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การสั่งการ  (Leading)

    การสั่งการ (Leading)  หรือ การอํ านวยการ
(Directing)  หมายถึง  การที่ผูบริหารใชอํ านาจ
หนาทีข่องตน กระตุน จูงใจ ใหผูใตบังคับบัญช
อทุศิตน  และ  รวมแรงรวมใจ กับสมาชิกอื่นๆ
ในองคการ  เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคก

ผูบริหารควรมีลักษณะ และ บทบาทในกา

 การใหความสนใจศึกษารูปแบบพฤติก
ภายในองคการ

 การปฏิบัติตนในฐานะผูนํ าขององคการ

 การตระหนักถึงความสามารถของผูใตบ

 การกํ าหนดงานหรือมอบหมายงานที่ชัด

 การสงเสริมกิจกรรม  และ
 เสริมสรางความรู   และทัศนคติที่ดี  ใหก

 การประสานงานและการตัดสินใจงานด

 การสรางขวัญ และ ระบบการจูงใจในก

 การใหความสํ าคัญดานการติดตอสื่อสา

 การใหรางวัลอยางเหมาะสม
า

าร

รสั่งการดังน้ี

รรมของมนุษย    

อยางเหมาะสม

ังคับบัญชา

เจน
1

ับผูปฏิบัติงาน

วยความเรียบรอย

ารปฏิบัติงาน

รภายในองคการ
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บทบาท และ หนาที่ของผูบังคับบัญชา

 จัดทํ าแผนการทํ างาน
 กํ าหนดงานใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปฏิบัติงาน
 จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํ างาน
 กระตุนใหผูปฏิบัติงานทํ างานใหเกิดประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล

 จูงใจใหผูปฏิบัติงานกระตือรือรนในการทํ างาน
 ติดตาม กํ ากับ และ ควบคุมการปฏิบัติงาน

 ใหความชวยเหลือ และ แกไขขอผิดพลาดในการทํ างาน

คุณสมบัติของผูบังคับบัญชาที่ดี

☯ มีความเขาใจความเปนมนุษย
☯ มีปฏิภาณไหวพริบดี

☯ สามารถตัดสินใจภายใตแรงกดดัน
☯ เปนที่ศรัทธาของผูใตบังคับบัญชา

☯ มีความซื่อสัตย และ รับผิดชอบตอคํ า
☯ มีวุฒิภาวะทางดานอารมณ

☯ มีความยืดหยุนตออํ านาจหนาที่
☯ มีทักษะทางเทคนิคที่พอเพียงในการม
สั่งที่สั่งออกไป
อบหมา
2

ยงาน
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เชื่อหรือไมวา…..บทบาททางดานพฤติกรรมศาสตร     
เปนความรูพ้ืนฐานที่ จํ าเปนอยางยิ่ง ของผูบริหาร…..

Keith  Davis and John  W. newstrom  ไดสรุปแนวคิดทางดาน
พฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับการบริหารไวดังน้ี

รูปแบบ
ขอพิจารณา เผด็จการ เนนเศรษฐกิจ สนับสนุน กลุมและคณะ

พืน้ฐานของรูปแบบ อํ านาจ เศรษฐกิจ ภาวะผูนํ า เพื่อนรวมงาน

การบริหาร อํ านาจหนาท่ี เงิน การสนับสนุน ทีมงาน

พนักงาน การเชื่อฟง
ความมั่นคง
และผล
ประโยชน

การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ

ผลทางจิตวิทยา
ของพนักงาน

ขึ้นอยูกับผู
บริหาร

ขึ้นอยูกับองค
การ

การรวมมือกัน การมีวินัย
ในตนเอง

ความตองการ
ของพนักงาน การมีชีวิตอยู ความมั่นคง

สถานภาพ
และการยอมรับ

การเขาใจตนเอง

ผลของการปฏิบัติ
งาน ระดับต่ํ า

รวมมือแบบไม
กระตือรือลน ต่ืนตัว

กระตือรือรน
ระดับปานกลาง

ภาวะผูนํ า  (Leadership)
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ภาวะผูนํ าเปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง 
(ผูนํ า) ใชอิทธิพล และ อํ านาจของตน
กระตุนชี้นํ าใหผูอื่น (ผูตาม)  มีความ
กระตือรือรน เต็มใจทํ าในสิ่งที่เขา
ตองการ  โดยมีเปาหมายขององคการ
เปนจุดหมายปลายทาง…..

คุณลักษณะของภาวะผูนํ า
(ทางบุคลิกภาพ และ การจูงใจ)

 ความสามารถในการบังคับบัญชา

 ความตองการความสํ าเร็จในอาชีพ

 สติปญญา

 การตัดสินใจ

 ความมั่นใจในตนเอง

 ความคิดริเริ่ม

แบบของผูน
4

ํ า
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ผูนํ าแบบอัตตาธิปไตย

ผูตาม ผูตาม ผูตาม

ผูนํ าแบบประชาธิปไตย
หรือ

ผูนํ าแบบรวมมือกัน

ผูตาม ผูตาม ผูตาม

ผูนํ าแบบเสรีนิยม

ผูตาม ผูตาม ผูตาม

แบบของอํ านาจ
  อัตตาธิปไตย  ประชาธิปไตยหรือการรวมมือกัน          เสรีนิยม

เนนอํ านาจที่ผูนํ า           เนนอํ านาจทั้งผูนํ าและผูปฏิบัติงาน    เนนอํ านาจที่ผูปฏิบัติงาน

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํ าตอการสั่งการ

ผูนํ า

ผูปฏิ บั
ติงาน

ผูนํ า ผูนํ า

ผูปฏิ บั
ติงาน

ผูปฏิ บั
ติงาน
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การสั่งการจะไดผลตามเจตนารมณของผูนํ ามากนอย
เพียงใด  ขึ้นอยูวาผูนํ าน้ันมีคุณลักษณะ และ ความสามารถ
ที่จะทํ าตนใหมีอิทธิพลเหนือผูอื่นโดยวิธีใดน่ันเอง...

การจูงใจ  (Motivation)

การนํ าปจจัยตางๆ  ไดแก  การทํ าใหตื่นตัว
การคาดหวัง   การใชเครื่องลอ   การลงโทษ
มาเปนแรงผลักดัน  ใหบุคคลแสดงพฤติกรร
ตามทิศทางที่ตองการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหม
หรือเงื่อนไขที่ไดกํ าหนดไว

    ธรรมชาติของการจูงใจ

      ความพึงพอใจ
 ท่ีความตองการไดรับ
      การตอบสนอง

      แรงขับลดลง  

ความตองการไดรับ     ถาความตองการไมไดรับ
     การตอบสนอง    การตอบสนอง  

    แสดงพฤติกรรม
    เพื่อใหสนองความตองการ

ทฤษฎีการจูงใจ  (Theory  of  M
6

ม
าย

ความตองการ
    ยังไมไดรับ
การตอบสนอง

            เกิดแรงขับ

กํ าหนดทิศทาง
      (เปาหมาย)

otivation)
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ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Abraham H. Maslow)  :     
เชื่อวา...พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการสนองความ  
ตองการตามลํ าดับขั้น  ดังน้ี..

      ความตองการความสํ าเร็จและมีคุณคา

  ความตองการเกียรติยศความภาคภูมิใจ

  ความตองการทางดานสังคม & ความรัก

  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย

  ความตองการทางดานสรีระขั้นตน

ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรก  (Herzberg)   :
เนนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานทํ างานดวยความพึงพอใจ

ทฤษฎีสองปจจัย (Herzberg’s  Tow - Factors  Theory)

ปจจัยการจูงใจ
(Motivators Factors (Needs))

ปจจัยการบํ ารุงรักษา
(Hygiene Factors (Needs))

ความไมพึงพอใจ            ความพึงพอใจในงาน

งาน (The  Job)

งานท่ีทาทาย   การยอมรับ  ความรับผิดชอบ
ลกัษณะของงาน     โอกาสความกาวหนา

ความรูสึกตอความสํ าเร็จ

ไมพึงพอใจ           ไมปรากฏความไมพึงพอใจ

สิ่งแวดลอม  (Environment)

การจายคาตอบแทน  สถานภาพ  ความมั่นคง
สภาพการทํ างาน  ผลประโยชน  นโยบายการ

บริหาร    ความสัมพันธระหวางบุคคล

ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด   (Mc  clelland)    :
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ศึกษาความตองการของมนุษย  โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ
1.   ความตองการความสํ าเร็จ  (Need  for  achievement)
2.   ความตองการมีอํ านาจ  (Need  for  power)
3.   ความตองการความสัมพันธ  (Need  for  affiliation)

พฤติกรรมกลุม และ การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมกลุม (Group  Behavior)

 ความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal  relations)

 บทบาท (role)

 ปทัสถานหรือบรรทัดฐาน  (norms)

 คานิยม (values)

 พลวัติของกลุม  (group  dynamics)

การเปลี่ยนแปลง

 การเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการ

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง

 การเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน
หากมีการเปลี่ยนแปลง  ณ ที่ใด
8
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ยอมมีการตอตาน  ณ  ที่นั้น
ดังนั้น   ผูบริหารควรสรางให
ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกดังตอไปนี้

 เห็นวาการเปลี่ยนแปลงเปนการลดภาระหนาที่
แทนการเพิ่มภาระ

 การเปลี่ยนแปลงใหความรูและประสบการณใหมๆ

 การเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลองกับคานิยมของ
สมาชิกในองคการ

 สมาชิกรูสึกวามีอิสระ และ มั่นคง

 สมาชิกมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา

 ผูเปลี่ยนแปลง และ ผูถูกเปลี่ยนแปลงตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงรวมกัน

การติดตอสื่อสาร  (communication)

เปนการติดตอสงขาวสาร  ขอเท็จจริง
ความคิดเห็นจากผูหน่ึงไปยังอีกผูหน่ึง
โดยมีจุดประสงค  เพื่อที่ใหผูรับขาวสา
เกิดความเขาใจ.........
ร

9
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กระบวนการติดตอสื่อสาร

ผูสงขาว ชองการติดตอสื่อสาร ผูรับขาวสาร
 S e n d e r        T r ansm i s s i on    

Receiver

ความคิด      การเขารหัส         ขาวสาร                      การแปลความหมาย     การกระทํ า
    Idea   Encode                 I n fo rma t ion      Interpretation       
Action

ขอมูลยอนกลับ  (Feedback  Data)

    ชองทางการติดตอสื่อสารในองคการ

 การติดตอสื่อสารจากบนลงลา

 การติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบ

 การติดตอสื่อสารตามแนวนอน

 การติดตอสื่อสารแบบทแยงมุม
ง

10
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