การศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการดาเนินงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา
กรณีศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ ชัน
The Study of Leadership of the Supervisor Influence the Operation of
Subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University
Taling Chan

นางสาวชลลดา เจริญลาภ

สารนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2560
(ลิขสิ ทธ์ ของมหาวิทยาลัยสยาม)

ABSTRACT

Name
Degree
Major

The Study of Leadership of the supervisor Influence the Operation of
Subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University
Taling Chan
Miss Chonlada Jaroenlap
Master of Public Administration
Public Administration

Advisor

................................................................

Title

(Sumet Saengnimnuan, Ph.D.)
............/...................../...............
This research is conducted to study 1) the leadership of supervisors influencing job
satisfaction of subordinates 2) the leadership of supervisors influencing efficiency and
effectiveness at work of subordinates 3) the leadership of supervisors influencing organizational
commitment of subordinates. The venue of the study is Finance Division and Personnel Division
at the Office of the President, Silpakorn University, Taling Chan.
Qualitative research is conducted by determining 15 key persons to provide essential
information, consisting of supervisors and subordinates at Finance Division and Personnel
Division, and scholars specializing leaderships. The data collection methods are personal
interview along with questionnaires and researching supporting information from academic
resources and relevant researches. There are 4 types of leaderships determined as characters of
leaderships: 1) Scientific Leadership 2) Democratic Leadership 3) Charismatic leadership
4) Autocratic Leadership.
There are 3 independent variables of the leaderships: 1) the leadership of supervisors
influencing job satisfaction of subordinates 2) the leadership of supervisors influencing efficiency
and effectiveness at work of subordinates 3) the leadership of supervisors influencing
organizational commitment of subordinates.
(4)

The results of the study reflecting opinions regarding the leaderships from subordinates
are leadership styles and the usage of principles, means, and process of leading of the supervisors
1. Leadership style of the supervisors clearly displays respect, love, and reliance in
knowledge and abilities of subordinates equally, convey kindness, forgiveness, and instruct
subordinates closely. The supervisors will take both barriers at work and personal issues of
subordinates as duties which the supervisors will have to be involved to solve the problems. In
case of obstacles at work, the supervisors will discuss to seek for solutions. The supervisors will
order to apply the solutions resulted from the discussions immediately. Moreover, the supervisors
will take apart in the solutions closely. Such supervisors are carrying the 4 determined leadership
characters.
2. Leadership relating to the usage of principles and process of leading, the supervisors
begin with establishing the understanding in policies, planning of projects, operation procedures,
including creating plans of projects with operating subordinates, concentrating on laws, rules and
regulations of the organization as a whole and as specifically responsible division. Besides, the
supervisors will advise, instruct, and give opportunities for subordinates to study the details of
work before taking operations. If having questions, the subordinates are able to ask the
supervisors. If having other suggestions regarding more suitable operation procedures, the
supervisors will discuss about such suggestions or opinions with operating subordinates in order
to find mutual understanding before assigning tasks according to specialty of each subordinate or
group. The supervisors emphasize that all subordinates have to acquire more knowledge in their
operation fields. In addition, the supervisors will arrange discussion in small groups in order to
advise and point out both strong points and weak points in operations regardless reprimands and
cautionary warning. The supervisors will bring subordinates in many fields in difficult and huge
scale projects in order to the idea exchanges and collaboration. The supervisors will focus on
blended and integrated methods in operations.
3. The leadership of supervisors influencing efficiency and effectiveness at work of
subordinates, the leadership style and leading methods. The supervisors have theoretical academic
readiness and usage of research results displaying academic readiness and skills in administration
and management of activities of the organization as well as preparation for working and creating
(5)

collaborating working environment. In conclusion, the supervisors possess abilities in planning
and making decisive decisions, responsibilities, fairness, good relations in organization, following
and inspecting operations. All operations are on the basis of cooperation and collaboration from
every section in the division. The supervisors use the strategies of preparation of personnel,
analysis of working circumstances, clear ordering the analysis of work. The operating
subordinates will improve knowledge, making progress, will be motivated in working, and
develop organizational commitment. This leadership style and leading methods result clearly the
efficiency and effectiveness at work from the supervisors and the subordinates. Besides, these
will result the serious and sincere acceptance of roles of the leaders by the subordinates.
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1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นส่ วนราชการที่มีเป้ าหมายหลักในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
โดยทัว่ ไป ซึ่ งบุคลากรหลักนั้นคือ พนักงานสายวิชาการ ได้แก่อาจารย์ที่มีความรู ้ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ทาหน้าที่ในการให้ความรู ้แก่นกั ศึกษา แต่การบริ หารจัดการงานภายในมหาวิทยาลัยนั้น
มีหลากหลายด้าน ทาให้ตอ้ งมีพนักงานสายสนับสนุนวิชาการที่ทาหน้าที่ดูแลกระบวนการทางาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และทันตามกาหนดการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต
ได้แก่ วิทยาเขตวังท่ าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
และมี คณะวิชาทั้งหมด 14 คณะวิชา จึ งทาให้การบริ หารงานแยกออกเป็ นหลายส่ วน ทาให้เกิ ด
ความซับซ้อนในการทางาน จึงได้มีการตั้งสานักงานอธิ การบดี ตลิ่ งชัน ขึ้นมา เพื่อเป็ นส่ วนกลาง
ในการทาหน้าที่บริ หารจัดการเกี่ยวกับงานสนับสนุนวิชาการต่าง ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากเดิมที่เป็ นส่ วนราชการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐบาล ทาให้ตอ้ งบริ หารจัดการภายในมหาวิยาลัยด้วยเงินรายได้ของตนเอง จึงต้องมี
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อทาให้
มีจานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการโครงสร้างขององค์การเพื่อให้สอดคล้องและทันกับยุคการแข่งขันในปั จจุบนั
ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญของมหาวิทยาลัยนับแต่ผูบ้ ริ หารคือ อธิ การบดี รองอธิ การบดีฝ่ายต่าง ๆ
คณบดีคณะวิชาต่าง ๆ ผูอ้ านวยการสานักงานต่าง ๆ ผูอ้ านวยการกองต่าง ๆ เลขานุ การคณะวิชาต่าง ๆ
รวมถึ งหัวหน้างานต่าง ๆภายในกองซึ่ งเป็ นผูร้ ั บทราบนโยบายและนานโยบายมาเผยแพร่ ให้กบั
พนัก งานระดับ ปฏิ บตั ิ ก ารรั บ ทราบและน าไปปฏิ บ ตั ิ เ พื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมาย
ที่องค์การกาหนดไว้
ปั จจุ บ นั เราจะประสบปั ญหาเรื่ อง วิก ฤติ ผูน้ ากัน อยู่ใ นทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ ระดับ ประเทศ,
องค์การ หรื อหน่วยงานต่างๆ เพราะดูเหมือนเราจะหาผูน้ าที่เป็ น “ของแท้” หรื อ ผูน้ าที่ “น่าเชื่ อถือ”
จริ ง ๆ นั้น ยากมาก การสร้ า งให้ ค นในองค์ก ารมี ภ าวะความเป็ นผูน้ า (Leadership) นับ ว่า มี
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ความสาคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทาให้องค์กรพร้ อมรั บกับการเปลี่ ยนแปลง (Change) ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
อย่างรุ นแรงมากในขณะนี้
ทั้ง นี้ ก ารบริ หารงานของหัวหน้างานนั้นจาเป็ นที่ จะต้องมี วิสัย ทัศ น์ ที่ชัดเจน ยึดมัน่ ต่ อ
ความฝั นของตัวเองอย่างแน่ วแน่ เพื่อไม่ให้ผูต้ ามไขว้เขว หากเราไม่มีความฝั น ก็ยากที่จะมีผตู ้ าม
เพราะผู ้อื่ น จะไม่ รู้ ว่ า เราจะไปที่ ไ หนจึ ง ไม่ รู้ ว่ า จะไปท าไม ต้อ งมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตัว เอง
หากไม่เชื่ อมัน่ ว่าจะทาได้ เราไม่มีวนั ที่จะทาได้แน่ นอน ดังนั้นความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง ต้องมาเป็ น
อันดับหนึ่ ง ก่อนการลงมือทา ถ้าเราไม่เชื่ อมัน่ ในตัวเองใครจะมาเชื่ อมัน่ ในตัวเรา ทัศนคติเชิ งบวก
จะช่ วยให้เราเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของเรามากขึ้น โดยเราต้องบอกตัวเอง อยู่เสมอๆ ว่า “เราทาได้”
การสื่ อสารทาความเข้าใจกับผูอ้ ื่น แผนงานหรื อวิสัยทัศน์ของเรา ต้องได้รับการยอมรับจากทีมงาน
จึงต้องแน่ ใจว่าการสื่ อสารของเรานั้นไปถึ งทีมงานอย่างแท้จริ ง ได้รับการตอบรับอย่างดี ทุกคน
เข้าใจในเรื่ องที่เราสื่ อสารอย่างชัดเจน ดังนั้นการสื่ อสารจึงต้องมุ่งเน้นที่ ผูฟ้ ั งเป็ นสาคัญ ต้องใช้
ข้อความและภาษาที่ เหมาะกับเขาเป็ นหลัก นอกจากนี้ การรั บ ฟั งผูอ้ ื่ นอย่า งตั้ง ใจนั้นเป็ นเรื่ องที่
สาคัญมากสาหรับหัวหน้างาน เพราะหากเราต้องการนาใครแล้ว เราควรเข้าใจในความต้องการ
ของเขา มิเช่นนั้นเราจะไม่ได้ความไว้วางใจจากเขาเลย เมื่อผูน้ ารับฟังผูอ้ ื่นมากขึ้น ผูอ้ ื่นจึงจะรับฟัง
ผูน้ าอย่างเต็มใจ แต่ปัจจุบนั หัวหน้างานหลายคนไม่ค่อยฟั งผูอ้ ื่น ส่ วนใหญ่แล้วจะยึดถื อความคิด
ของตัวเองเป็ นหลักมากกว่า การมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ ดี เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการนาไปสู่ เป้ าหมายที่
กาหนดไว้อย่างราบรื่ น เพราะเราไม่สามารถทางานคนเดี ยวได้ การมี มนุ ษยสัม พันธ์ กบั บุ คคล
รอบด้า นที่ ดี จ ะท าให้ เ ราสามารถท างานร่ ว มกับ บุ ค คลต่ า งๆ ได้ เ ป็ นอย่ า งดี และจะได้ รั บ
ความร่ วมมื อที่ดี สุ ดท้ายงานก็จะบรรลุ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายได้ รวมถึงการรู ้ จกั แก้ปัญหาอย่าง
สร้ า งสรรค์ คื อ การเผชิ ญกับ ปั ญหาแล้วสามารถแก้ไ ขได้อย่า งสร้ า งสรรค์ ไม่ ถอยหนี แม้ว่าจะ
ยุง่ ยากแค่ไหนก็ตาม หัวหน้างานมักจะอยูด่ า้ นหลัง เวลางานนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมาย แต่หวั หน้างาน
จะออกมายืนแถวหน้าทันที เมื่องานนั้นพบกับปั ญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ซึ่ งหัวหน้างานประเภทนี้
เป็ นที่ ต้องการของที ม งานและท าให้ที ม งานไว้วางใจที่ สุ ด และเป็ นผู ร้ ั บ ผิด ชอบอย่า งแท้จริ ง
หัวหน้างานจะรั บทั้งผิดและชอบในผลงานไม่ว่าผลลัพธ์ จะเป็ นอย่างไรก็ตาม ความรั บผิดชอบ
เป็ นคุ ณสมบัติที่ หัวหน้า งานหลายคนประกาศก้องกันก่ อนท างานว่า ยินดี รับ ผิดชอบทุ ก อย่า ง
และเมื่ อ นั้ นที ม งานก็ จ ะมี หั ว ใจพองโต ที่ พ ร้ อ มจะลุ ย ไปข้า งหน้ า ร่ ว มกับ หั ว หน้ า งานเอง
หากหัวหน้าวานสามารถพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็ นผูน้ าที่ดีได้ จะทาให้การดาเนิ นงานภายใน
หน่วยงานหรื อองค์การมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และสามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้
ดัง นั้ น จึ ง ท าให้ ผู ้วิ จ ัย สนใจในเรื่ อ งของ “ภาวะผู ้น าของหั ว หน้ า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา” มี ปั จจัย ใดที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อพนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก าร
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เมื่อได้รับการสั่งการ เช่น การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้ขอ้ บังคับที่กาหนด การปฏิบตั ิงานของ
พนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร การตัด สิ น ใจในการแก้ปั ญ หาหรื อด าเนิ น การของหั ว หน้ า งาน
จะมีผลกระทบกับตัวพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การหรื อไม่ ทาให้เขามี ความพึงพอใจต่อการทางาน
ภายในองค์ก ารต่ อ ไปหรื อ ไม่ เพื่ อเป็ นการลดภาวะกดดัน ให้ก ับ ตัวพนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก าร
ซึ่งงานวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ านวยการกองและหัวหน้างาน ในการสร้างแรงจูงใจให้กบั
พนักงานระดับปฏิ บ ตั ิ การให้เกิ ดความกระตื อรื อร้ นในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น
สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยูร่ ่ วมไปกับองค์การและทาให้พวกเขาเติบโตไปพร้ อมกับ
องค์การ โดยที่ เพิ่มความพึงพอใจ และพัฒนาความสามารถให้กบั ตัวพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
และเป็ นการลดปั ญหาการลาออกของพนักงานที่มีคุณภาพ ช่ วยประหยัดทรั พยากรที่ ตอ้ งใช้ใน
การฝึ กพนักงานใหม่อีกด้วย
ในยุคปั จจุบนั พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการจาเป็ นที่จะต้องปรับตัวในการทางานให้ มี
ความรวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการของสภาพการณ์ในปั จจุบนั ได้ทนั ถ่วงที มีการปรับ
ระบบใหม่เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น มี ภาระงานหลากหลายด้านมากขึ้น จึ งเป็ น
สาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดแรงกดดัน เนื่ องมาจากสาเหตุพนักงานระดับปฏิ บตั ิการจะต้องทางานที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้ น และต้องทาให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่ กาหนด เป็ นสาเหตุ ให้เกิ ดความกดดัน
และความไม่ พึ ง พอใจในเนื้ อ งาน ท าให้ พ นัก งานจะตัด สิ น ใจอยู่ต่ อ หรื อ ไม่ อยู่ต่ อในองค์ก าร
และ ถ้าพนักงานระดับปฏิบตั ิการตัดสิ นใจที่จะอยูก่ บั องค์การอะไรเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้พวกเขา
สามารถปฏิ บตั ิงานต่อไปในองค์การได้ องค์การจะดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี น้ นั ภาวะผูน้ า คือผูบ้ ริ หาร
หรื อหัวหน้างานเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิ่ง เพราะภาวะผูน้ ามีส่วนช่ วยให้กิจกรรมดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี
ขึ้นอยู่กบั นโยบายที่ผบู ้ ริ หารได้มีการออกคาสั่งลงมาสู่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยตัวพนักงาน
เป็ นคนดาเนิ นตามนโยบายของผูบ้ ริ หารที่ได้วางไว้เพื่อให้งานบรรลุ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์ก าร จากเหตุ ผลที่ กล่ า วมาข้า งต้นผูว้ ิจยั สนใจ และเห็ นความส าคัญของภาวะผูน้ าของ
หัวหน้างาน ทาให้ผูว้ ิจยั ศึกษา เกี่ ยวกับ “ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา”
ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย ขอยกหน่ ว ยงานหลัก ในการบริ ห ารจัด การภายในมหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร
2 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง ที่ควบคุมดูแลทรัพยากรในการบริ หารที่สาคัญ
ขององค์การ คือ ทรัพยากรมนุษย์ และงบประมาณ ขององค์การ ดังนี้
กองการเจ้า หน้า ที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานสนับ สนุ น ในการบริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลัย มี ห น้า ที่
รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บ ัติ ง านให้ บ ริ การด้ า นการเจ้า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลงาน
การบริ หารงานบุคคล โดยมี การดาเนิ นงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การวางแผนกาลังคน
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การสรรหา การธารงรัก ษาบุ คลากร การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิงาน และมีการจัดทาฐานข้อมู ล
บุคลากรด้วยระบบสารสนเทศทั้งมหาวิทยาลัย ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ดาเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย การขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ การพัฒนาบุ คลากร การลาศึกษา ฝึ กอบรม การดู งานทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ และปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัย ณ ต่ า งประเทศ ทุ น การศึ ก ษา ฝึ กอบรมและดู ง าน รวมทั้ง
การดาเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
กองคลังเป็ นหน่ วยงานหลักที่ควบคุ มดู แลและดาเนิ นการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิ น
และบัญชี ของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ เป็ นศูนย์กลาง
ของข้อ มู ล ข่ า วสารทางด้า นการคลัง และพัส ดุ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร
นักศึกษา ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการทาบัญชีของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทาบัญชีตน้ ทุนเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินสนับสนุน
จากภายนอก และจัดเก็ บ ข้อมู ล เงิ นรายได้จ ากค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเพื่ อเสนอผูบ้ ริ ห ารและ
แจ้งคณะวิชา ขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้นอกงบประมาณ เงินรับฝาก
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เงิ น บ าเหน็ จ บ านาญ เงิ น สวัส ดิ ก าร
เงิ น ประกัน สั ญ ญา เงิ นสนับ สนุ นการวิจยั จากหน่ วยงานภายนอก การยื ม เงิ นทดรองราชการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการบริ หารงบของมหาวิทยาลัย
และควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ทั้ง งบประมาณแผ่น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้
ติดตามเร่ งรัดการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณของมหาวิทยาลัย รายงานแผนและผลการปฏิ บตั ิงานและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า กองการเจ้า หน้า ที่ และกองคลัง นั้น เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ที่ ส าคัญ ใน
การดาเนิ นงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นหน่วยงานที่ดูแลเรื่ อง
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หากการบริ หารงานภายในกอง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอจะส่ งผลกระทบต่อการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย
ในส่ วนของกองการเจ้าหน้าที่น้ ันจะดู แลในเรื่ องต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทาให้
การบริ หารงานจะต้องเป็ นไปอย่า งมี ระบบ ผูบ้ ริ หารจะต้องมี การวางแผนในการท างานอย่า ง
มีวสิ ัยทัศน์ เพราะบุคลากร หรื อคน นั้นเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร หากไม่มีคนทางาน
องค์กรก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการคน
เพราะหากองค์ ก รไม่ ส ามารถบริ หารจัด การบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการท างานได้
จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อความก้าวหน้าในอนาคตขององค์กร
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2. วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผูน้ าของหัวหน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการท างานของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารในกองคลัง และกองการเจ้า หน้า ที่ ส านัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ดังนี้
3.1 ขอบเขตเชิงพืน้ ที่
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
3.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหำ
เนื่องจากประเภทของภาวะผูน้ ามีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งคุณลักษณะผูน้ า(Leaders) และลักษณะ
พฤติกรรมการนา (Leadership) ซึ่ งมีมากมายหลายประเภทของผูน้ า แต่ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั
ก าหนดขอบเขตประเภทผู น้ าที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งชัด เจนต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
การบริ หารและการจัดการองค์การ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดประเภทผูน้ าเพียง 4 ประเภท คือ
1. ผูน้ าผูม้ ีความรู ้ทางวิชาการ (Scientific Leader)
2. ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader)
3. ผูน้ าบารมี (Charismatic Leader)
4. ผูน้ าที่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสิ นใจ (Autocratic Leader)
ซึ่ ง ผูน้ าทั้ง 4 ประเภทนี้ จะมี คุ ณลัก ษณะผูน้ า (Leaders) และคุ ณลัก ษณะการนาหรื อ
ภาวะผูน้ า (Leadership) ที่เป็ นองคาพยพในแต่ละประเภทของผูน้ า ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่ามีปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับ ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หาร (Acministrotion) และการจัด การ (Management)
กิจกรรมการดาเนินงานขององค์การ
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3.3 ขอบเขตเชิ งผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. หัว หน้า งานในกองคลัง และกองการเจ้า หน้าที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลัย
ศิลปากร มีประชากรทั้งหมด 7 คน กลุ่มตัวอย่าง 3 คน
2. เจ้า หน้า ที่ ระดับ ปฏิ บตั ิ ก ารในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประชากรทั้งหมด 40 คน กลุ่มตัวอย่าง 10 คน
3. นักวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นภาวะผูน้ า
3.4 ขอบเขตเชิงเวลำ
ดาเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา
12 เดื อ น โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ในเดื อ นพฤษภาคม
และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
4. ขั้นตอนของกำรศึกษำ
การศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ภาวะผู ้น า ความพึ ง พอใจ ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในการทางาน การตัดสิ นใจ รวมถึ งศึก ษารายงานการวิ จยั และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก
4. การสรุ ป ผลการศึ ก ษาและนาเสนอในรู ปแบบของการพรรณนาความภายใต้ก รอบ
แนวคิดการศึกษา
5. การเสนอแนะ
5. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2. ทาให้ก ารทางานของ พนัก งานระดับปฏิ บ ตั ิ การในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล เพิ่มขึ้น
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3. ทาให้พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัดสิ นใจไม่ลาออกจากงาน ทาให้องค์การสามารถรักษาทรัพยากรมนุ ษย์
ที่มีความเชี่ ยวชาญในการทางานให้อยู่กบั องค์การได้ในระยะยาว และลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรใหม่ดว้ ย
4. ผูน้ าองค์การหรื อผูบ้ ริ หารสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากร
ขององค์การให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
6. นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
ภำวะผู้ น ำ หมายถึ ง 1) ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของผู ้น า (Leader) และ (2) ลั ก ษณะ
ความสามารถในการตัดสิ นใจบนพื้นฐานความรู ้ ทางทฤษฎี และความสอดคล้องกับสภาวการณ์
และสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารและการจัด การกิ จ กรรมต่ า งๆ ในหน่ ว ยงานของ
หัวหน้างานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
โดยเป็ นผูส้ ร้างวิสัยทัศน์ให้เป็ นตัวกากับทิศทางการดาเนินงานขององค์การและสร้างแรงบันดาลใจ
แก่พนักงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความผูกพันต่อองค์การ
ควำมพึ ง พอใจในกำรปฏิ บั ติ ง ำน หมายถึ ง ทัศ นคติ ค่ า นิ ย มหรื อภาวะทางอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ชอบหรื อ ไม่ ช อบของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งมี ค วามเอาใจใส่ ง านที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย ขยันติ ดตามผลงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอยู่เ สมอ ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด พฤติ ก รรมใน
การทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภำพของกำรทำงำน หมายถึง ผลการทางานที่บรรลุเป้ าหมายและต้องการให้ได้
ประโยชน์สูงสุ ด โดยมองความสัมพันธ์ระหว่างความสาเร็ จของงานกับการใช้ทรัพยากร พิจารณา
จากการประหยัดเงิน ทรัพยากร แรงงาน เวลา และคนปฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจ
ประสิ ท ธิ ผ ลของกำรท ำงำน หมายถึ ง ผลของการท างานที่ ส าเร็ จ ตามที่ ค าดหวัง ไว้
เป็ นการพิ จ ารณาผลลัพ ธ์ คื อ ผลงานที่ ออกมาบรรลุ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ และเกิ ดความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ควำมสำเร็จของงำน หมายถึง การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย
โดยใช้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทาให้งานนั้นสาเร็ จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์การ
กำรตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการที่จะแก้ไขปั ญหาขององค์การ โดยการค้นหาทางเลือก
และเลือกทางเลือกหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้

8
ควำมพึงพอใจในองค์ กำร หมายถึง ทัศนคติ ค่านิ ยมหรื อภาวะทางอารมณ์ ความรู ้สึกชอบ
หรื อไม่ ช อบของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ มี ต่ อองค์ก าร โดยเกี่ ย วเนื่ อ งจากสภาพแวดล้อ ม
การท างานในองค์ ก าร อั น ได้ แ ก่ ผลตอบแทนด้ า นวั ต ถุ เช่ น เงิ นเดื อ น ค่ า จ้ า ง โบนั ส
ค่าสวัสดิ การต่ า ง ๆ เป็ นต้น ผลตอบแทนด้า นจิ ตใจโอกาสความก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน คื อ
การได้เลื่อนตาแหน่งจากหน้าที่การงาน การได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขวัญกำลังใจกำรทำงำน หมายถึ ง การได้รับยกย่อง หรื อคาชมเชยจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่อนร่ วมงานและผูร้ ับบริ การ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หมายถึ ง หัว หน้ า งานในกองคลัง และกองการเจ้า หน้า ที่ ส านัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
ควำมสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงำน หมายถึ ง ปฏิ สั ม พันธ์ ค วามร่ วมมื อ ของพนัก งานใน
การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและหรื อภารกิจส่ วนบุคคลของพนักงานด้วยกัน
ควำมมั่นคงในกำรทำงำน หมายถึ ง การมี โอกาสได้ใ ช้ความคิ ด ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ข องตนในการท างาน การได้รั บ การพัฒ นาศัก ยภาพของตน และการได้รั บ
ผลตอบแทนด้า นเงิ นเดื อน ค่ า จ้าง เงิ นตอบแทน และสวัส ดิ ก ารส่ วนบุ ค คลและครอบครัวจาก
องค์การด้วยความเป็ นธรรม และมีลู่ทางความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
พนั ก งำนระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำร หมายถึ ง พนัก งานของส านัก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ที่ปฏิบตั ิงานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ ก ษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิท ธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ งชัน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องจากหนังสื อ ตารา บทความวิชาการ และระบบสื บค้นทางอินเตอร์ เน็ต
เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั และนามากาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญกาลังใจและความพึงพอใจ
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุ ปกรอบความคิดในบทบาทหน้าที่และอิทธิ พลของผูน้ าที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของการบริ หารและการจัดการองค์การ
1. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผู้นา
ภาวะผูน้ าเป็ นปั จจัยที่ สาคัญยิ่งประการหนึ่ งต่อความสาเร็ จของงานและองค์การ ในอดี ต
มีความเชื่อว่าการเป็ นผูน้ านั้นเป็ นมาโดยกาเนิดพร้อมกับคุณลักษณะเฉพาะที่คนทัว่ ไปไม่มี ปั จจุบนั
ความเชื่ อดัง กล่ า วได้เปลี่ ยนไปว่า ผูน้ ามิ ไ ด้เป็ นมาโดยกาเนิ ด การเป็ นผูน้ าสามารถสร้ า งขึ้ นได้
จากการที่ผูน้ ้ ันใช้ความพยายามและการทางานหนัก การเป็ นผูน้ าจึงเป็ นเรื่ องที่เรี ยนรู ้ได้ ภาวะผูน้ า
เป็ นคาที่มีผใู ้ ห้นิยามมากมาย แต่ที่คนส่ วนใหญ่เข้าใจตรงกันก็คือ เป็ นกระบวนการอิทธิ พลทางสังคม
ที่บุคคลหนึ่ งตั้งใจใช้อิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น เพื่อให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ภาวะผูน้ าจึงเป็ นกระบวนการอิทธิ พลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถ
บรรลุเป้าหมาย
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1.1 ความหมายของภาวะผู้นา
จากหนังสื อปทานุ กรม ค.ศ. 1330 คาว่า ผูน้ า (Leader) เป็ นคาในภาษาอังกฤษเมื่อต้นปี
ค.ศ. 1330 แต่คาว่า ความเป็ นผูน้ า ภาวะผูน้ า (Leadership) ไม่มีปรากฏ จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1800
หากตรวจสอบดูอย่างใกล้ชิดถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมใด ๆก็ตาม ก็จะพบว่าต้องประกอบด้วย
ความเอนเอียงต่าง ๆ อันเกิดจากศูนย์กลางดังกล่าว “ภาวะผูน้ า” หรื อ “ความเป็ นผูน้ า” หรื อ “การเป็ นผูน้ า”
เป็ นคาที่แปลมาจากคาว่า Leadership เช่นเดียวกัน แต่ที่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย ก็คือ “ภาวะผูน้ า” ซึ่ งมี
นักวิชาการและนักวิจยั หลายท่านได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไว้หลายทัศนะ สรุ ปได้ดงั นี้
คอตเตอร์ (Kotter, 1999 : 192) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการเผชิ ญกับ
ภาวะการเปลี่ ย นแปลงได้ โดยมี ผูน้ าเป็ นผูส้ ร้ า งวิสั ย ทัศ น์ ใ ห้เป็ นตัว ก ากับ ทิ ศ ทางขององค์ก าร
ในอนาคตจากนั้น จึงจัดวางคนพร้ อมทั้งสื่ อความหมายให้เข้าใจวิสัยทัศน์และสร้ างแรงดาลใจแก่
คนเหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่ วสิ ัยทัศน์ดงั กล่าว
ฟี ดเลอร์ (Fiedler, 1971: 56) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การปฏิบตั ิงานของผูน้ าเพื่อทาให้
กลุ่มประสบความสาเร็ จในการบรรลุ เป้ าหมาย ความสาเร็ จของกลุ่มเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพ
ของการเป็ นผูน้ า
ทีค (Tead, 1935: 36) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า นั้น เป็ นพฤติกรรมการนาของผูน้ าที่ ทาให้เกิ ด
การปฏิ บตั ิ ก ารที่ ส ร้ า งความเคลื่ อนไหวให้เกิ ดขึ้ นในองค์ก รตามทิ ศ ทางที่ ก าหนดไว้ ภาวะผูน้ า
จึงเป็ นศิลปะในการทาให้เกิดอิทธิ พลในการจูงใจผูอ้ ื่นให้ร่วมปฏิบตั ิงานเพื่อให้สาเร็ จตามความมุ่งหมาย
ฟี ดเดอร์ และ การ์ เซีย (Fiedler and Garcia, 1987: 52) กล่าวว่า ผูน้ า หมายถึง บุคคลในกลุ่ม
ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ก ากับ และประสานงานให้กิ จกรรมของกลุ่ ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ซึ่ งผู น้ า
อาจเป็ นผู ท้ ี่ อ าจได้รั บ การเลื อ กตั้ง หรื อ แต่ ง ตั้ง หรื อ เป็ นผู ท้ ี่ แ สดงตัว เป็ นผู ท้ ี่ มี อิ ท ธิ พ ลในกลุ่ ม
เพื่อที่จะกากับและประสานงานที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายด้วยพลังของกลุ่ม
ประสาน หอมพูลและทิพวรรณ หอมพูล (2540 : 83) ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการ
ที่ผนู ้ าใช้อิทธิ พลหรื ออานาจที่ตนมีอยูใ่ นการชักนาหรื อโน้มน้าวให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาภายในองค์การ
หรื อในกลุ่ ม คนในสถานที่ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องตน อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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สรุ ป ได้ ว่ า ภาวะผู ้น า เป็ นความสามารถด้า นอิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลในกลุ่ ม เพื่ อ น าไปสู่
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ใช้กระบวนการสั่งการ การมีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น การมีปฏิสัมพันธ์ โดยถ่ายทอด
แนวคิ ด ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ดั ง นั้ น อาจกล่ า ว ได้ ว่ า ภาวะผู ้น าเป็ นการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง
ของกระบวนการ 3 อย่าง ที่ มีความเกี่ ยวเนื่ องและมีอิทธิ พลต่อกันได้แก่ ผูน้ า (Leaders) ผูต้ าม
(Followers) และสถานการณ์ (Situations) อันนาไปสู่ การบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
1.2 แนวคิดภาวะความเป็ นผู้นาทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
Likert (1984: 308) เชื่ อว่าภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผูน้ า
ที่ ต้องการทั้ง ผลงานและความสุ ข ความร่ วมมื อร่ วมใจของผูร้ ่ วมงาน จึ ง ต้องการผูน้ าที่ มุ่ ง สร้ า ง
ทีมงาน โดยใช้กิจกรรมสัมพันธ์ แบบมี ส่วนร่ วม พึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนหลี กเลี่ ยงความขัดแย้ง
ซึ่ งสอดคล้องกับ Drucker (อ้างถึงใน Hersey, Blanchard and Johnson, 1996: 539) กล่ าวว่า
ภาวะความเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล เป็ นรากฐานของการสร้างความสาเร็ จของงานต่าง ๆ
และไม่ต่างจาก Fisher and Huse (1988: 386) ที่กล่าวไว้วา่ สิ่ งที่ทาให้ผนู ้ าประสบความสาเร็ จนั้น
ขึ้ นอยู่ก ับ ตัว ผูน้ าเป็ นอย่า งมาก คื อ ผูน้ าต้องเป็ นนักปฏิ บ ตั ิ เป็ นแบบอย่าง ยอมรั บในอานาจและ
การปกครอง มีความพึงพอใจในงาน และรู ้สึกว่างานนั้น มีความท้าทาย ตลอดจน ต้องมองสิ่ งต่าง ๆ
อย่างรอบคอบด้วย
สั นติ วิริยะรั งสฤษฏ์ (2557: ออนไลน์) กล่าวว่าผูน้ าที่ดี ตามแนวคิด โสเครติส นั้นมีหลายข้อ
แต่ผมขอยกมาบางส่ วนที่สาคัญ ดังนี้
1.ต้องมีปัญญา หรื อ Wisdom มนุ ษย์ที่มีความรู ้ ย่อมจะรู ้ ดีว่า เมื่อทาความดี แล้วชี วิตจะมี
ความสุ ข แต่โดยทัว่ ไปแล้ว มนุษย์จะทาชัว่ เพราะความไม่รู้ (สมัยนี้ มนุ ษย์ทาชัว่ ทั้งๆที่รู้วา่ ชัว่ เพราะ
ความโลภที่ ไม่รู้จกั พอครอบงาจนมองไม่เห็ นบาปและความดี ) จริ งๆแล้วทุกคนที่ปรารถนาจะมี
ความสุ ข จะต้องทาความดี เช่นเดี ยวกับผูป้ กครองที่ดีตอ้ งมีคุณธรรม มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องทาดี
ไม่ใช่มีแต่ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องทาชัว่
2.ต้องมีความกล้าหาญ ผูป้ กครองที่มีคุณธรรม จะต้องมีความกล้าหาญที่จะทาดีเพื่อปกป้ อง
คุม้ ครองให้ประชาชนอยูด่ ีมีสุขมีความปลอดภัย
3.ต้องควบคุ มตนเอง เพื่อไม่ให้ตกเป็ นทาสของความปรารถนาและอารมณ์ ที่มากไปด้วย
ตัณหา ความต้องการ อยากมี อยากได้ อยากเป็ น โดยไม่รู้จกั หยุด ไม่รู้จกั พอ
4.ต้องมีความยุติธรรม มนุ ษย์มีสติปัญญาและร่ างกายที่แตกต่างกัน คนที่ฉลาดกว่า แข็งแรงกว่า
มักจะเอาเปรี ยบผูท้ ี่ ด้อยกว่า รั ฐจึ งต้องเป็ นผูก้ าหนดกฎกติ กามาคุ ม้ ครองไม่ให้มีการละเมิ ดสิ ทธิ
ของบุคคลอื่น “ความยุติธรรม” จึงเป็ น “หัวใจ” ของการปกครองที่ดี
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1.3 ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นา (Trait Theories)
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้ าเริ่ มในปี ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิด มาจากทฤษฎีมหาบุรุษ
(Greatman Theory of Leadership) ของกรี กและโรมันโบราณ มี ความเชื่ อว่า ภาวะผูน้ าเกิ ดขึ้ นเอง
ตามธรรมชาติ หรื อโดยกาเนิ ด (Born Leader) ไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ แต่สามารถพัฒนาขึ้ นได้
ลักษณะผูน้ าที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู งจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่ งแสดงถึง
การเป็ นผูน้ าและต้องเป็ นผูท้ ี่ มี ความสามารถด้วย ผูน้ าในยุค นี้ ไ ด้แก่ พระเจ้านโปเลี ย น ฮิ ตเลอร์
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสิ นมหาราช เป็ นต้น ตัวอย่าง
การศึกษาเกี่ยวกับ Trait Theories ของ การ์ดเนอร์ (Gardner, 2001: 453-461) ได้แก่
The tasks of Leadership : กล่าวถึงงานที่ผนู ้ าจาเป็ นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ มีการกาหนด
เป้ าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู ้จกั สร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริ หารจัดการ
มีความสามารถในการปฏิบตั ิการ สามารถอธิ บายได้ เป็ นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึ งสัญลักษณ์ของกลุ่ม
และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
Leader – constituent interaction : เชื่ อว่าผูน้ าต้องมี พลังวิเศษเหนื อบุคคลอื่นหรื อ
มีอิทธิ พลเหนือบุคคลอื่น ๆ เพื่อที่สนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคล และ
ผูน้ าต้องมี ค วามเป็ นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผูต้ ามมี ค วามแข็ง แกร่ ง
และสามารถยืนอยูด่ ว้ ยตนเองอย่างอิสระทฤษฎีน้ ีพบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่แน่นอนหรื อชี้ ชดั ของผูน้ า
เพราะผูน้ าอาจไม่แสดงลักษณะเหล่านี้ออกมา
เชลลี่ย์ เคริกแพททริก (Shelly Kirkpatrick) และ เอ็ดวิน ล็อค (Edwin Locke) (อ้างถึงใน
นิตย์ สัมมาพันธ์, 2546 : 35) ได้รวบรวมงานวิจยั จากในอดี ตถึ งปั จจุบนั และสรุ ปลักษณะเด่นที่
มักจะพบในบรรดาผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จตามรายการต่อไปนี้
- มีพลังสู ง: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จมีพลังงานสู ง มีความคิดริ เริ่ ม และมีความเหนี ยวแน่น
ไม่ปล่อยให้อะไรหลุดมือง่าย ๆ
- มีความเชื่ อมั่นในตนเอง: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จมีความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจตนเองและ
มัน่ ใจในขีดความสามารถของตน
- มีความคิดสร้ างสรรค์ : ผูน้ าที่ประสงค์ความสาเร็ จมีความคิดสร้างสรรค์และมักจะคิดใหม่
ทาใหม่ เป็ นคนแรก ไม่ลอกเลียนแบบบุคคลอื่น ๆ
- มีขีดความสามารถในการคิด: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จมีสติปัญญาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาประมวลและตีความหมาย

13
- มีความรู้ ทางธุรกิจ: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จในองค์กรธุ รกิจ มีความรู ้ ความเข้าใจในวงการ
ธุ รกิจอุตสาหกรรมของตนเอง รวมทั้งมีความรู ้พ้ืนฐานทางเทคนิคด้วย
- มีความสามารถในการจูงใจคน: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จมีความสามารถในการชนะมิตร
และจูงใจให้คนเกิดแรงพยายามที่จะบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
- มีความยืดหยุ่น: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จ สามารถปรับตัวและปรับสิ่ งอื่นให้เหมาะสม
กับความจาเป็ นของสถานการณ์ และความต้องการของผูต้ าม
- มีความซื่ อสั ตย์และโปร่ งใส: ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จเป็ นคนที่ผอู ้ ื่นไว้เนื้อ เชื่ อใจได้โดย
ไม่ผิดหวังเพราะเป็ นบุ คคลที่มีความซื่ อสัตย์ รักษาคามัน่ สัญญา เป็ นคนที่ มีความชัดเจนโปร่ งใส
จนบุคคลอื่น ๆ สามารถทานายพฤติกรรมได้ล่วงหน้า และเป็ นที่พ่ งึ ของคนอื่นได้ดี
Dubrin (1998) ได้กล่าวถึ ง คุณลักษณะของผูน้ าไว้ ดังนี้ คนที่เป็ นผูน้ านั้นจะต้องมี
คุ ณลักษณะบางประการที่ แตกต่างจากบุ คคลธรรมดา ลักษณะที่สัมพันธ์ กบั ภาวะผูน้ าสามารถ
จัดประเภทแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ (1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล
(2) แรงจูงใจของภาวะผูน้ า (3) ปั จจัยด้านสติปัญญาเกี่ ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของภาวะผูน้ า
การจัดประเภทพฤติกรรมเหล่านี้มีประโยชน์มากในแนวทางเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผูน้ า
1. คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพทั่วไป (General Personality Traits) เป็ นคุณลักษณะซึ่ ง
สามารถสังเกตได้ท้ งั ภายในและภายนอกงาน คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กภาพทัว่ ไปจะสัมพันธ์ กบั
ความสาเร็ จ และความพอใจทั้งชีวติ การทางานและชีวติ ส่ วนตัว
1.1 ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) เป็ นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน
สถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่มีความสงบเป็ นผูน้ าที่ดีได้แม้จะอยูภ่ ายใต้ภาวะแรงกดดันและวิกฤติ
1.2 การสร้างความไว้วางใจ (Trustworthiness) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะซื่ อสัตย์ ซื่ อตรง และ
สามารถสร้ างความเชื่ อถื อแก่ กลุ่ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง สมาชิ กของกลุ่มจะมีความ
เชื่ อมัน่ ว่าผูน้ าต้องแสดงความซื่ อสัตย์ ความมัน่ คง และเป็ นผูท้ ี่สามารถเชื่อถือได้ จึงจะสามารถ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้
1.3 ลักษณะที่เด่น (Dominance) เป็ นลักษณะเด่นของผูน้ าที่เหนื อบุคคลอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชดั
ในด้านต่าง ๆ ผูน้ าที่มีลกั ษณะโดดเด่นจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวของผูน้ า
1.4 เป็ นคนกล้าแสดงออก (Extroversion) เป็ นบุคลิ กลักษณะที่มีการแสดงออกที่เด่นชัด
ในสังคมและมี บุคลิ กลักษณะโดดเด่ น โดยจะทาให้คนที่ ทางานด้วยเกิ ดความสบายใจและกล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มและช่ วยให้การทางานกับสมาชิ กของ
กลุ่มง่ายขึ้นตลอดจนสามารถสร้างพลังกลุ่มและสร้างทีมงานได้ดี
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2. คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์ กับงาน (Task-related Personality Traits)
เป็ นคุ ณลัก ษณะด้านบุ คลิ ก ภาพที่ แน่ นอนของผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลและก่ อให้เกิ ดความสาเร็ จใน
การทางาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม (Initiative) เป็ นการมี ค วามคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นการท างาน
มีการตัดสิ นใจและทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนมีความสามารถในการค้นหาปั ญหา และความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ทักษะเหล่านี้
จาเป็ นจะต้องมีการฝึ กหัดปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้
2.2 มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น (Sensitivity to Others and Empathy)
ผูน้ าต้องพยายามสร้างอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่นโดยต้องเข้าใจถึงความรู ้สึกนึกคิด (ทัศนคติ ความสนใจ
และอารมณ์) ของสมาชิ กลุ่ม โดยศึกษาและสังเกตในรายละเอียดว่าสมาชิ กกลุ่มเป็ นใคร มีความต้องการ
อย่างไร เพื่อที่จะหาวิธีการสื่ อสารที่ดี และสร้างอิทธิ พลเหนื อบุคคลเหล่านั้นได้ ทักษะด้านนี้ จะช่วย
ป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งและความล้มเหลวของผูน้ า ตลอดจนช่วยในการตัดสิ นใจและการเจรจา
ต่อรองในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งให้บรรลุผล
2.3 ความสามารถในการยืดหยุ่นได้และความสามารถในการปรั บตัว(Flexibility and
Adaptability) ความยืดหยุน่ ได้ (Flexibility) เป็ นความสามารถที่จะปรับภารกิจ และความต้องการ
ของที มงานให้เหมาะสมกับ แต่ล ะสถานการณ์ ที่แตกต่า งกัน มี ล ักษณะยืดหยุ่นได้ป รั บปรุ งให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านกาลัง
แรงงาน ฯลฯ
2.4 สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal Locus of Control) เป็ นลักษณะด้าน
บุคลิ กภาพของผูน้ าซึ่ งมี ความเชื่ อมัน่ ว่าเป็ นผูค้ วบคุ มและเป็ นผูก้ าหนดดวงชะตาชี วิตของตนเอง
ซึ่ ง คุ ณสมบัติน้ ี ผูน้ าต้องมี ค วามเชื่ อมัน่ ในตนเอง มี จิตใจที่ เ ข้มแข็ง อดทน พัฒนาตนเอง
จึงจะสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้จะทาให้ผนู ้ าเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่ม
2.5 ความกล้าหาญ (Courage) ผูน้ าต้องมี ความกล้าหาญในการเผชิ ญกับความเสี่ ย ง
ความท้าทาย ต่อสิ่ งแปลกใหม่ ซึ่งจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังมีความคิดริ เริ่ ม ความรับผิดชอบ
กล้าหาญในการตัดสิ นใจเพื่อที่จะฉวยโอกาส ขจัดอุปสรรค แก้ไขปั ญหา และการใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ
ในแต่ละสถานการณ์ให้ได้
2.6 ความสามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิม (Resiliency) เป็ นความสามารถในการที่จะแก้ปัญหา
ให้เรี ยบร้อยได้อย่างรวดเร็ ว เช่น การถูกตัดงบประมาณ การให้พนักงานออก ฯลฯ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
จะไม่กงั วลถึงความล้มเหลว แต่จะเกิดความมุมานะบากบัน่ ไม่ยอมแพ้และไม่ทอ้ ถอยในสิ่ งใดอย่างง่าย ๆ
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1.4 ทฤษฎีภาวะผู้นา
แนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ า โดยแบ่งตามระยะการพัฒนา ดังนี้ 1) ทฤษฎี คุณลักษณะภาวะผูน้ า (Trait Theories)
2) ทฤษฎี ภ าวะผูน้ าเชิ ง พฤติ ก รรม (Behavioral Theories) 3) ทฤษฎี ภาวะผูน้ าเชิ งสถานการณ์
(Situational or Contingency Leadership Theories) 4) ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational
Leadership Theories)
ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้น า
(Trait Theories) ทฤษฎี ภาวะผูน้ าเชิ งพฤติก รรม (Behavioral Theories) และทฤษฎี ภาวะผูน้ า
เชิ งสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของ
หัวหน้างานที่ มีอิทธิ พ ลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี ศึ กษาสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิ งพฤติกรรม (Behavioral Theories)
เป็ นการพัฒนาในช่ วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ให้มองในสิ่ งที่ผูน้ า
ปฏิบตั ิและชี้ให้เห็นว่าทั้งผูน้ าและผูต้ ามต่างมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน
Blake and Mouton’s Managerial Grid
Blake and Mouton (1991: 29) ได้พฒั นาจากแนวคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตท โดยนาพฤติ ก รรมของผู ้น าทั้ง สองด้า นมาจัดตารางตาข่ า ยสองมิ ติ โดยกล่ า วว่า
ภาวะผูน้ าที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คน (People) และผลผลิ ต (Product) โดยกาหนดคุ ณภาพและ
ลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็ น 1 – 9 และกาหนดผลผลิตเป็ น 1 – 9 เช่นกัน และสรุ ปว่าถ้าคนมีคุณภาพสู ง
จะส่ งผลให้ผลผลิตมีปริ มาณและคุณภาพสู งตามไปด้วย เรี ยกรู ปแบบนี้ ว่า Nine-Nine Style (9, 9
style) ซึ่ งรู ปแบบของการบริ หารแบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่น ๆ ของผูน้ าไว้ 5 แบบ ได้แก่
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ภาพที่ 1 รู ปแบบของการบริ หารแบบตาข่าย
(1) แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูน้ าจะมุ่งเอาแต่งานเป็ นหลัก
(Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็ นผูว้ างแผนกาหนดแนวทาง
การปฏิ บ ตั ิ และออกคาสั่ งให้ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาปฏิ บ ตั ิตาม เน้นผลผลิ ต ไม่ส นใจสัม พันธภาพของ
ผูร้ ่ วมงาน ห่างเหิ นผูร้ ่ วมงาน
(2) แบบมุ่งคนสู ง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูน้ าจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์
และเน้นความพึงพอใจของผูต้ ามในการทางาน ไม่คานึ งถึงผลผลิ ตขององค์การ ส่ งเสริ มให้ทุกคน
มี ความรู ้ สึก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของครอบครั วใหญ่ที่ มีความสุ ข นาไปสู่ สภาพการณ์ สิ่ งแวดล้อมและ
งานที่น่าอยู่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้ างความกดดันแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อว่า
บุคลากรมี ความสุ ขในการทางาน ลักษณะคล้ายการทางานในครอบครั วที่ มุ่งเน้นความพึงพอใจ
ความสนุกสนานในการทางานของผูร้ ่ วมงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ
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(3) แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า (Impoverished) แบบ 1,1 ผูบ้ ริ หารจะสนใจคนและสนใจงาน
น้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานดาเนิ นไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซ่ ึ งสมาชิ ก
ภาพขององค์ก าร ผูบ้ ริ หารมี อ านาจในตนเองต่ า มี ก ารประสานงานกับ ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาน้อ ย
เพราะขาดภาวะผูน้ าและมักจะมอบหมายให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทาเป็ นส่ วนใหญ่
(4) แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบ้ ริ หารหวังผลงาน
เท่ากับขวัญและกาลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้จาก
การปฏิบตั ิตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลี กเลี่ ยงการใช้กาลังและอานาจ ยอมรับผล
ที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการทางานหลีกเลี่ยงการทางาน
ที่เสี่ ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผูร้ ่ วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์
มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานที่ได้กระทาลงไป
(5) แบบทางานเป็ นทีม (Team Management ) แบบ 9,9 ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจทั้งเรื่ องงาน
และขวัญกาลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของคนทางาน
จะไม่ขดั แย้งกัน เน้นการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรยากาศในการทางานสนุ ก ผลสาเร็ จของ
งานเกิ ด จากความรู ้ สึ ก ยึ ด มั่น ของผู ้ป ฏิ บ ัติ ใ นการพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ งกัน และกัน ระหว่ า งสมาชิ ก
สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูต้ าม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่ งกันและกัน ผูบ้ ริ หาร
แบบนี้ เชื่ อว่า ตนเป็ นเพียงผูเ้ สนอแนะหรื อให้คาปรึ กษาแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเท่านั้น อานาจการวินิจฉัย
สั่งการและอานาจการปกครองบังคับบัญชายังอยูท่ ี่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของ
แต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
ทฤษฎีท่วงทานอง (Style Theories)
Kurt Lewin แบ่งลักษณะผูน้ าเป็ น 3 แบบ คือ
(1) ผูน้ าแบบเผด็จการหรื ออัตถนิ ยม (Autocratic Leaders) จะตัดสิ นใจด้วยตนเองไม่ มี
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ตัวผูน้ าเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางครั้งทาให้เกิด
ศัตรู ไ ด้ ผูน้ าลักษณะนี้ จะใช้ไ ด้ดีใ นช่ วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการมี ผูน้ าลัก ษณะนี้ จะทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และไม่เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
(2) ผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสิ นใจของกลุ่มหรื อให้ผตู ้ าม
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ รับฟั งความคิดเห็ นส่ วนรวม ทางานเป็ นทีม มีการสื่ อสารแบบ 2 ทาง
ท าให้ เ พิ่ ม ผลผลิ ต และความพึ ง พอใจในการท างาน บางครั้ งการอิ ง กลุ่ ม ท าให้ ใ ช้เ วลานานใน
การตัดสิ นใจระยะเวลาที่เร่ งด่วนผูน้ าลักษณะนี้ไม่เกิดผลดี
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(3) ผูน้ าแบบเสรี นิยม (Laissez- Faire Leaders) จะให้อิสระกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มที่ใน
การตัดสิ นใจแก้ปัญหา จะไม่มีการกาหนดเป้ าหมายที่แน่นอน ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ จะทาให้
เกิ ดความคับ ข้องใจหรื อความไม่ พ อใจของผูร้ ่ วมงานได้และได้ผ ลผลิ ตต่ า การทางานของผูน้ า
ลักษณะนี้ เป็ นการกระจายงานไปที่กลุ่ม ถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทางานสู ง
สามารถควบคุมกลุ่มได้ดี มีผลงานและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ลักษณะผูน้ าแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการทางานที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกใช้
ลักษณะผูน้ าย่อมขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ ย
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิ งสถานการณ์ (Contingency Theories)
เริ่ มมีบทบาท โดยได้รับการพัฒนามาจากความอิสระที่ว่าองค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็ น
องค์ก ารที่ มี โครงสร้ า งและระบบที่ ส อดคล้องกับ สภาพแวดล้อ ม และสภาพความเป็ นจริ ง ของ
องค์การ ซึ่ งรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ วฒั นธรรม ค่านิ ยม ความเชื่ อ การสนับสนุ น และความต้องการ
ของสมาชิ กในองค์การนั้นด้วย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการศึ กษาสภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกันของ
มนุ ษย์ (Humanistic Environment) ทฤษฎี องค์การเชิ งสถานการณ์ น้ ี มีอิสระมาก โดยมี ธรรมชาติ
เป็ นตัวแปรและเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดรู ปแบบ กฎเกณฑ์ และระเบียบแบบแผน มีลกั ษณะ
เป็ นเหตุ เ ป็ นผลและสอดคล้อ งกับ สภาพความเป็ นจริ ง สภาพแวดล้อม เป้ า หมายขององค์ก าร
โดยส่ วนรวมและเป้าหมายของสมาชิกทุกคนในองค์การ
ภาวะผูน้ าเชิ งสถานการณ์ กล่ า วว่า การปฏิ บตั ิ ง านของกลุ่ ม จะมี ประสิ ทธิ ผ ล ขึ้ นอยู่ก ับ
ความเหมาะสมระหว่าง รู ปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม และสถานการณ์ของ
องค์การซึ่ งเป็ นการพิจารณาทั้งปั จจัยภายนอกและภายในองค์การ ซึ่ งผูบ้ ริ หารองค์การต้องควบคุ ม
และแก้ไข
ภาวะผู้นาเชิ งสถานการณ์ ของ ฟี ดเลอร์ (Fiedler, 1967: 32-34)
ฟี ดเลอร์ ได้กาหนดให้สถานการณ์ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ า
กับสมาชิก โครงสร้างของงาน และอานาจในตาแหน่ง
(1) ความสัมพันธ์ ระหว่างผูน้ ากับสมาชิ ก (Leader-member relations) ได้แก่ ระดับของ
การให้ความนับถื อ ความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจที่ ผูต้ ามมี ต่อผูน้ า ซึ่ ง สะท้อนถึ งการยอมรั บ
ในตัวผูน้ า
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(2) โครงสร้างของงาน (Task structure) กล่าวคือ งานที่มีโครงสร้างชัดเจน ต้องระบุภารกิจ
ชัดเจน มีวิธีทางานเพียงวิธีเดียว มีวิธีแก้ปัญหาที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยแต่ละคน
รู ้ บทบาทหน้าที่แน่ นอนว่าต้องทาอะไร ทาด้วยวิธีใด เป็ นต้น ตรงกันข้ามกรณี ที่โครงสร้ างของงาน
ไม่ ชัดเจน ได้แก่ งานมี เป้ า หมายคลุ ม เครื อ มี วิธี ท างานได้หลายวิธี ขาดวิธี แก้ปั ญหาที่ แน่ นอน
ขาดข้อมู ลป้ อนกลับ ความไม่ชัดเจนเหล่านี้ จึงยากต่อการปฏิ บตั ิงานของทั้งผูน้ าและผูต้ าม ดังนั้น
ถ้าโครงสร้างงานชัดเจน ผูน้ าย่อมสามารถควบคุมทิศทางการทางานของกลุ่มได้ง่ายขึ้น
(3) อานาจในตาแหน่ง (Position power) หมายถึง อานาจที่มากับตาแหน่งที่ผดู ้ ารงอยูอ่ ย่าง
เป็ นทางการ ซึ่ งสามารถดูได้จากการที่ผนู ้ ้ นั มีอานาจเบ็ดเสร็ จในการให้คุณให้โทษด้วยตนเองหรื อ
ต้องเสนอการให้คุณให้โทษแก่ลูกน้องต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน หรื อสามารถเสนอแนะการโยกย้าย
แต่งตั้ง การดารงตาแหน่งของลูกน้องต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้มากเพียงไร สิ่ งเหล่านี้ บ่งชี้ ถึงอานาจ
ในตาแหน่ง
2. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับขวัญกาลังใจและความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานนั้น นอกจากจะมีระเบียบวินยั คาสั่ง เป็ นตัวควบคุมให้บุคคลทางานสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่ ต้ ังไว้แล้ว สิ่ งส าคัญอย่างหนึ่ งก็ คื อ ความสุ ขกาย ความสบายใจ ในการท างาน
ซึ่ งความรู ้ สึก ดังกล่าวจะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยตัวกาหนด หรื อเป็ นพลังผลักดันให้บุคคลเกิ ด
ความกระตื อรื อร้ นในการปฏิ บตั ิ งาน เพราะขวัญที่ ดีจะเป็ นตัวกาหนด หรื อเป็ นพลังผลักดันให้
บุ ค คลเกิ ดความกระตื อรื อ ร้ นในการปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อให้เกิ ดขวัญและก าลัง ใจ พจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2542 บัญญัติคาว่า ขวัญ หมายถึ ง มิ่ งมงคล สิ ริ ความดี สิ่ งที่ มีตวั ตน
นิ ย มกัน ว่ า อยู่ ป ระจ าชี วิ ต ของคนตั้ง แต่ เ กิ ด มา ซึ่ งเชื่ อ กัน ว่ า ถ้า ขวัญ อยู่ ก ับ ตัว ก็ เ ป็ นสิ ริ ม งคล
เป็ นสุ ข สบาย จิ ตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรื อเสี ยขวัญ ขวัญก็ ออกจากร่ างไป และสมคิ ด บางโม
(2546 : 189-190) กล่าวว่า ขวัญ (Morale) หมายถึง ความพึงพอใจ และความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคลที่จะอุทิศทุกสิ่ งอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและทรัพย์สิน เพื่อสนองความต้องการ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ นทัศนคติที่เป็ นนามธรรมไม่สามารถมองเห็ นเป็ นรู ปร่ าง
ได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็ นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัด
ความคิดเห็ นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็ นนั้นจะต้องตรงกับความรู ้ สึกที่แท้จริ ง
จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ พจนานุ กรมฉบับบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า"พึง"
เป็ นคาช่วยกริ ยาอื่น หมายความว่า "ควร" เช่ น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และคาว่า "พอ"
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หมายความว่ า เท่ า ที่ ต้ อ งการ เต็ ม ความต้ อ งการ ถู ก ชอบ เมื่ อ น าค าสองค ามาผสมกั น
"พึงพอใจ" จะหมายถึง ชอบใจ ถู กใจตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับ Wolman (1973 อ้างถึงใน
ภนิ ดา ชัยปั ญญา, 2541: 384) กล่ าวถึ ง ความพึงพอใจว่าเป็ นความรู ้ สึกที่ได้รับความสาเร็ จตาม
มุ่งหวังและความต้องการ และวิภาดา คุ ปตานนท์ (2544, หน้า 168-179) ได้กล่ าวไว้ว่า
ความพึงพอใจในงาน คือทัศนคติของบุ คคลที่ มีต่องานที่ เขาทา อาจเป็ นทางบวกหรื อทางลบ
ซึ่ งความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดการทุ่มเทต่อการทางาน และผูบ้ ริ หารสามารถกระตุน้ ให้บุคคล
เกิ ดความพึงพอใจในงานได้โดยระดับความพึงพอใจจะเพิ่มสู งขึ้น เมื่ อหัวหน้าแสดงให้เห็ นว่า
มีความเข้าใจลูกน้อง, ยกย่องเมื่อปฏิบตั ิงานมีผลงานดี, รับฟังความเห็นลูกน้อง, แสดงความสนใจ,
มีความจริ งใจและก่อให้เกิดความรู ้สึกเป็ นบวก
2.1 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของมนุษย์
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์ (Hierarchy of Need Theory) โดยMaslow (1970
อ้างถึงในจุฑารัตน์ เพิงมาก, 2548: 14-16) ซึ่ งเป็ นนักจิ ตวิทยา ในทฤษฎี อธิ บายว่ามนุ ษย์ทุกคน
มีความต้องการพื้นฐานเหมือนกัน ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการ
อย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ และความต้องการของมนุ ษย์มีลาดับขั้นจากต่าไปสู งแบ่งเป็ นขั้นเป็ นตอน ดังนี้
1.ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) ความต้องการด้านร่ างกายเป็ น
ความต้อ งการเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ความอยู่ ร อด เช่ น ความต้ อ งการในเรื่ องอาหาร น้ า ที่ อ ยู่ อ าศัย
เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารั กษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ด้า นร่ า งกาย จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของคนก็ ต่อ เมื่ อความต้องการด้า นร่ า งกายยัง ไม่ ไ ด้รั บ
การตอบสนองเลย ในด้า นนี้ โดยปกติ แล้วองค์ก ารทุ ก แห่ งมัก จะตอบสนองความต้องการของ
แต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง
2.ความต้องการความปลอดภัยหรื อมัน่ คง (Security of Safety Needs) หากความต้องการ
ทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุ ษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นที่สูงขึ้น คือ
ความต้องการด้านความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่ า ง ๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย
จะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการป้ องกันเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับร่ างกาย
ความสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจ ส่ วนความมัน่ คง หมายถึงความต้องการความมัน่ คงในการดารงชีวิต
เช่น ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
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3.ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังที่ ได้รับ
การตอบสนองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการสู งขึ้น คือ ความต้องการทางสังคม จะเริ่ มเป็ น
สิ่ ง จู ง ใจที่ ส าคัญ ต่ อ พฤติ ก รรมของคน ความต้อ งการทางด้า นนี้ จะเป็ นความต้อ งการเกี่ ย วกับ
การอยู่รวมกัน และได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู ้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลุ่มทางสังคมเสมอ
4.ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นต่อมา
จะเป็ นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องความสามารถ
ความรู ้ และความสาคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็ นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น หรื อ อยากที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริ ญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การดารง
ตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร
5.ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชี วิต (Self-actualization or Selfrealization Needs)
ล าดับ ความต้อ งการสู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ก็ คื อ ความต้อ งการที่ อ ยากประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต
ความนึ กคิดหรื อความคาดหวัง ความทะเยอทะยานใฝ่ ฝั นที่อยากได้รับความสาเร็ จในสิ่ งอันสู งสุ ด
ในทัศนะของตน
Maslow มีขอ้ สังเกตที่เกี่ ยวกับความต้องการของคนที่ มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา
จะประกอบด้วย 2 หลักการ คือ
1.หลัก แห่ ง ความขาดตกบกพร่ อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร่ องใน
ชี วิตประจาวันของคนที่ได้รับอยูเ่ สมอ จะทาให้ความต้องการที่เป็ นความพอใจของคนไม่เป็ นตัวจูงใจ
ให้เกิ ดพฤติ กรรมในด้านอื่ น ๆ อี กต่อไป คนเหล่ านี้ กลับจะเกิ ดความพอใจในสภาพที่ ตนเป็ นอยู่
ยอมรับความพอใจที่ขาดแคลนต่าง ๆ ในชีวติ โดยถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา
2.หลักแห่ งความเจริ ญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ ลาดับความต้องการ
ทั้ง 5 ระดับ จะเป็ นไปตามลาดับที่กาหนดไว้จากระดับต่ าไประดับสู งกว่าและความต้องการของ
คนแต่ ละระดับ จะเกิ ดขึ้ นได้ก็ ต่อเมื่ อความต้องการของระดับต่ ากว่าได้รับ การตอบสนองจนเกิ ด
ความพึงพอใจแล้ว
จะเห็นได้วา่ ความต้องการในสิ่ งที่ไม่ได้รับการตอบสนองความรู ้สึกขาดตกบกพร่ องของมนุษย์
ทุ ก คน จะมี ค วามรู ้ สึ ก ปลงตกในสภาพที่ ต นเป็ นอยู่ ตัว อย่า งเช่ น เมื่ อ คนได้รั บ การตอบสนอง
ความต้องการอยู่ในระดับหนึ่ งแล้วอย่างสมบู รณ์ ก็ อยากจะได้รั บการตอบสนองความต้อ งการอี ก
ในระดับที่สูงกว่า แต่มีขอ้ จากัดที่เป็ นอุปสรรค ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ หรื อไม่สาเร็ จ
ตามความต้องการ สิ่ งนี้จะทาให้คนเราหยุดการแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพ ไม่มีการดิ้นรน
อีกต่อไป ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าความต้องการในระดับต่ ากว่าแต่ละระดับได้รับการตอบสนอง
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อย่างเต็ม ที่ คนก็จะเกิ ดความต้องการในขั้นต่อไปอี กจนกระทัง่ บรรลุ ค วามต้องการระดับ สู งสุ ด
คือ ได้รับความสาเร็ จในชีวติ (Self-actualization)
2.2 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory)
Herzberg และคณะ (1959 อ้างถึงในธงชัย สมบูรณ์ , 2549: 287-291) ได้ศึกษาพบว่าปั จจัย
ที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานมี 2 ปัจจัย คือ
1. ปั จจัย จู งใจ (Motivation Factor) เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ งานโดยตรง เพื่ อจู งใจให้
คนชอบและรั กงานที่ ป ฏิ บตั ิ เป็ นตัวกระตุ ้นทาให้เกิ ดความพึ ง พอใจให้แก่ บุ ค คลในองค์การให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพราะปั จจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายใน
บุคคลได้ดว้ ย ได้แก่
1.1 ความส าเร็ จ ในการท างานของบุ ค คล หมายถึ ง การที่ ค นท างานได้เสร็ จ สิ้ น และ
ประสบผลสาเร็ จเรี ยบร้อยเป็ นอย่างดี จึงเกิดความพึงพอใจและปลาบปลื้มใจในผลงาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับยอมรับนับถือไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชา
จากเพื่อน จากผูม้ าขอรับคาปรึ กษาหารื อ จากบุคคลในหน่ วยงาน การยอมรับนี้ อาจอยู่ในรู ปของ
การยกย่อ งชมเชย แสดงความยิ น ดี การให้ ก าลัง ใจ หรื อ การแสดงออกอื่ น ใดที่ ส่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
การยอมรั บในความสามารถ เมื่ อได้ทางานอย่า งหนึ่ งอย่างใดบรรลุ ผลส าเร็ จ การยอมรั บนับถื อ
จะแฝงอยูก่ บั ความสาเร็ จในงานด้วย
1.3 ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บตั ิ หมายถึ ง งานที่ น่าสนใจ งานที่ ต้องอาศัย ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ท้าทาย หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถกระทาได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบโดยลาพังแต่ผเู ้ ดียว
1.4 ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการได้รับ มอบหมายให้
รับผิดชอบงาน และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
1.5 ความก้า วหน้า หมายถึ ง ได้รับการเลื่ อนตาแหน่ ง ให้สู ง ขึ้ นของบุ ค คลในองค์ก าร
การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิม่ เติมหรื อการได้รับการฝึ กอบรม
2. ปั จจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง
ปั จจัยที่ จะค้ าจุ นให้แรงจู งใจในการทางานของบุ คคลมี อยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมี ในลักษณะที่
ไม่สอดคล้องกับบุ คคลในองค์การจะเกิ ดความไม่ชอบขึ้ น และปั จจัยที่ มาจากภายนอกตัวบุ คคล
ได้แก่
2.1 เงิ นเดื อน หมายถึ ง จานวนรายได้ประจาหรื อรายได้พิ เศษที่ เป็ นผลตอบแทนจาก
การทางานของบุคคลในหน่วยงาน
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2.2 โอกาสที่ จะได้รั บความก้ าวหน้ า ในอนาคต หมายถึ ง โอกาสจะได้ รั บการแต่ งตั้ง
เลื่อนตาแหน่งและได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน หมายถึ ง
การที่บุคคลสามารถทางานร่ วมกันและเข้าใจซึ่ งกันและกัน
2.4 สถานะของอาชี พ หมายถึ ง อาชี พ นั้นเป็ นที่ ยอมรั บนับถื อของสัง คม มี เกี ยรติ และ
ศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึ ง การจัดการและการบริ หารงานขององค์การ
การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
2.6 สภาพการทางาน หมายถึ ง สภาพทางกายภาพของงาน เช่ น แสง เสี ยง อากาศชัว่ โมง
การทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ
2.7 ความเป็ นส่ วนตัว หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดี อันเป็ นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่
ของเขา
2.8 ความมัน่ คงในงาน หมายถึ ง ความรู ้ สึ กของบุ คคลที่ มี ต่ อความมัน่ คงในการท างาน
ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์กร
2.9 วิ ธี ก ารปกครองบัง คับ บัญ ชา หมายถึ ง ความสามารถของผู ้บ ัง คับ บัญ ชาใน
การดาเนินการหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
ปั จ จัย จู ง ใจและปั จ จัย ค้ า จุ น ตามทฤษฎี ข อง Herzberg และคณะ ความพึ ง พอใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านจะปรากฏเป็ นแนวต่ อ เนื่ อ งสองแนว คื อ ปั จ จัย จู ง ใจ เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด
แนวต่อเนื่ องระหว่าง “ไม่มีความพึงพอใจ” กับ “ความพึงพอใจ” ซึ่ งหมายความว่า ถ้าผูบ้ ริ หารใช้
ปั จ จัย นี้ ในการจู ง ใจผู ป้ ฏิ บ ัติ ง าน ก็ จ ะท าให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
ส่ วนปั จจัยค้ าจุนเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดแนวต่อเนื่ องระหว่าง “ความไม่พึงพอใจ” กับ “ความพึงพอใจ”
ซึ่ งหมายความว่า ถ้าในหน่วยงานใดผูบ้ ริ หารได้จดั ปั จจัยเหล่านี้ ไว้อย่างเหมาะสมผูป้ ฏิบตั ิงานก็จะมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
Herzberg เชื่ อว่า ปั จจัยค้ าจุ นหรื อสุ ขอนามัยเป็ นสภาพแวดล้อมที่สาคัญยิ่งของงานที่จะ
รักษาคนไว้ในองค์การ ในลักษณะที่ทาให้เขาพอที่จะทางานได้ กล่าวคือ ถ้าปั จจัยสุ ขอนามัยไม่ได้
รับการตอบสนองก็จะเป็ นสาเหตุให้บุคคลเกิ ดความไม่พอใจในงาน แต่ถึงแม้ว่าปั จจัยสุ ขอนามัย
จะได้รับ การตอบสนองก็ จะเป็ นเพี ย งการช่ วยป้ องกันมิ ใ ห้เกิ ดความไม่ พึ ง พอใจในงานเท่ า นั้น
และแม้ผูบ้ ริ หารจะพยายามลดสิ่ งที่ ทาให้บุค คลไม่พอใจในการทางาน ลงมาจนถึ งระดับศู นย์และ
พยายามตอบสนองความต้องการเกี่ ยวกับปั จจัยสุ ขอนามัยเพียงใดก็ตาม ก็เป็ นเพียงป้ องกันมิให้เกิ ด
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ความไม่พึงพอใจขึ้นเท่านั้น แต่จะไม่สามารถนาไปสู่ ความพอใจในงาน ดังนั้น ทฤษฎีเฮอร์ ซเบอร์ ก
จึงเสนอว่า การให้บุคคลได้ทางานที่มีลกั ษณะที่ทา้ ทายจึงจะเป็ นการจูงใจเขาให้ทางานอย่างแท้จริ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทั้งสองทฤษฎี ที่กล่าวมานี้ สรุ ปได้ว่าความต้องการระดับต่ า
3 ประการของ Maslow คื อ ความต้องการด้านร่ างกาย ความต้องการด้านความปลอดภัยและ
ความต้อ งการทางสั ง คม เปรี ย บเที ย บได้ก ับ ความต้องการตามปั จ จัย ค้ า จุ นของ Herzberg ส่ ว น
ความต้องการระดับสู งของ Maslow คือ ความต้องการได้รับการยกย่องในสังคม และความต้องการ
ที่จะได้รับความสาเร็ จ ตามความนึกคิดเปรี ยบเทียบได้กบั ปั จจัยจูงใจของ Herzberg
2.3 ความสาคัญของขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ขวัญกาลังใจเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ผูบ้ ริ หารจะต้องเอาใจใส่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอเพราะถ้า
การบารุ งขวัญที่ดีจะทาให้มีการสร้ างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่หน่ วยงาน จึงต้องมีการเสริ มสร้ าง
ขวัญและบ ารุ ง ขวัญของพนัก งาน เพื่ อรั กษาเสถี ย รภาพของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านให้อยู่ใ นระดับ สู ง ตาม
ความต้องการ และส่ งผลไปถึงประสิ ทธิ ภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ศิริพร วงศ์ ศรีโรจน์ (2540 : 241) ได้กล่าวถึงความสาคัญของขวัญในการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. เกิดความจงรักภักดี ซื่ อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ
3. ปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบแห่งระเบียบวินยั และศีลธรรมอันดีงาม
4. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่ วม (Group Effort) และฝ่ าฟันอุปสรรค
ทั้งหลายขององค์กรได้
5. เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ ขององค์กร
6. เกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์กรที่ตนปฏิบตั ิอยู่
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต ราโรจน์ (2547 : 134-135) ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของขวัญ ใน
การปฏิ บตั ิงานว่า ผูท้ ี่ มีขวัญดี มักเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการทางานให้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย
ของการจัดการ จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กบั หน่วยงานบุคคลที่มีขวัญจะมีพฤติกรรม ต่อไปนี้
1. มีความกระตือรื อร้นที่จะทางานร่ วมกัน เพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์การบรรลุผล
2. มีความผูกพันต่อองค์กร
3. อยูใ่ นระเบียบวินยั และเต็มใจที่จะทาตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ
4. แม้องค์การจะมีปัญหาอย่างไร ก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปั ญหานั้น ๆ
ให้ลุล่วงไป
5. มีแรงจูงใจและความสนใจในงานอย่างมากมาย
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6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
7. มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
ฟลิป โป (Flippo, 1967: 364-369) ให้ ค วามส าคัญ แก่ ข วัญในการท างานว่า เป็ นภาวะ
ทางจิตใจที่จะทาการอุทิศตัวเพื่องานนั้น นอกจากความสามารถในการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารแล้ว
ความพึงพอใจในลักษณะและสภาพของงานที่ปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อสมัครใจเข้าไปทานั้น
ก็เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการสร้างขวัญและกาลังใจและการปฏิบตั ิงานด้วย
สรุ ปได้วา่ ความสาคัญของขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ความเป็ นนามธรรมที่
ไม่มีรูปร่ าง ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็ นพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งแสดงออกมาในรู ปของ
ความรู ้สึกที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งนัน่ ก็คือ พลังรวมกลุ่มที่จะทางาน
ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรด้วยดี หากองค์การใดมี บุคลากรที่มีขวัญกาลังใจดี จะช่ วยให้
การทางานมีประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องให้ความสาคัญในเรื่ องขวัญกาลังใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ทุกคน และหาแนวทางในการเสริ มสร้ างและบารุ งขวัญกาลังใจของพนักงานในองค์การให้อยู่ใน
สภาพที่เป็ นขวัญกาลังใจดี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
2.4 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อขวัญกาลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ขอ้ เสนอปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจไว้ดงั นี้
บุ ญนาค นามวงศ์ (2545: 24) ได้ส รุ ปว่ามี ปัจจัยมากมายที่ ส่ งผลกระทบต่อขวัญใน
การปฏิบตั ิงานสุ ดแต่วา่ จะพิจารณาขวัญในสภาพใดซึ่ งปั จจัยทุ กอย่างที่จดั อยูภ่ ายใต้ความต้องการ
(needs) ต่าง ๆของบุคคลย่อมต้องส่ งผลต่อขวัญของบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้ นซึ่ งผูศ้ ึกษาได้สรุ ปเป็ น
ปัจจัยที่สาคัญไว้ 7 ด้านคือ
1. บทบาทของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร
2. ภาระความรับผิดชอบและความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบตั ิอยู่
3. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. นโยบายของหน่วยงาน
5. การให้บาเหน็จรางวัลการเลื่อนขั้นการเลื่อนตาแหน่ง
6. สภาพแวดล้อมในการทางาน
7. สภาพส่ วนตัวต่อผูร้ ่ วมงาน
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ฮาร์ เรล์ ล (Harrell, 1972 อ้างถึ งใน นิ มะ หุ ตาคม, 2541: 10) ได้กล่ าวว่าความพึ งพอใจใน
การปฏิ บตั ิ งานมี ความเกี่ ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งปั จจัยเหล่ านี้ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อบ่งชี้ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน ปั จจัยเหล่านี้มี 3 ประการ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor)
2. ปัจจัยด้านงาน (Factor in the Job)
3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factor Controllable by Management)
ปัจจัยด้ านบุคคล (Personal Factor) คุณลักษณะส่ วนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานได้แก่
1. ประสบการณ์ จากผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ ในการทางานส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความพึงพอใจในการทางาน บุคคลที่มีระยะเวลาการทางานนานจนมีความชานาญในงานมากขึ้น
จะทาให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ทา
2. เพศ มีความเกี่ ยวข้องกันลักษณะงานที่ทา ระดับความทะเยอทะยาน และความต้องการ
ทางการเงิ น เพศหญิ งมี ความอดทนในงานที่ ตอ้ งใช้ฝีมือและในงานที่ตอ้ งการความละเอี ยดอ่อน
มากกว่าเพศชาย
3. จ านวนสมาชิ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบ กลุ่ ม ที่ ท างานด้ว ยกัน มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจใน
การทางาน งานที่ตอ้ งการความรู ้และความสามารถที่หลากหลาย ต้องอาศัยสมาชิกที่มีทกั ษะในงาน
หลายๆด้าน และความปรองดองกันของสมาชิ กในกลุ่มในการทางานจะมีส่วนที่จะนาความสาเร็ จ
มาสู่ งานที่ทา
4. อายุ มีความเกี่ ยวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์ในการทางาน ผูท้ ี่มี อายุมากมักมี
ประสบการณ์ในการทางานสู งไปด้วย แต่ท้ งั นี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะงานและสถานการณ์ในการทางานด้วย
5. เวลาในการทางาน การทางานในเวลาทางานจะสร้ างความพึงพอใจในงานมากกว่าที่
พนักงานต้องทางานในช่วงเวลาของการพักผ่อนและสังสรรค์กบั ผูอ้ ื่น
6. เชาว์ปัญญา มีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และลักษณะ
งานที่ทา โดยงานบางประเภทก็ไม่พบความแตกต่าง แต่งานบางประเภทพบความแตกต่างระหว่าง
เชาว์ปัญญาและความพึงพอใจ เช่น งานบางประเภทไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะเชาว์ปัญญาในการทางานมาก
นัก แต่พนักงานเป็ นผูม้ ีเชาว์ปัญญาสู งกว่างานที่ รับผิดชอบ ทาให้พนักงานเกิ ดความเบื่อหน่ ายและ
มีความรู ้สึกทัศนคติที่ไม่ดีต่องานที่ทา ทาให้ขาดความพึงพอใจในการทางาน
7. การศึ ก ษา มัก ไม่ แสดงความแตกต่ า งระหว่า งความพึ ง พอใจในการท างานกับ ระดับ
การศึ ก ษาแต่ม กั จะขึ้ นอยู่กบั งานที่ ทาว่าเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของพนักงานหรื อไม่
ในงานวิจยั หลายชิ้ นพบว่า นักวิชาการ แพทย์ วิศวกร มี ค วามพึงพอใจในงานมากกว่าพนักงาน
โดยทัว่ ไป
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8. บุคลิกภาพ ปั ญหาเรื่ องบุคลิ กภาพกับความพึงพอใจในการทางานขึ้นอยู่กบั เครื่ องมือใน
การวัดบุคลิกภาพ เนื่องจากเครื่ องมือนี้มีความไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร
9. ระดับเงินเดือน จากผลการวิจยั พบว่า ระดับเงิ นเดื อนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจใน
การทางาน เงินเดื อนที่มากเพียงพอต่อการครองชี พจะทาให้คนมี ความพึงพอใจในการทางานสู งกว่า
คนที่มีระดับเงินเดือนต่า
10. แรงจู ง ใจในการท างาน เป็ นการแสดงออกถึ งความต้องการของบุ ค คลโดยเฉพาะ
แรงจูงใจจากปั จจัยตัวผูท้ างานเองก็สามารถสร้างความพึงพอใจในการทางาน
11. ความสนใจในงาน บุคคลที่มีความสนใจในการทางาน ได้ทางานที่ตนเองมีความถนัด
จะทาให้บุคคลนั้นมีความสุ ข และมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานมากกว่าบุคคลที่ไม่มีความสนใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยด้ านงาน (Factor in the Job) ได้แก่
1. ลักษณะงาน ได้แก่ ความสนใจในตัวงาน โอกาสในการเรี ยนรู ้ และศึกษางานการรั บรู ้
หน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการทางานและวิธีการทางาน ลักษณะงานที่ทา้ ทายความสามารถ
สร้ า งสรรค์ เป็ นประโยชน์ สิ่ ง เหล่ า นี้ จะท าให้ พ นัก งานเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
มีความต้องการที่จะปฏิบตั ิงานนั้น ๆ และเกิดความผูกพันกับงาน
2. ทักษะในการทางาน ทักษะในการทางานและความชานาญในงานที่ทาเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณา
ควบคู่ ก ับลักษณะงาน ฐานะทางอาชี พ ความรั บผิ ดชอบ และเงิ นเดื อนที่ ได้รั บ จึ ง จะสร้ า งให้เ กิ ด
ความพึงพอใจในการทางานได้
3. ฐานะทางวิช าชี พ ตาแหน่ ง การท างานที่ มี ฐานะทางวิช าชี พ สู ง ย่อมมี ค วามพึ งพอใจ
ในการท างานมากกว่า ทั้ง นี้ ข้ ึ น อยู่ก ับ ตัวพนัก งานเป็ นผูพ้ ิ จารณาความส าคัญ และขึ้ นกับ บุ ค คล
ในสังคมเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ น ซึ่ งเมื่อเวลาเปลี่ ยนแปลงไปความคิดเห็ นเกี่ ยวกับฐานะทางวิชาชี พ
ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
4. ขนาดของหน่ วยงาน ความพึงพอใจในการทางานในหน่ วยงานขนาดเล็กจะมีมากกว่า
ในหน่วยงานขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะพนักงานมีโอกาสได้รู้จกั ทาความคุน้ เคยเป็ นกันเอง และร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
5. ความห่างไกลของบ้านและที่ทางาน การที่บา้ นห่ างไกล เดินทางไม่สะดวก สภาพท้องถิ่น
ที่แตกต่าง ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน

28
6. สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ แต่ ล ะท้องถิ่ นแต่ ล ะพื้ นที่ จะมี ส่ ว นส าคัญกับ ความพึ งพอใจใน
การทางานพนักงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจในงานน้อยกว่าพนักงานในเมืองเล็ก เนื่ องจาก
ความคุน้ เคย ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ทาให้เกิดความอบอุ่น
และมีความสัมพันธ์กนั
7. โครงสร้ างของงาน หมายถึ ง ความชัดเจนของงานที่สามารถอธิ บายชี้ แจงเป้ าหมายของงาน
รายละเอียดของงาน ตลอดจนเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน หากโครงสร้างของงานมีความชัดเจนรู ้วา่
จะต้องทาอะไรบ้าง จะช่วยควบคุมสภาพการณ์ทางานได้ง่ายขึ้น งานที่มีโครงสร้างการทางานดีรู้วา่
จะต้องทาอะไรและควรจะดาเนินอย่างไร จะทาให้สามารถควบคุมสถานการณ์ทางานได้ง่ายยิง่ ขึ้น
ปัจจัยด้ านการจัดการ (Factor Controllable by Management) ได้แก่
1. ความมัน่ คงในงาน ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความต้องการที่จะทางานที่มีความมัน่ คง
2. รายรับ รายรับที่ดีของพนักงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นและดึงดูดคนให้อยู่
ในองค์กรต่อไป
3. ผลประโยชน์ การได้รั บ ผลประโยชน์ เ ป็ นสิ่ ง ชดเชยและสร้ า งความพึ ง พอใจใน
การทางาน
4. โอกาสความก้ า วหน้ า โอกาสความก้ า วหน้ า ในการท างานมี ค วามส าคัญ คนสู ง วัย
ให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าน้อยกว่าคนอ่อนวัยกว่า เพราะพวกเขาได้ผา่ นโอกาสนั้นมาแล้ว
5. อานาจตามตาแหน่ ง หน้า ที่ หมายถึ ง อานาจที่ ห น่ วยงานมอบหมายให้ต ามต าแหน่ ง
เพื่อควบคุ มสั่งการให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็ จ งานบางอย่างมีอานาจตามหน้าที่
เด่ นชัด งานบางอย่า งไม่ เด่ นชัด ท าให้ผูป้ ฏิ บตั ิ หน้า ที่ เกิ ดความอึ ดอัด ไม่ส ามารถท างานได้ตาม
ความตั้งใจ มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
6. สภาพการท างาน พนัก งานที่ ท างานในอาคารสานัก งานจะให้ค วามส าคัญกับ สภาพ
การทางานมากกว่า ซึ่ งถือว่าเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คนขาดความพึงพอใจ
7. เพื่ อ นร่ ว มงาน ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานจะท าให้ ค นมี ค วามสุ ข ใน
การทางานสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงมีความสาคัญและเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน
8. ความรั บ ผิ ด ชอบในงาน จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
มี ค วามส าคัญต่อความรั บ ผิดชอบในงานกับ ปั จจัย อื่ น ๆ เช่ น อายุ ประสบการณ์ เงิ นเดื อน และ
ตาแหน่ง เป็ นต้น
9. การนิเทศงาน การนิ เทศงานมีผลต่อขวัญและเจตคติของพนักงาน การสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างผูท้ ี่นิเทศงานกับพนักงาน จะทาให้บรรยากาศที่ดีในการทางาน
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10. การสื่ อสารกับผูบ้ งั คับ บัญชา จากการศึ กษาพบว่าพนัก งานมี ค วามต้องการที่ จะรู ้ ว่า
การท างานของตนเป็ นอย่า งไร ควรจะปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานอย่า งไร การสื่ อ สารจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา จึงมีความสาคัญกับพนักงานที่จะสร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจในการทางานด้วย
11. ความศรัทธาในผูบ้ ริ หาร ความศรัทธาในความสามารถและความตั้งใจของผูบ้ ริ หารที่มี
ต่อหน่ วยงาน จะทาให้พนักงานทางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดความพึงพอใจในการทางานเพราะ
พนักงานที่มีความชื่ นชมในความสามารถของผูบ้ ริ หารจะเกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ซึ่ งมี
ผลต่อเนื่องที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานด้วย
12. ความเข้าใจกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงาน ความเข้าใจระหว่างกัน ความสัมพันธ์อนั ดี
ที่มีต่อกันระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นไปได้
3. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทางาน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานและประสิ ทธิ ผลในการทางาน เป็ นความต้องการของเจ้าของ
ผู จ้ ัด การ ผู บ้ ริ ห าร ผู ป้ ระกอบการ เป็ นอย่า งยิ่ ง เพราะการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลใน
การทางานนั้น หมายถึง ศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพสามารถทางานให้เกิดผลผลิตได้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.1 ความหมายของประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
คาว่า “ประสิ ทธิ ภาพ” (Efficiency) หมายถึง การเปรี ยบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้
จากการทางาน ว่าใช้ไปอย่างไร มากน้อยแค่ไ หน ในขณะที่ ก าลังท างาน ใช้โดยประหยัดให้ไ ด้
ผลผลิ ตหรื อผลลัพธ์ ตามเป้ าหมายขององค์การคาดหวัง อย่างคุ ม้ ค่า หรื อไม่ โดยการเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกาไรที่ได้รับ ประสิ ทธิ ภาพมี 2 ระดับ คือ
1. ประสิ ทธิภาพของบุคคล
2. ประสิ ทธิภาพขององค์การ
ประสิ ทธิ ภาพของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถใช้เทคนิ ค
หรื อยุทธวิธีในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีปริ มาณตามความต้องการและมีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ
โดยสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพและปริ มาณของผลงาน มีวิธีการ
ทางานให้ได้ผลดียง่ิ ขึ้นอยูเ่ สมอ
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ หมายถึง องค์การที่สามารถดาเนิ นงานต่าง ๆ ตามภารกิ จหน้าที่
ขององค์การโดยใช้ทรั พยากร ปั จจัยต่าง ๆ รวมถึ งกาลังคน อย่างคุ ม้ ค่าที่สุด มีการสู ญเปล่าน้อยที่สุด
มีลกั ษณะของการดาเนินงานไปสู่ ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรและ
กาลังคน
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ความหมายของประสิ ทธิภาพสามารถประมวลความหมายได้ในหลายๆ ลักษณะ ดังนี้
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525 (2526: 504) ได้ใ ห้ค วามหมาย
ประสิ ทธิ ภาพไว้วา่ หมายถึงความสามารถที่ทางานให้เกิดผลในการปฏิบตั ิงาน
ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ (2542: 130) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ
การสนับสนุ นให้มีวิธีการบริ หารที่จะได้รับผลดี มากที่สุดโดยสิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนัน่ คือ
การลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุ บุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความเร็ วและความราบเรี ยบ
ปี เตอร์ สันและโพวแมน (Plowman & Peterson, 1989 อ้างถึงใน กชกร เอ็นดูราษฎร์ , 2547: 11)
ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลงและสรุ ปองค์ประกอบของ
ประสิ ทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกันคือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู งคือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและ
มีความพึงพอใจ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการดาเนิ นงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงาน และทันสมัย
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดาเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้อง
ลงทุนน้อยและได้กาไรมากที่สุด
สรุ ป ได้ว่า ประสิ ท ธิ ภาพคื อ ระดับ ของพฤติ ก รรมหรื อ ความพึ ง พอใจของบุ ค คลที่ มี ต่ อ
คุณภาพของงานที่บุคคลนั้นใช้ความพยายามที่จะกระทาให้ดีที่สุดภายใต้มาตรฐานที่กาหนดหรื อ
ความสามารถในการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้โดยเร็ ว
สาหรั บ ค าว่า ประสิ ท ธิ ผล (Effectiveness) เป็ นเครื่ องมื อหรื อตัวบ่งชี้ ในการตัดสิ นใจว่า
การบริ หารของหน่ วยงานหรื อองค์การใดองค์การหนึ่ งสามารถดาเนิ นงานจนบรรลุ เป้ าหมาย หรื อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ม ากน้ อ ยเพี ย งใด เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ ผลที่ ไ ด้ รั บ และผลส าเร็ จ ของงาน
มีความเกี่ ยวพันกับผลงานที่องค์การพึงประสงค์ โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล
ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้
รุ่ ง แก้ ว แดง และ ชั ย ณรงค์ สุ ว รรณสาร (2536: 169) กล่ า วว่า ประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง
ความสาเร็ จของผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปหรื อบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ชี ชอร์ และยูชต์ แมน (Seashore & Yuchtman quoting Hall, 1967: 393) ให้ความหมายว่า
ประสิ ทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการนาทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดและมีคุณค่า
จากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดาเนินการขององค์การ
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กิบสั น และคณะ (Gibson and Others, 1982: 812) นิ ยามประสิ ทธิ ผลไว้วา่ ประสิ ทธิ ผล
เป็ นเรื่ องของการกระทาใด ๆ ที่ มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิ ดขึ้ น การกระทา
หรื อความพยายามจะมี ป ระสิ ทธิ ผ ลสู ง ต่ าเพียงใด ขึ้ นอยู่ก ับว่า ผลที่ ได้รับตรงนั้น ตรง ครบถ้วน
ทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใด
จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ผลขององค์การ หมายถึง การที่องค์การได้ดาเนิ นงานใด ๆ
โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลสาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตั้งไว้และสามารถ
จะสรุ ปความหมายตามทฤษฎีองค์การได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ความหมายที่ใช้ในแนวทางเป้ าหมาย (Goal – based Approach) เป็ นการพิจารณาว่า
การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
2. ความหมายที่ใช้แนวทางระบบ (System – based Approach) เป็ นการพิจารณาว่าองค์การ
นาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. ความหมายที่ ใช้แนวทางกลุ่มผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง (Multiple – Constituencies Approach)
เป็ นการพิจารณาว่าองค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้
จะเห็นได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพนั้นมีความสาคัญต่อองค์การมาก หากการดาเนิ นงานขององค์การ
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ จ ะไม่ มี ผ ลก าไร ประสบแต่ ค วามขาดทุ น ก็ ย ากที่ อ งค์ ก ารจะตั้ง อยู่ ไ ด้
ซึ่ งประสิ ทธิ ผลก็มีความสาคัญต่อองค์การหรื อหน่ วยงานมากเช่ นกัน เพราะเป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ
ขององค์การ ในการที่จะตัดสิ นใจว่าองค์การจะอยูร่ อดต่อไปหรื อไม่ ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
เป็ นการท าให้ ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจและร่ วมมื อกันปฏิ บ ัติ งานให้ ได้ผลผลิ ต (Output)
ที่ตอ้ งการ และประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) เป็ นการทาให้บรรลุสาเร็ จตามเป้ าหมายองค์การ (Goals)
จึ ง มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันท าให้องค์ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายภายในเงื่ อ นไขที่ มี ก ารใช้ท รั พ ยากรให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด การบรรลุถึงประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพจึงเป็ นที่พึงปรารถนาของทุกองค์การ
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2555, 5-6) ได้เน้นถึงการสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การนั้น
ผูน้ าองค์การมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องสามารถสร้ างและพัฒนาความรู ้ สึกความสาเหนี ยก
ในความเข้ม แข็งมัน่ คงขององค์การและของบุคลากรขององค์ก ารด้วยการสร้ างปั จจัยจู งใจและ
ความผูกพันของบุคลากรใน 3 ปั จจัยหลัก ที่จะไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งขององค์การ โดยเฉพาะ
ความขัดแย้งของบุคคลในองค์การคือ
1. จริ ยธรรม คุณธรรม และมโนธรรม
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล
3. จุดมุ่งหมายปลายทาง
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1. จริ ยธรรม คุณธรรม มโนธรรม เป็ นภาวะของจิตใจ ความรู ้สึก นึกคิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
เป็ นประจาของบุ ค คลในองค์ก าร ทั้ง งานที่ ป ฏิ บ ตั ิ เป็ นปกติ และไม่ ป กติ ซึ่ ง จะเป็ นความทรงจ า
ทั้งด้านดี และไม่ดี ซึ่ งเป็ นภาวะที่เป็ นความพึงพอใจ เชื่ อถื อต่อตัวเองและเพื่อนร่ วมงาน จริ ยธรรม
คุณธรรม มโนธรรมในภาพที่ดีของบุคลากรนี้ ผูน้ าจะต้องสร้างให้เกิดขึ้น และพนักงานขององค์การ
ก็จะต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ ในกรณี น้ ี ผูน้ าองค์การจะต้องมี กระบวนการ
จัดการความรู ้ให้แก่พนักงานขององค์การ
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล บุคคลย่อมมีความคิด ความรู ้ สึกในความสาคัญของตัวเอง ด้วยเหตุน้ ี
ผูน้ าการบริ หารและการจัดการองค์การจะต้องรู ้และเข้าใจในการใช้ ภาวะผูน้ าในการศึกษาเรี ยนรู ้
ความคิ ด ความรู ้ สึ ก ของพนัก งานองค์ ก าร แล้ว สร้ า งปรากฏการณ์ ก ารท างานขององค์ ก าร
ให้ โ อนอ่ อ นผ่ อ นตามไปตามปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของพนั ก งาน และศิ ล ปะการใช้ ง านหรื อ
มอบหมายงานให้สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนบุคคล คือการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
3. จุดมุ่งหมายปลายทาง มนุ ษย์ทุกคนย่อมมีการกาหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของตนเอง
และทุ ก คนจะมี ค วามคิ ด เบื้ อ งต้น พนัก งานองค์ ก ารจะคิ ด ว่ า องค์ ก ารจะเป็ นปั จ จัย สนับ สนุ น
ความก้าวหน้า จุดหมายปลายทางชี วิตอนาคตของตน ดังนั้นผูน้ าองค์การจะต้องทาความเข้าใจใน
ภารกิ จหน้าที่ขององค์การว่าจะมี ผลก่อให้เกิ ดความหวังในการสร้างอนาคตของพนักงานในเรื่ อง
อะไร อย่า งไร ขณะเดี ย วกัน ผู น้ าองค์ ก ารต้อ งใช้ ค วามสามารถและศิ ล ปะการท างานร่ ว มกัน
บนความหวัง ของความส าเร็ จ บรรลุ เป้ าหมายขององค์ก ารโดยรวมและของปั จเจกบุ คคล และ
ความภาคภู มิ ใ จในผลงานร่ ว มกัน เกิ ด ภาพความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งบุ ค คล ทุ ก ๆคนยอมรั บ
ในความสาคัญของแต่ละคนก่อให้เกิดคุณลักษณะเด่นเป็ นอัตลักษณ์ขององค์การคือ สันติ ระเบียบ
ความเป็ นปึ กแผ่น และเอกภาพขององค์การ
ถ้าหากผูน้ าองค์การสารมารถหาปั จจัยจู งใจให้พนักงานมี ความเข้าใจลึ กซึ้ ง พึงพอใจใน
การนาของผูน้ าที่ทาให้ปัจจัยที่จะก่อหรื อระงับความขัดแย้งในองค์การได้อย่างชัดเจนในความรู ้สึก
นึกคิดของพนักงานได้แล้ว ความเบื่อหน่ายในการทางานกับองค์การก็จะหมดไปในที่สุด
3.2 ความสาคัญของประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทางาน
ประสิ ท ธิ ผ ลมี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ในศาสตร์ ท างการบริ ห ารและองค์ก าร นับ ว่า เป็ น
การตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายว่า การบริ หารองค์การประสบความสาเร็ จหรื อไม่เพียงใด องค์การจะอยูร่ อด
และมีความมัน่ คงจะขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ผล องค์การจะล่มสลายไปในที่สุด ดังนั้นจึงมีความสาคัญ
ต่อองค์การ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2551: 204)
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1. ช่ ว ยตรวจสอบวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารจัด ตั้ง องค์ ก าร การจัด ตั้ง องค์ ก ารย่ อ มก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อดาเนินงานให้เป็ นไปตามความต้องการหรื อไม่
2. ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานกับ แผนงานที่ ก าหนด การด าเนิ น งานในแต่ ล ะกิ จกรรม
ย่อมต้องมีการวางแผน กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อานาจหน้าที่
การบริ หารการปฏิบตั ิงาน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน
3. ประเมินผลสาเร็ จกับวัตถุ ประสงค์ เปรี ยบเทียบผลงานที่ดาเนิ นการได้ตามแผนงานกับ
วัตถุ ประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์และความคาดหวังของ
องค์การ แสดงว่าองค์การมีประสิ ทธิ ผล โดยประสิ ทธิ ผลอาจพิจารณาเป็ น 2 ระดับ คือ
3.1 ประสิ ทธิผลของบุคคล
3.2 ประสิ ทธิผลขององค์การ
ประสิ ทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิ บตั ิงานใด ๆ หรื อปฏิ บตั ิ
กิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลสาเร็ จ ทาให้เกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตาวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้น
มีลกั ษณะคุ ณภาพ เช่ น ความถู กต้อง ความมีคุณค่า เหมาะสมดี กบั งาน ตรงกับความคาดหวังและ
ความต้อ งการของหมู่ ค ณะ สั ง คม และผู จ้ ะน าผลนั้น ไปใช้เ ป็ นผลที่ ไ ด้จ ากการปฏิ บ ัติ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลขององค์ การ คือ การเน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ซึ่ งกิบสันและคณะ (Gibson and
Others, 1982: 27) อธิ บายถึงเกณฑ์ของความมีประสิ ทธิ ผลขององค์การว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว
คือ
1.การผลิ ต (Production) องค์การมีประสิ ทธิ ผลขององค์การสามารถดาเนิ นการผลิตให้ได้
ผลผลิตทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ
2.ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) องค์การมีประสิ ทธิ ผลถ้าอัตราส่ วนระหว่างปั จจัยทรัพยากร
(Inputs) ที่ใช้กบั ผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ปัจจัยทรัพยากรได้คุม้ ค่า
3.ความพึง พอใจ (Satisfaction) องค์การมี ป ระสิ ทธิ ผลถ้าผลการดาเนิ นงานขององค์การ
นามาซึ่งความสาเร็ จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ
4.การปรั บ เปลี่ ย น (Adaptiveness) องค์ก ารมี ป ระสิ ทธิ ผลถ้า องค์ก ารมี ก ลไกที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ
5.การพัฒนา (Development) องค์การมี ประสิ ทธิ ผ ลถ้าองค์การสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ
(Potential) และความสามารถ (Capacity) ขององค์การให้เจริ ญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
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ข้อ ควรสั ง เกต คื อ ความหมายของประสิ ท ธิ ผ ลนั้น ทั้ง ระดับ บุ ค คลและระดับ องค์ก าร
มีความหมายครอบคลุมทั้งผลการดาเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีท้ งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
และยัง ครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการด าเนิ น งานที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ม ค่ า และใช้วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ
ที่เหมาะสมซึ่ งก็คือรวมถึงประสิ ทธิ ภาพนัน่ เอง
ยุวฒั น์ วุฒิเมธี. (2555; 7-8) ให้แนวความคิดว่าประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน
นั้น ปั จจัยที่สาคัญที่สุดคือ การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรขององค์การ(ทั้งพนักงานและผูน้ า)
เพื่อให้บุคลากรขององค์การมี ความมัน่ ใจว่าตัวเองมีความรู ้ จริ ง(Ontology) ในกรณี น้ ี ทั้งผูน้ าต้อง
มัน่ ใจว่าตัวเองมีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการบริ หารจัดการงานขององค์การอย่างแท้จริ ง และ
ต้องมี ก ระบวนการวิธี การวิธีก ารพัฒนาศักยภาพความรู ้ ความเข้า ใจให้แก่ พนักงาน ให้มี ความรู ้
ความเข้าใจเช่นเดียวกับตน ภาวะผูน้ าในกรณี น้ ี จาเป็ นต้องใช้ศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของ
องค์การจากหลายๆ ศาสตร์ ดว้ ยกัน โดยยุวฒั น์ วุฒิเมธี ได้สรุ ปรวมหลักๆ 3 กรอบแนวคิดทฤษฎี คือ
1. Socialisation Process

2. Phenomena Analysis
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3. Matrix Analysis

ภาพที่ 2 แผนภาพการใช้ทฤษฎีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรองค์การ (ยุวฒั น์ วุฒิเมธี
2555; 7)
จาก 3 กลุ่มทฤษฎีปัจจัยการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรขององค์การเพื่อประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลขององค์การนั้น แต่ละองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มทฤษฎีน้ นั มีปัจจัยหลายตัวที่ตอ้ ง
นามาปรึ กษาหารื อทาความเข้าใจกันระหว่างผูน้ าและพนักงานให้มีความเข้าใจในการใช้แต่ละปั จจัย
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การโดยสุ ดท้ายที่สาคัญของทฤษฎีเหล่านี้ คือ บุคลากรขององค์การ
ผูน้ าและพนักงานต้องนาความรู ้ เชิ งวิชาการทฤษฎี มาเป็ นฐานใช้ในการวิเคราะห์กบั สถานการณ์
ภาวการณ์ ของงานองค์การเพื่อให้เกิดความคิดนาไปสู่ แนวทางของปั ญญา แล้วใช้กรอบของปั ญญา
เป็ นปัจจัยฐานในการตัดสิ นใจปฏิบตั ิงาน
4. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
4.1 การตัดสิ นใจ (Decision)
ความหมายของการตัดสิ นใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
กิบสั นและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich, 1994: 176-177) ได้ให้ความหมายของ
การตัดสิ นใจไว้ว่า เป็ นกระบวนการสาคัญขององค์การที่ผบู ้ ริ หารจะต้องกระทาอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
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โจนส์ (Jones, 1996: 792) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็ นกระบวนการ
ที่จะแก้ไขปั ญหาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้
วุฒิชัย จานงค์ (2523: 34) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และในการจัดการนั้น การตัดสิ นใจเป็ นหัวใจในการปฏิ บตั ิ งานทุ ก ๆ เรื่ องทุก ๆ กรณี เพื่อดาเนิ นการ
ไปสู่ วตั ถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัว อารมณ์ ความรักใคร่
ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องในการตัดสิ นใจ และมี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการอันประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป
บุ ษ กร ค าคง (2542: 17) กล่ า วว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ข ้อมู ลพื้ นฐานจากเรื่ องที่ ก าลัง
พิจารณา โดยใช้ค วามรู ้ พ้ื นฐานและข้อสรุ ปที่ เป็ นที่ ยอมรั บ นามาผสมผสานกับ การสรุ ปอ้างอิ ง
เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมาย แสดงทิศทางนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
จากแนวคิดทฤษฎี ของนักวิชาการดังกล่ าวสรุ ปได้ว่า กระบวนการคิ ดอย่างมี เหตุ ผลเพื่อ
เลื อกแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนาไป
ปฏิบตั ิและทาให้งานบรรลุ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ตามที่ตอ้ งการ การตัดสิ นใจ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของบทบาทของผู ้บ ริ ห ารที่ เ กิ ด จากต าแหน่ ง และอ านาจที่ เ ป็ นทางการ คื อ บทบาท การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) บทบาทผูจ้ ดั การสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา (Disturbance Handler)
บทบาทผูจ้ ดั ทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบทบาทผูเ้ จรจาต่อรอง (Negotiator)
4.2 ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
วุฒิชัย จานงค์ (2523: 34) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และในการจัดการนั้น การตัดสิ นใจเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงานทุก ๆ เรื่ องทุก ๆ กรณี เพื่อดาเนินการ
ไปสู่ วตั ถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัวอารมณ์ ความรักใคร่
ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องในการตัดสิ นใจ และมี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการอันประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป ดังนี้
1 การแยกแยะตัวปั ญหา(problem identification) ในขั้นตอนแรกของการตัดสิ นใจนั้น
จึ งเป็ นเรื่ องราวของการสร้ างความแน่ ใจ มั่นใจ โดยการค้นหาความเข้าใจกับ ตัว ปั ญ หาที่ แ ท้จ ริ ง
ก็เพราะเหตุวา่ กระบวนการตัดสิ นใจจะเริ่ มต้นตามขั้นตอนแรก เมื่อผูท้ า การตัดสิ นใจมีความรู ้สึกว่า
ได้เกิ ดปั ญหาขึ้ นมา นั่นก็คือ เป็ นความรู ้ สึก ที่ เกิ ดขึ้ นภายในว่าได้มีปรากฎบางสิ่ ง บางอย่างมิ ไ ด้
เป็ นไปตามที่คาดคิด
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2 การหาข่าวสารที่เกี่ ยวกับตัวปั ญหานั้น(information search) การเสาะหาข่าวสารต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตัว ปั ญ หานั้ น ก็ คื อ การเสาะหาสิ่ ง ที่ เ ป็ นสาเหตุ ห รื อสิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หานั้ น
ซึ่ งอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็ได้
3 การประเมินค่าข่าวสาร(evaluation of information) เป็ นความจา เป็ นที่จะต้องประเมินค่า
ดู ว่าข่า วสารที่ ได้มานั้นถู กต้อง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลา และสามารถที่ จะนาไปวิเคราะห์
ปั ญหาได้หรื อไม่
4 การก าหนดทางเลื อก(listing alternative) เป็ นขั้นตอนสาคัญของการตัดสิ นใจ คื อ
การกาหนดทางเลือกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เป็ นการที่พยายามจะครอบคลุมวิถีทางที่จะแก้ปัญหา
ได้หลาย ๆ วิธีถ้าเรามี ข่า วสารสมบู รณ์ สาหรั บปั ญหาแต่ล ะเรื่ อง เราอาจจะกาหนดทางเลื อกได้
เหมาะสมและครอบคลุมอย่างแท้จริ งได้
5 การเลือกทางเลือก(selection of alternative) เมื่อได้กาหนดทางเลือกต่าง ๆ ออกมาแล้ว
พร้อมทั้งกาหนดลาดับความสาคัญและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา ขั้นตอนต่อไป คือ การเลือก
ทางเลือกที่จะปฏิบตั ิการต่อไป (selection of a course of action) และขั้นนี้ เองที่เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไปว่า เป็ นการตัดสิ นใจอย่างแท้จริ ง
6 การปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ(implement of decision) เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว
ก็เป็ นการปฏิบตั ิตามผลของการตัดสิ นใจหรื อทางเลือก
4.3 ความสาคัญของการตัดสิ นใจ (Decision)
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารองค์ก ารในยุ ค หนึ่ งได้ใ ห้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ กระบวนการบริ หาร
(Management Process) อันได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบริ หารงานบุคคล การอานวยการ
และการควบคุ ม ต่อมาได้มีการปรั บเปลี่ ยนแนวคิ ดไปว่า แม้ว่าจะทาหน้าที่ ดงั กล่ าวได้ดีเพียงใด
ก็ ต ามแต่ ถ้า ขาดการตัด สิ น ใจที่ ดี พ อแล้ว ยากที่ จ ะท าให้ ก ารบริ ห ารองค์ ก ารสู่ ค วามส าเร็ จ ได้
การตัดสิ นใจจึงมีความสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.การตัด สิ น ใจเป็ นเครื่ อ งวัด ความแตกต่ า งระหว่ า งผู ้บ ริ ห ารกับ ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง าน ผู ้ที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ จะต้องแสดงความรู ้ ความสามารถในการตัดสิ นใจที่ ดีกว่าผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีเหตุผล มีหลักการ มีเจตคติและวิจารณญาณที่ดีกว่า ความสามารถในการตัดสิ นใจ
คือมูลค่าเพิ่มที่ผบู ้ ริ หารต้องทาให้เห็นว่า นี่ คือความแตกต่างที่สมแล้วกับค่าจ้างเงินเดือนในตาแหน่ ง
ผูบ้ ริ หาร
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2.การตัด สิ น ใจเป็ นมรรควิธี น าไปสู่ เป้ า หมายองค์ก าร ผู บ้ ริ หารควรตระหนัก เสมอว่า
การตัดสิ นใจมิ ใช่ เป็ นเป้ าหมายในตัวของมันเอง แต่เป็ นมรรควิธี แนวทาง วิธีการและเครื่ องมื อ
ที่จะทาให้การบริ หารองค์การประสบความสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้น การกาหนด
เป้ า หมายองค์ก ารให้ชัดเจนก็ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะต้อ งเริ่ ม ต้น การหาวิธี ก ารและแนวทางปฏิ บ ัติ
ที่ หลากหลายก็ เป็ นขั้นตอนที่ ก ระทาตามมา และนี่ คือการตัดสิ นใจนั่นเอง การกาหนดแนวทาง
วิธีการที่ดี ที่หลากหลายและสร้างสรรค์จะนาพาให้องค์การสู่ ความสาเร็ จได้
3.การตัดสิ นเป็ นเสมือนสมองขององค์การ การตัดสิ นใจที่ดีก็เหมือนกับคนเรามีสมอง และ
ระบบประสาทที่ดีก็จะทาให้ตวั เราประสบผลสาเร็ จในชี วิตการงาน ชี วิตส่ วนตัวและชี วิตทางสังคม
ได้ ในขณะเดี ย วกันถ้า เป็ นการตัดสิ นใจขององค์ก ารที่ ดี จะต้องมี สมอง และระบบประสาทของ
องค์การที่ดีดว้ ยจึงจะทาให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลได้ ผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องกระตือรื อร้น
ใฝ่ หาแนวทางแก้ไขปั ญหาอยู่ตลอดเวลา จะต้องดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อปรั บปรุ งสถานการณ์
ก าหนดแนวทางใหม่ ๆ ยกระดับมาตรฐานและป้ อ งกัน ปั ญหาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อการด าเนิ นงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ได้
4.การตัดสิ นปั ญหาเป็ นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตัดสิ นใจทัว่ ไปมองว่า
เป็ นการแก้ไขปั ญหาในอดีต ซึ่ งได้แก่ปัญหาข้อขัดข้อง ซึ่ งมีสะสมมาตั้งแต่ในอดีต และมีแนวโน้ม
มากขึ้ นในอนาคต ซึ่ ง ก็ ไ ม่ส ามารถแก้ปั ญหาได้หมดสิ้ นและยังมี ปั ญหาใหม่ ๆ เข้ามาอี กมากมาย
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ ยนกรอบแนวคิ ด (paradigm) ในการมองปั ญหาใหม่ให้มองไปถึ งปั ญหา
ในอนาคต ซึ่ งได้แก่ปัญหาป้ องกัน รู ้ แล้วว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ควรมีการตัดสิ นใจล่วงหน้าก่อน
ที่ปัญหาจะเกิ ดขึ้น ปั ญหาเชิ งพัฒนาก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสนใจ เป็ นการมอง
โดยใช้วิสัยทัศน์ (vision) ของผูบ้ ริ หารในการพยากรณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคต ก าหนดภาพอนาคต
(scenario) ไว้พร้ อมกาหนดทางเลื อกเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละภาพอนาคตนั้นด้วย อาทิ ภาพอนาคต
มุ่งเน้น 3 C ได้แก่ ลูกค้า (Customer) การแข่งขัน (Competition) และการเปลี่ยนแปลง (Change)
ดังนั้นผูบ้ ริ หารเตรี ยมการที่จะคิดวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในเรื่ องดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์
ในการบริ การลูกค้าเหนื อความคาดหวัง กลยุทธ์การแข่งขันสู่ ความเป็ นเลิ ศ และกลยุทธ์สู่องค์การ
อัจฉริ ยะ เป็ นต้น
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5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รั ต นาวรรณ เวศนานนท์ (2552 : บทคัดย่อ) วิจยั ภาวะผูน้ าเชิ งปฏิ รูปกับความพึ งพอใจ
ในงาน ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) ตามผลวิจยั พบว่า จากสมมติ ฐานภาวะผูน้ าเชิ งปฏิ รูป ของผูจ้ ดั การสาขา พบว่า
ภาวะผูน้ าเชิ งปฏิ รูปมี ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานสาขา และ
ภาวะผูน้ าเชิ งปฏิรูปมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานสาขา และสมมติฐาน
สุ ดท้า ยพบว่า ภาวะผูน้ าเชิ งปฏิ รูป มี ค วามสัม พันธ์ ใ นการตัดสิ นใจไม่ ลาออกของพนักงานสาขา
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานนี้ดว้ ยวิธี Regression
ศิ ริภั ทร ดุ ษ ฎีวิวัฒ น์ (2555 : บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ องภาวะผูน้ าที่ มี ผ ลต่อขวัญและก าลัง ใจ
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานธนาคารออมสิ น ส านัก งานใหญ่ ผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งาน
ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บตั ิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภาวะผูน้ าด้านผูน้ าแบบชี้ นา ผูน้ าแบบ
สนับสนุ น ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จมีความสัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่าในทุกด้านและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ยงั พบว่า เพศ อายุสถานภาพ ระดับเงินเดื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางานที่
แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรางคณา กาญจนพาที (2556: บทคัดย่อ) ศึ กษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าและภาวะผูต้ ามที่มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลองค์กร : กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงภาวะผูต้ ามและประสิ ทธิ ผล
องค์ ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง 2) ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย พบว่ า ตัว แปรภาวะผู ้น า
การเปลี่ ย นแปลงกับ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก รมี ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ สู ง มาก (r = 0.963)
3) ด้านความมีอิทธิ พลของปั จจัย พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร (β) ภาวะผูน้ าเชิงบารมี = 0.424
การสร้างแรงบันดาลใจ = -0.299 การกระตุน้ ทางปั ญญา= -0.123 และภาวะผูต้ ามมี อิทธิ พลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก รอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของตัว แปร (β)
ผูต้ ามแบบเฉื่ อ ยชา = -0.143 ผู ต้ ามแบบเอาตัว รอด = 0.262 ผู ต้ ามแบบห่ า งเหิ น = -0.255
4) ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารระดับสู งพบว่าบทบาทหน้าที่ ของผูน้ าต้องมีความเหมาะสม ปฏิ บตั ิ
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ในทิศทางเดียวกัน การตัดสิ นใจของผูน้ าต้องเป็ นไปตามเป้ าหมายองค์กรมีความยืดหยุน่ เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
สุ ภาวดี จิตติรัตนกุล (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงกับ
ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของนายกเทศมนตรี กรณี ศึก ษา : เทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมื อง
จังหวัดพังงา ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานใน
4 ด้าน โดยเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ คานึงถึงปั จเจกบุคคล กระตุน้ ทางปั ญญาให้พนักงาน
และมีการปฏิบตั ิตามระเบียบ ตามนโยบายขององค์การเป็ นหลัก
6. สรุ ปกรอบแนวคิดในบทบาทหน้ าที่และอิทธิพลของผู้นาที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของการบริหารและการจัดการองค์ การ
จากกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ภาวะผู ้น าซึ่ งเน้ น ในองค์ ป ระกอบของผู ้น าหลัก ๆ
2 องค์ประกอบคือคุณลักษณะผูน้ า (Leader) และภาวะการนา (Leadership) ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง
2 ประการนี้ เน้นที่ พ ฤติ กรรมส่ วนบุ ค คลของผูน้ า และความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถ
ในการตัดสิ นใจได้ด้วยความรวดเร็ วฉับพลันทันสถานการณ์ ภาวการณ์ และสถานการณ์ ในการ
บริ หารและการจัดการและหรื อการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆตามแผนงาน
โครงการที่ผูบ้ ริ หารองค์การกาหนดนโยบาย หลักการ วิธีการและกระบวนการในการดาเนิ นงาน
ขององค์การ และผูจ้ ดั การแผนงานโครงการจะต้องมีความคิดความรอบคอบในการวางกรอบการ
บริ หารจัดการ การดาเนินงานของแผนงานโครงการ ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบนี้ จะผูกพัน
อยู่ก ับ ประเภทของผู น้ า พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ต นต่ อ ผู ้ร่ ว มงาน และพฤติ ก รรมการใช้ ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการกาหนดกรอบขอบเขตของงานแต่ละแผนงานและโครงการ
ตลอดจนประสบการณ์การกาหนดทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนิ นงานตามแผนงานองค์การ
จากกรอบแนวคิดทฤษฎี ดงั กล่าวข้างต้นในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ในลักษณะการศึกษา
ส่ วนบุคคล (Individual Study) ผูว้ ิจยั จึงขอกาหนดประเภทผูน้ า (Type of Leader) ที่เหมาะสมและ
จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการกาหนดกรอบนโยบายการบริ หารและการจัดการกิ จกรรมตามนโยบายของ
องค์การเพียง 4 ประเภทผูน้ าคือ
1. ผูน้ าประเภทนักวิชาการและภาวะการนาทางวิชาการ (Scientific Leader, Scientific
Leadership)
2. ผูน้ าประชาธิปไตย (Democratic Leader, Democratic Leadership)
3. ผูน้ าบารมี (Charismatic Leader, Charismatic Leadership)
4. ผูน้ าที่กล้าตัดสิ นใจ (Autocratic Leader, Autocratic Leadership)
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ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ขององค์การนั้น สามารถหรื ออาจจะมีผนู ้ าหลายประเภท
หรื อหลายแบบ (Kind and Type of Leader) ที่จาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนินการบริ หารจัดการ
กิ จกรรมแต่ล ะกิ จกรรม แต่ ถ้า พิจารณาในบทบาทหน้าที่ ของผูน้ าที่ ท าหน้า ที่ บ ริ หารและจัดการ
ภารกิจโดยรวมทุกๆ ด้านขององค์การแล้ว ประเภทของผูน้ าที่เหมาะสมและมีอิทธิ ผลต่อการบริ หาร
และจัดการองค์การ ผูน้ าท่านนั้นจะต้องมีคุณลักษณะทั้ง 4 ประเภท ของผูน้ าอยู่ในตัวบุคคลผูน้ ้ นั
จึงจะมีผลต่อความสาเร็ จ ความสัมฤทธิ์ ผลของการดาเนินงานขององค์การเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของผูน้ าใน 4 ประเภทนี้ จะมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจัดการที่ มีผลต่อการสร้ าง
แรงบันดาลใจ (Aspiration) ความคิดริ เริ่ ม (Inspiration) ความผูกพัน (Engagement) ความสัมพันธ์
(Relation) ความเอื้ ออาทรต่อกัน (Mutual Help) ความทุ่มเทในการปฏิ บตั ิงาน (Dedication) และ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต (Faith) ของบุคลากรในองค์การ แรงจูงใจเหล่านี้ เป็ นพื้นฐานของการเสริ มสร้าง
จริ ยธรรมของบุคคลและวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่ งปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จะมีพลังผลักดันให้บุคลากร
ขององค์ ก ารเป็ นผู ้ มี ค วามคิ ด เกี่ ย วข้ อ งผู ก พั น อยู่ ก ั บ สั น ติ (Peace) กฎระเบี ย บ (Order)
ความเป็ นปึ กแผ่นเหนี ยวแน่ น (Coheseiveness) และเอกภาพ (Unity) ขององค์การในภาพโดยรวม
ทั้งหมดขององค์การซึ่ งเป็ นเกียรติภูมิชื่อเสี ยงขององค์การนัน่ เอง
ผูว้ ิจยั จึงได้นาเอาคุณสมบัติในด้านพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าและคุณลักษณะการนาที่ มีผล
หรื ออิทธิ พลต่อการบริ หารและการจัดการเกี่ยวกับการบริ หารจัดการแผนงาน โครงการขององค์การ
ของผูน้ าทั้ง 4 ประเภทนี้มีเป็ นเนื้ อหาสาระหลัก (Contexts) และเนื้ อหาสาระรายละเอียด (Contents)
เกี่ ยวกับพฤติกรรมในภาวะผูน้ าของหัวหน้างานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงาน
ที่ทาการวิจยั ครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ กษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กรณี ศึ ก ษาส านัก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ตลิ่ ง ชั น มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
1) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานระดับ
ปฏิ บ ัติ ก ารในกองคลัง และกองการเจ้า หน้า ที่ 2) ภาวะผู ้น าของหั ว หน้ า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล ในการท างานของพนัก งานระดับปฏิ บ ตั ิ ก ารในกองคลัง และ
กองการเจ้าหน้าที่ และ 3) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันกับองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนิ นการศึกษาโดยใช้วิธี การวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
2. บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. เกณฑ์ กำรคัดเลือกพืน้ ที่
พื้ นที่ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อกองคลัง และกองการเจ้า หน้า ที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ งชัน เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่ควบคุมดู แลทรัพยากรในการบริ หารที่
สาคัญขององค์การ คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ และงบประมาณ ขององค์การ หากการบริ หารงานไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในกอง และขยายผลไปสู่ การทางานของ
หน่วยงานอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยด้วย จึงกาหนดเป็ นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้
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2. บุคคลผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม จานวน 15 คน คือ
1. หัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน
2. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
3. นักวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นภาวะผูน้ า จานวน 2 คน
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi- structured
Interview, Interview Schedule)
โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดหัวข้อหรื อประเด็นไว้กว้าง ๆ ล่วงหน้า เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด
เพื่ อใช้ใ นการสัม ภาษณ์ ที่ สามารถจะปรั บ เปลี่ ย นเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้เกิ ดความชัดเจนของข้อมู ล ได้
โดยครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพการทางานและความรู ้สึก
ผูกพันกับองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
4. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมู ลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมู ลที่ได้มาจากการสื บค้นเอกสาร หนังสื อ บทความ
วิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และข้อมูลด้านวิชาการต่าง ๆ
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิดว้ ยกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research) ด้วยการสื บค้นจากเอกสาร(documentary research) โดยเบื้องต้นผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
ทบทวนแนวความคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อ
การดาเนินงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเริ่ มต้นจากการศึกษาแนวความคิด ความหมาย และปั จจัย
ที่เกี่ยวกับภาวะผูน้ าของหัวหน้างานดังต่อไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญกาลังใจและความพึงพอใจ
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
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4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ผูว้ จิ ยั ได้ขอหนังสื อจากคณบดีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่ อ ขออนุ ญ าตผู อ้ านวยการส านัก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ ท าการสั ม ภาษณ์ แ ละจัด เก็ บ ข้อ มู ล จาก
เจ้า หน้า ที่ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ปฐมภู มิ โดยวิธี ก ารสั ม ภาษณ์ บุ คคลผูใ้ ห้ข้อมู ล
ทั้งหมดจานวน 15 คน คือ
1. หัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อเป็ นตัวแทนในการให้ขอ้ มูล คือ 1) นางทัตพิชาภรณ์ อนันตวิรุฬห์ ตาแหน่ งหัวหน้างาน
ตาแหน่ งทางวิชาการ 2) นางสาวธันยภรณ์ ทองทับทิม ตาแหน่ งหัวหน้างานพัฒนาบุ คลากรและ
ฝึ กอบรม และ 3) นางวิจิตรา เพิ่มพล ตาแหน่งหัวหน้างานบัญชี รวม 3 ท่าน
2. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ เป็ นตัวแทนในการให้ขอ้ มูล
ประกอบด้วย เจ้า หน้า ที่ ก องการเจ้าหน้าที่ คื อ 1) นางสาวดวงพร พวงอุ ไ ร 2)นางสาวสิ ริวลั ลิ์
พฤกษาอุดมชัย 3) นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ์ 4) นางสาวอังคณา ศรี บุญรอด และ 5) นางสุ นทรี
หงส์ ทอง และเจ้าหน้าที่กองคลัง คือ 1) นางสาวเกศริ นทร์ แก้วช่วย 2) นางสาวเจนจิรา ถึกบางพรหม
3)นางสาวณัฐกาญน์ น้ าทิ พย์ 4) นางสาวสารุ ณี ลิ้ มวิรุฬห์ โรจน์ และ 5) นางสาวสุ วภัทร เกตสม
รวม 10 ท่าน
3. นักวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นภาวะผูน้ า ได้แก่ 1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปั ญญาศิริ
และ 2) อาจารย์ ดร.สุ เมธ แสงนิ่มนวล รวม 2 ท่าน
5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ได้น ามาตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้ว นของ
เนื้ อหาว่าครอบคลุ มทุ กวัตถุ ประสงค์หรื อไม่ ก่อนนามาตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลแบบ
สามเส้า ด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) โดยนาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์
มาตรวจสอบความถู กต้องและความน่ าเชื่ อถื อว่าเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันหรื อไม่ หรื อมีขอ้ มูล
ที่ขดั แย้งกันก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล (Content Analysis) โดยจาแนกตามวัตถุประสงค์ประเด็น
การศึ ก ษา สังเคราะห์ เพื่ อให้ไ ด้ภาพรวมภายใต้ก รอบแนวคิ ด สรุ ปผลการศึ ก ษา และนาเสนอ
ผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ (Descriptive)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อง “ภาวะผู ้ น าของหั ว หน้ า งานที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การด าเนิ น งาน ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา: กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน” มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึ ก ษา 1) ภาวะผูน้ าของหัวหน้า งานที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของ
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ 2) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง
และกองการเจ้าหน้าที่ 3) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันกับองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่
ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลนั้น ผูว้ ิจยั ได้แบ่งหัวข้อการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มู ลอยู่ใน
กรอบของวัตถุประสงค์ท้ งั 3 โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ส่ วนที่ 2 ภาวะผู น้ าของหัว หน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ส่ วนที่ 3 ภาวะผู ้น าของหั ว หน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ของพนัก งานกับ
องค์การ
ส่ วนที่ 1 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
จากการศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ระดับปฏิ บตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จานวนทั้งสิ้ น 15 คนพบว่า ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการเกี่ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ 3 ประการ ดังนี้ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านงาน
และปั จจัยด้านการจัดการ โดยได้ขอ้ มู ลจากการสัมภาษณ์ พ นัก งาน หัวหน้างานและนัก วิ ชาการ
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ดังนี้
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1.1 ปัจจัยด้ านบุคคล
หัวหน้างานที่ มีภาวะผูน้ าจะมี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานระดับ
ปฏิ บ ัติ ก าร เนื่ อ งจากสามารถเข้า ใจคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านแต่ ล ะคนภายใน
หน่ ว ยงานได้ โดยมอบหมายงานให้ เ หมาะสมตามความรู ้ ความสามารถของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
เพราะงานบางประเภทไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะเชาว์ปัญญาในการทางานมากนัก แต่พนักงานเป็ นผูม้ ีเชาว์
ปั ญญาสู งกว่า งานที่ รับผิดชอบ อาจทาให้พนักงานเกิ ดความเบื่ อหน่ ายและมี ความรู ้ สึกทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่องานที่ทา ทาให้ขาดความพึงพอใจในการทางาน นอกจากนี้ ประสบการณ์ ในการทางาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึง เพราะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ในการทางานสู งจะมี
ความต้องการความก้าวหน้าในการทางานมากขึ้น หัวหน้างานที่มีภาวะผูน้ าจะต้องคานึ งถึ งข้อนี้ ดว้ ย
ผูป้ ฏิ บ ัติง านมี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานสู ง จึ ง ต้อ งมอบหมายงานที่ มี ความซับซ้อน ท้าทาย
ต้อ งใช้ ค วามช านาญและประสบการณ์ พ อสมควร แต่ ห ากเป็ นผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ เ ข้า มาท างาน
ในช่ ว งแรกๆ ต้อ งมอบหมายงานที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นน้อ ย หรื อเป็ นงานขั้นพื้ นฐานในเบื้ องต้น
ให้ดาเนิ นการ เพื่อเป็ นการสร้ างฐานในการทางานก่ อน ซึ่ งในการทางานนั้นการแบ่งงานกันภายใน
หน่วยงานก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน หัวหน้างานจึงต้องแบ่งงาน
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งภายในหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้ทางานที่ตนเองมีความถนัดจะทาให้บุคคลนั้นมีความสุ ข
และมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น
ลักษณะของบุคคล
ความถนัดทางวิช าการเนื้ อหาสาระของงานถ้ามองตามเนื้ องานที่ ได้รับมอบหมายถื อว่า
เหมาะสม เพราะว่าแต่ละคนในงานจะมี ความสามารถที่ ต่างกัน เพราะงานเป็ นงานที่ แบ่งว่าคนนี้
ทางานประเภทนี้ อีกคนหนึ่ งทางานอีกแบบหนึ่ ง เช่ นตัวเราไม่ถนัดในงานตัวเลข หรื อเงิ นเดือน
จะไม่ได้ทาในส่ วนของตรงนั้นจะได้รับงานเกี่ยวกับกรรมการประจา วาระการดารงตาแหน่งที่ใช้
กฎหมายข้อบัง คับ มากกว่า ต้องอ่ า นและตี ค วามข้อบัง คับ แต่ ว่า คนอื่ น ที่ ถ นัดอย่า งอื่ น เช่ นงาน
การประชุมหรื อเขียนรายงาน การประชุมก็จะได้รับมอบหมายงานตรงนั้นไปดาเนินการ
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ความเหมาะสมตามบุ ค ลิ ก ภาพ และความสนใจ ความถนัดของพนัก งาน หัวหน้างาน
จะสัง เกตผูป้ ฏิ บ ตั ิ ว่า มี ล ักษณะพิ เศษตรงไหนแล้วก็จะแบ่ ง งานที่ เหมาะสมตามบุคลิ กภาพและ
ความสนใจ ความถนัดของพนัก งาน เช่ นถ้า คนนั้นมี ความละเอี ย ดรอบคอบจะมอบหมายงาน
ที่ ต้อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบให้ ค นนั้ น ถ้า คนไหนที่ มี อ ัธ ยาศัย ดี จะมอบหมายงานติ ดต่ อ
ประสานงานหรื อประชาสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกให้ดาเนินการ
ความชานาญโดยมองจากระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน อายุงานนานก็จะมอบงานยากๆ เพราะว่า
หัวหน้าจะมองด้านอายุงานและความรู ้ความสามารถในการมอบหมายหน้าที่ของแต่ละคน เพราะว่า
อายุงานก็เป็ นปั จจัยสาคัญในการทางานในชิ้นนั้น ๆ ด้วย เพราะถ้าอายุงานมากก็ควรทางานในระดับ
ที่ ย ากขึ้ นกว่า เด็ ก จบใหม่ ที่ เพิ่ ง เข้า มา ต้องให้ น้องท างานในระดับ ที่ เ ป็ นขั้นต้น ลงบัญชี ข้ นั ต้น
พื้นฐานไปก่ อนแล้วค่อยปรั บขยับให้น้องทาเพิ่มขึ้ น ในเรื่ องนี้ หัวหน้างานจะใช้องค์ความรู ้ จาก
การมองปัจจัยด้านองค์ประกอบความรู ้ ความสามารถ อายุงาน แล้วก็ความชานาญในงานนั้น ๆ ด้วย
ต้องดู จากองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันจึ งถื อว่ามอบหมายและมี การกระจายงาน แบ่งงานที่
เหมาะสม
จากข้อมูลในความคิดเห็นของพนักงานนั้นชี้ ให้เห็นว่าหัวหน้างานคือหัวหน้างานใน
กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ได้ใช้ภาวะผูน้ า 4 ประเภท คือภาวการณ์นาและคุณลักษณะตัวบุคคล
ของผูน้ านั้นมีองค์ประกอบพร้อมด้านความรู ้ ความเป็ นประชาธิ ปไตย ความมีเมตตาธรรม และ
ความกล้า ตัดสิ นใจได้ดี เหมาะสม และตัด สิ นใจอย่า งเด็ ดเดี่ ย วในการบริ ห ารและการจัด การ
องค์การ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในบรรยากาศการทางานในองค์การและมีความผูกพันกับองค์การ
ของพนักงานอย่างดี
ในท านองเดี ย วกัน ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ หัว หน้า งาน คื อ หัวหน้า งานใน
กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการด้านการบริ หารและการจัดการองค์การ ก็ได้ขอ้ มูล
ในความคิดเห็นที่มีลกั ษณะเดียวกัน ดังนี้
หัวหน้า งานกล่ า วว่า ถ้า ภาระงานในเบื้ องต้นมี ความคิ ดว่าให้เขาได้ท าในสิ่ ง ที่
เขาชอบในสิ่ งที่เขาถนัด ทาให้มีความตั้งใจในการทางานให้เราเต็มที่ ในเบื้องต้นก็จะแบ่งภาระงาน
ตามความถนัด ของแต่ ละคนก่ อน หลังจากนั้นพอเมื่ อทุ กคนมี ค วามช านาญในด้านนั้น ๆ แล้ว
จะมีการให้ต้ งั คนทางานสารองเอาไว้โดยให้คนที่ทางานหลักเป็ นคนสอนงาน ในระหว่างที่คนหลัก
ไม่อยู่คนสารองจะได้สามารถทางานนั้นแทนได้ทาให้บุคลากรในงานสามารถทางานแทนกันได้
และโดยปกติก็จะจัดสรรแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบพอๆกัน คือ ใครที่ทาเงินรายได้ก็ทาต่อไป
ใครท าเงิ นงบประมาณแผ่นดิ นอยู่ก็ ท าไป ส่ วนพวกครุ ภณ
ั ฑ์ และอื่ น ๆ ก็ แบ่ งกันท า ถ้า น้อ งใหม่
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ก็จะมอบหมายงานง่ายๆให้ก่อนที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถา้ คนที่อยูน่ าน ๆ ก็ตอ้ งทางานที่ยากขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่ง จะพิจารณาจากอายุงานและประสบการณ์
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าหัวหน้างานรู ้จกั ใช้ความรู ้ในเรื่ องรู ้วชิ าการ รู ้คน
รู ้งาน ก็จะมอบหมายการงานให้พนักงานทาตามความรู ้ความชานาญและจัดกระบวนการสอนงาน
คุณลักษณะการนาและภาวะผูน้ าของหัวหน้างาน คุณลักษณะของผูน้ าบารมี
ในด้านนักวิชาการให้ความเห็นว่าเมื่อสิ่ งที่เขาพึงพอใจต่อการทางาน ถ้าเป็ นหัวหน้า
ก็ คื อ ผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาตั้ง ใจท างาน ขยัน ท างานตามที่ ส่ั ง หรื อท าตามที่ ไ ด้ ม อบหมายงาน
โดยเฉพาะที่สาคัญคือเมื่อมอบหมายแล้ว ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทาด้วยความเต็มใจ ถ้าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทาหน้าไม่พอใจ เบื่ อ เซ็ ง ไม่ อยากทาแต่ตอ้ งทาเพราะเสี ยไม่ได้ เนื่ องจากกลัวผูน้ าเพราะมี อานาจ
ในการลงโทษ จึ งต้องท าแบบให้ผ่านๆไป แต่ ถ้า มอบหมายงานให้แ ล้วเขาเต็ม ใจ กระตื อรื อร้ น
ยิม้ แย้มแจ่มใส จะทาให้ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสุ ข ส่ วนผูป้ ฏิบตั ิงานจะพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงาน
ก็ต่อเมื่อเขาได้รับการยอมรับ ได้รับความเชื่ อถื อจากหัวหน้างาน ถ้าหากทางานแล้วหัวหน้าชมว่า
ทางานเก่ง เขาจะภาคภูมิใจ แล้วถ้าเขาเสนอความคิดเห็ นแล้วหัวหน้ารับฟั ง ซึ่ งอันนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญ
เพราะถ้า ลู ก น้องเสนอความคิ ดเห็ นแล้วหัวหน้า ไม่ ฟั งจะท าให้ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชารู ้ สึ กไม่ ดี บางที่
หัวหน้าบางคนที่มีความมัน่ ใจในตัวเองสู ง เมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอความเห็ นอะไร จะไม่ยอมให้
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาแสดงความเห็ น เพราะคิ ดว่าตัวเองรู ้ เรื่ องนั้นแล้ว แต่ ถ้าผูใ้ ต้บ ังคับบัญชาเสนอ
ความคิดเห็นแล้วหัวหน้ารับฟังว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความคิดเห็นอย่างไร ความคิดน่าสนใจ แต่วา่ เรา
อาจจะให้ขอ้ คิดในฐานะผูม้ ีประสบการณ์ เรื่ องนี้ ว่าหัวหน้างานเคยมีประสบการณ์ ดา้ นนี้ แนวคิด
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจจะทาไม่ค่อยได้เต็มที่ แต่ไม่ได้หักหาญว่าอย่าทาแบบนี้ คิดอย่างนี้ ไม่ได้
ห้ามโดยเด็ดขาด อันที่ จริ งหัวหน้าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะต้องเห็ นอกเห็ นใจกัน ต้องมี ไมตรี ที่ดี
ซึ่ งกันและกัน อย่าไปทาให้เกิดความเคร่ งเครี ยดมากนัก
จากข้อมูลที่นกั วิชาการให้ความคิดเห็นมานี้ช้ ีให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าของหัวหน้างาน
ทั้ง 2 กอง ของสานักงานอธิ การบดี ตลิ่งชัน บริ หารและจัดการโดยใช้ภาวะผูน้ าประเภทมีความรู ้
มีความเป็ นประชาธิปไตย เป็ นผูน้ าบารมี และมีความเด็ดเดี่ยวตัดสิ นใจ ความเข้าใจร่ วมกันของ
ทุกๆ ท่านในองค์การ บรรยากาศภายในองค์การดี ความผูกพันในองค์การจึงมีระดับสู ง
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1.2 ปัจจัยด้ านงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจหากหัวหน้างานให้ความสาคัญเกี่ยวกับลักษณะงาน กล่าวคือ
มีการมอบหมายงานที่ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสนใจในตัวงาน เปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้และศึกษางาน
การรับรู ้หน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการทางานและวิธีการทางาน ลักษณะงานที่ทา้ ทาย
ความสามารถ สิ่ งเหล่านี้ สร้างความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานให้แก่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน และกระตุน้ ให้
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านมี ค วามต้อ งการที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านนั้ น ๆ และเกิ ด ความผู ก พัน กับ งาน ท าให้ เกิ ด
ความพึงพอใจในการทางาน ทั้งนี้ โครงสร้ างของงาน หมายถึ ง ความชัดเจนของงานที่สามารถอธิ บาย
ชี้ แจงเป้ าหมายของงานรายละเอียดของงาน ตลอดจนเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน หากโครงสร้างของงาน
มี ความชัดเจนรู ้ ว่าจะต้องทาอะไรบ้าง จะช่ วยควบคุ มสถานการณ์ ในการทางานได้ง่ายขึ้ น งานที่ มี
โครงสร้ างการทางานที่ ดี ทาให้รู้ว่าจะต้องทาอะไรและควรจะดาเนิ นอย่างไร จะทาให้สามารถ
ควบคุ มสถานการณ์ ทางานได้ง่ายยิ่งขึ้น ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกิ ดความพึงพอใจในการทางานที่หัวหน้า
งานมอบหมายงานให้ทา แล้วให้อิสระในการทางาน โดยคอยดูแลและให้คาแนะนา เมื่องานมีปัญหา
ก็ให้มีการประชุ มปรึ กษาหารื อฟั งความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่ วมกันและหัวหน้างานก็เห็นตาม
มติของพนักงานและสัง่ ดาเนินการทันที การดาเนิ นงานเช่นนี้ เป็ นลักษณะของภาวะผูน้ าเข้าใจและ
รับฟังความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งลักษณะการปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น เป็ นคุณลักษณะการนา
และภาวการณ์นาของผูน้ าทั้ง 4 ประเภทที่นามาใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 3 กลุ่ม รวม 15 ท่าน
นั้น ให้ความคิดเห็นตรงกันว่าหัวหน้างาน คือ หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และหรื อหัวหน้า
งานระดับ แผนกหรื อส านักงานต่ า งๆ ของส านัก งานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร ตลิ่ ง ชัน
มีคุณลักษณะพฤติกรรมการนา และการใช้ภาวะการนาที่ใช้ความรู ้ความเข้าใจในสาระของความรู ้
ความสามารถและความช านาญงานในตัวของพนัก งานเป็ นหลัก ในการก าหนดงานที่ จ ะต้อ ง
รับผิดชอบ และในขณะเดี ยวกันก็คอยเอาใจใส่ ติดตามตรวจสอบงานที่ มอบให้พนักงานปฏิ บตั ิ
โดยสรุ ปภาวะการนา (Leadership) ที่สาคัญ คือ
1. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ พื้ น ฐานความรู ้ ค วามช านาญทางวิ ช าการและ
ความชานาญ ( Scietific Knowledge & Technical Knowhow) ของพนักงานแต่ละคน
2. มอบหมายการงานให้พนักงานปฏิบตั ิตามความรู ้ ทางวิชาการให้เป็ นไปตาม
คุณวุฒิในตาแหน่งของงาน
3. ให้คาแนะนา สอนงาน และให้กาลังใจ
4. มี ก ระบวนการติ ด ตาม ตรวจสอบ แนะน า นิ เ ทศงาน ด้ว ยตนเองหรื อ
จัดคณะทางานโดยพนักงานเองติดตามตรวจสอบกันเอง
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5. มี ก ารสั บ เปลี่ ย นงานของพนั ก งานให้ รั บ ผิ ด ชอบงานมากขึ้ น สู งขึ้ น
ตามความสามารถในความคิ ดเห็ นของหัวหน้า งานพนัก งานและนักวิช าการผูใ้ ห้ข ้อมู ล เห็ นว่า
หั ว หน้ า งานในกองการเจ้า หน้ า ที่ แ ละกองคลัง มี คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าและภาวะการน าที่ เ ด่ น ชัด
ด้านความรู ้ , ให้โอกาสพนัก งานแสดงความสามารถ และติ ดตามเสนอแนะงานสอนงานอย่า ง
ใกล้ชิด, หลักการวิธีการปฏิ บตั ิ งานอะไรที่ ได้มีการประชุ มร่ วมกันแล้วมี มติ อย่างไร ท่านจะสั่ง
ดาเนิ นการทันที สมกับคุ ณลักษณะของผูน้ า Autocratic Leader ทั้งนี้ พฤติกรรมการเป็ นผูน้ าของ
หัวหน้างานทั้งสองกองจะมีการนัดประชุ มร่ วมกัน และมีการดู งานแต่ละงานว่างานไหนเหมาะสม
ที่จะมอบหมายให้ใคร เช่น ตอนมาทางานทุกคนจะมีภาระงานที่กาหนดไว้แล้ว ว่าคนนี้ ตอ้ งทางาน
อะไรบ้าง แต่ในส่ วนของงานใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น จะดูความเหมาะสมว่าจะมอบหมายใคร ที่น่าจะมี
ความถนัดงานใหม่และสอนงานเพื่อนร่ วมงานได้ เป็ นลักษณะการสร้ างภาวะผูน้ าแก่ พนักงาน
โดยหัวหน้ากองทั้งสองจะคอยให้คาปรึ กษาแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีการแนะนาการทางานให้
เป็ นแบบแผน มีกระบวนการ ทาให้การทางานรวดเร็ วขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง หากเกิดปั ญหาขึ้น
หัวหน้างานสามารถช่วยตรวจสอบการทางานได้วา่ มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการใด
พฤติกรรมการนาและภาวะการนาของหัวหน้างานทั้งสองกองมีลกั ษณะเต็มไปด้วย
ความเมตตาตามประเภทผู ้น าบารมี และแสดงออกถึ ง ภาวะผู ้น าที่ มี ค วามรู ้ ให้ โ อกาส
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาแสดงความคิ ด เห็ น และให้ โ อกาสในการแสดงความรู ้ ความสามารถใน
การติดตามนิเทศงานจะนาผลมาประชุมชี้ให้เห็นข้อดีขอ้ ด้อยในการทางานของพนักงาน และระดม
ความคิ ด เห็ น แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง และเมื่ อ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ ย่ า งไรก็ ใ ห้ ด าเนิ น การตามมติ ท ัน ที
พนักงานในองค์การจึงมีความเข้าใจร่ วมกันว่าคาสั่งหรื อการสั่งของหัวหน้านั้นไม่ใช่ผบู ้ งั คับบัญชา
สั่งเอง แต่เป็ นความคิดร่ วมกันของบุคลากรในองค์การและหัวหน้า จึงปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุ ม
ของพนักงาน
การบริ หารและการจัดการองค์การของหัวหน้างานในลักษณะดังกล่ าวข้างต้น
มี อิท ธิ พ ลต่ อพนัก งานที่ มี ค วามผูก พันกับ องค์ก ารและมี ค วามภาคภู มิ ใ จเชื่ อมัน่ ในตนเองและ
มีความคาดหวังความก้าวหน้าของตน
ในท านองเดี ย วกั น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ นั ก วิ ช าการทั้ ง สองท่ า น
มีความเห็นตรงกันในคุณลักษณะผูน้ าและภาวะการนาของหัวหน้างานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่
ส านัก งานอธิ ก ารบดี ตลิ่ ง ชัน โดยเห็ น ว่า ถ้า หัว หน้า งานจะท าให้ก ารบริ ห ารและการจัด การ
มีอิทธิ พลต่อการผูกใจของพนักงานให้ปฏิบตั ิงานด้วยบรรยากาศการพึ่งพากัน ยอมรับความคิดเห็น
ของพนักงาน หัวหน้างานคอยแนะนาสอนงานแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเฉพาะการประชุ มเพื่อ
การตรวจสอบข้อดีขอ้ ด้อยของการปฏิบ ัติงานของพนักงานและเปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมแสดง
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ความคิดเห็นและหาข้อยุติในการแก้ไขปั ญหาและสั่งการแก้ไขตามมติที่ประชุม การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานย่อมส่ งผลถึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลต่อการดาเนิ นงานขององค์การและเสริ มสร้ าง
พลัง ความคิ ด ความศรั ท ธาต่ อ หัว หน้า งานและองค์ก าร พนัก งานก็ มี ค วามผู ก พัน กับ องค์ก าร
เพราะเขาเหล่านั้นมีความคาดหวังความก้าวหน้าในการทางานกับองค์การ
1.3 ปัจจัยด้ านการจัดการ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านจะเกิ ดความพึ ง พอใจต่ อการท างานเมื่ อมี ก ารจัดการระบบการท างานที่ ดี
หัวหน้างานมี การวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มี ก ารจัดการโครงสร้ างงานที่ดี สามารถ
อธิ บายเป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจนทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถรับรู ้แนวทางที่องค์การต้องการได้
มีการบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากรโดยมอบให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทางานที่ตนเองถนัดหรื อตรงตาม
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นการท างาน และพัฒ นาศัก ยภาพของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง า นโดย
การมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถให้ทา มีการควบคุมการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จ
ตามที่กาหนด โดยควบคุมแบบให้อิสระไม่เข้าไปกดดันมากจนเกินไป ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานพึงพอใจ
ในการทางานมากขึ้ น มีการประสานงานที่ ดีช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งเพื่อนร่ วมงาน ทาให้มีความสุ ขในการทางาน หัวหน้างานมีความเป็ นธรรมใน
การจัดการงานภายในหน่ วยงาน ทาให้มีการทางานเป็ นทีม มี การเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ทุกคนมี
ความตั้ง ใจท างานมากขึ้ น การรายงานผลการดาเนิ นงานช่ ว ยให้หัวหน้า งานและผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน
ได้ทราบว่าการทางานของตนเป็ นอย่างไร ควรจะปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างไร เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นในการทางานหัวหน้างานต้องช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นพร้ อมตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหานั้นด้วย
ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจในการทางานต่อไป การบริ หารจัดการงบประมาณที่
เพียงพอจะช่ วยทาให้การดาเนิ นงานราบรื่ นมากขึ้น องค์กรที่มีอุปกรณ์ เครื่ องมือที่มีคุณภาพและ
เพียงพอ จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึกที่ดีในการทางาน
กระบวนการและวิ ธี ก ารจัด การดัง กล่ า วข้า งต้น เป็ นกรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี
การบริ ห ารและการจัดการองค์ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและจะนาไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร
จากการเก็บข้อมูลในด้านนี้ จากบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 15 ท่าน ได้ขอ้ มูลที่สาคัญต่อการบริ หารและ
การจัดการของหัวหน้างานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
หัว หน้า งานในกองคลัง ให้ ค วามเห็ น ว่ า โดยอุ ป นิ สั ย ของตนเองนั้น หลงใหลใน
พฤติกรรมผูน้ าทั้ง 4 ประเภท และตนเองนั้นเป็ นผูไ้ ด้รับการอบรมบ่มนิ สัยจากพ่อแม่และคณาจารย์
ในเรื่ องจริ ยธรรม คุณธรรม และมโนธรรม ด้านเมตตาธรรมมาตลอด และนามาประพฤติปฏิบตั ิ
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อย่า งจริ ง จัง ท่ า นไม่ เคยมองพนัก งานหรื อ ลู ก น้องในทางร้ า ยแต่ ต้ ัง เป็ นฐานคติ (Assumption)
ว่า พนัก งานเขามี โอกาสได้รั บ การอบรมบ่ ม นิ สั ย มาพร้ อมและมี โ อกาสศึ ก ษาเล่ า เรี ย นความรู ้
ความชานาญเฉพาะด้านคือด้านบริ หารจัดการการเงินการคลังและงบประมาณ
หัวหน้า งานในกองคลัง ท่ า นจะมุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถของพนัก งานว่า
พนัก งานคนใดมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ องกฎหมาย กฎระเบี ย บเกี่ ย วกับ การจัด การด้ า น
งบประมาณการเงิ นการคลังได้ดีเหมาะสมกับงานที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ก็จะมอบงานด้านสาคัญๆ ต่างๆ
เหล่ า นี้ ให้ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ วนพนัก งานคนอื่ นก็ จ ะมอบหมายงานที่ ไ ม่ ต้อ งเคร่ ง ครั ด ในกฎหมาย
กฎระเบียบมากนัก แล้วก็จะค่อยๆให้เรี ยนรู ้ งานที่ยากๆ ขึ้น จึงจะมีการมอบงานให้รับผิดชอบที่มี
ความยากมากขึ้ น การปฏิ บ ัติ ก ารบริ ห ารด้า นบุ ค คลในองค์ ก ารของหั ว หน้ า งานในกองคลัง
เป็ นการจัดคนให้เหมาะกับงาน (Put a right man in to a right job)
พฤติ ก รรมการด าเนิ น งานดัง กล่ า วนี้ ของหั ว หน้า งานในกองคลัง ในการจัด การ
บริ หารงานบุ คคลในองค์การเป็ นลักษณะที่ มีความเคร่ งครั ดในกฎระเบียบด้านการเงิ นการคลัง
แต่ก็เต็มไปด้วยความมีเมตตาธรรมและเน้นการสอนงาน พนักงานจึงมีความเคารพรัก เกรงใจ และ
ตั้งใจทางานอย่างรอบคอบ และจริ งจังตั้งใจ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ปฏิบตั ิงานที่กองการเจ้าหน้ าที่ให้ความคิดเห็ นต่อ
คุ ณ ลัก ษณะการนาและภาวะการน าของหัว หน้างานในกองการเจ้า หน้า ที่ ในการบริ ห ารและ
การจัด การเกี่ ย วกับ การด าเนิ น การด้า นการจัด การองค์ ก ารเกี่ ย วกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานนั้นเน้นเรื่ อง การประพฤติปฏิ บตั ิตามระเบียบและกฎวินยั เป็ นสาคัญ
เพราะอานาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ คือ การพัฒนาความมีระเบียบโดยนิตินยั และกรอบของ
พฤติ ก รรม แนวความคิ ด และจริ ย ธรรม มโนธรรม และการยอมรั บ ในกฎหมาย กฎระเบี ย บ
และการปฏิบตั ิตามนโยบาย และหลักวิธีการปฏิบตั ิงานขององค์การ
หัวหน้างานในกองการเจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญต่อบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของ
พนัก งาน หากจะมอบหมายงานด้า นการควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลตามตัว บทกฎหมายจะมองไปที่
ความเด็ดขาด ความกล้าตัดสิ นใจ แต่ขณะเดี ยวกันจะดู นิสัยและการวางตัวในการสร้ างพลังกลุ่ ม
บุคคลในองค์การ ดูความสามารถในการประนีประนอมและการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
ในอี ก ความเห็ นหนึ่ งบุ คคลผูใ้ ห้ข ้อมู ลมองว่าหัวหน้า งานในกองการเจ้า หน้าที่ ใ ห้
ความสนใจการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก าร ท่า นจะส่ ง เสริ มให้พ นัก งานมี โอกาสได้รับ
การฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้ ของพนักงานในองค์การโดยเน้นแนะให้พนักงานต้องไม่ละเลยต่อ
การค้นคว้าหาความรู ้ อย่างหลากหลายในงานขององค์การ พยายามวางโครงการด้านการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก ารด้วยการประชุ ม ปรึ กษาหารื อกับ เจ้าหน้า ที่ ระดับหัวหน้า งานของ
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ทุกๆกองในมหาวิทยาลัย เพื่อทราบปั ญหาและความต้องการการพัฒนาบุคลากรขององค์การและ
ท่า นจะปรึ กษาหารื อผูช้ านาญการด้า นต่ า งๆ ตามข้อเสนอของที่ ป ระชุ ม หัวหน้า งานกองต่ า งๆ
เพื่อวิเคราะห์วา่ หากวางแผนวางโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การแล้วจะได้ประโยชน์
อะไรอย่า งไร มี ค วามจ าเป็ นหรื อ ไม่ แล้ว จะนาข้อ เสนอแนะต่ า งๆ เหล่ า นี้ มาร่ ว มประชุ ม กับ
หัวหน้างานและพนักงานในกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบหมายการงานด้านการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ ทั้งนี้เป็ นการเน้นการรู ้ร่วมกัน พิจารณาร่ วมกัน ตัดสิ นใจร่ วมกัน อันนามาถึง
ความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในองค์การ ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ขององค์การ
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หวั หน้างานและพนักงานรวม 13 ท่าน มีความเห็ น
โดยรวมตรงกันว่าทั้งหัวหน้างานในกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลังนั้น คุ ณลักษณะการนาและ
ภาวะการนานั้น จะเน้นการศึกษาเรี ยนรู ้ตวั บุคคลผูร้ ่ วมงาน และการมอบหมายการงานนั้นจะเน้น
ที่ พ้ื นฐานความรู ้ ค วามช านาญเป็ นพื้ น ฐานการตัดสิ น ใจเบื้ องต้น และเน้นการส่ ง เสริ ม ความรู ้
ความชานาญของพนักงาน ทั้งนี้ การจัดการต่างๆ นั้น จะเน้นการวางแผนงานอย่างรอบคอบใน
ทุกๆ กิ จกรรมและเป็ นการวางแผนโดยความร่ วมมือและความเห็ นชอบร่ วมกันของพนักงานใน
องค์การ
ในขณะเดี ยวกันนักวิชาการผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดร.ไชยนันท์ ปั ญญาศิริ ให้ความเห็นใน
เรื่ องนี้ ว่า “การวางแผนในการดาเนิ น งานอันนี้ ผมถื อ เป็ นหัว ใจส าคัญ ประการหนึ่ ง เพราะว่า
สิ่ ง ที่ จ ะดี ห รื อ ไม่ ดี ม ัน เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ก ารวางแผนการแบ่ ง งาน ในการพิ จ ารณาคนที่ เ ราเห็ น ว่ า
เหมาะสมและจะสามารถทาหน้าที่น้ นั ได้ เพราะว่ามันเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมที่ดีในการขับเคลื่ อน
ที ม งานถ้า เราวางตาแหน่ ง ได้เหมาะสมตั้ง แต่ แรก โอกาสที่ จะท าให้ภารกิ จนั้นส าเร็ จ ได้ด้วยดี
เพราะฉะนั้นคนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะต้องมี ความลึ กซึ้ งในเรื่ องของการเข้าใจข้อจากัดความสามารถ
ศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย แล้วมีอยูอ่ ีกนิ ดหนึ่ งว่าถ้าเรามองว่า คนนี้ ไม่เก่ง คนนี้ เก่งแล้วเขา
จะเป็ นอย่างนั้นไปตลอด ซึ่ งไม่จริ ง เพราะคนเราสามารถพัฒนาได้ อย่างน้อยเราให้โอกาสเขา บางคน
อาจจะไม่ได้เก่งทั้งหมดแต่เราต้องพยายามให้งานที่เป็ นการเพิ่มความสามารถ หรื อมีความท้าทาย
มากขึ้นนิ ดหนึ่ ง เพื่อให้เขามีโอกาสพัฒนาตัวเองไม่ใช่ วา่ มองแค่งานเดี ยวแล้วตัดสิ นใจเขาไม่เก่ง
ก็คื อไม่เก่ ง ตลอด แต่ ก็ มีอีก หลายกรณี ถ้า ไม่ เก่ งจริ ง ๆก็ ต้องหาวิธี จดั การ แต่ ผ มเชื่ อว่าทุ ก คนมี
ศักยภาพก็ตอ้ งพยายามที่จะให้เขาได้ทาในสิ่ งที่ไปได้ไกลเกิ นกว่าระยะที่ ทาไว้นิดหนึ่ ง แต่ตรงนี้
สาคัญเรื่ องของการวางแผนแบ่งงานกันทาดี ๆไม่อย่างนั้นงานจะออกมาไม่ดี”
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ ให้เห็ นว่าภาระหน้าที่ในการจัดการกิ จกรรมขององค์การนั้น
ผูน้ าองค์การต้องรู ้ จกั คน รู ้ จกั กรอบขอบเขตภารกิ จของงานขององค์การและต้องมี การวางแผน
วางโครงการอย่า งชัดเจนและเป็ นที่ ย อมรั บ หรื อร่ ว มรั บรู ้ ของพนัก งานผูต้ ้องปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จใน
แผนงานโครงการ ซึ่ งในทัศนะของหัวหน้างานและพนักงานของกองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง
มีความเห็นว่า หัวหน้างานทั้ง 2 กองมีภาวะผูน้ าพร้อม
ส่ วนที่ 2 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในกองคลัง และกองการเจ้ าหน้ าที่สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
จากการศึ ก ษาภาวะผู ้ น าของหั ว หน้ า งานที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การด าเนิ นงานของ
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา โดยการศึ ก ษานี้ ได้ก าหนดปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว บ่ ง ชี้ ภาวะผู ้น า 6 ปั จ จัย คื อ
1) ความรอบรู ้ 2) การวางแผน 3) การตัดสิ นใจ 4) ความรั บผิดชอบ 5) ความเป็ นธรรม และ
6) มนุษยสัมพันธ์ องค์ประกอบของคุณลักษณะผูน้ าและภาวการณ์นาของภาวะผูน้ าทั้ง 6 ปั จจัยนั้น
บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 15 ท่าน ได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานใน
กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้ านความรอบรู้ (Scientific Knowledge /Technical Knowhow)
หัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นต่อการมีภาวะความเป็ นผูน้ าว่าเป็ น
ผูม้ ีความรู ้ และสามารถถ่ ายทอดความรู ้ ในการดาเนิ นงานให้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้ เมื่ อผูป้ ฏิ บตั ิ งานเกิ ด
ข้อสงสัยในการดาเนิ นงานหรื อเกิดปั ญหาขึ้นระหว่างการดาเนิ นงาน หัวหน้างานสามารถให้คาปรึ กษา
หรื อคาแนะนาแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ได้ และคอยให้คาปรึ กษาพร้ อมชี้ แนะ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน จากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญในการท างานที่ ผ่านมาของหัวหน้างานที่ครอบคลุ มภารกิ จของงาน พนักงานสามารถ
ปรึ กษา หรื อขอข้อเสนอแนะในการทางานได้ ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางานน้อยลง หรื อทางานได้
รวดเร็ วมากขึ้ น และการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบางครั้ งมี ปั ญหาเกิ ดขึ้ น พนักงานมีความกล้าและ
ได้โอกาสในการให้ค าแนะนา และช่ วยแก้ปั ญหาจากหัวหน้างานอย่างจริ งจัง ปั ญหาต่ างๆ ได้รั บ
การแก้ไขได้ทนั ท่วงที และมีบรรยากาศของความเป็ นหมู่คณะที่เหนียวแน่น ( Coheseiveness )
อีกประเด็นหนึ่ ง หัวหน้างานในกองคลังและหัวหน้างานในกองการเจ้าหน้าที่เป็ นแบบอย่าง
ของบุคคลที่รู้งานจริ ง มุมานะทางานจริ งมีความตั้งใจทางานมีลกั ษณะมีความสุ ขและสนุกกับการทางาน
และจะเป็ นการทางานแบบเป็ นทีมงานกลุ่ มงาน และบ่อยๆ ครั้ ง จะขอให้พนักงานช่ วยทางานไปใน
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คราวเดี ยวกัน มีการแนะการทางานแบบสอนงานและขณะเดี ยวกันก็ออกปากชมเชยบุ คคลผูท้ างานดี
ทั้งต่อหน้าและต่อกลุ่มพนักงาน บรรยากาศการประชุมพบปะปรึ กษางานอย่างไม่เป็ นทางการ การทางาน
ของพนักงานในองค์การเป็ นบรรยากาศเสรี แต่มีระเบียบและมีบรรยากาศพึงพากัน
บุคลิกลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของหัวหน้างานในกองทั้ง 2 เป็ นแบบพี่ เพื่อนร่ วมงาน
มากกว่าความเป็ นหัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับบัญชา พฤติ กรรมเช่ นนี้ เป็ นแบบอย่างการพัฒนาบุ คลิ กและ
แนวความคิ ดในการเป็ นผูน้ า เป็ นลักษณะการสอนแนะความเป็ นผูน้ าให้แก่พนักงาน เป็ นการสร้ าง
เอกภาพการปฏิบตั ิงานและเอกภาพขององค์การ ภาวะผูน้ าจากความคิดเห็นของพนักงานและหัวหน้างาน
เป็ นแรงจูงใจให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การอย่างมาก
ข้อมูลจากความคิดเห็นของหัวหน้างานและพนักงานในองค์การดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของนักวิชาการผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดร.สุ เมธ แสงนิ่มนวล ซึ่ งก็ตรงตามความคิดเห็นของหัวหน้างาน
และพนักงานกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ โดยท่านได้ไห้ความเห็นโดยสรุ ปคือ “แบบอย่างของผูน้ า
นั้นมี ความสาคัญมาก อย่างที่ พูดกันว่า ถ้าหัวไม่นาหางก็ไม่ตามหรื อหัวไม่กระดกหางก็ไม่ กระดิ ก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผูน้ าไม่คิดไม่ทาอะไรขึ้นมา จะไปไม่รอด ดังนั้นประเทศชาติจะเจริ ญรุ่ งเรื องได้น้ นั
อยู่ที่ผูน้ าถ้าผูน้ าไม่ดีไม่เก่งผลออกมาก็จะไม่ดีตาม ผูน้ าต้องกระตือรื อร้น ภาวะผูน้ าเป็ นตัวที่ทาให้
องค์การเปลี่ ย นแปลง เพราฉะนั้นถ้าผูน้ าไม่เปลี่ ยน ผูน้ าไม่ก ระตื อรื อร้ น องค์ก ารจึ งไปไม่รอด
ผูน้ าจึงมีความสาคัญที่สุดขององค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรขาดผูน้ าไม่ได้ สังเกตได้วา่ พอตาแหน่งว่าง
เขาจึงรี บแต่งตั้ง ถ้าไม่แต่งตั้งจะมีการมอบให้รักษาการ ผูน้ าจึงมีความจาเป็ นต่อองค์การ”
2.2 ด้ านการวางแผน (Planning )
จากข้อมูลโดยรวมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ให้ความเห็น
ว่างานขององค์การทั้ง 2 นั้น ได้รับอิทธิ พลมาจากหัวหน้ากอง และหัวหน้างานที่มีภาวะความเป็ นผูน้ า
มีการวางแผนการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ มี การนัดประชุ มร่ วมกัน และมี การศึกษางานแต่ละงาน
ว่างานใดเหมาะสมที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของงานที่ตอ้ งดาเนิ นการตามภารกิ จขององค์การโดยมีการ
ตั้งคณะทางานมอบหมายให้เป็ นผูด้ าเนินการ โดยดูจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะมีกาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จและเมื่อได้ขอ้ มูลเอกสาร
วิชาการแล้วจะนามาประชุ มร่ วมกันกับหัวหน้างานเพื่อหาข้อมูลในการวางแผนงานและแจ้งให้
พนักงานทราบเพื่อดาเนิ นการในขั้นต่อๆไป จากข้อมูลที่ได้ พบว่า หัวหน้างานเน้นการมองปั ญหา
ของการดาเนิ นงาน และนโยบายหลักๆขององค์การที่องค์การที่รับผิดชอบ แล้วจะมีการวางแผน
การจัดเก็บข้อมูลทุกๆ ด้าน พร้ อมเอกสารวิชาการและนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับ
การดาเนิ น การและมี ก ารตั้ง คณะท างานจัดเก็ บ ข้อมู ล นาข้อมู ล มาประชุ ม ปรึ ก ษากัน ระหว่า ง
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กลุ่ ม หัวหน้า งาน มี ม ติ อย่า งไรก็ ม อบหมายให้หัวหน้า งานด้า นนั้นๆ ไปจัดท ารายละเอี ย ดของ
เนื้ องานแล้วนากลับมาประชุ มเพื่อลงมติ การวางแผนในทุกเรื่ อง ทุกขั้นตอนของงาน อย่างเช่ นงาน
ที่ค่อนข้างเป็ นระบบอยูแ่ ล้วก็จะมีการวางแผนระยะเวลาในการดาเนิ นการเป็ นตัวกาหนดว่าระยะเวลา
ในช่วงไหนที่จะต้องดาเนินการอะไร ทาเรื่ องอะไร และหัวหน้างานก็จะมีการวางแผนในการดาเนิ นการ
รวมทั้งมีการวางแผนในเรื่ องสั่งการด้วยว่างานชิ้ นไหนที่จะมอบหมายให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงานท่านใดก็มี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า ในเรื่ องของการแบ่งงาน จะดูจากความเหมาะสม ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน
และดูวา่ งานชิ้นไหนที่จะต้องใช้ความสามารถในระดับใดหรื อต้องมีความรู ้ในเรื่ องอะไรบ้าง โดยส่ วน
ใหญ่แล้วการมอบหมายงานจะดูจากความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นหลัก แต่วา่ ถ้างานบางอย่าง
อาจจะไม่ได้ตรงกับความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานเท่าไรนัก เมื่อมอบหมายไปให้ ทางหัวหน้างาน
จะมีการให้คาแนะนาด้วย ไม่ใช่เพียงแต่วา่ มอบหมายงานแล้วก็เหมือนกับจะปล่อยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ไปดาเนินการเอง ในการประชุมหาข้อยุติการจัดทาแผนงานโครงการนั้น จะมีมติดว้ ยว่าใครจะเป็ น
หัวหน้า กลุ่ ม งานอะไรและจะก าหนดระยะเวลาแล้ว เสร็ จ ไว้ใ นการวางแผนวางโครงการนั้น
และหั ว หน้ า งานเน้ น ระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ของงาน และติ ด ตามสอบถามอุ ป สรรคปั ญ หา
การปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
กล่าวโดยสรุ ปแล้วข้อคิดเห็นต่อหัวหน้างานในด้านการวางแผนนั้น พนักงานที่เป็ นบุคคลผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้ง 13 ท่าน ย้ าตรงกันว่า หัวหน้างานย้ าอย่างชัดเจนว่าเราต้องมีขอ้ มูลข่าวสารและงานวิชาการ
ให้พร้ อมเป็ นข้อมูลในการกาหนดแผนและโครงการ โดยมอบให้พนักงานเป็ นกลุ่มจัดรวบรวมข้อมูล
และที่สาคัญคือการประชุ มหัวหน้างานด้วยกันและมีมติต่อการวางแผนวางโครงการและมอบหมาย
หัวหน้าผูร้ ับผิดชอบต่องานตามแผนไปปฏิ บตั ิได้ทนั ที และหัวหน้างานคอยติดตามตรวจสอบแนะนา
อยูเ่ สมอ
สาหรับนักวิชาการ ดร.สุ เมธ แสงนิ่มนวล ให้ความเห็นว่า “ในการบริ หารจัดการเราจะเริ่ มต้น
ที่การวางแผนก่ อนว่า จะทาอะไร ที่ไ หน เมื่ อไหร่ อย่างไร และจะให้ใครเป็ นคนมาทา จากนั้นจึ ง
มอบหมายงาน เมื่อมอบหมายงานแล้ว ต้องติดตามงาน ที่สาคัญกว่านั้นคือต้องประสานงานเพราะว่า
งานที่ เ ราท าไม่ ใ ช่ แ ค่ ว่ า เราท าแค่ ค นเดี ย วหรื อ ฝ่ ายเดี ย ว จะต้อ งมี ห ลายๆฝ่ าย เพราะฉะนั้ น
การประสานจึงต้องทาอย่างจริ งจัง เรี ยกว่าการพัฒนาคน พัฒนางานเพราะฉะนั้นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อาจจะทางานไม่เป็ น เราต้องพัฒนาเขา การพัฒนาก็อาจจะใช้วิธีการง่ายที่สุดคือสอนงาน ชี้ แนะ
แนวทางในการท างาน หรื อส่ ง ไปอบรม ส่ ง ไปเรี ย นหรื อศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สูง ขึ้ น แบบนี้ คื อ
การพัฒ นา เพราะฉะนั้น การพัฒ นาคนจึ ง ส าคัญ กับ อี ก ประการหนึ่ ง เรี ย กว่ า พัฒ นางานก็ คื อ
มีการปรับปรุ งงาน ถ้าเราทางานไปสักระยะหนึ่ งแล้วรู ้สึกว่ามันไม่ดีเท่าที่ควร น่าจะทาให้ดีกว่านี้ ได้
เราอาจจะต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร เปลี่ ย นขั้น ตอน แบบนี้ เขาเรี ย กว่า การปรั บ ปรุ ง งาน
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ซึ่ งโดยหลักการในทฤษฎีเขาบอกให้ทาแบบต่อเนื่ อง โดยใช้วงจรเดมมิ่ง ( Deming Cycle) ที่ประกอบ
ไปด้วย Plan, Do, Check, Act จึงจะได้ผล ซึ่ ง 5 ตัวนี้ คือหลักการบริ หารจัดการทัว่ ไปนัน่ เอง ซึ่ งถ้าเรา
ทาครบทั้งองค์ประกอบทั้ง 5 ตัวนี้ จะทาให้งานประสบความสาเร็ จ”
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ ให้เห็นว่าภาวะผูน้ าคือคุณลักษณะการนาและภาวะการนาที่ดีและ
ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลด้านอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานขององค์การ ส่ งผลต่อ
ความผู กพันของบุ คลากรต่ อองค์การดังกรณี ของหัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 ด้ านการตัดสิ นใจ (Decision Making)
หัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ของสานักงานอธิ การบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่ งชัน มี ความกล้าตัดสิ นใจในการท างานที่ รวดเร็ ว สมเหตุ สมผล เวลาที่ มี ปั ญหาเกิ ดขึ้ นภายใน
หน่ วยงาน จะใช้เหตุ ผลในการตัดสิ นใจดาเนิ นงานต่าง ๆโดยยึดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเป็ นหลัก ทาให้การดาเนิ นงานหรื อแนวทางการแก้ไขปั ญหามีความชัดเจน
และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน แล้วมาหาข้อตกลงร่ วมกัน โดยมีการอธิ บาย
เหตุ ผ ลให้ เข้า ใจถึ ง ความจาเป็ นที่ ต้องตัดสิ นใจเลื อกแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาให้ ผูป้ ฏิ บ ัติง าน
คนอื่น ๆ ทราบ ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานยอมรั บการตัดสิ นใจของหัวหน้างานอย่างไม่มีขอ้ สงสัยภายในใจ
ส่ งผลให้ การท างานของพนักงานระดับปฏิ บ ัติ การในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รายละเอียดจากการสัมภาษณ์
หัวหน้างาน พนักงาน และนักวิชาการผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนี้
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ ความคิ ดเห็ นของบุ คคลผู ใ้ ห้สั มภาษณ์ ทุ กท่ านกล่ าวว่า หัวหน้างานใน
กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่และหัวหน้างานในสานักต่างๆ มีพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าที่มีการตัดสิ นใจ
ที่ รวดเร็ วเวลาที่ มี ปั ญหาเกิ ดขึ้ น ปั ญหาเฉพาะหน้าต่ าง ๆ เขาจะมี แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ ดี
เป็ นเรื่ องๆ เฉพาะเรื่ องไป มีการรับฟั งความคิดเห็ นของแต่ละคน หรื อว่าของเจ้าของปั ญหานั้น เวลาไป
ปรึ กษาสามารถเสนอแนวทางหรื อความคิ ดเห็ นของเราได้ เขาก็ จะรั บฟั งความคิ ดเห็ น เมื่ อเลื อก
แนวทางการแก้ไขแบบใดแล้วจะมี การอธิ บายเหตุผลให้เข้าใจ แต่บางทีแนวทางการตัดสิ นใจของเขา
ก็อาจจะไม่ ตรงกับของเราหรื อลู กน้องคนอื่ น ๆ ในงาน แต่ก็ ได้มี การให้โอกาสผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานชี้ แจง
ให้เหตุ ผลถึ งอุ ปสรรคปั ญหาที่ ก่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ งานที่ ไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ หัวหน้างานค่อนข้า ง
เป็ นคนที่ ตดั สิ นใจได้เด็ดขาด แต่การตัดสิ นใจของหัวหน้างานไม่ได้มาจากความคิ ดเห็ นหรื อว่า
ข้อคิ ดเห็ นส่ วนตัวของหัวหน้า งานอย่า งเดี ยว แต่ค่ อนข้างจะให้อิสระกับผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านทุ ก คนว่า
เมื่ อ เจอปั ญหาแบบนี้ คนนี้ คิ ด อย่า งไร คิ ดแบบไหน แล้ว ก็ ม าคุ ย กัน ว่า แนวทางไหนที่ ม นั เป็ น
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แนวทางที่ดีที่สุดและถู กต้องสาหรับปั ญหาในเรื่ องนี้ และสุ ดท้ายหัวหน้างานก็จะเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจ
อีกครั้ งหนึ่ งว่าแนวทางไหนมันเหมาะสมที่ สุด แต่ก็มีการชี้ แจงว่าแนวทางที่ เลื อกมันเหมาะสม
และถูกต้องเนื่องจากอะไรก็จะมีการชี้แจงด้วย
ในความคิดเห็นของบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นนักวิชาการทั้งสองท่านให้ความเห็นสอดคล้อง
กับหัวหน้างานและพนักงาน โดยเน้นว่าความกล้าตัดสิ นใจของหัวหน้างานนั้นสาคัญที่สุด แต่ตอ้ ง
เป็ นการตัดสิ นใจที่มีขอ้ มูลทุกด้าน เราต้องมี ขอ้ มู ลอย่างพร้ อมมู ล แล้วจึ งดู สถานการณ์ เหตุ การณ์
ว่าสถานการณ์น้ ีน่าจะใช้ขอ้ มูลอะไร น่าจะตัดสิ นใจแบบไหน น่าจะไปทางไหน จะไปทางซ้ายหรื อขวา
เดิ นไปข้างหน้าหรื อถอยหลัง ส่ วนใหญ่แล้วข้อมูลกับสถานการณ์ จะเป็ นสิ่ งที่ทาให้เราคิดออกว่า
เราควรจะตัด สิ นใจอย่า งไร กับ อี ก ตัว หนึ่ ง ที่ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด เรี ย กว่า ประสบการณ์ คนที่ มี
ประสบการณ์จะรู ้เชิง เวลาที่เราทางานไปนาน ๆ เราจะเห็ นหัวหน้าเราที่เป็ นผูน้ ามาก่อนว่าเรื่ องนี้
เขาตัด สิ น ใจแบบไหนพอเราเห็ น แล้ว พอเรารู ้ แ ล้ว มัน จะซึ ม ซั บ เข้า มาในตัว เรา พอมาพบ
สถานการณ์ เมื่ อเราเป็ นผูน้ าขึ้ นมาจริ ง ๆ พอเราเห็ นปั ญหาเราก็จะสามารถรู ้ ได้ทนั ที ว่าเราควรจะ
ตัดสิ นใจอย่างไร ซึ่ งโดยทัว่ ไปทฤษฎีการตัดสิ นใจนั้นมีหลายอย่าง เช่ น ตัดสิ นใจโดยตัวเรา ถ้าเราเป็ น
คนที่เป็ นเผด็จการเราจะตัดสิ นใจโดยไม่ฟังความคิดเห็นของใคร แต่ถา้ เราเป็ นผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย
จะฟั งความคิดเห็น ของคนอื่นๆโดยตัดสิ นใจตามเสี ยงส่ วนใหญ่ที่ทุกคนเห็ นร่ วมกัน แต่ถา้ เราเป็ น
ผูน้ าแบบลอยตามลม(Lasses-Fair Leaders) เราก็อาจจะฟั งความเห็นของคนอื่นบ้าง หรื อไม่ฟังบ้าง
ไม่ค่อยสนใจ ติดตามงาน บางครั้งภาวะผูน้ าในลักษณะนี้ จะเป็ นผูน้ าที่ทาลายบัน่ ทอนความมุ่งมัน่
ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การ
2.4 ด้ านความรับผิดชอบ (Responsibility)
ข้อมูลที่ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าหัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหัวหน้ากอง
มีภาวะผูน้ าช่วยแก้ไขปั ญหา หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหัวหน้างานกล้าที่จะรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ
คือทุกงานที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดาเนินการต้องผ่านหัวหน้างานเป็ นผูต้ รวจสอบ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหัวหน้างาน
ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบหรื อกล้าที่จะปกป้ องผูป้ ฏิ บตั ิงานในทางที่ถูกต้องด้วย ทาให้พนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ เกิดความรู ้สึกที่ดีในการทางาน ส่ งผลให้ผลการดาเนิ นงาน
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ยิ่งไปกว่านั้นพนักงานให้ความเห็ นว่าหัวหน้างานมีภาวะผูน้ าจะทาให้เราสามารถพึงพาได้
คือเวลาที่เกิดปั ญหา เขาจะสามารถแก้ไขให้เราได้โดยที่เรารู ้สึกได้วา่ เค้าจะไม่ทอดทิ้งเรา แล้วปั ญหาจะ
สามารถคลี่คลายได้ แล้วเราก็สามารถดาเนินการทางานไปได้อย่างราบรื่ น และงานจะประสบความสาเร็ จ
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และมีประสิ ทธิ ภาพ และมีผลทาให้เกิ ดการทางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีมงานที่ ดี สร้ างความสามัคคีใน
องค์การ
ในความเห็ นของนักวิชาการย้ าว่า จากข้อมู ลที่ ได้จากหัวหน้างานและพนักงานต่างเห็ นว่า
หัวหน้างานในฐานะผูน้ าองค์การต้องมีความรั บผิดชอบงานทั้งมวลที่ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้ดาเนิ นการนั้น
ถูกต้อง และเห็ นได้วา่ ภาวะผูน้ าของหัวหน้ากองและหัวหน้างานของกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่มี
ลักษณะการนาและใช้ภาวะการนาได้ดีในเรื่ องความรับผิดชอบ
2.5 ด้ านความเป็ นธรรม (Justice)
ในกรอบแนวคิ ดของความเป็ นธรรมในองค์ ก ารนั้น ในการบริ หารจัดการองค์ ก ารนั้ น
มี ความส าคัญต่ อความรู ้ สึกผูกพันของสมาชิ กองค์การเพราะพนักงานทุ กคนจะคิ ดว่าทุ กคนมี สิ ทธิ
เท่าเทียมกันในฐานะเป็ นบุคลากรขององค์การและแต่ละคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานของตน
ซึ่ งเป็ นงานในส่ วนหนึ่ งขององค์การเท่ าเที ยมกัน การที่ หัวหน้างานจะสร้ างความเป็ นธรรมของ
การทางานนั้น จะต้องอยูบ่ นความเสนมอภาคในสิ ทธิ และประโยชน์อนั เป็ นสิ่ งที่ตนพึงได้ ภาวะผูน้ าของ
องค์การในความคิดเห็นของพนักงานที่ให้ขอ้ มูลเน้นเป็ นทานองเดี ยวกันคือ ต้องมีความเป็ นธรรมใน
การบริ หารงานและการปกครองบังคับบัญชา
ข้อมูลที่เก็บมาได้แสดงอย่างชัดเจนว่าพนักงานให้ความคิดเห็ นไปในทางเดี ยวกันว่าหัวหน้า
งานในกองทั้ง 2 กอง และหัวหน้างานอื่น ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปกครองการกากับควบคุมงานอย่าง
เป็ นธรรมพนักงานคนใดปฏิบตั ิงานบกพร่ องจะให้อภัยและสอนแนะงานไม่แสดงอาการโกรธเคืองหรื อ
คาดโทษโดยมีความคิดว่าการทางานย่อมมีผิดพลาดบกพร่ องได้ อีกประการหนึ่ งพนักงานให้ความเห็น
ว่าการที่ หัวหน้างานแบ่งงานหรื อมอบหมายงานด้วยการพิจารณาจากพื้นฐานความรู ้ ความสามารถ
ความชานาญของพนักงานนั้นถือว่าเป็ นการให้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานอย่างดียงิ่
2.6 ด้ านมนุษยสั มพันธ์ (Human Relation)
หัวหน้างานงานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ของส านักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน โดยเฉพาะระดับหัวหน้ากอง ในความคิดเห็นของพนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลและจากการสดับ
รั บฟั งของผู ้วิ จ ัยเห็ นว่ า หั วหน้างานมี ภาวะผู ้น าในด้านการสร้ างความสั มพันธ์ ที่ ดี ต่ อกันระดับ
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ระดับหัวหน้างาน ในสานักงานอธิ การบดี และสาหรั บภายในกองก็มีความเป็ นกันเอง
นับถื อกันแบบพี่ น้ องพึ่ ง พาอาศัยกัน ท าให้ การประสานงานและการท างานร่ วมกันเป็ นไปได้
อย่ างราบรื่ น เมื่ อเกิ ดปั ญหาขึ้ นทุ กคนในหน่ วยงานคอยช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน งานบางอย่ าง
เราไม่สามารถทาคนเดียวได้ หรื ออาจจะไม่เข้าใจในบางส่ วนเมื่อได้พูดคุ ยกันทาให้ได้รับคาแนะนาที่
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ช่วยให้สามารถทางานต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกดีใน
การทางาน สร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีในที่ทางานช่วยทาให้เรามีความสุ ขในการทางานเพิ่มขึ้น
จุดเด่ นอื่ นๆ ที่ สาคัญคื อ เมื่ อหัวหน้างานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์ ดีกบั
กองอื่ นๆ ในส านัก งานอธิ ก ารบดี เวลาเราไปติ ดต่ อประสานการท างานกับกองนั้นๆ จะได้รับ
ความร่ วมมือด้วยดี และเขามองแบบให้เกียรติ ความน่ าเชื่ อถือในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ไป
ติดต่อประสานงานมีผลทาให้การปฏิ บตั ิ งานของกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลและเกิดประโยชน์ต่อกองอื่นๆ ด้วย เพราะ 2 กองนี้ คือหัวใจการปฏิ บตั ิงานด้าน
งบประมาณและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
หัวหน้าทาให้เรารู ้ สึกไว้วางใจ ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นหัวหน้าตลอดคือทาให้เรารู ้ สึกว่าเป็ น
พี่ เราหรื อคนที่ เราสามารถคุ ยด้วยได้ทุ กเรื่ อง สภาพนี้ มี ส่ วนช่ วยเรา และหัวหน้าสนับสนุ นให้เรา
หาความรู ้เพิ่มเติมข้างนอกทั้งไปฝึ กอบรมทั้งให้เรี ยนต่อปริ ญญาโท ก็คิดว่ามีส่วนช่ วยในการทาให้เรา
ประสบความสาเร็ จในการทางาน และได้เรี ยนรู ้แนวความคิดทฤษฎีและประสบการณ์ความชานาญจาก
หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงาน
ส่ วนที่ 3 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันของพนักงานกับองค์ การ
จากการศึ ก ษาภาวะผู ้ น าของหั ว หน้ า งานที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การด าเนิ น งานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ พบว่า ภาวะผูน้ าของหัวหน้า
งานที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลาออกหรื อไม่ลาออกของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการ ปั จจัยที่ใช้
เป็ นตัวชี้ วดั ความคิดเห็ นของพนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 3 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้านการยอมรับ
2) ปั จจัย ด้า นมนุ ษ ยสั ม พันธ์ และ 3) ปั จจัย ด้านความพึ งพอใจในหน้า ที่ โดยอาศัย ข้อ มู ล จาก
การสัมภาษณ์หวั หน้างานระดับแผนกหรื อส่ วนงานและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานในกอง
3.1 ด้ านการยอมรับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า การตัดสิ นใจไม่ลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับอิทธิพลมาจากหัวหน้างานในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
เป็ นสาคัญ เนื่ องจากหัวหน้างานมีภาวะผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เปิ ดโอกาสให้
ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาท างาน วางแผนคิ ด วิ ธี ก ารท างานทุ ก อย่า งด้วยตนเอง กล้าคิ ดกล้าท าในสิ่ งที่
สร้างสรรค์และถูกต้องภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเป็ นกันเองของหัวหน้างาน ส่ งผลให้พนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้า ที่ ตัดสิ นใจไม่ลาออกจากหน่ วยงาน ด้วยเหตุผลหลัก
คื อที่ อยู่ที่นี่หัวหน้างานเขารั บฟั งความคิ ดเห็ นของลู กน้อง เวลามี ปัญหาอะไรสามารถคุ ยกันได้
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เราจะทางานกันเป็ นทีมมีอะไรก็จะช่วยแก้ไขปั ญหา หัวหน้าก็จะมีภาวะผูน้ าและตัดสิ นใจในเรื่ อง
ที่ ส าคัญๆ ในการปฏิ บตั ิ ง านเรามี โ อกาสท างานเป็ นกลุ่ ม งานเป็ นที ม งานมี เพื่ อ นร่ ว มงานและ
หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร คือหัวหน้ากองให้โอกาสเราแสดงความคิดเห็น ให้โอกาสในการทางาน
ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของเรา คือเปิ ดโอกาสให้เราทางาน วางแผน คิ ดวิธีการทางานทุ กอย่า ง
เหมือนกับสั่งงานเราแล้วไม่มาจูจ้ ้ ี สั่งงานเราครั้งเดี ยว แล้วถ้าเราไม่เข้าใจหรื อมีปัญหาก็สามารถ
ถามได้คือเขาจะอธิ บายให้เราฟั ง เปิ ดโอกาสให้เราได้สอบถาม แล้วเพื่อนร่ วมงานทุกคนช่วยเหลือ
กันดี รั ก กันดี เพราะเวลาที่ เกิ ดปั ญหาขึ้ นจะช่ วยกันแก้แม้จะเป็ นคนละงานกันก็ ช่ วยเหลื อกันดี
ทุ ก ครั้ งที่ มี ปั ญ หาหัว หน้า จะสอบถามปั ญ หานั้น ๆ กับ ลู ก น้ อ งคื อ ไม่ ไ ด้ต่ อ ว่ า หรื อ ใช้อ ารมณ์
จะฟั งลู กน้องก่อนว่าปั ญหานี้ เกิ ดจากอะไรเราจะแก้ไขกันอย่างไรขอความเห็นแล้ว หัวหน้างาน
จะสรุ ปอีกครั้งว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุ งอะไรอย่างไร โดยการแก้ไขปั ญหาจะตัดสิ นใจโดยยึดกับ
หลักระเบียบ ของ พรบ. ของมหาวิทยาลัยที่เรากาหนดไว้เป็ นหลัก อย่างไรก็ตามหากการปฏิ บตั ิตาม
ระเบี ยบยังไม่ สามารถแก้ปั ญหาได้ หัวหน้ าก็ จะหั นเข้าหาทฤษฎี วิ ชาการเป็ นหลักในการแก้ไข
หัวหน้างานกล้าแสดงความกล้า (Autocrat) ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาให้ได้งานที่ดี
3.2 ด้ านมนุษยสั มพันธ์
การตัดสิ นใจไม่ ลาออกของพนักงานระดับปฏิ บ ัติการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
ส่ วนหนึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจากสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างาน
เวลาที่มีปัญหาเกิ ดขึ้ นภายในหน่ วยงานสามารถปรึ กษาหรื อพูดคุ ยกันได้ทาให้เกิ ดความสัมพันธ์ ที่ดี
ในการทางาน ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี ความเข้าใจในการทางานมากขึ้ น หัวหน้างานคอยช่ วยให้ความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาหรื อการดาเนิ นงานต่าง ๆ รวมถึงการตัดสิ นใจ
ในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ และที่น่าภาคภูมิใจในความเป็ นผูน้ าของหัวหน้างานคือ “การรับผิดชอบแต่
ผูเ้ ดียว” ทาให้พนักงานเอาใจใส่ และมีความรอบคอบในการปฏิ บตั ิงาน พร้ อมรั บผิดชอบร่ วมกันใน
ผลการดาเนิ นงาน ท าให้เกิ ดความรู ้ สึกไม่โดดเดี่ ยวส่ งผลให้พนักงานระดับปฏิ บ ตั ิการในกองคลัง
และกองการเจ้าหน้าที่ตดั สิ นใจไม่ลาออกจากหน่วยงาน
คุ ณ หฤทั ย วุ ฒิ วิ ช าภรณ์ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส าคั ญ ท่ า นหนึ่ งเน้ น ในความเห็ น ว่ า
สภาพแวดล้อมในการท างานอบอุ่ น อยู่ก ันอย่างพี่ น้อง ในส่ วนของหัวหน้า งานจะคอยช่ วยให้
คาแนะนาในการทางานหากเกิ ดข้อขัดข้องหรื อเงื่ อนไขในการทางานบางอย่างที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน
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คุณอังคณา ศรี บุญรอด ย้ าว่าการที่อยากทางานอยู่ในหน่ วยงานนี้ เพราะคนภายใน
องค์การมีการอยูก่ นั อย่างพี่น้อง หากมีปัญหาหรื อข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ ทาให้
การทางานมีความราบรื่ น โดยส่ วนใหญ่แล้วหัวหน้างานจะมีส่วนสาคัญในการทาให้เราสามารถ
ท างานอยู่ที่ นี่ ไ ด้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ซึ่ งหัว หน้า งานมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาอยากท างาน
เพราะว่างานแต่ละงานมีความยากง่าย และมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งปั ญหาส่ วนใหญ่ตอ้ ง
ปรึ กษาหัวหน้างานโดยหัวหน้างานเป็ นผูท้ ี่แก้ปัญหาทาให้งานสาเร็ จ
คุณสุ นทรี หงส์ ทอง กล่าวว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือเป็ นในเรื่ องของมนุษยสัมพันธ์
ที่ ดีระหว่า งตัวเราเองกับ หัวหน้า งานที่ มี ค วามเป็ นกันเองสามารถพู ดคุ ย ปรึ ก ษากันได้ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานที่มีการช่วยกันทางานเป็ นทีมให้คาแนะนา ก็จะทาให้รู้สึกว่าตัวเอง
ไม่ ไ ด้ ท างานคนเดี ย ว ไม่ ไ ด้ ถู ก ทอดทิ้ ง ให้ ท างานคนเดี ย ว จะมี เ พื่ อ นๆร่ วมงานช่ ว ยเหลื อ
มี บ รรยากาศแวดล้อมที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ที่ ดีข องหัวหน้า งานกับ เพื่ อนร่ ว มงานท าให้ เรามี ค วาม
พึงพอใจที่จะทางานและยังตัดสิ นใจทางานที่นี่อยู่
ปั จจัยจูงใจที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือความรู ้สึกเป็ นถิ่นฐานสร้างอนาคตและชีวิต
คือตัวเองเรี ยนจบจากศิลปากรมาตั้งแต่ปริ ญญาตรี จนถึ งปริ ญญาโททาให้รู้สึกภูมิใจกับสถาบันนี้
จึงอยากมาทางานที่นี่เพื่อผลักดันภารกิจขององค์การ อยากเป็ นส่ วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่ อนร่ วมงานมี ค วามช่ วยเหลื อในการท างานท าให้อยากท างานและมี ค วามสุ ข ในการท างาน
หัว หน้า งานก็ มี ส่ ว นที่ ท าให้ มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานเพราะว่าเวลาที่ มี ปั ญหาเราก็ ได้รั บ
คาปรึ กษาจากหัวหน้างาน หัวหน้างานก็จะคอยช่ วยเหลือเรา ไม่ได้เกี่ ยงงาน หรื อว่าเวลาที่เขามีเรื่ อง
ที่เกิ นอานาจของเขา จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาที่สูงกว่าเพื่อหาทางแก้ไข ไม่ทอดทิ้งให้เราทางาน
อย่างโดดเดี่ยว คุณสิ ริวลั ลิ์ พฤกษาอุดมชั ย กล่าวอย่างมัน่ ใจ
3.3 ด้ านความพึงพอใจ
การตัดสิ นใจไม่ลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
เพราะตระหนักอย่างแน่วแน่วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นผูน้ าองค์การคือ หัวหน้างานในกองทั้ง 2 กอง
มี ภ าวะผู ้นาพร้ อมทุ ก ด้า นในประเภทของผูน้ า 4 ประเภท คื อ เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ จ ริ ง ในหน้า ที่
มีความเป็ นประชาธิ ปไตย และมีเมตตาบารมี และที่แน่ใจคือความเด็ดเดี่ยวในการกล้าตัดสิ นใจใน
การปฏิบตั ิงานและกล้ารับผิดแทนลูกน้อง
การปฏิ บ ัติ ง านอยู่ที่ นี่ มี โ อกาสได้รั บ การสอนงานจากหัว หน้า งานมี อิ ส รเสรี
การปฏิ บตั ิ ง านตามความรู ้ ค วามถนัดและความชานาญ มี โอกาสได้พ ฒ
ั นาตัวเองและองค์ก าร
สนับสนุ นอย่างเต็ม ที่ หากมี โอกาสศึ กษาสู ง ขึ้ น ซึ่ ง ตอนที่ เข้ามาช่ วงท างานหัวหน้า คนปั จจุ บนั
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ยังไม่ได้เป็ นหัวหน้างานยังเป็ นพนักงานปกติแต่เนื่ องจากหัวหน้าคนเดิมได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
จึงได้รับตาแหน่ งหัวหน้างานคนใหม่แทน ซึ่ งตอนแรกก็จะยังไม่มีความเป็ นผูน้ ามากนัก แต่พอ
เวลาผ่านไปทาให้ได้เรี ยนรู ้หรื อได้รับการอบรมภาวะความเป็ นผูน้ าทาให้สถานการณ์ ทางานดีข้ ึน
มี ก ารวางแผนมากขึ้ น มี ก ารตัดสิ นใจด้วยแนวทางการท างานรวดเร็ วขึ้ น และความสามารถใน
การปรับตัวกับภาระงานมีมากขึ้น และนาประสบการณ์การเรี ยนรู ้งานของตนมาเสริ มความสามารถ
ของพนักงาน จึ งหวังว่าตัวเราน่ าจะได้รับความก้าวหน้าในการงานเช่ นเดี ยวกันกับหัวหน้าหาก
อยูป่ ฏิบตั ิงานที่นี่ ดวงพร พวงอุไร เน้น
คุ ณเกศริ นทร์ แก้ วช่ วย ให้ความเห็ นถึ งความพอใจในการปฏิ บตั ิ งานว่าที่ นี่ถื อว่า
มัน่ คง ในการทางานถือว่าเป็ นงานที่มนั่ คงแล้วระบบงานถื อว่าดี ในการปฏิบตั ิงานของที่นี่ทาให้เรา
รู ้สึกว่าอยูท่ ี่นี่แล้วมัน่ คง ไม่มีความรู ้สึกว่าจะต้องเดินออกจากที่นี่ สภาพแวดล้อมก็เหมือนกันหมด
ทุกที่ อยูท่ ี่การปรับตัวของเราว่าเราจะปรับตัวได้แค่ไหนไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั หรื อว่าจะเป็ นองค์กรของ
รัฐมันก็เหมือนกันหมด อยูท่ ี่การปรับตัวของเรามากกว่าและหัวหน้างานก็สนับสนุ นการเรี ยนรู ้งาน
ประสบการณ์ ก ารทางานให้มีป ระสิ ทธิ ภาพ บรรยากาศการอยู่ร่วมกันท างานร่ วมกันมี สันติ สุ ข
มี ร ะเบี ย บ เกาะกลุ่ ม กัน เหนี ย วแน่ น ในการท างาน และผลงานมี เ อกภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลของงานที่น่าภาคภูมิใจ
จากความคิดเห็ นของหัวหน้างานและผูป้ ฏิ บตั ิงานดังกล่ าวข้างต้นมาทั้งหมดนั้น
เมื่อผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั วิชาการถึงความคิดเห็นของหัวหน้างานและผู ้ปฏิ บตั ิงานดังกล่าวข้างต้น
เกี่ ยวกับภาวะผูน้ าคือ คุณลักษณะและพฤติกรรมการนา และภาวะเกี่ ยวกับการนาของหัวหน้างาน
คือ หัวหน้างานในกองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง ปรากฏว่านักวิชาการให้ความเห็นสอดคล้องกับ
ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ทุ ก ประการว่า หัวหน้า งานของกองการเจ้า หน้าที่ และกองคลัง มี ภาวะผูน้ าที่ถู ก ต้อง
เหมาะสมเกี่ ย วกับการบริ หารและการจัดการองค์ก ารได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
และภาวะการนาสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ส่ วนบุ คคล (Individual Study) เรื่ อง “การศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้า
งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น งานของผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา: กรณี ศึ ก ษาส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (พนักงานองค์การ) 2) ภาวะผูน้ าของ
หั ว หน้ า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล (ขององค์ ก าร) ในการท างานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 3) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ หัวหน้างานและพนักงาน
ของกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 15 ท่าน เป็ นการคัดเลือกแบบ
เจาะจง คื อ หัวหน้า งานของกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง จาวน 3 ท่ า น พนัก งานของกอง
การเจ้าหน้าที่และกองคลังจานวน 10 ท่าน และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสยามจานวน 2 ท่าน
ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการ
สั ม ภาษณ์ บุ ค คลผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล เป็ นการเฉพาะบุ ค คล การรวบรว มข้อ มู ล นอกจากข้อ มู ล จาก
การสัมภาษณ์ และ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อวิชาการ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูน้ าองค์การในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ กาหนดประเภทของผูน้ า
4 ประเภท คือ
1. ผูน้ าวิชาการ
2. ผูน้ าประชาธิปไตย
3. ผูน้ าบารมี
4. ผูน้ าที่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสิ นใจ
ผูน้ าทั้ง 4 ประเภทนี้ มีคุณลักษณะและองคาพยพที่มีผลต่อการบริ หารองค์การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อการบริ หารองค์การที่มีอิทธิ ผลจูงใจในความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ เพราะปั จจัยที่อยูใ่ นตัวผูน้ า 4 ประเภทนี้ คือ ปั จจัยการบริ หาร การจัดการองค์การที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในยุคปั จจุ บ ันพนักงานสายสนับสนุ นจ าเป็ นที่ จะต้องปรั บตัวในการท างานให้ มี
ความรวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการของสภาพการณ์ในปัจจุบนั ได้ทนั ท่วงที มีการปรับระบบ
ใหม่เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีภาระงานหลากหลายด้านมากขึ้น จึงเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้เกิ ดแรงกดดัน เนื่ องมาจากพนักงานระดับปฏิ บตั ิการจะต้องทางานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
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และต้องท าให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่ ก าหนดด้วย ท าให้เป็ นสาเหตุ ของความกดดันและความ
ไม่พึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ทาให้พนักงานขาดความผูกพันที่ดีต่อองค์การ และถ้าพนักงานระดับ
ปฏิ บตั ิ การตัดสิ นใจที่ จะอยู่กบั องค์การอะไรเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้พ วกเขาสามารถปฏิ บตั ิงาน
ต่อไปในองค์การได้ องค์การจะดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี น้ นั ภาวะผูน้ า คือผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้างานเป็ น
ส่ วนสาคัญอย่างยิ่ง เพราะภาวะผูน้ ามี ส่วนช่ วยให้กิจกรรมดาเนิ นไปได้ด้วยดี ขึ้นอยู่กบั นโยบาย
ที่ผบู ้ ริ หารได้มีการออกคาสั่งลงมาสู่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยตัวพนักงานเป็ นคนดาเนิ นตาม
นโยบายของผูบ้ ริ หารที่ได้วางไว้เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
1. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ลที่ เป็ นความคิดเห็ นของหัวหน้างาน พนักงาน และนักวิชาการ
เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการบริ หารและการจัดการองค์ก ารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
เป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโดยสรุ ป คือ
1.1 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในกองคลัง และกองการเจ้ าหน้ าที่
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั มภาษณ์ รายบุ ค คลของพนัก งานที่ ผูว้ ิจ ัย เจาะจงคัด เลื อ กเป็ น
ตัวแทนของหัวหน้า งาน พนัก งาน และนัก วิช าการเกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าของหัวหน้า งานในกอง
การเจ้าหน้าที่ และกองคลัง ที่มีอิทธิ ผลหรื อผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการฝ่ ายสนับสนุ น เป้ าหมายบุคคลผูเ้ ป็ นผูน้ าคือ หัวหน้ากอง และหัวหน้าสานักงาน
หรื อแผนกของโครงสร้างหน่วยงานของกองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง ปรากฏว่าหัวหน้างานและ
พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 13 ท่าน (หัวหน้างาน 3 ท่าน พนักงาน 10 ท่าน) ให้ขอ้ มูลที่เป็ นความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะพฤติกรรมการนาภาวะการใช้วธิ ี การนาที่สอดคล้องตรงกัน ดังนี้
1. ใช้ความรู ้วิชาการเป็ นปั จจัยการตัดสิ นใจในการนาและการมอบหมายงาน กล่าวคื อ
ยึดตามทางทฤษฎี วิชาการงานวิจยั เป็ นพื้นฐานหลักในการพิจารณาคุ ณสมบัติของพนักงาน และ
ศึกษาตรวจสอบคุ ณสมบัติทางการศึกษา ความชานาญในงานที่จะมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ กล่าวคื อ
หัวหน้างานจะศึกษางานที่อยู่ในภาระหน้าที่ของกองอย่างชัดเจน ต่อจากนั้นก็จะมาทาการศึกษา
ประวัติส่วนตัวพนักงาน พื้นฐานและสาขาวิชาที่ สาเร็ จการศึ กษา แล้วก็จะมอบงานตามความรู ้
ความสามารถของพนักงานแล้วจึงมอบหมายการงานให้ปฏิบตั ิ การบริ หารงานบุคคลในลักษณะนี้
เป็ นการมอบงานให้ตรงกับความรู ้ความสามารถของบุคคล พนักงานก็มีความพึงพอใจและเชื่ อมัน่
ในการทางานในหน้าที่ของตนอย่างมีความพึงพอใจและมีความสุ ขในการทางาน
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2. พิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งาน ติ ดตามการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนักงาน เมื่ อพบว่ามี ส่ิ ง ใด
บกพร่ องมีปัญหาก็จะสอนแนะและจัดให้มีพนักงานอื่นเข้ามาช่ วยในการปฏิบตั ิงาน และบางงาน
ก็จดั ให้มีการจัดกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน ในการตรวจสอบติดตามงานนั้นหัวหน้างานไม่เคยแสดงอารมณ์
ฉุ นเฉี ยวหรื อโกรธและแนะสอนงานอย่างเห็นอกเห็ นใจสนิ ทสนมเป็ นคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่ดีของผูน้ าที่เป็ นการสร้างแรงจูงใจพอใจในการเรี ยนรู ้งาน
3. มีการสับเปลี่ ยนงานเพื่อให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ งานหลายๆ ด้าน และในการสับเปลี่ยน
งานนั้นมีแนวโน้มที่เห็นว่าพนักงานคนใดรู ้งานมากขึ้น ชานาญงานมากขึ้นก็จะมอบหมายงานที่มี
ความส าคัญ ขององค์ก าร ส่ ว นผู ท้ ี่ ผ ลงานไม่ ค่ อยดี ก็ จ ะมอบให้ ไ ปท างานในกลุ่ ม ผูป้ ฏิ บ ัติง าน
ไม่ยงุ่ ยากนัก หรื อมีการจัดการอบรมให้บ่อยๆ ขึ้นแก่พนักงานเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการจะสับเปลี่ยนงาน
จะมีการปรึ กษาให้เหตุผลแก่ผูท้ ี่จะได้รับการเปลี่ยนงานและมักจะให้ฟังความคิดเห็นของบุคคล
และการประชุ ม กลุ่ ม ของพนักงานทั้งกองหรื อเฉพาะแผนกของงาน การแสดงภาวะผูน้ าเช่ นนี้
แสดงออกถึงความเป็ นประชาธิปไตย ความมีมนุษยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน 1) ปั จจัยด้านบุคคล (Personal Factor) 2) ปั จจัยด้านงาน (Factor in the Job) และ 3) ปั จจัยด้านการ
ควบคุมงาน (Factor Controllable) ทาให้พนักงานสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้วย
ความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถทาให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและราบรื่ นไปได้ดว้ ยดี
1.2 ภาวะผู้นาของหัว หน้ างานที่มี อิทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 13 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าของ
หัวหน้ากองทั้ง 2 กอง และพนักงานถึ งอิ ทธิ ผลของผูน้ าองค์การและสานักงานแผนกต่างๆ นั้น
ข้อมูลย้าอย่างชัดเจนว่าปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานจนก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิ ผลของผูน้ าที่มีอิทธิ พล 6 ปัจจัย คือ
1. ความรอบรู ้และความชานาญงาน
2. การวางแผน
3. การตัดสิ นใจ
4. ความรับผิดชอบ
5. ความเป็ นธรรม
6. มนุษยสัมพันธ์
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 13 ท่าน มีความรู ้สึกและความคิดเห็ น
ตรงกันว่าหัวหน้า กองคลัง หัวหน้ากองการเจ้าที่ และหัวหน้าในกองทั้ง 2 กอง กล่ าวได้ว่า
แทบทั้งหมดทุกท่านมีปัจจัยการสร้างอิทธิ พลบันดาลใจให้พนักงานฝ่ ายสนับสนุ นของหน่วยงาน
ทั้งสองปฏิบตั ิงานกันด้วยความจริ งจังจริ งใจทุ่มเทในการใช้ความรู ้ การค้นคว้าหาความรู ้ การศึกษา
โครงสร้ า งองค์ป ระกอบของงานและการเสี ย สละประโยชน์ ข องตนเพื่ อ สร้ า งผลของงานที่
รับผิดชอบ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากแบบฉบับตัวอย่างการปฏิ บตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่เพียบพร้ อมด้วย
จริ ยธรรม คุณธรรม มโนธรรม ที่เต็มไปด้วยความเคารพรัก ความเมตตา ความเป็ นธรรม ผูน้ ามี
ความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญชานาญในกระบวนการวางแผนวางโครงการการตัดสิ นใจฉับไวและ
มีความรับผิดชอบในลักษณะ(ข้าพเจ้ารั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยว) แทนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งหมด
ไม่โยนความผิดให้คนอื่น หากพนักงานทางานมีขอ้ ผิดพลาดพร้ อมให้อภัย ยกเว้นความผิดพลาด
บกพร่ องนั้นไปเกิ ดความเสี ยหายต่อส่ วนรวม เช่ น งานของกองคลังเกี่ ยวกับความผิดพลาดทาง
การเงิ น และหรื อกองการเจ้าหน้าที่ หากพนักงานกระทาหน้าที่การงานผิดพลาดเพราะความตั้งใจ
เพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ถึงกับเสี ยภาพพจน์ขององค์การส่ วนรวมหลักก็พยายามว่า
กล่าวตักเตือนทาทัณฑ์บน
แบบอย่างของพฤติกรรมการนาและการใช้ภาวะการนาของหัวหน้างานเป็ นแบบอย่างที่
พนักงานตระหนักถึงความดีงามเหมาะสมและเอามาปฏิบตั ิตาม มุมานะปฏิบตั ิงานอย่างทุ่มเทและ
รอบคอบ ส่ งผลให้เห็ นการปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ และ
เกิดความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนร่ วม (Steak holder) ในการทางานและการรับบริ การ
1.3 ภาวะผู้ น าของหั ว หน้ า งานที่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั นต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานในระดั บ
ปฏิบัติการในกองคลัง และกองการเจ้ าหน้ าที่
จากข้อมู ลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มู ลทั้ง 13 ท่าน พบว่า ภาวะผูน้ าของ
หัว หน้า งานที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานระดับปฏิ บ ัติก ารในกองคลัง
และกองการเจ้าหน้าที่ ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลผลักดันหรื อจูงใจในการตัดสิ นใจ
ผูก พันอยู่ก ับ องค์ก ารคื อ การที่ หัวหน้า กองและหัวหน้า งานแสดงออกอย่า งจริ ง ใจและเด่ นชัด
ในการยอมรั บ ในความรู ้ ค วามสามารถในการท างานของพนัก งาน ให้ ค วามเป็ นกัน เองและ
มีความพึงพอใจ ศรัทธาในการทางานและผลงานของพนักงาน ภาวะผูน้ าที่แสดงถึงปั จจัยจูงใจ
3 ปั จจัยคือ 1) ปั จจัยด้านบุคคล 2) ปั จจัยด้านงาน และ3) ปั จจัยด้านการควบคุ มงาน ปั จจัยทั้ง 3
ปั จจัยนี้ มีอิทธิ พลจูงใจให้พนักงานมีความรู ้สึกผูกพันกับองค์การ ด้วยผลของการแสดงภาวะผูน้ า
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เกี่ ยวกับปั จจัย 3 ปั จจัยนี้ พนักงานยอมรับว่าหัวหน้างานของเขามีพร้ อม การลาออกจากองค์การ
จึงไม่มีในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่
2. อภิปรายผล
ผูน้ าที่เป็ นหัวหน้างานในกองการเจ้าหน้าที่และกองคลังของสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ที่ ก าหนดประเภทของผู น้ า 4 ประเภทนั้น การศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ พ บว่า หัวหน้า งาน
มีคุณลักษณะและพฤติกรรมการนา และภาวะวิธีการนามีคุณลักษณะผูน้ าและภาวการณ์นาครบ
ทั้ง 4 ประเภท ในคนๆ เดียวกัน จึงทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความพึงพอใจในการได้ร่วมปฏิบตั ิงาน
มีความศรั ทธาเชื่ อถื อรั กเคารพหัวหน้างาน และมี ความสุ ขสนุ กกับการทางานมี ความผูกพันกับ
องค์การสู ง
2.1 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนั กงาน
ระดับปฏิบัติการ
ภาวะผูน้ าของหัว หน้า งานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น งานของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
โดยศึ กษาปั จจัย การนาใน 3 ปั จจัย คื อ ปั จจัย ด้านบุ คคล (Personal Factor) ปั จจัย ด้านงาน
(Factor in the Job) และปั จจัยด้านการควบคุ มงาน (Factor Controllable) การที่ บุคลากรมี
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติง าน ท าให้ผูใ้ ต้บงั คับ บัญ ชาสามารถดาเนิ นงานด้ว ยความเต็ม ใจ
และเต็มกาลังความสามารถ ทาให้ ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและราบรื่ นไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของฮาร์ เรล์ ล (Harrell, 1972 อ้างใน นิมะ หุตาคม 2541: 10) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ
ในการปฏิ บตั ิงานมีความเกี่ ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ 3 ประการ คือ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านงาน
และปั จจัยด้านการควบคุ มงาน ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิ ดของวิภาดา คุ ปตานนท์ (2544)
ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจในงาน คือทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่เขาทา อาจเป็ นทางบวกหรื อ
ทางลบ ซึ่งความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดการทุ่มเทต่อการทางาน และผูบ้ ริ หารสามารถกระตุน้ ให้
บุ คคลเกิ ดความพึง พอใจในงานได้ โดยระดับความพึงพอใจจะเพิ่ มสู ง ขึ้ น เมื่อหัวหน้าแสดง
ให้เห็ นว่า มีความเข้าใจลู กน้อง, ยกย่องเมื่ อปฏิ บตั ิ งานมีผลงานดี , รับฟั งความเห็นลู กน้อง,
แสดงความสนใจ, มีความจริ งใจ และก่อให้เกิดความรู ้สึกเป็ นบวก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานธนาคารออมสิ น ส านัก งานใหญ่ ผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานธนาคารออมสิ น
สานักงานใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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2.2 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานที่มีอิทธิพลต่ อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการทางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คือ ความรอบรู ้ การวางแผน การตัดสิ นใจ ความรับผิดชอบ ความเป็ นธรรม
และมนุษยสัมพันธ์ของหัวหน้างาน ทาให้บุคลากรสามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล สร้ างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันภายในหน่ วยงาน ส่ งผลให้การดาเนิ นงานของ
องค์การบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Dubrin (1998) ได้กล่าวว่า
คุณลักษณะของผูน้ านั้นจะต้องมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา ลักษณะที่
สัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าสามารถจัดประเภทแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ 1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล 2) แรงจูงใจของภาวะผูน้ า 3) ปั จจัยด้านสติปัญญาเกี่ ยวกับความรู ้
ความเข้าใจของภาวะผูน้ า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวดี จิตติรัตนกุล (2550) ที่ได้ศึกษา
เรื่ องภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของนายกเทศมนตรี : กรณี ศึกษา
เทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานใน 4 ด้าน โดยเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ คานึงถึงปั จเจกบุคคล กระตุน้
ทางปั ญญาให้พนัก งาน และมี ก ารปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบ ตามนโยบายขององค์ก ารเป็ นหลัก
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของรั ตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ที่ ศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งปฏิ รูปกับ
ความพึงพอใจในงาน ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ผลวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิ งปฏิรูปมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของพนักงานสาขา
2.3 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีความผูกพันกับ
องค์ การ
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้ สึกผูกพันกับองค์การนั้น มีพฤติกรรมที่
เห็นได้ชดั เจนว่าไม่มีพนักงานลาออกเพราะพนักงานยอมรับในการที่หวั หน้างานมี มนุษยสัมพันธ์
และความพึงพอใจ ที่เกิ ดขึ้นกับหัวหน้างาน ทาให้บุคลากรตัดสิ นใจที่จะทางานอยู่ในมหาวิทยาลัย
ศิ ลปากรต่ อไป เนื่ องจากมี ความพึ งพอใจในการท างาน มี ส ภาพแวดล้อ มที่ ดี ท าให้ ก ารท างาน
มีความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg และคณะ (1959 อ้างถึงในธงชั ย สมบูรณ์ ,
2549: 287-291) ได้กล่าวว่าปั จจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานมี 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ
(Motivation Factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นตั ว กระตุ ้ น ท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจให้ แ ก่ บุ ค คลในองค์ ก ารให้ ป ฏิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
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มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพราะเป็ นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้ และ
ปั จจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) เป็ นปั จจัยแวดล้อมที่จาเป็ นต้องมี จึงจะทาให้คนงานยอม
ท างานได้ ถ้า ปั จ จัย ตัว ใดตัว หนึ่ งขาดตกบกพร่ อ งไปจะท าให้ ค นงานเกิ ด ความไม่ พ อใจใน
การทางาน ถื อว่าเป็ นปั จจัยตัวหนึ่ งที่ทาให้เกิดความพอใจที่จะมาทางาน และที่เรี ยกกันว่าปั จจัย
ค้ าจุนเพราะว่าถ้าปั จจัยตัวใดตัวหนึ่ งขาดไปคนงานอาจมาทางาน
แต่ทาด้วยความไม่เต็มใจ
สภาพเช่ นนี้ เองที่ ทาให้ค นงานเกิ ดอาการสุ ข ภาพจิ ตเสื่ อมได้ใ นเวลาต่ อไป และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ที่ศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งปฏิรูปกับ ความพึงพอใจในงาน
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ผลวิ จ ัย พบว่า ภาวะผู น้ าเชิ ง ปฏิ รู ป มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นการตัด สิ น ใจ ไม่ ล าออกของ
พนักงานสาขา
ในกรณี ที่พบ ผลการวิจยั ครั้ งนี้ ว่าพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การของกองการเจ้าหน้าที่ และ
กองคลัง มี ค วามผูก พัน กับ หน่ วยงานหรื อ องค์ก ารที่ ท าอยู่อย่า งมากนั้น เพราะหัว หน้า งานคื อ
หัวหน้ากองและหัวหน้าสานักงานหรื อแผนกมีพฤติกรรมการนาที่มุ่งเน้นศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานสร้างบรรยากาศความเป็ นกันเอง สร้างความชัดเจนในหลักการวิธีการแผนงานและ
นโยบายการบริ หารจัดการองค์การที่เน้นความเข้าใจร่ วมกันของทุกคนในองค์การ ภาวะการนา
ก็มีการเน้นการพัฒนาความรู ้ ศกั ยภาพของพนักงานในการปฏิ บตั ิงาน หากมีปัญหาหัวหน้างาน
จะนาปั ญหามาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุ แล้วนาเข้าที่ประชุ มของหัวหน้างานด้วยกันและประชุ ม
กับพนักงานทุกๆ คน แล้วลาดับหาเหตุว่าอะไรคือปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานและอะไรเป็ นสาเหตุ
ระดมความคิดความรู ้ของพนักงานแล้วนามาคิดร่ วมกันว่าอะไรคือปั ญหาสาคัญแล้วคิดร่ วมกันว่า
จุดสาคัญที่ตอ้ งแก้ไขคืออะไร เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ปัญญา
สภาพแวดล้อ มการท างานของกองคลัง กองการเจ้า หน้ า ที่ เ ป็ นปรากฏการณ์ ข อง
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน ยุวฒั น์ วุฒิเมธี (2555; 7) ย้ าว่าผูน้ าองค์การและหรื อองค์กร
จะสร้ างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การได้น้ นั ผูน้ าจะต้องใช้ภาวะผูน้ าในการเตรี ยม
ความพร้ อมของบุคลากรในองค์การ รวมทั้งตัวผูน้ าเองด้วย โดยต้องให้ความรู ้ ฝึกอบรมบุคลากร
เกี่ ยวกับการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจัยการบริ หารและการจัดการ 3 กลุ่มปั จจัย คือ กระบวนการ
อบรมบ่ ม นิ สั ย ทางสั ง คม (Socialization Process) การวิเ คราะห์ ป รากฏการณ์ (Phenomena
Analysis) และการวิเคราะห์ล าดับของเหตุการณ์ (Matrix Analysis) เพื่อให้บุคลากรใช้ความรู ้
ความคิดให้เกิดปั ญญาและใช้ปัญญาในการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
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3. ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูน้ าที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การควรมีการพัฒนาหัวหน้างานเกี่ยวกับ
ความรู ้และทักษะด้านภาวะผูน้ าเพื่อให้หัวหน้างานมีศกั ยภาพในการใช้ภาวะผูน้ าในการทางาน
อันจะทาให้ผลการดาเนินงานขององค์การ มีประสิ ทธิ ภาพและราบรื่ นมากยิง่ ขึ้น
2. จากการศึ ก ษา พบว่า การตัดสิ นใจของหัว หน้า งานมี ผ ลต่ อ การด าเนิ นงานของ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาเป็ นอย่า งมาก องค์ก ารควรมี ก ารจัดอบรมให้ความรู ้ ใ นเรื่ องความส าคัญของ
การวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจัยในการตัดสิ นใจให้แก่หวั หน้างานได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความสาคัญ
ของการตัดสิ นใจมากขึ้ น เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตามเป้ าหมาย
ขององค์การ
3. จากการศึกษา พบว่า การประสานงานมีส่วนทาให้การดาเนิ นงานสาเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ดังนั้นการประสานงานร่ วมกันจากหลายหน่ วยงานเพื่อให้ความร่ วมมือและช่ วยเหลื อกัน
ในการดาเนิ นงานจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ โดยอาจจะเพิ่ ม ช่ องทางการประสานงานที่ ท ันสมัย โดยใช้
เทคโนโลยีเข้า มาช่ วยเพื่อความรวดเร็ วและถู กต้อง รวมถึ งการสร้ างความสัม พันธ์ ที่ ดีระหว่า ง
บุคลากรภายในและภายนอกองค์การ
4. พนักงานระดับปฏิบตั ิการเป็ นกลุ่มผูด้ าเนิ นงานหลักขององค์การ หากมีการเปลี่ยน
พนักงานเป็ นประจา จะทาให้ไม่มี ผูท้ ี่ มีความชานาญ(Technical Knowhow)ในงานด้านต่าง ๆ
ส่ งผลให้การดาเนิ นงานไม่ราบรื่ น เกิ ดปั ญหาขึ้ นในการทางานบ่อยครั้ ง ผลการดาเนิ นงานไม่ดี
เท่ า ที่ ค วร องค์ก ารจึ ง ควรให้ ค วามส าคัญ กับ พนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ง านในการสร้ า งแรงจู ง ใจ
ความพึงพอใจในการพัฒนาความชานาญเชี่ ยชาญในการทางานนั้น มีความสาคัญต่อความผูกพัน
ของพนักงานกับองค์การเป็ นอย่างมากซึ่ งก่ อให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ทางด้านร่ างกายและจิตใจของ
บุคคลด้วย
5. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าคุ ณลักษณะผูน้ า (Leader) และภาวะการนา (Leadership)
ในปั จจัยเกี่ยวกับความรู ้ มีวิญญาณประชาธิ ปไตย ความมีเมตตาธรรม และความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ
และความรวดเร็ วมัน่ ใจในการตัดสิ นใจสั่งการของผูน้ า มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานในองค์ก าร ดัง นั้นหัว หน้า งานจ าเป็ นต้อ งสร้ า งเสริ ม ตัวเองให้ มี
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คุ ณ ลัก ษณะหรื อประเภทของผู ้น าและพฤติ ก รรมการน าและการใช้ ล ัก ษณะการน าที่ เ ป็ น
คุณลักษณะผูน้ า 4 ประเภท คือ
1. ผูน้ าประเภทนักวิชาการและภาวะการนาทางวิชาการ (Scientific Leader,
Scientific Leadership)
2. ผูน้ าประชาธิปไตย (Democratic Leader, Democratic Leadership)
3. ผูน้ าบารมี (Charismatic Leader, Charismatic Leadership)
4. ผูน้ าที่กล้าตัดสิ นใจ (Autocratic Leader, Autocratic Leadership)
กล่าวคือในตัวบุคคลเดี ยวกันจาเป็ นต้องมีพร้ อมในประเภทและคุณสมบัติของความเป็ น
ผูน้ าอยูใ่ นตัวหัวหน้างาน รวมทั้งพนักงานในองค์การควรต้องเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนตนเองเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมของภาวะผูน้ าดังกล่าวนี้ดว้ ย
4. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาถึ ง ตัว แปรอิ ส ระอื่ น ๆ เช่ น ระบบการจัด การความรู ้ ใ นองค์ ก าร
(Knowledge Management) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และทุนมนุ ษย์ (Human Development,
Human Capital) ที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
เพื่อให้ได้งานวิจยั ที่มีผลการศึกษาเชิ งลึกมากขึ้น
2. ควรทาการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่มี อิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูน้ าองค์การ
ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ งชัน เพื่อที่จะสามารถนาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาดาเนิ นการ
แก้ไข เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริ หารการจัดการองค์การของผูน้ าให้สามารถดาเนิ นงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ จึงควรมีการศึกษาเชิ งปริ มาณเพื่อสามารถ
นาข้อ มู ล มาวิเ คราะห์ ผ ลการวิ จ ัย ในเชิ ง สถิ ติ ที่ เ ป็ นตัว ชี้ ว ดั ตามกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ที่สามารถพิสูจน์และทดสอบระดับความเชื่อมัน่ ของข้อมูล
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การศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอิทธิพลต่ อการดาเนินงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ ชัน
คาถามในการสั มภาษณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อ – นามสกุล
2. เพศ
3. อายุ
4. อาชีพ
5. สถานภาพการสมรส
6. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
7. หน่วยงาน
กลุ่มหัวหน้ างาน
1. การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานท่านพิจารณาจากอะไร
2. เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้ท่านทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. ในการประชุมหรื อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานท่านมีขอ้ เสนอแนะอย่างไร
4. ในการทางานที่ตอ้ งมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่านมีวธิ ี การอย่างไร
5. ในปั จจุบนั ที่มีการบูรณการร่ วมกันทางานของหน่วยงานหลายส่ วนท่านมีความเห็น
อย่างไรบ้าง
6. กรณี ที่เกิดปั ญหาขึ้นภายในหน่วยงานท่านมีวธิ ี การรายงานผลอย่างไร
7. เวลาที่เกิดปั ญหาขึ้นภายในหน่วยงานงานหัวหน้างานมีการปรึ กษาหารื อกับใครบ้าง
8. ในการทางานต่าง ๆ มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอหรื อไม่อย่างไร
9. ท่านมีวธิ ี การในการติดตามความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง
10. การดาเนินงานมีการวางแผนหรื อจัดสรรภาระงานอย่างไร
11. การรายงานผลทาอย่างไรเพื่อให้ทราบผลสาเร็ จของงาน
12. ภาวะผูน้ ามีความสาคัญที่ทาให้เกิดความสาเร็ จในการทางานอย่างไร
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การศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอิทธิพลต่ อการดาเนินงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ ชัน
คาถามในการสั มภาษณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อ – นามสกุล
2. เพศ
3 อายุ
4 อาชีพ
5 สถานภาพการสมรส
6.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
7.หน่วยงาน
กลุ่มผู้ปฏิบัติการ
1. ท่านคิดว่าภาวะผูน้ าของหัวหน้างานมีส่วนช่วยให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่อย่างไร
2. ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานของท่านมีส่วนสาคัญต่อการสนับสนุ นการการดาเนิ นงาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างไร
3. หัวหน้างานของท่านมีการวางแผนในการดาเนินการ หรื อสัง่ การ อย่างไร
4. หัวหน้างานของท่านมีการแบ่งงานเหมาะสม หรื อไม่ อย่างไร
5. ภาระงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมหรื อไม่
6. เหตุผลที่ทาให้ท่านมีความพึงพอใจต่อการทางานและตัดสิ นใจทางานอยูใ่ นกองคลัง/
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี ตลิ่งชัน
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการตัดสิ นใจแก้ปัญหาของหัวหน้างานในการทางานภายใน
องค์การหรื อไม่ อย่างไร
8. เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้ท่านทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการมอบหมายงานของหัวหน้างาน
10. ในการประชุมหรื อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานท่านมีความคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะอย่างไร
11. ท่านมีโอกาสชี้แจงปั ญหาอุปสรรคการปฏิบตั ิงานและเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหาในการ
ดาเนินงานต่อหัวหน้างานอย่างไร
12. ท่านคิดว่าภาวะผูน้ ามีความสาคัญที่ทาให้เกิดความสาเร็ จในการทางานอย่างไร
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การศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ ีอิทธิพลต่ อการดาเนินงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ ชัน
คาถามในการสั มภาษณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อ – นามสกุล
2. เพศ
3 อายุ
4 อาชีพ
5 สถานภาพการสมรส
6.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
7.หน่วยงาน
กลุ่มนักวิชาการ
จากการที่ขา้ พเจ้าผูว้ ิจยั ได้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานในกองคลัง
และกองการเจ้าหน้าที่ในการบริ หารจัดการการดาเนิ นงานขององค์การแล้ว ขอให้ท่านพิจารณาว่า
หัวหน้างานได้ใช้ภาวะผูน้ าคือ พฤติกรรมการนาและภาวะวิธีการนาที่เหมาะสมและเป็ นไปตาม
หลักทฤษฎีวชิ าการและหลักแนวทางปฏิบตั ิอะไร อย่างไร
1. ท่านคิดว่าการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทางานของหัวหน้างานควรพิจารณา
จากอะไร
2. ท่านคิดว่าเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้หวั หน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงานพึงพอใจต่อการทางานคือ
อะไร
3. ท่านคิดว่าเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลคืออะไร
4. ในการทางานที่ตอ้ งมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ควรมีวธิ ี การอย่างไร
5. ท่ านมี ความเห็ นอย่างไรที่ ในปั จจุ บนั นี้ มีก ารบู รณการร่ วมกันท างานของหน่ วยงาน
หลายส่ วน
6. ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไรหากเกิ ด ปั ญ หาในหน่ ว ยงานหั ว หน้ า งานควรมี ก าร
ปรึ กษาหารื อกับใครบ้างก่อนตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
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7. ในการตั้งคณะทางานร่ วมกันที่มาจากหลายหน่วยงานนั้น ท่านจะเสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานรู ปแบบนี้ อย่างไรต่อหัวหน้างานเกี่ยวกับวิธีการในการดาเนิ นการทั้งแบบ
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
8. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นงาน
ที่หวั หน้างานมอบหมายให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
9. ท่านมี ความเห็ นอย่างไรเกี่ ยวกับการวางแผนในการดาเนิ นงานและการแบ่งงานหรื อ
มอบหมายงาน
10. ท่านคิดว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรใช้วิธีการใดบ้าง ในการรายงานผลสาเร็ จของงานให้
หัวหน้างานทราบ
11. ท่านคิกว่าภาวะผูน้ ามี ความสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความสาเร็ จในการดาเนิ นงานหรื อไม่
อย่างไร
12. ท่ า นคิ ดว่า ภาวะผูน้ าของหัวหน้า งานมี ส่ วนช่ วยให้ก ารดาเนิ นงานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
หรื อไม่ อย่างไร
13. จากประมวลข้อคิดเห็นต่อภาวการณ์ นาของหัวหน้างานที่พนักงานในองค์การแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ นั้น แสดงว่าพนักงานมีความศรัทธาเชื่ อมัน่ ในการใช้ภาวะผูน้ าของ
หัวหน้างานและเป็ นเหตุปัจจัยที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ
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รายชื่ อผู้ให้ ข้อมูลในการสั มภาษณ์
กลุ่มนักวิชาการทีม่ ีความรู้ ด้านภาวะผู้นา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปั ญญาศิริ
อาจารย์ ดร.สุ เมธ แสงนิ่มนวล
กลุ่มหัวหน้ างานในกองคลังและกองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางทัตพิชาภรณ์ อนันตวิรุฬห์
นางสาวธันยภรณ์ ทองทับทิม
นางวิจิตรา เพิม่ พล
กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการในกองคลังและกองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวเกศริ นทร์ แก้วช่วย
นางสาวเจนจิรา ถึกบางพรหม
นางสาวณัฐกาญน์ น้ าทิพย์
นางสาวดวงพร พวงอุไร
นางสาวสารุ ณี ลิ้มวิรุฬห์โรจน์
นางสาวสิ ริวลั ลิ์ พฤกษาอุดมชัย
นางสุ นทรี หงส์ทอง
นางสาวสุ วภัทร เกตสม
นางสาวหฤทัย วุฒิวชิ าภรณ์
นางสาวอังคณา ศรี บุญรอด
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ สกุล

: นางสาวชลลดา เจริ ญลาภ

วุฒิการศึกษา

: สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2555

ตาแหน่ งหน้ าที่
การงานปัจจุบัน

: นักบริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

