ข้อสอบวิชา Modern Management
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ให้อ่านกรณี ศึกษาต่อไปนี อย่างละเอียด แล้ว ตอบคําถามข้อ ๑- ๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีตะลุมพุก (Talumpuk Technology College หรื อ TTC – ทีทีซี) เป็ น
วิทยาลัยเอกชนทีตังอยู่ทีแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราช. วิทยาลัยแห่งนี เปิ ดดําเนินการมา
นานแล้วโดยมี ดร. พูนศักดิ เป็ นทังเจ้าของและอธิ การบดี รวมทังเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้เปิ ด
วิทยาลัยตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ. ดร พูนศักดิ เป็ นวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ทีจบ
การศึกษามาจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ดังนันจึงรู ้จกั นักวิทยาศาสตร์, วิศวกร และ นัก
เทคโนโลยีระดับชันแนวหน้าของโลกมากมาย. ดร พูนศักดิ เป็ นชาวแหลมตะลุมพุกและมีบรรพ
บุรุษตังรกรากอยูท่ ีนีมานานมากหลายชัวคนแล้ว. การเกิดวาตภัยครังใหญ่เมือพายุแฮเรี ยตพัดเข้ามา
ทําลายแหลมตะลุมพุกและบ้านเรื อนจนราบเรี ยบเมือวันที ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ทําให้ ดช พูนศักดิ
ประสบความสู ญเสี ยอย่างยิงใหญ่. ดช พูนศักดิ รอดชีวิตมาได้ เพราะตัวเขาสามารถเกาะคอต้น
มะพร้าวขนาดสู งใหญ่เอาไว้ได้ จึงไม่ได้ถูกนําทะเลพัดหายไป. หลังจากนัน อาสาสมัครชาวญีปุ่ น
คนหนึงทีมาช่วยบรรเทาทุกข์ในช่วงนันได้พบเห็นหน่วยก้านและสติปัญญาความคิดอ่านของเขา
จึงพาเขาไปอุปการะทีญีปุ่ น และส่ งเสี ยให้เขาได้รับการศึกษาอย่างดีเยียมจนถึงระดับปริ ญญาเอก.
การใช้ชีวติ ในวัยเรี ยนในญีปุ่ นและพรศวรรค์ดา้ นภาษาทําให้เขาสามารถพูดภาษาต่างๆได้มากมาย
หลายภาษา เช่น ภาษาญีปุ่ น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาเยอรมัน. อย่างไรก็ตาม
จุดแข็งของเขาก็คือความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
หลังจากจบการศึกษาแล้ว เขาได้เข้าทํางานกับบริ ษทั เทคโนโลยีชนนํ
ั าของญีปุ่ น และ เขา
ได้คิดค้นนวัตกรรมจํานวนมากทีทําให้เขาพลอยได้รับประโยชน์เป็ นเงินจํานวนมหาศาล. เมือเขา

อายุได้สีสิ บปี บิดาบุญธรรมชาวญีปุ่ นผูอ้ ุปการะเขาตังแต่เด็กได้ถึงแก่กรรม เขาจึงเดินทางกลับมายัง
บ้านเกิด และได้ทราบว่าเขาได้รับมรดกเป็ นทีดินจํานวนหลายร้อยไร่ จากบิดามารดาผูซ้ ึ งเสี ยชีวติ ใน
คําคืนหฤโหดทีแหลมตะลุมพุก. ดร. พูนศักดิ ตัดสิ นใจจัดตังวิทยาลัยเทคโนโลยีขึน โดยเปิ ดสอน
ตังแต่ระดับ ปวช. ไปถึง ระดับปริ ญญาตรี . หลักสู ตรทีเปิ ดสอนคือเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับไอที
เช่น หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสู ตรวิทยาการข้อมูล, หลักสู ตรวิทยาการอินเทอร์เน็ต,
หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์. การสอนทังหมดใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักเพราะอาจารย์
ของวิทยาลัยแห่งนีมีทงชาวอเมริ
ั
กนั , ออสเตรเลีย, สิ งคโปร์, จีน, ญีปุ่ น และ ไทย.
พืนทีตังของวิทยาลัยแห่งนีอยูร่ ิ มทะเลหันหน้าเข้าหาอ่าวไทยโดยตรง. โดยที ดร. พูนศักดิ
เติบโตมาจากประเทศสี เขียวอย่างญีปุ่ น เขาจึงมีความคิดในการสร้างวิทยาลัยของเขาให้เป็ น Green
College โดยสร้างอาคารเรี ยน, อาคารห้องปฏิบตั ิการ, อาคารทีพักอาจารย์, และ หอพักนักศึกษา เป็ น
อาคารชันเดียวทุกหลัง. อาคารเหล่านี ได้รับการออกแบบให้มีความมันคงทนทานต่อพายุไต้ฝนุ่
ระดับ ๔ และมีชนใต้
ั ดินสําหรับจอดรถยนต์ทุกหลัง. อาคารเหล่านี เชือมต่อกันเป็ นตาหมากรุ ก
และ มีถนนหลักเป็ นแกนเชื อมต่อไปยังถนนสายหลักของแหลมตะลุมพุก.
โดยที TTC เป็ นวิทยาลัยทางเทคโนโลยี ดังนันทีนีจึงมีหอ้ งปฏิบตั ิการทีมีระบบ
คอมพิวเตอร์ทีซับซ้อน และ มีฟาร์มเซิรฟเวอร์ทีมีเมมโมรี มหาศาล อีกทังยังมีระบบอินเทอร์เน็ตที
เชือมต่อกับระบบสื อสาร 4G ของผูใ้ ห้บริ การใหญ่รายหนึงของไทยด้วย.
ปัจจุบนั ศิษย์เก่าชอง TTC เป็ นทียอมรับในวงการอุตสาหกรรมไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะอันทีจริ งแล้ว นักศึกษาทีนีไม่ได้มีเฉพาะคนไทย แต่ยงั มีนกั ศึกษาเชือ
ชาติอาเซียนทุกชาติมาเรี ยนด้วย ไม่เว้นแม้แต่นกั ศึกษาจากญีปุ่ น, จีน และ อินเดีย. ทีสําคัญก็คือ
TTC ได้เซ็นสัญญาแลกเปลียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National University of Singapore ด้วย.
ในด้านการบริ หารนัน ได้กล่าวมาแล้วว่า ดร. พูนศักดิ เป็ นอธิการ (President – ผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดของวิทยาลัยไทย จะเรี ยกว่า อธิการเท่านัน). ตําแหน่งอธิ การนันความจริ งก็เปรี ยบเสมือนเป็ น
CEO คือรับผิดชอบต่องานทังหมดของหน่วยงาน. ดร. พูนศักดิ ได้เชิญ ให้ ดร. ครรชิต มาเป็ น

นายกสภาเพือให้นโยบายและนําทางให้วทิ ยาลัยประสบความสําเร็จมากยิงขึน. กรรมการสภาท่าน
อืนๆ ประกอบด้วย ดร. พูนพงษ์, ดร. ยืน, ดร. ไพรัช, ดร. ทวีศกั ดิ, ดร โมโตโอกะ, ดร. กาญจนา,
ดร. วอสเนียก, และ ผูม้ ีชือเสี ยงอืนๆอีกจํานวนมาก. สําหรับคณะผูบ้ ริ หารประจํานัน ประกอบด้วย
(หมายเหตุ ในทีนี จะไม่ใช้ตาํ แหน่งวิชาการประกอบชือ).
ดร. วิชา เป็ นรองอธิ การฝ่ ายวิชาการ ดูแลด้านงานวิชาการของคณะต่างๆ (ซึ งทีจริ งมีเพียง
สองคณะ คือ คณะคอมพิวเตอร์ (คณบดีชือ ดร. คณิ ตกรณ์ และ คณะอินเทอร์เน็ต คณบดี ชือ ดร
เครื อวัลย์ .)
ดร. บริ หาร เป็ นรองอธิการฝ่ ายบริ หารและการเงิน ดูแลด้านการบริ หารทัวไป, การเงินและ
การบัญชี, งานบุคคล, งานอาคารสถานที, งานทะเบียน ฯลฯ.
ดร. ศูญเอก เป็ นรองอธิการบดีฝ่ายไอที ทําหน้าทีดูแลงานด้าน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์,
ห้องปฏิบตั ิการไอที, ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ ชื อ ดร. สารศักดิ), ฯลฯ.
ในทีนี ควรกล่าวถึงชีวิตส่ วนตัวของ ดร. พูนศักดิ สักเล็กน้อย. ดร. พูนศักดิ สมรส กับ
นักวิทยาศาสตร์สาวชาวญีปุ่ นชือ ดร. ซาโยโกะ และมีบุตรด้วยกันสามคน. ปัจจุบนั ดร ซาโยโกะ มี
ตําแหน่งอย่างทางการเป็ นผูช้ ่วยประจําอธิการ (Assistant to the President) ส่วนหน้าทีหลัก
นอกจากจะทําวิจยั ระดับสู งร่ วมกับ NUS แล้ว ยังดูแลงานเกียวกับอาจารย์ต่างประเทศ, งานด้าน
การตลาด, งานด้านภาพลักษณ์ และ งานประชาสัมพันธ์ดว้ ย.
วันนีเป็ นวันที ดร. พูนศักดิ นังเป็ นประธานการประชุมผูบ้ ริ หารวิทยาลัยซึ งปกติจะจัดทุก
เดือน หรื อ บ่อยครังกว่านันหากมีเรื องสําคัญ. ผูเ้ ข้าประชุมคือผูบ้ ริ หารทีได้กล่าวถึงชือมาแล้ว.
เหตุการณ์ทีเกิดขึนในการประชุมมีดงั นี ...
“สวัสดีครับ ขณะนีพวกเราก็มาพร้อมหน้ากันแล้ว ผมขอเปิ ดประชุมเลยนะครับ. เรื อง
รับรองรายงานการประชุ มครังทีแล้วนัน เลขาฯ ของผมได้พิมพ์รายงานการประชุมส่ งทางอีเมลให้
ทุกท่านอ่านแล้ว ถ้าใครอยากแก้ไขข้อความใด ก็กรุ ณาแจ้งได้เลยครับ...” ทีประชุมเงียบไปสักครู่

โดยไม่มีใครแสดงอาการว่าจะเสนอเรื องแก้ไขอะไร. “ถ้าไม่มีใครทักท้วง ผมขอถือว่าทีประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะครับ.”
“ต่อไปเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ. เรื องทีผมอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบก็คือ ในต้นเดือน
หน้า เพือนๆสมัยผมเรี ยนหนังสื อจะมาพบผมทีนี และเรามีกาํ หนดการจะเอาเรื อใบของผมแล่นไป
ฟิ จิสักเดือนหนึง. ในช่วงนัน ผมขอให้ ดร. วิชา ทําหน้าทีรักษาการณ์แทนอธิ การในช่วงทีผมไม่อยู่
ด้วย. ดร. วิชา คงไม่ขดั ข้องนะครับ.”
“ไม่ขดั ข้องครับ” ดร. วิชา พยักหน้าตอบรับ.
“ท่านอธิการครับ....” ดร. สู ญญตา ยกมือขอพูด. เมืออธิ การพูนศักดิพยักหน้าให้แล้ว เขาก็
พูดต่อว่า “ผมเป็ นคนใหม่ ก็เลยไม่ทราบรายละเอียดเรื องเรื อใบ. ท่านอธิการมีเรื อทีแล่นด้วยใบ
จริ งๆ หรื อครับ”.
“มีจริ งๆ ครับ. คือ ตอนทีผมไปทํา Post Doc ทีโมแนช ออสเตรเลีย เพือนๆ ก็พาผมไปหัด
เล่นเรื อใบ. ทีแรกผมก็ไม่กล้าลงเรื อหรอกเพราะกลัวลมพัดเรื อล่ม. แต่พอได้ลงไปควบคุมเรื อได้
แล้วก็ติดใจ. พอผมทํางาน Post Doc เสร็ จ ผมก็เลยซื อเอากลับญีปุ่ นมาลําหนึง. ตอนทีผมตังใจจะ
กลับมาเมืองไทย ผมก็แล่นเรื อใบมาเองนะ. ผมเคยพาอาจารย์ทีนีหลายคนลงเรื อใบไปเยียมเยือน
เกาะต่างๆ ในอ่าวไทยมาแล้วทังนัน. วันหลังผมจะพา ดร ศูญเอก ไปเทียวชมเกาะกันบ้าง.”
“แต่ช่วงนียังมีพายุอยูน่ ะครับ” ดร. สู ญญตา “ได้ช่าวว่าเริ มมีพายุก่อตัวอีกหลายลูก.”
“ไม่ตอ้ งห่ วงครับ เพราะผมเชือว่าผมพาเรื อใบหลบหลีกพายุได้แน่.” ดร. พูนศักดิ พูดยิมๆ
แล้วก็กลับมาสู่ เรื องประชุมอย่างเป็ นทางการอีกครัง “วาระการประชุมเรื องต่อไปคือ วาระที ๓.๑
เรื องเพือพิจ ารณาเกียวกับการดําเนินงานในรอบเดือนทีผ่านมา. ผมขอเริ มที ดร บริ หาร นะครับ ผม
อยากถามเรื องสถานการณ์นกั ศึกษาใหม่หน่อย เป็ นอย่างไรบ้าง. ปี นีจะได้นกั ศึกษาเข้าเป้ าไหม?”
“ผมว่าเรื องนีเป็ นเรื องใหญ่ครับ ท่านคงจําได้วา่ ปี ทีผ่านมานีเรารับนักศึกษาได้นอ้ ยลงกว่า
เมือสองปี ก่อน. ปี ทีจะถึงนีสถานการณ์อาจจะยังไม่ดีกว่าทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั .” ดร.บริ หารตอบ.

“อาจารย์คิดว่าเป็ นเพราะอะไรล่ะ” ดร. พูนศักดิถาม.
“ก็เรื องทีตอนนีไทยมีเด็กเกิดน้อยลงนันแหละครับ” ดร. บริ หารขยายความ.
ดร. พูนศักดิ พยักหน้า. “นันก็จริ ง แต่ผมว่าคงเป็ นเฉพาะเด็กไทยทีจํานวนลดลงนะ. ส่ วน
เด็กอาเซียนประเทศอืนๆ อาจจะยังไม่ลดลงเท่าไรนัก. จริ งไหม?”
“ก็ไม่เชิงครับ อย่าง เช่น ทาง สปป ลาว นันก็อยากส่ งเด็กมาเพิม แต่เขาติดขัดเรื องค่าบํารุ ง.
เขาอยากให้เราลดค่าบํารุ งให้เขาอีกหน่อยครับ.”
“นันก็คงยากหน่อย แล้วทางกัมพูชาล่ะ”
“ตรงนีเรามีปัญหาเรื องการประชาสัมพันธ์ครับ เพราะดูเหมือนนักศึกษากัมพูชาอยากไป
เรี ยนมหาวิทยาลัยไทยทีอยูใ่ กล้ๆ เขตแดนไทย-กัมพูชามากกว่า เพราะช่วงวันหยุดเขาก็กลับบ้านได้
ง่าย. ถึงตอนนียังไม่มีเด็กกัมพูชาสมัครเจ้ามาเรี ยนเลยครับ.”
“ถ้างันคุณคงต้องคุยกับ ดร. ซาโยโกะ ว่าจะทําประชาสัมพันธ์อย่างไร จึงจะให้มีเด็กจาก
กัมพูชามาเรี ยนเพิมขึนเพือทดแทนเด็กไทยทีหายไป. เรื องนีสําคัญครับ ถึงแม้วา่ ผมจะไม่ซีเรี ยส
เรื องรายได้จากนักศึกษา แต่กไ็ ม่ตอ้ งการให้การทําวิทยาลัยต้องขาดทุน. อ้อ... ผมลืมบอกไปว่า
ช่วงนี ดร. ซาโยโกะ บินไปเจรจาทําข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยซินหัวทีปั กกิงเพือแลกเปลียนอาจารย์
กัน. ผมเคยไปเยียมมหาวิทยาลัยนีเมือหลายปี มาแล้ว เขาเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์จริ งๆ. นักศึกษา
ทีนีแข่งขันเขียนโปรแกรมกับสมาคม ACM ได้คะแนนสู งสุ ดจํานวนมาก. ผมต้องการให้เด็กของ
เราลองเข้าแข่งขันรายการนีบ้าง เป็ นการแข่งขันทางอินเทอร์เน็ตน่ะ. เรื องนี ขอให้ ดร คณิ ตกรณ์
กับ ดร. เครื อวัลย์ รับไปดําเนินการนะ. ข้อสอบพวกนีไม่ง่าย แต่ผมว่าถ้าเราจับเด็กมาฝึ กอบรมเพิม
อีกสักหน่อยก็คงสู ้เขาได้.”
“การเขียนโปรแกรมแข่งขันนี เราควรเน้นภาษาอะไรดีครับ” ดร. คณิ ตกรณ์ถามขึน.
“ก็ภาษาซี นีแหละ หรื อจะเป็ น ซีพลัสพลัส ก็ได้. ฝึ กให้เก่งขนาดหลับตาเขียนโปรแกรมได้
เลยนะ. ถ้าสอบได้คะแนนดีๆ ผมจะให้รางวัลด้วย. อ้อ...พูดถึงเรื องสอนเด็กให้เขียนโปรแกรมนี

ผมเพิงนึกได้วา่ ดร. คณิตกรณ์มาแจ้งผมว่า มีอาจารย์ดา้ นโปรแกรมมิงและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ลาออกไปหลายคนใช่ไหม.”
“ใช่ครับ ลาออกไป ๕ คนแล้วครับ.” ดร คณิ ตกรณ์รับว่าเป็ นจริ ง.
“ทางด้านเทคโนโลยีเว็บ ก็ลาออกไป ๕ คน เหมือนกันค่ะ” ดร. เครื อวัลย์ตอบบ้าง.
“พวกเขาออกไปทําอะไรกัน หรื อไม่แฮปปี กับวิทยาลัยของเรา” ดร. พูนศักดิข้องใจ.
“ไม่ได้มีอะไรขุ่นเคืองใจหรอกครับ” ดร. คณิ ตกรณ์รายงาน “พวกเขาลาออกไปเข้า
โปรแกรม Start Up ครับ เห็นว่ามีหลายคนทีได้รับเงินทุนมาพัฒนา app สําหรับช่วย SME ในการ
ทํางาน. App เหล่านี เมือทําเสร็จแล้วก็จะขายได้เงินมากกว่าเงินเดือนทีนีนานสิ บปี เสี ยอีก.”
“อ้อ...แล้วพวกเจาจะทํางานกันทีนครฯ หรื อกลับไปกรุ งเทพฯล่ะ?”
“รู ้สึกจะกลับไปบ้านเดิมของพวกเขาครับ เพราะตอนนีเขานังทํางานทีไหนก็ขาย appได้
ครับ.” ดร คณิ ตกรณ์ตอบ.
“แล้วคุณจะมีปัญหาในการสอนหรื อเปล่า ผมยังไม่ได้รับคําขอจ้างอาจารย์ใหม่มาแทน
อาจารย์ทีลาออกเลย.”
“ตอนนีก็มีปัญหาไม่ลงตัวนิดหน่อยค่ะ.” ดร เครื อวัลย์ตอบ. “ดิฉนั กับ ดร. คณิ ตกรณ์กาํ ลัง
ปรึ กษากันอยูว่ า่ จะมองหาอาจารย์ทีจะช่วยสอนวิชาให้พวกเราทังสองคณะได้.”
“ดี...ถ้าคุณพร้อมเมือไรก็ส่งเรื องมา ผมจะรี บพิจารณาให้. อย่างไรก็ตาม การทีอาจารย์
เก่งๆ ลาออกไปนันเป็ นเรื องสําคัญทีมีผลกระทบมาก. ผมอยากให้พวกคุณลองคิดว่าจะทําอย่างไร
จึงจะจัดเก็บความรู ้ของอาจารย์ทุกคนเอาไว้ได้. ความรู ้ทีสําคัญก็มีทงทางด้
ั
านการสอน, การจัดทํา
เอกสารการสอน, การทําหลักสู ตร, การวิจยั เยอะแยะมากเลย. ดร. วิชา... ผมยังไม่เคยได้ยนิ เลยว่า
พวกคุณมีการจัดการความรู ้. จริ งไหม.” ตอนสุ ดท้ายนี ดร พูนศักดิหันไปถาม ดร. วิชา.

“จริ งครับ. เราไม่ทนั คิดครับ. ต้องขอบคุณท่านอธิ การทีพูดเรื องนีขึนมา. พอนึกถึงทังสิ บ
คนทีลาออกไป ทําให้ผมมองเห็นเลยว่าเราสู ญเสี ยผูเ้ ชี ยวชาญทีมีประสบการณ์ไปมากทีเดียว.”
“เรื องการจัดการความรู ้นี ผมว่า ดร คณิ ตกรณ์ตอ้ งเคยทํามาบ้างแล้ว. ผมขอให้คุณรี บเอา
เรื องนีไปทําเป็ นโครงการสําคัญเลยนะ. ผมไม่ตอ้ งการให้เราสู ญเสี ยประสบการณ์และความรู ้
ออกไปแบบนีอีกแล้ว.
อธิ การหันหน้าไปมองหน้า ดร. วิชา แล้วถามว่า. “ดร. วิชา พูดถึงเรื อง Start up แล้ว คุณคง
ติดตามข่าวเรื องที รัฐบาลกําหนดให้มียทุ ธศาสตร์ ๒๐ ปี แล้วใช่ไหม?”
“ใช่ครับ ผมจําได้วา่ จะใช้คาํ ให้จาํ ง่ายว่า มันคง มังคัง ยังยืน. ผมเห็นว่าดีนะครับ ประเทศ
ไทยจะได้มีเป้ าหมายทีจะพัฒนากันสักดี.” ดร. วิชาแสดงความเห็น.
“ดีน่ะดีแน่...ว่าแต่วา่ คุณลองไปคิดหน่อยว่า วิทยาลัยของเราจะต้องใช้โอกาสนี มาช่วยให้
วิทยาลัยของเราเติบโตเข้มแข็งและมีนกั ศึกษามากขึนได้อย่างไร. ผมอยากให้คุณไปรวมหัวกันคิด
หน่อยว่า เราจะทําอย่างไรดี? เราควรจะเพิมหลักสู ตรอะไรไหม? เราควรจะสอนระดับไหน? เรา
จะหาเด็กทีไหนมาเรี ยน? ทีสําคัญคือเราจะต้องเปลียนแปลงการบริ หารจัดการของเราให้ modern
มากขึนทางด้านไหนบ้าง? เรื องพวกนีไม่ตอ้ งลงรายละเอียดมากในเวลานี . ผมเพียงแต่อยากฟั ง
ความเห็นของพวกอาจารย์ของเราเท่านัน. ผมพูดให้ฟังก่อนก็ได้วา่ ตอนนีการบริ หารจัดการของ
เรายังคงเป็ นแบบเดิม เพราะผมก็เรี ยนรู ้การจัดการมาจากพ่อบุญธรรมญีปุ่ นของผม. คุณอาจจะต้อง
คิดว่าเราจะต้องแก้ไขอย่างไร. อีกสักครู่ ผมจะกลับมาพูดเรื องนีเอีกในวาระที ๔.๑ ทีเป็ นการ
บริ หารจัดการยุค Thailand 4.0.”
ดร. วิชา พยักหน้ารับ “ได้ครับ เดียวผมจะเรี ยกประชุมอาจารย์อาวุโสทีมีประสบการณ์เพือ
ตอบคําถามของท่านอธิการครับ.”
“ดีครับ... ถึงตรงนีถ้าไม่มีใครเสนออะไรเพิมเติมในวาระนี ผมขอไปสู่ วาระ ๓.๒ เรื องการ
สร้ างหอประชุม. เรื องนีมาจากการทีผมเห็นว่า วิทยาลัยของเรายังขาดอาคารหอประชุมขนาดใหญ่

ทีสามารถรองรับนักศึกษาและอาจารย์ทงหมดของเราได้
ั
. ผมได้วา่ จ้างให้บริ ษทั สถาปัตย์แห่งหนึง
ในกรุ งเทพฯ ช่วยออกแบบให้ แต่คราวนี จะแตกต่างไปจากอาคารอืนๆ. นันคือ แทนทีจะให้เป็ น
อาคารชันเดียว ผมกะว่าจะทําเป็ นอาคารหลายชัน เพราะผมต้องการให้ชนบนมี
ั
ระบบสื อสารที
ทันสมัยสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การสื อสารในจังหวัดได้โดยตรง. ทีผมนําเรื องนีมาแจ้งก็เพราะ
อยากให้พวกคุณช่วยกันคิดว่า ต้องการใช้อาคารนี ทําประโยชน์อะไรอีกบ้าง. ขอให้เสนอมาทีผม
โดยตรงนะ. หากผมเห็นว่าเหมาะสม ผมก็จะนําไปรวมไว้ในข้อกําหนดให้สถาปนิกออกแบบ.
เรื องนีมีใครจะถามอะไรไหมครับ... ถ้าไม่มีกข็ อให้รับทราบนะครับ”.
“ท่านจะลงทุนสักเท่าไหร่ ครับ” ดร. บริ หารถาม.
“เรื องงบประมาณไม่ตอ้ งห่วงครับ ขอให้เสนอความต้องการมาก็แล้วกัน. โอเค นะ. ถ้าไม่
มีใครถามอะไร ก็ถือว่ารับทราบเรื องนี.” ดร. พูนศักดิสรุ ปรวบรัด แล้วก็เริ มต่อเรื องใหม่ “คราวน้
มาวาระที ๔ เรื องเสนอเพือพิจารณา. วาระที ๔.๑ คือเรื องการปรับปรุงการบริหารจัดการ. เมือ
สักครู่ นี ผมพูดไปบ้างแล้วเกียวกับ Thailand 4.0 ซึ งเป็ นทิศทางในการพัฒนาให้ประเทศไทยมี
ความก้าวหน้ามากขึน. เมือสัปดาห์ก่อน ผมบินไปพบ ดร. ครรชิต นายกสภาฯ ทีกรุ งเทพฯ. ท่าน
บอกว่าการบริ หารจัดการของวิทยาลัย TTC ของเรานันต้องรี บปรับปรุ งให้ดีขึน. การทีประเทศไทย
จะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นัน หมายความว่าจะต้องใช้ไอทีและระบบทีทันสมัยต่างๆมาในการ
ปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานมากขึน. ความจริ งแล้ว Thailand 4.0 นัน ใช้แนวคิดของ Industry
4.0 ซึ งเน้นการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้. เวลานีวิทยาลัยของเราก็ใช้ไอทีและระบบสารสนเทศใน
ระดับก้าวหน้าอยูแ่ ล้ว แต่เรายังไม่ได้ดาํ เนินการตามหลักการของมาตรฐานสําคัญ ทําให้เราไม่มี
ใบรับรองมาตรฐานนานาชาติหลายเรื องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น ISO 20000 ในเรื องการจัดการไอที,
ISO 27001 ในเรื องความมันคงปลอดภัย, ไม่ได้ใช้ COBIT ในด้านธรรมาภิบาลไอที และ การ
ตรวจสอบไอที, ไม่ได้ใช้ CMMI ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบซอฟต์แวร์. ดร. ครรชิต
ถามผมว่าทีสภาสังให้ไปทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนัน ผมทําเสร็ จหรื อยัง.” ดร. พูนศักดิ
หยุดพูดแล้วก็กราดสายตามองหน้าผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคน แล้วก็พูดต่อว่า “แน่นอน...พวกคุณก็คง
รู ้วา่ ยังทําไม่เสร็ จ หรื อยังไม่ได้ทาํ ก็ไม่รู้ เพราะผมยังไม่เห็นแผนยุทธศาสตร์ทีเคยขอให้ทุกคนไป

ทําส่ วนของตนเองแล้วนํามาบูรณาการกันเป็ นแผนเดียว. ในเมือเราไม่มีแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย เราก็ไม่สามารถระบุทิศทางทีเราจะเดินไปได้ชดั . หรื อจะให้ชดั ก็คือ ไม่มี Road Map
อย่างทีรัฐบาลชุดนีพูดบ่อยๆ.”
“เรื องแผนยุทธศาสตร์นี ผมได้รับแผนย่อยๆ มาแล้วครับ แต่ยงั ไม่ได้บูรณาการครับ” ดร.
บริ หาร สารภาพ.
“โอเค ก็อาจจะช้าไปหน่อย. แต่ ดร. ครรชิต ถามผมด้วยว่า เรามีแผนจัดการความเสี ยง
และ แผนรับมืออุบตั ิภยั แล้วหรื อยัง.” ดร. พูนศักดิ พูดต่อ. “ผมก็ได้แต่หวั เราะแหะๆ เพราะเรายัง
ไม่มีแผนทังสองอีกเหมือนกัน. ผมคิดว่าเรื องนีเราจะต้องรี บทําได้แล้ว เพราะผมเองก็เพิงตระหนัก
ว่าทุกวันนี ผมกําลังนังทับกองไฟทียังไม่ได้มอดดับสนิทอยู่ และมันอาจจะคุขึนมาเป็ นกองไฟใหญ่
ได้ทุกเวลา. ถ้ามันลุกเป็ นไฟแล้ว แน่นอนว่า ตัวผมก็คงจะถูกไฟลวกหรื อเผาไม่มากก็นอ้ ย.”
“ท่านอธิการหมายความว่าต้องการให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็ นผูน้ าํ
มาตรฐาน ISO ต่างๆ ทีท่านพูดถึงมาใช้ใช่ไหมครับ” ดร. สารศักดิถาม.
“ผมยังไม่ได้หมายความไปถึงอย่างนัน. ตอนนีผมอยากให้พวกคุณช่วยกันทําแผนบริ หาร
ความเสี ยงก่อน. แผนทีผมต้องการนันจะต้องมี ก. หัวข้อความเสี ยงทีมีผลต่อการดําเนินงานของ
วิทยาลัยในทุกด้าน. คําว่ามีผลนี หมายความว่า ความเสี ยงนันทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคล,
ทรัพย์สิน, หรื อ แม้แต่กระทังชีวิต. ข. ระดับความเสี ยงของความเสี ยงแต่ละเรื อง. ค. แนวคิดใน
การทีจะลด, หลีกเลียง, กําจัด, หรื อ โยกย้ายความเสี ยงแต่ละเรื องทีคุณเสนอในข้อ ก. ทุกคนพอจะ
เข้าใจไหม. ดร. วิชา คุณเองก็เคยสอนเรื องนี ขอให้รีบทําแผนบริ หารความเสี ยงมาเสนอผมเลยนะ.
ผมจะได้ตรวจแก้ แล้วนําเสนอสภาต่อไป.”
ดร. วิชาพยักหน้ารับ แต่ถามต่อว่า “ผมเข้าใจวิธีการทําแผนบริ หารความเสี ยงครับ. แต่ผม
อยากถามว่า ผลกระทบทีท่านอธิ การพูดนัน จะให้ระดับสเกล ๕ อย่างไร. ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าหาก
มีผลกระทบถึงขันทําให้คนบาดเจ็บสาหัสหรื อตายเนีย จะถือว่าเป็ นผลกระทบระดับไหนครับ?”

“แน่นอนว่า ถ้าหากความเสี ยงทีเกิดเป็ นปั ญหาขึนมาจริ งนัน ทําให้คนตายแม้แต่คนเดียว ก็
ต้องถือว่าเป็ นความเสี ยหายร้ายแรงระดับ ๕ ถ้าหากบาดเจ็บสาหัส ผมคิดว่า ระดับ ๔ ก็อาจจะได้.”
“แล้วในเรื องความเสี ยหายล่ะครับ. เช่น โน้ตบุ๊ก หายไปเครื องหนึง ท่านคิดอย่างไรครับ”
“ฮ่า ฮ่า.. น่าสนใจ. โน้ตบุ๊กเครื องหนึงราคาอาจจะไม่มาก แต่ขอ้ มูลทีอยูใ่ นนันต่างหากที
สําคัญ. ถ้าหากเครื องนันเก่าหน่ อยแต่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของอาจารย์, พนักงาน หรื อ นักศึกษา แล้ว
มาหายไป ผมต้องถือว่าเป็ นเรื องใหญ่นะ. แต่ถา้ หากเป็ นโน้ตบุ๊กเครื องใหม่เอียม ยังไม่ได้ใช้งาน
มากนัก ผมก็ถือว่า ผลกระทบไม่มาก. พอเข้าใจนะ” ดร. พูนศักดิ อธิ บาย แล้วสรุ ปต่อว่า “เรื อง
โอกาสทีจะเกิดความเสี ยง และ ผลกระทบความเสี ยงทีจะใช้ สเกล ๕x ๕ นัน ขอให้คุณไปคิดให้มี
เหตุมีผลเอง แล้วนํามาเสนอให้ผมทราบก็แล้วกัน.”
“ท่านอธิการคะ เมือสักครู่ ท่านพูดถึงเรื อง แผนรับมืออุบตั ิภยั ด้วย. นี เป็ นเรื องเดียวกับแผน
จัดการความเสี ยงหรื อเปล่าคะ” ดร. เครื อวัลย์ถาม.
“นันเป็ นคําถามทีดี. ผมขออธิ บายอย่างนีนะว่า ความเสี ยงคือปัญหาทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานทีมีโอกาสจะเกิดขึนได้ และ เราต้องจัดการไม่ให้ความเสี ยงนันเป็ นปัญหา. เช่น เมือฝ่ าย
การเงินของวิทยาลัยเก็บเงินสดไว้ในตูเ้ ซฟทีมีกุญแจสองดอก ก็มีความเสี ยงว่าเงินสดอาจจะหายไป
ถ้าวิทยาลัยไว้ใจให้พนักงานคนเดียวถือกุญแจเซฟทังสองดอก. แต่ถา้ หากเราให้มีคนรับผิดขอบใน
การถือกุญแจสองคน และ กําหนดว่าการเปิ ดตูเ้ ซฟจะต้องให้ทงสองคนมาเปิ
ั
ดพร้อมๆกัน แบบนี
โอกาสทีเงินทีเก็บไว้จะหายก็นอ้ ยลง. จริ งอยู่ คนทังสองอาจจะสมคมกันไขกุญแจเปิ ดตูเ้ ซฟหยิบ
เงินสดไปหมดก็ได้ แต่โอกาสจะน้อยลงมากๆ. นี คือความเสี ยงทีเราจะต้องจัดการ. ส่ วนคําว่า
อุบตั ิภยั นัน ปกติหมายถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิด เช่น คนถือกุญแจตูเ้ ซฟคนหนึ งถูกรถชน
ตายหรื อบาดเจ็บสาหัส ทําให้มาเปิ ดตูเ้ ซฟไม่ได้. อย่างนี เป็ นอุบตั ิภยั ทีเราต้องหาทางแก้ไขปัญหาที
เกิดขึน. จริ งอยูก่ ารทีคนเราอาจจะถูกรถชนได้นนเป็
ั นความเสี ยงด้วยเหมือนกัน แต่เราไม่ตอ้ ง
เตรี ยมตัวป้องกันรถชนในทัศนะของการจัดการความเสี ยง. เราต้องคิดว่า หากเกิดอุบตั ิภยั คือถูกรถ
ชนจนบาดเจ็บสาหัส วิทยาลัยจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรการทํางานจึงจะเดินหน้าต่อไปได้.

เราเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า การรับมือกับอุบตั ิภยั ก็เพือให้หน่วยงานสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนือง.” ดร. พูนศักดิ อธิ บาย.
“ดิฉนั พอเข้าใจบ้างแล้ว คราวนีถ้าเป็ นภัยธรรมชาติล่ะคะ เช่นฟ้าผ่าแบบนี เป็ นอุบตั ิภยั หรื อ
ความเสี ยงคะ” ดร. เครื อวัลย์ยงั ติดใจ.
“ในกรณี นี เป็ นได้ทงสองเรื
ั
อง แต่ตามหลักการก่อสร้างอาคารแล้ว เขาถือว่าฟ้าผ่าเป็ น
ความเสี ยงทีจะต้องหาทางป้องกันหรื อลดโอกาสทีจะเกิดโดยการติดตังระบบสายล่อฟ้าเข้าไป.
ดังนันปั จจุบนั นีฟ้าผ่าอาคารจึงไม่ค่อยจะเกิด หรื อเกิดแต่ไม่ได้เป็ นอุบตั ิภยั . จะมียกเว้นก็แต่กรณี
ฟ้ าผ่าคนทีเดินในทีกลางแจ้งซึ งอาจจะส่ งผลทําให้คนตาย. ตรงนีเป็ นอุบตั ิภยั แน่. ส่ วนใหญ่แล้ว
แผนรับมือกับอุบตั ิภยั นัน เรามักจะมองดูเฉพาะภัยธรรมชาติใหญ่ๆแบบทีเคยเกิดกับคุณพ่อคุณแม่
ของผมทีแหลมตะลุมพุกนี แหละ” ดร. พูนศักดิอธิ บายต่อ.
“แผนรับมืออุบตั ิภยั นัน ทําให้ใครใช้คะ” ดร. เครื อวัลย์ยงั ถามอยู.่
“ในเมือเราเป็ นคนทําแผนเอง เราก็เป็ นคนใช้แผน. อีกนัยหนึ งก็คือ เราเขียนแผนรับมือ
อุบตั ิภยั ขึนเพือให้รู้วา่ เราจะต้องทําอะไรบ้างเมือเกิดอุบตั ิภยั . ในกรณี ทีเกิดอุบตั ิภยั ใหญ่ๆ
อย่างเช่นนําท่วมภาคกลางกรุ งเทพฯนัน หน่วยงานสําคัญๆต้องมีแผนรับมืออุบตั ิภยั ในสเกลใหญ่
และแผนเหล่านีจะต้องเชือมโยงกันด้วยจึงจะมีประสิ ทธิภาพ. ดีแล้วทีคุณถามเรื องนี ผมก็เลยขอใช้
โอกาสนีมอบหมายให้คุณทําแผนรับมืออุบตั ิภยั ของ TTC ขึนเสี ยเลย. คงไม่ว่าอะไรนะ.”
“ไม่เลยค่ะ. ดิฉนั ยินดีทาํ เพราะรู ้สึกท้าทายดีค่ะ” ดร. เครื อวัลย์ รับปากอย่างเต็มใจ. “แต่
ก่อนทีดิฉนั จะทําแผน ขอถามสักนิดได้ไหมคะว่า อุบตั ิภยั สําคัญทีท่านเป็ นกังวลมีอะไรบ้าง.”
“จุ๊...จุ๊.... เรื องนีอาจารย์ตอ้ งคิดเอง เพราะวันนีทังวัน เราพูดเรื องทีเกียวข้องกับอุบตั ิภยั มา
หลายเรื องแล้วละครับ. ลองกลับไปคิดดูกแ็ ล้วกัน.” ดร พูนศักดิ พูด.
“ดิฉนั คิดว่ามันมีอุบตั ิภยั มากมายหลายอย่างเลยนะคะ พายุถล่ม, ดินถล่ม, แผ่นดินไหว, สึ
นามิ, ไฟไหม้, ผูก้ ่อการร้ายยึดวิทยาลัย, ไฟไหม้. เยอะมากเลยค่ะ ดิฉนั คงทําแผนให้ไม่ไหวหรอก

ค่ะ. นอกจากนันครังนีเป็ นครังแรกทีดิฉนั จะทําแผนนี ท่านอธิ การจะยกหัวข้ออุบตั ิภยั ขึนมาสัก
เรื องหนึงเพือให้ทาํ เป็ นตัวอย่างก่อนได้ไหมคะ”
“จริ งของคุณ เรื องนีคุณทําคนเดียวไม่สาํ เร็จแน่. เอาอย่างนี แล้วกัน ลองนึกถึงพายุใหญ่ที
แหลมตะลุมพุกเคยประสบ หรื อ พายุเกย์ทีเคยเกิดแถวชุมพรประจวบฯก็ได้. ลองคิดดูว่า เรา
จะต้องทําอย่างไรถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนันซําอีก.” ดร พูนศักดิตัดสิ นใจ.
“ถ้าอย่างงัน ขอถามให้ชดั เลยค่ะว่าท่านอธิการอยากให้แผนรับมืออุบตั ิภยั มีรายละเอียด
อะไรบ้างคะ?”
“ผมคิดว่าในตอนแรก เราทําแบบง่ายๆ ก่อน คือ ก. ผูเ้ กียวข้องกับแผนงานทังหมดมีใคร
บ้าง และใครควรทําหน้าทีอะไรบ้างเกียวกับอุบตั ิภยั นี ตังแต่ก่อนเกิด, ระหว่างการเกิด, หลังเกิด.
แต่ละช่วงทีกล่าวมานัน ผูเ้ กียวข้องแต่ละคนจะต้องทําอะไรบ้างจึงจะลดความเสี ยหายต่อชี วติ และ
ทรัพย์สินได้. ข. วิทยาลัยจะต้องดูแลปกป้องเครื องมือสําคัญอะไรบ้างไม่ให้เสี ยหายในยามเกิด
อุบตั ิภยั . นันรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของวิทยาลัยด้วยว่าจะต้องจัดการอย่างไร. ค. คนทีประสบ
อุบตั ิภยั จะได้รับแจ้งอย่างไรเกียวกับทุกระยะของสถานการณ์อุบตั ิภยั . พวกเขาจะต้องทําอะไร
หรื อ อีกนัยหนึ งวิทยาลัยต้องการให้เขาทําอย่างไรจึงจะปลอดภัย. ง. คนเหล่านันจะอยูท่ ีไหน หรื อ
วิทยาลัยจะต้องเตรี ยมตัวอย่างไรถ้าหากเห็นว่าเรายังไม่มีทรัพยากรทีจะให้ความช่วยเหลือหรื อ
ปกป้ องได้. จ. คนเหล่านันจะเกิดปั ญหาอะไรระหว่างเกิดอุบตั ิภยั และ เราจะช่วยเหลือพวกเขาได้
อย่างไร. ฉ. วิทยาลัยจะต้องติดต่อสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอกอะไรบ้าง และ เราต้องการอะไร
จากเขาบ้าง ช. วิทยาลัยจะต้องทําอย่างไรเมือสถานการณ์คลีคลายเข้าสู่ สภาพปกติ. โอเค...ลองแค่นี
ก่อนนะ เขียนมาให้ผมดู อาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ผมจะให้คะแนนดูวา่ ผลงานควรจะได้ระดับคะแนน
เท่าใด.” ดร. พูนศักดิ พูดยิมๆ จากนันก็พูดต่อไปอีกว่า “เอาละครับ...วันนีเราได้ใช้เวลาประชุมกัน
มากแล้ว ผมขอปิ ดการประชุม และ เราจะพบกันใหม่เดือนหน้าซึ งผมหวังว่าในวันประชุมคราว
หน้าจะได้รับรายงานเกียวกับแผนต่างๆทีพูดกันวันนีนะครับ.”

ให้นกั ศึกษาตอบคําถามต่อไปนี
๑. (๒๕ คะแนน) ให้นกั ศึกษาอธิ บายว่าการจัดการยุคใหม่จะต้องมีรูปแบบอย่างไรจึงจะ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้. การที ดร ครรชิต กําหนดให้วิทยาลัยต้องมี
มาตรฐานต่างๆ ก็ตาม, มีแผนการจัดการความเสี ยง และแผนรับมืออุบตั ิภยั ก็ตาม เหล่านี มี
ความหมายอะไรต่อคําขวัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี . (คําตอบจะต้องชัดเจน และ อาจ
เพิมเติมรายละเอียดอืนๆ ทีนักศึกษาได้อ่านพบในบทความอืนๆ หรื อ อาจจะเป็ นความคิด
ของนักศึกษาเอง. ไม่วา่ กรณีใด คําอธิบายจะต้องมีเหตุผลและเชื อมโยงไปสู่ ยทุ ธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ได้จริ ง.)
๒. (๒๕ คะแนน)ให้นกั ศึกษาจัดทําแผนจัดการความเสี ยงของวิทยาลัยเทคโนโลยีตะลุมพุก
โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ทีปรากฏในกรณี ศกี ษาทีอ่านไปแล้ว. คําตอบทีจะต้องมีตามข้อนี
ประกอบด้วย
ก. ตารางแสดงระดับความเสี ยงทีคํานวณจากโอกาสการเกิดความเสี ยงและผลกระทบที
กําหนดให้มีสเกล ๕x๕. ให้อธิบายว่าตัวเลขต่างๆ หมายถึงอะไรด้วย.
ข. ความเสี ยงต่างๆทีอาจจะเกิดกับการดําเนินงานของวิทยาลัย. ซึ งนักศึกษาจะต้องระบุ
ระดับความเสี ยงตามข้อ ก. โดยระบุโอกาสการเกิดและผลกระทบด้วย.
ค. ความเสี ยงแต่ละหัวข้อทีมีความสําคัญคือมีระดับความเสี ยงสู งนัน จะต้องเสนอว่า
วิทยาลัยควรดําเนินการอย่างไรเพือลดระดับความเสี ยงลง. (นักศึกษาต้องกําหนด
ความเสี ยงทีมีความสําคัญไม่นอ้ ยกว่า ๕ เรื อง และ ความเสี ยงอืนๆ ทีอาจจะมีระดับ
ความเสี ยงน้อย ไม่นอ้ ยกว่าอีก ๕ เรื อง).
๓. (๒๕ คะแนน)ให้นกั ศึกษาจัดทําแผนรับมืออุบตั ิภยั ตามแบบที อธิ การ ดร พูนศักดิ สังให้ ดร.
เครื อวัลย์จดั ทําขึน.
๔. (๒๕ คะแนน)ให้นกั ศึกษาพิจารณาว่า วิทยาลัย TTC จะต้องทําอย่างไรบ้างจึงจะเก็บความรู ้
และประสบการณ์ของอาจารย์และพนักงานเอาไว้ได้. ให้อธิบายรายละเอียดทีจะต้องจัดทํา
พร้อมกับแสดงเหตุผลว่าวิธีการนันๆ จะได้ผลอย่างไร.

