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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา  และ    
2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 307 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 1 คนคือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ฯ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบยืนยัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี   
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจ

ระหว่างกัน 2) การเป็นผู้ตามที่ดี 3) การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ 4) การสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างานร่วมกัน 5) การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และ6) ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน  
 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ          
พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาทั้ง 6 ด้านคือ การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การเป็นผู้
ตามที่ดี การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน  การพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง และศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ได ้ 
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The purposes of this study were to identify : 1) the components of boss 
management, and 2) the results of the confirmation on boss management. The sample 
were 307 schools under secondary educational service area offices. The respondents 
were vice school director or representative with the total of 307 respondents. The 
instruments for collecting the data were unstructured interview, opinionnaire, and 
confirmation form. The statistics used to analyzed the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content  analysis. 

The findings of this study were as follows : 
1. There were 6 components of the boss management ; 1) creating a better  

understanding 2) being a good follower 3) practicing to be trustworthy 4) creating a great 
atmosphere at work 5) developing personality and 6) having mutual faith in their roles. 

2. The expert confirmed that 6 components : creating a better understanding, 
being a good follower, practicing to be trustworthy, creating a great atmosphere at work, 
developing personality and having mutual faith in their roles were possibility, feasibility, 
accuracy and utility standards. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 

 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ประเทศไทย  
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมสูงวัย การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเลื่อมล้้าทางสั งคม    
เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ   
ในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้ 1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
และ4) การพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี่ความสุข 1 การพัฒนาประเทศ      
สู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และ
มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์     
ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อม   
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ
เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต2 ซึ่งในแต่ละองค์การจะประกอบ      
ไปด้วยกลุ่มคนที่มาท้างานร่วมกัน และกลุ่มคนนี้ย่อมมีความแตกต่างกันในหลายด้านแต่มีความ
ต้องการเป้าหมายที่จะท้างานให้ส้าเร็จ และในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์การนั้นจ้าเป็นจะต้อง
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่าย แรงขับเคลื่อนความส้าเร็จขององค์การคือ ทรัพยากร

                                                      
1ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ทิศทำงแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564), เอกสารประกอบการประชุมประจ้าปี 
2558 ของ สคช., 1. 

2ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนำกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559, 1. 
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2 

 

มนุษย์ที่อยู่ในองค์การนั้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญที่สุดที่จะท้าหน้าที่เป็นผู้น้าในการขับเคลื่อน
และน้าพาองค์การไปสู่ความส้าเร็จได้3  
 กล่าวได้ว่า ในการบริหารจัดการองค์การ “คน” ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยส้าคัญ
ที่สุดเพราะ “คน” เป็นส่วนประกอบส้าคัญที่จะน้าพาองค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประสบ
ความส้าเร็จ  การบริหารงานบุคคลนั้นเป็นการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่
องค์การและธ้ารงรักษาบุคลากรไว้ ผู้บริหารจึงจ้าเป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยที่ท้าให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้องค์การประสบความส้าเร็จ รักองค์การ มีความสุขกับงาน    
ที่ปฏิบัติ นั้นคือท้าอย่างไรให้คนมีความพึงพอใจในการท้างานส่งผลต่อความส้าเร็จของงานและ
องค์การ รวมทั้งความสุขของผู้ท้างานด้วย องค์การใดก็ตามหากบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการ
ท้างานก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท้าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่้า คุณภาพงานลดลง4 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาไทยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 
ซึ่งปัจจัยภายในเกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัย ส่วนปัจจัยภายนอก
เกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจน       
การติดต่อสื่อสารจึงท้าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้        
เพ่ือความอยู่รอดและประเทศได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศได้ ดังนั้น
การพัฒนาคนเพ่ือเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญอย่างมาก เพราะคนเป็นทรัพยากร
ที่เป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่า
จะเป็นด้านคุณภาพหรือปริมาณ การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่ส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน 
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี กอปรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ท้า ให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้         
อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน5  การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน มนุษย์เป็นหัวใจและ

                                                      
3วรางคณา กาญจนพาที, “ภาวะผู้น้าและภาวะผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ 

:  กรณศึีกษาธนาคารเพ่ือการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วิชาเอก
การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, 2556), 1. 

4เรณู  สุขฤกษกิจ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท   
ท่าอากาศยานไทยจ้ากัด  (มหาชน),” (ค้นคว้าอิสระ, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
เอกธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 2-3. 

5UNESCO, บทวิเครำะห์กำรศึกษำไทยในโลกศตวรรษที่ 21 , เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก From Green Economies to Green Societies : Download a 
copy from http: //www. unescodoc.unesco.org/images/0021/002133/21331e.pdf. 
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กลไกลส้าคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงต้องได้รับการเอาใจใส่โดยองค์การ            
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจัยส้าคัญของการพัฒนา ต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองค์การให้ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้นักบริหารองค์การจึงมุ่งให้
ความส้าคัญกับตัวคนในกระบวนการบริหารงาน เพราะคนเป็นหัวใจการท้างานทุกระบบ และมีผล
ช่วยให้งานนั้นส้าเร็จหรือล้มเหลวได้6 การก้าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
โดยน้าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส้าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุน
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับ     
การเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม7 การที่องค์การประสบผลส้าเร็จผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามมีความส้าคัญไม่ยิ่งหย่อน   
ไปกว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้น้า องค์การทุกองค์การจะให้ความส้าคัญกับผู้น้าแต่ก็ไม่อาจจะมองข้าม
ความส้าคัญของผู้ตามไปได้ เพราะผู้น้าต้องอาศัยแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถของผู้ตามในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ความส้าคัญของผู้ตามนั้นเป็นสิ่งที่ เราเห็นได้ใน          
ทุกองค์การ เช่น องค์การทางการเมือง การทหาร และบริษัทต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้น้าและผู้ตามท่ีท้างานร่วมกันในหน้าที่ที่ถูกมอบหมายและในบทบาทท่ีถูกก้าหนด ในยุค
ของการแข่งขันความสัมพันธ์ระหว่างผู้น้าและผู้ตามยิ่งทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้น การที่จะท้าให้ผู้ตาม
เป็นผู้ตามที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้น้าถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความส้าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในการท้างาน เพ่ือให้การท้างานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ แนวทางที่จะน้าไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างผู้น้า ผู้ตาม และสมาชิกในองค์การ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่จะด้าเนินการร่วมกัน 2) การก้าหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน 3) การ
ก้าหนดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 4) การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5) การรับฟัง        
ความคิดเห็นของทุกคนในองค์การ 6) การมีหรือสร้างวิธีการติดต่อสื่อสารที่ดี 7) การสร้างบรรยากาศ
การท้างานที่เป็นกันเองเพ่ือให้ทุกคนท้างานอย่างมีความสุข  และ8) เมื่องานเสร็จสิ้นเรียบร้อยลง     
ควรมีการประเมินผลการท้างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการท้างานร่วมกันต่อไป8  

                                                      
6ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กำรพัฒนำองค์กำรและบุคลำกร แนวคิดใหม่ในกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กรุงเทพ ฯ : สกศ, 2547), 1. 
       7ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559), (กรุงเทพฯ : ส้านักนายกรัฐมนตรี, 
2555), 7. 

8ประเวศ มหารัตน์สกุล, “ผู้บริหารต้องการลูกน้องแบบใด,” Quality Management 14, 
122 (2548) : 73. 
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คนเป็นปัจจัยส้าคัญยิ่งของการจัดการ เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างขององค์การ และ
คนเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่ช่วยให้ทุกกิจกรรมและทุกหน้าที่ ในองค์การสามารถด้า เนินไปได้          
อย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าคนเป็นผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานขององค์การและเป็นผู้ปรับเปลี่ยน
องค์การให้ด้าเนินการไปในแนวทางที่ต้องการ องค์การจะประสบผลส้าเร็จตามที่ต้องการได้หรือไม่ 
จ้าเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน หากไม่มีคนหรือมีคนที่
ไม่มีคุณภาพจะท้าให้การจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การนั้นย่อมด้าเนินไปได้โดยยากยิ่ง9 
กล่าวได้ว่าคนจึงเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญต่อองค์การ และคนแตกต่างจากทรัพยากรประเภทอ่ืน 
เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต มีจิตใจ ไม่สามารถสั่งการได้ถ้ารู้สึกไม่พอใจ จึงต้องมีการโน้มน้าว     
จูงใจ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจก่อนเมื่อคนมีความพึงพอใจมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้น้าและต่อองค์การ    
จะตั้งใจท้างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนด10 
ในการท้างานเราทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้
หลายๆ อย่างในการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชาด้วยซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เนื่องจากต้องมี
การปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บังคับบัญชาต่อไป การบริหารผู้บังคับบัญชาจึงไม่มีสูตรส้าเร็จเนื่องจาก     
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างในด้านอุปนิสัยส่วนตัว บุคลิกภาพ แนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการ    
การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีความรู้  ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ11 ดั้งนั้นการบริหารผู้บังคับบัญชาจึงเป็นเรื่องท้าทายและ
น่าศึกษา ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญอย่างหนึ่งอันจะน้าไปสู่ความส้าเร็จในการท้างานร่วมกัน  
 
ปัญหำของกำรวิจัย 
 ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคล          
แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ “ความท้าทายทางนโยบายการบริหารทรัพยากร
มนุษย์” ประเด็นความท้าทายประการหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากเวทีด้านกลยุทธ์ 
ด้านระบบการบริหาร ด้านการพัฒนาบุคคล ตลอดจนในเรื่องของเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ล้วนมองเห็นเป็นปัญหาและความท้าทายร่วมกันในทิศทางเดียวกันก็คือ เรื่องที่ว่าท้า
อย่างไรเราจึงจะสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์กับ “คนรุ่นใหม่” เพ่ือให้พวกเขาได้เป็น
ความหวังของราชการไทยคือเรื่อง 1) การตั้งใจท้างานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ อย่าเกี่ยง
หรือปฏิเสธงานที่จะสร้างประโยชน์คุณค่าในวงกว้าง อย่าสร้างก้าแพงความคิดกับตัวเองให้เปิดรับ
โอกาสในการท้างานที่เข้ามา 2) การหมั่นกระตุ้นตัวเองให้ท้างานได้อย่างมีความสุข มีความสนุก     

                                                      
9สมคิด บางโม, องค์กำรและกำรจัดกำร, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ 

จ้ากัด, 2553), 3-4. 
10ประไพทิพย์ ลือพงษ์, “การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถในการแข่งขัน,” 

Executive Journal (2015) : 103. 
11กรมส่งเสริมการเกษตร, แนวกำรศึกษำชุดวิชำกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนส่งเสริม

กำรเกษตร, (2557), 1. 
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อยู่ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการตกอยู่ในพ้ืนที่สบาย (Comfort Zone) เพราะความสบายไม่ได้ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และก้าวหน้า แต่หากจะท้าให้เกิดความชินชากับสิ่งที่เป็นอยู่ 3) การมองโลกในแง่ดีและ     
มีทัศนคติว่าฉันสามารถ (Positive & Can-do Attitude) เพราะทุกปัญหาอุปสรรคย่อมมีทางออก
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 4) การรู้จักบริหารความคาดหวังเมื่อพบปัญหาหรือข้ออุปสรรค อย่าท้าให้
ตนเองท้อแท้ เสียความตั้งใจ ควรรู้จักหาจังหวะเวลาที่เหมาะสม ตั้งเป้าหมายตามโลกแห่งความจริง 
ตามผลของสิ่งที่สามารถควบคุมได้เอง และ5) การรู้จักใช้ศาสตร์และศิลป์ในการท้างานประกอบกัน  
ในการสื่อสารประสานงาน เพราะการท้างานต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ลูกค้า ผู้รับบริการที่ต่างมีมุมมอง ความคิด ความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างหลากหลายกันไป12 
บริษั ท  จั ดหางาน  จ๊ อบส์  ดี บี  (ป ระเทศไทย ) จ้ ากั ด  ได้ จั ดท้ าผลส้ ารวจความสุข ในการ
ท้างาน (Happiness Meter) ประจ้าปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ท้าให้พนักงานมีความสุข
และไม่มีความสุขในการท้างาน จัดท้าขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยพนักงานชาวไทยเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน พบว่า ปัจจัยที่ท้าให้คนมีความสุขกับงาน 5 ด้านคือ ร้อยละ 26.2 
บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร้อยละ 25.4 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและเจ้านาย ร้อยละ 
20.8 เงินเดือน ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการปรับฐานเงินเดือนที่สูง ร้อยละ 19.4 ช่วงเวลาการ
ท้างาน เพราะสามารถจัดการความสมดุลในการใช้ชีวิตและการท้างานได้ ร้อยละ 18.6 สิทธิประโยชน์
และผลตอบแทนอ่ืนๆ ได้รับความคุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัว มีสิทธิ์รักษาพยาบาล  มีประเด็น   
ที่น่าสนใจจากรายงานฉบับนี้ว่า งานดีกว่าเทียบได้กับการท้างานอย่างมีความสุขหรือไม่ ผลการส้ารวจ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งมีความสุขกับงานปัจจุบัน นอกเหนือจากนั้นมากกว่าครึ่งตอบว่า
ก้าลังมองหางานที่ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงหนึ่งถึงสามปีจากนี้ ซึ่งคาดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มี
ความสุขกับงานปัจจุบันซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ก็จะไม่รีรอหรือลังเลที่จะเปลี่ยนงานในทันทีที่พวกเขาไม่มี
ความสุขกับงานอีกแล้ว พฤติกรรมลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงพนักงานที่มีความสุขกับงานได้ใช้โอกาส
ก้าวไปข้างหน้าและมุ่ งไปสู่ โอกาสที่ตอบโจทย์และให้ความพึงพอใจกับบทบาทการท้างาน 
ความสัมพันธ์กับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสมและค่าตอบแทนที่พึงพอใจ และ 5 ปัจจัย    
ที่ท้าให้คนท้างานไม่มีความสุขกับการท้างานคือ 1) ระบบการท้างานขององค์การ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ความส้ าเร็จในการท้างาน  2) เงิน เดือนที่ ได้ รับ  3) บทบาทและหน้าที่ ที่ รับผิดชอบในงาน
ปัจจุบัน 4) ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  5) สิทธิประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจ โดยได้แนะน้าวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท้างานให้แก่คนท้างานที่เริ่มรู้สึก
เบื่อหน่ายกับงานที่รับผิดชอบอยู่ดังต่อไปนี้ 1) ส้ารวจว่าทุกวันนี้มีความสุขกับการท้างานหรือไม่ 
2) ตั้งเป้าหมายและแรงบันดาลใจ 3) ก้าจัดความเบื่อหน่ายด้วยการมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจและ  
ท้าท้าย 4) เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เพ่ือพัฒนาชีวิต13 ส้านักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ รายงานผล

                                                      
12พัชรภากร เทวกุล, “ความหวังและความท้าทายของการจัดการคนภาครัฐ ,” วำรสำร

ข้ำรำชกำร 58, 1 (ตุลาคม-ธันวาคม, 2556) : 7-9. 
13นพวรรณ จุลกนิษ, ผลส ำรวจควำมสุขในกำรท ำงำน (Happiness Meter) ประจ ำปี 

2558, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 พฤษภาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://th.jobsdb.com/thth/articles/ 

http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/5-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99
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ส้ารวจชี้ลูกจ้างรังเกียจผู้บังคับบัญชาเผด็จการขโมยผลงาน ผลส้ารวจชี้ผู้บังคับบัญชาชาวฮ่องกง     
ใช้งานผู้ใต้บังคับบัญชาหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาชาวสิงคโปร์   
ผลส้ารวจระบุว่า เจ้านายชาวฮ่องกงและสิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายสุดหินที่ใช้งานลูกน้องหนักท่ีสุด   
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยผลส้ารวจระบุว่า ร้อยละ 68 ของผู้เป็นเจ้านายในฮ่องกงมีความคาดหวัง
ว่าพวกเขาจะยังคงสามารถใช้งานผู้ใต้บังคับบัญชาได้โดยไม่ค้านึงว่าเป็นวันหยุดหรือเป็นเวลาเลิกงาน
ของลูกน้องหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 45 ของเจ้านายในสิงคโปร์ยอมรับว่าตนมีความคาดหวังดังกล่าว
เช่นเดียวกัน ในทางกลับกันผลส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกจ้างในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟิกเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเจ้านายที่น่ารังเกียจที่สุดซึ่งผลปรากฏว่า ร้อยละ 40 ของลูกจ้างรู้สึก
รังเกียจเจ้านายที่ท้าตัวเป็นเผด็จการถือตนเป็นใหญ่ โดยไม่รู้จักเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รองลงมาร้อยละ 20 ระบุว่า รู้สึกรังเกียจเจ้านายที่ชอบขโมยความคิด และ ผลงานของลูกน้องไปสร้าง
ความดีความชอบให้ตัวเอง ขณะที่ อีกร้อยละ 15 ระบุว่า ไม่ชอบเจ้านายที่ไร้วิสัยทัศน์ ในการ
บริหารงาน14 ในขณะที่ผลส้ารวจของเว็บไซด์ออฟฟิศทีมดอทคอม มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าพนักงาน   
เกินร้อยละ 50 ของจ้านวนที่ท้าการส้ารวจเคยมีประสบการณ์ท้างานกับผู้บังคับบัญชาที่ ไม่ดีซึ่ง        
สิ่งที่ตามมาคือการตัดสินใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไป ร้อยละ 35 ตัดสินใจท้างานอยู่กับ
องค์การต่อไป และหาทางรับมือบริหารผู้บังคับบัญชานั้น ร้อยละ 27 หางานและลาออกเมื่อได้งาน
ใหม่ ร้อยละ 24 อดทนอยู่กับปัญหาต่อไป ส่วนอีกร้อยละ 11 ตัดสินใจลาออก และไม่แน่ใจ ร้อยละ 
315 
 นอกจากนี้ ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทย  
ในอนาคต 10 – 20 ปี จากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ประสบปัญหาในการจัดการศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการของผู้บริหารไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่พึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งครู
ขาดประสิทธิภาพในการท้างานเนื่องจากขาดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบสูง16 ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ก้าหนดให้ผู้บังคับบัญชา       
ทุกระดับต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการรักษาวินัยข้าราชการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้  
 1. ต้องรักษาวินัยของตนเอง เช่นเดียวกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้อยู่       
ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

2. ต้องปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาศรัทธา เชื่อถือ และ

                                                      
14ไทยรัฐออนไลน์, ผลส ำรวจชี้ลูกจ้ำงรังเกียจเจ้ำนำยเผด็จกำร-ขโมยผลงำน, เข้าถึง 

ข้อมูลเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content/173765 
15อนุตตรา พานโพธิ์ทอง, หัวหน้ำแบบไหนที่ลูกน้องไม่ปลื้ม, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 

2556. เข้าถึงได้จาก ธุรกิจ : CEO Blogs  กรุงเทพธุรกิจ www.officeteam.com  
16ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รำยงำนกำรวิจัยเรื่องภำพกำรศึกษำไทยในอนำคต

10 – 20  ปี พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2553), 100-101. 

http://www.officeteam.com/


 

7 

 

ปฏิบัติตาม และไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคับข้องใจ เสียขวัญ และหมดก้าลังใจ และต้องเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือให้ปฏิบัติงานดีและมีวินัย 

3. ต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท้าผิดวินัย17  
     จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริหารผู้บังคับบัญชาเป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการที่จะศึกษา เรียนรู้ และค้นหา
รูปแบบการท้างานที่ เข้ากันได้ ความคาดหวัง และสามารถปรับพฤติกรรมการท้างานร่วมกัน        
โดยค้านึงถึงเป้าหมายส้าเร็จขององค์การ สิ่งส้าคัญคือผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดต้องถือว่า
เป็นผู้น้าในการปฏิบัติงานและเป็นผู้ต้องรับผิดชอบงานในที่ท้างานเหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา               
ซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาจึงต้องให้ความส้าคัญกับผู้บังคับบัญชา ให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือ และ
เชื่อฟังในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลและบทบาทหน้าที่ ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาคือฝ่ายปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความสุขในการท้างานก็มักส่งผลเสียต่องาน  และมีผลกระทบทางลบมาถึง
ผู้บังคับบัญชาได้ในที่สุด เพราะผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วก็คือผลงานของ
ผู้บังคับบัญชา ทั้งสองฝ่ายจึงควรต้องให้ความส้าคัญในการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน เพ่ือสร้างองค์การที่ประสบความส้าเร็จและเป็นองค์การแห่งความสุข ดังนั้นการบริหาร
ผู้บังคับบัญชาถือเป็นปัจจัยส้าคัญสู่ความส้าเร็จในการท้างานปัจจัยหนึ่ง นอกเหนือจากฝีมือและ
ความสามารถในการท้างานแล้ว เพราะผู้บังคับบัญชาคือ ผู้ทีจ่ะแปลงความสามารถของเราเป็นคุณค่า
ทั้งในสายตาผู้บังคับบัญชาเองและผู้อ่ืน ถ้าเราสามารถบริหารผู้บังคับบัญชาได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้ว   
ถือว่าเป็นความส้าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชามืออาชีพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทราบองค์ประกอบของ     
การบริหารผู้บังคับบัญชา เพ่ือน้าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการท้างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน เพื่อส่งเสริมให้ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถท้างานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้องค์การ
ประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกคน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 จากสภาพปัญหาและความส้าคัญของการวิจัย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา   
2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา   

 
 
 

                                                      
17ประวีณ ณ นคร, ร่ำงหนังสือคู่มือผู้บังคับบัญชำในกำรรักษำวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชำ (กรุงเทพฯ : ส้านักงาน ก.พ., 2556), 8-9.   
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ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
        เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาค้าตอบ ผู้วิจัยจึง
ก้าหนดข้อค้าถามของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารผู้บังคับบัญชามีองค์ประกอบใดบ้าง 
  2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างไร   
   
สมมุติฐำนกำรวิจัย 
       เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยและพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย  
ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาเป็นพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถกูต้อง และน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดไว้      
3 ประการ คือ 1) ด้านการจัดการความสัมพันธ์ 2) ด้านการมุ่งสู่ความส้าเร็จของงาน และ3) ด้านการ
บริหารตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้  ด้านการจัดการความสัมพันธ์  โดยการศึกษาเรียนรู้
ลักษณะเฉพาะตนของผู้บังคับบัญชา และรู้จักตนเอง และพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในการท้างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น กาบาร์โร่ และจอห์น คอตเตอร์ 
(John Gabarro and John Kotter) กล่าวว่า การบริหารผู้บังคับบัญชา มีดังนี้ 1) เข้าใจธรรมชาติ
ของความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดี 2) เข้าใจผู้บังคับบัญชา 3) เข้าใจตัวเอง 4) พัฒนาและบริหาร
ความสัมพันธ์ 5) การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างถูกต้อง 6) ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ และ     
7) การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างถูกต้อง18 สตีเฟน โควี่ (Stephen Covey)  ได้กล่าวถึง 6 วิธีในการ
ฝากความรู้สึกที่ดี ดังนี้ 1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย ความเอ้ืออาทร 
และความมีน้้าใจไมตรี 3) รักษาค้ามั่นสัญญา 4) ท้าความเข้าใจเรื่องความคาดหวังให้ชัดเจน 5) แสดง
ให้เห็นถึงความซื่อตรงต่อหลักการของตนเอง 6) รู้จักกล่าวค้าขอโทษ19 เจนีส จอห์นตัน (Janis 

                                                      
18John J. Gabarro, and John P. Kotter, “Managing Your Boss,” Harvard 

Business Review 83, 1 (January, 2005) : 62-73. 
19 Stephen R. Covey, The 7 habits of highly effective people (New York : 

Simon and Schuster, 1997), 244 - 255. 
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Johnston) กล่าวว่า การบริหารผู้บังคับบัญชาจุดเริ่มต้นอาจไม่ได้หมายถึง การโยกย้ายผู้บังคับบัญชา 
หรือควบคุมพฤติกรรมของเขา หรือความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา เพราะผู้บังคับบัญชา
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราที่จะมีโอกาสผิดพลาด รักความยุติธรรม พวกเขาก็ยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อน 
และลักษณะเฉพาะของตนเอง20 จอห์น อะแดร์  (John Adair) กล่าวถึงการบริหารจัดการ
ผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1) ท้าความรู้จักผู้บังคับบัญชา 2) พัฒนาและจัดการความสัมพันธ์ 3) ปรับความ
ต้องการและรูปแบบให้ตรงกัน 4) ความคาดหวังที่ตรงกัน 5) การส่งต่อข้อมูล 6) ความไว้ใจได้ และ
ความซื่อสัตย์ 7) ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้มค่า 8) บริหารความสัมพันธ์ 9) บริหารผู้บังคับบัญชา     
ที่เป็นปัญหา และ10) ในท้ายที่สุดคุณอาจพบว่าวิธีที่ดีที่สุดเมื่อเจอผู้บังคับบัญชาเจ้าปัญหาจงปล่อย
พวกเขาไป21 ซาร่า ไวท์ (Sara Write) กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาดังนี้                                                                           
1) แจ้งรายละเอียดล่วงหน้าเสมอ 2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พยายาม
รับผิดชอบงานและทุ่มเทให้มากที่สุด 3) ซื่อสัตย์ และ4) ใช้เวลาให้คุ้มค่า22 มิเคิลเลอร์ คุก๊กี้ (Micaller 
Cookie) กล่าวถึงการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1) ระลึกไว้เสมอว่าผู้บังคับบัญชา    
ทุกๆ คนมีความแตกต่างกัน 2) แลกเปลี่ยนความคิด และข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาในทิศทางเดียวกัน 
และ4) การสื่อสารไม่ควรท้าให้เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก23 มาเรีย ซัคโควา (Maria Sushkova) กล่าวถึง
ค้าแนะน้าในการบริหารผู้บังคับบัญชาไว้ว่า 1) ส้ารวจและอาสาท้าภารกิจที่จ้าเป็นของงานตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมาย 2) เข้าใจผู้บังคับบัญชาในปัญหาที่ส้าคัญและแก้ไขปัญหาร่วมกัน           
3) แถลงการณ์ เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ 4) เข้าใจระเบียบแบบแผนของส้านักงานและปฏิบัติตาม 
5) เก็บความวุ่นวายแต่ท้าให้เห็นว่างานนั้นง่ายดาย 6) ซื่อสัตย์และยึดมั่นค้าสัญญา 7) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ 8) ส่งเสริมและยกย่องผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ 9) ออกแบบ 
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในทุก 60 วัน เพ่ือวางแผนแบ่งปันกับผู้บังคับบัญชา 10) ขยาย
เครือข่าย และ11) สิ่งส้าคัญที่สุดคือคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา ทีมงาน และองค์การ24        

                                                      
20Janis L. Johnston, “Managing the Boss,” Carbondale, Illinois, Low Libra 

rice. 26, 21 (October, 1996) : 21. 
21John Eric Adair, Leadership and Motivation : Session 5  Managing Your 

Boss, first published (The OPC university, Walton Hall, 1994), 73-86. 
22Sara J. Write, “Success skill: Managing your relationship with your boss,” 

American journal of health-system pharmacy 71, 5 (March, 2014) : 369-371. 
23Micaller Cookie, “Managing your boss,” HKICPA with Eight Publishing, Hong 

Kong, Issue 3, 4 ( March, 2008) : 41. 
24Maria Sushkova, Management  the  Boss, เข้าถึงเมื่อ 19  กันยายน 2557 เข้าถึงได ้

จาก http//yappi.com.ua/  
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โรเบิร์ต คาร์ลเบอร์ก และเอ็ดเลอร์ (Robert Karlsberg and Adler) ได้กล่าวถึงเทคนิคในการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา 12 ประการดังนี้ 1) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2) การร้องขอหรือการตอบ
กลับจากผู้บังคับบัญชา 3) กล้าที่จะเข้าพบและใช้เวลาปรึกษางานที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา
อย่างสม่้าเสมอ 4) หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบหรือบ่น  5) ถามถึงความคาดหวัง
ผู้บังคับบัญชาต้องการในตัวคุณและท้าให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาวางไว้ 6) ให้
ความส้าคัญกับเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 7) จงให้ความส้าคัญกับทุกปัญหา 8) ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า 9) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้างานของคุณให้เข้ากับรูปแบบ
การท้างานของผู้บังคับบัญชา 10) การเจรจาต่อรอง 11) การรักษาค้าสัญญาและความไว้วางใจ และ
12) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวก25 เตอร์ก ไวเน่ (Turk Wayne) กล่าวถึงศิลปะการบริหาร
ผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1) การสื่อสารที่ดีระหว่าง 2 ฝ่ายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 2) รู้จักจุดอ่อน
ของผู้บังคับบัญชาและหาแนวทางในการสนับสนุน 3) พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท้าให้ผู้บังคับบัญชา    
ขุ่นเคืองใจ 4) อย่ากระท้าตนให้โดดเด่นเกินกว่าผู้บังคับบัญชา26 โรส เจย์ (Rose Jay) กล่าวว่า วิธีการ
ปฏิบัติตนและการวางตัวที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1) ต้องรู้จักที่จะเข้าใจ
ผู้บังคับบัญชา 2) ผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบที่ผู้บังคับบัญชาชอบ 3) การสร้างความประทับใจและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับผู้บังคับบัญชา27 แจ็คลีน สมิท (Jacquelyn Smith) แนะน้าเทคนิค 10 
ประการ ในการจัดการผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1) ค้นหาให้ได้ว่าผู้บังคับบัญชาให้ความส้าคัญกับเรื่องอะไร 
2) ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบว่าอะไรส้าคัญส้าหรับคุณ 3) ส่งมอบงานที่ดีที่สุด 4) ตอบสนองให้เร็วและ
ให้มากกว่า 5) ท้าตัวให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจ 6) เน้นย้้าพฤติกรรมดีๆ ของผู้บังคับบัญชาที่อยากให้
เกิดขึ้น 7) ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับรู้ก่อนล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 9) เมื่อไม่มีความสุขจงรีบ
บอกผู้บังคับบัญชา และ10) จงอย่าพูดนินทาผู้บังคับบัญชาลับหลัง28 ดันแคน ฮักกี้ (Duncan 
Haughey) เสนอ 5 เคล็ดลับการบริหารผู้บังคับบัญชาดังนี้  1) ใช้ความกล้าหาญเมื่อเกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ ขัดแย้ง หรือบ่อนท้าลายผู้บังคับบัญชา 2) โปรดจ้าไว้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 
3) บริหารเวลาของผู้บังคับบัญชา 4) ระมัดระวังค้าพูดของคุณสองประเด็นคือการพูดคุยถึงประเด็น

                                                      
25Robert Karlsberg and Jane Adler, 12 Tips for managing your boss (Special 

Report, 2005), 1-5. 
26Turk Wayne, “The art of managing up,” Defense AT&L (March – April  

2007) : 21-23. 
27Rose Jay, “How to Manage Your Boss : Developing the Perfect Working 

Relationship,” Financial Times Management (June, 2002) : 5-165. 
28Jacquelyn Smith, “How to a moody boss: 10 tipe for managing a moody 

boss,” Business Source Complete 6, (June, 2013) : 30. 
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ปัญหาจากความรับผิดชอบที่ก้าลังเผชิญอยู่ และเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้บังคับบัญชา และ
5) ท้าความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาและการต่อรองที่ดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย29 กระแส 
ชนะวงศ์ สอนการบริหารผู้บังคับบัญชา 10 ประการดังนี้ 1) ฟังให้เป็น จับประเด็นให้ได้ 2) พูดให้เป็น  
มีประเด็นให้คิด 3) ต้องมีศิลปะการทูต 4) ต้องไม่เป็นคนมีปัญหา 5) ต้องรู้จักเสริมภาพพจน์
ผู้บังคับบัญชา 6) มองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี 7) ไม่ต้องท้างานเกินเวลาค่้าแต่จงท้างานเช้าก่อน
เวลา 8) จงรักษาค้ามั่นสัญญา 9) ต้องรู้จักจุดอ่อนผู้บังคับบัญชา 10) อย่าใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา      
มากเกินไป30 ซาร่า ไวท์ (Sara Write) กล่าวว่ากฎในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาดังนี้       
1) แจ้งรายละเอียดล่วงหน้าเสมอ 2) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3) ซื่อสัตย์ 
และ4) ใช้เวลาให้คุ้มค่า31 จอห์น อะแดร์ (John Adair) กล่าวว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีต้องรู้จักวิธี
บริหารจัดการงานกับการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 1) ท้าความรู้จักผู้บังคับบัญชา 2) พัฒนา
และจัดการความสัมพันธ์ 3) บริหารความสัมพันธ์เป็นหน้าที่ของคุณ 4) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วย
ความเคารพ ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา32 

นอกจากนี้ แนวคิดส้าคัญประการที่สอง เกี่ยวกับการมุ่งสู่ความส้าเร็จของงาน ทั้งสองฝ่าย
จะต้องมีเป้าหมายความส้าเร็จของงานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไดอาน่า กราเวส (Dianna 
Graves) กุญแจที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จในการบริหารจัดการดังนี้ 1) ต้องเชื่อมั่นว่าพนักงานตระหนัก
ถึงเป้าหมายของกลุ่มหรืองานสู่เป้าหมายความส้าเร็จร่วมกัน 2) ผู้น้าไม่ใช้พนักงานให้ตรงกับความ
ช้านาญเฉพาะด้านในขณะเดียวกันผู้บริหารหรือผู้จัดการมีการอธิบายภาระงานโดยตรงให้กับผู้ที่จะ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น้าเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และ3) ผู้บริหารส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง       
การกล่าวชื่นชมพนักงาน ในขณะที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการความชื่นชมจากผู้บริหาร และเห็น
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้น้า33 สิทธิโชค วรานุสันติกูล เสนอกลยุทธ์จูงใจให้การท้างาน

                                                      
29Duncan Haughey, Project Planning a Step by Step Guide. Project Smart 

2000-2011 May 10, 2011 from http://www.projectsmart.co.uk/project-planning-step-
by-step.html. 

30กระแส  ชนะวงศ์. เคล็ดลับสู่ควำมส ำเร็จของหมอแมกไซไซ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :  
โลกสดใส, 2552), 50-54. 

31Sara J. Write, “Success skills : Managing your relationship with your boss.” 
American journal of health-system pharmacy. 71, 5 (March, 2014) : 369-371. 

32John Eric Adair, Leadership and Motivation : Session 5  Managing Your 
Boss. first published (The OPC University : Walton Hall, 1994), 73-86. 

33Dianna E. Graves, “Leadership Keys,” Ophthalmology Times 15, ( April, 
2013) : 34. 
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ประสบผลส้าเร็จโดยยึดหลัก 3 H ได้แก่ Heart หมายถึงการเอาชนะใจให้เขารักและศรัทธา Head 
หมายถึงการใช้ความคิด การแสดงเหตุผลให้เขาเชื่อมั่นว่าท้าแล้วดี  เป็นประโยชน์กับตัวเองและ
หน่วยงาน Hand หมายถึงการร่วมมือ ลงมือท้างานตามที่ได้แสดงความคิดไว้34 วอน เบอร์เกน และ
คณะ (Von Bergen and other) กล่าวถึงการบริหารผู้บังคับบัญชาไว้ดังนี้  1) ท้าไมเราต้องจัดการ
ผู้บังคับบัญชาเหตุผลส้าคัญที่เราต้องรู้จักการบริหารจัดการงานกับผู้บังคับบัญชาคือ สิ่งที่เราท้าส่งผล
ประโยชน์โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาและยังส่งผลถึงเราด้วย 2) เราสามารถพัฒนาความก้าวหน้า        
ในอาชีพให้มั่นคงหากเราเป็นหนึ่งในคณะท้างาน 3) ผู้บังคับบัญชามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากเรา
สามารถเข้าใจลักษณะการท้างาน และระบบความต้องการของผู้บังคับบัญชา และ4) จัดการกับ
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีความสามารถ35 เบนจามิน แฟรงคลิน กล่าวว่า 5 วิธีที่จะจัดการกับเจ้านายคือ     
1) ดึงดูดความสนใจของเจ้านายของคุณ 2) ท้าให้เจ้านายเชื่อว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์จากแรง
สนับสนุนของคุณ 3) พิสูจน์ถึงผลประโยชน์อันนั้น เช่น โดยการท้างานดี 4) ท้าให้เจ้านายกลัว         
ที่จะต้องสูญเสียผลประโยชน์ อันนั้น  และ5) แสดงความสามารถของคุณให้ เป็นที่ ประจักษ์36        
จอห์น กาบาร์โร่ (John Gabarro) กล่าวว่า วิธีคิดและท้างานร่วมกับผู้บังคับบัญชามี 4 วิธีการ ดังนี้           
1) ต่อต้านหรือมองผู้บังคับบัญชาเป็นศัตรู 2) พ่ึงพาผู้บังคับบัญชามากเกินไป 3) พ่ึงตนเอง และ      
4) ร่วมมือ ดังนั้นการพัฒนาตัวเองจากประเภทที่ 3 ให้เป็น 4 คือสิ่งที่ดีที่สุด ยุทธวิธีของลูกน้องที่ดีคือ 
ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ ดีท้าตัวเป็นแหล่งข้อมูลบอกให้ผู้บังคับบัญชารู้ถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อนของคุณ มองภาพความเป็นจริงของผู้บังคับบัญชาและสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นต้น37   

แนวคิดประเด็นสุดท้ายคือ ด้านการบริหารตนเอง การจะประสบความส้าเร็จในชีวิตได้นั้น
ไม่ใช่อาศัยแค่เพียงความรู้หรือความช้านาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการ
บริหารจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย การบริหารจัดการตนเองจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหา
จุดแข็งของตนเองให้พบ ซึ่งการที่จะรู้จุดแข็งของตนเองได้นั้นมาจากการประเมินผลงานของตนเอง 
ซึ่งการบริหารจัดการตัวเองที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ (Peter Drucker) กล่าวว่า
เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการกับตนเองดังนี้ 1) ฉันมีจุดเด่นอะไร 2) ฉันท้างานแบบไหน 3) ฉัน
เป็นนักอ่านหรือนักฟัง 4) ฉันเรียนรู้อย่างไร 5) ฉันให้คุณค่ากับอะไร 6) ฉันเหมาะกับงานแบบไหน      

                                                      
34สิทธิโชค วรานุสันติกูล, ท ำอย่ำงไรให้เขำยอม (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ, 2547).   

21-22. 
35Von C. W. Bergen, Jane W. Licata and Barlow Soper. Managing Your 

Administrator ( Southeastern Oklahoma State University : recommended for The 
Educational Forum, either the section by reader F-U, 1997), 4-18. 

36เบนจามิน แฟรงคลิน, อ้างถึงใน ดิเรก ราวนัทรี, วิธีกำรจัดกำรกับเจ้ำนำย (กรุงเทพ ฯ : 
ดอกหญ้า จ้ากัด, 2534), 7-9. 

37John J. Gabarro, Manage Your Boss How To Build A Great Working 
Relationship, first published (Great Britain London : A&C Black Publishers Ltd., 2010), 
1-70. 
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7) ฉันควรสร้างสรรค์อะไรให้กับงาน 8) รับผิดชอบในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และ9) ครึ่งหลังของชีวิต
การท้างาน38 จอห์น เฮสเตอร์ (John Hester) กล่าวว่า ข้อแนะน้าที่เป็นกุญแจและยุทธวิธีในการ
บริหารจัดการผู้บังคับบัญชาคือ 1) การบริหารตนเองเป็นอันดับแรก 2) การสื่อสารอย่างมีกฎเกณฑ์    
3) ถามความต้องการของตัวคุณเอง39 จีน คิลลี่ (Jean Kelly) กล่าวถึงการบริหารผู้บังคับบัญชาดังนี้ 
1) ค้นหาและมองให้เห็นสิ่งดีที่มีในตัวผู้บังคับบัญชา 2) ถามสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 3) พิจารณา
รูปแบบการท้างานของผู้บังคับบัญชาและปรับเปลี่ยนตัวคุณให้เหมาะสมกับรูปแบบการท้างานนั้น      
4) กล้าที่จะบอกความรู้สึก สิ่งที่ไม่พอใจ หรือไม่ได้รับการเคารพในการท้างานและจากเพ่ือนร่วมงาน 
5) ตระหนักถึงรูปแบบการท้างานของผู้บังคับบัญชา และ6) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา40 
แพ็ททริก ฟอร์ย (Patrick Forsyth) กล่าวถึง 8 ขั้นตอนความคิดในการสร้างสัมพันธภาพในการ
ท้างานดังนี้ 1) สร้างความประทับใจต่อผู้บังคับบัญชา 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ผู้บังคับบัญชา 3) การท้าภาพลักษณ์ประวัติให้เป็นบวก 4) การเตรียมพร้อมรับผล(กระทบ)ที่ชัดเจน 
5) การสื่อสารด้วยความเคารพ 6) ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชาของตัวเรา 7) จัดการกับความ
ยากล้าบาก และ8) รับประโยชน์สูงสุดจากการประเมินผลงาน41 พอล เวอร์ลิน (Paul Werlin)     
กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเรากับผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 1) แสดงให้เห็นถึงการ
สื่อสารและความไว้วางใจ 2) หาหนทางแก้ไขปัญหาแทนการสร้างปัญหา 3) เคารพเวลาของ
ผู้บังคับบัญชา 4) เข้าใจสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา และ5) บางครั้งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการ
เดินหนีออกมาจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เอาไหน42 โทมัส ซูเบอร์ และเจมส์ อีริก้า (Thomas Zuber 
and James Erika) กล่าวว่าการบริหารผู้บังคับบัญชา เริ่มต้นจาก 1) พยายามเข้าใจลักษณะวิธีการ
ท้างานของผู้บังคับบัญชาและสิ่งที่เขาต้องการ 2) การเป็นผู้ตามที่ดีรู้จักค้นหาและอธิบายถึงความ
คาดหวัง ที่ชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา และรู้จักแสดงความคาดหวังของตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
อย่างชัดเจน 3) ผู้บังคับบัญชาต้องการรับฟังทั้งข่าวดีและข่าวร้าย 4) ผู้บังคับบัญชาหลายคนมีปัญหา
กับการบริหารเวลา เพ่ือแสดงให้เขาเห็นว่าคุณสามารถบริหารเวลาและปัญหาของคุณได้อย่างดี            
5) ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้หากคุณไม่เสนอขอแต่อย่างไรก็ดีควรอยู่บนเหตุผล      

                                                      
38Peter F. Drucker, “Managing Oneself, ” Harvard Business Review 83, 1 

(January 2005) : 3-5. 
39John Hester, “Managing Your Boss–3 Keys to Leading Up,” 14, ( February, 

2013) : 1-2. 
40Jean Kelly Louisa, “How to management your boss : 10 Tipe for Managing A 

Moody Boss,” Columbia University Record 21,19 (March, 1996) : 30. 
41Patrick Forsyth, Manage Your Boss : 8 Steps to creating the ideal working 

relationship (Singapore : Marshall Cavendish Business, 2006), 17-51. 
42Paul A. Werlin, “Managing your boss,” Practice management (June, 2009) : 

31-32. 

http://www.nytimes.com/1997/05/25/style/jean-louisa-kelly-james-a-pitaro.html
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ที่เหมาะสม 6) ผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนกับคุณ แต่ขอให้กระท้าด้วย
ความจริงใจ และ7) การวิพากษ์วิจารณ์ในบางเรื่องขององค์การอย่างสร้างสรรค4์3 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ใช้แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา 
และด้านการบริหารผู้บังคับบัญชาที่ประสบผลส้าเร็จส่งผลให้บุคลกรและงานในองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมาศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วย และจากแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวสามารถ
น้ามาเป็นกรอบแนวคิด ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  โดยเขียนเป็นแผนภูมิ           
ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                      
43Thomas J. Zuber, MD and James H. Erika, PHD, “Managing your boss,”  

Family practice management (June, 2001) : 33-36.  
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ตนเองของ Peter F. Drucker 
- การสอนแนะผู้บริหาร  

ของ Ibarra 
- อื่น ๆ  

 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหาร

ผู้บังคับบัญชา 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 

แนวคิดกำรบริหำรผู้บังคับบัญชำ 
ในด้ำนกำรบริหำรตนเอง 

- Perter Drucker (2005) 
- John Hester (2001) 
- Jean Kelly (1996) 
- Patrick Forsyth (2006) 
- Zuber and Erika (2001) 
- Peal Werlin (2009) 

 

แนวคิดกำรบริหำรผู้บังคับบัญชำ 
ในด้ำนกำรท ำงำนให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ 
- Dianna Graves (2013) 
- สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2547) 
- Von Bergen (1997) 
- Patick Forsyth (2011) 
- ดิเรก ราวนัทรี (2534) 
- John J. Gabarro (2010) 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   กำรบริหำรผู้บังคับบัญชำ หมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชาในการท้างานร่วมกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศองค์การแห่งความสุข มีการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองให้เหมาะตามบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ  โดยการสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่ดี  ให้ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อผู้บังคับบัญชาและต่อตนเอง อันจะน้าไปสู่
ความส้าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของงานและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน   
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บทที ่2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบ       
การบริหารผู้บังคับบัญชา และเพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย เอกสารต่างๆ และข้อเสนอแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยความหมายและความส าคัญของการบริหารจัดการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
บริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา แนวคิดการบริหารผู้บังคับบัญชา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ความหมายและความส าคัญของการบริหารจัดการ 
 
ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
 ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน administatrae หมายถึง  
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียง   
กับค าว่า minister ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐคือรัฐมนตรี ส าหรับความหมาย
ดั้ ง เดิ มของค าว่ า  administer หมายถึ ง  การติ ดตามดู แลสิ่ งต่ างๆ  ส่ วนค าว่ าการจัดการ 
(management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหา
ก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่ตกแก่สาธารณะถือเป็น
วัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้ งเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้ งหลาย  (public services) แก่ประชาชน          
การบริหารภาครัฐทุกวันนี้อาจเรียกว่าการบริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้อง
กับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (chief executive officer) หรือซีอีโอ (CEO) 
มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็วการลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น 
 การบริหาร (management) หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรและ
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ1  

 
 

                                                      
1Bateman and Snell, อ้างถึงใน ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์  

ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฏี
บัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 46. 
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ส าหรับกิจกรรมที่ท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่า หน้าที่ของผู้บริหารหรือหน้าที่
การบริหาร (managerial functions)2 

การบริหารหรือการจัดการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ทักษะความช านาญ ความคล่องตัวในการด าเนินงาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการบริหารหรือการจัดการไว้ ดังนี้ 

การบริหาร หรือการบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คน สิ่งของ และหน่วยงานโดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น 1) การบริหารนโยบาย 
(policy) 2) การบริหารอ านาจหน้าที่ (authority) 3) การบริหารคุณธรรม (morality) 4) การบริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับการสังคม (society) 5) การวางแผน (planning) 6) การจัดองค์การ (organizing)      
7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (staffing) 8) การอ านวยการ (directing) 9) การประสานงาน 
(coordinating) และ10) การรายงานและการงบประมาณ (reporting and budgeting) การน า
กระบวนการบริหารหรือปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารที่เรียกว่า PAMS – POSDCoRB แต่ละตัว
มาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย3 

เสนาะ ติเยาว์ อธิบายถึงความหมายของการบริหารว่ามีหลายอย่างเช่น  การบริหารคือ    
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ความหมายบ่งบอกว่าผู้บริหารไม่ได้ลงมือด้วยตนเองแต่ท างาน
โดยการสั่งให้คนอ่ืนท า อีกความหมายหนึ่งการบริหารคือ กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์การ   
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามความหมายนี้การบริหาร
ได้แก่ กิจกรรมในการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากรวัตถุให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การได้ด้วยดี อีกความหมายหนึ่งการบริหารคือ กระบวนการการท างานกับคนและ
วัตถุเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เป็นความหมายที่เน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร 
วัตถุ ให้บังเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ ความหมายของการบริหารที่ส าคัญที่สุดได้แก่ การบริหารคือ
กระบวนการท างานกับคนโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อม      
ที่เปลี่ยนแปลง ความหมายของการบริหารหลังสุดนี้ได้แยกสาระส าคัญของการบริหารออกเป็น         
5 ลักษณะดังนี้ 1) การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยการอาศัยคน 2) การบริหารท าให้งาน
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 3) การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ        
4) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ5) การบริหารเป็นการ
เผชิญสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป4 

                                                      
2Robbins. Holt and Mukerji, อ้างถึงใน ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจ าลองแบบ

สมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 46. 

3วิรัช วิรัชนีภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น  : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โพร์เพซ, 2545), 36-38. 

4เสนาะ ติเยาว์, รูปแบบการบริหารและจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของ
องค์กรระดับชาติ (กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการทางสภาการศึกษา, 2548), 6. 
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เฮนส์ ไวริช และฮาโรลด์ คูนท์ (Heinz Weihrich and Harold Koontz) ให้ความหมายว่า 
การบริหารเป็นกระบวนการของการออกแบบและการด าเนินการเพ่ือให้แต่ละคนท างานร่วมกันได้     
ในสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพบังเกิดผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย         
ที่วางไว้5 

แคทรีน เอม. บาร์โทล และเดวิด ซี. มาร์ติน (Kathryn M. Bartol and David C. Martin) 
ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย   
ซึ่งหน้าที่หลักคือการวางแผน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน และการควบคุม6 

สโตนเนอร์ และแวนเคิล (Stoner and Wankel) กล่าวว่า บริหารหมายถึง กระบวนการ     
ที่ประกอบด้วยหลักมี 4 ประการ คือ 

1. การวางแผนและวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งทรัพยากรและก าลังคนที่ต้องใช้ 
การวัดความก้าวหน้าของงาน 

2. การจัดองค์การหลังการวางแผนงาน โดยมีการออกแบบองค์การและจัดคนเข้าท างาน    
ให้เหมาะสมกับงานเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

3. การเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร เพ่ือท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4. การควบคุมก ากับดูแลเป็นหน้าที่สุดท้ายของการบริหาร เพ่ือให้กิจกรรมที่ท าได้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งม ี3 ขั้นตอน คือ 
4.1 การตั้งมาตรฐาน 
4.2 การวัดการท างานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
4.3 การแก้ไขปัญหา7 

ปีเตอร ์เอฟ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหารคือ ศิลปะในการท างาน      
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน8 
 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวว่า การบริหารคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน9 

                                                      
5Heinz Weihrich and Harold Koontz, Management : A Global Perspective, 

11th Ed. (New York : McGraw-Hill College, 2004), 4.  
6Bartol M. Kathryn and David C. Martin, Turnover among DP Personnel : a 

casul analysis (University of New York : Colleage Pake, ACM Maryland, 1993), 5. 
7James Stoner, A.F. and Charles Wankel, Management, 3th ed. (New Jersey : 

prentice Hall, Inc., 1986), 7. 
8Peter F. Drucker, The Principle of Management (New Yoke : Harper & Row 

Olubishers, 1954), 359-360. 
9Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York : Macmillian,1947), 3. 
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 ค าว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) เป็นค าที่น ามาใช้
ปะปนกันมากจนดูประหนึ่งว่ามีความหมายเหมือนกันหรือใช้แทนกันได้ แต่โดยแท้จริงแล้วการบริหาร
กับการจัดการมีความหมายแตกต่างกันในบางแง่มุม 
 สุวิทย์ อุดมพานิชย์  ได้ให้ความหมายการบริหารคือ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยทรัพยากรและปัจจัยการบริหารอันได้แก่คน (Man) เงิน (Money)  
วัสดุอุปกรณ์ (material) และใช้วิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นเครื่องมือด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้10 
 การบริหาร (Administration) นิยมใช้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่ารัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ  ซึ่งภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
Public Administration มีลักษณะเป็นวิชาหนึ่งหรือศาสตร์หนึ่ง  (Public Administration as a 
field of study) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการองค์การ การจัดระบบงาน การจัดอัตราก าลังคน 
การปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนการใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การวางแผน การวางโครงการ การประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงาน การติดตามและ
ประเมินผล เป็นต้น ดังนั้นการบริหารจึงเป็นกระบวนการด าเนินงานร่วมกันของบุคคล เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การโดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความหมายของการจัดการ 
 Management มาจากค าในภาษาฝรั่งเศสว่า Manager หมายถึง ผู้ดูแลภายในบ้าน ผู้รักษา
ผลประโยชน์ การกระท าในลักษณะแนะน าหรือน าทาง (to direct a household, to economize, 
an act of guiding or leading)  มีนักวิชาการและนักบริหารได้ให้ความหมายของการบริหารและ
การจัดการไว้หลายท่าน เช่น เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon)  ได้ให้ความหมายของการ
บริหารว่าการจัดการคือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter 
Drucker) ได้ให้ความหมายของการจัดการว่า การจัดการคือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อ่ืน แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการคือการด าเนินงาน  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจัดการ (Management) และเออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale) กล่าวว่า การจัดการ 
คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรกรต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
นอกจากความหมายและค าจ ากัดความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า  การบริหารและการจัดการ                
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
2. ต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานคือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ ์

                                                      
10สุวิทย์ อุดมพานิชย์, หลักการบริหารส าหรับทันตแพทย์ (ขอนแก่น : คณะทันตแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น, 2548), 1-2. 
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3. เป็นศิลปะในการใช้คน11 
 ความจริงแล้วมนุษย์มีการบริหารจัดการมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว  เช่น การสร้างพีระมิด      
ในอียิปต์ การสร้างก าแพงเมืองจีน การสร้างกรุงโรม หรือการสร้างนครวัดในประเทศกัมพูชา ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้จะต้องใช้คนเป็นจ านวนมากใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นจ านวนมากมาย   
หากไม่มีการบริหารที่ดีแล้ว เราคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ เหล่านี้ในปัจจุบัน แต่ในสมัย
โบราณไม่ได้มีการจดบันทึกหรือท าเป็นต าราให้อนุชนรุ่นหลังๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนมีแต่เพียงถ่ายทอด
ความรู้ ด้วยการบอกเล่า ด้วยการฝึกต่อๆ กันมา หากจะดูที่มาของค าว่า จัดการ ค าศัพท์ค านี้           
มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่ เขียนว่า  Manus ซึ่ งหมายถึง มือในภาษาอิตาเลียนเขียนว่า 
Managgiare ซึ่งมีความหมายในด้านการฝึกม้าให้อยู่ภายใต้การควบคุมของคน ต่อมาความหมาย  
ของค าๆ นี้ได้ขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ จนถึงการควบคุมและการจัดการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การ
ควบคุมม้าแต่หมายถึงทักษะในด้านการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ วงดุริยางค์ และการเล่น
เครื่องดนตรีต่างๆ ส าหรับชาวฝรั่งเศสค าว่า จัดการนี้มีความหมายตรงกับค าว่า Husbandry แต่ได้มี
การตีความออกไปในท านองที่เกี่ยวข้องกับการดูแลครัวเรือน (The art of running a household)12 

พะยอม วงศ์สารศรี ให้ความหมายของการจัดการคือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและ 
กลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกองค์การ         
การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังในด้านความเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้13 
 ธงชัย สันติวงษ์ ให้ค าจ ากัดความว่าการจัดการหมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน (ที่เรียกว่าผู้บริหาร) ที่เข้ามาท าหน้าที่ประสานในการท างานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างท า 
และอาจไม่ประสบผลส าเร็จจากการแยกกันท าให้สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดี14 

ดังนั้น การจัดการหมายถึง การพิจารณากระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่คุ้มค่า เทคนิควิธีการตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ความส าคัญของการบริหารจัดการ 
 การบริหารจดัการเป็นเรื่องท่ีส าคัญในองค์การ กล่าวคือ 

1. การการบริหารจดัการเป็นสมองขององค์การ การที่องค์การจะประสบความส าเร็จตาม 

                                                      
11จุฑาพิน รุ่งโรจน์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2545), 18. 
12จุฑา เทียนไทย, การจัดการ : มุมมองนักบริหาร (กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิล,ท๊อป, 2547), 3. 
13พยอม วงษ์สารศรี, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา,2542), 36. 
14ธงชัย สันติวงษ์, หลักการจัดการ (กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 

2543), 1. 
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เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี  อาทิ มีการวางแผนและตัดสินใจ      
ผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลยพินิจ ใช้สติปัญญาพิจารณา
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนต่อองค์การนั้น 

2. การบริหารจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การเกิดจิตส านึกร่วมกันในการ 
ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะมีกระบวนการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานน าทางให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ 

3. การบริหารจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของสมาชิกในองค์การไม่ให้ 
ซ้ าซ้อนกัน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานให้องค์การเกิด 
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด15 
 การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อผู้บริหารทุกคนในการพัฒนาองค์การให้มุ่ งไปสู่           
ความมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ เช่น ผู้จัดการ
โรงงานสามารถด าเนินการผลิตสินค้าสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคออกมา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และสามารถหาตลาดในการจัดจ าหน่ายสินค้าเหล่านั้น  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล          
มีศักยภาพในความสามารถจัดหาแรงงานและพนักงานเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ภารกิจในองค์การ
ลุล่วงไปได้ ผู้จัดการแต่ละฝ่ายอาจมีพ้ืนฐานความรู้ทางการบริหารแตกต่างกันและมีการศึกษา          
ที่แตกต่างหลากหลายที่จะต้องท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุความส าเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์การ        
ซึ่งไม่เฉพาะเป็นการกระท าเพ่ือองค์การเท่านั้นแต่เป็นการกระท าที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในงานทางด้านการบริหาร (Management task) 
และกระบวนการบริหาร (Management process) เพ่ื อความส าเร็จตามเป้ าหมาย  (Goal 
attainment) ภายใต้การจัดการทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล      
ซึ่งหลักการบริหารจัดการ 4 ประการของผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การ
จัดการองค์การ (Organizing) 3) การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing) และ4) การควบคุม 
(Controlling) ทรัพยากรขององค์การ16   
 
 
 
บทบาทของการบริหารจัดการ (The Role of Management) 
 ผู้บริหารมีบทบาทในการน าองค์การไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ   
โดยการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างถูกต้องเหมาะสม การจัดการมีบทบาทต่อผู้บริหารในการ

                                                      
15พยอม วงษ์สารศรี, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด, 2542),  

36-38. 
16Certo and Certo. อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณ, การจัดการและพฤติกรรม

องค์การ (กรุงเทพฯ : บริษัทธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์ จ ากัด, 2550), 13. 
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ก าหนดกิจกรรมภารกิจของสมาชิกในองค์การ หากภารกิจต่างๆ เหล่านั้นได้รับการก าหนดมา      
เป็นอย่างดีแล้วการจัดการจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ภารกิจของพนักงานแต่ละคนน าไปสู่การบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้17 
 
หน้าที่ทางการบริหารจัดการ (The Management Process : Management Functions) 
 หน้าที่พื้นฐานทางการจัดการ ประกอบด้วยกระบวนการจัดการ ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ขององค์การและก าหนดว่าจะท างานนั้นอย่างไร การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ    
ขององค์การในอนาคตอันใกล้ในระยะสั้น (Short term) และระยะเวลา (Long term) 

2. การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การน าเอาแผนงานที่ก าหนดไว้มาก าหนด 
หน้าที่ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การ เป็นการเริ่มต้นของกลไกในการ
น าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรในองค์การได้รับการมอบหมายงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยงานของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มต่างประสานสอดคล้องกันสู่ความส าเร็จขององค์การ 

3. การน า (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น า และการสื่อสารระหว่างบุคคลใน 
องค์การโดยการผ่านแนวคิดทางด้านการให้ความส าคัญกับคน (Human-oriented work situations) 
มากกว่าการให้ความส าคัญกับงาน (Task-oriented work situations)  

4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการส าหรับผู้บริหารในการ 
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นมาตรวัดผลการท างานในองค์การ รวมทั้งการวัดผลการท างานในปัจจุบัน
เพ่ือก าหนดมาตรฐานขึ้น และเปรียบเทียบกับผลงานที่ท าได้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการท างาน         
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นนั้น18 
 สรุป การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชา ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนิน
กิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ รวมทั้งการตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้องคก์ารบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

                                                      
17เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่ : Modern Management, พิมพ์ครั้งที่ 8 

(กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จ ากัด : 2556), 2. 
18เรื่องเดียวกัน, 2. 
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 แนวคิดของแต่ละท่านเพ่ือน าไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคล  ได้แก่ 1) บาร์นาร์ด 
(Barnard) เน้นการบริหารงานแบบอรูปนัย (Informal organization) เพราะการบริหารเน้นรูปนัย 
(Formal organization) อย่างเดียวประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติงานได้ เพราะขาดการ
ประสานงาน (Coordination) ร่วมกัน 2) ฟอลเล็ท (Follette) เน้นการสั่งงาน (order) การสั่งงาน
จะต้องมีศิลปะในการสั่งงาน ถ้าสั่งโดยตรง (Line order) จะมีปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานได้ แต่ฟอลเล็ท
(Follette) เน้นว่าถ้าสั่งแบบโดยอ้อม (circular order) จะดีกว่าท าให้คนไม่รู้ว่าถูกสั่งให้ท าโดยตรง 
คนเต็มใจท างานมากกว่า ซึ่งแนวคิดนี้สนับสนุนข้อคิดเห็นของบาร์นาร์ด (Barnard) 3) เมโย (Mayo) 
เน้นการทดลองเชิงปฏิบัติการในห้องทดลองเราเรียกว่ า Hoethorn Experimental คือเน้น
ความสัมพันธ์การท างานร่วมกันโดยไม่มีการควบคุมหรือจับผิดจากผู้บังคับบัญชาท าให้เกิดบรรยากาศ
แห่งความเชื่อใจกัน ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และผู้บังคับบัญชามีการสอบถามปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 4) เมอร์ตัน (Merton) เน้นการท างานเปรียบเสมือนตัวตึกคือ ต่างคนต่างอยู่
ไม่มีความสัมพันธ์กัน มุ่งแต่ขยายตึกที่ตนเองท าท าให้งานใหญ่โตขึ้นโดยไม่ค านึงถึงผลส่วนรวมจะเป็น
อย่างไร 5) เดล คาร์เนกี้ (Dale Carnegie) เน้นว่า การต าหนิลูกน้องจะท าให้ลูกน้องหมดก าลังใจ 
ดังนั้นควรชมเชยลูกน้องมากกว่าจับผิดลูกน้อง ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยเบ็ญจามิน แฟรงค์กิน        
อ่านจิตวิทยาแล้วเขาจึงเปลี่ยนทัศนคติท าให้เขากลับมายกย่องเพ่ือนร่วมงานแทนการต าหนิ  ผลดีคือ
งานวิจัยต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ 6) โรเบิร์ต เบลค และเจมส์ เมาตัน (Robert Blank and Jame 
Muton) ได้สร้างทฤษฎีตาข่าย (Grid theory) ซึ่งอธิบายลักษณะผู้น าแบบต่าง ๆ มีลักษณะอย่างไร
บ้าง เช่น หนีงาน (1.1) นักบุญ (1.9) ผู้เผด็จการ (9.1) ผู้ประนีประนอม (5.5) นักบริหาร (9.9)        
7) มาสโลว์ (Maslow) ได้สร้างล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์  (Hierarchy of needs) จะมี         
5 ปัจจัยคือ 1) ความต้องการทางร่างกาย 2) ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย 3)  ความต้องการ
ความรักและความเป็นเจ้าของ 4) ความต้องการการยอมรับนับถือจากกลุ่ม (ความต้องการมีชื่อเสียง) 
และ5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต 8) เฮิรซ์เบิร์ก (Herzberg) ได้สร้างทฤษฎี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย
บ าบัด (Hierarchy factor) และปัจจัยการจูงใจ (Motivation  factor) 9) ไซมอน (Simon) กล่าวว่า 
การท างานจะต้องมีการตัดสินใจ แต่การตัดสินใจที่ดีจะต้องมีข้อมูลดี ใช้หลักของเหตุผล (Rationnal 
Comprehensive) และตกลงกันโดยยึดหลักพ้ืนฐานความพึงพอใจร่วมกัน  (Satisfacing) และ      
10) แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้สร้างทฤษฎี X, Y โดย X คือ คนเกียจคร้าน คนหนีงาน ส่วน Y คือ 
คนขยันมีความคิดริเริ่ม มีศักยภาพในตัวเองสูงเป็นต้น จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ หากเราน ามา
ประยุกต์ปรับใช้กับโครงสร้างของการบริหารส่วนแรกแล้วจะท าให้การด าเนินงานภารกิจต่างๆ          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะว่าคนมีจิตใจ อารมณ์ ทัศนคติ ความนึกคิด ค่านิยม (Value) 
เป็นต้น ดังนั้นองค์การจะต้องปรับจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของแต่ละคนให้เป็นไป        
ในแนวทางเดียวกัน การจะปรับเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวได้จ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมของ
องค์การให้เกิดข้ึน19    

                                                      
19พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , “บทความเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับการ

บริหารงานบุคคล,” วารสารเพิ่มผลผลิต 64, 2 (มีนาคม-เมษายน 2547) : 34-36. 
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 ในส่วนนี้มีแนวทางการศึกษาที่ส าคัญเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการ และ
จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมา 
จากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ความต้องการของบุคคลจะเป็นไปตามล าดับขั้นจากต่ าไป
หาสูง บุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการระดับต่ าเรื่อยขึ้นไปก่อน เพราะความต้องการ
ระดับต่ าเป็นฐานของความต้องการระดับถัดไป ถ้าความต้องการระดับต่ ายังไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการขั้นต่อไปก็จะไม่พัฒนาขึ้นแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการได้รับการตอบสนองแต่ละขั้น
ต้องสมบูรณ์เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วขั้นสูงจึงจะเกิดขึ้น การเกิดความต้องการจะวนย้อนกลับแล้วไต่ขึ้นไป
ในระดับสูงขึ้น  ฉะนั้นผู้จัดการในองค์การต่างๆ  จะต้องตระหนักและให้ความสนใจในเรื่อง           
ความต้องการของมนุษย์  
 

 
 
 
 
 

ความ 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 

 
2. ด๊ักกลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) เป็นศาสตราจารย์ทางการบริหารที่มี 

ชื่อเสียงของ M. I. T. ได้สร้างทฤษฏีเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ 2 ทฤษฏีคือ ทฤษฏี X และทฤษฏี Y 
ไว้ในหนังสือ The Human Side of the Enterprise20 

แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้แยกทัศนคติของนักบริหารต่อการจูงใจตามข้อสันนิษฐาน         
ที่เก่ียวกับคน 2 แบบ เปรียบเทียบกัน คือ ทฤษฏี X และทฤษฏี Y โดยมีลักษณะดังนี้ 

 
คนตามทฤษฎี X คนตามทฤษฎี Y 

1. คนส่วนมากไม่ชอบงานและจะพยายามหลีก 1. แท้จริงงานก็คือสิ่งปกติธรรมดาและถ้าสภาพ 

                                                      
20พยอม วงษ์สารศรี. องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา 

จ ากัด, 2542), 38-52. 
 

                ความต้องการความส าเร็จในชีวิตการ
งาน 

                 ความต้องการการยอมรับนับถือจากกลุ่ม 
                  (ความต้องการมีชื่อเสียง) 

                ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
                                     (ความต้องการทางสังคม) 

                     ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย 

                               ความตอ้งการทางร่างกาย 

5 

4 

3 

2 
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เลี่ยงเมื่อมีโอกาส เงื่อนไขของงานจัดไว้ดีนอกจากคนจะรับผิดชอบ 
ต่องานที่ท าแล้ว ยังจะใฝ่หาความรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึนด้วย 

2. คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทะเยอทะยานใฝ่สูงจึง 
พยายามหลีกหนีความรับผิดชอบและชอบที่จะ
ท างานตามค าสั่ง 

2. ถ้าหากว่าคนผูกพันกับวัตถุประสงค์ของ
องค์การแล้ว เขาจะมีจิตส านึกอย่างดีในการ
ก ากับและควบคุมตนเอง 

3. เหนือสิ่งอื่นใด คนทั่วไปจะนึกถึงความมั่นคง 
ปลอดภัยเป็นสำคัญ 

3.การผูกพันมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือจึงเป็น
เครื่องมือเชื่อมโยงท าให้คนเต็มใจท างานตาม
เป้าหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี 

4. ดังนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีบังคับควบคุม
รวมทั้งการข่มขู่ลงโทษต่าง ๆ ด้วย 

4. แท้จริงแล้วความสามารถในการคิดริเริ่มและ
แก้ไขปัญหาได้มีอยู่พร้อมในตัวทุกคน แต่ความ
เฉลียวฉลาดเหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เพียง
บางส่วนเท่านั้น 

 
ลักษณะของงานที่จัดขึ้นที่จะสามารถช่วยให้จูงใจปฏิบัติได้ จะประกอบด้วย 
1. การขยายเนื้อหาของงาน (Job enrichment) คือ การท าให้ส่วนประกอบเนื้อหาของงาน   

มีขอบเขตงานกว้างขึ้น มีความรับผิดชอบสูงขึ้น และท้าทายความต้องการของพนักงานให้ผูกพัน
ตื่นเต้น และสนใจที่จะท างานนั้น 

2. การสับเปลี่ยนงาน (job rotation) คือ ให้หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพื่อลดความเบื่อหน่าย  
และแก้ไขปัญหาจ าเจ 

3. การใช้วิธีบริหารตามเป้าหมาย M. B. O. จะช่วยให้พนักงานตื่นตัวสนใจและผูกพันกับ 
เป้าหมายงานที่ตนมีส่วนร่วมตั้งข้ึนและจุดมุ่งม่ันท าให้เสร็จด้วยดี 

4. การให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีท่ีตนได้รับการยกย่อง     
ซึ่งจะท าให้พนักงานอุทิศตนทุ่มเทกับงานที่ตนได้มีส่วนร่วม 

5. การท าให้พนักงานประสบผลส าเร็จ (achievement) นั่นคือการตั้งเป้าหมายทีท่้าทายที ่
จะสามารถท าได้ รวมทั้งการจัดการให้มีคุณค่าความส าคัญเป็นที่สนใจในสายตาของผู้ปฏิบัติและ       
มีความภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานนั้นแล้วเสร็จ 

6. การเติบโต (Growth) คือ การจัดและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ก้าวหน้าและเติบโตตาม 
ความสามารถที่เพ่ิมพูนเป็นล าดับทั้งจากประสบการณ์และการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนั้นการจัดระบบการ
ประเมินผลและเลื่อนขั้นให้เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของคนก็จะช่วยจูงใจได้ดี 

7. การยกย่องและให้เกียรติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงที่ทุกคนต่างต้องการให้เป็นที่ 
ยอมรับและยกย่องในความส าเร็จโดยให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน 

8. การก าหนดความรับผิดชอบคือ เป็นความจริงที่ทุกคนปรารถนาที่จะทราบถึงขอบเขต 
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งานในความรับผิดชอบของตนที่แจ้งชัด เพ่ือที่จะสามารถวัดและพิจารณาความส าเร็จของเขาได้ปัญหา
งานที่ก ากวม ขอบเขตงานไม่ชัดเจน ความรับผิดชอบไม่ระบุไว้ชัด ย่อมจะท าให้ผู้ปฏิบัติลังเลสับสน   
ไม่แน่ใจ21 

                                     ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับคน 
 
 

  ธาตุแท้ของคนจะเป็นทางไหน 
 

ทฤษฎี X ทฤษฏี Y 
-  เกียจคร้าน 
-  พยายามหลีกเลี่ยงไม่ท างาน 
-  จะบิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส 

-  รักงาน 
-  พยายามเรียนรู้และปรับปรุงงาน 
-  ใฝ่หาความรับผิดชอบ 

-  ใช้ชีวิตควบคุมงานในสังกัด 
-  คอยแต่จะจับผิด 
-  ไม่ให้ทั้งเสรีภาพและโอกาส 

-  ให้เสรีภาพแก่คนงาน 
-  ให้โอกาสทดลองริเริ่มและท างานด้วย 
     ตนเอง 
- ควบคุมห่างๆ โดยกว้าง ๆ คร่าว ๆ 

 
สไตล์การบริหารจะเป็นไปตามสมมติฐานความเชื่อ 

 
พฤติกรรมการบริหารของผู้น า 

แผนภูมทิี ่3 พฤติกรรมการบริหารของผู้น า 
 

 ความหมายของข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนทั้งสองนี้  อาจสรุปได้อีกครั้งหนึ่งดังนี้คือ 
Theory X หมายถึง แนวความคิดในสมัยก่อนที่เน้นการสั่งการและการควบคุมคนงาน (direction 
and control) เป็นอย่างมาก ตามทฤษฏีนี้เชื่อว่าคนโดยทั่วไปจะไม่ชอบการท างานและจ าพยายาม
หลีกเลี่ยงเมื่อมีโอกาส ดังนั้นในการที่จะให้องค์การประสบความส าเร็จได้นั้น  จึงจ าเป็นต้องมี        
การบังคับให้ท างาน ทฤษฏีนี้แม้มิได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีลงโทษหรือข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตาม แต่ก็
แสดงออกถึงการบังคับโดยทางอ้อมด้วยวิธีการให้มีการจ่ายผลตอบแทนโดยตรงเท่านั้น  การจ่าย
ผลตอบแทนดังกล่าวเท่ากับเป็นการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานหรือความต้องการทางด้าน
ร่างกายเพียงอย่างเดียว ในทางปฏิบัติทฤษฏีนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะในสังคมที่มีความเป็นอยู่ไม่เจริญ
และการท างานเป็นสิ่งที่ยากล าบาก แต่ส าหรับในสังคมที่เจริญและมีความคิดอยู่ดีกินดี ความต้องการ
ทางด้านร่างกายมักจะได้รับผลตอบสนองดีตามสมควรแล้ว ดังนั้นองค์การในสมัยปัจจุบันที่ยึดถือ    

                                                      
21ธงชัย สันติวงษ์, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2533), 

115-116. 
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ข้อสมมติฐานตาม Theory X แต่เพียงอย่างเดียว จึงเท่ากับมิได้จูงใจคนงาน (negative motivation 
approach) แต่อย่างใด และเมื่อไม่มีการจูงใจงานต่างๆ ก็จะไม่มีความหมายส าหรับคนงาน คนงาน 
จึงไม่อยากที่จะรับผิดชอบหรือหาพันธะใส่ตัว และจะพยายามบอกปัดหรือโดยหลีกเลี่ยงงานทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผู้บริหารได้ท าการจัดสภาพการท างานที่ดีหรือจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราที่สูง ก็ย่อมเป็นหนทางให้งานต่างๆ มีความหมายส าหรับคนงานมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะการกระท าดังกล่าวย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้คนงานสามารถตอบสนองความต้องการในล าดับ
ที่สูงขึ้นไปได้ วิธีการดังกล่าวจึงเท่ากับการจูงใจคนงาน (positive motivational approach) ในการ
บริหารงาน22 
 แมคเกรเกอร์ (McGregor) ให้ข้อแนะไว้ว่า ในปัญหาที่เกี่ยวกับการจูงใจคนให้ท างานนั้น 
ผู้บริหารจ าต้องยอมรับข้อสมมติฐานใหม่ของคนนั่นคือTheory Y นั่นเอง ถ้าผู้บริหารเข้าใจถึงคนงาน
ตามข้อสมมติฐานนี้ก็จะช่วยให้มีการเปิดโอกาสให้คนงานสามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นไป
ได้ Theory Y กล่าวว่า คนงานจะถือว่างานต่าง ๆ เป็นสิ่งธรรมดาปกติและอาจถือว่าการท างานเป็น
สิ่งสนุกสนานหาวิธีให้คนงานนั้นตอบสนองสิ่งจูงใจของตนได้จากหน้าที่การงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
แล้ว ก็ย่อมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขณะเดียวกันคนงานก็จะมี
โอกาสตอบสนองสิ่งจูงใจได้หลายล าดับขั้นจากหน้าที่การงานนั่นเอง แมคเกรเกอร์ (McGregor)      
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากความต้องการในล าดับที่สูงขึ้นมีความส าคัญต่อคนงานดังกล่าว ดังนั้นจึงควรเปิด
โอกาสให้คนงานมีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มต่างๆ และมีอิสรเสรีภาพมากขึ้น แมคเกรเกอร์ (McGregor) 
เห็นว่าผู้บริหารควรจะได้จัดสภาพการท างานเสียใหม่ (restructuring of job situations) เพ่ือที่จะ
ส่งเสริมให้คนใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญในการท างานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปตาม Theory 
Y นั่นเอง การใช้ Theory Y จะเปิดโอกาสให้มีการจูงใจคนงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่า และ    
ก็มิได้หมายความถึงการละเลยต่อการควบคุมสั่งการ หากแต่จะให้มีการควบคุมโดยทางอ้อมโดยตัว
พนักงานผู้ปฏิบัติมากกว่า23   

3. เฮิรซ์เบิร์ก (Herzberg) เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เขาได้ท าการศึกษา 
คนท างานในเขตอุตสาหกรรมเมือง Pittsberg ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาได้ตั้งทฤษฏีการจูงใจและ
การบ ารุงรักษาสุขภาพหรือเรียกว่าทฤษฏีการจูงใจและการค้ าจุนหรือทฤษฏีสองปัจจัย (Motivation  
Maintenance Theory or Motivation-Hygiene Theory) เฮิร์ซ เบิ ร์ก  (Herzberg) ได้พยายาม
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่เรียกว่าการจูงใจ (motivation) และปัจจัยที่เรียกว่า การ
บ ารุงรักษา สุขภาพ (maintenance or hygiene) ปัจจัยการจูงใจจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพึงพอใจ
ในการท างาน อยากท างานมีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลถ้าไม่มีปัจจัยนี้บุคคลจะไม่พึงพอใจในการ
ท างานอย่างรุนแรง ท าให้องค์การล้มเหลวได้ปัจจัยการจูงใจนี้ได้แก่ ความส าเร็จ การยอมรับและ
ความก้าวหน้า เป็นต้น ส่วนปัจจัยการบ ารุงรักษาสุขภาพเป็นตัวที่สร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน 
แต่ไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจในการท างานของพนักงาน ถ้าพิจารณาแล้วพบว่า ปัจจัยการบ ารุงรักษา

                                                      
22เรื่องเดียวกัน, 16. 
23เรื่องเดียวกัน, 17. 
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สุขภาพนี้ ไม่ได้ เป็นผลกระทบโดยตรงแต่ก็ เป็นตัวที่ขัดขวางการจูงใจไม่ได้ เกิดขึ้นได้  ฉะนั้น             
จึ งจ า เป็นต้องบ ารุ งรักษา  (maintenance) ให้ อยู่ ในระดับที่ เหมาะสม  (reasonable level)            
ให้ผู้ท างานมีสุขภาพดี (hygiene) ไม่เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ถ้ากล่าวง่าย ๆ จะพบว่า 
ปัจจัยการจูงใจคือ ตัวกระตุ้นให้พึงพอใจและปัจจัยการบ ารุงรักษาสุขภาพคือตัวไม่พึงพอใจแต่ต้อง
รักษาให้เกิดความพอใจในระดับที่เหมาะสม เช่น เงินเดือนสามารถเป็นทั้งตัวพึงพอใจ (satisfier) และ
ตัวไม่พึงพอใจ (dissatisfies) จะเป็นตัวพึงพอใจเมื่อเป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จและการยอมรับ 
และจะเป็นตัวไม่พึงพอใจเมื่อเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น เฮิรซ์เบิร์ก (Herzberg) ได้สนับสนุนเงื่อนไขการ
ท างานที่กระตุ้นความพึงพอใจในระดับที่จะป้องกันตัวไม่พึงพอใจจากการท างาน และในเวลาเดียวกัน
ตัวพึงพอใจจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้งานขององค์การประสบความส าเร็จในระดับสูง24 
 ปัจจัยสุขลักษณะคืออะไร ปัจจัยเหล่านี้ซึ่งมีผลช่วยส่งเสริมความพึงพอใจในหน้าที่การงาน
ได้แก่  สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย บรรยากาศในการท างาน การบังคับบัญชา หรือระบบ
การบังคับบัญชาไม่ดีก็จะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจและประสิทธิภาพการท างานที่ไม่ดี ปัจจัยสุขลักษณะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมจะช่ วยตอบสนอง        
ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย และความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ให้กับคนงาน ปัจจัยที่ เป็นแรงจูงใจคืออะไร ปัจจัย เหล่านี้ ได้แก่  การประสบความส าเร็จ  
ความก้าวหน้า ความสนใจในหน้าที่การงาน การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ ซึ่งถือว่า        
เป็นแรงจูงใจที่แท้จริง25 

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) เป็นทฤษฎีที่ เฟรดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก และคณะ 
(Frederick K. Herzberg and Others) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของ
บุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการท างานโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงานค าตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุขจากการท างาน ซึ่งสรุป
ได้ว่า ความสุขจากการท างานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานที่ท า  ซึ่งสรุปว่าโดย
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงานที่ท านั้นไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
สองกลุ่ มคื อ  ปั จจั ยจู งใจ  (Motivational Factors) และปั จจั ยค้ าจุ นหรือปั จจั ยสุ ขศาสตร์ 
(Maintenance or Hygiene Factors)  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้ 
คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ  เป็นตัวกระตุ้นท าให้ เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ             
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในของบุคลได้ด้วย อันได้แก ่

1.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างาน 

                                                      
24เรื่องเดียวกัน, 18    
25Sultan Kermally. อ้างถึงใน กนิษฐ์  ฉินสิน, กูรูแห่งการบริหารคน (กรุงเทพฯ :  ดวงกมล

พับลิชชิ่ง, 2552), 54. 
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ได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดข้ึน และเม่ือส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง 

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ 
ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาหรือจากกลุ่มในหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้
ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดทีแ่สดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่ท้าทายความสามารถหรืองานที ่
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวในการท างาน 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่กิดข้ึนจาการได้รับ 
มอบหมายให้รับผิดชอบและมีอ านาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็น
อิสระในการท างาน 

1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง เมือ่งานประสบความส าเร็จได้รับการ 
ตอบสนองในเรื่องของการได้รับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือ
ได้รับการฝึกอบรม 

2. ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง   
ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะ           
ที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดการไม่ชอบงานขึ้นและปัจจัยที่มาจาก
ภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทน สวัสดิการ มีผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสม 
กับงานที่ท า 

2.2 โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที ่
บุคคลได้รับสิ่งใหม่ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะที่จะช่วยเอื้อต่อวิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือร่วมงาน (Interpersonal  
Relation with Superior, Subordinate, Peers) หมายถึง การติดต่อสื่อสารทั้งทางกิริยาและวาจา 
ที่แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งแสดงออกไปในลักษณะการเคารพเชื่อฟัง และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในองค์การ 
 

2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมท่ีมี 
เกียรติและศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายขององค์การ (Company Policy and Administration) หมายถึง การ 
จ าแนกบทบาท อ านาจหน้าที่ และก าหนดนโยบายโดยเด่นชัด เพ่ือให้บุคคลด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
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2.6 สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน   
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ 

2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อันเป็นผล 
ที่ได้รับจากงานในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว     
ท าให้ไม่มีความสุขและไม่พอใจในการท างานแห่งใหม่ 

2.8 ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ 
มั่นคงในการท างาน  ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของ
ผู้บังคับบัญชาในการนิเทศงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่าองค์ประกอบทั้งสองด้านของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)      
เป็นสิ่งที่คนท างานต้องการเพราะเป็นแรงจูงใจในการท างานและยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้คน
เกิดความสุขในการท างาน นอกจากนี้เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า องค์ประกอบ
ทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้น จึงจะท าให้บุคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได้ แต่หาก
ว่ามีค่าเป็นลบบุคคลจะไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด เนื่องจากองค์ประกอบทางด้าน
ปัจจัยนี้มีหน้าที่ค้ าจุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว26 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)  
  

  ปัจจัยจูงใจ 
(ลักษณะในเนื้องาน ตัวจูงใจภายใน) 

ปัจจัยค  าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ 
(ลักษณะนอกเนื้องาน ตัวจูงใจภายนอก) 

                                                      
26เรณู สุขฤกษกิจ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท   

ท่าอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน)” (ค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก
ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 21-23. 
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ตัวงานเอง 
ความส าเร็จ 
ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า 
การได้รับการยอมรับ 

นโยบายและการบริหารงาน 
ความมั่นคงในการท างาน 
สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา 
สัมพันธภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
เงินเดือน ค่าจ้าง 
สถานะทางอาชีพ 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

 
อ้างถึง : เรณู สุขฤกษกิจ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท      
ท่าอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน),” (ค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก
ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 23. 
 

4. ปีเตอร์ เอฟ ดรั๊กเกอร์ (Peter F. Drucker)  กล่าวว่า คนสมัยนี้สามารถก้าวสู่จุดสูงสุด 
ของวิชาชีพได้ โดยอาศัยความฉลาดบวกกับความทะเยอทะยาน ปัจจัยเก่าๆ เช่น  อายุงานไม่ใช่
อุปสรรคในการก้าวขึ้นสู่ความส าเร็จอีกต่อไป แต่โอกาสแห่งความส าเร็จก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบ 
ขณะที่หลายบริษัทไม่ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีหลักคิดแบบนักบริหาร จึงเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ต้องรู้ว่าตัวเองจะท าอะไร จะเลือกพัฒนาตัวเองด้วย
หลักสูตรใด และจะให้ตนเองมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้อง
ท างานไปอีกนานอาจจะถึง 50 ปี เราจึงควรรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี ทั้งจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงสิ่งที่เรา
ต้องการเรียนรู้ วิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน หลักในการท างานหรือแม้กระทั่งจุดยืนที่แต่ละคนสามารถ
แสดงผลงานของตนได้อย่างเต็มที่ เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการกับตนเอง 

1. ฉันมีจุดเด่นอะไร บางคนอาจจะรู้ว่าตัวเองสามารถท าอะไรได้ดีและไม่ดี แต่บางท ีสิ่งที่ 
เรารู้ก็อาจไม่ถูกต้องเสมอไป คนในยุคก่อนไม่ค่อยเห็นความจ าเป็นของการรู้จุดแข็งของตัวเอง เพราะ
ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่ เช่น ลูกชายของชาวนาก็มีอาชีพท านาตามบิดา แต่ทุกวันนี้เราต่างมี
ทางเลือกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้จุดแข็งของตนเองได้คือ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เรา
คาดหวังก่อนลงมือท า เริ่มต้นด้วยการเขียนผลลัพธ์ที่เราคาดหวัง แล้วอีก 9-12 เดือนต่อมา ลองน า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกัน บางทีผลลัพธ์ที่ได้อาจท าให้ใครหลายคนแปลกใจ จะช่วยให้
เรารู้จุดเด่นที่แท้จริงของตัวเอง เพราะเทคนิคนี้จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราท าได้ และไม่ได้ท านั้นคืออะไร 
เราจะรู้ว่าจุดใดที่ท าให้เราไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และสุดท้ายวิธีการนี้ยังบอกให้รู้ว่า
จุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหน 
 2. ฉันท างานแบบไหน คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักว่า มนุษย์แต่ละคนล้วนมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้นคนเราย่อมท างานและมีผลงานที่ต่างกัน หลายคนพยายามท างานที่ไม่ใช่ตัวเอง ส่งผลให้เขา
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ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ คนเรามีแบบฉบับการท างานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพของแต่ละคน เราอาจจะปรับปรุงแบบฉบับการท างานของตัวเองได้  
 3. ฉันเป็นนักอ่าน หรือนักฟัง เป็นสิ่งแรกที่เราควรถามตัวเอง หลายคนยังไม่รู้ ว่าตนเอง     
เป็นคนแบบไหนกันแน่ การไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้อาจน าความเสียหายมาสู่ตนเอง พวกเขาคงประสบ
ความส าเร็จได้ล าบากเม่ือไม่รู้จักตนเอง 
 4. ฉันเรียนรู้อย่างไร การตั้งค าถามกับตัวเองว่าฉันเรียนรู้อย่างไรแล้ว เราควรจะถามตัวเอง
ด้วยว่าฉันท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีหรือไม่ และความสัมพันธ์เป็นไปในรูปแบบใด เช่น บางคนอาจ
ท างานได้ดีเมื่อเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา บางคนท างานได้ดีเมื่อท างานเป็นทีม หรือบางคนเหมาะที่จะ
ท างานคนเดียว หรือเป็นเพียงที่ปรึกษา ค าถามที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องรู้ว่าตัวเราท างาน    
ในลักษณะเป็นนักตัดสินใจหรือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา เพราะบางคนสามารถให้ค าปรึกษาได้ดีแต่         
ไม่สามารถตัดสินใจใดๆ ได้เพราะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันหรือภาระต่างๆ ได้ และบางคนก็ต้องการ
มีที่ปรึกษาเพ่ือบังคับให้ตนเองต้องคิดและตัดสินใจ คนที่ไม่กล้าตัดสินใจจะเหมาะกับงานในต าแหน่ง
รองต่างๆ มากกว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่ง เพราะพวกเขามักไม่กล้าตัดสินใจแม้จะรู้ว่าควรตัดสินใจ
อย่างไร 
 5. ฉันให้คุณค่ากับอะไร การจะรู้คุณค่าหรือหลักการของตัวเองได้ เราอาจใช้แบบทดสอบ    
ทีเ่รียกว่า กระจกเงา (Mirror Test) เริ่มต้นด้วยการมองกระจกเงาแล้วบอกกับตัวเองว่า เราอยากเห็น
ตัวเองในกระจกเงาเป็นอย่างไร แต่ก็ต้องดูมาตรฐานหรือกฎระเบียบขององค์การควบคู่ไปด้วย เพราะ
ถ้าเราท างาน ในองค์การที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราตั้งใจจะท า งานของเราย่อมไม่บรรลุผล  การจะท างาน
ให้ส าเร็จลุล่วง ทั้งพนักงานและองค์การควรมีหลักการท างานที่เข้ากันได้ ส่วนใหญ่แล้วแต่ละคนมักจะ
มีจุดเด่นและศักยภาพในการท างานที่ไปด้วยกันได้ดี แต่บางทีหลักการกับจุดแข็งของเรากลับขัดแย้ง
กัน 
         6. ฉันเหมาะกับงานแบบไหน หลายคนรู้ว่าตนเองเหมาะที่จะท างานอะไรตั้งแต่ยังเด็ก เช่น  
นักคณิตศาสตร์ นักดนตรี กุ๊ก ฯลฯ แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักตัวเองเมื่ออายุเลย 25 ปีไปแล้วเมื่อถึง  
ตอนนั้นพวกเขาควรตอบค าถาม 3 ข้อได้ว่าจุดเด่นของฉันคืออะไร ฉันท างานแบบไหน และฉันให้
คุณค่ากับอะไร ถึงจะรู้ว่างานแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับตน คนที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่
การงาน มักมองหาโอกาสที่เหมาะสมให้กับตนเองเสมอ เพราะเขารู้จุดแข็ง รู้วิธีการท างานและรู้ว่า
ตนเองให้คุณค่ากับอะไร การรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนคนที่ท างานแบบธรรมดาๆ ให้กลายมา
เป็นคนท างานที่โดดเด่นได้  
        7. ฉันควรสร้างสรรค์อะไรให้กับงาน ในอดีตคนท างานไม่ค่อยถามค าถามนี้ เพราะพวกเขามัก
ท างานแบบรับค าสั่ง แต่หลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา คนท างานในบริษัทหรือองค์การไม่ได้ท างาน
แบบรับค าสั่งอีกต่อไป พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งค าถามว่า ฉันควรท าอะไร แต่การจะตอบค าถาม
นี้ได้เราต้องรู้องค์ประกอบส าคัญ 3 อย่างก่อนคือ สถานการณ์นั้นต้องการอะไร เราควรท าอะไร    
มากที่สุดเพ่ือตอบสนองสถานการณ์นั้น และสุดท้ายต้องรู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีความแตกต่างอย่างไร 
  8. รับผิดชอบในความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  น้อยคนนักที่จะท างานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง        
เพียงล าพังไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักกีฬาผู้มากด้วยความสามารถ เพราะ
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คนส่วนใหญ่ยังต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรืองานของเขาย่อมส่งผลต่อบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้นทุกคนจึงต้อง
รับผิดชอบต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เราร่วมงานด้วย มีหลักที่ควรค านึงถึง 2 ประการคือ        
1) ยอมรับความมีตัวตนของแต่ละคน ด้วยการเรียนรู้จุดแข็ง ประสิทธิภาพในการท างาน และคุณค่า
ของเพ่ือนร่วมงาน และ2) ต้องมีการสื่อสาร ดรักเกอร์ (Drucker)  เล่าว่าเวลาที่เขาเข้าไปเป็นที่ปรึกษา
ให้กับบริษัทใดก็ตามเรื่องแรกที่มักได้ยินคือ ปัญหาข้อขัดแย้งส่วนตัวนั่นอาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าคน
อ่ืนเขาท าอะไร ท างานอย่างไร สร้างสรรค์อะไรในงานหรือผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร สาเหตุที่เรา
ไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยถาม อันที่จริงพนักงานทุกคนควรรู้จุดเด่น ประสิทธิภาพในการท างาน คุณค่า
ของตัวเอง และสิ่งที่เพ่ือนร่วมงานต้องการจะท าไม่ว่าเพ่ือนรวมงานคนนั้นจะเป็นลูกน้อง หัวหน้า 
เพ่ือน หรือเป็นสมาชิกในทีม เพราะองค์การหรือบริษัทก่อเกิดข้ึนจากความไว้เนื้อเชื่อใจของกลุ่มคน 
          9. ครึ่งหลังของชีวิตการท างาน คนท างานโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครท างานยาวนานถึง 40 ปี 
เพราะพวกเขามักจะรู้สึกเบื่อ ผู้บริหารส่วนใหญ่พออายุประมาณ 45 ปีก็มักจะมาถึงจุดสูงสุดของ     
สายอาชีพ แม้ว่าพวกเขาท างานนั้น ๆ มากว่า 20 ปี และสามารถท าได้ดี แต่ตอนนี้พวกเขากลับไม่ได้
เรียนรู้หรือไม่รู้สึกท้าทายกับงานที่ท า ขณะที่พวกเขายังคงต้องท างานต่อไปอีก 20-25 ปี ดังนั้น       
การรู้จักท่ีจะจัดการกับตนเองส าหรับชีวิตการท างานในครึ่งหลัง ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ มีหลักปฏิบัติง่ายๆ 
3 ประการดังนี้ 1) มองหาสิ่งใหม่ เช่น เปลี่ยนบริษัท หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ 2) มองหาอาชีพเสริม
ควบคู่กับงานเดิมที่ท าอยู่ และ3) เริ่มต้นท างานเพ่ือสังคม นักบริหารบางคนประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพตั้งแต่อายุยังน้อยจนรู้สึกว่างานที่ท าไม่ท้าทายอีกต่อไปแต่พวกเขายังรักในงานที่ท า จึงแบ่ง
เวลาบางส่วนให้กับกิจกรรมที่ไม่แสวงหาก าไร27 

ผู้น าควรรู้จักการบริหารตนเอง การเป็นผู้น าจะอาศัยเพียงความรู้ความสามารถด้านใด     
ด้านหนึ่งคงไม่เพียงพอแต่ต้องมีทักษะประกอบกันหลายๆ ด้าน รวมถึงมโนธรรมและคุณธรรมที่ควร
ยึดมั่นอยู่อย่างสม่ าเสมอ การจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งจากตนเองและ
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวซึ่งการจะท าได้เช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดเองไม่ได้  แต่สามารถฝึกฝนและเรียนรู้     
ได้แน่นอนว่าต้องอาศัยการเอาใจใส่ใฝ่หาความรู้  หมั่นพัฒนาตนเอง ฝึกฝนและรู้จักที่จะน าไปปฏิบัติ 
ใช้จริงประกอบกับการสั่งสมประสบการณ์ทั้งจากบุคคลที่น่านับถือและยึดถือเป็นแบบอย่าง  รวมถึง
บทเรียนและข้อผิดพลาดของตนเอง คุณค่าของภาวะผู้น าไม่สามารถวัดได้จากต าแหน่งและหน้าที่     
ที่ได้รับนั้นอาจเป็นตัวแปรในการแสดงศักยภาพความเป็นผู้น าออกมาแต่ก็ไม่ ได้หมายความว่า         
สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องตัดสินความเป็นผู้น าในตัวคุณได้  การจะหาค าตอบว่าคุณมีภาวะความเป็น
ผู้น ามากน้อยเพียงใดอาจเริ่มจากการตั้งค าถามง่ายๆ กับตนเองว่า 

1. คุณรู้จักตนเองมากน้อยเพียงไรและรู้หรือไม่ว่าคุณเองยังขาดทักษะด้านใดที่ต้องพัฒนา 
อยู่บ้าง 

2. คุณสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเพ่ือนร่วมงานได้ 
หรือไม ่

                                                      
27Peter F. Drucker, “Managing Oneself, ” Harvard Business Review 83, 1 

(January 2005) : 1. 
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3. คุณพยามสร้างมาตรฐานการท างานให้แก่ตนเองหรือเปล่า 
4. เมื่อเกิดข้อผิดพลาด คุณจะเริ่มมองหาสาเหตุของความผิดที่ตนเองหรือผู้อ่ืนก่อน 
5. คุณพร้อมที่จะรับมือกับทุกปัญหาแล้วจริงหรือ 
6. คุณเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างานมากน้อยเพียงไร และเคยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการสอน 

งานบ้างหรือไม ่
7. คุณมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับการท างานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานที่คุณท า 

ออกมาเป็นอย่างไร28 
การจะเป็นผู้น าที่ดี ควรจะเริ่มจากการรู้จักบริหารตนเอง เริ่มจากความรู้ความเข้าใจในตนเอง 

เสียก่อนว่าภาวะผู้น าที่แท้จริงคืออะไร และตนเองมีจุดด้อยและจุดเสียในเรื่องใดบ้าง แล้วจึงค่อยสรร
หาวิธีการในการเรียนรู้ (Learning) การพัฒนาความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่อง
ของการศึกษาด้วยตนเอง ดังนั้นผู้น าจึงต้องรู้จักตนเองและพัฒนาได้ด้วยตนเอง ดังค ากล่าวที่ว่า แม่น้ า
ใหญ่จะตรงหรืออ้อมก็ตามย่อมเป็นเองไม่มีใครท าให้เป็น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการจะเป็นผู้น าที่ดีได้หรือไม่นั้น
ย่อมเกิดจากตนเองจะอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือรอแต่เพียงความร่วมมือจากผู้อ่ืนคงไม่ได้  
ต้องรู้จักคิดรู้จักวางแผนเพ่ือตนเองอย่างมีระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด วิธีในการบริหาร
ตนเองอย่างง่าย คือ  

1. รู้จักตนเองและปรับปรุงพัฒนาข้อด้อย 
2. มีเทคนิคด้านวิชาชีพซึ่งในฐานะผู้น าคุณต้องรู้งาน เข้าใจและคุ้นเคยงานเป็นอย่างดี 
3. รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ค้นหาวิธีการให้องคก์ารเกิดความเจริญก้าวหน้า ด้วยวิธีการ 

ใหม ่ๆ และเม่ือมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึนก็ต้องรู้จักแนวทางแก้ไข 
4. ตัดสินใจอย่างรอบคอบและทันกาล มีวิธีแก้ปัญหาที่ดี และมีเครื่องมือในกรวางแผน 
5. ท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
6. รู้จักผู้ร่วมงานและเอาใจใส่ดูแล เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ และผู้ที่ต้องท างานร่วมด้วย 
7. ท าความเข้าใจและรู้จักหาวิธีการสื่อสารมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของแต่ละคน 
8. พัฒนาจิตส านึกความรับผิดชอบให้แก่เพ่ือร่วมงานหรือลูกน้อง และมีศักยภาพในการ 

สอนงานให้แก่ผู้อื่น 
9. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และท าให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
10. ท างานเป็นทีม 
11. ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ29 
5. โจเซฟ ลุฟท ์และแฮรี่ อิงแฮม (Joseph Luft and Harry Ingham) กล่าวว่า หน้าต่าง        

                                                      
28อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา, เกร็ดความรู้พร้อมประเด็นชวนคิดจาก HR พันธุ์แท้ (กรุงเทพฯ : 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550), 72-73. 
29เรื่องเดียวกัน, 74-76. 
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การรับรู้ของโจฮารี มุ่งแสดงให้เข้าใจถึงการตระหนักรู้ตนของบุคคลในสถานการณ์ที่แสดงพฤติกรรม
ติดต่อกับบุคคลอ่ืนก่อนที่บุคคลจะยอมรับผู้อ่ืนได้นั้น จ าเป็นที่บุคคลจะต้องรู้จักและยอมรับตนเอง
เสียก่อน ดังนี้ 1) ส่วนเปิดเผย (Open area) เป็นส่วนที่แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่ตนเองรู้  และ   
ในขณะเดียวกันคนอ่ืนก็รู้ด้วย 2) ส่วนที่เป็นจุดบอด (Blind area) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่าง
ของตนเองคนอ่ืนรู้แต่ตนเองไม่รู้ 3) ส่วนซ่อนเร้น (Hidden area) บริเวณนี้ถือว่าเป็นความลับ คือสิ่งที่
ตนเองรู้ แต่ผู้อื่นยังไม่รู้และยังไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่บุคคล
เก็บซ่อนไว้ในใจ ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้ตนเองเท่านั้นที่รู้ และ4) ส่วนลึกลับที่ไม่มีใครรู้ (Unknown area) 
เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอย่างที่บุคคลกระท าไปโดยทั้งที่ตนเองและผู้อ่ืนไม่รู้ ซึ่งอาจเป็นจิตใต้
ส านึกที่บุคคลแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ตนเองไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อน และบุคคลอ่ืนไม่เคยรู้ไม่เคย
สนใจมาก่อนเช่นกัน30 
 การสอนงาน (Coaching) คือ กระบวนการชี้แนะที่ผู้บริหารฝึกฝนอบรมให้ฝ่ายปฏิบัติการ   
ได้ประสบสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้ชนะอุปสรรคในการที่จะท าให้     
การปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด31 
 การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคลากร
โดยเน้นการให้ความส าคัญในการท างานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายหรือการช่วยบุคลากรให้สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติในการแก้ปัญหาการท างานรวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ หรือความสามารถในการท างาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะหรือ
ความรู้ในการท างานโดยอาศัยพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) 
การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ซึ่งเป็นการช่วยค้นหา
พลังในตัวบุคคล เมื่อค้นพบก็จะคืนพลังนั้นให้กับบุคคลนั้นไป32 

การสอนแนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคลโดยเน้นไปที่        
การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้นหรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่  และ
ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ จากความหมายของการสอนแนะท่ีได้ประมวลมา อาจสรุปได้ดงันี้ 

1. มีลักษณะเป็นกระบวนการคือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้    
อย่างดีด าเนินการตามข้ันตอน จนกระท่ังบรรลุเป้าหมาย 

2. มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ  
2.1 การแก้ปัญหาในการท างาน  
2.2 พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการท างาน 

                                                      
30สร้อยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 217-219. 
31ประชุม โพธิกุล, คู่มือหัวหน้างาน การสอนงานและการให้ค าปรึกษา  (กรุงเทพฯ :

ส านักพิมพ์วันทิพย์, 2537), 15. 
32อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์,  สอนงานอย่างไรให้ได้งาน (Coaching) (กรุงเทพฯ : เอช  อาร์ 

เซ็นเตอร์จ ากัด, 2548), 125. 
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2.3 การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน      
3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนแนะกับผู้รับการสอนแนะคือ  เป็นกลุ่มเล็กหรือ

รายบุคคล (one-one-one relationship and personal support) และใช้ เวลาในการพัฒนา    
อย่างต่อเนื่อง 

4. มีหลักการพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่  
4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน (co-construction) คือไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียน 

ไปพร้อมกัน 
4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
4.3 การเสริมพลังอ านาจ (empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล  

เมื่อค้นเจอก็คืนพลังนั้นให้เขาไป 
5. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพ  

ต้องมีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ล าพังการสอนแนะอย่างเดียวไม่อาจท าให้การด าเนินงาน
ส าเร็จได3้3 
 เฮอร์มิเนีย ไอบราร่า (Herminia Ibarra) กล่าวถึง การสอนแนะผู้บริหารระดับสูง เมื่อ
เจ้านายต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1. ท าไมจึงต้องมีการสอนแนะผู้บริหาร หลายสถานการณ์ที่การสอนแนะผู้บริหารเป็นเรื่องที ่
ควรท าแต่กลายเป็นว่าเหลืออยู่เพียงแค่เหตุผล 2 ประการคือ 1) ท าให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาให้กับ 
CEO หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมของพวกเขาที่มีผลต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือ
ผู้บริหารจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอาชีพไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าในต าแหน่งของตน และ         
2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือต่อการท างาน คงต้องยอมรับว่าผู้บริหารบางคนมีนิสัยส่วนตัวที่ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของตนเอง และการปฏิบัติงานของผู้ อ่ืนรอบ ๆ ตัวเขาลดลง ต่อไปนี้        
เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

1.1  ล้มเหลวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
1.2  ไม่เต็มใจที่จะมอบหมายความรับผิดชอบ และอ านาจในการตัดสินใจให้กับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 
1.3  มุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากกว่าประโยชน์ขององค์การโดยรวม 
1.4  ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือชิงต าแหน่งเดียวกันกับตน 
1.5  วิธีการบริหารที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่เหมาะสม 
1.6  ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการในการท างานกับผู้บริหารในระดับเดียวกันและกับ  

CEO 
ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีพ้ืนฐานที่แตกต่างออกไปจากพฤติกรรมที่พบได้ในผู้จัดการระดับต้นและกลาง   

                                                      
33อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, สอนงานอย่างไรให้ได้งาน (Coaching) (กรุงเทพฯ : เอช อาร์   

เซ็นเตอร์ จ ากัด, 2548), 3. 
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แต่ผู้บริหารระดับสูงแล้วพฤติกรรมเหล่านี้กลับมีอันตราย และจะเป็นการท าลายองค์การมากกว่า   
การสร้างความก้าวหน้า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ได้ เป็นเหตุผลประการเดียวของการ      
ให้ค าที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารแต่ยังสามารถที่จะใช้เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าด้วย คนบางคน
ก้าวขึ้นสู่ระดับบริหารได้ ด้วยความรู้ ทักษะ และความรอบรู้ เข้าใจผู้อ่ืนในการท างานที่ดีเลิศ บุคคล    
ที่มีพรสวรรค์และความทะเยอทะยานจะพัฒนาความสามารถดังกล่าวได้จากประสบการณ์และการ
เรียนรู้ แต่กว่าที่จะท าได้พวกเขาจะต้องผิดพลาดมาแล้วบ้างไม่มากก็น้อย และความผิดพลาดของ
ผู้บริหารระดับสูงย่อมจะเป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพง ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือ
การขาดประสบการณ์ในการท างานตามบทบาทใหม่ก็ตาม การสอนแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร
เป็นการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด ซึ่งอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ความเสียหายที่อาจเกิด
ขึน้กับผู้ถือหุ้นก็สูงเช่นกันหากผู้บริหารท าผิดพลาด   

2. วิธีการในการสอนแนะผู้บริหาร โดยทั่วไปผู้ที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารจะใช้วิธีการหนึ่ง 
ในสองวิธีต่อไปนี้   

2.1 การวินิจฉัยและพัฒนา ซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่มีรากฐานมาจากวิชา 
จิตวิทยา และมีกรรมวิธีที่ลึกซึ้งแต่ใช้เวลานานกว่าในการท าอีกวิธีหนึ่งเรียนกว่า การชี้แนะ เป็นวิธีการ
ที่คล้ายคลึงกับการสอนงานที่ผู้จัดการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ทุกๆ วัน เป็นวิธีการที่เร็วและตรงกว่า 
ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีในตัวเอง การวินิจฉัยและพัฒนา วิธีการของการวินิจฉัยและพัฒนาในการสอนแนะ
ผู้บริหารมีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับการให้ค าปรึกษาจากภายนอก ซึ่งผู้บริหารองค์การคุ้นเคย
กันดีอยู่แล้ว วิธีการนี้มีส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 ประการคือ 1) การวินิจฉัย (Diagnosis) ไม่ต่างกับ
วิธีการสอนงานโดยผู้จัดการ ที่ปรึกษาพยายามที่จะค้นหาปัญหาของผู้บริหารรวมถึงผลกระทบด้ าน
ต่างๆ ซึ่งกระท าได้ด้วยการสังเกตโดยตรง และวิธีการทางอ้อม เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพของ 
Myers Briggs บางครั้งผู้สอนงานก็หาข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูล      
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับพฤติกรรม และการปฏิบัติงานจากบุคคลที่อยู่รอบตัวผู้บริหารคนนั้น  2) การ
รู้จักตนเอง (self-awareness) เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ที่ปรึกษาผู้สอนแนะจะพบกับลูกค้าใน
สถานที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่นอกที่ท างาน เพ่ือให้ข้อมูลหรือเธอได้รับมาทั้งเรื่องดีและไม่ดี ผู้บริหาร
จะได้รับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ล าบากใจที่สุดส าหรับผู้ที่ถูกสอนแนะ 
ดังที่มีผู้หนึ่งเขียนไว้ว่า “คงไม่มีอะไรที่ท าให้ล าบากใจมากเท่ากับการได้รู้จักธาตุแท้ของตัวเอง” 
เป้าหมายของการกระท านี้คือ การรู้จักตนเองในด้านการเป็นผู้บริหาร  3) แผนการพัฒนา 
(development plan) เมื่อผู้บริหารรู้ถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ได้รับการบันทึกไว้ 
ขั้นตอนต่อไปก็คือ การคิดแผนที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้น ซึ่ งก็เหมือนกับการสอนงานลักษณะอ่ืนๆ          
ซึ่งผู้บริหารจะถูกร้องให้มีส่วนร่วมในการสร้างแผนการพัฒนานี้ด้วยเช่นกัน เพราะท้ายที่สุดเขาหรือ
เธอก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่กับมัน และ4) การด าเนินการตามแผน (plan implementation) ที่ปรึกษาผู้สอน
แนะจะสังเกตวิธีการที่ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงานและลูกค้าของบริษัท หลังจาก
นั้นแล้วพวกเขาก็จะได้คุยกันถึงปัญหาและความก้าวหน้าที่เกิดข้ึน 

2.2 การชี้แนะ วิธีการชี้แนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นอกเหนือจากวิธีการสอนงาน 
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แบบวินิจฉัยและพัฒนา ที่ปรึกษาผู้สอนแนะที่ใช้วิธีการที่ไม่ต้องใช้เวลามากหรือมีขั้นตอนการท างาน  
ที่ราคาแพงเหมือนกับวิธีวินิจฉัยและพัฒนา แต่พวกเขาจะท าตัวเป็นเงาและชี้แนะวิธีใหม่ๆ ในการ
ประพฤติตัวโดยการสังเกตผู้บริหารขณะท างาน ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้จะวิจารณ์ว่าการสังเกตแบบ
ตรงๆ นี้จะไม่ได้ใส่ใจว่ามีความเป็นไปได้ท่ีปัญหาลึกๆ ในใจจะเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่ดี   

3. ต้องค้นหาอะไรบ้างในตัวของผู้ให้การสอนแนะผู้บริหาร ในโลกของการให้ค าปรึกษา   
สอนแนะผู้บริหารที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด ผู้ประกอบอาชีพนี้มาจากพ้ืนเพที่หลากหลาย อาจเป็ น     
ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารมาก่อน นักจิตวิทยาองค์การ นักจิตวิทยาคลินิก ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ  
นักวิชาการ และแม้กระท่ังนักกีฬาบางคนก็มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผนงาน การจัดการองค์การ การบริการเวลา และทักษะเกี่ยวกับคน แต่ไม่ว่าประสบการณ์   
ของเขาจะเป็นอย่างไร ขอให้ค้นหาคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อคุณจะจ้างท่ีปรึกษาผู้สอนแนะ 

3.1 ประสบการณ์เชิงธุรกิจในต าแหน่งที่สูง ผู้บริหารส่วนมากจะชอบท างานกับคน   
ที่พวกเขาเห็นว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเขา 
  3.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศ หาคนที่สามารถท างานกับคนที่มีอัตตาสูงและไม่เกรงกลัว
ที่จะพูดถึงเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากๆ 

3.3 ไหวพริบเรื่องภายในองค์การ เนื่องจากผู้บริหารสร้างผลงานผ่านบุคลากรและ 
หน่วยงานต่างๆ ที่ปรึกษาผู้สอนแนะจึงต้องมีทักษะในการเดินเข้าสู่สถานการณ์และเรียนรู้ด้วยความ
รวดเร็วว่าคนและส่วนต่างๆ ท างานร่วมกันจนประสบผลส าเร็จได้อย่างไร (หรือล้มเหลวร่วมกัน
อย่างไร) 

4. ความมีคุณธรรมประจ าใจ ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลความลับต่างๆ ยังคงต้อง 
เป็นความลับ   

5. ความจริงใจ โดยมากแล้วการเป็นที่ปรึกษาผู้สอนแนะท่ีดีหมายถึง การเผชิญหน้ากับ 
ผู้บริหารโดยใช้ความจริงตามที่ได้สังเกตมา ที่ปรึกษาสอนแนะควรจะมีความสามารถทั้งในการเห็นอก
เห็นใจและการพูดความจริง ไม่ว่าความจริงนั้นจะรบกวนจิตใจของผู้ได้รับการสอนงานอยู่บ้างก็ตาม34 

เกกเนอร์ (Gegner) ศึกษาเกี่ยวกับการสอนแนะในกลุ่มผู้บริหารที่ได้รับการอบรมการสอน
แนะในการด าเนินผลสรุปพบว่า การสอนแนะเป็นวิธีการสอนที่ดีและยังส่งผลในเชิงบวกเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านอาชีพและด้านชีวิตส่วนตัว ประการส าคัญยังแสดงให้เห็นว่าการสอนแนะนั้นเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างยั่งยืน35 
 การสอนงานจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่หัวหน้างานใช้เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาลูกน้อง
ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการ
ท างานนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือผลงานที่หัวหน้างาน

                                                      
34Herminia Ibarra. อ้างถึงในกมลวรรณ  รามเดชะ, การสอนงานปรึกษาและดูแล 

Coaching and Mentoring (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ต จ ากัด, 2556), 107-117. 
35Gegner C., Summary of Executive Coaching Research Project. Retrieved 

November 15, 2014 from http:/www.coachingnetwork.org.uk/resourcecentre/Articles.  
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ต้องการหรือคาดหวั งให้ เกิดขึ้น  (Result-Oriented) โดยจะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน
(Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ทั้งนี้การสอนงานนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง (Individual Performance) ในปัจจุบันแล้วการสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกน้องเพ่ือให้ลูกน้องมีพัฒนาการของความรู้  ทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการท างานที่สูงขึ้นต่อไป เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่      
การงานอันน ามาซึ่งต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้การสอนงานยังถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
ของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าและลูกน้องหรือเรียกว่า
การสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) ที่หัวหน้างานใช้ในการแจ้งหรือชี้แจงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกน้องให้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และรับฟังสิ่งที่คาดหวังและต้องการของลูกน้อง และเป็นช่องทางในการ
สอบถามถึงสถานะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างาน รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่หัวหน้างาน
และลูกน้องร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างาน เพราะหัวหน้างานถือได้ว่าเป็น Line 
Manager ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนในการรับรู้ถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
องค์การ จากการเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการประชุมประจ าเดือน
หรือการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ36  

ธ ารงศักดิ์   คงคาสวัสดิ์  กล่าวถึง 3 ทักษะส าคัญในการสอนงานและให้ค าปรึกษาไว้ว่า       
เมื่อหัวหน้างานจ าเป็นจะต้องมีบทบาทที่ส าคัญทั้งเรื่องของการเป็นครูสอนงาน และให้ค าปรึกษา
ลูกน้อง หัวหน้างานจ าเป็นจะต้องมีทักษะที่ส าคัญ 3 ประการ เพ่ือท าบทบาทนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ทักษะการฟัง (listening skill) ไม่ว่าหัวหน้างานจะเป็นผู้สอนงาน หรือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ใด ๆ กับลูกน้อง ทักษะการฟังถือเป็นทักษะส าคัญที่จะลืมเสียไม่ได้ มีค าพูดดีๆ อยู่ประโยคหนึ่งคือ  
คนเราจะฉลาดมากขึ้นเวลาฟัง แต่จะฉลาดเท่าเดิมเวลาพูด ดังนั้นเมื่อเราหยุดและตั้งใจฟังสรุป
ประเด็นที่อีกฝ่ายสอบถามหรือเล่ามาให้หมดเสียก่อน  ไม่ด่วนใจร้อนพูดแซงเขาไปในทันที หรือ       
ไม่แสดงกิริยาอาการเบื่อหน่ายที่จะฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ก็จะท าให้ท่านเข้าใจเรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่ง 
ได้ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

2. ทักษะการตั้งค าถาม (questioning skill) เมื่อหัวหน้างานฟังลูกน้องและจับใจความ     
ได้อย่างครบถ้วนแล้ว ก็ควรจะต้องมีการตั้งค าถามกลับไปยังลูกน้องหรือผู้มาขอค าปรึกษาเป็นระยะ   
เพ่ือประโยชน์ 2 เรื่องที่ส าคัญคือ ประการที่ 1 ก็เพ่ือที่จะยืนยันความเข้าใจในเนื้อหาเดียวกัน ไม่หลุด
ออกนอกประเด็นค าถาม หรือเรื่องที่ก าลังพูดคุยกันอยู่ และประการที่ 2 ก็คือ ตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้มา 
ขอค าปรึกษาได้รู้จักคิดและหาค าตอบได้ด้วยตัวเอง 

                                                      
36เรื่องเดียวกัน, 4. 
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3. การแจ้งผล (feedback skill) เมื่อลูกน้องท างานได้ตามที่หัวหน้างานสอนหรือมอบหมาย
งานไปแล้วก็ควรจะต้องมีการแจ้งผลให้ เขาทราบว่าสิ่ งที่ เขาได้ท าไปแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไร            
ควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง37 
  การด าเนินงานขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุจุดมุ่งหมายจะต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกองค์การไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนคือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร
ในองค์การ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักชัยในการด าเนินงานโดยเฉพาะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงาน
ของส่วนรวม ความสามารถและลักษณะของผู้น ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณ คุณภาพ และ
คุณค่าขององค์การสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี38 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 

 
ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชา 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีศิลปะในการบริหารคนบริหารงานให้  ประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และ ผู้บริหาร
ระดับสูง ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับต้น (First-Line Managers) หมายถึง  ผู้บริหารที่อยู่ระหว่างพนักงาน 
ระดับปฏิบัติการกับผู้บริหารระดับอ่ืนๆ โดยอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
องค์การเช่น หัวหน้างาน (Supervisor) หัวหน้าแผนก (Section Head) หรือจัดการ เป็นต้น 

2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) หมายถึง บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่น าวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง
มาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติช่วยผลักดันองค์การให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ผู้บริหารระดับกลางเช่น ผู้อ านวยการ เป็นต้น 

3. ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงสุดของ 
องค์การ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดเป้าหมายขององค์การในรูปของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
นโยบายเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินขององค์การ เป็นผู้ตัดสินใจน าองค์การเพ่ือความ   
อยู่รอด ผู้บริหารระดับสูงจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมหรือสื่อสารกับพนักงานระดับส าคัญๆ 
ขององค์การ เป็นตัวแทนองค์การในงานสาธารณะต่างๆ เป็นต าแหน่งที่มีความกดดันในงานสูง มีเวลา

                                                      
37ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, “บทความเรื่อง 3 ทักษะส าคัญในการสอนงานและให้ค าปรึกษา,”  

People for Quality 17, 155 (September, 2010) : 106-107. 
38โชติณัฏฐ์ คงพานิช , “การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผู้นาและความพึงพอใจของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีต่อการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชียงใหม่, 2547), 1. 
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พักผ่อนน้อยและเวลาส่วนตัวน้อย มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นย า มีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาและวิกฤติต่างๆ ได้เป็นอย่างด3ี9 
 ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจปกครองดูแล    
ผู้ใต้บังคับ40 
 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบังคับบัญชา หรือการบังคับคือ  
การควบคุม ดูแล และการบัญชาคือ การสั่งการหรือในความหมายของบทบาทการท างานที่แท้จริง  
หมายถึง ผู้ที่ท าให้งานส าเร็จโดยผ่านการดูแล ปกครอง แนะน า ควบคุมงาน การสอนงาน สั่งงานผู้อื่น 
เป็นปัจจัยหลักของการท างาน41 
 นายคือ เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ชี้น า ฝึกฝน ตรวจสอบ มีพฤติกรรมเป็นผู้น า ผู้ฝึกอบรม 
และประเมินบุคคลอ่ืน โดยปกติบุคคลเหล่านี้จะถูกแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหาร          
ในองค์การ (นายจ้าง) มีหน้าที่ในการบริหารและจัดการ รวมทั้งนิเทศติดตามงานและในทางราชการ 
หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นนั่นเอง กล่าวโดยสรุปว่า“นาย” ในที่นี้หมายถึง ผู้บังคับบัญชา  
ทุกระดับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งบริหารทุกคน42 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา     
แต่ละแห่งของรัฐและเอกชน43 
 สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชาหมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่บริหารงานในองค์การ    
โดยใช้ศิลปะในการพิจารณาตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 
พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท างาน โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางให้งานที่ก าหนดไว้
ส าเร็จลงด้วยดี การบังคับบัญชาจะเกี่ยวข้องกับการสอน  การใช้ค าแนะน า และการกระตุ้นให้
ผู้บังคับบัญชามีความตั้งใจปฏิบัติงาน 
 
บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 
 บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานับว่ามีความส าคัญที่สามารถเอ้ืออ านวยให้การสั่งการ
หรือการอ านวยการประสบความส าเร็จเป็นผลดี ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต่อไปนี้
จะสามารถส่งเสริมงานในหน้าที่การสั่งการและการอ านวยการได้เป็นอย่างดี 
 

                                                      
39อุ่นเรือน เมืองสองชั้น, บทความเรื่อง ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา, 

เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2557 เข้าถึงได้จาก http://www.kroobonnok.com.  
40พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คลีพับลิเคชั่น), 739. 
41สุรชัย พรหมพันธุ์ , ช าแหละสมรรถนะเพื่อการพัฒนา competency (กรุงเทพฯ : 

ปัญญาชน, 2554), 160-161. 
42ถวิล มาตรเลี่ยม, เทคนิคการบริหารนาย Managing Your Boss, พิมพ์ครั้งที่  2. 

(กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2554), 1-2. 
43พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, พ.ศ.2542, 3. 

http://www.kroobonnok.com/
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1. จัดท าแผนการท างาน ซึ่งแผนการท างานนี้แล้วแต่ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาระดับใด ถ้าเป็น 
ระดับสูงก็จัดวางนโยบาย ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นก็ก าหนดเป็นตารางการปฏิบัติงาน 

2. ก าหนดงานให้เหมาะสมในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
4. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจและตั้งใจท างานให้เกิดทั้งประสิทธิผลประสิทธิภาพด้วยการ 

มีระบบการประสานงานและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ ์
5. จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานกระตือรือร้นท างานให้แก่องค์การด้วยการใช้เครื่องล่อ (incentives) 
6. ติดตาม ก ากับ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ทั่วถึง 
7. ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน44 

 
คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 จากหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้น คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาจึงได้รับ
การยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการท างาน  ซึ่งคุณสมบัติของ
ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
แสดงออก ในรูปพฤติกรรมต่างๆ  

2. มีปฏิภาณไหวพริบดี กล่าวได้ว่าเป็นคนทันเกมต่อสภาพการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆ  

3. มีความสามารถในการประสานงานและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดภายใต้ภาวการณ์ 
ต่างๆ 

4. มีลักษณะการเป็นผู้น าที่ดี เป็นที่ศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อค าสั่งที่สั่งออกไป เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานพลาด 

เพราะผู้บังคับบัญชาสั่งไปผิดจะต้องไม่กล่าวโทษ 
6. มีอารมณ์ม่ันคง การมีอารมณ์ม่ันคงนี้ส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจและเติมใจในการท างาน 
7. ไม่เคร่งครัดต่ออ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการจนเกินไป 
8. มีทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) ที่พอเพียงในการก าหนดงาน มอบหมายงาน 

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 จากคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ประกอบด้วยทักษะด้านความคิด (เก่งคิด) 
(Conceptual Skill) ทักษะด้านมนุษย์ (เก่งคน) (Human Skill) และทักษะด้านเทคนิค (เก่งงาน) 
(Technical Skill) จะพบว่าผู้บั งคับบัญชาที่ดีจะมีทักษะทั้ ง  3 ทักษะ เพียงแต่ว่ามีต าแหน่ ง         
เป็นผู้จัดการในระดับใด ความเข้มของทักษะทั้งสามก็จะลดหลั่นกันไป แต่อย่างไรก็ตามผลที่พบ
ร่วมกันอย่างชัดเจนก็คือทักษะด้านมนุษย์นั้นมีบทบาทและส าคัญมากไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการระดับใด 

                                                      
44พยอม วงษ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที ่7 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา 

จ ากัด, 2542), 188. 
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นั่นย่อมเป็นการยืนยันว่าบทบาททางด้านพฤติกรรมศาสตร์  (Behavioral Sciences) จะเป็นความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นยิ่งในหน้าที่ผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะความรู้ในด้านปัจจัยมนุษย์ (Human factor) ท าให้
ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการท างานของตนอย่างแท้จริง45 
 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา เป็นเรื่องส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้บริหาร  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่อง
เฉพาะเจาะจงที่บุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจขององค์การมีการอธิบายความหมาย      
ของความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา คือความเต็มใจของบุคคลที่พ่ึงพาผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกมั่นคง แม้ว่า
จะได้รับผลกระทบในทางลบ ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาเป็นผลจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ        
ดังนี้ ประการแรกคือ โอกาสของผลในทางลบ ประการที่สองคือ การพ่ึงพาผู้อ่ืน และประการสุดท้าย
คือ ความไว้วางใจของบุคคลภายใต้ผลในทางลบที่พ่ึงพิงกับผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกม่ันคง46 
 
บทบาทของผูบ้ริหารหรือผู้บังคับบัญชา 

1. บทบาทในการเสริมสร้าง คาดหวังไว้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือหน่วยงาน       
เราก าลังมองหานักบริหารที่มีความเก่งพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน และเก่งข่าวสาร
ข้อมูลเทคโนโลยี คุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในบทบาทการเสริมสร้างก็คือ  มีความรู้ 
ความสามารถในงานสาขาที่ปฏิบัตินั้นเป็นอย่างดี เพ่ือให้งานสร้างผลผลิตขององค์การเป็นผล บทบาท
ในการสร้างเสริมเน้นกิจกรรมต่างๆ ในอนุระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

2. บทบาทในการด าเนินการ คาดหวังไว้ว่าผู้บริหารควรสามารถบริหารบุคคลซึ่งท างาน 
ร่วมกับเขาและแน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้สร้างผลผลิตได้ด้วยบทบาทการด าเนินการนี้ผู้บริหารจะสร้าง  
และก าหนดการประสานงานควบคุม และลงโทษทางวินัย ถ้าผู้บริหารสวมบทบาทผู้ด าเนินการ เขาจะ
ดูว่าระบบได้ด าเนินการไปตามที่ได้ออกแบบก าหนดไว้ บทบาทในการด าเนินงานเน้นอนุระบบบริหาร
โครงสร้าง 

3. บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคาดหวังไว้ว่า เนื่องจากทุกวันนี้สภาพแวดล้อมและ 
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยและ       
มีอิสระที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งด าเนินการอยู่ได้ด้วยตนเอง บทบาทในการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาเน้นในอนุระบบข่าวสารข้อมูล การตัดสินใจสั่ง 

4. บทบาทในการหล่อหลอม คาดหวังไว้ว่า ผู้บริหารควรสามารถหล่อหลวมคนในองค์การ 

                                                      
45เรื่องเดียวกัน, 189. 
46Butler J. k., “Toward understanding and measuring condition of trust : 

Evolution of a condition of trust inventory,” Journal of Management 17, 3  (1991) : 
634. 
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ได้นั่นคือ การที่ผู้บังคับบัญชาท าให้กลุ่มบุคคลสามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเอง โดยมีทิศทางที่ชัดเจน    
ในจิตใจและสามารถเลือกทิศทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและกลยุทธ์     
ขององค์การ การหล่อหลอมเน้นในอนุระบบบุคคล สังคม47 

เอดิกส์ แอลชีค (Adiqes lcheak) อภิปรายว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่บทบาทหารบริหารหนึ่งใน 
บทบาทละเลยไม่ได้รับการปฏิบัติในองค์การแล้ว มักจะปรากฏว่ามีสิ่งบอกเหตุให้สังเกตได้ว่ารูปแบบ
การบริหารนั้น เป็นรูปแบบการบริหารที่ผิดหลักการ เอดิกส์ แอลชีค (Adiqes lcheak) ได้เน้นว่า      
ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ได้แสดงบทบาทในด้านการหล่อหลอมแล้ว ผู้บังคับบัญชาเองจะกลายเป็นผู้สร้าง
วิกฤตการณ์ผู้ติดต่อกับระบบราชการ หรือไม่ก็เป็นเจ้านายผู้อยู่อย่างโดยเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาทุกคน
ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานบริหารของคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลและไม่สับสน ควรรู้จักโครงสร้างและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนอง ค าพูดที่กล่าวว่า 
“อ านาจหน้าที่เป็นของได้มาโดยยาก แต่การใช้อ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับว่ายากยิ่งกว่า” 
คงเป็นข้อเตือนนักบริหารหรือผู้บังคับบัญชาทั้งหลายเป็นอย่างดี ข้อส าคัญควรระลึกว่าอ านาจหน้าที ่    
ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ และร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเป็นส าคัญ48 
  
รูปแบบทางการบริหารที่มีคุณค่าส าหรับการบริหารในยุคปัจจุบัน 
 รูปแบบทางการบริหารทีมีคุณค่าส าหรับการบริหารในยุคปัจจุบันพบว่า  ผู้บริหารควรมี      
ความเข้าใจในความส าคัญของการบริหารระดับโลก (Global management) จริยธรรมของธุรกิจ 
(Business or corporate ethics) ความแตกต่างและหลากหลายภายในองค์การ (Diversity in 
organizations) คุณภาพขององค์การและบุคลากรภายในองค์การ (Quality in organizations and 
people in organizations) ผู้บริหารควรเน้นให้ความส าคัญกับรูปแบบทางการบริหารที่จะช่วยให้
องค์การประสบความส าเร็จในยุคปัจจุบันต่อไปนี้ด้วยคือ 

1. Global spotlight ผู้บริหารสมัยใหม่เผชิญความท้าทายทางการบริหารในยุคปัจจุบัน       
บางองค์การเผชิญกับความท้าทายทางการบริหารในการสร้างองค์การในประเทศที่ก าลังพัฒนาและ
ต่อสู้กับการแข่งขันทางธุรกิจต่างประเทศ มีการน าธุรกิจก้าวไปสู่ธุรกิจระดับโลก การพัฒนาทางด้าน   
ความร่วมมือกับกิจการทางประเทศและการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพไปยังประเทศต่างๆ  ทั่วโลก 
แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับความท้าทายทางธุรกิจระหว่า งประเทศ (International 
challenges) 

2. Diversity spotlight ผู้บริหารสมัยใหม่เผชิญกับความรับผิดชอบต่อความหลากหลาย      
ขององค์การ ความแตกต่างหลากหลายยังกล่าวเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคลต่างๆ ในองค์การ   
เช่น ความแตกต่างทางด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความสามารถ สมาชิกในองค์การแต่ละคน     

                                                      
47ธีระ รุญเจริญ, ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (นครราชสีมา : ส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 2545), 

5-6. 
48วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์, อ้างถึงใน Adiqes lcheak, “Management Styles,” California 

management Review, 19, 2 (Winter, 1976) : 113. 
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ควรได้รับการปฏิบัติที่ เสมอภาคและเท่าเทียมกันจากฝ่ายบริหารที่มีการคละเคล้ากันระหว่าง           
ความแตกต่างของบุคคลในสถานที่ท างานเช่น พนักงานชายและพนักงานหญิง พนักงานที่ต่าง       
เชื้อชาติ ศาสนากันสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา 
(Management and Diversity)  

3. Quality spotlight ผู้บริหารสมัยใหม่เผชิญกับการพัฒนาและการรักษาคุณภาพของ        
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูง อันเป็นที่พอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค ทฤษฏีทางการบริหารสมัยใหม่
ได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมคุณภาพของสินค้าและบริการอยู่อย่างสม่ าเสมอโดยการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตและการให้บริการที่เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า 

4. People spotlight ผู้บริหารเน้นความส าคัญของบุคลากรหรือทรัพยากรอันมีค่าใน 
องค์การเป็นอย่างดีโดยการให้อิสระแก่พนักงานในการท างาน การจัดการรูปแบบของการจูงใจต่างๆ 
และการให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงาน โดยเน้นความส าคัญของคน (People oriented) เช่น การ
สื่อสารที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจูงใจพนักงาน การมี
ส่วนร่วมทางการบริหาร49 
 
แนวคิดทางด้านบทบาทการจัดการของผู้บริหาร 
 จากการศึกษาวิจัยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบทบาททางการจัดการของผู้บริหารโดย Professor 
Henry Mintzberg of McGill University ได้ท าการวิจัยบทบาทของผู้บริหารจากการสังเกตกิจกรรม
ทางการบริหารต่างๆ ของผู้บริหารพบว่า แต่ละองค์การมีกิจกรรมทางการบริหารที่แตกต่างกัน        
ซึ่งสามารถสรุปเป็นบทบาทต่างๆ จัดเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 10 บทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles) หมายถึง ผู้บริหาร 
มีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 บทบาทในการเป็นหัวหน้า (The figurehead role) เช่น การด าเนินภารกิจต่างๆ  
ภารกิจทางสังคม การเป็นตัวทางขององค์การ 

1.2 บทบาทในความเป็นผู้น า (The leader role) เช่น บทบาทในความเป็นผู้น าในการ 
คิดและการกระท าต่าง ๆ ให้บุคคลในองค์การได้ก้าวตามแนวทางของผู้น า 

1.3 บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน (The Liaison role) เช่น การเป็นผู้ประสานกับ 
หน่วยงานภายนอกหรือองค์การภายนอกและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บทบาทหน้าที่ทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational roles) หมายถึง ผู้บริหารมี 
บทบาทการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรูปแบบต่าง ดังนี้ 

2.1 บทบาทในการเป็นผู้กระจายข่าวสารให้บุคคลในองค์การทราบ (The disseminator  
role) เช่น การกระจายข่าวสารให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาทราบนโยบายต่างๆ ของบริษัท 

                                                      
49เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่ : Modern Management (กรุงเทพฯ : 

บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพรส จ ากัด : 2546), 1-2. 
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2.2 บทบาทในการเป็นโฆษก (The spokesperson role) หมายถึง การเป็นปาก      
เป็นเสียงให้แก่หน่วยงานในการถ่ายทอดข้อมูลหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้ภายนอกองค์การได้ทราบ 

3. บทบาทในด้านการตัดสินใจ (Decision role)  หมายถึง ผู้บริหารมีบทบาทในการ 
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

3.1 บทบาทในความเป็นเจ้าของกิจการ (The entrepreneurial role) 
3.2 บทบาทในการเป็นผู้รับผิดชอบ (The disturbance-handler role) 
3.3 บทบาทในการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (The resource-allocator role) 
3.4 บทบาทในด้านการเจรจาต่อรอง (The negotiator role) 

แนวคิดของ เฮนรี่ มิ้นซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) นี้ได้รับการยอมรับในการจัดการ           
ในองค์การเป็นอย่างดีบทบาทเหล่านี้ช่วยให้การเป็นผู้บริหารมีความสมบูรณ์มากขึ้น50 

แอน โทนี  (Anthony) ได้ ระบุ ถึ งลั กษณ ะส าคัญ ของการบริหารแบบมี ส่ วนร่วม ไว้                 
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ 2) สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องส าคัญ 
และ3) มีการแบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา51 

ทองทิพา วิริยะพันธ์ ได้กล่าวถึง ผู้บริหารที่ดีและมีความสามารถ ควรเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวที่ส าคัญๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีเหตุผล หมายถึง เป็นผู้ที่พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะน า 
ความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
บริหารงาน 

2. เป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่น หมายถึง พร้อมที่จะศึกษาเจตคต ิรสนิยมของเพ่ือนร่วมงาน  
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี หมายถึง เป็นผู้ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่บุคคลที่มา 
ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลภายนอกว่าเป็นผู้มี
อัธยาศัยไมตรีดีงามเป็นที่น่าชื่นชมแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วย 

4. เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบ หมายถึง ในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องท า 
การพิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจสั่งการ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ  
กับผลแห่งการตัดสินใจนั้น 

5. มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรอบรู้ตัวในเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างด ีทั้งท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยตรงกับงานหรือไม่เก่ียวข้องก็ตาม 
 
 
 

                                                      
50เรื่องเดียวกัน, 3. 
51Anthony W. P., Participative Management (Manila, Philippines : Addison 

Wesley Publishing Company, 1978), 3-5. 
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6. มีความสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่ 
เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งหมายถึงพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารงานให้เป็นรูปแบบใหม่ๆ 
ได้ทันท ีเพ่ือที่จะได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในขณะนั้น52 
 นอกจากนี้ ผู้บริหารที่ดีควรมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการบริหารงาน
อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ ได้กล่าวไว้โดยสรุป ดังนี้ 

1. มีพลังแห่งความอดทน ผู้บริหารต้องมีพลังพร้อมทั้งทางกายและทางใจที่จะเผชิญหน้า 
กับเหตุการณ์ต่างๆ อาท ิเช่น  

1.1 สามารถรับผิดชอบต่อหน่วยงานได้อย่างสม่ าเสมอ มีความเชื่อม่ันในตนเองท้ังด้าน 
จิตใจและอารมณ์ โดยเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเผชิญกับความยากล าบากและความผิดหวัง มีความอดทนต่อ
ความกดดันต่างๆ ที่เข้ามากระทบในเวลาเดียวกันได้ และมีความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 สามารถแก้ปัญหาความกดดันต่างๆ ให้ลุล่วงไปได ้หมายถึง สามารถปรับปรุง  
นโยบายและหาวิธีการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้  โดยไม่ยึดมั่นใดๆ ผู้บริหาร
ควรจะต้องมีแนวคิดว่า หลักการที่ส าคัญอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่นโยบายและวิธีการควรมีการ
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

1.3 มีความเชื่อม่ันในการแก้ปัญหา ผู้บริหารที่ดีจะต้องยอมรับว่าในการท างานอาจมี 
ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้ ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหา ผู้บริหารต้องมีความเชื่อมั่นว่า 
ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้ หากค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

1.4 มีความสามารถในการท างานร่วมกัน ผู้บริหารควรปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  โดยไม่ เสียขวัญ  เสียก าลังใจ แม้ว่าผู้บริหารอาจพบกับความผันแปร           
ขององค์การหรือความล้มเหลวใดๆ ก็ตาม ผู้บริหารก็ยังสามารถท างานต่อไปได้ 

1.5 มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ 
ความส าเร็จขององค์การของตนเอง 

2. มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีบุคลิกที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สิ่งแวดล้อมได้ดี และมีความพร้อมอยู่เสมอ ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ต้องการผู้น าที่เป็นผู้ แนะ
แนวทางให้ได้ ดังนั้นผู้บริการที่ดีควรมีบุคลิกประกอบด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง กระตือรือร้น       
มีความม่ันใจและเชื่อมั่นในตนเอง ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงออกท่ีดีและกระท าในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

2.1 บุคลิกภายนอกต้องสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
2.2 มีมารยาทที่ดีต่อชนทุกชั้น 
2.3 มีสภาพทางจิตที่ดี รู้จักระงับอารมณ์ตนเอง 
2.4 มีการริเริ่ม ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3. มีสามัญส านึก หมายถึง การมีความนึกคิดท่ีดีสามารถเชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ด ีแต ่

                                                      
52ทองทิพา วิริยะพันธ์, มนุษยสัมพันธ์กับการบริการ (กรุงเทพฯ : อินเฟอร์มีเดียบุ๊ค, 2546), 

29. 
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ผู้บริหารที่จะประสบความส าเร็จได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความสามารถมาก แต่ควรเป็นผู้มีสามัญส านึก
ที่ดี มีความเฉลียวฉลาด เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
วิถีทางที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีความยุติธรรม ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม หากขาดคุณสมบัติข้อนี้แล้ว 
จ าเป็นอันตรายต่อการบริหาร ท าให้ไม่สามารถประสบความส าเร็จในการท างานได้  ความยุติธรรม    
ในที่นี้อาจแบ่งได้ดังนี้ 

4.1 มีความยุติธรรมภายใต้จิตส านึก ซึ่งเป็นผลมาจากอุปนิสัยที่มีอยู่ คุณสมบัติข้อนี้ 
จะสามารถน ามาใช้ได้ด ีเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากท่ีต้องรับผิดชอบ 

4.2 มีความยุติธรรมในการพิจารณา โดยจะต้องท าการพิจารณาจากข้อมูลและสาเหตุ    
ทีเ่กิดข้ึนจริง เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง 

5. มีความสามารถท่ีจะเห็นถึงความแตกต่าง ความสามารถที่แท้จริงของผู้บริหารนั้นขึ้นอยู่ 
กับการใช้วิจารณญาณอย่างพินิจพิเคราะห์ ผู้บริหารที่ดีต้องมีความสามารถในการมองสิ่ งต่างๆ ได้   
ในทุกแง่ทุกมุมไม่มองเฉพาะแต่ตัวเองต้องมองถึงผู้อ่ืนด้วย ผู้บริหารจะต้องสามารถจ าแนกแยกแยะ  
สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้การคาดเดา ผู้บริหาร          
มีความสามารถมองเห็นปัญหาเงื่อนไข และค าอธิบายความเป็นไปได้  หรือความเป็นไปไม่ได้         
ของเรื่องราวโดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

6. มีความคิดริเริ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการ หมายถึง ความ 
พยายามที่จะท าให้ทุกอย่างก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ผู้บริหารที่มีความคิดริเริ่มจะใช้ความคิด      
ของตนเองเผชิญกับปัญหาต่างๆ ก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้น ท าให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ก่อน   
ที่จะมีสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้นท าให้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าและเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ตาม
กาลเวลาที่เปลี่ยนไปเพราะจะท าให้บรรลุเป้าหมายและน าความส าเร็จมาสู่องค์การแม้ว่าจะต้องเผชิญ
กับการแข่งขันอย่างรุนแรงก็ตาม ดังนั้น ผู้บริหารที่มีความคิดริเริ่มจึงมักจะท างานต่างๆ โดยมุ่งหวัง    
ที่จะลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและมีการประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

7. มีความพยายาม ผู้บริหารที่มีความสามารถควรจะรู้วิธีที่จะท างานให้ก้าวหน้าขึ้นไป   
เรื่อยๆ โดยจะต้องทุ่มเทก าลังกายและก าลังความสามารถให้กับงานที่ท าเพ่ือให้งานก้าวหน้า53 

ประภัสสร กรรณสถิตย์ ได้กล่าวถึง แผนการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ การพัฒนาผู้น าองค์การนั้น  
มีข้ันตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องผ่านกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ที่องค์การได้จัดขึ้น ดังนี้  

1. ในการที่จะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลขององค์การนั้น ผู้น าในอนาคตจ าเป็นจะต้องเข้าใจ 
ภาพรวมของการด าเนินงานโดยเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์การ  

2. ผู้น าที่ประสบความส าเร็จ และผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยมีการ 
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ควบคุมที่น้อยที่สุด พนักงานต้องการให้ผู้น าสนับสนุนให้ตนเองนั้นมีโอกาสในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ส่วนผู้น าก็จ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกับทีมงาน     
และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างอิสระภายใต้แนวทางที่ได้วางไว้ 

3. ในองค์การที่มีสมรรถนะการด าเนินงานในระดับสูงนั้น กฎระเบียบที่เข้มงวดที่เป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานก็ควรจะได้รับการยกเว้นเสียบ้างเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมสูงขึ้น ภายใต้แนวความคิดดังกล่าวจะช่วยส่งผลพนักงานเกิดความรับผิดชอบในระดับ 
ที่สูงขึ้นดังจงสังเกตว่าผู้น าในองค์การของคุณมีการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการใช้อ านาจ หรือมี
การกระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองเดิมๆ ว่าผู้น าควรจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมเป็นอย่างไร  
การสร้างความรู้ความเข้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของผู้น านั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลา 
ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ จะท าอย่างไรให้ผู้น าใหม่แสดงออกถึงความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว และให้
ความสนใจที่จะรับฟังความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา การรับฟังถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรับ
ผู้น า ผู้น าใหม่รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่  ผู้น าแสดงความกระตือรือร้นในการ     
รับฟังมุมมอง ความรู้สึก ข้อเสนอแนะ และแนวความคิดใหม่ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยลักษณะ     
ที่เป็นการให้ความส าคัญหรือไม ่ 

5. กระตุ้นให้ผู้น าใหม่สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิผลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ทีมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของแผนงาน กระตุ้น        
ให้ทีมงานมีการท างานที่สอดประสานซึ่งกันและกันและให้การยกย่องพนักงานทุกคนที่มีส่ วนร่วม      
ในการปฏิบัติงานการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การด าเนินงานนั้นจะช่วยให้ผู้น าทราบว่าการให้ข่าวสารต่างๆ ควรจะให้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม    
เพ่ือท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

6. ช่วยให้ผู้น าใหม่เข้าใจถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนให้ผู้น า 
ใหม่ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่    
ในการเป็นผู้น าและเพ่ือสร้างความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง รวมถึงเพ่ือให้ผู้น าใหม่เข้าใจบทบาท
ของตนเองอย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องให้ค าแนะน ากับผู้น าใหม่อย่างสม่ าเสมอและสนับสนุน
ให้ผู้น าใหม่ได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  

7. ความสามารถในการฝึกสอนงานเป็นความสามารถท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น า  
องค์การต้องส่งเสริมให้ผู้น าได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกในทีมงานเพ่ือแบ่งปันความรู้  และ
สนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองโดยเข้าใจถึงความต้องการในการเรียนรู้ของสมาชิกที่มี
ความแตกต่างกัน กระตุ้นให้ผู้น าได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้น าอาจจะ
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมได้มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้วยการมอบหมายหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ให้กับสมาชิกได้มีโอกาสรับผิดชอบ รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงกับ
สมาชิก นอกจากนั้นองค์การจ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้น ามีการรับฟังข้อมูลป้อนกลับต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจากสมาชิกในทีมงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นการช่วยเหลือให้ผู้น าสามารถพัฒนา
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ทักษะทางด้านการสอนงานนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าที่มี
ความส าคัญส าหรับผู้น าในทุกระดับขององค์การ 

8. ความสามารถที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น าก็คือ ความสามารถในการที่จะระบุตัวคน 
เก่งที่อยู่ในองค์การและกระตุ้นให้คนเก่งเหล่านั้นแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองออกมา การพัฒนา
ศักยภาพของคนเก่งภายในองค์การนั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าจะต้องให้ความส าคัญ 
ผู้น าจ าเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้คนเก่งได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่มีความส าคัญ ผู้น าจะต้องให้เกียรติ
และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนา         
ขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

9. ผู้น าจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งโดยการสร้าง 
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเอง        
เพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในสาขา
ต่างประเทศเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม การปฏิบัติงานในต่างประเทศนั้นจะท าให้พนักงานได้เกิด        
การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

10. ผู้น าจ าเป็นจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนรู้จักการวางแผนความก้าวหน้าในการ 
ปฏิบัติงานให้กับตนเองโดยการชี้แจงให้สมาชิกแต่ละคนทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้พนักงานสามารถจะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง และสนับสนุนให้พนักงานสามารถ    
ที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

11. กระตุ้นให้ผู้น าเรียนรู้เกี่ยวกับการมอบหมายงาน โดยอาจจะเริ่มจากการสอบถามผู้น า 
เกี่ยวกับความสามารถของผู้ ใต้บังคับบัญชาว่าใครมีความสามารถเป็นอย่างไรใครเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานให้ประสบความส าเร็จได้บ้าง  การมอบหมายงานนั้นหมายถึง      
การแบ่งงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ส่งเสริมให้ผู้น าใช้วิธีการมอบหมายงาน
อย่างสร้างสรรค์โดยในการมอบหมายงานนั้นผู้น าจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงปริมาณง านที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนรับผิดชอบอยู่  รวมถึงผู้น าไม่ควรมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา     
คนใดคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลา และเมื่อได้มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผิดชอบแล้ว ผู้น า   
ก็ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสปฏิบัติงานอย่างอิสระ ผู้น ามีหน้าที่เพียงคอยดู         
ความคืบหน้าและให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาร้องของ 

12. ส่งเสริมให้ผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชาก าหนดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานร่วมงาน รวมถึง 
วิธีการประเมินผลของการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดรางวัล และผลตอบแทนให้กับ
พนักงาน ผู้น าเป็นที่จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ       
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายแม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือผู้น า
ให้สามารถสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ถึงแม้ว่าการบรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้วางไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ แต่ทว่าผู้น าจ าเป็นที่จะต้องค าถึงความรู้สึก
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ของผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงแสดงความชื่นชมต่อความเสียสละและความมุ่งมั่นของผู้ใต้บังคับบัญชา     
ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ54 
 ดนัย เทียนพุฒ ได้กล่าวถึง 4 - A ในการจัดการถือเป็นการเชื่อมความรู้สู่ภาคปฏิบัติได้ก็จะท า
ให้ผู้บริหารสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น 
 1. Awareness หมายถึง การตระหนักรู้ที่ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ความคิด เป็นการที่ผู้บริหารต้องตระหนักรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเข้าใจถึง 
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในองค์การ ยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างรูปแบบการ
บริหารที่ เกิดขึ้นจริง เมื่อมีการปฏิบัติระหว่างพนักงานโดยที่แต่ละคนมีปรัชญาในการจัดการ            
ที่ไม่เหมือนกันและเรียนรู้ว่าวิธีการปฏิบัติของคนหนึ่งมีผลกระทบกับอีกคนอย่างไร 

1.2 ด้านพฤติกรรม ให้รู้ว่าเมื่อมีวิทยาการใหม่ๆ ในการจัดการ จะได้น าพฤติกรรมที ่
ได้รับมานั้นไปทดลองปฏิบัติ โดยวิธีการที่ได้ผลก็คือ การปรับพฤติกรรมหรือขยายผลจากพฤติกรรม  
ในการจัดการที่ได้เรียนรู้มาจะดีกว่าการถ่ายโยงจากความรู้ความคิด  หรือสารสนเทศไปสู่ผู้บริหาร
ทั้งหมด 

1.3 สภาพแวดล้อมในองค์การ หมายถึง การที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองถึงสิ่งแวดล้อมใน 
องค์การ อันประกอบด้วยงาน ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ว่ามีผลต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร หมายถึง การยอมรับและน าวิทยาการหรือแนวคิดของคนอ่ืนมาใช้ 
เนื่องจากการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ  

2. Adoption หมายถึง การน ามาใช้ไม่ทันต่างชาติ จึงมีความจ าเป็นในระยะแรกท่ีจะ 
ยอมรับ หรือลอกเลียนแบบความรู้มาเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญเราจะต้องรู้จักสร้างคนของเราให้รู้จัก
คิดค้นขึ้นมาเองด้วย โดยอาศัยการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการที่เป็นของคนไทย    
เราเอง เมื่อเราลอกเลียนแบบมาระยะหนึ่ง สร้างวิธีการหรือเทคนิคที่จะใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้      
ด้านการจัดการที่เราสร้างข้ึนมา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล  
 3. Adjustment หมายถึง การปรับให้ เข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในความเป็นอยู่        
อย่างผู้บริหารแบบไทยๆ การใช้จึงต้องค านึงถึงและระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะถ้าปรับให้เข้ากับ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในลักษณะผู้บริหารแบบไทยๆ ไม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วจะถูกต่อต้านหรือ
เพิกเฉย และจะถูกยกเลิกไปในที่สุด ซึ่งท าให้เสียทั้งเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
 4. Applied หมายถึง การประยุกต์ให้เป็นลักษณะของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งลักษณะนี้จะมี
ความเหมาะสมและกลมกลืนกับวัฒนธรรมการจัดการธุรกิจแบบไทยๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพราะว่า
ความรู้ด้านการจัดการได้มีการถ่ายทอด ปรับรูปแบบและวิธีการที่เข้ากับลักษณะธุรกิจของคนไทยเรา
แล้ว มีผู้รู้หรือผู้ช านาญการในด้านนี้ เกิดขึ้นแล้ว  ที่จะเป็นผู้หรือให้ค าปรึกษากับธุรกิจที่น าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่จ ากัด การยอมรับมีมากหรือการต่อต้านมีน้อย ท าให้ เห็นผลหรือเกิด

                                                      
54ประภัสสร กรรณสถิตย์, การบริหารจัดการคนเก่ง (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550), 

131-137. 
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ประสิทธิภาพกับธุรกิจในเวลาที่ไม่นานนัก และใช้ต้นทุนที่ไม่สูง เพราะมีคนอ่ืนได้ลงทุนให้ล่วงหน้า    
ไปแล้วสามารถปรับรูปแบบ หรือลักษณะองค์ความรู้ด้านการจัดการที่เป็นของเอาเองได้55 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ กลา่วว่า คุณสมบัติหลักในการท าให้ได้รับการยอมรับความเป็นผู้น า ดังนี้ 
1. มีความสามารถสูง ต้องสามารถอธิบายให้คนยอมรับได้ คาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

และเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันในระหว่างการท างานนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน สิ่งแวดล้อม หรือการขาด
แคลนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องสามารถควบคุมเรื่องนั้นได้   
 2.  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ผู้บริหารต้องเข้าใจว่าคนเรามีทั้งความเหมือน และความแตกต่าง 
เพราะมีบุคลิกภาพอันเกิดจากพันธุกรรมและประสบการณ์ที่ต่างกัน ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ไปเสมอ ส่วนที่เหมือนกันก็ย่อมบริหารได้ง่ายแต่ส่วนที่ต่างอาจน าพามาซึ่งความขัดแย้งได้ 
 3.  มีการวางตัวที่ เหมาะสม บารมีของผู้บริหารนั้นไม่ได้ เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก          
แต่ขึ้นอยู่กับการวางตัวของผู้บริหารให้เป็นที่ยอมรับนับถือ ยกย่องให้เกียรติ เพราะคนส่วนใหญ่       
จะไม่ยอมรับผู้บริหารที่ไม่รู้จักกาลเทศะและเป็นคนไม่รู้จักวางตัวให้เหมาะให้ควร และไม่ควร
แสดงออกว่าสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษมากเกินไป   
 4.  มีความฉลาดสุขุม ความฉลาดจะปรากฏให้เห็นจากการกระท ามากกว่าค าพูด ดังนั้น
ผู้บริหารต้องฉลาดในการมองปัญหาให้ออกและคิดแก้ไขอย่างถูกวิธีจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ผู้ตาม
ยอมรับและกระท าตาม จึงควรคิดอย่างสุขุม ไม่แสดงออกด้วยการพูดไม่ยั้งคิดเพราะหากเกิดความคิด
ที่ผิดพลาดหลงประเด็นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาได้ 
 5.  มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว คนทั่วไปนิยมคนที่กล้าคิดกล้าท า ผู้บริหารจะต้องมีความ
เข้มแข็งที่จะทนรับค าวิจารณ์ และข้อท้วงติงต่างๆ และน ามาใคร่ครวญถึงเหตุผล ต้องมีความเข้มแข็ง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้บริหารที่อ่อนแอยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ย่อมท าให้ผู้ตามไม่ไว้วางใจ
และไม่ยอมรับนับถือ 
 6.  มีความเป็นธรรม ผู้ตามย่อมพึงพอใจในความยุติธรรมของผู้บริหาร ไม่มีอคติล าเอียง 
จับผิดจนเห็นความไม่เป็นธรรมซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับในการน าได้ยาก 
 7.  มีใจกว้าง ผู้บริหารต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือเลือกใช้ทางเลือกที่ดีที่สุด 
ถ้าปิดก้ันไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ตามเลยก็เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 
 8.  มีความรับผิดชอบ การยอมรับผลของการกระท าของตน ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้าย 
ปกป้องลูกน้องแม้ความผิดพลาดในบางกรณีเกิดจากผู้ตามก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้น าหน่วยงาน  
ย่อมท าให้บุคลากรยอมรับ ไว้วางใจ และศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วความร่วมมือก็จะตามมา56  

วิชัย โถสุวรรณจินดา กล่าวถึง เทคนิคในการบริหารคน ไว้ดังนี้ 

                                                      
55ดนัย เทียนพุฒ, รู้ทันธุรกิจรู้เทคนิคการจัดการ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2538), 117-120. 
56มัณฑรา ธรรมบุศย์ , “10 สิ่งที่ผู้น าควรรู้และควรท า ,”วารสารวิทยาจารย์ 3, 106 

(มกราคม, 2550) : 12-15. 
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1. การท าให้ได้รับการยอมรับความเป็นผู้น า ผู้บริหารเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งไม่ใช่เจ้านาย
การยอมรับของบุคลากร จึงเป็นเรื่องส าคัญ 

2.  การโน้มน้าว ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจูงใจคนให้ท าสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 
ท าให้ผู้คนรู้สึกอยากจะติดตามไปทุกหนทุกแห่งขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมลูกน้องให้ได้แสดงออกถึง
ความรู้สึก ความสามารถให้มีโอกาสพัฒนาตนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างานที่อบอุ่น ชื่นชมผู้ที่ขึ้นสู่ที่สูงหรือประสบความส าเร็จ มิใช่มุ่งร้ายและริษยา  
ลูกน้องก็จะรักองค์การและมีความผูกพันต่อองค์การซึ่งหมายถึงการทุ่มเทท างานอย่างสุดก าลัง
ความสามารถต่อมา 

3.  การพูด นับว่าเป็นสิ่งส าคัญของผู้บริหาร ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของคนเรานั้น 
ส่วนหนึ่งมาจากการพูด ผู้บริหารที่พูดไม่เป็นก็เหมือนมีพลอยอยู่ในปากใครเล่าจะรู้คุณค่า ผู้บริหาร
ควรมีหลักการพูดแบบนักการทูตคือ พูดแบบมีเสน่ห์ พูดแบบสร้างสรรค์ พูดเพ่ือประสานคนและ
ประสานงาน 

4.  การบ ารุงรักษาบุคลากร ทุกหน่วยงานต้องการได้คนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงาน และ
ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สูงขึ้น รวมทั้งต้องการดูแลและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับ
หนว่ยงานนานๆ สิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรท า 5 สิ่ง คือ  
  1. รับปากแล้วไม่ท า หรือรับปากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถท าได้ด้วยอ านาจหน้าที่
ของตนเองคนเดียว   
  2. รับชอบแต่ไม่รับผิด ผู้น าทั่วไปบริหารเพ่ือปกป้องตัวเองแต่ผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่
บริหารเพ่ือปกป้องผู้อ่ืน เพราะในการบริหารเราต้องรับความผิดพลาดจากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนก่อ
เสมอ 

3. ตัดสินใจโดยไม่ฟังความเห็นผู้อ่ืน ไม่อธิบายเหตุผลใดๆ เป็นการตัดสินใจโดยยึด 
ความคิดของตนเองเป็นหลัก หรือเมื่อมีการตัดสินใจมาจากเบื้องบนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นนโยบาย    
ซึ่งการอธิบายเพียงเท่านี้อาจไม่สามารถท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ 
  4. พูดจาไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจ านวนมากเชื่อว่าตนเองมีอ านาจ
เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน สามารถจะใช้อ านาจหรือพูดจากับใครอย่างไรก็ได้ จึงไม่ระวังค าพูดและ
ก่อให้เกิดการบริหารบนความไม่พอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอๆ นอกจากจะไม่ได้งานที่ดีที่สุด  
ยังจะไม่ได้ใจจากบุคลากรด้วย 
  5. ต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าผู้อื่น ผู้บริหารจ านวนไม่น้อยไม่รักษาหน้าบุคลากร 
หรือลูกน้องตัวเอง  ถ้าท าพลาดก็ต าหนิในที่ประชุม หรือท่ามกลางบุคลากรอ่ืนๆ 

5. การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร เพราะถ้าบุคลากรท างานได้อย่างดีไม่มีข้อผิดพลาด และท างานได้ส าเร็จ
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ตามเป้าหมาย ผู้บริหารย่อมได้รับผลประโยชน์ด้วย แต่ถ้าบุคลากรไม่สามารถท างานได้  หรือมี
ข้อบกพร่องมาก ผู้บริหารก็ต้องเป็นภาระในการแก้ไขความบกพร่องของงานนั้นให้หมดสิ้นไป57  
 กิตติ บุนนาค ได้กล่าวถึงสภาพของปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในองค์การต่างๆ ของไทยด้านปัญหา
ด้านผู้น าหรือผู้บริหาร ดังนี้ 

1. หัวหน้ายึดตัวเองเป็นใหญ่มากเกินไปจนขาดการยอมรับฟังความคิดเห็นจากลูกน้อง จึงม ี
ผลท าให้ลูกน้องท างานแบบหุ่นยนต์ทุกอย่าง By order อย่างเดียว ซ่ึงในที่สุดแรงเฉื่อยก็จะเกิดขึ้นกับ
ลูกน้องโดยทั่วหน้า 

2. ทุกอย่างหัวหน้าใช้แต่พระเดชเป็นส าคัญ ส่วนค าว่าพระคุณแทบจะไม่เคยปรากฏอยู่ใน   
จิตใจของหัวหน้าเลยแม้แต่น้อย 

3. ตาของหัวหน้ามีความไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ข้างหนึ่งตาเล็ก ข้างหนึ่งตาใหญ่ จะให้ความ 
สนใจกับลูกน้องคนโปรดเท่านั้น โดยบ่อยครั้งก็หาเหตุผลรองรับของการเป็นคนโปรดก็มิได้ ดังนั้น
ลูกน้องที่เหลือก็หมดแรงไปเช่นกัน  

4. หัวหน้าไม่รู้จักค าว่าผิดพลาด ทั้งหมดท่ีผิดพลาดคือความผิดของลูกน้องทั้งสิ้น 
5. หัวหน้าปล่อยให้ลูกน้องเรียนรู้งานแบบลองผิดลองถูกมากเกินไปจนลูกน้องเบื่อหน่ายต่อ 

การท างาน58 
 การบรรยายเรื่อง Leadership จากปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อ มารเ์ชลล์ โกล์ดสมิธ (Marshall 
Goldsmith) ได้กล่าวถึงการเป็นหัวหน้างานไว้อย่างน่าสนใจว่า What got you here, won’t get 
you there หรือแปลได้ใจความว่า สิ่งที่ท าให้คุณส าเร็จในอดีต ไม่ได้แปลว่าจะช่วยให้คุณส าเร็จได้ใน
อนาคต  ค าพูดนี้สอนการเป็นหัวหน้างานได้เป้นอย่างดี เพราะท่านก าลังบอกเป็นนัยว่าหัวหน้าหลาย
คนใช้วิธีการเดิมๆ ท าให้เขาประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการลูกน้อง และคิดว่านั่นคือหนทาง
แห่งความส าเร็จซึ่งอาจไม่จริงเสมอไป นอกจากนั้นท่านยังเขียนหนังสือชื่อเดียวกับค าพูดข้างต้นโดย
อาศัยประสบการณ์ที่ท างานกับองค์การต่างๆ ในฐานะโค้ชของผู้บริหาร  (Executive Coach) ระบุ
ปัจจัย 20 อย่าง ที่ท าให้หัวหน้างานขาดการเป็นหัวหน้างานที่ดี พอสรุปได ้ดังนี้ 

1. รับปากแล้วไม่ท าหรือรับปากในสิ่งที่ท าไม่ได้ เช่น การรับปากว่าปลายปีจะขึ้นเงินเดือน 
ให้หรือให้โบนัสมากว่าคนอื่นๆ เป็นต้น การรับปากแบบนี้เป็นการให้สัญญาที่เกินจริง เพราะหลายครั้ง
การปรับเงินเดือนหรือให้โบนัส มักไม่ใช่อ านาจเด็ดขาดของหัวหน้างานคนเดียว 

2. รับชอบแต่ไม่รับผิด ไม่กางปีกปกป้องลูกน้อง ประมาณว่าเอาผลงานของลูกน้องไป 
น าเสนอ โดยไม่ให้เครดิตกับลูกน้องแม้แต่น้อย แต่ถ้าลูกน้องท าพลาดไป ก็บอกคนอ่ืนว่าไม่รู้ซิอันนี้
ลูกน้องท า เดี๋ยวจะกลับไปจัดการ บอกแล้วไม่ฟัง 

                                                      
57วิชัย โถสุวรรณจินดา, “เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน,” วารสารการ

บริหาร (ส าหรับนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ) ฅน 25, 1 (2547) : 51-53. 
58กิตติ  บุนนาค , การน านโยบายการบริหารงานขององค์กรธุรกิจไทยไปปฏิบัติ  :                      

ศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาในอดีตเพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์, 2549). 335-336. 
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3. ตัดสินใจโดยไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือตัดสินใจโดยปราศจากการอธิบายใดๆ พูด 
ง่ายๆ คือการบริหารแบบขาดการมีส่วนร่วมทุกอย่าง ตนเป็นใหญ่ถึงแม้บางครั้งจะเป็นที่เข้าใจได้ว่า
การตัดสินใจโดยมีส่วนร่วมเป็นไปได้ยาก เช่น การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เป็นต้น หัวหน้า
แบบนี้ก็จะไม่ได้ให้ค าอธิบายอะไรที่ชัดเจนในภายหลังถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเช่นนั้น จึงท าให้ลูกน้อง   
ยังเคลือบแคลงกับแนวทางการตัดสินใจดังกล่าว 

4. พูดจาไม่ให้เกียรติลูกน้อง หัวหน้างานจ านวนหนึ่งมักจะชื่อว่าตนเองมีความสนิทสนมกับ 
ลูกน้องเป็นอย่างดี จึงไม่จ าเป็นต้องระวังค าพูดมากนัก ยิ่งลูกน้องอยู่ด้วยกันมานานก็มักจะรู้จักนิสัย
ของหัวหน้าว่าพูดจาพาทีอย่างไร ท าให้หัวหน้างานมักไม่ระวังค าพูดจนบางครั้งก็มักได้ยินค าไม่สุภาพ
หรือภาษาสมัยพ่อขุนฯ ผุดขึ้นมาระหว่างการท างาน ซึ่งหัวหน้าหลายคนมักเข้าใจไปเองว่าลูกน้อง   
รับได้  

5. ต าหนิลูกน้องต่อหน้าธารก านัล ข้อนี้ดูเหมือนบรรดาลูกน้องทั้งหลายอึดอัดใจอยู่มิใช่น้อย   
เพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่มักไม่รู้วิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน  หัวหน้างานที่ดีต้อง
เรียนรู้ที่จะมองหาสิ่งที่ลูกน้องท าได้ดีและชมเชยลูกน้องต่อหน้าคนอ่ืนๆ บ้าง  ในทางกลับกันก็ต้อง
เรียนรู้ที่จะระงับสติอารมณ์ที่จะต่อว่าลูกน้องต่อหน้าคนอ่ืน ๆ เช่นกัน59 

สรุป การเป็นผู้บริหารที่ดี สิ่งส าคัญต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ท าให้สามารถเป็นแบบอย่างการท างานที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง ส่งผลให้สมาชิกในองค์การมีความสุขและสามารถสร้าง
ความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันได้ 
 

แนวคิดการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดการบริหารผู้บังคับบัญชา ท าให้ได้กรอบแนวคิดที่ส าคัญ 3  
ประการ คือ 1) การจัดการความสัมพันธ์ 2) การมุ่งสู่ความส าเร็จของงาน และ3) การบริหารตนเอง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. ด้านการจัดการความสัมพันธ์ 

ผู้บังคับบัญชา เป็นภาษาในทางกฎหมายใช่เป็นค าเรียกชื่อแบบเป็นกลางๆ ของหัวหน้างาน   
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือหัวหน้างานชั้นต้น ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ
ว่า Superintendent ที่มีความหมายว่าบุคคลที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแล หรือมีอ านาจสั่งการให้เป็นไป  
ค าว่า ผู้บังคับบัญชา มีค าว่า บัญชา หรือการบังคับบัญชาต่อท้าย ย่อมสะท้อนถึงว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งนี้
เป็นผู้ที่มีอ านาจบังคับผู้ อ่ืนสั่งงานให้ลูกน้องท า ส่วนผู้ที่เป็นลูกน้องก็จะเรียกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา  
(Subordinate) ผู้บังคับบัญชา เป็นค าที่สื่อความหมายที่น าไปใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือ
ภาคเอกชน ในทางราชการจะพบค านี้ในหลายๆ กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายการบริหารงานบุคคล 

                                                      
59อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, เกร็ดความรู้พร้อมประเด็นชวนคิดจาก HR  พันธุ์แท้ (กรุงเทพฯ : 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550), 72-76. 
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หรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นต้น60 ในธรรมเนียมของบางประเทศลูกน้องยอม
ลดชื่อเสียงตัวเองเพ่ือยกให้หัวหน้าเด่นดัง และพยายามท าทุกอย่างให้หัวหน้าดูดี ยอมแม้กระทั่ง
ท างานแทน พูดแทน และช่วยแก้ปัญหายุ่งยากให้หัวหน้า แต่ลักษณะการท างานในแบบอเมริกันเรื่อง
ท านองนี้จะถูกมองว่าประหลาดและไม่สมควร ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้านั้นส าคัญมากต่ออาชีพการ
งาน ถ้าหัวหน้าเชื่อว่าคุณยกย่องนับถือเขาอย่างแท้จริง เขาจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะสนับสนุนคุณให้
ไปสู่ความส าเร็จทางการงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้านั้นใช่ว่าใครก็มีกันได้ง่ายๆ คนบางคนเกิดมา
โชคดีเรื่องหัวหน้า พูดคุยสื่อสารกันได้อย่างดีเยี่ยม ความคิดและรูปแบบการท างานสอดประสาน       
ไปในทางเดียวกัน แต่คนส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นต้องเจอความหงุดหงิดและไม่เข้าใจในการท างาน
ร่วมกับหัวหน้ามาบ้างไม่มากก็น้อย เช่น อยากให้หัวหน้าแนะแนวทางมากกว่านี้หรือแนะให้น้อยลง 
เราชอบคิดกันง่ายๆ ว่าหัวหน้าต้องมองออกเมื่อรู้สึกว่าการท างานของลูกน้องไม่ลงตัว นับเป็นหน้าที่
ของเขา แต่อย่าลืมว่าหัวหน้ามีลูกน้องมากกว่าหนึ่งคน เขาคงไม่เปลี่ยนความเคยชินเพ่ือลูกน้อง      
คนเดียว ตรงกันข้ามคุณมีหัวหน้าแค่คนเดียวหรืออย่างมากก็สองคนคุณจึงปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้ตรง
กับความต้องการของหัวหน้าได้ไม่ยาก การให้เกียรติหัวหน้าหมายถึง การละทิ้งนิสัยเคยชินของตน
และค้นหาว่าอะไรตรงใจเขา ถ้าวันใดเราปรับปรุงตัวเองไปในทางที่ดี หัวหน้าก็จะสังเกตเห็นและ      
ชื่นชม61  

ฟลิปเนอร์ และเฟลส์ (Pfiffner and Fels) กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศขององค์การ อันมีเงื่อนไขจากพลังขับ
หลายด้านด้วยกัน ถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางสร้างสรรค์ก็ย่อมจะเกื้อกูลในความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรือจะช่วยให้เกิดภาวะสมดุลได้62  

การบริหารผู้บังคับบัญชาอาจฟังดูแล้วแปลกที่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาริจะไปบริหาร
เจ้านายไม่น่าเป็นไปได้ เพราะเป็นการผิดหลักการบริหารที่ลูกน้องจะไปสั่งหรือติการท างานของ
เจ้านาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติท่ีสายการบังคับบัญชาจะท าจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ในความเป็นจริงการ
บริหารเจ้านายเป็นการบริหารงานบุคคลทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาในสถานที่ท างานด้วยกัน ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาต้องการความ
ร่วมมือ ความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์จากผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้อง

                                                      
60อภิชัย ศรีเมือง, โค้ชตัวเองให้เป็นซุปเปอร์หัวหน้า (นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556), 

44-45. 
61อิทธิพน เรืองศรี, เคล็ด (ไม่) ลับกับการบริหาร “ง” งาน (กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550), 

38-39. 
62John M. Pfiffner, and Fels Marshall. The supervision of personnel : Human 

relations in the management Review. NJ : Prentice – Hall. 1964. 
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อาศัยผู้บังคับบัญชาในการสร้างเครือข่ายการติดต่อกับส่วนอ่ืนในที่ท างานเพ่ือให้งานของตัวเองและ
องค์การประสบความส าเร็จ63  

สิ่งส าคัญในการท างานให้มีความสุข ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1) งานที่ท ามีความสนุก       
2) เพ่ือนร่วมงานดี และ3) สภาพแวดล้อมในที่ท างานดี ในขณะที่บางคนมองว่าการท างานอย่างมี
ความสุข คือความรู้สึกที่อยากมาท างานโดยองค์การหรือผู้บริหารจะต้องให้อิสระในความคิด มีความ
สนุก รู้สึกท้าทาย ไม่จ ากัดอยู่แต่ในกรอบเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานให้ความร่วมมือ   
ที่ดีในการท างาน และเมื่อท างานส าเร็จควรจะต้องมีการชื่นชม และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาหากปราศจากความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว การท างานก็
อาจไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นก าลังส าคัญที่ผู้บังคับบัญชา
จะต้องให้ความสนใจดูแล ปรับตัวให้เข้ากันได้เพ่ือให้ร่วมงานกันได้ดี64   

เมื่อ 25 ปีก่อน จอห์น กาบาร์โร และจอห์น คอตเตอร์ (John Gabarro and John Kotter)
ได้เสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาว่าเป็นเรื่องที่
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากท้ังสองฝ่าย และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้กลายมาเป็นเนื้อหาส าคัญของการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย และเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก เชื่อกันว่าคนที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายย่อมต้องการความร่วมมื อ ความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็มอบความไว้วางใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาของตนในเรื่อง
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ การจัดล าดับความส าคัญของงาน และการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ แต่เมื่อใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้บังคับบัญชาเสมือนมีหินผามากั้น 
หมายความว่า คุณเองที่จะต้องเริ่มต้นจัดการกับความสัมพันธ์ที่เริ่มตรึงเครียดนี้แล้ว เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท าความเข้าใจจุดอ่อน และจุดแข็ง
ของผู้บั งคับบัญชารู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญ ในการท างาน และรูปแบบการท างานของ
ผู้บังคับบัญชาของคุณแล้ว ทุกฝ่ายจะท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ส าหรับใครหลายๆ คน ค าว่า 
“บริหารผู้บังคับบัญชา” อาจฟังดูเป็นเรื่องแปลก เพราะโดยปกติแล้ว การบริหารจัดการมักเริ่มจาก
ระดับบนไหลลงสู่ระดับล่างหรือจากผู้บริหารลงสู่พนักงาน แล้วท าไมจะต้องมีการบริหารจากระดับ
ล่างขึ้นบนด้วย การบริหารผู้บังคับบัญชาที่พูดถึงนี้หมายถึง ความสามารถที่จะท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส าหรับคุณ ส าหรับผู้บังคับบัญชาและองค์การ 
ผลการศึกษาบอกให้เราทราบว่าผู้บังคบับัญชาที่มีประสิทธิภาพมักจะใช้เวลาและความพยายามในการ
ประสานความสัมพันธ์ทั้งกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองและกับผู้บังคับบัญชาอีกระดับขึ้นไป แต่ผล

                                                      
63สมวงศ์ พงศ์สถาพร, “การบริหารเจ้านาย,” Thaicoon Business  Management 8,   

89 : 3th Forward, 39  (April, 2005) : 127. 
64ชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง, รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี

ความสุขในการท างานของบุคลากรในสังกัดหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ . 
(กรุงเทพฯ : ส านักหอสมุดกลาง, 2555), 40. 



 

59 

 

การศึกษาก็ยังพบด้วยว่าผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถบางคนกลับละเลยเรื่องส าคัญที่ว่านี้ไป อาจ
เป็นเพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานหลายเรื่อง ทั้งเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชาและภาระงานที่รับผิดชอบ     
บางคนจึงไม่ค่อยสนใจผู้บังคับบัญชาของตนเองเท่าใดนัก ซึ่งมักจะส่งผลร้ายต่อตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน ดังตัวอย่างที่จะพูดถึงต่อไปนี้65 
 เมื่อปี ค.ศ. 1973 แฟรงค์ กิบบอนส์ ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความสามารถเข้าขั้นอัจฉริยะคนหนึ่ง 
ได้เลื่อนต าแหน่งขึ้นเป็นผู้อ านวยการฝ่ายผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีผลก าไรสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของ
อุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้กิบบอนส์ไม่ใช่คนที่จะบริหารความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดีนัก ตัวเขารู้เรื่องนี้ดี และ
คนอ่ืน ๆ ก็รู้เช่นกัน เมื่อประธานบริษัทได้ทราบเรื่องนี้จึงหาคนที่จะมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา 
โดยเลือกคนที่มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี เพ่ือทดแทนจุดด้อยในเรื่องนี้ของกิบบอนส์     
การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้  ช่วยให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1975  
ประธานบริษัทได้เลื่อนต าแหน่งฟิลิป บอนน์เนวี ขึ้นมาเป็นผู้จัดการและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรง
ของกิบบอนส์ โดยพิจารณาจากผลงานอันโดดเด่นและความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีของบอนน์เนวี       
แต่ประธานบริษัทลืมไปว่าตลอดเวลาที่บอนน์เนวี   เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วในบริษัทแห่งนี้       
บอนน์เนวี มีแต่หัวหน้าที่ดีถึงดีเยี่ยมมาโดยตลอด เขาจึงไม่เคยมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับหัวหน้า
เลยและก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องการบริหารผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของเขา หลังจากมาอยู่กับ
กิบบอนส์ได้เพียง 14 เดือน บอนน์เนวีก็ถูกไล่ออกและบริษัทก็ต้องรายงานผลขาดทุนสุทธิเป็นครั้งแรก
ในรอบ 7 ปี เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทมีแผนที่จะผลิตสินค้าตัวใหม่ และได้จัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต เพ่ือร่วมกันตัดสินใจในเรื่องนี้        
อย่างรอบคอบ ซึ่งทุกคนในที่ประชุมก็มักพบเห็นอาการไม่ลงรอยกันระหว่างกิบบอนส์ และบอนน์เนวี
อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อบอนน์เนวี อ้างว่ากิบบอนส์ รู้และยอมรับการตัดสินใจของเขาที่จะน า
กรรมวิธีการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้าตัวใหม่ แต่กิบบอนส์กลับสาบานว่าเขาไม่เคยตกลง
หรือยอมรับเช่นนั้น ผลจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนี้ท าให้แผนการผลิตสินค้าตัวใหม่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันตกลงไว้ ทั้งกิบบอนส์ และบอนน์เนวี ต่างก็กล่าวโทษว่าเป็น
ความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง บางคนอาจคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะกิบบอนส์ ไม่มีความสามารถในการ
จัดการผู้ใต้บังคับบัญชา แต่อีกแง่หนึ่งก็มองได้ว่าบอนน์เนวีเองก็ไม่มีทักษะในการบริหารจัดการ
ผู้บังคับบัญชาของตนเองเหมือนกัน เพราะอย่าลืมว่า กิบบอนส์ ยังไม่เคยมีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เลยเราเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนไปถ้าบอนน์เนวีเข้าใจ และเรียนรู้ที่จะจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเขากับผู้บังคับบัญชา เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทถึง 2 -5 ล้านดอลลาร์ 
และอนาคตการท างานของบอนน์เนวีก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ดั้งนั้นการบริหารผู้บังคับบัญชาจึงควร
ท าได ้ดังนี้ 

1. เข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ผิดไป คนส่วนใหญ่มักจะมองเหตุการณ์ท านองนี้ว่า     

                                                      
65John J. Gabarro, and John P. Kotter, “Managing Your Boss, ” Harvard 

Business Review, 83, 1 (January 2005) : 62-73. 
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เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ เพราะมีโอกาสที่คนสองคนจะมีสภาพอารมณ์และจิตใจ      
ที่ไม่สามารถท างานร่วมกันได้ แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าบุคลิกภาพที่ขัดแย้งกันนั้นเป็นเพียงสาเหตุเล็กๆ 
ของปัญหาแบบนี้เท่านั้น บอนน์เนวีไม่เพียงแค่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากกิบบอนส์ แต่เขายังคาดหวัง
เรื่องความสัมพันธ์อันเป็นธรรมชาติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผิดไป เขาไม่ได้ตระหนัก
ว่าความสัมพันธ์ที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับทั้ งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายก็สามารถท าความผิดได้ พอๆ กัน         
การหลงลืมความเป็นจริงในข้อนี้ท าให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายหลีกเลี่ยงที่จะจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคน
มีพฤติกรรมราวกับว่าผู้บังคับบัญชาไม่ไว้วางใจพวกเขา โดยมองไม่เห็นว่าความจริงแล้วผู้บังคับบัญชา
เองก็ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใต้บังคับบัญชามากเพียงไร เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังจงใจลืมด้วยว่าคนเป็นผู้บังคับบัญชาจะรู้สึกเจ็บปวดเพียงใด ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ซื่อสัตย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนคิดว่าตัวเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา   
เขาจึงไม่สนใจที่จะขอข้อมูลและความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง ความคิด
เช่นนี้เป็นอันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างานและการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ดังเช่นกรณีของบอนน์เนวี ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน อย่างเช่น บอนน์เน
วี เข้าใจว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาควรจะต้องรู้ว่าข้อมูลหรือความช่วยเหลือแบบไหนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการและต้องจัดหาสิ่งเหล่านั้นมาให้ ซึ่งถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนมีผู้บังคับบัญชาที่ดูแลเอาใจใส่
อย่างดีก็โชคดีไป แต่การไปคาดหวังความช่วยเหลือท านองนี้จากผู้บังคับบัญชาทุกคน คงเป็นไปไม่ได้
และเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพจึงมักหาข้อมูลและด าเนินการ
ด้วยตัวเอง แทนที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่า 
การจัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ต้องอาศัย 2 สิ่งต่อไปนี้ คือ 

  1) คุณต้องเข้าใจตัวคุณเองและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดอ่อน จุดแข็ง 
รูปแบบการท างาน และความต้องการของคุณทั้งสองฝ่าย 
  2)  น าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาและจัดการความสัมพันธ์ เพ่ือให้ทั้งคุณ         
และผู้บังคับบัญชาสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องไม่ลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดี
ของการท างานนั้น เกิดขึ้นได้จากรูปแบบการท างานของคุณทั้งคู่ที่ต้องสอดคล้องกัน เป็นรูปแบบ     
ที่คาดหวังร่วมกันและตอบสนองสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการได้มากที่สุด การใช้ประโยชน์จากทักษะ    
ทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง  
 2. เข้าใจผู้บังคับบัญชา ในการบริหารผู้บังคับบัญชาคุณต้องเข้าใจตัวผู้บังคับบัญชาและ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเขาหรือเธอพอๆ กับสถานการณ์ของคุณเอง แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนจะใช้
วิธีนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ท าเพียงผิวเผินเท่านั้น อย่างน้อยที่สุดคุณต้องเข้าใจเป้าหมาย แรงกดดัน รวมทั้ง
จุดอ่อน จุดแข็ง รูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชาของคุณ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดที่เก่งมากนายหนึ่งได้รับการว่าจ้างให้มาเป็นผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง 
“เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการขาย” เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ก าลังประสบปัญหาด้านการเงิน 
และเพ่ิงมีบริษัทที่ ใหญ่กว่ามาติดต่อขอซื้อกิจการ  ประธานบริษัทได้ให้ อิสระในการท างาน             
แก่ผู้อ านวยการใหม่คนนี้อย่างเต็มที่อย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มต้น จากประสบการณ์ด้านการตลาด        
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ที่ผ่านมาผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดคนใหม่มองว่า บริษัทแห่งนี้ควรเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น       
ซึ่งการจะท าเช่นนั้นได้ บริษัทต้องปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เมื่อตัวเลขก าไรของบริษัท
เริ่มถดถอยลงเรื่อยๆ และสถานการณ์ด้านการเงินของบริษัทก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น ประธานบริษัทจึงได้
ส่งสัญญาณกดดันลงมาแต่ผู้อ านวยการคนใหม่ก็ต้านทานแรงกดดันนั้น เพราะเชื่อมั่นว่าสถานการณ์
ต่างๆ จะดีขึ้นเมื่อบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น เข้าไตรมาสที่สองผลก าไรของบริษัทก็ยัง     
ไม่กระเตื้องขึ้น ประธานบริษัทจึงต้องเข้ามาสั่งการและตัดสินใจเรื่องราคาโดยตรง แต่ไม่ว่าจะท า
อย่างไรสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้น ทั้งประธานบริษัทและผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดจึงถูกไล่ออกในที่สุด   
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดมารู้ในภายหลังแต่ก็ช้าไปเสียแล้วว่าเป้าหมายเพียงอย่างเดียวของประธาน
บริษัทก็คือ การปรับปรุงการตลาดและการขายที่จะท าให้บริษัทมีผลก าไรเพ่ิมขึ้นอย่ างรวดเร็วที่สุด 
และไม่รู้เลยว่าท่านประธานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาได้วางเดิมพันเรื่องนี้ด้วยเครดิตของตัวเขาเอง 
แท้ที่จริงแล้ว ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดได้ท าความผิดหลักๆ 3 ข้อคือ 1) เขาพิจารณาข้อมูลที่ได้
รับทราบมาแต่เพียงผิวเผิน 2) เขาตั้งสมมติฐานต่อภารกิจบางอย่างทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้มีข้อมูลสนับสนุน 
และ3) ซึ่งส าคัญที่สุดก็คือ เขาไม่รู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของประธานบริษัทคืออะไร ในที่สุดเขาก็จ าต้อง
ยุติการด าเนินการทั้งหมดที่ไม่ใช่เป้าหมายของท่านประธานเลย ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถท างาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องไม่ท าเช่นนี้  เขาจะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เป้าหมายและปัญหารวมทั้งความกดดันของผู้บังคับบัญชา ต้องตื่นตัวที่จะตั้งค าถามกับผู้บังคับบัญชา
หรือคนรอบข้างเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ต้องให้ความสนใจต่อความหมายที่สื่อถึงพฤติกรรมของ
ผู้บังคับบัญชา เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท าก่อนจะเริ่มต้นท างานกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ  
 3. การท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ รูปแบบการท างานถือเป็นเรื่องส าคัญ ยกตัวอย่าง
บริษัทแห่งหนึ่งเคยมีประธานบริษัทเป็นคนเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง แต่พอมีประธานใหม่เข้ามารับ
ต าแหน่ง ซึ่งคนใหม่นี้เป็นคนมีระเบียบแบบแผนและเป็นทางการ ดังนั้นวิธีการท างานต่างๆ ก็จะต้อง
เปลี่ยนไป เช่น การประชุมที่ต้องเป็นระบบระเบียบมากขึ้น มีการเขียนรายงานชี้แจงมากขึ้น เป็นต้น
ผู้จัดการฝ่ายคนหนึ่งไหวตัวทันกับเรื่องนี้ เขาจึงปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มีแบบแผนมากขึ้น เช่น     
มีการเขียนรายงานจัดประชุมโดยเตรียมการล่วงหน้า ระบุหัวข้อในการประชุม และการด าเนินการ  
อ่ืนๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น ในขณะที่ผู้จัดการอีกคนหนึ่งไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาคนใหม่กับคนเก่าเลย จึงท างานในรูปแบบเดิมๆ เขารู้สึกเพียงแค่ว่าผู้บังคับบัญชาใหม่
คนนี้มีรูปแบบการท างานที่ดูจะควบคุมมากเกินไป ดังนั้นผู้จัดการคนนี้จึงท ารายงานส่งผู้บังคับบัญชา
ไม่บ่อยนักและจัดประชุมโดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ท าให้การประชุมส่วนใหญ่ไม่ค่อยราบรื่น 
และมีหลายครั้งที่เขาถูกผู้บังคับบัญชาซักถามต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วเขาตอบค าถามไม่ได้ 
ท้ายที่สุด ผู้จัดการคนนี้ก็ต้องลาออกไปความแตกต่างระหว่างผู้จัดการ 2 คนนี้ชี้ให้เห็นว่า การปรับ
วิธีการท างานของเราให้ตรงกับรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง       
จนท าไม่ได้ นอกจากนี้วิธีการท างานที่สอดคล้องกันยังช่วยให้งานออกมาดี และเป็นที่พอใจด้วยกัน   
ทั้งสองฝ่าย 
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 4. เข้าใจตัวเอง ผู้บังคับบัญชาคือครึ่งหนึ่งของความสัมพันธ์ อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวคุณเอง       
คุณควรท าความรู้จักกับตัวเอง ทั้งในเรื่องความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็ง  และรูปแบบการท างาน     
คุณไม่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด แค่รู้ว่าจะท าอย่างไรให้ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
 5. พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์ ถ้าผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถสร้างสรรค์
แนวทางในการท างานร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายก็สามารถท างานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว   
ซึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาด าเนินไปได้อย่างราบรื่น    
มาจากสิ่งต่อไปนี้ 
  5.1 รูปแบบการท างานที่เข้ากันได้ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาควรสังเกตว่าผู้บังคับบัญชา  
ชอบวิธีการท างานแบบใด เช่น ผู้บังคับบัญชาบางคนชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเขียนรายงาน เพราะชอบ
ที่จะอ่านและใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลนั้น ขณะที่ผู้บังคับบัญชาบางคนชอบให้รายงานข้อมูลต่อหน้า 
เพ่ือจะซักถามได้ทันที ไม่ว่าจะรูปแบบใด ผู้ใต้บังคับบัญชาควรเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเรียนรู้จุดอ่อน 
จุดแข็งของทั้งสองฝ่าย เพ่ือหาแนวทางการท างานที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน จุดไหนอ่อน ก็ช่วยกัน
เสริม 
   5.2 การคาดหวังซึ่งกันและกัน ในการท างานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต่างก็คาดหวังในการท างานซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่เราสามารถรับรู้การคาดหวังได้จากรายงาน      
การวางแผน การประเมินผล และอ่ืนๆ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องพยายามไปให้ถึงระดับที่คาดหวังนั้น
ให้ได้ แต่บางครั้งเราก็ไม่อาจล่วงรู้ถึงการคาดหวังของผู้บังคับบัญชาได้เพราะไม่มีการแสดงออก     
อย่างเปิดเผย ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ฉลาดจะพยายามหาทางพูดคุยกับหัวหน้าเพ่ือเรียนรู้ว่าความคาดหวัง
นั้นคืออะไร และพยายามจะไปให้ถึงสิ่งที่คาดหวังนั้น 

5.3 การส่งต่อของข้อมูล รูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชาจะเป็นตัวบอกว่า  
จ านวนข้อมูลมากน้อยแค่ไหนที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบเกี่ยวกับการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
บางทีอาจจะต้องมีการรายงานความเคลื่อนไหวทุกขณะเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ผู้บังคับบัญชา
ส่วนใหญ่ ไม่ต้องการทราบปัญหาและอุปสรรค ต้องการรู้ เฉพาะสิ่ งดีๆ  เท่ านั้ น  มีบางครั้ ง                  
ที่ผู้บังคับบัญชาถึงกับแสดงท่าทีไม่พอใจเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชารายงานข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ทราบ    
แต่จะรู้สึกพอใจถ้าได้ยินสิ่งดีๆ จากปากผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามการรายงานข้อผิดพลาดเป็นสิ่ง
ที่ต้องท าเพ่ือแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ เป็นการยากท่ีจะไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลื่อนก าหนด 
งาน และเป็นเรื่องที่ยากอีกเช่นกันที่จะท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่มีความซื่อสัตย์ 

7. การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีเวลา พลังงาน และ 
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อ านาจหน้าที่จ ากัด ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ฉลาดจึงต้องรู้จักที่จะดึงเอาข้อจ ากัดเหล่านี้มาใช้งาน  
อย่างชาญฉลาด เพ่ือประโยชน์ในการท างานและสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมที่สุด66 

สตีเฟน โควี่ (Stephen Covey) ได้กล่าวถึง 6 วิธีในการฝากความรู้สึกที่ดี ดังนี้ 
1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล บางทีความพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืนอาจ 

เป็นวิธีความความรู้สึกที่ดีที่ส าคัญที่สุดที่คุณจะท าได้ และยังเป็นกุญแจส าหรับการฝากความรู้สึกที่ดี  
ในรูปแบบอ่ืนทั้งหมดที่เหลือ คุณจะไม่รู้ว่าการฝากประกอบด้วยอะไรบ้างจนกว่าคุณจะเข้าใจ     
ความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณต้องอาศัยอุปนิสัยที่ 2 เพ่ือตระหนักและบอกตัวเองให้เห็นคุณค่า   
ของผู้อ่ืน และต้องอาศัยอุปนิสัยที่  3 เพ่ือปรับปรุงตารางเวลาของคุณเพ่ือให้ความส าคัญกับล าดับ
ความส าคัญของมนุษย์ โดยการยอมรับคุณค่าในแง่ของเขาหรือตามสิ่งที่เขาพูด คุณต้องท าความเข้าใจ
เขาและนี่เป็นการฝากความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มาก กฎทองกล่าวไว้ว่าปฏิบัติต่อคนอ่ืนให้เหมือนกับที่คุณ
ต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติกับคุณ ถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจหมายความว่า ให้คุณท ากับคนอ่ืนอย่างที่
คุณต้องการให้คนอ่ืนท ากับคุณ แต่ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การพยายามท าความเข้าใจ
คนอ่ืนในฐานะของปัจเจกบุคคล และปฏิบัติต่อเขาอย่างที่คุณเข้าใจ 

2. ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย ความเอ้ืออาทร และความมีน้ าใจไมตรีเล็กๆ น้อยๆ ก็มีความส าคัญ 
เหมือนกัน การไร้น้ าในในเรื่องเล็กๆ  น้อยๆ ความไม่ เอ้ืออาทร การไม่ความนับถือในเรื่อง            
เล็กๆ น้อยๆ น าไปสู่การถอนความรู้สึกจ านวนมากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วสิ่ง
เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ 

3. รักษาค าม่ันสัญญา การรักษาค าม่ันสัญญาหรือสิ่งที่รับปากไว้ว่าจะท าเป็นการฝาก 
ความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่ง การไม่รักษาค ามั่นสัญญาเป็นการถอนความรู้สึกที่ดี  ในความเป็นจริงแล้ว  
บางทีไม่ใช่การถอนความรู้สึกที่ดีมากนัก ถ้าไปท าสัญญาในเรื่องส าคัญกับคนอ่ืนแล้วไม่สามารถท าได้
ตามสัญญาในภายหลังถ้ามีการให้ค ามั่นสัญญาครั้งต่อไปพวกเขาจะไม่เชื่อคุณ คนทั่วไปมักสร้าง
ความหวังจากค าสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสัญญาที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตพ้ืนฐานทั่วไป 

4. ท าความเข้าใจเรื่องความคาดหวังให้ชัดเจน ลองจินตนาการความแตกต่างที่คุณอาจต้อง 
เผชิญ เมื่อคุณและหัวหน้าของคุณมีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกัน ตามหน้าที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกรอบ
การท างาน สาเหตุของความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างยากล าบากมีรากมาจากความขัดแย้งหรือความ
คาดหวังที่เกินจริงเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมาย เราไม่แน่ใจว่าการชี้แจงที่ไม่ชัดเจนจะน าไปสู่ความ  
ไม่เข้าใจกัน ความไม่พอใจ และถอนความรู้สึกที่ดีออกไป 

5. แสดงให้เห็นถึงความซื่อตรงต่อหลักการของตนเอง ความซื่อตรงต่อหลักการเกิดจาก 

                                                      
66เรื่องเดียวกัน, 62-73. 
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ความน่าเชื่อถือ และเป็นพ้ืนฐานของการฝากความรู้สึกที่ดีหลายสิ่งหลายอย่าง การไม่มีความซื่อตรง
ต่อหลักการสามารถท าลายความพยายามเกือบทุกอย่างที่จะสร้างบัญชีความน่าเชื่อถือให้ สูงขึ้น      
คนทั่วไปสามารถแสวงหาความเข้าใจ จดจ าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รักษาค าสัญญา ชี้แจงสิ่งที่คาดหวัง        
ให้ชัดเจน   

6. ให้กล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจเมื่อคุณต้องถอนความรู้สึกที่ดี ค าขอโทษที่จริงใจเป็นการ 
ฝากความรู้สึกที่ดีอย่างยิ่ง แต่การขอโทษบ่อยครั้งมากเกินไปอาจตีความหมายในทางการถอน
ความรู้สึกที่ดีได้เหมือนกัน และคุณภาพของความสัมพันธ์ก็สะท้อนมันออกมา การขอโทษเนื่องจาก
ความผิดครั้งแรกนั้นยอมรับได้ แต่การขอโทษเนื่องจากการกระท าผิดซ้ าสองเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้  
คนเรามักให้อภัยกับคนที่ท าผิดพลาด แต่คนเราจะไม่ให้อภัยง่ายๆ กับความผิดพลาดที่ออกมาจากใจ  
ความตั้งใจหรือการกระท าท่ีเลวทราม ความภูมิใจที่มีอยู่สามารถลบล้างความผิดพลาดครั้งแรกได้67 

เจนีส จอห์นสตัน (Janis Johnston) กล่าวว่า การบริหารผู้บังคับบัญชาเป็นหนึ่งในวิชาที่ชื่น
ชอบถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ คนทุกคนล้วนมีผู้บังคับบัญชาและเราทุกคนต่างต้องการที่จะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพจึงเป็นสาเหตุที่เราจะต้อง
เรียนรู้ที่จะบริหารผู้บังคับบัญชา จุดเริ่มต้นคือการบริหารผู้บังคับบัญชา อาจไม่ได้หมายถึงการโยกย้าย
ผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมพฤติกรรมของเขา หรือความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเพราะ
ผู้บังคับบัญชาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราที่จะมีโอกาสผิดพลาด รักความยุติธรรม พวกเขาก็ยอมรับจุด
แข็ง จุดอ่อน และลักษณะเฉพาะของตนเอง68 
 จอห์น อะแดร์ (John Adair) ได้กล่าวไว้ว่า ในฐานะผู้บังคับบัญชา คุณต้องมีทรัพยากรตามที่
แผนกของคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นบุคลากร วัสดุ การร่วมแรงร่วมใจ แต่ถ้าต้องการให้ส่งผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องรู้จักวิธีบริหารจัดการงานกับการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

1. ท าความรู้จักผู้บังคับบัญชา เราทราบกันดวี่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชาต้องการให้คุณท างาน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ เพราะความรับผิดชอบของเขาคือ ความส าเร็จของคุณและลูกทีม    
การพ่ึงพากันแบบนี้จะไม่ได้ผลหากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองฝ่าย สิ่งแรกที่คุณควรท าเมื่อ
เป็นผู้บังคับบัญชาคือ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณต้องจัดการ รวมถึงผู้บังคับบัญชาของตัวคุณด้วย 
ลองหาข้อมูลส่วนตัว รูปแบบการท างาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ แรงกระตุ้นของเขาอาจเป็นเรื่อง
ยากแต่ผลลัพธ์ที่ไดน้่าประทับใจ 

                                                      
67Stephen R. Covey, The 7 habits of highly effective people (New York : 

Simon and Schuster, 1997), 244 - 255. 
68Janis L. Johnston, “ Managing the Boss,”  Carbondale, Illinois, Low Libra 

rice. 26, 21 (October, 1996) : 21. 
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2. พัฒนาและจัดการความสัมพันธ์ ทุกคนมีลักษณะเฉพาะและวิธีของตนเองในการท าสิ่ง  
ต่างๆ คุณและผู้บังคับบัญชาก็เหมือนกัน การยอมรับ เข้าใจ และหาวิธีที่ดีที่สุดส าหรับทั้งสองฝ่ายคือ  
สิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา 

1. ปรับความต้องการและรูปแบบให้ตรงกัน คุณอาจจะไม่พอใจกับการตัดสินใจต่างๆ 
ของผู้บังคับบัญชา หากสิ่งเหล่านั้นไม่ตรงกับการท างานของคุณ อย่างไรก็ดีการปฏิบัติตามจะส่งผลดี
กับคุณ เมื่อพบปัญหาก็ควรแจ้งและปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ไขให้ราบรื่น 

2. ความคาดหวังที่ตรงกัน ปัญหามากมายเกิดจากการที่สองฝ่ายไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคาดหวัง 
อะไร ดังนั้นการสื่อสารที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญ ถามตรงไปตรงมา เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณต้องท าอะไร 

3. การส่งต่อข้อมูล ไม่ใช่แค่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องจัดหาให้ผู้บังคับบัญชา วิธีสื่อสาร    
ก็เป็นปัจจัยส าคัญ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ไม่เป็นส่วนตัว และเพ่ิมระยะห่างระหว่างคุณ
กับผู้บังคับบัญชา การคุยโดยตรงเปิดโอกาสให้ได้ถกเถียงและเสนอแนวคิดได้มากกว่า 

4. ความไว้ใจได้และความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญท่ีสุดที่ผู้บังคับบัญชาควรมี     
ถ้าคุณโชคร้ายเจอผู้บังคับบัญชาที่ขาดความซื่อสัตย์ อาจเกิดปัญหามากมายคุณอาจต้องเหนื่อย     
และเสียเวลาท าหลักฐานยืนยันว่าเขาสั่งงานคุณไว้แบบนี้จริงๆ 

5. ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้ม ผู้จัดการทุกคนล้วนงานยุ่ง ดังนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่คุณ 
จะใช้เวลาของผู้บังคับบัญชาเมื่อยามจ าเป็นเท่านั้น เตรียมข้อมูลให้พร้อม และอย่าลืมว่าเมื่อมีปัญหา 
น าวิธีแก้ไขไปด้วย 

3.  บริหารความสัมพันธ์เป็นหน้าที่ของคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและผู้บังคับบัญชา
ส าคัญมากต่อความส าเร็จในอนาคตของคุณ ผู้บังคับบัญชามีบทบาทหลักในการประเมินงานคุณ 
ผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพต้องใส่ใจทุกๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานที่ดี เพ่ือที่จะ
สามารถท างานได้ตามจุดประสงค์ขององค์การความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้บั งคับบัญชา              
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  

4.  เมื่อผู้บังคับบัญชาเป็นปัญหา ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะมีเหตุผลและเข้าถึงง่าย        
วิธีเหล่านี้อาจช่วยคุณได ้
  1. ดูให้แน่ใจว่าทุกข้อตกลงของคุณกับผู้บังคับบัญชามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ป้องกันเขากลับค า หรือปฏิเสธในสิ่งที่เคยคุยกันไว้ 
  2. เมื่อรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาท าให้คุณผิดหวัง เช่นไม่สามารถให้การสนับสนุน ให้บอก
ความรู้สึกของคุณในช่วงที่เหมาะสม 
  3. อย่าตะโกนแข่งกับผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะปัญหาอะไร ควบคุมอารมณ์ไว้ 
  4. ลองปรึกษาเรื่องผู้บังคับบัญชา กับผู้บริหารคนอ่ืนๆ ช่วยกันตัดสินใจแก้ปัญหา 
  5. ปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับผู้บังคับบัญชา ดูว่ามีใครมีวิธีที่ดี    
ในการต้านพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่าพอใจบ้าง 
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  6. ลองพิจารณาการปรึกษากับหัวหน้าของผู้บังคับบัญชาคุณ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
ขององค์การ 
  7. หากผู้บังคับบัญชาไม่สามารถไว้ใจได้  ลองขอค าปรึกษาจากคนที่มีอิทธิพล        
ในองค์การ 
  8.ท าเรื่องรวบรวมค าร้องเรียนอย่างเป็นทางการ 
  9. พิจารณาถึงสมาคม  หรือสหภาพการค้าเข้ามามีส่วนร่วม 
  10. หากพบว่าผู้บังคับบัญชาละเมิดกฎหมายหรือกฎขององค์การ เช่นเรื่องเหยียด
เพศ เหยียดสีผิว สุขภาพ กฎเรื่องความปลอดภัย หรือการล่วงละเมิดทางเพศให้ยื่นร้องต่อคณะบริหาร
สูงสุด 
  11. ในท้ายที่สุด  คุณอาจพบว่าวิธีที่ดีที่สุดเมื่อเจอผู้บั งคับบัญชาเจ้าปัญหา            
ที่ไม่สามารถจัดการได้คือ การปล่อยพวกเขาไป ถึงแม้คุณอาจจะต้องสูญเสียเงินหรือต าแหน่งที่ดี 
แน่นอนว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ 
 อย่างไรก็ดีคุณควรรู้ว่าสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือ การรู้จักผู้บังคับบัญชาให้มากขึ้นรวมถึงปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพเหมือนที่คุณต้องการให้เขาปฏิบัติต่อคุณ และเข้าใจว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคุณกับผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย69 

ดันแคน ฮ๊ักกี้ (Duncan Haughey) เสนอ 5 เคล็ดลับการบริหารผู้บังคับบัญชา การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้คุณก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มักจะท าผิดได้ คุณภาพและจุดแข็งจึงเป็นบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการ
เป็นผู้น า เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส าหรับทีมงามของผู้บังคับบัญชาและองค์การ จะต้องมีการพัฒนา
ทักษะของการบริหารจัดการที่ดี ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และแรงจูงใจ ถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการกับผู้บังคับบัญชา 5 เคล็ดลับการบริหารผู้บังคับบัญชาเริ่มต้นจาก 

1. ใช้ความกล้าหาญ เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ขัดแย้ง หรือบ่อนท าลายผู้บังคับบัญชา   
คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเพ่ือร่วมงานและทีมงาน 

2. โปรดจ าไว้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องพ่ึงพาอาศัยกัน การพ่ึงพาส าหรับคุณและผู้บังคับบัญชา    
ต้องค านึงถึงเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ แรงจูงใจ และการสนับสนุน ผู้บังคับบัญชาจึงควรสร้างแรงจูงใจ
ในตนเองเพ่ือรักษาสัมพันธภาพในการท างานที่ดีขององค์การ 

3. บริหารเวลาของผู้บังคับบัญชา เวลาของผู้บังคับบัญชาถือเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อใดที่คุณมี 
การร้องขอสิ่งที่ต้องการจากผู้บังคับบัญชา คุณควรจัดล าดับความส าคัญ เตรียมความพร้อมและ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่สนทนา เพ่ือไม่ให้ผู้บังคับบัญชาเสียเวลากับเรื่องท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ 

4. ระมัดระวังค าพูดของคุณ การสนทนากับผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับสอง  

                                                      
69John Eric Adair, Leadership and Motivation : Session 5  Managing Your 

Boss, first published (The OPC university, Walton Hall, Milton Keynes, 1994), 73-86. 
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ประเด็นคือ การพูดคุยถึงประเด็นปัญหาจากความรับผิดชอบที่ก าลังเผชิญอยู่  และเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้บังคับบัญชา 

5. ท าความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาของคุณ การต่อรองที่ดีคือชัยชนะของการท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

สรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของคุณเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้บังคับบัญชา  การให้
การสนับสนุนและการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นการบริหารจัดการ
ผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้70 

 ซาร่า ไวท์ (Write) กล่าวไว้ว่า การรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน ในการท างานของตัวเราเองก่อน ถือ
เป็นการพัฒนาและใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ จุดอ่อนของตัวเราเองก็จะถูกแทนที่ด้วยจุดแข็ง     
ของคนอ่ืนในทีมได้ และที่ส าคัญคือต้องรู้จักและเข้าใจลักษณะการท างานของผู้บังคับบัญชาคุณด้วย      
ถ้าคุณรู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร มีแรงจูงใจ แรงกดดันอะไรบ้างก็จะสามารถสร้างงานให้ส าเร็จ
ตามจุดประสงค์ของผู้บังคับบัญชาได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ที่มีหน้าที่ ใกล้ชิดกับ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจากกฎในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

1. แจ้งรายละเอียดล่วงหน้าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวร้ายและทางท่ีดีที่สุดคือแจ้งโดยตรง 
กับผู้บังคับบัญชาจะได้มีป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงท ี

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พยายามรับผิดชอบงานและทุ่มเท 
ให้มากที่สุด เมื่อเจอปัญหาก็ให้เตรียมวิธีแก้ไขไว้ และแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชาให้ได้มากที่สุด 
สิ่งส าคัญคือ เราจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จด้วย  

3. ซ่ือสัตย์ เมื่อเจออุปสรรคที่เก่ียวเนื่องกับเราโดยตรง อย่าเงียบและเพิกเฉยต้องยอมรับ 
และเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

4. ใช้เวลาให้คุ้มค่า เวลาของผู้บังคับบัญชานับว่ามีค่ามาก ดังนั้นเตรียมพร้อมเสมอ            
สิ่งส าคัญ 5 ประการ เมื่อมีโอกาสเข้าพบผู้บังคับบัญชาคือ 1) รายงานสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้อง
ทราบ 2)รายงานถึงภาระงานที่เราก าลังด าเนินงานอยู่ 3) แจ้งถึงสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 4) ถาม
ผู้บังคับบัญชาว่า มีภาระงานอื่นที่พอจะช่วยเหลือได้อีกไหม และ5) ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการท างานของเราต่อผู้บังคับบัญชา 
         สรุป ในฐานะผู้ ใต้บังคับบัญชาคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บั งคับบัญชา          
การบริหารจัดการงานกับผู้บังคับบัญชาจะประสบความส าเร็จได้ สิ่งส าคัญคือต้องท าความรู้จักตัวคุณ
เองก่อนรวมถึงเรียนรู้และเข้าใจวิธีการท างานของผู้บังคับบัญชา ประเด็นส าคัญคือต้องช่วยสนับสนุน
ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี  ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด แจ้งให้ทราบถึงเรื่อง         
                                                      

70Duncan Haughey, Project Planning a Step by Step Guide. Project Smart 
2000-2011 เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 May, 2014 เข้าถึงได้จาก http://www.projectsmart.co.uk 
/project-planning-step-by-step.html. 
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ที่เก่ียวพันกับการท างานของคุณอย่างตรงไปตรงมา เคารพเวลาของผู้บังคับบัญชา และสอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและมีความสุขมาก
ขึ้น71 
 มิ เคิลเลอร์  คุ๊กกี้  (Micaller Cookie) กล่ าวถึงเคล็ดลับของการฝึกฝนเพ่ือก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

1. ระลึกไว้เสมอว่าผู้บังคับบัญชาทุกๆ คน มีความแตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่าง  
ความเข้าใจซึ่งกันและกันถือเป็นสิ่งส าคัญ 

2. แลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาในทิศทางเดียวกัน พยายามหา 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง ความคิดเห็น และข้อมูลสะท้อนกลับ 

3. ไม่ปิดบังปัญหา มีความซื่อสัตย์ และแสดงความเคารพที่จะให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชา 
4. ถึงแม้การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ แต่ไม่ควรท าให้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการรับทราบถึงปัญหา 

ของการท างาน การสนทนา และช่วยแก้ปัญหาทุกปัญหาร่วมกับผู้บังคับบัญชา72 
โรเบิร์ต คาร์ลเบอร์ก  และจอห์น เอ็ดเลอร์  (Robert Karlsberg and John Adler) ได้

กล่าวถึงเทคนิคในการบริหารผู้บังคับบัญชา 12 ประการ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย หากต้องการโน้มน้าวหรือมีอ านาจชักจูงเพ่ือให้ 

ได้ผลลัพธ์ที่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับคุณ สิ่งส าคัญคือ ต้องมีความรับผิดชอบสูง เช่น 
เมื่อผู้บังคับบัญชาก าลังเผชิญสถานการณ์ความกดดันในการท างาน เราจ าเป็นต้องอยู่ช่วยแก้ปัญหา
เท่าท่ีสามารถท าได ้

2. การร้องขอหรือการตอบกลับจากผู้บังคับบัญชา หากเราไปปฏิบัติตามอาจเกิดช่องว่าง 
หรือความคาดหวังด้านข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา ดังนั้น เราควรสื่อสารกับ
ผู้บังคับบัญชาบ่อยๆ เพ่ือรับรู้ความต้องการของผู้บังคับบัญชา  

3. กลา้ที่จะเข้าพบและใช้เวลาปรึกษางานที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชาอย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับคุณมากกว่าการ
ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 

4. หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบหรือบ่น เพราะสามารถท าลายอนาคตการท างาน 
ของคุณได ้
 
                                                      

71Sara J. Write, “Success skill: Managing your relationship with your boss,” 
American journal of health-system pharmacy 71,5 (March, 2014) : 369-371. 

72Micaller Cookie,  “Managing your boss,”  HKICPA with Eight Publishing, 
Hong Kong, Issue 3, 4 ( March, 2008) : 41. 
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5. ถามถึงความคาดหวังที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในตัวคุณ และท าให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ 
ผู้บังคับบัญชาวางไว้ย่อมส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่คุณต้องการ 

6. ให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ โดยเรียนรู้และตั้งใจท าให้บรรลุ 
เป้าหมายนั้นให้ได้ ไม่จ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นเหมือนผู้บังคับบัญชาไปทุกเรื่อง แต่เมื่อมีความ
คิดเห็นต่างต้องสร้างความเชื่อถือและการสนับสนุนที่ดีจากผู้บังคับบัญชา 

7. จงให้ความส าคัญกับทุกปัญหา โดยใช้เวลาในการเข้าพบผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานไม่ใช่ 
เฉพาะเรื่องใหญ่ๆ เท่านั้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาไว้อย่างน้อย 2 ข้อ และพยายามจบ
การสนทนาด้วยความคิดที่เป็นบวก 

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า เมื่อมีการอภิปรายเรื่องส าคัญ 
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้จดบันทึก อย่าคาดหวังว่าผู้บังคับบัญชาจะบอกคุณว่าต้องท าอย่างไรจึงจะดี
ที่สุด ดังนั้นควรเรียนรู้และหาแนวทางส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

9. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของคุณให้เข้ากับรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา   
ต้องเรียนรู้และเข้าใจผู้บังคับบัญชาแล้ว ยังต้องหาวิธีท าให้ผู้บังคับบัญชาค้นพบความเป็นตัวของตัว
คุณด้วย 

10. การเจรจาต่อรอง  เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถส่งต่อหรือท าให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ 
ตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาได้  ให้ เสนอมุมมองหรือแนวทางที่จะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จมากข้ึน 

11. การรักษาค าสัญญาและความไว้วางใจ ภายใต้ข้อตกลงและค าสัญญาที่ได้รับปากไว้กับ 
ผู้บังคับบัญชาต้องรักษา และท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจในงานที่มอบหมายให้ 

12. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวก และจ าไว้ว่าคุณต้องการได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู้บังคับบัญชาของคุณ สิ่งส าคัญคือแสดงแนวโน้มในการการชื่นชมอย่างจริงใจ73 

เตอร์ก ไวเน่ (Turk Wayne) ได้กล่าวถึง  ศิลปะการบริหารผู้บังคับบัญชา ไว้ดังนี้ 
1. การสื่อสารที่ดีย่อมท าให้เกิดความส าเร็จทุกสถานการณ์ และต้องมั่นใจว่าเป็นการ 

สื่อสารที่มีการชี้แจง ทบทวน ท าความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
2. รู้จักจุดอ่อนของผู้บังคับบัญชา พยายามค้นหาจุดอ่อน และหาแนวทางในการสนับสนุน 

ผู้บังคับบัญชา 
3. ระวังสิ่งที่ท าให้ผู้บังคับบัญชาขุ่นเคืองใจ พยายามหลีกเลี่ยงการมาประชุมสาย ส่ง 

                                                      
73Robert Karlsberg and John Adler, 12 Tips for managing your boss (Special 

Report, 2005), 1-5. 
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า เปิดวิทยุเสียงดัง เป็นต้น เมื่อผู้บังคับบัญชาแสดงอารมณ์เสียใส่พยายาม
อย่าไปใส่ใจ เพ่ือรักษาสัมพันธภาพที่ดีกันไว้ 

4. พยายามตามหาข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา โดยการเรียนรู้และยอมรับสิ่งที่ 
ผู้บังคับบัญชาสะท้อนกลับ 

5. อย่ากระท าตนให้โดดเด่นเกินกว่าผู้บังคับบัญชา โดยคุณสามารถท าได้ก็ต่อเมื่องาน        
มีปัญหาแต่ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้บังคับบัญชาท าผิดกฎหมาย หรือป่วยหนัก เป็นต้น 

นอกจากนี้ เครื่องมือทีใช้ในการบริหารผู้บังคับบัญชา ได้แก่   
1. ไม่สร้างความประหลาดใจ พยายามให้ผู้บังคับบัญชาทราบความเคลื่อนไหวของงาน      

ที่ท าอย่างต่อเนื่อง 
2. หาแนวทางการแก้ปัญหา เมื่องานที่ได้รับมอบหมายมีปัญหาควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 

ทราบ  พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้บังคับบัญชาไว้ด้วยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณ
สามารถมองทะลุในปัญหานั้นได้ 

3. ซื่อตรงและน่าไว้วางใจ อย่าพยายามปกปิดปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับงานที่ 
ได้รับมอบหมาย สิ่งส าคัญคือสร้างความเชื่อใจซึ่งวิธีที่ดีที่ สุดคือ การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา       
อย่างตรงไปตรงมา 

4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. เข้าใจทัศนคติ และตารางงานของผู้บังคับบัญชา โดยทั่วไปเรามักพยายามท าความเข้าใจ 

กับเป้าหมายและแรงกดดันของผู้บังคับบัญชา แต่จะไม่เข้าถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความทะเยอทะยาน 
หรือรูปแบบการท างาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในผู้บังคับบัญชามากขึ้น ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและผู้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. เข้าใจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้บังคับบัญชาต้องการ 
เห็นภาพรวมของงานมากกว่ารายละเอียด ให้ท าตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการ ส่วน
ใหญ่ผู้บังคับบัญชามักไม่บอกสิ่งที่คาดหวังให้คุณรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องค้นหาด้วยตนเองโดยการ
เตรียมข้อมูลที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาวัตถุประสงค์ในงานนั้นร่วมกัน 

7. เข้าใจรูปแบบการท างานของตัวเอง รวมไปถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมายและความ 
ต้องการเฉพาะบุคคลที่คุณต้องการให้ผู้อ่ืนตอบสนอง ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืนและสิ่งที่ผู้อ่ืน
ปฏิบัติต่อคุณ โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ 

8. รู้จุดแข็งของผู้บังคับบัญชา เป็นสิ่งจ าเป็นที่คุณต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การม ี
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วิสัยทัศน์เป็นต้น คุณต้องรู้จักที่จะใช้ข้อดีของผู้บังคับบัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด74 
โรส เจย์ (Rose Jay) กล่าวว่า วิธีการปฏิบัติตนและการวางตัวที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้บังคับบัญชา การปรับตัวให้เข้ากับผู้บังคับบัญชาท าได้อย่างไร วิธีการเหล่านี้ จะท าให้เรากลายเป็น
บุคลากรที่มีค่า ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ความสุข กลวิธีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

1. ต้องรู้จักที่จะเข้าใจผู้บังคับบัญชา 
1.1 อย่ามองผู้บังคับบัญชาเป็นดั่งเทวดาที่จะท าผิดไม่เป็น เพราะผู้บังคับบัญชาก็เป็น 

มนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเรา นอกจากนั้น ต้องมองให้ออกว่าว่าผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคล
ประเภทไหนด้วย  เพ่ือที่ จะสามารถปรับตั ว เข้ าหาผู้บั งคับบัญชาได้อย่ างถูกวิธี  ประเภท                
ของผู้บังคับบัญชา มีดังนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นแบบข้าราชการ คืออนุรักษ์นิยม ท างานตามกฎ  
ระเบียบทุกขั้นตอน ห้ามข้ามขั้นตอน และไม่ชอบความเสี่ยง เมื่อเจอผู้บังคับบัญชาประเภทนี้ ไม่ควร
เสนองานที่มีความเสี่ยง หรือนอกกรอบ หรืองานที่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มี
อะไรแน่ชัด ต้องคาดเดา เพราะท่านจะไม่ชอบและอึดอัด และในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องท าตัว
เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ รู้จักที่ต่ าที่สูง เพราะผู้บังคับบัญชาประเภทนี้จะหัวโบราณ จะรับไม่ได้      
ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาท าตัวปีนเกลียวหรือข้ามหน้าข้ามตา 
  

            2. ผู้บังคับบัญชาที่ท าตัวสบายๆ ไม่เคร่งเครียด หากเราท าตัวเคร่งเครียดจนเกินไป
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ชอบ 
 

            3. ผู้บังคับบัญชาที่ชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาขอปรึกษาและขอค าชี้แนะบ่อยๆ 
            4. ผู้บังคับบัญชาที่ชอบให้ผู้ ใต้บังคับบัญชารู้จักคิด รู้จักท างานเอง  ไม่ชอบให้       
มาถามบ่อยๆ ขอเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาน าเสนอก็พอ 
 

            5. ผู้บังคับบัญชาที่ชอบลงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกๆ จุด การน าเสนอต้อง
รอบคอบครบถ้วน  ไม่ขาดตกบกพร่อง 
 

            6. ผู้บังคับบัญชาที่ชอบมองภาพรวม การน าเสนองานต้องสั้น  กระชับ และ          
ไม่เยิ่นเย่อ ผู้บังคับบัญชาที่ชอบให้น าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่างานเก่า    
จะท าเสร็จแล้วหรือยัง 
            7. ผู้บังคับบัญชาที่ชอบให้งานเสร็จสิ้นทีละงานๆ จะไม่สนใจโครงการใหม่จนกว่า
งานเก่าจะเสร็จสมบูรณ์  

 1.2 ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของผู้บังคับบัญชา ในส่วนที่เป็นจุดแข็งนั้นเราสามารถน ามา      

                                                      
74Turk Wayne, “The art of managing up,” Defense AT&L (March – April 2007) 

: 21-23. 
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เป็นแบบอย่างได้ และจุดด้อยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เมื่อรู้ว่าจุดนี้คือจุดด้อยของเขา 
เราก็จะไม่คาดหวัง เมื่อไม่คาดหวังก็ไม่มีความผิดหวัง ดังนั้นจะท าให้เราท างานกับผู้บังคับบัญชา     
ได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และจะลดอคติต่อผู้บังคับบัญชาได ้

 1.3 ทราบถึงสิ่งที่ท าให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ เมื่อเราท าในสิ่งทีผู่้บังคับบัญชาต้องการ  
อาการที่ว่าท าไมท างานตั้งหลายปี ตั้งใจท างานหามรุ่งหามค่ าแต่ก็ยังไม่ได้รับการชื่นชมหรือเลื่อนขั้น 
คงจะไม่เกิดขึ้น จงอย่าคิดว่าเราขยันท างาน ซื่อสัตย์ต่อองค์การ ยังไงผู้บังคับบัญชาก็ต้องเห็น สิ่งนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปเพราะผู้บริหารมีงานมากมายไม่มีเวลาสนใจเรื่องปลีกย่อยมากนัก  ดังนั้นผลงาน      
ทีผู่้บังคับบัญชาต้องการเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของคุณให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็น 

  1.4 ทราบถึงสิ่งที่ท าให้ผู้บังคับบัญชาไม่พอใจ หรือเคร่งเครียด เช่น ผู้บังคับบัญชา       
ไม่ชอบเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาทะเลาะกัน ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบเสียงเอะอะโวยวายในที่ท างาน เป็นต้น           
จุดเล็กน้อยเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ควรมองข้ามไป เพราะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คุณไม่เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 
 1.5 เมื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชารับไม่ได้  เช่น ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่ถือยศถือศักดิ์  ถือเนื้อถือตัว เมื่อเราเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องรู้จักที่สูงที่ต่ า มีสัมมาคารวะ มีกาลเทศะ หรือผู้บังคับบัญชากลัวที่จะโดนต่อว่า
จากผู้บังคับบัญชาระดับสูง เราก็ต้องขยันผลิตผลงานและเสนองานให้ตรงเวลา เป็นต้น  

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบที่ผู้บังคับบัญชาชอบ 
       2.1 บุคลิกท่าทางลักษณะภายนอก และการแต่งตัวต้องให้เหมาะสม และเข้ากันได้กับ
ผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้บังคับบัญชาเป็นคนแต่งตัวประณีต เรียบร้อย เป็นทางการ เราซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่ควรแต่งตัวล าลองจนเกินไป จนดูไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และ       
ในทางกลับกันหากผู้บังคับบัญชาแต่งตัวธรรมดา สบายๆ เราก็ไม่ควรแต่งแบบหรูเลิศอลังการ จนเกิน
หน้าเกินตาผู้บังคับบัญชาเพราะจะท าให้เกิดความแปลกแยก และที่ส าคัญมนุษย์เรามักชอบคนที่คิด
เหมือนตนเอง ชอบอะไรที่คล้ายกับตนเองซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์และหากผู้บังคับบัญชามองเราว่า
ไม่เข้าพวกแล้วนั้น การท างานให้เข้าตาผู้บังคับบญัชาคงต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก 

2.2 ต้องมีความม่ันใจในตนเอง เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน ต้องมีความกล้าที่จะรับ 
อาสา แต่ที่ส าคัญเราต้องรู้ศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่เราท าได้ท าไม่ได้  อะไร
คือสิ่งที่ควรท าไม่ควรท า และผลที่ออกมานั้นตรงกับความต้องการขององค์การหรือไม่ เมื่อเราเห็น
ตัวเองชัดเจน ความมั่นใจจะเกิดขึ้น และเมื่อรวมกับความกล้าที่จะคว้าโอกาสที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ 
เมื่อมีผลงานผู้บังคับบัญชาก็จะไว้วางใจ และมอบหมายงานให้ท ามากขึ้น เมื่อนั้นแล้วเส้นทางแห่ง
ความส าเร็จคงอยู่ไม่ไกล 

2.3 มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้จะท าให้เรามีความมั่นใจ  
และดูน่าเชื่อถือในสายตาของคนรอบข้าง 

2.4 มองโลกในแง่ดี รู้จักแก้ปัญหา มากกว่าสร้างปัญหา ไม่ตีโพยตีพาย มองปัญหาเป็น 
เรื่องธรรมดาที่ต้องเผชิญ มีความใจเย็น ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 

2.5 เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น ไม่เป็นคนเจ้าปัญหาถึงแม้ว่าต่อหน้าผู้บังคับบัญชาเราจะท าดี 
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ทุกอย่าง แต่ถ้าลับหลัง ไปก่อเรื่องจนร้อนถึงหูผู้บังคับบัญชาอยู่บ่อยๆ ผู้บังคับบัญชาคงรับไม่ได้ 
เช่นกัน ดังนั้นการท าตัวให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน ท าได้ดังนี้ มีอารมณ์ขัน ไม่นินทาว่าร้ายผู้อ่ืน ไม่เย่อหยิ่ง
จองหองไม่ดูถูกผู้อ่ืน และเป็นผู้ฟังที่ด ี

           2.6 เป็นที่ไว้วางใจคือ ต้องสามารถเก็บความลับของผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่
ได้รับมอบหมายและต้องมีสัจจะ พูดแล้วต้องท าให้ได้อย่างที่พูด หากไม่แน่ใจว่าจะท าได้ก็อย่าพูด    
เสียดีกว่า 
           2.7 ต้องมีการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา เสนอผลงานได้ทัน    
ตามเวลาที่ก าหนด 

 3. การสร้างความประทับใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับผู้บังคับบัญชา มีดังนี ้
          3.1  ต้องท าตัวให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในที่ท างาน มีภาพพจน์ของคนที่ตั้งใจท างาน 
เห็นงานส าคัญกว่าเรื่องส่วนตัว มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน มีความเสียสละและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน      
อย่างเต็มที ่และเท่าเทียมกัน 
          3.2  มีความใจกว้าง รู้จักอาสา หรือแสดงน้ าใจที่จะท างาน นอกเหนือจากที่ได้รับ
มอบหมาย 
           3.3  มีความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูล คือมีทักษะในด้านการเขียน และการใช้
ภาษา เช่นความสามารถในการเขียนรายงานการประชุม การเขียนของบประมาณ เป็นต้น 
           3.4 สามารถยอมรับความเป็นจริงและรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนได้  การที่ผู้อ่ืน
ตักเตือนเราแสดงว่า เขาอยากให้เราดี อยากให้เราปรับปรุง แต่ถ้าเราไม่ยอมรับ ในความผิดพลาดของ
ตัวเอง และต่อว่าอาละวาดกลับไป ก็จะไม่มีใครกล้าที่จะตักเตือนและสอนสั่งเราอีก เมื่อนั้นแล้ว 
เส้นทางแห่งความส าเร็จของเราก็จะจมดิ่งและดักดานอยู่ที่จุดเดิม เมื่อเราเองยังไม่ยอมแก้ไขแล้วใคร
เล่าจะแก้ให้เราได ้

3.5 ยกย่อง ชื่นชมผู้บังคับบัญชา แต่อย่าประจบประแจง การจะชมผู้บังคับบัญชาต้องมา 
จากจิตใจและความรู้สึกว่า ผู้บังคับบัญชานั้นเก่งจริงดีจริงหากไม่รู้สึกชื่นชมก็ไม่ต้องชม เพราะจะเป็น
การเสแสร้งไม่จริงใจ และการชมต้องให้ถูกกาลเทศะด้วย ไม่ใช่ชมตลอดเวลา ถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชา
จะเก่งอย่างที่ชมก็ตาม มิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นการประจบสอพลอไป 

3.6 มีความซื่อสัตย์มีน้ าใจกับผู้บังคับบัญชา ไม่นินทา หรือใส่ร้ายผู้บังคับบัญชา        
ลับหลัง75 

เบนจามิน แฟรงคลิน กล่าวว่า ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้  ยกเว้นความตายและภาษี แต่เขา
ลืมไปอย่างหนึ่งทุกคนต้องมีเจ้านายนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบรรดาเจ้านาย
ทั้งหลายต่างก็มีความแตกต่างและมีความเป็นตัวของตัวเอง ศิลปะในการจัดการกับเจ้านาย สิ่งที่ควร
จัดการดูเป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะต้องบริหารงานของคุณ แต่ถ้าหากต้องการจะรอดพ้นจากการถูก
บริหารคุณจะต้องเป็นผู้บริหารนายของตนเอง การที่จะบริหารนายของคุณหมายความว่าคุณจะต้อง

                                                      
75Rose Jay, “How to Manage Your Boss : Developing the Perfect Working 

Relationship,” Financial Times Management (June, 2002) : 5-165. 



 

74 

 

ให้เขาสังเกตคุณ นับถือคุณ ยอมรับในความเข้มแข็งของคุณ พ่ึงพาคุณยอมให้คุณมีอิทธิพลต่อ       
การตัดสินใจของเขาช่วยให้คุณก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณเอง ท าให้ชีวิตการท างานของคุณ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น คอยกันคุณให้ออกจากความยุ่งเหยิงต่างๆ และหลีกเลี่ยงไม่เข้ามาก้าวก่ายในงาน    
ของคุณ สรุปคือพยายามโน้มน้าวเกี่ยวกับวิธีที่เจ้านายมองคุณและประพฤติปฏิบัติต่อคุณ การจัดการ
กับเจ้านายของคุณเป็นหนทางเดียวที่จะหยุดระบบงานที่ก าลังกัดกร่อนคุณที่ละเล็กละน้อยมีวิธีหลักๆ 
อยู่ 5 วิธีที่จะจัดการกับเจ้านาย คือ 1) ดึงดูดความสนใจของเจ้านายของคุณ 2) ท าให้เจ้านายเชื่อว่า
เขาจะได้รับผลประโยชน์จากแรงสนับสนุนของคุณ 3) พิสูจน์ถึงผลประโยชน์อันนั้น เช่น โดยการ
ท างานดี 4) ท าให้เจ้านายกลัวที่จะต้องสูญเสียผลประโยชน์อันนั้น และ5) แสดงความสามารถของคุณ
ให้เป็นที่ประจักษ์76 

เคน จาคอบส์ (Ken Jacobs) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการท างานทั่วไปอย่างเดียวคง      
ไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคนี้ การรู้จักบริหารงานกับผู้บังคับบัญชาให้ดีเพ่ือน าพาตัวเองไปสู่ต าแหน่ง    
ที่สูงกว่า ดังนี้ 

1. เข้าใจงาน นอกจากจะท าความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังต้องมอง 
ภาพรวมของงานให้เป็นระบบ ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะให้คุณอธิบายถึงสิ่งที่คุณเข้าใจ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะ
ถามว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนั้นถูกต้องหรือยัง มีนอกเหนือจากนี้อีกไหม และจงฟังอย่างตั้งใจ ยิ่งคุณรู้สิ่งที่เขา
ต้องการมากเท่าไรความเข้าใจต่องานก็จะมากขึ้นเท่านั้น  ซึ่ งจะส่งผลให้ผลงานคุณออกมา            
เป็นที่น่าพอใจ 

2. งานที่ผู้บังคับบัญชาต้องการต้องมาก่อน ถ้าคุณสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน   
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ คุณก็จะประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. รู้จักเผื่อเวลาล่วงหน้า ก่อนที่จะระบุวันส่งมอบงานคิดให้รอบคอบก่อนว่าจะท างานเสร็จ 
เมื่อไร และเหลือเวลาให้สามารถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ทัน 

4. แจ้งข้อมูลล่วงหน้าเสมอ ห้ามแจ้งเรื่องผิดพลาดหรือข่าวร้ายล่าช้าอย่างเด็ดขาด เพราะ       
จะส่งผลให้ไม่มีเวลาพอแก้ไข บางครั้งคุณอาจคิดว่าสามารถจัดการปัญหาด้วยตัวเอง แต่จริงๆ แล้ว   
ในบางเรื่องการปรึกษาผู้บังคับบัญชาจะให้ค าตอบที่ดีกว่าและอย่าลืมเตรียมหาทางแก้ไขไว้ด้วย 

5. รับมือเรื่องไม่คาดคิด ผู้บังคับบัญชามักหางาน และปัญหาใหม่ๆ มาให้คุณเสมอ  
เพราะฉะนั้นหากคุณท างานเก่าเสร็จล่วงหน้าแล้ว ก็จะสามารถรับมือเรื่องแบบนี้ได้ และจะท าให้
ผู้บังคับบัญชาประทับใจในตัวคุณ77 
 สมิธ แจ็คลิน(Smith Jacquelyn) ไดแ้นะน าเทคนิค 10 ประการในการจัดการผู้บังคับบัญชา 
     1.  ค้นหาให้ได้ว่าผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเรื่องอะไร ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนมีรูปแบบ
ในการท างานไม่เหมือนกัน การท างานให้ประสบความส าเร็จ  ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรู้ให้ได้ว่า

                                                      
76ดิเรก ราวนัทรี, วิธีการจัดการกับเจ้านาย (กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า จ ากดั, 2534), 7-9. 
77Ken Jacobs, “Managing up: Helping your boss is the best way to help 

yourself,” TACTICS (April, 2008) : 21. 
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ผู้บังคับบัญชาสนใจและให้ความส าคัญกับเรื่องอะไร เทคนิคง่ายๆ คือ ไม่ต้องเดา ถามตรงๆ ว่าหัวหน้า
อยากให้รายงานความคืบหน้าบ่อยแค่ไหน ในรูปแบบใด เป็นต้น แล้วจงตอบสนองตามนั้น 

2.  ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบว่าอะไรส าคัญส าหรับคุณ  ในทางกลับกันการท างานจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาก็ควรทราบด้วยว่าอะไรส าคัญส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น     
ไม่ต้องรอให้ถาม บอกตรงๆ เลยว่าคุณอยากได้รับการสื่อสารและบริหารจัดการเช่นไร  ถ้าบังเอิญ
ความเห็นของคุณกับหัวหน้าไม่ตรงกัน จงหาทางปรับเข้าหากันตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือท างาน 
คุยให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องผิดใจกันภายหลัง 
       3.  ส่งมอบงานที่ดีที่สุด เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาดูดี หมายถึง เมื่อได้รับมอบหมายงานมา จงตั้งใจ
ท าให้ดีที่สุดและส่งมอบก่อนเวลาที่ก าหนด จ าไว้ว่าผลงานของคุณก็คือผลงานของผู้บังคับบัญชา หาก
งานที่ส่งไปไม่ต้องเสียเวลาแก้ไข ผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ต่อได้ทันที นอกจากผู้บังคับบัญชาคุณจะดูดี
แล้วเขายังมีเวลาไปท างานอื่น ๆ ที่มีคุณค่ามากกว่าหากท าได้ 
      4.  ตอบสนองให้เร็วและให้มากกว่าที่ขอหนึ่งขั้นเสมอ ผู้บังคับบัญชาหลายคนรู้สึกหัวเสียกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท าตัวเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อน สื่อสารด้วยก็ไม่มีสัญญาณตอบรับ ผู้ใต้บังคับบัญชา
แบบนี้พูดอะไร ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ฟัง เพราะรู้สึกว่าเป็นคนเฉื่อยชาไม่เอาถ่าน ดังนั้นหากอยากจะเป็น
ที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เป็นสมบัติล้ าค่าที่หัวหน้าไม่อยากเสียไป พูดหรือให้ความเห็นอะไร ก็ดูมี
น้ าหนักเพราะหัวหน้าเชื่อใจจงท าทุกอย่าง 
      5.  ท าตัวให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ หากต้องการท างานอย่างเป็นอิสระ ผู้บังคับบัญชา  
ไม่มาก้าวก่ายบงการมากเกินไป จงเริ่มต้นจาก ท าตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกครั้ง หากรับปากว่าจะส่งงาน
วันไหนก็ส่งตรงเวลา หากรับปากว่าจะหาข้อมูลก่อนแล้วกลับมาแจ้งให้ทราบก็กลับมาตามที่รับปาก      
ท าแบบนี้ให้เสมอต้นเสมอปลาย  
          6.  เน้นย้ าพฤติกรรมดี ๆ ของผู้บังคับบัญชาที่อยากให้เกิดขึ้นอีก หลายคนคงไม่ทันคิดว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็สามารถแสดงความชื่นชมผู้บังคับบัญชาได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อหัวหน้าแสดง
พฤติกรรมบางอย่างท่ีคุณชอบและอยากเห็นผู้บังคับบัญชาท าแบบนั้น 
     7.   ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับรู้ก่อนล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่มีผู้บังคับบัญชาคน
ไหนอยากรู้สึกประหลาดใจ (Surprise) ด้วยข่าวร้ายที่ไม่เคยระแคะระคายมาก่อน ดังนั้นจงหาโอกาส
บอกหรือเตือนผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ส าคัญจงบอกด้วยว่าคุณได้ท าอะไร      
ไปแล้วบ้าง ตอนนี้ก าลังท าอะไรอยู่และวางแผนจะท าอะไรต่อไปกับเหตุการณ์นี้  เพ่ือจะได้ไม่ดู           
ตื่นตระหนกจนเกินไปหากมีปัญหาจงพาค าตอบไป  

8.  เมื่อไม่มีความสุข จงรีบบอกผู้บังคับบัญชาอย่าปล่อยให้สถานการณ์บางอย่างที่ไม่พึง
ประสงค์ค่อยๆ กัดกินความสุขในการท างานของคุณไปโดยไม่พูดอะไร เพียงเพราะหวังว่าเวลาน่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้ ในขณะเดียวกันอย่าคาดหวังให้หัวหน้าเดาความรู้สึกของคุณ หากเป็นเรื่องส าคัญจง
รีบบอกอย่างสร้างสรรค์และให้เกียรติ อย่าเล่นเกมหรือข่มขู่เด็ดขาด แต่จงหารือเพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน 

7. รักษาค าม่ันสัญญา หากได้ให้ค าม่ันสัญญาไว้กับผู้บังคับบัญชาว่างานจะแล้วเสร็จภายใน  
5 วัน ก็ต้องท าให้ส าเร็จ ถ้าไม่เสร็จรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 
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8. จงพูดนินทาผู้บังคับบัญชาลับหลัง จงพูดเก่ียวกับเขาในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกับ 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับบัญชาเราเอง การให้เกียรติผู้บังคับบัญชาลับหลัง มีพลังมากกว่า      
ที่คุณคิด จงท าด้วยความจริงใจเพราะใครๆ ก็ดูออกว่าคุณหมายความอย่างที่พูดหรือไม่78  

กระแส ชนะวงศ์ กล่าวถึง การบริหารผู้บังคับบัญชา 10 ประการ หากเราปฏิบัติได้ จะท าให้
บทบาทการแสดงของเรา ซึ่งเปรียบดังละครตัวหนึ่งในโลกกว้างใบนี้แสดงบทบาทแห่งความส าเร็จ    
ในทุกบทที่ไดร้ับมอบหมายให้โลดแล่นอยู่บนเวที    

1. ฟังให้เป็น จับประเด็นให้ได ้การฟังผู้บังคับบัญชาอย่าฟังแค่ตามมารยาท แต่ฟังแล้ว 
ต้องจับประเด็นให้ได้  

2. พูดให้เป็น มีประเด็นให้คดิ  ต้องพูดให้สั้นและตรงประเด็น  
3. ต้องมีศิลปะการทูต ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับเจ้านาย เพราะผู้บังคับบัญชาอาจม ี

เรื่องต้องคิดต้องท ามาก คิดอาจจะเกินบ้าง ขาดบ้าง เราต้องดูจังหวะแห่งการปฏิเสธให้เหมาะสม 
4. ต้องไม่เป็นคนมีปัญหา คนทุกคนล้วนมีประโยชน์ เราต้องรู้จักหาทางท าในสิ่งที่บังเกิด 

ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพราะทุกคนมีธรรมชาติที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ หากได้รับการชมเชยจะท าให้
ท างานได้มากขึ้น 

5. ต้องรู้จักเสริมภาพพจน์ผู้บังคับบัญชา  
6. มองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี ทุกค าตอบล้วนมีปัญหา งานทุกอย่างอาจมีปัญหา 

ขัดข้องแต่ขอให้เรามองโลกในแง่ดี   
7. ไม่ต้องท างานเกินเวลาค่ า  แต่จงท างานเช้าก่อนเวลา แสดงถึงความกระตือรือร้น

กระชุ่มกระชวย เสียสละ และร่างกายก็ยังสดชื่น  
8. จงรักษาค ามั่นสัญญา หากได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้กับผู้บังคับบัญชาว่างานจะแล้วเสร็จภายใน 

5 วันก็ต้องท าให้เสร็จ ถ้าไม่เสร็จ ต้องรีบบอกผู้บังคับบัญชาให้ทราบสาเหตุ  
 9. ต้องรู้จักจุดอ่อนผู้บังคับบัญชา การศึกษาจุดอ่อนผู้บังคับบัญชา เพ่ือไม่ให้จุดไต้ต าตอ     
ไปสร้างเรื่องให้เจ้านายเกิดความรู้สึกเป็นปมด้อย อันจะกระทบถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับ
เจ้านาย 

10. อย่าใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาจนเกินไป79 
   เจ้านายของคุณเป็นเจ้านายได้อย่างไร ถ้าคุณต้องการจะมีอิทธิพลต่อเจ้านายของคุณ        
คุณควรจะทราบว่าเขาเป็นเจ้านายมาได้อย่างไร เจ้านายหลายคนได้เป็นเจ้านายโดยผ่านทางต าแหน่ง 
พวกเขาไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นเจ้านาย เพราะพวกเขาได้แสดงความสามารถทางด้านบริหารออกมา  

                                                      
78Smith Jacquelyn, “How to a moody boss : Discovery service for 

Srinakharinwirot University,” Business Source Complete. 6 (June, 2013) : 1. 
79กระแส ชนะวงศ์, เคล็ดลับสู่ความส าเร็จของหมอแมกไซไซ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :  

โลกสดใส, 2552), 50-54. 
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ให้เป็นที่ประจักษ์ พวกเขากลายเป็นเจ้านายขึ้นมาเพราะพวกเขาดีเด่นหรือเก่งทางด้านการขาย บัญชี 
ฝึกอบรมหรืออ่ืน ๆ80 
 อนุตตรา พานโพธิ์ทอง กล่าวไว้ว่า ลักษณะหัวหน้างานแบบที่ลูกน้องไม่ปลื้มสุดๆ ไว้ 10 แบบ  
ดังนี้ 

1. หัวหน้าไม่ยุติธรรม มีอคต ิเลือกรักลูกน้องบางคน ชังลูกน้องบางคน ใช้มาตรฐานที ่
แตกต่างในการบริหารจัดการทีม 

2. หัวหน้าหุ่นยนต์ ไร้หัวใจ ออกค าสั่ง เผด็จการ และใช้งานเหมือนลูกน้องเป็นทาส  
ท าตัวเป็นนาย ไม่เป็นผู้น า ไม่เคยชม มีแต่ติลูกน้องเท่านั้น 

3. หัวหน้าขาดจรรยาบรรณ ประพฤติตนไม่ดีไม่น่าเคารพ ด่าทอ พูดค าหยาบ ไม่รักษา 
สัญญา อาจรวมถึงกรณีที่สั่งให้ลูกน้องท างานนอกกฎ และให้ท าในสิ่งที่เอ้ือประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่
องค์การ 

4. หัวหน้าขาดวุฒิภาวะ อารมณ์ไม่ม่ันคง เจ้าอารมณ์ หรือเจ้าคิดเจ้าแค้น อ่อนไหวเกินปกติ 
5. หัวหน้าที่รู้สึกไม่ม่ันคงในหน้าที่การงานของตัวเอง มักชอบเอาดีเข้าตัวและโยนความผิด     

ให้ลูกน้อง ไม่สอนงาน ไม่พัฒนา เพราะกลัวลูกน้องมาแทนที่ได้   
6. หัวหน้าที่ไม่ไว้ใจลูกน้อง ชอบล้วงลูก บริหารจัดการในรายละเอียดจนลูกน้องไม่มีอิสระ 

ในการคิด การจัดการ 
7. หัวหน้าที่ไม่สื่อสาร ไม่พูด ไม่มอบหมายงานอย่างชัดเจน รวมถึงไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 

ลูกน้อง ไม่พูดคุยเรื่องการประเมินผล อาจเกิดจากกรณีที่ขาดทักษะการสื่อสารหรือไม่กล้าเผชิญหน้า 
          8. หัวหน้าที่ ไม่ เคารพเวลา  บางรายโทรหาลูกน้องเช้า กลางวัน เย็น ไม่ เว้นวันหยุด            
วันนักขัตฤกษ์ หรือแม้วันที่ลูกน้องลาพักร้อน โดยส่วนใหญ่มักไม่ได้เป็นเรื่องงานส าคัญที่ต้องติดต่อ
ลู ก น้ อ ง เดี๋ ย ว นั้ น แ ต่ เป็ น เพ ร าะต น เอ งว่ า งจึ งค าด ห วั ง ว่ า ลู ก น้ อ งจ ะต้ อ งว่ า งคุ ย ด้ ว ย 
          9. หัวหน้าที่ขาดความสามารถ ขาดความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดการ
ตัดสินใจหรือตัดสินใจช้า ไม่ช่วยลูกน้องแก้ปัญหา 

10. หัวหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่ชอบท างาน และให้ลูกน้องท างานแทน 
สรุป 10 แบบนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างที่ได้พบบ่อยๆ ในองค์การใดก็ตาม ซึ่งส่วน 

ใหญ่แล้วหน่วยงานที่มีหัวหน้าแบบดังกล่าวมักประสบปัญหาคนลาออกสูงหรือลูกน้องขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน ในกรณีที่รุนแรงมากและไม่ได้รับการแก้ไข  ผลที่ตามมาในที่สุดก็คือ หน่วยงาน
นั้นจะขาดก าลังคน ทีมงานแตกแยก ผลงานไม่ดี81 

เจมส์ ลุ๊คคัสเซียสกี้ (James Lukaszewski) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องการ 
ได้แก่ 
                                                      

80ดิเรก ราวนัทรี, วิธีการจัดการกับเจ้านาย (กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า จ ากัด, 2534), 42-51. 
81อนุตตรา พานโพธิ์ทอง, ลักษณะหัวหน้างานแบบที่ลูกน้องไม่ปลื มสุด ๆ เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 

5 เมษายน 2556 เข้าถึงได้จาก <http://www.hcamag.com/article/people-leave-managers-not 
companies114613.aspx>  

http://www.hcamag.com/article/people-leave-managers-not-companies-114613.aspx
http://www.hcamag.com/article/people-leave-managers-not-companies-114613.aspx
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1. ค าแนะน าช่วงสั้นๆ (Real-Time Advice) การเต็มใจที่จะให้ค าแนะน าในจุดบกพร่อง 
หลังจากได้รับข้อมูลที่น้อยมาก การบริหารการตัดสินใจจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท าไม่ ได้  
การศึกษาข้อดีอย่างถี่ถ้วนหรือการวิเคราะห์อย่างเข้มงวด การตัดสินใจจะต้องท าอย่างรวดเร็วก่อนที่
โอกาสทางการตลาดจะหลุดลอยไป บางครั้งการตัดสินใจของคุณไม่จ าเป็นต้องมีข้อเท็จจริงทั้งหมด 

2. ตรงไปตรงมา (Candor) บอกหลักการบริหารจัดการที่คุณคิด การสนับสนุน ต าแหน่ง  
และความต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในช่วงเวลานั้นตามข้อเท็จจริงของมุมมอง 

3. คิดอะไรต่อไป (What-Next Ideas) ผู้บังคับบัญชาอาวุโสมองสิ่งจ าเป็นที่ไกลออกไปถึง 
ความส าเร็จของโครงการที่คุณท า การตรวจสอบข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลเกี่ยวกับข้ันตอนต่อไปหรือการ
เพ่ิมอ านาจ ถือเป็นคุณค่าสูงสุดท่ามกลางการสนับสนุน ความไว้วางใจ ที่คุณสามารถสร้างจุดแข็ง
ให้กับผู้บังคับบัญชาได้ 

4. การบริหารความเชื่อทางใจ (Management Mind-Set) การมีท่ีปรึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพ 
คุณต้องถามตัวเอง ค าถามที่มีประสิทธิภาพต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของบุคคล ดังนี้ 1) คุณ
ท าการศึกษาภาวะผู้น าไหม 2) คุณดูแลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงคิด ท า และต้องการไหม   
3) คุณสามารถปิดบังบริษัทให้ยอมรับในตัวตนของคุณในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้มีอ านาจ
มากกว่า 4) คุณสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นจริงที่ว่าการตัดสินใจบางอย่างขึ้นอยู่กับการเมือง
หรือไม่ คุณสามารถยอมรับว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องในทางเทคนิคไม่เคยช่วยแก้ปัญหาองค์การใช่ไหม
และ5) คุณสามารถวางตัวให้เข้ากับผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้82 

2. การมุ่งสู่ความส าเร็จของงาน ประกอบด้วยแนวคิด ดังต่อไปนี้ 
 ไดอาน่า กราเวส (Dianna Graves) กล่าวว่า กุญแจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหาร
จัดการ สามารถที่จะปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1. ต้องเชื่อมั่นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงเป้าหมายของกลุ่มหรืองานสู่เป้าหมาย 
ความส าเร็จร่วมกัน 

2. ผู้บังคับบัญชาไม่ใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตรงกับความช านาญเฉพาะด้าน ในขณะเดียวกัน 
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา มีการอธิบายภาระงานโดยตรงให้กับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น า เพ่ือให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ  

3. ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการกล่าวชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่พนักงาน 
ส่วนใหญ่ต้องการความชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา และเห็นผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างของการเป็น
ผู้น า83 

                                                      
82James E. Lukaszewski, “Managing your boss’s boss,”  IEE spectrum Journal 

and Magazines (February, 2009) : 17. 
83Dianna E. Graves, “Leadership Keys,”Ophthalmology Times 15, (April, 2013) 

: 34. 
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 วอน เบอร์เกน และคณะ (Von Bergen and other) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารผู้บังคับบัญชา 
ไว้ดังนี้   

1. ท าไมเราต้องจัดการผู้บังคับบัญชา เหตุผลส าคัญท่ีเราต้องรู้จักการบริหารจัดการงานกับ 
ผู้บังคับบัญชาคือ สิ่งที่เราท าส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาและยังส่งผลถึงเราด้วย 

1. ผู้บังคับบัญชาก็เป็นมนุษย์ ที่ต้องการการติดต่อสื่อสาร การสนับสนุน ความ 
ช่วยเหลือ การยอมรับและความสนใจ  การช่วยเหลือของเราจึงตอบสนองความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเขาก็ต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนเช่นเดียวกนั 

2. ผู้บังคับบัญชาอาจจะทั้งเก่งทั้งฉลาด แต่พวกเขาไม่สามารถรู้หรือท าได้ทุกสิ่ง   
ดังนั้นจงแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จสูงสุดจากความรู้ความสามารถของเรา
เช่นกัน 

3. ผู้บังคับบัญชาซาบซึ้งกับการป้องกันปัญหาก่อนที่วิกฤติจะเกิด พยายามกันเขา 
ออกจากปัญหา และความรู้ความเข้าใจของเราสามารถลดเรื่องไม่คาดคิดและปัญหาที่จะเกิดได้ 

4. ผู้บังคับบัญชาที่กังวลกับต าแหน่งและสถานะขององค์การ ไม่ง่ายนักที่จะช่วยให้ 
ผู้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จและมีภาพพจน์ที่ดี ผู้บังคับบัญชาที่ดูดีสามารถสร้างความสัมพันธ์
และประสานงานระหว่างโรงเรียน ผู้จัดหาทรัพยากร และชุมชนได้ดีกว่า 

5. ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา จงท าให้เขาเพ่ิมความม่ันใจ  
และความเชื่อใจในตัวเราให้มากข้ึน วิธีนี้จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้บังคับบัญชาแข็งแกร่ง
ขึ้น 

2. เราต้องการความลื่นไหลในการบริหารจัดการงานกับผู้บังคับบัญชา เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะ 
ท าให้งานส าเร็จโดยง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน
หรือการจัดการ การได้รับส่วนแบ่งงบประมาณ อุปกรณ์ และพ้ืนที่ สิ่งต่าง ๆเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับความไหลลื่นในการประสานงานกับผู้บังคับบัญชาทั้งนั้น 

3. เราสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้มั่นคง หากเราเป็นหนึ่งในคณะท างาน 
4. ผู้บังคับบัญชาเป็นปัจเจกบุคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากเราสามารถเข้าใจลักษณะ 

การท างานและระบบความต้องการของผู้บังคับบัญชา จะท าให้เราอยู่ในต าแหน่งที่จะสามารถจัดการ
กับเขาได้ดี สิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการงานกับผู้บังคับบัญชาคือ การเข้าใจในงาน ผู้บังคับบัญชา
อาจเข้าไม่ถึงมาตรฐานความต้องการของผู้บังคับบัญชา แต่เราได้ลองพยายามเข้าไปในโลกของเขา
และเข้าใจงานของเขาอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง ข้อเรียกร้อง ความกังวล ความกดดัน ปัญหาและ
ทรัพยากรข้อมูล ถ้าเราไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องยากท่ีจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. จัดการกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีความสามารถ บางครั้งเราก็ต้องเจอกับผู้บังคับบัญชาที่ไร้ 
ความสามารถ ถึงแม้จะสามารถรอจนกว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะสั่งเปลี่ยน แต่นั่นจะเป็นการปล่อย
เวลาและพลังงานที่มีค่าให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  เราได้แยกประเภทผู้บังคับบัญชาที่ไม่มี
ความสามารถ พร้อมกับค าแนะน าที่จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นท างานได้ดีขึ้น 

5.1 ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีความเป็นระเบียบ คนแบบนี้มักท าโน้ตเตือนความจ าหาย  
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ลืมนัดส าคัญกับเรา ละเลยล าดับความส าคัญ บางทีก็ยกเลิกการประชุมพนักงานเอาดื้อ ๆ เราสามารถ
จัดการผู้บั งคับบัญชาแบบนี้ ได้ด้วยการ  ขอความช่วยเหลือจากเลขาของเขาให้จัดการชีวิต
ผู้บังคับบัญชาให้ดีขึ้น โดยแสดงให้เห็นผลดีหากเขาปรับตารางชีวิตบ้าง  

5.2 ผู้บังคับบัญชาที่กระตือรือร้นจนเกินเหตุ ในฐานะคนท างานด้านการศึกษา เรา 
ต้องการผู้บังคับบัญชาที่สั่งงานโดยให้อิสระและไม่ยึดติดมากไป แต่ถ้าเราถูกโยนความรับผิดชอบ
ทั้งหมด โดยแทบไม่มีแนวทางหรือความคาดหวัง เราอาจต้องเผชิญกับภาระงานที่ไม่สามารถส าเร็จได้  
กลวิธีที่ดีที่สุดคือ เข้าหาผู้บังคับบัญชาอย่างสุภาพและบอกกับเขาโดยตรงว่าเราไม่สามารถท างาน     
ให้ออกมาได้ดีที่สุดโดยไม่มีแนวทางความคาดหมาย และวันก าหนดส่งที่เฉพาะเจาะจง 

5.3 ผู้บังคับบัญชาที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลย วิธีที่ดีที่สุดคือให้ค าถามหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่สุดที่จะแก้ไขก่อน แบบนี้เรื่องที่รองลงมาจะไม่ออกนอกประเด็นนัก สิ่งส าคัญคือ  
การยืนหยัด และความแน่วแน่อย่างสุภาพ 

5.4 ผู้บังคับบัญชาสมบูรณ์แบบ ผู้บังคับบัญชาพวกที่ห้ามไปไหนหากงานยังไม่ 
สมบูรณ์แบบ วิธีจัดการคนประเภทนี้คือ ท าให้เขาแน่ใจว่างานออกมาดีพอแล้ว โดยอาจบอกเขาได้ว่า
หากท ามากไปกว่านี้อาจพบความเสี่ยงที่ใหญ่กว่า และคอยชื่นชมการตัดสินใจของเขา ถึงแม้ผล       
ที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามที 

5.5 ผู้บังคับบัญชานักดับเพลิง ผู้บังคับบัญชาประเภทที่ต้องการความรวดเร็วทุก 
อย่าง ความท้าทายของเราคือท าให้เขาช้าลงในการวางแผน ต้องใช้การท างานเป็นทีมเข้าช่วย โดยให้
เขารู้ว่าทุกคนก าลังประสบความกังวลอย่างรุนแรงกับงาน และการมีแผนจะท าให้งานเสร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

5.6 ผู้บังคับบัญชาประเภทผัดวันประกันพรุ่ง ผู้บังคับบัญชาที่ท างานล่าช้าจนส่งผล 
กระทบต่องานที่เราต้องรับผิดชอบ หนึ่งในกลยุทธ์คือการสื่อสารท าความเข้าใจว่าถ้าเราไม่ท าให้เสร็จ
ตามวันเวลาที่ก าหนด ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะมองเราทั้งทีมเป็นมือสมัครเล่นที่ใช้ไม่ได้ หรือก าหนด
เส้นตายในการท างานให้เขา84 
  แพ็ททริก ฟอร์ย  (Patrick Forsyth) ได้ กล่ าวถึง 8 ขั้นตอนความคิดในการสร้าง
สัมพันธภาพในการท างาน ดังนี้ 
  1. ผู้บังคับบัญชา (มีทั้ง) คนดี คนเลว รวมทั้งตัวเราเอง ผู้บังคับบัญชาที่ดี อาจเป็นสิ่งดีหาก
มีคนรู้ว่ามีใครเชื่อฟังและสรรเสริญเขา แต่จะเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกหากพวกเขาถูกดูหมิ่น ลักษณะการ
บริหารจัดการที่ดีคือ การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และเห็นภาพกว้าง การมอบหมายงานดี ความเด็ดขาด 
การไม่ผัดวันประกันพรุ่ง กระตือรือร้นต่อองค์การ ภารกิจขององค์การและผู้คนในองค์การ รักษา
สัญญา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง เป็นต้น สิ่งที่ตัวเราสามารถจูงใจ

                                                      
84Von C. W. Bergen, Jane W. Licata and Barlow Soper, Managing Your 

Administrator ( Southeastern Oklahoma State University : recommended for The 
Educational Forum, 1997), 4-18. 



 

81 

 

ผู้บังคับบัญชาได้คือ รูปแบบการจัดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองฝ่าย ดังนั้นหลักการพ้ืนฐานก็คือ 
ครั้งแรกให้สร้างความประทับใจแล้วจึงใช้อิทธิพลโน้มน้าว  

2.  ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ที่มีคุณธรรม ได้แก่ 
ตรงไปตรงมา เปิดเผย จริงใจ เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ก าหนดนิยามความสัมพันธ์
ชัดเจนดีและได้ประโยชน์ร่วมกัน  

3. การท าภาพลักษณ์ ประวัติให้เป็นบวกภาพการรับรู้ของผู้อ่ืนที่มีต่อตัวเราคือความเป็นจริง 
ตัวเราต้องยึดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถ ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ คนที่เราจะต้อง
สร้างความประทับใจ คือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตัวเรา ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส
อ่ืนๆ ที่เราท างานด้วย คนอาวุโสที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเรา เป็นต้น 

4. การท างานที่ท าให้เกิดผล (กระทบ) ที่ชัดเจน การเตรียมพร้อมก าหนดเป้าหมายและ
ด าเนินการสิ่งที่ตัวเราต้องท าและวิธีการที่จะท า สิ่งจ าเป็นในการท างานและแสดงผลงาน ได้แก่ เป็นไป
ตามข้อก าหนด ตรงเวลา พอดีกับงบประมาณ การท างานอย่างสมดุลในแง่คุณภาพ เวลา และต้นทุน  
การรู้จักท าการบ้าน การวางพ้ืนฐานที่จ าเป็น การรู้จักไต่ถามผู้รู้ การรู้จักร้องขอการสนับสนุน       
จากผู้บังคับบัญชา การมีความคิดที่ดี การสร้างเสริม และการส่งเสริมผลกระทบของสิ่งที่เราท า  

5. การสื่อสารกับผู้อาวุโส อุปสรรคในการสื่อการ ได้แก่ การให้ความสนใจ ความเข้าใจกัน 
การเห็นด้วยการลงมือท า การเปิดรับผลประเมินย้อนกลับ เครื่องช่วยในการท าความเข้าใจได้แก่     
การพิจารณาใส่ใจค าถามของแต่ละบุคคล การท าให้มีเหตุมีผล มีตรรกะ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน ได้แก ่
ปลูกฝังความสัมพันธ์ฉันท์มิตร เคารพอย่างสม่ าเสมอด้วยความสัมพันธ์ในระยะห่างที่เหมาะสม สร้าง
ความสัมพันธ์ในการท างานที่ดีกับผู้คน เป็นต้น การตรวจสอบ และประเมินการรับฟัง ต้องมีความ
ต้องการที่จะฟังดังนี้  ต้องเป็นผู้ ฟังที่ดี  ต้องเข้าใจ ต้องตอบสนอง ต้องหยุดพูด ต้องเอาใจใส่           
ต้องตรวจสอบ ต้องควบคุมอารมณ์  ต้องใส่ใจคนอ่ืน ต้องระบุประเด็นส าคัญ หลีกเลี่ยงปัญหา        
ด้านบุคลิกไม่สูญเสียตัวเองในการขัดแย้ง หลีกเลี่ยงสิ่งเชิงลบ ท าบันทึก การกล้าแสดงออก มีความ
กล้าหาญ เชื่อมั่นของตัวเอง การจัดการกับอารมณ์กับผู้บังคับบัญชาเจ้าอารมณ์ ดังนี้ ยอมรับความผิด 
ขอโทษ น าเสนอการด าเนินการชดเชยที่ เหมาะสม ฟังและหาสิ่งที่ เป็นสาเหตุของความโกรธ         
การตอบสนองในทางบวก เป็นต้น 

6. ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชาของตัวเรา การสร้างพลังอ านาจของความอดทน ในบาง
ช่วงเวลาเพ่ือรักษาพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ การเข้าใจวิธีการบริหารชองผู้บังคับบัญชา แนวทาง   
การโน้มน้าวซึ่งผลประโยชน์ที่ เกิดจากข้อตกลงร่วมกันมีโอกาสเป็นไปได้  การให้ความส าคัญกับ           
ข้อเรียกร้องและข้อโต้แย้งที่มีน้ าหนักที่เหมาะสม เช่น ขอให้จ่ายเงินเพ่ิม ขอรับผิดชอบมากขึ้น             
และการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา  

7.  จัดการกับความยากล าบาก วิธีการแก้ปัญหาผู้บังคับบัญชาที่ไม่น่าประทับใจ 
7.1  ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าท าไมมันเกิดข้ึน  
7.2  โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่แสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าที่แสดงออก 

ถึงความไม่พอใจ  
7.3  ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างละม่อมและใช้ทักษะทั้งหมดของตัวเราสื่อสาร  
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7.4  วางแผนแนวทางเปลี่ยนแปลงโอกาสที่อาจต้องใช้เวลาและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
แก้ไขทันท ี 

7.5  รับประโยชน์สูงสุดจากการประเมินผลงาน วิธีที่ปฏิบัติได้แก่ รู้วิธีการท างานของตัว 
เรา  

8. มองความคิดเห็นและเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา ปรับปรุงในอนาคต เชื่อมโยงกระบวนการ 
ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งในการจัดการอาชีพและงาน ความพึงพอใจและผลตอบแทนที่ตัวเราได้รับหรือ
ต้องการที่จะได้รับจากงานของตัวเรา วัตถุประสงค์ของการประเมินคือผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
การวางแผนการท างานในอนาคต การตั้งเป้าหมายในอนาคตเฉพาะบุคคล ตรวจสอบการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์และรักษาแรงจูงใจ85 

มาเรีย ซัคโควา (Maria Sushkova) กล่าวถึงค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ในการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา 

1. ส ารวจและอาสา ท าภารกิจที่จ าเป็นของงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
2. เข้าใจผู้บังคับบัญชา ในปัญหาที่ส าคัญและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
3. แถลงการณ์ เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ  
4. เข้าใจระเบียบแบบแผนของส านักงานและปฏิบัติตาม 
5. เก็บความวุ่นวาย แต่ท าให้เห็นว่างานนั้นง่ายดาย 
6. ซื่อสัตย์และยึดมั่นค าสัญญา 
7. เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ 
8. ส่งเสริมและยกย่องผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ 
9. ออกแบบ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในทุก 60 วัน เพ่ือวางแผนแบ่งปันกับ 

ผู้บังคับบัญชา 
10.  ขยายเครือข่าย 
11.  สิ่งส าคัญท่ีสุดคือ คุณค่าท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้บังคับบัญชา ทีมงาน และองค์การ86 
จีน คิลลี่ (Jean Kelly)  กล่าวไว้ว่า ในการท างานคุณจะต้องพึงพาอาศัยผู้บังคับบัญชาของ

คุณมากกว่าที่จะให้ผู้บังคับบัญชาพ่ึงพาคุณ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ก าหนดอนาคตคุณได้ 
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้บังคับบัญชา จึงจ าเป็นต้องศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา  

1.  ค้นหาและมองให้เห็นสิ่งดีที่มีในตัวผู้บังคับบัญชา สิ่งส าคัญคือคุณต้องท าตามความ 

                                                      
85Patrick Forsyth, Manage Your Boss : 8 Steps to creating the ideal working 

relationship (Singapore : Marshall Cavendish Business, 2006), 17-161. 
86Maria Sushkova, Management  the  Boss, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 19  กันยายน 2557  

เข้าถึงได้จาก http//yappi.com.ua/  
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คาดหวังของผู้บังคับบัญชา บางสิ่งที่คุณคิดว่าดีส าหรับคุณอาจเป็นแค่สิ่งธรรมดาส าหรับผู้บังคับบัญชา
ก็ได้ ดังนั้นพยายามหาให้ได้ว่าสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคิดว่าคือแบบไหน  

2. ถามสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ บางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่ได้บอกความคาดหวังหรือให้ 
รายละเอียดงานที่ท ามากนัก ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องท าหลังจากได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
คือ ติดตามสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการหรือคาดหวังในงานนั้น ๆ ก าหนดส่งงาน แหล่งที่มาของข้อมูล 
ขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังบุคคลที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา 

3. พิจารณารูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา และปรับเปลี่ยนตัวคุณให้เหมาะสมกับ 
รูปแบบการท างานนั้น  

4. กล้าที่จะบอกความรู้สึก สิ่งที่ไม่พอใจ หรือไม่ได้รับการเคารพในการท างานและจากเพ่ือน 
ร่วมงาน 

5. ตระหนักถึงรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่เข้ามามีส่วน 
ร่วมในการท าโครงการเดียวกับเรา ต้องทราบรูปแบบการท างานแต่ละคน สิ่งส าคัญของแต่ละบุคคล
คืออะไร และหาจุดที่สามาระสร้างความสมดุลแก่กันได้ 

6. กระบวนการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องพยายามเข้าหาผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะท าให้ปัญหาที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถ
สอนวิธีการท างานร่วมกับคุณ มีการสื่อสารร่วมกันที่ดี  เป็นผลให้ชีวิตการท างานมีความสุข และ        
มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น87 คริส เพียร์ (Chris Pearce) ได้เสนอแนะแนวทางในการบริหาร
ความต้องการของผู้บังคับบัญชาที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ โดยหลักประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. รู้วิธีที่ท าจะให้ผู้บังคับบัญชาพอใจเรา รู้จักแบ่งเวลาในการท างาน มีระเบียบแบบแผน 
ในการท างาน มีความกระตือรือร้น ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการท างานอย่างต่อเนื่อง 

2. พิจารณาไตร่ตรองก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นไปไม่ได้ที่ผู้บังคับบัญชาของคุณจะ 
ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ให้กับคุณตามที่ต้องการโดยที่ผู้อ่ืนไม่ยินยอม เช่น สูงกว่าต าแหน่งเดิม การใช้
อ านาจและอิทธิพล ประสบการณ ์ข้อบังคับของบริษัท วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร  

3. คิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าจะเสนออะไร คุณจะต้องเจอปัญหาในการที่จะก าหนดต าแหน่ง 
หน้าที่ของแต่ละบุคคล และต้องให้บุคคลอ่ืนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมแต่ละครั้ง  รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น และเน้นการท างานเป็นทีม 

4. ถามความคาดหวังของคุณจากผู้บังคับบัญชา ทุกคนมีความคาดหวังที่แตกต่างกันทั้งใน 

                                                      
87Jean Louisa Kelly, “How to management your boss,”  Columbia University 

Record, 21,19 (March 8, 1996) : 2-3. 
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ด้านมุมมองหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา ค าแนะน าที่มียากจะเข้าใจปัญหา ค าแนะน าที่เหมาะสม   
ด้านนโยบายและการสนับสนุน และการปกป้องจากผู้บังคับบัญชาของคุณ 

5. ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เมือผู้บังคับบัญชามอบหมายงานใดๆ ให้ควรตั้งใจท า   
ศึกษาให้กระจ่างตามความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และส าเร็จตามก าหนดเวลา 

6. การบริหารเวลา ในแต่วันควรมีการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง 
สะสางภาระงานมิให้คั่งค้าง 

7. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกันในการท างานย่อมจะส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น การเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และกันรอบรู้ในงาน ที่รับผิดชอบ 
และมีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่ง 

8. เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม ควรมีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมให้ 
ผู้บังคับบัญชาจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่ต้องพิจารณา  เช่น ดูค าถาม            
ที่เกี่ยวข้องกับค าแนะน า รายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ปัญหาทั่วไปที่พบ และรายงานข้อเท็จจริง       
ที่จ าเป็นจากปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ   

9. ไม่นินทาผู้บังคับบัญชาลับหลัง ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอ่ืนลับหลัง ชื่นชมผู้อื่นอย่าง 
จริงใจ จดจ าส่วนประกอบที่ส าคัญจากสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ และควรบริหารความสัมพันธ์ใน    
ทุกเวลา 

10.  รู้จักชื่นชมการท างานของผู้อ่ืน คนส่วนใหญ่ชอบการสรรเสริญเยินยอ ไม่ชอบการติเตียน 
ดังนั้นจึงควรชื่นชมผู้บังคับบัญชาในทางบวกอย่างจริงใจ  เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีและไม่หวัง          
แก่ประโยชน์ที่จะได้รับ 

สิ่งส าคัญคือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   
จงใช้เวลาที่มีท างานและสร้างบรรยากาศแห่งความสุขร่วมกัน88 
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล กล่าวไว้ว่า ท าอย่างไรให้เขายอมเป็นจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ว่าด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริหารต่อลูกน้อง  ผู้บังคับบัญชาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ต่อลูกศิษย์ และพ่อแม่ต่อลูก ซึ่งต้องเข้าใจเป็นอย่างมากเพราะเป็น     
กลยุทธ์ในการท าให้เขายอมท าตามผู้บริหารที่ได้รับการยกย่องและบริหารงานประสบผลส าเร็จนั้น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เขาก้าวไปสู่ความส าเร็จคือความทุ่มเทตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ของ
ลูกน้องนั่นเอง ผู้บริหารจะต้องเข้าใจที่จะจูงใจให้ลูกน้องท าตามซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ 
ให้ลูกน้องรู้สึกว่างานที่เขาท านั้นเป็นเพราะเขาท าเอง ผู้บริหารจะต้องเข้าใจพ้ืนฐานของพฤติกรรมของ

                                                      
88Chris Pearce, “Ten steps to managing your boss,” nursing management 14, 

3 (June, 2007) : 21. 
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มนุษย์ให้ลึกซึ้ง เพราะมนุษย์ทุกคนรู้จักใช้เหตุผลอย่างมีเหตุผล มีจุดยืนทางความคิด หลักส าคัญที่จะ
ท าให้คนอ่ืนๆ ยอมท าตามค าสั่งหรือค าสอนได้คือเอาชนะใจเขาให้ได้เสียก่อน ด้วยการท าให้เกิดความ
รัก ความนับถือ ความศรัทธา และความเชื่อถืออย่างแรงกล้าในตัวเขานั้นเอง จากหลักการข้างต้น    
จึงต้องมีกลยุทธ์จูงใจให้การท างานประสบผลส าเร็จ โดยยึดหลัก 3H ได้แก่ 

1. Heart หมายถึง การเอาชนะใจให้เขารักและศรัทธา ให้เขามีความรู้สึกท่ีดีต่อหัวหน้า 
และงานที่ท า ซึ่งในทางปฏิบัติหัวหน้าหรือผู้น าควรมีน้ าใจ เช่น พาไปเลี้ยงต้อนรับเมื่อเขาย้ายมาใหม่ๆ 
การช่วยสอนงานให้  ซึ่งจะท าให้ เขารู้สึกว่าเขาเสอดคล้องกับเป็นคนมีความรู้  ความสามารถ           
ถ้าเจ็บป่วยก็ไปเยี่ยม ญาติเสียก็ไปร่วมงานศพ ท าตัวเองให้เขานับถือ เมื่อเขาท างานได้ดีมากก็ให้
รางวัลพิเศษ ยกย่องในที่ประชุม เป็นตัวอย่างแก่คนอ่ืนๆ ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้ท าให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันใจต่อกันท าให้เขาเกิดความรู้สึกและมีอารมณ์ที่จะท า 

2. Head หมายถึง การใช้ความคิด การแสดงเหตุผลให้เขาเชื่อมั่นว่าท าแล้วดี เป็น 
ประโยชน์กับตัวเองและหน่วยงาน หรือถูกตามหลักการ เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นและ
เหตุผล รับฟังและให้เกียรติเขาในยามที่เขาก าลังแสดงเหตุผลของเขา น าความคิดของเขามาร่วม
พัฒนาด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผู้แสดงความคิดเห็นรู้สึกว่ามีเกียรติ ได้รับการยกย่อง ฟังเหตุผลและ
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วย 

3. Hand หมายถึง การร่วมมือลงมือท างานตามที่ได้แสดงความคิดไว้ ต้องลงมือและ 
ปฏิบัติตามที่ได้แสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินใจนั้น ถ้าคนเราได้รับการรับรู้ว่าความคิดของตนเอง
ได้รับการพิจารณาเหตุผลของตนได้รับการพิจารณาเสมอในการตัดสินใจที่จะท าอะไร เขาย่อมจะต้อง
ยื่นมือเข้ามาร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงหรือการตัดสินใจนั้นด้วย เพราะเขามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นมาตั้งแต่
ต้นมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่า เอาแต่พูดแต่ไม่ยอมท าอันเป็นภาพลักษณ์ที่สังคมไทยไม่ยอมรับเขา       
ในที่สุดท าให้เขารู้สึกว่าควรยื่นมือมาท าตามท่ีได้เคยตกลงกันไว้  

สรุปเทคนิควิธีในการท าให้เกิดการยอมท าตาม ทั้งผู้บริหารและลูกน้องต้องปรับตัวเข้าหากัน 
เพ่ือความส าเร็จขององค์การ ต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกัน อันจะน าไปสู่องค์การที่มี
ความเข้มแข็งสามารถเป็นตัวอย่างของหน่วยงานอ่ืนๆ ได8้9 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวไว้ว่า เทคนิคการวางตัวในที่ท างานเข้าตานาย ถูกใจเพ่ือน  
คือ 

1. ท างานอย่างมีความสุขกับหัวหน้างาน ในความเป็นจริงเราไม่จ าเป็นต้องปล่อยให้ชีวิต
เดินทางถึงจุดตัดสินใจแตกหัก หากเราเรียนรู้กับการท างานร่วมกับหัวหน้างานได้อย่างมีความสุขย่อม
หลีกเลี่ยงปัญหาได ้และร่วมงานกันอย่างราบรื่น ซึ่งมีหลักง่ายๆ 5 ประการที่ชื่อย่อเรียกว่า “HAPPY” 
            1.  H-Humble : ถ่อมตนเรียนรู้ คือยินดีเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากหัวหน้างาน ยินดีรับ
ค าสั่ง รับค าสอน รับค าแนะน า ควรถ่อมตนเรียนรู้จากหัวหน้างาน ช่วยให้เราเก่งกาจในการท างาน

                                                      
89สิทธิโชค วรานุสันติกูล, ท าอย่างไรให้เขายอม (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ., 2547), 

21-22. 
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มากขึ้น ดังนั้นหากเราไม่เข้าใจในค าสั่ง ควรเข้าไปหาหัวหน้าเพ่ือขอค าแนะน า การถ่อมตนในการ
เรียนรู้จะท าให้เราเปิดรับความรู้แนวคิด ประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
           2.  A-Active : กระตือรือร้นเสมอ เราควรท างานด้วยความกระตือรือร้น ขยัน
ขันแข็ง เอาใจใส่รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  หากเราได้รับการร้องขอ          
จากหัวหน้างานให้ช่วยเหลืองานในกรณีพิเศษ แม้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ ควรยินดีรับค าสั่ง    
ช่วยอย่างเต็มใจ ซึ่งท าให้หัวหน้าเกิดความประทับใจ ชื่นชมการท างานด้วยความกระตือรือร้น ช่วยท า
ให้เกิดความสนุกในงานท้าทายตนเองที่จะท างานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการแสดงออกให้หัวหน้ามั่นใจ
ว่าเราจะร่วมแรงเป็นก าลังส าคัญพาหน่วยงานไปถึงเป้าหมายได้ 
         3.  P-Perseverance: บากบั่น พากเพียรในการท างานเรามักได้รับมอบหมาย     
ทั้งงานง่ายและยาก งานใหม่ไม่เคยท างานเร่งด่วนและงานปกติปะปนกันไป หากเรารับงานที่ยาก     
จงตั้งใจไม่ท้อถอยมุ่งท าให้ส าเร็จ เมื่อพบอุปสรรคปัญหาใด ๆ เราต้องมีความมุ่งมันเอาชนะฝันฝ่า
อุปสรรคต่าง ๆ ได้ส าเร็จ ท าให้ตนเองมีความภาคภูมิใจและสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้างาน
และเพ่ือนร่วมงาน 
        4.  P-Positive thinking :  มีความคิดแง่บวก หากเราต้องการท างานกับหัวหน้า
อย่างมีความสุข เราควรมีความคิดแง่บวก ทั้งต่อตัวหัวหน้าโดยมองส่วนดีและเชื่อมั่นในส่วนดี       
ของหัวหน้า ในทางตรงกันข้ามหากเรามองแต่ส่วนเสียย่อมเกิดความรู้สึกอคติคิดร้ายไม่อยากร่วมงาน
ด้วย เช่น หัวหน้าเป็นคนอารมณ์ร้อน การมองส่วนดีย่อมช่วยให้การท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
          5.  Y-(Be) yourself : เป็นตัวของตัวเอง เราควรท างานเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมาย    
ของงาน รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบงานในส่วนของตนให้ดี  ท างานตามบุคลิกจริงของเรา   
ไม่จ าเป็นต้องเอาใจหัวหน้า ไม่จ าเป็นต้องเสแสร้ง การท างานอย่างเป็นตัวเองร่วมกับหัวหน้า จะช่วย
ให้เราเกิดความมั่นใจในการท างาน  ท างานอย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จด้วยการท างาน
อย่าง Happy กับหัวหน้า ซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้เราพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าเติบโตในต าแหน่งหน้าที ่ 
ที่เราท าในอนาคต 

2. มุมมองต่อหัวหน้าสะท้อนการท างาน หากเรามองหัวหน้าเป็นพี่เลี้ยง หัวหน้าต้องคอยสอน
งาน ให้ค าปรึกษา สอนชี้แนะตลอดเวลา ท าให้ตนไม่เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง และสุดท้ายก็จะ
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ในทางตรงกันข้ามมุมมองใหม่มองว่าหัวหน้าเขาเป็นเพ่ือนร่วมงานที่มีอาวุโส
กว่า ก็จะส่งผลให้การท างานเราเปลี่ยนไปการท างานแบบมองหัวหน้าเป็นเพ่ือนร่วมงาน จะท าให้เกิด
ลักษณะการท างาน ดังนี้ 1) ให้เกียรติหัวหน้างาน 2) ส่งเสริมพลังการท างานเป็นทีม 3) ท าดีต่อ
ผู้ร่วมงานทุกคน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนหัวหน้างาน โดยสรุปด้วยมุมมองต่อหัวหน้างานที่เป็นเสมือน
เพ่ือนร่วมงานย่อมสร้างแรงก าลังใจ ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ตลอดจนการ     
ให้เกียรติซึงกันและกัน อันจะน าไปสู่ความรุ่งเรืองขององค์การในที่สุด 

3. เป็นที่โปรดปรานโดยไม่ต้องประจบประแจง การเติบโดในหน้าที่การงานนับเป็นสิ่งที่      
พึงปรารถนาของทุกคนโดยเฉพาะผลลัพธ์ตามมาคือ การได้การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เกียรติยศ
ชื่อเสียง และรายไดก็จะสูงขึ้น ลักษณะชีวิตที่เหมาะกับการท างานต่างๆ คือ 1) รับผิดชอบงานอย่างดี
เลิศ 2) รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี 3) มีความซื่อสัตย์  4) ยินดีช่วยเหลือผู้อ่ืน 5) มี
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สติปัญญาไหวพริบดี 6) มีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนน้อม 7)ไม่เป็นคนที่ขอบนินทาว่าร้ายคนอ่ืน           
8) สร้างมิตรไม่ก่อศัตรู 9) รับผิดชอบชีวิตส่วนตัวได้ดี 10) ยอมรับค าตักเตือนชี้แนะ 11) รักษาค ามั่น
สัญญา และ12) ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี หากเรามีลักษณะชีวิตที่กล่าวมาย่อมเป็นที่โดดเด่นในสายตา
ของหัวหน้าและได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนและเติบโตสายงาน
ย่อมมีสูงขึ้นตามล าดับแน่นอนว่า ย่อมมีความยั่งยืนมากกว่าการใช้วิธีประจบประแจงเจ้านาย 

4. จัดการหัวหน้านิสัยเสียต้นเหตุองค์การเสียคน การเวียนเข้าออกของพนักงานจัดเป็น
ปัญหาที่น่าหนักใจขององค์การแม้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของพนักงาน เพราะต่างคน
ต่างต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต และความถนัดที่ตนเองชอบ แต่การลาออก           
ของพนักงานบางคนก็ไม่สามารถทนพฤติกรรมของหัวหน้าได้เพราะความเผด็จการทางความคิด     
และการกระท าของหัวหน้าอารมณ์แปรปรวน เจ้าชู้ ความล าเอียง ซึ่งเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ 

1. พลิกบทหัวหน้าเผด็จการจากอ านาจนิยม สู่มิตรภาพ หัวหน้าลักษณะนี้ มักจะยึดเหตุผล 
ของตนเองเป็นใหญ่ ทุกคนต้องท าตามค าบัญชา ห้ามโต้แย้ง ท าให้คนท างานด้วยความหวาดกลัว รู้สึก
ต่อต้านอยู่ภายในมีอคติ และไม่กล้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน   

2. ท าอย่างไรเมื่อไม่เป็นคนโปรด หากเราอยู่ในภาวะไม่ได้เป็นคนโปรดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ 
ใด ๆ ก็ตาม เราย่อมเกิดความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ เกิดความเครียด ขาดความสุขในการท างาน      
อาจตามมาด้วยการตอบสนอง 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผู้พ่ายแพ้ ก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า และ2) ผู้ตอบ
โต้ ในทางตรงกันข้ามเราอาจเกิดความรู้สึกไม่พอใจ การตอบสนองไม่ว่าจะในฐานะผู้พ่ายแพ้หรือ
ผู้ตอบโต้ไม่ได้น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ พ่ึงประสงค์กลับยิ่งก่อปัญหาน าพามาสู่การท าลายองค์การด้วย         
ในทางอ้อม ถ้าเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เรามีข้อเสนอแนะที่น่าเป็นประโยชน์คือ ตั้งสติก่อนค่อยคิด
แก้ไขเปิดใจค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเช่น เมื่อหัวหน้าไม่พอใจงานที่เราท าผิดพลาดเราควรแก้ไขคือ      
เราควรปรับปรุงตนเองเอาใจใส่ในการท างานให้มากขึ้น 

7. ท าอย่างไรเมื่อมีเจ้านายจอมบ่น เราควรวิเคราะห์สาเหตุของการบ่นก่อน เพ่ือให้เราเข้าใจ
หัวหน้าได้ถูกต้องและเป็นธรรมการแบ่งประเภทค าบ่นแบ่งได้ 4 ประเภทคือ 1) บ่นเพ่ือระบาย 2) บ่น
ขอความเห็นใจ 3) บ่นต่อว่า 4) บ่นงานมาก งานยาก งานไม่เสร็จ  เมื่อเราประสบปัญหาอย่างนี้เรา   
ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองมีความคิดในแง่ลบ เพราะจะท าให้เราหมดก าลังใจไปด้วยการตอบสนองการบ่น
ในรูปแบบต่างๆ ย่อมเป็นผลในทางบวก ช่วยเปลี่ยนความขับข้องใจให้กลายเป็นความเข้าใจเป็นวิธี    
ที่ชาญฉลาดท าให้หัวหน้าสามารถออกจากวงล้อของการบ่นได้ 
  8. ท างานกับหัวหน้าไม่เก่งอย่างมีความสุข   หัวหน้าที่มีคุณสมบัติที่ดีนั้นหายาก เพราะว่า     
มีหัวหน้างานจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการ หากเราเคยท างาน
หรือก าลังร่วมงานกับหัวหน้าที่ขาดความสามารถในการบริหาร เราคงเกินความร าคาญ แต่ในโลก    
แห่งความเป็นจริงเราคัดเลือกบุคลากรขึ้นมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารมักใช้ปัจจัยอ่ืนๆหลายอย่าง
พิจารณา เช่น คัดเลือกบุคลากรที่ไว้ใจได้ ท างานกับองค์การนานๆ หัวหน้าที่ไม่ถนัดในการบริหาร     
ก็จะท าให้เมื่อจ าเป็นต้องตัดสินใจอะไรก็จะไม่กล้าที่จะตัดสินใจ ในบางครั้งก็ต้องถามลุกน้องเพ่ือความ
แน่ใจ หรือตัดสินใจในครั้งนั้นๆ ทางออกที่ช่วยให้เราท างานกับหัวหน้าที่ขาดความสามารถด้าน      
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การบริหารอย่างมีความสุข คือ1) ไม่ต่อต้านสร้างความแตกแยก 2) ยินดีร่วมมือช่วยองค์การ 3) มอง
ส่วนดีของหัวหน้า 4) พุดคุยกับหัวหน้าด้วยความหวังดี 
  9. การท างานกับคนหัวแข็งถ้าเราต้องการท างานกับคนหัวแข็ง เราจะรู้สึกอึดอัดใจ ยิ่งคน
ประเภทนี้เป็นหัวหน้าเราด้วย ความอึดอันจะเกิดขึ้นมากขึ้น และส่งผลเสียกับองค์การมากกว่าผลดี     
ในโลกความเป็นจริง ไม่มีใครฉลาดไปทุกเรื่อง เหมือนสุภาษิตที่ว่า สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง 
การไม่รับฟังมุมมองที่แตกต่างย่อมท าให้การตัดสินใจ ผิดพลาดได้ง่าย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาการ ท าให้คนไม่กล้ายากเข้ามามีส่วนร่วม ไม่กล้าท างานด้วย 
แล้วหน่วยงานก็ค่อยๆ เสริมถอยไป วิธีจะช่วยให้เราท างานกับคนหัวแข็งได้ 3 วิธี คือ 1) อย่าเพ่ิงโกรธ 
2) ทบทวนความคิด และ3) เปิดใจยอมรับแนวทางต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เราท างานกับคนหัวแข็งได้ 
ในขณะเดี่ยวกันท าให้เราเตือนตัวเราว่าควรที่จะใจกว้าง เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
เพ่ือไม่ให้กลายเป็นคนหัวแข็งเสียเอง 

10. พิชิตใจหัวหน้าเย็นชา เทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถก้าวพ้นจากการท างานกับหัวหน้าเย็น
ชา มี 2 เทคนิค ได้แก่ 1) สื่อสารความรู้สึกให้หัวหน้ารับรู้ว่า  เราเห็นคุณค่าหัวหน้า 2) สร้าง
บรรยากาศให้หัวหน้าแสดงตัวเป็นกันเอง เราควรมีส่วนร่วมในการกระตุ้นตัวเราและเพ่ือนร่วมงาน
ตลอดจนเปิดโอกาสให้หัวหน้าเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น ในการประชุมภายในฝ่ายทีมอาจตั้งเวลาช่วงหนึ่งการประชุม เพ่ือให้หัวหน้าเปิดโอกาส
หรือให้ค าแนะน าในการท างาน90   

เจ้านายที่ดีต้องรู้จักส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาตนเอง เคารพความสามารถ 
ของตัวเองและกล้าแสดงความคิดเห็น เมื่อมีคนรอบข้างที่เก่ง เป็นมืออาชีพมากขึ้นคุณก็จะสามารถ
วางใจได้มากขึ้นเช่นกัน ไม่ใช่งานอะไรก็กองไว้กับตัวเองท าเองหมด เพราะไม่เคยคิดว่าความคิดใคร
เข้าท่าเลยสักคน ก็เลยต้องท าเองหมด”91 
 รับมือกับเจ้านายยอดแย่ วิธีการที่เหมาะสมในการรับมือกับเจ้านายายอดแย่ ดังนี้ 

1. ประเภทเจ้านายจอมจุกจิก (จิกทุกขั้นตอน,ไม่ไว้วางใจ) วิธีการแก้ไขท่ีดีที่สุดคือต้องท าให้ 
เจ้านายเพ่ิมความมั่นใจในตัวคุณให้ได้โดยอาจเริ่มจากการที่คุณแสดงให้เห็นในการรับผิดชอบงาน      
ที่เล็กๆ แล้วค่อยเพ่ิมขนาดคงวามรับผิดชอบขึ้นทีละน้อย วิธีการแบบนี้อาจช่วยเพ่ิมความเชื่อใจที่เขา 
มีให้คุณได ้

2. ประเภทเจ้านายจอมลังเล (ไม่กล้าตัดสินใจ, ลังเล) วิธีการแก้ไข แทนทีจ่ะตั้งค าถาม 
แบบเปิดให้ลองเปลี่ยนมาใช้ค าถามแบบปิดอาจดูจะช่วยได้ คือให้เขาตอบว่าใช่ ไม่ใช่ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอาจจะดีกว่าส าหรับเจ้านายจอมลังเล   

3. ประเภทเจ้านายไม่มีเหตุผลเรื่องงาน วิธีการแก้ไข ควรหาโอกาสนัดเพื่อคุยให้ชัดๆ  

                                                      
90เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , เทคนิคการวางตัวในที่ท างาน เข้าตานาย ถูกใจเพื่อน 

(กรุงเทพฯ :  ซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2551), 10-20. 
91เลขาฯ หน้าแฉล้ม, เจ้านายในฝัน (ร้าย) การบริหารจัดการเจ้านายให้ได้ผล (กรุงเทพฯ : 

ทูบีเลิฟ, 2548), 12-13. 
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เรื่องล าดับความส าคัญของงาน บอกให้เจ้านายเห็นเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้และด้วยกรอบเวลาที่มี   
เขาต้องการอย่างไร จะได้เป็นการตัดสินใจร่วมกัน92 

การบริหารเจ้านายให้ได้ผลดีทุกๆ คนที่ท างานเป็นลูกน้อง ย่อมหวังจะได้เจ้านายที่แสนดีกัน
ทั้งนั้น คงจะดีหากเจ้านายทุกๆ คนท างานเก่ง มีความรู้ความความสามารถ มีความยุติธรรม         
เป็นกันเอง ร่าเริง ไม่โมโหร้าย มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง ฯลฯ แต่ในความจริงแทบจะ
เป็นไม่ได้เลยที่เจ้านายทุกคนจะเป็นได้อย่างที่ว่ามานี้ ในโลกของความเป็นจริงคุณอาจมีหัวหน้า       
ที่เป็นนักพูดชั้นยอดแต่เป็นนักปฏิบัติยอดแย่ หรืออาจจะไปไม่เป็นเมื่อถึงขั้นตอนการท างานจริงๆ 
ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะบริหารเจ้านายคุณ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างานอาจจะเป็นสิ่งที่คุณ
ควรเรียนรู้ คุณอาจจะเจอเจ้านายหลายหลากในชีวิตการท างานจริง แต่ละคนอาจมีจุดเด่นจุดด้อย
แตกต่างกันไป บางคนอาจจะเก่งกาจมีความสามารถจริงจนคุณยอมรับ บางรายอาจจะจุกจิกเกินไป 
หรือขาดทักษะการจัดล าดับความส าคัญในการควบคุมงานไม่ว่าเจ้านายคุณจะเป็นแบบไหน ลองถอย
มาหนึ่งก้าวสูดลมหายใจลึกๆ แล้วลองพิจารณาดูว่าหากไม่เหลือบ่ากว่าแรงนักคุณต้องปรับเปลี่ยน
อย่างไรเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับเจ้านายของคุณได้ง่ายขึ้น หนึ่งในวิธีการคิดที่น่าจะช่วยได้มาก   
ก็คือ การคิดเสียว่าเจ้านายของคุณคือลูกค้าคนหนึ่ง การคิดแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถแบกรับ      
และอดทนกับเรื่องต่างๆ ได้มากข้ึน หากเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายจนเกินรับไหว การบริหารเจ้านาย  
โดยหาวิธีในการท างานร่วมกันให้ได้ผลดีกับองค์การ คือสิ่งที่คุณควรจะพยายามท าโดยคิดถึง
ผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ ค าแนะน าในการคุยกับเจ้านายคือ พูดตรงๆ หากพูดคนเดียว
ไม่ได้ก็รวมกลุ่มกันไปเลย บางครั้งการปิดปากเงียบไม่เคยยอมคุยกัน ก็เป็นการสร้างก าแพงกั้นไว้
เสียก่อนเสียแล้ว หากคุณเข้าใจว่าความรับผิดชอบหน้าที่และความคาดหวังที่เจ้านายมีต่อคุณคืออะไร       
การท างานของคุณก็จะชัดเจนขึ้น แต่หากเจ้านายเองไม่ชัดเจนก็จะรู้ว่าใครกันแน่ที่ไม่รับผิดชอบ     
ในหน้าที่การงานของตัวเอง การจัดให้มีการสัมมนา นับเป็นอีกจุดที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้มาก 
โดยอาจมีทุกๆ ไตรมาส เพ่ือให้มีการหยิบยกเอาประเด็นส าคัญเรื่องใหญ่ๆ มาพูดกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ ปัญหาระหว่าง        
การท างาน ฯลฯ โดยอย่าลืมว่า ควรคุยกันเอาสาระไม่ได้เป็นการเปิดโอกาสให้โจมตีใครเป็นการพิเศษ 
แต่เป็นการหาทางออกร่วมกัน เพ่ือให้ผลประโยชน์ตกแก่องค์การหรือหน่วยงานเป็นหัวใจส าคัญ      
การพยายามท าความเข้าใจและเรียนรู้เจ้านายของคุณให้มาก โดยการตั้งค าถามบ่อยๆ คุณจะค่อยๆ 
เข้าใจโลกทัศน์และวิธีคิดของเจ้านายคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่าลืมว่าเจ้านายเองก็ต้องแบกรับ       
ความกดดันมากกว่าลูกน้อง ดังนั้นหลายกรณีหากคุณลองเอาใจนายมาใส่ใจคุณดูบ้างก็จะเข้าใจได้ถึง
ความกดดันภาระและความรับผิดชอบที่เขาต้องพบได้ดีขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้และท าให้ได้ก็คือ       
การสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้เจ้านายบางประเภทอาจจะสื่อสารได้ดีผ่านการพูด ขณะอีก
หลายคนอาจมีปัญหาในการสื่อสารด้วยการพูดแต่เขียนได้ดีเข้าใจกระจ่างกว่า  อย่างนี้ก็จะมีให้เห็น
เช่นกัน ดังนั้นต้องรู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรกับเจ้านายให้ได้ผลดีที่สุด93 

                                                      
92เรื่องเดียวกัน, 117-118. 
93เรื่องเดียวกัน, 107-108.  
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สตีฟ ชาด์ลเลอร์  และสก๊อต ริชาร์ดสัน  (Steve Chandler and Scott Richardson)        
ได้กล่าวถึง 100 วิธีท าให้คนยอมท างานให้เราด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี  ในหัวข้อบริหาร
ผู้บังคับบัญชาของคุณด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ ไว้ว่า จีน (Jean) เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ที่เราร่วมงานด้วยเธอตอบรับการฝึกอบรมจากเราเป็นอย่างดี แต่เธอมีปัญหาเกี่ยวกับความ
เป็นผู้น าของเธอ เราเปลี่ยนหัวหน้ามาหลายคน จีน (Jean) กล่าว พอเราเริ่มชินกับการท างานร่วมกับ
ซีอีโอคนหนึ่ง โรงพยาบาลก็น าผู้บริหารคนใหม่เข้ามาแทน แล้วคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างไรล่ะ 
เราถาม จากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วอย่างนี้จะท าให้เราสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการขององค์การได้อย่างไร จีนถามด้วยการเชื่อมั่นในกระบวนการความเชื่อมั่นต่างจากการ
ตรวจสอบ ความเชื่อมั่นอาจมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนผู้น ามิได้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี 
ค าถามคือคุณสามารถฝึกตัวเองให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  ทั้งนี้มิได้ขึ้นกับว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  สิ่งส าคัญก็คือ คุณจะท าอะไรเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น แล้วถ้าเราไม่ชอบผู้น าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ล่ะ เธอถามต่อ คุณไม่ชอบอะไรหรือ
เราได้รับข้อความที่สับสนจากพวกเขา จีน (Jean) พูดแล้วจะให้เราเป็นผู้ริเริ่มได้อย่างไรในเมื่อ
ข้อความที่เราได้รับจากผู้บริหารสับสนไปหมดเช่นนี้ องค์การขนาดใหญ่ทุกแห่งที่เราเคยร่วมงานมา
ต่างเผชิญกับปัญหาในเรื่อง ข้อความที่สับสนไม่มากก็น้อย ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะ 100 
แนวทาง และวิธีสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนท างานด้วยความเต็มใจจากแรงจูงใจของเขาเอง ทุกคนก็เป็นคน
เหมือนกันและยากที่จะประสานบุคลากรทั้งหลายที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ให้         
รวมออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แต่นั่นคือความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องรับมือ แต่ก็ไม่จ าเป็นต้อง
ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้หรือความหดหู่  นี่เป็นความท้าทายเรามักจะเห็น
ข้อความจากเบื้องบนที่มีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น เมื่อมีการเรียกร้องจากเบื้องล่าง
ให้มีความเป็นเอกภาพ ด้วยความอ่อนโยนและสร้างสรรค์มากขึ้น คุณก าลังพูดว่าฉันควรจะบริหาร
พวกเขาให้ดีกว่านี้บนพ้ืนฐานของค าว่าอ่อนโยน และสร้างสรรค์94 

การเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องท างานร่วมกับ
ผู้มีต าแหน่งสูงกว่าได้ดี ถ้าคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายก็จะบั่นทอนประสิทธิภาพและต าแหน่งผู้บังคับบัญชาของคุณได้ คนส่วนใหญ่
มักตีความหมายพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาผิดไปและใช้ความรู้สึกส่วนตัว สิ่งที่ได้รับรู้มา ความกังวล 
ความกลัวไปกระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา วิธีคิดและท างาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชามี 4 วิธีการหลักๆ ด้วยกัน  

1. ต่อต้าน หรือมองผู้บังคับบัญชาเป็นศัตรู คนที่คิดแบบนี้จะชอบวิพากษ์วิจารณ์และ
พยายามเอาชนะผู้บังคับบัญชาจนเป็นนิสัย คนพวกนี้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ มีเคารพซึ่งกัน
และกันได ้เป็นพวกที่ท าทุกอย่างเพียงเพ่ือได้สร้างสงครามกับผู้บังคับบัญชา 

                                                      
94Steve Chandler and Scott Richardson, อ้างถึงใน  สุดาวรรณ อริยะทรัพย์, 100 วิธี

ท าให้คนยอมท างานให้เราด้วยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่ดี พิมพ์ครั้งที่ 60 ฉบับปรับปรุง, 
(กรุงเทพฯ : บีมีเดีย กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด, 2550), 44-46. 
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2. พ่ึงพาผู้บังคับบัญชามากเกินไป ในบริษัทคนพวกนี้เรียกได้ว่าเป็นพวกชอบการประจบ 
ผู้บังคับบัญชาว่าอย่างไรต้องว่าตามไม่ว่าด้วยความกลัวหรือความอดทนอดกลั้น  ไม่แสดงความโกรธ 
เป็นพวกท่ีคาดหวังว่าต้องมีคนอื่นจัดการในทุกๆ เรื่อง 

3. พ่ึงตนเอง คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะเห็นคุณค่าของการท างานด้วยตัวเอง พวกเขาจะ
ได้รับสิ่งที่ต้องการจากการกระท าของตน จึงไม่ต่อต้านและพ่ึงพาผู้บังคับบัญชา 

4. ร่วมมือกัน กลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพและโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสู งสุดในการ
ท างานคือคนกลุ่มนี้  เพราะพวกเขาตระหนักว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการร่วมมือร่วมใจท างาน  เพราะมี
ความรู้สึกว่าได้ลงเรือล าเดียวกันแล้ว คนเหล่านี้จะเคารพและเชื่อใจผู้บังคับบัญชา แต่ขณะเดียวกัน    
ก็มั่นใจในตัวเองกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสองประเภทแรก และ
พัฒนาตัวเองจากประเภทที่ 3 ให้เป็น 4 คือสิ่งที่ดีที่สุด95 
 ยุทธวิธีของลูกน้องที่ดี 

1. ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี รู้จักริเริ่มอภิปรายถึงเป้าหมายและสิ่งที่ 
ผู้บังคับบัญชาต้องการท างานให้ออกมาดี ขอค าแนะน าและความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็นบ้าง 
และเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงคราวจ าเป็น 

2. ท าตัวเป็นแหล่งข้อมูล บอกให้ผู้บังคับบัญชารู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณ พยายามเข้า 
ใจความกดดันของเขา ช่วยท าให้งานของผู้บังคับบัญชาง่ายขึ้น เวลาเจอปัญหาเตรียมหาทางแก้        
ไว้ล่วงหน้า 

3. มองภาพความเป็นจริงของผู้บังคับบัญชา ลืมทุกอย่างที่เคยคาดหวังไว้ อย่าปิดบัง 
ผู้บังคับบัญชา อย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาให้คนอื่นฟัง แม้บางครั้งไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา 

4. สร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นผู้ฟังที่ด ีรู้จักซักถามผลตอบรับและข้อเสนอแนะชื่นชม 
ผู้บังคับบญัชา บอกให้เขารู้ถึงความส าเร็จของงานคุณ 

ดังนั้น อย่าลืมดูว่าคุณเป็นผู้ตามแบบไหน จงพยายามเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง 
พ่ึงตนเองได้ มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์  และกระตือรือร้นในการท างาน เพ่ือประโยชน์สูงสุด     
ขององค์การ การบริหารงานกับผู้บังคับบัญชาต้องใช้ความกล้า เพราะผู้บังคับบัญชามีอ านาจมากกว่า 
แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องพ่ึงพาเราเช่นเดียวกัน ซึ่งจุดนี้ก็ถือเป็นอ านาจ     
ของเราการรู้จักอ านาจของต าแหน่งที่เรายืนอยู่จะท าให้คุณมีความกล้ามากขึ้นที่จะประสบความส าเร็จ   
ในการท างานกบัผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ96 

                                                      
95John J. Gabarro, Manage Your Boss How To Build A Great Working  

Relationship, first published (Great Britain London : A&C Black Publishers Ltd., 2010), 
1-70. 

96เรื่องเดียวกัน, 1-70. 
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การตั้งเป้าหมายและผลรางวัลร่วมกัน การตั้งเป้าประสงค์ร่วมและผลรางวัล ไม่จ าเป็นจะต้อง
ใช้เวลามากจนเกินไป อาจจะเสียเวลาเพียง 2-3 นาที หรือคุณอาจจะเห็นพ้องต้องกันว่าการใช้
เวลานานๆ เพ่ือปรึกษากันในรายละเอียดทุกอย่างจะเป็นการดีกว่าก็ย่อมแล้วแต่คุณ เมื่อเจ้านาย
มอบหมายงานใหม่ให้ขอให้ถามทันทีว่างานนั้นส าคัญเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับงานอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคุณขณะนั้น หากเจ้านายบอกว่างานใหม่นี้ส าคัญที่สุดก็จงถามถึงงานอ่ืนๆ ซึ่งมี
ก าหนดเวลาเส้นตายเอาไว้เหมือนกัน โดยวิธีนี้คุณและเจ้านายจะได้มาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงงานต่างๆ เสียใหม่ ซึ่งการกระท าดังนี้เป็นการช่วยไม่ให้ทุ่มเทพลังงานไปผิดทางผิดงาน  
เตรียมตัวถกปัญหา ขอให้พิจารณากระบวนการดังกล่าวโดยละเอียดกันสักหน่อย สมมติว่าเราได้
ช่วยกันจัดอันดับความส าคัญของงานเรียบร้อยแล้ว เกิดมีงานใหม่แทรกเข้ามาอีกทีนี้คุณจะจัดการ
อย่างไร อยากจะขอแนะน าว่าให้พยายามหาเวลาที่เจ้านายว่างพอที่จะคุยกันได้แล้วเสนอรายงาน  
ต่างๆ ที่คุณก าลังด าเนินการอยู่ ตลอดจนงานที่คุณต้องคอยสอดส่องดูแลปรึกษากับเจ้านายให้เป็นที่
เข้าใจกันว่างานใหม่นี้ควรจะแทรกเข้าไปอยู่ส่วนไหนในรายการของคุณ  คุณควรจะจัดอันดับ
ความส าคัญของงานร่วมกับเจ้านายเช่นนี้ทุกครั้งที่มีงานมาแทรก การกระท าเช่นนี้จะเป็นการช่วยลด
ความวุ่นวายใจและความกังวลที่เกิดจากความรู้สึกว่าคุณมีงานท ามากกว่าที่มีอยู่ แสดงความเห็น   
อย่างเปิดเผย เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือเมื่อเห็นว่าการจัดล าดับของงานเกิดสับสน คุณควรจะแสดง  
ความคิดเห็นทันทีอย่ารอจนสายเกินการ เมื่อคุณเริ่มโครงงานใดแล้วปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนานกว่า
จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงๆ นั้นหมายความว่าคุณได้สูญเสียเวลาอันมีค่ายิ่งไป การทบทวนล าดับ
ความส าคัญของงานเพียงล าพัง วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงความล่าช้าและภาวะงานคั่งค้างคือ        
การทบทวนเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับเจ้านาย แต่หากว่าในช่วงเวลาที่มีงานใหม่เข้ามานั้น
คุณไม่อาจท าเช่นนั้นได้  คุณควรใช้วิจารณญาณของตนเองทบทวนจัดอันดับงานที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบเสียใหม่แล้วจึงเขียนบันทึกแจ้งให้เจ้านายรับทราบอาจจะไม่ต้องเขียนบันทึกยาวๆ แต่ควร
จะบอกเหตุผลในการจัดเรียงอันดับของงาน การกระท าเช่นนี้ท าให้ปรากฏหลักฐานว่าคุณมีเหตุมีผล  
ในการจัดอันดับอย่างไร ในกรณีที่คุณบังเอิญตัดสินใจพลาดไปคุณก็จะไม่เสียเครดิตมากนัก และหาก
เจ้านายอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการตัดสินใจของคุณ  เขาก็จะได้รับทราบเหตุผลและ                
มาปรึกษาหารือกันได9้7 

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ได้กล่าวถึง กลวิธีการบริหารผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
1. รู้จักนิสัยใจคอ สิ่งส าคัญเบื้องต้นก็คือจะต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับนิสัย 

ใจคอผู้บังคับบัญชา ต้องรู้อุปนิสัยที่แท้จริงเป็นอย่างไร รูปแบบการท างานเป็นอย่างไร ข้อมูล          
ในท านองนี้จะต้องมีไว้ในมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดต่อสัมพันธ์สร้างสรรค์สิ่งประทับใจ  
ให้กับผู้บังคับบัญชาตามจังหวะเวลาอันเหมาะสม 

2. ให้ก าลังใจ ผู้บังคับบัญชาทุกคนเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ต้องการความรักความเห็น 

                                                      
97อินทนิล, บริหารงาน บริหารคน (กรุงเทพฯ : THANY PUBCICATION, 2534), 64-66. 
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อกเห็นใจ การให้ก าลังใจเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจะต้องคอยดูโอกาสที่เหมาะสมยามใดที่ผู้บังคับบัญชาเกิด
ปัญหาต้องรีบเข้าไปแสดงความเห็นใจ ให้ก าลังใจทันที หรือยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปเยี่ยม         
ให้ก าลังใจให้หายเร็วๆ 

3. รู้จักการเอาใจ การเอาใจเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาชื่นอกชื่นใจเป็นสิ่งที่สมควร 
กระท า ข้อพึงระวังก็คือ อย่าเอาใจเกินเหตุจนกลายเป็นการประสบสอพลอไป การเอาใจที่ดีที่สุดคือ 
การเอาใจด้วยผลงาน เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานอะไรรีบด าเนินการให้เสร็จสัมฤทธิ์ผล การเสนอ
งานรวดเร็วทันใจไม่ผิดพลาดเป็นผลงานที่ดี 

4. การยกย่องชมเชย สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องใส่ใจ ในโอกาสอันควรจะต้องให้การ       
ยกย่องชมเชยผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง การพูดถึงคุณงามความดี ความรู้ความสามารถ 
และสิ่งที่ดีทั้งหลายของผู้บังคับบัญชาให้ผู้ อ่ืนฟังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดี  เพ่ิมคุณค่าให้กับ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและต่อตัวผู้พูดด้วย การยกย่อง ให้เกียรติ
ผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลังจะท าให้เกิดสิ่งดีๆ  ในที่ท างานเป็นบรรยากาศที่จะท าให้         
การท างานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

5. เชื่อมั่นศรัทธา คนที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารไม่ว่าระดับใด ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีเด่น 
พอสมควร ทั้งในเรื่องความรู้ ความสามารถ และความอาวุโส ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงควรยอมรับบทบาท
การเป็นผู้น า ให้ความเคารพนับถือ เชื่อมั่น ศรัทธา ซึ่งจะน าพาให้การท างานเป็นไปได้ด้วยดี 

6. ท างานเป็นทีม การท างานทุกอย่างจะส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน สิ่งส าคัญคือ  
ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่ท างาน สร้างความเป็นเอกภาพในความคิด และความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวในทางปฏิบัติ สร้างความรักความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเข้าอกเข้าใจ และ
การมีผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานความส าเร็จขององค์การ 

7. สรรสร้างผลงาน เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานอะไร ยากง่ายแค่ไหน จะต้องสร้าง 
ผลงานให้ปรากฏให้ได้ ต้องปรับเปลี่ยนความคิดใหม่จากเดิมที่เข้าใจกันว่าท างานให้เสร็จถือว่าดีแล้ว  
สมบูรณ์แล้วมาเป็นความเข้าใจใหม่ว่างานที่เสร็จนั้นต้องมีผลสัมฤทธิ์ด้วย 

8. ริเริ่มเสนอแนะ การท างานด้วยความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ประสบการณ์ใหม่      
จะท าให้มีความรอบรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นอย่างดี สิ่งนี้จะช่วยให้มีวิสัยทัศน์ คิดกว้างมองไกลใฝ่สูง ซึ่งน าไปสู่
ความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ 

9. รักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ ธรรมชาติของคน เมื่อมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน   
ความเกรงอกเกรงใจ ความเคารพย าเกรงจะลดน้อยลงหรืออาจหมดไป ซึ่งจะท าให้เราประมาทพลาด
พลั้งไปท าสิ่งที่ไม่ควรท าขึ้นมา พาให้เกิดความเสียหายต่องานและต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาได้   
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ฉะนั้น ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาไว้ในระดับที่เหมาะสม
พอเหมาะพอควร ไม่ใกล้ชิดจนเกินไป ไม่ห่างจนเกินไป98 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (Peter Stems) ได้กล่าวถึง ข้อสนับสนุนในการท างานร่วมกับเจ้านาย ดังนี้ 
1. การพัฒนาความเข้าใจให้มีมากข้ึน คุณต้องรู้ว่าเจ้านายของคุณท างานอย่างไร คิดว่าจะ 

ท างานอย่างไร กับวิธีเริ่มการก้าวเดินไปในธุรกิจกับคนที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวและให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างแท้จริง ทางที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณ ก็คือดูว่าสิ่งใดที่คุณ
สามารถท าได้ไม่ใช่มัวแต่คอยดูว่าคุณสามารถจะได้รับอะไรจากเจ้านายของคุณท า  คุณต้องช่วย
รับภาระด้วย ไมใช่เพ่ิมภาระให้แต่เจ้านายของคุณ ท าแทนให้สูงมากขึ้นไปกว่าเดิม  พยายามมอง      
สิ่งต่างๆ จากต าแหน่งที่เจ้านายของคุณก าลังยืนอยู่ เพ่ือที่คุณจะได้ภาพชัดเจนเกี่ยวกับแรงกดดันและ
ความเครียดซึ่งจะเห็นเป็นนัยๆ ได้จากในระดับนั้น ถ้าคุณเข้าใจปัญหาเหล่านั้นคุณก็จะอยู่ในฐานะ     
ที่เหมาะสมจะให้ความช่วยเหลือเจ้านายของคุณ คุณต้องหาทางท่ีจะท าให้เจ้านายของคุณรู้ และเข้าใจ
สภาพความเป็นจริงในต าแหน่งที่คุณก าลังท าอยู่และรู้ว่าคุณท างานอย่างไร 

2.  ต้องเป็นคนรอบรู้หูตาไว คุณต้องคอยติดต่อซ่ึงกันและกันว่า ตอนนี้โลกภายนอกอะไร 
ด าเนินไปอย่างไรบ้าง และต้องท างานโดยวางอยู่บนรากฐานที่ว่า ไม่มีเรื่องแปลก คุณจะต้องเป็นคน
เปิดเผยและใจกว้าง   

3. เสนอหนทางแก้ไขปัญหาไม่ใช่เสนอแนะปัญหา ถ้าหากเป็นไปได ้คุณควรรั้งรอที่จะหยิบ 
ยกปัญหาขึ้นมา จนกว่าคุณจะมีโอกาสได้พิจารณาหนทางแก้ไขปัญหาที่พอจะเป็นไปได้การเสนอ
ทางแก้ไขปัญหาเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคุณหยิบยกปัญหาขึ้นมา นอกจากจะท าให้ผู้บริหารของคุณโล่ง
ใจแล้วคุณก็อาจจะหลีกเลี่ยงวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณก าหนดขึ้นมา   

4. แสดงให้เห็นกับการริเริ่มของคุณ พยายามขยายอ านาจของคุณไปทีละเล็กละน้อย   
พยายามสร้างความมั่นใจในตัวคุณให้เกิดกับเจ้านาย แล้วคุณก็ต้องก้าวหน้าเดินต่อไปและแสดงให้
เจ้านายเห็นว่าคุณสามารถที่จะรับภาระบางอย่างได้  จุดมุ่งหมายซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องท าคือ คุณต้อง
พยายามท าตัวเองให้เป็นคนมีประสบการณ ์และสามารถท าหน้าที่ แทนเจ้านายคุณได้    

5. เป็นคนเอางานเอาการ ก่อนที่จะหยิบยกหัวข้อเรื่องข้ึนมาพูดกับเจ้านายของคุณ ต้อง       
แน่ใจว่าคุณได้ท าการบ้านและเตรียมพร้อมมาเรียบร้อย และคุณเลือกโอกาสเหมาะแล้ว หลีกเลี่ยง  
การยกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมากับคนที่ไม่ค่อยรับความคิดง่ายๆ หรือเมื่อไม่มีเวลาจัดการกับมัน
โดยเฉพาะ 

6. การกระตุ้นส านึกคุณธรรม ทุกคนอยากเป็นคนดีหรือได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดี แต ่
หลายๆ กรณีอาจเผลอไปบ้าง เมือผิดพลาดภัยนานาประการก็จะตามมา ดังนั้นลูกน้องควนช่วย
เตือนสติเจ้านายโดยกระต้นส านึกคุณธรรมเนืองๆ เจ้านายจะรู้สึกว่ามีมิตรแท้ที่หวังดีอยู่ใกล้ตัวและ 
จะเกรงใจ 

7. ร่วมกิจกรรมอุดมการณ์ ชวนเจ้านายท ากิจกรรมอุดมการณ์บ้าง หรือเมื่อเจ้านายชวนก็ 

                                                      
98ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ความส าเร็จในชีวิตใครคิดว่ายาก, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : บุ๊คส์   

ทู ยู. 2552), 41-49. 
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ร่วมด้วยบ้างตามที่ เห็นสมควร การเป็นเพ่ือร่วมอุดมการณ์นั้น จะลึกซึ้งกว่าการเป็นเพียงแค่          
เพ่ือร่วมงานหรือเจ้านายกับลูกน้องอย่างเดียว 

8. ให้การสนับสนุน ทั้งคุณและเจ้านายของคุณต่างก็รู้จุดอ่อนในการท างานซึ่งกันและกัน  
ดังนั้นจึงควรมาร่วมมือกันปรับปรุงการท างานให้ได้ผลอาจจะมีบางอย่างที่เจ้านายของคุณไม่มีความ
ช านาญและประสบการณ์เหมือนคุณ ในท านองเดียวกันคุณก็อาจไม่มีในสิ่งที่เจ้านายคุณมี ดังนั้นคุณ
และเจ้านายของคุณจึงควรเป็นส่วนเสริมในการท างานให้แก่กันและกัน โดยการขอร้องซึ่งกันและกัน
และการเสนอความช่วยเหลือ คุณไม่ต้องกลัวที่จะร้องขอความช่วยเหลือ ในเป็นสิ่งที่ดีเสมอถ้าหากคุณ
ท าอย่างนี้ มากกว่าที่จะปล่อยให้มีการเสี่ยงที่ดูล่อแหลม อันตราย หรือเกิดความล้มเหลวขึ้น 

9. การไม่เห็นด้วยที่มีผลในทางบวก มีบางครั้งที่คุณไม่เห็นด้วยกับเจ้านายของคุณ แต่คุณ 
ไม่ต้องกลัวที่จะท าสิ่งที่ท้าทายแสดงทัศนะของคุณออกมา แต่พยายามอย่าให้เป็นไปในด้านลบหรือเอา
อารมณ์ตัวเองปะปนเข้าไปด้วย พยายามหาทางที่จะอธิบายและลองหยั่งเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ 
พยายามหาสิ่งหลักฐานและความจริงที่จะมาสนับสนุนข้อโต้แย้งในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
เหมือนกับจุดมุ่งหมายของคุณ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเจ้านายของคุณไม่ยอมท าตามในวันนั้น คุณก็
ต้องละความคิดส่วนตัวของคุณออกไปและจัดการกับสภาพนั้นต่อไปแต่โดยดี คุณจะต้องท าตนเป็นคน
ที่จงรักภักดีต่อเจ้านายโดยไม่บ่นให้คนอื่นฟัง 
 ทั้งหมดนี้ ถ้าคุณท าตามข้อสนับสนุนเหล่านี้ และก็เปิดใจให้กว้าง ผลสะท้อนกลับก็คือคุณจะ
ได้รับอิสระในการท างานมากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม  ทั้งคุณและเจ้านายของคุณ    
ก็ยงัคงได้รับสิ่งนี้จากทีมงาน99 

3. ด้านการบริหารจัดการตนเอง ประกอบด้วยแนวคิด ดังต่อไปนี้ 
ดรั๊กเกอร์ (Drucker)  กล่าวว่า เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการกับตนเอง ดังนี้ 1) ฉันม ี

จุดเด่นอะไร 2) ฉันท างานแบบไหน 3) ฉันเป็นนักอ่านหรือนักฟัง 4) ฉันเรียนรู้อย่างไร 5) ฉันให้คุณค่า
กับอะไร 6) ฉันเหมาะกับงานแบบไหน 7) ฉันควรสร้างสรรค์อะไรให้กับงาน 8) รับผิดชอบใน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และ9) ครึ่งหลังของชีวิตการท างาน100  
 ซูเบอร์ และอีริก้า (Zuber and Erika) กล่าวไว้ว่า องค์การที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการแค่ผู้น า     
ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังต้องการผู้ตามที่รู้จักบริหารงานกับผู้บังคับบัญชาได้ดี
อีกด้วย เริ่มต้นจาก 
 1. พยายามเข้าใจลักษณะวิธีการท างานของผู้บังคับบัญชา และสิ่งที่เขาต้องการ และยังต้อง
เข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของตนเองด้วย รวมถึงเรื่องที่คุณมีแนวโน้มที่จะถูกจัดการ
อย่างไร 

                                                      
99ปีเตอร์  สเต็มส์, อ้างถึงใน อุดมพงษ์, การบริหารอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แม่น้ า), 48-53. 
100Peter F. Drucker,“Managing Oneself, ” Harvard Business Review 83, 1 

(January 2005) : 3-10. 
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 2. การเป็นผู้ตามที่ดีรู้จักค้นหาและอธิบายถึงความคาดหวังที่ชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา และ
รู้จักแสดงความคาดหวังของตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจนเช่นกัน 
 3. ผู้บังคับบัญชาต้องการรับฟังทั้งข่าวดีและข่าวร้าย แต่ต้องท าให้มั่นใจว่าคุณได้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างถูกวิธี 
 4. ผู้บังคับบัญชาหลายคนมีปัญหากับการบริหารเวลา เพ่ือแสดงให้เขาเห็นว่าคุณสามารถ
บริหารเวลาและปัญหาของคุณได้อย่างดี 
 5. ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้หากคุณไม่ เสนอขอ แต่อย่างไรก็ดีควร    
อยู่บนเหตุผลที่เหมาะสม 
 6. ผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนกับคุณ แต่ขอให้กระท าด้วย
ความจริงใจ 
 7. การวิพากษ์วิจารณ์ ในบางเรื่องขององค์การก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่จงเลือกใช้ค าอย่าง
ระมัดระวัง 
 การบริหารผู้บังคับบัญชาจริงๆ แล้วก็คือการมีทัศนคติที่ถูกต้อง และตระหนักอยู่เสมอว่า   
คุณเองก็มีอ านาจและอิทธิพลที่จะท าให้หลายๆ สิ่งดีขึ้นได1้01 
 พอล เวอร์ลิน (Paul Werlin) กล่าวไว้ว่า คนส่วนใหญ่ล้วนมีเคยประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชาแย่ๆ จากการส ารวจเหตุผลเริ่มต้นที่ท าให้ผู้คนลาออกจากงานก็คือความไม่พอใจ
ผู้บังคับบัญชานั่นเอง ผู้บังคับบัญชามีผลกระทบอย่างมากกับเสถียรภาพการเงินและจิตใจของคุณ   
แต่อย่างไรก็ตามเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอผู้บังคับบัญชาหลากหลายรูปแบบ วิธีที่จะบริหาร
จดัการปัญหาเหล่านั้นคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเรากับผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

1. แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารและความไว้วางใจ สร้างความม่ันใจให้ผู้บังคับบัญชาว่า        
คุณสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ความไว้วางใจคือกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่
ความสัมพันธ์อันดี อย่าท าลายความไว้วางใจด้วยการผิดสัญญาหรือปิดบังความผิดที่คุณท าการสื่อสาร 
เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความระหว่างคุณและผู้บังคับบัญชา 

2.  หาหนทางแกไ้ขปัญหาแทนการสร้างปัญหา ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่ชอบรับฟังปัญหา   
ทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมคือค าตอบ ดังนั้นจึงควรจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม 

3.  เคารพเวลาของผู้บังคับบัญชา จงอย่าคาดหวังว่าผู้บังคับบัญชาต้องหยุดท างานของเขา
เพ่ือคุณ ในขณะทีคุ่ณมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากเขา 
 4. เข้าใจสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา ลองมองสิ่งต่างๆ ในแง่มุมของผู้บังคับบัญชา เมื่อคุณ
เขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาเผชิญอยู่ คงเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 5. บางครั้งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การเดินหนีออกมาจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เอาไหน102 

                                                      
101Thomas J. Zuber, MD and James H. Erika, PHD, “Managing your boss,”  

Family practice management, (June, 2001) : 33-36.  
102Paul A. Werlin, “Managing your boss,” Practice management, (June, 2009) : 

31-32. 
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จอห์น เฮสเตอร์ (John Hester) กล่าวว่า สิ่งที่ฉันโชคดีในการท างานกับความมหัศจรรย์
บางอย่างของผู้บังคับบัญชาในอาชีพของฉัน แต่ก็ไม่ได้หมายถึงผู้บังคับบัญชาทั้งหมด ข้อแนะน าที่เป็น
กุญแจและยุทธวิธีในการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชาคือ  

1. การบริหารตนเองเป็นอันดับแรก อาจเป็นสิ่งที่ยากและเป็นไปไม่ได้ที่จะบริหารจัดการ   
คนอ่ืนแต่ไม่บริหารจัดการตนเองก่อนในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การเก็บรักษา   
ความผูกพัน การสนับสนุนจากสมาชิกคนอ่ืนในทีม และสิ่งที่คุณสามารถมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ
อย่างมีคุณค่า คุณยังต้องเห็นคุณค่าของสมาชิกในทีมงานซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการทั้งสิ้น 

2. การสื่อสารอย่างมีกฎเกณฑ ์ควรมีการแนะน าตนเอง และมีก าหนดการท่ีมีแบบแผน 
รายงานตัวต่อตัวกับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยทุกๆ 2 สัปดาห์ควรพูดคุยร่วมกัน 15-30 นาที เพ่ือ
แลกเปลี่ยนรายงานความก้าวหน้าของงาน และอุปสรรค เพ่ือยืนยันชื่อสียงของคุณ สิ่งที่คุณต้องการ
และการสนับสนุนโดยตรง    

3. ถามความต้องการของตัวคุณเอง ผู้บังคับบัญชาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มักจะไม่มองเห็น 
และท าความเข้าใจทุกเรื่องทั้งหมด จะท าอย่างไรที่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ และคุณสมควร
ได้รับมอบหมายงาน103 

ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา การบริหาร
จัดการงานกับผู้บังคับบัญชาจะประสบความส าเร็จได้  สิ่งส าคัญคือต้องท าความรู้จักตัวคุณเองก่อน 
รวมถึงเรียนรู้และเข้าใจวิธีการท างานของผู้บังคับบัญชา ประเด็นส าคัญคือต้องช่วยสนับสนุนให้
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด แจ้งให้ทราบถึงเรื่องที่เกี่ยวพัน
กับการท างานของคุณอย่างตรงไปตรงมา เคารพเวลาของผู้บังคับบัญชา และสอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น   
การบริหารผู้บังคับบัญชาการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยตัวคุณเอง ความสามารถ
ในการท างานทั่วไปอย่างเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคนี้ การรู้จักบริหารงานกับผู้บังคับบัญชาให้ดี 
เพ่ือน าพาตัวเองไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่า ได้ดังนี ้

1. เข้าใจงาน นอกจากจะท าความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังต้องมอง 
ภาพรวมของงานให้ เป็นระบบ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะถามว่าสิ่ งที่ คุณ เข้าใจนั้นถูกต้องหรือยัง               
มีนอกเหนือจากนี้อีกไหม และจงฟังอย่างตั้งใจ ส่งผลให้ความเข้าใจต่องานมีมากขึ้นและผลงานคุณ
ออกมาเป็นที่น่าพอใจ 

2. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายควรให้ความส าคัญก่อน ควรจัดล าดับความส าคัญของ 
งานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้จนประสบความส าเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. รู้จักบริหารจัดการเวลา ก่อนที่จะระบุวันส่งมอบงานคิดให้รอบคอบก่อนว่าจะท างาน 
เสร็จเมื่อไร และเหลือเวลาให้สามารถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ทัน 
                                                      

103John Hester, “Managing Your Boss–3 Keys to Leading Up,” 14, (February,  
2013) : 1-2. 
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4. แจ้งข้อมูลล่วงหน้าเสมอ ห้ามแจ้งเรื่องผิดพลาดหรือข่าวร้ายล่าช้าโดยเด็ดขาด เพราะจะ 
ส่งผลให้ไม่มีเวลาพอแก้ไข บางครั้งเราอาจคิดว่าสามารถจัดการปัญหาด้วยตัวเอง แต่จริงๆ แล้วใน   
บางเรื่องการปรึกษาผู้บังคับบัญชาจะให้ค าตอบที่ดีกว่า และอย่าลืมเตรียมหาแนวทางแก้ไขไว้ด้วย 

5. เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ทีไ่ม่คาดคิด ผู้บังคับบัญชามักหางานและปัญหาใหม่ๆ  
มาให้เสมอ เพราะฉะนั้นหากท างานเก่าเสร็จล่วงหน้าแล้วก็จะสามารถรับงานที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายได้ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาประทับใจในตัวเรา104 

สมชาติ กิจยรรยง ได้กล่าวถึงทักษะในการบังคับบัญชาไว้ว่า ความส าเร็จของบุคคลในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการคน สถานการณ์ ปัญหาและโอกาส ผู้บังคับบัญชา
ต้องมีความสามารถบางอย่างในทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางมโนทัศน์ และทักษะทางเทคนิค 
ซึ่งทักษะในการบังคับบัญชาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ Catt และ Miller แบ่งทักษะ
ที่ส าคัญในการบังคับบัญชา 4 ทักษะ ดังนี้  

1. ทักษะในด้านการสื่อสาร (Communication Skills) การถ่ายทอดข้อมูลจากหัวหน้า     
แก่พนักงานเปรียบเสมือนว่าตนเองเป็นล่าม ทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งในแบบการเขียนและการพูด
เป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยท าให้ข้อมูลชัดเจนและเข้าใจข้อความได้  

2. ทักษะเรื่องคน (People Skills) เป็นความสามารถในการน า การสั่งการ การจูงใจ       
การเข้าใจผู้อื่น และการมีมนุษยสัมพันธ์  

3. ทักษะในงาน (Job Skills) เป็นความสามารถในการท างาน มีความรอบรู้ เข้าใจในงาน    
ที่ท า  

4. ทักษะด้านการบริหาร (Administration Skills) เป็นความรู้ในการเตรียมการส่งรายงาน
และเอกสารต่างๆ  อีกทั้ งต้องมีความสามารถในการน า  การควบคุม  การเก็บรักษาข้อมูล               
การปฏิบัติงาน เงินทุน และการประเมินพนักงาน ตลอดจนความสามารถในการจัดการให้ทีมบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 105 

โดยธรรมชาติคนที่ขึ้นมาเป็นเจ้านาย ไม่ว่าในสายตาของคุณจะเห็นว่าเก่งหรือไม่เก่ง ได้เรื่อง
หรือไม่ได้เรื่อง บางคนอาจมีข้อสงสัยว่าเขาขึ้นมาใหญ่ได้อย่างไร จนพาลอิจฉาว่าชาติก่อนเขาได้ท าบุญ
ไว้ด้วยอะไรถึงมีวาสนาดีอย่างนี้  ไม่ว่าเขาได้ต าแหน่งมาด้วยความสามารถหรือประจบสอพลอ      
พวกเจ้านายมักจะมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่สิ่งหนึ่งคือคิดว่าตนเองเก่งเหนือคนอ่ืน บางคนถึงกลับหลง
ตัวเองไปว่าตัวข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ขององค์การ ที่องค์การด ารงอยู่ได้ก็ด้วยฝีมือของตนทั้งสิ้น ผลประโยชน์
ทั้งหมดในองค์การล้วนเป็นสิ่งที่ เขาท าขึ้น (โดยลืมคิดไปว่าพนักงานทุกคนมีส่วนส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อน) คือสรุปว่าเป็นโรคหลงตัวเอง โรคนี้จะแพ้อย่างรุนแรงกับอาการแข็ งข้อจากบรรดา
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจะท าให้เกิดอาการแพ้แบบตีหน้ายักษ์ หน้าบึ้ง หรือหน้ายิ้มแบบถือปังตอไว้ฟัน

                                                      
104Patrick Forsyth, “Manage Your Boss : How to create the idea work 

relationship,” Marshall Cavendish Business United Kingdom, 2011) : 5 -146. 
 105สมชาติ กิจยรรยง, ศาสตร์และศิลปะของผู้น า : ที่ครองใจทุกคน (นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค 
เซ็นเตอร์, 2555), 65. 
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ตอนเผลอ แต่ยาขนานเอกที่รักษาโรคหลงตัวเองอย่างเห็นผลคือ ยาสอพลอ แต่คุณไม่ต้องกังวลหาก
คุณไม่ได้มียาที่ว่าอยู่ในมือ เพราะยังมีวัคซีนไม้อ่อนที่ยังมีผลในการรักษาอยู่บ้าง ไม้อ่อนในที่นี้ไม่ได้
หมายความว่า ให้หงอ ก้มหัว คอตกเข้าไปหา แต่เป็นการให้ใช้วิธีเข้าหาแบบท าทีว่าไปปรึกษาหารือ  
ขอค าแนะน าความเห็น หรือขอความช่วยเหลือ โดยคุณต้องอธิบายถึงปัญหาความจ าเป็นต่างๆ        
ที่เผชิญอยู่แล้วโยงให้เห็นถึงผลกระทบต่องานของคุณและส่งผลต่อบริษัทในภาพรวมอย่างไร ซึ่งควร
สนับสนุนด้วยเหตุผลที่ฟังขึ้น หรือตัวอย่างที่ท าให้เห็นภาพเห็นบรรยากาศเหมือน ในกล้องดิจิตอลและ
ตรวจสอบได้ยิ่งดี และขาดไม่ได้ก็คือสิ่งที่คุณเสนอควรรวมเรื่องว่าบริษัทจะได้อะไรหากท าตามที่คุณ
เสนอซึ่งจริงๆ แล้วก็คือเจ้านายจะได้อะไรต่างหาก เพียงแต่เลี่ยงการพูดแบบโจ่งแจ้ง จากนั้นก็รอดู
ปฏิกิริยาของเจ้านาย อย่าท าการตัดสินใจแทนเจ้านาย แต่ควรพูดท านองว่าบริษัทจะสามารถ       
ช่วยคุณในลักษณะที่คุณเสนอได้หรือไม่106  

ส าหรับหลายคนแล้ววลีที่ ว่า การบริหารจัดการผู้บังคับบัญชาของคุณ  อาจฟังดูแปลก
ประหลาดหรือน่าสงสัยเพราะองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบริหารจัดการจากระดับบนลงล่าง       
(top-down) จึงท าให้คุณไม่เห็นเหตุผลที่แน่ชัดว่าท าไมจึงมีความจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ    
จากระดับล่างขึ้นบน เว้นเสียแต่ว่าคุณจะท าอย่างนั้นด้วยเหตุผลทางส่วนตัวหรือเหตุผลทางการเมือง 
ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเล่นเกมการเมืองในองค์การหรือการประจบสอพลอ การบริหารจัดการ
ผู้บังคับบัญชาในที่นี้หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส าหรับตัวคุณ ผู้บังคับบัญชาของคุณ และองค์การ การศึกษาเม่ือไม่นาน
มานี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจะใช้เวลาและความพยายามในการบริหารความสัมพันธ์กับ        
ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาของพวกเขา นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า      
ในบางครั้งผู้บริหารมีความสามารถและมีความมั่นใจสูงจะมองข้ามการบริหารจัดการในแง่มุมนี้ไป     

จึงท าให้ผู้บริหารบางคนสามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา ผลิตภัณฑ์ ตลาด และเทคโนโลยีต่าง  
ในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิผลแต่กลับรอรับแค่ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งการแสดงจุดยืน
ดังกล่าวมีแต่จะท าให้เกิดผลเสียต่อพวกเขาและต่อองค์การ107 
 วรัชยา ศิริวัฒน์ กล่าวไว้ว่า ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี ศักยภาพที่ต้องพัฒนา 1) ยอมรับ       
ในลักษณะการบริหารของผู้บังคับบัญชา เพราะแต่ละคนอาจมีลักษณะ (Style) การบริหารงาน          
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่ตรงกับลักษณะการท างานของเรา ผู้ตามที่ดีต้องให้การยอมรับไม่ควรคิดที่จะ
ไปเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา แต่ควรหาทางส่งเสริมเติมในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาขาด ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วน
ใหญ่มักมองจุดอ่อนของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะหากเป็นจุดแข็งของตน เช่น ตนเองเป็นคนสนุกสนาน
แต่ผู้บังคับบัญชาเป็นคนนิ่ง ขรึม พูดน้อย ก็มักมองว่าผู้บังคับบัญชามีจุดอ่อน ไม่มีมนุษยสัมพันธ์    
เป็นต้น 2) ติดตามสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชาให้ออกคือ ท างานต้องรู้ใจนาย ผู้ใต้บังคับบัญชา     

                                                      
106ตุลา, คัมภีร์ปราบ (ม) เจ้านาย (กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน),

2546), 31-32. 
107โกลเมน เดเนียล. อ้างถึงใน ณัฐยา สินตระการผล, การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(กรุงเทพฯ  :  เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555), 351-378. 
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ที่จะท าแบบนี้ได้ต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมายงาน เป้าหมายขององค์การให้ได้ ที่ส าคัญคือต้องมี
ทักษะการรู้จักล าดับความส าคัญของเขา แล้ววางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชา 3) ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาที่พ่ึง
เข้ามาใหม่หรือองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมขององค์การ หาก          
ไม่ปรับตัวปรับใจแล้วนอกจากจะไม่มีความสุขกับการท างานแล้ว ตนเองยังอาจถูกมองว่าเป็นคน       
มีปัญหาขององค์การ 4) พัฒนาเองอยู่เสมอ ไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาบอก แต่พิจารณาเห็นว่าสิ่งใด  
ที่ตนเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ควรอย่างยิ่งต้องหาวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเองอยู่เสมอ รวมทั้งการเตรียมตัว
พัฒนาเองเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์การ 5) ต้องมีนิสัยเชิงรุก หมายถึงไม่ต้องรอให้
ผู้บังคับบัญชาสั่ง โดยเฉพาะงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ผู้บังคบับัญชาส่วนใหญ่ชอบผู้ที่
ท างานเองได้อย่างเข้าใจ จัดล าดับความส าคัญและก่อนหลังได้ไม่ต้องรอให้บอกให้สั่งที่ละขั้นตอน      
6) รักษาสัญญาหรือข้อตกลง เมื่อได้รับปากหรือตกลงสิ่งใดไว้ต้องพยายามทาให้ได้ตามสัญญาหรือ    
ที่รับปากไว้ แน่นอนว่าความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะมีพอกพูนตามมายิ่งท าได้ตามสัญญาผู้บังคับบัญชา     
ยิ่งไว้วางใจ ในทางกลับกันหากท าไม่ได้นายก็จะเริ่มไม่มั่นใจหากท าไม่ได้มากขึ้นก็จะมีการตรวจสอบ
มากขึ้นเรื่อยๆ 7) สื่อสารและสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  โดยเฉพาะการจะ
สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาต้องใช้เวลาในการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ได้สาระส าคัญ ไม่ยืดเยื้อ
น่าร าคาญ และเข้าใจง่าย 8) กล้าที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งด้านดีและด้านร้าย คนส่วนใหญ่คิดว่า
ผู้บังคับบัญชาต้องการได้ยินแต่สิ่งดีๆ ผู้บริหารยุคใหม่ต้องการค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะที่ดีและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ แต่ต้องเป็นข้อเสนอแนะที่ปราศจากอคติ แต่มีเหตุและผลที่อธิบายได้และมี
ข้อมู ลน่ าเชื่ อถือ  9) ท างาน เป็ นที ม  หมายความว่ า เขาสามารถท างานกับคนได้ทุ กแบบ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่สามารถปรับตัวท างานกับผู้อ่ืนได้ มองเห็น
แต่จุดด้อยของผู้อ่ืนโดยคิดว่าตนเองมีสามารถเหนือผู้ อ่ืน  ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้มักจะถูกปฏิเสธ     
การท างานร่วมจากผู้ร่วมงานคนอื่นๆ จึงมักจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาออกหน้าน าให้เสมอ108   
 รับมือกับคนที่มีอ านาจ ไม่ว่าที่ไหนก็มีคนที่มีอ านาจซึ่งเขามีผลต่อคุณและเป้าหมายของคุณ
เสมอ อิทธิพลของผู้จัดการคุณ ลูกค้า นักการเมือง และคนอ่ืนๆ ภายในหรือภายนอกองค์การอาจเป็น
สาเหตุของความเครียดที่รุนแรงได้ 

1. จัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน บางครั้งคนอื่นก็บั่นทอนหรือขัดขวางคุณ สุมงาน 
เครียดๆ มาให้หรือต้องการอะไรจากคุณอย่างไร้เหตุผล ในขณะที่คุณพยายามสร้างสมดุลระหว่างงาน
กับเวลาว่าง จัดการภาระงาน และรับมือกับความต้องการที่มีมากเกินพอหรือรับมือกับพฤติกรรม       
ที่ไร้เหตุผลอย่างเห็นได้ชัดนั้น เรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดการ 

2. เชื่อตัวคุณเอง หากใช้ทักษะการบริหารเวลาและการวางแผนอย่างดี คุณจะเกิดความ 

                                                      
108วรัชยา ศิริวัฒน์, ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผลกับแนวทางการพัฒนาผู้ตามในยุคปฏิรูป

ระบบราชการ . 2551 เข้าถึงข้อมูลเมื่อ12 เมษายน  2557 เข้าถึงได้จาก (Online) Available : 
http://www.9anant.com/index.php?lay 



 

101 

 

มั่นใจว่าตัวเองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ถ้าคุณเข้าใจงานของตนเอง         
อย่างชัดเจน    

3. เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ไม่ว่าคุณอาจจะท าเรื่องนี้ได้ดีหรือแย่มากก็ตาม แต่เวลา 
สื่อสารกับคนอ่ืนแล้วยอมท าตามอีกฝ่ายหนึ่ง ถือเป็นวิธีการที่ไม่ดี เพราะคุณวางตนเองในลักษณะ   
ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนซึ่งแบบนี้อาจถูกปฏิเสธได้ง่าย อีกหนึ่งวิธีที่ไม่ถูกต้องคือมีท่าทีก้าวร้าว
และพยายามบังคับให้คนอ่ืนมอบสิ่งที่ต้องการมาให้ ซึ่งมีโอกาสท าลายความสัมพันธ์ระยะยาวได้ และ
ก่อปัญหากับผู้จัดการได ้

4. ต้องหนักแน่น ร้องขอสิ่งที่ต้องการด้วยท่าทางที่ดี มีเหตุผล และต้องเป็นธรรม ท าให้ 
ค าร้องขอชัดเจนและเปิดเผย โดยอธิบายอย่างมีเหตุผลว่าท าไมต้องการสิ่งนั้น พยายามไม่ใช้อารมณ์  
ปรับค าร้องขอให้สั้น ตรงไปตรงมา ไม่คลุมเครือ อย่าโจมตีหรือต าหนิคนอ่ืนที่ก่อปัญหานั้นๆ นี่เป็นวิธี
ที่ดีที่สุด109 

การวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ต้องถือ
ว่าเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ต้องรับผิดชอบงานในที่ท างานเหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา  
ดังนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา ให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือ  
และเชื่อฟังในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลและบทบาทหน้าที่โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามควรแก่ฐานะ 
2. รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความสงบ หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์ 

หรือโต้แย้ง 
3. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือ 
4. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และค าสั่งขอองค์การ เพ่ือเป็นการให้เกียรติและยอมรับ 

ผู้บังคับบัญชา 
5. เสนอข้อคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนน้อม เมื่อผู้บังคับบัญชาถามความเห็น 
6. หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิม 
7. หลีกเลี่ยงการบ่นเรื่องงานที่ยากล าบากให้ผู้บังคับบัญชาฟัง เพราะอาจสร้างความ 

เข้าใจผิดว่าต้องการความดีความชอบ หรือแสดงถึงขาดความอดทน 
8. หลีกเลี่ยงการนินทาผู้บังคับบัญชาลับหลัง ถ้ามีปัญหาเรื่องงานเกิดขึ้นควรหาโอกาส 

พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 
9. หลีกเลี่ยงการตอบรับหรือปฏิเสธตลอดเวลา การที่ตอบรับหรือปฏิเสธความเห็นของ 

ผู้บังคับบัญชาควรให้เป็นไปด้วยเหตุผล ถ้าเห็นว่าถูกก็ตอบรับ ถ้าเห็นว่าผิดก็ปฏิเสธ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อมูลที่ปรากฏ ไม่มีการประจบประแจง 

                                                      
109รัชนี อเนกพีระศักดิ์, Manage Stress บริหารใจให้ไร้เครียด (กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 

2552), 59-61. 
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10. หลีกเลี่ยงการท าตัวแข่งกับผู้บังคับบัญชา การเอาชนะหรือท าตัวเด่นกว่าผู้บังคับบัญชา 
นั้น โดยวัฒนธรรมไทยแล้วอาจดูเป็นการขาดมารยาทท่ีเหมาะสม110 
 พัชยะอร ได้กล่าวถึง 6 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับการท างานร่วมกับเจ้านายในลักษณะหุ้นส่วน  
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันให้เจ้านายอยู่เสมอ การที่คุณแจ้งข้อมูลและความก้าวหน้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของโครงการ การด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาต่างๆ       
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เจ้านายทราบอยู่เสมอเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบ สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจในการท างาน มองว่าปัญหาและความท้าทายต่างๆ คือโอกาส
ที่ท าให้คุณจะได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองออกมา คุณไม่ควรท าแค่รายงานปัญหาที่
เกิดขึ้น หากแต่ต้องคิดหาหนทางแก้ปัญหาซึ่งแม้อาจจะเป็นแนวทางที่ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่ก็จะท าให้
เจ้านายของคุณเล็งเห็นความเป็นมืออาชีพและศักยภาพ หากคุณสามารถคาดเดาและแก้ปัญหา       
ได้แน่นอนว่าเจ้านายของคุณต้องมองว่าคุณคือทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง 
 ขั้นที่ 2 ผลผลิตงานคุณภาพ คุณภาพของงานคือสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพและเพ่ือให้
ได้ผลงานที่ดี คุณควรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า องค์การ และธุรกิจที่ท าอยู่ กระตือรือร้นที่จะ
เสาะหาข้อมูลผ่านการสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สร้างเครือข่ายคนรู้จัก ออกงานแสดงสินค้า และเข้ารับการ
ฝึกอบรมต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าของคุณ รวมทั้งตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือ
ความถูกต้อง และท าให้แน่ใจว่างานที่เสนอไปจะส่งผลสะท้อนที่ดีต่อตัวคุณ  ดังนั้นต้องท างานให้สูง
กว่ามาตรฐานและความคาดหวัง ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัวและ     
ในเรื่องงาน สร้างเสริมทักษะการบริหารจัดการ รักษาค าพูดของตนเอง แสดงความมีคุณธรรมและ         
ความซื่อสัตย์ 
 ขั้นที่ 3 กล่าวชมเชย เราควรใช้โมเดล “P-R-A-I-S-E” เมื่อแสดงความชื่อชมเจ้านายหรือ
หัวหน้าของคุณคือ Personally หมายถึง แสดงออกในลักษณะที่เป็นส่วนตัว Regularly หมายถึง     
มีความสม่ าเสมอ Assertively หมายถึง มีการแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น Immediately หมายถึง   
แสดงออกในทันที Sincerely หมายถึง แสดงออกอย่างจริงใจ และ Explicitly หมายถึง ความชัดเจน  
ค าชมถือเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่าหนึ่งส าหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลง สามารถท าให้
บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
ในเชิงลบ เมื่อคนเราได้รับค าชมก็จะรู้สึกดีและพยายามแสดงพฤติกรรมที่น ามาซึ่งค าชมนั้นอีกเรื่อยๆ 
ดังนั้นหากคุณต้องการให้เจ้านายประพฤติตนแบบใดก็ควรเลือกกล่าวชมให้เหมาะสม 
 ขั้นที่ 4 ช่วยให้เจ้านายของคุณประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของเจ้านายของคุณคือเกณฑ์
อย่างหนึ่งในการวัดความส าเร็จของคุณด้วยเช่นกัน เพราะคนอ่ืนมักเข้าใจไปว่าเจ้านายที่ดีนั้นต้อง
แวดล้อมไปด้วยคนเก่งยอดฝีมือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเจ้านายของคุณถูกมองในแง่ลบ ท่าน    
ก็อาจจะพลอยได้รับผลเสียหายไปด้วย นอกจากนี้บริษัทยังจ้างคุณมาเพ่ือให้ช่วยงานเจ้านายของคุณ

                                                      
110อ. ณัฏฐาพร, ชนะใจเจ้านาย ครองใจเพื่อร่วมงาน (กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้  บุ๊คส์, 

2554), 86-88. 
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สัมภาษณ์คุณนั้น นอกจากเขาจะเชื่อมั่นว่าคุณสามารถท างานในต าแหน่งที่จ้างมาได้แล้ว ยังมองว่าคุณ
จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เขา แก่แผนก และแกอ่งค์การด้วย 
 ขั้นที่ 5 จัดการความขัดแย้งกับหัวหน้าความขัดแย้งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และแน่นอน
ว่าในการท างานต้องมีคามขัดแย้งระหว่างคุณและหัวหน้าเกิดขึ้นบ้าง ด้านล่างนี้คือแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ 

1.  การได้โต้แย้งที่เกิดขึ้นควรเป็นเรื่องที่เก่ียวกับหลักการไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว 
2.  การโต้แย้งไม่ควรเอนเอียงมาเป็นเรื่องส่วนบุคคลเน้นไปท่ีเนื้อหาของการโต้แย้งไม่ใช่     

การเอาชนะหรือการโจมตีกันเป็นการส่วนตัว 
3.  ฟังด้วยความตั้งใจเมื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่าง หากคุณเริ่ม 

ด้วยความตั้งใจฟังคุณก็จะมีเวลาได้พูดแสดงความเห็นแน่นอน 
4. อย่าไปท าลายอัตตา (ego) ของเจ้านาย ห้ามดูหมิ่นหรือท าให้เจ้านายขายหน้า 

ต่อที่สาธารณะเด็ดขาด 
5. ดูสถานการณ์ให้ออก รู้ว่าเมื่อใดควรรุก และเม่ือใดควรนิ่ง 
6. ท าให้ทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีและความสัมพันธ์ราบรื่นดังเดิมหลังจากสิ้นสุดการ 

โต้แย้งถึงแม้ว่าคุณและหัวหน้าจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่จ าเป็นต้องแตกร้าว
ไปด้วย 
 ขั้นที่ 6 ทบทวนผลการปฏิบัติงานของคุณร่วมกับเจ้านายอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่าองค์การของ
คุณจะไม่ได้ก าหนดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ตัวคุณก็ควรขอข้อมูลป้อนกลับ
จากหัวหน้าของคุณอย่างสม่ าเสมอ การทบทวนผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้
คุณสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและความคาดหวังที่หัวหน้ามีต่อเป้าหมายและผลการ
ปฏิบัติงานของคุณได้ อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่อาจย้อนกลับมาท าร้ายคุณได้  แม้ว่าการ
ได้ยินค าวิจารณ์ในเชิงลบจะไม่ใช่เรื่องน่ายินดี แต่การที่ไม่ทราบค าวิจารณ์ต่างหากที่กลับเป็นอันตราย
ต่อหน้าที่การงานของคุณอย่างแท้จริง และแม้ว่าคุณจะได้ท าการทบทวนผลการปฏิบัติงานร่วมกับ
หัวหน้าอยู่เป็นประจ าทุกไตรมาส หัวหน้าของคุณก็จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้องานที่คุณท าจริงๆ เพียง
แค่ร้อยละ 20-30 ของงานทั้งหมดที่คุณท าจริง วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้หัวหน้าของคุณทราบว่าคุณก าลังท า
อะไรอยู่ก็คือการส่งรายงานที่ใช้เวลาเขียนไม่เกิน 15 นาที และใช้เวลาอ่านไม่เกิน 5 นาที เป็นประจ า
ทุกสิ้นสัปดาห์การท างาน111 
 กระบวนการ 9 ขั้นตอน ของการจัดการเจ้านาย 

1. ไม่ใส่ใจอะไร หากต้องการบรรลุความส าเร็จแล้ว คุณต้องเริ่มให้ถูกที่ก้าวแรกคือ ต้องต่ืน 
ขึ้นมาสูดกลิ่นกาแฟ ก้าวออกจากทางเดินที่คุ้นเคยแล้วมุ่งหน้าไปยังแมกไม้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพ้ืนๆ       
ที่จะท ากันได้ง่ายๆ ก็จริง แต่หากเรายังใส่ใจสิ่งต่างๆ อยู่แล้ว เราก็จะถูกควบคุมโดยแรงภายนอก
เหล่านั้น 
 

                                                      
111พัชยะอร, ลูกน้องก็เติบใหญ ่เจ้านายก็เบิกบาน (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555), 2-7. 
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2. ไม่คาดหวัง เหตุการณ์ไม่ได้ก าลังจะดขีึ้น และหากว่ามันจะดีข้ึนจริงๆ ในวันอังคาร       
วันพุธ มันก็น่าจะกลับไปเลวร้ายได้อีก  

3. ไม่พูด ปล่อยให้การส่งเสียงเป็นหน้าที่ของหัวหน้า ส าหรับเราจงเงียบให้มากเข้าไว้เป็นดี  
จะได้ไม่ไปพูดนินทาว่ากล่าว หรือโอ้อวดตนเองจนเกินงาม 

4. ไม่ตอบโต้ แม้หัวหน้าแสดงอารมณ์โกรธจงอย่าได้แสดงอาการอะไรออกมา เฉยไว้เป็นดี 
ที่สุด 

5. ไม่วิจารณ์ใคร ถึงคนอื่นจะท าอะไรผิด แต่ถ้าไมไ่ด้ท าให้ใครเดือดร้อนแล้ว จงอย่าได้ไป 
กล่าวหาอะไรเขา 

6. ไม่ฟัง การไม่ฟังต่างจากการไม่ได้ยินมาก การไม่ได้ยินเป็นเรื่องไม่ด ีเราต้องพยายาม 
ให้ตนเองได้ยินทุกอย่าง เพียงแต่อย่าไปฟังอะไรนอกจากค าสั่งโดยตรง  

7. ไม่คิด รับรู้แต่อย่าไปคิด ท าใจให้ว่าไว้อย่างนั้นแหละดีแล้ว 
8. ไม่รู้สึก ความรู้สึกท่ีเรามีต่อหัวหน้า เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเขามากที่สุดและอารมณ์ 

ที่ให้ผลเสียมากที่สุด คือ ความกลัว เราคงไม่ยกสิ่งที่เรากลัวออกมาทุ่ม หรือขว้างออกไปไม่ได้หรอก 
เราต้องก าจัดความรู้สึกกลัวออกไปให้ได้เสียก่อน ก้าวแรกคือต้องระงับความรู้สึกทุกอย่างที่มีต่อ
หัวหน้า จงเว้นไว้แต่เพียงความรู้สึกรักซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องมี 

9. ไม่ยอมแพ้ คุณมีหน้าที่ท างาน เพราะฉะนั้นจงท างานของคุณต่อไป112 
การครองใจนายหรือการบริหารผู้บังคับบัญชา เป็นวิธีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้ได้

โดยไม่จ าเป็นต้องการใช้การประจบประแจง แนวทางนั้นมีอยู่หลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาปัญหาของนาย ในขั้นตอนแรกเราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา คงจะต้องโดดเข้าไป 

ท างานร่วมกับนาย โดยพิจารณาดูว่านายมีเป้าหมายในการท างานนั้นๆ อย่างไร นายมีความกดดัน
อย่างไรบ้าง อะไรเป็นสิ่งที่นายต้องการ ก าลังจะท าอะไรให้ความส าเร็จ ในขณะนั้นมีอะไรที่นายยัง    
ไม่เข้าใจ และยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องแสวงหาค าตอบให้ได้ 
เมื่อจะโดดเข้าไปช่วยนาย เพราะหากเราทราบว่านายก าลังมีปัญหาอะไรอยู่  เราก็จะรู้ความต้องการ
ของเขา และเราจะได้เข้าไปช่วยได้อย่างถูกต้อง ในการก้าวกระโดดเข้าไปนี้เราจะต้องท าตัวเสมือนเป็น
ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเข้าไปช่วยนายคิด นายท า 

2. ท าการบ้านเพื่อขายความคิด เมื่อเราสามารถเข้ามาช่วยโดยนายยินดี เต็มใจที่จะให้เรา 
มาช่วยคิด ช่วยท า ขั้นต่อไปก็คือ พยายามขายความคิดให้นาย การที่เราจะขายความคิดเห็น ให้นาย
น าไปใช้ในการแก้ปัญหานี้มิใช่เรื่องยาก เพราะตัวเราจะต้องท าการบ้าน โดยค้นข้อมูล ข่าวสาร ติดต่อ
ผู้รู้เพ่ือให้สามารถจ าแนกประโยชน์และข้อจ ากัดของสิ่งที่เราเสนอแนะให้นาย  โดยจะต้องชี้แจง
ประเด็นต่างๆ ทุกอาทิตย์ 

3. กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ หากเรามขี้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้งานดีขึ้น ก็ต้องกล้า 

                                                      
112บิงก์  สแตนลี, ขว้างช้าง เซนกับศิลปะของการจัดการกับเจ้านาย (กรุงเทพฯ : เอ อารี 

บิซิเนส เพรส, 2546), 13-14.    
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ที่จะแสดงออก โดยแสดงออกด้วยวิธีสร้างสรรค์เพ่ือการท างาน  ไม่ใช่ด้วยอารมณ์  อย่าเก็บ
ข้อเสนอแนะไว้เพราะจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองด้วย  

4. เข้าถึงลักษณะการท างานของนาย เราจะต้องพยายามเข้าใจลักษณะการท างานของนาย 
ให้ได้ ดูว่าเขามีรูปแบบการท างานอย่างไร มีความจริงจังในการท างานมากน้อยเพียงใด ชอบฟังหรือ
ชอบพูดมากกว่ากัน พยายามศึกษาลักษณะการท างานอะไรที่นายชอบท าก็ควรท า  เช่น การเข้า
ประชุมตรงเวลา มีความจริงจังในงาน เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้แล้วควรพยายามเข้าถึงจิตใจของนาย
ด้วย เช่น หากมีนายชอบเข้าสังคม เราก็ต้องปรับตัวปลีกเวลามาร่วมงานสังคมกับนายบ้าง ไปเล่นกีฬา 
สังสรรค์กินเลี้ยงกันบ้าง อย่าท าตัวออกห่างจนเกินไป แต่การท าตัวใกล้ชิดจนเกินควรก็ไม่ใช่สิ่งดี
เหมือนกัน เพราะนายและเพ่ือนฝูงอาจมองไปในลักษณะของการประจบประแจงเป็นพวกไร้ฝีมื อ     
ก็เป็นไปได้ ดังนั้น ควรท าแต่พองาม เพราะหากการวางตัวดี ย่อมหมายถึงการที่นายจะส่งเสริม
สนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในอนาคต ย่อมจะง่ายกว่าคนที่วางตัวไม่ด ี

5. เข้าพบนายในเวลาที่เหมาะสม เรื่องสุดท้ายของการเข้าถึงใจนายคือ พยายามศึกษาดูว่า  
เวลาใดที่เหมาะสมในการที่จะเข้าพบนายในเรื่องเวลานี้  หากมองดูผิวเผินก็คิดว่าเป็นสิ่งไม่ส าคัญ   
และไม่จ าเป็นจะต้องพิจารณาอะไรเลย แต่จากการศึกษาพบว่าการเลือกเวลาที่เหมาะสมเข้าพบนาย        
จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาปัญหาและข้อขัดแย้งได้เป็นอย่างดี  ในทางตรงกันข้ามหากท่าน
เลือกเวลาไม่ดีนายก าลังยุ่ง ไม่มีเวลามารับฟังเราโอกาสต่างๆ ที่ท่านจะคุยในรายละเอียดจะไม่เกิดขึ้น 
และเมื่อไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้ว ก็จะหมดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และไม่สามารถครองใจ  
นายได้ ดังนั้นเรื่องเวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป สิ่งเหล่านี้จะต้องคิดและพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่
เราจะขายความคิดให้กับนาย ความละเอียดรอบคอบและการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จะท าให้สิ่งที่
น าเสนอมีน้ าหนักน่าเชื่อถือ ดังนั้นในขั้นตอนที่สองนี้ก็ต้องท าการบ้านให้หนักหากนายรับความคิดที่ได้
น าเสนอไปก็เท่ากับว่าขณะนี้เราเป็นต่อ เพราะนายจะต้องเริ่มพ่ึงพาตัวเรา การครองใจนายก็จะเริ่ม
ได้ผล 

6. หาแนวร่วมสนับสนุนความคิด ขั้นตอนต่อไปก็คือ พยายามหาคนมาสนับสนุนแนว 
ความคิดที่ได้น าเสนอไป ทั้งนี้เราต้องพยายามสื่อความให้กับบุคคลที่คิดว่าเขาจะมาช่วยสนับสนุน
ความคิดให้กับผู้บังคับบัญชาได้ แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ท าอย่างไรให้เขาถ่ายทอดการสนับสนุนความคิด   
ให้นายฟัง ที่จ าเป็นต้องท าเช่นนี้เพื่อเสริมความม่ันใจให้เกิดข้ึนกับนาย  

7. รายงานข้อเท็จจริงให้ทราบ เมื่อนายรับความคิดไปปฏิบัติ เพราะรู้ว่าทุกคนต่างเห็นดี 
เห็นงามแล้ว ขั้นต่อไปเราก็จะต้องรายงานความก้าวหน้าของผลงานที่เกิดขึ้นให้นายทราบ เพราะ
บางครั้งนายเองก็ไม่มีเวลาที่จะคอยตรวจสอบว่า สิ่งที่ด าเนินการไป ประสบผลอย่างไรบ้าง ดังนั้นเรา
ในฐานะเจ้าของความคิดควรจะเป็นผู้รายงานให้นายทราบว่า การน าสิ่งที่ได้เสนอไว้ไปปฏิบัตินั้น ได้ผล
มากน้อยเพียงไร บอกให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รายงานไปตามความจริงไม่ต้องกลัวนายโกรธ หรือปิดบัง
ข้อมูลอะไรๆ ไว้ เพราะการกระท าอย่างตรงไปตรงมา นอกจากจะท าให้นายทราบความเป็นไปแล้ว    
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ยังเป็นการให้เกียรติให้ความเคารพ และแสดงความห่วงใยที่แท้จริง ดีกว่าที่จะรายงานเฉพาะข้อมูล    
ที่ดีๆ ซึ่งในท่ีสุดอาจจ าผลเสียมาสู่บริษัท113 

อัคร ศุภเศรษฐ์ ได้กล่าวถึง หลักการบริหารเจ้านาย ไว้ดังนี้ 
1. ท าให้เจ้านายไว้ใจคุณ พยายามท าให้เจ้านายได้คุยกับคุณเกี่ยวกับปัญหาของเขา แสดง 

ให้เห็นถึงจุดแข็งของคุณที่จะช่วยเจ้านายของคุณได้  แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณค่าอย่างไร ซึ่งอาจ
หมายความรวมถึงช่วยในการบรรลุเป้าหมายของเจ้านายของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถช่วย
เอาชนะสิ่งซึ่งเจ้านายของคุณกลัวและวิตกกังวลได้ คาดการณ์ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้านาย อย่ารอจน
เจ้านายต้องเอ่ยปากก่อน เมื่อเจ้านายไว้วางใจคุณแล้วคุณต้องอย่าให้เขาผิดหวัง  ไม่ว่าเขาจะ
มอบหมายอะไรให้คุณ  คุณต้องท างานเสร็จอย่าท าอะไรครึ่งๆ กลางๆ แล้วปล่อยให้เจ้านายต้อง     
สางต่อจนเสร็จ 

2. อย่าพูดให้ร้าย พูดถึงเจ้านายในแง่ดีกับคนอ่ืน เป็นการง่ายที่เข้าวงสนทนากับเพ่ือน 
ร่วมงานเพ่ือนินทาเจ้านาย แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ามิใช่ความผิดของคุณเนื่องจากรู้ว่าคนอ่ืนก าลังจ้องเล่น
งานแผนกของคุณให้ย่ าแย่ เราทั้งหมดก าลังหาแพะรับบาปเพ่ือโยนความผิดของเราไปให้  อย่างไร      
ก็ตามพวกเจ้านายมักจะรู้ว่าคุณพูดถึงพวกเขาในแง่ไม่ดีอย่างน้อยคุณควรมีความจงรักภักดี
เช่นเดียวกับท่ีเจ้านายของคุณมีต่อคุณ 

3. การกระตุ้นส านึกคุณธรรม ทุกคนอยากเป็นคนดีหรือได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดี แต ่
หลายๆ กรณีอาจเผลอไปบ้าง เมื่อผิดพลาดภัยนานาประการก็จะตามมา ดังนั้นหากลูกน้องช่วย
เตือนสติเจ้านายโดยกระตุ้นส านึกคุณธรรมเนืองๆ เจ้านายจะรู้สึกว่ามีมิตรแท้ที่หวังดีอยู่ใกล้ตัว และ
จะเกรงใจ 

4. ร่วมกิจกรรมอุดมการณ์ แม้เจ้านายจะเป็นคนอย่างไร อุดมการณค์ือกระบวนการพัฒนา 
สังคมอุดมคติ ดังนั้นกิจกรรมใดๆ ที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาอุดมคติแห่งสังคม เมื่อเป็นเพ่ือนร่วม
อุดมการณ์กันแล้ว ความเชื่อใจ การยินดี สละเพ่ืออุดมคติและการเกื้อกูลกันจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย     
เป็นต้น114 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้กล่าวถึง สร้างโอกาสจากวิกฤตของหัวหน้างานที่มีปัญหา คนท างาน
ส่วนใหญ่มักจะต้องผ่านชีวิตของการเป็นลูกน้องมาแล้วแทบทุกคน ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นของคู่กันกับ
ต าแหน่งลูกน้อง และหลีกหนีไม่พ้นคือ หัวหน้างาน บางคนบอกว่าหัวหน้างานเอาเปรียบลูกน้อง     
บางคนบอกหัวหน้างานไม่ท าอะไร แต่ชอบเอาผลงานลูกน้องไปเสนอ และอีกสารพัดปัญหา เช่น    
เผด็จการ จุกจิกเรื่องส่วนตัว ไม่ค่อยส่งเสริม ไม่สอนงาน ไม่ปกป้องลูกน้อง ประเด็นส าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า 
หัวหน้างานมีปัญหามากน้อยเพียงใด หรือมีเรื่องอะไรบ้าง แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าปัญหาของหัวหน้างาน
นั้น ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของลูกน้อง และส่วนมากมักจะส่งผลกระทบ  
ในแง่ลบมากกว่า เพราะลูกน้องส่วนใหญ่มักจะเลือกตอบสนองปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างานโดยใช้

                                                      
113จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ท๊อป, 2547),   

285-287. 
114อัคร ศุภเศรษฐ์, หลักการบริหารเจ้านาย (กรุงเทพฯ : เคร็ดไทย, 2545), 27-33. 
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พฤติกรรมในทางลบ เช่น นินทาหัวหน้างาน ประชดหัวหน้างาน กลั่นแกล้งหัวหน้างาน มีทั้งประเด็น
ดื้อเงียบและดื้อเสียงดัง หรือการแสดงออกอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่พอใจหัวหน้างาน โดยทั่วไปแล้ว
ลูกน้องแสดงการตอบสนองความไม่พอใจหัวหน้างานโดยพฤติกรรมในทางลบ โอกาสที่จะแก้ไขปัญหา
เรื่องหัวหน้างานได้มีน้อยมากในทางตรงกันข้าม อาจจะเพ่ิมระดับความรุนแรงของปัญหาขึ้นมาอีก 
สุดท้ายบางคนทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้างาน แต่การเปลี่ยนมักจะเปลี่ยนโดยการไปหาหัวหน้า
งานใหม่ในองค์การอ่ืน ไม่ใช่เปลี่ยนหัวหน้างานในองค์การเดิม ถึงแม้จะเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่ งาน    
วัฎจักรของปัญหาหัวหน้างานก็ยังไม่หมดไปจากโลกของการท างานได้ อาจจะมีเฉพาะช่วงแรกๆ ที่ว่า
หัวหน้างานคนใหม่ดีกว่าคนเก่าในจุดนั้นจุดนี้ แต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความไม่ดีของหัวหน้า
งานก็จะมีขึ้นมาอีก ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเดียวกันหรือต่างกันกับหัวหน้างานคนก่อนๆ ก็ได้        
ถ้าใครมีโอกาสเป็นทั้งหัวหน้างานและลูกน้องคงจะพอเข้าใจถึงปัญหาได้ดีขึ้นกว่าปัญหาที่ลูกน้องมอง
หัวหน้างานนั้น บางครั้งเป็นสิ่งที่แก้ไขค่อนข้างล าบาก เพราะปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้สึกไม่ใช่
เกิดจากข้อเท็จจริง และปัญหาที่ลูกน้องมีส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องชอบหรือไม่ชอบนิสัยบางอย่าง
ของหัวหน้างานมากกว่าส าหรับปัญหาข้อเท็จจริง เช่น หัวหน้างานไม่เก่ง หัวหน้างานไม่ค่อยรู้งานนั้น 
แต่ถ้าลูกน้องชอบนิสัยหัวหน้างานคนนั้นๆ แล้ว ปัญหาข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็ไม่หนักหนาสาหัสมาก     
แต่ในทางกลับกันถ้าหัวหน้างานเก่งงานมาก แต่ลูกน้องไม่ชอบนิสัยส่วนตัวบางอย่าง ปัญหาระหว่าง
หัวหน้างานกับลูกน้องจะมีมากกว่า ดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหาด้านความรู้สึกมากกว่า ส าหรับ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของหัวหน้างานมีทางเลือกให้เพียงสองวิธีคือ ประการแรก แก้ปัญหาที่ตัว
หัวหน้างานซึ่งคงจะพอแก้ไขได้บ้างในบางเรื่องและในบางคน แต่คงไม่สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องของ
หัวหน้างานทุกคน ถ้าเลือกที่จะแก้ด้วยวิธีนี้ เราต้องแก้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น เพราะแก้หัวหน้างาน
คนนี้ได้ก็ใช่ว่าจะแก้หัวหน้างานคนอ่ืนๆ ได้ เมื่อเจอหัวหน้างานคนใหม่ก็พบกับปัญหาใหม่ต้องมา     
นั่งแก้กันอีก ทางเลือกที่สองคือแก้ที่ตัวเราเอง (ลูกน้อง) บางคนอาจจะค้านอยู่ในใจว่าในเมื่อหัวหน้า
งานมีปัญหาท าไมเราต้องแก้ที่ตัวเรา ดังที่กล่าวมาแล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางอารมณ์หรือ
ความรู้สึกที่เรา (ลูกน้อง) น าเอาพฤติกรรมของหัวหน้างานมาตีความและปรับปรุงแต่ด้วยความรู้สึก 
ความเชื่อ ประสบการณ์ และทัศนคติของเราเองและแปลผลออกมาว่า ชอบหรือไม่ชอบ เพราะฉะนั้น
ตัวปัญหาจริงๆ ของลูกน้องส่วนใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งกระตุ้นภายนอก (พฤติกรรมของหัวหน้า) แต่อยู่ที่
การปรุงแต่งภายในใจของเราเอง ขอให้ลองสังเกตดูว่าหัวหน้างานทุกคนมักจะมีทั้งคนชอบและคนไม่
ชอบ นั่นแสดงให้เห็นว่าปัญหาของหัวหน้างานแต่ละคนนั่นไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริง แต่เป็นปัญหาของ
อารมณ์มากกว่า ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถไปแก้ไขตัวหัวหน้างานให้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้ว เราจะ
เลือกแก้ปัญหาหัวหน้างานอย่างสร้างสรรค์โดยการสร้างโอกาสให้ตัวเองได้อย่างไร ในที่นี้ขอเสนอแนะ
แนวทางการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนี้ 

1. หยุดปรุงแต่งอารมณ ์ขอให้ท าใจให้เป็นกลาง และคิดเสมอว่าหัวหน้างานเขามีเหตุผล     
ในการกระท า แม้ว่าเหตุผลนั้นเราจะไม่ทราบก็ตาม อย่าพยายามคาดเดาหรือคิดเอาเอง ถ้าอยาก      
รู้จริงๆ ขอให้ถามหัวหน้างานตรงๆ ไปเลยถึงแม้จะได้ค าตอบที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ตาม พูดง่ายๆ 
คืออย่าเอาพฤติกรรมที่เราไม่ชอบแล้วมาปรุงแต่งในทางลบ เพราะมิฉะนั้นแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้น    
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ที่ตัวเรา หัวหน้างานคือทางผ่านทางหนึ่งของเราที่จะน าเราไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นอย่าเสียเวลากับ    
การเอาเรื่องไร้สาระมาเป็นตัวถ่วงชีวิตของเราเลย 

2. เปลี่ยนหัวหน้างานเป็นต าราเรียน ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าเราท างานไปนานๆ จนเราได้ 
เป็นหัวหน้างาน เราจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเรานั้น เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ลักษณะของ 
หัวหน้างานที่ดี และหัวหน้างานที่ไม่ดี มาจากหัวหน้างานคนก่อนๆ ของเรา ดังนั้นคนที่ก าลังเป็น
ลูกน้องในปัจจุบันขอให้ใช้หัวหน้างานให้เป็นประโยชน์ นั่นก็คือคิดเสียว่าหัวหน้างานคือต าราทางการ
บริหารเล่มหนึ่ง ที่สอนเราทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดี กรุณาเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ดีที่เราชอบ ไปใช้กับลูกน้องเมื่อ
เราเป็นหัวหน้างาน และเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบไปเป็นบทเรียน ว่าวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นหัวหน้า
งาน เราจะไม่ท าแบบนั้นเด็ดขาด 

3. เปลี่ยนปัญหาเป็นแรงจูงใจ ถ้าเราเจอหัวหน้างานที่ไม่ดีหรือมีปัญหา น่าจะคิดว่าเป็นสิ่ง 
ที่ดี เราควรจะเปลี่ยนปัญหาของหัวหน้างานให้เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเราเอง    
โดยให้คิดเสียว่าเราต้องผ่านหัวหน้างานคนนี้ให้ได ้เราต้องเข้าไปนั่งในใจหัวหน้างานคนนี้ให้ได้ เราต้อง
สร้างผลงานให้หัวหน้างานคนนี้ยอมรับให้ได้เพราะถ้าเราผ่านหัวหน้างานแบบนี้  ต่อไปเราจะเจอ
หัวหน้างานแบบไหนคงผ่านได้หมด หรือคิดว่าในอนาคตเมื่อเราเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร        
เราอาจจะเจอหัวหน้างานที่แย่กว่านี้อีกก็ได้ เพราฉะนั้นหัวหน้างานคนปัจจุบันจึงเป็นด่านทดสอบเรา
ได้เป็นอย่างด ี

4. เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุข ในความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้เราจะชอบหรือไม่ชอบ 
หัวหน้างาน เราก็ต้องท างานกับเขาอยู่ดี ดังนั้นเราจะเลือกท างานกับเขาด้วยความเครียดและทุกข์ 
หรือเราจะเลือกท างานกับเขาด้วยความสนุกสนาน เรามีสิทธิ์ในการเลือก แต่คนส่วนใหญ่มักจะเลือก
ท างานด้วยความทุกข์ เพราะตามอารมณ์ของตัวเองไม่ทันเหมือนกับการที่เราถูกบริษัทบังคับให้เข้าไป
สัมมนาในหลักสูตรที่เราไม่ชอบ เรามีทางเลือกเพียงสองทางเหมือนกันคือ เลือกที่จะทนนั่งเบื่อไป    
ทั้งวันหรือเลือกที่จะสนุกกับมัน ถ้าเราเลือกที่จะสนุกกับมัน เราจะรู้สึกว่าเวลาในการสัมมนาผ่านไป
อย่างรวดเร็วไม่ทันไรก็เลิกแล้ว  

5. อย่าเปลี่ยนปัญหาโดยการเปลี่ยนหัวหน้า เราต้องยอมรับว่าปัญหาของหัวหน้างานนั้น 
เป็นปัญหาโลกแตกไม่มีใครแก้ได้  มีทุกที่และมีทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงในจุด
นี้ก่อน แล้วค่อยน าเอาเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้แนะน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราเอง และอยากจะ
แนะน าเพ่ิมเติมว่า กรุณาอย่าแก้ปัญหาหัวหน้างานโดยการเปลี่ยนงานเพ่ือไปหาหัวหน้างานคนใหม่ 
เพราะนั่นแสดงว่าตัวเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆ แต่เราใช้วิธีเปลี่ยนตัวปัญหาเท่านั้น เพราะถึงแม้
สาเหตุของปัญหาจริงๆ จะอยู่ที่หัวหน้างานก็ตามแต่ทางแก้ที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ใจเรานั่นเอง115 

                                                      
115ณรงค์วิทย์ แสนทอง, กล้าเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546), 145-149. 
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 อนุพงศ์ อวิรุทธา กล่าวว่า ผู้ตามก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าผู้น าเลย  เพราะเป็นแรง
ขับเคลื่อนความส าเร็จในองค์การ ดังนั้นองค์การจ าเป็นที่จะต้องสร้างผู้น าที่ เก่งและผู้ตามที่มี
ประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน116 
 แอลพอร์ต (Alport) กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญภายในตัวบุคคลซึ่งเป็นตัว
ก าหนดการแสดงอุปนิสัย  และความนึกคิดของบุคคลนั้น  ๆ ในการที่ จะปรับตั วให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมรอบตัว117 
 อัลเฟรด อัตเลอร์ (Alfred Adler) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคมจะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล 
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางสังคมรอบตัวบุคคลนั้น  อันได้แก่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับจากครอบครัว 
การที่บุคคลพัฒนาปรับปรุงตัวเองหรือต้องการขวนขวายสร้าง หรือดิ้นรนไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้น 
เป็นการแสวงหาความสมบูรณ์ให้กับชีวิตของบุคคลเอง  และเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย คือ ได้รับสิ่ง
ที่ดีที่สุดในชีวิตแล้ว จะเกิดความแตกต่างจากบบุคคลอ่ืน คือจะมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้น มีความ
เข้าใจ และยอมรับตัวเอง การดิ้นรนไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดในชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมุ่งมั่นปรารถนา118 

 สรุป  การบริหารผู้บังคับบัญชา เป็นการสร้างความส าเร็จขององค์การในการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หน้าที่ส าคัญของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะองค์การของรัฐหรือ
ของเอกชนก็คือ การบริหารจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามภาระหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ส่วนหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ ท างานตามภารกิจที่ก าหนดไว้หรือที่ได้รับ
มอบหมาย การท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  
ต่อความส าเร็จขององค์การ และความเจริญก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

พิรญาณ์  บุญญสถิต และพัชสิรี ชมพูค า ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ ใต้บังคับบัญชา          
ต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี พบว่า การศึกษาทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็น
สตรีและข้อดีและข้อเสียของการท างานภายใต้การบริหารของผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี อันเป็น
แนวทางในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของสตรีในการเป็นผู้น าที่ดีต่อไป โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง

                                                      
116อนุพงศ์ อวิรุทธา, ใครคือผู้ตามที่ดีในองค์กร เข้าถึงข้อมูลเมือ่ 26 กันยายน 2557, เข้าถึง

ไดจ้าก https://www.siamturakij.com 
117Allport W. G., Personality: A Psychological Interpretation (New York : John 

Wiley and Sons, Inc., 1973), 28. 
118Alfred Adler,  The Individual Psychology of Alfred Adler ( New York : 

Harper Torchbooks, 1964). 



 

110 

 

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามแหล่งธุรกิจและสถาบันการศึกษาเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 346 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีส่วนใหญ่
เป็นไปในทางที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีกับเพ่ือน
ร่วมงาน อย่างไรก็ดี ทัศนคติต่อบางลักษณะการบริหารที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย เช่น การสร้าง
แรงจูงใจ ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านความสามารถในการแนะน าวิธีการแก้ปัญหา หรือวางแผน
รองรับปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษาทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี จ าแนกตามปัจจัยภูมิหลังด้านต่างๆ ไม่มีผลต่อความแตกต่างของทัศนคติโดย
ที่มีต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี ด้านข้อดี ข้อเสียในการท างานภายใต้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีนั้น 
พบว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีมักมีพฤติกรรมด้านดีและไม่ดี อาทิเช่น เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง     
ในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เน้นถึงความละเอียดถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน พิถีพิถัน
ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ท าให้กวนใจในรายละเอียดทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานและไม่เกี่ยวกับงาน ไม่กล้า
ตัดสินใจ ไม่กล้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น น าเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงาน และอารมณ์
แปรปรวน นอกจากนี้ผลการวิจัยในเพศของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่
ต้องการผู้บังคับบัญชาเพศใดก็ได้119 

สมบัติ อังกูรพิระยะ ท าการศึกษา ความพึงพอใจในงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในด้านการบังคับบัญชาของหัวหน้างานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ความยุติธรรมในการบังคับบัญชา ความยุติธรรมในการ
พิจารณาผลงาน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม การสั่งงานมอบหมายมีความชัดเจน วิธีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงาน การสอนงาน และการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง120  

รวมศิริ  เมนะโพธิ  ได้ศึกษา เครื่องมือวัดการท างานอย่างมีความสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบหลักของการท างานอย่างมีความสุข และออกแบบเครื่องมือที่สามารถวัด         
การท างานอย่างมีความสุขในองค์การได้ โดยเครื่องมือดังกล่าวจะสามารถบอกระดับความสุขและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละมิติ ซึ่งจากการศึกษามิติที่ก่อให้เกิดความสุขในการท างานนี้มีทั้งหมด 5 มิติ
ด้วยกันคือ 1) มิติทางด้านผู้น า ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ความเอาใจใส่ในความส าเร็จ 
ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 2) มิติด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ความผูกพัน การสนับสนุนและการให้ความส าคัญจากคนรอบข้าง 3) มิติทางด้านความรักในการ
ท างาน ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความพึงพอใจในหน้าที่ที่ตนเอง  
ได้ท า 4) มิติด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  ได้แก่สภาพการท างานหรือสิ่งแวดล้อมในการท างาน    
                                                      

119พิรญาณ์ บุญญสถิต และพัชสิรี ชมพูค า, “ทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 
ที่เป็นสตรี,” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 32, 4 (OCTOBER – DECEMBER, 2010) : บทคัดย่อ. 

120สมบัติ อังกูรพิริยะ,“ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา : 
บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด,” (การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ,ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), บทคัดย่อ. 
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การมีส่วนร่วมและการให้ความส าคัญแก่พนักงาน 5) มิติทางด้านค่านิยมขององค์การ ได้แก่ ความเชื่อ 
ที่มีผลต่อรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกร่วมกันของบุคลากรในองค์การ โดยได้น าเนื้อหาที่ได้จาก
การศึกษาทั้ง 5 มิติ มาออกแบบเครื่องมือวัดดังกล่าวในการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือได้ใช้
กับนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 207คน โดยใช้แบบทดสอบการท างานอย่างมีความสุข มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม         
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันมีระดับ
ความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก121   

นรวัฒน์ ชุติวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรมในประเทศไทย พบว่ามี 4 ปัจจัยที่แต่ละองค์การต้องค านึงถึงคือ 1) การสื่อสารภายใน
องค์การอย่างเปิดกว้าง 2) การให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ 3) การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
4) การค้นหาข้อมูลเพ่ือพัฒนากระบวนการนวัตกรรม แต่จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ 
(People Driven) เป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม      
ซึ่งบุคลากรภายในองค์การถือเป็นปัจจัยรากฐานขององค์การการบริหารธุรกิจให้ประสบความ
ความส าเร็จจึงควรเริ่มจากการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเป็นอันดับแรก โดยให้ความส าคัญทั้งทางด้านของ
การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการท างาน รวมทั้งพัฒนาด้านความคิดเพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์ท างาน  รวมทั้ ง พัฒ นาด้ านความคิด เพ่ื อให้ เกิดการสร้างสรรค์ แนวคิ ด ใหม่ ๆ                
อย่างสม่ าเสมอ122 

เตือนตา มัจฉาชีพ ได้ศึกษา เปรียบเทียบการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและ
หัวหน้างานเพศหญิง ที่มีต่อการรับรู้ภาวะผู้น าและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า
ผู้บังคับบัญชาจะสามารถได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถ้ารู้จักให้รางวัล เมื่อมีการท าความ
ดีความชอบหรือกล่าวชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้ดี  มีการโยกย้ายงานให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของคนท างาน  อีกทั้ งต้องมีการแจ้งให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชาทราบถึงผลงานและ
ความก้าวหน้าที่ผ่านมา ตัดสินปัญหาด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติ อย่างไรก็ตามหากมีการฝ่าฝืน
ระเบียบก็ต้องมีการลงโทษโดยยึดหลักความปลอดภัยและสวัสดิภาพแก่คนท างานอย่างเต็มที่  ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา เกิดความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา และมีความ
จงรักภักดี อีกประการหนึ่งผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีศิลปะหรือทักษะในการถาม  การฟัง การพูด 
การถ่ายทอด และการเข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้เกิดการปกครองบังคับบัญชาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นจูงใจและน าพาทีมหรือองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้    
อีกทั้งผู้บังคับบัญชาจะต้องรู้ว่านอกจากสิ่งที่มนุษย์ต้องการมีปัจจัย  4 แล้ว มนุษย์ยังต้องการ         

                                                      
121รวมศิริ  เมนะโพธิ, “เครื่องมือวัดการท างานอย่างมีความสุข : กรณีศึกษานักศึกษาภาค

พิเศษระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,” (วิทยานิพนธ์ วท.ม คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), 50. 

122นรวัฒน์ ชุติวงศ,์ วารสารบริหารธุรกิจ 34, 130 (เมษายน-มิถุนายน, 2554) : 52. 
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ทางนามธรรมหรือทางจิตใจอีกด้วย อันได้แก่ ความต้องการความรัก การยอมรับ การนิยมชมชอบ       
การเลื่อมใสศรัทธา การมีไมตรีจิต การเอาใจใส่ การมีเมตตา การเห็นอกเห็นใจ และการเป็นกันเอง123 

ชุลีพร เพ็ชรศรี ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
พบว่า คุณลักษณะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล และผู้ตามแบบปรับตาม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนบรรยากาศองค์การด้านมิติการยอมรับ มิติการสนับสนุน มิติโครงสร้าง
ของงาน มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิติมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมิติความรับผิดชอบ       
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน124 

สุขเสริม สงวนพานิช ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจภายในองค์การกับ
ประสิทธิผลของทีมพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม พบว่า โดยรวม         
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ความไว้วางใจในองค์การ ด้านความซื่อสัตย์ และจริงใจ 
ด้านความเอาใจใส่ และด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับประสิทธิผลการท างานเป็นทีมตามล าดับ125 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจในองค์การของประเทศไทยศึกษา
เปรียบเทียบองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พบว่า ลักษณะปัจจัยผู้ที่ได้รับความ
ไว้วางใจ มี 4 ปัจจัย คือ 1) การยึดถือหลักคุณธรรม หมายถึงความเข้าใจของผู้ที่ให้ความไว้วางใจ
ยอมรับต่อบุคคลที่ถูกไว้วางใจ ความเชื่อว่าบุคคลที่ถูกไว้วางใจมีจิตส านึกที่ดีต่อการกระท าที่คงเส้น       
คงวา มีการสื่อสารที่ดี น่าเชื่อถือ 2) ความเมตตา กรุณา หมายถึงสิ่งที่ผู้ได้รับความไว้วางใจได้รับความ
เชื่อจากผู้ให้ความไว้วางใจว่าเป็นผู้ต้องการท าความดี หลีกเลี่ยงจากความเห็นแก่ตัวจากผลประโยชน์
และแสดงความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นโดยมิหวังผลประโยชน์ตอบแทน 3) สมรรถนะ หมายถึง ความรู้
ของบุคคล ทักษะความสามารถ การตัดสินใจ และอ่ืน ที่น าไปสู่ผลลัพธ์ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้อ่ืนใน
การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลเพ่ือผลการปฏิบัติงาน และ              

                                                      
123เตือนตา มัจฉาชีพ, “การเปรียบเทียบการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและหัวหน้า

งานเพศหญิง ที่มีต่อการรับรู้ภาวะผู้น าและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา,” (วิทยานิพนธ์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554), 48-49. 

124ชุลีพร เพ็ชรศรี, “คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,” (วิทยานิพนธ์ 
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) วารสารสุทธิปริทัศน์ 
28, 85 (มกราคม – มีนาคม, 2557) : บทคัดย่อ. 

125สุขเสริม สงวนพานิช, “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจภายในองค์การกับประสิทธิผล
ของทีม พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม,”(ค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการ
ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 97. 
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4) ความสามารถพยากรณ์ได้ หมายถึงความคงเส้นคงวา หรือความมั่นคง และความสม่ าเสมอ        
ของพฤติกรรม126 

อดุลย์ ทองแก้ว ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานของ ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวช พบว่า บรรยากาศองค์การจะมีอิทธิพลและเป็นแรง
กดดันที่ส าคัญต่อพฤติกรรมในการท างาน และมีความส าคัญต่อบุคลากรขององค์การทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็นระดับผู้บริหารหรือบุคลากรอ่ืนๆ ในองค์การ รวมทั้งยังมีความส าคัญต่อการบริหารงาน        
อีกด้วย127 

นเรศรี แสนมนตรี ได้ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า การที่องค์การจะประสบ
ความส าเร็จและอยู่รอดได้นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคลขององค์การนั้นๆ หากองค์การใดมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ องค์การนั้นย่อมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน และยังมีปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การก็คือ บรรยากาศที่ดีขององค์การจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งท าให้มีความรัก ความสามัคคี มีขวัญก าลังใจที่ดี 
ปฏิบัติงานด้วยความยินดี และเต็มใจ มีความคิดริเริ่มในการท างาน สามารถลดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้128 

อิทธิพล เรืองเดช ได้ศึกษาเรื่อง ช่องทางการสื่อสารของผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจ      
ในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษาบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ช่องทางการรับข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องและดีที่สุดคือ การ
เรียกเข้าประชุม นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อพนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในค าสั่งการปฏิบัติงานจะขอเข้า
พบหัวหน้าโดยตรงถือเป็นการสื่อสารสองทางโดยหัวหน้าท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารจาก
ลูกน้องในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจ   
ในเรื่องต่างๆ นับเป็นการลดช่องว่างของการสื่อสารที่ดี ป้องกันการตีความหมายไปคนละทิศละทาง 
ประการส าคัญการสื่อสารสองทางสามารถสร้างขวัญ และการมีส่วนร่วมในงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
งานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งรูปแบบของการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

                                                      
126เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, “ได้ศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การของประเทศไทย

ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน,” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552), บทคัดย่อ. 

127อดุลย์ ทองแก้ว, “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจการปฏิบัติงาน
ของ ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวช,” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2551), 2 

128นเรศรี แสนมนตรี, “บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ 
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร,”.(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2553), 1. 
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หรือเพ่ือนร่วมงานจะออกมาในลักษณะของการประชุมหรือปรึกษาหารือ จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้
ทราบถึงช่องทางการสื่อสารของผู้บั งคับบัญชาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป129 

ชาคโก (Chacko) ได้ศึกษาวิธีการใช้อ านาจ ความต้องการแรงบันดาลใจ และการรับรู้ของ
ผู้บริหารต่อรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ความต้องการแรงบันดาลใจ และมุมมองรูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกหัวหน้าแผนก 144 คน ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่ง 2 ปี และ     
4 ปี จากสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่มีอิทธิพลต่อผู้บังคับบัญชา โดยใช้เหตุผลประกอบด้วยการ
ร่วมมือกัน อ านาจในการสั่งการ การเจรจาต่อรอง ความเป็นมิตรต่อกัน และความกล้าแสดงออก  
พบว่าเหตุผลที่พวกเขาแสดงออกเกี่ยวกับความร่วมมือกันเป็นวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุด และเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการให้บรรลุผล การรับรู้โครงสร้างการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการใช้
ทั้งสองวิธีการ ผลลัพธ์คือแนะน าสิ่งที่เหมาะสมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะใช้แนวโน้มความกล้า
แสดงออกและอ านาจในการสั่งการ ไปสร้างอ านาจให้กับผู้บังคับบัญชาตามรูปแบบภาวะผู้น า นั้นคือ
กฎในโครงสร้างของการเป็นสมาชิกและกฎในการคิดพิจารณาการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา130 
 โอกินนี  และคณะ (Oginni and others) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บั งคั บบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชา กับคณะกรรมการลูกจ้าง ต่อความเชื่อมั่นหลักขององค์การในมหาวิทยาลัยตะวันตก
เฉียงใต้ ประเทศไนจีเรีย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา กับความมุ่งมั่น
ในการท างานของลูกจ้าง ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะอยู่ในระดับต่ าหรือระดับพ้ืนฐาน เพราะ
เนื่องจากว่าลูกจ้างนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติหลายด้านทั้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของความมุ่งมั่นในการท างานของลูกจ้าง 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งหลายทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศไนจีเรีย เพ่ือท าความเข้าใจในด้านวัตถุประสงค์ หรือความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของการท างาน รู้และตระหนักดีถึงสาระส าคัญของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับความมุ่งมั่นในการท างานของลูกจ้าง เพ่ือท างานให้ได้ตามค าสั่ง
ที่มอบหมายให้บรรลุความส าเร็จ ผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งมั่นของ
องค์การและ การท างานร่วมกันเป็นคณะในระดับผู้น า และจ านวนผู้น าที่สนับสนุนอยู่ในระดับ         

                                                      
129อิทธิพล เรืองเดช, “ช่องทางการสื่อสารของผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจในการท างาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน),”  (สารนิพนธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ . 
2552), บทคัดยอ่. 

130Chacko E. Harsha, “Methods of upward Influence, motivational need, and 
administrators’ perceptions of their supervisors’ leadership styles,” Group and 
organization management, New Orleans. (September 1990) : 253-265. 
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ที่เข้มแข็ง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ซึ่งแปลกส าหรับประเทศไนจีเรีย  ในขณะเดียวกันการยอมรับซึ่งความท้าทายในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับความมุ่งมั่นของผู้ใต้บังคับบัญชา จะได้รับการบริหารจัดการ
เพ่ือความเจริญขึ้นขององค์การโดยการก าหนดขอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จ       
ต่อเป้าหมายขององค์การ อย่างไรก็ตามความชัดเจนในบทบาทของผู้น าและความมุ่งมั่นของ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือความเชื่อมั่นต่อองค์การเป็นเรื่องส าคัญอีกอย่างหนึ่ งต่อการเพ่ิมระดับ
ความสัมพันธ์ที่ดีกันในต่อองค์การ131 
 พอสซาคอฟ และคณะ (Podsakoff and others) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของผู้น า      
ที่อาจเกิดขึ้นและไม่อาจเกิดขึ้นจากรางวัลและพฤติกรรมการลงโทษด้านการปฏิบัติงานและความ     
พึงพอใจของผู้ ใต้บังคับบัญชา พบว่า ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเกิดขึ้นจากรางวัล พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการลงโทษไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ นอกจากนี้พวกเขายังก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือรับรองความส าคัญรางวัลที่ได้รับ จากจุดแข็งที่แสดงออกด้านความคิดเห็น        
ที่แตกตา่งระหว่างประสิทธิภาพ และคุณค่าของรางวัล132 
 เนอดัน (Nurdan) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของพนักงานด้วยทฤษฎี 
X (แบบเผด็จการ) และทฤษฎี Y (แบบประชาธิปไตย) ของผู้น าและความสามารถในการรับรู้ของผู้น า 
พบว่า นอกจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยทฤษฎี  X และทฤษฎี Y ของผู้น า  
ในสถานการณ์ความขัดแย้ง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ได้จากการประเมินของผู้บริหารจาก
นักศึกษาฝึกงาน MBA จ านวน 150 คน ที่มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งจาก Howat และ 
London’s ด้วยเครื่องมือที่ระบุจุดแข็งของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 5 เรื่อง ได้แก่การเผชิญหน้า 
การถอนตัว ความรุนแรง การปิดบัง และการปรานีปราณอม จากการประเมินนักศึกษาของผู้บริหาร
ตามรูปแบบภาวะผู้น า ที่ระบุการวัดด้วยทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของผู้น า ปรากฏว่าส่งผลดีต่อผู้น า 
ผลสรุปชี้ไปที่ผู้น าที่มีทฤษฎี X สูงมักจะมีการเผชิญหน้าและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งเปรียบเทียบกับผู้น าที่มีทฤษฎี  X ต่ า นอกจากนี้พวกเขายังปราศจากการถอนตัวจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งอย่างมีนัยส าคัญมากขึ้น เปรียบเทียบกับผู้น าที่มีทฤษฎี Y ต่ า พวกเขาใช้

                                                      
131Oginni O. Babalola, Afolabi Gbadegesin and others, “ A study of Superior – 

Subordinate Relationship and Employees’ Commitment to the Core Beliefs of 
Organization in Public Universities of Southwest, Nigeria,” American Journal of 
Business  and Management 3, 1 (2014) : 28-38. 

132Podsakoff M. Philip, William D. Todor, and Richard Skov, “Effects of leader 
contingent and non contingent reward and punishment behaviors on subordinate 
performance and satisfaction,” Academy of Management Journal, 25, 4 (San Diego,  
1982), 810-821. 
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ความรุนแรงและปราศจากการถอนตัว  3 รูปแบบ ได้แก่  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การ
ประนีประนอม และการปิดบัง ได้สร้างส่วนดีให้กับผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารที่มีการประเมินผล
ทฤษฎี Y สูง ระบุการวัดที่เข้าใจการปราณีปราณอมกับพนักงานและพวกเขาพอใจต่อผู้น ามากขึ้น133   

อินฟานต์  และคณะ (Infante and others) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจและการรับรู้ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา รูปแบบกลยุทธ์ที่ดึงดูด ข้อโต้แย้ง และการใช้วาจา        
ที่ก้าวร้าว ผลการศึกษาพบว่า กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้ง การใช้วาจาที่ก้าวร้าว และ
การยืนยันรูปแบบของพนักงานกับระดับการท านายผลการคัดค้านของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องใช้การ
กระตุ้นการปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา ประเด็นกลยุทธ์ที่ดึงดูด รูปแบบการเลือกประเด็นการปฏิบัติตาม
ผู้บังคับบัญชา การศึกษาจากผู้ใต้บังคับบัญชาคือ การสร้างความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาด้วยการ
ทดสอบความประพฤติจากรูปแบบการจัดวางคุณสมบัติสูงสุดด้านการใช้วาจาที่ก้าวร้าวของ
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง และการยืนยันคุณสมบัติของกฎ คือความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชาที่จะกระตุ้ นผลกระทบด้านลบจากการใช้ประเด็นการปฏิบัติตาม
ผู้บังคับบัญชา ท าให้ความพึงพอใจกับผู้บังคับบัญชาลดลง สรุปผลการศึกษาสามารถสนับสนุนการ
ท านาย คุณสมบัติของการรับรู้ด้านการสื่อสารของผู้บังคับบัญชากับการรายงานการท านายการใช้
ยุทธวิธีการปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา กลยุทธ์ที่ดึงดูด  ดังนั้น คุณลักษณะของกลยุทธ์กับผู้บังคับบัญชา
สามารถท านายความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้134  
 ยอน  และซู กราว (Vonk and Zucrow) ได้ศึ กษา ความสัม พันธ์ ระหว่ างเพศของ
ผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชาในสถาบันการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาเพศเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องความพึงพอใจต่อการบังคับ
บัญชา กล่าวคือผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชายจะมีความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาเพศ
ชายมากกว่าขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพศหญิงจะมีความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
เพศหญิงมากกว่าเช่นกัน ความแตกต่างนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านการรับรู้  รูปแบบ
วิธีการบังคับบัญชาที่สามารถปรับเข้าหากันได้ เพศของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา135 

                                                      
133Nurdan Ozaralli, “A study on conflict resolution styles employed by Theory 

– X and Theory –Y leaders and perceived leader competence. Marmara University , 
Faculty of Business Administration, Istanbul, Turkey,” The Journal of Business 
Perspective 6, 2 (July, 2002) : Abstract. 

134Infante A. Dominic, Caralyn M. Anderson and other, “Supbordinates’ 
Satisfaction and Perceptions of Superiors’ Compliance – Gaining Tactics, 
Argumentativeness, Verbal Aggressiveness, and style,” Sang Journals 6, 3 (Fabruary, 
1993) : abstract. 

135Vonk, M. E. and Zucrow, E., “Female MSW students’ satisfaction with 
practicum supervision : the effect of supervision gender,” Retrieved Journals 10, 3 
(October, 2010) : Abstract. 
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บิงก์แฮม (Bingham) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสื่อสารของผู้อ านวยการ  
และความพึงพอใจในการสื่อสารของครูในด้านการศึกษา การวิเคราะห์ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1) อธิบายถึงการรับรู้ด้วยตนเองของผู้อ านวยการ และการรับรู้ของครูเกี่ยวกับลักษณะการสื่อสารของ
ผู้อ านวยการและระดับความแม่นย าของผู้อ านวยการในการคาดเดาความรับรู้ของครูล่วงหน้า 2) เป็น
การเปรียบเทียบความรับรู้ของครูและของผู้อ านวยการในการตัดสินระดับความสอดคล้องระหว่าง  
การรับรู้ของเขาเหล่านั้น และ3) อธิบายว่าการรับรู้ลักษณะการสื่อสารเหล่านี้สัมพันธ์กับความ       
พึงพอใจของครูในการสื่อสารอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการสื่อสารทั้งหมดของครู
ส าคัญมาก เมื่อครูรับรู้ว่าผู้อ านวยการมีลักษณะการมีปฏิกิริยาตอบสนองสูงมาก (สัมพันธภาพที่ดี   
ต่อกัน) เมื่อความสอดคล้องของการรับรู้ระหว่างผู้อ านวยการและครูสูงมากขึ้น และเมื่อความถูกต้อง
แม่นย าในการคาดเดาล่วงหน้าของผู้อ านวยการเก่ียวกับลักษณะการมีปฏิกิริยาตอบสนองสูงมาก136 
 ราฟเฟอที (Rafferty) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศของโรงเรียนและทัศนคติของครูที่มีต่อ
การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยงานวิจัยจะเป็นเชิงพรรณนาที่เกี่ยวกับ      
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในโรงเรียนและทัศนคติของครูในการติดต่อสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ  
ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน ตัวแปรที่ศึกษาคือ การจัดบรรยากาศในโรงเรียนและการติดต่อสื่อสาร     
ในองค์การ ผลการวิจัยพบว่า การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นเพียงคู่เดียวที่มีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ
ระหว่างครูติดต่อสื่อสารไปยังผู้อ านวยการ ส าหรับการสื่อสารคู่อ่ืน ๆ ไม่มีนัยส าคัญ และผลการวิจัย
เสนอแนะว่าการท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างครูไปสู่ผู้อ านวยการในระบบเปิดจะได้ผลดีกว่าการ
สร้างบรรยากาศของโรงเรียนในระบบเปิด นั่นหมายถึงว่าแม้โรงเรียนจะบริหารจัดการให้มีระบบเปิด      
ในส่วนต่าง ๆ แต่ยังไม่ดีเท่ากับการจัดให้ครูติดต่อสื่อสารแบบระบบเปิดไปสู่ผู้อ านวยการ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้ครูเปิดตัวเองสูง 
ผู้อ านวยการจะช่วยให้บรรยากาศการติดต่อสื่อสารในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด137 
 ดายเนอร์ (Diener) ศึกษาเรื่อง ผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลจะประสบความส าเร็จในการ
ท างาน และมีความสุขมากกว่าผู้ที่ขาดสัมพันธภาพในการท างาน พบว่า ผู้ที่มีแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ท างาน เพ่ือเข้าไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้จะมีความสามารถในการตัดสินใจ และมีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน138 

                                                      
136Bingham Julia Elizaberth, “AStudy of Principals’ and Teachers’ Perceptions 

of Principals’ Communication Style and the Association with Teachers’ 
Communication Satisfaction, ”  ( Dissertation Abstracts International,” ( January 12, 
2014), from http://www.lib.umi.com/dissertions/preview/8451843. 

137Rafferty T. J.,“ School Climate and Teacher Attitudes Toward Upward 
Communication in Secondary School.”  (January 20, 201 2 ) , from http://wilsontxt. 
hwwilson. Com/pdffull/04584/p34qr/6s8.pdf 

138Diener E., Recent Finding On Subject Well-Being. ( Online) .  Available: 
http://goo.gl/egfLG Retrieved (March 7, 2012). 
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เดรกส์ และเฟอร์ริน (Dirks and Ferrin) ศึกษาความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา ด้วยการ
วิเคราะห์แบบ Meta - analysis พบว่า ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน โดยความไว้วางจะมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์         
ในทางบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การมีผล
การปฏิบัติงานที่ดี การมีความพึงพอใจในงาน การมีความผูกพันในองค์การ การมีความผูกพันใน
เป้าหมาย การเชื่อถือในข้อมูลข่าวสาร และการมีความพึงพอใจต่อตัวผู้บังคับบัญชา และความ
ไว้วางใจยังมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจที่จะออกจากองค์การของพนักงาน นอกจากนี้ความ
ไว้วางใจยังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับรูปแบบพฤติกรรมของผู้น า139 

วิคสตรอม (Wickstorm) ท าการศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานของครู พบว่า สิ่งที่ท าให้บุคลากรครูมีความพึงพอใจในการท างานในระดับสูงสุด 4 ประการ   
คือ ความรู้สึกได้รับความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงานที่ท า ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา  
และการรู้จักรับผิดชอบต่องาน สิ่งที่ท าให้บุคลากรครูมีความพึงพอใจในการท างานต่ าที่สุดมี             
3 ประการคือ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน และผลงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว      
ของคร1ู40 
 ทอมป์สัน (Thompson) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหว่า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะปัจจัยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก าหนดความสนใจโดยรวม  
การสละเวลา ความกระตือรือร้นที่จะอุทิศ ทุ่มเท เสียสละเวลา เพ่ือให้เกิดบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์การ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานมากขึ้น141 
 ยังแฮนส์ (Yonghans) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กรณีศึกษาผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  สิ่งส าคัญที่สุดคือรูปแบบการสื่อสาร       
ของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัญหาที่พบในรูปแบบของการท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วม    
ของเพ่ือนร่วมงานในการสร้างความสัมพันธ์ และวิธีการที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม       
การท างาน เป็นการตรวจสอบและน าไปใช้กับกรณีศึกษาขององค์การในห้องเรียนหรือโปรแกรม     
การฝึกอบรมขององค์การที่มีประสิทธิภาพ และจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการศึกษา
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

                                                      
139Kurt T. Dirks and Donald L. Ferrin,“Trust in leadership :  Meta – analytic 

findings and implication for research and  practices,” 87, 4 Journal of Applied 
Psychology (2002) : 85-86. 

140Arlyn Rodney Wickstorm, “An Investigation in to Job Satisfactory Among 
Teacher,” Dissertation Abstracts International 3, 72 ( September 1971) : 1249-A. 

141Thompson Skeen Bryant, “Relational identity negotiation : Redefining the 
supervisor – subordinate relationship,” Business Administration, University of south 
Carolina, (2012.). 
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ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ เกี่ยวกับความส าคัญและความละเอียดอ่อนของความสัมพันธ์ในองค์การถือเป็นเครื่องมือ  
ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจที่ดีของความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์142 
 เคอร์ตนีย์ (Courtney) ศึกษา ผลกระทบของความไว้วางใจตามการรับรู้ของบุคลากร        
ต่อประสิทธิผลขององค์การและภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล โดยศึกษาในองค์ประกอบของความไว้วางใจ   
ในด้านความเชื่ อมั่ น  ความยุติ ธรรม การเปิ ด เผย  และความเคารพ  พบว่า ทั้ ง 4 ตัวแปร                   
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา และระดับความไว้วางใจกับการรับรู้
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ บุคลากร และประสิทธิภาพของผู้น า มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญ143 

 
สรุป 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การบริหารผู้บังคับบัญชาจะฟังดูเหมือน      
การบงการหรือการหลอกล่อ แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในลักษณะ
ของหุ้นส่วนเพ่ือประโยชน์ของทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน และองค์การร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นความสัมพันธ์แบบสองทางกล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีหน้าที่
ความรับผิดชอบแบบพ่ึงพาร่วมกัน เพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จของทั้งสองฝ่าย  ความสัมพันธ์ที่น่าพอใจ
ส าหรับทั้งสองฝ่ายนั้นเปรียบได้กับการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันได้อย่างประสบความส าเร็จ  คนเราร่วมมือ
กันในลักษณะหุ้นส่วนเพราะเชื่อว่าการผสมผสานความพยายามและการท างานร่วมกันจะท าให้
ด าเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายของการท างาน การท างานแบบล าพังนับว่าเป็นเส้นทางที่อันตราย
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เฉกเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้
การท างานกับผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างราบรื่น บรรยากาศราบเรียบ ผลงานเรียบร้อย เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงควรมีการสร้างความสุขในการท างานร่วมกันในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและ
กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

                                                      
142Yonghans M. Colleen,“[Superior +Subordinate] or [Superio-Subordinate] 

: A case study,” (Illinois State University : Human Communication Research, 2008),   
2-22. 

143Courtney. อ้างถึงใน อุชุมพร แก้วขุนทด, “ความไว้วางใจในผู้น าองค์การ และความ
จงรักภักดีต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเนต
บีเคเค จ ากัด,” (สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550), บทคัดย่อ. 



 

120 

 

 
บทที ่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารผู้บังคับบัญชา” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบ       
การบริหารผู้บังคับบัญชา และ2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา     
เป็นการวิจัยเชิ งพรรณนา  (Descriptive research) ที่ ใช้วิธีการด าเนินงานแบบผสม (mixed 
methodology)1 โดยขั้นตอนแรก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และขั้นตอน
สุดท้าย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในการด าเนินการวิจัยจ าแนกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่หนึ่ง : ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และส่วนที่สอง : ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปย่อ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

       เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย       
ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน  คือ 
 

ขั้นตอนที ่1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย  เริ่มต้น     
ด้วยการศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นขององค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ด้วยการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ 
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสื่อหลากหลายทั่วไปและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดท าโครงร่างการวิจัย น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
และสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย โดยขั้นสุดท้ายของขั้นนี้ เป็นการปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัย        
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจัยและขออนุมัติบัณฑิต เพ่ือด าเนินการ  
ท าวิจัย 
 
 
 
 

                                                      

 1Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, Mixed Methodology : Combining 
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, California : Sage, 1998), 
21-25. 
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ขัน้ตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด า เนิ น การวิ จั ย เพ่ื อตอบค าถามการวิ จั ย  ข้ อ1 “การบ ริห ารผู้ บั งคั บบั ญ ชา                   
มีองค์ประกอบใดบ้าง” และข้อ 2 “ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างไร” 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้น ดังนี้  
 ขั้นที ่1 ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิด  ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.1  ศึกษา  ต ารา  เอกสาร  บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการ
บริหารผู้บังคับบัญชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการวิเคราะห์เนื้อหา         
ในขั้นที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา น าข้อสรุป    
ที่ได้มาวิเคราะห์ (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ต้องการแล้วจึงน าผลที่ได้ไปพัฒนาเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง (unstructured interview) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้        
ตามค าแนะน า   

1.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง (unstructured interview) ไปสัมภาษณ ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา แล้วสรุปเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.4 สรุปตัวแปรการบริหารผู้บังคับบัญชา จากการวิเคราะห์ ต ารา เอกสาร งานวิจัย    
การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นตัวแปรน าไปสร้างเป็นข้อค าถามของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) 

ขั้นที ่2 การสร้างเครื่องมือ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 น าตัวแปรการบริหารผู้บังคับบัญชา มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะ
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
              2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

  2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) ด้วยการวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 30 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน ด้วยการ
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ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) มีค่าเท่ากับ  .987 ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach)2 แล้วปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 350 โรง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล      
ด้วยตนเอง และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของแบบสอบถาม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  3.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ เชิ งส ารวจ  (exploratory factor analysis) ด้ วยวิธีการสกัดปั จจั ย  (Principal 
Component Analysis : PCA) โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือให้ ได้องค์ประกอบส าคัญของ        
การบริหารผู้บังคับบัญชา  
 ขั้นที ่4 การยืนยันผลการวิจัย  
 ท าการยืนยันผลการวิจัย โดยใช้แบบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และ
การน าไปใช้ประโยชน์ได้ และสอบถามความคิดเห็นอ่ืนๆ สรุปไดด้ังแผนภูมิที ่4 
 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน  
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : 
Harper & Row,1984), 126. 
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้อง  
IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 คน และน าไป Try 
out จากกลุ่มตัวอย่าง และหาค่า Reliability (30 โรง) 
30 คน) 

น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 350 โรง 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

 

-วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา ความถี่ รอ้ยละ ค่ามัชฌิม 
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
-วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor  Analysis โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
-วิเคราะห์ปจัจัยเชิงส ารวจ ( exploratory  factor  
analysis ) 
 ยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ด้วยแบบ
ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้  
ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ได ้

       แผนภูมิที ่4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

ตัวแปรการบรหิาร
ผู้บังคับบัญชา 

 

องค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา 

 

 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 

ขั้นกำรวิจัย กำรด ำเนินกำรวิจยั 
 
 

ผลลัพธ์ 

              ขั้นที่ 1 
ศึกษำวิเครำะห์ และก ำหนด
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ     
การบริหารผู้บังคับบัญชาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา  (Content  Analysis) 

 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง  (unstructured interview)  โดยวิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 

 
snoball 

ขั้นที่ 2 
กำรสร้ำงเครื่องมือ 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกบั 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

ขั้นที่ 3 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเครำะห์ข้อมูล 
 

ขั้นที่ 4 
กำรยืนยันผลกำรวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนด          
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
และผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย และการน าเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed  methodology) โดยขั้นตอนแรกเป็นการวิจัย       
เชิงคุณภาพ (qualitative  research)  และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ที่มี
แบบแผนการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง 
(the one shot, non-experimental design)  ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 

      
 
          

แผนภูมิที ่5 แผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 

เมื่อ   R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

  X หมายถึง ตัวแปรต่าง ๆ ที่น ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง  

 
ประชำกร 
 การวิจัยครั้งนี้ประชากร  ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 2,358  โรง3  

                                                      
3กลุ่มสารสนเทศ, จ ำนวนโรงเรียน นักเรียน ครูและห้องเรียน ส ำนักนโยบำยและแผนกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 2557 เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 12 ธันวาคม 2557, 
เข้าถึงไดจ้าก http://www.bopp-obec.info. 

                      O 
  
 
 
 
 
                R                       X 
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 กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ทั้งหมด
จ านวน 2,358 โรง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของ
เครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 4 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 โรง ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi–stage sampling)  โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling)5 โดยมีขั้นตอนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. แบ่งประชากรคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42  
เขต ออกเป็น 5 ภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ 

2. แบ่งจ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วย ภาคเหนือ จ านวน 6 เขต ภาคกลาง จ านวน 10 เขต ภาคตะวันออก จ านวน 5 เขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 15 เขต และภาคใต้ จ านวน 6 เขต รวมทั้งสิ้น 42 เขต 

3. เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ให้ไดจ้ านวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 5 ภูมิภาค ๆ ละ 5 เขต รวม
ทั้งสิ้น 25 เขต เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามเป้าหมาย 350 โรง โดยก าหนดขนาดโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็น 2 ขนาด คือ 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษและขนาดใหญ่ และ2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ขนาดละ 7 โรง รวม
ทั้งสิ้น 14 โรง ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ผู้ให้ข้อมูลคือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โรงเรียนละ 1 คน รวมผู้ให้ 
ข้อมูลทั้งสิ้น 350 คน 
 ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research activities,” Educaional and psychological Meansurement. 30, 3 (1970)  : 
607 – 610.  

5พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 89-90. 
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ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐานคือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ   
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งวิทยฐานะ และประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งบริหาร 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาคือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้จากผลสรุปการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และผลสรุปจากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
เครื่องมือใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
         1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง (unstructured interview) ได้จากการศึกษาเอกสาร  
งานวิจัย  รวมถึงวรรณกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบความคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา แล้วน าไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยน าข้อมูลที่ได้มา
สรุปรวมกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดของการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา  
 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา ฉบับนี้   
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 
แบ่งกลุ่มทาง 

ภาคภูมศิาสตร ์
5 ภูมิภาค 

ขั้นตอนท่ี  2 
เลือกกลุม่ตัวอย่าง 

แบบแบ่งกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 3 
จ านวนกลุ่มตัวอยา่งโรงเรียน 

ในแต่ละ สพม. 

ขั้นตอนท่ี 4 
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล คื อ    
รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือผู้ 
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
แทน 

จ านวน 
สพม.แต่

ละภมูิภาค 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

สพม. (เขต) 

โรงเรียน
ขนาดใหญ่/
ใหญ่พิเศษ 

โรงเรียน 
ขนาดกลาง/
ขนาดเล็ก 

รวม
เขตละ 
(โรง) 

รวม
ภูมิภาคละ 

(โรง) 
ภาคเหนือ  6 5 7 7 14 70 70 
ภาคกลาง 10 5 7 7 14 70 70 
ภาคตะวันออก 5 5 7 7 14 70 70 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

15 
 

5 7 
 

7 
 

14 70 70 

ภาคใต้ 6 5 7 7 14 70 70 
รวม 42 25 35 35 70 350 350 
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              ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา
สูงสุด 4) วิทยฐานะ และ5) ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งบริหาร โดยก าหนดการตอบเป็นแบบ
เลือกค าตอบ (check list) 
             ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา ข้อค าถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  ตามแบบของลิ เคิ ร์ท  (Likert scale)6 เป็นการวัด         
ความคิดเห็นที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับ
มากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับ
มาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดบั 
ปานกลาง  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน   
  ระดับ 2  หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับ
น้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับ
น้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
  3. แบบยืนยันผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ได ้และสอบถามความคิดเห็นอื่น ๆ  
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
 ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  
ดังต่อไปนี้ 
 1 . แบ บ สั ม ภ าษ ณ์ แบ บ ไม่ มี โค ร งส ร้ า ง  (unstructured interview) ใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล             
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา มี
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
              1.1  ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา แล้วน า
ข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้กรอบความคิดที่เป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา   
         1.2 น าผลจากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ในข้อ 1.1 มาสังเคราะห์องค์ความรู้  (content synthesis) แล้วน าผลที่ได้       
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ  เพ่ือน า       
ความคิดเห็นมาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 

                                                      
6Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538), 114-115. 
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 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ได้จัดสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความ
คิดเห็น ชนิดจัดอันดับ 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา จากการศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ สังเคราะห์องค์ความรู้ (content synthesis) ประมวลผลทุก
ส่วนน ามาสร้างเป็นข้อกระทงค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารผู้บังคับบัญชาของกล่ม
ตัวอย่างตามที่ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่  1 มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ภายใต้การแนะน า
และค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
         2.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยวิธีหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1 ถือว่ามีความ
สอดคล้อง โดยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาที่ใช้ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนิยามตัวแปร 
  2.3 ทดลองใช้ (try out) เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยน าไปทดลองกับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 30 โรงเรียนๆ ละ 1 ฉบับ รวม 30 
ฉบับ 
  2.4 หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือวิจัย โดยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนทั้งหมด น ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.987 
             2.5 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง  
 3. แบบยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าปัจจัย
องค์ประกอบที่ ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหา
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ และ
สร้างแบบยืนยันผลการวิจัยให้ได้กระทงค าถามมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัย
คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 
และการน าไปใช้ประโยชน์ไดข้ององค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ 
 1. ขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแจ้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในทุกข้ันตอน 
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 2. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผู้วิจัยจัดส่งและรับคืน โดยใช้
วิธีการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูล        
ทุกขั้นตอนและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยน าข้อมูลมาสรุปเป็นตัว
แปรที่ศึกษา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย  เพศ อายุ     
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งวิทยฐานะ และประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร โดยใช้
ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารผู้บังคับบัญชา ด้านสถิติใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x  และ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท ์(Best)7 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา    
ในระดับมากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา    
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา  
ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา  
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา  
ในระดับน้อยที่สุด  

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา เพ่ือลดจ านวนตัวแปรให้เหลือ      
ตัวแปรที่ส าคัญ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยการ
สกัดปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิเคราะห์
ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(varimax rotation) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกปัจจัยย่อยที่น้ าหนัก

                                                      

  7John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice – Hall  Inc, 1970), 190. 
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ปัจจัย (factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Comrey and Lee)8 มีค่าไอแกน (eigen values) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัวแปรที่บรรยายแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป (Kerlinger) 9 
 5. การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
 
กำรน ำเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล 

 

สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบองค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา และ2) ทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ทั้งหมดจ านวน 2,358 โรง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 โรง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multi–stage sampling) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling)    
โดยมีขั้นตอนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 แบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต ออกเป็น 5 ภูมิภาค     
ตามหลักเกณฑ์การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขั้นตอนที่ 2 แบ่งจ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยภาคเหนือ จ านวน 6 เขต ภาคกลาง จ านวน 10 
เขต ภาคตะวันออก จ านวน 5 เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 15 เขต และภาคใต้ จ านวน 6 
เขต รวมทั้งสิ้น 42 เขต ขั้นตอนที่ 3 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ให้ได้จ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 5 
ภูมิภาค ๆ ละ 5 เขต รวมทั้งสิ้น 25 เขต เพ่ือให้ได้จ านวนโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 350 โรง โดย
ก าหนดขนาดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็น 2 ขนาด คือ 1) โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ และ2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ขนาดละ 7 โรง รวมทั้งสิ้น 14 โรง ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และขั้นตอนที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลคือ 

                                                      

  8Lee B. Howard, and Andrew L. Comrey, A first course in factor analysis, 
2nded. (Hillsdale, N. J. : Lawrence  Erlbaum Association, Publishers, 1998. 

9Fred N. Kerlinger, Foundations of behavioral research, 3rd ed. (U.S.A. : Holt  
Rinehart and Winston, Inc., 1997) 
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รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โรงเรียนละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 350 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) และ
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) และแบบยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงานและไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง แบบสอบถามความคิดเห็น
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งทางไปรษณีย์โดยวิธีลงทะเบียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าความถี่  (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor  Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
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  บทที ่ 4  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา และ2) เพ่ือ
ทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนก
ออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 ตอนที่ 1 องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 

จากกรอบแนวคิดของการวิจัย  
1.2 การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา  

ทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ  
1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา  

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ    

ด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับวิทยฐานะ และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งบริหาร 
2.2 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา การวิเคราะห์ความคิดเห็น 

ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือสกัด
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component 
Analysis : PCA) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 2 การยืนยันองคป์ระกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
         ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และผลการ
ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จ านวน 6 คน เพ่ือพิจารณายืนยันผลการวิจัยว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง 
และสามารถน าไปใช้ได้ และสอบถามข้อคิดเห็นอื่นๆ ขององค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา  
 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา  

จากกรอบแนวคิดของการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ จ านวน 53 แนวคิด 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  

132 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

1 เข้าใจธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับ 
บัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

                  

2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล                   
3 เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของตนเอง                   
4 เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของ

ผู้บังคับบัญชา 
                  

5 รู้และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา                   
6 รู้และเข้าใจเป้าหมายความต้องการของตนเอง                   
7 เข้าใจเป้าหมายความต้องการของบังคับบัญชา                   
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

8 น าทรัพยากรที่มีในตัวผู้บังคับบัญชามาปรับใช้และ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  

9 แสวงหาและมุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือสั่งสม
ประสบการณ์ความก้าวหน้า 

   
 

            
 

   

10 เรียนรู้และปรับรูปแบบการท างานของตนเองให้เข้ากับ
รูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา 

   
 

      
 

     
 

    

11 ท าความเข้าใจกับรูปแบบการท างานของตนเอง                   
12 เขา้ใจสภาพแวดล้อมรอบตัว และพฤติกรรมของ

ผู้บังคับบัญชา 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

13 มีปฏิภาณไหวพริบ ช่างสังเกต และจดจ าข้อมูลจ าเป็น
ของผู้บังคับบัญชา 

                  

14 เข้าใจปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้บังคับบัญชา 
หรือองค์การ 

                  

15 พัฒนาและสร้างสรรค์แนวทางการท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา 

             
 

     

16 เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชา 

 
 

  
 

 
 

     
 

  
 

  
 

     
 

17 เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย  แล้วหาแนวทาง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

18 รับรู้ความคาดหวังในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
และพยายามไปให้ถึงระดับที่คาดหวังนั้น 

  
 

    
 

            

19 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านให้ความส าคัญกับความ
ต้องการด้านข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

  
 

         
 

       

20 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านให้ความส าคัญกับการรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด 

           
 

       

21 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านต้องการรับรู้เฉพาะสิ่งที่เป็น
เรื่องดีเท่านั้น 

                  

22 เตรียมหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา เมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรค 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภวิุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

23 รายงานความผิดพลาดในงานที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเรื่อง 

                  

24 สร้างความไว้วางใจให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
และผู้อ่ืน 

                  

25 ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน                   
26 รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน                   
27 รู้จักรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บังคับบัญชา และ

องค์การเสมอ 
                  

28 ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับท่ีต้องการได้รับจากผู้อ่ืน                   
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

29 ใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เอ้ืออาทร และมีน้ าใจไมตรี                   
30 รักษาค ามั่นสัญญา                   
31 ซื่อตรงต่อหลักการของตนเอง และน าไปปฏิบัติใช้จน

เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
                  

32 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจเนื่องจากความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได้ 

                  

33 ยอมรับ และเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อ่ืน                    
34 รายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

35 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ                   
36 เมื่อพบปัญหาควรแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา

โดยเร็ว เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา 
                  

37 สื่อสารชัดเจนอย่างตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 

                  

38 มีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล และวิธีการสื่อสาร  โดย
ใช้เทคโนโลยี 

                  

39 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ และให้เกียรติ
เสมอ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

40 ค้นหาและมองให้เห็นสิ่งที่มีในตัวผู้บังคับบัญชาทั้งด้าน
บวกและด้านลบ 

                  

41 กล้าที่จะบอกความรู้สึก  สิ่งที่ไม่พอใจ หรือการไม่ได้
รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

                  

42 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี                   
43 เข้าใจรูปแบบการท างานของเพ่ือนร่วมงาน  และสร้าง

ความสมดุลซึ่งกันได้ 
                  

44 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จ 
และมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาของผู้อื่น 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

45 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 

                  

46 ติดตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาหลังจากท่ี
ได้รับมอบหมายงาน เช่น ก าหนดเวลา แหล่งที่มาของ
ข้อมูล ขั้นตอนที่ต้องระมัดระวัง และบุคคลที่ติดต่อได้
เมื่อมีปัญหา เป็นต้น 

  
 

                

47 เข้าใจในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างถ่องแท้ 
และสามารถปฏิบัติงานได้จนบรรลุผลส าเร็จ 

                  

48 ส่งเสริม และยกย่องผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ                   
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

49 ทบทวนเป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเสมอ 

                  

50 สร้างนิสัยการฟังให้เป็น จับประเด็นให้ได้                   
51 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของตัวเราให้ผู้อื่นเชื่อมั่น และ

ยอมรับในความสามารถ  
      

 
            

52 เคารพ และปฎิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์การ                   
53 มีศิลปะในการเจรจาสื่อสารที่ดี กระชับ และตรง

ประเด็น 
                  

54 ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อ่ืน                   
55 มองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุผล                   
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

56 มีความกระตือรือร้น และเสียสละ                   
57 วางตนเหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้า และ 

ลับหลัง 
                  

58 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ด้วยความรับผิดชอบและทุ่มเท 

          
 

        

59 เมื่อพบปัญหาอุปสรรคต้องรู้จักยอมรับและกล้าที่จะ
เผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดข้ึน 

                  

60 แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีเหตุมีผล 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

61 เป็นผู้ตามท่ีรู้จักค้นหาและอธิบายถึงความคาดหวังที่
ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา 

                  

62 วิพากษ์วิจารณ์องค์การอย่างสร้างสรรค์                   
63 เลือกใช้เวลาให้เหมาะสมในการติดต่อกับ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อขอข้อมูลหรือการสนับสนุน 
                  

64 เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาก าลังเผชิญอยู่ 
และพร้อมสนับสนุนให้ก าลังใจเคียงข้างเสมอ 

                  

65 เป็นผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ เมื่อผู้บังคับบัญชา
ต้องการทราบ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

66 รู้จักบริหารตนเอง ในการรักษาความผูกพัน สนับสนุน
สมาชิกในทีม  

                  

67 เห็นคุณค่า และความส าคัญของสมาชิกในทีม                   
68 มีความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีระบบ 

ทั้งในด้านการเขียน และการพูด 
                  

69 สร้าง และขยายเครือข่าย                   
70 รู้จักการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อ

เวลา 
                  

71 ยอมรับความเป็นจริง และรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์จาก
ผู้อื่นได้ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

72 จัดล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย                   
73 เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดเสมอ                   
74 รู้จักพ่ึงพาตนเอง                   
75 มีความสามารถในการน า การสื่อสาร การจูงใจ และ

เข้าใจผู้อ่ืน 
                  

76 ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามสมควรแก่ฐานะ                   
77 รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความ

เคารพ 
                  

78 เสนอความคิดเห็นอย่างสุภาพเมื่อผู้บังคับบัญชาถาม
ความคิดเห็น 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

79 การตอบรับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
ควรเป็นไปด้วยเหตุผล และข้อมูลที่ปรากฏ 

                  

80 มองภาพรวมของงานให้เป็นระบบ                   
81 รู้จักเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานที่

ได้รับมอบหมาย 
                  

82 เข้าใจความหมายที่ผู้บังคับบัญชาสื่อสารได้เป็นอย่างดี                   
83 กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์                   
84 แสดงศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เป็นที่

ยอมรับ 
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ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

85 ตั้งเป้าหมายและผลรางวัลร่วมกันในการสร้างองคก์าร
แห่งความส าเร็จ 

                  

86 ตรวจสอบข้อมูลภาระงาน โครงการให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

                  

87 แสวงหาความรู้ และเป็นมืออาชีพในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

                  

88 จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างตัวเราและ
ผู้อื่น 

                  

89 หลีกเลี่ยงความล่าช้า และภาระงานที่คั่งค้าง                   
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

90 หาแนวร่วม โน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนแนวคิด                    
91 ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้ยอมรับและท าใจเป็น

กลาง 
                  

92 เรียนรู้บุคลิกลักษณะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีและ  
ไม่ด ีเพ่ือใช้เป็นบทเรียน 

                  

93 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่าง
มีความสุข 

                  

94 เปลี่ยนปัญหาเป็นแรงจูงใจ เมื่อเจอผู้บังคับบัญชาไม่ดี 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง พร้อมที่จะยอมรับและ
ท างานร่วมกัน 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศร ี(2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

95 การบริหารความเชื่อทางจิตใจ                   
96 เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ความสามารถของ

ผู้บังคับบัญชา 
                  

97 พิจารณาไตร่ตรองงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาเสมอ 

           
 

       

98 การยอมรับในบทบาทหน้าที่ที่ตนมี                   
99 การยอมรับในต าแหน่ง หน้าที่ และบทบาทของ

ผู้บังคับบัญชา 
                  

100 ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และพร้อม
น ามาพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

    
 

            
 

 
 

 
 



 

151 

 

 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

ดิเรก ราวนัทรี (2534) 

อินทนิล (2534) 

ดนัย เทียนพฒุ (2538) 

ปีเตอร์ สเต็มส์ (2542) 

พะยอม วงษ์สารศรี (2542) 

อัคร ศุภเศรษฐ์ (2545) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546) 

ตุลา (2546) 

ทองทิพา วิริยะพนัธ์ (2546) 

บิงก์ สแตนลี (2546) 

จุฑา เทียนไทย (2547) 

วิชัย โถสุวรรณจนิดา (2547) 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2547) 

เลขาฯ หน้าแฉล้ม (2548) 

ประภัสสร กรรณสถิต (2550) 

มัณฑนา ธรรมบุศย์ (2550) 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(2550) 

อิทธิพล เรืองศรี (2550) 

101 รู้จักคุณค่าหรือยึดมั่นหลักการของตนเองที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

                  

102 สามารถอธิบายให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นของตน
ได้ 

                  

103 มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดีท้ังที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและเรื่องทั่วไป 

                  

104 ฉลาดในการมองปัญหาให้ออก และคิดแก้ไขอย่างถูก
วิธ ี

                  

105 มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น ต่อความยากล าบาก 
ผิดหวัง และความกดดันต่างๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

1 เข้าใจธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

                   

2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล                    
3 เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของตนเอง                    
4 เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของ

ผู้บังคับบัญชา 
                   

5 รู้และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา                    
6 รู้และเข้าใจเป้าหมายความต้องการของตนเอง                    
7 เข้าใจเป้าหมายความต้องการของบังคับบัญชา                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

8 น าทรัพยากรที่มีในตัวผู้บังคับบัญชามาปรับใช้และ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                   

9 แสวงหาและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือสั่งสม
ประสบการณ์ความก้าวหน้า 

                   

10 เรียนรู้และปรับรูปแบบการท างานของตนเองให้เข้า
กับรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา 

           
 
        

 
11 ท าความเข้าใจกับรูปแบบการท างานของตนเอง                    
12 เข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัว และพฤติกรรมของ

ผู้บังคับบัญชา 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

13 มีปฏิภาณไหวพริบ ช่างสังเกต และจดจ าข้อมูล
จ าเป็นของผู้บังคับบัญชา 

                   

14 เข้าใจปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้บังคับบัญชา 
หรือองค์การ 

                   

15 พัฒนาและสร้างสรรค์แนวทางการท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา 

                   

16 เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชา 

                   

17 เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของทั้ง2 ฝ่าย  แล้วหาแนวทาง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

18 รับรู้ความคาดหวังในการท างานของผู้บังคับบัญชา  
และพยายามไปให้ถึงระดับที่คาดหวังนั้น 

         
 
 
 

   
 

     
 

 

19 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านให้ความส าคัญกับความ
ต้องการด้านข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

                   

20 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านให้ความส าคัญกับการรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด 

         
 

    
 

     
 

 

21 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านต้องการรับรู้เฉพาะสิ่งที่
เป็นเรื่องดีเท่านั้น 

                   

22 เตรียมหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา เมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรค 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

23 รายงานความผิดพลาดในงานที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเรื่อง 

                   

24 สร้างความไว้วางใจให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน 

                   

25 ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน                    
26 รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน                    
27 รู้จักรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บังคับบัญชา และ

องค์การเสมอ 
                   

28 ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับท่ีต้องการได้รับจากผู้อ่ืน                    
29 ใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เอ้ืออาทร และมีน้ าใจไมตรี                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

30 รักษาค ามั่นสัญญา                    
31 ซื่อตรงต่อหลักการของตนเอง และน าไปปฏิบัติใช้จน 

เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
                   

32 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจเนื่องจากความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได้ 

                   

33 ยอมรับ และเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อ่ืน                     
34 รายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
                   

35 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

36 เมื่อพบปัญหาควรแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา
โดยเร็ว เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา 

                   

37 สื่อสารชัดเจนอย่างตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 

                   

38 มีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล และวิธีการสื่อสาร  
โดยใช้เทคโนโลยี 

                   

39 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ และให้
เกียรติเสมอ 

                   

40 ค้นหาและมองให้เห็นสิ่งที่มีในตัวผู้บังคับบัญชาทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

41 กล้าที่จะบอกความรู้สึก  สิ่งที่ไม่พอใจ หรือการไม่ได้
รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

                   

42 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่าง
ดี 

                   

43 เข้าใจรูปแบบการท างานของเพ่ือนร่วมงาน  และ
สร้างความสมดุลซึ่งกันได้ 

                   

44 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาประสบ
ความส าเร็จ และมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาของผู้อื่น 

                   

45 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

46 ติดตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาหลังจากท่ี
ได้รับมอบหมายงาน เช่น ก าหนดเวลา แหล่งที่มา
ของข้อมูล ขั้นตอนที่ต้องระมัดระวัง และบุคคลที่
ติดต่อได้เมื่อมีปัญหา เป็นต้น 

                   

47 เข้าใจในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างถ่องแท้ 
และสามารถปฏิบัติงานได้จนบรรลุผลส าเร็จ 

                   

48 ส่งเสริม และยกย่องผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ                    
49 ทบทวนเป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเสมอ 
                   

50 สร้างนิสัยการฟังให้เป็น จับประเด็นให้ได้                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

51 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของตัวเราให้ผู้อื่นเชื่อมั่น และ
ยอมรับในความสามารถ  

                   

52 เคารพ และปฎิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์การ                    
53 มีศิลปะในการเจรจาสื่อสารที่ดี กระชับ และตรง

ประเด็น 
                   

 54 ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อ่ืน                    
55 มองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุผล                    
56 มีความกระตือรือร้น และเสียสละ                    
57 วางตนเหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งต่อหน้าและลับ

หลัง 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

58 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วยความรับผิดชอบและทุ่มเท 

                   

59 เมื่อพบปัญหาอุปสรรคต้องรู้จักยอมรับและกล้าที่จะ
เผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดข้ึน 

                   

60 แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีเหตุมีผล 

                   

61 61 เป็นผู้ตามท่ีรู้จักค้นหาและอธิบายถึงความคาดหวังที่
ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา 

                   

62 วิพากษ์วิจารณ์องค์การอย่างสร้างสรรค์                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

63 เลือกใช้เวลาให้เหมาะสมในการติดต่อกับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อขอข้อมูลหรือการสนับสนุน 

                   

64 เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาก าลังเผชิญ
อยู่ และพร้อมสนับสนุนให้ก าลังใจเคียงข้างเสมอ 

                   

65 เป็นผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เมื่อผู้บังคับบัญชา
ต้องการทราบ 

                   

66 รู้จักบริหารจัดการตนเอง                     
67 เห็นคุณค่า และความส าคัญของสมาชิกในทีม                    
 68 68 มีความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีระบบ 

ทั้งในด้านการเขียน และการพูด 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

69 สร้างและขยายเครือข่าย                    
70 รู้จักการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อ

เวลา 
                   

71 ยอมรับความเป็นจริง และรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้อื่นได้ 

     
 

              

72 จัดล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย                    
73 เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดเสมอ                    
74 รู้จักพ่ึงพาตนเอง                    
75 มีความสามารถในการน า การสื่อสาร การจูงใจ และ

เข้าใจผู้อ่ืน 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

76 ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามสมควรแก่ฐานะ                    
77 รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความ

เคารพ 
                   

78 เสนอความคิดเห็นอย่างสุภาพเมื่อผู้บังคับบัญชาถาม
ความคิดเห็น 

                   

79 การตอบรับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาควรเป็นไปด้วยเหตุผล และข้อมูลที่
ปรากฏ 

                   

80 มองภาพรวมของงานให้เป็นระบบ                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

81 รู้จักเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุง พัฒนางาน      
ที่ได้รับมอบหมาย 

                   

82 เข้าใจความหมายที่ผู้บังคับบัญชาสื่อสารได้เป็นอย่าง
ดี 

                   

83 กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์                    
84 แสดงศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เป็นที่

ยอมรับ 
                   

85 ตั้งเป้าหมายและผลรางวัลร่วมกันในการสร้าง
องค์การแห่งความส าเร็จ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

86 ตรวจสอบข้อมูลภาระงาน โครงการให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

                   

 87 87 แสวงหาความรู้ และเป็นมืออาชีพในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

                   

88 จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างตัวเราและ
ผู้อื่น 

                   

89 หลีกเลี่ยงความล่าช้า และภาระงานที่คั่งค้าง                    
90 หาแนวร่วม โน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน

แนวคิด  
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 ตารางที ่3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

91 ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้ยอมรับและท าใจเป็น
กลาง 

                   

92 เรียนรู้บุคลิกลักษณะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี  และ
ไม่ด ีเพ่ือใช้เป็นบทเรียน 

                   

 93 ตารางที่ 3 สรุปผล 93 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา  
อย่างมีความสุข 

                   

94 เปลี่ยนปัญหาเป็นแรงจูงใจ เมื่อเจอผู้บังคับบัญชาไม่
ดี เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง พร้อมที่จะยอมรับ
และท างานร่วมกัน 

                   

95 การบริหารความเชื่อทางจิตใจ                    
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

96 เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา 

                   

97 พิจารณาไตร่ตรองงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาเสมอ 

                   

98 การยอมรับในบทบาทหน้าที่ที่ตนมี                    
 99 การยอมรับในต าแหน่ง หน้าที่ และบทบาทของ

ผู้บังคับบัญชา 
                   

100 ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และพร้อม
น ามาพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) 

กระแส ชนะวงศ์ (2552) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน ์(2552) 

รัชนี อเนกพีระศักดิ ์(2552) 

อ.ณัฎฐาพร (2554) 

โกลเมน เดเนียล (2555) 

พัชระอร (2555) 

สมชาติ กิจยรรยง (2555) 
John  Gabarro & Kotter (1980) 

John  Adair (1994) 

Jnis Johsnton (1996) 

Jean Kelly (1996) 

Stephen Covey (1997) 

Von Bergen (1997) 

John Hester (2001) 

Rose Jay (2002) 

Peter Drucker (2005) 

Karlsberg & Adler (2005) 

Patrick Forsyth (2006) 

101 รู้จักคุณค่าหรือยดึมั่นหลักการของตนเองที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

                   

102 สามารถอธิบายให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นของ
ตนได้ 

                   

103 มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดีท้ังที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและเรื่องทั่วไป 

                   

104 ฉลาดในการมองปัญหาให้ออก และคิดแก้ไขอย่างถูก
วิธ ี

                   

105 มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น ต่อความยากล าบาก 
ผิดหวัง และความกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

1 เข้าใจธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                 

2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล                  
3 เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของตนเอง                  
4 เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของ

ผู้บังคับบัญชา 
                 

5 รู้และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา                  
6 รู้และเข้าใจเป้าหมายความต้องการของตนเอง                  
7 เข้าใจเป้าหมายความต้องการของบังคับบัญชา                  
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

8 น าทรัพยากรที่มีในตัวผู้บังคับบัญชามาปรับใช้และ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 

8 น าทรัพยากรที่มีในตัวผู้บังคับบัญชามาปรับใช้และ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 

9 แสวงหาและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือสั่งสม
ประสบการณ์ความก้าวหน้า 

                 

10 เรียนรู้และปรับรูปแบบการท างานของตนเองให้เข้ากับ
รูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา 

                 

11 ท าความเข้าใจกับรูปแบบการท างานของตนเอง                  
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

12 เข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัว และพฤติกรรมของ
ผู้บังคับบัญชา 

                 

13 มีปฏิภาณไหวพริบ ช่างสังเกต และจดจ าข้อมูลจ าเป็น
ของผู้บังคับบัญชา 

       
 

          

14 เข้าใจปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้บังคับบัญชา 
หรือองค์การ 

                 

15 พัฒนาและสร้างสรรค์แนวทางการท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา 

                 

16 เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชา 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

17 เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของทั้ง2 ฝ่าย  แล้วหาแนวทาง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

                 

18 รับรู้ความคาดหวังในการท างานของผู้บังคับบัญชา  
และพยายามไปให้ถึงระดับที่คาดหวังนั้น 

                 

19 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านให้ความส าคัญกับความ
ต้องการด้านข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

                 

20 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านให้ความส าคัญกับการรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด 

                 

21 ศึกษาผู้บังคับบัญชาว่าท่านต้องการรับรู้เฉพาะสิ่งที่เป็น
เรื่องดีเท่านั้น 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

22 เตรียมหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา เมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรค 

                 

23 รายงานความผิดพลาดในงานที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเรื่อง 

                 

24 สร้างความไว้วางใจให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
และผู้อ่ืน 

                 

25 ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน                  
26 รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน                  
27 รู้จักรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บังคับบัญชา และ

องค์การเสมอ 
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   ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

28 ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับท่ีต้องการได้รับจากผู้อ่ืน                  
29 ใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เอ้ืออาทร และมีน้ าใจไมตรี                  
30 รักษาค ามั่นสัญญา                  
31 ซื่อตรงต่อหลักการของตนเอง และน าไปปฏิบัติใช้จน

เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
                 

32 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจเนื่องจากความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได้ 

                 

33 ยอมรับ และเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อ่ืน                   
34 รายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
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    ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 
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35 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ                  
36 เมื่อพบปัญหาควรแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา

โดยเร็ว เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา 
                 

37 สื่อสารชัดเจนอย่างตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 

                 

38 มีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล และวิธีการสื่อสาร  โดย
ใช้เทคโนโลยี 

                 

39 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ และให้เกียรติ
เสมอ 
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40 ค้นหาและมองให้เห็นสิ่งที่มีในตัวผู้บังคับบัญชาทั้งด้าน
บวกและด้านลบ 

                 

41 กล้าที่จะบอกความรู้สึก  สิ่งที่ไม่พอใจ หรือการไม่ได้
รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

                 

42 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี                  
43 เข้าใจรูปแบบการท างานของเพ่ือนร่วมงาน  และสร้าง

ความสมดุลซึ่งกันได้ 
                 

44 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จ 
และมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาของผู้อื่น 
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45 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 

                 

46 ติดตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาหลังจากท่ี
ได้รับมอบหมายงาน เช่น ก าหนดเวลา แหล่งที่มาของ
ข้อมูล ขั้นตอนที่ต้องระมัดระวัง และบุคคลที่ติดต่อได้
เมื่อมีปัญหา เป็นต้น 

                 

47 เข้าใจในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างถ่องแท้ 
และสามารถปฏิบัติงานได้จนบรรลุผลส าเร็จ 

                 

48 ส่งเสริม และยกย่องผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ                  
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49 ทบทวนเป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเสมอ 

                 

50 สร้างนิสัยการฟังให้เป็น จับประเด็นให้ได้                  
51 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของตัวเราให้ผู้อื่นเชื่อมั่น และ

ยอมรับในความสามารถ  
                 

52 เคารพ และปฎิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์การ                  
53 มีศิลปะในการเจรจาสื่อสารที่ดี กระชับ และตรง

ประเด็น 
                 

54 ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อ่ืน                  
55 มองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุผล                  
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56 มีความกระตือรือร้น และเสียสละ                  
57 วางตนเหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งต่อหน้าและลับ

หลัง 
                 

58 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ด้วยความรับผิดชอบและทุ่มเท 

                 

59 เมื่อพบปัญหาอุปสรรคต้องรู้จักยอมรับและกล้าที่จะ
เผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดข้ึน 

                 

60 แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีเหตุมีผล 
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61 เป็นผู้ตามท่ีรู้จักค้นหาและอธิบายถึงความคาดหวังที่
ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา 

                 

62 วิพากษ์วิจารณ์องค์การอย่างสร้างสรรค์                  
63 เลือกใช้เวลาให้เหมาะสมในการติดต่อกับ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อขอข้อมูลหรือการสนับสนุน 
                 

64 เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาก าลังเผชิญ
อยู่ และพร้อมสนับสนุนให้ก าลังใจเคียงข้างเสมอ 

                 

65 เป็นผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เมื่อผู้บังคับบัญชา
ต้องการทราบ 

                 

66 รู้จักบริหารจัดการตนเอง                   
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67 เห็นคุณค่า และความส าคัญของสมาชิกในทีม                  
68 มีความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีระบบ 

ทั้งในด้านการเขียน และการพูด 
                 

69 สร้าง และขยายเครือข่าย                  
70 รู้จักการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อ

เวลา 
                 

71 ยอมรับความเป็นจริง และรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์จาก
ผู้อื่นได้ 

                 

72 จัดล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย                  
73 เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดเสมอ                  
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74 รู้จักพ่ึงพาตนเอง                  
75 มีความสามารถในการน า การสื่อสาร การจูงใจ และ

เข้าใจผู้อ่ืน 
                 

76 ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามสมควรแก่ฐานะ                  
77 รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความ

เคารพ 
                 

78 เสนอความคิดเห็นอย่างสุภาพเมื่อผู้บังคับบัญชาถาม
ความคิดเห็น 

                 

79 การตอบรับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
ควรเป็นไปด้วยเหตุผล และข้อมูลที่ปรากฏ 
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80 มองภาพรวมของงานให้เป็นระบบ                  
81 รู้จักเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุง พัฒนางาน      

ที่ได้รับมอบหมาย 
                 

82 เข้าใจความหมายที่ผู้บังคับบัญชาสื่อสารได้เป็นอย่างดี                  
83 กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์                  
84 แสดงศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เป็นที่

ยอมรับ 
                 

85 ตั้งเป้าหมายและผลรางวัลร่วมกันในการสร้างองค์กร
แห่งความส าเร็จ 
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86 ตรวจสอบข้อมูลภาระงาน โครงการให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

                 

87 แสวงหาความรู้ และเป็นมืออาชีพในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

                 

88 จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างตัวเราและ
ผู้อื่น 

         
 

        

89 หลีกเลี่ยงความล่าช้า และภาระงานที่คั่งค้าง                  
90 หาแนวร่วม โน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนแนวคิด                   
91 ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้ยอมรับและท าใจเป็น

กลาง 
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92 เรียนรู้บุคลิกลักษณะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี  และ
ไม่ด ีเพ่ือใช้เป็นบทเรียน 

                 

93 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา  
อย่างมีความสุข 

                 

94 เปลี่ยนปัญหาเป็นแรงจูงใจ เมื่อเจอผู้บังคับบัญชาไม่ดี 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง พร้อมที่จะยอมรับและ
ท างานร่วมกัน 

                 

95 การบริหารความเชื่อทางจิตใจ                  
96 เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ความสามารถของ

ผู้บังคับบัญชา 
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Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

97 พิจารณาไตร่ตรองงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาเสมอ 

                 

98 การยอมรับในบทบาทหน้าที่ที่ตนมี                  
99 การยอมรับในต าแหน่ง หน้าที่ และบทบาทของ

ผู้บังคับบัญชา 
                 

100 ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และพร้อม
น ามาพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

                 

101 รู้จักคุณค่าหรือยึดมั่นหลักการของตนเองที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

 
ข้อ 
 
 

 
 

 

ตัวแปร 
 
 

Chris Pearce (2007) 
Chandler & Richardson (2007) 

W
ayne Turk (2007) 

Cookie Micaller (2008) 

Ken Jacobs (2008) 

Jam
es Lukaszewski (2009) 

Paul W
erlin (2009) 

Duncan Haughey (20 11) 

Revised Eition (2010) 

Patick Forsyth (2011) 

Dianna (2013) 
Jacquelyn Sm

ith (2013) 

Thom
as & Jam

es (2013) 

Kelley (2014) 

Sara W
rite (2014) 

Herm
inia Ibarra (2556) 

Maria Sushkuva (2557) 

102 สามารถอธิบายให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นของตน
ได้ 

 
 

                

103 มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดีท้ังที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและเรื่องทั่วไป 

                 

104 ฉลาดในการมองปัญหาให้ออก และคิดแก้ไขอย่างถูก
วิธ ี

                 

105 มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น ต่อความยากล าบาก 
ผิดหวัง และความกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ 
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 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารผู้บังคับบัญชา ของแนวคิดทั้ง 53 แนวคิด จ านวน 105 ปัจจัยย่อย  โดยเรียงล าดับจาก
การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชาโดยเริ่มจากเอกสารแนวคิดของของชาวไทย 
และชาวต่างประเทศตามปีปฏิทิน ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดไว้ 3 ด้านคือ 1) ด้านการจัดการ
ความสัมพันธ์ 2) ด้านการมุ่งสู่ความส าเร็จของงาน และ3) ด้านการบริหารตนเอง เพ่ือสนับสนุน     
การอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย     
 1.2  การวิ เคราะห์ เอกสารจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารผู้บั งคับบัญชา                
ทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ จ านวน 19 งานวิจัย ดังนี้ 
     1.2.1 งานวิจัยของ พิรญาณ์ บุญญสถิต และพัชสิรี ชมพูค า ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี 
      1.2.2 งานวิจัยของ สมบัติ อังกูรพิริยะ ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานขายเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา : บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด. 
      1.2.3 งานวิจัยของ รวมศิริ  เมนะโพธิ ศึกษาเรื่อง เครื่องมือวัดการท างานอย่างมี
ความสุข : กรณีศึกษานักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
     1.2.4 งานวิจัยของ นรวัฒน์ ชุติวงศ์ ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย 
      1.2.5 งานวิจัยของ เตือนตา มัจฉาชีพ ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการบังคับ
บัญชาของหัวหน้างานเพศชายและหัวหน้างานเพศหญิงที่มีต่อการรับรู้ภาวะผู้น าและความพึงพอใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
     1.2.6 งานวิจัยของ Pliffner, M. John and Fels Marshall. ศึกษาเรื่อง “The 
supervision of personnel,” (1964) 
     1.2.7 งานวิจัยของ Wickstorm Rodney Arlyn. “An Investigation in to Job 
Satisfactory Among Teacher,” (1971) 
     1.2.8 งานวิจัยของ Philip M. Podsakoff, William D. Todor, and Richard 
Skov. ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “Effects of leader contingent and non contingent reward and 
punishment behaviors on subordinate performance and satisfaction,” (1982) 
     1.2.9 งานวิจัยของ Dominic A. Infante, Caralyn M. Anderson and other, 
ศึกษาเรื่อง “Supbordinates’ Satisfaction and Perceptions of Superiors’ Compliance – 
Gaining Tactics, Argumentativeness, Verbal Aggressiveness, and style,” (1993) 
     1 .2 .10  งาน วิ จั ย ของ  Colleen M. Yonghans. ศึ กษ า เรื่ อ ง  “[Superior + 
Subordinate] or [Superior - Subordinate] : A case study,” (1995) 
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     1.2.11 งานวิจัยของ Harsha E. Chacko, ศึกษาเรื่อง “Methods of upward 
Influence, motivational need, and administrators’ perceptions of their supervisors’ 
leadership styles,” (1990) 
     1.2.12 งานวิจัยของ Nurdan Ozaralli. ศึกษาเรื่อง “A study on conflict 
resolution styles employed by Theory – X and Theory –Y leaders and perceived 
leader competence. Marmara University, Faculty of Business Administration, Istanbul, 
Turkey,” (2002) 
     1.2 .13 งานวิจั ยของ  Dirks, K. T. and Ferrin, D.L. ศึ กษ าเรื่ อ ง  “Trust in 
leadership :  Meta – analytic findings and implication for research and  practices,” 
(2002) 
    1.2.14 งานวิจัยของ Bingham, Julia Elizaberth, ศึกษาเรื่อง “A Study of 
Principals’ and Teachers’ Perceptions of Principals’ Communication Style and the 
Association with Teachers’ Communication Satisfaction,” (2008) 
     1 .2 .15  งาน วิ จั ย ขอ ง  Rafferty T. J., ศึ กษ าเรื่ อ ง  “School Climate and 
Teacher Attitudes Toward Upward Communication in Secondary School,” (2008) 
     1.2.16 งานวิจัยของ  Vonk, M.E. & Zucrow, E. ศึกษาเรื่อง “Female MSW 
students’ satisfaction with practicum supervision : the effect of supervision gender,” 
(2010) 
     1.2 .17 งานวิจั ยของ Bryant Skeen Thompson. ศึ กษาเรื่อ ง“Relational 
identity negotiation : Redefining the supervisor – subordinate relationship,” (2012)  
     1.2.18 งานวิจัยของ Diener E. ศึกษาเรื่อง “Recent Finding On Subject 
Well-Being,” (2012) 
       1.2.19 งานวิจัยของ Oginni Babalola O., Afolabi Gbadegesin and others. 
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “ A study of Superior – Subordinate Relationship and Employees’ 
Commitment to the Core Beliefs of Organization in Public Universities of Southwest, 
Nigeria,” (2014) 
 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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 ตารางที ่4 สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

ข้อ 
 
 

 
 
 

ตัวแปร 
 
 
 

พีรญาณ์ บุญสถิต (2010) 

สมบัติ  อังกูรพิริยา (2544) 

รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550) 

นรวัฒน์ ชุติวงศ์ (2554) 

เตือนตา มัจฉาชพี (2554) 

Pfiffner and Fels (1964) 

W
ickstorm

 (1971) 

Podsakoff & Others (1982) 

Infante & Others (1993) 

Yonghans (1995) 

Chackoc (1990) 

Nurdan (2002) 

Dirk & Ferrin (2002) 

Bingham
 (2008) 

Rafferty (2008) 

Vonk & Zucrow (2010) 

Thom
pson (2012) 

Diener (2012) 

Oginni  & Others (2014) 

1 การรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 

  
 

   
 

 
 

    
 

   
 

 
 

   
 

 
 

2 การควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง                    

3 ความสามารถในการแนะน าวิธีการแก้ปัญหา และ
เข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
 

    
 

              

4 มีการวางแผนรองรับปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

                  

5 รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน                    

6 การสร้างแรงจูงใจในการท างาน                    

7 มุ่งม่ันเอาใจใส่ในความส าเร็จขององค์การและ
ความก้าวหน้าของผู้บังคับบัญชา 
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 ตารางที่ 4 สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 

 
 
 

ตัวแปร 
 
 
 

พีรญาณ์ บุญสถิต (2010) 

สมบัติ  อังกูรพิริยา (2544) 

รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550) 

นรวัฒน์ ชุติวงศ์ (2554) 

เตือนตา มัจฉาชพี (2554) 

Pfiffner and Fels (1964) 

W
ickstorm

 (1971) 

Podsakoff & Others (1982) 

Infante & Others (1993) 

Yonghans (1995) 

Chackoc (1990) 

Nurdan (2002) 

Dirk & Ferrin (2002) 

Bingham
 (2008) 

Rafferty (2008) 

Vonk & Zucrow (2010) 

Thom
pson (2012) 

Diener (2012) 

Oginni  & Others (2014) 

8 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

                  

9 มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการ
ถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ 

   
 

  
 

    
 

     
 

 
 

  
 

  

10 มีการสื่อสารกระชับ  ตรงประเด็น                    
11 การมีส่วนร่วมของสมาชิก เพ่ือให้เกิดการท างานที่

สร้างสรรค ์
  

 

 
 

 
 

      
 

 
 

        

12 เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

  

 

 
 

 
 

               

13 กล่าวชมเชยผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ เมื่องานประสบ
ความส าเร็จ 

     
 

              

14 ตัดสินปัญหาด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ                    
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 ตารางที่ 4 สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ตอ่) 
 

 
 

ข้อ 
 
 

 
 
 

ตัวแปร 
 
 
 

พีรญาณ์ บุญสถิต (2010) 

สมบัติ  อังกูรพิริยา (2544) 

รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550) 

นรวัฒน์ ชุติวงศ์ (2554) 

เตือนตา มัจฉาชพี (2554) 

Pfiffner and Fels (1964) 

W
ickstorm

 (1971) 

Podsakoff & Others (1982) 

Infante & Others (1993) 

Yonghans (1995) 

Chackoc (1990) 

Nurdan (2002) 

Dirk & Ferrin (2002) 

Bingham
 (2008) 

Rafferty (2008) 

Vonk & Zucrow (2010) 

Thom
pson (2012) 

Diener (2012) 

Oginni  & Others (2014) 

15         สร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้น าให้เป็นที่ยอมรับ                    
16 ค านึงถึงเป้าหมายส าคัญขององค์การ                    
17 มีความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ของตนเอง                    
18 เข้าใจธรรมชาติความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
        

 
 
 

 
 

         
 

20 มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์                    
21 มีความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ให้ความส าคัญ 

และสนับสนุนเพื่อนสมาชิก 
  
 

 
 

 
 

 
 

     
 

         

22 กล้าตัดสินใจ และกล้าเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้                    
23 ศึกษารูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา                    
24 ปรับรูปแบบการท างานของตนให้เข้ากับรูปแบบการ

ท างานของผู้บังคับบัญชา 
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 ตารางที่ 4 สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 

 
 
 

ตัวแปร 
 
 
 

พีรญาณ์ บุญสถิต (2010) 

สมบัติ  อังกูรพิริยา (2544) 
รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550) 
นรวัฒน์ ชุติวงศ์ (2554) 
เตือนตา มัจฉาชีพ (2554) 
Pfiffner and Fels (1964) 
W

ickstorm
 (1971) 

Podsakoff & Others (1982) 
Infante & Others (1993) 
Yonghans (1995) 
Chackoc (1990) 
Nurdan (2002) 
Dirk & Ferrin (2002) 
Bingham

 (2008) 
Rafferty (2008) 
Vonk & Zucrow (2010) 
Thom

pson (2012) 
Diener (2012) 
Oginni  & Others (2014) 

25 เข้าใจและรับรู้การสื่อสารของผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี                    
26 ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งของผู้องค์การและบังคับ

บัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
     

 
              

27 สร้างความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน                    
28 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการจัด

บรรยากาศแวดล้อมการท างาน 
   

 
   

 
    

 
     

 
    

29 มีรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม                    
30 การบริหารตนเอง                    
31 มีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย                    
32 มีความกระตือรือร้น และเสียสละ                    
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 จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารผู้บังคับบัญชา ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 19 งานวิจัย จ านวน 32 ปัจจัย
ย่อย โดยเรียงล าดับจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา โดยเริ่มจาก
งานวิจัยของชาวไทย และชาวต่างประเทศตามปีปฏิทิน 
 1.3 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา โดย
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน ดังนี้ 

1.3.1 ท่านที่ 1 ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

1.3.2. ท่านที่ 2 รศ.ลิขิต กาญจนภรณ์ ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา 
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.3.3 ท่านที ่3 ดร.ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

1.3.4 ท่านที่ 4 นายประยงค์ ใสโต ต าแหน่ง นายกสมาคมรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา สพม. เขต 41 

1.3.5 ท่านที่ 5 ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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 ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

1 ศึกษาภูมิหลังของผู้บังคับบัญชาในด้านประวัติส่วนตัว การศึกษา การท างาน      
2 ศึกษารูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา      
3 เข้าใจเป้าหมายและความต้องการของผู้บังคับบัญชา      
4 ศึกษาอุปนิสัย และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา      
5 รู้จักควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้ยอมรับ และท าใจเป็นกลาง      
6 มีศิลปะในการเจรจาสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา กระชับ ตรงประเด็น      
7 ดูแล ใส่ใจทุกข์ สุข ของผู้บังคับบัญชา ทั่งในเวลา และนอกเวลาท างาน      
8 เมื่อมีความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชาให้ทบทวน และรับฟังความคิดเห็นต่างไปพิจารณาด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง      
9 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และองค์การ      
10 ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด      
11 มีการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ      
12 เมื่อผู้บังคับบัญชาเผชิญกับวิกฤติปัญหาควรให้ก าลังใจ และแนวทางแก้ไข      
13 มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน      



 

198 

 

 ตารางที ่5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

14 รู้บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของตนเอง      
15 เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา      
16 ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เกิดสัมฤทธิผลโดยใช้หลักวิชาความรู้      
17 เมื่อพบปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายควรปรึกษา  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที      
18 แสดงความเคารพ ยกย่อง ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา      
19 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล      
20 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ  และผู้บังคับบัญชา      
21 รู้เป้าหมายสูงสุดที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ      
22 ศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานจ าเป็นที่เก่ียวข้องกับองค์การ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ      
23 แสวงหาช่องทางการสื่อสารของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือรับนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น การประชุมประจ าเดือน ประชุม      

กลุ่มย่อย เป็นต้น 
     

24 รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว  และเรื่องงานออกจากกัน      
25 มีความซื่อสัตย์  สุจริต และโปร่งใส      
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 ตารางที ่5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

26 มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน      
27 มีมาตรการประเมินคุณภาพงาน ติดตาม และตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะ      
28 มีการก าหนดกรอบระยะเวลาความส าเร็จของงานอย่างชัดเจน และตรงต่อเวลา      
30 มีการประเมินความส าเร็จของงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา      
30 มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน

และแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม 
     

31 มีการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ      
32 มีความมุ่งมั่น อุตสาหะ ทุ่มเท และเสียสละ      
33 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ      
34 ส่งเสริม สนับสนุนผู้บังคับบัญชา ให้เห็นความส าคัญในการสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม 

ชีวะอนามัย รวมทั้งจัดสวัสดิการท างานที่เหมาะสมให้สมาชิกในองค์การ 
     

35 เตรียมหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค      
36 มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตน      
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 ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

37 แสวงหาและมุ่งมีนที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือสั่งสมประสบการณ์ความก้าวหน้า      
38 รับรู้ความคาดหวังในการท างานของผู้บังคับบัญชา และพยายามท าให้ถึงระดับความคาดหวังนั้น      
39 แสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ได้รับมอบหมาย      
40 วางตนให้เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้า และลับหลัง      
41 ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนให้เสื่อมเสียหรือในทางไม่สร้างสรรค์      
42 กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ      
43 รู้จักบริหารจัดการตนเอง      
44 เชื่อและตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ บนพื้นฐานสารสนเทศและข้อมูลที่เป็นจริง      
45 รับรู้และตัดสินปัญหาโดยหลีกเลี่ยงประสบการณ์ สมมติฐาน และอารมณ์      
46 สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์และพร้อมที่จะปฏิบัติสู่ความส าเร็จ      
47 มีการสื่อสารสองทางเพ่ือให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย      
48 ตั้งเป้าหมายการท างาน และความส าเร็จร่วมกันของสมาชิกในทีม      
49 เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และน ามาพิจารณาด้วยเหตุและผล      
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 ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

50 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างภาระงานขององค์การอย่างชัดเจน      
51 ศึกษา และปฏิบัติตามกรอบการพรรณนางาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
52 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข      
53 เห็นคุณค่าและศรัทธาในตัวเอง      
54 น าทรัพยากรที่มีในตัวของผู้บังคับบัญชามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์      
55 สร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้น า และลักษณะเฉพาะของตนเอง      
56 ใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เอ้ืออาทร และมีน้ าใจไมตรี      
57 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม  มากกว่าตนเอง      
58 มีสติ และใช้วิจารณญาณในการยอมรับและเผชิญหน้ากับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น      
59 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      
60 มีอุดมการณ์ และให้ความส าคัญกับผลประโยชน์สูงสุดขององค์การ และผลสัมฤทธิ์ของงาน      
61 เก็บรักษาความลับ หรือเรื่องปิดบังส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา      
62 ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และองค์การเสมอ      
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  ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ตอ่) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

63 ยืนหยัดบนความถูกต้อง ยึดมั่นในความดี      
64 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน      
65 มีปฎิภาณไหวพริบ รอบรู้ในทุกด้าน      
66 ประพฤติตนบนความพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือตระหนี่ถี่เหนียวเกินความจ าเป็น      
67 ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน      
68 มีการคิดพิจารณาไตร่ตรองและจัดอันดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ      
69 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จ และมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของผู้อื่นทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม 
     

70 มองงานในแง่บวก  มองโลกในแง่ดีเสมอ      
71 เมื่อมีการมอบหมายงานให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ ควรมีการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ      
72 พิจารณาไตร่ตรองผลงานที่ได้รับมอบหมายก่อนเสนอส่งมอบผู้บังคับบัญชาเสมอ      
73 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของตัวเราให้ผู้อื่นยอมรับ และเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ      
74 มีหลักการพิจารณาและคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน      
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 ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

75 สนับสนุนส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชา และพร้อมน าสู่การปฏิบัติ      
76 เมื่อมีความคิดเห็นต่างหรือขัดแย้งด้านนโยบายของผู้บังคับบัญชา ควรอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง

มาสนับสนุน 
     

77 รู้จักการกล่าวขอโทษอย่างจริงใจ เนื่องจากความผิดพลาดที่ยอมรับได้      
78 มีวิธีโน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน      
79 รู้จักหยุดนิ่ง รับฟังความคิดเห็นต่างหรือขัดแย้ง โดยไม่โต้ตอบ แล้วน ามาทบทวนพิจารณาภายหลัง      
80 บริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างตัวเองกับผู้อ่ืน      
81 ท าความเข้าใจกับรูปแบบการท างานของตัวเราเอง      
82 รับรู้ และเข้าใจเป้าหมายความต้องการของตนเอง      
83 รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ      
84 มีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี      
85 ฉลาดในการมองปัญหาให้ออก และคิดแก้ไขอย่างถูกวิธี      
86 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล      
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 ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
 
 
 

 
ตัวแปร 

 
 

ดร. ชนะ สุ่มมาตย์ 

รศ. ลิขิต กาญจนภรณ์ 

ดร. ธนะสิทธิ ์ศิริวรธรรม 

นายประยงค ์ใสโต 

ดร. อ านาจ วชิยานุวัต ิ

87 เชื่อมั่น และศรัทธาในความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชา      
88 ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ      
89 เข้าใจ และรับรู้ความต้องการของเพ่ือนร่วมงาน      
90 เห็นคุณค่า และความส าคัญของเพ่ือนสมาชิก      
91   รักษาค ามั่นสัญญา      
92 สร้างนิสัยฟังให้เป็น  จับประเด็นให้ได้      
93 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี      
94 มีการให้รางวัล กล่าวยกย่อง และสร้างความเป็นกับเอง      
95 มีการสร้าง และขยายเครือข่าย      
96 เมื่อมีข้อสงสัย ไม่ชัดเจนในเรื่องใด ควรค้นหาค าตอบหรือสอบถามจากผู้รู้      
97 ปรับรูปแบบการท างานของตนเองให้เข้ากับรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา      
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 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
เกี่ยวกับทัศนคติการบริหารผู้บังคับบัญชา ได้ปัจจัยย่อย จ านวน 97 ข้อ ที่กล่าวถึงแนวทางในการ
บริหารผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา เพ่ือใช้เป็นข้อกระทงค าถามในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วิจัยต่อไป  
 การวิ เคราะห์ เอกสารจากผลงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การบริห ารผู้ บั งคั บบัญ ชา                   
ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสิ้น 234 ปัจจัยย่อย ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลมาบูรณาการ
เข้าด้วยกัน และน ามาจัดสร้างเป็นข้อค าถามได้จ านวนทั้งสิ้น 120 ข้อ และเมื่อน ามาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  (index of item objective 
congruence : IOC) ของเครื่องมือ และน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
โรง ผู้ให้ข้อมูลคือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน รวมทั้งสิ้น 30 คน และหาค่า
ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม  (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .987 เพ่ือน าไปใช้สอบถามความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 การวิจัยนี้  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 350 โรง ผู้ให้ข้อมูลคือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
จ านวน 350 คน ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีข้อค าถาม จ านวน 120 ข้อ ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
ได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืนมา 307 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.71 และเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ผล ดังนี้  
  2.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
จ านวน 307 คน จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 307 โรง    
เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งวิทยฐานะ และประสบการณ์ท างาน       
ในต าแหน่ งบริหาร โดยการแจกแจงความถี่  (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)            
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 



 

206 

 

ตารางที ่6 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
              n = 307 

ข้อ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

    -  ชาย 
    -  หญิง 

 
171 
136 

 
55.70 
44.30 

รวม 307 100.00 
2 อายุ 

    - ต่ ากว่า 30 ปี 
    - 30 - 40 ปี 
    - 41 - 50 ปี 
    - มากกว่า  50  ปี 

 
2 
73 
88 
144 

 
0.65 
23.78 
28.66 
46.91 

รวม 307 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    -  ปริญญาตรี 
    -  ปริญญาโท 
    -  ปริญญาเอก 
    -  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
34 
259 
9 
5 

 
11.07 
84.36 
2.93 
1.64 

รวม 307 100.00 
4 วิทยฐานะ 

    -  ไม่มีวิทยฐานะ 
    - ช านาญการ 
    - ช านาญการพิเศษ 
    - เชี่ยวชาญ 

 
13 
80 
212 
2 

 
4.22 
26.06 
69.06 
0.66 

รวม 307 100.00 
5 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งบริหาร 

    - ไม่เกิน 5 ปี 
    - 5 – 10 ปี 
    - 11 – 15 ปี 
    - 16 - 20 ปี 
    - มากกว่า 20 ปี 

 
73 
106 
21 
33 
74 

 
23.78 
34.53 
6.84 
10.75 
24.10 

รวม 307 100.00 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 307 คนเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โรงเรียนละ 1 คน พบว่า เป็นเพศชาย 171 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70       
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เพศหญิง 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30 และด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีมาก
ที่สุด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.91 น้อยที่สุด มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 0.65 ด้านระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า ระดับปริญญาโทมีมากที่สุด จ านวน 259 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 84.36 น้อยที่สุด คืออ่ืนๆ ได้แก่ประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ป.บัณฑิต) จ านวน 5 คน     
คิดเป็นร้อยละ 1.64 ต าแหน่งวิทยฐานะพบว่า วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มากที่สุด 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.06 น้อยที่สุด และมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 และด้าน
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งบริหารพบว่า มีประสบการณ์ท างานช่วงระหว่าง 5 – 10 ปี มีมาก
ที่สุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 34.53 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งบริหาร น้อยที่สุด     
มีช่วงประสบการณร์ะหว่าง 11 – 15 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ เป็นองค์ประกอบของการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต  )(x และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       
โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียด         
ในตารางที ่7   
 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ 
   บริหารผู้บังคับบัญชา  

                                   n=307 
 

ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ค่า

มัชฌิม 
เลข
คณิต 

)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

1 เข้าใจธรรมชาติด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.48 0.61 มาก 

2 ตระหนักรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง         

4.38 0.65 มาก 

3 รับรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของ
ผู้บังคับบัญชา        

4.27 0.65 มาก 

4 รับรู้ และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา    4.38 0.63 มาก 
5 รับรู้ และเข้าใจเป้าหมาย ความต้องการของตนเอง 4.49 0.59 มาก 
6 รับรู้ และเข้าใจเป้าหมาย ความต้องการของผู้บังคับบัญชา 4.34 0.64 มาก 
7 มี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จ ะแสวงห าความรู้ ให ม่ ๆ  เพ่ื อสั่ งสม

ประสบการณ์ความก้าวหน้าในการท างาน 
4.60 0.58 มากที่สุด 

 



 

208 

 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ 
   บริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
                            n=307 

 
ข้อ 

 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

ค่า
มัชฌิม 
เลข
คณิต 

)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

8 รู้จักค้นหา และเรียนรู้ศักยภาพที่มีในตัวของผู้บังคับบัญชา
ด้านความรู้ ความสามารถ และน ามาปรับใช้ เพ่ือการพัฒนา
งานของตนเอง      

4.36 0.65 มาก 

9 ตระหนักรู้ และเข้าใจรูปแบบการท างานของตนเอง  เพ่ือ
ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา 

4.39 0.65 มาก 

10 รู้จักใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา และคิดแก้ไขได้
อย่างถูกวิธี 

4.37 0.62 มาก 

11 รับรู้  และเข้าใจปัญหา ผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้บังคับบัญชา หรือองค์การ 

4.42 0.60 มาก 

12 พัฒ นา และสร้ า งส รรค์ แน วทางการท างาน ร่วมกั บ
ผู้บังคับบัญชา 

4.35 0.67 มาก 

13 เรียนรู้ และปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา 

4.34 0.64 มาก 

14 รับรู้ความคาดหวังในการท างานของผู้บังคับบัญชา และมุ่งสู่
ระดับความคาดหวังนั้น 

4.34 0.62 มาก 

23 มีความละเอียด รอบคอบ  และพิจารณ างานที่ ได้ รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี 

4.47 0.60 มาก 

24 สร้างความไว้วางใจให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้อื่น 

4.51 0.59 มากที่สุด 

25 มีความซื่ อตรง ยึดมั่ นต่อหลักการของตนเอง และไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน สามารถประพฤติปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อื่นได ้ 

4.63 0.56 มากที่สุด 

26 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ เมื่อเกิดความผิดพลาดที่ไม่
ตั้งใจ และผู้อ่ืนยอมรับได้ 

4.68 0.55 มากที่สุด 

27 มีความเชื่อมั่น และยอมรับในความรู้ ความสามารถของผู้อ่ืน 
และเห็นคุณค่าของสมาชิกในคณะ 

4.59 0.58 มากที่สุด 
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   บริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
                                          n=307 

 
ข้อ 

 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

ค่า
มัชฌิม 
เลข
คณิต 
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ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

28 มีการรายงานความก้าวหน้าของงานที่ ได้รับมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

4.36 0.67 มาก 

29 มีการวางแผนการด าเนิ น งานล่ วงหน้ า  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4.40 0.65 มาก 

30 มีการสื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 

4.50 0.61 มากที่สุด 

31 ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมข้อมูล และวิธีการสื่อสาร
ในงานที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยี 

4.37 0.66 มาก 

32 ให้ความส าคัญ และปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 
และยกย่องให้เกียรติเสมอ 

4.66 0.56 มากที่สุด 

33 มีวิธีการที่จะเปิดเผยถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ เช่น การไม่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

4.07 0.84 มาก 

34 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานที่ได้
มอบหมาย 

4.22 0.67 มาก 

35 มีการติดตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา หลังจากที่
ได้รับมอบหมายงาน เช่น ก าหนดเวลา แหล่งที่มาของข้อมูล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน และบุคคลทีต่ิดต่อได้เมื่อมีปัญหา 

4.32 0.62 มาก 

36 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะย ก ย่ อ ง
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างจริงใจ 

4.47 0.66 มาก 

37 มีการทบทวนเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานในงานที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

4.44 0.62 มาก 

38 มีทักษะในการฟัง และจับประเด็นส าคัญไดดี้ 4.38 0.63 มาก 
39 ประพฤติปฏิบัติตนจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้อ่ืนเชื่อมั่น และ

ยอมรับในความสามารถ  
4.45 0.59 มาก 

40 ยอมรับ และยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ
ขององค์กร  

4.66 0.55 มากที่สุด 
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41 มีศิลปะในการเจรจาสื่อสารที่ดี กระชับ ตรงประเด็น และมี
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง 

4.35 0.67 มาก 

42 ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างปัญหา หรือก่อ
ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

4.61 0.59 มากที่สุด 

43 สร้างนิสัยมองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี และมีเหตุผลใน
การด าเนินชีวิต 

4.55 0.60 มากที่สุด 

44 มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และหลีกเลี่ยงภาระงานที่คั่ง
ค้าง 

4.52 0.59 มากที่สุด 

45 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วย
ความรับผิดชอบและทุ่มเทเสมอ 

4.62 0.55 มากที่สุด 

46 รู้จักยอมรับ และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึน 

4.60 0.56 มากที่สุด 

47 รู้จักแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.45 0.64 มาก 

48 รู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่รู้จักค้นหา และอธิบายถึงความ
คาดหวังที่ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา 

4.45 0.62 มาก 

49 มีการแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การอย่าง
สร้างสรรค ์

4.39 0.62 มาก 

50 สามารถ เลื อก ใช้ เวล าให้ เหมาะสม ใน การติ ดต่ อกั บ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอข้อมูลหรือการสนับสนุน 

4.40 0.61 มาก 

51 เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาก าลังเผชิญอยู่ และ
พร้อมให้การสนับสนุน และอยู่เคียงข้าง 

4.48 0.63 มาก 

52 มีความรอบรู้ และสามารถจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ  

4.44 0.60 มาก 

53 บริหารจัดการตนเอง เห็นคุณค่า และสร้างศรัทธาในตัวเอง 4.54 0.58 มากที่สุด 
54 มีทักษะ และความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลอย่างมี

ระบบทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
4.33 0.59 มาก 
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เลข
คณิต 

)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
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55 มีการสร้าง และขยายเครือข่ายการประสานความร่วมมือ  4.24 0.64 มาก 

56 
ท างานโดยรักษาเวลาของผู้บังคับบัญชา ตรงต่อเวลา และ
รู้จักการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.45 0.64 มาก 

57 
ยอมรับความเป็นจริง และยินดีรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์จาก
ผู้อื่น 

4.51 0.58 มากที่สุด 

58 
จัดล าดับความส าคัญของงานที่ ได้รับมอบหมาย  และ
ปฏิบัติงานตามล าดับ             

4.50 0.59 มากที่สุด 

59 มีการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างมีสติ 4.36 0.65 มาก 
60 รู้จักพ่ึงพาตนเอง ก่อนที่จะพ่ึงพาผู้อื่น 4.64 0.57 มากที่สุด 
61 มีความสามารถในการน า การสื่อสาร การจูงใจ และเข้าใจ

ผู้อื่น     
4.47 0.60 มาก 

62 ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความ
เคารพ และน าไปปรับใช้ 

4.57 0.58 มากที่สุด 

63 มีการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และมีความสุภาพ 
เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการ 

4.54 0.59 มากที่สุด 

64 เข้าใจความหมาย และรับรู้การสื่อสารของผู้บังคับบัญชา 4.49 0.58 มาก 
65 กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 4.46 0.61 มาก 
66 แสดงศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เป็นที่ยอมรับ 4.47 0.62 มาก 
67 มีการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกันของสมาชิกในการ

สร้างองค์การแห่งความส าเร็จ 
4.46 0.61 มาก 

68 มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ภาระงาน และโครงการให้
เป็นปัจจุบัน 

4.43 0.61 มาก 

69 มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความ
เป็นมืออาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

4.49 0.62 มาก 

70 มีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองและ
ผู้อื่น     

4.31 0.62 มาก 
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71 หาสมาชิกร่วม หรือโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน
แนวคิด  

4.11 0.79 มาก 

72 ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ดี และยอมรับทุกสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 

4.36 0.66 มาก 

73 เรียนรู้บุคลิกลักษณะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีและไม่ดี เพ่ือ
ใช้เป็นบทเรียนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.43 0.63 มาก 

74 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาได้อย่าง
มีความสุข 

4.47 0.63 มาก 

75 เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงจูงใจ เมื่อพบผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดี 
ให้กับตนเอง ทั้งพร้อมที่จะยอมรับและท างานร่วมกัน 

4.34 0.70 มาก 

76 เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ ความสามารถของผู้บังคับบัญชา 4.45 0.68 มาก 
77 พิจารณาไตร่ตรองความสมบูรณ์ของงานที่จะส่งมอบ ก่อนที่

จะเสนอผู้บังคับบัญชา 
4.45 0.63 มาก 

78 รู้จักยอมรับบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ   ของ
ตนเอง 

4.62 0.53 มากที่สุด 

79 ยอมรับในต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชา 

4.65 0.54 มากที่สุด 

80 เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  และพร้อม
น ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4.62 0.54 มากที่สุด 

81 อธิบายให้ผู้ อ่ืนยอมรับในความคิดเห็นของตนได้ โดยใช้
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 

4.51 0.57 มากที่สุด 

82 มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น ต่อความยากล าบาก ผิดหวัง 
และความกดดันต่างๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ 

4.46 0.62 มาก 

83 มีความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา  และเข้าใจ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4.45 0.60 มาก 

84 มีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรองรับปัญหาด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    

4.29 0.67 มาก 
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85 แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานเสมอ 4.60 0.57 มากที่สุด 
86 สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ตนเอง และผู้อ่ืน         4.44 0.62 มาก 
87 เมื่อใดที่ผู้บังคับบัญชาผิดพลาด สามารถแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเท็จจริง ด้วยความเคารพ 
4.36 0.65 มาก 

88 รู้จักสร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้น าให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้อ่ืน
ได ้

4.44 0.59 มาก 

89 มีการศึกษาข้อมูลภูมิหลังของผู้บังคับบัญชาในด้านประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานไว้ล่วงหน้า 

4.11 0.83 มาก 

90 ดูแล ใส่ใจทุกข์ สุข ของผู้บังคับบัญชา ทั้งในเวลา และนอก
เวลาท างานตามโอกาส และความเหมาะสม 

4.24 0.77 มาก 

91 เมื่อมีความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชา มีการทบทวน และ
รับฟัง ความคิดเห็นต่าง เพ่ือน าไปพิจารณาด้วยเหตุและผล 

4.36 0.67 มาก 

92 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ และ
นโยบายของผู้บังคับบัญชา 

4.46 0.58 มาก 

93 มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 
เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.47 0.58 มาก 

94 แสวงหาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือรับนโยบายสู่
การปฏิบัติ เช่น การประชุมประจ าเดือน ประชุมกลุ่มย่อย 
เป็นต้น 

4.47 0.57 มาก 

95 ประเมินความส าเร็จของงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

4.40 0.62 มาก 

96 รู้จักประเมินปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 

4.36 0.63 มาก 

97 ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ 

4.44 0.59 มาก 

98 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี 4.52 0.62 มากที่สุด 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ 
   บริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
                            n=307 

 
ข้อ 

 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

ค่า
มัชฌิม 
เลข
คณิต 

)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

99 หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นให้เสื่อมเสีย หรือ     
ในแนวทางไม่สร้างสรรค์ 

4.51 0.62 มากที่สุด 

100 มีความเชื่อมั่น และสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ บน
พ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นจริง 

4.50 0.59 มากที่สุด 

101 ส่งเสริม สนับสนุนผู้บังคับบัญชา ในการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม ชีวอนามัย รวมทั้งจัดสวัสดิการ
ท างานที่เหมาะสมให้สมาชิกในองค์การ 

4.48 0.62 มาก 

102 มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตนเสมอ 4.69 0.55 มากที่สุด 
103 มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อื่น และจงรักภักดีต่อองค์การ 4.75 0.50 มากที่สุด 
104 รับรู้และตัดสินปัญหาโดยหลีกเลี่ยงประสบการณ์ สมมติฐาน 

และอารมณข์องตนเอง 
4.48 0.60 มาก 

105 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และพร้อมที่จะปฏิบัติสู่
ความส าเร็จ 

4.57 0.57 มากที่สุด 

106 สื่อสารสองทางเพ่ือให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับ และผู้ส่ง
สาร 

4.56 0.55 มากที่สุด 

107 มีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
ภาระงานขององค์การอย่างชัดเจน 

4.54 0.61 มากที่สุด 

108 มีอุดมการณ์  ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
ประโยชน์สูงสุดขององค์การ 

4.57 0.58 มากที่สุด 

109 ยึดถือหลักเกณฑ์  กฎหมาย และความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 

4.64 0.56 มากที่สุด 

110 มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น 4.64 0.55 มากที่สุด 
111 มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับ

งานอย่างเป็นระบบ 
4.50 0.65 มากที่สุด 

112 ให้การสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชา และ
พร้อมน าสู่การปฏิบัติ 

4.60 0.58 มากที่สุด 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ 
   บริหารผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 
                            n=307 

 
ข้อ 

 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

ค่า
มัชฌิม 
เลข
คณิต 

)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

113 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 4.49 0.62 มาก 
114 ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นสากลของแบบแผนพฤติกรรม    

ที่ยึดถือ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์การได้เป็นอย่างด ี

4.35 0.58 มาก 

115 มุ่ งค้นหาค าตอบหรือสอบถามจากผู้ รู้  เมื่ อมีข้อสงสัย         
ไม่ชัดเจนในเรื่องใดๆ  

4.44 0.58 มาก 

116 ประพฤติตนบนความพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 4.60 0.58 มากที่สุด 
117 เคารพต่อความคิดเห็น วิธีการ และมุมมองการตัดสินใจของ

ผู้บังคับบัญชา 
4.57 0.56 มากที่สุด 

118 ศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์การ 
อย่างสร้างสรรค์ 

4.55 0.57 มากที่สุด 

119 จัดเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม เกี่ยวกับระเบียบ
วาระการประชุม และรายละเอียดประเด็นปัญหาส าคัญ      
ที่ต้องพิจารณา 

4.50 0.62 มากที่สุด 

120 ให้ ก ารสนั บ สนุ น  และ เข้ า ร่ วมกิ จก รรม อุดมการณ์              
ที่ผู้บังคับบัญชาชื่นชอบตามความเหมาะสม 

4.49 0.62 มาก 

รวม 4.47 0.63 มาก 
 
 จากตารางที่  7 พบว่า โดยภาพรวมข้อค าถามทั้ง 120 ข้อ มี ค่ามัชฌิมเลขคณิต  )(x           
อยู่ระหว่าง 4.11 - 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.50- 0.83 แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปร โดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี
ตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ตัวแปรที่ 103 มีความกตัญญูรู้คุณต่อ
ผู้อ่ืน และจงรักภักดีต่อองค์การ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.50 
ตัวแปรที่ 102 มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตนเสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x 4.69            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.55 และตัวแปรที่ 26 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ เมื่อเกิดความ
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ผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจ และผู้อ่ืนยอมรับได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
0.55 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมาก 
 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบโดยสถิติ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า 
KMO and Bartlett’s Test โดยค่า  Kaiser–Meyer –Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ 
ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผล ดังตารางที ่8 
 
ตารางที ่8 ค่า KMO and Bartlett’s Test   
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.967 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 
36065.926 

 Df 7140 
 Sig. .000 
   

 
 จ าก ต าร างที่  8 ผ ล ก ารท ด ส อบ  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin masure of samping 
adequace) ของข้อมูลที่เก็บได้จากงานวิจัย ได้เท่ากับ .967 ซึ่งไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) 
ได้ท าการศึกษาค่า KMO ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูล ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่ และได้สรุปว่าถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้น สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ดี ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี  การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญทางสถิติ (sig 0.00         
< 0.05) แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่
ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา หลังจากที่
ผู้วิจัยไดรับแบบสอบถามกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา จ านวน 
307 ฉบับ จากทั้งสิ้น 350 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.71 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ ใช้การสกัด
องค์ประกอบ (Factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis : PCA) ด้ วยการหมุนแกนแบบตั้ งฉาก  (orthogonal rotation) และการหมุนแกน
องค์ประกอบด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax extraction) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้
เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ตามที่แฮร์ และ
คณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า น้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไปเป็นค่าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ 
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(practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s 
criterion) และ3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 
ได้จ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ จ านวน 6 
องค์ประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที ่9 
 

ตารางที ่9 องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ   
            แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 จากตารางที่ 9 แสดงจ านวนองค์ประกอบ และค่าความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร
ผู้บั งคับบัญชา พบว่า มีค่าความแปรปรวน (eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบาย
องค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป พบว่า มีเพียง 6 องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดคือ  
องค์ประกอบที่ 1- 6 เมื่อหมุนแกนแล้วองค์ประกอบที่ 1 มีค่าความแปรปรวน สูงสุดเท่ากับ 14.652
สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 12.210 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความแปรปรวน 
13.862 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 11.552 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความ
แปรปรวน 9.587 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 7.989 และองค์ประกอบอ่ืนๆ    
มีค่าไอเกนและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดค่อยๆ ลดลงตามล าดับ และ
องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ คือองค์ประกอบที่ 1-6 พบว่า สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ทั้งหมด 48.632 ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบและตัวแปร ได้ดังรายละเอียด       
ในตารางที ่10 
 
 
 
 

องค์ 
ประ 
กอบ 
(com 
po 

nent) 
 

Initial  Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared  

Loadings 
ค่าความ

แปร 
ปรวน 
Eigen 
values 

ค่าร้อยละ
ของความ
แปรปรวน

(% of 
variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ 
แปรปรวน 

สะสม
(Cumulative 

%) 

ค่าความ
แปร 
ปรวน 
Eigen 
values 

ค่าร้อยละ
ของความ
แปรปรวน 

(% of 
variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ 
แปรปรวน

สะสม
(Cumulative 

%) 

ค่าความ
แปรปรวน 

Eigen 
values 

ค่าร้อยละ
ของความ
แปรปรวน

(% of 
variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ 
แปรปรวน

สะสม
(Cumulative 

%) 

1 59.519 49.599 49.599 59.519 49.599 49.599 14.652 12.210 12.210 

2 3.607 3.006 52.605 3.607 3.006 52.605 13.862 11.552 23.762 
3 2.953 2.461 55.066 2.953 2.461 55.066 9.587 7.989 31.752 
4 2.172 1.810 56.876 2.712 1.810 56.876 8.117 6.764 38.516 
5 1.897 1.581 58.457 1.897 1.581 58.457 6.357 5.298 43.814 
6 1.696 1.414 59.871 1.696 1.414 59.871 5.782 4.818 48.632 
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ตารางที่ 10 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนองค์ประกอบ 
 

 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loadings) 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
องค์ประกอ

บที่ 2 
องค์ประกอบ

ที่ 3 
องค์ประกอบ

ที่ 4 
องค์ประกอ

บที่ 5 
องค์ประกอบ

ที่ 6 
ตัวแปรที่96 .718      
ตัวแปรที่95 .696      
ตัวแปรที่97 .654      
ตัวแปรที่68 .634      
ตัวแปรที่83 .571      
ตัวแปรที่69 .555      
ตัวแปรที่84 .552      
ตัวแปรที่91 .548      
ตัวแปรที่87 .543      
ตัวแปรที่93 .541      
ตัวแปรที่75 .512      
ตัวแปรที่55 .512      
ตัวแปรที่109  .726     
ตัวแปรที่102  .691     
ตัวแปรที่105  .689     
ตัวแปรที่103  .677     
ตัวแปรที่108  .655     
ตัวแปรที่110  .606     
ตัวแปรที่106  .604     
ตัวแปรที่101  .603     
ตัวแปรที่107  .600     
ตัวแปรที่100  .589     
ตัวแปรที่112  .585     
ตัวแปรที่99  .574     
ตัวแปรที่116  .533     
ตัวแปรที่111  .529     
ตัวแปรที่20   .743    
ตัวแปรที่22   .674    
ตัวแปรที่19   .654    
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ตารางที ่10 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนองค์ประกอบ (ตอ่) 
 

 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loadings) 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
ตัวแปรที่21   .606    
ตัวแปรที่45   .585    
ตัวแปรที่18   .584    
ตัวแปรที่26   .544    
ตัวแปรที่76    .595   
ตัวแปรที่78    .593   
ตัวแปรที่79    .575   
ตัวแปรที่74    .557   
ตัวแปรที่77    .554   
ตัวแปรที่62    .517   
ตัวแปรที่29     .631  
ตัวแปรที่23     .591  
ตัวแปรที่30     .532  
ตัวแปรที่34     .532  
ตัวแปรที่31     .511  
ตัวแปรที่3      .664 
ตัวแปรที่1      .652 
ตัวแปรที่2      .632 
ตัวแปรที่4      .531 

รวมทั้งสิ้น  
48 ตัวแปร 

12ตัวแปร 14ตัวแปร 7 ตัวแปร 6 ตัวแปร 5 ตัวแปร 4 ตัวแปร 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ตามเกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบมี 6 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่  1 จ านวน 12 ตัวแปร ค่า factor loadings       
อยู่ระหว่าง .512 - .718 องค์ประกอบที่ 2 ค่า factor loadings อยู่ระหว่าง .529 - .726 จ านวน 14  
ตัวแปร องค์ประกอบที่  3 จ านวน 7 ตัวแปร ค่า factor loadings อยู่ระหว่าง .544 - .743
องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 6 ตัวแปร ค่า factor loadings อยู่ระหว่าง .595 - .517 องค์ประกอบที่ 5 
จ านวน 3 ตัวแปร ค่า factor loadings อยู่ระหว่าง .511 - .631 และองค์ประกอบที่ 6 จ านวน 4 ตัว
แปร ค่า factor loadings อยู่ระหว่าง .531 - .664  
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 นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบ หลังหมุนแกน 
แสดงรายละเอียดในตารางที ่11 
ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 1 
 
ที ่ ตัว

แปร 
ข้อความ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 Q96 รู้จักประเมินปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลว

ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 
.718 

2 Q95 ประเมินความส าเร็จของงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

.696 

3 Q97 ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
แบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ 

.654 

4 Q68 มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ภาระงาน และโครงการให้เป็นปัจจุบัน .634 
5 Q83 มีความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา และเข้าใจปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
.571 

6 Q69 มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมือ
อาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

.555 

7 Q84 มีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับปัญหาด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    

.552 

8 Q91 เมื่อมีความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชา มีการทบทวน และรับฟัง 
ความคิดเห็นต่าง เพ่ือน าไปพิจารณาด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 

.548 

9 Q87 เมื่อใดที่ผู้บังคับบัญชาผิดพลาด สามารถแสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเท็จจริงด้วยความเคารพ 

.543 

10 Q93 มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทีจ่ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เพ่ือหา
แนวทางส่งเสริม และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

.541 

11 Q75 เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงจูงใจ เมื่อพบผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีให้กับตนเอง 
ทั้งพร้อมที่จะยอมรับและท างานร่วมกัน 

.512 

12 Q55 มีการสร้าง และขยายเครือข่ายการประสานความร่วมมือ .512 
ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 14.652 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 12.210 
  
 จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 12 ตัวแปร       
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .512 - .718 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 14.652 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 12.210              
ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้          
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มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบ
นี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “การสร้างความเข้าใจระหว่าง
กัน” (creating a better understanding) 
 
ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 2 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 Q109 ยึดถือหลักเกณฑ์ กฎหมาย และความถูกต้องในการปฏิบัติงาน .726 
2 Q102 มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตนเสมอ .691 
3 Q105 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าประสงค ์และพร้อมที่จะปฏิบัติสู่ความส าเร็จ 
.689 

4 Q103 มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อ่ืน และจงรักภักดีต่อองค์การ .677 
5 Q108 มีอุดมการณ์ ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน และประโยชน์

สูงสุดขององค์การ 
.655 

6 Q110 มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น .606 
7 Q106 สื่อสารสองทางเพ่ือให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับ และผู้ส่งสาร .604 
8 Q101 ส่งเสริม สนับสนุนผู้บังคับบัญชา ในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 

สภาพแวดล้อม ชีวอนามัย รวมทั้งจัดสวัสดิการท างานที่เหมาะสม 
ให้สมาชิกในองค์การ 

.603 

9 Q107 มีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง ภาระงาน
ขององค์การอย่างชัดเจน 

.600 

10 Q100 มีความเชื่อมั่น และสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นจริง 

.589 

11 Q112 ให้การสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชา และพร้อมน าสู่
การปฏิบัติ 

.585 

12 Q99 หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนให้เสื่อมเสีย  หรือในแนวทาง       
ไม่สร้างสรรค์ 

.574 

13 Q116 ประพฤติตนบนความพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน .533 
14 Q111 มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน    

อย่างเป็นระบบ 
.529 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 13.862 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 11.552 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 14 ตัวแปร       
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .529 - .726 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 13.862 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.552 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ
เป็นอันดับ 2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อ
แยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 2 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเป็น      
ผู้ตามที่ดีในการท างานร่วมผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า “การเป็นผู้ตามที่ดี” (being a good 
follower) 
 
ตารางที ่13 องค์ประกอบที่ 3 
 
ที ่ ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 Q20 มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และ

ผู้อื่น 
.743 

2 Q22 ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับท่ีต้องการได้รับจาก
ผู้อื่นเสมอ 

.674 

3 Q19 ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ต่อผู้บังคับบัญชา และ
ผู้อื่น 

.654 

4 Q21 รู้จักปกป้อง รักษาผลประโยชน์ และเอาใจใส่ต่อความส าเร็จของ
ผู้บังคับบัญชา และองค์การ 

.606 

5 Q45 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความ
รับผิดชอบและทุ่มเทเสมอ 

.585 

6 Q18 รักษาค าสัญญา และข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้อ่ืน รวมทั้งเก็บรักษา
ความลับ หรือปิดบังเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยได้ 

.584 

7 Q26 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ เมื่อเกิดความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจ 
และผู้อ่ืนยอมรับได้ 

.544 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 9.587 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 7.989 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่  3 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ  จ านวน 7 ตัวแปร        
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .544 - .743 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 9.587 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.989 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ
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เป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อ
แยกพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 3 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาควรสร้างความไว้วางใจให้ผู้ อ่ืนยอมรับ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือ
องค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า “การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ” (practicing to be trustworthy) 
 
ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 4 
 
ที ่ ตัว

แปร 
ข้อความ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 Q76 เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ ความสามารถของผู้บังคับบัญชา .595 
2 Q78 รู้จักยอมรับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง .593 
3 Q79 ยอมรับในต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

ผู้บังคับบัญชา 

.575 

4 Q74 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาไดอ้ย่างมีความสุข .557 
5 Q77 พิจารณาไตร่ตรองความสมบูรณ์ของงานที่จะส่งมอบ ก่อนที่จะเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

.554 

6 Q62 ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ และ
น าไปปรับใช้ 

.517 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 8.117 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 6.764 

  
 จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่  4 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 6 ตัวแปร        
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .517 - .595 มีค่าความ
แปรปรวนองค์ประกอบเท่ากับ 8.117 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.764 ซึ่งเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
อธิบายองค์ประกอบนี้ได้เป็นอย่างดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 4 แล้ว
พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเคารพใน
บทบาท หน้าที่ของกันและกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข  ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัว
แปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า “การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน”(creating a 
great atmosphere at work) 
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ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 5 
 
ที ่ ตัว

แปร 
ข้อความ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 Q29 มีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า และสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่าง

เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
.631 

2 Q23 มีความละเอียด รอบคอบ และพิจารณางานท่ีได้รับมอบหมายเป็น
อย่างดี 

.591 

3 Q30 มีการสื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ทราบความต้องการที่แท้จริง 

.532 

4 Q34 เป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานที่ได้มอบหมาย .532 
5 Q31 ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมข้อมูล และวิธีการสื่อสารในงานที่

รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยี 
.511 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 6.357 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 5.298 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่  5 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร        
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .511 - .532 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 6.357 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.298 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ
เป็นอันดับ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้เป็นอย่างดี 
และเมื่อแยกแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 5 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตนให้ผู้อ่ืนยอมรับ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปร
แฝงหรือองค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า “การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง” (developing personality) 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 6 
 

 
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1 Q3 รับรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของผู้บังคับบัญชา        .664 
2 Q1 เข้ าใจธรรมชาติ ด้ านความสัม พันธ์ระหว่างผู้ บั งคับบัญ ชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
.652 

3 Q2 ตระหนักรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของตนเอง         .632 
4 Q4 รับรู้ และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา    .531 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 5.782 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 4.818 

  
 จากตารางที่  16 พบว่า องค์ประกอบที่  6 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 4 ตัวแปร       
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .531 - .664 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.782 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.818 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ         
เป็นอันดับ 6 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้เป็นอย่างดี 
และเมื่อแยกแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 6 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะเฉพาะและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือแสดงความเคารพ ให้เกียรติและยอมรับในบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า “ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน” 
(having mutual faith in their roles)     
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis) เพ่ือสกัด       
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood) เพ่ือให้ ได้ตัวแปรที่ส าคัญ  ซึ่ งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา มาท้ังหมด 6 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้สรุปองค์ประกอบ ได้ดังนี ้

 องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน (creating a better understanding) 
  องค์ประกอบที่ 2 การเป็นผู้ตามที่ด ี(being a good follower) 
 องค์ประกอบที่  3 การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ (practicing to be trustworthy)
 องค์ประกอบที่  4 การสร้างบรรยากาศที่ดี ในการท างานร่วมกัน  (creating a great 
atmosphere at work) 
 องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง (developing personality) 
 องค์ประกอบที่ 6 ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน (having mutual faith in their 
roles)   
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 วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาได้ 6 องค์ประกอบ ดังแผนภูมิที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แผนภูมิที ่6 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
          

 จากแผนภูมิที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา จากกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า มีองค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 “การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน” (creating a better understanding) 
ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบย่อยคือ 1) รู้จักประเมินปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด
ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 2) ประเมินความส าเร็จของงาน เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 3) ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ 4) มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ภาระงาน และโครงการ
ให้เป็นปัจจุบัน 5) มีความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา และเข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
6) มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 7) มีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรองรับปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 8) เมื่อมีความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชา มีการทบทวน และรับฟัง ความคิดเห็นต่าง 
เพ่ือน าไปพิจารณาด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 9) เมื่อใดที่ผู้บังคับบัญชาผิดพลาด สามารถแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเท็จจริงด้วยความเคารพ 10) มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 11) เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงจูงใจ      

องค์ประกอบ 
การบริหาร

ผู้บังคับบัญชา 
(Boss Management) 

1. การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
(creating a better understanding) 

 

2. การเป็นผู้ตามที่ดี  
   (being a good follower) 
 

3.  การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่า
ไว้วางใจ (practicing to be 

trustworthy) 
 

4.  การสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างานร่วมกัน  (creating a great 
atmosphere at work) 

5.  การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
(developing personality) 
 

6. ศรัทธาในบทบาท  
และหน้าที่ระหว่างกัน  
(having mutual faith in 
their roles)   
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เมื่อพบผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีให้กับตนเอง ทั้งพร้อมที่จะยอมรับและท างานร่วมกัน และ12) มีการสร้าง 
และขยายเครือข่ายการประสานความร่วมมือ 

องค์ประกอบที่  2 “การเป็นผู้ตามที่ดี” (Being a good follower) ประกอบด้วย  14 
องค์ประกอบย่อย คือ 1) ยึดถือหลักเกณฑ์ กฎหมาย และความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 2) มีจิต
วิญญาณ รัก และยกย่อง ในวิชาชีพของตนเสมอ 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และพร้อมที่จะปฏิบัติสู่ความส าเร็จ 4) มีความกตัญญูรู้คุณต่อ
ผู้อ่ืน และจงรักภักดีต่อองค์การ 5) มีอุดมการณ์ ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน และประโยชน์
สูงสุดขององค์การ 6) มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้อ่ืน 7) สื่อสารสองทาง
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับ และผู้ส่งสาร 8) ส่งเสริม สนับสนุนผู้บังคับบัญชา ในการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ชีวอนามัย รวมทั้งจัดสวัสดิการท างานที่เหมาะสมให้สมาชิก      
ในองค์การ 9) มีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง ภาระงานขององค์การ    
อย่างชัดเจน 10) มีความเชื่อมั่น และสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นจริง 11) ให้การสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชา และพร้อมน าสู่การปฏิบัติ         
12) หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนให้เสื่อมเสียหรือในแนวทางไม่สร้างสรรค์ 13) ประพฤติตนบน
ความพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และ14) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกคนให้เหมาะสม     
กับงานอย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 3 “การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ” (practicing to be trustworthy)
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา 
และผู้อ่ืน 2) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับที่ต้องการได้รับจากผู้อ่ืนเสมอ 3) ปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน 4) รู้จักปกป้อง รักษาผลประโยชน์ และ
เอาใจใส่ต่อความส าเร็จของผู้บังคับบัญชา และองค์การ 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วยความรับผิดชอบ และทุ่มเทเสมอ 6) รักษาค าสัญญา และข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้อ่ืน 
รวมทั้งเก็บรักษาความลับ หรือปิดบังเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยได้ และ7) รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ 
เมื่อเกิดความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจและผู้อ่ืนยอมรับได้ 

 องค์ประกอบที่ 4 “การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกัน” (creating a great  
atmosphere at work) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชา 2) รู้จักยอมรับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง        
3) ยอมรับในต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 4) สร้างบรรยากาศ   
การท างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีความสุข 5) พิจารณาไตร่ตรองความสมบูรณ์ของงาน     
ที่จะส่งมอบก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา และ6) ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชา     
ด้วยความเคารพ และน าไปปรับใช้ 

 องค์ประกอบที่ 5 “การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง” (developing personality) 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 2) มีความละเอียด รอบคอบ และพิจารณางาน       
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 3) มีการสื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
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ทราบความต้องการที่แท้จริง 4) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานที่ได้มอบหมาย 
และ5) ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมข้อมูล และวิธีการสื่อสารในงานที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยี  
 องค์ประกอบที่ 6 “ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน” (having mutual faith in 
their roles) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) รับรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ลักษณะเฉพาะของผู้บังคับบัญชา 2) เข้าใจธรรมชาติด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) ตระหนักรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง และ4) รับรู้ และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา    

 
ตอนที ่ 2  การยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 ขั้นตอนนี้ เป็นการน าผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ขององค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา โดยใช้แบบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นว่าผลการวิจัยมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ได้  
 การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
ก าหนดคุณสมบัติคือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 2 คน นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่ด้านการ
บริหารในสถานศึกษา จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน เพ่ือพิจารณายืนยัน และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ได้ขององค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้  

1. ดร.บัญชร จันทร์ดา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. ดร.สรายุทธ รัตนปัญญา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

3. ดร.พิชญาภา ยืนยาว ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา ส านักงาน     
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

4. ผศ.ดร.วรรณี เนียมทอง ต าแหน่งอาจารย์ประจ า ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 
ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

5. ดร.กมลชนก ภาคภูมิ ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3)  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

6. ดร.ศศิธร ศรีพรหม ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) โรงเรียน 
ก าแพงแสนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



 

229 

 

  1. ผลสรุปการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา แสดงค่าความถี่ และร้อยละของ
ข้อมูลการยืนยันองค์ประกอบ จากแบบยืนยันองค์ประกอบกาบริหารผู้บังคับบัญชาของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้  ความถูกต้อง และการน าไปใช้ ได้                
มีรายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที ่17 ค่าความถ่ี และร้อยละของข้อมูลการยืนยันองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ขององค์ประกอบ
การบริหารผู้บังคับบัญชา  

 
องค์ประกอบการบรหิาร

ผู้บังคับบัญชา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การน าไปใช้ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน  6 100 6 100 6 100 6 100 
การเป็นผูต้ามทีด่ ี 6 100 5 83.33 6 100 6 100 
การปฏิบัตตินให้เป็นท่ีน่า
ไว้วางใจ  

6 100 6 100 6 100 6 100 

การสร้างบรรยากาศที่ด ีในการ
ท างานร่วมกัน 

6 100 6 100 6 100 6 100 

การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 6 100 6 100 6 100 6 100 
ศรัทธาในบทบาทและหน้าท่ี
ระหว่างกัน  

6 100 6 100 6 100 6 100 

รวมเฉลี่ย 100 100 98.33 97.22 100 100 100 100 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถ
น าไปใช้ได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาแล้ว พบว่า มีความครอบคลุม
ทั้ง การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน (creating a better understanding) การเป็นผู้ตามที่ดี (being 
a good follower) การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ (practicing to be trustworthy) การสร้าง
บรรยากาศที่ ดี ในการท างานร่วมกัน  (creating a great atmosphere at work) การพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง (developing personality) และศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน 
(having mutual faith in their roles)  ในด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีความเหมาะสม 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ มีความเป็นไปได้ จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เห็นว่า มีความเป็นไปไม่ได้ จ านวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ในด้าน
ความถูกต้องขององค์ประกอบ มีความถูกต้อง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และในด้านการใช้
ประโยชน์ขององค์ประกอบ มีความเป็นประโยชน์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. ผลสรุปการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา และความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดย 
ผู้วิจัยน าแบบยืนยันผลการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ได้ รวมทั้งความคิดเห็นต่อองคืประกอบการ
บริหารผู้บังคับบัญชา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านความเหมาะสม  
ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ     

ทั้ง 6 ท่าน พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม และมีความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาว่า องค์ประกอบแต่ละตัวมีตัวแปรศึกษาทีเ่กี่ยวข้องน่าเชื่อถือได้ 
และองค์ประกอบแต่ละด้านมีความเหมาะสม และควรอภิปรายองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมร่วมสอดแทรกเข้าไปด้วยจะช่วยให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการบริหารงาน  
ให้ประสบความส าเร็จควรใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ และต้องเกิดจากการท างานร่วมกันของผู้บังคับบัญชา
และผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

2. ด้านความเป็นไปได้ 
 ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ    

ทั้ง 6 ท่าน พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในระดับ
สถานศึกษา เพราะเป็นผู้ปฏิบัติ แต่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะอ้างอิงได้หรือไม่อาจไม่ม ั่นใจ
เท่าที่ควร เพราะผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะบริหารเชิงนโยบายมากกว่าภาคปฏิบัติ ส่วนใน
ด้านการเป็นผู้ตามที่ดี มีผู้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ไม่ยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา ด้านที่ 2 การเป็นผู้ตามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะองค์ประกอบด้านการเป็นผู้ตามที่ดีเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยทั้ง 14 องค์ประกอบ มีเนื้อหาบางข้ออาจไม่สอดคล้องกับความหมายของ
การเป็นผู้ตามที่ดีโดยตรง จึงแนะน าให้ผู้วิจัยปรับเนื้อหาองค์ประกอบย่อยบางข้อให้สอดคล้องและ
น าไปอภิปรายผลเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบย่อยมีความ
เกี่ยวข้องกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันต้องใช้ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ และการท างานร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ วิจัยควรอภิปรายผล    
ให้เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน การบริหารผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องเป็นกระบวนการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายคือ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน สิ่งส าคัญที่สุดจะต้องเข้าใจและ
ศรัทธาซึ่งกัน ทั้งนี้เกิดจากบุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นส าคัญด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยควรจัดอันดับความส าคัญองค์ประกอบย่อยในการอภิปรายผลให้ครอบคลุมแต่ละด้านให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน และควรเพ่ิมค่าสถิติ ระบุลงไปในองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้องค์ประกอบ
ย่อยแต่ละด้านมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านความถูกต้อง  
ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ     

ทั้ง 6 ท่าน พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความถูกต้อง ครอบคลุมในสถานการณ์
ปัจจุบันเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบบางด้านยังมีองค์ประกอบย่อยที่น่าจะสนับสนุนองค์ประกอบ
ใหญ่ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุม         
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การบริหารผู้บังคับบัญชาได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการบริหารงานในองค์การมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ท างานได้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ    
ยังต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า
องค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองมีความหมายใกล้เคียงกับการเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ผู้วิจัยควรน ามาบูรณาการให้สอดคล้องกัน 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ   

ทั้ง 6 ท่าน พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  เพราะตัวแปร    
ที่ศึกษาในแต่ละองค์ประกอบผ่านการศึกษามาส่วนหนึ่งแล้ว แต่จะเน้นไปที่ สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ทั้ง 6 องค์ประกอบ จะช่วยให้การท างานร่วมกันของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลให้องค์การประสบผลส าเร็จ บุคคลในองค์การมีความสุข 

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การบริหารผู้บังคับบัญชา     

จะส าเร็จได้ตามเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชาต้องยินยอมให้มีการบริหารโดยน าหลักการบริหาร       
เชิงยุทธศาสตร์มาออกแบบการบริหารด้วย เพ่ือช่วยสนับสนุนความส าเร็จของผู้บังคับบัญชาอีกขั้น
หนึ่ง และนอกจากนี้องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ตามที่ดี มีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและไม่ได้จัดเข้ากลุ่ม
ตามค่าสถิติมาพิจารณาน าไปประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นควรเพ่ิมองค์ประกอบย่อยในประเด็นข้อค าถามที่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มองค์ประกอบ
นี้เข้ามาร่วมอภิปรายด้วย เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรในองค์การ รวมทั้งผู้วิจัยควรนิยามศัพท์เฉพาะค าว่า การบริหารผู้บังคับบัญชาให้
ชัดเจน และสามารถสื่อความหมายให้ผู้ที่สนใจงานวิจัยนี้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างไม่คับข้องใจ เพราะงานวิจัยนี้เน้นไปที่แนวทางหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป  
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือยืนยันความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เนื่องจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบการการบริหารผู้บังคับบัญชาแล้ว พบว่า มีความครอบคลุมทั้งด้าน
การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน  การเป็นผู้ตามที่ ดี การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ การสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่
ระหว่างกัน ส าหรับองค์ประกอบในด้านการเป็นผู้ตามที่ดี ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เสนอ
ให้แก้ไขชื่อองค์ประกอบใหม่ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบย่อยน่าจะปรับชื่อองค์ประกอบ การเป็นผู้
ตามที่ดี เป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ หรืออภิปรายผลให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากในบริบทของไทย
ในปัจจุบันต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เสนอให้แก้ไขชื่อองค์ประกอบ    
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ใหม่ว่า “การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง” เพราะมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบย่อย       
ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเห็นว่า
สมควรใช้เชื่อเดิมเพราะมีปัจจัยย่อยอ่ืนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องนี้โดยตรง และได้น าไป
อภิปรายผลให้ตรงประเด็นตามองค์ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะต่อไป 
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บทที ่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารผู้บังคับบัญชา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบ       
การบริหารผู้บังคับบัญชา และ2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือเสนอองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา    
ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในการวิจัย 
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้ว
น าผลที่ได้ไปพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) หลังจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าการวิเคราะห์
เนื้อที่ได้จากวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา จ านวน 
120 ตัวแปร 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1      
มาสร้างเป็นข้อค าถามเพ่ือใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาขึ้นพร้อมปรับปรุง
แก้ไขตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณา แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 120 
ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรง        
เชิงเนื้อหา (content validity) แล้วน าไปหาค่าความสอดคล้องและความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด         
ที่เรียกว่าค่า IOC (index of item - objective congruence) เป็นรายข้อ พิจารณาเลือกข้อค าถาม 
ทีม่ีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อค าถาม จ านวน 120 ข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็น       
ที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.987 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 2 
ไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหมด 350 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 307 ฉบับ  ซึ่ งเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 87.71 
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 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ มาท าการวิเคราะห์
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับตัวแปรการบริหารผู้บังคับบัญชา โดย
ค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับค่าระดับพฤติกรรมที่สะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชาของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ มากถึงมาก
ที่สุด ต่อจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้       
ตัวแปรที่ส าคัญ ท าให้ได้องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา จ านวน 6 องค์ประกอบ มีตัวแปร        
รวมทั้งสิ้น 48 ตัวแปร หลังจากนั้นท าการยืนยันผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 
คน โดยใช้แบบยืนยันพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ขององค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ(percentage) 
ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต (arithmetic means) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)       
การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และการวิ เคราะห์ เนื้อหา 
(content analysis)    

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ1) องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา และ2) ผลการยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน 2) การเป็นผู้ตามที่ดี 3) การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ 4) การสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกัน 5) การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และ6) ศรัทธาในบทบาทและ
หน้าที่ระหว่างกัน โดยแต่ละองค์ประกอบได้จัดเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 “การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน” ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบย่อย  
ได้แก่ 1) รู้จักประเมินปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 2) ประเมินความส าเร็จของงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 3) ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน
เป็นส าคัญ 4) มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ภาระงาน และโครงการให้ เป็นปัจจุบัน  5) มี
ความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและเข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 6) มีความมุ่งมั่นใน
การแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 7) มี
การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรองรับปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8) เมื่อมี
ความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชามีการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพ่ือน าไปพิจารณา
ด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 9) เมื่อใดที่ผู้บังคับบัญชาผิดพลาด สามารถแสดงความคิดเห็นและ           
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ให้ข้อเท็จจริงด้วยความเคารพ 10) มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การเพ่ือหา
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 11) เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงจูงใจให้กับตนเองเมื่อพบเจอ
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดี พร้อมที่จะยอมรับและท างานร่วมกัน และ12) มีการสร้างและขยายเครือข่าย   
การประสานความร่วมมือ  
 องค์ประกอบที่ 2 “การเป็นผู้ตามที่ดี” ประกอบด้วย 14 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ยึดถือ
หลักเกณฑ์ กฎหมาย และความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 2) มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพ
ของตนเสมอ 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และพร้อมที่จะปฏิบัติสู่ความส าเร็จ 4) มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อ่ืนและจงรักภักดีต่อองค์การ 5) มี
อุดมการณ์ ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน และประโยชน์สูงสุดขององค์การ 6) มีความสุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้อ่ืน 7) สื่อสารสองทางเพ่ือให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับและ   
ผู้ส่งสาร 8) ส่งเสริม สนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม          
ชีวอนามัย รวมทั้งจัดสวัสดิการการท างานที่เหมาะสมให้สมาชิกในองค์การ 9) มีส่วนร่วมในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างภาระงานขององค์การอย่างชัดเจน 10) มีความเชื่อมั่น และ
สามารถตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง 11) ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชาและพร้อมน าสู่การปฏิบัติ  12) หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน     
ให้เสื่อมเสียหรือในแนวทางไม่สร้างสรรค์ 13) ประพฤติตนบนความพอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และ
14) มีหลักเกณฑก์ารพิจารณาและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานอย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 3 “การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ” ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อื่น 2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสมเช่นเดียวกับที่ต้องการได้รับจากผู้ อ่ืนเสมอ 3) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ    
ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ อ่ืน 4) รู้จักปกป้อง รักษาผลประโยชน์ และเอาใจใส่ต่อความส าเร็จของ
ผู้บังคับบัญชาและองค์การ 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความ
รับผิดชอบและทุ่มเทเสมอ 6) รกัษาค าสัญญาและข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้อื่น รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
หรือปิดบังเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยได้ และ7) รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ เมื่อเกิดความผิดพลาดที ่ 
ไม่ตั้งใจและผู้อื่นยอมรับได้ 
 องค์ประกอบที่  4 “การสร้างบรรยากาศที่ดี ในการท างานร่วมกัน ” ประกอบด้วย               
6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ ความสามารถของผู้บังคับบัญชา 2) รู้จักยอมรับ
บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของตนเอง 3) ยอมรับในต าแหน่ง บทบาท หน้าที่  และ       
ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 4) สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมี
ความสุข 5) พิจารณาไตร่ตรองความสมบูรณ์ของงานที่จะส่งมอบ ก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา และ    
6) ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพและน าไปปรับใช้ 
 องค์ประกอบที่ 5 “การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง” ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) มีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้ า และสามารถปฏิบัติ งาน ได้อย่างเป็นระบบและ                
มีประสิทธิภาพ 2) มีความละเอียด รอบคอบ และพิจารณางานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 3) มีการ
สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 4) เป็นผู้ที่มี
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ความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานที่ ได้รับมอบหมาย และ5) ให้ความส าคัญกับการ
เตรียมพร้อมข้อมูลและวิธีการสื่อสารในงานที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยี  
  องค์ประกอบที่ 6 “ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) รับรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของผู้บังคับบัญชา 2) เข้าใจธรรมชาติ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และความแตกต่างระหว่างบุคคล         
3) ตระหนักรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของตนเอง และ4) รับรู้ และเข้าใจ
รูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา    

2. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน ผลการยืนยันพบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
จ านวน 6 องค์ประกอบคือ การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การเป็นผู้ตามที่ดี การปฏิบัติตนให้เป็น    
ที่น่าไว้วางใจ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และ
ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) องค์ประกอบ
การบริหารผู้บังคับบัญชา และ2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ท าให้ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 2) การเป็นผู้ตามที่ดี 3) การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ 4) การ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน 5) การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และ6) ศรัทธา         
ในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน องค์ประกอบทั้งหมดนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า 
องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาประกอบด้วยพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงานและองค์การ รวมทั้งสถาบันทั้งภายในประเทศไทย
และตา่งประเทศ สามารถอภิปรายผลในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อ
การบริหารผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .512 - 
.718 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 14.652 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
12.210 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า มีล าดับความส าคัญ
ขององค์ประกอบเป็นล าดับที่  1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความ
คิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้านการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และ  
จากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า การสร้างความเข้าใจระหว่างกันหมายถึง การที่
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ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีเป้าหมายและกระบวนการท างานที่ตรงกันหรือไปในกรอบ
ทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงความส าเร็จของงานและองค์การ ร่วมกันสร้างโอกาสส่งเสริมบุคลากร    
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการสร้างความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากระท าได้โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เกี่ยวกับองค์การ ความคาดหวังต่อความส าเร็จ และผลประโยชน์สูงสุด ที่เกิดความพึงพอใจร่วมกัน 
เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบุคลากรในองค์ก ารโดยเฉพาะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จขององค์การ 
และการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ แอนโทนี (Anthony) ที่ได้ระบุถึงลักษณะส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 3 ประการดังนี้ 
1) ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ 2) สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องส าคัญ และ3) มีการแบ่ง
อ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนส าคัญของการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความเป็นเอกภาพของ
องค์การ นอกจากนี้การจะท างานร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้น สิ่งส าคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความ
มุ่งม่ันในการแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
จนเกิดเป็นพลังอ านาจส่งเสริมความก้าวหน้าและความส าเร็จซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ได้กล่าวถึงปัจจัยจูงใจสู่ความส าเร็จ ได้แก่ 1) ความส าเร็จในการท างาน       
ซึ่งบุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหา    
ต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่อส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงาน
นั้นอย่างยิ่ง 2) การได้รับการยอมรับนับถือ เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้
ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  3) ลักษณะของงาน      
มีการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ หรืองานที่อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการท างาน 4) ความรับผิดชอบ เป็นความ
พึงพอใจที่ เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และมีอ านาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่         
ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการท างาน และ5) ความก้าวหน้า เมื่องานประสบ
ความส าเร็จได้รับการตอบสนองในเรื่องของการได้รับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น นอกจากนี้การสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันจะส าเร็จได้นั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการ
ฝึกอบรม มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลภาระงานและโครงการให้เป็นปัจจุบัน สิ่งส าคัญคือการวาง
แผนการปฏิบัติงาน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการวางแผนก ากับติดตามความคืบหน้า    
ผลการด าเนินงานเป็นระยะเพ่ือรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนางาน ยินดีรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา และด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้     
ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและผลความส าเร็จของงานให้ตรงกัน เมื่อสมาชิกมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้บังคับบัญชาควรมีการทบทวน และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง       
เพ่ือน าไปพิจารณาด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อมีความเคลือบแครงสงสัยสามารถเสนอ
ข้อเท็จจริงหรือซักถามผู้เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ มีการประเมินความส าเร็จของงานเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างฝ่ายต่างเปิด
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โอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของงาน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีความส าคัญ   
ต่อองค์การ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือสนับสนุนและเป็นข้อมูลประกอบ   
การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา และสร้างความเข้าใจในปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรวัฒน์ ชุติวงศ์ ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรมในประเทศไทย พบว่ามี 4 ปัจจัยคือ 1) การสื่อสารภายในองค์การอย่างเปิดกว้าง 2) การให้
ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ 3) การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 4) การค้นหาข้อมูลเพ่ือพัฒนา
กระบวนการ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ เป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ซึ่งถือได้ว่าบุคคลากรภายในองค์การเป็นปัจจัยรากฐาน
ขององค์การให้ประสบความความส าเร็จ จึงควรเริ่มจากการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเป็นอันดับแรก      
โดยให้ความส าคัญทั้งทางด้านของการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในการท างาน รวมทั้งพัฒนา     
ด้านความคิดเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ในการท างานอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ในการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพทั้งสองฝ่ายจะต้องรู้จักการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด
ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือรับมือหรือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ     
มีการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือรองปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งหาแนวทางรับมือและแก้ไขอย่างยั่งยืน มีขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมและคุ้มค่า และ       
ให้ความส าคัญกับการสร้างและขยายเครือข่ายการประสานความร่วมมือไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง        
ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ อังกูรพิระยะ ได้ศึกษาความพึงพอใจในงาน            
ของพนักงานขายเวชภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในด้านการบังคับบัญชา
ของหัวหน้างานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ความยุติธรรมในการ
บังคับบัญชา ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  การสั่งงาน            
ที่มอบหมายมีความชัดเจน วิธีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การสอนงาน และการเปิดโอกาส       
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง ศิลปะการบริหารผู้บังคับบัญชาให้สามารถร่วมท างานด้วยกัน        
ได้อย่างมีความสุข เมื่อผู้บังคับบัญชามีความผิดพลาดด้านการท างานหรือการตัดสินใจ เราในฐานะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเท็จจริงเพ่ิมเติมแก่ผู้บังคับบัญชาด้วยการ
แสดงออกซึ่งความเคารพ ให้เกียรติ พร้อมที่จะเคียงข้างและรับผิดชอบร่วมกัน ในขณะเดียวกัน       
เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง เราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาควรเปลี่ยน
ปัญหาให้เป็นแรงจูงใจให้กับตนเองเมื่อพบผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดี พร้อมที่จะยอมรับและท างานร่วมกัน
ได้โดยปราศจากความขัดแย้ง และอคติ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น   
สามารถยืนยันและรับรองได้ว่า การสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
บริหารผู้บังคับบัญชา 

2. องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ตามที่ดี เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการบริหาร
ผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .529 - .726 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 13.862 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.552 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่ามีล าดับความส าคัญขององค์ประกอบ
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เป็นล าดับที่  2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ ได้       
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นไป          
ในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้านการเป็นผู้ตามที่ดี และจากตัวแปรที่บรรยาย
องค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า การเป็นผู้ตามที่ดีหมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ เสียสละ และทุ่มเทอุตสาหะ 
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นการเป็นผู้ตามที่ดีจะต้องมี
พฤติกรรมความเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้แบ่งคนท างานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่     
1) คนเกียจคร้าน (ทฤษฎี X) และ2) คนขยัน (ทฤษฎี Y) ดังนั้นวิธีการบริหารผู้ตามจึงแตกต่างกัน
กล่าวคือ คนที่เกียจคร้านจะใช้วิธีจูงใจคงไม่ได้ผล แต่ถ้าเป็นการออกค าสั่งหรือมีระเบียบบังคับ และ 
สั่งการอย่างใกล้ชิด ต้องบังคับข่มขู่จึงจะท างาน ส่วนคนขยันใช้วิธีจูงใจ มอบหมายงาน และให้อ านาจ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็จะเต็มใจท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ มหารัตน์สกุล 
ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรอการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาคงไม่ทันการณ์  ผู้ใต้บังคับบัญชา   
ต้องท าตัวเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือต้องตื่นตัวตื่นใจที่จะเรียนรู้ศึกษางานให้เกิดความช านาญ            
โดยเฉพาะงานที่เป็นกระบวนการที่เป็นหน้าที่ของตน ส่วนงานที่เป็นเชิงแนวคิดทฤษฎีจ าเป็นต้องฝึก
วิเคราะห์และตอบค าถามท าไมต้องท าเช่นนั้นด้วยวิธีอย่างนี้  เพราะการท างานที่คิดหาเหตุผลจะ     
เป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหรือไหวพริบในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ซูเบอร์ และ    
อีริก้า (Zuber and Erika) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการแค่ผู้น าที่เต็มไปด้วยพลังและ
ความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังต้องการผู้ตามที่รู้จักบริหารงานกับผู้บังคับบัญชาได้ดีอีกด้วย เริ่มต้นจาก    
1) พยายามเข้าใจลักษณะวิธีการท างานของผู้บังคับบัญชา และสิ่งที่เขาต้องการ และยังต้องเข้าใจถึง
จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของตนเองด้วย รวมถึงเรื่องที่คุณมีแนวโน้มที่จะถูกจัดการอย่างไร
2) การเป็นผู้ตามที่ดีรู้จักค้นหาและอธิบายถึงความคาดหวังที่ชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา และรู้จัก   
แสดงความคาดหวังของตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจนเช่นกัน 3) ผู้บังคับบัญชาต้องการ
รับฟังทั้งข่าวดีและข่าวร้าย แต่ต้องท าให้มั่นใจว่าคุณได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างถูกวิธี             
4) ผู้บังคับบัญชาหลายคนมีปัญหากับการบริหารเวลา เพ่ือแสดงให้เขาเห็นว่าคุณสามารถบริหารเวลา
และปัญหาของคุณได้อย่างดี 5) ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้หากคุณไม่ เสนอขอ   
แต่อย่างไรก็ดีควรอยู่บนเหตุผลที่เหมาะสม 6) ผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ
เหมือนกับคุณ แต่ขอให้กระท าด้วยความจริงใจ และ7) การวิพากษ์วิจารณ์ในบางเรื่องขององค์การ   
ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่จงเลือกใช้ค าอย่างระมัดระวังในส่วนของการน าไปใช้ในการด้านการบริหาร
ผู้บังคับบัญชาให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข จะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี 
ดังนี้  ยอมรับความเป็นลักษณะเฉพาะหรือตัวตนของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเราไม่สามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงลักษณะและบุคลิกภาพเฉพาะตนของผู้บังคับบัญชาได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตาม       
ส่วนใหญ่มักมองจุดอ่อนของผู้บังคับบัญชา แล้วหาทางส่งเสริมโดยใช้จุดแข็งของตนเสริมจุดอ่อนของ
ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้การเป็นผู้ตามที่ดีจ าเป็นต้องรู้เท่าทันผู้บังคับบัญชาในด้านวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา แล้ววางแผนปฏิบัติตนให้เข้ากับความต้องการและ     
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ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ 
รู้จักวิเคราะห์ปัญหา มีการวางแผนป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบในงานที่รับผิดชอบและ         
ต่อองค์การ สิ่งส าคัญต้องปฏิบัติงานให้เต็มก าลังความสามารถเกินที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง จนเกิดเป็น
ความไว้วางใจ รู้จักการรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะมีการสื่อสารและ
สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน รวมทั้งกล้าที่จะ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งในด้านดีและในด้านไม่ดี เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างจริงใจ สามารถ
เสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางได้ สิ่งสุดท้ายคือต้อง
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยปราศจากอคติ เมื่อพิจารณาบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมมีเป้าหมายตรงกันคือการท างานให้ประสบความส าเร็จ สร้างความสุขในการ
ท างานร่วมกันในองค์การ โดยผู้ตามที่ดีจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ กฎหมาย และความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนบนความสุภาพ      
อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้ อ่ืน มีความพอเพียง รู้จักพ่ึงพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน          
สิ่งส าคัญต้องเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรัชยา ศิริวัฒน์ กล่าวไว้ว่า ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีศักยภาพที่ต้องพัฒนาคือ 1) ยอมรับในลักษณะ
การบริหารของผู้บังคับบัญชา เพราะแต่ละคนอาจมีลักษณะ (STYLE) การบริหารงานที่แตกต่างกัน     
2) ติดตามสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชาให้ออกคือ ท างานต้องรู้ใจนาย ผู้ตามที่จะท าแบบนี้ได้ต้อง
เข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมายงาน เป้าหมายขององค์การให้ได้ ที่ส าคัญคือต้องมีทักษะการรู้จักล าดับ
ความส าคัญของงาน แล้ววางแผนการท างานของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
ผู้บั งคับบัญชา 3) ปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ 4) พัฒนาเองอยู่ เสมอไม่ต้องรอให้
ผู้บังคับบัญชาบอก 5) ต้องมีนิสัยเชิงรุกหมายถึง ไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง โดยเฉพาะงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 6) รักษาสัญญาหรือข้อตกลง เมื่อได้รับปากหรือตกลงสิ่งใดไว้ต้อง
พยายามท าให้ได้ตามสัญญาหรือที่รับปากไว้ 7) สื่อสารและสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 8) กล้าที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งด้านดีและด้านร้าย 9) ท างานเป็นทีม สามารถท างานกับคน
ได้ทุกแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ มัณฑรา ธรรมบุศย์ กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติหลักในการท าให้ได้รับ
การยอมรับความเป็นผู้น า ดังนี้ มีความสามารถสูง มีความเข้าใจผู้อ่ืน มีการวางตัวที่เหมาะสม มีความ
ฉลาดสุขุม มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มีความเป็นธรรม ใจกว้าง และมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เตือนตา มัจฉาชีพ ได้ศึกษาเปรียบเทียบการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและ
หัวหน้างานเพศหญิงที่มีต่อการรับรู้ภาวะผู้น าและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
ผู้บังคับบัญชาจะสามารถได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถ้ารู้จักให้รางวัล เมื่อมีการท าความ
ดีความชอบ หรือกล่าวชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้ดี  มีการโยกย้ายงานให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งต้องมีการแจ้งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทราบถึงผลงานและ
ความก้าวหน้าที่ผ่านมา ตัดสินปัญหาด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อถือ
ได้ หากมีการฝ่าฝืนระเบียบก็ต้องมีการลงโทษโดยยึดหลักความปลอดภัยและสวัสดิภาพแก่คนท างาน
อย่างเต็มที่ท าให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีความเชื่ อมั่นในตัวผู้บั งคับบัญชา เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้บังคับบัญชาและมีความจงรักภักดี อีกประการหนึ่งผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีศิลปะหรือทักษะ      
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ในการถาม การฟัง การพูด การถ่ายทอด และการเข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการ
ปกครองบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นจูงใจ และน าพาทีมหรือองค์การ         
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการเป็นผู้ตามที่ดีนอกจากจะมีพฤติกรรม 
และการปฏิบัติตนเป็นที่น่าพึงพอใจ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานแล้ว         
ยังจะต้องให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วม ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และพร้อมที่จะปฏิบัติสู่ความส าเร็จ มีอุดมการณ์ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์
ของงาน และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร เพ็ชรศรี ศึกษา
คุณลักษณะของผู้ตาม และบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า คุณลักษณะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล 
และผู้ตามแบบปรับตามมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  ส่วนบรรยากาศ
องค์การด้านมิติการยอมรับ มิติการสนับสนุน มิติโครงสร้างของงาน มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มิติมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมิติความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
ของพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุพงศ์ อวิรุทธา ได้กล่าวว่าผู้ตามก็มีความส าคัญไม่น้อย     
ไปกว่าผู้น าเลย เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนความส าเร็จในองค์การ ดังนั้นองค์การจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ผู้น าที่เก่งและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ จีน เคลลี (Jean 
Kelly)     ได้ศึกษาพลังอ านาจของผู้ตาม พบว่าความส าเร็จขององค์การ ร้อยละ 90 เกิดจากการ
ท างานของผู้ตาม ส่วนอีกร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นผลงานของผู้น า จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ผู้น าเท่านั้น   
ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ แต่ผู้ตามก็มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ      
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้น า เช่น การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ นอกจากการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบได้รับมอบหมายแล้วยังต้องร่วมกันด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นก าลังหลักส าคัญในการเป็นผู้ผลิต
งานที่มีคุณภาพ จะต้องมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะ  
ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สิ่งส าคัญในการท างานควรมีหลักเกณฑ์  
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างภาระงานขององค์การอย่างชัดเจนด้วยการสื่อสาร  
สองทาง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้รับและผู้ส่งสาร ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ชีวอนามัย และสวัสดิการท างานที่เหมาะสมให้กับสมาชิก
ในองค์การ ส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชาและพร้อมสู่การปฏิบัติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อิทธิพล เรืองเดช ได้ศึกษาช่องทางการสื่อสารของผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษาบริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) พบว่า ช่องทาง    
การรับข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องและดีที่สุดคือ การเรียกเข้าประชุม 
นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อพนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในค าสั่งการปฏิบัติงานจะขอเข้าพบหัวหน้าโดยตรง
ถือเป็นการสื่อสารสองทาง โดยหัวหน้าท าหน้าที่ เป็นทั้ งผู้ส่ งสารและผู้ รับสารจากลูกน้อง               
ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจในเรื่อง
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ต่างๆ นับเป็นการลดช่องว่างของการสื่อสารที่ดี ป้องกันการตีความหมายไปคนละทิศละทาง ประการ
ส าคัญการสื่อสารสองทางสามารถสร้างขวัญและการมีส่วนร่วมในงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งรูปแบบของการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
เพ่ือนร่วมงานจะออกมาในลักษณะของการประชุมหรือปรึกษาหารือ จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบ
ถึงช่องทางการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ โอกินนี และคณะ (Oginni and others) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชากับคณะกรรมการลูกจ้างต่อความเชื่อมั่นหลัก
ขององค์กรในมหาวิทยาลัยตะวันตกเฉียงใต้  ประเทศไนจี เรีย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา กับความมุ่งมั่นในการท างานของลูกจ้าง ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่
จะอยู่ในระดับต่ าหรือระดับพื้นฐาน เพราะเนื่องจากลูกจ้างนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติหลายด้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างความมุ่งมั่นขององค์การ การท างานร่วมกันเป็นคณะในระดับผู้น าและจ านวนผู้น าที่สนับสนุน
อยู่ ในระดับที่ เข้มแข็ง อย่างไรก็ตามความชัดเจนในบทบาทของผู้น า และความมุ่ งมั่นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือความเชื่อมั่นต่อองค์การเป็นเรื่องส าคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการเพ่ิมระดับ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในต่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอสซาคอฟ และคณะ (Podsakoff 
and others) ได้ศึกษาผลกระทบของผู้น าที่อาจเกิดขึ้นและไม่อาจเกิดขึ้นจากรางวัลและพฤติกรรม
การลงโทษด้านการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเกิดขึ้นจากรางวัลและพฤติกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนการลงโทษไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้านการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินฟานต์ และ
คณะ (Infante and others) ได้ศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติ
ตามผู้บังคับบัญชา รูปแบบกลยุทธ์ที่ดึงดูด ข้อโต้แย้ง การใช้วาจาที่ก้าวร้าว พบว่า ข้อโต้แย้ง การใช้
วาจาที่ก้าวร้าวกับระดับการท านายผลการคัดค้านของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องใช้การกระตุ้นการปฏิบัติ
ตามผู้บังคับบัญชา ประเด็นรูปแบบกลยุทธ์ที่ดึงดูดได้มาจากการใช้ความเข้าใจคือความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะกระตุ้นผลกระทบด้านลบจากการใช้ประเด็นการปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา ท าให้
ความพึงพอใจกับผู้บังคับบัญชาลดลง ดังนั้นคุณลักษณะของรูปแบบกลยุทธ์กับผู้บังคับบัญชาสามารถ
ท านายความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ นอกจากนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามที่ดีจ าเป็นจะต้อง
สร้างบุคลิกภาพที่ดีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ     
โดยจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา จนเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือร่วมงาน จากแนวคิด ทฤษฎี และ  
ผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการเป็นผู้ตามที่ดี เป็นองค์ประกอบ       
ที่ส าคัญในการบริหารผู้บังคับบัญชา 
  3. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อ
การบริหารผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .544 - 
.743 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 9.587 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.989 
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ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า มีล าดับความส าคัญของ
องค์ประกอบเป็นล าดับที่ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้
ได้ดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นไปในทิศทาง       
ที่สอดคล้องกันตรงกับองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ และจากตัวแปรที่บรรยาย
องค์ประกอบนี้ อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจหมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชา      
มีความตั้งใจกระท าต่อผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในองค์การบนพ้ืนฐานความคาดหวังเชิงบวก          
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน ความไว้วางใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท าให้
องค์การด ารงอยู่และประสบผลส าเร็จจากการท างานร่วมกัน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อหลายระดับ
ภายในองค์การหรือระดับสมาชิกระดับผู้น า  และระดับระหว่างองค์การในการท างาน สิ่ งที่
ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ เช่น ความมุ่งมั่นตั้ง ใจที่จะท างานให้ส าเร็จก่อนก าหนด ท าให้
ผู้บังคับบัญชารู้สึกพอใจ เชื่อมั่นในความสามารถ การปิดบังความจริงหรือการกลบเกลื่อนประเด็น
ปัญหา เป็นต้น การสร้างความไว้วางใจในงานที่ได้รับมอบหมายจึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง เมื่อใดที่เรา
สามารถปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน ย่อมส่งผลให้เป็นที่
ยอมรับและไว้วางใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ พอล เวอร์ลิน (Paul Werlin) ได้กล่าวถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ไว้ดังนี้ 1) แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารและความไว้วางใจ       
2) หาหนทางแก้ไขปัญหาแทนการสร้างปัญหา 3) เคารพเวลาของผู้บังคับบัญชา และ4) เข้าใจ
สถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาด้านการปฏิบัติตนให้เป็นที่น่า
ไว้วางใจนั้นเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความรับผิดชอบและ
ทุ่มเท รู้จักปกป้อง รักษาผลประโยชน์ และเอาใจใส่ต่อความส าเร็จของผู้บังคับบัญชา และองค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขเสริม สงวนพานิช ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจภายใน
องค์การกับประสิทธิผลของทีม พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม พบว่า 
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ความไว้วางใจในองค์การ ด้านความซื่อสัตย์ และ
จริงใจ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ      
ปานกลางกับประสิทธิผลการท างานเป็นทีมตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์
นาวิน ได้ศึกษาความไว้วางใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบองค์การภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พบว่าลักษณะปัจจัยผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ มี 4 ปัจจัย คือ 1) การยึดถือ
หลักคุณธรรม หมายถึง ความเข้าใจของผู้ที่ให้ความไว้วางใจยอมรับต่อบุคคลที่ถูกไว้วางใจ ความเชื่อ
ว่าบุคคลที่ถูกไว้วางใจมีจิตส านึกที่ดีต่อการกระท าที่คงเส้นคงวา มีการสื่อสารที่ดี น่าเชื่อถือ 2) ความ
เมตตา กรุณา หมายถึง สิ่งที่ผู้ได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อจากผู้ให้ความไว้วางใจว่าเป็นผู้
ต้องการท าความดี หลีกเลี่ยงจากความเห็นแก่ตัวจากผลประโยชน์ และแสดงความต้องการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนโดยมิหวังผลประโยชน์ตอบแทน 3) สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ของบุคคล ทักษะความสามารถ 
การตัดสินใจ และอ่ืนๆ ที่น าไปสู่ผลลัพธ์ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้อ่ืนในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ และ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือผลการปฏิบัติงาน และ4) ความสามารถพยากรณ์ได้ หมายถึง
ความคงเส้นคงวาหรือความมั่นคง และความสม่ าเสมอของพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทอมป์สัน (Thompson) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
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ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะปัจจัยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก าหนดความสนใจโดยรวม การสละเวลา ความ
กระตือรือร้นที่จะอุทิศ ทุ่มเท เสียสละเวลา เพ่ือให้ เกิดบรรลุ เป้าหมาย ขององค์การ พบว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์การ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานมากขึ้น  นอกจากนี้การสร้างความไว้วางใจให้เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน     
ได้นั้นยังต้องอาศัยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ อ่ืน โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยความเหมาะสมและจริงใจ เช่นเดียวกับการที่เรา
ต้องการได้รับจากผู้อ่ืนด้วยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สร้าง
ความร่วมมือกันในกลุ่มงาน รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร จูงใจ และชักน าบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ท างานและสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในการท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องรักษาค าสัญญาและข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้อ่ืน 
สามารถเก็บรักษาความลับหรือปิดบังเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย เช่น สิ่งที่เป็นปมด้อย หรือความรู้สึกทาง
จิตใจที่ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นต้น การรู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ เมื่อเกิดความผิดพลาด     
ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นความผิดพลาดครั้งแรกที่สามารถยอมรับหรือให้อภัยได้ โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาล้วนแล้วต่างเคยผิดพลาดทั้งในเรื่องส่วนตัว หน้าที่การงาน หรือ
การตัดสินใจมาไม่มากก็น้อย แต่การรู้จักให้อภัยกับความผิดพลาดของผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ความผิดซ้ าซาก 
ย่อมสร้างความรักและมิตรภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมก าลังใจ ความเอ้ืออาทร 
และความสามัคคีในองค์การ หากเมื่อเรามีความพลาดพลั้งโดยไม่ได้ตั้งใจในบางครั้ง บางเรื่องสมาชิก
คนอ่ืนก็จะยินดี ให้อภัย ยกโทษ และพร้อมให้ก าลังใจในการท างานอย่างมีความสุขได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดายเนอร์ (Diener) ได้ศึกษาผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลจะประสบความส าเร็จในการ
ท างาน มีความสุขมากกว่าผู้ที่ขาดสัมพันธภาพในการท างาน พบว่าผู้ที่มีแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน
เพ่ือเข้าไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้จะมีความสามารถในการตัดสินใจและมีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ในการท างาน สอดคล้องกับ  เดรกส์  และเฟอร์ริน  (Dirks and Ferrin) ได้ศึกษา          
ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา ด้วยการวิเคราะห์แบบ Meta - analysis พบว่า ความไว้วางใจ        
ในผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยความไว้วางใจจะมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ในทางบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน  ได้แก ่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี การมีความพึงพอใจในงาน การ
มีความผูกพันในองค์การ การมีความผูกพันในเป้าหมาย การเชื่อถือในข้อมูลข่าวสาร และการมีความ
พึงพอใจต่อตัวผู้บังคับบัญชา และความไว้วางใจยังมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจที่จะลาออก
จากองค์การของผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ความไว้วางใจยังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับ
รูปแบบพฤติกรรมของผู้น า ทั้งนี้การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในแต่ละระดับต่างต้องการปัจจัย
เสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ และจะมีจุดเน้นแตกต่างกันไปบ้าง โดยความเชื่อถือไว้วางใจของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และความเชื่อถือไว้วางใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้บังคับบัญชา 
มักเน้นไปที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน  ในขณะที่ความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานนั้นจะให้ความส าคัญกับเรื่องของความรู้สึกและความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกัน และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ เคอร์ตนีย์ (Courtney) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของความไว้วางใจตามการรับรู้ของ
บุคลากรต่อประสิทธิผลขององค์การ และภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล โดยศึกษาในองค์ประกอบของ
ความไว้วางใจในด้านความเชื่อมั่น ความยุติธรรม การเปิดเผย และความเคารพ พบว่าทั้ง 4 ตัวแปร          
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและระดับความไว้วางใจกับการรับรู้
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ บุคลากร และประสิทธิภาพของผู้น ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญ การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการท างานที่จะท าให้        
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จ ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
บริหารผู้บั งคับบัญชา เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งความสุขร่วมกันระหว่างผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะน าองค์การไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา     
ที่ ได้ กล่ าวมาข้ างต้น  สามารถยืนยัน และรับรองได้ว่ าการปฏิบั ติ ตน ให้ เป็ นที่ น่ าไว้วางใจ                 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารผู้บังคับบัญชา 

4. องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)         
อยู่ระหว่าง .517 - .595 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 8.117 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากับ 6.764 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ตัวแปร     
ทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบ
การบริหารผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้าน       
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า 
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรู้สึกท่ีดีต่อกันในการสร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการท างาน จนเกิดเป็นความรัก ความผูกพัน และความสุขในการท างานภายในองค์การ โดยการที่
ทั้งสองฝ่ายร่วมกันบริหารและดูแลบรรยากาศในการท างานให้เหมาะสม เอ้ือต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของสมาชิก ย่อมจะส่งผลต่อการจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานดีที่สุด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ กล่าวไว้ว่าในการท างานเราต้องพบปะกับผู้คนมากมาย   
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ ฉะนั้นการวางตัวและ
การปฏิบัติตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
และเป็นที่พอใจของบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟลิปเนอร์ และเฟลส์ 
(Pfiffner and Fels) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมขึ้น   
อยู่กับสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศขององค์การ อันมีเงื่อนไขจากพลังขับหลายด้านด้วยกัน          
ถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางสร้างสรรค์ก็ย่อมจะเกื้อกูลในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือจะช่วยให้
เกิดภาวะสมดุลได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นเรศรี แสนมนตรี ไดศ้ึกษาบรรยากาศองค์การและความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่  23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า 
การที่องค์การจะประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้นั้นขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคลขององค์การนั้น  
หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ องค์การนั้นย่อมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
และยังมีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การก็คือ บรรยากาศที่ดีขององค์การ
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จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งท าให้มีความรัก ความสามัคคี มีขวัญก าลังใจ   
ที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความยินดีและเต็มใจ มีความคิดริเริ่มในการท างาน สามารถลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ ทองแก้ว ได้กล่าวไว้ว่าบรรยากาศ
องค์การจะมีอิทธิพลและเป็นแรงกดดันที่ส าคัญต่อพฤติกรรมในการท างานและมีความส าคัญต่อ
บุคลากรขององค์การทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์การ รวมทั้งยังมี
ความส าคัญต่อการบริหารงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สตริงเกอร์ (Stringer) กล่าวไว้ว่า 
บรรยากาศองค์การหมายถึง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์การที่แสดงออกมาจากความรู้สึกหรือการรับรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ รวมทั้งกระบวนการ   
ต่างๆ ในองค์การ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องให้ความเชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาเองไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ต้องถือว่าเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นผู้รับผิดชอบงานในที่ท างานเหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชา    
จึงต้องให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา ให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือ และเชื่อฟังในสิ่งที่ชอบ
ด้วยเหตุผล และบทบาทหน้าที่โดยปฏิบัติด้วยการยกย่องผู้บังคับบัญชาตามควรแก่ฐานะ รับค า
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ส ารวมกิริยา หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์หรือ
โต้เถียงในลักษณะก้าวร้าว หรือสร้างอ านาจต่อรองให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกกดดัน ควรใช้เหตุผล
ในการตัดสินและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ สิ่งส าคัญต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และค าสั่งขององค์การ เพ่ือเป็นการ    
ให้เกียรติและยอมรับผู้บังคับบัญชา และเสนอข้อคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนน้อมเมื่อผู้บังคับบัญชา      
ถามความเห็นอย่างชาญฉลาด และนอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องรู้จักการ    
วางตนในการท างานโดยค านึงอยู่เสมอว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคือฝ่ายปฏิบัติงานในองค์การที่มีความส าคัญ
มาก ถ้าผู้ปฏิบัติงานขาดความสุขในการท างานก็มักส่งผลเสียต่องาน และมีผลกระทบทางลบมาถึง
ผู้บังคับบัญชาได้ในที่สุด ซึ่งผลงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกคนเมื่อรวมกันแล้วคือผลงานของ
ผู้บังคับบัญชาทั้งสิ้น ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจึงควรต้องให้ความส าคัญซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีและมีบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมตามความรู้       
ความถนัด และบุคลิกภาพ มีความสุขในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้การสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างชัดเจนถือเป็นสิ่งส าคัญเมื่อต้องการให้ท างานใดหรือปฏิบัติอย่างไร เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ซักถามข้อสงสัย หรือทบทวนสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ  ที่ตรงกัน รักษา
ผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืน เมื่อเขาท าดีหรือประสบ
ความส าเร็จ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในงานให้มากขึ้นและให้ความ
ยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค สิ่งส าคัญในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรู้จักยอมรับบทบาท 
หน้าที่  และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งยอมรับในต าแหน่ง บทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีความสุข 
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ในการท างานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ รู้จักขวนขวายแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
ท าตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เมื่อปฏิบัติตนเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี ไม่เพียงแต่
จะท าให้เราท างานอย่างมีความสุขแล้วนั้น แต่ยังเป็นการเพ่ิมความก้าวหน้าอีกด้วย การช่วยเหลือผู้อ่ืน
อยู่เสมอจะท าให้เราได้รับความช่วยเหลือตอบแทน ดังนั้นเมื่อติดขัดปัญหาอะไรก็ตามเราก็จะผ่านพ้น
ไปได้อย่างไม่ยากเย็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิคสตรอม (Wickstorm) ได้ศึกษาองค์ประกอบ      
ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของครู พบว่า สิ่งที่ท าให้บุคลากรครูมีความพึงพอใจในการ
ท างานในระดับสูงสุด 4 ประการคือ ความรู้สึกได้รับความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงานที่ท า 
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา และการรู้จักรับผิดชอบต่องาน สิ่งที่ท าให้บุคลากรครูมีความ    
พึงพอใจในการท างานต่ าที่สุดมี 3 ประการคือ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน และผลงาน
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของครู  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวมศิริ  เมนะโพธิ ได้ศึกษา
เครื่องมือวัดการท างานอย่างมีความสุข พบว่า มิติที่ก่อให้เกิดความสุขในการท างานนี้มีทั้งหมด 5 มิติ
ด้วยกันคือ 1) มิติทางด้านผู้น า ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ความเอาใจใส่ในความส าเร็จ 
ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 2) มิติด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ความผูกพัน การสนับสนุน และการให้ความส าคัญจากคนรอบข้าง 3) มิติทางด้านความรักใน         
การท างาน ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความพึงพอใจในหน้าที่       
ที่ตนเองได้ท า 4) มิติด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ สภาพการท างานหรือสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน การมีส่วนร่วม และการให้ความส าคัญแก่พนักงาน และ5) มิติทางด้านค่านิยมขององค์การ 
ได้แก่ ความเชื่อที่มีผลต่อรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกร่วมกันของบุคลากรในองค์ก ารโดยใช้
แบบทดสอบการท างานอย่างมีความสุขเป็นเครื่องมือวัด  พบว่า ระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่าง        
ในปัจจุบันมีระดับความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก การสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่ายย่อมก่อให้เกิดพลังความสุขระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคลากรอ่ืนๆ     
สิ่งส าคัญจ าเป็นอีกประการหนึ่งคือ ก่อนที่จะมีการส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้บังคับบัญชา
ควรต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองความสมบูรณ์ของงานที่จะส่งมอบทุกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่างานที่ ได้รับ
มอบหมายนั้นมีความถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องผิดพลาดน้อยที่สุด ก่อนถึงมือของผู้บังคับบัญชา และ
หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นในงานที่ส่งมอบแล้ว ต้องแสดงความรับผิดชอบและยินดีรับฟัง      
ค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขพัฒนางาน    
ให้สมบูรณ์  ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้ งนี้ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา          
ต้องปรับตัวเข้าหากันและสร้างบรรยากาศการท างานแห่งความสุข เพ่ือความส าเร็จขององค์การ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติร่วมกันอันจะน าไปสู่องค์การที่มีความเข้มแข็ง สามารถ      
เป็นตัวอย่างของหน่วยงานอ่ืนๆ ได้จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถ
ยืนยันและรับรองได้ว่าการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ         
อีกประการหนึ่งในการบริหารผู้บังคับบัญชา 

5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อ
การบริหารผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .511 - 
.532 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.357 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.298 

http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ
เป็นอันดับ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี แสดง     
ให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
ตรงกับองค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาบุคลิกภาพ     
ของตนเองหมายถึง การเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีบุคลิกลักษณะพัฒนาไป          
ในทิศทางที่ดีขึ้นและด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความมั่นใจในตนเอง มีพลังในการท างาน       
เกิดเป็นกระบวนการที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีทัศนคติที่ดีขึ้น องค์การแห่ง
ความส าเร็จในปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์การ เนื่องจากเป็นหัวใจส าคัญสู่ความส าเร็จ
หรือล้มเหลวขององค์การ บุคลากรในองค์การจึงถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะ
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการท างานตามภาระหน้าที่แล้ว  ควรต้องมีบุคลิกภาพ        
ที่เหมาะสม บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ส าคัญขององค์การ 
ดังนั้นสิ่งส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลคือ การแสวงหาความรู้ พัฒนา
ความสามารถให้เชียวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้บุคลิกภาพที่จ าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
คือ มีความละเอียด รอบคอบ และพิจารณางานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ให้ความส าคัญกับการ
เตรียมข้อมูลและวิธีการสื่อสารในงานที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยบนข้อมูล
พ้ืนฐานที่มีความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ แอลพอร์ต (Alport) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญภายในตัวบุคคลซึ่งเป็นตัวก าหนดการแสดงอุปนิสัย และความนึกคิดของบุคคล
นั้น ๆ ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว สอดคล้องกับแนวคิดของ อัลเฟรด อัตเลอร์ 
(Alfred Adler) กล่าวไว้ว่า อิทธิพลทางสังคมจะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล พฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางสังคมรอบตัวบุคคลนั้น อันได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับจากครอบครัว การที่บุคคลพัฒนา
ปรับปรุงตัวเองหรือต้องการขวนขวายสร้าง หรือดิ้นรนไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้น เป็นการแสวงหา
ความสมบูรณ์ให้กับชีวิตของบุคคลเอง  และเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย คือ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
แล้ว จะเกิดความแตกต่างจากบบุคคลอ่ืน คือจะมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้น มีความเข้าใจ และ
ยอมรับตัวเอง การดิ้นรนไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมุ่งมั่นปรารถนาสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งส าคัญในการท างานให้มี
ความสุข  ประกอบด้ วย  3  ปั จจัยคื อ  1 ) งานที่ ท ามี ความสนุ ก  2 ) เพ่ื อนร่วมงานดี  และ                    
3) สภาพแวดล้อมในที่ท างานดี ในขณะที่บางคนมองว่าการท างานอย่างมีความสุข คือความรู้สึกที่
อยากมาท างานโดยองค์การหรือผู้บริหารจะต้องให้อิสระในความคิด มีความสนุก รู้สึกท้าทาย ไม่จ ากัด
อยู่แต่ในกรอบเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานให้ความร่วมมือที่ดีในการท างาน และเมื่อ
ท างานส าเร็จควรจะต้องมีการชื่นชม และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาหาก
ปราศจากความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว การท างานก็อาจไม่ประส บ
ผลส าเร็จ ดังนั้นผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นก าลังส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความสนใจ
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ดูแล ปรับตัวให้เข้ากันได้เพ่ือให้ร่วมงานกันได้ดี  นอกจากนี้การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้
ผู้บังคับบัญชาเห็นการเปลี่ยนแปลงและผู้อ่ืนยอมรับถือเป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารผู้บังคับบัญชา
ที่เหมาะสม และจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องงาน 
เรื่องทั่วไป และเรื่องส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบความต้องการอย่าง
แท้จริง โดยการสื่อสารนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงและ   เป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชายอมรับได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โรเบิร์ต คาร์ลเบอร์ก และเอ็ดเลอร์ (Robert Karlsberg and Adler) ได้กล่าวถึงเทคนิค
ในการบริหารผู้บังคับบัญชา 12 ประการดังนี้ 1) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2) การร้องขอ
หรือการตอบกลับจากผู้บังคับบัญชา 3) กล้าที่จะเข้าพบและใช้เวลาปรึกษางานที่ได้รับมอบหมายกับ
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 4) หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบหรือบ่น 5) ถามถึงความ
คาดหวังที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในตัวคุณและท าให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาวางไว้ 6) ให้
ความส าคัญกับเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 7) จงให้ความส าคัญกับทุกปัญหา 8) ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า 9) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของคุณให้เข้ากับรูปแบบ
การท างานของผู้บังคับบัญชา 10) การเจรจาต่อรอง 11) การรักษาค าสัญญาและความไว้วางใจ และ
12) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราฟเฟอที (Rafferty) ได้ศึกษา
บรรยากาศของโรงเรียนและทัศนคติของครูที่มีต่อการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างครูติดต่อสื่อสารไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนในระบบเปิด
จะได้ผลดีกว่าการสร้างบรรยากาศของโรงเรียนในระบบปิด หมายถึงว่าแม้โรงเรียนจะบริหารจัดการ
ให้มีระบบเปิดในส่วนต่างๆ แต่ยังไม่ดีเท่ากับการจัดให้ครูติดต่อสื่อสารแบบระบบเปิดไปสู่ผู้อ านวยการ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้ครูเปิดตัว
เองสูง ผู้อ านวยการจะช่วยให้บรรยากาศการติดต่อสื่อสารในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาจะสง่างาม และเกิดการยอมรับในองค์การ ย่อม
ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างภาพลักษณ์   ที่ดีให้กับตนเอง และน่าประทับใจต่อผู้ อ่ืน       
การพัฒนาบุคลิกภาพไม่มีสูตรตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของ
หน้าที่และบทบาท การพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีจะต้องพัฒนาในหลายด้าน
ประกอบและควบคู่กันไปจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยัน
และรับรองได้ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
บริหารผู้บังคับบัญชา 

6. องค์ประกอบด้านการศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)       
อยู่ระหว่าง .531 - .664 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.782 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากับ 4.818 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า      
มีล าดับความส าคัญขององค์ประกอบเป็นอันดับ 6 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
อธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้านศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน 
อาจกล่าวได้ว่าการศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน  หมายถึง พลังแห่งความเชื่อมั่น             
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ที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีให้ซึ่งกันและกัน เกิดการประสานกันอย่างกลมกลืนก่อให้เกิด
เป็นความเข้าอกเข้าใจและการยอมรับระหว่างกัน  เป็นความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าระหว่างกัน 
ผู้บังคับบัญชาเองก็จ าเป็นต้องดึงศักยภาพ และความสามารถที่ซ่อนอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชามาใช้    
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการท างานด้วย การศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งส าคัญที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องตระหนักรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ยึดค่านิยมบนพ้ืนฐานแห่งหลักการของการพ่ึงพาเกื้อกูลกัน การให้การ
ยอมรับ การให้เกียรติ และแสดงความเคารพในความแตกต่างของมุมมอง ทัศนคติ ให้ความส าคัญต่อ
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความปรารถนาดี ให้อภัย ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ต าหนิ   
ติเตียนหรือดูหมิ่นที่จะน าไปสู่การท าลายคุณค่าความภูมิใจในความเป็นตัวตนของผู้บังคับบัญชา การ
รู้จักตนเองให้ดีที่สุดด้วยการส ารวจตัวเองว่า มีจุดดี จุดด้อย จุดเด่นอะไรบ้าง จะปรับจุดด้อยให้ดีขึ้น  
ได้อย่างไร ใช้จุดเด่นของตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างไร และยอมรับตนเอง ศรัทธา
ในตนเอง เชื่อในความสามารถของตนเอง ก าจัดความกลัว เพราะความกลัวเป็นอุปสรรค์ต่อ
ความส าเร็จและท าให้ไม่กล้าเพราะกลัวจะผิดพลาด การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน คิดในทางบวก พยายาม
คิดในเรื่องที่ดีที่ท าให้เป็นสุขเกิดพลังใจ และปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีสิ่งส าคัญการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในตนเองด้วยการพ่ึงพาตนเอง ช่วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ การที่เราจะมีการเชื่อมั่นศรัทธา    
ในตนเองได้ มีการฝึกฝน เสริมสร้างและสั่งสมนิสัยที่ดี เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายอมรับและศรัทธาได้นั้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปีเตอร์ ดั๊กเกอร์ (Peter Drucker) ได้กล่าวไว้ว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะ
จัดการกับตนเอง ดังนั้นฉันมีจุดเด่นอะไร ท างานแบบไหน รู้จักตนเองหรือไม่ เรียนรู้อย่างไร ให้คุณค่า
กับอะไร เหมาะกับงานแบบไหน ควรสร้างสรรค์อะไรให้กับงาน รับผิดชอบในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
และครึ่งหลังของชีวิตการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ โจเซฟ ลุฟท์ และแฮรี่ อิงแฮม (Joseph 
Luft and Harry Ingham) กล่าวว่า หน้าต่างการรับรู้ของโจฮารี มุ่งแสดงให้เข้าใจถึงการตระหนักรู้
ตนของบุคคลในสถานการณ์ที่แสดงพฤติกรรมติดต่อกับบุคคลอ่ืน ก่อนที่บุคคลจะยอมรับผู้อ่ืนได้นั้น 
จ าเป็นที่บุคคลจะต้องรู้จักและยอมรับตนเองเสียก่อน ดังนี้ 1) ส่วนเปิดเผย เป็นส่วนที่แสดงถึงข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองที่ตนเองรู้และในขณะเดียวกันคนอ่ืนก็รู้ด้วย 2) ส่วนที่เป็นจุดบอด แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมบางอย่างของตนเองคนอ่ืนรู้ แต่ตนเองไม่รู้ 3) ส่วนซ่อนเร้น บริเวณนี้ถือว่าเป็นความลับคือ
สิ่งที่ตนเองรู้แต่ผู้อ่ืนยังไม่รู้ และยังไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดบางอย่าง      
ที่บุคคลเก็บซ่อนไว้ในใจไม่ เปิดเผยให้ผู้ อ่ืนรู้ตนเองเท่านั้นที่ รู้  และ4) ส่วนลึกลับที่ ไม่มี ใครรู้            
เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอย่างที่บุคคลกระท าไปโดยทั้งที่ตนเองและผู้อ่ืนไม่รู้ ซึ่งอาจเป็นจิต 
ใต้ส านึกที่บุคคลแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ตนเองไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อน และบุคคลอ่ืนไม่เคยรู้ไม่เคย
สนใจมาก่อนเช่นกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ซาร่า ไวท์ (Sara Write) กล่าวไว้ว่าการรู้จัก         
จุดแข็ง จุดอ่อนในการท างานของตัวเราเองก่อนถือเป็นการพัฒนาและใช้ความสามารถให้เกิด
ประโยชน์ จุดอ่อนของตัวเราเองก็จะถูกแทนที่ด้วยจุดแข็งของคนอ่ืนในทีมได้ และที่ส าคัญคือต้องรู้จัก
และเข้าใจลักษณะการท างานของผู้บังคับบัญชาคุณด้วย  ถ้าคุณรู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร          
มีแรงจูงใจ แรงกดดันอะไรบ้างก็จะสามารถสร้างงานให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ของผู้บังคับบัญชาได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ที่มีหน้าที่ ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง จากกฎในการสร้าง
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ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 1) แจ้งรายละเอียดล่วงหน้าเสมอ 2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3) ซื่อสัตย์ และ4) ใช้เวลาให้คุ้มค่า นอกจากนี้การสร้างศรัทธา         
ในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกันต่างต้องท าความเข้าใจธรรมชาติด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และความแตกต่างระหว่างบุคคลเสียก่อน ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มี 2 ประการคือ กรรมพันธุ์หรือพันธุกรรม (Heredity) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ซึ่งทั้งสองปัจจัยต่างมีความส าคัญ และจะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ อาจกล่าว     
ได้ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมมีผลต่อการท างานของบุคลากร  การที่ผู้บังคับบัญชา            
จะมอบหมายให้ใครท างานอะไรต้องให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
และควรตระหนักว่าคนเรามีจุดมุ่งหมายในการท างานแตกต่างกัน  บางคนท างานเพ่ือต้องการรายได้ 
บางคนต้องการความมั่นคงเกียรติยศชื่อเสียง บางคนท าเพ่ือบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ จุดหมาย    
ที่แตกต่างกันท าให้บุคลากรตั้งใจท างานแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ อับราฮัม มาสโลว์ 
(Abraham Maslow) ได้กล่าวไว้ว่าล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์จะมี  5 ปัจจัยคือ 1) ความ
ต้องการด้านกายภาพ 2) ความปลอดภัยและมั่นคง 3) ความรักและด้านสังคม 4) ชื่อเสียงและการ
ยอมรับ และ5) ความส าเร็จตามเป้าหมายในชีวิต ซึ่งความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่ 4 และ5 นั้นอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการสูงสุด เพราะการที่เราจะมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนได้นั้น 
ต้องเกิดจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไว้จนประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต
ได้นั้น นอกจากนี้การยอมรับเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การแก้ปัญหาร่วมกันด้วย      
ความเข้าอกเข้าใจกันย่อมส่งผลให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ    
อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ จีน เกลลี่ (Jean Kelley) ได้กล่าวว่าการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและคุณเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน ดังนี้ 1) ท าตาม
ความคาดหวังที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 2) ถามถึงความคาดหวังที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 3) พิจารณา
รูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา และปรับเปลี่ยนตัวคุณให้เหมาะกับรูปแบบนั้น 4) กล้าที่จะบอก
ความรู้สึกในใจของตัวคุณ 5) ให้ความส าคัญกับรูปแบบการท างานของเพ่ือนร่วมงาน และ6) สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของ ลีดิ้งแฮม และบรูนิ่ง (Ledingham and 
Bruning) ได้เสนอผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ไว้ 5 ทิศทางคือ ความไว้วางใจ (Trust) การเปิดเผยตนเอง 
(Openness) การเกี่ ยว พัน  (Involvement) การลงทุน  (Investment) และความรับผิดชอบ 
(Commitment) นอกจากนี้ ก ารศรัท ธาในบทบาทและหน้ าที่ ระห ว่ างผู้ บั งคั บบัญ ชากั บ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา เมื่อเรามีการตระหนักรับรู้ เข้าใจ จุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของ
ผู้บังคับบัญชารวมทั้งรูปแบบการท างาน แล้วพยายามหาแนวทางการปรับตัวที่เข้ากันได้ในรูปแบบ   
การท างานนั้น โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องศึกษาท าความเข้าใจความเป็นตัวตนหรือลักษณะเฉพาะ
ของผู้บังคับบัญชา ค้นหาว่าผู้บังคับบัญชามีจุดด้อยในเรื่องใดและพยายามหาทางสนับสนุนและ
ส่งเสริมไปพร้อมกับจุดเด่นของตัวเรา สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น กาบาโร และ จอห์น โกตเตอร์ 
(Joha Gabarro and John Kotter) กล่าวว่าการพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์ถ้าผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสร้างสรรค์แนวทางในการท างานร่วมกันได้ ทั้งสองฝ่ายก็สามารถท างาน
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับ
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ผู้บังคับบัญชาด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนี้ 1) รูปแบบการท างานที่เข้ากันได้ดี 2) การคาดหวังซึ่งกัน
และกัน 3) การส่งต่อของข้อมูล 4) ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ และ5) การใช้เวลาและทรัพยากร       
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ เตอร์ก ไวย์เน่ (Turk Wayne) ที่ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้    
ในการบริหารผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ไม่สร้างความประหลาดใจ หาแนวทางการแก้ปัญหา ซื่อตรงและ
น่ าไว้ วางใจ  มีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้ รับมอบหมาย  เข้ าใจทั ศนคติและตารางงาน                
ของผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา เข้าใจรูปแบบการท างาน
ของตัวเอง รวมไปถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมายและความต้องการเฉพาะบุคคล และรู้จุดแข็ง          
ของผู้บังคับบัญชา ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน    
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและใส่ใจในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสุข บรรลุเป้าหมายขององค์การ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน     
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารผู้บังคับบัญชา  

 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา  
ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  

6 คน พบว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน 2) การเป็นผู้ตามที่ดี 3) การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ 4) การสร้างบรรยากาศที่ดี    
ในการท างานร่วมกัน 5) การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และ6) ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่าง
กัน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาดังนี้ การบริหารผู้บังคับบัญชาจะส าเร็จได้ตามเป้าหมาย
ได้ ผู้บังคับบัญชาต้องยอมรับการบริหารโดยใช้หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาร่วมออกแบบการ
บริหารด้วย เพ่ือช่วยสนับสนุนความส าเร็จของผู้บังคับบัญชาอีกขั้นหนึ่ง โดยในองค์ประกอบด้านการ
เป็นผู้ตามที่ดี มีปัจจัยย่อย 14 ปัจจัย อาจยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้วิจัยน่าจะมีการปรับเนื้อหาปัจจัยย่อยให้
เหมาะสมกับองค์ประกอบหลัก และควรนิยามศัพท์เฉพาะเรื่องการบริหารผู้บังคับบัญชาให้ชัดเจน 
เพราะงานวิจัยนี้เน้นไปที่แนวทางหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ผู้วิจัยจะน าไปปรับใช้เพ่ือให้
งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา ซึ่งพบว่าองค์ประกอบของการบริหาร
ผู้บังคับบัญชา มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
ผู้บังคับบัญชาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารผู้บังคับบัญชา มีการน าไปปรับ
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ใช้ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาทีมี่สนใจ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสายการบังคับบัญชา ควรน าผลการวิจัยนี้ ไปเป็นส่วน 
หนึ่งของแนวทางการบริหารงานบุคคล เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท างานร่วมกันของบุคลากรอย่างมี
ความสุข โดยมีเป้าหมายความส าเร็จขององค์การร่วมกัน 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางการพัฒนา 
องคก์าร และมีการประเมินผล ก ากับ ติดตามการท างานร่วมกันในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการพัฒนางานวิจัย โดยการน าไปปฏิบัติใช้ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจ  
แล้วมีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. งานวิจัยนี้เหมาะส าหรับน าไปพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่มีทัศนคติในด้านลบต่อ 
ผู้ร่วมงาน ไดน้ าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทั้ง 6  
องค์ประกอบของการบริหารผู้บังคับบัญชา ตามบริบทของแต่ละองค์การที่มีโครงสร้างการบริหาร     
ที่แตกต่างกัน 

2. ควรน าองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path  
Analysis) เพ่ือสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารผู้บังคับบัญชา ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

3. ในแต่ละองค์การควรจัดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และผลลัพธ์ขององค์การ เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน 

4. องค์การที่มีสายการบังคับบัญชาควรมีการประเมินแบบครอบคลุมในทุกด้าน เช่น  
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าผลการ
ประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอสัมภาษณ์ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

1. ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

2. รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนภรณ์ ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยาและการ 
แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

4. นายประยงค์ ใสโต ต าแหน่ง นกยกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่ง 
ประเทศไทย รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 

5. ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
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แบบสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ค าชี้แจง  1. แบบสัมภาษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการรวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรต่าง  ๆ ส าหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การบริหาร
ผู้บังคับบัญชา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของท่านมีค่ายิ่งต่อการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้  และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในการสร้างองค์การแห่งความส าเร็จ โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ไปสังเคราะห์และก าหนดเป็นข้อค าถามในการวิจัยต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์ มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 
 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์อย่างดียิ่ง จึงขอของ
พระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
       นางสาวพิชชาพร   อุ่นศิริ 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

                                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ชื่อ............................................................................นามสกุล................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................. .................... 
สถานที่ท างาน.............................................................. .......................................................................... 
วัน / เดือน / ปี  ที่สัมภาษณ์  วันที่ ........................เดือน..................................................พ.ศ............. 
 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามสัมภาษณ์ ส าหรับการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา 

1. ตามแนวคิดของท่าน  การบริหารผู้บังคับบัญชาควรมีองค์ประกอบใดบ้าง 
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ......  

2. ตามแนวคิดของท่าน รูปแบบการบริหารผู้บังคับบัญชาควรจะมีลักษณะอย่างไร   

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

    3.  ท่านมีข้ันตอน วิธีการอย่างไร ที่จะบริหารผู้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 
 ......................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
..................................................................... .............................................................................
....................................................................................................................................... ........... 

   4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ..................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................. .................................................................................
..................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการศึกษา  
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ดร.ณรินทร์  ช านาญดู ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัด 
กาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

4. ดร.เฉลียว ยาจันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

5. ดร.นัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และรายชื่อโรงเรียน 

ที่ใช้ทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
 

โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
1 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา 
2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 2 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 
3 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 3 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 
4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 5 โรงเรียนวัดบวรมงคล 
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล 6 โรงเรียนสวนอนันต์ 
7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)  
ในพระบรม ราชูปถัมภ์  

7 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 

8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
9 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 9 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 10 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 11 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 12 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
13 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 13 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั 
14 โรงเรียนสงวนหญิง 14 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
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ภาคผนวก จ 
ค่าความเชื่อม่ัน 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.987 120 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 548.2000 1501.545 .301 .987 

VAR00002 548.3333 1495.333 .357 .987 

VAR00003 548.4000 1493.628 .468 .987 

VAR00004 548.2333 1497.013 .402 .987 

VAR00005 548.2000 1483.131 .740 .987 

VAR00006 548.3000 1488.976 .577 .987 

VAR00007 548.2667 1494.409 .518 .987 

VAR00008 548.2000 1499.752 .394 .987 

VAR00009 548.1667 1496.971 .483 .987 

VAR00010 548.2333 1493.289 .556 .987 

VAR00011 548.2667 1489.720 .640 .987 

VAR00012 548.3667 1482.240 .727 .987 

VAR00013 548.4667 1487.637 .613 .987 

VAR00014 548.3333 1498.230 .410 .987 

VAR00015 548.3667 1484.171 .570 .987 

VAR00016 548.1667 1492.213 .616 .987 

VAR00017 548.2667 1479.237 .732 .987 

VAR00018 548.2333 1503.082 .260 .987 

VAR00019 548.0000 1501.379 .489 .987 

VAR00020 548.2000 1487.890 .626 .987 

VAR00021 548.0000 1501.379 .489 .987 

VAR00022 548.1667 1502.282 .335 .987 
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VAR00023 548.4000 1478.110 .823 .987 

VAR00024 548.2667 1478.823 .819 .987 

VAR00025 548.1000 1489.748 .632 .987 

VAR00026 548.1000 1492.438 .661 .987 

VAR00027 548.1000 1488.507 .664 .987 

VAR00028 548.4667 1479.430 .728 .987 

VAR00029 548.3333 1481.333 .679 .987 

VAR00030 548.3000 1488.631 .585 .987 

VAR00031 548.2667 1487.582 .615 .987 

VAR00032 548.1000 1489.472 .639 .987 

VAR00033 548.5000 1488.397 .544 .987 

VAR00034 548.4667 1485.223 .605 .987 

VAR00035 548.4000 1479.214 .798 .987 

VAR00036 548.2667 1487.926 .607 .987 

VAR00037 548.2667 1485.099 .672 .987 

VAR00038 548.4333 1490.116 .458 .987 

VAR00039 548.2667 1489.651 .642 .987 

VAR00040 548.1667 1494.971 .539 .987 

VAR00041 548.5000 1486.121 .593 .987 

VAR00042 548.0667 1494.340 .639 .987 

VAR00043 548.1667 1498.075 .452 .987 

VAR00044 548.2333 1481.771 .760 .987 

VAR00045 548.1000 1485.403 .745 .987 

VAR00046 548.1667 1488.557 .718 .987 

VAR00047 548.1667 1492.075 .620 .987 

VAR00048 548.1667 1490.764 .656 .987 

VAR00049 548.3333 1485.609 .735 .987 

VAR00050 548.2667 1486.754 .718 .987 

VAR00051 548.1667 1495.592 .521 .987 

VAR00052 548.2333 1487.909 .700 .987 

VAR00053 548.1667 1489.661 .687 .987 

VAR00054 548.3000 1492.976 .549 .987 

VAR00055 548.5000 1495.362 .397 .987 

VAR00056 548.3667 1492.999 .481 .987 

VAR00057 548.1333 1490.189 .697 .987 

VAR00058 548.3000 1489.114 .649 .987 

VAR00059 548.4000 1478.524 .814 .987 

VAR00060 548.1667 1495.523 .523 .987 

VAR00061 548.3000 1488.700 .659 .987 
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VAR00062 548.1333 1491.223 .667 .987 

VAR00063 548.2000 1489.476 .673 .987 

VAR00064 548.2667 1490.685 .615 .987 

VAR00065 548.3333 1487.954 .674 .987 

VAR00066 548.3333 1490.920 .598 .987 

VAR00067 548.4667 1488.740 .588 .987 

VAR00068 548.3000 1492.769 .554 .987 

VAR00069 548.2000 1489.338 .676 .987 

VAR00070 548.3667 1485.757 .729 .987 

VAR00071 548.5667 1482.944 .682 .987 

VAR00072 548.3667 1490.585 .447 .987 

VAR00073 548.3000 1476.769 .859 .986 

VAR00074 548.2667 1481.995 .745 .987 

VAR00075 548.4000 1480.386 .699 .987 

VAR00076 548.2667 1491.651 .520 .987 

VAR00077 548.3000 1486.079 .727 .987 

VAR00078 548.2333 1478.116 .846 .987 

VAR00079 548.1667 1486.695 .770 .987 

VAR00080 548.2333 1489.702 .652 .987 

VAR00081 548.3000 1482.010 .833 .987 

VAR00082 548.2667 1486.202 .733 .987 

VAR00083 548.3667 1483.344 .791 .987 

VAR00084 548.4333 1483.013 .595 .987 

VAR00085 548.1333 1493.361 .605 .987 

VAR00086 548.3333 1487.471 .687 .987 

VAR00087 548.5000 1482.810 .735 .987 

VAR00088 548.2333 1493.426 .553 .987 

VAR00089 548.5000 1483.155 .559 .987 

VAR00090 548.5000 1486.603 .582 .987 

VAR00091 548.3000 1488.217 .672 .987 

VAR00092 548.2000 1490.303 .650 .987 

VAR00093 548.2667 1483.168 .813 .987 

VAR00094 548.3000 1485.114 .753 .987 

VAR00095 548.3667 1487.068 .695 .987 

VAR00096 548.4333 1486.806 .627 .987 

VAR00097 548.2667 1489.237 .653 .987 

VAR00098 548.1333 1499.430 .430 .987 

VAR00099 548.1667 1500.351 .389 .987 

VAR00100 548.2000 1488.372 .703 .987 



 

281 

 

VAR00101 548.3333 1493.678 .527 .987 

VAR00102 548.0333 1498.516 .543 .987 

VAR00103 548.0000 1501.448 .486 .987 

VAR00104 548.2333 1491.978 .591 .987 

VAR00105 548.1667 1492.420 .610 .987 

VAR00106 548.2000 1488.579 .697 .987 

VAR00107 548.2000 1489.338 .676 .987 

VAR00108 548.0667 1494.202 .643 .987 

VAR00109 548.0333 1498.516 .543 .987 

VAR00110 548.0667 1497.099 .551 .987 

VAR00111 548.1333 1494.395 .575 .987 

VAR00112 548.1000 1491.059 .703 .987 

VAR00113 548.2333 1492.047 .589 .987 

VAR00114 548.3667 1488.999 .646 .987 

VAR00115 548.3000 1490.148 .622 .987 

VAR00116 548.1000 1494.231 .607 .987 

VAR00117 548.2000 1492.855 .581 .987 

VAR00118 548.2333 1488.392 .687 .987 

VAR00119 548.2333 1484.599 .788 .987 

VAR00120 548.2333 1487.633 .707 .987 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายชื่อโรงเรียน 

ที่ให้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภูมิภาค โรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
1. ภาคเหนือ 

 
1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 
2. โรงเรียนเขลางค์นคร จ.ล าปาง 
3. โรงเรียนเถินวิทยา จ.ล าปาง 
4. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ล าปาง 
5. โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ล าปาง 
6. โรงเรียนเวียงเจดีย์ จ.ล าพนู 
7. โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน 

1.  โรงเรียนเมืองปรานวิทยา จ.ล าปาง 
2.  โรงเรียนแม่ทะวิทยา จ.ล าปาง 
3.  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จ.ล าปาง 
4.  โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ล าปาง 
5.  โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ล าพูน 
6. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  จ.ล าพูน 
7. โรงเรียนป่าซาง  จ.ล าพูน 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 
2. โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  
   จ.เชียงราย 
3. โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย 
4. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 
5. โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์  
   จ.เชียงราย 
6. โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 
7. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 
 
 

1. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  
    จ.เชียงราย 
2. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  
    จ.เชียงราย 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เชียงราย จ.เชียงราย 
4. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา 
5. โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม จ.พะเยา 
6. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา 
7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา 

3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

1. โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่   
   จ.แพร่ 
2. โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ 
3. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  จ.แพร่ 
4. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จ.น่าน 
5. โรงเรียนสา จ.น่าน 
6. โรงเรียนปัว จ.น่าน 
7. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน 
 
 
 

1. โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จ.แพร่ 
2. โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ 
3. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จ.แพร่ 
4. โรงเรียนแม่จริม จ.น่าน 
5. โรงเรียนบ้านหลวง  จ.น่าน 
6. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคาร  จ.น่าน 
7. โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน 
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ภูมิภาค โรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

 4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

1. โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก 
2. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม           
   จ.พิษณุโลก 
3. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
   จ.พิษณุโลก 
4. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก 
5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
6. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ 
7. โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

1. โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
จ.พิษณุโลก 

2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก 
3. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

จ.พิษณุโลก 
4. โรงเรียนชาติตระการวิทยา  

จ.พิษณุโลก 
5. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  

จ.อุตรดิตถ์ 
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  

จ.อุตรดิตถ์ 
7. โรงเรียนฟากท่าวิทยา จ.อุตรดิตถ์ 

5.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

1. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
   จ.ก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
   จ.ก าแพงเพชร 
3. โรงเรียนวัชรวิทยา จ.ก าแพงเพชร 
4. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
   จ.ก าแพงเพชร 
5. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
   จ.ก าแพงเพชร 
6. โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร 
7. โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม  
   จ.พิจิตร 
 

1. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม  
   จ.ก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม   
   จ.ก าแพงเพชร 
3. โรงเรียนลานกระบือวิทยา  
   จ.ก าแพงเพชร 
4. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  
   จ.ก าแพงเพชร 
5. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร 
6. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร 
7. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จ.พิจิตร 
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ภาคกลาง 1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

1. โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม จ.นนทบุรี 
2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 
3. โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
4. โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี 
5. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
   จ.นนทบุร ี
6. โรงเรียนบางประหัน  
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
7. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” 
   จ.พระนครศรีอยุธยา  

1. โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี 
2. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี 
3. โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี จ.นนทบุรี 
4. โรงเรียนวังน้อย “พนมยงค์วิทยา” 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
5. โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
6. โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
7. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

1. โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี    
   จ.ปทุมธาน ี
2. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
3. โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี 
4. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  
   จ.ปทุมธาน ี
5. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  
   จ.ปทุมธาน ี
6. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  
   จ.สระบุร ี
7. โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  
   จ.สระบุร ี

1. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  
จ.ปทุมธานี 

2. โรงเรียนบัวแก้วเกษตร จ.ปทุมธานี 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
    ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
4. โรงเรียนหนองแซงวิทยา จ.สระบุรี 
5. โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”  
    จ.สระบุรี 
6. โรงเรียนท่ามะปรางวิทยา จ.สระบุรี 
7. โรงเรียนหินกองวิทยา จ.สระบุรี 

3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
   จ.ราชบุร ี
2. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ.ราชบุรี 
3. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุร ี
4. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี  

1. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
   จ.ราชบุร ี
2. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า  
   พัฒนาการดอนคลัง จ.ราชบุรี 
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 5. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัด 
    กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
6. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง  
   จ.กาญจนบุรี 
7. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
   จ.กาญจนบุรี 
 

4. โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์ 
   อุปถัมภ์” จ.ราชบุรี  
5. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  
   จ.กาญจนบุรี 
6. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
   จ.กาญจนบุรี 
7. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  
   จ.กาญจนบุรี 

4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

1. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
   จ.สุพรรณบุรี 
2. โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
   จ.นครปฐม 
4. โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 
5. โรงเรียนคงทองวิทยา จ.นครปฐม 
6. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  
   จ.นครปฐม 
7. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร 
   นิเวศศาลายา จ.นครปฐม 

1. โรงเรียนบางลี่วิทยา จ.สุพรรณบุรี 
2. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี 
3. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  
   จ.สุพรรณบุรี 
4. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  
   จ.สุพรรณบุรี 
5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม 
6. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม 
7. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา จ.นครปฐม 
 

5.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

1. โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
   จ.นครสวรรค ์
3. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  
   จ.นครสวรรค ์
4. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
   จ.นครสวรรค ์
5. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี 
6. โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี 
7. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี 

1. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  
   จ.นครสวรรค ์
2. โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์ 
3. โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร  
   จ.นครสวรรค ์
4. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  
   จ.นครสวรรค ์
5. โรงเรียนตระคร้อพิทยา จ.นครสวรรค์ 
6. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา  
   จ.อุทัยธานี 
7. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธานี 
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ภาค
ตะวันออก 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

1. โรงเรียนโสธรวรารามวรวิหาร  
   จ.ฉะเชิงเทรา 
2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  
   จ.ฉะเชิงเทรา 
3. โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา 
4. โรงเรียนวัดทรงธรรม  
   จ.สมุทรปราการ 
5. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  
   จ.สมุทรปราการ 
6. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   จ.สมุทรปราการ 
7. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  
   จ.สมุทรปราการ 

1. โรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา  
   จ.ฉะเชิงเทรา 
2.  โรงเรียนหมอนทองวิทยา  
   จ.ฉะเชิงเทรา 
3. โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”  
   จ.ฉะเชิงเทรา 
4. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 3  
   จ.ฉะเชิงเทรา 
5. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน    
   อนุสรณ ์จ.สมุทรปราการ 
6. โรงเรียนเปร็งวิสุทธิบดี  
   จ.สมุทรปราการ 
7. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง  
   จ.สมุทรปราการ 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

1. โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว 
2.  โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยา จ.สระแก้ว 
3. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จ.สระแก้ว 
4. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี 
5. โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง  
  จ.ปราจีนบุร ี
6. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 
7. โรงเรียนบ้านนา “นายศพิทยากร”  
  จ.นครนายก 

1. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว 
2.  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม  
   จ.สระแก้ว 
3. โรงเรียนวังไพพิทยาคม จ.สระแก้ว 
4. โรงเรียนศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี 
5. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  
   จ.ปราจีนบุร ี
6. โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี  
   จ.ปราจีนบุร ี
7. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก 

3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด 
   จันทบุรี จ.จันทบุร ี
2.  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 
 

1. โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม  
   จ.จันทบุร ี
2. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม    
    (อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 
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 3.  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี  
   จ.จันทบุร ี
4. โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัด 
   ตราด จ.ตราด 
5. โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์ 
   นุกูล”จ.ตราด 
6. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด 
7. โรงเรียนสอยดาววิทยา จ.จนัทบุรี 

3. โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 
   จ.จันทบุร ี
4. โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด 
5. โรงเรียนหนองบอนวิทยาคาร จ.ตราด 
6. โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  
   จ.ตราด 
7. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคาร  
   จ.ตราด 
 

4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

1. โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบรุี 
2. โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุร ี
3. โรงเรียนชลราษฎร์อ ารุง จ.ชลบุรี 
4. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ.ชลบุรี 
5. โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี 
6. โรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง 
7. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง 

1.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา  
  จ.ชลบุร ี
2.โรงเรียนพานทอง จ.ชลบุร ี
3.โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์  
  จ.ชลบุร ี
4.โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม (เดิม  
  ชลราษฎรอ ารุง) จ.ชลบุร ี
5.โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุร ี
6.โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.ระยอง 
7.โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง 

5.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

1.โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  
  จ. สุรินทร ์
2. โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จ. สุรินทร์ 
3. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
   จ. สรุินทร์ 
4. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จ. สุรินทร์ 
5. โรงเรียนสังขะ จ. สุรินทร์ 
6. โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ. สุรินทร ์
7. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน จ. สรุินทร์ 
 

1.โรงเรียนนาดีวิทยา จ. สุรินทร์ 
2. โรงเรียนสวายวิทยาคาร จ. สุรินทร์ 
3. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม จ. สุรินทร ์
4. โรงเรียนเมืองบัววิทยา จ. สุรินทร์ 
5. โรงเรียนกระเทียมวิทยา จ. สุรินทร์ 
6. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จ. สุรินทร ์
7. โรงเรียนห้วยจริงวิทยาคม จ. สุรินทร ์
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ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

1. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   
   จ.อุดรธาน ี
2. โรงเรียนประจักษ์ศีลปาคาร  
   จ.อุดรธาน ี
3. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  
   จ.อุดรธาน ี
4. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  
   จ.อุดรธาน ี
5. โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี 
6. โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  
   จ.อุดรธาน ี
7. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  
   จ.อุดรธาน ี

1. โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 
   จ.อุดรธาน ี
2. โรงเรียนสามพร้าววิทยา 
   จ.อุดรธาน ี
3. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม  
   จ.อุดรธาน ี
4. โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  
   จ.อุดรธาน ี
5. โรงเรียนภูพานวิทยา จ.อุดรธานี 
6. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา จ.อุดรธานี 
7. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา  
   จ.อุดรธาน ี

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

1. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ   
   จ.สกลนคร 
2. โรงเรียนสว่างแดนดิน   
   จ.สกลนคร 
3. โรงเรียนพังโคนพิทยาคม   
   จ.สกลนคร 
4. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล    
   จ.สกลนคร 
5. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
   จ.สกลนคร 
6. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา   
   จ.สกลนคร 
7. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคาร   
   จ.สกลนคร 

1. โรงเรียนบะฮีพิทยานุกูล   
   จ.สกลนคร 
2. โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  จ.สกลนคร 
3. โรงเรียนล าปาหางวิทยา   
   จ.สกลนคร 
4. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
   จ.สกลนคร 
5. โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร   
   จ.สกลนคร 
6. โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง     
   จ.สกลนคร 
7. โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
  จ.สกลนคร 
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 3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

1. โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น 
2. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
   จ.ขอนแก่น 
3. โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
4. โรงเรียนน้ าพองศึกษา จ.ขอนแก่น 
5. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  
   จ.ขอนแก่น 
6. โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น 
7. โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
   จ.ขอนแก่น 

1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2  
   จ.ขอนแก่น 
2. โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา  
   จ.ขอนแก่น 
3. โรงเรียนฝางวิทยายน จ.ขอนแก่น 
4. โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น 
5. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา  
   จ.ขอนแก่น 
6. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร  
   จ.ขอนแก่น 
7. โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  
   จ.ขอนแก่น 

4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  
   จ.ชัยภูมิ 
2. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
   จ.ชัยภูมิ 
3. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ 
4. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  
   จ.ชัยภูมิ 
5. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ 
6. โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม ิ
7. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  
   จ.ชัยภูมิ 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
   ชัยภูมิ จ.ชัยภูม ิ
2. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ 
3. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  
   จ.ชัยภูมิ 
4. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  
   จ.ชัยภูมิ 
5. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ 
6. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ 
7. โรงเรียนคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

5.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

1. โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา 
2. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช 
   วิทยาลัย นครราชสีมา  
   จ.นครราชสีมา 
3. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 

1. โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา 
2. โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 
   จ.นครราชสีมา 
3. โรงเรียนภู่วิทยา จ.นครราชสีมา 
4. โรงเรียนสีดาวิทยา จ.นครราชสีมา 
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 4. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 
   จ.นครราชสีมา 
5. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  
   จ.นครราชสีมา 
6. โรงเรียนชุมพวงศึกษา 
   จ.นครราชสีมา 
7. โรงเรียนจักราชวิทยา 
   จ.นครราชสีมา 

5. โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 
   จ.นครราชสีมา 
6. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   
   จ.นครราชสีมา 
7. โรงเรียนโคราชพิทยาคม  
   จ.นครราชสีมา 

ภาคใต ้ 1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

1. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ 
   ธาน ี
2. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
   จ.สุราษฎรธ์านี 
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
   สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
4. โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 
5. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
   จ.ชุมพร 
6. โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 
7. โรงเรียนสวนศรีวิทยา จ.ชมุพร 

1. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  
   จ.สุราษฎรธ์านี 
2. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
   จ.สุราษฎรธ์านี 
3. โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
4. โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  
   จ.ชุมพร 
5. โรงเรียนสวีวิทยา จ.ชุมพร 
6. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  
   จ.ชุมพร 
7. โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

1. โรงเรียนปากพนัง  
   จ.นครศรีธรรมราช 
2. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
   จ.นครศรีธรรมราช 
3. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
   จ.นครศรีธรรมราช 
4. โรงเรียนโยธินบ ารุง 
   จ.นครศรีธรรมราช 

1. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  
   จ.นครศรีธรรมราช 
2. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
   จ.นครศรีธรรมราช 
3. โรงเรียนนาบอน 
   จ.นครศรีธรรมราช 
4. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
   จ.นครศรีธรรมราช 
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 5. โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง 
6. โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง 
7. โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 

5. โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
   จ.นครศรีธรรมราช 
6. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  
   จ.พัทลุง 
7. โรงเรียนอุดมวิทยายน จ.พัทลุง 

3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

1. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
   จ.ตรัง 
2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 
3. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
   จ.ตรัง 
4. โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง 
5. โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล 
   จ.กระบี่ 
6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
    กระบี่ จ.กระบี่ 
7. โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

1. โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง 
2. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง 
3. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์    
   จ.ตรัง 
4. โรงเรียนพนมเบญจา จ.กระบี่ 
5. โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง 
   จ.กระบี่ 
6. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 
   จ.กระบี่ 
7. โรงเรียนคลองหินพิทยาคม                      
   จ.กระบี่ 

4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

1. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
   จ.พังงา 
2. โรงเรียนทับปุดวิทยา จ.พังงา 
3. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต 
4. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
5. โรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต 
6. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง 
7. โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง 

1. โรงเรียนกะปงพิทยาคม จ.พังงา 
2. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา 
3. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยา 
   คม จ.พังงา 
4. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จ.ภูเก็ต 
5. โรงเรียนกระทู้วิทยา จ.ภูเก็ต 
6. โรงเรียนปากจั่นวิทยา จ.ระนอง 
7. โรงเรียนสุขส าราญราษฎรรังสรรค์  
   จ.ระนอง 

5.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
   จ.สงขลา 
  

1. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา 
2. โรงเรียนสามบ่อวิทยา จ.สงขลา 
3. โรงเรียนระโนด จ.สงขลา 
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 2. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
   จ.สงขลา 
3. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  
   จ.สงขลา 
4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 
   จ.สงขลา 
5. โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล 
6. โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลา- 
   นนท์อนุสรณ์ จ.สงขลา 
7. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา 

4. โรงเรียนควนเนียงวิทยา จ.สงขลา 
5. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 
   จ.สตูล 
6. โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จ.สตูล 
7. โรงเรียนก าแพงวิทยา จ.สตูล 
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ภาคผนวก ช 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การบริหารผู้บังคับบัญชา 

……………………………………………………….. 
ค าอธิบายในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ได้แก ่รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือ     
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำร  สถานศึกษาละ  1  คน 

2. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารผู้บังคับบัญชา                               
ค าตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแนวทางการบริหารงานร่วมกันในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้แบ่งเป็น 2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 ตอนที่ 2  การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา  

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ในการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและโปรดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นให้ครบทั้งสองตอน  กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง  
เพราะค าตอบที่ ได้จะไม่สมบูรณ์  และไม่สามารถน ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้จ ริงได้                 
จึงขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
 
 
      นางสาวพิชชาพร  อุ่นศิริ 
      ภาควิชาบริหารการศึกษา 
       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน  (    )  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน 
  

ข้อ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ส าหรับผู้วิจัย 

1 
 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลเพศใด 
        (    )  ชาย 
        (    )  หญิง 

[    ]  1 

2 
 
 
 

 

ปัจจุบันท่านมีอายุเท่าใด 
        (    )  ต่ ากว่า  30  ปี 
        (    )   30 - 40   ปี 
        (    )   41 - 50   ปี 
        (    )   มากกว่า  50  ปี 

[    ]  2 

3 
 
 
 
 

ท่านมีการศึกษาสูงสุดระดับใด 
        (    )   ปริญญาตร ี
        (    )   ปริญญาโท 
        (    )   ปริญญาเอก 
        (    )   อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................ 

[    ]  3 

4 
 
 
 

ปัจจุบันท่านมีวิทยฐานะใด 
        (    )  ไม่มีวิทยฐานะ 
        (    )  ช านาญการ 
        (    )  ช านาญการพิเศษ 
        (    )  เชี่ยวชาญ 

[    ]  4 

5 
 
 
 
 

ท่านมีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งบริหารมาแล้วกี่ปี 
        (    )   ไม่เกิน 5  ปี                (    )   5 - 10  ปี 
        (    )   11 – 15  ปี                (    )   16 – 20  ปี 
        (    )   มากกว่า 20 ปี 

 

[    ]  5 
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ตอนที ่2  การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารผู้บังคับบัญชา  
 โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นที่แสดงออกถึงพฤติกรรม
ตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา คือ 

ระดับ 5  หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับมากท่ีสุด  
ระดับ 4  หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับมาก  
ระดับ 3  หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับปานกลาง   
ระดับ 2  หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับน้อย   
ระดับ 1  หมายถึง พฤติกรรมตามข้อค าถามสะท้อนการบริหารผู้บังคับบัญชา ในระดับน้อยที่สุด   
 
 

ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

1 เข้ า ใจ ธ รรม ช าติ ด้ าน ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
ผู้ บั งคับบัญชากับผู้ ใต้บั งคับบัญชา  และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

      

2 ตระห นั ก รู้  แ ละ เข้ า ใจจุ ด อ่ อน  จุ ด แข็ ง  แล ะ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง         

      

3 รับรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะ
ของผู้บังคับบัญชา        

      

4 รับรู้ และเข้าใจรูปแบบการท างานของผู้บังคับบัญชา          
5 รับรู้ และเข้าใจเป้าหมาย ความต้องการของตนเอง       
6 รับรู้  และเข้ าใจ เป้ าหมาย  ความต้องการของ

ผู้บังคับบัญชา 
      

7 มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือสั่งสม
ประสบการณ์ความก้าวหน้าในการท างาน 

      

8 รู้ จั กค้นหา และเรียนรู้ศั กยภาพที่ มี ในตั วของ
ผู้บังคับบัญชาด้านความรู้ ความสามารถ และน ามา
ปรับใช้ เพ่ือการพัฒนางานของตนเอง      

      

9 ตระหนักรู้ และเข้าใจรูปแบบการท างานของตนเอง  
เพ่ื อปรับตั ว ให้ เข้ ากับ รูปแบบการท างานของ
ผู้บังคับบัญชา 

      

10 รู้จักใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา และคิด
แก้ไขได้อย่างถูกวิธี 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

11 รับรู้ และเข้าใจปัญหา ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้บังคับบัญชา หรือองค์การ 

      

12 พัฒนา และสร้างสรรค์แนวทางการท างานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา 

      

13 เรียนรู้ และปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชา 

      

14 รับรู้ความคาดหวังในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
และมุ่งสู่ระดับความคาดหวังนั้น 

      

15 ศึกษาพฤติกรรมการท างานของผู้บังคับบัญชาว่าให้
ความส าคัญกับรายละเอียดด้านเอกสารข้อมูล การ
รับฟังปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่เป็นด้านบวกมากน้อย
เพียงใด 

      

16 เมื่อพบปัญหา และอุปสรรคในงานที่ได้รับมอบหมาย 
มีการแจ้ง หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา เพ่ือเตรียมหา
แนวทางป้องกัน และแก้ไข          

      

17 มีความพร้อมด้านข้อมูลที่จะรายงาน หากเกิดความ
ผิดพลาดในงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทุกเรื่อง 

      

18 รักษาค าสัญญา และข้อตกลงที่ ได้ ให้ ไว้กับผู้ อ่ืน 
รวมทั้งเก็บรักษาความลับ หรือปิดบังเรื่องที่ไม่ควร
เปิดเผยได ้

      

19 ปฏิบัติตนด้วยความซื่ อสัตย์  สุจริต  จริ งใจ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน 

      

20 มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา และผู้อ่ืน 

      

21 รู้จักปกป้อง รักษาผลประโยชน์  และเอาใจใส่ต่อ
ความส าเร็จของผู้บังคับบัญชา และองค์การ 

      

22 ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับที่
ต้องการได้รับจากผู้อื่นเสมอ 

      

23 มีความละเอียด รอบคอบ และพิจารณางานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

24 ส ร้ า ง ค ว า ม ไว้ ว า ง ใจ ให้ เป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้อื่น 

      

25 มีความซื่อตรง ยึดมั่นต่อหลักการของตนเอง และไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน  สามารถประพฤติปฏิบัติ เป็นที่
ยอมรับของผู้อื่นได ้ 

      

26 รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ  เมื่อเกิดความ
ผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจ และผู้อ่ืนยอมรับได้ 

      

27 มีความเชื่อมั่น และยอมรับในความรู้ ความสามารถ
ของผู้อื่น และเห็นคุณค่าของสมาชิกในคณะ 

      

28 มี การรายงานความก้ าวหน้ าของงานที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

      

29 มีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

      

30 มีการสื่ อสารได้อย่ างชัด เจน ตรงไปตรงมากับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 

      

31 ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมข้อมูล และวิธีการ
สื่อสารในงานที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยี 

      

32 ให้ความส าคัญ และปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วย
ความเคารพ และยกย่องให้เกียรตเิสมอ 

      

33 มีวิธีการที่ จะเปิ ด เผยถึ งสิ่ งที่ ไม่ พึ งประสงค์ ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เช่น การไม่ได้รับการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน 

      

34 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงาน
ทีไ่ด้มอบหมาย 

      

35 มีการติดตามความคาดหวังของผู้บั งคับบัญชา 
หลังจากที่ได้รับมอบหมายงาน เช่น ก าหนดเวลา 
แหล่งที่มาของข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินงาน และ
บุคคลที่ติดต่อได้เมื่อมีปัญหา 

      

36 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่าง
จริงใจ 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

37 มีการทบทวนเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานใน
งานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

      

38 มีทักษะในการฟัง และจับประเด็นส าคัญได้ดี       
39 ประพฤติปฏิบัติตนจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้ อ่ืน

เชื่อมั่น และยอมรับในความสามารถ  
      

40 ยอมรับ และยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา 
ข้อบังคับขององค์การ  

      

41 มีศิลปะในการเจรจาสื่อสารที่ดี กระชับ ตรงประเด็น 
และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 

      

42 ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างปัญหา 
หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

      

43 สร้างนิสัยมองงานในแง่บวก มองโลกในแง่ดี และมี
เหตุผลในการด าเนินชีวิต 

      

44 มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และหลีกเลี่ยงภาระ
งานที่ค่ังค้าง 

      

45 ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ผู้บังคับบัญชาด้วยความรับผิดชอบและทุ่มเทเสมอ 

      

46 รู้จักยอมรับ และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา
อุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 

      

47 รู้จักแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

      

48 รู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่รู้จักค้นหา และอธิบายถึง
ความคาดหวังที่ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา 

      

49 มีการแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การ
อย่างสร้างสรรค์ 

      

50 สามารถเลือกใช้เวลาให้เหมาะสมในการติดต่อกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอข้อมูลหรือการสนับสนุน 

      

51 เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาก าลังเผชิญ
อยู่ และพร้อมให้การสนับสนุน และอยู่เคียงข้าง 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

52 มีความรอบรู้ และสามารถจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ  

      

53 บริหารจัดการตนเอง เห็นคุณค่า และสร้างศรัทธา 
ในตัวเอง 

      

54 มีทักษะ และความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูล
อย่างมีระบบทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

      

55 มีการสร้าง และขยายเครือข่ายการประสานความ
ร่วมมือ  

      

56 
ท างานโดยรักษาเวลาของผู้บังคับบัญชา ตรงต่อเวลา 
และรู้จักการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      

57 
ย อ ม รั บ ค ว า ม เป็ น จ ริ ง  แ ล ะ ยิ น ดี รั บ ฟั ง                 
ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น 

      

58 
จัดล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานตามล าดับ             

      

59 มีการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
อย่างมีสติ 

      

60 รู้จักพ่ึงพาตนเอง ก่อนที่จะพ่ึงพาผู้อื่น       
61 มีความสามารถในการน า การสื่อสาร การจูงใจ และ

เข้าใจผู้อ่ืน     
      

62 ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชา      
ด้วยความเคารพ และน าไปปรับใช้ 

      

63 มีการเสนอความคิดเห็นอย่ างมี เหตุผล และมี      
ความสุภาพ เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการ 

      

64 เข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ รั บ รู้ ก า ร สื่ อ ส า ร             
ของผู้บังคับบัญชา 

      

65 กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์       
66 แสดงศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนให้ เป็น      

ที่ยอมรับ 
      

67 มี ก ารก าห น ด เป้ าห ม ายและผล ลั พ ธ์ ร่ วม กั น          
ของสมาชิกในการสร้างองค์การแห่งความส าเร็จ 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

68 มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ภาระงาน และ
โครงการให้เป็นปัจจุบัน 

      

69 มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
สู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพหรืองานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

      

70 มีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นระหว่าง
ตนเองและผู้อ่ืน     

      

71 หาสมาชิกร่วม  หรือโน้มน้ าวให้ผู้ บั งคับบัญชา
สนับสนุนแนวคิด  

      

72 ควบคุมวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ ได้ดี  และยอมรับ       
ทุกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

      

73 เรียนรู้บุคลิกลักษณะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีและ
ไม่ด ีเพ่ือใช้เป็นบทเรียนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

      

74 สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา
ไดอ้ย่างมีความสุข 

      

75 เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงจูงใจ เมื่อพบผู้บังคับบัญชา
ที่ไม่ดี ให้กับตนเอง ทั้งพร้อมที่จะยอมรับและท างาน
ร่วมกัน 

      

76 เชื่ อมั่ น  ศรัท ธาในความรู้  ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา 

      

77 พิจารณาไตร่ตรองความสมบูรณ์ของงานที่จะส่งมอบ 
ก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา 

      

78 รู้จักยอมรับบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ   
ของตนเอง 

      

79 ยอมรับในต าแหน่ ง บทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 

      

80 เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
พร้อมน ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

      

81 อธิบายให้ผู้อ่ืนยอมรับในความคิดเห็นของตนได้โดย
ใช้หลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

82 มีพลังแห่งความอดทน อดกลั้น ต่อความยากล าบาก 
ผิดหวัง และความกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ 

      

83 มีความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา  
และเข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

      

84 มีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรองรับ
ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    

      

85 แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานเสมอ       
86 สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ตนเอง และผู้อ่ืน               
87 เมื่อใดที่ผู้บั งคับบัญชาผิดพลาด สามารถแสดง   

ความคิดเห็นและให้ข้อเท็จจริง ด้วยความเคารพ 
      

88 รู้จักสร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้น าให้เป็นที่ยอมรับ 
ของผู้อื่นได้ 

      

89 มีการศึกษาข้อมูลภูมิหลังของผู้บังคับบัญชาในด้าน
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการ
ท างานไว้ล่วงหน้า 

      

90 ดูแล ใส่ใจทุกข์ สุข ของผู้บังคับบัญชา ทั้งในเวลา 
และนอกเวลาท างานตามโอกาส และความเหมาะสม 

      

91 เมื่อมีความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชา มีการ
ทบทวน และรับฟัง ความคิดเห็นต่าง เพ่ือน าไป
พิจารณาด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 

      

92 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
องค์การ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา 

      

93 มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม และพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ 

      

94 แสวงหาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือรับ
นโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น การประชุมประจ าเดือน 
ประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

      

95 ประเมินความส าเร็จของงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

96 รู้จักประเมินปัจจัยเสี่ ยง และผลกระทบที่ อาจ
ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
หาแนวทางแก้ไข 

      

97 ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ 

      

98 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี       
99 หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนให้เสื่อมเสีย หรือ    

ในแนวทางไม่สร้างสรรค์ 
      

100 มีความเชื่อมั่น และสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ 
บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง 

      

101 ส่งเสริม สนับสนุนผู้บังคับบัญชา ในการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม ชีวอนามัย รวมทั้ง     
จัดสวัสดิการท างานที่เหมาะสมให้สมาชิกในองค์การ 

      

102 มีจิตวิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตนเสมอ       
103 มีความกตัญญู รู้คุณต่อผู้ อ่ืน  และจงรักภักดีต่อ

องค์การ 
      

104 รับรู้และตัดสินปัญหาโดยหลีกเลี่ยงประสบการณ์ 
สมมติฐาน และอารมณข์องตนเอง 

      

105 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติสู่ความส าเร็จ 

      

106 สื่อสารสองทางเพ่ือให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับ และ
ผู้ส่งสาร 

      

107 มีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้าง ภาระงานขององค์การอย่างชัดเจน 

      

108 มีอุดมการณ์ ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และประโยชน์สูงสุดขององค์การ 

      

109 ยึดถือหลักเกณฑ์ กฎหมาย และความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 

      

110 มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้อื่น 
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ข้อ 
 

การบริหารผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับผู้วิจัย 
1 2 3 4 5 

111 มี ห ลั ก เกณ ฑ์ ก าร พิ จ ารณ า  และคั ด เลื อกคน           
ให้เหมาะสมกับงานอย่างเป็นระบบ 

      

112 ให้การสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
และพร้อมน าสู่การปฏิบัติ 

      

113 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล       
114 ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นสากลของแบบแผน

พฤติกรรมที่ยึดถือ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้    
ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การไดเ้ป็นอย่างด ี

      

115 มุ่งค้นหาค าตอบหรือสอบถามจากผู้รู้ เมื่อมีข้อสงสัย
ไม่ชัดเจนในเรื่องใด ๆ  

      

116 ประพฤติตนบนความพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน       
117 เค ารพต่ อค วามคิ ด เห็ น  วิ ธี ก าร  และมุ มมอง        

การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
      

118 ศึกษา เรียนรู้  และท าความเข้าใจกับวัฒนธรรม
องค์การ อย่างสร้างสรรค์ 

      

119 จัดเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดประเด็น
ปัญหาส าคัญท่ีต้องพิจารณา 

      

120 ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมอุดมการณ์     
ที่ผู้บังคับบัญชาชื่นชอบตามความเหมาะสม 

      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
              ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ยืนยันผลการวิจัย 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันผลการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันผลการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตดร.บัญชร จันทร์ดา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ (ค.ศ. 4) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. ดร.สรายุทธ รัตนปัญญา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาช านาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

3. ดร.พิชญาภา ยืนยาว ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา ส านักงาน     
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

4. ผศ.ดร.วรรณี เนียมทอง ต าแหน่งอาจารย์ประจ า ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

5. ดร.กมลชนก ภาคภูมิ ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ. 3)  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

6. ดร.ศศิธร ศรีพรหม ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) โรงเรียน 
ก าแพงแสนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบยืนยันผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา   
2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
   การบริหารผู้บั งคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา สามารถเข้าไปมีส่วน              
ในกระบวนการวางแผน และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศองค์การแห่งความสุข ท าให้เกิด
ความราบรื่นในการท างาน ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดัน คับข้องใจ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
และบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน   
ผลการวิเคราะห์ 
     จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis) เพ่ือสกัดตัวแปร    
ให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา          
มาท้ังหมด 6 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้สรุปองค์ประกอบ ได้ดังนี ้

 องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน (creating a better understanding) 
  องค์ประกอบที่ 2 การเป็นผู้ตามท่ีดี (being a good follower) 
 องค์ประกอบที่  3 การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ  (practicing to be trustworthy)
 องค์ประกอบที่  4 การสร้างบรรยากาศที่ดี ในการท างานร่วมกัน  (creating a great 
atmosphere at work) 
 องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง (developing personality) 
 องค์ประกอบที่ 6 ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน (having mutual faith in their 
roles)   
 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า           
มีองค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 “การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน” การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชามีเป้าหมาย และกระบวนการท างานที่ตรงกันหรือ
ไปในกรอบทิศทางเดียวกัน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานและองค์การ จักประเมินปัจจัยเสี่ยง และ
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข มีการประเมิน
ความส าเร็จของงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ร่วมก าหนดเป้าหมายการ
ท างานร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ มีการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูล ภาระงาน และโครงการให้เป็นปัจจุบัน มีความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา และ
เข้าใจปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพ รู้จักการ
วางแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อมีความคิดเห็น
ต่างจากผู้บังคับบัญชา ควรทบทวน และรับฟังความคิดเห็นต่าง เพ่ือน าไปพิจารณาด้วยเหตุและผล    
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ที่ถูกต้อง เมื่อใดที่ผู้บังคับบัญชาผิดพลาด สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเท็จจริงด้วยความ
เคารพ มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม และพัฒนา
อย่างเป็นระบบ สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงจูงใจ เมื่อพบผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีให้กับตนเอง        
ทั้งพร้อมที่จะยอมรับและท างานร่วมกัน มีการสร้าง และขยายเครือข่ายการประสานความร่วมมือ 

องค์ประกอบที่ 2 “การเป็นผู้ตามที่ดี” การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ เสียสละ และทุ่มเทอุตสาหะ 
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ มีพฤติกรรมความเป็นอิสระ 
และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีความสุข จะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีดังนี้ ยอมรับความเป็นลักษณะเฉพาะหรือ
ตัวตนของผู้บังคับบัญชา แล้วหาทางส่งเสริมโดยใช้จุดแข็งของตนเสริมจุดอ่อนของผู้บังคับบัญชา      
การเป็นผู้ตามที่ดีจ าเป็นต้องรู้เท่าทันผู้บังคับบัญชาในด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ความคาดหวังของ
ผู้บังคับบัญชา แล้ววางแผนปฏิบัติตนให้เข้ากับความต้องการและความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา 
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ รู้จักวิเคราะห์ปัญหา วางแผนป้องกันสิ่งที่อาจเกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบในงานที่ รับผิดชอบและต่อองค์การ ปฏิบัติงานให้ เต็มก าลั งความสามารถเกินที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง รู้จักการรักษาค ามั่นสัญญามีการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน กล้าที่ให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งในด้านดีและในด้านไม่ดี
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างจริงใจ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางได้ ยึดถือหลักเกณฑ์ กฎหมาย และความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีจิต
วิญญาณ รัก และยกย่องในวิชาชีพของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนบนความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน     
มีสัมมาคารวะต่อผู้ อ่ืน มีความพอเพียง พ่ึงพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความกตัญญูรู้คุณ และ
จงรักภักดีต่อองค์การ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง ภาระงานขององค์การ       
อย่างชัดเจนด้วยการสื่อสารสองทาง ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม ชีวอนามัย และสวัสดิการท างานที่เหมาะสมให้กับสมาชิกในองค์การ ส่งเสริม
นโยบายของผู้บังคับบัญชา และพร้อมสู่การปฏิบัติ   

องค์ประกอบที่ 3 “การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ” การที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความตั้งใจ
กระท าต่อผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในองค์การบนพ้ืนฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคล การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จก่อนก าหนด ท าให้
ผู้บังคับบัญชารู้สึกพอใจ เชื่อมั่นในความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน การ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทั้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้อ่ืน โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความเหมาะสม และจริงใจ เช่นเดียวกับที่ต้องการได้รับจากผู้อ่ืน รักษาค าสัญญา และข้อตกลง    
ที่ได้ให้ไว้กับผู้อื่น เก็บรักษาความลับหรือเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย เช่น ปมด้อย หรือความรู้สึกทางจิตใจที่
ไม่อยากให้ผู้อ่ืนรับรู้ รู้จักกล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจ เมื่อเกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ การรู้จักให้
อภัยกับความผิดพลาดของผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ส่งเสริมก าลังใจ ความเอ้ืออาทร และ
ความสามัคคีในองค์การ หากเรามีความพลาดพลั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ สมาชิกคนอ่ืนก็จะให้อภัย และพร้อม
ให้ก าลังใจในการท างานอย่างมีความสุขได้  
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 องค์ประกอบที่  4 “การสร้างบรรยากาศที่ดี ในการท างานร่วมกัน” หมายถึง การที่
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการประพฤต ปฏิบัติที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีต่อกันในการ
สร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน เชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา ให้ความเคารพนับถือ ร่วมมือ และเชื่อฟังด้วยเหตุผล ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามควรแก่
ฐานะ รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ใช้เหตุผลในการตัดสินและแก้ปัญหา
อย่างรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และค าสั่งขององค์การ เสนอข้อคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนน้อม เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาถามความเห็น  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ สนับสนุนให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาท างานที่ เหมาะสมตามความรู้ ความถนัด และบุคลิกภาพ มีความสุขในงาน           
ที่ รับผิดชอบ มีการสื่ อสารอย่ างชัด เจน  รักษาผลประโยชน์ของผู้ ใต้บั งคับบัญชา  ยกย่อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้ อ่ืนเมื่อเขาท าดีหรือประสบความส าเร็จ ให้ความยุติธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค รู้จักยอมรับบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของตนเอง  
 องค์ประกอบที่ 5 “การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีบุคลิกลักษณะที่ดีขึ้น และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีความมั่นใจในตนเอง      
มีพลังในการท างาน เกิดเป็นกระบวนการที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีทัศนคติที่ดีขึ้น     
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ส าคัญ
ขององค์การ ดังนั้นสิ่งส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล คือ การแสวงหาความรู้
พัฒนาความสามารถให้เชียวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  มีการวางแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพที่จ าเป็นอีกสิ่งหนึ่งคือ 
มีความละเอียด รอบคอบ และพิจารณาที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ให้ความส าคัญกับการเตรียม
ข้อมูล และวิธีการสื่อสารในงานที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยบนข้อมูล
พ้ืนฐานที่ความถูกต้อง 
 องค์ประกอบที่ 6 “ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างกัน” หมายถึง พลังแห่งความเชื่อมั่น
ที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีให้ซึ่งกันและกัน เกิดการประสานกันอย่างกลมกลืนก่อให้เกิด
เป็นความเข้าอกเข้าใจ และการยอมรับระหว่างกัน เป็นความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าระหว่างกัน 
ศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งส าคัญผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องตระหนักรู้ และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของตนเอง ยึดค่านิยมบนพื้นฐานแห่ง
หลักการของการพ่ึงพาเกื้อกูลกัน การให้การยอมรับ การให้เกียรติ และแสดงความเคารพในความ
แตกต่างของมุมมอง ทัศนคติ ให้อภัย ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ติเตียนหรือดูหมิ่น ที่จะน าไปสู่การท าลาย
คุณค่าความภูมิใจในความเป็นตัวตนของผู้บังคับบัญชา การรู้จักตนเองด้วยการส ารวจตัวเองว่า มีจุดดี 
จุดด้อยอะไรบ้าง จะปรับจุดด้อยให้ดีขึ้นได้อย่างไร ยอมรับและศรัทธาในความสามารถของตนเอง     
คิดในทางบวก รู้จักพ่ึงพาตนเอง การศรัทธาในบทบาทและหน้าที่ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา เมื่อเรามีการตระหนักรับรู้  เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะเฉพาะของ
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งรูปแบบการท างาน แล้วพยายามหาแนวทางการปรับตัวที่เข้ากันได้ในรูปแบบ
การท างานนั้น  
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แบบยืนยันผลการวิจัย 
เรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา (Boss Management) 

 
ผู้ให้ข้อมูล        นาย        นาง        นางสาว ...................................................................................  
ต าแหน่งปัจจุบัน ................................................................................................. .................................. 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................. ......... 
ค าชี้แจง   
 แบบยืนยันผลการวิจัย เรื่อง การบริหารผู้บังคับบัญชา ฉบับนี้ เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่องานวิจัย 
ก่อนการสรุปผลการวิจัย กล่าวคือเป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประกอบ โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบการ
ตรวจสอบองค์ประกอบ ไว้ 4 ด้านคือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้
ประโยชน์ หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดประกอบการพิจารณา
แล้ว การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างและยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจส าหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านบุคคล ต่อไป  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ 
หากท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ขอความกรุณาติดต่อผู้วิจัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-489-4320
  
 
             นางสาวพิชชาพร  อุ่นศิริ 
                       นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
            สาขาการบริหารการศึกษา 
                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 การยืนยันองค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา  
 โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามความติดเห็นของท่าน 
 

 
ที ่

 
องค์ประกอบ 

การยืนยันผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น 
ประโยชน ์

ไม่เป็น
ประโยชน ์

1 การสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน 

        

2 การเป็นผูต้ามทีด่ ี         

3 ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่น่า
ไว้วางใจ 

        

4 สร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างานร่วมกัน 

        

5 การพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง 

        

6 ศรัทธาในบทบาท และ
หน้าท่ีระหว่างกัน 

        

 
ตอนที ่2 การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประอบการบริหารผู้บังคับบัญชา 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ท่านคิดว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
2. ท่านคิดว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร 
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................ 
3. ท่านคิดว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร 
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. ท่านคิดว่า องค์ประกอบการบริหารผู้บังคับบัญชามีความถูกต้องครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................  
5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ประวัติผู้วิจัย 
     
ชื่อ – นามสกุล    นางสาวพิชชาพร   อุ่นศิริ               
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 140  หมู่ 4  ต าบลศรีมหาโพธิ์  อ าเภอนครชัยศรี  
  จังหวัดนครปฐม 73120  
สถานที่ท างาน     โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2542         จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขาวิชาสังคม 
   ศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2554         จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 พ.ศ. 2559        ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา       

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2551   ครูโรงเรียนเพ่ิมวิทยา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 พ.ศ. 2558  ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
 ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัด 
   นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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