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ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

 ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) เป็นหน่วยงำนระดับกรม
สังกัดกระทรวงกำรคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรหนี้
สำธำรณะของประเทศ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหนี้สำธำรณะเป็นไป
อย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุมดูแลกำรก่อหนี้โดยรวม
เพ่ือให้ภำระหนี้สำธำรณะอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับฐำนะกำรเงินกำรคลัง
ของประเทศ ในช่วงแรกของกำรจัดตั้ง สบน. เมื่อปี 2545 สบน. เริ่มต้น
ด้วยกำรมีกรอบอัตรำก ำลังเพียงประมำณ 100 คน ต่อมำ ณ วันที่ 18 
กรกฎำคม 2561 สบน. มีบุคลำกรเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน 236 คน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับปริมำณหนี้สำธำรณะที่ต้องบริหำรถึง 6.50 ล้ำนล้ำนบำท เท่ำกับ
ว่ำบุคลำกร สบน. 1 คนจะต้องรับผิดชอบในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
จ ำนวนกว่ำ 27,000 ล้ำนบำท ซึ่งปริมำณหนี้สำธำรณะมีแนวโน้มจะสูง
อย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ ในอนำคต รวมถึงกำรบริหำรหนี้สำธำรณะยังจะมีควำม
ซับซ้อนมำกขึ้นและต้องปรับตัวตำมนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ไม่ว่ำจะเป็น FinTech หรือ Blockchain ที่จะมีบทบำทต่อโลกกำรเงิน
อย่ำงมำก เพรำะฉะนั้นสิ่งที่น่ำหนักใจก็คือ สบน. จะต้องเร่งสร้ำงคน  
สร้ำงองค์กรที่เป็นมืออำชีพเพ่ือรองรับงำนที่ซับซ้อนและท้ำทำย อย่ำงไรก็ดี 



 
 

 
 

ผู้เขียนเริ่มต้นท ำงำนที่ สบน. ในปี 2548 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลำ 
เกือบ 13 ปี ได้มีข้อสังเกตว่ำ บุคลำกรของ สบน. โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มี
คุณภำพและศักยภำพได้ลำออกหรือโอนย้ำยไปอยู่หน่วยงำนอ่ืนทุกปี  
โดยในช่วงแรกจะเป็นข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรที่ลำออกไปอยู่ภำคเอกชน
ซึ่งมีจ ำนวนไม่มำก และลูกจ้ำงหรือพนักงำนรำชกำรที่ลำออกเพ่ือไปบรรจุ
ในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนหรือรัฐวิสำหกิจ  แต่ในช่วงหลังพบว่ำแม้แต่
ข้ำรำชกำรในระดับช ำนำญกำรจนถึงระดับผู้บริหำรก็ยังลำออกหรือ
โอนย้ำยไปอยู่หน่วยงำนอ่ืนเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี ซ่ึงผู้เขียนมองว่ำกำรสูญเสีย
บุคลำกรกลุ่มดังกล่ำวเป็นกำรสูญเสียทั้งเวลำและทรัพยำกรอย่ำงมำก 
เนื่องจำกกำรที่จะพัฒนำให้บุคลำกรกลุ่มดังกล่ำวมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ท ำจะต้องใช้ทั้งเวลำและงบประมำณ รวมถึง
ควำมพยำยำมและควำมทุ่มเทที่จะฝึกฝนให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะดีกว่ำหรือไม่หำกเรำสำมำรถรักษำบุคลำกร
คุณภำพให้อยู่กับองค์กรไปนำน ๆ แทนที่จะต้องรับสมัครและฝึกฝน
พนักงำนใหม ่ๆ เข้ำมำทดแทนบุคลำกรที่ท ำงำนเป็นแล้วที่ออกจำกองค์กรไป 
 หลังจำกที่ผู้เขียนได้รับทุนฝึกอบรมส ำหรับผู้มีศักยภำพสูง (Talent 
Network) ที่มีกรอบหลักสูตรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและภำวะ
ควำมเป็นผู้น ำ ผู้เขียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจำก 
Professor Dr. Eric Kearney University of Potsdam ซึ่งได้บรรยำยเกี่ยวกับ 
สิ่งที่บุคลำกรต้องกำรเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำและท ำให้บุคลำกร 
มีควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ ยินดีที่จะท ำงำนมำกกว่ำที่ตน 
ได้รับมอบหมำย และมีผลกำรท ำงำนที่ยอดเยี่ยม รวมถึงบทบำทของผู้น ำ



 
 

 
 

ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ น่ำจะน ำมำปรับใช้
กับ สบน. ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือรักษำบุคลำกรคุณภำพให้อยู่
กับองค์กรไปนำน ๆ ได ้
 “คน” คือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร การบริหารคน 
ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลเท่านั้นหรือ? 
 ทรัพยำกรบุคคล คือ บุคลำกรที่องค์กรจ้ำงไว้เ พ่ือด ำเนินงำน 
ด้ำนต่ำง ๆ โดยได้รับค่ำตอบแทนเป็นค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรอื่น ๆ 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คือ กำรด ำเนินกิจกรรมและกำรบริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและรักษำพนักงำนที่มีคุณภำพหรือทรัพยำกร
บุคคล ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
 องค์กรควรจะตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเนื่องจำกบุคลำกรที่มีคุณภำพจะเป็นที่มำของควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน เป็นกลไกที่สำมำรถขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตและพัฒนำไปได้ตำม
วิสัยทัศน์ที่ผู้น ำองค์กรก ำหนด โดยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีเป้ำหมำย
เพ่ือคัดเลือก บริหำรจัดกำร และจัดสรรผลตอบแทนให้แก่บุคลำกรอย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบกฎหมำยและงบประมำณที่มี
อย่ำงจ ำกัด ทั้งนี้ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไม่ควรก ำหนดให้เป็นหน้ำที่
ของฝ่ำยบุคคลเท่ำนั้น แต่ควรจะมีกำรด ำเนินกำรในทุกฝ่ำยทั่วทั้งองค์กร
เนื่องจำกทุกฝ่ำยต่ำงก็มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือก สอนงำน พัฒนำ ให้
ค ำแนะน ำ เป็นผู้น ำ และสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกร และมีส่วนช่วยให้
องค์กรมีคนดี คนเก่ง และรักษำคนดีคนเก่งเหล่ำนี้ให้ท ำงำนกับองค์กรได้
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ กำรตระหนักในคุณค่ำและปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำง



 
 

 
 

เหมำะสมยังสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้อย่ำงมำกมำยและเป็นปัจจัยส ำคัญ
ในกำรขยำยตัวขององค์กร เพรำะกำรขยำยตัวนั้นไม่มีคนก็ขยำยไม่ได้ 
 Job Satisfaction สัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์กรและผลการ
ปฏิบัติงานอย่างไร เหตุใดจึงควรให้ส าคัญ? 
 Job Satisfaction หรือควำมพึงพอใจในงำนมีผลในเชิงบวกอย่ำง
มำกกับควำมผูกพันกับองค์กรและผลกำรปฏิบัติงำน (Job Performance) 
โดยบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจในงำนสูงมีแนวโน้มที่จะมีควำมรู้สึกผูกพัน
กับองค์กรสูงและจะไม่อยำกเปลี่ยนงำนหรือย้ำยองค์กร รวมถึงจะมีผลกำร
ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จำกผลกำรศึกษำของ 
Colquitt et al. เรื่อง Organizational Behavior พบว่ำ ระดับควำมพึง
พอใจในงำนขึ้นอยู่กับ 1) ลักษณะงำน 2) เพ่ือนร่วมงำน 3) หัวหน้ำงำน 4) 
กำรเลื่อนต ำแหน่ง และ 5) ค่ำตอบแทน โดยลักษณะงำนส่งผลต่อระดับ
ควำมพึงพอใจในงำนมำกที่สุด รองลงมำคือ หัวหน้ำงำนและเพ่ือนร่วมงำน 
ส่วนค่ำตอบแทนมีผลต่อระดับควำมพึงพอใจในงำนน้อยที่สุด จึงเป็นที่
น่ำสนใจอย่ำงยิ่งว่ำ ควำมเชื่อท่ีว่ำ งำนรำชกำรให้เงินเดือนต่ ำจึงไม่ดึงดูดคน
เก่งให้มำรับรำชกำรอำจไม่เป็นควำมจริงทั้งหมด หำกระบบรำชกำร
สำมำรถสร้ำงลักษณะงำนให้มีควำมน่ำสนใจหรือให้สิ่งตอบแทนอ่ืน 
ที่บุคลำกรต้องกำรได้ สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ Daniel Kahneman 
และ Angus Deaton ที่ระบุว่ำ กำรได้รับเงินเดือนสูงสำมำรถปรับปรุง
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นได้แต่ไม่ได้ท ำให้คนมีควำมสุขมำกขึ้นเสมอไป เนื่องจำก
อำจเกิดควำมเครียดสูงจำกกำรท ำงำนแลกกับเงินเดือนสูง ๆ ดังนั้น สิ่งที่
หัวหน้ำงำนทุกคนจะต้องคิดคือท ำอย่ำงไรให้สำมำรถเพ่ิมควำมพึงพอใจ 



 
 

 
 

ในงำนเพ่ือรักษำคนเก่งไว้กับองค์กรได้ โดยควำมพึงพอใจในงำนสำมำรถ
เพ่ิมได้โดยกำรเพ่ิมควำมรู้สึกบวกและลดควำมรู้สึกลบจำกกำรท ำงำน เช่น 
กำรเพ่ิมชั่วโมงพักหรือกิจกรรมให้บุคลำกรได้พบปะสังสรรค์และพูดคุยกัน
ระหว่ำงวัน กำรก ำหนดให้วันศุกร์สุดท้ำยของเดือนบุคลำกรสำมำรถเลิก
งำนได้เร็วขึ้นเพ่ือให้บุคลำกรได้อยู่กับครอบครัวหรือไปท ำธุระส่วนตัว สิ่ง
เหล่ำนี้จะช่วยให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกบวกกับงำนที่ท ำอยู่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ 
Professor Kearney ได้สรุปไว้ให้เข้ำใจอย่ำงง่ำยว่ำ 3 สิ่งที่บุคลำกร
ต้องกำรจำกกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำ คือ Fun/ 
Money/Meaning โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. Fun คือ ท ำอย่ำงไรให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกสนุกกับงำน เนื่องจำก
กำรมีควำมรู้สึกด้ำนบวกกับงำนจะท ำให้สำมำรถท ำงำนนั้น ๆ ออกมำได้ดี 
และบุคลำกรจะมีแรงจูงใจในกำรท ำงำนแม้ว่ำงำนดังกล่ำวจะมีควำมยำก
หรือต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรท ำมำก หำกบุคลำกรไม่ได้มีควำมรักในงำน
ที่ท ำหรือรู้สึกสนุกกับงำนที่ได้รับมอบหมำย หัวหน้ำงำนสำมำรถสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกรได้โดยกำรพยำยำมที่จะท ำควำมรู้จักกับบุคลำกร 
ใต้กำรดูแลว่ำ บุคลำกรมีควำมต้องกำร เป้ำหมำย และควำมชอบในกำรท ำงำน 
อย่ำงไร รวมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ SMART (Specific 
Measurable Attractive Realistic Time-bound) Goal คือ มีกำรก ำหนด 
เป้ำหมำยที่ชัดเจน วัดผลได้ น่ำสนใจ สำมำรถท ำได้จริง และมีก ำหนด
ระยะเวลำ ซึ่งกำรก ำหนดเป้ำหมำยแบบ SMART Goal จะท ำให้บุคลำกร
สำมำรถวำงแผนได้ชัดเจนว่ำต้องท ำอะไร เมื่อไร เพ่ืออะไร อีกทั้งยังเป็น
เป้ำหมำยที่ไม่กดดันจนเกินไปและจะท ำให้บุคคลำกรมั่นใจว่ำกำรท ำงำน



 
 

 
 

ของตนสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และบุคลำกรจะมีควำมรู้สึกมั่นใจ
มำกขึ้นหำกเมื่อท ำงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รวมถึงกำรให้รำงวัลเมื่องำน
ดังกล่ำวประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องเป็นตัวเงินในกรณีของรำชกำร
ซึ่งมีงบประมำณจ ำกัด    
 2. Money คือ งำนที่ท ำต้องได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมในจ ำนวนที่ 
“พอดี” ซึ่งไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นตัวเงินเพียงอย่ำงเดียว แต่บุคลำกร  
จะประเมินจำกกำรลงแรงและผลลัพธ์ของงำนที่ท ำว่ำสมน้ ำสมเนื้อกับ
ค่ำตอบแทนที่ได้รับหรือไม่ กำรลงแรงของบุคลำกรนั้นรวมถึงกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ ทักษะ ควำมสำมำรถ และกำรเสียสละส่วนตัวที่บุคลำกร 
ต้องใช้ไปในกำรท ำงำน ส่วนค่ำตอบแทนนั้นรวมถึง ควำมมั่นคงในงำน 
เงินเดือน สวัสดิกำร กำรได้รับกำรยอมรับหรือรับรู้ว่ำตนเองเป็นผู้ท ำงำนนั้น  ๆ 
กำรได้รับค ำชมและค ำขอบคุณ ซึ่งแม้ว่ำงำนรำชกำรจะได้รับเงินเดือนต่ ำ
แต่รำชกำรยังสำมำรถให้ผลตอบแทนในด้ำนอ่ืน  ๆ ได้ ตัวอย่ำงเช่น  
กำรมอบรำงวัลข้ำรำชดีเด่นประจ ำเดือนที่จะรับโอกำสในกำรพบปะและ
พูดคุยกับผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเพ่ือให้เกิดกำรรับรู้และยอมรับ 
ในวงกว้ำงถึงผลงำนและควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำ เพ่ือให้บุคลำกรมี
ควำมรู้สึกภูมิใจในผลส ำเร็จของงำนและมีก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
นอกจำกนี้ บุคลำกรยังต้องกำรให้องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลงำน 
ที่มีประสิทธิภำพและมีควำมชัดเจนในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงมีกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรที่เท่ำเทียมและยุติธรรมซึ่งจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรดึงดูดให้บุคลำกรอยู่กับองค์กรต่อไป  



 
 

 
 

 3. Meaning คือ กำรท ำงำนที่มีควำมส ำคัญและมีควำมหมำย  
กำรแสดงออกให้บุคลำกรรับรู้ว่ำงำนที่ได้รับมอบหมำยมีควำมส ำคัญ 
ต่อองค์กรแม้ว่ำจะเป็นงำนชิ้นเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มำก 
รวมถึงกำรแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของงำนที่ท ำเกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือ
บุคคลภำยนอกอย่ำงไร จะท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำมำกขึ้น  
บ่อยครั้งที่บุคลำกรอำจจะคิดน้อยเนื้อต่ ำใจที่ถูกมองข้ำมในควำมสำมำรถ
เนื่องจำกมีควำมเข้ำใจว่ำตนเองมีบทบำทควำมส ำคัญน้อยที่สุดในองค์กร 
ดังนั้นหัวหน้ำงำนควรพยำยำมที่จะเปลี่ยนมุมมองให้บุคลำกรรู้สึกว่ำงำน 
ที่ท ำมีคุณค่ำต่อองค์กรแม้ว่ำจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ด้วยกำรให้ก ำลังใจและ 
ชื่นชมในผลงำนนั้น ๆ กำรเห็นคุณค่ำของบุคลำกรและให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรรักษำบุคลำกรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรจะท ำให้องค์กรได้รับ
คุณภำพของงำนเป็นผลลัพธ์ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการรักษาคนไว้ในองค์กร 
 กล่ำวโดยสรุปปัจจัยที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
คือ กำรท ำงำนในองค์กรที่มั่นคง ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม กำรยอมรับจำก
เพ่ือนร่วมงำน กำรมีเพ่ือนร่วมงำนที่ดี กำรมีสวัสดิกำรและมีสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนที่ดี กำรมีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน กำรมีปริมำณงำนที่
เหมำะสม และกำรได้รับมอบหมำยงำนที่มีคุณค่ำ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ
แนวทำงกำรรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้ในองค์กร ดังนี้ 
 1. สร้ำงสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน (Work – Life Balance) 
กำรให้ทรัพยำกรทีเ่พียงพอเพ่ือช่วยให้บุคลำกรบริหำรกำรท ำงำนและควำม
รับผิดชอบส่วนตัวได้นั้นเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำก ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยกำร



 
 

 
 

ก ำหนดเป้ำหมำยแบบ SMART Goal เพ่ือช่วยให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ 
ในทิศทำงขององค์กรและให้ควำมส ำคัญในงำนที่มีคุณค่ำมำกที่สุด มีกำรน ำ
นโยบำยและหลักปฏิบัติไปใช้อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่ำปริมำณงำนมี
กำรแจกจ่ำยอย่ำงเหมำะสมและยุติธรรม และส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับ
มีทักษะและอ ำนำจกำรตัดสินใจที่จะท ำให้งำนส ำเร็จลุล่วง สิ่งเหล่ำนี้จะ
ช่วยสนับสนุนพนักงำนให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพสูง  
ให้กำรยอมรับและรับรู้ในงำนที่บุคลำกรท ำ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่
เปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถรู้สึกว่ำตนได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
เรื่องท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กรจะท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกับองค์กร สิ่งที่ควรสร้ำงให้บุคลำกรเข้ำใจอีกอย่ำงก็คือ แม้ว่ำงำนที่
ได้รับมอบหมำยจะเป็นเพียงงำนชิ้นเล็ก ๆ แต่ก็มีควำมหมำยต่อองค์กร  
จึงต้องท ำด้วยคุณภำพไม่ต่ำงจำกงำนใหญ่ เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจซึ่งจะ
ช่วยพัฒนำคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้  กำรให้รำงวัล
หรือชื่นชมในผลงำนที่ท ำอำจมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำสิ่งที่องค์กรแสดงต่อ
พนักงำนในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น กำรจ ำวันเกิดของบุคลำกร กำรให้
กำร์ดอวยพร ซึ่ งสิ่ ง เล็กน้อยเหล่ำนี้ จะท ำให้รู้ สึกว่ำไม่ถูกลืม หรือ 
กำรสนับสนุนในกิจกรรมงำนอดิเรกนอกเวลำงำน เช่น กำรเล่ นกีฬำ  
เป็นต้น 
 2. กำรมีผู้น ำที่ดี ผู้น ำที่ดีนั้นสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับ 
ผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน กำรมีผู้น ำที่มีควำมสำมำรถจะมีกำรวำง
แนวทำงท่ีดี ผลักดันองค์กรเพื่อไปสู่ควำมส ำเร็จ และก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ บุคคลำกรมีควำมเชื่อว่ำควำมมั่นคงในกำรท ำงำน



 
 

 
 

และกำรพัฒนำในสำยอำชีพ ขึ้นอยู่กับสถำนะ ควำมมั่นคง และทิศทำงใน
อนำคตขององค์กร ผู้น ำเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงแรงจูงใจและท ำให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร  โดยอ ำนำจของ 
กำรเป็นผู้น ำมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) Position Power คือ อ ำนำจของผู้น ำ
ที่มำจำกต ำแหน่ง เป็นไปตำมสำยงำนและถูกบังคับโดยกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง หำกหัวหน้ำงำนใช้ Position Power เพียงอย่ำงเดียวบุคลำกร
อำจยอมท ำตำมเนื่องจำกถือเป็นค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรืออำจแสดง
ควำมต่อต้ำนหำกรู้สึกว่ำถูกบังคับ และ 2) Personal Power คือ อ ำนำจ
ของผู้น ำที่มำจำกกำรได้รับกำรยอมรับในควำมเชี่ยวชำญหรือถูกอ้ำงอิงโดย
บุคคลอื่น ซึ่งกำรที่หัวหน้ำงำนมี Personal Power บุคลำกรจะมีควำมเต็ม
ใจและยอมรับในควำมสำมำรถของหัวหน้ำงำน ซึ่งผู้น ำที่ดีควรมีกำรใช้
อ ำนำจทั้ง 2 ประเภทอย่ำงสมดุลและระมัดระวัง 
 3. ให้อิสระในกำรท ำงำนและสนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีม องค์กร 
ที่สนับสนุนให้พนักงำนน ำทักษะและควำมสำมำรถออกมำใช้อย่ำงเต็มที่
โดยกำรให้อิสระทำงควำมคิดเพ่ือกระตุ้นพนักงำนให้เสนอค ำแนะน ำ 
เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุง หรือให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจในระดับที่เหมำะสม  
จะน ำไปสู่กำรใช้บุคลำกรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยบุคลำกรจะมีอิสระ
ในกำรท ำงำนของตนอย่ำงเต็มที่เพ่ือให้งำนนั้น ๆ ประสบควำมส ำเร็จและ 
มีกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่สนับสนุนกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ 
นอกจำกนี้ กำรท ำงำนเป็นทีมจะเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมคิดและทรัพยำกรต่ำง  ๆ ภำยในองค์กร  



 
 

 
 

เป็นกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและประสำนงำน 
ทั้งในระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำน 
 4. มี Career Path ที่ชัดเจน กำรเติบโตและกำรพัฒนำเป็นสิ่ง
ส ำคัญที่สุด เนื่องจำกบุคลำกรตระหนักดีว่ำตนเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรงำนของตน ดังนั้นปัจจัยด้ำนโอกำสกำรเติบโตและ
โอกำสในกำรพัฒนำของบุคลำกรจึงมีผลสูงอย่ำงยิ่งต่อระดับควำมผูกพัน
ของพนักงำนที่มีต่อองค์กร โดยองค์กรควรท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกว่ำ 
มีโอกำสที่จะพัฒนำทักษะจำกงำนที่ท ำและมั่นใจว่ำจะสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยในอำชีพกำรงำนโดยกำรท ำงำนในองค์กรนี้ต่อไป 
 5. มีกำรสื่อสำรที่โปร่งใสและชัดเจน กำรสื่อสำรในองค์กร คือ เครื่องมือ 
ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นคง
ให้กับองค์กร กำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ดีจะช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ในนโยบำยของผู้บริหำร และเป็นสิ่งเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร 
ในองค์กร องค์กรที่มีกำรแชร์ข้อมูลให้บุคลำกรรับรู้อย่ำงโปร่งใสโดยไม่
ปิดบังจะได้รับควำมไว้เนื้อเชื่อใจจำกบุคลำกรอย่ำงสูงสุด นอกจำกนี้  
กำรได้รับโอกำสสื่อสำรให้ผู้บริหำรได้รับทรำบข้อมูลและปัญหำอุปสรรคใน
กำรท ำงำนจะช่วยลดควำมกดดัน และควำมเครียดต่ำง ๆ ของบุคลำกร 
ลงได้ระดับหนึ่ง  


