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โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัธ์ศักดิ์  พลสารัมย์   
สาขาวชิาอุดมศึกษา         ภาควชิานโยบาย การจดัการฯ     

คณะครุศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
 

บทบาทการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั 
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เป้าหมายอดุมศึกษา 
 ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
 การตอบสนองความตอ้งการทางสังคม (Academic 

Relevance) 
 เง่ือนไข: ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน (Autonomy) (การ

ปกครองตนเอง (Self  Governance))  และเสรีภาพทางวิชาการ 
(Academic Freedom)  (วิจิตร  ศรีสอา้น, 2518.) 

 การก ากบั: ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ้(Accountability) 
 การบริหารจดัการอุดมศึกษา: การบริหารงานทัว่ไปและการ

บริหารงานทางวิชาการ (knowles, 1970.) 
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กระบวนทศัน์การบริหารจดัการอดุมศึกษาไทย 

 งานวชิาการ  จากการใชสู่้  การผลิต/สร้าง วิชาการ 
 งานบุคคล   จากระบบราชการสู่  การเป็นระบบอุดมศึกษา 
 งานการเงิน  จากระบบการใชสู่้  ระบบการใชแ้ละการหา 
 งานบริหารสถาบนั  จากระบบภายนอกสู่  ระบบการดูแล

กนัเองภายใน 
 การบริหารของรัฐ  จากระบบบงัคบับญัชาสู่  ระบบก ากบัดูแล 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2542. 
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 ประเดน็ปัญหาการบริหารสถาบันอดุมศึกษาไทยในปัจจบัุน 

 การลดลงของผูเ้รียนกบัการขยายตวัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผลกระทบจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คุณวฒิุสูงแต่คุณภาพ

ต ่า 
 การจดัการศึกษาท่ีเนน้เชิงปริมาณ 
 คุณภาพการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 จิตส านึกสาธารณะและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 ค่านิยมคุณวฒิุเป็นหลกั ความสามารถเป็นรอง 
 ฯลฯ 
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พนัธกจิของมหาวิทยาลัยและอาจารย์มหาวิทยาลยั 

1. ผลติบัณฑิต: สอน 

2. สร้างองค์ความรู้: วจิัย และงานวชิาการ 
3. บริการวชิาการ : สังคมและชุมชน 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม: ชาติ
และท้องถิน่ 
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ระบบ  (System) 

ตัวป้อน 
(Input) 

ผลผลติ 
(Output) 

ข้อมูลป้อนกลบั 
(Feedback) 

กระบวนการ 
(Process) 

ควบคุม 
(Control) 

สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 
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การท างานทีม่ีความสุข 

 ท างานท่ีตนเองรัก 
 ท างานท่ีตนเองถนดั 
 ท าแลว้ท าใหอ้งคก์รเจริญข้ึน 

Harvard Business Review, 2011 
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 Lyubomirsky et. al. (2005) ไดใ้หค้  านิยามของคนท่ีมีความสุข (Happy 
individual) เอาไวว้า่ คือ บุคคลท่ีมีประสบการณ์ดา้นอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิ
ติ, ความสนใจ, และ ความภาคภมิูใจ บ่อยคร้ัง และมีประสบการณ์กบัอารมณ์ทาง
ลบ เช่น ความเศร้า, ความวติกกงัวล และ ความโกรธ ไม่บ่อยคร้ัง 

 ถา้ยดึตามค านิยามน้ีแลว้ กห็มายความวา่ หากเราอยากมีความสุขละก ็วธีิท่ีง่ายท่ีสุด
กคื็อ พยายามท าตวัเองใหเ้กิดอารมณ์ทางบวก หรือพดูง่ายๆ กคื็อ ใหเ้กิดอารมณ์ดีๆ 
มากกวา่อารมณ์ทางลบ หรืออารมณ์ไม่ดีนัน่เอง นัน่คือ หากคุณไม่สามารถหาทาง
อารมณ์ดีไดบ่้อยๆ คร้ัง กพ็ยายามอยา่ใหอ้ารมณ์เสียบ่อยคร้ัง กเ็ท่านั้น 

 
 โชคดีอยูก่บัผูสู้งอาย ุ เพราะงานวจิยัทางจิตวทิยาไดพ้บวา่ คนท่ีสูงอาย ุโดยเฉพาะ

คนท่ีแต่งงานแลว้ มีความสุขมากกวา่คนทัว่ๆ ไป (Mroczek & Kolarz, 1998) 
ทั้งน้ีเช่ือวา่ คนท่ีสูงอายนุั้น มีความสามารถในการบริหารจดัการกบัอารมณ์ได้
ดีกวา่คนท่ีอายนุอ้ยกวา่นัน่เอง 

 
 

http://kafaak.wordpress.com/2009/09/07/what-is-happiness/ 
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คนที่มีปัญหาในองค์กร 10 ประเภท 
1) The Tank หรือ พวกรถถงัประจญับาน 
2) The Sniper หรือ พวกมือสงัหาร 
3) The Grenade หรือ พวกลูกระเบิดมือ 
4) The Know-It-All หรือ พวกท่ีรู้ทุกเร่ือง 
5) The Think-They-Know-It-All หรือ พวกท่ีคิดวา่ตวัเองรู้ทุกเร่ือง 
6) The Yes Person หรือ พวกท่ีเห็นดว้ยในทุกเร่ือง 
7) The Maybe Person หรือ พวกท่ีเม่ือถึงวาระส าคญัท่ีจะตอ้งตดัสินใจ

พวกน้ีจะไม่ยอมตดัสินใจซกัที 

8) The Nothing Person หรือ พวกท่ีไม่ยอมบอกอะไรใครเลย 
9) The No Person พวกน้ีจะค่อนขา้งมองโลกในแง่ร้าย 
10) The Whiner หรือ พวกขาวีน 

พสุ เดชะรินทร์ http://www.jobroads.net/article/ViewArticle.asp?ID=352 
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บุคคลทีม่ักท าให้เกดิความขัดแย้ง 

 พวกท่ีเช่ือวา่ตนเองถกูเสมอ 
 พวกคิดเอาเอง 
 พวกกระต่ายต่ืนตมู 
 เช่ือค าวพิากษว์ิจารณ์ 

 พวกมองโลกในแง่ร้าย 
 ตั้งความหวงัไวสู้งเกินไป 

 พวกบ่างช่างย ุ
 พวกชอบแต่ใชค้  าวา่ “น่าจะ...” 
 ชอบเปรียบเทียบ 

 ชอบรับค า…แต่มีขอ้แม ้
 พวกข้ีอิจฉาริษยา 

 

 

ประกอบ  กลุเกล้ียง, 2555. 
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สมมติฐานของทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY :            
ผู้จดัการมองพนักงานว่า 

 พนกังานไม่ชอบงาน พยายามหลบ
เล่ียงงานเม่ือมีโอกาส 

 พนกังานตอ้งการการควบคุม การ
ลงโทษเพื่อใหป้ฏิบติังานตาม
เป้าหมาย 

 พนกังานมกัจะปัดความรับผิดชอบ
และตอ้งการการสั่งการ อยา่งเป็น
ทางการ 

 ความมัน่คงคือส่ิงส าคญัท่ีสุด ส าหรับ
พนกังาน จึงมีความ ทะเยอทะยานต ่า 

ทฤษฎ ีX 
 พนกังานท างานอยา่งเป็นธรรมชาติ 

เสมือนการพกัผอ่นหรือการเล่น 

 พนกังานจะควบคุมตนเอง ท างาน 
ดว้ยวจิารณญานตนเองเพื่อบรรลุ 
เป้าหมาย 

 พนกังานจะเรียนรท่ีจะมีและแสวงหา 
ความรับผดิชอบ 

 ความสามารถในการตดัสินใจท่ีดีมี 
อยูใ่นปุถุชนทัว่ไป ไม่เฉพาะแต่ใน 
คนท่ีเป็นผูจ้ดัการ 

ทฤษฎ ีY 
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ทฤษฎลี าดับขัน้ของความต้องการ (Maslow) 

ความต้องการ 
ทางร่างกาย 

* อาหาร  น ้า* ความสบาย 
* เคร่ืองนุ่งห่ม * การพกัผอ่น 
* ท่ีพกัอาศยั * อากาศ   

ความต้องการ 
ทางสังคม 

* การมีเพื่อน     * มีมิตรภาพ 
* การยอมรับจากสงัคม   * การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
* ความรัก/อาทร   

ความต้องการ 
การยกย่อง/นับถอื 

* ไดรั้บความนบัถือ/ยกยอ่ง   
* มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
* ความภูมิใจ/เช่ือมัน่ในตนเอง  

ความต้องการ 
ความส าเร็จในชีวติ 

* ประสบความส าเร็จสูงสุด 
  ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

ความต้องการ 
ความมั่นคง/ปลอดภยั 

* ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
* ความมัน่คงในอาชีพ 
* ความมัน่คงในการด ารงชีวติ  
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Cost  (ต้นทุน) - Benefit (ผลก ำไร) 

                              Tangible (เงิน)                         
         Direct Cost   
                                 Intangible (ความเสียใจ เสียขวญั) 

Cost                      
                                   Tangible (ผลกระทบ) 
         Indirect Cost  
                                   Intangible (เสียโอกาส) 
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ผู้น าทีด่/ีไม่ด ี

หนา้ยิม้ 
 น่ิมนวล 
ชวนงาน 

สานความคิด 
 กิจยติุธรรม 
น านโยบาย 
 ง่ายเขา้หา 
กลา้ตดัสินใจ 

 

หนา้งอ 
 รอนาน 

 งานมาก 
ปากเสีย 
 เมียคุม 
กลุม้หน้ี 

 ข้ียา 
อารมณ์ร้อน 

ผู้น า 
ทีด่ ี

ผู้น า 
ที่ไม่ด ี
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ท าไมต้องท างานเป็นทมี 
เราต้องท างานเป็นทมีเพราะ 

ไม่สามารถท างานส าเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว 

มีงานเร่งดว่นที่ต้องการระดมก าลงัคนหลายฝ่าย เพื่อให้งาน 
ทนัเวลา 
มีงานที่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถจากหลายฝ่าย 

มีงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ 
งานที่ต้องการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ต้องการสร้างบรรยากาศของความสามคัคีให้เกิดขึน้ 
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หลกัปฏิบัติในการท างานเป็นทีม 

    1. ทีมตอ้งมีอุดมการณ์ท่ีแน่นอนและสมาชิกทุกคนยอมรับ 
2. ถือความถูกตอ้ง ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งถูกใจ 
3. ประนีประนอมกนั โดยมีน ้ าใจของความร่วมมือเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายร่วมอนัเดียวกนั 
4. อภยัซ่ึงกนัและกนั 
5. อยา่พยายามเอาเปรียบกนั 
6. ถือวา่ทุกคนมีความส าคญัเท่ากนั 
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   7. เคารพในสิทธ์ิและเสรีภาพส่วนตวัของผูอ่ื้น 
8. อยา่เด่นแต่ผูเ้ดียว ตอ้งเด่นทั้งทีม 
9. ถือวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นของธรรมดา 
10. เม่ือมีปัญหาหรือไม่พอใจอะไร อยา่เกบ็ไวห้รือน าไปพดูลบั
หลงั ใหน้ าปัญหานั้นมาพดูกนัใหเ้ขา้ใจ 
11. รู้จกัแบ่งงานและประสานงานกนั 
12. มีความเป็นอิสระในการท างานพอสมควร 
13. ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของทีมอยา่งเคร่งครัด 
14. ยอมรับผิดเม่ือท าผิด 
15. เม่ือมีการขดัแยง้กนัในกลุ่ม ใหถื้อวา่เป็นการมองปัญหาคน
ละดา้น 
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การรู้จกัเพือ่นร่วมทมี 

ทุกคนมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัคนแต่
ละคนเป็นอยา่งดี สมาชิกของทีมมกัจะเป็นดงัต่อไปน้ี : 
                - เป็นนกัคิด 
                - เป็นนกัจดัองคก์ร 
                - เป็นนกัปฏิบติัการ 
                - เป็นสมาชิกของทีม 
                - เป็นนกัตรวจสอบ 
                - เป็นนกัประเมินผล 
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จติวทิยาพืน้ฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 

มนุษยทุ์กชาติ ศาสนา เพศ และวยั มีความตอ้งการและความ
คาดหวงัท่ีอาจกล่าวไดว้า่ เป็นอยา่งเดียวกนั นอกจากความ
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน 
              - การยอมรับ 
              - การยิม้แยม้ 
              - ความมีอธัยาศยั 
              - ความเป็นมิตร 
              - ความสะดวก 
              - ความสบาย 
              - ความถูกตอ้ง 
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ทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

            - การรู้จกัใหอ้ภยั  
        - การลดทิฐิของตนเอง  

           - การรู้จกับทบาทของตนเอง  
           - การรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น  
           - การรู้จกัสร้างมนุษยสมัพนัธ์  

         - การรู้จกักาลเทศะ 
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.        ผู้บริหาร 

                         HEAD               ร่วมคดิ 

 

                    HEART            ร่วมใจ 

                      HAND               ร่วมมือ                                                                               

                                                       ผู้ปฏบิัต ิ                                                                                                  
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               ยิม้แย้มแจ่มใส                       
             ต้ังใจสนทนา 
             วาจาไพเราะ 
             สงเคราะห์เกือ้กลู  

 อธิพร และ พร  ศรียมก, 2548 
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                 การท างานเป็นทมี                      
        บ้างเก่งป่ีเก่งฆ้องกลองระนาด                
           ยงัสามารถร่วมเล่นเป็นวงได้ 
           เก่งของคนแต่ละอย่างต่างกนัไป 
              รวมกนัไว้เป็นพลงัยงัแต่คณุ 

อธิพร และ พร  ศรียมก, 2548 
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ข้อคดิการสร้างทีม 

ความสามารถ และทกัษะที่แตกต่างกันของบุคลากร ไม่
จัดเป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทมี ถ้าผู้บริหารสามารถ
กล่ันกรองเอาจุดแข็งของแต่ละบุคคล ฝ่ายงาน แผนก 
มาร่วมสร้างแนวคดิที่หลากหลาย และร่วมวเิคราะห์หา
หนทาง กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ขององค์กรที่ตัง้ไว้  

 1. สรรหา     2. พฒันา        3. รักษาไว ้     4. ใชใ้หเ้หมาะ 
 การท างานแบบองคก์รปลา (Fish Organization) 
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การพฒันาทีม 
      1. เร่ิมตน้จากการวางแผนทีมงาน การวางแผนทีมงานท่ีดี

จะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมาย และแนวทางสู่จุดมุ่งหมายนั้นๆ  
       
    2. การจดัโครงสร้างของทีมงาน โดยระบุกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการตามวตัถุ ประสงคท่ี์ตั้งไว ้ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของงาน รวมถึงการแบ่งหนา้ท่ี และ
ประสานงานภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3. เลือกบุคลากรเขา้ร่วมทีม ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรค านึงถึง
คุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมของบุคลากร โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่องานนั้นๆ และถา้
ผูบ้ริหารตอ้งการใหที้มมีความแขง็แกร่ง กต็อ้งดึงเอาคนท่ีมี
ความแตกต่างกนั มีจุดแขง็เฉพาะตวัท่ีต่างกนั เพราะคนแต่ละ
คนมีความรู้ความสามารถ ความถนดัและพรสวรรคท่ี์ต่างกนั
ไป หากผูบ้ริหารสามารถน าคนเหล่าน้ีมาท างานร่วมกนั 
เท่ากบัเป็นการสกดัเอาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของแต่ละคน มาใชเ้พ่ือ
เสริมซ่ึงกนัและกนั ควรจะเลือกตวัแทนจากทุกฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4. การควบคุมและติดตามผล  
5. การประเมินผล  
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มุมมองใหม่เกีย่วกบัทมี 

 Positive V.S. Negative Team 
 60/30/10 
 Negative Team (-40%) ( U of North Carolina) 

 ความส าเร็จ กบั สมัพนัธภาพ  
 

พสุ  เดชะรินทร์,2556. 
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พบพวกเขาได้ในการประชุม 

  ไดโนเสาร์ 
  ช่างขีดเขียน 

  กระตือรือร้นเหมือนลูกหมา 
  ช่างเปิดเผย 
  ผูเ้ช่ียวชาญ 

  จอมบ่น 

  สลดัอากาศ 
  จอมต่อตา้น 

  ตวัตลก 

  ชอบจบัผดิ 
  คู่ประชนั 

  ช่างอวด 
  ข้ีอาย 
  เจา้ความเร็ว 
  สอดแนม 
  ก่อกวน  
  ช่างกระซิบ 

  นกัคิดเล่ือนลอย 
Roy Lilley (ศกัด์ิสิทธ์ิ  แจง้จิตต ์แปล), 2550  
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ทักษะการฟัง 

 การฟังน้ันเป็นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการรับรู้และความเข้าใจ 
ซ่ึงต้องมีการฝึกฝนให้เกดิทักษะที่พงึประสงค์เช่นเดยีวกบัทกัษะ
อืน่ ๆ คอื ทกัษะการพูด  การอ่าน และการเขยีน  การฟังถอืเป็น
ทกัษะทีม่ีลกัษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดงัน้ันจงึต้องมี
การศึกษาทั้งหลกัเกณฑ์และฝึกฝนการฟังอย่างมีศิลปะ จงึจะ
สามารถพฒันาทักษะในการฟังที่ดเีป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
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ความส าคญัของการฟัง 

การพดูและการฟังเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชม้าก่อน 
การเขียนและการอ่าน ซ่ึงมีความส าคญัดงัน้ี 

การฟังเป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ 
การฟังเป็นส่วนส าคญัของการคดิและการพูด 
การฟังช่วยเพิม่ความรู้และความบันเทงิ 
การฟังเป็นพฤติกรรมของผู้มีมารยาทในการเข้าสังคม 
การฟังมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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จุดม่งหมายของการฟัง เพือ่ความบันเทิง  หาข้อมูล  ได้
คตชีิวติ 

ลกัษณะการฟังที่เลว  ไม่ตั้งใจ  แสดงความไม่พอใจ  ใจ
แคบ   

ลกัษณะการฟังที่ด ี สนใจ เร่ืองทีพู่ด  ผู้พูด  แสดงความ
เต็มใจ  จบัประเดน็จบัใจความ ฯลฯ  

แผนทีจ่ิตทศัน์ (Mind Mapping) 
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บัญญัติ 10 ประการของการฟัง 
 

อย่าด่วนตดัสินอะไรจนกว่าจะฟังให้ตลอดเสียก่อน 

อย่าเข้าใจเอาเอง 
อย่าฟังเพยีงเพือ่จะเสริมความคดิของเราแก่ผู้พูด 
อย่าให้ขาดความตั้งใจฟัง 
อย่าเป็นคนไม่รับฟังผู้อืน่ 

อย่าฟังเฉพาะส่ิงที่อยากฟัง 
อย่าตคีวามค าพูดตามทีเ่ราเข้าใจเท่าน้ัน 

อย่าพูดมาก 
อย่านึกว่าตนเป็นผู้รับฟังความคดิผู้อืน่ดแีล้ว 
อย่ากลวั การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลีย่นแปลงตนเอง 
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การฟังของผู้น า 
เคร่ืองมือในการบริหาร ต้องไม่  ฟังไม่ได้ศัพท์จบัไป
กระเดยีด  ฟังความข้างเดยีว (หูเบา) 

อย่าพูดเก่งมากกว่าฟัง 
หน่ึงปาก แต่ สองหู 

งานวจิยั ปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาะแว้ง 87 % ไม่ฟังกนั  
46 % เร่ืองลูก  44 %  เพศสัมพนัธ์  37 % เงิน ทอง 

การฟังท าให้  เอือ้เฟ้ือ  มีน า้ใจ  รู้ข่าวสาร  ได้ความคดิ  รู้
ทศันคต ิ ปฏิกริิยา  สร้างความเป็นมิตร 
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วงจรชีวิตขององค์การ 
 

1. เร่ิมต้น 

3. เติบโตเต็มที ่
   2. เติบโตอย่างมาก   4. เส่ือม 
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14  สัญญาณแสดงความเส่ือมขององค์การ 

   (Early Warning Signs) 
1.  เกดิกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มากขึน้ 
2.  คนล้นงาน มพีนักงานมากเกนิไป ท างาน
ซ ้าซ้อน 

3.  คนขาดความสามารถ ท างานไม่มปีระสิทธิภาพ  
4.  ขั้นตอนการบริหารยาว ยุ่งยาก  
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5. โครงสร้างองค์การล้าสมยั ปรับไม่ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงภายนอก 

6. ท างานค านึงถึงรูปแบบ มากกว่า เนือ้หา เช่น เน้น
แผน มากกว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้รับ 

7. เป้าหมายในการท างานไม่ชัดเจน  คลุมเครือ ไม่มี
มาตรฐานในการตัดสินใจ 

8.  การส่ือสารไม่มปีระสิทธิภาพ ล่าช้า ไม่เข้าใจ
ตรงกนั 

 9.  กลวัความขดัแย้งและท าให้เสียหน้า  
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10. มกีารพยายามหาแพะรับบาป  โอนความผดิให้กนั 

11. มกีารต่อต้านการเปลีย่นแปลง 
12. ขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงานมตี ่า 
13.อ านาจของส่วนงานต่าง ๆ ไม่ได้สัดส่วน เช่น ฝ่าย    
       สนับสนุน มีอ านาจเหนือฝ่ายปฏิบัตกิาร 
14. ไม่ค่อยมีการสร้างสรรค์ นวตักรรม 
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พฤติกรรมสู่ความวบิัติ (Fatal Mistakes) 

1. ล่าช้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
2. ไม่สนใจ ต่อความพงึพอใจของลูกค้า 
3. ไม่รักษาคุณภาพสินค้า/บริการให้สม า่เสมอ 
4. เสียเปรียบ เร่ืองต้นทุนการด าเนินงาน 

5. ขาดประสิทธิภาพ ในการบริหารสินทรัพย์ 
6. ไม่ส่งเสริมให้พนักงานมส่ีวนร่วมรับผดิชอบ 

7. หยิง่ยะโส และล าพองใจ 
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องค์การน้ีมีปัญหา 

1.  นโยบายจากระดบัสูงไม่ชัดเจน 
2.  หน่วยงานไม่ประสานงานกนั 
3. ลูกน้องไม่รับของใหม่ ๆ  
4. พนักงานขาดจติส านึกด้านคุณภาพ 
5. ผู้บริหารระดบัสูงไม่สามัคค ี
6.  Teamwork ของหน่วยงานยงัไม่ดพีอ 
7. พนักงานถามว่าท าดขีึน้แล้วได้อะไร 
8. ตวัเราในฐานะผู้บริหาร/ผู้บังคบับัญชายงัไม่มุ่งมัน่พอ 
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Type of Knowledge 

  Tacit Knowledge: คอื ความรูท้ีม่อียูใ่นแตล่ะบคุคลที่
ไดม้าจากประสบการณ์และความสามารถสว่นตวั ยากทีจ่ะ
เขยีนหรอือธบิายออกมาได ้เชน่ ใหบ้อกวธิใีนการวา่ยน ้า,
วธิกีารวาดรปูใหส้วย, วธิกีารตอบสนองตอ่ปัญหาเฉพาะ
หนา้ใดๆ ทีเ่กดิขึน้ 

  Embedded Knowledge: คอื ความรูท้ีฝั่งอยูภ่ายใน
องคก์ร 

  Explicit Knowledge: คอื ความรูท้ีส่ามรถอธบิายหรอื
เขยีนออกมาไดโ้ดยงา่ย เชน่ คูม่อืการปฏบิตังิาน หรอื 
วธิกีารใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ 
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Raywadeetas Robkob, Facebook.com, 2555. 
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ทรัพยากรบุคคล 

1.  IQ  (Intelligence Quotient) 
2.  EQ (Emotional Quotient) 
3.  MQ (Moral Quotient) 
4. AQ (Adversity Quotient)  
5. GQ  (Glocalization Quotient) 
6. CQ (Communication Quotient) 
7. HQ  (Health Quotient) 
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คาถามหาเศรษฐี 

 มีเกินใช ้ ไดเ้กินเสีย  =  รวย 
 เสียเกินได ้ ใชเ้กินมี  =  จน 

 ถา้ใชก่้อนมี           =  จน + จน 

 

 

วทิยาเขตสารสนเทศจนัทบุรี ม.บูรพา,2547 
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สมดุลแห่งชีวติ 
ครอบครัว 

การงาน สังคม 
วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2534 
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หลกัการการท างาน 

1) Do the right first 

2) Public mind  

3) Focus on problem 

4) Inside out  Out side in 

5) Flexibility & Strength 

6) Positive Mind: Think, Do and Talk 

7) KM: Tacit & Explicit knowledge 

8) Simplify 

9) Try your best & Let it be พนัธศ์กัดิ ์ พลสารมัย,์ 2556. 


