องคความรูการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

โดย คณะทํางานจัดการความรูจังหวัดนนทบุรี
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) หมวดที่ 4
IT7 : การจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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คํานํา

เอกสารฉบั บนี้ จัดทําขึ้ นเพื่อใช ประกอบการดําเนินการจัดการความรูจังหวัดนนทบุ รี ใน
ตัว ชี้วัด IT7 : การจั ดการความรู ในการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจั ดการภาครัฐ หมวดที่ 4 การวั ดการ
วิเคราะหและการจั ดการความรู โดยมีก ารดํ าเนิ นการแบบบูรณาการร วมกั น 31 ส วนราชการของจังหวัด
ซึ่ง คณะทํ างานการจัดการความรู ไดพิจารณาคัดเลื อกองคค วามรูการสรางความพึง พอใจใหกั บผู รับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒ นาภาคบริการของรัฐและเอกชนใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน มาดําเนินการ โดยมีองคความรูยอย คือ 1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 2. จิตอาสา
3. ลูกคาสัมพันธ 4. การสรางบุคลิกภาพ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับคณะทํางานการจัดการความรู และ
ผูสนใจ ใชเปนขอมูลและแนวทางในการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นตอไป

คณะผูจัดทํา
จังหวัดนนทบุรี
สิงหาคม 2553
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องคความรูการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ความหมาย และความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ (Satisfaction in Hospitality)
การใหความสํ าคัญ กับลู กคา หรือผูรับ บริก ารและค นหาความต องการเพื่อสนอง การบริก ารที่ถูก ใจ
ลูก คา นับวาเป นหัวใจสํ าคั ญของการบริการ เพราะเปนเปา หมายสูง สุด ของการบริการคือ การสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ
ความสําคัญตอผูใหบริการ
1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ
2. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ
3. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
ความสําคัญตอผูรับบริการ
1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพงานบริการและอาชีพบริการ
สรุป ความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการ และความ
พึง พอใจในงานของผู ปฏิ บัติงานบริการ ซึ่ งนับวา ความพึง พอใจทั้งสองลักษณะมีค วามสํา คัญตอ การพัฒนา
คุณภาพของการบริการและการดําเนินงานบริการใหป ระสบความสําเร็จ เพื่อสรางและรักษาความรูสึกที่ดีตอ
บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของกับการบริการ
ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ
1. ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณหนึ่ง
3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ
2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ
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ความพึงพอใจของผูรับบริการ
1. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
a. ผลิตภัณฑบริการ
b. ราคาคาบริการ
c. สถานที่บริการ
d. การสงเสริมแนะนําบริการ
e. ผูใหบริการ
f. สภาพแวดลอมของการบริการ
g. กระบวนการบริการ
2. ระดับของความพึงพอใจของผูรับบริการ
a. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง
b. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง
ความพึงพอใจของผูใหบริการ
1. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใหบริการ
a. ลักษณะงาน
b. การนิเทศงาน
c. เพื่อนรวมงาน
d. คาจางงาน
e. โอกาสกาวหนาในงาน
2. ประเภทของความพึงพอใจของผูใหบริการ
a. ความพึงพอใจในลักษณะงาน
b. ความพึงพอใจในองคประกอบของการทํางาน
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ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ
กลาวไดวา ความสัมพันธระหวางการสรางความพึงพอใจภายในองคกรและความพึงพอใจภายนอกให
การเชื่อมโยงกัน โดยความพึ งพอใจของลูก คา จะเปนผลมาจากความพึงพอใจของผู ให บริการ โดยความพึ ง
พอใจของผูใหบริการจะเปนแรงจูงใจโดยตรงตอการปฏิบัติงานบริการอยางมีคุณภาพซึ่งสงผลใหผูบริการเกิด
ความพึงพอใจ สรุปคื อ ความพึ งพอใจของผูรับบริการและผู ให บริการตา งมี อิทธิพลตอ ความสําเร็จ ในการ
ดํา เนิ นงานบริ การ ผูบริก ารการบริก ารจํ าเปนที่ จะตอ งสรา งและรัก ษาความพึงพอใจของผูรับ บริก ารและผู
ใหบริการที่มีตอการบริการอยางเทาเทียมกัน ความพึงพอใจในการบริการจึงจะบังเกิดขึ้นอยางแทจริง
การเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
ผูรับบริการ

ผูรับบริการ

7

ความคาดหวังของลู กค าเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ คือ คํา พูดปากตอปาก ความตองการสว น
บุคคล และประสบการณที่ผานมาในการใชสินคาและบริการตางๆ การที่จะทําใหผูรับบริการพึงพอใจตอการ
บริการจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการจะตองมีความสามารถในการนําเสนอสินคา และบริ การที่ตรงกับความ
คาดหวังของผูรับบริการ
ชองวางในการบริการเปนจุดบกพรองของการดําเนินงานบริการ
ชองวางที่ 1 เกิดขึ้นระหวางความเขาใจของผูบริหารการบริกาตอความคาดหวังของลูกคาที่ไมตรงกัน
ชองวางที่ 2 เกิ ดขึ้นระหวางการถ ายทอดการรับ รูความเข า ใจของผู บ ริหารการบริก ารออกมาเป น
นโยบายการใหบริการ ซึ่งอาจเบี่ยงเบนเนื่องจากการใชขอความไมชัดเจน
ชองวางที่ 3 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาหรือบริการไมสอดคลองกับนโยบายการใหบริการ ตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการที่วางไว
ช องวางที่ 4 เกิ ดขึ้นระหวางการส ง มอบสิ นค า หรือบริก ารไม เป นไปตามพั น ธะสั ญญาหรือข อมู ล
ขาวสารที่องคกรบริการเสนอตอลูกคา ทําใหสินคาหรือบริการมีระดับคุณภาพแตกตางไปจากขอมูลขาวสารที่
ผูรับบริการรับรูมาและกอใหเกิดความคาดหวัง
ชองวางที่ 5 เกิดขึ้นระหวางการสงมองสินคาหรือบริการ ที่มีลักษณะแตกตางไปจากความคาดหวังการ
บริการของผูรับบริการ ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการใหลดลงไปได
แนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
1. การตรวจสอบความหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ
2. การกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรใหชัดเจน
3. การกําหนดกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพการบริการ และความสัมพันธในกลุมพนักงาน
5. การนํากลยุทธการสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการไปปฏิบัติและประเมินผล
โดยในการจัดการความรู จังหวัดนนทบุรี ประจําปงบประมาณ 2553 ในยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาภาค
บริการของรัฐและเอกชนใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน จังหวัดนนทบุรี ไดคัดเลือก องค ความรูการสราง
ความพึ งพอใจใหกั บผู รับ บริ การและผูมี สวนได สว นเสีย มาดํา เนิ นการจัดการความรู โดยจํา แนกเปน องค
ความรูยอย 4 ประเด็น ไดแก
1.
2.
3.
4.

การแกไขปญหาเฉพาะหนา
จิตอาสา
ลูกคาสัมพันธ
การสรางบุคลิกภาพ
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1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ทักษะการแกไขปญหา
หลายครั้งองคกรเกิดปญหาซ้ําซากหลายๆครั้งพนักงานในองคกรแกปญหาแบบขอไปทีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคง
ปฏิ เ สธไม ไ ด วา เกิ ด จากคนในองค ก รนั่ น เองที่ ข าดทั ก ษะในการแก ป ญหา ซึ่ ง คนในองค ก รนี้ร วมตั้ ง แต
พนักงานระดับลางจนถึงผูบริหารระดับสูงโดยพนักงานในระดับการจัดการมัก เปนองคประกอบหลักในเรื่อง
การแกปญหาวาจะแกแบบไหน
ทัก ษะในการแกป ญหาแบง ออกเปนสองแบบคือปญ หาระยะสั้น และป ญหาระยะยาวปญหาระยะสั้น คือ
ปญหาที่ เกิดเฉพาะหนาตองเนน ความสามารถ ไหวพริบและการตัดสินใจที่แ นวแนสวนปญหาระยะยาวเป น
ปญหาที่ตองอาศัยรูปแบบแบบแผน และแนวทางขององคกรนั้น ๆในการแกไขปญหา
กลาวโดยง ายคือปญหาระยะยาวเป นปญหาที่ หลายฝา ย ตองมี สว นรวมในการแกไ ขและมีเวลาตัดสิ นใจ
นานขึ้น แลวแตปญหาที่เกิดขึ้นสวนปญหาระยะสั้นเปนทักษะสวนบุคคลที่ไมสามารถลอกแบบกันไดหรือทํา
ไดแคไมเหมือน…
ในเมื่ อ ทั ก ษะในการแก ป ญ หาจํ า เป น สํ า หรั บ บริ ษั ท คุ ณ คุ ณ จึ ง ควรที่ จ ะกํ า หนดเรื่ อ งนี้ ไ ว ใ นเรื่ อ ง
ความสามารถของบุคลากร
เมื่อใดที่มีการกําหนดทักษะนี้ ทานจะเริ่มมีระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะการ
แกปญหาได .....ตามที่ทานตองการ
พฤติกรรมที่พึงประสงคในเรื่องการแกปญหา กําหนดเปนทักษะ ได 3 ทักษะ
1. ทักษะในการ “ขวนขวายหาขอมูล”
การแกปญหาไดดีตองมีขอมูล ไมวาอะไรเปน รากเหตุ สาเหตุ วิธีการแกไขที่เปนไปไดผลของการใชวิธีแกไข
แตละเรื่อง คนที่แกปญหาเกงจะเปนคนที่ตัดสินใจจากขอมูลไมใชเปนคนพึ่งโชคชะตาฟาดิน หรือโทษฟา
โทษดิน โทษเพื่อนกันไปเรื่อยเปอย
การขวนขวายหาขอมูลเปนสมรรถนะเชิงพฤติกรรม ที่เกิดจากความอยากรูอยากเห็นความปรารถนาที่จะมี
ความรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ หรือเกี่ยวกับคนหรือเกี่ยวกับประเด็นปญหาซึ่งความรูนั้นจะตองลึกซึ้งกวาการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นประจําวันในหนาที่การงานและจะตองเจาะลึกหรือเคนเอาขอมูลที่แทจริง เชนการสราง
สมมุติฐานหลากหลายเพื่อการแกไขปญหาหรือการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อสรรหาโอกาสทางธุรกิจที่ยังมี
คนสนใจนอยพยายามเขาถึงขอมูลขาวสารที่อาจจําเปนที่จะนํามาใชในอนาคต
ระดับ 1 ทําการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงคราวจําเปน
• ถามคําถามที่เกี่ยวของเพื่อความกระจางในคําสั่งหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
• รวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวเพื่อทําความเขาใจกับปญหาใหมากขึ้น
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ระดับ 2 ตรวจสอบดวยตนเอง
• มุงตรวจสอบทําความเขาใจในประเด็นปญหา และคนหาคําตอบดวยตนเอง
• หาวิธีการใหมในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไมไดมีอยูแลว
ระดับ 3 เจาะลึก
• ในการคนหาคําตอบ จะไมดวนสรุปทันทีเมื่อไดคําตอบแรกแตจะเจาะลึกตอไปจนกวาจะพบคําตอบที่นาจะ
ถูกตองมากกวา
• ติดตอประสานงานกับผูอื่นที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นปญหาเพื่อมุมมองอื่น ๆและเรียนรูวิธีการ
แกปญหาในมุมองของคนเหลานั้น
ระดับ 4 ทําการคนหา วิจัย
• เก็บขอมูลและบทสะทอนกลับ เพื่อการออกแบบและดําเนินการวิจัยอยางเปนทางการ
• ดําเนินการ เจาะลึก หรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามความเหมาะสม
ระดับ 5 สรางระบบของตน
• สรางวิธีการปฏิบัติในการเก็บขอมูลทั่วไปเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
• สรรหาและปรับปรุงขอมูลที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจใหทันสมัยอยูเสมอ
2. ทักษะในการ “คิดเชิงวิเคราะห”
Analytical Thinking คือการทําความเขาใจในสถานการณด วยการแยกสวนประกอบตาง ๆ ออกมา
เปนส วน ๆหรือการพยายามค นหารองรอยของผลกระทบจากสถานการณหนึ่งอยางเปนขั้นเป นตอนรวมถึ ง
การเรียบเรียงที่มาของปญหา หรือสถานการณอยางมีระบบสามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะและองคประกอบ
ที่แตกตาง กําหนดระยะเวลาลํา ดับ ความสํา คัญ กอนหลัง อยางมี เหตุมีผลสามารถบง ชี้ถึ งเหตุและผลของการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตาง ๆที่จะมีตอสถานการณและปญหานั้น ๆ
ระดับ 1 แยกสวนประกอบของปญหา
• แยกสวนประกอบของปญหาออกมาเปนสวน ๆ เพื่อใหสามารถทําการวิเคราะหได
• กําหนดขั้นตอนการแกไขปญหา สําหรับปญหาที่ไมสลับซับซอน
ระดับ 2 มองเห็นความสัมพันธขั้นพื้นฐาน
• วิเคราะหหาสาเหตุและที่มาของปญหา
• วางแผนจัดลําดับความสําคัญของการแกไขปญหาอยางมีเหตุมีผลและดําเนินการจากสิ่งที่สําคัญที่สุดเปน
ลําดับแรก
ระดับ 3 มองเห็นความสัมพันธในหลายระดับ
• วิเคราะหหาสาเหตุตาง ๆและวิธีการที่หลากหลาย ในการแกไขปญหาที่ยุงยาก
• คิดไปขางหนา และวางแผนงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือเตรียมการรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ระดับ 4 วางแผนเพื่อวิเคราะหปญหาที่สลับซับซอน
• วิเคราะหปญหาเชิงธุรกิจที่สลับซับซอนโดยการคํานึงถึงขอมูลที่เกี่ยวของดวยมุมมองที่หลากหลาย
• วางแผนการที่มีหลากหลายขั้นตอน และใชทรัพยากรหลากหลายชนิดในการแกไขปญหาเชิงธุรกิจที่
สลับซับซอน
3. ทักษะการ “คิดเชิงหลักการ”
Conceptual Thinking เปนสมรรถนะพฤติกรรมในการวิเคราะหปญหาภายใตสถานการณหนึ่งซึ่งจะสามารถ
บงบอกถึงรูปแบบของการเกิดปญหาหรือการเชื่อมโยงระหวางสถานการณกับปญหาโดยปญหานั้นจะตองเปน
ปญหาที่สลับซับซอนสมรรถนะนี้ยังรวมไปถึงการใชเหตุผลที่สรางสรรคมีหลักการและสามารถสรางอิทธิพล
ในการชักนําอีกดวย
ระดับ 1 ใชกฎเกณฑขั้นพื้นฐาน
• ใชสามัญสํานึกในการบงบอกถึงปญหางาย ๆ
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑขั้นพื้นฐานและกระบวนการแกปญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปอยางถี่ถวน
ระดับ 2 มองเห็นรูปแบบของการเกิดปญหา
• มองเห็นรูปแบบ แนวโนมหรือสวนที่ขาดหายไป ในการแกปญหาแตละอยาง
• ใชประสบการณที่ผานมาในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ระดับ 3 ประยุกตหลักการ
• นําหลักการ ขอมูลสถิติ และตัวเลขทางการเงิน มาใชในการแกไขปญหา
• ใชขอเท็จจริงจากอดีตและขอมูลที่เกี่ยวเนื่องในปจจุบันในการคาดการณแนวโนมในอนาคต
ระดับ 4 อธิบายหลักการที่ยุงยากใหเขาใจงาย
• ทําแนวคิดหรือสถานการณที่สลับซับซอน ใหผูอื่นเขาใจไดงาย
• อธิบายแนวคิดที่ยุงยากกับผูอื่นไดอยางกระจางชัด และมีเหตุมีผล
ระดับ 5 สรางหลักการใหม ๆ
• สรางวิธีการรูปแบบใหมในการแกปญหาที่สลับซับซอน
• คิดนอกกรอบในการใหมุมมองและวิธีการเชิงธุรกิจ
เทคนิคในการคิดหาวิธีแกไขปญหา
การคิดหาวิธีแกไขปญหานั้น จะตองใชความคิดสรางสรรคอยางเต็มที่เพื่อหาวิธีที่มีความแตกตางและ
หลากหลายโดยควรจะวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงเสียกอนแลวพยายามใชความคิดสรางสรรคเฟนหาวิธีแกไข
ไวมากๆ อยางนอย 20 วิธีซึ่งมีหลักงายๆที่ชวยใหเราคิดไดมากขึ้นดังนี้คือ
 พยายามคิดนอกกรอบประสบการณและความชํานาญที่เรามีอยู
 ใหความสําคัญกับทุกความคิดหรือทุกๆ วิธีแกเทาๆกัน
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หลีกเลี่ย งการวิพ ากษวิ จารณหรือ ตัดสิน ความคิดใหมๆ ที่ เพิ่งคิ ดออกแตควรใชค วามคิ ดนั้น
เปน ตัวกระตุนใหเกิด ความคิดสรางสรรคเพื่อหาวิธีแกที่สืบเนื่องตอมาจากความคิดนั้น
แมวาจะคิดหาทางแกไดดีที่สุดแลวก็ไมควรหยุดความพยายามที่จะคิดหาวิธีตอไป
พยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีแกทุกวิธีใหชัดเจนเพราะจะชวยทําใหเราเกิดความคิดใหมๆขึ้นมาได

Mind Mappingแผนภูมิความคิดเพื่อแกไขปญหา
การทําแผนภูมิความคิดหรือ Mind Mapping ถือเปนการกระตุนสมองใหเกิดความคิดที่เปนอิสระจาก
ปญหาที่เปนศูนยกลางออกไปสูวิธีแกปญหาตางๆ ที่แปลกและแตกตางจากเดิมซึ่งสามารถทําไดโดยเริ่มจาก
ก า ร เ ขี ย น ส า เ ห ตุ ข อ ง ป ญ ห า ไ ว ก ล า ง ห น า ก ร ะ ด า ษ แ ล ว ล า ก เ ส น โ ย ง อ อ ก ม า ร อ บ ๆ
ถาคิดวิธี แก ไ ขได ก็ ใ หเขีย นวิธี นั้นไวเหนือเส นที่ เพิ่ ง ลากออกมาถ า ความคิดไหนสั ม พั นธ หรือสนับ สนุน
วิธีแกไขที่มี อยูแลวก็ ใหเติม ความคิดใหมนั้นตอ อกมาจากวิธีแกเดิม ดวยการลากเสนแขนงออกจากเส นหลัก
แลว เขียนความคิดใหมกํากับลงไป เมื่อเราไดค วามคิดใหมๆที่ห ลากหลายแลวก็ สามารถนําความคิดเหลานั้น
ไปใชในขั้นตอนของ การวางแผนแกไขปญหาไดครับ
Brainstorming ระดมสมองเพื่อแกไขปญหา
การระดมสมอง หรื อ Brainstorming คื อ การะดมความคิ ด จากหลายๆคนเพื่ อ คิ ด หาสาเหตุ แ ละ
วิธีแกไขปญหาที่ถูกตอง เหมาะสม และไดผลดีซึ่งจําเปนตองมีการวางกฎพื้นฐานในการระดมสมองไว เพื่อ
เป นกรอบหรือแนวทางพื้น ฐานเช น ไม มีการวิพากษวิจารณ หรื อตั ดสิ นวาความคิด ใดดีห รือ ไม ดีถาใครคิ ด
วิธีการอะไรไดตองกลาพูดอกมา และอยาอายที่จะนําความคิดของคนอื่นมาผสมผสานกับความคิดของตน เพื่อ
สรางเปนความคิดใหม… นอกจากนี้ยังตองมีก ารวางขั้นตอนในการระดมสมองใหเปนลําดับ เชนกําหนดเวลา
ในการระดมสมอง กําหนดใหมีคนจดวิธีแกปญหาเขียนสาเหตุของปญหาที่ตองการจะแกใหเห็นชัดเจนและให
สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นเรียงกันไปทีละคน ที่สําคัญตองจดทุกความคิดไมวาจะแปลกประหลาดขนาด
ไหนก็ตาม เพื่อนําไปประเมินและคัดเลือกในภายหลัง
Modified Delphi...เทคนิคเพื่อแกไขปญหา
เทคนิ คโมดิ ฟายด เดลฟ เหมาะกั บที มงานที่มี สมาชิก ไม คอ ยชอบพูดหรือ บางคนพูด มากจนไมเ ปด
โอกาสใหคนอื่นพูด เทคนิคนี้มีกระบวนการงายๆดังนี้ครับ
เริ่มจากใหหั วหนาที มหรือผูป ระสานงานแจง หรือ ทบทวนสาเหตุผ ลการวิเคราะห และข อมู ลต างๆ
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นใหทุกคนทราบ
จากนั้นก็แจกกระดาษเปลา เพื่อใหสมาชิกทุกคนเขียนวิธีแกปญหาอยางสรางสรรคโดยเขียนใหไดมากที่สุด
เมื่อเขียนเสร็จแลวก็เก็บกระดาษทั้งหมดมาจดลงบนกระดาน แลวใหหัวหนาทีมอานใหทุกคนฟงชัดๆ
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จากนั้นก็ แจกกระดาษเปลาอีก ครั้ง ใหทุ ก คนลํา ดับความสํา คัญของวิธี แก ไ ขซึ่ งอาจจะใหจัด มา 5
อัน ดับจาก วิธีแก ไขที่อยูบน กระดานทั้งหมด 20 วิธี จากขอมู ลนี้เราก็นํามาจัด อัน ดับความสําคัญของวิธี
แกปญหาใหมอีกครั้ง
และสุดทายก็คือ พิจารณาวาควรมีการแกไขอันดับที่ไดหรือไมแลวรวมกันลงมติเลือกกลุมวิธีแกที่ดีที่สุด
ทําอยางไร..ไมใหเสนตายกลายเปนปญหา บอยครั้งที่เสนตาย หรือ Deadline ที่เปนตัวกํ าหนดเวลา
แลวเสร็จของงาน แตละชิ้นกลายเปนจุด วิกฤติและกลับมาเพิ่มปญหาใหกับตัวเราเอง ฉะนั้นตองหาทางแกไข
ดวยวิธีตางๆ ดังนี้
ประเมิ น เวลาในการทํ า งานเพื่ อ กํ า หนดเวลาแล ว เสร็ จ ให ใ กล เ คี ย งกั บ ความเป น จริ ง มากที่ สุ ด
แลวลองบวกเผื่อไวอีก 5-10 % เสนตายใหญๆของทั้งโครงการถือเปนเรื่องวิกฤติที่อาจทําใหเราเครียดไปตลอด
ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงจากความเครียดดวยการแบงออกเปนเสนตายยอยๆของแตละงานหรือแตละกิจกรรม เรื่อง
ใหญก็จะกลายเปนเรื่องเล็กไปทันทีอยาเลื่อนกําหนดเสนตายที่ไดตกลงกันไวออกไปเพราะถาลองไดเลื่อนแลว
จะติดเปนนิสัย ตอไปจะไมมีใครเชื่อถือและยังทําใหสูญเสียศรัทธาจากผูคนรอบขางอีกดวย
2. จิตอาสา
“จิตอาสา” เป น การให ดว ยความปรารถนาดี เป นการมอบความช ว ยเหลื อโดยปรารถนาให ผู รั บ
มีความสุข มีรอยยิ้ม
บางคนคิดวา งานบริการลูกคาเปนงานที่ยุงยาก นาเบื่อ นาเหนื่อยหนาย ตองอดทน คอยเอาใจลูกคา มี
ปญหาเขามาตลอดเวลา ไรความสุข สําหรับคนที่เริ่มทํางานบริการ หรือพบกับอุปสรรค ปญหาในการทํางาน
ตลอดเวลา ทํางานเพราะหนาที่... ถาเปนเชนนั้นงานบริการจะทําใหเปนทุกข ไรความสุข ขาดรอยยิ้ม ทํางาน
แบบนี้ทุกวันชีวิตคงหดหู อยากจะหนีไปใหไกลจากงานนาเบื่อแบบนี้
มีขอคิดงาย ๆ ในการทํางานบริการ ใหมีความสุข สุขใจ ดวยหลักคิดที่วา เราทํางานบริการแบบ“จิตอาสา”
ถาเราปรับมุม มอง ทํ าใหก ารทํ างานบริการของเราเปนการมุง ให ความปรารถนาดีกับลูก คา ดวยการ
ทํางานดวยจิตสํานึก ของการทํางานแบบ “จิตอาสา” เราจะรูสึกวา นี่ไมใชงาน ไมใชหนาที่ เปนการสงมอบสิ่ง
ที่ดี งดงาม รอยยิ้ม ความสุข ใหกับลูกคา ทุกครั้ง ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกสัมผัส ที่ลูกคา ติดตอเขามา ถา เราคิ ด
แบบนี้ ทําแบบนี้ เราจะรูสึกสุขใจอยางแนนอน
สิ่ งที่ ผูใ หบ ริก ารที่ มี จิตอาสา ควรมี คื อ น้ํา ใสใจจริง ความตั้ง ใจที่ จะช วยเหลื อ แววตาที่ เป นมิ ต ร
น้ําเสียงที่ออนโยน รอยยิ้มที่ประทับใจ ความกระตือรือรน การประสานงานไปยังสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อชวย
ใหผูที่ มาติดตอรั บ บริการไดรับ การแก ไขป ญหา นอกจากนี้ควรติด ตอ กลั บ ไปหาผู รับ บริก ารอีก ครั้ง เพื่ อ
สอบถามวาเขาไดรับบริการในการแกปญหาเรียบรอยดีหรือไม หรือมีอะไรที่ตองชวยเหลือเพิ่มเติมอีก
สิ่งเหลานี้ จะทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกดี ๆ กั บเจาหนาที่ กั บบริการ กับองคกร ที่ มีเจ าหนาที่ที่
ดูแล เอาใจใส แกไขปญหาให ยินดีชวยเหลือแมไมใชหนาที่ของตัวเอง ยังคงติดตามสอบถามเพิ่มเติม หลังจาก
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ออกจากสํ า นัก งานไปแล ว ก็ ยั งโทรศั พ ท ส อบถามผู รับ บริ ก ารวา ไดรั บ การดูแลป ญหาเรีย บร อยแล วหรื อ
ยัง หากเจาหนาที่ทุกองคกรมีจิตอาสา ดูแลปญหาใหผูรับบริการอยางญาติสนิท ก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ
แกผูรับบริการไดเปนอยางดี
ปจจุบันสั งคมของเราชวยผลักดันให เกิดกิ จกรรม “การใหใ นสังคม การชวยเหลือสัง คม” จึงมีคํ า คํา
หนึ่ง คือ “จิตอาสา” ซึ่งหลาย ๆ คน อาจจะคุน ๆ กันอยูบาง…
จะดีไหมคะ... ถาเราจะเริ่มจิตอาสาในงานบริการกับผูรับบริการของเรา ทําจิตอาสาในทุก ๆ ครั้งที่เรา
ใหบริการ ทําเพราะรูสึกดี ทําเพราะมีความสุขที่ไดทํา
ยิน ดีอดทน เรีย นรู เขม แข็งและใฝดี เพื่อ ให เราเปนคนคุ ณภาพ ซึ่ ง คํา วา “คนคุ ณภาพ”ตอ งเริ่ม จาก
จิตใจอาสาดวย
สิ่งที่อยากเห็น...คือเจาหนาที่ ในองคก ร คนไทยสวนใหญ มี ใจ ที่ เปนจิตอาสา ชว ยเหลื อ ดูแล ใส ใจ
จริงใจกับครอบครัว ผูรับบริการ คนที่เรารัก คนที่รักเรา สังคม องคกร และประเทศไทยที่เรารัก
1. ความหมายของจิตอาสา
จิตอาสา คือความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทํา และเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจหรือทรัพ ยสินในการ
กระทําหรือ สิ่ งที่เปนประโยชนตอ ผูอื่น โดยไมหวังผลตอบแทน และมีค วามสุข ที่ไดชวยเหลื อผู อื่น ซึ่ง มี
รายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้
1.1 ความสมัครใจ เปนการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นและเปนการ
อาสาสมัครที่จะกระทําสิ่งนั้น เชน “ความสมัครใจพรอมที่จะชวยเหลือ” “การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความ
สมัครใจ” “ความสมัครใจในการกระทํากิจกรรม”
1.2 ความเต็มใจ เปนความรูสึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีใหความชวยเหลือแกผูอื่น เชน สิ่ง
ที่ เ ราสมั ค รทํ า ดว ยความเต็ ม ใจ” “การให ค วามช วยเหลื อด ว ยความเต็ ม ใจมาจากความรู สึ ก ที่ แ ท จริ ง ”
“ความรูสึกที่อยากทําดวยความเต็มใจ”
1.3 การเสียสละ เปนการกระทําของนักศึกษาที่ชวยเหลือแกผูอื่นด วยความรูสึกที่กระทําดวย
ความมุงมั่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เชน“การมีใจรักอยากชวยเหลือผูอื่น โดยไมหวังสิ่งตอบแทน” “การทํา
ประโยชนตางๆแกสวนรวม ไมหวังผลประโยชน” “ ความรูสึกมุงมั่นตั้งใจชวยเหลือเพื่อนมนุษย สังคมที่เดือดรอน”
2. การพัฒนากระบวนการสรางจิตอาสา
2.1 การปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของจิตอาสา การมีจิตอาสาเกิดจากการที่ไ ดรับการ
ปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก จากครอบครัวและสถานศึกษา และสรางจิตสํานึกโดยมีกิจกรรมที่ใหการชวยเหลือและ
เปนประโยชนตอผูอื่น
2.2 การเตรียมความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ ความรูและการติดตอสื่อสาร “สรางที่จิตใจ
ของเจาหน าที่เองใหเกิดความรูสึกอยากชวยเหลือจริงๆ ”

“ การสรางจิตสํานึกกับการทําประโยชนเพื่อ

สวนรวม” “ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม” “ การสรางจิตอาสาเริ่มจากความสนใจในสิ่งที่ทํา”
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2.3 การสรางความเชื่อมั่นในตน หนวยงานควรมีกิจกรรมที่เปนการชวยเหลือและทําสิ่งที่เปน
ประโยชนแก ผูอื่น เชน “ คนเราไมไดมีจิตใจที่โหดราย แตความรูสึกดีๆที่ ซอ นอยู ยัง ไมได รับการกระตุน
ตางหาก”“ สิ่งที่เราสนใจ เราสนใจจิตอาสา เราลงมือทําสิ่งเหลานี้ จิตอาสาก็จะเกิดขึ้นได”
2.4 การเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง การพัฒนาจิตอาสาควรไดเขารวมกิจกรรมที่กอใหเกิด
จิตอาสาอยางตอเนื่อง
ตัวอยางการพัฒนา สงเสริม จิตอาสา ในหนวยงาน
การสงเสริมสนับสนุนงานจิตอาสาในระบบสุขภาพและสังคมไทย
ความเปนมา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครแบบจิตอาสา
ใหเกิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขที่เนนการมีน้ําใจของความเปน
มนุษย พรอมที่จะเสียสละเพื่อประโยชนสุขของผูอื่น ดวยความเมตตาและปรารถนาดีโดยไมหวังผลตอบแทน
และเติมเต็มบริการที่ดีงาม อันจะทําใหทั้งผูรับบริการและผูใหบริการมีความสุขเกิดเปนชุมชนอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน โดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลอยูดีมีสุขของสังคม และสืบสานตอวาระแหงชาติที่กําหนดให
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมเปนวาระแหงชาติ รวมทั้งตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศที่มุงหวัง“ใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันทบนพื้นฐานของ
ความมีคุณธรรมและเมตตาธรรม” ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมและ
จริยธรรมที่มีเกื้อกูล สงบสุข เจริญรุงเรืองนาอยูและมั่นคงยั่งยืนสืบตอไป นั้น
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานัก ตรวจราชการกระทรวงสาธารณ-สุข
และสถานบริการสุขภาพทุกแหง ไดตระหนักและเห็นคุ ณคาของการพัฒนาใหเกิดระบบอาสาสมัครแบบจิต
อาสาในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพอย า งดี ง ามและนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ทั้ ง สถานบริ ก าร
อาสาสมัคร ผูรับบริการ และสุขภาวะของสังคมไทย เพื่อใหเปนแบบอยางในการทําประโยชนคุณงามความดี
และสงเสริมสนับสนุนใหคนดีๆ ที่มีความพรอม ไดทํางานเพื่อสังคมกับองคก รดีๆ อยางมีความภาคภูมิใจและ
มีพ ลัง สรางสรรคอยางตอเนื่ องตอไป โดยไดดําเนินการตอเนื่องตั้งแต ป 2550 ซึ่ งโรงพยาบาลสวนใหญได
สรางสรรคพัฒนางานจิตอาสาดวยภูมิปญญา และเมตตาธรรมที่หลากหลายนารักนาชื่นชมยินดีตามบริบทความ
ตอ งการของพื้นที่ อยางมีความปติสุข อิ่ม บุญ อิ่มใจ ภาคภูมิใจ แมไม ไดรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก
สวนกลางแตอยางใด จึง เห็นสมควรสงเสริมสนับ สนุนผลั กดันการดํา เนิ นงานจิตอาสาของสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับทุกแหงใหมีความพรอมและศักยภาพอยางตอเนื่องยั่งยืน และเผยแพรขยายผล ใหครอบคลุม
ทุกชุม ชน ทุ กหนวยงาน ทุก กลุมคนผูมีจิตเมตตา รวมทั้ งใชหลัก ธรรมะ และหลัก ธรรมชาติบําบั ดวิถีไ ทยมา
ประยุก ตใ ชใ นการดูแ ลสุขภาพที่ค รอบคลุม ทุก มิติ ทั้ งด านรา งกาย จิ ตใจ อารมณ สัง คม และจิต วิญ ญาณใน
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รูปแบบองครวมที่แทจริงใหสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพแผนปจจุบันเพื่อใหเกิดประโยชนสุขอยางสูงยิ่ง
แกระบบสุขภาพและสุขภาวะของสังคมไทยโดยรวมอยางเรงดวนตอไป
ระดับการมีผลกระทบตอสุขภาพ (เชิงบวก)
1. ประชาชนสามารถพึ่งพาดูแลตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณคามีความสุข มีความภาคภูมิใจ เปน
ผูนําทําความดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมือง
2. เกิดเครือขาย/วัฒนธรรมการแบงปนชวยเหลือเกื้อกูลในระบบสุขภาพพอเพียงทั้งระบบ และเปน
แบบอยางที่ดีงาม เปนที่พึ่งหลักแกสังคมไทย
3. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและนํามาใชใหเกิดประโยชนตอ
ระบบบริการสุขภาพ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงขึ้น และดํารงไวซึ่งเอกลักษณชองชาติไทย
4. สังคมไทยมีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนชวยเหลือใหเกียรติใหน้ําใจ ใหบริการดวย
หัวใจของความเปนมนุษย เปนสังคมรมเย็นเปนสุขสมานฉันท อยางเจริญกาวหนาและเข็มแข็งยั่งยืนนาอยูตอไป
ขอเสนอเชิงนโยบายที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้นในระดับ(ทั้งสองประเด็น)
1. ใหทุกหนวยบริการ/หนวยงานบูรณาการงานจิต อาสาให สอดแทรกในภารกิจ ประจํ าเพื่อเปนการ
ส ร า ง วั ฒ น ธ รร ม ก า ร แ บ ง ป น เ กื้ อ กู ล ช ว ย เ ห ลื อ ดู แ ล ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น แ ล ะ แ ก ผู ย า ก ไ ร โ ด ย ใ ห
ทุ ก คน/ชุ ม ชน/องค ก รภาคี เ ครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ งต า งๆ มี ส ว นร ว ม/เป น แกนนํ า อั น เป น การสร า งสรรค
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ/ทางปญญาใหแกประชาชนชาวไทยเปนอยางดี
2. บู ร ณาการการแพทย แ ผนป จ จุ บั น ให ผ สมผสานกั บ การแพทย พื้ น บ า น การแพทย แ ผนไทย
การแพทย ท างเลื อกตางๆ หลั ก ธรรมะ/ศาสนาและหลั ก ธรรมชาติบํ า บั ดวิถี ไ ทย ที่ เป นวิถี ภูมิ ป ญญาไทย/
ตะวันออกที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลสง เสริมรั กษาสุ ขภาพแบบองครวมที่ แท จริง ได อยาง
สมดุลพอดี/พอเพียง อันเปนการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยใหดํารงไวอยางยั่งยืนและเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากลตอไป
3. บรรจุ ไ วใ นระบบการเรีย นการสอนของสถาบั นการศึ ก ษา และการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย ทุ ก
ประเภท/ทุกระดับ และเผยแพรสูมวลชนใหตระหนัก รับรู เขา ใจให คุณคา และนําไปปฏิบัติในวิถี ชีวิตจริงได
อยางกวางขวางเกิดผลดีตอประเทศชาติตอไป
การพัฒนาแนวทางการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในระบบบริการสาธารณสุข
ตามที่รัฐ มนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริม กิจกรรมอาสาสมัคร
เกิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุข เนนการมีน้ําใจของการเปนมนุษย ที่ผูรับบริการและผูใหบริการมีความสุข
เกิดเปนชุมชนอยูเย็นเปนสุขรวมกันและไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาแนวทางการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
ในระบบบริการสาธารณสุข โดยมีบทบาทหนาที่
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บทบาทหนาที่
1. ทบทวนแนวคิ ดและรวบรวมประสบการณการจัด ใหมีอาสาสมัครรู ปแบบตา งๆชวยงาน
บริการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข
2. เสนอแนะกลวิธี แนวทางและรูปแบบการพัฒนา
3.
เสนอมาตรการและแนวทาง สงเสริมกิจกรรมใหเปนรูปธรรมและขยายผล เปนขั้นตอนอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคพัฒนาแนวทางสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครในระบบบริการสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของอาสาสมัครใหสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมแบบจิตอาสาของประชาชนในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ
รูปแบบการดําเนินงานของอาสาสมัครจิตอาสา
1. ตองมีความศรัทธา มาทํางานดวยใจ
2. ตองทําเพื่อประโยชนของผูอื่น
3. การทํางานไมหวังผลตอบแทนทางวัตถุ
4. เกิดองคกรที่เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
5. สามารถทํางานเปนทีมและมีระบบ นโยบายชัดเจน
6. ตองฝกอบรมใหเกิดทักษะในการปฎิบัติงาน
7. เชื่อมตอระบบอาสาสมัครที่มีอยูเดิมกับระบบอาสาสมัครใหม
8. สนับสนุนเจาหนาที่เปนอาสาสมัครโดยไมนับเปนวันลา
กรอบแนวคิดในการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครที่สําคัญ
1. จิตอาสาตองเกิดจากสวนขาดและเติมใหคนอื่นที่มีความทุกข
2. จิตอาสาตองเกิดขึ้นเอง ไมมีรูปแบบ ไมมีการสั่งการ
3. จิตอาสาตองนําสิ่งที่ดี (Best Practice)ใหแกสังคม
4. แนวทางควรเริ่มในโรงพยาบาล เพราะเปนพื้นที่มีศักยภาพสูง
5. กระบวนการดําเนินงานจิตอาสาสามารถสื่อกับผูปฎิบัติได
6. รูปแบบการดําเนินงานจิตอาสาตองมีความเหมาะสมและมีรูปแบบเฉพาะในแตละพื้นที่
การดําเนินงาน
1. สํ า รวจข อ มู ล การดํ า เนิ น งานอาสาสมั ค รของโรงพยาบาลศู น ย / โรงพยาบาลทั่ ว ไป /
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห ง เพื่ อ ทราบสถานการณ โรงพยาบาลรายงานผลกลั บ มาจํ า นวน 440 แห ง
ประกอบดวยโรงพยาบาลที่ มีอาสาสมัคร จํานวน 212 แหง (48.2%) และมี จํานวนอาสาสมัคร 5,203 คน ณ.
วันที่ 16 มีนาคม 2550
2. จัดทําคูมือแนวทางการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในระบบบริการสุขภาพ
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3. หารูปแบบเพื่อพัฒนาเปนตนแบบ 4 ภาค (Best Practice)
4. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรีย นรูใ นการสรา งสรรคง านจิต อาสาอย างเป นรูป ธรรมและแพรห ลายใน
ระบบริการสุขภาพ
5. สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนางานจิตอาสาในระบบบริการสุขภาพ
6. เผยแพรการดําเนินงานจิตอาสาทางสื่อตางๆ
สรุปความคิดเห็น / ความตองการการพัฒนา
(จากการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2550)
1. ผูบริหารระดับสูงควรสนับสนุนตอเนื่อง ( แมเปลี่ยนผูบริหารใหม / นโยบาย
2. รณรงคและมีนโยบายโครงการจิตอาสาตอเนื่อง ยั่งยืนและควรขยายผลในทุกสถานบริการ
สาธารณสุข
3. สรุปคําจํากัดความ “จิตอาสา” ใหชัดเจน จัดทําคูมือการดําเนินงาน ระบุทางเลือกเปนขั้นตอน
เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่ยังไมชัดเจน
4. จัดทําทําเนียบ ประมวลกิจกรรมจิตอาสาแตละภาค เพื่อเผยแพรและเชื่อมโยงแนวคิดเปนเครือขาย
5. มีศูนยประสานความชวยเหลือ ดานความรูเรื่องการสรางเครือขาย แรงจูงใจ ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณและการจัดอบรมสัมมนา
6. ควรทํา Mapping บุคคล / ทุน ที่มีอยูในชุมชน และดึงชุมชนเขามีสวนรวมตามบริบทเพื่อเสริม
บริการหลักที่เหมาะสม
7. เผยแพรงานจิตอาสาทางเว็บไซด
8. ติดตามประเมินผล
ขอเสนอแนะ
1. สรางนโยบายสาธารณะ - วาระแหงชาติ
2. สรางเครือขายแนวรวมการทํางาน และถอดบทเรียนในการสรางเครือขาย
3. ขยายผลการดําเนินงานจิตอาสาทางสื่อทุกประเภท
4. เชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเดนที่เสียสละ
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3. ลูกคาสัมพันธ (CRM)
ความสําคัญของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ( CRM ) ชวยใหองคกรสามารถเพิ่มความสัมพันธอัน
ดีใหกับลูกคา เพิ่มรายไดลดคาใชจายตางๆ โดยเฉพาะเรื่องคาใชจายในการแสวงหาลูกค า และ เพิ่มความพึ ง
พอใจของลูกคา ( Customer Satisfaction ) โดยการสรางกระบวนการทํางานและพัฒนาผลิตภัณฑตามความ
ตองการของลูก คา จํานวนผูประกอบการ ที่เพิ่มขึ้นอยา งรวดเร็ว ในปจ จุบัน สามารถนํา แนวทางการบริห าร
ลูกคาสัมพันธ เช น แนวทางที่สําคัญในการจั ดการระบบการบริห ารงานและสรา งมาตรฐานการทํ างานใน
บริษัท เชน การรวบรวมการเกี่ยวกับขอมูลของลูกคา , การจัดการเกี่ยวกับชองทางการสื่อสารและการพัฒนา
สินคาและบริการเพื่อสนองตอบสิ่งที่ลูกคาตองการ
การสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมีหลักการ จะชวยให
เกิดการบริการลูกคาที่ดีขึ้น การเก็บและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชจายและความตองการของลูกค า
ทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในดานการจัดการ ซึ่งมีเปาหมาย
สุดทายในการเปลี่ยนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป CRM เขากับเทคโนโลยีที่จะนํามาใชงานไดงาย
อีกทั้งยังลดความสลับซับซอนที่อาจจะยังไมทราบไดวาจะเริ่มแกจากตรงจุดไหน หนาที่งานของระบบ CRM
มัก จะรวมถึง ระบบการบริห ารการขาย ระบบการตลาดแบบอัต โนมัติ ระบบรองรั บการบริก ารลูกคา และ
ระบบลูกคาสัมพันธ (Call Center)
เนื่ องจากระบบ CRM เป นกลยุท ธหนึ่ง ในการดําเนิ นธุรกิจ ที่นําเอาเทคโนโลยีตา ง ๆ มาปรับ ใช
ดังนั้นการดูแลระบบใหทํ างานอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะต องอาศั ย ความรวมมื อจากหลายฝ า ย เช น ฝ า ย
สารสนเทศ หรือผูออกแบบและผูจัดทําเว็บไซตขององคกร นอกจากนั้นการเชื่อมระบบ ERP กับ CRM เขา
ดวยกัน แตก็ไมใชเรื่องที่งายนัก และอาจจะตองเสียเวลาและคาใชจายสูง แตก็จะชวยใหประสบความสําเร็จใน
การขายและบางทีอาจจะนําเสนอบริการในรูปแบบอื่นใหกับลูกคาได
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันขององคการนั้น จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ลูกคามีสวนสําคัญ
มาก การรักษาลู กค าใหอยูไ ดนานเปนสิ่ งสํ าคัญที่อ งค การตางให ความสนใจ CRM จึงเป นเครื่ องมือ หนึ่งที่
องคการหลายๆ องคการนํามาใชอยางมาก
ทั้งนี้เพื่อใหองคการสามารถสรางและรักษาความจงรักภักดีของลูกคาที่มี ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
องคการและเปนผูสรางกําไรระยะยาวใหกับองคการ CRM หมายถึง วิธีการในการสราง การรักษา และความ
พยายามในการดึง Customer Value ออกมา และสรางเปนคุณคาระยะยาว Life time Customer Value ดังนั้น
CRM จึงเปนเรื่องของการเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคา
CRM เปนทั้งกลยุทธและเครื่องมือขององคการ และของพนักงานในองคการที่จะในการใหบริการแก
ลูกคา ซึ่งกลยุทธไมไดหมายความถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพง องคการไมจําเปนตองพึ่งเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเกินไป
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หากองค การมี เทคโนโลยีที่ ยัง สามารถประยุก ตใ ชไ ด ทั้ง นี้เนื่ องจากจะก อใหเกิ ดความสิ้ นเปลื อง
ตนทุนในการเปลี่ยนเทคโนโลยี อยางมาก องคการควรใหค วามสําคัญกับการกําหนดกลยุทธ CRM มากกวา
ทั้งนี้องคการตองใหพนักงานเขาใจวาเทคโนโลยีนั้นเปนเพียงเครื่องมือที่ จะสนับสนุนกลยุทธ CRM เทานั้น
CRM เปนสวนหนึ่งของทุกคนในองคการ และสรางความไดเปรียบใหกับองคก าร สามารถชวยให
องคก ารคาดการณส วนแบ งทางการตลาดได ทั้ ง นี้องค ก ารจะตองใหค วามสํ า คั ญกั บ ทั้ ง ลู ก ค าภายในและ
ภายนอกองคการ
CRM คืออะไร
CRM ยอมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกวา การบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งก็
คือการสรางความสัม พันธกับลู กคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมี หลักการ CRM ได ถูก
นํามาใชมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจํานวนคูแขงของธุรกิจแตละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแขงขันรุนแรง
ขึ้นในขณะที่จํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตองพยายามสรรหาวิธีที่จะสรางความพอใจใหแกลูกคาอันจะ
นําไปสูความจงรักภักดีในที่สุด
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกคาสัมพันธ
การพัฒนาระบบการจัดการลูกคาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งสําคัญที่เปน หลักของการบริหาร คือ
การตระหนักถึงความสําคัญของลูก คาแตล ะราย วาลู กคาแตละรายนั้นมี ความสํา คัญไมเทากัน การที่องคการ
สามารถทําใหลูกคาจงรักภักดีตอ องคการไดนั้น เปนหัวใจหลักในการนําองคการไปสูความสํ าเร็ จในการ
ดําเนินธุรกิจระยะยาว
CRM เปนเครื่องมือ ทางการบริ หารจัด การซึ่ งถูก นํา มาใชเพื่ อวั ตถุประสงคเ พื่อช วย ใหอ งคก าร
สามารถจัดการกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดตอองคการ
การบริหาร CRM จะประสบความสําเร็จไดนั้นมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ คือ
1. มีการรวมมือกันอยางทุมเทในการดําเนินกลยุทธ CRM ของบุคลากรทุกระดับในองคการ
2. พนักงานทุกระดับและทุกหนวยเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบ CRM อยางถูกตอง
3. เครื่องมือ CRM จะตองสอดคลองกับตัวระบบการใหบริหารเพื่อใหพนัก งานและลูกคา มีความ
สะดวกในการใชงาน
4. ใชขอมูลรายงาน CRM ที่จําเปนและมีการแบงปนไปสูทีมงาน
5. การดํา เนินกลยุทธ CRM นั้นไมใ ชการมุง เนน การนํา เทคโนโลยีราคาแพงเปนหัวใจสําคั ญแต
องคก ารสามารถ ใช เ ทคโนโลยี ที่ มี อยู ถึ ง แม วา จะเป นเทคโนโลยี ร าคาถู ก แต องค ก ารสามารถใช ใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพได หากเปรียบเทียบกับการนํ าเทคโนโลยี ไฮ-เทคเขามาใชแลวทําใหเกิดความวุนวาย และเพิ่ม
ตนทุนมหาศาล การใชเทคโนโลยีที่มีอยูก็จะกอใหเกิดคุณคามากกวา
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หลักการสําคัญในการบริหารลูกคาสัมพันธ
1. การมีฐานขอมูล ของลูกคา ฐานขอมูล ตองถูกตองและทันสมัย อยูเสมอ สามารถเรียกดูไดจากทุก
หนว ยงานในองค การที่เกี่ยวของกับลู กคา มีก ารแยกประเภทลูก คาจากฐานขอมูล เนื่องจากลู กคาแตล ะรายมี
Value ไมเทากัน ซึ่งลูกคาประกอบดวย ลูกคาเริ่มแรก ลูกคาที่ชวยประชาสัมพันธ และลูกคาที่ซื้อซ้ํา
2. การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของนั้น ประกอบดวย เทคโนโลยีที่เพิ่มชองทางใหลูกคา
สามารถติดตอกับองคการได เชน ระบบ Call center,Web site,Interactive voice Response เปนตน และ
อีกตัวหนึ่งเทคโนโลยีที่ชวยในเรื่องของการวิเคราะหวาองคการจะใช software ในการประมวลผลอยางไร
เชน ใชเพื่อการแยกแยะลูกคา และการจัดลําดับความสําคัญของลูกคา
3. การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกคา เนื่องจากขอมูล Database สามารถทําใหองคการแยกแยะลูกคาไดวา
กลุมใดเปนกลุมที่ทํากําไรสูงสุดให กับองคการ หลังจากนั้นองคการตองมากําหนดวิธีปฏิบัติตอลูกคาเหลานั้น
เพื่อสราง Relationship Program เพื่อใหเขาถึงการใหบริการลูกคาแตละรายอยางเหมาะสม ยกตัวอยางเชน
การจัดทํา Frequency Marketing Program การจัดทําโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดทําโปรแกรม
Community Program เปนตน
4. การประเมินผล เพื่อใหทราบวาองคก ารสามารถรักษาลูกคาไดมากขึ้นหรือไมอยางไร โดยเกณฑ
ตาง ๆ จะตองเปลี่ยนไป จุดเนน หรือ Focus ขององคการตองเปลี่ยนมาอยูที่การรักษาลูกคา (Keep Relation)
ในระยะยาว และ เพิ่มValue ใหกับลูกคาใหมากกวาคุณคาที่ลูกคาคาดหวัง
เปาหมายของ CRM
เปาหมายของ CRM นั้นไม ไดเนนเพี ยงแค การบริก ารลูก ค า เท า นั้น แตยัง รวมถึ ง การเก็ บข อมู ล
พฤติกรรมในการใช จายและความตองการของลูก คา จากนั้ นจะนํ าข อมูลเหล านั้นมาวิเคราะหและใช ให เกิ ด
ประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในดานการจั ดการ ซึ่งเปาหมายสุดทา ย
ของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป
ประโยชนของการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)
1. มีรายละเอียดขอมูลของลูกคาในดานตางๆ ไดแก Customer Profile Customer Behavior
2. วางแผนทางดานการตลาดและการขายอยางเหมาะสม
3. ใชกลยุทธในการตลาด และการขายไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพตรงความตองการของลูกคา
4. เพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดของธุรกิจ
5. ลดการทํา งานที่ ซับ ซอน ลดค าใชจ ายและเพิ่ มประสิท ธิภ าพของการทํ างาน เพิ่มโอกาสในการ
แขงขัน กอใหเกิดภาพพจนที่ดีตอองคการ
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6. การเพิ่มรายไดจากการขาย (Sale Revenue Increase) การมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา เพื่อทํา ใหลูกคา เกิดความภักดีการใชสินคาหรือบริการ (Customer Loyalty) การนําหลัก การบริ หาร
ลูกคาสัมพันธ (CRM) มีรายไดที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทํางานใน บริษัทลดรายจายในการดําเนินงาน
และตนทุนการหาลูกคา ใหมๆหรือดึงลูกคากลับมาใชสินคาหรือบริการอีกครั้ง
7. การบริหารของวงจรการทําธุรกิจของลูกคา (Customer Life Cycle Management)
7.1 การหาลูกคาใหมเขาองคกร (Customer Acquisition) โดยการสรางความเดน (Differentiation)
ของสินคาหรือบริการที่ใหม (Innovation) และเสนอความความสะดวกสบาย (Convenience) ใหกับลูกคา
7.2 การเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาเพื่อทําการซื้อสินคาและบริการ โดยผานขั้นตอนการทํางาน
ที่กระชับเพื่อการสนองตอบความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและถูก ตอง และการทํางานที่สนอง ตอบสิ่งที่
ลู ก ค า ต อ งการหรื อ เสนอสิ่ ง ที่ ลู ก ค า ต อ งการ โดยผ า นหน ว ยงาน ลู ก ค า สั ม พั น ธ (Customer Service)
7.3 การรักษาลู กค า (Customer Retention) ใหอยูกั บองค การนานที่สุ ด และการดึงลูก คา ให
กลับมา ใชสินคา หรือบริการ โดยฟงความคิดเห็นจากลูกค าและพนักงานในองคกร (Listening) รวมถึงการ
เสนอสินคาและบริการใหม (New Product)
8. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Improving Integration of Decision Making
Process) การเพิ่มการประสานงานในฝายตา งๆของบริษัท โดยเฉพาะการใชระบบฐานขอมู ลของลูกคา
รวมกัน และผูบริหารสามารถดึงขอมูลจากระบบตางๆมาประกอบการตัดสินใจ เชน รายละเอีย ดของลูก คาที่
ติด ตอเขามาในฝายลู ก คาสั ม พั นธ (Call Center), รายละเอีย ดของการจา ยเงิ นของลู ก ค า จากฝ า ยขาย
(Sales),กิจกรรมทางการตลาดที่เสนอใหลูกคาแตละกลุมหรือแตละบุคคลจากฝายการตลาด(Marketing) และ
การควบคุ ม ปริ ม าณของสิ น ค า ในแต ล ะช ว งจากฝ า ยสิ น ค า คงคลั ง (Inventory Control) เป น ต น
9.การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการดําเนินงาน (Enhanced Operational Effiency) การบริหารลูก คา
สัมพันธ (CRM) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฝายตางๆของบริษัท โดยขอมูลตางนั้นไดมาจากชอง
ทางการสื่อสาร เชน Fax, โทรศัพท และ อีเมล (Email) เปนตน
ขอผิดพลาดของการ Implement CRM
1. ผูบริหารระดับสูงไมสนับสนุนและใหความรวมมือ
2. ไมสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือ Business Process ขององคกรใหสอดคลองกับแผนงาน
3. ผูบริหารและผูเกี่ยวของไมเขาใจความหมายของ CRM ตอองคกร
4. ในสวนของการทํางานแบบอัตโนมัติ ไมควรปลอยใหหนาที่ของระบบเพียงฝายเดียวที่จะแกไข
ปญหา ควรวางหลักเกณฑใหถูกตองตั้งแตวันแรกของการใชงาน มิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดกระจัดกระจาย
และสรางปญหาตามมาอยางตอเนื่อง
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4. การสรางบุคลิกภาพ
ปจจัยพื้นฐานของการสรางเสริมบุคลิกภาพ คือ
1. ลักษณะโครงสรางของบุคลิกภาพ
2. ปฏิสัมพันธในสังคม (Social interaction)
3. การเรียนรูทางสังคม (Social leaning)
4. ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม
1. ลักษณะโครงสรางของบุคลิกภาพ
เชน ความเขาใจในเรื่อง อิด อีโก ซูเปอรอีโก ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหซึ่งไดกลาวถึงวา บุคลิกภาพ จะ
เกิดขึ้นอยางไรนั้น ก็ยอมจะตองใชอิทธิพลของอิด อีโก และซูเปอรอีโก หากเมื่อใดที่บุคคลใชอิด ซึ่งเปนความ
พึง พอใจสวนบุคคล และเปนสัญชาตญาณ ตามธรรมชาติแ ลว บุคลิกภาพที่ปรากฏออกมา ก็จะมีลักษณะ
กาวราว เห็นแกตัว แตหากบุคคลไดใช กระบวนการของซูเปอรอีโกเปนตัวประสาน เพื่อลดความตองการของ
อิด ใหนอยลงแลว บุคคลก็จะสามารถแสดงบุคลิกภาพอันเปน
ที่พึ งประสงคข องสัง คม ในลั กษณะของอีโกได บุ คลิ กภาพที่เกิด ในลัก ษณะของอีโก นี้จะเปนที่ย อมรับของ
สังคม ดังนั้น การสรางเสริมบุ คลิกภาพ จึงมี เปาหมายที่ สําคัญใน การที่จะใหบุคคลไดแสดงออกในลักษณะ
ของอีโกดังนี้เอง
“ตัวตน” (self) ตามทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูตัวเองนั้น ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวของอยางมากตอ
บุคลิกภาพของบุคคล
การที่บุคคลมีความเขาใจและรูจักตนเองไดดีนั้ น ย อมหมายถึงวาบุ คคลไดสามารถประสานสัมพันธ
ระหวางการมองตนเอง และประสบการณ แหงความเปนจริ งที่มีอยู ได ทําใหบุคคลไม เกิดความขัดแยงใน
ตนเอง บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นจะเปนลักษณะของการที่ชวยใหมีความสัมพันธที่ดีตอสังคม แตในทางตรงขาม ถา
บุคคลไมสามารถที่จะมองตนเองไดสอดคลองกับความเปนจริงแลว ก็จะเกิดความขัดแยงในตนเอง ทําใหตอง
ดิ้นรนเพื่อลดความขัดแยงในตนดวยวิธีการตางๆ เปนเหตุใหบุคคลเกิดบุคลิกภาพในดานของการตอตานสังคม
ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดความนับถือตนเอง ดังนั้น การสรางเสริมบุคลิกภาพจึงเปนเรื่องที่จะเนนเกี่ยวกับ
การใหบุคคลมีการรับรูตนเองไดตามความเปนจริง (self perception) เพื่อบุคคลจะไดมีการมองตนเอง (self
concept) อยางถูกตอง ซึ่งจะไดพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคของสังคมตอไป
2. ปฏิสัมพันธในสังคม (social interaction)
ตามทฤษฎีทางจิตวิทยาพลวัตไดกลาวไววาการที่บุคคลจะเกิดมีบุคลิกภาพอยางไรนั้น เปนผลของการ
ที่บุคคลมีปฏิ สัม พันธกั บสังคม ซึ่งจะทําให บุค คลได พบกับ ลัก ษณะของความดอย-ความเดน ตลอดจนการมี
ครรลองชีวิตที่ เปนของตนเอง ปฏิสัม พันธในสังคมจึง เปนเรื่ องที่มีความสําคัญมากเพราะทําให บุคคลไดมี
โอกาสรับ รูต นเองจากภาพการมองของผูอื่น ซึ่งเปนเสมือนกระจกเงาฉายภาพตัว ตนของบุคคลออกมาได
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ชัดเจนกวาการที่บุคคลมองตนเองเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจจะมีอคติสําหรับตนเองดวยในบางครั้งหรือบอยครั้ง
การรับรูตนเองอยาง ถูก ตองจะทํ าให บุคคลสามารถแสดงออกซึ่ งบทบาทที่เหมาะสมและเกิดบุคลิก ภาพที่พึง
ประสงค ตามมาด วย ความเด น -ความด อย และครรลองชี วิ ต ของบุ ค คลจะมี ผ ลในการสรา งรูป แบบของ
บุคลิกภาพทั้งทางที่สังคมพึงประสงคและไมพึงประสงค ดังนั้นการสรางเสริมบุคลิกภาพในบุคคลก็ควรจะได
คํานึงถึงความสําคัญของปฏิสัมพันธในสังคมประกอบดวยอีกประการหนึ่ง
3. การเรียนรูทางสังคม (social learning)
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมไดใหแนวคิดพื้นฐานสําคัญวาการเรียนรูทางสังคมนั้นเปน กระบวนการที่
บุคคลไดรับขอมูลตางๆ จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม โดยจะมีกระบวนการจํา และ
นํามาใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามตอไป นักจิตวิทยาไดเนนความสําคัญในแนวคิดนี้ดวยวา การเรียนรู
และการแสดงออกเปนเรื่องที่มีความแตกตางกัน คือการเรีย นรูใชเพียงการสังเกตเทานั้นก็เพียงพอแลว แตการ
แสดงออกเปนพฤติกรรมนั้นจะตองมีการใชทั้งแบบอยางที่ไดรับมาจากการสังเกตและ กระบวนการที่จะเลือก
แบบอยางที่เหมาะสมมาใช ดังนั้นจากทฤษฎีการเรีย นรูทางสังคมจะชวยทํ าให เราไดทราบวา บุคลิก ภาพของ
บุคคลที่เกิด ขึ้นมานั้น ตองอาศัยทั้ง การที่บุคคลมีความจําในแบบอยางของพฤติกรรมของผูอื่น แลว นํามาเขา
กระบวนการเลือกสรร แลวจึงแสดงออกเปนบุคลิกภาพที่ปรากฏใหเห็น ฉะนั้นถาหากจะใหบุคคลมีบุคลิกภาพ
ที่พึงประสงคของสังคมแลว การสรางเสริมบุคลิกภาพ
ก็ควรจะมีขั้ นตอนของการใหบุคคลไดสั งเกตแบบอยางพฤติกรรมที่เหมาะสม แล วนํา ไปใช ในกระบวนการ
เลือกสรรเพื่อพัฒนาเปนบุคลิกภาพของตนเอง
4. ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ลักษณะนี้คอนขางจะเปนพื้นฐานของบุคลิกภาพที่ปรากฎทางกายและสมองบางอยาง ซึ่งบุคคลที่เกิด
มาแลวจะเลือกหรือเปลี่ยนแปลงไมได เชนคนเตี้ย โดยพอแมทั้งสองคน ถึงแมจะไดรับอาหาร
ที่ครบถวนสมบูรณตามหลักโภชนาการก็จะมีการเติบโตเพิ่มมากกวาพอแมบาง แตก็คงจะไมเหมือนกับคนที่มี
พันธุกรรมเปนคนสูงทั้ง ครอบครัว หรือโรคบางอยางที่ถายทอดทางพันธุกรรม เชน สติปญญาออน ตาบอดสี
ก็คงจะยากที่จะไดรับการแก ไข ดังนั้นจึงจะเปนเรื่องของการปรับตัวตอสภาพทางพัน ธุก รรมที่ มีอยูม ากกว า
แกไขใหหมดไป การเสริมสราง บุคลิกภาพตามพื้นฐานประการนี้ก็นาจะเปนการสรางและเสริมบุคลิกภาพให
ดีตามลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล มากกวาการเปรียบตนเองกับบุคคลอื่น
จะเห็นไดวาปจจัยพื้นฐานเหลานี้ ลวนมีอิทธิพลตอการสรางเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งสิ้น ซึ่งใน
การสรางเสริมบุคลิก ภาพที่ พึง ประสงคของสังคมนั้น ก็จะได อาศัย ปจจัย เหลานี้ใ นการกํา หนดวิธี การในการ
สรางและเสริมบุคลิกภาพตอไป
ในการสรา งและเสริม บุคลิ กภาพของบุคคลนั้น ควรที่ จะตอ งแยกพิจารณาเปน 2 ประเด็ น คือ การ
สรางบุคลิกภาพ และการเสริมหรือการปรับปรุงบุคลิกภาพ
การสรางบุคลิกภาพ หมายถึง กระบวนการที่ จะทําใหเกิดบุคลิกภาพขึ้นในตัวของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่
จําเปนที่จะตองเริ่มสรางสมมาตั้งแตเยาววัย จึงจะทําใหเกิดบุคลิก ภาพที่พึงประสงคของสังคมได สถาบันทาง

24

สั ง คมและการศึ ก ษา จะตอ งทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสร า งบุ ค ลิ ก ภาพให แก บุ ค คล สถาบั น สั ง คมที่ มี
ความสําคัญตอการสรางบุคลิกภาพก็ไดแก ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และวัฒนธรรม
การสรางบุคลิกภาพใหแกบุคคลในสังคมนั้นควรจะตองพิจารณาสรางบุคลิกภาพใน 2 ประการหลักคือ
1. การสรางบุคลิกภาพตามความตองการของสังคม การสรางบุคลิกภาพแบบนี้จะเปนการสนับสนุน
ความคิดเชิ งสังคมของบุ คคล และจะช วยทํ าใหสัง คมสามารถดํา รงอยูไ ดอย า งเป นสุ ข และมั่นคง สํ าหรับ
ประเทศไทยเราเองนั้ น บุ ค ลิ ก ภาพตามความต อ งการของสั ง คมควรจะต อ งเริ่ ม ด ว ยบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่งในความเขาใจของคนไทยทั่วไป ยังมีคนอีกจํานวนมากที่มีความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ
การมีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย โดยมักจะใชบุคลิกภาพแบบตามใจตัวเอง ยึดตนเองเปนหลักแลวเรียกวา
บุค ลิกภาพแบบประชาธิ ปไตย ดัง นั้นเพื่อเปนการสรา งบุคลิกภาพดังกลาวนี้ จึง ควรที่ จะใหครอบครัว และ
โรงเรี ยนไดมี สวนรว มในการสรา งบุ คลิกภาพแบบประชาธิปไตยอยางแท จริ งแกเด็ กและเยาวชน โดยการ
อบรมเลี้ยงดูในบานก็ควรจะเปนประชาธิปไตย จะตองมีการควบคุมใหเหมาะสมระหวางลักษณะของการออก
คําสั่งกับการปลอยตามใจเด็ก เพื่อจะไดใหเด็ กเริ่มเรียนรูป ระชาธิปไตยอยา งแทจริงจากครอบครัวก อน สว น
โรงเรียนก็จะเปนอีกแหลงหนึ่งที่จะสรางบุคลิกภาพประชาธิปไตย กลาวคือ ครูควรจะมีลักษณะการสอนแบบ
ประชาธิ ปไตย บรรยากาศการเรีย นในหองเรีย นก็ ค วรจะใช หลั ก การบริห ารนั กเรีย นแบบนี้ดวย เชน การ
เลือกตั้งหัวหนาก็ควรจะไดมีการดําเนินการใหสอดคลองกับกระบวนการ เลือกตั้งของสังคม และใครจะขอย้ํา
อีกครั้งหนึ่งวา ประชาธิปไตยในหองเรียนไมใชการปลอยใหนักเรียนทําอะไรตามใจชอบ แตจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กลุมไดรวมกันวางไวและถาใครไมปฏิบัติตามก็จะตองมีการลงโทษบางตามเงื่อนไขที่ตกลงไว
อีกเรื่องหนึ่ งในการสรางบุ คลิ กภาพของคนไทยก็ คือ บุค ลิก ภาพตามหลัก ทางพุ ทธศาสนา ประเทศไทยเป น
ประเทศที่ประชาชนกวารอยละ 90 นับถือพุทธศาสนา จึงจะเห็นไดวาบุคลิกภาพของคนไทยจะโนมเอีย งไป
ในทางความเชื่อของศาสนามาก เชน การมีศีล ธรรม การทํา ความดี เปนตน สํา หรับศาสนาอื่นๆ ในประเทศ
ไทย ก็จะมีหลักของศาสนาที่จะอบรมและสรางบุคลิกภาพทางศาสนาใหแกบุคคล ในแนวทางที่คลายคลึงกับ
ศาสนาพุทธในเรื่องของศีลธรรมและการทําความดีเชนกัน
การสรางบุ คลิกภาพตามหลัก วัฒนธรรม ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มี ความสัม พัน ธกั บบุคลิ กภาพของคนไทย เชน
บุคลิกภาพออนนอม บุคลิกภาพเชื่อฟงผูใหญบุคลิกภาพการมีใจกวาง เปนตน
2. การสรางบุคลิกภาพสวนบุคคล เปนลักษณะการสรางบุคลิกภาพเฉพาะแตละคนแมบุคคลจะมีความ
แตกตา งกันไปตามความแตกตางระหวางบุค คล แตเมื่ อบุคลิ กภาพเฉพาะของบุคคลแสดงออก ก็ ควรเป น
บุคลิ กภาพที่สังคมพึงประสงคดวย การสรา งบุค ลิกภาพสวนบุคคลจะตองอาศัย กระบวนการพัฒนาบุค คลใน
ดานตางๆ ซึ่งไดแก
2.1 การชวยพัฒนาบุ คลิกภาพทางสรีระและรางกาย ควรจะไดมีการสํ ารวจความเจริญเติบโตของ
รางกายเด็กทุกระยะ เชน เด็กพูดไดหรือยัง พูดชัดหรือไมชัดฟนขึ้นปกติหรือไม เรียบหรือเก มีแขนขา รางกาย
สว นใดผิดปกติหรือไม ถา มีสิ่ง ผิดปกติก็จะได ชวยดัดแปลง แกไ ข หรือถาเกินความสามารถก็จ ะไดปรึก ษา
แพทยใหชวยเหลือแกไข
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2.2 การชวยพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปญญา ตองคอยระวังอยาใหเด็กไดรับการกระทบกระเทือน
ทางสมอง เชน หกลมอยางแรง หรือมีอะไรกระทบสมองอยางแรงเพราะจะทําใหสมองเสื่อม ระวังการเจ็บไข
และโรคบางชนิดที่จะเปนผลกระทบกระเทือนถึงสมอง ควรจะใหเด็กไดรูจักฝกฝน และรูจักใชสมองบางตาม
ความเหมาะสม
2.3 การช ว ยพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางการควบคุ ม อารมณ อารมณ มี ส ว นสํ า คั ญ ในการช ว ยสร า ง
บุคลิกภาพของคนมากที่สุดอยางหนึ่ง สําหรับเด็ก ความรักมีอิทธิพลในทางอารมณมาก เพราะอาจจะกอใหเกิด
พฤติกรรมตางๆ ทั้ง ในทางที่ ดีและไม ดีได ดังนั้นเราจึงมั กจะเห็นว าเมื่อเด็ กที่ ขาดความรักจากพอแม จะเกิด
ความวาเหวา ขาดความอบอุนทางใจขาดความปลอดภัย เขาก็จะหาทางออกโดยการเรียกรองความสนใจหรือ
แสดงการกาวราว ในที่สุด จะทําใหเขาประพฤติดวยไมดี ขาดความเชื่อ มั่นในตนเอง กลายเปนคนชวยตั วเอง
ไมได ดังนั้นจึงควรระมัดระวังสิ่ง ที่จะทําใหเกิดอารมณที่ไมพึงประสงคนี้เสี ย เพื่อเด็ กจะไดมีพัฒนาการทาง
อารมณไปในทางที่ถูกตองของแตละวัยจนเปนผูใหญที่มีอารมณมั่นคง
2.4 การชวยพั ฒนาบุ คลิ กภาพทางสัง คม เมื่อเด็ก โตขึ้นเด็ กย อมจะอยูในสั งคมที่ กว างขึ้ น จากบ าน
ขยายไปอยูโรงเรียน และชุมชนตามลําดับ เด็กจึงจําเปนที่จะตองรูจักปรับตัวเองใหเขากับสังคมไดทุกๆ ระยะ
ผูใ หญค วรจะให คําแนะนํ าและชวยเหลือเทาที่จ ะสามารถทําได เพื่อเด็กจะได ไมเป นคนหลบหนีสั งคม ซึ่ง
อาจจะเปนผลเสีย ทําใหเกิดโรคจิตบางประเภทได
การเสริ มบุ คลิ กภาพและลัก ษณะนิ สัย หมายถึง กระบวนการในการพั ฒนาหรื อปรับ ปรุ งบุ คลิ กภาพ
และลักษณะนิสัยที่เกิดขึ้นแลวใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคของสังคม การเสริมบุคลิกภาพและลักษณะ
นิสั ย นั้น เป นเรื่ องที่ ทํ า ขึ้น ภายหลั งจากที่ บุ ค คลไดส รา งบุ ค ลิ ก ภาพและลั ก ษณะนิสั ย มาแล ว การจะเสริ ม
บุคลิกภาพใหไดผลดีนั้นควรจะทําเสียแตในวัยตนๆ ของชีวิตคือ กอนที่บุคลิกภาพจะฝงรากลึกจนกระทั่งยาก
ตอการปรับปรุง กระบวนการเสริมบุคลิกภาพอาจจะมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. การสํารวจตนเอง เปน กระบวนการที่ บุคคลเริ่ม สํา รวจบุคลิก ภาพและลัก ษณะนิสัยของตนเอง
เพื่อที่จะไดรูตนเองนั้นมีลักษณะบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยอยางไรบางและบุคลิกภาพที่มีอยูนั้นควรกับความ
ตองการของสังคมหรือไม เคยมีปญหาใดในการแสดงบุ คลิ กภาพบ างหรือไม การสํ ารวจตนเองจะทําไดใน 2
ทางคือ
1.1 การวิเคราะหตนเอง เปนการที่บุคคลพยายามคนหาองคประกอบบุคลิกภาพของตนเองเพื่อได
ทราบวาองคป ระกอบแตละอยางนั้นมีความสมบูรณถูกต อง อยา งไรบางเมื่อแยกวิ เคราะห องคประกอบตางๆ
แลว ก็ควรจะประเมินสรุปบุค ลิกภาพของตนเองวา ควรจะคงไวใ นสวนใดและควรจะปรับปรุงในสวนใด ที่
สําคัญคือผูวิเคราะหตนเองจะตองยอมรับในขอบกพรองเพื่อการแกไขตอไปดวย
1.2 การรั บฟงความคิด เห็ นจากผูอื่น โดยปกติแ ลวมนุษยจะมีความลําเอี ยงเข าขางตนเองเสมอๆ
ดังนั้นการวิเคราะหตนเองเพียงประการเดียว อาจจะยังไมไดขอมูลที่ถูกตองเพียงพอในการปรับปรุงบุคลิกภาพ
จึงจําเปนจะตองประเมินตนเองโดยการอาศัยการมองของผูอื่นวาเขาคิดอยางไรตอบุคลิกภาพของเรา เพื่อจะได
นําสวนที่บกพรองมา แกไขตอไป

26

2. การรูจัก ตนเอง เมื่ อบุ คคลสํารวจตนเองได ขอมู ลมากเพีย งพอแลว บุคคลควรจะประมวลสรุป
บุคลิกภาพเพื่อรูจักตนเองใน 3 ลักษณะคือ
2.1 อุปนิสัยและนิสัยของตนเอง
2.2 ลักษณะสวนรวมของตนเอง และ
2.3 บทบาทของตนเอง
3. การรูจักปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหตนเองแลวมา
ตรวจพบขอบกพรองตางๆ ซึ่งจําเปนจะตองมีการปรับปรุง โดยการที่บุคคลจะตองมองหาลักษณะบุคลิกภาพที่
จะเปนแบบอยางที่จะใชในการปรับปรุงตอไปแลวพยายามเตือนตนเอง ใหละทิ้งบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
เดิมที่บกพรอง แลวพยายามปฏิบัติตามแบบอยางของบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยใหม การปรับปรุงบุคลิกภาพ
และลักษณะนิสัยเปนเรื่องที่ตองใชเวลาและจะตองมีความตั้งใจจริง โดยตัวของบุคคลที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพ
เองจะตองให ความเอาใจใสเปนพิเศษ ดวยการยอมรั บขอบกพรองของตนและผลที่มี ตอตนเองและผูอื่น เปน
ประการสําคัญ ทั้งตองรูจักแสวงหาหนทางที่จะชวยให ตนเองไดรับรูบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ส รางสรรค
อัน ควรตอการเสริม สรางใหเกิ ดขึ้น และที่ สํ าคั ญก็ คื อการส ง เสริม บุ ค ลิ ก ภาพและลั กษณะนิสั ยดัง กล า วนี้
จะตองไมไปกระทบกระเทือนตอการมีเอกลักษณเฉพาะตัวหรือความเปนตัวของตัวเอง
ความแตกตางและความเบี่ยงเบนของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลแตละคนจะมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะตน แตก็อาจมีบางคนที่มีบุคลิกภาพที่
คล ายคลึ งกันไดบาง ดังนั้น จึงอาจจะกล าวไดวาบุ ค ลิก ภาพของบุค คลมีค วามแตกตา งกัน นอกจากความ
แตกต างของบุ คลิ ก ภาพในลั ก ษณะปกติแล วบางครั้ง บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลก็ จะมี ก ารผั นแปรออกไปจาก
มาตรฐานที่สังคมกําหนด ความเบี่ยงเบนของบุคลิกภาพนี้จะทราบไดโดยการประเมินบุคลิกภาพดวยวิธีการตางๆ
ความแตกตางของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลจะแตกตางกันเพราะ บุคคลที่ มีความแตกตางกันโดยพื้นฐานต างๆ อยูแล ว ทาง
สรีระ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่ตางกันก็ทําใหบุคคลไดรับประสบการณที่แตกตาง กันมากขึ้นมีผล
ทําใหบุคลิกภาพ แตกตางกันไปดวย ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความแตกตางของบุคลิกภาพ ที่จะยกมากลาวในที่นี้ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. สุขภาพ
4. อาชีพ
5. ประสบการณ
1. เพศกับความแตกตางของบุคลิกภาพ
ชายและหญิงจะมีความแตกตางกันในลักษณะบุคลิกภาพ เวนแตในชวงของวัยเด็กซึ่ งยัง ไมอยูในขั้น
ของการแยกแยะความแตกตางระหวางเพศอยางชัดเจนมาก (Hoffman and Levine, 1976.) การทดสอบ

27

ความสามารถในการเขาใจลักษณะอารมณโดยไมมี การพูด ทํา ใหทราบวาผูหญิง มีความสามารถในการเขาใจ
อารมณของบุคคคลไดดีกวา ผูชาย โดยไมวาจะเปนผูหญิงในชวงอายุใดก็ตาม (Hall,1978.) ซึ่งความสามารถ
ในการเขาใจสัญญาณตางๆ ที่ไมใชคําพูดนี้เอง เปนเครื่องแสดงถึงความสามารถที่บุคคลจะมีความสามารถใน
การสอนและงานทางคลินิก
สําหรับเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกจะพบวาผูหญิงมีการแสดงออกทางอารมณ
และความรูสึก ไดเหมาะสมกวาผูชาย ทั้ งนี้อาจจะเปนผลจากการบั งคั บทางสัง คมที่มี ตอผูหญิงมากกวา ผูช าย
และอาจจะไมใชผลของความแตกตางในบุคลิกภาพอยางแทจริงก็เปนได นอกจากนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับความสิ้น
หวั ง และความเศร า เมื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั น ระหว า งเพศชายและเพศหญิ ง พบว า ผู ช ายได รั บ ความ
กระทบกระเทือนทางอารมณเกี่ยวกับความสิ้นหวังและความเศราไดมากกวาผูหญิง
2. อายุกับความแตกตางของบุคลิกภาพ
อายุก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวของในดานของความแตกตางของบุคลิกภาพ โดยบุคลิกภาพจะ
เปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กับอายุ โดยเฉพาะในเรื่องความระมัดระวัง และความเขมแข็ง (Ohun and Di vesta,
1976.) การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตามอายุนั้นสําหรับบางคนการพัฒนาบุคลิกภาพของเขา จะตอเนื่องกันมา
เรื่ อ งจากวั ย รุ น จนถึ ง วั ย ชรา โดยที่ ไ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง แต บ างคนอาจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ภาพ
โดยเฉพาะในชวงวัยรุนตอนกลางถึงประมาณอายุ 30 ป (Maas and Kuypers, 1974.) นอกจากนี้อาการ
ผิดปกติทางพฤติกรรมของบุคคลมักจะพบสถิติที่สูงที่สุดในกลุมอายุระหวาง 25 ถึง 44 ป สวนอาการผิดปกติ
ทางพฤติก รรมที่เกิ ดจากความผิดปกติท างร างกายซึ่งทํา ให บุคคลมีก ารเปลี่ย นแปลงความคิด ความจํ า และ
บุคลิกภาพอื่นๆ นั้น สวนใหญจะพบในกลุมคนที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป
3. สุขภาพกับความแตกตางของบุคลิกภาพ
สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตของบุคคลมี ความเกี่ยวของกั บความแตกตางของบุ คลิ กภาพ คื อ
รางการที่สมบูรณแข็งแรงจะเปนพื้นฐานใหบุคคลมีความพรอมในการสรางบุคลิกภาพ
ที่ดี สุ ขภาพทางจิตดี เชนเดี ยวกัน คนที่ มีสุข ภาพจิตดี จะมีความสามารถในการปรับ ตัว ไดดี ดังนั้นลั กษณะ
บุคลิกภาพที่แสดงออกมาก็จะเปนบุคลิกภาพที่ดี แตในทางตรงขามพวกที่มีสุขภาพจิตไมดีจะปรับตัวไมได ทํา
ใหมีบุคลิกภาพที่สังคม
ไมพึงประสงค ดังนั้นจึงกลาวไดวาสุขภาพทางกายและจิตมีผลรวมทําใหเกิดความแตกตางของบุคลิกภาพได
4. อาชีพกับความแตกตางของบุคลิกภาพ
อาชีพเปนสวนหนึ่งที่หลอหลอมใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามลักษณะของอาชีพได อาชีพบางอยางเชน
ครู แพทย จะมี การหล อหลอมให บุค คลในอาชีพมี บุค ลิก ภาพที่มี เมตตา มี คุณ ธรรมสูงเพราะเปนอาชีพ ที่ใ ช
เมตตาคุณตอ เพื่อนมนุษย สวนบางอาชีพ เช น นักหนังสือพิมพ จะมีลักษณะบุคลิกภาพแบบที่คลองแคลว
วองไวและชอบซั กถาม หรืออาชีพ ทหาร จะหลอหลอมบุ ค ลิก ภาพของผู อยูใ นอาชีพ นี้ใ หมีค วามเข มแข็ ง
อดทน เปนผูนํา ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา อาชีพมีบทบาทที่สําคัญทีเดียวในการหลอหลอมลักษณะบุคลิกภาพให

28

เปนไปตามอาชีพ นั้นๆ ถาจะมองในอีก ดานหนึ่ง คนที่ มีบุค ลิกภาพบางลั กษณะก็มั กจะนิยมเลือกอาชีพให
สอดคลองกับบุคลิกภาพของตนดวย เชน คนที่ชอบตอสู ผจญภัย ทาทายก็มักจะเลือกอาชีพเปนทหาร ตํารวจ เปนตน
5. ประสบการณกับความแตกตางทางบุคลิกภาพ
บุ ค คลแต ล ะคนจะมี ประสบการณ ใ นอดี ต ที่ แ ตกต า งกั น บางคนก็ มี ป ระสบการณ ใ นชี วิ ต ที่ ดี มี
ความสําเร็จ มีความอบอุนในครอบครัว บุคคลที่มีประสบการณเชนนี้มาจะพัฒนาบุคลิกภาพในทางที่ดี มีความ
อบอุน มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งในทางตรงขามบุคคลที่มีประสบการณที่เลวรายในชีวิตจะมีลักษณะการมอง
โลกในแง ราย ขาดความมั่นใจ หวาดกลัว บุ คคลเชนนี้จะพัฒนาบุคลิกภาพที่ ขาดความไววางใจผูอื่นขี้ระแวง
สงสัย ไมมั่นใจตนเอง มองโลกแงราย
ความเบี่ยงเบนของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพที่แตกตางกันของบุคคลเปนเรื่องปกติวิสัย กลาวคือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของสังคม
แตก็ มี บ อยครั้งที่ บุ คคลมี ความแตกต างของบุ ค ลิ ก ภาพในดา นของความผิ ดปกติ ซึ่ ง จะเรีย กวา เป นความ
เบี่ยงเบนของบุคลิกภาพอันเปนผลจากการพัฒนาบุคลิภาพอยางไมเหมาะสม การจะรูวาบุคลิกภาพใดจัดอยูใ น
กลุมของความเบี่ยงเบนนั้น ก็จะตองอาศัยการประเมินเพื่อทดสอบความเบี่ยงเบนของบุคลิกภาพที่แปรออกไป
จากพฤติกรรมตามมาตรฐานของจิตวิทยาและทางสังคม
10 วิธีสรางพลังใหบุคลิกภาพ (เรื่อง : ประณม ถาวรเวช)
วากัน วาผูที่ ประสบความสําเร็จนั้น จะตองสรางพลั งแหงความสําเร็จ 5 ประการ คื อ พลังแหงการคิด
พลังแหงการกระทํา หรือพลังแหงผลงาน พลังแหงกุศโลบายในการมั ดใจผูอื่ น หรือ พลังแหงมนุษยสัมพัน ธ
พลังแหงการพูด พลังแหงบุคลิกภาพ
ขอสุดทาย คือ พลังแหงบุคลิกภาพนั้น วาตองมีอะไรบางประกอบกัน ถึงจะสงพลังใหคนคนหนึ่งโดดเดนได
พลังแหงบุคลิ กภาพ ถือเปนเวลาที่สํา คัญ เนื่องจากบุค ลิกภาพเปนสิ่ งแรกๆ ที่จะมีแรงกระทบหรือ
ปะทะกับคนอื่น ฉะนั้นการสรางพลังแหงบุคลิกภาพ ควรจะใสใจองคประกอบทั้ง 10 ดังนี้
1. ความกระตือรือรน คนทุกคนตองคึก คักเข็มแข็ง กระปรี้กระเปรา เพราะฉะนั้นเวลาเดิน ตององอาจ
อกผายไหลผึ่ง อยาเดินออยสรอย หมดเรียวหมดแรง หรือเดินหมดอาลัยตายอยาก คําวา “ ความกระตือรือรน”
ในที่นี้ นอกจากการเดินเหิน การวาทา วางตัวที่ดูคึกคักแลว การทํางานที่กระตือรือรน ไมเฉื่อยแฉะ ไมเชาชาม
เย็นชาม ก็ถือวาอยูในการสรางพลังแหงบุคลิกภาพเชนกัน
2. ความมีชีวิตชีวา คนเราจะมีชีวิตชีวา ใบหนาตองไมเศรา ไมหงอยเหงา ทางที่ดี “ หนาตองมีรอยยิ้ม
เขาไว ” มีคนคนหนึ่งชอบสรางพลังแหงความมีชีวิตชีวามาก เขาบอกวาคนเราถาไดทําไรตามที่ตัวเองชอบ จะ
มีชีวิตชีวามาก ความชอบของเขามี 2 ประการ คือชอบทางไอศกรีม ชอบนวดแผนโบราณ ทุกสัปดาหเขา
จะตองหาโอกาสทํ าสิ่ งเหลานี้ เพื่อเขาจะไดมีอารมณดีๆ มีค วามสุข กระปรี้ก ระเปรา และนั้นทํ า ใหเขามี
ชีวิตชีวาเสมอ เพราะความสุขมีเต็มอิ่มอยูในตัว
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3. ความตองตา ตองใจ คนที่จะมีพลังแหงบุค ลิกภาพ ใครมองแลวตอง “ตองตา” เขาเรีย ก “มาดนา
มอง” ดวยเหตุนี้เองคนสวยคนหลอจึงไดเปรียบกวาคนอื่น เพราะจะมีเสนหแหงใบหนาและเรือนกาย ที่ทําให
ตองชะงักงัน ตะลึงแล และหญิงคอยชะแงมองหา อยางไรก็ตาม คนที่ไมหลอไมสวยก็อาจจะตองตาตองใจได
ถาแตงตัวดี มีความทันสมัย วางทาวางทางดี คนก็เหลียวมองไดเชนกัน
4. ความมีรสนิยมเหมาะสม ในเรื่องของรสนิยมนี้ คําวา “รสนิยม” ตามพจนานุกรม หมายถึง “ความ
พอใจ สิ่งที่เปนความพึงพอใจ” เพราะฉะนั้น หากเราทําอะไรที่ทําใหผูคนเขาพึงใจ พอใจ ดวยความเหมาะสม
ใจแลว ใครๆ ก็คงจะรัก ใครๆ ก็ค งจะชอบ และพอคนรัก คนชอบ เขาก็มองเราดู ดีไปหมด บุคลิกภาพเลยดูดี
ตามไปดวย พูดถึงคําวา “รสนิยม” ตออีกนิด ถาเราสังเกตใหดี คําคํานี้ชอบใชพูดกันมาก โดยเฉพาะเวลาใครทํา
อะไรถูกอกถูกใจเรา เชน เขาแตงตัวดี เราเรียกวาแตงตัวมีรสนิยมดี เขาถือกระเปายี่หอดีเดนดังยี่หอหนึ่ง ก็บอก
แหม เขาเขาใจเลือกของใช เชน กระเปายี่หอนั้น แสดงวารสนิยมดีมาก กลายเปนอยางนั้นไป
5. ความสะอาด คนที่จะมีบุค ลิกภาพดี นั้น เรื่อความสะอาดของรางกาย เสื้ อผาเครื่องแตงกายนั บว า
สํ า คัญ มาก ถ า สกปรก บุ ค ลิ ก ภาพจะติด ลบทั น ที ซึ่ ง เรื่ องของความสะอาดนี้ บางคนรวมไปถึ ง เรื่อ งของ
สิ่งแวดลอมรอบกาย เชน หองทํางาน เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณดวย เรียกวาตองสะอาดไปหมด
6. ความมีสง าราศี เรื่องความมี สงาราศีนี้ ถาจะแปลกัน ทีละคํา คําวา “สงา ” หมายถึง “ผาเผย ผึ่ งผาย
ภาคภูมิดี มีภูมิฐาน นาเกรงขาม นาเคารพนับถือ” สวนคําวา “ราศี” หมายถึง “ความสงา ผิวพรรณมีน้ํามีนวลที่
แสดงความมีบุญวาสนาของคน” สรุปรวมแบบผมก็คือ “เท” แบบ “มาดเขม”
7. ความเปนผูดี พูดถึงความเปน “ผูดี” ในความหมายนี้ หมายถึง คนที่กิริยาวาจาและจิตใจที่ดีงาม แต
บางคนที่เขาใจผิดคิดวาคนที่มั่งมี หรือคนที่มีตระกูลสูง หรือคนที่มีบรรดาศักดิ์เทานั้นจึงเรียกวา “ผูดี” ซึ่งไม
ถูกตอง เพราะบุคคลเหลานี้หากเขามีกิริยาวาจาหยาบคายและจิตใจทราม ก็หานับวาเปนผูไมดี อนึ่ง ความเปน
“ผูดี” นี้หามเปนผูดีแบบ “ผูดีแปดสาแหรก” ซึ่งหมายถึงคนที่หยิบหยง หรือคนดัดจริต ทําอะไรไมเปน สวน
ความเปนผูดีจริงๆ จะตองทําอยางไรบาง วากันวาหนัง สือเรื่อง “สมบัติผูดี” ไดสรุปไวอยางครบถวนทีเดีย ว
ใครที่สนใจลองไปหาอานดู วันหลังก็วาจะอานเชนกัน เผื่อจะไดดีกับเขาบาง
8. ความเปนผูมีวัฒนธรรม เรื่องของวัฒนธรรมนี้ คําวา “วัฒนธรรม” หมายถึง “ลักษณะที่แสดงความ
เจริญงอกงาม ความเปนระเบี ยบเรีย บรอย ความกลมเกลี ยวก าวหนาของชาติ และศีลธรรมของประชาชน”
ดังนั้น ใครมีวัฒนธรรมก็ถือเปนคนที่มีความเจริญงอกงาม เปนคนนานับถือ สําหรับการสรางพลังเกี่ยวกับการ
มีวัฒนธรรมนี้ เขาวาไมย าก เราอยูในสังคมไหน เขามีหลักการพิธี การสมาคมอย างไร เราก็ทําตามเขา เขากิน
เขาอยูอยางไร แตงกายแบบไหน เราก็ทําตามแบบ “เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม” หรือ “อยูกรุงโรม จงทํา
ตัวเหมือนชาวโรมัน” นั่นแล
9. ความเป นผูนํา การสรา งพลั งแหงบุ คลิ กภาพในข อนี้ ก็ คือการสรางภาวะผู นํา ซึ่ง ภาวะผู นํา เป น
อยางไร นับวาเปนเรื่องพูดยาว แตอยางไรก็ตาม ใครอยากมี ภาวะผูนํ าขอใหนึกว า ผู นํา คือผูที่อาสาแกป ญหา
ใหคนอื่น และผูนํา คือผูเสียสละ
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10. ความเปนมิตรไมตรี คนที่จะมีบุคลิกภาพผูนํานั้น ตองพยายามทําตัวให “ใครเห็นใครก็รัก” คนทัก
คนชม กวางขวางในวงสั งคม และประชาชนนิยมกันทั่วไป “ซึ่งการจะทําเชนนั้นไดจะตองเปนคนที่มี “ความ
เปนไมตรี” คือดีตอผูคนทั่วไป ไมวาจะเขาไปวงสังคมไหน ผูคนตองชื่อชอบ ชื่นชม มิใชพอเขาไปพวกวงแตก
กระจาย อยางนี้ก็ไมไหว
สําหรับวิธีการสรางไมตรีอยางงายๆ คือการทําตัวใหเปนคน “ยิ้มงาย” สบายทัก รักผูอื่น และตื่นเสมอ”
บุคลิก ภาพมีความสําคัญตอผูคนอยา งมาก เพราะอยางที่บ อก บุคลิ กภาพจะเปนสิ่งแรกที่คนภายนอก
มองเห็น จะคาดเดาวาเราเปนคนอยางไร
ถาบุคลิกภาพของผูนําดีก็จะมีชัยไปกวาครึ่งแลว พรอมทั้งยังเปนการสรางความเชื่อถือแกผูอื่นไดดวย
การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะทาทางซึ่งสามารถแสดงออกมาไดทั้งทางรางกาย จิตใจ และความรูสึกนึกคิด
ที่ส ะท อนออกมาให ผูอื่นเห็นและเกิดความประทับ ใจ ฉะนั้ น การที่บุค คลจะได รับการยอมรับนับถือ การ
สนับสนุน ความไววางใจ และความประทับใจจากผูอื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให
ผูอื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอความรูสึกและอารมณของผูที่พบเห็นเปนอยางยิ่ง
1. ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ
คําวา "บุคลิกภาพ" หมายถึง คุณลักษณะทางกาย ทางจิตใจ และความรูสึกนึกคิดที่สะทอนออกมา
ให ผูอื่ นเห็น และเกิดความประทับใจมากนอ ยเพียงใด มีค วามสํา คัญ คือ บุค ลิกภาพนับเป นส วนประกอบที่
สําคัญที่มีอิทธิพลตอความรูสึกและอารมณของผูที่พบเห็นเปนอยางยิ่ง จึงสงผลตอการยอมรับนับถือ การให
ความรวมมือ การสนับสนุน และความไววางใจจากผูอื่น
2. ประเภทของบุคลิกภาพ
2.1 บุค ลิก ภาพภายนอก คือ สิ่ง ที่เห็นไดชัดเจนจากภายนอกของแตล ะคน สามารถที่จะปรับปรุ ง
แกไขไดงาย ใชเวลาไมนาน แบงไดเปน 4 หมวด คือ
1. รูปรางหนาตา
2. การแตงกาย
3. กิริยาทาทาง
4. การพูด
2.2 บุคลิกภาพภายใน คือ สิ่งที่อยูภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไมเห็น สัมผัสไมได แกไข
ไดยาก เชน
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ความซื่อสัตยสุจริต
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. ความรับผิดชอบ
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3. หลักและวิธีเสริมสรางบุคลิกภาพ
การยืน เดิน นั่ง เปนสวนสําคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแตละบุคคล งามอิริยาบถ คือ การเดิน ยืน
นั่ง เปด-ปดประตู ขึ้นลงรถ อยางถูกตองสวยงาม
การรูจักทําตัวใหเขากับบุคคล สถานที่ และเวลา อยางถูกตองถือวามีมารยาททางสังคมที่ดี เชน การ
รูจักกราบไหวที่ถูกวิธี และถูกกาลเทศะ การรูจักธรรมเนียมของชาวตางชาติ การปฏิบัติตนในงานเลี้ยงตาง ๆ
การไปเยี่ยมคนปวย การมอบดอกไมแสดงความยินดีหรือใหผูอาวุโส เปนตน
บางครั้งเราอาจจะตองอยูในสถานการณที่ไมทันไดเตรียมตัวเตรียมใจ และอาจเกิดอะไรขึ้นกับเราได
ทุกวินาทีนั้น เราตองพรอมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณในลักษณะที่พรอม คือ ไมตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัว เกิน
กวาเหตุ สามารถควบคุมทาทางของตนเองไดเปนอยางดี
4. แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ
4.1 การรักษาสุขภาพอนามัย
- ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน
- ควบคุมน้ําหนักไมใหเพิ่มหรือลดผิดปกติ
- ละเวนการสูบบุหรี่หรือยาเสพติดใหโทษทุกชนิด
- ไมดื่มสิ่งของที่มีแอลกอฮอลหรือคาเฟอีน
- พักผอนนอนหลับใหเพียงพอ วันละ 7-8 ชม.
- รักษาอารมณใหสดชื่นแจมใสอยูเสมอ
4.2 การดูแลรางกาย
- รักษาความสะอาดในชองปากและฟน
- ดูแลรักษาเสนผมและทรงผมใหเรียบรอยทั้งดานความสะอาดและรูปทรง
- โกนหนวดเคราใหเกลี้ยงเกลา ตัดและขริบใหเรียบรอย
- รักษาผิวพรรณใหสะอาดสดชื่นอยูเสมอ อยาใหผิวแหงกราน
- รักษากลิ่นตัว
- รูจักการแตงหนาแตพองาม
- ดูแลเล็บมือ เล็บเทา ใหสะอาดอยูเสมอ
- ปรับเปลี่ยนเสื้อผาและชุดชั้นในที่สวมใสทุกวัน
- ควรมีการเช็ครางกายเปนประจําทุกป
- เมื่อรางกายมีอาการผิดปกติรีบไปปรึกษาแพทย
4.3 การแตงกาย
- สวมใสเสื้อผาที่สะอาด ซักรีดใหเรียบ
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- สีสันไมฉูดฉาด ควรเลือกสีใหเหมาะสมกับรูปรางและผิวพรรณของตนเอง
- กระเปาถือและรองเทา ควรใชหนังที่มีคุณภาพดี สีเรียบ สํารวจสนรองเทาจัดการซอมแซมใหเรียบรอย
- แตงหนาใหแนบเนียน ไมแตงเขมผิดธรรมชาติ เลือกใชเครื่องสําอางคที่มีคุณภาพดี
- เล็บและการทาเล็บ ไมควรไวเล็บยาวจนเกินไป ควรเลือกสีกลาง ๆ อยาปลอยใหสีถลอกจะไมนาดู
- ผม หมั่นสระใหสะอาด อยางนอยสัปดาหละ 1-2 ครั้ง แปรงหวีใหเรียบรอย เลือกทรงผมที่รับกับใบหนา
- เครื่องประดับ ควรใชเพื่อเสริมการแตงกายใหดูดีขึ้น แตไมควรใชเครื่องประดับมากจนเกินไปจนดู
สะดุดตารกรุงรังไปหมด
- ควรแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตรและวัฒนธรรม
- ควรแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
4.4 อารมณ
รูจักควบคุมอารมณ ไมปลอยอารมณไปตามใจตนเอง คนที่ควบคุมอารมณตนเองไดจะไดเปรียบและจะ
เอาชนะเหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ในการปฏิ บั ติ ง านเป น เรื่ อ งธรรมดาที่ จ ะต อ งมี เ หตุ ก ารณ ม า
กระทบกระเทือนอารมณกันอยูเสมอ
ฉะนั้น บุ คคลใดที่ต องการจะพัฒนาบุค ลิกภาพของตนใหดี ขึ้น จะตอ งเปนคนรู จัก อดทนใจเย็ นเมื่ อมี
เหตุการณที่ไมถูกใจเกิดขึ้น
4.5 ความเชื่อมั่นในตนเอง
- ยอมรับในความสามารถของตนเอง
- อยาเล็งผลเลิศในการทํางานจนเกินไป
- อยาถือคติวาการทํางานสิ่งใดเมื่อทําแลวตองดีที่สุด
- อยานําความเกงของผูอื่นมาทับถมตนเอง
- หมั่นฝกจิตใจตนเองใหชนะความกลัวใหได
5. การพัฒนาบุคลิกภาพดานความรูสึกนึกคิด
ความรูสึกนึกคิดของแตละคนยอมไมเหมือนกัน ถามีความรูสึกนึกคิดในดานดี ไมมองคนในแงราย
จิตใจก็เปนสุข ไมมีความกังวล ดังนั้น เลขานุการจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพดานความรูสึกนึกคิดดังนี้
1. มีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระทําในสิ่งตาง ๆ
2. มีความซื่อสัตย กระทําตนใหผูอื่นเชื่อถือเรา แลวความไววางใจจะตามมา มีเรื่องสําคัญเขาก็จะใหเราทํา
3. มีความสามารถที่จะทําสิ่งเหลานั้น ใหเหมาะสมกับผูที่มอบหมายไววางใจใหเราทํา
4. มีความกระตือรือรน ที่อยากจะทํา เตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอ
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักปรับปรุงงานอยูเสมอ
6. มีความรับผิดชอบ ไมวาจะทําอะไรก็ตามตองมีความหวงใยจะตองทําใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา
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7. มีความรอบรู
8. หวงตัวเอง เติมชีวิตใหกับตัวเอง
9. มีความจําแมน
10. วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
6. การพัฒนาบุคลิกภาพดานกายบริหารทรวดทรง
องคป ระกอบของทรวดทรง ขึ้นอยู กับ กลไกของการเคลื่ อนไหวของรางกายและโครงสรา งของ
รางกายไมวาหญิงหรือชายก็ชอบที่จะมีรูป รางงามทั้งนั้น ผูชายก็ตองการมีรู ปรา งสมารท ผูหญิง ก็ตองการมี
เอวบาง รางนอย มีสุขภาพดี การมีรูปรางงาม สุขภาพดี เกิดจากการพัฒนาตัวเราเอง เราเปนผูวางแผนในชีวิตของเราเอง
ทรวดทรงอาจไม ใชทุก สิ่งทุก อยางในชีวิ ต แตสวนสั ดและท าทาง ทํา ใหคนทุกคนดูแตกต างกัน ไป
บุ ค ลิ ก ที่ ไ ม ดี แสดงว าเจา ของเรื อนรา งขาดความเชื่ อ มั่ น ในตั วเอง ถ า ไดเ รี ย นรูวิ ธี เ สริ ม สร า งเสนห ใ ห กั บ
บุคลิกภาพของตนเองแลว จะไมเพียงทําใหมีรูปรางสงางามเทานั้ น ยังสามารถทําใหการปฏิบัติงานเกิดความ
เชื่อมั่น งานก็มีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้นเลขานุการจึงควรใชเวลาในการบริหารทรวดทรงของตนเองเปน
ประจําสม่ําเสมอ เพราะสุขภาพที่ดี และทรวดทรงที่งดงามอีกดวย
การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
การทํางานใหประสบความสําเร็จ นอกเหนือไปจากความรู ความสามารถ บุคลิกภาพที่ดียอมมีชัยไปกวาครึ่งเชนกัน
“ความสํ าเร็จของมื อ อาชี พ อยู ที่ ความรู 20% ประสบการณ 29% บุ ค ลิ ก ภาพ 51% (ความรูและ
ประสบการณ ดูหนาตาอาจดูไมออก) ดังนั้นบุคลิก ควรจะดีตลอดเวลา เมื่อไหรก็ตามที่มีค นเห็นเรา หามเสี ย
บุค ลิก หากท านเสีย บุคลิ กเพีย งครั้ง เดียว ท านอาจจะสูญ เสี ยโอกาสตลอดชีวิ ต บุคลิ กดี ตองไม “ตามสบาย”
ตอง “สติ” ดี ระลึกเสมอวา มีคนมองเราอยู “
ความหมายของบุ คลิ กภาพ หมายถึง ลัก ษณะทั้ งภายนอกและภายในที่รวมอยูในตัวบุค คลใดบุค คล
หนึ่งและเปนผลทําใหบุคคลนั้น มีความแตกตา งไปจากบุคคลอื่นๆ บุคลิกภาพแบงออกเปน 2 สภาพ ดวยกั น
คือ บุคลิกภาพภายนอก สามารถสังเกตเห็ นหรื อสัมผัสไดดวยประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดโดยการฝกเลียนแบบ และสามารถวัดผลไดทันที บุคลิกภาพภายนอกที่สําคัญที่สุด คือ
บุคลิกภาพทางกายและวาจา บุคลิกภาพภายใน หมายถึง บุคลิกภาพที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน เปนสวนที่
สัมผัสไดคอนขางยากและตองใชเวลาในการสัมผัส
ในแตล ะครั้ งที่เ ราตอ งพบเจอผู คนในองคก รหรือ นอกองคกร การสนทนา การแสดงความคิด เห็ น
หรื อการพูด ให ความรู การนํา เสนองานตา งๆ นั้ น ควรประกอบดว ย 3 สว น คือ เนื้อ หาสาระของคํา พูด 7%
น้ําเสียง 38% กิริยาทาทาง (บุคลิกภาพ) 55%
จากเปอรเซ็นขางตนจะเห็นไดวาบุคลิกภาพมีความสําคัญมาก เราจึงควรเรียนรูที่จะเสริมสรางบุคลิกภาพ ดังนี้
1.การใชสายตา การมอง การสบสายตาขณะพูด
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2.การแตงกาย แตงอยางไรใหเปนมืออาชีพผูชายผูกเนคไท ตองยาวพอดีกับหัวเข็มขัด เสียบปากกาที่
กระเปาชิดริมดานใน ใสสูท รองเทาคัทชู ผูหญิงก็เชนกัน
3.ภาษาพูด จังหวะการพูด ระดับเสียง (จากนิตยสาร TIME : คนพู ดหรือนําเสนอไมเกง แตถา มีการ
ฝกฝนจะสามารถเปนนักบริหารองคกรที่ดีได)
4.การเดิน / การนั่ง
5.การแสดงออกและทาทาง (การไหว การรับไหว การยื่นนามบัตรตองยื่นดานที่ผูรับสามารถอานออกไดทันที)
6.ความสะอาด
7.สุขภาพตองดี คนปวยคงไมมีใครอยากเขาใกล
นอกเหนือไปจากการมีบุ คลิ กภาพดีแลว องค ประกอบอื่นๆ ก็มี ความสํา คัญไม แพ กัน หรือที่เรียกว า
ลักษณะผูบริหารของสังคมไทยที่พึงประสงค
1.มีความรับผิดชอบ
2.มีความสามารถ กลาแสดงความคิดเห็น
3.โอบออมอารี เสียสละ
4.สุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ
5.มีความลึกซึ้ง มองการณไกล
6.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
7.มีปฏิภาณ ความจําและสติปญญาดี
8.กระตือรือรนในการทํางาน
9.ไมอาศัยอํานาจหาผลประโยชนสวนตัว
10.หนักแนน มั่นคง
ไมวายุคไหนสมัยไหน การเปนผูนําที่ดีมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่จะชวยลูกเรือผานไป
ถึงที่หมายไดอยางปลอดภัย และที่สําคัญที่สุด ถาสมาชิกในทีมเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความ
กระตือรือรนและประกอบไปดวยคุณธรรมงานตางๆ ก็จะประสบความสําเร็จไปดวยดีเชนกัน
Smart Tips
เทคนิคในการรวมงานกับบุคคลอื่น แนวทางที่จะชวยขจัดความขัดแยง
1.การรูจักใหอภัย
2.การลดทิฐิในตนเอง
3.การไมกาวกายในหนาที่ซึ่งกันและกัน
4.การไมมักใหญใฝสูงจนเกินตน
5.การมีเมตตาจิตอันดีตอกัน
6.การสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ

สุคนธสวัสดิ์

นายอํานวย

งามวงษวาน

นายศุภการณ

วงษกล่ํา

รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ผูจัดทํา
คณะทํางานการจัดการความรูจังหวัดนนทบุรี ป พ.ศ. 2553
รวบรวม/เรียบเรียง
ภญ.พรทิพย ผาสุกฤทธิ์
นางสาวอัญชลี ศรีจันทึก
นางบุญศิริ

เทพภูธร

นางสาววชรพร ชื่นอารมย

เภสัชกรชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
พนักงานวิเคราะหผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

