๘๕

บทที่ ๒
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
ในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานราชการโดยทั่วไปสิง่ ที่มงุ่ หวัง คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
งานในสายสนับสนุนก็เช่นกัน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานเพื่อให้งานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ จึงค้นหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน ทั้งในแง่ทฤษฎีจากเอกสาร
และจากผูป้ ฏิบัติงานโดยตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
จากการศึกษาปรากฏว่ามีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับว่าประสิทธิภาพไว้รายท่าน ดังนี้
อุทัย หิรัญโต ( ๒๕๒๕ : ๑๒๐-๑๒๓ ) กล่าวถึง คาว่า “ประสิทธิภาพ” ในวงการธุรกิจ หรือการจัดการ
ที่ได้รับผลกาไรหรือขาดทุน สาหรับในการบริหารราชการ ในทางปฏิบัติวัดได้ยากมากวิธีวัดประสิทธิภาพที่ใช้ในวง
ราชการจึงหมายถึง ผลการปฏิบัติที่เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์แก่สังคม แต่ประสิทธิภาพในวงราชการ
จะต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคม จึงไม่จาเป็นต้องประหยัดหรือมีกาไร เพราะงานบางอย่างถ้าทาประหยัดอาจ
ไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ลั กษณะการบริหารที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ คื อ การบรรลุเป้ าหมาย แต่การบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลอย่างรวดเร็ว งานเสร็จทันเวลา ถูกเกณฑ์ เป็นต้น
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ( ๒๕๓๘ :๒ ) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่า มีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ
๑. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process ) ได้แก่ การทางานที่ได้รับมาตรฐาน รวดเร็ว
ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม
๒. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่มี คุณภาพเกิ ดประโยชน์ต่อสังคม
เกิดผลกาไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและให้บริการเป็นที่พอใจของลุกค้า หรือผู้มารับ
บริการ
นันทนา ธรรมบุศย์ ( ๒๕๔๐ : ๒๕ ) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หมายถึง วิธีการทางานโดย
สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทางานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่มี
ประสิทธิภาพในการทางานจึงเป็นผู้ที่ ฉลาดในการเรียนรู้ รู้ว่าการทางานอย่างไรจึงจะบรรลุผลสาเร็จในเวลา
อันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย นั่นก็คือ การลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่า ในเชิง
เศรษฐศาสตร์อาจเน้นถึงความคุ้มค่าหรือความคุ้มทุนในการปฏิบัติงานด้วย

๘๖
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ( ๒๕๔๔ : ๑๔๔ ) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการทางานของ
องค์กรนั้น ว่าทางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมาก
น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึง หมายถึง การทางานให้ได้
ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวม
กับผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย
วิทยา ด่านธารงกูล ( ๒๕๔๖:๓๔ ) ได้กล่าว ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือจานวนทรัพยากรที่ใช้ไป
เมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทาของแต่ละบุคคล ที่ มี
ความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมี
ระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง คุณภาพ และมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมี
ประสิทธิภาการปฏิบัติงานต้องเกิดความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการพร้อมด้วยจิตใจที่
ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะมีประสบความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น
ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ทางานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ประกอบด้วยปัจจัย ๓ ปัจจัย คือ ปัจจัยจากคน ปัจจัย
จากการปฏิบัติงาน และปัจจัยจากการบริหารงาน
๑. ปัจจัยจากคน คนที่จะทาให้งานมีประสิทธิภาพมีลักษณะ ดังนี้
๑.๑ ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทางานล่าช้า แบบเช้าชาม
เย็นชาม นั่นคือคนที่มีประสิทธิภาพถ้านายมอบหมายงานให้ทาภายในเวลา ๑๐นาที ก็ควรทาให้เสร็จ
ตามกาหนด ไม่ควรใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง หรืองานบริการ ผู้รบั บริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น
ผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
๑.๒ ความถูกต้องแม่นยา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นยาใน
กฎระเบียบข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่างๆ ตลอดจนไม่เลินเล่อจนทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
ต้องตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ
๑.๓ ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่กาลังทาอยู่
ตลอดเวลา มิใช่การมีวุฒิการศึกษาสูงเท่านั้น แต่คนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ที่แสวงหาความรูอ้ ยู่
ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากองค์การ เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรูจ้ ากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
โดยเรียนให้ “รู้จริง และรูแ้ จ้ง” และนาความรู้นั้นมาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น

๘๗
๑.๔ ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือ
ปฏิบัติบ่อยๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอที่รักษาคนไข้มานาน เป็น
อาจารย์ทสี่ อนนักศึกษามานาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมานาน บุคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า " ผู้มีชั่วโมง
บินสูงในการทางาน " คนเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง จะทางานผิดพลาดน้อย สมควรทีอ่ งค์การ
จะต้องธารงรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การนานที่สุดเพราะคนเหล่านีจ้ ะทาให้องค์การพัฒนาได้เร็ว
๑.๖ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม่ ที่เรียกว่า
“นวัตกรรม” มาใช้ในองค์การ เช่น คิดระบบการให้บริการใหม่ๆที่ลดขั้นตอน คิดระบบการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านแบบใหม่ คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรุงอาคารสถานที่แบบเอนกประสงค์
เป็นต้น คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาทีเ่ ราเรียกว่ามี
" วิสัยทัศน์ " (Vision ) ไม่ใช่พวกที่ชอบทางานตามคาสั่ง และจะต้องไม่ทางานประจาวันเหมือนกับหุ่นยนต์
การพิจารณาความมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์การทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงส่วน
หนึ่งเท่านั้น แต่ก็สามารถนามาใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการประเมินบุคคลในการปฏิบัตงิ าน เพื่อ
พิจารณาความดี ความชอบ หรือเลือ่ นชั้น เลื่อนตาแหน่งได้เป็นอย่างดี
๒. ปัจจัยจากการปฏิบัติงาน
กาปฏิ บัติ ง านให้ ป ระสบความส าเร็ จ คือ การเรีย นรู้ เ ทคนิ คหรือ กลยุท ธ์ใ นการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นการย่นระยะทางของชีวิต ประหยัดเวลา และถึงเส้นชัยได้เร็วกว่า หลายองค์การเรามัก
พบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทางานไม่เท่ากัน จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการมีนิสัยที่ไม่ค่อย
เหมาะสมหรือนิสัยที่ไม่ดีในการทางาน ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความ สาเร็จในการทางานและอยากมีความสุข
ในการทางาน จึงควรพัฒนานิสัยที่ดี และมีเทคนิคในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๒.๑ รู้จักตั้งเป้าหมายในการทางาน ก่อนทีจ่ ะเริ่มต้นในการทางานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมาย
ในการทางานล่วงหน้า และต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน กาหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติการได้จริง
ทั้งเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการ
วางแผนการทางานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยทาให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง " เปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสือ "
ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุง่ หมายขององค์การ
๒.๒ รู้จักบริหารเวลา บุญมาก พรหมพ้วย (๒๕๔๑:๑๕) กล่าวถึงความสาคัญของเวลา
และการรู้จกั บริหารเวลาการบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข และ
ความสาเร็จให้แก่ตนเองและการทางาน เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกระทาได้
ดังนี้

๘๘
๒.๒.๑ ฝึกวางนโยบายเวลา หรือกาหนดตารางเวลาในการทางาน ว่าในแต่ละวันจะทา
อะไรบ้างซึ่งจะทาให้เราสามารถควบคุมเวลาส่วนใหญ่ได้ และเป็นการสร้างวินัยแก่ตนเอง
๒.๒.๒ ควรมีสมุดโน๊ต บันทึกการนัดสาคัญๆ หรือกิจกรรมที่จะต้องทาในวันหนึ่งๆ เพื่อ
เตือนความจา ป้องกันการลืม หรือความสับสนในการทางาน อันจะทาให้เสียเวลาโดยใช่เหตุอย่าคิดว่าเรา
เป็นคนจาแม่น ไม่จาเป็นต้องมีสมุดช่วยจา แต่ถ้าเรามีงานมาก และมีเหตุการณ์อื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีก
ย่อมทาให้ลืมงานบางประเด็นที่ต้องทา สมุดโน๊ตจะช่วยเราได้มาก
๒.๒.๓ จัดลาดับความสาคัญของงานก่อน /หลัง โดยการวิเคราะห์ว่า งานใดสาคัญ และเร่งด่วน
ควรดาเนินการก่อน งานใดเป็นงานไม่สาคัญไม่เร่งด่วน เป็นงานเล็กน้อยควรให้ความสาคัญอันดับหลัง
๒.๒.๔ ใช้เทคโนโลยีในการทางาน / สั่งงานและ ติดตามงาน เพื่อผูป้ ฏิบัติงานจะได้
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและผูบ้ ริหารจะได้ประหยัดเวลาในการบริหารงาน เพราะในโลกของความเป็น
จริงผูบ้ ริหารจะนั่งประจาที่โต๊ะทางานน้อย แต่กิจกรรมประจาวันส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม เยี่ยมเยียน
หน่วยงานเปิด- ปิดงาน ติดต่อประสานงานภายนอกมากกว่า
๒.๒.๕ กาหนดเส้นตาย ( Dead Line ) ของงาน เป็นการบังคับให้ตนเองต้องทางานตาม
เวลาที่กาหนด
๒.๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้สะดวก เพื่อประหยัดเวลาในการทางาน เช่น
ใช้เทคนิค 5 ส. เป็นต้น เพราะถ้าสภาพแวดล้อมในการทางานดี หยิบง่าย ใช้คล่อง มองก็งามตาย่อมทาให้
ผู้ปฏิบัตงิ านไม่เสียเวลาในการทางาน
๒.๒.๗ หลีกเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุ่ง การเลื่อนเวลาทีจ่ ะทาบ่อยๆจะทาให้เกิดความ
เคยชินยิ่งทาให้งานคัง่ ค้าง เสมือน " ดินพอกหางหมู "
๒.๒.๘ สร้างเวลาที่มีอยูท่ ุกที่ ที่มีโอกาสให้คุ้มค่า ไม่ใช้เวลาฟุ่มเฟือยไปกับกิจกรรมที่ไม่
เกิดประโยชน์
๒.๓ การเพิ่มความมั่นใจในการทางานให้ตนเอง ส่วนหนึ่งที่ทาให้การปฏิบัตงิ านไม่มี
ประสิทธิภาพ คือ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือขาดความมั่นใจในการทางาน ไม่กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกที่ควร ดูถูกความสามารถของตนเอง คิดว่าตนเองมีปมด้อย ไม่เก่งเหมือนคนอื่น และคิดว่าตนหมดหวัง
ที่จะประสบความสาเร็จในชีวิต วิธีสร้างความมั่นใจในการทางานให้ตนเองดังนี้
๒.๓.๑ ฝึกมองหาข้อดีหรือข้อเด่นและความสาเร็จของตนเอง จะช่วยให้เราภูมิใจตนเอง
ความภูมิใจตนเองจะทาให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง และจะมีความมั่นใจใน การทางาน งานที่ออกมาก็จะมี
ประสิทธิภาพ
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๒.๓.๒ เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ตนเองให้รอบด้าน หรือทีเ่ รียกว่ามี " ภูมิปัญญา " การ
เป็นผู้รจู้ ริงจะทาให้เกิดการยอมรับ ย่อมทาให้มีความมั่นใจตนเองสูงขึ้น
๒.๓.๓ หลีกเลี่ยงการตาหนิตนเองในทางลบ เพราะจะทาให้เราขาดความมั่นใจในตนเอง
พยายามสร้างมโนภาพในทางบวกให้กับตนเอง
๒.๓.๔ ให้ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองเสียใหม่ กล้าคิด กล้าทาในสิง่ ที่ถูกต้อง
และกล้าประเมินตนเองว่าตนบกพร่องในเรื่องใด เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่
ก้าวร้าวผู้อื่นด้วย
๒.๔ มีความร่วมมือร่วมใจในการทางานเป็นทีม หรือสร้างการทางานเป็นทีมให้เข้มแข็ง
เพราะที ม งานเป็นกุ ญ แจส าคั ญ แห่ง ความส าเร็จ และความล้ม เหลวในการท างานได้ ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีผู้นาที่มีความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรักใคร่
ในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจในการทางานอย่างจริงจังจริงใจ ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงาน
แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในทีมงานอย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะการ
ติดต่อสื่อสารระบบเปิด และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ ทางานร่วมกัน การมีทีมงานที่ดี เปรียบเสมือน
" วงดนตรีที่มีการประสานเสียงกันเป็นอย่างดี เพลงย่อมมีความไพเราะ " อุปสรรคบางประการที่อาจทา
ให้การสร้างทีมงานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ผู้นาหรือผู้บริหารกาหนดเป้าหมายของงานไม่ชัดเจน ผู้นาเห็น
แก่ตัวและชอบนาความดีความชอบของลูกน้องมาเป็นของตน สมาชิกของทีมงานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน ระบบการติดต่อสื่อสารไม่ดี ขาดภาวะผู้นาที่เข้มแข็ง เป็นต้น
๒.๕ ต้องมีคุณธรรมในการทางาน คุณธรรมที่สาคัญที่เราสามารถยึดเป็นแนวทางในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพ คือ หลักธรรมะที่เรียกว่า " อิทธิบาท 4 " ในการทางาน คือ ฉันทะ หมายถึง
ต้องมีความพอใจและรักใคร่ในงานที่ทาอย่างจริงจัง วิริยะหมายถึง ความเพียรพยายามในงานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จิตตะ หมายถึงการมีใจจดจ่อต่องานที่ทา มีสมาธิ ไม่
วอกแวกทางานผิดพลาดน้อย วิมังสา หมายถึง การทบทวน ตรวจสอบงานที่ทาอยู่เสมอ ถ้าเบี่ยงเบนไป
จากเป้าหมาย หรือผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกคนจะต้องไม่ปฏิบัติ
หรือประพฤติในสิ่งที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ หรือเกิดความลาเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก " ธรรมาภิบาล "
ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๒.๖ ฝึกเป็นคนที่ชอบกระทาหรือลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด ที่เรียกว่า . Action Man .
อย่าเป็นคนประเภท " ชอบพูดมากกว่าทา " ( Talk Man ) เพราะมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่า " คนที่พูดเก่งที่สุด
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มักเป็นคนที่กระทาน้อยที่สุด " ( The greatest talkers are always the least doers. ) เนื่องจากพูด
ง่ายกว่าการกระทา ดังนั้นถ้าองค์การมีแต่พวกชอบพูด และบางครั้งก็ชอบพูดไม่สร้างสรรค์ ก็อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งในองค์การได้
๒.๗ รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง หรือสร้างแรงจูงใจภายใน ให้อยากทางานตลอดเวลา โดยมิ
ต้องให้ใครบังคับ มีศรัทธาในงาน และองค์การที่ทางานอยู่ ให้คิดอยู่เสมอว่า “องค์การเปรียบเสมือนบ้าน
ของเรา "
๒.๘ ปรับทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเสียใหม่
๓.๙ สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน เป็นการสร้างมิตรไมตรีต่อกัน" เช่น รู้จักช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกัน รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและ
ยินดีที่จะผูกมิตรไมตรีแก่กัน ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราจากการสนทนาหรือทักทายกับผูอ้ ื่นก่อน ฝึกเป็น
คนที่รู้จักเสียสละหรือ " ให้ " มากกว่า "รับ " รู้จัก " ให้อภัย " และ " รู้จักลืม" ความสัมพันธ์ในองค์การจะ
เป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซึ่งกันและกัน และจะช่วยผลักดันให้งานบรรลุผลสาเร็จได้ตามทีม่ ุ่งหมายไว้
๓. ปัจจัยจากการบริหารงาน เทคนิคในการบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ได้เสนอแนวทางที่
ผู้บริหารจะประสบความสาเร็จในโลกของการบริหารอย่างแท้จริง จากการรูจ้ ักจัดการกับ 3 สิ่ง คือ
๓.๑ การจัดการกับตนเอง โดยเริ่มต้นที่การรู้จกั วิเคราะห์ตนเอง เปิดใจยอมรับจุดอ่อน จุด
แข็ง ของตน เพื่อหาทางแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี โดยค่อยๆลด ละ หรือเลิกนิสัยเดิมทีละน้อยๆ จนเลิกได้ในที่สุด
เช่น รู้จักศักยภาพทางความรู้ ความสามารถ ทักษะของตน รู้ฐานะทางการเงินของตนว่า มีหนี้สินหรือไม่
เพียงใด หลังจากวิเคราะห์ตนเองแล้ว ต้องยอมรับจุดอ่อนของตน และสร้างเสริมนิสัยใหม่ เพื่อจะได้เป็น
ผู้บริหารที่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่
๓.๑.๑ การทางานเชิงรุก คือ การทางานที่มงุ่ ไปข้างหน้า โดยใช้วิจารณญาณของตน
ทางานเชิงป้องกันไว้ก่อน ที่จะเกิดปัญหา
๓.๑.๒ เริม่ ต้นการทางานทุกอย่างด้วยการกาหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เสมอ
เพราะจะทาให้เห็นทิศทางในการทางานและวิธีการปฏิบัตเิ พือ่ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
๓.๑.๓ จัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของงาน เพื่อไปสูก่ ารบรรลุจุดมุ่งหมาย
๓.๑.๔ คิดแบบ ชนะ - ชนะ คือการสร้างทัศนคติให้ทกุ ฝ่ายในองค์การเป็นผู้ชนะด้วยกัน
ไม่ใช่ " ชนะ - แพ้ " จะยิ่งทาให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ
๓.๑.๕ รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยเฉพาะต้องเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียก่อน เพราะผูบ้ ริหารต้องอาศัยบุคลเหล่านั้นทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
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๓.๑.๖ การประสานความคิดและความแตกต่างระหว่างกันในองค์การให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อสร้างพลังในองค์การให้ร่วมกันพัฒนาและฝ่าฟันอุปสรรค
๓.๑.๗ ความสามารถควบตนเอง โดยเฉพาะการคุมอารมณ์ ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุม
อารมณ์ในการปฏิบัติงานได้ และคานึงถึงผลกระทบของภาวะอารมณ์ตนทีอ่ าจจะเกิดกับผู้อื่นอยูเ่ สมอ
๓.๒ การจัดการกับคนในองค์การ ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงคนในองค์การ โดยเริ่มต้นจากการ
เข้าใจธรรมชาติของคน นิสัยใจคอพื้นฐาน และความต้องการเสียก่อน เมื่อเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การแล้ว
ผู้บริหารต้องรู้จักใช้แรงจูงใจ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการทางาน นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องใช้หลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม การกระจายงาน การมอบหมายงาน การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจนการ
การกากับติดตามควบคุมงานอยู่ห่างๆ
๓.๓ การจัดการกับงาน ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์องค์การ บริหาร
องค์การ โดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก หรือการนาเอกหลักการบริหารคุณภาพมาใช้ ปรับปรุงระบบการ
ทางานแบบใหม่ จัดคนให้เหมาะกับงาน วางแผนการจัดสรรและควบคุมงบประมาณ การจัดระบบอานวย
ความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการ ทางานที่เหมาะสม และเอื้ออานวยต่อการ
ทางาน
นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องปรับองค์การไปสู่ " องค์กรแห่งการเรียนรู้ " โสมสกาว สนิทวงศ์
ณ อยุธยา ( ๒๕๔๓ :๔๗ ) ได้ สรุปว่า " องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่บุคคลภายในองค์กรได้ทาการ
เพิ่มพูนความรู้ สมรรถภาพ ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตและอนาคตที่ดีแก่
องค์การ โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกั น ส่งเสริมสนับ สนุนการคิดใหม่ ๆที่ ได้จ าการเรียนรู้และนามาใช้
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในองค์การ"
จากที่ก ล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการปฏิบัติง านที่ จะมี ป ระสิท ธิภาพ ต้องมี เ ทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขในการทางาน ให้ถือว่างาน
คือ ชีวิตจิตของทุ กคน เพราะงานเป็นกุ ญแจที่ จะนาไปสู่ความสุข กาลัง ใจ ความหวัง และพลังในการ
ทางานให้องค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ เมื่อองค์กรมีประสิทธิภพ องค์กรจะมีอยู่รอด และเติบโตก้าวหน้า
จะเป็นตัวทาให้องค์กรเข้มแข็งมั่นคงนั่นเอง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
สาหรับงานสายสนับสนุน ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มี แนวทางในการปฏิบัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพ พอสรุปในแต่ละงานได้ดังนี้

๙๒
๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู :ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในขอบข่ายของงานปฏิบัติ ศึกษากฎ
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนดาเนินการให้ชัดเจนแม่นยา เป็นกัลยาณมิตร คานึงสิทธิประโยชน์ของทุกคน มีปฏิทิน
ปฏิบัติงาน มีคู่มือปฏิบัติงาน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์
๒. งานการเงินและบัญชี : งานจะมีประสิทธิภาพหัวใจสาคัญ คือ ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะผู้ปฏิบัติงานที่ดี
ต้องฉับไว แม่นยา มีประสบการณ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน งานจะมีประสิทธิภาพที่ดีต้องตั้งเป้าหมายในการทางาน และรู้ จัก
บริหารเวลา และการนาระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. งานแผนงานและงบประมาณ : ศึกษาขอบข่ายของงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจและมุ่งมั่ นในการ
ปฏิบัติงาน เสียสละเวลาในการปฏิบตั ิงาน และใช้หลักการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการทางานเป็นทีม
๔. งานประชาสัมพันธ์ :ศึกษาการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทันสมัยทั นเหตุการณ์ สิ่งส าคัญประชาสัมพันธ์ต้องเสียงดังฟังชัดใช้ภาษาถูกต้อง ข้อมูลถูกต้องชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
๕. งานธุรการและสารบรรณ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมี ๒ ประการ คือ ผู้ปฏิบัติที่มีหัวใจ
บริการ งานเอกสารที่เป็นระบบ ตามหลักกิจกรรม ๕ ส โดยอาศัยหลักการปฏิบัติงาน ระบบ PDCA
๖. งานพัสดุ : ใช้ระบบ PDCA มาปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง
๗. งานยานพาหนะ : ความพร้อมของยานพาหนะประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ และการบริหาร
จัดการงานยานพาหนะ
๘. งานอาคารสถานที่ : งานจะมีประสิทธิภาพ ต้อง ๓ พร้อม คือ อาคารสถานที่พร้อม อุปกรณ์พร้อม
และคนงานพร้อม
๙. งานรักษาความปลอดภัย : วางแผนป้องกัน มาตรการเข้มงวด และกวดขันการปฏิบัติงาน
๑๐. งานสารสนเทศ : มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
สรุปได้ว่างานในสายสนับสนุน แต่ละงานมีเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานแตกต่างกันออกไปแต่
มีบ้างส่วนมีความคล้ายคลึงกันพอสรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตัวเองปฏิบัติ มีประสบการณ์ มีความถูกต้องแม่นยา
ในการทางานเพื่อลดความผิดพลาด มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นมิตรที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน นอกจากนีต้ ้องมี
ความคล้องตัวในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน จึงจะเป็นบุคคลที่ มีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

๙๓
๒. มีการวางแผนงานที่ชัดเจน ในที่นี้งานสายสนับสนุนของวิทยาลัย ได้นาการวางแผนการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ PDCA คือ มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
๓. มีการบริหารเวลา การทางานทุกครั้งจะเห็นว่างานในสายสนับสนุนจะนาปฏิทินปฏิบัติงานมาใช้
เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ให้ทางานให้ตรงกับเวลาจะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ และสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
๔. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องยอมรับว่าการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทางาน ทาให้
ประหยัดเวลา ในการติดต่อสั่งการหรือแม้กระทั่ง การรวบรวมข้อมูล ส่งข้อมูล บ้างที่ผู้บริหารข้อมูลจากงานสาย
สนับสนุน สามารถส่งข้อมูลทั้งหมดผ่าน ระบบ Internet (E-mail) แม้การประชุมในปัจจุบันก็ใช้ ระบบ วีดีโอ คอน
เฟอเรนท์ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังส่วนกลาง
๕. การทางานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ มีผู้นาที่ดี มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน มีความไววางใจกัน มีความจริงใจ ไม่คานึงแต่ประโยชน์ส่วนตนจนทาให้
การปฏิบัติงานเสียหาย
การเทคนิคที่จะทาให้งานในสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพทั้ง ๕ ประการ จะทาให้การปฏิบัติงานในสาย
สนับสนุนดียิ่งขึ้น ประสบความสาเร็จ และมีความมั่นคง เมื่ อสายงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพพร้อมให้การ
สนับสนุนงานของวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

