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รวมความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
การพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร
People Excellence for Organization
สภาวการณของโลกในปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการตื่นตัวตลอดเวลา ดวยปจจัย
ประกอบหลายประการ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ประเทศไทย จึงมีนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อใหสอดรับกับสภาวะการแขงขันกับโลกสากล โดยนําปญหาและความ
ตองการของประชาชนมาพัฒนากระบวนการทํางาน (Work Process Development) ที่จะนําไปสูการแกไข
ปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น และจะส งผลตอการสรางมูลคาเพิ่มทางผลผลิต และ
รายไดของประชาชาติ โดยไมตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพียงอยางเดียว เปนการสรางสังคมในชาติใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Driven Economic or Knowledge Society) เพื่อเกิดการพัฒนาความรู
และจูงใจใหเกิดความคิด พัฒนาสิ่งใหม ๆ ใหสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งจะเปนพลังขับเคลื่อนนําประเทศสูการ
แข็งขันดานเศรษฐกิจ ยกระดับและมาตรฐานการทํางานของภาครัฐใหเปนเกณฑมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เปนยุทธศาสตรที่มุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
การบริการใหทันตอความตองการของประชาชน โดยการใชระบบไอที เขามามีสวนรวม
2. ปรับปรุง รูป แบบการทํางานใหมีลัก ษณะเชิง บูร ณาการ เปนการทํางานเปนเครือขายในภาค
ประชาชน มีขอดี คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทํางานและรวมตรวจสอบในระบบภาคราชการ
โดยมีหนวยงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนผูตรวจสอบ
3. มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยเอาภารกิจที่ภาคราชการไมควรทํามายกเลิกหรือโอน
ใหเอกชนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ มีการนําระบบการบริห ารงานเชิงกลยุทธ เชิงยุท ธศาสตรมาใช ทําใหมี
เปาหมายและตัวชี้วัดชัดเจน เปนการสรางบุคลากร ใหมีความพรอมในการเรียนรู เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให
เหมาะสมตอเหตุการณ
4. ทําระบบราชการใหมีลักษณะที่ดี กํากับดูแลตนเอง เนนเรื่องจริยธรรม และธรรมภิบาลในระบบ
ราชการ
ยุทธศาสตรและนโยบายจะบรรลุเปาหมายไดขึ้นอยูกับบุคลากรเปนสวนสําคัญการจุดพลังชีวิตการ
ทํางาน ใหเบิกบานดวยตนเอง จึงเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มใหตนเอง การสรางมุมมองใหม ๆ
กลาคิดแบบกลับขาง สรางแรงบันดาลใจใหชีวิตมีคุณคา คุณภาพ และคุณธรรม เพื่อสรางคุณประโยชนสูงสุด
ตอทุกฝาย
การพัฒนาตนเองใหเปนคนที่องคกรพึงประสงค มีหลักดังนี้
1. Learn to Live together (เรียนเพื่อรูคน) เพื่อปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธกับคน
หลีกเลี่ยงความขัดแยง แกปญหาอยางสันติวิธี
2. Learn to be (เรียนเพื่อรูชีวิต) เพื่อพัฒนาจิตใจอยางชาญฉลาด มีปญญาในการบริหารชีวิต
3. Learn to know (เรียนเพื่อรูคิด) เขาถึง เขาใจและสามารถพัฒนาความคิดอยางมีระบบ
4. Learn to do (เรียนเพื่อรูปฏิบัติ) มีทักษะในการทํางานและสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
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เคล็ดลับ เพื่อความสําเร็จในการทํางาน
1. ทํางานที่ไมมีใครตองการ เพื่อเปนชองทางการเรียนรูและการเปน Specialist ในงาน
2. ทํางานใหมากขึ้น ใหมากกวาที่ไดรับมอบหมาย อาสาชวยงานที่คั่งคาง ชวยงานดวนใหสําเร็จ และ
ชวยแกไขงานที่มีปญหา
3. เมื่อเจานายลางานอาจทําใหงานชะงัก ใหชวยแบงเบางาน ภาระงานในการชวยเจานาย คือ สิ่งที่
จะสรางความไววางใจ
4. การทํางานเปนทีมเปนสิ่งสําคัญ แมจะเปนผูนําแตความสําเร็จตองยกใหทีมงานกอน
5. ทํางานของตัวเองใหดี สม่ําเสมอ
6. สื่อสาร สรางสรรคกับลูกคาภายนอกและภายใน
7. ยินดีที่จะเปนที่ปรึกษาใหเพื่อนรวมงาน ไมทําตัวโดดเดนอยูคนเดียว
8. พยายามอานใจเจานาย และทําความเขาใจ
9. เขาใจความตองการขององคกรและหนวยงาน เพื่อตั้งเปาหมายในการเติบโตและสรางสรรค
ผลผลิตใหองคกร
การจะกาวสูความสําเร็จมีวิธีการ ดังนี้
1. พัฒนาพลังกาย (The power of body Principle Development)
รางกายเปนบุคลิกภาพภายนอกที่มองเห็นไดชัด และจะไดรับการกระตุนจากจิตใจ พลักดันใหเกิด
พฤติกรรมตาง ๆ เพราะจิตกับกาย ยอมสัมพันธกันแยกกันไมออก ภายในรางกายของมนุษยนั้นมีระบบการ
ทํางานที่ดีเยื่ยมและสมานสัมพันธกัน เชน โครงกระดูก กลามเนื้อ ระบบสมอง ระบบประสาท ระบบขับถาย
ระบบสืบพันธ ฯลฯ โดยมีธาตุตาง ๆ อาหาร น้ํา อากาศ และวัตถุดิบปอนเขาไมแปรสภาพไปตามระบบการ
ทํางานผลออกมา คือ องคกายที่ใหญขึ้น และพลังมากขึ้น นอกจากนั้น พลังรางกายของมนุษยจะพัฒนามาก
ขึ้นเพียงใดขึ้นอยูกับ ระบบพันธกรรม ภาวการณปลอดสารพิษ รวมคือภาวะธรรมชาติของธาตุตาง ๆ ใน
รางกายที่จะรักษาความสมดุลหากเสียสมดุลก็จะเกิดความผิดปกติของกระบวนการตาง ๆ ทําใหพลังกาย
ออนแอลง ดังนั้น การดูแลรางกายตนเอง บํารุงดวยอาหาร ออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ และรักษาความ
สะอาด สิ่งตาง เหลานี้จะทําใหรางกายมีพลังและสงผลไปสูการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาจิตสํานึก (Cosmic Conscious Development)
จิตใจเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพราะจิตใจเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของชีวิต จิตใจที่สงบเยือกเย็น
จะมีระบบระเบียบ และมีพลัง เรื่องรายและความทุกขตาง ๆ จะไมสามารถเขามาในชีวิตได การมีระเบียบใน
จิตใจ ตองเริ่มที่ระบบความคิด คือคิดในสิ่งที่เปนไปได เปนประโยชน มีเหตุมีผล ใหความคิดอยูเหนืออารมณ
การบริหารและการพัฒนาอารมณ (Emotional Quotient)
EQ หมายถึง การรูเทาทันความรูสึกในการเปลี่ยนแปลงของตนเองเพื่อการปฏิสัมพันธกับผูอื่น และ
การรับรูความรูสึกของผูอื่นในการปรับตัวเขาหากัน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในการอยูรวมกัน
อารมณมีอํานาจตอชีวิตมนุษย กอใหเกิดความทุกขหรือความสุขได เปนองคประกอบสําคัญแหงใจ
สงผลไปสูบุคคลิกภาพ ทั้งรางกายและจิตใจของตนเอง และของคนรอบขาง อารมณจึงเปนพฤติกรรมแหงใจ
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หลักการบริหารอารมณ
1. ปรับใจแบบเขาใจหลักความจริง
2. ปรับความรูสึก ,ปรับความคิด
3. มองตัวเองอยางมีคุณคา
4. เขาใจและเห็นคุณคาของผูอื่น
5. ใหสติในการควบคุมและบริหารตัวเองในทุกเรื่อง
การทํางานดวยพลังจิตใจจะทําใหการทํางานนั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาจิตใจ จึงเปน
สิ่งที่ผูประสบความสําเร็จ ควรฝกเปนนิสัย
การสรางคุณคาแหงชีวิตและการเรียนรูผูอื่น (Value of Life and Learn to Live together)
1. ตองรูจัดตนเองและคนหาตนเอง รูขอดีขอเสียของตน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขขอเสียของตน
พรอมที่จะปรับตนใหเขากับสถานการณ ทํากิจกรรมพรอมกับผูอื่นได อยางมีความสุขดวยวิธีสรางคุณคาแหง
ชีวิต
1.1 เรียนรูเพื่อยกระดับตนเอง
1.2 ฝกฝนตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มีความทะเยอทะยาน
มุงมั่น ตั้งเปาหมายสูความสําเร็จ
2. เขาใจและยอมรับความสามารถของผูอ ื่น ยอมรับและเขาใจธรรมชาติของแตละคน ยอมแตกตาง
กัน
3. การสรางนิสัยสากล นิสัยคือพฤติกรรมที่กระทําจนเคยชิน แตก็สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได
พัฒนาได โดยเลิกละนิสัยที่ไมดี
4. พัฒนาความคิดและบริหารอารมณสูความเปนสากล อารมณ ,ความคิดของมนุษยสงผลตอ
บุคลิกภาพ และเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ดังนั้น เราจึงตองมีสติปญญาตระหนักในการรูจัก
ควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณ ตลอดเวลาทุกอิริยาบท รูจักการบริหารรางกายใหสัมพันธกับจิตใจ รูวาสิ่งใดดี
สิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดไมควรกระทํา
ความคิดของมนุษยจึงมีอิทธิพลตอสุขภาพรางกายเปนอยางมาก

การบริหารความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อ เรามีความรูความสามารถในวิชาชีพ
นั้นๆ และมีความรูทั่วไปหลากหลาย มีความมั่นใจวาตนเปนคนดี มีจิตใจที่มั่นคงและเชื่อมั่นในคุณคาของ
ตนเอง เชื่อมั่นในความคิด การสรางพลังใหตนเองเหลานี้จะเปนแรงขับเคลื่อนใหเราประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย คนที่จะประสบผลสําเร็จได ตองตอสูและฟนฝาอุปสรรคมากมาย “ความสําเร็จตั้งอยูบนความ
ลมเหลวมากอนทั้งสิ้น
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วิธีการสรางความสําเร็จอันไรขอบเขต
- มีความตั้งใจจริง คือ ตั้งเปาหมาย มุงมั่น ขยันอดทน มีวิสัยทัศน
- มีวิธี มีเหตุผลแหงความเปนไปได รูจักให รูจักการยอมแพ
ตระหนักในคุณคาแหงงาน
1. ตองรูวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร วาเปาหมายขององคกรในอนาคตเปนอยางไรโดยกําหนดกล
ยุทธและเขาใจในภารกิจของงานตน มีการทํางานที่ประสานสอดคลองสัมพันธกับงานอื่นอยางไร
2. ตองรูและเขาใจในหนาที่งานของตนเองอยางชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธเกี่ยวของกับงานอื่น
อยางไร
3. เต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จ
4. วางแผนและกําหนดตารางและขั้นตอนการทํางานใหเปนไปตามเปาหมาย
5. เอาใจใสกับงานและปรับปรุงพัฒนา สรางสรรคอยูเสมอ
6. ตองเขาใจในการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือกันอยางดีที่สุด สรางวิสัยทัศนรวมกัน
7. ไมแขงขันกันระหวางบุคคล แตใหแขงขันกับมาตรฐานโลก
8. ยอมรับขอบกพรองของตน และหาวิธีพัฒนาเรียนรูอยูเสมอ
9. เสริมสรางและพัฒนาทัศนคติที่ดี ทั้งตอตนเอง ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาและองคกร
10.ประเมินผลตนเองในทุกดานและนําไปพัฒนาปรับปรุง
เมื่อเราตระหนักในคุณคาแหงงานแลว ก็ตองตระหนักในคุณคาแหงองคกร ธรรมชาติขององคกรเปน
ระบบสังคมและมีพื้นฐานบนความสนใจรวมกัน การพัฒนาองคกรทั้งระบบไมใชเรื่องของใครคนเดียว แตเปน
หนาที่ของทุกคนในองคกร ตองรวมมือกัน มีจิตสํานึกรวมกันและสรางประโยชนสูงสุดรวมกันบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การพัฒนาองคกรของรัฐก็จะเชื่อมโยงตอการพัฒนาประเทศ เรียกวา
ระบบประโยชนสัม พันธ คือ รัฐบาล ขาราชการ ลูก จาง และประชาชนในชาติ ลวนแตตองรวมมือกัน มี
ประโยชนเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาตอคุณภาพชีวิตอันจะสงผลไปสูความมั่นคงของประเทศชาติ
สืบไป

นางปนัดดา สกุลขอเจริญ
ผูเรียบเรียง
นางสาวนัฏฐิกา วิลัยหลา
ผูพิมพ

หมายเหตุ : หนังสืออางอิง หลักสูตรการพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร (People Excellence for
Organization) โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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รวมความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม

การพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร
People Excellence for Organization

เสนอ

ผูชวยศาสตราจารยอรุณี ศรีสวรรค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

