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โครงการสัมมนากองบริหารงานทั่วไป ปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 ในส่ ว นของวั น ที่ 17 พฤษภาคม 2562 จั ด ที่ ห้ อ งประชุ ม 411 อาคารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ม หิ ด ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นการอบรมหัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสาเร็จด้วยวัฒนธรรม
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทางานเป็นทีม กระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และสร้างความผูกพันกับองค์กร เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กัน 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในกองบริหารงานทั่วไปมีทัศนคติที่ดี มีจิตสานึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง
และปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานและตนเอง และกระตุ้นให้เกิดความรัก และผูกพัน
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทั้งสิ้น 102 คน ได้แก่ ผู้อานวยการกองบริหารงานทั่วไป หัวหน้า
งานสื่อสารองค์กร หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ หัวหน้างานบริหารเอกสาร หัวหน้างานบริการ
กลางและยานพาหนะ และบุ คลากรจากทั้ง 4 งาน รวมถึงบุคลากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน (ส่วนกลาง) (MU-CIRB)
หลั ก สู ต รการอบรม จ านวน 6 ชั่ ว โมง แบ่ ง เป็ น การบรรยาย จ านวน 3 ชั่ ว โมง การจั ด ท า
Workshop และนาเสนอ จานวน 3 ชั่วโมง โดยรวบรวมแบบประเมินได้ จานวน 66 ชุด คิดเป็นร้อยละ 67.32
ของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.1 มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 102 คน
1.2 ได้รับงบประมาณ 48,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้สอย
จานวน 26,000 บาท
- ค่าวัสดุ
จานวน 2,000 บาท
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้
2.1 ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมในกำรจัดอบรมอยู่ในระดับดีมำกที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
2.2 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม “ก่อน” เข้ำรับกำรอบรมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
2.3 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม “หลัง” เข้ำรับกำรอบรมอยู่ในระดับดี
มำก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22

2.4 เนื้อหำสำระที่ได้รับจำกกำรอบรมตรงกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เข้ารับ
การอบรมในระดับดีมำก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
2.5 วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ และถ่ำยทอดเนื้อหำได้ชัดเจน ตรงประเด็น และมีความ
น่าสนใจอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
2.6 เนื้อหำในกำรอบรมเป็นประโยชน์และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับ
ดีมำก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
2.7 วิทยำกรมีกำรกระตุ้น เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้แสดงควำมเห็นและซักถำม
อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
2.8 ผู้เข้ารับการอบรมมีควำมพึงพอใจในเรื่องสถำนที่ / อำหำร/เครื่องดื่ม ในกำรอบรม
อยู่ในระดับดีมำก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
2.9 ผู้เข้ารับการอบรมมีควำมพึงพอใจในเรื่องรูปแบบกำรจัดอบรม อยู่ในระดับดีมำก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
2.10 ผู้เข้ารับการอบรมมี ควำมพึงพอใจในเรื่องวันและเวลำในกำรจัดกำรอบรม อยู่ใน
ระดับดีมำก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
3. ผลลำเร็จของโครงกำร
ผู้เข้ารับการอบรม มีความเห็นว่าการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีมาก จานวน 32 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 48.48 รวมเป็ น ร้ อยละ 98.48 ซึ่งมากกว่าตัว ชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯในระดับ ดี ม าก
มากกว่าร้อยละ 80

ส่วนที่ 1. รายละเอียดโครงการ
การอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสาเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร

1.1 หลักการและเหตุผล
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
“มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และ เป็นปัญญา
ของแผ่นดินอย่างแท้จริง ด้วยแนวทางการดาเนินการหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1). การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ 2). การสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมปลูกฝัง
Innovation Culture 3). การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยนาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภายในของตนเอง และ 4). การสร้างวินัยองค์กรที่เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมองค์กรการทางานเป็นทีม และ
การสร้ างสรรค์ อ งค์ ความรู้ แบบบู ร ณาการ (สื บค้ น เมื่ อวั นที่ 2 เมษายน 2562 แหล่ งสื บค้ น ข้ อ มู ล
http://mahidol.ac.th/th/welcome/จากสารอธิการบดี )
จากข้ อ ความข้ า งต้ น ในข้ อ ที่ 4) จะเห็ น ได้ ว่ า การสร้ า งวิ นั ย องค์ ก รที่ เ ข้ ม แข็ ง ด้ วย
วัฒนธรรมองค์กรการทางานเป็นทีม เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือน
กฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานให้บุ คลากรในองค์กรนั้นยึดถือปฏิบัติ ทาให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวิธี การ
ปฏิบัติงาน เป็นค่านิยมและอุดมการณ์ที่มีร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มีร่วมกันของคนในองค์กรและมุ่งไปสู่ความสาเร็จตามที่องค์กรกาหนดไว้ การส่งเสริมค่านิยม
ของมหาวิทยาลัย การปลูกฝังความภักดีและภาคภูมิใจ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรการทางานเป็นทีมจะ
ส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนา และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ในการนี้เพื่อให้บุคลากรของกองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจ สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมถึงมีการทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อการ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพที ม สู่ ค วามส าเร็ จ ด้ ว ยวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสั ม มนากอง
บริหารงานทั่วไปในปี 2562
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1.2

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้บุคลากร กองบริหารงานทั่วไป มีการทางานเป็นทีม กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
และสร้างความผูกพันกับองค์กร เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์
ไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กัน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในกองบริหารงานทั่วไปมีทัศนคติที่ดี มีจิตสานึกรักองค์กร มีความเข้าใจ
และรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง และกระตุ้นให้เกิดความรัก และผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
1.3 เนื้อหาและหลักสูตร
- วัฒนธรรมองค์กรและการเสริมสร้างศักยภาพการทางานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อ
ความเป็นหนึ่ง / UNITY Concept : การประสานงาน และการทางานสู่เป้าหมาย / การเปลี่ยนแปลง
และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร
- Dealing the Difference การสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงาน สนทนา
อย่างไรไม่ให้พัง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและปฏิสัมพันธ์และการทางานร่วมกับผู้อื่น /ความ
ขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์/ BEST Model : การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์
ของตนเองและผู้อื่น
1.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดกองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1.5 วิธีการดาเนินการ
รูปแบบการจัดสัมมนาโดยใช้เทคนิคการประชุมแบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งเป็น
การสัมมนาที่มีผู้เข้าประชุมสามารถมีส่วนร่วมได้เต็มที่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การทางานเป็นทีม
1.6 ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินโครงการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
1.7 วิทยากร
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน
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1.8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คาดว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุน และมีส่วนในการช่วยหล่อหลอมให้บุคลากร
สังกัดกองบริหารงานทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย และพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งหน่วยงาน
1.9 ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการจัดอบรมในภาพรวมของโครงการมากกว่า 80 %อยู่ในระดับดีมาก
1.10 การประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
1.11 กาหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม
กล่าววัตถุประสงค์การอบรมโดย ผู้อานวยการกองบริหารงานทั่วไป
กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. เรื่อง “การเสริมสร้างทีมสู่ความสาเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กรมหิดล”
การบรรยายประกอบกรณีศึกษา (Case Study) โดย อ.จุลชัย จุลเจือ
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มค่านิยมองค์กรเพื่อความเป็นหนึ่ง (Workshop)
การสื่อสารความแตกต่าง Smile-Open mind and Positive Thinking
โดย อ.จุลชัย จุลเจือ และทีมวิทยากร
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “ค่านิยมองค์กร นาไปปรับใช้จริงได้อย่างไร”
โดย อ.จุลชัย จุลเจือ
๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๐-๑๕.๕๐ น. การปรับใช้หลังจากการอบรม เจาะประเด็น ลงมือปฏิบัติเพื่อนา
วัฒนธรรมองค์กรไปใช้งานจริง (Work Shop) แบ่งกลุ่มตามภารกิจ
โดย อ.จุลชัย จุลเจือ และทีมวิทยากร
๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น. สรุปและถาม-ตอบ
กล่าวขอบคุณวิทยากร และปิดการสัมมนา
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ส่วนที่ 2. สรุปเนื้อหา
โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสาเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร

โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสาเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กรนี้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการทางานเป็นทีม และหล่อหลอม
ปลูกฝังให้บุคลากรในกองบริหารงานทั่วไป มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้ค่านิยม บรรทัดฐาน
ความเชื่อ ข้อสมมติพื้นฐาน และพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่จะทาให้ บุคลากรเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป
2.1

นิยามศัพท์
2.1.1 วัฒนธรรมองค์กร (Mahidol Culture) คื อ ชุ ด ของค่ า นิ ย มที่ ค นในองค์ ก รยึ ด ถื อ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ช่วยให้ไปถึงวิสัยทัศน์ที่
ต้องการ (คู่มือจั ดทารายงานการประเมิน ตนเองตามระบบคุ ณภาพ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2554 )
2.1.2 วัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย MAHIDOL ซึ่งมีความหมายดังนี้
M-Mastery คือ รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล A-Altruism คือ มุ่งผลเพื่อผู้อื่น H-Harmony คือ กลมกลืน
กับสรรพสิ่ง I-Integrity คือ มั่นคงยิ่งในคุณธรรม D-Determination คือ แน่วแน่ทากล้าตัดสินใจ OOriginality คือ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ L-Leadership คือ ใฝ่ใจเป็นผู้นา
2.1.2 ค่านิยมองค์กร ( Core Value ) คือคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีลักษณะเฉพาะของ
องค์กรที่กาหนดไว้ เพื่อให้บุคคลยึดถือปฏิบัติร่วมและส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์ ก รและความส าเร็ จ ขององค์ ก ร (คู่ มื อ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองตามระบบคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554)
2.2

สรุปเนื้อหาบรรยาย
ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ หรือ Industry 4.0 การศึกษาแบบเดิม มหาวิทยาลัย
แบบเดิม กาลั งจะล้ าสมัย จึ งต้องรี บ ปรับตัว อย่างเร่งด่ว น ดังนั้นหน่ว ยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มี
บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเอง และมีระบบการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาปรับปรุง มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ยอมรับเปลี่ยนแปลงย่อมได้เปรียบเสมอ โดยบุคลากรในหน่วยงานจึงต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
รอบด้าน พร้อมไปกับการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการที่
บุคลากรมีพฤติกรรมที่ดีจะสามารถสะท้อนออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย นอกจากนั้นการที่
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จะเป็นคนเก่งจะต้องมีการฝึกฝน และพัฒนาตน โดยมีความขยันและมีวินัย ถึงจะก้าวไปสู่การเป็น The
Best People ซึ่งองค์กรจะต้องมี กระบวนการในการพัฒนาคนให้มีความรู้และมีทักษะ (ฝึกฝนซ้าๆ)
หากมีปัญหา ในเรื่องการการมีปริมาณงานมาก งานล้น ต้องแก้ไขโดยการสร้างทีมงานและพัฒนาระบบ
การทางาน

และในทางกลับกันหากบุคลากรในองค์กรไม่มีการพัฒนาตน ณ จุดหนึ่งจะเกิดภาวะถูก
บังคับให้เปลี่ยน ( Force to Change) ยกตัวอย่างรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จนกระทั่งองค์กรและคนในองค์กรไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่นงานทางด้านธนาคาร /งาน Cashier/ งาน
ด้านโทรทัศน์ และกสทช. ฉะนั้ น บุ คลากรจึงควรที่จะมี Willing to Change คือมีความเต็มใจที่ จ ะ
เปลี่ยน มีการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ยกตัวอย่างกลุ่มที่ปรับตัวทัน
การเปลี่ยนแปลง หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Continuous change) ได้แก่ กลุ่มบริษัท
ปตท. และ CP ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้พ้นวิกฤติยุคเปลี่ยนผ่านด้าน
การศึกษา
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ดังนั้นในส่วนของบุ คลากรจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในการพัฒ นาตนเองเพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาสากล และภาษาที่
สอง หากต้องมีการติดต่อกับประเทศไหนก็สามารถใช้ภาษาของประเทศนั้นได้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการทางาน ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ การวิจัย สถิติ เป็นต้น ซึ่ง
บุคลากรควรศึกษาหาข้อมูล แนวโน้มเพื่อที่จะคาดการณ์ให้ได้ว่าความรู้เรื่องอะไรที่จะต้องใช้ ในอนาคต
ของการทางาน ซึ่งในยุคนี้มีหลักสูตรจานวนมากให้เลือกเรียน เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัย กาลังปรับตัว
โดยได้ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนมาเป็นฝึกฝนประสบการณ์ผสมผสานการทางานจริง
เลือกเรียนตามความสนใจในสายอาชีพ และเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงให้ความสาคัญกับหลักสูตร
หลายหลายสาหรับวัยทางานด้วย

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มตามสายงานเพื่อระดมสมอง ในหัวข้อวัฒนธรรมองค์กรมหิดลกับการ
ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการแข่งขัน ซึ่งบุคลากรมีความเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างการ
ทางานและพฤติกรรมการทางาน สรุปดังนี้
1.
2.
3.

4.
5.

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นมาปฏิบัติงานสาย ใช้เวลางานในเรื่องส่วนตัว
สร้าง Service mind ปรับปรุงบุคลิกภาพ
มีการพัฒนางานโดยให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ขออนุมัติใช้รถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีระบบการสั่งงาน สื่อสาร
ทาง Online เป็นต้น
มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ปฏิบัติงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ปฏิบัติงาน
6

6.
7.
8.
9.

รับฟังและกลั่นกรองข่าวสาร ข้อมูล รับองค์ความรู้ใหม่จากหลากหลายแหล่ง วิเคราะห์
สถานการณ์ให้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
มีการปรับกระบวนการทางาน และพัฒนางานของตนโดยการเชื่อมโยงทุกสาขา ให้เป็นสห
วิชาการ และมีการสร้างเนื้อหาใหม่ ที่มีการบูรณาการและสร้าง Innovation
ฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่นการวิเคราะห์ และเปิดใจปรับตัว รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น
มีการสร้างทีมงาน (Teamwork) ซึ่งประกอบด้วยคนที่ถนัดแต่ละด้านมาทางานร่วมมือกัน และ
สร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกัน
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การเป็ น คนดี ใ นองค์ ก รตามแนวคิ ด ใหม่ คื อ การเป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ต รงตามค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคือเรื่องขององค์กรเป็นบุคลิกภาพหรือจิตวิญญาณขององค์กร ส่วนค่านิยม
เป็นบุคลิกภาพหรือลักษณะของคนในองค์กร ตัวอย่างเช่นการมองเห็นจุดเด่นของคนแต่ละประเทศ ชาว
ญี่ปุ่ น เป็ น คนมี ร ะเบี ย บวินั ย ชาวไทยอาจจะเป็นคนสบายๆง่ายๆ ชาวจีน อาจจะเป็นคนขยันและมี
บุ คลิ กภาพเฉพาะ ซึ่ง เป็ น แค่การลองยกตัว อย่างเพื่อให้ เห็ นภาพ ดังนั้นการปลู กฝั งนิสั ยที่ ดี ให้ แ ก่
บุ คลากรมีความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งเพราะสะท้ อ นถึ ง ตัว องค์ กรโดยตรง ตัว อย่าง บางแห่ งได้ ก าหนด
พฤติกรรมพนักงานเพื่อนาไปสู่สิ่งที่ดี และปลอดภัยดังนี้ เมื่อพนักงานเดินอยู่ในโรงงานห้ามล้วงกระเป๋า
ห้ามเดินคุยโทรศัพท์ การข้ามถนนควรมี การชี้ก่อนข้ามทั้งด้านซ้ายขวาหน้า และหลังเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย หากรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องเก็บจานชามอุปกรณ์ของตนเองให้เรียบร้อยทุกครั้ง ใน
ส่วนของค่านิยมองค์กรอื่นๆ เช่น
- รพ.บารุงราษฎร์ ค่านิยมทีม่ ุ่งเน้น ความคล่องตัว นวัตกรรม และความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นเรื่อง
ของคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นที่ลูกค้า การให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม ความสามารถ
ในการรับรู้เรื่องต่างประเทศ สื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความสามารถในการ
ควบคุม ตนเอง
- กระจกไทยอาซาฮี ค่านิยมที่มุ่งเน้น นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฎิบัติงาน
- พฤกษาเรียลเอสเตด ค่านิยม มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สร้างความ
เชื่อถือและความไว้วางใจ ให้ความสาคัญแก่ลูกค้าเสมอ ส่งมอบผลงานที่เป็นเลิศ
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- นิสสัน มอเตอร์ ไทยแลนด์ ค่านิยม คือ 1.ทัศนคติ (Mindset) ผสมผสานข้ามสายงาน ข้าม
วัฒนธรรม โปร่งใส ผู้ใฝ่รู้ มัธยัสถ์ มุ่งแข่งขัน 2.การกระทา (Action) แรงจูงใจ พันธะและ
เป้าหมาย ผลงาน วัดผลได้ ท้าทาย
สาหรับค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอีดยและคาอธิบายพฤติกรรม ดังนี้
ค่านิยมองค์กร
Mastery
Altruism
Harmony

รายละเอียดพฤติกรรม
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

Integrity

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

Determination
Originality
Leadership

แน่วแน่ทา กล้าตัดสินใจ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ใฝ่ใจเป็นผู้นา

คาอธิบายพฤติกรรม
เป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ
ทาเพื่อผู้อื่น
ประสานความแตกต่าง เพื่อเกิด
พลังมุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกัน
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษา
คาพูด
มุ่งมั่นฝ่าฟันจนสาเร็จ
คิดและทาสิ่งใหม่
กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้า
เปลี่ยนแปลง

ส าหรั บ ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ประกอบไปด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร การ
ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การสร้างระบบรองรับ การให้รางวัล/การลงโทษ และมีความต่อเนื่องใน
การดาเนินการ
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ส่วนปัจจัยสาคัญของการแข่งขันและบริหาร ได้แก่ Quality/ Cost/Service/Time/Image ซึ่ง
ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสามารถทาได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ลดความ
สูญเสียด้วย Lean และ out challenge for Changes

ซึง่ องค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน แสดงตามแผนผัง ดังนี้

แผนภาพแสดงองค์ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
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ดังนั้น การจะพัฒนาปรับปรุงองค์กร หน่วยงานจะต้องปลูกฝังค่านิยมให้แก่บุคลากรให้กลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร หากมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบจะนาไปสู่กระบวนการและเกิดผลสาเร็จ โดยสร้าง
การรับรู้ ให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ ตรงกัน และ
กาหนดพฤติกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรที่จะสะท้อนถึงการแสดงออกของค่านิยมในแต่ละข้อ
และกาหนดแนวทางสาหรับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างยั่งยืน การดาเนินการ
เกี่ยวกับการนาวัฒนธรรมองค์กรไปปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อมูล และนาไปปฏิบัติโดยมี
แนวทางปฏิบัติที่ดี
วิทยากรจึงให้แต่ละกลุ่มคิดริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงงานโดยเน้นค่านิยมองค์กร จะนาแนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้าง โดยมีลักษณะของกิจกรรม คือ
1. พัฒนาหรือเสริมสร้างคุณภาพการทางาน การบริการแก่ลูกค้า การลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน ลด
ขั้ นตอนการท างานลดเวลาให้ เร็ ว ไวขึ้ น ปรั บปรุ งสถานที่ ท างานจั ดระเบี ยบ ระบบงานส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์
2. ดาเนินการได้ด้วยพนักงานในสาขาหรือในกลุ่มงาน
3. มีการใช้งบประมาณ ต้นทุนน้อยหรือไม่ใช้เลย
4. เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจการตัดสินใจของผู้จัดการ
5. ไม่ใช่กิจกรรมเรียกร้อง
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จากการระดมสมองของบุคลากร เห็นว่าควรมีโครงการพัฒนางาน จานวน 11 โครงการ จาก 4
งาน และ 3 หน่วย ดังนี้
งาน/หน่วย
หน่วยสภาคณาจารย์

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ที่เชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมองค์การ
มหิดล
โครงการวิจัยคุณธรรม
M= มีการวิเคราะห์ผลงานจากข้อมูลจริง
A= ปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
I= มี คุ ณ ธรรมจริยธรรม ไม่ เ อาเปรี ยบผู้ เข้ าร่วม
วิจัย
O= พั ฒ นางานวิ จั ย จากองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
โครงการประชุ ม เครื อ ข่ า ยสภา M= เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ของสภาอาจารย์ แ ต่ล ะ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
คณะ
A= เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้
คล่องตัวขึ้น
H= เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการทางาน
I= กฎระเบียบที่ปฎิบัติได้/ไม่ได้

ห น่ ว ย เ ล ข า นุ ก า ร โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ร ม Smart M= Mastery ข้ อ มู ล น าเสนอผู้ บ ริ ห ารมี ค วาม
ผู้บริหาร
Secretary(Image Training)
ชัดเจน ถูกต้อง บริหารตารางนัดหมาย
A= Altruism มี จิตบริ ก าร ภายในและภายนอก
องค์กร (Real Time)
H=Harmony สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทันท่วงที ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน
I=Integrity รักษาความลับ และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
D=Determination กล้าตัดสินใจในสถานการณ์
เร่งด่วนโดยอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
O=Originality นาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
ติดต่อสื่อสารผ่าน line
L=Leadership เป็นต้นแบบในการให้บริการด้าน
สนับสนุนพันธกิจของผู้บริหารในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
งานสื่อสารองค์กร
Modern Public Relations
M=Mastery สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในการพั ฒ นา
ทักษะการทางานให้มีความรู้รอบมีความเชี่ยวชาญ
ในตาแหน่งหน้าที่ของตนเองและเข้าใจเนื้องาน
ของแต่ละวิชาชีพในงานสื่อสารองค์กร
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งาน/หน่วย
งานเลขานุการกิจฯ

หน่วยยานพาหนะ

งานบริการกลาง

งานบริหารเอกสาร

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ที่เชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมองค์การ
มหิดล
ประชุมและพิธีการ
M=รู้แจ้งรู้จริง สมเหตุสมผล
การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง แม่ น ยา
เกี่ ย วกั บ งานพระราชพิ ธี แ ละงานพิ ธี ก ารของ
มหาวิทยาลัย
A= มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
การเป็นต้นแบบและเป็นที่ปรึกษาในการจัดการ
ประชุมและพิธีการ
O=สร้างสรรค์สิ่งใหม่
เป็นหน่วยงานต้นแบบของการลดใช้กระดาษใน
การประชุมทุกการประชุม
โครงการ Service Smile
A= มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
ให้บริการด้วยความสุภาพ
ติดต่อประสานงานเชิงรุกกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และนิ่มนวล
มีการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
มีการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง
การแจ้ ง ซ่ อ มผ่ านระบบออนไลน์ O =สร้างสรรค์สิ่งใหม่
และสรุปผลการซ่อมส่งทางไลน์ /
อีเมล์
การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค A= มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
เป็นประจาทุกวัน
มีการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคเป็นประจาทุก
วัน
โครงการจัดทาสถิติและข้อมูลของ M =รู้แจ้งรู้จริง สมเหตุสมผล
อุปกรณ์
จัดทาบันทึกสถิติและข้อมูลของอุปกรณ์ เพื่อทา
การบารุงรักษาหรือเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่จะเกิด
ความเสียหาย
จัดทา Infographic การให้บริการ M =รู้แจ้งรู้จริง สมเหตุสมผล
ของงาน
ใช้ ร ะบบIT มาพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม O =สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ประสิทธิภาพในการทางาน
โครงการไม่พักเที่ยง
A= มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
ทุ ก คนสามารถท างานทดแทนกัน ได้ และมี ก าร
รองรับผู้มาใช้เวลาตลอดวัน
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จากการที่บุคลากรควรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สะท้อนต่อค่านิยมองค์กร และการ
เสริมศักยภาพในการทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างประสิทธิผลต่อองค์กร ดังนั้นบุคลากรจึงจาเป็น
จะต้องทราบถึงพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นและตนเอง ซึง่ มี 5
แบบ ดังนี้
แบบ A มีพฤติกรรม หนี ยอม ถอย มีลักษณะหลีกหนีความขัดแย้ง ยอมละวัตถุประสงค์
และความสัมพันธ์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงไม่เผชิญคู่กรณี จะไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหา และ
ขาดความเป็นผู้นา
แบบ B มีพฤติกรรมแบบบังคับข่มขู่ ไม่ยอมคน เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้
อานาจตามตาแหน่ง คานึงถึงเป้าหมายหรือความต้องการของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งอาจจะเหมาะกับงานคุมกฎระเบียบ การเงินและการรักษาความปลอดภัย
แบบ C มีพฤติกรรมแบบ ไกล่เกลี่ย ไม่เอาเปรียบ เห็นแก่ความกลมเกลียว ยอมยกเลิก
เป้าหมายเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ 50:50
แบบ D มีพฤติกรรมแบบประนีประนอม 60:40 จะคานึงถึงเป้าหมายส่วนตนและ
สัมพันธภาพกับบุคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอมพร้อมและเต็มใจที่จะสละ
วัตถุประสงค์และสัมพันธภาพบางส่วนเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่ดี (ผลัดกันเลี้ยง)
แบบ E มีพฤติกรรมเผชิญหน้า มีความมั่นใจ สุขุม แต่ต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมและ
เพียงพอ จะมองว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ สิ่งที่ต้องการคือการ
บรรลุเป้าหมายของตนเองและผู้อื่น
ซึ่งการแก้ปั ญหาความขัดแย้งมีหลายวิธีขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ และบุคลิ กของแต่ละ
บุคคลว่าเป็นอย่างไร จะต้องเลื อกวิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกวิธี โดยมองลงไปที่เนื้อหาของความขัดแย้ง
แทนที่จะมองเฉพาะตัวบุคคล “มองเป้าหมายเป็นหลักเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อให้ดีขึ้น ”เป็นวิธีแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นมากกว่าการตาหนิ ซึ่งไม่สามารถสร้างผลดี และวิธีการหลีกเลี่ยงเป็นวิธีการที่ให้ประสิทธิภาพน้อย
ที่สุด เพราะไม่ได้ทาให้ความขัดแย้งหมดไป ผู้ที่ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงจะต้องคอยหวาดระแวงว่าวันหนึ่งจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจจะใช้ได้ดีสาหรับประเด็นปัญหาที่ไม่ค่อยจะสาคัญนัก
จากนั้นวิทยากรให้แต่ละคนทาแบบทดสอบ เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งของตนเอง และเห็นว่าแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่สามารถร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายได้
โดยไม่จาเป็นที่จะต้องมีความขัดแย้ง
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แบบสารวจพฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วล้อมรอบหรือ X ตัวเลขที่ตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของท่าน
ส่วนที่หนึ่ง เมื่อเกิดความขัดแย้งกับคนอื่น ท่านทาอย่างไร
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

พฤติกรรม

5
5
5
5
5

การปฏิบัติ
บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง
4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

เสมอ

ระงับหรืออดกลั้นที่จะไม่โต้แย้ง
ถ้าไม่สามารถทาให้คนอื่นคิดเหมือนฉันได้
ฉันก็จะทาให้เขาปฏิบตั ิตามที่ฉนั คิดให้ได้
ใช้คาพูดทีน่ ุ่มนวลเอาชนะความขัดแย้ง
ขอให้ทาตามที่ฉันต้องการบ้าง แล้วฉันก็จะทา
ตามที่คุณต้องการ
พูดคุยและหาสาเหตุร่วมกันในการขจัดปัญหา
ความขัดแย้ง
ฉันคิดเสมอว่า การเงียบไม่โต้ตอบน่าจะเป็น
วิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ใช้อานาจในการแก้ปัญหามากกว่าคานึงถึง
สิทธิของคนอื่น
การพูดจาภาษาดอกไม้ทาให้การแก้ปัญหาได้
ง่ายกว่า
ได้สิ่งทีต่ ้องการเพียงครึ่งเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้
อะไรเลย
คานึงความจริงในการแก้ปัญหาไม่ใช่ความ
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่
พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแม่รู้ดีว่า
จะต้องเผชิญกับมันอีกก็ตาม
ทาทุกอย่างทีจ่ ะเอาชนะและกาจัดคู่กรณี
ออกไป
เอาชนะคู่กรณีด้วยความสุภาพอ่อนโยน
การได้บางส่วนและเสียบางส่วนเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี
คิดเสมอว่าไม่มีคนไหนพูกต้องเสมอไป แต่ทุก
คนควรมีส่วนสนับสนุนในการแก้ปัญหา
หลีกเลี่ยงที่จะพบปะพูดคุยกับคนอื่นที่ไม่เห็น
ด้วยกับฉัน
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ไม่เคย
1
1
1
1
1

ข้อ
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

โต้แย้งกับคนอื่นด้วยความเชื่อมัน่ ว่าต้องเป็นผู้
ชนะ
การใช้คาพูดที่สุภาพ อ่อนโยนเป็นสิง่ ที่มี
คุณค่ามากในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
คานึงถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
ฉันคิดเสมอว่าเขาอาจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้ ข้อมูล
และเหตุผลของเขาน่าจะมีประดยชน์ต่อการ
แก้ปัญหา
หลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งกับคนอื่น เพราะจะทาให้
เกิดความทุกข์กับตัวเอง
จะหาทางกาจัดคนอืน่ ที่ไม่เห็นด้วยกับฉัน
ฉันเชื่อว่าความอ่อนโยนเป็นสิ่งที่ดีในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
การรู้จักยอมเขาบ้างทาให้เกิดผลดีกว่า

5

การปฏิบัติ
บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง
4
3
2

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

ฉันจะนาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาพิจารณา
ร่วมกันและหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัย
หาร่วมกัน
ไม่มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องเอาชนะผู้อื่น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

พฤติกรรม

เสมอ

ฉันเชื่อว่าเมื่อเกิดความขัดแย้ง จะมีคนเพียง
สองกลุ่มเท่านัน้ คือ กลุ่มผู้ชนะ และกลุ่มผู้แพ้
ไม่ว่าใครจะทาอย่างไรกับฉัน ฉันก็จะไม่โกรธ 5
การแบ่งผลประโยชน์คนละครึ่งเป็นวิธีการทีด่ ี
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ใช้ความจริง ความไว้วางใจและเชื่อใจกันใน
5
การแก้ปัญหา
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ไม่เคย
1

ส่วนที่ 2

A
ข้อ 1
ข้อ 6
ข้อ 11
ข้อ 16
ข้อ 21
ข้อ 26
รวม

ทาหลังจากที่ท่านได้ทาส่วนที่หนึ่งแล้ว
พฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งของบุคคลแต่ละแบบ
B
C
D
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ช้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
รวม
รวม
รวม

E
ข้อ 5
ข้อ 10
ข้อ 15
ข้อ 20
ข้อ 25
ข้อ 30
รวม

หมายเหตุ
ผลรวมคะแนนของท่านในคอลัมน์ใดได้มากที่สุด หมายถึง พฤติกรรมของท่านเมื่อเกิด
ความขัดแย้งกับคนอื่น มีแนวโน้มจะใช้รูปแบบนั้นมากที่สุด

2.3 จากการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และเอกสารเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลมุ่ งมั่ นที่ จะเป็ นมหาวิ ทยาลั ยระดั บโลก เพื่ อให้ เป็ น 1 ใน 100 ของ
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้นชาวมหิดลจะต้องทาอะไร
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วัฒนธรรมองค์กรหมายถึง รูปแบบของค่านิยมความเชื่อที่มีร่วมกันของบุคลากรที่จะช่วยให้เข้าใจ
แนวทางและหน้าที่ขององค์กรเพื่อให้เกิดเป็นบรรทัดฐานของบุคลากรสาหรับการปฏิบัติตัวในองค์กร Lund
(2003) ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกและการทางานของบุคลากร
และยังรวมไปถึงความเข้าใจความเชื่อค่านิยมประเพณีและบรรทัดฐานร่วมกันของสมาชิกหรือคนส่วนใหญ่ ทาให้
เกิดแนวทางปฏิบัติมีผลทาให้สมาชิกในองค์กรนั้น แตกต่างไปจากสมาชิกขององค์กรอื่น ซึ่งการหล่อหลอมขัด
เกลาขององค์กรเป็นกระบวนการที่องค์กรพยายามปลูกฝังให้บุคลากรให้การยอมรับวัฒนธรรมองค์กรหรือเป็น
กระบวนการที่บุคลากรทุกคนควรที่จะเรียนรู้ค่านิยม บรรทัดฐานความเชื่อ ข้อสมมุติพื้นฐาน และพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาที่จะทาให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลขององค์กร (ติน ปรัชญาพฤทธิ์ 2535)
ดังนั้นแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่ประสิทธิผลขององค์กร
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไกที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคลากรและองค์กร ซึ่งนาไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งวัฒนธรรมที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กรจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง
และสืบสาน หล่อหลอมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทาได้ยาก แต่หากมีการ
ดาเนินการไปเรื่อยๆจะค่อยๆซึมซับและทาให้มีการตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและเห็นถึงความสาคัญมาก
ยิ่งขึ้น
ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รายละเอี ย ดพฤติ ก รรมค่ า นิ ย มองค์ ก ร Core Values
(MAHIDOL) ซึ่งนามากาหนดเป็นพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการประเมิน
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเปลี่ ย นพฤติ ก รรมจาก Core Values (MAHIDOL) เป็ น พฤติ ก รรม
สมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อให้ทันกับบริบทของมหาวิทยาลั ยในปัจจุบันที่ส ะท้อ นแนว
ปฏิบัติหรือพฤติกรรมการทางานร่วมกันของบุคลากรที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้เวลาในการ
ประเมินไม่มาก เพื่อใช้ในการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ลาดับที่
Core Values (MAHIDOL)
1
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล ( Mastery )
2
มุง่ ผลเพื่อผู้อื่น (Altruism)
3
กลมกลืมกับสรรพสิ่ง (Harmony)
4
5
6
7

Core Competency
เป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ
ทาเพื่อผู้อื่น
ประสานความต่ า ง เพื่ อ เกิ ด พลั ง มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมาย
เดียวกัน
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity)
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษาคาพูด
แน่วแน่ทา กล้าตัดสินใจ (Determination) มุ่งมั่น ฝ่าฟัน จนสาเร็จ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality)
คิดและทาสิ่งใหม่
ใฝ่ใจเป็นผู้นา (Leadership)
กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยนแปลง
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โดยมีรายละเอียดพฤติกรรม ดังนี้
1.รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล ( Mastery ) มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้ มีความ
กระตือรือร้น ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นระบบ มีหลักการ มีเหตุมีผล รักการเรียนรู้
ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
1. Self-directed = มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้เมื่ออยู่ภายใต้ความ
ขัดแย้งหรือความกดดัน
2. Agility = มีความกระตือรือร้น ว่องไว กระฉับกระเฉงในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. System Perspective = สามารถอธิบายกระบวนการทางานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
4. Personal Learning = ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนางานของตนเองอย่างสม่าเสมอ
2.มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) มีความเสียสละ อุทิศตัวเพื่อส่วนรวม ปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
และสถาบั น ฯ รวมถึ ง ไม่ ท าลายชื่ อ เสี ยงของมหาวิท ยาลั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั งคมและส่ ว นรวม
ให้บริการผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม ดาเนินการให้
อย่างรวดเร็ว ให้บริการด้วยความเต็มใจ
1. Organization First = ปกป้ อ งภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยมุ่ ง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญฯ แม้อาจต้องใช้เวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จ
2. Customer-Focused Driven = ใส่ใจความต้องการของผู้รับบริการ และให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความสุภาพ เต็มใจ รวดเร็ว และเสมอภาค
3. Societal Responsibility = ดูแลรักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของหน่วยงานและใช้อย่าง
คุ้มค่าเสมือนประโยชน์ของตน
3. กลมกลืมกับสรรพสิ่ง (Harmony) ให้เกียรติผู้อื่น ทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้มาติดต่อ
อย่างไม่มีอคติ รับฟังความคิดเห็น ของผู้ อื่น ใจกว้าง ยืดหยุ่น ประนีประนอมในบางโอกาส (แต่ยังคง
หลักการ และเหตุผลสาคัญไว้) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และลดความขัดแย้ง สามารถทางานบน
ความแตกต่างได้ โดยไม่เกิดความแตกแยก มีความจริงใจ และใส่ ใจความรู้สึกของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม และใช้พลังของความแตกต่างมาพัฒนางาน หรือแก้ปัญหาใหญ่ๆ ได้
1.Valuing Workforce Member = ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากตนเองอย่างไม่มีอคติ
2. Empathy = ใส่ ใ จความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น พยายามปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้ร่วมงาน โดยร่วมยินดีหรือให้กาลังใจ ยกย่อง ชมเชยรวมถึงแนะนาอย่างสร้างสรรค์จริงใจ
3. Unity = ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ยืดหยุ่น ผ่อนปรนร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเพื่อทาให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
4. Synergy = สามารถทางานร่วมกันบนความแตกต่าง (ความคิด เพศ วัย ความรู้ฯ) ส่งเสริม
ความสามัคคี ใช้พลังของความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อเอาชนะความท้าทายหรืออุปสรรค
19

4. มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity) ซื่อตรง ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น ทาได้อย่างที่พูด พยายาม
ดาเนิ น การต่างๆ โดยใช้ข้อมูล จริ ง ลดการคาดคะเนจากความเชื่อเดิมลง มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และโปร่งใส ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้หนึ่งผู้ใด
1. Truthfulness = คิดไตร่ตรองก่อนพูด ทาตามคาพูด/ข้อตกลงที่ให้กับผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
2. Moral & Ethic = ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อตกลงของหน่วยงาน/สถาบัน/
มหาวิทยาลัย และกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด
3. Management by Fact = รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ก่อนคิดวิเคราะห์และลงมือดาเนินการ โดยหลีกเลี่ยงการคาดเดา ตีความไปเอง
5. แน่วแน่ทา กล้าตัดสินใจ (Determination) ทุ่มเททางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
มีความรักและศรัทธาในงานและอาชีพ สามารถดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย มีการ
พัฒนากระบวนการทางานหรือผลงาน เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเพิ่มจากเป้าหมาย มีความตั้งใจ มานะ อดทน
ขยันขันแข็งในการทางาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทางาน
1. Commitment & Faith = รักและศรัทธาในงานและอาชีพ ทุ่มเททางานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มกาลังความสามารถทาให้เกิดความสาเร็จตามกาหนดทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม
2. Perseverance = ตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ แม้พบปัญหา อุปสรรค และความ
ยากลาบาก
3. Achievement Oriented & Creating Value = ทางานอย่างมีเป้าหมาย และสร้างสรรค์
คุณค่าของงานเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จของมหาวิทยาลัย
6. สร้ า งสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) กล้ าคิด กล้ าทาในสิ่ งใหม่ๆ เพื่อการพัฒ นาและปรับปรุงงาน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน สามารถสร้างผลงานที่แตกต่าง
และโดดเด่น ช่วยให้การทางานดีขึ้น หรือชี้นาสังคม สามารถผลักดัน หรือพัฒนางาน จนบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งเป้าไว้ได้
1. Courageous to be the Best = กล้ า คิ ด ริ เ ริ่ ม กล้ า ท าในสิ่ ง ใหม่ ๆ เพื่ อ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศเกินมาตรฐาน
2. Driving for Future = ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงและเป้ า หมายในอนาคตที่ ท้ า ทาย และ
ร่วมมือแก้ไข ปรับปรุงพัฒนางานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง หรือที่กาหนดไว้
3. Novelty & Innovation = คิด ริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆและ/หรือสร้างผลงานที่มีความ
แตกต่าง โดดเด่น หรือชี้นาการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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7. ใฝ่ใจเป็นผู้นา (Leadership) มีความหนักแน่น มั่นคง ไม่เชื่อง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ข้อมูลมีความ
ละเอียด รอบคอบมีเหตุมีผล มองการณ์ไกล สื่อสาร จูงใจให้ผู้อื่นให้ยึดมั่นในค่านิยมของมหาวิทยาลัย
และหลักการที่ถูกต้อง ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถกาหนดเป้าหมายในอนาคตที่ท้า
ทาย ตลอดจนวิธีการ การป้องกันหรือการเตรียมความพร้อม และสื่อสารให้ผู้อื่นเห็นภาพโดยรวมเกี่ยวกับ
อนาคตได้อย่างชัดเจน
1. Calm & certain = หนักแน่น มั่นคง ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติยากลาบาก ไม่เชื่อง่ายๆ โดย
ไม่มีการพิสูจน์ข้อมูลคิดไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ หนักแน่น ก่อนพูดหรือดาเนินการใดๆ
2. Influencing People = สามารถใช้เหตุผลประกอบกับวาทศิลป์ในการโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร
ให้ผู้เกี่ยวข้องยอมรับ เข้าใจ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
3. Visioning =สามารถกาหนดภาพอนาคตหรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
และสื่อสารให้ผู้อื่นเห็นภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ ได้อย่างชัดเจน
กระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร มหิดล
ผู้บริหารและคณะผู้บริหารได้กาหนดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยแบ่งเป็นระยะ สรุป
ได้ ดังนี้
ระยะที่ 1 เมื่อมีกระบวนการนิยามค่านิยมหลักแล้วจึงสร้างการรับรู้โดยการถ่ายทอดเพื่อให้มีความเข้าใจ
มีทัศนคติที่ตรงกัน และมีการนาไปปฏิบัติ
ระยะที่ 2 คือการกาหนดพฤติกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากร โดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี
องค์กรได้สร้างกระบวนการชมเชย ให้รางวัล เพื่อสร้างอุปนิสัย และแทรกวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าไปอยู่ใน
ระบบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานประจาวัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระยะที่ 3 คือการกาหนดแนวทางสาหรับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างยั่งยืน
จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้
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กระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(กิริยา วรกัลยากุล.2559 หน้า 54 วิทยานิพนธ์ เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา)
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ส่วนที่ 3. ผลการประเมิน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
วิธีการประเมินความพึงพอใจ
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
ใช้ประชากรทั้งหมด ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
จานวน 102 คน
3.2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นแบบประเมิ น โครงการ โดยให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมฯ ประเมิ น ตนเอง
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.3 การรวบรวมข้อมูลดาเนินการแจกแบบประเมินโครงการให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน และเก็บ
รวบรวมแบบประเมินโครงการ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ สถิติที่นามาใช้ได้แก่ จานวน ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
3.5. เกณฑ์การให้คะแนนระดับความเห็น
มาตรวั ด ที่ ใ ช้ ในการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล จะใช้ มาตรวัด ที่ ป ระยุ ก ต์ มาจาก มาตรวั ดของ
“Likert Scale” ที่มีการวัดอยู่ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด นอกจากนั้นแล้ว
จะเท่ากับความพึงพอใจในแต่ละระดับในตารางด้านข้าง ดังนี้
ความหมายของแต่ละระดับ

การให้ค่าคะแนน

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

5 ความพึงพอใจมากที่สุด

มาก

4 ความพึงพอใจมาก

ปานกลาง

3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง

น้อย

2 ความพึงพอใจน้อย

น้อยที่สุด

1 ความพึงพอใจน้อยที่สุด
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3.6 การตีความข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ในการตีความครั้งนี้จะใช้หลักการหรือแนวความคิดของ Best (1977) เป็นแนวทางใน
การตีความที่วิเชียร เกตุสิงห์ อ้างไว้ในหนังสือชื่อ “คู่มือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ปี 2543 หน้า 69 โดย
มีแนวทางในการตีความดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยหรือ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย หรือมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ หรือปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือน้อยที่สุด
3.7. สรุปผลการประเมิน
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
กองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 102 คนได้รับแบบ
ประเมินโครงการจานวน 66 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 67.32 รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้

3.7.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป ของผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคลากร

จานวน

ไม่ระบุ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
ลูกจ้างประจาเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

1
0
46
4
6
6
3
66
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ร้อยละ
1.52
0.00
69.70
6.06
9.09
9.09
4.55
100

ประเภทบุคลากร
ไม่ระบุ
งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์
งานสื่อสารองค์กร
งานบริหารเอกสาร
งานบริการกลางและยานพาหนะ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมวิจัยในคน
(MU-CIRB)
รวม

จานวน
3
11
10
9
31

ร้อยละ
4.55
16.67
15.15
13.64
46.97

2

3.03

66

100.00

อายุ
ไม่ระบุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
2
9
25
15
15
66

ร้อยละ
3.03
13.64
37.88
22.73
22.73
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นข้าราชการ ร้อยละ 0
(0) มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 69.7(46) มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน
ร้อยละ6.06(4) มีสถานภาพเป็นลูกจ้างประจาเงินงบประมาณ ร้อยละ 9.09(6) มีสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา
เงินรายได้ ร้อยละ 9.09(6) มีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 4.55(3)
เป็นผู้ที่สังกัดงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ร้อยละ16.67(11) สังกัดงานบริการ
กลางและยานพาหนะ ร้อยละ46.97(31) สังกัดงานสื่อสารองค์กร ร้อยละ 15.15(10) สังกัดงานบริหาร
เอกสาร ร้อยละ 13.64(9) และสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมวิจัยในคน (MU-CIRB)
ร้อยละ 3.03(2)
เป็นผู้ที่ไม่ร ะบุ อายุ ร้อยละ 3.03(2) อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 13.64(9) อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 37.88(25) อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 22.73(15) อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 22.73 (15)
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3.7.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม
ตารางที่ 2 แสดงการประเมินความรู้ในเนื้อหา ก่อน – หลัง การอบรม
หัวข้อ

มาก
ที่สุด
11
(16.66)

มาก

ระดับความรู้
13
ของท่าน
(19.70)
“ก่อน” การ
สัมมนา
ระดับความรู้
22
37
ของท่าน “หลัง” (33.33) (56.06)
การสัมมนา
เนื้อหาสาระที่ได้
31
31
ตรงกับความ
(46.97) (46.97)
ต้องการและ
ความสนใจ

ระดับความคิดเห็น
น้อย น้อยที่สุด

ไม่ระบุ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

4
(6.06)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.46

ปาน
กลาง

7
(10.61)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.22

มาก

4
(6.06)

0
(0.00

0
(0.00

0
(0.00

4.40

มาก

ปาน
กลาง
38
(57.57)

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ความรู้ที่มีก่อนเข้า
รับการอบรมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.46 หากพิจารณาถึงความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการอบรมจะ
พบว่ามีความรู้อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.22) โดยเห็นว่าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการอบรมตรงกับ
ความต้องการและความสนใจ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40)
หากพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
คือเรื่องเนื้อหาสาระที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ รองลงมาคือความรู้ที่
ได้รับหลังจากการอบรม
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3.7.3 ความพึงพอใจเรื่องรูปแบบการจัดงาน
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจต่อวิทยากรและทีมงาน
หัวข้อ

มาก
มาก
ที่สุด
38
25
(57.58) (37.88)

การถ่ายทอดความรู้/ เนื้อหามี
ความน่าสนใจ ชัดเจน ตรง
ประเด็น
เนื้อหาเป็นประโยชน์และ
36
26
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง (54.55) (39.39)
กระตุ้น/ เปิดโอกาส ให้ผเู้ ข้าร่วม
37
24
สัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและ (56.06) (36.36)
ซักถาม

ระดับความคิดเห็น
ปาน น้อย น้อย
ไม่ ค่าเฉลี่ย ระดับ
กลาง
ที่สุด ระบุ
3
0
0
0
4.53
มาก
(4.55) (0.00) (0.00) (0.00)
ที่สุด
4
0
0
0
(6.06) (0.00) (0.00) (0.00)
4
0
0
0
(6.06) (0.00) (0.00) (0.00)

4.48

มาก

4.43

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่า วิทยากรได้ถ่ายทอด
ความรู้/เนื้อหาอย่างมีความน่าสนใจ ชัด เจน ตรงประเด็น อยู่ในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) เห็น
ว่าเนื้อหาในการอบรมเป็นประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.48) และเห็นว่าวิทยากรได้กระตุ้น/เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็น และซักถาม อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43)
หากพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
คือเรื่องการถ่ายทอดความรู้/เนื้อหาของวิทยากรอย่างมีความน่าสนใจ ชัดเจน ตรงประเด็น รองลงมาคือ
เรื่องเนื้อหาในการอบรมเป็นประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ตารางที่ 4
หัวข้อ

ความพึงพอใจต่อภาพรวมการสัมมนากองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี

มาก
ที่สุด
สถานที่/ อาหาร/
28
เครื่องดื่ม
(42.42)
รูปแบบการจัดงาน
27
(40.91)
วันและเวลาในการจัดงาน
25
(37.88)
ความพึงพอใจในภาพรวม
33
ทั้งหมด
(50.00)

มาก
30
(45.45)
32
(48.48)
31
(46.97)
32
(48.48)

ปาน
กลาง
7
(10.61)
7
(10.61)
8
(12.12)
1
(1.52)
27

ระดับความคิดเห็น
น้อย น้อย ไม่
ที่สุด ระบุ
1
0
0
(1.52 (0.00) (0.00)
0
0
0
(0.00) (0.00) (0.00)
0
1
0
(0.00) (1.52) (0.00)
0
0
0
(0.00) (0.00) (0.00)

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

4.28

มาก

4.33

มาก

4.22

มาก

4.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในเรื่อง
สถานที่ อาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =4.28) มีความพึงพอใจในเรื่องรูปแบบของการ
จัดงานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =4.33) มีความพึงพอใจในเรื่องวันและเวลาในการจัดงานอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย =4.22) และมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดในการจัดการอบรมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย =4.51)
หากพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมทั้งหมดในการจัดการอบรมมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจในเรื่องรูปแบบการจัดการ
อบรม
3.7.4 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า วิทยากร
นาเสนอได้ตรงหัวข้อการอบรมอย่างมาก / วิทยากรเก่งมาก แต่ระยะเวลาการอบรมจานวน 1 วัน นาน
เกินไปน่าจะจัดครึ่งวัน / อาหารว่างเก็บเร็วเกินไป /สนุกสนามและได้ความรู้ /ควรกระจายรางวัลให้มาก
ขึ้นเพื่อความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมในการอบรม
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ภาคผนวก

30

31

รายชื่อผู้เข้าอบรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

งานที่สังกัด

นาย

นิพนธ์

ครุฑเครือศรี

นาย

ไพรัตน์

แดงเอม

หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สังวรณ์

สุขมาก

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สมนึก

กล่าเสือ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ทวี

พันอุ่น

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ชูชาติ

อินทร์สว่าง

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

กุมุท

เกลี้ยงลายอง

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

กิตติ

พูลกิจวัฒนา

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

เกียรติศักดิ์

ทองสุขศรี

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ฉัตรชัย

เชิงทวี

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ชูศักดิ์

สังข์ทอง

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ธันยธรณ์

เกษาภรณ์

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

วันชัย

น้อยปั่น

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ทานต์ธนัตถ์

กนิษฐสังกาศ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สมหมาย

จุยะโส

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

พรชัย

พุ่มเจริญ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สุรัตน์

สุขวิทยี

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ดุสิต

ชื่นสงวน

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ธนาพล

ใจบุญ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

รุ่ง

ไทรไกรกระ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สมาน

ภักดีกลาง

งานบริการกลางและยานพาหนะ

น.ส.

เสาวณีย์

นาคป้อมฉิน

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ณรงค์ศักดิ์

นามพุก

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สุรชัย

ปิ่นวิเศษ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ชาณินท์

แจ่มแจ้ง

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ใหม่

แก้วเกตุศรี

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

นิกูล

คาไมล์

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

คณิต

แสงค้า

งานบริการกลางและยานพาหนะ

ผู้อานวยการกองบริหารงานทั่วไป
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น.ส.

พัชราภรณ์

ธาวินัย

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ทรงวุฒิ

อยู่วงศ์

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สรพงศ์

มีเจริญ

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ไพศาล

เกลี้ยงลายอง

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ยุทธชัย

ส่งเจริญทรัพย์

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สมศักดิ์

ลิ้มกุล

งานบริการกลางและยานพาหนะ

ว่าที่ร.ต.

สมโภชน์

คาฟู

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ชาย

แสนรัมย์

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

ขวัญชัย

ชื่นแสงจันทร์

งานบริการกลางและยานพาหนะ

น.ส.

รุ่งกมล

แซ่โก

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สนอง

ปู่หลา

งานบริการกลางและยานพาหนะ

นาย

สิทธิศักดิ์

ทองเอม

งานบริการกลางและยานพาหนะ

น.ส.

กณิศอันน์

มโนพิโมกษ์

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

น.ส.

ฐิติรัตน์

เดชพรหม

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

สาธิดา

ศรีชาติ

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

นิภาพรรณ

ผึ้งภู่

งานสื่อสารองค์กร

นาย

สมชาย

โพธิ

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

สุพรรณรัช

ภูริวัฒนกุล

งานสื่อสารองค์กร

นาย

ไมตรี

บัวศรีจันทร์

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

วราภรณ์

น่วมอ่อน

งานสื่อสารองค์กร

นาง

เกษรี

วุฒิศักดิ์ชัยกุล

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

ปาณิสรา

รามโยธิน

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

พิมพ์ใจ

พัดเย็น

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

กณิศอันน์

มโนพิโมกษ์

งานสื่อสารองค์กร

นาย

ศรัณย์

จุลวงษ์

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

พรทิพา

สุดวิเศษ

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

วิไล

กสิโสภา

งานสื่อสารองค์กร

นาย

ศตวรรษ

กลอยสวาท

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

ภารุจา

เอกธนโภคิน

งานสื่อสารองค์กร
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งานที่สังกัด

ว่าที่ร.ต.

หฤษฎ์

อภิเดช

งานสื่อสารองค์กร

น.ส.

สุทธิรัตน์

สวัสดิภาพ

งานสื่อสารองค์กร

นาย

ธนวัฒน์ชัย

บุญอาไพ

งานสื่อสารองค์กร

นาย

ชัยโรจน์

รอดเกลี้ยง

หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

รัตนา

ทองสัมฤทธิ์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาย

ภาณุมาศ

ทองสุขศรี

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

พรรณอาไพ

เกียรติชื่น

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

นัดดา

สุวรรณคดี

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาย

กุลธน

ทรัพย์สมบัติ

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

นนทิยา

เซ็นศิริวัฒนา

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

วรกัญญา

วรสาร

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

โสภาพรรณ

สุริยะมณี

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

ไพรินทร์

เล็กพูนเกิด

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

จุไรรัตน์

ปิ่นแก้ว

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

นิกข์นิธิ

พฤฒิวนาสัณฑ์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

สุภาพร

ทองพุ่ม

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

พัทยา

ฉัตรทอง

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

สุนิดา

เกียรติวัฒนวิศาล

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาย

ตรีเพ็ชร์

อ่าเมือง

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

วรรณษา

วงษ์เส็ง

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

ณัจนา

ปรัชญานนท์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

วิภาวี

สุขสุวรรณ

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

เขมณัฏฐ์

อริยชยานันต์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

พรพรรณ

ศรีไทยพันธุ์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาย

พงศกร

แจ้งสว่าง

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นาง

พัชญา

วงษ์วันทนีย์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

พรศิริ

บุญมาวงค์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

น.ส.

ดาริณ

พรหมศิลป์

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์
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งานที่สังกัด

น.ส.

รจนา

คงสุข

นาย

พิเชษฐ์

สุขแพทย์

งานบริหารเอกสาร

นาย

สุดใจ

อ่อนละมัย

งานบริหารเอกสาร

นาย

เอกสิทธิ์

เผ่าวัฒนา

งานบริหารเอกสาร

นาง

กฤชรัสย์

โชติยากร

งานบริหารเอกสาร

นาง

จันทร์แรม

ปัญญาประดิษฐ์โชติ

งานบริหารเอกสาร

น.ส.

วริศา

พรโสภณ

งานบริหารเอกสาร

น.ส.

จันทกานต์

เกษาภรณ์

งานบริหารเอกสาร

นาย

พัฒนพล

หมู่หมื่นศรี

งานบริหารเอกสาร

น.ส.

จุฑามาศ

แซ่ยับ

งานบริหารเอกสาร

นาย

อรรณพ

ธาวินัย

งานบริหารเอกสาร

นาง

อัญชลี

มาตะโก

งานบริหารเอกสาร

น.ส.

ชฎาพร

ดีช่วย

งานบริหารเอกสาร

นาง

อรปภา

เปรมปฐมกิจ

งานบริหารเอกสาร

นาง

อุษา

เพ็งพริ้ง

งานบริหารเอกสาร

น.ส.

เสาวรัตน์

รัฐปกป้อง

งานบริหารเอกสาร

นาย

ดุษฎี

ดวงพุฒิ

งานบริหารเอกสาร

น.ส.

ดารณี

แก้วงาม

MU-CIRB

น.ส.

วรรณวิภา

แสงเสงี่ยม

MU-CIRB

น.ส.

รุ่งรพีพรรณ

อุจวาที

MU-CIRB

หัวหน้างานงานบริหารเอกสาร
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