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การศึกษาประสิทธิภาพการมอบอ านาจการบริหารงานของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

A Study on the Effectiveness of Delegation at Faculty of Agricultural Technology 
 

บทคดัย่อ 
 

 

การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางพฒันาประสทิธภิาพการมอบ
อ านาจการบรหิารงานของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร รวบรวมขอ้มลูจากจากเอกสาร หลกัฐาน และการ
สงัเกต สมัภาษณ์ และสอบถามจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื      
1) การวเิคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของผู้บรหิาร และ 2) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปจัจยัที่ส่งเสรมิ
สนบัสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการมอบอ านาจการบรหิารงาน 

 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของการมอบอ านาจการบรหิารงานขึ้นอยู่กับปจัจยั
หลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ 1) การตดัสนิใจของผูน้ า 2) การจดัการแบบมสี่วนร่วม 3) วธิกีารมอบอ านาจการ
ตดัสนิใจต่อผู้ปฏบิตังิาน และ 4) สไตล์การบรหิารงานของผู้น า อย่างไรก็ตาม ประสทิธภิาพการมอบ
อ านาจการบรหิารงาน ยงัมจีุดอ่อนหลายประการ เช่น สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมบุคลากร ขาด
บุคลากรประเภทที่ต้องใช้ความรู้สูงไปมากกว่าปกติ คุณภาพของงานให้บรกิารขาดความสม ่าเสมอ 
ผู้รบัผิดชอบบางคนที่ตัดสินใจผิดพลาดหรอืทิ้งงานกลางคนัก่อให้เกิดความเสียหาย และผู้บรหิาร
ระดบักลางมกัจะต่อตา้นเน่ืองจากเชื่อว่าตนสญูเสยีอ านาจ 

 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั คอื 1) แจง้วตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจน 2) ใหทุ้กคนเขา้มามี
ส่วนรว่มในการตดัสนิใจ 3)กระจายทัง้อ านาจและความรบัผดิชอบแก่ผูป้ฏบิตังิาน 4) ใหข้อ้มลูสารสนเทศ
ที่จ าเป็นแก่ผู้ปฏบิตัิงาน 5) จดัหาทรพัยากรทัง้หลายที่จ าเป็นแก่ผู้ปฏบิตังิาน 6) เปลี่ยนแปลงระบบ
บรหิารจดัการใหม่ใหส้อดคล้องกบัการมอบอ านาจตดัสนิใจ 7) ให้ค าแนะน าหรอืช่วยสอนงานและการ
แกป้ญัหาของผูป้ฏบิตังิาน และ 8)ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพการมอบอ านาจการตดัสนิใจ 

 
Abstract 

This study aimed to study and find out the improvement strategies of the delegation 
effectiveness of Faculty of Agricultural Technology. Data were collected by studying from 
document and evident including observation, interviewing and questionnaire filling by personnel 
involved and stakeholders. Data analyses were divided into 2 parts; 1) analysis of administrator’s 
performances and 2) the relations between supporting factors and delegation effectiveness. 

 The study revealed that the delegation effectiveness depended on several factors 
such as 1) decision making of leaders, 2) participatory approach management, 3) strategies of 
delegation to specific staff, and 4) working styles of leader. However, there were some 
limitations of delegation i.e. wasting of budget for staff training, lacks of high skill staff, lacks of 
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quality of continuing services, inappropriate decision making or earlier retirement of some staff, 
and middle administrators were against that they thought they lose their authorities.   

Finally, the suggestions of this study were; 1) all objectives must be clearly 
informed, 2) all staff must be concerned decision making process, 3) both authority and 
responsibility must be delegated to personnel involved, 4) providing all information needed to all 
staff, 5) changing management system relating to delegation of decision making, 6) providing 
suggestion and problem solving of staff, and 7) continually monitoring and evaluation of delegation 
effectiveness.  
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บทท่ี 1 
  

บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั 

การด าเนินการพัฒนาระบบราชการ บริหารงานให้มีคุณภาพสูงเป็นการยกระดับการ
ให้บริการและการท างานของส่วนราชาการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ผูร้บับรกิารและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ส านักงาน ก.พ.ร. ไดส้่งเสรมิและสนับสนุน ส่วนราชการพฒันาการ
บรกิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพยิง่ขึน้อย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ซึง่มกีารด าเนินงานที่
ส าคญั คอื การมอบอ านาจ  

การมอบอ านาจในการบรหิารราชการเป็นเรื่องของการปฏบิตัริาชการแทน เป็นการกระจาย
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าทีร่าชการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สาธารณะ การมอบอ านาจจงึเป็นเรื่อง
การมอบหน้าที่ในการปฏบิตังิานตามกฎหมาย ผู้รบัมอบอ านาจไม่อาจปฏเิสธไม่ยอมรบัมอบงานไป
ปฏบิตัไิด ้ ผูร้บัมอบอ านาจมหีน้าทีต่้องปฏบิตัติามกฎหมาย กฎและระเบยีบของทางราชการ ดงันัน้  ผู้
มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจจงึต้องมคีวามรูก้ฎหมายทีเ่กี่ยวกบัเรื่องการมอบอ านาจเพื่อที่จะได้ใช้
อ านาจที่ได้รบัมอบนัน้อย่างถูกต้องบรรลุวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งประโยชน์
สาธารณะเป็นส าคญั ผลของการมอบอ านาจ  เมื่อมกีารมอบอ านาจโดยชอบแลว้ ผู้รบัมอบอ านาจมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดยีวกบัผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นผู้มอบอ านาจให้ปฏบิตัิราชการแทนทุกประการ  ซึ่ง
หมายถงึว่าในเรื่องทีม่กีารมอบอ านาจนัน้ ถ้ากฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัริาชการใดก าหนดใหผู้้ด ารง
ต าแหน่งทีม่อบอ านาจมอี านาจหน้าทีอ่ย่างใด ผูร้บัมอบอ านาจย่อมใชอ้ านาจหน้าทีน่ัน้โดยตรง รวมทัง้
การเป็นกรรมการในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รบัมอบอ านาจด้วย  การก ากบัการมอบอ านาจ เมื่อได้มอบ
อ านาจแลว้ ผู้มอบอ านาจมหีน้าทีก่ ากบัตดิตามผลการปฏบิตัริาชการ ของผู้รบัมอบอ านาจ และให้มี
อ านาจแนะน า และแกไ้ขการปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบอ านาจได้ 

 เงื่อนไขพืน้ฐานทีส่ าคญัประการหนึ่งทีจ่ะท าให้การมอบอ านาจสมัฤทธิผ์ล คอื การกระจาย
อ านาจ เพื่อใหผู้ด้ ารงต าแหน่งทีม่คีวามเหมาะสมและใกลช้ดิกบัเรื่องทีจ่ะต้องปฏบิตัริาชการเรื่องนัน้เป็น
ผู้ใช้อ านาจแทน เพื่ออ านวยความสะดวกและสนองความต้องการ ให้เกิดความคุ้มค่า รวดเรว็มี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ เป็นกระจายอ านาจการตดัสนิใจและความรบัผดิชอบ โดยไม่เพิม่
ขัน้ตอน ระยะเวลา และไม่ผ่านการพจิารณาของผูด้ ารงต าแหน่งต่างๆเกนิความจ าเป็น ร่วมไปถงึการ
บรหิารงานแบบบูรณาการ ซึง่ปจัจุบนัไดน้ าไปปฏบิตั ิเพื่อใหบ้งัเกดิผลสมัฤทธิต์ามเจตนารมณ์ของการ
บรหิารงาน ความเขา้ใจหลกัการ และแนวทางการบรหิารงานแบบบูรณาการ สนับสนุนการบรหิารงานให้
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ โดยจะช่วยลดความซ ้าซอ้น ท าใหม้ทีศิทางและเป้าหมายใน
การปฏบิตังิานร่วมกนัทีช่ดัเจน นอกจากนี้ยงัมกีารก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อใชใ้นการตดิตามและประเมนิผล
การปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  
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คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นหน่วยงานในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
มโีครงสรา้งการบรหิารงานชดัเจน ภายใต้นโยบายการดูแลก ากบัองค์การที่ด ีแต่ทัง้นี้การบรหิารงาน
ราชการ ก.พ.ร. มอี านาจในก ากบัดแูลการมอบอ านาจ และตดิตามการมอบอ านาจของอธกิารบดี อ านาจ
นี้รวมไปถึงแนะน าให้ผู้มอบอ านาจด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการมอบอ านาจให้ถูกต้องและ
ก าหนดใหส้่วนราชการรายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัการมอบอ านาจ  เช่นกนัเมื่ออธกิารบดมีอบอ านาจลงสู่
คณบด ีเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ คณบดเีพยีงท่านเดยีวไม่อาจปฏบิตังิานใหค้รบถ้วนในทุกๆดา้นได้ 
ซึง่จะมอบอ านาจและสัง่การใหผู้้บรหิารทีเ่กี่ยวขอ้งตามโครงสรา้งการบรหิารงานด าเนินการต่อ ซึง่ได้มี
การก าหนดลกัษณะงานของผู้บรหิารระดบั รองคณบด ีหวัหน้าส านักงาน และหวัหน้าสาขาวชิา เพื่อ
ด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน โดยจะเป็นข้อมูลและข้อสรุปเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของ
ผู้บรหิาร ถอืว่าเป็นการกระจายอ านาจความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่ให้แก่ผู้รบัผดิชอบโดยตรง  
ดงันัน้ การมอบอ านาจของผู้บรหิาร หากสมัฤทธิผ์ลจะช่วยให้การปฏบิตังิานบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่
วางไว้ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ยงัเป็นกลไกให้การบรหิารทรพัยากรต่างๆ ในหน่วยงานเกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด  จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวจิยัในเรือ่งดงักล่าว 
 

2. วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
2.1  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ม อ บ อ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง คณ ะ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
2.2  เพื่อหาแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการมอบอ านาจการบรหิารงานของคณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
 
3. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

3.1 ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า จ า ก ก า ร ม อ บ อ า น า จ ก า ร บ ริห า ร ง า น ข อ ง คณ ะ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

3.2 ช่วยใหก้ารมอบอ านาจการบรหิารงานเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
3.3 ช่วยให้การกระจายอ านาจความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่ผู้รบัผิดชอบ

โดยตรง ท าใหเ้กดิความคุม้ค่า รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
3.4 ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ จงึต้องอาศยัความ

รว่มมอืรว่มใจ   
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บทท่ี  2 
 

ระเบียบวิธีกำรวิจยั 
 

1. กำรตรวจเอกสำร   
1.1  เน้ือหำสำระเก่ียวกบักำรมอบอ ำนำจ 
 

1.1.1 ควำมหมำยของกำรมอบอ ำนำจ 

ภายใต้บริบทของความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของส่วนราชการสามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึ รฐัสมยัใหม่ (Modern State) ในฐานะผูท้รงไวซ้ึง่อ านาจในการบรหิาร
ปกครองประเทศ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารราชการแผ่นดนิในลกัษณะของ
การรวมศูนยอ์ านาจในรปูแบบเดมิ เพื่อก่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิความรบัผดิชอบของภาครฐั จาก
เดมิที่ก าหนดไว้ในลกัษณะให้ฝ่ายบรหิารมอบหมายให้เจา้หน้าที่ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้ใช้อ านาจหรอืเป็นผู้
บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นการเฉพาะไปสู่รปูแบบการบรหิารราชการแผ่นดนิในเชงิบูรณาการโดยเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายสามารถมี “การมอบอ านาจ” (Delegation of Power) ให้แก่
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูอ้ื่นใชอ้ านาจแทนตนได ้

การมอบอ านาจจงึเป็นกลไกที่ส าคญัในการปฏบิตัริาชการของภาครฐั เพราะงานบรหิาร
ราชการนัน้จะครอบคลุมทุกกจิการของประเทศ ซึ่งมขีอบเขตกวา้งขวางและเป็นภารกจิที่มีความส าคญั 
เพื่อเป็นพลงัผลกัดนัให้การบรหิารประเทศสามารถด าเนินการต่อไป หวัหน้าส่วนราชการเพยีงคนเดยีวไม่
อาจปฏบิตังิานใหค้รบถว้นทุกดา้นได ้ในระบบราชการจงึมกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในกระทรวง 
ทบวง กรม ไว้เป็นจ านวนมาก โดยมตี าแหน่งและหน้าที่รบัผิดชอบต่างๆ ลดหลัน่กันไป เพื่อเป็นผู้
ช่วยเหลอืในการปฏบิตังิานของหวัหน้าส่วนราชการในดา้นต่างๆ ตามขอบเขตภารกจิหน้าทีข่องส่วนราชการ
นัน้ ซึง่ในการทีภ่าครฐัไดม้กีารก าหนดเจา้หน้าทีใ่นต าแหน่งต่างๆ ไวน้ัน้ เพื่อทีจ่ะรองรบัการมอบอ านาจใน
การบรหิารราชการ โดยผูบ้งัคบับญัชาสามารถพจิารณาความเหมาะสมของผูใ้ต้บงัคบับญัชาแต่ละระดบั
ว่าควรมอบอ านาจใหก้ระท าในเรือ่งใดเพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การมอบอ านาจในการบรหิารราชการเป็นเรื่องของการปฏบิตัริาชการมใิช่เป็นเรื่องของตวัการ
และตวัแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึง่เป็นเรื่องของความสมคัรใจตกลงกนัระหว่างตวัการ
และตวัแทน โดยทีต่วัแทนมหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อมุ่งประโยชน์ของตวัการเป็นส าคญั แต่การมอบอ านาจ
ในการบรหิารราชการเป็นเรื่องการกระจายภารกจิในการปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นกรณีเกี่ยวกบัความร่วมมอื
กนัในการปฏบิตัริาชการเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) การมอบอ านาจจงึเป็นเรื่องการ
มอบหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานตามกฎหมาย ผู้รบัมอบอ านาจไม่อาจปฏเิสธไม่ยอมรบัมอบงานไปปฏบิตัไิด้ และ
ในการปฏบิตังิานของผู้รบัมอบอ านาจมใิช่ด าเนินการโดยมุ่งถึงประโยชน์ของผู้มอบอ านาจ แต่ผู้รบัมอบ
อ านาจมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัไิปตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของทางราชการเช่นเดยีวกบัอ านาจหน้าทีข่องผู้
มอบอ านาจ ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบอ านาจจงึผูกพนัรฐั หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้
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รฐัต้องแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายนัน้ เพราะการมอบอ านาจมใิช่เป็นเรื่องผูกพนัตวับุคคลแต่ผูกพนัถึง
ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

การมอบอ านาจมใิช่เป็นเรื่องการปดัภาระความผดิชอบในต าแหน่งหน้าที่ของตน แต่เป็น
เรือ่งการกระจายการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหง้านของทางราชการมคีวามคล่องตวั สามารถใหบ้รกิารแก่ประชาชน
โดยรวดเรว็ ลดขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน ท าให้งานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และมผีู้รบัผดิชอบในผลของงานที่
ชดัเจน ซึ่งตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดกลไก
ใหม่ในการบรหิารราชการแผ่นดนิไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้ก าหนดให้มกีารบรหิารงานโดย
เน้นเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงานในส่วนราชการ ซึ่งจะมกีารก าหนดผู้รบัผดิชอบและขอบเขตความ
รบัผดิชอบในแต่ละระดบัใหช้ดัเจน ตัง้แต่ปลดักระทรวง หวัหน้ากลุ่มภารกจิ และอธบิด ีโดยผูร้บัผดิชอบ
แต่ละระดับต้องสามารถก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วดัในผลของงานได้ การบรหิารราชการในรูปแบบนี้
หวัหน้าส่วนราชการจะมบีทบาทอย่างยิง่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการปฏบิตัริาชการใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ด้วยเหตุน้ี การบริหารราชการในรูปแบบใหม่จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการมอบอ านาจไปสู่
ผู้ปฏบิตัิงานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้งานในภาคปฏบิตัไิด้กระท าโดยเจา้หน้าที่ที่ต้องรบัผดิชอบในงานนัน้
โดยตรงและหวัหน้าส่วนราชการจะเป็นผูก้ ากบัดูแลการปฏบิตังิานนัน้ ซึง่โดยลกัษณะการท างานเช่นนี้
จะท าใหส้ามารถกระจายการใหบ้รกิารถงึประชาชนไดโ้ดยตรงและหวัหน้าส่วนราชการจะเป็นผูว้างแผน
พฒันาการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2555 มีวตัถุประสงค ์ 
ที่ส าคญัประการหนึ่งเกี่ยวกบัการจดัระบบการมอบอ านาจให้มแีนวทางปฏบิตัทิี่ชดัเจนแน่นอน โดยมุ่งลด
ขัน้ตอนในการปฏบิตัริาชการและให้ทุกส่วนราชการสามารถด าเนินการในเรื่องการมอบอ านาจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ดงันัน้ คณะรฐัมนตรจีงึไดอ้าศยัอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 
เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอ านาจขึ้นไว้เป็นแนวทางปฏิบตัิของทุกส่วน
ราชการ 
 

ควำมเป็นมำของกำรมอบอ ำนำจ 
แมใ้นอดตีที่ผ่านมาจะปรากฏแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิในลกัษณะของการรวม

อ านาจ (Centralization) ไว้ที่ราชการส่วนกลาง แต่การบรหิารราชการดงักล่าวก็มไิด้ด าเนินการโดย
ราชการส่วนกลางซึง่เป็นศูนยก์ลางอ านาจในทุกกรณี ในทางตรงกนัขา้ม หากพจิารณาถงึหลกัเกณฑก์าร
บรหิารราชการแผ่นดนิภายใต้กฎหมายหลายฉบบั จะพบว่า ราชการส่วนกลางไดแ้บ่งอ านาจการบรหิาร
ราชการจากราชการส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนภูมภิาค ซึ่งเป็นการบรหิารราชการโดยน าเอาระบบการ
บริหารราชการแบบรวมอ านาจผสมผสานเข้ากับหลักการบริหารราชการแบบกระจายอ านาจ 
(Decentralization) โดยมอบอ านาจใหแ้ก่ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืนายอ าเภอ หรอืหวัหน้าส่วนราชการไป
ปฏบิตัริาชการแทนราชการส่วนกลาง โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
ซึง่รฐัไดม้กีารประกาศใชบ้งัคบัเป็นครัง้แรกเมื่อ ปี พ.ศ.2476 ทัง้นี้ เนื่องจากการบรหิารราชการแผ่นดนิ
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ในรูปแบบการรวมอ านาจนัน้ ก่อให้เกดิปญัหาและอุปสรรคต่อการบรหิารราชการหลายประการ เช่น การ
บรหิารราชการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการจดัท ากจิการ “บรกิารสาธารณะ” (Public Service) ของรฐั ซึ่งเกดิ
การขยายตวัเพิม่มากขึน้ทัง้ในดา้นปรมิาณ รปูแบบ และขนาดของกจิการในการใหบ้รกิารภาคประชาชน 
ซึง่การบรหิารราชการแผ่นดนิในรปูแบบการรวมอ านาจจะมรีะเบยีบแบบแผนของระบบราชการทียุ่่งยาก
และจะต้องรายงานผลตามขัน้ตอนตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อขอความเห็นชอบในการตดัสนิใจจาก
ราชการส่วนกลางแต่เพียงผู้เดยีวเท่านัน้ ท าให้การบรหิารราชการแผ่นดนิขาดความคล่องตวัจนไม่
สามารถรองรบัต่อกจิการบรกิารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งต้องร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ ทัง้นี้ การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในต่างประเทศนัน้ยอ่มจะต้องใชค้วามรวดเรว็และลด
ขัน้ตอนทียุ่ง่ยากซบัซอ้นในการด าเนินการ 

หากพจิารณาถงึลกัษณะของการบรหิารราชการแผ่นดนิในช่วงเวลาหลงัจากทีป่ระเทศไทย
ประกาศใช้บงัคับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นรฐัธรรมนูญที่บัญญัติให้
คณะรฐัมนตรมีหีน้าที่บรหิารราชการแผ่นดนินัน้  อาจกล่าวได้ว่าการบรหิารราชการแผ่นดนิให้ส าเรจ็
ลุล่วงไปได้ด้วยดตีามวตัถุประสงค์ของรฐัธรรมนูญนัน้ จะต้องประกอบด้วยปจัจยั 2 ส่วน คอื ส่วนที่หนึ่ง 
การจดัท าแผนงานนโยบายในการบริหารปกครองประเทศ โดยมีคณะรฐัมนตรีในฐานะรฐับาลเป็น
ผูด้ าเนินการ และส่วนทีส่อง การน าแผนงานนโยบายในการบรหิารปกครองประเทศลงสู่ภาคปฏบิตัิ โดย
มขี้าราชการหรือฝ่ายปกครองซึ่งมหีน้าที่ อัตราก าลัง และเครื่องมืออุปกรณ์เป็นผู้ด าเนินการเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของประชาชน ซึง่เรยีกว่า “บรกิารสาธารณะ” จากกรณเีช่นว่านี้ จงึท าใหจ้ าแนก
อ านาจของรฐับาลออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) อ ำนำจหน้ำท่ีในฐำนะรฐับำลหรือฝ่ำยบริหำร (The Government) เพื่อด าเนิน
ภารกิจที่ส าคญัในการบรหิารปกครองประเทศเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัความมัน่คง
ปลอดภยัแห่งรฐั หรอืเรื่องอื่นใดทีอ่าจกระทบต่อประโยชน์ได้เสยีของประเทศหรอืของประชาชน ตามที่
รฐัธรรมนูญและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด เช่น อ านาจในการท าสนธสิญัญากบัต่างประเทศ อ านาจในการ
จดัท ารายงานผลการพจิารณาหรอืผลการด าเนินการของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องทีส่ภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติให้ค าปรกึษาหรอืขอ้เสนอแนะหรอืให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและเปิดเผยเหตุผลให้สาธารณชนทราบด้วย เป็นต้น ซึ่งกจิการประเภทน้ีรฐับาลหรอืฝ่าย
บรหิารไมส่ามารถมอบอ านาจใหแ้ก่องคก์รอื่นใดเพื่อด าเนินการไดแ้ต่ประการใด 

(ข) อ ำนำจหน้ำท่ีในฐำนะฝ่ำยปกครอง (The Administration) เป็นอ านาจการบรหิาร
ราชการในกระทรวง ทบวง กรม ในฐานะผู้บงัคบับญัชาของข้าราชการประจ าตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ เพื่อใหก้จิการงานราชการของฝา่ยปกครองเป็นไปตามกฎหมายแต่ละฉบบัหรอืเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของแนวนโยบายหรือแผนงานของรฐับาล กิจการประเภทนี้ จึงมกัเป็นภารกิจตาม
แผนงานภาครฐั การน านโยบายของรฐับาลลงสู่ภาคปฏบิตั ิหรอืการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นประการส าคญั เช่น การรกัษาความสงบเรยีบร้อยของ
ประเทศ การสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บรโิภค การคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม และการ
เศรษฐกจิ เป็นต้น  ดงันัน้ กจิการประเภทนี้นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรอืขา้ราชการระดบัสูง จงึอาจมอบ
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อ านาจการบรหิารราชการให้แก่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดได้ ทัง้นี้  ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด 

ถา้พจิารณาจากบทบญัญตัมิาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฯ 
ในตอนต้น ซึ่งก าหนดว่า “อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอื่น ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพงึปฏบิตัิหรอืด าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ หรอื
ค าสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ากฎหมายระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่นัน้ หรอืมตขิอง
คณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิด้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นหรอืมไิด้ห้ามเรื่องการมอบ
อ านาจไว ้ผูด้ ารงต าแหน่งนัน้อาจมอบอ านาจใหผู้ด้ ารงต าแหน่งอื่นปฏบิตัิราชการแทนได้” สามารถสรุป
สาระส าคญัได ้ดงัต่อไปนี้ 
  (1) ผู้มอบอ านาจยงัคงเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนัน้อยู่ แต่ได้มอบอ านาจของตนให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นผูป้ฎบิตัริาชการแทน 
  (2) การมอบอ านาจในกรณีปฏบิตัิราชการแทนตามบทบญัญตัิมาตรานี้ต้องเป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิดก้ าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้
เป็นอย่างอื่นหรอืมไิด้หา้มเรื่องการมอบอ านาจไว้ เพราะถ้ากฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืมตขิอง
คณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ไดก้ าหนดเรื่องการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอื่นหรอืหา้มมใิหม้กีารมอบอ านาจไว ้ก็
ไมส่ามารถด าเนินการตามบทบญัญตันิี้ ซึง่เป็นกรณีทีก่ฎหมายบญัญตัใิหม้อบอ านาจไวเ้ป็นการทัว่ไปได ้
ซึง่ในกรณนีี้คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่2) ไดใ้หค้วามเหน็ไวว้่า การมอบอ านาจของอยัการสูงสุดใน
กรณนีี้เป็นกรณทีีม่รีะเบยีบก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไวโ้ดยเฉพาะแลว้ อนัเป็นการเขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฯ จงึจะน าบทบญัญตัเิกี่ยวกบั
การมอบอ านาจให้ปฏบิตัริาชการแทนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิมาใช้บงัคบั
ไม่ได้ และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพติดไม่ได้
บญัญตัิห้ามการมอบอ านาจไว้และไม่ได้บญัญัติเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลดักระทรวง 
อธบิด ีหรอืผู้ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่า ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการตรวจสอบทรพัยส์นิไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 38 
  (3) ผู้มอบอ านาจต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 38 (1) ถึง (12) 
เพราะถ้าผู้มอบอ านาจมไิด้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามที่บทบญัญตัดิงักล่าวก าหนดไว้แล้วย่อมไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ซึง่ในกรณีนี้ทีป่ระชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่1 และคณะที ่2) ไดใ้หค้วามเหน็ไวว้่า 
ต าแหน่งรองปลดักระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ากลุ่มภารกจิมใิช่ต าแหน่งทีก่ าหนดไวใ้นบทบญัญตัมิาตรา 38 (1) ถงึ 
(12) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฯ การทีร่องปลดักกระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ากลุ่มภารกจิ
จะมอบอ านาจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้ผูด้ ารงต าแหน่งอื่นปฏบิตัริาชการแทนจงึไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามบญัญตัิมาตราดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตามคณะรฐัมนตรอีาจอาศัยอ านาจตามมาตรา 38 (13) แห่ง
พระราชบญัญตัเิดยีวกนั ก าหนดระเบยีบใหร้องปลดักระทรวงผูเ้ป็นหวัหน้ากลุ่มภารกจิมอบอ านาจใหผู้ด้ ารง
ต าแหน่งอื่นปฏบิตัริาชการแทนได ้
                 (4)  ผู้รบัมอบอ านาจต้องเป็นต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรา 38 (1) ถึง (12) เพราะถ้าผู้รบัมอบ
อ านาจมไิดเ้ป็นต าแหน่งตามทีบ่ทบญัญตัดิงักล่าวก าหนดไวย้่อมท าใหก้ารมอบอ านาจนัน้ไม่มผีลสมบูรณ์ในทาง
กฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 และคณะที่ 2) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า        
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ในกรณีการรบัมอบอ านาจนัน้จะด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 38 (2) โดยให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมอบอ านาจใหย้่อมไม่สามารถกระท าได ้เพราะรองปลดักระทรวงมไิดเ้ป็นต าแหน่งทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 38 (2) และการที่จะให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบอ านาจให้ปลัดกระทรวงแล้วให้
ปลัดกระทรวงมอบอ านาจต่อให้รองปลัดกระทรวงก็ไม่สามารถกระท าได้เพราะจะเป็นการขดัต่อ
บทบญัญตัมิาตรา 39 ทีก่ าหนดใหผู้ร้บัมอบอ านาจมหีน้าทีต่้องรบัมอบอ านาจนัน้ และจะมอบอ านาจนัน้
ใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได ้กรณีนี้จะอาศยัอ านาจตามมาตรา 38 (13) เพื่อออกระเบยีบไวเ้ป็น
การเฉพาะกก็ระท าไม่ได ้เพราะมาตรา 38 (13) ใหอ้ านาจในการออกระเบยีบเพื่อการมอบอ านาจเท่านัน้ 
มใิช่เป็นอ านาจในการออกระเบียบเพื่อการรบัมอบอ านาจแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมร่วม
คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ 1 และคณะที่ 2) ได้ให้ค าแนะน าในกรณีน้ีไว้ว่า ปญัหาเกี่ยวกบัการ
มอบอ านาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนในกรณดีงักล่าวนัน้สามารถกระท าไดโ้ดยให ้ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางปฏบิตัิ
และเสนอให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาให้ความเหน็ชอบ เมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีล้วย่อมใช้
บงัคบัได้ตามกฎหมาย ทัง้นี้ ตามบทบญัญตัมิาตรา 71/10 (8) ซึ่งกจ็ะเป็นการสอดคลอ้งกบัหลกัความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองที่จะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจหน้าที่ในเรื่องนัน้
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  (5) การมอบอ านาจต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด กล่าวคอืการมอบอ านาจตาม
มาตรา 38 ใหท้ าเป็นหนงัสอื 
  (6) เมื่อมกีารมอบอ านาจโดยชอบแล้ว ผู้รบัมอบอ านาจมหีน้าทีต่้องรบัมอบอ านาจนัน้  
ทัง้นี้ ตามที่บทบญัญัติมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินฯ 
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มกีารมอบอ านาจแล้วก็ตามแต่ผู้มอบอ านาจก็ยงัมหีน้าที่ก ากับ
ตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบอ านาจ และมอี านาจแนะน าและแก้ไขการปฏบิตัริาชการของผูร้บั
มอบอ านาจไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 40วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะ
เมือ่ผูม้อบอ านาจไดม้อบอ านาจของตนใหแ้ก่ผูร้บัมอบอ านาจไปปฏบิตัริาชการซึง่ส่วนใหญ่เป็นการมอบ
ตามสายการบังคับบัญชาย่อมท าให้ผู้มอบอ านาจยงัคงมีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รบัมอบอ านาจได้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการมอบอ านาจที่มุ่งเน้นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบตัิราชการ การกระจายความรบัผิดชอบตามสภาพของ
ต าแหน่งของผูร้บัมอบ 

ค าว่า “ปฏบิตัริาชการแทน” และค าว่า “รกัษาราชการแทน” ใชใ้นโอกาสใดจะใชค้ าว่า 
“ปฏิบัติราชการแทน” หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจในการบริหารราชการให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัริาชการแทน ไมว่่าจะเป็นการสัง่การ การอนุญาต การอนุมตั ิหรอืการด าเนินการ
ใดๆ ทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย โดยทีผู่ร้บัมอบอ านาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนมอี านาจเช่นเดยีวกบัผูท้รง
อ านาจที่ด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มอบอ านาจให้ปฏบิตัิราชการแทนนัน้ทุกประการ การมอบอ านาจให้
ปฏิบตัิราชการแทน เป็นเรื่องของการกระจายความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานของ
ราชการมคีวามคล่องตัว สามารถให้บรกิารสนองตอบต่อประชาชนผู้ใช้บรกิารได้อย่างรวดเร็ว ลด
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และท าให้งานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ส าหรบัค าว่า “การรกัษาราชการแทน” นัน้ 
หมายถงึ กรณทีีไ่มม่ผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัริาชการได ้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจได้
มกีารแต่งตัง้ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามทีก่ฎหมายก าหนดเขา้ไปรกัษาราชการแทนในต าแหน่งนัน้ 
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กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบติัรำชกำรแทน กบั กำรรกัษำรำชกำรแทน 

กำรปฏิบติัรำชกำรแทน 
- กรณมีผีูป้ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้อยู่ 
- เพื่อกระจายอ านาจหน้าที ่
- ผูร้บัมอบ มอบอ านาจต่อไปไมไ่ด ้(ยกเวน้บางกรณ)ี 
- ปฏบิตัแิทนเฉพาะเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

กำรรกัษำรำชกำรแทน 
- กรณไีมม่ผีูป้ฏบิตัหิน้าที ่
- เพื่อใหม้ผีูป้ฏบิตัหิน้าที ่
- ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นได้ 
- ปฏบิตัแิทนผูด้ ารงต าแหน่งทีต่นแทน 

 

ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. 2546  

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการมอบอ านาจในการ
ปฏบิตัริาชการ เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ มปีระสิทธภิาพ และมคีวามรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได้ อาศยั
อ านาจตามความใน มาตรา 38 (13) แห่ง พระราชบญัญตัิ ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
และ มาตรา 38 วรรคสี ่มาตรา 50/2 และ มาตรา 50/5 แห่ง พระราชบญัญตั ิระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญตั ิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) 
พ.ศ. 2545   

คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิหว้างหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไขในการมอบอ านาจไว้ดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า "ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546" 
 ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป 

 
ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 

 ขอ้ 3 การมอบอ านาจใหค้ านึงถงึ 
(1) ขดีความสามารถและความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอ านาจ รวมตลอดทัง้การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
(2) ความรวดเรว็ และการลดขัน้ตอนในการปฏบิตัริาชการ 
(3) ประสทิธภิาพ และความประหยดั 
(4) การสรา้งความมสี่วนรว่มในความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่ 

                 ขอ้ 4 การมอบอ านาจตามระเบยีบน้ีตอ้งไมเ่ป็นการเพิม่ขัน้ตอนหรอืระยะเวลาในการใช้
อ านาจ 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/H18/M38-40.html#38
http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/n50/m1-19.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/n50/m1-19.html
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ขอ้ 5 ผูม้อบอ านาจมอบอ านาจใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเรื่อง
นัน้โดยตรง และในกรณีทีเ่ป็นการใชอ้ านาจในเขตจงัหวดัใด นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหม้อบอ านาจ
ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัของจงัหวดันัน้ 

ขอ้ 6 ในการมอบอ านาจ ใหผู้ม้อบอ านาจด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(1) วางหลกัเกณฑก์ารใชอ้ านาจของผูร้บัมอบอ านาจ  
(2) จดัใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิผลการใชอ้ านาจของผูร้บัมอบอ านาจ 
(3) ก ากบัดแูลและแนะน าการใชอ้ านาจของผูร้บัมอบอ านาจ 
(4) จดัท าบญัชกีารมอบอ านาจเสนอผูบ้งัคบับญัชาและ ก.พ.ร. และเปิดเผย ใหป้ระชาชน

ทราบ 
ขอ้ 7 การมอบอ านาจใหท้ าเป็นหนังสอื โดยระบุใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัผูร้บัมอบอ านาจ อ านาจ

ทีม่อบ หลกัเกณฑใ์นการใชอ้ านาจของผูร้บัมอบอ านาจ และการรายงานผลการใชอ้ านาจ 
ในการใชอ้ านาจทีร่บัมอบ ใหผู้ร้บัมอบอ านาจบนัทกึการใชอ้ านาจตามหลกัเกณฑท์ีผู่ม้อบ

อ านาจก าหนด 
ขอ้ 8 ใหส้่วนราชการก าหนดวธิปีฏบิตัริาชการในเรื่องต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็  โดย

ไม่ต้องผ่านการพจิารณาของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ มากเกนิความจ าเป็น ทัง้นี้  โดยค านึงถงึความรู้
ความสามารถ และความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอเรือ่งนัน้ๆ  

ผูม้สี่วนรว่มพจิารณาในเรือ่งใด ตอ้งรว่มรบัผดิชอบในผลทีเ่กดิขึน้จากเรือ่งนัน้ดว้ย 
ขอ้ 9 ในกรณีที่ ก.พ.ร. เหน็ว่าการมอบอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งใดมไิด้เป็นไปตาม

ระเบยีบน้ี ให ้ก.พ.ร. แนะน าใหผู้ด้ ารงต าแหน่งนัน้ด าเนินการปรบัปรงุตามทีเ่หน็สมควร 
ขอ้ 10 ในกรณมีปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ให ้ก.พ.ร. เป็นผูม้อี านาจวนิิจฉัย 

ค าวนิิจฉยัของ ก.พ.ร. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 
ในกรณีที่ไม่สมควรหรือไม่อาจใช้บังคับระเบียบนี้กับการมอบอ านาจในเรื่องใดหรือ

หน่วยงานใด ก.พ.ร. จะเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อมมีตใิห้ยกเว้นการใช้บังคบัระเบยีบนี้กบัเรื่องหรอื
หน่วยงานนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้

ส่วนราชการใดมปีญัหาในการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบโดยเรว็เพื่อ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง แลว้แต่กรณต่ีอไป 

 

ส่วนท่ี 2 กำรมอบอ ำนำจของหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมขึ้นไป 
ขอ้ 11 บรรดาอ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งทีอ่าจมอบไดต้าม มาตรา 38 แห่ง พระราชบญัญตั ิ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญตัิ ระเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 นัน้ ใหผู้ม้อี านาจซึง่เป็นหวัหน้าส่วนราชการระดบักรมขึน้ไป
มอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทัง้หมด  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้จะไม่มอบอ านาจก็ได้ 

(1) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบันโยบายส าคญั 
 (2) เป็นเรือ่งทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งมกีารดแูลอยา่งใกลช้ดิเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
 (3) เป็นเรือ่งทีผู่ม้อี านาจเหน็ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นหรอืเกดิความไม่เป็นธรรมแก่

ประชาชนได ้

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/n50/m1-19.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/n50/m1-19.html
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ควำมหมำยและค ำศพัทท่ี์เก่ียวข้องกบักำรมอบอ ำนำจ (Empowerment) 

"Empowerment" หมายถงึ การใหอ้ านาจ การใหค้วามสามารถ การท าใหส้ามารถการ
อนุญาต หรอืการเปิดโอกาสให ้(http://th.wikipedia.org) 

"Influence" หมายถงึ อ านาจชกัจงู อ านาจบงัคบั อ านาจวาสนา หรอือทิธพิล ซึง่เกดิขึน้
เมือ่บุคคลคนหน่ึง หรอืกลุ่มหนึ่ง ท าใหม้ผีลกระทบกระเทอืน ต่อการทีบุ่คคลอื่น หรอืกลุ่มอื่นคดิ หรอืท า
สิง่หนึ่งสิง่ใด (www.joe.org) 

"Power" หมายความว่า ก าลงั ความสามารถ หรอือ านาจ ซึง่เป็นศกัยภาพ ทีบุ่คคลคน
หนึ่ง หรอืกลุ่มหนึ่งมอีทิธพิลต่อบุคคลอื่น หรอืกลุ่มอื่น หรอืท าสิง่หนึ่งสิง่ใด (www.joe.org) 

"AUTHORITY" หมายความว่า อ านาจบงัคบับญัชา เป็นอ านาจพเิศษชนิดหนึ่ง ซึง่ใหแ้ก่
บุคคลหนึ่ง หรอืกลุ่มหนึ่งอยา่งเป็นทางการ เพราะต าแหน่งหน้าที ่หรอืบทบาท ซึง่มอียู่ในองคก์รแห่งนัน้ 
เช่น ผูจ้ดัการ มอี านาจบงัคบับญัชาฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร หรอืคณะกรรมการบรหิาร มอี านาจบงัคบั
บญัชา ทีจ่ะตดัสนิใจเรือ่งบางอยา่ง ใหอ้งคก์รแห่งนัน้ (http://advisor.anamai.moph.go.th.) 

สรปุ การมอบอ านาจ (Empowerment) หมายถงึ การแบ่งอ านาจของคุณกบับุคคลทีคุ่ณมี
อ านาจเหนือสมาชกิ ทมีงานไดร้บัมอบอ านาจตดัสนิใจ ซึง่ก่อนหน้านี้เป็นสิง่ทีส่งวนไวส้ าหรบัผูบ้รหิาร
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการมอบอ านาจหน้าที ่

อ านาจหน้าที ่(Authority) หมายถงึ ความถูกตอ้งชอบธรรมในการสัง่การใหพ้นักงานปฏบิตัิ
ตามค าสัง่ได้ อ านาจหน้าที่มอีิทธพิลต่อการสัง่การและมอบหมายงานให้ผู้อื่นและมอี านาจในการใช้
ทรพัยากรไดเ้พื่อใหก้ารท างานส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ขององคก์ร พนักงานจะยอมรบัในอ านาจหน้าที่
เมือ่มกีารยอมรบัสภาพดงัต่อไปนี้ (เคนบลอง ชารด์ และคณะ: 2544) 

1. พนกังานเขา้ใจในค าสัง่ มกีารสื่อสารทีด่เีขา้ใจชดัเจน 
2. พนกังานเชื่อว่าค าสัง่นัน้สนองตอบต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
3. พนกังานไดร้บัผลประโยชน์จากการท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไมเ่สยีผลประโยชน์

ส่วนตวั 
4. พนกังานมคีวามสามารถทีจ่ะท างานไดส้ าเรจ็ และมสีภาพทีพ่รอ้มจะท างานได้ 
Chester Barnard (อ้างถงึใน เคนบลอง ชารด์ และคณะ, 2544) เชื่อว่าการยอมรบัใน

อ านาจหน้าทีเ่กดิจากองคป์ระกอบทัง้ 4 ประการนี้ นอกจากนี้เขายงัเสนอว่าอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
จะเกิดขึ้นในระยะยาวหากผู้บริหารรู้จกัใช้ประโยชน์จากการสื่อสารและความคุ้นเคยกับพนักงาน  
พนักงานแต่ละคนได้รบัการสื่อสารอย่างเป็นทางการในการมอบหมายงานและค าสัง่อย่างเป็นทางการ  
สายการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานโดยตรง มสีายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน ผูบ้รหิารมี
ทกัษะในการสื่อสารทีด่ผีูบ้รหิารใชอ้ านาจหน้าทีอ่ยา่งเหมาะสมซึง่เขาไดก้ล่าวไวว้่า  

ความส าเรจ็ของผูน้ าทางการบรหิาร (Authority should be equal to responsibility) 
หมายถงึ อ านาจหน้าทีเ่ท่ากบัความรบัผดิชอบ หมายความว่า ผูบ้รหิารทีใ่ชอ้ านาจหน้าทีใ่นการสัง่การ
หรอืการมอบหมายงานไปเพยีงใด ยอ่มต้องรบัผดิชอบต่อผลทีเ่กดิขึน้เท่าๆกบัอ านาจหน้าทีข่องตรบัผดิ
ชอบในความส าเรจ็ ความล้มเหลวที่เกดิขึน้ โดยจะโยนความรบัผดิชอบไปให้ผู้อื่นไม่ได้เหน็ได้ว่า
ผูบ้รหิารเป็นผูม้อี านาจหน้าที่ (Authority) และความรบัผดิชอบ (Responsibility) มากมายหลายประการ
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โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มภีาระงานมากผู้บรหิารไม่สามารถรบัภาระงานทัง้หมดได้จ าเป็นต้อง
มอบอ านาจใหบุ้คคลผูท้ าหน้าทีร่องลงมาหรอืผูช้่วยหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเป็นผูป้ฏบิตัแิทนโดย
ผู้บรหิารเป็นผู้มอบอ านาจให้ การมอบอ านาจนี้ควบคู่ไปกบัการมอบความรบัผดิชอบให้แก่ผู้ที่ได้รบั 
ความไวว้างใจใหร้บัภารกจิหน้าทีน่ัน้ ผูร้บัมอบอ านาจจะสามารถด าเนินการและตดัสนิใจเกี่ยวกบังานได้
ดว้ยตนเอง โดยอาศยัหลกัการทีเ่รยีกว่า “การกระจายอ านาจ” (Decentralization) จงึเป็นทีม่าของการ
มอบอ านาจ (Reasons for Empowerment) โดยทีอ่งคก์รจะไดร้บัประโยชน์จากการมอบอ านาจ คอื 
ผูน้ าสามารถท างานอื่นทีส่รา้งสรรคอ์งคก์รใหม้ปีระสทิธิภาพ มากขึน้ การมอบอ านาจมปีระโยชน์อย่าง
มหาศาลเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ (วารสารแรงงานสมัพนัธฉ์บบั, 2547) 

1.1.2 หลกักำรมอบอ ำนำจในกำรปฏิบติัรำชกำรแทน 
1) เพื่ อกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่ โดยค านึ งถึงขีด

ความสามารถ รบัผดิชอบและความเหมาะสมตามสภาพต าแหน่ง อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 

2) เพื่อเป็นการร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าที่ราชการใหเ้กดิประโยชน์สาธารณะให้
งานภาคปฏบิตักิระท าโดยเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโดยตรง 

3) เพื่อให้ผู้บรหิารท าหน้าที่ก ากับการปฏิบตัิงาน วางแผน  และพฒันาการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

องคป์ระกอบของการมอบอ านาจ(Elements of Empowerment) ทีส่ามารถท าใหอ้งคก์ร
ประสบความส าเรจ็นัน้จะตอ้งมอีงคป์ระกอบดงันี้ (เคนบลอง ชารด์ และคณะ, 2544) 

1. พนักงานไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัการท างานนัน้ พนักงานมคีวามเขา้ใจในการท างานและ
ขอ้มลูรายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะรบัผดิชอบงานนัน้ได ้

2. พนกังานไดร้บัความรูแ้ละทกัษะในการท างาน ทีช่่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้งคก์ร
มกีารฝึกอบรมพนักงานให้มคีวามรูแ้ละทกัษะที่ใช้ในการท างาน ความรูแ้ละทกัษะเหล่านัน้ช่วยเพิม่
สมรรถภาพในการท างานไดม้ากขึน้ 

3. พนกังานมอี านาจในการตดัสนิใจแทนได้ การท างานในสภาพการแข่งขนัในทุกวนันี้ คอื
การใหพ้นักงานมอี านาจเพยีงพอในการท างานและการท างานตามทศิทางขององคก์รโดยมกีารควบคุม
ตนเอง 

4. พนกังานเขา้ใจความหมาย ความส าคญัของผลทีเ่กดิจากการท างานทีไ่ดร้บัอ านาจมาท า
ใหพ้นกังานเหน็ความส าคญัและผลของการท างาน ท าใหพ้นกังานท างานปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม
เพื่อทีจ่ะท าใหบ้รรลุผมส าเรจ็ 

5. พนักงานได้รบัรางวลัจากการท างาน การให้รางวลัแก่พนักงานอยู่บนพื้นฐานของ
ความส าเรจ็ขององคก์ร การไดร้บัก าไรมากขึน้หมายถงึการทีพ่นักงานไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ มกีาร
แบ่งปนัผลก าไรให้แก่พนักงาน รางวลัจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึ่งในการมอบอ านาจให้แก่ 
พนกังานทีพ่นกังานจะไดร้บัจากการท างาน 
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1.1.3 กำรมอบอ ำนำจให้ค ำนึงถึง 
จากองคป์ระกอบของการมอบอ านาจขา้งต้น องคก์รจะต้องยดึหลกัในการมอบอ านาจ

โดยค านึงถงึหลกัการทีเ่กีย่วกบั “ตวัผูร้บัมอบ” ว่าจะตอ้ง  
1) มอบงานทีถ่นดัหรอืมคีวามรูม้คีวามสามารถ  
2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถและประสบการณ์ของผูร้บัมอบ  
3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใชว้ธิกีารมอบหมายทีเ่หมาะสม  
4) ผูร้บัมอบตอ้งยนิยอมเตม็ใจทีจ่ะท า  
5) มอบแลว้ตอ้งควบคุมดแูลตดิตามผล  

และ “หลกัการทีเ่กี่ยวกบังานทีค่วรมอบ และไม่ควรมอบ” ผูบ้รหิารจะต้องมอบอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมอบได้ โดยผูบ้รหิารจะตอ้งไมท่ างานเองนอกจาก  

1) งานดา้นนโยบาย  
2) การวางแผนงาน 
3) งานลบัเฉพาะ  
4) งานทีผู่บ้งัคบับญัชาสัง่ใหท้ าเองโดยเฉพาะ หรอืตามกฎหมายระเบยีบแบบ

แผนระบุว่า ตอ้งท าเอง หรอืงานทีร่ะบุตวับุคคล และ  
5) งานอื่นทีม่คีวามส าคญัเป็นพเิศษ  

โดยมลีกัษณะของการมอบอ านาจหน้าที ่ดงันี้ (เนตรพ์ณัณา ยาวริาช, 2546) 
1. เป็นการโอนหรอืใหอ้ านาจหน้าที่ หรอืผลกัอ านาจหน้าทีไ่ปใหผู้อ้ื่นปฏบิตังิานแทนไม่ใช่

เป็นการใหอ้ านาจเดด็ขาดไปเลย แต่เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าทีใ่ห้แก่ผูร้บัมอบทีจ่ะปฏบิตังิานผูม้อบ
อ านาจ มสีทิธจิะเรยีก หรอืถอนคนืได้ การใหอ้ านาจหรอืโอนอ านาจหน้าทีเ่ป็นการชัว่ระยะเวลาหนึ่ง
พอเหมาะทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ไปไดเ้ท่านัน้ไมใ่ช่ใหถ้าวรตลอดไป 

2. ท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจหน้าทีเ่กดิอ านาจ มภีาระความรบัผดิชอบร่วมกบัผูน้ าตามส่วนที่
ไดร้บัมอบหมาย 

3. อ านาจหน้าทีท่ีร่บัมอบจะมลีกัษณะลดหลัน่ตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา 
4. อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่อบใหต้อ้งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั 
5. เมื่อมอบอ านาจหน้าที่แลว้ผูม้อบยงัต้องรบัผดิชอบในผลงานความผดิพลาดเสยีหายที่

อาจเกดิขึน้ 
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3.5 ข้อมลูกำรบริหำร และกำรด ำเนินกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

โครงสรา้งการบรหิารของคณะ มลีกัษณะกระจายอ านาจ (Decentralization) และเป็นแบบ
แนวราบ (Flat) มลี าดบัชัน้การบงัคบับญัชาน้อย มกีารมอบอ านาจหน้าที่ (Empowerment) โดยการ
มอบหมาย ใหม้อี านาจจดัการในแต่ละระดบัซึง่เหน็ไดจ้ากการกระจายอ านาจไปยงัฝ่ายทัง้ 3 ฝ่าย ซึง่แต่
ละฝา่ยกม็โีครงสรา้งในลกัษณะเดยีวกนั   

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 โครงสรา้งการบรหิารงานภายในคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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บทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ี 

คณบดี  มีบทบำทและหน้ำท่ี  ดงัน้ี 
1. ควบคุม ดแูล และรบัผดิชอบการปฏบิตังิานต่างๆ ของคณะ 
2. ก ากบัดูแลการเรยีนการสอน งานวจิยั การบรกิารวชิาการของคณาจารย ์การอนุรกัษ์

วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศกึษา คน้ควา้ การจดัท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา เพื่อ

การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์
4. ก ากบัดแูลการศกึษา และการอบรมนกัศกึษาของคณะ 
5. วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ

มหาวทิยาลยั 
6. จดัระบบ ตลอดจนปรบัปรงุหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะใหม้ปีระสทิธภิาพ 
7. ปกครองบงัคับบัญชาบุคลากรในคณะให้ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการ และ

มหาวทิยาลยั 
8. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
9. รวบรวมการจดัท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
10. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะต่อมหาวทิยาลยั 
11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั  มีบทบำทและหน้ำท่ี  ดงัน้ี 
1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังาน

วชิาการ และวจิยัของคณะใหป้ฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการโดยเครง่ครดั 
2. จดัระบบ วธิกีารปฏบิตังิานและปรบัปรุงงานวชิาการและวจิยั ทะเบยีนและประเมนิผล

การศกึษา งานพฒันาหลกัสูตรและส่งเสรมิวชิาการ งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา การ
คน้ควา้งานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์งานบรกิารวชิาการและงานหอ้งสมดุ ใหเ้หมาะสมมปีระสทิธภิาพ 

3. ควบคุมดแูลการใหง้บประมาณ และทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
4. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏบิตังิานด าเนินการ

ไปไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
5. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณบด ี
6. วางแผนเพื่อพฒันางานวชิาการ และวจิยัให้สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของ

คณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของคณะ 
8. รวบรวมการจดัท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
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10. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน
ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะต่อมหาวทิยาลยั 

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน มีบทบำทและหน้ำท่ี  ดงัน้ี 
1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังาน

บรหิารงานทัว่ไปของคณะใหป้ฏบิตังิานตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการโดยเครง่ครดั 
2. จดัระบบ วธิกีารปฏบิตังิานและปรบัปรุงงานบรหิารงานทัว่ไป เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

บุคลากร การเงนิ บญัช ีพสัดุ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งานนโยบายและแผนหน่วยงาน ให้เหมาะสมมี
ประสทิธภิาพ 

3. ควบคุมดแูลการใชง้บประมาณ และทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
4. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏบิตังิานด าเนินการ

ไปไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
5. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณบด ี
6. วางแผนเพื่อพฒันางานบรหิารงานทัว่ไปให้สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของ

คณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
8. รวบรวมการจดัท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
9. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะต่อมหาวทิยาลยั 
10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

รองคณบดีฝ่ำยพฒันำนักศึกษำ มีบทบำทและหน้ำท่ี  ดงัน้ี 
1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังาน

พฒันานกัศกึษาของคณะใหป้ฏบิตังิานตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการโดยเครง่ครดั 
2. จดัระบบ วธิกีารปฏิบตัิงานและปรบัปรุงงานกิจกรรมนักศึกษา และสหกิจศึกษา ให้

เหมาะสมมปีระสทิธภิาพ 
3. ควบคุมดแูลการใชง้บประมาณ และทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
4. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏบิตังิานด าเนินการ

ไปไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
5. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณบด ี
6. วางแผนเพื่อพฒันางานกิจกรรมนักศึกษา และสหกจิศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบาย

และเป้าหมายของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
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8. รวบรวมการจดัท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
9. สรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี พรอ้มทัง้ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะต่อมหาวทิยาลยั 
10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

หวัหน้ำส ำนักงำนคณบดี  มีบทบำทและหน้ำท่ี  ดงัน้ี  
1. วางแผนงาน โครงการ หรอืแผนการปฏบิตังิาน ให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนกล

ยทุธข์องมหาวทิยาลยั 
2. บรูณาการแผนงาน โครงการ กจิกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
3. ติดตาม เร่งรดั การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ

แผนปฏบิตังิาน ตลอดจนประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
4. จดัระบบงาน และวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏบิตังิานของบุคลากร 
5. มอบหมาย ก ากบัดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม ใหค้ าแนะน า ปรบัปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัภารกจิทีร่บัผดิชอบ 
6. พจิารณาอนุมตั ิอนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกจิทีห่น่วยงานรบัผดิชอบ 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรอืองค์กรภาครฐั เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอื หรอืบรูณาการงานใหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ละเป็นประโยชน์ต่อผูร้บับรกิาร 
8. ชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ พจิารณาให้ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการ และ

คณะท างานต่างๆ ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้หรอืเวทเีจรจาต่างๆ ในระดบัหน่วยงานหรอืองคก์รทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มบีทบาทหลกั เพื่อรกัษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวทิยาลยั และ
ประเทศชาต ิ

9. จดัระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในคณะให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพ และความคุม้ค่า 

10.  ติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน และบรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด 

11.  ใหค้ าปรกึษาแนะน า ปรบัปรุง และพฒันาการปฏบิตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้
เกดิความสามารถแล  ะสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบังานทีป่ฏบิตั ิ

12.  วางแผนการใชท้รพัยากรและงบประมาณคณะ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกจิ 
และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 

13.  ตดิตาม ตรวจสอบการใช้ทรพัยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ ความ
คุม้ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีก่ าหนด 

14.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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หวัหน้ำสำขำวิชำ มีบทบำทและหน้ำท่ี  ดงัน้ี  
1. ก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารงาน การจดัการเรยีนการสอน และวางแผนเชงิกลยทุธ์ 
2. บรหิารวชิาการเกีย่วกบัการจดัท า ปรบัปรงุ พฒันาหลกัสูตร จดัท าเอกสารประกอบการ

สอนและต ารา 
3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกด้านวชิาการ และวสัดุอุปกรณ์แก่คณาจารย์ใน

สาขาวชิา 
4. พจิารณาจดัท างบประมาณประจ าปีของสาขาวชิา 
5. ควบคุมดแูลการสอน และการวดัผลการสอนรายวชิาของคณาจารยใ์นสาขาวชิา 
6. พฒันางานและบุคลากรให้ก้าวหน้าทนัสมยั ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารท าวจิยั การท า

ผลงานทางวชิาการ 
7. ควบคุมการปฏบิตังิาน และวางแผนพฒันาบุคลากรในสาขาวชิา 
8. สนับสนุนให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า และการฝึกอบรมแก่นักศึกษา

ภายในสาขาวชิา 
9. ให้ความร่วมมอืตลอดจนประสานงานกับสาขาวิชาหรอืหน่วยงานอื่นทัง้ภายในและ

ภายนอกคณะ 
10.  ควบคุมดแูลรกัษา ซ่อมแซม วสัดุ ครภุณัฑ ์และทรพัยส์นิของสาขาวชิา 
11.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบติัหน้ำท่ีแทนคณบดี 

 ตามค าสัง่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เลขที่ 119/2555 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การ
มอบอ านาจใหร้องคณบดปีฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณบด ี เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะ ด าเนินไปดว้ยความ
สะดวก รวดเรว็ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรในสงักดัอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมอบให้รอง
คณบดปีฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณบด ีในดา้นต่างๆ   

ตามค าสัง่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เลขที่ 120/2555 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การ
มอบอ านาจใหร้องคณบดปีฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณบด ี เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะ ด าเนินไปดว้ยความ
สะดวก รวดเรว็ และเป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา บุคลากรในสงักดัอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมอบอ านาจให้
รองคณบดี ช่วยก ากับดูแล ควบคุม กลัน่กรอง และพิจารณาในเรื่องต่างๆ ในความจ าเป็นอย่าง
เหมาะสมส าหรบัด าเนินงาน และรายงานผล หรอืเสนอคณบดสีัง่การ ในดา้นต่างๆ   

 
1.3 แนวคิดและปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพในกำรมอบอ ำนำจ 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการมอบอ านาจการบริหารงานการบริหาร 
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ยสาระส าคญั ปจัจยัที่สนับสนุนส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพในการมอบอ านาจ 
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ประกอบดว้ยปจัจยั 6 ประการ ไดแ้ก่ โครงสรา้งทีเ่หมาะสม การกระจายอ านาจ การบรหิารแบบมสี่วน
รว่ม การคดิอยา่งเป็นระบบ การจดัการความรู ้และภาวะผูน้ า ซึง่มรีายละเอยีดตามล าดบั ดงันี้ 

 

1) โครงสร้ำงท่ีเหมำะสม (Appropriate Structure) มโีครงสรา้งแบบองคร์วม (Holistic 
Structure)  มคีวามคล่องตวั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมคีวามยดืหยุ่นเป็นโครงสรา้งทีเ่ลก็และคล่องตวั ไม่
มสีายการบงัคบับญัชามากเกนิไป มหีน้าที่ความรบัผดิชอบ หรอืลกัษณะงานที่ยดืหยุ่นแบบไม่ตายตวั 
ในอนาคตอาจต้องใชค้วามสามารถหรอืกระบวนการท างานทีซ่ ้าซอ้นกนัเพื่อเอื้อต่อการจดัตัง้ทมีงานได ้
และทีส่ าคญัคอื องค์กรต้องมโีครงสรา้งแบบองคร์วม (Holistic Structure) ทีม่อีงคป์ระกอบที่ต่างท า
หน้าที่ของตนอย่างประสานสมัพนัธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ อย่างแยกอิสระจากกันไม่ได้ นอกจากนี้
โครงสรา้งขององคก์รจะมลีกัษณะแบบทมีงานขา้มหน้าที่ (Cross Function Work Teams) เพื่อสรา้ง
กระบวนการเรยีนรูข้องทมีและพฒันาวธิกีารใหม่ๆ ทีเ่ชื่อถอืได ้เรยีนรูท้ีจ่ะประสานงานและมุ่งตรงไปยงั
การท างานทีซ่บัซอ้นขึน้ของทมี 

กำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำนบุคคล  ควำมหมำยขององคก์ร มผีูใ้หค้วามหมาย
ขององคก์รไวห้ลายความหมาย เช่น Alvin Brown กล่าวว่า องคก์ร หมายถงึ หน้าทีซ่ึง่สมาชกิแต่ละคน
ของหน่วยงานถูกคาดหมายให้ประพฤติปฏิบตัิและถูกคาดหมายความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อ
น าไปสู่วตัถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมปีระสทิธิภาพ เป็นความหมายที่เน้น ภารกิจหน้าที่ Louis 
Allen พจิารณาองคก์รในแงข่องโครงสรา้งซึง่เป็นกลไกทีท่ าใหช้วีติสามารถร่วมกนัท างานไดด้โีดยต้องมี
การจดักลุ่มท างาน ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรบัผดิชอบ ก าหนดความสมัพนัธ์ให้บรรลุถึง
เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นความหมายทีเ่น้น กระบวนการ 

Talcott Parsons มององคก์รในแง่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสงัคม (Social Unit) คอื เป็น
กลุ่มที่ถูกสรา้งขึน้อย่างรอบคอบและมกีารปรบัปรุงตามกาลเวลาเพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายอย่างเฉพาะ
ทาง  

จากความหมายขององคก์ร จะสามารถมองเหน็ไดว้่าความส าคญัขององคก์รนัน้เป็นสิง่ทีจ่ า
และขาดไม่ได้คอื องค์กรจะต้องมสี่วนที่เป็นโครงสร้างที่พลวตัร (Dynamic) คอืคนและกระบวนการ
ปฏบิตัิของคน เช่น อ านาจ หน้าที่ ความรบัผดิชอบ ประกอบโครงสร้างที่คงที่ (Static) คอื อ านาจ 
หน้าที ่ความรบัผดิชอบ การแบ่งงานกนั และการตดิต่อสื่อสาร (ทัง้การบญัชาและประสานงาน) เพื่อมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายทีส่ามารถเรยีงล าดบัความส าคญัได ้

กำรจดัองคก์ร  คอืการก าหนดโครงสรา้งขององคก์ารอย่างเป็นทางการ  โดยการจดัแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ  ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้ให้
ชดัเจน  รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านัน้ ทัง้นี้   เพื่อให้เอื้อต่อการด าเนินงานให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ควำมหมำยของกำรบริหำร (Administration)  
เสนาะ ตเิยาว ์(2543 : 1) ใหค้วามหมายของการบรหิารว่า การบรหิารเป็นกจิกรรมในการ

ใชท้รพัยากรขององคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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Simon (1976 : 273) การบรหิาร หมายถงึ ศลิปะในการท าใหส้ิง่ต่าง ๆ ไดร้บัการกระท า
จนเป็น ผลส าเรจ็ ผูบ้รหิารไมใ่ช่เป็นผูป้ฏบิตั ิแต่เป็นผูใ้ชศ้ลิปะและเทคนิคท าใหผู้ป้ฏบิตัทิ างานจนส าเรจ็
บรรลุผลตามจดุมุง่หมาย  

Sergiovanni (1980: 5) การบรหิาร คอื กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นเพื่อให้เกดิผล
สมัฤทธิต์ามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

สรุป ความหมายของการบรหิาร (Administration) มผีู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กนั ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัประสบการณ์และมุมมองที่มต่ีอการบรหิาร เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของคณะบุคคล
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ทีร่่วมปฏบิตักิารใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอย่าง
มปีระสทิธภิาพ  

2) กำรกระจำยอ ำนำจ (empowerment) การเพิม่อ านาจและความรบัผดิชอบในงาน 
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการ
ตดัสนิใจแก้ปญัหาของตนเอง ลดความรูส้กึพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ไขปญัหา ขยายการเรยีนรูข้องตนให้
เกดิผลงอกงาม และการเพิม่ผลผลติ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์กระจายความรบัผดิชอบ และการตดัสนิใจ
แก้ปญัหาไปสู่ระดบัล่างหรอืผู้ปฏบิตั ิเพื่อให้มศีกัยภาพในการเรยีนรูภ้ายใต้กลยุทธ์ และแผนงานของ
องคก์ร 
 ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ นักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายการกระจาย
อ านาจไวด้งันี้ 

ภาณุวฒัน์  ภกัดวีงศ ์(2541, หน้า34-37); บุญลอื ทองอยู่ (2536, หน้า13) ; Brown (1994, 
p.1407, อ้างถงึใน วนัชยั  ดนัยตโมนุท 2543, หน้า3 – 4); Bray (1984, อ้างถงึในภทัรนันท์  พฒัยิะ  
2542, หน้า 20 – 21) ; Prescador (1985, p.1317), Kemmerer (1994, p.1421, อ้างถงึใน ส านัก
นโยบายและแผนการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2543, หน้า 
10) ไดใ้หค้วามหมายการกระจายอ านาจว่า หมายถงึ การทีร่ฐัใหอ้ านาจในการตดัสนิใจ (Decision 
Making Power)  การจดัสรรหรอืการแบ่งอ านาจหน้าทีใ่นการบรหิารระดบัสูงของรฐับาลไปสู่หน่วยงาน
ระดบัล่าง ในการทีจ่ะสามารถด าเนินการจดัการและการบรหิารการศกึษาในลกัษณะทีอ่งคอ์ านาจหน้าที่ 
(Authority)  แก่ทอ้งถิน่ไดร้่วมกนัใหบ้รกิารการศกึษาแก่ประชาชน ทุกเพศทุกวยัทีอ่าศยัอยู่ในอาณา
บรเิวณของทอ้งถิน่  ต่าง ๆ มอี านาจในการดูแลกจิการหลาย ๆ ดา้นของตนเอง ไม่ใช่ปล่อยใหร้ฐับาล
กลางรวมศูนยอ์ านาจในการจดัการแทบทุกอย่างในท้องถิ่น และสอดคล้องกบัความหมายของการ
กระจายอ านาจทางการศกึษา ในเรื่องการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสรมิ
และท านุบ ารงุศาสนา ตลอดจนการจดักจิกรรมไปสู่จงัหวดั อ าเภอ และหน่วยปฏบิตั ิ

พณิสุดา สริธิรงัส ี(2541, หน้า 35); เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ และคณะ (2541, หน้า17) และ
วนัชยั ดนยัตโมนุท และไกร เกษทนั (2543, หน้า 6)  กล่าวว่า การกระจายอ านาจการบรหิารการศกึษา
เป็นการถ่ายโอน (Transfer)  อ านาจ (Power) อ านาจหน้าที่ (Authority)  และความรบัผดิชอบจากศูนย์
หรอืศูนยร์วมอ านาจ ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ขององคก์ร หรอืตามระดบัชัน้องคก์ร โดยใหทุ้กส่วนขององคก์รไดม้ี
ส่วนรว่มในการตดัสนิใจ ไปยงัพืน้ทีห่รอือาณาเขตรอบ ๆ จากระดบับนไปสู่ระดบัล่าง หรอืจากระดบัชาติ
ไปสู่ท้องถิ่น เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสนิใจทัง้หมดหรอืบางส่วนก็ได้หน้าที่ความ
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รบัผดิชอบในการตดัสนิใจทางการบรหิารการศกึษาจากส่วนกลางไปสู่ระดบัล่างหรอืระดบัปฏบิตัิ ไดแ้ก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชุมชน ในทอ้งถิน่ หน่วยงานและสถานศกึษา 

สรุปไดว้่า การกระจายอ านาจ หมายถงึ การมอบอ านาจในการบรหิารต่าง ๆ จากองคก์ร
ปกครองส่วนกลางใหก้บัชุมชนหรอืทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานระดบัล่างรบัผดิชอบ รวมทัง้ดา้นการศกึษา
ผูบ้รหิารระดบัล่างมอีสิระในการตดัสนิใจ 

องคป์ระกอบส ำคญัในกำรกระจำยอ ำนำจ  แสวง ป่ินมณี (2536, หน้า62 – 68) ไดใ้ห้
ทศันะไวว้่า การกระจายอ านาจการบรหิารการศกึษามอีงคป์ระกอบส าคญัอยู่ 2 ส่วนทีจ่ะต้องด าเนินการ
อยา่งจรงิจงั คอื การจดัโครงสรา้งและระบบบรหิาร และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรหิารและการจดั
การศกึษา 

แนวคดิในการกระจายอ านาจทางการบรหิารนัน้มใิช่ใหป้ลอดจากการควบคุมจนเกดิเป็นรฐั
อสิระหรอืรฐัธปิไตย การควบคุม การก าหนดนโยบาย  ตลอดจนการตรวจสอบเป็นอ านาจส่วนกลาง  
ผูบ้รหิารการศกึษาตอ้งมคีวามพรอ้มในเรื่องต่อไปนี้ ทัง้ผูบ้รหิารและครผููม้หีน้าทีส่อนจะตอ้ง 

1. พรอ้มทีจ่ะมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีต่นและประชาชน 
2. พรอ้มทีจ่ะมสี านึกในคุณธรรม จรยิธรรม 
3. พรอ้มทีจ่ะมกีารพฒันาความรู ้ความสามารถใหท้นัโลก 
4. พรอ้มทีจ่ะไมโ่ลภ ไมเ่หน็แก่ไดห้รอืประโยชน์อนัมคิวร 
5. พรอ้มทีจ่ะต้องเขา้ใจโครงสรา้งสงัคมไทย วฒันธรรมไทย ภาษาไทย เพื่อพฒันาเดก็ให้

ถูกตอ้ง 
6. พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัตินในระเบยีบวนิยั 
7. พรอ้มทีจ่ะตอ้งเขา้ใจว่าตนจะตอ้งเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองเดก็หรอืนกัเรยีน 
สิง่ส าคญัทัง้ 7 ประการนี้จะเป็นพืน้ฐานอนัส าคญัของการกระจายอ านาจทางการศึกษา ถ้า

ไม่พรอ้มก็ไม่ควรกระจาย เพราะการกระจายอ านาจนัน้ถ้าผู้รบัการกระจายไม่สามารถรบัสภาพหรอื
อ านาจต่าง ๆ ทีก่ระจายไปแลว้ก่อใหเ้กดิผลดมีปีระสทิธภิาพกเ็ท่ากบัไมม่ปีระโยชน์ใด ๆ ในการกระจาย
อ านาจ 

กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ (2541, หน้า23) ไดเ้สนอ
แนวคดิการกระจายอ านาจทางการศกึษาหลายลกัษณะ 

1. แนวคดิเกี่ยวกบัการกระจายอ านาจทางการศกึษาแต่เดมินัน้เป็นการถ่ายโอนอ านาจใน
การตดัสนิใจในภารกจิดา้นบุคลากร หลกัสตูร และงบประมาณจากคณะกรรมการกลางไปใหท้อ้งถิน่ 

2. เมื่อผูบ้รหิารระดบัล่างหรอืล่างสุดขององคก์ารมอี านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจและมขีอ้มลู ที่
จ าเป็นในการตดัสนิใจ องค์การนัน้ก็จะมลีกัษณะเป็นการกระจายอ านาจ เมื่ออ านาจหน้าที่ในการ
ตดัสนิใจมศีูนยร์วมอยูท่ีผู่บ้รหิารระดบัสงูขององคก์าร องคก์ารนัน้จะมลีกัษณะเป็นการรวมอ านาจ 

3. การกระจายอ านาจเป็นวธิกีารทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ทีส่ าคญัคอื การตอบสนองตาม
ความตอ้งการของทอ้งถิน่ คุณภาพของการใหบ้รกิารและการลดค่าใชจ้า่ย 

4. การกระจายอ านาจในองค์การเป็นการมอบอ านาจในการตดัสนิใจเฉพาะเรื่องไปให้
หน่วยงานยอ่ย 
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5. การกระจายอ านาจเป็นการทีอ่ านาจ (Power) กระจายไปยงับุคคลต่าง ๆ 
6. การกระจายอ านาจเป็นทีผู่บ้รหิารแต่ละระดบัในสายบงัคบับญัชาทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการ

ตดัสนิใจในองค์การแบบรวมอ านาจ ผู้บรหิารระดบัสูงจะตดัสนิใจในองค์การแบบกระจายอ านาจ การ
ตดัสนิใจในเรือ่งคลา้ยกนันัน้จะกระท าในระดบัล่าง 

7. การกระจายอ านาจเป็นการทีอ่ านาจหน้าที่ (Authority) ในการตดัสนิใจถูกแบ่งหรอื
จดัสรรใหผู้ม้บีทบาทต่าง ๆ ในองคก์าร 

8. การกระจายอ านาจเป็นการแพร่กระจาย (Diffusion) ของอ านาจในการตดัสนิใจเมื่อ
อ านาจทัง้หมดอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในองคก์าร องคก์ารนัน้ก็มโีครงสรา้งแบบรวมอ านาจ  ถ้าอ านาจ
กระจายไปยงับุคคลต่าง ๆ องคก์ารนัน้กจ็ะกระจายอ านาจ 

9. การกระจายอ านาจเป็นการถ่ายโอน (Transfer) อ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบจาก
ส่วนกลางหรอืส่วนรวมอ านาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร 

จะเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบจากส่วนกลางหรอืศูนยร์วมอ านาจไปยงัพืน้ทีห่รอือาณาเขตรอบ ๆ จากระดบับนไปสู่ระดบัล่าง 
หรอืจากระดบัชาตไิปสู่ทอ้งถิน่เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจทัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด้ 

มิติของกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ  (เสรมิศกัดิ,์ 2541 : หน้า 23) แบ่งออกเป็น 2 
มติ ิดงันี้ 

1.  การกระจายอ านาจตามแนวตัง้หรอืตามแนวนอน (Vertical Horizontal Decentralization)  
โดยทีก่ารกระจายอ านาจตามแนวตัง้เป็นการที่อ านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจถูกแบ่งลงมาให้ตาม ล าดบั
ขัน้  การกระจายอ านาจตามแนวนอนนัน้เป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่สายอ านวยการ  (Staff)  
สายวชิาการ หรอืมใิช่สายบงัคบับญัชา (Non-Line)  ทีด่ ารงต าแหน่งในระดบัใด ๆ ภายในองคก์าร ทัง้นี้
เพราะในองคก์ารนัน้มนีักวชิาการทีม่คีวามรู้  มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะชัน้สูง  การกระจายอ านาจตาม
แนวนอนเป็นการกระจายอ านาจทีเ่ป็นทางการ  หรอือ านาจทีไ่ม่เป็นทางการ (Informal  Power)  ออก
จากสายบงัคบับญัชาไปสู่บุคคลทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร (Nonmanagers)  ดงันัน้ บุคคลทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร
จงึควบคุมการตดัสนิใจ 

2. การกระจายอ านาจโดยคดัเลอืกอ านาจทีจ่ะกระจาย หรอืโดยการก าหนดความเท่าเทยีม
กนัของอ านาจทีจ่ะกระจาย (Selective / Parallel  Decentralization)  หมายถงึ การกระจายอ านาจใน
การตดัสนิใจเฉพาะบางเรือ่งไปใหบุ้คคลอื่นในองคก์าร  แต่อ านาจในการตดัสนิใจอกีหลาย ๆ เรื่องยงัคง
อยู่ทีศู่นยก์ลาง  หรอืศูนยร์วมอ านาจ  การกระจายอ านาจโดยคดัเลอืกทีจ่ะกระจายจงึเป็นการกระจาย
อ านาจในการตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ  (Different Decisions) ไปสู่สถานทีต่่างๆ (Different  Places)  ภายใน
องคก์ารการกระจายอ านาจในลกัษณะนี้จงึเป็นการจดัสรรอ านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจเฉพาะบางเรื่องที่
คดัเลอืกหรอืคดัสรรแลว้ไปใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาในระดบัต่าง ๆ แต่อ านาจในการตดัสนิใจส่วนใหญ่ยงัคง
อยูท่ีส่่วนกลาง 

การกระจายอ านาจโดยการก าหนดความเท่าเทียมกนัของอ านาจที่จะกระจาย (Parallel 
Decentralization) หมายถงึ การกระจายอ านาจการตดัสนิใจส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทัง้หมดใหแ้ก่บุคคลทีม่ ี
บทบาทเหมอืนกนัหรอืเป็นผู้บรหิารในระดบัเดยีวกนั เป็นการก าหนดความเท่าเทยีมกนัของอ านาจ
หน้าที่จะกระจายไปสู่แต่ละระดบัของการบงัคบับญัชา การกระจายอ านาจโดยการก าหนดความเท่า
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เทยีมกนัของอ านาจทีจ่ะกระจายเป็นการกระจายอ านาจตดัสนิใจประเภทต่าง ๆ ไปสู่สถานเดยีวกนั นัน่
คอื ผูบ้รหิารในระดบัเดยีวกนัจะไดร้บัอ านาจการตดัสนิใจประเภทต่าง ๆ เหมอืนกนัหรอืเท่าเทยีมกนั 

จะเหน็ได้ว่า การกระจายอ านาจนัน้มกัจะเป็นการกระจายอ านาจโดยการคดัเลอืกเสมอ 
อ านาจในการตดัสนิใจบางเรื่องยงัอยู่ที่ผู้บรหิารสูงสุดการกระจายอ านาจตามแนวตัง้และตามแนวนอน
มใิช่เป็นสิง่ตรง กนัขา้ม  ทัง้นี้เพราะสามารถกระจายอ านาจตามแนวตัง้ใหแ้ก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา  และกระจาย
อ านาจตามแนวนอนใหแ้ก่สายอ านวยการหรอืสายสนบัสนุนในเวลาเดยีวกนักไ็ด ้

3) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)  
   การบรหิารแบบมสี่วนร่วม (Participative Management) หมายถงึ การบรหิารโดย
ใหบุ้คคลในองค์กรหรอืผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในกระบวนการตดัสนิใจ ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ และความ
เชีย่วชาญ ในการบรหิารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิจากการบรหิารงาน  

 

ควำมส ำคญัของกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม   
1. ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนัในการปฏบิตังิานทีมุ่ง่หวงั 
2. กระบวนการตดัสนิใจสามารถรองรบัพฤตกิรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและ

เกดิการยอมรบัได ้  
3. เป็นหลกัการของการบรหิารที่เป็นผลต่อการด าเนินการเชงิวเิคราะห์ ซึ่งน าไปสู่การ

ตดัสนิใจได ้
4. ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองคก์รและขจดัปญัหาความขดัแยง้ได ้

 

หลกักำรในกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
1. มกีารจดัสรรหน้าทีแ่ละอ านาจ ในการปฏบิตังิานใหก้บั ผูป้ฏบิตังิาน คนในองคก์ร หรอื

ทมีงาน เพื่อตอ้งการใหม้ทีุกคนในองคก์รไดม้สี่วนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจ  
2. การก่อใหเ้กดิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีระหว่างคนและองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และผลกัดนั

ใหค้นในองคก์รไดใ้ชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ที ่เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจขององคก์ร  
3. รบัรูป้ญัหาทีเ่กดิขึน้และลดความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในการท างาน 
4. ท าให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตวักนัเป็นทมีงาน (Teamwork) เพื่อผนึกก าลงัและ

ศกัยภาพ ในการแก้ไขปญัหาหรอืสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ซึง่การท างานลกัษณะดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตาม
หลกัการขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization)  

 
ตวัแปรท่ีท ำให้ต้องบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

1. ระบบสารสนเทศ เป็นตวัแปรที่ส าคญั ท าให้บุคคลและองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
ตวัอย่างเช่น องคก์รในปจัจุบนัต้องสามารถสนองความต้องการของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างมคีุณภาพและ
รวดเรว็ เป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร  

2. กฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ที่มกีารบญัญตัเิรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชน ใน
มาตรา 76 ก าหนดว่า “ รฐัต้องส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย 
การตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง รวมทัง้การตรวจสอบการ
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ใช้อ านาจรฐัทุกระดบั” นอกจากนี้ การมสี่วนร่วมยงัเป็นหน่ึงในหลกั 6 ประการ ของระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืง  และสงัคมทีด่ ี (Good Governance) พ.ศ. 
2542  อกีดว้ย  

3. การบรหิารงานภาครฐัทีมุ่่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงาน (Result Based Management) คอื 
การบรหิารงานภาครฐัในปจัจบุนัจะตอ้งสามารถวดัและตรวจสอบไดว้่างานทีท่ าอยู่ในปจัจุบนันัน้สมัฤทธิ ์
ผลหรอืไม ่ซึง่สิง่เหล่านี้จะตอ้งอาศยัการท างานแบบมสี่วนรว่มเป็นหลกั  

 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของบคุคลในองคก์ร   
1. แรงจงูใจ คอื สิง่ทีเ่ป็นตวักระตุน้ เพื่อก่อใหเ้กดิการกระท าของพลงัในบุคคลส่งผลต่อการ

แสดงซึง่พฤตกิรรมและวธิกีารในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่้องการ แรงจงูใจมผีลต่อกระบวนการ
ท างานของคนในทศิทางแห่งประสทิธภิาพและสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 

2. ภาวะผูน้ า มผีลต่อการมสี่วนร่วมขององคก์รหรอืบุคคลในองคก์ร ในการก าหนดทศิทาง
ของกระบวนการตดัสนิใจ ขึน้อยู่กบัความเชีย่วชาญ การยอมรบั ความร่วมมอื และความดงึดูดใจ คอื 
เหตุผลทางอารมณ์และอทิธพิลซึง่เป็นพรสวรรคเ์ฉพาะตวัของผูน้ าดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะกำรน ำวิธีกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ไปใช้ในกำรปฏิบติัจริง 
1. การประชุมระดมความคิด(Brain Storming) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshops)  
2. การใชก้ลุ่มงานเฉพาะกจิและคณะกรรมการ (Special Task Forces and Committee) 
3. การสรา้งและสานวสิยัทศัน์ (Shared Vision )  
4. การจดัเวทปีระชาคมเพื่อแลกเปลีย่นความเรยีนรู ้ 
5. การใชร้ะบบขอ้มลูและระบบรวมศูนยข์อ้มลู (Centralize)  
6. การจดัระบบการสื่อสารทีด่แีละสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล  

 

ประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วม  
ธรรมรส โชตกุิญชร (2546, หน้า 230) ไดก้ล่าวถงึ ประโยชน์ของการบรหิารโดยการมสี่วน

รว่มไวด้งันี้ 
1. เมื่อผู้ร่วมงานใดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง เขาจะยอมรบัการ

เปลีย่นแปลงแทนทีจ่ะต่อตา้นการเปลีย่นแปลง 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะมคีวามราบรื่นมากขึน้ความ

ไมพ่อใจและการรอ้งทุกขจ์ะน้อยลง 
3. ความผกูพนัของบุคลากรกบัองคก์รจะรูส้กึผกูพนัมากขึน้ 
4. บุคลากรจะไวว้างใจฝา่ยบรหิารมากขึน้  
5. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชามีความง่ายขึ้น เพราะผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการ

เปลีย่นแปลง และไวว้างใจฝา่ยบรหิารมากขึน้ 
6. การตดัสนิใจทางการบรหิารมคีุณภาพดขีึน้ 
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7. การตดิต่อสื่อสารระหว่างองคก์รระดบัสงูกบัองคก์รระดบัต ่าดขีึน้ 
8. ก่อใหเ้กดิการสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ธงชยั สนัตวิงษ์ (2539 :138-139) กล่าวถงึ ประโยชน์ของวธิกีารจดัการโดยให้มสี่วนร่วม

ในการบรหิาร สรปุไดด้งันี้ 
1. ช่วยใหม้โีอกาสไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิของปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ณ จุดปฏบิตั ิโอกาส

ทีจ่ะช่วยแกไ้ขปญัหาหรอืตดัสนิใจด าเนินการต่าง ๆ จะตรงกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิมากยิง่ขึน้ 
2. ช่วยใหม้โีอกาสไดร้บัขอ้คดิเหน็ใหม ่ๆ จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิแนวทาง

ด าเนินงานใหม ่ๆ ขึน้อกีหลายอยา่งกไ็ด ้
3. ช่วยส่งเสรมิก าลงัใจของลูกน้อง ให้มโีอกาสมสี่วนร่วมและแสดงออกซึง่ความสามารถ

ส่งผลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามขีวญัและก าลงัใจดขีึน้ 
4. ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น ท าให้เข้าใจระหว่างผู้บรหิารและผู้บงัคบับญัชา

เป็นไปดว้ยด ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถท างานดว้ยความสบายใจ 
Cohen and Uphf (อ้างถงึในอุทยั บุญประเสรฐิ, 2545 :152) ใหค้วามหมายการบรหิารแบบมี

ส่วนรว่มหมายถงึ การจงูใจใหผู้ร้่วมปฏิบตังิานในองคก์ารไดม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ความรบัผดิชอบ 
และรว่มมอืในองคก์รพฒันาปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ  

การบรหิารแบบมสี่วนร่วมมขีัน้ตอนในการบรหิารตามแนวคดิของ  Cohen and Uphf              
ม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1  การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจประการแรกทีจ่ะตอ้งท า คอื การก าหนดความ 
ต้องการและการจดัล าดบัความส าคญั ต่อจากนัน้กเ็ลอืกนโยบายและประชากรทีเ่กี่ยวขอ้ง การ

ตดัสนิใจในช่วงเริม่ต้น การตดัสนิใจในช่วงด าเนินการวางแผน และ การตดัสนิใจในช่วงการปฏบิตัติาม
แผนทีว่างไว ้

ขัน้ท่ี 2 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน ได้มาจาก
ค าถามทีว่่า ใครจะท าประโยชน์ใหแ้ก่โครงการไดบ้า้งและจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวธิใีด เช่น การช่วยเหลอืดา้น
ทรพัยากร การบรหิารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลอื 

ขัน้ท่ี 3 การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ เชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ และต้องพจิารณา
ถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในด้วย ผลประโยชน์ของโครงการในทางบวกและผลเสียหายของ
โครงการทีเ่กดิขึน้ในทางลบ ซึง่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสงัคม 

ขัน้ท่ี 4 การมสี่วนร่วมในการประเมนิผล สิง่ส าคญัจะต้องสงัเกต คอื ความเหน็ (View) 
ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลและสามารถเปลี่ยน
พฤตกิรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

การมสี่วนรว่มในการปฏริปูการศกึษา ต้องใหผู้เ้รยีน คร ูผูบ้รหิาร ผูป้กครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วมอย่างจริงจงั ตัง้แต่การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน การพัฒนา
ปรบัปรุงสถานศกึษาและการตดิตามประเมนิผล ซึง่คุรุสภาก าหนดระดบัคุณภาพผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นการ
บรหิารงานแบบผู้ร่วมงานทุกคนมสี่วนร่วมมุ่งเน้นให้ทุกคนร่วมวางแผน และปฏบิตัิตามแผนได้จรงิ 
สามารถบ่งชี้ได้ชดัเจนว่า ผลงานส่วนใดเกิดจากผู้ร่วมงานคนใด ขยายผลสู่กลุ่มบุคคลใกล้เ คียงกับ
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ผูบ้รหิารเป้าหมายปฏบิตังิานค านึงถงึผลการพฒันาทีเ่กดิขึน้กบัผูร้บับรกิารและร่วมงานซึง่เป็นไปตามที่
ตกลง (ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา, 2541 : 4) 

ประโยชน์ของการบรหิารแบบมสี่วนร่วม มผีลโดยตรงต่อการเพิม่ประสทิธภิาพของการ
ท างานและก าลงัใจของผู้ร่วมงาน อนัจะเป็นผลให้เกิดการยอมรบัได้ความคดิที่ดหีลากหลายในการ
ท างาน มคีวามรกัและความผูกพนัระหว่างบุคลากรด้วยกนัและระหว่างองคก์รมากขึน้ ทุกคนมโีอกาส
ท างาน มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน มคีวามเตม็ใจในการปฏบิตังิานและพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง ท า
ใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึน้ สรปุเป็นขอ้ๆ ไดด้งันี้   

1. ช่วยสรา้งความสามคัค ีและการต่อตา้นจากพนกังานระดบัต ่า  
2. ช่วยใหท้ราบถงึความตอ้งการขององคก์ารทัง้หมด  
3. ช่วยเพิม่พูนประสทิธภิาพการท างานใหสู้งขึน้ ลดความเฉื่อยชาในการท างาน การยา้ย

งานและการหยดุงาน  
4. ช่วยลดความขดัแยง้ และการต่อตา้นจากพนกังานระดบัต ่า  
5. ช่วยสรา้งบรรยากาศในการท างาน และท าใหสุ้ขภาพจติในองคก์ารดขีึน้  
6. ช่วยเพิม่ผลผลติในองคก์าร  
7. สรา้งหลกัประชาธปิไตยใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร  
8. ช่วยลดค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน ใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัและทะนุถนอม  
9. ท าใหพ้นกังานรูส้กึว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร  
10. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บงัคบับญัชา ในด้านการควบคุมงานให้ลดน้อยลง 

และท าใหผ้ลงานดขีึน้  
จากแนวคดิและผลการวจิยัต่าง ๆ กล่าวได้ว่าการมสี่วนร่วม น่าจะมอีทิธพิลทางตรงต่อ

พฤตกิรรมการบรหิาร ของผูบ้รหิาร และน่าจะมอีทิธพิลทางอ้อมผ่าน การจดัสภาพแวดลอ้ม และความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

สรุป การบรหิารแบบมสี่วนร่วม หมายถึง การกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบของ
ผูบ้รหิารไปยงัผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอืกลุ่มงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ลุ่มมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ก าหนด
วสิยัทศัน์ เป้าหมายและยุทธศาสตรข์ององค์การ พรอ้มทัง้ร่วมด าเนินการให้งานบรรลุเป้าหมายอย่าง
เตม็ใจ และเกดิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

4) กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Systems Thinking) การทีบุ่คคลมแีนวความคดิแบบองค์
รวมสามารถมองภาพรวมของการท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ ช่วยให้เหน็รปูแบบต่างๆไดอ้ย่างชดัเจนใน
การตนัสนิใจแก้ไขปญัหา เป็นการถ่ายทอดความรูซ้ึง่กนัและกนั เป็นความคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ภายใต้
การประสานงานร่วมกนัการคดิเชงิระบบ หมายถงึ การคดิถงึสิง่ใดสิง่หนึ่ง ที่มองภาพรวมอย่าง เป็น
ระบบ มสี่วนประกอบยอ่ยๆ โดยอาศยัการคดิในรปูแบบโดย ทางตรงและโดยทางออ้ม  

ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 
ใหแ้นวคดิว่าแต่ละสิง่ย่อมอยู่ในเอกภพ (The Universe) สิง่เลก็ / ใหญ่เพยีงใดลว้นเป็น

หน่ึงหน่วยระบบมวีงจรของการท างาน มปีจัจยัน าเขา้ (ปจัจยัการผลติ) กระบวนการ ม ีผลผลติ น าไปสู่
ผลลพัธ์อย่าง เป็นระบบ ผลผลติรวมย่อมเกดิจากการประสานงานกนัหลาย ๆ ระบบ แต่ละหน่วย มี

http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/ทฤษฎีระบบ.htm
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ระบบการท างานตามบทบาทหน้าที่ทีแ่ตกต่างกนั ผลผลติจะไหลจาก หน่วยการผลติ  (กระบวนการ ) 
หนึ่งไปสู่อกีหน่วยการผลติ หรอืกระบวนการ หนึ่งอย่างครบวงจร ไม่มทีี่สิ้นสุด แต่ละสิง่ในเอกภพมี
ความเป็นระบบตามมติิต่างๆ กัน ในเวลาเดยีวกนัการคดิเชงิระบบจงึเป็นการคดิที่มคีวามเข้าใจ
เชื่อมโยง มคีวามเชื่อในทฤษฎรีะบบเป็นพืน้ฐาน คนปกตมิคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบในสรรพสิง่ทีอ่ยู่ใน
ในโลกทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎรีะบบอยูแ่ลว้ เพยีงแต่ความสามารถใน การท าไดด้ใีนระดบัทีแ่ตกต่างกนั 

การคดิระบบโดยทางตรงมุ่งกระท าโดยตรงมเีป้าหมายกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงไม่จ าแนก รปูแบบ
การคดิตามพื้นฐานของมนุษย ์แต่แยกรูปแบบการคดิโดยมุ่งที่เป้าหมาย หรอืวตัถุประสงค์ จ าแนก
ออกเป็น 3 แบบ  

1. การคดิเพื่อรูเ้ขา้ใจหน่วยระบบ 
2. การคดิเพื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิหน่วยของระบบ 
3. การคดิเพื่อออกแบบ และก่อตัง้หน่วยระบบ  
การคดิระบบโดยทางอ้อม คอื การคดิเชงิระบบโดยอาศยัพื้นฐานแห่งการคดิ เช่น  การ

วเิคราะห ์การอุปมา อุปมยั การคดิสงัเคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์การประเมนิค่า ฯลฯ  การคดิเชงิระบบ
โดยทางอ้อม การคดิเป็นพฤตกิรรมทางสมองทีส่มองกระท ากบัวตัถุความคดิ (Object of thinking) ซึง่
เรยีกว่า มโนมต ิ(Concept) มโนมตขิองคนเราอาจมหีลายมติ ซึง่เกดิขึน้จากประสบการณ์ และการคดิ
ขึน้เองจากโลกแห่งความ เป็นจรงิ หรอืจนิตนาการจากโลกมายาก็ได้การคดิที่เป็นประโยชน์ต่อชวีติ
มนุษยม์หีลายรปูแบบการคดิเชงิระบบเป็นวธิกีารคดิเชงิบูรณาการเป็นการขยายขอบเขตการคดิของเรา
ทีม่ต่ีอเรื่องนัน้ๆ ออกไป โดยไม่ด่วนสรุปหรอืตดัสนิใจ แต่พจิารณาเรื่องนัน้อย่างละเอยีดถี่ถ้วนทุก
มุมมอง เปิดโอกาสให้ความคดิของคนเราได้มกีารเชื่อมโยง เพื่อหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  ได้มุมมอง
ใหม่ๆ เหน็แนวทางแก้ปญัหาทีด่กีว่าสรา้งสรรค ์รวมทัง้ใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์บบเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง
นัน้ กบัปจัจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง การคดิเชงิระบบกบัการพฒันาองค์กร องค์กรที่มปีระสทิธภิาพ ต้องน า
ระบบการคดิเชงิระบบมาจดัการระบบต่างๆ ในองคก์รให้สอดคล้อง สมัพนัธ์กนั  องคก์รประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่างๆ ทีเ่ชื่อมสมัพนัธก์นัอยา่งแยกไมอ่อก ทัง้หมดรวมเป็นหนึ่ง เดยีวกนั การคดิเชงิระบบ
จะไมม่องเฉพาะฝา่ยผลติ ฝา่ยการตลาด ฝ่ายพฒันาองคก์ร ฝ่ายขาย ฝ่ายวศิวกรรม หรอื ฝ่ายบญัช ีถ้า
เรายงัเราคดิเชงิระบบไม่เป็นเราจะมองว่า ฝ่ายผลติคอืองคก์ร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย คอืองคก์ร เมื่อ เกดิ
ปญัหาขึน้เรากจ็ะแกป้ญัหาทีจ่ดุนัน้หรอืมองเฉพาะส่วนทีค่ดิว่าเป็นปญัหา แลว้แก้เฉพาะส่วนนัน้ และคดิ
ว่า ได ้แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ เรยีบรอ้ยแลว้ โดย มองว่านัน่คอืการแก้ปญัหา ของ องคก์ร การคดิเชงิระบบ
ทีแ่ทจ้รงิ เราจะมองเหตุการณ์ที ่เกดิขึน้ ว่า เกดิจากองคก์ร แต่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านัน้ ปญัหาทุก
อยา่ง มคีวาม สมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนัจนไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 

กำรคิดเชิงระบบจะต้องมีคณุสมบติั ดงัน้ี  

1. การคิดแบบมีความเป็นองค์รวม (Holistic) หรือ Wholeness เป็นการประเมิน
องคป์ระกอบของสถานการณ์หรอืสภาพปญัหาของหน่วยงาน ในภาพรวมทัง้หมด 

2. การคดิเป็นเครอืข่าย (Networks) เป็นการคดิเชื่อมโยงปฏสิมัพนัธข์องระบบต่างๆ ที่
ประกอบกนัขึน้มา เป็นเครอืขา่ยของระบบ 
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3. คดิเป็นล าดบัชัน้ (Hierarchy) ระบบหนึ่งๆ อาจจะมาจากระบบย่อยๆ หลายระบบที่
ประกอบกนัขึน้มา และในระบบยอ่ยเองกม็คีวามสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของระบบ 

4. คดิแบบมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั (Interaction) ระหว่างระบบดว้ยกนั ทัง้ระบบย่อยกบัระบบ
ยอ่ยดว้ยกนั ระบบใหญ่กบัสภาพแวดลอ้ม ซึง่การเปลีย่นแปลงของระบบยอ่ยจะมผีลต่อ ระบบใหญ่ดว้ย 

5. คดิอยา่งมขีอบเขต (Boundary) ระบบหน่ึงๆ มาจากระบบย่อยหลายระบบ และระหว่าง
ระบบยอ่ย และระบบใหญ่ต่างมขีอบเขตทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า ระบบนัน้ๆ ครอบคลุมอะไรบา้ง และอะไรบา้ง
ที่อยู่นอกเขตแดน ซึ่งในความเป็นจรงิระบบก็ไม่ได้แยกเขตแดนกนัอย่างเดด็ขาด แต่มกีารทบัซ้อน 
(Overlap) กนัอยู ่

6. คดิอยา่งมแีบบแผน (Pattern) ระบบจะต้องมคีวามคงทีแ่น่นอน เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า
กระบวนการท างานทุกอยา่งในทุกๆ ขัน้ตอน จะไมเ่บีย่งเบนไปจากเป้าหมายโดยรวมของระบบ 

7. คดิอยา่งมโีครงสรา้ง (System Structure) แต่ละส่วนทีป่ระกอบเป็นระบบมคีวามเป็นตวั
ของตวัเอง มคีวามเป็นอสิระ แต่กม็คีวามเชื่อมโยงกนั อย่างเหมาะสมท าหน้าทีอ่ย่างสมัพนัธก์นั ท างาน
เสรมิประสานกนักบัส่วน อื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของระบบโดยรวม 

8. คดิอย่างมกีารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง (Adaptation) ระบบต่างๆ จะมกีารปรบัตวั 
และพยายาม สร้างสภาวะสมดุล และคงความสมดุลนัน้ไว้ ด้วยการจดัระบบภายในตนเอง (Self 
Organize) 

9. คดิเป็นวงจรป้อนกลบั (Feedback - Loops) เป็นการคดิในลกัษณะเป็นวง (Loops) 
มากกว่าจะเป็นเสน้ตรง ทุกส่วนต่างมกีารเชื่อมต่อ ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม  

เทคนิคกำรคิดเชิงระบบ 

1. ยอมรบัตนเองและเปลีย่นใจตนเองใหไ้ดว้่าตนคอืส่วนประกอบทีส่ าคญัทีเ่ชื่อมโยงกบัสิง่
ต่าง ๆ 

2. ฝึกการมองภาพรวมแทนสิง่เลก็ๆ แลว้ค่อยมองยอ้ยกลบั 
3. เขา้ใจธรรมชาตขิองระบบ และทุกสรรพสิง่ในโลกลว้นเป็นระบบสมัพนัธก์นั 
4. มองเหน็กระบวนการเปลีย่นแปลง และปจัจยัต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อระบบ 
5. มองเหน็วฏัจกัรของเหตุปจัจยั (Circles of Causality) และการส่งผลยอ้นกลบั 
6. เปิดอสิระในเรือ่งการคดิ ไมต่กีรอบ ครอบง าความคดิคนอื่น 
7. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหทุ้กคนเกดิแรงรว่มในการสรา้งความสมัพนัธ์ 
8. ฝึกการแกป้ญัหาทีเ่ป็นสาเหตุแท ้โดยแกท้ีอ่าการ ทีท่ าให ้เกดิปญัหา 
9. ยดึหลกัการเรยีนรูใ้นองคก์รเป็นส่วนประกอบ คอื การเป็นนายตนเอง ลบความเชื่อฝงั

ใจแต่อดตี สรา้งความใฝฝ่นัถงึอนาคตรว่มกนั (Shared Vision) และฝึกการเรยีนรูข้องทมี  

ประโยชน์ของกำรคิดเชิงระบบ 

1. ช่วยใหเ้กดิความคดิเพื่อพฒันาองคก์รในภาพรวมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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2. ประสานงานร่วมกบับุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบรหิารงาน
ภายใน 

3. สามารถแกป้ญัหา ตดัสนิใจ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5. เพื่อใหม้องเหน็กระบวนการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัระบบภายในองคก์ร ซึง่เกดิขึน้

อยา่งเป็นระบบโดยการ เชื่อมโยงตดิต่อกนั และสามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5) กำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
บทบาทผู้บรหิารกบัการจดัการความรู ้ หลายองค์กรวางแผนที่จะน าการจดัการความรู้

มาใช้ในองค์กร เพื่อน าพาองค์กรสู่ความส าเรจ็ ผู้บรหิารเป็นผู้ที่มสี่วนส าคญัที่จะผลกัดนัให้เกิดการ
จดัการความรู้ในองค์กร ผู้บรหิารยุคใหม่จะต้องทราบหลกัการและขัน้ตอนการจดัการความรู ้รวมถึง
ปญัหาและปจัจยัสู่ความส าเรจ็ ที่จะท าให้ผู้บรหิารได้ตระหนักทราบถึงบทบาทของตนเองว่าควรท า
อย่างไร จงึจะท าให้การบรหิารจดัการความรู้ในองค์กรของตนประสบความส าเร็จ ทางสถาบนัเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาตจิงึได้ก าหนด หลกัสูตรพืน้ฐานการจดัการความรู ้ (KM Overview) ใหก้บัผู้บรหิารและ
ทมีงานการจดัการความรู้ เพื่อให้เข้าใจหลกัการและขัน้ตอนของการจดัการความรู ้และบทบาทของ
ผูบ้รหิารต่อความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้

หลกัสูตรการจดัการความรูจ้ากทฤษฎสีู่ปฏบิตั ิ(KM Implementation) เป็นการประชุม
เชงิปฏบิตักิารใหก้บัคณะท างาน เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและขัน้ตอนของการจดัการความรู ้และน าความรู้
ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความพรอ้มขององค์กร รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการ
ด าเนินการในเรื่องการจดัการความรู้ในองค์กร ซึ่งเมื่อเขา้ใจหลกัการและวธิกีารแล้วก็จะน าเขา้สู่การ
จดัท าแผนการจดัการความรู้ โดยสามารถศกึษารายละเอยีดการจดัท าแผนการจดัการความรู้ได้จาก 
คู่มอืการจดัท าแผนการจดัการความรู้ นอกจากนี้ยงัสามารถเข้ามาเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องการ
จดัการความรู ้จากรายละเอยีดใน KM Tool Kits เพื่อให้เขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎีและแนวคดิต่างๆ 
ทางด้านการจดัการความรู้การจดัการ (management) เป็นกระบวนการของการวางแผน การ
อ านวยการและ การควบคุม เพื่อใหง้านน้ีบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไวซ้ึง่ ชูชาต ิประชากล (2513, หน้า 
4-6) ไดอ้ธบิายว่า: 

 ประการแรก คอื การวางแผน การตัง้นโยบายของกลุ่ม วางวตัถุประสงคแ์ละโครงการ
ส าหรบัอนาคต 

 ประการทีส่อง คอื การจดัมอบหมายความรบัผดิชอบเฉพาะอย่างใหก้บัแผนกต่าง ๆ 
และระดบัต่าง ๆ ทัง้ทมีผูท้ างาน การใชท้รพัยากรทีม่อียู่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ประการที่สาม ได้แก่ การควบคุมงานนัน้ คอื การน าทางและเป็นผู้ชี้แนะทางให้เกิด
ความสะดวกในการตรวจสอบการปฏบิตังิาน และโดยการควบคุมนี้ผูจ้ดัการสามารถ พบว่า ไดม้กีารท า
อะไรบา้งเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละการมอบหมายงาน การบรหิาร หมายถงึ ใชศ้าสตรแ์ละศลิป์
ในการน าเอาทรพัยากรการบรหิาร (administrative resource) มาประกอบกันขึ้นให้เป็นไปตาม
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กระบวนการทางการบรหิาร (process of administration) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ (สมพงษ์, 2514 หน้า 13-14) 

การบรหิาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคล (group) ตัง้แต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกัน
ปฏบิตัิงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ฉะนัน้ค าว่าการบรหิารน้ีจงึใช้ส าหรบัแสดงให้เห็นลกัษณะการ
บรหิารงานแต่ละประเภทไดเ้สมอแล้วแต่กรณีไป แต่ถ้าเป็นการท างานโดยบุคคลคนเดยีวเรยีกว่า เป็น
การท างานตามธรรมดาเท่านัน้  จากความหมายของการบรหิารดงักล่าวมาแลว้ จะเหน็ว่าการบรหิารมี
ลกัษณะเด่น เป็นสากลอยูห่ลายประการ 

1. การบรหิารยอ่มมวีตัถุประสงค ์
2. การบรหิารอาศยัปจัจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีสุ่ด 
3. การบรหิารตอ้งใชท้รพัยากรทางการบรหิารเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน 
4. การบรหิารมลีกัษณะการด าเนินงานเป็นกระบวนการ 
5. การบรหิารเป็นการด าเนินงานรว่มกนัของกลุ่มบุคคล 
6. การบรหิารมลีกัษณะเป็นการรว่มมอืกนัด าเนินงานอยา่งมเีหตุผล 
ในสงัคมหนึ่ง ๆ มนุษยย์่อมมพีฤตกิรรมร่วมกนัในอนัที่จะกระท าการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของสมาชกิในสงัคมมากที่ชุด มกีารแบ่งงานกันท าช่วยเหลอืเกื้อกูล การปรบัปรุงการ
บรหิารของกลุ่มให้เกดิประสทิธภิาพและมคีวามเป็นระเบยีบมากขึน้ ทัง้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และขอ้เรยีกรอ้งต่าง ๆ ของประชาชน พยายามหามรรควธิ ี(means) ทีจ่ะเป็นเครื่องมอืในการบรหิารให้
เกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด ฉะนัน้การบรหิารจงึมคีวามส าคญั ดงันี้ (สมพงษ์ เกษมสนิ, 2514, หน้า 4-5) 

1. การบรหิารนัน้ได้เจรญิเติบโตควบคู่มากบัการด ารงชพีของมนุษย ์และเป็นสิง่ช่วยให้
มนุษยด์ ารงชพีอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งผาสุก 

2. จ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เป็นผลท าใหอ้งค์การต่างๆ ต้องขยายงานดา้น
การบรหิารงานใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

3. การบรหิารเป็นเครื่องมอืบ่งชีใ้หท้ราบถงึความเจรญิก้าวหน้าของสงัคม ความก้าวหน้า
ทางวชิาการ (technology) ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ท าให้การบรหิารเกดิการ
เปลีย่นแปลงและกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

4. การบรหิารเป็นมรรควธิทีีส่ าคญัในอนัทีจ่ะน าสงัคมและโลกไปสู่ความเจรญิกา้วหน้า 
5. การบรหิารจะช่วยใหท้ราบถงึแนวโน้มทัง้ในดา้นความเจรญิและความเสื่อมของสงัคมใน

อนาคต 
6. การบรหิารมลีกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในสงัคม ฉะนัน้ ความส าเรจ็

ของการบรหิารจงึขึน้อยู่กบัปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมทางการเมอืง (political socio-
cultural factors environment) อยูเ่ป็นอนัมาก 

7. การบริหารมีลกัษณะต้องใช้การวินิจฉัยสัง่การเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร จะต้อง
ค านึงถึงปจัจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสัง่การนี้ เองที่เ ป็นเครื่องมือแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนกับรหิารและความเจรญิเตบิโตของการบรหิาร 
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8. ชวีติประจ าวนัของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครวัหรอืส านักงานย่อมมสี่วนเกี่ยวพนักบัการ
บรหิารเสมอ ดงันัน้ การบรหิารจงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจและจ าเป็นต่อการทีจ่ะด ารงชพีอยา่งฉลาด 

9. การบรหิารกบัการเมอืงเป็นสิง่ควบคู่ที่แยกกนัไม่ออก ฉะนัน้การศกึษาจงึต้องค านึงถงึ
สภาพทางการเมอืงดว้ย 

จงึกล่าวได้ว่าการบรหิาร คอื การใช้ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการน าเอาทรพัยากรการบรหิาร
มาประกอบการ ตามกระบวนการบรหิารให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

ปัจจยัในกำรบริหำร โดยทัว่ไปการบรหิารงานจะต้องมปีจัจยัพื้นฐาน 4 ประการ หรอื
เรยีกว่า ทรพัยากรการบรหิาร (administration resources) คอื คน (man) เงนิ (money) วสัดุอุปกรณ์ 
(material) และการจดัการ (management) หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า 4M ปจัจยัทัง้ 4 ประการ นับว่าเป็น
ปจัจยัพื้นฐาน ทัง้น้ีเพราะว่าการบรหิารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรฐัหรอืเอกชนก็ตาม จ าเป็นต้อง
อาศยั เงนิ วสัดุ และการจดัการองคก์าร เป็นองคป์ระกอบทีข่าดเสยีมไิด้ 

แต่ปจัจุบนั ได้มพีจิารณาขยายขอบเขตของปจัจยัการบรหิารกว้างขวางออกไปอีก เช่น 
Greenwood (อา้งถงึในมฆัวาฬ สุวรรณเรอืง, 2536 หน้า 52) ไดเ้สนอความเหน็ว่า ปจัจยัในการบรหิาร
ไมไ่ดม้เีพยีง 4 อยา่งเท่านัน้ แต่อย่างน้อยควรม ี7 อย่าง คอื คน เงนิ พสัดุ อุปกรณ์ อ านาจหน้าที ่เวลา 
ก าลงัใจในการท างาน และความสะดวกต่าง ๆ 

เป็นการแน่นอนว่า การบรหิารงานจะต้องมปีจัจยัทัง้ 4M เป็นส่วนประกอบส าคญั เพราะ
การทีจ่ะด าเนินการใหส้ าเรจ็ตามนโยบายตามแผน หรอืโครงการกต็้องอาศยั ก าลงัคน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ 
และวิธีการจดัการที่ดี โดยน าปจัจยัเหล่าน้ีมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เพราะจะเห็นได้ว่า แม้
องคก์ารหรอืบรษิทัหรอืส่วนราชการต่าง ๆ จะมขีนาดและปจัจยัต่าง ๆ เท่า ๆ กนั แต่ผลงานทีไ่ดอ้อกมา
ไมเ่ท่ากนั ปญัหาจงึมวี่า หวัใจของการบรหิารมไิดอ้ยู่ทีป่รมิาณมากน้อยของปจัจยัการบรหิารเพยีงอย่าง
เดยีว แต่ขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพของการจดัการ ภาวะความเป็นผู้น า สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่จะท า ให้
เกดิผลงานทีด่ที ัง้ปรมิาณและคุณภาพ 

ดงันัน้ การบรหิารงานใด ๆ ก็ตาม การที่จะได้ผลงานออกมา (output) ก็จ าเป็นจะต้องมี
ปจัจยั 3 อย่าง ทีใ่ส่เขา้ไปในงานก่อน (input) คอื คน เงนิ และวสัดุ และมกีระบวนการในการจดัการให ้
input factors ต่าง ๆ ผสมกลมกลนืกนัเป็นอย่างด ีผลงานจะออกมาดมีปีระสทิธภิาพ (อมร รกัษาสตัย ์
และขตัตยิา กรรณสตู, 2515 หน้า 289) 

 

6) ภำวะผูน้ ำ (leadership) 
 มคี าส าคญัอยู่ 2 ค าที่จ าเป็นต้องเขา้ใจในเริม่แรก ก็คอืค าว่า "leadership" ซึ่งมกั
เรยีกว่า "ภาวะผูน้ า" หรอื "การเป็นผูน้ า" กบัอกีค าหนึ่งคอื "Management" ซึง่เรยีกว่า "การบรหิาร" 
หรอื "การบรหิารจดัการ" ทัง้สองค า มคีวามหมายแตกต่างกนั โดยมนีักวชิาการคนส าคญัใหท้ศันะไว ้
ดงันี้  

 Kotter (1999) แห่งมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ กล่าวไวว้่า กำรบริหำรจดักำร (Management) 
หมำยถึง ความสามารถ ในการเผชญิ กบัสถานการณ์ทีส่ลบัซบัซอ้นได ้การบรหิาร จดัการทีด่ที าใหเ้กดิ
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ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในแง่ มแีผนงานทีเ่ป็น ทางการ มโีครงสรา้งขององคก์าร ทีแ่น่นอนชดัเจน 
และมกีารก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผน ส่วนภำวะผู้น ำหมำยถึง ความสามารถในการ
เผชญิกบัภาวะการเปลีย่นแปลงได ้โดยมผีูน้ าเป็นผูส้รา้งวสิยัทศัน์ใหเ้ป็น ตวัก ากบั ทศิทาง ขององคก์าร
ในอนาคต จากนัน้จงึจดัวางคนพรอ้มทัง้สื่อความหมายให้เขา้ใจ วสิยัทศัน์และ สรา้งแรงดลใจแก่คน
เหล่านัน้ ใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วสิยัทศัน์ดงักล่าว   

 House (1996) แห่งมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนีย มคีวามเหน็คลอ้งจองกบัทศันะดงักล่าว 
โดยเหน็ว่า ผูบ้รหิาร (Manager) คอื ผูใ้ชอ้ านาจทางการ (Authority) ซึง่มากบัต าแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
เพื่อใหส้มาชกิขององคก์ารยอมปฏบิตัติาม การบรหิารจดัการจงึ ประกอบดว้ย การน าวสิยัทศัน์และ กล
ยุทธข์องผูน้ าลงสู่การปฏบิตัิ การประสานงานและการจดัคนท างานในองคก์าร ตลอดจน การแก้ปญัหา
ประจ าวนั ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน  
 อย่างไรก็ตาม ได้มผีู้ให้นิยามความหมายของภาวะผู้น าจ านวนมากมายหลายร้อย 
นิยามแต่นิยามทีเ่ลอืกใชใ้นบทน้ี ไดใ้หค้วามหมาย ของภาวะผูน้ าว่า เป็นความสามารถในการมอีทิธพิล
ต่อกลุ่ม เพื่อใหด้ าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย ทัง้นี้เหล่งทีม่าของ การมอีทิธพิล อาจเป็นอย่างทางการ 
เช่น ไดก้ าหนดชดัเจนมากบัต าแหน่งทางบรหิารขององคก์ารนัน้ว่ามอี านาจอะไรบา้งเพยีงไร ดงันัน้การ
ได้รบับทบาทการเป็นผู้น าในต าแหน่งบรหิาร กท็ าให้บุคคลนัน้ ได้รบัอ านาจและเกดิอทิธพิลต่อผู้อื่น
ตามมา อย่างไร กต็ามความเป็นจรงิพบว่า ไม่ใช่ผูน้ าทุกคนทีส่ามารถเป็นผู้บรหิาร (Not all leaders 
are managers) และเช่นเดยีวกนั กไ็ม่ใช่ผูบ้รหิารทุกคน ทีส่ามารถเป็นผูน้ า (Not all managers are 
leaders) ดว้ยเหตุนี้เพยีง แค่องคก์ารไดม้อบหมาย อ านาจหน้าทีใ่หแ้ก่ ผูบ้รหิารนัน้ ยงัไม่มหีลกัประกนั
อยา่งเพยีงพอว่าผูน้ัน้จะสามารถในการน าไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ทัง้นี้อาจ มอีทิธพิล จากปจัจยัแวดลอ้ม
ภายนอกทีม่ผีลกระทบมากกว่าอทิธพิลทีก่ าหนดตามโครงสรา้งองคก์ารกไ็ด้ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง ไดว้่า 
ผูน้ าสามารถเกดิขึน้ จากกลุ่มคนใหก้ารยอมรบันับถอืไดเ้ช่นเดยีวกบัทีม่าจาก การแต่งตัง้อย่างทางการ 
ในองคก์ารทีด่จี าเป็นตอ้ง มทีัง้ ภาวะผูน้ าและการบรหิารจดัการ ทีเ่ขม้แขง็จงึจะท าใหเ้กดิ ประสทิธผิลได้
สูงสุด โดยเฉพาะภายใต้ ภาวะของโลก ที่มพีลวตัสูง ย่อมต้องการได้ผู้น าที่กล้าท้าทายต่อการด ารง
สถานภาพเดมิ มคีวามสามารถใน การสรา้งวสิยัทศัน์ และสามารถในการดลใจสมาชกิ ทัง้องคก์ารใหมุ้่ง
ต่อความส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์นัน้ แต่เรากย็งัตอ้งมกีารบรหิาร ทีส่ามารถก าหนดรายละเอยีดของแผนงาน 
สามารถออกแบบโครงสรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพขององคก์าร รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบดูแล  การปฏบิตังิาน
ประจ าวนัอกีดว้ย  

ทฤษฎีคณุลกัษณะของผูน้ ำ (Trait Theory) เมือ่อดตีนายกรฐัมนตรขีององักฤษ นางมาร์
กาเรต แททเชอร ์อยู่ในต าแหน่ง นางได้รบักล่าวขานไปทัว่โลกว่าเป็นหญงิเหลก็ หวัใจสงิห์ มคีวาม
เชื่อมัน่ตนเองสงู มุง่มัน่และตดัสนิใจทีเ่ฉียบขาด ค าอธบิายเช่นนี้กค็อื คุณลกัษณะ (Traits) ทีค่นทัว่ไปมี
ต่ออดตีนายกรฐัมนตรผีูน้ัน้และเป็นค ายนืยนัถงึความส าคญัของทฤษฎคีุณลกัษณะของผู้น านัน่เอง  มี
การกล่าวถงึคุณลกัษณะของผูน้ าคนอื่น เช่น อดตีประธานาธบิดเีนลสนั แมนเดลา ของอฟัรกิาใต้ ว่าเป็น
ผูน้ าโดยบารมหีรอืผูน้ าโดยเสน่หา (Charismatic leaders) เป็นต้น ไดม้กีารศกึษาคน้ควา้ในตะวนัตก 
ตัง้แต่ ทศวรรษ 1930 เรือ่ยมาเกีย่วกบัคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ ดา้นสงัคมและดา้นสตปิญัญาเพื่อหา
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ค าตอบว่า คนทีเ่ป็นผูน้ ามอีะไร แตกต่าง กบัคนทีไ่ม่เป็นผูน้ า โดยพบว่าคุณลกัษณะส าคญัของคนเป็น
ผูน้ ามอียู ่6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความมพีลงัและความทะเยอทะยาน (Energy and ambition) 
2. ความปรารถนาทีจ่ะน าผูอ้ื่น (The desire to lead) 
3. ความซื่อสตัยม์จีรยิธรรมยดึมัน่หลกัการ (Honesty and integrity) 
4. ความเชื่อมัน่ตนเอง (Self-confidence) 
5. ความเฉลยีวฉลาด (Intelligence) 
6. ความรอบรูใ้นงาน (Job-relevant knowledge) 

 ต่อมามผีลวจิยัเพิม่เตมิ ทีส่นับสนุนถงึคุณลกัษณะทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งของผูน้ า ไดแ้ก่ 
ความสามารถสูงในการควบคุมตนเอง (High self-monitoring) โดยคนที่มคีุณลกัษณะด้านนี้มี
ความสามารถในการยดืหยุ่นต่อ การปรบัพฤตกิรรมตนเอง ใหส้อดคลอ้งกบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
กล่าวโดยรวมผลการศกึษาวจิยัด้านคุณลกัษณะของผู้น ากว่าครึง่ศตวรรษสรุปได้ว่า  คุณลกัษณะมี
ความส าคญัต่อ ความส าเรจ็ของผูน้ ามากขึน้ แต่ยงัไม่พบว่าคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ระกนัต่อ
ความส าเรจ็ ดงักล่าวได ้

การศกึษาภาวะผูน้ าโดยยดึด้านคุณลกัษณะเป็นเกณฑน์ัน้พบว่ามจีุดอ่อนอยู่อย่างน้อย 4 
ประการ ไดแ้ก่  

1. ยงัไม่พบว่ามคีุณลกัษณะใดมคีวามเป็นสากลที่สอดคล้องกบัการเป็นผู้น าได้ดีในทุก
สถานการณ์  

2. คุณลกัษณะของผูน้ ามกัใชไ้ดก้บัสถานการณ์ทีข่าดความชดัเจน (Weak situation) แต่
ในสถานการณ์ที่มคีวามชดัเจน (Strong situation) เช่น เป็นองค์การแบบทางการที่มโีครงสรา้ง 
กฎระเบยีบชดัเจน มปีทสัถานทางพฤตกิรรมที่ปฏบิตัแิน่นอน ในสถานการณ์ เช่นนี้ คุณลกัษณะของ
ผูน้ ามคีวามส าคญัลดลง 

3. ยงัขาดความชดัเจนในแง่ความเป็นเหตุและผลต่อกนั เช่นผูน้ ามคีวามเชื่อมัน่ตนเองมา
ก่อน หรือว่าเมื่อประสบความส าเร็จในงานแล้ว ส่งผลให้ผู้น ามีความมัน่ใจตนเอง เป็นต้น  
   4. คุณลกัษณะน่าจะเป็นเครือ่งบ่งบอกถงึความเป็นผูน้ าไดม้ากกว่าทีจ่ะ ใชแ้ยกคนเป็นผูน้ า
ออกจากคนทีไ่มใ่ช่ผูน้ า 
 อย่างไรก็ตามในยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อองคก์ารทัง้หลายต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็และมปีญัหาที่ท้าทายใหม่ ๆ เกดิขึน้ มากมาย บทบาทของผู้น าจงึทวคีวามซบัซ้อนและเพิม่
ความส าคญัยิง่ขึน้ ผูน้ าในอนาคตไม่เพยีงแต่มคีุณลกัษณะทีก่ล่าวแลว้ แต่ต้องมทีกัษะและสมรรถนะใหม่ ๆ 
เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ความสามารถในการคดิเชงิซบัซอ้น (Cognitive complexity) ความสามารถในการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง (Self-learning) ความสามารถด้านพฤตกิรรมทีย่ดืหยุ่นได้มากขึน้ (Behavioral flexibility) 
ความไวต่อการรบัรูท้างวฒันธรรม (Cultural sensitivity) ความสามารถวเิคราะหก์ระบวนการ (Process 
analysis) และความสามารถในการประกอบอาชพีอสิระ (Entrepreneurial ability) เป็นตน้ 
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รปูแบบและประเภทของผูน้ ำ มี 2 รปูแบบ คือ 
1. ผูน้ าทีเ่น้นงานเป็นศูนยก์ลาง (Tasked –Related Function) 
2. ผูน้ าเน้นความสมัพนัธก์ลุ่มเป็นศูนยก์ลาง (Group-maintenance) 

Likert ไดศ้กึษารปูแบบผูน้ าในมหามชิแิกน พบว่า การบรหิารแบ่งผูน้ าเป็น 4 แบบ 
1. ผูบ้รหิารมุง่ใชอ้ านาจ (Exploitative authority) 
2. ผูบ้รหิารใชอ้ านาจอยา่งเมตตา 
3. ผูบ้รหิารแบบการปรกึษาหารอื  
4. ผูบ้รหิารเน้นความรว่มมอืกบัทุกฝา่ย 

ประเภทของผูน้ ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 
1. ผูน้ าแบบอตัตาธปิไตย (Autocratic Leader) ลกัษณะเผดจ็การชอบสัง่การใชอ้ านาจกด

ขี ่/ ยดึถอืตวัเองเป็นศูนยก์ลาง /การบงัคบับญัชาสัง่การจากขา้งบนลงล่าง/ผูช้่วย คอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. ผู้น าแบบเสร(ีLaissez-faire leader) ไม่ยดึกฎเกณฑ์ตายตวั ปรบัเปลี่ยนได้ตาม

ผูร้ว่มงานเสนอ /ปล่อยผูบ้งัคบับญัชาปฏบิตัหิน้าทีไ่ปเรือ่ยๆ /ไมม่คีวามคดิสรา้งสรรคง์านใหม่ / ไม่มกีาร
ประเมนิผลงาน 

3. ผูน้ าแบบประชาธปิไตย (Democratic leader) ยดึถอืความคดิกลุ่มเหนือความคดิตนเอง 
/แบ่งงาน/มอบหมายงานเป็นระบบ/ใหค้ าแนะน าในการงาน/สรา้งสมัพนัธภาพที่ดกีบัผู้ร่วมงาน โดยใช้
กฎเกณฑส์รา้งสรรคง์าน 

กล่าวโดยสรปุ สภาพปจัจบุนั ผูน้ า ม ี4 แบบ คอื 
1. ผูน้ าแบบเสรนีิยม (Laissez-faire leader) ผูน้ าจะปล่อยใหผู้ร้่วมงานตดัสนิใจด าเนินการ

ไดเ้อง ไมต่อ้งรอการตดัสนิใจจากผูบ้งัคบับญัชา 
2. ผูน้ าแบบเกื้อกูล หรอื แบบใชพ้ระคุณ(Charismatic Leadership) มพีฤตกิรรมอ่อนโยน 

เหน็ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชห้ลกัธรรม หลกัมนุษยสมัพนัธ์ 
3. ผูน้ าแบบเผดจ็การ (Autocratic Leader) เชื่อมัน่ตนเอง ชอบสัง่การ ตดัสนิใจตาม

อารมณ์ ผกูขาดการตดัสนิใจทีต่วัคนเดยีว 
4. ผูน้ าแบบประชาธปิไตย (Democratic leader) ถอืเอาความคดิของกลุ่มเป็นหลกั ใหทุ้ก

คนมสี่วนรว่มในการแกป้ญัหา ปจัจบุนัถอืว่าเป็นแบบผูน้ าทีด่ทีีสุ่ด 

ผูน้ า มใีนองคก์ร (บุคลกิลกัษณะ+อุปนิสยั+ภาวะผูน้ า)  

ผูบ้รหิาร เป็นผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน องคก์าร 

ผูน้ า/ผูบ้รหิารทีด่ ีตอ้งฝึกพฤตกิรรมแห่งการเป็นผูน้ า 10 ประการ ดงันี้ 
1. นกัวางแผน (Planning) 
2. นกัจดัระเบยีบ (Organizing) 
3. นกัประสานงาน (Coordinating) 
4. นกัสื่อสาร (Communicating) 
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5. นกัมอบหมายงาน (Delegating)  
6. นกัตดัสนิใจ (Decision-Making) 
7. นกัมนุษยสมัพนัธ ์(Human Relation) 
8. นกัฝึกอบรม (Training) 
9. นกัจดักระบวนการกลุ่ม 

10. นกัประเมนิผลงาน 

ปจัจยัในการสรา้งความเป็นผูน้ า ขึน้อยูก่บั 5 ปจัจยัหลกั คอื 
1. ภูมหิลงัและประสบการณ์ (Background and Experience) พืน้ฐานครอบครวัและมวล

ประสบการณ์เดมิทีผ่่านมาในช่วงชวีติ 
2. สตปิญัญาและคุณภาพสมอง (Intellectual and mental quality) มทีกัษะทางภาษา การ

ตดิต่อสื่อสาร / ความสามารถดา้นการมเีหตุผล /ความจ า/ความรอบรู ้
3. คุณลกัษณะทางรา่งกาย (Physical attributes) ผูน้ าทีร่า่งกายแขง็แรง จะมจีติใจทีด่ ี
4. บุคลกิภาพและความสนใจ( Personality and Interests) ความสนใจ กระตอืรอืรน้และ

ความเตม็ใจในการปฏบิตังิาน 
5. ความเชื่อมัน่ในตวัเอง(Self-Confidence) ผูน้ าตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่/มัน่ใจในตวั 

 ความเป็นผู้น ามกัก่อให้เกิดปญัหาเพราะสถานการณ์ที่ต้องการ ความเป็นผู้น าจะเป็น 
สถานการณ์ทีจ่ าเป็นต้องม ีการเปลีย่นแปลงความเชื่อ แนวคดิ ความเคยชนิ ซึ่งลว้นแต่เป็นสิง่ที่ผูค้น
ผูกพนั และไม่อยากเปลี่ยนแปลง คนทีจ่ะเป็นผูน้ าไดด้จีงึต้องเป็นผูท้ีส่ามารถ ถามค าถามยากๆ หรอื
กระตุน้ใหค้นตระหนกัในความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลง โดยไมถู่กเมนิเฉย หรอื ต่อตา้นเป็นปฏปิกัษ์ 

โดยทัว่ไป ปญัหาจะมสีองลกัษณะ ปญัหาประเภทหน่ึง เรยีกว่าเป็นปญัหาทางเทคนิค เป็น
ปญัหาที่มคี าตอบ และวธิแีก้ไขชดัเจนอยู่แล้ว ปญัหาประเภทน้ีไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ปญัหา
ประเภททีส่องทีเ่รยีกว่า ปญัหาการเปลีย่นแปลง (Adaptive change) ไม่มคี าตอบส าเรจ็รปู ทีจ่ะสัง่หรอื
ก าหนดไดจ้ากภายนอก แต่ต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขปญัหาดว้ยการปรบัเปลีย่นเจตคต ิค่านิยม และ
พฤตกิรรม การแก้ปญัหาจะกระท าไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อเมื่อ ผูเ้กี่ยวขอ้งซมึซบั รบัการเปลีย่นแปลง เขา้ไป 
ในตวั โดยปกตคินส่วนใหญ่ ย่อมมองไม่เหน็ว่า แนวทางใหม่จะดกีว่าเดมิ แต่มกัจะเหน็อย่าง ชดัเจนว่า
จะสูญเสยีอะไร ในสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอนเช่นนี้  ทัง้ผู้น า และผู้เกี่ยวข้องมกัจะพยายาม
แก้ปญัหาเสมอืนเป็น ปญัหาทางเทคนิค ดว้ยการก าหนดวธิกีาร ส าเรจ็รปู แทนความพยายาม ทีจ่ะท า 
ความเขา้ใจ และ เปลีย่นแนวคดิ แนวปฏบิตั ิแมจ้ะซือ้เวลาได ้ในช่วงสัน้ๆ แต่หากไม่พฒันาความเขา้ใจ
ในความจ าเป็นทีต่อ้งเปลีย่นแปลง และ ส่งเสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสี่วนรว่มในการแกป้ญัหา 

 
1.4 ผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

มารยาท แซ่อึ้ง (2552) วิจ ัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานวฒันธรรมคุณภาพ มกีารปฏบิตัอิยู่ใน



35 
 

ระดบัมาก ทัง้ 6 ดา้น ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นคุณภาพ พบค่าเฉลีย่สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารมกีาร
ก าหนดมวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผน และเป้าหมายด้านคุณภาพรวมทัง้แนวทางการบรหิารและ
การปฏบิตังิานของครู-อาจารย์อย่างชดัเจน มคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธผิล
และมคีุณภาพ มกี าลงัใจเขม้แขง็ มคีวามเดด็ขาดในการตดัสนิใจงานดา้นคุณภาพ และครู -อาจารยไ์ด้มี
ส่วนร่วมในการท างานด้านคุณภาพ ด้านการท างานเป็นทมี พบค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 ล าดบัแรก ได้แก่ 
ผูบ้รหิาร มกีารก าหนดนโยบาย เป้าหมาย บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ การมอบอ านาจของทมีงาน
คุณภาพอยา่งชดัเจน คร-ูอาจารยม์คีวามส านึกและตระหนกัในคุณค่าความส าคญัของการท างานเป็นทมี
คุณภาพ ตระหนกัในหน้าทีร่บัผดิชอบ ของตนเองทีจ่ะท างานใหม้คีุณภาพ  ท างานและแก้ปญัหาโดยมุ่ง
ทีค่วามส าเรจ็ของทมี ค านึงถงึผลประโยชน์ของโรงเรยีน คุณภาพของงานและความพอใจของทุกฝ่าย
เป็นส าคญั ด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ พบค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ผู้บรหิารมกีารจดั
ประชุมคณะผู้ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อชี้แจงท าความเขา้ใจรายละเอยีดการด าเนินงาน ความรบัผดิชอบ 
และการประสานงานของแต่ละบุคคล มกีารจดัสถานที่ฝึกอบรมด้านคุณภาพ สร้างบรรยากาศให้ครู -
อาจารยท์ี่เขา้รบัการฝึกอบรมเกดิความสนใจและเกดิการเรยีนรู้ได้มากขึน้ และ ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของงานคุณภาพ ดา้นการมอบอ านาจ พบค่าเฉลีย่สูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและมาตรฐานงานดา้นคุณภาพของครู-อาจารย์
ในการปฏิบัติงานไว้อย่างชดัเจน และ ครู-อาจารย์มีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รบั
มอบหมาย ด้านการยกย่องและการให้รางวลั พบค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ผู้บรหิารก าหนด
นโยบายในการยกยอ่งคร-ูอาจารยท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายคุณภาพ คร-ูอาจารย์
ที่ได้รบัการยกย่องมคีวามภูมใิจ ในการสรา้งงานคุณภาพให้แก่โรงเรยีน และ ผู้บรหิารให้เกยีรติยกย่อง
ชมเชยดว้ยความจรงิใจ และมกีารใหร้างวลัในโอกาสอนัควร ดา้นการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง พบค่าเฉลี่ย
สงูสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารรเิริม่การจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารระบบคุณภาพของโรงเรยีน และ
ด าเนินการจดัท าระบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรบัโรงเรยีนที่จ าเป็น ให้การสนับสนุนทรพัยากรเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์การปรบัปรุงคุณภาพ และ ผลกัดนัให้ครู-อาจารยม์สี่วนร่วมในการปรบัปรุงภายใน
กลุ่มสาระและระหว่างกลุ่มสาระต่างๆ 

Seth Silver (2553) วจิยัเรื่อง การใหอ้ านาจกบับุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ผลการวจิยั พบว่า 
ผลลพัธข์องการใหอ้ านาจกบับุคลากรผูป้ฏบิตังิานจะท าใหเ้กดิการปรบัปรุงงานเพิม่ขึน้อย่างมากในดา้น
ต่าง  ๆ  ต่อไปนี้  ได้แก่ (1)  ด้านการน านวตักรรมมาใช้ในการปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ผลผลติ  (2)  ด้าน
การพฒันาคุณภาพงาน  (3)  ดา้นการใหบ้รกิารเพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ  (4) ด้านการพยายาม
หาทางลดค่าใชจ้า่ยลง  และ  (5)  จะท าใหบุ้คลากรทีไ่ดร้บัมอบอ านาจมขีวญั  และก าลงัใจในการท างาน
เพิม่ขึน้ ขอ้ควรระวงักค็อื ผูบ้รหิารจะต้องสอนงาน(Coach)  เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า  ผูป้ฏบิตังิานทมี
ความเขา้ใจเป้าหมายรวมหรอืภาพรวม (Big  Picture) ทีต่้องการขององคก์ารและสอนว่าจะท าอย่างไร
จงึจะท างานใหเ้หมาะสมและจะตอ้งจดัหาทรพัยากรทีเ่ขาตอ้งการสนบัสนุน ส่งเสรมิพรอ้มๆ กบัใหข้อ้มลู
ป้อนกลบัในทางบวก และขอ้มลูในเชงิสรา้งสรรค ์และตัง้ค าถามใหผู้ป้ฏบิตังิานหาค าตอบเพื่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 
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  กุศล ทองวงั (2553) วจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ของปจัจยัที่ส่งเสรมิให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้ ต่อระดบัการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละระดบัการเป็นองค์กรนวตักรรม  : กรณีศกึษา 
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิองคก์ร
แห่งการเรยีนรูท้ ัง้ 7 ปจัจยั มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ และระดบัของการ
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัระดบัของการเป็นองคก์รนวตักรรม ขณะทีป่จัจยัทีส่่งเสรมิ
ใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรูม้เีพยีง 6 ปจัจยั ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบัการเป็นองคก์รนวตักรรม โดย
เรื่องการเพิม่อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในงานเป็นปจัจยัที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการเป็น
องคก์รนวตักรรม 
 

2. กรอบแนวคิดทำงทฤษฎี (Theoretical Framework) 

กำรมอบอ ำนำจ (Empowerment) หมายถงึ การแบ่งอ านาจของคุณกบับุคคลที่คุณมี
อ านาจเหนือสมาชกิ ทมีงานไดร้บัมอบอ านาจตดัสนิใจ ซึง่ก่อนหน้านี้เป็นสิง่ทีส่งวนไวส้ าหรบัผูบ้รหิาร 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ี อ านาจหน้าที่ (Authority) หมายถงึ 
ความถูกต้องชอบธรรมในการสัง่การให้พนักงานปฏิบตัติามค าสัง่ได้ อ านาจหน้าทีม่อีทิธพิลต่อการสัง่
การและมอบหมายงานให้ผู้อื่นและมีอ านาจในการใช้ทรัพยากรได้เพื่อให้การท างานส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ร พนักงานจะยอมรบัในอ านาจหน้าทีเ่มื่อมกีารยอมรบัสภาพดงัต่อไปนี้  (เคนบ
ลอง ชารด์ และคณะ : 2544) 

1. พนกังานเขา้ใจในค าสัง่ มกีารสื่อสารทีด่เีขา้ใจชดัเจน 
2. พนกังานเชื่อว่าค าสัง่นัน้สนองตอบต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
3. พนกังานไดร้บัผลประโยชน์จากการท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไมเ่สยีผลประโยชน์

ส่วนตวั 
4. พนกังานมคีวามสามารถทีจ่ะท างานไดส้ าเรจ็ และมสีภาพทีพ่รอ้มจะท างานได้ 
Chester Barnard (อ้างถงึใน เคนบลอง ชารด์ และคณะ, 2544). เชื่อว่าการยอมรบัใน

อ านาจหน้าทีเ่กดิจากองคป์ระกอบทัง้ 4 ประการนี้ นอกจากนี้เขายงัเสนอว่าอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
จะเกิดขึ้นในระยะยาวหากผู้บริหารรู้จกัใช้ประโยชน์จากการสื่อสารและความคุ้นเคยกับพนักงาน  
พนักงานแต่ละคนได้รบัการสื่อสารอย่างเป็นทางการในการมอบหมายงานและค าสัง่อย่างเป็นทางการ 
สายการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานโดยตรง มสีายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน ผูบ้รหิารมี
ทกัษะในการสื่อสารที่ดผีูบ้รหิารใชอ้ านาจหน้าทีอ่ย่างเหมาะสมซึ่งเขาไดก้ล่าวไวว้่า  ควำมส ำเรจ็ของ
ผู้น ำทำงกำรบริหำร (Authority should be equal to responsibility) หมายถงึ อ ำนำจหน้ำท่ีเท่ำกบั
ควำมรบัผิดชอบ หมายความว่า ผูบ้รหิารทีใ่ชอ้ านาจหน้าที่ในการสัง่การหรอืการมอบหมายงานไป
เพยีงใด ย่อมต้องรบัผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเท่าๆกบัอ านาจหน้าที่ของตนรบัผดิชอบในความส าเรจ็ 
ความล้มเหลวที่เกดิขึน้ โดยจะโยนความรบัผดิชอบไปใหผู้้อื่นไม่ได้เหน็ได้ว่าผู้บรหิารเป็นผู้มอี านาจ
หน้าที่ (Authority) และความรบัผดิชอบ (Responsibility) มากมายหลายประการโดยเฉพาะองคก์ร
ขนาดใหญ่ที่มภีาระงานมากผู้บรหิารไม่สามารถรบัภาระงานทัง้หมดไดจ้ าเป็นต้องมอบอ านาจให้บุคคล
ผูท้ าหน้าที่รองลงมาหรอืผูช้่วยหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงเป็นผู้ปฏบิตัแิทนโดยผู้บรหิารเป็นผู้มอบ
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อ านาจให้ การมอบอ านาจนี้ควบคู่ไปกบัการมอบความรบัผดิชอบใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บั ความไวว้างใจใหร้บั
ภารกจิหน้าทีน่ัน้ ผูร้บัมอบอ านาจจะสามารถด าเนินการและตดัสนิใจเกี่ยวกบังานไดด้้วยตนเอง  โดย
อาศยัหลกัการที่เรยีกว่า “การกระจายอ านาจ” (Decentralization) จงึเป็นที่มาของการมอบอ านาจ
(Reasons for Empowerment)โดยทีอ่งค์กรจะไดร้บัประโยชน์จากการมอบอ านาจ คอื ผูน้ าสามารถ
ท างานอื่นที่สรา้งสรรค์องค์กรให้มปีระสทิธภิาพ มากขึน้ การมอบอ านาจมปีระโยชน์อย่างมหาศาล
เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ (วารสารแรงงานสมัพนัธฉ์บบั, 2547) 

1. การมอบอ านาจเป็นการสรา้งแรงจูงใจอย่างยิง่ใหญ่ให้แก่ผู้ได้รบัมอบอ านาจในการ
ท างานให้เกดิผลส าเรจ็คนส่วนใหญ่ปรารถนาทีจ่ะท างานที่ดแีละการมอบอ านาจช่วยให้พนักงานได้ใช้
ความสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็เป็นการจงูใจภายในที่ท าให้เกดิการรบัรูถ้งึศกัยภาพส่วนบุคคลได้
เป็นอยา่งด ี

2. การมอบอ านาจช่วยเพิม่พลงัใหแ้ก่องคก์ร กล่าวไดว้่าผูน้ าที่ใหอ้ านาจแก่พนักงานคอื
การที่ผู้น าไดแ้บ่งปนัอ านาจที่มอียู่แก่ผู้อื่น ท าให้เกดิพื้นฐานอ านาจอย่างกว้างขวาง การใหอ้สิระแก่
พนักงานในการควบคุมการท างานของตนเองท าให้พนักงานรู้สึกท างานท้าทายความสามารถและ
ความสามารถในการบรรลุขอ้จ ากดัต่างๆ 

3. ประโยชน์ทีผู่น้ าไดร้บัจากการมอบอ านาจ คอืการทีพ่นักงานมสี่วนร่วมในความส าเรจ็
ขององคก์ร ผู้น าสามารถอุทศิเวลาให้แก่องค์กรไดม้ากขึน้ ในการสรา้งวสิยัทศัน์และการคดิรเิริม่ใน
ภาพรวมขององคก์รการมอบอ านาจท าใหผู้น้ าตอบสนองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดร้วดเรว็กว่าเพราะมี
เวลาในการรเิริม่ สิง่ใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

องคป์ระกอบของกำรมอบอ ำนำจ (Elements of Empowerment) ทีส่ามารถท าใหอ้งค์กรประสบ
ความส าเรจ็นัน้จะตอ้งมอีงคป์ระกอบดงันี้ (เคนบลอง ชารด์ และคณะ, 2544) 

1. พนักงานไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัการท างานนัน้ พนักงานมคีวามเขา้ใจในการท างานและ
ขอ้มลูรายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะรบัผดิชอบงานนัน้ได ้

2. พนกังานไดร้บัความรูแ้ละทกัษะในการท างาน ทีช่่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้งคก์ร
มกีารฝึกอบรมพนักงานให้มคีวามรูแ้ละทกัษะที่ใช้ในการท างาน ความรูแ้ละทกัษะเหล่านัน้ช่วยเพิม่
สมรรถภาพในการท างานไดม้ากขึน้ 

3. พนักงานมอี านาจในการตดัสนิใจแทนได้ การท างานในสภาพการแข่งขนัในทุกวนันี้คอื
การใหพ้นักงานมอี านาจเพยีงพอในการท างานและการท างานตามทศิทางขององคก์รโดยมกีารควบคุม
ตนเอง 

4. พนกังานเขา้ใจความหมาย ความส าคญัของผลทีเ่กดิจากการท างานทีไ่ดร้บัอ านาจมาท า
ใหพ้นกังานเหน็ความส าคญัและผลของการท างาน ท าใหพ้นกังานท างานปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม
เพื่อทีจ่ะท าใหบ้รรลุผมส าเรจ็ 

5. พนักงานได้รบัรางวลัจากการท างาน การให้รางวลัแก่พนักงานอยู่บนพื้นฐานของ
ความส าเรจ็ขององคก์ร การไดร้บัก าไรมากขึน้หมายถงึการทีพ่นักงานไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ มกีาร
แบ่งปนัผลก าไรให้แก่พนักงาน รางวลัจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึ่งในการมอบอ านาจให้แก่
พนกังานทีพ่นกังานจะไดร้บัจากการท างาน 
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จากองคป์ระกอบของการมอบอ านาจขา้งต้น องคก์รจะต้องยดึหลกัในการมอบอ านาจโดย
ค านึงถงึหลกัการทีเ่กี่ยวกบั “ตวัผู้รบัมอบ” ว่าจะต้อง 1) มอบงานทีถ่นัดหรอืมคีวามรูม้คีวามสามารถ 
2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถและประสบการณ์ของผูร้บัมอบ 3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใชว้ธิกีาร
มอบหมายทีเ่หมาะสม 4) ผูร้บัมอบต้องยนิยอมเตม็ใจทีจ่ะท า 5) มอบแลว้ต้องควบคุมดูแลตดิตามผล 
และ “หลกักำรท่ีเก่ียวกบังำนท่ีควรมอบ และไม่ควรมอบ” ผูบ้รหิารจะต้องมอบอ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมอบได้ โดยผู้บรหิารจะต้องไม่ท างานเองนอกจาก 1) งานด้าน
นโยบาย 2) การวางแผนงาน 3) งานลบัเฉพาะ 4) งานทีผู่บ้งัคบับญัชาสัง่ใหท้ าเองโดยเฉพาะ หรอืตาม
กฎหมายระเบยีบแบบแผนระบุว่าต้องท าเอง หรอืงานทีร่ะบุตวับุคคล และ 5) งานอื่นทีม่คีวามส าคญั
เป็นพเิศษ โดยมลีกัษณะของการมอบอ านาจหน้าที ่ดงันี้ (เนตรพ์ณัณา, 2546) 

1. การมอบอ านาจเป็นการสรา้งแรงจูงใจอย่างยิง่ใหญ่ให้แก่ผู้ได้รบัมอบอ านาจในการ
ท างานให้เกดิผลส าเรจ็คนส่วนใหญ่ปรารถนาทีจ่ะท างานที่ดแีละการมอบอ านาจช่วยให้พนักงานได้ใช้
ความสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็เป็นการจงูใจภายในทีท่ าให้เกดิการรบัรูถ้งึศกัยภาพส่วนบุคคลได้
เป็นอยา่งด ี

2. การมอบอ านาจช่วยเพิม่พลงัใหแ้ก่องคก์ร กล่าวไดว้่าผูน้ าที่ใหอ้ านาจแก่พนักงานคอื
การที่ผู้น าไดแ้บ่งปนัอ านาจที่มอียู่แก่ผู้อื่น ท าให้เกดิพื้นฐานอ านาจอย่างกว้างขวาง การใหอ้สิระแก่
พนักงานในการควบคุมการท างานของตนเองท าให้พนักงานรู้สึกท างานท้าทายความสามารถและ
ความสามารถในการบรรลุขอ้จ ากดัต่างๆ 

3. ประโยชน์ทีผู่น้ าไดร้บัจากการมอบอ านาจ คอืการทีพ่นักงานมสี่วนร่วมในความส าเรจ็
ขององคก์ร ผู้น าสามารถอุทศิเวลาให้แก่องค์กรไดม้ากขึน้ ในการสรา้งวสิยัทศัน์และการคดิรเิริม่ใน
ภาพรวมขององคก์รการมอบอ านาจท าใหผู้น้ าตอบสนองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดร้วดเรว็กว่าเพราะมี
เวลาในการรเิริม่ สิง่ใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

ในการมอบอ านาจ (EMPOWERMENT) นอกจากจะต้องค านึงถงึตวัผูร้บัมอบอ านาจ และ
ลกัษณะงานทีค่วรจะมอบฯ แลว้ยงัตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชอ้ านาจใหม้อีทิธพิลต่อผูอ้ื่นเสยีก่อน จงึจะ
ท าให้การมอบอ านาจได้รบัประโยชน์อย่างเต็มที่โดยกลยุทธ์ในการใช้อ านาจให้มอีิทธิพลต่อผู้อื่น  
ดงัต่อไปนี้คอื (อารเ์ธอร ์อาร,์ เพลล ์แปลและเรยีบเรยีงโดย สุนนัทา วฒันาคงทอง: 2542) 

1. กลยุทธใ์ชต้ าแหน่งหน้าที่ ในการมอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น ซึง่ดา้นทหาร จะเป็นการออกค าสัง่
แต่ดา้นพลเรอืน มกัจะเป็นการขอรอ้ง หรอืการเสนอแนะ ทัง้นี้เพื่อใหง้านเสรจ็สิน้ไป 

2. กลยุทธก์ารผลกัดนั หรอื "PUSH" STRATEGIES โดยใชว้ธิกีารข่มขู่ ซึง่จะมอีทิธพิล
มากน้อย ขึน้อยูก่บัต าแหน่งหน้าที ่และทรพัยากร ทีม่คีวามสามารถควบคุมได้ การใชก้ลยุทธแ์บบนี้ ถ้า
ใชพ้ร ่าเพรือ่ไป จะท าใหเ้กดิบรรยากาศแห่งความกลวั และความไม่ไวว้างใจกนั ซึง่จะน าไปสู่การไม่เชื่อ
ฟงัการท างานทีไ่มไ่ดผ้ล และความขดัแยง้ ระหว่างบุคคลในองคก์รได ้

3. กลยุทธก์ารใหร้างวลั หรอื "PULL" OR "REWARD" STRATEGIES เป็นการสรา้ง
อทิธพิล โดยการใหร้างวลั ในลกัษณะต่างๆ เช่น เป็นวตัถุสิง่ของ เป็นค าชมเชย เป็นการยอมรบั
ความส าเรจ็หรอืการใหก้ าลงัใจเหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งถ้าปราศจากความเป็นธรรม ในการให้แล้ว จะ
ก่อใหเ้กดิความอจิฉารษิยา หรอืไมพ่อใจ ซึง่กนัและกนั 
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4. กลยทุธเ์กลีย้กล่อม หรอืชกัชวน หรอื PERSUASION STRATEGIES โดยใชเ้หตุผลท า
ใหเ้ชื่อถอื และปฏบิตัติาม ซึง่อาจถูกแปลความหมายไปในทางทีผ่ดิว่า เป็นการผลกัดนับงัคบั กดขีใ่หท้ า
กไ็ด ้นอกจากนัน้ การเกลีย้กล่อม หรอืชกัชวน อาจเชื่อมโยง กบัการต่อรอง หรอืการใหร้างวลักไ็ด ้

5. กลยุทธก์ารเตรยีมการ หรอื PREPARATORY STRATEGIES เพื่อการมอีทิธพิลในวนั
ขา้งหน้า โดยการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีการช่วยเหลอื โดยหวงัว่า จะน าไปสู่การยอมรบัอทิธพิล ทีจ่ะมี
ต่อกนัในวนัขา้งหน้า 

6. กลยุทธก์ารป้องกนั หรอื PREVENTIVE STRATEGIES เป็นการสรา้งอทิธพิล โดยใช้
วธิกีารป้องกนับางอยา่ง เช่น ป้องกนัการตัง้ค าถาม เกบ็ขอ้มลูบางอย่างไว้ หรอืป้องกนัความไม่พอใจไว้
ล่วงหน้า ซึง่จะตอ้งท า ในลกัษณะทีแ่นบเนียน ไมเ่ปิดเผยโจง่แจง้จนเกนิไป 

 

3. สมมติุฐำนในกำวิจยั 

 ปจัจัยที่ ส่ ง เสริม ให้ เกิดประสิทธิภาพในการมอบอ านาจการบริหารของคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ประกอบดว้ย 6 ปจัจยั ไดแ้ก่   

1. โครงสรา้งทีเ่หมาะสม   
2. การกระจายอ านาจ  
3. การบรหิารแบบมสี่วนรว่ม  
4. การคดิอยา่งเป็นระบบ  
5. การจดัการความรู ้  
6. ภาวะผูน้ า  

 

4. ตวัแปรในกำรวิจยั ประกอบด้วย 

4.1 ตวัแปรอิสระ หลกัในการมอบอ านาจโดยค านึงถงึหลกัการทีเ่กีย่วกบั “ตวัผูร้บัมอบ” 
1) มอบงานทีถ่นัดหรอืมคีวามรูม้คีวามสามารถ  
2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถและประสบการณ์ของผูร้บัมอบ  
3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใชว้ธิกีารมอบหมายทีเ่หมาะสม  
4) ผูร้บัมอบตอ้งยนิยอมเตม็ใจทีจ่ะท า  
5) มอบแลว้ตอ้งควบคุมดแูลตดิตามผล  
6) หลกัการทีเ่กี่ยวกบังานทีค่วรมอบ และไมค่วรมอบ” 

4.2 ตวัแปรตำม  คอื ประสทิธภิาพในการมอบอ านาจ 
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ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภำพใน
กำรมอบอ ำนำจ 

1.โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่
เหมาะสม   

2. การกระจายอ านาจ  

3. การบริหารแบบมี
ส่วนรว่ม  

4. การคิดอย่าง เ ป็น
ระบบ  

5. การจดัการความรู ้  
6. ภาวะผูน้ า 

หลกัในกำรมอบอ ำนำจโดย
ค ำนึงถึงหลกักำรท่ีเก่ียวกบั  

“ตวัผูร้บัมอบ” 
1) มอบงานทีถ่นัดหรอืมคีวามรูม้ ี
ความสามารถ  
2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถ
และประสบการณ์ของผูร้บัมอบ  
3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใช้
วธิกีารมอบหมายทีเ่หมาะสม  
4) ผูร้บัมอบตอ้งยนิยอมเตม็ใจที่
จะท า  
5) มอบแลว้ตอ้งควบคุมดแูล
ตดิตามผล  
6) หลกัการทีเ่กี่ยวกบังานทีค่วร
มอบ และไมค่วรมอบ” 

 
ระดบัควำมส ำเรจ็ของ
ผูน้ ำทำงกำรบริหำร

และ 
อ ำนำจหน้ำท่ีเท่ำกบั
ควำมรบัผิดชอบ 
(ตามแนวคดิของ     
เคนบลอง ชารด์) 

 
 

5. กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั (Conceptual  Framework) 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขยีนกรอบความคดิของงาน ไดด้งัภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 

6.1   ขอบเขตของโครงกำรวิจยั ด าเนินการวจิยัจากการบรหิารงานของผูบ้รหิาร คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปี 2555 

6.2   ประชำกร (population) บุคลากรของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
6.3   กลุ่มตัวอย่ำง(samples) สุ่มจากประชากรจากบุคลากรของคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
6.4   เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผสมผสานกบัการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) เครือ่งมอืทีใ่ช ้ คอื แบบสงัเกต 
(Observation) และแบบสมัภาษณ์ (Interview Schedule)  

6.5   กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู การวจิยัในครัง้นี้เกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นการวจิยัเพื่อหา
ขอ้สรปุ ตัง้สมมตฐิานจากขอ้เทจ็จรงิทีพ่บจากการวจิยั เกบ็ขอ้มลูทีจ่ะไดม้าจากการสงัเกต การ
สมัภาษณ์ และขอ้มลูเอกสาร บรรยายและแปลความหมายของปรากฏการณ์ ทีเ่กดิขึน้ตามสภาพ 
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6.6   กำรวิเครำะหข้์อมลู ใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสภำพกำรณ์ เพื่อ
น าขอ้มลูในปจัจุบนัไปตคีวามหมาย อธบิาย ประเมนิผล จ าแนกและจดัระบบขอ้มลูเพื่อตอบค าถามว่า 
คอือะไร เป็นอย่างไร และเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อดสูาเหตุ จะทราบความสมัพนัธข์อง
ขอ้มลู กำรสงัเครำะหข้์อมูล น าขอ้มลูจากทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลู พรอ้มทัง้น าผลการ
ประเมนิผูบ้รหิารประจ าปี 2555 น ามาสรปุเป็นประสทิธภิาพการมอบอ านาจของผูบ้รหิารคณะ 

6.7   ระยะเวลำและสถำนท่ีในกำรวิจยั 
6.7.1 ระยะเวลำ ใชเ้วลาในการด าเนินการวจิยัเป็นเวลา 2 ปี คอืด าเนินการวจิยัตัง้แต่

เดอืน ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2556 โดยมรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที ่1 ระยะเวลาและกจิกรรมของการวจิยั 
 

กจิกรรม 

ระยะเวลา 
2555 2556 

ตค
. 

พย
. 

ธ ค
. 

มค
. 

กพ มคี. มย พค มยิ. กค. สค. กย 

1. ศกึษาเอกสาร             
2. เกบ็รวบรวมขอ้มลู             
3. บนัทกึขอ้มลู             
3. วเิคราะหข์อ้มลู             
4. สงัเคราะหข์อ้มลู             
6. สรปุผลงานวจิยั             
5. สรา้งรปูแบบการปฏบิตั ิ             

 
 

6.7.2 สถำนท่ี การวจิยัในครัง้ครัง้ด าเนินการทีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
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บทท่ี 3 
 

ผลกำรวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพในการมอบอ านาจการบรหิารของ ของ
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี การวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คอื 
 ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินงานของผูบ้รหิาร 
 ส่วนที่ 2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปจัจยัที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิประสทิธภิาพในการ
มอบอ านาจการบรหิารงาน รว่มกบัผลประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 

 

ผลกำรศึกษำ  

1. ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำร 
ระดบัรองคณบด ี3 ฝ่าย (ฝ่ายบรหิารและวางแผน  ฝ่ายวชิาการและวจิยั และฝ่ายพฒันา

นักศึกษา) หัวหน้าสาขาวิชา 3 สาขาวิชา (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์
เทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมทิศัน์  และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร) และหวัหน้าส านักงานคณบด ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณบดใีหด้ าเนินการ 

 

1. รบัมอบอ านาจจากคณบด ีใหป้ฏบิตัติามค าสัง่  
รองคณบด ี -     ฝา่ยบรหิารและวางแผน     151 เรือ่ง       

- ฝา่ยวชิาการและวจิยั    78 เรือ่ง 
- ฝา่ยพฒันานกัศกึษา           23 เรือ่ง 
- หวัหน้าส านกังานคณบด ี    16 เรือ่ง 

2. รบัมอบหมายใหด้ าเนินการจากหนงัสอืราชการภายนอก 
รองคณบด ี -    ฝา่ยบรหิารและวางแผน     712 เรือ่ง       

- ฝา่ยวชิาการและวจิยั   812 เรือ่ง 
- ฝา่ยพฒันานกัศกึษา          757 เรือ่ง 
- หวัหน้าส านกังานคณบด ี   640 เรือ่ง 

3. รบัมอบหมายใหด้ าเนินการจากหนงัสอืราชการภายใน 
รองคณบด ี -    ฝา่ยบรหิารและวางแผน     988 เรือ่ง       

- ฝา่ยวชิาการและวจิยั   423 เรือ่ง 
- ฝา่ยพฒันานกัศกึษา          135 เรือ่ง 
- หวัหน้าส านกังานคณบด ี     28 เรือ่ง 
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4. รบัมอบหมายใหด้ าเนินการเสนอหนงัสอืราชการออกภายนอก 
รองคณบด ี -    ฝา่ยบรหิารและวางแผน    1,282 เรือ่ง       

- ฝา่ยวชิาการและวจิยั    650 เรือ่ง 
- ฝา่ยพฒันานกัศกึษา           138 เรือ่ง 
- หวัหน้าส านกังานคณบด ี      81 เรือ่ง 

 
ผลประเมินกำรปฏิบติังำนประจ ำปี 2555 

ระดบัรองคณบด ี (ฝ่ายบรหิารและวางแผน ฝ่ายวชิาการและวจิยั และฝ่ายพฒันานักศึกษา) 
ระดบัหน้าสาขาวชิา และหวัหน้าส านกังานคณบด ีโดยมรีะดบัความพงึพอใจ เท่ากบั 

ระดบัรองคณบด ี  โดยเฉลีย่ผลการประเมนิคดิเป็นรอ้ยละ  68  
 ระดบัหน้าสาขาวชิา   โดยเฉลีย่ผลการประเมนิคดิเป็นรอ้ยละ  73 

หวัหน้าส านกังานคณบด ี  โดยเฉลีย่ผลการประเมนิคดิเป็นรอ้ยละ  70 

2. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรมอบอ ำนำจ
กำรบริหำรงำน 

2.1.1 กำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจดัการแบบมสี่วนร่วมไดน้ าเสนอเรื่องเกณฑก์ารพจิารณา

ในการใชก้ารจดัการแบบมสี่วนรว่มและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการมสี่วนรว่ม 
 

1) เกณฑก์ำรพิจำรณำในกำรใช้กำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม การจดัการแบบมสี่วน
รว่ม เป็นกลไกของการท างานทีม่ลีกัษณะของความต่อเนื่องทีพ่จิารณาจากขัว้การตดัสนิใจของผูน้ าโดย
ล าดบัทีไ่มส่นใจรบัฟงัสารสนเทศใด ๆ จากบุคลากร แต่ในขัว้ตรงกนัขา้มจะมอบอ านาจการตดัสนิใจใหผู้้
ตาม หรอืกลุ่มผู้ตามท าหน้าที่ในการตดัสนิใจ ส าหรบัในโลกของความเป็นจรงิแล้วจะพบว่า  มผีู้น า
จ านวนเพยีงเลก็น้อยทีใ่ช้สไตล์การบรหิารแบบเผดจ็การหรอืมอบอ านาจให้ลูกน้องอย่างสิ้นเชงิ  ส่วน
ใหญ่แลว้จะใชส้ไตลก์ารบรหิารงานอยู่ในระหว่างกึ่งกลางของขัว้การจดัการ การศกึษาวจิยัทางดา้นการ
จดัการแบบมสี่วนร่วมทัง้ในทางสงัคมศาสตรแ์ละการจดัการ มเีกณฑท์ี่ยอมรบัตรงกนัว่า การจดัการ
แบบมสี่วนรว่มสรปุไดด้งันี้ 

(1) ผูต้ามมคีวามพรอ้ม 

(2) ไมม่เีงือ่นไขดา้นเวลาเป็นแรงกดดนั 

(3) ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูต้ามและผูน้ าไมถู่กจ ากดัเพราะภาระงานและสภาพแวดลอ้ม 

(4) ผูน้ าจะตอ้งมคีวามพรอ้ม 

(5) กลไกแห่งอ านาจในระดบัสูงของหน่วยงาน ใหก้ารสนับสนุนและใหก้ารยอมรบั
การมสี่วนรว่ม 
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(6) หน่วยงานให้ความส าคญักับผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 
เกณฑท์ี่น าเสนอไปแล้วทัง้ 6 ประการ เป็นปจัจยัที่จะชี้วดัว่า ผู้น าที่พรอ้มจะมอบหมายอ านาจการ
จดัการใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ยอ่มจะเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหน้ าไปสู่การวเิคราะหแ์ละ
ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการมสี่วนรว่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากเกณฑท์ีก่ล่าวถงึขา้งต้น ยงัมนีักวชิาการไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิว่า  การเขา้ไปมี
ส่วนรว่มขึน้อยูก่บัลกัษณะทางวฒันธรรมของสงัคม กล่าวคอื เป็นทีย่อมรบักนัอย่างชดัเจนว่าการจดัการ
ในวฒันธรรมแบบญี่ปุ่น เป็นวธิกีารท างานทีป่ระสบความส าเรจ็ของการมสี่วนร่วมอย่างแยบยล ทัง้นี้
เพราะว่าวฒันธรรมของสงัคมญีปุ่น่เน้นการท างานแบบลงรอยกนั มคีวามสมานฉันทใ์นการตดัสนิใจและ
ร่วมกนัท างานแบบเป็นกลุ่มก้อน ซึง่ตรงกนัขา้มกบัลกัษณะทางวฒันธรรมของฝรัง่เศสทีเ่ป็นวฒันธรรม
แบบปจัเจกชนนิยม มคีวามแตกต่างกนัระหว่างอ านาจของผูน้ าและผูต้ามการเรยีกรอ้งใหใ้ชก้ารท างาน
แบบมสี่วนรว่มอาจแสดงใหเ้หน็ถงึการไรค้วามสามารถของผูน้ า ในขณะทีว่ฒันธรรมแบบปจัเจกนิยมใน
สหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยี กลบัส่งเสรมิใหเ้กดิการท างานแบบมสี่วนร่วมอย่างมปีระสทิธภิาพและ
กลไกการท างานแบบม ี  ส่วนรว่มนบัว่าเป็นปจัจยัส าคญัของการท างานเป็นทมี 

2) ประโยชน์ท่ีจะได้จำกกำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม การประยุกต์การจดัการแบบมี
ส่วนร่วม ตัง้อยู่บนฐานคตขิองการจดัการตามสถานการณ์ หากน าไปประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสมย่อมท า
ใหเ้กดิประโยชน์ไดห้ลายประการ คอื 

(1) เป็นประโยชน์ในแงข่องการพฒันาบุคลากร ทัง้นี้ เพราะว่าการเขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการตดัสนิใจ จะท าใหบุ้คลากรเกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ในการท างาน และน าไปสู่การปรบัปรุงทกัษะใน
การท างานนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นภาระหน้าทีเ่ฉพาะคน 

(2) ส่งเสรมิให้เกดิการตดัสนิใจที่ดขี ึ้น กล่าวคอื การปฏบิตัภิารกจิที่มคีวาม
สลบัซบัซอ้นมาก ๆ และ ยากที่จะไดข้อ้มูลข่าวสารประกอบการตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ หาก
สามารถเชญิชวนใหบุ้คลากรเขา้ไปมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจไดม้ากเท่าไร ยิง่จะเป็นประโยชน์และท าให้
การตดัสนิใจมคีุณภาพยิง่ขึน้ 

(3) เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการจูงใจและการสร้างความผูกพนัในการตดัสนิใจ 
กล่าวคอื การตดัสนิใจใด ๆ ในหน่วยงาน ถา้หากบุคลากรไดม้สี่วนรว่มตัง้แต่แรกจะเป็นการจงูใจใหพ้วก
เขามคีวามผกูพนัทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนรว่มในการด าเนินการใหส้ าเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(4) เป็นประโยชน์ต่อผูน้ าทีจ่ะไดร้่วมกบัผูต้ามในดา้นการแบ่งอ านาจและสรา้งพลงั
อ านาจใหก้บัผูร้่วมงาน เพราะเป็นทีย่อมรบัในเบือ้งต้นแลว้ว่า การตดัสนิใจแบบมสี่วนร่วมเป็นขัน้ตอน
ส าคญัประการแรกทีจ่ะท าใหเ้กดิพลงัอ านาจแก่ผูร้ว่มงาน 

2.1.2 กำรมีส่วนร่วมกบักำรมอบอ ำนำจ 
แม้ว่าการมอบอ านาจในการท างานจะมคีวามแตกต่างจากการมสี่วนร่วมในการ

ท างานอยูห่ลายวธิ ีแต่ผูน้ า ส่วนใหญ่มกัจะถอืว่าการมอบอ านาจเป็นมติหินึ่งของการมสี่วนรว่ม 
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1) ประโยชน์ท่ีได้จำกกำรมอบอ ำนำจ การมอบหมายภารกจิให้ผูต้ามเป็นศลิปะ
ส าคญัในการสรา้งและพฒันาบุคลากรให้สามารถเตบิโตขึน้ในสายงานได้อย่างมคีุณภาพ  สาระส าคญั
เกีย่วกบัประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากการมอบอ านาจ มดีงันี้ 

(1) ผูน้ าจะไดม้เีวลามากขึน้ในการสรา้งสรรคง์านใหมแ่ละการด าเนินการใน
กจิกรรมเชงิกลยทุธ ์กล่าวคอื ในทุกหน่วยงาน ผูน้ าจะมภีารกจิมากกว่าบุคลากรอื่นไมน้่อยกว่าสองเท่า 
ฉะนัน้ วธิกีารท างานแบบเป็นทมี ถอืว่าเป็นหวัใจส าคญัของการท างาน แต่หลกัพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่ทีจ่ะ
ท าใหผู้น้ าประสบความส าเรจ็ในการท างานตามกรอบความคดินี้คอื การมอบหมายภารกจิใหแ้ก่ผูต้าม
ดว้ยความเป็นธรรม 

(2) ช่วยให้บุคลากรได้มโีอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะใหม่ ๆ  ในการ
ท างาน กล่าวคอื การมอบ อ านาจจะใชเ้ป็นเครื่องมอืส าหรบัผูน้ าในการทดลองมอบหมายภารกจิใหม่ให้
ผูต้ามไดน้ าไปสู่การเรยีนรูท้กัษะใหม่ ๆไดอ้ย่างไม่สิ้นสุด ขณะเดยีวกนัจะช่วยท าให้งานมคีุณค่ามาก
ยิง่ขึน้ (Enriching Jobs) ช่วยเพิม่แรงจงูใจและสรา้งความพอใจในการท างานไดม้ากยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนักจ็ะ
เป็นขอ้มูลพืน้ฐานทีส่ าคญัทีผู่น้ าจะได้น าไปใชป้ระกอบการประเมนิผู้ตาม เพื่อการมอบหมายงานใหม่
หรอืเตรยีมการเพื่อการเลื่อนต าแหน่งไดอ้กีชัน้หน่ึงดว้ย 

(3) ช่วยให้ผูต้ามมสี่วนร่วมในการท างานได้มากขึน้ กล่าวคอื การมอบหมาย
ภารกจิท าใหผู้้ร่วมงานได้มโีอกาสเขา้ไปมสี่วนร่วม และเกาะตดิกบังานใหม่ ๆ  ได้มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในสงัคมไทย จะต้องยอมรบัว่าการทีห่วัหน้างานมอบหมายใหบุ้คลากรไดท้ างาน ย่อมหมายถงึ
โอกาสต่าง ๆ ทีพ่วกเขาจะไดร้บัจากการท างาน เป็นไปไดเ้ช่นกนัทีผู่ร้่วมงาน ผูม้คีวามรูค้วามสามารถ
ในการท างาน อาจจะไมม่โีอกาสไดแ้สดงฝีมอื เพราะผูน้ าไมไ่ดม้อบหมายงานทีเ่หมาะสมให ้

(4) สามารถสงัเกตและประเมนิผู้ร่วมงานว่าเหมาะสมกบัภารกิจใหม่เพยีงใด 
กล่าวคอื หากผูน้ าสามารถ ประเมนิได้ว่าผูร้่วมงานคนใดมฝีีมอืในการท างานทีด่อีย่างสม ่าเสมอ และ
เป็นผูท้ีม่คีวามเตม็ใจทีจ่ะรบัผดิชอบการท างานในหน่วยงานมากขึน้เรื่อย ๆ ย่อมเหน็ภาพชดัเจนยิง่ขึน้
ว่าบุคคลดงักล่าวมโีอกาสทีจ่ะเป็นผูน้ าของหน่วยงานในอนาคต 

(5) ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความพอใจในการท างานให้แก่ผู้ร่วมงาน  J.R. 
Hackman and G.R. Oldham (1980, อ้างถงึใน ทองใบ สุดชาร,ี 2550 : 161)) ไดท้ าการวจิยัโดยมขีอ้
สรปุว่า บุคลากรขององคก์ารทีม่คีวามสนใจในความเจรญิเตบิโตในการท างาน มกัจะเกดิความคบัขอ้งใจ
อย่างรวดเรว็ อกีทัง้จะเกดิความทอ้ถอยในการท างาน ถ้าพวกเขาขาดโอกาสเขา้ไปมสี่วนร่วมในงานที่
ทา้ทาย ฉะนัน้การมอบอ านาจในการท างานจงึถอืว่าเป็นการเพิม่แรงจงูใจและสรา้งความผูกพนัในการ
ท างานใหผู้ร้ว่มงานมากขึน้ 
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โดยสรุปจะพบว่า ประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการมอบอ านาจใหผู้ร้ว่มงานทีก่ล่าวมาแลว้น าเสนอ
ดงัแผนภูม ิ

 

ภาพที ่3 ประโยชน์จากการมอบอ านาจในการท างาน 
 

2) แนวทำงในกำรมอบอ ำนำจท่ีดี การมอบหมายภารกิจที่ถูกต้องถือว่าเป็น
แนวทางทีจ่ะสรา้งประสทิธภิาพในการท างาน ในทางกลบักนั การมอบอ านาจที่ไม่ถูกวธิอีาจความน า
เสยีหายมาสู่หน่วยงานไดเ้ช่นกนั แนวทางในการมอบอ านาจการท างานทีเ่หมาะสมมดีงันี้ 

(1) การมอบภารกจิต้องมอบทัง้งานที่เป็นที่พงึพอใจและไม่พงึพอใจ กล่าวคอื 
ผูน้ าควรจะมอบหมายภารกจิใหแ้ก่ผูต้ามทัง้งานทีง่า่ย–ยาก เป็นทีพ่อใจของผูร้่วมงานและไม่เป็นทีพ่อใจ 
ถา้หากมอบหมายเฉพาะภารกจิทีส่ลบัซบัซอ้นมากเกนิไป และเป็นงานทีผู่ต้ามไม่พอใจทีจ่ะปฏบิตั ิย่อม
ท าใหพ้วกเขาท างานไดไ้ม่ด ีในขณะทีผู่น้ ากลบัท างานทีช่่วยสรา้งภาพลกัษณ์ใหต้นเองโดดเด่น ปญัหา
ทีผู่ต้ามมกัจะรอ้งเรยีนมากคอืปญัหาทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ ท าใหข้าดความสมดุล 

(2) การมอบภารกจิพรอ้มกบัอ านาจหน้าทีท่ีจ่ะต้องใชใ้นการปฏบิตังิาน กล่าวคอื 
การมอบหมายภารกจิจะต้องสรา้งความชดัเจนเกี่ยวกบัความคาดหวงั เป้าหมาย และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ที่
มอี านาจหน้าทีท่ีจ่ะสามารถปฏบิตัภิารกจิใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ถ้าไม่ไดม้อบหมาย
อ านาจหน้าที่ส าหรบัการปฏบิตังิานไปให้จ าเป็นที่ผู้น าจะต้องคอยให้การสนับสนุนการปฏบิตังิานของ
ผูร้ว่มงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(3) การมอบภารกจิจะต้องใหก้ารสนับสนุน กล่าวคอื การใหก้ารสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานเป็นการแจง้ ใหห้น่วยงานทัง้ภายในและภายนอกไดร้บัทราบว่า ผูร้่วมงานของตนเองต้อง
ปฏบิตัภิารกจิใดบ้าง และอาจรวมถงึ การใหก้ารฝึกอบรมทกัษะที่จ าเป็นในการปฏบิตังิาน การจดัสรร
ทรพัยากรทีส่ าคญัต่าง ๆ เขา้ไปใหก้ารช่วยเหลอื 

(4) การมอบภารกิจต้องติดตามตรวจสอบ และให้ข้อมูลย้อนกลบัที่จ าเป็น 
กล่าวคอื จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบการท างานอยา่งเป็นระบบและสรา้งความชดัเจนในระบบรายงาน
ผล และเป็นไปไดส้งูมากทีผู่ต้ามคนใดคนหน่ึงจะท าการตดัสนิใจในลกัษณะทีจ่ะต้องเปลีย่นไปเปลีย่นมา
ตามทีผู่น้ าตอ้งการ ถา้ผูน้ าขาดการตดิตามการด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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(5) การมอบภารกิจต้องมอบหมายให้ผู้ตามหลายคนแตกต่างกนัไป กล่าวคอื 
เพื่อจะไดเ้ป็นการพฒันาการท างานเป็นทมีและสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูต้าม ในลกัษณะของการกระจาย
และเป็นธรรม เพื่อเตรยีมบุคลากรใหเ้กดิความแขง็แกร่ง และพรอ้มทีจ่ะรองรบังานของหน่วยงานไดใ้น
อนาคต 

(6) การมอบภารกจิต้องมอบหมายใหบุ้คคลทีม่แีรงจงูใจแห่งความกระหายอยาก
ทีจ่ะปฏบิตัภิารกจินัน้ กล่าวคอื การมอบหมายภารกจิใหผู้ร้่วมงานทีม่คีวามต้องการและมแีรงจงูใจทีจ่ะ
พชิติงานใดงานหนึ่งสูง ย่อมท าให้โอกาสแห่งการท างานนัน้ให้ประสบผลส าเรจ็มสีูงยิง่ขึ้น  และ
ขณะเดยีวกนักง็า่ยต่อการตดิตาม ก ากบั และดแูล 

(7) การมอบภารกจิต้องมอบหมายใหผู้ป้ฏบิตังิานที่อาจจะเคยประสบกบัความ
ลม้เหลวในอดตี กล่าวคอื โดยหลกัการแลว้เราจะพบว่า การมอบหมายภารกจิมกัจะมอบหมายให้ผูท้ีม่ ี
ฝีมอืยอดเยีย่มเพื่อความส าเรจ็ของงาน แต่อย่างไรกไ็ม่ควรละเลยผูท้ีม่คีวามพรอ้มจะท างาน แต่เขาเคย
ประสบกบัความลม้เหลวในการปฏบิตังิานบางอย่างทัง้นี้เพื่อใหโ้อกาสเขาไดพ้สิูจน์ฝีมอือกีครัง้เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจและความส าเรจ็ใหก้บับุคลากรได ้

หลกัการมอบหมายภารกจิทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ สรปุเป็นสาระส าคญัไดด้งัแผนภมูต่ิอไปนี้ 

 

ภาพที ่4 หลกัการมอบหมายภารกจิในการท างานทีด่ ี
 

กำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมกบักำรสร้ำงทีมงำน 
การจดัการแบบมสี่วนร่วมเป็นวธิีการที่ท าให้องค์การได้ประโยชน์จากบุคลากรมากขึ้น 

ขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสในการสรา้งความผูกพนัในการท างานและการรบัขอ้มลูยอ้นกลบัจากบุคลากร
มากขึน้ และน าไปสู่การใชป้ระโยชน์จากการสรา้งทมีงาน ซึง่ถอืว่าทมีงานเป็นกลไกการตดัสนิใจแบบมี
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ส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ การมสี่วนร่วมแบบทมีงานเริม่ต้น
และมพีื้นฐานมาจากความส าเรจ็ในการท างานของสงัคมญี่ปุ่น แลว้แพร่กระจายไปสู่สหรฐัอเมรกิาและ
ประเทศตะวนัตกอื่น ๆ แมว้่าการท างานเป็นทมีจะไม่มรีปูแบบทีต่ายตวั แต่หน่วยงานส่วนใหญ่กน็ าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเทคนิคในการเพิม่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ การใช้นวตักรรม และการปรบัปรุง
คุณภาพ โดยหลกัการจดัการแบบมสี่วนรว่มมสีาระส าคญัดงันี้ 

1. แนวควำมคิดส ำคญัเก่ียวกบัทีมงำน 
แมว้่าการท างานในหน่วยงานจะเป็นความส าเรจ็ของกลุ่มงาน แต่ต้องยอมรบัว่า  การที่

หน่วยงานจะท างานเป็นทมีใหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ัน้ เป็นสิง่ทีย่ากยิง่ โดยเฉพาะ
ในสงัคมไทยแลว้ ต่างกย็อมรบักนัว่าไมป่ระสบความส าเรจ็ในการท างานเป็นแบบทมี 

อย่างไรก็ตาม ในปจัจุบนัและอนาคตอนัใกล้เราต้องยอมรบัว่า สงัคมไทยจ าเป็นจะต้อง
พฒันาวธิีการท างานแบบมสี่วนร่วมโดยการสร้างทมีงานที่ทรงอานุภาพ  เพื่อจะช่วยขบัเคลื่อนให้
หน่วยงาน สงัคม และประเทศไทยเจรญิรุดหน้าไปในทศิทางที่สามารถแข่งขนัได้ในเวทโีลก จงึ
จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งและพฒันาทมีงานเป็นอยา่งยิง่ 

A. Frawer and S. Neville (อา้งถงึใน วเิชยีร วทิยอุดม, 2550 : 164) ไดน้ิยามความหมาย
ของทมีว่า “ทมี (Team) หมายถงึ กลุ่มของบุคคลที่ท างานด้วยกนั เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั”
กล่าวคอื ทมีงานจะมลีกัษณะเหมอืนกบัการแข่งขนัวิง่ผลดั 4 × 100 เมตร ทมีทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ได้
จะต้องเป็นทมีที่สมาชกิแต่ละคนมคีวามแขง็แกร่งที่สุด และจะต้องสามารถท างานร่วมกนัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

เหนือสิง่อื่นใด การทีส่มาชกิจะรวมตวักนัเป็นทมีไดน้ัน้จะต้องมลีกัษณะร่วมของความรูส้กึ 
3 ประการ  

ประกำรแรก ทมีงานจะต้องก้าวเดนิไปอย่างมทีศิทาง โดยสมาชกิจะต้องมคีวามรูส้กึแห่ง
การมทีศิทางร่วมกนั (Sense of Direction) โดยสมาชกิจะต้องเข้าใจและซาบซึ้งในวสิยัทศัน์ของ
หน่วยงาน และเขา้ใจในกลยุทธข์องหน่วยงาน ทมีงานจะขบัเคลื่อนภารกจิของหน่วยงานไปทศิทางใด
นัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัการก าหนดภารกจิของหน่วยงานไวใ้นลกัษณะของการชีน้ า ดงันี้ 

1. เป็นภารกจิทีส่มาชกิสรา้งความเขา้ใจได ้
2. เป็นภารกจิทีส่มาชกิสามารถกระท าใหบ้รรลุผลได ้
3. เป็นภารกจิทีส่รา้งความทา้ทายใหส้มาชกิ 
4. เป็นภารกจิทีส่ามารถสรา้งแรงจงูใจใหส้มาชกิอยากปฏบิตั ิ
5. เป็นภารกจิทีส่ามารถด ารงอยูไ่ด ้



49 
 

 

ภาพที ่5 ลกัษณะการรว่มมอืของทมีงาน 
 
ประกำรท่ีสอง ลกัษณะส าคญัของทมีงาน คอื สมาชกิทุกคนจะต้องมคีวามรูส้กึร่วมของ

การเป็นเจา้ของ ร่วมกนั (Sense of Belonging) โดยจะต้องเพาะบ่มใหเ้กดิขึน้ในทุกอณูขององคก์าร 
และในทมีงานทีม่ศีกัยภาพในการท างานไดส้งูนัน้ สมาชกิจะตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

1. สมาชกิทราบความตอ้งการของทมีว่าจะท าอะไร 
2. สมาชกิจะตอ้งมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองและทมีงานว่าสามารถจะด าเนินการได้ 
3. สมาชกิจะตอ้งมคีวามสนุกสนานในกระบวนการท างานเป็นทมี 
ประกำรท่ีสำม ลกัษณะส าคญัของทมีงาน คอื สมาชกิทุกคนจะต้องมคีวามรูส้กึร่วมใน

ความเป็นปึกแผ่น (Sense of Identity) โดยจะพบว่าสมาชกิของทมีงานมคีวามต้องการทีแ่ปรผนั
แตกต่างกนัออกไป ทมีงานทีม่คีวามสามารถในการท างานสูง จะสรา้งสรรคบ์รรยากาศในการท างานที่
จะท าใหส้มาชกิแต่ละคนสรา้งคุณค่าใหก้บัการท างานทีม่ลีกัษณะเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั 

การที่สมาชกิมคีวามเปิดเผย ใหก้ารสนับสนุน และไว้วางใจกนั เป็นสิง่ส าคญัที่จะท าให้มี
ทมีงานทีม่ศีกัยภาพสงู และน าไปสู่การตระหนักถงึความส าคญัของปจัเจกบุคคล การยอมรบัว่าตนเองมี
คุณค่า และเพิม่ความเชื่อมัน่ในตนเองไดม้ากขึน้ 

ลกัษณะร่วมในทศิทาง การเป็นเจา้ของร่วมกนั และความเป็นปึกแผ่น ถอืว่าเป็นหวัใจ
ส าคญัทีจ่ะตอ้งมปีรากฏในทุกทมี 

 

2. กำรสร้ำงทีมงำนในองคก์ำร 
จากการพจิารณาหลกัการเบือ้งตน้ของการท างานเป็นทมีจะพบว่า ถ้าหน่วยงานใดสามารถ

สรา้งทมีงานทีม่ศีกัยภาพสูงในการท างานได้แล้ว ถอืว่าเป็นสุดยอดแห่งการจดัการและการขบัเคลื่อน
องคก์ารไปสู่ทศิทางทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมวีธิกีารทีส่ าคญัดงันี้ 
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2.1 คิดค้นวิธีท ำงำนแบบใหม่ 
การสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้ในองคก์าร จะต้องเปลีย่นวธิคีดิและกระบวนทศัน์

เป็นแบบใหม ่(Paradigm Shift) โดยควรด าเนินการ ดงันี้ 
1) จะตอ้งมกีารร่วมกนัสรา้งภาวะผูน้ าในทมีงาน โดยการออกแบบใหผู้น้ าของกลุ่ม

ท าหน้าทีเ่ป็น “ผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator)” หรอืเป็น “โคช้” มากกว่าจะวางตนเป็น “นาย” แมแ้ต่
ในอดตีเราต้องยอมรบัว่าผู้น าท าหน้าที่เป็นศูนยร์วมของการตดัสนิใจทุกอย่างในองค์การ ในขณะที่
ทมีงาน ผูน้ าจะยดึหลกัการกระจายอ านาจ 

2) ทมีงานจะท าหน้าทีต่ดัสนิใจทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิและแผนการท างานของพวกตน 
ส่วนในอดตี ฝา่ยจดัการจะเป็นผูก้ าหนดใหผู้ร้ว่มงาน 

3) ทมีงานจะรบัผดิชอบใหเ้สรจ็ทัง้ระบบ ในขณะทีก่ารท างานในระบบเดมิ สมาชกิ
จะรบัผดิชอบเฉพาะงานทีต่นเองไดร้บัมอบหมายก่อนทีจ่ะส่งต่อไปใหผู้อ้ื่นท าต่อไป 

4) ทมีงานจะได้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามรู้ และปฏบิตัทิกัษะการท างานทัง้ในแง่
มนุษยสมัพนัธแ์ละ เทคนิคการท างาน ในขณะทีร่ะบบเดมิจะฝึกอบรมเน้นหนักเฉพาะทกัษะดา้นเทคนิค
การท างาน 

5) สมาชกิของทมีงานได้รบัค่าตอบแทนตามความช านาญ ในขณะที่การท างาน
แบบดัง้เดมิ สมาชกิ จะไดร้บัค่าตอบแทนตามพืน้ฐานของเวลาในการท างาน สมาชกิของทมีงานมคีวาม
ซื่อสตัยต่์อกนั และใส่ใจในความรูส้กึของผูอ้ื่น แมว้่าพวกเขาจะมภีมูหิลงัและสงักดัทีแ่ตกต่างกนั ในขณะ
ที่การท างานแบบดัง้เดมิจะสร้างความเป็น“พรรคพวก” เพื่อเป็นปฏปิกัษ์และต่อสู้กบักลุ่มอื่น ๆ ใน
องคก์าร 

6) ทมีทีม่ศีกัยภาพในการท างานสูง จะพฒันาระบบการประเมนิผลเพื่อปรบัปรุง
คุณภาพของทมีตนเองส่วนการท างานในระบบเดมิ ผูน้ าจะท าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายตรวจสอบเพื่อการควบคุม
คุณภาพ 

7) ทีมงานจะท าหน้าที่ในการก าหนดเป้าหมายการท างาน การวินิจฉัยและ
แกป้ญัหาในทมีของตน และ จะเป็นผูป้ระเมนิและรายงานความก้าวหน้าในการท างานของทมี ในขณะที่
การท างานระบบเดมิ สมาชกิจะท างาน ตามทีฝ่า่ยผูน้ าก าหนดเป้าหมายให ้

2.2 กำรเตรียมควำมพร้อมขององคก์ำร 
การแสดงออกถึงความคับข้องใจในการท างานในระบบทมี ไม่ได้หมายความว่าเป็น

ความผดิพลาด ที่เกดิขึน้จากการท างานเป็นทมี แต่เป็นความผดิพลาดที่หน่วยงานไม่ได้สรา้งความ
พรอ้มใหก้บับุคลากร จ าเป็นที่ ผูน้ าจะต้องหมัน่พูดคุยและชีแ้จงวตัถุประสงคต์ลอดจนคุณค่าทีส่มาชกิ
ของหน่วยงานจะไดร้บัจากการท างาน แบบเป็นทมี 

ผู้น าจะต้องแสดงให้เหน็ว่าพวกเขาได้ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการท างานและเจตคตใิน
การท างาน เขา้สู่ระบบใหม ่โดยตอ้งปรบับทบาททีส่ าคญั ดงันี้ 

1) สรา้งใหบุ้คลากรเป็นผูท้ีม่พีลงัอ านาจ ไมใ่ช่ไปรวบอ านาจไวก้บัผูใ้ดผูห้นึ่ง 
2) สอนงานและใหค้ าปรกึษาแก่ทมีงาน มากกว่าการวพิากษ์วจิารณ์และการสัง่การ 
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3) เปิดกวา้งทีจ่ะรบัการเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรค์ แทนทีจ่ะมุ่งรกัษาสถานภาพ
เดมิ 

4) ใหร้างวลัและสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหบ้่อยขึน้ แทนทีจ่ะลงโทษและสรา้ง
ความกลวั 

2.3 ขัน้ตอนของพฒันำกำรของทีมงำน 
ขัน้ตอนของพฒันาการของทมีงาน 4 มขีัน้ตอน ดงันี้ 
1) ขัน้การก่อตัง้ทมีงาน (Forming) 
2) ขัน้การเผชญิกบัพายุ (Storming) 
3) ขัน้การสรา้งปทสัถานของทมีงาน (Norm) 
4) การท างานแบบทมีงาน (Performing) 
ขัน้กำรก่อตัง้ทีมงำน เป็นขัน้ตอนส าคญัในการเตรยีมบุคลากร เพื่อเขา้สู่ระบบ

ทมีงาน ในขัน้นี้ เปรยีบเทยีบบุคลากรไวค้ล้ายกบัมนุษยท์ีเ่ป็นทารก (Infancy) สมาชกิของทมีงานยงั
ต้องพึง่พาหวัหน้าทมีอยู่ทุกดา้นทุกคนจะมองหาทศิทางทีท่มีจะต้องก้าวเดนิไป จ าเป็นทีจ่ะต้องเตรยีม
แผนการท างาน การจดัประชุม และการควบคุมก ากบัตนเองในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของทมี 

ขัน้กำรเผชิญกบัพำยุ เป็นขัน้ตอนแห่งการย่างก้าวสู่ความโหดรา้ยของการก้าว
เดนิ กล่าวคอื สมาชกิจะเผชญิกบัปญัหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้อยค า กริยิาท่าทาง และการ
ท างานของทมี สิง่บอกเหตุทีเ่กดิขึน้สงัเกตไดจ้ากท่าทางและการขาดความอดทนต่อกระบวนการกลุ่ม 
ความไมพ่อใจต่อหวัหน้าทมี และการกระทบกระทัง่กบัสมาชกิอื่นของทมีงาน อย่างไรกต็าม แต่ละทมีจะ
เผชญิกบัพายรุา้ยมากน้อยแตกต่างกนัออกไป ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสถานการณ์สมาชกิ ภารกจิ เป้าหมาย และ
แรงกดดนัต่าง ๆ ที่มอียู่ในทมีงาน เพื่อที่จะท าให้ทมีงานพฒันาไปสู่ข ัน้ตอนที่มวีุฒภิาวะต่อไป  สิง่
เลวรา้ยอย่างยิง่ของขัน้ตอนนี้คือ ความพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งไม่ให้ย่างก้าวสู่พฒันาการของพายุรา้ย 
หรอืพยายามทีจ่ะปกปิดปญัหาไว ้เพราะหากไมฝึ่กฝนใหท้มีงานมคีวามแขง็แกร่งแลว้ยิง่จะเกดิปญัหาใน
อนาคต 

ขัน้กำรสร้ำงปทสัถำนของทีมงำน เป็นขัน้ตอนแห่งการเกดิสงัคมประกติในทมี 
(Socialization) สมาชกิจะเกดิการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั แมว้่าจะไม่มกีารบญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
แต่เป็นการสรา้งวฒันธรรมของทมีขึน้เพื่อรอ้ยสานสายสมัพนัธข์องสมาชกิเขา้ดว้ยกนั สมาชกิจะค่อย ๆ 
ลดการต่อสูแ้ละแขง่ขนักนัในหมู่สมาชกิ ปรบัเปลีย่นเป็นวธิกีารร่วมมอืกนัท างาน ความไวเ้นื้อเชื่อใจกนั
เริม่เกดิขึน้ สมาชกิของทมีจะเกดิความรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการสนบัสนุน ไดร้บัการปกป้องและการนับถอื
จากผูอ้ื่น เราถอืว่าขัน้น้ีเป็นจดุทีเ่ขา้สู่ข ัน้ตอนแห่งวถิชีวีติของการท างานเป็นทมี 

ขัน้กำรท ำงำนแบบทีมงำน เป็นขัน้ตอนทีท่มีงานพฒันาเขา้สู่การมวีุฒภิาวะเตม็ที ่
สมัพนัธภาพระหว่าง สมาชกิในทมีงานอยู่ในขัน้ดเียีย่ม เป็นภาวะทีส่มาชกิทุกคนเกดิความพรอ้มทีจ่ะ
ก าหนด ตรวจสอบ และแก้ปญัหา ส าคญั ๆ ของทมี ถ้าทมีงานไม่มภีารกจิที่เหมาะสม พวกเขาจะ
ถดถอยและกลบัไปสู่พฒันาการในขัน้ตอนแรก ๆ ผูน้ าทีม่คีวามฉลาดจะสามารถผลกัดนัทมีงานใหป้รับ
บทบาทและภารกจิใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางในการพฒันาทมีงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และพยายามใช้
พลงัแฝงของทมีงานเพื่อพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสไดใ้นทุกสถานการณ์ 
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ผู้น าทีมและสมาชิกของทีมงานจะต้องท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและ
ววิฒันาการของหน่วยงานที่ จะเกดิขึน้ ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการสรา้งทมีงาน ผูน้ า
จะตอ้งรบัผดิชอบต่อทมีงาน ในฐานะผูน้ าทีค่าดหวงัว่าจะเกดิการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ขึน้ในทมีและช่วย
ใหท้มีงานของตนเองรบัผดิชอบต่อผลติภาพทีจ่ะเกดิขึน้ในหน่วยงาน 

              

3. ลกัษณะของทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
การพจิารณาว่าทมีใดมปีระสทิธภิาพหรอืไมน่ัน้ พจิารณาไดจ้ากตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 7 ประการ 

ดงันี้ 
   3.1 รบัรูร้ว่มกนั สมาชกิของทมีงานรบัรูใ้นเป้าหมายรว่มกนัและทุ่มเทใหก้บัการท างาน 
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประหน่ึงเป็นเป้าหมายของทุกคน 

3.2 รกัษาจุดต่าง สมาชกิของทีมงานจะต้องสามารถแสดงจุดยนืของตนเองที่มี
ความเห็นที่แตกต่างกนัไว้ ได้ ทัง้นี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกดิโอกาสในการตรวจสอบและปรบัปรุงการ
ท างานของทมี สมาชกิของทมีงานจะตอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่ ีพวกเขาสามารถทีจ่ะจู่โจมการท างานโดยไม่โจมตี
บุคคล 

3.3 มคีวามสบายใจ สมาชกิของทมีงานจะเกดิความรูผ้่อนคลายในการไดท้ างานร่วมกนั 
จะไว้วางใจในสมาชกิของทมีงาน และถือว่าทมีงานเป็นผู้ที่มเีกยีรติและศกัดิศ์ร ี และมคีวามสุขที่ได้
ท างานรว่มกนั 

3.4 รว่มกนัสรา้งภาวะผูน้ า แมว้่าหน่วยงานจะแต่งตัง้ผูน้ าทมีอย่างเป็นทางการ แต่ทมีที่
มศีกัยภาพสูงต่างรบัรูแ้ละเขา้ใจร่วมกนัว่าในทางปฏบิตั ิพวกเขาจะผลดัเปลีย่นกนัเป็นผูน้ า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัอุปสรรคและปญัหาที่ทีมงานเผชิญอยู่ว่าเหมาะสมกบับุคคลใดในทีมที่จะขึ้นไปมบีทบาทในการ
จดัการแกป้ญัหา 

3.5 ยอมรบัความหลากหลาย กล่าวคอื สมาชกิของทมีงานมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในแง่
ของบุคลกิภาพ บทบาทและวฒันธรรมที่สมาชกิในทมีงานจะต้องตระหนักในความเคารพและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล 

3.6 การตรวจสอบตามความเป็นจรงิ ทมีงานจะต้องประเมนิเป้าหมายการท างานของ
ทมีและความก้าวหน้าของการท างานตามหลกัฐานและความเป็นจรงิทีป่รากฏ ทัง้นี้ เพื่อทีจ่ะท าใหก้าร
ปฏบิตังิานของทมีกา้วสู่ความเป็นเลศิ 

3.7 แสวงหาความสมานฉันท ์กล่าวคอื ทมีงานจะยนืหยดัเพื่อใหก้ารสนับสนุนสมาชกิ
แต่ละคน เพื่อการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่อยา่งไรกต็ามไมใ่ช่การยนืกรานอยูก่บัสิง่ทีต่นเองเชื่อ 

อย่างไรก็ตาม ปจัจยัชี้ว ัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมทัง้ 7 
ประการ เป็นตวับ่งชีใ้หท้ราบว่าทมีงานของหน่วยงานไดส้รา้งสรรค์ระบบการท างานแบบมสี่วนร่วมให้
เกดิขึน้ในหน่วยงานไดม้ากน้อยเพยีงใดหากปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงเริม่มปีญัหา จะเป็นสิง่บอกเหตุใหท้ราบ
ว่าจะตอ้งแกป้ญัหาใหห้มดไป 
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ผูน้ ำท่ี  EMPOWERMENT   
ฐำนควำมเช่ือเบือ้งต้น (Basic Assumptions) 
การได้เป็นผู้น านับเป็นยอดปรารถนาของมนุษยโ์ดยธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่  เพราะเป็น

ภารกจิที่ทา้ยทายต่อความสามารถและท าใหไ้ด้ใช้ศกัยภาพทีต่นมอียู่ไดอ้ย่างเตม็ที ่ไดล้งมอืท าในสิง่ที่
เคยวาดฝนัไว้ ได้เป็นผู้ทีส่รา้งเกมรุก (Proactive) เพื่อใหค้นอื่นทีร่่วมงานต้องท าตาม (Reactive) ยิง่
ผูน้ าประเภททีม่แีรงจงูใจเชงิจติวทิยาอยู่ลกึๆ ในใจทีช่อบใชอ้ านาจ (Need for power) ดว้ยแลว้ กจ็ะ
มองว่าโอกาสของตนที่จะได้ใชอ้ านาจที่ตดิมากบัต าแหน่งที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ บดันี้ได้มาถงึแลว้ ซึง่เป็น
การตอบสนองความตอ้งการทางจติวทิยาส่วนบุคคล  การมมีมุมองเช่นน้ีจะมผีลต่อพฤตกิรรมและการใช้
แบบการเป็นผู้น า (Leadership Style) ของผู้บรหิารคนนัน้ โดยส่งผลกระทบซึ่งมกัจะเป็นทางลบต่อ
หน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงานและต่อผู้มสี่วนได้เสีย (Stakeholder) มากกว่าเกิดผลดีเชิงบวก โดยมี
ผลการวิจยัจ านวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พบว่า แม้ผลการปฏิบตัิงานของผู้บรหิารแบบนี้จะประสบ
ความส าเรจ็ได้ก็ตาม  แต่ก็จะเป็นเพยีงระยะเริม่ต้นงานช่วงสัน้ๆ เท่านัน้ ผู้บรหิารมกัมพีฤตกิรรมของ
ผูน้ าแบบอตัตนิยม (Autocratic) ทีม่กัจะสรา้งความทุกขใ์จในการท างานแก่ลูกน้อง ยิง่ถ้าผูน้ ามนีิสยัขยนั
งานดว้ยแลว้  กจ็ะเขา้ท านองเป็นผูบ้รหิารที ่“Work Hard But Not Smart” เสยีมากกว่า 

แต่ในทางตรงขา้มกม็ผีูน้ าอกีประเภทหนึ่งทีม่คีวามเชื่อว่า การได้รบัต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
นัน้ ถอืเป็นเกยีรตทิีไ่ดร้บัโอกาสและความไวว้างใจใหไ้ดภ้าระรบัผดิชอบต่อการท างานเพื่อส่วนรวมมาก
ยิง่ขึน้ และถอืว่าเป็นโจทยท์ีม่คีวามทา้ทายสงูต่อความสามารถทีต่นจะตอ้งหาค าตอบคอืความส าเรจ็ของ
งานใหจ้งได ้จะตอ้งใชส้ตปิญัหาเพื่อคน้หาวธิกีารหรอืกลยทุธต่์างๆ ของการท างานเพื่อใหบ้งัเกดิผลเช่น
ว่านัน้ ผูบ้รหิารประเภทนี้จงึมกัเชื่อว่าแทจ้รงิแลว้ “งำนรบัผิดชอบอนัส ำคญัของตนจะส ำเรจ็ลงได้ก็
ด้วยกำรต้องอำศัยผู้ อ่ืน” การมีมุมมองเช่นนี้ท าให้พฤติกรรมและการใช้แบบการเป็นผู้น า 
(Leadership Style) ของผูบ้รหิารเปลีย่นไปคอืเหน็ความส าคญัและคุณค่าของผูร้่วมงานตลอดบุคคลอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งทีต่นเองจะต้องท าใหเ้กดิความเตม็ใจและอาสาเขา้มาร่วมการท างานอย่างเตม็ความสามารถ
และมีความสุขจากการได้ท างานนัน้ ผู้บริหารแบบนี้จะมองผู้ปฏิบัติงานว่าเป็น “เพ่ือนร่วมงำน 
(Colleagues) มากกว่าเป็น ลูกน้อง (Subordinates) “จะพยายามชกัชวนเพื่อนร่วมงานของตน
มารว่มคดิกนัว่า หน่วยงานของเราจะเดนิทางไปทีไ่หนในอนาคตและไปถงึจุดนัน้ไดอ้ย่างไร (Vision and 
Strategies) และพยายามท าใหค้นเหล่านี้รว่มกนัเป็นหนึ่งเดยีวต่อค าตอบทีไ่ดน้ัน้ (Envisioning = E1 = 
Shared Vision หรอืสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม) จะพยายามเตรยีมความพรอ้มของเพื่อนร่วมงานเหล่านัน้ดว้ย
การช่วยเหลอืพฒันาศกัยภาพและหาทรพัยากรที่จ าเป็นต่อการท างานให้เพยีงพอ (Enabling = E2)  
จากนัน้ก็คอยประคับประคองให้ก าลังใจเมื่อคนเหล่านี้ อ่อนล้า ซึ่งเป็นการชาร์จไฟให้เกิดความ
กระตอืรอืรน้และความมชีวีติชวีาในการท างานขึน้มาใหม่ (Energizing = E3) แล้วจงึสงัเกตดูความ
คบืหน้าของงานอย่างมศีลิปะ ว่างานคบืหน้าหรอืมปีญัหาอุปสรรคท าใหเ้กดิชะงกังนัอะไรบา้ง จะไดเ้ขา้
ไปให้ความช่วยเหลือได้ทนัการ เพื่อสร้างความมัน่ใจได้ว่า งานจะต้องส าเรจ็ตรงเป้าหมายได้อย่าง
แน่นอน (Ensuring = E4) ผู้เขยีนมคีวามเชื่อส่วนตัวว่าการมอบอ านาจการตัดสินใจ หรือ 
Empowerment ทีจ่ะกล่าวต่อไปนัน้ จะขาดกระบวนการตัง้แต่ E1-E4 ดงักล่าวเสยีมไิด ้
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นอกจากนี้ การมอบอ านาจการตดัสนิใจ ยงัควรตัง้อยู่บนฐานความเชื่อเพิม่เตมิในประเดน็
ต่อไปนี้ 

1. ภาวะผูน้ าหรอืการเป็นผูน้ า นัน้เป็น เรื่องของ “กระบวนกำร (Process) มากกว่าเน้น
เรือ่ง โดยต ำแหน่ง (By Position)” พดูงา่ยๆ กค็อื ผูป้ฏบิตังิานทีม่ใิช่มตี าแหน่งผูบ้รหิารกส็ามารถทีจ่ะ
เป็นผูน้ าได ้

2. การเป็นผู้น า (Leadership) เป็นสิง่ที่สำมำรถเรียนรู้ได้ ดงันัน้การ Empowerment 
น่าจะเป็นวธิกีารที่ดวีธิหีนึ่ง ในการสร้างผู้น าใหม่ให้แก่องค์การ และจะสร้างขึ้นจ านวนมากเท่าไร ก็
สามารถท าได ้แมก้ระทัง่ในทีสุ่ดเกดิผู้น าขึน้มาใหม่ ทัว่ทัง้องคก์าร ทีเ่รยีกว่า Organization-full leaders 
กย็่อมได้ (ไม่จ าเป็นต้องงอ้หรอืเรยีกรอ้ง ก.พ. ใหต้ัง้อตัราใหม่ของต าแหน่งผู้บรหิารเพิม่แต่ประการใด  
หมายเหตุ : ทศันะผูเ้ขยีน) 

3. การเป็นผูน้ าที่เกดิจากการสรา้งขึน้โดยผ่านกระบวนการ Empowerment ดงักล่าว จะ
ก่อใหเ้กดิความไวว้างใจ(Trust)และการท างานแบบมคีวามรว่มมอืรว่มใจ (Collaborative) ต่อกนัขึน้ เป็น
การสรา้งพลงัเพิม่ให้มากขึน้กว่าภาวะปกต ิหรอืที่เรยีกว่า Synergy ซึ่งท าให้ศกัยภาพหรอืระดบัขดี
ความสามารถโดยรวมขององคก์ารสงูขึน้ จงึน่าจะท าใหเ้กดิการเพิม่ผลผลติและประสทิธผิลขององคก์าร
มากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
 

Empowerment ท ำให้เกิดได้ 
 ในเชงิจติวทิยา “การมอบอ านาจการตดัสนิใจ หรอื Empowerment” หมายถึง การท าให้
บุคคลทีป่ฏบิตังิานเกิดแรงจงูใจภำยใน (Intrinsic motivation) รวมทัง้ ท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ใน
ตนเองว่ำมีควำมสำมำรถเพียงพอ (Self-efficacy) ที่จะท างานนัน้ส าเรจ็ ให้เกิดขึน้ในตวัของ
ผูป้ฏบิตังิาน  ซึง่เป็นผลทีม่าจากการปรบัปรุงพฤตกิรรมการบรหิารของผูน้ า  การปรบัคุณลกัษณะของ
งานทีท่ า ตลอดจนการปรบัโครงสรา้งขององคก์ร   ทัง้นี้ในส่วนดา้นตวัของผูป้ฏิบตังิานเองก็ต้องมกีาร
ปรบัเปลีย่นค่านิยม (Values) และระดบัความต้องการเชงิจติวทิยา (Maslow’s hierarchy of needs) 
ของตนใหมใ่หย้กระดบัทีส่งูขึน้ แต่กม็ขีอ้สงัเกตส าคญัประการหนึ่งในเชงิกระบวนการทางจติวทิยาทีค่วร
น ามาพจิารณากค็อื  ล าพงัการใหผู้้ปฏบิตังิานไดม้สี่วนเขา้มาเกี่ยวขอ้งและมสี่วนร่วมในงานนัน้ ยงัไม่
เพยีงพอที่จะขจดัความรูส้กึของผู้ปฏบิตังิานทีว่่า “ตนไม่ได้มอี านาจอะไร (Powerlessness)” หรอืการ
ปล่อยให้ผู้ปฏบิตังิานสรา้งความรูส้กึต่องานขึน้มาเองโดยล าพงัก็เช่นกนั ผู้ปฏบิตังิานก็อาจประเมนิว่า 
งานที่ตนท านัน้ไม่ “มคีุณค่าและมคีวามหมาย (Worthwhile and meaningful)” ก็ได้เช่นกัน  
ตวัอย่างเช่น การอนุญาตให้ผู้ปฏบิตังิานสามารถเลอืกวธิที างานได้เองแต่บงัเอญิเป็นงานเล็กๆ ที่ไม่
สลกัส าคญัอะไรเลย ยอ่มไม่สามารถสรา้งความรูส้กึว่า “ตนมีคณุค่ำ (Self-worth)” หรอืเกดิความรูส้กึ
ว่า “ตนได้ท ำในส่ิงท่ีใจปรำรถนำ (Self-fulfilling)”  เกดิขึน้ในตวัผูป้ฏบิตังิานแต่อย่างใด  นอกจากนี้
การกระจายงานรบัผดิชอบทีส่ าคญัใหท้ ากอ็าจไม่เป็นการ Empowered กไ็ด ้ ถ้าในกรณีนี้ผูป้ฏบิตังิาน
คนนัน้ยงัขาดทกัษะและความรูท้ี่จ าเป็นต่อการท าใหง้านนัน้ส าเรจ็ได้ ตลอดจนยงัมคีวามวติกกงัวลว่า
ผลงานทีอ่อกมาอาจมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้หรอืในกรณี  การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏบิตังิานมสีทิธิเ์ลอืกผู้ที่
จะมาเป็นหัวหน้าของตนได้เอง  ก็อาจไม่ช่วยลดความรู้สึกว่า ตนไม่ได้มีอ ำนำจอะไรเลยของ
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ผู้ปฏบิตัิงานได้เช่นกนั ถ้าบงัเอิญผู้ที่จะมาให้เป็นตวัเลอืกทัง้สองคน ต่างมคีุณสมบตัิที่ไม่ดพีอๆ กนั 
ด้วยเหตุผลดงักล่าว ทฤษฎีเชงิจติวทิยาที่พูดถึงการมอบอ านาจตดัสนิใจ หรอื Empowerment จงึ
พยายามหาค าอธบิายและวธิกีารที่เหมาะสมในเรื่องนี้ โดยเชื่อว่า การมอบอ านาจการตดัสนิใจ หรอื 
Empowerment จะเกดิผลส าเรจ็ดว้ยด ี ตอ้งอาศยัปจัจยัต่อไปน้ี 

1. ต้องสร้ำงควำมรู้สึกว่ำงำนท่ีท ำนัน้มีควำมหมำย (Meaning) กล่าวคอื ทัง้เนื้องานที่
ท าตลอดจนผลทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการท างานนัน้ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยม (Values) และอุดมการณ์ 
(Ideals) ของบุคคลนัน้ 

2. ให้ผู้ปฏิบติัสำมำรถท่ีจะตดัสินใจใดๆ ได้เอง (Self-Determination) ซึง่หมายความ
ว่า ผูป้ฏบิตังิานสามารถทีจ่ะก าหนดวธิกีาร และเวลาส าหรบัการท างานของตนไดเ้อง เป็นตน้ 

3. กำรท ำให้ผู้ปฏิบติัเกิดควำมเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของตนเอง (Self-Efficacy) 
ซึง่หมายความว่าเมือ่ผูป้ฏบิตังิานมคีวามมัน่ใจสูงว่า ตนมขีดีความสามารถมากพอที่จะท างานนัน้ส าเรจ็
ดว้ยดแีละมปีระสทิธผิลสงูแลว้ การตดัสนิใจทีด่ต่ีางๆของผูน้ัน้กย็อ่มตามมา 

4. สร้ำงควำมเข้ำใจดีแก่ผู้ปฏิบติัถึงผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดขึ้น (Impact)  กล่าวคอื
ต้องท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามเชื่อและความเขา้ใจถงึความส าคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากงานของ
ตน รวมทัง้จะเกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในแร่ที่ดงีามตามมาด้วย เช่น “การเป็นหมอสามารถ
ช่วยชวีติเพื่อนมนุษยไ์ด”้   หรอื  “การเป็นครสูามารถสรา้งคนดทีีช่่วยท าใหส้งัคมน่าอยูข่ ึน้”  เป็นตน้ 

 

กำรมอบอ ำนำจกำรตดัสินใจดีหรือไม่ดี  (Consequences of Empowerment) 
  นอกจากการ Empowerment จะก่อใหเ้กดิแรงจงูใจขึน้ภายในตวัผูป้ฏบิตังิานสูงขึน้และท า
ใหผู้น้ัน้เกดิความมัน่ใจสงูถงึความสามารถของตนทีจ่ะท าใหง้านส าเรจ็แลว้  ผลงานวจิยัยงัคน้พบถงึขอ้ดี
ของการมอบอ านาจการตดัสนิใจอกีหลายประการ ไดแ้ก่ 1) ก่อใหเ้กดิความรกัผกูพนัต่องานสูงขึน้  2) มี
ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  มากขึน้ต่องานในบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ  3) มคีวามมัน่คงแน่วแน่
มากขึน้ยามทีต่อ้งเผชญิกบัอุปสรรคในการท างานหรอืเมื่องานเกดิภาวะ ชงกังนัขึน้  4) สามารถเกดิการ
คดิสิง่ใหม่ วธิกีารใหม่ และต้องพยายามหาทางท าให้ส าเรจ็ให้จงได้  6) มรีะดบัความพงึพอใจในงาน
สูงขึน้  7) มคีวามผูกพนัต่อองคก์ารสูงขึน้ และ 8) มจี านวนผู้ลาออกจากงานลดลง (P.Block, 1987 ; 
Howard, 1998 ; K.W.Thomas & Velthouse, 1990.) 
 อย่างไรก็ตาม การมอบอ านาจการตดัสนิใจ หรอื Empowerment ต่อผู้ปฏบิตังิานนัน้ ก็
พบว่ายงัมจีุดอ่อนที่ควรค านึงถงึเช่นกนั ไดแ้ก่ 1) สิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายในการคดัเลอืกบุคคลและใหก้าร
ฝึกอบรม 2) ต้องสิน้เปลอืงแรงงานของบุคลากรประเภททีม่คีวามสามารถท างานทีต่้องใช้ความรูสู้งไป
มากกว่าปกต ิ 3) คุณภาพของงานให้บรกิารขาดความสม ่าเสมอ  4) ถ้ามพีนักงานบางคนที่ตดัสนิใจ
ผิดพลาด หรือทิ้งงานกลางคันจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านงบประมาณมาก 5) ลูกค้าอาจเกิด
ความรู้สึกว่าได้รบัการปฏบิตัิที่ไม่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน  6) ผู้บรหิารระดบักลางมกัจะต่อต้าน
เนื่องจากเชื่อว่าตนอาจสญูเสยีอ านาจและถูกคุกคามจากการใชแ้นวคดิดงักล่าว 7) อาจเกดิความขดัแยง้
ขึน้ได้   เนื่องจากบางครัง้พนักงานอยากได้รบัอ านาจการตดัสนิใจมากกว่าที่บรหิารระดบัสูงเต็มใจจะ
มอบให ้เป็นตน้ 
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เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ (Facilitating Conditions for 
Empowerment) 
 มีผลการวิจยัจ านวนมากที่ระบุถึง  ปจัจยัหรือเงื่อนไขที่สามารถกระตุ้นบุคคลให้เกิด
ความรู้สกึที่ดต่ีอการได้รบัมอบอ านาจการตดัสนิใจและเกิดผลดีต่องาน แต่ในทางตรงข้ามก็มปีจัจยั
เงื่อนไขที่ไม่เอื้อให้เกดิผลส าเรจ็จากการมอบอ านาจการตดัสนิใจได้เช่นกนั   ซึ่งจะขอยกสถานการณ์
หรอืเงือ่นไขทัง้สองดา้น  มาประกอบการอธบิาย  ดว้ยตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่2 แสดงปจัจยัเงือ่นไขทีเ่อือ้หรอืไมเ่อือ้ต่อการมอบอ านาจการตดัสนิใจ  
 

ปัจจยั/เงือ่นไขทีส่ ำคญั 
(Conditions) 

ภำวะทีไ่ม่เอ้ืออ ำนวย 
(Unfavorable) 

ภำวะทีเ่อ้ืออ ำนวย 
(Favorable) 

1. โครงสรา้งองคก์าร 
    (Organization structure) 

1. มีการรวมศูนย์อ านาจสูงและมี
ความเป็นทางการมาก  

    (High bureaucratic) 

1. มกีารกระจายอ านาจสงูและมคีวาม  
   เป็นทางการน้อย(Low bureaucratic) 

2. กลยุทธก์ารแขง่ขนั 
(Competitive Strategies) 

2. ลดค่าใชจ้่าย ลดมาตรฐานสนิคา้  
   หรอืงานบรกิารลง 

2. เน้นทีล่กูคา้ มกีารแยกแยะสนิคา้   
  หรอืบรกิารออกเป็นหลากหลายระดบั 

3. การออกแบบรปูงานและ
เทคโนโลยทีีใ่ช ้(Work 
designed and Technologies) 

3. ลกัษณะงานแบบง่ายๆ หรอืงาน
ผลิตที่ท าแบบซ ้าๆ และความ
จ าเป็นตอ้งพึง่เทคโนโลย ี

3. งานมคีวามซบัซอ้น และไม่เป็นงาน
แบบประจ าทีจ่ าเจ รวมทัง้งานที่ไม่
จ าเป็นตอ้งพึง่พาเทคโนโลย ี

4. ระยะเวลาที่ต้องสัมพันธ์กับ
ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร 

4. ใช้ช่วงเวลาสมัพนัธก์นัระยะสัน้ 
ระหว่างซือ้ขายสนิคา้ช่วงสัน้ๆ 

4.ใชช้่วงเวลาสมัพนัธก์นัอย่างต่อเนื่อง
อยู่เป็นประจ าในระยะยาว 

5. ค่านิยมเด่นที่เป็นวฒันธรรม
ขององคก์าร 
(Organizational culture) 

5. การยดึประสทิธภิาพการท างาน 
- ใหม้ขีอ้ผดิพลาดน้อยทีส่ดุ 
- ยดึตอ้งเชื่อถอืได ้

5. การยดึเรื่องความยดืหยุ่น 
- มกีารเรยีนรูต้ลอดเวลาและ 
- ยดึการมสีว่นร่วม 

6. คุณลักษณะของพนักงาน 
Employee traits 

6. มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ ่า เชื่อใน
อทิธพิลหรอืเชื่อในความสามารถ
ภายนอกตนเอง (External locus 
of Control)  

-  ขาดวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

6. มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
- เชื่อในอทิธพิลหรอืความสามารถ
ภายในตนเอง (Internal locus of 
control)  
- มวีุฒภิาวะทางอารมณ์สงู 

7. ความสามารถของพนักงาน           
Employee abilities 

7. ไม่มปีระสบการณ์ 
-  ขาดทกัษะฝีมอื 

7. มทีกัษะฝีมอืและความรู้
ความสามารถสงูแบบมอืวชิาชพี  

8. ลกัษณะการจา้งพนกังาน 8. จา้งชัว่คราว เฉพาะกจิระยะสัน้ 8. จา้งระยะยาว ต่อเนื่องเป็นประจ า 
9. คว าม เ ป็ น เ จ้ า ข อ งขอ ง

พนักงานหรอืการตอบแทน
เมื่องานส าเรจ็ 

9. มน้ีอยมากหรอืแทบไม่ม ี 9. พนกังานมโีอกาสไดถ้อืหุน้และร่วม
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย 

10. พนกังานมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั
โปรแกรมหรือโครงการ
ต่างๆ ขององคก์าร 

10. ไม่มเีลย 10. ผูบ้รหิารระดบัสงู สนับสนุนอย่าง
แขง็ขนัให้จดัโปรแกรมต่างๆ ให้
พนกังาน 

11. ความไวเ้น้ือเชื่อใจต่อกนั 11. ค่อนขา้งต ่า 11. ค่อนขา้งสงู 
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บทท่ี 4 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรปุผลกำรวิจยั 
ผลจาการวิจยัเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการมอบอ านาจการบริหารงาน ของคณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร สรปุไดด้งันี้ 
 

1. ประสิทธิภำพของกำรมอบอ ำนำจกำรบริหำรงำนขึ้นอยู่กบั ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1.1 การตดัสนิใจของผูน้ า 

                               การตดัสนิใจแบบโครงสรา้งการบรหิารงาน เป็นการตดัสนิใจเกี่ยวกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้
เป็นประจ า จงึมมีาตรฐานในการตดัสนิใจเพื่อแกป้ญัหาอยูแ่ลว้ โดยวธิกีารในการแก้ปญัหาทีด่ทีีสุ่ดจะถูก
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ซึง่ควรน าเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาสนบัสนุนในขบวนการ
ตดัสนิใจ ในขัน้ตอนการระบุปญัหา ไดแ้ก่ 

 1) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้รหิาร (Executive Information System : EIS) ช่วยใน
การตดิตามดขูอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกไดอ้ยา่งต่อเนื่อง เพื่อหาโอกาสและปญัหาทีจ่ะ
เกดิขึน้ไดง้่าย 
                           2) ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ (Decision Support System : DSS) ใช้
ความสามารถของแบบจ าลองในการท าการวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
                           3) ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert System : ES) ช่วยพจิารณาธรรมชาต,ิ ลกัษณะ, 
ความส าคญัของปญัหา และช่วยแนะน าวธิกีารแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม ช่วยแปลขอ้มลูและวนิิจฉยัปญัหา 
                           4) ระบบสารสนเพื่อการจดัการ(Management Information System : MIS) ช่วยแง่
ของการท ารายงานประจ าวนั และรายงานเฉพาะกจิ ช่วยใหพ้บปญัหาไดง้า่ย 

1.2  การจดัการแบบมสี่วนรว่ม 

 1) การเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ จะท าใหบุ้คลากรเกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ใน
การท างาน และน าไปสู่การปรบัปรุงทกัษะในการท างานนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นภาระหน้าทีเ่ฉพาะ
คน รบัรูป้ญัหาทีเ่กดิขึน้และลดความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในการท างาน 

 2) หากสามารถเชญิชวนใหบุ้คลากรเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจได้มากเท่าไร 
ยิง่จะเป็นประโยชน์และท าใหก้ารตดัสนิใจมคีุณภาพยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

 3) เพิม่การจงูใจและการสรา้งความผูกพนัในการตดัสนิใจ กล่าวคอื การตดัสนิใจใด 
ๆ ในหน่วยงาน ถ้าหากบุคลากรไดม้สี่วนร่วมตัง้แต่แรกจะเป็นการจงูใจใหพ้วกเขามคีวามผูกพนัที่จะเขา้
ไปมสี่วนรว่มในการด าเนินการใหส้ าเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4) การแบ่งอ านาจและสรา้งพลงัอ านาจให้กบัผูร้่วมงาน เพราะเป็นที่ยอมรบัใน
เบือ้งต้นแล้วว่า การตดัสนิใจแบบมสี่วนร่วมเป็นขัน้ตอนส าคญัประการแรกทีจ่ะท าใหเ้กดิพลงัอ านาจแก่
ผูร้ว่มงาน 
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1.3 วธิกีารมอบอ านาจการตดัสนิใจต่อผูป้ฏบิตังิาน 

1) การมอบอ านาจเป็นกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ได้มอบอ านาจให้การสัง่อนุญาต 
อนุมตัหิรอืปฏบิตัริาชการตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรี ใหผู้อ้ื่นรบัผดิชอบ
ด าเนินการแทน  

2) การมอบอ านาจ ใชก้บักรณีการมอบอ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งที่ก าหนดไวใ้น
มาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  

3) การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ ใหท้ าเป็นหนงัสอื  
4) เมื่อมกีารมอบอ านาจ ผู้รบัมอบอ านาจจะมอบอ านาจนัน้ให้ผู้อื่นต่อไปไม่ได้ 

ยกเวน้ หากมอบใหแ้ก่บุคคลอื่นจะกระท าการไดต่้อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อบอ านาจชัน้ตน้แลว้  
5) การมอบอ านาจจะต้องท าเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนและความรวดเรว็ในการ

ปฏบิตัริาชการ  

6) เมือ่มอบอ านาจแลว้ ผูม้อบยงัมหีน้าทีก่ ากบัและตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของ
ผูร้บัมอบ และมอี านาจแนะน า แกไ้ข การปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบอ านาจได ้ 

1.4  สไตลก์ารบรหิารงานของผูน้ า   

กลยุทธ์ในการใชอ้ านาจให้มอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น โดยการใช้ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการน าเอา
ทรพัยากรการบรหิารมาประกอบการ ตามกระบวนการบรหิารให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

2. ประโยชน์ของกำรมอบอ ำนำจกำรบริหำรงำน 
2.1 ประโยชน์ต่อองคก์ร 

1) การจดัโครงสรา้งองคก์ารทีด่แีละเหมาะสมจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เจรญิกา้วหน้าขึน้ไปเรือ่ยๆ 

2) ท าใหง้านไมซ่ ้าซอ้น   ไมม่แีผนกงานมากเกนิไป  เป็นการประหยดัตน้ทุนไปดว้ย 
3) องค์กรสามารถปรบัตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆ ตามความ

จ าเป็น 
2.2 ประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร 

1) การบรหิารงานงา่ย สะดวก รูว้่าใครรบัผดิชอบอะไร มหีน้าทีท่ าอะไร 
2) แกป้ญัหาการท างานซ ้าซอ้นไดง้า่ย 
3) ท าใหง้านไมค่ัง่คา้ง ณ จดุใด สามารถตดิตามแกไ้ขไดง้า่ย 
4) การมอบอ านาจท าไดง้า่ย ขจดัปญัหาการเกีย่งกนัท างานหรอืปดัความรบัผดิชอบ 

2.3 ประโยชน์ต่อผูป้ฏบิตังิาน 
1) ท าใหรู้อ้ านาจหน้าทีแ่ละขอบขา่ยการท างานของตนว่ามเีพยีงใด 
2) การแบ่งงานให้พนักงานอย่างเหมาะสม  ช่วยให้พนักงานมคีวามพอใจ  ไม่เกดิ

ความรูส้กึว่างานมากหรอืน้อยเกนิไป 
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3) เมื่อพนักงานรูอ้ านาจหน้าที่และขอบเขตงานของตนย่อมก่อใหเ้กดิความคดิรเิริม่
ในการท างาน 

4) พนักงานเขา้ใจความสมัพนัธ์ของตนต่อฝ่ายอื่นๆ ท าให้สามารถตดิต่อกนัได้ดี
ยิง่ขึน้ 

 

3. เง่ือนไขควำมสมบูรณ์ของกำรมอบอ ำนำจ การมอบอ านาจจะถอืว่าสมบูรณ์ได้นัน้ 
จะต้องเป็นกรณีที่มกีฎหมายอนุญาตไวโ้ดยแจง้ชดัทัง้จะต้องมอบใหแ้ก่ผูท้ีก่ฎหมายระบุไวแ้ละไดท้ าตาม
แบบทีก่ฎหมายก าหนดไวด้ว้ย 

3.1 ต้องมกีฎหมายอนุญาตโดยชดัแจง้ การมอบอ านาจในฝ่ายปกครองนัน้จะกระท าไดก้็
ต่อเมือ่มกีฎหมายระบุอนุญาตใหม้อบอ านาจไดไ้วโ้ดยชดัแจง้กฎหมายทีก่ าหนดใหม้กีารมอบอ านาจกนัได้
นี้ อาจเป็น  

3.2 ผูร้บัมอบอ านาจนัน้จะต้องเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทีก่ฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นผูร้บัมอบ
อ านาจเงื่อนไขประการนี้ นับว่ามคีวามจ าเป็นเพราะเกี่ยวเนื่องกบัความรูค้วามสามารถในการวนิิจฉัยสัง่
การ หากมอบใหผู้้เป็นเจา้ของอ านาจมอบอ านาจของตนใหฝ้่ายปกครองต าแหน่งใดๆ กไ็ดอ้าจเป็นผล
เสยีหายแก่ราชการ จงึจ าเป็นต้องระบุต าแหน่งของผูร้บัมอบอ านาจไวด้ว้ย ซึง่ปกตมิกัจะเป็นต าแหน่งถดั
ลงมาจากผูม้อบอ านาจ หรอืเป็นต าแหน่งหวัหน้างานส าคญัๆ  

3.3 การมอบอ านาจต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้โดยทัว่ไปเพื่อให้การมอบ
อ านาจเป็นผล ผูม้อบอ านาจจะตอ้งท าตามแบบทีก่ฎหมายระบุไว ้ 

 

4. ผลของกำรมอบอ ำนำจ ผลของการมอบอ านาจทีไ่ดก้ระท าลงโดยชอบดว้ยกฎหมาย มี
ดงัต่อไปนี้คอื  

4.1 เมือ่มกีารมอบอ านาจโดยชอบ ผูร้บัมอบอ านาจย่อมมอี านาจวนิิจฉัยสัง่การในกจิการ
ทีร่บัมอบมานัน้ไดใ้นนามของตนเอง กล่าวคอื ผู้รบัมอบอ านาจสามารถใช้ดุลยพนิิจของตนเองได้อย่าง
อสิระ และผูม้อบอ านาจย่อมไม่มอี านาจนัน้ต่อไปโดยจะมาก้าวก่ายแทรกแซงการใชอ้ านาจดงักล่าวหาได้
ไม ่ 

4.2 โดยทีก่ารมอบอ านาจนัน้เป็นเรือ่งต าแหน่งต่อต าแหน่ง ไมใ่ช่เรือ่งของบุคคลต่อบุคคล
ดงันัน้แมต้วับุคคลผูด้ ารงต าแหน่งจะพน้จากต าแหน่งไปไม่ว่าดว้ยประการใดๆ การมอบอ านาจกย็งัมผีล
สมบรูณ์อยูต่ลอดไป  

4.3 การมอบอ านาจช่วง โดยหลกัทัว่ไปแลว้ฝ่ายผูร้บัมอบอ านาจจะมอบอ านาจทีต่นได้
รบัมาใหแ้ก่ฝา่ยปกครององคก์รทีส่ามหาไดไ้ม ่เวน้แต่จะมบีทบญัญตัขิองกฎหมายก าหนดไวโ้ดยแจง้ชดั  

4.4 การมอบอ านาจทีส่มบรูณ์นัน้จะด ารงอยูจ่นกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัดงักล่าว เพื่อใหก้ารมอบอ านาจการตดัสนิใจดขีึน้ จงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ต้องบอกวตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจนพรอ้มทัง้อธบิายใหเ้ขา้ใจว่า งานที่มอบหมายให้

นัน้ มคีวามส าคญัและมคีวามหมายต่อผูท้ าและบุคคลอื่นโดยรวมอยา่งไร 
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2. ตอ้งใหทุ้กคนเขา้มามสี่วนรว่มการตดัสนิใจในเรือ่งใดๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคนเหล่านี้ 
3. เมื่อจะให้พนักงานปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมที่มคีวามส าคญั จะต้องกระจายทัง้อ านาจและ

ความรบัผดิชอบแก่ผูป้ฏบิตัดิงักล่าว 
4. พงึระลกึเสมอว่า มนุษยเ์ราแต่ละคนย่อมมคีวามแตกต่างกนัทัง้ด้านแรงจงูใจ และทกัษะ

หรอืความสามารถทีม่ต่ีองานนัน้ 
5. ต้องพยายามให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของการท างานนั ้นแก่

ผูป้ฏบิตังิานใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
6. ต้องพยายามจดัหาทรพัยากรทัง้หลายทีจ่ าเป็นต่อการท าใหง้านใหม่ที่ไดม้อบหมายแก่ผู้

ปฏบิตั ิ เพื่อใหบ้งัเกดิความส าเรจ็ 
7. ตอ้งท าการเปลีย่นแปลงระบบบรหิารจดัการใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัการมอบอ านาจตดัสนิใจ 
8. ตอ้งแสดงออกใหผู้ป้ฏบิตังิานเหน็ว่า ผูน้ ามคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจแก่ตน 
9. คอยเอาใจใส่ช่วยใหค้ าแนะน า หรอืช่วยสอนงานใหเ้มือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 
10. คอยให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนต่อการริเริ่มใหม่ๆ และการแก้ปญัหาของ

ผูป้ฏบิตังิาน 
11. แสดงออกถึงการให้การยอมรบัในความส าคญัของผลงานและผลส าเรจ็ที่เกิดขึน้ของ

ผูป้ฏบิตังิานอยา่งจรงิใจ 
12. ต้องแน่ใจว่าการใหร้างวลัหรอืผลตอบแทนใดๆ  ต้องสอดคลอ้งและเป็นไปตามผลแห่ง

ความ ส าเรจ็ของงานทีม่อบหมายนัน้ 
13. ต้องคอยตดิตามตรวจสอบว่า  อ านาจการตดัสนิใจที่ไดม้อบไปแล้วนัน้ ผูป้ฏบิตังิานได้

น าไปใชอ้ยา่งมจีรยิธรรมหรอืไม่ 
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การศึกษาประสิทธิภาพการมอบอ านาจการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

A Study on the Effectiveness of Delegation at Faculty of Agricultural Technology 

 
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั 

การด าเนินการพัฒนาระบบราชการ บริหารงานให้มีคุณภาพสูงเป็นการยกระดับการ
ให้บริการและการท างานของส่วนราชาการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ผูร้บับรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสรมิและสนับสนุน ส่วนราชการพฒันาการ
บรกิาร ให้มปีระสทิธภิาพและคุณภาพยิง่ขึน้อย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ซึง่มกีารด าเนินงานที่
ส าคญั คอื การมอบอ านาจ  
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและหาแนวทางพฒันาประสทิธภิาพการมอบ
อ านาจการบรหิารงานของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร รวบรวมขอ้มลูจากจากเอกสาร หลกัฐาน และการ
สงัเกต สมัภาษณ์ และสอบถามจากบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

1) การวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  
2) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปจัจยัทีส่่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการมอบ

อ านาจการบรหิารงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สามารถแกไ้ขปญัหาจากการมอบอ านาจการบรหิารงานของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

2. ช่วยใหก้ารมอบอ านาจการบรหิารงานเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

3. ช่วยใหก้ารกระจายอ านาจความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่ผูร้บัผดิชอบ
โดยตรง ท าใหเ้กดิความคุม้ค่า รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

4. ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็และก้าวไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้จงึตอ้งอาศยัความรว่มมอื
รว่มใจ   
 
เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการมอบอ านาจ 

ภายใตบ้รบิทของความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปฏริปูระบบราชการใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของส่วนราชการสามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึ รฐัสมยัใหม ่(Modern State) ในฐานะผูท้รงไวซ้ึง่อ านาจในการบรหิาร
ปกครองประเทศ จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารราชการแผ่นดนิในลกัษณะของ
การรวมศูนยอ์ านาจในรปูแบบเดมิ เพื่อก่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิความรบัผดิชอบของภาครฐั จาก
เดมิทีก่ าหนดไวใ้นลกัษณะใหฝ้า่ยบรหิารมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีผู่ห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้ชอ้ านาจหรอืเป็นผู้
บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นการเฉพาะไปสู่รปูแบบการบรหิารราชการแผ่นดนิในเชงิบรูณาการโดยเปิดโอกาส



ใหเ้จา้หน้าทีผู่ใ้ชอ้ านาจตามกฎหมายสามารถม ี“การมอบอ านาจ” (Delegation of Power) ใหแ้ก่
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูอ้ื่นใชอ้ านาจแทนตนได้ 

การมอบอ านาจจงึเป็นกลไกทีส่ าคญัในการปฏบิตัริาชการของภาครฐั เพราะงานบรหิาร
ราชการนัน้จะครอบคลุมทุกกจิการของประเทศ ซึง่มขีอบเขตกวา้งขวางและเป็นภารกจิทีม่คีวามส าคญั 
เพื่อเป็นพลงัผลกัดนัใหก้ารบรหิารประเทศสามารถด าเนินการต่อไป หวัหน้าส่วนราชการเพยีงคนเดยีวไม่
อาจปฏบิตังิานใหค้รบถว้นทุกดา้นได ้ในระบบราชการจงึมกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในกระทรวง 
ทบวง กรม ไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยมตี าแหน่งและหน้าทีร่บัผดิชอบต่างๆ ลดหลัน่กนัไป เพือ่เป็นผู้
ช่วยเหลอืในการปฏบิตังิานของหวัหน้าส่วนราชการในดา้นต่างๆ ตามขอบเขตภารกจิหน้าทีข่องส่วนราชการ
นัน้ ซึง่ในการทีภ่าครฐัไดม้กีารก าหนดเจา้หน้าทีใ่นต าแหน่งต่างๆ ไวน้ัน้ เพื่อทีจ่ะรองรบัการมอบอ านาจใน
การบรหิารราชการ โดยผูบ้งัคบับญัชาสามารถพจิารณาความเหมาะสมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบั
ว่าควรมอบอ านาจใหก้ระท าในเรือ่งใดเพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การมอบอ านาจในการบรหิารราชการเป็นเรือ่งของการปฏบิตัริาชการมใิช่เป็นเรือ่งของตวัการ
และตวัแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ซึง่เป็นเรือ่งของความสมคัรใจตกลงกนัระหว่างตวัการและ
ตวัแทน โดยทีต่วัแทนมหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อมุง่ประโยชน์ของตวัการเป็นส าคญั แต่การมอบอ านาจใน
การบรหิารราชการเป็นเรือ่งการกระจายภารกจิในการปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นกรณเีกีย่วกบัความรว่มมอืกนั
ในการปฏบิตัริาชการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) การมอบอ านาจจงึเป็นเรือ่งการมอบ
หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานตามกฎหมาย ผูร้บัมอบอ านาจไมอ่าจปฏเิสธไม่ยอมรบัมอบงานไปปฏบิตัไิด ้และในการ
ปฏบิตังิานของผูร้บัมอบอ านาจมใิช่ด าเนินการโดยมุง่ถงึประโยชน์ของผูม้อบอ านาจ แต่ผูร้บัมอบอ านาจมี
หน้าทีต่อ้งปฏบิตัไิปตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของทางราชการเช่นเดยีวกบัอ านาจหน้าทีข่องผูม้อบ
อ านาจ ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัริาชการของผู้รบัมอบอ านาจจงึผูกพนัรฐั หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้รฐัตอ้ง
แกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายนัน้ เพราะการมอบอ านาจมใิช่เป็นเรือ่งผกูพนัตวับุคคลแต่ผกูพนัถงึต าแหน่ง
หน้าทีร่าชการ 

 
การเปรียบเทียบการปฏิบติัราชการแทน กบั การรกัษาราชการแทน 

การปฏิบติัราชการแทน 

- กรณมีผีูป้ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้อยู่ 
- เพื่อกระจายอ านาจหน้าที ่
- ผูร้บัมอบ มอบอ านาจต่อไปไมไ่ด ้(ยกเวน้บางกรณ)ี 
- ปฏบิตัแิทนเฉพาะเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การรกัษาราชการแทน 

- กรณไีม่มผีูป้ฏบิตัหิน้าที่ 
- เพื่อใหม้ผีูป้ฏบิตัหิน้าที่ 
- ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นได้ 
- ปฏบิตัแิทนผูด้ ารงต าแหน่งทีต่นแทน 



 
การมอบอ านาจให้ค านึงถึง 

จากองคป์ระกอบของการมอบอ านาจขา้งตน้ องคก์รจะต้องยดึหลกัในการมอบอ านาจโดยค านึงถงึ
หลกัการทีเ่กีย่วกบั “ตวัผูร้บัมอบ” ว่าจะตอ้ง  

1) มอบงานทีถ่นัดหรอืมคีวามรูม้คีวามสามารถ  
2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถและประสบการณ์ของผูร้บัมอบ  
3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใชว้ธิกีารมอบหมายทีเ่หมาะสม  
4) ผูร้บัมอบตอ้งยนิยอมเตม็ใจทีจ่ะท า  
5) มอบแลว้ตอ้งควบคุมดแูลตดิตามผล  

และ “หลกัการทีเ่กีย่วกบังานทีค่วรมอบ และไมค่วรมอบ” ผูบ้รหิารจะตอ้งมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมอบได ้โดยผูบ้รหิารจะตอ้งไมท่ างานเองนอกจาก  

1) งานดา้นนโยบาย  
2) การวางแผนงาน 

3) งานลบัเฉพาะ  
4) งานทีผู่บ้งัคบับญัชาสัง่ใหท้ าเองโดยเฉพาะ หรอืตามกฎหมายระเบยีบแบบแผนระบุว่า ตอ้ง

ท าเอง หรอืงานทีร่ะบุตวับุคคล และ  
5) งานอื่นทีม่คีวามส าคญัเป็นพเิศษ  

 
ข้อมลูการบริหาร และการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงสรา้งการบรหิารของคณะ มลีกัษณะกระจายอ านาจ (Decentralization) และเป็นแบบ
แนวราบ (Flat) มลี าดบัชัน้การบงัคบับญัชาน้อย มกีารมอบอ านาจหน้าที ่(Empowerment) โดยการ
มอบหมาย ใหม้อี านาจจดัการในแต่ละระดบัซึง่เหน็ไดจ้ากการกระจายอ านาจไปยงัฝา่ยทัง้ 3 ฝา่ย ซึง่แต่
ละฝา่ยกม็โีครงสรา้งในลกัษณะเดยีวกนั โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีไดก้ าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าที ่ของคณบด ีรองคณบด ีหวัหน้าสาขาวชิา และหวัหน้าส านกังานคณบด ีไดอ้ยา่ง
ครบถว้น 

การมอบอ านาจใหป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณบด ี  ตามค าสัง่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เลขที ่
119/2555 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2555  และค าสัง่เลขที ่120/2555 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2555 เรือ่ง 
การมอบอ านาจใหร้องคณบดปีฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณบด ี เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะ ด าเนินไปดว้ย
ความสะดวก รวดเรว็ และเป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา บุคลากรในสงักดัอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมอบให้
รองคณบดปีฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณบด ีในดา้นต่างๆ   และมอบอ านาจใหร้องคณบด ีช่วยก ากบัดแูล 
ควบคุม กลัน่กรอง และพจิารณาในเรือ่งต่างๆ ในความจ าเป็นอย่างเหมาะสมส าหรบัด าเนินงาน และ
รายงานผล หรอืเสนอคณบดสีัง่การ ในดา้นต่างๆ   
 
 



แนวคิดและปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการมอบอ านาจ 
การวจิยั เรือ่ง การศกึษาประสทิธภิาพการมอบอ านาจการบรหิารงานการบรหิาร 

กรณศีกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ผูศ้กึษาไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ยสาระส าคญั ปจัจยัทีส่นบัสนุนส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพในการมอบอ านาจ 
ประกอบดว้ยปจัจยั 6 ประการ ไดแ้ก่ โครงสรา้งทีเ่หมาะสม การกระจายอ านาจ การบรหิารแบบมสี่วน
รว่ม การคดิอยา่งเป็นระบบ การจดัการความรู ้และภาวะผูน้ า  

โดยทัว่ไป ปญัหาจะมสีองลกัษณะ ปญัหาประเภทหน่ึง เรยีกว่าเป็นปญัหาทางเทคนิค เป็น
ปญัหาทีม่คี าตอบ และวธิแีกไ้ขชดัเจนอยูแ่ลว้ ปญัหาประเภทน้ีไมส่่งผลกระทบมากนัก แต่ปญัหา
ประเภททีส่องทีเ่รยีกว่า ปญัหาการเปลีย่นแปลง (Adaptive change) ไมม่คี าตอบส าเรจ็รปู ทีจ่ะสัง่หรอื
ก าหนดไดจ้ากภายนอก แต่ตอ้งแสวงหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดว้ยการปรบัเปลีย่นเจตคต ิค่านิยม และ
พฤตกิรรม การแกป้ญัหาจะกระท าไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อเมือ่ ผูเ้กีย่วขอ้งซมึซบั รบัการเปลีย่นแปลง เขา้ไป 
ในตวั โดยปกตคินส่วนใหญ่ ยอ่มมองไมเ่หน็ว่า แนวทางใหมจ่ะดกีว่าเดมิ แต่มกัจะเหน็อยา่ง ชดัเจนว่า
จะสญูเสยีอะไร ในสถานการณ์ทีม่คีวามไมแ่น่นอนเช่นน้ี ทัง้ผูน้ า และผูเ้กี่ยวขอ้งมกัจะพยายามแกป้ญัหา
เสมอืนเป็น ปญัหาทางเทคนิค ดว้ยการก าหนดวธิกีาร ส าเรจ็รปู แทนความพยายาม ทีจ่ะท า ความ
เขา้ใจ และ เปลีย่นแนวคดิ แนวปฏบิตั ิแมจ้ะซือ้เวลาได ้ในช่วงสัน้ๆ แต่หากไมพ่ฒันาความเขา้ใจใน
ความจ าเป็นทีต่อ้งเปลีย่นแปลง และ ส่งเสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสี่วนรว่มในการแกป้ญัหา 
 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

มารยาท แซ่อึง้ (2552) วจิยัเรือ่ง การศกึษาการบรหิารงานวฒันธรรมคุณภาพของสถานศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานวฒันธรรมคุณภาพ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ทัง้ 6 ดา้น 
ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นคุณภาพ 

Seth Silver (2553) วจิยัเรือ่ง การใหอ้ านาจกบับุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ผลการวจิยั พบว่า ผลลพัธ์
ของการใหอ้ านาจกบับุคลากรผูป้ฏบิตังิานจะท าใหเ้กดิการปรบัปรุงงานเพิม่ขึน้อยา่งมากในดา้นต่าง  ๆ  
ต่อไปนี้  ไดแ้ก่ (1)  ดา้นการน านวตักรรมมาใชใ้นการปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ผลผลติ  (2)  ดา้นการพฒันา
คุณภาพงาน  (3)  ดา้นการใหบ้รกิารเพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ  (4) ดา้นการพยายามหาทางลด
ค่าใชจ้่ายลง  และ  (5)  จะท าใหบุ้คลากรทีไ่ดร้บัมอบอ านาจมขีวญั  และก าลงัใจในการท างานเพิม่ขึน้  
 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี (Theoretical Framework) 

การมอบอ านาจ (Empowerment) หมายถงึ การแบ่งอ านาจของคุณกบับุคคลทีคุ่ณมี
อ านาจเหนือสมาชกิ ทมีงานไดร้บัมอบอ านาจตดัสนิใจ ซึง่ก่อนหน้านี้เป็นสิง่ทีส่งวนไวส้ าหรบัผูบ้รหิาร 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมอบอ านาจหน้าท่ี อ านาจหน้าที ่(Authority) หมายถงึ 
ความถูกตอ้งชอบธรรมในการสัง่การใหพ้นกังานปฏบิตัติามค าสัง่ได ้อ านาจหน้าทีม่อีทิธพิลต่อการสัง่



การและมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นและมอี านาจในการใชท้รพัยากรไดเ้พื่อใหก้ารท างานส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ร พนักงานจะยอมรบัในอ านาจหน้าทีเ่มือ่มกีารยอมรบัสภาพ 

ผูบ้รหิารมทีกัษะในการสื่อสารทีด่ผีูบ้รหิารใชอ้ านาจหน้าทีอ่ยา่งเหมาะสมซึง่เขาไดก้ล่าวไว้
ว่า ความส าเรจ็ของผู้น าทางการบริหาร (Authority should be equal to responsibility) หมายถงึ 
อ านาจหน้าท่ีเท่ากบัความรบัผิดชอบ หมายความว่า ผูบ้รหิารทีใ่ชอ้ านาจหน้าทีใ่นการสัง่การหรอืการ
มอบหมายงานไปเพยีงใด ย่อมตอ้งรบัผดิชอบต่อผลทีเ่กดิขึน้เท่าๆกบัอ านาจหน้าทีข่องตนรบัผดิชอบใน
ความส าเรจ็ ความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้ 

การมอบอ านาจมปีระโยชน์อยา่งมหาศาลเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ (วารสารแรงงานสมัพนัธ์
ฉบบั, 2547) 

1. การมอบอ านาจเป็นการสรา้งแรงจงูใจอย่างยิง่ใหญ่ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจในการ
ท างานใหเ้กดิผลส าเรจ็คนส่วนใหญ่ปรารถนาทีจ่ะท างานทีด่แีละการมอบอ านาจช่วยใหพ้นกังานไดใ้ช้
ความสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็เป็นการจงูใจภายในทีท่ าใหเ้กดิการรบัรูถ้งึศกัยภาพส่วนบุคคลได้
เป็นอยา่งด ี

2. การมอบอ านาจช่วยเพิม่พลงัใหแ้ก่องคก์ร กล่าวไดว้า่ผูน้ าทีใ่หอ้ านาจแก่พนกังานคอืการ
ทีผู่น้ าไดแ้บ่งปนัอ านาจทีม่อียูแ่ก่ผูอ้ื่น ท าใหเ้กดิพืน้ฐานอ านาจอย่างกวา้งขวาง การใหอ้สิระแก่พนกังาน
ในการควบคุมการท างานของตนเองท าใหพ้นกังานรูส้กึท างานทา้ทายความสามารถและความสามารถ
ในการบรรลุขอ้จ ากดัต่างๆ 

3. ประโยชน์ทีผู่น้ าไดร้บัจากการมอบอ านาจ คอืการทีพ่นกังานมสี่วนรว่มในความส าเรจ็
ขององคก์ร ผูน้ าสามารถอุทศิเวลาใหแ้ก่องคก์รไดม้ากขึน้ ในการสรา้งวสิยัทศัน์และการคดิรเิริม่ใน
ภาพรวมขององคก์รการมอบอ านาจท าใหผู้น้ าตอบสนองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดร้วดเรว็กว่าเพราะมี
เวลาในการรเิริม่ สิง่ใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

องคก์รจะตอ้งยดึหลกัในการมอบอ านาจโดยค านึงถงึหลกัการทีเ่กี่ยวกบั “ตวัผูร้บัมอบ” ว่า
จะตอ้ง 1) มอบงานทีถ่นดัหรอืมคีวามรูม้คีวามสามารถ 2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถและ
ประสบการณ์ของผูร้บัมอบ 3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใชว้ธิกีารมอบหมายทีเ่หมาะสม 4) ผูร้บัมอบตอ้ง
ยนิยอมเตม็ใจทีจ่ะท า 5) มอบแลว้ตอ้งควบคุมดแูลตดิตามผล และ “หลกัการท่ีเก่ียวกบังานท่ีควร
มอบ และไม่ควรมอบ” ผูบ้รหิารจะตอ้งมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมอบ
ได ้โดยผูบ้รหิารจะตอ้งไม่ท างานเองนอกจาก 1) งานดา้นนโยบาย 2) การวางแผนงาน 3) งานลบัเฉพาะ 
4) งานทีผู่บ้งัคบับญัชาสัง่ใหท้ าเองโดยเฉพาะ หรอืตามกฎหมายระเบยีบแบบแผนระบุว่าตอ้งท าเอง 
หรอืงานทีร่ะบุตวับุคคล และ 5) งานอื่นทีม่คีวามส าคญัเป็นพเิศษ โดยมลีกัษณะของการมอบอ านาจ
หน้าที ่ดงันี้ (เนตรพ์ณัณา, 2546) 

1. การมอบอ านาจเป็นการสรา้งแรงจงูใจอย่างยิง่ใหญ่ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจในการ
ท างานใหเ้กดิผลส าเรจ็คนส่วนใหญ่ปรารถนาทีจ่ะท างานทีด่แีละการมอบอ านาจช่วยใหพ้นกังานไดใ้ช้
ความสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็เป็นการจงูใจภายในทีท่ าใหเ้กดิการรบัรูถ้งึศกัยภาพส่วนบุคคลได้
เป็นอยา่งด ี



2. การมอบอ านาจช่วยเพิม่พลงัใหแ้ก่องคก์ร กล่าวไดว้า่ผูน้ าทีใ่หอ้ านาจแก่พนกังานคอืการ
ทีผู่น้ าไดแ้บ่งปนัอ านาจทีม่อียูแ่ก่ผูอ้ื่น ท าใหเ้กดิพืน้ฐานอ านาจอย่างกวา้งขวาง การใหอ้สิระแก่พนกังาน
ในการควบคุมการท างานของตนเองท าใหพ้นกังานรูส้กึท างานทา้ทายความสามารถและความสามารถ
ในการบรรลุขอ้จ ากดัต่างๆ 

3. ประโยชน์ทีผู่น้ าไดร้บัจากการมอบอ านาจ คอืการทีพ่นกังานมสี่วนรว่มในความส าเรจ็
ขององคก์ร ผูน้ าสามารถอุทศิเวลาใหแ้ก่องคก์รไดม้ากขึน้ ในการสรา้งวสิยัทศัน์และการคดิรเิริม่ใน
ภาพรวมขององคก์รการมอบอ านาจท าใหผู้น้ าตอบสนองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดร้วดเรว็กว่าเพราะมี
เวลาในการรเิริม่ สิง่ใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
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ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้

เกิดประสิทธิภาพใน

การมอบอ านาจ 

1.โครงสรา้งที่

หลกัในการมอบอ านาจโดย

ค านึงถึงหลกัการท่ีเก่ียวกบั  

“ตวัผูร้บัมอบ” 

1) มอบงานทีถ่นดัหรอืมคีวามรูม้ี

 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติุฐานในกาวิจยั 

 ปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพในการมอบอ านาจการบรหิารของคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ประกอบดว้ย 6 ปจัจยั ไดแ้ก่   

1. โครงสรา้งทีเ่หมาะสม   
2. การกระจายอ านาจ  
3. การบรหิารแบบมสี่วนรว่ม  
4. การคดิอย่างเป็นระบบ  
5. การจดัการความรู ้  
6. ภาวะผูน้ า  

 
ตวัแปรในการวิจยั ประกอบด้วย 

ตวัแปรอิสระ หลกัในการมอบอ านาจโดยค านึงถงึหลกัการทีเ่กี่ยวกบั “ตวัผูร้บัมอบ” 
1) มอบงานทีถ่นัดหรอืมคีวามรูม้คีวามสามารถ  
2) มอบใหพ้อดกีบัความสามารถและประสบการณ์ของผูร้บัมอบ  
3) สรา้งบรรยากาศทีด่แีละใชว้ธิกีารมอบหมายทีเ่หมาะสม  
4) ผูร้บัมอบตอ้งยนิยอมเตม็ใจทีจ่ะท า  
5) มอบแลว้ตอ้งควบคุมดแูลตดิตามผล  
6) หลกัการทีเ่กี่ยวกบังานทีค่วรมอบ และไมค่วรมอบ” 

ตวัแปรตาม  คอื ประสทิธภิาพในการมอบอ านาจ 

   
 
 
 
 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั (Conceptual  Framework) 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขยีนกรอบความคดิของงาน สรุปกรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 
 



 

ระดบัความส าเรจ็ของ

ผูน้ าทางการบริหารและ 

อ านาจหน้าท่ีเท่ากบั

ความรบัผิดชอบ 

(ตามแนวคดิของ     เคนบ

ลอง ชารด์) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

o   ขอบเขตของโครงการวิจยั ด าเนินการวจิยัจากการบรหิารงานของผูบ้รหิารคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปี 2555 

o   ประชากร (population) บุคลากรของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

o   กลุ่มตวัอย่าง(samples) สุ่มจากประชากรจากบุคลากรของคณะ 

o   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผสมผสานกบัการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) เครือ่งมอืทีใ่ช ้ คอื แบบสงัเกต 
(Observation) และแบบสมัภาษณ์ (Interview Schedule)  

o   การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวจิยัในครัง้นี้เกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นการวจิยัเพื่อหา
ขอ้สรปุ ตัง้สมมตฐิานจากขอ้เทจ็จรงิทีพ่บจากการวจิยั เกบ็ขอ้มลูทีจ่ะไดม้าจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ 
และขอ้มลูเอกสาร บรรยายและแปลความหมายของปรากฏการณ์ ทีเ่กดิขึน้ตามสภาพ 

o   การวิเคราะหข้์อมลู ใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพการณ์ เพื่อน า
ขอ้มลูในปจัจุบนัไปตคีวามหมาย อธบิาย ประเมนิผล จ าแนกและจดัระบบขอ้มลูเพื่อตอบค าถามว่า คอื
อะไร เป็นอย่างไร และเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อดสูาเหตุ จะทราบความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

o การสงัเคราะหข้์อมูล น าขอ้มลูจากทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลู พรอ้ม
ทัง้น าผลการประเมนิผูบ้รหิารประจ าปี 2555 น ามาสรุปเป็นประสทิธภิาพการมอบอ านาจของผูบ้รหิาร
คณะ 

o   ระยะเวลาและสถานท่ีในการวิจยั 



ระยะเวลา ใชเ้วลาในการด าเนินการวจิยัเป็นเวลา 2 ปี คอืด าเนินการวจิยัตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2554 – 
กนัยายน 2556 สถานท่ี การวจิยัในครัง้ครัง้ด าเนินการทีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

 
ผลการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพในการมอบอ านาจการบรหิารของ ของ
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี การวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คอื 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  ระดบัรองคณบด ี3 ฝา่ย (ฝา่ย
บรหิารและวางแผน  ฝา่ยวชิาการและวจิยั และฝา่ยพฒันานกัศกึษา) หวัหน้าสาขาวชิา 3 สาขาวชิา 
(เทคโนโลยกีารผลติสตัวแ์ละวทิยาศาสตรส์ุขภาพสตัว ์เทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมทิศัน์  และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร) และหวัหน้าส านกังานคณบด ีไดร้บัมอบหมายจากคณบดใีหด้ าเนินการ 

 ส่วนท่ี 2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปจัจยัทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
มอบอ านาจการบรหิารงาน รว่มกบัผลประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 

 ผลการศึกษา พบว่า ประสทิธภิาพของการมอบอ านาจการบรหิารงานขึน้อยูก่บัปจัจยั
หลายๆ ดา้น ทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการมอบอ านาจการบรหิารงาน ประกอบดว้ย 

การตดัสินใจของผูน้ า ตามแบบโครงสรา้งการบรหิารงาน เป็นการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า จงึมมีาตรฐานในการตดัสนิใจเพื่อแกป้ญัหาอยูแ่ลว้ โดยวธิกีารในการ
แกป้ญัหาทีด่ทีีสุ่ดจะถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ซึง่ควรน าเทคโนโลยทีีเ่ขา้มา
สนบัสนุนในขบวนการตดัสนิใจ ในขัน้ตอนการระบุปญัหา  
 การจดัการแบบมีส่วนร่วม  เขา้ไปมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ จะท าใหบุ้คลากรเกดิการ
เรยีนรูส้ ิง่ใหมใ่นการท างาน และน าไปสู่การปรบัปรงุทกัษะในการท างานนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น
ภาระหน้าทีเ่ฉพาะคน รบัรูป้ญัหาทีเ่กดิขึน้และลดความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในการท างาน หากสามารถ
เชญิชวนใหบุ้คลากรเขา้ไปมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจไดม้ากเท่าไร ยิง่จะเป็นประโยชน์และท าใหก้าร
ตดัสนิใจมคีุณภาพยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ เพิม่การจงูใจและการสรา้งความผกูพนัในการ
ตดัสนิใจ กล่าวคอื การตดัสนิใจใด ๆ ในหน่วยงาน ถา้หากบุคลากรไดม้สี่วนรว่มตัง้แต่แรกจะเป็นการจงู
ใจใหพ้วกเขามคีวามผกูพนัทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนรว่มในการด าเนินการใหส้ าเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
การแบ่งอ านาจและสรา้งพลงัอ านาจใหก้บัผูร้ว่มงาน เพราะเป็นทีย่อมรบัในเบือ้งตน้แลว้ว่า การตดัสนิใจ
แบบมสี่วนรว่มเป็นขัน้ตอนส าคญัประการแรกทีจ่ะท าใหเ้กดิพลงัอ านาจแก่ผูร้ว่มงาน 

วิธีการมอบอ านาจการตดัสินใจต่อผู้ปฏิบติังาน   การมอบอ านาจเป็นกรณีทีผู่ด้ ารง
ต าแหน่งนัน้ไดม้อบอ านาจใหก้ารสัง่อนุญาต อนุมตัหิรอืปฏบิตัริาชการตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีใหผู้อ้ื่นรบัผดิชอบด าเนินการแทน  การมอบอ านาจ ใชก้บักรณกีารมอบ
อ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. 2534   การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ ใหท้ าเป็นหนงัสอื เมือ่มกีารมอบอ านาจ ผูร้บัมอบ



อ านาจจะมอบอ านาจนัน้ใหผู้อ้ื่นต่อไปไมไ่ด ้ยกเวน้ หากมอบใหแ้ก่บุคคลอื่นจะกระท าการไดต่้อเมือ่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อบอ านาจชัน้ตน้แลว้  การมอบอ านาจจะตอ้งท าเพื่อความสะดวกแก่
ประชาชนและความรวดเรว็ในการปฏบิตัริาชการ  เมือ่มอบอ านาจแลว้ ผูม้อบยงัมหีน้าทีก่ ากบัและ
ตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบ และมอี านาจแนะน า แกไ้ข การปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบ
อ านาจได ้ 

สไตลก์ารบริหารงานของผูน้ า กลยทุธใ์นการใชอ้ านาจใหม้อีทิธพิลต่อผูอ้ื่น โดยการใชท้ัง้
ศาสตรแ์ละศลิป์ในการน าเอาทรพัยากรการบรหิารมาประกอบการ ตามกระบวนการบรหิารใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

อยา่งไรกต็าม ประสทิธภิาพการมอบอ านาจการบรหิารงาน ยงัมจีุดอ่อนหลายประการ เช่น 
สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมบุคลากร ขาดบุคลากรประเภททีต่อ้งใชค้วามรูสู้งไปมากกว่าปกต ิ
คุณภาพของงานใหบ้รกิารขาดความสม ่าเสมอ ผูร้บัผดิชอบบางคนทีต่ดัสนิใจผดิพลาดหรอืทิง้งาน
กลางคนัก่อใหเ้กดิความเสยีหาย และผูบ้รหิารระดบักลางมกัจะต่อตา้นเน่ืองจากเชื่อว่าตนสูญเสยีอ านาจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัดงักล่าว เพื่อใหก้ารมอบอ านาจการตดัสนิใจดขีึน้ จงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
1. ตอ้งบอกวตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจนพรอ้มทัง้อธบิายใหเ้ขา้ใจว่า งานทีม่อบหมายให้

นัน้ มคีวามส าคญัและมคีวามหมายต่อผูท้ าและบุคคลอื่นโดยรวมอย่างไร 

2. ตอ้งใหทุ้กคนเขา้มามสี่วนรว่มการตดัสนิใจในเรือ่งใดๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคนเหล่านี้  
3. เมือ่จะใหพ้นกังานปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมทีม่คีวามส าคญั จะตอ้งกระจายทัง้อ านาจและ

ความรบัผดิชอบแก่ผูป้ฏบิตัดิงักล่าว 

4. พงึระลกึเสมอว่า มนุษยเ์ราแต่ละคนยอ่มมคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นแรงจงูใจ และทกัษะ
หรอืความสามารถทีม่ต่ีองานนัน้ 

5. ตอ้งพยายามใหข้อ้มลูสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็ของการท างานนัน้แก่
ผูป้ฏบิตังิานใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

6. ตอ้งพยายามจดัหาทรพัยากรทัง้หลายทีจ่ าเป็นต่อการท าใหง้านใหมท่ีไ่ดม้อบหมายแก่ผู้
ปฏบิตั ิ เพื่อใหบ้งัเกดิความส าเรจ็ 

7. ตอ้งท าการเปลีย่นแปลงระบบบรหิารจดัการใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัการมอบอ านาจ
ตดัสนิใจ 

8. ตอ้งแสดงออกใหผู้ป้ฏบิตังิานเหน็ว่า ผูน้ ามคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจแก่ตน 

9. คอยเอาใจใส่ช่วยใหค้ าแนะน า หรอืช่วยสอนงานใหเ้มือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

10. คอยใหก้ าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนต่อการรเิริม่ใหม่ๆ และการแก้ปญัหาของ
ผูป้ฏบิตังิาน 

11. แสดงออกถงึการใหก้ารยอมรบัในความส าคญัของผลงานและผลส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ของ
ผูป้ฏบิตังิานอย่างจรงิใจ 



12. ตอ้งแน่ใจว่าการใหร้างวลัหรอืผลตอบแทนใดๆ  ตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามผลแห่ง
ความ ส าเรจ็ของงานทีม่อบหมายนัน้ 

13. ตอ้งคอยตดิตามตรวจสอบว่า  อ านาจการตดัสนิใจทีไ่ดม้อบไปแลว้นัน้ ผูป้ฏบิตังิานได้
น าไปใชอ้ยา่งมจีรยิธรรมหรอืไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


