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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําและศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาภาวะ
ผูน าํ ระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน ประชากรทีใ่ ชในวิจยั ไดแก ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนา
หนวยงาน จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเรียง
ผลการวิจัยพบวาหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สวนใหญดํารง
ตําแหนงบริหารมาแลวมากกวา 2 ป และเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับภาวะผูนําและการบริหารงานมาบางแลว
โดยมีคณ
ุ ลักษณะผูน าํ ทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรงและใหความสนใจดานบุคลิกภาพของตนเองอยางสมํา่ เสมอ มีความรับผิดชอบ
งาน มีความเครงครัด จริงจัง ในการตรวจสอบหรือนิเทศงานเพือ่ ใหงานมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการแสดงออกโดย
การทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผใู ตบงั คับบัญชา และเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบตั งิ านตาง ๆ
โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือคาตอบแทน อีกทั้งมีการแสดงความชื่นชมในความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา ดานการ
บริหารงานพบวา เปดโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ
ในการประชุม และมีการมอบหมายอํานาจใหอยูใ นขอบเขตดวยทุกครัง้ ดานความตองการพัฒนาภาวะผูน าํ พบวา
ผูบริหารระดับตนตองการความรูดานทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ทักษะการสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ
และเทคนิคการควบคุม นอกจากนี้มีขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย คือ ควรสงเสริมใหบริหารระดับตนมีความรู
เกี่ยวกับกลยุทธการวางแผน การบริหารความขัดแยง ตลอดจนการเตรียมความพรอมการบริหารงานกับองคกร
ตางชาติ และการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคนิคการโนมนาวผูใ ตบงั คับบัญชา และเมือ่ ไดรบั การ
คัดเลือกเขาสูตําแหนง ควรมีการนําเสนอแนวความคิดหรือมุมมองในการบริหารงานใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ
ตลอดจนจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา และสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับองคกรภายนอก
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Abstract
The aim of this research is to study leadership, problems and demands in the development of
lower level administrators leadership of the Far Eastern University. Populations are heads of academic
departments and heads of supporting-staff offices, totaling of 32 persons. Using a 5- point rating scale
questionnaires, data were analyzed using statistical methods e.g., percentage, means, standard deviation,
and essay.
The research findings revealed the followings; Most of academic departments’ heads and heads
of supporting-staff offices of The Far Eastern University had been holding their positions for more than two
years and already had some trainings on leadership and administrative skills. These leaders possessed
healthy leadership characteristics and always paid attention to their personalities. They took their responsibilities seriously. They were determined and always aimed for efficient performance, as well as expressions
of friendly greetings, giving assistances on several matters to subordinates, and joining activities regardless
of time or extra compensation. They always showed their appreciations on the successes of their
subordinates. On the administrative side, they gave their subordinates opportunities to voice opinions
and participated in solution-finding situations in meetings, giving them authorization within their power.
On the demand for leadership development, they needed knowledge on theories of participatory management,
motivational skill development, decision making, and controlling techniques. As for recommendations to
the university, The Far Eastern University should help developing them in the area of knowledge of
strategic planning, conflict management, readiness preparation for management with foreign organizations,
and enhance English skill, as well as techniques to persuade subordinates. Upon being selected to take
the position, they should present their ideas or views in management to their subordinates. The Far Eastern
University should also provide training courses to enhance leadership skills for these young administrators
as well as venues to enhance their management skills with other organizations.
Keywords
Leadership, Lower Level Administrators, The Far Eastern University
บทนํา
บุคคลบางคนเมื่อไดรับเลือกใหเปนหัวหนา มักจะมีความสุข มีความภูมิใจที่ตนไดรับเกียรติอยางยิ่ง
ทีม่ หาวิทยาลัยไววางใจใหรบั ผิดชอบในงานสําคัญตอการขับเคลือ่ นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ถื อ เป น ความโชคดี ท่ีจ ะมี โ อกาสได ใ ช ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ที่ มี อ ยู  เ พื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานเพื่ อ ประโยชน แ ก นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย และสังคมสวนรวม ฉะนั้นผูที่ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาใหม ๆ จึงไมควรดวนสรุป และไมควรมองวา
การไดรบั ตําแหนงหัวหนาเปนจุดจบ แตควรจะเห็นวาเปนจุดเริม่ ทีต่ นจะตองทุม เทความรู ความสามารถ ความพยายาม
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พัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน เพื่อที่จะทํางานในหนวยงานใหมีผลดีใหมากที่สุด (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549, 37)
หัวหนาจึงเปนบุคคลที่ตองรับผิดชอบนโยบายและเปาหมายขององคการ เพื่อนําไปปฏิบัติรวมกับผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นหัวหนาตองมีความสามารถที่จะเปนผูนําในการปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายได และปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสรางใหหัวหนาในระดับตาง ๆ จูงใจและสรางแรงบันดาลใจ
ตอผูร ว มงานใหปฏิบตั งิ านเปนไปตามเปาหมาย นโยบาย แผนงานหรือความตองการของหนวยงาน ก็คอื ความสามารถ
ในการเปนผูน าํ หรือภาวะผูน าํ ของหัวหนา (กวี วงศพฒ
ุ , 2542, 13-47) หัวหนาจึงเปนผูท มี่ คี วามเปนผูน าํ ในตัว กิจการงาน
ของหนวยงานก็จะดําเนินไปไดโดยเรียบรอย ราบรื่น และกาวหนา ตรงกันขามถาหัวหนาหรือผูนําขาดความเปน
ผูนําในตัว ก็จะเกิดผลเสียตาง ๆ หลายประการ ทั้งนี้เพราะผูนําเปนตัวการแหงการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงาน
พฤติกรรมความเปนผูน าํ จึงมีผลไปถึงผลผลิตขององคการ ความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดีตอ หนวยงาน
ความกระตือรือรน การบูรณาการ ฯลฯ ของผูร ว มงานดวยอยางหลีกเลีย่ งมิได หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงาน
ซึ่งเปนผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปรียบเสมือนฟนเฟองสําคัญในการเปนผูนําขององคกร
ที่อยูใกลชิดอาจารยผูสอน และนักศึกษามากที่สุด เมื่อไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงจะไดรับการพัฒนา
ในลักษณะตาง ๆ เชน การไปเขารวมอบรม การศึกษาดูงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผูนําและทักษะ
การทํางานของตน แตการพัฒนาดังกลาวยังไมหลากหลายและครอบคลุมถึงหัวหนาทุกคน และลักษณะการไป
เขารวมกิจกรรมแตละคนอาจมีจุดเนนในดานความรูหรือทักษะที่แตกตางกัน จึงทําใหหัวหนาภาควิชาและ
หัวหนาหนวยงานมีพนื้ ฐานของภาวะผูน าํ มีความแตกตางกัน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาภาวะผูน าํ ปญหา
และความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพื่อนําขอมูลที่ได
จากการศึกษามาเปนแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เกี่ยวกับภาวะผูนํา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน มหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูท ไี่ ดรบั การแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงาน
ปการศึกษา 2556 จํานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามของ ภัคญาณี ชัยชนะดี (2546)
ซึ่งจําแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
สวนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารระดับตน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ประกอบดวย ตอนที่ 1 ดานคุณลักษณะของภาวะผูนํา ตอนที่ 2 ดานการบริหารงาน และตอนที่ 3ดานความตองการ
พัฒนาภาวะผูนํา
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนา
หนวยงาน จํานวน 32 คน และไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวนรอยละ 53.10 ดํารงตําแหนง
บริหารมาแลว มากกวา 2 ป และหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงาน จํานวนรอยละ 50 เคยไดรบั การอบรมเกีย่ วกับ
ภาวะผูนําและการบริหารงาน สําหรับภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานในแตละดาน ปรากฎผล
ดังนี้
คุณลักษณะผูนํา
ดานบุคลิกภาพพบวา ผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก เรื่องการให
ความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจ (μ= 4.06) รองลงมา คือ การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
และใหความสนใจดานบุคลิกภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ (μ= 3.84)
ดานบทบาทของภาวะผูน าํ พบวาผูบ ริหารระดับตนมีคณ
ุ ลักษณะผูน าํ ดานบทบาทของภาวะผูน าํ อยูใ นระดับ
มาก เรื่องการมีสวนรับผิดชอบดวยทุกครั้ง เมื่อเกิดปญหาอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชา (μ= 4.34) รองลงมา คือ
การมีความเครงครัด จริงจัง ในการตรวจสอบหรือนิเทศงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ (μ= 4.03)
ดานคุณสมบัติภาวะผูนํา พบวาผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานคุณสมบัติภาวะผูนําอยูในระดับ
มากทีส่ ดุ เรือ่ ง การแสดงออกโดยการทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือผูใ ตบงั คับบัญชา ในดานตาง ๆ (μ= 4.59)
รองลงมา คือ มีการเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือคาตอบแทน (μ= 4.56)
ดานพฤติกรรมของภาวะผูนํา พบวาผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานพฤติกรรมของภาวะผูนํา
อยูในระดับมาก เรื่อง การแสดงความชื่นชมในความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา (μ= 4.44) รองลงมา คือ การ
ขอความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาและใหการสนับสนุน เพื่อใหงานมีความกาวหนาและมีคุณภาพ (μ= 4.38)
ดานปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนํา พบวาปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารระดับตนอยูในระดับมากคือ
การที่ผูใตบังคับบัญชามีความสนิทสนมใกลชิด เปนกันเอง ทําใหการประสานงานและไดรับความรวมมือเปนอยางดี
(μ= 4.16) รองลงมา คือ ความพอใจในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานหรือรายไดที่ไดรับ (μ= 3.66)
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การบริหารงาน
ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ พบวาผูบ ริหารระดับตนมีคณ
ุ ลักษณะผูน าํ ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ
ในระดับมาก เรื่อง การใหโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ในการประชุมดวย
ทุกครัง้ (μ= 4.38) รองลงมา คือ มีการมอบหมายอํานาจใหกบั ผูใ ตบงั คับบัญชาภายในขอบเขตดวยทุกครัง้ (μ= 4.31)
ดานการมีสว นรวมในการบริหารงาน พบวาผูบ ริหารระดับตนมีคณ
ุ ลักษณะผูน าํ ดานการมีสว นรวมในการบริหารงาน
เรือ่ ง การเปดโอกาสและสนับสนุนใหทกุ คนมีสว นรวมแสดงความคิดริเริม่ สรางสรรค อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (μ= 4.56)
และมีการแสดงพฤติกรรมลักษณะประชาธิปไตยในการบริหารงานในหนวยงานและในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
อยูในระดับมาก (μ= 4.22)
ความตองการพัฒนาภาวะผูนํา
ดานความรู พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานความรูอยูในระดับมาก เรื่อง
ความรูท ฤษฎีการบริหารงานแบบมีสว นรวม (μ= 3.84) รองลงมา คือ ความรูเ กีย่ วกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (μ= 3.71)
ดานทักษะ พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานทักษะอยูในระดับมาก เรื่องการ
พัฒนาทักษะการสรางแรงจูงใจของผูนํา (μ= 3.91) รองลงมา คือ เทคนิคการตัดสินใจ (μ= 3.87)
ดานเจตคติ พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานเจตคติอยูในระดับมาก เรื่อง
การวิเคราะหตนเอง (μ= 3.69) และเทคนิคการควบคุม (μ= 3.69) และมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานเจตคติ
อยูในระดับปานกลาง เรื่อง คุณธรรมของผูบริหาร (μ= 3.22)
ขอเสนอแนะ
หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือสงเสริมในเรื่องตาง ๆ
ไดแก กลยุทธการวางแผน การบริหารความขัดแยง การเตรียมความพรอมการบริหารงานกับองคกรตางชาติ
สวนดานทักษะตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห สําหรับดานเจตคติตองการความรูและ
เทคนิคการโนมนาวผูใตบังคับบัญชา
สําหรับคุณสมบัติ วิธกี ารเพือ่ การดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานทีไ่ ดรบั การพิจารณา
คัดเลือกเขาสูต าํ แหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานไดมกี ารนําเสนอแนวความคิด หรือ มุมมอง ในการบริหาร
เพื่อเปนทิศทางในการบริหารงานใหผูใตบังคับบัญชา และการมีหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําเมื่อเขาสู
ตําแหนง สวนดานอื่น ๆ นั้นควรมีการศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สวนใหญ
มีการแสดงออกโดยการทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผูใตบังคับบัญชา และมีการเขารวม
กิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือตอบแทน กลาวไดวาเปนสิ่งที่ดีที่หัวหนางานหยิบยื่นให
ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ ย  อ มสะท อ นความเป น กั น เองที่ ช  ว ยลดช อ งว า งระหว า งหั ว หน า กั บ ผู  ร  ว มงานได แต ต  อ งเป น ไป
อยางสรางสรรคใหเกิดความเหมาะสมและถูกตอง ไมเอียงไปขางใดขางหนึง่ ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ์ (2551,
1-2) กลาววาการใหความเปนกันเองของหัวหนาอยางเหมาะสม โดยไมถือตัวกับทีมงานหรือผูรวมงานเปนสิ่งที่ดี
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ซึง่ จะเกิดประโยชนกบั องคกรในเรือ่ งตาง ๆ เชน เกิดบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางาน เกิดประโยชนในการพัฒนาองคการ
เกิดความจงรักภักดีแกองคกรซึ่งสอดรับกับ นภัทรพร ศรีนวล (2553) ที่กลาววาคุณลักษณะผูนําที่ไมลําเอียง
เขาขางใคร มีความเทีย่ งตรง ไมเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั มีความเสมอตนเสมอปลายในการบังคับบัญชา การไมมอี คติตอ เชือ้ ชาติ
ศาสนา บุคคล หรือกลุม บุคคล ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบตั ติ นกับบุคคลอืน่ โดยไมเกิดความขุน ของหมองใจ
ไมกอใหเกิดศัตรูหรือเปนปฏิปกษตอกัน อีกทั้งมีความสามารถที่จะพูดหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดถูกตอง เหมาะสมแก
กาลเวลาและสถานที่ จะทําใหผูนํานั้นเปนผูมีคุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผล คือ เปนบุคคลที่ทําใหองคการ
ประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จและเปนผูม บี ทบาททีส่ ามารถสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและมีอทิ ธิพล
ตอกลุมและนํากลุมใหปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
สําหรับการบริหารงานนัน้ ถึงแมวา หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานสวนใหญมกี ารใหโอกาสผูใ ตบงั คับ
บัญชาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ในการประชุม ตลอดจนมีการมอบหมาย
อํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาในขอบเขตดวยทุกครั้ง นับวาเปนสิ่งที่ดี หากการกระทํานั้นไมเปนการลดบทบาทของ
หัวหนา เพราะในบางลักษณะงานหากไมควบคุมใหอยูในขอบเขตอยางเหมาะสม การตัดสินใจอาจมีผลเสียตามมา
ในเบื้องตนกอนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจใด อาจมีการกําหนดขอบเขต
ใหชัดเจน ซึ่งสอดรับกับบริบทใหมของการบริหารองคการ ดังที่ สุเทพ พงศศรีวัฒน (2550) ที่กลาววาการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจเปนปรากฏการณใหมของโลกปจจุบันที่มีผลมาจากการแพรของขาวสาร
แบบไรพรมแดน คนสวนใหญจึงมีความตองการไดรับการมีอํานาจรับผิดชอบในการตัดสินใจดวยตนเองและการ
ไดเขาไปมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอชีวิตของตนมากขึ้น ดวยเหตุนี้ผูนําในปจจุบันจะมุงเนนการใชอํานาจ
รวมมากกวาการรวบอํานาจที่ตนเอง เพราะเห็นวาทุกคนในองคการมีสวนรวมและเกิดความผูกพัน ความสําเร็จจึง
ขึน้ อยูก บั สติปญ
 ญาทีม่ าจากผูป ฏิบตั งิ านทุกคน อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจนัน้
มิใชเพียงวิธีการกระจายลงมาตามสายบังคับบัญชาเทานั้น แตควรกระจายไปยังผูปฏิบัติงานทุกคนดวยบรรยากาศ
ที่ใหความนับถือตอกัน อํานาจจึงมาจากการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางบุคคลมากกวาการมียศตําแหนง
ตามโครงสรางสายงานบังคับบัญชา ซึ่งเปนอํานาจเพื่อการควบคุมและหากจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานควรเปนผูตัดสินใจในขั้นสุดทายในขอบเขตงานรับผิดชอบของตน
ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ ภัคญาณี ชัยชนะดี (2546) ที่พบวาคุณลักษณะภาวะผูนํานอกจากจะเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในบางกิจกรรม แตผูนํายังเปนผูตัดสินใจในขั้นสุดทาย
สวนความตองการพัฒนาภาวะผูนําหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานนั้น สวนใหญมีความตองการ
ความรูดานทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวมทั้งนี้อาจเปนเพราะหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานสวนใหญ
โดยคุณวุฒิและการเขาสูตําแหนงยังมีความรูและประสบการณคอนขางนอย อีกทั้งการบริหารยุคใหมที่มุงสู
การแสวงหาความรวมมือ ดังทีส่ เุ ทพ พงศศรีวฒ
ั น (2550) กลาววากระแสทีม่ งุ เรือ่ งการกระจายอํานาจความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจทีม่ มี ากขึน้ เปนเครือ่ งบงชีท้ ศิ ทางใหมของวิธกี ารดําเนินงานทีม่ งุ เนนการรวมมือมากกวาการมุง แขงขัน
และสรางความขัดแยงตอกัน แมจะเปนความจริงวาการแขงขันสามารถเพิ่มความแข็งแกรงและความมั่นคงใหแก
องคการก็ตาม ปจจุบันทั้งในสวนขององคการและบุคคลจะหันมาพัฒนาความเปนเลิศของตนและรวมมือซึ่งกัน
และกันมากขึน้ โดยการรวมมือเปนทีมเดียวและสรางคานิยมรวมเพือ่ ความแข็งแกรง ดังนัน้ ภายในองคการผูน าํ จําเปน
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ตองสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม ตองทําใหองคการเปนชุมชนที่มุงเนนการรวมมือและการชวยเหลือ
สนับสนุนตอกัน ผูน าํ จะตองใชวธิ กี ารกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแกผปู ฏิบตั งิ านและตองสัมพันธ
กับความเขาใจรูปแบบใหมขององคการที่ตองมีความคลองตัว มีพลวัตและเปนระบบที่มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
อยูตลอดเวลา ผูวิจัยเห็นวามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนควรใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว และดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งจะเปนการเสริมสรางภาวะผูนําและสรางโอกาสการเปนผูนําทางดานการศึกษาในอนาคตสําหรับ
ผูบริหารระดับตนตอไป
สรุป
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหมหาวิทยาลัยทราบขอมูลวาผูบริหารระดับตนที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงาน มีความตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารงานโดยใช
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของงาน ซึ่งรูปแบบการบริหารงานลักษณะนี้มี
ความเหมาะสมในสภาพการณปจจุบัน อีกทั้งมีขอเสนอแนะในเรื่องวิธีการเขาสูตําแหนง เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว
ทั้งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานควรมีการนําเสนอแนวความคิด หรือมุมมองในการบริหารงาน เพื่อให
ผูใ ตบงั คับบัญชารับทราบ ซึง่ เปนการสรางความรวมมือและกอใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน อันเปนการ
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
เมื่อเขาสูตําแหนง เพื่อใหหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานมีความเขมแข็งในการเปนนักบริหาร
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารระดับตน
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารระดับตน
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