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 ผูน้ าหรือผูบ้ริหารองคก์รเป็นผูมี้ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร  ผูน้ าตอ้ง มี
วิสัยทศัน์กวา้งไกลท่ีจะบริหารองค์กรของตน ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย   พฤติกรรมของ
ผูน้ า และการบริหารท่ีจูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รร่วมมือกนัท างานและท างานอยา่งมีความสุขเป็นส่ิง
ส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร    งานวิจยัน้ีจะศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยรวบรวมด้าน แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
การศึกษาคร้ังน้ีมีการแบ่งพฤติกรรมผูน้ าเป็น  3   ดา้น คือ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน  พฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์  และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง  กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการศึกษา คือ  ขา้ราชการ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  203  คน 
 ผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 
 พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระดับความคิดเห็นของ
ขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์  รองลงมา  พฤติกรรมท่ีเนน้งาน  และพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง เม่ือจ าแนก
เป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลส่วนตวั พบวา่  คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือผูน้ าเป็น เพศชาย อายุ 51 
ปี ข้ึนไป การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์  16  ปี ข้ึนไป ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกอง 
รายได ้ 20,001  บาท ข้ึนไป  และปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร 3 – 4 วนั ต่อสัปดาห์ 
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The leaders or administrators are capable of changing and developing an 

organization. Vision is one of the crucial skills for administrators to achieve the goal. 

Leadership behavior in managing and motivating people is the key to the success of 

the organization. This research is intended to study leadership behavior of local 

administration organization in Nongkare district, Saraburi province through the 

questionnaire and data analysis. The leadership behavior is classified into 3 categories, 

Task-oriented behaviors, Relationship-oriented behaviors, and Change-oriented 

behaviors. In this research, the target group is the government officers in Nongkare 

district with the sample size of 203 people.  

The results of this study indicate that the opinions of the government officers 

toward leadership behavior of local administration organization in all categories are in 

high level, writing in descending order of average: Relationship-oriented behaviors, 

Task-oriented behaviors, and Change-oriented behaviors. Considering all questions in 

each category, the scores are in high level.  

When classified by personal data, the results show that the scores are in high 

level, if the leaders are male at the age of 51 years or more, have an undergraduate 

degree with more than 16 years of experience in director position, have an income 

more than 20,001 bath, and work with the officers 3-4 days per week. 
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ตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี จนท าใหข้อ้มูลในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี  

ประโยชน์และคุณค่าของการจดัท าโครงงานฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะคุณ
แก่บิดา  มารดา ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน  ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ ท่ีให้การศึกษาอบรมสั่ง
สอน ให้สติปัญญาคุณธรรมเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวิต จนสามารถท าโครงงานฉบบัน้ีได้
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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จ าแนกตามการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร  โดยรวมและรายดา้น                                 31 

 



ช 

4.2.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผูน้ า  ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน 
ทอ้งถ่ิน  ตามระดบัความคิดเห็น  ของขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้งาน  จ าแนกเป็นรายขอ้                                            32 

4.2.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผูน้ า  ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน 
ทอ้งถ่ิน  ตามระดบัความคิดเห็น  ของขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์  จ  าแนกเป็นรายขอ้                                          33 

4.2.12 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผูน้ า  ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน 
ทอ้งถ่ิน  ตามระดบัความคิดเห็น  ของขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง  จ  าแนกเป็นรายขอ้                               34 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 นั้น เปรียบเสมือนกฎหมายแม่บทท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินไทย และ
มีการบญัญติัมาตราต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม  รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าท่ีการให้บริการสาธารณะ
แก่สังคมและชุมชน  ซ่ึงในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการท างานประสานกบัองคก์รอ่ืนๆ
เป็นจ านวนมาก ชีวิตของผูป้ฏิบติังานย่อมมีความผกูพนักบัองค์กร และท างานร่วมกบัองคก์ร โดย
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ทั้ งองค์กรภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งในยุคกระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงอยูใ่นขณะน้ีไดส่้งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการบริหารองค์กรยุคใหม่ 
เพื่อพฒันาให้องค์กรได้ใช้ทฤษฎีเชิงปฏิบติัน าความคิดไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายขององค์กร 
การพฒันาองคก์รจะส าเร็จหรือลม้เหลวข้ึนอยูก่บัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนในองคก์ร ท่ีจะตอ้งมีความจริงใจ 
และร่วมมือกนัในการพฒันาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ ดงันั้น หน่วยงานหรือองคก์รท่ีน าหลกัการ
และนโยบายการพฒันาองคก์รไปปฏิบติัภายในองคก์ร จะตอ้งมีผูน้ าในการพฒันา ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์ร
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการของหน่วยงานส าเร็จตามเป้าหมาย    
 จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน  นอกจากน้ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารองค์กรยงัตอ้งเป็นผูมี้ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง และ
สามารถแสดงพฤติกรรมผูน้ าในการบริหาร  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลท่ีจะบริหารองคก์รของตน เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย นัน่ย่อมหมายถึง ผูบ้ริหารจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูน้ า หรือ
แสดงพฤติกรรมในการบริหารเป็นผูน้ าดว้ยการจูงใจให้บุคลากรในองคก์รร่วมมือกนัท างานอยา่งมี
ความสุข ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการเป็นผูน้ าให้เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับแก่ผูร่้วมงาน 
ประพฤติตนเป็นตวัอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน 
อนัจะส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจของบุคลากร ท าให้ทุ่มเทให้แก่งาน ผูน้ าตอ้งสร้างความผูกพนัรัก
ใคร่ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดความรัก และความศรัทธาในตวัผูน้ าพร้อมท่ีจะร่วมมือกนั
ท างานให้หน่วยงานหรือองค์กรของตนประสบผลส าเร็จ   การแสดงพฤติกรรมผูน้ าดา้นใดดา้นหน่ึง 
ย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในหน่วยงาน และจะส่งผลถึงบรรยากาศขององค์กรได้ และ
ประสิทธิภาพในการท างาน  
 ผูน้ าหรือผูบ้ริหารองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองค์กร  จะท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน และส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร   ดงันั้นผูน้ า
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จะตอ้งมีบทบาทในการจูงใจ ท่ีจะท าให้บุคลากรท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุขมีเป้าหมายร่วมกนั 
สมาชิกในองคก์รมีความรักใคร่ผกูพนักนั การจะท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในองค์กรและการท่ีจะท า
ให้สมาชิกในองคก์รมีความพอใจในการท่ีจะท างานไดน้ั้น ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติังานจะตอ้ง
ร่วมมือกนัในการสร้างบรรยากาศอนัพึงประสงคใ์นองคก์ร ดงันั้นการบริหารองคก์ร หรือหน่วยงาน
ใดก็ตาม  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งแสดงบทบาทส าคญั ให้เกิดความสัมพนัธ์ของสมาชิกในองค์กร และ
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์รนั้นเป็นอยา่งดี  การแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับแก่
สมาชิกในองคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญั   เพราะพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีแสดงออกดา้นใดดา้นหน่ึงยอ่มมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานในหน่วยงานท่ีจะส่งผลให้การบริหารงานในองค์กรล้มเหลวหรือประสบ
ความส าเร็จได ้
 ผูบ้ริหารจะมีภาวะผูน้ าและแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัตามสภาพการบริหาร  พฤติกรรมผูน้ า
ท่ีแสดงออกจะส่งผลต่อการท างานของบุคลากรในองค์กร ซ่ึงมีความหมายต่อชีวิตของการท างานใน
องคก์รและมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้องคก์รบางแห่งบุคลากรมีความสุขและพอใจ
ท่ีจะท างาน  แต่บางแห่งบุคลากรไม่มีความสุขในการท างานปัญหาการแสดงพฤติกรรมด้านมิตร
สัมพนัธ์เก่ียวกบัการเอาใจใส่ดูแลลูกน้องเฉพาะกลุ่มเป็นปัญหาในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัปัญหาดา้น
อ่ืน  ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อขวญัและก าลังใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร ดังนั้ น
พฤติกรรมผูน้ าย่อมมีความสัมพนัธ์กับบุคลากรท่ีจะท าให้เกิดขวญัและก าลังใจในการท างานให้
ประสบความส าเร็จหรือมีความเฉ่ือยชาทอ้แทใ้นการท างาน 
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้สภาพปัญหาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี 
พบวา่ผลการประเมินโบนสัประจ าปี ผลการเล่ือนขั้นเงินเดือน และผลการเล่ือนการแต่งตั้งของพนกังานให้
ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ไม่เป็นไปตามผลงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง  หากผูบ้ริหารด าเนินการอยา่งไม่มี
กฎเกณฑใ์นการประเมิน ผลการประเมินไม่มีความยติุธรรม ไม่ค  านึงถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานก็จะ
ส่งผลท าใหพ้ฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์รในการท างานไม่ดี ไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว  งานวิจยัน้ีจะศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบุรี เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารและบรรยากาศการท างาน
ในองค์กร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะน าไปปรับปรุงพฒันาหรือแกไ้ขพฤติกรรมผูน้ าให้
เหมาะสมเป็นท่ียอมรับแก่บุคลากรในองค์กรอีกต่อไป    งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้การศึกษาพฤติกรรมผูน้ า
ของผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี โดยศึกษาพฤติกรรมท่ี
เนน้งาน  พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์  และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี 
2. ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงขอ้มูลและความคิดเห็นของขา้ราชการ   

 
1.3 ขอบเขตการท าวจัิย 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบุรี โดยท าการรวบรวมพฤติกรรมผูน้ าไว ้3 ด้านคือ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน  
พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 415 คน   

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 203 คน 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของ  ขา้ราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

เขตอ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 203  คน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ  วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ท างานงาน  ต าแหน่ง  อตัราเงินเดือน  และการปฏิบติัร่วมกบั
ผูบ้ริหาร 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ระดบัความคิดเห็นของ  ขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวดัสระบุรี ต่อพฤติกรรมผู ้น าของผู ้บริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   ซ่ึงประกอบด้วย 
พฤติกรรมท่ีเนน้งาน พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์   พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 

  
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ผูบ้ริหารองค์กรได้ทราบถึงข้อมูลและความคิดเห็นของข้าราชการในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อพฤติกรรมผูน้ าดา้นเนน้งาน  เนน้ความสัมพนัธ์ และ เนน้การ
เปล่ียนแปลง 

2. สามารถน าผลท่ี เกิดข้ึนจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ในการวางแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของคนในองคก์รต่อไป 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
   การศึกษาปริทศัน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ปริทศัน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยไดล้ าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การปกครองท้องถิ่น)  

2.1.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การปกครองท้องถิ่น)    
 ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายหรือค านิยามไวม้ากมายซ่ึง
ส่วนใหญ่แลว้ค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลกัการท่ีส าคญัคลา้ยคลึงกนั จะมีต่างกนับา้งก็คือส านวนและ
รายละเอียดปลีกยอ่ย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 
 (อุทยั หิรัญโต, 2523) กล่าววา่ การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจ
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่าง โดยด าเนินการ
กนัเองเพื่อบ าบดัความตอ้งการของตน การบริหารงานของทอ้งถ่ินมีการจดัเป็นองคก์าร มีเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่
รัฐบาลตอ้งควบคุมดว้ยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไ้ม่ 
เพราะการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีรัฐท าใหเ้กิดข้ึน  
 ดงันั้นการปกครองทอ้งถ่ินจึงหมายถึง การท่ีองคก์รหน่ึงมีอาณาเขตของตนเองมีประชากร
ตามท่ีหลกัเกณฑ์ก าหนด มีอ านาจและอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงัของตน 
โดยมีหนา้ท่ีใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชนซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวจะมีส่วนร่วมในการ
บริหารและปกครองตนเองดว้ยตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน 
หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองตนเองโดยผา่นตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง  เช่น 
การมีสภาท้องถ่ินเป็นต้น อย่างไรก็ตามเม่ือประมวลความหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 เป็นการปกครองรูปแบบหน่ึงในระดบัทอ้งถ่ินโดยรัฐกระจายอ านาจและหน้าท่ีให้
ทอ้งถ่ินบางประการให้ทอ้งถ่ินรับผิดชอบ และอีกมิติหน่ึง การปกครองทอ้งถ่ินเป็น
ผลผลิตมาจากการปกครองมาแต่โบราณท่ีชุมชนมีการปกครองตนเอง 

 ไดรั้บการยอมรับเป็นองค์กรท่ีมีสิทธิตามกฎหมายและมีอิสระ ในการปกครองตนเอง 
แต่ไม่ไดห้มายความว่าองค์กรดงักล่าวมีสถานะเป็นรัฐใหม่แต่อย่างใด เน่ืองจากยงัมี
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หน่วยการปกครองส่วนกลางเป็นผูค้อยก ากบัดูแลเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินกิจการดว้ยความเรียบร้อย  

 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถ่ินโดย
ประชาชนเป็นผูเ้ลือกตวัแทนเข้าไปท าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
องค์กรท่ีมีอ านาจในการก าหนด นโยบาย งบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจ
หนา้ท่ี ของหน่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.1.2 วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
 (ชูวงศ ์ ฉายาบุตร, 2539) และ (โกวิทย ์ พวงงาม, 2546) ไดเ้สนอความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กนัเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในด้านการเงิน บุคลากร ตลอดจนระยะเวลาท่ีใช้
ด าเนินการให้บริการชุมชน และท าให้เกิดความประหยดั เน่ืองจากหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ จะมีเงินงบประมาณ สามารถหารายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน ท าให้ประหยดัเงิน
งบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมาก และจะมีการจดัสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบ้า้งแต่ก็มีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ 

 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง เพราะความ
ตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีความแตกต่างกนั การรอรับบริการจาก
รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และมกัมีความล่าชา้ หน่วย
การปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชาชนเป็นผูบ้ริหารย่อมจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน โดยการปกครองท้องถ่ินดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ทั้งในบทบาทของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติ
บญัญติั การปฏิบติัหน้าท่ีในหลากหลายบทบาท มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.1.3 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองทอ้งถ่ินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป มีอยู ่3 รูปแบบ คือ เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพทัยา 
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2.1.4 อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
กล่าวคือ เป็นองคก์รท่ีรับมอบภารกิจบางอยา่งจากรัฐมาด าเนินการจดัท าเอง โดยภารกิจท่ีจดัท านั้น
เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทอ้งถ่ิน และเป็นกิจการท่ีทอ้งถ่ินสามารถจดัท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ข้ึนอยู่กบัสภาพความเป็นอยู่ของ
ทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเขา้ใจปัญหาและจดัท าภารกิจได้ดีกว่า
ส่วนกลาง มีอิสระในการบริหารจดัการ โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากส่วนกลางและมีขอบเขต
ข้ึนอยูก่บัรัฐเป็นผูก้  าหนด    อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชว้ตัถุประสงคข์อง
การใชอ้ านาจหนา้ท่ีเป็นเกณฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  อ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการ
สาธารณะ (Service Public)  อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ (Police) การบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน คือ การใช้หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้กบัประชาชนโดยตรง การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจการต่างๆ ท่ีเป็น
สาธารณะของท้องถ่ินด้วยตนเอง ตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระบุให้ด าเนินการอย่างชัดเจน มีพื้นท่ี
รับผิดชอบชัดเจน มีผูบ้ริหารท่ีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรืออาจจะได้รับความ
เห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน  การกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนาดเล็ก ซ่ึงได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และเมืองพทัยา มีอ านาจหนา้ท่ี 31 เร่ือง ดงัน้ี 

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้าและทางระบายน ้า 
3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้มและท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีงามของ

ทอ้งถ่ินนั้น  
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
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13. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน 
24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่ง และการวศิวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจ ฯ ประกาศก าหนด      
2.1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีท่ าการศึกษา   

 เทศบาล 
 เทศบาลถือวา่เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใช้
ในการบริหารบา้นเมืองเป็นหลกั ซ่ึงหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช ้“เทศบาล” เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคัญในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้วทั้ งหลาย ส าหรับ
สังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชนเมืองท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 
2476 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2542) 
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 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัตั้งทอ้งถ่ินใด
ข้ึนเป็นเทศบาลไว ้3 ประการ  (ชูวงศ ์  ฉายาบุตร, 2539) ไดแ้ก่   

1. จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในทอ้งถ่ินนั้น 
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายไดต้ามท่ีกฎหมาย 

ก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
3. ความส าคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินนั้นว่าจะ

สามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ กฎหมายไดก้ าหนดใหจ้ดัตั้งเทศบาลข้ึนได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การจดัตั้งเทศบาลต าบลไว้
อยา่งกวา้งๆ  มีรายไดจ้ริงโดยไม่มีเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตั้งแต่  12, 
000, 000 บาท ข้ึนไปมีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึน ความหนาแน่นของประชากร
ตั้งแต่ 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น 

2. เทศบาลเมือง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งคือ   ทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ให้
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไดโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆประกอบ   ส่วน
ทอ้งท่ีท่ีมิใช่เป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตอ้งประกอบดว้ย  
ทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป ราษฎรอยูก่นัหนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 3,000 
คนต่อตารางกิโลเมตร มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าท่ีอนัต้องท าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

3. เทศบาลนคร มีหลกัเกณฑ์การจดัตั้งคือ  เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป
ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต ่ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีรายได้พอแก่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2  มีนาคม 2538  การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล (อบต.)  พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ก าหนดให้สภา
ต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละ
หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท อาจจัดตั้ งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา การก ากบัดูแล  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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(อบต.)    กฎหมายก าหนดให้นายอ าเภอ และผูว้่าราชการจงัหวดั ก ากบัดูแล องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) 
 
2.2 ผู้บริหาร 

2.2.1 ความหมายของผู้บริหาร 
 ผู ้บริหาร หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในองค์การของรัฐ เรียกว่า ผูบ้ริหาร (Administrator) แต่ในองคก์าร
ธุรกิจจะเรียกวา่ ผูจ้ดัการ (Manager)  (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2545) 
 ผูบ้ริหาร หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2.2.2 ความส าคัญของผู้บริหาร 
 โดยทัว่ไปผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากท่ีสุดในการบริหารองคก์าร เพราะผูบ้ริหาร
เป็นผูน้ าเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางเพื่อให้การบริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และนโยบายของรัฐ และจะตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วน
รับผดิชอบ  ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติังาน การปรับปรุงคุณภาพ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งสร้างวฒันธรรม 
โดยการให้รางวลัแก่ผูท่ี้ท  างานประสบผลส าเร็จ และน าไปสู่การพฒันาตนเอง คิดไดเ้อง ตดัสินใจ
ได้เอง พฒันาได้เอง ของผูร่้วมงานทุกคน ผูบ้ริหารต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอ 
เก่ียวกบัวฒันธรรมขององคก์ารเพื่อให้ผูร่้วมงานเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติัจนสามารถเลือกการ
กระท าท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างความรู้สึกประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากร
แต่ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผูน้ าในทุกระดบั และน าไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่ง
แทจ้ริง  (สมหวงั พิธิยานุวตัน์ , 2543)  

2.2.3 บทบาทของผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
 ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทแบ่งเป็นกลุ่มได ้3 กลุ่ม คือ 

2.2.3.1 กลุ่มบทบาทเชิงสัมพนัธ์บุคคล (Interpersonal roles) เป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนจาก
อ านาจและสถานะต าแหน่งแบบทางการ เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น “ 
ศูนยร์วมประสาท ”(Nerve Center) ขององคก์าร ประกอบดว้ย  
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 บทบาทเป็นสัญลกัษณ์ขององคก์าร (Symbolic or Figurehead) ปฏิบติัตาม
ระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององค์การ เช่น บทบาทของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการมอบวุฒิบตัรการศึกษาแก่ผูจ้บการศึกษา เป็นตน้  

 บทบาทเป็นผู ้น าองค์การ (Leader) มุ่งการอ านวยการ การจูงใจ การ
ติดต่อส่ือสาร และการควบคุม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

 บทบาท เ ป็นผู ้ส ร้ า งคว ามสั มพัน ธ์  ( Liaison)  กับ บุคคลห รือก ลุ่ ม
บุคคลภายนอกองคก์ารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

2.2.3.2 กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ (Informational roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้
ผู ้บ ริหารเ ป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารทั้ งในฐานะผู ้รับและผู ้ส่ ง 
ประกอบดว้ย 

 บทบาทเป็นผูก้  ากบัติดตามผล (Monitor) ให้ไดข้อ้มูลข่าวสารทั้งจากภายใน
และภายนอกเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 

 บทบาทเป็นผูเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Dissemination) ท่ีได้รับจากภายใน
และภายนอกใหแ้ก่บุคลากรในองคก์าร 

 บทบาทเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ (Spokesperson) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารต่อบุคคลภายนอกองคก์าร  

2.2.3.3 กลุ่มบทบาทเชิงตดัสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น 
“ นักตดัสินใจ” (Decision Maker) อนัสืบเน่ืองจากบทบาทสองกลุ่มแรก 
ประกอบดว้ย 

 บทบาทเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) มุ่งการริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้เกิดส่ิง
ใหม่ๆ ในองคก์ารอยูเ่สมอ 

 บทบาทเป็นผู ้ขจัดส่ิงก่อกวน (Disturbancehandler)  โดยแก้ปัญหาเม่ือ
องคก์ารเผชิญส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงัอยา่งฉบัไวแต่ไดผ้ล 

 บทบาทเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Allocator) ใหแ้ก่ส่วนต่างๆ ในองคก์าร      
 บทบาทเป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiatoe) กับบุคคลอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน

เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
 สรุปได้ว่า บทบาทในการบริหารการศึกษานั้น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก ของ
ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ี และภารกิจต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัด
การศึกษาบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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2.3 พฤติกรรมผู้น า 
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้น า 

 ผูน้ าย่อมมีความหมายต่อองค์การ หรือหน่วยงาน เน่ืองจากการท่ีจะน าพาองค์การหรือ
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ผูน้ าตอ้งแสดงพฤติกรรมการบริหารเพื่อให้ผูร่้วมงาน
ยอมรับพฤติกรรมผูน้ าจึงมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรมหรือ
การเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์   หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูน้ า คือ การอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา ช้ีแนะ แนะน าในเร่ืองต่างๆ ให้สมาชิกได้ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ   ซ่ึงพฤติกรรมผูน้ ามีหลากหลายรูปแบบ แต่การสร้างความสมดุลระหว่าง
รูปแบบของพฤติกรรมผูน้ า ย่อมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ท่ีผูน้ าใช้เป็นพื้นฐานในการแสดงออกเป็น
ส าคญั  มีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูน้ าไวด้งัน้ี 
 (ระวงั  เนตรโพธ์ิแก้ว, 2541) ให้ความหมายพฤติกรรมผูน้ า คือการปฏิบติัของผูท่ี้มี
เป้าหมายเพื่อใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้ปฏิบติัตามท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงพฤติกรรมของผูน้ าจะสัมพนัธ์
กบัอ านาจ อิทธิพลและการบงัคบัควบคุม โดยอา้งถึง วอลล์และฮาวคินส์ (Wall and Hawkins) ซ่ึง
ใหค้วามส าคญัของพฤติกรรมผูน้ าวา่เป็นบุคคลท่ีควรมีพฤติกรรม ดงัน้ี 

 ควรเป็นผูบ้ริหารท่ีดี (Good  Executive)ไดแ้ก่ลกัษณะของการวางตวัท่ีน่ายกยอ่งและ
ศรัทธาอีกทั้งเป็นท่ีน่าเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย
สง่างามน่าเล่ือมใส  มีจิตใจท่ีโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือและเสียสละ เป็นตน้ 

 ควรเป็นผูมี้ความสามารถในการก าหนดนโยบาย (Policy  Maker) หมายถึง การ
ก าหนดนโยบายหน่วยงาน และการจดัระบบการบริหารอยา่งเหมาะสม เพื่อให้มีการ
ปฏิบติัท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมีความสามารถในการวางแผน (Planner) มี
การก าหนดรายละเอียดเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีความสมบูรณ์ 

 มีความรอบรู้หรือเช่ียวชาญ (Expert) ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จขององค์การ และผูบ้ริหารในฐานะท่ีเป็นผูน้ าจึงตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ี
แสดงว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามนิเทศงานสามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ควรมีความสามารถเป็นอนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินปัญหาต่างๆ 
ด้วยความรอบคอบและเท่ียงธรรม เม่ือเกิดความขัดแยง้ในองค์การหรือระหว่าง
ผูร่้วมงาน 

 เป็นผูท่ี้รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี (Control  of  Internal  Relationship) ในการปฏิบติังาน
การท างานร่วมกันในองค์การย่อมต้องอาศัยความร่วมมือเป็นส าคัญ มีการสร้าง
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สัมพนัธ์ท่ีดี มีความรัก มีความเอ้ืออาทรต่อกนั รู้รักสามคัคีย่อมมีพลงัสร้างสรรคก์าร
ท างานยอ่มท าใหง้านส าเร็จได ้

 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Exampler) คือการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ เช่น การ
ตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินยั รู้จกัควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ความซ่ือสัตยแ์ละ
ยติุธรรม เป็นตน้ 

 เป็นตวัแทนติดต่อกบัภายนอก (External  Group  Representative) การเป็นผูบ้ริหาร
ของหน่วยงายอ่มตอ้งมีการติดต่อกบัองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย ผูน้ าจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แสดงพฤติกรรมในการประสานงานกบับุคคลอ่ืนภายนอกตอ้งรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมด ารงตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือและไดรั้บการยกยอ่งโดยทัว่ไป 

 การเป็นผูใ้หคุ้ณและใหโ้ทษ (Purveyorreward  and  Punishments) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารจะตอ้งมีการลงโทษผูท่ี้ไดก้ระท าความผิด และมีการปูนบ าเหน็จรางวลั
ความดี ความชอบให้แก่ผูท่ี้ประพฤติดีมีผลงาน ซ่ึงตอ้งด าเนินการอย่างสุจริตและ
ยุติธรรมอย่างแทจ้ริง มีการท างานด้วยอุดมการณ์ (Ideologist) ผูบ้ริหารหรือผูน้ าท่ีดี
ตอ้งยึดมัน่ในอุดมคติ และมีความรับผิดชอบท่ีดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความ
เสียสละ อุทิศตนทุ่มเทกบัการปฏิบติังานแทจ้ริง 

 เป็นผูรั้บผดิชอบขององคก์าร (Scapegoat) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลหน่วยงาน เพื่อ
มิให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในองค์การและผูน้ าตอ้งรู้จกัยอมรับสภาพท่ีปรากฏไม่ว่าจะ
เป็นอยา่งไร 

 เป็นศูนยร์วมและสัญลักษณ์ของสมาชิก (Group  Symbol) เน่ืองจากการบริหาร
องคก์ารท่ีมีผูร่้วมงานเป็นจ านวนมาก ผูน้ าตอ้งแสดงบทบาทในฐานะเป็นศูนยร์วมของ
ความรู้สึกนึกคิด การวินิจฉัยสั่งการ การตดัสินใจแก้ปัญหา ตลอดจนศกัด์ิศรีและ
ช่ือเสียงเกียรติยศของกลุ่มสมาชิก 

 (สุนทร วงศไ์วศวรรณ, 2540) ใหค้วามหมายพฤติกรรมผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ท่ีสามารถชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 (สิทธิชยั ฝร่ังทอง, 2548) กล่าววา่ พฤติกรรมผูน้ า คือ พฤติกรรมคุณลกัษณะของคนท่ีคิด คน
ท่ีพดู คนท่ีท าอะไรแลว้คนอ่ืนเช่ือถือ อยากท าตาม อยากใหช่้วยเหลือ อยากใหก้ารสนบัสนุน 
 สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูน้ า หมายถึง การปฏิบติั การกระท าหรือการด าเนินงานของผูน้ าท่ีมี
ต่อกลุ่มหรือต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยใชห้ลกัการบริหารต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
กลุ่มหรือขององค์การตามท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงพฤติกรรมทางการบริหารของผู ้น าหรือผู ้บริหาร
หน่วยงานท่ีใชห้ลกัการบริหารจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
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2.3.2 ความส าคัญของพฤติกรรมผู้น า 
 การบริหารองคก์าร หรือหน่วยงานผูน้ าตอ้งแสดงบทบาทท่ีจะน าพาองคก์ารหรือหน่วยงาน
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั 
หรือบริบทต่างๆ ทั้ งจากภายในหรือภายนอกองค์การหรือหน่วยงาน ผู ้น าหรือผู ้บริหารจึงมี
ความส าคญัและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ หรือเพื่อความอยูร่อดขององคก์ารหรือหน่วยงาน  
 (ไพฑูรย ์เจริญพนัธุวงศ์,  2540) กล่าวถึงความส าคญัของพฤติกรรมผูน้ าว่าเป็นผูน้ าหรือ
ผูบ้ริหารมีความส าคญัและเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่งของหน่วยงานท่ีท าให้องค์การนั้นประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการด าเนินงานขององค์การท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึง คือตวัผูน้ าท่ีจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการบริหารงานในองคก์าร 
 (เท้ือน  ทองแกว้,  2545) ให้ความส าคญัของพฤติกรรมผูน้ าคือ ความสามารถของผูน้ าท่ีเป็น
บุคลากรหลกัท่ีจะน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายไดดี้ ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ในสภาพปัจจุบนั 
 (ประภัสร์ จงสงวน,  2546) ได้กล่าวถึงความส าคัญของพฤติกรรมผูน้ าว่าการแสดง
พฤติกรรมผูน้ านั้นมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะสามารถ
บ่งบอกถึงการท่ีผูน้ ามีความรู้ความสามารถมีความรับผดิชอบ และทนัต่อเหตุการณ์ในทุกๆ ดา้น 
 สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูน้ าเป็นพลงัท่ีส าคญัในการท่ีจะน าองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตั้งไว ้พฤติกรรมผูน้ าท าให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานของ
สมาชิกในองค์การ พฤติกรรมผูน้ าลว้นมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและต่อองค์การในการ
ก ากบัดูแลการท างาน ผูน้ าจึงเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและควบคุมกิจกรรมตั้งแต่เบ้ืองตน้ขององค์การ 
ผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การในการปฏิบติัหน้าท่ีการงานให้บรรลุถึงจุดหมาย
ขององค์การท่ีก าหนดไว้ ผู ้น าจึงต้องมีความสามารถในการใช้อ านาจให้เกิดประสิทธิผลมี
ความสามารถในการชักจูงใจบุคคลทุกระดับทุกสถานการณ์และท่ีส าคัญผู ้น าต้องเป็นผู ้ท่ีมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ ไดดี้ ผูบ้ริหารองคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูน้ าจึงตอ้ง
มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมผูน้ าท่ีพึงประสงค ์

2.3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้น า  
 การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าเป็นเร่ืองของการศึกษาภาวะของบุคคลท่ีแสดงความสามารถใน
การเป็นผูน้ าแสดงคุณลกัษณะของบุคคลจนไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในองคก์ารให้เป็นหวัหนา้
ของกลุ่ม เป็นผูค้วบคุมพฤติกรรมกลุ่มและรูปแบบคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ า ท่ีแสดงออกให้
ปรากฏเรียกวา่พฤติกรรมผูน้ า ในการช่วยท าให้กลุ่มสามารถด าเนินงานอยา่งกา้วหนา้ และบรรลุผล
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ส าเร็จใชอิ้ทธิพลท่ีมีในการจูงใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยใชก้ระบวนการบริหาร
และจดัการ 
 พฤติกรรมท่ีผูน้ าปฏิบติัในการบริหารองคก์ารจะมีการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้มและ
พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้ปรากฏ จึงควรตอ้งมีศิลปะเพื่อให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จดว้ยดี
และมีความสอดคลอ้งตามสถานการณ์ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมผูน้ าในแต่ละองคก์ารจะใชว้ิธีการท่ี
แตกต่างกันตามสถานการณ์ในการด าเนินการ เพื่อก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ มีนักวิชาการไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูน้ า ดงัน้ี 

2.3.3.1 พฤติกรรมผูน้ าของฟิดเลอร์  
 (Fiedled,  1967) ไดใ้หแ้นวคิดทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (Contingency  Theory) มีหลกัการ
วา่  ประสิทธิผลของภาวะผูน้ าหรือขององคก์ารจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญัซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ 
คือบุคลิกภาพของผูบ้ริหารอนัเป็นลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะเฉพาะตวัระดบัเจตคติและแรงจูงใจ
เก่ียวกบัการท างานของผูบ้ริหาร โดยมีพฤติกรรม 2 ดา้น คือ  

1) พฤติกรรมผูน้ าดา้นมุ่งงาน (Task-oriented  Leadership) เป้าหมายสูงสุด คือ ผลส าเร็จ
ของงาน 

2) พฤติกรรมผูน้ าดา้นมุ่งสัมพนัธ์ (Relationship-oriented Leadership) ทฤษฎีน้ีข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ แบบของผูน้ า (Leadership Style) กบัสถานการณ์ (Situation) 
แบบท่ีควบคุมสถานการณ์ (Situation Control) ของ Fiedler ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี
ส าคญั 3 ตวัแปร  (กมล ศิริสลุง,  2545) ดงัน้ี 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงาน (Leader-member 
Relations) หมายถึง กลุ่มใหค้วามสนบัสนุนผูน้ ามากนอ้ยเพียงใด 

 ลกัษณะงานหรือโครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึง ความชดัเจนในลกัษณะ
งานหรือโครงสร้างของงานท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมายมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 

 อ านาจในต าแหน่ง (Position  Power) หมายถึงการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารท่ีให้รางวลั
หรือการลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานมากนอ้ยเพียงใด 
2.3.3.2 พฤติกรรมผูน้ าตามแนวคิดของยคุล ์ 

 ในยุคปัจจุบนัผูน้ าจะตอ้งแสดงพฤติกรรมในการเป็นผูน้ าองค์การ แบบแผนท่ีเหมือนกนั
ของพฤติกรรมผูน้ าทั้งพฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นดา้นผลผลิตและพฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้ดา้นคนนั้นไม่ใช่
เหตุผลสมควรท่ีจะรับประกนัว่าเป็นความจริงท่ีถือว่าดีท่ีสุดในทุกสถานการณ์  (สุรพล พุฒค า,  
2547) ซ่ึง ยุคล์ ได้ขยายแนวคิดต่อจากแนวคิดของเบลคและมูลตนั โดยพิจารณาผลสืบเน่ือง
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ยุคล์ ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ว่าพฤติกรรมผูน้ าจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ เพราะ
สถานการณ์จะมีผลกระทบต่อความส าเร็จของพฤติกรรมผูน้ า ทั้งน้ี ยุคล์  ไดพ้ฒันากรอบพฤติกรรม
ผูน้ าท่ีสามารถก าหนดได้ 3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นงาน 2) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ และ 3) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 

1) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้งาน (Task – oriented  Behaviors) 
 ความหมายของพฤติกรรมท่ีเนน้งาน คือ   พฤติกรรมดา้นน้ีจะเน้นท่ีความชดัเจนในการ
จดัระบบงานบทบาทของสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน การวางแผน การจดัการ และการก ากบัติดตาม
ผลการด าเนินงานในองคก์ารท่ีเนน้ความส าคญัและความส าเร็จของงาน   ซ่ึงผูน้ าจะใชบุ้คลากรและ
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ การยึดมัน่ในการรักษาความเท่ียงตรงและความมัน่คงใน
กระบวนการท างานรวมทั้งการบ ารุงรักษา การปรับปรุงใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 คุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีเน้นงาน คือ  มีคุณลกัษณะท่ีมีการแสดงประพฤติและการ
ปฏิบติัในการบริหารจดัการ มีการวางแผน มีการควบคุมก ากบัติดตามการด าเนินงานตามนโยบายมี
ก าหนดเป้าหมาย ภาระงาน แผนงาน โครงการและกิจกรรม มีระบบการใชบุ้คลากรและทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาและด าเนินการพฒันาบุคลากรและทรัพยากรดว้ยความเท่ียงตรง
และมัน่คง มุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัการสั่งการ การควบคุมก ากบัติดตามการปฏิบติังานของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเคร่งครัดเพื่อความส าเร็จของงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบติัเพื่อ
ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด 

2) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ (Relation–oriented Behaviors) 
 ความหมายของพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพันธ์  คือ  ผูน้  าประเภทน้ีจะมีพฤติกรรมท่ี
ครอบคลุมในการให้การช่วยเหลือสนบัสนุนการพฒันา แสดงการรับรู้การให้ค  าปรึกษา และการ
บริหารความขดัแยง้ จะเน้นการปรับปรุงความสัมพนัธ์ และการช่วยเหลือบุคคลเพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือและการท างานเป็นหมู่คณะตลอดจนเนน้การสร้างองคก์ารดว้ย 
 คุณลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ คือ มีคุณลักษณะของการประพฤติการ
ปฏิบติัท่ีมีการช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานตั้งแต่การวางแผนงาน การด าเนินงาน มีการให้ค  าปรึกษา มีการ
นิเทศงาน การให้ความเช่ือถือและให้ความไวว้างใจต่อกนัในการปฏิบติังาน มีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีอิสระและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบติังานสามารถตดัสินใจการปฏิบติังานได้
ดว้ยตวัเอง ให้ความตระหนกัค านึงถึงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยยึดถือ
ความสามารถของบุคคลเพื่อให้มีผลต่อความส าเร็จของการปฏิบติังานตามนโยบาย และเป้าหมาย
ขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง (Change–oriented  Behaviors) 
 ความหมายของพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง คือ  ผูน้  าประเภทน้ีจะให้ความส าคญักบั
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และวิเคราะห์เหตุการณ์ภายนอกท่ีเกิดข้ึน มีการท าวิสัยทศัน์ให้เป็นท่ี
น่าสนใจ มีการเปล่ียนแปลง ก าหนดเป้าหมาย หลกัการ นโยบายในการด าเนินงาน มีการน าเสนอ
โครงการใหม่ๆ มีการผลกัดนัเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การร่วมมือในการสนับสนุน และการ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัเพื่อการเปล่ียนแปลงให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มจากการไดรั้บขอ้ผูม้ดัเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 คุณลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง คือ  มีคุณลกัษณะของการกระท าโดยการ
ประพฤติและการปฏิบติัตนในการบริหารงานท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการ
สร้างบรรยากาศของหน่วยงานให้เกิดความไวว้างใจกนัในระดบัสูงมีวิสัยทศัน์ สามารถปรับตวัได้
ตามสถานการณ์ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี กระตุน้ให้สมาชิกตระหนกัและเห็นความส าคญัของ
เปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ สนบัสนุนการเสริมสร้างทกัษะและ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทีมงาน ซ่ึงเนน้ระบบการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จดัให้มีระบบการ
ให้ส่ิงจูงใจแบบใฝ่สัมฤทธ์ิของผลงาน มีการพฒันาระบบการให้รางวลัเพื่อการกระตุน้ให้มีผลต่อ
ความส าเร็จของการปฏิบติังานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
 จากรูปแบบแนวคิดพฤติกรรมผู ้น าทั้ ง  3  ประการ ดังกล่าว ยุคล์   มีความเ ช่ือว่า
สภาพแวดลอ้มจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดความส าเร็จขององคก์ารได ้และถา้จะพิจารณาถึง
พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นงานจะมีลักษณะท่ีตรงกับมิติของกิจสัมพนัธ์ และพฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์จะมีลกัษณะท่ีตรงกบัมิติมิตรสัมพนัธ์ของ ฮาลปินและวินเนอร์ (Halpin and Winer) 
(สุรพล  พุฒค า,  2547) กล่าววา่การใชค้  าจ  ากดัความ ของ ฮาลปินและวินเนอร์ (Halpin and Winer) 
ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความคงท่ี  พฤติกรรมท่ีเนน้งานควรจะน ามาใชม้ากกวา่พฤติกรรมท่ีเนน้การ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงจะน ามาใช้มากกว่าพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเนน้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพของงานเพิ่มข้ึนการด าเนินการจึง
มีความจ าเป็น ส่วนพฤติกรรมท่ีเน้นการการเปล่ียนแปลงจะน ามาใช้ในการก ากับติดตามกับ
สภาพแวดลอ้มและการเผยแพร่ในความรู้ในส่ิงใหม่ๆ และในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั พฤติกรรมท่ี
เนน้ความสัมพนัธ์จะน ามาใชใ้นการด าเนินการกบัสภาพแวดลอ้มท่ีง่ายมากกว่าสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ความซับซ้อนและไม่คงท่ี โดยในสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อนและไม่คงท่ี พฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลงจะก่อใหเ้กิดการบรรลุผลไดม้ากท่ีสุด 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่พฤติกรรมมีความเหมาะสม และการสร้างความสมดุลของรูปแบบตาม
แนวคิดพฤติกรรมผูน้ าของ ยคุล ์ น้ีจึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานการแสดงออกของ
ผูน้ า การท่ีบริหารงานจะประสบผลส าเร็จนั้น เป็นผลมาจากการท่ีผูน้ าไดแ้สดงพฤติกรรมภาวะผูน้ า
ภายใต้ตามเง่ือนไขในการท างานกับวตัถุประสงค์ขององค์การในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตาม
สถานการณ์ท่ีจะแสดงพฤติกรรมแบบมุ่งงาน หรือแบบเน้นความสัมพนัธ์ หรือแบบพฤติกรรมท่ี
เนน้การเปล่ียนแปลง ตามโอกาสและความเหมาะสม 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
   การศึกษาปริทศัน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ปริทศัน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยไดล้ าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การปกครองท้องถิ่น)  

2.1.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การปกครองท้องถิ่น)    
 ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายหรือค านิยามไวม้ากมายซ่ึง
ส่วนใหญ่แลว้ค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลกัการท่ีส าคญัคลา้ยคลึงกนั จะมีต่างกนับา้งก็คือส านวนและ
รายละเอียดปลีกยอ่ย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 
 (อุทยั หิรัญโต, 2523) กล่าววา่ การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจ
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่าง โดยด าเนินการ
กนัเองเพื่อบ าบดัความตอ้งการของตน การบริหารงานของทอ้งถ่ินมีการจดัเป็นองคก์าร มีเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่
รัฐบาลตอ้งควบคุมดว้ยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไ้ม่ 
เพราะการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีรัฐท าใหเ้กิดข้ึน  
 ดงันั้นการปกครองทอ้งถ่ินจึงหมายถึง การท่ีองคก์รหน่ึงมีอาณาเขตของตนเองมีประชากร
ตามท่ีหลกัเกณฑ์ก าหนด มีอ านาจและอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงัของตน 
โดยมีหนา้ท่ีใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชนซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวจะมีส่วนร่วมในการ
บริหารและปกครองตนเองดว้ยตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน 
หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองตนเองโดยผา่นตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง  เช่น 
การมีสภาท้องถ่ินเป็นต้น อย่างไรก็ตามเม่ือประมวลความหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 เป็นการปกครองรูปแบบหน่ึงในระดบัทอ้งถ่ินโดยรัฐกระจายอ านาจและหน้าท่ีให้
ทอ้งถ่ินบางประการให้ทอ้งถ่ินรับผิดชอบ และอีกมิติหน่ึง การปกครองทอ้งถ่ินเป็น
ผลผลิตมาจากการปกครองมาแต่โบราณท่ีชุมชนมีการปกครองตนเอง 

 ไดรั้บการยอมรับเป็นองค์กรท่ีมีสิทธิตามกฎหมายและมีอิสระ ในการปกครองตนเอง 
แต่ไม่ไดห้มายความว่าองค์กรดงักล่าวมีสถานะเป็นรัฐใหม่แต่อย่างใด เน่ืองจากยงัมี
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หน่วยการปกครองส่วนกลางเป็นผูค้อยก ากบัดูแลเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินกิจการดว้ยความเรียบร้อย  

 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถ่ินโดย
ประชาชนเป็นผูเ้ลือกตวัแทนเข้าไปท าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
องค์กรท่ีมีอ านาจในการก าหนด นโยบาย งบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจ
หนา้ท่ี ของหน่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.1.2 วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
 (ชูวงศ ์ ฉายาบุตร, 2539) และ (โกวิทย ์ พวงงาม, 2546) ไดเ้สนอความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กนัเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในด้านการเงิน บุคลากร ตลอดจนระยะเวลาท่ีใช้
ด าเนินการให้บริการชุมชน และท าให้เกิดความประหยดั เน่ืองจากหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ จะมีเงินงบประมาณ สามารถหารายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน ท าให้ประหยดัเงิน
งบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมาก และจะมีการจดัสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบ้า้งแต่ก็มีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ 

 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง เพราะความ
ตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีความแตกต่างกนั การรอรับบริการจาก
รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และมกัมีความล่าชา้ หน่วย
การปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชาชนเป็นผูบ้ริหารย่อมจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน โดยการปกครองท้องถ่ินดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ทั้งในบทบาทของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติ
บญัญติั การปฏิบติัหน้าท่ีในหลากหลายบทบาท มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.1.3 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองทอ้งถ่ินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป มีอยู ่3 รูปแบบ คือ เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพทัยา 
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2.1.4 อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
กล่าวคือ เป็นองคก์รท่ีรับมอบภารกิจบางอยา่งจากรัฐมาด าเนินการจดัท าเอง โดยภารกิจท่ีจดัท านั้น
เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทอ้งถ่ิน และเป็นกิจการท่ีทอ้งถ่ินสามารถจดัท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ข้ึนอยู่กบัสภาพความเป็นอยู่ของ
ทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเขา้ใจปัญหาและจดัท าภารกิจได้ดีกว่า
ส่วนกลาง มีอิสระในการบริหารจดัการ โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากส่วนกลางและมีขอบเขต
ข้ึนอยูก่บัรัฐเป็นผูก้  าหนด    อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชว้ตัถุประสงคข์อง
การใชอ้ านาจหนา้ท่ีเป็นเกณฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  อ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการ
สาธารณะ (Service Public)  อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ (Police) การบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน คือ การใช้หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้กบัประชาชนโดยตรง การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจการต่างๆ ท่ีเป็น
สาธารณะของท้องถ่ินด้วยตนเอง ตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระบุให้ด าเนินการอย่างชัดเจน มีพื้นท่ี
รับผิดชอบชัดเจน มีผูบ้ริหารท่ีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรืออาจจะได้รับความ
เห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน  การกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนาดเล็ก ซ่ึงได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และเมืองพทัยา มีอ านาจหนา้ท่ี 31 เร่ือง ดงัน้ี 

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้าและทางระบายน ้า 
3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้มและท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีงามของ

ทอ้งถ่ินนั้น  
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 



 7 

13. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน 
24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่ง และการวศิวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจ ฯ ประกาศก าหนด      
2.1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีท่ าการศึกษา   

 เทศบาล 
 เทศบาลถือวา่เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใช้
ในการบริหารบา้นเมืองเป็นหลกั ซ่ึงหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช ้“เทศบาล” เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคัญในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้วทั้ งหลาย ส าหรับ
สังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชนเมืองท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 
2476 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2542) 
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 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัตั้งทอ้งถ่ินใด
ข้ึนเป็นเทศบาลไว ้3 ประการ  (ชูวงศ ์  ฉายาบุตร, 2539) ไดแ้ก่   

1. จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในทอ้งถ่ินนั้น 
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายไดต้ามท่ีกฎหมาย 

ก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
3. ความส าคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินนั้นว่าจะ

สามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ กฎหมายไดก้ าหนดใหจ้ดัตั้งเทศบาลข้ึนได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การจดัตั้งเทศบาลต าบลไว้
อยา่งกวา้งๆ  มีรายไดจ้ริงโดยไม่มีเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตั้งแต่  12, 
000, 000 บาท ข้ึนไปมีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึน ความหนาแน่นของประชากร
ตั้งแต่ 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น 

2. เทศบาลเมือง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งคือ   ทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ให้
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไดโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆประกอบ   ส่วน
ทอ้งท่ีท่ีมิใช่เป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตอ้งประกอบดว้ย  
ทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป ราษฎรอยูก่นัหนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 3,000 
คนต่อตารางกิโลเมตร มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าท่ีอนัต้องท าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

3. เทศบาลนคร มีหลกัเกณฑ์การจดัตั้งคือ  เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป
ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต ่ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีรายได้พอแก่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2  มีนาคม 2538  การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล (อบต.)  พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ก าหนดให้สภา
ต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละ
หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท อาจจัดตั้ งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา การก ากบัดูแล  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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(อบต.)    กฎหมายก าหนดให้นายอ าเภอ และผูว้่าราชการจงัหวดั ก ากบัดูแล องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) 
 
2.2 ผู้บริหาร 

2.2.1 ความหมายของผู้บริหาร 
 ผู ้บริหาร หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในองค์การของรัฐ เรียกว่า ผูบ้ริหาร (Administrator) แต่ในองคก์าร
ธุรกิจจะเรียกวา่ ผูจ้ดัการ (Manager)  (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2545) 
 ผูบ้ริหาร หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2.2.2 ความส าคัญของผู้บริหาร 
 โดยทัว่ไปผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากท่ีสุดในการบริหารองคก์าร เพราะผูบ้ริหาร
เป็นผูน้ าเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางเพื่อให้การบริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และนโยบายของรัฐ และจะตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วน
รับผดิชอบ  ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติังาน การปรับปรุงคุณภาพ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งสร้างวฒันธรรม 
โดยการให้รางวลัแก่ผูท่ี้ท  างานประสบผลส าเร็จ และน าไปสู่การพฒันาตนเอง คิดไดเ้อง ตดัสินใจ
ได้เอง พฒันาได้เอง ของผูร่้วมงานทุกคน ผูบ้ริหารต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอ 
เก่ียวกบัวฒันธรรมขององคก์ารเพื่อให้ผูร่้วมงานเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติัจนสามารถเลือกการ
กระท าท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างความรู้สึกประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากร
แต่ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผูน้ าในทุกระดบั และน าไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่ง
แทจ้ริง  (สมหวงั พิธิยานุวตัน์ , 2543)  

2.2.3 บทบาทของผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
 ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทแบ่งเป็นกลุ่มได ้3 กลุ่ม คือ 

2.2.3.1 กลุ่มบทบาทเชิงสัมพนัธ์บุคคล (Interpersonal roles) เป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนจาก
อ านาจและสถานะต าแหน่งแบบทางการ เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น “ 
ศูนยร์วมประสาท ”(Nerve Center) ขององคก์าร ประกอบดว้ย  
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 บทบาทเป็นสัญลกัษณ์ขององคก์าร (Symbolic or Figurehead) ปฏิบติัตาม
ระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององค์การ เช่น บทบาทของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการมอบวุฒิบตัรการศึกษาแก่ผูจ้บการศึกษา เป็นตน้  

 บทบาทเป็นผู ้น าองค์การ (Leader) มุ่งการอ านวยการ การจูงใจ การ
ติดต่อส่ือสาร และการควบคุม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

 บทบาท เ ป็นผู ้ส ร้ า งคว ามสั มพัน ธ์  ( Liaison)  กับ บุคคลห รือก ลุ่ ม
บุคคลภายนอกองคก์ารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

2.2.3.2 กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ (Informational roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้
ผู ้บ ริหารเ ป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารทั้ งในฐานะผู ้รับและผู ้ส่ ง 
ประกอบดว้ย 

 บทบาทเป็นผูก้  ากบัติดตามผล (Monitor) ให้ไดข้อ้มูลข่าวสารทั้งจากภายใน
และภายนอกเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 

 บทบาทเป็นผูเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Dissemination) ท่ีได้รับจากภายใน
และภายนอกใหแ้ก่บุคลากรในองคก์าร 

 บทบาทเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ (Spokesperson) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารต่อบุคคลภายนอกองคก์าร  

2.2.3.3 กลุ่มบทบาทเชิงตดัสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น 
“ นักตดัสินใจ” (Decision Maker) อนัสืบเน่ืองจากบทบาทสองกลุ่มแรก 
ประกอบดว้ย 

 บทบาทเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) มุ่งการริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้เกิดส่ิง
ใหม่ๆ ในองคก์ารอยูเ่สมอ 

 บทบาทเป็นผู ้ขจัดส่ิงก่อกวน (Disturbancehandler)  โดยแก้ปัญหาเม่ือ
องคก์ารเผชิญส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงัอยา่งฉบัไวแต่ไดผ้ล 

 บทบาทเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Allocator) ใหแ้ก่ส่วนต่างๆ ในองคก์าร      
 บทบาทเป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiatoe) กับบุคคลอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน

เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
 สรุปได้ว่า บทบาทในการบริหารการศึกษานั้น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก ของ
ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ี และภารกิจต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัด
การศึกษาบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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2.3 พฤติกรรมผู้น า 
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้น า 

 ผูน้ าย่อมมีความหมายต่อองค์การ หรือหน่วยงาน เน่ืองจากการท่ีจะน าพาองค์การหรือ
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ผูน้ าตอ้งแสดงพฤติกรรมการบริหารเพื่อให้ผูร่้วมงาน
ยอมรับพฤติกรรมผูน้ าจึงมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรมหรือ
การเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์   หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูน้ า คือ การอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา ช้ีแนะ แนะน าในเร่ืองต่างๆ ให้สมาชิกได้ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ   ซ่ึงพฤติกรรมผูน้ ามีหลากหลายรูปแบบ แต่การสร้างความสมดุลระหว่าง
รูปแบบของพฤติกรรมผูน้ า ย่อมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ท่ีผูน้ าใช้เป็นพื้นฐานในการแสดงออกเป็น
ส าคญั  มีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูน้ าไวด้งัน้ี 
 (ระวงั  เนตรโพธ์ิแก้ว, 2541) ให้ความหมายพฤติกรรมผูน้ า คือการปฏิบติัของผูท่ี้มี
เป้าหมายเพื่อใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้ปฏิบติัตามท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงพฤติกรรมของผูน้ าจะสัมพนัธ์
กบัอ านาจ อิทธิพลและการบงัคบัควบคุม โดยอา้งถึง วอลล์และฮาวคินส์ (Wall and Hawkins) ซ่ึง
ใหค้วามส าคญัของพฤติกรรมผูน้ าวา่เป็นบุคคลท่ีควรมีพฤติกรรม ดงัน้ี 

 ควรเป็นผูบ้ริหารท่ีดี (Good  Executive)ไดแ้ก่ลกัษณะของการวางตวัท่ีน่ายกยอ่งและ
ศรัทธาอีกทั้งเป็นท่ีน่าเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย
สง่างามน่าเล่ือมใส  มีจิตใจท่ีโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือและเสียสละ เป็นตน้ 

 ควรเป็นผูมี้ความสามารถในการก าหนดนโยบาย (Policy  Maker) หมายถึง การ
ก าหนดนโยบายหน่วยงาน และการจดัระบบการบริหารอยา่งเหมาะสม เพื่อให้มีการ
ปฏิบติัท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมีความสามารถในการวางแผน (Planner) มี
การก าหนดรายละเอียดเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีความสมบูรณ์ 

 มีความรอบรู้หรือเช่ียวชาญ (Expert) ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จขององค์การ และผูบ้ริหารในฐานะท่ีเป็นผูน้ าจึงตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ี
แสดงว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามนิเทศงานสามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ควรมีความสามารถเป็นอนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินปัญหาต่างๆ 
ด้วยความรอบคอบและเท่ียงธรรม เม่ือเกิดความขัดแยง้ในองค์การหรือระหว่าง
ผูร่้วมงาน 

 เป็นผูท่ี้รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี (Control  of  Internal  Relationship) ในการปฏิบติังาน
การท างานร่วมกันในองค์การย่อมต้องอาศัยความร่วมมือเป็นส าคัญ มีการสร้าง



 12 

สัมพนัธ์ท่ีดี มีความรัก มีความเอ้ืออาทรต่อกนั รู้รักสามคัคีย่อมมีพลงัสร้างสรรคก์าร
ท างานยอ่มท าใหง้านส าเร็จได ้

 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Exampler) คือการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ เช่น การ
ตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินยั รู้จกัควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ความซ่ือสัตยแ์ละ
ยติุธรรม เป็นตน้ 

 เป็นตวัแทนติดต่อกบัภายนอก (External  Group  Representative) การเป็นผูบ้ริหาร
ของหน่วยงายอ่มตอ้งมีการติดต่อกบัองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย ผูน้ าจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แสดงพฤติกรรมในการประสานงานกบับุคคลอ่ืนภายนอกตอ้งรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมด ารงตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือและไดรั้บการยกยอ่งโดยทัว่ไป 

 การเป็นผูใ้หคุ้ณและใหโ้ทษ (Purveyorreward  and  Punishments) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารจะตอ้งมีการลงโทษผูท่ี้ไดก้ระท าความผิด และมีการปูนบ าเหน็จรางวลั
ความดี ความชอบให้แก่ผูท่ี้ประพฤติดีมีผลงาน ซ่ึงตอ้งด าเนินการอย่างสุจริตและ
ยุติธรรมอย่างแทจ้ริง มีการท างานด้วยอุดมการณ์ (Ideologist) ผูบ้ริหารหรือผูน้ าท่ีดี
ตอ้งยึดมัน่ในอุดมคติ และมีความรับผิดชอบท่ีดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความ
เสียสละ อุทิศตนทุ่มเทกบัการปฏิบติังานแทจ้ริง 

 เป็นผูรั้บผดิชอบขององคก์าร (Scapegoat) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลหน่วยงาน เพื่อ
มิให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในองค์การและผูน้ าตอ้งรู้จกัยอมรับสภาพท่ีปรากฏไม่ว่าจะ
เป็นอยา่งไร 

 เป็นศูนยร์วมและสัญลักษณ์ของสมาชิก (Group  Symbol) เน่ืองจากการบริหาร
องคก์ารท่ีมีผูร่้วมงานเป็นจ านวนมาก ผูน้ าตอ้งแสดงบทบาทในฐานะเป็นศูนยร์วมของ
ความรู้สึกนึกคิด การวินิจฉัยสั่งการ การตดัสินใจแก้ปัญหา ตลอดจนศกัด์ิศรีและ
ช่ือเสียงเกียรติยศของกลุ่มสมาชิก 

 (สุนทร วงศไ์วศวรรณ, 2540) ใหค้วามหมายพฤติกรรมผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ท่ีสามารถชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 (สิทธิชยั ฝร่ังทอง, 2548) กล่าววา่ พฤติกรรมผูน้ า คือ พฤติกรรมคุณลกัษณะของคนท่ีคิด คน
ท่ีพดู คนท่ีท าอะไรแลว้คนอ่ืนเช่ือถือ อยากท าตาม อยากใหช่้วยเหลือ อยากใหก้ารสนบัสนุน 
 สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูน้ า หมายถึง การปฏิบติั การกระท าหรือการด าเนินงานของผูน้ าท่ีมี
ต่อกลุ่มหรือต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยใชห้ลกัการบริหารต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
กลุ่มหรือขององค์การตามท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงพฤติกรรมทางการบริหารของผู ้น าหรือผู ้บริหาร
หน่วยงานท่ีใชห้ลกัการบริหารจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
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2.3.2 ความส าคัญของพฤติกรรมผู้น า 
 การบริหารองคก์าร หรือหน่วยงานผูน้ าตอ้งแสดงบทบาทท่ีจะน าพาองคก์ารหรือหน่วยงาน
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั 
หรือบริบทต่างๆ ทั้ งจากภายในหรือภายนอกองค์การหรือหน่วยงาน ผู ้น าหรือผู ้บริหารจึงมี
ความส าคญัและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ หรือเพื่อความอยูร่อดขององคก์ารหรือหน่วยงาน  
 (ไพฑูรย ์เจริญพนัธุวงศ์,  2540) กล่าวถึงความส าคญัของพฤติกรรมผูน้ าว่าเป็นผูน้ าหรือ
ผูบ้ริหารมีความส าคญัและเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่งของหน่วยงานท่ีท าให้องค์การนั้นประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการด าเนินงานขององค์การท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึง คือตวัผูน้ าท่ีจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการบริหารงานในองคก์าร 
 (เท้ือน  ทองแกว้,  2545) ให้ความส าคญัของพฤติกรรมผูน้ าคือ ความสามารถของผูน้ าท่ีเป็น
บุคลากรหลกัท่ีจะน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายไดดี้ ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ในสภาพปัจจุบนั 
 (ประภัสร์ จงสงวน,  2546) ได้กล่าวถึงความส าคัญของพฤติกรรมผูน้ าว่าการแสดง
พฤติกรรมผูน้ านั้นมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะสามารถ
บ่งบอกถึงการท่ีผูน้ ามีความรู้ความสามารถมีความรับผดิชอบ และทนัต่อเหตุการณ์ในทุกๆ ดา้น 
 สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูน้ าเป็นพลงัท่ีส าคญัในการท่ีจะน าองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตั้งไว ้พฤติกรรมผูน้ าท าให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานของ
สมาชิกในองค์การ พฤติกรรมผูน้ าลว้นมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและต่อองค์การในการ
ก ากบัดูแลการท างาน ผูน้ าจึงเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและควบคุมกิจกรรมตั้งแต่เบ้ืองตน้ขององค์การ 
ผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การในการปฏิบติัหน้าท่ีการงานให้บรรลุถึงจุดหมาย
ขององค์การท่ีก าหนดไว้ ผู ้น าจึงต้องมีความสามารถในการใช้อ านาจให้เกิดประสิทธิผลมี
ความสามารถในการชักจูงใจบุคคลทุกระดับทุกสถานการณ์และท่ีส าคัญผู ้น าต้องเป็นผู ้ท่ีมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ ไดดี้ ผูบ้ริหารองคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูน้ าจึงตอ้ง
มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมผูน้ าท่ีพึงประสงค ์

2.3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้น า  
 การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าเป็นเร่ืองของการศึกษาภาวะของบุคคลท่ีแสดงความสามารถใน
การเป็นผูน้ าแสดงคุณลกัษณะของบุคคลจนไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในองคก์ารให้เป็นหวัหนา้
ของกลุ่ม เป็นผูค้วบคุมพฤติกรรมกลุ่มและรูปแบบคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ า ท่ีแสดงออกให้
ปรากฏเรียกวา่พฤติกรรมผูน้ า ในการช่วยท าให้กลุ่มสามารถด าเนินงานอยา่งกา้วหนา้ และบรรลุผล
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ส าเร็จใชอิ้ทธิพลท่ีมีในการจูงใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยใชก้ระบวนการบริหาร
และจดัการ 
 พฤติกรรมท่ีผูน้ าปฏิบติัในการบริหารองคก์ารจะมีการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้มและ
พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้ปรากฏ จึงควรตอ้งมีศิลปะเพื่อให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จดว้ยดี
และมีความสอดคลอ้งตามสถานการณ์ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมผูน้ าในแต่ละองคก์ารจะใชว้ิธีการท่ี
แตกต่างกันตามสถานการณ์ในการด าเนินการ เพื่อก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ มีนักวิชาการไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูน้ า ดงัน้ี 

2.3.3.1 พฤติกรรมผูน้ าของฟิดเลอร์  
 (Fiedled,  1967) ไดใ้หแ้นวคิดทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (Contingency  Theory) มีหลกัการ
วา่  ประสิทธิผลของภาวะผูน้ าหรือขององคก์ารจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญัซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ 
คือบุคลิกภาพของผูบ้ริหารอนัเป็นลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะเฉพาะตวัระดบัเจตคติและแรงจูงใจ
เก่ียวกบัการท างานของผูบ้ริหาร โดยมีพฤติกรรม 2 ดา้น คือ  

1) พฤติกรรมผูน้ าดา้นมุ่งงาน (Task-oriented  Leadership) เป้าหมายสูงสุด คือ ผลส าเร็จ
ของงาน 

2) พฤติกรรมผูน้ าดา้นมุ่งสัมพนัธ์ (Relationship-oriented Leadership) ทฤษฎีน้ีข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ แบบของผูน้ า (Leadership Style) กบัสถานการณ์ (Situation) 
แบบท่ีควบคุมสถานการณ์ (Situation Control) ของ Fiedler ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี
ส าคญั 3 ตวัแปร  (กมล ศิริสลุง,  2545) ดงัน้ี 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงาน (Leader-member 
Relations) หมายถึง กลุ่มใหค้วามสนบัสนุนผูน้ ามากนอ้ยเพียงใด 

 ลกัษณะงานหรือโครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึง ความชดัเจนในลกัษณะ
งานหรือโครงสร้างของงานท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมายมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 

 อ านาจในต าแหน่ง (Position  Power) หมายถึงการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารท่ีให้รางวลั
หรือการลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานมากนอ้ยเพียงใด 
2.3.3.2 พฤติกรรมผูน้ าตามแนวคิดของยคุล ์ 

 ในยุคปัจจุบนัผูน้ าจะตอ้งแสดงพฤติกรรมในการเป็นผูน้ าองค์การ แบบแผนท่ีเหมือนกนั
ของพฤติกรรมผูน้ าทั้งพฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นดา้นผลผลิตและพฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้ดา้นคนนั้นไม่ใช่
เหตุผลสมควรท่ีจะรับประกนัว่าเป็นความจริงท่ีถือว่าดีท่ีสุดในทุกสถานการณ์  (สุรพล พุฒค า,  
2547) ซ่ึง ยุคล์ ได้ขยายแนวคิดต่อจากแนวคิดของเบลคและมูลตนั โดยพิจารณาผลสืบเน่ือง
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ยุคล์ ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ว่าพฤติกรรมผูน้ าจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ เพราะ
สถานการณ์จะมีผลกระทบต่อความส าเร็จของพฤติกรรมผูน้ า ทั้งน้ี ยุคล์  ไดพ้ฒันากรอบพฤติกรรม
ผูน้ าท่ีสามารถก าหนดได้ 3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นงาน 2) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ และ 3) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 

1) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้งาน (Task – oriented  Behaviors) 
 ความหมายของพฤติกรรมท่ีเนน้งาน คือ   พฤติกรรมดา้นน้ีจะเน้นท่ีความชดัเจนในการ
จดัระบบงานบทบาทของสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน การวางแผน การจดัการ และการก ากบัติดตาม
ผลการด าเนินงานในองคก์ารท่ีเนน้ความส าคญัและความส าเร็จของงาน   ซ่ึงผูน้ าจะใชบุ้คลากรและ
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ การยึดมัน่ในการรักษาความเท่ียงตรงและความมัน่คงใน
กระบวนการท างานรวมทั้งการบ ารุงรักษา การปรับปรุงใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 คุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีเน้นงาน คือ  มีคุณลกัษณะท่ีมีการแสดงประพฤติและการ
ปฏิบติัในการบริหารจดัการ มีการวางแผน มีการควบคุมก ากบัติดตามการด าเนินงานตามนโยบายมี
ก าหนดเป้าหมาย ภาระงาน แผนงาน โครงการและกิจกรรม มีระบบการใชบุ้คลากรและทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาและด าเนินการพฒันาบุคลากรและทรัพยากรดว้ยความเท่ียงตรง
และมัน่คง มุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัการสั่งการ การควบคุมก ากบัติดตามการปฏิบติังานของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเคร่งครัดเพื่อความส าเร็จของงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบติัเพื่อ
ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด 

2) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ (Relation–oriented Behaviors) 
 ความหมายของพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพันธ์  คือ  ผูน้  าประเภทน้ีจะมีพฤติกรรมท่ี
ครอบคลุมในการให้การช่วยเหลือสนบัสนุนการพฒันา แสดงการรับรู้การให้ค  าปรึกษา และการ
บริหารความขดัแยง้ จะเน้นการปรับปรุงความสัมพนัธ์ และการช่วยเหลือบุคคลเพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือและการท างานเป็นหมู่คณะตลอดจนเนน้การสร้างองคก์ารดว้ย 
 คุณลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ คือ มีคุณลักษณะของการประพฤติการ
ปฏิบติัท่ีมีการช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานตั้งแต่การวางแผนงาน การด าเนินงาน มีการให้ค  าปรึกษา มีการ
นิเทศงาน การให้ความเช่ือถือและให้ความไวว้างใจต่อกนัในการปฏิบติังาน มีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีอิสระและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบติังานสามารถตดัสินใจการปฏิบติังานได้
ดว้ยตวัเอง ให้ความตระหนกัค านึงถึงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยยึดถือ
ความสามารถของบุคคลเพื่อให้มีผลต่อความส าเร็จของการปฏิบติังานตามนโยบาย และเป้าหมาย
ขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง (Change–oriented  Behaviors) 
 ความหมายของพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง คือ  ผูน้  าประเภทน้ีจะให้ความส าคญักบั
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และวิเคราะห์เหตุการณ์ภายนอกท่ีเกิดข้ึน มีการท าวิสัยทศัน์ให้เป็นท่ี
น่าสนใจ มีการเปล่ียนแปลง ก าหนดเป้าหมาย หลกัการ นโยบายในการด าเนินงาน มีการน าเสนอ
โครงการใหม่ๆ มีการผลกัดนัเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การร่วมมือในการสนับสนุน และการ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัเพื่อการเปล่ียนแปลงให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มจากการไดรั้บขอ้ผูม้ดัเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 คุณลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง คือ  มีคุณลกัษณะของการกระท าโดยการ
ประพฤติและการปฏิบติัตนในการบริหารงานท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการ
สร้างบรรยากาศของหน่วยงานให้เกิดความไวว้างใจกนัในระดบัสูงมีวิสัยทศัน์ สามารถปรับตวัได้
ตามสถานการณ์ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี กระตุน้ให้สมาชิกตระหนกัและเห็นความส าคญัของ
เปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ สนบัสนุนการเสริมสร้างทกัษะและ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทีมงาน ซ่ึงเนน้ระบบการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จดัให้มีระบบการ
ให้ส่ิงจูงใจแบบใฝ่สัมฤทธ์ิของผลงาน มีการพฒันาระบบการให้รางวลัเพื่อการกระตุน้ให้มีผลต่อ
ความส าเร็จของการปฏิบติังานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
 จากรูปแบบแนวคิดพฤติกรรมผู ้น าทั้ ง  3  ประการ ดังกล่าว ยุคล์   มีความเ ช่ือว่า
สภาพแวดลอ้มจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดความส าเร็จขององคก์ารได ้และถา้จะพิจารณาถึง
พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นงานจะมีลักษณะท่ีตรงกับมิติของกิจสัมพนัธ์ และพฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์จะมีลกัษณะท่ีตรงกบัมิติมิตรสัมพนัธ์ของ ฮาลปินและวินเนอร์ (Halpin and Winer) 
(สุรพล  พุฒค า,  2547) กล่าววา่การใชค้  าจ  ากดัความ ของ ฮาลปินและวินเนอร์ (Halpin and Winer) 
ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความคงท่ี  พฤติกรรมท่ีเนน้งานควรจะน ามาใชม้ากกวา่พฤติกรรมท่ีเนน้การ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงจะน ามาใช้มากกว่าพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเนน้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพของงานเพิ่มข้ึนการด าเนินการจึง
มีความจ าเป็น ส่วนพฤติกรรมท่ีเน้นการการเปล่ียนแปลงจะน ามาใช้ในการก ากับติดตามกับ
สภาพแวดลอ้มและการเผยแพร่ในความรู้ในส่ิงใหม่ๆ และในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั พฤติกรรมท่ี
เนน้ความสัมพนัธ์จะน ามาใชใ้นการด าเนินการกบัสภาพแวดลอ้มท่ีง่ายมากกว่าสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ความซับซ้อนและไม่คงท่ี โดยในสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อนและไม่คงท่ี พฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลงจะก่อใหเ้กิดการบรรลุผลไดม้ากท่ีสุด 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่พฤติกรรมมีความเหมาะสม และการสร้างความสมดุลของรูปแบบตาม
แนวคิดพฤติกรรมผูน้ าของ ยคุล ์ น้ีจึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานการแสดงออกของ
ผูน้ า การท่ีบริหารงานจะประสบผลส าเร็จนั้น เป็นผลมาจากการท่ีผูน้ าไดแ้สดงพฤติกรรมภาวะผูน้ า
ภายใต้ตามเง่ือนไขในการท างานกับวตัถุประสงค์ขององค์การในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตาม
สถานการณ์ท่ีจะแสดงพฤติกรรมแบบมุ่งงาน หรือแบบเน้นความสัมพนัธ์ หรือแบบพฤติกรรมท่ี
เนน้การเปล่ียนแปลง ตามโอกาสและความเหมาะสม 
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บทที ่3 
วธิดี าเนินการท าโครงงาน 

 
 วิธีด าเนินการศึกษาคน้ควา้ เร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขต  อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี  ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้โดยล าดบัดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การจดักระท าขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ได้แก่ ขา้ราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2553 จ านวนประชากรทั้งหมด 415 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2553  โดยท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ตามตารางส าเร็จรูปของเคร็ชซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  
203  คน  
 
3.2 เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

3.2.1 เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้สอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อใชส้อบถามขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน  ต าแหน่ง  อตัราเงินเดือน  และการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร 
 ตอนท่ี 2   แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบัคือ 5, 
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4, 3, 2, 1  จ านวน  45  ขอ้ สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ท่ีมีการปฏิบติัในองคก์าร  

3.2.2 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูน้ า
ของผูบ้ริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรายละเอียด วตัถุประสงค์ของ 
การศึกษาคน้ควา้ เพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อน ามาจดัท านิยามเชิง

ปฏิบติัการ และน านิยามเชิงปฏิบติัการมาเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 
4) พฒันาแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอหนองแค จังหวดัสระบุรี  
จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่  พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นงาน  พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นความสัมพนัธ์  
และ พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง จ านวน 45 ขอ้  

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) ขอหนงัสือ จากส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี แนะน าตวั
ผูว้ิจยัถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
หนองแค เพื่อขออนุญาต และขอความร่วมมือจากข้าราชการ ในหน่วยงานตอบ
แบบสอบถาม 

2) ด าเนินการจดัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

 
3.4 การจัดการข้อมูล 

1) ไดรั้บแบบสอบถาม กลบัคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
2) น าแบบสอบถาม ท่ีสมบูรณ์  มาจ าแนกสถานภาพปัญหาของแต่ละองคก์ร แลว้น ามา

ตรวจใหค้ะแนนเป็นขอ้ตามเกณฑน์ ้าหนกัคะแนนในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
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ปฏิบติัมากท่ีสุด      ให ้  5  คะแนน 
 ปฏิบติัมาก     ให ้  4  คะแนน  
 ปฏิบติัปานกลาง       ให ้  3  คะแนน  
 ปฏิบติันอ้ย     ให ้  2  คะแนน  
 ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด     ให ้  1  คะแนน  

3) น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์   โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาคน้ควา้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิ เคราะห์สภาพทั่วไปของ ข้าราชการ  จ าแนกตาม เพศ อายุ  วุ ฒิกา รศึกษา   
ประสบการณ์การท างาน  ต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  และการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผูบ้ริหาร  โดยใชค้่าร้อยละ(percentage) 

2. วเิคราะห์ความคิดเห็นของ  ขา้ราชการ  กบัระดบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์ร
ทั้ง 3 ด้าน ไดแ้ก่พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นงาน  พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นความสัมพนัธ์  และ 
พฤติกรรมผูน้ าท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงโดยหาค่า เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน าผล
การวเิคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดงัน้ี   

  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐานค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

       1.1    ค่าร้อยละ   ( Percentage ) เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ % ใชสู้ตร ดงัน้ี 
    

ร้อยละ (%) = 
N

X 100  
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   เม่ือ X แทน จ านวนขอ้มูลท่ีตอ้งการน ามาหาค่าร้อยละ 
    N แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

1.2   ค่าเฉล่ีย     X     โดยใชสู้ตร  ดงัขา้งล่างน้ี 

                   X              =           
n

X  

  เม่ือ         
                         X        แทน  ค่าเฉล่ีย 

                          X   แทน  ผลรวมของคะแนน 

                  n      แทน         จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
1.3  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

                 =         
2 2( )

( 1)

N x x

N N





   

เม่ือ 
     แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน  ระดบัคะแนน 
  N  แทน  จ านวนขอ้มูล 
  ∑  แทน   ผลรวม  
 
2. สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดย

ใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ไดผ้ลดงัน้ี 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases  =  203        N of Items =  45 
Alpha   =    0.776 

 
ซ่ึงจะเห็นวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.776 ซ่ึงหมายความวา่แบบสอบถามมีค่าความเช่ือถือได ้
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นควา้ เร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล
และการแปลผลขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. ขั้นตอนน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 สัญลกัษณ์ท่ีใชน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 N แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
X  แทน       ค่าเฉล่ีย  (Mean) 

    แทน       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

4.1 ข้ันตอนน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อใชส้อบถามขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน  
ต าแหน่ง  อตัราเงินเดือน  การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ 
พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั  
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อใชส้อบถามขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน               
ต  าแหน่ง  อตัราเงินเดือน  การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร  แสดงไวใ้นตาราง 4.2.1 
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ตาราง 4.2.1 จ านวนและร้อยละ ของขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตาม   เพศ   
อายุ วุฒิการศึกษา   ประสบการณ์ท างาน   ต าแหน่ง   อตัราเงินเดือน   และการ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร 

สถานภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1    ชาย     
     1.2    หญิง 

 
96 

107 

 
47.30 
52.70 

รวม 203 100.00 
2.  อาย ุ
     2.1    ต ่ากวา่ 30 ปี   
     2.2    31 – 40 ปี 
     2.3    41- 50 ปี   
     2.4    51 ปีข้ึนไป 

 
24 

101 
68 
10 

 
11.80 
49.80 
33.50 
  4.90 

รวม 203 100.00 
3.  วฒิุการศึกษา 
 3.1    ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
      3.2    ปริญญาตรี 
      3.3    สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
41 

112 
  50 

 
20.20 
55.20 
24.60 

รวม 203 100.00 
4.  ประสบการณ์ท างาน 
     4.1    1 – 5 ปี    
     4.2    6 – 10 ปี 
     4.3    11 – 15 ปี  
     4.4    16  ปีข้ึนไป 

 
71 
78 
41 
13 

 
35.00 
38.40 
20.20 
  6.40 

รวม 203 100.00 
5.  ต าแหน่ง 
 5.1    ผูอ้  านวยการกอง   
      5.2    หวัหนา้ส่วน 
      5.3    พนกังาน 

 
18 
70 

115 

 
8.90 

34.50 
56.70 

รวม 203 100.00 
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ตาราง 4.2.1   (ต่อ) 
สถานภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน(คน) ร้อยละ 

6.  อตัราเงินเดือน 
     6.1    5,000  -  10,000  บาท    
     6.2    10,001  -  15,000  บาท 
     6.3    15,001  -  20,000  บาท 
     6.4    20,001  บาทข้ึนไป   

 
72 
55 
58 
18 

 
35.50 
27.10 
28.60 
8.90 

รวม 203 100.00 
7. การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร 
     7.1    ทุกวนั   
     7.2    1  -  2  วนัต่อสัปดาห์ 
     7.3    3  -  4  วนัต่อสัปดาห์   
     7.4    5  วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์ 

 
46 
55 
66 
36 

 
22.70 
27.10 
32.50 
17.70 

รวม 203 100.00 
  

 จากตาราง 4.2.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จ านวน และร้อยละ ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.70 จ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.80 เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.20  จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน  พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน อยู่
ระหวา่ง 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.40 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนกังาน  
จ  านวน  115  คน   คิดเป็นร้อยละ 56.70  จ  าแนกตามอัตราเงินเดือน  พบว่า ส่วนใหญ่มีอตัรา
เงินเดือน อยู่ระหวา่ง 5,000  - 10,000 บาท  จ านวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.50 และจ าแนกตาม
การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร อยู่ระหวา่ง  3  -  4  วนัต่อสัปดาห์ จ  านวน  66  คน คิดเป็นร้อยละ 
32.50 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ 
พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั   แสดงไวใ้น
ตาราง  4.2.2 – ตาราง 4.2.12 
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ตาราง  4.2.2   ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

X    ระดับ อนัดับ 

1. พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.83 0.30 มาก 2 
2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.85 0.30 มาก 1 
3. พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.73 0.30 มาก 3 

รวม 3.79 0.22 มาก - 

 จากตาราง  4.2.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า 
ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระดับความคิดเห็น ของข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์  ( X = 3.85) รองลงมา 
พฤติกรรมท่ีเนน้งาน( X = 3.83) และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง ( X = 3.73) ตามล าดบั 

ตาราง  4.2.3  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชาย หญงิ 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.87 0.29 มาก 3.78 0.31 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.85 0.29 มาก 3.85 0.30 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.71 0.30 มาก 3.75 0.29 มาก 

รวม 3.80 0.22 มาก 3.79 0.22 มาก 

  
 จากตาราง 4.2.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า 
ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระดับความคิดเห็น ของข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามเพศ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็น เพศชาย ( X = 3.80) เพศหญิง ( X = 3.79) จ  าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเนน้งาน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ เพศชาย ( X = 3.87) เพศหญิง ( X = 
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3.78) ส่วนพฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X = 
3.85) และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง พบวา่ เพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ีย ( X = 3.75) และเพศ
ชาย  มีระดบัค่าเฉล่ีย( X = 3.71)   
 
ตาราง  4.2.4   ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตามอายโุดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต ่ากว่า 30 ปี 31 – 40 ปี 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.86 0.32 มาก 3.82 0.27 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 4.01 0.28 มาก 3.77 0.29 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.69 0.35 มาก 3.68 0.28 มาก 

รวม 3.84 0.26 มาก 3.75 0.19 มาก 

 
ตาราง 4.2.4 (ต่อ) 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

41- 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.80 0.34 มาก 4.00 0.29 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.91 0.28 มาก 3.88 0.23 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.80 0.29 มาก 3.84 0.23 มาก 

รวม 3.83 0.24 มาก 3.90 0.19 มาก 

 จากตาราง 4.2.4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า 
ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระดับความคิดเห็น ของข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามอายุ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็น อายุ 51 ปีข้ึนไป ( X = 3.90) อายุต ่ากว่า 30 ปี ( X = 3.84)  อายุ ระหว่าง  41- 50 ปี 
( X = 3.83) อาย ุระหวา่ง  31–40 ปี  ( X = 3.75)  จ  าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมท่ีเนน้งาน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบว่า อายุ 51 ปีข้ึนไป ( X = 4.00) อายุ ต  ่ากว่า 30 ปี 
( X = 3.86)   อายุระหวา่ง   31- 40 ปี ( X = 3.82)           อายุ ระหวา่ง   41–50  ปี ( X = 3.80) ส่วน
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พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบว่า อายุ ต  ่ากว่า 30 ปี ( X = 4.01) อายุ
ระหวา่ง 41- 50 ปี ( X = 3.91) อายุ 51 ปีข้ึนไป ( X = 3.88) อายุระหวา่ง 31–40 ปี ( X = 3.77) และ 
พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ อายุ 51 ปี ข้ึนไป ( X = 3.84) อาย ุ
ระหวา่ง  41- 50 ปี ( X = 3.80) อาย ุต ่ากวา่ 30 ปี ( X = 3.69) อาย ุระหวา่ง  31– 40 ปี ( X = 3.68) 

ตาราง  4.2.5   ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน    ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า 
ของผู้บริหาร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเน้น
งาน 3.79 0.27 

 
มาก 3.84 0.32 

 
มาก 3.83 0.28 

 
มาก 

2.พฤติกรรมท่ีเนน้ 
ความสัมพนัธ์ 

 
3.76 0.28 

 
มาก 3.87 0.32 

 
มาก 3.88 0.24 

 
มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้ 
การเปล่ียนแปลง 

 
3.69 0.27 

 
มาก 3.77 0.31 

 
มาก 3.68 0.29 

 
มาก 

รวม 3.74 0.18 มาก 3.82 0.24 มาก 3.78 0.20 มาก 

 จากตาราง 4.2.5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเห็น ระดบัปริญญาตรี ( X = 3.82) รองลงมา สูงกวา่ปริญญาตรี ( X = 3.78) และต ่า
กวา่ปริญญาตรี ( X = 3.74) จ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ปริญญาตรี ( X = 3.84) สูงกวา่ปริญญาตรี ( X = 3.83) ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี( X = 3.79) ส่วนพฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ สูงกวา่ปริญญาตรี 
( X = 3.88) ปริญญาตรี ( X = 3.87) ต ่ากว่าปริญญาตรี ( X = 3.76) และพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ปริญญาตรี ( X = 3.77)ต ่ากวา่ ปริญญาตรี ( X = 3.69) 
สูงกวา่ปริญญาตรี( X = 3.68) 
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ตาราง  4.2.6    ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.82 0.31 มาก 3.81 0.28 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.90 0.30 มาก 3.84 0.31 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.73 0.30 มาก 3.75 0.30 มาก 

รวม 3.81 0.23 มาก 3.79 0.21 มาก 

 
ตาราง 4.2.6 (ต่อ) 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11 – 15 ปี 16  ปีขึน้ไป 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.83 0.34 มาก 3.90 0.23 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.80 0.30 มาก 3.84 0.21 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.67 0.25 มาก 3.80 0.35 มาก 

รวม 3.76 0.21 มาก 3.85 0.24 มาก 

 
 จากตาราง 4.2.6  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น ประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป ( X = 3.85) รองลงมา ประสบการณ์ 1–5 ปี 
( X = 3.81) ประสบการณ์ 6–10 ปี ( X = 3.79) และประสบการณ์ 11–15 ปี ( X = 3.76) จ าแนกเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย พบว่า 
ประสบการณ์ 16  ปีข้ึนไป ( X = 3.90) ประสบการณ์ 11 –15 ปี ( X = 3.83) ประสบการณ์ 1–5 ปี ( X = 
3.82) ประสบการณ์ 6–10  ปี ( X = 3.81) ส่วนพฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
พบวา่ ประสบการณ์ 1–5 ปี ( X = 3.90) ประสบการณ์ 6–10 ปี และ  ประสบการณ์ 16 ปี ข้ึนไป  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั( X = 3.84) ประสบการณ์ 11–15 ปี ( X = 3.80) และพฤติกรรมท่ีเน้นการ
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เปล่ียนแปลง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ประสบการณ์ 16  ปีข้ึนไป ( X = 3.80) ประสบการณ์ 6–10 ปี 
( X = 3.75)ประสบการณ์ 1–5 ปี ( X = 3.73) ประสบการณ์ 11–15 ปี ( X = 3.67)  
 
ตาราง  4.2.7   ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า 
ของผู้บริหาร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงาน 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเน้น
งาน 3.80 0.30 

 
มาก 3.84 0.30 

 
มาก 3.82 0.31 

 
มาก 

2.พฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ 3.91 0.23 

 
มาก 3.83 0.34 

 
มาก 3.85 0.28 

 
มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเน้น
การเปล่ียนแปลง 3.75 0.25 

 

 

มาก 3.70 0.31 

 

 

มาก 3.74 0.29 

 

 

มาก 

รวม 3.81 0.15 มาก 3.78 0.24 มาก 3.80 0.21 มาก 

 
 จากตาราง 4.2.7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเห็น ผูอ้  านวยการกอง ( X = 3.81) รองลงมา พนกังาน ( X = 3.80) และหวัหนา้ส่วน 
( X = 3.78) จ าแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเนน้งาน โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย พบวา่ หวัหนา้ส่วน ( X = 3.84) พนกังาน ( X = 3.82) ผูอ้  านวยการกอง( X = 3.80) ส่วน
พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ผูอ้  านวยการกอง ( X = 3.91) พนกังาน 
( X = 3.85) หวัหนา้ส่วน ( X = 3.83) และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
พบวา่ ผูอ้  านวยการกอง ( X = 3.75) พนกังาน ( X = 3.74) หวัหนา้ส่วน( X = 3.70) 
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ตาราง  4.2.8    ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตามอตัราเงินเดือน โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000 – 10,000  บาท 10,001  -  15,000  บาท 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.83 0.31 มาก 3.83 0.30 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.89 0.28 มาก 3.80 0.31 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.73 0.31 มาก 3.74 0.28 มาก 

รวม 3.81 0.21 มาก 3.79 0.22 มาก 

 
ตาราง 4.2.8 (ต่อ) 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,001  -  20,000  บาท 20,001 บาทขึน้ไป 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.81 0.32 มาก 3.86 0.26 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.85 0.33 มาก 3.82 0.17 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.70 0.31 มาก 3.79 0.28 มาก 

รวม 3.78 0.24 มาก 3.82 0.18 มาก 

 
 จากตาราง 4.2.8  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามอตัราเงินเดือน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
ของระดบัความคิดเห็น 20,001 บาทข้ึนไป ( X = 3.82) รองลงมา อยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท ( X = 
3.81) ระหวา่ง  10,001 – 15,000 บาท ( X = 3.79) และอยูร่ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท ( X = 3.78) 
จ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเน้นงาน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
พบว่า 20,001 บาท ข้ึนไป( X = 3.86) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท และ อยู่ระหว่าง 10,001 – 
15,000 บาท ( X = 3.83)  อยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ( X = 3.81) ส่วนพฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ อยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท ( X = 3.89) อยูร่ะหวา่ง 
15,001 – 20,000 บาท ( X = 3.85) 20,001 บาท ข้ึนไป( X = 3.82) 10,001 – 15,000 บาท ( X = 3.80) 
และพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 20,001 บาท ข้ึนไป( X = 3.79) อยู่



 

   

31 

ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ( X = 3.74) อยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท( X = 3.73) อยูร่ะหวา่ง 
15,001 – 20,000 บาท ( X = 3.70) 
 
ตาราง  4.2.9   ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ าแนกตาม  การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร โดยรวมและรายดา้น 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทุกวนั 1  -  2  วนัต่อสัปดาห์ 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.85 0.29 มาก 3.80 0.33 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.84 0.25 มาก 3.83 0.34 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.72 0.29 มาก 3.74 0.32 มาก 

รวม 3.79 0.20 มาก 3.78 0.25 มาก 

 
ตาราง 4.2.9 (ต่อ) 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3  -  4  วนัต่อสัปดาห์ 5 วนัขึน้ไปต่อสัปดาห์ 

X    ระดับ 
X    ระดับ 

1.พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 3.82 0.30 มาก 3.84 0.30 มาก 

2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 3.89 0.31 มาก 3.82 0.25 มาก 

3.พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 3.73 0.27 มาก 3.73 0.32 มาก 

รวม 3.80 0.21 มาก 3.79 0.22 มาก 

 
 จากตาราง 4.2.9  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น 3  -  4  วนัต่อสัปดาห์( X = 3.80) รองลงมา ทุกวนัต่อ
สัปดาห์ และ 5 วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์( X = 3.79) และ 1  -  2  วนัต่อสัปดาห์( X = 3.78) จ าแนกเป็น
รายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเนน้งาน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ทุกวนัต่อ
สัปดาห์ ( X = 3.85)   5 วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์( X = 3.84)   3  -  4  วนัต่อสัปดาห์ ( X = 3.82) 1  -  2  วนั
ต่อสัปดาห์( X = 3.80) ส่วนพฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ 3  -  4  วนั
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ต่อสัปดาห์ ( X = 3.89) ทุกวนั ( X = 3.84) 1  -  2  วนัต่อสัปดาห์( X = 3.83) 5 วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์
( X = 3.82) และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 1-  2  วนัต่อสัปดาห์( X = 
3.74) 3  -  4  วนัต่อสัปดาห์  และ 5 วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์( X = 3.73)   ทุกวนั ( X = 3.72) 
 

ตาราง  4.2.10  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครอง 
 ส่วนทอ้งถ่ิน   ตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วน   

ทอ้งถ่ิน ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้งาน จ าแนกเป็นรายขอ้ 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

X    ระดับ อนัดับ 

1. ก าหนดมาตรฐานการท างานของแต่ละส่วน/ฝ่าย 3.99 0.72 มาก 1 
2. มีการวางแผนและบริหารจดัการท่ีดีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 3.98 0.82 
 

มาก 

 
2 

3. บริหารงานตามบทบาทอยา่งชดัเจนไม่คลุมเครือ 3.96 0.83 มาก 3 
4. มีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ อยา่งมีระบบ 3.92 0.78 มาก 4 
5. มอบหมายงานๆใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นระบบและ   

เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 

3.91 
 

0.68 
 

มาก 

 
5 

6. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3.88 0.78 มาก 6 
7. บริหารทรัพยากรในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.88 0.76 มาก 7 
8. มีการพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งทัว่ถึง 3.87 0.77 มาก 8 
9. ความสามารถในการประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.83 0.74 มาก 9 
10. ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันางาน 3.79 0.63 มาก 10 
11. ก ากบัติดตามการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.74 0.75 มาก 11 
12. สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อน

ร่วมงาน  ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
 

3.74 
 

0.61 
 

มาก 

 
12 

13. ก าหนดความคาดหวงัความส าเร็จของงานแต่ละส่วน/
ฝ่าย 

 
3.71 

 
0.77 

 
มาก 

 
13 

14. ความแม่นย  าในระเบียบกฎเกณฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 3.67 0.67 

 
มาก 

 
14 

15. การมีกลยทุธ์ในการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ 3.52 0.69 มาก 15 
 รวม 3.83 0.30 มาก - 



 

   

33 

 จากตาราง  4.2.10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ า ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้งาน จ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ก าหนดมาตรฐานการท างานของแต่ละส่วน/ฝ่าย( X = 3.99) 
รองลงมา คือ มีการวางแผนและบริหารจดัการท่ีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ( X = 3.98) 
และบริหารงานตามบทบาทอยา่งชดัเจนไม่คลุมเครือ ( X = 3.96) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การ
มีกลยทุธ์ในการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ( X = 3.52) 

ตาราง  4.2.11  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้น
พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ จ าแนกเป็นรายขอ้ 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

X    ระดับ อนัดับ 
1 เป็นผูป้ระนีประนอมท่ีดี เม่ือเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้ 4.25 0.63 มาก 1 
2 ใหค้วามเป็นกนัเองแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4.14 0.74 มาก 2 
3 การใหข้วญัและก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง 4.05 0.80 มาก 3 
4. การมีโครงสร้างการท างานเป็นแบบร่วมกนัคิดร่วม 

กนัท าท่ีชดัเจน 4.03 0.75 
 

มาก 

 
4 

5. การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เขา้กบัทุกคนไดดี้ 3.97 0.75 มาก 5 
6. การสร้างวสิัยทศัน์ขององคก์ารร่วมกบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.96 0.74 
 

มาก 

 
6 

7. ห่วงใยและเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาค 3.76 0.72 มาก 7 
8. ใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งเร่ืองส่วนตวั 

และเร่ืองงาน 
3.68 0.77  

มาก 

 
8 

9. ใหเ้กียรติและความไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.66 0.73 มาก 9 
10. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.62 0.72 มาก 10 
11. สนบัสนุนการท างานเป็นทีม 3.59 0.70 มาก 11 
12. ยนิดีใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.49 0.65 ปาน

กลาง 
 
12 

 รวม 3.85 0.30 มาก - 
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จากตาราง 4.2.11  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ า ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ จ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากและ
ปานกลางโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก อยู่ในระดบัมาก คือ เป็นผูป้ระนีประนอมท่ีดี เม่ือ
เกิดปัญหาหรือความขดัแยง้( X = 4.25) รองลงมา คือ ให้ความเป็นกนัเองแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X = 
4.14) และการให้ขวญัและก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างทัว่ถึง ( X = 4.05) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ยนิดีใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X = 3.47) 

ตาราง  4.2.12  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้น
พฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง จ าแนกเป็นรายขอ้ 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

X    ระดับ อนัดับ 
1. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองและองคก์รอยูเ่สมอ 4.02 0.80 มาก 1 
2. ยอมรับหรือเตม็ใจท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

ในการท างาน 3.92 0.66 
 

มาก 

 
2 

3. บริหารงานโดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 3.91 0.78 มาก 3 
4. มีทกัษะการเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัเพื่อ

ความส าเร็จขององคก์าร 3.83 0.73 
 

มาก 

 
4 

5. ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานพดูคุย วิเคราะห์ในเร่ืองท่ีอาจ 
จะเป็นปัญหา 3.82 0.74 

 
มาก 

 
5 

6. ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความสนใจท่ีจะคน้หา
วธีิการใหม่ ๆ ในการท างานใหเ้กิดความส าเร็จ 3.82 0.70 

 
มาก 

 
6 

7. มีการจดัเก็บขอ้มูลประวติัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็น
ระบบ 3.78 0.73 

 
มาก 

 
7 

8. มีการพฒันาพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 3.76 0.66 มาก 8 
9. มีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหแ้ก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

3.70 
 

0.69 
 

มาก 

 
9 

10. มีการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ในการ
บริหารงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 
3.70 

 
0.67 

 
มาก 

 
10 
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ตาราง 4.2.12 (ต่อ) 

พฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

X    ระดับ อนัดับ 

11. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส มีสัจจะ ในการกระท า
กบัค าพดูท่ีสอดคลอ้งกนัเสมอ 

 
3.68 

 
0.73 

 
มาก 

 
11 

12. ยอมรับความเปล่ียนแปลงเพื่อความส าเร็จของ
องคก์าร 

3.67 0.73 มาก 12 

13. ผูบ้ริหารพดูใหก้ าลงัใจในการปฏิบติังานแก่
ผูร่้วมงานเสมอ 

 
3.66 

 
0.70 

 
มาก 

 
13 

14. เปิดโอภาสใหแ้ก่สมาชิกในทีมไดมี้โอภาสแสดงออก
อยา่งทัว่ถึง 

 
3.66 

 
0.70 

 
มาก 

 
14 

15. สร้างค่านิยมในหน่วยงานวา่ผูร่้วมงานตอ้งค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

 
3.62 

 
0.64 

 
มาก 

 
15 

16. ปรับตวัเขา้กบัยคุสมยัและทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 3.56 0.74 มาก 16 
17. บริหารงานโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีก าลงั

เปล่ียนแปลง 
 

3.52 
 

0.72 
 

มาก 

 
17 

18. ผูบ้ริหารยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจ 3.51 0.60 

 
มาก 

 
18 

 รวม 3.73 0.30 มาก - 

 จากตาราง 4.2.12  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
ผูน้ า ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระดบัความคิดเห็น ของขา้ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง จ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ
( X = 4.02)  รองลงมา คือ บริหารงานโดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ ( X = 3.91) และยอมรับหรือเต็มใจท่ี
จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการท างาน( X = 3.92) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารยึด
หลกัคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตดัสินใจ ( X = 3.51) 
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บทที ่5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

  
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นควา้ เร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

5.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู ้น าของผู ้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ท่ี เน้นงาน เน้น
ความสัมพนัธ์  เนน้การเปล่ียนแปลง 
 
5.2   ขอบเขตของการท าวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 415 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 203 คน   

ด้านเนือ้หา  การศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองน้ี มุ่งศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ระดบัปฏิบติัของการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริหาร โดย
ใชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของยคุล ์ไดร้วบรวมพฤติกรรมผูน้ าไว ้3 ดา้นคือ พฤติกรรม
ท่ีเนน้งาน พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของ ขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 203 คน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  ต าแหน่ง  อตัราเงินเดือน  การปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้ริหาร    

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่อพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบุรี  ซ่ึงประกอบดว้ย  พฤติกรรมท่ีเนน้งาน พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 
และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในของการศึกษาค้นคว้า 
 เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ได้แก่แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อใช้สอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อใชส้อบถามขอ้มูลทัว่ไป 
เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน  
ต าแหน่ง  อตัราเงินเดือน  การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร    
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  ซ่ึงประกอบดว้ย  
พฤติกรรมท่ีเนน้งาน พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั   
 
5.3   สรุปผลการศึกษา   

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จ านวน และร้อยละ ของขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ าแนกตามอายุ พบวา่ ส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างาน อยู่ระหว่าง 6-10 ปี  จ  าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนกังาน 
จ าแนกตามอตัราเงินเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอัตราเงินเดือน อยู่ระหว่าง 5,000 -  
10,000  บาท และจ าแนกตามการปฏิบติังานร่วมกับผูบ้ริหาร  พบว่าส่วนใหญ่ อยู่
ระหวา่ง 3 – 4 วนัต่อสัปดาห์   

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ า ของผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระดับความคิดเห็น ของข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์  รองลงมา พฤติกรรมท่ีเน้น
งาน และพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระดับความคิดเห็น ของข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเนน้งาน จ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ก าหนดมาตรฐานการท างานของแต่ละส่วน/ฝ่าย 
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ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การมีกลยุทธ์ในการปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จ  
ส าหรับพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ จ าแนกเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากและปาน
กลางโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก คือ เป็นผูป้ระนีประนอมท่ีดี เม่ือเกิด
ปัญหาหรือความขัดแยง้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ ยินดีให้
ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง จ าแนกเป็นราย
ขอ้ อยู่ในระดับมากทุกขอ้โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แสวงหาความรู้เพื่อพฒันา
ตนเองและองคก์รอยูเ่สมอ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารยึดหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรมประกอบการพิจารณาตดัสินใจ  

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระดับความคิดเห็น ของข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการจ าแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา   ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน  และการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร  จ  าแนกตามเพศ พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย ด้านพฤติกรรมท่ีเน้นงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ดา้น
พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่เป็น เพศชายและเพศหญิง และพฤติกรรมท่ี
เนน้การเปล่ียนแปลง ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  จ าแนกตามอายุ ส่วนใหญ่ อายุ 51 ปีข้ึน
ไป ด้านพฤติกรรมท่ีเน้นงาน ส่วนใหญ่เป็น  อายุ 51 ปีข้ึนไป ด้านพฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่ อายุ ต ่ากวา่ 30 ปี และ ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 
ส่วนใหญ่  อายุ 51 ปีข้ึนไป  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่  ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้
งาน ส่วนใหญ่เป็น ปริญญาตรี ดา้นพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่ สูงกว่า
ปริญญาตรี และดา้นพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง ส่วนใหญ่  ต ่ากว่าปริญญาตรี  
จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน ส่วนใหญ่  ประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป ดา้นพฤติกรรม
ท่ีเน้นงาน ส่วนใหญ่ ประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป ด้านพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ 
ส่วนใหญ่ ประสบการณ์ 1–5 ปี และดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง ส่วนใหญ่ 
ประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป  จ าแนกตามต าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็น  ผูอ้  านวยการกอง ดา้น
พฤติกรรมท่ีเน้นงาน ส่วนใหญ่เป็น หัวหนา้ส่วน ดา้นพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ 
ส่วนใหญ่เป็น ผูอ้  านวยการกอง ดา้นพฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง ส่วนใหญ่เป็น 
ผูอ้  านวยการกอง  จ าแนกตามอตัราเงินเดือน ส่วนใหญ่อยู่ท่ี  20,001  บาทข้ึนไป ดา้น
พฤติกรรมท่ีเน้นงาน ส่วนใหญ่อยู่ท่ี   20,001  บาทข้ึนไป ด้านพฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์   ส่วนใหญ่ อยูร่ะหวา่ง  5,000  -10,000  บาท ดา้นพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลง ส่วนใหญ่อยูท่ี่   20,001  บาทข้ึนไป 
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จ าแนกตามการปฏิบัติงานร่วนกับผูบ้ริหาร ส่วนใหญ่  3 – 4 วนัต่อสัปดาห์ ด้าน
พฤติกรรมท่ีเน้นงาน ส่วนใหญ่พบว่า ทุกวนัต่อสัปดาห์   ด้านพฤติกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่ 3 – 4 วนัต่อสัปดาห์   ดา้นพฤติกรรมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลง 
ส่วนใหญ่  5  วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์ 

5. พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีดีมาใช้ในองคก์รจะท าให้เกิดบรรยากาศการท างานท่ีดี 
พนักงานท างานด้วยความรับผิดชอบในหน้า ท่ีของตนเอง  ผลการท างานมี
ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์กร การประเมินผลการ
บริการจดัการท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะท าให้ไดรั้บโบนสัประจ าปี และ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร ในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความเหมาะสมกบัการท างาน 

 
5.4   อภิปรายผลการวเิคราะห์ข้อมูล   
 จากการศึกษา พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค  
จงัหวดัสระบุรี อภิปรายการวเิคราะห์ผลไดด้งัน้ี                    

1. พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็น ของ
ขา้ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน อภิปรายได้ว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ 
พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์  รองลงมา พฤติกรรมท่ีเน้นงาน และพฤติกรรมท่ีเน้น
การเปล่ียนแปลง  ผลท่ีปรากฏน้ีสามารถน าไปพฒันากระบวนการท างาน โดยการเพิ่ม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบับุคลากร  

2. พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็น ของ
ขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากผลการวจิยั พบวา่ พฤติกรรมท่ีเนน้งาน 
จ าแนกเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ อภิปรายได้ว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ก าหนดมาตรฐานการท างานของแต่ละส่วน/ฝ่าย ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การมีกล
ยทุธ์ในการปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จ  ให้มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว ผูน้ า
ควรมีกลยุทธ์ในการปฏิบติังานให้ชัดเจน  ส าหรับพฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์ 
จ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากและปานกลางโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบั
มาก คือ เป็นผูป้ระนีประนอมท่ีดี เม่ือเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ยินดีให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา
ควรเอาใจใส่และให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มากข้ึน   และพฤติกรรมท่ีเน้น
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การเปล่ียนแปลง จ าแนกเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ผูบ้ริหารยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตดัสินใจ   ดงันั้นผูน้ า
องคก์รควรเพิ่มบทบาทในดา้นคุณธรรมและจริยธรรมใหม้ากข้ึน  

3. พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็น ของ
ขา้ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อภิปรายไดว้่า จ  าแนกตามเพศ โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงล าดับค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น จาก
ผลการวิจยัพบวา่ เพศชาย สูงกวา่ เพศหญิง   เม่ือจ าแนกตามอายุ โดยรวมและรายดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ อาย ุ51 ปีข้ึนไป อายุต  ่ากวา่ 30 ปี อายุ 41- 50 
ปี และ อาย ุ31–40 ปี ตามล าดบั และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดา้น อยู่
ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี รองลงมา สูงกวา่ปริญญา
ตรี และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น ประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป 
รองลงมา ประสบการณ์ 1–5 ปี ประสบการณ์    6–10 ปี และประสบการณ์ 11–15 ปี 
จ  าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ได้แก่  ผู ้อ  านวยการกอง  รองลงมา พนักงาน และหัวน้าส่วน  จ าแนกตามอัตรา
เงินเดือน โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  20,001 
บาทข้ึนไป  รองลงมา  5,000 – 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 
20,000 บาท  จ าแนกตามการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร โดยรวมและรายดา้น อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือเรียงล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่  3 – 4 วนัต่อสัปดาห์ รองลงมา ทุกวนัต่อ
สัปดาห์  5 วนัต่อสัปดาห์และ1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ 

  
5.5   ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจยัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค  
จงัหวดัสระบุรี พบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความ
คิดเห็น ของขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก แต่มีบางปัจจยั ท่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ ควร ใหค้วามส าคญั ดงัน้ี      

1. พฤติกรรมท่ีเนน้งาน คือ การมีกลยทุธ์ในการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ   
2. พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ คือ ยนิดีใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
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3. พฤติกรรมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง คือ ผู ้บริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภออ่ืน ๆ ใน

จงัหวดัสระบุรี เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัการวิจยัคร้ังน้ี 
2. ควรศึกษาสภาพ และความตอ้งการพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยวิธีการวิจยั

แบบอ่ืน เช่น  การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  พฤติกรรมผูน้  าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

ค าช้ีแจง     แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนที ่1      ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

   ตอนที ่2      พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                                    อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี  โดยก าหนดลกัษณะพฤติกรรมผูน้ าของ 

                                    ผูบ้ริหารออกเป็นระดบัการปฏิบติั 5 ระดบั จ านวน 45 ขอ้ 

   ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
การสรุปผลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ผูศึ้กษาจะเสนอผลการวเิคราะห์และอภิปรายผลในภาพรวม โดยไม่มี
ผลกระทบต่อท่านเป็นรายบุคคล 

 ขอขอพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 

         นายกิตติศกัด์ิ  แพรวพรายรัตน์ 
                      นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาขอ้ความในขอ้ 1-  4    
 โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
 
 

1.  เพศ 

 (  ) ชาย     (  ) หญิง 
 

2.  อาย ุ

 (   ) ต ่ากวา่ 30 ปี   (  )  31 – 40 ปี 

 (   )  41- 50 ปี    (  )  51 ปีข้ึนไป 
 

3.  วฒิุทางการศึกษา 

 (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี    

 (  ) ปริญญาตรี 

 (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

4.  ประสบการณ์ท างาน 

 (  ) 1 – 5 ปี    (  ) 6 – 10 ปี 

 (  ) 11 – 15 ปี   (  ) 16   ปีข้ึนไป 
 

5.  ต าแหน่ง 
 (  ) ผูอ้  านวยการกอง   (  ) หวัหนา้ส่วน 

 (  ) พนกังาน 

  

6.  อตัราเงินเดือน 
 (   )  5,000 – 10,000 บาท  (  )   10,001 – 15,000   บาท 

 (   )  15,001 – 20,000 บาท (  )   20,001   บาทข้ึนไป 

 

7.  การปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร 
 (   )  ทุกวนั    (  )   1 – 2   วนัต่อสปัดาห์ 

 (   )  3 – 4   วนัต่อสปัดาห์  (  )   5   วนัข้ึนไปต่อสปัดาห์ 
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ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารองค์การ 
ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามน้ีตอ้งการทราบการแสดงพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์าร 

 2. ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) 
                    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารเกิดข้ึนจริงในองคก์รของท่าน โดยก าหนด

ลกัษณะพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารออกเป็นระดบัการปฏิบติั 5 ระดบั จ านวน 45 ขอ้ คือ 
   ระดบั 5  หมายถึง  ปฏิบติัมากท่ีสุด 

   ระดบั 4  หมายถึง  ปฏิบติัมาก 

   ระดบั 3  หมายถึง              ปฏิบติัปานกลาง 

   ระดบั 2  หมายถึง  ปฏิบติันอ้ย 

   ระดบั 1   หมายถึง  ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

ลกัษณะพฤตกิรรมผู้น าของผู้บริหาร 
ระดบัการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

ด้านพฤตกิรรมทีเ่น้นงาน 

1. บริหารงานตามบทบาทอยา่งชดัเจนไม่คลุมเครือ 

     

2. มีการวางแผนและบริหารจดัการท่ีดีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน      

3. ก ากบัติดตามการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

4. มอบหมายงานๆใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นระบบและ   เหมาะสมกบัลกัษณะงาน      

5. บริหารทรัพยากรในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ      

6. ก าหนดมาตรฐานการท างานของแต่ละส่วน/ฝ่าย      

7. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน      

8. ก าหนดความคาดหวงัความส าเร็จของงานแต่ละส่วน/ฝ่าย      

9. ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันางาน      

10. มีการพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งทัว่ถึง      

11. มีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ อยา่งมีระบบ      

12. ความสามรถในการประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด      

13. ความแม่นย  าในระเบียบกฎเกณฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน      

14. การมีกลยทุธ์ในการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ      

15. สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงาน  ปฏิบติัตาม 

กฎ ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
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ลกัษณะพฤตกิรรมผู้น าของผู้บริหาร 
ระดบัการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

ด้านพฤตกิรรมทีเ่น้นความสัมพนัธ์ 

1. ใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงาน 

     

2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

3. สนบัสนุนการท างานเป็นทีม      

4. ยนิดีใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

5. ใหเ้กียรติและความไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

6. ห่วงใยและเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาค      

7. ใหค้วามเป็นกนัเองแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

8. เป็นผูป้ระนีประนอมท่ีดี เม่ือเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้      

9. การใหข้วญัและก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง      

10. การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี เขา้กบัทุกคนไดดี้      

11. การสร้างวสิยัทศัน์ขององคก์ารร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

12. การมีโครงสร้างการท างานเป็นแบบร่วมกนัคิดร่วมกนัท าท่ีชดัเจน      

ด้านพฤตกิรรมทีเ่น้นการเปลีย่นแปลง 

1. แสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองและองคก์รอยูเ่สมอ 

     

2. มีทกัษะการเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัเพื่อความส าเร็จขององคก์าร      

3. มีการก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ในการบริหารงาน เพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์

     

4. บริหารงานโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง      

5. ผูบ้ริหารยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตดัสินใจ      

6. มีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

7. ปรับตวัเขา้กบัยคุสมยัและทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั      

8. ยอมรับความเปล่ียนแปลงเพื่อความส าเร็จขององคก์าร      

9. มีการพฒันาพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง      

10. มีการจดัเก็บขอ้มูลประวติัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นระบบ      

11. ยอมรับหรือเตม็ใจท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการท างาน      
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ลกัษณะพฤตกิรรมผู้น าของผู้บริหาร 
ระดบัการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

12. บริหารงานโดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ      

13. ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความสนใจท่ีจะคน้หาวธีิการใหม่ ๆ ในการท างานให้
เกิดความส าเร็จ 

     

14. ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานพดูคุย วเิคราะห์ในเร่ืองท่ีอาจจะเป็นปัญหา      

15. สร้างค่านิยมในหน่วยงานวา่ผูร่้วมงานตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตน 

     

16. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส มีสจัจะ ในการกระท ากบัค าพดูท่ีสอดคลอ้งกนั
เสมอ 

     

17. ผูบ้ริหารพดูใหก้ าลงัใจในการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงานเสมอ      

18.เปิดโอกาสใหแ้ก่สมาชิกในทีมไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งทัว่ถึง.      
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
นายกิตติศกัด์ิ  แพรวพรายรัตน์  เกิด  เม่ือ  9  กมุภาพนัธ์  2511  ท่ีอยูปั่จจุบนั บ้านเลขท่ี 46  หมู่ท่ี  8  

ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี  18140  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน นั ก บ ริ ห า ร ง า น ช่ า ง 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอหนองแค   จงัหวดัสระบุรี  18140 

ประวติัการศึกษา  พ.ศ.2523 ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อ าเภอเมือง   จงัหวดัสระบุรี  พ.ศ. 2526
ชั้นมธัยมศึกษาตอนคน้  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสระบุรี  พ.ศ. 2529  ประกาศนัยบตัร
วชิาชีพ (ปวช.)  วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี   อ าเภอเมือง   จงัหวดัสระบุรี  พ.ศ.2531  ประกาศนยับตัรวิชาชีพ ชั้นสูง 
(ปวส.)  มหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ  พ.ศ.2545  ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการงานก่อสร้าง) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


