
ธรรมาภบิาลและบรรษทัภบิาล

คณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์



การอภบิาล หรอืการปกครองสงัคม 

(Governance)
หมายถึง กรอบในการบริหารจัดการขององค์การต่าง ๆ

• น าไปใช้บริหารบริษทั เรียก Corporate Governance

• น าไปใช้กบัราชการ เรียก  Public  Governance

• กรอบการบริหารจัดการที่ดี เรียก Good  Governance

• กรอบการบริหารจัดการที่ไม่ดี เรียก Bad  Governance



ขอบข่ายของ Governance
• ด้านเศรษฐกิจ (Economic Governance) หมายถงึ กระบวนการการ

ตดัสนิใจและการก าหนด นโยบายทีม่ผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิภายใน
ของประเทศ และกระทบถงึความสมัพนัธก์บัระบบเศรษฐกจิอื่นๆ 

• ด้านการเมือง (Political Governance) หมายถงึ กระบวนการการ
ก าหนดนโยบายทีม่ผีลต่อปวงชนในประเทศ ไดแ้ก่ รฐัสภา หรอืฝา่ย
การเมอืงไมว่า่จะเป็นผูแ้ทนจากการเลอืกตัง้ แต่งตัง้ หรอืเผดจ็การ 

• ด้านบริหารรฐักิจหรือภาคราชการ (Administrative Governance) 
หมายถงึ กลไกและกระบวนการในการแปลงนโยบาย และทรพัยากรไปสู่
การปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและอยา่งเทีย่งธรรม ซึง่จะ
ผา่นทางกลไกการก าหนดนโยบายและหน่วยงานปฏบิตั ิ



องค์ประกอบของ Governance
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ที่มาของ Good Governance

• เป็นแนวคิดใหม่มีใชอ้ยูใ่นรายงานธนาคารโลกเม่ือปี 1989
• ประธานาธบิด ีMitterand แหง่ประเทศฝรัง่เศส ใชค้ าๆน้ีกล่าว

แก่ผูน้ าชาตติ่างๆในแอฟรกิา สบืเนื่องมาจากผลการรายงาน
ของธนาคารโลก(World Bank) ไดร้ายงานวา่ภาวะการดอ้ย
พฒันาของทวปีแอฟรกิาเกดิจากการขาดธรรมาภบิาล

• ประเทศไทยน ามาใชแ้พร่หลายหลงัมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
• หลงัจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสงัคมในปี 2540 กองทุน

การเงินระหวา่งประเทศ IMF ระบุใหรั้ฐบาลใหค้  ามัน่วา่จะตอ้ง
สร้าง Good Governance ใหเ้กิดข้ึน



การบญัญตัิศพัทไ์ทยแทนค า Good Governance
• ศ.ดร. ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช  ใช ้  “ประชารัฐ”
• อ. อมรา  พงศาพิชญ ์ ใช ้  “ธรรมรัฐ”
• อนุกรรมการบญัญติัศพัทท์างการบริหารของ ก.พ.   ใช ้            

“สุประศาสนการ”
• มูลนิธิสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI)  โดย 

ม.ร.ว.จตุัมงคล โสณกลุ ใช ้“ธรรมาภิบาล”
• ประเทศไทยไดมี้มติโดยคณะรัฐมนตรีเม่ือ พฤษภาคม 2542 ให้

ใชค้  าวา่ “ระบบการบริหารและการจดัการบา้นเมืองท่ีดี หรือ   
ธรรมาภิบาล (Good Governance)” 



ความหมายของธรรมาภบิาล

• ธรรมาภิบาล มาจากค าวา่ ธรรมะ และ อภิบาล ซ่ึง
ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Good และ Governance เม่ือน ามา
รวมกนักห็มายถึง การบริหารจดัการท่ีดี ท าใหผู้มี้ส่วนได้
เสียทุกคนทุกกลุ่ม Stakeholder ไดใ้นส่วนท่ีเขาควรจะได้
ดว้ยวธีิการบริหารท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความ
รับผดิชอบ ยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม และตอบสนองความ
ตอ้งการของคนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ



ปญัหาการบรหิารงานภาครฐั

สภาพปัญหา
การบริหารงานภาครัฐ

การทุจริต
ก าลงัคนไม่มี
คุณภาพ

ทัศนคติแบบดั้งเดมิ

ค่าตอบแทนไม่
เหมาะสม

การบริหารงาน
แบบรวมศูนย์

กฎระเบียบและเทคโนโลยี
ไม่ทันสมัย

โครงสร้างที่
ไม่คล่องตัว



ธรรมาภบิาลในประเทศไทย

• ภาคราชการไดเ้ร่ิมด าเนินการสร้าง  “ธรรมาภิบาล”
กล่าวคือ  ไดมี้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 
2542  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี  10
สิงหาคม  2542  ระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของ
รัฐตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม  2542 เป็นตน้มา  โดย
ระเบียบน้ีก าหนดใหทุ้กหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการ
บริหารจดัการโดยยดึหลกัการ  6 หลกั 



หลกัธรรมาภบิาลในประเทศไทย

ธรรมาภิบาล



หลกัธรรมาภบิาล

• หลกันิตธิรรม ไดแ้ก่  การตรากฎหมาย  กฎขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ  ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม  เป็นท่ียอมรับของ
สงัคม  และสงัคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตาม
กฎหมาย  กฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือวา่เป็นการ
ปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ  หรือ
อ านาจของตวับุคคล



หลกัธรรมาภบิาล

• หลกัคุณธรรม  ไดแ้ก่  การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดี
งาม  โดยรณรงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ  ยดึถือหลกัน้ีใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สงัคมและ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไป
พร้อมกนัเพ่ือใหค้นไทยมีความซ่ือสตัย ์ จริงใจ  ขยนั  
อดทน  มีระเบียบวนิยั  ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็น
นิสยัประจ าชาติ



หลกัธรรมาภบิาล

• หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนัของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส  มี
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่ง
ตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  ประชาชนเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได้



หลกัธรรมาภบิาล

• หลกัความมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหา
ส าคญัของประเทศ  ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น  การไต่
สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ
หรืออ่ืน ๆ 



หลกัธรรมาภบิาล

• หลกัความรับผดิชอบ  ไดแ้ก่  การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี
ความส านึกในความรับผดิชอบต่อสงัคม  การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  และความ
กลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน



หลกัธรรมาภบิาล

• หลกัความคุ้มค่า  ไดแ้ก่  การบริหารจดัการและใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั  เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ส่วนรวม 
โดยรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดั  ใชข้องอยา่งคุม้ค่า  
สร้างสรรคสิ์นคา้บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้น
เวทีโลกและรักษาพฒันา ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์
ย ัง่ยนื



• สร้างความตื่นตัวในภาคราชการ

• ชัดเจน ง่ายและส้ัน

• ก าหนดผู้รับผดิชอบในการสร้าง
ความเข้าใจ

• เกดิกจิกรรมการรณรงค์และการ
ส่งเสริมที่ต่อเน่ือง

• ข้าราชการยอมรับและมีความ
เข้าใจหลกัธรรมาภิบาลมากขึน้

• ขาดเจ้าภาพทีจ่ะส่งเสริม
ธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการ

• ขาดมาตรการและงบประมาณ

• พฒันาไปตามยถากรรม

• ไม่มีการระบุบทบังคบั หรือ     
การให้คุณให้โทษ

• ขาดเจ้าภาพในการก ากบัดูแล

จุดเด่น จุดด้อย





ความหมายของบรรษทัภบิาล

"บรรษัทภิบาล" และ "การก ากบัดแูลกิจการ" มาจากค า ๆ
เดียวกนัคือ "Corporate Governance" บรรษัทภิบาลมีความหมาย
หลากหลายแล้วแตม่มุมอง เช่น

1.  เป็นความสมัพนัธ์อยา่งหนึง่ระหวา่งคณะกรรมการ 
ฝ่ายจดัการ และผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนในการก าหนด
ทิศทาง และสอดสอ่งดแูลผลปฏิบตัิงานของบริษัท



2.  เป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในท่ีจดัขึน้
เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ คณะกรรมการสามารถประเมินผลงาน
ของฝ่ายจดัการของบริษัทอยา่งตรงไปตรงมา และมีประสิทธิผล

3.ระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะ
ผู้น า และการควบคมุของกิจการ ให้มีความรับผิดชอบตาม
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการ แข่งขนั
เพื่อรักษาเงินลงทนุ และเพิ่มคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี

ความหมายของบรรษทัภบิาล



บรรษทัภบิาล (Corporate Governance)

“ หลกัการในบริหารจดัการธุรกจิทุกประเภททุกขนาดให้
เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการสร้างกลไกควบคมุการด าเนินการ
ขององค์กร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกดิความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลกูค้า
ตลอดจนผู้รับผดิชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม…”

การก ากบัดูแลกจิการทีด่จีะเกดิขึน้ได้อย่างยัง่ยนื ไม่ใช่เพยีง
เพราะกฎเกณฑ์บังคบัจากภายนอก
แต่ต้องเกดิจากจิตส านึกภายใน



คณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการ

ผู้ถอืหุ้น
• มอบหมายคณะกรรมการให้เป็นตวัแทน
• ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ

• ปฏิบตัิงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
• ให้ความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานสอดคล้องกนั
• ปฏิบตัิงานด้วยความสจุริตและระมดัระวงั

• ภาวะผู้น า ควบคมุ และก าหนดนโยบาย
• ปฏิบตัิงานด้วยความสจุริตและระมดัระวงั
• มอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นตวัแทน

ความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ



ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย

เจา้หน้ี
ชุมชน

และส่ิงแวดลอ้มลูกคา้

คู่คา้

พนกังาน
ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการ
บริษทั

ผูถื้อหุน้

ผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่
และรายยอ่ย มีสิทธิพ้ืนฐาน

เท่าเทียมกนั

- ตอ้งเป็นมืออาชีพ
- มีภาวะผูน้ า
- เป็นอิสระและมี

จ านวนเพียงพอ



หลกัการพื้นฐานของบรรษทัภบิาล

• ตระหนักในภาระหน้าที่
• ก าหนดภารกจิของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
• ปฏิบัตกิบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยุตธิรรม
• ก าหนดภารกจิของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
• ด าเนินงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• ส่งเสริมให้การปฏิบัตงิานทุกด้านมุ่งสู่ความเป็นเลศิ



บรรษทัภบิาล มีประโยชน์ต่อธุรกจิอย่างไร 

• นกัลงทุนจะเกิดความเช่ือมัน่ ท าใหก้ารระดมทุนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ

• บริษทัจะหาพนัธมิตรทางธุรกิจไดง่้ายข้ึน เพราะใครๆก็
อยากร่วมงานกบับริษทัท่ีท าธุรกิจอยา่งโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา

• เม่ือบริษทัมีความพร้อมทั้งเงินทุนและพนัธมิตรทางธุรกิจ 
กจ็ะมีขีดความสามารถสูงข้ึนในการแข่งขนักบับริษทั
อ่ืนๆ ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก 



กรณีศึกษาบรษิทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)

การพทิกัษ์สิทธิ

การลดความเส่ียง

ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการปกป้อง รักษาการลงทุน
ของตน การออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริษทัฯ การ
ลงมติ และการแสดงความคิดเห็น ในการตดัสินเร่ือง
ส าคญั ๆ เช่น การเพิ่มทุน นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัมีสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานท่ีส าคญั ในการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารท่ี
ถูกตอ้ง ทนักาล เปิดเผย ครบถว้น และสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ของเครือฯ ได้

บริษทัมีการวเิคราะห์ความเส่ียง ของการด าเนินธุรกิจ 
แลว้ก าหนดระดบั ความส าคญัของความเส่ียง
มาตรการควบคุม และขั้นตอนการปฏิบติั อยา่งเขม้งวด 
เพื่อลดอตัราความเส่ียงนั้น ๆ ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด



กรณีศึกษาบรษิทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)

การดูแลผลตอบแทน

เครือซิเมนตไ์ทยมีการพฒันาปรับปรุง กระบวนการบริหารงาน ใหมี้
ประสิทธิภาพสูงข้ึน อยา่งไม่หยดุน่ิง อนัหมายถึง ความเพียร พยายาม
ท่ีจะท าใหผู้ถื้อหุน้ ไดรั้บผลตอบแทน อยา่งสม ่าเสมอ และย ัง่ยนื

เครือซิเมนตไ์ทยยดึหลกัการบรรษทัภิบาลอยา่งจริงจงั เพ่ือเป็นกรอบ
ในการท าธุรกิจ อยา่งมีคุณธรรม เพ่ือภาพลกัษณ์ท่ีดี รวมทั้งใชใ้นการ
ติดตาม ผลการด าเนินงานของบริษทัใน เครือฯ อยา่งใกลชิ้ด โดยใช้
เกณฑว์ดั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ ในระดบัสากล ตลอดจนเพื่อควบคุม และ
รณรงคใ์หอ้งคก์ร ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ และเกิดประโยชนสู์งสุด 
นอกจากนั้น เครือฯ ยงัวางนโยบายการใหผ้ลตอบแทน ท่ีเหมาะสม
แก่ คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม และเกิด
การประสานผลประโยชน์ ร่วมกนักบัผูถื้อหุน้ อนัจะน าไปสู่ การเพ่ิม
มูลคา่การลงทุน แก่ผูถื้อหุน้ในท่ีสุด



กรณีศึกษาบรษิทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)

ความโปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้

ความรับผดิชอบต่อ 
สังคมและประเทศชาติ

เครือซิเมนตไ์ทยมีการบริหารงานดว้ยความโปร่งใส พร้อมเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา ทั้งยงัมีกลไก ในการ
ตรวจสอบ ขอ้มูลทั้งปวงได ้เพื่อความชดัเจน

ดว้ยอุดมการณ์ "ถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสงัคม เครือซิเมนตไ์ทยได้
ยดึมัน่ ในความรับผดิชอบ ต่อสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น การดูแล
รักษา สภาพแวดลอ้มตลอดมา จนเป็นท่ีประจกัษ ์และเป็นท่ียอมรับ ของ
สงัคม และสาธารณชน อยา่งกวา้งขวาง นอกจากนั้น เครือฯ ยงัมี
เจตนารมณ์แน่วแน่ ท่ีจะประกอบการใด ๆ ใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีย ัง่ยนื
แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกฝ่าย และแก่ประเทศชาติ อยา่งเป็นรูปธรรม 
และอยา่งมีคุณธรรม เครือซิเมนตไ์ทยเช่ือมัน่วา่ ระบบการก ากบัดูแลของ 
คณะกรรมการอยา่งมี ประสิทธิภาพ น้ี จะสนบัสนุนใหเ้ครือฯ มีหลกั
บรรษทัภิบาล ท่ีแขง็แกร่ง และสามารถด าเนินการใด ๆ ให ้สาธารณชน
เกิด ความศรัทธาเช่ือถือเครือฯ ไดอ้ยา่งมัน่คง อนัจะน าไป สู่ประโยชน์
ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และความส าเร็จ ท่ีย ัง่ยนืตลอดไป



การท างานเป็นทีม
Teamwork

30

คณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล



TEAMWORK!
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ท าไมต้องเป็นทีมงาน

 คนมีข้อจ ากดัในด้านต่างๆ

 ทีมให้ผลงานท่ีดีกว่า

 คนเป็นสตัวส์งัคมต้องพ่ึงพากนั

 สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมท่ีต้องท างานร่วมกนั

 การพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
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การท างานกบัคน
แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั
ยอมรับความแตกต่าง

ประสิทธิภาพ+ประสิทธิผล
องค์การบรรลุเป้าหมาย



การท างานเป็นทมี 
• หมายถึง การใชที้มปฏิบติังาน ทีมงานถือเป็นกลุ่มพิเศษชนิดหน่ึงท่ีมี

สมาชิกท่ีผกูพนัต่อเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั  มีการใชภ้าวะ
ผูน้ าร่วมกนัในการปฏิบติังาน และผูร่้วมงานต่างมีความพอใจในการ
ท างานนั้น

• ทีมงาน  เป็นกลุ่มของสมาชิกจ านวนไม่มากนกั ท่ีมีทกัษะเสริมต่อกนั 
โดยต่างสมัพนัธ์กนัดว้ยวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีร่วมกนั ตรงกนั มี
แนวทางปฏิบติังานเดียวกนั รับผดิชอบร่วมกนั น าไปสู่การด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร
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คุณสมบัตพิืน้ฐานของทมีงานอยู่  5 ประการ 

• มีจ  านวนสมาชิกไม่มากนกั
• สมาชิกมีทกัษะท่ีเสริมต่อกนั  
• สมาชิกผกูพนัต่อกนัดว้ยวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั
• มีแนวทางปฏิบติังานอยา่งเดียวกนั 

• ทุกคนต่างมีความรับผดิชอบร่วมกนัท่ีสามารถตรวจสอบได้

35



เปรียบเทียบทีมงานกบักลุ่มงาน
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ประเภทของทีมงาน

• ทีมงานแก้ปัญหา (Problem-solving  teams)

• ทีมงานบริหารตนเอง  (Self-managed work teams)

• ทีมงานไขว้หน้าท่ี  (Cross-functional teams)

• ทีมงานเสมือน  (Virtual  teams)
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กระบวนการเกดิขึน้ของทีมงาน

1. การก่อรปู (Forming) 

2. การไม่ลงตวั (Storming) 

3. การเข้ารปูเข้ารอย (Norming) 

4. การปฏิบติั (Performing) 

5. การสลายตวั (Adjourning) 
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ส่วนประกอบของทีม
1.หวัหนา้ทีม 
2. สมาชิกของทีมงาน 
3. เลขานุการ
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มิติในการพฒันาทีมงาน
1.บคุคล (Individual) 

2.งาน (Task) 

3.ทีมงาน (Team) 

4. องคก์าร (Organization) 
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ทักษะที่สัมพนัธ์กบัการสร้างทีมงาน

1. ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร

2. ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์

3. ทกัษะการเป็นผูน้ าทีมงาน

4. ทกัษะในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ

5. ทกัษะในการประชมุของทีมงาน

6. ทกัษะในการบริหารความขดัแย้ง

41
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อทีม
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สาเหตุของการเกดิขอ้ขดัแยง้ของทมี
1. ประสบการณ์สว่นบุคคล

2. การเปลีย่นแปลงไปจากปกตวิสิยั

3. ศกัดิศ์รแีหง่ตน

(เสยีหน้า/ไมก่ลวัเสยีหาย)

4. การถกเถยีง

5. ขาดขอ้มลูสนบัสนุน



สร้างความร่วมมือ
เห็นดว้ยในวตัถุประสงค์
เห็นดว้ยในวธีิการท างาน
ไดรั้บความนบัถือใหเ้กียรติ
ไดรั้บมิตรภาพจากกลุ่ม
ศรัทธาในตวัผูน้ า
รู้สึกวา่ตนเองมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น



ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

1. การจดัรปูแบบงาน (Work design) 

2. การจดัองคป์ระกอบ (Composition) 

3. การจดับริบท (Context)

4. การจดักระบวนการ (Process) 
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การท างานเป็นทมี
• บ้างเก่งป่ีเก่งฆ้องกลองระนาด               

• ยงัสามารถร่วมเล่นเป็นวงได้

• เก่งของคนแต่ละอย่างต่างกนัไป

• รวมกนัไว้เป็นพลังร่วมกนัท า
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MINDSET
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เทคนิคการรักษาทีมงาน
1. ผู้บริหารให้ความส าคญัเสมอต้นเสมอปลาย

2. พฒันาทมีให้เข้มแขง็ตลอดเวลา เช่น เสริมความรู้ ส่งอบรม      
ทีมต้องตื่นตวัตลอดเวลา

3. สร้างและรักษาวนัิยของทมีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง

4. รักษาความเป็นธรรม

5. ถือว่าความขดัแย้งเป็นเร่ืองธรรมดา ความแตกต่างทาง
ความคดิจะได้ความคดิใหม่เกดิขึน้
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เทคนิคการรักษาทีมงาน
6. เมื่อเกดิความขัดแย้ง หัวหน้าทีมต้องไม่สร้าง 
“ดารา” หรือ “หาแพะรับบาป”

7. ใจกว้าง เสียสละ

8. มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม

9. รับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่

49
มจีติวทิยา และ มมีนุษยสมัพนัธด์ี



TEAMWORK

T TRUST
E EMPATHY
A ADAPTABILITY
M MUTUAL BENEFITS
W WILLINGNESS
O OPENNESS
R RESPECT
K KNOWLEDGE

50

ไวว้างใจกนั
เอาใจเราไปใส่ใจเขา
ปรับตวั
ผลประโยชน์ร่วม
ความเตม็ใจ
เปิดเผย
ยอมรับนบัถือ
ความรอบรู้



ความท้าทายการสร้างทีมงาน
ท าอย่างไรจึงจะหล่อหลอม  ความแตกต่างของความเช่ือ  ค่านิยม  

ความคดิหรืออตัตา  (ME) ของแต่ละคนให้เป็นหน่ึงเดียวคอื  พวกเรา  
(WE)

ME WE



งานจะเสร็จสมบูรณ์ถ้าท างานกนัเป็นทมี ...เพราะ...

Nobody’s Perfect

-but a team

can be.


