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บทคัดยอ
  เกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนินการท่ีเปนเลิศ  สวนหน่ึงไดกาํหนดบทบาทของผูนาํในการเปนผูชีแ้นะ 
ซึ่งพฤติกรรมการช้ีแนะท่ีเกี่ยวของกับพนักงานสายวิชาการ คือ การช้ีแนะเพื่อการจัดการ โดยพฤติกรรมการช้ีแนะ  
เพื่อการจัดการเปนการกระทําของหัวหนางานท่ีปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูง
เพื่อกอใหเกิดความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของพบวา พฤติกรรม           
การชีแ้นะเพือ่การจดัการ หมายถงึ กระบวนการของหวัหนางานในการพฒันาพฤตกิรรมการทาํงานของผูใตบังคบับญัชา
เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ไดแก  การประเมิน  การกระตุน  การใหการสนับสนุน โดยพฤติกรรมการช้ีแนะ
เพื่อการจัดการของหัวหนางานที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความสามารถในการสื่อสาร  บุคลิกภาพแบบตระหนักใน     
หนาที่รับผิดชอบ   เจตคติตอการชี้แนะเพื่อการจัดการ และวัฒนธรรมการช้ีแนะ

คําสําคัญ 
  พฤติกรรมการช้ีแนะ   เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลศิ

Abstract
  Leader as the managerial coaching within Education Criteria for Performance Excellence is the 
important behavior to develop support staff  work’ s  behavior for excellence university. For the review 
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literature, the founding of managerial coaching behavior is the leaders’ process to develop support staffs’ 
high performance work which there are three dimensions as follows; assessing, challenging and supporting. 
However the differential of supervisors’ managerial coaching behavior depends on differential of               
communication competencies, personality as conscientiousness, managerial coaching’s attitude and 
coaching culture.

Keywords
  Coaching Behavior, The Education Criteria for Performance Excellence

บทนํา
  แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2 (2550 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามุงเนน
ใหสถาบันอดุมศึกษาแขงขันกันในเชิงคุณภาพ เพือ่พัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก (สาํนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2550ข, 37) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจึงไดนาํเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนนิการ
ทีเ่ปนเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPex) เปนกรอบการดาํเนนิการปรบัปรงุประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550ก) ซึ่งในบทความนี้จะใชคํา
วาเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ 
  เกณฑคุณภาพการศึกษาฯ สวนหนึ่งกําหนดบทบาทหนาที่ของผูนําในการชี้แนะ (Coaching) เพื่อเปน  
แนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Work) (สํานักงานคณะกรรมการ    
อุดมศึกษา, 2550ก) ทั้งนี้เพราะผูนําเปนผูมีพลังสามารถทําใหเกิดการขับเคล่ือนและการเปล่ียนแปลงองคการ     
(Heslin & Latham, 2004) จากงานวิจัยของ Khampirat (2009) เรื่องการประยุกตใชเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ
สาํหรบัความนาเชือ่ถอืของมหาวิทยาลัยในกํากบัของรฐัในประเทศไทย และงานวิจัยของ เทยีมจนัทร  พานชิผลนิไชย 
(2554) เรื่องการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของประสิทธิผล คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในสถาบัน
อุดมศึกษา  ผลการวิจัยของทั้งสองมีความสอดคลองกัน คือ ผูนํามีสวนสําคัญและมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม
ตอผลการดําเนินการที่เปนเลิศของสถาบัน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
  พนกังานสายสนบัสนนุวชิาการมสีวนสาํคญัในการทาํงานเพือ่สงเสรมิการทาํงานของพนกังานสายวชิาการ
ใหบรรลุเปาหมายของสถาบัน ดังนั้นหัวหนาพนักงานสายสนับสนุนวิชาการจําเปนตองมีความรู ความสามารถ                 
ในการชี้แนะแกผูใตบังคับบัญชา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2553) เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทั้งนี้พฤติกรรม              
การช้ีแนะเพ่ือการจัดการ (Managerial Coaching Behavior) ของหัวหนางานยังไดรบัอทิธิพลของปจจยัทัง้สวนบคุคล
และสภาพแวดลอมที่แตกตางกันอีกดวย  ในบทความฉบับนี้ ผูเขียนจึงมีจุดมุงหมายที่สําคัญ 2 ประการ คือ                    
1) เพื่ออธิบายกรอบความคิดของพฤติกรรมการชี้แนะเพ่ือการจัดการ และ 2) อธิบายปจจัยเชิงสาเหตุที่คาดวามีผล        
ตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังผูเขียนจะไดกลาวในหัวขอตอไปน้ี
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กรอบความคิดพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ  
  การช้ีแนะ (Coaching) หมายถึง การนิเทศก เพือ่การอธิบาย กระตุน ชีแ้จง และพัฒนาการทํางานของบุคคล 
รวมถึงการสอนหรือฝกผูเรียนอยางเขมขนในการเรียนรูเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อการปรับปรุงขอบกพรองหรือการพัฒนา
ความสามารถใหเพิ่มขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)  นอกจากน้ันการช้ีแนะยังเปนการพัฒนาทุนมนุษยรูปแบบหนึ่ง 
(Persson, 2007) เพือ่เสริมสรางใหบคุลากรมคีวามรู ทกัษะ และคณุลกัษณะเฉพาะตัว (สรุพล พยอมแยม, 2541, 214)  
  การช้ีแนะเพ่ือการจัดการ (Managerial Coaching) เปนกระบวนการของหัวหนางานเพ่ือใชพฒันาพนักงาน 
(Se Won Kim, 2010) การแกไขปญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสูงข้ึน 
(Ellinger, Beattie & Hamlin, 2010) โดยการช้ีแนะเพื่อการจัดการเปนการสอนงานภายในองคการระหวางหัวหนา
งานกับพนักงาน มักเกี่ยวของกับการฝกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) และการธํารงรักษาพนักงาน 
(Retention) (Joo, 2005) เพือ่ใหพนกังานพฒันาปรบัปรงุผลการปฏิบตังิาน ซึง่สงผลตอความสําเร็จองคการ นอกจากน้ัน
การชีแ้นะเพือ่การจดัการ ยงัเปนกระบวนการของหัวหนางาน (Se Won Kim, 2010 ; Ellinger, Beattie & Hamlin, 2010) 
ในฐานะการเปนผูอาํนวยความสะดวกดานการเรียนรู  การสรางและพฒันาสิง่แวดลอมในงานเพ่ือสนบัสนนุการเรยีนรู
ของพนกังาน การใหความรู การสรางและใหโอกาส การแกปญหาผลการปฏิบตังิาน  การใหประสบการณในการเรียนรู 
การแนะแนว และรวมถึงการใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือใหมาตรฐานการทํางานมีความชัดเจน การจูงใจพนักงาน             
การเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสูงขึ้นอีกดวย จากการศึกษาเอกสารพบวาเปนแนวคิดการสนับสนุน            
ทางสังคมของหัวหนางาน (Supervisors’ Social Support) ในการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ              
การทํางาน การใหขอมูลปอนกลับในการปรับปรุงงาน รวมถึงการใหคําปรึกษาแกลูกนองเม่ือลูกนองพบปญหา            
ในการทํางาน ซึ่งผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนามักจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี อีกทั้งยังเปน
แรงเสริมในการปฏิบัติงาน ทั้งทางดานอารมณและจิตใจ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) นอกจากนั้นการไดรับ         
ความชวยเหลือจากหัวหนางาน มักจะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทนอยูในสภาพงานที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง
ไดเปนอยางดีอีกดวย (Sarason, Levine & Basham, 1983, 127)
  Ellinger, Ellinger & Keller (2003) ไดเริ่มตนจากการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือหาคุณลักษณะของการช้ีแนะ
เพื่อการจัดการ จากนั้น McLean, Yang, Kuo, Tolber & Larkin (2005) ไดนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพของ Ellinger, 
Ellinger & Keller มาพัฒนาหาองคประกอบ ผลการศึกษาพบวา การชี้แนะเพ่ือการจัดการ ประกอบดวย การสื่อสาร

ที่เปดเผย (Open Communication) การจัดองคการแบบทีม (Team Approach) คุณคาของพนักงาน (Value)           
การยอมรบัความคลมุเครอื (Accept Ambiguity) หลงัจากนัน้ Park, Yang &  McLean (2008) ไดพฒันาองคประกอบ
ตอยอด พบวาการช้ีแนะเพ่ือการจัดการมีความใกลเคียงกับ McLean, Yang, Kuo, Tolber & Larkin (2005)                 
ซึ่งประกอบไปดวย การสื่อสารที่เปดเผย (Open Communication) เปาหมายของทีม (Team Approach) คุณคาของ
พนักงาน (Value) การยอมรบัความคลมุเครอื (Accept Ambiguity) การอาํนวยความสะดวกในการพฒันา (Facilitate 
Development) โดยองคประกอบของการชี้แนะเพ่ือการจัดการดังกลาวมีขอเสีย คือ เปนแบบวัดที่รวมพฤติกรรม    
และทักษะการช้ีแนะเขาดวยกัน 
  แบบวัดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ โดย Noer, Leupold & Valle (2007) ไดพัฒนา
องคประกอบของพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจดัการ (Managerial Coaching Behavior) พบวา พฤตกิรรมการชีแ้นะ
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เพื่อการจัดการเปนความสัมพันธการกระทํา (Actions) ของหัวหนางาน ประกอบดวย 1) การประเมิน (Assessing)  
เปนการใชกระบวนการประเมนิเพ่ือนาํไปสูการประเมนิผลและการตัง้เปาหมาย โดยประกอบดวย การรวบรวมขอมูล 
(Data Gathering) การวเิคราะหความแตกตาง (Gap Analysis) การตัง้เปาหมาย (Goal Setting) และการประเมิน / 
ขอมูลปอนกลับ (Measurement/Feedback)  2) การกระตุน (Challenging) การใหพนักงานกลาเผชิญหนา                 
กับอุปสรรค การสรางกรอบและแนวทางการทํางานในอนาคต และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใตพลังและ
ความมั่นใจโดยประกอบดวย การเผชิญหนา (Confronting) การมุงเปา (Focus/Shaping) การสรางกรอบ                     
(Re-Framing) และการใหอาํนาจ/การกระตุน (Empowering/Energizing) และ 3) การใหการสนับสนุน (Supporting) 
การสงเสรมิ สนบัสนนุ สรางทกัษะระหวางบคุคล ไดแก สงเสรมิใหเกดิความไววางใจ ความซือ่สัตย การเอาใจใส และ
มีความเขาใจในตัวพนักงาน โดยประกอบดวย การเอาใจใส (Attending) การสอบถาม (Inquiring) ผลสะทอน       
(Reflecting) การพิสูจนความจริง (Affirming) และการส่ือสารทางอากาศ (Airtime)
  จากการศึกษาเอกสารขางตนพบวา การชี้แนะเพื่อการจัดการ มี 2 แนวคิด แนวคิดแรกของ Parks Yang & 
McLean (2008) มุงเนนศึกษาท้ังทักษะและพฤติกรรม  สวนแนวคิดที่สองของ Noer, Leupold & Valle (2007)         
มุงเนนศึกษาเฉพาะพฤติกรรม ดังนั้นพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการในบทความน้ี หมายถึง กระบวนการของ
หวัหนางานในฐานะผูอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหเกดิการเรียนรู  พฒันาพฤติกรรมการทํางานและแนวทางในการแกไข
ปญหาในการทํางาน เพื่อใหเกิดการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามแนวคิดของ Noer, Leupold & Valle 
(2007)  ซึง่ประกอบดวย 1) การประเมิน เปนการใชกระบวนการประเมินเพือ่นาํไปสูการประเมนิผลและการตัง้เปาหมาย 
2) การกระตุน การใหพนักงานกลาเผชิญหนากับอุปสรรค การสรางกรอบและแนวทางการทํางานในอนาคต                 
และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใตพลังและความมั่นใจ และ 3) การใหการสนับสนุน การสงเสริม สนับสนุน 
สรางทักษะระหวางบุคคล 

แนวคิดการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ  
  House, Rousseau & Thomas–Hunt (1995)  กลาววามคีวามจําเปนในการใชแนวคดิเมโส (Meso) เพือ่ศกึษา
พฤตกิรรมองคการ (Organizational Behavior) ไดแก   ประการแรก ปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ในองคการนัน้มคีวามหลากหลาย 
ประการทีส่อง มคีวามจาํเปนทีต่องใชแนวคดิเมโสเพือ่แกไขปญหาทีม่คีวามเฉพาะ ซึง่ตวัแปรเพยีงแคทฤษฎใีดทฤษฎี

หน่ึงไมสามารถตอบความสัมพันธของตัวแปรได ประการท่ีสาม มีปรากฏการณในองคการท่ีมีความเก่ียวของกัน       
ในลกัษณะตางระดับ  ประการท่ีสี่ มีความจําเปนตองศึกษาปฏิสัมพันธระหวางจุลภาคและมหภาคเพ่ือความเขาใจ
พฤตกิรรมองคการ   ประการทีห่า การสรางกรอบแนวทางคาํถามเพ่ือการแกไขปญหาองคการตามแนวคดิเมโส สามารถ
ตอบปญหาในลักษณะของการบูรณาการได และประการสุดทาย การศึกษาปรากฏการณในองคการน้ันแนวคิด         
เมโสมีคุณภาพมากกวาการศึกษาเพียงมิติจุลภาคหรือมหภาค
  กระบวนทศันเมโส (Meso Paradigm) มแีนวคดิมาจากแบบจาํลองนเิวศวทิยาเก่ียวกบัพัฒนาการของมนษุย 
(Ecological  Model of Child Development) ของ Bronfenbrenner (1979) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลมีพื้นฐาน
มาจากปฏิสมัพนัธระหวางบุคคลและส่ิงแวดลอม โดยส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 4 ชัน้ ไดแก 1)  ระบบจุลภาค  (Micro 
System) เปนสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิดกับบุคคลมากที่สุด เชน ครอบครัว โรงเรียน และกลุมเพ่ือน 2) ระบบก่ึงกลาง
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ระหวางครอบครัวและส่ิงแวดลอมภายนอก (Meso System) เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีขนาดกวาง ประกอบดวย                  
ความสัมพันธระหวางกันของสิ่งแวดลอมในระบบจุลภาคมากกวา 1 แหลง และบุคคลจะตองมีปฏิสัมพันธดวย            
3) ระบบภายนอก (Exo System) เปนโครงสรางทางสังคมท่ีไมไดมีอิทธิพลตอพัฒนาการของบุคคลโดยตรงแตเปน
เหตุการณที่มีผลกระทบตอพัฒนาการของบุคคล และ 4) ระบบมหภาค (Macro System) เปนระบบท่ีอยูภายนอก
สุด เปนระดับของวัฒนธรรม ระบบความเช่ือ คานิยมตางๆ ระบบน้ีเก่ียวของกับเหตุการณสิ่งแวดลอมทางสังคม         
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตของบุคคล 
  จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดตาง ๆ พบวา แบบจําลองนิเวศวิทยาเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษย           
ถูกนําไปปรับใชในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ซึ่งแนวคิดดังกลาว เรียกวากระบวนทัศนเมโส                
(The Meso Paradigm) ซึ่งคําวา เมโส (Meso) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก เปนการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยวา 
เกิดจากความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีมหภาค (Macro Theory) ที่มีความเก่ียวของกับสังคมวิทยา (Sociology)          
กับทฤษฎีจุลภาค (Micro Theory) ที่มีความเกี่ยวของกับจิตวิทยา (Phychology) โดย House, Rousseau & 
Thomas - Hunt (1995)  กลาววา การที่จะศึกษาพฤติกรรมองคการเพื่อเขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม จําเปนตอง
ศึกษาทั้งจุลภาคและมหภาคควบคูกันไป มีรายละเอียดดังนี้
   มหภาค มคีวามเก่ียวของกบัคณุลกัษณะขององคการ หลกัของทฤษฎีมหภาค รวมถึงพฤตกิรรมองคการ      
ในดานความเปนเอกลักษณ (Entity) กับธรรมชาติและผลของสวนตางๆ ของกลุมในองคการ ซึ่งความเปนมหภาค
เปนการคนหาเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับการกอต้ัง (Founding) การเจริญเติบโต (Growth) การเปลี่ยนแปลง (Change) 
และผลการปฏิบัติงานขององคการ (Performance of Organization) นอกจากน้ันทฤษฎีมหภาคเปนการยืนยันวา  
รูปแบบองคการ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมที่ปรากฏ เปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน ตัวแปร
มหภาคในองคการ มีตัวแปรที่นิยมใชเพ่ือการศึกษามีหลายตัวแปรและรวมถึงตัวแปรภายนอกองคการ (External)  
ยกตัวอยางเชน ตวัแปรทางดานโครงสราง อาทิ ชวงของการควบคุม (Span of Control) หรอืจาํนวนผูใตบงัคับบญัชา
โดยตรง  สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การจัดระเบียบงาน (Formalization) มาตรฐานของงาน 
(Standardization) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หนวยยอยขององคการ (Organizational Subunit)      
ความสัมพันธแบบหลวม (Loose Coupling) เกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและการเปล่ียนแปลง                 
สิ่งแวดลอม การรวมศูนยอํานาจในการปกครอง (Distribution of Power)  สวนตัวแปรอื่นๆ ไดแก เทคโนโลยี            
ภาระหนาที่ ผังการปฏิบัติงาน  นโยบายและแนวปฏิบัติของหนวยงาน ซึ่งตัวแปรตางๆ เหลานี้มีปฏิสัมพันธ                    
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในองคการ 
   จุลภาค เกี่ยวของกับพฤติกรรมบุคคล ในดานการรับรู (Perception) อารมณและความรูสึก (Attitude) 
แรงจูงใจ (Motivation) นอกจากน้ันระดับจุลภาคยังมีความเก่ียวของกับกระบวนการกลุมขนาดเล็กและโครงสราง 
(Small Group Processes and Structure) ความสัมพันธภายในกลุม (Intergroup Relations) และการปฏิบัติการ
ขององคการ (Organizational Practices) ซึ่งจะมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานและกลุม
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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ 
  การศกึษาปจจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมของบุคคลในองคการ ตวัแปรระดับบคุคลทีม่คีวามสําคญั 
คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความสามารถของบุคคล (Ability) (ประยงค มีใจซ่ือ, 2542) โดยบุคลิกภาพเปน
ลกัษณะเฉพาะท่ีบงบอกความเปนบคุคลและพฤติกรรมการทํางาน (Ryckman, 2004, 4) ซึง่บคุลิกภาพมีความสัมพนัธ
ทางบวกกับพฤติกรรม โดยบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ เปนตัวแปรหนึ่งที่ใชทํานายพฤติกรรม
การทาํงานไดเปนอยางด ี(John Politis & Denis Politis, 2011) สวนความสามารถการจดัการของผูนาํกม็คีวามสาํคัญ
ไมนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถดานการส่ือสาร เปนทักษะการจัดการที่สําคัญของผูบริหารทุกระดับ              
โดยผูนําที่มีทักษะน้ีมีบทบาทจําเปนตอการสอนงาน ในการเปนผูประสานงาน รวมท้ังบทบาทในการเปนผูนําที่มี       
พลังอํานาจ เพื่อโนมนาวและจูงใจบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย (สมบัติ วรินทรนุวัตร, 2553, 30) 
  นอกจากน้ัน จิตลักษณะท่ีแตกตางกันมีผลตอการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยเจตคตินับเปนตัวแปรหน่ึง              
ทีส่งผลตอพฤติกรรมการทาํงาน สามารถเปลีย่นแปลงตามสถานการณทีเ่ผชญิและข้ึนอยูกบัพ้ืนฐานของจติลกัษณะเดมิ 
(ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, 2538) สวนปจจยัสภาพแวดลอมทีม่ผีลทาํใหเกดิพฤตกิรรมของบคุคลกค็อื วฒันธรรมองคการ 
ซึ่งมีรากฐานของความเช่ือและคานิยม ซึ่งการปลูกฝงคานิยมและหลักปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนกลายเปนวัฒนธรรม   
ที่พึงปรารถนาไดซึ่งสะทอนใหเห็นจากผลการดําเนินงานขององคกร  วัฒนธรรมการช้ีแนะมีความสําคัญยิ่ง ทั้งน้ี   
เพราะวฒันธรรมการชีแ้นะเปนสิง่สําคญัพ้ืนฐานเพือ่ใชในการจงูใจพนกังานใหทุมเททาํงานและมผีลการปฏบิตังิาน
ที่สูงข้ึน (Mansor, Rahim & Idris,  2012) ปจจัยเชิงสาเหตุที่คาดวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือ                          
การจัดการของหัวหนางาน คือ ตัวแปรสวนบุคคล ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร บุคลิกภาพแบบตระหนัก           
ในหนาที่รับผิดชอบ และเจตคติตอการชี้แนะเพื่อการจัดการ และตัวแปรสภาพแวดลอม ไดแก วัฒนธรรมการช้ีแนะ 
โดยรายละเอียดของตัวแปรแตละตัวมีรายละเอียดดังนี้
   1. ความสามารถในการส่ือสาร  
          ความสามารถในการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการช้ีแนะ คือการใหขอมูลปอนกลับของหัวหนา            
ความใสใจ การช้ีแจงอธิบาย เพือ่การพัฒนาผลการปฏิบตังิานและพฤติกรรมของพนักงาน (Hall, Otazo & Hollenbeck, 
1999) โดยความสามารถในการส่ือสารของหัวหนางานสามารถชวยสรางความสมัพนัธทีด่ตีอพนักงานเพือ่กอใหเกิด
ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมสูงขึ้น (Gilley & Gilley, 2007) นอกจากนั้นความสามารถในการสื่อสาร         
ยงัเปนการผสมผสานระหวาง ความเขาใจ ความสามารถ การลงมอืกระทาํ รวมถงึทศันคติและการรบัรู องคประกอบ
ความสามารถในการส่ือสาร (McCroskey, 1984, 264 ; Johansson, Miller & Hamrin, 2014)  ในงานวิจัย                  
ของ Sriussadapron & Jablin (1999, 382-418) ทําการศึกษาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของความสามารถ
ในการสื่อสารในบริบทขององคการไทย พบวา มี 2 องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับการส่ือสาร        
(Communication Knowledge) หมายถึง ความรูหรือความเขาใจกฏเกณฑปทัสสถานขององคการ รูวาอะไรเปน       
สิ่งสําคัญในองคการ รวมท้ังความสามารถดานความคิด ความรู ความสามารถท่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีบุคคลนํามาใชใน   
การแสดงออกพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเหมาะสมภายใตสภานการณและสภาพแวดลอมในองคการน้ัน ๆ และ 2)      
ทักษะการสื่อสาร (Tactical Communication Skills) กลาวคือ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงทักษะดานการสื่อสารที่บุคคลมี
และพรอมท่ีจะนํามาใชในกระบวนการส่ือสาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการส่ือสาร         
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ไดแก ทักษะการแนะนํา การชักจูง การสอน การสัมภาษณ การแลกเปล่ียนขาวสารขอมูล การเขียน การฟง เปนตน 
    ความสามารถในการส่ือสารของหัวหนางานมีผลตอพฤติกรรมของหัวหนางาน การศึกษาของ Weiss 
(1977) พบวา การส่ือสารของผูนําในระดับสูงกวาจะสงผลใหมีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมแกผูตามท่ีอยู           
ในระดับตํ่ากวา ซึ่ง Johansson, Miller & Hamrin (2014) ทําการวิจัยเร่ืองกรอบแนวคิดภาวะผูนําการส่ือสาร             
การศึกษาขอบเขตเพ่ือการวิเคราะหและพัฒนาความสามารถในการส่ือสารของผูนํา ซึ่งเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ไดสรุปความหมายของผูนําที่มีการสื่อสาร วาหมายถึง บุคคลผูซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับพนักงานในดานการสนทนา     
การใหขอมูลปอนกลับ การปฏิบัติการการตัดสินใจแบบมีสวนรวม การรับรูแบบเปดเผยและมีสวนรวม สวน Gilley, 
Gilley & Kouider (2010) ทาํการวจิยัเรือ่งคณุลกัษณะของการชีแ้นะเพือ่การจดัการ ผลการศกึษาพบวาความสามารถ
ในการสื่อสารมีความสัมพันธกับการชี้แนะเพื่อการจัดการ (Correlation Coefficient = .66) ที่ระดับนัยสําคัญ .001 
นอกจากน้ันการศึกษาของ Madlock (2008) ทําการวิจัยเรื่องความเช่ือมโยงระหวางความสามารถในการส่ือสาร 
ประเภทของภาวะผูนํา และความพึงพอใจของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการส่ือสารของผูนํา          
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น ผูเขียนคาดวาความสามารถ         
ในการสื่อสารของหัวหนางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ
   2. บุคลิกภาพแบบการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
       บุคลิกภาพแบบตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ เปนองคประกอบหน่ึงของแนวคิดบุคลิกภาพหา       
องคประกอบ หมายถงึ ความตัง้ใจ ความอดทน ความรบัผดิชอบ และระดับการควบคมุตนเองซึง่จะทาํใหบคุคลนัน้สามารถ
กําหนดทิศทางและพฤติกรรมของตนเองไดอยางชัดเจน Costa & McCare (1995) กลาววา การตระหนักในหนาที่
รบัผิดชอบ ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย คอื 1) การมคีวามสามารถ (Competence) หมายถงึ การมคีวามสามารถ 
มเีหตผุล ไหวพรบิ มองการณไกล มปีระสทิธภิาพในการทาํสิง่ตางๆ มกีารเตรยีมการสาํหรับจัดการชวีติตนเองไดอยาง
มีเหตุผล 2) ความเปนระเบียบ (Order) หมายถึง การมีความสามารถในการจัดการอยางเปนระบบ ระเบียบ มีการ
จัดเก็บสิ่งของใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 3) การมีความรับผิดชอบในหนาที่ (Dutifulness)  หมายถึง การยึดมั่น
ตามหลักจริยธรรม มีศีลธรรมเปนหลักของจิตใจและปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไว 4) การมีความตองการใฝสัมฤทธ์ิ 
(Achievement  Striving) หมายถึง การมคีวามปรารถนาอยางแรงกลาและลงมอืทาํอยางจรงิจังเพ่ือใหบรรลเุปาหมาย
ที่ตั้งไว มีความขยันหมั่นเพียร มีเปาหมายหรือทิศทางของชีวิต 5) การมีวินัยตอตนเอง (Self-Discipline) หมายถึง 
การมีความสามารถเร่ิมตนงานและปฏิบัติงานจนสําเร็จ แมวาจะตองเผชิญกับความเบ่ือหนายและส่ิงรบกวน              
เพื่อที่สามารถจูงใจตนเองใหทํางาน และ 6) การมีความคิดท่ีสามารถปฏิบัติได (Deliberation) หมายถึง การคิด
ไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือทํา
    ผูทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพแบบการตระหนักในหนาทีร่บัผดิชอบ จะเปนบคุคลทีมี่ความรูสกึวาตนนัน้
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีจิตสํานึกตอหนาที่ มีความพยายามเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย มุงเนนปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จและคิดไตรตรองรอบครอบกอนลงมือปฏิบัติ ในทางตรงกันขาม
ถาหากผูมีบุคลิกภาพแบบการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบต่ํา จะเปนบุคคลท่ีไมมีความพรอมในการทํางาน                 
เปนบุคคลที่ไมมีระบบระเบียบ ไมเอาใจใสตอหนาท่ี มีความตองการผลสัมฤทธ์ิตํ่า การสังเคราะหงานวิจัยของ          
Barrick & Mount (1991, 1-26) ทําการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบกับ                        
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ผลการปฏิบัติงานของบุคคล ในระหวางป ค.ศ. 1952 ถึง ป ค.ศ. 1988 จํานวน 117 เรื่อง จากทั้งฐานขอมูล Psy-
cINFO (1967 - 1988) บทคัดยอปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก (1952 - 1988) หนังสือและวารสารตางๆ ผลการ
สังเคราะหงานวิจัยพบวา องคประกอบดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบเปนตัวทํานายท่ีมีความตรงในทุกกลุม
อาชพีและในทุกเกณฑทีใ่ชในการศึกษา นอกจากนีจ้ากการศึกษาของ Barrick, Mount & Judge (2001) ซึง่ไดรวบรวม
และ   สรุปผลจากการสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 15 เรื่อง เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ
กบั      ผลการปฏิบตังิานของบุคคล ผลสรุปทีไ่ดกย็งัคงยืนยนัผลเชนเดิม คอื องคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนัก         
ในหนาที่รับผิดชอบเปนองคประกอบที่ใชในการทํานายผลการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมกับทุกกลุมอาชีพ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Hurtz & Donovan (2000) พบวาองคประกอบดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยของวีระวรรณ สุกิน (2550)        
ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการสอน                 
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวาการตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบมี         
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผูเขียนคาดวาบุคลิกภาพแบบการตระหนัก
ในหนาที่รับผิดชอบของหัวหนางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ 
   3. เจตคติตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ                                                   
         เจตคติตอพฤตกิรรมการทํางาน  ดวงเดอืน พนัธุมนาวิน (2528) ไดใหความหมายวาคอื พฤตกิรรมการ
ใชความรู ความสามารถ ความชํานาญในการทํางานตามหนาทีอ่ยางเต็มกาํลังความสามารถเพ่ือประโยชนของสวนรวม
และประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง รวมไปถึงการมีความมานะบากบ่ันท่ีจะฝาฟนอปุสรรค Brief 
(1998) กลาววา เจตคติมีทิศทาง 2 ประการ ไดแก เจตคติทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง การท่ีบุคคลมี      
ความรูสึกชอบพอตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเจตคติทางลบ (Negative Attitude) มีความหมายตรงกันขามกับทางบวก     
หากบุคคลมีเจตคติที่แตกตางกันทั้ง 2 ประการยอมจะมีพฤติกรรมและการกระทําที่แตกตางกันไปดวย โดยเจตคติ
เปนตวัช้ีนาํการแสดงพฤตกิรรม  ทัง้นีเ้พราะเจตคต ิคอื จติลักษณะประกอบไปดวยความเชือ่ ความรูสกึ และแนวโนม
การแสดงพฤติกรรม ซึ่งนักจิตวิทยาสวนใหญมีความเห็นวาเจตคติเปนตัวกําหนดความสนใจในส่ิงแวดลอมของเรา 
ที่ออกมาในรูปของการประเมินคา จะยอมรับหรือปฏิเสธ และ มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 
      นอกจากน้ันทฤษฎีการกระทําที่มีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Fishbein & Ajzen 
(1975) ยังอธิบายความสัมพันธระหวางเจตคติและพฤติกรรม โดยบุคคลมีแนวโนมคิดไตรตรองกอนที่จะกระทํา
พฤติกรรม บคุคลจะใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสนิใจกระทําพฤติกรรมตามเจตคติทีบ่คุคลมีตอพฤติกรรม (Attitude 
Towards Behavior) บุคคลจะมีความรูสึกตอพฤติกรรม และมีการประเมินพฤติกรรม เพ่ือตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทาํพฤตกิรรมนัน้ รวมทัง้มคีวามเหน็คลอยตามบคุคลทีม่คีวามสาํคัญกบัตนเอง หรอืทีเ่รยีกวาบรรทดัฐานอตัวสิยั 
(Subjective Norms) ศุภินธา มวงศีงาม (2552) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม
การบนิอยางปลอดภยัของนกับนิอากาศยานปกหมนุ สงักดัศนูยการบนิทหารบก ผลการศกึษาพบวา นกับนิทีม่เีจตคติ
ตอพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยมากจะเปนผูมีพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยสูงกวานักบินที่มีเจตคติตอ
พฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยนอย โดยเจตคติตอพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยสามารถรวมทํานายพฤติกรรม
การบินอยางปลอดภัยรวมกับตัวแปรอ่ืนๆ  ซึ่งเจตคติตอพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยสามารถทํานายพฤติกรรม
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การบินอยางปลอดภัยไดเปนลําดับแรก นอกจากน้ันสุริยศักดิ์ เหมือนอวม (2552) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัย          
ทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานตามพระราชดํารัชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของปลัดอําเภอ   
ผูเปนหวัหนาประจาํตาํบลในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ผลการศกึษาพบวา   ปลัดอาํเภอผูเปนหวัหนาประจาํตาํบล
ทีม่เีจตคติตอพฤติกรรมการทํางานตามพระราชดาํรชั ฯ  สงูเปนผูทีม่พีฤติกรรมการทํางานตามพระราชดาํรชัฯ สงูกวา
ปลดัอาํเภอผูเปนหวัหนาประจําตาํบลท่ีมเีจตคติตอพฤติกรรมการทํางานตามพรราชดํารชัฯ ตํา่ สวนงานวิจยัทีเ่กีย่วของ
กับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมีงานวิจัยของจุฑารัตน กิตติเขมากร (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัย          
ทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและดานการมีสวนรวม          
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบวา เจตคติตอการทํางานดาน  
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานดานความรับผิดชอบ และเจตคติตอ          
การทํางานแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานแบบมีสวนรวม  ดังนั้น ผูเขียนคาดวาเจตคติ         
ตอการชี้แนะเพื่อการจัดการของหัวหนางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ
   4. วัฒนธรรมการช้ีแนะ  
        วฒันธรรมการชีแ้นะมคีวามเชือ่เบือ้งตนวา พนกังานมคีวามสามารถพืน้ฐานทีเ่กดิจากประสบการณ
การทาํงาน หรอืการเรยีนกอนหนา โดยพนกังานไมไดขาดทกัษะหรอืความรูทีจ่ะขบัเคลือ่นใหองคกรกาวสูการบรรลผุล
หรือความเปนเลิศในระดับสูง เพียงแตขาดการสนับสนุนหรือคําแนะนําสําหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน         
Megginson & Clutterbuck (2005) กลาววา วฒันธรรมการช้ีแนะ คอื การดาํเนนิการภายในองคการโดยผูนาํ ผูจดัการ 
และพนักงาน ใชสําหรับการมีสวนรวมและพัฒนาบุคคลรวมถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียในองคการ เพื่อการเพิ่มผล          
การปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงามและองคการ โดยวัฒนธรรมการชี้แนะเปนการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน              
ใชการสื่อสารพูดคุยเพื่อการเสริมสรางใหพนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง และวัฒนธรรมการชี้แนะตองมีลักษณะ     
สามรอยหกสิบองศา กลาวคือ หัวหนางานสามารถชี้แนะลูกนอง และลูกนองก็สามารถช้ีแนะหัวหนางานได รวมถึง
เพ่ือนรวมงานสามารถช้ีแนะซ่ึงกันและกันได เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมาย โดยหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมการ
ชี้แนะ คือ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และวัฒนธรรมการชี้แนะจําเปนตองทําใหเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของ                
การทํางาน และรวมถึงเรื่องที่ไมเกี่ยวกับงาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี อันจะนําไปสูความไวเนื้อเช่ือใจ วางใจ 
ทําใหปญหาที่เกี่ยวกับคนและความขัดแยงลดนอยลง 

         Crane (2005) ทีป่รึกษาในแซนดิเอโก รฐัแคลิฟอรเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพฒันาองคประกอบ
วัฒนธรรมการชี้แนะ ประกอบดวย 5 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก 1) ผูนําเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน (Leaders 
as Positive Role Model) โดยการเปนตนแบบการชี้แนะการเรียนรูเพื่อสรางพลังในการทํางาน ใชการสื่อสารเพ่ือให
เกิดความฉลาดทางปญญา เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงผลผลิต รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน 2) 
การทํางานแบบการมุงเนนลูกคา (Focused on Customer Feedback) เนนผลปอนกลบัของลูกคาเพื่อปรับปรุงการ
ทํางาน ซึ่งหนาที่ของสมาชิกทุกคนในวัฒนธรรมการช้ีแนะก็คือ ตองพยามทําความเขาใจและตอบสนองตอขอมูล
ปอนกลับของลูกคา  3) การชี้แนะแบบสามรอยหกสิบองศา (Coaching Flows in 360 Degree) เปนการช้ีแนะโดย
การแลกเปล่ียนเรียนรูในทุกระดับแบบไมมเีงือ่นไขของสายการบังคบับญัชา หวัหนาสามารถช้ีแนะพนักงาน พนกังาน
สามารถช้ีแนะหัวหนา รวมถึงการช้ีแนะระหวางพนักงานและพนักงาน และการช้ีแนะระหวางหัวหนางานกับ         
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หัวหนางาน 4) การเรียนรูและการเปล่ียนแปลง (Learning Occurs and Change Moves Faster) กําหนดและ      
สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนวัฒนธรรมของการเรียนรู  ซึ่งมีทั้งเรียนรูโดยการลงมือทํา เรียนรูโดยการถายทอด และ 
เรยีนรูโดยการแลกเปล่ียน   5) การบูรณาการระบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Systems are Aligned and 
Full Integrated) การทําใหการช้ีแนะ  มีความสอดคลองและเปนสวนหน่ึงของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล       
เพื่อเชื่อมโยงการดึงดูดและธํารงรักษา การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    วัฒนธรรมการชี้แนะเปนกระบวนทัศนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการที่ถูกสั่งสมในองคการ มีความ
เชือ่มโยงกบัความรวมมอืของคนในองคการ ผลผลติขององคการ และผลการปฏบิตังิานของบคุลากร (Crane, 2007) 
วัฒธรรมการช้ีแนะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้เพราะ แบบแผน ความเช่ือ และวิธีปฏิบัติในการสนับสนุน        
และการใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน จะทําใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้น จากการศึกษางานวิจัย                 
ที่เกี่ยวของยังไมพบการศึกษาวัฒนธรรมการชี้แนะที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางาน มีเพียงแตการศึกษาวัฒนธรรม
องคการตัวอื่น ดังนั้นผูเขียนจึงคนควางานวิจัยอิทธพิลของวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางาน Begin 
(2007, 12) พบวา อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการนั้นสงผลตอขวัญกําลังใจ พฤติกรรมการทํางาน และผลการปฏิบัติ
งานของพนกังาน โดยงานวจิยัของธีรพร สทุธโิส (2550) ทาํการศกึษาวิจยัเร่ืองการรับรูวฒันธรรมองคการ ความผกูพัน
ตอองคการและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในโรงงานผลิตรถยนต ผลการศึกษาพบวาการรับรูวัฒนธรรม
องคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน  นอกจากนั้น สุรินทร ชุมแกว (2556) ทําการศึกษาวิจัย     
เรือ่งวฒันธรรมองคการ ภาวะผูนาํแบบสรางความเปล่ียนแปลงและพฤตกิรรมการทํางานตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของผูบรหิารในองคการเอกชน ผลการศกึษาพบวา วฒันธรรมองคการสามารถทํานายพฤตกิรรมการทาํงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 40.5 ดังนั้นผูเขียนคาดวาวัฒนธรรมการชี้แนะของสวนงานมีอิทธิพลโดยตรง
ตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ 

สรุป
  จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกรอบความคิดการชี้แนะเพื่อการจัดการ และปจจัย               
เชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจดัการ แสดงใหเหน็วา กรอบความคดิพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจดัการ 
เกี่ยวของกับกระบวนการของหัวหนางานในฐานะผูอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดการเรียนรู พัฒนาพฤติกรรม         
การทํางานและแนวทางในการแกไขปญหาในการทํางาน เพือ่ใหเกดิการเพ่ิมผลการปฏิบตังิานของพนักงาน ประกอบ
ดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) การประเมิน เปนการใชกระบวนการประเมินเพื่อนําไปสูการประเมินผลและการต้ัง    
เปาหมาย 2) การกระตุน การใหพนกังานกลาเผชญิหนากบัอปุสรรค การสรางกรอบและแนวทางการทาํงานในอนาคต 
และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใตพลังและความมั่นใจ และ 3) การใหการสนับสนุน การสงเสริมสนับสนุน 
สรางทกัษะระหวางบคุคล สวนปจจยัเชิงสาเหตขุองพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจดัการของหวัหนางาน ประกอบดวย 
4 กลุมปจจัย ไดแก 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) บุคลิกภาพแบบตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 3) เจตคติตอ
พฤติกรรมการช้ีแนะเพื่อการจัดการ และ 4) วัฒนธรรมการช้ีแนะ 
  ดังน้ัน การพัฒนาพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการของหัวหนางานสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหบรรลุ
ตามเกณฑคณุภาพการศกึษาเพือ่การดาํเนนิการทีเ่ปนเลศิจะตองใหความสาํคญักบัการพฒันาความสามารถในการ
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สื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพแบบตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ การปรับเปล่ียนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการช้ีแนะ  
เพื่อการจัดการ รวมทั้งคณะวิชาจะตองสรางใหองคการมีวัฒนธรรมการชี้แนะเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอ        
การชี้แนะ ทั้งนี้ผูเขียนเสนอแนะวาควรมีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ อาจเปน           
การศกึษาหาความสมัพนัธเปรยีบเทยีบเพือ่แสวงหาปจจัยเชงิสาเหตสุวนบุคคลและปจจยัสภาพแวดลอมทีม่อีทิธิพล
ตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ อันจะทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาใหหัวหนางานสายวิชาการ                        
ใหมีพฤติกรรมการชี้แนะเพ่ือการจัดการที่บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ          
การดําเนินการที่เปนเลิศตอไป
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