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หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 เนื้อหาวิชาโดย ดร.มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ หน่วยงาน 
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา 

สรุปบทเรียน วิชาการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพนี้ 
ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน จ านวน 8 หน่วยการเรียน ดังนี้  

หน่วยที่ 1 : บทน า 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ข้าราชการระดับบริหารทุกคนจะท าการกระจายงานบางส่วน

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท าแทนอยู่ เสมอ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการอ านวยการ (Direction) การติดตามงาน 
(Following up) และการกระจายงาน (Delegation) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ซึ่งข้าราชการระดับบริหารจะต้องมอบอ านาจ  (Delegation of Authority) หรือมีการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

หน่วยที่ 2 : ความหมายและประโยชน์ 
การอ านวยการ หมายถึง การใช้ภาวะผู้น าในการวินิจฉัย สั่งการ ชี้แนะการปฏิบัติงาน ติดต่อ 

สื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
การติดตามงาน หมายถึง การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การกระจายงาน หมายถึง การก าหนดความรับผิดชอบ และอ านาจ หน้าที่ (Assignment of 

Responsibility and Authority) จากผู้บังคับบัญชาไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการกระจายงานนี้จะรวมไปถึง
การมอบอ านาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้วย 

ประโยชน์มีหลายประการ ดังนี้ 
1. ช่วยให้งานต่าง ๆ ของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
2. ช่วยสร้างขวัญที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นการสร้างทีมงาน 
3. เป็นการลดโอกาสของความผิดพลาดในงานและท าให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมาย

ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
4. ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาในความเป็นผู้เอาการเอางานของผู้บังคับบัญชา 

ตลอดจนความเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา 
5. ช่วยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการ

ฝึกฝนและเรียนรู้งานที่ส าคัญต่าง ๆ มากข้ึน 
6. ช่วยให้ตัวผู้บังคับบัญชาเองได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการบังคับบัญชาและการ

ปฏิบัติงาน 



หน่วยที ่3 : หลักการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน 
การอ านวยการ (Directing) ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายขององค์กร

ที่ก าหนดไว้ (Directing) โดยเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ เช่น การจูงใจ (Motivation) การกระจายงาน 
(Delegation) และการสอนงาน เป็นต้น 

การติดตามงาน ช่วยให้ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และน าข้อมูลมาจัดท าแผนการท างาน 
ปรับปรุงและแก้ไขได้ทันต่อเวลา  

การกระจายงาน ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย (Establish Goals and Standard) ,
ก าหนดขอบเขตของการรับผิดชอบและอ านาจ(Define Responsibility and Authority) ,จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Motivate Subordinates) ,ให้การแนะน า การสอนงาน และการฝึกอบรม (Provide Guidance, Instruction 
and Training) และการสร้างตัวควบคุมงาน (Establish Controls) 

หน่วยที่ 4 : ขั้นตอนการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน 
ประกอบด้วย วิเคราะห์งาน วิเคราะห์คน มอบหมายงาน ทบทวนค าสั่ง ลงมือปฏิบัติงานและ

สอนงาน ,ติดตามงาน จูงใจ ประเมินผล และเสนองาน 

หน่วยที่ 5 : เทคนิคการสั่งงาน 
1. จงพูดถึงหัวข้องานก่อนรายละเอียด 
2. หากมีความมั่นใจไม่มากในตัวผู้รับค าสั่งว่าจะจ าได้ดีหรือไม่ หรือเพ่ือป้องกันการผิดพลาด 

ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะบันทึกค าสั่งลงกระดาษ 
3. ให้เกียรติผู้รับค าสั่งด้วยการสั่งการแบบลายลักษณ์อักษร 
4. ทบทวนค าสั่ง 
5. ก าหนดเวลา 
6. อภิปรายร่วมกันก่อนการมอบหมายงาน 

หน่วยที่ 6 : เทคนิคการรับค าสั่ง 
1. การจับใจความ 
2. การจ าแนกค าสั่ง 
3. การทบทวนค าสั่ง 
4. การบันทึกลงกระดาษ 
5. การจัดงานเข้าไปในล าดับงานที่มีอยู่แล้ว 
6. การกลับเข้าไปพบผู้สั่งการ เมื่อเกิดความไม่กระจ่างชัดหรือสงสัยค าสั่ง พบอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด 

ต้องตัดสินใจเกินขอบเขต และเป็นการรายงานความคืบหน้า 

หน่วยที่ 7 : อุปสรรคในการกระจายงาน 
1. อุปสรรคที่เกิดจากตัวผู้บังคับบัญชา 
2. อุปสรรคที่เกิดจากตัวผู้รับค าสั่ง 
3. อุปสรรคอื่น ๆ เช่น ขาดการสื่อสารที่ดี งานยากเกินไป 



หน่วยที่ 8 : หลักการกระจายอ านาจ 
1. การกระจายงาน และให้อ านาจควบคุมงาน  
2. การกระจายคน และให้อ านาจในการควบคุมคน  
3. การกระจายเงินหรืองบประมาณ และให้อ านาจในการควบคุมเงิน 
4. การจ ากัดเวลา  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 
1. ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ในด้านการอ านวยการ การติดตามงาน และ

การกระจายงานที่ดี ช่วยให้งานต่าง ๆ ของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ โดยการอ านวยการช่วยลดภาระของข้าราชการระดับบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการระดับบริหาร
จะได้ไม่เสียเวลาท างานในรายละเอียด หรืองานที่ค่อนข้างง่าย และมีเวลาให้ความสนใจกับงานที่มีความส าคัญ
มากกว่าได้อย่างเต็มที่ ข้าราชการระดับบริหารที่ไม่รู้จักมอบหมายงาน ย่อมเสียเวลาส่วนใหญ่ไปโดยใช่เหตุ  
และผลที่สุดก็จะท าให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน เช่น การวางแผนในระยะยาวเสียหายไปด้วย 

2. ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ในด้านการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากมีอุปสรรคเกิดขึ้น เป็นการลดโอกาสของ
ความผิดพลาดในงาน และท าให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาในความเป็นผู้เอาการเอางานของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนความเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา 

3. ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ในด้านการกระจายงาน อันจะช่วยในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้งานที่ส าคัญต่าง ๆ มากข้ึน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ดีที่สุดด้วยตนเองอย่างไรก็ตามการกระจายงานนั้น
ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


