
Executive Journal 209

บทคัดย่อ

	 จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมในปจัจบุนัทำาใหอ้งคก์ารตา่งๆ	ตอ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหก้าร
ดำาเนินงานให้สำาเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย	 ทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการด้วยกัน	 ปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่งคือผู้นำา	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
สามารถในการรวมพลงัความคดิและความสามารถของบคุลากรในหนว่ยงาน	หวัหนา้ภาควชิาถอืเปน็บคุคลทีม่คีวามสำาคญัในการบรหิาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หลายประการเพื่อให้การบริหารงานของภาควิชาประสบผลสำาเร็จ	 อาจจะกล่าวได้ว่า
หวัหนา้ภาควชิาเปน็กลไกทีส่ำาคญั	และมอีทิธพิลสงูตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของภาควชิา	บทความนีจ้ะกลา่วถงึบทบาทภาวะผูน้ำา
ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ	

Abstracts:
 Due to changes in today’s society, organizations need to adjust themselves continuously and rapidly to achieve 
their objectives. The achievement relies on many factors. One of the most important factors is leader, who is in a position 
capable of gathering thoughts and competencies of staffs. In case of university’s academic management, a chairperson 
is the key person who performs multi-task functions for the department’s success. In other words, head of the department 
or chairperson is a key mechanism and has an influence on the department’s efficiency and effectiveness. This article 
discusses leadership roles of the head of department or chairperson in various situations.

บทนำ�

	 การบริหารสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการบริหารองค์การการศึกษาโดยทั่วไปในด้านวัตถุประสงค์	 กล่าวคือ	
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมีภารกิจทั้งด้านการสอน	การทำาวิจัย	การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม	การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้มหาวิทยาลัย
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	คือ	การมีระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ	มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพและความสามารถสูง	ตลอดจน
บรรยากาศในองค์กรมีความเป็นชุมชนวิชาการ	 การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงถือได้ว่าเป็นงานที่มีขอบเขตที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
บริหารทั่วไปและงานบริหารวิชาการ	 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่	 คณะซึ่งมีหน้าที่กำากับดูแลให้มีการนำานโยบายของมหาวิทยาลัย
ไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิผลตามวตัถปุระสงค	์ซึง่ในแตล่ะคณะจะกระจายความรบัผดิชอบใหแ้กภ่าควชิาซึง่เปน็หนว่ยงานทีด่ำาเนนิงานวชิาการ
ในมหาวิทยาลัย	และเป็นหน่วยงานที่จะดำาเนินงานต่างๆ	ให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ		
	 หัวหน้าภาควิชาเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญในการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หลายประการเพื่อ
ใหก้ารบรหิารงานของภาควชิาประสบผลสำาเรจ็	อาจจะกลา่วไดว้า่หวัหนา้ภาควชิาเปน็กลไกทีส่ำาคญัและมอีทิธพิลสงูตอ่ประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลของภาควิชา	

ภ�วะผู้นำ�ของหัวหน้�ภ�ควิช�

	 หัวหน้าภาควิชา	เป็นตำาแหน่งที่มีความสำาคัญต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก	ทั้งในด้านบริหารงานวิชาการและในด้านอื่นๆ	เช่น	
การใหบ้รกิารวชิาชพีทางวชิาการแกช่มุชน		หวัหนา้ภาควชิานอกจากจะตอ้งบรหิารงานในภาควชิาทีร่บัผดิชอบใหไ้ปสูจ่ดุหมายแลว้ยงัตอ้ง
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คำานึงถึงความสามารถในการปรับตนเองให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบโดยตรงและโดยออ้มตอ่การดำาเนนิ
งานของภาควิชา	 เนื่องจากบริบทของโลกในยุคโลกาภิวัตน์นับวัน
จะทวีความสลับซับซ้อนและมีความชุลมุนวุ่นวาย	ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วเกินกว่าที่
สามารถคาดการณห์รอืทำานายลว่งหนา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและแมน่ยำา	
ในสถานการณ์ดังกล่าว	 หัวหน้าภาควิชาจำาเป็นต้องไวต่อการรับรู้
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น	 แบบภาวะผู้นำาของหัวหน้า
ภาควิชาที่เหมาะสมในการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ	 ดังที่
ไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	คอืแบบภาวะผูน้ำาการ
เปลี่ยนแปลง	 หัวหน้าภาควิชาในปัจจุบันจะต้องเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง	
	 ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงเปน็กระบวนการทีม่อีทิธพิลตอ่
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ	 และสมมติฐานของสมาชิกในองค์การ	
สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่
สำาคัญขององค์การ	เป็นกระบวนการที่ผู้นำามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน
และผูต้าม	โดยเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้ว่มงานและผูต้าม
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง	พัฒนาความสามารถของผู้
ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น	ทำาให้
เกดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและวสิยัทศันข์องทมีและขององคก์าร	
จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม
	 กระบวนการที่ผู้นำามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะ
กระทำาโดยผ่านองค์ประกอบของพฤติกรรม	3	ด้าน	คือ	การสร้าง
แรงบันดาลใจ	การกระตุ้นทางปัญญา	และการคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล	 การสร้างแรงบันดาลใจหมายถึงการที่ผู้นำาจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม	 ผู้นำาจะ
กระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา	มีการแสดงออกซึ่งความ
กระตอืรอืรน้โดยการสรา้งเจตคตทิีด่แีละการคดิในแงบ่วก	ผูน้ำาจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม
กนั	ผูน้ำาจะชว่ยใหผู้ต้ามมองขา้มผลประโยชนข์องตนเพือ่วสิยัทศัน์
และภารกจิขององคก์าร	การกระตุน้ทางปญัญาหมายถงึการทีผู่น้ำา
มีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในหน่วย
งาน	 ทำาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ	 มาแก้ปัญหา
ในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม	ผู้นำามีการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มองปัญหา
และการเผชิญกับปัญหาเก่าๆ	ด้วย	วิถีทางแบบใหม่ๆ	มีการจูงใจ	
และสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ		ผู้นำาทำาให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย	และเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 หรือการดูแลเอาใจใส่ผู้

ตามเป็นรายบุคคล	 ทำาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำาคัญ	
ผู้นำาจะเป็นโค้ชและที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคนเพื่อพัฒนาผู้ตาม	
ผู้นำาจะปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	
สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน	 คำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจำาเป็นและความต้องการ
	 อาจสรุปได้ว่า	 หัวหน้าภาควิชาที่มีภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานและ
สามารถทำางานได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทบ�ทภ�วะผู้นำ�ของหัวหน้�ภ�ควิช�

	 หัวหน้าภาควิชาที่ประสบความสำาเร็จในปัจจุบันจะต้อง
สามารถนำาพาภาควิชาไปในทิศทางใหม่ๆ	 ที่สร้างสรรค	์ หัวหน้า
ภาควชิาถกูคาดหวงัในบทบาทดา้นตา่งๆ	ไดแ้ก	่1)	บทบาทในการ
เปน็ผูก้ำาหนดทศิทางในการปฏบิตังิาน	ไดแ้ก	่การกำาหนดเปา้หมาย
ของภาควิชา	 การปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางซึ่งจะช่วยให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได	้ หัวหน้าภาควิชาจะต้องมองการณ์ไกล	 มีวิสัย
ทัศน์	เป้าหมายต้องไม่หยุดนิ่ง	มีการปรับเปลี่ยนได้		2)	บทบาท
ในฐานะตวัแทนขององคก์ารในการตดิตอ่กบัภายนอก	ซึง่ไดแ้กเ่ปน็
ผูเ้ผยแพรข่า่วสารขอ้มลูของภาควชิา		เปน็ผูแ้ถลงขา่ว	การใหข้อ้มลู
กบับคุคลภายนอกในเรือ่งทีเ่กีย่วกบันโยบายและการปฏบิตังิานของ
ภาควชิาในรปูแบบตา่งๆ	การมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมจะชว่ยใหภ้าค
วิชาเป็นที่รู้จักของสังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม	 การมีเครือ
ขา่ยจะชว่ยใหบ้คุคลตา่งๆ	เขา้มาสนบัสนนุการทำางานของหวัหนา้
ภาควิชา		หัวหน้าภาควิชาต้องเรียนรู้และปรับตัวเองให้เหมาะสม		
3)	หวัหนา้ภาควชิาในบทบาทผูเ้ปลีย่นแปลง	กลา่วคอื	หวัหนา้ภาค
วิชาควรรู้ถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ตา่งๆ	จะตอ้งประกอบดว้ยความมเีหตผุล	วธิกีารทีจ่ะเปลีย่นแปลง	
โดยคำานงึถงึผลประโยชนท์ีภ่าควชิาจะไดร้บัเปน็สำาคญั		4)		หวัหนา้
ภาควิชาเป็นผู้สั่งสอนหรือพี่เลี้ยง	ได้แก่การให้คำาแนะนำา	การสอน	
เพื่อให้บุคลากรในภาควิชาเข้าใจ	 และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	
การได้รับการบอกกล่าวและชี้แนะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน	 ปฏิบัติ
งานได้เป็นอย่างดี	5)	 บทบาทในฐานะผู้จัดการกับความขัดแย้ง	
กล่าวคือ	 หัวหน้าภาควิชาจะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัย
ปัญหา	 และแก้ปัญหาได้	 มีความสามารถในการต่อรองไกล่เกลี่ย	
และจัดการกับความขัดแย้ง	 และ	6)	 บทบาทในการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์	 คือ	 รู้จักวิธีการในการสร้างภาพลักษณ์	 การเผย
แพร่ข่าวสารด้วยสื่อชนิดต่างๆ	เป็นต้น	ซึ่งนอกเหนือจากบทบาท
ภาวะผู้นำาตามที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว	 หัวหน้าภาควิชายังต้องมี
บทบาทภาวะผู้นำาในด้านต่างๆ	 ที่เฉพาะเจาะจงลงไปซึ่งได้แก่	
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บทบาทดา้นบรหิารวชิาการ	บทบาทดา้นบรหิารงานบคุคล	บทบาท
ด้านวิจัย	 บทบาทด้านนักศึกษา	 บทบาทด้านบริหารงานทั่วไป	
บทบาทด้านบริการวิชาการสู่สังคม	และบทบาทด้านการสอน	
	 บทบาทด้านบริหารวิชาการ	ประกอบด้วย	 การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การกำากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร	 การกำาหนดรายวิชา
ที่จะเปิดสอน	การกำาหนดอาจารย์ผู้สอน	และการวัดและประเมิน
ผลการสอน		
	 บทบาทด้านบริหารงานบุคคล	ประกอบด้วย	การประเมิน
และวางแผนอตัรากำาลงัอาจารยข์องภาควชิา	การแสวงหาอาจารย	์
การกำาหนดขอบข่ายอำานาจหน้าที่ในแต่ละตำาแหน่ง	 การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาอาจารย์
	 บทบาทด้านนักศึกษา	ประกอบด้วย	การกำาหนดนโยบาย	
หลกัเกณฑแ์ละวธิใีนการรบันกัศกึษา	การใหค้ำาปรกึษาและแนะนำา
แก่นักศึกษา	และการดูแลความประพฤติของนักศึกษา		
	 บทบาทด้านบริหารทั่วไป	 ประกอบด้วย	 การกำาหนด
นโยบายและแผนงานของภาควิชา	 การวางระบบข้อมูลและ
สารสนเทศในการดำาเนนิงาน	จดัการและควบคมุงบประมาณ	งาน
ธุรการ	และการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของภาควิชา		
	 บทบาทด้านบริการวิชาการสู่สังคม	ประกอบด้วย	การจัด
ทำาแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	 และการประชุม
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
	 บทบาทด้านการสอน	ประกอบด้วย	การวางแผนการสอน	
วิธีการสอน	 การเขียนตำารา	 การปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้						
ทันสมัย	และการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ๆ	
	 บทบาทดา้นวจิยัครอบคลมุการกำาหนดนโยบายและทศิทาง
การวิจัยของภาควิชา	 จัดหาแหล่งเงินทุนการวิจัยจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย	และกำาหนดยุทธศาสตร์ในการทำาวิจัย		
	 เมื่อกล่าวถึงบทบาทด้านวิจัยโดยเฉพาะจะเห็นว่า	 การ
พัฒนาการวิจัยและการกระตุ้นให้อาจารย์ในภาควิชาสามารถ
ผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ	 จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาวัฒนธรรมวิจัยให้เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย
ให้มากที่สุด	เพื่อให้บรรยากาศทางวิชาการภายในภาควิชาเอื้อต่อ
อาจารย์และนกัวชิาการในการคดิค้น	แสวงหาและพฒันาองค์ความ
รู้ใหม่		สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การนำาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 วัฒนธรรมวิจัย
หมายถงึผลรวมของความเชือ่	ทศันคตทิีม่ต่ีอการวจิยั	โดยสะท้อน
ออกมาในรูปการดำาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเริ่ม
ตั้งแต่	นโยบาย	การวางแผน	และการบริหารงานวิจัยในทุกระดับ	
ตั้งแต่ผู้บริหารสถาบัน	คณาจารย์	นักวิชาการ	วัฒนธรรมการวิจัย

เป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นได้	การจะสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้เกิด
ขึน้ในสถาบนัได้นัน้	จะต้องใช้เวลาและการวางแผนทีด่	ีการจดัสรร
ทรัพยากรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้าง
ผลิตภาพการวิจัย	 เมื่อภาควิชาสามารถพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรม
วิจัยก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการสำาหรับทั้งอาจารย์	 นัก
วิชาการ	 นักวิจัย	 ตลอดจนนิสิตนักศึกษา	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู ้และการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 การพัฒนา
คณาจารย์ด้านวจิยัจะต้องกระทำาอย่างสมำา่เสมอและต่อเนือ่ง	เพือ่
สร้างความสามารถในการวิจัยของอาจารย์ในด้านต่างๆ	 ในขณะ
เดยีวกนักไ็ม่ละเลยการพฒันาเจตคตด้ิานการวจิยัเพราะถ้าอาจารย์
ทำาวจิยัเพยีงเพือ่ประโยชน์ในความก้าวหน้าของตนเองเท่านัน้	กจ็ะ
ไม่ช่วยสร้างบรรยากาศและค่านิยมที่ยอมรับว่าการวิจัยคือ
กระบวนการสร้างความรู้	 รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาด้วย

บทสรุป

	 จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันทำาให้องค์การ
ต่างๆ	 ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	
องค์การต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถในการชี้แนะและชักจูง	
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการฟนัฝา่อปุสรรคในการปฏบิตังิาน	ซึง่บทบาท
ภาวะผู้นำาของหัวหน้าภาควิชาที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงจะเป็น
ส่วนสำาคัญที่จะนำาพาให้ภาควิชาบรรลุเป้าหมายตามที่ได้มีการ
กำาหนดไว้	 ประกอบกับภารกิจด้านวิจัยของภาควิชาจะบรรลุผล
สำาเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 อันได้แก่	 การ
บริหารงานวิจัย	 ซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนางานวิจัย	
เป็นการกำาหนดทิศทางการวิจัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 การปรับ
ระบบและระเบียบ	 ตลอดจนการดำาเนินการและจัดการในด้าน
ตา่งๆ	ทีม่สีว่นในการทำาการวจิยัหรอืพฒันางานวจิยัใหก้า้วหนา้ไป
ตามเป้าหมาย	 การจัดสภาพแวดล้อมของภาควิชาให้เอื้อต่อผลิต
ภาพการวจิยัของอาจารย์	โดยมกีารกำาหนดคณุลกัษณะของสภาพ
แวดลอ้มดา้นการวจิยัซึง่ประกอบดว้ย	การมวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจน
ในการประสานร่วมมือภายในสถาบัน	 เน้นการสร้างสรรค์ผลงาน
วิจัย	 การมีวัฒนธรรมวิจัยที่เด่นชัด	 และการมีบรรยากาศที่
สนับสนุนการทำาวิจัย
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