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บทที่ 4 

การนําเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 การนําเสนอผลงานนั้น เปนทักษะท่ีวิศวกรและผูประกอบวิชาชีพเฉพาะจําเปนตอง
พัฒนา เนื่องจาก เปนการส่ือขอความ ความคิด ความรูท่ีตนเองเชี่ยวชาญเฉพาะดานและ
ไดรับมอบหมายหนาท่ีให ออกแบ พัฒนา แกปญหา ในอุตสาหกรรม  หรือจูงใจผูฟง ใหรับ
และคลอยตามส่ิงท่ีนําเสนอผานทางการนําเสนอท่ีเปนทางการ นอกจากนั้นยังรวมการ
รายงานความกาวหนาตอฝายบริหาร รวมท้ังการผลิตสินคาและบริการ การช้ีแจงทําความ
เขาใจ สนับสนุนใหลูกนองทราบเปาหมาย หรือกําหนดการของโครงการ ขอกําหนดการ
พัฒนาสายการผลิตใหม   
   

โครงสรางการนําเสนองาน   
  
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
 
การนําเขาสูเน้ือหา 
 ควรมีการนําเขาสูเนื้อหาดวยการเกริ่นนํา เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูฟงสําหรับการท่ี
จะฟงเรื่องโดย 
 การพูดถึงผูฟง  เพื่อสรางความคุนเคยและนําความสนใจของผูฟงมาสูผูพูด 
 การพูดถึงผูพูดคนกอน  หากการพูดของคุณเปนหนึ่งในลําดับของผูฟงหลายๆ คน คุณ
ก็ควรกลาวถึงผูพูดคนกอนหนาคุณ เพ่ือสรางใหเกิดความรูสึกวาคุณอยูกับผูฟงตลอดเวลา
นอกจากนั้นยังควร พูดถึงเหตุการณ  ดวยการพูดถึงส่ิงท่ีพิเศษหรือโดดเดนของเหตุการณ 
ซึ่งเปนเหตุการณท่ีผูฟงมีประสบการณรวมกับผูพูดในเหตุการณนั้นเชน ลม ฟา อากาศ 
การจราจร หรือเหตุการณอื่นในสถานท่ีนั้นท่ีเดน นอกจากจะเปนการทําใหผูฟงรูสึกดีในการมี
สวนรวมในเหตุการณท่ีสําคัญยังเนนความสนใจของผูฟง   
 นอกจากนั้นยังควรพูดถึง ความสําคัญของหนวยงานท่ีไปพูด  เมือง ท่ีไปพูดนําเสนอ
งาน เปนส่ิงดีท่ีจะนํามาใชในการเกริ่นนํา 
 พูดเก่ียวกับจุดประสงค อธิบายถึงการกําหนดการ หัวขอ และเนื้อหาสําหรับการพูดกับ
ผูฟง 
  
เน้ือหาหลัก 



  หัวใจสําคัญของการบรรยายเนื้อความหลัก คือความเขาใจของเรื่องท่ีจะพูด ไมวามัน
จะเปนสิ่งท่ีคุณตองการใหผูฟงของคุณปฏิบัติ หรือเปนส่ิงท่ีคุณตองการทําใหรับทราบ ปรับ
ใจความท่ีคุณตองการจะส่ือสาร ใหเปนเหมือนเร่ืองเลาจะเหมาะสมและมีความนาสนใจ
มากกวาการเลาโดยถายทอดเนื้อหา เชนการปรับปรุงงานในโรงงาน แทนท่ีจะ บอกขั้นตอน
การดําเนินงานอาจจะเลาเปนเรื่องราวของชีวิตการทํางานในโรงงานของโรงงาน ชีวิตท่ีจะดี
ขึ้นหลังการปรับปรุง  เพื่อใหผูฟงของคุณสามารถเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น 
 
การใหเหตุผลสนับสนุน 
  การใหเหตุผลในการนําเสนองานคือ การท่ีคุณแสดงหลักฐานสนับสนุนตางๆ ซึ่งเปน
สวนท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําเสนองาน   หลักฐานอาจะรวมถึงภาพ ผลการศึกษา ทฤษฎี 
คําพูดของผูรู แสดงเปนลําดับขั้นตอนท่ีสอดคลองตอเนื่องกัน สําหรับการทําใหผูฟงเห็นดวย
กับเนื้อหาท่ีพูด ควรใชหลักฐานสนับสนุน เทาท่ีจําเปน โดยท่ัวไปตามความนิยมสากลและ
ควรมีเหตุผลสนับสนุนไมเกิน 3-4 ประเด็นสําคัญๆ ไมเยอะไปเปนการชักแมน้ําท้ังหาทําให
ลดความนาเชื่อถือ 
 
การจัดการกับความเห็นที่ขัดแยง 
  เปนธรรมดาท่ีจะมีผูไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของเรา การเตรียมการถึงขอโตแยง
ส่ิงท่ีนําเสนอออกไปมีความสําคัญเปนอยางมาก จะตองรับฟงขอคิดเห็นของผูขัดแยงอยาง
เปดกวาง 
 โดยคุณสามารถจัดการกับขอโตแยงไดใน 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1.   เตรียมตัวตอบคําถามไวลวงหนา สําหรับขอโตแยงท่ีคุณคาดวาอาจจะมีขึ้น “ระบบ
การผลิตท่ีจําเปนตองปรับปรุงนี้ อาจจะมีผลตอการทํางานของพนักงานแตหากคิดถึง
ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นและผลกําไร ท่ีจะเพ่ิมขึ้นก็นาท่ีจะใหความสนใจ” 
 2.   ใชขอโตแยงตอบสนองตอผูท่ีโตแยงเอง วิธีนี้เปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิงสําหรับหัวขอท่ีมี
ความขัดแยงอยางสูง 
 
การสรุปลงทาย 
 ไมควรกลาวซ้ําส่ิงท่ีพูดมาแลวแตควรสรุปส่ิงท่ีผูฟงตองทําหรือท้ิงใหคิดตอไปเพ่ือใหส่ิง
ท่ีนําเสนอไดพัฒนากาวหนาดําเนินตอไป  
  
แนวทางการพูด 4 แบบ  

1. การใชโครงสรางประโยคท่ีเหมือนกัน 
2. การใชองคประกอบ 3 สวน 



3. การใชบทขัดแยง 
4.  การใชคําถามเชิงโวหาร 

 คุณสามารถใชส่ิงเหลานี้สําหรับการทําใหการนําเสนอของคุณมีประสิทธิผล และ
สามารถชักจูงใจไดเพ่ิมมากขึ้น 
 การใชโครงสรางประโยคท่ีเหมือนกัน 
 การใชโครงสรางประโยคท่ีเหมือนกัน  
 แนวทางการพูด รูปประโยคท่ีเหมือนกัน การสอดคลองกัน เชนประโยคที่เปน บวกกับ
บวก เชนการใหความสําคัญกับคุณภาพทําใหความเปนเลิศทางคุณภาพของเราเปนจริง 
 
การใชองคประกอบ 3 สวน 
 โดยทั่วไปจะนิยมองคประกอบ 3 อยาง เชนเหตุผล สามประการ ส่ิงใดๆ ท่ีประกอบไป
ดวย 3 องคประกอบ 

การใชบทขัดแยง  
 ในการใชวาทศิลปแบบการใชบทขัดแยง เปนการขัดแยงกันเองทําใหเนนความสนใจ 
ความสําคัญ เชน เราจะไปไมรอด ไมสามารถรับภาระ เลี้ยงดูพนักงานไดอีกตอไปหากไม
ปรับปรุง ทํางานให เต็มท่ีขึ้น 
 
 
การใชคําถามเชิงโวหาร 
 การคําถามเชิงโวหาร จะดึงใหผูฟงสนใจในหัวขอท่ีกําลังพูดถึงเนื่องจากคําถามจะ
ชวนใหผูฟงตอบ  
 
รูปแบบการเรียนรูของผูฟง 3 แบบ 
 ส่ิงท่ีควรควรระลึกถึงในขณะท่ีสราง  และนําเสนอแนวความคิดของคุณก็คือ ผูฟงท่ี
แตกตางกันจะมีรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน คุณอาจคุนเคยกับรูปแบบการเรียนรูท้ัง 3 
แบบแลว ซึ่งไดแก การเรียนรูดวยภาพ การเรียนรูดวยเสียง และการเรียนรูดวยการ
เคลื่อนไหว 
 1.  ผูท่ีถนัดเรียนรูดวยภาพ   คนในกลุมนี้จะตอบสนองไดดีท่ีสุดกับภาพ  แผนภูมิ และ
ส่ือทางดานสายตาอื่นๆ คนสวนมากจะถนัดการเรียนรูดวยภาพ กราฟ รูปภาพประกอบ 
การตูนชวยอธิบาย 
 2.  ผูท่ีถนัดเรียนรูดวยเสียง  คุณอาจเดาไดวาคนกลุมนี้จะตอบสนองกับคําพูด หรือ
เสียงตางๆ ไดเปนอยางดี การฟงอธิบาย เสียงตามสาย เพลงประกอบ 



 3.   ผู ท่ีถนัดเรียนรูดวยการเคลื่อนไหว  คนในกลุมนี้ เปนคนท่ีชอบกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวตางๆ เชน การปฏิบัติตาม ตัวอยาง  การทํางานในหองปฏิบัติการ การเรียนรูดวย
การทํา 
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การทํางานเปนทีม 
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 5- ความหมายของทีมงาน 
 6- หลักการทํางานเปนทีม 
 - ประเภทของทีม 
 - กระบวนการเกิดทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 5 

การทํางานเปนทีม 
 

 
 
 

ความหมายของทีม 
 

  ทีม  (Team) คือ กลุมคนจํานวนหนึ่งท่ีมีการทํากิจกรรมหรือการทํางานรวมกันโดย
รับผิดชอบตอเปาหมายหรือผลสําเร็จรวมกัน 
  ทีม  (Team) คือ  การรวบรวมกลุมของคนท่ีทํากิจกรรมรวมกัน  เพื่อใหรวมกันบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน 
 
 การทํางานเปนทีม 
 การทํางานเปนทีม คือการมีคนทํางานรวมกันหลายคนในหนาท่ีตางๆกัน   มีการจัด 
กําหนดบทบาทท่ีควรจะกระทํา ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําใหงานบรรลุเปาหมายรวมกันของสมาชิกใน
ทีม 
 อาจกลาวไดวาลักษณะของการทํางานเปนทีม  คือ  มีคนทํางานรวมกันหลายคนทํา
หนาท่ีตางๆกัน  สอดประสานกันไปสูความสําเร็จเพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  สมาชิกตอง
เสียสละความเปนสวนตัวท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
 
องคประกอบของทีม 
 -   เปาหมายรวมกัน 
 -   กรอบพฤติกรรม เชน กฎเกณฑ กติกา 
 -   สมาชิก 
 -   วิธีทํางาน 
 
 

 

 องคประกอบของการทํางานเปนทีม 
 
 -   เปนกลุมคนท่ีมีเปาหมายรวมกันท่ีเปนเปาหมายท่ีทุกคนยอมรับ  
 -   เขาใจและมีการบางบท บาทหนาท่ีชัดเจน 
  -   ตองรูหนาท่ีและบทบาทท่ีจะสนับสนุนกันและกัน 



 -   มีความเทาเทียม ยุติธรรม สมานฉันท 
 -   ตองสื่อสารกันไดอยางเปดเผยตลอดเวลา  และไวใจกันและกัน 
 -   ตองมีความเปนผูนําท่ีดี 
 

ขั้นตอนการทํางานเปนทีม 
 
 -   การรวมตัว  (Forming) 
 -   การพบอุปสรรค  (Storming) 
 -   การสรางบรรทัดฐาน  (Norming) 
 -   การเริ่มดําเลิกรา  (Performing) 
 -   การสลายทีม  (Adjourning) 

 

ลําดับการเกิดทีม 
 
1.ขั้นตอนการสรางทีม 
 -   สมาชิกเขาสูทีมทําความรูจักกัน ดวยความระแวงระวัง 
 -   ยังไมชัดเจนในบทบาท 
 -   ไมชัดเจนในประโยชนท่ีไดรับ 
2.เริ่มทําความรูจัก  
 -   เริ่มเรียนรูความสามารถของผูอื่น ยอมรับ 
 -   แบงหนาท่ีและบทบาทของสมาชิกในทีม 
 
 
3.สรางคานิยม  และมาตรฐานของตนเอง 
 -   สามารถทํางานรวมกันในทีมได 
 -   มีบทบาทหนาท่ีชัดเจน 
 -   มีแนวทางปฏิบัติ  และมีกฎระเบียบ 
4.ปฏิบัตงิาน 
 -   ชวยกันทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
5. สิ้นสุดทีม 
 -   แยกสลายทีม 
 
ประโยชนของทีมตอองคกร 



 -   เปนพ้ืนฐานของโครงสรางองคการ  ในสมัยใหม  ของจัดการองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก 
 -   เปนสวนประกอบสําคัญในการเพ่ิมผลผลิต เนื่องจากสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานมาก 

 

ลักษณะความแตกตางขององคกรในอดีตกับองคกรที่มีโครงสรางแบบทีม 
 
โครงสรางแบบเดิม 
 1.  ผูจัดการกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานแตผูเดียว 
 2.  งานเปนลักษณะเฉพาะตนเอง 
 3.  การฝกอบรมเฉพาะในดานใดดานหนึ่ง 
 4.  ขอมูลสารสนเทศเปนหนาท่ีของฝายบริหาร 
 5.  มีการทํางานเฉพาะแผนกของตนโดยเปนฯอิสระตอแผนกอื่น 
 6.  ใหรางวัลตามผลงานสวนตัว ไมตองการความเสี่ยง 
 7.  ทํางานอยางโดดเดี่ยว 
 8. ความผูกพันตอกลุม ตอ เปาหมาย ตอองคการต่ํา  
 9.  ความพึงพอใจต่ํา 
 
 โครงสรางแบบทีม 
 1.   ผูจัดการและสมาชกิทีมรวมกันวางแผนงาน 
 2.   งานมีลักษณะหลากหลายท่ีใชความรู ความเชี่ยวชาญ หลากหลายดานรวมกัน 
 3.   มีการพัฒนาฝกอบรมไมเฉพาะดานของตน เชนวิศวกร จะตองเรียนรูในดานตนทุน 
การบัญชี 
 4.   มีความผูกพันตอกลุมและเปาหมายของกลุมสูง 
 5.   มีความรับผิดชอบตองานสูง 
 6.   ทํางานรวมกันใหรางวัลเปนทีม 

กลุมเปนทางการ  (Formal  Group) 
 กลุมทางการ  คือ  กลุมอยางเปนทางการท่ีกําหนดดวยองคกรอยางมีรูปแบบแนชัดและ
สนับสนุนโดยองคกร 

กลุมอยางไมเปนทางการ  (Informal  Group) 
 กลุมอยางไมเปนทางการ    คือ  กลุมท่ีเกิดขึ้นอยางไมเปนแบบแผน  เกิดจาก
ความสัมพันธสวนตัว  ความชอบ  ความสนใจท่ีเหมือนกันของสมาชิก 



 - กลุมท่ีมีความสนใจรวมกัน  เชน  การสะสมของเกา 
 - กลุมสังคม  มีความสัมพันธทางสังคม  เชน  กลุมสมาคมชาวจังหวัดเดียวกัน 
 - กลุมสนับสนุนชวยเหลือในการทํางาน 

ประโยชนของกลุมเปนทางการ 
 ขอดี 
 -   มีประโยชนในการชวยเหลือใหงานราบรื่น  สําเร็จ  สามารถแกปญหารวมกันได 
 - ชวยดานการประสานงาน 
 -   ตอบสนองความตองการทางสังคม 
 ขอเสีย 
 -   เกิดขาวลือ  ขาวสารไมเท่ียงตรง 
 -   เกิดความแตกแยกกับคนท่ีไมใชสมาชิก 
 -   ยึดมั่นตอเปาหมายของกลุมมากกวาเปาหมายขององคการ 
ลักษณะของกลุมในองคการ 
 คณะกรรมการ (Committees) คือ กลุมอยางเปนทางการท่ีมีภารกิจหนาท่ีเฉพาะอยาง
ใดอยางหนึ่งอยางตอเนื่องจากงานประจําของตนเอง  สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย
กลุมคณะกรรมการยังคงอยู 
 คณะทํางานและทีมงาน  (Project  team, Team  work)   คือ  กลุมอยางเปนทางการท่ี
ทําหนาท่ีเฉพาะ  เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ินแลวกลุมจะสิ้นสุดลง 
 ทีมงานขามสายงาน (Cross – functional  team) คือ ทีมงานท่ีเกิดขึ้นจากสมาชิกทีม
จากหลายแผนกสายงานเพ่ือรวมตัวกันปฏิบัติภารกิจตางๆ 
 ทีมความรวมมือของพนักงาน  คือ  ทีมท่ีเกิดจากพนักงานทุกระดับทุกสวนใหมีสวน
รวมในการแกปญหาและแกไขปรับปรุง 

อาจสรุปไดวา  ในการทํางานเปนทีม  คือ  การทํางานท่ีคนทํางานรวมกันหลายคน  
ในหนาท่ีตางๆ กันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  แตละบุคคลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานของ
ตนเอง  ไมกาวกายบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคคลอื่น  สมาชิกทีมมีความสนใจ
ชัดเจนวา เปาหมายคืออะไรตองการเปนอะไร   ทีมมีความ กาวหนาอยางไร การประชุมเปน
หัวใจสําคัญของความสําเร็จของทีม  ทีมท่ีประสบความสม่ําเสมอ  เกิดจากการท่ีสมาชิกทีม
แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถ 
 

การตัดสินใจกลุม 
 



 การตัดสินใจกลุม เปนการติดสินใจท่ีทําโดยกลุมชนโดยมากเปนกลุมท่ีมีขนาดไมใหญ
มาก 
 กลุมยอย มีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนกลุมท่ีมีสมาชิก 3 คนขึ้นไป 
 2. สมาชิกกลุมทุกคนมีการรับรู ยอมรับ วาเปนสวนหนึ่งของกลุม 
 3. พฤติกรรมของแตละคนและเปาหมาย มีความสัมพันธเก่ียวของกับกลุมไมเปนอิสระ
ตอกัน ตองพึ่งพากัน สัมพันธกัน 
 4. มีการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกกลุม 
 

ชนิดของกลุม 
 กลุม                                       เปาหมาย และกิจกรรม 
- กลุมผูบริโภค การคา 
- กลุมทํารายงานในมหาวิทยาลัย การศึกษา 
- พอ แม ลูก ครอบครัว 
- กลุมเลี้ยงเด็ก สวัสดิการสังคม 
- กลุมบําบัด สวัสดิการสังคม 
- กลุมคุณภาพ วิชาชีพ 
- กลุมผูบรหิาร วิชาชีพ 
- กลุมผูออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ วิชาชีพ 
- พรรคการเมือง การเมือง 
- กลุมหรือทับกีฬา สันทนาการ 
- กลุมเพื่อน สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตัดสินใจกลุม (Group Decisins> 
 

 กลุมท่ีมีการส่ือสารตองมีความรูและทักษะในการส่ือสารของกลุม ดังนี้ 
1. ความสัมพันธและการแกปญหาของการตัดสินใจ 
2. ชนิดของงานท่ีตัดสินใจกลุม 
3. กระบวนการตัดสินใจกลุม 
4. เกณฑของการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ 

 
1. ความสัมพันธของปญหาและการตัดสินใจ 
 ปญหา (Problem) เกิดขึ้นเมื่อมีชองวางระหวางส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงท่ีคาดหวัง 
 การแกปญหา (Problem solvius) คือ กระบวนการท่ีประเมินปญหา และสรางแนว
ทางการแกปญหา ส่ิงท่ีตองพิจารณาในลําดับแรก คือ 
 - อะไรคือสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา 
 - อะไรเปนอุปสรรคท่ีปญหาไมไดรับการแกไข 
 
2. การตัดสินใจ (A Decision) 
 คือการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากหลายทางเลือก กลุมมีภารกิจท่ีตองทํา
มากมายเชน การผลิตสินคา การบริการ การรวมกันวางแผน การขายสินคา ซึ่งทุกกิจกรรม
ตองมีการเลือกทางเลือกในการตัดสินใจแบบกลุมนั้นจะตองมีการพิจารณาองคประกอบขอมูล
ตางๆ ดังนี้ 
 1. ขอเท็จจริง (fact) พิจารณาวาส่ิงท่ีไดรับทราบจริงหรือเท็จ เชนเดียวกันกับลูกขุน 
หรือผูพิพากษา ท่ีจะตองพิจารณาขอเท็จจริง ผูพิพากษาจะตองพิจารณาหลักฐาน พยาน ท่ี
พนายความนําเสนอในศาล เชนเดียวกันกับอัยการท่ีนําเสนอพยาน หลักฐาน เพ่ือผูกมัดใหช้ี
ความผิดของผูตองหา 
 2. การพิจารณาอนาคต (Conjecture) คือการพิจารณาวาอนาคตจะเปนอยางไร หรือ
พิจารณาความนาจะเปนท่ีนาจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน คาดการณวาจะมีผูซื้อนิยมในสินคา
ใหมท่ีผลิตมากนอยเพียงใด หรือคาดการณวาหุนท่ีซื้อจะมีแนวโนมเปนอยางไร 
  
3. คานิยม (Value)  
 พิจารณาถึงคานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ถึงส่ิงท่ีกําลังพิจารณาวาเก่ียวของกันมากนอย
เพียงใด ในการพัฒนาการตัดสินใจนั้น จะพิจารณาวาส่ิงท่ีตัดสินใจนั้นเมื่อท่ีกําลังตัดสินใจนั้น
มีความสําคัญเพียงใด มีความถูกตองมากนอยแคไหน เปนท่ีตองการแคไหน 
 



4. นโยบาย (Policy) 
 การพิจารณาการกระทําวาควรอยางไรในการแกปญหา 
 
การสื่อสารในการตัดสินใจกลุม 
 ในการตัดสินใจของกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
 1. การรับทราบวาปญหาเกิดขึ้น 
 2. กําหนดขอบเขตและธรรมชาติปญหา และรวมถึงการกําหนดวาปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ของปญหาดวย 
 3. การเรียบเรียงทางเลือกท้ังหมดท่ีเปนไปได 
 4. การตั้งเกณฑท่ีจะเลือกและการประเมินเพ่ือตัดสินทางเลือกดวยเกณฑ 
 5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 6. การประเมินผลสําเร็จของทางเลือก 
 
ปญหาและอุปสรรคสําหรับการตัดสินใจ 
 การคิดแบบกลุม (Group think) เปนสิ่งท่ีนําไปการตัดสินใจไมดี เกิดขึ้นเมื่อสมาชิก
สรางคานิยมท่ีตัดสินใจโดยไมคํานึงถึงเหตุและผลท่ีจะเกิดขึ้นของทางเลือกท่ีจะเลือกเปน
ทางเลือกท่ีตัดสินใจ สาเหตุเกิดจากการต้ังสภาพเงื่อนไขลวงหนา พฤติกรรมการตัดสินใจท่ี
ไมมีประสิทธิภาพ  
 สาเหตุของการคิดกลุม ประการแรก การสนิทสนมแนบแนนของสมาชิกในกลุม 
โดยเฉพาะเมื่อกลุมมีคานิยมรวมกัน จะทําใหการตัดสินใจ 



 
บทที่ 6 
ภาวะผูนํา 

 
 
 
 

หัวขอเนื้อหาที่สําคัญ 
 

ความสําคัญของผูนํา  8- 
 9- หลักการผูนําในมนุษยสัมพันธ 
 - ประเภทของผูนํา 
 - ทฤษฎีผูนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 6 
ภาวะผูนํา 

 
 
 

 
ภาวะผูนํา (Leadership)  
 
 คือ กระบวนการกระตุน และจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะทํางานโดยเต็มท่ี และมีความ
ผูกพันในการท่ีจะบรรลุเปาหมายของงานท่ีผูนําตั้งไว 
 
ผูนําในยุคปจจุบันมีลักษณะที่แตกตางจากอดีต คือ 
 1. เวลาในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายส้ันกวาท่ีผานมา 
 2. ความสําเร็จตองเกิดจากความพยายามเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ไมมีเวลาลองผิดลอง
ถูก 
 3. ความซับซอนของปญหาท่ีมากข้ึน 
 4. วิสัยทัศนในระยะยาว และการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในระยะสั้นตองเกิดคูกัน 
 
อํานาจ (Authority) 
 อํานาจ คือ สิทธิท่ีจะตัดสินใจ และกําหนดแนวทางของกิจกรรมหรืองาน ซึ่งอํานาจนี้มา
จากตําแหนงการจัดการในองคการ 
 ผูจัดการ คือ ผูท่ีจัดการงานใหสําเร็จลุลวงโดยอาศัยอํานาจในการตัดสินใจ และกําหนด
แนวทางรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของเปาหมาย 

ผูนํา คือ ผูท่ีใชการจูงใจผูอื่นเพื่อใหดําเนินการใหบรรลุเปาหมายโดยสมัครใจ  
 Power คือ ความสามารถท่ีจะทําใหคนอื่นปฏิบัติตาม หรือ ทําวิธีการท่ีเราตองการให
เกิดผลท่ีตั้งใจไว 
 
 
อํานาจจากตําแหนง 
 1. อํานาจในการใหรางวัล 
  -  ความสามารถในการใหส่ิงท่ีผูอื่นตองการ เชน เงินเดือนขึ้น โบนัส เลื่อน
ตําแหนง 
 2. อํานาจในการลงโทษ 
  -    ความสามารถในการลงโทษ หรือกําหนดใหส่ิงท่ีตองคนอื่นไมตองการ เกิดขึ้น 



 3. อํานาจโดยตําแหนง 
  -    อํานาจมาจากตําแหนง หนาท่ี สถานะ ท่ีจะควบคุมลูกนอง 
อํานาจสวนตัว 
 1. อํานาจจากความเช่ียวชาญ 
 -    อํานาจมาจากความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญเหนือบุคคลอื่น 
 2. อํานาจในการเปนบุคคลตัวอยาง 
 -    เปนบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับยกยอง เปนตัวอยาง 
ความสําเร็จของผูจัดการ ขึ้นอยูกับการไดมา และการใชอํานาจตางๆ อยางเหมาะสม โดยผล
ของการใชอํานาจประเภทตางๆ ใหผลตางกัน คือ 
 - อํานาจในการใหรางวัลหรืออํานาจจากตําแหนงใหผลในระยะสั้น ช่ัวคราว 
 - อํานาจในการลงโทษ อาจไดผลชั่วคราว แตตอมาจะเกิดการตอตาน 
 - อํานาจในความเปนผูเช่ียวชาญ หรือความเปนตัวอยาง ทําใหลูกนองยอมรับ และ
ยึดมั่นอยางเต็มใจ ใหผลถาวรมากกวา 
การมอบอํานาจความรับผิดชอบ    คือ กระบวนการท่ีผูจัดการใหโอกาสและชวยใหผูอื่นไดมา
ซึ่งอํานาจ และมีอิทธิพลตอผูอื่นมากขึ้นในองคการ 
ผูนําควรมอบอํานาจ หนาท่ีความรับผิดชอบแกผูอื่นและสนับสนุน โดย 
 1. ใหขอมูลท่ีจําเปน 
 2. ใหความรับผิดชอบ 
 3. ใหอํานาจ 
 4. ใหความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ 
 5. ใหอิสระในการทํางาน 

 
การยอมรับ และปฏิบัติตามคําส่ัง จะสมบูรณและบรรลุเปาหมาย เมื่อมีองคประกอบครบ คือ 
 1. ผูรับคําสั่ง เขาใจคําส่ังอยางกระจางชัดเจน 
 2. ผูรับคําสั่งมีความรูสึกวามีความสามารถท่ีจะปฏิบัติได 
 3. ผูรับคําสั่งเชื่อวาคําส่ังเปนไปเพื่อประโยชนขององคการ 
 4. ผูรับคําสั่ง เช่ือวาส่ิงท่ีส่ังใหทําถูกตองตามจริยธรรม 
 
ทฤษฎีลักษณะของผูนํา 
 หลักการของทฤษฎีนี้ เช่ือวา ความสามารถเปนผูนํา ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะบาง 
อยางสวนตัวของแตละบุคคล ท้ังลักษณะทางกายภาพ ดานจิตใจ ความคิด พฤติกรรมสวน 
ตัว 
 ลักษณะผูนําท่ีดี 



 1. มีความซื่อสัตย 
 - มีความสัมพันธท่ีเช่ือถือไดกับลูกนอง จริงใจ รักษาคําพูด เสมอตน 
  เสมอปลาย 
 2. มีความเชื่อมั่นในตําแหนง 
 - มีความสามารถในการตัดสินใจ อยางมั่นใจ 
 3. มีความฉลาดรอบรู 
 - มีขอมูลมากพอในสิ่งท่ีตัดสินใจ  แกปญหา และตัดสินใจไดดี  มีความฉลาด 

หลักแหลม 
 4. มีความรูในงานท่ีทํา 
 - มีความรูเก่ียวกับตัวองคการ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีทํา และ 

ขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของ 
 5. มีความตองการท่ีจะนํา 
 - มีความตองการท่ีจะนําและกระตุนผูอื่น มีความตองการรับผิดชอบ 
 6. มีพลังในการทํางาน 
 - มีความตองการบรรลุความสําเร็จ มีความอดทน ไมยอทอ มีความคิดริเริ่ม 

ทํางานเต็มท่ี มีความพยายามสูง 
 
 การเลือกผูนําตามหลักความคิดนี้ จะเลือกคนท่ีมีลักษณะตางๆ ท่ีจําเปนตอการนํา แต
ในความเปนจริง ความสามารถตางๆ ท่ีเปนลักษณะผูนําอาจไมเหมาะสมกับงาน เนื่องจาก
ไมไดคํานึงถึงสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของท่ีอาจตองการลักษณะผูนําท่ีตางกันไป 
  
ลักษณะเฉพาะของทฤษฎีน้ี คือ 

1. การเลือกผูนําท่ีดีท่ีสุดจากลักษณะความเปนผูนําเพ่ือทุกสถานการณ ซึ่งอาจไม
เหมาะสม 

2. ผูนําท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน อาจมีพฤติกรรมตางกัน 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 
 พิจารณาเนนท่ีพฤติกรรมของผูนํา เมื่อทํางานรวมกับลูกนอง 
รูปแบบของผูนํา 
 คือ รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกซ้ําเมื่อปฏิบัติงานเปนผูนําลูกนอง 
รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูนํา 
 มหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa) ไดจัดรูปแบบพฤติกรรมผูนําออก เปน 3 
รูปแบบ โดยพิจารณาจากการตัดสินใจเปนหลัก 



1. รูปแบบผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic) 
- ผูนําท่ีเนนการตัดสินใจแบบรวมอํานาจสูศูนยกลาง ใชวิธีการส่ังการ   การ 
 ตัดสินใจแบบบนลงลาง และไมเปดโอกาสใหลูกนองมีสวนรวมในการตัดสินใจ

หรือวางแผน 
2. รูปแบบผูนําแบบมีสวนรวม (Participative) 

- ผูนําท่ีใหโอกาสลูกนองมีสวนในการตัดสินใจ มีการกระจายอํานาจ  มอบหมาย
อํานาจหนาท่ี ใหโอกาสรวมตัดสินใจในวิธีการทํางานและวางแผนเปาหมาย มี
ระบบการแสดงความเห็น แบงออกเปนประเภทยอย 2 ประเภท คือ 

 
 

o การมีสวนรวมแบบท่ีปรึกษา 
คือ  การตัดสินใจท่ีถามความเห็นและขอมูลจากลูกนอง แตตัวผูนําเปนผู
ตัดสินใจ โดยการใชการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยในรูปแบบการหาขอมูล 

o ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
คือ  การตัดสินใจทําโดยกลุมคน โดยผูนํามีบทบาทเพียงสมาชิกในกลุม
เทานั้น 

3. รูปแบบผูนําแบบเสรี (La’ssez-faire) 
- เปดโอกาสใหอิสระแกลูกนองไดตัดสินใจเต็มท่ี ท้ังดานวิธีการ ทิศทาง 

เปาหมายอยางสมบูรณแบบ หัวหนามีหนาท่ีใหคําปรึกษา และใหทรัพยากร
สนับสนุนเทานั้น 

 
ระดับของการมีสวนในการตัดสินใจของผูนํา  
ผูนําตัดสินใจและสั่งการ              เผด็จการ  

 ผูนําชักจูงใหทําตาม 
 ผูนําเสนอการตัดสินใจและเปดโอกาสใหออกความเห็น 

ผูนําเสนอการตัดสินใจและใหชวยกันปรับปรุง   ประชาธิปไตย  
 ผูนําเสนอปญหาใหชวยแนะนําและตัดสินใจ 
 ผูนําเพียงบอกขอจํากัดและใหตัดสินใจ 

ผูนําใหลูกนองตัดสินใจโดยดูแลภายนอก                    เสรี  
  
 จากรูปแบบของการตัดสินใจ สามารถพิจารณารูปแบบความเปนผูนําได 2 ดาน คือ 

1. โครงสรางการริเริ่ม 



- การกําหนดบทบาทของตัวผูนํา และบทบาทของลูกนองในการดําเนินการท่ี
บรรลุเปาหมาย 

2. การพิจารณาความสัมพันธกับลูกนอง 
- ความสัมพันธของลูกนองกับหัวหนา ความเช่ือถือ การใหความสําคัญกับ

ความคิดลูกนอง และความพึงพอใจ 
ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา 
 เนื่องจากทฤษฎีลักษณะของผูนําเนนท่ีลักษณะแตไมไดบอกถึงพฤตกิรรมของผูนํา จึงมี
ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมรูปแบบตางๆ ของผูนํา 
 ผลการวิจัยรูปแบบพฤติกรรมของผูนําของ University of Michigan ผูนํามีพฤติกรรม 2 
รูปแบบ คือ 

1. พฤติกรรมผูนําท่ีใหความสําคัญกับงาน 
- ผูนําสนใจท่ีความสําเร็จของงานและระดับของผลงานเปนหลัก 

2. พฤติกรรมผูนําท่ีใหความสําคัญกับคน 
- ผูนําเนนความสนใจโดยสรางความพึงพอใจใหลูกนองเปนหลัก 

ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงาน  มีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. วางแผนและสรางความชัดเจนของงาน 
 2. กําหนดความรับผิดชอบของงาน 
 3. กําหนดมาตรฐานงาน 
 4. ใหความสําคัญกับความสําเร็จของงาน 
 5. ตรวจสอบผลงาน 
ผูนําท่ีใหความสําคัญกับคน มีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีการสนับสนุนตอลูกนอง 
 2. มีความสัมพันธทางสังคมกับลูกนอง 
 3. สนใจในความรูสึกของลูกนอง 
 4. สนใจในความตองการของลูกนอง 
 5. สรางความเชื่อใจกับลูกนอง 
ลักษณะการใหความสนใจกับคนและงานผสมผสานเปนรูปแบบพฤติกรรมของผูนําได  
5 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ผูนําปลอยปะละเลย  ไมสนใจท้ังคนและงาน 
2. ผูนําแบบสั่งการ  สนใจในงานเปนหลัก สนใจคนนอย เนนประสิทธิภาพของ

งาน 
 3. ผูนําแบบสโมสร  ใหความสนใจในงานนอย  แตเนนความสนใจใหคนมีความ

พึงพอใจในการทํางาน 



 4. ผูนําแบบใหความสําคัญท้ังสองดานอยางสมดุล 
มีความสนใจท้ังสองดานพอประมาณ ปานกลาง โดยสราง
ความสมดุลท้ังสองดาน 

 5. ผูนําแบบทีม มีความสนใจทั้งสองดานอยางมาก โดยจัดการแบบทีมงาน
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย พรอมกับความยึดมั่นและความ
พึงพอใจของสมาชิกในทีม 

 
ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ 
 ผูนําท่ีประสบความสําเร็จ คือ ผูท่ีใชรูปแบบการนําไดเหมาะสมกับรูปแบบสถานการณ 
ระดับการควบคุมสถานการณ 
 ระดับของการควบคุมสถานการณเปนส่ิงท่ีกําหนดรูปแบบการนํา โดยมี 3 ตัวแปรท่ีใช
พิจารณาการควบคุมสถานการณ ดังนี้ 
 1.   ความสัมพันธของหัวหนากับลูกนอง  :  ความสัมพันธดีหรือไมดี 
 2.   โครงสรางของงาน   :  งานชัดเจนมากหรือนอย 
 3.  อํานาจโดยตําแหนง  :  อํานาจในการควบคุม เชน ใหรางวัล ลงโทษ มากหรือนอย 
 จากตัวแปรท้ังสาม ท่ีกําหนดระดับการควบคุมสถานการณ จึงสามารถสรุปรูปแบบผูนํา
ท่ีเหมาะสมไดดังนี้ 

1. รูปแบบการนําท่ีเนนความสําคัญท่ีงานเหมาะสมกับ 
- สถานการณการควบคุมสูง คือ ความสัมพันธหัวหนากับลูกนองดี งานมี

โครงสรางชัดเจนสูง และ 
- สถานการณการควบคุมต่ํา คือ ความสัมพันธหัวหนากับลูกนองไมดี  งานไม

ชัดเจน  สับสน 
2. รูปแบบการนําท่ีเนนความสําคัญท่ีคนเหมาะสมกับ 

- สถานการณการควบคุมระดับกลาง 
 
 
ความพรอมของลูกนอง 
 ความเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ คือ การใชรูปแบบการนําเหมาะสมกับความพรอม
ของลูกนองในการปฏิบัติงาน 
 ความพรอม (Readiness)  คือ ความสามารถความเต็มใจ ตองการปฏิบัติ และความ
มั่นใจของลูกนองในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

รูปแบบผูนําตามความพรอมของลูกนองในการปฏิบัติงาน มี 4 รูปแบบ คือ 



1. กระจายอํานาจ  มอบอํานาจความรับผิดชอบ  :  ใหกลุมไดมีความรับผิดชอบ
ตัดสินใจ  (ไมเนนท้ังคนและงาน) เหมาะสมกับสถานการณความพรอมสูง 

2. มีสวนรวม : มีสวนรวมในการแบงปน ชวยตัดสินใจ (เนนคน ไมเนนงาน) เหมาะสม กับ
สถานการณความพรอมต่ํา จนถึงกลาง 

3. เสนอความเห็น : เสนอความคิดเห็นและชักนําใหปฏิบัติตาม (เนนท้ังคนและงาน) 
เหมาะกับสถานการณความพรอมกลางถึงสูง 

4. ส่ังการ  :  ส่ังการเปาหมาย และกําหนดวิธีการอยางชัดเจน และควบคุมอยาง
ใกลชิด (เนนงาน ไมเนนคน) เหมาะกับสถานการณความพรอมต่ํา 

รูปแบบความมีสวนรวมของผูนํา 
 การตัดสินใจแบบสั่งการ 
  ตัดสินใจโดยผูนํา  ไมปรึกษาลูกนอง ไมขอความเห็นหรือขอมูลจากลูกนอง 
 การตัดสินใจแบบปรึกษา 
  สอบถามขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอจากลูกนอง แลวจึงตัดสินใจ 
 การตัดสินใจแบบกลุม 
  ใหทุกคนมีสวนในการตัดสินใจ 

               การตัดสินใจแบบกลุม            การตัดสินใจแบบเผด็จการ 
1. ไมมีขอมูลเพียงพอ 
2. ปญหาไมชัดเจน 
3. ตองการการยอมรับในการตัดสินใจ 
4. มีเวลาเพียงพอ 

1. ผูนํามีความเชี่ยวชาญ 
2. มีความม่ันใจและความสามารถ 
3. คนอื่นพรอมท่ีจะยอมรับการตัดสิน ใจ 
4. ไมมีเวลาพอในการปรึกษา 

 
ทฤษฎี เปาหมาย และแนวทาง (Path - goal theory) 
 ผูนํามีหนาท่ีกําหนดเปาหมายสําหรับลูกนองท้ังงาน และเปาหมายสวนตัว และชวย
กําหนดเสนทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย พรอมสนับสนุน ขจัดอุปสรรค และใหรางวัลเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย 

1. กําหนดทิศทาง 
 ทําใหลูกนองทราบวาคาดหวังอะไร  ควรใชวิธีการอะไร  ทําอะไร  อยางไร  

กําหนดตารางการทํางาน  มาตรฐาน  และบทบาท  เหมาะสมกับงานท่ีไมชัดเจน 
2. สนับสนุน 

สรางความพึงพอใจในการทํางาน  มีความยุติธรรม  เขาถึงได มีความเปนหวงใน 
ลูกนอง  เหมาะสมกับความเช่ือมั่นของลูกนองต่ํา 

3. ตั้งเปาหมาย 



กําหนดเปาหมายท่ีมีระดับความยากท่ีทาทาย ตั้งมาตรฐานสูง ปรับปรุงอยางตอ เนื่อง  
เนนมาตรฐานท่ีสูงเหมาะสมกับสถานการณแรงจูงใจดวยรางวัลไมไดผล 

4. มีสวนรวม 
ใหลูกนองมีสวนในการตัดสินใจออกความเห็น  วางแผน  มีการปรึกษารับฟง 
ความคิดเห็นของลูกนอง   เหมาะสมกับสถานการณท่ีรางวัลและการตั้งเปาหมาย 

  
การนํา (Leading) 
 การนําคือ การใชอิทธิพล อํานาจ ทําใหผูอื่นปฏิบัติตาม มีพฤติกรรม ตามท่ีตองการ 
รวมถึงการสนับสนุน ใหกําลังใจ จูงใจใหผูอื่นทํางานเต็มท่ีดวยความเต็มใจ 

 
1.  การมอบหมายงาน 

 - หัวหนางานยังคงตองรับผิดชอบงาน 
 - ทําความเจาใจชัดเจน 
 - ในการส่ังงานควรบอกเปาหมาย ส่ิงท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัด หรือรายละเอียดของ การ

ทํางาน  เหตุผลประสานงานกับหนวยงานอื่นได 
 
 
 2. วิธีการตําหนิ  และการชมเชย 
    การชมเชย 
  - หากทําดี  ควรไดรับคําชมเชย  ตอหนาผูอื่นเพื่อเปนตัวอยางและใหกําลังใจ

ผูอื่น 
  - การชมเชย ควรมีความจริงใจ  
  - ชมเชยชัดเจนวาทําดีในเรื่องใด  

การตําหนิ 
-   ตําหนิหากจําเปนจริงๆ ดังนั้นควรพิจารณากอนใหรอบคอบกอนตําหนิ 
-   ไมควรตําหนิจากความผิดพลาด ท่ีสุดวิสัย   
-   ตองตําหนิ ในท่ีสวนตัว  
-   มีเหตุผลในการตําหนิและมีขอแนะนําใหแกไขไมใชอารมณ 
-   การตําหนิ ควรใชเทคนิค แซนวิส คือ ชมกอน แลวบอกส่ิงท่ี เขาทําผิดพลาด

แลว ชมพรอมใหกําลังใจปดทายอีกครั้ง  
 
 3.   วิธีการสรางความจูงใจ  
  - ช้ีแจงใหเห็นถึงผลประโยชนตอตนเองและองคการ  



  - สรางความภูมิใจในความรับผิดชอบของตน  
  - หัวหนาทีมไมควรปลอยใหลูกนองอยูในขาวลือ  
 
ความรับผิดชอบของหัวหนาทีม 
 -   ตัดสินใจในเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจง 
 -   สรางแรงจูงใจ  
 -   ทําเปนตัวอยาง 
 -   จัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบและทรัพยากร 

  -   สอนงาน 
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