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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร และรูปแบบการ
บริหารงานในมิติต่างๆ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 380 ตัวอย่าง ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance-MANCOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1. ผู้บริหารองค์การ ทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบช้ีน ามากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  
แบบปล่อยวาง  แบบมีส่วนร่วม  และแบบส่งเสริม  ตามล าดับ 2. ผู้บริหารทุกประเภทบริหารงานในลักษณะคล้ายกัน  คือ  
ส่วนใหญ่ค านึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  โปร่งใส  และการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3. ประเภทผู้บริหารองค์การมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน  3  มิติ  คือ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และความซื่อสัตย์  เป็นธรรม  โปร่งใส 
ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน  3  มิติ  คือ  การค านึงถึงประสิทธิผล  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพล
ร่วมกันต่อการบริหารงาน  4.  ผู้บริหารองค์การที่มีภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มที่บริหารงานโดยค านึงถึงทุกมิติสูง
ที่สุด  รองลงมาได้แก่  ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบช้ีน าและแบบปล่อยวาง  ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, การบริหารองค์การ, รูปแบบภาวะผู้น า 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the relationship between the type, style of leadership, 
management and administration in the form of various dimensions. The sample consisted of 380 
samples of local government in which the tool used was a questionnaire, and this research has used 
statistics including frequency distribution, percentage, averaging and multiple analysis of covariance. 
(Multivariate Analysis of Covariance-MANCOVA) to determine the statistical significance level of 0.05. 

The results of this research were: 1. Management organizations of all types are leadership and 
guidance the most, followed by the release, participatory, and promote, respectively. 2. Executives 
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every administration in a similar manner, regardless of the dimension is the most efficient and 
effective, social responsibility, honesty, fairness, transparency and public participation in the 
management. . 3. Executive Officers in relation to the management of the three dimensions of social 
responsibility, to meet the needs of local residents and to be honest, fair, transparent. Form part of 
the executive leadership organization with ties to the administration of the 3 dimension is to consider 
the effectiveness, social responsibility, and responding to the needs of local residents. But the two are 
not mutually influence on the administration. 4. The executive leadership organization that has 
engaged the group was managed by taking into account high dimensions. Followed by executive 
leadership and directs release, respectively.  
Keywords: Leadership, Organizational Management, Leadership Model.  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การบริหารองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
ต่างต้องเผชิญกับกระแสความท้าทายของแนวความคิด
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและความทันสมัย จากทั้ง
ภายในองค์การและภายนอกองค์การอย่างรุนแรง การ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บริหารจะต้องยึดหลักการบริหารอย่างถูกต้องและให้
เข้ากับองค์การนั้นๆ ให้มากที่สุด ส าหรับประเทศไทยที่
ผ่านมานั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ประกอบ
กับลักษณะที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดคือ ภาวะผู้น า ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าแล้วจะสามารถพัฒนาให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่จะต้องน าพา
องค์การนั้นๆ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม 
ที่ผ่านมาในอดีต พบว่า การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร การขาดสภาวะผู้น า และกระบวนการบริหาร
ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการคอรัปช่ันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้การท างานขาดคุณภาพ และสิ่ง
เหล่ านี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็นสิ่ งที่ จะน าพาประ เทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้หาก
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์การที่มีบทบาทและ
สามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรม และได้รับการสนับสนุน
มากองค์การหนึ่ง ประกอบกับการให้ความส าคัญจาก
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างมาก ได้แก่ การปกครองส่วน

ท้องถิ่นไทย ซึ่งถือได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ส าคัญหลักในการเป็นแบบแผนการบริหารองค์การได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดั งนั้น  งานวิจัยนี้ จึ ง เลือกศึกษาการ
บริหารงานจากการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้กับองค์การอื่นๆ 
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท รูปแบบภาวะ

ผู้น าของผู้บริหาร และรูปแบบการบริหารงานในมิติต่างๆ  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. ศึกษาประเภทรูปแบบภาวะผู้น าและการ
บริหารงานของผู้บริหาร กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
 2. ประชากร คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ คณุลักษณะ
ส่วนบุคคล ประเภท รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 มิติ ได้แก่ 
การค านึงถึงความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตอบสนองต่อความต้องการ
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ของประชาชนในท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และ
ความมีจรยิธรรมและเคารพกฎหมาย 
 4. เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยแบบสอบถาม  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับผู้ที่สนใจ
และน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ ต่อไป 
 2. เป็นแนวทางในการก าหนดแผนและนโยบาย 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดขององค์กรต่างๆ ต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉัจชิสา เพชรหนองชุม (2554) [1] ศึกษาเรื่อง 

ภาวะผู้ น าของนายกองค์ การบริหารส่ วนต าบล  : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีพฤติกรรม
เป็นผู้น าแบบประสานงานมากที่สุด คือ ให้ความส าคัญทั้ง
งานทั้งคนไปพร้อมกัน และยังพบว่า เพศ อายุ  วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน  

สุภาวดี ติมินทระ (2555) [2] ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ า เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  พบว่า 
กรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลมีระดับภาวะผู้น าด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และกระบวนการ

วางแผน ด้านการรับรู้ข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่น 
ความสามารถในการจูงใจให้เช่ือถือ ศรัทธาและยอมรับ 
การประสานงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา การมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ในระดับมากทั้งหมด โดยต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีระดับภาวะผู้น าด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และกระบวนการวางแผน 
มากกว่ากรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล 

สุภชัย เอาะน้อย (2556) [3] ศึกษาเรื่องภาวะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีภาวะความเป็น
ผู้น าท่ีแสดงออกมากท่ีสุดในแต่ละด้าน คือ มักจะใช้ความรู้
หรือปรึกษาผู้รู้ในการท างาน มีการน าความรู้และแนวคิด
ใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์การอยู่เสมอ การปฏิบัติงานมักไม่

มิติการบริหารงาน 

1. การค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. การตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
4. การให้ประชาชนมสี่วนร่วม 
5. ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส 
6. ความมีจรยิธรรมและความเคารพ

กฎหมาย 

รูปแบบภาวะผู้น า 

1. ผู้น าแบบมสี่วนร่วม 

2. ผู้น าแบบช้ีน า 

3. ผู้น าแบบปล่อยวาง 

4. ผู้น าแบบส่งเสรมิ 
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ประสบปัญหาและเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดเสมอ มีการ
ประกาศและประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ
ต่าง ๆ ตามที่ระเบียบปฏิบัติได้ก าหนดไว้เป็นประจ า 
ปฏิบัติงานและวางตัวเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ ท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเช่ือมั่นและศรัทธา มักจะจัด
ประชุมหรือพบปะพูดคุยเพื่อสอบถามและรับทราบปัญหา
หรืออุปสรรคของงานกับผู้ร่วมงาน กล้าตัดสินใจในการ
บริหารงานเสมอ โดยการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้นจะ
รับฟังเหตุผลและค านึงถึงการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจ
ทุกครั้ง 

ผลงานวิจัยท่ีได้กล่าวมานี้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เท่านั้น แต่
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ จะใช้ผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็น
พื้นฐานในการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ภาวะผู้น า และการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยศึกษาผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยในภาพรวม อันเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา และพัฒนาการบริหารราชการของ
ทุกภาคส่วนต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

research) เก็บรวบรวมข้อมูลภาวะผู้น าและการ
บริหารงาน รวมทั้งสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหาร 
กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการเชิงปริมาณวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า และการบริหารงานตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7,851 คน  

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้นั้น เนื่องจาก
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่และจ านวน
ประชากรไม่เท่ากัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง จึง
ก าหนดวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) โดยใช้การแบ่งกลุ่มเขตๆ ในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แ บบ สอบถ า ม  

(Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน เป็นเครื่องมือ
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ข้อ ใช้ข้อถามแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) และเติมค าในช่องว่าง (fill-in-the blank)  

ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น า จ านวน 30 ข้อ พัฒนามาจาก
แบบสอบถาม LBDQ—Leader Behavior Description 
Questionnaire  

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
การตรวจสอบคุณภาพ 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้น าไปตรวจสอบ

คุณภาพโดยด าเนินการใน 3 ส่วน คือ 
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) เพื่อตรวจสอบว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
สามารถวัดภาวะผู้น าและแนวคิดในการบริหารงานได้
หรือไม่โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น าและการบริหาร
ราชการ พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ทั้งเป็นรายข้อและในภาพรวมของแบบสอบถามทั้งชุด 

2. การตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) 
เพื่อตรวจสอบว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น ข้อถามแต่ละ
ข้อมีความชัดเจน ช้ีเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อน คลุมเครือ สื่อความ
ให้เข้าใจได้ตรงกัน และสามารถแปลความหมายได้อย่าง
ชัดเจน ภายใต้การให้ค าปรึกษา 

3. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส าหรบัวัดภาวะผู้น า ด้วย
วิธีการหาความแปรปรวนของแบบสอบถามแตล่ะข้อ 
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ความแปรปรวนของแบบสอบถาม และหาค่าความเช่ือมั่น
ด้วยการใช้สูตร Cronbach’s Coefficient Alpha (Jump 
1978) [4] 

เมื่อผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลอง
กับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 คน 
ในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี แล้วน ามาตรวจสอบค่า
ความเช่ือมั่นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับวิจัย
ในครั้งนี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิ (Primary data) 

โดยใช้แบบสอบถาม  
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และแนวความคิดจากต ารา 
บทความทางวิชาการ เอกสารของทางราชการและ
องค์การเอกชน งานค้นคว้าวิจัย หนังสือพิมพ์ และรายงาน
สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและการบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยน าข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์ทาง

สถิติดังนี ้
1. วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเป็นความถี่ ร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งและอาชีพเดิม 

2. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ของตัวแปร ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ส่วน ดังนี ้

2.1 ความสมัพันธ์ระหว่างประเภทผู้บริหาร 
กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
กับการบริหารงานในมิติตา่งๆ 

2.2 ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร ได้แก่ คือ แบบมสี่วนร่วม แบบช้ีน า แบบ
ปล่อยวาง และแบบส่งเสริม กับการบริหารงานในมิติตา่งๆ 

ดังนั้น ในงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย จึงเลือกใช้เทคนิค
การวิ เคราะห์ที่ เหมาะสม คือ การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุคูณ (Multivariate Analysis of 

Covariance-MANCOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า ประเภทผู้บริหาร รูปแบบ

ภาวะผู้น า  และการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ 
กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพันธ์กัน  ดังนี้ 

1. รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบช้ีน ามากที่สุด  
รองลงมา  คือ  แบบปล่อยวาง  แบบมีส่วนร่วม  และแบบ
ส่งเสริม  ตามล าดับ  และพบว่า  ภาวะผู้น าแบบส่งเสริมมี
น้อยมากจะจึงไม่น ามาวิเคราะห์ 

2. ประเภทของผู้บริหารองค์การ กรณีศึกษา 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกับการ
บริหารงาน พบว่า ผู้บริหารทุกประเภทบริหารงานใน
ลักษณะคล้ายกัน  คือ  ส่วนใหญ่ค านึงถึงมิติประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ซื่อสัตย์  เป็น
ธรรม  โปร่งใส  และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผู้บริหารและ
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ  กรณีศึกษา 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กับการ
บริหารงาน  พบว่ า   ประเภทผู้ บริ หารองค์ การมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน  3  มิติ  คือ  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และความซื่อสัตย์   เป็นธรรม  
โปร่งใส  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  ส่วนรูปแบบ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การกรณีศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานใน  3  มิติ  คือ  การค านึงถึงประสิทธิผล  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที ่ 0.05  แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการ
บริหารงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 
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4.  เปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ที่มีรูปแบบภาวะผู้น าต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
องค์ การ  ที่ มี ภาวะผู้ น าแบบมีส่ วนร่ วม เป็นกลุ่ มที่
บริหารงานโดยค านึงถึงทุกมิติสูงที่สุด  รองลงมาได้แก่  
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบช้ีน าและแบบปล่อยวาง  
ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายโดย

สังเคราะห์ร่วมกับความเห็นของนักวิชาการ  นักวิชาการ
ด้านการปกครองท้องถิ่น  และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อช้ีให้เห็นถึงข้อเท็จจริง  ความเป็นไปและ
สภาพปัญหาขององค์การเพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ทางการบริหารองค์กรต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้น า
ช้ีน า  ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบภาวะผู้น าไม่ได้
ขึ้นอยู่กับประเภทผู้บริหารองค์การไม่ได้มีภาวะผู้น าที่
แตกต่างกันไปตามต าแหน่งนั้น  ซึ่งนักวิชาการด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  3  ประเภท  
มีภาวะผู้น าอยู่ทุกแบบแต่มีจ านวนมากน้อยแตกต่างกัน   

2. ผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ก่อนเข้าด ารงต าแหน่งในระดับปริญญาตรี  มีภาวะผู้น า
แบบช้ีน ามากที่สุด  และบริหารงานไปในแนวทางที่พึง
ประสงค์  

3. รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การที่ต่างกัน  
คือ  แบบมีส่วนร่วม  แบบช้ีน า  และแบบปล่อยวาง  มีผล
ท าให้การบริหารงานในมิติการค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการ
สนองตอบต่อความต้องการ แตกต่างกัน   

 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย 
จากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า  ผู้บริหารส่วนใหญ่มี

ภาวะผู้น าที่แท้จริงเป็นแบบช้ีน า  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นว่าเป็นแบบช้ีน า  ซึ่งไม่
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ  ดังนั้น  จึงควร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ เป็นแบบมีส่ วนร่ วม   โดย
ด าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรใช้วิธีการวิจัยแบบอื่น เพื่อให้เห็นถึงการ

บริหารในหลายมิติเพิ่มขึ้น 
2. ควรใช้กับกลุ่มประชากรอื่นๆ และหน่วยงาน

อื่นๆ ที่มีบริบทท่ีแตกต่างกัน 
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