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ผูบ้ ริหารทุกระดับนับว่าเป็นผูม้ สี ว่ นสำคัญยิง่ ในการนำองค์กรไปสูค่ วามสำเร็จ และเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สำนักงาน กพ.
ของสหรัฐอเมริกา ได้วจิ ยั และกำหนดรูปแบบของผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพว่า ผูบ้ ริหารจะต้องทำอะไรซึง่ ประกอบด้วยความสามารถ
ทั่วไป 6 ด้าน ความสามารถในหน้าที่ทางการบริหาร (Managemet Function) 12 ประการ และควรมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึง
ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Characteristics) 10 ประการ มีรายละเอียด และคำนิยามของความสามารถในหน้าทีบ่ ริหาร
และคุณลักษณะทีค่ วรมี ดังนี้

หน้าทีใ่ นการบริหาร (Management Function)
ความสามารถ

หน้าทีใ่ นการบริหาร

 สามารถรวบรวมเหตุการณ์  ตระหนักถึงสิง่ แวดล้อมภายนอก
ภายนอกและภายในได้

 สามารถเป็นตัวแทน และ
ให้ความร่วมมือ

 วางแผนและกำหนด
แนวทางปฏิบัติ

คำนิยาม
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบาย และการให้
ความสำคั ญ ของงานก่ อ นหลั ง รวมทั ้ ง สิ ่ ง แวดล้ อ ม
ภายนอก และแนวโน้มต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และเทคโนโลยีทจ่ี ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน

 การตีตวามและการถ่ายทอด
ความหมาย

ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้รบั ทราบเกีย่ วกับนโยบายของส่วน
ราชการและหน่วยงานที่ปฏิบัติ การลำดับความสำคัญ
ของงานก่อนหลัง และแนวโน้มต่าง ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั งิ านและผลิตผลของงาน

 การเป็นตัวแทนของหน่วยงาน

เสนอ อธิบาย ให้แนวความคิด และให้การป้องกัน
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
บุ ค คลอื ่ น ในส่ ว นราชการ บุ ค คล และกลุ ่ ม นอก
ส่วนราชการ

 การให้ความร่วมมือ

ทำหน้าทีต่ ดิ ต่อ (Liason Function) และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

 การวางแผนปฏิบตั งิ าน

พั ฒ นาและดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ เป้ า หมายระยะยาว
วัตถุประสงค์ การให้ความสำคัญก่อนหลัง รวมทั้ง
พิจารณาเกีย่ วกับทางเลือกต่าง ๆ

 การกำหนดแนวทางปฏิบตั ิ

เปลี ่ ย นจากแผนเป็ น การดำเนิ น การ โดยกำหนด
เป้าหมายระยะสั้น และความสำคัญก่อนหลัง กำหนด
กิจกรรม กำหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
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ความสามารถ
 บริหารการเงิน และ
ทรัพยากรต่าง ๆ

หน้าทีใ่ นการบริหาร
 งบประมาณ

คำนิยาม
จัดเตรียม พิจารณา และ/หรือบริหารงบประมาณของ
หน่วยงาน

 การบริหารทรัพยากร เครือ่ งมือต่าง ๆ จัดหา จัดเตรียมเครือ่ งมือ สิง่ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
การจัดทำสัญญา ฯลฯ
 บริหารทรัพยากรมนุษย์

 ประเมินผลงานและ
ติดตามผล

 การบริหารงานบุคคล

คาดการณ์เกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของบุคคลที่
ต้ อ งการให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในหน่ ว ยงาน และใช้ ร ะบบ
การบริหารงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การรับสมัครบุคคล
การคัดเลือก การเลือ่ นขัน้ การพิจารณาความดีความชอบ

 การให้คำปรึกษา แนะนำ

ให้ ค ำปรึ ก ษาและคำแนะนำแก่ ผ ู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาใน
การปฏิบัติงานประจำ ส่งเสริม และยอมรับ ยกย่อง
ผลการดำเนินงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

 การบริหารงานในหน่วยงาน

ติดตามความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ชี้แนะปัญหาและแนวทาง
แก้ไข เช่น การจัดสรรทรัพยากร การกำหนดโครงการใหม่

 การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ และประสิทธิภาพ
ของงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบตั งิ าน

บุคลิกลักษณะทีแ่ สดงถึงความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Characteristics)
บุคลิกลักษณะ











คำนิยาม

มีทศั นะทีก่ ว้างไกล
มีทัศนะในการวางแผน
มีความรูส้ กึ ไวต่อสิง่ แวดล้อม
ความเป็นผูน้ ำ
ความยีดหยุน่

มีทศั นะทีก่ ว้าง และมองการณ์ไกล มีดลุ ยการพิจารณาทีเ่ หมาะสมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ขอ้ มูล คาดการณ์ ตัดสินใจ กำหนดขอบข่ายของงาน
ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงานและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นเทคนิค
มีความเต็มใจทีจ่ ะนำทัง้ บุคคล และกลุม่
ยอมรับในสิง่ ใหม่ ๆ มีพฤติกรรมทีย่ ดื หยุน่ มีความอดทนต่อความกดดันต่าง ๆ ความคลุมเครือ
ความเปลีย่ นแปลง มีความคิดริเริม่
ความเป็นนักปฏิบตั ิ
มีความเป็นตัวของตัวเอง กระตือรือร้น และริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ กล้าเสีย่ ง มีความรับผิดชอบ
มีการตัดสินใจทีด่ ี
เน้นที่ผลของงาน
ดำเนินการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี ง้ั เป้าหมายไว้ ติดตามผลของงานโดยสม่ำเสมอ
การสือ่ ความหมาย
พูดเก่ง เขียนเก่ง เป็นนักฟังทีด่ ี
ความรูส้ กึ ไวต่อบุคคลอืน่
รูค้ วามต้องการของบุคคล รูจ้ ดุ อ่อนหรือจุดแข็ง ผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ ผูอ้ น่ื เป็นผูเ้ จรจาตกลงทีด่ ี
แก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง มีความสามารถในการชักจูงเสนอแนวความคิด ฯลฯ
มีความสามารถในเชิงเทคนิค มีความเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ กฎหมาย บัญชี สังคมศาสตร์ ฯลฯ
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