
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A+ Working Attitude 
                                          ทัศนคติกําหนดทุกส่ิง 

                      ทศันคตทิีด่นํีามาซึง่ความสาํเรจ็ในชวีติการทาํงานซึง่การใชส้ตปิญญาในการทาํงานั     
                          เพยีงอยา่งเดยีวไมอ่าจเทยีบได…้ 
                      ทศันคตทิีด่ใีนการทาํงานเริม่ตน้จากการเรยีนรูแ้ละมองโลกในแงด่.ี....  
                      การมทีศันคตทิีด่ใีนการทาํงานไมใ่ชก่ารมองสิง่ผดิใหเ้ป็นสิง่ถกู...... 
             หากคุณต้องการงานดีและมีความสุข คุณต้องมีเปาหมายในการทํางานที่แน่วแน่และ  ้

รูจ้กัมองการทาํงานใหเ้ป็นส่วนหน่ึงทีช่วีติขาดไม่ได ้(ไม่ใช่นัง่ทํางานไปวนั ๆ เหมอืนใครหลาย ต่อหลาย
คนในปจจุบนัทีย่งัคดิวา่การทาํงานเป็นเรือ่งน่าเบื่อและตอ้งจาํใจทาํงานเพือ่แลกกบัปจจยัหา้ ไดแ้ก่ อาหาร ั ั

บา้น รถ เงนิ และความสบาย) เพราะเมื่อคุณรูจ้กัวางแผนชวีติการทาํงาน คุณจะทราบดวี่าต้องทาํตวัอย่างไร 
ผูบ้รหิารตอ้งการอะไร และเพือ่นรว่มงานตอ้งการอะไรจากคุณบา้ง  
            หนังสอืเล่มน้ีสามารถทําใหคุ้ณเป็นพนักงานทีด่ไีดไ้ม่ยาก หากนํามาปรบัใชก้บัสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีคุ่ณตอ้งเผชญิทุกวนั  

ตอนที ่ 1  ทัศนคติดีผลิตผลงานไดโดดเดน

1-1 องคกรท่ีดีตองสงเสริม 

ทัศนคติดีใหพนักงาน 

การพัฒนาความสามารถ 
ของบุคลากรเปนปจจัย 
สําคัญท่ีสรางความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน เมื่อพนักงานบริษัทตองประสบสภาวะ

เศรษฐกิ จซบเซาหรือตองแข งขัน กับคู แข ง ใน   

ตลาดธุรกิจ ‘พนักงานจะถือเปนทรัพยากรท่ีมีคา
และเปนกุญแจสําคัญท่ีสุดท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ

หรือนําพาใหบริษัทประสบความลมเหลว’ นี่จึงเปน
เหตุผลท่ีวา ทําไมนักบริหารหลายคนจึงเชื่อวา 

“ลูกคาไมใชพระเจา แตพนักงานตางหากท่ีเปน 

‘พระเจา’ ท่ีแทจริง เมื่อลูกคาคือมิตรแตพนักงานคือ 

พระเจา” ในฐานะที่คุณเปนพนักงานคนหนึ่ ง   

คุณคิดว าคุณจะทํ าหน า ท่ี ของ  “พระ เจ า ท่ี ดี”   

ไดอยางไร 
 

1-2  งานคือภาระหนาท่ีของพนักงาน 

การทํางาน หมายถึง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีพนักงานทุกคนจะตอง

ปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง                              
จําไววา ไมมีงานใดต่ําตอย มีเพียงทาทีการแสดงออกตอการทํางานท่ีไมดี

ตางหากที่ตํ่าตอย เมื่อคุณสวมบทบาทการเปนพนักงานจึงไมสมควรอยางย่ิงท่ีจะ

ดูถูกงานท่ีตนรับผิดชอบ และไมสมควรอยางย่ิงที่จะคิดวางานท่ีตนรับผิดชอบ

ดูแลนั้นสรางความลําบากในและความเบ่ือหนายใหแกตนเองไดไมมีท่ีสิ้นสุด 

เพราะไมเชนนั้น คุณจะไมสามารถปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้นได และสงผลใหทาที

พฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานกลายเปนความไมเคารพและไมศรัทธา 

ในงานท่ีตนปฏิบัติ ไดแตกลาวโทษบนวา 
การทํางานนั้นอยูเนือง ๆ โดยไมนึกถึง 
ผลประโยชนท่ีตนเคยไดรับจากการ 
ทํางาน และย่ิงคิดถึงคาตอบแทน 
รายเดือนของตนเปนสําคัญ สิ่งนี้ถือเปน 
ความผิดและเปนทัศนคติตอการทํางาน 
ท่ีเลวรายท่ีสุด 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



1-6 พนักงานคุณสมบัติดีหางานงาย 

คุณสม บั ติ ท่ี ดี ใ นการ ทํ า ง าน  คื อ  ต อ งมี ค ว าม ต้ั ง ใ จและ   

มีความรับผิดชอบตองานท่ีตนปฏิบัติ ใหความสําคัญกับงานท่ีทํา 

มองงานเปนเรื่องของตน และพยายามประกอบกิจการงาน   

ดวยความใสใจ ละเอียดรอบคอบและเสมอตนเสมอปลาย   

มีความซ่ือสัตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3  การทํางานภายใตสภาวะกดดัน 

การเปนพนักงานท่ีดีจะตองรูจักผอนคลายเพื่อเตรียมความพรอมรับความกดดันและปรับปรุงการทํางานของตนอยูเสมอเพื่อใหผลงาน   

ท่ีปรากฏออกมามีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นเปนประโยชนแกตนเอง ผูบริหาร รวมถึงบริษัทโดยรวมตางหาก หลังจากตั้งใจและทุมเททํางาน   

มาสักระยะเวลาแลว ผอนคลายความตึงเครียดลงดวยการนั่งหลับตาหรือฟงเพลงสักครู  ลุกขึ้นจากท่ีนั่งและผอนคลายอิริยาบถสัก   

2-3 นาทีเพื่อใหสมองท่ีตึงเครียดไดมีโอกาสพักผอน หรือเดินทางไปท่ีท่ีมีอากาศถายเทเพื่อใหตนเองไดสูดออกซิเจนมากขึ้นกวาเดิมบาง 

บางทีชวงเวลาในการทํางานของคุณอาจรูสึกสดชื่นขึ้น หรือมากกวานั้นอาจใชวันหยุดพักรอนหลีกหนีจากความวุนวายในสังคมเมืองสักพัก

ก็จะรูสึกดีย่ิงขึ้นกวาเดิม 

1-5 ใหผลงานเปนคําตอบของทุกสิ่ง 

หากตองการเปนพนักงานท่ีโดดเดน  และมีความสําคัญตอองคกร   

ตองปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานใหสอดคลองกับหลักการ

และสภาวการณท่ีเกิดขึ้นจริง ใหความสําคัญกับงาน พัฒนาจุดเดนของตนเอง 

เสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีขยันขันแข็ง ต้ังใจเรียนรูเพื่อใหเกิดประสบการณ 

พยายามทําใหตนเองกลายเปนบุคลากรสําคัญท่ีบริษัทไมอาจขาดได และ

สุดทายตองมีความออนนอมถอมตน 

1-4  แรงดลใจของคุณมาจากไหน ? 

แรงดลใจในการทํางานมีอยูหลายประการ เชน 

ทํางานเพราะใจรัก  แตนาเสียดายท่ีคนทํางาน   

เพราะใจรักกลับหายาก อาจมีหลงเหลืออยูบาง   

ในกลุมที่ทํางานดานวิทยาศาสตรหรือไมก็เปนศิลปน  

คนส วนใหญ เ ลือกทํางานเพราะเ งิน  ขอเพียง   

มีคาตอบแทนมากก็จะย่ิงดึงดูดใจใหพวกเขาเกิด

ความกระตือรือรนและต้ังใจทํางานไดมากขึ้น แตเมื่อ

ถูกลดเงินเดือนหรือไมไดขึ้นเงินเดือนหรือเห็นคนอ่ืน

เ งินเดือนสูงกว า  พวกเขาก็จะหมดความต้ังใจ   

ในการทํางาน แรงจูงใจที่สําคัญในการทํางาน   

อีกประการหนึ่ง คือ การเล่ือนตําแหนง แตหากในใจ   

คิ ด เ พี ย ง ต อ ง ก า ร จ ะ เ ล่ื อ น ตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น   

โดยไมสรางผลงานท่ีโดดเดนหรือหมั่นเรียนรูก็ไมใช

คุณสมบัติของพนักงานท่ีดี 

1-7 ทุกสายตาจับจองไปท่ีทาทีและการแสดงออก 

ทาทีท่ีแสดงออกในการทํางานเปนสิ่งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตัว

ของพนักงานไดดีท่ีสุด คุณตองสรางความรูสึกชื่นชอบและรักงาน  

ท่ีทําเพื่อใหการทํางานแตละวันเปยมไปดวยความสุข นี่คือ

จุดเริ่มตนของผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1-8 งานไมมีคําวาเล็ก 

งานเล็ก ๆ ท่ีทุกคนกําลังปฏิบัติคือจุดเริ่มตนของงานสําคัญและจิตสํานึก 
ของคนทํางานทุกคนก็ควรใหความสําคัญกับการทํางานเร่ืองเล็ก ๆ  
เสมือนหนึ่งเปนเรื่องใหญท่ีตองทุมเทความรับผิดชอบ เพราะเรือ่งเล็กหลายเรื่อง 
อาจไมเล็กอยางท่ีคิด และท่ีสําคัญในการทํางานจะไมมีคําวา “เรื่องเล็ก ๆ”  
เรื่องเล็กทุกเรื่องสามารถรวมเปนเรื่องใหญได 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-1 เวลา คือ ทรัพยสิน ประสิทธิภาพ คือ ชีวิต 

การตระหนักถึงคุณคาของเวลาและไมยอมปลอยใหเวลา

ตองผานไปอยางไรประโยชนแมสักวินาทีจะทําใหการ

บริหารเวลาสามารถกระทําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

เปล่ียน “ยามวาง” ใหเปน “ไมวาง” ผูท่ีสามารถใช

ประโยชนจากเวลาเล็กนอยได จึงเปนผูท่ีสามารถสราง

ผลงานย่ิงใหญใหแกตนไดมากกวา  สรางสมาธิและ

เตรียมบริหารเวลาใหกับการทํางานในแตละวันอยูเสมอ 

กระตุนเตือนตนใหกระตือรือรนอยูเสมอ มีสุขภาพจิตดี 

รักษาเวลา เขาทํางานตรงเวลา ไปถึงท่ีนัดหมายกอน

เวลาเล็กนอย  เมื่อบุคคลรูจักการใชประโยชนจากเวลา

ของบุคคลผูนั้นก็จักกลายเปนความคุมคาแกตนเองและ

ผูอ่ืน 

ตอนที ่ 2  เพิม่ประสิทธภิาพใหกับการทํางาน

2-2 มีจุดมุงหมายแนวแน 

พนักงานท่ีตองการความโดดเดนจะตองวางเปาหมายและแผนการ

ดําเนินงานท่ีเดนชัดในเบ้ืองตน ดังนี้ 
 วางแผนสําหรับอนาคตหรือกําหนดเปนเปาหมายระยะยาว 
 ตองกําหนดเปาหมายระยะกลาง เชน เปาหมายที่ตองทําใหสําเร็จ

ภายใน 6 เดือน หรือภายใน 1 ป 
 กําหนดเปาหมายระยะสั้นของแตละสัปดาหบนปฏิทินของตนเอง 
 รางสิ่งที่คุณตองทําในแตละวันเมื่อกาวเขาสูสํานักงานโดยละเอียด 

ในการกําหนดเปาหมายควรมีความสอดคลองกันและมีความยืดหยุน

สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมได ใหความสําคัญในการ

ยกระดับเปาหมายใหสูงขึ้นเรื่อง ๆ จะทําใหคุณย่ิงพัฒนาความสามารถได

มากขึ้น 

 

  2-3 จัดระเบียบงาน 

การจัดระเบียบงานเปนการเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีวิธีการดังตอไปนี ้
ไมควรกําหนดตารางการปฏิบัติงานแตละวันแนนจนเกินไป ใหกําหนดแผนงานไวท่ี 80%  

             และอีก 20% เผ่ือไวสําหรับงานแทรกอ่ืน ๆ ในแตละวัน 
 ตองทํางานอยางเปนระบบ โดยการจัดเอกสารประเภทเดียวกันไวเปนหมวดหมู  

            มีการใชเครือ่งมือชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  เชน ตารางการทํางาน  
            ใบบันทึกรายการ หรือกระดาษโนต 

 จัดแบงงานตามประเภท แบงงานตามความสําคัญ ความเรงดวน และความสัมพันธ 
 จัดความสมดุลใหเวลาทํางาน 

2-4 ปรับตัวเพื่อรักษาประสิทธิภาพ 

ในการทํางานทุกคนจะตองเผชิญกับปญหา

อยางหลีกเล่ียงไมได วิธีการงาย ๆ ในการ

ตอสูกับปญหาที่ตองเผชิญในการทํางาน 

ดังนี้ 
 ตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ อยางมีสติ 
 เมื่อรับงานมาแลวตองทุมเท

ความสามารถท้ังหมดเพื่อเอาชนะและขจัด

อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 มองความลมเหลวเปนสิ่งมีคาและเปน

บทเรียน ยอมรับความผิดแลวพยายาม

แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น  

2-5 ต้ังมั่นบนความจริง 

การดําเนินชีวิต มีเรื่องตาง ๆ มากมายที่ไมอาจรอได ตองรูจักไขวควาและชิงลงมือปฏิบัติ

เมื่อมีโอกาส หากคุณตองการประสบความสําเร็จตองรีบลงมือ ย่ิงเร็วเทาไหรย่ิงมีเวลา 

มากข้ึน และโอกาสการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ก็จะมีมากขึ้นเชนกัน ดังนั้น การทํางานอยาง

รวดเร็วกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จ   

หากคุณรีบ คุณก็ย่ิงจะตองกระตือรือรน ย่ิงลงมือทําอยางรวดเร็ว ย่ิงประสบความสําเร็จ

มากขึ้น โดยใชเวลานอยลง 
นอกจากนั้นยังตองมีอุดมการณ ซ่ึงเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับการทํางาน ประเมิน

ความสามารถของตนเองตามความเปนจริง จะชวยใหปรับเปล่ียนทิศทางการดําเนินงาน 

ตลอดจนจุดหมายที่ต้ังไวตามสถานการณ เลิกยึดติดกับความเพอฝน พยายามทํางาน   

ใหไดมากที่สุด ภายในระยะเวลาท่ีจํากัดดวยความใสใจ 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-6 หนึ่งบวกหน่ึงตองมากกวาสอง 

พื้นฐานสําคัญท่ีสุดของความสําเร็จเกิดจากการรวมแรงรวมใจของบุคลากร จิตสํานึกของความเปนหมูคณะก็เปรียบไดกับการรวม

ความคิดท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมกับการยินดีชวยเหลือคนในหมูคณะเขาดวยกัน ความสามารถเฉพาะบุคคลขับเคล่ือน   

ใหเกิดความเจริญกาวหนา จิตสํานึกของความเปนหมูคณะก็เปรียบไดกับแรงผลักดันท่ีทําใหการดําเนินงานมุงไปสูจุดมุงหมายที่ต้ังไว

รวดเร็วขึ้น ดวยเหตุนี้ พนักงานจึงควรพัฒนาความสามารถของตนอยางตอเนื่องและสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนรอบตัว 

เริ่มตนจากการใหความเคารพสมาชิกทุกคน ใหความสําคัญกับผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน พรอมให   

ความรวมมือปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความยินดีเสมอ 

2-7 มานะอดทนเพื่อความสําเร็จ 

ไมวาคุณจะทํางานอาชีพใด ขอเพียงมีความมานะอดทนและขยันหมั่นเพียร 

ผูบริหารก็จะยอมรับคุณเอง รูจักงานท่ีตนกําลังปฏิบัติและปฏิบัติงานนั้นอยางมี

มานะอดทน แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ท้ังตอผูบริหารและตอตัวคุณเองและเมื่อ

คุณคิดจะเปล่ียนตนเองใหเปนคนขยัน และเปนพนักงานดีเดน ตองปฏิบัติ ดังนี ้
 ทํางานเพื่ออาชีพ อยางทํางานเพื่อเงินเดือน ทําใหงานเหมือนการเดินขึ้นบันได

แหงความใฝฝนเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางแหงความจริงได ทํางานทุกอยาง   

เพื่ออนาคตท่ีดีขึ้นของตนเอง 
 ใชใจทํางาน ใชตาในการคนหาปญหาและขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น ใชหูรับฟง

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูอ่ืน ใชสมองพิจารณาไตรตรองหาวิธีแกไขปญหา 
 ทํางานและพักผอน หากทํางานแลวรูสึกเหนื่อยลองผอนคลายสัก 2-3 นาที  

ใหสมองท่ีตึงเครียดไดรับออกซิเจนเสริมบาง บางทีอาจทําใหรูสึกสดชื่นขึ้น 
 ไมหยุดความพยายาม 
 ทุมเทและรับผิดชอบใหเต็มที่ 

2-8 เรียนรูการสรางผลงาน 

การมีความเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ยอมดีกวาการมีความรู อย าง ผิว เ ผินใน   

ทุกเรื่อง คุณตองเขาใจปญหาในการทํางาน 

เชี่ยวชาญกอนผูอ่ืนและรูเฉพาะทางใหมากขึ้น 

ซ่ึงหากคุณเปนผูหนึ่ง ท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดาน เชี่ยวชาญงานในหนาท่ีท้ังหมด

ของตน หรือมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน

อยางเต็มที่และสมบูรณแบบ คุณก็จะไดรับ

ความเคารพจากผูอ่ืน รวมถึงผูบริหารก็จะ

เห็นคุณคาและใหความสําคัญกับคุณมากขึ้น 

ตอนที ่ 3  ภักดีตอหนาทีแ่ละองคกร

3-1 ทํา “ มาก ” ผลงาน “ มาก ” 

การทํางานตองแยกแยะความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนควรรับผิดชอบ   

กับความรูสึกรับผิดชอบในหนาท่ีใหชัดเจน ความรับผิดชอบ คือ   

การทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จหรือเพียงการเดินทางไปทํางาน 

สวนความรูสึกรับผิดชอบ คือ คุณตองตระหนักและสามารถรับรูอํานาจ

หนาท่ีของตน กลารับผิดชอบตองานท่ีไดปฏิบัติไปแลว รวมถึงรับผิดชอบ

ตอคําสัญญาของตนเองดวย 
ความรูสึกรับผิดชอบจึงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความภักดีตอ

การทํางาน และหากพนักงานขาดความรับผิดชอบ ทุกคนก็จะทุมเทใหกับ

การทํางานนอยลง หากตองการแสดงความรูสึกรับผิดชอบตองานจะตอง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 มองงานเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด แบงแยกเวลาในการทํางานและเวลาท่ี

ใหกับเรื่องสวนตัวออกจากกันอยางสิ้นเชิง 
 ทํางานเต็มความสามารถ 
 กลารับผิดชอบงานและความผิดพลาด 

3-2 ย่ืนมือเขาชวยเหลือผูอ่ืน 

การทํางานอยางเต็มที่เพียงอยางเดียวคงไมพอ คุณตองรูจัก

กระตุนและสรางแรงผลักดันใหตนเองไดทํางานอ่ืนเพิ่มขึ้น 

โดยการทํางานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ทํางานท่ีผูบริหาร

มอบหมาย  แม งาน น้ันจะไม ใช ง านในหน า ท่ีก็ ตาม   

เ ข า ทํ า งานก อน เ วลา  ทํ า ให ได ทํ า งาน เพิ่ มมากขึ้ น   
การทํางานเพิ่มขึ้นจากเดิม  จะเปนสรางผลงานและ   

สรางชื่อเสียงใหคุณดวยเชนกัน ไมวาคุณจะเปนผูบริหาร

หรือเปนพนักงานธรรมดา ทาทีและทัศนคติท่ีดีในการ

ทํ า ง านจะช ว ย ให คุณแตกต า ง จ ากคน อ่ืน ได เ สมอ   

สวนหัวหนางาน ผูบริหาร และลูกคาก็จะใหความ ไววางใจ 

และใหโอกาสคุณเพิ่มมากขึ้น 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-3 คุณคือภาพลักษณขององคกร 

กอนท่ีพนักงานจะชวยรักษาภาพลักษณขององคกรได 

พนักงานตองเกิดความภาคภูมิใจในองคกรของตน

เสียกอน มีความซ่ือสัตยตอผูบริหารและองคกร 

รักษาจรรยาบรรณในอาชีพการงาน รักษาความลับ

ขององคกรและรักษาผลประโยชนใหแกองคกร 

3-4 มีขออางไมตางกับการปดความรับผิดชอบ 

ขออางแสดงออกถึงการขาดจิตสํานึกในการทํางานของบุคคลหนึ่งตอสิ่งที่เขา

กระทําในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตขออางก็ไมสมควรใชเพื่อบอกปดความรับผิดชอบ

ของพนักงาน เมื่อไดรับมอบหมายงานใดงานหนึ่งก็เทากับคุณไดใหคํามั่นสัญญา

และรับปากวาจะทํางานนั้นใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขท่ีกําหนด แมงานท่ีรับมาจะมี

ความสําคัญมากหรือเล็กนอยเพียงใด คุณก็จะระลึกถึงความรับผิดชอบ รักษา

สัจจะและหยุดขอแกตัวใหแกตนเอง 

3-5 เปนนายของตัวเอง 

พนักงานตองมีความกระตือรือรนในการทํางาน คือ การแสดงความทุมเท แสดงความสามารถและความคิดเห็นตองานอยางเต็มที่ โดย   

ไมตองใหใครมาบอก พยายามหางานเพิ่ม คนหาปญหาและแสวงหาวิธีแกไข เปนตัวของตัวเอง 

3-6 ต้ังใจพัฒนาความสามารถใหสูงข้ึน 

มีความกระตือรือรนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ สรางสรรคสิ่งใหม ๆ เสมอ  
โดยการคิดนอกกรอบ เรียนรูการนําความคิดมาประยุกตใช ใหเกิดประโยชน 
และตองกลาคิดกลาทําความฝนใหเปนจริง อยายึดติดกับชีวิตแบบเดิม ๆ  
ขจัดความหวาดกลัวเพื่อทําตามความฝนใหกลายเปนจริง 

3-7 สํานึกรูคุณคน 

การมีจิตสํานึกในบุญคุณของคนอ่ืน มีรางกายแข็งแรง มีงานท่ีชื่นชอบ มีคนท่ีรักและมีเพื่อนท่ีไวใจได หมายถึง ความสุข หากทุกคนมี

จิตสํานึกในบุญคุณของผูอ่ืน ทุกคนก็จะสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และในทํานองเดียวกัน หากผูบริหารและพนักงานตางมี

จิตสํานึกในบุญคุณของกันและกัน และทุกคนปฏิบัติตอกันเปนอยางดีแลว บริษัทก็จะเปยมไปดวยชีวิตชีวา และความมุงมั่นสูความสําเร็จ

รวมกัน 

ตอนที ่ 4  ผลตอบแทนจากการประหยัด

การประหยัดเปรียบเสมือนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการประหยัดเปนแรงผลักดันใหบริษัทกาวหนาไปอยางมั่นคง 

โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อผลกําไรเกี่ยวของกับการลดตนทุนการผลิตและความรวมมือรวมใจประหยัดทรัพยากรของพนักงาน ในฐานะพนักงาน

คนหนึ่งตองสรางนิสัยรักการประหยัด เชน ปดกอกน้ําทุกครั้ง ปดสวิตชไฟทุกดวง ใชกระดาษทุกใบและปากกาทุกดามใหคุมคา 
การประหยัดไมไดจํากัดเฉพาะการควบคุมคาใชจายเพียงเทานั้น แตสามารถใชกับเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การใชเวลาให   

เกิดประโยชน การทํางานดวยความต้ังใจ และการเสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีละเอียดรอบคอบ ความหมายของการประหยัดจึงรวม

ความสามารถและการควบคุมความปรารถนาของตนเอง และแมความประหยัดจะสามารถเพาะบมได แตก็ใชวาทุกคนจะสามารถเรียนรู   

เพื่อคุณคาของการประหยัดอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเคยชินและฝงลึกอยูในจิตสํานึกรับผิดชอบ  
“ การประหยัด ”” จึงไมไดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิต แตยังเปนเครื่องหมายแสดงถึงความรับผิดชอบ และเปนตนทุนท่ีสามารถ

สรางใหเกิดรายไดมหาศาล ซ่ึงในบางครั้ง การกระทําเพียงเล็กนอย เชน ปดกอกน้ําใหสนิท ปดไฟทุกดวงท่ีไมใช หรือปรับอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศใหสูงขึ้นหนึ่งองศา ก็สามารถชวยบริษัทประหยัดทรัพยากรไดมาก ท้ังนี้และท้ังนั้น การประหยัดไมไดหมายถึง การลดตนทุน

ทุกอยางโดยไมคํานึงถึงเหตุและผล หรือดําเนินชีวิตดวยความอดอยากแรนแคน เพราะการประหยัดเปนการใชจายแบบพอประมาณ   

เมื่อพิจารณาจากรายรับและตัดรายจายสวนท่ีไมจําเปนท้ิงไป 
นับแตนี้เปนตนไปควรใหความใสใจกับสิ่งเล็กนอยรอบตัวใหมากข้ึน ชวยกันประหยัดจนเกิดความเคยชิน ไมสําคัญวาเงินท่ีจะ

ประหยัดจะไดมากนอยเพียงใด แตสําคัญท่ีความพยายามน้ันจะทําใหคนในบริษัทเกิดจิตสํานึกและมีสวนรวมกันประหยัดทรัพยากร

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชโทรศัพท 

เลิกใชโทรศัพทพูดคุยธุระสวนตัว เพราะ

นอกจากจะสิ้นเปลืองคาโทรศัพทแลว   

ยังรบกวนสมาธิเพื่อนรวมงานคนอ่ืน 
ใช อุปกรณติดตอสื่อสารผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เชน ติดตอลูกคาผานอีเมล 

หรือพูดคุยผาน MSN ฯลฯ  แทนการใช

โทรศัพท 

กระจกบานตาง ๆ ตอไปนี ้จะชวยสะทอนใหเหน็การใชทรพัยากรอยางหมดเปลอืง รวมถึงวธิกีารทีพ่นกังานจะสามารถชวย
บริษทัในการประหยดัทรัพยากรได 

การใชไฟฟา 

ปรับเปลี่ยนเวลาเปดปดและจํานวนหลอดไฟใหเหมาะสมตามสภาพการใชงาน   

ในชวงเชา เมื่อแสงสวางไมเพียงพอ การเปดไฟเพิ่มขึ้นจะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานและชวยถนอมสายตาได แตในชวงบาย หากภายนอกมีแสงสวางมาก   

ควรเปดมานใหแสงเขามากที่สุด ไมวาจะเปนหองทํางาน หองประชุม หรือแมแต

ทางเดินเมื่อมีคนทํางานเพียงไมกี่คน ใหเปดไฟเฉพาะบางจุดเทานั้น หรือปดไฟในสวนท่ี

ไมใชงาน 
นําเทคโนโลยีมาใชประโยชน เชน ติดต้ังไฟท่ีสามารถเปดปดไดโดยระบบเสียงบริเวณ

ประตูดานหนา บันได และทางเดิน ซ่ึงไฟจะดับเองหากไมมีคนอยูในบริเวณนั้น 
ใชหลอดไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน 

การใชเคร่ืองปรับอากาศ 

 ไมควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในหองแตกตางจากอุณหภูมิภายนอกหองเกิน 5-6 องศาเซลเซียส 
 ควรกําหนดเครื่องปรับอากาศใหทํางานในแบบ sleep mode  
 ขนาดเครื่องปรับอากาศตองเหมาะสมกับขนาดของหอง 
 หากไมใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานานก็สมควรดึงปล๊ักออก เพราะการเสียบปล๊ักทิ้งไวจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 
 ตรวจตราและซอมแซมเครื่องปรับอากาศตามกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอ 
 ใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศในบางโอกาส 

การใชเคร่ืองทําน้ํารอน 

 เมื่อเลิกงานหรือไมจําเปนตองใชงานเครื่องทําน้ํารอนเปนเวลานาน ควรดึงปล๊ักออก 
 เสียบปล๊ักตมน้ําเฉพาะเวลาท่ีตองการ อาจตองใชเวลารอประมาณ  5 นาที แตเครื่องทําน้ํารอนจะประหยัดพลังงานไดมากถึง 80%  

การใชน้ํา 

คุณควรใชประโยชนจากน้ําใหมากที่สุด เชน กอนลางจานตองใชกระดาษ

เช็ดคราบมันออก หรือน้ําลางผาถังสุดทายใหนํามาลางหองน้ําตอ หรือ 

ในหองน้ําคุณตองไมท้ิงกนบุหรี่ เศษอาหาร หรือกระดาษชําระลงในโถสวม

แลวกดน้ําท้ิง เพราะจะทําใหสิ้นเปลือง ในชักโครกอาจวางอิฐกอนเล็ก ๆ 

หรือขวดบรรจุน้ําแทนท่ีน้ําบางสวนเพื่อประหยัดปริมาณน้ําท่ีใชในแตละ

ครั้ง และแนนอนท่ีสุด คุณตองเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดน้ํา เชน 

สุขภัณฑและกอกประหยัดน้ํา เปนตน 

การลดคาใชจายในการเดินทางไปทํางานนอกสถานท่ี 

 กระตุนใหพนักงานใชบริการระบบขนสงมวลชนมากขึ้น 
 การใชรถยนตสวนกลางในการเดินทาง ควรหลีกเล่ียงเสนทางท่ีการจราจร

หนาแนนและติดขัด หากตองการจอดรถรอควรดับเครื่องยนต พยายามปฏิบัติตน

ใหยึดมั่นในความซ่ือสัตยสุจริต รายงานคาใชจายการเดินทางตามจริง ไมแอบ

หาผลประโยชน ไมใชรถยนตสวนกลางในเร่ืองสวนตัว 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชคอมพิวเตอร 

1. เมื่อใชเครื่องคอมพิวเตอรเสร็จตองปดเครื่องใหถูกวิธีถอดปล๊ักหรือปดสวิตชเพื่อตัดไฟใหเรียบรอย การปดเครื่องโดยไมถอดปล๊ักจะทําให

กระแสไฟฟาไหลเขาสูตัวเครื่อง และกอใหเกิดความสิ้นเปลืองท่ีแมจะเปนพลังงานเพียงเล็กนอย แตเมื่อนํามารวมกันอาจทําใหกลายเปน

ปญหาใหญ เชน เสี่ยงตออุบัติเหตุจากกระแสไฟฟารั่ว และการถูกฟาผา เปนตน 
2. ตองใหความสําคัญกับอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ และลําโพง หากไมใชงานอุปกรณตอพวงตองปดใหเรียบรอย หรือหากตองการฟง

เสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร ก็ควรเลือกใชหูฟงแทน การใชลําโพงเพื่อประหยัดพลังงานและไมใหรบกวนการทํางานและการพักผอน

ของผูอ่ืน 
3. หากรูจักการใชระบบ BIOS เมื่อมีอุปกรณสวนใดท่ีไมไดใชงาน เชน Modem wireless และ sound card คุณก็สามารถต้ังคาปด

สถานการณใชงานชั่วคราวได และวิธีการเชนนี้ นอกจากจะประหยัดพลังงานแลว ยังยืดอายุการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ไดใน

ขณะเดียวกัน 
4. หาหนากากกันความชื้นและหนากากกันฝุนใหกับตัวเครื่องและลําโพงเพื่อไมใหมีฝุนละอองสะสม เพราะจะสงผลกระทบตอระบบระบาย

ความรอน ลดประสิทธิภาพการทํางาน และเสี่ยงตอการเกิดกระแสไฟฟารั่วได ดังนั้น เราจึงควรทําความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอรและพัด

ลมระบายอากาศอยูเสมอ เพื่อใหตัวเครื่องสามารถระบายความรอยไดดีขึ้น และลดการใชพลังงานไปดวยพรอมกัน 

ตอนที ่ 5 การคิดบวก : ทศันคตทิีท่คุนตองการ

5-1 การคิด “ บวก ” 

ทัศนคติแงบวกที่เกิดในจิตใจ เปนความเชื่อท่ีบุคคลหนึ่งอาจเพ่ิม

ความสําเร็จไดโดยผานกระบวนการมองโลกในแงดี ทัศนคติบวก   

มาจากการเรียนรู การสังเกตสิ่งแวดลอม และสวนหนึ่งประสบ

ความสําเร็จเมื่อวิสัยทัศนในการเปล่ียนสภาพจิตใจนําไปสูสิ่งที่   

ดีกวานี้ถูกใชกับคน สถานการณ เหตุการณ หรือพฤติกรรม เนื่องจาก

เราไมสามารถวัดผลกระทบของทัศนคติแงบวกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

ไดงาย เราจึงอาจกลาวไดวาสิ่งนี้เปนปรัชญาและเปนอีกหนทางหนึ่ง

ท่ีจะเขาสูสาระสําคัญแหงชีวิต 
คนท่ีมองโลกในแงดี มักจะมีคุณลักษณะแงบวกอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

เพื่อเพิ่มความสุขและชวยใหมีสุขภาพพลานามัยที่ดีในขณะท่ีพวกเขา

เกิดความหดหูและความเครียด 

5-2 ฝกคิดบวกดวยตัวเอง 

1. ฝกฝนอยางมีจุดหมาย ตองรูวาจะฝกฝนไปเพื่ออะไร ตองมี

จุดประสงคอยางชัดเจน 
2. ออกคําสั่งตนเอง บอกตนเองวาคุณควรทําอะไร อาจเดินถอย

ออกจากสถานการณและคิดทบทวนถึงสิ่งที่ตองการทําอีกครั้ง 
3. ใหคําแนะนําตนเอง มองสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นรอบตัว

พรอมใหคําแนะนํากับตนเอง เชน มันไมเลวรายอยางท่ีคิด          

คุณตองผานไปได และตองจัดการกับมันได 
4. ใหกําลังใจตนเอง บอกตัวเองวา “ฉันทําได” เปนสิ่งที่คน

ท่ัวไปเรียกวา “ความเชื่อมั่นในตนเอง” 
5. ใหเหตุผลกับตนเอง  เตือนตัวเองถึงเหตุผลท่ีชวยใหชนะ

อุปสรรคและความลําบากไดเสมอหรือชื่นชมกับความสําเร็จท่ี

ผานมาเพื่อกระตุนความเขมแข็งท่ีซอนอยูภายใน และไมลืมหา

เหตุผลใหม ๆ เหตุผลท่ีดี และเหตุผลท่ีจะเปนแรงผลักดันใหเกิด

ความมุงมั่นและม่ังคงตอไป 
6. ปรับสภาพอารมณทางบวกท่ีชื่นชอบ เชน ความรื่นเริง ความ

กระตือรือรน ความรัก ความรูสึกซาบซ้ึงในบุญคุณ การผอน

คลาย หรือความมุงมั่น 
7. ทดลองตอตานความรูสึกลบ 
8. ทําใหเปนเรื่องงาย ทําทุกอยางใหเปนเรื่องงาย ตรงประเด็น 

และมุงสูการกระทํา 
9. ทําในสิ่งท่ีไดผลซํ้า ฝกการคิดบวกโดยการทํากิจกรรม

แบบเดิม ๆ ดวยวิธีการเดิม ๆ ซํ้าไปซํ้ามา 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-3 กลยุทธการมองโลกในแงดี 

วิธีมองโลกในแงดีเมื่อทุกอยางดูแยไปหมด มองไปท่ีอุปสรรคและคนหาสมมติฐานเพื่อควบคุมสถานการณก็จะทําใหความนากลัวและภัย

คุกคามตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับคุณนั้นลดนอยลง หลักการท่ีสําคัญสามประการดังตอไปนี้ 1 สังเกต 2 ตัดสินใจ 3 กระทํา การท่ีจะเสริมสราง

กําลังใจใหคุณในสถานการณท่ีคับขันและยากลําบาก จะตองเร่ิมจากการสังเกต จากนั้นจึงมุงประเด็นไปยังความตองการแลวจึงตัดสินใจ 

ทายท่ีสุดจึงนําแนวความคิดท่ีไดแกไขปญหาใหเปนรูปธรรม 
วิธีมองโลกแงดีในสถานการณท่ีรายลอมดวยคนมองโลกในแงราย การอยูรวมกับผูอ่ืนใหคิดเสียวาการพูดคําชื่นชมตอบุคคลอ่ืนเปนหนาท่ี  

หากเปนการนินทาก็ควรกระทําในเชิงสรางสรรคไมใชทําลาย และเลือกท่ีจะยืนอยูในท่ีท่ีมีแตความเกษมสําราญ  
ควบคุมความรูสึกและตัวของคุณเอง มีขั้นตอนควบคุมอารมณของตนเองดังนี้  ปลดปลอยอารมณ โดยการจิตนาการวากําลังระบายความ

โกรธดวยการรองตะโกนดัง ๆ และทุบทําลายส่ิงของท่ีอยูภายในจินตนาการนั้น  หลังจากนั้นก็แกปญหา โดยการจินตนาการวาไดเขาไปนั่ง

พูดคุยกับคนท่ีทําใหคุณเกิดความรูสึกโกรธ บอกถึงความรูสึกที่คุณมีตอการกระทําของเคา  หลังจากนั้นก็จินตนาการวาคุณรูสึกผอนคลาย
มากขึ้นและมากข้ึน จนเหมือนไดยกภูเขาออกจากอกแลว 

5-4 บริษัทตองการ  พนักงานท่ีมีความสุข ” 

คนท่ีมีความสุข จะมีความสามารถในการปรับตัวและมีความกระตือรือรนสูงมาก 

เพราะพวกเขามองโลกในแงบวกและยังสามารถฝกฝนใหเปนพนักงานยอดเย่ียม

ของบริษัทไดไมยาก  และหากพนักงานมีความสุข ลูกคาก็จะมีความสุขดวย 

เพราะฉะนั้นบริษัทจะตองสรางพนักงานใหมีความสุข โดยทําตามขอกําหนดดังนี ้
1. ใสใจพนักงานอยางแทจริง รับฟงความรูสึกภายในใจของพวกเขา อยาปลอยให

ทุกอยางสายเกินแก 
2. ปฏิบัติตอพนักงานอยางซ่ือสัตย อยาปดบังเรื่องใด ๆ ตอพนักงานอยางเด็ดขาด 
3. เมื่อพบกับชวงเวลาท่ียากลําบาก ใหเอาตัวเขารับไว 
4. ใสใจในขั้นตอนรายละเอียด 
5. ใหความชวยเหลือพนักงานท่ีมีปญหาสวนตัวเรงดวน 
6. มอบอํานาจและแบงงาน 
7. ใหการฝกอบรมท่ีดีเลิศแกพนักงาน 
8. ไวใจพนักงาน 

5-5 จากทัศนคติของพนักงานสูระดับความพึงพอใจ 

พนักงานที่มีความสุขเทานั้นจึงจะสามารถทํางานได

ออกมาดี และบริการท่ีมาจากพนักงานท่ีขยันและ

ต้ังใจ จะทําใหระดับความพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นได 
พนักงานตองมีความเชื่อมั่นในสินคาหรือบริการของ

บริษัทกอน และพวกเขาตองมีความเห็นพองเปน

หนึ่งเดียวกับบริษัทเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีในการ

ทํางานใหบริษัท มีการศึกษาวิจัยรูปแบบพฤติกรรม
ของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจกับความไม

พึงพอใจในสินคาหรือบริการของบริษัท แลวพบวา 

ความพึงพอใจของผูบริ โภคมีความสัมพันธกับ

รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีความสุขและไมมี

ความสุข ดังนั้น การปรับทัศนคติของพนักงานจึง

นําไปสูการเพิ่มระดับความพอใจของผูบริโภค 

5-6 เลื่อนตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลาง 

เมื่อคุณไดเล่ือนตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลาง คุณควรทําอยางไร 
 เปล่ียนบทบาทของตนเอง ควรกระโดดออกจากตําแหนงเดิมโดยเร็วท่ีสุด จากนั้นพิจารณาเปาหมายหลักในการทํางานของคุณวา

ความสําเร็จเปนแบบใด สรางความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน พยายามรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตการทํางานและพนักงาน

ในความดูแลเพื่อจะไดมีความเขาใจที่ถูกตอง กอนคุณจะเขาใจสถานการณจงอยาคิดปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการท่ีมีอยูเดิม ตองใสใจเรียนรู

งานในขอบเขตใหม ใหเพื่อนรวมงานยอมรับกอนแลวจึงเริ่มนโยบายการเปล่ียนแปลง 
 ทําตนใหเปนท่ีนาเคารพนบัถือ ตองทํางานอยางใสสะอาด ความยุติธรรมทําใหเกิดราศีความใสสะอาดทําใหเกิดอํานาจ ตองมีความ

ยุติธรรม อยาใชอารมณสวนตัว อยาใชอภิสิทธิ์ และแสดงพฤติกรรมใหเปนแบบอยางท่ีเหมาะสมเพื่อใหลูกนองเกิดนิสัยท่ีดีตามมา และตอง

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี พูดคําไหนคํานัน้ พูดจริงทําจริง  
 ใหความเคารพเพื่อไดรับความเคารพ หากคุณตองการใหลูกนองเคารพคุณจากใจจริง กอนอ่ืนคุณตองเคารพลูกนองทุกคนเสียกอน  
 สรางผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหพนักงานเล่ือมใส ความสําเร็จของผูบริหารตองสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและจําเปนตองแสดงถึง

ความเสียสละของตนอยางเดนชัด และจําเปนตองแสดงถึงความเสียสละของตนอยางเดนชัด เริ่มตนท่ีการกําหนดวัตถุประสงคของงาน เตรียม

ทีมงานใหพรอม และเริ่มดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค การดําเนินงานไมใชวาคุณตองทํางานตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น แตยังเก่ียวของ

โดยตรงถึงความเชื่อถือและความเคารพท่ีลูกนองมีตอคุณ หลังจากสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว จงอยาถือความดีความชอบใสตนเพียงคนเดียว 

แตควรมอบความสําเร็จนี้ใหแกทีม เมื่อคุณเริ่มตนการเปนผูบริหารไดอยางสวยงาม อนาคตกาวตอไปยอมไมพลาดอยางแนนอน 

กลุมพฒันาระบบบริหาร........ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  


