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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามถามผู้น า 152 คน วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา่ () ของ 
Cronbach มคีวามเที่ยง 0.86 ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.65, S.D =0.76)  เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านการควบคุมองค์การอย่าง
สมดลุอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบตัิอย่างมีคณุธรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง  การเปรยีบเทียบการ
บริหารงานจ าแนกตามเพศ และอายุทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบจ าแนก ตาม
ระดับการศึกษาพบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มคีวามแตกต่างกันด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน แต่มีความ
แตกต่างกันในด้าน การส่งเสริมวฒันธรรมองค์การ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05  
  
ค าส าคัญ : การบริหารงาน / ผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The purposes of this study are to study of the administration of leaders according to the 
theory of public administration. The research was survey research. Data were collected by 152 
leaders’ questionnaires to show the factors for administration of leaders. And data were 
analyzed statistically by using statistical package program, using descriptive statistic which 
average,  and standard deviation .The instruments used were Likert's rating scale questionnaire 
and Cronbach's reliability coefficient (= 0.86). The research results found that the 
administration of leaders according to the theory of public administration overall was at a high 
level (x̅=3.65, S.D =0.76). Considering each aspect, found the organizational balanced control 
was at a high level. The focus on moral practice was at a moderate level. Comparison the 
administration of leaders according to the theory of public administration by sex and age as a 
whole and individual aspects were not difference.  The comparison by educational level 
overall was not different but when classifying it found the strategic direction was different. 
Also if comparison by experience overall was not different but classifying it found that 
promotion organizational culture was different, statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords : Administrate / Leaders According to the Theory of Public Administration 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามระบบประชาธิปไตยมายาวนานถึง 84 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา เช่นเดียวกบั ในโลกเสรีเกือบทั้งสิ้นจะปกครองประเทศด้วยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐ อ านาจรัฐ โครงสร้างทางอ านาจ ความสมัพันธ์ทางอ านาจภายในรัฐ การเมอืงการ
ปกครอง การบริหารประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในปัจจุบันนักวิชาการในหลายประเทศรวมถึง
ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยตา่งๆ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในภาครัฐโดย
บูรณาการความรู้จากหลายๆศาสตร์มาใช้ในการบรหิารจดัการ ท้ังรฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร ์        
ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่นๆ การให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเป็นรัฐประศาสนศาสตร์  โดยคาดหวังว่าเมือ่เป็นผู้น า
น าทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจะ ช่วยใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดมากขึ้น 
 ผู้บริหาร (administrator) หมายถึงผู้มีต าแหน่งมีอ านาจตามกฎหมายเรียกว่า “พระเดช” ส่วนผู้น า 
leader) หมายถึง ผู้มีพลังอ านาจสามารถโน้มน้าวจติใจคนอ่ืนให้ท าตามโดยอาศัยคณุงามความดีที่
เรียกว่า ‘‘พระคณุ’’ โดยไม่จ าเปน็ต้องมีต าแหน่งเหมือนผู้บรหิาร  แต่ถ้าผู้ใดมีทั้งพระคุณ และพระเดช จึงจะเป็น
ทั้งผู้บริหารและผู้น าท่ีดี (Khon-Chalard, K., 2005, p.11) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Shuntharayut, T. 
(2008, p.97) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารเป็นผู้ทีม่ีอ านาจตามที่ตนได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป โดย
รับผิดชอบหน่วยงานตามระเบียบ แบบแผนมีอ านาจหนา้ที่ตามระเบยีบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การนั้นได้บญัญัตไิว้ ส่วนผู้น าเป็นบุคคล ที่สามารถจูงใจบุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ
โดยเกดิจากการศรัทธา เลื่อมใส ผูน้ าเป็นผู้ที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการที่จะน าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลดี ที่จะท าให้องค์การด าเนินงานส าเร็จลุลว่งไปตามเปา้หมายทีต่้องการของหลักการ
ผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์หรือ การบริหารรัฐกิจ คือ การด าเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้น
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อ านาจของฝ่ายนิติบญัญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐ ที่วางไว้บรรลผุล อาจมองได้ทั้งเป็น
การปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่ง ในการบริหารและจดัการภาครัฐ จะไมเ่หมือนการบรหิารธุรกิจที่
เน้นก าไรสูงสดุ (profit maximize) แต่เป็นการเน้นการให้บริการทีใ่ห้ลูกค้าพึงพอใจ  โดยลูกค้าก็คือ ประชาชน
ที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการใหบ้ริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพปญัหาและเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ทีเ่ป็นประโยชน์แก่
ประเทศชาติและองค์กรต่างๆ                                                                                                                                    
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูน้ าตามทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์
จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการศึกษาค้นคว้า แนวคดิ ทฤษฎีและผลงานท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจยัจึงได้เขียนเป็นกรอบแนวคดิในการ
วิจัยขึ้นมา เพื่อน าไปสู่การเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีได้รับตามความเป็น
จริงดังนี ้
                

ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 
 
 
                                       
 
 

แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย  
 การบริหารเป็นการท ากิจกรรมของกลุ่มตั้งแตส่องคนขึ้นไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากร ท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน ใช้ทั้งศาสตร์และ Thee-Asana, S. (2014, p.8) การจัดการกระบวนการ
บริหารหรือหน้าที่การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัด
คณะท างาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) 
และการงบประมาณ (Budgeting) สอดคล้องกับ Bartol (1998, p.6) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่
เป็นทั้งศาสตร์และศิลปโ์ดยการท างานผ่านบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การที่  
วางไว ้และ Stephen P. Robbins and Mary Coulter (2005, p.7) กล่าวว่า การจัดการ 
(Management)หมายถึง เป็นการกระท าเกีย่วกับการประสานงานในการท างาน ที่ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด กับความคดิของบุคคลอื่นๆ Pamela S. Lewis (2004, p.5) กล่าวว่า การจัดการ 
(Management) หมายถึง กระบวนการของการด าเนินงานและการประสานงานทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพยายามท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในจุดมุ่งหมายขององค์การ Leatrangsri, B. &  
Onkeaw, M. (2007, p.12) ได้ให้ความหมายของผู้น าว่า ต้องเป็นทัง้ผู้ที่มีศิลปะในการน าและอิทธิพลเหนือผู้อื่น 

สถานภาพ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 

การบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
- ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
- ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 
- ด้านการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์การ 
- ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมี คุณธรรม 
- ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล 
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สามารถน าบุคคลเหล่านั้นก้าวต่อไป ในแนวทางที่ผู้น าต้องการโดยไดร้ับความไว้วางใจ และความเชื่อถืออย่าง
เต็มที่ และยังเป็น ผู้ทีไ่ด้รับความเคารพนับถือ  ความร่วมมือ ความมั่นใจจากผู้ใต้บังคับบญัชาอย่างจรงิจัง หรือท่ี
เรียกว่า การมี “ภาวะผู้น า” สรุปได้ว่า เป็นพฤติกรรม เป็นความสัมพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มี
ศิลปะในการน า และอิทธิพลเหนือผู้อื่นที่ท าให้ความร่วมมือเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย  
 ในอดีตที่ผ่านมาผู้บรหิารงานราชการตั้งแต่ปลัดอ าเภอ ข้ึนไปมักจะส าเร็จการศึกษารัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐ อ านาจรัฐ โครงสรา้งทางอ านาจ ความสัมพันธ์ทางอ านาจภายในรัฐ 
การเมืองการปกครอง การบริหารประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ในการบริหารจัดการในภาครัฐ
ในสภาพจริงให้บรรลผุลส าเร็จอย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องบูรณาการความรู้จากหลายๆศาสตรม์าใช้ในการบริหาร
จัดการ ท้ังรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศลิปศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้เรียกว่ารัฐ
ประศาสนศาตร์สอดคล้องกับ Frederickson & Smith (2003) กล่าวอย่างชัดเจนว่าจ าเป็นท่ีต้องให้ความสนใจ
ต่อทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะการใช้แต่ สามัญส านึก ปัญญา และประสบการณ์ของนักบริหารนัน้ไม่เพียง
พอที่จะท าให้นักบริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางสงัคมได้ 
 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์เป็นแนวทางส าหรับนักบรหิารให้เป็นผู้ทีม่ีความรู้ในดา้นทฤษฎี มี
ความสามารถในการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางขององค์การได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันก็เป็นผูส้ามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการน าไปปฏิบัติให้บรรลเุป้าหมาย อย่างไรกต็าม ในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ ความสนใจ
ในด้านการพัฒนา และความเป็นไปได้ในการน านโยบาย ไปปฏิบตัิ เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมไดเ้ป็นแนวคิดที่
นักวิชาการส่วนใหญ่ยดึถือกัน ต่อมาเมื่อปี 2510 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบณัฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์ 
ได้ใช้ปรับปรุงหลักสตูรใหมโ่ดยเนน้การผลิตบุคคล เพื่อไปเป็นนักบรหิารการพัฒนาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้น เข้าไป
ช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในโครงการพัฒนาของประเทศ ท้ังในส่วนของการพัฒนาระบบการเมืองการบรหิาร
เศรษฐกิจและสังคม (Chantasorn, V., 2008, p.5) Stephen K Bailey (1968) ได้แบ่งตามจุดมุ่งหมายของ
ทฤษฎี จ าแนกทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้   
 1) Descriptive-Explanatory Theory เป็นทฤษฎีเกีย่วกับการพรรณนาและอธิบายโดย Descriptive 
Theory เป็นการพรรณนาที่มีตัวแปรตัวเดยีว เป็นการพรรณนาลักษณะตา่งๆ ของตัวแปรตัวนั้นในมิตติ่างๆ ส่วน 
Explanatory Theoryเป็นการอธบิายที่มีตัวแปร 2 ตัว คือ สามารถระบุได้ว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัจจัยอีก
ปัจจัยหนึ่งตามมา เช่น ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในองค์การ 
 2) Assumptive Theory เป็นการกล่าวถึงเงื่อนไขที่เกิดก่อนแล้วน าไปใช้ในการท านายเหตุการณ์ ท่ีจะ
เกิดตามมา ในลักษณะ if X, then Y เช่นเมื่อเห็นงบโฆษณาขององค์การเพิ่มขึ้น สิ่งท่ีน่าจะตามมาก็คือการเห็น
ยอดขายขององค์การเพิ่มขึ้น ดังนัน้ทฤษฎีที่อธิบายให้ผู้สนใจมคีวามเข้าใจในทฤษฏี Descriptive and 
Explanative มากยิ่งข้ึน  
 3) Instrumental Theory เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับเครื่องมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งถูกน ามาใช้ในรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เนื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์จึงต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น 
ทฤษฎีจูงใจ ทฤษฎีภาวะผู้น า หรือทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารต่างๆ เช่น  
ทฤษฎีเกี่ยวกับ QC, PMQA หรือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโดยวตัถุประสงค ์
 4) Normative Theory เป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ควรจะเป็น จึงเป็นเรือ่งของการใช้ค่านิยมในการ
ตัดสินใจแต่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรฐัประศาสนศาสตร์ เพราะรัฐประศาสนศาสตรเ์กี่ยวเนื่องกับผู้บริหารที่จ าเป็น
จะต้องไปเลือกปฏิบตัิหรือไม่ปฏบิตัิเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ซึ่งต่างจากทฤษฎีประเภทอื่นๆ ที่กล่าวท่ีเนน้การให้
ความรู้แต่ทฤษฎีทางดา้น normative จะให้ทางเลือกในการ ตดัสินใจจึงเป็นทฤษฎีที่มีความส าคัญ             
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(Chitsawang, N., 2013) ช่วยให้นโยบายของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคม
ได้มากข้ึน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวจิัยตามระเบยีบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจยัที่เน้น
การใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ มีการด าเนินการ เป็นข้ันตอน 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารจากหน่วยงานท่ีผู้วิจัยมีประสบการณ์ 
ท างานร่วมกันมาทั้งในอดีตและปจัจุบัน ประกอบด้วย หน่วยกองพันเสนารักษ์ (3) 26 คน, ส านักงานเขตดอน
เมือง 122 คน, และมหาวิทยาลยัพิษณุโลก 93 คน รวม 241 คน ซึ่งได้ก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยวิธีการเปิด
ตารางส าเร็จของ Krejcie & Morgan (1970, pp.607-610) และเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร
โดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภมูิตามสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ของแต่ละหนว่ยงานได้
กลุ่มตัวอย่างรวม 152 คน ประกอบด้วยผู้บริหารจากผู้บริหารจากหน่วยกองพันเสนารักษ์ (3) 16 คน, ส านักงาน
เขตดอนเมือง 77 คน, และมหาวทิยาลัยพิษณโุลก 59 คน ผู้วิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าวรรณกรรม ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์มาสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลมุสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมอืวิจัย มี 3 ส่วนประกอบด้วย                 
1) แบบสอบถามแบบให้เลือกตอบตามความจริงเกี่ยวกับสถานภาพสว่นบุคคล 2) แบบสอบถามความคดิเห็น
เกี่ยวกับการบรหิารงานตามทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ 
(Likert scale) มีค่าคะแนนดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด, 4 คะแนน หมายถงึ เห็นด้วย
อยู่ในระดับมาก, 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง, 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับ
น้อย, 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 3) แบบ สอบถามปลายเปิดเกีย่วกับปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน วิเคราะห์หาดัชนี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) และ     
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า () ของ Cronbach (1951, 
p.299) มีความเที่ยง 0.86 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ข้อมลูที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยส่งหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัย 
พร้อมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และเดินทางไปประสานงานและตดิตามเก็บแบบสอบถามจากทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมาครบตามจ านวนที่ต้องการ 152 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  ตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพือ่น าไปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  
วิเคราะหค์วามคดิเห็น โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ (Wongrattana, C., 2007, p.75) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายว่า มีการ
บริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด, ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายว่า การบริหารงานอยู่ในระดับมาก, 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายว่าการบรหิารงานอยู่ในระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปล
ความหมายว่า การบริหารงานอยู่ในระดับน้อย, ค่าเฉลีย่ 1.50-149 แปลความหมายว่า การบริหารงานอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด แล้วน ามาเปรียบเทียบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุม่
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 89 คน (58.55%) ชาย 63 คน (41.45%) มีอายุ 31-40 ปี 56 คน (36.84%)  
อาย ุ41-50 ปี 43 คน (28.29%) อายุระหว่าง 20-30 ปี 32 คน (21.05%) และอายุ 51 ปี ข้ึนไป 21 คน (13.82%) 
ส่วนใหญ่จบ ปรญิญาตรี 74 คน (48.68%), ปริญญาโท 32 คน (21.05%) มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. ปวส.      
27 คน (17.76%) และปริญญาเอก 19 (12.50%) มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี 68 คน (44.74%), 6-10 ปี 
36 คน (23.68%), 21 ปี ข้ึนไป 34 คน (22.37%), และ 1-5 ปี 14 คน (9.21%) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   
              ในภาพรวมและจ าแนกรายด้าน (n=152)  
                                                                                                             

การบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎ ี
รัฐประศาสนศาสตร์ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

การบริหารงาน 
1.ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 3.72 0.83 มาก 
2.ด้านการบรหิารทรัพยากรในองค์การ 3.69 0.72 มาก 
3.ด้านการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์การ 3.61 0.83 มาก 
4.ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบตัิอย่างมีคุณธรรม 3.49 0.64 ปานกลาง 
5.ด้านการควบคมุองค์การอย่างสมดุล 3.76 0.78 มาก 

การบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎ ี
รัฐประศาสนศาสตร์ในภาพรวม 3.65 0.76 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารงานของผู้น า ตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.65, S.D =0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ    
ด้านการควบคมุองค์การอย่างสมดลุ อยู่ในระดับมาก (x̅=3.76, S.D =0.78), ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ ด้านการ
มุ่งเน้นการปฏิบตัิ อย่างมีคณุธรรมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.49, S.D=0.64)   
  ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายขอ้
ที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุคือการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกัน อยูใ่นระดับ
มาก (x̅=3.92,S.D=0.83) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ การเปิดโอกาสใหผู้้ร่วมงานมสี่วนร่วมในการระดมสมอง 
แสดงความคดิเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.45, 
S.D=0.96) ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งไปอบรม ทัศนศึกษา และดูงาน อยู่ในระดับมาก (x̅=3.95, S.D=0.66)  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ การตรวจสอบการบริหารทรัพยากรจากภายในและภายนอกองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง     
(x̅=3.41, S.D= 0.75) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การส่งเสริมบุคลากรใหม้ีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายเพือ่ความส าเร็จของการท างานร่วมกนั อยู่ใน
ระดับมาก (x̅=3.80, S.D=0.78) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานให้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลีย่นแปลงจากภายนอก อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.41, S.D= 0.88) ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมมภีาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประพฤติตนเปน็แบบอย่าง
ที่ดี สุภาพเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก (x̅=3.72, S.D=0.58) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีความยตุิธรรมและ  
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ให้ความเสมอภาคต่อผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.22, S.D= 0.55) ด้านการควบคุมองค์การอย่าง
สมดลุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก าหนดโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลขององค์กร อยู่ในระดับมาก (x̅=3.90, S.D =0.86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ 
คือ การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบตัิงานท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅=3.47, S.D = 0.88)  

การเปรยีบเทียบการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร์ จ าแนกตามเพศ และ       
อาย ุโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05     
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบการบรหิารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ จ าแนกตามระดบั   
              การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น  (ขอน าเสนอในที่น้ีเพียงบางส่วน) 
 

การบริหารงานของผู้น าตาม
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

ระดับการบริหารงาน 
SS. df MS. F p-value 

1.ด้านการก าหนดทิศทาง 
  เชิงกลยุทธ์ 

ระหว่างกลุม่ 1.328 3 0.540 3.869 0.025* 
ภายในกลุ่ม 22.080 148 0.409   
รวม 23.412 151    

 
เฉลี่ย 

 

ระหว่างกลุม่ 0.959 3 0.561 1.213 0.168 
ภายในกลุ่ม 20.797 148 0.293   
รวม 21.756 151    

   (*P<0.05) 
 

 จากตารางที ่2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05     
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทยีบการบรหิารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ จ าแนกตาม  
              ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน (ขอน าเสนอในที่น้ีเพียงบางส่วน) 
 

การบริหารงานของผู้น าตาม
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

ระดับการบริหารงาน 
SS. df MS. F p-value 

3.ด้านการส่งเสรมิวัฒนธรรม
องค์การ 

ระหว่างกลุม่ 1.389 3 0.937 2.845 0.327* 
ภายในกลุ่ม 23.643 148 0.628   
รวม 25.902 151    

 
เฉลี่ย 

 

ระหว่างกลุม่ 1.102 3 0.577 1.067 0.256 
ภายในกลุ่ม 18.070 148 0.409   
รวม 19.346 151    

(*P<0.05) 
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 จากตารางที ่3 พบว่า ผลการวิเคราะห์การบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์การ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนจ าแนกเป็นรายด้านและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
              ของ Scheffe ที่มีความแตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
              องค์การ 
 

ประสบการณ์ 
การท างาน ค่าเฉลี่ย 

ประสบการณ์การท างาน 
1-5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 21 ปี ขึ้นไป 
3.66 3.75 3.71 3.60 

1 – 5 ปี 3.66 - 0.198 0.251 0.162 
6 – 10 ปี 3.75 - - 0.181 0.538* 
11 – 20  ปี 3.71 - - - 0.240 
21  ปี ข้ึนไป 3.60 - - - - 
(*P<0.05) 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีมีความแตกตา่งกัน
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ประสบการณ์การท างาน  
6-10 ปี แตกต่างกับ ประสบการณ์การท างาน 21 ปี ข้ึนไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร์ สามารถน าประเด็นทีส่ าคัญ
มาอภิปรายผล ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
(x̅=3.58. S.D.= 0.73) เพราะว่า มีการบริหารงานในด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดลุ โดยมีการก าหนด
โครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลขององค์กรด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
โดยมีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Beungmum, P., Chaowakeeratiphong, T. & Chamjang, K. (2015) เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
จัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบว่า การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือ แผนพัฒนาคณุภาพและ
แผนปฏิบัติการประจ าปสีอดคล้องกันเป็นหัวใจในการบริหารงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ และ สอดคล้องกับ 
Waraphin, C. (2014, p.53) ได้ศึกษา คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบรหิารงานแบบมืออาชีพ
ของปลัดเทศบาลในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.72,S.D =0.83) 
เพราะว่ามีการบรหิารงาน โดยการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกัน และ
การก าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าท่ีขององค์กร ท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจนสอดคลอ้งกับ 
Thornramaruk, T. (2013, p.57) ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวจิัย พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา
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ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ดา้นการ
บริหารทรัพยากรในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.69, S.D =0.72) เพราะว่า มีการบริหารงานโดย
การพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งไปอบรม ทัศนศึกษา และดูงาน และการบริหารจัดการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sathien-Kong, J. (2014, p.70) ได้ศึกษา    
กลยุทธ์แห่งความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการภาครัฐของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักท่ีส่งผล ได้แก่ปัจจัย
การบริหาร กล่าวคือผู้น าหน่วยงานทุกระดับให้การยอมรับและเล็งเห็นความส าคัญของการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง 
พร้อมให้การส่งเสรมิสนับสนุน ผลกัดันให้มีการพัฒนาคณุภาพงาน โดยมีการส่งเสริมใหม้ีการน าหลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมม่าใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก  
(x̅=3.61, S.D= 0.83) เพราะว่า มีการบริหารงานโดยการส่งเสริมบุคลากรให้มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย
เพื่อความส าเร็จของการท างานร่วมกัน และมีการส่งเสรมิบุคลากรให้มีความขยันหมั่นเพียรและความ
กระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shingveng, N. (2014, p.61) ได้ศึกษา การศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อการบรหิารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากรเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมุ่งเน้นการปฏบิัติอย่างมีคุณธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.49, S.D =0.64) 
เพราะว่า มีการบริหารงานโดยมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สุภาพเรียบร้อยและมีความเมตตากรุณา 
ซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Auksornthun, D. (2014, p.89) ทีไ่ด้ศึกษา ความ สมัพันธ์
ระหว่างระดับปัจจยัความส าเร็จกบัระดับความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า  ระดับปัจจยัความส าเร็จของการ             
น าหลักธรรมาภบิาลไปปฏิบตัิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณศีึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่  เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า หลักคุณธรรม อยูใ่นระดับปานกลาง ด้านการควบคมุองค์การอย่างสมดุล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅=3.76, S.D =0.78) เพราะ มีการบรหิารงานในการก าหนดโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลขององค์กร และก าหนดตัวช้ีวัด วิธีการวัด และเครื่องมือในการควบคุมและประเมินผล  
ซึ่งสอดคล้องกับ Thornramaruk, T. (2013, p.57) ศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ความเหมาะสมของรปูแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการควบคมุองค์การอย่างสมดุลอยู่ในระดับมาก 
 การเปรยีบเทียบการบริหารงานของผู้น าตามทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร์  จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เพราะว่ามีการบรหิารงานโดยการก าหนด
โครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจนและมีเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ปฏิบตัิงานไดด้ีขึ้น 
เร็วข้ึน มีคุณภาพดีขึ้นแมจ้ะมีปญัหาต่างๆ ก็สามารถแก้ไขลลุ่วงไปได้จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานจึงท าให้
ไม่มีความแตกตา่งในด้านเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ Chaiaroon, M. Khantaprab, T. & Sukhabanij, K. (2014) 
วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉรยิะ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยนืของผู้บริหาร ระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล”พบว่า ผู้น านักบริหาร จะต้องมีวิสัยทัศน์แห่งอนาคตอย่างแจ่มชัด มีการบริหารภาวะวิกฤต
ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ทันตามสถานการณ์ และเปดิโอกาสให้ทีมงานทุกคนได้มสี่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์รวมถึง
ต้องเป็น “กูรูผู้เปรื่องปัญญาอยา่งแท้จริง”และสอดคล้องกับงานวิจยัของ Shingveng, N. (2014, p.61) ได้ศึกษา 
การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก    
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จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา่ ด้านเพศ ไมม่ีผลต่อภาวะผู้น าเชงิกลยุทธ์ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของบุคลากรเทศบาลพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เพราะว่ามีการบรหิารงาน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและรับฟังปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของทีมงานต่างๆ และสง่เสริมให้บุคลากรแต่ละทีมงานมีความเข้าใจ ผูกพัน และมีความร่วมมือกัน   
จึงท าให้ไม่มีความแตกต่างในด้านอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ Thavornwongsakul, J. (2011, p.89) ได้ศึกษาปัจจัย
กระบวนทัศน์ทางการบรหิารทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ส านักงานใหญ่ ผลการวิจยัพบว่าอายุต่างกัน ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่าไม่เปดิโอกาสให้
ผู้ร่วมงาน มสี่วนร่วมในการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร จึงท าให้ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีมมุมองในการมสี่วนร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shingveng, N. (2014, p.61) ได้ศึกษา การศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมผีลต่อการมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา มผีลต่อภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า ไม่ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานให้สอดคล้องกับสภาพ
การเปลีย่นแปลงจากภายนอก ท าให้มีความแตกต่างในด้านประสบการณ์การท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ Sila, K. 
(2013, p.87) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางเขน ผลการ วิจัย พบว่าการเปรยีบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร แตกต่างกันอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช่ 
    1. ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ผู้บรหิารต้องเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทาง และการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แกส่มาชิกที่เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
ไปสูร่ะดับทีสู่งขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวสิัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงาน
เกิดพลังร่วมในการพัฒนาปรับเปลีย่นองค์กรให้ดีขึ้นและผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความส าเรจ็ 
    2. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผู้บริหารต้องจัดเตรยีมความพร้อมและมีการวางแผนของ
การใช้งบประมาณในการพัฒนาท้ังในเรื่องของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
เสรมิสร้างความสามารถในการใหท้ันสมัย 
    3. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหารกระตุ้นในพนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน
มากยิ่งข้ึน โดยการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน โดย
การเปิดโอกาสใหผู้้ตามไดม้ีสิทธิในการท างานได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ทั้งนี้



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  No.1  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
74

 

เพื่อให้ ผู้ตามเกดิความพยายามมากข้ึน และรูส้ึกว่าตนเองมีคณุค่าตอ่งานท่ีท า ซึ่งจะส่งผลใหส้ามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถกล้าท างานท่ีมีความซับซ้อนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    4. ด้านการมุ่งเน้นการปฏบิัติอยา่งมีคุณธรรม ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และมีการแนะน าผู้อื่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมถึงส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร 
โดยเปดิโอกาสให้พนักงานมีส่วนรว่มในองค์กรและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
    5. ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดลุ ผู้บรหิารก าหนดผูร้ับผดิชอบในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล และสร้างระบบการวัดและการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย ท่ีก าหนดขึ้นมา
และด าเนินการแกไ้ขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้านอื่นๆ ส าหรับองค์กร เช่น ภาวะผู้น าทีมภาวะ
ผู้น าด้านการบริหารหรือการปฏิบตัิงานด้านต่างๆในองค์กร เป็นต้น 
    2. ควรศึกษาพฤติกรรมผู้น าขององค์กร โดยวิธีการวิจัยแบบอ่ืน เช่น การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปจัจัยต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้น าขององค์กร 
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