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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร และรูปแบบการ
บริหารงานในมิติต่างๆ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จานวน 380 ตัวอย่าง ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance-MANCOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1. ผู้บริหารองค์การ ทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู้นาแบบชี้นามากที่สุด รองลงมา คือ
แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม ตามลาดับ 2. ผู้บริหารทุกประเภทบริหารงานในลักษณะคล้ายกัน คือ
ส่วนใหญ่คานึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3. ประเภทผู้บริหารองค์การมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส
ส่วนรูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ การคานึงถึงประสิทธิผล
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่ อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพล
ร่วมกันต่อการบริหารงาน 4. ผู้บริหารองค์การที่มีภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มที่บริหารงานโดยคานึงถึงทุกมิติสูง
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาแบบชี้นาและแบบปล่อยวาง ตามลาดับ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา, การบริหารองค์การ, รูปแบบภาวะผู้นา
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.

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ ห ารองค์ ก รต่ า งๆ ภายใต้ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
ต่างต้องเผชิญกับกระแสความท้าทายของแนวความคิ ด
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและความทันสมัย จากทั้ง
ภายในองค์ การและภายนอกองค์ก ารอย่ า งรุ นแรง การ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บริหารจะต้องยึดหลักการบริหารอย่างถู กต้องและให้
เข้ากับองค์การนั้นๆ ให้มากที่สุด สาหรับประเทศไทยที่
ผ่านมานั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ประกอบ
กับลักษณะที่สาคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดคือ ภาวะผู้นา ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นาแล้วจะสามารถพัฒนาให้องค์การเกิดประสิท ธิภาพ
และประสิทธิผลได้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้ ที่จะต้องนาพา
องค์การนั้นๆ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม
ที่ผ่านมาในอดีต พบว่า การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร การขาดสภาวะผู้นา และกระบวนการบริหาร
ที่ไม่ เหมาะสม ตลอดจนการคอรัป ชั่นที่ เพิ่ มสู ง ขึ้ นอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งนั้ น ส่ ง ผลให้ ก ารท างานขาดคุ ณ ภาพ และสิ่ ง
เหล่ า นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะน าพาประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้หาก
ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
ปัจ จุ บัน ประเทศไทยมี อ งค์ การที่ มีบ ทบาทและ
สามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรม และได้รับการสนับสนุน
มากองค์ ก ารหนึ่ ง ประกอบกั บ การให้ ค วามส าคั ญ จาก
ประชาชนโดยทั่ว ไปอย่ างมาก ได้ แก่ การปกครองส่ ว น

ท้องถิ่นไทย ซึ่งถือได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
สาคัญหลักในการเป็นแบบแผนการบริหารองค์การได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ กศึ ก ษาการ
บริหารงานจากการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการประยุกต์ใช้กับองค์การอื่นๆ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท รูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร และรูปแบบการบริหารงานในมิติต่างๆ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ศึกษาประเภทรูปแบบภาวะผู้นาและการ
บริหารงานของผู้บริหาร กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
2. ประชากร คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ประเภท รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 มิติ ได้แก่
การคานึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตอบสนองต่อความต้องการ
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ของประชาชนในท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และ
ความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย
4. เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ส นใจ
และนาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ ต่อไป
2. เป็นแนวทางในการกาหนดแผนและนโยบาย
ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดขององค์กรต่างๆ ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
มิติการบริหารงาน
รูปแบบภาวะผู้นา
1. ผู้นาแบบมีส่วนร่วม
2. ผู้นาแบบชี้นา
3. ผู้นาแบบปล่อยวาง
4. ผู้นาแบบส่งเสริม
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฉัจชิสา เพชรหนองชุม (2554) [1] ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้ น าของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีพฤติกรรม
เป็นผู้นาแบบประสานงานมากที่สุด คือ ให้ความสาคัญทั้ง
งานทั้ ง คนไปพร้ อ มกั น และยั ง พบว่ า เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลที่แตกต่างกัน
สุภาวดี ติมินทระ (2555) [2] ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผู้นาในการพัฒ นาท้ องถิ่ นของกรรมการองค์ก ารบริหาร
ส่ ว นต าบล อ าเภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี พบว่ า
กรรมการองค์การบริหารส่วนตาบลมีระดับภาวะผู้นาด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และกระบวนการ
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1. การคานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
4. การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5. ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส
6. ความมีจริยธรรมและความเคารพ
กฎหมาย
วางแผน ด้ า นการรั บ รู้ ข่ า วสารในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือ ศรัทธาและยอมรับ
การประสานงาน ความสามารถในการแก้ ปัญหา การมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ในระดับมากทั้งหมด โดยตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุก ารสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล มี ร ะดั บ ภาวะผู้ น าด้ า นความรู้ ค วาม
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที่ แ ละกระบวนการวางแผน
มากกว่ากรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล
สุภชัย เอาะน้อย (2556) [3] ศึกษาเรื่องภาวะผู้นา
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดขอนแก่น
พบว่า นายกองค์การบริหารส่ วนตาบล มีภาวะความเป็น
ผู้นาที่แสดงออกมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ มักจะใช้ความรู้
หรือปรึกษาผู้รู้ในการทางาน มีการนาความรู้และแนวคิด
ใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์การอยู่เสมอ การปฏิบัติงานมักไม่
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ประสบปัญหาและเสร็จทันตามเวลาที่กาหนดเสมอ มีการ
ประกาศและประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ
ต่ า ง ๆ ตามที่ ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ป็ น ประจ า
ปฏิบัติงานและวางตัวเหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าที่ ทา
ให้ผู้ใต้บังคั บบัญชามีค วามเชื่อมั่น และศรัทธา มักจะจั ด
ประชุมหรือพบปะพูดคุยเพื่อสอบถามและรับทราบปัญหา
หรืออุปสรรคของงานกับผู้ร่วมงาน กล้าตัดสินใจในการ
บริหารงานเสมอ โดยการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น จะ
รับฟังเหตุผลและคานึงถึงการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจ
ทุกครั้ง
ผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมานี้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เฉพาะกรณี อ งค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เท่ า นั้ น แต่
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ จะใช้ผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็น
พื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคล
ภาวะผู้ น า และการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยศึกษาผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยในภาพรวม อันเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา และพัฒนาการบริหารราชการของ
ทุกภาคส่วนต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็น การวิจั ย เชิงส ารวจ (Survey
research) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาวะผู้ น าและการ
บริ ห ารงาน รวมทั้ งสถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริ ห าร
กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการเชิงปริมาณวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา และการบริหารงานตาม
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้กาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 7,851 คน

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับงานวิจัยนี้นั้น เนื่องจาก
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร มี ข นาดพื้ น ที่ แ ละจ านวน
ประชากรไม่เท่ากัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง จึง
ก าหนดวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-stage
sampling) โดยใช้การแบ่งกลุ่มเขตๆ ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 380 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กา ร วิ จั ย ค รั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน เป็นเครื่องมือ
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 5 ข้อ ใช้ข้อถามแบบตรวจสอบรายการ (check
list) และเติมคาในช่องว่าง (fill-in-the blank)
ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นา จานวน 30 ข้อ พัฒนามาจาก
แบบสอบถาม LBDQ—Leader Behavior Description
Questionnaire
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้นาไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยดาเนินการใน 3 ส่วน คือ
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น
สามารถวั ด ภาวะผู้ น าและแนวคิ ด ในการบริ ห ารงานได้
หรือไม่โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นาและการบริหาร
ราชการ พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ทั้งเป็นรายข้อและในภาพรวมของแบบสอบถามทั้งชุด
2. การตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity)
เพื่อตรวจสอบว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น ข้อถามแต่ละ
ข้อมีความชัดเจน ชี้เฉพาะ ไม่ซ้าซ้อน คลุมเครือ สื่ อความ
ให้เข้าใจได้ตรงกัน และสามารถแปลความหมายได้อย่าง
ชัดเจน ภายใต้การให้คาปรึกษา
3. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 สาหรับวัดภาวะผู้นา ด้วย
วิธีการหาความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
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ความแปรปรวนของแบบสอบถาม และหาค่าความเชื่อมั่น
ด้วยการใช้สูตร Cronbach’s Coefficient Alpha (Jump
1978) [4]
เมื่อผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลอง
กับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 20 คน
ในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี แล้วนามาตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับวิจัย
ในครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
โดยใช้แบบสอบถาม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และแนวความคิดจากตารา
บทความทางวิ ช าการ เอกสารของทางราชการและ
องค์การเอกชน งานค้นคว้าวิจัย หนังสือพิมพ์ และรายงาน
สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาและการบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติดังนี้
1. วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเป็นความถี่ ร้อยละ
และค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งและอาชีพเดิม
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งแบ่งเป็น
2 ส่วน ดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผู้บริหาร
กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
กับการบริหารงานในมิติตา่ งๆ
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร ได้แก่ คือ แบบมีส่วนร่วม แบบชี้นา แบบ
ปล่อยวาง และแบบส่งเสริม กับการบริหารงานในมิติตา่ งๆ
ดังนั้น ในงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย จึงเลือกใช้เทคนิค
การวิ เ คราะห์ ที่ เ หมาะสม คื อ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนร่ วมพหุคู ณ (Multivariate Analysis of
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Covariance-MANCOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ประเภทผู้บริหาร รูปแบบ
ภาวะผู้ น า และการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร
กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
1. รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบภาวะผู้นาแบบชี้นามากที่สุด
รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบ
ส่งเสริม ตามลาดับ และพบว่า ภาวะผู้นาแบบส่งเสริมมี
น้อยมากจะจึงไม่นามาวิเคราะห์
2. ประเภทของผู้บ ริห ารองค์ การ กรณี ศึก ษา
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรุ งเทพมหานครกั บ การ
บริ ห ารงาน พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ประเภทบริ ห ารงานใน
ลักษณะคล้ายกัน คือ ส่วนใหญ่คานึงถึงมิติประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็น
ธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผู้บริหารและ
รู ป แบบภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร กรณี ศึ ก ษา
องค์ก ารปกครองส่ วนท้อ งถิ่น กรุงเทพมหานคร กั บการ
บริ ห ารงาน พบว่ า ประเภทผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น และความซื่ อ สั ต ย์ เป็ น ธรรม
โปร่งใส อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนรูปแบบ
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารกรณี ศึ ก ษา องค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานใน 3 มิติ คือ การคานึงถึงประสิทธิผล
ความรับผิ ดชอบต่อ สังคม และการสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการ
บริหารงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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4. เปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
ที่มีรูปแบบภาวะผู้นาต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
องค์ ก าร ที่ มี ภ าวะผู้ น าแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น กลุ่ ม ที่
บริ ห ารงานโดยค านึ งถึ งทุ ก มิ ติ สูงที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่
ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าแบบชี้ น าและแบบปล่ อ ยวาง
ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย สามารถน ามาอภิ ป รายโดย
สังเคราะห์ร่วมกับความเห็นของนักวิชาการ นักวิชาการ
ด้านการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ความเป็นไปและ
สภาพปัญหาขององค์การเพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ทางการบริหารองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. ผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้นา
ชี้นา ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบภาวะผู้นาไม่ได้
ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารไม่ ไ ด้ มี ภ าวะผู้ น าที่
แตกต่างกันไปตามตาแหน่งนั้น ซึ่งนักวิชาการด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท
มีภาวะผู้นาอยู่ทุกแบบแต่มีจานวนมากน้อยแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ก่อนเข้าดารงตาแหน่งในระดับปริญญาตรี มีภาวะผู้นา
แบบชี้ นามากที่ สุ ด และบริ ห ารงานไปในแนวทางที่ พึ ง
ประสงค์
3. รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การที่ต่างกัน
คือ แบบมีส่วนร่วม แบบชี้นา และแบบปล่อยวาง มีผล
ทาให้การบริหารงานในมิติการคานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการ
สนองตอบต่อความต้องการ แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบาย
จากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มี
ภาวะผู้นาที่แท้จริงเป็นแบบชี้นา ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการ
ปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตย แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
วัฒ นธรรมทางการเมือ งท้อ งถิ่น ว่ าเป็ นแบบชี้ น า ซึ่งไม่
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ ดังนั้น จึงควร
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดย
ดาเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรใช้วิ ธีก ารวิจั ยแบบอื่ น เพื่ อให้เ ห็น ถึงการ
บริหารในหลายมิติเพิ่มขึ้น
2. ควรใช้กับกลุ่มประชากรอื่นๆ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
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