
 5. เพื่อสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหา ดว้ยวธีิของการปฏิบติัจริง 

 ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. ส ารวจเลือกผูร่้วมงานท่ีมีความเขา้ใจ สนใจในเร่ืองเดียวกนัเขา้ร่วมประชุม  
 2. ฟังค าบรรยาย อภิปราย จากวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการจุดประกายความคิด  
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลรายการปัญหาต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในท่ีประชุมมีความสนใจ  
 4. จดัแบ่งกลุ่มยอ่ยตามความจ าเป็นของงาน ประเด็นปัญหาและกลุ่มความสนใจเดียวกนั  
 5. กลุ่มยอ่ยเลือกผูน้ ากลุ่มและเลขานุการ เพื่อการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม
ยอ่ยภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด  
 6. เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติังาน ก็จะมีการสรุปและประเมินผลโดยกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 

 

เทคนิคการประชุมแบบหมวกความคดิหกใบ (Six Thinking Hats) 

 สมมุติวา่มีหมวกสีต่าง ๆ กนัหกใบ ผูใ้ชค้วามคิดอาจเลือกข้ึนมาสวมหน่ึงใบ หรือถูกขอให้
สวมหมวกสีใดสีหน่ึง หรือถูกขอใหถ้อดหมวกทุกคนในท่ีประชุมสามารถใชห้มวกได ้

 หมวกขาว การวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นกลางไม่ใชอ้ารมณ์ 

 หมวกแดง การอนุญาตใหแ้สดงความรู้สึก ลางสังหรณ์ และสัญชาตญาณ 

 หมวกด า การหาสาเหตุในทางลบ การตดัสิน การระมดัระวงั ความสุขุมรอบคอบ
 หมวกเหลือง การหาเหตุผลในทางบวก ความเป็นไปได้ การมองในแง่ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ 
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 หมวกเขียว ความคิดใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค ์

 หมวกฟ้า การควบคุมวธีิการระดมความคิด 

 วิธีการหมวกหกใบก่อให้เกิดการส ารวจอย่างสร้างสรรค์ การระดมความคิดการกระท า
อยา่งขนานกนัไปในทางเดียวกนั ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน เช่น ถา้อยูใ่นระหวา่งการใชห้มวก
เหลืองทุกคน รวมทั้งผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองนั้นก็จะตอ้งพยายามหาขอ้ดีและประโยชน์ของเร่ืองนั้น
คุณจะประหลาดใจท่ีไดเ้ห็นวา่การช่วยกนัคิดอยา่งสร้างสรรคเ์กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร จากการใชว้ธีิการน้ี
 ท่ีประชุมอาจถูกขอให้ใช้หมวกสีใดสีหน่ึงสีเดียวกนัทุกคน “พวกเราทุกคนลองคิดแบบ
หมวกสีเขียวดู”  
 คนใดคนหน่ึงอาจถูกขอให้ใช้หมวกสีใดสีหน่ึง “ผมขอความคิดเห็นแบบหมวกสีด าจาก
คุณ” 

 บางคนอาจถูกขอให้ถอดหมวก “ส่ิงท่ีผมไดฟั้งมาทั้งหมดน้ีเป็นความคิดแบบหมวกแดง ผม
ขอใหพ้วกเราถอดหมวกแดงออก”  
 คนหน่ึงอฐัส่งสัญญาณวา่เขาก าลงัสวมหมวกสีใดสีหน่ึงอยู ่“หมวกเขียว ผมอยากจะเสนอ
ความคิดอันหน่ึง” “สวมหมวกแดงผมรู้สึกว่า…” สวมหมวกด า อันตรายของความคิดนั้ นมี
ดงัต่อไปน้ี 

 บางคร้ังอาจตอ้งใช้หมวกเพียงสีเดียว เพื่อระดมความคิดในแบบท่ีตอ้งการ บางคร้ังอาจ
จ าเป็นตอ้งใช้หมวกหลายสี ซ่ึงในกรณีน้ีสามารถจดัล าดบัสีหมวกท่ีจะใช้ตามความเหมาะสมของ
เร่ืองนั้น ๆ แต่ควรใช้เพียงคร้ังละสีไม่ควรใช้หลายสีพร้อมกนัในคร้ังเดียว “ผมขอเสนอว่าเรามา
เร่ิมตน้ดว้ยหมวกขาว เสร็จแลว้เปล่ียนเป็นหมวกเขียว…” หมวกฟ้าใชใ้นการจดัล าดบัสีหมวกใชใ้น
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการระดมความคิดท่ีก าลงัปฏิบติัอยู่นั้น ใช้ในการสรุปรวบรวม
ขอ้คิดเห็นทั้งหมดท่ีไดม้าและใชใ้นการบรรลุขอ้ยติุ 

 ขอ้ไดเ้ปรียบของวธีิการหมวกหกใบ คือ ง่ายต่อการปฏิบติัและไดผ้ล  
 

การอธิบายอภิปรายแบบกลุ่ม (Group discussion) 

  เป็นการแบ่งกลุ่มพิจารณาหรืออภิปรายกนัระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรม จ านวน 6-20 คน ใน
เร่ืองท่ีสนใจร่วมกนั เพื่อแสวงหาขอ้ยุติของกลุ่มในเร่ืองท่ีอภิปรายกนันั้นและมีลกัษณะเป็นแบบ
กนัเองไม่เป็นทางการ 

 หลกัการส าคญัของการอภิปรายกลุ่ม คือ สมาชิกของกลุ่มทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกนั มีสิทธิ
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ แต่การใช้สิทธ์ินั้น ไม่ใช่เป็นการแข่งขนัหรือมุ่งท่ีจะท าการ
เชือดเฉือนกนัดว้ยค าพูด ความคิดเห็นนั้นจะตอ้งค านึงถึงขอ้เท็จจริง ขอ้ยุติท่ีไดคื้อ ผลงานของกลุ่ม
ทุกคนท่ีตอ้งยอมรับ  
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การสัมมนา (Seminar) 

ลกัษณะส าคญั คือ 

 1. วทิยากรตอ้งเป็นผูมี้ความรู้อยา่งกวา้งขวาง  
 2. ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาควรมีขอ้มูล และความรู้ในหวัขอ้ท่ีสัมมนา  
 3. ผูเ้ขา้รับการสัมมนามีลกัษณะเป็นทางผูใ้หแ้ละผูรั้บความรู้และรวมถึงประสบการณ์ 

 4. มีลกัษณะคลา้ยกบัการประชุมแบบซินดิเคต และสนบัสนุนความคิดเชิงวเิคราะห์  
 5. การสัมมนาไม่มีการลงมติ แต่เป็นการประมวลความคิดเห็นจากผูมี้ความรู้ประสบการณ์
ตรง  
 6. ผลการสัมมนาจะใชเ้ป็นแนวการปฏิบติัและเสนอแนะต่อหน่วยงาน  
 วตัถุประสงค์ของการสัมมนา  
 1. เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัของหน่วยงานภายใตส้ภาวะการปัจจุบนั  
 2. เพื่อแสวงหาขอ้ตกลงดว้ยการเสนอความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัของสมาชิก  
 3. เพื่อตดัสินใจหรือก าหนดนโยบายร่วมกนั จากการระดมสรรพก าลงัของความคิดและ
ขอ้มูล  
 4. เพื่อจุดประกายวสิัยทศัน์ดว้ยการแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

 ขั้นตอนด าเนินการ 

 1. ส ารวจวางแผนโดยการรวบรวมปัญหา เลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจดัสัมมนา และวธีิการสัมมนา 

  2. ประชุมสมาชิกทั้ งหมด เพื่อให้ได้รับฟังนโยบาย วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน
ตลอดจนรับฟังการบรรยายเน้ือหา แนวคิด ประสบการณ์ จากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิครบทุกสาย
วชิาชีพท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  
 3. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อพิจารณาปัญหาตามลกัษณะของปัญหาหรือความสนใจ  
 4. วเิคราะห์ปัญหาท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมาย โดยการอภิปราย  
 5. คิดหาวธีิแกปั้ญหานั้นหลาย ๆ วธีิ 

 6. เลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีคาดวา่น่าจะใชไ้ดผ้ลดี  
 7. สรุปแนวทางในการแกปั้ญหาของกลุ่ม  
 8. รายงานผลต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยสรุปและประเมินผลการสัมมนา  
 

การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) 

 เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีมีช่ือ ภาษาองักฤษหลายอยา่ง เช่น Buzz Group method, Phillip  

6 - 6 หรือ Buzz method ซ่ึงไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างใดก็ตามจะเป็นเทคนิคการประชุมท่ีแบ่งผูเ้ขา้รับ
การอบรมเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละประมาณ 2 - 6 คน โดยรวมกลุ่มกนัง่าย ๆ คือ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี
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นัง่แถวหนา้ 2 หรือ 3 คน หนัหลงักลบัไปหาผูท่ี้นัง่แถวหลงั 3 คน รวมกนัเป็น 5 หรือ 6 คน ใหเ้วลา
ปรึกษาหรือพูดคุยกนัเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเดียวกนั หรือต่างกนัในเวลา 6 

นาที เสร็จแลว้สลายกลุ่ม น าความคิดเห็นเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่กลบัท่ีเดิม  
 

 การจัดทศันศึกษา (Field Trip) 

 เป็นวิธีการฝึกอบรมอีกวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
และนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง เป็นการน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไปยงัสถานท่ีท่ีปฏิบติัจริง เพื่อศึกษา
ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองวา่เร่ืองนั้น ๆ ปฏิบติักนัอยา่งไร มีขั้นตอนอยา่งไร อาจมีการบรรยายสรุปหรือ
อธิบายประกอบการศึกษาดูงาน โดยเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานนั้น ๆ ดว้ยก็ได ้

 รูปแบบและวธีิการจดัทศันศึกษา  
 1. เลือกหน่วยงานท่ีจะไปศึกษาดูงาน โดยค านึงประโยชน์และความร่วมมือท่ีไดรั้บ  
 2. ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงาน แจ้งว ัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  และ
วตัถุประสงคข์องการดูงาน  
 3. จดัเตรียมก าหนดการ ยานพาหนะ และประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 4. ในวนัเดินทาง ตรวจสอบรายช่ือ และนดัหมายก าหนดการใหเ้รียบร้อย  
 5. เม่ือส้ินสุดการศึกษาดูงาน ควรให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเขียนรายงานส่ิงท่ีได้รับจาก
การศึกษานอกสถานท่ีดว้ย 

 

การณ์สาธิต (Demonstration) 

 เป็นการแสดงให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ห็นกระบวนการ หรือขั้นตอนของการปฏิบติังาน
การใชเ้คร่ืองมือ หรือการทดลองต่าง ๆ การสาธิตน้ีใช้ไดก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกระดบั อาจใช้
ร่วมกบัเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย การทดลอง ฯลฯ เป็นตน้ 

 ขั้นตอนการด าเนินการ  
 1) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใชไ้วใ้หพ้ร้อม  
 2) ผูส้าธิต หรือพิธีกร กล่าวน าและช้ีแจงเก่ียวกบัการสาธิตพอสังเขป  
 3) ระหว่างการสาธิต ผู ้สาธิต หรือพิธีกร อาจบรรยายไปด้วยเพื่อช่วยให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมท าความเขา้ใจกบัรายละเอียดต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน  
 4) หลงัการสาธิต ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทดลองปฏิบติับา้งเพื่อทดสอบวา่
มีความเขา้ใจถูกตอ้งดีหรือไม่ หรืออาจเปิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีไดส้าธิตไปแลว้  
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การศึกษาเฉพาะกรณ ี(Case Study) 

 การศึกษาเฉพาะกรณี อาจท าไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี  
 1. เป็นค าพูดหรือขอ้เสนอแนะ โดยการเล่าใหฟั้งหรือเปิดจากเคร่ืองบนัทึกเสียง  

 2) เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือภาพ เช่น ขอ้เขียน จดหมายเหตุหรือรายงาน แผนภูมิ แผนท่ี 
ภาพยนตร์ สไลด ์วดีิโอเทป เป็นตน้ 

 ชนิดของกรณศึีกษา 

 1) กรณีประวัติ (Case History) เป็นเร่ืองประวติัหรือความเป็นมาของบุคคลหรือเหตุการณ์
ต่างๆประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีควรแก่การศึกษา  

2) ก ร ณี วิ เค ร า ะ ห์ เห ตุ ก า ร ณ์  (Situational Case Critical incident Case) เป็ น เร่ื อ ง
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีลกัษณะเป็นสถานการณ์สั้น ๆ มีขอ้มูลต่าง ๆ  ประกอบ
เพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์ตดัสินใจแกปั้ญหา  

3) กรณีภารกิจหรือหน้าที่เฉพาะ (Functional or Specialized Case) เป็นเร่ืองพิเศษหรือ
เร่ืองเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เช่น การบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ รูปแบบและวธีิการ
ด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ  

4) กรณีศึกษาชนิดสมบูรณ์ (Comprehensive Case Study) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลาย
เร่ืองหลายด้านหรือหลายแง่หลายมุม  เป็นแบบท่ียากและซับซ้อนมากกว่าแบบอ่ืน ๆ อาจต้อง
ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาทุกดา้นไปพร้อม ๆ กนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 

ข้อแนะน าการสร้างกรณศึีกษา  
1) จดัล าดบัเร่ืองขั้นตอนและระยะเวลา  
2) ควรทิ้งทา้ยเร่ืองใหถู้กจงัหวะ และการตั้งค  าถามใหเ้หมาะสมไม่ยากหรือง่ายเกินไป  
3) ใชถ้อ้ยค าใหส้ละสลวย ไม่ผดิหลกัภาษาและใหค้นอ่านเกิดจินตนาการ  
4) เล่าเร่ืองใหเ้ป็นอดีต ไม่ใช่ปัจจุบนั  
5) ขอ้มูล สถิติ บรรจุในตารางใหเ้ห็นง่ายๆ  
6) ตารางหรือกราฟ ควรจดัไวส่้วนทา้ยของเร่ืองตามล าดบั หรือรวบรวมไวเ้ป็นภาคผนวก  
7) ตรวจสอบขอ้มูลหรือตวัเลขใหถู้กตอ้งแน่นอน 

8) ขอ้มูลใดไม่เก่ียวขอ้งใหต้ดัออก  
9) ใชข้อ้มูลหลาย ๆ ดา้น เพื่อสร้างความเช่ือถือและเป็นท่ีน่าสนใจ  
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10) ไม่ควรแสดงความคิดเห็นของตนเอง ถ้าเป็นของคนอ่ืนท่ีคิดว่าเป็นประโยชน์ ก็ควร
เนน้วา่เป็นความเห็นเท่านั้น 

 11) ใหผู้ส้ันทดักรณีตรวจ และใหค้  าแนะน า  
12) ใหผู้บ้งัคบับญัชาตรวจ อนุญาตก่อนน าออกใช ้

ในกรณีท่ีคุณน ากรณีศึกษาของคนอ่ืนมาใชเ้พื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม ควรขออนุญาต
เจา้ของเร่ืองพร้อมทั้งดดัแปลงช่ือบุคคล สถานท่ีเพื่อป้องกนัการเสียหายแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและไม่ให้เกิด
อคติ 

ขั้นด าเนินการ  
1) พิธีกรแนะน าวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี  แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมและมอบหมายเร่ือง 

(Case) ใหแ้ก่กลุ่ม เพื่อศึกษารายละเอียดต่อไป  
2) ในกรณีท่ีเร่ืองอยูใ่นรูปขอ้เขียน ควรแจกใหส้มาชิกอ่านล่วงหนา้เพื่อใหก้ลุ่มมีเวลาศึกษา 

วเิคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
3) พิธีกรต้องระบุให้ชัดเจนว่า ในการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองเหล่าน้ีต้องการให้บรรลุ

วตัถุประสงคใ์ดตอ้งการผลแค่ไหน 

 

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

รูปแบบการจัดแสดงบทบาทสมมติ  
1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละคนจะไดรั้บมอบหมายให้แสดงบทบาทตามท่ีก าหนดไว ้เช่น

เป็นหัวหน้ากบัลูกน้อง หรือเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เป็นตน้ ไม่ไดรั้บมอบหมายแลว้ ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจะแสดงอากปักิริยา และเจรจาไปตามความคิดเห็นของตน  

2) ไม่มีผูก้  ากบัการแสดง ไม่มีผูบ้อกบทสนทนา และไม่มีการซกัซ้อมล่วงหนา้ แต่จะไดรั้บ
การบอกกล่าวก่อนแสดงแต่เพียงว่าให้แสดงโดยสมมติเป็นบุคคลใด ผูแ้สดงแต่ละคนจะรู้เฉพาะ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเท่านั้น  

3) เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติอย่าง
ทัว่ถึง ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีจ านวนมากกวา่ผูแ้สดง บุคคลเหล่านั้นจะไดรั้บมอบหมายให้
เป็นผูส้ังเกตการณ์และวจิารณ์บทบาทท่ีผูแ้สดงแต่ละคนแสดงออกเม่ือการแสดงไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 
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เส้นแบ่งเวลา (Time Line) 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมประสบการณ์ สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ท่ี
เราก าหนดประเด็นไว ้

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้สมาชิกสะทอ้นขอ้มูล ประสบการณ์ในอดีต-ปัจจุบนั วา่ในแต่ช่วงเวลา
ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มละประมาณ 10 คน 

เวลาท่ีใช ้  40 -50 นาที 

อุปกรณ์  กระดาษฟลิปชาร์ทเพื่อท าเส้นแบ่งเวลา 4 ชุด (ขอ้ 1.1 - 1.4)  ขอ้ละ 1 ชุด 

วธีิด าเนินกจิกรรม 

1. ให้แต่ละคนเขียนว่าในรอบ 20 ปีหรือ 30 ปีหรือ 40 ปีท่ีผ่านมามีเหตุการณ์ส าคญัๆ
อะไรบา้งเกิดข้ึน โดยมีประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ  

1.1 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก  
1.2 สภาพเหตุการณ์ของประเทศไทยทางสังคม และเศรษฐกิจ  
1.3 สภาพแวดลอ้มในชุมชน  
1.4 เหตุการณ์ท่ีส าคญัในชีวติของเราเป็นอยา่งไร  

 2. ใหแ้ต่ละคนในกลุ่มเล่าใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง  
 3. ใหแ้ต่ละคนไปเขียนขอ้สรุปของแต่ละคนลงบนกระดาษเส้นแบ่งเวลา 

4. ให้แต่ละกลุ่มไปอ่านขอ้ความท่ีเพื่อนๆ เขียนบนเส้นแบ่งเวลาแลว้น ามาวิเคราะห์/สรุป/
ตอบค าถามกลุ่มละ 1 ค าถาม เช่น  

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศไทยมีอะไรบา้ง  
2) การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง  
3) การเปล่ียนแปลงของประเทศไทยส่งผลต่อชุมชนไทยอยา่ง  
4) การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในชุมชนส่งผลต่อชีวติแต่ละคนอยา่งไร 

5) การเปล่ียนแปลงของประเทศไทยส่งผลต่อชีวติของแต่ละคนอยา่งไร  
 5. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานใหก้ลุ่มอ่ืนฟัง  
 6. กลุ่มอ่ืนสามารถเติมขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะของกลุ่มอ่ืนได ้ 

7. ซกัถาม และสรุป 
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ข้อสรุปและการน าไปใช้  
การท่ีช่วยกนัน าประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันกนั ท าให้เราไดเ้ขา้ใจอดีต ปัจจุบนั

และอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหไ้ดค้วามคิดท่ีกวา้งขวางและใหป้ระโยชน์ต่อกนั  
 

การระดมสมองพลงักลุ่มด้วยเทคนิคการ์ด (Meta Plan) 

เทคนิคการ์ดเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประชุมอยา่งสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะในกรณีท่ีโจทยมี์
ลักษณะเป็นรูปธรรม ชัดเจน ในขณะเดียวกันผูจ้ดัการประชุมเองก็ต้องระดมความคิดเห็นจาก
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกคนให้ไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั และตอ้งการกระตุน้ให้สมาชิกทุกคนในท่ีประชุม
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นกบัการน าเสนอขอ้คิดของตนสู่ท่ีประชุม ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บทราบ
ความคิดเห็นของคนอ่ืนไปพร้อม ๆ กนั อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคการ์ดจะมีความคล่องตวัมาก
หากเป็นการประชุมกลุ่มย่อยแต่ถา้เป็นการประชุมกลุ่มใหญ่ท่ีมีจ  านวนสมาชิกมาก ผูด้  าเนินการ
ประชุมควรเตรียมทีมงานส าหรับช่วยรวบรวมประเด็น 

อุปกรณ์หลกัของเทคนิคการ์ด  
1. การ์ด ขนาด 10x15 เซนติเมตร  

2.ปากกาเมจิก ดา้มใหญ่ หวัตดั  
3. เทปกาว หรือเขม็หมุด 

4. แผน่กระดานขนาดใหญ่ หรือผนงัโล่ง ๆ 

ขั้นตอนในการใช้เทคนิคการ์ด  
1. ก าหนดโจทย ์ 
2. ผูด้  าเนินการประชุมแจกการ์ด ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยแจกใหค้นละเท่า  ๆ  กนั เช่น  

3-5 แผน่ เป็นตน้  
2.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขียนเฉพาะค าหลกั (key word) หรือ วลีสั้น ๆ ท่ีไดใ้จความส าคญั 

ลงไปบนกระดาษการ์ดดงักล่าวเพื่อตอบโจทยท่ี์ตั้งไว ้ 
2.2 ตวัอกัษรท่ีเขียนลงไปในการ์ด ตอ้งเขียนดว้ยตวับรรจงขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านง่าย 

และเกิดความชดัเจน  
 3. ผูด้  าเนินการประชุม ท าหนา้ท่ีรวบรวมการ์ดทั้งหมด น ามาสลบักนัเหมือนไพ ่เพื่อให ้

คละกนั  
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 4. ผูด้  าเนินการประชุมอ่านขอ้ความในการ์ดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมฟัง  
 5. ผูด้  าเนินการประชุมน าการ์ดไปติดท่ีแผน่กระดาน หรือผนงัโล่ง ๆ โดยขอ้ความประเด็น 

เดียวกนัใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั  
6. หากไม่แน่ใจวา่ ขอ้ความบนการ์ดบางแผน่ ควรอยูใ่นหมวดหมู่ใดผูด้  าเนินการประชุม 

อาจถามความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมการประชุมในกรณีท่ีตอ้งการจดัความส าคญัของประเด็นหลกั 

ต่าง ๆ ผูด้  าเนินการประชุมอาจแจกกระดาษสติกเกอร์สี ใหแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อติดในประเด็นท่ี
ตนเห็นวา่ส าคญั 

ประโยชน์ของเทคนิคการ์ด  
1. ช่วยในการระดมความคิด หรือระดมสมองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนดว้ยการเปิดโอกาสให ้

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั  
2. ช่วยใหบุ้คคลสามารถน าเสนอขอ้มูลในท่ีประชุม ไปพร้อมๆ กบัการรับทราบความ 

คิดเห็นของผูอ่ื้นในท่ีประชุม  
3. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลาย ในเวลาท่ีจ ากดั  
4. ช่วยกระตุน้บุคคลท่ีมกัไม่กลา้แสดงออก หรือไม่กลา้แสดงความคิดเห็นตรง ๆ หรือพูด 

ไม่เก่ง ใหไ้ดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  
5. ช่วยควบคุมบุคคลท่ีพูดมาก หรือพูดไม่หยดุ ใหเ้ลือกน าเสนอเฉพาะประเด็นหลกัท่ี 

ส าคญั 

ข้อจ ากดัของเทคนิคการ์ด 

1. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ จ านวนมาก เช่น ปากกา บตัรค าเขียนความคิด  
2. การเขียนประเด็นความคิดใหส้ั้นและเขา้ใจง่าย สามารถท าไดก้บักลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม 

เท่านั้น  
 

การวเิคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 

เป็นเคร่ืองมือในการสะทอ้นขอ้มูลอดีต ปัจจุบนั และประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวโน้ม
ในอนาคตตามประเด็นท่ีจะวิเคราะห์ เช่น ถา้จะประเมินหาแนวโน้มการปลูกพืชเพื่อเป็นการเสริม
รายได ้
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ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ คือ  
-10 ปี ท่ีผ่านมาในหมู่บา้นน้ีมีการปลูกพืชอะไรบา้ง ท่ีจ  าหน่ายเป็นรายได้ มีปริมาณการ

ปลูกแต่ละประเภทมากนอ้ยเพียงใด 

-ปัจจุบนัมีการปลูกพืชอะไรบา้ง ปลูกพืชอะไรเพิ่มเติมข้ึนหรือลดลงจาก 10 ปีท่ีแลว้ พืชแต่
ละประเภทมีปริมาณการปลูกอยา่งไร 

-ระบุเหตุผลท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบนั ทั้งการเปล่ียนแปลงประเภทพืชท่ีปลูก
และปริมาณในการปลูก  

-10 ปีขา้งหน้าหน้าคาดว่าจะปลูกพืชชนิดไหน ปริมาณในการปลูกพืชแต่ละชนิดมากนอ้ย
เพียงใด 

 

ตารางที ่5.1 ระบุเหตุผลท่ีเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนัสู่อนาคต  
 ประเภทพืช

ท่ีปลูก 

ปริมาณการปลูก เหตผุลท่ี 

เปล่ียนแปลง 

จากอดีตสู่ 

ปัจจุบนั 

ปริมาณการปลูก เหตผุลท่ี 

เปล่ียนแปลง 

จากปัจจุบนัสู่ 

อนาคต 

10 ปีท่ี 

ผา่นมา 
ปัจจุบนั 10 ปี 

ขา้งหนา้ 
ปัจจุบนั 

ฝ่ิน 

แอปเป้ิล 

ล าไย 

ล้ินจ่ี 

ดอกไม ้

เมืองหนาว 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

0 

0 

x 

xx 

xxx 

xxx 

 

…………….. xxx 

x 

xxx 

xxx 

xxx 

0 

0 

x 

x 

x 

…………….. 

xxx = ปลูกมาก  xx = ปลูกปานกลาง x = ปลูกนอ้ย 0 = ไม่มีการปลูก 

 

เทคนิค SWOT 

SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์หน่วยงานโดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบกับหน่วยงานว่ามีผลดี ผลเสียต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างไร เช่นผลกระทบทางดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้
นอกจากน้ียงัลงลึกไปวิเคราะห์ถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงในหน่วยงาน เช่น ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บทบาทหนา้ท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ระเบียบขอ้กฎหมายต่าง ๆ เงินงบประมาณ และ
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กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะสร้างโอกาสให้หน่วยงานมีความเจริญเติบโต หรือมีบทบาทสูง
กวา่เดิมหรืออาจจะเป็นอุปสรรค หรืออนัตรายในการสร้างแรงบีบคั้นให้ตอ้งลดบทบาทลงท าให้มี
ขนาดเล็กลง และสุดทา้ยอาจตอ้งยบุเลิกไปในท่ีสุด 

องค์ประกอบทีส่ าคัญ 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั ของค าวา่ “SWOT” ในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก “S” 
มาจากค าวา่ Strength คือ “จุดแข็ง” หรือจุดเด่นอะไรบา้งท่ีเสริมสร้างให้หน่วยงานเขม้แขง็ข้ึน เช่น
กรมการพฒันาชุมชนมีบุคลากรในระดบับริหารและระดับปฏิบติัการทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติไป
ถึงหมู่บา้น นบัเป็นจุดเด่นเม่ือนโยบายต่าง ๆสามารถน าไปปฏิบติัต่อเน่ืองถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว “W” มาจากค าว่า Weakness คือ “จุดอ่อน” คือ จุดบกพร่องท่ีมีอยู่ในองค์กร ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อองค์กร แล้วองค์กรยงัอนุรักษ์ หรือยืนยนัไม่เปล่ียนแปลงท่าที เช่น ทัศนคติของคน
มหาดไทยบางส่วนยึดติดกับเจ้าขุนมูลนาย ขณะท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยท่ีจะเป็นผูคิ้ด ตดัสินใจ ลงมือแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง “O” มาจากค าว่า Opportunity คือ โอกาสท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้และจะน ามาเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร เช่นความพร้อมและศกัยภาพปัจจุบนัของกรมการพฒันาชุมชนท่ีมีบุคลากรท่ีดี
มีความรู้ ความสามารถเพื่อเทียบกบัหน่วยงานขา้งเคียงก็มีศกัด์ิศรีไม่นอ้ยหนา้ใคร มีการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก โท ตรี และมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญัของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมาหลายยุคสมยั ผลงานดีมี
คุณภาพ จึงเห็นว่านับเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานจะสร้างงานและพฒันาการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนให้เขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองได้ “T” มาจากค าวา่ Threat หมายถึงแรงกดดนั หรือ อนัตรายท่ี
บัน่ทอนความเจริญกา้วหน้าของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานจะตอ้งปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น ระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีลา้สมยั ซ ้ าซอ้นจนไม่สามารถสะสางกนัได ้หรือ
เป้าหมายการท างานไม่ชัดเจนระบบการรายงานซ ้ าซ้อนมากมายจนกระทัง่ไม่มีโอกาสท างานท่ี
สนับสนุนความคิดริเร่ิม และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจงั หรือกระแสการกระจาย
อ านาจ ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) ท่ีมีผลกระทบในการด าเนินงานพฒันาชุมชน ในการ
วเิคราะห์ดว้ยวธีิ SWOT ในเร่ืองใดพยายามคิดค าตอบต่อค าถามต่อไปน้ี 
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จุดแข็ง (Strengths) 
 อะไรคือท่ีเป็นหวัขอ้ไดเ้ปรียบ 

 อะไรคือส่ิงท่ีท าไดอี้ก 

จุดอ่อน (Weakness) 
 อะไรท่ียงัสามารถปรับปรุงได ้

 อะไรท่ีถูกท าไวไ้ม่ดี 

 อะไรเป็นส่ิงสามารถหลีกเล่ียงได ้

โอกาส (Opportunities) 

 ท่ีไหนท่ีโอกาสดีๆ ก าลงัเผชิญหนา้ 
 อะไรเป็นแนวโนม้ท่ีน่าสนใจ 

ส าหรับโอกาสทีม่ีประโยชน์สามารถมาจากส่ิงเหล่านี้ 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละตลาดทั้งขนาดกวา้งและแคบ 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานของท่าน 

 การเปล่ียนแปลงทางรูปแบบสังคม  โครงสร้างประชากร และการ
เปล่ียนแปลงแบบแผนชีวติ 

 เหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน 

อุปสรรค (Threats) 

 อะไรเป็นส่ิงกีดขวางท่ีเผชิญอยู ่
 อะไรคือการแข่งขนัท่ีเป็นอยู ่
 ความตอ้งการเฉพาะส าหรับงาน สินคา้หรือบริการก าลงัเปล่ียนแปลง 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
 มีปัญหาเก่ียวกบัหน้ีเสีย หรือความคล่องตวัการเงินแนวทางการระบุปัจจยั 

ภายนอกท่ีจะพิจารณาโอกาสและอุปสรรค โดยแยกเป็นปัจจัยทางด้านสังคมและ
วฒันธรรม การเมือง เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 

 แนวโนม้ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 แนวโนม้ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
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 ตลาด 

 การปล่อยสินเช่ือ 

 รายไดป้ระชาชาติ 

 อตัราแลกเปล่ียน 

 ระดบัค่าจา้งและเงินเดือน 

 การออมทรัพย ์

 การวา่งงาน 

 เงินเฟ้อ 

 อตัราดอกเบ้ีย 

 ภาษีอากร 

ปัจจัยทางสังคมและทางวฒันธรรม 

 ค่านิยมและทศันคติของสังคม 

 วธีิการด ารงชีวติ 

 ลกัษณะของประชากร 

 ทศันคติของสังคมต่ออุตสาหกรรม 

 สัญลกัษณ์ทางสถานภาพ 

 การนบัถือศาสนา 

ปัจจัยทางการเมือง 

 อุดมการณ์การทางการเมืองของรัฐบาล 

 กฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐบาล 

 ทศันคติของพรรคการเมืองต่ออุตสาหกรรม 

ปัจจัยทางเทคโนโลย ี

 การคน้พบทางวทิยาศาสตร์ 

 การพฒันาทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมทดแทน 

 การพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อม 

 ความสามารถรองรับ 
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 คุณภาพ 

 จ านวน/ยา่น 

 การแพร่กระจายของสารมลพิษ / ระบบนิเวศน์ 

ประโยชน์  
1. น าไปวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่ม / องค์กร เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงกลุ่ม / 

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ : คือการคาดคะเนแนวโนม้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง

ท่ีเป็นภายใน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน และภายนอกองค์กร คือโอกาส และอุปสรรค ส่ิงท่ีคน้พบจะเป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกหรือก าหนดเป้าหมายขององคก์ร ในการด าเนินกิจกรรมองคก์รไปสู่ส่ิงท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึนภายในสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไวคื้อวิสัยทศัน์ขององคก์ร (Vision)  จากวิสัยทศัน์
ก็น ามาก าหนดภารกิจท่ีเป็นบทบาทหน้าท่ีขององค์กร และก าหนดภารกิจเพื่อให้บรรลุผลตาม   
พนัธกิจท่ีก าหนดไวคื้อการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนกลยทุธ์ การใชแ้ผนกลยุทธ์เป็นแนวทางท่ี
จะน าองคก์รไปสู่การบรรลุผลตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวโ้ดยแปลงแนวทางไปสู่การปฏิบติัซ่ึงตอ้งมี
การก าหนดเคร่ืองมือ ทิศทางและเวลาใหส้อดคลอ้งกนั นั้นก็คือ แผนปฏิบติัการ (Action plan) 

สรุป SWOT คือการวิเคราะห์กลุ่มหรือองคก์ร เพื่อร่วมกนัก าหนดนโยบาย ภารกิจ 
พนัธกิจ ตลอดจนก าหนดแนวทาง และแผนปฏิบติัการขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุสู่จุดหมายท่ีตั้งไว ้

 

แผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping)  

 เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นให้เห็นภาพรวมของปัญหาและช่วยให้เขา้ใจปัญหาได้
อยา่งถ่องแท ้เปรียบไดก้บัการมองเห็นภาพรวมของปัญหาลงมาจากท่ีสูงซ่ึงไดอ้าศยัการวาดแผนท่ี
ทางความคิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ (ธนิสสรา เพชรยศ, 2546 :39) เพื่อสร้างภาพท่ีสมบูรณ์ของปัจจยั
แนวโน้มทั้งหมด ท่ีมีผลกระทบต่อประเด็นนั้น เช่ือมโยงความคิดให้เห็นเป็นภาพรวม (กรมการ
พฒันาชุมชน, 2543: 48)  
 ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ุ และ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2543 :62) กล่าวถึงแผนท่ีความคิด
วา่แผนท่ีความคิดหรือท่ีรู้จกัในช่ืออ่ืน ๆ อาทิแผนท่ีจิดใจ หรือการใช้หัวลุย เป็นค าศพัท์ท่ีแปลมา
จากศพัท์ภาษาองักฤษว่า Mind-Mapping เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประชุมให้อยู่ในประเด็นท่ี
ตอ้งการและใหทุ้กคนมีโอกาสถ่ายทอดความคิดสู่ท่ีประชุม 
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   ทีม่าของแผนทีค่วามคิด 

 ปี ค.ศ. 1970 นักคิดชาวองักฤษ ช่ือโทน่ี บูซาน(Tony Buzan) ไดศึ้กษาคน้ควา้และพฒันา
แผนท่ีความคิด ข้ึนมาจากการเลียนแบบกระบวนการท างานของสมองมนุษย์ และกระบวนการคิด
ในหัวสมองจากการคน้ควา้ของบูซาน เขาพบวา่ในสมองของมนุษยเ์ราประกอบดว้ย “เซลล์สมอง”
เป็นสิบลา้นเซลลท่ี์ขดกนัไปมาเหมือนลวดไฟฟ้า เม่ือเราเร่ิมตน้คิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงประจุความคิดก็
จะเร่ิมตน้ท างานบริเวณเซลลส์มองจุดหน่ึง ๆ แลว้แผก่ระจายต่อไปยงัเซลล์สมองจุดอ่ืน เป็นวงกวา้ง
อยา่งไม่มีทิศทางชดัเจน คลา้ยกบัการแตกกระจายของดอกไมไ้ฟ หรือพลุ หรือการแตกก่ิงกา้นสาขา
ของตน้ไม ้โดยเขาเรียกการคิดดงักล่าววา่ radial thinking  
 โทน่ี บูซาน เช่ือวา่ เราจะสามารถคิดแบบสร้างสรรคไ์ดห้ากเราปล่อยให้สมองท างานอยา่ง
เป็นธรรมชาตินัน่เอง และในขณะเดียวกนัเราก็ตอ้งบนัทึกความคิดเหล่านั้นดว้ยแผนท่ีความคิด ซ่ึง
เป็นการบนัทึกขอ้มูลท่ีเลียนแบบการท างานของสมองนัน่เอง 

ข้ันตอนในการบันทกึการประชุมด้วยแผนทีค่วามคิด 

 ขั้นที ่1 เร่ิมต้นบันทกึกลางหน้ากระดาษ 

 ติดกระดาษฟลิปชาร์ทบนกระดาน หรือผนงั 

 ผูบ้นัทึกขอ้มูลท าหนา้ท่ีบนัทึกประเด็นต่างๆในการประชุมลงไปบนกระดาษ โดย
เร่ิมจาก “เขียนหัวขอ้” หรือ “แกนของเร่ือง” น้ีลงไปในกลางหน้ากระดาษ โดยท่ี
จะเป็นสัญลกัษณ์ใด ๆ ตามท่ีคิดไวห้รือจะเป็นเพียงแค่ลายเส้นตีกรอบเป็นรูปร่าง
รูปทรงใดๆ โดยมี “หวัขอ้เร่ือง” หรือ “แกนเร่ือง” อยูใ่นกรอบนั้นก็ไดต้ามตอ้งการ 

 ขั้นท่ี 2 คิดและเขียนแตกก่ิงออกจากศูนยก์ลาง 

 ลากเส้นออกมาจากกรอบของหัวเร่ืองหรือแกนของเร่ืองน้ี 1 เส้นจะเป็นเส้นตรง
หรือเส้นโคง้ก็ไดแ้ลว้แต่จะตอ้งการเช่นน้ีเราอาจขนานนามไวว้า่เป็น “ก่ิงใหญ่” ก็
จะช่วยท าความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 คิดถึงเร่ืองท่ีเป็นองคก์รใหญ่ ๆ หลกั ๆ หรือเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง หรือแกนเร่ือง
น้ี พยายามคิดให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้อาจคิดเป็นภาพหรือคิดจ าลองเหตุการณ์
ดว้ยภาพก็เป็นได ้

 เขียนส่ิงท่ีคิดเป็นขอ้ความไว ้เหนือเส้น “กิ่งใหญ่”  ท่ีได้ลากออกมาไว ้เม่ือตอน
เร่ิมตน้ของขั้นตอนน้ี 
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 ขั้นที ่3 คิดและเขียนส่วนต่อ ขยายในแต่ละกิง่ 

 คิดถึงรายละเอียด-สาระ ท่ีจะเป็นส่วนต่อขยายออกไปจาก “ก่ิงใหญ่” ท่ีได้ท าไว้
แลว้ในขั้นท่ี 2  

 รายละเอียด-สาระ แต่ละด้านถือเป็นข้อย่อยๆ เขียนไว้บนเส้นแต่ละเส้น ท่ีแตก
แขนงออกไป (จาก “ก่ิงใหญ่” ก่ิงแรก-ของขั้นท่ี 2)  

 ขั้นที ่4 คิดและเขียนส่วนต่อขยายออกไปเร่ือยๆ 

 คิดถึงรายละเอียดเพิ่มเติม ขยายออกไปอยา่งต่อเน่ือง 

 ทุกความคิดท่ีขยายออกไป ก็ให้เขียนเป็นขอ้ความไวบ้นเส้นท่ีแตกยอ่ยออกไปอีก
ทุกคร้ัง ๆ ละ 1 เส้น 

 คิดและเขียนไปเร่ือย ๆ จนส้ินสุดการคิด หรือคิด 

 ขั้นที ่5 ท าตามขั้นที ่2 ,3 และ 4 อกีหลายๆรอบ 

 เม่ือท า “ก่ิงใหญ่” ก่ิงแรกตามขั้นท่ี 2, 3 และ 4 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 1 ก่ิง จึงเร่ิมท าก่ิง
ท่ี 2 ออกจากศูนยก์ลางของกระท่ีเป็น “หวัขอ้” หรือ “แกนเร่ือง” อีกรอบหน่ึง (โดย
ท าตามขั้นท่ี 2, 3 และ 4 ต่อไปอีก) 

 เม่ือท า “ก่ิงท่ีสอง”  เสร็จแลว้ก็ใหท้  าก่ิงท่ี 3,4,5… ต่อไปเร่ือย ๆ จนหมด 

 เขียนหมายเหตุลงไปท่ีดา้นหน้า หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัขอ้ความท่ีอยู่บนเส้นท่ี
เป็น “ก่ิงใหญ่”  (ท่ีไดม้าจากการเขียนในขั้นตอนท่ี 2)  

 หมายเลขท่ีเขียน คือ 1, 2, 3, 4, 5… โดยถือเอาหลกัเรียงล าดบั ตามที่เราต้องการ 
จะเป็นล าดบัของความส าคญัหรือล าดบัของเหตุการณ์ท่ีน่าจะเกิดข้ึนก็ตามที 

 ขั้นที ่6 ตกแต่งให้ดูดี 
  ไม่ใช่เอามาเขียนใหม่หรือจัดใหม่ หรือเรียบเรียงใหม่ให้ดูดี ขั้นตอนน้ีจะท า
หรือไม่ท าก็ได ้หากแผนภูมิ Mind Mapping ท่ีไดใ้นตอนทา้ยของขั้นท่ี 5 สามารถช่วยให้เราเขา้ใจ
ช่วยให้เราจ าไดดี้แลว้ จะถือวา่เพียงพอต่อการใช้งานต่อไป แต่ถา้ตกแต่งให้ดูดี หรือดูเป็นแบบมือ
อาชีพมากข้ึน ก็ขอใหล้องท าดงัต่อไปน้ี 

 ขนาดของเส้น (ความหนา) จะมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัตามล าดบัขั้นของการเขียน
จากศูนยก์ลางของภาพออกมานั่นย่อมหมายความว่า เส้นท่ีล้อมกรอบ “หัวข้อ
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เร่ือง” หรือ “แก่นของเร่ือง” (ท่ีเขียนในขั้นท่ี 1) จะมีความหนามากท่ีสุด และเส้นท่ี
ลากออกมาในขั้นท่ี 2, 3, 4, ก็ค่อยๆมีความหนาลดลงตามล าดบั 

 ขนาดของตัวหนังสือ ท่ีเขียนอยูใ่นกรอบ (ของขั้นท่ี 1)  และเขียนอยูบ่นเส้น (ของ
ขั้นท่ี 2, 3, 4) ก็จะมีขนาดโตไล่เรียงลงมาคือสู่ขนาดเล็ก (เช่นเดียวกนักับขนาด
ความหมายของเส้นในแต่ละขั้น) ดว้ยเช่นกนั 

 จดัเรียง “ก่ิงใหญ่” ของแผนภูมิ Mind Mapping น้ีเสียใหม่ให้เรียงตามล าดบัจาก
นอ้ยไปหามาก และเวยีนไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา 

 แต่ละก่ิงจะเขียนรูปภาพ ท่ีช่วยส่ือความหมาย และขยายความ “ตวัหนังสือ” ท่ี
เขียนไว ้ก็จะช่วยในการจ าไดดี้ยิง่ข้ึน 

 แต่ละก่ิง จะใช้ปากกาเป็นสี หลาย ๆ สี เพื่อแสดงความแตกต่างและเพื่อความ
สวยงามก็จะท าให้จ  าได้ง่ายข้ึนไปอีก  ทั้งหมดน้ีเป็น 6 ขั้นตอน ของเทคนิคการ
เขียน Mind Mapping ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากการเขียนของต าราอ่ืนแต่ก็เป็นการ
ประยกุตใ์นแบบไทย ๆ ของเรา แบบง่าย ๆ สะดวก ๆ เร็ว ๆ และตอ้งขอเนน้ไวอี้ก
คร้ังหน่ึงวา่ เม่ือท่านคุน้กบัการใช้แผนภูมิน้ีแลว้ ก็จะพบวา่ การท าตามขั้นท่ี 1 ถึง
ขั้นท่ี 5 ก็ถือวา่เพียงพอต่อการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ประโยชน์การใช้เทคนิคแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping)  

 1. ช่วยในการบนัทึกความคิดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนไดค้รบ  
 2.ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นการบนัทึกขอ้มูล หรือเร่ืองราวท่ีตนน าเสนอสู่ท่ีประชุม ลง
บนเอกสารอยา่งชดัเจน  
 3. ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจดจ าเร่ืองราวต่าง ๆ ในการประชุมไดง่้ายและนานข้ึน ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ของบุคคลท่ีชอบภาพสีสันต่างๆ  
 4. ช่วยให้ผูฟั้งเสนองานสามารถเห็นภาพรวม และปะติดปะต่อรายละเอียดต่าง ๆ เข้า
ดว้ยกนัง่ายข้ึน 

ข้อจ ากดัในการใช้เทคนิคแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping)  

 1. ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ใชเ้ทคนิคน้ี มีปัญหาในการเขียนค าหลกัท่ีมีใจความส าคญั 

 2. ผูบ้นัทึกขอ้มูลตอ้งสามารถจบัประเด็น และสรุปไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน ซ่ึงตอ้งใช้
 การฝึกคิดบ่อย ๆ จึงจะช านาญ 
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 สรุป การใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind Mapping) จะใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ชม้ากเร่ิมตั้งแต่การท่ีคิด
ก็คิดเป็นภาพ และเขียนออกมาเป็นภาพ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Thinking) วิธีหน่ึง ในขณะเราเขียนภาพสมองเราก็จะจดจ าโดยการบนัทึกภาพ (รูปทรง-สัญลกัษณ์-

ลายเส้น) ลงไปในสมองส่วนท่ีเป็น Photographic Memory จึงเป็นผลให้เราจ าได้ดีมากข้ึน และท่ี
ส าคญัก็คือส่ิงท่ีเราจ าไดน้ั้น ลว้นเป็นผลมาจากการคิดท่ีครบถว้นทุกกระบวนความอีกดว้ย ดงันั้น
การใช้แผนท่ีความคิด Mind Mapping จะช่วยให้เราเกิดอิสระทางความคิด สามารถระดมความคิด
จดัหมวดหมู่การจ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการคิด การจ าคนเดียวหรือเป็น
กลุ่ม (Brainstorming) ก็ตามที 

 

 

ภาพที ่5.1 แสดงตวัอยา่งแผนท่ีทางความคิด 

 

การประชุมเพ่ือค้นหาอนาคต (Future Search Conference: FSC) 
 เป็นเคร่ืองมือหรือเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมท่ีเร่ิมมีการน ามาใช้ในสังคมไทยไม่
แพร่หลายมากนกั และยงัใชก้นัอยูใ่นวงจ ากดั การคน้หาอนาคต เป็นเทคนิคในการพฒันาองคก์รท่ี
ใช้การมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร คน้หาอนาคตขององคก์รในตวัเอง เพื่อหาเป้าหมายขององคก์ร
และพฒันายุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่เป้าหมายนั้น การประชุมแบบน้ีเหมาะส าหรับองคก์รท่ีก าลงัจะ
ปฏิรูปองคก์ร หรือท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีหรือแมก้ระทัง่เป็นองคก์ร
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ท่ีตอ้งการคน้หาหนทางท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จ การประชุมจะช่วยท าให้เป้าหมายระยะยาวของ
องคก์รชดัเจนข้ึนและช่วยเพิ่มพนัธสัญญาของคนในองคก์รอีกดว้ย 

 ลกัษณะการประชุม 

 1. การประชุมเพื่อคน้หาอนาคตปกติใชเ้วลา 2-3 วนั จ านวนคนท่ีพอเหมาะประมาณ 50-60 

กระบวนการประชุมจะเร่ิมจากการสนับสนุนให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้ยอ้นกลบัไปตรวจสอบและ
คน้หาอดีตและปัจจุบนั และอนาคตของสังคมโลก ประเทศ องคก์ร และตวัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเอง เพื่อ
เช่ือมให้เห็นพลงัและความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงท่ีเก่ียวโยงกนัอยูสุ่ดทา้ยการ
ประชุมจะมุ่งไปท่ีแผนยทุธศาสตร์ส าหรับอนาคตขององคก์ร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์
นั้น ก็ไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อยช่วยกนัหาประสบการณ์และคุณค่าร่วมของ
กลุ่มทั้งหมด เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอนาคตร่วมกนัเปรียบไปก็เหมือนการกระโดดสปริงบอร์ด ยิ่ง
ออกแรงกระโดดมากเท่าไหร่ก็ยิง่ไกลเท่านั้น 

 2. ผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมควรมีความหลากหลายตั้งแต่ผูบ้ริหารสูงสุด เจา้หน้าท่ีในทุก
ระดับและทุกหน่วยในองค์กร บางคร้ังการประชุมอาจเชิญคนนอกเข้าร่วมด้วย จ าไวว้่าความ
หลากหลายของผูเ้ขา้ร่วม คือ องคป์ระกอบท่ีสนบัสนุนความเป็น “องคก์ร” 

 การประชุมเพ่ือค้นหาอนาคตแตกต่างจากการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไร 

 การประชุมเพื่อคน้หาอนาคตนั้นเป็นการคน้หาอนาคตขององคก์รจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
เพื่อคน้หาอนาคต โดยมองยอ้นไปในอดีตส ารวจแนวโนม้ปัจจุบนัและอิทธิพลภายนอก พร้อมๆกบั
การส ารวจอนาคตขององคก์รดว้ยทศันะท่ีเปิดกวา้ง ในขณะท่ีการวางแผนยุทธศาสตร์ทัว่ไปจะเน้น
เฉพาะสถานการณ์ปัจจุบนั และท าการปรับปรุงแผนในอนาคตเพียงเล็กนอ้ย 

 องค์กรเราจะได้อะไรเม่ือมีการประชุมเสร็จส้ินลง 

 เม่ือการประชุมเสร็จส้ินลง องคก์รควรจะไดพ้นัธกิจท่ีชดัเจน ลู่ทางท่ีแจ่มชดัส าหรับอนาคต
และพนัธสัญญาท่ีแน่นแฟ้นข้ึนจากเขา้ร่วมประชุม 

 อยา่งไรก็ตามอยา่ลืมวา่ “การคน้หาอนาคตท่ีดีท่ีสุด คือ การสร้างมนัข้ึนมา” 

 อุปกรณ์เบื้องต้นทีต้่องการ (ขาดไม่ได้) 
 โต๊ะท างานกลุ่มยอ่ย 7-10 โต๊ะ ข้ึนอยูก่บัจ  านวนกลุ่ม และจ านวนคน ทั้งหมด(กลุ่ม

ยอ่ยไม่ควรเกิน 10 คน) 
 แผน่พลิก (flip chart) ประจ ากลุ่มยอ่ย 

 ปากกาเมจิกสีต่าง ๆ ประจ าโตะ๊ มีเพียงพอส าหรับผูร่้วมประชุมกลุ่มยอ่ย 

 อ่ืน ๆ แลว้แต่ผูด้  าเนินการประชุม 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ถือว่าทุกความเห็นและทุกความคิดมีคุณค่าต่อการท าให้การประชุมประสบ
ความส าเร็จ 

 พยายามเขียนขอ้มูลทั้งหมดลงบนแผ่นพลิก (flip chart) เพื่อให้ทุกคนไดรั้บทราบ
ร่วมกนั 

 ในกลุ่มยอ่ยตอ้งควบคุมเวลาอยา่งเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อเวลาในการ
ประชุมกลุ่มใหญ่ 

 การท างานตอ้งอยูบ่นพื้นฐานเฉพาะหรือแนวทางท่ีไดต้กลงร่วมกนัเท่านั้น 

 การประชุมเน้นท่ีความคิดเห็นร่วมกนัมากกว่าการปะทะนั่นคือ ความเคารพใน 
ความแตกต่างทางความคิด 

 ในกลุ่มยอ่ยใหมี้การจดัแบ่งหนา้ท่ีใหห้มุนเวยีนสับเปล่ียนกนัเอง โดยมี  
1) ผูด้  าเนินการ อภิปรายกลุ่ม คอยควบคุมดูแลให้แต่ละคนได้พูดคุยแสดงความ
คิดเห็น 2) ผูค้วบคุมเวลาท าหนา้ท่ีควบคุมอภิปรายภายใตก้รอบเวลาท่ีก าหนด  
3) ผูจ้ดบนัทึก ท าหน้าท่ีจดบนัทึกเร่ืองท่ีพูดคุยให้กระชบัและชัดเจน 4) โฆษณา
กลุ่ม ท าหนา้ท่ีรายงานความคิดเห็นของกลุ่มต่อท่ีประชุมใหญ่  

 1. จุดเน้นอยู่ทีอ่ดีต 

  - การจดัท าเส้นแบ่งเวลา (Time line) ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นการท างานภายในกลุ่มยอ่ย
จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาภาพขององค์การตั้งแต่สังคมโลกมาถึงชุมชนในแง่ของประวติัศาสตร์ คุณ
ค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรา 
  1.1 เส้นแบ่งเวลาของสังคมโลก มีอะไรเกิดข้ึนและท าไมถึงส าคญั  
  1.2 เส้นแบ่งเวลาของสังคมไทย มีอะไรเกิดข้ึนบา้งและท าไมถึงส าคญั 

  1.3 เส้นแบ่งเวลาของชุมชน มีอะไรเกิดข้ึนบา้งและท าไมถึงส าคญั  
  1.4 เส้นแบ่งเวลาของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชนสังคมไทย เหตุการณ์ของ 

  โลก โดยแบ่งตามเวลา เช่น  2501 – 2520, 2520- 2530, 2530 – ปัจจุบนั เป็นตน้ 

 หลงัจากจากนั้นแบ่งงานใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปประเด็น เช่น  
 ดูเส้นแบ่งเวลาของสังคมโลกวา่สามารถบอกถึงเร่ืองอะไรบา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 

 ดูเส้นแบ่งเวลาอ่ืน ๆ วา่คุณเห็นอะไรท่ีเช่ือมโยงกนับา้ง 

 ดูเส้นแบ่งเวลาของประเทศวา่สามารถบอกถึงเร่ืองอะไรบา้ง ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 

 ดูส้นแบ่งเวลาอ่ืน ๆ วา่คุณเห็นอะไรท่ีเช่ือมโยงกนับา้ง 
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 ดูเส้นแบ่งเวลาของชุมชนว่าสามารถบอกถึงเร่ืองอะไรบา้ง ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 

 ดูเส้นแบ่งเวลาอ่ืน ๆ วา่คุณเห็นอะไรท่ีเช่ือมโยงกนับา้ง 

 ดูเส้นแบ่งเวลาของบุคคลวา่สามารถบอกเร่ืองราวใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ดูเส้นแบ่งเวลาอ่ืน ๆ วา่คุณเห็นอะไรท่ีเช่ือมโยงกนับา้ง เป็นตน้ 

ใหต้วัแทนกลุ่มยอ่ยน าเสนอต่อท่ีประชุม ไดเ้รียนรู้อะไรจากอดีตบา้น  
  2. จุดเน้นอยู่ทีปั่จจุบัน 

  หลังจากท่ีเราท าความเข้าใจเร่ืองราวของอดีตแล้ว ต่อไปเราจะเคล่ือนเข้าสู่เหตุการณ์
ปัจจุบนั และอนาคต  

 2.1 สร้างภาพร่วมของแนวโน้ม ทิศทาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อหัวเร่ืองท่ีประชุมและจดัล าดบั
ความส าคญัแนวโนม้ทั้งหมด (กลุ่มใหญ่ทั้งหมด) 

- ท าแผนท่ีจิตใจ (mind map) เพื่อวเิคราะห์แนวโนม้หรือปัจจุบนัท่ีมีผลต่อหวัเร่ืองของ
การประชุมในการท าแผนท่ีจิตใจนั้นเป็นการระดมสมอง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเป็นคน
ระบุต าแหน่งของแนวโนม้หรือปัจจยั 

- เม่ือได้แผนท่ีจิตใจแล้ว ผูเ้ขา้ประชุมแต่ละคนจะให้คะแนนแนวโน้มหรือปัจจยัท่ี 
(ตนเองคิดวา่) ส าคญั 

- รวมคะแนนเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแนวโนม้ หรือปัจจยั  
2.2 จดักลุ่มออกตามลกัษณะของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อประเมินแนวโนม้/สถานการณ์ท่ี

มีสัมพนัธ์กบัภารกิจของแต่ละคน (จดักลุ่มยอ่ยตามลกัษณะผูมี้ส่วนไดเ้สีย)  
- ใหแ้ต่ละกลุ่มคดัเลือกแนวโนม้ท่ีคิดวา่ส าคญัขา้งตน้แลว้น ามาพิจารณาจดัล าดบั 

ความส าคญัใหม่ 
- น าเสนอท่ีประชุมใหญ่  

 2.3 ความภูมิใจและเสียใจ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดท้บทวนภารกิจของตวัเอง
ในอดีตและปัจจุบนั 

- แลกเปล่ียน “ผลงาน” ท่ีท  าใหต้นเองมีความภูมิใจและความเสียใจ 

- คดัเลือกหวัขอ้ท่ีกลุ่มภูมิใจท่ีสุด 3 ล าดบั และเสียใจท่ีสุด 3 ล าดบั น าเสนอท่ีประชุม
ใหญ่  

  2.4 สังเคราะห์  
          3. จุดเน้นทีอ่ยู่ทีอ่นาคต 

  3.1 จินตนาการอนาคตท่ีปรารถนา 
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  โดยการแบ่งกลุ่มผสมแต่ละกลุ่มจินตนาการถึงอนาคตท่ีปรารถนา (เก่ียวกับหัวเร่ืองท่ี
ประชุม) ผ่านรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อาทิ การแสดงละคร, บทเพลง, บทกวี, รายการวิทยุ, 
โทรทศัน์, ข่าวหนา้หน่ึง เป็นตน้ 

  3.2 คน้หาภาพอนาคตร่วม 

  - ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาแบ่งจินตนาการออกเป็น 1) ความเห็นร่วม (อะไร) 2) ตวัอย่างท่ี
เป็นไปได ้(อยา่งไร) 

  3.3 แผนปฏิบติัการส่วนตวั (กลุ่มสนใจ) 
  - ผูจ้ดัประชุมก าหนดประเด็นในแผนปฏิบติัการท่ีตอ้งการให้แต่ละคน (หรือกลุ่มสนใจ) 

ท างานภายใตค้วามเห็นร่วม และตวัอยา่งท่ีเป็นไปได ้

  - จดัท าเป็นแผนปฏิบติัระยะสั้ น 3 เดือนขา้งหน้าและระยะยาว 3 ปี ขา้งหน้า และให้ระบุ
ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ 

  - น าเสนอ 

  3.4 แผนปฏิบติัการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (หรือกลุ่มอาสาสมคัรก็ได)้ 
  - ผูจ้ดัประชุมก าหนดประเด็นแผนปฏิบติัการท่ีตอ้งการให้แต่ละคน (หรือกลุ่มผูส้นใจ) 

ท างานภายใตค้วามเห็นร่วม และตวัอยา่งท่ีเป็นไปได ้

  - จดัท าเป็นแผนปฏิบติัการระยะสั้ น 3 เดือนขา้งหน้า และระยะยาว 3 ปี ขา้งหน้า และให้
ระบุความช่วยเหลือท่ีตอ้งการดว้ย 

  - น าเสนอ 

 

การบรรยาย (Lecture) 
 เป็นวิธีการฝึกอบรมวิธีหน่ึง เช่น การสอน แสดง ช้ีแจง อธิบาย โดยการขยายความให้
ละเอียด ซ่ึงจะช่วยให้ผูฟั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง หรือเน้ือหาท่ีผูบ้รรยายพูดเพื่อส่ือความ 
โดยผูบ้รรยายจะตอ้งเตรียมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาเป็นอยา่งดีวธีิสอนแบบบรรยาย หรือ
ปาฐกถา เป็นวิธีสอนท่ีผูบ้รรยายพูด บอก เล่า อธิบายเน้ือหา ความรู้ เหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
ให้ผูเ้รียนฟัง ไม่วา่จะใชเ้วลาสั้นหรือยาวนานเพียงใด โดยท่ีผูบ้รรยายเป็นฝ่ายเตรียมการโดยศึกษา
คน้ควา้เร่ืองราวต่าง ๆ มาบอกกล่าว ผูรั้บฟังเป็นฝ่ายรับทราบผลการศึกษาคน้ควา้นั้น โดยทัว่ไปการ
บรรยายมกัจะเป็นการส่ือความหมายทางเดียวจากผูบ้รรยายไปสู่ผูฟั้ง ซ่ึงผูฟั้งจะมีโอกาสมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการฝึกอบรมนอ้ย ลกัษณะเด่นของการบรรยายอยูท่ี่ระดบัความรู้ของผูบ้รรยายกบัผูรั้บ
ฟังจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ผูรั้บฟังจะมีความรอบรู้น้อยกว่าผูบ้รรยาย ดังนั้น จึง
สามารถเปล่ียนพฤติกรรมคลอ้ยตามผูบ้รรยายไดโ้ดยง่าย 
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 วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมแบบการบรรยาย  
 1. ช่วยน าทางในการจุดประกายใหรั้กการอ่านหนงัสือ  
 2. เพื่อใชใ้นการตอบขอ้ซกัถามหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องบรรยาย  
 3. เพื่อช่วยประหยดัเวลาในการเรียนรู้แทนการศึกษาคน้ควา้ทดลองบางเน้ือหาวชิา  
 4. เพื่อใชอ้ธิบายบทเรียนท่ียาก เพื่อน าทางใหผู้อ้บรมเขา้ใจและย ัว่ยใุหเ้กิดความสนใจ  
 5. สามารถช่วยในการสรุปบทเรียนหรือทบทวนเน้ือหาไดใ้นเวลาอนัสั้น 

 ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. การเตรียมบรรยาย ผูบ้รรยายตอ้งก าหนดจุดประสงคใ์นการบรรยายเน้ือหาวชิานั้นให้ชดั
แจง้ ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบับทเรียนให้กวา้งขวางโดยศึกษาจากเอกสารต าราหลายๆเล่ม แลว้
รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบ หาวิธีเร้าความสนใจผูเ้ขา้รับการอบรมโดยเตรียม
อุปกรณ์การสอนและเตรียมงานท่ีจะใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้  าร่วมกนัใหพ้ร้อม  
 2. การด าเนินการบรรยาย อาจเร่ิมจากการเสนอปัญหาหรือตั้ งค  าถามเพื่อน าไปสู่การ
บรรยาย ในขณะบรรยายตอ้งเปิดโอกาสให้ผูรั้บการอบรมไดซ้กัถาม และผูบ้รรยายตอ้งใชค้  าถามอยู่
เสมอเพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสนใจตลอดระหวา่งการบรรยาย ตอ้งใชส่ื้อเสริมเพื่อเพิ่มความสนใจ ในการ
น าเสนอเน้ือหาควรเร่ิมจากความส าคญัมากไปหาความส าคญันอ้ย และควรมีลีลาการพูดท่ีน่าสนใจ
ดว้ยตวัอยา่งประสบการณ์ตรง เกร็ดความรู้ต่าง ๆ  
 3. การสรุปการบรรยายท าไดห้ลายวธีิ เช่น ถามค าถามผูเ้ขา้รับการอบรมในประเด็นท่ีส าคญั
แลว้ผูบ้รรยายเขียนค าตอบลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท หรือแผน่ใสผา่นเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะทีละ
ประเด็นจนจบ แลว้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมจดบนัทึก หรือผูบ้รรยายเขียนประเด็นความรู้ท่ีส าคญับน
กระดาษฟลิปชาร์ท หรือแผน่ใสผา่นเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะไปพร้อมกบัการบรรยาย เม่ือเสร็จส้ิน
การบรรยายแลว้ใหผู้เ้ขา้อบรมจดบนัทึก  
 4. การประเมินผล ควรประเมินโดยสม ่าเสมอทั้งระหว่างการบรรยาย และเม่ือส้ินสุดการ
บรรยาย ใช้วิธีการวดัผลและหลาย ๆ ด้าน เช่น การถามตอบ สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ การ
ตรวจงาน ทั้งสมุดจดงาน แบบฝึกหดั และช้ินงานอ่ืนท่ีก าหนด และทดสอบยอ่ย  
 

การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) 

 วตัถุประสงค์ของการอภิปรายเป็นหมู่คณะ 

 1. เพื่อพฒันาความคิดเชิงวเิคราะห์ใหก้บัผูฟั้ง  
 2. เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดใหผู้ฟั้งไดน้ าไปคิดต่ออยา่งเป็นระบบ  
 3. เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ฟั้งสนใจท าการตรวจสอบและคน้ควา้หาความรู้ต่อไป  
 4. เพื่อใหรู้้จกัการเปิดใจรับฟังความคิดผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล 
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 ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. จดัเตรียมขณะท างาน ประชุมวางแผนก าหนดคณะผูอ้ภิปรายโดยผูท้รงคุณวุฒิ กลุ่มผูฟั้ง
วนั เวลา สถานท่ี งบประมาณ ฯลฯ 

  2. ผูน้ าการอภิปรายจดัโครงสร้างความคิด ตั้งสมมติฐานเปิดประเด็นเพื่อการอภิปราย  
 3. พูดอภิปรายกระตุน้ให้เกิดแนวความคิด ทบทวนหรือท าความกระจ่างชดัดว้ยการซกัถาม
ผูท้รงคุณวฒิุในเร่ืองเดียวกนัใหค้รบทุกคน  
 4. สร้างค าถามเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดระหว่างผูท้รงคุณวุฒิกับผูร่้วมฟังการ
อภิปราย  
 5. รวบรวมแนวความคิดทั้งหลายเพื่อหาขอ้ยุติในกรอบแนวความคิดและสรุปประเด็นใน
การอภิปราย  
 6. ผูเ้ขา้ร่วมฟังการอภิปรายตดัสินใจเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป  
 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แบบซิมโพเซียม (Symposium) 
 วตัถุประสงค์ของการอภิปรายแบบซิมโพเซียม 

 1. เพื่อใหเ้กิดความรู้และจุดประกายความคิดแก่ผูฟั้ง  
 2. เป็นการเสนอวทิยาการ หรือสาระท่ีน่ารู้ใหม่ ๆ และลึกซ้ึง  
 3. เป็นการถ่ายทอดความรู้อยา่งกระชบัตรงประเด็น และประหยดัเวลา  
 4. เป็นการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นระหวา่งผูอ้ภิปรายกบัผูฟั้ง  
 5. เพื่อให้ผูฟั้งไม่เบ่ือหน่าย เพราะวา่มีผูบ้รรยายหลายคน และแต่ละคนจะพูดในเน้ือหาท่ีไม่
ซ ้ ากนั 

 ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. ผูด้  าเนินการอภิปรายจะตอ้งมีการวางแผนโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญใน
เน้ือหาของแต่ละหวัขอ้ยอ่ยอยา่งลึกซ้ึง และควรให้คณะวทิยากรไดมี้การพบปะกนัก่อนล่วงหนา้เพื่อ
จะมีการแถลงในเน้ือหาท่ีจะพูดไม่ใหซ้ ้ าซอ้น หรือพูดขดัคอกนั 

 2. กล่าวเปิดการอภิปราย โดยการกล่าวแนะน าปัญหาหรือหวัขอ้เร่ือง ความส าคญัของเร่ือง
หรือปัญหา และแนะน าคณะผูอ้ภิปรายทั้งประสบการณ์ในอดีต และบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัหวัขอ้อภิปรายในปัจจุบนั  
 3. กล่าวเชิญผูร่้วมอภิปรายใหพู้ดตามล าดบั ในส่วนของหวัเร่ืองท่ีรับผดิชอบ  
 4. เม่ือผูอ้ภิปรายแต่ละคนไดพู้ดจบลง ผูด้  าเนินการอภิปรายจะท าหน้าท่ีสรุปเพื่อการเช่ือม
ความคิด และเปิดโอกาสให้ผูฟั้งถามค าถาม หรืออาจจะให้แต่ละคนพูดติดต่อกนัไป แลว้ให้ซกัถาม
ในตอนสุดทา้ยก็ได ้ 
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 5. ผูด้  าเนินการอภิปราย จะตอ้งคอยประสานเร่ืองท่ีผูอ้ภิปรายแต่ละคนให้เช่ือมโยงกนัอยา่ง
ราบร่ืน เพื่อให้ผูฟั้งไดรั้บความรู้อยา่งต่อเน่ืองจนส้ินสุดกระบวนการ ผูฟั้งจะเขา้ใจเร่ืองอภิปรายได้
โดยละเอียดและชดัเจน 

 

บทสรุป 

 การฝึกอบรมมีความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ในฐานะท่ีเป็นกรรมวิธีท่ีสนบัสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิตการฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งจดัท าหลกัสูตรข้ึนมา ช่วยให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม
ประสบการณ์  วิทยาการสมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคคลตอ้งปรับปรุงพฒันาตนเอง
ให้มีสมรรถภาพการท างานสูงให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด ๆ ตอ้งอบรมหาความรู้ในเร่ือง
นั้นโดยเฉพาะ การอบรมเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาบุคคล  ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. ให้ผูเ้รียนอธิบาย เทคนิคการฝึกอบรมท่ีใช้อบรมบุคคและกลุ่มใช้เทคนิคอะไรบ้างมี
ขั้นตอนการด าเนินอยา่งไร   

2. ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์เทคนิคการฝึกอบรมท่ีสนใจและหากจะพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐจะเลือกใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมอะไร มีขั้นตอนด าเนินการอยา่งไร 

3. ให้ผูเ้รียนเขียนผงัความคิดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากเทคนิคการฝึกอบรมว่าจะ
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานของบุคคลอยา่งไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์กบัการท างานเป็นทีม    3 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 

 ความหมายของทีมงาน 

แนวคิดเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม 

หลกัการท างานเป็นทีม 

ประเภทของทีม 

การสร้างทีมงาน 

ลกัษณะของการท างานเป็นทีม 

ลกัษณะทีมงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการท างานเป็นทีม 

อุปสรรคในการท างานเป็นทีม 

หลกัการพฒันาทีม 

 ความส าคญัของทีมงาน 

การสร้างทีมงาน 

หลกัปฏิบติัในการท างานเป็นทีม 

ความแตกต่างระหวา่งการท างานแบบทีมและกลุ่ม (Teams vs Groups ) 

กรณีศึกษา: การท างาน 

บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายความหมายของการท างานเป็นทีมได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์การท างานเป็นทีมได ้

3. เพื่ อให้ผู ้เรียน เห็น คุณค่ าและน าความ รู้ เก่ี ยวกับการท างานเป็น ทีมไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง (Self  Study Method) 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint การท างานเป็นทีม 

3. ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียนในกิจกรรมศึกษาดว้ยตนเอง 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่6 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์กบัการท างานเป็นทีม 

 

การพัฒนาบุคคล  มี เทคนิคท่ีส าคัญในการพัฒนาการท างานของกลุ่มท่ี มี
ประสิทธิภาพ ท าให้กลุ่มสามารถเรียนรู้วธีิการวนิิจฉยัปัญหา ปรับปรุงความสัมพนัธ์ในการ
ท างานให้ดีข้ึน ความร่วมมือร่วมใจประสานงานกนัในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
และบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั วิชยั โถสุสวรรณจินดา ให้ความหมายของการท างานเป็น
ทีมว่า การท่ีบุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาท างานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพและผูป้ฏิบติังานต่างก็เกิดความพอใจในการท างานนั้น การท างานเป็น
ทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เน่ืองจากท าให้วตัถุประสงค์รวมขององค์การ
ประสบความส าเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานท่ีกระท าและมีความพึง
พอใจเพื่อนร่วมงาน บทน้ีน าเน้ือหากบัการท างานเป็นทีม รายละเอียดดงัน้ี  

ความหมายของทมีงาน 

 การท างานในสมยัปัจจุบนั หรือ การบริหารงานแนวใหม่น้ี จะท าแบบ  "ขา้มาคนเดียว" 

หรือ " วนัแมนโชว ์" หรือ " ศิลปินเด่ียว " หรือ " อศัวนิมา้ขาว " อ่ืนๆ ดูจะเป็นไปไดย้าก 

การท างานเป็น  ทีม  "TEAM" 

 ทีม " TEAM " หมายถึง บุคคลท่ีท างานร่วมกนัอยา่งประสานงานภายในกลุ่ม    กล่าวคือ  

เป็นการรวมตวัของกลุ่มคนท่ีตอ้งพึ่งพา อาศยักนัและกนั ในการท างานเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ 

 ทีมงาน ( TEAM WORK ) หมายถึง  กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งจะ
ใกลชิ้ด  และ คงความสัมพนัธ์อยูค่่อนขา้งจะถาวร ซ่ึงประกอบดว้ยหวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน 
โดยร่วมกนัท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และ เป้าหมายของทีมงาน 

 ค าวา่ ทีมงาน มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายหลายลกัษณะ แต่หลายๆความหมายจะเนน้
ความส าคญัอยูท่ี่กลุ่มของบุคคลท่ีจะร่วมในกิจกรรมมีการเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัมีการวางแผน
ร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ตามพจนานุกรมไทยไดใ้หค้วามหมายทีมงานไวด้งัน้ี 

 ทีมงาน (Team work) หมายถึง ท่ีรวมก าลงักนัทั้งคณะ 

 การท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานของกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ พยายามท าใหก้ลุ่ม
สามารถเรียนรู้วธีิการวนิิจฉยัปัญหา ปรับปรุงความสัมพนัธ์ในการท างานใหดี้ข้ึน ความร่วมมือร่วม
ใจประสานงานกนัในการท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

วชิยั โถสุสวรรณจินดา ใหค้วามหมายของการท างานเป็นทีมวา่ การท่ีบุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมา
ท างานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและผูป้ฏิบติังานต่างก็เกิดความ
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พอใจในการท างานนั้น การท างานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร เน่ืองจากท าให้
วตัถุประสงคร์วมขององคก์ารประสบความส าเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานท่ี
กระท าและมีความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน 

 วูด๊คอ็ก และฟรานซิส (Wood cock and Francis) ใหค้วามหมายวา่ ทีมงาน หมายถึง กลุ่ม
คนท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

 Katzenbach & Smith Douglass K. ใหค้วามหมายของทีมงาน หมายถึง การรวมตวัของ
บุคคลกลุ่มท่ีมีทกัษะต่างๆท่ีช่วยใหก้ารท างานของทีมมีความสมบูรณ์ข้ึน โดยมีขอ้ตกลงมี
วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายในการท างาน และมีแนวทางในการท างานท่ีทุกคนมีส่วนในการ
รับผดิชอบร่วมกนั 

 ระวฒัน์ พงษพ์ยอม ไดใ้ห้ค  านิยาม ทีมงาน คือ กลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคร่์วมกนัโดยสมาชิกตอ้งเสียสละความเป็นส่วนตวัเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคน์ั้น  

 สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ ์ใหค้วามหมายการท างานเป็นทีมหมายถึง ลกัษณะกลุ่มท างานท่ี
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่างๆในการท างานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม 
และรับรู้วา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มตามโครงสร้างถาวรท่ีมีอยูใ่นองคก์าร รวมทั้งเขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องการท างานร่วมกนั 

 การท างานแบบทีม ( Work teams) เป็นการท างานร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพื่อท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัผลงานรวมของทีมท่ีไดอ้อกมาแลว้จะมากกวา่ผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกนั 

โดยตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ (3P) ไดแ้ก่ 

1.มีวตัถุประสงค ์(Purpose) ตอ้งชดัเจน 

2.มีการจดัล าดบัความส าคญั (Priority) ในการท างาน 

3.มีผลการท างาน (Performance) 

 จากความหมายของทีมงานขา้งตน้ พอสรุปสั้นๆ ไดว้า่ ทีมงาน หมายถึง การท างานของ
กลุ่มท่ีใชค้วามสามารถแต่ละบุคคลใหท้ างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้ท่ี
กระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ขององคก์ารหรือหน่วยงาน 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการท างานเป็นทมี 

                นกัวชิาการท่ีสนใจเก่ียวกบัการท างานเป็นทีมไดแ้ก่ Douglas McGregor ในหนงัสือ The 

Human Side of Enterprise (1960) และ Rensis Likert ใน New Patterns of Management (1961) 

 McGregor ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการท างานเป็นทีม ดงัน้ี 
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1.  บรรยากาศขององคก์รท่ีเป็นรูปนยั ตามสบาย ไม่เครียดเกินไป 

2.  มีการอภิปรายกนัอยา่งเปิดเผยเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของแต่ละคน 

3.  งานหรือวตัถุประสงคข์องกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีความเขา้ใจและยอมรับ 

4.  สมาชิกกลุ่มยอมรับรับเหตุผลของกนัและกนั 

5.  เม่ือมีการขดัแยง้กนั จะตอ้งแกปั้ญหาร่วมกนั จะไม่มีการหนีปัญหา 

6.  มีการตดัสินใจ ดว้ยความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

7.  การวจิารณ์เปิดเผยตรงไปตรงมา 

8.  ทุกคนมีอิสรเสรีในการแสดงความรู้สึก 

9.  การปฏิบติังาน การมอบหมายงาน ไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 10.  ผูน้ ากลุ่มไม่สามารถต่อสู้ เพื่ออ านาจส่วนตวั ประเด็นส าคญัอยูท่ี่ไม่ไดอ้ยูท่ี่
ใครควบคุม แต่อยูท่ี่ท  าอยา่งไรใหง้านส าเร็จผล 

11.  กลุ่มมีอิสรภาพในการท างานของสมาชิกแต่ละคน จะมีการหยดุเพื่อตรวจสอบ
งานเป็นระยะ 

                Rensis Likert ไดก้ล่าวถึงการท างานเป็นกลุ่มไวด้งัน้ี 

1.  สมาชิกกลุ่มมีทกัษะ ในเร่ืองของภาวะผูน้ าและบทบาทของสมาชิก 

2.  กลุ่มมีประสิทธิภาพและมีความสัมพนัธ์ในการท างานตอ้งเป็นไปดว้ยดี 

3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งมีความซ่ือสัตย ์

4.  สมาชิกและหวัหนา้กลุ่มตอ้งมีความไวใ้จกนัสูง 

5.  ค่านิยมและเป้าหมายต่างๆจะตอ้งเกิดจากความพึงพอใจและความจ าเป็นของ
สมาชิก 6.  การปฏิบติังานสมาชิกทุกคนตอ้งมีความอดทน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค่านิยมและ
เป้าหมายของกลุ่ม 

7.  ถา้ค่านิยมของกลุ่มมีความส าคญัมากข้ึนเท่าใด ความพึงพอใจของกลุ่มยิง่ส าคญั
มากข้ึนตาม 

8.  สมาชิกกลุ่มมีการกระตุน้เตือนกนั เพื่อใหง้านไดส้ าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 

9.  เม่ือเกิดปัญหาจะตอ้งมีการใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั แนะน า วจิารณ์ 
ใหค้วามคิดเห็น 

10.  หวัหนา้ควรยอมรับหลกัการซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศของ
การสร้างสรรคใ์นกลุ่มและการร่วมมือกนัแทนท่ีจะแข่งขนัชิงดีกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 

11.  กลุ่มมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

12.  สมาชิกแต่ละคนยอมรับดว้ยความเตม็ใจดว้ยปราศจากความกลวัในอุปสรรค
และเป้าหมาย 
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13.  หวัหนา้และสมาชิกในกลุ่ม จะตอ้งเช่ือวา่คนในกลุ่มสามารถท างานท่ียากใหส้ าเร็จได ้

14.  เม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะรับค าแนะน า สมาชิกคนอ่ืนๆของกลุ่มจะใหค้  าแนะน าสมาชิกท่ี
จ าเป็น 

15.  บรรยากาศท่ีสนบัสนุนกลุ่มสมาชิกกลุ่มมาจ าเป็นท่ีจะตอ้งพูดค าวา่ “ครับ ขอรับ
กระผม” กบัหวัหนา้ทีมเสมอไป 

16.  กลุ่มมีความตระหนกัในค่านิยมของความคิดสร้างสรรค ์

17.  มีการกระตุน้ใหส้มาชิกติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 

18.  มีการกระตุน้ทางใจสูง เพื่อใชเ้ป็นกระบวนการติดต่อส่ือสาร เพื่อจะไดมี้การ
เสริมสร้างประโยชน์และเป้าหมายต่างๆภายในกลุ่ม 

19.  ทุกคนสนใจขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบักลุ่ม 

20.  กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูงยอ่มยอมรับอิทธิพลของบุคคลอ่ืนและของกนัและกนั 

21.  กระบวนการของกลุ่ม กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถท าใหส้มาชิกใชก้ าลงัไดเ้ตม็ท่ี 

22.  ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อกนัและกนัและยอ่มมีส่วนร่วม
ต่อความยดืหยุน่และการปรับตวัของความคิด เป้าหมายและทศันคติต่างๆ 

23.  ในกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพแต่ละคนในกลุ่มรู้สึกมัน่ใจและปลอดภยัในการตดัสินใจใน
ปัญหาท่ีดูเหมือนจะเหมาะสมต่อเขา 

24.  หวัหนา้ของกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูง จะไดรั้บการเลือกตั้งมาอยา่งระมดัระวงั
ความสามารถผูน้ า 

 

หลกัการท างานเป็นทมี 

                หลกัการท างานเป็นทีมท่ีส าคญัของ Mclntyre and Sales 1995 ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

1.สมาชิกในทีมจะตอ้งมีการตอบรับและยอมรับผลสะทอ้นหรือการตอบรับจากสมาชิก
อ่ืนๆ 

2.การท างานเป็นทีมตอ้งมีความเตม็ใจ มีการเตรียมตวั เตรียมใจ 

3.การท างานเป็นทีมตอ้งมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 

4.การท างานจะตอ้งสนบัสนุนเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

5.ผูน้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้เห็นวา่ทีมจะด าเนินไปลกัษณะใด ผูน้ า
จะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัสมาชิก 

 

 

ประเภทของทมี 
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                ทีมงานมีรูปแบบพื้นฐานท่ีนิยมใชง้านมีอยู ่3 ประเภท การเลือกใชจ้ะข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ ไดแ้ก่ 

1.  ทีมงานแกปั้ญหา (Problem-solving Team) 

2.  ทีมงานบริหารดว้ยตนเอง (Self-managed Work Team) 

3.  ทีมขา้มสายงาน (Cross-function Team) 

 ความทา้ทายท่ีส าคญัขององคก์ารจะน าไปสู่ระบบท่ีเป็นทางการ ซ่ึงจะเป็นท่ีมาของทีมงาน
ท่ีมีศกัยภาพในการท างานในระดบัสูง เพื่อใหไ้ดที้มงานท่ีมีศกัยภาพจ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดส่ิง
ต่างๆดงัน้ี 

1.  ทีมงานท่ีคอยใหค้  าแนะน า 

2.  ทีมงานบริหาร 

3.  ทีมงานปฏิบติั 

 

การสร้างทมีงาน 

                การสร้างทีมงาน (Team Building) เป็นกิจกรรมท่ีเป็นทางการเพื่อปรับปรุงพฒันางานตาม
หนา้ท่ีของทีมงามเพื่อใหที้มงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เป็นวธีิการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัท่ี
จะรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อปรับปรุงทีมงาน 

                ทีมงานโดยทัว่ไปไม่ไดเ้กิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ บางคร้ังสมาชิกและผูน้ าทีมจะตอ้ง
ท างานหนกัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เม่ือมีการสร้างทีมงานข้ึนมาใหม่จะตอ้งบริหารเพื่อใหก้ลุ่มมี
ความพฒันา ถึงแมว้า่มีการพฒันาอยา่งเตม็ท่ีแลว้ ทีมงานส่วนใหญ่ก็ยงัพอปัญหาการท างานใน
หลายๆประเด็นท่ีมีความแตกต่างกนั กระบวนการท่ีมีระบบการสร้างทีมจะสามารถช่วยได ้

 

วธีิการสร้างทมีงาน (Approaches to team Building) 

 1.วธีิการล่าถอยอยา่งมีแบบแผน (Formal retreat approach) 
 2.วธีิการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous improvement approach) 

 3.การใชป้ระสบการณ์ภายนอก (Outdoor experience approach) 

 

การสร้างทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

 การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท่ีส าคญั  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การรับรู้ปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 2  การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ขั้นตอนท่ี 3  การวางแผนปฏิบติัการ 

ขั้นตอนท่ี 4  การด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินผลลพัธ์จากการด าเนินงาน 

 

ลกัษณะของการท างานเป็นทีม 

                ทีมงานท่ีมีศกัยภาพในการท างานระดบัสูงจะมีลกัษณะพิเศษท่ีท าใหเ้กิดความเป็นเลิศใน
เร่ืองของทีมงาน และสามารถบรรลุขอ้ไดเ้ปรียบเฉพาะอยา่ง ดงัน้ี 

                1.  ทีมงานท่ีมีศกัยภาพการท างานในระดบัสูงจะมีค่านิยมหลกัท่ีแขง็แกร่ง 

                2.  ทีมงานท่ีมีศกัยภาพการท างานในระดบัสูงจะมีวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีชดัเจน 

                3.  ทีมงานท่ีมีศกัยภาพการท างานในระดบัสูงจะมีส่วนประกอบของทกัษะท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
จะประกอบดว้ยทกัษะดา้นการแกปั้ญหา ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

                4.  ทีมงานท่ีมีศกัยภาพการท างานในระดบัสูงจะมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใชใ้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 

ลกัษณะทมีงานทีไ่ม่มีประสิทธิภาพและทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

                Woodcock Mike ไดส้รุปลกัษณะทีมงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพไวด้งัน้ี 

                1.  อาการของความคบัขอ้งใจ ความคบัขอ้งใจเกิดจากการท่ีคนเรามองไม่เห็นทางวา่ความ
ตอ้งการของตนจะไดรั้บการตอบสนองอยา่งไร ความคบัขอ้งใจจะท าใหเ้กิดความหมดหวงั ขาด
ความผกูพนักบัเป้าหมายของส่วนรวมและขาดแรงจูงใจ ซ่ึงอาการคบัขอ้งใจจะท าใหเ้กิดการ
แสดงออกดว้ยความหงุดหงิด การกา้วร้าว การแกแ้คน้ เพราะสมาชิกไม่มีโอกาสท่ีจะไดแ้สดงความ
คิดเห็นของตนในระบบงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหก้ารตอบโตรุ้นแรงมากยิง่ข้ึน 

                2.  การแก่งแยง่ชิงดี การแข่งขนัเป็นเร่ืองธรรมดาในองคก์าร แต่การแข่งขนัท่ีมุ่งท าลายกนั 
ท่ีมีแต่   กลโกงเตม็ไปหมด ยอ่มเป็นการแข่งขนัท่ีไม่ดีต่อองคก์าร จะท าใหอ้งคก์ารประสบความ
ลม้เหลว ท าใหส้มาชิกในองคก์ารหมดก าลงัใจในการท างานเพราะคิดวา่ยงัไงงานก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

                3.  สีหนา้ของสมาชิก อาการของทีมงานจะแสดงออกทางสีหนา้วา่สุขหรือทุกข ์

                4.  ความเปิดเผยและความซ่ือตรง จะเกิดข้ึนเม่ือความลม้เหลวเกิดข้ึนแลว้ เพราะเม่ือความ
ลม้เหลวเกิดข้ึนทางสุดทา้ยคือคนเรายอมเปิดเผยความจริง ถา้เราบอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งก่อน ยากท่ีจะ
เกิดความลม้เหลวเกิดข้ึน 
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                5.  การประชุม เป็นหน่ึงส่ิงท่ีจะท าใหเ้ป็นวา่ทีมมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหตุผลส าคญัของ
การประชุมคือ การใชท้กัษะของสมาชิกในการร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง จะเห็นไดว้า่จะมี
สมาชิกเพียงบางคนท่ีสามารถใชท้กัษะได ้ส่ิงจะจะบ่งช้ีคุณภาพของการประชุมคือความรู้สึกของ
สมาชิกวา่อยากประชุมหรือเบ่ือหน่ายการประชุม 

                6.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง เป็นเคร่ืองช้ีคุณภาพของทีมงานในทีมงานท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกนั 

                7.  สมาชิกไม่พฒันาตนเอง 

                8.  บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกไม่ชดัเจน 

                9.  การไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอก 

                10.  สมาชิกขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                11.  สมาชิกไม่ใหค้วามร่วมมือและไม่ช่วยเหลือ 

 

ลกัษณะของทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

               ลกัษณะของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

                1.  วตัถุประสงคช์ดัเจนและมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั 

                2.  สมาชิกมีความเปิดเผย จริงใจและเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา 

                3.  สมาชิกมีการสนบัสนุนและไวว้างใจกนั 

                4.  สมาชิกมีความร่วมมือและใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ 
                5.  กลุ่มมีกระบวนการตดัสินใจและกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 

                6.  ใชภ้าวะผูน้ าท่ีเหมาะสม 

                7.  ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

                8.  การพฒันาตนเองของสมาชิก 

                9.  ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

 

ขั้นตอนการท างานเป็นทมี 

                ขั้นตอนการท างานเป็นทีม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ 

1.  การปฐมนิเทศ 

2.  สร้างความเขา้ใจร่วมกนั 

3.  การหาขอ้ยุติหรือขอ้สรุป 

4.  การปฏิบติังาน 
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อุปสรรคในการท างานเป็นทีม 

               อุปสรรคของการท างานเป็นทีม จากวารสาร Personnel Journal ฉบบัเดือน
มกราคม 1988 มีดงัน้ี 

1.  ความแตกต่างระหวา่งบุคลิกภาพ 

2.  การมีส่วนร่วมในการท างานอยา่งไม่เท่าเทียมกนั 

3.  การขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมในทีม 

4.  ความลม้เหลวในการประเมินทีม 

5.  อ านาจของผูน้ า 

6.  ขาดแคลนทางเลือก 

7.  การปิดบงั ไม่ส่ือสารแลกเปล่ียนกนั 

8.  ขาดการวนิิจฉยัในทีมงาน 

9.  ขาดการกระจายข่าวสารสู่ระดบัล่าง 

 

ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้ง 

                ความขัดแย้ง 

               ความขดัแยง้ในองคก์ารแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

                1.  ความขดัแยง้ในตวับุคคล 

                2.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 

                3.  ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 

                4.  ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม 

                5.  ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์าร 

                การจัดการกบัความขัดแย้ง 

               การจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารสามารถจดัการไดด้งัต่อไปน้ี 

                1.  การหลีกเล่ียง 

                2.  การแข่งขนั 

                3.  การยอมเสียสละ 

                4.  การประนีประนอม 

                5.  การร่วมมือกนั 

 

หลกัการพฒันาทมี 



- 187 - 

 

                แบบจ าลอง (Mode) ของ Peter และคณะ (1975) ซ่ึงอุทยั บุญประเสริฐ (2531) ไดน้ ามา
อธิบายสรุปไวด้งัน้ี 

                1.  การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 

                2.  การส่ือสารระหวา่งกนัแบบเปิดเผย 

                3.  ปรึกษาหารือกนั 

                4.  การสร้างความร่วมมือกนัอยา่งแขง็ขนั 

                5.  การติดตามและส่งเสริมการพฒันาทีมงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

กรณศึีกษา: การท างานเป็นทมีของครู 

                วธีิการท างานนอกสถานศึกษา 

                                บุญเลิศ ส่องสวา่งกล่าวถึงวธีิการท างานนอกสถานศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี (บุญเลิศ 
ส่องสวา่ง 2339, 148-149) 

                1.1วธีิการท างานเป็นทีมอยา่งเป็นทางการ มีลกัษณะ ดงัน้ี 

                                1.  มีโครงสร้างแน่นอน มีความรับผดิชอบท่ีแน่นอน จดัแบ่งสายงานไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีรองรับ 

                                2.  อ  านาจสั่งการข้ึนอยูก่บัผูท่ี้รับผดิชอบตามหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                                3.  เคร่งครัดในระเบียบ การปฏิบติังานและติดต่อสัมพนัธ์ การติดต่อส่ือสาร
ภายในและภายนอกหน่วยงานจะเป็นไปตามระเบียบและลกัษณะของสายงานท่ีก าหนดไว ้

                                4.  ก าหนดคุณลกัษณะงาน มีการก าหนดระบบของสายงานตามล าดบัขั้น โดย
แบ่งสายงานจากสูงมาหาต ่า หรือต ่ามาหาสูงไม่นิยมเสนองานขา้มล าดบัสายงาน 

                                5.  ประกอบดว้ยความถนดัและสามารถเฉพาะอยา่ง แต่สามารถเพิ่มบทบาท
ต าแหน่งหนา้ท่ีตามความสามารถและระยะเวลาท่ีตนปฏิบติังาน 

                                6.  มีความสัมพนัธ์ของสมาชิกในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                7.  มีความส าเร็จของหน่วยงานท่ีเกิดจากระบบและผูน้ าของระบบ 

                1.2 วธีิการท างานเป็นทีมอยา่งไม่เป็นทางการ มีดงัลกัษณะดงัน้ี 

                                1.  มีโครงสร้างท่ีไม่แน่นอน ระบบงานไม่แน่นอน แต่มีจุดมุ่งหมายชดัเจน 

                                2.  มีความยดืหยุน่ ไม่ยดึระเบียบเป็นแนวปฏิบติัตายตวั 

                                3.  ไม่ก าหนดลกัษณะงาน การด าเนินงานจะเป็นไปตามความเหมาะสมท่ีเกิด
จากสภาพสังคมหรือบุคคลในองคก์าร เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความจ าเป็น 
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                                4.  มีความสัมพนัธ์อยา่งเป็นกนัเองระหวา่งสมาชิก โดยไม่มีระเบียบปฏิบติัท่ี
ชดัเจน 

                                5.  มีการเลือกหวัหนา้ทีมอยา่งไม่เป็นทางการ มีความยดืหยุน่ในการบริหารงาน
ไปสู่จุดหมายอยา่งเหมาะสม 

                                6.  มีความส าเร็จของหน่วยงานท่ีเกิดจากสมาชิกในทีมร่วมมือร่วมใจกนัท างาน 

 

แนวทางการท างานเป็นทมีในสถานศึกษา 

                                ครูสามารถน าวธีิการท างานเป็นทีมมาใชใ้นสถานศึกษาได ้2 แนวทาง คือ การ
ท างานเป็นทีมกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพและการท างานเป็นทีมกบัผูเ้รียน ซ่ึงแต่ละแนวทางมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

                                1.1 การท างานเป็นทีมกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

                                                1.  การท างานเป็นทีมเป็นแบบทางการ ชดัเจนในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี 
สายงานและระเบียบปฏิบติัต่างๆโดยเฉพาะในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบั 

                                                2.  มีสถานภาพเป็นทั้งผูน้  าและสมาชิก หมุนเวยีนกนัไป ซ่ึงจะตอ้ง
เขา้ใจบทบาทของตนใหช้ดัเจน และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

                                                3.  มีงานบางลกัษณะท่ีตอ้งใชว้ธีิการท างานเป็นทีมอยา่งไม่เป็น
ทางการเน่ืองจากมีความยดืหยุน่และความคล่องตวั และเอ้ือต่อการท างานมากกวา่ 

                                                4.  มีการผสมผสานการท างานเป็นทีมทั้งสองวธีิ เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมี
คุณภาพ 

                                                5.  มีการใหอ้ภยักนัหากมีความผดิพลาดในการท างานและพร้อมท่ีจะ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งสร้างสรรค ์

                                1.2 การท างานเป็นทีมกบัผูเ้รียน มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

                                                1.  เลือกวธีิสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกนั 

                                                2.  ใหค้วามรู้เร่ืองหลกัการท างานเป็นทีมท่ีถูกตอ้ง 

                                                3.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ดลองท างานร่วมกนั โดยครูเป็นผูค้อยให้
ค  าปรึกษา 

                                                4.  มีการประเมินการท างานร่วมกนัของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนทราบ
ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีควรปรับปรุง 

                                                5.  เนน้ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีมและเกิดเจต
คติท่ีดีต่อการท างานในลกัษณะดงักล่าว 

                                                6.  ใหแ้รงเสริมผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการท างานเป็นทีม 
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แนวทางการท างานเป็นทมีนอกสถานศึกษา 

                ในการท างานเป็นทีมนั้นครูไม่ไดมี้โอกาสใชเ้ฉพาะในสถานศึกษาเพียงเท่านั้น เน่ืองจาก
ปัจจุบนัครูตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในลกัษณะท่ี
ตอ้งท างานร่วมกนัครูควรตอ้งมีแนวทางการท างานเป็นทีมดงัน้ี 

                1.  ส่งเสริมใหเ้กิดการท างานเป็นทีมอยา่งเป็นทางการในลกัษณะโครงสร้างท่ีชดัเจน มี
วตัถุประสงคต์รงกนั 

                2.  สนบัสนุนใหบุ้คคลในชุมชนท่ีเป็นผูน้ าชุมชน เป็นท่ีรักและศรัทธาของชาวบา้น 

                3.  เนน้วธีิการปฏิบติังานในลกัษณะการท างานเป็นทีมอยา่งไม่เป็นทางการ 

                4.  พยายามใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานโดยน าความสามารถของแต่ละคน
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

                5.  คอยช่วยเหลือและประสานงานใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

                6.  หลีกเล่ียงมาขดัแยง้และความไม่เขา้ใจกนัท่ีอาจเกิดข้ึนพร้อมทั้งหาวธีิแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

 

ความส าคญัของทมีงาน 

 ปัจจยัท่ีส าคญัในการท างานในองค์กรหน่ึงๆคือ  “ คน ” ซ่ึงมีผลกระทบต่อบรรยากาศใน
การท างานของกลุ่มสมาชิก จะราบร่ืนเป็นไปในทางสร้างสรรคมี์การสนบัสนุน เก้ือกูลกนั ช่วยกนั
แกปั้ญหา อุปสรรคและขอ้ยุ่งยากให้ผ่านพน้ไปได้นั้น เป็นการท างานเป็นทีม โดยอาศยัศกัยภาพ
ของคนในกลุ่ม เพื่อท างานร่วมกนั คิดร่วมกนั วางแผนร่วมกนัและแกปั้ญหาร่วมกนั นบัวา่เป็นการ
รวมพลงัยอ่มจะช่วยใหป้ระสิทธิผลของกลุ่มเพิ่มข้ึนสูงข้ึนได ้

 จิราภรณ์ สีขาว กล่าววา่ การท างานเป็นทีมนั้น ผลงานท่ีไดจ้ากทีมจะมากกวา่ผลงานของแต่
ละคนท่ีท างานคนเดียวมารวมกนั ดงันั้น การท างานเป็นทีมจึงเป็นวิธีการท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลในการท างานมีอยูห่ลายกรณีท่ีผลงานออกมาดีกวา่และประหยดักวา่กลุ่มยอ่ย 
จะมีความรู้สึกของการท างานท่ีเป็นทีมมาก จึงเป็นผลใหส้มาชิกกลุ่มพร้อมท่ีจะร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
และเม่ือมีส่วนร่วมก็มีความผกูพนัและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มเป็นอยา่งดี และถา้
มุ่งปรับคุณภาพความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม และมุ่งเน้นความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มกบังานท่ีกลุ่มก าลงัท า จะช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการขององค์การเป็นการสร้างพื้นฐานส าคญัเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในการท างานเป็นทีม 
และสามารถน าไปสู่การพฒันาทีมงานไดโ้ดยตอ้งอาศยัเทคนิค วิธีการหลายอยา่งท่ีจะสร้างทีมงาน
ใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาทีมงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อองคก์ารท่ีเขม้แขง็ต่อไปชนิดของทีมงาน 
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การแบ่งทีมในองคก์รสามารถท่ีจะแบ่งประเภท ตามวตัถุประสงคไ์ด ้4 รูปแบบคือ 

1. ทีมแกปั้ญหา (Problem – Solving Teams) ประกอบดว้ยกลุ่มของพนกังาน และผูบ้ริหาร
ซ่ึงเขา้มารวมกลุ่มด้วยความสมคัรใจ และประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่ออภิปรายหาวิธีการ
ส าหรับการแกปั้ญหา โดยทัว่ไปทีมแกปั้ญหาท าหนา้ท่ีเพียงให้ค  าแนะน าเท่านั้น แต่จะไม่มีอ านาจท่ี
จะท าให้เกิดการกระท า ตามค าแนะน า ตวัอยา่งของทีมแกปั้ญหาท่ีนิยมท ากนั คือ ทีม QC (Quality 

Circles) 

2. ทีมบริหารตนเอง (Self – Managed Teams) หมายถึง ทีมท่ีสมาชิกทุกคนลว้นรับผิดชอบ
ต่อลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารซ่ึงสมาชิกจะ
ปฏิบติังานโดยทัว่ไป มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบส าหรับงานทีมบริหารตนเองสามารถท่ีจะ
เลือกสมาชิกผูร่้วมทีม และสามารถใหส้มาชิกมีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 

  3. ทีมท่ีท างานข้ามหน้าท่ีกัน (Cross – Function Teams) เป็นการประสมประสานข้าม
หนา้ท่ีงาน ความสามารถในการดึงทรัพยากรบุคคลผนวกเขา้ดว้ยกนัจากหน้าท่ีทางธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนั เพื่อสร้างสมรรถภาพในดา้นความแตกต่าง โดยเป็นการใช้ก าลงัแรงงาน ตั้งเป็นทีมขา้มหน้าท่ี
ชัว่คราวซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัคณะกรรมการ (Committees) เขา้มาเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั, พฒันา
ความคิดใหม่ๆ ร่วมมือกนัแกปั้ญหา และท าโครงการท่ีซบัซอ้น ทีมขา้มหนา้ท่ี ตอ้งการเวลามากเพื่อ
สมาชิกจะตอ้งเรียนรู้งานท่ีแตกต่าง ซบัซ้อน และตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความไวใ้จ และสร้างการ
ท างานเป็นทีมเน่ืองจาก แต่ละคนมาจากภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั 

4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ลกัษณะการท างานจะเป็นทีม แต่สภาพการท างานจะ
แยกกันอยู่ ดังนั้ นจึงต้องการระบบในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงอาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทีมจะมุ่งเน้นความส าเร็จของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
ร่วมกนั แต่จะมีการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ดา้นความรู้สึกทางสังคมในระดบัต ่า 

ค าถาม 3 ขอ้ เพื่อดูวา่ควรใชว้ิธีการท างานเป็นทีมในการท างานหรือไม่ 
1.  งานนั้นสามารถท าไดดี้ข้ึนหรือไม่ หากใชค้นมากกวา่หน่ึงคน 

2.  งานนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อทุกคนในกลุ่ม หรือ เพื่อคนใดคนหน่ึง 

3.  การเลือกใชป้ระเภทของทีมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 

 

 

คุณลกัษณะของทมี         

ทีมท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานคือกลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของ ทีม ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีท่านและเพื่อนร่วมทีมจะตอ้งยดึถือเป็นกรอบเพื่อท างาน
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ร่วมกนั - มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั  

          - จดัการดว้ยตนเอง  

          - พึ่งพาตวัเอง  

          - ขนาดของกลุ่มท่ีพอเหมาะ  

มีความเป็นหน่ึงเดียวกันสมาชิกของทีมท่ีประสบความส าเร็จในการท างานจะต้องมี
ความเป็นหน่ึงเดียวกนัทุกๆ คนจะถูกดึงเขา้มาในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้บรรลุความส าเร็จในงาน 
และ / หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วงาน และ / หรือเป้าหมายอาจบรรลุได้เม่ือ
ท างานร่วมกนัแทนท่ีจะต่างคนต่างท า ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจะมีลกัษณะโดดเด่นและสมาชิก
ทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความส าเร็จดว้ย จดัการดว้ยตนเอง ทีมงานท่ีประสบ
ความส าเร็จในการท างานมีแนวโน้มว่าจะสร้างโครงสร้างเฉพาะตนข้ึนมา เน่ืองจากสมาชิก
ยอมรับบทบาท ของตนในเวลาต่าง ๆ กนั คลอ้ยตามความจ าเป็น ความตอ้งการและความสามารถ
ของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอยา่งจึงอาจเป็นคนจดัการให้คนอ่ืน ๆ ท าตาม 
คนอ่ืน ๆ ก็จะท าหนา้ท่ีในกิจกรรมของตนไปในงานท่ีเขาคุน้เคย พฤติกรรมเหล่าน้ีจะถูกพฒันา
ไปในแนวของโครงสร้างองคก์ร และสมาชิกทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามพึ่งพาตวัเองสมาชิกของทีม
ท่ีประสบความส าเร็จในการท างานจะร่วมมือกบัคนอ่ืน ๆ เพื่อท างานช้ินใดช้ินหน่ึงหรือท าให้
เป้าหมายส าเร็จอยา่งไม่หลีกเล่ียง ร่วมกนัท างานตามก าลงัความสามารถของตนเอง ให้ค  าปรึกษา
แนะน าและชกัจูงเม่ือจ าเป็น ร่วมประสานงานในหนา้ท่ีและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคร่วมกนั ทุกคน
ต่างเอ้ืออาทรช่วยเหลือกนัและมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั ถา้มีบุคคลหน่ึงบุคคลใดท างานเกินก าลงั
หรือประสบปัญหายุง่ยากอนัใดพวกเขาจะร่วมมือกนั เช่น อาจปกปิดคนท่ีมาท างานสายหรือ เลิก
งานก่อนเวลา   ขนาดของกลุ่มท่ีพอเหมาะโดยทัว่ไปแล้วทีมงานท่ีประสบความส าเร็จในการ
ท างานมกัจะมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่โตเกินไปนกั เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมสร้างสรรคแ์ละจดัการดว้ยตวัเองได ้แบ่งงานกนัท าอยา่งยุติธรรม แบ่งปันความคิดเห็น
และความรู้สึกอยา่งเปิดเผย ร่วมกนัคิดแกปั้ญหาอย่างฉบัไวและทนักาล สมาชิกสัก 5 คนต่อทีม
เป็นขนาดท่ีก าลงัพอดี ถา้มากไปกว่านั้นอาจเสียเวลาในการอภิปรายกลุ่ม ในขณะท่ีสมาชิกคน
หน่ึงหรือสองคนก าลงัท างาน คนอ่ืน ๆ อาจไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมมากนัก อาจมีการจดักลุ่มท่ีมี
สมาชิกน้อยกว่า 5 คน ซ่ึงจะมีบุคคลท่ีมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือมีความรู้ไม่เพียงพอ 

รวมทั้งความเช่ียวชาญในงานก็อาจไม่เพียงพอท่ีจะท าให้งานส าเร็จอยา่งเรียบร้อย แต่ไม่วา่กลุ่ม
จะมีสมาชิกมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม ท่านอาจไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะคดัเลือกได ้จ านวนสมาชิกเลขค่ี
จะดูสมเหตุสมผลกวา่เพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญปัญหาเสียงคร่ึงหน่ึงเห็นอยา่งหน่ึงเสียงอีกคร่ึงหน่ึง
เห็นอีกแบบหน่ึงในการตดัสินปัญหาใด ๆ การรู้จกัเพื่อนร่วมทีมอีกอย่างหน่ึงท่ีควรจ าก็คือท่าน
ไม่ควรมีทศันะต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคนวา่จะมีประสิทธิภาพเป็นแบบเดียวกนั เพราะทุกคนจะมี
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บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทศันะกนัไป อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจมี
บุคลิกท่ีคล้ายคลึงกันแบบท่ีเราจะกล่าวต่อไป แต่โปรดระมดัระวงัอย่าไปคิดว่าคุณลกัษณะท่ี
สมบูรณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทีเดียวนัก เพราะว่าเขาหรือเธออาจมีเพียงบางอย่างท่ี
สอดคลอ้งกนั จึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัคนแต่ละคนเป็นอยา่งดีสมาชิกของทีมมกัจะเป็นดงัต่อไปน้ี  

 

เป็นนักคิด 

สมาชิกประเภทน้ีอาจเรียกวา่เป็น " คนเจา้ความคิด " เขามกัเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะตอ้ง
กระท าและมกัจะมีความคิดความอ่านและมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มากมาย นกัคิดมกัไม่คอ่ยสนใจ
ในรายละเอียดมากนกั โดยปกติแลว้สมาชิกของทีมประเภทน้ีจะตอ้งถูกจดัการอยา่งระมดัระวงั 
ใหเ้กียรติ ใหก้ าลงัใจและแมแ้ต่การยกยอ่งใหเ้กิดความภาคภูมิใจ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ขาถอนตวั
ออกไปจากทีมเสียก่อน  

 

เป็นนักจัดองค์กร  

การท างานร่วมกบันกัคิดท่ีสร้างสรรค์ยิ่งข้ึนซ่ึงอาจเป็นนกัจดัองคก์ร ผูซ่ึ้งชอบเขา้ไปยุ่ง
เก่ียวกบัการท างานของทีมงานเสมอ เพื่อไปจดัการและจดัสรรงานและหน้าท่ีต่าง ๆ เป็นคนเจา้
หลกัการและเจา้ระเบียบ แต่ก็เป็นผูท้  างานท่ีมีประสิทธิภาพดี นกัจดัองคก์รบางคร้ังก็ไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นผูมี้ความคิดกวา้งไกล แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนัก ในการท างานเขามกัจะประสบกับ
ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงและและมีความไม่แน่นอน ท่านจะตอ้งมีแผนการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจนเพื่อประสานงานกบัเขาอยา่งสม ่าเสมอ  

 

เป็นนักปฏิบัติการ  

สมาชิกประเภทน้ีเป็นนกัสร้างงาน และมีทศันคติท่ีจะตั้งใจท างานเพื่อใหมี้ผลงานเกิดข้ึน 
เป็นคนเปิดเผย หุนหันพลันแล่น ไม่อดทนหากการตัดสินใจล่าช้าหรือถูกดูแลควบคุมการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด และมกัจะผดิหวงัเม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งไม่เป็นไปตามท่ีตั้งใจ ท่านจะตอ้งใช้
ความพยายามควบคุมหน่วงเหน่ียวเขาไวเ้พื่อไม่ใหรั้บผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  

 

 

 

เป็นสมาชิกของทมี  

ไม่น่าแปลกใจนกัท่ีสมาชิกของทีมจะเป็นผูท่ี้กระตือรือร้นในการท างานเพื่อให้ทีมงาน
ประสบความส าเร็จ และมีการกระท าท่ีสนบัสนุนและสามคัคีกลมเกลียวต่อเพื่อนร่วมทีมเป็นอนั
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ดี พยายามท่ีจะพฒันาและเสนอแนวความคิดของกลุ่มมากกว่าแนวความคิดของตวัเอง สมาชิก
ของทีมมกัไม่ชอบการเผชิญหน้าและการทะเลาะเบาะแวง้กนั ไม่ตอ้งการต่อตา้นใครคนใดคน
หน่ึง บางคร้ังสมาชิกของทีมก็ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจ 91 เท่าท่ีควรจึงพยายามปลีกตนเองออก
จากคนอ่ืน ๆ ท่านจะตอ้งกระตุน้และชกัจูงให้เขาเสนอความคิดเห็น หรือให้ขอ้แนะน าและมอง
ในดา้นบวกอยูเ่สมอ  

 

เป็นนักตรวจสอบ  

เป็นไปตามช่ือ นักตรวจสอบหรือนักตรวจซ ้ า มักชอบจับตาดูว่ามีงานอะไรบ้างท่ี
กา้วหน้า เขามกัคิดวา่ตนเองเป็นคนยุติธรรมและมีความพิถีพิถนั แต่คนอ่ืน ๆ อาจมองวา่เขาเป็น
คนชอบใชอ้ านาจและและเป็นพวกเผด็จการ นกัตรวจสอบมีบทบาทท่ีต้องคอยเตือนให้ทีมงาน
รู้สึกถึงความจ าเป็นตอ้งใช้ความรีบด่วนปฏิบติังานอย่างจริงจงั เพื่อให้งานก้าวหน้าและบรรลุ
เป้าหมายทนัเวลา ท่านอาจตอ้งเขา้ไปประสานกบันกัตรวจสอบหรือท าหนา้ท่ีประนีประนอมเม่ือ
เขามีความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมทีมคนอ่ืน ๆ  

 

เป็นนักประเมินผล  

สมาชิกประเภทน้ีเป็นผูท่ี้สร้างสมดุลอย่างดียิ่งระหว่างนักคิดและนักปฏิบติัการ ชอบ
ความเป็นอิสระและมกัจะแยกตวัออกจากทีม  มีความระมดัระวงัและรอบคอบในการเข้าไป
ประเมินหรือวิเคราะห์ขอ้มูลหรือสถานการณ์  ถึงแมว้่านักประเมินผลจะไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของ
สมาชิกบางคน แต่ทศันะของเขาก็ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสมาชิกร่วมทีมคนอ่ืนๆ  

 

กลยุทธ์ในการสร้างทมีงาน 

โดยแนวความคิดแลว้ท่านและเพื่อนร่วมทีมยอ่มตอ้งการเป็นทีมท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน โดย
มีท่านเป็นผูน้ าทีม มีขั้นตอนหลายขั้นตอนท่ีท่านควรน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุกระบวนการ อนัไดแ้ก่  

 

สร้างทมีย่อย ๆ ขึน้มา  

เห็นไดช้ดัวา่ท่านสามารถช่วยไดใ้นการกระตุน้ใหที้มท่ีประสบความส าเร็จสามารถพฒันาสมาชิกอนัมี
จ ากดัไดเ้ม่ือตอ้งการ บางทีก็สัก 5 คน ซ่ึงอาจเป็นตวัเลขท่ีดีท่ีสุดส าหรับสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป ท่านจ าเป็นตอ้ง
คิดถึงบุคคลซ่ึงประกอบกนัเขา้เป็นทีม คงไม่เหมาะสมนกัท่ีจะใหมี้พนกังานสองคนซ่ึงเป็นนกัคิดเขา้ร่วมทีมจะ
ท าใหเ้กิดกรณีพิพาทข้ึนภายในทีมเพราะการริเร่ิมและทศันะท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ฉนัใดก็ฉนันั้นเราไม่ควรมีนกั
ปฏิบติัการมากนกั เพราะแต่ละคนจะท างานไปคนละทางสองทาง ดงันั้นจึงควรน าเอาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม
เขา้มาใชใ้นการสร้างทีม ใหมี้ นกัคิด นกัจดัองคก์ร นกัปฏิบติัการ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัและ
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ตรวจสอบกนัเองเป็นไปตามความเหมาะสม  

 

เห็นชอบในเป้าหมาย  

ใหแ้น่ใจวา่สมาชิกทุกคนรู้วา่งานของตนคืออะไร มาตรฐานและเป้าหมายคืออะไร และจะกา้วไปใน
ทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะตอ้งพยายามรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัเพื่อท างานในหนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุดและใหอ้ยู่
ในทีมเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนจดัรูปงานของตนเขา้กบังานของคนอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา ตอ้งใหส้มาชิกทุกคนเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีตนกระท าอยูว่า่ก าลงัท า
อะไร ท าเม่ือใด ท าอยา่งไร เพราะจะช่วยใหเ้กิดการประสานงานและท างานดว้ยกนัอยา่งสามคัคีกลมเกลียว  

 

รู้จักสมาชิกเป็นรายตัว  

เป็นท่ีกระจ่างชดัวา่ท่านจะตอ้งรู้จกัสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็นอยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อท่ีจะ
สามารถระบุไดว้า่สมาชิกแต่ละคนมีลกัษณะส าคญัและองคป์ระกอบอยา่งใด ทราบจุดแขง็และจุดอ่อนของแต่ละ
คน ท่านจะตอ้งติดต่อกบัแต่ละคนในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น นกัปฏิบติัการจะตอ้งถูกกระตุน้ให้
ท างานชา้ลง รอคอย คิดและรับฟังคนอ่ืนก่อนท่ีจะท างานต่อ ในบางคร้ังท่านจะตอ้งเขา้ไปไกล่เกล่ียสมาชิกของ
ท่าน เช่น ระหวา่งนกัปฏิบติัการกบันกัตรวจสอบ ใหท้ั้งสองฝ่ายนัง่ลงเจรจากนั รับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย
และยอมรับทศันะของอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง  

 

รักษาไว้ซ่ึงการติดต่อส่ือสารทีด่ี  
การติดต่อส่ือสารระหวา่งท่านและทีมงานและระหวา่งทีมดว้ยกนัเองมีความส าคญัในการพฒันาเพื่อ

น าไปสู่การเป็นทีมท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างาน การติดต่อส่ือสารสองทางอยา่งต่อเน่ืองและผลท่ีไดรั้บ
กลบัมาจะช่วยหยดุการซุบซิบนินทา ลดความสับสน ระงบัปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพ
โดยรวม นบัเป็นความจ าเป็นท่ีทุกคนในองคก์รจะตอ้งพูดจากบัคนอ่ืน ๆ ทั้งในการประชุมปกติท่ีเป็นทางการและ
อยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อกา้วไปขา้งหนา้ ยอมรับค าแนะน าต่าง ๆ รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 

แบบสอบถามต่อไปน้ีจะช่วยใหท้่านตดัสินใจไดว้า่ท่านและทีมงานมีการติดต่อส่ือสารกนัดีพอหรือไม่ อยา่งใดท่ี
จะตอ้งปรับปรุงบา้ง  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1. บุคลากรของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช ไดท้กัษะ หลากหลายวธีิคิดท่ี
จะท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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2. บุคลากรของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.นครศรีธรรมราช ไดรู้ปแบบใหม่ๆในการร่วมกนั
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.นครศรีธรรมราช มีความรู้สึกร่วมกนัในการ
รับผดิชอบงาน 

4. สร้างขวญัและก าลงัใจแก่สมาชิก ท าใหเ้กิดความไวใ้จ บรรยากาศในการท างานดี 
ช่วยใหก้ารท างานไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ 

5. สร้างความมัน่คงในอาชีพ เพราะมีการพฒันาความรู้ ประสบการณ์และทกัษะ ท าให้
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

6. สร้างความสัมพนัธ์ในงาน มีการช่วยกนั ระดมความรู้ ความสามารถของสมาชิกเขา้
เป็นหน่ึงเดียว ท าใหเ้กิดความผกูพนัใกลชิ้ดและบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการพร้อมกนั 

7. เพิ่มพูนการยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั ในทีมงานมีการก าหนดใหส้มาชิกมีบทบาท
ต่างๆ เช่น ผูน้ าทีม หวัหนา้กลุ่ม ผูป้ระสานงานและบทบาทอ่ืนๆ ท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจในการท าหนา้ท่ีตามบทบาทท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมาย ท าใหส้ามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดผลงานท่ีดี 

การสร้างทมีงาน 

 ผูน้ าและนกับริหารสามารถสร้างทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ถา้ใชเ้ทคนิคในการสร้างคน  ดว้ย
การสร้างความมุ่งหมายท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน  โดยมีความมุ่งมัน่อยูท่ี่ประโยชน์ของงาน
และประโยชน์ของตนเองประกอบกนั  แลว้สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในระหวา่งบุคลากรท่ีร่วมเป็น
ทีมงาน ใหมี้ส านึกท่ีจะร่วมกนัสร้างผลงานใหส้ าเร็จเป็นหน่ึงเดียว   โดยจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัตนเองก่อน แลว้ปรับตนเองให้เหมาะแก่การท่ีจะเป็น
หวัหนา้งาน     1.1 การในหนา้ท่ีของตนมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรอ่ืนๆ อยา่งไร 

    1.2 การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนมีพลงัอ านาจท่ีจะควบคุมและคุม้ครอง
ผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งไร 

    1.3 บุคลิกภาพของตนมีจุดเด่นอะไรท่ีจะน ามาใชใ้นทางปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์
ต่องานและต่อผูร่้วมทีมงานไดบ้า้ง  และจะใชไ้ดอ้ยา่งไร 

    1.4 จุดอ่อนของตนเองมีอยา่งไรบา้ง   และจะปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนของตนเอง 
ส าหรับการร่วมกนัท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งไร 

2.รู้จกัและเขา้ใจสมาชิกทุกคนท่ีร่วมทีมงาน 

     2.1 ความใฝ่ฝันและเป้าหมาย รวมทั้งค่านิยมของแต่สมาชิกละคนท่ีร่วมทีมงาน 

    2.2   วธีิการจูงใจท่ีจะน ามาใชไ้ดผ้ลต่อสมาชิกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกนั 
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     2.3   ส านึกในตนเองของสมาชิกแต่ละคนต่องานท่ีจะเขา้ร่วมปฏิบติัเป็นอยา่งไร 

      2.4   ประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคน 

     2.5 สมาชิกมองหวัหนา้ทีมของตนดว้ยทศันคติอยา่งไร 

3.การประสานความเขา้ใจในการท างานในประเด็นต่อไปน้ี 

       3.1 ทบทวนและตอกย  ้าความสามารถและประสบการณ์ของทีมท่ีเคยประสพ
ความส าเร็จมาแลว้ เพื่อสร้างเสริมส านึกแห่งความภาคภูมิใจ 

       3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของทีมงาน 

       3.3  การเคารพและใหค้วามส าคญัต่อกนัระหวา่งเพื่อนสมาชิกผูร่้วมทีม 

       3.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของทีม 

     3.5  ความสามคัคีในทีม 

      3.6  ก าลงัขวญัของทีม 

      3.7  การยอมรับบทบาทของหวัหนา้ทีม 

4. กุศโลบายในการสร้างเสริมส านึกในการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

        4.1 สร้างเสริมความไวเ้น้ือเช่ือใจในระหวา่งสมาชิกผูร่้วมทีม 

        4.2 สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนกนัและกนั 

       4.3 สร่างเสริมระบบและวธีิการส่ือสารท่ีดีระหวา่งกนั 

        4.4  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนัของทีม 

        4.5  แสวงหาวธีิท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาขดัแยง้ในแนวทางประนีประนอม 

       4.6  ส่งเสริมใหส้มาชิกของทีมระดมพลงัความสามารถของตนมาใชป้ระโยชน์เพื่อ
สร้างผลงานของทีมใหดี้ยิง่ข้ึน 

        4.7 มีวธีิการในการควบคุมและคุม้ครองท่ีดี 4.8 สร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มในองคก์รท่ี
มีลกัษณะสนบัสนุนการท างานเป็นทีม 

 

ขั้นตอนการท างานเป็นทมี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน 

2. รวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ก าหนดนโยบาย 

4. ก าหนดลกัษณะงาน และแบ่งสรรสัดส่วนงานและทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช ้

5. วางแผนงาน  ก าหนดกรอบขอบเขตของงาน  รวมทั้งเง่ือนเวลา 

6. มอบหมายงานตามความถนดัของสมาชิกในทีม 

7. ติดตามส ารวจการปฏิบติังาน  ในบางส่วนก็ควรไดรั้บการตรวจสอบในรายละเอียด 
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8. ทบทวนผลการด าเนินงาน เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งทบทวน  เพื่อปรับ
แผนงานตามสมควร 

9. ประเมินผลงานเม่ือเสร็จ  แลว้แจง้ใหส้มาชิกร่วมทีมทราบ เพื่อความภาคภูมิใจ
และ ถา้มีส่ิงใดท่ีสมควรจะปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไปไดก้็จะตั้งเป็นขอ้สังเกตไว ้

 

หลกัปฏิบัติในการท างานเป็นทมี 

1.  มีอุดมการณ์ท่ีแน่นอน และสมาชิกทุกคนยอมรับ 

2.  ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 

3.  ใชห้ลกัการประนีประนอม 

4.  ถือหลกัการใหอ้ภยัระหวา่งกนัเสมอ 

5.  มีส านึกในเร่ืองสัดส่วนการปฏิบติังาน ไม่เอาเปรียบกนั 

6.  ถือวา่ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั 

7.  เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนตวัของเพื่อนสมาชิก 

8.  ถือหลกัการไม่มุ่งเอาเด่นคนเดียว  แต่ตอ้งดีร่วมกนัทั้งทีม 

9.  รู้จกัมองปัญหาให้เป็นเร่ืองธรรมดา 

10.  เปิดใจกวา้งระหวา่งกนั 

11.  รู้จกัแบ่งงาน  และประสานงาน 

12.  มีความเป็นอิสระในการท างานพอสมควร 

13.  ถือการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ อยา่งเคร่งครัดเสมอ 

14.  ยอมรับผดิเม่ือท าผิด 

15.  เม่ือมีความขดัแยง้ตอ้งถือหลกัการปรับมุมมองท่ีอาจแตกต่างกนั ใหม้องใน
มุมมองเดียวกนัได ้

 

 

 

 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

1.  วตัถุประสงค์ชัดเจน และมีเป้าหมายทีเ่ห็นพ้องต้องกนั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังาน ท่ีตอ้งการให้องคก์รบรรลุผลส าเร็จ ท่ีคาดหวงัไวใ้นการด าเนินงาน ให้
เป็นไปตามภารกิจขององคก์ร 
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1.1.  การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ดี ตอ้งให้ผูน้  าและสมาชิกในทีมมีส่วนในการ
ก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบและวตัถุประสงคร่์วมกนั 

1.2.  ประโยชน์ของการก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  
ใชเ้ป็นการรวมพลงัในการท างาน และเป็นเคร่ืองมือวดัความส าเร็จหรือความลม้เหลวของงาน 

1.3.  วตัถุประสงคท่ี์ดี ตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เขา้ใจง่าย สามารถปฏิบติัได ้ 
ไม่ขดักบัระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ในองคก์ร 

2.  มีความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา มีความส าคญัต่อการท างานเป็น
ทีมเพื่อใหง้านเกิดประสิทธิภาพ 

2.1.  สมาชิกจะตอ้งแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา แกปั้ญหาอยา่ง 

เตม็ใจและจริงใจ 

2.2.  การแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะตอ้งไดรั้บความ 

ปลอดภยั พูดถึงปัญหาอยา่งสบายใจ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.  การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกนั สมาชิกในทีมตอ้งมีความไวใ้จกนัและกนั โดย
ทุกคนมีเสรีในการแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งเกรงวา่จะมีผลร้ายตามมา
ภายหลงั ท าใหก้ลา้ท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี สมาชิกจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนช่วยเห
ล่ือในการท างาน 

4.  ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 

4.1.  การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน ในการสร้างความร่วมมือเพื่อความเขา้ใจ 

ซ่ึงกนัและกนั การขอความร่วมมือมีสองฝ่ายคือ ฝ่ายขอความร่วมมือและฝ่ายใหค้วามร่วมมือ ความ
ร่วมมือจะเกิดข้ึนเม่ือฝ่ายใหมี้ความเตม็ใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือ เหตุผลการขาดความร่วมมือเป็น
เพราะการขดัผลประโยชน์ไม่อยากใหผู้อ่ื้นไดดี้กวา่ สัมพนัธภาพไม่ดี  วตัถุประสงคท์ั้งสองฝ่ายไม่
ตรงกนั ไม่เห็นดว้ยกบัวธีิการท างาน ไม่มีความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือ 

4.2.  ความขัดแย้ง หมายถึงความไม่ลงรอยกนัในความคิด หรือการกระท าท่ีเกิดข้ึน 

ระหวา่งสองคนข้ึนไปหรือระหวา่งกลุ่ม เพราะขดัผลประโยชน์ ความคิดไม่ตรงกนั ผลประโยชน์
ขดักนั องคก์รขดัแยง้กนั ฯลฯ 

4.3.  วธีิแก้ความขัดแย้ง ควรใชว้ธีิแกปั้ญหาร่วมกนั ใหเ้กิดความเสมอภาค ไม่ให้ 
เกิดการไดห้นา้หรือเสียหนา้ เป็นการเจรจาแบบประนีประนอม 

5.  กระบวนการท างานและการตัดสินใจทีถู่กต้องและเหมาะสม 

งานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสมาชิกทุกคนจะตอ้งโฟกสัไปท่ีงานและผลของงานเป็นล าดบัแรก ต่อมาก็
เป็นการวางแผนวา่ท าอยา่งไรงานจึงจะออกมาดี ขั้นตอนในการตดัสินใจ 

5.1.  ท  าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในเหตุผลส าหรับการตดัสินใจ 
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5.2.  วเิคราะห์ลกัษณะปัญหาท่ีจะตอ้งตดัสินใจ 

5.3.  ตรวจสอบทางเลือกในการแกปั้ญหา 

            5.4.  น าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั 

6.  ภาวะผู้น าทีเ่หมาะสม 

จะตอ้งเป็นผูช้ี้แนะประเด็นส าคญัในการท างานตามบทบาทผูน้ า การแบ่งงาน การ
กระจายงานใหส้มาชิกตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม มีการพฒันาทีมงานและบุคลากร 

7.  การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิในการท างาน 

ทีมงานท่ีดีไม่เพียงแต่ดูจากลกัษณะของทีม แต่ดูท่ีวธีิการท างาน ดูจากขอ้มูลป้อนกลบัในการ
ปฏิบติังานของแต่ละคนและของทีมงานดว้ย 

8.  การพฒันาตนเอง 

การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะพยายามรวบรวมและใชท้กัษะต่างๆ ของแต่ละคน และยงั
ตอ้งการพฒันาใหมี้ความสามารถสูงข้ึน ผูบ้ริหารหรือผูน้ าตอ้งมีความรู้ในการบริหารคน สามารถ
สอนหรือพฒันาบุคลากรให้มีลกัษณะท่ีดีข้ึน 

 

องค์ประกอบของทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

 วูด๊คอ็ก (Wood cock 1989) ไดใ้หแ้นวคิดองคป์ระกอบของทีมงานท่ีมี ประสิทธิภาพจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีดีคือ 

             1.  บทบาทท่ีสมดุล (Balance roles) คือการผสมผสานความแตกต่างของความสามารถโดย
ใช้ความแตกต่างของบุคลิกภาพและวิธีการท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ตอ้งอาศยั
ความกลมกลืนและบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงานบทบาทท่ีสมดุลเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ใน
การสร้างทีมงานของ ผูบ้ริหารซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงความสามารถ และความแตกต่างของ
บุคคลในการท างานแต่ละดา้นก่อนมอบหมายงาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

             2.  วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (Clear objective and agree goals) 

การบริหารงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั จะ
ส่งผลให้บุคลากรเกิดขวญัและก าลังใจในการท างาน มีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ เกิดความ
ภาคภูมิใจในงานท่ีไดก้ระท า มีความขยนัขนัแข็ง กระตือรือร้นท่ีคิดจะสร้างสรรค์งานให้กา้วหน้า
ยิง่ข้ึน ท าใหก้ารท างานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ      

          3. การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อการแก้ไขปัญหา (Openness and confrontation) 

ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกในทีมงานจะตอ้งสามารถแสดงทศันะวิจารณ์ ให้ความคิดเห็น
เสนอแนะขอ้แตกต่างโดยปราศจากความกลวัความตอ้งการ ฉะนั้นบทบาทของผูน้ าหรือผูบ้ริหาร
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โรงเรียนจึงควรให้การส่งเสริมสนบัสนุนสมาชิกในองคก์ารของตน เช่น การสนบัสนุนโดยการฟัง 
การยกยอ่งชมเชย การแสดงความซาบซ้ึง การส่งเสริม การแสดงความห่วงใย ปัญหาและประเด็น
ต่างๆของงาน โดยให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนกัวา่ผูน้ าหรือผูบ้ริหารมีความจริงใจ องคก์ารก็จะ
เขา้ใจความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งงานของตนเองกบัของคนอ่ืนๆ และพร้อมท่ีจะรับและให้ความ
ช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจอยา่งจริงใจ อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความร่วมมือ และการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ (Co-operation and conflict) การ
บริหารงานในโรงเรียนให้ได้ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายได้คนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุด ในการ
ด าเนินงาน แต่เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นทศันคติ ความเช่ือ ความนิยม 
ความรู้ ความสามารถในการท างานหรือเป้าหมายในการ ท างานท่ีต่างกนัเหล่าน้ีมีส่วนท าให้เกิด
ความขดัแยง้ในการท างานได้ทั้ งส้ิน ผูบ้ริหารทุกระดับจึงจ าเป็นต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาความ
ขดัแยง้ในการท างานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ให้เป็นไปในลักษณะ
สร้างสรรค ์และเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานดว้ย 

6.  กระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน (Sound procedures) พฤติกรรมการท างานของแต่ละ
คนมีความแตกต่างกนัออกไปตามความรู้ ประสบการณ์เดิม ทกัษะในการท างานและทศันคติส่วน
บุคคล ดงันั้น จึงถือเป็นหนา้ท่ีของ ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างและพฒันาการท างานเป็นทีมทั้งส้ิน การ
ตดัสินใจอาจจะกระท าโดยผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ทีมงานท่ีดีจึงเปรียบเสมือนพลงัในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารใหป้ระสบความส าเร็จนัน่เอง 

7.  ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม (Appropriate leadership) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กับ
ความตอ้งการทกัษะความช านาญของผูร่้วมงาน ลกัษณะงานและขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้มของ
องค์การนั้นๆ ซ่ึงไม่สามารถก าหนดออกเป็นรูปแบบรายละเอียดของผูน้ าไดว้่าควรเป็นแบบใด จึง
จะเหมาะสมท่ีจะน ามาใชก้บัผูร่้วมงาน หากผูน้ าไดย้ึดมัน่ในพฤติกรรมการบริหารท่ีตายตวั ความมี
ประสิทธิผลจะล่ืนไหลเปล่ียนไปมา ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมจะตอ้งท าใหส้อดคลอ้งเขา้กบัสถานการณ์
นั้นๆ เพื่อให้เป็นไปในทางท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายความเป็นผูน้ าเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง
ส าหรับความส าเร็จในงานดา้นต่างๆ ขององคก์าร ผูน้ าท่ีไม่มีความสามารถยอ่มจะเป็นผูท้  าลายขวญั
ของบุคลากรในองค์การ และเป็นผลท าให้งานดา้นต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกนัขา้ม 
ผูน้ าท่ีมีความสามารถจะมีผลท าใหเ้ปล่ียนลกัษณะของบุคลากรในองคก์ารใหก้ลบักลายเป็นบุคคลท่ี
มีความขยนัขนัแขง็ และช่วยใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.  การทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ (regular review) การทบทวนการบริหารงาน
ในทีมอยา่งสม ่าเสมอ จะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของทีมงาน ช่วยให้ทีมงานไดรั้บประสบการณ์
เพิ่มข้ึน ฉะนั้นการทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอจึงนับว่าเป็นส่ิงส าคัญในการท างานของ
หน่วยงาน หรือองคก์าร เพราะองคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนมานั้นต่างก็ตอ้งมีการน าเอาทรัพยากรมาลงทุนท า
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กิจกรรม การตรวจสอบทบทวนผลการท างานจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้บ้ริหารองคก์ารรู้ความ
เป็นไปวา่ดีหรือเลวอยา่งไร คุม้ค่าเพยีงใดหรือไม ่ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การทบทวนการท างานอยา่ง 

สม ่าเสมอน้ี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ารหรือหน่วยงาน 2 ประการ คือ ผูท้  างานทราบถึงผลงานท่ี
ตนรับผิดชอบและในแง่ของตวัองคก์ารก็จะไดข้อ้มูลท่ีจะช่วยให้สามารถรู้ไดว้า่ งานท่ีท าทัว่ไปแลว้
นั้นท าไดดี้เพียงใด ซ่ึงการรู้ดงักล่าวน้ีเองจะท าให้การควบคุมสั่งการต่างๆ สามารถกระท าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

                9.  การพัฒนาตนเอง (Individual development) การให้สมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมท่ีการพฒันาบุคลากรหรือพฒันาสมาชิกภาพของบุคคลในทีมงาน โดยการ
ฝึกอบรมการให้การศึกษา การพฒันาเป็นกลุ่มเพราะถือว่าบุคคลแต่ละคนมีส่วนช่วยให้องค์การ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

             10.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม (Sound intergroup relation) กลุ่มท างานใดมีความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนัในลกัษณะสนิทสนมหรือแน่นแฟ้น พฤติกรรมของกลุ่มหรือทีมจะเป็นไปในทางท่ีดี 
สมาชิกของทีมต่างก็จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และทุกคนก็จะทุ่มเทความส าคญัเวลาท างาน
ใหก้บักลุ่มหรือทีมงานมากข้ึน 

             11.  การส่ือสารท่ีดี (Good communications) พื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารงานนั้นข้ึนอยู่
กบัการส่ือสารท่ีดีอนัจะมีผลให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดีดว้ยแผนงาน
ต่างๆ จะได้รับการปฏิบติัมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัผูป้ฏิบติัการส่ือสาร จึงเป็นวิธีการเดียวท่ี
สามารถกระตุน้ใหเ้ขาปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

ลกัษณะทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงัน้ี คือ 

1.  ทีมงานท างานเพื่อเป้าหมายร่วมกนั 

2.  มีความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกนอ้ยมาก 

3.  สมาชิกแต่ละคนมีพฤติกรรมสนบัสนุนกนัและกนั 

4.  การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งเปิดเผย 

5.  สมาชิกท างานร่วมกนัเก่ียวกบัเป้าหมายเดียวกนั 

 ดงันั้น การท างานเป็นทีมจะสมบูรณ์ไดจ้  าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองยาวนาน จนเป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิกทุกคนแลว้ สมาชิกจะรักษาสถานภาพท่ีดีของทีมไว้
เพื่อพฒันางานใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

 ขอ้ควรระวงั : การท างานเป็นทีมไม่ไดเ้ป็นค าตอบในการแกไ้ขปัญหาเสมอไป เน่ืองจาก 

การท างานเป็นทีมตอ้งใชเ้วลาและทรัพยากรมากกวา่การท างานคนเดียว ยกตวัอยา่งเช่น 

• ตอ้งเพิ่มการติดต่อส่ือสารมากข้ึน 
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• ตอ้งบริหารความขดัแยง้ระหวา่งกนั 

• ตอ้งมีการจดัการประชุม 

• ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

 

ความแตกต่างระหว่างการท างานแบบทมีและกลุ่ม (Teams vs Groups ) 

 การท างานแบบกลุ่ม (Work group) คือ การรวมกลุ่มท่ีมี กิจกรรมร่วมเพื่อใช้ข้อมูล
ร่วมกัน และช่วยในการตดัส้ินใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มท่ีจะท างานภายในขอบข่ายท่ีรับผิดชอบ
ของ แต่ละคนนั้น ในการท างานของกลุ่มไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นจึงไม่มีการ
เช่ือมโยงทรัพยากรและใชร่้วมกนัอยา่งมีประสิทธิผลในทางบวก 

 นัน่คือเราใส่การท างานของแต่ละคนเขา้ไปผลงานท่ีออกรวมกนัแลว้จะไดเ้ท่ากบัท่ีใส่เขา้
ไป หรืออาจจะนอ้ยกวา่ก็ได ้การท างานแบบทีม ( Work teams) เป็นการท างานร่วมกนัและส่งเสริม
กนัไปในทางบวกผลงานรวมของทีมท่ีไดอ้อกมาแลว้จะมากกวา่ผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกนั 

 อยา่งไรก็ตามในบางกรณีผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท างานเป็นทีมก็จะไดรั้บผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่า ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งท าการประเมินว่างานใดควรท าคนเดียว และงานประเภทใดท่ีตอ้งใช้
ความร่วมมือของทีม 

 

การท างานเป็นทมีทีม่ีประสิทธิภาพ 

1.  วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนและเป้าหมายที่ เห็นพ้องต้องกัน  เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบติังาน ท่ีตอ้งการท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จท่ีคาดหวงัไวใ้นการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ภารกิจขององคก์าร 

- การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ดี โดยใหผู้น้ าและสมาชิกภายในทีม มีส่วนร่วมในการก าหนด
หนา้ท่ีความรับผดิชอบและวตัถุประสงคร่์วมกนั ควรก าหนดจุดมุ่งหมายไวใ้หช้ดัเจนท่ีผล 

งานมากกวา่การกระท า 

- ประโยชน์ของการก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการรวมพลงัในการท างาน และใช้เป็นเคร่ืองมือวดัความส าเร็จหรือความลม้เหลวใน
งาน 

- คุณลักษณะของวตัถุประสงค์ท่ีดี คือ เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เขา้ใจได้ง่ายสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัและนโยบายอ่ืนๆในหน่วยงาน 

2.  ความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา เป็นส่ิงส าคญัต่อการท างานเป็นทีม
ท่ีมีประสิทธิภาพสมาชิกในทีมจะตอ้งการแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา แกปั้ญหา
อยา่งเต็มใจและจริงใจ การแสดงความเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะตอ้งปลอดภยั พูดคุยถึงปัญหา
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อยา่งสบายใจ เพือ่ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี โดยมีการเรียนรู้เก่ียวกบั
บุคคลอ่ืนในดา้นความตอ้งการ ความคาดหวงัความชอบหรือไมช่อบ ความรู้ความสามารถ ความ
สนใจ ความถนดั จุดเด่นจุดดอ้ย อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจนิสัยใจคอ 

3.  การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน สมาชิกในทีมจะตอ้งไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั โดยทีละคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้ง
กลวัวา่ไดรั้บผลร้ายท่ีจะมีต่อเน่ืองมาภายหลงั สามารถท าให้เกิดการเปิดเผยต่อกนั และกลา้
ท่ีจะเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.  ความร่วมมือและการให้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ผูน้ ากลุ่มหรือ
ทีมจะตอ้งท างานอยา่งหนกัในอนัท่ีจะท าใหเ้กิดความร่วมมือดงัน้ี 

            4.1  การสร้างความร่วมมือกบับุคคลอ่ืน ในการสร้างความร่วมมือเพื่อความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัและมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือ ผูข้อความร่วมมือ และผูใ้ห้ความร่วมมือความ
ร่วมมือจะเกิดข้ึนได้เม่ือฝ่ายผูใ้ห้เต็มใจและยินดีจะให้ความร่วมมือ เหตุผลท่ีท าให้ขาด
ความร่วมมือไม่ ช่วยเหลือกัน คือ การขัดผลประโยชน์  ไม่อยากให้คนอ่ืนได้ดีกว่า 
สัมพนัธภาพไม่ดี วตัถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกนั ไม่เห็นด้วยกบัวิธีท างาน ขาด
ความพร้อมท่ีจะร่วมมือ หรืองานท่ีขอความร่วมมือนั้น เล่ียงภยัมากเกินไป หรือเพราะความ
ไม่รับผดิชอบต่อผลงานส่วนรวม 

           4.2  การขดัแยง้ หมายถึง ความไม่ลงรอยกนัตามความคิด หรือ การกระท าท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งสองคนข้ึนไป หรือระหวา่งกลุ่ม โดยมีลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้ง ขดัแยง้ ขดัขวาง ไม่
ถูกกนั จึงท าให้ความคิดหรือการท ากิจกรรมร่วมกนันั้น เสียหาย หรือด าเนินไปไดย้ากไม่
ราบร่ืน ท าใหก้ารท างานเป็นทีมลดลง นบัเป็นปัญหา อุปสรรคท่ีส าคญัยิง่ 

               - สาเหตุของความขดัแยง้ ผลประโยชน์ขดักนั 

               - ความคิดไม่ตรงกนั หรือ องคก์รขดัแยง้กนั 

   - ความรู้ความสามารถต่างกนั ท าใหมี้ลกัษณะการท างานต่างกนั 

   - การเรียนรู้ต่างกนั ประสบการณ์ท่ีมีมาไม่เหมือนกนั 

    -เป้าหมายต่างกนั        
            4.3  วิธีแกค้วามขดัแยง้ การแกค้วามขดัแยง้เป็นเร่ืองของทกัษะเฉพาะบุคคล การแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ในการท างานเป็นทีม ควรใช้วิธีการแกปั้ญหาร่วมกนั ไม่พูดในลกัษณะท่ีแปลความ
หรือมุ่งตดัสินความ ไม่พูดในเชิงวิเคราะห์ ไม่พูดในลกัษณะท่ีแสดงตนเหนือกวา่ผูอ่ื้น หรือไม่พูด
ในลกัษณะท่ีท าให้ผูอ่ื้นเจ็บปวด เสียหน้า อบัอาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็นของความ
ขดัแยง้ ไม่กล่าวโจมตีวา่ใครผดิใครถูก 
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       5.  กระบวนการการท างาน และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม งานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
ทุกคนควรจะคิดถึงงานหรือคิดถึงผลงานเป็นอนัดบัแรก ต่อมาควรวางแผนว่าท าอย่างไรงานจึงจะ
ออกมาดีไดด้งัท่ีเราตอ้งการ อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะตดัสินใจนั้นจุดมุ่งหมาย ควรจะมีความชดัเจน
และสมาชิกทุกคน ควรมีความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการท างานเป็นอยา่งดี 

 จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนถือเป็นหัวใจส าคญัดว้ยเหตุน้ีจุดมุ่งหมายควรตอ้งมีความชดัเจน และ
สมาชิกทุกคนมีความเขา้ใจอยา่งดี เพราะจะน าไปสู่แนวทางแนวทางในการท างานวา่ตอ้งท าอยา่งไร 
จึงจะบรรลุตามเป้าหมายของงาน ให้ไดผ้ลของงานออกมาไดอ้ยา่งดีท่ีสุดการตดัสินใจสั่งการเป็น
กระบวนการขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน ผูบ้ริหารหรือผูน้ าทีมเป็นบุคคลส าคญัในการท่ีจะมี
ส่วนในการตัดสินใจ วิธีการท่ีผูบ้ริหารใช้ในการตัดสินใจหลายวิธีคือ ผูบ้ริหารตัดสินใจเพื่อ
แกปั้ญหา โดยไม่ตอ้งซกัถามคนอ่ืนหรือผูบ้ริหารจะรับฟังความคิดเห็นก่อนตดัสินใจ  
 กล่าวคือ ผูบ้ริหารยงัคงตดัสินใจด้วยตนเองแต่ข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
ผูบ้ริหารไดรั้บมาจากสมาชิกของทีม บางคร้ังผูบ้ริหารอาจจะตดัสินใจร่วมกบัทีมงานท่ีคดัเลือกมา
โดยท่ีผูบ้ริหารน าเอาปัญหามาให้ทีมงานอภิปราย แล้วให้ทีมงานตดัสินใจหรือทีมงาน อาจจะ
มอบหมายการตดัสินใจใหค้นใดคนหน่ึงหรือกลุ่มยอ่ยท่ีเห็นวา่เหมาะสมก็ได ้

ขั้นตอนในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอนคือ 

1.  ท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในเหตุผลส าหรับการตดัสินใจ 

2.  วเิคราะห์ลกัษณะของปัญหาท่ีจะตดัสินใจ 

3.  ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแกปั้ญหาโดยพิจารณาถึงผลท่ีอาจเกิดตามมาดว้ย 

4.  การน าเอาผลการตดัสินใจไปปฏิบติั 

5.  ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม ผูน้ า หรือ หวัหนา้ทีมควรท าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะประเด็นท่ี 

ส าคญั ในการท างานตามบทบาทของผูน้ า คือ การแบ่งงาน กระจายงานใหส้มาชิกทุกกลุ่มตาม
ความรู้ ความสามารถ ส าหรับสมาชิกของทีมงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูน้ า ตอ้งพร้อมท่ีจะท า
หนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยการให้การสนบัสนุนน าทีมใหป้ระสบความส าเร็จ 
ส่งเสริมใหมี้บรรยากาศท่ีดีในการท างานเป็นทีม มีการพฒันาบุคลากรและทีมงาน 

6.  การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิในการท างาน ทีมงานท่ีดีไม่เพียงแต่ดูจากลกัษณะ
ของทีม และบทบาทท่ีมีอยูใ่นองคก์รเท่านั้น แต่ตอ้งดูวธีิการ ท่ีท างานดว้ยการทบทวนงาน และท า
ใหที้มงานไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ท่ีท ารู้จกัคิด การไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของแต่ละคนหรือของทีม 

7.  การพฒันาตนเอง การท างานเป็นทมีทีม่ีประสิทธิภาพพยายามทีจ่ะรวบรวมทกัษะต่างๆ
ของแต่ละคน การพฒันาบุคลากรในองคก์ารมกัจะมองในเร่ืองทกัษะและความรู้ท่ีแต่ละคนมีอยูแ่ลว้ 
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กท็ าการฝึกอบรมเพือ่ปรับปรุงพฒันาคนใหมี้ความสามารถสูงข้ึน อนัจะมีผลดีในการท างานใหดี้ข้ึน 
ผูบ้ริหารหรือผูน้ าตอ้งมีความรู้ในการบริหารคนสามารถสอนพฒันาคนใหมี้ลกัษณะท่ีดีข้ึน 

 ขั้นตอนในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธ์ิภาพ ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ 

                     1. ท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในเหตุผล ส าหรับการตดัสินใจ 

                      2. วเิคราะห์ลกัษณะของปัญหาท่ีจะตดัสินใจ 

                          3. ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแกปั้ญหาโดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดตามมาดว้ย 

                          4. การน าเองผลการตดัสินใจไปปฏิบติั 

                          6. ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม ผูน้ า หรือ หวัหนา้ทีมควรท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเด็นส าคญั 

 ในการท างานตามบทบาทของผูน้ า คือการแบ่งงานกระจายงานใหส้มาชิกทุกกลุ่มตาม
ความรู้ ความสามารถ ส าหรับสมาชิกของทีมงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูน้ า ตอ้งพร้อมท่ีจะท า
หนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยการใหก้ารสนบัสนุนน าทีมใหป้ระสบผลส าเร็จ 
ส่งเสริมใหมี้บรรยากาศท่ีดีในการท างานเป็นทีม มีการพฒันาบุคลากรและทีมงาน 

                        7.  การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิในการท างาน  ทีมงานท่ีดีไม่เพียงแต่ดูจาก
ลกัษณะของทีมและบทบาทท่ีมีอยูใ่นองคก์รเท่านั้น แต่ตอ้งดูวธีิการท่ีท างานดว้ยการทบทวนงาน 
แนะน าใหที้มงานไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ท่ีท ารู้จกัคิด  การไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของแต่ละคน หรือ ของทีม 

                        8.  การพฒันาตนเอง   การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพพยายามท่ีจะรวบรวม
ทกัษะต่างๆของแต่ละคน การพฒันาบุคคลากรในองคก์รมกัจะมองในเร่ืองทกัษะและความรุ้ท่ีแต่ละ
คนมีอยูแ่ลว้ ก็ท  าการฝึกอบรมพฒันาคนใหมี้ความสามารถสูงข้ึนอนัจะมีผลดีในการท างานใหดี้ข้ึน 
ผูบ้ริหารหรือผูน้ าตอ้งมีความรู้ในการบริหารคน สามารถสอนพฒันาคนใหมี้ลกัษณะท่ีดีข้ึน 

 

เทคนิคการท างานเป็นทมีให้เกิดประสิทธิภาพ 

 การท่ีจะท าใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความส าเร็จไม่วา่จะในระดบัใดก็ตามนั้น ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่
ตอ้งอาศยักระบวนการและเทคนิคท่ีหลาย ๆ คนรู้จกักนัเป็นอยา่งดีวา่ “ทีมเวร์ิก” ซ่ึงการท างานแบบ
ทีมเวร์ิกจะมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะฟังดูเป็นเร่ืองใหญ่ แต่ไม่ใช่เร่ืองยาก เพียงแค่อาศยัเทคนิค
ง่าย ๆ ก็จะท าใหก้ารท างานแบบทีมเวร์ิกส าเร็จไดไ้ม่ยากเยน็ 

 

สร้างจุด “โฟกสั” เพ่ือการท างานเป็นทมี 

 หน่ึงในหลาย ๆ ส่ิงท่ีจะท าใหก้ารท างานเป็นทีม (Teamwork) ประสบความส าเร็จนั้น 
ทีมงานตอ้งไม่หลงลืมท่ีจะสร้างจุด “โฟกสั” ใหก้บัการท างาน เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน ไม่เสียเวลาไปกบัส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ เม่ือเราเขา้ใจทิศทางของการท างานอยา่งถูกตอ้ง

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ครบถว้นเหมือนกนัแลว้ ก็จะท าใหก้ารท างานง่ายและสะดวกมากข้ึน เพราะเม่ือเรารู้ทิศทาง 
ตลอดจนรู้หนา้ท่ีของเราวา่เราจะตอ้งท างานอยา่งไรจึงจะท าใหที้มกา้วไปสู่เป้า หมายไดอ้ยา่งมัน่คง 
ไม่เพียงแต่การสร้างจุด “โฟกสั” จะช่วยใหก้ารท างานมีจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่การท างานอยา่งมีจุด
โฟกสัยงัช่วยท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วม อนัจะน าไปสู่การความส าเร็จของการท างานเป็นทีมอีกดว้ย 

 

เพิม่ความรู้สึกร่วมต่อการท างาน 

 การจะท าใหก้ารท างานแบบทีม เวร์ิกมีจุดแขง็นั้น ทีมตอ้งไม่ละเลยท่ีจะสร้างความรู้สึกร่วม 
ใหมี้แรงบนัดาลใจในการท างานร่วมกนั ไม่ใช่แต่จะมาท างานโดยท่ีตอ้งเฝ้ารอค าสั่ง ไร้ทิศทาง หรือ
ปล่อยเวลาใหห้มดไปวนั ๆ เท่านั้น เพราะการจะบรรลุเป้าหมายโดยน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จได้
นั้น ตอ้งไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวท่ีจะออกค าสั่งหรือด าเนินการ แต่ทุกคนในทีมตอ้งมีความรู้สึก
ร่วมกนั ตอ้งการรับผดิชอบร่วมกนั โดยสร้างภาวะผูน้ าให้กบัทุก ๆ คนในทีม อีกทั้งยงัตอ้งใหที้ม
รับรู้และเขา้ใจตรงกนัวา่จุดมุ่งหมายร่วมกนันั้นคือ อะไร เพื่อจะไดเ้กิดความรู้สึกร่วม และช่วยกนั
ออกความคิดเห็นใหไ้ปในแนวทางเดียวกนั 

 

ภาวะผู้น ากบัความส าเร็จของทมีเวร์ิก 

 หลายคนอาจรู้สึกคดัคา้นข้ึน ภายในใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากบัการท างาน
เป็นทีมว่าจะเกิดข้ึนได้ อย่างไร เราต้องไม่ลืมว่าการแสดงออกถึงความเป็นคนท่ีมีภาวะผูน้ านั้น 
ไม่ไดห้มายความว่าคน ๆ นั้นจะตอ้งการท าให้ตวัให้โดดเด่นเหนือกว่าใครในการท างาน หากแต่
เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะแสดงความคิดเห็น และดึงความสามารถท่ีตนเองมีออกมาช่วยให้ทีมไดท้  างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาวะผูน้ าจะช่วยให้เราอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมภายในทีม ท าให้เราได้
ท างานได้ตรงตามหน้าท่ีของเรา โดยท่ีไม่ท าให้เรารู้สึกว่าเป็นตวัถ่วงท่ีจะท าให้การท างานล่าช้า 
ภาวะผูน้ านั้นตอ้งมาจากการฝึกฝนตนเองเพื่อท าให้เราเกิดความรู้สึกวา่อยากจะ ท างานโดยส านึกรู้
ถึงหน้าท่ีของตน ไม่ตอ้งรอให้ใครมาบงัคบั และการท างานอย่างมีภาวะผูน้ าน้ียงัอาจจะช่วยให้คน
รอบขา้งเราไดรั้บอิทธิพล ของการท างานอยา่งมีระบบน้ีไปใชใ้ห้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 

ปลดปล่อยพลงัในการท างาน 

 วธีิหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารท างาน แบบทีมเวร์ิกส าเร็จไดน้ั้น ผูท้  างานตอ้งรู้จกัปลดปล่อยพลงัใน
การท างานให้ออกมามากท่ีสุด เพื่อให้เกิดไฟในการท างานและศกัยภาพท่ีเต็มเป่ียม อนัจะส่งผลให้
ผลลพัธ์กลบัมาสู่องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงประเด็นและเป้าหมายท่ีทีมไดว้างไว ้โดยไม่
เสียเวลาไปกบัส่ิงท่ีไม่ส าคญั การส่งเสริมการปลดปล่อยพลงัของคนท างาน แทนการเก็บกดและ

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1
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ปิดบงัศกัยภาพ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อการท างาน แต่ยงัช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกนั ไม่เก่ียง
กนัท างาน ซ่ึงจะท าใหก้ารท างานเป็นทีมมีความแขง็แกร่งและย ัง่ยนืมากข้ึน 

 

บทสรุป 

การท างานเป็นทีมเป็นการท างานของกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ พยายามท าใหก้ลุ่ม
สามารถเรียนรู้วธีิการวนิิจฉยัปัญหา ปรับปรุงความสัมพนัธ์ในการท างานใหดี้ข้ึน ความ
ร่วมมือร่วมใจประสานงานกนัในการท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัใหค้วามหมายของการท างานเป็นทีมวา่ การท่ีบุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาท างาน
ร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและผูป้ฏิบติังานต่างก็เกิด
ความพอใจในการท างานนั้น การท างานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร 
เน่ืองจากท าใหว้ตัถุประสงคร์วมขององคก์ารประสบความส าเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมี
ความพอใจในงานท่ีกระท าและมีความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. ให้ผูเ้รียนอธิบายความหมายของการท างานเป็นทีม ค าส าคญั ประโยชน์และขั้นตอน
การท างานเป็นทีม 

2. ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์การท างานเป็นทีมวา่มีประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มและชุมชนอยา่งไร 

3. ให้ผู ้เรียนอธิบายหากจะน าความ รู้เก่ียวกับการท างาน เป็นทีมหากจะปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั มีวธีิการหรือขั้นตอนอยา่งไร พร้อมยกตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

องค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์  6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 

 ความหมายและความส าคญัของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้     
ความหมายของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

  ความเก่ียวขอ้งขององคก์ารเพื่อเรียนรู้ (Learning Organization) 
 แนวความคิดต่าง ๆ ในการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

1.Ray Stata (1989) 
2. Peter Senge (1991)   
3. David A. Garvin (1993)   
4. Dave Ulrich (1993)   

  5. Joan Kremer Bennett and Michael J. O’Brien (1994) 
  6. Martha A. Gephart, Victoria J. Marsick, Mark E. Van Buden and Michelle S. 
Spiro (1996) 
  7.  Swee C. Goh (1998) 
 บทสรุป 

 ค าถามทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบาย องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

2. เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะและสามารถวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2.กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)  

3.กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมพลงัสมอง 

4. กิจกรรมอภิปราย (Discussion Method) 

5. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

6. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

7. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

8. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

3. ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่7 

 องค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

 

องคก์ารเพื่อการเรียนรู้ เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ในประเทศไทย ดงันั้น ในส่วนของน้ีจะได้
กล่าวถึงความหมายและเหตุผล ตลอดจนความส าคัญของการพัฒนาองค์การเพื่อไปสู่การเป็น
องคก์ารเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบโดยกวา้งถึงแนวความคิดของการพฒันาองคก์ารไปสู่
การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งจะไดเ้สนอแนวคิดของนกัทฤษฏีต่างๆในช่วงท่ีผ่านมาเพื่อ
เป็นพื้นฐานของการปรับเปล่ียนองคก์ารเพื่อเป็นองคเ์พื่อการเรียนรู้ 

 

ความหมายและความส าคญัของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้     
การจัดการองค์การเพื่อเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้รับการ

ยอมรับอยา่งกวา้งขวางในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา (Senge, 1990) วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหอ้งคก์ารให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา 

  บริษทัท่ีได้มีการน าแนวความคิดของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้มาปรับใช้ไดอ้ย่าง
ประสบความส าเร็จ เช่น 

บริษทั Corning เนน้คุณภาพในการท างานทุกอยา่งตั้งแต่แผนกลยุทธ์ กระบวนการออกใบ
ส่งของ คุณภาพของ Corning เป็นส่ิงท่ีท าใหบ้ริษทัอยูร่อดในโลกธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง 

บริษทั Analog Device เนน้การเปล่ียนแปลงจากการใชเ้ทคโนโลยีเป็นตวัขบั มาเป็นการใช้
ลูกคา้เป็นตวัขบั และเปล่ียนจากการท่ีแต่ละหน่วยท างานโดยอิสระ ปรับเป็นการท างานร่วมกนัซ่ึง
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

บริษทั Kodak การก้าวเขา้สู่เทคโนโลยีใหม่โดยเน้นกลยุทธ์ท่ีจะเป็นผูน้ าทางรูปภาพของ
โลก 

บริษทั Boeing ท าการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการ
ขนส่งทางอากาศ เป็นตน้ 

ส าหรับในบทน้ีจะได้เสนอแนวคิดและทฤษฏีท่ีนักวิชาการได้ท าการวิจยัและน าเสนอ
ตลอดจนความหมายของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ในองค์การ การจดัการความรู้ 
และความส าคญัของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ในประเทศไทย 
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 ความหมายของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ของนักวิชาการและนักวิจัย องค์การเพื่อการเรียนรู้ หรือ Learning 

Organization มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 Peter Senge (1991) ไดใ้ห้ความหมายขององค์การเพื่อการเรียนรู้ว่าคือ องค์การท่ีสามารถ
พฒันาและขยายความสามารถในการสร้างอนาคตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และองค์การเพื่อการเรียนรู้จะมี
การปรับการเรียนรู้เพื่อความอยูร่อด รวมทั้งเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ดี
ยิ่งข้ึน โดย Vera และ Crossan (2003) อธิบายเพิ่มเติมความหมายขององค์การเพื่อการเรียนรู้จาก 
Senge (1991) วา่เป็นสถานท่ีท่ีคนหรือพนกังานในองคก์าร 

 ∙ สามารถเพิ่มหรือขยายศกัยภาพในการสร้างสรรค ์เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง 

 ∙ ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมรูปแบบทางความคิด 

 ∙ มีอิสระในการเก็บรวบรวมความตอ้งการ ความอยาก 

 ∙ มีการเรียนรู้ท่ีจะเรียนอยูก่อยูต่ลอดเวลา 

 ขณะท่ี David Garvin (1993) ให้ความหมายของการเป้นองค์การเพื่อการเรียนรู้ว่าคือ 
องค์การท่ีมีทกัษะในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ และมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากความรู้ใหม่และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

 Marth A. Gephart และคณะ (1996) ให้ความหมายของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ไวคื้อ
องค์การท่ีมีการยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตวัและเปล่ียนแปลง เป็นองค์การท่ีมีการ
วเิคราะห์ การบอกเตือน การพมันา การจดัการ ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคลอ้งเขา้กนัไดก้บั
เป้าหมายท่ีถูกปรับปรุงอยา่งสร้างสรรค ์

 Swee Goh (1998) สนับสนุนความหมายของการเป็งองค์การเพื่อการเรียนรู้ของ Garvin 

(1993) โดยให้ความหมายเพิ่มเติมวา่ องค์การทุกองค์การสามารถเรียนรู้ได ้และองค์การท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ก็จะสามารถอยูร่อดไดใ้นธุรกิจ ขณะท่ีองคก์ารท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้ก็จะค่อย ๆ หายไปจากธุรกิจนั้น ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนด
เง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 นอกจากน้ี ยงัมีนกัวจิยัคนอ่ืน ๆ ใหค้วามหมายองคก์ารเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

 Inkpen และ Crossan (1995) เสนอกรอบขององค์การเพื่อการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ใน
องค์การเกิดข้ึนใน 3 ระดบับุคคล ระดบัทีม และระดบัองค์การ โดยจะเก่ียวขอ้งกบัทั้งการเป่ีลยน
แปลงพฤติกรรมและความคิด ตลอดจนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะมองการ
เปล่ียนแปลงเป็นผลลพัธ์ของการเรียนรู้ 

 Watkins และ Golembiewski (1995) ให้ความหมายของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ว่า
คือองค์การท่ีมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียนตวัเองอย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้ในองค์การน้ีเกิดทั้งใน
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ระดบับุคคล ทีม องค์การ และในสังคมท่ีองค์การมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย การเรียนรู้เป็นความต่อเน่ือง 
เป็นการใชก้ระบวนการหรือขั้นตอนอยา่งมีกลยทุธ์ นัน่คือ การน าไปผสมผสานกบัการท างาน 

 จากความหมายของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ จึงสามารถกล่าวโดย
สรุปไดว้า่ องคก์ารเพื่อการเรียนรู้ คือ องคก์ารท่ีสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นสมาชิกของ
องค์การทั้ งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม จากทั้ งภายในและนอกองค์การ เพื่อท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงรวมทั้งเกิดความไดเ้ปรียบและอยูร่อดในธุรกิจ (Subharatna และ Li, 2003)    
 

 ความเกี่ยวข้องขององค์การเพ่ือเรียนรู้ (Learning Organization) กับการเรียนรู้ของ
องค์การ (Organization Learning)  
 มีการใช้ค  า องค์การเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) และการเรียนรู้ขององค์การ 
(Organization Learning) สลบักนัไปมาตามบทความต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ก่อนการอธิบายในตอน
ต่อไป จึงควรท าความเขา้ใจในความหมายของ 2 ค าน้ีใหช้ดัเจน 

 ส าหรับองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ เรารู้วา่เป็นองคก์ารท่ีสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยผา่น
สมาชิกขององค์การทั้งระดบับุคคลและระดบักลุ่ม จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงรวมทั้งเกิดความไดเ้ปรียบและอยูร่อดในธุรกิจ ดงันั้น องคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะ
เป้นองค์การท่ีสมาชิกแต่ละบุคคล ทีม และตวัองค์การเองเรียนรู้ท่ีจะเรียนอยู่ตลอดเวลา มีการ
แบ่งปันความรู้ให้กบัสมาชิกอ่ืน รวมทั้งสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงาน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในเชิงไดเ้ปรียบกวา่องคก์ารท่ีเรียนรู้ไดช้า้กวา่ 

 ส่วนการเรียนรู้ขององค์การ Fiol และ Lyles (1985) ให้ความหมายของการเรียนรู้ใน
องค์การว่า เป็นกระบวนการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีข้ึน โดยใช้ความรู้และความเขา้ใจ โดย
อธิบาย ‘การเรียนรู้’ ว่าคือ การรวบรวมความเขา้ใจ อย่างถ่องแทแ้ละความรู้ใหม่ โครงสร้างใหม่ 
ระบบ 

 การเรียนรู้ขององคก์ารจะถูกอธิบายเพิ่มเติมในบทท่ี 2 

 ดงันั้น การเรียนรู้ขององค์การ และ องค์การเพื่อการเรียนรู้ จึงเป็นคนละเร่ืองในขอบเขต
เดียวกัน การเรียนรู้ขององค์การ เป็นการตอบค าถามว่า องค์การเรียนรู้ได้อย่างไร (How does an 

organization learn ?) หรือในขณะท่ี องค์การเพื่อการเรียนรู้ เป็นการตอบค าถามว่า องคก์ารควรจะ
เรียนรู้อยา่งไร (How should an organization learn ?) 
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ความส าคญัของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ต่อธุรกจิในสังคมไทย 

 เน่ืองจากการปรับเปล่ียนองค์การเพื่ อเป็นองค์การเพื่ อการเรียนรู้เป็นท่ียอมรับใน
ต่างประเทศว่าเป็นวิธีการเตรียมความพร้อมองค์การเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ตลอดจนมีตวัอยา่งบริษทัชั้นน าท่ีประสบความส าเร็จจากการปรับเปล่ียน
องคก์ารเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้อยา่งมากมาย และบริษทัเหล่านั้นก็สามารถท่ีจะเดินฝ่าวิกฤตและ
สามารถอยูร่อดและเจริญรุ่งเรืองอยูไ่ด ้

 ส าหรับแนวความคิดของการปรับองคก์ารเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ในประเทศไทยอาจจะ
ยงัใหม่และเพิ่งเร่ิมไดรั้บความสนใจเม่ือไม่นานน้ี และมกัมีค าถามวา่ องคก์ารเพื่อเรียนรู้คืออะไร มี
ลกัษณะอะไรท่ีเป็นตวัช้ีบอก และจะท าอยา่งไรให้องคก์ารของเราปรับเปล่ียนเป็นองคก์ารเพื่อการ
เรียนรู้ เป็นตน้ ถึงแมค้  าถามจะฟังดูง่าย แต่ค าตอบคงจะยาวและยากตวามสมควร ท่ีว่ายากคือ จะ
เร่ิมต้นจากตรงไหนและเร่ิมต้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเร่ืองยากและใช้เวลาเราคงไม่
สามารถปรับเปล่ียนองค์การท่ีมีวฒันธรรม คุณค่า ประเพณีปฏิบติั ท่ีเป็นของตวัเองโดยเฉพาะได้
ภายในเวลา 1 วนั หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี แต่อย่างไรก็ตาม การมีจุดเร่ิมตน้และการพฒันาอย่างมี
จุดมุ่งหมายเป็นส่วน ๆ ไป จะช่วยใหอ้งคก์ารในประเทศไทยสามารถพฒันาไปไดใ้นท่ีสุด 

 ส าหรับในหนงัสือน้ีจะพูดถึงลกัษณะส าคญัขององคก์ารท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์การเพื่อการ
เรียนรู้ในส่วนท่ี 4 ซ่ึงจากการศึกษาของผูเ้ขียนพบวา่ หากองคก์ารมีลกัษณะดงักล่าวในเบ้ืองตน้แลว้
ก็สามารถท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในล าดับต่อไป โดยจะได้พูดถึง
กระบวนการพฒันาไปสู่การเป็งองค์การเพื่อการเรียนรู้ในส่วนท่ี 3 และ ในส่วนท่ี 2 เป็นปัจจยัการ
เรียนรู้ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้ ระดับการเรียนรู้ในองค์การ ตลอดจนแหล่งความรู้ของ
องคก์าร 

 

 แนวความคดิต่าง ๆ ในการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายคนไดเ้สนอแนะวิธีการปรับองคก์ารเพื่อให้เป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ใน
แนวทางท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม หนงัสือเล่มน้ีจะน าเสนอในลกัษณะของการน าแนวความคิด
ของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติั 

แนวคิดท่ีส าคญัในการพฒันาองคก์ารเพื่อเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ เช่น  
1.Ray Stata (1989) 
Stata (1989) ได้เสนอแนะว่า การเรียนรู้ขององค์การเป็นกระบวนการหลกัท่ีจะท าให้เกิด

การจดัการนวตักรรม (Management Innovation) หรือการเรียนรู้ของทั้งระดบับุคคลและองค์การ 
เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัความรู้เป็น
หลกั (Knowledge Intensive)  
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Stata (1989) เสนอแนะปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์ารดงัต่อไปน้ี 

1. การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) 
ความสามารถทางความคิดของคนเป็นตวัจ ากัดความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองค์การ จาก

การศึกษาพบว่า ผูน้  ามีบทบาทส าคญัท่ีจะน าองค์การเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง กล่าวคือ 
จะตอ้งมีบทบาทเป็นผูอ้อกแบบ (Designer) และผูป้ฏิบติั (Operator) เช่น ออกแบบองคก์ารวา่ควรมี
โครงสร้างอยา่งไร มีนโยบายอยา่งไรท่ีจะเสริมพนัธกิจ (Mission) ผูท่ี้จะออกแบบองคก์ารจะตอ้งมี
ทักษะในการวิเคราะห์ ท าการปรับเปล่ียน กระตุ้นพฤติกรรมของคน (ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความ
ซบัซอ้น) และผลกัใหเ้กิดระบบการเปล่ียนแปลงโดยอาศยัการอบรม 

2. การวางแผน (Planning)  
การวงแผนนอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงในเร่ืองวตัถุประสงค์และกลยุทธ์แลว้ ยงัท า

ให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการวงแผนนั้นดว้ย ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เกิดจากความเขา้ใจ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ถูกปรับเป็นพฤติกรรมท่ีเข้ากันได้กับการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

3.การปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement)  
การปรับปรุงคุณภาพหรือการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control) ตามแนวคิด

ของ Stata (1989) เป็นวธีิการทางการจดัการท่ีท าให้เกิดการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง โดยเนน้เร่ือง
คุณภาพผลิตภณัฑ ์การขนส่งตรงเวลา ระยะเวลาในรอคอย และการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาด 
เป็นตน้ องค์การมีการน าอตัราการเรียนรู้มาวดัผลการปฏิบติังาน เช่น ดีข้ึน 50 เปอร์เซ็นต์ ทุก 10 

เดือน และท าการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น การปรับปรุงคุณภาพจึงเป็นวิธีการหน่ึงจะเร่ง
องคก์ารใหเ้กิดการเรียนรู้ 

4. พฤติกรรมองคก์าร (Organizational Behavior)  
คุณค่าวฒันธรรมขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพ การปรับปรุงละเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพระหวา่งสมาชิกองคก์ารหรือระหวา่ง
องคก์ารจะเป็นตวัสกดักั้นการเรียนรู้และการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมองคก์ารในเร่ือง
การท างานเป็นทีม การเปิดเผยตรงไปตรงมา และการท างานอย่างมีวตัถุประสงค์ Stata (1989) ได้
แนะน าใหน้ าส่ิงเหล่าน้ีมาเป็นเกณฑใ์นการจา้งงานและการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง 

5. ระบบขอ้มูล (Information systems) 
ข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ องค์การควรพิจารณาข้อมูลว่าเป็นข้อมูลท่ี

สนบัสนุนหรือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในองคก์าร การจดัการระบบขอ้มูลขา้งตน้จะ
ช่วยแปรรูปข้อมูล (Data) ข้อมูลสารสนเทศ (Information) และแปรรูปจากข้อมูลสารสนเทศ 
(Information) ให้เป็นความรู้ (Knowledge) และแปรรูปจากความรู้ (Knowledge) เป็นกิจกรรม 
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(Actions) ส่ิงท่ีส าคัญคือการตัดสินใจว่า ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ใดท่ีจะน ามาใช้เพื่อให้
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ  

การจดัการนวตักรรมน้ี เป็นส่ิงส าคญัท่ีน าไปสู่การแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม ดงันั้น การ
เรียนรู้ขององคก์ารและการปรับไปสู่การเปล่ียนแปลงเป้นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัตามแนวคิดของ Stata 

(1989)  
2. Peter Senge (1991)   
Senge (1991) ซ่ึงเป็นผู ้มี ช่ือเสียงจากการเขียนหนังสือ The Fifth Discipline ได้เสนอ

แนวคิดเก่ียวกบัองค์การเพื่อการเรียนรู้วา่ เรียนรู้ คือ การท่ีบุคคลสามารถท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไม่
เคยท ามาก่อนได ้และโดยการเรียนรู้น้ีเองน าเราพฒันาไปสู่การสร้างส่ิงใหม่ๆ ในชีวิต Senge ยงัได้
ให้ความหมายขององคก์ารเพื่อการเรียนรู้วา่คือ องคก์ารท่ีสามารถพฒันาและขยายความสามารถใน
การสร้างอนาคตได้อย่างต่อเน่ือง และองค์การเพื่อการเรียนรู้จะมีการปรับการเรียนรู้ (Adaptive 

Learning)  
การจะพฒันาองคก์ารเพื่อเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้นั้น Peter Senge ไดใ้ห้ความส าคญัของ

ความสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ในระดบับุคคลและระดบัองค์การ และได้เสนอหลกั 5 ประการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

1. การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking)  
การคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นการมองภาพและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยรวม แทนการ

มองทีละภาพหรือการมองทีละฉาก ซ่ึงจะท าให้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ท่ีซับซ้อนไดช้ดัเจนข้ึน
และน าไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความสามารถของบุคคล (Personal Mastery) 
องคก์ารสามารถเรียนรู้โดยบุคคลหรือพนกังานในองคก์ารนั้น ๆ อยา่งไรก็ตาม การท่ีบุคคล

เรียนรู้ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่องคก์ารจะเรียนรู้ตามไปดว้ย 

ความสามารถของบุคคล หรือ Personal Mastery เป็นระดับความสามารถเฉพาะคนท่ี
นอกเหนือจากทักษะ (Skill) และความสามารถ (Competence) การมีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและ
ต่อเน่ืองรวมทั้งการพฒันาความอดทนและมองเห็นหรือเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอย่างแทจ้ริง ผูท่ี้มีระดบั
ความสามารถของบุคคลสูงจะใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

องค์การเพื่อการเรียนรู้ตอ้งการพนกังานท่ีมีระดบัความสามารถของบุคคลสูง เน่ืองจากคน
กลุ่มน้ีจะมีความรับผิดชอบสูงในการท างาน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และมีความคิดริเร่ิม และด้วย
คุณลกัษณะของคนเหล่าน้ีท่ีจะท าใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพมากข้ึน 
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3. รูปแบบทางความคิด (Mental Model) 
รูปแบบทางความคิดเป็นความคิดอ่านท่ีฝังแน่นและมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจและการกระท า

คนสองคนท่ีมีรูปแบบทางความคิดท่ีแตกต่างกนัจะมองเหตุการณ์เดียวกนัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
เน่ืองจากการมองรายละเอียดท่ีไม่เหมือนกนั 

การพฒันาความสามารถขององคก์ารให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบทางความคิดเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนรู้ทกัษะใหม่ และท าการปลูกฝังการคิดริเร่ิมเพื่อท่ีจะน าทกัษะเหล่าน้ีมาใช้ในชีวิตประจ าวนั
ทกัษะดงักล่าว เช่น  

∙ การคิดใหช้า้ลงเพื่อตามกระบวนการคิดใหท้นัและดูวา่มีอิทธิพลอยา่งไรกบัการกระท า 

∙ การถาม เก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งไร เช่น การมองเหตุผลของตนเองอ่าง
ชดัเจน ใหผู้อ่ื้นมีส่วนในการมองภาพท่ีเรามอง และถามผูอ่ื้นวา่เขามองต่างจากท่ีเรามองอยา่งไร 

การสร้างทกัษะน้ีจะท าให้เขา้ใจข้อจ ากดัในส่ิงท่ีเราคิดได้มากข้ึน รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความคิดใหม่ข้ึนดว้ย 

4. การแชร์หรือการแบ่งปันวสิัยทศัน์ (Shared Vision)  
การแชร์วิสัยทัศน์เกิดจากวิสัยทัศน์ท่ีมีรากเหง้ามาจากค่านิยม (Values) ความสนใจ 

(Interesting) และความปราถนา (Aspiration) ของแต่ละคน การแชร์วิสัยทัศน์เป็นทักษะในการ
เปิดเผยและพูดคุยเก่ียวกบัภาพในอนาคต เป็นแรงขบัท่ีมาจากใจ เป็นวิสัยทศัน์ (Vision) ท่ีหลาย ๆ 
คนยึดมัน่อย่างจริงจงัท่ีจะปฏิบติัตามเพราะมีจุดเร่ิมมาจากวิสัยทศัน์ของตนเอง โดยแต่ละคนจะ
รับผดิชอบทั้งหมดร่วมกนั ไม่เพียงแต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น 

การแชร์วิสัยทศัน์จะส่งผลให้เกิดความเป็น ‘บริษทัของเรา’ หรือความเป็นเจา้ของร่วมกนั
และยงัเป็นก้าวแรกท่ีจะท าให้สมาชิกในองค์การท่ีขาดความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัเร่ิมท่ีจะท างาน
ร่วมกนัได ้

5. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)  
การเรียนรู้ของทีมเป็นกระบวนการพฒันาและปรับให้ด าเนินไปในทางเดียวกนัของทีมเพื่อ

สร้างส่ิงท่ีสมาชิกในทีมต้องการ โดยมีรากฐานมาจากการแชร์วิสัยทศัน์ และความสามารถของ
บุคคล 

การเรียนรู้ของทีมเร่ิมจาก ‘บทสนทนา’ (Dialogue) และความสามารถของสมาชิกภายใน
ทีมท่ีจะคิดดว้ยกนั ท าให้กลุ่มสร้างความรู้ร่วมกนั การเรียนรู้ของทีมเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ใน
องคก์ารสมยัใหม่ 

ส่ิงส าคญัภายในองคก์ารในดา้น การเรียนรู้ของทีม ประกอบดว้ยการคิดอยา่งลึกซ้ึงในเร่ือง
ท่ีซบัซอ้น การสร้างสรรคแ์ละการประสานร่วมมือ และบทบาทของสมาชิกในทีมท่ีมีต่อทีมอ่ืน 
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หลัก 5 ประการน้ีถูกเสนอแนะให้ใช้อย่างสอดคล้องกัน เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ 
(System thinking) และการแชร์วิสัยทศัน์ (Shared Vision) โดยการคิดอยา่งเป็นระบบจะเป็นกรอบ
แนวคิดวา่สมาชิกควรจะสร้างสรรคอ์ยา่งไรในส่ิงท่ีองคก์ารมี เป็นตน้ 

3. David A. Garvin (1993)   
Garvin (1993) ให้ความหมายของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ว่าคือ องค์การท่ีมีทกัษะ

ในการสร้างสรรค์ (Creating) เรียนรู้ (Acquiring) และถ่ายทอด (Transferring) ความรู้ และมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากความรู้ใหม่และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

Garvin ยงัไดแ้นะน าหลกั 5 ประการในการองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

1. การแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ (Systematic problem solving)  
การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ถูกน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา (แทนการคาดเดา) เช่น 

วงจรของ Deming ‘Plan Do Check Act’ นอกจากน้ี การแกปั้ญหาอย่างมีระบบจะน าขอ้มูล (Data) 
จริงมาใชใ้นการตดัสินใจแทนการใชส้มมุติฐาน ท่ีเรียกวา่ การตดัสินใจจากพื้นฐานความจริง หรือ 
Fact-based Management รวมทั้งมีการใช้เคร่ืองมือทางสถิติง่าย ๆ มาช่วยในการจดัขอ้มูลดว้ย เช่น 
Histogram, Proto Chart, Correlation เป็นตน้ 

2. การทดลองแนวทางใหม่ ๆ (Experimentation with new approaches) 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาและทดสอบความรู้ใหม่ ๆ อย่างมีระบบ โดยใช้วิธีทาง

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงการทดลองน้ีจะท าคู่ขนานไปกบัการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ การทดลองอาจจะเป็น
ลกัษณะของการท าการทดลองยอ่ย ๆ เพื่อสะสมความรู้และแกไ้ขท าใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืององคก์ารท่ี
น าการทดลองมาใชไ้ดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จจะมีลกัษณะของ 

∙ การท างานอยา่งมุ่งมัน่เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดแ้นวคิดใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

∙ มีการน าระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีเนน้ในเร่ืองการเส่ียงท่ีจะทดลองส่ิงใหม่ และ 

∙ ผูจ้ดัการและพนักงานจะตอ้งถูกฝึกทกัษะในเร่ืองเก่ียวกบัการจะท าการทดลองอย่างไร
และประเมินการทดลองอยา่งไรดว้ย 

นอกจากน้ี การทดลองอาจจะเป้นในลกัษณะของโครงการสาธิต ซ่ึงจะใหญ่และซับซ้อน
กวา่การท าทดลองยอ่ยดงัท่ีไดก้ล่าวมา ลกัษณะของโครงการสาธิตมีดงัน้ี 

∙ เป็นโครงการริเร่ิมท่ีรวบรวมหลักการและแนวคิดท่ีองค์การสามารถจะพฒันาต่อไป
ขา้งหนา้ 

∙ เป็นโครงการท่ีบอกโดยนยัถึงแนวทางนโยบายและการตดัสินใจของโครงการต่อ ๆ ไป 

∙ เป็นโครงการท่ีมกัจะถูกพฒันามาจากทีมงานจากหลาย ๆ หน่วยงาน     
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต (Learning from their own experience 

and past history) 
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องค์การจะตอ้งตรวจสอบทั้งการประสบความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การเอง 
โดยท าอยา่งเป็นระบบ จดบนัทึกในลกัษณะท่ีพนกังานสามารถท่ีจะคน้ดูได ้

การศึกษาจากผลิตภณัฑ์มากกวา่ 150 ผลิตภณัฑ์ พบวา่ ความรู้ท่ีมาจากความลม้เหลวมกัจะ
เป้นเคร่ืองมือท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในเวลาต่อมา โดยยกตวัอย่างบริษทัท่ีน าการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีตมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ บริษัท Xerox ซ่ึงได้ท าการศึกษาถึง
กระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และท าการตรวจสอบผลิตภณัฑห์ลกัท่ีเป็นปัญหาท่ีท าใหธุ้รกิจ
ใหม่ของบริษทัล้มเหลว เป็นต้น ขณะท่ีบริษัทบริติช ปิโตเลียม (British Petroleum: BP) ท าการ
ประเมินหลงัจากท่ีโครงการเสร็จส้ิน เพื่อพิจารณาถึงโครงการท่ีมีการลงทุนสูง เขียนเป็นกรณีศึกษา
และน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวงาแผนใหส้อดคลอ้งกบัแผนของบริษทั  

4) การเรียน รู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผู ้อ่ืนท าได้เป็นอย่างดี  (Learning from the 

experience and best practices of others)  
การเรียนรู้ในองค์การไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ขององค์การแต่เพียงอย่าง

เดียวบางคร้ังการเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในแนวคิดใหม่ ๆ อาจจะมาจากการท่ีองคก์ารมองไปขา้งนอก ซ่ึง
หมายรวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างดว้ย 

การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถท าไดโ้ดย 

∙ การเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีดีกว่า (Benchmarking) โดยประโยชน์ท่ีได้รับจะมาจาก
การศึกษาวธีิการปฏิบติัวา่มีการท างานอยา่งไร (ไม่ไดดู้ท่ีผล) 

∙ นอกจากน้ี ยงัสามารถเรียนรู้ไดจ้ากลูกคา้ (Customer) การสนทนาพูดคุยกบัลูกคา้เป็นการ
กระตุน้การเรียนรู้วิธีการหน่ึง โดยลูกคา้จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั การไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงความชอบ และผลสะทอ้นกลบั (Feedback) เก่ียวกบัการบริการ
และรูปแบบการใช ้เป็นตน้ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น จะเกิดข้ึนเม่ือองคก์ารอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มของการเปิดกวา้งในการยอมรับฟัง พร้อมท่ีจะยอมรับทั้งขอ้ต าหนิติชม องคก์ารจึงจะ
มีโอกาสท่ีจะพีฒนาไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ได ้หากมีความคิดวา่เราเป็นผูถู้กตอ้งเสมอ
และผูอ่ื้นผิด หรือในลักษณะของความคิดท่ีว่าไม่มีใครสอนเราได้ คนในองค์การนั้นก็ยากท่ีจะ
เรียนรู้ และองคเ์องก็ยากท่ีจะพฒันาเพื่อเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

5. การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองค์การ (Transferring 

knowledge quickly and efficiently through out the organization)  
การกระจายความรู้อย่างรวดเร็วทัว่ทั้งองค์การอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเร่ืองส าคญั กลไก

ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการกระจายความรู้ เช่น การเขียน การพูด รายงานต่าง ๆ ท่ีคนในองคก์ารสามารถหา
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อ่านได ้การเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ การหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ี การฝึกอบรมพฒันา เป็นตน้ 
โดยกลไกเหล่าน้ีจะมีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัไป    

ส าหรับการกระจายความรู้ดว้ยรายงาน จะเป็นส่ิงท่ีช่วยสรุปส่ิงท่ีคน้พบ อาจจะมีการท าใน
ลกัษณะของเช็กลิส (Checklist) เพื่อตรวจสอบว่าอะไรตอ้งท าหรือตอ้งไม่ท า หรืออาจจะเป็นการ
อธิบายถึงกระบวนการและส่ิงท่ีเกิดข้ึน ส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่และมีหลายหน่วยงาน การเยี่ยม
ชมหน่วยงานอ่ืนเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการกระจายความรู้ การถ่ายทอดความรู้อาจะเกิดระหว่าง
หน่วยงานหรือแผนก โดยอาจเก่ียวข้องกบัผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง และผูบ้ริการ
ระดบัตน้ องคก์ารอาจจะโยกยา้ยผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ไปยงัหน่วยงานอ่ืนเพื่อเป็นการกระจาย
ความรู้ในองคก์าร  

นอกจากน้ี Garvin ไดเ้สนอแนะวิธีการวดัการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า ‘Half-life curve’ โดย Half-

life curve น้ีจะว ัดเวลาท่ีใช้ไปเพื่ อการปรับปรุงประสิทธิภาพงานให้ ดี ข้ึน  50% โดยจะวัด
ประสิทธิภาพงาน เช่น อตัราของท่ีมีต าหนิ หรือการขนส่งท่ีตรงเวลา เป็นตน้ โดยจะพรอตบนแกน
เอกซ์ (X-axis) และจะพรอตเวลา เช่น วนั เดือน ปี บนแกนวาย (Y-axis)  

การเรียนรู้ขององคก์ารยงัสามารถติดตามไดจ้าก 3 ขั้นตอนท่ีคาบเก่ียวกนัดงัน้ี 

1. ขั้นความรู้ (Cognitive) สมาชิกองค์การมีความคิดใหม่ ๆ และขยายความรู้และคิดใน
แนวทางท่ีแตกต่างกนั 

2. ขั้นพฤติกรรม (Behaviour) สมาชิกในองค์การเร่ิมท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจมาใส่ตวั 
และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  

3. ขั้นปรับปรุงผลการปฏิบติังาน (Performance improvement) ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียน
ทางพฤติกรรม เช่น คุณภาพท่ีเหนือกวา่ ส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ึน เป็นตน้  

การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้จะตอ้งเป็นผลมาจากการสะสมทศันคติ (Attitude) ความ
มุ่งมัน่ (Commitment) และกระบวนการทางการจดัการ (Management Process) อย่างค่อยเป็นค่อย
ไปโดยขั้นแรกจะตอ้งสนบัสนุนใหพ้นกังานเกิดการเรียนรู้ โดยจะตอ้งมีเวลาอยา่งเพียงพอในการคิด
วเิคราะห์เก่ียวกบัแผนกลยุทธ์ ความตอ้งการของลูกคา้ ระบบการท างานท่ีเป็นอยู ่และการประดิษฐ์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ทั้งน้ี การฝึกในเร่ืองการระดมความคิด การแกปั้ญหา การประเมินการทดลอง และ
ทกัษะอ่ืน ๆ ในการเรียนรู้จะเป็นส่ิงจ าเป็น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูส้นับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อม
เปิดกวา้งภายในองคก์าร เช่น การประชุมพูดคุยแลกเปล่ียน การปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นตน้ 

4. Dave Ulrich (1993)   
ถึงแม ้Ulrich (1993) จะไม่ไดใ้ช้ค  าวา่ ‘องค์การพื่อการเรียนรู้’ แต่ก็ไดเ้สนอแนวทางท่ีเขา

เรียกวา่ เป็นความสามารถท่ีส าคญัขององค์การท่ีจะท าให้องค์การเกิดการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
ซ่ึงแนวความคิดของ Ulrich (1993) ไม่ไดแ้ตกต่างจากนกัวิจยัคนอ่ืน ๆ ในเร่ืองการพฒันาองค์การ
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เพื่อไปสู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้มากนัก โดยเขาเสนอแนวคิดท่ีว่า ส่ิงต่อไปน้ี เป็น
ความสามารถท่ีส าคญัท่ีองคก์ารจะตอ้งสร้างข้ึนหรือมีใหไ้ดเ้พื่อให้องคก์ารเกิดการไดเ้ปรียบเทียบ 6 
ประการ คือ 

1. การแบ่งปันหรือแชร์ความรู้สึกนึกคิด (Create a shared mindset)  
เป็นการท่ีสมาชิกในองค์การและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์การ (Stakeholders) มีความเป็นหน่ึง

เดียวในเร่ืองเป้าหมาย วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร และกระบวนการท างานภายในองค์การ 

Ulrich (1993) ให้ความเห็นว่า การตรวจสอบความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นส่ิงท่ียากและไม่
ค่อยจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่าไร อย่างไรก็ตาม เขาได้เสนอว่า การแชร์หรือการแบ่งปัน
ความ รู้สึกนิกคิดดูไดจ้ากวา่มีการแบ่งปันอะไรและอยา่งไร เช่น 

∙ การดูว่าองค์การมีการตัดสินใจอย่างไร (Make decision): ใช้ข้อมูลมาก/น้อยเพียงใด 
ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจหรือสมาชิกมีส่วนเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจเป็นไปอยา่งรวดเร็วหรือชา้ ๆ 

∙ การแบ่งปันสารสนเทศ (Sharing information): ในองคก์ารมีการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ
อย่างไร มากหรือน้อย จากบนลงล่าง (Top down) หรือล่างข้ึนบน (Bottom up) ก่อนหรือหลงัการ
ตดัสินใจ 

∙ การจัดการคน (Managing people): สมาชิกในองค์การได้รับการจัดการดูแล ( treated) 
อย่างไร เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นตวัถ่วง ได้รับการยอมรับนับถือหรือมีความแตกต่าง การเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งมาจากภายในหรือภายนอก ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในเร่ืองขวญัก าลงัใจและค ามัน่ต่อ
องค์การมากน้อยขนาดไหน ความผูกพนัระหว่างพนักงานกับองค์การมีมากน้อยเพียงใด (เป็น
ความสัมพนัธ์ทางเดียวหรือสองทาง) 

∙ การจดัสรรงาน (Allocating work) มีการมอบหมายงานในองค์การอย่างไร ผ่านบุคคล
หรือทีมงาน ผา่นตามสายงานหรือมอบหมายโดยตรง 

นอกจากน้ี การแบ่งปันความรู้สึกนึกคิด อาจตรวจสอบไดจ้ากการตอบค าถามของพนกังาน
ท่ีว่า อะไรคือสามส่ิงแรกท่ีเราต้องการให้เป็นท่ีรู้จกัของลูกค้า ซ่ึงเราในท่ีน้ี คือ องค์การ แผนก
หน่วยงาน เป็นตน้ Ulrich (1993) แนะน าวา่ 75% ของค าตอบควรอยูใ่นสามอนัดบัแรกของกลุ่มและ
ท าการถามค าถามในลกัษณะคลา้ย ๆ กนัน้ีกบัลูกคา้ดว้ยว่า ตอ้งการให้ซัปไพล์เออร์เป็นท่ีรู้จกัใน
เร่ืองใด ดว้ยการตรวจสอบน้ี จะท าใหรู้้ถึงการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของพนกังานในองคก์าร และ
การแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดร่วมกบัลูกคา้ (ซ่ึงอาจจะมีการแบ่งปันระหว่างพนักงานแต่ไม่มีการ
แบ่งปันระหว่างพนักงานกับลูกค้าก็ได้) ซ่ึงการตรวจสอบน้ีจะท าให้เห็นภาพและสามารถช้ี
จุดบกพร่องได ้จากการศึกษาพบวา่ องคก์ารท่ีมีการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดมีแนวโนม้ท่ีจะแข่งขนั
ไดดี้กวา่องคก์ารท่ีขาดคุณลกัษณะเช่นน้ี  
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2. การใชค้วามสามารถและทกัษะ (Generate competencies)  
การใชค้วามสามารถเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี Ulrich (1993) เรียกวา่ โครงสร้างการแข่งขนัไดข้อง

องค์การ (Organization competitiveness profiles) ซ่ึงจะรวมถึงการประเมินความสามารถของ
องค์การ ความสามารถขององค์การ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skill) และ/หรือ
ความสามารถของแต่ละคนหรือทีมในองคก์ารท่ีจะท างานให้ส าเร็จ การประเมินความสามารถดูได้
จากฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความสามารถของสมาชิกในองค์การ เน้นทั้ง ก) ดา้นเทคนิค และ ข) 
ลกัษณะทางประชากร  

∙ ดา้นเทคนิค เน้นท่ีทกัษะทางเทคนิค เช่น องคก์ารสามารถท าอะไรไดดี้ (โดยอาศยัความ
ร่วมมือของผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลยีท่ี รู้ถึงทักษะกับผูเ้ช่ียวชาญทางบุคคล  เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์)  

∙ ลกัษณะทางประชากร เช่น อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ซ่ึงลกัษณะของประชากรดงักล่าวจะ
เป็นตวัท านายความส าเร็จในปัจจุบนัและความส าเร็จในอนาคตด้วย ขอ้มูลท่ีส าคญัในการสร้าง
ฐานขอ้มูลประชากร เช่น ต าแหน่งงาน อาย ุทกัษะหนา้ท่ี และระดบังาน ขอ้มูลเหล่าน้ีท าให้ผูจ้ดัการ
รู้วา่จะตดัสินใจลงทุนส่วนใดในอนาคต  

นอกจากน้ี การประเมินความสามารถขององค์การยงัดูได้จากการลงทุนในการพฒันา
พนกังาน เช่น การลงทุนอบรมคิดเป็นจ านวนเงินต่อหัว หรือเปอร์เซ็นต์พนกังานท่ีมีคุณสมบติัใน
การเล่ือนต าแหน่ง 

3. การแน่ใจถึงผลลพัธ์ (Ensure consequences) 
โครงสร้างการแข่งขนัได้ขององค์การ (Organization competitiveness profiles) ยงัรวมไป

ถึงแน่ใจไดใ้นผลท่ีตามมาหรือผลลพัธ์ ผลลพัธ์อาจจะเป็นการจดัการในระดบัทัว่ไปโดยติดตาม
คุณค่าเพิ่ม (Value added) ของคน และในระดบัเฉพาะโดยติดตามคนท่ีท างานดี 

∙ คุณค่าเพิ่มของคน (Value added) การวดัคุณค่าของคนเพื่อให้แน่ใจในผลลพัธ์สามารถวดั
ไดจ้ากตน้ทุนการขาย ตน้ทุนทัว่ไป และตน้ทุนการบริหารในงบดุล ยิ่งกว่านั้น ยงัสามารถดูไดจ้าก
การวดัผลผลิต ดชันีผลผลิต คือการวดัทรัพยากรท่ีได ้(Output) จากทรัพยากรท่ีใช้ไป (Input) เช่น 
ยอดขายต่อพนกังาน รายรับต่อพนกังาน หน่วยผลิตต่อชัว่โมงการท างาน เป็นตน้  

การสร้างหน่วยวดัคุณค่าเพิ่มของคนเป็นส่ิงส าคญัต่อโครงสร้างการแข่งขนัไดข้ององคก์าร 
เช่น หากองคก์ารมีตน้ทุนพนกังานสูงกวา่ตน้ทุนค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม ผูบ้ริหารก็ใหค้วามสนใจ
ในเร่ืองของประสิทธิภาพของคนใหเ้พิ่มมากข้ึน เป็นตน้ 

ส าหรับผลการปฏิบติังานของพนกังาน การวดัหลายอยา่งถูกน ามาใชใ้นการติดตามผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน การตั้งมาตรฐานขอ้มูล การจ่ายชดเชย โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ี
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สร้างสรรคก์วา่และกา้วหน้ากวา่จะเป็นตวัเสริมการแข่งขนัท่ียนืยาว เช่น การเปรียบเทียบกบับริษทั
อ่ืน (Benchmarking) เป็นตน้ 

4. การใชก้ลไกการควบคุม (Instill governance mechanisms) 
การควบคมองคก์ารเพื่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เก่ียวขอ้งกบัความสามรถในการ

ควบคุมพฤติกรรมแต่ละคนในองค์การ เคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใช้ในการควบคุม เช่น โครงสร้าง
องคก์าร การตดัสินใจ และกระบวนการจดัการขอ้มูล 

 ∙ โครงสร้างองคก์าร (Organization structure) จ  านวนระดบัชั้นในองคก์ารจะเป็นตวับอกถึง
ระยะความห่างระหว่างผูบ้ริการระดบัสูงกบัพนกังานระดบัตน้ โดยทัว่ไป จ านวนระดบัชั้นยิ่งนอ้ย 
การตดัสินใจจะยิ่งรวดเร็วและมีการกระจายอ านาจมายงัพนักงานในระดบัตนั มีหลายองค์การท่ี
พยายามผลักดันให้มีจ  านวนระดับชั้ นไม่เกิน 5 ระดับ นั่นคือ ความพยายามท่ีจะท าให้เกิดการ
ตดัสินใจท่ีพนกังานระดบัตน้ 

 นอกจากน้ี ช่วงการควบคุม หรือ Span of control จะเป็นตวับอกถึงจ านวนพนกังานท่ีตอ้ง
รายงานต่อหัวหน้า อตัราส่วนของพนกังานต่อหัวหน้างานอาจจะเป็นตวับอกชนิดของการควบคุม
ในองค์การ ถา้ช่วงการควบคุมกวา้หรือสูง (20 : 1 หรือสูงกว่า) มกัจะเป็นองค์การท่ีมีการแบ่งปัน
ความรู้สึกนึกคิด ในองค์การท่ีช่วงการควบคุมแคบหรือต ่า (5 : 1) มกัจะเป็นองค์การท่ีควบคุมโดย
กฎและล าดบัชั้น ดงันั้น เม่ืออ านาจการตดัสินใจถูกผลกัดนัมาสู่พนักงานระดบัล่างพนักงานจะมี
ความรู้สีกถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อการเป็นผูต้ดัสินใจ 

 ∙ การตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีถูกน ามาใช้ในการควบคุมนั้น องค์การต้องดูว่าใครเป็นผู ้
ตดัสินใจ และมีการตดัมินใจท่ีรวดเร็วอย่างไร การประเมินอาจพิจารณาจากใครมี Input ท่ีส าคญั
ส าหรับการตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การจา้งงาน การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การลงทุนในโรงงาน
และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แลว้จึงดูวา่พนกังานระดบัไหนในองคก์ารควรจะเป็นผูต้ดัสินใจ นอกจากน้ี 
ความเร็วในการตดัสินใจจะตอ้งถูกตรวจสอบดว้ย 

 ∙ ขอ้มูล องค์การจะตอ้งให้ความส าคญัของขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยท าการ
ตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ท่ีออกสู่สาธารณะ เช่น งบประจ าปี การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 ตามท่ีไดก้ล่าวมาจึงเป็นตวัอธิบายถึงวา่ องคก์ารใชโ้ครงสร้าง การตดัสินใจ และขอ้มูล ใน
การควบคุมพฤติกรรมพนกังานเพื่อความสามารถในการแข่งขนั 

 5. การพฒันาความสามารถในการเปล่ียนแปลง (Develop a capacity for change) 
 การพฒันาความสามารถในการเปล่ียนแปลง เป็นโครงสร้างทางการแข่งขนัท่ีส าคญัและ
ยากท่ีสุดประการหน่ึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงเห็นไดจ้ากระยะเวลาในการผลิต (Cycle 

time) หรือความเร็วท่ีงานถูกท า บ่อยคร้ังท่ีระยะเวลาในการผลิตถูกพูดถึงในเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ ๆ เช่น ท่ี General Motors แนวคิดในการออกรถใหม่ลดลงจาก 7 ปี เป็น 5 ปี นอกจากน้ี การ
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พฒันา การพฒันาความสามารถในการเปล่ียนแปลงยงัดูได้จากระยะเวลาท่ีใช้ในการปรับปรุง
โครงการอบรมพฒันาท่ีมีอยู ่ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การใหม่ รวมทั้งการตรวจสอบลูกคา้ว่าค าขอของ
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างเอาใจใส่และตรงเวลา ซ่ึง Ulrich (1993) ช้ีว่าเป็นตัวบอกถึง
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง 

 6. การแชร์ความเป็นผูน้ าภายในองคก์าร (Share leadership throughout the organization)  
 การทดสอบและการตรวจสอบความสามารถของผูน้ าเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีอาจจะยากท่ีสุดและ
มีความส าคญัในความสามารถทั้งหลายท่ีองค์การพึงมีเพื่อศกัยภาพทางการแข่งขนั ความสามารถ
ของผูน้ าในองคก์ารเห็นไดจ้ากผลโดยตรงของความเป็นผูน้ า หรือจากความเช่ือมัน่ และความมุ่งมัน่
ของพนกังาน 

 ∙ ผลทางตรงของความเป็นผูน้ าสังเกตไดจ้ากผลการปฏิบติังานขององคก์าร พฤติกรรมของ
ผูน้ าเป็นแหล่งขอ้มูลหน่ึงของความสามารถในการเป็นผูน้ า เพราะพฤติกรรมส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากการแปลคุณค่าขององคก์าร (Firm’s values) แลว้ประเมินเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนใน
องคก์าร 

 ∙ ความสามารถของผูน้ าท่ีสังเกตจากทางอ้อม : ตวัช้ีบอกอาจมาจากการท่ีพนักงานใน
องค์การตอบสนองต่อผูน้ า และความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อองค์การ เช่น อตัราการเขา้ออกจากงาน การขาด
งาน ความขดัขอ้งใจในงาน หรือการวดัทัศนคติของแต่ละคน นอกจากน้ี ยงัสังเกตได้จากความ
เช่ือมัน่ของพนักงานท่ีมีต่อธุรกิจ พนักงานในองค์การท่ีมีความเช่ือมัน่สูงจะให้ความใส่ใจการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารตามท่ีไดพู้ดไว ้ความเช่ือมัน่น้ีมีผลต่อความกระตือรือร้นในการท างานของ
พนักงานและเก่ียวข้องกับความสามารถของผูน้ า เพราะผู ้น าเป็นผู ้ปลูกฝังความเช่ือมั่นน้ีใน
พฤติกรรมของพนักงาน และความเช่ือมัน่ยงัส่งผลต่อการแข่งขนัได้ในธุรกิจ เพราะพนักงานจะ
ไม่ไดช้อบทุกอยา่งท่ีผูน้  าท า แต่จะเช่ือในส่ิงท่ีผูน้  าหรือผูบ้ริหารคิดและจดัการอยา่งริเร่ิมสร้างสรรค์
การวดัความเช่ือมัน่ของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้ริหารสังเกตไดจ้ากการรับรู้ถึงความสามารถของผูบ้ริหาร
นัน่เอง ท าโดยการส ารวจการประชุมพนกังาน และ Focus group เป็นตน้ 

 Ulrich (1993) เสนอวา่ การตรวจสอบคุณลกัษณะขององคก์ารตามความสามารถ 6 ประการ
น้ี เป็นการวางโครงสร้างองคก์ารท่ีควรปฏิบติัเพื่อให้องคก์ารมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีดีข้ึน 

 5. Joan Kremer Bennett and Michael J. O’Brien (1994) 
 Bennett และ O’Brien (1994) กล่าวว่า องค์การเพื่อการเรียนรู้เป็นความสามารถท่ีส าคญั
ของทุกบริษทัท่ีต้องการน าบริษทัไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั การเรียนรู้ใน
องค์การต้องท าทั้ งระบบและมีการตรวจสอบ Bennett และ O’Brien (1994) ได้เสนอปัจจัย 12 

ประการท่ีมีผลต่อความสามารถขององคก์ารในการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
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 1. กลยทุธ์และวสิัยทศัน์ (Strategy and vision)  
 ก่อนอ่ืน ทั้งองค์การและสมาชิกในองค์การจะตอ้งมีวิสัยทศัน์และตอ้งรู้ว่าจะเดินไปใน
ทิศทางใด ซ่ึงจะท าให้รู้ถึงวา่จะตอ้งเรียนรู้อะไรเพื่อท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมายนั้น รวมทั้งจะตอ้งพฒันา
กลยทุธ์ไปใหถึ้งจุดนั้นดว้ย เช่น การพิจารณาวา่ องคก์ารคิดหรือมองวา่ตวัเองมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อ
การเรียนรู้และการเปล่ียนหรือไม่ สมาชิกในองค์การรู้ถึงเป้าหมายหลกัขององค์การหรือไม่หรือ
สมาชิกในองคก์ารเขา้ใจองค์การในฐานะท่ีเป็นระบบหรือไม่ ค  าถามเหล่าน้ีจะช่วยในการประเมิน
ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองขององค์การ องค์การท่ีมีการใช้วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ใน
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง เช่น Wal-mart, Corning, GE, Motorola, 

Kodak เป็นตน้ 

 2. การปฏิบติัของผูบ้ริหาร (Executive practices)  
 ปัจจยัต่อมาหลงัจากรู้วา่จะท าอะไรแลว้ คือ ผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้หนา้ท่ีหลกัในการสนบัสนุน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยพิจารณาจากค าถาม เช่น ผูบ้ริหารพูดและท าอะไรบา้งท่ีเป็นการ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของการเรียนรู้ในองค์การ ผูบ้ริหารให้ความส าคัญของการเรียนรู้และการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองมากน้องเพียงใด และผูบ้ริหารมีการกระตุ้นและผลักดนัให้หน่วยอ่ืนใน
องค์การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์หรือไม่ เช่น ท่ีบริษทั Boeing ประธานบริหาร Alan Mulally กล่าวว่า
เขาจะตอ้งถามตวัเองทุกวนัว่าได้มีการเสียสละอะไรบา้งเพื่อสร้างให้เกิดสภาพแวดลอ้มของการ
เรียนรู้ข้ึน และกระตุน้ใหทุ้กคนท าดว้ยเช่นกนั 

 3) การปฏิบติัของผูจ้ดัการ (Managerial practices) 
 ผูจ้ดัการในท่ีน้ีคือผูท่ี้สนบัสนุนและใหค้  าแนะน าแก่พนกังานและทีมงาน การท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งถาวรในองคก์าร ผูจ้ดัการจะตอ้งยึดมัน่ต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงัเป็น
ตวัอยา่งในการปฏิบติั ผูจ้ดัการสนบัสนุนการพฒันาและการเติบโตของพนกังานโดยการผสมผสาน
ส่ิงท่ีสมาชิกเรียน สนบัสนุน ส่งเสริมการทดลอง การแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ กบัผูบ้ริหาร 

 องคก์ารเพื่อการเรียนรู้ดึงเอาแนวคิดหลายอยา่งมาใชเ้พื่อปลูกฝังการปฏิบติังานของผูจ้ดัการ
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ท่ี GE ใช้องค์การไร้พรมแดน (Boundaryless organization) โดยการก าจดั
ขั้นตอน ระดบัการควบคุม หรือแมแ้ต่แผงหรือก าแพงท่ีกั้นในส านกังาน บางบริษทัมีการใช้ค  า ‘ผู ้
ประสานงาน’ แทนค าวา่ ‘ผูจ้ดัการ’ เพื่อให้ขั้นตอนลดลง ซ่ึงจะช่วยให้การส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหาร
และพนกังานสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 4. ประเพณีปฏิบติัขององคก์าร (Climate) 
 ประเพณีปฏิบติัขององค์การเป็นผลรวมของคุณค่าและทศันคติของทุกคนในองค์การใน
ลกัษณะท่ีพึงปฏิบติัต่อองคก์าร ส าหรับองคก์ารเพื่อการเรียนรู้นั้นมีประเพณีปฏิบติัท่ีส าคญั เช่น การ
เปิดเผยและความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั พนกังานในองคก์ารกลา้ท่ีจะแชร์ความคิดและพูดในส่ิงท่ีคิด
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อย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนการไม่มีอุปสรรคกั้นระหว่างพนักงานระดับบริหารและระดับ
ปฏิบติัการ องค์การสามารถให้ความส าคญัของประเพณีปฏิบติัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้หลายทาง 
เช่น การสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการแชร์ขอ้มูลกนัเตม็ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

 ในอุตสาหกรรมเคมี ผูจ้ดัการโรงงานมกัจะปิดบงัเร่ืองอุบติัเหตุด้วยเกรงว่าการรายงาน
ขอ้บกพร่องใด ๆ จะท าให้เกิดปัญหาตามมา แต่ความเป็นจริงแลว้ การเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความไว้
เน้ือเช่ือใจจะน ามาซ่ึงการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด ท่ีบริษัท Du Pont โรงงานท่ี Belle มีการ
ประชุมทุกสัปดาห์ หวัหนา้หน่วย ทีม จะตอ้งรายงานขอ้ผิดพลาดแมจ้ะเล็กนอ้ย เพื่อให้หน่วยอ่ืนได้
เรียนรู้ขอ้ผิดพลาด ผลดงักล่าวท าให้บริษทัลดอุบติัเหตุไดเ้ป็นอยา่งมาก ภายใน 6 ปี จากปี 1986 การ
บาดเจบ็ลดลงจาก 83 ราย เหลือเพียง 3 ราย ในปี 1992 เป็นตน้ 

 5. โครงสร้างองคก์าร/งาน (Organization/Job structure) 
 โครงสร้างองค์การสามารถสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยให้มีการเปล่ียนแปลง
ค าอธิบายงาน (Job Description) ไดง่้ายเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกและความตอ้งการ
ขององคก์ารเอง นอกจากน้ี การหมุนเวยีนเปล่ียนต าแหน่ง การใช ้Self-direct และ Cross-functional 

 6. การหมุนเวยีนของขอ้มูล (Information flow)  
 องค์การท่ีมุ่งการเรียนรู้จะน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการหาและกระจายขอ้มูล ซ่ึง
ระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยสนับสนุนและท าให้ง่ายต่อการส่ือสารระหว่างพนักงาน เพื่อองค์การ
แน่ใจไดว้า่พนกังานทุกคนมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในส่วนท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

 Wal-mart น าปัจจยัน้ีมาใชไ้ดอ้ย่างประสบความส าเร็จ บริษทัมีระบบส่ือสารดาวเทียมของ
ตนเอง สามารถติดต่อกบัทุกจุดขายในทุกร้านคา้รวมทั้งทุก Vendors และ Suppliers ร้านคา้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินไดท้นัทีเม่ือตอ้งการจะตดัสินใจ Vendor จะมีขอ้มูล ณ จุดขายท่ีท าให้รู้ว่า
การสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดและการควบคุมสินค้าคงคลังอยู่ ณ จุดใด ทั้งน้ี คุณภาพขอ้มูลเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งใหค้วามสนใจ 

 7. การปฏิบติัของแต่ละคนและทีม (Individual and team practices)  
 องค์การจะเติบโตก้าวหน้าเม่ือพนักงานแต่ละคนและทีมแชร์การเรียนรู้ร่วมกนั การมอง
ขอ้ผิดพลาดเป็นโอกาสท่ีส าคญัในการเรียนรู้แทนการต าหนิหรือลงโทษ นอกจากน้ี การท่ีพนกังาน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และการถกเถียงปัญหากันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทาง
ออกเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

 8. กระบวนการท างาน (Work processes)  
 ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ความกา้วหนา้เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งเอาใจใส่ ไม่ใช่วา่เม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนแลว้ปฏิเสธวา่ไม่มีความช านาญ หรือไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ แต่จะตอ้งช่วยกนัพยายาม
แกไ้ข ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ พนกังานนอกจากจะแบ่งปันความช านาญจากการพูดคุยท่ีไม่เป็น
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ทางการแลว้ องค์การอาจจะกระตุน้การเรียนรู้จากวิสัยทศัน์ขององค์การเองผ่านระบบสารสนเทศ 
และตรวจสอบวา่การเรียนรู้นั้นเป็นประโยชน์ต่องานและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทั Xerox เป็นตวัอยา่งบริษทัแรก ๆ ของการปรับเปล่ียนองค์การโดยปฏิบติัการเรียนรู้
ในองค์การ มีการอบรมพนักงาน เพื่อการแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน คือ การคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
ความคิด (Idea) การใช ้(Generation) การตั้งค  าถามเสมอ (Constant questioning) และการคิดอยา่งมี
ระเบียบ (Disciplined thinking) นอกจากน้ี ในองค์การเพื่อการเรียนรู้ยงัน าการเปรียบเทียบกับ
องคก์ารอ่ืน (Benchmarking) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือมาตรฐานอีกดว้ย 

 9. เป้าหมายการปฏิบติังาน (Performance goals/feedback)  
 จุดส าคญัในการประสบความส าเร็จของทุกธุรกิจ คือ การให้ความส าคญักบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ ดงันั้น การเรียนรู้ในองค์การจึงมีรากฐานจากการจะช่วยให้องค์การสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ระบบการประเมินผลท่ีสนับสนุนความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายของ
พนกังานให้ความส าคญัท่ีความตอ้งการของลูกคา้ โดยเป้าหมายของพนกังานจะมีรางวลัและความ
รับผดิชอบเป็นส่ิงจูงใจ 

 10. การอบรมและการศึกษามีบทบาทส าคญัในการปรับเปล่ียนองค์การในทางปฏิบติั การ
อบรมเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงและการเติบโต ในองค์การเพื่อการเรียนรู้มีการพูดถึงการ
เรียนรุ้ในงานและการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ การอบรมโดยมุ่งหมายเนน้การช่วย
ใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้นจะช่วยใหเ้ป็นผูมี้ความสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหามากข้ึน 

 11. การพฒันาบุคคล/ทีม (Individual/team development) 
 องค์การเพื่อการเรียนรู้หาวิธีท่ีจะกระตุน้พนักงานแต่คนให้พมันาตนเอง ขณะเดียวกนัก็
สนับสนุนการพฒันาทั้งทีมดว้ย องค์การสามารถเรียนรู้ต่อเม่ือทีมเรียนรู้เป็นกลุ่มในลกัษณะของ 
‘การปฏิบติัของกลุ่ม’ หรือ Community of Practices และท าการปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หากองค์การรอให้มีการอนุมติัตดัสินใจตามล าดบัขั้น
อาจจะไม่ทนัการณ์ ทางเลือกคือการให้อ านาจพนักงาน/ทีมในการตดัสินใจ การตรวจสอบ เช่น 
องค์การสนับสนุนการเรียนรู้ของทีมหรือไม่ พนักงานและทีมมีแผนการพฒันาท่ีมีคุณภาพสูงใช่
หรือไม่ และมีการเปิดโอกาสใหเ้รียนรู้ในงาน (On-the-job) ใช่หรือไม่ 
 12) รางวลั (Rewards/recognition)  
 รางวลัเป็นปัจจยัตวัสุดทา้ยท่ีสนับสนุนปัจจยัอ่ืน ระบบการให้รางวลัน้ีจะตอ้งสนับสนุน
และกระตุน้การเรียนรู้ของทั้งบุคคลและองคก์าร ค าถามหลกัท่ีถามคือ มีการสนบัสนุนการพฒันา
ตวัเองมากน้อยขนาดไหน มีการลงโทษในการท าผิดพลาดหรือไม่ องค์การให้ความส าคญัในการ
ท างานท่ีทา้ทายและการแกปั้ญหาเพียงใด 

 จากแนวคิดของ Bennett และ O’Brien (1994) น้ี เขาเสนอแนะวา่ ไม่มีองคก์ารใดท่ีดีเลิศใน
ทุก ๆ ปัจจยั แต่องคก์ารจะตอ้งหาแนวทางของตนเองโดยวางกรอบแนวความคิดน้ีให้ ทั้งยงัเสนอวา่ 
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องค์การส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จจะท าการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและปรับปรุงอยูต่ลอด
จากการเรียนรู้ทั้ งจากตวัเองและจากลูกค้า และท าการเปรียบเทียบกับองค์การเพื่อการเรียนรู้ท่ี
ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

 6. Martha A.  Gephart, Victoria J.  Marsick, Mark E.  Van Buden and Michelle S. 
Spiro (1996) 
 Gephart และคณะ (1996) ให้ค  าจ  ากัดความของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ว่าคือ 
องค์การท่ียกระดับความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัวและเปล่ียนแปลง เป็นองค์การท่ีมีการ
วเิคราะห์ การบอกเตือน การพฒันา การจดัการ ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคลอ้งเขา้กนัไดก้บั
เป้าหมายท่ีถูกปรับปรุงอยา่งสร้างสรรค ์นอกจากน้ี ปัจจยัผูน้ า วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ คุณค่า โครงสร้าง 
ระบบกระบวนการ และการปฏิบติั จะเป็นตวัผลกัดนัให้สมาชิกเรียนรู้และพฒันารวมทั้งเร่งระดบั
การเรียนรู้ในระบบ โดยช้ีวา่ปัจจยัต่อไปน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัระบบ 

 โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนแชร์การเรียนรู้ในลกัษณะท่ีท าให้องคก์ารเกิดการเรียนรู้ได ้กล่าวคือ
การถ่ายทอดความรู้ระหวา่งคนและท าการรวบรวมความรู้จากการเรียนรู้ไวใ้นการท างานประจ าวนั
ขององคก์าร ท่ีเรียกวา่ Organization routine actions 

 2. การท าใหเ้กิดความรู้และการแชร์ 

 เนน้ท่ีการสร้างสรรค ์จดัเก็บและการกระจายความรู้อยา่รวดเร็ว เพื่อให้ง่ายต่อการท่ีสมาชิก
ในองคก์ารจะสามารถเขา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 3. การคิดอยา่งมีระบบและพินิจวเิคราะห์ 

 สมาชิกจะถูกกระตุน้ให้ใช้ความคิดในแบบใหม่และใช้ทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ 
เพื่อท่ีจะเช่ือมให้ เป็นวงจรย้อนกลับ (Feedback loops) อย่างพิ นิจพิ เคราะห์เพื่อพิจารณาถึง
สมมุติฐาน 

 4. วฒันธรรมของการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้และการสร้างสรรคจ์ะไดรับการสนบัสนุนดว้ยรางวลัและมีการส่งเสริมผา่นทาง
ระบบการประเมินผลหลาย ๆ ดา้นจากผูบ้ริหาร 

 5. ความมุ่งมัน่ในการทดลองและมีความยดืหยุน่ 

 สมาชิกมีอิสระในการเส่ียง การทดลอง การสร้างสรรค์ การใชค้วามใหม่ ๆ และการท าให้
เกิดขั้นตอนหรือกระบวนการท างานใหม่และผลิตภณัฑใ์หม่ 
 6. คนเป็นศูนยก์ลางในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

 การให้ความส าคญัของคนในเร่ืองของคุณค่า การสนบัสนุนพฤติกรรมท่ีตอ้งการ รวมทั้ง
การพัฒนาและการเรียนรู้จากแต่ละคน เป็นอีกลักษณะหน่ึงขององค์การเพื่อการเรียนรู้ตาม
แนวความคิดของ Gephart และคณะ (1996) 
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 7.  Swee C. Goh (1998) 
 Goh (1998) สนับสนุนความหมายของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ของ Garvin โดย
เพิ่มเติมวา่ องคก์ารสามารถเรียนรู้ได ้และบางอคส์ามารถท่ีจะเรียนรู้ไดดี้กวา่องคก์ารอ่ืน องคก์ารท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ก็จะอยูร่อด ขณะท่ีองคก์ารท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ก็
จะค่อย ๆ หายไปจากธุรกิจ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อ
การพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 Goh (1998) ไดเ้สนอหลกั 5 ประการ ท่ีผูบ้ริหารควรปฏิบติั เพื่อพฒันาเป็นองคก์ารเพื่อการ
เรียนรู้ดงัน้ี 

 1. ความชดัเจนและการสนบัสนุนพนัธกิจ (Mission) กลยทุธ์ (Strategy) ขององคก์าร 

 องค์การเพื่อการเรียนรู้เป็นองค์การท่ีพนักงานได้รับอ านาจในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความรู้และทกัษะท่ีได้รับมา การรู้ถึงพนัธกิจขององค์การเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะให้พนักงานรู้ว่าเขามี
อ านาจอะไร และยงัเป็นการพฒันาการสร้างสรรค์ 
 2. ภาวะการเป็นผูน้ า (Leadership)  
 การเป็นผูน้ าท่ีรู้ถึงการให้อ านาจพนกังาน กระตุน้และสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารในเร่ือง
การทดลอง และความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อองค์การ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอย่างมาก
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการจะมีสถานะเป็นโค้ชหรือผูฝึ้กสอน พนักงานจะถูกกระตุ้นให้ท างานใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีความเส่ียง ความไม่แน่นอน และสร้างสรรค์ ซ่ึงสภาพแวดล้อมในลกัษณะน้ี 
จะตอ้งมีการแชร์ภาวะความเป็นผูน้ า โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในผลการด าเนินงานขององคก์าร 

 ผูน้ าจะตอ้งท าใหก้ารเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายในองคก์ารง่ายข้ึน สนบัสนุนการตดัสินใจของ
พนกังาน ใหค้  าปรึกษาแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่พนกังานในการช้ีถึงปัญหาและโอกาส และยงัควร
ท่ีจะเตม็ใจยอมรับฟังขอ้วจิารณ์และเรียนรู้จากขอ้วจิารณ์นั้น 

 3. การทดลอง (Experimentation)  
 ในองค์การเพื่อการเรียนรู้จะให้ความส าคญัของวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นถึงการทดลอง
กล่าวคือ เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นการให้รางวลัและสนับสนุนการทดลองทุก ๆ ระดับใน
องคก์ารเพื่อให้พนกังานพยายามคิดโครงการท่ีสร้างสรรค ์เช่น ท่ีบริษทั 3M นอกจากจะสนบัสนุน
ใหพ้นกังานแต่ละคนท าการทดลองแลว้ ยงัอนุญาตใหพ้นกังานใชเ้วลาในการท างานบางส่วนไปติด
โครงการส่วนตวัอ่ืน 

 4. การถ่ายทอดความรู้ (Transfer of Knowledge)  
 เป็นทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร รวมทั้งการเรียนรู้จาก
ความลม้เหลว ทกัษะท่ีมีหรือความรู้ท่ีไดม้าจะไม่มีประโยชน์หากไม่มีการถ่ายทอดและน าไปใชใ้น
การปฏิบติังาน ความรู้และทกัษะเหล่าน้ีจะมีประโยชน์มากยิ่งข้ึนถา้ไดมี้การถ่ายทอดไปยงัส่วนอ่ืน 
ๆ ในองคก์าร เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาหรือเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 
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 การถ่ายทอดความรู้สามารถท าไดโ้ดยการพูดคุยถึงความลม้เหลวในอดีต ความส าเร็จ และ
ประสบการณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งการเรียนรู้จากองค์การอ่ืนหรือคู่แข่งท่ีประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 
เช่น ท่ีบริษทั Xerox และ AT & T ไดพ้ฒันากระบวนการ Benchmarking เพื่อกระตุน้การถ่ายทอด
ความรู้ในองคก์าร 

 5. การท างานเป็นทีมและความร่วมมือ (Teamwork and Cooperation) 
 หลกัส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาองค์การเพื่อเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ คือ การเน้น
ถึงการท างานเป็นทีม โดยท่ีการท างานเป็นทีมน้ี พนักงานหรือสมาชิกในทีมจะน าเอาทกัษะและ
ความรู้ท่ีสะสมมาแกปั้ญหาและพฒันาความคิดใหม่ ๆ ให้องคก์าร Honda เป็นบริษทัตวัอยา่งท่ีดีใน
เร่ืองการท างานเป็นทีมและความร่วมมือกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีบริษทั Honda พนักงานจะถูก
ฝึกฝนในกิจกรรมหลาย ๆ อยา่งหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ีกนัไปในทีมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ร่วมมือร่วมใจกนั 

 นอกจากปัจจยัหลกั 5 ขอ้แลว้ยงัมีปัจจยัพื้นฐานท่ีสนับสนุนตามแนวคิดของ Goh (1998) 
อีก 2 ประการ 

 1. การออกแบบองค์การ (Organizational design) โครงสร้างองค์การในองค์การเพื่อการ
เรียนรู้จะไม่ซบัซอ้นและเนน้การกระจายอ านาจ และมีกระบวนการท่ีเป็นทางการในการท างานนอ้ย 

 2. ทัก ษ ะ แล ะ ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารท างาน ข อ งพ นั ก งาน  ( Employees skills and 

competencies) องค์การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้จะเน้นการฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะของ
พนกังาน การฝึกอบรมในองค์การเพื่อการเรียนรู้น้ีจะแตกต่างจากการฝึกอบรมสมยัก่อน กล่าวคือ 
จะเน้นท่ีการฝึกประสบการณ์ท่ีจะสามารถพฒันาทั้งทีมหรือทั้งหน่วยงานโดยรวม Goh (1998) ได้
ยกตวัอยา่งบริษทั Xerox วา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการน าการอบรมกลุ่มมาใช ้

 การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Goh (1998) ตามปัจจยัหลกั 5 ประการและ
ปัจจยัสนับสนุน 2 ประการน้ี Goh (1998) เช่ือว่าจะมีการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน ทั้งน้ี การพฒันาเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้จะตอ้งมีการวดัประเมิน การวดั
ดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ถึงความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ ณ ปัจจุบนั ตามลักษณะ 5 

ประการ รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนขา้งตน้ ผูบ้ริหารควรติดตามและวดัผลการปฏิบติังานขององคก์าร
หลงัจากการน าเอาหลกัน้ีมาใช้ โดยการปรับปรุงเร่ืองการบริการส่ง การออกผลิตภณัฑ์ใหม่และ
คุณภาพผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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ตารางที ่7. 1  สรุปแนวความคิดการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 
  

นักวชิาการ แนวความคิดและวธีิการ 

1. Ray Stata (1989) ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์าร 

1. การคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. การวางแผน 

3. การปรับปรุงคุณภาพ 

4. พฤติกรรมองคก์าร 

5. ระบบขอ้มูล 

2. Peter Senge (1991) แนวทางการพฒันาไปสู่องคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

1. การคิดอยา่งมีระบบ 

2. ความสามารถของบุคคล 

3. รูปแบบทางความคิด 

4. การแชร์วสิัยทศัน์ 
5. การเรียนรู้ของทีม 

3.  David A.  Gavin  

(1993) 
หลกั 5 ประการในการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

1. การแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 

2. การทดลองแนวทางใหม่ ๆ 

3.การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต 

4. การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. การถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองคก์าร 

4. Dave Ulrich (1993) ความสามารถท่ีส าคญัท่ีองค์การจะตอ้งสร้างข้ึนหรือเพื่อให้องค์การเกิด
การไดเ้ปรียบเทียบ 6 ประการ 

1. การแชร์ความรู้สึกนึกคิด 

2. การใชค้วามสามารถและทกัษะ 

3. การแน่ใจถึงผลลพัธ์ 

4. การใชก้ลไกการควบคุม 

5. การพฒันาความสามารถในการเปล่ียนแปลง 

6. การแชร์ความเป็นผูน้ าภายในองคก์าร 
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ตารางที ่ 7.1  สรุปแนวความคิดการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
  

นักวชิาการ แนวความคิดและวธีิการ 

5.  Bennett and O’Brien 

(1994) 
ปัจจยั 12 ประการท่ีมีผลต่อความสามารถขององคก์ารในการเรียนรู้ 

1. กลยทุธ์และวสิัยทศัน์ 
2. การปฏิบติัของผูบ้ริหาร 

3. การปฏิบติัของผูจ้ดัการ 

4. ประเพณีปฏิบติัขององคก์าร 

5. โครงสร้างองคก์าร/งาน 

6. การหมุนเวยีนของขอ้มูล 

7. การปฏิบติังานของแต่ละคนและทีม 

8. กระบวนการท างาน 

9. เป้าหมายการปฏิบติังาน 

10. การอบรม/การศึกษา 

11. การพฒันาบุคคล/ทีม 

12. การใหร้างวลั 

6. Gephart et al. (1996) ปัจจยัต่อไปน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัระบบ 

2. การท าใหเ้กิดความรู้และการแชร์ 

3. การคิดอยา่งมีระบบและพินิจพิเคราะห์ 

4. วฒันธรรมการเรียนรู้ 

5. ความมุ่งมัน่ในการทดลองและมีความยดืหยุน่ 

6. คนเป็นศูนยก์ลางในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

7. Swee Goh (1998) หลกั 5 ประการท่ีผูบ้ริการควรท าเพื่อพมัฯองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์าร
เพื่อการเรียนรู้ 

1. ความชดัเจนและการสนบัสนุนพนัธกิจ กลยทุธ์ขององคก์าร 

2. ภาวะการเป็นผูน้ า 

3. การทดลอง 

4. การถ่ายทอดความรู้ 

5. การท างานเป็นทีมและความร่วมมือ 
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บทสรุป 

แนวความคิดของการพฒันาองคก์ารเพื่อน าไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ซ่ึงปัจจยัการ
เรียนรู้ กระบวนการในการพฒันาจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ การน าเสนอในเร่ืองของ
ลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งกรณีศึกษาการเป็นองค์การเพื่อการ
เรียนรู้ในประเทศไทย องค์การทุกองค์การสามารถเรียนรู้ได ้และองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้ก็จะสามารถอยูร่อดไดใ้นธุรกิจ ขณะท่ีองคก์ารท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ก็จะ
ค่อย ๆ หายไปจากธุรกิจนั้น ทั้งน้ี ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อ
การพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 236 - 

 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1. ให้ผูเ้รียนอธิบาย องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะเป็น
อยา่งไร และใหส้รุปแนวคิดของนกัวชิาการทั้ง 7 คน   ดงัน้ี 

 1.Ray Stata (1989) 
2. Peter Senge (1991)   
3. David A. Garvin (1993)   
4. Dave Ulrich (1993)   

  5. Joan Kremer Bennett and Michael J. O’Brien (1994) 
  6. Martha A. Gephart, Victoria J. Marsick, Mark E. Van Buden and Michelle S. 
Spiro (1996) 
  7.  Swee C. Goh (1998) 

2.ให้ผูเ้รียนเลือกวิเคราะห์แนวคิดของนกัวิชาการเก่ียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยม์า 1 แนวคิดวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยอยา่งไร 

3. ให้ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษาเก่ียวกับ องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และหากจะน าไปประยกุตใ์ชค้วามท าอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 237 - 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

ชนกพรรณ ดิลกโกมล. (2546). วัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้:บริษทั เบ็ทเทอร์ฟาร์
ม่า จ ากัด. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชมพูนุช ดวงมาก. (2547). การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท 
ทศท. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ศูนย์บริการโทรศัพท์นครหลวง. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

ชาตรี ธรรมธุรส. (2550 -2551). รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้าน
เขาเคียนมิตรภาพ 134. รายงานการประเมินโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน. 
ลพบุรี: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1. 

ถาวร อินทิสา. (2547). การรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรในสังกัดเลขาธิการคุรุสภา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจดัการอุตสาหกรรม,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

ทวีศักด์ิ มโนสืบ. (2550). ศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจ,คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก. 

Garvin, D. A. (1993). “Building a Learning  organization” Harvard Business Review 73 (4):  
 78 – 91.   

Goh, s. and C. (1998). “Toward a Learning Organization: the Strategic Building Blocks”. S.A.M.  

Advanced Management Journal 63 (2): 15 – 20. 

Inkpen, A. C. and M. M. Crossan. (1995). “Believing is Seeing: Joint Ventures and Organization  

 Learning”. Journal of Managrment Studies 32 (5): 595 – 618. 

Jones, A. M. and C. Hendry. ( 1994) . “The Learning Organization: Adult Learning and 

Organization Transformation”. British Journal of Management 5: 153- 162. 

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline. London: Random House Business Books. 

Senge, P. M. (1990). “The leader’s new work: Building Learning Organization”. Sloan Manage 
ment Review 32 (1): 7 – 23.  



- 238 - 

 

Senge, P. M. (1991). Team Learning. McKinsey Quarterly: 82 – 93. 

Stata, R. ( 1989) . “Organizational Learning-The Key to Management Innovation”. Sloan 

Management Review 30 (3): 63 – 74. 

Sudharatna, Y. and Li, L. ( 2003) . An Organization Readiness-to-Change towards the 

Development of a Learning Organization. The Fifth International Conference of 

Organization learning and Knowledge, Lancaster, UK. 

Ulrich, D. (1993) . “Profiling Organizational Competitiveness: Cultivating Capabilities”. Human 

Resource Planning 16 (3): 1 – 17.  

Ulrich, D. and M. A. Van Glinow. ( 1993) . “High-impact Learning: Building and Diffusing 

Learning Capability”. Organizational Dynamic 22 (2): 52 – 66. 

Vera, D. and M. Crossan. (2003). Organizational Learning and Knowledge Management: Toward 

an Integrative Framework. Handbook of Organizational Learning and Knowledge 

Management. M. Easterby-Smith and M. A. Lyles. United Kingdom: Blackwell 

Publishing, Ltd.: 123 – 141. 

Watkins, K. E. and R. T. Golembiewski. (1995) . “Rethinking Organization Development for the 

learning Organization”. The International Journal of Organization Analysis 3 (1): 86 

– 101.    



- 239 - 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของบุคคล     3 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 ความหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

รูปแบบการเพิ่มประสิทธิการท างาน 

เทคนิคการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ลกัษณะคนท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน  
ท างานอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพและมีความสุข  
เทคนิคการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเพิ่มความมัน่ใจในการท างานใหต้นเอง  
การท างานเป็นทีม ( Team Work )  
การมีคุณธรรมในการท างาน  
ฝึกเป็นคนท่ีชอบกระท าหรือลงมือปฏิบติัมากกวา่พูด  
ปรับทศันคติ และค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมเสียใหม่ 

 บทสรุป 

 ค าถามทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคคลได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล 
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 

3.กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใชค้  าถาม (Questioning Method)3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

7. ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม 

2. PowerPoint การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล 

3. ต ารา   

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

 

 

 

 



- 241 - 

 

บทที ่8 

การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของทรัพยากรบุคคล 

 

การบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผูบ้ริหารทุกคนลว้นมีความตอ้งการให้บุคลากร
ของตนไดรั้บการพฒันาและตอ้งการใหบุ้คลากรของตนมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาซ่ึงบุคคลท่ี
มีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลานั้นจะมีความพร้อมต่อการแข่งขนั และจะเป็นบุคคลท่ีพร้อมรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา หน่วยงานหรือองคก์รใดก็ตามท่ีบุคลากรมีการพฒันาตนเอง ยอ่ม
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและน ามาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ในบทน้ีจะ
น าเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล โดยสรุปจาการศึกษาเอกสาร  ของพระ
พรหมคุณาภรณ์ .  (2548) พระพรหมคุณาภรณ์ .  (2548)  พจน์   พจนพาณิชย์กุล,(2556)  จักรี                
เสริมทรัพย.์ ( 2543: 52-57)  นนัทนา ธรรมบุศย.์ ( 2540: 25-30)  บุญมาก พรมพร้วย. (2541)  โสม
สกาว สนิทวงศฯ.( 2543,: 41-49) อารีย ์ พนัธ์มณี. ( 2541 : 6-10)  จกักรี เสริมทรัพย.์ ( 2543: 52-57) 
นนัทนา ธรรมบุศย.์ ( 2540: 25-30) บุญมาก พรมพร้วย. ( 2541) โสมสกาว สนิทวงศฯ. ( 2543 : 41-

49) อารีย ์พนัธ์มณี. ( 2541: 6-10) สมพิศ สุขแสน (2556) รายละเอียดดงัน้ี 

  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ความหมาย 

 ไดมี้นกัวิชาการ นกับริหารไดใ้ห้นิยามไวอ้ยา่งมากมาย  ไดแ้ก่สมใจ  ลกัษณะ (2544 : 

7) กล่าววา่ การมีประสิทธิภาพในการท างานของตวับุคคล หมายถึงการท างานให้เสร็จ โดยสูญเวลา
และเสียพลงังานน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่การท างานไดเ้ร็ว และไดง้าน   ท่ีดี บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การท างาน เป็นบุคลากรท่ีตั้ งใจในการปฏิบติังานเต็มความสามารถ    ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการ
ท างานท่ีจะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจโดยส้ินเปลือง ต้นทุน 
ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ยท่ีสุด  

จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet 1954 : 4) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา 

3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ซ่ึงแนวคิดส่วนใหญ่จะเน้นใน
เร่ืองผลการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรมีผลของการปฏิบัติงานดีคุ้มกับการลงทุน ก็ถือได้ว่าการ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพสูง ถ้าผลของการปฏิบัติงานไม่ดี ไม่คุ ้มกับการลงทุน ก็ถือได้ว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต ่า 

มาโนช สุขฤกษ ์และคณะ (อา้งถึงใน สถิต ค าลาเล้ียง,2544,หนา้ 18-19) ได ้กล่าวถึง  
ปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานวา่ ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  
1.1 เพศ 

1.2 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

1.3 อาย ุ

1.4 ระยะเวลาในการท างาน 

1.5 สติปัญญา 

1.6 ระดบัการศึกษา  

1.7 บุคลิกภาพ 

2. ปัจจยัท่ีไดรั้บมาจากงาน ไดแ้ก่ 

2.1 ชนิดของงาน 

2.2 ทกัษะความช านาญ 

2.3 สถานภาพทางอาชีพ 

2.4 สถานภาพทางภูมิศาสตร์ 

2.5 ขนาดของธุรกิจ 

3. ปัจจยัท่ีควบคุมไดโ้ดยฝ่ายบริหาร 

3.1 ความมัน่คง 

3.2 รายได ้

3.3 สวสัดิการ 

3.4 โอกาสกา้วหนา้ในงาน 

3.5 สภาพการท างาน 

3.6 ผูร่้วมงาน 

3.7 ความรับผดิชอบ 

3.8 การจดัการ 
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สมพงษ์ เกษมสิน(2519,หน้า 271-273) ได้พูดถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลใน การ
ปฏิบติังานวา่ มีปัจจยัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ แต่ละบุคคล ซ่ึง
ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมในงานและนอกงาน  (2) การรับเสถานการณ์ (3) ระดบัความปรารถนา (4) กลุ่ม
อา้งอิง (5) เพศ (6) ภูมิหลังทางวฒันธรรม(7) การศึกษา (8) ประสบการณ์  (9) ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 

 อาจสรุปไดว้า่ “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” มีปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพนั้น 
อาจเกิดจากปัจจยัส่วนบุคคล หรือท่ีเรียกว่าปัจจยัภายใน อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความ
ถนดั ประสบการณ์ พฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจยัภายนอกข้ึนกบั องคก์ร โครงสร้าง วฒันธรรม
องคก์ร เหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อนร่วมงาน ค่าจา้งค่าตอบแทน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจเป็นตวัก าหนด
ใหผ้ลการปฏิบติังาน 

 

รูปแบบการเพิม่ประสิทธิการท างาน 

 1. วเิคราะห์ตนเอง 

                ก่อนท่ีเราจะเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนตวัเอง ส่ิงแรกท่ีควรตอ้งท าคือ การวิเคราะห์
ตนเอง คนเรานั้นถา้รู้วา่ตนเองมีความสามารถ ความช านาญหรือมีศกัยภาพพิเศษในดา้นใด ก็ควรท่ี
จะตอ้งเสริมศกัยภาพของตนในดา้นนั้น และควรท่ีจะตอ้งท าในส่ิงท่ีตนเองมีความถนดัหรือมีความ
ช านาญ และส าหรับความสามารถในด้านท่ียงัขาดทกัษะและความช านาญก็ควรท่ีจะหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน ในอนาคต 

  

2. มุ่งมั่นทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

การท่ีจะพฒันาตนเองได ้ตอ้งมีความกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง และตอ้งมีความมุ่งมัน่มากกว่า
แค่ความตั้งใจ ตอ้งมีความเช่ือว่า ศกัยภาพของตนเองนั้นสามารถพฒันาข้ึนได ้และทุ่มเทก าลงักาย 
ก าลงัใจ ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ท่ีมีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน และตอ้งเช่ือวา่การ
เปล่ียนแปลงจะน ามาซ่ึงส่ิงดี ๆ ในชีวติวนัขา้งหนา้ 

  

3. มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) 
“พรุ่งน้ีตอ้งดีกวา่เม่ือวาน”..... “ปัญหาทุกอยา่งแกไ้ขได ้และมีทางออกของปัญหาเสมอ” 

หลายคนคงเคยได้ยิน 2 ประโยคน้ีมาแล้ว แต่ใครจะสามารถท าใจให้คิดและยอมรับกับ
ความรู้สึกเหล่าน้ีไดต้ลอดเวลา ในการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้น ใช่วา่จะเป็น
การพฒันาประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่การพฒันาทางความคิดและทศันคติใน
การท างานก็จะเป็นปัจจยัเสริมต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานให้เพิ่มข้ึน ดงันั้นการมอง
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โลกในแง่ดี หรือการคิดบวกนั้น เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีควรปฏิบติั และส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งให้เกิดเป็นนิสัย การมองโลกในแง่ดี และการคิดบวกจะช่วยในการเสริมก าลงัใจและสามารถ
ช่วยลดปัญหาในเร่ืองของความขดัแยง้ได้เป็นอย่างดี ทั้งความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืน และ
ความขดัแยง้ในตวัตนของตนเอง   

4. ใฝ่หาความรู้เพิม่เติมอยู่เสมอ  
การหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพฒันาอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงการหาความรู้

เพิ่มเติมไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบังานท่ีท าอยูใ่นขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหา
ความรู้ในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเรายงัไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิเช่น ความรู้ทางด้านการตลาด เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย โดยความรู้เหล่าน้ีเราสามารถหาไดจ้ากการสัมมนา ฝึกอบรม อ่านหนงัสือ หรือ
สอบถาม พูดคุย ปรึกษากบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญก็ไดเ้ช่นกนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ความรู้ไม่มีวนัเรียนจบ 
และไม่มีใครแก่เกินเรียน” อีกทั้งคนท่ีมีความรู้มากก็จะสามารถแกปั้ญหาได้ง่าย หาทางออกของ
ปัญหาไดม้ากข้ึน แน่นอนว่าผลตอบแทนสูงสุดท่ีเราไดจ้ากการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน
นั้น ไม่ไดอ้ยู่ท่ีผลงานของเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยู่ท่ีศกัยภาพทางสมองของเราไดมี้การ
พฒันามากข้ึน พร้อมกบัประสบการณ์และทกัษะของการท างานท่ีเฉียบคมมากข้ึนกวา่เดิม   

5. ตั้งเป้าหมายในการท างาน 

เป้าหมาย เป็นปลายทางท่ีตอ้งให้ไปถึง ไม่ว่าจะในชีวิตการท าการหรือในชีวิตประจ าวนั 
โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายในการท างานนั้น ถือเป็นหัวใจส าคญัของการท างาน เพราะในการ
บริหารงานใด ๆ ก็ตาม มกัจะเน้นท่ีความส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งใจไวห้รือก าหนดไว ้ไม่ว่าจะก าหนด
เอาไวใ้นรูปแบบใดก็ตาม ถ้าท างานแบบมีเป้าหมายว่างานแต่ละอย่างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบมี
เป้าหมายของความส าเร็จอยู่ ณ จุดใด ภายในเวลาเท่าใด ความชัดเจนของงานหรือการก าหนด
แผนการปฏิบติังานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ กว่าการท่ีจะปฏิบติังานไปวนั ๆ หรือ
ท างานไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทางของความส าเร็จ 

หากเป็นการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล การตั้งเป้าหมายในการท างาน
ควรเป็นการตั้งเป้าหมายให้อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า ศกัยภาพปกติของตนจะด าเนินการไดเ้พื่อให้เกิด
การพฒันาในการท่ีจะใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ฝันใหไ้กล ไปใหถึ้ง” นัน่เอง 

 6. วางแผนก่อนลงมือท า  
ในการท างานนั้นนอกจากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการท างานแลว้ การวางแผนช่วยให้

งานบรรลุผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยลดเวลาและการใชท้รัพยากรในการท างาน 
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดข้ึนไดด้ว้ยเง่ือนไขของการวางแผนงานท่ีดี  การวางแผนท่ีดีเกิด
จากความคิดท่ีรอบคอบ คิดจากมุมมองท่ีหลากหลาย การวางแผนเป็นการสร้างขอ้เสนอของการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปไดห้ลายทางเลือก โดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก และยงัเป็น
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การประเมินสถานการณ์ความเป็นไปไดใ้นการท างานเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการท างานไดอี้ก
ทางหน่ึงด้วย ดังนั้ นการวางแผนถือองค์ประกอบหน่ึงท่ี มีความส าคัญต่อการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึน 

  7. มีการส่ือสารทีด่ี 
การส่ือสารมีความส าคญักบัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิด เน่ืองจากการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการ

บอกความตอ้งการของตนเองต่อผูอ่ื้น นอกจากน้ีการส่ือสารยงัเป็นความสามารถหรือทกัษะท่ีทุกคน
มีมาตั้งแต่ก าเนิดแมแ้ต่เด็กทารกท่ียงัไม่สามารถท่ีจะพูดก็ยงัมีทกัษะในการส่ือสารเพื่อให้ไดต้ามท่ี
ตนตอ้งการ อาทิเช่น เม่ือเด็กทารกหิวก็จะส่งเสียงร้องเพื่อส่ือสารให้ผูเ้ป็นแม่ไดรั้บรู้วา่ตนตอ้งการท่ี
จะกิน (ด่ืม) นมแม่ เป็นตน้ 

เน่ืองจากการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการแสดงความต้องการระห ว่างบุคคล 
โดยเฉพาะในการปฏิบติังานนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ทกัษะในการส่ือสารทั้ง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการฟัง รวมไปถึงการแสดงออกดว้ยท่าทาง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั เช่น เพื่อให้
ขอ้มูล เพื่อชกัจูงหรือโนม้น้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและไดรั้บความ
ร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ฏิบติังานควรมีการฝึกเพื่อเพิ่มทกัษะในการส่ือสารให้
เหมาะสมกบักาลเทศะสามารถเลือกใชท้ั้งวจันภาษา และอวจันภาษาในการส่ือความหมายให้ชดัเจน 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานไดต่้อไป 

  8. มีบุคลกิภาพดี 
สุภาษิตท่ีวา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ยงัคงใชไ้ดดี้เสมอ บุคลิกและการแต่งกาย 

เป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมความส าเร็จในการท างาน การแต่งกายนั้นมีหลกัการง่าย ๆ 
คือ อยา่พยายามแต่งกายมากเกินไป หรือน้อยเกินไป และท่ีส าคญัการแต่งกายตอ้งให้เหมาะสมกบั
รูปร่าง และบุคลิกของตนเอง อยา่แต่งกายแบบท่ีไม่ใช่ตวัตนของตวัเอง การแต่งการตามแบบอย่าง
ดารา นางแบบ นั้นตอ้งคิดเสมอว่า ผูผ้ลิตเส้ือผา้แฟชัน่เม่ือผลิตออกมาแลว้ก็มีความตอ้งการท่ีจะ
จ าหน่ายให้มาก จึงตอ้งหาดารา นางแบบมาใส่โชว ์ดงันั้นการท่ีดารา นางแบบคนหน่ึงใส่เส้ือตวั
หน่ึงสวย แต่ก็ไม่ใช่วา่เม่ือเราใส่แลว้จะสวยเหมือนนางแบบ การแต่งกายท่ีดีส าหรับการท างานก็คือ 
สะอาด สุภาพ และโชวบุ์คลิกเฉพาะของคุณออกมา 

  9. สมาธิเพิม่พลงัในการคิด 

สมาธิ คือ การท่ีมีใจตั้งมัน่ในอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงอยา่งแน่วแน่ กล่าวในภาษาชาวบา้นก็
คือ การมีใจจดจ่ออยู่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ไม่ฟุ้งซ่านนั่นเอง การฝึกสมาธิมิใช่ดว้ยเหตุผลของการ
เขา้ถึงนิพานแต่เพียงเท่านั้น แต่การฝึกสมาธิสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ช่นกนั 
เพราะการฝึกสมาธินั้นท าให้ผูป้ฏิบติัมีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงานได้ราบร่ืนและคิดอะไรก็
รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง เพราะวา่ระดบัจิตใจไดถู้กฝึกมาให้มีความน่ิงดีแลว้ เม่ือมีความน่ิงเป็นสมาธิดี
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แลว้ ยอ่มมีพลงัแรงกวา่ใจท่ีไม่มีสมาธิ ดงัน้ีเม่ือจะคิดท าอะไร ก็จะท าไดดี้ และไดเ้ร็วกวา่คนปกติ ท่ี
ไม่ไดผ้า่นการฝึกสมาธิมาก่อน  

การฝึกสมาธิจะช่วยในดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ ท าใหเ้ป็นผูมี้บุคลิกภาพดี กระฉบักระเฉง 
กระปร้ีกระเปร่า มีความองอาจสง่าผ่าเผย มีผิวพรรณผ่องใส มีความมัน่คงทางอารมณ์ หนักแน่น 
เยือกเย็น และเช่ือมัน่ในตนเอง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี วางตวัได้เหมาะสมกบักาลเทศะ เป็นผูมี้เสน่ห์ 
เพราะไม่มกัโกรธ    มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทัว่ไป การฝึกสมาธิบ่อย ๆ ท าใหเ้กิดปัญญาในการ
ท าส่ิงใด ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน นอกจากน้ีการฝึกสมาธิยงัช่วยคลายเครียด 
และลดความเครียดท่ีจะเข้ามากระทบจิตใจได้ เม่ือเราไม่เครียด ร่างกายก็จะหลั่งสารท าให้เกิด
ความสุข ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะมีภูมิต้านทานทั้ งภูมิต้านทานทางจิตใจ และภูมิ
ตา้นทานเช้ือโรค และยงัท าใหดู้อ่อนกวา่วยัช่วยชะลอความแก่ไดด้ว้ย 

  10.สุขภาพดีมีชัยไปกว่าคร่ึง 

สุขภาพร่างกายมีส่วนส าคญัต่อการปฏิบติังาน งานทุกอยา่งจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
หากผูป้ฏิบติังานเกิดการเจ็บป่วย ผูมี้สุขภาพดีย่อมท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นควรดูแล
สุขภาพให้ดี และออกก าลงักายสม ่าเสมอ การมีสุขภาพท่ีดีเป็นสภาวะท่ีร่างกายแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความพิการใด ๆ ร่างกายสามารถท างานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ลกัษณะสุขภาพท่ีดีทางกายนั้น ควรประกอบด้วย ร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบต่าง ๆ 
และอวยัวะทุกส่วนท างานไดดี้มีประสิทธิภาพ ร่างกายมีการเจริญเติบโตของอวยัวะต่าง ๆ เป็นไป
อย่างเหมาะสมกบัวยั รวมทั้งภาวะทางสมองดว้ย การท่ีจะมีสุขภาพร่างกายท่ีดีได้นั้นร่างกายตอ้ง
ไดรั้บการพกัผ่อนอยา่งเพียงพอ และการพกัผ่อนท่ีสุดคือ การไดน้อนหลบัอย่างพอเพียง ภายหลงั
จากการนอนหลบัและพกัผอ่นแลว้ ร่างกายจะคืนสู่สภาพปกติสดช่ืน พร้อมรับกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
หรือภารกิจในวนัต่อไป   

11. ศรัทธากบัก าลงัใจ 

 ศรัทธาท่ีมองเห็นคุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของงาน ก็จะท าให้มีก าลงัใจเกิดข้ึน 
ศรัทธาน้ีเป็นแรงส่งไปสู่เป้าหมาย คนเราตอ้งมีแรงอนัน้ีท่ีเรียกว่า ก าลงัใจ ถ้าไม่มีก าลงัใจจะท า
อะไรจิตใจก็ห่อเห่ียว เม่ือก าลงัใจไม่มี ก าลงักายแมจ้ะมีก็ไม่มีความหมาย บางทีมีก าลงักายแข็งแรง 
แต่ไม่สามารถน าก าลงักายนั้นออกมาใชไ้ด ้ก าลงัใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง คนท่ีแขง็แรงซ่ึงเห็นวา่
มีก าลงักายมาก เป็นนกัมวยท่ีเก่งกลา้สามารถ หรือเป็นนกัวิ่ง วิง่ไดร้วดเร็วแข็งแรงมาก แต่ถา้เม่ือใด
เขาหมดก าลงัใจแล้ว เขาก็ไม่สามารถท่ีจะชกมวย ไม่สามารถท่ีจะวิ่งแข่งให้ส าเร็จได ้ยกตวัอย่าง
ง่ายๆนกัเรียนไปสอบเขา้เรียนท่ีแห่งหน่ึง หรือบางคนไปสอบเขา้งานแห่งหน่ึง เสร็จแลว้ก็ไปดูผล
การสอบ เขาเป็นคนแข็งแรงมาก เม่ือไปดูประกาศผลสอบ ก็มีความมุ่งหวงัมาก อยากจะสอบได ้
และการสอบได้ก็จะมีความหมายต่อชีวิต ต่อความหวงัคร้ังหน้าของเขาเป็นอย่างมาก เม่ือไปดู
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รายช่ือพอไม่เห็นช่ือไม่มีช่ือของตนในประกาศรู้ตวัวา่ตกแน่ ทั้งๆท่ีร่างกายแข็งแรง แต่เข่าอ่อนบาง
ทียนืแทบไม่อยู ่น่ีละก าลงักายทั้งๆท่ีแข็งแรงแต่ไม่มีความหมาย เพราะไม่มีก าลงัใจ ก าลงัใจจึงเป็น
ส่ิงส าคญัมาก ทีน้ีในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีก าลงักายก็ไม่ไดแ้ข็งแรงอะไร แต่ถา้เกิดก าลงัใจข้ึนมา 
ก าลงัใจก็ท าให้เขาแข็งแรงท าอะไรได้ ยกตวัอย่างเช่น พ่อแม่ท่ีก าลงัไม่สบาย ร่างกายก็ค่อนขา้ง
อ่อนแอ พอดีมีเร่ืองท่ีตอ้งเอาใจใส่ลูกๆซ่ึงพ่อแม่รักมาก มีความเอาใจใส่มีเมตตา เร่ืองท่ีจะตอ้งท าให้
ลูกเป็นเร่ืองส าคญั ความรักลูกท าให้พอ่แม่มีก าลงัใจทั้งๆท่ีร่างกายก าลงัอ่อนแอ  ก็ลืมบางทีตอนนั้น
โรคไม่รู้หายไปไหน ท าเร่ืองท าราว ท าธุระให้ลูกได้จนกระทัง่เสร็จ พอเสร็จแล้วก็มานอนแบ็บ
ต่อไปอะไรท านองน้ี น่ีก็เป็นเร่ืองของก าลงัใจถา้มีก าลงัใจแลว้ก าลงักายก็มาไดง่้าย ถา้ไม่มีก าลงัใจ 
แมจ้ะมีก าลงักายก าลงักายนั้นก็เหมือนกบัไม่มีหายหมด ดึงออกมาไม่ได ้แต่อย่างไรก็ตาม น่ีก็เป็น
การมองดา้นหน่ึงใหเ้ห็นวา่ ก าลงัใจ เป็นหลกัส าคญั ถา้ใหดี้ก็ตอ้งมีทั้งก าลงักายและก าลงัใจ  
ถา้ก าลงัใจดีแลว้ก าลงักายมาเสริม ก็ท  ากิจท าการงานไดส้ าเร็จผลเป็นอยา่งดี ก าลงัใจน้ีก็อยา่งท่ีว่า
เม่ือก้ี ตอ้งมีศรัทธาเป็นปัจจยัส าคญั 

 ศรัทธา คือความเช่ือ ความมัน่ใจในคุณค่า ในประโยชน์ของส่ิงท่ีตนกระท าอยู่ เม่ือท างาน
อะไรก็ตาม ถ้าเรามีศรัทธา เราเข้าใจความหมายของงานท่ีท า เรามีความเช่ือมั่นในคุณค่าใน
ประโยชน์ของงานนั้น เราก็มีก าลงัใจท่ีจะท า งานการก็กา้วหนา้ไปอยา่งดี 

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกน้ี เร่ืองศรัทธาหรือความเช่ือในส่ิงต่างๆน้ีก็ไม่
แน่นอนเสมอไป บางคร้ังจิตของเราก็เปล่ียนแปลง เราเคยมีศรัทธาในงาน แต่ต่อมาเราอาจจะเกิด
ปัญหา รู้สึกไม่แน่ใจในคุณค่าของงานนั้นข้ึนมา ก าลงัใจก็ถดถอย มีการเปล่ียนแปลงไปไดเ้ร่ือยๆ  
จึงจะตอ้งมีศรัทธาท่ีลึกซ้ึงลงไปอีก ศรัทธาในงานในการ ก็จึงมาสัมพนัธ์กบัศรัทธา หรือความเช่ือ
ในวิถีชีวิต ของเราด้วยมนัสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต ถึงแมว้่างานนั้นจะมีความหมายมีประโยชน์ แต่เรา
มองเห็นไม่สัมพนัธ์กบัแนวทางชีวิตท่ีเราคิดวา่ดีงาม บางทีก็เกิดความขดัแยง้ ฉะนั้นศรัทธาท่ีลึกลง
ไปก็คือความเช่ือ ความมัน่ใจ ต่อความหมายของวิถีชีวิตของเราวา่ ชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตท่ีดีงาม
เป็นชีวิตท่ีมีคุณค่า ถา้เราเช่ือในวิถีชีวิตแบบใดแลว้ ไดด้ าเนินในวิถีทางนั้น อยูใ่นวิถีชีวิตแบบนั้น 
แบบท่ีเราเห็นวา่ดีมีคุณค่า ศรัทธาก็เกิดข้ึนลึกซ้ึงลงไป ทีน้ีถา้ศรัทธาในวถีิทาง ด าเนินชีวติวา่ชีวติท่ีดี
เป็นอย่างน้ี และวิถีชีวิตนั้ นก็เขา้กับงานอย่างน้ีด้วย สองอย่างสอดคล้องกัน ก็จะท าให้ศรัทธาน้ี
มัน่คงแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน แลว้ก็จะเกิดผลและเกิดก าลงัใจท่ีแทจ้ริง เพราะฉะนั้น ถา้จะให้ดีก็ตอ้งให้ทั้ง
สองอยา่งน้ีมาสอดคลอ้งกนั คนจ านวนไม่น้อยจะมีปัญหาขดัแยง้ในเร่ืองน้ี คือ ในแง่งานการก็มอง
ด้วยเหตุผล และเห็นแล้วว่ามนัก็มีคุณค่าเป็นประโยชน์ แต่มนัไม่สอดคล้องกบัชีวิตท่ีดีงามท่ีเรา
เขา้ใจไม่เขา้กบัชีวิตแบบท่ีเราตอ้งการ ศรัทธาในวิถีชีวติก็ไปขดักบัศรัทธาในเร่ืองงาน ไม่กลมกลืน
กนัก็เกิดความขดัแยง้ ศรัทธา หกัลา้งกนัเอง ไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี ก็เกิดความห่อเห่ียว  
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เกิดความทอ้ถอยข้ึนมา อนัน้ีก็เป็นเร่ืองของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตของคน ท าอยา่งไรดีจึง
แกปั้ญหาไดต้อ้งมีศรัทธาท่ีลึกซ้ึงลงไปอีกซ่ึงเป็นเคร่ืองน าทาง และใหคุ้ณค่าแก่วถีิชีวติอีกชั้นหน่ึง 

12. ศรัทธาในทางศาสนา 
 ศรัทธาท่ีลึกซ้ึงน้ี มกัเป็นศรัทธาทางศาสนา ศรัทธาในส่ิงท่ีสูง ท่ีเป็นหลกัยึดเหน่ียวในจิตใจ 
ซ่ึงไม่ว่าเราจะท าอะไรในภายนอก จะด าเนินชีวิตอยา่งไรก็ตาม ท างานอะไรก็ตาม เราก็มีศรัทธาท่ี
ระลึกอยูใ่นใจเป็นทานอนัแน่นแฟ้น เป็นความเช่ือในส่ิงท่ีสูงสุด ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองเชิดชูก าลงัใจวา่  
ไม่วา่เราจะมีชีวติอยูอ่ยา่งไรก็ตาม เราก็มีส่ิงท่ีเราเคารพนบัถือบูชา เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรารู้ แมว้า่จิตใจ
ของเราจะอยูใ่นยามท่ีไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งพวัพนั เม่ือนึกถึงส่ิงเหล่าน้ีแลว้ เราก็มีความสบายใจ  
ไม่อา้งวา้ง ไม่เล่ือนลอยไร้ความหมาย เช่น ผูท่ี้นบัถือพระพุทธศาสนา มีความเช่ือความเคารพใน
พระรัตนตรัย ค าว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงว่า มีศรัทธาในพระรัตนตรัยใน
พระพุทธเจา้ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ศรัทธาในพระพุทธเจา้ หมายความวา่ เราเห็นวา่มีบุคคลท่ีมี
ชีวิตท่ีดีท่ีสุด เป็นตวัอย่าง เป็นแบบอย่าง ของการท่ีได้เขา้ถึงความจริง เขา้ถึงความสมบูรณ์แห่ง
ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่มนุษยเ์ราทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนได ้ 
จนเขา้ถึงความรู้และความดีงาม มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด แต่จะตอ้งเพียรพยายามเขม้แขง็ในการ
พฒันาศกัยภาพของตน เรามีความเช่ือและมัน่ใจอย่างน้ีแล้วก็มีก าลงัใจ ในเวลาท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้ง 
ไม่ไดยุ้่งกบัภารกิจการงานอยา่งอ่ืน จิตใจก็จะไดม้าผูกพนัอยู่กบัความรู้สึกน้ี อนัน้ีก็เป็นหลกัอยา่ง
หน่ึงในทางจิตใจ ซ่ึงท าใหจิ้ตใจไม่วา้เหว ่

 ศรัทธาน้ี นอกจากเป็นแรงส่งให้จิตใจของเรามีแรงท างานท าการแล้ว ก็ท  าให้จิตใจไม่
วา้เหว่ด้วย คนเรามีเวลาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรท า ไม่มีงานท า ว่างจากงาน บางทีก็เกิดอาการอา้งวา้ง
วา้เหว ่เหน่ือยหน่ายหรือเหงาข้ึนมา ท าอยา่งไรให้หายเหงาไดก้็ตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นหลกัยึดเหน่ียวในใจ 
ศรัทธาความเช่ือในทางศาสนาน้ีมาเป็นหลกั มาเป็นเคร่ืองให้ก าลงัใจในเวลาท่ีไม่มีส่ิงอ่ืนท่ีท าอยู ่
หรือไม่มีงานท่ีท าอยู่ หรือแมไ้ม่มีคนอ่ืนอยู่ คนเราตามปกติก็ตอ้งมีเพื่อนจึงจะไม่เหงา แต่บางที
เพื่อนก็ไม่อยู่กบัเรา เราก็อยูค่นเดียว ในเวลานั้นก็อาจจะเกิดความเหงาข้ึน หรือบางทีทั้งๆท่ีมีเพื่อน
นัน่แหละ เพื่อนก็ไม่สามารถเขา้ไปในจิตใจท่ีลึกซ้ึงได ้บางทีเรามีความตอ้งการอะไรบางอย่างท่ี
แมแ้ต่เพื่อนก็ไม่อาจจะสนองได้ ใจเราก็เหงา เราก็วา้เหว่ แต่ถา้เรามีศรัทธาเป็นหลกัใจอยู่ ใจก็ไม่
อา้งวา้ง คนท่ีไม่มีศรัทธาอยูใ่นใจ ใจจะเหงาจะวา้เหวบ่่อยๆเสมอๆ 

 ในโลกปัจจุบนัน้ี ชีวติวุน่วายสับสนมาก ความสับสนวุน่วายน้ี บางคร้ังก็ท าใหเ้รารู้สึกสนุก 
แต่บางคร้ังก็ท าให้เรารู้สึกวา้วุน่ ยุง่ ดงันั้นในเวลาท่ีส่ิงวุน่วายเหล่าน้ีไม่มีเราอยู ่สงบวา่งๆใจของเรา
บางคร้ังก็สบาย เพราะในเวลาท่ีมีความรู้สึกว่าเร่ืองวุน่ๆใจมีอะไรเกะกะ ท าให้ยุง่มากถา้จิตใจของ
เราไดว้า่งเวน้จากส่ิงเหล่านั้น แลว้ก็รู้สึกสงบและสบาย แต่บางคร้ังเรากลบัตอ้งการความวุน่วายนั้น 
คลา้ยกบัวา่มนัท าใหเ้กิดชีวติชีวามีรสชาติ พอมาสงบเขา้กลบัรู้สึกวา้เหว ่ถา้คนไม่มีหลกัใจก็ยุง่  
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ถา้ไม่กระวนกระวายก็กลายเป็นเหงาเป็นวา้เหว ่จิตใจมี 2 ลกัษณะอยา่งน้ี คนจ านวนมากเป็นอยา่งน้ี 
เพราะฉะนั้น จะท าอย่างไรในเวลาท่ีอยู่ท่ามกลางกิจกรรมก็ไม่ให้วุน่ เวลาว่างจากกิจกรรมก็ไม่ให้
เหงาไม่ใหว้า้เหว ่อนัน้ีก็เป็นเร่ืองส าคญัของจิต 

 คนท่ีมีศรัทธา ท่านบอกว่าเหมือนมีเพื่อนใจ เพื่อนท่ีอยู่ในใจท าให้ใจไม่เหงาไม่วา้เหว ่
ในทางพระศาสนาบอกวา่ ศรัทธาเป็นเพื่อนประจ าใจของตวัเอง ไม่วา่เราจะมีเพื่อนภายนอกหรือไม่
มีเพื่อนก็ตาม ถา้มีศรัทธาแลว้ก็เท่ากบัมีเพื่อนอยูใ่นใจท่ีช่วยให้จิตใจแช่มช่ืน มีก าลงัเสมอ ไม่วา้เหว ่
เร่ิมตน้ตั้งแต่ศรัทธาท่ีวา่เม่ือก้ี คือ ศรัทธาในการงาน ศรัทธาในวิถีชีวติท่ีเราเห็นวา่ดีงาม ตลอดจนถึง
ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาในพระศาสนาเป็นศรัทธาท่ีลึกถึงกน้กลางใจ เป็นฐานเป็นแกนท าให้
จิตใจของเรามีหลกัยึดเหน่ียวมีท่ีปรึกษาอยูเ่สมอ ไม่อา้งวา้ง เปล่าเปล่ียว โดดเด่ียว และไม่ห่อเห่ียว 
แต่ศรัทธาท่ีถูกตอ้งจะตอ้งใหเ้คร่ืองน าทางแก่ชีวติของเรา ไม่ใช่วา่เราจะมีศรัทธาเช่ือกนัเฉยๆเท่านั้น 
เช่น ความเช่ือในพระรัตนตรัยน้ี ก็มีความหมายเป็นเคร่ืองน าทาง ศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ  
ในพระพุทธเจา้ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์เป็นอยา่งไร 

13. ความสุขแท้อยู่ทีรู้่ความจริงของชีวติ 

 ศรัทธาในพระพุทธเจา้ก็คือ ศรัทธาในบุคคลท่ีวา่งเม่ือก้ี มัน่ใจวา่มีบุคคลท่ีมีความบริสุทธ์ิ  
มีปัญญารู้แจง้เป็นแบบอยา่งของมนุษย ์ไวใ้หเ้ห็นวา่มนุษยทุ์กคนเป็นสัตวท่ี์ฝึกฝน พฒันาไดส้ามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนใหถึ้งความสมบูรณ์ พระพุทธเจา้น้ีเดิมนั้นท่านก็เป็นมนุษยน์ัน่เองเหมือนกบั
เราทุกๆคนแต่กลายมาเป็นพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร จากมนุษยม์าเป็นพระพุทธเจา้ก็เพราะวา่ไดรู้้เขา้
ใจความจริงของส่ิงทั้งหลาย คือ รู้เขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้กฎธรรมชาติ 

 ส่ิงทั้ งหลายท่ีอยู่แวดล้อมเหล่าน้ี ก็เกิดมาจากธรรมชาติทั้ งนั้น เรามาอยู่กบัส่ิงแวดล้อม 
ปัจจุบนัน้ีเรามองเห็นวา่ มีวตัถุ มีบา้นเรือน มีตึกราม มีถนน มีรถยนต ์อะไรต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน เป็นเร่ืองเทคโนโลยีมากมาย ซ่ึงไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เทคโนโลยีหรือส่ิงท่ีเราสร้างสรรค์
ประดิษฐ์ข้ึนมาน้ี ความจริง มนัก็มาจากธรรมชาติ ไม่ได้มาจากไหนเลย แต่ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนน้ี 
เม่ือสร้างข้ึนมาแลว้ มนัก็บดบงัตวัเราจากธรรมชาติ ไม่ใหเ้ขา้กบัธรรมชาติ ความจริงชีวติของเราเอง
ก็เป็นธรรมชาติ เม่ือชีวติเป็นธรรมชาติ ก็เป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะเหินห่างจากธรรมชาติโดยส้ินเชิง เม่ือ
เรามา เพลิดเพลิน สนุกสนานต่อรสชาติอนัต่ืนเตน้ของส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนไปไดส้ักระยะหน่ึง 
บางทีเราก็เกิดความเบ่ือหน่าย และจิตใจของเราก็หันไปตอ้งการธรรมชาติ ถา้เราไม่รู้จกัความจริงท่ี
เป็นธรรมชาติของส่ิงทั้ งหลายแล้ว จิตใจของเราก็จะวา้วุ่นอยู่กับส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน เป็น
เทคโนโลยี เป็นอะไรต่างๆเหล่าน้ี เพราะชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบนัอยู่กบัส่ิงเหล่าน้ีตลอดเวลา 
ไม่ไดอ้ยู่กบัธรรมชาติ เราต่ืนเตน้ เพลิดเพลินกบัมนั แล้วก็เบ่ือหน่ายท าให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนอีก
แบบหน่ึง 
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 คนเราท่ีจะมีความสุข เห็นชีวิตมีความหมายอยา่งแทจ้ริง จิตใจจะเขา้ถึงความสงบเป็นตวั
ของตวัเองไดน้ั้น จะตอ้งมองทะลุความจริงของส่ิงทั้งหลายท่ีมาแวดลอ้มหุ้มห่อและมดัตวัเราอยู่น้ี
ให้ เห็นแจ้งถึง ธรรมชาติ จึงจะหมดความขัดแย้งพระพุทธเจ้าก็ เป็นมนุษย์ แต่ท่ีกลายเป็น
พระพุทธเจา้ข้ึนมาไดก้็เพราะรู้เขา้ใจความจริงของส่ิงทั้งหลาย ซ่ึงเราเรียกวา่ เขา้ใจธรรมชาติของส่ิง
ทั้งหลายนัน่เอง ความจริงของส่ิงทั้งหลายน้ีเราเรียกวา่ธรรม ธรรม คือ กฎเกณฑ ์ความจริงความเป็น
เหตุปัจจยัของส่ิงต่างๆการรู้เห็นส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงน้ีแหละ คือ การเขา้ถึงธรรม การท่ี
พระพุทธเจา้เห็นความจริงของส่ิงทั้งหลายมองส่ิงทั้งหลายถูกตอ้งตามความเป็นจริงแลว้ ก็เรียกว่า 
ตรัสรู้ธรรมแลว้จึงเป็นพระพุทธเจา้ข้ึนมา ท าจึงเป็นหลกัการส าคญัประการท่ี 2 ในพระพุทธศาสนา 
เป็นตวัท่ีท าใหม้นุษยผ์ูรู้้แลว้กลายเป็นพุทธะ 

 ทีน้ีหลกัการของพระพุทธศาสนาบอกว่า คนทุกคนสามารถเป็นพระพุทธเจา้ได ้ถา้พฒันา
ตนข้ึนมาให้รู้เขา้ใจธรรม คือ ความจริงของส่ิงทั้งหลาย ถา้คนพยายามฝึกฝนตวัเอง พยายามปฏิบติั
ต่อส่ิงทั้งหลายอยา่งถูกตอ้ง พยายามพฒันาความรู้ความเขา้ใจของตวัเองข้ึนมาแลว้ ใจเราเรารู้ความ
จริง มีปัญญาข้ึนมา เราก็เป็นคนแบบเดียวกบัพระพุทธเจา้ คนจ าพวกน้ีมีมากๆข้ึนก็แผข่ยาย ถ่ายเท
ลกัษณะท่ีมีความสุข มีชีวิตท่ีดีงามแลว้ก็กลายเป็นกลุ่มชนหน่ึง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่" สงฆ ์" คือหมู่ชนท่ี
ได้รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ รู้ความจริง มองส่ิงทั้ งหลายตามท่ีมันเป็นเหมือนอย่าง
พระพุทธเจา้นัน่เอง 

 ท่ีวา่มาน้ีคือ หลกัการท่ีเรียกวา่พระรัตนตรัย คนท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาก็นบัถือหลกัการน้ี 
จึงเรียกว่านับถือพระรัตนตรัย คือ นบัถือบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างของการเขา้ถึง ความจริงท่ีเรียกว่า
ธรรมนั้น และพยายามประพฤติตามอยา่งเพื่อจะไดร้วมกนัเป็นกลุ่มชนผูมี้ชีวติท่ีดีงาม ท่ีเรียกวา่ 

"สงฆ"์ ถา้เขา้ใจหลงัน้ีแลว้ก็มีศรัทธาเกิดข้ึนเป็นสัทธาท่ีมองเห็นวา่ การมีชีวิตอยูเ่ป็นคนเป็นมนุษย์
น้ีท่ีจะมีชีวิตดีงาม ในท่ีสุดก็ไม่มีอะไรมาก ก็คือการเขา้ใจรู้ส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง 
ไม่วา่จะด าเนินชีวติอยา่งไรก็ตาม จะท างานอะไรก็ตาม ก็จะมีหลกัใหญ่ท่ียดึถือไวใ้นจิตใจ คือ 

การมองส่ิงทั้งหลายให้เขา้ใจตามความเป็นจริง พิจารณาอะไรๆตามเหตุปัจจยั อนัน้ีเป็นหลกัใหญ่ถา้
มีความเช่ือตั้งหลักการน้ีแล้ว ไม่ว่าจะท าอะไรอยู่ เป็นคนมีงานหรือว่างงานก็ตาม ก็สามารถมี
ความสุขได ้จิตใจไม่ วา้เหว ่ไม่ไร้ความหมายน้ีก็เป็นศรัทธาท่ีลึกลงไปอีก ไม่ใช่ศรัทธาดุ่ยๆ แต่เป็น
ศรัทธาท่ีโยงยดึอยูก่บัปัญญา มีศรัทธาอยา่งน้ีแลว้ ไม่งมงาย ไม่เป็นอนัตรายทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน 

14. การท างานคือการพฒันาตน 

 รวมความก็คือ คนเราน้ีสามารถมีศรัทธาไดใ้นระดบัต่างๆมากมาย แต่ศรัทธาท่ีควรยืนพื้น
เป็นฐานก็คือ ศรัทธาอนัน้ี ไดแ้ก่ ความเช่ือความมัน่ใจในหลกัการของการมองดู รู้เขา้ใจโลกและ
ชีวิตน้ีตามความเป็นจริง มองส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น เห็นวา่ทุกอยา่งในชีวิตน้ี จะดีงามสูงสุดก็อยู่
ท่ีเพียงวา่เราเขา้ใจความจริงของส่ิงทั้งหลาย ปฏิบติัต่อมนัให้ถูก ตอ้งวางใจต่อมนัให้ถูกตอ้ง และฝึก
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ตนพฒันาตวัเราข้ึนไปให้รู้เขา้ใจ และหนักในความจริงน้ีอยู่เสมอ ถ้าถึงแค่น้ีแล้ว จิตใจของเราก็
สามารถมีความสุขได้ท่ีน้ีเช้าเราจะท างาน เราก็ท างานไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินหาทอง ซ่ึงเป็นเร่ือง
ขั้นตน้ แต่งานการน้ีจะมีความหมายมากข้ึน นอกจากศรัทธาในการงานท่ีท าใหชี้วิตของเรามีคุณค่ามี
ความหมาย และงานนั้นมีประโยชน์แลว้ เรายงัมองเห็นงานทุกอยา่งมีความหมายข้ึนมาอีกอยา่งหน่ึง
คือเป็นเคร่ืองฝึกตน เป็นการปฏิบติัในทางท่ีจะให้มองเห็นส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น มองตามท่ีมนั
เป็นในแต่ละขณะๆ จะท าอะไรก็เขา้ใจตามท่ีมนัเป็นอยา่งนั้น และท าให้มนัถูกตอ้ง ให้มนัดียิ่งข้ึน 
โดยท่ีตวัเราเองก็พฒันาศกัยภาพของตวัเราเองใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ ถา้เรารู้สึกวา่เราท าส่ิงหน่ึง
อยูแ่ละท าถูกตอ้งตามวิถีทางของมนัแลว้ เราก็สบายใจวา่เราก าลงัท าส่ิงท่ีเป็นธรรม และขนาดนั้นเรา
ก็ก าลงัฝึกตนเองให้พฒันาอยูเ่สมอ เพราะฉะนั้น การงานต่างๆจึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนเอง 
ไม่วา่งานนั้นจะมีคุณค่าเป็นประโยชน์ถูกตอ้งตามวิถีชีวิตท่ีเราตอ้งการหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นเคร่ือง
ฝึกตวัเองเสมอ 

15. ฝึกใจฝึกกายของตัวเอง 

 เป็นอนัวา่ การมองงานก็มีไดห้ลายอยา่ง ตามท่ีวา่มาแลว้ในระดบัท่ีหยาบท่ีสุดก็คือ มองว่า
งานเป็นเคร่ืองมือหาเล้ียงชีพ ท าให้ไดเ้งินไดท้อง อนัน้ีเป็นขั้นท่ี 1 เป็นวตัถุมากเกินไป ขั้นท่ี 2 มอง
ว่างานเป็นเคร่ืองท าให้กิจการด าเนินไป ท าให้โลกน้ีเป็นไปได้ความเจริญก้าวหน้าในสังคมจะ
ด าเนินไปไดก้็เพราะคนท างานกนั ขั้นท่ี 3 มองลึกเขา้ไปอีกก็คือ มองวา่งานนั้นมีคุณค่ามีความหมาย
มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย ์ท าให้เพื่อนมนุษย ์มีความสุขอยา่งใดอยา่งหน่ึง ขั้นท่ี 4 มองลึกยิง่ข้ึนไป
อีกว่า งานน้ีมีความหมายต่อชีวิตจิตใจของเรา ถูกต้องกับชีวิตท่ีเราเห็นว่าดีงาม มีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ ท าให้ชีวิตของเรามีคุณค่าข้ึนต่อมา ถึงขั้นท่ี 5 น้ี ก็มองว่า งานเป็นเคร่ืองฝึกตวัเรา เป็น
เคร่ืองพฒันาตนเอง และเป็นเคร่ืองสะสมการพฒันาตวัเองน้ีข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะฉะนั้น ผูท่ี้ท  างาน
โดยมีศรัทธาอยา่งน้ี ไม่วา่จะเห็นวา่ตวัเองไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แค่ไหนเพียงไหนก็ตาม 
แต่ถา้จิตใจขั้นลึกซ้ึงในเวลาท างานแต่ละขณะมีความรู้สึกว่าเราก าลงัพฒันาตวัเราเอง ก าลงัฝึกฝน
ตนเองให้ดีข้ึน ก็จะท าให้รู้สึกวา่งานนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าท าเสมอทุกขณะทุกเวลา ไม่เบ่ือหน่ายกลดักลุม้ 
นอกเหนือจากนั้นก็คือ การท่ีรู้สึกวา่ไดท้  าในส่ิงท่ีเป็นธรรม ส่ิงท่ีถูกตอ้งท าจิตใจมองส่ิงท่ีท านั้นให้
เห็นตามความเป็นจริงวา่ท าอะไรอยู ่แลว้ก็ท  าส่ิงนั้นใหม้นัส าเร็จไปตามวิถีทางของมนั แค่น้ีก็สบาย
ใจในการท างานได ้

 คนเราบางทีก็มีความคาดหวงัต่างๆกับส่ิงท่ีกระท า และเม่ือเห็นว่าท าไม่ส าเร็จตาม
ความหวงั ก็ท  าให้เกิดความผิดหวงั เกิดความทุกข์เกิดความทอ้ถอยหมดก าลงัใจ แล้วก็จะต้องมี
วิธีแกไ้ขในระดบัต่างๆ แต่ถา้ท าใจให้ถูกตอ้งอย่างน้ี ก็สามารถท าการท างานทุกอยา่งให้ด าเนินไป
ได้ด้วยดี ถ้าเขา้ใจในเร่ืองงาน แล้วท าใจให้ได้ในทุกระดบัท่ีว่ามา คุณค่าของงานก็จะเกิดในทุก
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ระดบั ตั้งตน้แต่เป็นการพฒันาตนเองในทุกขณะท่ีท างานนั้น ไปจนกระทัง่ภายนอกเป็นเคร่ืองมือหา
เล้ียงชีพไดเ้งินไดท้อง ทั้งหมดน้ีก็สุดแต่วา่จะท าใจไดแ้ค่ไหนเพียงไร 

16. หลกัการท างาน 

 อน่ึงในการท างานน้ี นอกจากหลกัใหญ่ คือ ศรัทธาท่ีเขา้ใจในคุณค่า ซ่ึงเป็นเคร่ืองท าใหเ้กิด
ก าลงัใจตลอดเวลาแล้ว ก็ยงัตอ้งอาศยัตวัประกอบซ่ึงเป็นหัวเร่ืองของการท างานโดยตรง มาเป็น
คล่ืนช่วยเสริมดว้ย จึงจะท าให้การท างานนั้นไดผ้ลจริงในทางปฏิบติัและเม่ือการท างานไดผ้ล ก็ยิ่ง
เป็นคล่ืนช่วยเสริมให้เรามีพลงัหรือท าให้เรามีความมัน่ใจในชีวิตของเรามากข้ึน หลกัการท างานท่ี
เป็นขอ้ส าคญัๆก็คือ เม่ือท าอะไรก็ตาม หน่ึงจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจชดัเจนในงานนั้น เม่ือก้ีน้ีได้
บอกว่าการท างานเป็นการฝึกฝนพฒันาตนเองอย่างหน่ึง แล้วเราจะพฒันาตนเองอย่างไรให้ไดผ้ล 
การพฒันาตนเองอยา่งง่ายๆก็คือ ท าให้เกิดความช านิช านาญ และความสามารถในการท างานนั้นดี
ข้ึน แต่การท่ีจะท าให้ได้ผลจริง พฒันาตวัเองได้จริง พฒันางานได้จริงนั้น จะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในงานท่ีท า ความรู้ความเขา้ใจชดัเจน ในงานท่ีท าน้ีก็เป็นปัญญาอยา่งหน่ึง จึงพูดสั้นๆวา่ตอ้งมี
ปัญญาดว้ยรู้งานของตนเองวา่งานในหนา้ท่ีของตนคืออะไร และท าให้ถูกตอ้งให้ถูกจุดให้ถูกกบัตวั
งานนั้น และท าให้ถูกตามวิถีของงานนั้น งานนั้นก็จะเจริญไปด้วย และตวัเองก็ได้รับการฝึกฝน
พฒันาไปดว้ย เราตอ้งพยายามสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจน้ีให้ทนักบังานอยู่เสมอ ท างานอะไรก็
ตอ้งมีหลกั อนัแรกวา่รู้งานหรือรู้งานดี หมายถึง งานท่ีเป็นกิจเป็นหนา้ท่ีของเรา 

 ประการท่ีสอง เม่ือรู้งานมีแลว้ ถา้เรามีศรัทธาอยา่งท่ีวา่เม่ือก้ีเราก็ยอ่มมีก าลงัใจในการงาน
คุณสมบติัท่ีตอ้งการในตอนน้ี ก็คือเราจะตอ้งพยายามท างานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ท าให้เต็มท่ี
ของเราการท าใหเ้ตม็ท่ีของเรามีความหมายอยา่งหน่ึง คือ การท าหนา้ท่ีไม่ใหบ้กพร่อง  
การขยนัหมัน่เพียรท าหน้าท่ีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่บกพร่อง น่ีก็เป็นหลักอย่างหน่ึงในการ
ท างาน เรียกวา่ มีความเพียรใชภ้าษาธรรมดาก็คือ ท าหนา้ท่ีไม่ใหบ้กพร่อง 

 กา้วต่อไปคือ นอกจาก รู้งานดี ท าหนา้ท่ีไม่ใหบ้กพร่องแลว้ ในการปฏิบติัตวัต่องานนั้น  
ก็มกัจะมีปัญหาว่าคนนั้นท างานอย่างสุจริตหรือไม่สุจริต ถา้ท างานอย่างสุจริต ก็ตรงไปตรงมาต่อ
งานนั้น ในการรับผลประโยชน์จากงาน ก็ตรงไปตรงมาตามท่ีตกลงไว ้ไม่หาทางท่ีเรียกวา่ บิดเบือน 
เฉโก เรียกง่ายๆวา่ ไม่โกงหรือไม่หาผลประโยชน์ท่ีผิดจากเงินนั้น คือ มีความสุจริต ไม่ทุจริต การ
ท างานถูกตอ้งตามหลกัการท่ีตราไวน้ี้ ก็เป็นเร่ืองของข้อตกลงในทางสังคมด้วย นับว่าเป็นหลัก
ประการหน่ึงในการท างาน เรียกวา่ มือสะอาดหรือมีความสุจริต 

 ขอ้ต่อไปในการท างานนั้น ตามปกติคนเราก็ท าร่วมกบัผูอ่ื้น การรู้จกัร่วมอยูร่่วมท ากบัผูอ่ื้น
ก็เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้งานด าเนินไปดว้ยดี จึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานอยา่ง
ถูกต้อง ปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงในการท างานก็คือ ผูร่้วมงานมีความสัมพนัธ์กนัดีหรือไม่ดี ถ้ามี
ความสัมพนัธ์ไม่ดี ก็เกิดความขดัแยง้ เกิดปัญหาในวงงาน อนัน้ีเป็นเน้ือเร่ืองธรรมดา คนเราอยูก่นั
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มากมีนิสัยใจคอต่างๆกนั มกัจะมีปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ความไม่สอดคลอ้ง ไม่กลมกลืนกนั มอง
ขดัหูขดัตา อะไรต่างๆ หรือการกระท าท่ีไม่เป็นไปอยา่งใจเรา อย่างน้อยก็ตอ้งมีความรู้สึกวา่ไม่ได้
อยา่งใจ พอไม่ไดอ้ย่างใจก็ไม่สบายใจ แลว้ก็เกิดปัญหาข้ึนมาเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ในวงงาน 
ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีเป็นธรรมดา เม่ือเราท างาน เม่ือเราเก่ียวขอ้งกบัคนมาก ก็ตอ้งมีเร่ืองอยา่งน้ีเกิดข้ึน 
ทางตนก็ตอ้งท าใจได้ว่าน้ี มนัเร่ืองของงาน เร่ืองของการเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ก็ตอ้งมีความขอ้งขดั
บา้ง ถา้เราจะให้เป็นอยา่งใจของเราทั้งหมด เราก็ตอ้งอยูค่นเดียว ซ่ึงเป็นไปไม่ไดจึ้งตอ้งรู้เขา้ใจตาม
ความเป็นจริง แลว้ยอมรับความจริงนั้น แต่เม่ือรู้ความจริงวา่เป็นอยา่งนั้นแลว้ ก็ตอ้งกา้วต่อไปสู่ขั้น
ท่ีวา่เราจะแกไ้ขอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด เม่ือปรับให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีเท่าท่ีจะเป็นไปได ้จะปรับอยา่งไรก็
ตามให้งานน้ีมนัด าเนินไปดว้ยดีก็แล้วกนั อนัน้ีก็เป็นหลกัน้ี คือความส าเร็จตามวตัถุประสงค์เป็น
เกณฑ ์ไม่เอาใจอยากใจชอบของเราเป็นเกณฑ์ มองการณ์ไกลคิดถึงผลระยะยาว ไม่เอาความชอบใจ
ขดัใจเดียวนั้น ชัว่ครู่ชัว่ยาม ถา้อยา่งน้ีแลว้ก็แกปั้ญหาไดอี้กในระดบัหน่ึง 

 แต่ถา้ให้ดีกวา่นั้นก็คือ ท าให้มีความกลมเกลียว ปรับใจ ปรับตวัเขา้กนัไดใ้นระหว่างคนท่ี
ท างานดว้ยกนั ให้อยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขและความสามคัคีการท่ีจะมีความสุขความสามคัคีก็คือ
การท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา รายการท่ีจะตอ้งรู้จกัปรับตวัปรับใจเขา้หากนั เราตอ้งยอมรับวา่ คนเราน้ี
มีพื้นฐานมาคนละอยา่ง พื้นฐานพื้นเพไม่เหมือนกนั มีการสั่งสมอุปนิสัยใจคอกนัมาต่างๆ  
มีประสบการณ์ต่างๆกนั มาจากครอบครัวมาจากฐานะ อะไรต่างๆไม่เหมือนกนั เม่ือมาอยูม่าท างาน
ดว้ยกนัแลว้ ความไม่เหมือนกนัท่ีมีมาแต่เดิมมนัก็มาแสดงออก แลว้เกิดเป็นความไม่กลมกลืนหรือ
ความขดัแยง้กนัข้ึน ถา้เรายอมรับความจริงแลว้ เราตอ้งเป็นฝ่ายรู้จกัปรับตวัดว้ย ปรับตวัก็คือ เร่ิมตน้
จิตใจตอ้งไม่วูว่าม ไม่ถือการกระทบกระทัง่นั้น เป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าให้มีความหมายร้ายแรง ท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนใหไ้ดด้งัใจ แต่ถือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ จะตอ้งรอพิจารณาก่อน คือ ตอนแรกก็ยงัคิด  
พอยงัคิดแล้วก็คิดหาทางว่า จบัฉ่ายวิธีอย่างไรท่ีจะปรับตวัเข้าหากันโดยเรียบร้อย แต่ข้อส าคญั
อนุรักษคื์อไม่วูว่าม ฉุกคิด ยงัคิดก่อน คิดและก็หาวธีิการท่ียงัคิดและหาวธีิน้ีเรียกวา่ใชปั้ญญา คือ 

ใช้ปัญญาหาทางท่ีจะปรับตวัเขา้หากนัไดถู้กตอ้ง และโดยการพูดจากนั ถา้ยงัพูดกนัไม่ได ้ปรับตวั
เขา้หากนัยงัไม่ไดเ้วลายงัไม่เหมาะ ไม่สะดวก โอกาสยงัไม่ถึง ก็เอาแค่วา่ท าอยา่งไรจะวางตวัของเรา
ให้ดีให้ถูกตอ้งไวก่้อน น่ีก็เป็นวิธีต่างๆ แต่รวมความก็คือจะตอ้งมีการปรับตวัปรับใจเขา้หากนั โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยดี มีความสงบ สุข มีความสามคัคีกลมเกลียว 

 

17. สร้างสุขด้วยการให้แก่กนั 

 อย่างไรก็ตาม การท่ีจะรอปรับตวัปรับใจเขา้หากนัอย่างเดียวน้ีไม่พอ เราตอ้งแสดงออก
วธีิการท่ีจะอยูร่่วมกนัดว้ยดีในสังคมนั้น ไม่ใช่รอให้เขาปรับตวัเขา้มาหาเรา หรือรอท่ีเราจะปรับตวั
เขา้หาเขาอยา่งเดียว แต่อยูท่ี่วา่จะตอ้งมีการแสดงออกการแสดงออกท่ีถูกตอ้งมีการร่วมอยูร่่วมงานก็
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คือ การให้ต่อกนั มนุษยเ์รานั้นเป็นธรรมชาติวา่มีความพอใจท่ีจะได ้เม่ือไดรั้บมาเราก็มีความสุขแต่
ในการฝึกฝนตวัของมนุษยห์รือในการท่ีมนุษยจ์ะเจริญพฒันาข้ึนไดน้ั้นเราจะตอ้งออกจากการเป็น
ผูรั้บหรือฝ่ายไดไ้ปสู่การเป็นผูใ้ห้ คนท่ีพฒันาตนนั้นจะฝึกตนท่ีจะไม่หาความสุขจากการรับหรือ
การเอาแต่ฝึกฝนตนให้มีความสุขจากการให้แก่ผูอ่ื้น แต่การท่ีเราให้แก่คนอ่ืนแลว้ จะมีความสุขได้
นั้นเป็นไปไดจ้ริงหรือไม่ ขอให้คิดดูว่าคนเราเม่ือให้แก่คนอ่ืนแลว้มีความสุขไดไ้หม ท่ีจริงมนัฝืน 
เราตอ้งได้เราตอ้งเอา เม่ือเราได้มาเราได้รับเราก็มีความสุข เราไปให้คนอ่ืนแล้วจะมีความสุขได้
อยา่งไร มนัฝืนแต่ขอให้คิดดูบางทีเรามีความสุขจากการให้ไดเ้หมือนกนั ถา้คนไหนเป็นพ่อเป็นแม่
คงเห็นง่าย เป็นพอ่เป็นแม่มีลูกแลว้ ก็รักลูกคนท่ีรักลูกน้ีสามารถใหแ้ก่ลูกไดอ้ยา่งมีความสุข และให้
แลว้ก็มีความสุข แทนท่ีวา่จะเอาแลว้รับแลว้จึงจะมีความสุข แต่ใหลู้กท าใหลู้กมีความสุขแลว้ตวัเอง
ก็มีความสุขทีน้ีบางคนใจกวา้งกวา่นั้น รักไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นแต่รักพี่รักนอ้งดว้ย คนไหน เรารัก 
เราให้แก่เขาเราก็มีความสุขแต่ถา้เราให้แก่คนท่ีเราไม่ไดรั้ก ใจเราก็ ฝืน และก็มีความสุขยาก ถา้ใจ
กวา้งออกไปอีกคือรักเพื่อนรักพอ้งเอาอะไรให้แก่เพื่อนก็มีความสุขตกลงวา่ การให้น้ีสามารถท าให้
คนมีความสุขได ้แต่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีใจรักก่อนถา้ความรักน้ีขยายออกไปรักไปถึงไหน เม่ือใหเ้ขาก็
ไดมี้ความสุขไปถึงนัน่ ยิ่งรักคนมากรักเพื่อนมนุษย ์กวา้งออกไปเท่าใด ก็ไดค้วามสุขจากการใหม้าก
ข้ึนเท่านั้นเขา้กบัคติท่ีว่า ให้ความสุขแก่เขาตวัเราก็ได้ความสุข ตามพุทธภาษิตท่ีว่า คนฉลาดให้
ความสุขก็ไดค้วามสุข การท างานร่วมกนัก็ด าเนินไปดว้ยดี อยา่งน้อยก็มีลกัษณะท่ีเรียกว่า ไม่ขาด
มนุษยส์ัมพนัธ์ 

 ถ้าในหมู่ผูร่้วมงานมีความรักต่อกัน มีความรักผูอ่ื้นแล้วก็สามารถให้แก่เขาได้ และมี
ความสุขจากการให้นั้นกลายเป็นวา่ใหค้วามสุขแก่คนอ่ืน แลว้ตวัเองก็ไดค้วามสุขใจท่ีมีความรักก็มี
ความสุขอยู่ข ั้นหน่ึงแลว้ เม่ือให้ด้วยความรักนั้น ก็ไดค้วามสุขเพิ่มข้ึนอีกชั้นหน่ึงน้ีคือวิถีทางของ
การฝึกฝนพฒันาตนอยา่งหน่ึง คือ การท่ีจะรู้จกัไดรั้บความสุขจากการให้แก่ผูอ่ื้น ในการอยูร่่วมกนั 
ในวงการท างาน ถา้เราท างานท่ีเห็นวา่มีคุณค่าเป็นประโยชน์การท างานนั้นก็เป็นทางน าไปสู่อุดมคติ
เราก็ได้มีการฝึกฝนพฒันาตนในการท างานขั้นหน่ึงแล้ว  เม่ือท างานนั้น ร่วมกับผูอ่ื้น การท่ีอยู่
ร่วมกนัเป็นเพื่อนร่วมงาน นอกจากมีการฝึกตนในการท างานแล้ว ก็ท  าให้มีการฝึกตนในการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นด้วยอีกชั้นหน่ึง การท่ีจะท าตนให้มีความสุขจากการให้แก่ผูอ่ื้นน้ี ก็ท  าได้หลายทาง 
เพราะการให้มีหลายอยา่ง เร่ิมแต่การใหว้ตัถุส่ิงของเป็นเร่ืองแรก แต่ไม่ใช่แค่น้ีหรอก เราสามารถให้
ความเอ้ือเฟ้ือ ใหก้ าลงักายท่ีจะช่วยเหลือกนั ใหแ้รงงานในการท าธุระ ใหก้ าลงัใจในการท างาน  
ใหค้  าปลุกปลอบใจ ตลอดจนใหโ้อกาสแก่เขา เพื่อท่ีเขาจะไดเ้จริญเติบโตเช่น เราเห็นคนคนหน่ึง  
ท าอะไรไม่ไดอ้ยา่งใจเรา เราก็รู้สึกขดัใจ เพราะเอาใจเราเป็นหลกั ทีน้ีถา้เรารู้จกัให ้คือ ใหโ้อกาสแก่
เขาในการท่ีเขาจะพฒันาตวัเองข้ึนมา เพราะเรารู้สึกวา่เราให้โอกาสแก่เขา ใจเราก็สว่างแลว้ก็โปร่ง
ข้ึนมา เราสามารถมีความสุขได้ ทนดูเขาได้ท่ีเขาท าไม่ได้อย่างใจของเราน้ีเรียกว่า ให้โอกาส 
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เพราะฉะนั้น การให้จึงมีหลายแบบ ให้วตัถุส่ิงของ ให้ก าลงักายช่วยเหลือ ให้ความเอ้ือเฟ้ือร่วมมือ 
ใหก้ าลงัใจใหค้  าแนะน า ความรู้ความเขา้ใจ ใหค้วามเป็นกนัเอง สนิทสนม แลว้ก็ใหโ้อกาส 

 เป็นธรรมดาว่า คนทั่วไปตั้ งต้นแต่จะตั้ งกิจการ ก็ตั้ งใจไวแ้ล้วว่าจะท าเอา คือ เก็บเอา
ผลประโยชน์ ถา้เป็นคนท างาน ก่อนเขา้ท างานก็ตั้งใจมาแลว้วา่จะมาเอา คือ มาเอาผลตอบแทนเอา
เงินเดือน เอาเคร่ืองเล้ียงชีพ พอมาท างานร่วมกบัคนอ่ืน ก็คิดมาเอาอีก ถา้ไม่มีอะไรอ่ืนจะใหเ้อา ก็จะ
มาเอาเปรียบ อยา่งนอ้ยก็ไม่ยอมเสียเปรียบใคร เม่ือมากมายหลายคนและทุกคนก็คิดแต่จะเอา ส่ิงท่ี
จะเอาไดก้็ไม่พอ ก็ตอ้งแย่งกนั กดข่ีข่มเหง ครอบง ากนั แล้วทุกคนนัน่แหละ ก็แห้งแล้งโดดเด่ียว 
กดดนัไม่มีความสุข แต่ถา้ทุกคนคิดตั้งใจในทางท่ีจะให้ แลว้คอยหาโอกาสให้แก่กนั ก็กลายเป็นมี
มากมายเหลือล้น ส่ิงท่ีจะให้แก่กนันั้น ก็อย่างท่ีว่ามาแล้ว คือไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง 
หรือวตัถุส่ิงของแลว้แต่จะมีอะไรและในโอกาสใด ก็ให้ไปตามแต่จะมีอยูห่รือจะให้ไดอ้ย่างนอ้ยก็
ใหน้ ้าค  าและน ้าใจ ซ่ึงจะท าใหท้  างานอยูร่่วมกนัอยา่งชุ่มช่ืนอ่ิมใจ ปลอดโปร่งและมีความสุข  
พูดสั้ นๆก็คือ ให้ความสุขแก่กนันั่นเอง มีพุทธภาษิตว่า รู้จกัให้ความสุข ก็ได้ความสุข คนท่ีให้
ความสุขแก่คนอ่ืน ถา้มีน ้ าใจจริงก็ยอ่มไดค้วามสุขตอบแทน อยา่งน้อยแทนท่ีจะตั้งใจวา่จะไม่ยอม
เสียเปรียบใคร ก็เปล่ียนเป็นตั้งใจเสียใหม่วา่ เราจะไม่ยอมเอาเปรียบใคร แต่ความจริงแลว้ทุกคนมี
ส่ิงท่ีจะให้แก่คนอ่ืนได้ ไม่อย่างโน้นก็อย่างน้ี ลองส ารวจตวัเองดูก็รู้ว่าเรามีอะไร พอจะให้แก่
ผูร่้วมงานและคนอ่ืนไดบ้า้ง ในดา้นวตัถุ เรามีเงินทองส่ิงของพอจะเผือ่แผช่่วยเหลือใครไดไ้หม  
ในด้านวิชาความรู้ ในด้านถ้อยค า ในด้านแรงกาย และในด้านไมตรีสัมพนัธ์ เรามีอะไรจะช่วย 
แนะน า ให้ก าลงัใจ ให้ความสบายใจ ให้ความช่วยเหลือแสดงน ้ าใจ และให้ความสนิทสนมเป็น
กนัเอง เป็นตน้ แลว้ก็จะพบวา่ทุกคนมีอะไรท่ีจะใหแ้ก่คนอ่ืนไดค้นละไม่นอ้ยทีเดียว 

 

18. ท างานดีมีจิตใจทีพ่ฒันาพาให้สุขสมบูรณ์ 

 คนท่ีพยายามฝึกตวัเองในการท างาน ก็มีวถีิชีวติท่ีเอางานเป็นเคร่ืองฝึกฝนพฒันาตนเอง  
ถา้เป็นอยูอ่ยา่งน้ีเขาเรียกวา่ อยูอ่ยา่งมีหลกัใจ จะมีความสุขในการด าเนินชีวิตในการท างานท าการ 
และแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ เร่ืองของการอยู่ในโลกน้ีเราจะให้โลกเป็นไปอย่างท่ีใจเรา
ปรารถนาทุกอยา่งย่อมเป็นไปไม่ได ้เพราะวา่โลกและส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยั เหตุปัจจยั
บางอยา่งนั้นท าข้ึนมาในทนัทีไม่ได ้ถา้จะใหท้  าไดท้นัทีเป็นไปตามความอยากของเรา ก็ตอ้งบนัดาล
กลอ้งเนรมิตข้ึน ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยัเหตุปัจจยัน้ีบางทีก็ตอ้งใช้เวลา 
ท ากนัตั้งนาน คนท่ีไม่รู้จกัท าใจ ก็มีเร่ืองวุน่วายจิตใจมาก เพราะส่ิงทั้งหลายจะเกิดความขดัแยง้  
ไม่เป็นไปตามปรารถนา ไม่เป็นไปตามความอยากของตนเอง ฉะนั้น หลกัการในทางศาสนาจึงสอน
ให้รู้จกัท าใจ ถา้ท าใจของเราไดแ้ลว้ก็มีความสุข แต่การท าใจน้ีก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการท่ีจะด าเนิน
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ชีวติให้ดี และท าการท างานใหไ้ดผ้ล เพื่อพฒันาตนให้ยิง่ข้ึนไป ไม่ใช่เพื่อใหส้บายใจ แลว้เลยน่ิงเฉย 
เฉยชา แต่เพื่อกา้วหนา้ต่อไปจนกวา่จะถึงความสมบูรณ์ 

 วนัน้ีอาตมาก็พูดเร่ือยไป แบบว่าคุยกนัโดยไม่ได้มีจุดมีประเด็นอะไรท่ีเป็นเร่ืองแน่นอน
ตายตวั นึกอะไรไดก้็วา่ไปเร่ือยๆ ตกลงก็ปรารภ แต่เร่ืองงานท่ีท าเท่านั้นเอง เพราะมาพูดกบัท่านซ่ึง
อยู่ในท่ีท างานก็เลยพูดเร่ืองงานแต่ความจริงในการมาพูดกบัคนท างานนั้นคนท างานหลายคนไม่
อยากให้พูดเร่ืองงาน เพราะอยู่กบังานมาเบ่ือเต็มทีแลว้ อาตมาก็กลบัมาพูดเร่ืองงานอีก แต่ก็ไม่ได้
ประสงคจ์ะมาซ ้ าเติมความเบ่ือ มาพูดดว้ยความประสงคจ์ะให้มีความสุขกบังาน รวมความวา่ การท่ี
จะให้มีความสุขกบังานนั้น ก็อยา่งท่ีว่ามาแลว้คือมองงานให้มีความหมายหลายอยา่งจนกระทัง่ใน
ท่ีสุดไม่มองไม่คาดหมายไม่หวงัอะไรขา้งหนา้แต่มองในแต่ละขณะท่ีท า มองทุกขณะท่ีท านั้น วา่เรา
ได้ฝึกฝนพฒันาตวัเองทุกขณะ ท าให้ถูกตอ้งตามแนวทางวิถีของมนัแล้วก็มีความพอใจ มีความ
พอใจก็มีความสุข แลว้ก็ขยายออกไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งท่ีวา่ ตามแนวทางของการท างานท่ีจะให้เกิด
ประโยชน์แทจ้ริงก็มีหลกัอยูท่ี่ว่า ตอ้ง 1 รู้งานดี ถามตวัเองวา่งานท่ีเราท าอยูน้ี่ เรารู้ดีไหมถา้ไม่รู้ดีก็
ตอ้งท าความเขา้ใจให้ดี 2 ท าหนา้ท่ีไม่บกพร่อง ขยนัท างาน ตั้งใจท าให้ส าเร็จ ไม่ให้บกพร่อง แลว้ก็ 
3 มือสะอาด และสุดทา้ย 4 คือไม่ขาดมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดีทั้งเบ้ืองบน
บึงล่าง ดว้ยวธีิการรู้จกัให้รู้จกัหาความสุข จากการท่ีไดใ้ห้แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงมีความหมายไม่ใช่วา่ใหเ้ฉพาะ
วตัถุ อย่างเดียว แต่ให้ไดแ้มก้ระทัง่โอกาสความพร้อมท่ีจะให้อยา่งน้ีก็เรียกว่ามีน ้ าใจ หรือใจกวา้ง 
ซ่ึงไม่ใช่เกิดผลประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเท่านั้น ตวัของเราก็ไดต้ลอดเวลา ตวัเองก็มีความสุข 

 อาตมาพูดมาในเร่ืองของการท างาน ก็กินเวลาไปมากมายแลว้ ถือวา่วนัน้ีเป็นมงคล อย่าง
หน่ึงท่ีไดม้าพบกบัผูท้  างาน เพราะเป็นผูท่ี้สร้างสรรค ์คนท่ีท างานน้ีเป็นผูส้ร้างสรรคด์งัท่ีกล่าวแลว้
ตั้งแต่แรก ตวัผูท้  างานอย่างนอ้ยก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูท่ี้ท  าส่ิงท่ีมีค่าเป็นคุณประโยชน์ แก่โลกอยูแ่ลว้ แต่
แค่นั้นก็ยงัไม่พอ จะท าใจของตวัเองอยา่งไร ทั้งท่ีท างานไปก็ไม่ให้เบ่ือหน่าย ไม่ให้ทอ้ถอย จะใหใ้จ
เป็นสุขตลอดเวลาท่ีท างานดว้ย ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็ตอ้งมีวิธีการ วิธีการทั้งหมดท่ีพูดมาก็อยูท่ี่การท าใจ 
วางใจ ท่ีถูกตอ้ง และมีหลกัใจแลว้ก็จะสบายใจ และท างานดว้ยใจท่ีมีความสุข งานนั้นก็ไดผ้ลดีดว้ย 
ตกลงทุกอยา่งก็ตอ้งสอดคลอ้งกนั 

 ขออนุโมทนา ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีความเจริญงอกงามในจิตใจของตวัเอง ในการ
พฒันาตน ทั้งทางดา้นทกัษะในการประกอบอาชีพการงาน และการพฒันาจิตใจให้เจริญกา้วหน้า 
ไม่ใช่มีความดีงามอยา่งเดียว แต่ในความดีงามและความสุขดว้ยซ่ึงจะสุขแท ้ก็ตอ้งมีปัญญารู้จกัมอง
โลกและชีวิตความเป็นจริง ขอให้การท างานน้ี การมีชีวิตอยู่ร่วมกันน้ี ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของทุกๆท่าน จงน ามาซ่ึงความสุข ความเบิกบาน ความร่มเยน็แจ่มใส ความกา้วหนา้
ในงานในชีวติ ตลอดกาลนานเทอญ 
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19. ความคิดความเห็นเกีย่วกบัปัญหาบางอย่างในการท างาน 

 เร่ืองท่ีคนท างาน พอตกเยน็ ชอบกินเหลา้ เล่นไพ่นั้น จิตใจมนัเครียดในงาน งานก็ท าให้
เครียด พอเครียดในงานก็ไปหาทางผ่อนคลาย อบายมุข ก็มาเป็นตวัใครให้ ท าให้หายเครียด ทีน้ีถา้
เราท างานอย่างมีความสุขและพอใจในงานแล้ว มนัก็คลายไปแล้ว ไม่ตอ้งมาคลายอีก แต่บางคน
บอกว่า เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ เขาอาจจะเถียงว่า ผมท างานก็มีความสุขดี แต่เป็นความสุขอีกแบบ
หน่ึงไปกินเหลา้เสีย ก็เป็นความสุขอีกแบบหน่ึง เรียกวา่ เปล่ียนเสียบา้ง 

 อยา่งไรก็ตาม วธีิสับเปล่ียนอยา่งนั้นท่ีจริงเป็นการมีลกัษณะท่ีหน่ึงก็คือ หนีจากทุกขอ์นัน้ี 

ไปหาอะไรท่ีท าให้ลืมความทุกขน์ั้นไป อนัน้ีก็เป็นลกัษณะของความไม่กลา้ คลา้ยๆกบัวา่เผชิญกนั
จนกระทัง่กลวัมนั ไม่กลา้ เลยหนีดีกวา่ แต่ก็แค่ความทุกขน้ี์ไม่ไดเ้พราะไม่ไดก้  าจดัเหตุ ความทุกข์
นั้นมนัก็อยู่ตามเดิม เพราะว่าหนีไปผ่านไปได้ชั่วครู่แล้ว กลบัมาเจอตามเดิมอีก คือไม่ได้แก้ท่ีตวั
ทุกข ์เพราะฉะนั้น ในหลกัการท่ีแทจ้ริง การท่ีจะมีชีวิตดีงามมีความสุขก็คือ ไปแกท่ี้ตวัทุกข ์ปัญหา
อยู่ท่ีไหน ปัญหาอยู่ท่ีตวัความทุกข์นั้ น จิตใจท่ีเป็นทุกข์ การท่ีเป็นทุกข์จากเร่ืองนั้น น้ีจะแก้ไข
อย่างไร ไม่ตอ้งหนี ไม่ตอ้งแฉลบไปแฉลบมา ไม่เขา้ถึงตวัเร่ืองนั้นสักที ก็เป็น วิธีเล่ียง นัน่เอง ซ่ึง
บางทีก็กลบัไปเติมปัญหา คือ นอกจากไม่แกปั้ญหาแลว้ บางทีก็ไปเพิ่มปัญหาในรูปอ่ืน คือบางทีขอ
รองนิดๆหน่อยๆ แต่พอต่อไปมนัติด พอติดแลว้ทีน้ีมนักลายเป็นส้ินเปลืองเงินทอง แลว้เติมปัญหา
อีกอนัหน่ึงคือปัญหาจากเงินทองไม่พอใช้ บางที หยิบ ยืมเป็นหน้ีปัญหาเก่ามีแลว้ก็เติมให้มนัมาก
ข้ึน ก็หนกัเขา้ไป ทีน้ีถา้เกิดวา่กินเหลา้มากเขา้ สุขภาพไม่ดี ก็เกิดปัญหาใหม่อีกแลว้ หาปัญหาให้แก่
ตนเอง บางทีไม่เจอขนาดน้ีแต่ไปเจอระยะยาว จนกระทัง่อายุมากชักแก่ลงไปๆ แก่ตวัจึงมีปัญหา 
หรือแมแ้ต่ในตอนนั้นเอง สมมุติวา่เกิดเร่ืองรุนแรงไปทะเลาะววิาทกนั ก็สร้างปัญหาใหม่อีกรูปหน่ึง 
เรียกว่า ทางท่ีจะเกิดปัญหาใหม่น้ีมนัมากมาย แต่อย่างน้อยก็คือไม่แกปั้ญหาโดยตนเอง เพราะไป
เล่ียงหลบอยู ่
 ในการแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาในขั้นสุดท้ายอยู่ท่ีว่า ท าอย่างไรให้ทุกขณะน้ีเราเรียกว่า
ปัจจุบนัแต่ละขณะให้มนัมีความสุข เพราะไม่งั้นมนัก็เป็นการหนีอยูเ่ร่ือย หนีออกจากขณะท่ีเป็นอยู ่
หรือขณะท่ีเป็นอยู่น้ีเป็นขณะท่ีไม่มีความสุข ความสุขนั้นมนัอยู่ขา้งหน้า เราอยู่ขา้งหลงัก็ไล่ตาม
ความสุขกนัอยูเ่ร่ือยไปก็ไม่พบ ทีน้ีท าอยา่งไรจะให้แต่ละขณะทุกขณะน้ีมนัมีความสุข มนัก็จะเต็ม
อ่ิมไปเลย เห็นไหม คนเราแก้ปัญหาไม่ถูกก็ตรงน้ี โดยปกติทั่วไปไม่สามารถอยู่ในขณะนั้ น 
เพราะฉะนั้น จะท าอะไรก็ตาม ในขณะนั้นๆให้มีความสุขไปเลย มีความพอใจ แต่ถา้จะปลอบใจ
เบ้ืองตน้ อยา่งนอ้ยคนท่ีมีงานท าน้ีก็ยงัดีขั้นหน่ึงแลว้ เร่ืองเงินเดือนพอไม่พอก็วา่กนัอีกเร่ือง  หาเหตุ
กนั แต่อยา่งนอ้ยมองคนท่ีไม่มีงานท าเหมือนตวัเอง แลว้ก็ไดเ้ปรียบกวา่เยอะแยะ ยิง่ในสมยัปัจจุบนั
น้ีคนวา่งงานในสังคมมีมาก เราก็เป็นคนโชคดีมาก แต่อนัน้ีก็ยงัไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีแทเ้ลย เป็นแต่
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เพียงปลอบใจเท่านั้ นเอง ท่ีแท้ต้องมาถึงขั้นน้ี คือ ท าอย่างไรให้มีความสุข ความพอใจในการ
ด ารงชีวติอยูใ่นแต่ละขณะ 

 อีกอย่างหน่ึง การให้โอกาสแก่ผูอ่ื้น เอาใจใส่ผูอ่ื้น เอาใจใส่ความสุขของผูอ่ื้น ก็ท  าให้ลืม
เร่ืองตวัเองไป แลว้ก็ทุกข์น้อยลง คนท่ีไปคอยเอาใจใส่ผูอ่ื้นบา้ง มองความทุกข์ความสุขของผูอ่ื้น
แลว้ก็ท าให้จิตใจของเราโปร่ง ทีน้ีถา้หากวา่ มองแต่เร่ืองตวัเองตวัอยา่งไม่ไดน้ัน่ ตวัยงัไม่ไดน่ี้ จิตใจ
ก็มีอีกคร้ังตลอดเวลา มนัแคบ ก็ไปมองวา่ คนอ่ืนเขาเป็นอยา่งไร สุขสบายดีอยูห่รือเปล่า ไม่ใช่มอง
ท่ีจะอิจฉาริษยา คนเราน้ีถา้ไปมองในแง่แต่จะไดไ้ม่ได ้พอมองคนอ่ืนก็มองในแง่อิจฉาริษยา วา่เขา
ไดม้ากกวา่เรา เราท าไม่ได ้ทีน้ีถา้ท าใจเปล่ียนท่าที กลบัไปมองคนอ่ืน น่ีเขามีความทุกขล์ าบากอะไร
หรือเปล่า เขาจะมีความสุขไหม ท าไมเขาจึงไม่มีความสุข คนเรารักคนอ่ืน ก็เหมือนกบัพ่อแม่รักลูก 
เห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุข แต่ถา้เราไม่รัก เห็นเขามีความสุขเราอาจจะทุกขเ์พราะวา่เราอิจฉา 
แต่ถ้าเรารักเขา เขามีความสุขเราก็สุขด้วย ทีน้ีถ้าเราขยายความรู้สึกเอาใจใส่ต่อผูอ่ื้นไม่ออกไป 
โอกาสท่ีจะมีความสุขก็มากข้ึน แต่ถ้าเราเหลือตวัคนเดียวเม่ือไหร่ ทุกข์ยิ่งมากข้ึน ถ้าเรามองแต่
ตวัเองคนเดียว เพราะเราไปสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนอีกคน เราก็มีโอกาสท่ีจะถูกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง เพราะเรา
จะขดัแยง้ หรือตอ้งแข่งกบัเขา เราก็มีตวัทุกข์เพิ่มมาหน่ึง พอไปเจออีกคนหน่ึงก็เจออีกทุกข์หน่ึง
เร่ือยไป เจอคนมากก็ยิ่งทุกขม์าก หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นไปในทางแบ่งแยกเป็นฝ่ายเป็นพวก ท่ีขดัแยง้
กบัคนหน่ึงแล้ว ก็เขา้กบัอีกคนหน่ึงเพื่อเอามาช่วยขดัแยง้แข็งดว้ย ก็กลายเป็นพวกเป็นฝ่าย ความ
ขดัแยง้ก็ยิ่งรุนแรงมากข้ึนปัญหาก็มากข้ึน แต่ถา้เราเอาใจใส่ผูอ่ื้น หมายความว่าสร้างความสุขดว้ย
การให้ หรือให้ความเอาใจใส่ซ่ึงก็เป็นการให้อยา่งหน่ึง มีความรักคือความตอ้งการให้เขามีความสุข 
เพิ่มคนเขา้มาเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้น เร่ืองก็อยู่ท่ีน่ี ถา้เราไม่สามารถเปล่ียนท่าทีของจิต เราก็มี
ความทุกขไ์ดม้าก เพราะฉะนั้นการพฒันาตวัก็อยูท่ี่น่ีดว้ย พฒันาจิตใจให้มองกวา้งออกไป มองเพื่อ
จะใหค้วามเอาใจใส่ ความสุขก็เพิ่มมากข้ึน 

 ส าหรับคนท่ีท างานอยูใ่นกิจการ ท่ีรู้สึกวา่เป็นโทษแก่สังคม เช่น ในโรงเหลา้ โรงบุหร่ี จะมี
ความสุขในการท างานไดอ้ยา่งไรนั้น ก็อยา่งท่ีวา่เม่ือก้ีน้ี การวางใจมีหลายระดบั ตอนแรกศรัทธาใน
งานไม่มีเลย ศรัทธาในงานวา่งานน้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็นประโยชน์แก่สังคม แก่เพื่อนมนุษย ์ศรัทธา
ในงานไม่มี อนัน้ีเป็นจุดอ่อนอนัดบัท่ีหน่ึง ท าให้ทอ้ถอยไม่มีก าลงัใจ งานนั้นไม่มีคุณค่าทางสังคม 
เราก็รู้สึกวา่มนัไม่มีคุณค่าต่อชีวติน้ีดว้ย ไม่ท าใหชี้วิตน้ีมีคุณค่า แต่กลบัเป็นวา่ชีวติของเรากลายเป็น
โทษแก่คนอ่ืน การท่ีไปท างานน้ี ก็คลา้ยกบัเอาชีวิตน้ีไปเป็นส่วนร่วมในการท าให้เกิดโทษ ทีน้ีจะ
ท าอย่างไรก็ตอ้งมองลึกลงไป หมายถึงว่า อย่างน้อยการท างานนั้นเป็นการฝึกฝนพฒันาตน การ
ท างานนั้นให้ดีก็เป็นการพฒันาตนเองเสมอตลอดเวลา ท าหนา้ท่ีของตวัเองให้ดีท่ีสุดน้ีก็เป็นจุดท่ีท า
ใหส้บายใจได ้แต่จะลืมเสียเลยไม่ได ้เด๋ียวเป็นลืมวา่งานน้ีเป็นโทษ เพราะฉะนั้นในแง่หน่ึงถา้วา่ตาม
หลกัของศาสนาก็คือ เราก็ตอ้งหาทางออกดว้ย แต่ในกรณีท่ียงัท าอยู่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ก็ตอ้งท าใจ
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อยา่งน้ีวา่เราท างานของเรา ท าให้ถูกตอ้ง วางเจตนาท่ีจะไม่ให้เป็นเห็นดีเห็นงามร่วมส่งเสริมความ
ชัว่ร้ายนั้นดว้ย แต่มุ่งช่วยผอ่นเบาความชัว่ร้ายท่ีมีอยูห่รือท ากนัอยูใ่นงานนั้น ก็เป็นความดีอยา่งหน่ึง
และก็ไดพ้ฒันาตวัในเวลานั้นดว้ย อนัน้ีก็ท  าใหจิ้ตใจสบายได ้ก็มีหลกัอยู ่
 ส่วนในเร่ืองกิจการใหญ่ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักิจการเหล่านั้น อีกชั้นหน่ึงเช่นธนาคารเป็นตน้ อนัน้ี
เป็นกรณีซับซ้อนกรณีท่ีซับซ้อนน้ี ถา้เราอยูใ่นสถานะนั้น อยูท่่ามกลางแต่เราเป็นตวักลไกเล็กนิด
เดียว เราไปบิดผนัอะไรไม่ได ้เราจ าเป็นตอ้งท าส่วนของเราใหดี้ก่อน และถา้มีโอกาสเราก็หนัเหเบน
งานนั้นไปในทางท่ีให้เกิดคุณค่า หรือหาทางท าให้เกิดประโยชน์จากงานนั้น แต่อย่างน้อยการ
พฒันาตนไว ้ก็มีประโยชน์ไม่เฉพาะขณะนั้น แต่พอถึงโอกาสเม่ือไร ความร้อนท่ีเราสะสมไว ้ท่ีจะ
ท างานอ่ืนท่ีมีคุณค่าได้ เม่ือโอกาสนั้นมาถึงเรา เราก็พร้อมท่ีจะท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ได้ เหมือน
อยา่งเราอยูใ่นธนาคารหรือในกิจการใดก็ตาม ท่ีมนัสองแง่สองง่าม มนัอาจจะเกิดโทษ ตอนน้ีเราไม่
มีโอกาสท่ีจะท าส่วนท่ีจะแกไ้ขสภาพเหล่าน้ีได ้แต่ดว้ยการฝึกตวัเราเอง หนา้ตนในการท างานนั้นไว้
ดี เราก็จะไปถึงจุดหน่ึงหรือสถานะอะไรก็ตาม ท่ีเราจะมีความสามารถข้ึนมาในตอนใดตอนหน่ึง ถา้
เรามีความพร้อมจากการพฒันาตนอยูเ่สมอ ตอนนั้นเราก็จะไดท้  าส่ิงท่ีเราเห็นวา่มีคุณค่า คือแกไ้ขได ้
แต่ถ้าเรามวัเป็นงอมืองอเท้าเห็นว่างานน้ีไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่า มนัเป็นโทษ แล้วตวัเองก็ไม่
พยายามฝึกฝนมาตั้งนาน ให้ตวัเองมีความสามารถในงานนั้น แลว้ก็ไม่รู้จกัทนทานท่ีจะไปแกไ้ข ก็
เลยไม่มีโอกาสจะไปแกไ้ขไดเ้ลย จะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาส อะไรมนัจะเป็นอยา่งไร แต่ขณะน้ี
หรือขณะนั้นท าให้เป็นประโยชน์ให้ดีท่ีสุด พอไปถึงจุดหน่ึงความพร้อม ท่ีสั่งสมไวเ้กิดประโยชน์
เองนะ อนัน้ีเรียกวา่หลกั "ปุพเพกตปุญญตา" มนัก็ตอ้งมี "ถึงทีฉนับา้ง" อะไรท านองน้ี แต่"ถึงทีฉัน
บา้ง" จะมาไดเ้ม่ือไร ถา้ตวัเองไม่รู้จกัพฒันาตน ไม่ใชข้ณะปัจจุบนัน้ีให้ดีท่ีสุด เพราะฉะนั้นจึงตอ้ง
ใชข้ณะปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุด 

 ส าหรับกรณีต่างๆท่ีซบัซอ้น มีขอ้พิจารณาหลายขั้น ก็ตอ้งค านึงวา่ อยา่งน้ีตอ้งแยกออกเป็น
ปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขในระดบัไหน การแกปั้ญหาระดบัซับซ้อน ยากกว่าการแกปั้ญหาระดบัหน่ึง
โดยเฉพาะ ตอ้งมีผูรู้้เท่าทนัท่ีจะให้ปัญญาแก่สังคมอะไรต่างๆเหล่าน้ี หรือแม้แต่การจดัสรรวาง
ระบบใหม่ในวงกวา้ง ทีน้ีเราอยูใ่นส่วนยอ่ยมนัอีกระดบัหน่ึง ตอ้งรู้วา่ อนัน้ีมนัเป็นปัญหาของระดบั
ไหน ถา้เราอยู่ในส่วนยอ่ยน้ี เราไปกงัวลมากกบัปัญหาระดบัใหญ่ เราวา้วุ่นใจดว้ยความขดัแยง้ใจ
มาก ยิ่งท าใจไม่ถูกก็ล าบาก ก็ตอ้งวางใจให้ถูกท่ีว่าตอนน้ีเราอยู่จุดไหนท าอย่างไรให้ดีท่ีสุด แล้ว
จงัหวะของปัญหาการแกอ้ยูท่ี่ตรงไหน ผดิจงัหวะผดิระดบัมนัก็ยุง่เหมือนกนั อนัน้ีก็อยูท่ี่ผูใ้หปั้ญญา
แก่สังคม เพราะการแกปั้ญหาในระดบัซับซ้อนน้ี ตอ้งอาศยัปัญญาท่ีอยู่รู้เท่าทนักนั ก็อย่างท่ีวา่ คน
จ านวนมากเขาก็เป็นคนดี แต่เขาก็ไม่รู้วา่ท่ีเขาท านั้นมนัท าให้เกิดโทษเกิดภยัมารูปไหน ก็ตอ้งมาช้ี
แนะน า ท าความเขา้ใจ ถา้เป็นคนดีท่ีแทจ้ริงก็คิดวา่เขาก็รับฟัง รวมความแลว้ก็อยา่งท่ีวา่ เป็นปัญหา
ใหญ่และซบัซ้อน ตอ้งมีปัจจยัแกห้ลายอยา่ง ท่ีส าคญัคือ ความรู้เท่าทนัปัญหาจริยธรรมของทุกฝ่ายท่ี



- 260 - 

 

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเขม้แข็งพอท่ีจะไม่หาผลประโยชน์ จากส่ิงท่ีก่อความทุกขแ์ก่เพื่อนมนุษย ์หรือปัญหา
แก่สังคม และการจดัระบบท่ีเอ้ือต่อความดีงาม และประโยชน์สุขของประชาชน มีขอ้พิจารณาอยา่ง
หน่ึงวา่ ถา้ทุกคนงดด่ืม ไม่มีใครกินเหลา้ โรงงานสุราก็ไม่มี เพราะไม่รู้จะผลิตใหใ้ครกิน ในทางตรง
ข้าม ถ้าจ  ากัดการผลิต ไปส่งเสริมให้ขยายโรงงานสุรา ไม่โฆษณาชวนด่ืม คนติดเหล้า ก็มีทาง
นอ้ยลง ควรจะแกปั้ญหาดว้ยวิธีไหน หรือจะใชท้ั้งสองอยา่งประสานกนั น่ีก็เป็นตวัอยา่งใหพ้ิจารณา
ดูขอ้ส าคญัขอใหท้ า มีใช่วา่อยา่งไหนก็ไม่ท า ไม่จริงจงัอะไรสักอยา่ง 

20. ศรัทธากบัก าลงัใจ 

 ศรัทธาท่ีมองเห็นคุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของงาน ก็จะท าให้มีก าลงัใจเกิดข้ึน 
ศรัทธาน้ีเป็นแรงส่งไปสู่เป้าหมาย คนเราตอ้งมีแรงอนัน้ีท่ีเรียกว่า ก าลงัใจ ถ้าไม่มีก าลงัใจจะท า
อะไรจิตใจก็ห่อเห่ียว เม่ือก าลงัใจไม่มี ก าลงักายแมจ้ะมีก็ไม่มีความหมาย บางทีมีก าลงักายแข็งแรง 
แต่ไม่สามารถน าก าลงักายนั้นออกมาใชไ้ด ้ก าลงัใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง คนท่ีแขง็แรงซ่ึงเห็นวา่
มีก าลงักายมาก เป็นนกัมวยท่ีเก่งกลา้สามารถ หรือเป็นนกัวิ่ง วิง่ไดร้วดเร็วแข็งแรงมาก แต่ถา้เม่ือใด
เขาหมดก าลงัใจแล้ว เขาก็ไม่สามารถท่ีจะชกมวย ไม่สามารถท่ีจะวิ่งแข่งให้ส าเร็จได ้ยกตวัอย่าง
ง่ายๆนกัเรียนไปสอบเขา้เรียนท่ีแห่งหน่ึง หรือบางคนไปสอบเขา้งานแห่งหน่ึง เสร็จแลว้ก็ไปดูผล
การสอบ เขาเป็นคนแข็งแรงมาก เม่ือไปดูประกาศผลสอบ ก็มีความมุ่งหวงัมาก อยากจะสอบได ้
และการสอบได้ก็จะมีความหมายต่อชีวิต ต่อความหวงัคร้ังหน้าของเขาเป็นอย่างมาก เม่ือไปดู
รายช่ือพอไม่เห็นช่ือไม่มีช่ือของตนในประกาศรู้ตวัวา่ตกแน่ ทั้งๆท่ีร่างกายแข็งแรง แต่เข่าอ่อนบาง
ทียนืแทบไม่อยู ่น่ีละก าลงักายทั้งๆท่ีแข็งแรงแต่ไม่มีความหมาย เพราะไม่มีก าลงัใจ ก าลงัใจจึงเป็น
ส่ิงส าคญัมาก ทีน้ีในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีก าลงักายก็ไม่ไดแ้ข็งแรงอะไร แต่ถา้เกิดก าลงัใจข้ึนมา 
ก าลงัใจก็ท าให้เขาแข็งแรงท าอะไรได้ ยกตวัอย่างเช่น พ่อแม่ท่ีก าลงัไม่สบาย ร่างกายก็ค่อนขา้ง
อ่อนแอ พอดีมีเร่ืองท่ีตอ้งเอาใจใส่ลูกๆซ่ึงพ่อแม่รักมาก มีความเอาใจใส่มีเมตตา เร่ืองท่ีจะตอ้งท าให้
ลูกเป็นเร่ืองส าคญั ความรักลูกท าให้พอ่แม่มีก าลงัใจทั้งๆท่ีร่างกายก าลงัอ่อนแอ  ก็ลืมบางทีตอนนั้น
โรคไม่รู้หายไปไหน ท าเร่ืองท าราว ท าธุระให้ลูกได้จนกระทัง่เสร็จ พอเสร็จแล้วก็มานอนแบ็บ
ต่อไปอะไรท านองน้ี น่ีก็เป็นเร่ืองของก าลงัใจถา้มีก าลงัใจแลว้ก าลงักายก็มาไดง่้าย ถา้ไม่มีก าลงัใจ 
แมจ้ะมีก าลงักายก าลงักายนั้นก็เหมือนกบัไม่มีหายหมด ดึงออกมาไม่ได ้แต่อย่างไรก็ตาม น่ีก็เป็น
การมองดา้นหน่ึงใหเ้ห็นวา่ ก าลงัใจ เป็นหลกัส าคญั ถา้ใหดี้ก็ตอ้งมีทั้งก าลงักายและก าลงัใจ  
ถา้ก าลงัใจดีแลว้ก าลงักายมาเสริม ก็ท  ากิจท าการงานไดส้ าเร็จผลเป็นอยา่งดี ก าลงัใจน้ีก็อยา่งท่ีว่า
เม่ือก้ี ตอ้งมีศรัทธาเป็นปัจจยัส าคญั 

 ศรัทธา คือความเช่ือ ความมัน่ใจในคุณค่า ในประโยชน์ของส่ิงท่ีตนกระท าอยู่ เม่ือท างาน
อะไรก็ตาม ถ้าเรามีศรัทธา เราเข้าใจความหมายของงานท่ีท า เรามีความเช่ือมั่นในคุณค่าใน
ประโยชน์ของงานนั้น เราก็มีก าลงัใจท่ีจะท า งานการก็กา้วหนา้ไปอยา่งดี 
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 อย่างไรก็ตาม ส าหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกน้ี เร่ืองศรัทธาหรือความเช่ือในส่ิงต่างๆน้ีก็ไม่
แน่นอนเสมอไป บางคร้ังจิตของเราก็เปล่ียนแปลง เราเคยมีศรัทธาในงาน แต่ต่อมาเราอาจจะเกิด
ปัญหา รู้สึกไม่แน่ใจในคุณค่าของงานนั้นข้ึนมา ก าลงัใจก็ถดถอย มีการเปล่ียนแปลงไปไดเ้ร่ือยๆ  
จึงจะตอ้งมีศรัทธาท่ีลึกซ้ึงลงไปอีก ศรัทธาในงานในการ ก็จึงมาสัมพนัธ์กบัศรัทธา หรือความเช่ือ
ในวิถีชีวิต ของเราด้วยมนัสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต ถึงแมว้่างานนั้นจะมีความหมายมีประโยชน์ แต่เรา
มองเห็นไม่สัมพนัธ์กบัแนวทางชีวิตท่ีเราคิดวา่ดีงาม บางทีก็เกิดความขดัแยง้ ฉะนั้นศรัทธาท่ีลึกลง
ไปก็คือความเช่ือ ความมัน่ใจ ต่อความหมายของวิถีชีวิตของเราวา่ ชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตท่ีดีงาม
เป็นชีวิตท่ีมีคุณค่า ถา้เราเช่ือในวิถีชีวิตแบบใดแลว้ ไดด้ าเนินในวิถีทางนั้น อยูใ่นวิถีชีวิตแบบนั้น 
แบบท่ีเราเห็นวา่ดีมีคุณค่า ศรัทธาก็เกิดข้ึนลึกซ้ึงลงไป ทีน้ีถา้ศรัทธาในวถีิทาง ด าเนินชีวติวา่ชีวติท่ีดี
เป็นอย่างน้ี และวิถีชีวิตนั้ นก็เขา้กับงานอย่างน้ีด้วย สองอย่างสอดคล้องกัน ก็จะท าให้ศรัทธาน้ี
มัน่คงแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน แลว้ก็จะเกิดผลและเกิดก าลงัใจท่ีแทจ้ริง เพราะฉะนั้น ถา้จะให้ดีก็ตอ้งให้ทั้ง
สองอยา่งน้ีมาสอดคลอ้งกนั คนจ านวนไม่น้อยจะมีปัญหาขดัแยง้ในเร่ืองน้ี คือ ในแง่งานการก็มอง
ด้วยเหตุผล และเห็นแล้วว่ามนัก็มีคุณค่าเป็นประโยชน์ แต่มนัไม่สอดคล้องกบัชีวิตท่ีดีงามท่ีเรา
เขา้ใจไม่เขา้กบัชีวิตแบบท่ีเราตอ้งการ ศรัทธาในวิถีชีวติก็ไปขดักบัศรัทธาในเร่ืองงาน ไม่กลมกลืน
กนัก็เกิดความขดัแยง้ ศรัทธา หกัลา้งกนัเอง ไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี ก็เกิดความห่อเห่ียว  
เกิดความทอ้ถอยข้ึนมา อนัน้ีก็เป็นเร่ืองของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตของคน ท าอยา่งไรดีจึง
แกปั้ญหาไดต้อ้งมีศรัทธาท่ีลึกซ้ึงลงไปอีกซ่ึงเป็นเคร่ืองน าทาง และใหคุ้ณค่าแก่วถีิชีวติอีกชั้นหน่ึง 

21. สร้างสุขด้วยการให้แก่กนั 

 อย่างไรก็ตาม การท่ีจะรอปรับตวัปรับใจเขา้หากนัอย่างเดียวน้ีไม่พอ เราตอ้งแสดงออก
วธีิการท่ีจะอยูร่่วมกนัดว้ยดีในสังคมนั้น ไม่ใช่รอให้เขาปรับตวัเขา้มาหาเรา หรือรอท่ีเราจะปรับตวั
เขา้หาเขาอยา่งเดียว แต่อยูท่ี่วา่จะตอ้งมีการแสดงออกการแสดงออกท่ีถูกตอ้งมีการร่วมอยูร่่วมงานก็
คือ การให้ต่อกนั มนุษยเ์รานั้นเป็นธรรมชาติวา่มีความพอใจท่ีจะได ้เม่ือไดรั้บมาเราก็มีความสุขแต่
ในการฝึกฝนตวัของมนุษยห์รือในการท่ีมนุษยจ์ะเจริญพฒันาข้ึนไดน้ั้นเราจะตอ้งออกจากการเป็น
ผูรั้บหรือฝ่ายไดไ้ปสู่การเป็นผูใ้ห้ คนท่ีพฒันาตนนั้นจะฝึกตนท่ีจะไม่หาความสุขจากการรับหรือ
การเอาแต่ฝึกฝนตนให้มีความสุขจากการให้แก่ผูอ่ื้น แต่การท่ีเราให้แก่คนอ่ืนแลว้ จะมีความสุขได้
นั้นเป็นไปไดจ้ริงหรือไม่ ขอให้คิดดูว่าคนเราเม่ือให้แก่คนอ่ืนแลว้มีความสุขไดไ้หม ท่ีจริงมนัฝืน 
เราตอ้งได้เราตอ้งเอา เม่ือเราได้มาเราได้รับเราก็มีความสุข เราไปให้คนอ่ืนแล้วจะมีความสุขได้
อยา่งไร มนัฝืนแต่ขอให้คิดดูบางทีเรามีความสุขจากการให้ไดเ้หมือนกนั ถา้คนไหนเป็นพ่อเป็นแม่
คงเห็นง่าย เป็นพอ่เป็นแม่มีลูกแลว้ ก็รักลูกคนท่ีรักลูกน้ีสามารถใหแ้ก่ลูกไดอ้ยา่งมีความสุข และให้
แลว้ก็มีความสุข แทนท่ีวา่จะเอาแลว้รับแลว้จึงจะมีความสุข แต่ใหลู้กท าใหลู้กมีความสุขแลว้ตวัเอง
ก็มีความสุขทีน้ีบางคนใจกวา้งกวา่นั้น รักไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นแต่รักพี่รักนอ้งดว้ย คนไหน เรารัก 
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เราให้แก่เขาเราก็มีความสุขแต่ถา้เราให้แก่คนท่ีเราไม่ไดรั้ก ใจเราก็ ฝืน และก็มีความสุขยาก ถา้ใจ
กวา้งออกไปอีกคือรักเพื่อนรักพอ้งเอาอะไรให้แก่เพื่อนก็มีความสุขตกลงวา่ การให้น้ีสามารถท าให้
คนมีความสุขได ้แต่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีใจรักก่อนถา้ความรักน้ีขยายออกไปรักไปถึงไหน เม่ือใหเ้ขาก็
ไดมี้ความสุขไปถึงนัน่ ยิ่งรักคนมากรักเพื่อนมนุษย ์กวา้งออกไปเท่าใด ก็ไดค้วามสุขจากการใหม้าก
ข้ึนเท่านั้นเขา้กบัคติท่ีว่า ให้ความสุขแก่เขาตวัเราก็ได้ความสุข ตามพุทธภาษิตท่ีว่า คนฉลาดให้
ความสุขก็ไดค้วามสุข การท างานร่วมกนัก็ด าเนินไปดว้ยดี อยา่งน้อยก็มีลกัษณะท่ีเรียกว่า ไม่ขาด
มนุษยส์ัมพนัธ์ 

 ถ้าในหมู่ผูร่้วมงานมีความรักต่อกัน มีความรักผูอ่ื้นแล้วก็สามารถให้แก่เขาได้ และมี
ความสุขจากการให้นั้นกลายเป็นวา่ใหค้วามสุขแก่คนอ่ืน แลว้ตวัเองก็ไดค้วามสุขใจท่ีมีความรักก็มี
ความสุขอยู่ข ั้นหน่ึงแลว้ เม่ือให้ด้วยความรักนั้น ก็ไดค้วามสุขเพิ่มข้ึนอีกชั้นหน่ึงน้ีคือวิถีทางของ
การฝึกฝนพฒันาตนอยา่งหน่ึง คือ การท่ีจะรู้จกัไดรั้บความสุขจากการให้แก่ผูอ่ื้น ในการอยูร่่วมกนั 
ในวงการท างาน ถา้เราท างานท่ีเห็นวา่มีคุณค่าเป็นประโยชน์การท างานนั้นก็เป็นทางน าไปสู่อุดมคติ
เราก็ได้มีการฝึกฝนพฒันาตนในการท างานขั้นหน่ึงแล้ว  เม่ือท างานนั้น ร่วมกับผูอ่ื้น การท่ีอยู่
ร่วมกนัเป็นเพื่อนร่วมงาน นอกจากมีการฝึกตนในการท างานแล้ว ก็ท  าให้มีการฝึกตนในการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นด้วยอีกชั้นหน่ึง การท่ีจะท าตนให้มีความสุขจากการให้แก่ผูอ่ื้นน้ี ก็ท  าได้หลายทาง 
เพราะการให้มีหลายอยา่ง เร่ิมแต่การใหว้ตัถุส่ิงของเป็นเร่ืองแรก แต่ไม่ใช่แค่น้ีหรอก เราสามารถให้
ความเอ้ือเฟ้ือ ใหก้ าลงักายท่ีจะช่วยเหลือกนั ใหแ้รงงานในการท าธุระ ใหก้ าลงัใจในการท างาน  
ใหค้  าปลุกปลอบใจ ตลอดจนใหโ้อกาสแก่เขา เพื่อท่ีเขาจะไดเ้จริญเติบโตเช่น เราเห็นคนคนหน่ึง  
ท าอะไรไม่ไดอ้ยา่งใจเรา เราก็รู้สึกขดัใจ เพราะเอาใจเราเป็นหลกั ทีน้ีถา้เรารู้จกัให ้คือ ใหโ้อกาสแก่
เขาในการท่ีเขาจะพฒันาตวัเองข้ึนมา เพราะเรารู้สึกวา่เราให้โอกาสแก่เขา ใจเราก็สว่างแลว้ก็โปร่ง
ข้ึนมา เราสามารถมีความสุขได้ ทนดูเขาได้ท่ีเขาท าไม่ได้อย่างใจของเราน้ีเรียกว่า ให้โอกาส 
เพราะฉะนั้น การให้จึงมีหลายแบบ ให้วตัถุส่ิงของ ให้ก าลงักายช่วยเหลือ ให้ความเอ้ือเฟ้ือร่วมมือ 
ใหก้ าลงัใจใหค้  าแนะน า ความรู้ความเขา้ใจ ใหค้วามเป็นกนัเอง สนิทสนม แลว้ก็ใหโ้อกาส 

 เป็นธรรมดาว่า คนทั่วไปตั้ งต้นแต่จะตั้ งกิจการ ก็ตั้ งใจไวแ้ล้วว่าจะท าเอา คือ เก็บเอา
ผลประโยชน์ ถา้เป็นคนท างาน ก่อนเขา้ท างานก็ตั้งใจมาแลว้วา่จะมาเอา คือ มาเอาผลตอบแทนเอา
เงินเดือน เอาเคร่ืองเล้ียงชีพ พอมาท างานร่วมกบัคนอ่ืน ก็คิดมาเอาอีก ถา้ไม่มีอะไรอ่ืนจะใหเ้อา ก็จะ
มาเอาเปรียบ อยา่งนอ้ยก็ไม่ยอมเสียเปรียบใคร เม่ือมากมายหลายคนและทุกคนก็คิดแต่จะเอา ส่ิงท่ี
จะเอาไดก้็ไม่พอ ก็ตอ้งแย่งกนั กดข่ีข่มเหง ครอบง ากนั แล้วทุกคนนัน่แหละ ก็แห้งแล้งโดดเด่ียว 
กดดนัไม่มีความสุข แต่ถา้ทุกคนคิดตั้งใจในทางท่ีจะให้ แลว้คอยหาโอกาสให้แก่กนั ก็กลายเป็นมี
มากมายเหลือล้น ส่ิงท่ีจะให้แก่กนันั้น ก็อย่างท่ีว่ามาแล้ว คือไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง 
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หรือวตัถุส่ิงของแลว้แต่จะมีอะไรและในโอกาสใด ก็ให้ไปตามแต่จะมีอยูห่รือจะให้ไดอ้ย่างนอ้ยก็
ใหน้ ้าค  าและน ้าใจ ซ่ึงจะท าใหท้  างานอยูร่่วมกนัอยา่งชุ่มช่ืนอ่ิมใจ ปลอดโปร่งและมีความสุข  
พูดสั้ นๆก็คือ ให้ความสุขแก่กนันั่นเอง มีพุทธภาษิตว่า รู้จกัให้ความสุข ก็ได้ความสุข คนท่ีให้
ความสุขแก่คนอ่ืน ถา้มีน ้ าใจจริงก็ยอ่มไดค้วามสุขตอบแทน อยา่งน้อยแทนท่ีจะตั้งใจวา่จะไม่ยอม
เสียเปรียบใคร ก็เปล่ียนเป็นตั้งใจเสียใหม่วา่ เราจะไม่ยอมเอาเปรียบใคร แต่ความจริงแลว้ทุกคนมี
ส่ิงท่ีจะให้แก่คนอ่ืนได้ ไม่อย่างโน้นก็อย่างน้ี ลองส ารวจตวัเองดูก็รู้ว่าเรามีอะไร พอจะให้แก่
ผูร่้วมงานและคนอ่ืนไดบ้า้ง ในดา้นวตัถุ เรามีเงินทองส่ิงของพอจะเผือ่แผช่่วยเหลือใครไดไ้หม  
ในด้านวิชาความรู้ ในด้านถ้อยค า ในด้านแรงกาย และในด้านไมตรีสัมพนัธ์ เรามีอะไรจะช่วย 
แนะน า ให้ก าลงัใจ ให้ความสบายใจ ให้ความช่วยเหลือแสดงน ้ าใจ และให้ความสนิทสนมเป็น
กนัเอง เป็นตน้ แลว้ก็จะพบวา่ทุกคนมีอะไรท่ีจะใหแ้ก่คนอ่ืนไดค้นละไม่นอ้ยทีเดียว 

22. ท างานดีมีจิตใจทีพ่ฒันาพาให้สุขสมบูรณ์ 

 คนท่ีพยายามฝึกตวัเองในการท างาน ก็มีวถีิชีวติท่ีเอางานเป็นเคร่ืองฝึกฝนพฒันาตนเอง  
ถา้เป็นอยูอ่ยา่งน้ีเขาเรียกวา่ อยูอ่ยา่งมีหลกัใจ จะมีความสุขในการด าเนินชีวิตในการท างานท าการ 
และแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ เร่ืองของการอยู่ในโลกน้ีเราจะให้โลกเป็นไปอย่างท่ีใจเรา
ปรารถนาทุกอยา่งย่อมเป็นไปไม่ได ้เพราะวา่โลกและส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยั เหตุปัจจยั
บางอยา่งนั้นท าข้ึนมาในทนัทีไม่ได ้ถา้จะใหท้  าไดท้นัทีเป็นไปตามความอยากของเรา ก็ตอ้งบนัดาล
กลอ้งเนรมิตข้ึน ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยัเหตุปัจจยัน้ีบางทีก็ตอ้งใช้เวลา 
ท ากนัตั้งนาน คนท่ีไม่รู้จกัท าใจ ก็มีเร่ืองวุน่วายจิตใจมาก เพราะส่ิงทั้งหลายจะเกิดความขดัแยง้  
ไม่เป็นไปตามปรารถนา ไม่เป็นไปตามความอยากของตนเอง ฉะนั้น หลกัการในทางศาสนาจึงสอน
ให้รู้จกัท าใจ ถา้ท าใจของเราไดแ้ลว้ก็มีความสุข แต่การท าใจน้ีก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการท่ีจะด าเนิน
ชีวติให้ดี และท าการท างานใหไ้ดผ้ล เพื่อพฒันาตนให้ยิง่ข้ึนไป ไม่ใช่เพื่อใหส้บายใจ แลว้เลยน่ิงเฉย 
เฉยชา แต่เพื่อกา้วหนา้ต่อไปจนกวา่จะถึงความสมบูรณ์ 

 วนัน้ีอาตมาก็พูดเร่ือยไป แบบว่าคุยกนัโดยไม่ได้มีจุดมีประเด็นอะไรท่ีเป็นเร่ืองแน่นอน
ตายตวั นึกอะไรไดก้็วา่ไปเร่ือยๆ ตกลงก็ปรารภ แต่เร่ืองงานท่ีท าเท่านั้นเอง เพราะมาพูดกบัท่านซ่ึง
อยู่ในท่ีท างานก็เลยพูดเร่ืองงานแต่ความจริงในการมาพูดกบัคนท างานนั้นคนท างานหลายคนไม่
อยากให้พูดเร่ืองงาน เพราะอยู่กบังานมาเบ่ือเต็มทีแลว้ อาตมาก็กลบัมาพูดเร่ืองงานอีก แต่ก็ไม่ได้
ประสงคจ์ะมาซ ้ าเติมความเบ่ือ มาพูดดว้ยความประสงคจ์ะให้มีความสุขกบังาน รวมความวา่ การท่ี
จะให้มีความสุขกบังานนั้น ก็อยา่งท่ีว่ามาแลว้คือมองงานให้มีความหมายหลายอยา่งจนกระทัง่ใน
ท่ีสุดไม่มองไม่คาดหมายไม่หวงัอะไรขา้งหนา้แต่มองในแต่ละขณะท่ีท า มองทุกขณะท่ีท านั้น วา่เรา
ได้ฝึกฝนพฒันาตวัเองทุกขณะ ท าให้ถูกตอ้งตามแนวทางวิถีของมนัแล้วก็มีความพอใจ มีความ
พอใจก็มีความสุข แลว้ก็ขยายออกไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งท่ีวา่ ตามแนวทางของการท างานท่ีจะให้เกิด
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ประโยชน์แทจ้ริงก็มีหลกัอยูท่ี่ว่า ตอ้ง 1 รู้งานดี ถามตวัเองวา่งานท่ีเราท าอยูน้ี่ เรารู้ดีไหมถา้ไม่รู้ดีก็
ตอ้งท าความเขา้ใจให้ดี 2 ท าหนา้ท่ีไม่บกพร่อง ขยนัท างาน ตั้งใจท าให้ส าเร็จ ไม่ให้บกพร่อง แลว้ก็ 
3 มือสะอาด และสุดทา้ย 4 คือไม่ขาดมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดีทั้งเบ้ืองบน
บึงล่าง ดว้ยวธีิการรู้จกัให้รู้จกัหาความสุข จากการท่ีไดใ้ห้แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงมีความหมายไม่ใช่วา่ใหเ้ฉพาะ
วตัถุ อย่างเดียว แต่ให้ไดแ้มก้ระทัง่โอกาสความพร้อมท่ีจะให้อยา่งน้ีก็เรียกว่ามีน ้ าใจ หรือใจกวา้ง 
ซ่ึงไม่ใช่เกิดผลประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเท่านั้น ตวัของเราก็ไดต้ลอดเวลา ตวัเองก็มีความสุข 

 

เทคนิคการท างานให้มปีระสิทธิภาพ 

ผลจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลปัจจุบนัตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 เป็นตน้มา 
ท าให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการท างานเสียใหม่ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะภาคราชการแต่ละกระทรวง กรม กอง ท่ีมีการปรับโครงสร้างขององค์การ
ใหม่ เพื่อลดความซ ้ าซ้อนของงานไดมี้การกล่าวถึง ” กลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน 
” หรือ ” เทคนิคการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน” ตลอดจนการท างานอยา่งไรให้มีความสุข”
ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา นั่นแสดงว่าองค์การทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกนัว่า องค์การจะมีความ
เจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้ น ส่ิงส าคัญประการหน่ึงอยู่ท่ี  ผูป้ฏิบัติงานมี
คุณภาพ และสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค าว่า” ประสิทธิภาพ ” ( Efficiency ) 

หมายถึงวิธีการท างานโดยส้ินเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการท างานน้อยท่ีสุดแต่เกิด
ประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด ( นันทนา ธรรมบุศย.์ 2540 : 25 ) ผูท่ี้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานจึงเป็นผูท่ี้ฉลาดในการเรียนรู้ รู้วา่การท างานอยา่งไรจึงจะบรรลุผลส าเร็จในเวลาอนัรวดเร็ว
และมีความผิดพลาดน้อย นัน่ก็คือ การลงทุนน้อย แต่ไดผ้ลตอบแทนมากกว่า ในเชิงเศรษฐศาสตร์
อาจเน้น ถึงความคุ้มค่าหรือความคุ้ม ทุนในการปฏิบัติงานด้วย ส่วนค าว่า “ประสิทธิผล
“(Effectiveness) เป็น เร่ืองของผลลัพ ธ์ห รือผลสัมฤท ธ์ิ ท่ี ได้จากการปฏิบัติงานว่าตรงตาม
วตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ งานมีคุณภาพดีหรือไม่ ( ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ.์ 2540 
: 5) ถ้าผลลพัธ์ท่ีได้ตรงตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์ไว ้ก็ถือว่างานนั้นบรรลุประสิทธิผล แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นการปฏิบติังานในองค์การควรค านึงถึงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนัไปดว้ย** 
ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8 สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ ์เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง .เทคนิคการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ . แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 
2546 ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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ลกัษณะคนทีม่ีประสิทธิภาพในการท างาน  
การท่ีเราจะพิจารณาถึงคนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เราควรพิจารณาจากประเด็นต่อไปน้ี 

1. ความฉับไว หมายถึงการใชเ้วลาไดอ้ยา่งดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าชา้ แบบเชา้ชามเยน็
ชาม นัน่คือคนท่ีมีประสิทธิภาพถา้นายมอบหมายงานให้ท าภายในเวลา 10 นาที ก็ควรท าให้เสร็จ
ตามก าหนด ไม่ควรใช้เวลาถึงคร่ึงชั่วโมง หรืองานบริการ ผูรั้บบริการย่อมตอ้งการความรวดเร็ว 
ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ( One Stop Service ) 

2. ความถูกต้องแม่นย า หมายถึงการผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นย  าใน
กฎระเบียบขอ้มูล ตวัเลข หรือสถิติต่างๆ ตลอดจนไม่เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องคก์าร 
ตอ้งตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ 

3. ความรู้ หมายถึงการมีองคค์วามรู้ในงานดี รู้จกัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีก าลงัท าอยู ่
ตลอดเวลา มิใช่การมีวุฒิการศึกษาสูงเท่านั้น แต่คนท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลาดงัค ากล่าวท่ีว่า ” No one is too old to learn ” หรือท่ีเรียกว่า ” พวกน ้ าไม่เต็มแก้ว ” ทั้ง
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากองค์การ เรียนรู้จากผูอ่ื้น เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยเรียน
ให ้” รู้จริง และรู้แจ้ง ” และน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 

4. ประสบการณ์ หมายถึงการรอบรู้ หรือรู้รอบดา้น จากการการไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ไดล้งมือ
ปฏิบติับ่อยๆ มิใช่มีความรู้ดา้นวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอท่ีรักษาคนไขม้านาน เป็น
อาจารยท่ี์สอนนกัศึกษามานาน หรือเป็นเจา้หน้าท่ีธุรการมานาน บุคลเหล่าน้ีเราอาจเรียกว่า ” ผู้มี
ช่ัวโมงบินสูงในการท างาน ” คนเหล่าน้ีถือว่าเป็นผูมี้ประสบการณ์สูง จะท างานผิดพลาดน้อย 
สมควรท่ีองคก์ารจะตอ้งธ ารงรักษาบุคคลเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นองคก์ารนานท่ีสุดเพราะคนเหล่าน้ีจะท าให้
องคก์ารพฒันาไดเ้ร็ว 

5. ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative ) หมายถึงการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม่ ท่ี
เรียกวา่” นวตักรรม” ( Innovation) มาใชใ้นองคก์าร เช่น คิดระบบการใหบ้ริการใหม่ๆท่ีลดขั้นตอน 
คิดระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรุง
อาคารสถานท่ีแบบเอนกประสงค์ เป็นตน้ คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือ เก่งคิด 
หรือมองไปขา้งหน้าตลอดเวลาท่ีเราเรียกวา่มี ” วิสัยทศัน์ ” (Vision ) ไม่ใช่พวกท่ีชอบท างานตาม
ค าสั่ง และจะตอ้งไม่ท างานประจ าวนัเหมือนกบัหุ่นยนต์การพิจารณาความมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรในองคก์ารท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น แต่ก็สามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบ
หรือทิศทางในการประเมินบุคคลในการปฏิบติังาน เพื่อพิจารณาความดี ความชอบ หรือเล่ือนชั้น 
เล่ือนต าแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 



- 266 - 

 

ท างานอย่างไรให้มปีระสิทธิภาพและมคีวามสุข  
” การท างาน คือกระบวนการพิสูจน์ความสามารถ ความดีงาม อุดมการณ์ของตนเอง อนัจะ

น ามาซ่ึงความส าเร็จ และความส าเร็จในชีวิตการงานและครอบครัว ” การท างานให้ดี ประสบ
ความส าเร็จจึงเป็นเป้าหมายหลกัท่ีจะน ามาซ่ึงความสุขในชีวติ ( อารี พนัธ์มณี. 2541 : 6 ) การเรียนรู้
เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นการยน่ระยะทางของชีวิต ประหยดัเวลา 
และถึงเส้นชยัไดเ้ร็วกวา่ หลายองคก์ารเรามกัพบวา่ บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานไม่เท่ากนั 
จะเห็นว่าส่วนหน่ึงเกิดจากการมีนิสัยท่ีไม่ค่อยเหมาะสมหรือนิสัยท่ีไม่ดีในการท างาน เช่น ชอบ
ท างานผลดัวนัประกนัพรุ่งเกียจคร้าน ขาดความอดทนท่ีจะรอคอย วิตกกงัวลถึงความลม้เหลว ไม่
พอใจในการถูกต าหนิจากนายมีความขดัแยง้ในหน่วยงาน ตลอดจนปัดแขง้ปัดขากนัในการท างาน 
ฯลฯ ดงันั้นผูท่ี้ปรารถนาความส าเร็จในการท างานและอยากมีความสุขในการท างาน จึงควรพฒันา
นิสัยท่ีดี และมีเทคนิคในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. รู้จักตั้งเป้าหมายในการท างาน ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ในการท างานทุกคร้ังตอ้งตั้งเป้าหมายใน
การท างานล่วงหนา้ และตอ้งเป็นเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดใหอ้ยูใ่นรูปของการปฏิบติัการ (Action 

Oriented )ไดจ้ริง ทั้งเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมาย
จึงเป็นการวางแผนการท างานไวล่้วงหนา้ ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ารปฏิบติังานมีทิศทาง ” เปรียบเสมือน
เรือทีม่ีหางเสือ “ผดิพลาดนอ้ย และตรงจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

2. รู้จักบริหารเวลา จากค ากล่าวท่ีวา่  ทุกคนอาจมีทรัพยากรอ่ืนไม่เท่าเทียมกนั แต่ทุกคนมี
ทรัพยากร .เวลาวนัละ 24 ชัว่โมงหรือ สัปดาห์ละ 168 ชัว่โมง เท่ากนั จะเกิดประโยชน์คุม้ค่าแค่ไหน
ข้ึนอยู่กบัการรู้จกับริหารเวลาของแต่ละคน ..เวลาจึงเป็นเงินเป็นทอง ... หรือ ลอร์ด เชสเตอร์ฟิลด ์
ไดมี้จดหมายถึงลูกชายวา่ “.พ่ออยากให้ลูกค านึงถึงคุณค่าของเวลาท่ีแทจ้ริง ทุกคนชอบพูดว่าเวลา
เป็นของมีค่า แต่นอ้ยคนท่ีจะใชเ้วลานั้นใหคุ้ม้ค่าจริงๆ คนโง่เท่านั้นท่ีชอบปล่อยใหเ้วลาล่วงไปอยา่ง
ว่างเปล่า ด้วยการพูดพล่าม ฆ่าเวลาโดยไร้ประโยชน์ นาฬิกาแดดตามสถานท่ีต่างๆเป็นเคร่ือง
เตือนสติพวกเราใหรู้้วา่ควรจะใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์อยา่งไร และจะหาอะไรมาทดแทนไม่ไดเ้ม่ือ
เราสูญเสียเวลานั้นไป “( บุญมาก พรหมพว้ย. 2541 : 15) จากค ากล่าวขา้งตน้แสดงถึงความส าคญั
ของเวลา และการรู้จกับริหารเวลาการบริหารเวลาใหเ้ป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวติ เพิ่ม
ความสุข และความส าเร็จให้แก่ตนเองและการท างาน ยิ่งในภาคธุรกิจ เวลาเป็นส่ิงส าคญัมาก นัก
ธุรกิจจะพยายามใช้เวลาในการเดินทางให้เกิดประโยชน์ มากท่ีสุด เช่น นั่งวางแผนกิจกรรม
ประจ าวนั และอนาคต ฟังเพลง ฟังธรรมะพูดอดัเทป พิมพ์งาน อ่านหนังสือ ฯลฯ นอกจากนั้นผู ้
ประสบความส าเร็จในชีวติหลายคนของโลกถือวา่เวลาส าคญัต่อความส าเร็จของตนมาก เช่น โป๊ป ลี 
โอ ท่ี 13 มหาเศรษฐีโอนาซีส ยอร์ช โซรอส( นกัคา้เงินของโลก ) บิล เกตส์ ( นกัปฏิวติัวงการไอที
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ของโลก) พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ฯลฯ พวกเขาเหล่าน้ีใชเ้วลานอนนอ้ย ส่วนเวลาท่ีเหลือคือเวลา
ของการคิด และการท างาน 

 

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    1. การฝึกวางนโยบายเวลา หรือก าหนดตารางเวลาในการท างาน วา่ในแต่ละวนัจะท า
อะไรบา้งซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถควบคุมเวลาส่วนใหญ่ได ้และเป็นการสร้างวินยัแก่ตนเอง เช่นวนั 
เวลา ความส าคญัมาก ปานกลาง นอ้ย 

วนั เวลา 

ความส าคญั   

กิจกรรม 

  

มาก ปานกลาง นอ้ย 

จนัทร์ 09.00 . 10.30 น.
10.30 . 12.00 น. 

12.00 – 13.00 น. 

13.00 . 15.00 น. 

15.00 . 16.30 น 

  

// 

/ 

 /  / – ตรวจสอบแฟ้ม / ติดตามขอ้มูลประชุม- เตรียม
ขอ้มูลงบประมาณ / งานประจ า 

– รับประทานอาหาร/ อ่านหนงัสือพิมพ ์

– ประชุมเก่ียวกบังบประมาณแผน่ดิน 

– นดัพบฝ่ายประชาสัมพนัธ์ /มอบหมาย 

งานวนัต่อไป 

    2. ควร มีสมุดโน๊ต (Note Book ) บนัทึกการนัดส าคญัๆ หรือกิจกรรมท่ีจะต้องท าในวนั
หน่ึงๆ เพื่อเตือนความจ า ป้องกนัการลืม หรือความสับสนในการท างาน อนัจะท าใหเ้สียเวลาโดยใช่
เหตุอยา่คิดวา่เราเป็นคนจ าแม่น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีสมุดช่วยจ า แต่ถา้เรามีงานมาก และมีเหตุการณ์อ่ืนๆ
เขา้มาเก่ียวขอ้งอีก ยอ่มท าใหลื้มงานบางประเด็นท่ีตอ้งท า สมุดโน๊ตจะช่วยเราไดม้าก 

   3. จดัล าดับความส าคญัของงานก่อน / หลัง ( Set Priority ) โดยการวิเคราะห์ว่า งานใด
ส าคญั และเร่งด่วนควรด าเนินการก่อน งานใดเป็นงานไม่ส าคญัไม่เร่งด่วน เป็นงานเล็กนอ้ยควรให้
ความส าคญัอนัดบัหลงั ยกตัวอย่างล าดับความส าคัญของงานท่ีควรตัดสินใจ 

          3.1 งานส าคญัและเร่งด่วน เช่น เตรียมขอ้มูลงบประมาณเขา้ประชุมพรุ่งน้ี เวลา             
9.30 น.         

3.2 งานท่ีเร่งด่วนแต่ไม่ส าคญั เช่น มีหน่วยงานภายนอกมาขอพบเพื่อเชิญคุณเป็น
ประธานการทอดผา้ป่าสามคัคี และผูม้าเชิญก าลงัรอค าตอบ 
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3.3 งานท่ีส าคญัแต่ไม่เร่งด่วน เช่น การปรับปรุงสวนหย่อมของหน่วยงานการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของตนเอง การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 

          3.4 งานท่ีไม่ส าคญั และไม่เร่งด่วน หรืองานเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น การท าความสะอาด
โตะ๊ท างาน การนดัเฮฮาปาร์ต้ีกบัเพื่อน การการไปชมละครการกุศล ฯลฯ 

    4. ใช้เทคโนโลยีในการท างาน / สั่งงานและ ติดตามงาน เช่น การใช้โทรศัพท์ ติดต่อ
ประสานงาน การประชุมทางโทรศพัท์ หรือการใช้ Teleconferencing System แฟกซ์ คอมพิวเตอร์
การสั่งราชการโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อผูป้ฏิบติังานจะไดป้ฏิบติังานดว้ยความ
รวดเร็วและผูบ้ริหารจะไดป้ระหยดัเวลาในการบริหารงาน เพราะในโลกของความเป็นจริงผูบ้ริหาร
จะนั่งประจ าท่ีโต๊ะท างานน้อย แต่กิจกรรมประจ าวนัส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม เยี่ยมเยียน
หน่วยงานเปิด- ปิดงาน ติดต่อประสานงานภายนอกมากกวา่ 

    5. ก าหนดเส้นตาย ( Dead Line ) ของงาน เป็นการบงัคบัให้ตนเองตอ้งท างานตามเวลาท่ี
ก าหนด เช่น วนัสุดท้ายของการส่งรายงาน วนัสุดท้ายของการเสนองบประมาณ ฯลฯ   2.6 จดั
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานให้สะดวก เพื่อประหยดัเวลาในการท างาน เช่น ใช้. เทคนิค 5 ส. . เป็น
ตน้ เพราะถา้สภาพแวดลอ้มในการท างานดี หยิบง่าย ใช้คล่อง มองก็งามตายอ่มท าให้ผูป้ฏิบติังาน
ไม่เสียเวลาในการท างาน 

    6. หลีกเล่ียงการผลดัวนัประกนัพรุ่ง การเล่ือนเวลาท่ีจะท าบ่อยๆจะท าใหเ้กิดความเคยชินยิ่ง
ท าใหง้านคัง่คา้ง เสมือน ” ดินพอกหางหมู “ 

   7. สร้างเวลาท่ีมีอยูทุ่กท่ี ท่ีมีโอกาสให้คุม้ค่า เช่น ในขณะท่ีหุงขา้ว ก็ เอาผา้ใส่เคร่ืองซักผา้
เตรียมอาหาร ฟังข่าวจากวทิย ุ/ โทรทศัน์ไปดว้ย หรือขณะรอรถไฟ ก็อ่านหนงัสือไปดว้ย 

8. ไม่ใช้เวลาฟุ่มเฟือยไปกบักิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์ เช่น ไม่ไปสถานท่ีอโคจรยามค ่า
คืนไม่รับประทานอาหารแบบไม่ก าหนดเวลา ไม่เดินทอดน่อง หรือ สนทนาเร่ืองไร้สาระฯลฯ 

 

 การเพิม่ความมัน่ใจในการท างานให้ตนเอง  
ในโลกปัจจุบนัน้ียงัมีคนอีกจ านวนไม่น้อยท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง หรือขาดความ

มัน่ใจในการท างาน ไม่กลา้แสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ดูถูกความสามารถของตนเอง คิดวา่ตนเอง
มีปมดอ้ย ไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน และคิดวา่ตนหมดหวงัท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต ขอแนะน ำวิธี
สร้ำงควำมมั่นใจในกำรท ำงำนให้ตนเองดังน้ี 

    1. ฝึกมองหาขอ้ดี หรือขอ้เด่นและความส าเร็จของตนเอง เช่น อย่างน้อยเราเป็นคนท่ีมี
ความจ าดี พูดเก่ง เขียนหนงัสือสวย เพื่อนฝูงรัก ครอบครัวอบอุ่น ใชค้อมพิวเตอร์เก่ง ฯลฯจะช่วยให้
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เราภูมิใจตนเอง ความภูมิใจตนเองจะท าให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง และจะมีความมัน่ใจในการ
ท างาน งานท่ีออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ 

    2. เสริมสร้างองคค์วามรู้แก่ตนเองให้รอบดา้น หรือท่ีเรียกว่ามี ” ภูมิปัญญา ” เช่นเป็นคน
อ่านมาก ฟังมาก บนัทึกค าขวญัหรือคติพจน์ สถิติ ตวัเลข ส าคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตน เช่น
นายสมคัร สุนทรเวช เป็นผูท่ี้มีขอ้มูลตวัเลขมาก เวลาพูดในท่ีสาธารณะจึงสร้างความความยอมรับ
จากผูฟั้งไดดี้ เม่ือผูอ่ื้นเกิดการยอมรับ ยอ่มท าใหมี้ความมัน่ใจตนเองสูงข้ึน 

    3. หลีกเล่ียงการต าหนิตนเองในทางลบ เพราะจะท าให้เราขาดความมัน่ใจในตนเอง เช่น
หลีกเล่ียงการต าหนิว่า . ..ฉันข้ีเหร่กว่าเพื่อน… ” ฉันอว้นเกินไป.ฉันผอมเกินไป.”. …งานน้ีฉันท า
ไม่ส าเร็จแน่ๆ. . ” ฉนัคงไม่มีความสามารถเป็นตวัแทนคณาจารยข์องสภาประจ าสถาบนั…” 

    4. พยายามสร้างมโนภาพในทางบวกให้กับตนเอง เช่นคิดว่า . ..สักวนัหน่ึงเราจะต้อง
ร ่ ารวย… ..เราจะตอ้งพบเน้ือคู่ในไม่ชา้น้ีแน่นอน.. … ” เราจะตอ้งถูกล๊อตเตอร่ี งวดน้ี แน่นอน.. “. .
เราจะตอ้งมีสุขภาพดีแน่นอนถา้เราออกก าลงักายสม ่าเสมอ… 

    5. ให้ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองเสียใหม่ เช่น เปล่ียนทรงผม เปล่ียนสไตล์
เส้ือผา้ ลดน ้ าหนกั ( ถา้เป็นคนอว้น) การดูแลรักษาผิวพรรณ ปรับปรุงการพูด กิริยาท่าทางเสียใหม่
จะท าใหเ้ราเกิดความมัน่ใจในการท างานมากข้ึน 

    6. จง กลา้คิด กลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และกลา้ประเมินตนเองวา่ตนบกพร่องในเร่ืองใดเพื่อ
หาทางปรับปรุงแกไ้ข แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่กา้วร้าวผูอ่ื้นดว้ย 

             7. จงหาชยัชนะสัก 2 . 3 อยา่งใหต้นเอง เพื่อจะไดพ้บการทา้ทายท่ีใหญ่กวา่ เช่น มีโอกาสลง
แข่งขนักีฬาท่ีชอบและชนะ ไดรั้บรางวลัประกวดค าขวญั ประกวดเรียงความ เขียนบทความ หรือ
ไดรั้บการยกยอ่งเป็นครูดีเด่น เป็นตน้ 

 

การท างานเป็นทมี ( Team Work )  
สร้างการท างานเป็นทีมให้เขม้แข็ง เพราะทีมงานเป็นกุญแจส าคญัแห่งความส าเร็จ และ

ความล้มเหลวในการท างานได้ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีผูน้ าท่ีมีความสามารถ มีการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความไวว้างใจกนั มีความรักใคร่ในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจในการท างาน
อย่างจริงจงัจริงใจ ขจดัปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัใน
ทีมงานอยา่งยติุธรรม มีการติดต่อประสานงานท่ีดีระหวา่งกนัโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารระบบเปิด 
( Open Communication ) และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกัน การมีทีมงานท่ีดี 
เปรียบเสมือน” วงดนตรีทีม่ีการประสานเสียงกนัเป็นอย่างดี เพลงย่อมมีความไพเราะ “ 
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อุปสรรคบางประการท่ีอาจท าใหก้ารสร้างทีมงานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ผูน้ าหรือผูบ้ริหาร
ก าหนดเป้าหมายของงานไม่ชดัเจน ผูน้ าเห็นแก่ตวัและชอบน าความดีความชอบของลูกนอ้งมาเป็น
ของตน สมาชิกของทีมงานไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน ระบบการ
ติดต่อส่ือสารไม่ดี ขาดภาวะผูน้ าท่ีเขม้แขง็ เป็นตน้ 

 

การมคุีณธรรมในการท างาน  
คุณธรรมท่ีส าคญัท่ีเราสามารถยึดเป็นแนวทางในการท างานให้มีประสิทธิภาพคือ หลกั

ธรรมะท่ีเรียกวา่ ” อิทธิบาท 4 ” ในการท างาน คือ ฉันทะ หมายถึง ตอ้งมีความพอใจและรักใคร่ใน
งานท่ีท าอยา่งจริงจงั วิริยะหมายถึงความเพียรพยายามในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ จิตตะ หมายถึงการมีใจจดจ่อต่องานท่ีท า มีสมาธิ ไม่วอกแวกท างานผิดพลาด
น้อย วิมังสา หมายถึง การทบทวน ตรวจสอบงานท่ีท าอยูเ่สมอ ถา้เบ่ียงเบนไปจากเป้าหมาย หรือ
ผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้ นผูป้ฏิบัติงานในองค์การทุกคนจะต้องไม่ปฏิบัติหรือ
ประพฤติในส่ิงท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ หรือเกิดความล าเอียงในการปฏิบติัหน้าท่ี
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได ้โดยยึดหลกั” ธรร
มาภิบาล “( Good Governance ) ในการบริหารงานและปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 

 

ฝึกเป็นคนทีช่อบกระท าหรือลงมือปฏบัิติมากกว่าพูด  
ท่ีเรียกวา่ . Action Man . อยา่เป็นคนประเภท ” ชอบพูดมากกวา่ท า ” ( Talk Man ) เพราะ

มีสุภาษิตกล่าวไวว้า่ ” คนท่ีพูดเก่งท่ีสุด มกัเป็นคนท่ีกระท านอ้ยท่ีสุด ” ( The greatest talkers are 

always the least doers. ) เน่ืองจากพูดง่ายกวา่การกระท า ดงันั้นถา้องคก์ารมีแต่พวกชอบพูด และ
บางคร้ังก็ชอบพูดไม่สร้างสรรค ์ก็อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ในองคก์ารได ้

7. รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง ( to remind ) หรือสร้างแรงจูงใจ ( Motivation) ภายใน ให้อยากท างาน
ตลอดเวลา โดยมิตอ้งให้ใครบงัคบั มีศรัทธาในงาน และองค์การท่ีท างานอยู่ ให้คิดอยู่เสมอว่า. 
องค์การเปรียบเสมือนบ้านของเรา “ 

ปรับทัศนคติ และค่านิยมทีไ่ม่เหมาะสมเสียใหม่ 

ค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมการ ไดแ้ก่ท างานเป็นเล่น . .การประจบสอพลอ . การมีเส้นสายหรือ
ระบบพรรคพวก . . การเกรงใจโดยไร้เหตุผล . ตลอดจนนิสัยท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น ข้ีเกียจ .. ข้ีโกง. 
ข้ีฉอ้. ข้ีอิจฉา. ข้ีประจบ… 
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การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 

มนุษยสัมพนัธ์คือการใช้ศิลปะในการสร้างมิตรไมตรีต่อกนั  เช่น รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
การยิม้แยม้แจ่มใสต่อกนั ให้อภยักนั รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยนิดี
ท่ีจะผูกมิตรไมตรีแก่กนั ดงันั้นเราตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตวัเราจากการสนทนาหรือทกัทายกบัผูอ่ื้นก่อน ฝึก
เป็นคนท่ีรู้จกัเสียสละหรือ ” ให ้” มากกวา่ “รับ ” ( Give more take less )รู้จกั ” ให้อภยั ” และ ” รู้จกั
ลืม” ( forgive and forget ) ความสัมพนัธ์ในองค์การจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซ่ึงกนัและกัน 
และจะช่วยผลกัดนัให้งานบรรลุผลส าเร็จไดต้ามท่ีมุ่งหมายไวก้รณีถา้เป็นผูบ้ริหาร จะตอ้งมีเทคนิค
ในการบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนั้นไดมี้นกัวิชาการหลายท่านกล่าวเอาไวม้ากมาย ในท่ีน้ี
ใคร่ขอเสนอแนวทางท่ีผูบ้ริหารจะประสบความส าเร็จในโลกของการบริหารอยา่งแทจ้ริง จากการ
รู้จกัจดัการกบั 3 ส่ิงคือ 

1. การจัดการกับตนเอง ( Managing Yourself ) โดยเร่ิมตน้ท่ีการรู้จกัวิเคราะห์ตนเอง เปิด
ใจยอมรับจุดอ่อน จุดแข็ง ของตน เพื่อหาทางแกไ้ขนิสัยท่ีไม่ดี โดยค่อยๆลด ละ หรือเลิกนิสัยเดิมที
ละน้อยๆ จนเลิกไดใ้นท่ีสุด เช่น รู้จกัศกัยภาพทางความรู้ ความสามารถ ทกัษะของตน รู้ฐานะทาง
การเงินของตนวา่ มีหน้ีสินหรือไม่ เพียงใด หลงัจากวเิคราะห์ตนเองแลว้ ตอ้งยอมรับจุดอ่อนของตน 
และสร้างเสริมนิสัยใหม่ เพื่อจะไดเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ 

     1.1 การท างานเชิงรุก ( Proactive ) คือการท างานท่ีมุ่งไปขา้งหนา้ โดยใช้
วจิารณญาณของตน ท างานเชิงป้องกนัไวก่้อน ท่ีจะเกิดปัญหา 

     1.2 เร่ิมตน้การท างานทุกอยา่งดว้ยการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคเ์สมอ
เพราะจะท าใหเ้ห็นทิศทางในการท างานและวธีิการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

     1.3 จดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของงาน เพื่อไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย 

     1.4 คิดแบบ ชนะ – ชนะ ( Think Win – Win ) คือการสร้างทศันคติใหทุ้กฝ่ายใน
องคก์ารเป็นผูช้นะดว้ยกนั ไม่ใช่ ” ชนะ – แพ ้” จะยิง่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ในองคก์าร 

     1.5 รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยเฉพาะตอ้งเขา้ใจพฤติกรรม และความตอ้งการ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสียก่อน เพราะผูบ้ริหารตอ้งอาศยับุคลเหล่านั้นท างานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

     1.6 การประสานความคิดและความแตกต่างระหวา่งกนัในองคก์ารให้เป็นหน่ึง
เดียว เพื่อสร้างพลงัในองคก์ารใหร่้วมกนัพฒันาและฝ่าฟันอุปสรรค 
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     1.7 ความสามารถควบตนเอง ( Self – Regulation ) โดยเฉพาะการคุมอารมณ์ 
(Emotional Intelligence ) ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งควบคุมอารมณ์ในการปฏิบติังานได ้และค านึงถึง
ผลกระทบของภาวะอารมณ์ตนท่ีอาจจะเกิดกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

2. การจัดการกบัคนในองค์การ ( Management People ) 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนักถึงคนในองค์การ โดยเร่ิมตน้จากการเข้าใจธรรมชาติของคน 
นิสัยใจคอพื้นฐาน และความตอ้งการเสียก่อน เม่ือเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองค์การแลว้ ผูบ้ริหาร
ต้องรู้จักใช้แรงจูงใจ ( Motivation) เพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการท างาน นอกจากนั้ น
ผู ้บ ริหารจะต้องใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่ วน ร่วม ( Participation )การกระจายงาน                      
( Decentralization ) การมอบหมายงาน ( Empowerment ) การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง ตลอดจน
การการก ากบัติดตามควบคุมงาน ( Monitoring ) อยูห่่างๆ 

3. การจัดการกบังาน ( Managing Work )  
ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคก์าร บริหารองคก์าร โดยเนน้คุณภาพเป็น

หลัก หรือการน าเอกหลักการบริหารคุณภาพ   (Quality Management)มาใช้ ปรับปรุงระบบการ
ท างานแบบใหม่ จดัคนให้เหมาะกบังาน วางแผนการจดัสรรและควบคุมงบประมาณ การจดัระบบ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มในการ ท างานท่ีเหมาะสม และเอ้ืออ านวย
ต่อการท างาน นอกจากนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งปรับองค์การไปสู่ ” องค์กรแห่งการเรียนรู้ “(Learning 

Organization) ซ่ึง Peter Senge (โสมสกาว สนิทวงศ์ฯ. 2543 : 47 ) ได้สรุปว่า ” องค์กรแห่งการ
เรียนรู้เป็นองค์กรท่ีบุคคลภายในองค์กรไดท้  าการเพิ่มพูนความรู้ สมรรถภาพศกัยภาพของตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างสรรคผ์ลผลิตและอนาคตท่ีดีแก่องคก์าร โดยเนน้การเรียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริม
สนบัสนุนการคิดใหม่ๆท่ีไดจ้าการเรียนรู้และน ามาใชส้ร้างสรรคส่ิ์งใหม่ในองคก์าร” 

 

บทสรุป 

  สรุปงานเป็นเร่ืองส าคญั แต่โดยทัว่ไปมกัมองความหมายของงาน เพียงในแง่ว่า
เป็นเคร่ือง ช่วยในการเล้ียงชีวิตมีงานท าก็จะช่วยให้เรามีเงินมีทองใชแ้ละเป็นอยูไ่ด ้เรียกวา่มีอาชีพ  
คนท่ีไม่มีงานท าก็เดือดร้อนมาก ถา้เปรียบในแง่น้ีแล้วคนท่ีมีงานการท าก็สบายใจ มีความสุขได้
อยา่งหน่ึง อยา่งนอ้ยก็มีทางท่ีจะไดเ้งินไดท้องใช ้เป็นทางท่ีจะให้มีความสุข  แต่งานไม่ใช่แค่คือเงิน 
อนัน้ีเป็นความหมายเบ้ืองต้นท่ีมองกันง่ายๆแค่วตัถุแต่งานนั้นมีความหมายลึกซ้ึงลงไปอีกมาก 
เพราะงานท าให้กิจการ ท าให้โลกน้ีเป็นไปได้ ส่ิงท่ีเราเรียกว่าการพฒันา หรือการสร้างสรรค์
ตลอดจนกิจการบ้านเมืองทุกอย่างเป็นไปได้ก็เพราะว่า คนท างานถ้าไม่มีการท างานแล้ว ความ
เจริญกา้วหนา้ต่างๆก็เป็นไปไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม อนัน้ีก็ยงัอยูใ่นขั้นท่ีเนน้วตัถุอยูดี่ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหผู้เ้รียนอธิบายเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลใหเ้ขา้ใจดงัน้ี 

 1.1 ความหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล 

 1.2 ความส าคญัการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล 

 1.3  ประโยชน์การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล 

2. ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลท่ีมีอาชีพใน
การปฏิบติังานต่อไปน้ีอยา่งถูกตอ้ง 

 2.2  ผู ้บริหารงานในองค์ควรมีรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
อะไรบา้ง 

 2.2  พนักงานในองค์กรควรมีรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
อะไรบา้ง 

3. ถ้าผู ้เรียนเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างไร 
ยกตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพฒันาสังคม  3 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 

พื้นฐานและเป้าหมายการประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 ระดบัของเป้าหมายในการประเมินผล 

 ระดบัของกลุ่มขอ้มูลในการประเมินผล 

ประเภทของการประเมินผล 

 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการประเมินผล 

 ขั้นตอนของการประเมินผล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 การตีความหมายของขอ้มูล 

 รายงานผลลพัธ์การประเมินผล 

 เทคนิคการประเมินประสิทธิผลหรือผลลพัธ์  
เทคนิคการประเมินความรู้ (knowledge) 

ระดบัเป้าหมายของการประเมินความรู้  
ขั้นตอนการการประเมินความรู้ 

 แบบค าถามในการประเมินความรู้  
            เทคนิคการประเมินทศันคติ (Attitude) 

 เทคนิคการประเมินพฤติกรรม (Behavior) 

             ระดบัเป้าหมายของการประเมินพฤติกรรม 

 เทคนิคการประเมินพฤติกรรมในแนวกวา้ง  
เทคนิคการประเมินพฤติกรรมในแนวลึก 

บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1.  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายการประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
การพฒันาสังคมได ้

2.  เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะการวิเคราะห์ การประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการ
พฒันาสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
การพฒันาสังคม 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน 

2.กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมพลงัสมอง 

3. กิจกรรมอภิปราย (Discussion Method)  

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

7. ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาสังคม  

2. Power point การประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันาสังคม 

3. ต ารา 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่9 

การประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการพฒันาสังคม   
 

พืน้ฐานและเป้าหมายการประเมนิผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
 การประเมินผล (สุนันทา  เลาหนันทน์  : 2544,  Beckhard & Harris : 1997 and Carter 

McNamara : 1998) เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อรวบรวมขอ้มูล ศึกษา และวิเคราะห์ก าหนดเกณฑ์
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการข้ึนในแผนงานทั้ งน้ีเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานทั้ งระบบ ติดตาม
ตรวจสอบวดัผลกระทบและความคืบหนา้ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจน
แสวงหากลไกในการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ การประเมินผลมีลักษณะเป็นการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) กล่าวคือ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ : 2545) เป็นการประเมิน
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีไม่ได้ด าเนินการตามความรู้สึกของผูป้ระเมินหรือ
กระแสเท่านั้นแต่ตอ้งอาศยัหลักการประเมินทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Evaluation) เข้ามาช่วย
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ี ถูกต้อง (Valid) และเช่ือถือได้ (Reliable) สรุปได้ว่าความจ าเป็นในการ
ประเมินผลตอ้งใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ 3 ประการ คือ 

1. ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) 

2. ตน้ทุนทางจิตวทิยาและความรู้สึก (Emotional and sychological Cost) 

3. การใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์สุดทา้ย (Emphasis on Bottom Line Results) 

ในการประเมินโครงการปัจจุบนัจะไม่กระท าเพียงการพิจารณาผลลพัธ์หรือวตัถุประสงคท่ี์ 

ก าหนดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมเท่านั้น หากแต่จะมองไปถึงกระแสการบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารมีความหลากหลายและแตกต่างกนัมากข้ึนดว้ย            
ผูป้ระเมินจึงตอ้งสามารถประเมินและตอบค าถามต่าง ๆ เก่ียวกบัความส าเร็จและผลกระทบ
โครงการได ้นอกจากน้ีความหลากหลายและความซบัซอ้นของโครงการและความสัมพนัธ์ของ
โครงการกบัสภาพแวดลอ้มยงัสามารถบอกไดว้า่โครงการใดประสบความส าเร็จ ซ่ึงผูบ้ริหารหรือผู ้
ประเมินจะตอ้งมีวธีิการประเมินท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็น
นามธรรม 

 ดงันั้นหลกัการในการประเมินผลจึงเป็นการประยกุตห์ลกัการการประเมินผลโครงการใน
การประเมินความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
องคก์าร กลุ่มขั้นตอนการท างาน และความสัมพนัธ์ของสมาชิกในองคก์าร โดยมีเป้าหมายส าคญั 
คือ 

1. ช่วยในการคน้หาและคาดการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการ ท าให้ผูจ้ดัการโครงการ 

และผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์และก าหนดแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 
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2. ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมการติดต่อส่ือสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงานของ 

โครงการไปยงัส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร 

4. เสริมความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการแกปั้ญหา และการน าโครงการไป
ขยายผลและใชง้านในอนาคต 

 

ระดับของเป้าหมายในการประเมนิผล 

 การประเมินผล (Sharon Wagner & Chris Hammond and Carter McNamara : 1998) แบ่ง
เป้าหมายในการประเมินผลตามระดบั สรุปได ้4 ระดบั ดงัน้ี 

1. ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นการประเมินผลการเพิ่มข้ึนในการเรียนรู้ของพื้นฐาน 

ความจริงและเทคนิคต่าง ๆ  
2. ระดบัทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินผลวธีิการท่ีบุคคลรู้สึกเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ เช่น  

การจดัการ ปรัชญา การตรวจสอบ กลุ่ม เป็นตน้ 

3. ระดบัพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินผลบุคคลท่ีท าหรือประยกุตใ์ชอ้ะไรของ 

การเรียนรู้ 

4. ระดบัประสิทธิผล (Efficiency) เป็นการประเมินผลการเปล่ียนแปลงในส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึน เช่น ยอดขายเพิ่มข้ึน และการลดลงของอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

 

ระดับของกลุ่มข้อมูลในการประเมนิผล 

การประเมินผลแบ่งระดบัของขอ้มูลตามรากฐานได ้3 ระดบั คือ  
- รายบุคคล (Individual) 

- กลุ่ม (Teamwork) 

- องคก์าร (Organization)  
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ภาพที ่9.1 แสดงระดบัการเปล่ียนแปลง 

ท่ีมา : Adapted from.  DuBrin,  Andrew J.  and Ireland,  R Duane.  (1993).   Management & 

Organization.  (2nd ed.)  Cinncinnati.  College Division,  South – Western Pub.com. 

 

ประเภทของการประเมนิผล 

 การออกแบบการประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูป้ระเมินควรมีความเขา้ใจและ
ชดัเจนในภาพขององคก์ารเพื่อการเตรียมการและระมดัระวงัในการด าเนินการออกแบบการ
ประเมินผล การประเมินผลสรุปแบ่งประเภทได ้6 ประเภท ดงัน้ี (Sharon Wagner & Chris 

Hammond : 2003, Carter McNamara : 1998,  Henry W.  Reicken : 1978,  and Edward Suchman : 

1967) 

1. การประเมินเป้าหมายหรือความจ าเป็น (Goals / Needs – Based Evaluation) 

เป็นการประเมินหาความจ าเป็นก่อนท่ีจะปฏิบติัจดัท ากิจกรรมเพื่อพิจารณาก่อนการ 

ตดัสินใจในเป้าหมายหรือวตัถุประสงคว์า่มีคุณค่าเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากโครงการจะมีเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเป้าหมาย และเป้าหมายต่าง ๆ จะถูกอธิบายในแผนการ
ด าเนินงานของโครงการหรือเป็นการส ารวจความตอ้งการท่ีจะช่วยในการท างานให้ถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงคย์ิง่ข้ึน 

2. การประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness - Based Evaluation) 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพเพื่อทดสอบหาความคุม้ค่าของโครงการ ทั้งในดา้นเวลา
ทรัพยากรคน เงินและอ่ืน ๆ การประเมินผลในลกัษณะน้ีใชห้ลกัการเปรียบเทียบอตัราส่วนระหวา่ง
ปัจจยัน าเขา้เพื่อให้ไดค้  าตอบว่าการปฏิบติังานเป็นอยา่งไร ไดผ้ลหรือไม่ มีวิธีการใดท่ีจะสามารถ
เกิดประโยชน์มากกว่าหรือไม่ วิธีประเมินประสิทธิภาพของโครงการสามารถด าเนินงานได้ใน
ลกัษณะ  
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- ผลตอบแทนค่าใชจ่้าย (Benefit/Cost Ratio :BCR) 

- การวเิคราะห์ความคุม้ค่าจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) 

3. การประเมินกระบวนการ หรือการด าเนินงาน (Process / Operations - Based  

Evaluation)เป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้นวิธีการหรือการปฏิบัติงานเป็นหลัก กล่าวคือ จะท าการ
ประเมินว่าวิธีการท่ีใช้อยู่หรือความสามารถในการด าเนินงานของบุคคลหรือกลุ่มหรือหน่วยงาน
เป็นอยา่งไร เกณฑ์การตดัสินวา่การปฏิบติังานอาศยัปัจจยั 2 ประการ คือ การก าหนดมาตรฐานและ
การจดัท ารายงานกิจกรรมท่ีปฏิบติั 

4. การประเมินประสิทธิผลหรือผลลพัธ์ (Efficiency/Result - Based Evaluation) 

การประเมินประสิทธิผลหรือผลลัพธ์เป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของการปฏิบติังานว่าผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนนั้นตอบสนองความตอ้งการหรือ
บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร การประเมินผลลพัธ์สามารถ
ด าเนินการได ้4 ลกัษณะ คือ (Sharon Wagner & Chris Hammond and Carter McNamara : 1998) 

- ความรู้ (Knowledge) 

- ทศันคติ (Attitude) 

- พฤติกรรม (Behavior) 

- ประสิทธิผล (Efficiency) 

5. การประเมินผลกระทบ หรือศึกษาผลกระทบ  (Effect - Based Evaluation / Effect  

Studies) เป็นการประเมินท่ีมีความส าคญัท่ีสุด โดยมีจุดเน้นเพื่อการตรวจสอบหรือประเมินดูวา่ผล
การปฏิบติังานหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ นั้นตรงตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ ในการพฒันาองคก์ารนิยมการประเมินประเภทน้ีเพื่อประเมินดูวา่หลงัจากการใช้
เคร่ืองมือหรือเทคนิควธีิการต่าง ๆ หรือโครงการต่าง ๆ ในการพฒันาองคก์ารแลว้ไดผ้ลเป็นอยา่งไร  

6. การประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction - Based Evaluation) 

การพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประโยชน์ ท่ีผู ้อยู่ในองค์การ ได้แก่ 
ผูป้ฏิบติังานหรือผูมี้ส่วนร่วมในองคก์ารและผูอ้ยูน่อกองคก์าร เช่น ลูกคา้ขององคก์าร เป็นตน้ ความ
พึงพอใจ หมายถึง การท่ีองค์การตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมากน้อยเพียงใด 
หรือทศันคติของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีต่อองคก์าร การพฒันาองค์การสามารถท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล แต่มีปัญหาวา่การพฒันาท่ีวา่นั้นตอบสนองความตอ้งการหรือความพึงพอใจกลุ่ม
ต่าง ๆ หรือไม่ การวดัความพอใจนอกจากการสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานแลว้ยงัหมายถึง
ทศันคติของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีต่อองคก์าร 
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การเลือกใช้เคร่ืองมือในการประเมนิผล 

 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด 

และมีประสิทธิภาพในดา้นของตน้ทุนและความเป็นจริงมากท่ีสุด การพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคใน
การประเมินผลอาศยัประเด็นต่าง ๆ คือ 

- ขอ้มูลใดมีความจ าเป็นท่ีใชใ้นการตดัสินใจในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือ 

โครงการ 

- ขอ้มูลดงักล่าวตามขอ้ 1 ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเท่าใดท่ีต ่าท่ีสุดในการรวบรวมและ 

วเิคราะห์ขอ้มูล เช่น การใชแ้บบสอบถาม การส ารวจ ฯลฯ  
- ความเท่ียงตรงของขอ้มูลเป็นอยา่งไร  
- มีเทคนิคท่ีจะไดข้อ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นหรือไม่ 
- เทคนิคอะไรท่ีควรจะเพิ่มข้ึนและสามารถใชเ้พื่อเพิ่มขอ้มูลท่ีจ าเป็นได ้

- ขอ้มูลท่ีปรากฏเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือต่อผูส้นบัสนุนทางการเงินหรือผูบ้ริหาร 

ระดบัสูงหรือไม่ 
- ธรรมชาติของผูฟั้งไดช่้วยเหลือทางเทคนิคหรือไม่ เช่น ผูต้อบค าถาม จะตอบค าถาม  

สัมภาษณ์ หรือ การประชุมกลุ่มดว้ยความระมดัระวงัหรือไม่ 
- ใครสามารถด าเนินการในเทคนิคต่าง ๆ ไดท้นัที หรือหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรม 

- ขอ้มูลสามารถจะน ามาวเิคราะห์ไดอ้ยา่งไร 

 

ขั้นตอนของการประเมนิผล 

 การประเมินผล (Beckhard & Harris : 1997,  Sharon Wagner & Chris Hammond : 2003 

and Carter McNamara : 1998) มีขั้นตอนการด าเนินการ สามารถสรุปรายละเอียดได ้10 ขั้นตอน คือ  
1. ระบุรายละเอียดของผลลพัธ์หลกัท่ีจะประเมินผล เป็นการระบุเป้าหมายท่ีเป็นผลลพัธ์

หลกัขององคก์ารในการด าเนินกิจกรรม 

2. เลือกผลลพัธ์ท่ีจะทดสอบเป็นการเลือกและระบุผลลพัธ์บางส่วนท่ีจะเป็นเป้าหมาย
หลกัในการด าเนินการประเมินผล เน่ืองจากประเมินผลสามารถประเมินผลยอ่ยเป็นช่วง ๆ ไดก่้อนท่ี
จะมีการประเมินผลทั้งโครงการ 

3. ก าหนดเคร่ืองมือและดชันีช้ีวดัการประเมินผล เน่ืองจากแต่ละผลลพัธ์ท่ีจะทดสอบจะ
มีการใชเ้คร่ืองมือและดชันีช้ีวดัความส าเร็จท่ีแตกต่างกนั 

4. ระบุรายละเอียดของวตัถุประสงคข์องเป้าหมายท่ีจะประเมินผลให้ชดัเจนส่วนใหญ่จะ
มีการก าหนดตวัเลขหรือเปอร์เซ็นตใ์หช้ดัเจนเพื่อการยอมรับในผลลพัธ์ของความส าเร็จของผลลพัธ์
ท่ีเกิดข้ึน 
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5. เลือกโครงการ/กิจกรรม/สินค้า/บริการท่ีจะประเมินผล เน่ืองจากแผนงานมีการ
วางแผนท่ีเป็นระบบมีการออกแบบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงองคก์าร ดงันั้น จึงเลือกโครงการบางส่วนมาประเมินผล 

6. ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลใหช้ดัเจน เป็นการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดของ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งประกอบในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/สินคา้/บริการใหช้ดัเจน เพื่อ
เป็นดชันีช้ีวดัถึงผลลพัธ์ของโครงการ 

7. ตดัสินใจในการเลือกใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลเป็นการพิจารณาและตดัสินใจถึงวธีิการ 
เทคนิคท่ีจะใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ใหเ้พียงพอต่อการประเมินผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเสียค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด 

8. เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวธีิการ เทคนิคท่ีเลือกใช ้

9. วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล เป็นกระบวนการวเิคราะห์ตีความ แปลความหมายตาม
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นบทสรุปผลของการประเมินผลการพฒันาองคก์าร 

10. รายงานการประเมินผล เป็นแผนการประเมินผลท่ีมีรูปแบบ มีลกัษณะเป็นเอกสารท่ี
เป็นบทสรุปและขอ้แนะน าในการประเมินโครงการ/กิจกรรม/สินคา้/บริการในการพฒันาองคก์ารท่ี
เป็นระบบ เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนส าคญัในการประเมินผลเน่ืองจากจะตอ้งน าขอ้มูลท่ี
รวบรวมมาวเิคราะห์และตีความหมาย เพื่อจะไดเ้ป็นบทสรุปผลของการประเมินผลการพฒันา
องคก์าร ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการตีความขอ้มูลนั้นสามารถอธิบายสรุป
ในรายละเอียดต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวาจา จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม การ
เขียนเสนอแนะในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดสามารถสรุปขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพไดด้งัน้ี 

1. อ่านขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดร้วบรวมมา 

2. จดัระบบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น ข้อแนะน า จุดแข็ง จุดอ่อน 
ประสบการณ์ท่ีคลา้ยกนั ปัจจยัน าเขา้โครงการ  การเสนอแนะ ปัจจยัออก ดชันีช้ีวดัผลลพัธ์ ฯลฯ  

3. แยกประเภทของขอ้มูล หรือประเด็นต่าง ๆ ตามขอ้ 2  
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4. พยายามก าหนดรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลตามประเด็นต่าง ๆ เช่น  
คนทั้งหมดท่ีอยู่ในโครงการในช่วงสุดท้ายจะมีความเก่ียวข้องคล้าย ๆ กัน คนทั้งหมดท่ีมาจาก
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คนส่วนใหญ่ท่ีมีช่วงของเงินเดือนเดียวกนั และกระบวนการหรือ
เหตุการณ์ของประสบการณ์ผูต้อบค าถามระหวา่งโครงการ เป็นตน้ 

5. เก็บขอ้คิดเห็นทั้งหมดไวเ้ผือ่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Carter McNamara. (1998). Basic Guide to Program Evaluation. 

http://www.mapnp.org/lllibrary/evaluatm/fnl_eval.htm#anchor1575679. 

 

การตีความหมายของข้อมูล 

 การตีความหมายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมและมีการแบ่งแยกเป็นประเด็น ๆ แลว้  
มีขั้นตอนรายละเอียดสรุปได ้คือ 

1. พยายามใส่ขอ้มูลเขา้ไปในภาพในอนาคต เช่น 

- เปรียบเทียบผลลพัธ์ในส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์คาดหวงัหรือให้สัญญาไว ้ตวัอย่างเช่น การ
จดัการ หรือทีมงานโครงการ มาตรฐานการบริการ เป้าหมายโครงการ ดชันีช้ีวดั ความส าเร็จของ
ผลลพัธ์ เป็นตน้ 

- อธิบายประสบการณ์โครงการ เช่น จุดแขง็ จุดอ่อน ฯล                     
2. พิจารณาขอ้แนะน าเพื่อช่วยทีมงานโครงการปรับปรุงโครงการ บทสรุปเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัการของโครงการหรือเป้าหมายการประชุม เป็นตน้ 

อ่านขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมมา 

จดัระบบขอ้มูลให้อยูใ่นประเภทเดียวกนั 

แยกประเภทของขอ้มูล 

ก าหนดรูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

เก็บขอ้คิดเห็นไวใ้ชใ้นอนาคต 

http://www.mapnp.org/lllibrary/evaluatm/fnl_eval.htm#anchor1575679
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3. บนัทึกบทสรุปและขอ้แนะน าในเอกสารรายงาน และอธิบายถึงความบริสุทธ์ิใจใน
บทสรุปและขอ้แนะน า 

 

รายงานผลลพัธ์การประเมนิผล 

 การรายงานผลลพัธ์ ตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ระดบัและขอบเขตของเน้ือหาข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีจะรายงาน เช่น ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สาธารณะ เป็นตน้ 

2. ตอ้งแน่ใจวา่ 

- พนักงานจะมีโอกาสในการทบทวนและโต้ตอบรายงานการประเมินผลอย่าง
ระมดัระวงั 

- ถอ้ยความในการเสนอแนะจะถูกน าไปใชใ้นแผนการปฏิบติัการ 

3. ผูส้นับสนุนทางการเงินหรือผูบ้ริหารระดับสูงต้องการรายงานท่ีมีบทสรุปส าหรับ
ผูบ้ริหารดว้ย (เป็นการอธิบายภาพรวมขององค์การและโครงการภายใตก้ารประเมินผล เป้าหมาย
การประเมิน วธีิการ กระบวนการ รายละเอียดของบทสรุปและขอ้แนะน า)ตอ้งแน่ใจวา่ 

4. การจดบนัทึกแผนการประเมินผลและกิจกรรมในแผนการประเมินผลสามารถน าไป
อา้งอิงไดเ้ม่ือมีการประเมินโครงการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในอนาคต 

 

เทคนิคการประเมนิประสิทธิผลหรือผลลพัธ์ (Carter McNamara : 1998)  

(Efficiency/Outcome – Based Evaluation) 

 เป็นการเนน้ความส าคญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการไม่ไดผ้ลประโยชน์และการถูกถามจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีสนบัสนุนทางการเงินในการด าเนินโครงการ เม่ือองคก์รมีการด าเนินการในกิจกรรมท่ี
ถูกตอ้งจริงก็ควรจะมีผลลพัธ์ท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ ท่ีดีกวา่ หรือพิสูจน์ความจริงไดว้า่มีความจ าเป็นต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ท่ีไดข้องกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะท าใหมี้การ
เรียนรู้ท่ีมากข้ึน(ความรู้ ทศันคติ และทกัษะ) หรือเขา้ใจเง่ือนไขต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน เช่น การรับรู้ท่ีมาก
ข้ึน และการเช่ือมัน่ตนเอง เป็นตน้ 

 การประเมินผลพื้นฐานของผลลพัธ์สามารถด าเนินการทดสอบหรือการประเมินผลในหน่ึง
หรือสองโครงการก่อนท่ีจะมีการประเมินผลพื้นฐานของผลลพัธ์ทั้งโครงการ ซ่ึงขั้นตอนของการ
ด าเนินโครงการประเมินผลพื้นฐานของผลลพัธ์ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ก าหนดผลลัพธ์หลักกว่าจะทดสอบหรือประเมินผล เป็นการทดสอบหรือพิสูจน์ใน
โครงการใดโครงการหน่ึงภายใตก้ารประเมินผล เช่น ถ้าตอ้งการสะทอ้นให้เห็นถึงภารกิจท่ีเป็น
เป้าหมายหลักของโครงการ อาจจะต้องตั้งค  าถามเพื่อถามตวัเองว่า “อะไรคือผลกระทบท่ีมีต่อ
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กลุ่มเป้าหมาย” หรือตอ้งการให้เห็นวา่ภารกิจคือการบริการเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั ก็ตอ้งคิด
วา่ควรจะจดัการอยา่งไรท่ีจะท าให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหไ้ดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 
อาจจะตอ้งตั้งค  าถามเพื่อถามตวัเองและค าตอบของค าถามวา่ท าไมก็คือ ผลลพัธ์ (Results) เช่น อะไร
คือกิจกรรมหลกัท่ีจะตอ้งด าเนินการเด๋ียวน้ี และตอ้งคิดว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมท าไมจะตอ้งท า 
เป็นตน้ การก าหนดผลลพัธ์หลกัจะเป็นมาตรการล่าสุดของแนวความคิดท่ีจะพิสูจน์ว่ากิจกรรมท่ี
ด าเนินอยู่ในปัจจุบันเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และจะรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงแรกท่ีควรจะ
ด าเนินการในขณะนั้น 

2. เลือกผลลัพธ์ที่จะทดสอบ ในการประเมินพื้นฐานของผลลพัธ์นั้น ผูป้ระเมินจะตอ้งมี
การจดัล าดบัความส าคญัของผลลพัธ์แลว้เลือก 2 ใน 4 ผลลพัธ์ท่ีส าคญั ๆ มาทดสอบ (ในกรณีท่ีถูก
จ ากดัทางดา้นของเวลาและทรัพยากร) 

3. ก าหนดเคร่ืองมือและดัชนีช้ีวัดในการประเมิน เคร่ืองมือ(Tools) และดัชนีช้ีว ัด
ความส าเร็จ(Indicators) มีความส าคัญและเน้นท่ีสุดในขั้นตอนของการประเมินผลพัฒนาการ
องค์การ ดงันั้นในแต่ละผลลพัธ์ท่ีจะท าการประเมินนั้นจะตอ้งก าหนดใช้ชดัเจนว่าจะใช้เคร่ืองมือ
และดชันีช้ีวดัใด 

4. ระบุเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะประเมินผลให้ชัดเจน การประเมินผลการพฒันา
องคก์ารมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดรายละเอียดของวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องกลุ่มเป้าหมายในการ
ประเมินผลในลกัษณะท่ีเป็นตวัเลขหรือเปอร์เซ็นตใ์หช้ดัเจน เพื่อการยอมรับในผลลพัธ์ของ
ความส าเร็จของผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น 

- ความมัน่ใจตนเองในการท างานทา้ทายเพิ่มข้ึน (ผลลพัธ์) 
- 80% ของกลุ่มเป้าหมายมีผลการท างานดีมาก (ดชันีช้ีวดั) 
5. ก าหนดรายละเอยีดของข้อมูลให้ชัดเจน วา่ขอ้มูลใดมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงให้

เห็นหรือน ามาประกอบในการประเมินผลเพื่อเป็นดชันีช้ีวดัถึงผลลพัธ์ของโครงการ เช่น  
- จ านวนของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

- จ  านวนของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลการปฏิบติังานดีมาก 

- จ  านวนของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการส่งตวัไปอบรมเฉพาะดา้นภายนอก 

- ในกรณีท่ีเป็นโครงการใหม่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่มีความพยายามอยา่งสูงท่ีจะ
ด าเนินงานตามแผนงาน 

6. ตัดสินใจเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูล การพิจารณาและตดัสินใจวา่จะสามารถรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร เช่น พิจารณาจากเอกสารโครงการ สังเกตกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
โครงการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายไดรั้บจากการเขา้ร่วม
โครงการ ฯลฯ  
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การประเมินผลประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ สามารถด าเนินการประเมินตามระดบัเป้าหมาย 
คือ การประเมินความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม และผลลพัธ์  
 

เทคนิคการประเมนิความรู้ (knowledge) 

          เป็นเทคนิคในการทดสอบทกัษะ ประสบการณ์ หลกัการ แนวคิด ความจริง และเทคนิคต่าง ๆ  
ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากกิจกรรมในการพฒันาองค์การอนัเป็นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประยุกต์ใช้
ในการปฏิบติังาน หรือการแกปั้ญหา เน่ืองจากความรู้เป็นส่ิงท่ีสะสมจากการทดลองเรียนรู้ของผูอ่ื้น
มาก่อน ดงันั้นการใชค้วามรู้จะสามารถลดความเสียหายและเพิ่มผลผลิตในการปฏิบติังานได ้การวดั
ความรู้จะมีลกัษณะส าคญั (วรีะพล  สุวรรณนนัท ์: 2534) คือ 

 - เกิดผลลพัธ์ในเชิงคณิตศาสตร์ 

 - มีลกัษณะวดัก่อนและหลงัด าเนินการ 

 - ใชเ้ป้าหมายของกิจกรรมหรือโครงการเป็นรากฐาน 

 - ใชห้ลกัการทางสถิติในการวเิคราะห์ เช่น ระดบัความเช่ือมัน่ ฯลฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.3 โครงสร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ท่ีมา : Adapted from Tracey, William R. (1998) Evaluating Training and Development System. 

American Management Association, USA. 

 

ระดับเป้าหมายของการประเมนิความรู้ แบ่งได ้6 ระดบั คือ (Bloom : 1956) 

1. ระดบัความรู้ (ทบทวน) 
2. ระดบัความเขา้ใจ 

3. ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช ้

4. ระดบัการวิเคราะห์ 

ความรู้ก่อน 

การพฒันา
องคก์าร 

กิจกรรมการพฒันาองคก์าร 
ความรู้หลงั 

การพฒันาองคก์าร 

ผลที่เปล่ียนแปลงในการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมาย

การพฒันาองคก์าร 
ปัจจยัอ่ืน ๆ  ปัจจยัอ่ืน ๆ  
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5. ระดบัการสังเคราะห์ 

6. ระดบัการประเมิน (ท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นมาก ๆ) 
 

ตารางที ่9.1 ตวัอยา่งเทคนิคและระดบัการประเมินความรู้ 

 

เทคนิคในการประเมินผล การบรรลุระดับการเรียนรู้ 

- ทดสอบ (Exam) 

- การซักถาม (Quizzes) 

- เลือกตอบค าถาม (Multi Choice) 

- เติมค า (Fill in) 

- ข้อเขียนส้ัน ๆ  (Essay) 

 

 

ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

- การบ้าน (Homework) ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

- การแก้ปัญหา (Problem Solving) ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

- การมีศึกษา (Case Study) ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

ใชก้ารวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน 

- วารสาร (Journal) ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

ใชก้ารวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน 

- รายงานวจัิย (Research report) ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

ใชก้ารวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน 

- แฟ้มงาน (Portfolio) ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์

ใชก้ารวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน 

 

ท่ีมา : Adapted from Bloom (1956) 

 

ขั้นตอนการการประเมนิความรู้ 

 การประเมินความรู้สามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ สรุปได ้ดงัน้ี  
1. มีการทดสอบก่อนการด าเนินกิจกรรมการพฒันาองคก์าร 

2. มี ก ารจัด ท า  Experimental Design ใน รูป ข อ ง Control Group แล ะ  Experimental 

Group แลว้น ามาเปรียบเทียบกนั 

3. การวเิคราะห์การทดสอบคร้ังแรก แยกไดส้องเป็น 2 ประเภท  
3.1 น าผลท่ีไดร้วมของแต่ละคนมาลงตาราง 



- 288 - 

 

3.2 น าผลการตอบในแต่ละประเด็นของความรู้ท่ีวดัมาลงตาราง 

4. เม่ือโครงการหรือกิจกรรมส้ินสุด ทดสอบอีกคร้ังดว้ยขอ้ทดสอบเดิมหรือขอ้ทดสอบท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ทั้ง Control Group และ Experimental Group แลว้น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบ
กบัการทดสอบคร้ังแรก 

 

แบบค าถามในการประเมนิความรู้ (จุฑามณ ี ตระกูลมุทุตา : 2544) 

1. ความรู้ (Knowledge) การประเมินการเรียนรู้สามารถจ าแนกได ้4 แบบ คือ 

- แบบทดสอบอตันยั / แบบทดสอบปลายเปิด (Essay / Open – ended tests) 

- แบบทดสอบเติมค าหรือค าตอบสั้น ๆ (Write – in or short – answer tests) 

- แบบทดสอบถูก / ผดิ (True / False tests) 

- แบบทดสอบหลายตวัเลือก (Multiple – Choice tests) 

 ตามหลกัการประเมินผลเพื่อประเมินวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการประสบความส าเร็จในการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใดนั้ น จะมีการเก็บข้อมูล 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกก่อนด าเนินการ (Pre-test) และ
ประเมินผล เม่ือเสร็จส้ินโครงการ (Post-test) เพื่อประเมินวา่ผูร่้วมโครงการไดเ้รียนรู้อะไรเพิ่มเติม
ข้ึนบา้งการค านวณในการประเมินความรู้เพื่อหาสัมฤทธิผลสามารถด าเนินการไดต้ามตวัอยา่ง เช่น 
นาย ก. สอบก่อนด าเนินโครงการได ้21 คะแนน หลงัด าเนินการ 85 คะแนน  

คะแนนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ริง     =  คะแนนหลงัการด าเนินโครงการ – คะแนนก่อนการด าเนิน
โครงการ 

 85 – 21 = 64 

คะแนนท่ีน่าจะเป็น                =  100 – คะแนนก่อนการด าเนินโครงการ 

 ( 100 – 21 = 79) 

คะแนนของความสัมฤทธิผล =  ……………………………….× 100 

 ( 64 × 100 = 81%) 

 คะแนนท่ีน่าจะเป็น 79 

 

2. ทักษะ (Skills) การให้ผูเ้รียนได้แสดงหรือกระท าทักษะนั้ น ๆ ออกมาเป็นวิธีการ
ประเมินทักษะท่ีดีท่ีสุดโดยผูป้ระเมินจะคอยสังเกตและให้คะแนน เรียกว่า การทดสอบการ
ปฏิบติังาน (Performance test)หรือ การทดสอบความสามารถ (Competency test) การทดสอบจะมี
ลกัษณะกระท าในรูปของการสร้างสถานการณ์จริงและให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถในการใช้
ทกัษะท่ีไดเ้รียนมา เช่น ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพิมพง์าน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 97 ตาม
ตน้ฉบบัท่ีแจกใหเ้สร็จภายใน 5 นาที เป็นตน้ 
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เทคนิคการประเมนิทศันคติ (Attitude) 

 เป็นเทคนิคในการทดสอบดา้นความรู้สึกของบุคคลท่ีจะมีพฤติกรรมเป็นไปในทางชอบไม่
ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล กลุ่ม ลทัธิ ความเช่ือ วตัถุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ ดงันั้น การใช้
ความรู้จะสามารถลดความเสียหายและเพิ่มผลผลิตในการปฏิบติังานได้ (วีระพล  สุวรรณนันท์ : 
2534) การวดัทศันคติสามารถด าเนินการไดห้ลายแบบตามความเหมาะสม ดงัน้ี (จุฑามณี  ตระกูล
มุทุตา : 2544)  

 - มาตรจดัประเภท (Nominal Scale) คือ แบบประเมินท่ีผูป้ระเมินเปืดโอกาสให้ผูต้อบเลือก
ประเภทความรู้สึกท่ีมีต่อขอ้ความท่ีเสนอให ้เช่น จริง – ไม่จริง เห็นดว้ย – ไม่เห็นดว้ย ฯลฯ มาตรจดั
ประเภทท่ีรู้จกัดีคือเกณฑม์าตราส่วนของเทอร์สโทน (Thurstone) เช่น 

 1. ความรับผดิชอบประการแรกของผูบ้ริหาร คือ การดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย  

2. ผูบ้ริหารตอ้งสามารถปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ั้งหมด  
เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย  

- มาตรจัดล าดับ (Ordinal Scale) คือ แบบประเมินท่ีผูป้ระเมินเปิดโอกาสให้ผู ้ตอบจัด
อนัดบัส่ิงเร้าท่ีเสนอให้ ตามล าดบั ความมากน้อยของคุณสมบติับางอย่าง เช่น ถา้จะวดัความนิยม
เก่ียวกบัพรรคการเมืองต่าง ๆ อาจเสนอรายช่ือพรรคการเมืองต่าง ๆ ให้ผูต้อบจดัล าดบัความชอบ
จากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด เป็นตน้  

- มาตรอนัตรภาค (Interval Scale) คือ แบบประเมินท่ีจ าแนกระดับความรู้สึกออกเป็น 5 
ช่วง  แต่ละช่วงจะมีระยะห่างเท่า ๆ กนั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่มีความคิดเห็น ไม่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เป็นตน้ มาตรอนัตรภาคท่ีรู้จกัดีคือ แบบวดัทศันคติของลิเคต (Likert) และ
ออสกูด (Osgood) 

 

เทคนิคการประเมนิพฤติกรรม (Behavior) 

              เป็นเทคนิคเพื่อทดสอบความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมการ
พฒันาองคก์าร (สวสัด์ิ  สุคนธรังสี : 2516) เน่ืองจากองคก์ารมีเป้าหมายลกัษณะพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคท่ี์จะใหเ้ปล่ียนแปลงอยูแ่ลว้ และหลงัจากกลุ่มเป้าหมายผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
องคก์ารแลว้จะมีลกัษณะหรือใกลเ้คียงพฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการ พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์
องคก์ารตอ้งการให้เปล่ียนจะเป็นทกัษะ ความสามารถ ความรู้ หรือทศันคติดา้นใดดา้นหน่ึงก็ได ้แต่
จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารองคก์าร ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายในการ
พฒันาองคก์าร เช่น ตอ้งการใหห้วัหนา้งานสามารถน าวธีิการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบติั หรือ
ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 
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ระดับเป้าหมายของการประเมนิพฤติกรรม 

 การวดัพฤติกรรมสามารถแบ่งได ้2 ระดบั คือ  
1. ประเมินความสนใจ ความรู้สึก และทกัษะก่อนและระหวา่งเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา

องคก์าร 

2. ประเมินผลการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
องคก์าร 

 

เทคนิคการประเมนิพฤติกรรม 

             การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบติังานใชก้ารวิจยัและการประเมินผลหลาย ๆ วธีิดว้ยกนั 
แต่ทุก ๆ วธีิข้ึนอยูก่บั 2 วธีิใหญ่ ๆ คือ “การเฝ้าดู” และ “การถาม” ซ่ึงหมายถึงการสังเกตการณ์ 
สอบถาม และการสัมภาษณ์ ผูป้ระเมินจะหาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาองคก์าร ถา้ผูป้ระเมินตอ้งการส ารวจพฤติกรรมทัว่ไป ๆ 
ไปทั้งหมดก็จะใชเ้ทคนิคใน “แนวกวา้ง” และถา้หากตอ้งการจะศึกษาพฤติกรรมใดเฉพาะเจาะจง ก็
จะใชเ้ทคนิคการศึกษาใน “แนวลึก” สรุปรายละเอียดเทคนิคต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

เทคนิคการประเมนิพฤติกรรมในแนวกว้าง (วรีะพล  สุวรรณนันท์ : 2534) 

1. การสุ่มกจิกรรมการท างาน (Activity Sampling) 

เป็นเทคนิคในการศึกษางาน โดยวิธีสุ่มช่วงเวลาเพื่อสังเกตพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาองคก์าร โดยอาศยัหลกัการ 4 วธีิ คือ 

- การตดัสินใจเลือกมิติท่ีจะสังเกต 

- การตดัสินใจเลือกประเภทของงแต่ละมิติ 

- ตดัสินใจใชสุ่้มช่วงเวลาท่ีจะท าการสังเกตการณ์ 

- ตดัสินใจเลือกเส้นทางในขอบเขตท่ีงานของผูเ้ขา้อบรมครอบคลุมไปถึงกิจกรรมท่ีใช้
ในการสุ่มกิจกรรมการท างาน ก็คือ 

การสังเกตดู เป็นการสังเกตดูและแล้วเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายและถามเพื่อให้ได้
รายละเอียดท่ีลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

การแก้จุดอ่อน เป็นการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยมีลักษณะท่ีต้องใช้
ระยะเวลาอยูก่บักลุ่มเป้าหมายในช่วงระยะเวลาหน่ึงและบนัทึกพฤติกรรมในช่วงเวลาท่ีก าหนด ซ่ึง
กลุ่มเป้าหมายจะถูกสังเกตหลายช่วงเวลาซ ้ า ๆ กนัเป็นวนั เป็นสัปดาห์  
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2. บันทกึการสังเกตการณ์ (Observer Diaries) 

เป็นการประเมินพฤติกรรมการท างานในลักษณะบันทึกส่ิงท่ีได้สังเกตเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

3. บันทกึอนุทนิ (Self – Diaries) 

เป็นการบันทึกของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาองค์การต่าง ๆ ของ
กลุ่มเป้าหมายเอง ซ่ึงเป็นวธีิท่ีประหยดั ส่วนใหญ่วธีิน้ีจะใชก้บัผูบ้ริหารท าใหท้ราบวา่กลุ่มเป้าหมาย
ก าลงัท าอะไรอยู ่

4. การสัมภาษณ์และการออกแบบสอบถามในแนวกว้าง 

เป็นการหาขอ้มูลทั้งในแนวลึกและแนวกวา้ง เพราะการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมจะไม่
สมบูรณ์ถา้ไม่มีการสัมภาษณ์ แบบการสัมภาษณ์มีตั้งแต่การตั้งค  าถามแบบมีโครงสร้าง มีค าตอบ
บงัคบัใหต้อบจนถึงแบบไม่เป็นทางการและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

5. การประเมินและการประเมินด้วยตนเอง 

เป็นการประเมินภาพรวมในพฤติกรรมการท างานของกลุ่มเป้าหมายเองตั้งแต่ก่อนเขา้
และหลงัร่วมกิจกรรมการพฒันาองคก์าร 

6. การประเมินโดยผู้ประเมิน  
เป็นการประเมินโดยผูป้ระเมินซ่ึงเป็นหวัหนา้งาน ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็น

ผูใ้ห้รายละเอียดของเหตุการณ์ในลกัษณะท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผลของ
การปฏิบติังาน 

 

เทคนิคการประเมนิพฤติกรรมในแนวลกึ 

1. เทคนิคการประเมินแบบปิด 

เป็นเทคนิคท่ีใชเ้พื่อวดัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
การพฒันาองคก์าร มีเทคนิคการประเมินแบบปิด คือ 

- วิธีให้ค  าแนะน าโดยผูบ้ริหารเป็นเทคนิควิธีการท่ีให้ผูบ้ริหารเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรม
โดยตรงและมีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยให้ค  าแนะน าให้กลุ่มเป้าหมายไดพ้ฒันาวิธีการท างานดว้ย ซ่ึง
ผูบ้ริหารท่ีท าหน้าท่ีดงักล่าวน้ีจะตอ้งรู้เน้ือหาและจุดประสงค์ของกิจกรรมการพฒันาองค์การเป็น
อยา่งดี 

- การรายงานดว้ยตนเองเป็นเทคนิคการรายงานพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างละเอียดด้วย
ตนเอง (เทียบไดก้บัการบนัทึกอนุทิน) 
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2. เทคนิคการประเมินแบบเปิด 

เป็นเทคนิคในการประเมินผลวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีมีการก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมินท่ีชดัเจน เพื่อจะไดท้ราบพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาองคก์ารวา่ได้
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ผลการเปล่ียนแปลงก่อใหเ้กิดผลประโยชน์อยา่งไร 
 

ขั้นตอนในการประเมนิผลด้านพฤติกรรม (จุฑามณี  ตระกลูมุทุตา : 2544) 

 การประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ด าเนินการตามขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ี 

1. อธิบายใหเ้ขา้ใจวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาองคก์ารจะตอ้งปฏิบติัตน
อยา่งไร เพื่อแสดงวา่ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ เม่ือกลบัไปปฏิบติัภารกิจ
เดิม หลงัจากผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาแลว้ 

2. มีรายละเอียดของสภาพการณ์และลักษณะแวดล้อมท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
องคก์ารจะตอ้งเผชิญเม่ือกลบัไปปฏิบติังาน เช่น โครงสร้างองคก์าร ลกัษณะการบงัคบับญัชา และ
บรรยากาศของสถานท่ีท างาน เป็นตน้ 

3. ก าหนดมาตรฐานท่ีถือว่าเป็นระดับของการปฏิบัติงาน คุณภาพของผลผลิต หรือ
บริการท่ีดีท่ีจะตอ้งปฏิบติั เช่น มาตรฐานการบริการท่ีดีควรเป็นอยา่งไร คุณภาพของผลผลิตแต่ละ
ช้ินหรือบริการแต่ละคร้ังจะตอ้งมีลกัษณะประณีตอยา่งไร และตอ้งใชเ้วลาไม่เกินเท่าใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่9.4 โครงสร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ท่ีมา : Adapted from Tracey, William R. (1998) Evaluating Training and Development System. 

American Management Association, USA. 

พฤติกรรมก่อน 

การพฒันาองคก์าร กิจกรรมการพฒันาองคก์าร 

ผลการเรียนรู้ 

 

พฤติกรรมใหม่ 

ผลท่ีเปล่ียนแปลงใน
การปฏิบติังานตาม

เป้าหมาย 

การพฒันาองคก์าร 



- 293 - 

 

บทสรุป 

           การประเมินผล เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลศึกษา และวิเคราะห์ก าหนด
เกณฑ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการข้ึนในแผนงาน ทั้งน้ี เพื่อทบทวนการปฏิบติังานทั้งระบบ ติดตาม
ตรวจสอบวดัผลกระทบ และความคืบหนา้ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจน
แสวงหากลไกในการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ การประเมินผลมีลกัษณะเป็นการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ กล่าวคือ เป็นการประเมินโครงการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีไม่ได้
ด าเนินการตามความรู้สึกของผูป้ระเมินหรือกระแสเท่านั้น แต่ตอ้งอาศยัหลกัการการประเมินทาง
วิทยาศาสตร์เขา้มาช่วยเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ทั้งน้ีการประเมินผลมีเป้าหมาย
ส าคญัคือ ช่วยในการคน้หาและคาดการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการท าให้ผูจ้ดัการโครงการและ
ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์และก าหนดแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลา ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการบรรลุวตัถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการติดต่อส่ือสาร เพื่อ
สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างผลการด าเนินงานของโครงการไปยงัส่วนต่าง 
ๆ ขององคก์าร และเสริมความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการแกปั้ญหา และการน าโครงการ
ไปขยายผลและใชง้านในอนาคต ซ่ึงการประเมินผลมีขั้นตอนการด าเนินการ 10 ขั้นตอน คือ 1) ระบุ
รายละเอียดของผลลพัธ์หลกัท่ีจะประเมินผล เป็นการระบุเป้าหมายท่ีเป็นผลลพัธ์หลกัขององค์การ
ในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาองค์การ 2) เลือกผลลพัธ์ท่ีจะทดสอบ 3) ก าหนดเคร่ืองมือและ
ดชันีช้ีวดัการประเมินผล 4) ระบุรายละเอียดของวตัถุประสงค์ของเป้าหมายท่ีจะประเมินผลให้
ชดัเจน 5) เลือกโครงการ/กิจกรรม/สินคา้/บริการท่ีจะประเมินผล 6) ก าหนกรายละเอียดของขอ้มูล
ให้ชดัเจน 7) ตดัสินใจในการเลือกใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูล 8) เก็บรวบรวมขอ้มูล 9) วิเคราะห์และ
แปลผลขอ้มูลและ 10) รายงานการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลจ าแนกได ้6 ประเภท และแต่
ละประเภทมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัทั้งในลกัษณะประเมินก่อนการด าเนินโครงการ ประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ ประเมินกระบวนการการด าเนินงาน ประเมินผลลพัธ์ของโครงการ 
ประเมินผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ และการประเมินความพึงพอใจ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหผู้เ้รียนอธิบายการประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพฒันาสังคมดงัต่อไปน้ี 

 - เป้าหมายการประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
  - ระดบัของเป้าหมายในการประเมินผล 

  - ระดบัของกลุ่มขอ้มูลในการประเมินผล 

- ประเภทของการประเมินผล 

  - การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการประเมินผล 

  - ขั้นตอนของการประเมินผล 

 2.  ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อประเมินความรู้ของบุคคลากร 

 3. ให้ผูเ้รียนประยุกตใช้ประโยชน์ของการประเมินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการ
พฒันาสังคมในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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