แบบบันทึกชุดความรู้ระดับหน่วยงาน
1. ชื่อชุดความรู้ การทํางานแบบ GEAR OF TEAM : GOT
2. องค์ความรูท้ บี่ ง่ ชี้ (เลือกได้จํานวน 1 หมวด)
 เทคนิคการสร้างและพัฒนาหัวหน้างานในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
 เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 เทคนิคการแก้ไขปัญหาความยากจน
 เทคนิคการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การ
พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 เทคนิคการส่งเสริมช่องทางการตลาดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 เทคนิคการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 เทคนิคการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มสี มรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ)
3. ส่วนราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
4. นิยามการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน put the right man on the right job and Everyone Is
Important “การวิเคราะห์งานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและสมรรถนะของบุคคลนั้น
ซึ่งทุกคนในองค์กรล้วนมีความสําคัญนําพางานให้ประสบความสําเร็จได้”
GEAR หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
พึ่งพาอาศัยกันและกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานเกิดผลสําเร็จ
TEAM หมายถึง หน่วยงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนคราชสีมา
5. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนและพัฒนาบุคลากรของกรมการ
พัฒนาชุมชน บทบาทหน้าที่ที่สําคัญของบุคลากรในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา คือ การเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้กลับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือ
พัฒนางานของตน ทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่ากับงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
การรับผิดชอบงานวิจัยงานเฉพาะพื้นที่ ให้บริการคําปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานสนับสนุนการจัดการความรู้
งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน ให้พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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6. กระบวนการดําเนินงานจัดการความรู้
6.1 องค์ความรู้ทบี่ ง่ ชี้
- เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กรให้มคี ุณภาพ)
- องค์ความรู้ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป้าหมายองค์กร เป็นรูปแบบของการปฏิบัติงานที่ทําให้
เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ข องงานสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์กรมการพั ฒ นาชุม ชน โดยเน้ น ให้ อ งค์ ก รมี ส มรรถนะสูงใน
การปฏิบัติงาน
6.2 แสวงหาความรู้จากที่ไหน
แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคลศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
6.3 มีการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบใด
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมามีการจัดเก็บและวิเคราะห์องค์ความรู้รายบุคคล แยกเป็น
หมวดหมู่ตามเนื้อหาของงานที่บุคลากรได้รับผิดชอบ โดยแยกตามสมรรถนะบุคคลในการปฏิบัติงานสามารถแบ่ง
ได้ ๒ ประเภทงาน ดังนี้ งานที่สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และงานที่สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ
การฝึกอบรม ทั้งนี้ใช้หลักการวิเคราะห์เชื่อมโยงองค์ความรู้รายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักและภารกิจหนุน
เสริมของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาเป็นหลักในการวิเคราะห์องค์ความรู้รายบุคคล ทางหน่วยงาน
ใช้ ก ระบวนการประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ สั ง เคราะห์ เป็ น องค์ ค วามรู้ ร ะดั บ หน่ ว ยงาน โดยมี
คณะกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นผู้ดําเนินการ
6.4 มีขั้นตอนการประมวลและกลัน่ กรองความรู้อย่างไร ใครเป็นคนกลัน่ กรอง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมามีการจัดเวทีการประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ประมวลผลคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อรวบรวมคัดเลือกผลงาน การจัดการ
ความรู้ ประจํ าปี พ.ศ. 2562 เป็ น องค์ ค วามรู้รายบุ ค คลดี เด่ น (Best Practice) และดํ าเนิ น การกลั่น กรอง
สังเคราะห์องค์ความรู้รายบุคคล จํานวน 14 เรื่อง เป็นชุดความรู้ของหน่วยงาน
6.5 การสร้างแหล่งเรียนรูใ้ นหน่วยงาน
- บุคลากรของศูนย์ฯ เรียนรู้จากภาระงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ
- การสอนงานระหว่างหัวหน้างานและบุคลากรของศูนย์ฯ ทําให้เกิดความใกล้ชิดมีสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน
ลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
- การส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ฯ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- คู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบในการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
- การจัดการประชุมประจําเดือนทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทําให้บุคลากรเกิดการ
ระดมความคิดหลายๆ ความคิด ทําให้งานมีความสร้างสรรค์ เกิดมีวิธีการทํางานใหม่ๆ ทําให้การทํางานนัน้ ง่ายขึ้น
6.6 กิจกรรมทีท่ าํ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน
- การจัดประชุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
- การดําเนินการบันทึก AAR (After Action Review) หลังการจบการดําเนินงานในแต่ละวัน
เพื่อทบทวนกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานที่ต้องดําเนินการ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องดําเนินงานในครั้งต่อไป
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6.7 กิจกรรมทีท่ าํ ให้เกิดการเรียนรูภ้ ายในหน่วยงาน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมามีการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ดําเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้รายบุคคล
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน และดําเนินการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานการ
จัดการความรู้ และจัดหมวดหมู่การจัดการความรู้ตามความสนใจ
7. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้
7.1 องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเทคนิค/แนวทางในการพัฒนางาน
“การทํางานแบบ GEAR OF TEAM : GOT” เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบบันทึก
ความรู้รายบุคคลของบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเอง จํานวน 14 เรื่อง โดยศูนย์ฯ มีแนวทางการทํางานโดยการมอบหมาย
งานให้ตรงกับความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะของตนเอง คือการใช้คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ (Put the
Right Man on the Right Job) ดังนั้นการทํางานของแต่ละคนจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักร
ที่ขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ ให้กลายเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง โดยสามารถแบ่งการทํางานเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) การมอบหมายโดยยึดหลักการวิเคราะห์งาน สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้รายบุคลที่เกิด
จากการเรียนรู้งานตามความรับผิดชอบของตนเองได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1) งานสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นลักษณะของงานที่มีการดําเนินงาน
เป็นประจํามีแนวปฏิบัติเป็นข้อกฎหมายยึดใช้ทั่วไปในงานราชการ อาทิ การรับหนังสือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน
สารบรรณตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 เป็นการนําเสนอขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติในการรับหนังสือ และคัดแยกให้บคุ คลในหน่วยงานต่อไป การจัดเก็บเอกสารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดการงานสารบรรณทําให้การบริหารเอกสารในหน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้ผู้ใช้มคี วาม
สะดวกในการค้นหา ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เกิดความเรียบร้อย
สวยงามสะอาดตา สําหรับระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติในงานการเงินหรือพัสดุ มีองค์ความรู้รายบุคคล
เกี่ยวกับการ ยืมและคืนเงินราชการใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทําให้บุคลากรของศูนย์ฯ ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
ส่วนงานพัสดุที่ศูนย์ฯ ได้ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ คือ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการออกแบบ
งานก่อสร้างหรือการออกแบบสายไฟสามารถใช้โปรแกรม Autocad เพื่อลดความขัดแย้งในงานออกแบบ
เนื่องจากโปรแกรม Autocad จะมีเมนูตั้งค่า ค่าปากกาในการออกแบบทําให้เลือกขนาดเลือกสีเวลา Print งาน
ออกมาได้
1.2) งานสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม เนื่องจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการฝึกอบรมประชาชนและบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน
การเป็นวิทยากรที่ดี มีคุณภาพ จึงเป็นกลยุทธ์สําคัญที่จะทําให้การฝึกอบรมประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกัน
การออกแบบหลักสูตรและการใช้สื่อเพื่อประกอบการฝึกอบรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้โครงการฝึกอบรมมีความ
สมบูรณ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับการอบรม ดังนั้นหลักสูตรที่ออกแบบควรเป็นหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับ
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เป้าหมายของหน่วยงานคือการที่จะก้าวเข้าสู่ศูนย์ฝึกอบรมประชาชน ที่มีความเป็นเลิศด้านทุนชุมชน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการฝึกอบรมหน่วยงานจําเป็นต้องมีแผนสํารองในการแก้ไขปัญหา โดยกําหนดแนวทางในการ
บริหารโครงการเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการจัดอบรมโครงการ การดําเนินงานระหว่างจัดอบรม
โครงการ และการดําเนินการหลังการฝึกอบรม
2. การใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลือ่ นงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการที่จัดการนําเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของบุคลากรให้มาบรรจบกัน เพื่อผลสําเร็จร่วมกัน
ของทั้งองค์กรและบุคคล ยึดหลักการทํางานร่วมกัน ดังนี้
2.1) การสร้างโอกาสในการประสบความสําเร็จ สาเหตุที่ทําให้การทํางานไม่ประสบความสําเร็จ
นั้นคือสมาชิกหรือบุคลากรขององค์กรไม่มีทักษะในงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย ดังนั้นสิ่งจําเป็นที่ต้องทําคือ การเลือก
คนให้เหมาะกับงานในแต่ละส่วนๆ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาต้องบอกถึงความสําคัญของสมาชิกถึงเหตุผลที่
มอบหมายงานชิ้นนั้น ๆ เพื่อให้แต่ละคนรู้ว่าตนเองเป็นจิ๊กซอว์ที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของงาน
2.2) การแบ่งงานให้ชัดเจน สาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน คือ การไม่แบ่ง
งานจนทําให้งานบางงานอาจเกิดการทําซ้ําซ้อน ในขณะเดียวกันงานสําคัญบางอย่างกลับถูกลืมทําให้เกิดความ
เสียหายต่อการทํางานอย่างยิ่ง เราต้องแน่ใจว่าทีมงานหรือบุคลากรทุกคนเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน ตระหนัก
ถึงในสิ่งที่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาคาดหวังไว้จากทีมงาน การพบปะ พูดคุย สอบถามเพื่ออธิบายงาน
เพิ่มเติม ควรพูดคุยปฎิสัมพันธ์กันในเชิงพี่น้องมากกว่าหัวหน้าลูกน้อง เพราะจะทําให้ทีมงานเปิดใจพูดสะท้อน
ปัญหาที่แท้จริง อีกทั้งการแบ่งงานที่ชัดเจนจะลดปัญหาความขัดแย้งทางอํานาจที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทํางานได้
2.3) จัดทีมงานให้มีความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานใด ๆ ก็ตาม ควรมีหลักเกณฑ์ในการวัด
ความสําเร็จของสมาชิกแต่ละคนด้วย ซึ่งบุคคลใดทีท่ ํางานได้กว่าต่ํากว่ามาตรฐาน ควรทบทวนสับเปลี่ยนสมาชิก
คนอื่นให้มีโอกาสมางานแทน
2.4) การเสริมกําลังใจทางบวก สิ่งสุดท้ายในการทํางาน ซึ่งจําเป็นมากคือ การรับฟังและ
แบ่งปันข้อมูล (feedback) ในระหว่างที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมกําลังดําเนินอยู่ หรือเมือ่ โครงการหรือกิจกรรม
สิ้นสุดลง อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการทํางาน เพื่อให้สมาชิกทุกคนรู้ว่ารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไป ควรให้
คําแนะนําในเชิงสร้างสรรค์
3. เทคนิคของบุคลากรกับการประยุกต์ใช้งานในองค์กร ในการขับเคลื่อนงานขององค์กรหรือการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมก็ดี องค์ความรู้ส่วนบุคคลทีเ่ กิดจากปฏิบัติงานกลายเป็นชุดขององค์ความรู้ของหน่วยงาน
องค์ความรู้ที่เกิดจากการพยายามแก้ปัญหาส่วนบุคคล ทําให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลา
ที่กําหนด งานที่ได้มีความน่าสนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการ Short Note
ให้น่าอ่าน ด้วยวิธีการอย่างง่ายคือ ไม่ต้องบันทึกเนื้อหาทั้งหมด เน้นจุดสําคัญ ใช้สีหรือทําเป็น Mind map
ในการนําเสนอ หรือการแก้ปญ
ั หาเรื่องการถอดเทปจากการบันทึกเสียงระหว่างที่ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
งานวิจัยหรือการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยใช้โปรแกรมระดับพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ช่วยให้บุคลากร
ทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น องค์ความรู้ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยทําให้งานมีความ
น่าสนใจ ประหยัดทรัพยากรของหน่วยงานได้มาก เช่น การสร้าง QR Code เป็นสื่อในการนําเสนอผลงาน
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และเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทีศ่ ูนย์ฯ จัดทํา และองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบบประเมินออนไลน์
(Google Form) ทําให้การประเมินโครงการหลังการฝึกอบรมสามารถดําเนินการได้รวดเร็วขึ้น ลดจํานวน
กระดาษในการทํางาน ง่ายต่อการจัดเก็บ ลดปัญหาการสูญหาย สามารถใช้งานควบคู่กับโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Package for the Social Science for Windows) หรือ SPSS ได้
4. หลักการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งาน ปัจจุบันการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานขององค์กรให้เป็นที่
รับรู้ของบุคคลภายนอกเป็นอีกตัวชี้วัดความสําเร็จหนึ่งของงานในองค์กร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดีควรยึด
หลักการเขียนข่าวให้โดนใจ กระชับ สั้น ได้ใจความ มีคําทีด่ ึงดูดให้อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม นั้นคือ การพาดหัวที่ทําให้
เกิดความสงสัย อยากรู้ ไม่ใช่การเฉลยทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามในเนื้อหาของข่าวควรยึดทฤษฎี 5W+1H เป็น
หัวใจในการเรียงลําดับ คือ Who + What + Why/How + When + Where (ใคร + ทําอะไร + ทําไม/อย่างไร
+ เมื่อไหร่ + ที่ไหน)
7.2 ข้อพึงระวัง (ข้อพึงระวังในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน)
1) การสื่อสารระหว่างคนในองค์กร การสื่อสารคือเครื่องมือที่สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับ
คนในองค์กรให้ เป็ นไปในทางเดียวกัน การสื่อสารจึงไม่ควรเป็นลักษณะสั่งการเพี ยงอย่างเดียว ควรเป็นการ
สื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาสะท้อนข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
2) ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติงานและงบประมาณ
7.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1) สมาชิกหรือบุคลากรของหน่วยงานต้องมีเจตนาที่ดีในการทํางาน เสริมสร้างทักษะที่ดีทําให้
ตนเองมีความเชี่ยวชาญในการทํางานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน
สามารถทํางานร่วมมือกับผูอ้ ื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ต้องกระตุ้นการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน ใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการหาทางออกร่วมกันและ
ยอมรับมติที่ประชุม ให้ความไว้วางใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานต้องกระตุ้นการทํางาน
และการตัดสินใจของสมาชิกเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตัดสินใจมากขึ้น
3) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทําหน้าที่เป็น Coaching เป็น Mentor ดึงศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ในการทํางานให้มากที่สุด ในระหว่างที่ทํางานร่วมกันใช้วิธีชวนคิด ชวนคุย รับฝังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานต้องให้ข้อมูลย้อนกลับในการทํางานของสมาชิก
เพื่อให้งานได้รับการแก้ไขปรับปรุงผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นก็ดียิ่งขึ้น
4) การมอบหมายงานที่ชัดเจนเป็นระบบ การชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่ามีหน้าที่
ต้องทําอะไรบ้าง อธิบายงานที่ได้รับมอบหมายว่ามีความสําคัญอย่างไร รวมถึงบอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่
เหมาะสมที่สุดในการทํางานชิ้นนี้ และบอกถึงความเชื่อมโยงกับงานคนอื่นอย่างไร รวมถึงให้คําแนะนําต่าง ๆ
ที่จําเป็นต้องทราบ ในขั้นตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอแนวคิดหรือร่วมวางแผนการทํางาน
กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานด้วย การมอบหมายงานที่ดีควรจะทําให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะการ
มอบหมายงานปากเปล่าอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้

6
7.4 ปัญหาทีพ่ บและวิธกี ารแก้ไข
ปัญ หาที่พบคือความผิดพลาดในการทํางานของบุคลากร สาเหตุอาจจะมาจากความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาส่วนตัว หรือแม้แต่ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย วิธีแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานต้องวิเคราะห์งาน วิเคราะห์คน และมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญ ชาให้มากที่สุด เสริมแรงด้วยการติดตามโดยการให้กําลังใจให้คําปรึกษาในการทํางานด้วย
บรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง
7.5 ผลของการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาเรื่องนั้นเป็นอย่างไร
ทําให้การทํางานในแต่ละวัน ทีมงาน/บุคลากรของหน่วยงานมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันเกิดความรักใคร่ทํางานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ขับเคลื่อนงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรทีมีคุณภาพ

