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คำนำ 
 

   ปจจุบันในการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรตางมุ งเนน ถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทำงานใหเกิดผลสำเร็จท้ังปริมาณและคุณภาพและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ท้ัง
จากภายในและภายนอกระบบราชการ ทำใหองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ตองปรับตัวเอง
อยูตลอดเวลา การขับเคลื่อนใหหนวยงานมีการปรับปรุงตนเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
และการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจและเปาหมาย
ขององคกร สิ่งสำคัญ คือตองมีการพัฒนาองคความรูของบุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากร
ท่ีเปนฟนเฟองสำคัญในการขับเคลื่อน อบต. ใหความสำคัญในการพัฒนาองคความรูของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน ตลอดจนมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามแนวทางบริหารจัดการท่ีดี ถือ
ไดวาเปนภารกิจของหนวยงาน จึงไดขออนุมัติจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ สูองคกรแหง
ความเปนเลิศ เพื่อพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางทีมงาน
ประสบการณและสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองและควบคูกับการพัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 

ความหมาย  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 

ขอแตกตางของคำวา ประสิทธิผล กับ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ความสำเร็จในการท่ี
สามารถดำเนินกิจการกาวหนาไปและการสามารถบรรลุเปาหมาย
ตาง ๆ ท่ีองคกรต้ังไว 

ประสิทธิภาพ (Effciency)   หมายถึง  การเปรียบเทียบทรัพยากร
ท่ีใชไปกับผลท่ีไดจากการทำงานวาดีขึ้นอยาไร แคไหน ในขณะท่ี
กำลังทำงานตามเปาหมายองคกร 

  วิธีการใชตัวเกณฑวัดประสิทธิภาพขององคกร   

1.  เกณฑวัดผลตามเปาหมาย 

2.  เกณฑการบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 

3.  เกณฑการบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธตาม
สภาพแวดลอมเฉพาะสวน 

4.  การใชวิธีการแขงขันคุณคา 
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  การสรางองคกรแหงคุณภาพ   

การท่ีองคกรจะไปสูคุณภาพนั้ น  จำเปนตองปรับองคกร 
โดยท่ัวไปนิยมใช 3 วิธีคือ 

 1.  การลดตนทุน 

2.  การเพ่ิมผลผลิตอยางตอเนื่อง 

3.  การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

  นิสัยแหงคุณภาพมี 7 ประการ ดังนี้   

1.  ความเปนระเบียบเรียบรอย 

2.  การทำงานเปนทีม 

3.  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4.  การมุงท่ีกระบวนการ 

5.  การศึกษาและฝกอบรม 

6. ประกันคุณภาพ 

7.  การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม 
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  กลยุทธการบริหารเชิงคุณภาพ  เปนเพียงกานำเสนอดังนี้  

1.  วงจร PDCA หรือ PDCA 

2.  ระบบ 5 ส หรือ 5 S 

3.  กลุมระบ QQC (Quality Contrl Circle:QCC) 

4.  ระบบการปรับรื้อ (Re-engineering) 

5.  ระบบ TQM (Total Quality Management)  
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บทท่ี 2  

องคกรและการจัดการองคกร 

ความหมายขององคกร   

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ไดนิยามความหมายของ "องคกร" ไววา
องคกรเปนศูนยรวมกิจกรรมท่ีประกอบกัน

ขึ้นเปนหนวย ถาเปนงานสาธารณะ เรียกวา องคกรบริหารสวน
ราชการ ถาเปนหนวยงานเอกชน เรียกวา องคกรบริหารธุรกิจ 

    ลักษณะขององคกร   

องคกรโดยท่ัวไป  แบงออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ  คือ  

                      1. องคกรทางสังคม 

                     2.  องคกรทางราชการ 

                    3.  องคกรเอกชน  
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  โครงสรางขององคกร   

    โครงสรางขององคกร เปนการมององคกรในลักษณะท่ีเต็มท่ี ท่ี
เกี่ยวกับความสัมพันธ และบทบาทหนาท่ีท่ีเปนระเบียบ เพ่ือการ
จัดการและบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความสำเร็จของ
องคกร โครงสรางขององคกรจะประกอบดวยสวนสำคัญ ดังน้ี  

              มีเปาหมายวัตถุประสงค 

              มีภารหนาท่ี 

              มีการแบงงานกันทำ 

              มีสายการบังคับบัญชา 

              มีชวงการควบคุม 

              มีความเอกภาพ  
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    ประเภทขององคกร   

    องคกรจะมีความแตกตางกันมากมาย ท้ังในดานองคประกอบ
และวัตถุประสงค ฉะน้ันในการแบงประเภทขององคกร จึงสามารถ
แบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

1.  องคกรปฐมและมัธยม 

2.  องคกรรูปนัยและอรูปนัย 

 

  เปาหมายขององคกร  

    เปาหมายขององคกร เปนการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ขององคกร โดยคอยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เม่ือองคกรมี
เปาหมายท่ีชัดเจน จะทำใหมีความเขาใจในการทำงาน เปาหมาย
หลักขององคกรโดยท่ัวไปแบงออกเปน 3 ประเภท ใหญ ๆ คือ 

  เปาหมายทางเศรษฐกิจหรือกำไร 

  เปาหมายเกี่ยวกับการใหบริการ 

  เปาหมายดานสังคม 

 

 

http://comschool.site40.net/s2-3.html
http://comschool.site40.net/s2-3.html
http://comschool.site40.net/s2-4.html
http://comschool.site40.net/s2-4.html
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  การจัดการองคกร   

  การจัดการองคกร คือ 

  ความสำคัญของการจัดการองคกร   

    องคกรเปนท่ีรวมของคนและงานตาง ๆ เพ่ือใหพนักงานของ
องคกรปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีเต็มความสามารถ จึงจำเปนตอง
แบ งหน า ท่ี ก ารทำงาน  และมอบหมาย ให รับ ผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัด จึงเห็นวาการจัดองคมีความจำเปน 
และกอใหเกิดประโยชนหลายดาน ดังน้ี  

             ประโยชนตอองคกร   

             ประโยชนตอผูบริหาร   

             ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน  
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  หลักการจัดองคกร   

    การจัดองคกร เปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวาง
หนาท่ีงานของบุคคลากร และปจจัยทางกายภาพตาง ๆ ของ
องคกร  

หลักการจัดองคกรครั้งน้ีจะเนนไปท่ีระบบราชการ โดยมีหลักสำคัญ
ดังน้ี 

 การกำหนดหนาท่ีการงาน 

 การแบงงาน 

 สายการบังคับบัญชา 

 อำนาจการหารบังคับบัญชา 

 ชองการควบคุม 

 แผนภูมิองคกร 
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ส่ิงท่ีตองคำนึงถึงในการขัดองคกร  

นักวิชาการไดกลาวถึงหลักการจัดองคกรไวหลายประการ แตโดย
สรุปไดดังน้ี 

1.  องคกรมีเปาหมาย นโยบาย และแผนงานในการดำเนินงาน
อยางชัดเจน เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานหรือสมาชิกองคกรทราบ ซ่ึงจะ
ทำใหการบริหารองคกรดำเนินไปดวยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

2.  องคกรตองจัดใหมีศูนยกลางในการอำนวยการท่ีมีแระสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบและอำนวยการโดยตรง 

3.  องคกรจะตองระบุหนาท่ีการงาน  ความรับผิดชอบของสมาชิก
แตละคนใหชัดเขนมีการแบงแยกหนาท่ีตามความเหมาะสม ตรง
ตามความรูความสามารถ 

4.  องคกรตองจัดระบบการทำงานอยางเหมาะสม มีเทคนิคในการ
ควบคุมงาน และการประสานงานในองคกร 

5.  องคกรตองมีระบบการส่ือสารท่ีดี มีหลักอำนวยการ การ
วินิจฉัยส่ังการท่ีดี 

 

 



10 

ขั้นตอนการจัดองคกร 

การจัดองคกรมีประสิทธิภาพน้ัน เออรเนสต เดล ไดเสนอแนะไว
เบ้ืองตน 3 ขั้นตอน ดังน้ี  

            การกำหนดรายละเอียดของงาน 

            การแบงงานใหแตละคนในองคกรไดรับปดชอบตาม
ความเหมาะสม 

           การประสานงาน  
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บทท่ี 3  

วัฒนธรรมองคกร  

วัฒนธรรมองคกร  

  วัฒนธรรม  (Culture ) ในมุมของนักวิชาการ ซ่ึงพอจะให
ความหมายไดดังน้ี  

   ส่ิงท่ีทำใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ  

   วิถีชีวิตของหมูคณะ 

   ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดี
งามของประชาชน  

  พฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมูคณะสรางขึ้นดวยการเรียนรูซึ่ง
กันและกัน  และรวมกันใชในหมูพวกของตน  
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 แนวคิดของวัฒนธรรมองคกร  

         วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง คานิยมและบรรทัดฐานท่ียึด
รวมกัน โดยสมาชิกขององคกรท่ีไดกลายเปนรากฐานของระบบ
บริหาร วิธีปฏิบัติของสมาชิกองคกร และผูบริหารภายในองคกร
พลังน้ีจะเรียกวา วัฒนธรรมองคกร คาวัฒนธรรมรวมขององคกรจะ
เรียกรองความสนใจตอส่ิงท่ีสำคัญ  และระบบแบบแผนของ
พฤติกรรมท่ีกลายเปนบรรทัดฐานนำทางการกระทำส่ิงตาง ๆ 
ภายในองคกร  

  องคประกอบของวัฒนธรรม  

องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร    ในแนวคิดของดิสและเคนเน
ดี ไดเสนอแนะไว 5 ประการ คือ  

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

คานิยม 

วีรบุรุษ 

ธรรมเนียมปฏิบัติ 

เครือขาววัฒนธรรม 
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คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกร  

     รากฐานรองรับของวัฒนธรรมองคกรใด คือ ความเช่ือนำทาง
คาวัตถุท่ีสรางรากฐานทางสังคม ปรัชญาเพ่ือทิศทางขององคกร
ขึ้นมา โดยท่ัวไปความเชื่อจะสะทอนให เห็นบุคลิกภาพและ
เปาหมายของผูกอต้ังหรือผูบริหารระดับสูง ความเช่ือถือเหลาน้ีจะ
กำหนดบรรทัดฐานเพ่ือพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายในองคกร 

  ตัวอยางเชน  บริษัท ยูไนเต็ต พารเซิล เซอรวิส ความเชื่อของ
พวกเขา คือ บริษัทควรจะรักษาสถานท่ีทำงานท่ีเสมอภาคไว ท่ี
พนักงานจะถูกปฏิบัติอยางยุติธรรมและเสมอภาค และพนักงานจะ
ไดรับรางวัลจากการทำงานหนัก เพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายของ
บริษัท บรรทัดฐานสองอยางน้ีจะเกิดขึ้นจากความเชื่อถือตอสถานท่ี
ทำงานท่ีเสมอภาค คือ        

   จงเรียกพนักงานและผูบริหารระดับสูง ยูพีเอส  ดวยชื่อตัว
แรกของพวกเขาเหมือนกัน  

   การมีท่ีจอดรถยนตท่ีไมมีสงวนสิทธิ์ภายในลานจอดรถของ
บริษัท  

     เม่ือคานิยมและความเช่ือถือไดถูกยอมรับท่ัวองคกร และ
พนักงานกระทำตามคานิยมเหลาน้ีแลว องคกรจะมีควรเขมแข็ง  
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      นักวิจัยไดระบุเครื่องวัดความเขมแข็งทางวัฒนธรรมองคกร
กลายอยาง เชน ความลึกของการแทรกซึมภายในองคกร พนักงาน
ไดยึดเอาคานิยมท่ีรุนแรงแคไหน ความมีอายุยืนของการแทรกซึม
ภายในองคกร ความสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอม ระดับความมีสวนรวมของพนักงาน ระดับความ
สอดคลองตามคานิยมทางสภาพแวดลอม  
 

  ระดบัวัฒนธรรมขององคกร  

เราจะมีวัฒนธรรมองคกร 2 ระดับภายในองคกรอันไดแก  

1. วัฒนธรรมท่ีสังเกตได  

2.  วัฒนธรรมท่ีเปนแกน  

 

 

 

 

 

 

http://comschool.site40.net/s3-2.html
http://comschool.site40.net/s3-3.html
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บทท่ี 4  

พฤติกรรมในองคกร 

พฤติกรรมในองคกร   

องคกรจะสรางรูปแบบของการดำเนินงาน 
ตลอดจนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขึ้น เพ่ือ
สนองตอบการเปล่ียนของส่ิงแวดลอม และ

สภาวะท่ีเกิดจากการดำเนินงานของบุคคลและของกลุม หรือ
อาจจะกลาวอีกนัยหน่ึงวา รูปแบบเฉพาะในการดำเนินงานท่ี
องคกรสรางขึ้นน้ัน เปนผลมาจากการปรับองคประกอบตาง ๆ ให
สอดคลองกันและกันได  

 การศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ในองคกร 3 ระดับ คือ  

  พฤติกรรมบุคคล (Individual Behavior)  

  พฤติกรรมกลุม (Group Behavior) 

  พฤติกรรมองคกร (Organization Behavior)  

 

 

 

http://comschool.site40.net/s4_1.html
http://comschool.site40.net/s4_2.html
http://comschool.site40.net/s4_3.html
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    ความพึงพอใจในการทำงาน    

            ความพึงพอใจในการทำงาน เปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
มาก ท้ังจากนักจิตวิทยา นักวิชาการ และนักบริหารงาน ผูปฎิบัติท่ี
มีความพึงพอใจในการทำงาน ยอมปฏิบัติงานไดประสบผลสำเร็จ
มากกวาผูท่ีไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ในการบริหารงาน
จำเปนจะตองศึกษาใหเขาใจ เพราะความพึงพอใจในการทำงาน 
เปนกระบวนทางจิตวิทยาท่ีไมสามารถมองเห็นและสังเกตได เพียง
อาศัยการคาดคะเนและสังเกตพฤติกรรมเทาน้ัน  

  ความหมายของความพึงพอใจในการทำงาน    

          ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง สภาวะของอารมณ 
ความรูสึก และเจตคติของบุคคลท่ีมีตองานท่ีเขาปฏิบัติอยู โดย
แสดงออกมาเปนความสนใจ กระตือรือรน เต็มใจและสนุก ราเริง 
เปนตน เม่ือผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทำ เขาก็จะมี
ความพยายาม อุตสาหะ มีความสุขในการทำงาน และความมุงม่ัน
จนงานน้ันสำเรจ็ตามวัตถุประสงค  
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    ความสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน    

         ผูบริหารงานควรใหความสนใจตอ ผูปฏิ บั ติ งานหรือ
ผูใตบังคับบัญชา โดยใหผูปฏิบัติงานไดทราบเปาหมาย นโยบาย มี
สวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนา ไดรับการยอมรับ
และมีความเปนกัน เอง ส่ิ งเหล าน้ี เปนแนวการบริหารท่ี ให
ความสำคัญตอผูปฏิบัติงาน จึงทำใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกท่ีดี
และมีความพึงพอใจในการทำงาน  

  องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทำงาน  

           การทำงานเพ่ือใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน มี
องคประกอบมากมายท่ีสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจ 
องคประกอบพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจ มีดังตอไปน้ี 

  งาน คือ พนักงานมีความชอบ ความถนัด และความสนใจใน
งานน้ัน 

  คาจาง คือ คาจางแรงงานในอัตราท่ีเหมาะสม 

  โอกาสท่ีไดเล่ือนตำแหนง คือ ผูบริหารจะตองมีวิธีการท่ีดีใน
การพิจารณาการเล่ือนตำแหนงของพนักงานเพ่ือความยุติธรรม 

  การยอมรับ คือ ท้ังผูบริหาร และเพ่ือนรวมงาน หากมีการ
ยอมรับในบทบาท ยอมทำใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 

http://comschool.site40.net/s4_4.html
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  สภาพการทำงาน คือ สภาพโดยท่ัวไปของสถานท่ีทำงาน เชน 
ความสะอาด ความเปนระเบียบ กวางขวางโอโถง เปนตน 

  ผลประโยชน และ สวสัดิการ คือ ส่ิงท่ีพนักงานไดรับตอบแทน
จากการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากคาจาง เชน บำเหน็จ บำนาญ 
คารักษาพยาบาล คาท่ีพัก เปนตน 

  หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา คือ ลักษณะของหัวหนางาน
เปนแบบใด มีทักษะการบริหารงานมากนอยเพียงใด รูจักหลัก
จิตวิทยา หลักมนุษยสัมพันธเพียงไร และเม่ือมีปญหา หัวหนา
สามารถท่ีจะแกปญหาหรือใหคำแนะนำแกผูปฏิบัติงานไดเพียงใด 
หากหัวหนาดี ยอมทำใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจ 

  เพ่ือนรวมงาน คือ หากมีเพ่ือนรวมงานท่ีดีในองคกร การ
ทำงานไปกันได ยอมสงผลทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน
งานมากขึ้น 

  องคกรและการจัดการ คือ หากองคกรมี วิธีการจัดการ 
จัดระบบการบริหารดี ยอมสรางความพึงพอใจในงานไดเชนกัน 
ฉะน้ัน การสรางภาพลักษณของหนวยงานจึงเปนเรื่องสำคัญ  
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  วิธีการเพ่ิมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน    

          วิธีการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลมี 
3 วิธีการ คือ 

 วิ ธีก ารบริหารแบบ วิทยาศาสตร  (Scientific Managerial 
Approach) 

  วิธีการมนุษยสัมพันธ (Human Relation Approach) 

 วิ ธี ก า ร บ ริ ห า รท รั พ ย าก รม นุ ษ ย  (Human Resources 
Managemrnt)  

  การสำรวจเพ่ือการวินิจฉัยงาน    

   Hackman และ Oldman ได เสนอแนะวา การมีภาวะทาง
จิตวิทยาท่ีสำคัญและจำเปนในการท่ีทำใหบุคคลมีแรงจูงใจจะ
ทำงานอยู 2 สภาวะ คือ  

              สถานภาพทางจิตวิทยา มีผลทำใหบุคคลมีแรงจูงใจท่ี
จะทำงาน จะประกอบดวย 

- ประสบการณดานการมีความหมายของงาน 

- ประสบการณดานความรับผิดชอบของงาน 

- การรูผลการกระทำ  

http://comschool.site40.net/s4_5.html
http://comschool.site40.net/s4_5.html
http://comschool.site40.net/S4_6.html
http://comschool.site40.net/S4_7.html
http://comschool.site40.net/S4_7.html
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            คุณลักษณะเฉพาะของงาน จะประกอบดวย 

- ทักษะของงาน  

- ลักษณะเฉพาะของงาน 

- ความสำคัญของงาน 

- ความเปนอิสระ 

- ขอมูลปอนกลับ  

  งานวินิจเก่ียวกับความพึงพอใจในการทำงาน    

         มีการศึกษาวินิจเกี่ยวกับความพึงพอใจไวมากมาย จาก
การศึกษาผลการวินิจตาง ๆ ซ่ึงสรุปและวิเคราะหผลการศึกษาวินิจ
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานไดเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  

  แรงจูงใจภายในของบุคคล เชน ความทะเยอทะยาน ความ
รับผิดชอบ ความมุงม่ัน เปนตน  

  ความเปนอิสระ และการใหการยอมรับในบทบาทหนาท่ี  

  การบังคับบัญชา และการบรหิารแบบประชาธิปไตย  

  บรรยากาศการทำงานขององคกร และสภาพแวดลอมการ
ทำงาน  
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บทท่ี 5  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

การรูจักตนเอง 

  ความรูสึกนึกคิดและภาพการมองท่ีแตกตางกัน ระหวาง
บุคคล 2 คน หรือมากกวาน้ัน เปรียบเหมือนกระจกเงา

บานใหญ ท่ีสองภาพท่ีเปนความจริงของตนเอง การยอมรับคำ
วิจารณความคิดเห็นของบุคคลอื่นอยางมีเหตุผล ทำใหเราสามารถ
ทำการบานใหกับตัวเอง และรูจักตัวเองไดอยางถูกตอง เชน เรามี
จุดออนท่ีโกรธงาย อารมณขุนมัว พูดจามะนาวไมมีน้ำ ใบหนาไม
สรางความสัมพันธ พูดคำดาคำ การแสดงเหลาน้ีเปนอุปสรรคใน
การสรางมนุษยสัมพันธ จำเปนอยางยิ่งตองปรับปรุงเปล่ียน
บุคลิกภาพใหม ดังน้ัน หลักการในการรูจักตนเอง ประกอบดวยส่ิง
สำคัญ 6 ประการ คือ  

องคประกอบของการเรียนรูตนเอง 

     การรูจักตนเอง  เปนการพิจารณาภาพท่ีเปนจริงจาก 

กระจกเงา สะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพท่ีแทจริง กรรูจัก
ตนเองในทุกสถานการณ ทำใหเราสามารถควบคุมอารมณ จิตใจ 
คำพูด การแสดงออก ไดเหมาะสม ในการสรางความสัมพันธ
ถาวร  องคประกอบการเรียน 

http://comschool.site40.net/s5-1.html
http://comschool.site40.net/s5-1.html
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การรูจักตนเองประกอบดวยตนเอง  

 การปรับบุคลิกภาพเพ่ือพัฒนาตนเอง  

     มนุษยทุกคนจะตองอยูรวมกันในสังคม จะอยูอยางโดดเด่ียว
ไมได การอยูรวมกันตองปรับบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทุกคนก็จะอยูอยางมีความสุข การ

ปรับบุคลิกภาพเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบดวยลักษณะ
ตอไปน้ี  

การปรับปรุงเพ่ือพัฒนาตนเอง  

    มนุษยเราเกิดมายอมรับวามีท้ังสวนดีและสวนเสีย ท่ี
เปนเชนน้ีก็เพราะวามีสถานการณตาง ๆ มากระทบ จึงทำใหเกิด
พฤติกรรมออกมาตาง ๆ หากพฤติกรรเปนส่ิงไมดี ไมเหมาะสมเราก็
สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองได เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางสังคม
ในยุคโลกาภิวัฒน โดยหลักการแลว หากจะปรับปรุงเพ่ือระสิทธิ
ภาพของงาน จะตองมีขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
4 ขั้นตอนดังน้ี  

1.  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนท่ีตองพัฒนาตนเอง  

2.  มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะพัฒนาตนเอง  

3.  วิเคราะหขอดีและขอเสียของตนเอง  

http://comschool.site40.net/s5-2.html
http://comschool.site40.net/s5-3.html
http://comschool.site40.net/s5-3.html
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4.  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางเปนระบบระเบียบ  

กลยุทธในการพัฒนาตนเอง 

   เพ่ือใหการพัฒนาตนเองประสบผลสำเร็จ  จึงขอเสนอ
หลักการเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาตนเองไปถึงจุดท่ีควรจะเปน 
และพยายามหาวิธีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยบุคคลจะตอง
เรียนรูตัวเราใหดีกอน แลวจึงนำความเขาใจกับส่ิงท่ีเรารู จากตัว
บุคคลจาส่ิงท่ีตัวเราท่ีแทจริงกอน เม่ือเปนเชนนี้จะทำใหเรา
สามารถมองเห็นขอบกพรอง แลวจึงยึดหลักเพ่ือปฏิบัติตนเอง 
เพ่ือใหประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ หรือการดำเนิน
ชีวิตดังนี้ 

  การเปนผูมีจิตใจสงบ 

  การเปนผูมีจิตใจเบิกบาน 

  ความเปนผูไมหวาดหวั่นตอความยากลำบาก 

  เปนผูตรงตอเวลา    

ความเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

  ความเปนผูละเอียดรอบคอบ 

การเปนคนขยันขันแข็ง 
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ความเปนผูเชื่อถือของผูอื่น  

การสรางทีมงาน 

    ความสำเร็จของงานขึ้นอยูกับปจจัยการทำงานเปนทีม 
ภารกิจสำเร็จของนักบริหารจัดการคือ การพยายามทำความเขาใจ
กับสวนประกอบของทีมงาน การกำหนดวัตถุประสงคของทีมงาน
ใหชัดจน และการทำงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายขององคกรนักบริหารจะตองไมลืมความสัมพันธ
ลักษณะระหวางคุณลักษณะของการทำงานเปน กับความสำเร็จ
งานบนพ้ืนฐานงายๆ ดังน้ี  

การสรางทีมงาน 

การสรางทีมงาน (Team-Building)   คือ  

การทำงานปนทีม(Team- Wok) คือ 

 วัตถุประสงคในการสรางทีมงาน 

ลักษณะงานท่ีตองการสรางสรรคใหม ๆ จะตองจัดระบบใน
เรื่องตาง ๆ ไดแก การติดตอส่ือสารกระบวนการแกปญหา 
และการทำงานเปนลักษณะงานประจำ และการบริการท่ี
อยูภายใตสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาน้ี เราะ 

 

http://comschool.site40.net/s5-4.html
http://comschool.site40.net/s5-4.html
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ตองใชความคิดสรางสรรคและสติปญญา ในอันท่ีจะเริ่มสรางส่ิง
ใหม ๆ  

รวมท้ังเตรียมรับมือกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด และยังตองอาศัย
ความสามารถอยางเต็มท่ี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ดังน้ัน 
การตระหนักถึงความจำเปนในการทำงานรวมกัน การสรางทีมงาน
จึงมีวัตถุประสงค ดังน้ี    

  เพ่ือสรางความไววางใจในหมูสมาชิกทีมงานเดียวกัน ดวย
การเห็นคุณคาของคน และยอมรับในศักยภาพของแตละบุคคล 

  การทำงานเปนทีมมีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อสมาชิกทีมได
เสริมสรางทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

  ประสิทธิภาพการทำงานจะเพ่ิมขึ้น เม่ือการแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะขอมูลปอนกลับขอทีมงานถือวาเปนส่ิงจำเปน 

  คนเราจะทำงานรวมกันไดดีขึ้น เม่ือมีการเปดเผยและจริงใจ
ตอกัน โดยเฉพาะตอนท่ีมีปญหา 

  เพ่ือใหการสนับสนุนดานพัฒนาบุคลิกภาพ รูจักเปดหนาตาง
การเรียนรู โดยรับฟงความคิดเห็นขาวสาร  เพ่ือการพัฒนา
ทักษะในการแกไขปญหารวมกัน  เปนการชวยลดการขัดแยง
ระหวางบุคคลเนื่องจากสมาชิกของทีมงานไดเรียนรูถึงทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลมกขึ้น 
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สงเสริมความริเริ่มสรางสรรคในหมูสมาชิกของทีม และเปน
การสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ลักษณะของทีมงานท่ีดี 

    ทีมงานท่ีดี จะมีความสมดุลท่ีเหมาะสมองทักษะความสามารถ 
รวมท้ังความพอใจทุกคนสามารถแสดงออกดวยความซ่ือสัตยและ
เปดเผย การสนทนาเกี่ยวกับงานจะเหมือนกันท้ังภายในและ
ภายนอก องคกรมีการเผชิญหนาและเปดเผย และใชส่ือกลาง
สำหรับการเรียนรู และเม่ือเผชิญกับสถานการท่ียากลำบาก ดังนั้น 
การสรางทีมงานท่ีดีควรมีลักษณะ ดังน้ี  

ประโยชนของการทำงานเปนทีม 

  งานดีมีคุณภาพ 

  เพ่ิมผลผลิตของตน 

  ลดความขัดแยงในองคกร 

  รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

  ปลูกฝงความรับผิดชอบ 

  สรางมิตรสัมพันธ   

  พัฒนาความคิดสรางสรรค  

http://comschool.site40.net/s5-5.html
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 บทท่ี 6 

บุคลิกภาพ 

  แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ  

      บุคลิกภาพ มาจากคำบาลี 2 คำ คือ 
บุคลิก กับ ภาวหรือภาพ เม่ือนำมารวมกัน
หรือสมาสกันเปน บุคลิกภาพ ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Personality แปลวา ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
ซ่ึงแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะไมตรงกัน 

นอกจากน้ี นักจิตวิทยาไดใหความหมายบุคลิกภาพไวหลายทัศนะ
ดวยกัน เชน 

   บุคลิกภาพ  คือ  ผลรวมของพันธุกรรม  และประสบการณ
ท้ังหมดของบุคคล  

   บุคลิกภาพ  คือ ลักษณะรวมของบุคคล และวิธีการแสดงออก
ทางพฤติกรรม ซ่ึงกำหนดการปรับตัวจามแบบฉบับของแตละ
บุคคลตอส่ิงแวดลอม 

   บุคลิกภาพ คือ กระบวนการสรางหรือการจัดสวนประกอบ
ของแตละคน ท้ังภายในและภายนอก(จิตใจและรางกาย) ซ่ึง
บุคลิกภาพ 
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น้ีจะทำหนาท่ีเปนเครื่องกำหนด ตัดสินพิจารณาลักษณะพฤติกรรม 
และความนึกคิดของบุคคลน้ัน 

    สรุป  บุคลิกภาพ คือ  ลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลแตละ
บุคคล อันทำใหบุคคลน้ันแตกตางจากบุคคลอื่น ๆ บุคลิกภาพ
ประกอบดวยรูปสมบัติและคุณสมบัติ  

องคประกอบของบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพ ประกอบไปดวยลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

1.  ลักษณะทาทาง 

2.  ลักษณะทางใจ 

3.  ลักษณะทางสังคม 

4.  ลักษณะทางอารมณ  

  ลักษณะของผูมีบุคลิกภาพท่ีดี  

         บุคลิกภาพท่ีดี มักจะเปนคนท่ีมีพ้ืนฐานดานสุขภาพจิตดี ทำ
ใหมีการปรับตัวท่ีดี และสงผลถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดีดวย ผูท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีดี จะมี  คุณลักษณะและความสามารถทางจิตท่ีสำคัญ 
6 ประการ ดังตอไปน้ี  

 

http://comschool.site40.net/6-1.html
http://comschool.site40.net/s6-2.html
http://comschool.site40.net/s6-2.html
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1.  ความสามารถในการรับรูและเขาใจสภาพความจริงอยาง
ถูกตอง 

2.  การแสดงอารมณในลักษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการสรางความสัมพันธทางสังคม 

4.  ความสามารถในการทำงานท่ีอำนวยคุณประโยชน 

5.  ความรักและการตองการทางเพศ 

6.  ความสามารถในการพัฒนาตน 

  การพัฒนาบุคลิกภาพ   

   ค ำ ว า  บุ ค ลิ ก ภ า พ  ม าจ า ก ค ำ ว า 
Personality แปลวา ลักษณะเฉพาะตัว
ของบุคคล ซ่ึงไมเหมือนกัน ดังน้ัน บุคลิก

ภาเราจึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะตังของเราแตละคน ซ่ึงไมมีใคร
เหมือน และไมเหมือนใคร บุคลิกภาพเปนเรื่องเฉพาะบุคคล ไมมี
ใครสามารถเลียนแบบบุคลิกภาพผูอื่นไดเหมือนทุกอยาง ทุก
ประการ และบุคลิกภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นได  
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  ประเภทของบุคลิกภาพท่ีควรปรับปรุง   

บุคลิกภาพของบุคคลโดยท่ัว ๆ ไป แบงเปน 2 ประเภท 

1. บุคลิกภาพภายนอก 

2. บุคลิกภาพภายใน 

  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก   

   การปรับปรุงบุคลิกภายนอก หมายถึง ส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดชัด หรือ 
สัมผัสได การปรับปรุงแกไขก็ทำไดงาย ใชเวลานอย และวัดผลได
ทันที ไดแก 

  รูปรางหนาตา 

  การปรับปรุงการแตงกาย 

  การปรับปรุงในเรื่องการติดตอส่ือสาร 

  การปรับปรุงการพูด 

  การปรับปรุงการฟง 
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  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน  

     การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน  หมายถึง ส่ิงท่ีมองไมเห็น และ 
สัมผัสยาก ตองมีโอกาสทำงานรวมกัน หรืออยูดวยกันนานๆ คลิก
ภาพภายในจึงจะแสดงออกมา การแกไขเปล่ียนแปลงคอนขางยาก 
ใชเวลานาน และวัดผลลำบาก  

บุคลิกภาพภายนอก  

    ไดแก 

  ความกระตือรือรน 

  ความซื่อสัตย 

  ความสุภาพ 

  ความราเริงและความรวมมือ 

  ความแนบเนียน 

  ความยับยั้งชั่งใจ 

  ความจริงใจ 

  จินตนาการ   
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บทท่ี 7  

กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในองคกร 

ดวยการสรางบรรยากาศในการทำงาน 

ความหมายของกลยุทธในองคกร   

กลยุทธขององคกร หมายถึง การท่ีองคกร
ไดแสดงความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
โดยใชวิธีการริหารท่ีองคกรไปเกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอมท่ีมีกลุมตาง ๆ ตัวบุคคล องคกรอื่นและสถาบัน
ประเภทอื่นท้ังหลายท่ีอยูภายในองคกรและนอกองคกร 

การบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพมีเรื่องท่ีสำคัญท่ีตองพิจารณา 
2 ประการคือ  

  ประการแรก      ผูบริหารตองเขาใจถงึลักษณะสภาพแวดลอม
ท่ีเกี่ยวของ  

  ประการท่ีสอง   ผูบริหารตองเขาใจวา องคกรสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมอยางไร โดยพิจารณาในแงของการพิจารณาปจจัย
สำคัญตาง ๆ ตามความหมายของพฤติกรรมองคกร 
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    การจัดชุดของทรัพยากรท่ีจะใชงานในองคกร    

            ในการจัดชุดทรัพยากรเพ่ือใชในการบริหาร องคกรจะมี
วิธีการจัดท่ีแตกตางกันออกไป โดยทรัพยากรตาง ๆ สามารถท่ีจะ
นำมาพลิกแพลงและจัดทำขึ้นเพ่ือสนองตอแผนงานในรูปแบบท่ี
แตกตางกันออกไปสุดแตความเหมาะสม เชน อาจจะจัดเพ่ือมุงให
เกิดการสนใจตอผลิตภัณฑ หรือจัดเพ่ือทุมเทมุงสูตลาดใดตลาด
หน่ึงท่ีต้ังเปาหมายไว หรืออาจจะจัดขึ้นเพ่ือทุมเทไปกับเทคโนโลยี
อยางใดอยางหน่ึงเปนพิเศษ หรืออาจจะนำมาใชกระจายไปยังส่ิง
ตาง ๆ ท่ีกลาวมาใหครบทุกดาน  

  กลยุทธในฐานะเปนเครื่องมือสำหรับใชจัดใหสภาพแวดลอม
สอดคลองกับทรัพยากร   

          การกำหนดจุดมุงหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวกับความ
ตองการจะของบริษัทและธุรกิจท่ีบริษัทจะดำเนินน้ันเอง จากท่ี
กลาวมา ถาหากนำมากำหนดเปนกรอบการคิดเกี่ยวกับกลยุทธแลว 
จะปรากฏตามรูปแบบตางๆ องคกรจะมีการพิจารณาวิเคราะห
สภาพแวดลอม เพ่ือท่ีดูถึงขอจำกัดตางๆ ความตองการและโอกาส
ตางๆ ท่ีมีอยู การตรวจสอบสภาพแวดลอมน้ี ในบางครั้งอาจจะมี
การวิเคราะหอยางละเอียดและจัดทำเปนระบบ  
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    กลยุทธการบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพ    

   ปญหาหนักอกของผูบริหารท่ีเผชิญอยู ก็คือ ปญหาประสิทธิภาพ
ทางการบริหาร โดยเฉพะในดานท่ีเกี่ยวกบั ผลผลิต ท่ีตกต่ำกวาเดิม 
กลยุทธการบริหารท่ีทรงคุณภาพน้ี คือ การมีประสิทธิผล ท่ี
สามารถกำหนดเปาหมายท่ีดี และสามารถบรรลุผลสำเร็จใน
เปาหมายน้ันๆ ได และการมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถทำสำเร็จใน
เปาหมายเหลาน้ัน โดยมีตนทุนคาใชจายต่ำท่ีสุดดวย ลักษณะของ
กลยุทธการบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีจะทำใหการบริหาร
สามารถประสบผลสำเร็จไดอยางดีในทุกสถานการณ 

เงื่อนไขของสภาพแวดลอม  

กลยุทธการบริหาร  

การบริหารเชิงรวมท่ีเปนภารกิจทางการบริหารของผูบริหาร  

  บรรยากาศในองคกร  

    บรรยากาศในองคกร จะมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหาร
องคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว ดังน้ี  

ความไววางใจ ความเช่ือถือ และความม่ันคงของบุคลากรทุก
ระดับ 

  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

http://comschool.site40.net/s7_1.html
http://comschool.site40.net/s7_2.html
http://comschool.site40.net/s7_3.html
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  การใหการสนับสนุน 

  ความเปดเผยในการส่ือสารจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลาง 

  การรับฟงความคิดเห็นจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน 

นักวิชาการหลายทานไดเสนอบรรยากาศขององคกรท่ีมีผลกระทบ

ตอการรับรูท่ีนำไปสูการลงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศของ

องคกร 

  บรรยากาศในองคกรและความพึงพอใจในการทำงาน    

บรรยากาศในองคกร จะนำไปสูความพึงพอใจในการทำงาน 
เม่ือบุคลากรมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน มีความเขาใจใน
วัตถุประสงคขององคกรเปนอยางดี มีความไวเน้ือเช่ือใจกันและกัน
สูง ยอมสงผลถึงการมีบรรยากาศในการทำงาน มีความพึงพอใจใน
การทำงานมากขึ้น ผลงานดีขึ้น โดยท่ีบุคลากรไมเบ่ือหนายในการ
ทำงาน และปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี  

  การสรางบรรยากาศในองคกรกับความกาวหนาของ
บุคลากร   

    การสรางบรรยากาศในองคกรกับความกาวหนาของบุคลากร 
และการพัฒนาองคกรจำเปนตองมีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน 
เพ่ือนำไปสูความสำเร็จขององคกร ซ่ึงพอสรุปได คือ  

http://comschool.site40.net/s7_4.html
http://comschool.site40.net/s7_4.html
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 องคกรควรจะกำหนดแผนระยะยาว ซ่ึงในแผนน้ันจะตองมี
เปาหมาย และวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง 

  องคกรจะตองกำหนดความตองการด านกำลังคนจาก
วัตถุประสงคและเปาหมาย เพ่ือบุคลากรคนปจจุบันจะไดเตรียมตัว 
หรืออาจแสวงหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือความกาวหนาในการทำงาน
ของเขา 

  องคกรควรทำการสำรวจบุคลากรท่ีมีอยู เพ่ือจะไดรูวาปจจุบันมี
กำลังคนลักษณะและคุณสมบัติอยางไร 

  องคกรควรคำนึงถึงกำลังคนท่ีมีปจจุบัน กับความตองการ
กำลังคนขององคกรในกิจการงานท่ีสำคัญตาง ๆ เพ่ือจะไดจัดคนให
เหมาะสมกับงานหรือหนาท่ี 

  องคกรควรจะกำหนดโครงการฝกอบรมตามความตองการ เพ่ือ
สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในการทำงาน หรือปรับตัวให
ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมตาม
ความจำเปนขององคกร 

  องคกรควรจะส่ือสารบอกกลาวใหบุคลากรรูถึงความตองการ
กำลังคนประเภทตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรไดมีความกระตือรือรนใน
การพัฒนาตนเองเสมอ 

 



37 

องคกรควรจัดรับสมัคร สัมภาษณ คัดเลือก และตระเตรียม
บุคลากรใหอยูในสภาพพรอมท่ีทำงาน จัดทำคำบรรยายลักษณะ
งานไวอยางชัดเจน วางแผนงานใหเหมาะสมตามสภาพกำลังคนท่ีมี
อยู และท่ีรับเขามาใหม 

  องคกรควรมีระบบตรวจสอบการส่ือภายใน เพ่ือรักษา
บรรยากาศขององคกร  
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บทท่ี 8  

การส่ือสารในองคกร 

ความหมายของการส่ือสารในองคกร   

ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น อ ง ค ก ร  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการในการแลกเปล่ียนขาวสาร
ของหนวยงานกับบุคลากรทุกระดับภายใน

องคกร ซ่ึงมีความสัมพันธกันภายใตสภาพแวดลอม บรรยากาศของ
องคกร และสังคม ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไปไดตามสถานการณ 

กระบวนการส่ือสาร  

         การส่ือสารใหเปนระบบแลว คงจะชวยใหเขาใจการส่ือสาร
ไดดียิ่งขึ้น ดวยเหตุน้ี กระบวนการส่ือสารประกอบดวย 

 แหลงขอมูล คือ แหลงท่ีมาของงขอมูลขาวสาร หรือเปนตนตอ
ของแหลงขอมูลขาวสารน่ันเอง 

 ขาวสาร คือ เน้ือหาสาระท่ีตองสงไป 

ผูสง คือ บุคคลท่ีจะเปนผูดำเนินการสงขาวสาร 

ผูรับ คือ ผูเปนเปาหมายในการรับขาวสาร ซ่ึงถือวาเปนเปาหมาย
สุดทายของการส่ือสาร 
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   ประเภทของส่ือท่ีใชในการส่ือสารในองคกร  

          ส่ือหรือชองทาง ใชเพ่ือใหขาวสารน้ันไหลหรือถูกพาไปยัง
ผูรับสาร พอจะแบงออกได 3 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทการใชภาษา ไดแก การพูด คำพูด ซ่ึงการใชภาษานับวา
เปนการส่ือสารท่ีใชกันมาก 

ประเภทไมใชภาษา ไดแก สัญญาลักษณ การเขียนขอความ 
ภาพ หรือเครื่องหมายตางๆ เปนตน 

ประเภทอาศัยการแสดง/พฤติกรรม 

  รูปแบบของการส่ือสาร    

         การส่ือสารโดยท่ัวๆ ไปแลว สามารถแยกรูปแบบออกได
ดังน้ี 

การส่ือสารภายในตัวบุคคล  

การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล 

การส่ือสารแบบกลุมใหญ แบบนี้ไมมีใหเห็นมากนัก แตก็มีบาง
งานใช  

การส่ือสารภายในองคกร 

การส่ือสารมวลชน 
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   ลักษณะการส่ือสารในองคกร    

        ลักษณะการส่ือสารในองคกร โดยท่ัวไปจะมีรูปแบบอยู 3 
ลักษณะ คือ 

การส่ือสารระหวางบุคคล หมายถึง การส่ือสารกันระหวาง
พนักงานตอพนักงาน หรือระหวางนายจางกับลูกจาง เปนตน 

การส่ือสารระหวางหนวยงานภายในองคกร หมายถึง การ
ส่ือสารกันระหวางหนวยงาน ภายในองคกร 

การส่ือสารระหวางองคกร หมายถึง การติดตอท่ีเกิดขึ้น
ระหวางองคกรตอองคกร 

 จุดมุงหมายของการส่ือสารในองคกร  

        การส่ือสารในองคกรท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการประสานงาน และ
สรางความเขาใจตอกัน ท้ังน้ีก็เพ่ือใหงานสำเร็จตามเปาหมายฉะน้ัน 
พอจะสรุปจุดมุงหมายไดดังน้ี  

เพ่ือการควบคุมการปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

 เพ่ือการใหขอมูลท่ีเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 

 เพ่ือการจูงใจและกระตุนใหเกิดความรวมมือ รวมใจกัน
ทำงานในองคกร 
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 เพ่ือการแสดงออกซึ่งความรูสึกตางๆ เพ่ือใหหัวหนาหรือ
พนักงานดวยกันมีความเขาใจกัน 

 เทคนิคการส่ือสารในองคกร    

        เทคนิคในการส่ือสาร จะมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 

เทคนิคการส่ือสารจากระดับบนสูลาง ไดแก การส่ือสารจาก
ผูบังคับบัญชาลงสูผูอยูใตบังคับบัญชา 

เทคนิคการส่ือสารจากระดับลางสูบน ไดแก การศึกษาจาก
ผูใตบังคับบัญชา ติดตอขึ้นตามคำส่ัง ตามลำดับขั้น จนถึง
ผูบังคับบัญชา 

เทคนิคการส่ือสารระดับเดียวกัน เชน ระหวางเพ่ือนรวมงาน 
บุคคลในระดับเดียวกัน 

 รูปแบบของเครือขายการติดตอส่ือสาร   

   ในการจัดเครือขายการส่ือสาร เพ่ือใหมีการติดตอส่ือสารกัน 
สามารถแบงออกไดดังน้ี 

           แบบลูกโซ (Chain) เปนเครือขายท่ีพบความผิดพลาด
อยูเสมอ 
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 แบบวงลอหรือดาว (Wheel or Star) เปนเครือขายของการ
ประสานงานแบบเผด็จการ 

 แบบวงกลม (Circle) เปนการติดตอขาวสารกันแบบตอเน่ืองกัน 
ซ่ึงใหประสิทธิภาพในการแกปญหาไดต่ำ 

  แบบวาว (Kite) เปนการติดตอท่ีผสมผสานกันท้ังแบบลูกโซ
และแบบวงลอ 

 แ บ บ ทุ ก ช อ งท า ง  (All Channel) เป น เค รื อ ข า ย ก า ร
ติดตอส่ือสารท่ีมีการประสารกันไดทุกจุด ทำใหมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 

 หลักสำคัญในการติดตอส่ือสารท่ีดี    

         เพ่ือใหการติดตอส่ือสารเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีทำใหผูสง
และผูรับมีขาวสารตรงกันและรวดเร็ว จึงสมควรยึดหลัก 7 C คือ  

ความเชื่อถือได  

ความเหมาะสม 

มีเนื้อหาสาระ 

ความสม่ำเสมอและความตอเนื่อง 

ชองทางขาวสาร 
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ความสามารถของผูรับสาร 

ความชัดเจนแจมแจงของขาวสาร 

           ฉะนั้น จากหลักการ 7 C น้ีคงจะชวยใหการจัดระบบ
ติดตอส่ือสาร เกิดผลของการส่ือสารท่ีดีเกิดขึ้นในองคกรได ซ่ึงหาก
มีการติดตอส่ือสารท่ีดี ยอมสงผลใหเกิดการจัดการบริหารงานท่ีดี
ไปดวย 

 มนุษยสัมพันธกับการส่ือสารในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ   

        การส่ือสารใหเกิดความรวดเร็วและเท่ียงตรง ในยุคปจจุบัน
ในบริษัทหรือองคกรตาง ๆ กำลังพัฒนาเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร มี
ความกาวหนารวดเร็วทันสมัยท้ังน้ีก็เพ่ือใหส่ิงน้ีมาชวยพัฒนางาน
หากระบบการส่ือสารในองคกรมีประสิท ธิภายั งช วยสราง
บรรยากาศการทำงานและมนุษยสัมพันธท่ีดีใหเกิดในหมูคณะ
พนักงานและผูบริหารดวย ดังนั้น การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถสรุปได ดังน ี้ 

รูก ระบวนการและขั้นตอนการส่ือสาร  บุคคลในสถานที
ประกอบการตองรูกระบวนการและขั้นตอนเพ่ือการส่ือสาร ดังน้ี 

          - ความตั้งใจท่ีจะส่ือสาร 

          - มีความเขาใจในสาระการส่ือสาร 
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          - มีการยอมรับในขาวสาร 

          - ปฏิบัติตามขาวสาร 

ใชส่ือและภาษาธรรมดา 

ตองพยายามเขาใจธรรมชาติของผูสงและผูรับการส่ือสาร 

ตองพยายามเขาใจกิริยาทาทาง 

การพัฒนาประสิทธิภาพการฟงท่ีดี 

ส่ือและเครื่องมือในการส่ือสารตองดีและเอื้ออำนวย 

ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวท่ีดี  

 ลักษณะของการส่ังการท่ีดี   

       การส่ังการท่ีดีตองเปนคำส่ังท่ีสามารถปฏิบัติได ผูรับคำส่ัง
จะตองมีอำนาจ เวลา และอุปกรณในการดำเนินงานเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติตามคำส่ังน้ัน ๆ  ดังน้ัน การส่ังการท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี 

          เปนเรื่องท่ีผูรับคำส่ังสนใจ เชน งานท่ีเก่ียวของกับ
หนาท่ีโดยตรง 

          คำส่ังตองเก่ียวของกับหนวยงาน 
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          คำส่ังตองเหมาะสม ชัดเจน เขาใจงาย และสามารถ
ปฏิบัติได  

         คำส่ังตองแนนอน ควรเปนลายลักษณอักษร เพ่ือ
ปองกันความผิดพลาด  

 ความหมายของการควบคุมงาน  

         การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน วา
เปนไปตามแผนท่ีวางไวและไดมาตรฐานท่ีกำหนดไวหรือไมแลว
แนะนำการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวและมาตรฐานท่ีกำหนดไว 

 ความมุงหมายของการปฏิบัติงาน  

เพ่ือตรวจสอบดูวางานท่ีไดรับมอบหมายไปปฏิบัติดำเนินไป
ตามแผนงานและมาตรฐานท่ีกำหนดไวหรือไม  

เพ่ือตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานวาดำเนินไปตามหลักการท่ีดี
หรือไมเพียงใด 

เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของงานวาดีเพียงใด 

เพ่ือตรวจสอบการดำเนนิงานวามีอุปสรรคหรือปญหาประการ
ใด เมื่อใด เพียงใด 

เพ่ือแนะนำปรับปรุงแกไข เมื่อเกิดอุปสรรคและปญหา 


