
๘๕ 
 

บทท่ี ๒ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 
  

 ในการปฏิบัตงิานของหน่วยงานราชการโดยทั่วไปสิง่ที่มุง่หวัง คือ ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน

งานในสายสนบัสนุนก็เช่นกัน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อใหง้านประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ จึงค้นหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน ทั้งในแง่ทฤษฎีจากเอกสาร 

และจากผูป้ฏิบัติงานโดยตรง โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
 

ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาปรากฏว่ามีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับว่าประสิทธิภาพไว้รายท่าน ดังนี ้

 อุทัย  หิรัญโต  ( ๒๕๒๕ : ๑๒๐-๑๒๓ ) กล่าวถึง ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ในวงการธุรกิจ หรือการจัดการ

ที่ได้รับผลก าไรหรือขาดทุน ส าหรับในการบริหารราชการ ในทางปฏิบัติวัดได้ยากมากวิธีวัดประสิทธิภาพที่ใช้ในวง

ราชการจึงหมายถึง ผลการปฏิบัติที่เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์แก่สังคม แต่ประสิทธิภาพในวงราชการ

จะต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคม จึงไม่จ าเป็นต้องประหยัดหรือมีก าไร  เพราะงานบางอย่างถ้าท าประหยัดอาจ

ไม่มีประสิทธิภาพ ลักษณะการบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ การบรรลุเป้าหมาย แต่การบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลอย่างรวดเร็ว งานเสร็จทันเวลา ถูกเกณฑ์ เป็นต้น 

 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ( ๒๕๓๘ :๒ ) ได้กล่าวถึง  ประสิทธิภาพไว้ว่า มีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ 

 ๑. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process ) ได้แก่ การท างานที่ได้รับมาตรฐาน รวดเร็ว 

ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกข้ึนกว่าเดิม 

 ๒. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

เกิดผลก าไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและให้บริการเป็นที่พอใจของลุกค้า หรือผู้มารับ

บริการ 

 นันทนา  ธรรมบุศย ์ ( ๒๕๔๐  :  ๒๕ ) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หมายถึง วิธีการท างานโดย

สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่มี

ประสิทธิภาพในการท างานจึงเป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้ รู้ว่าการท างานอย่างไรจึงจะบรรลุผลส าเร็จในเวลา

อันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย นั่นก็คือ การลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่า ในเชิง 

เศรษฐศาสตร์อาจเน้นถึงความคุ้มค่าหรือความคุ้มทุนในการปฏิบัติงานด้วย  



๘๖ 
 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ ( ๒๕๔๔ : ๑๔๔ )   ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการท างานของ

องค์กรนั้น  ว่าท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมาก

น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึง หมายถึง การท างานให้ได้

ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวม

กับผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย 

วิทยา  ด่านธ ารงกูล ( ๒๕๔๖:๓๔ ) ได้กล่าว ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลเุปา้หมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือจ านวนทรัพยากรที่ใช้ไป

เมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคล ที่มี

ความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมี

ระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง คุณภาพ และมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมี

ประสิทธิภาการปฏิบัติงานต้องเกิดความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการพร้อมด้วยจิตใจที่

ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะมีประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้หรือดีย่ิงข้ึน 
 

ปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ปัจจัยที่ท างานมปีระสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วยปจัจัย ๓ ปจัจัย คือ  ปจัจัยจากคน  ปจัจัย

จากการปฏิบัติงาน และปจัจยัจากการบริหารงาน 

๑. ปัจจัยจากคน คนที่จะท าให้งานมปีระสทิธิภาพมีลักษณะ ดังนี้  

 ๑.๑ ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดทีี่สุด รวดเรว็ ไม่ท างานล่าช้า แบบเช้าชาม 

เย็นชาม นั่นคือคนที่มีประสทิธิภาพถ้านายมอบหมายงานใหท้ าภายในเวลา ๑๐นาที ก็ควรท าใหเ้สร็จ 

ตามก าหนด ไม่ควรใช้เวลาถึงครึ่งช่ัวโมง หรืองานบรกิาร ผู้รบับรกิารย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น        

ผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว   

 ๑.๒ ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นย าใน

กฎระเบียบข้อมลู ตัวเลข หรือสถิติต่างๆ ตลอดจนไม่เลินเลอ่จนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องค์การ          

ต้องตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ 

 ๑.๓ ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ก าลังท าอยู ่

ตลอดเวลา มิใช่การมีวุฒิการศึกษาสงูเท่านั้น แต่คนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ที่แสวงหาความรูอ้ยู่

ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากองค์การ เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรูจ้ากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

โดยเรียนให ้ “รู้จริง และรูแ้จ้ง” และน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน 



๘๗ 
 
 ๑.๔ ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู ้หรือรู้รอบด้าน จากการการไดเ้ห็น ได้สัมผสั ได้ลงมือ 

ปฏิบัติบ่อยๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอที่รักษาคนไข้มานาน เป็น 

อาจารย์ทีส่อนนักศึกษามานาน หรอืเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมานาน บุคลเหล่าน้ีเราอาจเรียกว่า " ผู้มีชั่วโมง 

บินสูงในการท างาน " คนเหล่าน้ีถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง จะท างานผิดพลาดน้อย สมควรทีอ่งค์การ 

จะต้องธ ารงรกัษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยู่ในองค์การนานที่สุดเพราะคนเหล่าน้ีจะท าใหอ้งค์การพัฒนาได้เร็ว 

 ๑.๖ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง  การคิดริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม ่ที่เรียกว่า       

“นวัตกรรม” มาใช้ในองค์การ เช่น คิดระบบการใหบ้รกิารใหม่ๆที่ลดข้ันตอน คิดระบบการประเมินผล

การปฏิบัตงิานแบบใหม ่คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรงุอาคารสถานที่แบบเอนกประสงค์ 

เป็นต้น คนที่มีประสิทธิภาพจงึเปน็คนที่ชอบคิด หรอื เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาทีเ่ราเรียกว่ามี 

" วิสัยทัศน ์" (Vision ) ไม่ใช่พวกที่ชอบท างานตามค าสั่ง และจะต้องไม่ท างานประจ าวันเหมือนกบัหุ่นยนต์ 

 การพิจารณาความมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์การทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงส่วน

หนึ่งเท่านั้น แต่ก็สามารถน ามาใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการประเมินบุคคลในการปฏิบัตงิาน เพื่อ 

พิจารณาความด ีความชอบ หรือเลือ่นช้ัน เลื่อนต าแหนง่ได้เป็นอย่างด ี

๒. ปัจจัยจากการปฏิบัติงาน  

กาปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ คือ การเรียนรู้ เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการท างานให้มี

ประสิทธิภาพจึงเปน็การย่นระยะทางของชีวิต ประหยัดเวลา และถึงเส้นชัยได้เร็วกว่า หลายองค์การเรามกั

พบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานไม่เท่ากัน จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการมีนิสัยที่ไม่ค่อย

เหมาะสมหรือนิสัยที่ไม่ดีในการท างาน  ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความ ส าเร็จในการท างานและอยากมีความสุข

ในการท างาน จึงควรพัฒนานิสัยที่ดี และมีเทคนิคในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี ้

  ๒.๑ รู้จักตั้งเป้าหมายในการท างาน ก่อนทีจ่ะเริ่มต้นในการท างานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมาย

ในการท างานล่วงหน้า และต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติการได้จริง      

ทั้งเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการ 

วางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง " เปรียบเสมือนเรือท่ีมีหางเสือ " 

ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุง่หมายขององค์การ 

  ๒.๒ รู้จักบริหารเวลา  บุญมาก พรหมพ้วย  (๒๕๔๑:๑๕) กล่าวถึงความส าคัญของเวลา 

และการรู้จกับริหารเวลาการบรหิารเวลาใหเ้ป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข และ

ความส าเรจ็ให้แก่ตนเองและการท างาน   เทคนิคการบรหิารเวลาอย่างมปีระสิทธิภาพสามารถกระท าได้

ดังนี้  



๘๘ 
 
   ๒.๒.๑ ฝึกวางนโยบายเวลา หรือก าหนดตารางเวลาในการท างาน ว่าในแต่ละวันจะท า

อะไรบ้างซึ่งจะท าให้เราสามารถควบคุมเวลาส่วนใหญ่ได้ และเป็นการสร้างวินัยแก่ตนเอง   

   ๒.๒.๒ ควรมีสมุดโน๊ต  บันทึกการนัดส าคัญๆ หรอืกิจกรรมที่จะต้องท าในวันหนึ่งๆ เพื่อ

เตือนความจ า ป้องกันการลืม หรือความสับสนในการท างาน อันจะท าใหเ้สียเวลาโดยใช่เหตุอย่าคิดว่าเรา

เป็นคนจ าแม่น ไม่จ าเป็นต้องมสีมุดช่วยจ า แต่ถ้าเรามีงานมาก และมีเหตุการณ์อื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 

ย่อมท าใหล้ืมงานบางประเด็นที่ต้องท า สมุดโน๊ตจะช่วยเราได้มาก 

   ๒.๒.๓ จัดล าดบัความส าคัญของงานกอ่น /หลัง โดยการวิเคราะห์ว่า งานใดส าคัญ และเรง่ด่วน

ควรด าเนินการก่อน งานใดเป็นงานไม่ส าคัญไม่เร่งด่วน เป็นงานเล็กน้อยควรให้ความส าคัญอันดบัหลงั   

    ๒.๒.๔ ใช้เทคโนโลยีในการท างาน / สั่งงานและ ติดตามงาน เพื่อผูป้ฏิบัติงานจะได้

ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและผูบ้รหิารจะได้ประหยัดเวลาในการบริหารงาน เพราะในโลกของความเป็น

จริงผูบ้รหิารจะนั่งประจ าที่โตะ๊ท างานน้อย แต่กิจกรรมประจ าวันส่วนใหญจ่ะเป็นการประชุม เยี่ยมเยียน

หน่วยงานเปิด- ปิดงาน ติดต่อประสานงานภายนอกมากกว่า 

   ๒.๒.๕ ก าหนดเส้นตาย ( Dead Line ) ของงาน เป็นการบังคับให้ตนเองต้องท างานตาม

เวลาที่ก าหนด   

   ๒.๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานใหส้ะดวก เพื่อประหยดัเวลาในการท างาน เช่น         

ใช้เทคนิค 5 ส.  เป็นต้น เพราะถ้าสภาพแวดล้อมในการท างานดี หยิบง่าย ใช้คล่อง มองก็งามตาย่อมท าให้

ผู้ปฏิบัตงิานไม่เสียเวลาในการท างาน 

   ๒.๒.๗ หลกีเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุ่ง การเลื่อนเวลาทีจ่ะท าบ่อยๆจะท าให้เกิดความ

เคยชินย่ิงท าให้งานค่ังค้าง เสมือน " ดินพอกหางหมู " 

   ๒.๒.๘ สร้างเวลาที่มีอยูทุ่กที ่ที่มีโอกาสให้คุ้มค่า ไม่ใช้เวลาฟุ่มเฟือยไปกับกิจกรรมที่ไม่

เกิดประโยชน ์  

  ๒.๓ การเพ่ิมความมั่นใจในการท างานให้ตนเอง  ส่วนหนึ่งที่ท าให้การปฏิบัตงิานไม่มี 

ประสิทธิภาพ คือ ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง หรือขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่กล้าแสดงออกในทางที่

ถูกที่ควร ดูถูกความสามารถของตนเอง คิดว่าตนเองมีปมด้อย ไม่เก่งเหมือนคนอื่น และคิดว่าตนหมดหวัง

ที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต วิธีสร้างความมั่นใจในการท างานให้ตนเองดังนี ้

   ๒.๓.๑  ฝึกมองหาข้อดหีรือข้อเด่นและความส าเร็จของตนเอง จะช่วยให้เราภูมิใจตนเอง 

ความภูมิใจตนเองจะท าให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง และจะมีความมั่นใจใน การท างาน งานที่ออกมากจ็ะมี

ประสิทธิภาพ 
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   ๒.๓.๒ เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ตนเองให้รอบด้าน หรือทีเ่รยีกว่ามี " ภูมิปัญญา " การ

เป็นผู้รูจ้รงิจะท าให้เกิดการยอมรับ ย่อมท าให้มีความมั่นใจตนเองสูงข้ึน 

   ๒.๓.๓ หลกีเลี่ยงการต าหนิตนเองในทางลบ เพราะจะท าใหเ้ราขาดความมั่นใจในตนเอง  

พยายามสร้างมโนภาพในทางบวกให้กับตนเอง   

   ๒.๓.๔ ให้ปรับปรงุรปูลักษณ์ภายนอกของตนเองเสียใหม ่ กล้าคิด กล้าท าในสิง่ที่ถูกต้อง 

และกล้าประเมินตนเองว่าตนบกพร่องในเรื่องใด เพื่อหาทางปรับปรงุแก้ไข แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่

ก้าวร้าวผู้อื่นด้วย 

    ๒.๔ มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม หรือสร้างการท างานเป็นทีมให้เข้มแข็ง 

เพราะทีมงานเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จ  และความล้มเหลวในการท างานได้ ทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพจะต้องมีผู้น าที่มีความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรักใคร่

ในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างจริงจังจริงใจ ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงาน 

แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในทีมงานอย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะการ

ติดต่อสื่อสารระบบเปดิ และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ ท างานร่วมกัน การมีทีมงานที่ดี เปรียบเสมือน 

" วงดนตรีท่ีมีการประสานเสียงกันเป็นอย่างดี เพลงย่อมมีความไพเราะ " อุปสรรคบางประการที่อาจท า

ให้การสร้างทีมงานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ผู้น าหรือผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของงานไม่ชัดเจน ผู้น าเห็น

แก่ตัวและชอบน าความดีความชอบของลูกน้องมาเป็นของตน สมาชิกของทีมงานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของตน ระบบการติดต่อสื่อสารไม่ดี ขาดภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง เป็นต้น 

  ๒.๕ ต้องมีคุณธรรมในการท างาน คุณธรรมที่ส าคัญที่เราสามารถยึดเป็นแนวทางในการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ คือ หลักธรรมะที่เรียกว่า " อิทธิบาท 4 " ในการท างาน คือ ฉันทะ หมายถึง 

ต้องมีความพอใจและรักใคร่ในงานที่ท าอย่างจริงจัง  วิริยะหมายถึงความเพียรพยายามในงานที่ได้รับ

มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จิตตะ หมายถึงการมีใจจดจ่อต่องานที่ท า มีสมาธิ ไม่

วอกแวกท างานผิดพลาดน้อย วิมังสา หมายถึง การทบทวน ตรวจสอบงานที่ท าอยู่เสมอ ถ้าเบี่ยงเบนไป

จากเป้าหมาย หรือผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกคนจะต้องไม่ปฏิบัติ 

หรือประพฤติในสิ่งที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ  หรือเกิดความล าเอียงในการปฏิบัติหน้าที่

ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก " ธรรมาภิบาล " 

ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

  ๒.๖  ฝึกเป็นคนท่ีชอบกระท าหรือลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด ที่เรียกว่า . Action Man . 

อย่าเป็นคนประเภท " ชอบพูดมากกว่าท า " ( Talk Man ) เพราะมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่า " คนที่พูดเก่งที่สุด 
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มักเป็นคนที่กระท าน้อยที่สุด " ( The greatest talkers are always the least doers. ) เนื่องจากพูด

ง่ายกว่าการกระท า ดังนั้นถ้าองค์การมีแต่พวกชอบพูด และบางครั้งก็ชอบพูดไม่สร้างสรรค์ ก็อาจท าให้เกิด

ความขัดแย้งในองค์การได้ 

  ๒.๗ รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง หรือสร้างแรงจูงใจภายใน ให้อยากท างานตลอดเวลา โดยมิ

ต้องให้ใครบังคับ มีศรัทธาในงาน และองค์การที่ท างานอยู่ ให้คิดอยู่เสมอว่า “องค์การเปรียบเสมือนบ้าน

ของเรา " 

  ๒.๘ ปรับทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเสียใหม ่  

  ๓.๙ สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  เป็นการสร้างมิตรไมตรีต่อกัน" เช่น รู้จักช่วยเหลือ

เกื้อกลูกัน การยิ้มแย้มแจม่ใสต่อกัน ให้อภัยกัน รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญเ่ต็มใจและ

ยินดีที่จะผูกมิตรไมตรีแกก่ัน ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราจากการสนทนาหรือทักทายกบัผูอ้ื่นก่อน ฝึกเป็น

คนที่รู้จักเสียสละหรือ " ให้ " มากกว่า "รับ " รู้จัก " ให้อภัย " และ " รู้จักลืม" ความสัมพันธ์ในองค์การจะ

เป็นเสมอืนโซท่องคล้องใจซึ่งกันและกัน และจะช่วยผลักดันให้งานบรรลผุลส าเร็จได้ตามทีมุ่่งหมายไว้ 

 ๓. ปัจจัยจากการบริหารงาน เทคนิคในการบริหารอย่างไรใหม้ีประสิทธิภาพ ได้เสนอแนวทางที่

ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จในโลกของการบริหารอย่างแท้จรงิ  จากการรูจ้ักจัดการกบั 3 สิ่ง คือ 

  ๓.๑ การจัดการกับตนเอง  โดยเริ่มต้นที่การรู้จกัวิเคราะห์ตนเอง เปิดใจยอมรบัจุดอ่อน จุด

แข็ง ของตน เพื่อหาทางแก้ไขนิสัยที่ไม่ด ีโดยค่อยๆลด ละ หรือเลิกนสิัยเดิมทีละน้อยๆ จนเลกิได้ในที่สุด 

เช่น รู้จักศักยภาพทางความรู ้ความสามารถ ทักษะของตน รู้ฐานะทางการเงินของตนว่า มีหนี้สินหรือไม ่

เพียงใด หลังจากวิเคราะห์ตนเองแล้ว ต้องยอมรบัจุดออ่นของตน และสร้างเสริมนสิัยใหม ่เพื่อจะได้เป็น

ผู้บริหารที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ 

   ๓.๑.๑ การท างานเชิงรุก คือ การท างานที่มุง่ไปข้างหน้า โดยใช้วิจารณญาณของตน 

ท างานเชิงป้องกันไว้ก่อน ที่จะเกิดปญัหา 

๓.๑.๒ เริม่ต้นการท างานทุกอย่างด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เสมอ 

เพราะจะท าให้เห็นทิศทางในการท างานและวิธีการปฏิบัตเิพือ่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายน้ัน 

๓.๑.๓ จัดล าดับความส าคัญกอ่นหลังของงาน เพื่อไปสูก่ารบรรลจุุดมุ่งหมาย 

๓.๑.๔ คิดแบบ ชนะ - ชนะ คือการสร้างทัศนคติให้ทกุฝ่ายในองค์การเป็นผู้ชนะด้วยกัน  

ไม่ใช่ " ชนะ - แพ้ " จะยิ่งท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ 

๓.๑.๕ รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยเฉพาะต้องเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียกอ่น เพราะผูบ้รหิารต้องอาศัยบุคลเหลา่น้ันท างานให้บรรลจุุดมุ่งหมาย 
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๓.๑.๖ การประสานความคิดและความแตกต่างระหว่างกันในองค์การให้เป็นหนึ่งเดียว  

เพื่อสร้างพลงัในองค์การใหร้่วมกันพฒันาและฝ่าฟันอปุสรรค 

๓.๑.๗ ความสามารถควบตนเอง  โดยเฉพาะการคุมอารมณ ์ผู้บรหิารที่ดีจะต้องควบคุม 

อารมณ์ในการปฏิบัติงานได ้และค านึงถึงผลกระทบของภาวะอารมณ์ตนทีอ่าจจะเกิดกับผู้อื่นอยูเ่สมอ 

 ๓.๒ การจัดการกับคนในองค์การ ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงคนในองค์การ โดยเริ่มต้นจากการ

เข้าใจธรรมชาติของคน นิสัยใจคอพื้นฐาน และความต้องการเสียก่อน เมื่อเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การแล้ว  

ผู้บริหารต้องรู้จักใช้แรงจูงใจ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการท างาน  นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องใช้หลักการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม การกระจายงาน การมอบหมายงาน การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจนการ          

การก ากับติดตามควบคุมงานอยู่ห่างๆ 

 ๓.๓ การจัดการกับงาน ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์การ  บริหาร

องค์การ โดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก หรือการน าเอกหลักการบริหารคุณภาพมาใช้ ปรับปรุงระบบการ

ท างานแบบใหม่ จัดคนให้เหมาะกับงาน วางแผนการจัดสรรและควบคุมงบประมาณ การจัดระบบอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการ ท างานที่เหมาะสม และเอื้ออ านวยต่อการ

ท างาน  

 นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องปรับองค์การไปสู่ " องค์กรแห่งการเรียนรู้ "  โสมสกาว สนิทวงศ์ 

ณ อยุธยา ( ๒๕๔๓ :๔๗ ) ได ้สรุปว่า " องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่บุคคลภายในองค์กรได้ท าการ

เพิ่มพูนความรู้ สมรรถภาพ ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตและอนาคตที่ดีแก่

องค์การ โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนการคิดใหม่ๆที่ได้จาการเรียนรู้และน ามาใช้

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในองค์การ" 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการปฏิบัติงานที่จะมีประสิทธิภาพ  ต้องมีเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขในการท างาน ให้ถือว่างาน 

คือ ชีวิตจิตของทุกคน เพราะงานเป็นกุญแจที่จะน าไปสู่ความสุข ก าลังใจ ความหวัง และพลังในการ

ท างานให้องค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ เมื่อองค์กรมีประสิทธิภพ องค์กรจะมีอยู่รอด และเติบโตก้าวหน้า          

จะเป็นตัวท าให้องค์กรเข้มแข็งมั่นคงนั่นเอง 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
 

 ส าหรับงานสายสนับสนุน ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ  พอสรุปในแต่ละงานได้ดังนี้ 



๙๒ 
 
 ๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู :ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในขอบข่ายของงานปฏิบัติ ศึกษากฎ 

ระเบียบ วิธีการ ข้ันตอนด าเนินการให้ชัดเจนแม่นย า เป็นกัลยาณมิตร ค านึงสิทธิประโยชน์ของทุกคน มีปฏิทิน

ปฏิบัติงาน มีคู่มือปฏิบัติงาน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์  

 ๒. งานการเงินและบัญชี : งานจะมีประสิทธิภาพหัวใจส าคัญ คือ ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะผู้ปฏิบัติงานที่ดี 

ต้องฉับไว แม่นย า มีประสบการณ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและ

ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน งานจะมีประสิทธิภาพที่ดีต้องตั้งเป้าหมายในการท างาน และรู้จัก

บริหารเวลา และการน าระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๓. งานแผนงานและงบประมาณ : ศึกษาขอบข่ายของงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน เสียสละเวลาในการปฏิบตัิงาน และใช้หลักการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และการท างานเป็นทีม 

๔. งานประชาสัมพันธ์ :ศึกษาการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์  ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ทันสมัยทันเหตุการณ์ สิ่งส าคัญประชาสัมพันธ์ต้องเสียงดังฟังชัดใช้ภาษาถูกต้อง ข้อมูลถูกต้องชัดเจน และ

ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 

๕. งานธุรการและสารบรรณ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมี ๒ ประการ คือ ผู้ปฏิบัติที่มีหัวใจ

บริการ งานเอกสารที่เป็นระบบ ตามหลักกิจกรรม ๕ ส โดยอาศัยหลักการปฏิบัติงาน ระบบ PDCA  

 ๖. งานพัสด ุ: ใช้ระบบ PDCA มาปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง  

 ๗. งานยานพาหนะ : ความพร้อมของยานพาหนะประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ และการบริหาร

จัดการงานยานพาหนะ 

 ๘. งานอาคารสถานท่ี : งานจะมีประสิทธิภาพ ต้อง ๓ พร้อม คือ อาคารสถานที่พร้อม อุปกรณ์พร้อม 

และคนงานพร้อม  

 ๙. งานรักษาความปลอดภัย : วางแผนป้องกัน มาตรการเข้มงวด และกวดขันการปฏิบัติงาน   

๑๐. งานสารสนเทศ : มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

สรุปได้ว่างานในสายสนับสนุน  แต่ละงานมีเทคนิคในการเพิ่มประสทิธิภาพของงานแตกต่างกันออกไปแต่

มีบ้างส่วนมีความคล้ายคลึงกันพอสรุปได้ ดังนี ้

 ๑. ผู้ปฏิบัติงาน  ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตัวเองปฏิบัติ มีประสบการณ์ มีความถูกต้องแม่นย า

ในการท างานเพื่อลดความผิดพลาด  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นมิตรที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน นอกจากนีต้้องมี

ความคล้องตัวในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน จึงจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการ

ปฏิบัติงาน   



๙๓ 
 
 ๒. มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน  ในที่นี้งานสายสนับสนุนของวิทยาลัย ได้น าการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ด้วยระบบ PDCA  คือ มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 ๓. มีการบริหารเวลา การท างานทุกครั้งจะเห็นว่างานในสายสนับสนุนจะน าปฏิทินปฏิบัติงานมาใช้  

เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ให้ท างานให้ตรงกับเวลาจะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ และสะดวกใน

การปฏิบัติงาน 

 ๔. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน ท าให้

ประหยัดเวลา ในการติดต่อสั่งการหรือแม้กระทั่ง การรวบรวมข้อมูล ส่งข้อมูล บ้างที่ผู้บริหารข้อมูลจากงานสาย

สนับสนุน สามารถส่งข้อมูลทั้งหมดผา่น ระบบ Internet (E-mail) แม้การประชุมในปจัจบุันก็ใช้ ระบบ วีดีโอ คอน

เฟอเรนท์ ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังส่วนกลาง 

 ๕. การท างานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ มีผู้น าที่ดี มีการ

ยอมรับซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน มีความไววางใจกัน มีความจริงใจ ไม่ค านึงแต่ประโยชน์ส่วนตนจนท าให้

การปฏิบัติงานเสียหาย  

  การเทคนิคที่จะท าให้งานในสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพทั้ง ๕ ประการ จะท าให้การปฏิบัติงานในสาย

สนับสนุนดียิ่งข้ึน ประสบความส าเร็จ และมีความมั่นคง เมื่อสายงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพพร้อมให้การ

สนับสนุนงานของวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป 

  

  

 

  


