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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รหัสวิชา    HR12407 

รายวิชา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน (รหัส HR 12407)      3(3-0-6) 

    (Working Efficiency Development) 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
   แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง ความหมายของการพัฒนา
ประสิทธิภาพ บุคลิกภาพและการส ารวจบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความต้องการของ
มนุษย์ ค่านิยม การส ารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างาน วัฒนธรรม
องค์การ การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา  ในการพัฒนา
บุคลิกภาพ และการส ารวจบุคลิกภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจในตนเองและผูอ้ื่น  รวมถึงการรูถ้ึงความต้องการของมนุษย์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับค่านิยม  การส ารวจ  และการเปลี่ยนค่านิยม  

ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างานในองค์การ 

4. เพื่อให้ผู้เรยีนเห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์การ  การน าวัฒนธรรมในองค์การไปใช้
ในการท างาน  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน   และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  
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เน้ือหา  
3  ชั่วโมง 

บทที่  1  บทน า 
องค์การ 

การบริหารจัดการองค์การ 

ความหมายของความมปีระสิทธิผลและความมปีระสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่น าไปสู่ประสทิธิภาพขององคก์าร 

องค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

 

   

บทที่ 2 การบรหิารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความหมายของขอบข่ายของการบริหารบุคลากร 

ปัจจัยที่สง่เสริมการบริหารบุคลากร 

คุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ 

คุณลักษณะของบุคลากร 

การมอบหมายงาน 

การควบคุมงาน 

การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 

   

บทที่  3 วัฒนธรรมองค์การกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองค์การ 

อิทธิพลของวัฒนธรรม 

3  ชั่วโมง  
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แนวคิดของวัฒนธรรม 

การสรา้งวัฒนธรรมองคก์าร 

บทบาทของผู้บริหารจัดการในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพ 

การใชว้ัฒนธรรมแก้ปัญหาผู้ตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลง 

บทบาทของสมาชิกในองค์การในการจรรโลงวัฒนธรรม 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

   

บทที่  4   การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความหมายของแรงจูงใจ 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว์ 
ทฤษฏีของแอลเดอร์เฟอร์ 
ทฤษฏีความตอ้งการของแมคเคลลแลนด์ 
ทฤษฏีของเฮอร์ซเบอร์ก 

การใชแ้รงจูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 

   

บทที่  5   ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 
ความหมายและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ 

การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 

การพัฒนาตนให้เป็นคนเสียสละ 

แนวทางการพัฒนาตนเองเชงิพุทธ 

การพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะมลทิน 

การแสวงหาความสุขให้แก่ชวีิต 

3  ชั่วโมง 
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ข้อคิดในการใชชี้วติอยู่ในสังคม 

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

การก าหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

แนวการสง่เสริมการก าหนดปรัชญาและอุดมการณ์ของบุคล 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

   

บทที่ 6 บุคลิกภาพ 

ความหมายของบุคลิกภาพ 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ 

สิ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

การใชป้ระโยชน์เรื่องบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพของผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพขององคก์าร 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 

   

บทที่  7 ค่านิยม 

ความหมายของค่านิยม 

ความส าคัญของค่านิยม 

ลักษณะค่านิยมในชวีิตประจ าวัน 

ค่านิยมที่พึงปรารถนา 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนเอง 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมของผูร้่วมงาน 

การแลกเปลี่ยนค่านิยม 

ลักษณะการด าเนินงานแลกเปลี่ยนค่านิยม 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 
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บทที่  8   การตั้งเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

ความหมายของเป้าประสงค์ 
ความส าคัญของการก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวอย่างเป้าประสงค์ชองชีวติการท างาน 

ลักษณะของเป้าประสงค์ที่ดี 
หลักการก าหนดเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 

   

บทที่  9   การส ารวจตนเอง 
ความหมายและความส าคัญของการส ารวจตนเอง 

รูปแบบของการใช้ผลการส ารวจตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 

กระบวนการวางแผนส ารวจตนเอง 

ลักษณะการส ารวจตนเองในคุณลักษณะส่วนตัว 

ลักษณะการส ารวจตนเองในด้านปัญหาและอุปสรรค 

การใชผ้ลการส ารวจเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของตน 

กรณีตัวอย่างของการใช้ผลส ารวจตัวเองในการพัฒนาพฤติกรรม 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 

   

บทที่  10   การพิชติปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

ความหมายของการพิชิตปัญหาอุปสรรค 

คุณลักษณะของผู้มคีวามสามารถพิชิตปัญหาอุปสรรค 

รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาและพิชิตอุปสรรค 

การพัฒนาตนเพื่อพิชิตปัญหาอุปสรรค 

บทสรุป 

แบบฝกึหัด 

เอกสารอ้างองิ 

3  ชั่วโมง 
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ค าน า 

   เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จัดท าขึ้น  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการในรายวิชาการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency  Development) รหัสวิชา  HR 12407  เพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

   ขอขอบคุณภาพและตารางที่มีผู้ท าไว้  ซึ่งผู้เขียนได้ระบุที่มาใต้ภาพและหรือตาราง
ดังกล่าวแล้ว  ส่วนภาพและตารางที่ไม่ได้ระบุที่มา  เป็นภาพและตารางที่ผู้เขียนท าขึ้นมาเอง  และ
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  
2559  เนือ้หาภายในเล่มแบ่งออกเป็น  13  บท  ประกอบด้วยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน  ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ  การบริหารบุคลากร การ
สร้างแรงจูงใจ  ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง  บุคลิกภาพ  ค่านิยม  การตั้ง
เป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน  การส ารวจตนเอง  การพิชิตปัญหาอุปสรรคในการท างาน  
การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง  การพัฒนาองค์การ  และวิธีการที่ส าคัญของการพัฒนาองค์การ    
ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้ศึกษาได้รับรู้ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานที่เป็นระบบต่อไป   

   ท้ายสุดนี้  ผู้เขียนขอกล่าวเทิดทูนพระคุณของบิดา-มารดา  ครู  อาจารย์  และขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจผลงานวิชาการที่กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง  
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากจะช่วยให้ผู้เขียนมองเห็นแนวทางการปรับปรุงเอกสารการ
สอนเล่มนี้แล้วยังเป็นก าลังให้มีความมุง่มั่นที่จะเขียนผลงานทางวิชาการตอ่ไป 

 

รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์ 

มกราคม  2559 
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1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 
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บทที่  1 

บทน า 

   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานเป็นเรื่องส าคัญของผู้บริหารจัดการและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การต่างๆ  ผู้ที่ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานควรทบทวนความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและลักษณะส าคัญของการเป็นองค์การ  ศึกษาความหมายและ
ลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการองค์การ ศกึษาความหมายเบื้องต้นของค าว่าประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิผล
และประสิทธิภาพขององค์การ รวมถึงแนวทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 

องค์การ 

   องค์การ (Organization) หมายถึง  การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อผลิต
สินค้า  เป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย หรือการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ทุกคนได้รับความพึงพอใจทุก
ฝา่ย 

องค์การเป็นเทคนิควิธีการเช่ือมโยงหน้าที่เฉพาะต่างๆ ให้ประสานสัมพันธ์กันด าเนินงาน
ไปสู่วัตถุประสงค์  ดังนั้นองค์การจะต้องประกอบด้วย  การก าหนดงานที่แตกต่างกันใน
ลักษณะเฉพาะ (Specialization) การจัดให้งานต่างๆ ท างานต่อเนื่องสัมพันธ์กัน (Coordination) มี
การใช้อ านาจหน้าที่ (Authority) และความเป็นผู้น า (Leadership) ที่กระจายความรับผิดชอบไปยัง
ผูท้ าหนา้ที่เป็นหัวหน้าควบคุมงาน (Donnelly and Others, 1990 : 105) 

   องค์การ (Organization) เป็นค านิยามของการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ หรือบางที่ให้ค าจ ากัด
ความว่า เป็นการจัดการที่มีการร่วมมือและประสานงานกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  เพื่อให้งานนั้นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างที่ตั้งไว้  โดยมีการใช้อ านาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงาน
และหน้าที่มลี าดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผดิชอบ(https://www.im2market.com) 

โดยสรุป องค์การ คือ การรวมตัวที่ค่อนข้างถาวรของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความ
สนใจร่วมกันที่ต้องการจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมู่คณะ  ซึ่งในการด าเนินงาน
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จ าเป็นต้องมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคคล มีการน าปัจจัย (Input) มาจัดกระท าเป็น
กระบวนการบริหารจัดการ (Process) จนท าให้บังเกิดผลผลิต (Output) 

 

 

ภาพท่ี 1. 1  การด าเนินงานองค์การ 

ที่มา :  (ดัดแปลงจาก สมใจ  ลักษณะ,  2552 : 2) 

   จากภาพที่ 1.1  สามารถอธิบายแสดงลักษณะส าคัญของการด าเนินงานองค์การ คือ 

1. ปัจจัย (Input) คือ  ทรัพยากรเพื่อการลงทุน  เช่น  คน  เงิน  วัตถุดิบ  เครื่องจักร  
เทคโนโลยี  รวมถึงที่ดินและอาคาร  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญที่เป็นตัวป้อนให้องค์การ
สามารถด าเนินงานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ได้ 

2. กระบวนการ (Process)  คือ  การปฏิบัติ  การผลิต  การท างาน  การบริหารจัดการที่
ประกอบด้วย  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์การ (Organizing)  การจัดบุคคล  (Staffing)  
การอ านวยการสั่งการ (Directing)  และ  การควบคุม  (Controlling)เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. ผลผลิต  (Output)  คือ  ผลลัพธ์ (Result)  ของการด าเนินงานตามกระบวนการ  เป็น
ผลของการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆ  ขององค์การ  โดยทั่วไปผลผลิตขององค์การ
ประกอบด้วย  ผลิตผล (Product)  เช่น  การผลิตสินค้าต่างๆ  หรือสิ่งที่เป็นการบริการ  (Service)  
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ถ้าองค์การ  มีภารกิจเน้นการบริการ  เช่น  สถานพยาบาล  เป็นต้น  ผลผลิตยังรวมถึงผลก าไร  
(Benefit)  และความพึงพอใจ (Satisfaction)  ของคณะบุคคลผู้รว่มงานในองค์การ 

 

การบริหารจัดการองค์การ 

   บาร์โทล และมาร์ติน  (Bartol and Martin, 1991 : 7-8) ให้ความหมายของการบริหาร
จัดการองค์การว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์การ ซึ่งการบริหารจัดการองค์การจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อไปนี้ 

1. การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์  และการ
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติในขั้นตอนตา่งๆ  เพื่อให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. การจัดองค์การ (Organization) คือ  กระบวนการจัดปัจจัยทรัพยากรต่างๆ  รวมถึง
บุคคลเข้าสู่โครงสร้างของการแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  ก าหนด
ลักษณะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

3. การน าหรือสั่งการ (Leading or Directing) คือ  กระบวนการมอบหมายสั่งการให ้ 
บุคลากรปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างที่ก าหนดโดยใช้ความเป็นผู้น าสร้างอิทธิพลโน้มน้าว
บุคลากรใหป้ฏิบัติงานอย่างได้ผล 

4. การควบคุม (Controlling) คือ  กระบวนการติดตามตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลแนะน า
การแก้ไข  ให้บุคคลากรปฏิบัติกิจกรรมหรืองานต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ พึง
ปรารถนาและใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 

   โดยทั่วไปการบริหารจัดการมีความหมายในลักษณะต่างๆ  แยกได้เป็น 3  ลักษณะ  
(พะยอม  วงศส์ารศร,ี 2530 : 27-30) 
   ลักษณะที่หนึ่ง การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอื่นท างานขององค์การให้ส าเร็จ 
การจัดการเป็นศิลปะในลักษณะที่ใช้บุคคลอื่นท างานโดยการตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังทั้งของบุคคลและขององค์การ และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าใน
การท างาน 

   ลักษณะที่สอง การจัดการเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการจะต้องปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่ผลที่ต้องการ   โดยประกอบด้วยกระบวนการวางแผน  
กระบวนการจัดองค์การ  กระบวนการจัดคนเข้าท างาน  กระบวนการสั่งการ  และกระบวนการ
ควบคุม 

   ลักษณะที่สาม  การจัดการคือกลุ่มของผู้จัดการ(A Group of Managers)  การจัดการเป็น
คณะบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับต่างๆ  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง  
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จนถึงผูบ้ริหารระดับล่าง  เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในด้านโยบาย  รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานต่างๆ  ขององค์การเพื่อใหบ้ังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   โดยสรุปการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์ และเป็นศิลปะ เป็นศาสตร์ในแง่ที่การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ มีแผน มีกระบวนการจัดกระท าเกี่ยวกับระบบคนระบบงาน และ
ระบบการใชป้ัจจัยทรัพยากรอย่างมเีหตุผล มีหลักการ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์การ
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการก็เป็นศลิปะของการก ากับดูแล
บุคคล ให้ความเอาใจใส่ต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ และความพอใจของแต่ละบุคคล จัด
มอบหน้าที่การงานให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล   สร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไข
ในการท างานให้เกิดแรงจูงใจและจัดระบบผลตอบแทนให้เอื้อต่อขวัญและก าลังใจ การสร้างสภาพ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจะกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานเต็มศักยภาพและยกระดับการเพิ่ม
ผลผลิต 

   ลักษณะการปฏิบัติของการบริหารจัดการโดยทั่วไปสามารถสรุป 9  ประการต่อไปนี้  ซึ่ง
นิยมเรียกชื่อย่อว่า  “PAPPOSDCORB” 

1. การก าหนดนโยบาย(Policy) รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ทิศทางการผลิตและ
การบริการ 

2. การจัดแบ่งและใช้อ านาจหน้าที่ (Authority)  เพื่อการบังคับบัญชา  วินิจฉัย  สั่งการ
ตัดสินใจ 

3. การวางแผน  (Planning) ก าหนดผลที่ต้องการของการผลิตหรือการบริการ  น ามา
ก าหนดกิจกรรมและวธิีการด าเนินงาน  ระยะเวลา  ปัจจัยที่จะต้องใช้  และผู้รับผดิชอบ 

4.  การจัดองค์การ (Organizing)  จัดกลุ่มงานตามโครงสร้างขององค์การ  จัดให้การ
ด าเนนิงานมคีวามสัมพันธ์กัน 

5. การจัดบุคลากร(Staffing) เข้าหน่วยงานหรือเข้ากลุ่มงานต่างๆ  ก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ก าหนดสายงานการบังคับบัญชาและการควบคุมงาน
การพัฒนาบุคลากร  การสรา้งแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 

6. การสั่งการหรือการอ านวยการ (Directing)  เป็นการใช้อ านาจและอิทธิพลโดย
ผูบ้ริหารตอ่ผูป้ฏิบัติงานเพื่อให้มกีารด าเนินงานตามแผนจนบรรลุผลตามเป้าหมาย 

7. การประสานงาน(Coordinating)ระหว่างผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล  รวมถึงการสื่อสารในองค์การ  การระดมความคิด
ความรว่มมอื  การขจัดปัญหาความขัดแย้ง  และปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

8. การประเมินและรายงาน (Reporting)  การใช้ปัจจัยการปฏิบัติตามแผน  การ
ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน  และผลผลิตของการด าเนินงานที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมาย  การน าผลการปฏิบัติและผลที่ได้รับน ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  และปัจจัย
ทรัพยากรต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุน  และการ
พิจารณาจัดรายได้เพื่อน ามาตอบแทนแก่บุคลากร  
 

ความหมายของความมีประสทิธิผลและความมีประสทิธิภาพ 

   นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ (2549 : 109-111) ได้กล่าวว่า  ความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพ  
(Effcetiveness  and  Efficiency) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ  ดังที่มาตรฐานสากล  ISO 9000 : 

2000  ใน (Guideline  on  Conecpt  and  Use  of  the  Process Approach for Management  System, 2005)    
ได้อธิบายว่าความมีประสิทธิผล  คือความสามารถบรรลุผลที่ต้องการ  ความมีประสิทธิภาพเป็นผลที่
บรรลุเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้  ดังภาพที่  1.2  ดังนี ้

 

 

ภาพท่ี 1. 2  ความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที่มา :  (ดัดแปลงจาก นฤมล  สุน่สวัสดิ์,  2549 : 110)  

 

   รอบบินส์และคูลเลอร์ (Robbins & Coulter: 2003) ได้ให้ความหมายของค าว่า  ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง  การสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  เป็นการท าสิ่ง
ต่างๆ  ที่ถูกต้อง  (Doing the Right Thing)  ส่วนค าว่า  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง  
การท างานสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด  นั่นคือ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและอุปกรณ์ลง  หรือ
ประหยัดทรัพยากรได้  เป็นการท าสิ่งตา่งๆ  ให้ถูกต้อง  (Doing the Thing Right)    

ปัจยัน ำเข้ำ   

ระบขุ้อก ำหนด 

(รวมทัง้ทรัพยำกร) 

กิจกรรท่ีสมัพนัธ์ 

หรือปฏิสมัพนัธ์ 

และวิธีกำรควบคมุ 

ผลลพัธ์-ผลผลิต 

ระบขุ้อก ำหนด 

(สง่ผลออกของ
กระบวนกำร) 

ควำมมีประสิทธิผล
ของกระบวนกำร

สำมำรถบรรลผุลท่ี
ต้องกำร 

ควำมมีประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรผลท่ี

บรรลเุทียบกบั
ทรัพยำกรท่ีใช้ 
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   วูส (Vause, 1997 : 139-159)  ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ  หมายถึง  
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของผลิตผลหรือบริการ  กับปัจจัยน าเข้าของทรัพยากรอันจ าเป็นใน
การผลิตนั้น  ความรับผิดชอบหลักของฝ่ายจัดการ  ก็คือ การใช้ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากร
สิ่งของทางกายภาพ  และทรัพยากรเงนิอย่างมปีระสิทธิผล 

   อนึ่งค าวา่ ความมปีระสิทธิภาพ  นอกจากมีความหมายถึง  ความคล่องแคล่ว ช านาญใน
การใช้ทรัพยากร (แรงงาน  เครื่องจักร วัตถุดิบ)  การเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลกับต้นทุน
ฟอร์ราและเดบบี้(Flora & Debbie, 1996 : 131)  ยังให้ค านิยามไว้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ได้รับอย่างดีนั่น
คือ  ผลติสินคา้ได้คุณภาพ  ในวิธีที่ดทีี่สุด  เวลาสั้นที่สุด  ประสทิธิผลตน้ทุนดีที่สุด 

   ดังนั้น  การบริหารงานขององค์การจึงแสวงหาความมีประสิทธิผล (บรรลุเป้าหมาย)กับ
ความมปีระสิทธิภาพ  (บรรลุการประหยัดทรัพยากร) ซึ่งแสดงดังภาพที่  1.3  ได้ดังนี ้

 

ภาพท่ี 1. 3  ความมปีระสิทธิผลและความมปีระสิทธิภาพในการบริหารองค์การ 

ที่มา :  (นฤมล สุ่นสวัสดิ,์ 2549 : 111) 

 

ประสิทธิผล 

กิบสัน และคณะ (Gibson and Others,1988 : 812) นิยามประสิทธิผลได้ว่า ประสิทธิผล
เป็นเรื่องของการกระท าใดๆ หรือความพยายามใดๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้
เกิดขึ้น การกระท าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้น  ตรง 
ครบถ้วน ทั้งเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใด 

 

การบริหารขององค์การมุ่งหา 

ความมีประสิทธิผล 

(บรรลุเป้าหมายสูงสุด) 

ความมีประสิทธิภาพ 

(ประหยัดทรัพยากรมาก) 
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ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 

1. ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานใดๆ 
หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ลักษณะคุณภาพของผลที่เกิดขึ้น  เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม 
ตรงกับความคาดหวังและความตอ้งการของหมู่คณะ สังคม และผู้ที่จะน าผลนั้นไปใช้ซึ่งเป็นผลที่ได้
จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ 
ปฏิบัติดว้ยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณ
และเชงิคุณภาพอย่างสูงสุดแต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลานอ้ยที่สุด 

2. ประสิทธิผลขององค์การ เน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ซึ่งกิบสัน และคณะ อธิบาย
ถึงเกณฑข์องความมีประสิทธิผลขององคก์ารว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี ้ 5  ตัว  คือ 

2.1 การผลิต (Production)องค์การมีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร 
(Inputs)  ที่ใชก้ับผลผลิต (Outputs)  มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใชป้ัจจัยทรัพยากรได้คุ้มค่า  

2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency)องค์การมีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัย
ทรัพยากร (Input)  ที่ใช้กับผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ปัจจัยทรัพยากรได้
คุ้มค่า 

2.3 ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมีประสิทธิผลถ้าผลการด าเนินงานของ
องค์การน ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ 

2.4 การปรับเปลี่ยน (Addictiveness) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไกที่
สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองค์การ
และภายนอกองค์การ 

2.5 การพัฒนา (Development) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพิ่มพูน
ศักยภาพ และวิสัยทัศน์  ความสามารถในการผลิต (Capacity) ขององค์การให้เจริญก้าวหน้าตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

   ข้อควรสังเกต คือ ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองค์การมี
ความหมายครอบคลุมทั้งผลการด าเนินงานที่สนองต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ผลดีทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพและยังครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้วิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ซึ่งก็คือรวมถึงประสทิธิภาพนั่นเอง 
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ประสิทธิภาพ 

   กิบสันและคณะ ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า  หมายถึงอัตราส่วนของผลผลิตต่อ
ปัจจัยการวัดประสิทธิภาพซึ่งจะจะวัดตัวบ่งชีห้ลายตัวประกอบด้วยกัน เชน่ 

1. อัตราการได้ผลตอบแทนในเงินลงทุนหรอืทรัพย์สินที่เป็นทุน 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหนว่ยผลผลติ 

3. อัตราการสูญเปล่าสิน้เปลืองขอการใชท้รัพยากร 

4. อัตราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

   ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลผลิตที่
ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพใน
ลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ  ซึ่งถ้าผลก าไรมีสูงกว่า
ต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่า
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แตอ่าจแสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใชเ้งิน วัสดุ คน และเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือ
เทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว ตรงและมีคุณภาพ 

   ประสิทธิภาพมี 2  ระดับ คือ  ประสิทธิภาพของบุคลและประสิทธิภาพขององค์การซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพของบุคคล  การมปีระสิทธิภาพหมายความว่า การท างานเสร็จโดยสูญ
เวลาและเสียพลังนอ้ยที่สุด   

   บุคคลที่มปีระสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตัง้ใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดย
สินเปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท างาน เป็น
บุคคลที่มคีวามพอใจและเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลง วิธีการท างานให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

2. ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจ
หนา้ที่ขององค์การโดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ รวมถึงก าลังคน  อย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเปล่า
น้อยที่สุด มีลักษณะของการด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยัดทั้งเวลา 
ทรัพยากร และก าลังคน องค์การมรีะบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอ่การผลิตและการบริการได้ตาม
เป้าหมาย องค์การมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอย่าง
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ฉลาด ท าให้เกิดวิธีการท างานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการด าเนินงาน มีปัญหา อุปสรรค และ
ความขัดแย้งนอ้ยที่สุด บุคลากรมีขวัญก าลังใจดี มีความสุขความพอใจในการท างาน 

   สิ่งที่ควรละลึกคือแม้ค าว่าประสิทธิภาพจะเป็นส่วนย่อยของค าว่าประสิทธิผล แต่เมื่อ
พิจารณาความมีประสิทธิภาพขององค์การ จะเน้นปัจจัยและกระบวนการ ที่เช่ือมโยงไปสู่ผลผลิต
แบบครบวงจร นั่นคือพิจารณาประสิทธิภาพในลักษณะที่มีการจัดปัจจัย และใช้กระบวนการอย่าง
คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ไม่สิ้นเปลือง ใช้วิธีการท างานและวิธีการบริหารจัดการที่ดี  ท าให้องค์การ
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

องค์ประกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การ 

   สมิธให้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบการด าเนินงานองค์การที่ ดีจะน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพของการผลิตดังภาพที่  1.4  ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 1. 4  องค์ประกอบองค์การที่น าไปสู่ผลที่มปีระสิทธิภาพ 

   จากภาพที่ 1.4  สมิธ ได้อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การที่จะน าไปสู่ผลที่มี
ประสิทธิภาพคือ 
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1. องค์ประกอบด้านปัจจัย (Input) 

1.1 ปัจจัยมนุษย์  (Human)  ได้แก่ 
1.1.1 ก าลังคน  (Manpower) 

1.1.2 ความสามารถ  (Abilities) 

1.1.3 พลัง (Energies) 

1.1.4 ความตอ้งการ (Needs) 

1.1.5 ความคาดหวัง (Expectations) 

1.2 ปัจจัยนอกจากมนุษย์ (Nonhuman)  ได้แก่  
1.2.1 เงินทุน 

1.2.2 เครื่องมือเครื่องจักร 

1.2.3 วัสดุ 
1.2.4 เทคนิควิธีการ 

1.2.5 ที่ดนิ 

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process)   

2.1 การจัดองค์การ ได้แก่ 
2.1.1 จัดโครงสร้าง 

2.1.2 จัดศักยภาพการปรับเปลี่ยน 

2.1.3 การวิเคราะห์ 
2.1.4  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2.1.5  การก าหนดยุทธศาสตร์ 
2.1.6  การก าหนดกลยุทธ์  

2.2 การจัดระบบตัดสินใจและระบบข้อมูล ได้แก่ 
2.2.1 กระบวนการตัดสินใจ 

2.2.2 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information  

System) 

2.2.3 การจัดระบบสนับสนุน 

2.3 การวางแผนและควบคุม ได้แก่ 
2.3.1 การวางแผนยุทธศาสตร ์ (Strategic  Planning  Systems) 

2.3.2 รูปแบบการวางแผนและวิธีการที่ใช้ (Planning  Methods  and  Models) 

2.3.3 การวางแผนงานโครงการ  (Project  and  Program  Planning) 
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2.3.4 การจัดระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุม(Control  Systems and 

Cybernetics)  

2.3.5 การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรและการเพิ่มประสิทธิผล ( Cost-Benefit  

Analysis and  Effectiveness) 

2.3.6 การบริหารบุคลากรและการประเมิน  (Human Systems  Managements 

Evaluation) 

3. องค์ประกอบด้านผลผลิตสินค้าและการบรกิาร (Outputs)  

3.1 ความสามารถปฏิบัติขององค์การ (Performance) 

3.2 ระดับการเพิ่มผลผลติ (Productivity) 

3.3 นวัตกรรม (Innovation) 

3.4 การเติบโตและพัฒนาการขององค์การ ได้แก่ 
3.4.1 การขยายสถานที่ (Plant)  

3.4.2 การขยายทุน (Capital) 

3.4.3 การขยายตลาด  (Markets) 

3.4.4 การใชเ้ทคโนโลยี  (Technology) 

3.4.5 การขยายบุคลากร  (Personnel) 

3.4.6 ภาพพจน์ขององค์การ 

3.5 ความมุง่มั่นขององค์การ 

3.6 แรงจูงใจขององคก์าร 

3.7 ความพึงพอใจของบุคลากรและลูกค้า 

 

องค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

   ประสิทธิภาพในการท างานในองค์การเป็นหัวใจของการน าองค์การไปสู่การบรรลุผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน องค์การจะมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านการผลิต การบริการ    
มีความเจรญิก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้าและแก่บุคลากรขององค์การ ก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถขององค์การในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การเอง ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพ
ที่  1,5  ต่อไปนี ้
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ภาพท่ี 1. 5  องค์ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ที่มา:   (สมใจ  ลักษณะ, 2552 : 11) 

 

   จากภาพที่  1.5  ประสิทธิภาพขององค์การจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ 
คือ 

1. สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 

2. สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ 

3. ปัจจัยขององค์การ 

4. กระบวนการขององค์การ 

   ถ้าองค์ประกอบ 4 ประการนี้มลีักษณะที่เอื้อตอ่การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ ก็
จะน าไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ คือ การสร้างผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ครบถ้วน 

1. สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ  ได้แก่ ตลาดความตอ้งการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจ
ของสังคมและของประเทศ เชน่ ภาวะเงนิเฟ้อ ภาพคล่องทางการเงินการธนาคาร ก าลังการซื้อของ
ลูกค้า ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น นิยมของฟุ่มเฟือย ต้องการความสะดวกในการ

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 
สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ 
- วัฒนธรรมองค์การ 
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บริการบางลักษณะ เช่น บริการขายตรง บริการสื่อสารขนส่ง ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เช่น มีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ซื้อขายเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ การซื้อขายสินค้าทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สภาวะการซื้อขาย ส่งออกในตลาดโลก คู่แข่งขันทางการผลิตการบริการ แหล่ง
วัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ และผูร้่วมลงทุน 

2. สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาขององค์การที่จะ
ก าหนดทิศทางของการด าเนินงานองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และการจัดบรรยากาศการท างานที่
จะส่งเสริมการท างานของบุคลากร 

3. ปัจจัยขององค์การ ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์การในด้านที่ดิน อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร 

   โดยเฉพาะด้านบุคลากร ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ บุคคล
จะต้องมีประสิทธิภาพในการท างาน องค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานได้แก่สิ่งส าคัญดังตอ่ไปนี้ 

1. ปรัชญาและอุดมการณ์ 
2. บุคลิกภาพ 

3. ความตอ้งการ 

4. ค่านิยม 

5. การมเีป้าประสงค์ที่เหมาะสมของชีวติและการท างาน 

6. ความสามารถของการส ารวจตนเอง 

7. ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการท างาน 

8. การสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 

4.  กระบวนการขององค์การ  เป็นองค์ประกอบส าคัญเป็นล าดับสองต่อจาก
องค์ประกอบด้านบุคคล กระบวนการที่ส าคัญขององค์การ คือ การด าเนินงานทั้งหมดที่จะท าให้
เกิดการผลิตและการบริหารที่น่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การ ได้แก่ การจัดโครงสร้างขององค์การ การวางแผน การจัดองค์การใน
ด้านบุคลากรการสร้างแรงจูงใจในการท างาน การควบคุมคุณภาพของการท างานและการพัฒนา
องค์การเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานมวีัตถุประสงค์ของดังต่อไปนี้  คือ 

1. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ สามารถปรับปรุงวัฒนธรรมในการท างานและปรับ
ตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์การเพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท างาน ทั้งในเรื่องการบริหารบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

3. มีความสามารถเสริมสร้างปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

4. มีความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพและมีความสามารถปรับแต่งบุคลิกภาพให้เกิดประโยชน์
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

5. มีความเข้าใจความต้องการของตนเองและของผู้อื่น และน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน 

6. มีความเข้าใจค่านิยมของตนเองและผูอ้ื่น สามารถพัฒนาค่านิยมที่พึงปรารถนา 

7. มีความสามารถในการก าหนดเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

8. มีความสามารถในการส ารวจตัวเองในด้านความรู้สึก ปัญหา อุปสรร ในการท างาน 
และมีความสามารถพิชิตอุปสรรคในการท างาน 

9. มีความสามารถในการสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

บทสรุป 

   องค์การเป็นที่รวมของบุคคลเป็นหมู่คณะ ด าเนินงานโดยอาศัยปัจจัย และกระบวนการ
ผลิตกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้น าไปสู่ผลผลิตขององค์การตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ความส าเร็จขององค์การ คือ การมีประสิทธิผลในการด าเนินงานซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการมี
ประสิทธิภาพการท างานของมนุษย์ในองค์การและการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การจะเพิ่ม
ความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และความพึงพอใจในผลผลิตขององค์การจ าเป็นต้องศึกษา
แนวคิดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ  ขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ การบริหาร
บุคลากร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของบุคคลในองค์การเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของความส าเร็จขององค์การ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับปรัชญาและ
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อุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง การปรับแต่งบุคลิกภาพ การใช้ประโยชน์จากเรื่องความต้องการ
ของมนุษย์ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาค่านิยม การก าหนดเป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน 
และการสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 

แบบฝึกหัด 

 

ข้อ 1 จงยกตัวอย่างของการรวมตัวจัดตั้งเป็นองค์การ  ทั้งแบบองค์การที่เป็นทางการและ
องค์การที่ไม่เป็นทางการ  ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จ 

ข้อ 2 จงอธิบายความหมายของการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานมาให้ใจ 

ข้อ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสทิธิผลและประสิทธิภาพขององค์การพร้อม
ตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบขององค์การและระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
องค์การ 

ข้อ 5 ในภาพรวมขององค์การที่มีประสิทธิภาพขององคก์ารอย่างไร 

ข้อ 6 ในเรื่องของบุคคลในองค์การ  มีสิ่งใดที่ควรได้รับการเอาใจใส่และพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ยกตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 7 จงบอกวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานในองค์การ พร้อม
ยกตัวอย่างองค์การที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพใหชั้ดเจน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

การบริหารบุคลากรเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมาย  และขอบข่ายของการบริหารบุคลากร 

2. ปัจจัยที่สง่เสริมการบริหารบุคลากร 

3. คุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ 

4. คุณลักษณะของบุคลากร 

5. การมอบหมายงาน 

6. การควบคุมงาน 

7. การฝกึอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
8. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

9. บทสรุป 

10. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของ ขอบข่ายของการบริหารบุคลากร 

2. นักศึกษาได้ทราบถึงความส าคัญ ปัจจัยที่สง่เสริมการบริหารบุคลากร 

3. นักศึกษาสามารถบอกถึง คุณลักษณะของผู้บริหารจัดการคุณลักษณะของบุคลากร 

4. นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของ การมอบหมายงานการควบคุมงาน การพัฒนาบุคลากร
และ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

5. สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณป์ัจจุบันได้ 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  2 

การบรหิารบุคลากรเพื่อประสทิธิภาพ 

   ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนน าไปสู่ประสิทธิผล
บรรลุความส าเร็จได้มากน้องเพียงใด  คือ  คนหรือบุคลากรในองค์การ  การบริหารบุคลากรหรือ
การบริหารงานบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะของ
การดูแลคน  บรรยากาศแรงจูงใจในการท างาน  ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามความ
คาดหวัง  การได้ระดับผลิตผลที่สูงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ล้วนเป็นผลมาจากการบริหาร
บุคลากรในองค์การทั้งสิ้น  องค์การที่มียุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารบุคลากรที่ดีย่อม
ได้เปรียบมากกว่าองค์การที่ไม่สนใจในคุณภาพของการบริหารบุคลากร  การศึกษาเรื่องการ
บริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประโยชน์ทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ  และผู้ที่
ปฏิบัติงานเป็นสมาชิกในองค์การสาระส าคัญจะอยู่ที่การพิจารณาสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
เพื่อความส าเร็จของการบริหารบุคลากร  ซึง่จะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพขององคก์ารเชน่กัน 

 

ความหมายและขอบข่ายของการบริหารบุคลากร 

   การบริหารบุคลากร (Personnel Management)  เป็นการด าเนินงานของนักบริหารที่
สัมพันธ์กับผูป้ฏิบัติงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน  การบริหารบุคลากรจะ
เกี่ยวข้องกับการจูงใจ  การให้ผลตอบแทน  การแสดงความเป็นผู้น า  การสอนและการให้
ค าปรึกษาหารือ  การมอบงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคน  การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง  การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน  และการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการ
งาน  (สมโภชน์  นพคุณ,  2532 : 17) 

   การบริหารบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพขององค์การเพราะการบริหาร
บุคลากรเป็นระบบเกี่ยวกับคนในองค์การ  ถ้ามีการจัดระบบที่ดีจะเป็นที่มาของการได้บุคคลที่ดีมี
ความรูค้วามสามารถและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน  เป็นที่มาของการจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่มาของการสงวนรักษาคนเก่ง คนดี ให้คงอยู่กับองค์การ  
และเป็นที่มาของความส าเร็จในผลผลิตตามเป้าหมายขององค์การ 
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   ขอบข่ายการบริหารบุคลากรจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะหโ์ครงสรา้งการท างานและระบบงานในองค์การ 

2. การจ าแนกต าแหน่งหน้าที่บุคลากรตามโครงสร้าง  รวมถึงการก าหนดลักษณะเฉพาะ
การท างานของแต่ละบุคคล 

3. การสรรหา  บรรจุ  แตง่ตัง้ 

4. การมอบงาน 

5. การพัฒนาบุลากร 

6. การตดิตามปฏิบัติงานและการนเิทศหรือการสอนงาน 

7. การประเมนิผลการท างาน 

8. การสรา้งเสริมขวัญก าลังใจ  การให้ผลตอบแทน  การส่งเสริมความกว้าหน้าในหน้าที่
การงาน 

 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารบุคลากร 

   การบริหารบุคลากรจะสัมฤทธิ์ผล  ท าให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงาน  ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ  ต่อไปนี ้

1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การที่มีผลต่อการ
บริหารบุคลากรในองค์การ  โดยทั่วไปประกอบด้วย 

1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  อาจมีผลท าให้เกิดความล้าสมัยของความรู้
ความสามารถของบุคลากรจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดคุณสมบัติคนที่จะเข้าท างานให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่  ลักษณะงานที่ใช้เทคโนโลยีในระบบการควบคุมการท างานท าให้ มีความ
ต้องการผู้มคีวามช านาญเฉพาะด้านมากขึ้น 

1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  อาจมีผลท าให้เกิดความ
ต้องการผลิตผลใหม่ ๆ การบริการใหม่ๆ ในสังคม  การมีกฎหมายควบคุมแรงงาน การก าหนด
สัดส่วนของผู้มอีาชีพต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงการผลิตก าลังคนจากสถาบันการศึกษา  การก าหนด
ค่าแรงและเงินตอบแทนผู้ประกอบอาชีพในองค์การต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการจัดบุคคลเข้า
ท างานในองค์การทั้งสิ้น 

1.3 ความต้องการของลูกค้าต้องการสินค้าใหม่ๆ หรือบริการที่แตกต่างไปจากเดิม 
รวมถึงความคาดหวังในมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น จะมีผลต่อการสรรหา
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม 



23 

 

1.4 การแข่งขันทางการผลิตและบริการของผู้ประกอบการในองค์การต่างๆ มีผลต่อ
การแข่งขันการลดต้นทุน เช่น ลดคนท างาน มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการที่
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี และผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และอาจมีผลต่อการแย่งชิง
บุคลากรที่มคีวามสามารถที่อาจถูกซือ้ตัวไปท างานกับองค์กรคู่แข่ง 

2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์การสิ่งแวดล้อมในองค์การที่มีต่อการได้บุคลากรที่
เหมาะสมมาท างาน ได้แก่ 

2.1 ความพร้อมทางด้านการลงทุน อาคาร สถานที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี องค์การที่มีความพร้อมมากมีโอกาสจะได้บุคลากรที่ดไีด้มาก 

2.2 วัฒนธรรมองค์การ หรือวัฒนธรรมในการท างาน เช่น นโยบายการจ้างงาน 
เงื่อนไขสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการท างาน ความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ข้อบังคับบุคลากร การ
จัดระบบการจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนจะมีผลต่อการดึงดูดให้บุคลากรที่ดีมาท างาน มีผลต่อ
การท าให้บุคคลากรมีแรงจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรือมีผลต่อการสงวนรักษา
บุคลากรไว้กับองค์การ 

3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะความสามรถขององค์กรในการบริหาร
บุคลากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การเป็นผู้น าของผู้บริหารจัดการ ปรัชญาความ
เช่ือที่ผู้บริหารมีต่อบุคลากร องค์การมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการสูง ได้ผู้บริหารมืออาชีพมา
รับผิดชอบบริหารจัดการ จะส่งเสริมให้การบริหารบุคลากรประสบความส าเร็จยิ่งขึน้ 

4. ปัจจัยด้านคุณภาพของบุคลากร  ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่พึง
ปรารถนา องค์การที่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มความราบรื่นของการบริหาร
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เก่งและดีจะสามารถรับผิดชอบงานที่มอบหมาย น ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพการท างาน 

 

คุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ 

   ความส าเร็จของการบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขึ้น อยู่กับ
องค์ประกอบความเป็นผู้น าของผู้บริหารจัดการซึ่งจะกล่าวถึง  ลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาของ
ผูบ้ริหารจัดการ ลักษณะการเป็นผู้บริหารจัดการที่ดี และทัศนะในการมองคนของผู้บริหารจัดการ 

1. ลักษณะที่ไม่พงึปรารถนาของผู้บริหารจัดการ 
    ฮันเซเกอร์  และเลสซานดรา  (Hunsaker  and  Alessandra)  ได้กล่าวอ้างถึงในวัชรี  
ธุวธรรม , 2534 : 23-24) กล่าวถึงลักษณะผูบ้ริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม  6  ประการ คือ 
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1.1 สนใจงานมากกว่าสนใจคน มุ่งให้งานส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงค่าของคน พฤติกรรม
ของผู้บริหารจะเน้นไปที่ความเร่งด่วน รีบร้อน และการบังคับสั่งการ เป็นการบริหารที่ท าให้
ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกิดความตึงเครียดและไม่พอใจที่จะท างาน 

1.2 สื่อสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการบอกกล่าวข้างเดียว   โดยไม่สนใจจะให้
ผูใ้ต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ได้แสดงบทบาทที่มสี่วนรว่มในการวางแผน 

1.3 สร้างพลังอ านาจเต็มที่ แบ่งช้ันชัดเจนระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
แบบนี้มักแสดงออกให้เห็นว่า “จงท าตามวิธีของฉัน มิฉะนั้นจะเจอดี”  หรือ “ ผู้บริหาร คือ นักคิด 
พนักงานคือผู้ท า” เป็นลักษณะบังคับ ควบคุม ไม่สนใจความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน วิธีการนี้คง
ได้ผลเฉียบพลันในระยะเวลาสั้นๆ แต่จะก่อให้เกิดความไม่พอใจกับการปฏิบัติงานในระยะยาวที่
พร้อมจะต่อตา้นอย่างเงยีบๆ ซึ่งยากจะสังเกตได้ 

1.4 ไม่ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยน มักจะสั่งตามกฎ ระเบียบที่เคยปฏิบัติใช้วิธีเดิมกับ
ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ไม่รับรู้ไม่สนใจความรู้สึก ปัญหา หรือข้อจ ากัดของแต่ละคน แต่ละสถานการณ์ 
ผลที่ตามมาผูป้ฏิบัติงานต้องเก็บกด แมจ้ะมีเหตุผลที่ดีก็ไม่อาจโต้แย้งได้ 

1.5 คุกคามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน  ด้วยการไม่รับรู้และไม่สนใจที่จะสนอง
ความตอ้งการของผูป้ฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลดแรงจูงใจของบุคลากรอย่างแรง 

1.6 สร้างความกลัวและความเครียด นั่นคือความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ลักษณะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกลัวผู้บริหาร ไม่กล้าที่จะโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็น เกิด
ความเครียด เพราะถ้ามีข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน ผู้บริหารจะโทษว่าเป็นความผิดความ
บกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน 

 

2. คุณลักษณะพึงปรารถนาของผู้บริหารจัดการ 

     ผู้บริหารที่ปกครองคนแล้วท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานควรมีลักษณะตรงกัน
ข้ามกับ ลักษณะ 6 ประการขา้งตน้ คือ 

2.1 สนใจความคิด ความรู้สึก ความต้องการและจุดเด่นของผู้ปฏิบัติงาน มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีเท่าๆ  กับการเอาใจใส่ในงาน 

2.2 สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการอธิบายและรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและ
พร้อมจะคล้อยตามถ้ามีเหตุผลดี 

2.3 สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานแทนการใช้อ านาจ สร้างความ
มุ่งมั่นในทีมงานที่ได้รับความไว้วางใจให้มีเวลาคิด มีเวลาอิสระของตนเองในการปฏิบัติงานสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์การ ควบคุมที่ผลมากกว่าควบคุมวิธีการท างาน 
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2.4 มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนในวิธีการโน้มน้าวจูงใจคน ยดืหยุ่นในวิธีการท างาน 
ให้เข้ากับสถานการณ์และสอดคล้องกับลักษณะบุคคล ใช้หลักการร่วมคิดร่วมท า ระดมความคิด
หลากหลายเพื่อช่วยกันเลือกวิธีการท างานที่น่าจะได้ผลดีที่สุด 

2.5 รับรู้และสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจ และ
เช่ือใจว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะท างานได้ มีความหวังดีต่อกัน และแสดงความเช่ือมั่นในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพท างานได้ เมื่อมีปัญหาจะร่วมรับผิดชอบมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหา 
ผูบ้ริหารจะได้รับความรักความศรัทธาจากผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศการท างานจะราบรื่น ทุกคนจะ
มีความสุขความพอใจในการท างาน 

2.6 สร้างความศรัทธา เช่ือใจผู้บริหารมากกว่าสร้างความกลัว ใช้หลักความสัมพันธ์ที่
เปิดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมา มคีวามหวังดีตอ่กัน และแสดงความเชื่อมั่นในตัวผูใ้ต้บังคับบัญชาว่ามี
ศักยภาพท างานได้ เมื่อมีปัญหาจะร่วมรับผิดชอบมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหา ผู้บริหารจะได้รับความ
รักความศรัทธาจากผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศการท างานจะราบรื่น ทุกคนจะมีความสุขความพอใจ
ในการท างาน 

   โกเอทช์ และเดวิส (Goetsch and Davis,1997 : 208) ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พึง
ปรารถนาของผูบ้ริหารจัดการ ไว้ดังนี ้

(1) แสดงออกให้เห็นถึงเจตคติของผู้บริหารจัดการที่มุ่งให้การสนับสนุนบุคลากรใน
องค์การ และสนับสนุนการด าเนินงานที่มุ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานทั้งปวง 
(Exhibiting a supportive Attitude) 

(2) แสดงตนเป็นต้นแบบของการเป็นผูบ้ริหารจัดการที่ดี  (Being a Role Model) 
(3) แสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์การได้    (Being a 

Trainer) 
(4) แสดงบทบาทผูม้ีอ านวยความสะดวกในการประสานงาน การด าเนินงานของแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมต่างๆขององคก์าร  (Being a facilitator)  
(5) หาโอกาสเยี่ยมติดตาม ให้ก าลังใจแก่บุคลากรในระหว่างปฏิบัติงานอยู่เสมอๆ  

(Practicing Management by Walking Around : MBWA) 
(6) ตัดสินใจด าเนินการเร็วทันเวลา เมื่อได้รับการเสนอแนะในเรื่องของการเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพในการท างานจากบุคลากรในองค์การ (Taking quick Action Upon the Recommendations) 
(7) ให้การยอมรับนับถือในความส าเร็จของบุคลากรในองค์การ   (Taking Recognition of 

Success) 
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3. คุณลักษณะความเป็นผู้น า 
    คนที่เป็นผู้น ามักมีลักษณะบางอย่างที่เด่นกว่าผู้ตาม คนที่เป็นผู้น ามักเป็นคนที่มี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น ผู้อื่นยอมท าตาม อีกทั้งผู้ตามยอมได้น าเอาความประพฤติ ได้น าเอาแบบอย่าง
ในการท างาน ผู้ตามบางคนถึงกับยอมถอดแบบผู้น า   บางคนลอกเลียนแบบอย่างของผู้ น า ใน
บทความฉบับนี้ เราจะมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันในเรื่อง คุณลักษณะของผู้น าที่ดีมีอะไรบ้าง 
คุณลักษณะของผู้น าในทัศนะ (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, www.drsuthichai.com) มีดังนี ้ 

3.1 มีเป้าหมาย ผู้ที่ต้องการเป็นผู้น า ควรมีเป้าหมายเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
เป้าหมายชีวิต เป้าหมายในการท างาน เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศชาติ การมีเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้น ามีทิศทางในการเดินทางไปสู่
เป้าหมาย ตรงกันข้าม หากผู้น าไม่มเีป้าหมาย ผู้น าก็จะรู้สึกสับสน เปรียบดังเรือที่ไร้หางเสือ อีกทั้ง
ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเหมอืนอยู่กลางมหาสมุทร 

3.2 ความรอบรู้ ยุคปัจจุบัน เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคที่จะต้องใช้ ความคิด 
ความรู ้มาแขง่ขันกัน ไม่เหมือนยุคในสมัยอดีตมักจะใช้ก าลังในการต่อสู้หรือการท าสงคราม ผู้น าที่
มีขอ้มูลมากกว่า ผู้น าที่มคีวามรอบรู้กว่า ผู้น าที่มกีารใชข้้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดีกว่า มักเป็นที่ยอมรับ 
อีกทั้งเป็นที่เคารพเชื่อถือแก่ผู้ตาม 

3.3 กล้าเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  ยุคสมัยปัจจุบันและยุคของโลกในอนาคต 
ผู้น ามักเป็นผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลง ผู้น ามักกล้าทดลอง ค้นคว้า สิ่งใหม่ๆ โลกยุคใหม่จึงเป็นยุคสมัย
ของ ผูน้ าแหง่การเปลี่ยนแปลง 

3.4 กระตือรือร้น  ผู้น าที่ มีประสิทธิภาพ มักเป็นผู้น าที่ มีความกระตือรือร้น 
กระฉับกระเฉง เดินไวกว่าคนปกติ ตามจติวิทยา หากผู้น ามีความกระตือรือร้นในการท างาน ผู้ตาม
มักจะมีความกระตือรือร้นด้วย ในทางกลับกัน หากว่าผู้น ามีความเฉยชา ผู้ตามก็มักจะท างานด้วย
ความเฉยชา เชน่กัน 

3.5 มีความอดทน งานของผู้น ามักเป็นงานที่หนักกว่าผู้ตาม เนื่องจากต้องมีความ
รับผิดชอบต่องาน ต่อคนที่ท างาน และต่อองค์กร ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น บริษัท(มหาชน) , 
กระทรวง , หรอืประเทศชาติ ก็ต้องรับภาระที่หนักหนาขึน้ หากว่าเราสังเกต ผู้น าระดับประเทศบาง
คนตอนขึ้นสู่ต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี มีใบหน้าที่หล่อ ดูดี มีสง่า แต่เมื่อด ารง
ต าแหน่งไปได้ไม่นาน หน้าตาที่เคยสง่า ดูดี กลับการเป็นใบหน้าที่ดู เคร่งเครียด จริงจัง ก็สืบ
เนื่องมาจาก ผู้น าระดับประเทศผู้นั้น ต้องแบกรับปัญหาต่างๆ มากมายและใช้ความคิดในการ
แก้ปัญหานั้นเอง 

3.6 การบังคับตนเองหรือการควบคุมตนเอง คนที่ต้องการเป็นผู้น าต้องมีสติในการ
ควบคุมตนเอง ทั้งทางดา้นจติใจและร่างกาย เช่น บังคับตนเองไม่ให้แสดงออกต่อหน้าสาธารณะใน
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การแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดี โดยเฉพาะต่อหน้าสื่อมวลชน เนื่องจากผู้น าต้องเป็นเป้าสายตาต่อ
ลูกน้องและคนทั่วไป 

3.7 การใช้ดุลพินิจและกล้าตัดสินใจ  ผู้น าที่ดีต้องรู้จักใช้ดุลพินิจ อีกทั้งเมื่อมีปัญหาก็
ต้องกล้าตัดสินใจ ถึงแม้จะตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างก็ตาม แต่หากไม่กล้าตัดสินใจ ก็จะท าให้
สถานการณน์ั้นๆ แย่ลงได้ ผู้น าจึงตอ้งเป็นนักวิเคราะห ์นักคิดที่ดีในการรูจ้ักมองปัญหาต่างๆ อีกทั้ง
ต้องมีความเด็ดขาดเมื่อต้องตัดสินใจ เพื่อที่จะน าพาองค์กร ประเทศชาติ เดินหนา้ต่อไป 

3.8 มีมนุษย์สัมพันธ์ ผู้น าที่ดีต้องเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากผู้น าต้องท างาน
กับคน หากผู้น าสามารถครองใจคนท างานได้ ลูกน้องก็มักจะท างานเต็มที่ การมีมนุษย์สัมพันธ์จะ
ท าให้ผู้น าเป็นที่ เคารพรัก ศรัทธา เช่ือถือ ของผู้คน ท าให้มีคนอยากช่วยเหลือ มากกว่าผู้น าที่ไม่มี
มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน  ดังค ากล่าวที่วา่   “ผู้น าที่ดีมักคิดยากๆ  แล้วปฏิบัติง่ายๆ  แต่ผู้น าที่
ไม่ดีมักคิดงา่ยๆ  แล้วปฏิบัติยากๆ” 

   ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าจะมีอิทธิพลเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานได้อย่างดี เป็นที่ยอมรับว่าผู้น าสามารถมีอ านาจ (Power) และอิทธิพล (Influence) ต่อ
ผูร้่วมงาน ซึ่งอ านาจของบุคคลจะไร้ประโยชนถ์้าไม่สามารถน าอ านาจไปสร้างเป็นอิทธิพลต่อบุคคล 
การสร้างอิทธิพลเป็นศิลปะของการใช้อ านาจในการขับเคลื่อนบุคคลไปสู่เป้าหมายปลายทางที่
ต้องการ 

อ านาจของบุคคลบางส่วนได้จากอ านาจหน้าที่ (Authority) ที่คู่กับการด ารงต าแหน่งหน้าที่
การงาน แตอ่ านาจที่จรีังยั่งยืน คือ อ านาจที่ได้จากการยกย่องนับถือ (Creditability) ที่จะเสริมสร้าง
จากการเป็นผู้น าที่ดี 

 โกเอทช์ และเดวิส (Goetsch and Davis, 1997:208-209) ให้แนวคิดว่าผู้บริหารที่
เหมาะสมกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ควรเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะผูน้ าสูง เชน่ 

1. มีความสมดุลในการมุ่งมั่นทั้งการจัดการที่มุ่งเน้นคน   (People-Oriented  Manager)   
และมุ่งเน้นการจัดการที่มุ่งเน้นงาน  (Task-Oriented Manager) 

2.  ด ารงตนเป็นต้นแบบแก่ผู้รว่มงานที่ควรแก่การยกย่องนับถือ 

3. มีทักษะในการสื่อสาร 

4. สามารถสร้างอทิธิพลทางบวกแก่คนรอบข้าง 

5. มีพลังการชักจูงใจคนสูง (Persuasiveness) 

ผูบ้ริหารบางคนอาจมคีวามเข้าใจผดิเกี่ยวกับความเป็นผู้น า เชน่ 

1. เข้าใจผดิว่าความเป็นผู้น าเกิดขึ้นได้ยากมาก 

2. เข้าใจผดิว่าความเป็นผู้น าเป็นพรสวรรค์ติดตัวจากก าเนิด 
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3. เข้าใจผดิว่าความเป็นผู้น า คือ คุณสมบัติของผูบ้ริหารระดับสูงเท่านั้น 

4. เข้าใจผดิว่า ผูน้ าคือผู้ที่อ านวยการ ควบคุม ก ากับให้บุคคลท าตาม 

5. เข้าใจผดิว่าความเป็นผู้น าไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ 

ในความเป็นจริง ความเป็นผู้น าเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เฉพาะผู้บริหารระดับสูง ผู้น าเป็นผู้มี
ศิลปะชักจูงให้คนคล้อยตามด้วยความเต็มใจมากกว่าการบังคับควบคุมให้ท าตาม  โดยปกติ
ผูบ้ริหารที่บริหารงานด้วยการสั่งการใหค้นท าตามค าสั่ง จะเป็นผู้บริหารที่มีความส าเร็จนอ้ย 

3. แบบประเมินความพร้อมการเป็นผู้น า 
  สมโภชน์  นพคุณ (2532 : 17)  ได้เสนอแบบสอบถามให้ผู้บริหารประเมินตนเองว่ามี

ความพรอ้มตอ่การแสดงบทบาทผูน้ ามากน้อยเพียงใด ดังตอ่ไปนี้ 
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แบบประเมินความพร้อมการเป็นผู้น า 

ค าชี้แจง 

 โปรดอ่านข้อความใน 20 ข้อต่อไปนี้ และประเมินทีละข้อว่าท่านเห็นชอบกับข้อความนั้น
เพียงใด โดยเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขนั้น ตัวเลขมีความหมายดังนี ้

รายการ 

1 

ไมเ่ห็น
ด้วยอยา่ง

มาก 

2 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 

เห็น
ด้วย 

5 

เห็นดว้ย
อย่าง
มาก 

1. ท่านรู้สึกสนุกและชอบท่ีมีคนอื่นมาพึ่งพาและขอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่าน 

1 2 3 4 5 

2. ท่านสามารถกระตุน้ จูงใจ ชักน าผู้อ่ืนได้  1 2 3 4 5 

3. ท่านชอบท่ีจะถามค าถามเกี่ยวกับงาน ท่ีท้าทาย
ความสามารถของผู้อ่ืน 

1 2 3 4 5 

4. ท่านชอบท่ีจะพูดชมเชยผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 

5. ท่านสามารถท่ีจะกระตุ้นให้ผู้อื่นสนุกร่าเริง ท้ังๆท่ี
ขณะนั้นท่านเซ็งเป็นท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

6. ความส าเร็จของทีมงานของท่านส าคัญกว่า ความมี
ชื่อเสียงท่ีท่านได้รับ 

1 2 3 4 5 

7. หลายคนน าความคิดของท่านไปปฏบัิติ 1 2 3 4 5 

8. การเสริมสร้างขวัญของทีม ส าคัญมากส าหรับท่าน 1 2 3 4 5 

9. ท่านชอบและพอใจที่จะสอน แนะน าสมาชกิทมี 1 2 3 4 5 

10. ท่านชอบท่ีจะยอมรับ ชมเชยในความส าเร็จของผู้อื่น 1 2 3 4 5 

11. ท่านชอบต้อนรับแขกผู้มาเยือน ท้ังๆท่ีท าให้ท่าน ต้อง
เสียเวลามากพอสมควร 

1 2 3 4 5 

12. ท่านชอบท่ีจะเป็นตัวแทนของทีมไปสนุก สังสรรค์ กับ
บุคคลอื่น ในฝ่ายอื่นๆ หรือนอกหน่วยงานของท่าน 

1 2 3 4 5 

13. ปัญหาของทีมงานเป็นปัญหาของท่านดว้ย 1 2 3 4 5 

14. ท่านชอบท่ีจะเขา้ไปแก้ไขปัญหาตา่งๆให้ลุลว่ง 1 2 3 4 5 

15. ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายทีมงานอื่นๆ  / ไม่เห็น
ด้วยในจุดยืนของทีมนั้นก็ตามแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วย
ในจุดยนืของทีมงานนัน้ก็ตาม 

 

 

1 2 3 4 5 
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รายการ 

1 

ไมเ่ห็น
ด้วยอยา่ง

มาก 

2 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 

เห็น
ด้วย 

5 

เห็นดว้ย
อย่าง
มาก 

16. ท่านเป็นผู้น าท่ีมีความคิดใหม่ๆ มาช่วยในการท างาน
เสมอๆ 

1 2 3 4 5 

17. ท่านชอบจะต่อรองกับคนอื่น  /ฝ่ายอื่นเสม อ ทุกคร้ังท่ีมี
โอกาสจะท าได้ 

1 2 3 4 5 

18. เมื่อท่านพูด สมาชิกทีมตัง้ใจฟัง 1 2 3 4 5 

19. หลายคนหลายคร้ัง เคยขอให้ท่านรับหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
ของกิจกรรมตา่งๆในชว่งท่ีผ่านมา 

1 2 3 4 5 

20. ท่านมักจะพยายามและสามารถชักน าผู้อื่น เห็นคล้อย
ตามได้  

1 2 3 4 5 

 

การให้คะแนน  โปรดรวมคะแนนทุกข้อที่ท่านวงกลมล้อมไว้ 

คะแนน 90 – 100       =  มีความพร้อมสูงที่จะแสดงบทบาทผูน้ า 

คะแนน 60 – 89             =  มีความพร้อมปานกลางที่จะแสดงบทบาทผูน้ า 

คะแนน 50 – 59       =  มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าได้ 

คะแนน 40 – 49       =  ไม่ค่อยเป็นสุขใจนักที่จะรับบทบาทผูน้ า 

คะแนน 39 หรอืน้อยกว่านั้น     =  ไม่พร้อมที่จะรับบทบาทผูน้ า 
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คุณลักษณะของบุคลากร 

   ประสิทธิภาพการท างานเกิดจากบุคลากรที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในองค์การ  การ
บริหารบุคลากรจะเป็นต้นทางส าคัญของการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่พึงปรารถนาโดยทั่วไป 
บุคลากรที่พึงปรารถนาควรมคีุณสมบัติ 3 ด้านต่อไปนี้ 

1. ความสามารถด้านความรู้ความคิด (Cognitive Abilities)  ความรู้ความสามารถ
จากการศึกษา ที่จะเป็นพื้นฐานการท างาน เช่น จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกับงานใน
องค์การ 

1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้อย่าง
มาตรฐาน 

1.2 ความสามารถในการคิด วิเคราะห ์วิจารณ์ 
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 

1.4 ความสามารถในการศึกษาวิจัย และค้นหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง 

1.5 ความสามารถในการคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
1.6 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

2. ความสามารถทางกระบวนการปฏิบัติ (Performance Abilities) 
2.1 ความสามารถในการใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหนา้ที่ท างานในองค์การ 

2.2 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
2.3 ความสามารถในการท างานรว่มกับผูอ้ื่นเป็นกลุ่ม 

2.4 ความสามารถในการประสานงาน 

2.5 ความสามารถในการวางแผน 

2.6 ความสามารถในการประเมนิผล 

2.7 ความสามารถทางมนุษยสัมพันธ์ 
3. คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Characteristics) 

3.1 มีจริยธรรมพืน้ฐาน เชน่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ฯลฯ 

3.2 มีความรับผดิชอบ 

3.3 มีความเป็นระเบียบ 

3.4 มีความกระตอืรอืร้นในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.5 รักการท างาน สนใจหาความรูป้รับปรุงการท างานของตนเองอยู่เสมอ 
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การมอบหมายงาน 

   การมอบหมายงาน (Assignment) คือ การบรรจุ แต่งตั้ง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานต าแหน่งหรือค าอธิบายลักษณะงานให้แก่บุคคลที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว การมอบหมาย
งานจะเกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการท างาน หรือท าให้เกิดปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพการ
ท างานขึน้กับความสามารถของผูบ้ริหารบุคลากรในการมอบงาน 

   การมอบหมายงานที่จะเอือ้ต่อการสร้างประสิทธิภาพการท างาน คือ 

1. ค าอธิบายลักษณะงานชัดเจนว่าเขาจะต้องรับผิดชอบท าอะไรบ้าง รับค าสั่งจากใครท า
ร่วมกับใคร  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างไร  ผลงานที่คาดหวังทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
คือ อะไรความชัดเจนของงานช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้มอบงานกับผู้รับงาน เป็นเกณฑ์ของการ
สอบประเมินผลการท างานว่าบุคคลนั้นท างานประสิทธิภาพอย่างไร และเป็นช่องทางของการแก้ไข
พัฒนาเมื่อพบความบกพร่องในการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานที่มอบ 

2. มอบด้วยความมั่นใจว่าจัดคนตรงกับงาน (Put the Right Man to the Right Job)  การ
ให้บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ  และลักษณะจิตใจตรงกับงานเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน  ปัญหาขององค์การหลายประการเกิดขึ้นเพราะการไม่สามารถจัดหา
บุคลากรที่เป็นคนเก่งคนดีให้ตรงกับงาน ระบบการสรรหาที่โปร่งใส การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการ 
คัดเลือกคน จะเป็นข้อยุ่งยากของการจัดคน 

3. พัฒนาระบบสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบงานกับผู้บังคับบัญชาและ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ด้วยการมีวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การ วัฒนธรรมองค์การ
ปฐมนิเทศการท างาน การสร้างความคุ้นเคยกับผูร้่วมงานและการทดลองงาน การสื่อสารสัมพันธ์ที่
ดี จะช่วยลดช่องว่างความไม่เข้าใจกันระหว่างองค์การกับผู้ปฏิบัติงาน ช่องว่างความไม่เข้าใจงาน 
ไม่เข้าใจคน ไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์การ จะเป็นเครื่องบั่นทอนประสิทธิภาพการท างาน 

 

การควบคุมงาน 

   การควบคุมงานเป็นกระบวนสืบเนื่องจากการมอบงาน  วัตถุประสงค์ของการควบคุมงาน
ก็เพื่อก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานงาน ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพการ
ละเลยการควบคุมงานจะมีผลต่อการปล่อยปะละเลย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ หรือปฏิบัติผิดพลาดบกพร่องไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ไม่ทันเวลา เกิดการสูญเปล่าของ
ทรัพยากร เป็นที่มาของความบกพร่องในประสิทธิภาพการท างาน 
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   กระบวนการควบคุมงานมขีั้นตอน 3 ประการ 

1. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. การประเมนิผลงานจรงิ เทียบกับมาตรฐาน 

3. น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง กรณีที่ผลงานจรงิต่ ากว่ามาตรฐาน 

   กระบวนการควบคุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน อธิบายขยายความในแต่ละ
ขั้นตอนได้ดังต่อไปนี ้

1. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    มาตรฐาน (Standard) คือ สภาพหรอืคุณลักษณะที่เหมาะสมดีงามตามเกณฑ์ทางหลัก
วิชาหรอืทฤษฎีที่รองรับ  มาตรฐานเชงิระบบการท างาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.1 มาตรฐานผลผลิต(Process Standard)สินค้าที่ผลิตออกจ าหน่ายภายใต้ช่ือเครื่องหมาย
การค้าจะต้องมีเครื่องหมายการค้า จะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
ขนาด น้ าหนัก สี ส่วนประกอบ ความสามารถในการใชง้าน เป็นต้น 

1.2 มาตรฐานกระบวนการ (Process Standard)กระบวนการผลิตสินค้าจะต้อง
สอดคล้องกับแบบแผนวิธีการผลิตที่ได้รับการรับรองไวแล้ว กระบวนการจะต้องผ่านขั้นตอนทุก
ขั้นตอนอย่างถูกต้อง ผลการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนจะต้องสมบูรณ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการท างานแต่ละขัน้ตอนก่อนส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป เป็นต้น  

1.3 มาตรฐานปัจจัย  (Input Standard) 
1.3.1 คุณสมบัติของวัสดุ วัตถุดิบ จะต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ลว่งหนา้ 

1.3.2 คุณลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ความมคีวามคุณภาพสูงอย่างครบถ้วน 

1.3.3 คุณสมบัติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู ้ความสามารถ เจตคติ และ
ค่านิยมที่เป็นไปตามเกณฑ์ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้าน มีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพในด้านท างานได้ถูกต้อง ท างานได้ครบถ้วนท างานได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด เป็นต้น 

1.3.4 ความเพียงพอของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในแต่ละด้าน 
รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่าย 

1.3.5 ลักษณะของเทคโนโลยีที่ก าหนดให้น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ครบถ้วน
เพียงพอ ใช้ประโยชนไ์ด้คุ้มค่า 

1.3.6 เงื่อนไขเวลาของการด าเนินงานแต่ละด้าน ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมเป็น
กรอบของการเรง่รัดปฏิบัติงานให้ได้ผลครบถ้วนตามก าหนด 
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   เซอร์โต (Certo, 2000 : 426) ได้กล่าวถึงการก าหนดมาตรฐาน 8 ประการ คือ 

1. มาตรฐานผลก าไร (Profitability Standards)ก าหนดผลก าไรที่ควรจะได้รับทั้งผลก าไร
รวมของผลิตภัณฑแ์ละสัดส่วนร้อยละของผลก าไรของรายสินค้าเมื่อเทียบกับต้นทุนมาตรฐานนี้จะมี
ส่วนควบคุมประสิทธิภาพในการท างานด้วยการท าให้เกิดการควบคุมค่าใช้จ่ายในต้นทุน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และป้องกันการสูญเปล่าของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2. มาตรฐานส่วนแบ่งในตลาด (Market Position Standards)    ก าหนดสัดส่วนร้อยละของ
ปริมาณสินค้าในท้องตลาดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งที่ส่งสินค้าในลักษณะเดียวกัน
ออกจ าหน่าย มาตรฐานนีช่้วยควบคุมปริมาณสินค้าที่ควรผลิตจ าหน่าย ช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า
เพื่อให้สามารถคงอยู่ และมีระดับการจ าหน่ายที่สูงเพียงพอเมื่อเทียบกับคู่ แข่ง ช่วยให้มีการวิจัย
ตลาดความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย และ
ควบคุมการโฆษณาเผยแพร่ มาตรฐานนี้จะรวมถึงระดับการจ าหน่ายของสินค้าที่ควรควบคุมให้มี
ความมั่นใจว่าสินค้าติดตลาด มีปริมาณจ าหนา่ยหมุนเวียนในกลุ่มลูกค้าในระดับที่สูงเพียงพอ 

3. มาตรฐานผลิตผล (Productivity Standards)ก าหนดปริมาณของผลผลิตที่แต่ละฝ่าย
หรือแต่ละหน่วยงานในองค์การควรจะผลิตได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด  เช่น จ านวนกล่องใน   1  
สัปดาห์  การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจ านวนชิ้นที่ควรตรวจสอบได้เสร็จสิ้นภายใน  1  วัน  
เป็นต้น  มาตรฐานนี้มีความส าคัญต่อการควบคุมปริมาณงานที่บุคคลแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน  
หรือแต่ละคนควรจะท าได้ในหน้าที่รับผิดชอบ  นับว่ามีผลโดยตรงต่อการชี้วัดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

4. มาตรฐานความเป็นผู้น าในผลผลิต (Product Leadership Standard)  ก าหนดระดับ
ความนิยมในผลผลิต เช่น สินค้าที่ควรจะครองความเป็นผลิตภัณฑ์ช้ันน า วัดได้จากปริมาณการ
จ าหนา่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่งในท้องตลาด เป็นมาตรฐานที่กระตุ้นให้มีการวิจัยความ
สนใจและความต้องการของลูกค้า กระตุ้นให้มีการคิดค้นนวัตกรรมผลผลิต (Innovative  Product) 
ผ่านทางการวิจัยพัฒนาต่างๆ  ท าให้มีการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้เป็นที่นิยมอยู่เสมอๆ  
เป็นส่วนเร่งเร้าให้เพิ่มประสิทธิภาพของการท างานให้ได้ผลผลติที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเสมอ 

5. มาตรฐานการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development Standards)ก าหนดประเภท
ของการฝึกอบรมที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ระดับต่างๆ ควรจะได้รับการพัฒนายก 
ระดับความรู ้ความสามารถในด้านใด เมื่อใด ตัวอย่างเช่น การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
ทุกๆ  3  ปี  เป็นต้น  เป็นมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานโดยตรงในด้านการ
เพิ่มพูนคุณสมบัติของบุคลากรใหส้ามารถปฏิบัติงานได้ดีขึน้ 

6. มา ต ร ฐ า น เ จ ต ค ติ ขอ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ( Employee Attitudes Standards)  ก า ห น ด
คุณลักษณะทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อองค์การและต่อการปฏิบัติงาน เจตคติที่ดีจะ
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แสดงออกในพฤติกรรมของความรับผิดชอบ มีวินัย ขยันหมั่นเพียร อุทิศตนต่องาน ตั้งใจสร้าง
ผลผลิตที่มคีุณภาพ ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์และช่ือเสียงขององค์การ เป็นมาตรฐานที่ส าคัญต่อ
การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลไปในแนวทางที่เอือ้ต่อประสทิธิภาพในการท างาน 

7. มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standards) ก าหนดภารกิจ
หน้าที่ในการปกป้องระมัดระวังไม่ให้การด าเนินงานขององค์การส่งผลกระทบต่อสังคมไปใน
แนวทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมทางน้ า ทางอากาศ พื้นดิน การไม่สร้างพิษภัย
คุกคามต่อชุมชน รวมถึงการไม่ฉกฉวยเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นมาตรฐานที่ช่วยลดปัญหาที่องค์การ
จะมีต่อสังคม 

8. มาตรฐานความสมดุลของเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว (Standards  Reflecting  

the Relative Balance between short-and Long-Range Goals)เป็นการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จขององค์การที่เช่ือมโยงความสมดุลระหว่างผลที่จะให้เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว 
เป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างทิศทางการเติบโตขององค์การไปในแนวทางที่ปรารถนา มีประโยชน์ต่อ
การวางแผนในอนาคต เพื่อความเจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

 

2. การประเมินผลงานจริงเทยีบกับมาตรฐาน 
     การประเมินผลงานจริงเทียบกับมาตรฐาน คือ การน าข้อมูลที่พบจากการปฏิบัติงาน
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐาน เพื่อระบุสิ่งที่ตรง ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ระบุสิ่งที่ต่ ากว่ามาตรฐานในแง่ที่ผลจากการปฏิบัติงานไม่ตรง ไม่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐาน
และระบุสิ่งที่ต่ ากว่ามาตรฐานในแงท่ี่ผลจากการปฏิบัติงานไม่ตรง ไม่ครบถ้วน หรอืไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ดังรูปแบบต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี  2. 1  การประเมนิผลงานเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

มาตรฐาน ผลงาน ผลการประเมนิ 

ผลผลิตและบริการ 
 ก าหนดปริมาณ 

 ก าหนดคุณภาพ 

 ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ปฏบัิตใิหแ้ลว้
เสร็จ 

 ผลเชงิปริมาณ 

 ผลเชงิคุณภาพ 

 ระยะเวลาท่ีใชจ้รงิ 

 ระบุผลที่ครบถ้วน ทัง้เชงิ
ปริมาณ  

 คุณภาพ ระยะเวลา  
 ระบุผลที่ไมค่รบถ้วน บกพร่อง

ในดา้นปริมาณ หรือคุณภาพ 
หรือระยะเวลา 

 

 

มาตรฐาน ผลงาน ผลการประเมนิ 

กระบวนการ 
 การปฏบัิตท่ีิควรเป็นไปตามขั้นตอน  สิ่งท่ีปฏบัิตไิด้ในแตล่ะ

ขั้นตอนในชว่งเวลาตา่งๆ 

 ระบุสิ่งท่ีปฏบัิตไิด้ตามขั้นตอน
และตามก าหนดเวลารวมถึงผล
ท่ีได้ครบ ตรง 

ตามกรอบเวลาในแผน 

 ตามกรอบ เวลาในแผน  ผลการปฏบัิตใินแต่ละ
ขั้นตอน แตล่ะชว่งเวลา 

 ระบุสิ่งท่ีปฏบัิตไิมไ่ด้ตามขั้นตอน
ไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลา และ 
ผลท่ีได้รับต่ ากว่าเกณฑ ์

ปัจจัย 

 แผนการจัดการและการใช้
ทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์
งบประมาณ เทคโนโลย ี

 การจัดหาและการใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นจริง 

 ระบุการจัดหาและการใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นไปตามแผน 

 ระบุการจัดหาและการใช้
ทรัพยากรท่ีไม่เป็นไปตามแผน 

 

   จากตารางที่ 2.1  จะพบว่าผลที่ได้จากการประเมินผลงานจริงเทียบกับมาตรฐาน จะได้
ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณประโยชน์แก่การบริการจัดการองค์การ สามารถน าไปใช้เพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
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3. การน าผลการประเมินมาพัฒนา 
     ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากการประเมินผลงานจริงเทียบกับมาตรฐานจะช่วยเป็น
ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ (Feedback)เพื่อการแก้ไขปรับปรุงจะมุ่งตรงต่อระบบงานที่มีการปฏิบัติ
หรอืผลงานจรงิต่ ากว่ามาตรฐานโดยมีแนวพัฒนาปรับปรุงระบบงานดังนี้ 

3.1 ค้นหาปัญหาที่แท้จริงขององค์การ โดยน าผลการประเมินระบุข้อบกพร่องจุดอ่อน
ของระบบปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ไม่มขี้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนอีกต่อไป 

3.2 การแก้ไขปรับปรุงพัฒนาจะมุ่งตรงไปที่มาตรฐาน น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายของ
การท างาน เมื่อมีเป้าหมายเชิงมาตรฐานแล้วจะตามมาด้วยการปรับเปลี่ยนการจัดหาและการใช้
ปัจจัย ปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ตอนการท างาน การปรับปรุงผลผลิตเชิงปริมาณ และการปรับปรุง
ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

3.3 การพัฒนาบุคลากรในบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น กลุ่ม
บุคคลที่รับผิดชอบงานออกแบบสินค้า กลุ่มคนที่ รับผิดชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มคนที่
รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณการบัญชี การตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรใน
จุดการปฏิบัติงานที่มีจุดเด่น จะเป็นการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน การ
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆที่ควรปรับปรุง น ามาเป็นกิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้
เพิ่มเติม จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร 

   การควบคุมที่ดขีึน้อยู่กับปัจจัย 2 ประการ  
1. ระบบการควบคุมที่ดี 
2. ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 

   สมโภชน์  นพคุณ (2532 : 29-30) กล่าวถึงระบบการควบคุมงานที่ดีและเครื่องมือ
ส าคัญที่นักบริหารควรน ามาใช้ในการควบคุมงานดังนี้ 

   ระบบการควบคุมงานที่ดี ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
1. ก าหนดเป้าหมายของงานให้ชัดเจน แนน่อน 

2. ก าหนดผลงานที่ควรจะท าเสร็จเป็นระยะๆ จนขัน้สุดท้ายบรรลุเป้าหมายได้ครบถ้วน 

3. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผูป้ฏิบัติงานแตล่ะคน ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ 

4. แผนปฏิบัติการ ควรเป็นแผนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
6. ระบบการควบคุมงานทั้งหมดควรปรับให้ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะแวดล้อมและ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 
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   เครื่องมือส าคัญที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ช่วยระบบการควบคุมงาน 

1. การรายงาน เป็นเครื่องมอืควบคุมงานที่นิยมใชก้ันมาก แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.2 รายงานด้วยวาจา 

    รายงานทั้ง 2 ประเภท มีประโยชน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของงานได้ตลอดเวลา 

2. การตรวจงาน คอื การไปสังเกตการณ์ท างานและสอบถามผู้ปฏิบัติงานในขณะที่มีการ
ปฏิบัติงาน ช่วยท าให้มีข้อมูลจริงชัดเจนในผลการปฏิบัติงาน เป็นโอกาสที่จะให้ค าปรึกษาหรือ
เพิ่มเติมขอ้มูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

3. แผนงาน แผนงานเป็นการก าหนดล่วงหน้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บังเกิดผลที่
ต้องการ  แผนงานที่ดีจะเป็นเหมือนคู่มือช่วยชี้แนะวิธีการท าตน และเป็นเครื่องมือส าหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และตรวจสอบผลที่ควรได้รับตามแผน 

 

การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   งานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงานบุคคล คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยมี 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ๆ หรือเครื่องมืออุปกรณ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ  การพัฒนาบุคลากรเป็นโอกาสให้บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีส่วนร่วมศึกษา
สถานภาพความส าเร็จขององค์การ วิเคราะห์ปัญหา และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อเพิ่มความส าเร็จขององค์การ นอกจากนี้การมีกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สม่ าเสมอจะมีคุณประโยชน์ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกลุ่มต่างๆ 
ท าให้เกิดความเข้าใจกัน และสร้างความสามารถในการท างานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่ฝ่าย
ปฏิบัติงานมีเจตคติที่ไม่ดีต่อองค์การหรือต่อผู้บริหาร หรือมีความขัดแย้งกันมาก่อน การท า
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีต่อกัน ได้รับการจูงใจให้เกิดความ
มุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติงานเต็มความสามารถยิ่งขึน้ 

   กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีได้หลากหลาย กิจกรรมที่จัดได้ในวงกว้างครอบคลุมได้
ทุกเรื่องและให้ทุกคนมีสว่นร่วมได้ คือ กิจกรรมการประชุม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ โดยเน้นไปที่
การเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน และการวางแผนการด าเนินงานรว่มกัน 



39 

 

   กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะทางในความรู้  ความสามารถที่จ าเป็น อาจเป็น
กิจกรรมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การสอนระหว่างปฏิบัติงาน และ
การส่งเสริมให้ศึกษาด้วยตนเองผา่นสื่อต่างๆ 

การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดของ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา(ปัณรส มาลากุล ณ 
อยุธยา, 2543 : 108-109) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยในการปรับกลยุทธ์ขององค์การให้
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล เพราะในการปรับกลยุทธ์นั้นมักท าให้คนในองค์การ ต้องปรับเปลี่ยน
ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติในการท างาน 

   การฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่นๆ  เช่น การ
มอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน หรือการสอนงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการพัฒนาบุคลากร 
ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

   แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีขอ้ควรพิจารณาดังนี้ 

1. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ระบบงาน
และการปรับอัตราก าลัง การวางแผนการพัฒนาบุคลากร จึงต้องพิจารณาเนื้อหา และจังหวะเวลา
ให้เหมาะสม 

2. กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ช่วย
ให้บุคลากรมคีวามเข้าใจในกลยุทธ์ใหมข่ององค์การ 

3. ก่อนการแตง่ตัง้ โยกย้าย หรอืบรรจุผู้ปฏิบัติงานในต าแหนง่งานใดก็ตาม ควรต้องแน่ใจ
ว่าผูป้ฏิบัติงานคนนั้นได้รับการพัฒนา ให้มคีวามรูค้วามสามารถเพียงพอส าหรับงานนั้นแล้ว 

4. ผูบ้ังคับบัญชาควรเข้าใจวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกอบรม และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะ
เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อเขา ในการเข้ารับการ
ฝกึอบรมครัง้นี้ 

5. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญและสนใจไต่ถามถึงสิ่งที่เขาได้รับจากการฝึกอบรม
มา 

6. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้
มา และคอยติดตามสนับสนุนด้านต่างๆ ให้สามารถน าความรู้น้ันมาใช้ใหไ้ด้ผล  

7. ผู้บังคับบัญชาควรให้การเสริมแรงและก าลังใจ เมื่อมีการน าความรู้ และวิธีการใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ความหมายและส าคัญของการฝึกอบรม 

   ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ (2553 : 5-6) กล่าวถึงการฝึกอบรม คือ  “การถ่ายทอดความรู้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  ความช านาญ  ความสามารถและทัศนคติในทางที่ถูกที่ควรเพื่อช่วยให้การ
ปฏิบัติงานและภาระหนา้ที่ตา่งๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้”   
   Randy,  L. Desimone  John  M.  Werner  and  David,  M. Harris (2002: 2)  ได้อธิบาย
อย่างละเอียดว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  ชุดของกิจกรรมที่เป็นระบบและมีการ
วางแผนโดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการออกแบบโดยองค์การเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์การ
เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้เป็นหัวใจของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงงานและบูรณาการ
แผนระยะยาวและกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ    

 ดังนัน้  สรุปได้วา่การฝึกอบรมถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งขององค์การและเป็นการลงทุน
ที่จะก่อใหเ้กิด ประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อองค์การ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ความสามารถในการท างาน ได้ดี
ขึ้นทั้งผู้เข้าท างานใหม่ และผู้ที่ท างานอยู่แล้ว ให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า มีการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง  

2. ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ มีเจตคติที่ดี ลดอัตราการลาหรือการหยุดงาน ช่วยท าให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์การ 

3. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความช านาญงาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาในการท างาน 
รู้จักวิธีการใชอุ้ปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เกิดการประหยัดเวลาและคา่ใช้จ่าย 

4. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรมี
ความสามารถในการท างานที่ดี 

5. ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในการท างาน แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และช่วยเพิ่มการประสานงานที่ดี 

6. ช่วยเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงขององค์การที่มีบุคลากรที่มคีุณภาพ  
 

   หลักการส าคัญของการฝึกอบรม        
   การฝึกอบรมที่ได้ผลดีควรยึดถือหลักการส าคัญของการฝึกอบรม (ไตรรัตน์  โภค
พลากรณ์, 2553 : 4-32) บางประการ ดังนี้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

วัฒนธรรมองค์การกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

เน้ือหาประจ าบท 

1. วัฒนธรรมองค์การ 

2. อิทธิพลของวัฒนธรรม 

3. แนวคิดของวัฒนธรรมองค์การ 

4. การสรา้งวัฒนธรรมองคก์าร 

5. บทบาทของผู้บริหารจัดการในการสรา้งวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

6. การเสริมสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพ 

7. การใชว้ัฒนธรรมแก้ปัญหาผู้ตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลง 

8. บทบาทของสมาชิกในองค์การในการจรรโลงวัฒนธรรม 

9. บทสรุป 

10. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของ วัฒนธรรมองค์การและอิทธิพลของ
วัฒนธรรม 

2. นักศึกษาได้ทราบถึงความส าคัญ การสรา้งวัฒนธรรมองคก์าร 

3. นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของ การเสริมสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพ 

4. นักศึกษาสามารถเข้าใจการใชว้ัฒนธรรมแก้ปัญหาผู้ต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง 

5. นักศึกษาสามารถบอกถึง บทบาทของสมาชิกในองค์การในการจรรโลงวัฒนธรรม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น าเสนอในช้ันเรยีน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

บทที่  3 

วัฒนธรรมองค์การกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สิ่งแวดล้อมภายในองค์การที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ วัฒนธรรมองค์การ การที่บุคคล 
หลายคนที่มีความแตกต่างกันทั้งความรู้ ทั้งความคิด ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการต้อง
มาอยู่ร่วมกัน มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีกฎ กติกา ข้อตกลง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ย่อมเกิดวัฒนธรรมองค์การขึ้น สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมพัฒนาสรรค์สร้าง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมดีงามร่วมกัน เพื่อให้เกิดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุข สร้างบรรยากาศการ
ท างานที่ทุกคนพอใจ เอื้ออ านวยต่อประสิทธิภาพการท างาน ในขณะเดียวกันสมาชิกทุกคนใน
องค์การจะต้องท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ และให้ความร่วมมือยึดถือวัฒนธรรมองค์การมา
เป็นแนวคิดปฏิบัติ ประสิทธิภาพการท างานจะเกิดขึ้นดว้ยอิทธิพลของวัฒนธรรมโครงการ 

 

วัฒนธรรมองค์การ 

   วัฒนธรรมองค์การ(Organization Culture)  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตรงข้ามกับธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเอง  วัฒนธรรมเป็นกรอบให้มนุษย์นึกคิด  ยืดถือปฏิบัติหรือเว้นปฏิบัติท าให้คนและ
องค์การนึกคิด  แสดงออกไปตามวัฒนธรรม  มีผู้ให้ความหมายของค าว่า  วัฒนธรรมองค์การ  
หลากหลายดังนี ้ (นฤมล  สุ่นสวัสดิ์, 2549 : 231) 

   ลูธันส์  (Luthans, 1998 : 549)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  วัฒนธรรมองค์การ  ว่าเป็น
คุณค่าที่พัฒนา  ได้จากการจัดการกับปัญหา  การปรับตัวและการคล้องรวม  อันเกิดจากการ
ประดิษฐ์คิดค้นจนเป็นรูปแบบสมมติฐานเบื้องต้น  ให้สมาชิกใหม่ได้รับรู้ว่า เป็นทางที่ถูกต้องที่จะ
รับรู้  คิดและรู้สกึไปปฏิบัติตอ่ปัญหาทั้งหลายในองค์การ 

   วิเชียร  วิทยอุดม  (2547 : 397-398)  ให้ความหมายของค าว่า  วัฒนธรรมองค์การว่า  
“เป็นระบบความเช่ือร่วมกันของสมาชิกในองค์การ  เป็นแนวทางที่เราท าสิ่งต่างๆ  โดยรอบบริเวณ
เหล่านี้  เป็นการรวบรวมโปรแกรมของจิตใจและเป็นกลุ่มแนวร่วมของความเช่ือที่ยืนยาว  ซึ่ง
ติดต่อสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆ  ของสื่อสัญลักษณ์  และการสร้างความหมายในชีวิตการท างาน
ของคน”  

   กันตยา เพิ่มผล (2546 : 127)  หมายถึง ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง  อันเป็นแบบแผนใน
ความคิดและการกระท าที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  หรือสังคม
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ใดสังคมหนึ่งมนุษย์ได้คิดสร้างระบบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ  การจัดระเบียบตลอดจนความ
เชื่อ  ความนยิม  ความรู ้ และเทคโนโลยีต่างๆ  ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  

    จากที่นักวิชาการได้กล่าวมาทั้งหมด   สรุปได้ว่า  วัฒนธรรมหมายถึง  ประเพณีหรือสิ่งดี
งามที่สืบทอดปฏิบัติกันต่อมาซึ่งแสดงออกมาในรูปของวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งได้กระท าเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้แก่  วัฒนธรรมการไหว้  
วัฒนธรรมผูอ้าวุโส  วัฒนธรรมการแตง่กายไว้ทุกข์  เป็นต้น     

   ความหมายของวัฒนธรรมตามแนวทางในการรักษาส่งเสริม  และพัฒนาวัฒนธรรม 
พ.ศ.2529  ได้ให้นิยามไว้ 3 ประการคอื 

1. วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนของ
การประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกถึงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ มีการสั่งสม เลือกสรร 
ปรับปรุง แก้ไขใหเ้ป็นสิ่งที่ดงีามสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ใช้เป็นเครื่องมือ
และแนวทางแก้ปัญหา และเพิ่มความสงบสุขในสังคม 

2. วัฒนธรรม คือ มรดกแห่งสังคมซึ่งปรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม วัฒนธรรมเกิด
จากการประพฤติปฏิบัติรว่มกัน เป็นแนวเดียวกันอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในสังคม สืบทอดกันเป็น
มรดกทางสังคม ต่อกันมาจากอดีต รวมถึงสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ รวมถึงการรับเอา
สิ่งที่เผยแพร่มาจากสังคมอื่นๆที่สมาชิกในสังคมยอมรับน ามาปรับให้เป็นแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติรว่มกันที่ถือวา่เป็นวัฒนธรรมของสังคมนัน้ 

3. วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรอืสร้างขึ้นเพื่อความเจริญงอกงาม 
แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและการเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบ
สิ่งใหม่วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ย่อมท าให้สมาชิกของ
สังคมเกิดความนิยมแทนที่วัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการที่จะรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้ได้จึงต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรอืพัฒนาวัฒนธรรมนัน้ให้เหมาะสมมปีระสิทธิภาพตามยุคสมัย 

   วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เป็นค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ (Bowditch 

and Buono,1990 : 210) วัฒนธรรมเป็นหลักปรัชญาความเช่ือที่อยู่เบื้องหลังนโยบายขององค์การ 
เป็นกฎกติกาของการประพฤติปฏิบัติในองค์การ เป็นความรู้สึกและบรรยากาศที่ครอบง าองค์การ
(Schein, 1985 : 484) วัฒนธรรมในองค์การส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของปทัสถาน เช่น ไม่ควรพูดใน
สิ่งที่ผู้บริหารไม่อยากฟัง อย่าไปข้องแวะกับเรื่องน่ารังเกียจ อย่าโกงบัญชี อย่าวิพากษ์วิจารณ์
องค์การให้คนภายนอกฟัง อย่ามาพร้อมกับข่าวร้าย เป็นต้น 
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   โดยสรุปวัฒนธรรมองค์การคอืสิ่งต่อไปนี้ 

1. วัฒนธรรมเป็นปรัชญาและความเชื่อร่วมกันขององค์การที่สะท้อนค่านิยมและเจตคติ
ร่วมกัน 

    องค์การที่มีความมั่นคงจะมีปรัชญาและความเช่ือเป็นขององค์การที่สะท้อนค่านิยม
หรือการยอมรับสิ่งที่มีค่าและเจตคติ สิ่งที่เป็นความพอใจร่วมกัน ปรัชญา คือ หลักการและ
แนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติต่างๆ เช่น บริษัทมีปรัชญาว่า “ผลประโยชน์ของบริษัท คือ 
ผลประโยชน์ของทุกคน” “ลูกค้า คือ ผู้มีอุปการะต่อบริษัท” เป็นต้น ในส่วนของความเช่ือส่วนหนึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับ คติ ค าขวัญ ข้อยึดมั่น เป็นอุดมการณ์ต่างๆที่สมาชิกทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มี
ความเช่ือร่วมกันไปในแนวทางเดียวกัน เช่น “ไม่มีความยากจนในผู้ที่มีความขยัน” ”รวมกันเราอยู่
แยกหมูเ่ราพนิาศ” “บริษัทของเราจะเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ใคร” เป็นต้น 

2. วัฒนธรรมเป็นกฎ ระเบียบ ข้อตกลง และกติการ่วมกันขององค์การที่ยึดเป็นปทัสถาน 

(Norms)  ของการปฏิบัติ 

 องค์การเป็นสังคม สังคมจะมีความเป็นสุขด าเนินงานไปสู่วัตถุปะสงค์ได้ส าเร็จต้องมี
กฎ ระเบียบ กติกา และข้อตกลงร่วมกันที่สมาชิกให้การยอมรับและน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
ตัวอย่างวัฒนธรรมประเภทนี้ขององค์การ ได้แก่ 

2.1 ระเบียบการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ 

2.2 เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการท างานเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 

2.3 กฎ ข้อบังคับที่ใช้ควบคุมจรรยาบรรณมาตรฐานของความประพฤติ  และการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางที่ดีงาม เชน่ ความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ขององค์การ เป็นต้น 

2.4 ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่เป็นข้อตงลงร่วมกัน เชน่ เครื่องแบบ การเคารพผู้อาวุโส 
การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นพนักงานของบริษัทการมีน้ าใจเอื้ออารีต่อกัน ความสุภาพ
อ่อนนอ้มตอ่ลูกค้า เป็นต้น 

3. วัฒนธรรมเป็นมาตรฐานกระบวนการของบริษัท 

    องค์การมีกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะ และเป็นมาตรฐานของ
องค์การ เช่นกระบวนการ สื่อสารทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และการสื่อสารทั้งสองทาง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกทุกระดับช้ัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมให้ความ
คิดเห็น เสนอแนะการด าเนินงานขององค์การผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น การมีลักษณะเฉพาะของการ
แสดงออกของสมาชิก องค์การอาจมลีักษณะเฉพาะกระบวนการประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ความเสมอภาคและการยึดประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นแนวปฏิบัติในการวางแผน การส่งเสริม
คุณภาพการปฏิบัติงานและการประเมินผล วัฒนธรรมเชิงกระบวนการที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งจะ
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เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพของการผลิต กระบวนการประเมิน
คุณภาพของผลผลิตที่จะมีลักษณะเฉพาะขึ้นกับลักษณะกิจการขององค์การ กระบวนการจัดสาย
งานบังคับบัญชา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นตัวอย่างส าคัญของวัฒนธรรมเชิงกระบวนการ 

4. วัฒนะธรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดคน้ด้านวัตถุ 

    องค์การจะมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ ความเป็นเอกภาพและคุณภาพเฉพาะตัว  เช่น 
เครื่องหมาย ตราองค์การ รูปแบบสินค้าใหม่ๆ ช่ือของสินค้า การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็น
แบบเฉพาะในองค์การ รวมถึงความมีช่ือเสียงเป็นที่นยิมของสังคม ความไว้วางใจเช่ือถือในคุณภาพ
การผลิต การบริการขององค์การ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญขององค์การเช่นกัน 

 

อทิธิพลของวัฒนธรรม 

   วัฒนธรรมมีอทิธิพลต่อการกระท าพฤติกรรม   ค่านิยม  เจตคต ิ ซึ่งดังภาพที่ 3.1 

 

 

ภาพท่ี  3. 1  อิทธิพลของวัฒนธรรมตอ่พฤติกรรม 

ที่มา :  (ดัดแปลงจาก สมใจ  ลักษณะ,  2552 : 24) 

 

   บุคคลทั้งหลายในองค์การแสดงวัฒนธรรมที่เขายึดถือ และคุณลักษณะเชิงคุณภาพของ
วัฒนธรรมผ่านมาทางค่านิยมที่เขาให้ความส าคัญต่อชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวเขา เป็นการมองว่า

วัฒนธรรม 

ค่านิยม 

เจตคติ 

พฤติกรรม 
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ความคิดแบบใด วัตถุ สิ่งของ บุคคล การกระท า แบบใดที่เขาเห็นว่ามีค่านิยมเหล่านี้จะมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึก หรือเจตคติที่เป็นแนวโน้มของความพอใจไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกลายเป็นการ
แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเจตคติของเขาในที่สุด ยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมการจงรักภักดีต่อ
องค์การ เป็นวัฒนธรรมของบริษัทแห่งหนึ่งที่ยอมรับนับถือเป็นปทัสถานของพฤติกรรมทุกคน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมนี้จะท าให้เกิดค่านิยมจงรักภักดีตอ่องค์การ ทุกคนจะเห็นว่า  

“เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรรักองค์การ” 

“การช่วยกันรักษาผลประโยชน์ขององค์การ เป็นการกระท าที่นา่ยกย่อง” 

   บังเกิดเป็นเจตคติที่พอใจต่อการช่วยเพิ่มก าไรให้กับองค์การ และไม่พอใจที่จะท าความ
สิน้เปลืองให้กับองค์การ เจตคติที่มุง่ท าคุณประโยชน์ใหก้ับองค์การนี้จะมีอทิธิพลควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคล ให้เป็นไปในแนวทางช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคุณประโยชน์ตอ่องค์การ 

   ในทางกลับกันถ้าองค์การใดมีบรรยากาศท าให้เกิดวัฒนธรรม “ค่าของคนอยู่ที่เป็นคน
ของใคร” จะก่อใหเ้กิดค่านิยมตามวัฒนธรรมนีเ้ช่น 

“ท าสิ่งที่ถูกใจนาย มีคา่กว่าท าสิ่งที่ถูกต้อง” 
“นายท าอะไรไม่เคยผดิ” 

และน าไปสู่เจตคตทิี่สอดคล้องกับค่านิยม เชน่ 

“พอใจที่จะประจบนาย” 
“งานใดที่ท าแล้วนายไม่เห็นก็จะไม่ท า” 

เจตคติเหลา่นีท้ าให้บุคคลท าพฤติกรรมตามแนวเจตคติ เชน่ 

“ท าดีเฉพาะต่อหน้านาย” 
“ฉกฉวยผลงานของคนอื่นเพื่อน ามาเอาหน้ากับนาย” 
“ยกยอปอปั้นนายตลอดเวลา” 

ตัวอย่างลักษณะวัฒนธรรมขององค์การของญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี ้
1. ผลประโยชน์ขององค์การ คือผลประโยชน์ของทุกคนในองค์การ 

2. การท ากิจการใด ทุกคนควรรู้และเห็นพอ้งตอ้งกัน 

3. พนักงานทุกคนเป็นคนดี และมีคา่ คือ คนที่ท างานโดยนึกถึงคุณภาพ 

4. พนักงานทุกคนสร้างผลผลติเสมอตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

5. ถ้าได้รับมอบหมายใหท้ าสิ่งใดจะรับผิดชอบท าจนครบถ้วน โดยไม่ต้องมีใครมาควบคุม
บังคับ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของแรงจูงใจ 

2. ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

3. ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว์ 
4. ทฤษฏีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ 
5. ทฤษฏีความตอ้งการของแมคเคลลแลนด์ 
6. ทฤษฏีความตอ้งการของเฮอร์ซเบอร์ก 

7. การใชแ้รงจูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
8. บทสรุป 

9. กรณีศกึษา 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของ ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

2. นักศึกษาได้ทราบถึงความส าคัญของทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฏีของแอล
เดอร์เฟอร์ทฤษฏีความตอ้งการของแมคเคลลแลนด์ ทฤษฏีของเฮอร์ซเบอร์ก 

3. นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของ การใชแ้รงจูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  4 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

   พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการปฏิบัติสิ่งใดหรือไม่ปฏิบัติสิ่งใดจะเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญของพฤติกรรมของบุคคล เพราะเป็นองค์ประกอบที่
กระตุ้น ผลักดัน ชักจูง ให้บุคคลท าพฤติกรรมหรือไม่ท าพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
ธรรมชาติของบุคคลในการด ารงชีวติ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรอืปฏิบัติหน้าที่การงาน จ าเป็นต้องมี
แรงจูงใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเสมอ  การศึกษาแรงจูงใจของบุคคลมีคุณประโยชน์ช่วยท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดลักษณะแรงจูงใจของบุคคล  เข้าใจการเกิดพัฒนา
แรงจูงใจเข้าใจผลของแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมปัจเจกบุคคล  และช่วยให้มีความสามารถจัด
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานไปในแนวทางที่ส่งเสริมให้บุคคลมีแรงจูงใจที่พึงปรารถนา 

   ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคคลในองค์การจะเป็นที่มาของการพัฒนาขวัญ
ก าลังใจในการท างาน และช่วยเสริมสร้างความรักความพอใจในการท างาน มีความจงรักภักดีต่อ
องค์การ อุทิศตนในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ รักษาผลประโยชน์ร่วมกันขององค์การ 

 

ความหมายของแรงจูงใจ 

  นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์(2549 : 55)  ได้กล่าวว่า  ดาลตัน,  ฮอยเลอะ  และวอลล์ (Dalton,  Hoyle 

and Walls, 2000 : 56)  ได้ให้ความหมายของ การจูงใจ  (Motivation)  ว่าเป็นการกระตุ้นทาง
อารมณ์ที่เป็นเหตุให้กระท า การกระตุ้นอาจเป็นความจ าเป็นหรือการขับเคลื่อนที่ให้พลังแก่
พฤติกรรมในที่ท างาน  การจูงใจเป็นการผสมผสานขององค์ประกอบทั้งหลายในสภาพแวดล้อม
การท างานที่จะน าไปสู่แรงพลังทางบวกหรือทางลบ  ถ้าเข้าใจว่าอะไรจะจูงใจใด้  ก็จะยิ่งบรรลุ
เป้าหมายทางอาชีพและเป้าหมายส่วนตัวมากยิ่งขึ้น  เช่นเดียวกัน  ถ้าองค์การรู้ว่าวิธีจูงใจ
ผูป้ฏิบัติงานก็สามารถเพิ่มผลิตภาพได้ 

  แชมยูยส์  (Champous, 2000 : 117-129)  กล่าวว่านักจิตวิทยาได้พัฒนาทฤษฏีแรงจูงใจ
ขึ้นมาอธิบายว่า  ท าไมคนจึงท าเช่นนั้น  ทฤษฏีต่างๆ   มีสมมติฐานต่างๆ  กัน  ประการแรกมี
สมมติฐานว่าพฤติกรรมมีจุดเริ่มต้น  ทิศทางและจุดสิ้นสุด  ประการที่สองพฤติกรรมเป็นการ
กระท าอย่างสมัครใจอยู่ภายใต้การควบคุมของคนคนนั้น  ทฤษฏีเหล่านี้พยายามอธิบายว่าท าไมคน
จึงอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่อ่านเล่มอื่น  ชอบไปซื้อของที่ร้านนี้มากกว่าร้านอื่น  นักจิตวิทยากไม่พูดถึง
สิ่งที่ไม่ท าอย่างสมัครใจหรอืเป็นไปโดยอัตโนมัต ิ เชน่  การหายใจ  การกระพริบตา  ประการที่สาม  
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มีสมมติฐานว่าพฤติกรรมของคนเกิดจากการจูงใจ  ซึ่งสามารถท าการจูงใจได้เนื่องจากมีแรงไป
กระทบกับความตอ้งการของคน  ดังภาพที่  4.1  ดังนี้ 

  

ภาพท่ี  4. 1  สมมตฐิานการจูงใจ 

ที่มา  :  (นฤมล  สุน่สวัสดิ์, 2549 : 314) 

   จากภาพที่  4.1   สรุปได้ว่า  การจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่บอกเหตุสิ่งเร้า  
ทิศทางและการกระท าอย่างสมัครใจที่คงเส้นคงวาที่มุ่งสู่เป้าหมาย  โดยเลือกความต้องการหรือ
ความจ าเป็นมากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ประสงค์ 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

   แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงที่กระตุ้นผลักดันชี้น าให้บุคคลท าพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรืองดเว้นไม่ท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสิ่งเร้าที่เป็นปัจจัยท าให้เกิดแรงจูงใจจะ
เรียกว่าสิ่งจูงใจ (Motivator) เชน่ เงิน เกียรตยิศ เป็นต้น 

   ความต้องการ (Needs)เป็นปัจจัยพื้นฐานของแรงจูงใจ เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะท า
พฤติกรรมเพื่อหลบเลี่ยงห่างไกลจากสภาพความทุกข์ทรมานไม่สบาย  เจ็บปวด ขาดแคลน 
บกพร่องและในขณะเดียวกันมนุษย์จะท าพฤติกรรมที่น ามาซึ่งความสุขความพอใจ 

   กระบวนการกระท าพฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่ใช้ความต้องการเป็นปัจจัยมี
ลักษณะดังภาพที่  4.2  

ความตอ้งการ จูงใจ พฤติกรรม 
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ภาพท่ี  4. 2  แสดงวงจรท าพฤติกรรมเนื่องจากความต้องการ 

   รูปแบบข้างบนนีแ้สดงธรรมชาติของมนุษย์ทั่ว ๆ ไปย่อมมคีวามต้องการ (Needs) อยากได้
อยากมีอยากเป็นในบางสิ่งบางอย่าง ความต้องการนี้จะรุมเร้า กระตุ้น ผลักดันให้บุคคลอยู่ไม่เป็น
สุขจนกว่าจะได้ท าพฤติกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่จะสนองความต้องการนั้น ถ้าความต้องการ
หรือความอยากได้รับการตอบสนองครบถ้วนดี บุคคลจะเกิดความสุขความพอใจ รูปแบบนี้
สอดคล้องกับสถานการณ์องค์การที่มีความมุ่งหมายให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติไปในแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน การใชห้ลักแรงจูงใจบนพืน้ฐานความตอ้งการของมนุษย์จึงมคีวามส าคัญ 

   จากภาพที่ 4.2  ความต้องการที่ปรารถนาจะได้รับในสิ่งที่ตนขาดแคลน บกพร่อง จะเป็น
แรงผลักดันกระตุ้นให้เกิดการจูงใจบุคคล ให้ก าหนดเป้าหมายของความปรารถนา แรงจูงใจนี้เป็น
พลังเร่งเร้าให้บุคคลท าพฤติกรรมซึ่งในหลายกรณีก็คือการปฏิบัติงานในองค์การเพื่อบรรลุ
เป้าหมายถ้าของการปฏิบัติน ามาซึ่งสภาพความพอใจที่เป็นผลตอบแทนก็จะท าให้บุคคลอยู่ใน
สภาพที่สมดุล เป็นสุข ขณะเดียวกันบุคคลก็จะส ารวจตรวจสอบความต้องการของตนเองต่อไปว่า
ยังมีความต้องการใดอีกที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็นจุดตั้งต้นเข้าสู่วงจรของการท า
พฤติกรรมตอ่ไป 

1.  มีความตอ้งการ 

2.  แสวงหาแนวทางเพื่อสนอง
ความตอ้งการ 

3.  ก าหนดเป้าหมายของ
การท าพฤติกรรม (Gobl) 

4. ปฏิบัติพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมาย 

5.  ได้รับผลสนอง
ความตอ้งการ 

6.  ตรวจสอบตนเองว่ามีความ
ต้องการอกีหรือไม่ 

บุคคลากรในองค์การ 
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   ตัวอย่าง เช่น ขั้นแรก วารีต้องการได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้บริหารในการปฏิบัติ
หน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นที่สอง วารีจะต้องแสวงหาแนวทางท างานประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีลักษณะ
อย่างไร สภาพปัจจุบันมีปัญหาข้อบกพร่องอะไรในงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ ควรปรับปรุง
แก้ไขตรงจุดใดแล้วน าไปสู่ขั้นที่สาม วารีก าหนดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายว่าควรปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์อย่างไร ด าเนนิการสรา้งรูปแบบใหม่ของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในขั้นที่สี่ จนสร้าง
ผลงานส าเร็จ ขั้นที่ห้า วารีมีความพึงพอใจที่สร้างมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์ได้ส าเร็จผู้บริหาร
ให้การยอมรับ แต่วารีก็ยังคงค้นหาความต้องการปรับปรุงงานต่อไปในขั้นที่หกที่จะเข้าสู่วงจรเดิม
อีกครั้ง จะสังเกตว่าแรงผลักดันท าให้เกิดพฤติกรรมปรับปรุงงานมาจากความต้องการของวารีเป็น
เบือ้งตน้ ความตอ้งการของบุคคลจึงเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ 

 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
   ทฤษฎีล าดับความต้องการน าเสนอโดยมาสโลว์ (Abrahum H. Maslow) ตั้งแต่ปี 1954 
สาระส าคัญของแนวคิด คือ มนุษย์มีแรงจูงใจที่มาจากความต้องการขั้นพื้นฐานของตน 5 ประการ 
มีล าดับความต้องการที่จ าเป็นที่สุดล าดับที่  1 เรียงไปหาความต้องการที่มีความจ าเป็นส าหรับ
มนุษย์ ล าดับถัดไปเป็นล าดับที่ 2 มาสโลว์ ค้นพบจากการศึกษาวิจัยว่าความต้องการของมนุษย์มี
ล าดับต่อเนื่องจาก 1 ถึง 5 ในลักษณะที่มนุษย์จะพยายามสนองความต้องการในล าดับต้นก่อน เมื่อ
ความต้องการล าดับต้น ๆ ได้รับตอบสนองจึงจะเกิดความต้องการล าดับต่อไป สาระส าคัญของ
ทฤษฎีล าดับความตอ้งการของมาสโลว์สรุปได้ดังภาพที่ 4.3   

 

ภาพท่ี  4. 3  แสดงล าดับความตอ้งการของมาสโลว์ 

ความตอ้งการความส าเร็จสูงสุด 

ความตอ้งการเกียรตยิศชื่อเสียง 

ความตอ้งการทางด้านสังคม 

ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย 

ความตอ้งการทางด้านร่างกาย 
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   จากภาพที ่ 4.3  อธิบายล าดับความตอ้งการได้ดังต่อไปนี้ 

   ล าดับที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้อง
ระดับพื้นฐานที่จ าเป็นที่สุดของมนุษย์เพื่อความมีชีวิตรอด (Survival) เช่น ความต้องการอาหาร น้ า 
อากาศ การพักผ่อน การพ้นสภาพความเจ็บปวด สุขภาพดีไม่เจ็บป่วย รวมถึงความต้องการทาง
เพศ มนุษย์จะดิ้นรนแสวงหาการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้เกิดความพอใจก่อนจึงจะเกิด
ความตอ้งการล าดับที่สูงขึน้ การกระตุน้ให้บุคคลเกิดความต้องการด้านอื่นที่อยู่เหนือกว่าขั้นนี้จะไม่
ได้ผลถ้าบุคคลยังมคีวามตอ้งการทางด้านรา่งกายเหล่านี้ 

   ล าดับที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย(Safety and Security Needs) เมื่อ
บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายพอเพียงเป็นที่พอใจแล้วจะเกิดความ
ต้องการความปลอดภัยในความเป็นอยู่และความมั่นคงในการด ารงชีวิต ความต้องการประเภทนี้
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ความปลอดภัยในชีวิต เช่นปราศจากโรค ปลอดภัยจากการถูกข่มเหงประทุษร้าย 
ปลอดภัยจากภัยคุกคามให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ รวมถึงความปลอดภัยในทรัพย์สิน ได้รับการ
คุ้มครองสทิธิเสรีภาพตามกฎหมาย 

2. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น มีที่พักอาศัย มีรายได้ที่มั่นคงพอเพียงมีอาชีพการงานที่
มีความก้าวหน้า ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอจากองค์การ 

   ล าดับ  3 ความต้องการทางด้านสังคม(Social Needs) เมื่อความต้องการล าดับ 1 และ 
2  ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเริ่มมีความตอ้งการความรัก ทั้งในลักษณะที่ต้องการรักผู้อื่น และ
ต้องการให้ผู้อื่นมารักตน ต้องการความเป็นเจ้าของ (Belongingness) ทั้งในแง่ต้องการเป็นเจ้าของ
ผู้อื่น และให้ผู้อื่นมาแสดงความเป็นเจ้าของต่อตน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะหรือองค์การ 
ต้องการมีครอบครัว ต้องการมิตรสหาย ต้องการให้ผู้อื่นรักใคร่นิยมชมชอบ ต้องการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง ไม่ต้องการความโกรธเคืองเกลียดชัง 

   ล าดับ 4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง(Self-esteem Needs) จัดเป็นความต้องการ
ล าดับสูงของมนุษย์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความต้องการมีสถานภาพหรือฐานะที่เด่น (Prestige) เช่น 
ช่ือเสียง เกียรติยศ ความต้องการการยอมรับนับถือ (Recognition) ต้องการเห็นว่าตนเองมีคุณค่า 

(Esteem) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ต้องการนับถือตนเองว่ามีคุณค่า (Self-esteem) มีความนับถือตนเอง (Self-respect) 
เชื่อมั่นตนเองวา่มีความสามารถ มีความส าเร็จ เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาผูอ้ื่นโดยไม่จ าเป็น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 
เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 

2. การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ 

3. การพัฒนาตนเองตามหลักของไตรสิกขา 

4. การพัฒนาตนให้เป็นคนเสียสละ 

5. แนวทางการพัฒนาตนเองเชงิพุทธ 

6. การพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะมลทิน 

7. การแสวงหาความสุขให้แก่ชวีิต 

8. ข้อคิดในการใชชี้วติอยู่ในสังคม 

9. ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

10. การก าหนดปรัชญาและอุดมการณใ์นการพัฒนาตนเอง 

11. แนวการสง่เสริมการก าหนดปรัชญาและอุดมการณ์ของบุคล 

12. บทสรุป 

13. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 

2. นักศึกษาได้ทราบถึงความส าคัญของปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

3. นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของ การก าหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

4. นักศึกษาสามารถบอกถึง แนวการส่งเสริมการก าหนดปรัชญาและอุดมการณ์ของ
บุคคล 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 
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5.  การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  5 

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตน 

   การพัฒนาเป็นแห่งความเจริญก้าวหน้า  คนจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ  ส าหรับองค์การที่มีบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ยิ่งท าให้องค์การนั้น
ได้เปรียบองค์การอื่น  หากคนไม่มีการพัฒนาตนเองโอกาสที่ตนเองจะย่ าอยู่กับที่หรือถอยหลังตก
รุ่นไปเลย  ในฐานะคนท างานก็ต้องพัฒนาหรอืปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ  เนื่องจากเทคโนโลยี  
วิธีการท างานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การปฏิบัติงานในองค์การตอ้งรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ขององค์การ  ของหนว่ยธุรกิจที่ตนท างานอยู่  การจะตอบสนองเป้าหมายขององค์การได้ต้องอาศัย
สมรรถนะของตนเอง  อันได้แก่  ความรู้  ทักษะ  เจตคติ  ที่ต้องแสวงหา  ฝึกฝน  ฝึกตนให้มีขีด
ความสามารถตรงกับที่องค์การหรือหน่วยงานต้องการ  รากฐานของการพัฒนาตนเริ่มที่การรู้จัก
ตนเอง  รู้ว่าตนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้าง  โดยต้องมีเจตคติด้านบวก  มีการตั้งเป้าหมายและยึด
หลักการปรับปรุงตนเองอย่างตอ่เนื่อง    

     

ความหมายและความจ าเป็นในการพัฒนาตน 

   การพัฒนาตน  (Self-Development) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ  ขยายความเฉลียว
ฉลาด  สติปัญญาเพื่อให้มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวและการงาน  ให้ชีวิตมีความหมายและ
ความพึงพอใจ  อาจพัฒนาโดยตนเองน าตนเอง  หรอืมีคนอื่นมาน าให้พัฒนาด้วยการให้การกระตุ้น
จูงใจ  ให้การสนับสนุน  แต่ในท้ายที่สุดก็คือเพิ่มความสามารถใหแ้ก่ตน 

   นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ (2549 : 1)  ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาตน  เป็นการปรับปรุง
ตนเองให้เข้าได้กับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการท างาน  สามารถปฏิบัติงานได้ตอบรับกับ
ความตอ้งการขององค์การ  ของลูกค้า  คนที่ก้าวหน้ามักเกิดจากการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

   ดังนั้น  สรุปได้ว่า  การพัฒนาตนเป็นเรื่องของการตัวบุคคลที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น  โดยมีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้าในงานอาชีพที่ตนเองรับผิดชอบ  ด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น  
การศึกษาต่อ  การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้ตนเองสามารถเรียนรู้ได้ก้าวทัน
เทคโนโลยี  อุปกรณ์  เครื่องใช้ตา่งๆ  ที่มคีวามทันสมัยอย่างตอ่เนื่องอยู่ตลอดเวลา  
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   การพัฒนาตนเอง (Self-Development) คือ การเปลี่ยนแปลงปรังปรุง แก้ไข สรรค์สร้าง 
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน าไปสู่ความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุ่งหมายสูงสุด คือ 
การมชีีวติที่มีคุณภาพ มีความส าเร็จในการปฏิบัติหนา้ที่การงาน และมีความสุข 

   ขอบข่ายของการพัฒนาตนเองจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 

1. ตระหนักในความจ าเป็นของการพัฒนาตนเอง 

2. มีปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง 

3. มีเป้าประสงค์หรอืจุดหมายของชวีิต 

4. ส ารวจตนเอง รู้จักตนเอง หากลวิธีปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ควรพัฒนา เช่น 
บุคลิกภาพ ค่านิยม การ แก้ปัญหาและอุปสรรค การสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง ฯลฯ 

5. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สรรค์สรา้งการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าประสงค์ 
6. ประเมินผลการพัฒนาตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองที่มีการ

พัฒนา 

ความจ าเป็นที่บุคคลต้องมีการพัฒนาตนเอง มีหลายประการ ซึ่ง ทองทิพภา  วิริยะพันธุ์ 
(2546 : 143-159) ได้กล่าวไว้มดีังนี้ 

 

การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ   
   ค าสอนของพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตของทุกคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาที่ชีวิตมีอุปสรรคหรือมีปัญหาในชีวิตที่
ร้ายแรง เพราะศาสนามีค าตอบใหก้ับทุกเรื่อง อาทิเช่น มีหลักการที่อธิบายใหเ้ข้าใจถึงเหตุในแง่ของ
กรรม หรือเมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของชีวิต ท าให้ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ ความ
ผิดหวัง หรือความเสียใจโดยไม่คาดหมายหลักธรรมะจะให้แง่คิดมุมมองในลักษณะของการเป็น
อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน และความเป็นอนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและ
การเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่ว่า 
ทุกสิ่งไม่เที่ยง ทุกสิ่งเป็นทุกข์ จงอย่ายึดมั่นในตัวตน เพื่อมิให้เป็นทุกข์ ดังที่กล่าวไว้ในวิจิตร  อาวะ
กุล (2542 : 144) ดังนี้ 
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เราจะสุขหรอืทุกข์ เพราะเราสร้าง 

กรรมต่าง ๆ ให้ผล ตามสนอง 

เราท าด ีมีสุข สมใจปอง 

ท าช่ัวต้องทุกข์แท้ อย่างแน่นอน 

 

   ฉะนั้น หลักการของพุทธศาสนาจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีคุณธรรมมีมนุษย์สัมพันธ์ด้วย
การประพฤติธรรม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข มีธรรมะเป็นที่พึ่งของชีวิต แก่นสารของ
พระพุทธศาสนาอยู่ที่แก่นสารของชีวิตของมนุษย์ ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและควรท าหน้าที่นั้น
ด้วยความรู ้ความตื่น ความเบิกบาน จะได้พัฒนาชีวิตทั้งภายนอกและภายในให้สมดุล สติ คือ ชีวิต 
มนุษย์จึงต้องตั้งสติให้มั่น ใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหลายด้วย จิตที่สงบ ไม่
ปรุงแต่งจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่สงบจากความขัดเคือง คิดฟุ้งซ่าน จะเป็นจิตที่สว่างหนักแน่น
และสะอาดเป็นจิตที่ควรแก่การงาน ดังเช่นที่ท่านชยสาโรภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่เรารู้เอง กับสิ่งที่
เราคดิเอง นีแ้ตกต่างกัน ถ้าเราคิดปรุงแตง่สองอย่างนี้เมื่อใด มันจะมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น 
สมมติมีใครท าอะไรสักอย่างซึ่งเป็นผลเสียต่อเรา และเราไม่รู้เจตนาของเขาเลยเราจะคิดว่าเขา
อาจจะแกล้งเราก็ได้คิดปรุงแต่งไปมาจนในที่สุดค าว่า “อาจจะ”กลายเป็น “คงจะ” แล้วในที่สุดค า
ว่า “คงจะ” ก็กลายเป็นข้อมูลที่มีความแน่นอน คือ มีความเปลี่ยนแปลงมีการก าเริบในความคิด
จากค าว่า “อาจจะ” เป็น “คงจะ” และเป็น “แน่ใจ” ว่าเรื่องราวเป็นเช่นนั้นเลยเกิดความโกรธแค้น
ใครคนนั้นทั้ง ๆ ที่เราไม่มีข้อมูลอะไรอะไรว่าเขาแกล้งเรา แต่เราคิดไปเองเราจึงต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่น
เป็นสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญารู้เอง หยุดความคิดปรุงแต่งเงื่อนไขของการใช้จิตหรือใช้สติปัญญาให้
เกิดผลดี ก็คือ จิตที่ปราศจากความพอใจและไม่พอใจ ความยินดีและยินร้าย จิตที่มีความรู้สึกว่า
พอดีจะเป็นจิตที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากเพราะเป็นจิตที่เป็นประโยชน์ เป็นจิตที่พร้อม
จะให้อยู่ตลอดเวลา มีความสุขด้วยการให้ไม่มีการเปรียบเทียบอยู่ในใจได้มีการแข่งขันอยู่ในใจ ให้
ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด ไม่มีใครในโลกควรแก่ความโกรธเรา ไม่มี
ใครในโลกควรแก่การเกลียดเรา ไม่มีใครในโลกควรแก่การเบียดเบียน และไม่มีใครในโลกควรแก่
ความรังเกลียด 

 

การพัฒนาตนเองตามหลักของไตรสิกขา   
   การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ เป็นการบริหารจิตเพื่อการรู้แจ้ง เห็นจริง เข้าใจโลก
เข้าใจชีวิต มองโลกตามที่เป็นจริง เห็นสัจธรรมแห่งชีวิตหากผู้บริหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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สม่ าเสมอตลอดเวลาจะเป็นการท าให้จิตให้สะอาด สงบ สว่าง ซึ่งก็ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ตาม
หลักของไตรสิกขานั่นเอง โดยอาจจ าแนกได้ดังนี้ 

1. ศีล คือ การพัฒนาทางดา้นพฤติกรรม 

2. สมาธิ คือ การพัฒนาทางดา้นสภาพจิตหรือจติใจ 

3. ปัญญา คือ การพัฒนาทางดา้นวุฒิปัญญาและทัศนะที่ถูกต้อง 

 

การพัฒนาตนให้เป็นคนเสยีสละ  

    พระวรศักดิ์  วรธมโม (อ้างในชีวิตงาม เล่ม 5 : 34-35) ได้ให้แนวทางในการฝึกฝนตนให้
เป็นคนเสียสละ ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่การสรา้งมนุษยสัมพันธ์กับผูอ้ื่นสรุปได้ดังนี้ 

1. ฝึกฝนให้รู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ เพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ ปัจจัยการ
ด ารงชีวิตของเราทุกชนิดได้มาจากผู้อื่น ให้รู้จักบุญคุณของสิ่งทั้งหลายและตอบแทนบุญคุณต่อ
บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น อาทิเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ มิตรสหาย ประเทศชาติ พระรัตนตรัย ฯลฯ 
หรอืแมแ้ต่ศัตรูที่ท าให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดขีึน้ 

1.1 ฝึกฝนให้รักสมบัติของส่วนร่วม รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรู้สึกรัก
ใคร่และเต็มใจ ไม่มเีขา ไม่มเีรา 

1.2 หมั่นสอบถามตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้ได้ช่วยเหลืออะไรใครบ้างแล้วหรือ ยังถ้า ยัง
ไม่ได้ท า ก็ท าอะไรที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง 

1.3 ฝึกฝนให้รู้สึกว่า การได้ช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อผู้อื่นคือความสุขของเรา หาก
เรามีเงนิ ทรัพย์สิน สิ่งของ ก็ควรเสียสละให้แก่ผู้อื่นบ้าง 

1.4 ศึกษาให้เห็นชัดว่า สิ่งทั้งหลายจะมีค่าอยู่ที่การน ามาใช้ ถ้าไม่น ามาใช้ก็จะไม่มีค่า 
คนก็เช่นกัน จะมีค่าก็ต่อเมื่อได้รับใช้ผู้อื่น คนบางคนท าตนไม่มีค่า ใครใช้ก็ไม่ได้ ไม่รับใช้ผู้อื่นเลย 
ฉะนั้นหมั่นถามตัวเองเสมอว่า “วันนี้มีค่าบ้างแล้วหรือยัง” พระพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายมี
ค่ามากที่สุด เพราะทรงช่วยเหลือให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ 

1.5 ฝึกฝนให้รู้สึกและเพิ่มนิสัยแห่งการให้อภัย แม้ว่าจะถูกผู้อื่นท าร้าย พูดใส่ร้าย ก็ให้
คิดว่า ผู้ที่มาท าร้ายเราเป็นบุคคลที่น่าสงสาร ควรช่วยเหลือให้ความรักความเอ็นดู เพราะคนที่ไม่
ขาดแคลน มีอะไรครบถ้วนบริบูรณ์ จะไม่ท าร้ายผู้อื่นเป็นอันขาด 

1.6 ศึกษาให้เห็นชัดว่า คนทั้งโลกเป็นคนๆ เดียวกัน เป็นมนุษย์เหมือนกัน จึงต้องมี
มนุษยธรรมใหก้ารสงเคราะหซ์ึ่งกันและกัน 



103 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

บุคลิกภาพ 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของบุคลิกภาพ 

2. ความส าคัญของบุคลิกภาพ 

3. สิ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ 

4. ทฤษฏีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

5. การใชป้ระโยชน์เรื่องบุคลิกภาพ 

6. บุคลิกภาพของผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพขององคก์าร 

7. บทสรุป 

8. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของ ความหมายของบุคลิกภาพ 

2. นักศึกษาได้ทราบถึงความส าคัญของสิ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและทฤษฏีเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ 

3. นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของ บุคลิกภาพของผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพขององคก์าร 

4. นักศึกษาสามารถเข้าใจ แบบประเมินบุคลิกภาพ 

5. นักศึกษาสามารถบอกถึง การใช้ประโยชน์เรื่องบุคลิกภาพและ บุคลิกภาพของ
ผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพขององคก์าร 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

บทที่  6 

บุคลกิภาพ 

   บุคลิกภาพ (Personality) มีความส าคัญที่เป็นลักษณะประจ าตัวของบุคคลที่ค่อนข้าง
มั่นคงถาวร ก่อตัวสร้างสมมาตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะประดุจลายแทงหรือ
แผนที่ชีวิตที่มีอิทธิพลครอบง ามนุษย์ เป็นส่วนที่ชี้น าความคิด ความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึก 
ลักษณะนิสัย และวิถีทางการปฏิบัติตน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆตลอด
ชีวติ 

   การศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติของบุคลิกภาพ ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการจากทฤษฎี
ต่างๆ อธิบายการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เข้าใจถึงแนวการควบคุมการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่อง
บุคลิกภาพในวิธีการตรวจสอบประเมินบุคลิกภาพ และช่วยชี้น าการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตน
และของผู้ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 

ความหมายของบุคลิกภาพ 

   นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  (2549 : 257)  ได้กล่าวถึงการให้ความหมายของค าว่า บุคลิกภาพ  
(Personnality) ของนักวิชาการไว้หลายท่าน  ดังนี้  

   กรีนเบอร์กและบารอน (Greenberg & Baron, 1993 : 193)  กล่าวว่า  “บุคลิกภาพเป็น
เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะที่ค่อนข้างคงที่ของรูปแบบพฤติกรรม  ความส านึกคิด  และอารมณ์
ที่แสดงออกมาของแตล่ะบุคคล 

   คาลิช (Kalish,1973 : 52-54) ได้ให้ความหมายของค าว่าบุคลิกภาพ (Personality) เป็น
คุณลักษณะทั้งหลายที่รวมกันเป็นตัวตนของบุคคล เช่น ประกอบด้วยลักษณะความต้องการ
แรงจูงใจ ลักษณะการปรับตน อารมณ์ความรู้สึกที่ถาวรการรับรู้เข้าใจตนเอง การแสดงพฤติกรรม
ในบทบาทต่างๆ เจตคติ ค่านิยม และความสามารถ ความเก่ง ความฉลาด บุคคลต่างๆควรมี
คุณลักษณะแต่ละด้าน สูง-ต่ า มาก-น้อยแตกต่างกันไประหว่างบุคคล แต่คุณลักษณะเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ถ้ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงอาจมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น  การแสดง
พฤติกรรมของบุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าหนึ่งๆ อาจใช้คุณลักษณะหลายด้านผสมกันก่อนตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรม 
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   เพอร์วิน (Pervin,1989 : 7) กล่าวถึงบุคลิกภาพว่าบุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่
ปรากฏเป็นนิสัย(habit) เช่น ชอบเล่นกีฬา ปรากฏเป็นอุปนิสัย(Trait) เช่น เข้มงวด(Rigid) ซื่อสัตย์
(Honest) เจ้าอารมณ ์หรอืปรากฏเป็นบุคลิกภาพด้านความประพฤติทางสังคม เช่น ประเภทเก็บตัว 
(Introvert) ประเภทแสดงออก(Extrovert) 

   โดยสรุป บุคลิกภาพมีความหมาย 2 แบบคือ ความหมายทั่วไป และ ความหมายเฉพาะ
ความหมายทั่วไปของบุคลิกภาพ ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพเป็นผลรวมของลักษณะประจ าตัว
ของแต่ละบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะทางกาย เชน่ รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง ลักษณะทาง
จิตใจและอารมณ์ความรู้สึก เช่น เป็นคนใจกว้าง-ใจแคบ ก้าวร้าว-ใจเย็น ขยัน-ขี้เกียจ ซื่อสัตย์-
เล่ห์เหลี่ยม ลักษณะทางสติปัญญา เช่น ฉลาด-โง่ ริเริ่มสร้างสรรค์ เก่ง-ไม่เก่ง มีความถนัดด้าน
ต่างๆ บางด้านหรือหลายด้าน ลักษณะทางสังคม เช่น เก็บตัว-เปิดเผย พึ่งตนเอง-พึ่งผู้อื่น 
ร่วมมือ-ไม่ร่วมมือ เป็นต้น 

 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ 

     บุคลิกภาพของคนมีความจ าเป็นและส าคัญ  ในการประกอบอาชีพการงานต่างๆ  
ผูบ้ริหารเป็นจ านวนมากใหค้วามส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้  เพราะบุคลิกภาพของคนที่แสดงออกมา  มี
อิทธิพลในการสร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่อผู้พบเห็น  ดังนั้นการรับบุคคลเข้ามาท างาน  จึงมี
ความส าคัญที่จะต้องตระหนัก  เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  จึงควรปฏิบัติดังนี้ 

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การ  
ควรมีรายละเอียดแต่ละบุคคล  คอื 

1.1 ความรู้ (Knowledge or Attainments)  ขีดความสามารถที่สามารถปฏิบัติงานได้
ผลส าเร็จ 

1.2 เชาวน์ (Intelligence)  คือ  ความเฉลียวฉลาด  ความรอบคอบ  ไหวพริบ  การ
แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 

1.3 ร่างกาย (Physique)  หมายถึง  รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร  สุขภาพ  อนามัย  
น้ าหนัก  ความสูง  การเดิน  การแตง่เนื้อแต่งตัว ฯลฯ 

1.4 ความสนใจ (Interests)  เพื่อทราบความสนใจของคนแต่ละคนว่า  มีความสนใจใน
เรื่องราวต่างๆ  มากน้อยเพียงไร  เช่น  การเมือง  กีฬา  งานอดิเรก ฯลฯ 

2. ตัวตัดสินบุคลิกภาพ  มีองค์ประกอบแตกต่างกันมากมายที่ตัดสินธรรมชาติ
บุคลิกภาพของคน  องค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ 

2.1 พันธุกรรม  คนเกิดมาต่ าผอมสูงอว้น  สว่นหนึ่งจากการสบืต่อมาจากพ่อแม่ 
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2.2 วัฒนธรรม  มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน  วัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน  มีขอ้หา้ม  ให้แสดงพฤติกรรมความคิดที่ไม่เหมือนกัน  บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและ
สังคมมอีิทธิพลต่อธรรมชาติ   

2.3 สังคม  มีผลกระทบต่อธรรมชาติของบุคลิกภาพ  การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  
อย่างไรก็ตามเป็นกาสั่งสมทางสังคม  เพื่อน  คนใกล้ชิด  ทุกคนต่างมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ  คนที่เราตดิต่อสัมพันธ์ด้วยก็เป็นแบบให้ประพฤติหรอืไม่ประพฤติปฏิบัติตาม 

2.4 สภาพแวดล้อมและสถานการณ์   เป็นตั วตัดสินบุคลิกภาพอีกตั วหนึ่ ง  
ประสบการณ์ที่มี  บริบทที่พบ  ล้วนมีอิทธิพลอันแรงกล้าต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคน  
ตัวอย่างเชน่  ถิ่นที่อยู่  โรงเรยีนที่เล่าเรียน  องค์การที่ท างาน  เป็นต้น 

   

สิ่งท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพ 

   กิบสัน และคณะ(Gibson and Others, 1988 :  82-83) ให้ค าอธิบายว่า บุคลิกภาพเป็น
ลักษณะของบุคคลที่ค่อนข้างคงที่ เป็นแนวโน้มและเป็นอารมณถ์าวรที่เป็นผลมาจากพันธุกรรมและ
องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้นที่ท าให้บุคคลมีทั้งส่วนที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน องค์ประกอบที่มผีลสรา้งบุคลิกภาพของคนที่มลีักษณะดังภาพที ่6.1 

 

 

ภาพท่ี  6. 1  แสดงองค์ประกอบที่สรา้งบุคลิกภาพ 

ที่มา :  (ดัดแปลงจาก  สมใจ  ลักษณะ, 2553 : 103) 

บุคลิกภาพ
บุคคล 

วัฒนธรรม 

ลักษณะกลุ่ม
คนที่เป็น
สมาชิก 

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว 

พันธุกรรม 
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   จากภาพที่ 6.1 ให้ความรู้ว่าบุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากความผสมกลมกลืนของ
สิ่งต่างๆ เชน่ สิ่งที่ได้รับจากพันธุกรรมจะปรากฏเด่นชัดในลักษณะทางร่างกาย รูปร่าง หน้าตาและ
พืน้ฐานทางสติปัญญาที่บุคคลได้รับตั้งแตก่ าเนิด บุคลิกภาพดา้นอื่นๆ จะได้รับจากการอบรมเลี้ยงดู
ในครอบครัว ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในกลุ่มสังคมที่อาจเป็นกลุ่มคนที่มีหลายระดับ 
เชน่ ชุมชนแออัด ชุมชนเกษตร ชุมชนธุรกิจ การเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มใดก็จะซึมซับความรู้สึกนึกคิด
และแบบแผนลักษณะนิสัยทางสังคมจากกลุ่มคนนั้นๆ เข้ามาเป็นบุคลิกภาพ เช่น เป็นคนดิ้นรนเพื่อ
สร้างฐานะการเงิน เป็นคนอดทนต่อสู้งานหนัก เป็นคนนิยมความสะดวกสบายโดยไม่ต้องท างาน
หนัก เป็นต้น ลักษณะทางวัฒนธรรมจะเป็นบริบทใหญ่ของสังคมที่ปรากฏในลักษณะชีวิต ประเพณี 
ความเช่ือที่ครอบง าให้บุคคลที่มีวัฒนธรรมต่างกันจะมีบุคลิกภาพต่างกัน เช่น คนตะวันออกมักมี
บุคลิกภาพเกรงใจ เคารพเช่ือฟังผู้มีอาวุโส แต่คนตะวันตกนิยมความเป็นอิสระเท่าเทียมกันทุกเพศ
ทุกวัย 

1. องค์ประกอบด้านพันธุกรรม 

    คุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนหนึ่งเป็นผลของการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะ
ลักษณะทางร่างกาย สติปัญญา แนวโน้มทางอารมณ์ และอุปนิสัยบางด้าน ลักษณะทางร่างกาย 
ปรากฏในลักษณะรูปร่างโครงสร้างใบหนา้การเป็นคนสูง-เตี้ย อ้วน-ผอม สีของผิว ลักษณะการพูด
การใชเ้สียง และความโน้มเอยีงด้านสุขภาพ แข็งแรง อ่อนแอ โรคประจ าตัว เช่น หอบ หืด ความดัน
โลหติสูง เป็นต้น ลักษณะทางสตปิัญญาส่งผลใหเ้ป็นคนโง่-ฉลาด มีความถนัดเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
ดนตรี ศิลปะ คิดค านวณ แนวโน้มทางอารมณ์ที่เป็นผลมาจากพันธุกรรมส่วนหนึ่ง จะปรากฏใน
ลักษณะความเป็นคนใจร้อน ใจเย็นก้าวร้าว เครียด ร่าเริง เป็นต้น ทางด้านอุปนิสัยมีบางส่วนมา
จากพันธุกรรม แตส่่วนใหญ่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและในสังคม แนวโน้มอุปนิสัยที่ได้รับ
จากพันธุกรรมส่วนหนึ่ง จะปรากฏในลักษณะความเข้มแข็ง จริงจัง กับชีวิตหรืออ่อนแอ ขลาดกลัว 
เป็นต้น 

2. องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 

    ความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
บุคลิกภาพของบุคคลจากการวิจัยทางการแพทย์ โภชนาการในครอบครัวโดยเฉพาะการเลี้ยงดูให้
เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่วัยทารกจนถึงอายุ  6 ปี จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย คุณภาพของสมอง และสุขภาพทั่วๆไป สารอาหารที่ส าคัญคือ วิตามินเอ ธาตุเหล็ก 
ไอโอดีน โปรตีน และพลังงาน การขาดโปรตีนและพลังงาน จะท าให้เด็กเติบโตไม่เป็นไปตาม
ศักยภาพ มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ตัวเตี้ย หรือแคระแกรน สติปัญญาต่ า การขาดไอโอดีน ถ้าขาด
มากตั้งแต่อยู่ในครรภม์ารดาจะเป็นโรคปัญญาอ่อน หูหนวก เป็นใบ้ ถ้าขาดไม่รุนแรง เด็กจะมีระดับ



109 

 

สติปัญญาที่วัดเป็น I.Q. ต่ ากว่าปกติ การขาดธาตุเหล็กท าให้เกิดโรคโลหิตจางภูมิต้านทานโรคต่ า 
ด้อยความสามารถในการจ า การขาดวิตามินเอ มีผลต่อการเตบิโตและต่อภูมิต้านทานโรค เจ็บป่วย
บ่อย สิ่งแวดล้อมในครอบครัวมีลักษณะเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ที่จะปลูกฝังคุณลักษณะทาง
จิต ทางอารมณแ์ละอุปนิสัย เชน่ ครอบครัวที่ให้ความรักความอบอุ่นต่อกัน จะท าให้เด็กเป็นคนที่มี
ความเช่ือม่ันในตนเอง สุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส เป็นมิตร ตรงข้ามกับถ้าขาดความรักความอบอุ่น
จนถึงขั้นครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท จะท าให้เด็กเสียสุขภาพจิต ซึมเศร้า เก็บกด ก้าวร้าว ไม่
มีความรักหรือความเป็นมิตรให้กับผู้อื่น และโน้มเอียงใช้สารเสพติดการเลี้ยงดูที่ให้เด็กเป็นอิสระ 
พึ่งตนเอง ฝึกรับผิดชอบท างานจะท าให้มีบุคลิกภาพที่กล้าคิด กล้าท า แก้ปัญหาเป็น น าตนเองได้ 
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ แต่ถ้าเป็นการเลี้ยงดูแบบตามใจ มีคนรับใช้ดูแลท าแทนทั้งหมด จะท าให้มี
บุคลิกภาพออ่นแอ ขลาดกลัว ไม่เชื่อมั่นในตนเอง น าตนเองไม่ได้ ด้อยทางการตัดสินใจ 

3. องค์ประกอบด้านกลุ่มคนที่เป็นสมาชกิ 

    กลุ่มคนหรอืสังคมได้แก่ กลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหายที่บุคคลเกี่ยวข้องตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยท างาน นักจิตวิทยาของบุคคลเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก  กลุ่มเพื่อนของเด็กทั้งในชุมชนและใน
สถานศกึษา มีอทิธิพลสูงที่จะชักจูงความคดิ ความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัย การมี
กลุ่มเพื่อนที่เสื่อมถอย เชน่ กลุ่มเสพสารเสพติด กลุ่มเกเรไร้ระเบียบวินัย จะสร้างบุคลิกภาพที่ด้อย 
ตรงกันข้ามกับกลุ่มเพื่อนที่สร้างสรรค์ เอาใจใส่การเรียน รับผิดชอบหน้าที่ ช่วยเหลือพ่อแม่
ครอบครัว อยู่ในระเบียบวินัย จะท าให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี  

4. องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม 

    วัฒนธรรมรวมถึงขนบธรรมเนยีมประเพณี คุณธรรมทางศาสนา คตินิยมในสังคมและ
วิถีชีวิตของความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม จัดเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อทุกคนในสังคม 
ครอบง าการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสังคมทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองถ่ายทอดความคิด ความเช่ือ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมีผลท าให้บุคลิกภาพของ
คนมีลักษณะเป็นไปตามกระแสวัฒนธรรม เช่น  วัฒนธรรมสังคมตะวันตก เน้นความเป็นอิสรเสรี
ภาพ มีความเสมอภาคในบุคคลทุกเภททุกวัย จะท าให้เกิดบุคลิกภาพทางการพึ่งพาตนเอง น า
ตนเอง กล้าแสดงออก ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองแต่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ลักษณะด้อยของ
วัฒนธรรมตะวันตกอาจท าให้เกิดบุคลิกภาพไม่สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้มีอาวุโส ความมีเมตตาเอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือกัน มีน้ าใจต่อกันอาจลดลง มีจิตใจมุ่งแข่งขัน การประนีประนอมด้อยลง ถ้าเป็น
วัฒนธรรมไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ มีอิทธิพลท าให้เกิดบุคลิกภาพอ่อนโยน เคารพผู้ใหญ่ จิตใจ
กตัญญูรู้บุญคุณคน มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยึดถือความดีที่มีต่อกันเหนือกว่าความมั่นคงทาง
วัตถุ ปัจจุบันวัฒนธรรมไทยถูกรบกวนจากวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นผ่านทางสื่อต่างๆ ผนวกกับ
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สภาพสังคมผลักดันให้บุคคลดิ้นรนเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ  แสวงหาความร่ ารวยทางวัตถุ 
บุคลิกภาพที่ดีงามแบบไทยจึงได้รับผลกระทบให้ลดน้อยสูญหายไป 

ทฤษฎเีกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

   บุคลิกภาพ เป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้คนบรรลุผลส าเร็จในการงาน ทฤษฎีของจุง (Jung) 

ได้แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 3 พวก คือ พวกชอบเก็บตัว(Introvert) เป็นพวกที่ถือตัวเป็น
ศูนย์กลางแหง่ความนึกคิด ชอบคิด เก็บตัวไม่ชอบสังสรรค์กับใคร เก็บกดความโกรธ ความเกลียด
ไม่แสดงออกดูเป็นคนเย็นชา อาจเหมาะสมกับงานที่ต้องท าคนเดียว งานอิสระ พวกชอบสังคม เป็น
พวกที่สนใจผู้อื่นและโลกภายนอก ชอบพบปะบุคคลสนุกสนานรื่นเริงเป็นกันเองกับบุคคลทั่วไป
เหมาะสมกับงานที่ต้องแสดงออก งานติดต่อสัมพันธ์กับคน พวกลักษณะผสม(Ambient) มีลักษณะ
ตรงกลางระหว่างพวกชอบเก็บตัวและพวกชอบสังคม(สมพงศ์ เกษมสิน, 2521 : 98) 

   กิบสันและคณะ(Gibson, Ivancevich, and Donnelly,1988 : 84-88) ได้สรุปว่าปัจจุบันมี
ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 3 ทฤษฎีคอื 

1. ทฤษฎีลักษณะนิสัย 

    ออลพอร์ท(Gordon Allport) เป็นนักจิตวิทยาที่เป็นผู้น าความคิดทฤษฎีลักษณะนิสัยให้
แนวคิดว่า บุคลิกภาพของบุคคลคือ ลักษณะนิสัยและอุปนิสัยที่ชี้น าควบคุมบุคคลให้แสดง
พฤติกรรมสอดคล้องกับอุปนิสัยของเขาเสมอ ตัวอย่างของอุปนิสัยประจ าตัว ได้แก่ เก็บกด-ปล่อย
วาง ยอมรับความจริง-เพ้อฝัน แจ่มใสร่าเริง-เครียด ถ่อมตน-โอ้อวด เป็นต้น 

    ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลที่ปรากฏต่อสังคมคือ ลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยของ
บุคคลซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคคลต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพราะอุปนิสัยของบุคคลจะเป็น
ต้นเหตุของการท าพฤติกรรมต่างๆ ผู้มีบุคลิกภาพที่ดีมีอุปนิสัยเหมาะสม จะเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างบุคคล สามารถร่วมกันปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมไปสู่
ความส าเร็จอย่างราบรื่น ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพบกพร่องมีลักษณะด้อยทางอุปนิสัย 
จะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึปรารถนา เป็นอุปสรรค์ตอ่การใชชี้วติอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

    ตัวอย่าง เชน่ ผูท้ี่มอีุปนิสัยรับผิดชอบ ใจกว้าง ยอมรับเหตุผล ร่าเริงแจ่มใส ชอบสังคม 
จะมีพฤติกรรมเอือ้ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้ลุล่วง สามารถให้ความร่วมมือท างานเป็น
กลุ่ม ไม่เกิดความขัดแย้งต่อหมู่คณะ แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ แต่ยึดถือ
ตนเองเป็นใหญ่ จะมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความขัดแย้งสูงการ
ด าเนนิงานไม่ราบรื่น ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
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    ออลพอร์ท ให้แนวคิดเชิงอธิบายลักษณะของบุคลิกภาพในด้านอุปนิสัยต่างๆเป็นที่มา
ของการวิจัยคิดค้นแนวการวัดการประเมินเพื่อจ าแนกบุคคลตามลักษณะอุปนิสัย  ซึ่งมี
คุณประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการในองค์การ ที่ท าให้รู้จักบุคคลชัดเจน เลือกบุคคลและมอบ
งานได้เหมาะสมกับอุปนิสัย และเป็นแนวทางของการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ 

2. ทฤษฎีแรงขับในจติ 

    มีพื้นฐานจากแนวความคิดของฟรอยด์  (Sigmund Freud)ที่เช่ือว่าบุคลิกภาพของคนมี
พื้นฐานมาจากแรงขับภายในจิตของคน แล้วท าให้คนแสดงออกตามอิทธิพลของแรงงขับนั้น โดย
อธิบายว่าแรงขับภายในของคนมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นความต้องการตามธรรมชาติ (Id) และส่วนที่
เป็นมาตรฐานดีงาม (Superego) ที่เป็นความรู้สึกฝ่ายดี บุคลิกภาพที่แสดงออกของบุคคล คือ ส่วน
ที่เป็นการประนีประนอมระหว่าง 2 ส่วนนี้ แสดงถึงความเป็นตัวตนจริง (Ego) ออกมาสู่โลก
ภายนอกที่สนอง Id และไม่ละเมิด Superego ที่ตนยึดถือ บุคคลส่วนใหญ่จะมีส่วนความต้องการ
ตามธรรมชาติคล้ายคลึงกัน แต่การมีบุคลิกภาพแตกต่างกันก็เป็นเพราะมีการยึดถือมาตรฐาน
ความดีงาม เช่น มีความเช่ือ ค่านิยมแตกต่างกัน และมาจากการใช้เหตุผลประนีประนอมระหว่าง
ความตอ้งการของตนกับมาตรฐานความดีงามที่จะโน้มเอียงไปทางด้านใด ถ้ามาตรฐานความดีงาม
ชนะ เชน่ ซื่อสัตย ์เพียรพยายาม ก็จะลบล้างความต้องการหาประโยชน์ใส่ตัวหรือต้องการอยู่เฉยๆ 
ไม่ต้องท าอะไรให้ลดน้อยลง ในทางกลับกันถ้ามีผู้ใดมีแรงต้านทานด้านมาตรฐานความดีงาม อ่อน 
บุคคลนั้นก็จะโน้มเอยีงแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการของตนโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง
เหมาะสม 

    การแสดงพฤติกรรมตอบสนองสิ่งเร้าภายนอก บางครั้งจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ความเป็นตัวตน(Ego) กับความจริงในสังคม บุคคลที่มีบุคลิกภาพยังไม่สมบูรณ์จะก าจัดความ
ขัดแย้งนีด้้วยการใชก้ลไกปกป้องตนเอง(Ego Defense Mechanisms) เชน่ ใช้วธิีต่อไปนี ้
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ตารางท่ี  6. 1  แสดงกลไกปกป้องตนเองและการน าไปใช้ในองค์การ 

กลไกลปกป้องตนเอง การน าไปใช้ในองค์การ 

1. หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
     (Rationalization) 

ยกเหตุผลหรือหลักความถูกต้องที่ตนเองได้ประโยชน์ เช่น 
เอาอุปกรณ์ของบริษัทไปใช้บ้านโดยอ้างว่าเพื่อให้งานเสร็จ
เร็ว ท างานล่าช้า แตอ่้างว่าเพื่อความรอบคอบ 

2. อิงคนเด่นคนดัง 

(Identification) 

เพิ่มความส าคัญใหก้ับตนเอง โดยอ้างความใกล้ชิดคนส าคัญ 
เช่น อ้างว่าเป็นคนสนิทท างานให้กับผู้จัดการ สิ่งที่ท าล้วน
สนองนโยบายผู้จัดการ 

3. หาสิ่งทดแทนชดเชย 

(Compensation) 

สร้างปมเด่นมาปกปิดปมด้อย เช่นเป็นคนคิดไม่เก่งจึงขอ
ท างานด้านการตอ้นรับลูกค้า 

 

 

3. ทฤษฎีมานุษยนิยม 

    ผู้น าทางความคิด คือ โรเจอร์ (Carl Rogers) มีความคิดว่า คนทุกคนจะมีบุคลิกภาพ
อย่างไร ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลมองตนเองและมองสิ่งแวดล้อม ก าหนดความมุ่งหมายของตนเอง 
และความมุ่งหมายนี้เป็นแรงผลักดันให้บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติให้บรรลุความมุ่งหมาย โดย
ความมุง่หมายที่ทุกคนปารถนา คือ สัจการแห่งตน ซึ่งหมายถึงความต้องการที่ประสบความส าเร็จ
เต็มความสามารถสนองอุดมคติ และอุดมการณข์องตน 

    แนวคิดของโรเจอร์ ชีแ้นะแนวคิดของบุคลิกภาพขึ้นกับแนวคิดและแรงจูงใจของบุคคล 
บุคคลจะมลีักษณะนิสัยและพฤติกรรมแสดงออกอย่างไรจะขึ้นอยู่กับ การรับรู้ตนเองว่าเป็นคนเช่น
ไร ขึ้นกับการรับรู้ว่าบุคคลอื่นมองตนเองว่าเป็นอย่างไร และขึ้นกับแรงจูงใจว่าตนเองมีความ
ต้องการอะไรที่เป็นความมุ่งหมายของชวีิต 

    บุคคลที่รับรู้เข้าใจว่าตนเองอ่อนด้อย ไม่มีคุณค่า ไม่มีความสามารถ รับรู้เข้าใจว่าคน
อื่นรังเกียจ ดูหมิ่นตน คนอื่นไม่เห็นความส าคัญไม่เห็นว่าตนมีประโยชน์ จะท าให้เกิดบุคลิกภาพที่
เก็บตัว ขลาด ไม่เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกมีปมด้อยจนต้องชดเชยด้วยการแสดงความก้าวร้าว ปฏิบัติ
สิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่น เพื่อเรียกร้องความสนใจ หรอืเพื่อประชดสังคม 

    ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ยอมรับนับถือตนเองตามความจริงอย่างมีเหตุผล  รู้ว่าตนเอง
ด้อยด้านความสามารถใดและเด่นด้านความสามารถใดรับรู้และเข้าใจผู้อื่นว่าต้องการความเป็น
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มิตรจากตนให้โอกาสตนได้มีส่วนร่วมตามความสามารถไม่มีใครดูถูกเกลียดชังเพราะตนเองก็
พยายามท าแต่สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ตอ่ผูอ้ื่นไม่มปีมด้อยจะท าให้เกิดบุคลิกภาพที่เช่ือมั่นในตนเอง
มีความเป็นมติรกับทุกคนมเีหตุผลใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือรับผดิชอบกิจกรรมของหมู่คณะมีความ
ร่าเริงแจม่ใสซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา 

    แรงจูงใจความมุ่งหมายในชีวิตจะเป็นที่มาของบุคลิกภาพในแง่ที่บุคคลจะมีความคิด 
ความเช่ือและลักษณะนิสัยสอดคล้องกับอุดมคติอุดมการณ์ในชีวิตผู้ใฝ่ความส าเร็จทะเยอทะยาน
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นต้องการพ้นความยากจนของครอบครัวปรารถนาความมั่นคงในอาชีพมีรายได้
พอเพียงตอ้งการมีเกียรติได้รับการยกย่องจะเป็นที่มาของบุคลิกภาพอดทนเพียรพยายามต่อสู้ กล้า
เสี่ยงไม่อ่อนแอขลาดกลัวกับอุปสรรคไม่ท้อถอยแม้จะพบความยากล าบาก  ในทางตรงกันข้าม
บุคคลที่ขาดอุดมการณ์ในชีวิตไม่มีเป้าหมายความส าเร็จที่สูงส่งในชีวิต  จะมีบุคลิกภาพเฉื่อยชา  
รอโชคชะตาไม่มคีวามมุง่มั่นพยายามท้อถอยและปล่อยวางเมื่อพบความยากล าบาก 

    แนวคิดตามทฤษฎีมานุษยนิยมมีประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจพื้นฐานของ
บุคลิกภาพของบุคคลช่วยให้องค์การสามารถศึกษาจ าแนกบุคคลตามลักษณะบุคลิกภาพและช่วย
พัฒนาบุคคลให้มบีุคลิกภาพที่พึงปรารถนาได้ 

 

การใช้ประโยชน์เรื่องบุคลิกภาพ 

   การมีบุคลิกภาพที่ดี  ไม่ได้หมายความว่าบุคคลท่านนั้นจะต้องเป็นคนหน้าตาดี  สวย
อย่างเดียวเท่านั้น  การมีบุคลิกภาพที่ดีในที่นี้หมายถึง  สิ่งที่แสดงออกมาภายในและภายนอกของ
ร่างกาย  และการแสดงออกที่แสดงถึงความจรงิใจ  ไม่ได้เสแสร้ง  เป็นบุคลิกที่เกิดจากตัวตนอย่าง
เป็นธรรมชาติ  ซึ่งการมีบุคลิกภาพดีจะท าให้ตัวของเขาได้รับโอกาสในด้านต่างๆ  นอกเหนือจาก
งานที่ตนเองได้รับมอบหมาย  ดังนั้น  บุคลิกภาพจึงมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลหลายประการ
ดังตอ่ไปนี ้  คือ   

1. ใช้ประโยชน์ในการมอบงานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

    ฮอลแลนด์ (Halland) ได้จ าแนกบุคคลเป็นลักษณะบุคลิกภาพ 6 แบบที่มีลักษณะ
อาชีพที่ควรท าในแต่ละแบบของบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ (Ivancevich and Matteson, 1990 : 590 -

591) 
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ตารางท่ี  6. 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับอาชีพที่ควรท า 

บุคลิกภาพ ลักษณะส าคัญ ตัวอย่างอาชีพท่ีควรท า 
มุ่งความจรงิ
(Realistic) 

อุปนิสัยก้าวราวเหมาะต่อการท า
กิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะออกแรง
ประสานงาน 

งานเกษตร 

สถาปัตยกรรม 

งานป่าไม้ 
มุ่งคิดค้น 

(Investigative) 

อุปนิสัยนักคิดเหมาะกับงานที่ตอ้งใช้
ความรูค้วามคิด 

คณิตศาสตร์ 
ชีววิทยา 

สมุทรศาสตร์ 
มุ่งสังคม     (Social) อุปนิสัยนักสังคมเหมาะกับงานที่

เกี่ยวข้องกับอารมณค์วามรู้สึก 

นักจิตวิทยา 

งานต่างประเทศ 

บริการสังคม 

มุ่งอนุรักษ์ 
(Enterprising) 

อุปนิสัยยึดหลักการเหมาะสมกับการ
สนองระบบ 

การเงนิ 

การบัญชี 

 

มุ่งจัดการ 

 (Enterprising) 
อุปนิสัยนักจัดการเหมาะกับงานที่มี
อ านาจ มีต าแหนง่ 

การจัดการ 

กฎหมาย 

ประชาสัมพันธ์ 
มุ่งศลิปะ 

(Artistic) 

อุปนิสัยนักแสดงเหมาะกับงานปรากฏ
ตัว งานศลิปะ งานอิสระ 

ศลิปะ 

ดนตรี 
ครูอาจารย์ 

 

2. ใช้ประโยชน์ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล 

  โดยศึกษาถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยอุปนิสัยของเขา ความเข้าใจสาเหตุเชิง
บุคลิกภาพของบุคคลจะช่วยใหค้าดการณ์  หรอืท านายถึงแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมของเขาเเละ
อาจใช้ความรู้เพื่อการควบคุมพัฒนาโดยจัดสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ความคิดให้ข้อมูลป้อนกลับให้
บุคลากรทราบว่าสังคมมองตัวเขาอย่างไรให้โอกาสเราได้ทบทวนความเช่ือ   ความคิดและ
ความรูส้ึกนึกคิดของตนให้เขาได้ปรับตัวใหม้ีลักษณะนิสัยเป็นที่พึงปรารถนายิ่งขึ้น 

  ตัวอย่างของลักษณะบุคลิกภาพที่จัดเป็นคู่ระหว่างบุคลิกภาพทางบวก   และ
บุคลิกภาพทางลบที่อาจสังเกตพบเห็นในองค์การตอ่ไปนี้ 
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ตารางท่ี  6. 3  แสดงลักษณะบุคลิกภาพทางบวก และทางลบ  ที่จัดเป็นคู่ 

บุคลิกภาพทางบวก บุคลิกภาพทางลบ 

o ใจเย็นคล้อยตาม o ใจร้อนจริงจังกับชีวติ 

o เป็นประชาธิปไตยยุติธรรม o ยึดอ านาจนยิม  (Authoritarian) 

o กระตอืรอืร้นขยันท างาน (Active) o เฉยเฉื่อยชา (Passive) 

o เปิดเผยหลีกเลี่ยงความจริงไม่ต่อสู ้
(Self-Restraint) 

o กล้าแสดงออกสู้ความจริง (Assertive) 

o ประนีประนอมออ่นโยนสุภาพ o ก้าวรา้ว ขัดแย้งไม่เกรงใจ(Aggressive) 

o เชื่อมั่นในตนเองร่าเริงแจม่ใส o ขลาดวติกกังวลเครียดไม่เช่ือม่ัน 

o ชอบสังคมพอใจท างานกับผูอ้ื่น o เก็บตัวชอบท างานอิสระตามล าพัง 

o จรงิใจ ซื่อสัตย์ไมช่อบเอาเปรียบ o เล่ห์เหลี่ยมเอาตัวรอด(Machiavellian) เห็น
แก่ตัว 

o เห็นว่าตนเองมีคุณค่าในบางส่วนด้อย
บางสว่นพอใจในสิ่งที่มี 

o รับรู้เข้าใจว่าตนเองไม่มีค่าไม่ส าคัญด้อยทุก
อย่าง 

o ปรับเปลี่ยนได้ดีตามสถานการณ์ตัดสิน
ตามข้อมูล เหตุผล 

o ไม่ยอมปรับตัว เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
กล่าวโทษโยนความผิดให้กับผูอ้ื่น 

o ใช้เหตุผลความจริงความถูกต้อง
(Objective) 

o ใช้อารมณค์วามรูส้ึกเป็นใหญ่(Subjective) 

o มองโลกในแงด่ี(Optimistic) o มองโลกในแงร่้าย(Pessimisticc) 

o ใจมั่นคงหนักแนน่(Confident) o ใจน้อยคิดมาก(Sensitive) 

ที่มา :  (ดัดแปลงจาก  สมใจ  ลักษณะ, 2552 : 111) 

 

3. ใช้ประโยชน์ในการวัดและประเมินบุคลิกภาพ 

    การวัดและประเมินบุคคิกภาพเป็นวิธีการศึกษาให้เกิดความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพ
ของบุคคลหลักการส าคัญคือน าลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการศึกษามาก าหนดเป็นความคิด  ความ
เช่ือความรู้สึกและลักษณะพฤติกรรมแสดงออกแล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามหรือแบบการ
สังเกตเมื่อบุคคลตอบแบบสอบถามว่าเขามคีวามคิดความเชื่อความรูส้ึกและชอบท าพฤติกรรมแบบ
ใด  เราจึงน าผลค าตอบมาประมวลคาดคะเนว่าเขามีบุคลิกภาพแบบใดมากน้อยเพียงใด 

    ตัวอย่างการวิเคราะห์บุคลิกภาพเพื่อการวัดการประเมินบุคลิกภาพ“ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง” 
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ตารางท่ี  6. 4  ประโยชน์ของการประเมินบุคลิกภาพด้านต่างๆ    

การประเมินบุคลิกภาพ ประโยชน์ที่ได้จากการวัดและประเมินบุคลิกภาพ 

ด้านความคดิความเช่ือถอื - คิดว่าตนเองมคีวามสามารถเพียงพอ 

- เชื่อว่าความพยายามน ามาซึ่งความส าเร็จ 

- ถ้าเตรยีมตัวดีแล้วจะไม่หวาดเกรงสิ่งใด 

ด้านความรู้สกึ - พอใจที่จะก าหนดเป้าหมายที่ตนปรารถนา 

- แล้วพยายามด าเนินการใหไ้ปสู่เป้าหมายใหจ้งได้ 
- ไม่มคีวามรูส้ึกท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค 

- ชอบพึ่งตนเองคิดเองแก้ปัญหาเอง 

ด้านพฤติกรรม  - ศกึษาหาความรูเ้สมอเพื่อใหม้ั่นใจในความสามารถ 

- ท างานอย่างมแีผนมุ่งมั่นปฏิบัติตามแผน 

- แสดงความคิดอย่างเปิดเผยมีเหตุผลตรงไปตรงมาไม่
ลังเลไม่วติกกังวล 

   ผลงานของการวัดการประเมินบุคลิกภาพสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลของการส่งเสริมผู้มี
บุคลิกภาพดแีละชีแ้นะการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาบุคคลที่มบีุคลิกภาพบกพร่อง 

 

บุคลิกภาพของผู้บริหารกับประสทิธิภาพขององค์การ 

   ผู้บริหารทุกระดับในองค์การเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การเป็นอย่าง
มากเพราะผู้บริหารคือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการให้บุคลากรทุกฝ่ายทุกคน
ด าเนินการปฏิบัติต่างๆให้น าไปสู่ความส าเร็จของผลผลิตและการบริการที่เป็นวัตถุประสงค์
เป้าหมายขององค์การ 

   บทบาทของผู้บริหารในองค์การครอบคลุมกว้างขวางเช่นผู้บริหารจ าเป็นต้องรับผิดชอบ
ต่อภารกิจตอ่ไปนี ้

1. การรว่มก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การและใชอ้ิทธิพลผลักดันวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติดัง  ค ากล่าวว่า “การปฏิบัติที่ไร้วิสัยทัศน์  จะเป็นการปฏิบัติที่ย่ าอยู่กับที่ไร้ทิศทาง  ใน
ขณะเดียวกันวิสัยทัศนท์ี่ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจะเป็นความเพ้อฝัน”   
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2. การแปลวิสัยทัศน์สู่พันธกิจ (Mission) ขององค์การที่จะครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การผลิตและการบริการตา่งๆที่เป็นความรับผิดชอบขององค์การ  

3. การเป็นผู้น าในการร่วมวางแผนงานโครงการงานและกิจกรรมต่างๆในลักษณะแผน
ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อก าหนดกรอบกระบวนการด าเนินงานขององค์การและ
การจัดปัจจัยทรัพยากรต่างๆใหน้ าไปสู่ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ 

4. การมบีทบาทติดตามการด าเนินงานก ากับดูแลให้มกีารปฏิบัติตามเเผนเเละประเมินผล
สามารถรับรู้ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานและเร่งใหม้ีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นที่จะมีประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

   เนื่องจากมีผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าปฏิบัติภารกิจต่างๆดังกล่าวบุคลิกภาพของ
ผูบ้ริหารจงึมคีวามส าคัญต่อความส าเร็จของการปฏิบัติภารกิจ 

   บุคลิกภาพของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพขององค์การอาจแยกกล่าวได้
เป็น 3 ด้านคือ 

1. บุคลิกภาพที่แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารที่เรียกว่าการครองตน 

2. บุคลิกภาพที่เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เรียกว่าการครองคน 

3. บุคลิกภาพที่เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียกว่าการครองงาน 

   บุคลิกภาพของผูบ้ริหารในแต่ละด้านจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. บุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการเป็นผู้น าที่พึงปรารถนาของ
องค์การ 

2. บุคลิกภาพที่ไม่ดีบุคลิกภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพจัดเป็นบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์
เพราะส่งผลเสียต่อองค์การ 

 

ลักษณะบุคลิกภาพท่ีส าคัญของผู้บริหาร 

   บุคลิกภาพของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพสามารถจ าแนกเป็น  3 

หมวดคือคุณลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับการครองตนคุณลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับการครอง
คนและคุณลักษณะที่เฤี่ยวกับการครองงานในแต่ละหมวดจ าแนกเป็นบุคลิกภาพที่พึงปรารถนากับ
บุคลิกภาพที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งเป็นการจ าแนกแบบสองขั้วแต่ในความเป็นจริงเป็นที่ยอมรับกันว่า
บุคคลอาจมคีุณลักษณะผสมของสองขัว้ในสัดส่วนที่อาจสูงต่ าแตกต่างกันเช่น “ความอดทนใจเย็น”
คู่กับ“ความไม่อดทนใจรอ้น”ในความเป็นจรงิบุคคลอาจไม่ใช่ผู้ที่ใจเย็นอย่างแท้จริงหรือใจร้อนอย่าง
สิ้นเชิงบุคคลอาจใจเย็นพอประมาณและแฝงใจร้อนพอประมาณก็ได้หรือบุคคลใจเย็นในบางเรื่อง
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แต่ใจร้อนในบางสถานการณ์ก็ได้ผู้ศึกษาจึงสมควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินบุคลิกภาพของ
บุคคล 

1. คุณลักษณะบุคลิกภาพท่ีเกี่ยวกับการครองตน 

    ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพอาจมีบุคลิภภาพที่เป็นลักษณะเด่น
เฉพาะตนเองดังตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี  6. 5  เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะของบุคลิกภาพในการครองตน  
มปีระสทิธิภาพ ด้อยประสิทธิภาพ 

* อดทนใจเย็น  

* เชื่อม่ันในตนเอง 

* ซื่อสัตย์ 

* เห็นแกส่่วนรวมมากกวา่ตนเอง  

* กระตอืรือร้น 

* กล้ายนืหยัดความถูกต้อง 

* ค่านยิมประชาธิปไตย 

* ยดึหลักเหตุผล  

* ใฝ่เรียนรู้ 

* คิดกวา้งมองไกล 

* ยดึคุณธรรมประจ าใจ 

* ไมอ่ดทนใจร้อน 

* ไมเ่ชื่อม่ันในตนเอง 

* ไมซ่ื่อสัดย ์

* เห็นแกต่ัว 

* เฉื่อยชา 

* ไมก่ล้ายนืหยัดความถูกต้อง 

* ค่านยิมเผด็จการอ านาจนิยม 

* ยดึอารมณม์ากกวา่เหตุผล 

* ไมใ่ฝ่เรียนรู้ 

* คิดแคบมองเฉพาะหน้า 

* ขาดคุณธรรม 

 

   ผลดีของการที่ผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมดีงามจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้ง
ประสิทธิภาพของผู้บริหารและกระทบต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์การคุณลักษณะ
บุคลิกภาพที่มปีระสิทธิภาพของผู้บริหารมผีลดคีือ 

1. ท าให้มีลักษะเด่นประจ าตัว มีพฤติกรรมความเป็นผู้น าที่ได้รับความศรัทธา เช่ือถือ 
ไว้ใจ และการยอมรับนับถือจากคนทุกฝา่ย 

2. ความศรัทธาในผู้บริหาร จะส่งผลกระทบให้เกิดอ านาจและอิทธิพลโน้มน้าวชักจูงให้
ผูร้่วมงานพอใจให้ความรว่มมอืด าเนนิงานต่าง ๆ ไปในทิศทางที่ผู้บริหารปรารถนา 

3. มีผลดีต่อบรรยากาศความเป็นมิตร ความอบอุ่น ที่เอื้อต่อความเป็นเอกภาพของ
บุคลากร ความเข้มแข็งของทีมงาน และการมพีลังการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพขององค์การ 

   ผลเสียของการที่ผู้บริหารมบีุคลิกภาพที่ด้อยประสิทธิภาพจะเกิดผลกระทบไปในทางที่ไม่
เหมาะสมหลายประการเชน่ 
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1. ผู้ร่วมงานในองค์การขาดการยอมรับนับถือในตัวผู้บริหารอย่างจริงใจ เพราะมี
ลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะสม 

2. ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถสร้างอิทธิพลชักจูงให้บุคลากรร่วมมืออย่างจริงใจได้ ท าให้
ลดความเข้มแข็งการผนึกก าลัง นอกจากจะใช้อ านาจการบังคับบัญชาสั่งการแล้วผู้บริหารจะไม่ได้
ใจของผู้รว่มงานอย่างแท้จริง 

3. เป็นการท าลายบรรยากาศความเป็นเอกภาพในการท างาน มีผลลดประสิทธิภาพ
ของการท างานลง 

2. คุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการครองคน 

  ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพอาจมีบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การดังตอ่ไปนี้ 

ตารางท่ี  6. 6  เปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพของผูบ้ริหารที่เกี่ยวกับการครองคน 

มีประสิทธิภาพ ด้อยประสิทธิภาพ 

- รับรู้ความรูส้ึกของคนอื่นได้ไว (Sensitive) 

- มีความสามารถในการสื่อสาร 

- ให้ความเช่ือถอืยอมรับนับถือผู้อื่น 

- (Trust ,  Respect) 

- ใจกว้างให้ผู้อื่นมสี่วนรว่ม 

- มีความจริงใจ 

- มีศิลปะการโน้มน้าวใจคน 

- มนุษยสัมพันธ์สูง 
- ยึดหลักนิติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
- ยึดหลักคุณธรรมเช่นเมตตา 

- ไม่รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นหรือรับรู้ได้
ช้า 

- ด้อยความสามารถในการสื่อสาร 

- ไม่ให้ความเชื่อถือยอมรับนับถือผู้อื่น 

- ใจแคบยึดความคิดของตนเท่านั้น 

- ไม่จรงิใจ 

- ขาดศิลปะการโน้มนา้ว 

- มนุษยสัมพันธ์ต่ า 

- ไม่ยึดหลักนิติธรรมเลือกปฏิบัติ 
- ไม่ยึดหลักคุณธรรม 

ผลดีของการที่ผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
คุณลักษณะการครองคนไปในเเนวทางที่มปีระสิทธิภาพ  หรอืพึงปรารถนาคอื 

1. ช่วยเพิ่มบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลกับผู้บริหาร ท าให้การ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2. ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้บริหาร มีโอกาสได้รับ
การเอาใจใส่ ได้รับน้ าใจตามหลักคุณธรรม และมีโอกาสได้มีส่วนร่วมผนึกก าลังด าเนินงานองค์การ
ให้ไปสู่วัตถุประสงค์รว่มกัน 

3. ช่วยเพิ่มความรักผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์การ เพราะได้รับสิทธิที่เสมอภาคตาม
หลักนิตธิรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

4. บุคลิกภาพของผูบิรหารที่มีประสิทธิภาพช่วยเป็นตัวอย่างของการมีลักษณะนิสัยที่ดีใน
การครองคน ท าให้เกิดการเรยีนรู้คุณลักษณะที่ดใีนการตดิต่อสัมพันธกับบุคคล 

   ผลเสียถ้าผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่ด้อยประสิทธิภาพในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
ผู้บริหารบกพร่องในการมีบุคลิกภาพครองคนจะเกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้ร่วมงานใน
องค์การคือ 

1. ลดบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร จะเป็นที่มาของความ
ไม่เข้าใจกัน หรอืขัดแย้งกัน จงึเป็นผลเสียต่อประสิทธิภาพขององคก์าร 

2. มีผลกระทบท าลายขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่อาจรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหาร ไม่ได้รับความเข้าใจหรือความเมตตาจากผู้บริหาร เป็นที่มาของการไม่ได้ใจของ
ผูร้่วมงาน มีผลเสียต่อความรว่มมอืที่ผู้บริหารควรได้รับจากผู้ร่วมงาน 

3. บุคลิกภาพของผูบ้ริหารที่เลือกปฏิบัติหรือไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และคุณธรรมจะมี
ผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากรในองค์การในลักษณะที่ลดความรักองค์การ ไม่พอใจ
ในงาน มีความรูส้ึกไม่ยุตธิรรมไม่เสมอภาค จะกระทบต่อการอุทิศตนเสียสละในการท างาน 

4. บุคลิกภาพที่ไม่พึงปรารถนาของผู้บริหารมีผลเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของ
บุคลากรได้ และอาจก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี แยกตัวเองเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม
ที่ผู้บริหารอาจล าเอียงช่ืนชม กับกลุ่มที่ขัดแย้งกับผูบ้ริหาร 

3. คุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการครองงาน 

    บุคลิกภาพของผูบ้ริหารมสี่วนที่เกี่ยวข้องกับงานหรอืการครองงานดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี  6. 7  เปรียบเทียบความแตกต่างบุคลิกภาพของผู้บริหารที่เกี่ยวกับครองงาน 

มีประสิทธิภาพ ด้อยประสิทธิภาพ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตน ทั้ง
ผลดผีลเสีย 

3. ท างานโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. ปรับปรุงกระบวนการท างานตามขอ้มูลที่มี
เหตุผล 

5. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
6. มีทักษะการจัดการที่ดี 
7. ใช้กระบวนการที่ดี มีความคุ่มค่า รับประกัน
สัมฤทธิ์ผล 

1. ไม่มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. ไม่รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจอาจ
กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่น 

3. ท างานไม่โปร่งใส  ไม่พอใจการตรวจสอบ 

4. ไม่น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงงาน 

5. ขาดความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
6. ขาดทักษะการจัดการที่ดี 
7. ไม่รับประกันการมกีระบวนการที่คุ้มค่า    
ไม่แนใ่จการสัมฤทธิ์ผล 

   ผลดีของการที่ผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่มีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการครองงาน 
คือ 

1. ช่วยเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้น าให้องค์การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ดี 

2. เป็นผลดีต่อระบบการท างาน ท าให้กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การมี
ทิศทางไปสู่ผลที่ต้องการและสรรค์สร้างวิธีการท างานที่แหลมคมต่อการเพิ่มความส าเร็จในการ
บรรลุ 

3. เป็นผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน และการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ลดความสูญเปล่าของก าลังคน เวลาและทรัพยากร 

4. ถ้าผู้บริหารขาดบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการครองงาน  จะท าให้เกิดผลเสียต่อ
องค์การคือ  

5. ลดความเป็นผู้น าของผู้บริหาร เป็นอุปสรรค์ต่อการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันลด
ความมุง่มั่นพยายามของบุคคลในการท างานไปสู่วัตถุประสงค์ 

6. เป็นผลเสียต่อระบบการท างานที่ไม่เน้นผลความส าเร็จของงาน และขาดการเน้นการ
ใช้วธิีการท างานที่มุ่งตรงต่อผลงาน 
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7. ลดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล อาจท าให้เกิดความสูญเปล่าของก าลังคน 
เวลา และทรัพยากรที่จะน าไปสู่ผลความส าเร็จของงานอย่างคุ้มค่า 

แบบประเมินบุคลิกภาพ 

   บุคลิกภาพของคนมีหลายด้าน  แต่ละด้านย่อมมีความแตกต่างกันออกไป  ซึ่งมีรูปแบบ
การส ารวจบุคลิกภาพในด้านต่างๆ  เพื่อประเมินพฤติกรรมเพื่อตัดสินใจบุคลิกภาพของคน
ดังตอ่ไปนี ้ 

1. ความไม่อดทน (S) 

2. การมุง่งาน (J) 
3. การมุง่มั่นฟันฝา่ ชอบแขง่ขัน (H) 

4. บุคคลภาพ Type Aที่มลีักษณะใจร้อน ก้าวรา้ว เข้มงวด ต่อสู้ 
5. บุคลิกภาพ Type Bมีลักษณะตรงกันข้ามกับ Type A  ซึ่งเป็นแบบส ารวจที่ดัดแปลง

จากเครื่องมอื อิวาเซวิซ และแมททีสัน (Ivancevich and Matteson, 1990 : 610-612) 
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ตัวอย่างที่  1  การประเมนิพฤติกรรมเพื่อตัดสนิบุคลิกภาพ 

   

 

ค าชี้แจง 
   แบบส ารวจม ี21 ข้อ แตล่ะขอ้เสนอค าบรรยายพฤติกรรมเป็นคู่ ๆ ซ้าย ขวา ตรงกลาง คือ 
มาตรการให้คะแนน     1 ถึง 7 ที่ให้ท่านพิจารณาความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่ท่านมักปฏิบัติว่ามี
ลักษณะใกล้เคียงกับค าบรรยายด้านซ้าย หรือด้านขวา หรืออยู่ตรงกลาง ตอบโดยวงกลมรอบ
หมายเลขที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

1.ฉันตรงเวลาเสมอ 7 6 5 4 3 2 1 ฉันไม่เคยตรงเวลานดัเลย 

2.เมื่อมีผูม้าพูดอะไรกับฉัน ฉนัรูว้่าเขาก าลงัฉันจะ
เล่าอะไร ฉันก็พูดแทรกวา่ฉันรูแ้ล้วหรอืบางคร้ังฉัน
จะชิงพูดตอ่เสียเอง 

7 6 5 4 3 2 1 ฉันนั่งฟังเขาพดูจนจบเสมอ 

3.ฉันพยายามจะท าอะไรต่ออะไรหลาย ๆอย่างใน
เวลาเดยีวกันบ่อย ๆ 

7 6 5 4 3 2 1 ฉันชอบท าสิ่งต่างๆ ทลีะ 1 อยา่ง
เทา่นั้น 

4. เมื่อจะติดต่อธนาคารหรือที่ใดก็ตาม ถา้เห็นควิ
ยาว ๆ แล้วก็ท้อใจทนรอไม่คอ่ยได้ 

7 6 5 4 3 2 1 ถา้มีควิก็เข้าควิถงึควิยาวจะรอนานก็
ไม่เห็นเปน็ไร 

5. ฉันเป็นคนท าอะไรด้วยความเร่งรีบเสมอ 7 6 5 4 3 2 1 ฉันไม่เคยท าอะไรด้วยความเร่งรบี 

6. ถา้มีเรื่องรบกวนอารมณ์ฉนัมักจะควบคุม
อารมณ์ไม่ได ้

7 6 5 4 3 2 1 ฉันไม่เคยมอีะไรมารบกวนใหอ้ารมณ์
เลย 

7. ฉันเป็นคนกินเร็ว เดนิเร็ว พูดเร็ว 7 6 5 4 3 2 1 ฉันท าอะไรช้า ๆเสมอ 

รวมคะแนน ข้อ 1 ถึง 7 =……………….=S 

 

8. ฉันชอบท างานอยู่ตลอดเวลา ถงึจะว่างก็ชอบเอา
งานในหน้าที่มาท า 

7 6 5 4 3 2 1 ฉันชอบเวลาว่าง ๆ ที่ท าอะไรก็ได้
สบาย ๆ 

9.ในแต่ละวันที่ท างานพอหมดเวลางานแล้วฉันรูส้ึก
ว่ายังท างานไม่จใุจเต็มที่เลย 

7 6 5 4 3 2 1 ฉันรู้สึกว่าแต่ละวันฉันก็ท างานได้
เพยีงพอแล้ว 

10.ใครก็ตามที่รู้จักฉันดีพอจะพูดเป็นเสยีงเดยีวกัน
ว่าฉันท าแต่งานมากกว่าเลน่ 

7 6 5 4 3 2 1 ฉันชอบเล่นสนุกสนาน 

11. ไม่มีอะไรส าคัญต่อฉันเท่ากับการสร้างผลงานที่
ฉันท า 

7 6 5 4 3 2 1 มีอะไรตั้งหลายอย่างทีม่ีความส าคัญ
ต่อฉัน 

 

ท่านมีพฤติกรรมแบบใด 
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12. ความสุขท่ีย่ิงใหญ่ของฉันมาจากงานที่ฉันท า 7 6 5 4 3 2 1 แหลง่ความสุขของฉันมาจากการท า
อะไรก็ได้ท่ีไม่เกี่ยวกับงานเชน่ ฉันมี
ความสุขในงานอดิเรกความสุขกับ
ครอบครัว กับเพื่อน 

13. คนท่ีฉันรู้จักสนทิสนม คุ้นเคยมักเป็นคนท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานของฉัน 

7 6 5 4 3 2 1 คนท่ีฉันสนิทสนมคุ้นเคยไม่มใีคร
เกี่ยวข้องกับงานเลย 

14. ฉันค่อนขา้งจะชอบท างานโดยไม่ลาพักผ่อนประจ าปี 7 6 5 4 3 2 1 ถึงเวลาพักผ่อนฉันก็จะลาโดยไมเ่อา
เร่ืองงานมาเป็นอุปสรรค 

รวมคะแนน ข้อ 8 ถึง 14  =................= J 

 

15.คนท่ีรู้จักฉันดีจะบอกว่าฉันเป็นคนเคร่งครัด จริงจัง
ไมล่ดลาวาศอก 

7 6 5 4 3 2 1 เขาบอกว่าฉันเป็นคนง่าย ๆ ท าตัวตาม
สบาย 

16. สิ่งท่ีผลักดันให้ฉันท าอะไรต่ออะไรมาจากการท่ีฉัน
ตอ้งการให้คนยอมรับและตอ้งการผลส าเร็จ 

7 6 5 4 3 2 1 ฉันจะท าอะไรก็ตามฉันไม่เคยสนใจจะไป
เอาใจใครให้ใครมารักมาชอบฉัน 

17. ในการท างานฉันจะทุ่มสุดตัวให้กับงานไม่ยอม
ล้มเลิกจนกว่างานจะเสร็จ 

7 6 5 4 3 2 1 ในการท างานฉันจะหาช่วงเวลาหยุดบ้าง
หรือถ้าจะเหนื่อยนักก็อาจจะยกเลิก 

18. เล่นกีฬาอะไร ฉันมุ่งให้ชนะ 7 6 5 4 3 2 1 เล่นกีฬาอะไรฉันมุง่มเีพื่อน 

19. ฉันพอใจจะคบหาสมาคมกับคนท่ีมุ่งงานเป็นใหญ่ 
7 6 5 4 3 2 1 ฉันพอใจจะคบคนท่ีเป็นคนคบง่ายไม่

ทุกข์ร้อนกับชวีติ 

20. ฉันไมม่คีวามสุขเลย ถ้าไมม่อีะไรท า 7 6 5 4 3 2 1 ฉันมคีวามสุขถ้าไมต่อ้งท าอะไร 

21. ฉันชอบท าอะไรท่ีมีการแข่งขัน 7 6 5 4 3 2 1 ฉันชอบท าอะไรท่ีไม่ต้องแข่งขันกัน 

รวมคะแนน ข้อ 15 ถึง 21  =................= H 

รวมคะแนนทัง้หมด A = S + J + H =………………………….. 

 

ค าอธิบาย 

คะแนน S แสดงลักษณะความไม่อดทน มักมีพฤติกรรมไม่อดทน รอไม่ได้
ตั้งใจฟังไม่ได้นาน ร าคาญตนจน
ต้องพูดขัดคอ 

คะแนน J แสดงลักษณะมุ่งงาน มักมีพฤติกรรมยึดงานเป็นชีวิต
จติใจมีความสุขอยู่กับงาน 

คะแนน H แสดงลักษณะมุ่งมั่นฟันฝ่าชอบแขง่ขัน มักมีพฤติกรรมท าสิ่งใดๆ แข่งกับ
เวลานิยมการแข่งขันเป็นชีวติ 

คะแนนรวม A ลักษณะพฤติกรรมพฤติกรรม มักมีพฤติกรรมทั้งหมดใน S+J+H 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

ค่านิยม 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของค่านิยม 

2. ความส าคัญของค่านิยม 

3. ลักษณะค่านิยมในชวีิตประจ าวัน 

4. ค่านิยมที่พึงปรารถนา 

5. การปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนเอง 

6. การปรับเปลี่ยนค่านิยมของเพื่อนร่วมงาน 

7. การแลกเปลี่ยนค่านิยม 

8. ลักษณะการด าเนินงานแลกเปลี่ยนค่านิยม 

9. บทสรุป 

10. แบบฝกึหัด 

11. กรณีศกึษา 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของค่านิยม 

2. อธิบายความส าคัญของค่านิยม 

3. เข้าใจลักษณะค่านิยมในชวีิตประจ าวัน และค่านิยมที่พึงปรารถนา 

4. อธิบายค่านิยมที่พึงปรารถนา  
5. อธิบายการปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนเองและการปรับเปลี่ยนค่านิยมของผูร้่วมงาน 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. การตอบค าถามท้าย 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

5. การจัดท ารายงานและการน าเสนอในช้ันเรยีน 

6. การแสดงบทบาทสมมติ 
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บทที่  7 

ค่านิยม 

   การแสดงพฤติกรรมของบุคคล   มีสาเหตุพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
ความรู้คิดทางปัญญา ความสามารถเชิงทักษะการปฏิบัติหรือการแสดงออก และอารมณ์
ความรู้สึกที่เกี่ยวกับเจตคติและค่านิยมรวมถึงลักษณะนิสัยต่าง ๆ ค่านิยม เป็นคุณลักษณะทาง
จติใจของบุคคลที่มสี่วนประกอบของอารมณ์ความรู้สึกผสมอยู่ด้วย ค่านิยมมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การชี้น าการแสดงพฤติกรรมของบุคคล มีหลายกรณีที่บุคคลอยู่ภายใต้สถานการณ์สิ่งเร้าเดียวกัน 
มีความรู้ความสามารถและสติปัญญาใกล้เคียงกัน  แต่บุคคลเหล่านั้นก็อาจตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมตา่งกันด้วยสาเหตุของการมีค่านิยมต่างกัน เช่น คนที่ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนราษฎร
ขณะที่บางคนไม่ไปออกเสียงเลือกตั้งเพราะไม่เห็นคุณค่าของการเลือกตั้ง  ไม่ช่ืนชมในบทบาทของ
ผูแ้ทนราษฎร คนพอใจท างานหนัก รับผิดชอบภาระหนา้ที่ในองค์การเพราะจิตใจมุ่งมั่นต้องการเห็น
ความส าเร็จของงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน คนใช้พลังงานไฟฟ้าและ
ใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือยเพราะขาดค่านิยมรักการประหยัด หัวหน้างานไม่รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง
เพราะนิยมใช้อ านาจบังคับบัญชา เป็นต้น การศึกษาถึงธรรมชาติของค่านิยมจะมีประโยชน์ช่วยท า
ให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์การ การศกึษาเรื่องค่านิยมจะเป็นที่มาของความสามารถในการส ารวจค่านิยม
ของตนเอง และของผู้อื่น เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อชีวิต  มีความสุขความส าเร็จในความเป็นอยู่และใน
การท างาน 

 

ความหมายของค่านิยม 

   มีผู้ให้ความหมายของค่านิยม (Values) ไว้หลายลักษณะ 

   คาลิซ (Kalish, 1973 : 340-343) นิยามค่านิยมว่า คือ ความเช่ือที่บุคคลยึดถือว่าอะไร
คือเป้าหมายที่ตอ้งการอะไรคือเป้าหมายที่ไม่ตอ้งการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิถีทางที่บุคคลนั้นเช่ือว่าถ้า
ปฏิบัติแล้วจะไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการและเขาจะท าทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน  บุคคลนี้มีค่านิยม
ทางบวกต่อเงนิ ในขณะที่อีกบุคคลหนึ่งไม่มีคา่นิยมทางบวกต่อความต้องการเงินก็มาจากความเช่ือ
ว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งที่ท าให้คนมีความสุข เงินเป็นเพียงส่วนประกอบ บุคคลควรมีความสุขที่จิตใจที่ท า
ตนเป็นประโยชน์ จะมีคา่มากกว่า บุคคลประเภทนี้จะไม่ดิน้รนหาเงินหรอืบูชาเงิน เป็นต้น 
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   วัฒนา  พัฒนพงศ์  (2546 : 68)  ได้ให้ความหมายของ ค่านิยม  หมายถึง  ความเช่ือว่า
สิ่งนั้น  สิ่งนี้มคีุณค่า  สมแก่การแสวงหาและยึดถือครอบครองไว้เป็นสมบัติของตน  หรือมอบให้แก่
คนที่ตนรัก  ค่านิยมอาจเป็นเรื่องของวัตถุ  สิ่งของที่จับต้องได้  เช่น  ทองค า  พลอย  จึงมอบสิ่ง
เหล่านั้นให้แก่คนที่ตนรัก  อาจเป็นเรื่องของจิตใจ  ความนึกคิด  หรือความประพฤติ  เช่น  ความ
ซื่อสัตย์  ความกตัญญูและกล้าหาญเป็นการกระท าที่ยึดถือว่ามีคุณค่า” 
   นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ (2549 : 210)  ได้ให้ความหมายของ ค่านิยม  หมายถึง  สิ่งที่บุคคล
ยึดถือปฏิบัติ  เป็นรูปแบบของความเช่ือที่แต่ละคนยึดถือว่า  ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร  
พิจารณาเลือกสรรแล้วว่าเป็นสิ่งที่มคีุณค่า  ก็จะปฏิบัติหรือยกเว้นการปฏิบัติ  ค่านิยมมีอิทธิพลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล  และยังเป็นสิ่งส าคัญขั้นพื้นฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคล  เพราะพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างๆ  ของบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะค่านิยมที่
บุคคลนั้นมอียู่ 
   สรุปได้ว่า  ค่านิยม  หมายถึง  สิ่งที่คนทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  เป็นความคิด
ส่วนบุคคลที่จะยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และเช่ือว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับตนเองแล้ว  หรืออาจหลาย
รูปแบบทั้งนี้  โดยสามารถแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น  ค่านิยมใน
การใช้เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม  เป็นต้น และส าหรับการแสดงออกเป็นส่วนรวมร่วมกันกับผู้อื่น  
ตัวอย่างเชน่  การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  การไปรวมตัวกันศิลปินต่างประเทศ  เป็นต้น   
   ค่านิยมเป็นต้นทางของเจตคติของบุคคล เมื่อบุคคลนิยมยึดถือว่าสิ่งใดมีค่าที่เขาต้องการ
จะท าให้เกิดเจตคติพอใจในสิ่งนั้น มีอิทธิพลท าให้เกิดความโน้มเอียงที่จะท าพฤติกรรมให้เข้าใกล้
หรอืได้มาซึ่งสิ่งนัน้ 

   ตัวอย่าง  ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมของบุคคลในองค์การในลักษณะ
ต่าง ๆ เชน่ 

   ค่านิยมความเสมอภาค  - ค่านิยมการมีอภิสทิธิ์ 
   ค่านิยมมุ่งงานให้ได้ผลด ี  - ค่านิยมมุง่ประจบนาย 

   ค่านิยมเสรีภาพ     - ค่านิยมเจา้ขุนมูลนาย 

   ค่านิยมรักองค์การ    - ค่านิยมถือว่าองค์การไม่ใชข่องเรา 

 

   อิวานเซวิซ และแมททิสัน (Ivancevich and Matteson, 1990 : 522-523) ให้ค าอธิบายว่า 
ค่านิยมเป็นคุณลักษณะประจ าของบุคคลที่ได้จากการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของ
ความคิดความเชื่อของบุคคล เป็นคุณลักษณะที่ควบคุมการคิดตัดสินใจกระท าหรือไม่กระการใด ๆ 
โดยยึดถือความคิดค่านิยมว่าสิ่งนั้นมีค่าหรอืไม่มคี่าต่อตนเอง 
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   ค่านิยมเป็นความเช่ือแบบรวม ๆ ของบุคคล (Global Beliefs) ที่ชี้น าการตัดสินใจและการ
กระท าของบุคคลในสถานการณต์่าง ๆ (Certo, 2000 : 403) 

   ค่านิยม คือ หลักการหรือมาตรฐานที่บุคคลยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ของการตัดสินว่าสิ่งใดมี
ค่าส าหรับตัวเขา ตัวมาตรฐานนี้จะเป็นกรอบชี้น าให้บุคคลมีความสนใจ เจตคติ และการประพฤติ
ปฏิบัติไปในแนวทางที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง (สงบ ลักษณะ 2529 : 43) 

   ค่านิยมของบุคคลมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนประกอบด้านความรู้ความคิด   
    เช่น มีความเช่ือว่าความขยันหมั่นเพียร คือ ที่มาของความส าเร็จ มีความเข้าใจว่า
สมาชิกที่ดีขององค์การจะต้องมีความรับผิดชอบ เป็นตัวอย่างของผู้มีค่านิยมที่ดีงาม  ใน
ขณะเดียวกันผู้มีค่านิยมไม่เหมาะสมก็เกิดจากความรู้ความคิดที่ไม่น่าพึงปรารถนา เช่น เช่ือว่าค่า
ของคนอยู่ที่เป็นคนของใครมากกว่าผลของงาน มีอุดมคติว่าบุคคลควรใช้ทุกวิถีทางไม่ว่าถูกหรือผิด
เพียงแต่ให้ได้มาซึ่งความร่ ารวย  เพราะเมื่อมีเงินแล้วทุกอย่างจะตามมาเอง รวมถึงการได้รับ
เกียรติยศชื่อเสียง จะเห็นได้ว่าความรู้ความคิดในลักษณะความเช่ือ  ความเข้าใจ อุดมคติ 
อุดมการณ ์จะเป็นส่วนส าคัญของค่านิยมของบุคคล 

2. ส่วนประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก 

    เชน่ ช่ืนชมยินดีในศลิปวัฒนธรรมไทย มีความสุขและความพอใจที่จะช่วยประหยัดการ
ใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า เป็นตัวช่วยของความรู้สึกของผู้มีค่านิยมที่ปรารถนาใน
ขณะเดียวกันบุคคลบางคนอาจมีความรู้สึกไม่เหมาะสม เช่น ไม่พอใจที่จะต้องท างานเพิ่มขึ้นโดย
ไม่ได้รับผลตอบแทน ไม่มคีวามสุขถ้าต้องอยู่ในกรอบของความมรีะเบียบวินัย ช่ืนชมยินดีที่จะให้เล่น
การพนัน จะเป็นที่มาของผู้มคี่านิยมไม่เป็นที่พึงปรารถนา 

3. ส่วนประกอบของการแสดงออก   
       การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีความคงที่ในแนวทางใดทางหนึ่งเป็นประจ าจะ
สะท้อนค่านิยมที่บุคคลนั้นยึดถือ ตัวอย่างพฤติกรรมค่านิยมทางบวก เช่น ท างานครบถ้วนได้ผลดี
ตรงตามตารางเวลาเสมอ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์การเป็นประจ า  ตัวอย่าง
พฤติกรรมค่านิยมทางลบ เช่น มาท างานสายและหลบเลี่ยงการท างานอยู่เนือง ๆ ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับทีมงานในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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ความส าคัญของค่านิยม 

   เซอร์โต ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าค่านิยม เจตคติ การตัดสินคา่(Judgment) 

และการแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ (Certo, 2000 : 403-405) 

 

ภาพท่ี  7. 1  ค่านิยมและความเช่ือที่มผีลตอ่พฤติกรรม 

  

   จากภาพที่  7.1  สามารถสรุปและอธิบายเป็นตารางที่  7.1  ได้ดังนี ้     

ตารางท่ี  7. 1  แสดงคา่นิยมและความเช่ือที่มผีลตอ่พฤติกรรม 

ค่านยิมและความเชื่อ เกิดเจตคติ ตัดสินค้าและพฤติกรรม 

“โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เสนอขายกันในตลาดมีมีราคา
แพงเกินจรงิกว่าเท่าตัว แต่มี
การบริการเพียงครึ่งเดียวใน
สัญญาที่ผู้ขายระบุ” 

“ระบบคอมพิวเตอร์ต้องไม่มี
คุณค่าสมกับราคาแน่นอน” 

“ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
โดยบริษัทอินโฟเทคต้องไม่
คุ้มค่ากับราคาหนว่ยงานนี้
จงึปฎิเสธ การชือ้จากบริษัท
นี”้ 

 

    ซึ่งเซอร์โตอธิบายเพิ่มเติมว่า แหล่งก าเนิดของค่านิยมของบุคคลจะได้รับอิทธิพลทั้งจาก
ความเช่ือสว่นบุคคลของตนเองและความเช่ือของกลุ่มเพื่อนรว่มงานดังนี้ 

 

 

 

ค่านิยมและความ
เชื่อ 

สร้าง เจตคติ ซึ่งมอีิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติและการ

ตัดสินค่า 
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ภาพท่ี  7. 2  แสดงความเชื่อของบุคคลและกลุ่มที่มผีลตอ่พฤติกรรม 

 

   จากภาพที่ 7.2 แสดงความเช่ือส่วนบุคคล (Personal Beliefs) คือ ความเช่ือว่าการท า
พฤติกรรมบางอย่างอาจชักน าไปสู่ผลลัพธ์ เช่น เช่ือว่าการประจบผู้บังคับบัญชาจะน าไปสู่ความพึง
พอใจของผูบ้ังคับบัญชา เชื่อว่าการท างานล่าช้าผดิพลาดจะถูกต าหนลิงโทษจากผูบ้ังคับบัญชา 

   เจตคติต่อพฤติกรรมคือการที่บุคคลประเมินว่าผลของความเช่ือเหล่านี้มีความส าคัญต่อ
ตัวเขาเพียงใด ถ้าประเมินแล้วส าคัญก็จะยึดถือเป็นเจตคติพอใจอยากท าพฤติกรรมนั้น ถ้าไม่เห็น
ความส าคัญของผลของความเช่ือ ก็จะเป็นเจตคติไม่พอใจต่อพฤติกรรมนั้น จึงพบเนืองๆ  ว่าแม้
ความส าคัญของการถูกต าหน ิ เขาก็ตัดสินค่าของพฤติกรรมการตัง้ใจท างานในระดับต่ า  และยังคง
แสดงพฤติกรรมไม่ตัง้ใจท างานอยู่อย่างเดิม 

   ความเช่ือของกลุ่ม (Beliefs of Peer Group)  คือ ความเช่ือของหมู่คณะว่าควรท าหรือไม่
ควรท าพฤติกรรมอย่างไร เช่นกลุ่มของเพื่อนร่วมงาน บุคลากรในกลุ่มงานเดียวกันควรแสดง
พลังงานความเข้มแข็งด้วยการไม่คล้ายตามผู้บังคับบัญชาที่เข้มงวดเกินไป หรือเห็นว่าทุกคนควร
ช่วยเหลือกันท างานที่ได้รับมอบมาจากผู้บังคับบัญชา 

   การคล้ายตามความเชื่อของกลุ่ม (Subjective Norms) คือ สิ่งที่มอีิทธิพลจูงใจให้สมาชิกใน
กลุ่มต้องปฏิบัติตาม เพื่อแสดงถึงความเป็นหมู่คณะที่สามัคคีกลมเกลียวกัน การคล้ายตามความ
เช่ือของกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินค่าของพฤติกรรม เช่น เห็นค่าความส าคัญของการร่วมมือ
กันในหมูค่ณะ 

 

 

ความเช่ือสว่น
บุคคล 

เจตคติตอ่
พฤติกรรม 

ความเช่ือ 

ของกลุ่ม 

การคล้อย 

ตามกลุ่ม 

ตัดสินค่า พฤติกรรม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การตั้งเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของเป้าประสงค์ 
2. ความส าคัญของการก าหนดเป้าประสงค์ 
3. ตัวอย่างเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

4. ลักษณะของเป้าประสงค์ที่ดี 
5. หลักการก าหนดเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

6. บทสรุป 

7. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายความหมายของเป้าประสงค์ 
2. ได้ทราบถึงความความส าคัญของเป้าประสงค์ 
3.  สามารถเข้าใจภาพรวมของหลักการก าหนดเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

4. เข้าใจตัวอย่างเป้าประสงค์ของชีวติการท างาน 

5. สามารถบอกถึง ลักษณะของเป้าประสงค์ที่ดี 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  8 

การตั้งเป้าประสงค์ของชีวติและการท างาน 

   การแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติกิจการงาน การด าเนินงานในโครงการต่างๆ ล้วน
เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางที่ต้องการผลบางประการให้บังเกิดขั้น ผลที่ต้องการให้บังเกิดนี้ถ้า
เป็นการท าพฤติกรรมปกติในชีวิตประจ าวัน เช่น พฤติกรรมสนทนา ท าอาหาร นิยมเรียกผลที่
ต้องการนี้เรียกว่า จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์  เช่น สนทนาเพื่อสื่อความหมาย ท าอาหารเพื่อให้
ได้อาหารมาบริโภค เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลระยะสั้นๆ แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติกิจกรรม งาน
โครงการ ที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการสักระยะหนึ่ง จึงจะได้รับผล นิยมเรียกผลที่ปรารถนาจะ
ได้รับนี้ว่าเป้าประสงค์ เช่น ปฏิบัติตนในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป้าประสงค์ คือ จบการศึกษา
ได้รับวุฒิที่ต้องการ เพื่อน าไปประกอบอาชีพ หรอืเป็นพลเมืองที่มคีุณภาพ หรอืมีการจัดตั้งองค์การ
ด าเนินการผลิตสินค้าส าเร็จรูป ก็เพื่อเป้าประสงค์ คือ มีผลผลิตที่มีคุณภาพสนองความต้องการ
ของลูกค้าท าให้เกิดรายได้แก่องค์การ เป้าประสงค์ที่ดี ช่วยพัฒนาความสามารถของบุคคลในการ
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการตั้งเป้าประสงค์ของตนเองในการใช้ชีวิตและการท างาน และช่วยให้
บุคคลใช้เป้าประสงค์ของชีวิตและการท างานเป็นเครื่องมือแสดงทิศทางชี้น าทาง  การปฏิบัติหน้าที่
การงานต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และน ามาซึ่งความสุขส าเร็จใน
การประกอบกิจการงาน 

 

ความหมายของเป้าประสงค ์

   กันตยา  เพิ่มผล (2546 : 18)  ได้ให้ความหมายของเป้าประสงค์ หมายถึง  จุดหมาย
ปลายทางของสิ่งที่ก าลงพยายามด าเนินการอยู่  หรืออาจจะหมายถึงอะไรที่วางไว้ในเวลาไกลตัว
ออกไป  ถ้าหากว่าจะลองเขียนรายการเป้าประสงค์เหล่านีดู้ก็อาจจะได้ความดังตอ่ไปนี้ 

(1) พยายามให้ได้เลื่อนเป็นหัวหน้างาน 

(2) เลื่อนขัน้เงินเดือนปีละ  10  เปอร์เซ็นต์ 
(3) ให้เวลาครอบครัวเต็มที่อย่างนอ้ยอาทิตย์ละหนึ่งวันเต็ม ๆ 

(4) ช่วยลูกท าการบ้านอย่างนอ้ยอาทิตยละ  2  คืน 

(5) เก็บเงินใหไ้ด้สัก 5  หมื่น เพื่อให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัย 

(6) ออกก าลังกายอาทิตย์ละ  3  ครั้ง 
(7) เก็บเงินไว้พาครอบครัวไปเที่ยวสัก  2  สัปดาห์ 
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   สมใจลักษณะ (2552 : 167-176)  ได้กล่าวว่าเป้าประสงค์ (Goal) คือ สิ่งที่ต้องการให้เกิด
เป็นผล (Result) ของการกระท าใดๆ เป็นลักษณะความส าเร็จ (Success) ที่ได้รับจากความพยายาม
ด าเนนิการใดๆ  มาระยะเวลาหน่ึงเป็นผลผลติ (Output) หรอืผลได้ (Outcome) ในระยะยาวหลังจาก
ด าเนนิกระบวนการ(Process)และใช้ปัจจัย(Input)ไปแล้ว 

   มีผู้จ าแนกความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ ความมุง่หมาย และเป้าประสงค์ ไว้ดังนี ้

วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นผลที่ต้องการได้รับทันทีที่ปฏิบัติกิจกรรมหรือกระบวนการ
เสร็จสิน้ลง 

   ความมุ่งหมาย (Purpose) เป็นผลรวมการปฏิบัติกิจกรรมหลายๆ  อย่างแล้ว  ท าให้
บังเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการท าให้เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิบัติกิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่างๆ  แล้ว 

   เป้าประสงค์ (Goal) เป็นผลในระยะยาวเป็นผลที่ค่อนข้างถาวรถ้าบังเกิดขึ้นเป็นผลที่เกิด
จากการได้ผลของความมุง่หมาย หรอืเป็นผลที่ตามมาหลังจากได้ผลจากความมุง่หมายแล้ว 

   โครงสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย และเป็นเป้าประสงค์เป็นดัง
ภาพที ่8.1 ต่อไปนี ้

 

ภาพท่ี  8. 1  โครงสรา้งของผลระดับต่างๆ 

ที่มา : (สมใจ  ลักษณะ, 2552 : 168) 

ผลิตสื่ออบรม 

ฝึกปฏบัิต ิ

เทคโนโลยี 

ทดลองปฏบัิตงิาน 

ใชเ้ทคโนโลยชีว่ย
ท างานควบคุม
คุณภาพ 

(1) บริษัทผลลิตสินค้า
ได้มาตรฐาน 

(2)  เพิ่มรายได้ 
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   จากภาพที่ 8.1  เป็นกรณีตัวอย่างของการบังเกิดผลที่ต้องการในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
วัตถุประสงค์ ระดับความมุง่หมาย และระดับเป้าหมาย  

   เป็นสถานการณข์อง บริษัทผู้ผลิตสินค้า อาหารส าเร็จรูปที่ต้องการยกระดับคุณภาพของ
สินค้าให้ได้มาตรฐาน ผลิตได้จ านวนเพียงพอต่อปริมาณการสั่งซื้อในตลาดในขณะที่การแข่งขัน
ระหว่างบริษัทคู่แข่ง การเอาชนะจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการควบคุม คุณภาพการผลิต 
ควบคุมมาตรฐานให้สูงเท่ากันในการผลิตผลทุกชิน้แม้จะมปีริมาณผลติผลมาก 

   ผลความส าเร็จในระดับวัตถุประสงค์ (Objective) เป็ นวั ตถุประสงค์ย่ อยๆ  ของ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย  3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี
วัตถุประสงค์เฉพาะของกิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อชุดการฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการใชเ้ทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการ 

2. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของการ
ผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้บังเกิดความสามารถและทักษะในการลงมือปฏิบัติจริง 
ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและช านาญ 

3. กิจกรรมการทดลองปฏิบัติงานเป็นการท างานจริงด้วยการให้พนักงานที่ผ่านการฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีแล้ว ได้มีโอกาสทดลองน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพของอาหารส าเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสู่การ
ปฏิบัติจริงอย่างได้ผล 

   ผลความส าเร็จในระดับความมุ่งหมาย (Purpose) คือ ผลสบืเนื่องที่เป็นผลมาจากการ
ท ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมทั้ง  3 อย่างแล้ว ความมุ่งหมาย คือ “เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบริษัทในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต” หรือาจ
กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าความมุ่งหมาย คือ “อาหารส าเร็จรูปของบริษัทมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
เชื่อถือได้” 

   ผลส าเร็จในระดับเป้าประสงค์ (Goal)  คือ  ผลที่ตามมาหรือเกิดขึ้นในระยะยาว  เช่น  
จากกรณีตัวอย่างนี้   

(1) อาหารส าเร็จรูปของบริษัทนีไ้ด้รับความนยิมว่า  มมีาตรฐานคุณภาพสูง 

(2) ผลิตอาหารส าเร็จรูปในปริมาณมาก  เพราะเทคโนโลยี เครื่องจักรที่มีความทันสมัย  
และรับประกันคุณภาพได้  จะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการของตลาด  และ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  เป็นการได้เปรียบคู่แข่งขัน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

การส ารวจตนเอง 
เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายและความส าคัญของการส ารวจตนเอง 

2. รูปแบบของการใช้ผลการส ารวจตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

3. กระบวนการวางแผนส ารวจตนเอง 

4. ลักษณะการส ารวจตนเองในคุณลักษณะส่วนตัว 

5. แหลง่ที่มาของปัญหาและอุปสรรคของตน 

6. การใชผ้ลการส ารวจเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของตน 

7. กรณีตัวอย่างของการใช้ผลส ารวจตัวเองในการพัฒนาพฤติกรรม 

8. บทสรุป 

9. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของความหมายและความส าคัญของการส ารวจตนเอง 

2. ได้ทราบถึงความส าคัญรูปแบบของการใช้ผลการส ารวจตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานและ กระบวนการวางแผนส ารวจตนเอง 

3. เข้าใจลักษณะการส ารวจตนเองในคุณลักษณะส่วนตัวและลักษณะการส ารวจตนเองใน
ด้านปัญหาและอุปสรรค 

4. สามารถเข้าใจการใชผ้ลการส ารวจเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของตน 

5. สามารถบอกถึงกรณีตัวอย่างของการใช้ผลส ารวจตัวเองในการพัฒนาพฤติกรรมและ
การจัดบุคลลากรเป็นเครื่องมอืส าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  9 

การส ารวจตนเอง 

   การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิตและการท างานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับความคิด ความรู้สึก และการวางแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตนเอง เมื่อบุคคลทบทวนปรัชญาและ
อุดมการณใ์นการพัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเองให้เป็นกรอบความคิดของการใช้ชีวิตของตนเอง
แล้ว การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและค่านิยมให้มีลักษณะพึงปรารถนา รวมถึงการก าหนด
เป้าประสงค์ของชีวติและการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อความเป็นจริงของการปฏิบัติตน
ให้ประสบผลส าเร็จก็เป็นผลตามมา กระบวนการนี้จะน าไปสู่การวางแผนลงมือปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของชีวติและการท างานอย่างแท้จรงิ     

   แต่ในสภาพที่บุคคลมีความแตกต่างกันในความรู้ความสามารถ ความต้องการ ความ
สนใจ และอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆ ผนวกกับความแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
วัฒนธรรมการท างาน และลักษณะของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในองค์การ จะมีผลท าให้บุคคลมี
ความส าเร็จในชีวิตแตกต่างกัน สาเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลไม่ประสบความส าเร็จจะมาจาก
ข้อจ ากัดในปัจจัยของตนเอง และมาจากปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ตนเองเผชิญอยู่ สิ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมโอกาสความส าเร็จในชีวิต มีประสิทธิภาพการท างาน จ าเป็นต้องส ารวจตนเองให้ได้
ความรู้ความจริงเกี่ยวกับตนเอง ความจริงที่เป็นผลมาจากการส ารวจตนเองจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการวางแผนการปฏิบัติงานให้บังเกิดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน 

 

ความหมายและความส าคัญของการส ารวจตนเอง 
   การส ารวจตนเอง (Self-Investigation) คือกระบวนการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์และ
วิจารณ ์เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความรู้ความเข้าใจตนเองในทุกด้านที่สนใจปรารถนาจะรู้จักตนเอง 

   การส ารวจตนเองมีความส าคัญคือ 

1. ช่วยใหเ้กิดการมีความรูใ้นลักษณะต่างๆของตนเอง (Self-Concept) ตามความจริง 
2. ช่วยแสดงจุดเด่น (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ในบางดา้นของตนเอง 

3. ช่วยให้มีความสามารถน าจุดเด่น จุดอ่อนของตนไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด าเนิน
ชีวติประกอบกิจการงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของตนเอง 
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4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพของชีวิตความเป็นอยู่ โดยเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการวางแผนด าเนนิชีวติที่อาศัยความรู้ที่ได้จากการส ารวจตนเอง 

5. ช่วยให้บุคลากรสามารถพัฒนาพฤติกรรมของตนเองเพื่อแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน
จุดบกพร่องให้เป็นบุคคลที่มคีุณลักษณะที่เหมาะสมดีงามยิ่งขึ้น 

 

รูปแบบของการใช้ผลการส ารวจตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

   ในการด ารงชีวติและปฏิบัติหน้าที่ในกิจการงานใดๆของบุคคล เป้าประสงค์ส าคัญของการ
บรรลุความส าเร็จในผลที่ต้องการจะได้รับ ลักษณะของกระบวนการไปสู่ผลที่ต้องการและความ
ล้มเหลวหรอืความส าเร็จ มีลักษณะดังภาพที ่9.1 

 

ภาพท่ี  9. 1  แสดงลักษณะการท าพฤติกรรมไปสู่เป้าประสงค์ 

ที่มา :  (สมใจ  ลักษณะ, 2552 : 170) 

    จากภาพที่แสดงลักษณะการท าพฤติกรรมไปสู่เป้าประสงค์พฤติกรรมดังกล่าวโดยทั่วไป
แล้ว คือ พฤติกรรมในองค์การที่ครอบคลุมถึงการแสดงพฤติกรรมต่อบุคคล พฤติกรรมต่อกลุ่ม 
พฤติกรรมต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สาเหตุของพฤติกรรมของ
บุคคลจะมาจากโครงสร้างลักษณะของบุคคลที่ครอบคลุมทั้งความรู้  ความสามารถ ปรัชญาและ
อุดมการณ์ในการใช้ชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพ ค่านิยม และลักษณะอารมณ์ความรู้สึกที่ส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความต้องการ ความสนใจ และการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในแง่มุมต่างๆ ลักษณะ
ส่วนบุคคลจะมีอิทธิพลก าหนดพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน การจะมี
ความส าเร็จบรรลุเป้าประสงค์ได้เพียงใด จะขึ้นกับความสามารถที่จะพิชิตปัญหาและอุปสรรคใน

ความรู้ 

ความสามารถ 

ปรัชญา 

อุดมการณ์ 

บุคลิกภาพ 

ค่านิยม 

ความรูส้ึก 

(ความต้องการ 

ความสนใจ) 
 

พิชิต 

ปัญหาอุปสรรค 

พฤติกรรมมุ่ง
เป้าประสงค ์

 

ลักษณะบุคคล 

ปัญหา 

อุปสรรค 

บรรลุ
เป้าประสงค ์

ล้มเหลวไม่สามารถ
พิชิตปัญหาอปุสรรค 



179 

 

การด าเนินชีวิตหรือการท างาน บุคคลบางคนจึงอาจพบความล้มเหลวถ้าไม่สามารถพิชิตเอาชนะ
ปัญหาและอุปสรรคได้ บุคคลผู้สามารถพิชิตปัญหาอุปสรรคได้จะมาจากความสามารถที่บุคคลนั้น
ใช้ประโยชน์จากการรูจ้ักลักษณะส่วนบุคคลของตนเองอย่างดีและรู้จักปัญหาอุปสรรคที่เผชิญ จาก
ความรูเ้กี่ยวกับตนเองของปัญหาอุปสรรคจะช่วยให้ปรับปรุงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม จนสามารถ
พิชิตปัญหาอุปสรรค บรรลุความส าเร็จในเป้าประสงค์ได้รูปแบบของการใช้ผลส ารวจตนเองเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมาะสมจนน าไปสู่
เป้าประสงค์ได้ มีลักษณะรูปแบบดังภาพที ่9.2   

 

ภาพท่ี  9. 2  แสดงรูปแบบการใชผ้ลส ารวจตนเอง 

ที่มา :  (ดัดแปลงจาก  สมใจ  ลักษณะ, 2552 : 171) 

   จากภาพที่ 9.2 แสดงรูปแบบการใช้ผลส ารวจตนเองจะพบว่าพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ
น าไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องเป็นประพฤติกรรมที่ผ่านการกลั่นกรอง
วางแผนอย่างดี  การวางแผนพฤติกรรมที่ได้ผลควรเป็นพฤติกรรมที่อาศัยข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ตนเองและความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค  การส ารวจตนเองจะช่วยให้บุคคลได้รู้จักตนเองใน
จุดเด่น  จุดอ่อน  เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่ตนเผชิญ  ซึ่งเป็นความเข้าใจลึกซึ้งสาเหตุของปัญหา
และผลกระทบของปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น 

 

กระบวนการวางแผนส ารวจตนเอง 
   การส ารวจตนเองที่ได้ผลดี  ท าให้ได้ข้อมูลความรูท้ี่ตรงและเช่ือได้  และช่วยให้ได้ความรู้ที่
สมบูรณ์น าไปใช้ในการวางแผนพฤติกรรมของตนเอง  โดยเฉพาะพฤติกรรมประสิทธิภาพการ
ท างานนั้น  ควรใช้กระบวนการวางแผนส ารวจได้ดังนี้ 

ส ารวจ 

ตนเอง 

รู้จักตนเอง  
- จุดเด่น   

- จุดอ่อน  

เข้าใจปัญหาอุปสรรค 

- สาเหตุ                      
- ผลกระทบ 

พฤติกรรม 

- สนองจุดเด่น        
- แก้ไขจุดอ่อน        
- แก้ไขปัญหา   
และพิชติอุปสรรค 

พฤติกรรมที่
มี

ประสิทธิภาพ 

ผลการส ารวจตนเอง วางแผนพฤติกรรม 



180 

 

1. ก าหนดสิ่งที่ควรส ารวจ  ซึ่งอาจเลือกตัวแปรควรเป็นตัวแปรที่คลอบคลุมปัจจัย
เกี่ยวกับตนเอง  เช่น  บุคลิกภาพ  ค่านิยม  ความรู้ความสามารถ  ความสนใจ  ความต้องการ  

ปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญอยู่ 
2. ด าเนินการส ารวจตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การวิเคราะห์ตนเอง  การใช้

แบบส ารวจหรือแบบประเมินตนเอง  การรับฟังค าวิจารณ์ตนเองจากผู้อื่น  และการพิจารณาผล
การกระท าพฤติกรรมของตนเองว่าพฤติกรรมใดน าไปสู่ผลพฤติกรรมใดไม่ได้ผล  น ามาประมวล
เป็นความรู้จุดเด่น-จุดอ่อนของตัวเอง 

3. วิเคราะห์ผลการส ารวจ  ตัดสินส่วนที่เป็นจุดเด่นส่วนดี  ส่วนน่าพอใจถึงตน  ระบุสิ่งที่
เป็นจุดอ่อน  ข้อบกพร่องสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข  การแปลผลการส ารวจบางครั้งจ าเป็นต้องอาศัย
เกณฑ์หรือมาตรฐานอ้างอิงเพื่อตัดสินว่าสิ่งที่ส ารวจอาจตัดสินใจไม่   หรือตัดสินแบบล าเอียง
เข้าข้างตัวเองเกณฑ์หรอืมาตรฐานนีอ้าจมาจากการท าทฤษฎี  ความคิดของผู้เช่ียวชาญ  หรือความ
คิดเห็นของกลุ่ม  หรอืหมูค่ณะวา่คนส่วนใหญ่ยอมรับในลักษณะใด  ไม่ยอมรับในลักษณะใด 

4. ความรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อให้การวางแผนท าพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ
การวางแผนพชิิต  ปัญหาและอุปสรรค  ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

 

ลักษณะการส ารวจตนเองในด้านปัญหาและอุปสรรค 

   สิ่งที่เป็นปัญหา (Problem) คือ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (Expectation) ผลที่ 
ตามมา คือ ความไม่เป็นสุข ไม่สะดวกสบาย ความไม่พึงปรารถนา เช่น คาดหวังว่าสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แสดงบัญชีลูกค้าได้ทันในเวลา 2 สัปดาห์ แต่ในความเป็นจริงสร้างโปรแกรมไม่ได้ 
หรือสร้างได้ไม่ทันเวลาตามมาด้วยการถูกต าหนิ  ความไม่สบายใจที่ตัวเองไม่เก่งพอจนเกิดปัญหา  
"สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ดั่งความมุ่งหมาย"  มีข้อสังเกตว่า  เหตุการณ์เดียวกันจะเป็น
ปัญหาของบุคคลหรือไม่ต้องขึ้นกับผลที่ตามมาของเหตุการณ์นั้น   ในกรณีสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่ส าเร็จทันเวลาถ้าเกิดกับเดชา  เดชาจะทุกข์ร้อน เพราะเดชามีมาตรฐานการท างาน 
สูงและทนไม่ได้กับการถูกต าหนิ ทนไม่ได้ถ้าตัวเองไม่มีความน่าภูมิใจ เดชารู้สึกว่ามีปัญหา แต่ใน
กรณีนี้ถ้าเกิดกับพนม ...พนมไม่เกิดความทุกข์แต่อย่างใด  เพราะพนมถือว่าบริษัทไม่ใช่ของเรา  
พนมไม่มีมาตรฐาน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  พนมพอใจจะปล่อยเวลาให้พ้นไปวัน ๆ หนึ่ง
ขอให้ได้เงินเดอืนก็แล้วกันพนมทนได้ ถึงผู้บังคับบัญชา จะต าหนิหรือเพื่อนฝูง  ไม่ยกย่องว่าเป็นคน
เก่งเหตุการณน์ีจ้งึไม่เป็นปัญหาส าหรับพนม   
   พนมยังแอบคิดในใจด้วยว่าการท างานไม่ดีท าไม่ทันเป็นสิ่งที่เหมาะสมส าหรับพนม คราว
ต่อไปผูบ้ังคับบัญชาจะได้ไม่มอบงานอีกพนมจะสบาย คนที่ขยันท างานแบบเดชาเป็นคนโง่ เพราะยิ่ง
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ท าได้เร็วเท่าใดผู้บังคับบัญชาก็มักจะเรียกใช้และมีงานมาเรื่อยๆ แต่พนมลืมคิดไปว่าในระยะยาว 
ความเจริญก้าวหน้าในการงาน ย่อมเป็นของเดชา และองค์การมีประสิทธิภาพเพราะมีบุคลากรที่
รักการท างาน ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ... 

   อุปสรรค (Barrier) คือสิ่งที่ขัดขวางความราบรื่นขัดขวางความสะดวกในการด าเนินงาน
ไปสู่เป้าประสงค์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก (Difficulty) ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือ
ตามสิ่งที่ก าหนดไว้ถ้ามีอุปสรรคระดับปานกลางจะมีผลท าให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ช้าหรือบรรลุ
เป้าประสงค์ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีถ้ามีอุปสรรคระดับสูงมาก อาจมีผลท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้เลย  

 

แหล่งที่มาของปัญหาและอุปสรรคของตนเอง 
1. ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัย เชน่ 

1.1 มีความรูไ้ม่เพียงพอ 

1.2 ด้อยความสามารถในการปฏิบัติ 
1.3 ขาดเงิน หรอืมีไมเ่พียงพอ 

1.4 ขาดเทคโนโลยีทันสมัย 

1.5 มีเวลาไม่เพียงพอ 

1.6 มีขอ้จ ากัดทางระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย 

1.7 มีขอ้จ ากัดของทีมงาน ได้คนจ านวนน้อย ได้คนไม่เก่งไม่ดี 
1.8 ขาดข้อมูลขา่วสาร 

1.9 ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร  
2. ปัญหาอุปสรรคจากกระบวนการ เชน่  

2.1 ขาดการวางแผนที่เหมาะสม 

2.2 ขาดความรว่มมอืจากผู้รว่มงานในการปฏิบัติ 
2.3  โครงสรา้งขององค์การไม่เอือ้ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

2.4  สายการบังคับบัญชาควบคุมงานมหีลายขั้นตอนเกินไป 

2.5  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการท างาน หรือขาดมาตรฐาน
คุณภาพการท างาน 

2.6  องค์การบกพร่องในระบบกระบวนการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2.7  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เน้นผลงาน ไม่ส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจคนท างาน ไม่ยุติธรรม ไม่เสมอภาค ไม่โปร่งใส 
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   แนวการเอาชนะปัญหาอุปสรรคในการท างานจะกล่าวถึงบทต่อไป สิ่งที่ควรระลึกถึงใน
เรื่องการส ารวจปัญหาและอุปสรรคของตนเองในการปฏิบัติงาน คือ ควรให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุก
แง่ทุกมุมวิเคราะห์ด้วยความเที่ยงตรงกับความจริง (Objectivity) และน าผลการวิเคราะห์มาจัดท า
รายการสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ที่ควรปรับปรุงพัฒนา เป้าหมายสูงสุขของการส ารวจตนเองก็เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานเพื่อความส าเร็จและเพื่อคุณภาพของการด ารงชีวิต 

 

การใช้ผลการส ารวจเพื่อการพัฒนาพฤตกิรรมของตน 

   ผลการส ารวจตนเองจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มหาศาล ถ้าบุคคลจะน าผลการส ารวจมา
พัฒนาตนเอง จากที่กล่าวแล้วข้างต้น ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตนเองเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่พึงปรารถนาแล้ว  จะท าให้บุคคลสามารถระบุคุณสมบัติของตนที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมดีงามแล้ว ท าให้สามารถระบุคุณลักษณะที่ยังด้อยเป็นจุดอ่อน เป็น
ข้อบกพร่อง 

   ผู้ที่ต้องการมีคุณลักษณะของตนที่เหมาะสมดีงามโดยสมบูรณ์ทุกด้านจะเกิดความ
ปรารถนาที่จะพัฒนาโดยใช้วิกฤตความบกพร่องอ่อนน้อมถ่อมตน  มาเป็นโอกาสของการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากสภาพด้วย ให้เปลี่ยนเป็นสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสมดีงาม การ
พัฒนาพฤติกรรมของตนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตน เพราะการพัฒนาพฤติกรรมถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญที่เป็นรูปธรรมของบุคคล การพัฒนาพฤติกรรรมจะเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน ให้เป็นไปในแนวทางที่พึงปรารถนายิ่งขึน้ 

   กระบวนการใชผ้ลการส ารวจเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของตนมีดังนี้ 
1. ก าหนดขอบข่ายของคุณสมบัติที่ควรพิจารณาเพื่อการพัฒนาตนแต่ละด้าน น าผลการ

ส ารวจตนเองแต่ละด้านมาพิจารณา 

2. วิเคราะห์ผลการส ารวจจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของความเหมาะสมดีงาม ระบุสิ่งที่
สอดคล้องกับเกณฑท์ี่นา่พอใจในแตล่ะดา้นตาม ข้อ 1. 

3. จัดล าดับความส าคัญของคุณสมบัติแต่ละด้านที่ผลส ารวจแสดงความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุง ขั้นตอนนีช่้วยก าหนดสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขตามล าดับก่อนหลัง เกณฑ์การเลือกสิ่งที่ควร
ปรับปรุงก่อน คือ 

3.1 เป็นเรื่องส าคัญ 
3.2 มีคุณประโยชนต์่อตนเองและต่องาน 
3.3 เป็นเรื่องที่มโีอกาสประสบความส าเร็จในการแก้ไขปรับปรุง 
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4. เลือกคุณสมบัติที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง เริ่มจากล าดับแรก 
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาพฤติกรรมระบุผลพฤติกรรมที่ปรารถนา 

5. วางแผนพัฒนาพฤติกรรมก าหนดวิธีการเรียนรู้หรือวิธีฝึกปฏิบัติภายในเงื่อนไขระยะ
จ านวนวันที่ควรพัฒนาได้ผลส าเร็จ 

6. ปฏิบัติตนพัฒนาพฤติกรรมพฤติกรรมตามแผนในก าหนดเวลา 
7. ประเมินตนเองพิจารณาความส าเร็จ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหมู่คณะ และต่อ

ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

กรณีตัวอย่างของการใช้ผลส ารวจตนเองในการพัฒนาพฤตกิรรม 

   เดชา เป็นบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ายขององค์การสถาบันการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ์ติดตอ่สื่อสารกับเครือขา่ยงานธุรกิจการศกึษาระดับปริญญากับสถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   เดชา ประสบสิ่งบอกเหตุของการด้อยประสิทธิภาพในการท างานจากผลงานในช่วงเวลาที่
ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เดชาสังเกตพบว่าผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการติดต่อ
ประสานงาน เดชาพบความไม่ราบรื่นในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างประเทศ การบริหารจัดการใน
งานไม่เป็นไปตามแผน มีผู้วพิากษ์วจิารณ์วา่การเขียนรายงานของตนไม่สมบูรณ์ 

 

ภาพท่ี  9. 3  แสดงล าดับขั้นตอนการใชผ้ลส ารวจตนเองในการพัฒนาพฤติกรรม 

ขั้นที่ 1  ก าหนด
ขอบข่าย

คุณสมบัติ 

ขั้นที่ 2  วเิคราะห์
ผลการส ารวจ

ตนเอง 

ขั้นที่ 3  
จัดล าดับ

ความส าคัญ  ขั้นที่ 4  
ก าหนด

วัตถุประสงค์
ของการพัฒนา

พฤติกรรม 

ขั้นที่ 5  การ
วางแผนพัฒนา

พฤติกรรม 

ขั้นที่ 6  ปฏิบัติ
พัฒนาพฤติกรรม 

ขั้นที่ 7  
ประเมินพัฒนา

พฤติกรรม 
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   ขั้นที่ 1 ก าหนดขอบข่ายคุณสมบัติ 
   เดชาก าหนดองค์ประกอบของคุณสมบัติที่ควรส ารวจตนเอง 3 ด้าน คือ 

1. ด้านพฤติกรรมในการสื่อสาร 

2. ด้านพฤติกรรมสังคม 

3. ด้านพฤติกรรมในการท างาน 

   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผลการส ารวจตนเอง 
   คุณสมบัติแต่ละด้านควรมีเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงคุณลักษณะที่เหมาะสมดีงาม เดชา
ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาฝา่ยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน จัดท าเป็นพฤติกรรมเกณฑ์ 3 

ด้าน เมื่อน าผลการส ารวจตนเองมาพิจารณาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมเกณฑ์ ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี  9. 1  แสดงพฤติกรรมเกณฑด์้านต่างๆ  

เกณฑพ์ฤตกิรรมในการสื่อสาร ผลการวเิคราะห ์

1. สามารถอา่นและฟังอยา่งมีวจิารณญาณ 

1.1 เข้าใจค า  ประโยค 

1.2 จับใจความส าคัญ 

1.3 วเิคราะห์ความคดิ เหตุผล   ความมุ่ง 

หมาย 

1. เดชา มคีวามสามารถครบถ้วนในการอ่าน และฟัง
อย่างม ีวิจารณญาณ 

2. สามารถพูด  เขียนอยา่งสร้างสรรค์ 
2.1 เข้าใจพื้นฐานความรู้ความคดิของผู้รับ 

2.2 มวีัตถุประสงค์การพูด เขยีนท่ีชัดเจน  

2.3 ล าดับเร่ืองท่ีจะแสดงออกมีเหตุผล 

2.4 มขี้อมูล ความรู ้ความคิด สมบูรณ์รองรับการ
พูด เขียน 

2.5 เลอืกใช้ภาษาท้ังค า และประโยคท่ีถ่ายทอด
เร่ืองท่ีจะพูดเขียนอยา่งเหมาะสมกับผู้รับ 

2. เดชามีขอ้มูลนอ้ยเกี่ยวกับผู้รับข่าวสาร 

2.1 การพูดการเขียนมวีัตถุประสงคท่ี์ชัดเจน 

2.2 การล าดับเร่ืองท่ีเหมาะสม 

2.3 หลายคร้ังท่ีเดชาแสดงความรู้สกึมากกว่าตาม
ข้อมูล 

2.4 การมองข้ามภูมหิลังผู้รับข่าวสาร  จึงมัก
เกิดผลที่ผู้รับข่าวสาร  ไมเ่กิดความรู้ความเข้าใจใน
ข่าวสาร 

เกณฑ์พฤตกิรรมสังคม ผลการวเิคราะห ์

1. พฤตกิรรมแสดงมติรไมตรีสูง  

1.1 ทาน มีน้ าใจ เป็นผู้ให ้

1.2 กล่าวถ้อยค าไพเราะ 

1.3 ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 
1.4 ท าตนเองเสมอกันให้เกียรตใิห้การยอมรับนับ

ถือ 

1. เดชามีน้ าใจนอ้ยไป 

1.1 แตท่ าตนเป็นประโยชนเ์สมอ 

1.2 มักวางตนเป็นนายเหนอืกวา่ผู้ร่วมงาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  10 

การพิชิตปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการพิชิตปัญหาอุปสรรค 

2. คุณลักษณะของผู้มคีวามสามารถพิชิตปัญหาอุปสรรค 

3. รูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาและพชิิตอุปสรรค 

4. การพัฒนาตนเพื่อพิชิตปัญหาอุปสรรค 

5. บทสรุป 

6. แบบฝกึหัด 

7. กรณีศกึษา 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เข้าใจความหมายของการพิชิตปัญหาอุปสรรค 

2. เข้าใจความหมายของปัญหา และสามารถอธิบายความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาได้ 
3. เข้าใจกระบวนการในแก้ปัญหา  และอธิบายคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถพิชิต

ปัญหาอุปสรรค์ได้ 
4. อธิบายรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาและพิชิตอุปสรรคได้ 
5. เข้าใจการพัฒนาเพื่อพิชิตปัญหาอุปสรรค  และอธิบายการใช้หลักธรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 

6. เข้าใจการสร้างความสุขในการท างาน และสามารถน าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  10 

การพิชติปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

   ปัญหา คือ สิ่งที่ ไม่ เป็นไปตามคาดหวังสิ่งที่ ไม่เป็นไปตามแผน  และการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่คนปรารถนา อุปสรรค คือ สิ่งที่มาขัดขวางความราบรื่นของการด าเนินงาน เป็นสิ่งที่
สร้างความยุ่งยากล าบากในวิถีชีวิตหรือการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์  ผลของปัญหาและ
อุปสรรค คือ ความไม่สะดวกสบาย ความทุกข์ ความไม่พอใจ ท าให้การท างานไม่สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ ท าให้ลดประสิทธิภาพการท างาน 

   จากการส ารวจตนเองท าให้รู้จุดเด่นจุดด้อยในลักษณะของตนเองในด้านต่าง ๆ รู้สภาพ
ปัญหาอุปสรรค สาเหตุที่มาของปัญหาอุปสรรคและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข  
บุคคลที่มีประสิทธิภาพการท างานจ าเป็นต้องมีวิธีการพิชิตปัญหาอุปสรรคในการท างาน และ
สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ น าตนเอง น างานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของชีวิตและการ
ท างานได้อย่างดี 

 

ความหมายของการพิชิตปัญหาอุปสรรค 

   การพิชิตหรือเอาชนะ (Overcome) คือ การกระท าได้ส าเร็จในสิ่งที่ยากล าบาก เช่น พิชิต
การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ชนะคู่แข่งขันในการเข้าสู่ต าแหน่งระดับสูง การพิชิตปัญหาและ
อุปสรรคจงึหมายถึงการแก้ปัญหาให้หมดไปได้ หรือลดปัญหาลง การท าตัวรอดพ้นจากสิ่งขัดขวาง
หรอืข้อยุ่งยากต่าง ๆได้ส าเร็จ 

   ลักษณะส าคัญที่แสดงถึงการพิชิตปัญหาและอุปสรรคได้ จะสังเกตได้จากความคิดและ
วิธีการปฏิบัติของผู้เผชิญปัญหาและอุปสรรค จนสามารถแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตารางท่ี  10.1  แบบเสนอค่านยิมต่อกลุ่มของตนเอง 

ข้อมูลแสดงปัญหาและอุปสรรค การพิชิตปัญหาอุปสรรค 

(1) ขาดความรูค้วามสามารถในเทคโนโลย ี พัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ด้วยการเรียนรู้จากแหล่งตา่งๆ 

(2) ไมไ่ด้รับการยอมรับจากกลุ่มสาเหตุจากขาด
ความรับผิดชอบแลง้น้ าใจ 

ปรับปรัชญาและอุดมการณข์องชวีติเพิ่มความมคี่า
ด้วยการปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมุ่งม่ัน 

(3) งานท่ีท าน่าเบ่ือหนา่ย  อยากหลบเลี่ยงงาน  ลา
หยุดบ่อย 

ส ารวจความถนัด ความสนใจ ความตอ้งการของตน
และน ามาใชใ้นการเลอืกงานท่ีตนถนัดและสนใจได้
ส าเร็จ 

(4) มคีวามท้อแท้  หมดก าลงัใจ  รู้สึกเป็นผู้แพ้
ตลอดกาล  สิ้นหวังในชีวิต 

พบจุดเด่นของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง 
ตัง้เป้าหมายไมใ่ห้สูงเกินไป เร่ิมจากมุ่งปฏบัิตใินสิ่งท่ี
ตนท าได้ ภูมิใจใน ความส าเร็จของตนแม้จะเป็นเร่ือง
เล็กน้อยไม่สนใจที่จะเปรียบเทียบกับผู้อื่น 

(5) ทีมงานไม่ให้ความร่วมมอื  การท างานของกลุ่ม
ล่าช้าไม่ไดผ้ลท างานหนกักว่าผูอ้ื่น  แต่ไม่ส าเร็จเพราะ
ปริมาณงานมากเกินไป เวลาไมพ่อ 

สร้างความเป็นผู้น าในตน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดใีน
กลุ่ม แสดงน้ าใจต่อกันและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
วางแผน ชว่ยกันก าหนดมาตรฐานการปฏบัิต ิวางแผน
ให้สอดคลอ้งกับเวลาและบริหารเวลาเป็น 

 

คุณลักษณะของผู้มีความสามารถพชิิตปัญหาอุปสรรค 

   ผู้ที่มีความสามารถพิชิตปัญหาและอุปสรรคของตนเอง และของการท างานได้ ควรมี
คุณลักษณะที่ส าคัญต่อไปนี้ 

1. มีปรัชญาและอุดมการณ์ของชีวติ และของการท างานอย่างเหมาะสม 

2. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และลักษณะมุ่งอนาคต 

3. เห็นคุณค่าของตน รับรู้ตนเอง (Self-Concept) อย่างถูกต้องตรงความจริง 
4. มีคา่นิยมพื้นฐาน เช่น ขยัน ประหยัด อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์มีวินัย และยึดถือความ

เป็นอยู่อย่างพอเพียงสมฐานะแหง่ตน 

5. ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนตลอดชีวติจากแหล่งความรูต้่างๆ สนใจใคร่พัฒนาตนให้ดขีึน้อยู่เสมอ 

6. มีความเช่ือในหลักการของสาเหตุ  และผล  สาเหตุที่ท าให้บังเกิดผลดี สาเหตุ คือ
ความคิด ความมุง่มั่น และการปฏิบัติตน ถ้าปรับปรุงใหค้ิดดี มุ่งมั่นดีและปฏิบัติดีย่อมบังเกิดผล ผล
ที่ไม่ดไีม่น่าพอใจเป็นเพราะความบกพร่องในความคิด ความมุง่มั่นและการปฏิบัต ิ

7. มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและวิธีการพิชิตอุปสรรคอย่างมีเหตุผล ปรับวิธีการให้เข้า
กับสถานการณต์่าง ๆ  
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8. มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น คิดได้หลากหลายไม่ยึดติดกับความคิดหรือวิธีการ
เดียว แต่เริ่มสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ได้เสมอให้เข้ากับปัญหาและอุปสรรค 

9. มีความเชื่อมั่นที่จะกล้าคิด กล้าท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้บังเกิดผลได้ดีขึ้น 

 

รูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาและพชิิตอุปสรรค 

   มีผู้คิดค้นกระบวนวิธีการต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพิชิตอุปสรรคในการ
ด าเนนิชีวติ หรอืการท างานได้หลายวิธี แตล่ะวธิีอาจมีลักษณะเด่นแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. กลวิธานปกป้องตน (Defense Mechanism) เป็นกลวิธีที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหา
สนองความต้องการส่วนตัวได้ ก็จะเกิดความเครียดและความคับข้องใจและน าไปสู่การมีปมด้อย 
อาการแสดงปมด้อย คือ 

1.1 กั ง วล เกี่ ย ว กั บ ตน เอง  เมื่ อมี คนอื่ นมาวิพากษ์ วิ จ ารณ์  จะ มีความรู้ สึ ก
กระทบกระเทือนทันที 

1.2 ดีใจจนเกินเหตุตอ่ค าเยินยอ 

1.3 คอยหาทางแข่งขันกับผูอ้ื่น 

1.4 หาทางจับผดิคนอื่น เพื่อให้มองเห็นความผิดของตนนอ้ยลง 

    บุคคลที่มีปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีหาเหตุอ้างให้กับ
ข้อบกพร่องของตนที่เรียกว่ากลวิธานปกป้องตน เชน่ 

(1) เรียกร้องความสนใจด้วยการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เกเร เพื่อให้คน
สนใจ 

(2) การสร้างสิ่งทดแทน เช่น มีปมด้อยในด้านรูปร่างหน้าตา ชดเชยทดแทนด้วยการ
สร้างปมเด่นทางการเรยีนเก่ง 

(3) เลียนแบบบุคลิกลักษณะของบุคคลอื่น (Identification) โดยเฉพาะคนที่เด่น คนที่
หมูค่ณะยอมรับ หรอือย่างนอ้ยก็แสดงตนเป็นพวกกับคนที่สังคมยอมรับเพื่อยกฐานะความเด่นของ
ตนขึน้มา 

(4) การหาเหตุอ้าง (Rationalization) คือ การยกเหตุผลขึ้นอธิบายลักษณะด้อยของตน 
เชน่ เมื่อไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จะยกเหตุผลว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยปิดไม่ให้ความ
เป็นอิสระเท่ากับมหาวิทยาลัยเปิด 

(5) การโยนความผิดให้ผู้อื่น (Projection) หรือกล่าวโทษสิ่งอื่นแทนความบกพร่องของ
ตน เชน่ พัฒนาเครื่องมอืได้ไม่ดพีอก็กล่าวโทษข้อจ ากัดของเวลา และที่ปรึกษาไม่ให้ความร่วมมือ 
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    กลวิธีเหล่านี้ยกขึ้นมากล่าวเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการปรับตนของผู้มีปมด้อย ซึ่งเป็น
วิธีการที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุด การน ากลวิธีไปใช้ควรค้นหาสาเหตุของปมด้อย และพัฒนาให้พ้น
สภาพความด้อย หรือยอมรับความด้อยนั้นเสีย ไม่รู้สึกเป็นปมด้อย แล้วหันไปพัฒนาส่วนเด่นของ
ตนในด้านอื่นต่อไป 

2. วิธีวิทยาศาสตร์  วิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้
ในการแก้ปัญหา คิดค้นความรู้ความจริงใหม่ๆ วิธีการที่นิยมใช ้คือ 

2.1 ขั้นก าหนดปัญหาเชน่ ขายสินค้าได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.2 ขั้นตัง้สมมติฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา 

2.3 วางแนวทาง เพิ่มยอดการขายสินค้าไว้หลาย ๆ วิธี เช่นลดต้นทุนทางผลิต เพื่อให้
ราคาลดลงเพิ่มงบโฆษณาหาสิ่งจูงใจเป็นรางวัลแก่ผูซ้ือ้เปลี่ยนสินค้า 

2.4 ทดสอบสมมติฐาน หาข้อมูลด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละวิธี 
อาจมีการทดลองน าร่องในพื้นที่หรือสถานที่บางแห่งในวงแคบ เพื่อเปรียบเทียบว่าวิธีเพิ่มยอดการ
ขายวิธีใดได้ผลดีกว่ากัน 

2.5 วิเคราะหข์้อมูลศึกษาข้อมูลจากการทดลองแต่ละข้อ 

2.6 สรุปตัดสินใจน าวิธีการที่ดีที่สุดจากการทดลอง น าไปใช้ในวงการจริง 

 

3. กระบวนการแก้ไขปัญหาประสานสัมพันธ์  ฮันเซเกอร์  และ อเลสซานดรา 
(Hunsaker and Alessandra) ได้กล่าวในหนังสือ The Art of Managing People ที่แปลโดยวัชรี ธุวธ
รรม (2534 : 324) กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงประสานสัมพันธ์ที่ด าเนินการโดยหลายฝ่าย 
ไว้ดังนี ้

3.1 ก าหนดปัญหา 

3.1.1 สร้างพื้นฐานความไว้วางใจ 

3.1.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 

3.1.3 ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.1.4 ก าหนดเวลาวเิคราะหป์ัญหา 

3.1.5 ตกลงร่วมกันในปัญหาที่ตอ้งแก้ไข 

3.2 พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

3.2.1 สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ 

3.2.2 พัฒนาหาลู่ทางในการปฏิบัติ 
3.2.3  ประเมินลูท่างในการปฏิบัติ 
3.2.4 ตัดสินใจเลือกแผนปฏิบัติการ 
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3.3 ติดตามผลงานตลอด 

3.3.1 สร้างเกณฑ์เพื่อความส าเร็จ 

3.3.2 พิจารณาหาวิธีวัดผลการปฏิบัติงาน 

3.3.3 รับฟังผลงาน 

3.3.4 น าผลงานไปแก้ไข 

4. การใช้วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในการ
แก้ไขปัญหา กระบวนการส าคัญ คือ 

4.1 ก าหนดปัญหาและสาเหตุ 
4.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
4.3 หาแนวทางเลอืกที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ 
4.4 ประเมินความเหมาะสมของแต่ละแนวทาง เลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยเอื้อ 

(Resources) และข้อก าหนด (Constraints)  จนได้ทางเลอืกที่ดทีี่สุด 

4.5 น าทางเลือกมาทดลองแก้ปัญหา 

4.6 ประเมินผลการแก้ไขปัญหา พิจารณาการบรรลุวัตถุประสงค์ 
4.7 สรุปผล น าวิธีการที่ได้ผลไปใช้ในการแก้ปัญหา 

  ตัวอย่างการน าวิธีการเชงิระบบไปใช้ในการแก้ปัญหา 

  ปัญหาและสาเหตุ  : เปิดรา้นเสริมสวยแล้วมลีูกค้าน้อย สาเหตุของปัญหาเป็นเพราะ  

         ฝมีอืไม่เป็นที่ยอมรับ 

  วัตถุประสงค์   : เป้าหมายลูกค้า 30  ราย 

 

  แนวทางเลอืก   : วัตถุประสงค์อาจบรรลุด้วยวิธีการตอ่ไปนี้ 

ก. ส่งช่างเดิมไปอบรม 

ข. จา้งช่างใหม ่

ค. เป็นสาขาของรา้นที่ติดตลาดมีช่ือเสียง 
ง. ย้ายท าเลที่ตัง้ใหม่ 
จ. ตกแต่งร้านให้หรูหราที่สุด 
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ประเมินทางเลือก 

ทางเลือก ปัจจัยเอื้อ ข้อจ ากัด 

ก. ส่งช่างไปอบรม - ชา่งเดิมพอใจ -มคี่าใชจ้่ายการอบรม 

  - มแีหลง่อบรม 

- ระหว่างช่างไม่อยู่ขาด
รายได้ 

ข. จ้างชา่งใหม ่ - มีช่างใหม่ๆมีฝีมือจ านวน
มากต้องการงาน 

- ค่าจ้างแพง 
  - จะต้องจ่ายชดเชยการ

ไมจ่้างชา่งเดิม     

ค.เป็นสาขาของร้านอ่ืน - มร้ีานท่ีมีช่ือเสียง - ต้องแบ่งส่ วนรายได้
ให้กับเจ้าของช่ือร้าน     

    - ต้องเพิ่มมาตรฐานฝีมือ
ให้เท่ากับร้านต้นแบบ     

ง. ยา้ยท าเลใหม ่ มสีถานท่ี - เกินก าลังทุน 

จ. ตกแตง่ร้าน มคีนรับตกแตง่ - ค่าใชจ้่ายสูง 
    - คุณภาพไม่ย่ังยนื เพราะ

ลูกค้าให้ความส าคัญกับ
ฝีมอื     

 

   ตัดสินใจเลือก ก. เพราะมีปัจจัยเอือ้มากและมขี้อจ ากัดที่นอ้ยที่สุด 

 

น าทางเลือกมาทดลอง : ด าเนนิการเป็นแผนทดลองใชช่้าง 2 คน ใน 5 คน ไปรับการอบรม  
1  เดือนและกลับมาท างาน 

ประเมินผล : เปรียบเทียบจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่นิยมชา่ง
เสริม   สวย 2 คน คนที่ผา่นการอบรม พบว่าดึงดูดลูกค้าได้จริง 
จ านวนลูกค้าเพิ่มขึน้ 

สรุปน าไปใช้ : ตกลงใจส่งช่างที่เหลือ 3 คน ไปรับการอบรม และ 

ด าเนนิการปรับปรุงคุณภาพจริง 
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การพัฒนาตนเพื่อพชิิตปัญหาอุปสรรค 

1. พัฒนาวิธีคดิแบบโยนิโสมนสิการ 

    พระราชวรมุนี (ประยูร  ธัมมจิตโต) กล่าวในหนังสือขอบฟ้าแห่งความรู้ (2541 : 24-

26) กล่าวถึงวิธีคิดโยนิโสมนสิการ แยกความหมายว่า โยนิโส แปลว่าถูกต้องแยบคาย มนสิการ 
แปลว่า ท าใจไว้ในใจ โยนิโสมนสิการ จึงหมายถึงการท าไว้ในใจโดยแยบคายหรือการคิดเป็น 
ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยอาศัยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และคิดเช่ือมโยงตามข้อมูลเพื่อ
น าไปใช้ตอ่ไป 

 โยนิโสมนสิการมีวธิีคิดสรุปได้เป็น 4 แบบคือ 

1.1 อุปายมนสิการ คือ คิดถูกวิธี “คิดอะไรก็ให้มวีิธีคิด” 
1.2 ปถมสิการ คิดมรีะเบียบ “ตั้งดวงจติแนว่แนไ่ม่แปรผัน” 
1.3 การณมนสกิาร คือ คิดมเีหตุผล “ใช้เหตุผลแก้ปัญหาสารพัน” 
1.4 อุปปาทกมสิการ คือ คิดเป็นกุศล “ตั้งใจมั่นตามครรลองมองแงด่ี” 

 ตัวอย่างของการพัฒนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

   การใชห้ลักอุปายมนสิการ หรอืการคิดถูกวิธี มีผู้แปลเป็นค าง่ายๆ ว่าการคิดอย่างมีอุบาย
แยบคาย ที่เรียกว่า “คิดอะไรก็ให้มีวิธีคิด” คือ การเลือกรูปแบบของการคิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์เชน่ ถ้าตอ้งการคดิเพื่อแก้ไขปัญหาก็อาจใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาปลา
ในบ่อเลีย้งปลาตายเพิ่มขึ้นทุกวัน 

1. นิยามปัญหา สาเหตุ ก าหนดผลของการแก้ปัญหาคือปัญหาคืออะไรเป็นสาเหตุให้ปลา
ตาย  ท าอย่างไรปลาจึงเติบโตไม่ตาย 

2. ตั้งสมมตฐิาน ปลาตายเพราะน้ าเป็นพิษ ติดโรคระบาด 

3. ทดสอบสมมติฐาน โดยการน าตัวอย่างนี้ตัวอย่างอาหารไปให้นักวิเคราะห์สารเคมี
ทดสอบหาสารที่เป็นพิษ ส่งปลาที่ตายไปวิเคราะหก์ารตดิเชื้อโรค  

4. วิเคราะหผ์ลการทดสอบ เชน่ พบว่าปลาตดิโรค โรคนีม้ากับน้ าและแมลงบางชนิด 

5. สรุปผลการน าไปใช้ สรุปการแก้ไขปัญหาโดยการป้องกันโรคระบาดที่จะมากับน้ าและ
แมลงโดยการถ่ายน้ าในบ่อเลีย้งปลาและกั้นตาข่ายป้องกันแมลง เป็นต้น 

   การใช้หลักปถมสิการ หรือการคิดมีระเบียบ เช่น เมื่อมีการตั้งความมุ่งหมายที่จะค้นหา
องค์การประกอบที่จะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของลูกค้า หลังจากก าหนดส่วนประกอบของสิ่งที่มี
ความเช่ือม่ันที่มีตอ่สินค้า ว่าควรพิจารณาสิ่งต่างๆ คือ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  11 

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
เนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของความเช่ือม่ัน 

2. การประเมนิความเช่ือม่ันในตนเอง 

3. ความส าคัญของความเชื่อมั่นในตนเอง 

4. ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

5. แนวทางพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง 

6. การเสริมสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 

7. การควบคุมทางอารมณ์ 
8. การฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 

9. การพูดบรรยายด้วยความเชื่อมั่น 

10. การเขียนด้วยความเชื่อมั่น 

11. บทสรุป 

12. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของความเช่ือม่ันได้ 
2. อธิบายความส าคัญของความเชื่อมั่นในตนเองได้ 
3. เข้าใจทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

4. เข้าใจแนวทางการพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง 

5. สามารถอธิบายการเสริมสรา้งความเชื่อมั่นในตนเองได้ 
6. เข้าใจกลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง 

7. สามารถอธิบายวิธีเพิ่มความเช่ือม่ันในตนเองได้ 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  11 

การสร้างความเชื่อมัน่ในตนเอง 

   การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย
ประการประกอบกันตั้งแต่การมีปรัชญาและอุดมการณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เหมาะสมการตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการท างานหลัง
จากนั้นจะต้องรู้จักส ารวจตนเองในความต้องการความสนใจปัญหาอุปสรรค และมีเทคนิควิธีการที่
ดีในการพิชิตปัญหาและอุปสรรค เช่ือมั่นความส าเร็จในการพัฒนาตนเอง ซึ่งองค์ประกอบความ
เช่ือมั่นในตนเองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากเช่นเดียวกันความเชื่อมั่นในตนเองช่วยเพิ่มพลังทาง
จติใจใหเ้กิดความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวกับการแปรเปลี่ยนยั่วยุของสภาพแวดล้อมและไม่ท้อถอยกับการ
พัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานการสร้างความเช่ือมั่นในตนเองจะเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตนเองมีความรู้
เกี่ยวกับทฦษฎีและหลักการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเองและต้องใช้
ความสามารถในการส ารวจประเมินความเช่ือมั่นของตนเองน าตนเองในการพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนได้ 

 

ความหมายของความเชื่อมั่น 

   นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  (2549 : 291-292)  ได้กล่าวถึงความหมายของความเช่ือมั่นในตนเอง
ของนักวิชาการหลายท่านไว้ดังนี ้ 

   บรานแดน  (Branden, 1992 : 8)  ให้ความหมายของความเช่ือมั่นในตนเองว่าเป็นความ
มั่นใจในความสามารถของตนที่จะคิดจะท าสิ่งท้าทายของชีวิต  เป็นความมั่นใจในสิทธิที่จะมี
ความสุข รู้สึกว่าตนมีคุณค่า  สมควรได้รับการตอบสนองความจ าเป็นความต้องการ  คนที่มีความ
มั่นใจในตนเองสูงจะสามารถจัดการกับปัญหาของชีวิตได้ดีกว่า  มีความยืดหยุ่น  มีความคิด
สร้างสรรคแ์ละมีเจตนาอันแรงกล้า  จะมีความสัมพันธ์ที่ดกีับผูอ้ื่น  จะเป็นที่เคารพผูอ้ื่น 

   ลอยด์และเบอร์เธลอด (Lloyd &Berthelot, 1992 : 5)  กล่าวว่า  ที่น่าสนใจคือ  คนที่มี
ความเช่ือม่ันในตนเองสูงจะไว้วางใจคนได้ง่ายมาก  เมื่อผู้จัดการเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง
การกลัวไม่ไว้วางใจคนอื่นก็จะมลายหายไป  เมื่อมีระดับความเช่ือมั่นในตนเองสูง  ก็อยากจะ
แบ่งปันปัญหาหรือความรู้สึกกับเพื่อนหรือกลุ่มมากขึ้น  ในอีกด้านหนึ่ง หากความเช่ือมั่นในตนเอง
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แตกร้าว  ก็จะวิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดเกี่ยวกับตนเองว่าอะไรแล้วจะเก็บปัญหาความรู้สึกไว้กับ
ตนเอง 

   วอเทอร์ส(Waters, 1996 : 186)  นิยามความเชื่อมั่นในตนเอง  ว่าเป็นภาพลักษณ์ของตน 
(ภาพที่ตัวเองเห็นตนเอง)  กับภาพในอุดมการณ์ของตน (อยากเห็นว่าตนเองเป็นเช่นไร)  เป็นการ
ประเมินความขัดแย้งกัน 

   สมใจ  ลักษณะ (2552 :  217-229)  ได้กล่าวว่า  มีผู้ให้ความหมายของความเช่ือมั่นใน
ตนเอง (Self Confidence) ในหลายทัศนะคือ  

 แบนดูรา (Bandura 1977 : 79) ให้ความหมายของผู้ที่มีความเช่ือมั่นในตนเองคือบุคคลที่
สามารถควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมเพื่อการบรรลุผลที่ต้องการ (Outcome) ด้วยความมุ่งมั่น
จรงิจังคาดหวังในความส าเร็จโดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคจากสภาพแวดล้อม 

 เซคอร์ดและแบ็คแมน (Secord and Backman,1974 : 529) ให้ความหมายของผู้มีความ
เช่ือมั่นในตนเองว่าเป็นส่วนผสมของการรับรู้ตนเองทางบวก (Self Concept)เห็นคุณค่าใน
ความสามารถของตนเอง (Self worth)แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผย (Open) และกล้าหาญ 
(Bold) 

   นฤมล  สุ่นวัสดิ์ (2549 :  292)  ได้ให้ความหมายของความเช่ือมั่นในตนเอง หมายถึง  
การรู้คุณค่าของตนเอง  เมื่อวางคุณค่าตนเองไว้สูง ก็จะนับถือทักษะ  ความสามารถขตน มีความ
เช่ือมั่นว่าท างานส าเร็จ  ถ้าไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ก็จะไม่ถอยหนีสิ่งท้าทาย  มีความเป็นมือ
อาชีพ 

   สมใจ  ลักษณะ (2552 : 299)  โดยสรุป  ผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถแสดงออก
ทางการพูด  เขียน  ปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเช่ือมั่นนั้น  เป็นผู้มีส่วนผสมภายใน
ตัวบุคคลอย่างเหมาะสม  ทั้งการมคีวามรู้  ความสามารถ  มีขอ้มูลเป็นพื้นฐานดีพอเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
แสดงออก  เป็นผู้รับรู้เข้าใจตนเอง (Self Concept) ในทางบวกเห็นว่าตนเองมีความเด่น  มี
ความสามารถ  มีคุณค่า  เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก  กล้าเผชิญความจริง  ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค  และเป็นผู้มุ่งมั่นสูงต่อการได้รับความส าเร็จ (Achievement  Motivation)  หรือกล่าวสั้นๆ  
ได้วา่  คนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  คือ  คนกล้าคิดกล้าท าอย่างเด็ดเดี่ยวนั่นเอง 

   คุณลักษณะความเช่ือมั่นในตนเองของบุคคลจะขึ้นกับสถานการณ์  บุคคลมีความเช่ือใน
ตนเองสูงในสถานการณ์หนึ่ง  อาจเป็นบุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตนเองต่ าในอีกสถานการณ์หนึ่ง  
เช่น  บุคคลบางคนมีความเช่ือมั่น  สูงในการแสดงความคิดเชิงวิชาการเศรษฐศาสตร์  เพราะตรง
กับพื้นฐานความรู้ที่ ได้รับการศึกษามา  แต่อาจลดความเชื่อมั่นในตนเองลง  เมื่อต้องใช้
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คอมพิวเตอร์  หรือต้องร้องเพลง  ถ้าเขาไม่ได้รับการฝึกให้มีพื้นฐานดีพอมาก่อน ผู้มีความถนัด
ทางการกีฬา  เช่น  เทนนิส  จะมีโอกาสเป็นผู้มีความมั่นใจในตนเอง  เมื่อต้องเล่นกีฬาเทนนิส  
มากกว่าความมั่นใจในตนเอง เมื่อตอ้งอภิปรายเรื่องธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับชาวต่างประเทศ  
ถ้าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ทางธุรกิจและภาษาต่างประเทศ 

 

การประเมินความเชื่อมั่นในตนเอง 
   แบบประเมินต่อไปนี้ช่วยให้บุคคลประเมินตัวเองว่ามีคุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง
เพียงใดโดยให้พิจารณาคุณลักษณะแต่ละข้อต่อไปนี้  ถ้าเป็นสิ่งที่ตรงกับความคิด  หรือสิ่งที่ท่าน
เคยปฏิบัติให้ตอบว่า  “ใช่”  ถ้าไม่ตรงความคิด  หรอืท่านไม่เคยปฏิบัติให้ตอบว่า  “ไม่ใช่” 

 1. คนที่เป็นคนเก่งจะเก่งเกือบทุกเรื่องคนไม่เก่งจะไม่เก่งเกือบทุกเรื่อง 

 
2. คนเราควรมคีวามรู้  ความสามารถในทุกด้าน  เช่น  ด้านวิชาการ  ศลิปะ  กีฬา 
อาชีพ  เทคโนโลยี 

 3. การแสดงตัวต่อคนหมู่มาก  รูปร่างหนา้ตาเป็นเรื่องส าคัญ 

 
4. ฉันมักประหม่า  และวิตกกังวลมาก  ถ้าต้องแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าตาคนหมู่
มาก 

 5. ฉันคิดว่าฉันเป็นคนพูดไม่เก่ง  ทุกครั้งที่พูดคงมีคนเยาะเย้ยฉัน 

 6. ฉันเป็นคนไม่ฉลาดนัก  แมจ้ะมีนิสัยดี  พูดอะไรไม่ดเีท่ากับคนเก่งๆ 

 7. ฉันนึกไม่ออกว่าตัวเองมีอะไรเด่นบ้าง  ไม่รูว้่าฉันควรจะเอาดีทางด้านไหน 

 8. ฉันใช้ชีวติปกติไปวันๆ  หนึ่ง  ไม่ค่อยได้ท าอะไรเป็นประโยชน์ตอ่ผูอ้ื่นนัก 

 9. ฉันชอบฟังคนอื่นพูด  มากกว่าที่จะเป็นผู้พูดเสียเอง 

 10. ฉันไม่ชอบการเล่นเกม  หรือการแขง่ขัน  เพราะมักจะสู้เขาไม่ได้ 
 11. เมื่ออยู่กับกลุ่ม  ฉันมักไม่อยากเสนออะไร  เพราะเกรงใจคนอื่นเขาจะร าคาญ 

 
12. จะลงมอืท าอะไรก็ท าเพียงใหผ้า่นๆ  ไป  เพราะไม่มีความพร้อมที่จะท าให้มันดไีป
กว่านี้ 

 
13. เห็นคนที่เด่นการคิด  เด่นการท ากิจกรรม  ฉันได้แต่ดู  เพราะฉันเป็นอย่างเขาไม่ได้
หรอก 

 14. ถ้ามีกิจกรรมใหเ้ลือก  ฉันขอเลือกท าในสิ่งที่ท าตามล าพังมากกว่าท าเป็นกลุ่ม 

 15. ถ้ามีสิ่งใดใหเ้ลือกท า  ฉันจะเลือกท าในสิ่งที่งา่ยต่อความสามารถของฉัน 

 16. ฉันท้อใจทุกครั้งถ้าตอ้งท าอะไรที่มปีัญหาอุปสรรค 
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 17. สิ่งที่ยุ่งยากเมื่อท าไม่ได้ฉันพอใจจะยกเลิกและหาสิ่งอื่นที่ท าได้ง่ายกว่า 

 18. ฉันมักปล่อยชวีิตไปตามธรรมชาติไม่เคยคิดอยากได้หรืออยากเป็นอะไร 

 
19. สิ่งที่ฉันอยากได้อยากเป็นฉันจะพยายามทุกอย่างให้ได้สิ่งนั้นไมเ่คยเปลี่ยนใจ
ยกเลิก 

 20. ท าสิ่งใดไปถ้าผิดพลาดฉันจะรีบหาสาเหตุและหาทางแก้ตัวใหม่ 
 21. คิดสิ่งใด  ท าสิ่งใด  ตั้งใจท าให้เต็มที่  ให้ดีที่สุด  ผลเป็นอย่างไรก็ยอมรับได้ 
 22. ถ้าได้ฟังสิ่งใด  ที่ยังไม่ถูกต้อง  ฉันไม่ลังเลที่จะขอโอกาสพูดแนะน าแก้ไข 

 23. ฉันเคยผดิหวัง แตไ่ม่เสียใจมากนัก ใชค้ติล้มเหลวก็ลุกได้ 

 
24. คนรอโชคชะตา คอื คนโง่ คนฉลาดต้องดิ้นรนแสวงหาในสิ่งที่ตนเองอยากมี อยาก
เป็น 

 25. ฉันคิดว่า ฉันก็เก่งเอาตัวรอดได้ในบางเรื่องไม่เป็นรองใคร 

 26. การพูดการท ากิจกรรมขอเวลาเตรยีมตัวสักนิดรับรองว่าฉันท าได้ 
 27. ถ้าเราพูด เราท าด้วยเหตุผล และไม่ผดิศีลธรรม ไมเ่ห็นจะต้องไปเกรงกลัวใคร 

 28. คนมีความส าเร็จ คอื คนมีเป้าหมายชีวติเสมอ และพยายามท าใหส้ าเร็จ 

 
29. การขัดแย้งในหมูค่ณะ ดว้ยเหตุผลที่ต่างคนต่างแสดงออกเป็นเรื่องธรรมดา ไม่
เป็นสิ่งที่ตอ้งโกรธเคืองกัน 

 30. คนเราควรคิดพึ่งตนเองมากกว่าจะขอใหผู้อ้ื่นมาช่วย 

 

การให้คะแนน 

ข้อ 1 ถึง 18  ตอบใช่  ให้ข้อละ 0 คะแนน 

  ตอบไม่ใช่ ให้ข้อละ 1 คะแนน 

ข้อ 19 ถึง 30  ตอบใช่ ให้ข้อละ 1 คะแนน 

  ตอบไม่ใช่ ให้ข้อละ 0 คะแนน 

 

 

 

 

 

  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง    25 - 30 คะเเนน 

  มีความเชื่อมั่นในตนเองปานกลาง 15 - 24 คะเเนน 

  มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ า    0 -  14 คะแนน 
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ความส าคัญของความเชื่อมั่นในตนเอง 
   คุณลักษณะความเช่ือมั่นในตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิตการท างานของ
บุคคลทั่วไปเพราะเป็นคุณสมบัติที่ท าให้บุคคลที่มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมดีงามใกล้เคียงกันแต่จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตมีความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมแตกต่างกันด้วยสาเหตุของการมีคุณลักษณะ
แตกต่างกันในการมคีวามเช่ือม่ันในตนเอง 

   จากการศึกษาประวัติของศาสดาทางศาสนาวีรบุรุษผู้น าของประเทศนักการเมือง   นัก
ธุรกิจและนักปราชญ์ทางวิชาการทั้งหลายจะพบคุณสมบัติความเช่ือมั่นในตนเองเป็นปัจจัยส าคัญ
ความเช่ือมั่นในตนเองเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลโดยจะมีอิทธิพลส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มมีความคิด
ความเช่ือและพฤติกรรมปฏิบัติต่อไปนี ้

1. มีเป้าหมายความส าเร็จของชีวิต และการท างานที่แสดงความมุ่งมั่น ทะเยอทะยานสูง
(Ambition) เมื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วก็จะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไปตามล าดับคุณสมบัติ
ด้านนีช่้วยใหบุ้คคลสร้างผลิตผลอยู่ตลอดเวลา 

2. มีทัศนะต่อตนเองและต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ดีมองเห็นช่องทางที่ตนเองจะท ากิจการงาน
ได้มช่ีองทางพบความส าเร็จแม้จะพบอุปสรรคมีปัญหาวิกฤตเช่นลงทุนแล้วล้มเหลว เป็นหนี้ผู้อื่น ผู้
มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมองเห็น “วิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาส ”เรียนรู้จากความล้มเหลวเช่ือมั่นว่า
ครั้งต่อไปต้องไม่ล้มเหลวต้องท าได้คุณสมบัติด้านนี้ช่วยท าให้บุคคลมีแรงกระตุ้นจูงใจที่จะสร้าง
ผลผลิตอย่างตอ่เนื่อง 

3. มีลั กษ ณะจิต ใจมั่ งค ง ในพั น ธ ะหน้ าที่ (Commitment) มุ่ งมั่ น เพี ยรพยายามสู ง 
(Determination and Effort) มีความเด็ดขาด (Decisiveness) ในการตัดสินใจแม้เวลาจะจ ากัด และมี
ข้อมูลนอ้ยก็อาจจ าเป็นต้องตัดสินใจเพราะการรอข้อมูลรอเวลาจะท าให้เกิดความล่าช้าซึ่งบางครั้ง
จะเสียโอกาสในการช่วงชิง การเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจดังนั้นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะไม่มี
ความลังเลไม่ขลาดกลัวมีความกล้าเสี่ยงซึ่งเมื่อผนวกกับความสามารถประจ าตัวที่คิดและท างาน
เป็นระบบมีพื้นฐานความรู้ความสามารถดีคาดการณ์มองวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าได้เก่งจึงช่วยให้
ตัดสินใจได้เร็วและไม่ผิดพลาดเป็นคุณลักษณะช่วยให้เป็นผู้น าที่ดีเป็นที่พึงปรารถนาขององค์การ
ต่างๆ 

   จึงกล่าวได้ว่าคุณลักษณะของบุคคลด้านความเช่ือมั่นในตนเองมีคุณค่าช่วยท าให้บุคคล
น าตนเองได้ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและขององค์การมีสุขภาพจิตดีที่จะไม่วิตกกังวล หรือเป็น
ทุกข์ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือกังวลเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเป็นผู้ผลิตผลงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ผล
ผลติที่มีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อองค์การ 
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   ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นคุณลักษณะที่พัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
การศกึษาให้เข้าใจเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองเเละน าความรู้ไปใช้ในการปรับความคิดความเช่ือและ
พฤติกรรมของตนเองไปในแนวทางที่เสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองจะมีคุณประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและต่อองค์การ 

 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
   นักคิดและนักจิตวิทยาจ านวนมากได้ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเช่ือมั่นใน
ตนเองของแต่ละบุคคลข้อค้นพบของทฤษฎีและหลักการส าคัญได้อธิบายความเช่ือมั่นในตัวเองว่า
เป็นโครงสรา้งคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 

1. โครงสรา้งของความเป็นตัวตน (Self Structure) 

2. การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) 

3. การก าหนดชวีิตของตนเอง (Self Determination) 

4. การควบคุมตนเองให้น าพฤติกรรมไปสู่ผล (Self Efficacy) 

5. การจัดชีวติของตนเองให้ท างานเชงิระบบ (Self Regulation) 

6. การยอมรับนับถือตนเอง (Self Respect) 

7. การเห็นคุณค่าของตนเอง (Self Worth) 

8. ความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง (Self Esteem) 

9. การตระหนักรู้ตนเอง (Self Consciousness) 

โครงสรา้งของความเป็นตัวตน และการรับรู้  การเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง(Self-Structure Self 

Concept) เซอร์ทเซอร์ และสโตน ให้แนวคิดว่า โครงสร้างความเป็นตัวเอง คือ การรับรู้ และการ
เข้าใจเกี่ยวกับตนเองในแงมุ่มตา่งๆ คือ  

1. การรับรู้คุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพของตนเอง เช่น เป็นคนเปิดเผย กล้าสู้ความจริง
เพียงใด 

2. การรับรู้ระดับความสามารถ และความถนัดของตนเองในด้านต่างๆ เช่น การใช้ภาษา 
คิดค านวณ วิเคราะหน์ามธรรม 

3. ความคิดเกี่ยวกับตนเองในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การได้รับการ
ยอมรับนับถือจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง 

4. การเห็นคุณค่าของตนเอง ในเชิงคุณภาพจิตใจเช่น เป็นคนรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร
พยายาม ซื่อสัตย์ 
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5. การมเีป้าหมาย และอุดมคติของการด าเนินชีวติ และในการท างาน เช่น หน้าที่การงาน
ที่ตอ้งการ เป็นการสรา้งครอบครัวที่พึงปรารถนา 

6. ส่วนผสม 5 ประการนี้ ท าให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองตา่งกัน 

   ฮัดจินส์ และคณะ เสนอข้อค้นพบว่า ความเช่ือมั่นในตนเองเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ 
ผสมกันคือ การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Consciousness) ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยในด้านใดบ้าง มี
เป้าหมายของตนเองไปในทางใด มองเห็นคุณค่าความมีประโยชน์ของตนเอง (Self-Worth) ในด้าน
ใด เป็นบุคคลที่ยอมรับนับถือตนเอง (Self-Respect) ว่าเป็นคนดีมีความสามารถท ากิจกรรมต่างๆ
ได้ส าเร็จ ไม่ดูถูกตนเองไม่มองตนเองในทางลบ ภูมิใจ มั่นใจในความคิดความสามารถของตนเอง 
(Self Esteem) เพียงใด ผูท้ี่มคีุณลักษณะต่างๆ เหล่านีใ้นทางบวกจะเป็นผู้มคีวามเช่ือม่ันในตนเองสูง 

   เซคอร์ด และแบคแมน ให้ความรู้ความคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลใดๆ 
ว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  

1. ส่วนความรู้ความคิด (Cognitive) เป็นส่วนของเนื้อหาความเป็นตัวเอง คนมีความ
เช่ือมั่นตนเองจะแสวงหาความรู้ความสามารถในด้านที่ตนถนัด และเกิดความมั่นใจว่า การ
แสดงออกของตนเองจะมีความถูกต้องเหมาะสม 

2. ส่วนความรู้สึก (Affective) เป็นส่วนประเมินตนเองจนเกิดความรู้สึกที่ดี มีเจตคติต่อ
ตนเองในทางบวก เห็นคุณค่าจุดเด่นของตนเอง ยอมรับนับถือตนเอง 

3. ส่วนพฤติกรรม (Behavior) ผูม้ีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมีแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับการยอมรับในคุณค่าของตนเอง มีความ
มั่นคงในการน าการปฏิบัติกิจกรรมตา่งๆ อย่างแน่วแน่เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการ 

   แบนดูรา กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมของผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง ดังรูปภาพที่  11.1  
ต่อไปนี ้
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ภาพท่ี  11. 1  การแสดงพฤติกรรมของผูม้ีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ที่มา  : (สมใจ  ลักษณะ,  2552 : 149) 

   จากภาพที่  11.1 เราสามารถยกตัวอย่างสถานการณ์บางอย่าง  เช่น  การประชุมระดม
สมองเพื่อค้นหาวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตขององค์การ   บุคคลจะพิจารณาผลที่ต้องการ คือ ผลิตผลที่
ตรงต่อลูกค้า ก่อนท าพฤติกรรมแสดงความเห็นบุคคลจะทบทวนว่า ควรแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
อะไรบ้าง ที่จะเป็นที่ยอมรับว่า จะน าไปสู่ผล แต่จะเลือกแสดงพฤติกรรม ออกความเห็นที่ตนเอง
มั่นใจที่สุดว่าจะได้ผลดีที่สุด นั่นคือ แม้จะรู้ว่าการเพิ่มผลิตผลจะต้องอาศัยปัจจัยทางทรัพยากร 
ความสามารถของทีมผู้ผลิต ความคิดใหม่ๆ  ที่ควรได้จากการวิจัยตลาด 

   แตม่ีผู้ความเชื่อมั่นในตนเอง จะเลือกประเด็นที่ตนเองถนัด และมีความรู้มากที่สุด เช่น ถ้า
มีพื้นฐานความรู้ทางศลิปะ ก็อาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบการบรรจุสินคา้ในกล่อง เป็น
ต้น 

 

แนวทางพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
   บุคคลจะมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ควรด าเนินการปรับเปลี่ยนพัฒนาเสริมสร้าง
คุณลักษณะของตนเองในด้านต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความมั่นใจในการท างานแสดงออก และการ
ปฏิบัติงาน 

   การพัฒนาตนเองจะมีทั้งส่วนปรับปรุงความคิด ความเช่ือ เจตคติ ไปในแนวทางที่สร้าง
ความรู้ ความสามารถ ในสาขาที่ตนสนใจและถนัด เพื่อเป็นฐานความมั่นใจในเนื้อหา ปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเช่ือเกี่ยวกับตนเอง ให้ภูมิใจในคุณค่าความเก่ง ความดีของตนปรับเปลี่ยนแนวการ
ปฏิบัติเชิงแสดงออกที่กล้าตัดสินใจ เด็ดเดี่ยว มั่งมั่น พยายาม โดยจ ากัดอุปสรรคทางอารมณ์ 
ความรูส้ึก ที่จะบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง 

บุคคล พฤติกรรม ผลพฤติกรรม 

พฤติกรรมที่ควรกระท า ผลพฤติกรรมที่คาดหวัง 
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   โลว์สตูเทอร์ และโรเบิร์ทสัน เสนอสูตรส าเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 7 

ประการ คือ 

1. สร้างสถานะของการมีก าลังอ านาจ และรูปแบบของความส าเร็จ ถ้าอยู่ระหว่างการหา
งาน ก็ควรจัดท าประวัติส่วนตัวที่แสดงการมีก าลังอ านาจ ความสามารถที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ถ้า
อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน มีงานท าแล้ว ก็ควรเพิ่มพูนก าลังอ านาจความสามารถโดยเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะ ความสามารถต่างๆ ในการท างาน อาจค้นหารูปแบบการท างานของบุคคลที่เราช่ืนชมยก
ย่องในความรู้ ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เราต้องการจะเลียนแบบ ศึกษาความคิด และ
พฤติกรรมของเขาที่น ามาซึ่งความส าเร็จแล้วพยายามสร้างความส าเร็จด้วยการปฏิบัติตามรูปแบบ
ตัวอย่างนั้น 

2. จัดการกับอารมณ ์ความรูส้ึก ให้พยายามเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้สึกให้เป็นความร่าเริง 
รู้สกึว่าจุดดีในตัวเอง เช่ือม่ัน เปิดเผย ปรับเปลี่ยนเก่ง กล้าหาญคิดสร้างสรรค์ได้ คิดนวัตกรรมเป็น 
และฉลาด ข้อแนะน าคือ ให้นึกภาพตนเองที่เป็นคนมั่นคงแข็งแกร่ง เช่ือมั่นสูง และย้ าเตือนตนเอง
ด้วยการก าหมัดแนน่ทุกครั้งที่ระลึกว่า เราคือคนที่มีความเชื่อมั่นสูง มีจุดดีจุดแข็งในตัว ไม่หวั่นวิตก 
หรอืเป็นรองใคร 

3. เปลี่ยนความคิดที่มตี่อสิ่งตา่งๆ มองในแงมุ่มใหม่ ปกติคนเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่ง
ต่างๆ ก็ขึ้นกับว่าเราให้ความหมายต่อสิ่งนั้นอย่างไร ถ้าเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าไม่ยุติธรรม 
เราก็จะรู้สึกได้รับเคราะห์กรรม ต้องสูญเสียบางสิ่ง แต่ถ้าเรามองเหตุการณ์นั้นว่าเหมาะสม มี
เหตุผลดีแล้ว เราก็จะมองเป็นเรื่องปกติไม่รู้สึกเสียหายอะไร เช่น บางคนมีความคิดว่าการไม่ได้
เลื่อนต าแหน่งเป็นการเสียหนา้ ควรหางานใหม่ท า แต่คนบางคนอาจมีความคิดว่า ตนเองคงด้อยใน
การแสดงความสามารถและผลงาน จึงไม่ได้เลื่อนต าแหน่ง ก็ไม่รู้สึกสูญเสียอะไร ตรงกันข้ามกลับ
คิดว่า เป็นบทเรียนเพื่อการปรับปรุงตัวต่อไป หลักการส าคัญ คือ ให้มองส่วนได้จากการสูญเสีย 
มองว่าเราได้ความรู้อะไร และชี้แนะการด าเนินชีวิตในตอนต่อไปว่าควรเป็นอย่างไร จึงจะไม่ส าคัญ
เสียเช่นนัน้อีก ก็กลายเป็นความเช่ือม่ันในตนเองใหแ้ข็งแกร่งขึน้ 

4. เรียนรู้ต้นแบบของความส าเร็จ ศึกษาความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
ต้นแบบของคนที่มีความเชื่อมั่นตนเอง คนที่เป็นผู้น า คนที่มีความส าเร็จในชีวิต และน ามาใช้
แบบอย่างของความคิดการปฏิบัติของตนเอง 

5. ก าหนดผลที่ตอ้งการและแนะน ามายืดถือ หลักการส าคัญ คือ ให้ตัดสินใจก าหนดสิ่งที่
เรามี 

6. ความปรารถนาต้องการจะได้รับในการด าเนินชีวิตและในการประกอบอาชีพ ควรเป็น
ผลชี้เฉพาะไม่กว้างเกินไป การมุ่งผลว่าต้องการมีเงิน มีงานดี มีสังคมที่ดี อาจกว้างเกินไปในกรณี
ต้องการมีเงิน ควรก าหนดผลที่ต้องการให้เฉพาะว่า ต้องการมีความสามารถในการจัดการเรื่อง
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รายได้ของตนเองให้ดีขึ้นจะมีประโยชน์กว่า และใช้ภาพเป้าหมายที่ชัดเจนนี้เป็นทิศทางของการ
ปฏิบัติตน 

7. มีความมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ นอกจากจะมีเป้าหมายผลความส าเร็จที่ชัดเจนแล้ว 
บุคคลควรมีความมุ่งมั่นในตนเองที่จะไปสู่ความส าเร็จให้ได้ ผู้มีความมุ่งมั่นสูง จะมีความพยายาม
ไปสู่เป้าหมายโดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคความมุ่งมั่นจะเพิ่มความแข็งแกร่งในความคิด และการ
ปฏิบัต ิ

8. ทบทวนวิธีด าเนินการให้ยืดหยุ่น ไปสู่เป้าหมาย หลักการส าคัญ คือ ประเมินความคิด 
และการปฏิบัติที่ ไปสู่ เป้าหมาย พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนไป เพื่อประสทิธิภาพของการปฏิบัติให้มากขึ้น เมื่อบรรลุเป้าหมาย
หนึ่งแล้วควรมองเป้าหมายต่อไปที่ควรเดินทางไปให้ถึงเป็นล าดับต่อๆไปด้วย 

 

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
   สมใจ ลักษณะ (2552 : 76)  ได้เสนอแนะการสร้างความเช่ือมั่นในตนเองด้วยการปรับ
ความเช่ือและพฤติกรรมของตนดังนี้ 

1. เชื่อว่าตนเองมคีวามรู ้ความสามารถในเรื่องราวที่ตนเกี่ยวข้อง 
2. เชื่อว่าตนเองจะแสดงพฤติกรรมในสถานการณน์ั้นๆได้ถูกต้องแนน่อน 

3. เช่ือว่าตนเองจะแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์นั้นๆได้ตรงกับความคาดหวังและ
มาตรฐานของผู้อื่นที่อยู่ร่วมสถานการณ์ 

4. กล้าแสดงออกในสถานการณน์ั้นๆ 

5. ยอมรับปฏิกิริยาที่อาจจะได้รับจากบุคคลต่างๆ ในสถานการณ์นั้นทั้งปฏิกิริยาที่เป็น
ข้อมูลย้อนกลับ ที่เราพอใจและไม่พอใจ และตอบโต้ด้วยเหตุผล หรือใช้วิธีตอบว่า ขอรับข้อคิดเห็น 
และข้อสังเกตไว้ดว้ยความขอบคุณ 

6. รักษาระดับความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในความคิดของตน โดยไม่เปลี่ยนแปลงตามค าแนะน า
ของผู้อื่น หรือตามค าต าหนิคัดค้านของผู้อื่น จะยกเหตุผลยืนกรานความคิดเสมอ ยกเว้นจะพบ
เหตุผลหรอืข้อมูลที่ดีกว่าจรงิ จงึค่อยรับความคิดนั้นมาปรับปรุงความคิดของตนเอง 

7. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวการเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง โปรดพิจารณากรณีตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

   อเนกท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฟอร์จูน   บริษัทประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจจึง
ต้องการยกเลิกว่าจ้างอเนก ด้วยเหตุผลว่าบริษัทไม่จ าเป็นต้องมีที่ปรึกษาทั้ง ๆ  ที่ในความเป็นจริง 
อเนกได้ช่วยแก้ปัญหาของบริษัทเกี่ยวกับบุคลากร และปัญหาทางธุรกิจได้อย่างดี ในช่วงที่ผ่านมา
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อเนกมีพื้นฐานความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ จึงง่ายต่อการสังเกตบุคคล และเหตุการณ์รอบตัวที่มี
ผลกระทบต่ออเนก อเนกมีความไม่พอใจในตัวบุคคลหลายคนในบริษัทแต่ก็ระงับความโกรธ ความ
ไม่พอใจไปช่ัวคราว โดยหันมาวิเคราะห์บุคคล และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการ
ท างานของอเนก รวมถึงการวเิคราะหต์ัวเองว่า มีสิ่งใดน ามาซึ่งการล้มเหลม 

   จากการวิเคราะห์อเนกพบว่า บุคคลรอบตัวเขาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ต่างก็มีจุดด้อย
บางคนไม่รว่มมอื ไม่มเีหตุผล ปิดบังข้อมูล เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เมื่อพิจารณาตัวเองก็มั่นใจว่าเป็น
คนท างาน โดยยึดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมาย มีกระบวนการท างาน ท าหน้าที่อย่างมีระบบ อเนกจึง
ระงับความโกรธ ความไม่พอใจที่ต้องออกจากงาน แม้จะมีคนอื่นระบุว่า อเนกไม่มีประโยชน์ ไม่มี
ความจ าเป็นต่อบริษัท อเนกก็เลือกที่จะไม่โกรธ เขาบอกตนเองว่า ท าหน้าที่ดีที่สุดแล้วไม่มีอะไร
ผิดพลาดล้มเหลว ไม่ยอมให้ความคิดของผู้อื่นมามีอิทธิพลต่อความรู้สึกโกรธ หรือความรู้สึกไม่
พอใจ ท าตัวอยู่เหนือสถานการณ์ 

   จริยา เป็นนักจิตวิทยาที่คุ้นเคยกับอเนก จริยาชี้ให้อเนกเห็นว่า อเนกยังไม่ได้อยู่เหนือ
สถานการณ์ อยู่เหนือความโกรธเคือง อเนกเพียงแต่เก็บกดความรู้สึกไม่พอใจไว้ภายใน และหา
เหตุผลมาปลอบใจตัวเอง สร้างความรู้สกึที่ด ีตัวเองไม่ผดิ ไม่บกพร่อง 

   จริยาแนะน าว่า อเนกควรยอมรับความจริงด้วยการปรับความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ 
ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกัน อเนกควรแสดงออกในส่วนประกอบเหล่านี้อย่าง
จริงใจต่อสังคมต่อผู้อื่น ใจขณะเดียวกันก็รับข้อมูลจากผู้อื่นว่า เขามีความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมอย่างไรต่ออเนก อเนกมีโอกาสรับข้อมูลที่ได้จากผู้อื่นมาพิจารณา ประเมินความคิด 
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมของตนเอง และปรับส่วนประกอบเหล่านี้ของตนให้สอดคล้อง
กันภายในตัวเอง และให้สอดคล้องกับการมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดต่อกัน 
ไม่ขัดแย้งกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ อเนกก็ไม่จ าเป็นต้องเก็บกดความรู้สึก ตรงกันข้าม อเนกสามารถแสดง
อารมณ์อย่างเปิดเผย เป็นธรรมชาติ อเนกจะอยู่กับความเป็นจริงไม่ลอยเหนือความจริง ไม่หนี
ความจริง ชีวิตการท างานจะมีความราบรื่น ไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจ มีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
พัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของตน และพัฒนาองค์การได้เต็มที่ 

 

การควบคุมทางอารมณ์ 
   อารมณ์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารทางลบแก่ตัวเอง เช่น โกรธ หงุดหงิด ชิงชัง ฯลฯ ล้วน
เป็นความรู้สกึที่บ่อนท าลายตัวเอง เป็นตัวสะกดกั้นความสามารถทางปัญญาที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามให้กับชีวติ การหาทางออกเพื่อไมใ่ห้เป็นทาสอารมณ์ ความรูส้ึกมี 3 ขั้นตอน คือ 
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1. อย่าเก็บกด อย่าปฏิเสธ  ในการมีอารมณ์เกิดขึ้น ให้ยอมรับว่ามี เช่น “ฉันรู้สึกโกรธ
แล้วนะ” “ฉันรู้สึกว่าไม่มใีครชอบฉันเลยนะ” 

2. แสดงออกทางกิรยิาท่าทาง ที่เคยแสดงออกในอดีตเมื่อรู้สึกว่ามีอ านาจ  มีความส าเร็จ 
เชน่ หมุนตัวบนเก้าอี้ให้หมุนไปรอบๆ หรือลุกขึ้นยืน โดยนึกถึงเมื่อครั้งที่มีความส าเร็จ เช่ือมั่น กล้า
หาญ และรู้สกึว่าตนเองเก่งเสียเหลือเกิน ในขณะเดียวกัน ก็ให้ร่างกายรับรู้การมีอารมณ์ และคิดที่
จะแก้ปัญหาที่ตน้เหตุของอารมณใ์ห้ส าเร็จให้จงได้ ถือว่าเป็นการท้าทายที่ตอ้งเอาชนะ 

3. รับรู้การเกิดอารมณ์ และลงมอืปฏิบัติ มุ่งเอาชนะให้ประสบความส าเร็จ ด้วยความเชื่อ
ว่า เรื่องแค่นี้ไม่ยากเคยเอาชนะเคยท าส าเร็จมาแล้ว ไม่เหลือบ่ากว่าแรง 

 

การฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 

   วิธีฝีกฝนให้ตนเองมคีวามเช่ือม่ันในตนเอง มีดังนี ้

1. ต้องรู้วา่ตนเองเป็นที่พึ่งแหง่ตน และหมั่นช่วยตนเองให้มากที่สุด คนที่ชอบร้องขอให้คน
อื่นช่วย โดยไม่ยอมช่วยตัวเองย่อมท าลายอนาคตของตัวเอง หรอืความก้าวหน้าของตนในที่สุด 

2. ต้องรู้จักนับถือตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตน และไม่ดูถูกเหยียดหยามตนเอง 

3. ต้องฝกึใหม้ีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ไม่ตกเป็นทาสความคิดของผูอ้ื่น 

4. อย่าคิดว่า “ท าไม่ได้” จงคิดเสมอ “เราท าได้” 
5. พยายามเสริมสร้างความคิด ความรูส้ึก และลักษณะนิสัยประจ าตัวที่เป็นทางบวก เชน่ 

5.1 ไม่เคยรู้สกึสิน้หวัง ท้อแท้ จะต้องมีช่องทางที่เราท าได้สมหวังสักช่องทางหนึ่งแน่ๆ  

5.2 ไม่หวาดหวั่นต่อความยากล าบาก ถือว่าของยากคือของดี เราต้องมุ่งมั่นไม่วิตก
กังวลใดๆ คิดไป ท าไป ปรับปรุงไป จะส าเร็จเองเช่น  ความพยายามอยู่ที่ใด, ความส าเร็จอยู่ที่นั้น   
เป็นต้น 

5.3 จิตใจกล้าหาญ ไม่ท้อถอย แม้จะพบความไม่ส าเร็จในบางเรื่อง ถือว่าผิดเป็นครู 
เรียนรู้จากความผดิพลาด 

 

5.4 มีความคิดเชงิระบบ คือ 

(1) วิเคราะหป์ัญหา 
(2) ค้นหาสาเหตขุองปัญหา 
(3) สร้างทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่สาเหตุ 
(4) ประเมินเลือกทางเลือกที่ดทีี่สุด 
(5) ลองใชท้างเลือก 
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(6) ประเมินผลการแก้ปัญหา คงทางเลือกถ้าแก้ปัญหาได้ ถ้าทางเลือกนั้นแก
ปัญหาไมไ่ด้ก็ลองใช้ทางเลือกอื่นตอ่ไปไม่ยอมล้มเลิกความตัง้ใจแก้ปัญหา 

 

การพูดบรรยายด้วยความเชื่อมั่น 

   สถานการณ์ที่ใช้ฝึกความเช่ือมั่นในตนเองที่ดี  คือ การพูดปาฐกถา หรือบรรยาย หรือ
รายงานต่อบุคคลจ านวนมากๆ ข้อแนะน า คือ 

1. จัดล าดับเรื่องให้เป็นเหตุและผล ก าหนดสาระส าคัญ ประเด็นส าคัญที่คาดว่าผูฟ้ังสนใจ 

2. ใน  3  นาทีแรก  ไม่ควรใช้อุปกรณ์ช่วย  แต่ควรเริ่มด้วยค าคม ปัญหาท้าทายเพื่อ
เรียกร้องความสนใจในตัวผูพู้ด  (ไม่ใช่สนใจภาพบนจอ) 

3. ถ้ารู้สกึเครียด จงผ่อนคลายด้วยการเคลื่อนไหว ใชม้อื หรือเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็น
ยืน จากยืนบนเวทีเป็นเดินหาผูฟ้ัง 

4. พูดด้วยการสบตาผู้ฟังทั้งหลายไม่ใหพู้ดโดยมองแผ่นขอ้ความที่บันทึกไว้ 
5. ใช้ตัวอย่างจากชีวติจรงิ ประกอบการพูดหรอืให้ผู้ฟังช่วยยกตัวอย่าง 

6. ให้โอกาสผูฟ้ังแสดงความคิดเห็น 

7. ไม่แสดงอารมณไ์ม่พอใจ เมื่อผู้ฟังมีความคิดเห็นขัดแย้ง หรอืดูหมิ่นผู้บรรยายแต่ใช้การ
ยอมรับสิทธิของบุคคลว่า ย่อมมีความคิดความเชื่อแตกต่างกันได้ ควรกระตุ้นให้ผู้มีความคิดขัดแย้ง
แสดงเหตุผล และแนวการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงรวมถึงให้ผู้ฟังคนอื่นแสดงความเห็นโต้ตอบ
ความเห็นของบุคคลนั้น 

8. มีอารมณ์ขัน ใช้คติว่า ถ้าผู้พูดร่าเริง คนฟังก็จะร่าเริงตาม ถ้าผู้พูดรู้สึกสนุกสนานจะ
สนุกตาม 

9. ใช้ค าคม สาระส าคัญที่โดดเด่น หรือบทกลอนที่กินใจน ามากล่าวในตอนท้ายเพื่อสร้าง
ความประทับใจ 

   การพูดบรรยายเป็นทักษะการสื่อสารที่ส าคัญ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถใน
พฤติกรรมการพูดบรรยาย คือ เป็นกลวิธีหนึ่งของการสร้างความเช่ือมั่นหรือความใจฝึกฝนตนเอง 
การพัฒนาตนเองด้านการพูดบรรยายเป็นผลสืบเนื่องจากการส ารวจตนเองจนค้นพบจุดอ่อนของ
ตน การด้อยความสามารถในด้านการพูดบรรยายจะท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้พูดที่จะไม่ได้รับการ
ยอมรับศรัทธาอย่างสมบรูณ์ ท าให้ลดอิทธิพลของการสื่อสารโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ชัดเจนในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้การพูด
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บรรยายที่ไม่ได้ผลเต็มที่ จะท าให้ผู้พูดเองลดความมั่นใจในตนเองลงไป การพัฒนาการพูดบรรยาย
อย่างเช่ือม่ันในแนวทางที่แนะน านี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาในด้านการพูดเป็นอย่างมาก 

 

การเขียนด้วยความเชื่อมั่น 

   การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่ส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะในขณะที่การพูดท าให้ผู้ฟังรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เร็วและตรง แต่การพูดที่มีจุดอ่อนที่ผู้ฟังอาจฟังไม่ทัน หรือผู้ฟังไม่สามารถทบทวน
การฟังซ้ าใหม่ให้เกิดความเข้าใจได้เพราะเวลาผ่านไปแล้ว ยกเว้นจะมีการบันทึกเสียงเพื่อการทวน
ฟังซ้ าอีก การเขียนจะเป็นสื่อที่ผู้อ่านสามารถใช้เวลาในการสังเคราะห์ทบทวนซ้ าได้อีกหลายครั้ง 
และข้อเขียนจะเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ค่อนข้างถาวรในระยะยาว ดังนั้นการเขียนที่ไม่เหมาะสมจึง
อาจเป็นผลเสียได้ 

   ตัวอย่างของผลเสียของการเขียนไม่เหมาะสม 

1. การถ่ายทอดข่าวสารจากผู้เขียนไปสู่ผู้อา่นไม่ได้ผลสมบูรณ์ 
2. ลดความรูค้วามเข้าใจที่แม่นตรง ครบถ้วน ชัดเจน ที่ควรบังเกิดกับผูอ้่าน 

3. ท าให้ไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการส่งข่าวสาร เช่น วัตถุประสงค์ใน
การให้ความรูค้วามคิดใหม่ๆ  วัตถุประสงค์ในการสรา้งความร่วมมือในการด าเนินงาน วัตถุประสงค์
ในการรายงานผลการด าเนนิงาน เป็นต้น 

4. ถ้าเป็นการเขียนเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจูงใจลูกค้า การเขียนที่ด้อยคุณภาพ
เป็นอุปสรรคของการได้ผลของการโฆษณาจูงใจ ท าให้ลดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การลง 

   ข้อบกพร่องของการเขยีนอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
1. ขาดทักษะในการใช้ภาษา ในการเลือกใช้ค า ประโยค ส านวน การล าดับเรื่อง และการ

จัดวางกรอบต าแหน่งของตัวอักษร 

2. ขาดความรู้ ขาดข้อมูล ขาดหลักฐานอ้างอิงที่จะน ามาใช้ในการเขียน ท าให้ขาดความ
สมบูรณ์เนือ้หาสาระในสิ่งที่เขียน 

3. ขาดความสามารถในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในการเขียนอย่างสร้างสรรค์จึง
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญ คือ  

4. มีจุดมุ่งหมายของการสื่อสารชัดเจน 

4.1 มีขอ้มูลสาระความรูค้วามคิดหลักฐานอ้างองิประกอบสมบูรณ์ 
4.2 จัดล าดับประเด็นส าคัญที่ต้องการจะเสนอความคิด สาระความรู้ เนื้อเรื่องและ

ใจความส าคัญ 
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4.3 เลือกสรรภาษาในการใชค้ า ประโยค ส านวนการเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา 

4.4 ใช้ค าอธิบายขยายความ อ้างเหตุผลหรือหลักฐานอ้างอิง เพิ่มความส าคัญของ
ประเด็นน าเสนอ 

   แนวการพัฒนาความสามารถในการเขียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ  มีการแบ่งเป็นระดับ
ความสามารถในการเขียนจากต่ าไปหาสูงดังนี้ 

   ระดับที่ 1 เขียนตามแบบที่ก าหนดได้ เขียนข้อความสั้นๆ ตอบค าถามได้ 

   ระดับที่ 2 จากตัวอย่างรูปแบบการเขียนที่ก าหนด ผู้เขียนสามารถเขียนขยายความ เพิ่ม
ตัวอย่าง มีความหลากหลายในการใชค้ า แตเ่นือ้เรื่องที่เขียนยังอยู่ในขอบเขตตามตัวอย่าง 

   ระดับที่ 3 เมื่อก าหนดหัวข้อเรื่องให้ ผูเ้ขียนสามารถเขียนอย่างเป็นล าดับ มีใจความส าคัญ
ชัดเจน แตม่ีการขยายความ อธิบายอย่างกว้างขวาง 

   ระดับที่ 4 เขียนโดยค านึงถึงผู้อา่น ปรับเปลี่ยนค า ประโยค ส านวนให้สอดคล้องกับผู้อ่าน 
ท าให้ผู้อา่นได้รับข่าวสารได้อย่างเข้าใจชัดเจน 

   ระดับที่ 5 สามารถเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ มีการใช้ค า ประโยค และส านวนที่สละสลวย
โน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม เห็นจริงตามข้อเขียน ผู้อ่านให้การยอมรับความรู้ความคิด 
ให้ความเช่ือถอืสูง 

   การเขียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ การเขียนเป็นศาสตร์ที่ต้องยึด
กฎเกณฑ์ และหลักภาษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ค าและการสร้างประโยคถูกต้องตาม
มาตรฐานของภาษา การเขียนเป็นศลิปะในลักษณะที่ผู้เขียนควรเลือกค า ประโยค ส านวน ลีลาการ
น าเสนอ การยกตัวอย่างประกอบให้เหมาะสมกับความมุ่งหมายของการเขียน ให้สอดคล้องกับพื้น
ฐานความรู้ของผู้อ่าน และให้สนองเจตนารมณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในปัญหาความ
จ าเป็น เจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการตื่นเต้นเร้าใจไปกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่น าเสนอ หรือ
เจตนารมณเ์พื่อจูงใจใหเ้กิดความเชื่อคล้อยตามเห็นดว้ยกับผูเ้ขียน 

   วิธีการพัฒนาความสามารถในการเขียนด้วยความเชื่อมั่น ควรด าเนินการดังนี้ 
1. มีความรู้เรื่องที่จะเขียนแท้จริง พัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อน 

เขียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสืออ้างอิง ต ารา บทความ ผลการวิจัย เอกสารความรู้ต่างๆ 
การสบืค้นจากระบบอินเตอรเ์น็ต เป็นต้น 

2. ศึกษารูปแบบตัวอย่างการเขียนที่ประสบความส าเร็จโดยนักเขียนมืออาชีพรวบรวม
เทคนิคการใชค้ า การสร้างประโยค ลีลาส านวนการเขียน และเลียนแบบตัวอย่างที่ดีผสมกับการคิด
ริเริ่มของตนเอง 
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3. ท าต้นร่างของข้อเขียน ทบทวนเพื่อการปรับปรุงรวมถึงน าต้นร่างให้ผู้รอบรู้ทางภาษา
หรือผู้เช่ียวชาญทางการเขียนได้ช่วยตรวจสอบแนะน าการปรับปรุงแก้ไขก่อนท าข้อเขียนสุดท้ายก็
จะน าไปใช้ประโยชน์ 

4. เมื่อเผยแพร่ขอ้เขียนไปแล้วควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่านว่าเขาเกิดความเข้าใจตรง
กับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความพอใจในข้อเขียนหรือไม่ มีข้อแนะน าสิ่งบกพร่องที่ควรปรับปรุง
ประการใด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงการเขียนในครั้งต่อไป 

5. ควรช านาญในการเขียนจะเกิดขึ้นจากการเขียนเป็นประจ า นั่นคือ ถ้าปฏิบัติในการ
เขียนบ่อยๆ และใช้กระบวนการ 4 ข้อขา้งตน้ จะเป็นวิธีพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเขียน
ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น 

 

บทสรุป 

   ความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญด้านหนึ่งของบุคคลที่ด าเนินชีวิตปฏิบัติ
กิจการงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง จะฉลาดในการค้นหาจุดเด่นของ
ตนเองน ามาเป็นจุดที่ยอมรับนับถือ ภูมิใจในคุณค่าของงาน เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มี
ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการพยายามด าเนินชีวิต ท ากิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ท้อถอย
หวาดเกรง วิตกกังวลต่อปัญหาอุปสรรค เป็นผู้ที่มีทัศนะทางบวกต่อตนเอง และต่อโลกภายนอกใน
ลักษณะที่เช่ือว่าตนเองท าได้ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมพร้อมจะเอื้ออ านวย ถ้าจะฉลาดสังเกต คิดค้น 
แสวงหา พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้จากความผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลว และลุกขึ้นสู้ใหม่
อย่างมีความหวัง ลักษณะจิตใจที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง คือ มีจิตใจ
กล้าแข็ง กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก กล้าแสดงความแตกต่าง กล้าโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง 
เหมาะสมดีงามเป็นคุณประโยชน์ 

   ความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นคุณลักษณะของผู้น า ผู้ประสบความสุข ความส าเร็จในชีวิต 
เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่หมู่คณะและสังคมต้องการ และนับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคก์าร 

   นักคิด นักทฤษฎีได้ค้นหาหลักการส าคัญของการพัฒนาบุคคลให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ได้ขอ้สรุปที่สอดคล้องกันว่า เป็นเรื่องของความคิด ความเช่ือ ความรูส้ึกของบุคคลที่มีการรับรู้ และ
เข้าใจเกี่ยวกับตนเองทางบวก การยอมรับนับถือเห็นความมีค่าของตนเอง การเป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิต
ของตนเอง พึ่งตนเอง มุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายที่จัดวางไว้อย่างเหมาะสม จากเป้าหมาย
พืน้ฐานไปสู่เป้าหมายใดแล้ว ก็มุ่งสูเ่ป้าหมายระดับสูงขึน้ต่อไปไม่มีที่สิน้สุด 
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   ความเช่ือมั่นในตนเอง มิใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่พัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้
โดยตนเอง อาศัยแบบอย่าง คนต้นแบบ มิได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ ประดุจกับการจับเสือมือเปล่า 
องค์ประกอบส าคัญที่ต้องพัฒนาใหเ้กิดขึ้นกับตนเอง ได้แก่องค์ประกอบต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและ
หนา้ที่การงานของตนเป็นส่วนเนือ้หาที่จะเป็นพืน้ฐานของการแสดงออกอย่างมั่นใจ 

2. องค์ประกอบด้านความคดิ มคีวามคิดเป็นระบบ ใชก้ระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ช่วย
ให้การแสดงความคดิมีความเป็นไปได้ และมีช่องทางส าเร็จ 

3. องค์ประกอบด้านความรู้สึก เจตคติ และทัศนะที่มีต่อโลก ฝึกให้ยอมรับนับถือความมี
ค่าของตนเอง มีทัศนะทางบวก เห็นช่องทางท าให้ส าเร็จ เมื่อลงมอืท าสิ่งใดมีทัศนะว่าต้องส าเร็จ 

4. องค์ประกอบทางด้านลักษณะนิสัย ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง 
เด็ดขาด มุ่งมั่นเพียรพยายาม กล้าเสี่ยง กล้าคิด กล้าท า ไม่ขลาดกลัว ไม่วิตกกังกลจนเกิดเหตุ 
รวมถึงฝึกการน าตนเอง พึ่งตนเอง 

5. องค์ประกอบทางพฤติกรรมแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ที่ ใ ช้ปัจจัยจาก
องค์ประกอบ 4 ประการข้างต้น ท าให้แสดงออกอย่างเปิดเผย แสดงออกอย่างมั่นใจในผลที่จะ
ได้รับ 

การพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาสร้างสม บุคคลหลายคนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ต้องพึ่งตนเองคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเอง ตั้งแต่วัยเด็ก จะได้เปรียบกว่าบุคคลที่ถูก
อบรมเลี้ยงดูให้พึ่งพาผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ตามแนวทางพัฒนาตนเองดังกล่าว ถ้าได้ฝึกฝนปฏิบัติอย่างตอ่เนื่องจริงจัง ก็จะพบความส าเร็จของ
การมคีวามเช่ือม่ันในตนเองได้ 
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แบบฝึกหัด 

 

ข้อ 1 ผูม้ีความเชื่อมั่นในตนเอง ต่างจากผู้ขาดความเชื่อม่ันในตนเองในสิ่งใดบ้าง 

   ข้อ 2 เพราะเหตุใด สังคมจงึนยิมยกย่องผูม้ีความเชื่อมั่นในตนเอง 

   ข้อ 3 ถ้าท่านมีเวลาสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครเข้าท างาน และท่านมีเวลาตั้งค าถามเพียง 3 

ค าถาม ท่านจะถามว่าอย่างไร และมีแนวทางให้คะแนนอย่างไร เพื่อตัดสินผู้มคีวามเช่ือม่ันในตนเอง 

   ข้อ 4 จากแนวคิดของแบนดูรา จงกล่าวถึงแนวการน ามาใช้เพื่อปรับพฤติกรรมบุคคลให้มี
ความเช่ือม่ันในตนเองเพิ่มขึ้น 

   ข้อ 5 จงกล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง ในลักษณะการปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเช่ือม่ันในตนเอง 

   ข้อ 6 จงกล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง ในลักษณะการปรับเปลี่ยน
ความรูส้ึกของตนเอง 

   ข้อ 7 บุคคลที่ตอ้งการเสแสรง้แสดงตนว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เขาจะมีกิริยาท่าทาง 
ทั้งการพูด และการปฏิบัติตนอย่างไร สร้างภาพใหค้นเชื่อถือ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 

การพัฒนาองค์การเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ 

เนื้อหาประจ าบท 

1. การพัฒนาองค์การ 

2. สาเหตุความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การ 

3. วัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนาองค์การ 

4. ขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพขององคก์าร 

5. รูปแบบของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร 

6. การประเมนิองค์การเพื่อศกึษาปัจจัยในการพัฒนาองค์การ 

7. การวิเคราะหป์ัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 
8. การพัฒนาปัจจัยที่ควบคุมได้ในการพัฒนาองค์การการพัฒนาองค์การ 

9. บทสรุป 

10. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของการพัฒนาองค์การ 

2. ทราบถึงสาเหตุความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การ 

3. ทราบถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนาองค์การ 

4. สามารถน าขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ  และรูปแบบของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การไปใช้ได้ 

5. สามารถประเมินองค์การเพื่อศึกษาปัจจัยในการพัฒนาองค์การ 

6. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  และการพัฒนาปัจจัยที่ควบคุม
ได้ในการพัฒนาองค์การ 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 
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6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 
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บทที่  12 

การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานจะประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ จ าเป็นต้อง
อาศัยการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์การ และส่งเสริมการพัฒนาตนของบุคลากรในองค์การ จาก
ความรู ้ความคิด หลักการ และแนวปฏิบัติตั้งแตต่้น แสดงให้เห็นภาพส่วนประกอบต่างๆ ของปัจจัย
ที่ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลในการท างาน เมื่อน าส่วนประกอบต่างๆ มาสร้าง
ภาพรวมเป็นการสรุป จะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถในการวางแผนด าเนินการทั้งระดับองค์การ 
และระดับบุคคลให้น าไปสู่การปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งองค์จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดจะ
ขึ้นกับประสิทธิภาพของคนและองค์การ นั่นคือในองค์การหนึ่งๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของคนและองค์การจะต้องด าเนินไปพร้อมกัน 

 

การพัฒนาองค์การ 

   การพัฒนาองค์การ คือ การวางแผนและควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึ่ง
ปรารถนา (Veochio, 1988 : 509) 

   การพัฒนาองค์การ คือ การน าความรูจ้ากพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ในความพยายามระยะ
ยาวเพื่อปรับปรุงความสามารถขององค์การในการต่อสู้เอาชนะในทันการต่อต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในการแก้ปัญหา (Bowditch and Buono, 1990: 508) 

   การพัฒนาองค์การ เป็นความพยายามจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่การวางแผน
จัดการกับทุกระบบทุกส่วนในองค์การ เพื่อจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสุขลักษณะขององค์การ 
(Organization  Health)  โดยการน าความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์มาจัดเป็นวิธีการสร้างเสริม 

(Intervention) มุ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการขององค์การ (Beckhard, 1969 : 9) 

   การพัฒนาองค์การ เป็นกระบวนการสร้างการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การโดย
การเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกขององค์การ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในองค์การ และส่วนประกอบทั้งหมด
ขององค์การ (Certo, 2000 : 286) 
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   สิ่งที่ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษของการพัฒนาองค์การ คือ 

(1) ใช้การจัดการแบบใหม่ทันสมัย 

(2) ใช้กระบวนการพัฒนาที่ทุกฝา่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง 

(3) มีผู้ท าหน้าที่สรา้งความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หรือผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Catalyst) 

(4) มุ่งไปที่ปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหา 
(5) มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานในองค์การให้มีกระบวนการใหม่ๆ 

   การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการที่วางแผนและจัดการอย่างมีระบบระเบียบมุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและระบบการปฏิบัติต่างๆ ในองค์การด้วยความมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูน
ประสิทธิผลขององคก์ารในการแก้ไขปัญหา และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างสมบูรณ์ 

   กิบสันและคณะ (Gibson and Others, 1998 : 695)  อธิบายลักษณะของการพัฒนาองค์การ
จะต้องประกอบด้วยสิ่งตอ่ไปนี้ 

1. เป็นการวางแผนที่มคีวามตอ่เนื่องระยะยาว 

2. เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา 

3. สะท้อนวิธีการเชงิระบบ 

4. เป็นเรื่องของการลงมอืปฏิบัติจริง 

5. จ าเป็นต้องมีผู้ประสานการเปลี่ยนแปลง เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ซึ่ง
อาจมหีลายคน 

6. เกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู ้เชน่การอบรม การให้มกีารศกึษาเพิ่มเติม 

   โดยสรุปการพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึก 
และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับองค์การทุกฝ่าย โดยใช้วิธีที่เป็นระบบระเบียบของการวิเคราะห์
ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ประสานงาน ก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหาและประเมินผลการแก้ไข
ปัญหามุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 

 

สาเหตุความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การ 

   องค์การสมควรได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สาเหตุที่ท าให้เกิดความจ าเป็นของ
การพัฒนาองค์การ มีดังต่อไปนี้ 
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1. การเปลี่ยนแปลงตามวงจรชวีิตองค์การ 
    สุชาดา  รังสินันท์ (2543 : 201-203)  ได้กล่าวถึงวงจรชีวิต (Life  Cycle)  ขององค์การ
ทั่วๆไป 5 ช่วงคอื 

 

 

ภาพท่ี  12 1  แสดงการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวติองค์การ 

   จากภาพที่ 12.1  แสดงการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตองค์การ 5  ช่วง  สามารถอธิบาย
แตล่ะช่วงได้ดังนี ้

1.1 ช่วงการเกิด  องค์การจะมีขนาดเล็ก ไม่ซับซ้อน ไม่เป็นทางการ กระฉับกระเฉง 
ยืดหยุ่น เพื่อการคงอยู่และเขม้แข็งต่อไป 

1.2 ช่วงการเติบโต  องค์การก้าวหน้า มีประสบการณ์ความส าเร็จ  เริ่มปรากฏ
โครงสรา้งที่เป็นทางการ มีความช านาญงานบางจุดและมีความขยายการใชท้รัพยากร 

1.3 ช่วงเข้มแข็ง  องค์การขยายตัวและลดระดับการเติบโต โครงสร้างเป็นทางการ
ชัดเจนขึน้กระบวนการตัดสินใจจะช้าลงตามสายงานการบังคับบัญชา 

1.4 ช่วงการเปลี่ยนแปลง  องค์การเติบโตอย่างรวดเร็วละมีขนาดใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น 
จะมีการขยายตัวของกิจการ ขยายตลาด แบ่งแยกงาน 

1.5 ช่วงตกต่ า  องค์การพบความเสื่อมถอย ตลาดลง ผลติผลล้าสมัย หยุดเจริญเติบโต 
ไม่มคีวามคิดใหม ่ไม่ตอบสนองลูกค้า กระบวนการตัดสินใจล่าช้า โครงสร้างปรับเปลี่ยนยากเพราะ
เป็นโครงสรา้งทางการ 

ชว่งการเกิด 

ชว่งการเตบิโต 

ชว่งเข้มแข็ง 

ชว่งการ
เปลี่ยนแปลง 

ชว่งตกต่ า 
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    จากแนวคิดเรื่องวงจรชีวิตขององค์การ จะพบว่าองค์การทั้งหลายจะมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงระบบย่อยภายในอยู่ตลอดเวลาตามล าดับวงจรชีวิต ตั้งแต่ช่วงเกิดไปจนถึงช่วงตกต่ า
การพัฒนาองค์การเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตจึงเป็นส่วนใหม่
ในองค์ประกอบย่อยๆขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง การออกแบบการท างาน การจัดหา
บุคลากร การมอบงาน การบริหารจัดการในทุกด้าน ต่างก็มีความส าคัญทั้งสิ้นในแต่ละช่วงของ
วงจรชีวติ 

2. อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม  

    องค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์การจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ขององค์การซึ่งมีอิทธิพลท าให้องค์การได้รับผลกระทบไปด้วย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
องค์การ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจการเมอืงสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

2.1 ปัจจัยจากเศรษฐกิจ  

     สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
องค์การอย่างมาก เศรษฐกิจในประเทศไทยในบางช่วงที่เจริญเติบโตในอัตราที่สูงจะเกิดสภาพ
คล่องของการบริโภคสินค้าต่างๆได้มาก การเพิ่มผลิตภัณฑ์และการแข่งขันช่วงชิงทางการตลาดจะ
ท าให้องค์การต้องเร่งพัฒนาปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตซึ่งกระทบถึงการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ
ขององค์การ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพทางการท างานให้ก้าวหน้าต่อ
สภาพแวดล้อม เมื่อใดสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า คนขาดก าลังการซื้อ องค์การ
จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เมื่อปริมาณการขายลดลง การ
ปรับเปลี่ยนให้องค์การอยู่รอดก็อาจกระทบถึงการลดต้นทุนด้วยการลดจ านวนบุคลากรปรับให้
บุคลากร 1 คน ท างานรับผิดชอบงานได้หลายด้าน และท างานเพิ่มประสิทธิภาพใหม้าก 

   นอกจากนั้นสภาพเศรษฐกิจของโลก จะมุ่งสู่ระบบการค้าเสรี แต่ละประเทศมีการแข่งขัน
กันที่จะเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาถูก คุณภาพสูง มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ทุก
ประเทศต่างมุ่งแสวงหาตลาดการค้า หาจุดยืนของตัวเอง การแข่งขันทวีความรุนแรง องค์การที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนองค์การปรับปรุงกลยุทธ์  หาวิธี
เพิ่มคุณภาพเพื่อการอยู่รอดและความเจรญิเติบโตต่อไป 

2.2 ปัจจัยสภาพสังคมและวัฒนธรรม    

     สภาพสังคมยุคใหม่ ครอบครัวบางส่วนไม่อบอุ่นและล่มสลาย ชุมชนไม่เข้มแข็ง
พึ่งตนเองไม่ได้ บุคคลด้อยด้านคุณธรรมจริยธรรม มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและปัญหา
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอันดีงามถูกท าลายจนขาดเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย บุคคลขาดความรัก
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สามัคคี ปัญหาสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อองค์การในแง่สังคมของคนท างานและ
วัฒนธรรมในการท างานโดยจะมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคคล ดังนั้นสภาพสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้อง
มีการพัฒนาองค์การ 

2.3 ปัจจัยทางเทคโนโลยี   

     เทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการผลิต การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจการคา้ การติดต่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การในด้านเทคโนโลยี 

3. การด้อยประสิทธิภาพขององค์การ 

    องค์การภาครัฐและเอกชนประสบปัญหาคล้ายคลึงกันที่องค์การด้อยประสิทธิภาพใน
การสร้างผลผลิตและบริการให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์การที่จะ
รับผิดชอบต่อการด าเนนิงานขององค์การ 

    การขาดประสิทธิภาพในการท างานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานจะเป็นที่สังเกต
พบโดยทั่วไป การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเกิดการสูญเปล่า การใช้เวลา ใช้คนและใช้งบประมาณที่
มากเกินความจ าเป็น มีผลกระทบถึงตน้ทุนและการลงทุนที่สูงท าให้ผลลัพธ์ที่ได้รับมีมูลค่าที่น้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนกับการลงทุน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจะพบข้อบกพร่องทั้ง
โครงสร้างองค์การ นโยบาย การบริหารบุคลากร การใช้เทคโนโลยี การควบคุม คุณภาพการผลิต 
และปัญหาคุณภาพบุคลากรเป็นที่มาของการด้อยประสิทธิภาพทั้งประสิทธิผลของบุคคลและ
องค์การ 

    จึงเป็นความจ าเป็นที่องค์การจะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนในทุกส่วนประกอบของ
องค์การเพื่อแก้ปัญหาการขาดประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับประสิทธิภาพของบุคคลและองค์การ 

วัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนาองค์การ 

   การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกส่วนประกอบภายใน
องค์การ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายโครงสร้างองค์การ  บุคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การและเป้าหมายของการพัฒนาองค์การ มีดังนี ้
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1. พัฒนาองค์การเพื่อการอยู่รอด   

    วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การข้อมูลนี้มีจุดเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนภายใน
องค์การเพื่อให้กิจการด าเนินงานต่างๆ น าไปสู่ผลที่ท าให้องค์การหลุดพ้นจากสภาพความตกต่ า 
พ้นจากสภาพการเสื่อมถอยของผลผลิตหรือการบริการที่เป็นพันธกิจส าคัญ มีเป้าหมายไปที่การ
เพิ่มความสามารถในการผลิต ที่ได้รับการยอมรับและการต้อนรับจากลูกค้า สามารถเอาชนะคู่
แขง่ขันทางธุรกิจ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ท าให้บังเกิดรายได้และผลก าไรที่จะท าให้องค์การมีความ
ยั่งยืนไม่ต้องเลิกล้มกิจการ การพัฒนาองค์การเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายนี้จ าเป็นต้องล าดับ
การพัฒนาปรับเปลี่ยนหลายด้านในส่วนประกอบขององค์การทุกส่วนที่พบว่าไม่เหมาะสมทั้งด้าน
นโยบาย ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ 

2. พัฒนาองค์การเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม   

    วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การในข้อนี้มีจุดเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะสังคมสิ่งแวดล้อมองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางดา้นองค์กระบวนการบริหาร การเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้า การเปลี่ยนแปลงใน
ความสนใจและความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงในการผลิตและการบริการของ
องค์การคู่แข่ง ในสภาพเช่นนี้ ถ้าองค์การไม่มีการปรับปรุงพัฒนาตนในขณะที่องค์การอื่นมีการ
พัฒนาก้าวหน้า องค์การที่ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาจะเป็นการที่ล้าหลังไปโดยอัตโนมัติ  เป้าหมาย
ของผลส าเร็จในการพัฒนาองค์การในประเด็นนี้มุ่งไปที่มีความทันสมัยก้าวหน้าต่อความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโลกของการผลิตการบริการ ให้องค์การสามารถสร้างผลิตผลที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. พัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   

    วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การในข้อนี้เน้นไปที่การมุ่งมั่นแก้ปัญหาการด้อย
ประสิทธิภาพขององค์การและมุ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การให้เพิ่มขึ้น เป็นที่น่าพอใจ
ปัญหาการด้อยประสิทธิภาพมักจะมีสาเหตุมาจากสองส่วนคือ ส่วนแรก บุคคลด้อยประสิทธิภาพ
ในการท างานและส่วนที่สอง มาจากองค์การโดยรวมด้อยประสิทธิภาพ เป้าหมายของความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ดังข้อนี้  คือ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การและพัฒนา
ประสิทธิภาพขององคก์าร 
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ขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ 

   การพัฒนาของประสิทธิภาพในขององค์การ จัดเป็นเรื่องเฉพาะที่มีความส าคัญมาก 
เพราะองค์การที่มีประสิทธิภาพจะเป็นศักยภาพที่ช่วยเสริมสร้างผลิตผลตามพันธกิจต่างๆ ให้บัง
เกิดผลสูงสุดจัดเป็นกลไกของการแก้ปัญหา ความตกต่ าเสื่อมถอยขององค์การ เป็นกลไกช่วยน า
องค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้า สามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาด และปรับเปลี่ยนได้ก้าวทันต่อ
เหตุการณเ์ปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

   การพัฒนาโครงการตั้งแตม่ีประสิทธิภาพควรใชข้ั้นตอนส าคัญ คือ 

1. ศกึษารูปแบบ (Model) ของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร 

2. ประเมินองค์การเพื่อศึกษาปัจจัยเพื่อการพัฒนา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาขององค์การที่แสดงของจุดอ่อนด้อยของปัจจัยต่างๆ 

3. วิเคราะหป์ัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ที่จะใช้พัฒนาองค์การ 

4. พัฒนาปัจจัยที่ควบคุมได้ในการพัฒนาองค์การ 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวถึงสาระส าคัญ
ดังตอ่ไปนี ้

 

รูปแบบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสทิธิภาพขององค์การ 

1. รูปแบบของเซอร์โต 

    เซอร์โต (Certo, 2000 : 282-286) ได้เสนอรูปแบบของประสิทธิภาพองค์การว่า
ประกอบด้วยปัจจัยองค์ประกอบดังภาพดังนี้ตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี  12.1  ปัจจัยองค์ประกอบประสิทธิภาพจากแนวคิดของเซอร์โต 

   จากรูปแบบของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การตามแนวคิดของเซอร์โตมุ่ง
ไปที่ปัจจัย 3 องค์ประกอบ คือ 

1.1 ปัจจัยองค์ประกอบโครงสรา้งขององค์การ   

     องค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้าง (Structural Factors) 

ที่เหมาะสมขององค์การ ปัจจัยด้านโครงสร้างจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยย่อยๆ ที่ส าคัญหลายประการ
เชน่  

1.1.1 ปัจจัยด้านการบริหารที่ครอบคลุมของการจัดโครงสร้างของงาน การจัดสาย
งานการบังคับบัญชา การจัดกลุ่มงาน การจัดความส าพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน การวางแผน การ
สั่งงาน การควบคุมปฏิบัติ การจัดทรัพยากร งบประมาณ การเงิน การติดตามก ากับดูแล
ปฏิบัติงานและการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

1.1.2 ปัจจัยด้านนโยบายที่ครอบคลุมถึงการจัดวิสัยทัศน์ (Vision)การก าหนดพันธ
กิจ (Mission) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว การก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติและการด าเนินงาน 

     การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การจะได้ผล เพียงใด จ าเป็นต้องอาศัย
ความสามารถขององค์การจะควบคุมการปฏิบัติ  และการปรับเปลี่ยนการบริหารและก าหนด
นโยบายได้ดีเพียงใด 

1.2 ปัจจัยองค์ประกอบของคนปัจจัยองค์ประกอบด้านบุคคล (People Factors) 

ประสทิธ ิ

ภาพ
องค์การ
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     จัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่สุด เพราะบุคคลคือ หมู่คณะของการรวมตัวร่วมกันเป็น
องค์การ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานด าเนินงานต่างๆ สัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลรวมถึงผู้บริหาร ผู้จัดการองค์การ บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่การงาน
ต่างๆ ตามโครงสร้างงานในองค์การครอบคลุมถึงบุคคลผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
ผูบ้ริหารระดับล่างและบุคคลระดับปฏิบัติงานทั้งหมด 

     ประสิทธิภาพขององคก์ารขึ้นกับลักษณะและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้ง
ปวง เป็นคุณลักษณะที่ครอบคลุมด้านต่างๆเช่น 

1.2.1 จ านวนบุคลากรในแตล่ะกลุ่มงาน 

1.2.2 ความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน 

1.2.3 ความรูค้วามสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
1.2.4 ความเป็นผู้น า และทักษะในการน า 

1.2.5 ทักษะทางการสื่อสาร 

1.2.6 ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี 
1.2.7 ทักษะทางการบริหารจัดการ 

1.2.8 เจตคติ ค่านิยมที่พึงปรารถนา 

1.2.9 ความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนการด าเนินงาน 

     การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การจ าเป็นจะต้องพัฒนาปัจจัยด้านบุคคลเป็น
เรื่องใหญ่  โดยมุ่งเนน้คุณสมบัติหรอืคุณลักษณะที่พึงปรารถนา 

1.3 ปัจจัยองค์ประกอบเทคโนโลยี   

      ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบการบริการ  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในกระบวนการผลิต  
การควบคุม  และการตรวจสอบคุณภาพ  การจัดระบบข้อมูล  การเช่ือมโยงการตลาดและการ
บริการเพื่อการจ าหนา่ยผลิตภัณฑส์ู่สังคม 

  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณประโยชน์ในการให้เทคโนโลยีท างานแทนมนุษย์
ในบางส่วนของงานที่ต้องใช้ความแม่นย าถูกต้อง เช่น การควบคุมกระบวนการผลิตควบคุม
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์  การคิดค านวณ การจัดข้อมูลแทนมนุษย์ในบางส่วนของงานที่ต้องอาศัย
ความรวดเร็ว  เชน่  ระบบเครือข่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

  การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การจึงขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การที่จะ
จัดหาและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและกว้างขวางเพียงใด 
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2. รูปแบบของโบว์ดิทช์ และบัวโน 

    โบว์ดิทช ์และบัวโน (Bowditch and Buono,1990 : 508-510) เสนอรูปแบบ
องค์ประกอบส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การมีลักษณะด้านภาพ12.2 

 

 

ภาพท่ี  12.2  องค์ประกอบที่พึ่งพากันในองค์การ 

   จากภาพที่ 12.2  แสดงถึงองค์ประกอบ 4 ด้านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  4  ด้าน 
ดังนี้ คือ 

(1)  โครงสรา้งองค์การ  (Structure) 

(2) บุคลากร (People) 
(3) กระบวนการท างาน (Task) 
(4) เทคโนโลยี 

   ถ้าองค์ประกอบมีปัญหาก็จะกระทบท าให้องค์ประกอบอื่นมีปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยน
พัฒนาองค์การควรพิจารณาพัฒนาทั้ง  4 ด้านให้สัมพันธ์กัน 

   องค์ประกอบทั้ง  4 องค์ประกอบนีม้ีความส าคัญที่เป็นสาเหตุของปัญหาวิกฤตในองค์การ
ในขณะเดียวกันก็มีความส าคัญเป็นโอกาสขององคก์ารในการแก้ปัญหา 

   ปัญหาขององค์การที่ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์การนั้นอาจสังเกตได้จากสิ่ง
บอกเหตุหลายอย่าง เชน่ รายได้และผลก าไรตกต่ า ผลผลิตและบริการไม่ได้รับความนิยมจากลูกค้า 

โครงสร้างของ
องคก์าร 

บุคลากร 

เทคโนโลยี 

กระบวนการ
ท างาน 
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การปฏิบัติงานของบุคลากรย่อหย่อนไม่เป็นไปตามแผนและขาดประสิทธิภาพในการท างาน  สาเหตุ
ของปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับ 4 องค์ประกอบเหล่านี้ เช่น โครงสร้างขององค์หารมีการแบ่งงานไม่
ตรงกับลักษณะงานที่จ าเป็น ขาดหน่วยการหาข้อมูลการตลาด ขาดฝ่ายวิจัยพัฒนาโครงสร้างการ
บริหาร งานอุ้ยอ้ายมีหลายขั้นตอน กระบวนการท างานไม่เหมาะสมขาดการประสานสัมพันธ์กับ
กลุ่มต่างๆ ไม่มีวิธีการท างานที่จะรับข้อมูลจากการตลาดมาปรับปรุงการออกแบบการผลิตและ
บริการ กระบวนการท างานอาจขาดกระบวนการวิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งอาจมีสาเหตุ
ของปัญหาเกี่ยวพันกับเทคโนโลยี องค์การขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ของการออกแบบ ผลติ ตรวจสอบคุณภาพ และเป็นแหล่งรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย องค์ประกอบ
ทั้งหมดจะสัมพันธ์กับคุณภาพของบุคลากรที่อาจด้อยความรู้ ความคิด ความสามารถ เจตคติ และ
ค่านิยมที่เหมาะสม มีผลท าให้บุคคลไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในองค์การ 

   โอกาสของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ  จึงมีหลักการส าคัญมุ่งไปที่การ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 4 นี้ หลังจากวินิจฉัยปัญหาขององค์การด้านการผลิตและ
ประสานสัมพันธ์แล้วจะชี้น าการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ  ให้มีระบบงาน  และระบบการ
ประสานสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการรองรับการผลิตและการบริการใหม่ๆ  ที่จะต้องดีกว่าเดิม  การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงระบบ  ให้กระบวนการคิดตัดสินใจ  และ
กระบวนการแก้ปัญหาที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะช่วยให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีแรงจูงใจในการท างาน มีเจตคติที่ดีในการท างาน มีค่านิยมที่มุ่งมั่นพยายามอุทิศตน
เพิ่มคุณภาพของการท างานสร้างผลผลติได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

   ยกตัวอย่าง  เช่น  การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Abilities) จ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

(1) ความสามารถในการใชเ้หตุผล 

(2) ความสามารถในการวิเคราะห์ 
(3) คุณลักษณะด้านความเช่ือม่ันในตนเอง 

(4) คุณลักษณะอดทนเพียรพยายาม 

(5) คุณลักษณะกล้าคิด  กล้าลอง  กล้าเสี่ยง 

(6) คุณลักษณะใฝ่ฝันทะเยอทะยานเพื่อสิ่งที่ดีกว่า 

(7) คุณลักษณะช่างสังเกต 

(8) คุณลักษณะกระตอืรอืร้น สนใจ ความแปลกใหม่ 
(9) คุณลักษณะนิยมการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อการแก้ปัญหา 
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(10) คุณลักษณะไม่หมดก าลังใจ หรอืท้อถอยแม้ความคิดการปฏิบัติตนยังไม่เลอเลิศดี
พอ 

(11) คุณลักษณะใฝ่รู ้ใฝ่พัฒนา ใฝ่หาประสบการณใ์หม่ๆ เสมอ 

 

การประเมินองค์การเพื่อศกึษาปัจจัยในการพัฒนาองค์การ 

   เมื่อทราบปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ในขั้นตอนนี้คือ
การศกึษาเชงิประเมนิเพื่อตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่เป็นปัญหา ปัจจัยที่แสดงความบกพร่องเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ ชัดเจนกว่าการพัฒนาองค์การ ควรมุ่งตรงต่อการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในปัจจัย
องค์ประกอบใด 

   สาระส าคัญในการประเมินองค์การเพื่อศึกษาปัจจัยในการพัฒนาองค์การจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวต่างๆ 3  เรื่อง คือ 

1. สิ่งแวดล้อมในองค์การที่แสดงความจ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการวิเคราะหป์ัญหาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 

3. การประเมนิประสิทธิภาพขององคก์าร 

ซึ่งจะได้น ามากล่าวถึงสาระส าคัญของแตล่ะเรื่องตอ่ไปนี้   

1. สิ่งแวดล้อมในองค์การท่ีแสดงความจ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพ 

    ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนปัญหาข้อบกพร่อง และความต้องการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพ
ขององค์การ มีหลายประการ เชน่ 

1.1 การบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Goals) เช่น เป้าหมายผลก าไรเป็นไปตามความ
คาดหวังหรอืลดลง การเพิ่มเครือข่ายการตลาดท าได้หรือไม่ สินค้าและการบริการได้รับความนิยม
จากกลุ่มลูกค้าเพียงใด 

1.2 ระดับการผลิตและการบริการ (Outputs and services) ทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพตรงกับความมุ่งหมายเพียงใด รายการสินค้าหรือบริการใดที่จัดท าได้ครบถ้วนและได้รับ
การต้อนรับจากตลาด รายการสินค้าหรือบริการใดที่ตลาดไม่ให้ความนิยม หรือแพ้คู่แข่งขันใน
ตลาด 

1.3 กระบวนการด าเนินงานในองค์การ (Process and Operations) โดยพิจารณาแต่ละ
ด้าน เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานดีงาม กับกระบวนการด าเนินงาน
ที่เป็นจริง โดยถ้าพบความแตกต่างระหว่างความมุ่งหวังตามมาตรฐานกับความเป็นจริงแสดงว่าสิ่ง
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นั้นเป็นปัญหาที่ควรต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา รายการส าคัญที่ควรพิจารณาว่ามีความ
บกพร่องหรอืไม่ คือ 

1.3.1 การมขี้อมูลวจิัยตลาด ศกึษาความตอ้งการและความสนใจลูกค้า  

1.3.2 การมีวิสัยทัศน์ของฝ่ายวางแผนการผลิตและการบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า  

1.3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของฝ่ายวิจัยพัฒนา คิดค้น ออกแบบการผลิตการ
บริการใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าแหวกตลาด  

1.3.4 การออกแบบโครงสรา้งขององค์การเพื่อสนองการผลติตามที่ฝ่ายวิจัยพัฒนา
คิดค้นเน้นความตรงรวดเร็ว ลดขั้นตอน  

1.3.5 การออกแบบลักษณะงาน (Job Specification) ที่เน้นทักษะความรู้ 
ความสามารถของบุคคลใหต้รงกับลักษณะของงาน   

1.3.6 การใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการผลิต 

1.3.7 การจัดการที่ครอบคลุมการวางแผน การจัดบุคคล การมอบงาน การสั่งการ 
การประสานงาน การติดตาม การควบคุมคุณภาพ การประเมินและรายงาน และการจัด
งบประมาณ 

1.3.8 ระบบการจูงใจ การสรา้งขวัญก าลังใจ การจัดผลตอบแทน สร้างความพอใจ
ในการท างาน 

1.3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  และกลุ่มกับองค์การ มีลักษณะความสามัคคี ความเข้าใจอันดี
ต่อกันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ จนเกินการแก้ไขถ้าพบข้อบกพร่องในสิ่งใดแสดงความจ าเป็นว่าต้อง
ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งนัน้  

1.4 ปัจจัยในการด าเนินงาน(Inputs and Resources) พิจารณาสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อ
การด าเนินงานต่างๆในขั้นต้น โดยพิจารณาความตรงกับงานที่ต้องท า ความเพียงพอและความ
ครบถ้วน เชน่  พิจารณาสิ่งต่อไปนี้  

1.4.1 บุคลากรพิจารณาความรู ้ความสามารถการศกึษา ประสบการณ์เดิม เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ   ความเป็นผู้น า ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทต่างๆ 
บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยความร่วมมือ  รับผิดชอบ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ เทคโนโลยี และปัจจัยอ านวยความสะดวกต่างๆ มีความเพียงพอ มี
คุณภาพ  และทันสมัยเพียงใด  

1.4.2 ทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ การลงทุน การมีหุ้นส่วน มีสภาพ
เพียงพอต่อการด าเนินงานเพียงใด   
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     โดยสรุปสิ่งที่บอกเหตุว่าองค์การมีปัญหา และองค์การควรได้รับการพัฒนาจะ
เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางประการในองค์การ  เชน่ 

1.5 ภารกิจตา่งๆ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีงานคั่งค้างมาก  

1.5.1 กลุ่มงานไม่ประสานงานกัน มกีารท างานซ้ าซ้อน มีการแย่งอ านาจกันระหว่าง
กลุ่มงานและบุคคล 

1.5.2 บุคลากรแยกกลุ่มเป็นปฏิปักษ์กัน แตกความสามัคคี    

1.5.3 บรรยากาศท างานมคีวามเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น    

1.5.4 บุคคลท างานเพื่อหวังผลตอบแทนให้กับตนเองมากกว่าคิดถึงผลประโยชน์
ร่วมกันขององค์การ 

1.5.5 การขาดงาน ลาหยุด การลาออกของบุคลากรมีระดับสูง 
2. รูปแบบการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 

    การวิเคราะหป์ัญหาเป็นไปตามภาพที ่12.4  แสดงได้ดังนี ้  

 

ภาพท่ี  12. 3 แสดงการวิเคราะหป์ัญหาภายในองค์การ 

   จากภาพที่  12.3  เราสามารถยกตัวอย่างของปัญหาที่เกิดภายในองค์การ  ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานซึ่งปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่ได้แก่ 

ปัญหา 

ปัญหาเป้าหมาย 
สูงเกินไป 

ปัญหาผลผลติ 
วัตถุดิบไม่เพียงพอ 

ปัญหา
กระบวนการ ขาด
ระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ปัญหาทางปัจจัย 
ภายใน ภายนอก 
คู่แข่งขัน 
เศรษฐกจิ 
การเมอืง ฯลฯ 
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2.1 ปัญหาเป้าหมาย 

2.1.1 ผลก าไรตกต่ า  40%  

2.1.2 สินค้าไม่ตรงความสนใจของลูกค้า 

2.1.3 ปริมาณการขายตกต่ า 

2.1.4 ปริมาณสินค้าผลติได้น้อย 

2.1.5 คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 

2.2 ปัญหากระบวนการ 

2.2.1 ขาดรูปแบบการผลิตแบบใหม่ๆ  
2.2.2 กระบวนการผลิตมขีั้นตอนมาก  ลา่ช้า 

2.2.3 ไม่มเีทคโนโลยีช่วยการผลิต 

2.2.4 มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงาน  ความรว่มมอื  ประสานงานตกต่ า 

2.2.5 ขาดการควบคุมคุณภาพการผลิต คุณภาพวัตถุดิบ 

2.3 ปัญหาปัจจัย 

2.3.1 ต้นทนสูง  ขาดสภาพคล่อง 

2.3.2 บุคลากรด้วยความรู้  ความสามารถ  เจตคติและแรงจูงใจต่ า 

2.3.3 บุคลากรลางาน  หยุดงาน  ลาออก (Turn Over)  สูง 
2.3.4 บุคลากรแตกแยก  ขัดแย้ง 

2.3.5 บุคลากรไม่สามารถใช้เทคโนโลยี 
 

3. การประเมินประสิทธิภาพขององค์การ   

    การประเมินประสิทธิภาพขององค์การเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการตรวจสอบเพื่อ
ตัดสินใจว่าองค์การอยู่ในสภาพที่ดีเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ การค้นพบสภาพที่ด้อยกว่าความคาดหวัง 
จะเป็นที่มาของการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ตัวบ่งชี้ (Indicators) ที่สมควร
ประเมิน คือ 

3.1 การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) โดยการพิจารณาผลผลิต 
(Output) ขององค์การที่ว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด เช่น ต้องการผลิตสินค้าให้ได้
ปริมาณตามเป้าหมาย  การขายและการบริการได้ครบถ้วน  ต้องการผลก าไรเพิ่มขึ้น  60 %  

มากกว่าปีที่แล้ว กรณีที่เป็นสัญญาณอันตรายว่ามีปัญหาในองค์การ คือ ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย
และบางครัง้เป็นเพราะตั้งเป้าหมายต่ าเกินไปจนเกิดภาพลวงว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว  

3.2 การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (System Resource) โดยพิจารณาว่าองค์การจะมี
ผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร เช่น เงิน
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งบประมาณ ได้ครบถ้วนเพียงพอเพียงใด เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรใน
ลักษณะที่มีเงินเพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ และเงินนั้นถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานความถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดการสูญเปล่า  

3.3 กระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operations) โดยพิจารณาจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละ
กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การไหลเลื่อนส่งต่อ (Flow) ของงาน การมีประสิทธิภาพของ
การท างานที่ได้งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วย
ปฏิบัติงาน บุคคลท างานเต็มศักยภาพ ไม่มีสภาพ “คนล้นงาน หรืองานล้นคน” ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมคีวามราบรื่นไม่มขี้อขัดแย้ง  

3.4 ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจารณาว่าผลงาน
ความส าเร็จขององค์การ และกระบวนการปฏิบัติที่ใช้ น ามาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 
เพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์การ พนักงานและลูกจ้างทุก
ระดับ ชุมชนหนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ 

    ผลการประเมินองค์การทั้ง 4 ด้าน จะเป็นข้อมูลที่ดีที่แสดงความจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาองค์การ  การพิจารณาความบกพร่องหรือความด้อยในตัวบ่งชี้ต่างๆ  โดยอาศัยรูปแบบการ
วิเคราะหป์ัญหาที่กล่าวในหัวข้อที่แล้ว  จะเป็นที่มาของการก าหนดปัญหา  ปัญหา  คอื  สิ่งที่เกิดขึ้น
หรือเป็นไปต่ ากว่ามาตรฐานหรือต่ ากว่าความคาดหวัง  ปัญหาอาจเกิดที่เป้าหมาย  เกิดที่ผลผลิต  
เกิดที่กระบวนการ  หรือเกิดที่ปัจจัย  เมื่อระบุปัญหาได้แล้วจึงด าเนินการต่อไปตามกระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์การ 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 
   การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพัฒนาที่ปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร หลักการพัฒนาองค์การให้ได้ผลดังนี ้   

1. ระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา หรอืปัจจัยที่จะท าให้องคก์ารมปีระสิทธิภาพ 

2. ประเมินปัจจัยนั้นวา่เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ หรอืควบคุมไม่ได้ 
3. น าปัจจัยที่ควบคุมได้มาวางแผนพัฒนาองค์การในขั้นต่อไป  

    การควบคุมปัจจัย หมายถึงความสามารถที่ผู้บริหารองค์การสามารถจัดกระท า
(Manipulate) กับตัวปัจจัยนั้นได้โดยตรง ตัวอย่างการจัดกระท าตัวปัจจัย ได้แก่ การยกเลิกหรือ
ล้มเลิกปัจจัยนั้นท าให้เกิดปัจจัยขึ้นมาใหม่(Create)การเปลี่ยนทิศทางของปัจจัยนั้น  การก าหนดตัว
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สาระภายใน  การปรับปรุงปัจจัย  (Reshape)การท าให้มีการปฏิบัติตามปัจจัยนั้น  การควบคุม
คุณภาพของการปฏิบัติ  และการประเมินตรวจสอบผลที่เกิดจากปัจจัยนั้น 

   ปัจจัยที่ควบคุมได้ คือ ปัจจัยที่อยู่ในวิสัยที่ผู้บริหารองค์การและคณะบุคคลในองค์การจะ
จัดกระท าได้โดยตนเอง มีความสะดวกที่จะจัดกระท าได้ และมีความเป็นเป็นไปได้สูงที่จะจัดกระท า
ปัจจัยนั้นได้ส าเร็จ 

   ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ ปัจจัยที่อยู่พ้นวิสัยที่ผู้บริหารองคก์ารและคณะบุคคลในองค์การ
จะจัดกระท าได้โดยตนเอง เป็นปัจจัยที่ไม่มีความสะดวกที่จะจัดกระท าได้โดยตนเองเป็นปัจจัยที่ไม่มี
ความสะดวกที่จะจัดกระท าได้ และมีความเป็นไปได้นอ้ยที่จะจัดกระท าปัจจัยได้ส าเร็จ 

   เกณฑก์ารตัดสินการควบคุมปัจจัย ว่าปัจจัยใดควบคุมได้ ปัจจัยใดควบคุมไม่ได้ จะขึ้นกับ
ลักษณะขององค์การและศักยภาพขององคก์รนั้นๆ  

   องค์การที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจในครอบครัว อาจควบคุมได้มากในปัจจัย
นโยบาย ทิศทางการผลิต การปรับเปลี่ยนผลิตผล กระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากรแต่อาจ
ควบคุมไม่ได้ในปัจจัยเกี่ยวกับทรัพยากร เพราะมีทุนจ ากัด ควบคุมไม่ได้ในปัจจัยมีส่วนแบ่งในตลาด 
(Market Share) ถ้าไม่มีหุ้นสว่นเครอืข่ายพันธมิตร 

   องค์กรธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่มีทุนมากอาจควบคุมปัจจัยทางทรัพยากร  การใช้
เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรได้สะดวก แต่อาจควบคุมไม่ได้หรือควบคุมยากในนโยบายและ
ทิศทางการผลิต เพราะต้องได้รับความเห็นของจากหุ้นส่วนทั้งหมด และจะต้องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการหลายระดับ 

   องค์การราชการและรัฐวิสาหกิจจะยิ่งมีข้อจ ากัดมากในการควบคุมปัจจัยเพราะระบบ
ราชการเป็นระบบใหญ่ บริหารจัดการด้วยกฎหมาย และกฎข้อบังคับที่ส่วนใหญ่อยู่เกินอ านาจการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน ดังนั้นประสิทธิภาพขององค์การราชการจึงมักปรับปรุงพัฒนาได้อยาก 
ปัจจัยเกือบทุกด้านมีข้อจ ากัดตั้งแต่ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน การจัดหาทรัพยากร การ
จัดหาและใช้เทคโนโลยี การยุบเลิกหน่วยงาน การลดขนาดหน่วยงาน การลดขนาดก าลังคน
ข้าราชการ ฯลฯ ปัจจัยที่ควบคุมได้สะดวกพอควรขึ้น คือ การพัฒนาบุคลากร การประเมินและส่ง
ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

   รายการปัจจัยที่ควรพิจารณาว่าควบคุมได้หรอืควบคุมไม่ได้มดีังนี้ 

1. โครงสรา้งองค์การ 

1.1 นโยบายขององค์การ 

1.2 ทิศทางการด าเนินงาน 



250 

 

1.3 พันธกิจขององค์การ 

1.4 โครงสรา้งการจัดองค์การ 

1.5 การจัดลักษณะงานและระบบงาน 

1.6 การก าหนดภารกิจของกลุ่มงาน 

2. บุคลากร 

2.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

2.2 อัตราก าลังคน 

2.3 การมอบงาน 

2.4 คุณสมบัติของบุคลากร เช่น ด้านความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะในการใช้ 

2.5 เทคโนโลยี ความพอใจในงาน ขวัญและก าลังใจ ฯลฯ 

2.6 การให้มคีวามเจรญิเติบในสายงาน 

2.7 การโยกย้าย ลด เพิ่มต าแหน่งหนา้ที่ 
2.8 การฝึกอบรม 

2.9 ระบบการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

3. ทรัพยากร 

3.1 การลงทุน 

3.2 การลดเพิ่มทุน 

3.3 การรว่มทุน (Joint Venture) 
3.4 การถือหุน้ 

3.5 วัตถุดิบ 

3.6 การสรา้งพันธมิตรทางการผลิตและการตลาด 

4. เทคโนโลยีการผลติและการท างาน 

4.1 การออกแบบ 

4.2 กระบวนการท างาน 

4.3 กระบวนการผลิตและบริการ 

4.4 การออกแบบผลติภัณฑ์ใหม่ 
4.5 การใชเ้ทคโนโลยี 
4.6 การใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ 

5. การบริหารจัดการ 

5.1 การวางแผนกลยุทธ์ 
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5.2 การก าหนดมาตรฐานการท างาน 

5.3 การก าหนดมาตรฐานผลผลิต 

5.4 การก าหนดบทบาทภารกิจของบุคคล 

5.5 การใชบุ้คลากรมีสว่นร่วมในการบริหารองคก์าร 

5.6 การก ากับ ควบคุม การปฏิบัติงาน 

5.7 การตดิตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5.8 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการ
ท างาน 

6. ผลผลิต 

6.1 การประเมนิผลผลติ 

6.2 ความพอใจของลูกค้า 

6.3 การรับรู้ขอ้มูลลูกค้าในคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 

6.4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลผลติ 

6.5 กลยุทธ์ทางการตลาด 

6.6 การเพิ่มรายได้และผลก าไร 

 

การพัฒนาปัจจัยท่ีควบคุมได้ในการพัฒนาองค์การ 

   การพัฒนาองค์การควรเริ่มตน้ที่ปัจจัยองค์ประกอบที่อยู่ในวิสัยที่ผู้บริหารจะจัดกระท าได้ 
มีความสะดวกในการจัดกระท าและมีโอกาสจะจัดกระท าได้ส าเร็จพัฒนาปัจจัยองค์ประกอบควรใช้
รูปแบบต่างๆ เชน่ 

1. กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคก์าร 

2. การพัฒนาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
3. การเปลี่ยนแปลงในหนว่ยงานภาครัฐ 

4. แบบอย่างปัจจัยด้านบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ  

   ซึ่งมสีาระส าคัญแตล่ะรูปแบบดังตอ่ไปนี้ 
1. กระบวนการแก้ไขปัญหาพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาองค์การใชรู้ปแบบการแก้ไขปัญหาในแตล่ะปัญหาที่ประสบ ดังนี้ 
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1.1 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา    
     ระบุสภาพปัญหาที่ชัดเจน ก าหนดเครื่องชี้วัดความรุนแรงของปัญหา ให้ผู้มีส่วน
ร่วมเกี่ยวข้องทุกระดับได้  ตระหนักในความส าคัญของปัญหา เกิดความต้องการจะช่วยกัน
แก้ปัญหา 

1.2 ขั้นศึกษาสาเหตุของปัญหา    

     ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันศึกษาสาเหตุต่างๆ ที่น ามาซึ่งปัญหา จุดเน้นของสาเหตุของ
ปัญหา ควรใหค้วามสนใจตอ่กระบวนการด าเนินงานขององค์การ และให้ความสนใจต่อปัจจัยที่มีใน
องค์การ โดยชว่ยกันระบุลักษณะกระบวนการและปัจจัยที่บกพร่องไม่น่าพอใจ 

1.3 ขั้นหาแนวทางแก้ปัญหา    
     เป็นขั้นที่เกี่ยวข้อง และด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษา หรือผู้ประสานการ
เปลี่ยนแปลง (Chang Agent) จะศึกษาหาแนวทางเลือก (Alternative) ต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องในแต่ละสาเหตุของปัญหาที่ระบุในขั้นที่แล้ว 

1.4 ขั้นเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมน ามาใช้แก้ปัญหา  

     เป็นขั้นน าแนวทางที่น่าจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด น ามาพัฒนาเป็นระบบวางแผนการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ โดยใช้วธิีการใหม่ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป 

1.5 ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา   
     เป็นการน าแผนในขั้นที่แล้วน ามาสู่การปฏิบัติผ่านทางผู้ประสานงานเปลี่ยนแปลง 
อาจมีกิจกรรมเสริม เช่น การอบรมบุคลากร การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การสัมมนา
การประชุมปฏิบัติการ การมอบงานทดลองปฏิบัติ ฯลฯ 

1.6 ขั้นติดตามประเมินผล   

     เป็นขั้นติดตามประเมินทั้งในระหว่างการปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การให้ตรงทาง และลดความบกพร่องที่จะจบกระบวนการ
ปฏิบัติ และเมื่อใชเ้วลาทดลองปฏิบัติแบบใหม่ๆ ไปจนครบถ้วนระยะเวลาที่ก าหนดก็ประเมินผลรวม
เพื่อพิจารณาว่าปัญหาที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 นั้น ได้รับการแก้ไขเพียงใด 

1.7 ขั้นคงไว้ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง   
     เป็นขั้นที่น ากระบวนการที่ประเมินแล้ว พบว่าได้ผลแก้ปัญหาได้จากขั้นที่ 6 น ามา
เป็นกระบวนการปฏิบัติที่ตอ่เนื่องในองค์การต่อไป 
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     ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ องค์การ 
สถานพยาบาลเอกชน พบว่ารายได้ลดลงจากการที่มีลูกค้าน้อยลงเรื่อยๆ 

     ในขั้นวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายประเมินการท างานของตนว่ามี
สภาพที่ไม่น่าพอใจหรือด้อยกว่ามาตรฐานในด้านใดบ้าง พบว่าสถานการณ์ปัญหา คือ พนักงาน
บริการไม่ดี ขั้นตอนมากใช้เวลามาก  ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก การด าเนินงานฝ่ายต้อนรับ ฝ่าย
บันทึกประวัติ การจัดล าดับพบแพทย์ การแนะน ารักษาสุขภาพ และการเอาใจใส่ติดตามคนไข้ไม่มี
ความเหมาะสม ลูกค้าไม่พอใจในการบริการ 

     ขั้นศึกษาสาเหตุของปัญหา พบว่ามาจาก 3 สาเหตุ คือ ระบบงาน บุคลากร และ
เครื่องมือเครื่องใชร้วมถึงสภาพแวดล้อม ระบุสาเหตุของปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ 

1.7.1 ระบบท างานฝ่ายต่างๆ ไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

1.7.2 ขาดการผนึกก าลังของฝ่ายในการร่วมมือบริการลูกค้า เช่น แจ้งลูกค้าให้ไป
หาเจ้าหนา้ที่ฝ่ายอื่นไม่ใชห่นา้ที่ของฝา่ยตน 

1.7.3 บุคลากรขาดเจตคตทิี่ดตี่อการท างาน ไม่มจีติใจของการบริการ 

1.7.4 ขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตกต่ า จนขาดแรงจูงใจที่จะท างานให้ดีเพื่อ
ส่วนรวม 

1.7.5 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการบ าบัดรักษาและวิธีบริการ
คนไข้ 

1.7.6 ขาดเทคโนโลยีการท าระบบบักทึกและระบบการค้นหาบัตรบันทึกสุขภาพ 
เครื่องมือตรวจวินจิฉัยโรค เครื่องมือและอุปกรณ์บ าบัดรักษาไม่ทันสมัย 

1.7.7 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมไม่น่ารื่นรมย์จนคนไข้บางคนต าหนิว่าเหมือนโรงฆ่า
สัตว์มากกว่าสถานพยาบาล 

   ในขั้นทางแก้ไขปัญหา ให้การจัดกลุ่มปรับปรุงควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle) 
จ าแนกเป็นกลุ่มพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาปัจจัยอ านวยความ
สะดวก 

   ขั้นเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นขั้นก าหนดแผนด าเนินงานที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม
ของคนทุกฝา่ย 

   ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทางสถานพยาบาลปรับปรุงห้องต้อนรับลูกค้า และห้องพัก
รอการตรวจรักษาให้มีบรรยากาศเหมือนสถานเริงรมย์ เน้นการตกแต่งที่สวยงาม ความเย็น การมี
ดนตรี เพลงเบาๆ ประกอบ ปรับขั้นตอนการท างานให้สั้นและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถให้
ค าตอบได้ทุกเรื่องที่ลูกค้าต้องการทราบ  พยายามบริการให้ครบวงจรให้ทุกจุดที่มีการ
รักษาพยาบาล (One Stop Service) ประชุมสัมมนาพนักงานพัฒนาเจตคติ ค่านิยม และจิตใจมุ่ง
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บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ มีระบบการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการยกย่อง และให้ผลตอบแทน
ตามคุณภาพของงาน 

   ในการติดตามประเมินผลตามแผนด าเนินงาน 1 ปี พบว่าสถานพยาบาลได้รับความนิยม
ลูกค้ามารับบริการเพิ่มขึน้ และตอบแบบสอบถามว่าพอใจในการบริการ 

   แตท่างคณะผู้บริหารยังคงจัดให้มีการสอบถามความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อคง
ส่วนที่ดีของการด าเนินงานไว้ ขณะเดียวกันก็พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ
ของการบริการอย่างตอ่เนื่องตลอดเวลา 

 

2. การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ   

    กรณีตัวอย่างของการพัฒนาองค์การในหน่วยงานภาครัฐ จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่
ควบคุมได้หลากหลายประการ การปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ จ าเป็นต้องใช้การปฏิรูประบบราชการที่
จะต้องมีกฎหมายหรือกฎข้อบังคับสนับสนุนชัดเจน มิฉะนั้นจะเป็นการยากต่อการพัฒนา เพราะ
ปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ อยู่นอกวิสัยทัศน์ความสามารถของผู้บริหารองค์การหรือบุคลากรใน
องค์การจะจัดกระท าได้โดยตนเองตามล าพัง แตจ่ะต้องใช้การปรับเปลี่ยนในระบบราชการเอง 

    ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาในหนว่ยงานภาครัฐ คือ 

2.1 การปรับโครงสร้าง  
     โครงสร้างภาครัฐควรมีขนาดเล็กลง มีขนาดกะทัดรัด ให้บุคคลท างานลดขั้นตอน 
ท างานได้หลายอย่างในหนว่ยงานเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบุคลากรที่เกินความจ าเป็นท างานระบบ
เครือขา่ยมากกว่าสายบังคับบัญชา 

2.2 การปรับบทบาทภารกิจ   

     ควรเน้นการผลิตและบริการที่เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมผู้รับบริการควรเลือก
ปฏิบัติเฉพาะบทบาทภารกิจที่จ าเป็นเท่านั้น ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้เอกชนท ากระจายอ านาจ
จากส่วนกลางสู่ภูมภิาคและท้องถิ่น 

2.3 การปรับก าลังคน   

     ลดจ านวนให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการติดตาม
ประเมินผลงาน ให้โอกาสบุคลากรมืออาชีพ มีจริยธรรม ท างานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสในการ
ท างาน 
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2.4 การปรับระบบงาน  

     ระบบงานภาครัฐที่พึงปรารถนาจะต้องใช้ระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลลัพธ์ 
รับผิดชอบต่อผล ใช้ทรัพยากรคุ้มคา่ ตรวจสอบได้ มุ่งสร้างความพอใจให้กับลูกค้า 

2.5 การปรับเทคโนโลยี   
     มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท างานด้านต่างๆของ
องค์การ เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการท างาน ลดภาระของคน แต่เพิ่มความรวดเร็ว 
ถูกต้อง แมน่ย า และประสิทธิภาพของผลการท างาน 

 

3. แบบอย่างปัจจัยด้านบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

    ปัจจัยด้านบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การส่วนใหญ่จะมีความสามารถแก้ไขปรับปรุง
พัฒนาได้ด้วยตนเอง จึงจัดได้ว่าบุคคลเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้  การพัฒนาปัจจัยด้านบุคลากรมี
ตัวอย่างของการก าหนด 

วัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
3.1 ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติส่วนบุคคล 

3.1.1 มีความกระตือรือร้น และการพัฒนาตนเอง เช่น เอาจริงเอาจัง มีมานะ
อุตสาหะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ แสวงหาความรู้ ความช านาญอยู่เสมอ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง 

3.1.2 การปฏิบัติตามค าสั่ง และมีระเบียบวินัย เช่น เช่ือฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามค าแนะน าโดยมีข้อโต้แย้ง 

3.1.3 พร้อมที่จะประสานงานและให้ความร่วมมือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน 

3.1.4 เป็นผู้ตรงตอ่เวลา และใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์ 
3.1.5 มีความรู้ความเข้าใจในการระวังรักษา ดูแล การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ทรัพย์สินตา่งๆขององคก์ารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

3.1.6 สามารถวิเคราะห ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
3.2 ปริมาณงานและคุณภาพของการด าเนินงาน 

3.2.1 สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือ
มาตรฐานที่ตั้งไว้คุณภาพของงานที่ท าส าเร็จ มีความถูกต้องเรียบร้อย และสมบูรณ์ ครบถ้วนตาม
ก าหนด 
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3.2.2 มีความรับผิดชอบสนใจ และตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
เชื่อถือ และไว้วางใจ 

3.2.3 มีความรอบรู้ ช านาญในขั้นตอน หรอืวิธีด าเนนิงาน ทั้งงานในหน้าที่ และงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงาน และวิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์  
     พฤติกรรมบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
คือ 

3.3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ เช่น คิดหาค าตอบของปัญหาได้หลายอย่างใน
เวลาจ ากัด สามารถเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้หลายแนวทาง รวมทั้งรู้จักวิธีการ
ท างานแปลกๆ ใหม่ๆ ที่มีความเป็นไปได้ 

3.3.2 สามารถยืดหยุ่นวิธีการท างานเพื่อความส าเร็จของงาน พฤติกรรมที่บ่ง เช่น 
ปรับตนเอง หรือการกระท าได้เหมาะสมกับปัญหา หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันไป คิดทางเลือก
อื่นได้อย่างเหมาะสม ถ้าวธิีการเดิมที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล 

3.3.3 ค้นคว้าวิธีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เป็นคนช่างสังเกต เกี่ยวกับ 
ลักษณะการท างาน สามารถชว่ยเสนอแนะเพื่อนรว่มงาน ถึงวิธีการท างาน ที่มปีระสิทธิภาพ 

3.4 ทักษะในการปฏิบัติ 
   การเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการท างานนอกจากองค์ประกอบต่างๆ ตามที่กล่าว
มาแล้ว ทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.4.1 ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง เป็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิค ขั้นตอน หรือ
วิธีการท างานเฉพาะด้าน ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4.2 ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผูอ้ื่น สร้างความเข้าใจ ร่วมประสานงานกับบุคคล และกลุ่ม บุคคลในองค์การ 

3.4.3 ทักษะทางดา้นความรู้ ความคิด เป็นความสามารถทางสตปิัญญาในการมอง
ภาพรวมขององค์การ เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรม ต่างๆ ในองค์การ ทั้งในแง่ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง ทักษะทางดา้นนีจ้งึเป็นเครื่องมอืส าคัญส าหรับการตัดสินใจ 
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3.5 บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยมในการท างาน 

     เนื่องจากบุคลิกภาพ คือ คุณสมบัติต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นบุคคล และ 
คุณสมบัติเหล่านี้ เป็นต้นเหตุของการกระท าไม่ว่าจะเป็นการพูด การปฏิบัติ ความคิด เจตคติ 
ค่านิยม และลักษณะนิสัยต่างๆ ดังนั้นเมื่อบุคคลต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  ประสิทธิภาพของ
การท างานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงออก หรอืพฤติกรรมของบุคคลในการท างาน เชน่  

3.5.1 แสดงออกถึงเจตคติที่ดีตอ่การท างาน รักงาน พอใจงาน 

3.5.2 แสดงออกถึงการท างานได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ผลดีในเวลาอันสัน้ 

3.5.3 แสดงออกถึงการสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และค าสั่งของ
ผูบ้ังคับบัญชาได้อย่างสบายใจ 

3.6 ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน   ในการท างานสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับ
พนักงาน ก็คือ เขาสามารถที่จะรับรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ มุ่งมั่นพยายาม
ที่จะท างานเต็มความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต้ออุปสรรคของการท างาน มีความสุขในการท างาน มี
ความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน มั่นใจว่าตนมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพได้ มีความรู้สึกผูกพัน
แนน่แฟ้นกับหมูค่ณะ และมีความรูส้ึกผูกพันกับองค์การ  

   องค์ประกอบตามที่กล่าว คือ ส่วนที่องค์การควรสร้าง หรือจัดให้เกิดขึ้นในวิธีการท างาน 
และส่วนที่องค์การจะได้รับจากผู้ปฏิบัติงาน ก็คือ ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการท างาน เช่น 
ไม่ขาดงาน ไม่มาสาย ท างานเต็มความสามารถ เพิ่มพลังยืดเหนี่ยวของกลุ่ม เกิดความเป็นเอกภาพ 
เกิดพลังกลุ่ม และความรว่มมอื ร่วมใจสูงในการท างาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

   นอกจากนี้แล้ว หลักความยุติธรรม หรือความเสมอภาคที่ผู้บริหารด าเนินการ จัดการ
เพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้รับผลตอบแทนที่เสมอภาค ทัดเทียมกัน ซึ่งการเปรียบเทียบ จะพิจารณา จาก
สมการ ดังนี้ 

 

 

 

   จะท าให้แรงจูงใจเดขึน้กับบุคคลได้สูง ถ้าพบความเท่าเทียมกันของสมการนี้ ในลักษณะที่
อัตราส่วนของผลตอบแทนที่เขาได้รับต่อสิ่งที่เขาให้กับการท างาน ไม่แตกต่างกับผลตอบแทนที่ผู้อื่น
ได้รับต่อสิ่งที่ผู้อื่นให้กับการท างาน 

 

 

 ผลตอบแทนที่ตนได้รับ      ผลตอบแทนที่ผู้อื่นได้รับ 

 สิ่งที่ตนใหก้ับการท างาน     สิ่งที่ผู้อื่นให้กับการท างาน 

 เดชาได้ 2 ขั้น    =     ดวงใจได้ 2  ขั้น 

เดชาไม่เคยลาหยุดงาน       ดวงใจไม่เคยลาหยุดงาน 
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   ลักษณะความเสมอภาคเช่นนี้  จะเป็นแรงจูงใจให้กับเดชามาก ในทางตรงกันข้าม 
แรงจูงใจจะต่ า ถ้าบุคคลพบความไม่เสมอภาคที่คนอื่นให้กับการท างานในองค์การน้อยกว่าตนแต่
ได้รับผลตอบแทนเท่ากันกับตน ที่ให้กับการท างานในองค์การมากกว่า หรือผู้อื่นได้รับผลตอบแทน
มากกว่าตน เชน่ 

 

  

 

   ลักษณะความไม่เสมอภาคเช่นนี้ จะลดแรงจูงใจในการท างานของสมชายลงไปท าให้ลด
ความพยายามในการท างาน ท างานน้อยลง ไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่ง
จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารอย่างยิ่ง 

 

บทสรุป 

   ประสิทธิภาพ มีความหมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม การงาน อย่างราบรื่นครบถ้วน 
ประหยัดเวลา ใช้ก าลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด  บุคคลที่มี 
ประสิทธิภาพ จึงเป็นบุคคลที่พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเป็นสมาชิก และในองค์การที่เขาปฏิบัติ
หนา้ที่การงาน 

   การวิเคราะหอ์งค์การ วิเคราะหก์ารปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์บุคลากรในองค์การเป็น
แนวทางขัน้ต้นของการศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล 

   ความคิดที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การมาจากปรัชญาความเช่ือแบบ
ดังเดิม ปรัชญาแนวมนุษยสัมพันธ์ และปรัชญาแนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 แนว ความ
เช่ือมีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ที่เปลี่ยนจากการจูงใจด้วยผลตอบแทนในแนว
แบบดังเดิม 

   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานมเีป้าหมาย ความส าเร็จอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์การ ซึ่งองค์การจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นกับประสิทธิภาพของคนและ
ประสิทธิภาพขององค์การ ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของคนและองค์การจะต้อง
ด าเนนิไปพร้อมกัน 

   การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจัย
องค์ประกอบทุกส่วนการเพิ่มความมีประสิทธิภาพของแต่ละปัจจัย  ในขณะเดียวกันกับการ

 สุรศักดิ์ไม่ได้เลื่อนต าแหน่ง          ≠           สมศรไีด้เลื่อนต าแหน่ง 

สุรศักดิอ์าวุโสและมีผลงานมาก    สมศรอีาวุโสและผลงานน้อยกว่าสมชาย 
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เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกและการปฏิบัติตนของผู้เกี่ยวข้องในองค์การทุกคน การพัฒนา
องค์การตอ้งอาศัยวิธีการที่เป็นระเบียบระบบของการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน แก้ปัญหา การ
ประสานงาน ก ากับ ติดตามผลการแก้ปัญหาและประเมินผล การแก้ปัญหามุ่งสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคก์าร 

   สาเหตุความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การมาจากการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตของ
องค์การที่มีช่วงการเกิด ช่วงการเติบโต ช่วงเข้มแข้ง ช่วงการเปลี่ยนแปลงและช่วงตกต่ า สาเหตุ
ความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การยังมาจากอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

   วัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนาองค์การอยู่ที่การพัฒนาองค์การเพื่อการอยู่รอด 
พัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม และพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

   กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การจะอาศัยขั้นตอนส าคัญ คือ การศึกษา 
รูปแบบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ประเมินองค์การเพื่อศึกษาปัจจัยเพื่อ
การพัฒนา วิเคราะหป์ัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และควบคุมได้ และพัฒนาปัจจัยที่ควบคุมได้ 

   รายการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การมีทั้งปัจจัยที่องค์การควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ ปัจจัยเหล่านี้ที่ส าคัญ คือ โครงสร้างองค์การ นโยบาย ทิศทาง พันธกิจ อัตรา
ก าลังคน คุณสมบัติขิงบุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยีการผลิตและการท างาน และการบริหาร
จัดการ 

   ปัจจัยที่ควบคุมได้ คือ ปัจจัยที่อยู่ในวิสัยที่บริหารองค์การและคณะบุคคลในองค์การจะ
จัดกระท าได้ด้วยตนเอง เช่น การก าหนดทิศทาง ยกเลิก เพิ่มลด ก าหนดสาระ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ควบคุมให้การปฏิบัติตามปัจจัยนั้นๆ ได้  

   ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ ปัจจัยที่อยู่พ้นวิสัยที่ผู้บริหารและคณะบุคคลในองค์การจะจัด
กระท าได้ด้วยตนเอง การพัฒนาองค์การจึงควรด าเนินการในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมได้ ผ่านทาง
กรับวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคก์าร การพัฒนาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 

   ผลความส าเร็จของการพัฒนาองค์การและพัฒนาบุคคลจะเพิ่มความสมบูรณ์ของการ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร ให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ทุกฝา่ย ปรารถนาอย่างแท้จริง 
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แบบฝึกหัด 

 

   ข้อ 1 เดชาขยันตั้งใจท างาน  แตม่ักใช้เวลามาก  ใช้วัสดุมาก  จนกว่าจะได้ผลดีสูงสุด  นฤ
มลท างานเร็วแต่มักท างานลวกๆ  ใช้เวลาน้อย  วัสดุน้อย  ผลงานได้ผลปานกลาง  จงวิจารณ์
ประสิทธิภาพการท างานของเดชาเปรียบเทียบกับนฤมล 

   ข้อ 2 การจูงใจให้บุคคลมีประสิทธิภาพในการท างาน  มีความแตกต่างกันอย่างไรใน
แนวคิดแบบดั้งเดิม  แนวคิดมนุษยสัมพันธ์  และแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   ข้อ 3 ถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทธุรกิจการผลิตเครื่องประดับสตรี  และถูกมอบให้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินว่า  บุคคลใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แตกต่างกัน  ท่านจะก าหนด
เกณฑอ์ย่างไร 

   ข้อ 4 ในฐานะผูจ้ัดการองค์การธุรกิจแห่งหนึ่ง  จงแสดงวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเป็นผู้จัดการ 

   ข้อ 5 องค์ประกอบทางด้านตัวบุคคล  เป็นปัจจัยส าคัญของการเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในการท างาน  จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 

   ข้อ 6 แม้ว่าบุคคลจะมีคุณสมบัติส่วนตัวดีเพียงไร  แต่ถ้าสภาพแวดล้อมในองค์การไม่
เอื้ออ านวยก็ยากต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล  จงอธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

   ข้อ 7 จงยกกรณีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  13 

วธิีการที่ส าคัญของการพัฒนาองค์การ 
เนื้อหาประจ าบท 

1. วิธีการสรา้งองค์การให้มีความสามารถในการแขง่ขัน 

2. วิธีการวางแผนกลยุทธ์ 
3. วิธีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
4. วิธีการใชก้ลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการบริหารองคก์าร 

5. วิธีการเสริมสรา้งคุณภาพ 

6. วิธีการวัดผลงาน 

7. วิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

8. บทสรุป 

9. แบบฝกึหัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เข้าใจวิธีการสรา้งองค์การให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

2. เข้าใจวิธีการวางแผนกลยุทธ์ 
3. สามารถอธิบายการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ 
4. สามารถอธิบายการใชก้ลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการบริหารองคก์าร 

5. สามารถอธิบายการเสริมสรา้งคุณภาพได้ 
6. เข้าใจการปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

7. เข้าใจวิธีการวัดผลงาน 

8. เข้าใจวิธีการเทียบมาตรฐานเพื่อพัฒนาองค์การ 

9. อธิบายการประเมนิผลงานโดยใช้การบันทึกแบบสมดุล 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายประกอบการสอนพร้อมตอบข้อซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

3. ให้ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

4. น างานที่มอบหมายให้ค้นคว้างานเพื่อน าเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบแบบฝกึหัด 

6. สรุปเนือ้หาประจ าบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. กรณีศกึษา 

5. วีดีทัศน ์

การวัดและการประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรยีน   
2. การตอบข้อซักถาม 

3. ท าแบบทดสอบท้ายบท 

4. มอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อน าเสนอในช้ันเรยีน 
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บทที่  13 

วิธีการที่ส าคญัของการพัฒนาองค์การ 

   วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การมุ่งไปที่การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ 
เพื่อให้บังเกิดผลความส าเร็จในการผลิต หรอืการบริหารตามพันธกิจขององค์การ ช่วยแก้ปัญหาใน
กรณีที่องค์การมีสภาพเสื่อมถอยตกต่ า ช่วยยกระดับศักยภาพขององค์การให้เจริญก้าวหน้าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีความสามารถในการแข่งขันการด าเนินงานเอาชนะองค์การคู่แข่ง
ในสังคมเพิ่มความพอใจของลูกค้า และผู้รับบริการในสังคมในผลิตผลและการบริการขององค์การ 
มีต าแหน่งที่อยู่ขององค์การในส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มพูนรายได้และผลก าไรสร้างความพอใจให้
บังเกิดกับบุคลากรในองค์การ 

   การบรรลุผลความส าเร็จดังกล่าวนี้  จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการที่ส าคัญ วิธีการที่ฉลาด 
วิธีการที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อน าความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้ในการบริการ
จัดการองค์การ และใช้ในการพัฒนาองค์การ 

   สาระส าคัญในบทนี้จะประมวลสาระส าคัญโดยสรุปของเทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ต่างๆ ที่
เป็นที่ยอมรับในสังคม เรียนเรียงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

 

วธิีการสร้างองค์การให้มคีวามสามารถในการแข่งขัน 

   โกเอทช์ และเดวิส (Goetsch and Davis ,1997 : 31) ชี้ให้เห็นวิธีการพัฒนาองค์การให้
ก้าวหน้าเข้าสู่การแข่งขันในโลกของการท างาน เอาชนะองค์การคู่แข่ง โดยเน้นไปที่การด าเนินงาน 
5 ประการ คือ 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ แรงงาน และรัฐ วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน
ขั้นตอนนี ้คอื สรา้งความเข้าใจและความรูส้ึกที่ดทีี่มีต่อกันในระหว่างหน่วยงานทางธุรกิจอื่นๆ กลุ่ม
แรงงานทั้งในองค์การและนอกองค์การ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้รับ คือ การได้
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ท าให้มีการสื่อสารจนเกิดความรู้เท่าทันต่อความเป็นไปในสังคม ท าให้
ได้ประโยชน์ในการแสดงสถานะจุดยืน และศักยภาพขององค์การของตนให้สังคมรู้จัก มีโอกาส
ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกับผู้อื่น ท าให้เกิดช่องทางของการ
จัดจ าหนา่ยผลผลิตและการบริการในวงกว้างขึน้ 
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2. ให้การศึกษาและฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงแก่บุคลากรขององค์การ โดยเน้นไปที่ความรู้
ความสามารถพื้นฐานและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในการท างาน รวมถึงเฉพาะในการปฏิบัติงานในองค์การให้เกิดความช านาญอย่างสูง 
คุณภาพของบุคลากรในองค์การจะเป็นปัจจัยชี้ถึงศักยภาพการแข่งขันขององค์การเพราะบุคลากร
ที่มคีุณสมบัติที่ดีในระดับสูง จะเป็นที่มาของการผลิตการบริการที่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดความพึง
พอใจแก่ลูกค้าในระดับสูง องค์การหรือธุรกิจใดได้รับความนิยมมากจากสังคมย่อมจะมีช่ือเสียง
โดดเด่นเอาชนะคู่แขง่ได้มากขึ้น 

3. ให้พนักงานขององค์การมีสวนร่วมและได้รับการมอบอ านาจให้มีก าลังในการ
ปฏิบัติงาน (Empowerment)  วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนีมุ้่งผนึกก าลังความรู้ ความคิด และปณิธาน
ความมุง่มั่นของบุคคลทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใหโ้อกาสทุกคนให้มีส่วนร่วมคิด วางแผน 
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและการมีผลิตผลที่เด่นที่ยอมรับในโลกของงาน ท าให้
เกิดพลังกลุ่มที่สูงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

4. เสริมสร้างความเป็นผู้น าแก่บุคลากรทุกระดับ จุดเน้นของความเป็นผู้น า คือ 
ความสามารถในการคิดด้วยตนเอง ตัดสินใจเลือกแนวคิดแนวปฏิบัติที่จะเกิดคุณประโยชน์ต่องาน
สามารถน าตนเองไปในแนวทางที่เหมาะสม สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานโน้มน้าวจูง
ใจมุ่งสู่ผลคุณประโยชน์ร่วมกันของการท างาน รวมถึงมีเจตคติค่านิยมที่ดี รักการท างาน ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ ความเป็นผู้น าไม่เป็นการผูกขาดเฉพาะผูบ้ริหารผู้จัดการหรอืหัวหน้างาน แต่ควรปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคน จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การในการแข่งขันทางธุรกิจดี 

5. พัฒนาการท างานเป็นหมู่คณะ (Teamwork) หมู่คณะการท างานควรมีหลายลักษณะ 
หมู่คณะที่เป็นกลุ่มเฉพาะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หมู่คณะที่คณะข้ามกลุ่มงานข้างฝ่ายการท างาน 
หมูค่ณะที่มีผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วม การใช้หมู่คณะในการวางแผน รับผิดชอบการด าเนินงานไปสู่
วัตถุประสงค์เดียวกันจะเพิ่มขีดความสามารถขององค์การในการผลติและการบริการได้อย่างดี 

 

วธิีการวางแผนกลยุทธ ์

   การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นวิธีการส าคัญที่ช่วยรับประกันความส าเร็จ
ขององค์การในการด าเนินงาน เพราะแผนกลยุทธ์จะช่วยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงโอกาสข้อจ ากัด 
จุดเด่น จุดด้อยขององค์การ เป็นข้อมูลที่ช้ีแนวทางเลอืกที่เป็นไปได้และมีโอกาสประสบความส าเร็จ
สูง 

   โกเอทช์ และเดวิส (Goetsch and Davis ,1997 : 80) แนะขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์
ไว้ดังนี ้
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1. วิเคราะหโ์อกาส ข้อจ ากัด จุดเด่น จุดด้อย (SWOT Analysis) 

2. พัฒนาวสิัยทัศน์ (Vision) 

3. ก าหนดพันธกิจ (Mission) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
4. จัดท าหลักการที่จะน าทาง (Guiding Principles) 

5. พัฒนาวัตถุประสงค์กว้างๆ 

6. ก าหนดกลยุทธ์เฉพาะ (Specific Tactics) 

   การวิเคราะห์ SWOT  คือ การศึกษาสถานการณ์ทั้งจากสิ่งแวดล้อมนอกองค์การ และ
สภาพขององคก์ารแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

1. โอกาสในสิ่งแวดล้อม (Opportunity)  เช่น ในสังคมต้องการการผลิตและบริการในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจยุคอุตสาหกรรมมคีวามเจรญิก้าวหน้ามาก 

2. ข้อจ ากัดในสิ่งแวดล้อม (Threat)  เช่น มีองค์การคู่แข่งในด้านเทคโนโลยีบางสาขามาก
แล้ว กฎระเบียบการค้าเสรีกับต่างประเทศ ท าให้ประเทศเล็กเสียเปรียบ 

3. จุดแข็ง จุดเด่นขององค์การ (Strength)  เช่น องค์การมีทีมบริหารที่แข็ง บุคลากรมี
ความสามารถสูง 

4. จุดอ่อนจุดด้อยขององค์การ  (Weakness)  เช่น เครื่องมือล้าสมัย ภาพพจน์ขององค์การ
ตกต่ า ผลติภัณฑ์ดอ้ยคุณภาพ 

   ผลสรุปของการวิเคราะห์ช่วยวางแนวทางเลือกที่ตรงกับโอกาส แก้ปัญหาข้อจ ากัดใน
สิ่งแวดล้อมด้วยการคิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ก้าวคู่แข่งขัน ใช้จุดเด่นในการผนึกก าลัง แก้ไข
จุดอ่อนด้วยการเทคโนโลยี และเร่งดา้นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมยอมรับในผลติภัณฑ์ 

    การก าหนดวิสัยทัศน์  คือ การน าข้อมูลจาก SWOT มาก าหนดเป็นนโยบาย ทิศทาง 
ความมุง่มั่น แสดงสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นกับองค์การในวันหน้า เช่น องค์การจะไม่เป็นรองใครในการผลิต
และการบริการมรีะดับสูง สังคมพอใจ 

    ก าหนดพันธกิจ  คือ การวางระบบการด าเนินงานว่าควรเน้นการด าเนินงานใหญ่ๆใน
ด้านใด เชน่พันธกิจการวจิัยพัฒนาเทคโนโลยี พันธกิจการผลิตการบริหาร พันธกิจด้านการติดตาม
ประเมินความพอใจของลูกค้า เป็นต้น 

    การก าหนดหลักการน าทาง  คือ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการจะเน้นความ
ซื่อสัตย์รับผดิชอบต่อสังคม เน้นความส าคัญของลูกค้า เน้นคุณภาพที่จะต้องปรับปรุงอยู่เสมอ เป็น
ต้น 
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    การก าหนดวัตถุประสงค์กว้างๆ  คือ การก าหนดผลที่จะให้เกิดขึ้นกับองค์การ ควร
เป็นผลที่กว้างพอที่จะครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจ  เป็นผลที่ตรวจสอบวัดได้ และ
สอดคล้องกับหลักการน าทาง เช่น องค์การจะพัฒนาผลิตผลทางเทคโนโลยีการอาหารให้มีส่วน
แบ่งอย่างน้อย 30% ในตลาด 

    การก าหนดกลยุทธ์เฉพาะ  คือ การวางแผนด าเนินการงานตามกรอบ เวลา ให้
สนองวัตถุประสงค์ เชน่ ระบบการวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑใ์หม่ๆ กี่เรื่องใน 1 ปี เป็นต้น 

 

วธิีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
   ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2543: 105-107) ให้แนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
และการปรับเปลี่ยนระบบงานในองค์การให้เข้ากับกลยุทธ์  โดยเสนอว่าองค์การสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ 3 แบบ คือ 

1. ใช้กลยุทธ์แบบต่อเนื่องคงที่  (Routine Strategy) จะมีผลต่อการปรับระบบงาน คือ 
ระบบงานยังคงเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจมีการปรับปรุงงานเล็กน้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน 

2. การเปลี่ยนกลยุทธ์ในวงจ ากัด (Limited Strategic Change) จะมีผลต่อการปรับระบบงาน
บางส่วน เช่น ถ้ากลยุทธ์เน้นการผลิตที่ทันสมัยในผลิตภัณฑ์บางชนิดก็อาจต้องรื้อปรับระบบงาน
การผลิตให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 

3. การปรับทิศทางองค์การและเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรุนแรง(Redirection and Radical 

Strategic Change)  มีผลท าให้ระบบงานเดิมท างานไม่ได้ อาจต้องออกแบบสร้างระบบงานใหม่
ทั้งหมดให้รอดรับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไป 

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มีตัวอย่างดังนี้ 

3.1 การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ 
3.2 การปรับเปลี่ยนระบบงานเทคโนโลยีที่ใชใ้นกระบวนการผลิต 

3.3 การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด โดยการเพิ่มหรือลดประเภทของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการขยายตลาดตามพืน้ที่ภูมิศาสตร์ 

3.4 การรว่มทุนกับองค์การอื่นๆ 

3.5 การจ้างเหมาบริการในบางงาน ลด หรือหยุบเลิกงานเดิม ให้หน่วยงานอื่นรับช่วง
จัดท าเพื่อลดภาระขององค์การ 
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วธิีการใช้กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการบริหารองค์การ 

   สุพจน์  ทรายแก้ว (2543: 117-126) เสนอแนะแนวคิดในการก าหนดประเด็นกลยุทธ์ และ
กลยุทธ์ของการพัฒนาการบริหารของหน่วยงานภาครัฐไว้ 6 ประการ คือ 

1. การเสริมสร้างการส านึกและความมุ่งมั่น 

    เน้นสรา้งการส านึกให้กับบุคลากรในองค์การ ว่าองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เสริมสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะท าให้องค์การ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวที่ดีขึ้น ผลกระทบที่ต้องแก้ไข คือ บุคลากรอาจกังวนกับการเปลี่ยนแปลง
เกรงจะเกิดความไม่มั่นคงหรอืขาดเสถียรภาพต่อต าแหน่งงาน 

    กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ 

1.1 การพัฒนากลไกประชาสัมพันธ์ เน้นการสื่อสารภายในองค์การที่รวดเร็วและ
สมบูรณ์ 

1.2 น าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ (Participation  and  

Empowerment)  รวมถึงการร่วมกันด าเนนิงานเป็นหมูค่ณะ 

1.3 สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change  Agent) ขึ้นในองค์การ และใช้กลไกของการ
มีคณะบุคคล คณะกรรมการช่วยกันวางแผนการพัฒนาองค์การสู่การเปลี่ยนแปลง 

1.4 แสวงหาพันธกิจจากภายนอก เช่น คณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ. สื่อมวลชน และลูกค้าขององค์การช่วยสร้างแนวร่วมผลักดันให้มกีารเปลี่ยนแปลง 

 

2. การปรับโครงสร้างขององค์การ 
    เป็นการปรับโครงสร้างขององค์การให้สอดรับกับภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ในช่วง
ปัจจุบันกับอนาคต ซึ่งเป็นการปรับที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนด้านการผลิตการบริการ 
เชน่ เปลี่ยนธุรกิจ ถอนตัว ขยายงาน 

    กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ  
2.1 การออกแบบองค์การใหม่ 
2.2 การผนวกหนว่ยงานย่อยๆ เข้าด้วยกัน 

 

3. การร้ือปรับระบบกระบวนการด าเนินงาน   
    เน้นการปรับลักษณะงานในองค์การ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การขยายผลผลิต การ
ให้บริการ การปรับปรุงกระบวนการ การเงนิ การควบคุมงาน การประเมนิผล  
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    กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ  
3.1 การปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) 
3.2 การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงาน 

3.3 การจา้งเหมาหนว่ยงานนอกด าเนนิงานแทน 

3.4 การพัฒนาคู่มอืการปฏิบัติงานและเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของงาน 

3.5 การปรับปรุงระบบงบประมาณ เช่น จัดเป็นระบบเงินอุดหนุน (Block Grant)  การ
บริหารงบประมาณแบบเน้นผลลัพธ์ (Result-Based Budgeting) 

3.6 พัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก ธ ารงรักษาและการ
เพิ่มค่าของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่างเป็นระบบ 

    กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ  
4.1 ก าหนดความต้องการก าลังคนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 

4.2 ก าหนดกรอบทิศทางในการเพิ่มคุณภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

4.3 เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับภารกิจและทิศทางขององค์การ 

4.4 เสริมสร้างกลไกระบบเสริมแรง ให้ผลตอบแทนเพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 

5. การจัดการระบบสารสนเทศ 

    การจัดการระบบสารสนเทศเน้นไปที่การมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมภารกิจทุก
ด้าน ที่สมบูรณ์ แม่นตรง เป็นปัจจุบันทันสมัย และสนองความต้องการของงานที่ต้องใช้ข้อมูล
ข่าวสารประกอบการคิดตัดสินใจ 

    กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ  
5.1 จัดให้มกีรอบทิศทางระบบสารสนเทศไว้อย่างสมบูรณ์ 
5.2 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย ท าให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 เสริมสรา้งความรู้และทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทุกระดับ 
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6. การจัดการระบบคุณภาพ 

    คุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบใน
การแขง่ขันและการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า 

    กลยุทธ์ที่สมควรใช้ คือ  
6.1 การเสริมสร้างความรู้และเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพ

ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

6.2 สนับสนุนให้เกิดระบบคุณภาพในหนว่ยงานเชิงบริการต่างๆ โดยการพัฒนาระบบ
คุณภาพ เช่น ระบบ QCC, ระบบการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) 

ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO-9000) 

 

วธิีการเสริมสร้างคุณภาพ 

   คุณภาพ (Quality) คือลักษณะหรือสภาพที่แสดงถึงความดีงาม ความเหมาะสมความน่า
พอใจ และความถูกต้องทั้งปวง คุณภาพในองค์การอาจครอบคลุมถึงคุณภาพส่วนต่างๆ คือ 

ก. คุณภาพของผลผลติ เชน่ สนิค้ามีคุณภาพ เป็นต้น 

ข. คุณภาพของกระบวนการ วิธีการปฏิบัติ เช่น วิธีการแปรสภาพอาหาร วิธีการบรรจุลง
กล่อง วิธีการควบคุมระบบการท างาน เป็นต้น 

ค. คุณภาพของปัจจัย เช่น ความรู้ความสามารถ เจคติค่านิยมของบุคลากรคุณภาพของ
วัตถุดิบ ความทันสมัยของเครื่องจักร ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ เป็นต้น 

   ความอยู่รอดขององค์การ ความเจรญิเติบโตในกิจการขององค์การ ความสามารถในการ
แข่งขันและการขยายตัวของรายได้ ผลก าไรของธุรกิจ ต่างก็ขึ้นกับคุณภาพที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาด 
วิธีการเสริมสรา้งคุณภาพมีเรื่องส าคัญต่อไปนี้ 

 

1. การใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ 

    โดเอทช์ และเดวิส (Goestsch and Davis,1997 : 422-444) ได้กล่าวถึงระบบมาตรฐาน
คุณภาพสากล ISO (Interactional Organization for Standardization) ว่าเป็นระบบการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์การ ตั้งแต่โครงสร้างองค์การ ทรัพยากร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติต่างๆ 
เพื่อน าไปสู่คุณภาพ 
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    การน าระบบ ISO มาใชจ้ะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนส าคัญ คือ   

1.1 ก าหนดสภาพของมาตรฐานของสิ่งที่ต้องการเพิ่มคุณภาพที่มีความชัดเจนถึงการ
แสดงเกณฑ์ และดัชนชีีว้ัด 

1.2 การวางแผนสร้างคุณภาพให้ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่
ละตัวของดัชนชีีว้ัด 

1.3 การให้องค์การ ISO สากลพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 

1.4 การเก็บบันทึกข้อมูล รวบรวมหลักฐานที่แสดงการวัดปัจจัย วิธีการปฏิบัติและผล
การปฏิบัติในการด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

1.5 การประเมนิตรวจสอบข้อมูลหลักฐานโดยองค์การรับรองระบบมาตรฐาน 

1.6 ปรับปรุงในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมนิ 

1.7 เมื่อผลการประเมินสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพได้ผลครบถ้วน องค์การจะ
ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ 

   ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใชม้ากในการควบคุมปัจจัย กะบวนการ และการผลิตคือ ระบบ 
ISO-9000 ซึ่งมีรหัสย่อยๆ คือ 

(1) ISO-9001 เป็นระบบที่รับรองคุณภาพของการออกแบบ การพัฒนาต้นแบบการผลิต 
การตดิตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และบริการ 

(2) ISO-9002 เป็นระบบที่รับรองคุณภาพของกระบวนการผลิต การใช้อุปกรณ์ 
เครื่องจักร เครื่องมือ และการบริการ 

(3) ISO-9003 เป็นระบบรับรองคุณภาพของผลผลิตสุดท้ายของสินค้าเน้นการทดสอบ
และการตรวจสอบคุณภาพผลผลติ 

(4) ISO-9004 เป็นระบบรับรองคุณภาพของการวางแผนก าหนดแนวปฏิบัติ (Guidelines) 

ขององค์การ 

    กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ มีเรื่องส าคัญคือ 

(1) การก าหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 

(2) การวางแผนคุณภาพ (Quality planning) 

(3) การมคีู่มอืคุณภาพ (Quality Manual) 

(4) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

(5) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 

(6) การประเมนิผลคุณภาพ (Quality Assessment) 
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2. การจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพ 

    เซอร์โต (Certo, 2000 : 429-430) ให้ความคิดในวิธีการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานด้วยการจัดการเพื่อการควบคุม (Management Control) วัตถุประสงค์ของการจัดการ
เพื่อควบคุมคุณภาพ คือ การจัดระบบกลไกของการบริหารให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานต่างก็รับรู้เข้าใจตรงกันในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสร้างคุณภาพในการ
ด าเนินงาน มีความเข้าใจร่วมกันในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของส่วนประกอบต่างๆในการ
ด าเนินงาน และลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนให้การปฏิบัติต่างๆ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ 

    การจัดเพื่อควบคุมคุณภาพ เน้นไปที่การควบคุม 3 ช่วงของการท างานคือ 

2.1 การควบคุมก่อนลงมือท างาน (Pre-control Management) คือ การด าเนินงาน
วางแผนเพื่อก าหนดมาตรฐานที่จะสร้างความแน่ใจว่าการด าเนินงานในงานที่เป็นเป้าหมายนั้น
จะต้องมีคุณภาพ กิจกรรมการควบคุมก่อนลงมอืท างานจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดล่วงหน้าในเรื่อง
ต่างๆ เชน่ 

2.1.1 ก าหนดลักษณะมาตรฐานคุณภาพของสิ่งต่างๆ 

2.1.2 วางกฎระเบียบ คู่มอืการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 

2.1.3 พัฒนาความรู้สึก จิตส านึก ความรู้ความสามารถ เจตคติของบุคลากรที่
จะต้องมีบทบาทในการปฏิบัติ 

2.1.4 จัดทรัพยากรและเครื่องมอืช่วยอ านวยความสะดวก 

 

2.2 การควบคุมระหว่างการด าเนินงาน (Concurrent Control Management)   คือ การ
ด าเนนิงานกับการดูแลการปฏิบัติตามแผนคุณภาพให้เกิดความแน่ใจว่าบุคลากรต่างๆ มีการปฏิบัติ
สอดคล้องกับคู่มือ ตรงกับแผนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการด าเนินงาน กิจกรรมการ
ควบคุมระหว่างการด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลในลักษณะต่างๆ เชน่ 

 

2.2.1 การก าหนดผูร้ับผิดชอบก ากับติดตามการปฏิบัติงานงานในกลุ่มงานต่างๆ 

2.2.2 มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทั้งการจัดปัจจัย และการใช้กระบวนการ
อย่างตอ่เนื่องในลักษณะการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) 

2.2.3 พิจารณาลักษณะการปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานระบุสิ่ง
สอดคล้อง และระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับแผนหรอืกับเกณฑม์าตรฐาน 
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2.2.4 ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติที่มีข้อบกพร้องทันที โดยใช้
กิจกรรมนิเทศ ประชุมสัมมนา และการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

2.3 การควบคุมผลการด าเนินงาน (Feedback Control Management)   คือ การประเมิ นผลที่ เป็ น
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานใหเ้ป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อการตัดสินความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ให้เกิดความแน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบคุณภาพได้รับการตอบสนองเพียงใด กิจกรรมการ
ควบคุมผลการด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการประเมินในลักษณะต่างๆ  เช่น 

2.3.1 การพิจารณาดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ของคุณภาพที่สนองวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

2.3.2 พัฒนาเครื่องมอืและเทคนิควิธีการประเมนิผลลัพธ์ (Result Assessment) 

2.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ 
2.3.4 ตัดสินสิ่งที่ได้รับผลครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ด้อยหรือ

บกพร่อง 
2.3.5 ใช้ผลลัพธ์ที่บกพร่องเป็นเป้าหมายของการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน

รอบต่อไป 

 

3. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
    โกเอทช์และเดวิส (Goetsch and Davis 1997 : 505-506) เสนอรูปแบบวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้ช่ือรูปแบบ “วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง” 
(Plan-Do-Check-Adjust: PDCA) รูปแบบนีค้ิดค้นโดย เดมิง (W.Edwards Deming) จนมีช่ือว่า วงจร
เดมิง (Deming Cycle) รูปแบบการปรับปรุงนี้ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตกในชื่อ “วางแผน – 

ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – จัดท า (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งต่างจากแนวคิดของโกเอทซ์ และเดวิสตรง
ค าสุดท้ายที่ปัจจุบันนิยมใชค้ าวา่ “ปรับปรุง” (Adjust) มากกว่า “จัดท า” (Act) เพราะการปรับปรุงมี
ความชัดเจนในเรื่องการน าผลการตรวจสอบมาแก้ไขปรับปรุง 

    การปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่องมีขัน้ตอน 4 ขั้นตอนตามแนวของโดเอทซ์และเดวิส 

3.1 ขั้นสร้างแผนการปรับปรุง (Plan) เป็นขั้นเตรียมการปรับปรุงคุณภาพซึ่งควร
ด าเนินการเตรียมไว้แม้ยังไม่เกิดปัญหาให้ปรับปรุง วัตถุประสงค์ของการสร้างแผนกการปรับปรุง 
คือ ก าหนดวิธีการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่พบว่ามีจุดอ่อนข้อบกพร่อง รวมถึงการปรับปรุง
ในสิ่งที่อาจจะเกิดขอ้บกพร่องขอบข่ายการด าเนินงาน คือ 
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3.1.1 ระบุโอกาสของการปรับปรุงในสิ่งต่างๆ 

3.1.2 ท าเอกสารรายงานสภาพการณ์ปัจจุบัน 

3.1.3 ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของสภาพที่พึงปรารถนาที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นหลังจากปรับปรุง 

3.1.4 นิยามขอบเขตของความพยายามปรับปรุง และแผนการปรับปรุง 

3.2 การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (Do) เป็นขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในการปรับปรุงคุณภาพ กิจกรรมในขั้นนี้
จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทั้งปวงตามแผน มีข้อแนะน าการปฏิบัติในขั้นนี้ว่าควรเริ่มต้นปรับปรุง
ในวงแคบ (Small Scale) ในกระบวนการที่ไม่กว้างนัก เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมได้เต็มที่ และ
อาจถือโอกาสเป็นการทดลองในขอบเขตแคบๆ ในงานเล็กๆ ก่อน เมื่อได้ผลจึงขยายผลเต็มรูป
ต่อไป 

3.3 การตรวจสอบผล (Check) เป็นขั้นติดตามตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติและผลลัพธ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของงาน วัตถุประสงค์ส าคัญคือ การศึกษาหา
ข้อมูลที่แสดงสภาพจริงของผลการปรับปรุงแก้ไขเพื่อตัดสินการได้ผล หรือการไม่ได้ผลในสิ่งต่าง ที่
เคยมีแผนปรับปรุงการด าเนินงานไว้ กิจกรรมส าคัญในขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการติดตาม ประเมิน 
บันทึกผล วิเคราะห ์และสรุปสิ่งที่ได้ผลคุณภาพ และระบุสิ่งที่ยังไม่ได้ผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3.4 การปฏิบัติเพื่อปรับปรุง (Adjust, Act) เป็นขั้นน าข้อมูลที่ได้รับจากขั้นที่ 3 มาปรับปรุง
แก้ไขในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในคุณภาพ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ การปรับปรุงใน
สิ่งที่มีข้อมูลหลักฐานว่าบกพร่อง ให้มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยไม่ทอดทิ้งให้เกิดสภาพตกต่ า 
กิจกรรมส าคัญจะเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ความส าเร็จของการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพ 

    การใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนนี้มีคุณประโยชน์ช่วยให้องค์การมีวิธีการที่ดีในการ
พัฒนาคุณภาพผ่านทางการประเมิน ตรวจสอบ และน าผลการประเมินตรวจสอบมาใช้เพื่อการ
แก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

 

วธิีการวัดผลงาน 

   การวัดผลงาน (Performance Assessment) เป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ เพราะการวัดผลงานเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ชี้แนะความมี
ประสิทธิภาพหรอืความดอ้ยประสิทธิภาพของทุกส่วนประกอบในองค์การ เชน่ บุคลากร โครงสร้าง 



276 

 

นโยบาย การวางแผน การจัดการ การใช้ทรัพยากร การใช้เทคโนโลยี  การบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นต้น 

   การวัดผลในที่นี้จะกล่าวถึง 2 ส่วน 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

    เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการท างานก่อนการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง โยกย้าย หรืออาจถึง
ขึน้งดจ้างช่ัวคราว (Lay off) ประโยชน์ของการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรก็เพื่อ 

1.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสร้างและรักษาระดับการท างานของพนักงาน แต่
ละคนให้อยู่ในมาตรฐานเสมอ ท าให้พนักงานแต่ละคนต่างจะต้องพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของตนเองใหด้ีขึ้นตลอดเวลา 

1.2 ช่วยพัฒนาตัวพนักงาน ท าให้พนักงานทราบว่าตนเองมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและ
พัฒนาตนเองอย่างไร ความก้าวหน้าอาจเกิดขึ้นจากการขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง หรือเข้ารับ
การฝึกอบรมพัฒนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การฝกึอบรมจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
พนักงานและองค์การไปพร้อมกัน 

1.3 เป็นช่องทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน เป็นการช่วยพิจารณาเกี่ยวกับ
การเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย เลิกจ้าง หรือปลดออกจากงาน ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่
พอใจของผู้บริหารองค์การ การประเมินผลที่มีระบบ ยุติธรรม และเชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่ควรกระท า 
เพราะจะยังประโยชน์ใหแ้ก่หนว่ยงาน และตัวบุคคลไปพร้อมๆ กัน 

   การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ก็เพื่อปรับปรุงให้แก่พนักงานได้ท างานให้เกิด
ความเหมาะสม องค์การทุกแห่งต่างมุ่งหวังที่จะเจริญก้าวหน้า เติบโตไปจากเดิมที่เป็นอยู่ปริมาณ 
และคุณสมบัติของบุคคลที่องค์การต้องการ ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกัน ประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคคลก็เพื่อหาความเหมาะสมทางด้านค่าจ้าง เงินเดือน และต าแหน่ง เป็นการช่วยฝ่ายบริหาร
ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม 

 

2. การวัดผลขององค์การด้วยเทคนิค KPI 

    การวัดผลงานขององค์การ  คือ การวัดผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับสมาชิกองค์การ 
ผู้รับบริการจากองค์การ และผลที่เกิดกับสังคมจัดว่าเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญมากต่อองค์การ 
เพราะข้อมูลที่แสดงผลงานเช่นนี้  จะช่วยเป็นหลักฐานข้อเท็จจริงแสดงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานองค์การว่าบังเกิดผลตรง ความส าเร็จขององค์การในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นหัวใจของ
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องค์การทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน เป็นความส าเร็จที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะขององค์การ
ในสังคมเป็นความส าเร็จของการอยู่รอด เจริญก้าวหน้า มีฐานะโดดเด่นชนะคู่แข่งดีเพียงใด เป็น
ความส าเร็จที่อยู่ในจติใจความรูส้ึกและความคิดของสมาชิกทุกคนในองค์การ 

    การวัดผลงานขององค์การนอกจากจะช่วยแสดงความส าเร็จในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 
การวัดผลงานขององค์การจะยังมีประโยชน์ช่วยชี้แนะการพัฒนาองค์การในกรณีที่ผลความส าเร็จ
ในบางด้านมีลักษณะบกพร่อง หรือมีระดับต่ ากว่าความคาดหมาย ซึ่งจะเป็นที่มาของการคิดค้น
แสวงหาแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และหาแนวทาง
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้มาขึน้ 

    เทคนิค KPI คอือะไร 

    เทคนิค KPI มาจากค าเต็ม Key Performance Indicators ซึ่งหมายถึง “ ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน” ได้จากรูปแบบที่เสนอโดย The European Foundation for Quality Management) (สุ
พจน ์ทรายแก้ว, 2543 : 131-150) 

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน คือ สิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงรูปธรรม สิ่งที่สังเกตพบได้ และสิ่งที่
วัดเชิงปริมาณได้ ที่แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
KPI เป็นการตอบค าถามว่า “ถ้าการปฏิบัติงานในด้านนี้ประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบ
ความส าเร็จเราจะดูได้จากอะไร” 

    ตัวอย่าง เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management 

Information Systems) ผู้วัดผลต้องการทราบว่าการปฏิบัติงาน MIS มีความส าเร็จหรือให้ดูที่อะไร นักวัดผลการ
ปฏิบัติงานเป็นผูใ้หค้ าตอบว่าตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน KOI ของ MIS คือ 

(1) มีข้อมูลครบถ้วนทุกฐาน (Base) หรือไม่ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร โครงการ 
การเงิน ตลาด ลูกค้า ผลผลิต บริการ ราบได้ เป็นต้น 

(2) ข้อมูลเหล่านี้ตรงกับความต้องการในการบริหารงานและการคิดตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารหรอืไม่ 

(3) ข้อมูลเหลา่นีแ้มน่ตรง และเป็นปัจจุบันทันสมัยหรอืไม่ 
(4) ข้อมูลเหลา่นีส้ะดวกต่อการเรยีกดูเรียกใช้เพียงใด 
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