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รองศาสตราจารย ์ดร.ชศูกัดิ  เอกเพชร
คณะครศุาสตร์

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี

มืออาชีพต้องเป็นแบบใด

ภเิภก

ขงเบ้ง

เจงกสิข่าน
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มอือาชีพเป็นได้อย่างไร

• การยอมรบัจาก

– สาธารณะ

– ผูร้่วมงาน

• สิงทีทาํให้เกิดการยอมรบั คือ
– ผลงาน
– ฝีมอืในการแสดงออกในการทาํงาน

• การแสดงออกเพียงความคิดเหน็และฝีปากอย่าง
เดียวคงเรียกว่า “มืออาชีพ” ไม่ได้

องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพ

 Body of knowledge = มีองค์ความรู้

 Ethic = มีคุณธรรม จริยธรรม

 Standard of Practice = มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

 Society = สมาคม/องค์กรวิชาชีพรับรอง
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ระบบ สูค่วามเป็นเลศิคน สูค่วามเป็นเลศิ

องคก์ร 
สูค่วามเป็น

เลศิ

สงัสมคนด ีสง่เสรมิคนเกง่ เป็นองคก์รมอือาชพี

การบรหิารกจิบา้นเมอืงการ
ทดีี

รูค้น คอื มคุีณธรรม นําชวีติ
รูถู้กผดิ รูช้อบ รูศ้กัดศิร ี
รูว้นิยั ใจสตัยซ์อื ถอืความดี
รูว้ถิ ี มจีรรยา นําพาตน

รูง้าน คอื มอือาชพี ในทุกสงิ
รูใ้หจ้รงิ รูแ้กก้นั ทนัเหตุผล
รูคุ้ณภาพมาตรฐานสูส่ากล
รูผ้อ่นปรนรูจ้งัหวะกะแนววาง

การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

= SUCCESS ตอ้งเรยีนรูสู้ค่วามสําเร็จ

= MORALITY ตอ้งสรา้งงานอยา่งมคีุณธรรม จรยิธรรม

= ACTIVITIES ตอ้งสรา้งกจิกรรมททีาํใหค้นมคีวามสุข        
                               

= RELATIVITY ตอ้งสรา้งงานใหส้มัพนัธก์บัชุมชน

= TECHNOLOGY   ตอ้งเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ
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= SMILE ยมิแย้มแจ่มใส

= MORALITY ใฝ่คุณธรรม

= ACTIVE           นําเชิงรุก

= RELIABLE ปลูกศรัทธา

= TEAMWORK มาเป็นทมี

= Trust ไว้ใจกัน

= Empathy ใส่ใจกัน

= Assistance ช่วยเหลือกัน

= Mutual Goal เป้าหมายเดียวกัน

= Winner สู่ความสําเร็จร่วมกัน

= Organization วางระบบร่วมกัน

= Reward ชืนชมผลงานร่วมกัน

= Knowledge แลกเปลียนเรียนรู้กัน
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LEADERS
= Love รักในสิงทีทํา

= Encouragement โน้มนําให้กาํลงัใจ

= Attitude ให้ความรู้สึกดีต่องาน

= Dedication มกีารมอบหมาย

= Empower กระจายการตดัสินใจ

= Respect ให้เกยีรตแิก่กนั

= Success มุ่งมนัสู่ความสําเร็จ

เป็นคนดี
(มีคุณธรรม, ความประพฤติสุจริต)

มคีวามคดิ
(รู้จักคดิ, คดิได้, คดิเป็น)

มคีวามรู้
(รู้จริง, รู้ครบ, รู้วิธีทํา)

เป็นคนเก่ง
(ลงมือทํา,ทําได้ดี, ถูกต้องรวดเร็ว)

ตัวบ่งชีความเป็นมืออาชีพ

จติใจ ความคดิ

ความรู้ ความสามารถ
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พนืฐานของนักบริหาร

รู้ศิลป์

รู้ไกล

รู้ทัน
รู้คุณธรรม

รู้ศาสตร์

รู้รอบ

รู้รับผดิชอบ

๑. กล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง๑. กล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง

๒. ซือสัตย์และรับผิดชอบ

๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. ไม่เลอืกปฏิบัติ

๕. มุ่งผลสัมฤทธิของงาน

ค่านิยมสร้างสรรค์สําหรับนักบริหารมืออาชีพ
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 ไม่โอนอ่อนตามอทิธิพลใดๆ

 ยึดมันในความถูกต้องชอบธรรม

 เสียสละ

 อดทน

 ยึดหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ

 ไม่โอนอ่อนตามอทิธิพลใดๆ

๑. กล้ายนืหยดัทําในสิงทีถูกต้อง
Moral Courage

การเป็น  ผูช้นะ  หรือ  ผูแ้พ้

ผู้ชนะ ผู้แพ้

ย่อมมีแต่คําตอบ ย่อมมีแต่ปัญหา

ย่อมมีแต่แผนงาน ย่อมมีแต่ข้ออ้าง

พูดเสมอว่า “ ฉันจะช่วยคุณ” พูดเสมอว่า “ ไม่ใช่งานของฉัน”

มองเห็นคําตอบในทุกปัญหา มองเห็นปัญหาในทุกคําตอบ

พูดว่า  

 “ถึงแม้เป็นไปได้แต่ก็ทํายาก”“ถึงแม้จะยากแต่ก็เป็นไปได้”

พูดว่า  
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 ปฏบิัตหิน้าทอีย่างตรงไปตรงมา

 แยกเรืองส่วนตวัออกจากหน้าทกีารงาน

 มคีวามรับผดิชอบต่อประชาชน 
    ต่อผลการปฏบิัตงิาน 
    และต่อการพฒันาปรับปรุงระบบราชการ

๒. ซือสัตย์ และมีความรับผดิชอบ
Integrity & Responsibility

เงิน สร้างความดีบางอย่างได้

แต่เงิน กส็ร้างคนให้ดีไม่ได้

เงิน สามารถซือทุกสิงทุกอย่าง
ได้ แม้แต่คน

แต่เงิน กซื็อคนดี ไม่ได้

เงิน กบั ความดี 
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 ปรับปรุงกลไกการทํางานของ
    องค์การให้มีความโปร่งใส

 มีวธีิการให้ประชาชนตรวจสอบได้

  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน
    ขอบเขตของกฎหมาย

๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้
Transparency & Accountability

 บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค

   เน้นความสะดวก รวดเร็ว 
   ประหยดัและถูกต้อง

 ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมี

   นําใจ เมตตา เออืเฟือ

๔. ไม่เลอืกปฏิบัติ
Nondiscrimination
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ว  =  ไว้วางใจ    เชือ

สร้างการบริการทีดี

1. เยอืกเยน็

2. ยมิแย้ม

3. ยกย่อง

4. เยยีมเยยีน

5. ยนิยอม

2. ยดืหยุ่น

7. หยบิยนื

พวก

พ  =  พอใจ      ชอบ 

ก =  เกรงใจ       ช่วย

   มกีารวดัผลลพัธ์และค่าใช้จ่าย

 ทาํงานให้แล้วเสร็จตามกาํหนด

    เกดิผลดต่ีอหน่วยงานและส่วนรวม

 ใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่า
    เสมอืนหนึงการใช้ทรัพยากรของตนเอง 

 เน้นการทาํงานโดยยดึผลลพัธ์เป็นหลกั
   มกีารวดัผลลพัธ์และค่าใช้จ่าย

๕. มุ่งผลสัมฤทธิของงาน
Result  Orientation
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การพฒันาอุปนิสัย

สู่ความเป็นมืออาชีพ

2
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“คิดก่อน ทาํก่อน สรา้งโอกาสก่อน”
เป็นนักปฏบัิติการเชิงรุก 3

นกัปฏบิติัการเชงิรุก
เป็นผูค้วบคุมสถานการณ์

นกัปฏบิติัการเชงิรบั
เป็นผูถู้กควบคุมโดยสถานการณ์
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จะสรา้งพลงัแห่งความเชือไดอ้ย่างไร

• เตือนตวัเองเสมอว่าคุณเก่งกว่าทีคิด

• คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

คิดก่อน
Attitude First

• คิดว่าตอ้งสําเร็จ อย่าคิดว่าลม้เหลว

4

รกัษาโรคชอบแกต้วั : โรคแห่งความลม้เหลว

• ขอ้อา้งเรืองสติปัญญา
• ขอ้อา้งเรืองอายุ

ทําก่อน
Here and Now

• ขอ้อา้งเรืองสุขภาพ

• ขอ้อา้งเรืองโชคชะตา
6
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สรา้งความเชือมนัในตนเองและทําลายความกลวั

• กําหนดจิตไปทีเป้าหมาย

• ปิดการรบัรูปั้ญหาไวช้วัขณะ

สรา้งโอกาสก่อน
Yes I can

• เชือมนัว่าตนเองทําได้

11

มุ่งมนัสู่ความเป็นเลิศ

เชือในหลกัคิดทีว่า “ไม่มีอะไรดีทีสุด”
ฉะนนัตอ้ง “Kaizen Mind”
ตอ้งไม่ใชคํ้าว่า “ไม่”กล่าวคํา

“Yes, I can”เสมอ
13
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“ไม่มีผูใ้ดจะมาช่วงชิงความนบัถือตวัเอง
ไปจากท่านได ้หากท่านไม่ยอมมอบใหเ้ขาไป”

“ไม่มีผูใ้ดจะมาช่วงชิงความนบัถือตวัเอง
ไปจากท่านได ้หากท่านไม่ยอมมอบใหเ้ขาไป”

มหาตมะ คานธี

16
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สรรพสิงในโลก
ลว้นถกูสรา้งขนึสองครงั

?

ท่านมีปณิธานเรอืงนนัอยา่งไร
?

ท่านสรา้งมนัขึนมา
จากความฝัน มโนภาพ

ทําใหม้นัเขม้ขน้
เป็นจรงิ
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จดุมุ่งหมายทีเราจะเลอืกตอ้งเป็นความหวงั

อนัสูงสดุของเราดงันนัจะตอ้งเป็นสงิทเีรา

กาํหนดมาจากความตอ้งการในส่วนลกึของหวัใจ

17

 เป็นจริงได้ ไม่เพ้อฝัน

ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง

เป็นความต้องการร่วมกนัของคนในองค์กร

19
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 ความตงัใจจริง และความพยายาม

   ฟันฝ่าอุปสรรค

 ความรู้ความสามารถ

 คุณความด ี“บารม”ี ทีสะสมไว้มาก

โอกาสและจงัหวะเวลา

  
20

34
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ไม่เร่งด่วน
ตารางการบรหิารการใชเ้วลา

กจิกรรม 4 กลุ่ม ตามการแบ่งเวลา

งานสําคญัและเร่งด่วน
งานสําคญัแต่ไม่เร่งด่วน

งานไม่สําคญัแต่เร่งด่วน
งานไม่สําคญัและไม่เร่งด่วน 

42
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งานใดบ้างทีต้องทําให้เสร็จในวนันี

งานใดบ้างทีควรทําให้เสร็จในวนันี

งานใดบ้างทีดีถ้าจะทําให้เสร็จในวันนี

43

วงล้อแห่ง
การวางแผน

(Planning Wheel)

5 W 1 H

ทําอย่างไร ?
(How Should
it be done ?)

ทําอะไร ? 
(What must
be done ?) ทําไมต้องทํา ?

(Why must
it be done ?)

ทําทีไหน ?
(Where should

it be done ?)
ใครเป็นคนทํา ?

(Who should
do it ?)

ต้องเสร็จเมือไร ?
(When should
it be done ?)

35
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47

ผลประโยชน์ขัดแย้งกนั

ขาดความไว้วางใจกนั

ความคิดเห็นไม่ตรงกนั

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างกนั

เป้าหมายต่างกนั
49
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 สูญเสียกาํลงัคน
 สูญเสียสัมพนัธ์ภาพ

 ประสิทธิผลองค์กรตาํลง

 ภาพลกัษณ์ไม่ดี

 องค์กรล่มสลาย
50

51
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๏  เพอืวินิจฉยัสถานการณไ์ดถู้กตอ้ง           ฝึกฟังอย่างเขา้ใจ

๏  คนฟังมีระดบัต่างกนั

• ไม่สนใจ

• แกลง้ฟัง

• เลอืกฟัง

• ตงัใจฟัง

บทสรุปอุปนิสัยที 5 (1)
เข้าใจคนอืนก่อนให้คนอืนเข้าใจเรา

๏  การฟังอย่างเขา้ใจสาํคญัมากเมื อ…
 * การเจรจากนัมีส่วนของอารมณเ์กยีวขอ้ง

 * ความเชอืถอืระหว่างกนัตาํ

 * เราไม่มนัใจว่าเขา้ใจ

 * ขอ้มูลสลบัซบัซอ้น และแปลกใหม่

๏  การแสดงความเหน็ดว้ยการเอาตวัของเราเป็นใหญ่จะขดัขวาง
ความเขา้ใจ

บทสรุปอุปนิสัยที 5 (2)
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Accuracy ถกูต้อง
Brief   กระชบั
Clarity ชดัเจน
Direct ตรงไปตรงมา 

Easy ง่าย
Feedback ข้อมูลย้อนกลบั

52

57
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หลกัคิดสําคญั

  
    การผนกึพลงั SYNERGY

    ผลลพัธ์ รวม ยิงใหญ่กว่าผลบวกของส่วนย่อย

=+

กระบวนการผนึกกาํลงั

•ประยกุตใ์ชก้ารคิดแบบ ชนะ-ชนะ
      (อปุนิสยั 4) และการเขา้ใจผ ูอื้น  
         (อปุนิสยั 5)

•ใหค้ณุค่าความแตกต่างระหว่างกนั
•หาทางเลือกทีเหมาะสม
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• มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกนัอย่างชดัเจน

• กําหนดวิธีการ/ขนัตอนการทํางานทีรอบคอบ

• กําหนดบทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบ

ของสมาชิกแต่ละคนอย่างชดัเจน

• สร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างกนัของสมาชิก
58

ร่วมคิด
ร่วมทาํ

ร่วมใจ
ร่วมแก้ไขปัญหา

ร่วมชืนชมความสาํเรจ็
ร่วมรบัผิดชอบ

59
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๑. พวกเราไว้วางใจซึงกนัและกนัใช่หรือไม่

๒. พวกเราห่วงใยเอาใจใส่ซึงกนัและกนัใช่หรือไม่

๓. พวกเราสือสารกนัได้อย่างเปิดเผยใช่หรือไม่

๔. พวกเราเข้าใจจดุมุ่งหมายของทีมใช่หรือไม่

๕. พวกเรามุ่งมนัทีจะบรรลเุป้าหมายใช่หรือไม่
64

๖. พวกเราเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีมใช้

    ความสามารถอย่างเตม็ทีใช่แล้วหรือไม่

๗. พวกเราจดัการกบัปัญหาข้อขดัแย้งได้อย่าง

     ราบรืนใช่หรือไม่

๘. พวกเราทุกคนในทีมมีส่วนร่วมใช่หรือไม่

๙. พวกเราเคารพในสิทธิส่วนบคุคลของสมาชิก

    ในทีมใช่หรือไม่

๑๐. พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึงของทีมใช่หรือไม่
65
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ถ้าทํางานด้วย “We” เป็นหลกัประชาธิปไตย

ถ้าทํางานด้วย “I” เป็นอตัตาธิปไตย

งานจะสําเร็จด้วยดีอยู่ที “We” ไม่ใช่ “I”

 อย่าให้ “We” กลายเป็น “I”
เมือทํางานด้วย “We”เสร็จแล้ว 
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ดา้นสขุภาพรา่งกาย
• การรบัประทานอาหารที ถูกตอ้งเหมาะสม

• การไดร้บัการพกัผ่อนหย่อนใจเพียงพอ

• การออกกาํลงักายสมาํเสมอ

  เพื อเพิ มพลงัความสามารถใหท้ํางาน/ปรบัตวั/และมีความสขุ

ดา้นสมองและความคิด
• การศึกษาเพมิเติม

• การอ่าน

• การเขียน

• การวางแผนและการจัดการ
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ดา้นจิตวิญญาณ
คอืจุดศูนย์กลางของตวัเรา, ผูกพนักับระบบความเชือของเรา

การเสริมสร้างพลงัจิตวญิญาณ

- การนังสมาธิ (MEDITATION)

- การอ่านหนังสือทีชืนชอบ (GREAT LITERATURE)

- การฟังเพลงทีชอบ (GREAT MUSIC)

- การสัมผสัธรรมชาต ิ(COMMUNICATE WITH NATURE)

สู่ความสําเร็จในการบริหาร

องค์กรแบบมืออาชีพ
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รอบรู้และมีความชํานาญในงานทีทํา

มีความรับผิดชอบสูง

ทํางานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
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วางแผนจัดตารางการทํางานให้ดี

หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนางานอยู่เสมอ

มีเป้าหมายในการทํางาน

ใช้หลกัอทิธิบาทสี 
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มีมนุษยสัมพันธ์

สามารถทํางานร่วมกบัผู้อนืได้ดี

หัวหน้า/ผู้นําสามารถสร้างและนําทีมได้

บุคคลรอบข้างยอมรับนับถือหรือศรัทธา
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รู้จักเสริมแรงและธรรมชาติของคน

มีศิลปะในการจูงใจและปลอบใจผู้อนื

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ใช้หลกัสังคหวัตถุสี 
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มีความคิดในแง่บวก มองโลกในแง่ดี

มีความคิดริเริมสร้างสรรค์

มีความคิดเป็นผู้ใหญ่
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ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน

มองมุมใหม่ ใจกว้าง อย่าปิดกนัตนเอง

ทบทวนความคดิ แล้วลองทําดู

ใช้หลกัพหูสูตร 
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อยากสุข1ชัวโมง ให้งบี

อยากสุข1วนั ให้ไปปิกนิค

อยากสุข1อาทิตย์ ให้ไปพกัผ่อน

อยากสุข1เดือน ให้แต่งงาน

อยากสุข1ปี ให้อยู่กับมรดก

สสวัวัสสดีดีสสวัวัสสดีดีสวสัดี


