แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังวัดชลบุรี
Leaderships affecting administration of Chonburi Sub-district
Administrative Organization
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อแบบภาวะผู้น�ำในการบริหาร
งานองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี 2) เพือ่ เสนอแนะ
แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังชลบุรี จ�ำนวน 354 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ และสร้างสมการ
พยากรณ์
ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
และ เมือ่ พิจารณารายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
สั ง คม ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการเมือง
และการบริหาร ด้านแหล่งน�ำ ้ ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ตามล�ำดับ
แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลตามความคิดเห็นของประชาชน ภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ ำ�
แบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�ำแบบปรึกษาหารือ ภาวะผู้น�ำแบบ
*มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันชัย ยอยรู้รอบ*

ใช้อำ� นาจเชิงเมตตา ภาวะผูน้ ำ� แบบใช้อำ� นาจอยูใ่ นระดับมาก
เช่นเดียวกันทุกด้าน แบบภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ผี ลต่อการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู้น�ำแบบใช้
อ�ำนาจเชิงเมตตาผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม และผู้น�ำแบบปรึกษา
หารือ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ :แบบภาวะผูน้ ำ� /ทีม่ ผี ลต่อการบริหารงาน/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี

Abstract

This research aims 1) to study public
opinion on the leadership in the administration of
the Tambon Administrative Organization. Chonburi
2) to suggest leadership styles that affect the
administration of the Tambon Administrative
Organization. Chon Bu Ri province The sample
population in the District Administrative Office
of Chonburi’s 354 was used in this study was
a questionnaire. Data were analyzed by using
frequency, percentage, average, standard deviation.
The correlation coefficient regression and create
a predictive equation
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The results showed that
Public opinion on the administration
Tampon Administration Organization. Chon Bu
Ri province Overall a very good level and the income.
Sort by descending the social, infrastructure,
education, religion, culture, economic and public
health. The political and administrative aspects of
water resources and the environment, respectively.
Leadership that affect the administration of
the Tambon Administrative Organization on public
opinion in general is very good. Considering it
was found that leadership involved. Leadership
Consultation Use the mercy-oriented leadership
style. Power Leadership Likewise, all the
Leadership that affect the administration
of the Tambon Administrative Organization.
Chonburi include the power-oriented leadership
mercy. Participatory leadership And leadership
consultation The level of statistical significance. 01.
Keyword : Leadership model influencing administration of Sub-district Administrative Organization
in Chon Buri province

บทน�ำ

จากประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติได้ให้ความส�ำคัญ
กับผูน้ ำ� เสมอมา ผูน้ ำ� มีบทบาทตัง้ แต่มนุษย์ยงั รวมกันเป็นชุม
ชนเล็กๆ คนในชุมชนจะยกย่องบางคนให้เป็นผู้น�ำเพราะ
มีความรู้ ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่งทัง้ นีห้ น้าทีห่ ลักของ
ผู้น�ำสังคมมนุษย์มีอยู่ 3 ประการ คือ ระงับข้อขัดแย้ง
ในสังคม ปกป้องศัตรูจากภายนอก และพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม ยิ่งชุมชนใหญ่ขึ้นความขัดแย้งยิ่งมีโอกาสเกิดได้
มากขึ้น การมีผู้น�ำจึงมีความจ�ำเป็นมากยิ่งขึ้น
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นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด
ขององค์กรซึ่งอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีภาระหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารส่วน
ต�ำบลตามกฎหมาย และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานส่วน
ต�ำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอ�ำนาจหน้าที่
ในการสั่งการ หรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลมอบหมาย ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็น
ผูบ้ ริหารสูงสุดภาวะผูน้ ำ� ของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นับได้ว่า มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการเป็นผู้ใช้อิทธิพลหรืออ�ำนาจ
หน้าที่ ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล นับว่าเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ อันดับแรก การวิจยั ครัง้ นีก้ เ็ พือ่ อยากทราบ
ว่าแบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผูน้ ำ� แบบใช้อำ� นาจ ผูน้ ำ� แบบ
ใช้อำ� นาจเชิงเมตตาผูน้ ำ� แบบมีสว่ นร่วม และผูน้ ำ� แบบปรึกษา
หารือ ผูน้ ำ� แบบใดทีจ่ ะน�ำพาองค์การไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง
ได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อแบบภาวะผู้น�ำในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อ เสนอแนะแบบภาวะผู้น�ำที่มีผ ลต่อ การ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย
ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือก
ตั้ ง ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล จ� ำ นวน 51 แห่ ง
ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 512,978 คน และ
น�ำมาค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างได้ จ�ำนวน 354 คน
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำตามภารกิจการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึง่ ก�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2549 ใน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ
2)ด้านสังคม 3) ด้านสาธารณสุข 4) ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6) ด้านแหล่งน�้ำ 
7) ด้านการเมืองและการบริหาร และ 8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ น�ำมาก�ำหนดรูปแบบของผูน้ ำ� ทีม่ คี วาม
เหมาะสมไว้ 4 แบบดังนี้ 1) แบบใช้อ�ำนาจ 2) แบบใช้อ�ำนาจ
เชิ ง เมตตา 3) แบบปรึ ก ษาหารื อ 4) แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(นายแหลม ศรีนุ้ย:2554)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษาทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น
แนวคิ ด ทฤษฎี รวมถึ ง วรรณกรรมต่ า งๆ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
ธั น วาคม 2556 และด� ำ เนิ น การวิ จั ย แล้ ว เสร็ จ ในเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และพักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จ�ำนวน 51 แห่งของจังหวัดชลบุรี ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน 512,978
คน(ท้องถิ่นชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557)
การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น การสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified Random Sampling)ได้ ขนาดตัวอย่าง 354 คน
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึง่ มีเนือ้ หาข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล รวม
ทั้งข้อค�ำถามเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลใน 8 ด้าน มีค�ำถามรวม จ�ำนวน 95 ข้อ และค�ำถาม
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล 4 แบบ มีค�ำถามรวม จ�ำนวน 40 ข้อและ
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ส่วนท้ายเป็นค�ำถามแบบปลายเปิด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ตามความมุง่ หมายและสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน
คือ การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
ตอนที่ 3 แบบภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ผี ลต่อการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ
การหาค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์พหุคูณและการสร้างสมการถดถอย (Multiple
Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จังชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.43 เมือ่ พิจารณาจากมากไปน้อย เป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสังคม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.60ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากโดยมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ3.57 ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.53 ด้านสาธารณสุข
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.51ด้านการเมือง
และการบริหารอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.46
ด้ า นเศรษฐกิ จ อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางโดยมี ค ่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ3.34ด้านแหล่งน�้ำ  อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่า
เฉลีเ่ ท่ากับ 3.27 ด้านทรัพยากร และสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.17ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแบบภาวะผู้น�ำ
ทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังชลบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงส�ำดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า ภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 3.57 ภาวะผูน้ ำ� แบบปรึกษาหาหรือ อยูใ่ นระดับ
มาก 3.54 ภาวะผูน้ ำ� แบบใช้อำ� นาจเชิงเมตตา อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ภาวะผู้น�ำแบบใช้อ�ำนาจ อย่าใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ตามล�ำดับ
ผล การสร้างสมการถดถอย พบว่า แบบของภาวะ
ผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จังหวัดชลบุรี โดย รวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ผู้น�ำแบบใช้อ�ำนาจ
เชิงเมตตา ผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม และผู้น�ำแบบปรึกษาหารือ
โดยมีอำ� นาจในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 83.1มีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรี มีดังนี้
1. ภาวะผู ้ น� ำ  แบบมี ป รึ ก ษาหารื อ และแบบ
ใช้อำ� นาจ ทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ด้านเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ 27.2
2. ภาวะผู้น�ำ  แบบปรึกษาหารือ แบบใช้อ�ำนาจ
เชิงเมตตา และแบบใช้อ�ำนาจ ที่มีผลต่อการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านสังคม ได้ร้อยละ 49.7
3. ภาวะผู ้ น� ำ แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม แบบใช้ อ� ำ นาจ
และแบบใช้ อ� ำ นาจเชิ ง เมตตาที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านสาธารณสุข ได้ร้อยละ 36.0
4. ภาวะผู้น�ำ  แบบใช้อ�ำนาจเชิงเมตตา แบบใช้
อ�ำนาจ และแบบมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมได้ร้อยละ 41.3
5. ภาวะผูน้ ำ � แบบปรึกษาหารือ และแบบใช้อำ� นาจ
อภิปรายผล
เชิงเมตตาทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งแบบภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี ผ ลต่ อ การ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ร้อยละ 16.2
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังชลบุรีมีประเด็น
6. ภาวะผู้น�ำ  แบบใช้อ�ำนาจเชิงเมตตาที่มีผลต่อ
ที่น่าสนใจอภิปลายผล ดังต่อไปนี้
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านแหล่งน�้ำ 
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การบริ ห ารงาน ได้ร้อยละ 21.6
องค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดชลบุรีความคิดเห็นต่อ
7. ภาวะผูน้ ำ � แบบมีสว่ นร่วม ทีม่ ผี ลต่อการบริหาร
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในภาพรวมอยู่ใน งานของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านการเมืองและ
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ซึ่งการที่ประชาชน การบริหาร ได้ร้อยละ 33.4
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของนายกองค์การ
8. ภาวะผู้น�ำ  แบบปรึกษาหารือที่มีผลต่อการ
บริหารส่วนต�ำบล ที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหาร บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนต�ำบล การวิจัยในครั้งนี้ประชาชนที่แสดงความคิดเห็น และสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 14.2
ต่ อ การบริ ห ารงาน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ที่ มี ผ ล
9. ภาวะผู้น�ำ  แบบใช้อ�ำนาจเชิงเมตตา แบบมี
ต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังชลบุรีทั้ง 8 ด้านโดยเรียง ส่วนร่วม และ แบบปรึกษาหารือ ที่มีผลต่อการบริหารงาน
ล� ำ ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ด้ า นสั ง คม ด้ า นโครงสร้ า ง ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยรวม ได้ร้อยละ 83.1
ด้ า นการศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม ด้ า นสาธารณสุ ข
สรุป ผลจากการวิจัย แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการ
ด้านการเมืองและการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน�้ำ  บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลพบว่า ตัวแปรอิสระทีม่ ี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลในการพยากรณ์การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
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รวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ผู้น�ำแบบใช้อ�ำนาจเชิงเมตตาผู้น�ำแบบ
มีส่วนร่วม และผู้น�ำแบบปรึกษาหารือ ที่สามารถพยากรณ์
แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลรวมทั้ง 8 ด้าน ได้ร้อยละ 83.1มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้
ผลจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แบบภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล มีดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรจะบริหารงาน
แบบภาวะผูน้ ำ� แบบใช้อำ� นาจเชิงเมตตาทีม่ ผี ลต่อการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (Benevolent – Authoritative)
ปกครองแบบพ่อปกครองลูกให้ความไว้วางใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครัง้ ขูล่ งโทษ ยอมให้การติดต่อ
สื่อสาร จากเบื้องต้นได้บ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้
บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้การตัดสินใจแต่อยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ของบังคับบัญชา ท�ำให้การ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีผลเป็นบวก
2) องค์การบริหารส่วนต�ำบลควรจะบริหารงานแบบ
ภาวะผูน้ ำ � แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic)
ผู้บริหารจะต้องให้ความไว้วางใจ และการตัดสินใจแต่ไม่
ทั้งหมด ควรจะน�ำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้
ใต้บงั คับบัญชาประกอบการตัดสินใจเสมอ ควรให้รางวัลเพือ่
สร้างแรงจูงใจ และใช้การบริหารแบบมีสว่ นร่วม มีการติดต่อ
สื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลง
ล่ าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน
ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสินใจบางอย่างอยูใ่ นระดับล่าง
ต้องเป็นผู้บริหารที่ให้การปรึกษาในทุกด้าน จะท�ำให้การ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีผลเป็นบวกมากยิง่ ขึน้
3) องค์การบริหารส่วนต�ำบลควรจะบริหารงาน
แบบภาวะผู้น�ำ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative
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– Democratic) ผู้บริหารจะต้องให้ความไว้วางใจ และเชื่อ
ถือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้
บังคับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะต้องมี
การตัง้ จุดประสงค์รว่ มกัน มีการประเมินความก้าวหน้า มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับล่าง
ในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจ
เกีย่ วกับการบริหารได้ทงั้ ในกลุม่ ผูบ้ ริหารและกลุม่ ผูร้ ว่ มงาน
จะท�ำให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีผลเป็น
บวกมากยิ่งขึ้นตามล�ำดับ
4) องค์การบริหารส่วนต�ำบล  ควรจะบริหารงาน
แบบภาวะผู ้ น� ำ  แบบใช้ อ� ำ นาจแต่ อ ย่ า มากเกิ น ขอบเขต
ควรจะใช้เท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ (Explortive – Authoritative)
ผู้บริหารใช้อ�ำนาจเผด็จการสูง ควรใช้อ�ำนาจในทางที่ดี
ทีส่ ามารถยุตปิ ญ
ั หาข้อขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วสามารถ
แก้ ป ั ญ หาที่ ยื ด เยื้ อ ที่ ม ายาวนานยุ ติ ล งในระยะอั น สั้ น
และท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามนโยบายหรือแผนที่
วางไว้ และที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งสามารถแก้ ป ั ญ หาที่ ยื ด เยื้ อ
ทีม่ ายาวนานยุตลิ งในระยะอันสัน้ ได้ อย่าใช้อำ� นาจไปในทาง
ที่ผิดอาจมีผลเสีย เช่นค�ำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่ต้องการ
มากกว่าผลเสียที่จะตามมา หรือที่จะมีในอนาคต อย่าเป็น
ผู้บริหารเอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ โดยไม่เห็น
ความส�ำคัญความคิดเห็นของคนหมู่มาก ผู้บริหารทุกระดับ
ชั้นควรใช้อ�ำนาจเป็นเครื่องมือในบริหารและจัดการภายใน
องค์กร ผลเสียการใช้อ�ำนาจเผด็จการมากเกินขอบเขต
เช่นใช้วธิ กี ารพูดติดต่อสือ่ สารแบบสัง่ การโดยตรง บนลงล่าง
ไม่ยอมรับค�ำแนะน�ำจากใคร ตัดสินใจแทน ประชาชน
ในท้องถิ่น ไม่ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา ไว้วางใจก็เพียง
เล็กน้อย แต่บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย
การติดต่อสือ่ สารเป็นแบบทางเดียวจากบนลงล่าง การตัดสิน
ใจอยู่ในระดับเบื้องบนเป็นส่วนมาก ท�ำให้มีผลในทางลบ
ต่อการบริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล  
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ข้อเสนอแนะน�ำในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อน�ำผลการเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและก�ำหนดนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปตาม
ความต้ อ งการของประชาชนสามารถพั ฒ นาการบริ ห าร
การงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้
มีเสนอแนะในการปฏิบัติดังนี้
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น�ำองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลของแต่ละแห่งในจังหวัดชลบุรี เพื่อแลก
เปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน
ทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลของแต่ละแห่งของจังหวัดชลบุรี
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2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น�ำ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตามทัศนะของประชาชนต่อการ
บริหารงานในจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบถึง
รูปแบบการใช้ภาวะผูใ้ นการบริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ที่มีประสิทธิภาพ และน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ในท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น�ำ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในด้านพฤติกรรมผูน้ ำ � แบบใดทีม่ ี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ ห ารงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
ในจังหวัดชลบุรี
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