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ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จอย่างมีคุณภาพนั้น	 นอกจากจะต้องมีความรู้		ในงานท่ีท�า	
มีวัสดุที่จะใช้	 อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้งาน	 ตลอดจนมีใจรักในการท�างานแล้ว	 ยังต้องมีทักษะ
กระบวนการท�างาน	 รู้จักเลือกใช้ทักษะการท�างานต่าง	ๆ 	 ได้อย่างเหมาะสม	 ขณะเดียวกัน
การท�างานให้บรรลุเป้าหมายจะต้องรู้ขั้นตอนการท�างาน	รู้จักวางแผน	คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา	
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

■ วิเคราะหขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๑/๑)
■ ใชกระบวนการกลุมในการทํางานดวยความเสียสละ (ง ๑.๑ ม.๑/๒)
■ ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล (ง ๑.๑ ม.๑/๓)
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	๑	ทักษะกระบวนการทำางาน
	 ทกัษะกระบวนการท�างานเป็นเทคนคิ	หรอืวธิกีารทีน่�าไปใช้

ในการท�างานต่าง	ๆ 	อย่างมขีัน้ตอน	เม่ือปฏบิตัแิล้วจะได้ประสบการณ์

ในการเรียนรู้	 และหากหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอจะเกิดความช�านาญ

และท�างานอย่างมีระบบ	 ซึ่งในที่นี้จะใช้ทักษะการท�างานอย่าง

หลากหลาย	 โดยยกตัวอย่างทักษะการท�างานจากสถานการณ์	

“ต้องการท�าชิ้นงานประดิษฐ์เพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อนเนื่องใน

วันคล้ายวันเกิด	โดยใช้วสัดเุหลอืใช้ทีม่อียูแ่ละชิน้งานต้องแปลกใหม่

ไม่เหมือนใคร”	โดยมีล�าดับขั้นตอนตามกระบวนการ	ดังนี้
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■  ขั้นตอนการทํางาน เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทํางาน โดยทําตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว
■  กระบวนการกลุม เปนวิธีการทาํงานตามขัน้ตอน คอื การเลอืกหัวหนากลุม กาํหนดเปาหมาย วางแผน แบงงานตามความสามารถ 

ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ประเมินผล และปรับปรุงงาน
■  ความเสียสละเปนลักษณะนิสัยในการทํางาน
■  การแกปญหาในการทํางาน เพื่อใหเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาตางๆ

	 เป็นการมองภาพรวมของงานแล้ววเิคราะห์ว่าจะประดษิฐ์ชิน้งานใด
ให้มีความแปลกใหม่	มวีสัดเุหลอืใช้หรอืไม่	จะหาได้จากแหล่งใด	ใช้อปุกรณ์
เครื่องมือ	เครื่องใช้ชนิดใด	และมีงบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร

วิเคราะห์งาน

	 เม่ือรู้ว่าตนเองจะประดิษฐ์ชิ้นงานใดแล้วให้ก�าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการท�างานให้ชัดเจน	 เช่น	 ศึกษาวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานจาก
แหล่งเรยีนรูต่้าง	ๆ 	เลือกซ้ืออุปกรณ์	เคร่ืองมอื	เคร่ืองใช้		ให้พร้อม	ร่างแบบ

ชิ้นงานไว้อย่างคร่าว	ๆ 	และก�าหนดระยะเวลาที่ต้องการให้งานเสร็จ

วางแผนการท�างาน

	 ปฏิบัติงานตามแผนการท�างานที่ได้วางไว้ด้วยความมุ่งมั่น	 มีความ
อดทนและท�างานจนประสบผลส�าเร็จ	โดยเริ่มจากดูแบบร่างของชิ้นงาน
ที่ออกแบบไว้	 จากนั้นประดิษฐ์ชิ้นงานตามขั้นตอนที่			ได้ศึกษามา	 เพื่อให้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่เสียเวลาหากจ�าเป็นต้องแก้ไขงานภายหลัง

ปฏิบัติงานตามขั้นตอน

	 ตรวจสอบการท�างานว่าส�าเร็จตามแผนงานที่		ได้วางไว้หรือไม่	 โดย
ประเมินคุณภาพชิ้นงานว่าเหมือน	 หรือแตกต่างกับท่ีออกแบบไว้หรือไม่	
มีข้อบกพร่องหรือไม่	 ระหว่างการท�างานเกิดปัญหา	 หรืออุปสรรคใด
หากมีจะได้แก้ปัญหา	หรือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

ประเมินผลงาน

เรียนรู้
กระบวนการทํางาน

๓



๒	กระบวนการกลุ่มในการทำางาน
	 การท�างานบางอย่างไม่สามารถท่ีจะท�าเพยีงล�าพงัได้	ต้องอาศยัการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	เนือ่งจาก

งานบางอย่างมีลักษณะซับซ้อน	จึงต้องร่วมมือกันเพื่อให้งานส�าเร็จได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

โดยการท�างานร่วมกันจะต้องมีการสื่อสารที่ดี	 มีปฏิสัมพันธ์กัน	 แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน	ซึ่งจะส่งผลให้งานส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ

	 ๒.๑	ความหมายและความส�าคัญของกระบวนการกลุ่ม
	 กระบวนการกลุ่ม	(Group	process)	เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างบุคคลตั้งแต่	๒	คนขึ้นไป

โดยมกีารแบ่งภาระหน้าท่ีการท�างานตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบคุคล	เพือ่ร่วมกนัคดิ

แก้ปัญหา	และตัดสินใจ

Team W rk
การสร้าง

ความส�าเร็จของแต่ละคน
คือ	ความส�าเร็จของกลุ่ม

เชื่อมั่นในความสามารถ
ของเพื่อนร่วมทีม ทุกคนมีบทบาท

รับผิดชอบชัดเจน

ปัญหาของงาน	คือ	ปัญหา
ของทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี	มีทัศนคติที่ดีต่อกัน	
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่กัน
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	 ๒.๒	แนวทางการท�างานด้วยกระบวนการกลุ่ม
	 การท�างานด้วยกระบวนการกลุ่มในกลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ	 จะมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด	

ทักษะการจัดการ	 ทักษะการท�างานร่วมกัน	 ทักษะการแก้ปัญหา	 และทักษะการแสวงหาความรู	้ 

โดยเรยีนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสร้าง	ไม่ว่าจะเป็นการผลติชิน้งาน	หรือการซ่อมแซมปรับปรงุ

แก้	ไขชิ้นงาน	มีแนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

  ๑)	สร้างสมัพันธภาพภายในกลุม่	โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกนัสร้างสัมพนัธภาพ 

ให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม	 สมาชิกทุกคนต้องมีน�้าใจ	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มองเห็นประโยชน ์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	มเีป้าหมายเดยีวกนัท่ีจะท�าให้กลุ่มเข้มแขง็	ท�างานส�าเรจ็อย่างม ี

ประสิทธิภาพ	โดยสมาชิกในกลุ่มควรยึดหลักการ	ดังนี้

	 	 	 ๑.	เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและ

เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์นั้น	ๆ 	 โดยผู้น�าควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

ส่วนผู้ตามควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

	 	 	 ๒.	เป็นผูป้ระสานงานทีด่	ีโดยตดิต่อประสานงานกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในกลุ่ม

และภายนอกกลุ่ม	ควรสื่อสารกันให้ชัดเจนและตรงประเด็นตามที่ต้องการ

	 	 	 ๓.	เป็นผูป้ระนปีระนอม	โดยพดูจากนัด้วยความสุภาพ	นุม่นวล	ไม่แสดงกริยิาก้าวร้าว

ต่อกัน	หากสมาชิกในกลุ่มเกิดปัญหา	หรือความขัดแย้งระหว่างการท�างาน	ควรแก้ปัญหาด้วยการ

ใช้เหตุผล

	 	 	 ๔.	เป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 โดยให้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการ

ท�างาน	หรือท�ากิจกรรมอย่างเต็มที่

	 	 	 ๕.	เป็นผู้สังเกตและให้ค�าติชม	 โดยสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันสังเกตกระบวนการ

ท�างานของกลุ่ม	 หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการท�างานจะได้รีบช่วยกันแก้ไข	 และควรประเมินผล

การท�างาน	เพือ่จะได้ทราบว่ามีสิง่ทีต้่องปรบัปรงุ

หรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

	 	 	 ๖.	เป็นผู ้สร้างบรรยากาศการ

ท�างานที่ด	ีโดยสมาชิกในกลุ่มต้องสร้างอารมณ์

ที่ดีในการท�างาน	มีความสนุกกับงานที่ท�า	และ

สร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานร่วมกัน	 เช่น	

พูดคุยเรื่องที่สนุกสนาน	เรื่องข�าขัน	เพื่อให้เกิด

ความผ่อนคลาย

  การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีภายในกลุุ่ม	 ร่วมกันคิดร่วมกันท�า	 
จะท�าให้มีความสุขกับการท�างาน

เรียนรู้
กระบวนการท�างาน
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  ๒)	มอบหมายภาระงานให้ตรงกับความสามารถ	 โดยให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคน	
ได้	ใช้ความรู้	 ความสามารถ	 หรือใช้ทักษะกระบวนการท�างานต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	หรือเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสมาชิกในกลุ่มควรมีความสามารถ	

ดังนี้

	 	 	 ๑.	เป็นผู้ริเริ่ม	 โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องเป็นผู้เสนอแนวความคิด	 วิธีการใหม่	ๆ 	 

ในการท�างานอยู่เสมอ	เพื่อให้งานออกมาไม่ซ�้าแบบใครและเป็นที่น่าพึงพอใจ

	 	 	 ๒.	เป็นผู้	ให้ข้อมูล	 โดยจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้องในการท�างานอย่าง 

หลากหลาย	และให้ข้อมูล	หรือข้อสรุปที่ถูกต้อง	เพื่อจะได้น�าไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

	 	 	 ๓.	เป็นผู้แสวงหาข้อมูล	โดยต้องฝึกเป็นผู้ซักถามข้อสงสัย	แล้วหาข้อมูลจากแหล่ง

ที่เชื่อถือได้มายืนยันความถูกต้องระหว่างการปฏิบัติงาน	หรือเมื่อต้องการแก้ปัญหา

	 	 	 ๔.	เป็นผู้ชีแ้จง	โดยต้องให้รายละเอยีดต่าง	ๆ 	ของการท�างานและเชือ่มโยงความคิดเหน็ 

ของสมาชิกภายในกลุ่มให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี

	 	 	 ๕.	เป็นผูป้ระเมิน	โดยประเมนิการท�างานของกลุม่	ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการด�าเนนิงาน 

การปฏิบัติงาน	หรือชิ้นงาน	ซึ่งควรประเมินระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน	เพื่อจะได้ทราบ

ปัญหาต่าง	ๆ 	ท่ีเกดิขึน้	พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางในการท�างานครัง้ต่อไปได้อย่างถกูต้อง

	 ๒.๓	ขั้นตอนการท�างานด้วยกระบวนการกลุ่ม
	 การท�างานกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยกันท�างาน	 ร่วมกันตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาต่าง	ๆ  

ท่ีเกิดขึ้น	 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท�างานและศักยภาพการท�างานของกลุ่ม	 ซึ่งมีขั้นตอน 

การท�างาน	ดังนี้

๑.		เลือกหัวหน้ากลุ่ม

๒.		ก�าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการท�างาน

๓.		วางแผนการท�างาน

๔.			ปฏิบัติงานตามหน้าที่	
ที	่ได้รับมอบหมาย

๕.		ประเมินผลและ
ปรับปรุงการท�างาน

ขั้นตอนการท�างาน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม

๑

๒

๓

๔
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การท�างานกลุ่มในการแปรรูปอาหาร

ตัวอย่าง

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย

การท�างาน	เช่น	เลือกวัตถุดิบชนิดใดมาแปรรูปอาหาร	

ใช้อุปกรณ์	ใด	 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร	 ใช้ระยะเวลาเท่าใด	

บรรจภุณัฑ์มลีกัษณะใด	น�าผลติภณัฑ์	ไปจัดจ�าหน่ายที	่	ใด	

หัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มตาม
ความถนัดและความสามารถของแต่ละคน	 ทุกคน
สามารถแสดงความคดิเห็นได้	โดยร่วมกันอภปิรายสรปุ
ขั้นตอนการท�างาน	และก�าหนดเวลาให้ชัดเจน	

สมาชกิในกลุม่รบัผดิชอบงานตามหน้าที่
ทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจ	เช่น	หัวหน้ากลุ่ม
คอยแนะน�าช่วยเหลือสมาชกิและตรวจสอบการท�างาน
สมาชิกคนที่	๑	ท�าการแปรรูปอาหาร
สมาชิกคนที่	๒	เตรียมวัตถุดิบ
สมาชิกคนที่	๓	สร้างบรรจุภัณฑ์

หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ประเมนิผลการท�างานว่ามอีปุสรรค	หรือข้อบกพร่องใด	
เกิดขึ้น	 เช่น	สมาชิกคนที่	 ๒	 เตรียมวัตถุดิบมาไม่พอ	
จึงท�าให้ต้องไปซื้อมาเพิ่มส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น	
สมาชกิคนที	่๓	ออกแบบบรรจภุณัฑ์	ได้สวยงามสามารถ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้

เป็นการเลือกบุคคลท่ีมีความรู้	ในเร่ืองนั้น	ๆ 	 เป็น
อย่างดี	ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้น�า	 รู้จักการประน	ี
ประนอม	 มีความเป็นกลาง	 และรับฟังความ	
คิดเห็นของผู้อื่น

๑. เลือกหัวหน้ากลุ่ม

ควรก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและแจ้งให้สมาชิก

ในกลุ่มทราบ	 เพื่อจะได้ปฏิบัติงานไปในแนวทาง

เดียวกัน	 จะท�าให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์	หรือเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

๒.  ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ของการท�างาน

ควรก�าหนดกรอบความคดิในการท�างาน	แบ่งภาระ	
งานให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ	
ของสมาชิกภายในกลุ่มให้ชัดเจน	 ร่วมกันคิดและ	
ตัดสินใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน	 เพื่อให้งานส�าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ	

เมื่อสมาชิกภายในกลุ่มรับรู้ภาระงานของตนเอง
แล้ว	ก็จะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่		ได้วางไว้อย่าง
เป็นระบบตามระยะเวลาที่ก�าหนดด้วยความ	
ถูกต้อง	รวดเร็ว	และแม่นย�า

ประเมินภาพรวมการท�างานของกลุ่มและผลงาน
ที่ส�าเร็จและท�าให้ทราบว่ามีข้อบกพร่องใด	เพื่อ
น�าไปแก้ไข	หรือพัฒนาให้ดีข้ึน	หรืออาจต่อยอด
ความคิดใหม่		ในการท�างานครั้งต่อไป

คนที่	๑	พูดตรงไปตรงมา	ชอบอยู่คนเดียว
คนที่	๒	ชอบฟังมากกว่าพูด	ไม่คล่องแคล่ว
คนที่	๓	มีเหตุผล	รับฟังคนอื่น	กล้าแสดงออก
คนที่	๔	ชอบเรียนรู้สิ่งใหม	่ๆ 	ท�าตามเพื่อน
ผู้ที่เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้ากลุ่ม คือ	คนที่ ๓

๓. วางแผนการท�างาน

๔.   ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที ่ได้รับมอบหมาย

5. ประเมินผลและปรับปรุงการท�างาน

เรียนรู้
กระบวนการท�างาน
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 ๓	การแก้ปัญหาในการทำางานอย่างมีเหตุผล
	 ในการท�างานย่อมเกิดปัญหาข้ึนได้ตลอดเวลา	 บางปัญหาเกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

เกดิขึน้รวดเรว็เฉพาะหน้า	ต้องอาศัยไหวพรบิการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ส่วนบางปัญหาทีค่่อย	ๆ 	ก่อตวั 

หรือสะสมปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาว

	 ดังนั้น	 ส่ิงที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาจะต้อง 

เริ่มต้นด้วยการมีสติ	ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ	 

เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข	โดยต้องท�า 

ความเข้าใจกับปัญหานั้นอย่างแท้จริง	การมีสติ

จะท�าให้มีวิธีคิด	วางแผนที่ดี	ควบคุมอารมณ์

ตนเองได้	และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

	 ๓.๑	ความส�าคัญของการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
	 การตัดสินใจแก้ปัญหา	 เป็นการตัดสินใจ 

แก้ปัญหาภายใต้การวิเคราะห์	 การพิจารณา 
  การร่วมกันวางแผน	 มีการปรึกษาหารือร่วมกันของสมาชิก 
ในกลุ่ม	จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน

ทางเลอืกต่าง	ๆ 	ซ่ึงการแก้ปัญหาเป็นการประยกุต์	ใช้กฎ	หรือหลกัการอธบิายการแก้ปัญหา	เพือ่ให้ 

ได้ความจริง	หรือปรากฏการณ์	ใหม	่ๆ

	 	 การตดัสนิใจแก้ปัญหาเป็นสิง่ท่ีมีความส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิงในการท�างาน	ทัง้ขัน้ตอน 

การสร้างชิ้นงาน	และการซ่อมแซมปรับปรุงแก	้ไขชิ้นงาน	เพราะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการ

ตัดสินใจที่ผิดพลาด	และจะช่วยให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพ	สามารถท�าให้งานส�าเร็จ	หรือมี

ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

	 	 ประโยชน์ของการแก้ปัญหาในการท�างานอย่างมีเหตุผล	มีดังนี้

	 	 ๑.	 ช่วยในการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง	สมเหตุสมผลมากที่สุด

	 	 ๒.	 ช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการท�างาน

	 	 ๓.	 ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	หรือสมาชิกภายในกลุ่ม

	 	 ๔.	 ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการท�างานได้ทันเวลา

	 	 ๕.	 ช่วยพัฒนาระบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น

	 	 ๖.	 ช่วยให้ค้นพบทางเลือก	หรือทางออกส�าหรับปัญหาได้ดีที่สุด

	 	 ๗.	 ช่วยประหยัดและลดการสูญเสียทรัพยากรที่	ใช้	ในการท�างาน	 เพราะมีการจัดสรร 

การใช้ทรัพยากรเป็นอย่างดี
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เตรียมวัตถุดิบมาไม่เพียงพอ

	 ๓.๒	กระบวนการแก้ปัญหา
	 ปัญหาการท�างานอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบและหลายสาเหตุ	 ซึ่งแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะของงาน	 ดังนั้น	 วิธีการ	 หรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาจึงแตกต่างกันออกไป	 โดยขั้นตอน

ในการแก้ปัญหา	มีดังนี้

เฝ้าดูสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 ที่เกิดข้ึน	 และ
บันทึกสิ่งที่	ได้จากการสังเกต

หวัหน้ากลุม่ตรวจดกูารท�างานของสมาชกิในกลุม่	และสงัเกต
เหน็ว่าวตัถดุบิทีส่มาชกิเตรยีมมาไม่เพยีงพอ	จงึจดบนัทกึไว้

๑. สังเกต

ท�าความเข้าใจกับปัญหา	 เพื่อแยกแยะ
ข้อมูลว่าเกิดปัญหาใดขึ้น	 สิ่งที่ต้องการ
แก้ไขคือสิ่งใด

หวัหน้ากลุม่เรยีกสมาชกิทกุคนมาประชมุร่วมกนัว่าวตัถดุบิ
ของกลุม่ไม่เพียงพอจะท�าอย่างไร	ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและ
อาจท�าให้ขาดทุนได้เมื่อน�าไปจ�าหน่าย

๒. วิเคราะห์

คิดค้นวิธีการท�างาน	 หรือวิธีแก้ปัญหา
ว่ามีวิธี	ใดบ้าง	 โดยการสร้างทางเลือกที่
หลากหลาย

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอความคิดเห็นแล้วได้ข้อสรุปว่า	
วิธีที่ ๑	 ใช้วัตถุดิบเท่าที่มี	เพราะมีลูกค้าจ�านวนไม่มาก	
วิธีที่ ๒		ซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มและสร้างบรรจุภัณฑ์	ให้น่าสนใจเพื่อ

เพิ่มมูลค่าของสินค้า

สรุป	หรือประเมนิว่าวธิ	ีใดเหมาะสมหรอื
ดีที่สุดที่จะน�ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา

ในกลุ่มเลือกวิธีที่	๒	เพราะถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม	
แต่ถ้าหากผลิตสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจ	 ก็จะท�าให้จ�าหน่ายสินค้าได้
มากขึ้น	ลูกค้าจะมีมากขึ้น	ส่งผลให้ได้ก�าไรเพิ่มมากขึ้นด้วย

วางแผนการท�างานและล�าดับขั้นตอน
การท�างานตามความเหมาะสม

หวัหน้ากลุม่วางแผนการท�างาน	โดยให้สมาชิกคนที	่๒	ซือ้
วตัถดุบิมาเพ่ิม	และให้สมาชกิคนที	่๓	ออกแบบบรรจภัุณฑ์	ให้มี
ความน่าสนใจมากขึน้กว่าเดมิ

ปฏบิติังานตามแผนการท�างานที	่ได้วางไว้
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

สมาชิกคนที่	๒	และสมาชิกคนที่	๓	ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย	และสมาชิกที่เหลือต่างก็ท�าหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุดตามที่	ได้วางแผนไว้

6. ลงมือปฏิบัติงาน

ประเมินว่างานที่	ได้ปฏิบัติเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่	 จะปรับปรุง	
หรือพัฒนาอย่างไร

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ซึ่งสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้มากและมีก�าไรมากขึ้น	 แต่การท�างาน
ในครั้งต่อไปควรวางแผนการท�างานให้รอบคอบมากขึ้น

ตวัอย่าง

๓. สร้างทางเลือก

๔. ประเมินทางเลือก

5. วางแผนการท�างาน

7. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน

เรียนรู้
กระบวนการทํางาน

๙



 ๔	การเสรมิสร้างลักษณะนสัิยในการทำางานด้วยความเสยีสละ
	 การท�างานด้วยความเสียสละเป็นคุณธรรมประการแรกของการท�างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 

เพราะสมาชิกแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 ท�าให้เกิดปัญหา	 หรือความขัดแย้งขึ้น 

ภายในกลุ่ม	ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างาน	ดังนั้น	ถ้าสมาชิกทุกคนภายใน

กลุ่มเป็นผู้ที่มีเหตุผล	มีความเสียสละ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	ก็จะท�าให้

การท�างานกลุ่มนั้นประสบความส�าเร็จ

	 ๔.๑	ความส�าคัญของลักษณะนิสัยในการท�างานด้วยความเสียสละ
	 ลกัษณะนสิยัในการท�างานด้วยความเสยีสละ	เป็นการสร้างนสิยัแห่งความเสยีสละในการท�างาน 

และการด�ารงชีวติประจ�าวนั	ส่งผลให้เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการท�างาน	สามารถสร้างช้ินงาน	หรอืซ่อมแซม 

ปรับปรุงแก	้ไขชิ้นงานได้

	 ความส�าคญัของการท�างานด้วยความเสยีสละ	คอื	การท�างานทีม่องเหน็ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน	ซึง่จะท�าให้งานส�าเรจ็สมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้	นอกจากนี	้ในการ 

ท�างานต้องไม่ทิ้งภาระงานให้กับคนหนึ่งคนใดท�าเพียงผู้เดียว	หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดท�า	 แต่จะต้อง

ร่วมมือช่วยกันท�าจนกว่าจะส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด	ีงานจึงจะมีประสิทธิภาพ

	 กล่าวได้ว่า	ความเสียสละเป็นคุณธรรมหลักของการท�างานในกระบวนการกลุ่มได้	โดยแท้จริง	 

หากสมาชิกในกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะท�าให้การท�างานนั้นประสบความส�าเร็จ 

ตามที่คาดหวังไว้

เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน	 โดยไม่หวังผล
ตอบแทน

ไม่เห็นแก่ตัว	 รู ้ จักให	้
รู ้จักแบ่งปัน	 บางครั้ง
ต้องเสียสละความสุข
และความสบายส่วนตัว

ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น	 และต้องปรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันด้วยสันติวิธี

มคีณุธรรมและจรยิธรรม
เช่น	 ซื่อสัตย์	 ยุติธรรม	
ขยัน	อดทน	รับผิดชอบ	
ตรงต่อเวลา

หลักการท�างานด้วยความเสียสละ

๑0



	 ๔.๒	ประโยชน์ของการมีลักษณะนิสัยในการท�างานด้วยความเสียสละ
	 การมีลกัษณะนสิยัในการท�างานด้วยความเสียสละ	มปีระโยชน์		โดยตรงกบัทกุคน	และมส่ีวนช่วย 

ให้ประสบความส�าเร็จในการท�างาน	ช่วยเสริมสร้างให้เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	ดังนี้

 กการท�ำงำนเพื่อกำรด�ำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว จะต้องมีทักษะกระบวนกำร 

ในกำรท�ำงำน เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน รู้จักกำรวำงแผนกำรท�ำงำน 

วิเครำะห์งำนที่จะท�ำ ปฏิบัติงำนตำมแผนที่ ได้วำงไว้ และเม่ือท�ำงำนเสร็จจะต้องมีกำรประเมิน 

ผลงำน เพือ่น�ำมำปรบัปรุงแก้ไข หรอืเพ่ือพฒันำกำรท�ำงำนให้ดย่ิีงขึน้ นอกจำกนี ้กำรท�ำงำนร่วมกบั 

ผู้อื่นยังท�ำให้ได้เรียนรู้กำรท�ำงำนเป็นทีม รู้จักเสียสละ รู้จักแก้ปัญหำ ดังนั้น กำรเรียนรู้ทักษะ 

กระบวนกำรในกำรท�ำงำนจงึสำมำรถน�ำไปประยกุต์  ใช้ ได้กบัทุกงำนและในกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวัน

	 	 ๑.	 เป็นทักษะพื้นฐานในการท�างานที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น	เพื่อเป็นพื้นฐานในการท�างานต่อไป

	 	 ๒.	 เป็นการเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการท�างานและในการประกอบอาชีพด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต

	 	 ๓.	 เป็นการขจัดปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม	 ทั้งระดับกลุ่มบุคคลและ 

ทีมงานได้เป็นอย่างดี

	 	 ๔.	 เป็นการเสรมิสร้างการอยู่ร่วมกนั

ในสังคม	 ท�าให้กลุ่มบุคคลและทีมงานมีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 	 ๕.	 เป็นพืน้ฐานของการพฒันาคนใน

สังคมให้มีความเสียสละ	ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็น

พลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

การท�างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเสียสละ

จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการท�างานต่อไปในอนาคต

เรียนรู้
กระบวนการท�างาน

๑๑
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