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Work  Simplification : การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความผกผันของกระแสภาวะเศรษฐกจิ ที่มีการเมอืงเปน
ปจจัยกระตุนใสมนุษยเงนิเดอืนอยางไมหยดุยั้ง    สงผลใหวิถีชีวิตการทํางานของลูกจางทุกระดับ
มีแรงตานทานมากยิ่งขึ้น   สถานการณมคีวามเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไมหยุดนิ่ง และมีรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน บุคคลที่สามารถเรียนรูและปรับตัวไดเร็ว  จะสามารถยืนหยัดอยูได
ในสังคมโลกปจจุบัน  คนทํางานที่เฉื่อยชาก็จะถูกเบียดแซงและถูกทอดทิ้งใหหยุดทํางานใน
ลักษณะแตกตางกัน 

 การปฎิบัติงานทุกสิ่งทุกอยาง    ผูจัดการหรือเจาของกิจการยอมมีความปราถนาที่จะเห็น
งานไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยเฉพาะกิจการในอุตสาหกรรม   
เปาหมายของงานนั้นเปนธงชัยที่ผูบริหารจะตองแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนําไปสูความตองการ
ของบริษัทของตนใหได 
 เทคนิคการทํางานวิธีหนึ่งที่   ขอนําเสนอในบทความนี้คอื      work   simplification    

ซ่ึงนักการศึกษาไดกลาวถึง   work   simplification เปนเรื่องที่เกาและเรื่องที่ใหมในขณะเดียวกัน   

ที่กลาววาเปนเรื่องใหมในแงที่มีจุดเนนในการลดคาใชจาย  และการเพิม่ผลผลิต   ที่คิดวาเปนเรื่อง
เกาในแงของ การเปนแนวคดิที่มีความเปนมาคอนขางนาน  ผูคิดคนไดคิดขึ้นมา   แตใชคํา
ตางๆกัน   บุคคลเหลานี้คือ  Cyrus   Mccormick  ,  Eli  Whitney ,  Robert   Fulton  และ  

Thomas  Edison   โดยที่งานของบุคคลดังกลาวแสดงถงึ ปรัชญาที่เปนพื้นฐานของการทํางานให

งาย 
 

work   simplification   คืออะไร  

 Harold   Koontz  และ  Heinz  weithrich  (  1988 : 556   )  ไดกลาววา work   

simplification  เปนวิธีการทํางานอีกรูปแบบหนึ่ง ทีต่องไดรับความรวมมือและการมีสวนรวม

จากคนงาน ทีจ่ะทํางานชิน้ใดชิ้นหนึง่ขึ้นมา  โดยมีการจดัอบรมบุคลากรที่ทํางาน  เพื่อใหแนวคิด
และเทคนิคในการทํางาน  เชน  การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา ( Motion  and Time 

studies  )   การวิเคราะหการไหลของงาน  ตลอดจนการออกแบบผังการทํางานในสถานการณ

ตางๆ  อยางเหมาะสม 
______________________________________________________________ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานโชคชัยพัฒนา  อ.คลองลาน  จ.กําแพงเพชร 
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 Gerald  nadler  ( 1957 )   ไดใหความหมายไววา   work   simplification เปนแนวคิดที่

เปนเทคนิคที่ใชพัฒนางานหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากงาน  และเปนกรอบแนวคิดที่ทําใหเกิด
ความรวมมือในการทํางานในองคกร   ซ่ึง   work   simplification  เปนการวิเคราะหงานอยางเปน

ระบบ  ที่มีลักษณะที่สําคัญคือ 1.กําจัดงานที่ไมจําเปนออกไป  2.จัดงานที่มีอยูใหดีทีสุ่ด และ 3. 

ใหความมัน่ใจวาวิธีการที่ดีทีสุ่ดจะถูกนํามาใช ทุกคนในที่ทํางาน จะตองมีความคิดวา  วิธีที่ใชใน
การทํางานถือวา เปนสิ่งที่ดทีี่สุด   
 จากความหมาย   work   simplification  ที่นําเสนอดังกลาวนั้น  อาจสรุปไดวา  work   

simplification  เปนเทคนิคการสรางงานและการปรับปรุงการทํางาน  โดยแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด  

อาศัยความรวมมือและการมสีวนรวมของบุคคลในที่ทํางานมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน 
 

หลักการทํางานตามแนวคิด   work   simplification 

 การทํางานในอดีต  การพิจารณางานในปจจุบันและจะทําอะไรในอนาคตเปนเรือ่งที่มี
ความจําเปน   ที่ผูนําไปใชจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ  หมายความวา  การเรียนรูงานในอดีต
จะเปนหนทางที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางานในอนคต  จะทําใหทราบปญหา  ขอบกพรอง 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง   การตรวจสอบผลผลิต   การใชเวลาในการทํางาน  จะเปนสิ่งที่แสดงถึง
กระบวนการทาํงานที่ผานมา   ถาพบวางานไมเปนที่พอใจ  อาจจะชวยใหมองเห็นวธีิการที่จะทํา
ใหเกดิผลที่ดีในอนาคต    นอกจากนี ้  การวิเคราะหงานในอดีตยังชวยใหผูรับผิดชอบงานมองเห็น
งานที่ไมจําเปนที่ควรกําจดัออกไป   ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนจดุประสงคหลักของการทํางานใหงายลง    
 การพิจารณางานที่กําลังดําเนินการอยู  จะพบวา  กระบวนการและวิธีการทํางานไดพฒันา
ไปอยางรวดเรว็และบางครั้งไมมีการวางแผนที่ดี   ทําใหเราทราบวา วธีิการทํางานที่      ปฏิบัติอยู
นั่นมีมากมายถูกนํามาใช   ซ่ึงจะมีวิธีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมอยูดวย  ประเด็นนี้เปนเรื่องที่
ผูรับผิดชอบพึงระวัง  ในการทํางานจะตองคนหาวิธีการที่ดีที่สุดในการทํางาน    วธีิที่ดีกวาและ
ประหยดักวา  จนทําใหเกิดผลผลิตที่ดีที่ตองการ  ปญหาความรูสึกและปญหาดานมนุษยสัมพนัธ
จะถูกกําจัดออกไป   จากแนวคิดการทํางานในอดีต  คํานึงถึงปจจุบัน  เพื่อสูภาพงานในอนาคตทีด่ ี 
กระบวนการเบื้องตนลักษณะนี้จะถูกจดัทําใหเปนภาพงานที่ชัดเจนยิ่งขึน้   นั่นหมายถึงความ
พยายามในทกุๆดานทางกายภาพที่จะตองถูกนําไปใชอยางแนนอน 

 การทํางานโดย  work   simplification   มักจะมีคําถามเสมอวา  วัฎจักรในการทํางานมี

จํานวนเทาใดที่จะตองวางแผนในการทํางาน  คําตอบทีไ่มลังเลเลยวา  มีวิธีทํางานเพียงหนึ่งเดยีว  
โดยแททีจ่ริงแลว หลักการของ  work   simplification  จะสะทอนใหเห็นวาวิธีการทาํงานแบบนี้  
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เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย   ที่จะตองมวีิธีการที่ดีของตนที่จะทํางานแตละอยางใน
ชีวิตประจําวัน   ซ่ึงเขาคิดวาเปนวิธีการที่เหมาะสม แมวาจะเปนวิธีเดยีวก็ตาม 
 

work   simplification   เก่ียวของกับคนงานอยางไร 

 work   simplification  เปนวิธีการที่ดทีี่ถูกนําไปใชอยางกวางขวางและถูกนําไปใชใน

การวางแผนการทํางานมากมาย    แตก็ไมไดหมายความวา  จะไมมีปญหาเมื่อนําไปใช     ปญหาที่
สําคัญที่เกิดขึ้นคือ   เนื่องจาก  work   simplification  จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงงาน  

ส่ิงที่กระทบตอความรูสึกของคนงานที่จะตองเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องสําคัญ นักวิชาการ   ไดศึกษา
การเปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน  พบวา  ความรูสึกของคนเปนอุปสรรคอยางมากเมื่อมีความ
เปลี่ยนแปลง   ดังนั้นจะเปนเหตุผลที่ดีวา  ทําไมคนจึงมีความสําคัญตอการนํา   work   

simplification  มาใช   ดังนั้น  การทํางานตามแนวคิด work simplification  จะตองใหทุกคนมี

สวนรวม  ไมวาจะอยูหนาทีอ่ะไร   ทุกคนในหนวยงานจะตองรูวา    work   simplification   คือ

อะไร   มีเทคนคิอะไรบาง  การที่จะตองปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมีความหมายสําหรบัเขาอยางไร
บาง 
 

เคร่ืองมือสําคญัของ work   simplification 

 ตามที่ไดนําเสนอแนวคิด หลักการของ   work   simplification  อาจกลาวไดวา   work 

simplification เปนแนวคิดการวางแผนการทํางาน มุงใหอัตราผลผลิต (Productivity)เพิ่มขึ้น   

โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราผลผลิตของภาระงาน ยอมหมายถึง  การไดผลผลิตจํานวนสงูขึ้นดวยราคา
ท่ีถูกลง  ( รัชตวรรณ   กาญจนปญญาคม และ  เนื้อโสม  ติงสัญชลี , 2538 ) ดังนั้นการเพิ่มอัตรา

ผลผลิต  ใหกับองคประกอบทรัพยากรตางๆที่ใชในการผลิตไมวา  จะเปนเครื่องจกัร  วัสดุหรือ
แรงงานยอมมผีลในการทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง   การศึกษาเคลื่อนไหวและเวลา ( Motion  and  

Time  studies )  เปนเทคนคิที่เปนเครื่องมือสําคัญของแนวคดิ   work simplification   
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 การศึกษาเคลือ่นไหวและเวลา ( Motion  and  Time  studies )  หมายถึง เทคนิคในการ

วิเคราะหขั้นตอนของการปฎิบัติงานเพื่อขจัดงานที่ไมจําเปนออกและสรรหาวิธีการ ซ่ึงดีที่สุดและ
เร็วที่สุดในการปฎิบัติงานนัน้  ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานของวิธีการทํางานเครื่องมือตางๆ  
และการฝกคนงานใหทํางานดวยวิธีการที่ถูกตอง  การหาเวลามาตรฐานของงานและการบริหาร
แผนการใหรางวัลระบบตางๆ  ( รัชตวรรณ   กาญจนปญญาคม และ  เนื้อโสม  ติงสัญชลี  , 2538  

:  7  ) 

 จากการใหคํานิยามของ การศึกษาเคลื่อนไหวและเวลา  ดังกลาว  สามารถสรุปไดวา    
การศึกษาเคลือ่นไหวและเวลา   เปนการศึกษาการทํางานอยางเปนระบบเพื่อสนองวัตถุประสงค
ดังนี ้

1. พัฒนาวิธีการและระบบที่ดทีี่สุดในการทํางาน 

2. การจัดตั้งระบบและวิธีการทาํงานเปนมาตรฐาน 

3. หาเวลามาตรฐานในการทํางาน 

4. ชวยเหลือในการฝกคนใหทํางานดวยวิธีที่ถูกตอง 
ในสวนนี้จะนาํเสนอตัวอยางกระบวนการที่สําคัญ  เพื่อจะไดมองเห็นวธีิการ 

ตามแนวคิดดังกลาว   ไดแก 
1. การออกแบบวธีิการทํางานเพือ่พัฒนางาน 
2. Process  Chart 

1. การออกแบบวิธีการทํางานเพื่อพัฒนางาน  (  Work  Methods 
  Design ) 

  ในการออกแบบวิธีการทํางานนั้นใชกระบวนการแกปญหาโดยทัว่ไปมาชวย 

เพื่อใหงานออกแบบนัน้เปนไปอยางมีระบบและสมเหตสุมผล  ในการนีจ้ึงจําเปนตองทราบ
รายละเอียดของขบวนการแกปญหาโดยทัว่ไป  ซ่ึงมี  5  ขั้นตอน (  Barnes , 1968 ) คือ    

1) ตั้งคําจํากัดความของปญหา 
2) วิเคราะหปญหา 
3) พิจารณาหาลูทางที่ดีที่สุด 

4) ประเมินขอเปรียบเทียบตางๆเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด 

5) ใหคําแนะนําและติดตามผล  
1)  ตั้งคําจํากดัความของปญหา  
เปนการตั้งปญหาใหชัดเจนสําหรับงานที่กําลังจะศึกษา  เชน   ตนทุนสูงเกินไป  

ผลผลิตที่ตองเพิ่มขึ้น    มีขอขัดของในการสงสินคา   เพื่อใหการตั้งคาํจํากัดความของปญหาได
อยางครบถวน   
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  เกณฑสําหรับการตัดสินใจ ( Critiria  ) สําหรับปญหาดานการผลิต ไดแก  

ตนทุนแรงงาน รวมต่ําสุด      คาใชจายรวมต่ําสุด  เงินลงทุนต่ําสุด  การใชพื้นที่นอยที่สุด   
หรือทําใหสามารถผลิตสินคาไดเต็มกําลังการผลิตโดยเร็วที่สุด   เปนตน 

  2)  การวิเคราะหปญหา 
        เปนขั้นการรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับปญหา  ตลอดจนขอจํากัดตางๆที่จําเปนตอง
คํานึง   

3) การพิจารณาหาลูทางท่ีดีท่ีสุด 

           เปนการหาคําตอบที่เปนไปได  ภายในขอจํากัดทีม่ีอยู  อาจตั้งเปนคณะทํางานเพื่อ
อาศัยความคิดสรางสรรคอยางมีเหตุผลและเปนระบบหรือโดยการชวยกันระดมความคิด 

ของบุคคลในการทํางานนั้น   ในขั้นนีย้ังไมมีการประเมนิ 

  4)  ประเมินขอเปรียบเทียบเทียบตางๆ เพื่อหาคําตอบทีด่ีท่ีสุด 

              เมื่อไดคําตอบในการแกปญหาที่เปนไปไดมากมายแลว  ขัน้นีเ้ปนการพิจารณา 
เปรียบเทียบขอดี  ขอเสียของคําตอบเหลานั้น   บางคําตอบอาจตัดทิ้งไดเลย  เมื่อพจิารณา 
แลววาไมเปนไปตามขอจํากดัและเกณฑทีว่างไว  ในการประเมินเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดนั้น 

นักออกแบบวธีิการทํางานมีขอที่จะตองคํานึงถึงดังนี ้
  1) ไมมีคําตอบใดที่  ถูกตองที่สุด  ดังนั้นในการประเมนิเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด  

จึงมักจะเลือกคําตอบไว  3  ประเภท คือ 

ก. คําตอบในอุดมคติ 
ข. คําตอบที่นําไปใชไดทันท ี

ค. คําตอบที่อาจใชไดในอนาคตหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอจํากัด 

2) จะตองพจิารณาถึงผลที่จะตามมาในอนาคตดวย 

3) จะตองคํานึงถึงจิตใจของผูทาํงาน  การมีสวนรวมในการใหความคดิเหน็ 

4) จะตองเปรียบเทียบคําตอบเหลานั้นโดยใชหลักเศรษฐศาสตรในการ 

วิเคราะหเงินลงทุนรวม   
5) ในกรณีที่มีปญหาวาวิธีการทํางานใดเมื่อปฎิบัติจริงแลวจะดีกวากนั  ก็อาจ 

จําเปนตองสรางหองทํางานจําลองขึ้น  โดยมีเครื่องมือ  เครื่องใชตางๆตามที่บงไวในแตละวิธีการ
ทํางานแลวทดลองทํางานจริง 

 

5)  ใหคําแนะนําและติดตามผล 

        หลังจากที่ไดคําตอบที่ดีที่สุดแลว  จําเปนตองเขียนรายงานหรือบรรยายใหบุคคล
ที่เกี่ยวของ  ที่มีอํานาจอนมุัติใหทราบ  ลักษณะของรายงานจะประกอบดวย  แผนภูมิ    ผัง
ภาพถาย  แบบจําลอง  3  มิติ   แบบจําลองสถานที่ทํางาน   การเขยีนรายงานหรอืบรรยายสรุป  
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ควรทําอยางมีเหตุผลตรงไปตรงมาที่สุด  งายในการติดตามและเขาใจ  แหลงของขอมูลควรแจงไว
และหากมีขอสมมติฐานใดๆ  ก็ควรบงใหชัดแจง  ควรมีบทคัดยอของรายงานอยูดวย  
 จากสาระที่นําเสนอการออกแบบวิธีทํางาน  จะทําใหทราบวา  ภาพรวมของการทํางาน  
เทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา   วามีกระบวนการอยางไร ซ่ึงสามารถนําไปใชไดเปน
อยางดีกับการพัฒนางาน 
 

 

 

 

  2.  แผนภูมิการผลิต  ( Process   Charts ) 

  แผนภูมกิารผลิต  เปนผลลัพธที่แสดงการวิเคราะหกระบวนการทํางาน    แผนภูมิ
จะมีลักษณะเปนเครื่องหมายหรือแผนภาพ   ซ่ึงแยกแยะขั้นตอนขบวนการผลิตไวอยางชดัเจน   
การวิเคราะหโดยใชแผนภูม ิ  โดยทัว่ไปมักเริ่มตนดวยการที่วัตถุดิบ  เคลื่อนเขาสูสายการผลิตและ
บันทึกขั้นตอนตางๆบนวัตถุดิบนั้น   เชน  การขนสง  การตรวจสอบ   การทํางานบนเครื่องจักร   
การประกอบชิน้สวน   จนกระทั่งความสําเร็จออกมาเปนผลิตภัณฑ   แผนภูมิขบวนการผลิตอาจ
เปนขั้นตอนการผลิตของสินคาชนิดเดยีวภายในแผนกหนึ่ง หรือของสินคาหลายๆชนิด  ภายใน
แผนกตางๆพรอมกันได   ซ่ึงการศึกษาจากแผนภูมิดังกลาว  จะชวยใหมองเห็นภาพของขั้นตอน
การปฎิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้น    
 จากการเสนอตัวอยางการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา  สามารถสรุปไดวา  เปน
เทคนิควางแผนงานเพื่อมุงประสิทธิภาพของงานเปนหลัก ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ออกแบบวิธีการทํางานสําหรับผลิตภัณฑใหม  การออกแบบวิธีการทํางานเพื่อพัฒนา  
การวางผังโรงงาน    การเคลื่อนที่และการขนถายพัสดใุนโรงงาน โดยใชหลักของเศรษฐศาสตร
การเคลื่อนไหว (  Principles  of  Motion  Economy  ) มาประกอบการออกแบบดวย 

 สวนการศึกษาเวลา  เปนการหาเวลามาตรฐานในการทํางานของคนงาน  ซ่ึงไดรับการ
ฝกงานนั้นมาดีแลว  ทํางานนั้นในอัตราปกติ ( Normal  pace  ) ดวยวิธีการที่กําหนดให  ซ่ึงจะ

แตกตางจาก การศึกษาความเคลื่อนไหว  ซ่ึงเกี่ยวของกบัการศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบวิธี
ที่ปรับปรุงแลว    สวนการศึกษาเวลา เกี่ยวกับการวัดผลงาน  ซ่ึงผลที่ไดก็จะมีหนวยเปนนาทีหรือ
วินาที  ที่คนงานหนึ่งๆสามารถทํางานั้นๆไดตามวิธีการทีก่ําหนดให   เวลาที่ไดก็คือเวลามาตรฐาน 
( Time  standard  )  นั่นเอง 

 การศึกษาเวลามีประโยชนหลายประการ  เชน ใชประเมนิอัตราคาใชเวลาทํางาน   ใชหา
เวลาทํางานของงานชิ้นหนึ่งเพื่อเปรียบเทยีบกับตนทุนและคาใชจายตางๆ    ใชเปนเกณฑ
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มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบผลงานของแตละคน   เพื่อประโยชนในการใหรางวัลหรือโบนัส เปน
ตน    สวนเทคนิคที่ใชประกอบการศึกษาเวลา มีมากมายและซับซอน  ตองใชผูที่มคีวามสามารถ
ในการคํานวณ   เชน  การหาคาอัตราเร็ว  ( Determining  The  Rating  Factor )  การหาคาเผื่อ

ตางๆ  การหาคาเวลามาตรฐาน  การสุมงาน   เปนตน 
 

บทสรุป 

แนวคดิ  work  simplification   นักวิศวกร  ไดริเร่ิมคิดคนและใชประโยชน เพือ่เพิ่ม

ทักษะในการปฎิบัติงาน  การวิเคราะหความซ้ําซอนของงาน  กิจกรรมและคาใชจายที่สูง    ซ่ึงเปน
เหตุผลที่สําคัญที่    work simplification ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย      ซ่ึงแทจริงแลว  work  

simplification  แรกเริ่มไดถูกนําไปใชในวงการวิศวกรรมอุตสาหกรรม   อิเลคทรอนิคส  สรีระ

ศาสตร   จิตศาสตร    แตในปจจุบัน  องคการทางการศึกษา   ไดนําแนวคิด work  simplification   

ไปใช  เชน  ในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  หลังจากการนําไปใชแลว  ทําใหเขตพื้นที่การศึกษาสามารถลดคาใชจายเงินเดือน
และการทํางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ( perry  ,  1980 )     และ ดานการศึกษามี

การนําไปใชสอนวิชาทันตสขุภาพอนามยัดวย   (  Rosmus  , 1980  )  และนําไปศกึษาการทํางาน

ของเจาหนาทีสํ่านักงาน   การใหบริการอื่นๆ เพื่อลดข้ันตอนในการทํางาน  และลดตนทุนดาน
ธุรการลง   ธุรกิจอื่นๆ  เชน  ธนาคาร  ที่ทําการไปรษณยีโทรเลข   โรงพยาบาล   หางสรรพสินคา    
ซุปเปอรมาเกต  เปนตน 

 อยางไรก็ตาม  การทํางานอาจมีผลกระทบตอความเปนมนุษยได อาจเปนเพราะความเด็ด
เดี่ยวจากเปาหมายที่จะทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ work  simplification จึงเนนใหคนงานมีสวน

รวมและจดัอบรมคนงานใหมีความเขาใจกระบวนการทุกขั้นตอนเพือ่ลดกระแสตอตานความเปน
มนุษยในองคการที่อาจจะเกดิขึ้นได      สะทอนใหเหน็วา    work  simplification   เปนเทคนิคที่

ดี สามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษาที่มุงเนนประสิทธิภาพ  ในขณะที่องคการมี
ทรัพยากรจํากดั  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ          จึง
สามารถนําไปประยุกตใชไดทุกยุคสมัย  ซ่ึงแนวคดิ  work  simplification  ดังกลาวที่นําเสนอนี้

เปนแนวคิดหนึ่งที่เปนพืน้ฐานของการบริหารงานที่มุงเนนประสิทธิภาพการทํางานขององคการ
ทุกระดับ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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