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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําและศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาภาวะ
ผูนาํระดับตนของมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน ประชากรทีใ่ชในวจิยั ไดแก  ผูดาํรงตําแหนงหวัหนาภาควิชาและหัวหนา
หนวยงาน จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ         
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความเรียง
  ผลการวิจัยพบวาหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สวนใหญดํารง
ตําแหนงบริหารมาแลวมากกวา 2 ป  และเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับภาวะผูนําและการบริหารงานมาบางแลว          
โดยมีคณุลักษณะผูนาํท่ีมสีขุภาพแข็งแรงและใหความสนใจดานบุคลกิภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ  มคีวามรับผดิชอบ
งาน มคีวามเครงครดั จรงิจงั ในการตรวจสอบหรอืนเิทศงานเพ่ือใหงานมปีระสทิธิภาพ  ตลอดจนมกีารแสดงออกโดย
การทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผูใตบงัคับบญัชา และเขารวมกิจกรรมหรอืปฏิบตังิานตาง ๆ 
โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือคาตอบแทน อีกท้ังมีการแสดงความช่ืนชมในความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา ดานการ
บริหารงานพบวา เปดโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ                           
ในการประชมุ และมกีารมอบหมายอาํนาจใหอยูในขอบเขตดวยทุกคร้ัง    ดานความตองการพฒันาภาวะผูนาํ พบวา
ผูบริหารระดับตนตองการความรูดานทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ทักษะการสรางแรงจูงใจ  การตัดสินใจ  
และเทคนิคการควบคุม นอกจากน้ีมีขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย คือ ควรสงเสริมใหบริหารระดับตนมีความรู
เก่ียวกับกลยุทธการวางแผน การบริหารความขัดแยง  ตลอดจนการเตรียมความพรอมการบริหารงานกับองคกร       
ตางชาต ิ  และการเสรมิสรางทกัษะภาษาองักฤษ  ตลอดจนเทคนคิการโนมนาวผูใตบงัคบับญัชา  และเม่ือไดรบัการ        
คัดเลือกเขาสูตําแหนง ควรมีการนําเสนอแนวความคิดหรือมุมมองในการบริหารงานใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ         
ตลอดจนจัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา และสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู        
กับองคกรภายนอก 

คําสําคัญ
  ภาวะผูนํา   ผูบริหารระดับตน   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
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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  respon-
sibilities 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
  บุคคลบางคนเม่ือไดรับเลือกใหเปนหัวหนา มักจะมีความสุข มีความภูมิใจที่ตนไดรับเกียรติอยางย่ิง                    
ทีม่หาวิทยาลัยไววางใจใหรบัผดิชอบในงานสําคัญตอการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ถือเปนความโชคดีที่จะมีโอกาสไดใชศักยภาพสูงสุดท่ีมีอยูเพ่ือสรางสรรคผลงานเพ่ือประโยชนแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย และสังคมสวนรวม  ฉะน้ันผูที่ไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาใหม ๆ จึงไมควรดวนสรุป และไมควรมองวา       
การไดรบัตาํแหนงหัวหนาเปนจดุจบ แตควรจะเห็นวาเปนจดุเร่ิมทีต่นจะตองทุมเทความรู ความสามารถ ความพยายาม
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พัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน เพ่ือที่จะทํางานในหนวยงานใหมีผลดีใหมากท่ีสุด (ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร, 2549, 37)   
หัวหนาจึงเปนบุคคลท่ีตองรับผิดชอบนโยบายและเปาหมายขององคการ เพ่ือนําไปปฏิบัติรวมกับผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของใหบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ันหัวหนาตองมีความสามารถท่ีจะเปนผูนําในการปฏิบัติงานให          
บรรลุเปาหมายได และปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางใหหัวหนาในระดับตาง ๆ จูงใจและสรางแรงบันดาลใจ                      
ตอผูรวมงานใหปฏบิตังิานเปนไปตามเปาหมาย นโยบาย แผนงานหรือความตองการของหนวยงาน ก็คอื ความสามารถ
ในการเปนผูนาํหรือภาวะผูนาํของหัวหนา  (กวี  วงศพุฒ, 2542, 13-47) หวัหนาจงึเปนผูทีม่คีวามเปนผูนาํในตัว กิจการงาน
ของหนวยงานก็จะดําเนินไปไดโดยเรียบรอย ราบรื่น และกาวหนา ตรงกันขามถาหัวหนาหรือผูนําขาดความเปน       
ผูนําในตัว ก็จะเกิดผลเสียตาง ๆ หลายประการ  ทั้งนี้เพราะผูนําเปนตัวการแหงการเปล่ียนแปลงภายในหนวยงาน 
พฤติกรรมความเปนผูนาํจงึมผีลไปถงึผลผลติขององคการ ความพึงพอใจ  ขวัญและกําลงัใจ ความจงรกัภักดีตอหนวยงาน 

ความกระตือรอืรน การบูรณาการ ฯลฯ ของผูรวมงานดวยอยางหลีกเล่ียงมิได   หวัหนาภาควิชาหรือหวัหนาหนวยงาน 
ซึ่งเปนผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  เปรียบเสมือนฟนเฟองสําคัญในการเปนผูนําขององคกร        
ที่อยูใกลชิดอาจารยผูสอน และนักศึกษามากที่สุด เม่ือไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงจะไดรับการพัฒนา                
ในลักษณะตาง ๆ เชน การไปเขารวมอบรม การศึกษาดูงาน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาวะผูนําและทักษะ         
การทํางานของตน แตการพัฒนาดังกลาวยังไมหลากหลายและครอบคลุมถึงหัวหนาทุกคน และลักษณะการไป        
เขารวมกิจกรรมแตละคนอาจมีจุดเนนในดานความรูหรือทักษะท่ีแตกตางกัน  จึงทําใหหัวหนาภาควิชาและ            
หวัหนาหนวยงานมีพ้ืนฐานของภาวะผูนาํมคีวามแตกตางกัน ดงัน้ันผูวิจยัจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนาํ ปญหา
และความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพ่ือนําขอมูลที่ได          
จากการศึกษามาเปนแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เก่ียวกับภาวะผูนํา 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  2. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน  มหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน

วิธีการวิจัย
  ประชากร
  ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี คอื ผูทีไ่ดรบัการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงาน 
ปการศึกษา 2556 จํานวน 32 คน

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามของ ภัคญาณี  ชัยชนะดี (2546)        
ซึ่งจําแนกออกเปน 3  สวน  ดังน้ี
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   สวนท่ี 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
   สวนท่ี 2   ขอมลูเก่ียวกับภาวะผูนาํของผูบรหิารระดับตน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั  
ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ดานคุณลักษณะของภาวะผูนํา  ตอนท่ี 2 ดานการบริหารงาน และตอนท่ี 3ดานความตองการ
พัฒนาภาวะผูนํา
   สวนท่ี 3   ขอเสนอแนะท่ัวไป
  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนา           
หนวยงาน จํานวน 32 คน และไดรับแบบสอบถามคืนท้ังหมด
  สถิติท่ีใชในการวิจัย
  สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
  หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวนรอยละ 53.10 ดํารงตําแหนง
บรหิารมาแลว มากกวา 2 ป และหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงาน จาํนวนรอยละ 50 เคยไดรบัการอบรมเก่ียวกับ
ภาวะผูนําและการบริหารงาน สําหรับภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานในแตละดาน ปรากฎผล
ดังน้ี 
  คุณลักษณะผูนํา
  ดานบุคลิกภาพพบวา ผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก เร่ืองการให     
ความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจ (μ= 4.06)  รองลงมา คือ การมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง    
และใหความสนใจดานบุคลิกภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ (μ= 3.84)
  ดานบทบาทของภาวะผูนาํ พบวาผูบรหิารระดับตนมคีณุลักษณะผูนาํดานบทบาทของภาวะผูนาํอยูในระดับ
มาก เรื่องการมีสวนรับผิดชอบดวยทุกคร้ัง เมื่อเกิดปญหาอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชา (μ= 4.34) รองลงมา คือ         
การมีความเครงครัด จริงจัง ในการตรวจสอบหรือนิเทศงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ (μ= 4.03)
  ดานคุณสมบัติภาวะผูนํา พบวาผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานคุณสมบัติภาวะผูนําอยูในระดับ
มากท่ีสดุ เรือ่ง การแสดงออกโดยการทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือผูใตบงัคับบญัชา 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 เพ่ือใหงานมีความกาวหนาและมีคุณภาพ (μ= 4.38)
  ดานปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนํา พบวาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารระดับตนอยูในระดับมากคือ     
การท่ีผูใตบังคับบัญชามีความสนิทสนมใกลชิด เปนกันเอง ทําใหการประสานงานและไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
(μ= 4.16) รองลงมา คือ ความพอใจในเร่ืองสถานท่ีปฏิบัติงานหรือรายไดที่ไดรับ (μ= 3.66)
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  การบริหารงาน
  ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ พบวาผูบรหิารระดับตนมคีณุลักษณะผูนาํดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ
ในระดับมาก เรื่อง การใหโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ในการประชุมดวย           
ทกุคร้ัง (μ= 4.38) รองลงมา คอื มกีารมอบหมายอํานาจใหกับผูใตบงัคับบญัชาภายในขอบเขตดวยทุกคร้ัง (μ= 4.31)
ดานการมีสวนรวมในการบรหิารงาน พบวาผูบรหิารระดบัตนมคีณุลกัษณะผูนาํดานการมสีวนรวมในการบรหิารงาน 
เรือ่ง การเปดโอกาสและสนบัสนนุใหทกุคนมสีวนรวมแสดงความคดิรเิร่ิมสรางสรรค อยูในระดบัมากทีส่ดุ (μ= 4.56) 
และมีการแสดงพฤติกรรมลักษณะประชาธิปไตยในการบริหารงานในหนวยงานและในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ                 
อยูในระดับมาก (μ= 4.22)
  ความตองการพัฒนาภาวะผูนํา
  ดานความรู พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานความรูอยูในระดับมาก เร่ือง         
ความรูทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวม (μ= 3.84) รองลงมา คอื ความรูเก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (μ= 3.71)
  ดานทักษะ พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานทักษะอยูในระดับมาก เร่ืองการ
พัฒนาทักษะการสรางแรงจูงใจของผูนํา (μ= 3.91) รองลงมา คือ เทคนิคการตัดสินใจ (μ= 3.87)
  ดานเจตคติ พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานเจตคติอยูในระดับมาก เร่ือง         
การวิเคราะหตนเอง (μ= 3.69) และเทคนิคการควบคุม (μ= 3.69) และมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานเจตคติ 
อยูในระดับปานกลาง เร่ือง คุณธรรมของผูบริหาร (μ= 3.22)
  ขอเสนอแนะ
  หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือสงเสริมในเรื่องตาง ๆ 
ไดแก   กลยุทธการวางแผน   การบริหารความขัดแยง  การเตรียมความพรอมการบริหารงานกับองคกรตางชาติ       
สวนดานทักษะตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห สําหรับดานเจตคติตองการความรูและ     
เทคนิคการโนมนาวผูใตบังคับบัญชา
  สาํหรับคณุสมบตั ิวิธีการเพ่ือการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรอืหวัหนาหนวยงานท่ีไดรบั   การพิจารณา
คดัเลอืกเขาสูตาํแหนงหวัหนาภาควิชาหรอืหวัหนาหนวยงานไดมกีารนําเสนอแนวความคิด หรือ มมุมอง ในการบรหิาร
เพ่ือเปนทิศทางในการบริหารงานใหผูใตบังคับบัญชา และการมีหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําเม่ือเขาสู
ตําแหนง สวนดานอ่ืน ๆ นั้นควรมีการศึกษาดูงานเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู 

อภิปรายผล
  จากการศึกษาพบวาหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สวนใหญ               
มีการแสดงออกโดยการทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผูใตบังคับบัญชา และมีการเขารวม
กิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือตอบแทน กลาวไดวาเปนส่ิงท่ีดีที่หัวหนางานหยิบย่ืนให             
ซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสะทอนความเปนกันเองท่ีชวยลดชองวางระหวางหัวหนากับผู ร วมงานได แตตองเปนไป                     
อยางสรางสรรคใหเกิดความเหมาะสมและถกูตอง ไมเอยีงไปขางใดขางหน่ึง ดงัที ่เกรียงศักด์ิ  เจรญิวงศศกัด์ิ  (2551, 
1-2) กลาววาการใหความเปนกันเองของหัวหนาอยางเหมาะสม โดยไมถือตัวกับทีมงานหรือผูรวมงานเปนสิ่งท่ีดี        
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ซึง่จะเกิดประโยชนกับองคกรในเร่ืองตาง ๆ  เชน เกิดบรรยากาศท่ีดใีนการทํางาน  เกิดประโยชนในการพัฒนาองคการ  
เกิดความจงรักภักดีแกองคกรซ่ึงสอดรับกับ นภัทรพร  ศรีนวล  (2553)   ที่กลาววาคุณลักษณะผูนําท่ีไมลําเอียง         
เขาขางใคร มคีวามเท่ียงตรง ไมเลือกท่ีรกัมกัท่ีชงัมคีวามเสมอตนเสมอปลายในการบังคบับญัชา การไมมอีคตติอเชือ้ชาติ 
ศาสนา บคุคล หรอืกลุมบคุคล ตลอดจนมคีวามสามารถในการปฏิบตัตินกับบคุคลอืน่ โดยไมเกิดความขุนของหมองใจ 
ไมกอใหเกิดศัตรูหรือเปนปฏิปกษตอกัน อีกท้ังมีความสามารถท่ีจะพูดหรือทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดถูกตอง เหมาะสมแก  
กาลเวลาและสถานท่ี จะทําใหผูนําน้ันเปนผูมีคุณลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิผล คือ เปนบุคคลท่ีทําใหองคการ          
ประสบความกาวหนาและบรรลุผลสาํเร็จและเปนผูมบีทบาทท่ีสามารถสรางความสัมพนัธระหวางบคุคลและมีอทิธิพล
ตอกลุมและนํากลุมใหปฏิบัติงานตาง  ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
  สาํหรบัการบรหิารงานน้ันถึงแมวาหัวหนาภาควิชาและหวัหนาหนวยงานสวนใหญมกีารใหโอกาสผูใตบงัคบั
บัญชาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ในการประชุม ตลอดจนมีการมอบหมาย
อํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาในขอบเขตดวยทุกคร้ัง นับวาเปนสิ่งท่ีดี หากการกระทําน้ันไมเปนการลดบทบาทของ
หัวหนา เพราะในบางลักษณะงานหากไมควบคุมใหอยูในขอบเขตอยางเหมาะสม การตัดสินใจอาจมีผลเสียตามมา 
ในเบ้ืองตนกอนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจใด อาจมีการกําหนดขอบเขต  
ใหชัดเจน ซึ่งสอดรับกับบริบทใหมของการบริหารองคการ ดังท่ี สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2550) ที่กลาววาการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจเปนปรากฏการณใหมของโลกปจจุบันที่มีผลมาจากการแพรของขาวสาร      
แบบไรพรมแดน คนสวนใหญจึงมีความตองการไดรับการมีอํานาจรับผิดชอบในการตัดสินใจดวยตนเองและการ        
ไดเขาไปมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ  ที่เก่ียวของตอชีวิตของตนมากข้ึน ดวยเหตุนี้ผูนําในปจจุบันจะมุงเนนการใชอํานาจ
รวมมากกวาการรวบอํานาจท่ีตนเอง เพราะเห็นวาทุกคนในองคการมีสวนรวมและเกิดความผูกพัน ความสําเร็จจึง  
ขึน้อยูกับสตปิญญาท่ีมาจากผูปฏิบตังิานทุกคน  อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจความรับผดิชอบในการตัดสินใจนัน้ 
มิใชเพียงวิธีการกระจายลงมาตามสายบังคับบัญชาเทาน้ัน แตควรกระจายไปยังผูปฏิบัติงานทุกคนดวยบรรยากาศ
ที่ใหความนับถือตอกัน อํานาจจึงมาจากการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางบุคคลมากกวาการมียศตําแหนง             
ตามโครงสรางสายงานบังคับบัญชา ซึ่งเปนอํานาจเพ่ือการควบคุมและหากจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ทั้งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานควรเปนผูตัดสินใจในข้ันสุดทายในขอบเขตงานรับผิดชอบของตน     
ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ ภัคญาณี  ชัยชนะดี (2546) ท่ีพบวาคุณลักษณะภาวะผูนํานอกจากจะเปดโอกาสให              
ผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในบางกิจกรรม แตผูนํายังเปนผูตัดสินใจในขั้นสุดทาย 
  สวนความตองการพัฒนาภาวะผูนําหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานน้ัน สวนใหญมีความตองการ
ความรูดานทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวมทั้งน้ีอาจเปนเพราะหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานสวนใหญ
โดยคุณวุฒิและการเขาสูตําแหนงยังมีความรูและประสบการณคอนขางนอย  อีกท้ังการบริหารยุคใหมที่มุ งสู                
การแสวงหาความรวมมอื ดงัท่ีสเุทพ  พงศศรวัีฒน (2550) กลาววากระแสท่ีมุงเรือ่งการกระจายอํานาจความรับผดิชอบ
ในการตดัสนิใจทีม่มีากข้ึน เปนเคร่ืองบงชีท้ศิทางใหมของวธีิการดําเนินงานท่ีมุงเนนการรวมมอืมากกวาการมุงแขงขัน
และสรางความขัดแยงตอกัน  แมจะเปนความจริงวาการแขงขันสามารถเพ่ิมความแข็งแกรงและความม่ันคงใหแก
องคการก็ตาม ปจจุบันท้ังในสวนขององคการและบุคคลจะหันมาพัฒนาความเปนเลิศของตนและรวมมือซึ่งกัน        
และกันมากข้ึน โดยการรวมมอืเปนทีมเดยีวและสรางคานิยมรวมเพ่ือความแข็งแกรง ดงัน้ันภายในองคการผูนาํจาํเปน
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ตองสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม ตองทําใหองคการเปนชุมชนท่ีมุงเนนการรวมมือและการชวยเหลือ
สนบัสนนุตอกนั ผูนาํจะตองใชวิธีการกระจายอาํนาจความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจแกผูปฏบิตังิานและตองสมัพนัธ
กับความเขาใจรูปแบบใหมขององคการท่ีตองมีความคลองตัว มีพลวัตและเปนระบบท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  
อยูตลอดเวลา ผูวิจัยเห็นวามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนควรใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาว  และดําเนินการอยาง     
เปนรูปธรรม ซึ่งจะเปนการเสริมสรางภาวะผูนําและสรางโอกาสการเปนผูนําทางดานการศึกษาในอนาคตสําหรับ        
ผูบริหารระดับตนตอไป

สรุป
  ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหมหาวิทยาลัยทราบขอมูลวาผูบริหารระดับตนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงาน มีความตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารงานโดยใช
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของงาน  ซึ่งรูปแบบการบริหารงานลักษณะน้ีมี       
ความเหมาะสมในสภาพการณปจจุบัน  อีกท้ังมีขอเสนอแนะในเร่ืองวิธีการเขาสูตําแหนง เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว  
ทั้งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานควรมีการนําเสนอแนวความคิด หรือมุมมองในการบริหารงาน  เพ่ือให           
ผูใตบงัคับบญัชารับทราบ  ซึง่เปนการสรางความรวมมอืและกอใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน     อนัเปนการ
เสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา       
เมื่อเขาสูตําแหนง เพ่ือใหหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานมีความเขมแข็งในการเปนนักบริหาร
  สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี
  1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารระดับตน
  2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารระดับตน
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