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1.    การปฏิบัติงานเชิงปญญาของบุคลากร 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานทั่วไปนั้นอาจจําแนกไดเปนสองลักษณะ  คือการใช
แรงงานเชน การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  การสรางอาคาร  การปรุงอาหารในภัตตาคาร  การขับรถ
ยนต  และการใชสมองหรืองานเชิงปญญาเชน การทําบัญชี  การออกแบบกอสราง  การรักษาพยาบาลผู
ปวย  ปจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานทั้งสองลักษณะ    เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชกับการปฏิบัติงานที่ใชแรงงานเปน
หลักนั้นมักจะอยูในรูปของเครื่องมืออัตโนมัติตาง ๆ  เชน เครื่องจักรที่ใชคอมพิวเตอรควบคุมการ
ทํางาน   หรือเครื่องทุนแรงตาง ๆ  ซ่ึงอาจกลาวไดวามักจะเปนเรื่องทางฮารดแวร    สวนเทคโนโลยีสาร
สนเทศสําหรับใชกับการปฏิบัติงานที่ใชสมองนั้นมีลักษณะที่ซับซอนกวา  และมักจะเปนเรื่องทาง
ซอฟตแวรมากกวาฮารดแวร 
 อุปกรณและเครื่องจักรสําหรับชวยการปฏิบัติงานที่ใชแรงงานนั้นมีอยูมากประเภทดวยกัน  
และมักจะแตกตางกันออกไปสุดแทแตลักษณะของการปฏิบัติงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับการชวยเพิ่มประ
สิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ใชแรงงานจึงแตกตางกันไปตามลักษณะของอุปกรณ   นักศึกษา
สามารถศึกษาทําความเขาใจประโยชนของอุปกรณเหลานี้ไดเอง   อยางไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับชวยการปฏิบัติงานที่ใชสมองนั้นเปนเรื่องที่แมจะซับซอนแตมีลักษณะคลายคลึงกันมากไมวาจะ
ใชกับงานแบบใด   ดังนั้นจะนํารายละเอียดของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชวยการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ทํางานใชสมอง  หรืออีกนัยหนึ่งคืองานวิชาชีพเทานั้นมาอธิบาย 
 การปฏิบัติงานที่ใชสมองนั้นอาจกลาวไดวาเปนงานที่ใชสารสนเทศมากกวางานที่ใชแรงงาน  
งานเหลานี้ไดแก  การรับ  การประเมิน  การจัดหมวดหมู  การจัดเก็บ  การคนคืน  และ การประมวลผล 
ขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ   รวมไปถึงการสรางและการผลิตสารสนเทศออกเผยแพรในบางกรณีดวย   
งานเหลานี้เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนสัญลักษณและนามธรรมมากกวาจะเกี่ยวของกับสิ่งที่เปนรูปธรรมที่จับ
ตองได   นอกจากนั้นการดําเนินงานกับสิ่งเหลานี้ยังมีลักษณะเปนงานที่มีความหลากหลาย  ไมซํ้าแบบ
เดิม  ดังนั้นจึงไมสามารถสรางกฎเกณฑใหดําเนินงานตามไดโดยอัตโนมัติเหมือนการสรางหุนยนตอุต
สาหกรรม 



 งานที่ผูปฏิบัติงานใชสมองตองทําตามที่อธิบายมากวาง ๆ นี้อาจจัดกลุมเปนประเภทไดดังตอ
ไปนี้ 
• การจัดกลุมงาน   คือการนํางานมาจัดกลุมวาเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง  ควรจะทํางานอะไรกอน

เปนลําดับอยางไร  จะทํางานนั้นที่ไหน 
• การวางแผนและทําบัญชีสวนตัว  คือการวางแผนการทํางานหลังจากจัดกลุมงานแลว  กําหนดตา

รางเวลาการปฏิบัติ  กําหนดนัดวาจะตองพบหรือทํางานรวมกับผูใด    ในการวางแผนนั้นปกติเรา
มักจะตองจดบันทึกตารางเวลานัดหมาย   รวมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน  การใชจาย  และ รายรับ
สําหรับใชเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น 

• การจัดการขอมูลและสารสนเทศ    ผูปฏิบัติงานทุกคนลวนไดรับขอมูลและสารสนเทศจากสิ่งแวด
ลอมวันหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก    เขาจะตองเลือกสรรขอมูลและสารสนเทศที่เปนประโยชนและ
เกี่ยวของกับงานของเขาเก็บไวเปนหมวดหมู   โดยจะตองจัดระบบใหสามารถคนคืนขอมูลและสาร
สนเทศเหลานั้นออกมาใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็วและสมบูรณ   ขอมูลและสารสนเทศที่จะตอง
จัดเก็บนั้นอาจจะมีรูปแบบตาง ๆ หลายอยาง  อาทิ  จดหมาย รายงาน และโทรสารที่พิมพบน
กระดาษ   หนังสือ  วารสาร  รูปภาพ  เทปเสียง  เทปวีดิทัศน  แผนดิสเก็ตต  รวมไปถึงส่ือแบบใหม
เชน ขอความ และ แฟมที่สงมากับไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  แผนตารางคํานวณ (Spreadsheet)    

• การประมวลคํา   ผูปฏิบัติงานมีความจําเปนตองเขียนจดหมาย  รายงาน  บันทึกยอ  บันทึกขอความ  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  แลวจัดสงใหผูรับเปนประจํา   ผูปฏิบัติงานบางคนอาจตองเขียนบทความ  
หนังสือ  หรือ จัดทําขาวสารอีกดวย   ในอดีตนั้นผูปฏิบัติงานอาจจะใชวิธีเขียนบนกระดาษ  หรือ
พิมพดวยเครื่องพิมพดีด  วิธีทั้งสองนี้ยังใชกันอยูแตไมคอยมีประสิทธิภาพนัก  โดยเฉพาะเมื่อ
ตองการแกไขขอความหรือเนื้อหาของเรื่องที่เขียน  ก็จะตองพิมพใหม 

• การคํานวณ    ผูปฏิบัติงานมีความจําเปนตองคํานวณคาบางอยางในบางครั้ง  อาจารยอาจจําเปนตอง
คํานวณคาระดับคะแนนของนักเรียนหรือนักศึกษา  พนักงานทั่วไปอาจตองคํานวณจํานวนและ
ราคาสิ่งของที่จะเบิกไปใชหรือที่จะสั่งซ้ือใหม   ผูบริหารอาจะตองคํานวณยอดเงินงบประมาณที่จะ
ตองเสนอขอ  สวนวิศวกรและนักบัญชีอาจจะตองคํานวณคาตาง ๆ ตามความจําเปนในหนาที่ของ
ตนคอนขางมากและตองทําเปนประจําทุกป   ความจําเปนที่จะตองคํานวณคาตาง ๆ นั้นมีความแตก
ตางกันไประหวางกลุมผูปฏิบัติงานแตละหนาที่  แตเมื่อเกิดความจําเปนขึ้นแลวก็ตองมีเครื่องมือให
ใชไดอยางสะดวกและถูกตอง 

• การนําเสนอผลงาน  การนําเสนอผลงานเปนหนาที่ที่จําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานบางกลุม  พนักงาน
บางกลุมไมจําเปนตองนําเสนอเรื่องราวใด ๆ ในที่ประชุมเลย  แตพนักงานระดับวิชาชีพ มีความจํา



เปนตองรูจักการนําเสนอผลงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบบาง  หรือ เสนอตอลูกคาใหยอมรับขอ
เสนอ บาง ฯลฯ  การนําเสนอปจจุบันนิยมสรางภาพไดอะแกรม หรือภาพกราฟกตาง ๆ ที่ส่ือความ
หมายไดตรงและนาสนใจกวาขอความธรรมดา 

• การสื่อสาร    การสื่อสารเปนงานที่พนักงานทุกระดับทุกคนตองทําเปนประจํา    ความหมายของ
การสื่อสารครอบคลุมถึงการรับขอมูลและสารสนเทศมาจากภายนอก  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูอ่ืน  การนําเสนอความคิดเห็นของตนเองทั้งโดยการเขียนหรือการสนทนา    การสื่อสารอาจ
เกิดในระหวางการสนทนาสองตอสอง  หรือในที่ประชุม  หรือในการสัมมนาและประชุมวิชาการ 
หรือในการระดมความคิด  หรือโดยการเขียนเปนบทความหรือรายงาน    

• กิจกรรมอื่น ๆ   นอกจากกิจกรรมตาง ๆ ขางตนแลว  พนักงานอาจจะตองทํากิจกรรมอื่น ๆ อีก
หลายอยางซึ่งอาจจะมีลักษณะแตกตางกันไปสุดแทแตตําแหนงหนาที่   สถาปนิกอาจจะตองออก
แบบอาคารซึ่งงานหนักไปทางดานการเขียนแบบ   นักโปรแกรมจะตองเขียนโปรแกรม   นักเคมี
ตองทํางานทดลองในหองปฏิบัติการ  นายแพทยตองเดินตรวจอาการผูปวยในหอผูปวย ฯลฯ 
 
งานตางๆ ที่กลาวมาขางตนนี้เกิดขึ้นเปนประจําทั่วไปในสํานักงานและหนวยงานตาง ๆ   แตไมได

เกิดขึ้นเรียงลําดับดังที่ไดกลาวมานี้   พนักงานบางคนอาจจะเกี่ยวของกับงานอยางใดอยางหนึ่งมากกวา
อยางอื่น  ขึ้นอยูกับหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานผูนั้น   

 
2.   เคร่ืองมือสําหรับงานเชิงปญญา 

การทํางานขางตนนั้นสํานักงานมักจัดหาเครื่องมือแบบธรรมดาที่ใชกันทั่วไปมาใหใช  เชนโตะ
ธรรมดา  ตูเก็บเอกสาร  ตูหนังสือ  เครื่องคิดเลขทั้งแบบมีกระดาษมวนและไมมีกระดาษ  โทรศัพท  
โทรสาร  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา    เครื่องมือเหลานี้แมจะมีประโยชนแตก็ไมสามารถจะเพิ่มประสิทธิ
ผลในการปฏิบัติงานใหแกพนักงานในหนวยงานได  เพราะการใชเครื่องมือเหลานี้ไมอาจจะชวยใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่กลาวมาขางตนนั้นสําเร็จรวดเร็วและถูกตองได   ยกตัวอยางเชน  แมเราจะ
สามารถเก็บจดหมาย และ รายงานตาง ๆ ลงในตูเก็บเอกสารได  แตก็อาจจะคนหาเอกสารรายงานเหลา
นั้นไมพบเพราะไมจําไมไดวานําไปเก็บไวในแฟมใด   นอกจากนั้นการตรวจคนหาเอกสารในแฟมทุก
แฟมก็ไมใชเร่ืองที่จะทําไดงายนัก 

เครื่องมือที่กลาวถึงนี้มีวิวัฒนาการอยางชา ๆ  และตองใชเวลานานมากกวามนุษยจะเริ่มคิดและเขา
ใจเครื่องมือที่ทํางานในแบบอัตโนมัติ   ยกตัวอยางเชนมนุษยรูจักลูกคิดมานานนับพัน ๆ ปแลว  แตแนว
คิดที่จะสรางเครื่องคํานวณอัตโนมัตินั้นเพิ่งเกิดเมื่อเบลส ปาสกาลคิดคนเครื่องคิดเลขไดในป 2185 และ



ตองใชเวลาตอมาอีกสามรอยปจอหน มอชลีย และ เจ. เพรสเพอร เอคเกิรต จึงสรางเครื่องคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกสที่ทํางานไดจริงสําเร็จ 

เครื่องมือสํานักงานที่นํามาใชในระยะแรกนั้นไมไดเนนในดานการเพิ่มประสิทธิผลหรือการเปลี่ยน
วิธีการทํางานในสํานักงานมากนัก  สวนใหญเปนการชวยใหงานมีลักษณะอัตโนมัติมากขึ้นคือชวยให
การทํางานซ้ํา ๆ กันสําเร็จรวดเร็วขึ้น   เมื่อแรกมีคอมพิวเตอรใชใหม ๆ หนวยงานทั้งหลายก็ยังรีรอไม
ไดนําคอมพิวเตอรมาใชในงานสํานักงานเพราะคอมพิวเตอรยังมีราคาแพงประการหนึ่ง  และ อุปกรณ
ตาง ๆ ยังเทอะทะและไมสะดวกอีกประการหนึ่ง      

การใชคอมพิวเตอรในหนวยงานนั้นปกติจะเริ่มจากงานที่พิจารณาเห็นวาคุมทุนมาก ๆ เชน ระบบ
สินคาคงคลังและระบบบัญชี  หรือพิจารณาเห็นวาจะชวยใหการปฏิบัติงานมีลักษณะอัตโนมัติมากขึ้น  
เชน ระบบเครื่องจักรควบคุมดวยคอมพิวเตอรสําหรับใชในการผลิตในโรงงาน  แตการใชคอมพิวเตอร
ในสํานักงานนั้นเพิ่งเริ่มสนใจกันมากขึ้นเมื่อมีผูผลิตคอมพิวเตอรสวนบุคคลและซอฟตแวรชวยงานใน
สํานักงานออกจําหนายมากขึ้น  และเมื่อเร่ิมใชแลวก็มีความกาวหนาเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งทางดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวร 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของเครื่องใชสํานักงานนั้นไดทําใหเกิดแนวโนมที่นาสนใจหลาย
ประการดวยกัน  

แนวโนมประการแรกก็คือ  อุปกรณจะมีขนาดเล็กลงแตมีสมรรถนะสูงมากขึ้น   เชน คอมพิวเตอร
เครื่องแรก ๆ นั้นมีขนาดใหญมาก  จําเปนตองใชพลังงานมหาศาล และตองอยูในหองที่มีขนาดใหญโต  
แตคอมพิวเตอรปจจุบันมีขนาดเล็กขนาดพกใสกระเปาเสื้อได  ใชพลังงานนอย  แตขณะเดียวกันกลับมี
สมรรถนะสูงกวาคอมพิวเตอรเครื่องแรก ๆ หลายพันเทา  แมวาขนาดของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีขีด
จํากัดทางดานกายภาพแตนักวิจัยก็ยังพยายามคิดหาวิธีที่จะลดขนาดของอุปกรณใหเล็กลงไปอีก 

แนวโนมประการที่สองก็คือจะเกิดความหลากหลายทั้งในดานรูปลักษณของอุปกรณและการใช
งาน  ยกตัวอยางเชนปจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมีรูปแบบแตกตางกันมากทั้งประเภทตั้ง
โตะ  และตั้งพื้น  ทั้งขนาดใหญที่ใชตั้งกับที่แบบตายตัว   ขนาดเล็กที่โยกยายไปใชงานตามที่ตาง ๆ ได  
และขนาดพกพาใสกระเปาเสื้อได   หรือเครื่องพิมพก็มีทั้งประเภทแบบใชเข็มพิมพ  เครื่องพิมพเลเซอร  
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  ปจจุบันนี้ยังมีผูคิดประดิษฐอุปกรณที่มีความหลากหลายแตกตางไปจากเดิม
ออกไปอีกมาก 

แนวโนมประการที่สามก็คือการบูรณาการอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกัน   เชนปจจุบันนี้
มีอุปกรณที่สามารถทํางานตาง ๆ หลายอยางในเครื่องเดียว  เชนเครื่องพิมพบางเครื่องสามารถทํางานได
ทั้งเปนโทรสาร  เครื่องถายเอกสาร  และเครื่องสะแกนเนอร    



การบูรณาการอาจจะมีไดทั้งในสวนที่เปนอุปกรณและสวนที่เปนซอฟตแวร   ความกาวหนาสําคัญ
ที่นําไปสูการบูรณาการก็คือการหลอมรวมงานคํานวณและการสื่อสารโทรคมนาคมเขาดวยกันซึ่งนําไป
สูการจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรขึ้น  และทําใหเกิดงานประยุกตสําคัญ ๆ มากมาย  เชน การรับ
ขอมูลการขายจากจุดขายเพื่อนํามาประมวลผลใหเปนสารสนเทศสําหรับใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ    
สําหรับบูรณาการดานซอฟตแวรไดทําใหเกิดงานประยุกตใหม ๆ ที่ไมเคยมีมากอน เชน โปรแกรมตา
รางคํานวณ (spreadsheet)  มีฟงกชันทั้งในดานการคํานวณอยางงาย การคํานวณสถิติ การจัดทํากราฟ 
และ การจัดเก็บขอมูลลงเปนฐานขอมูล 

ภาพที่ aaa  แสดงการบูรณาการเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชกับสื่อและใชในงานประมวลผลขอมูล  อาทิ  
ทางดานเสียงนั้นมีเทคโนโลยีโทรศัพท  ทางดานภาพมีโทรทัศน  ขอมูลมีคอมพิวเตอร และ ขอความก็
คือเครื่องพิมพดีด   เทคโนโลยีเหลานี้ไดมีการบูรณาการกันอยางนาสนใจมาก 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกการปฏิบัติงานในสํานักงานอาจทําไดโดยการเลือกใช

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศแบบตาง ๆ มาแทนการใชเครื่องมือแบบเดิม   ภาพที่  bbb  แสดงเครื่อง
มือที่อาจนํามาใชกับงานตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตน 

 
 
การนําเครื่องมืองาย ๆ มาใชในสํานักงานนั้นเปนเรื่องดี แตโดยทั่วไปแลวการใชนี้จะไมไดเปลี่ยน

วิธีการทํางานในสํานักงานมากนัก  ส่ิงที่เปลี่ยนไปก็คือการทํางานงายขึ้น  และเสร็จเร็วขึ้น   แตถาหาก
เรานําเครื่องมือที่ซับซอนมาใชก็จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหม มิฉะนั้นแลวเราก็
จะไมไดประโยชนจากเครื่องมือที่นํามาใชนั้น   ยกตัวอยางเชน  เมื่อเรานําเครื่องพิมพดีดไฟฟามาใช
แทนเครื่องพิมพดีดธรรมดา   อาจกลาวไดวางานในสํานักงานไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย  แตเมื่อ
นําเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและระบบประมวลผลคํามาใช  การทํางานดานเอกสารจะตองเปลี่ยน
แปลงไปเพื่อใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรไดเต็มที่   หากยังคงใชเครื่องคอมพิวเตอรเหมือน
เครื่องพิมพดีดไฟฟาอยูก็เทากับหนวยงานไมรูจักใชเครื่องมือสมัยใหม  และการใชเครื่องคอมพิวเตอร
นั้นจะไมเพิ่มประสิทธิผลใหแกหนวยงาน 

 
 

3.   สถานที่ทํางานที่มีประสิทธิผล 



สถานที่ทํางานมีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิผลของการทํางานใชสมองหรืองานเชิงปญญา  สถาน
ที่ซ่ึงเงียบสงบ  มีเนื้อที่พอสมควร  มีเครื่องมือเครื่องใชพรอม  และ ปรับอากาศพอเหมาะพอควรจะทํา
ใหการทํางานราบรื่นและมีประสิทธิภาพดี 

ระดับเสียงในหองทํางานนั้นโดยปกติไมควรเกิน 45 เดซิเบล (db)   (ลองเทียบกับเสียงอ่ืน ๆ ดูดังนี้
เสียงกระซิบดังประมาณ 30 dB  เสียงเพลงเบา ๆ 40 dB  เสียงสนทนา 60 dB)    หากเสียงดังเกินไปจะ
ทําใหเกิดการรบกวนการทํางานใชสมองมาก   โดยปกติแลวเสียงพูดคุยหรือเสียงอุปกรณตาง ๆ ใน
สํานักงานที่มีระบบดูดซับเสียงที่ดีในสํานักงานมักจะไมคอยรบกวนผูปฏิบัติงานมากนัก  ในทางตรงกัน
ขามเสียงพูดคุย ตะโกน หรือเสียงโทรศัพทดัง ๆ ในหองทํางานขนาดเล็กมักจะรบกวนสมาธิผูปฏิบัติ
งานไดมากกวา 

คนจํานวนมากชอบใหมีเสียงเพลงเบา ๆ ขณะปฏิบัติงาน   เสียงเพลงเชนนี้ชวยใหเกิดความตื่นตัว
และบางครั้งชวยกันเสียงรบกวนสมาธิอ่ืน ๆ ดวย   เพลงที่ควรเปดใหฟงคือเพลงที่มีแตเครื่องดนตรีเลน
เบา ๆ  ไมรอนแรงหรือมีทํานองกระชาก  เชน  เพลงคลาสสิกจะเหมาะมาก   ปจจุบันนี้คอมพิวเตอร
สวนใหญมักจะมีเครื่องขับแผนซีดีรอมอยูดวย   ผูปฏิบัติงานอาจจะใชคอมพิวเตอรเลนเพลงเบา ๆ ฟง
ระหวางการปฏิบัติงานก็ได    แตถาหากเพื่อนรวมงานไมชอบฟงเพลงระหวางการทํางาน  ก็ควรจะ
เปลี่ยนไปใชหูฟงสําหรับฟงเพลงจะไดไมรบกวนเพื่อนรวมงาน 

การจัดวางโตะ ตู และ เฟอรนิเจอรในหองทํางานนั้นก็มีความสําคัญอยางยิ่ง  โตะที่วางชิดไปทาง
ซายหรือขวาของผนังหองจะทําใหสามารถวางชั้นขนาดใหญที่ผนังหองเพื่อวางหนังสือหรือส่ิงของให
หยิบฉวยไดงาย   ช้ันที่วางในแนวตั้งอาจใชวางอุปกรณอ่ืน ๆ เชน เครื่องพิมพ  หรือเครื่องใชที่จําเปนอื่น 
ๆ ไดมากดวย   หนังสือและเครื่องใชที่วางบนชั้นนั้นจะมองเห็นไดชัดเจน  ไมไดซอนพนสายตาเหมือน
ที่วางอยูในลิ้นชัก ดังนั้นเมื่อตองการใชก็หยิบไดทันที  ไมตองมองหาใหเสียเวลา  และชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โตะทํางานแบบเกามักจะไมเหมาะกับสํานักงานแบบใหมซ่ึงตองมีคอมพิวเตอรเอาไวใชงานดวย  
โตะทํางานแบบเดิมมักจะมีล้ินชักขนาดตาง ๆ หลายขนาด   ล้ินชักขนาดใหญมักจะออกแบบมาใหใช
เก็บแฟมแขวน  แตสวนมากมักจะวางลิ้นชักไวผิดทิศทาง  ทําใหมองชื่อแฟมไมสะดวก  นอกจากนั้นยัง
ทําใหล้ินชักมีขนาดหนักและเลื่อนเปดไดยาก    โตะทํางานแบบใหมไดรับการออกแบบไดดีกวา  คือทํา
เปนสวน ๆ ใหประกอบตอกันเปนรูปตาง ๆ ไดงายขึ้น    

เราไมควรนําเครื่องคอมพิวเตอรวางบนโตะทํางาน  เพราะระดับความสูงมาตรฐานของโตะทํางาน
แบบเดิมจะไมเหมาะกับการนําคอมพิวเตอรมาวาง   เมื่อเราใชแปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอรที่วาง
บนโตะแบบนี้เปนเวลานาน ๆ  จะทําใหเกิดความเมื่อยลา  และบางครั้งอาจจะทําใหไหลหรือขอมือ



อักเสบได     ในกรณีที่มีโตะใชอยูแลวและตองการใชคอมพิวเตอรก็ควรหาโตะขนาดเล็กที่มีความสูง
นอยกวาโตะทํางานปกติมาวางเปนมุมฉากกับโตะทํางานเดิม จากนั้นก็วางเครื่องคอมพิวเตอรไวบนโตะ
เล็กนี้   การวางโตะทั้งสองประกอบกันเปนรูปตัวอักษรแอลจะทําใหการทํางานสะดวกขึ้นหากใชเกาอ้ีที่
มีลอและหมุนได    หากไมใชโตะแบบนี้ก็อาจจะใชโตะที่ออกแบบมาสําหรับใชตั้งคอมพิวเตอรก็ได  
โตะแบบนี้อาจจะมีความสูงเทาระดับโตะธรรมดาแตมีล้ินชักสําหรับวางแปนพิมพได   โตะแบบหลังนี้
เหมาะกับการวางเครื่องคอมพิวเตอรอยูกับที่  แตไมเหมาะกับการวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค 
เพราะไมสามารถวางเครื่องบนลิ้นชักวางแปนพิมพได     ปจจุบันมีผูออกแบบโตะทํางานสําหรับใชวาง
เครื่องคอมพิวเตอรออกมาหลายรูปแบบ  การเลือกใชโตะที่เหมาะสมจะทําใหการทํางานสะดวก  มีประ
สิทธิภาพมากขึ้นและไมเมื่อยลา 

วิชาการวาดวยการออกแบบเครื่องมือเครื่องใชและเฟอรนิเจอรใหเหมาะกับสรีระของมนุษยนั้นมี
ช่ือวา การยศาสตร (Ergonomics)    ปกติแลวเฟอรนิเจอรที่จัดหามาใชงานนั้นทางบริษัทผูผลิตมักจะ
กําหนดขนาดมาตายตัวทั้งความกวาง  ความยาวและความสูง    เราแทบจะเปลี่ยนแปลงอะไรไมได  หาก
ตองการไดเฟอรนิเจอรที่เหมาะกับสรีระของผูใชแตละคนก็จะเปนเรื่องยุงยากเพราะจะทําใหหนวยงาน
มีเฟอรนิเจอรหลายขนาดมาก  ไมสามารถโยกยายไปใชแทนกันได  อยางไรก็ตามเราสามารถปรับวิธี
การวางเฟอรนิเจอรและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ใหเหมาะกับสรีระของเราได    ตามหลักการแลวเรา
ควรวางอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใหอยูในรัศมีที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบไดสบาย ๆ โดยไมตองลุกไปจาก
เกาอ้ี 

โตะทํางานของผูบริหารและพนักงานในหนวยงานตาง ๆ นั้นมักจะเต็มไปดวยเอกสาร และเครื่อง
ใชตาง ๆ เชน โทรศัพท  เครื่องคิดเลข  เครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ  และบางโตะก็ตั้งคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพดวย   ไดกลาวมาแลววาเราไมควรวางเครื่องมือเครื่องใชไวบนโตะทํางานเพราะจะทําใหเนื้อ
ที่ทํางานบนโตะนอยลง  อีกทั้งยังทําใหตองเสียเวลาคนหาเอกสารหรือส่ิงที่ตองการมากเกินไปหากสิ่ง
ของเครื่องใชเหลานั้นวางอยูระเกะระกะ   ปจจุบันนี้แนวคิดในการสรางประสิทธิภาพในการทํางานนั้น
กําหนดใหวางเฉพาะเอกสารที่ยังคางอยูเทานั้นบนโตะทํางาน   สวนเอกสารที่ดําเนินการเสร็จแลวจะ
ตองสงตอไปใหผูที่ตองดําเนินการตอ  หรือสงไปจัดเก็บในตูเอกสาร 

ผิวหนาของโตะทํางานควรจะราบเรียบ  ไมแข็งมากเกินไป  และไมควรสะทอนแสง  ผูบริหารและ
พนักงานบางคนชอบวางกระจกบนโตะทํางานเพราะสามารถวางกระดาษขอมูล  ขอเท็จจริง  ภาพ และ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่จําเปนตองใชไวใตกระจกได    การใชกระจกแบบนี้จะไมไดผลถาหากผูใชโตะวาง
ส่ิงของเอาไวเต็มโตะ   ผูบริหารบางคนชอบวางแผนหนังสําหรับรองเขียนไวบนโตะทํางาน  วิธีนี้ไม
เหมาะสมเพราะจะทําใหไมสามารถใชผิวหนาของโตะไดอยางเหมาะสม   ล้ินชักโตะไมควรลึกมากเกิน



ไป  และควรแบงออกเปนสวน ๆ สําหรับวางเครื่องใชบางอยางที่จําเปนไดอยางเปนสัดเปนสวน     เรา
ควรใชล้ินชักโตะอันหนึ่งสําหรับเก็บกระดาษเปลาและแบบฟอรมตาง ๆ ที่ตองใชเปนประจํา  หรือหาก
ไมสามารถใชล้ินชักแบบตื้นเพื่อการนี้ได  ก็ควรวางกระดาษเปลาและแบบฟอรมในแฟมแขวนที่จะ
หยิบออกมาใชไดงาย ๆ  

ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น   จําเปนที่เราจะตองมีเครื่องมือเครื่องใชให
พรอม   นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ และ อุปกรณประกอบอื่น ๆ แลว  เราไมควรมองขาม
เครื่องใชธรรมดาอยางเชน  แทงกาว  น้ํายาลบคําผิด  ไมบรรทัด  ที่เหลาดินสอ ฯลฯ   การเตรียมอุปกรณ
และเครื่องมือเหลานี้ไวใหพรอมจะทําใหเราทํางานไดโดยไมหยุดชะงัก 

เร่ืองสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการใชสีตกแตง   หองทํางานควรใชสีออน ๆ แลดูนุมนวล   หาก
หองทํางานมีสีเขม หรือฉูดฉาดมากเกินไปจะทําใหเกิดความอึดอัด  บรรยากาศซบเซา  ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยง     

ในสถานที่ทํางานที่เปนหองกวาง ๆ  เราควรแบงเนื้อที่ใหเปนสัดสวนโดยใชฉากกั้น  และจัดโตะ
ทํางานโดยใชหลักการที่กลาวมาแลวขางตน 

 
4.   เครื่องมือไอทีสําหรับสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือไอทีที่จําเปนสําหรับผูบริหารและพนักงานในยุคนี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ 

อุปกรณรอบขาง เชน เครื่องพิมพ และ สแกนเนอร รวมทั้งอุปกรณสําหรับเชื่อมตอไปยังระบบอินเทอร
เน็ตดวย   อุปกรณที่กลาวมานี้ก็คือฮารดแวรซ่ึงเปนสวนที่จับตองไดและซื้อหาไดงาย  แตอุปกรณเหลา
นี้จําเปนตองใชซอฟตแวรสําหรับควบคุมใหการใชงานเปนไปตามที่ผูใชตองการ  ซอฟตแวรเหลานี้มี
หลายแบบ   และเปนสวนที่ยากมากที่สุดในการใชงาน  เร่ิมตั้งแตการตัดสินใจเลือกวาจะใชซอฟตแวร
แบบใดดีมาใชในแตละงาน   การเรียนรูวิธีการใชงาน  และ การใชงานใหไดผลดีที่สุด 

ซอฟตแวรที่จะชวยเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดก็คือซอฟตแวรสําหรับใชทํากิจกรรมตาง ๆ 
ที่ไดกลาวถึงขางตน    

ก.  การวางแผน   ในฐานะผูปฏิบัติงานเราตองวางแผนงานหลายแบบดวยกัน   ในฐานะผูบริหารเรา
จะตองวางแผนการทํางานระยะยาว  ซ่ึงก็คือการกําหนดใหชัดเจนวาหนวยงานจะกาวเดินไปทางไหน 
หรือทําอะไรในอนาคต   ในบางครั้งก็อาจจะเปนแคแผนระยะยาวสวนตัว  คือกําหนดวาตอไปเราจะ
เปนอะไรหรือทําอะไรตอไป   แผนระยะยาวแบบนี้เราอาจจะเขียนบนกระดาษหรือพิมพใสไวในแฟม
ดวยโปรแกรมประมวลคําก็ได   การเขียนแผนระยะยาวทําใหเรามีความแนวแนและรูชัดวาตองการจะ
ทําอะไร 



การที่จะดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนนั้นจําเปนที่เราจะตองเขียนรายละเอียดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะ
ตองทํารวมไปถึงการกําหนดระยะเวลาการทํากิจกรรมเหลานั้นดวย   การเขียนแผนงานอยางละเอียดนี้
อาจจะใชเครื่องมือไดหลายอยาง  เชนสเกตชแผนงานลงบนกระดาษ   หรือเขียนแผนผังกิจกรรมบน
กระดานขนาดใหญ  หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเชน Excel  หรือ โปรแกรมที่ซับ
ซอนกวาเชนโปรแกรมจัดการโครงการ   โปรแกรมประเภทนี้สามารถสรางแผนภูมิแกนต (Gant Chart)  
หรือแผนภูมิวิธีวิถีวิกฤติ (Critical Path Method Chart หรือ  CPM Chart)  สําหรับใชกําหนดขั้นตอนใน
การดําเนินงานตามแผนได 

การกําหนดระยะเวลาใหกิจกรรมตาง ๆ ในแผนงานนั้นเรียกวาการประมาณการ (estimation) ซ่ึง
ปกติจะตองอาศัยขอมูลการประมาณการของเกาเปนพื้นฐาน   เราอาจจะจัดเก็บขอมูลการประมาณการ
เดิม ๆ ที่เรามีประสบการณเอาไวในฐานขอมูลซ่ึงจัดสรางขึ้นดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  นอกจาก
นั้นยังจําเปนจะตองอาศัยเครื่องคิดเลข ซ่ึงอาจจะเปนเครื่องคิดเลขจริงหรือเปนเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงมี
โปรแกรมสําหรับใชคํานวณเหมือนเครื่องคิดเลข หรืออาจจะใชโปรแกรมสเปรดชีตก็ได    ผูที่ตองเกี่ยว
ของกับการวางแผนและกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ควรมีโปรแกรมเหลานี้ใช 

 
ข.  การทําบัญชีสวนตัว   ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสนใจ ติดตาม 

และควบคุมการใชจายสวนตัว   โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองสามารถระบุไดวาคาใชจายรายการใดเหมาะ
สมหรือไม  และหากจะควบคุมไดอยางไร    การที่จะทําเชนนี้ไดจําเปนจะตองบันทึกการใชจายสวนตัว
เอาไวตลอดเวลา   ผูคนรุนเกาอาจจะบันทึกรายการคาใชจายลงในสมุดบัญชีสวนตัว หรือในอนุทิน 
(diary)   แตปจจุบันนี้เราอาจจะบันทึกรายการคาใชจายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

การทําบัญชีสวนตัวมีความสําคัญมาก  ผูที่ไมสนใจจัดทําบัญชีคาใชจายจะไมทราบวาตนเองใชจาย
อยางเหมาะสมหรือไม  และถาหากไมสามารถเก็บออมเงินไวไดบาง  เงินอาจจะไมพอใช  และยอมจะ
ทําใหผูนั้นไมสามารถทํางานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพราะมัวแตวิตกกังวล
เร่ืองจะหาเงินมาใชจาย 

ประเด็นในการจัดทําบัญชีสวนตัวมีหลายเรื่องดวยกัน  เร่ืองแรกก็คือการเก็บบันทึกรายละเอียดขอ
มูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีอยูเอาไวใหครบถวน   เราอาจจัดเก็บขอมูลทั้งทรัพยสินของตนเอง และ ส่ิงของ
เครื่องใชที่ไดรับมอบจากหนวยงานใหมาใช   

เร่ืองที่สองก็คือคาใชจายของเราเองซึ่งเราควรจัดเก็บไวเปนหมวดหมูตามความจําเปนที่จะชวยให
เราวิเคราะหลักษณะการใชจายได    

เร่ืองที่สามก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณภาษีตาง ๆ   



เราอาจเลือกหาซอฟตแวรสําหรับใชจัดทําบัญชีคาใชจายสวนตัว  หรือใชซอฟตแวรสเปรดชีตใน
การจัดทําบัญชีก็ได 
 

ค. การจัดการขอมูลและสารสนเทศ    การจัดการขอมูลและสารสนเทศเปนงานที่พนักงานและผู
บริหารตองเกี่ยวของดวยเปนประจํา    ขอมูลและสารสนเทศที่จะตองจัดการนั้นอาจเปนเรื่องสวนตัว
หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานในตําแหนงหนาที่ก็ได    ในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบางตําแหนง  เชน 
นักวิทยาศาสตร  วิศวกร และ นักวิจัย นั้น  บางครั้งงานที่สนใจกับงานที่ตองทําตามหนาที่อาจจะแยก
จากกันไดไมชัดเจนนัก   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชวยในการจัดการขอมูลและสารสนเทศที่
เปนเรื่องสวนตัวจึงอาจมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานในตําแหนงมีประสิทธิผลมากขึ้น 

งานจัดการขอมูลและสารสนเทศประกอบดวยการรวบรวม  การจัดเก็บ  และการปรับปรุงขอมูล
และสารสนเทศที่เก็บไวใหเปนปจจุบัน 

การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศตองเริ่มตนดวยการพิจารณาและกําหนดความตองการใหชัดเจน
วาตองการจัดเก็บขอมูลอะไรบาง   นักวิชาการ  นักวิจัย  และนักวิทยาศาสตร มักจะสนใจในขอมูลเกี่ยว
กับขาวและบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับงานที่ตนสนใจ   นักคอมพิวเตอรอาจจะสนใจขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑใหมทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร   ผูบริหารอาจตองการไดขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน  สถิติ  
สวนแบงตลาด  ความสนใจของลูกคา  ฯลฯ  ไมวาจะทํางานตําแหนงใดเราจะตองเขาใจความตองการ
ดานขอมูลของตนเอง  และจะตองพิจารณาดวยวาจะไดขอมูลนั้นมาจากทางใด   ขอมูลบางอยางมีอยู
แลวในระบบสารสนเทศของหนวยงาน  หรือแมแตบทความวิชาการก็อาจจะมีอยูในหองสมุดของเรา   
แตเราอาจตองการที่จะแยกขอมูลหรือบทความวิชาการออกมาเก็บไวตางหากเพื่อใหเราเรียกใชงานได
สะดวก 

เมื่อทราบแนชัดวาตองการขอมูลอะไรและจะเก็บมาไดอยางไรแลว  ตอมาเราก็ตองพิจารณาวาจะ
จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเอาไวในสื่อแบบใด   แตเดิมมาเราอาจจะถายสําเนาบทความหรือขาวที่เรา
สนใจแลวจัดเก็บไวในแฟมเอกสาร  หรือบางคนอาจจะจัดเก็บไวในไมโครฟลมหรือไมโครฟช แต
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ชวยใหงานมีประสิทธิผลดีกวาก็คือการจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลของ
คอมพิวเตอร   ขณะนี้มีผูจัดทําซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลออกมาจําหนายเปนจํานวนมากมายหลายชื่อ
แลว   ระบบฐานขอมูลชวยใหเราจัดเรียงลําดับขอมูลที่จัดเก็บเอาไวใหเราเรียกใชไดอยางสะดวก  อีกทั้ง
ยังชวยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บเอาไวดวย 

ง. การคนคืนขอมูล   การคนคืนขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญมากสําหรับผูปฏิบัติงานเชิง
ปญญา    นักวิชาการและนักวิชาชีพจําเปนตองคนคืนขอมูลมาใชในงานของตนเปนประจํา   ยกตัวอยาง



เชน  นักคอมพิวเตอรอาจจะตองคนหารายละเอียดคุณลักษณะดานเทคนิคของอุปกรณเทคโนโลยีสาร
สนเทศของบริษัทตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการเขียนขอกําหนดสําหรับการประมูลซ้ือ    นักเขียนโปรแกรม
อาจตองคนหาคําแนะนําในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาตาง ๆ   การคนคืนที่กลาวมานี้อาจจะเปนการ
คนผานระบบอินเทอรเน็ต   แตสําหรับภายในหนวยงานเอง  การคนคืนอาจจะเปนเพียงการคนขอมูล
หรือเอกสารที่จัดเก็บเอาไวเพื่อนํารายละเอียดออกมาใชงาน    สถานีโทรทัศนอาจจะตองคนคืนเทปภาพ
ขาวที่เคยนําเสนอในอดีตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกันและสมควรทําขาวใหนาสนใจดวยการ
อางอิงภาพขาวของอดีต   ในทํานองเดียวกันบริษัทอาจจะตองคนหารายละเอียดของสัญญาที่ไดเซ็นไว
กับพันธมิตรเมื่อสิบหาปกอนเพื่อนํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงใหม   การคนคืนขอมูลนั้นเกี่ยวของกับ
การจัดเก็บขอมูลที่ไดกลาวถึงไปแลว 

จ. การนําเสนอ   ปกติแลวผูปฏิบัติงานระดับตาง ๆ มีความจําเปนตองนําเสนอผลงาน  โครงการ  
ความเห็น  หรือ ความรูตาง ๆ ใหผูอ่ืนรับทราบอยูเสมอ   การนําเสนออาจจะมีลักษณะเปนการจัดทําราย
งานที่พิมพขอความ  ตัวเลข  สถิติ  กราฟ   หรือ อาจจะเปนการจัดทําแฟมนําเสนอดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร    การนําเสนอดวยเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันมีความนาสนใจมากกวาในอดีต  เพราะ
เราอาจจัดทําแฟมนําเสนอใหมีสีสัน  มีตัวหนังสือที่มีขนาดตาง ๆ   มีภาพกราฟก  ภาพถาย หรือภาพ
เคล่ือนไหวประกอบ  นอกจากนั้นยังอาจเพิ่มลูกเลนในการฉายขอความออกทางจอภาพไดในแบบตาง 
ๆ  เชน  ฉายขึ้นทีละบรรทัดบาง  สงภาพใหมจากทิศทางตาง ๆ  หรือทําใหภาพเกามีลักษณะเลือนหาย
ไปกอนที่จะแสดงภาพใหมได ฯลฯ 

ฉ. การคํานวณ   การคํานวณเปนกิจกรรมสําคัญของคนในสังคม   เมื่อเราไปซื้อสินคาตามหาง
สรรพสินคาขนาดใหญจะพบวาหางเหลานี้มีเครื่องบริการ ณ จุดขาย (Point of Sale) สําหรับคํานวณ
ราคาสินคารวม  และ คิดเงินทอนใหไดโดยอัตโนมัติ   หากเราไปซื้อของกับพอคาแมคาหาบเร  ผูขายซึ่ง
ไมมีอุปกรณราคาแพงเชนนี้  ก็อาจจะใชเครื่องคิดเลขขนาดเล็กที่ปจจุบันราคาถูกและใชงานงาย    นอก
จากกิจกรรมการซื้อขายที่ตองมีการคํานวณอยูเสมอนั้น  กิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเปนตองคํานวณก็มีอีกมาก  
เชน การทําบัญชีสวนตัว  การทํางบประมาณบริษัทหรือหนวยงาน   การทําบัญชีโครงการ  ฯลฯ  ความ
จําเปนนี้ทําใหมีผูจัดทําโปรแกรมสําหรับแปลงเปลี่ยนคอมพิวเตอรใหกลายเปนเครื่องคิดเลขสําหรับใช
งานขึ้น   อาจมีผูสงสัยวาเหตุใดจึงตองเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงมีขีดความสามารถสูงใหกลายเปน
เครื่องคิดเลขที่ทํางานไดนอยกวา   คําตอบก็คือ  การคิดเลขงาย ๆ นั้นสมควรใชเครื่องคิดเลขมากกวาใช
คอมพิวเตอร   และในเมื่อบนโตะทํางานมีเครื่องคอมพิวเตอรอยูแลว  การเปลี่ยนใหคอมพิวเตอรคิดเลข
ไดเหมือนเครื่องคิดเลขจะงายกวาการเขียนโปรแกรมคํานวณมาก   แตถาหากเราจําเปนตองคํานวณหา
คาตาง ๆ จํานวนมาก  เชน หาคาสถิติ  หรือดําเนินการคํานวณใด ๆ กับขอมูลจํานวนมาก   เราควร



เปลี่ยนไปใชโปรแกรมสเปรดชีต ซ่ึงไดรับการออกแบบขึ้นเลียนแบบการคํานวณของนักบัญชี   และตอ
มาไดรับการปรับปรุงใหมีความสามารถในการหาคาสถิติ  การทํากราฟ  และการคํานวณที่ซับซอน
หลายอยาง 

เครื่องมือทางดานไอทีสําหรับชวยงานผูปฏิบัติงานในหนวยงานยังมีอีกมาก   เครื่องมือเหลานี้อาจ
จัดทําขึ้นเปนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานแตละหนาที่  เชน สถาปนิกมีโปรแกรมสําหรับการออกแบบ
อาคาร  วิศวกรไฟฟามีโปรแกรมสําหรับวิเคราะหและออกแบบวงจรไฟฟา   ผูทําวีดิทัศนมีโปรแกรม
สําหรับการบรรณาธิการภาพ และจัดทําตัวอักษรในวีดิทัศน  ฯลฯ   กลาวโดยรวมปจจุบันมีผูจัดทํา
เครื่องมือเหลานี้มากขึ้นเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับตาง ๆ ในบริษัทและหนวยงานมี
ความสะดวก  มีประสิทธิภาพ  และ มีประสิทธิผลมากขึ้น 


