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บทคัดย่อ 
 

                การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วย (๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๕ คน (๒) การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ า เภอภาชี ๘ แห่ง จ านวน ๑๓๖ คน จาก
ประชากรจ านวน ๒๐๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม น าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. ด้านทักษะ ( ̅=๔.๐๔,S.D.=๐.๕๖๗) ๒.ด้าน

บุคลิกภาพ ( ̅=๔.๑๐, S.D.= ๐.๕๖๖) ๓. ด้านทางสังคม ( ̅=๔.๑๗,S.D.=๐.๕๖๐) ๔. ด้านบทบาท

หน้าที่ ( ̅=๔.๐๒, S.D.= ๐.๖๘๐) อยู่ในระดับมาก 
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๒.ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทักษะ อยู่ ในระดับสูง  
(r=.๘๒๒**) การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับสูง ( r=.๘๓๓**)  
การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทางสังคม อยู่ในระดับสูง ( r=.๗๘๑**) การปฏิบัติตนตาม
หลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านบทบาทหน้าที่ อยู่ในระดับสูง (r=.๗๕๘**) การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (r=.๘๖๗**)  
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มีดังต่อไปนี้ 
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ใฝ่เรียนรู้ การอบรมเพ่ิมเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง  

     ๒) ผู้บริหารควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนสามารถแสดงออกถึงความ

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาองค์กรท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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ปฏิบัติดังกล่าวข้างตนจะส่งผลให้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

 

 



(๓) 
 

Thesis Title                    : Innovation Leadership of Local Administrative    

Organization   Administrators of Phachi District 

      Ayutthaya Province 

Researcher      : Mr. Surakit Suwannakam 

Degree      : Master of Public Administration 

Thesis Supervisory Committee  

           : Assoc. Prof. Dr. Surin Niyamangoon, 

B.S.(GeneralSciences), M.S. (Statistics),  

                                          Ph.D. (Development Administration) 

                  : Asst. Prof. Dr. Kiettisak Suklueang, B.A. (Public     

         Administration), M.A. (Social Development   

         Management), D.P.A. (Public Administration) 

Date of Graduation     : March 14, 2019 

 

Abstract 

 

The objectives of this research are: 1. To study the components of the 

innovative leadership characteristics of the local administrative organizations  

in Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2. To study the relationship 

between the practice of the Brahma-Dharma principles of the local administrative 

organizations. And innovative leadership of local administrative organizations  

in Amphoe Pha 3. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 3. To study the guidelines for 

the development of innovative leadership of the local government organization 

administrators. The research model is a merged method, consisting of (1) in - depth 

interviews with 15 key informants By using the sample group of civil servants, 

employees and employees of the local government organization in Phachi District, 

number 136, from the population 207 people. The tools used for data collection are 

questionnaires. All data are analyzed and processed using statistical software. 

Frequency, percentage, mean, standard deviation and statistics, Pearson's product 

moment correlation coefficient. 
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The results of the research were as follows:  

1. The innovative leadership of local organization administrators in 

Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was at the high level in every 

aspect; Skills ( X = 4.04, SD = 0.60), Personality ( X = 4.00, SD = 0.60), Social 

characteristics ( X  = 4.17, SD = 0.60), and Role and Duty ( X  = 4.02, SD = 0.60). 

2. There was positive relationship between the practice of the Brahma-

Dharma principles of the local organization administrators and every aspect of  

innovative leadership of the local organization administrators in Phachi District, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province; skills at a high level (r = 0. 822**), personality at the 

high level (r = 0.833**), social characteristics at high level (r = 0.781**), and role and 

suty at the high level (r = 0 .758**). There was also positive relationship between 

practice of the Brahmaisma Dharma and the innovative leadership of the local 

organization administrators,at a high level (r = 0.867**) 

3. The guidelines for the development of innovative leadership of the 

local organization administrators are as follows: 1) Administrators should develop 

self-management skills to become professional managers by learning, additional 

training. 2) Administrators should create an organizational culture that every 

personnel can express their enthusiasm to develop local organizations in order to meet 

the needs of the people. 3) Administrators should practice according to the principle 

of Brahmaism, because the research found that there was a positive relationship with 

innovative leadership. Thus, above practices will be benefit to administrators for 

remarkable innovative leadership of local administrative organizations.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามไว้เพ่ือแสดงความขอบคุณไว้ ดังนี้ 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรพม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน และการพัฒนาความรู้ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ,  
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษาข้อชี้แนะ ข้อแนะน า 
และข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยใน
การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา จนกระทั่งวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และอาจารย์ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะน า ปรับปรุงแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หากขาดความอนุเคราะห์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และลงพ้ืนที่แจก
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่เป็นก าลังใจให้โดยตลอด ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่คุณพ่อ คุณแม่ 
ครูอาจารย์ รวมทัง้ญาติทุกๆท่าน 
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 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม ๒๖ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ๒๙ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่การวิจัย ๓๗ 
 ๒.๕ 

๒.๖ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

๓๘ 
๕๐ 

   
 

 



๗ 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 

บทที่ ๓ 

 

เร่ือง 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
หน้า 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๒ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๕๓ 

 ๓.๓ ๕๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล     ๕๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  ๖๐ 

 
บทที่ ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ๔.๑ 
 
๔.๒ 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ความสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
    ๖๓ 
     
 
    ๗๕ 

 ๔.๓ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       
    ๗๗ 

 ๔.๔ 
 
๔.๕ 
 
 
 
      

ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

      
    ๘๖ 

๘๗ 

  
 

 
 
 
 

 



๘ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 เร่ือง    หน้า 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๙๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๙๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๙๘ 

บรรณานุกรม  ๑๐๑ 
ภาคผนวก  ๑๐๗ 

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๑๐๘ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๑๔ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ๑๑๙ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ๑๒๑ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๒๕ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

                (Key Informants) 
 

๑๓๔ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๕๑ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๕๙ 

ประวัติผู้วิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ จ านวนข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๓๘ 

๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๕๔ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๓ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย
ภาพรวม 

 
 

๖๕ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะ 
 

๖๖ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้าน
บุคลิกภาพ 

 
 

๖๗ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทางสังคม 
 

๖๘ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้าน
บทบาทหน้าที่ 

 
 

๖๙ 
๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 

๗๐ 
๔.๘ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๗๑ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
โดยภาพรวม 

 
 

๗๒ 
  

 
 



๑๐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเมตตา 

 
 

๗๓ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอ า เภอภาชี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านกรุณา 

 
 

๗๔ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารของ         

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
ด้านมุทิตา 

 
 

๗๕ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอ า เภอภาชี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านอุเบกขา 

 
 

๗๖ 
๔.๑๔ ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘๖ 



๑๑ 
 

สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ๕๑ 
    ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๘๗ 

   
   
   
   
   
   
   
   

 



๑ 
 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน า 
 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนานวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพนี้เกิดขึ้นตาม
กระแสและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมาก สังคม
โลกจะมีการเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม ดังนั้นประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยต้องเร่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรง
มาก แต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน๑ อาทิ คุณภาพของคนโดยรวมยังต้องพัฒนาอีกมาก ความ
เหลี่ยมล้ าทางสังคมและการกระจายรายได้ยังท าได้ไม่ดีพอ และโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
ในขณะที่การจัดการภาครัฐ ภาคท้องถิ่นยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มทีย่ังต้องมีการปฏิรูปให้เกิดความเสมอ
ภาคและการเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

การปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดิน โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น ๓ หลัก 
ประกอบด้วย๒ 

๑. หลักการรวมอ านาจ (Centralization) ได้แก่การปกครองส่วนกลาง หมายถึง
หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอ านาจในการปกครองไว้ให้แก่หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลาง คือกระทรวง กรม โดยขึ้นตรงต่อล าดับชั้นการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ปกครองทั่วทั้งราชอาณาจักร 

๒. หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentralization) หมายถึงหลักการที่ราชการส่วนกลาง
ได้จัดแบ่งอ านาจการวินิจฉัยและสั่งการบางส่วนไปให้ส่วนราชการหรือข้าราชการในส่วนภูมิภาค โดย

                                                           
๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, ฉบับท่ี ๑๒, (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), http://www.nesdb.go.th (๒ ก.พ. ๒๕๖๐).        
๒ โกวิทย์  พวงงาม, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๖), 

หน้า ๒๗.   
           



๒ 
 

ให้มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มงานใหม่ได้ในกรอบแห่งนโยบายรัฐ
ของรัฐบาลที่ได้วางไว้ในการปกครองส่วนภูมิภาค 

๓. หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) หมายถึง หลักการที่รัฐ
มอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรอ่ืน ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยให้ไปจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างได้โดยอิสระตามสมควรเป็นการมอบ
อ านาจทั้งในทางด้านการเมืองและการบริหาร เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท้องถิ่นของตนเอง 

ส าหรับประเทศไทยการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มอย่างจริงจังในพ.ศ. ๒๔๗๖ โดยได้
จัดตั้งเทศบาลขึ้น โดยเป็นการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
จนปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ในปีพ.ศ. ๒๕๒๑ จนมาถึงปีพ.ศ. ๒๕๓๗ จึงออกพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นทั่วทั้งประเทศ โดยมีการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมือง
การปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย  จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้การบริการสาธารณะตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน จนถึงระดับที่ดีจนประชาชนได้รับความสุข ความมั่นคงในชีวิต ความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของ
ประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ และตัวบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้นๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและ
ความส าคัญเกิดขึ้น ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น จึงเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมี
ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวท าให้มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และการมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นแหล่งสร้างผู้น ารุ่นใหม่ ที่เป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป 

ดังนั้นบทบาทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญมากในการบริหาร
องค์การ เป็นผู้ก าหนดนโยบายก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการ
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ด าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางเพ่ือให้การบริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายของรัฐ และจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานกิจการต่างๆ โดยมีบทบาทท่ีส าคัญ ดังนี้  

บทบาทการมีอิทธิพลทางอุดมการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนองค์การ เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนส าคัญ 
คือ การท าให้เกิดการยอมรับในตัวคณะผู้บริหาร จนถึงขั้นการเป็นแบบอย่าง การสร้างภาคภูมิให้เมื่อ
ได้ร่วมงาน มีความยุติธรรมในการบริหารงาน เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งปัจจัยในด้านต่างๆ
ที่ส่งผลให้เกิดอิทธิทางอุดมการณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อิทธิพลโดยต าแหน่งที่
มีกฎหมายรับรอง คุณสมบัติด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ท างานของคณะผู้บริหารที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ การแสดง
วิสัยทัศน์เพ่ือสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงองค์การจะก้าวไป ตลอดจนน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมบนพื้นฐานของการบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน 

บทบาทการสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ อาศัยการ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การ  โดยการแสดงออกให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญในตัวเองว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารเองท าตนเป็นแบบอย่างในด้านการแสดงความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ประกอบกับ
การใช้การประเมินผลงานในเชิงประจักษ์ และการมีแนวทางในการเสริมพลังทางบวกให้ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ พร้อมทั้งให้
ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม  

บทบาทการกระตุ้นทางปัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนด้วยบุคลากรใน
ส านักงาน และฝ่ายการเมือง ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นหัวใจส าคัญเป็นอันดับแรกของการพัฒนา
องค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีผลต่อองค์การ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทในการกระตุ้นทางปัญญา โดยแสดงทัศนะต่อแนวทางการปฏิบัติงาน
ในที่ประชุม ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ สร้างให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ ช่วยให้การท างานในภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นล าดับ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ได้จริง มีการสร้างแนวทางการส่งเสริมเรื่องการท างานเป็นทีมซึ่งมีความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานเอง
ร่วมด้วย รวมถึงการแจกแจงภารกิจต่างๆ ให้เกิดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของแต่ละฝ่าย และการ
สร้างบรรยากาศของการท างานอย่างเป็นกันเอง สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

บทบาทการค านึงถึงความเป็นปัจเจกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลาย เป็นไปตามภารกิจงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง ผู้บริหารจึงมีบทบาทใน
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การดึงเอาศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยอาศัยความรู้จากหัวหน้างาน หัวหน้าจะมีบทบาท
การส่งเสริมความสามารถเฉพาะและพยายามเข้าใจความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น เข้าใจถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถชี้แจงความ
ต้องการกับผู้บริหารบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และระเบียบที่ต้องปฏิบัติ  

จากบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมานั้น จะสามารถพัฒนา
ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี และเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในยุคต่อไปได้อย่างแท้จริง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ านวนทั้งสิ้น 
 ๘ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๗ แห่ง๓ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 
๑๐๔.๕ ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน ๓๑,๐๗๙ คน 

ที่ผ่านมาการพัฒนาท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความก้าวหน้าเป็นล าดับโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องส าคัญๆ เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคตโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน และการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่จะ
สามารถน ากลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆได้  
               ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญยิ่งในการน าพาองคาพยพดังกล่าวให้

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ก้าวให้ทันกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหายาเสพติด

ที่ไม่มีที่ท่าจะลดน้อยลง ปัญหาสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และปัญหา

อ่ืนๆที่เกิดตามความเจริญของโลกาภิวัฒน์ แต่การใช้ความรู้เดิมๆเพ่ือแก้ปัญหาใหม่ๆนั้นเห็นที่จะไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ รูปแบบการจัดการท้องถิ่นเชิงนวัตกรรมจึงได้น ามาใช้หลังจากที่ภาคธุรกิจเอกชน

ได้น ามาใช้ก่อน เพราะท้ังภาคธุรกิจหรือภาครัฐมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หลายประการ กล่าวคือ มีต้นทุนที่

ต้องใช้จ่ายเหมือนกัน มีบุคลากรที่ท างานเหมือนกัน มีเป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการเหมือนกัน 

เพียงแต่เอกชนต้องการก าไรเป็นค าตอบ ส่วนภาครัฐเองก็ต้องการการตอบสนองกับประชาชนให้ได้รับ

                                                           
๓ ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบ และโครงสร้าง, กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย,

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http :// www.dla.go.th. [๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑].         

http://www.dla.go.th/
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ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นวิธีการพัฒนาองค์การเพ่ือสู่องค์การนวัตกรรมจึงมีความจ าเป็นต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นอย่างยิ่งโดยผ่านการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

ค าว่านวัตกรรม (Innovation) เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1950 โดย ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ 
เป็นนักวิชาการคนแรกๆที่ให้ความส าคัญกับนวัตกรรม โดยสรุปใจความส าคัญของนวัตกรรมไว้ดังนี้ 
“นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน่วยงาน องค์การ ประเทศหรือในโลก และต้อง
สามารถน ามาใช้ได้จริง เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ” เมื่อองค์การมีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขึ้น องค์การนั้นจะกลายเป็นองค์การนวัตกรรม ซึ่งเป็นองค์การรูปแบบใหม่ที่
มีการปรับเปลี่ยนลักษณะองค์การที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพนักงานในองค์การมีการ
เลือกใช้ความคิดใหม่หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ ระบบ กระบวนการ นโยบาย 
สินค้าหรือบริการที่มีความใหม่ต่อองค์การและท าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เมื่อทุก
องค์การหรือคนในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์ ประเทศนั้นก็จะกลายเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ๔ 

ซึ่งเป็นประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
ประเทศให้มีการพัฒนาความคิดใหม่เพ่ือตอบสนองต่อแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกและ
พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กระบวนการ สินค้าหรือบริการในประเทศในเชิงเศรษฐกิจและเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น การศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความน่าสนใจและมีความจ าเป็นอย่างต่อการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ การสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม และการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้น าองค์การและผู้ตามในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๔ พยัค วุฒิรงค์, การจัดการนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๗), หน้า ๑๔. 
 



๖ 
 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 

๑.๒.๑ องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยอะไร 

๑.๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

๑.๒.๓ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรมีแนวทางอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดของอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์๕ ซึ่งได้

ศึกษาการพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม โดยมี ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านทักษะ ๒) ด้านบุคลิกภาพ  
๓) ด้านทางสังคม และ๔) ด้านบทบาทหน้าที ่ 

 
 
 

                                                           
๕อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
 



๗ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน  

วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ อันมี เมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ  
๑) ด้านทักษะ, ๒) ด้านบุคลิกภาพ, ๓) ด้านทางสังคม ๔) ด้านบทบาทหน้าที ่

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนังงานจ้าง ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจ านวน ๒๐๗ คน๖ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๕ คน  
๑.๔.๔ ขอบเขตในด้านพื้นที่  
พ้ื น ที่ ใ น ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แ ก่  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น อ า เ ภ อ ภ า ชี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาลต าบลภาชี ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม ๕) องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกม่วง ๖) องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว ๗) องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
๘) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง  

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านเวลา 
การวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม 

๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๕ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

                                                           
๖ส านั ก งานท้อ งถิ่ นจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ,  ( กรมส่ ง เ ส ริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น , 

กระทรวงมหาดไทย), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http :// www.dla.go.th. [๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑].          
 

http://www.dla.go.th/


๘ 
 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๖.๑ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม หมายถึง ภาวะผู้น าที่แสดงออกในรูปของกระบวนการ

ความสามารถหรือกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีงามประกอบด้วย ๔ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ด้านทักษะ หมายถึง การมีวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการ
ถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆได้ดี มีทักษะในการกระตุ้น
การสร้างนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสร้างความไว้วางใจดี มีทักษะการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

 ๒. ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ผู้น ามีความยืดหยุ่นในการแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ มีจิตใจที่เปิดกว้าง เป็นผู้ฟังที่ดี มีจิตวิญญาณของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้น าที่ชอบ
ความท้าทาย และยอมรับความผิดพลาดขอตนเองและผู้อ่ืนได้ 

 ๓. ด้านทางสังคม หมายถึง มีความกระตือรือร้นในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีการสื่อสารต่อสังคมอย่างดี มีการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะชนเป็นอย่างดี       

 ๔. ด้านบทบาทหน้าที่ หมายถึง ผู้น าได้ออกแบบองค์กรที่เอ้ือต่อวิถีนวัตกรรม  
มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีการดึงศักยภาพในทีมงานออกมาสร้างนวัตกรรม มีการ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการท างาน มีการจุดประกายสร้างแรง
บันดาลใจในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๖.๒ พรหมวิหารธรรม หมายถึงหลักความประพฤติของผู้บริหารและการปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นและอัธยาศัยที่มีน้ าใจ ๔ ประการ ดังนี้ 

 ๑. เมตตา หมายถึง การแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดี ความเป็นมิตร 
ไมตรีจิตคิดช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน อุปถัมภ์ค้ าจุนเกื้อกูล
ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

 ๒. กรุณา หมายถึง การแสดงออกถึงความเอ็นดู ความสงสาร คือการการคิด
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจ ในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์
และต้องการความช่วยเหลือ โดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง 

 ๓. มุทิตา หมายถึง การแสดงออกถึงความชื่นบานใจ ความยินดี ชื่นชมยินดีใน
ความส าเร็จของผู้อื่นด้วยความจริงใจ โดยการมอบสิ่งของเพ่ือเป็นประโยชน์หรือใช้ค าพูดที่สุภาพอ่อน
โอนฟังแล้วสบายใจ มีก าลังใจที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไป 

  ๔. อุเบกขา หมายถึง การแสดงออกถึงการวางใจเป็นกลางโดยพิจารณา
ข้อเท็จจริงเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแล้วควรพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญามีเหตุผลถูกต้องเที่ยงธรรม 
อันเป็นการรักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง                



๙ 
 

 ๑.๖.๓ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่าย
บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ , นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๖.๔ บุคลากร หมายถึง ข้าราชการประจ าผู้เป็นพนักงานองค์การ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

                                
 

 

 

                              

                        

                     

        



๑๐ 
 

 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่การวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย                                                                                       

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าเป็นองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาและวิจัยในสังคมของหลาย
ประเทศมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปรัชญา ศาสนาและจริยธรรม สังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาจากจุดก าเนิดในประวัติศาสตร์หลายพันปีมาแล้ว มาสู่สภาพปัจจุบันด้วยการชี้น าการ
ต่อสู้ และการใช้อ านาจของผู้น าเป็นจ านวนมากทั้งที่ดีและไม่ดี ผู้น าที่ดีกทท าให้เกิดความเจริญและ
ความสงบสุขต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้น าที่ไม่ดีกทท าให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่สังคมที่ได้รับ
ผลกระทบ ตัวอย่างเช่น การเกิดสงครามโลกท้ังสองครั้งที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก เพราะผู้น า
มีอิทธิพลต่อกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การเนื่องจากความคิดเหทน และพฤติกรรมของผู้น าที่มี
ผลต่อความคิดของผู้อื่นในเหตุการณ์รอบด้านโดยจะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 

             ๒.๑.๑ ความหมายของผู้น า 

ค าว่า “ผู้น า” ได้ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ๊อกฟอร์ด (Oxford 
English Dictionary) ในราวปี ค.ศ. ๑๓๐๐ ส่วนค าว่า “ภาวะผู้น า” นั้นได้ปรากฏขึ้นภายหลัง
ประมาณปี คศ. ๑๘๐๐ การให้ค านิยามหรือความหมายของ “ผู้น า” และ “ภาวะผู้น า” ได้มี
นักวิชาการและนักบริหารอธิบายไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 



๑๑ 
 

ผู้น า คือ บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่
ร่วมกันกทตามหรือท าการร่วมกันกทตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงามที่ว่าพากันไปกทให้พากันไป
ด้วยดีนั้นหมายความว่าไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิ์ภาพ ผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อยและเป็น
สุข เป็นต้นแล้วกทบรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม หมายความว่า เป็นความจริงความแท้ 
ความถูกต้องและได้มาโดยธรรม๑ กล่าวคือผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น า
ก าหนดเปูาหมายไว้ มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาหมายตามต้องการ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น าเช่นเป็นผู้น าองค์การ ผู้น าสมาคม ผู้น าวัด และแม้
กระทั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวกทจัดว่าเป็นผู้น า๒  และผู้น า คือ ค าว่าประมุข มาจากค าว่า ปะ แปลว่า 
ทั้งหมดทั้งสิ้น และมุขะ แปลว่า หน้า รวมเป็น ปมุขะ มีความหมายว่า หน่วยออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้น 
คือลักษณะแห่งผู้น านั้นเอง เป็นการน าอย่างสัตบุรุษอย่างผู้มีคุณธรรมเป็นผู้น า ซึ่งเป็นความหมายกับ
ผู้น าแห่งทุรราช ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ถึงกระนั้นกทไม่สูญเสียการเป็น
ผู้น า เพราะมีการน าได้หลายทาง แม้จะไม่มีอ านาจทางการเมืองโดยสมบูรณ์ แต่กทมีโอกาสที่จะน า
ในทางเศรษฐกิจ การพัฒนา วัฒนธรรม การศึกษา ซึ่งดีไปกว่าการเมือง เรียกว่า ผู้น าทางวิญญาณ คือ 
การท าให้เกิดความถูกต้องในทางจิตใจในการด าเนินชีวิต๓  ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องวิเคราะห์
ตัดสินใจ โดยมองอย่างนกคือมองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้า
สัมผัส สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบหมาย
ให้เป็นนโยบาย๔ 

ผู้น า เป็นบุคคลซึ่ งถู กแต่ งตั้ งขึ้ นมาหรือไ ด้ รั บการยอมรับขึ้ นมา เป็นหั วหน้ า  
มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักน าพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางที่ดี
หรือทางชั่วได้๕  มีอิทธิพลในทางท่ีถูกต้องต่อการกระท าต่อผู้อ่ืนมากกว่าคนอ่ืนๆในองค์การหรือกลุ่มที่
เขาปฏิบัติงานอยู่เป็นผู้ใช้อิทธิพลในการก าหนดเปูาหมายหรือการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายโดยรับ
การเลือกตั้งจากกลุ่มเพ่ือให้เป็นผู้น าหรือหัวหน้า๖  หากบุคคลที่มีความสามารถแท้จริงหรือสมาชิกใน
กลุ่มเชื่อว่ามีความสารถแก้ปัญหาเป็นผู้น ากลุ่มมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม  
                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ,
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 

๒ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์พิเศษ  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙. 
๓ พุทธทาสภิกขุ อ้างในอมร รักษาสัตย์, สองนักวชิาการฟันธงชี้รัฐบาลชวน๔. 
๔ สิปนนท์ เกตุทัต, วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้จริง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑),

หน้า ๓๒. 
๕ ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษย์สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙), หน้า ๑๓๑. 
๖ นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๙๕.    



๑๒ 
 

 มีเปูาหมายที่ชัดเจนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มีการจัดการและพัฒนาบุคคลากรตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบพัฒนาทีมงานที่มีการสื่อสารที่ดี๗ ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดโดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพ
ของตนเองเพ่ือที่จะท างานให้ส าเรทจด้วย  ผู้น าสามารถท าให้ผู้อ่ืนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ประสบ
ผลส าเรทจตามเปูาหมายโดยเสียลักษณะต่างๆคือการใช้อ านาจในการก าหนดเปูาหมายมีทัศนคติดีต่อ
องค์การซึ่งท าหน้าที่ผู้น าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ อ่ืนความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนและการวางตัว
เหมาะสม๘  บุคคลที่มีลักษณะประการใดประการหนึ่งใน ๕ ประการต่อไปนี้ คือ ๑) มีบทบาทหรือ
อิทธิพลคนในหน่วยงานมากกว่าผู้ อ่ืน ๒) มีบทบาทเหนือผู้ อ่ืน ๓) มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการ
อ านวยการให้ด าเนินไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ ๔) ได้รับเลือกจากคนอ่ืนให้เป็นผู้น า และ ๕) ด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้น า หรือหัวหน้าในหน่วยงานจึงจะน าพาองค์การและผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เปูาหมาย
ตามท่ีวางไว้๙ 

จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายท่านข้างต้นดังที่กล่าวมานั้น  สามารถ
สรุปใจความได้ว่า ผู้น า คือ ผู้ที่มีความสารถ มีทักษะ ได้รับการยอมรับ และมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว
ที่สามารถจูงใจผู้อ่ืนปฏิบัติภารกิจการงานของกลุ่ม หรือองค์การให้ประสบความส าเรทจลุล่วงได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือ เปูาหมายที่ผู้น าได้ตั้งไว้ 

๒.๑.๒ ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 
ค าว่า ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์การทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งไว้ 
ความหมายของภาวะผู้น าในทัศนะนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
เพ่ือความเข้าใจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายของภาวะผู้น าไว้ดังนี้ 

ภาวะผู้น า หมายถึง คุณสมบัติ เช่น ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน า
ให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม๑๐  โดยที่ภาวะผู้น าหมายถึง ศิลปะ หรือ 
ความสามารถของบุคลหนึ่งที่จู งใจ หรือใช้ อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการสื่อ

                                                           
๗ สมพิศ วิชญวิเชียร, หัวไม่ใช่หาง, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 
๘ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), 

หน้า ๖ - ๘.     
๙ Halpin, Andrew w, Theory and Reseach in Administration, (New York: Maemillan 

Company, 1966), p.43. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕.                 



๑๓ 
 

ความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเรทจตาม
วัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินจะเป็นไปในทางท่ีดีหรือชั่วกทได้๑๑ 

การที่ผู้ใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติการ และอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย๑๒ 
รวมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน 
(Shared Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) 
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความ
เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายองค์การ๑๓ ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างกับการสร้างอิทธิพลจูงใจ    
หรือสั่งการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายคนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ๑๔ 

ภาวะผู้น า คือ กระบวนการหรือความสามารถของบุคลในการใช้อ านาจหรืออิทธิพล  
ที่ท าให้ผู้อ่ืนยอมรับในค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ที่บุคคลนั้นชี้น า และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความส าเรทจได้ตามที่ต้องการ๑๕ คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้น าของกลุ่ม หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง
กระบวนการซึ่งผู้น าใช้ความสามารถและอิทธิพลด้านอ่ืนๆของตนกับสมาชิกในกลุ่ม ให้แต่ละคน
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเตทมใจ เพ่ือจะน าไปสู่ความส าเรทจตามเปูาหมายที่กลุ่มได้ก าหนดไว้๑๖  

ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้เขา
ได้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตนต้องการ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของตนบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องพิจารณา ๓ ประการคือ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพล
ระดับความถูกต้องที่ผู้ตามได้ปฏิบัติตามและการบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีขั้นตอน/ล าดับ
พัฒนาการของภาวะผู้น า๑๗ 

                                                           
๑๑ กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓), 

หน้า ๒๒. 
๑๒ กวี พงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖),  

หน้า ๑๗. 
๑๓ รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑.  
๑๔ หฤทัย ปุตระเศรณี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: คู่แข่ง,๒๕๔๕), หน้า ๖. 
๑๕ บุษยา วีรกุล, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: องค์การทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๘. 
๑๖ ฉันทนา จันทร์บรรจง, จิตวิทยาการบริหาร, (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒),  

หน้า ๑๕๑. 
๑๗ สมพงษ์ สุวรรณวิจิตกุล, อ้างใน อภินันท์ จันตะนี, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง, (คณะ

สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒. 



๑๔ 
 

ภาวะผู้น าเป็นลักษณะเฉพาะของการใช้อิทธิพลระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Influence) เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มท าในสิ่งที่ผู้น าต้องการ ภาวะผู้น า คือการกระท าระหว่างบุคคล 
โดยบุคคลที่เป็นผู้น าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดลบันดาลใจ (Inspriration) ให้บุคคลอ่ืนหรือ
กลุ่มกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง ตามเปูาหมายที่ผู้น ากลุ่มหรือองค์การก าหนดไว้๑๘ 

๒.๑.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

จากความหมายของค าว่า ผู้น า (Leader) และภาวะผู้น า (Leadership) ยังที่กล่าวมา
นักวิชาการยังได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมไว้
ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Greatman Theories) ทฤษฎีเชื่อว่า ผู้น ามีลักษณะพิเศษบาง
ประการที่ผู้ตามไม่มี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรมที่สืบทอดมาจากพันธุ์กรรม และ
สภาพแวดล้อมแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่น เลนิน เชอร์ชิล์ ฮิตเลอร์ และมุสโสลินี เป็นต้น 

๒. ทฤษฎีสภาพแวดล้อม (Enviromental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้จะกล่าวขึ้นเป็น
ผู้น าได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในหน้าที่และความช านาญของเขาในขณะนั้น ว่ามีความสามารถ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในยามวิกฤตได้ เช่น สงคราม เป็นต้น ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ภาวะผู้น าจะสืบ
เนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ลักษณะผู้น า ในกลุ่มทฤษฎีนี้ เช่น 
มหาตมะคานธี ,ลูเธอร์ คิง เป็นต้น 

๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ได้น าเอา
ทฤษฎีสองข้างต้นมารวมกัน คือ ภาวะผู้น าจะสืบเนื่องมาจากลักษณะของผู้น าเองและสถานการณ์ที่
อยู่รอบตัวผู้น า ปัจจัยส าคัญที่นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ สถานภาพ ปฏิกิริยา 
โต้ตอบ การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้น าและผู้ตาม 

๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบความคาดหวัง ( Interaction Expectation Theories) 
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ภาวะผู้น าเกิดจากปฏิกิริยาโต้ตอบและความคาดหวังระหว่างสมาชิในกลุ่ม ฉะนั้นผู้ที่
จะก้าวเช้าสู่ต าแหน่งผู้น าได้ต้องมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสร้างของปฏิกิริยาโต้ตอบของ
สมาชิกในกลุ่ม เพราะจะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มตลอดเวลา 

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุ่งพัฒนาสถาบันให้มี
ประสิทธิผลและมีความเป็นปรึกแผ่น โดยเน้นความส าคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พยายามท าให้
บุคคลในสถาบันมีความเป็นอิสรเสรี สามารถสนองความต้องการของตนเอง และของสถาบันได้ตาม
เปูาหมายของภาวะผู้น าตามทฤษฎีนี้กทคือ การปฏิบัติการเพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งผลงาน และน้ าใจจาก
ผู้ร่วมงานในเวลาเดียวกัน 

                                                           
๑๘ สมพงษ์ สุวรรณวิจิตกุล, อ้างใน อภินันท์ จันตะนี, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง, (คณะ

สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒.  



๑๕ 
 

๖. ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การที่ผู้ตามยินยอมหรือ
ยอมรับผู้น ากทเพราะทั้งสองฝุายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุ่มได้รับการยกย่องหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้น านั้น นอกจากจะท าให้ผู้นั้นมี
ความรู้สึกว่าตนได้รับรางวัลและผลประโยชน์แล้ว ยังท าให้สมาชิกคนอ่ืนๆ มีความพึงพอใจยอมรับ
ผู้น าคนนั้นด้วย อย่างไรกทดี หากฝุายใดฝุายหนึ่งเสียผลประโยชน์ หรือฝุายหนึ่งละเมิดสัญญา ทั้งสอง
ฝุายจะไม่สามารถอดทนต่อไปได้ ภาวะผู้น ากทจะหมดความส าคัญลง๑๙ 

๑) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้น าจากหมวดนี้จึง
เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุ่ม 

๒) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็นการ
เชื่อมโยงภาพพจน์อันท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถที่จะกระท าการจูงใจบุคคลอ่ืนๆให้ท าหน้าที่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๓) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นศิลปะที่ใช้ในการชี้น า ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็นการ
แสดงออกในบริบทของอ านาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะให้กลุ่มนั้นด าเนินการเป็นไป
ตามแนวทางหรือเจตนารมณ์ของตัวบุคคลที่เป็นผู้น า 

๔) ภาวะผู้น าที่ในฐานะที่เป็นการใช้อิทธิพล  การเป็นผู้น าในลักษณะนี้นั้นได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม ที่ตอบสนองแนวนโยบายของผู้น าในลักษณะท าด้วย
ความสมัครใจ 

๕) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นพฤติกรรมเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลที่แสดงออกในโอกาสที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 

๖) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นรูปแบบการชักชวน ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็นการบริหาร
คนด้วยวิธีการจูงใจและมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยไม่ใช้วิธีบีบบังคับ     

๗) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า
จากหมวดนี้เกิดจากการยอมรับในอ านาจของกันและกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถจะท าให้อ านาจมา
บังคับอีกบุคคลหนึ่งให้ลดการต่อต้าน เท่าที่จะลดลงได้มากที่สุด ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะท าให้
เกิดข้ึนได้ 

๘) ภาวะผู้น าที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ทั้งนี้กทเพ่ือที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยที่ภาวะ
ผู้น าจะเป็นการกระท าเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

                                                           
๑๙ ติน ปรัชญาพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์การหน่วยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗), 
หน้า ๖๓๕ - ๖๓๗.                                   



๑๖ 
 

๙) ภาวะผู้น าในฐานะเป็นการจ าแนกบทบาท ทั้งนี้โดยที่ภาวะผู้น านั้นต้องการรวบรวม
บทบาทต่างๆ ในกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้กทด้วยการอ านวยการใช้ความพยายามเพ่ือที่จะให้บรรลุ
ความส าเรทจที่ตั้งเปูาหมายไว้ 

๑๐) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผู้น ากทเกิดขึ้นมาจาก
ผลพวงของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม๒๐ 

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานว่า ผู้น าที่ประสบ
ความส าเรทจจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี 

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ์ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้น าที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง ทั้งนี้กทเพราะว่าเกิดจากลักษณะ
ของกลุ่มที่เขาเป็นผู้น า 

๓. ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานว่า เครื่องบ่งชี้คุณภาพ
ของผู้น ากทคือคุณภาพของผู้ตาม ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณค่าของผู้น าคือการวิเคราะห์ผู้ตาม
นั้นเอง 

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฏีนี้เกิดจากการน าเอาค าอธิบายของ
ทฤษฏีทั้ง ๓ ข้างต้นมารวมกัน เพ่ือจะท าการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น า๒๑  

๑. กลุ่มทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ 
นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า ผู้น าจะต้องมีลักษณะพิเศษบางประการที่ผู้ตามไม่มี หรือผู้น า

และผู้ตามต่างมีลักษณะพิเศษบางประการด้วยกัน ผู้น ากทจะมีลักษณะเช่นนั้นเหนือกว่า หรือมากกว่าผู้
ตาม ลักษณะพิเศษนี้ จะรวมถึงพลังกาย พลังสมอง และพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม 
หรือการงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในแต่ละยุค แต่ละสมัย เช่น เลนิน เชอร์ซิล์ ฮิตเลอร์ และมุสโส
ลินี เป็นต้น๒๒ 

๒. กลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะ 

นักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้แก่ โอ ดับบลิว เจนกินส์และคณะ (O.W. Jenkins) ท าการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผู้น า ได้เสนอความคิดว่า ประสิทธิผลของผู้น าจะสามารถอธิบาย หรือชี้ให้เหทนโดยดู
จากบุคลิกภาพทางกายภาพ และบุคลิกลักษณะทางจิตภาพ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น
                                                           

๒๐Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political in Leadership: Multidisciplinary 

Perspective, (New Jersey: Prentice Hall 1984), p70. 
๒๑

 Hodge Billey J .&  Herbert J. Johnson, Management  and  Organization  

Behavior. (New York: John Willey & Sons, 1970), p.255.    
๒๒

 Bernard M. Bass, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 

๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 



๑๗ 
 

คุณลักษณะของผู้น านั่นเอง ปัญหาของทฤษฎีนี้คือการที่นักทฤษฎีให้ความคิดเหทนแตกต่างกันไป
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า โดยต่างกทค้นพบคุณลักษณะของผู้น าที่แตกต่างกันออกไปคนละอย่าง
สองอย่าง และบางครั้งกทมีความคิดเหทนขัดแย้งกัน เช่น ผู้น าควรเป็นผู้เหทนอกเหทนใจผู้อ่ืน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสอยู่เสมอ กระท าตนตามเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มที่เขาเป็นผู้น า สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็น
ต้น๒๓ 

๓. กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดล้อม  
นักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสภาพสิ่งแวดล้อมว่า “การที่บุคคลหนึ่งจะ

ก้าวขึ้นเป็นผู้น านั้น ขึ้นอยู่กับหน้าที่ และความช านาญของเขาในขณะนั้นว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ใดๆปัญหาหนึ่งในยามวิกฤต เช่น สงคราม ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ภาวะผู้น าสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวอย่าง ผู้น าในทฤษฎีนี้ คือ มหาตมะคานธี และมาร์
ติน คูลเตอร์คิง”๒๔ 

๔. กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ 
กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ โดย เวสต์เบิร์ก และคณะ 

(Westburgh) ได้เสนอแนวคิด และทฤษฎีเรื่องผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ว่า ทฤษฎีนี้
เป็นการน าเอาทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดล้อม โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า ลักษณะของผู้น าสืบ
เนื่องมาจากผู้น าเองประมาณหนึ่ง และลักษณะของสถานการณ์ที่มีอยู่รอบๆ ตัวผู้น า และผู้ตามอีก
ประการหนึ่ง ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ งที่นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ สภาพ
ปฏิกิริยาโต้ตอบ การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้น าและผู้ตาม๒๕ 

๕. กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เวียร และฮัมเมล (Vies and Hummel) มีความเชื่อว่ามนุษย์
สามารถพัฒนาได้โดยกล่าวว่า ต้องใช้หลักการวิเคราะห์กทจะสามารถอธิบายพฤติกรรมของการภาวะ
ผู้น าได้เช่นเดียวกันกับการศึกษาภาวะผู้น าในความเชื่อด้านต่างๆ จิตวิเคราะห์เข้าใจถึง ID สัญชาติ
ญาณโดยก าเนิดของมนุษย์ Ego การได้รับภายหลังการเลี้ยงดู การฝึกฝนเรียนรู้ และ Super ego เป็น
มโนธรรมให้ผู้นั้นใช้วิจารณญาณในสิ่งที่ควรปฏิบัติจาก Ego ที่ได้รับมา๒๖ 

๖. กลุ่มทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 

                                                           
๒๓ O .W. Jenkins and Other, Ibid, p.22. 
๒๔ Spiller and Other, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 

๒๕๔๒), หน้า ๒๒.  
๒๕ Westburgh and Other, Ibid., p .23. 
๒๖ Vies and Hummel, Ibid., pp.11.   



๑๘ 
 

เกรเกอร์และคณะ (Gerger) เป็นเจ้าของทฤษฎีนี้ มีความเชื่อว่าการเป็นผู้ตามนิยมหรือ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามในตัวของผู้น านั้น เพราะทั้งสองฝุายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน๒๗ 

๗. ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม 

แนวคิดทฤษฎีมนุษย์นิยม แรดดินและคณะ (William J. Raddin) มีความเชื่อว่ามนุษย์
มีความรับผิดชอบ  รักความอิสระ มีความใฝุดี มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ 
ทฤษฏีนี้ให้ความส าคัญกับมนุษย์ ดังนั้น นักทฤษฎีนี้เหทนว่า ผู้น าจะต้องมีแนวคิด ดังต่อไปนี้๒๘ 

๗.๑ เน้นธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลัก มนุษย์รักความมรอิสระ มีความต้องการและ
ความหวังความตั้งใจ และแรงจูงใจ 

๗.๒ มนุษย์ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม หรือองค์การ ธรรมชาติขององค์การย่อมจะต้องมี
การควบคุมให้เป็นไปตามระบบ 

๗.๓ ภารกิจของผู้น า คือ จัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อม หรือส่งเสริมบรรยากาศของ
องค์การของตน และองค์การให้ได้ตามเปูาหมายของภาวะผู้น า ในทฤษฎีนี้คือ การปฏิบัติเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลงาน และน้ าใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๘. กลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์และความคาดหวัง  

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์และความคาดหวังของกลุ่มและผู้น า เอทม จี อีเวน (M.G. Even)  
ได้กล่าวว่า “สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มสามารถจะเป็นผู้น าได้ ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ริเริ่มบทบาท
นั้น และจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์” องค์ประกอบที่เป็นสถานการณ์ของกลุ่ม ๒ ประการ คือ๒๙ 

๘.๑ อ านาจตามต าแหน่ง ผู้น าบางกลุ่มจะมีอ านาจตามต าแหน่ง เช่น ครูใหญ่ประชุมครู
ในโรงเรียน แต่บางกลุ่มอาจไม่มีต าแหน่ง เช่น การเล่นของเดทกๆ สาระขององค์ประกอบนี้ คือ ผู้น า
ของกลุ่มมีอ านาจตามต าแหน่งมากหรือน้อยจะท าให้สถานการณ์ของกลุ่มแตกต่างกัน 

๘.๒ ภารกิจของกลุ่ม คือ การงานที่กลุ่มต้องการท าให้ส าเรทจ งานอาจยากหรือง่าย
ต่างกัน งานบางอย่างต้องสนใจวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลจ านวนมากประกอบการตัดสินใจความยากง่าย
ของงานมีความส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม 

๙. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เดวิด และ ลูแธนส์ ( Davis & Luthans) ได้ศึกษาถึง

พฤติกรรมนิยม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่า  พฤติกรรมต่างๆของผู้น าเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้  

                                                           
๒๗ Gerger and Other, Ibid., p.25. 
๒๘ William J. Reddin, Managerial Effectivenss,( New York: McGraw – Hill Book Co., 

1970), pp.215 - 234.   
๒๙ M.G. Even, Ibid., p.24. 



๑๙ 
 

คนที่ได้รับการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผู้น าที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพได้ 
กลุ่มทฤษฎีนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร ได้แก่ การมอบหมายงาน การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา๓๐ 

๑๐. กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้และปัญญา 
กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้และปัญญา โดยมีเปปเฟอร์และคณะ (Preffer) เป็นเจ้าของ

เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ มีความเชื่อว่า กระบวนการรับรู้ของผู้น า เช่น ในการหยั่งรู้ หรือมีการมองการณ์ไกล 
มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร รู้ และเข้าใจการวิเคราะห์ระบบ 
ซึ่งกรอบแนวคิดตามทฤษฎีนี้แบ่งภาวะผู้น าเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ๓๑ 

๑๐.๑ ภาวะผู้น าเหนือรูปแบบ คือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องยกระดับความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด  

ความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้น าพยายามที่จะยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าต้องเปลี่ยน
วัฒนธรรมเชิงองค์การ เพ่ือยกระดับผลงานปัจจุบันไปสู่อนาคตให้สูงขึ้น โดยใช้แรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เหนือความคาดหมาย ผู้น าประเภทนี้แบ่งออกได้ ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑) ผู้น าแบบอ านาจบารมี คือผู้น าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เป็นผู้ก าหนดขั้นตอนใน
การท างานเอง มีความพยายามในการท างาน มีความสามารถที่จะปฏิรูปการท างานได้ตลอดเวลา  
มีจิตวิทยาสูง มีพลังในการจูงใจผู้ตามในการรวมตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่ผู้น าได้วางเอาไว้ ผู้ที่จะเป็นผู้น า
ประเภทนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ผู้ตามมีความศรัทธาน่าเชื่อถือมาก 

๒) ผู้น าแบบค านึงถึงเอกัตบุคคล คือ ผู้น าให้ความส าคัญของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ถึงแม้ว่าผู้น าจะเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายเอง แต่จะสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ล ะ
บุคคลได้โดยการใช้สื่อสองทาง คือ การสั่งการ และการน าเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจะปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบญัชาแตกต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถบุคลิกภาพ ความสนใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓) ผู้น าแบบกระตุ้นเชิงปัญญา ผู้น าแบบนี้จะมีประสิทธิภาพเชิงปัญญาสูง ผู้น าจะไม่ใช้
อารมณ์ในการบริหาร เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการแก้ไข แต่จะต้องให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา โดยการใช้ค าพูด โดยการใช้กุศโลบาย อุปมา อุปมัย แล้วผู้ตามจะเกิดความเข้าใจ เหทนแนวทาง 
แก้ไขปัญหา เหทนบทบาทของตนมากขึ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การได้    

๑๐.๒ ภาวะผู้น าแบบปฏิสัมพันธ์ คือ ผู้น าเป็นผู้ก าหนดบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติงานที่ผู้น าก าหนดให้ ผู้น าทราบว่าผู้ตามมีความต้องการอย่างไร 
ผู้น าจะบ่งชี้ผู้ตามจะบรรลุเปูาหมายความต้องการได้ต่อเมื่อปฏิบัติบทบาทตามที่ผู้น าก าหนดไว้ ผู้น า
ค านึงถึงการตอบสนองผู้ใต้บัลคับบัญชา ผู้น าให้ผู้ตามมองเหทนคุณค่าของงาน ท าให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจ
ที่จะบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด ผู้น าประเภทนี้ได้แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้  
                                                           

๓๐ Davis and Luthans, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, หน้า ๒๖. 
๓๑ Preffer and Other, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, หน้า ๒๖ - ๒๗. 
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๑) ผู้น าแบบวางแบบให้ปฏิบัติ และให้รางวัล คือ ผู้น าจะเป็นผู้ก าหนดกระบวนการและ
ผลงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการสื่อสารในการท างาน คือ สนับสนุนกระตุ้นให้ก าลังใจ  
 ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ก าหนด 

๒) ผู้น าแบบมีข้อยกเว้น หรือสนับสนุนตามสถานการณ์ คือ ผู้น าจะใช้การให้รางวัลเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ผู้ตามยอมรับบทบาทในการท างาน และการปฏิบัติตามเพ่ือที่จะได้รางวัลตามที่ผู้น า
สัญญา พร้อมกับความภาคภูมิใจในผลงานนั้น จะเป็นผลงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเหทนคุณค่าในผลงาน
นั้น และจะท าต่อไปแม้จะไม่มีรางวัล 

เมเรย์ จี รอสส์ และชาร์ล อี เฮนรี (Hurray G. Ross & Charles E. Hendry) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับผู้น า ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ความเป็นผู้น าเป็นคุณลักษณะภายในที่อยู่ในแต่ละคน สมัยก่อนเราเชื่อว่า ความเป็น
ผู้น าเกิดจากพันธุกรรม สิ่งที่ท าให้เป็นผู้น านั้นเป็นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวของทุกคน 

๒. ความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับกลุ่ม เป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละบุคคล 
จะเอาลักษณะของบุคคลมาใช้เพ่ือที่กลุ่มจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกฝุายได้รับผล
ตามเปูาหมาย ในขณะเดียวกันกทจะกลายเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็น
ผู้น าในกลุ่มเป็นผู้ก าหนดความต้องการของกลุ่มมากกว่าบุคลิกภาพของบุคคลเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่มี
กลุ่มกทไม่มีผู้น า แต่ถ้ากลุ่มนั้นขาดผู้น ากทยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้ 

๓. ลักษณะการเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มีความส าคัญกับผู้น ามาก สถานการณ์ที่
กลุ่มก าลังเผชิญอยู่นั้นก่อให้เกิดผู้น าได้ ความเป็นผู้น าจึงขึ้นอยู่กับประเพณีขององค์กรนั้น 

แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเกิดภาวะผู้น าไว้ ๖ ประการดังนี้ 
๑. ทฤษฎีเหมือนที่ว่าด้วยลักษณะผู้น าที่มีมาตั้งแต่เกิด 
๒. เชื่อว่าลักษณะผู้น าเกิดจากสภาพแวดล้อม เวลา สถานที่ และโอกาส 
๓. มีความเชื่อว่าผู้น านั้นเกิดจากความสามารถเฉพาะตัว และเพ่ือนร่วมงาน 
๔. ทฤษฎีให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การกระท าการปฏิสัมพันธ์

และเจตสิก โดยเชื่อว่าการที่จะเป็นผู้น าได้นั้นจะต้องมีความสามารถในการกระท า มีมนุษย์สัมพันธ์ 
และมีการควบคุมทางจิตใจที่ดี 

๕. เชื่อว่าผู้น านั้นมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการอะไรหากเป็นผู้น า
ที่มีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นกทจะกลายเป็นผู้น าในกลุ่มได้ 

๖. เชื่อในลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์ จะคิดอยู่เสมอว่าถ้าตนให้ความร่วมมือกับ
ผู้น าแล้ว ผู้น าย่อมเป็นที่ยอมรับของกลุ่มด้วย 

ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษ บนพ้ืนฐานจากคุณสมบัติของผู้น าที่
สังเกตเหทนได้ การศึกษาของเขาเป็นการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้น า โดยการเปรียบเทียบระหว่าง
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ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ กับผู้น าที่ไม่มีความสามารถพิเศษ เขาได้สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leaders) ที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

๑. วิสัยทัศน์กว้างไกล (Extremty vision) คือ ผู้น าที่เหทนความส าคัญในการมีวิสัยทัศน์ 
ไม่ใช่แต่เพียงจะท าการต่างๆให้ส าเรทจตามหน้าที่ เท่านั้น การมีวิสัยทัศน์ย่อมต้องมีความกล้าในการ          
ปรับเปลี่ยน ซึ่งกทจะขึ้นอยู่ว่าผู้ตามจะรับได้หรือตามทันได้แค่ไหน ผู้น าที่ขาดอ านาจบารมีจะท าแค่ให้
ได้อยู่ในต าแหน่งเท่านั้น จะคิดปรับเปลี่ยนกทเพียงเลทกน้อยเพ่ือไม่ให้ถูกต าหนิได้ ไม่มีนโยบายหรือกล
ยุทธ์ที่ชัดเจนพอ เป็นแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ทุกคนได้รับรู้หรือปฏิบัติตามได้ อย่างไรกทตาม ถ้า
ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่ไกลเกินไป จนลูกน้องปรับเปลี่ยนและรับไม่ได้ กทจะคิดว่าผู้น าเพ้ียนไป หรือเพราะไม่
มีความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันไปเลย 

๒. กล้าเสี่ยง (High personal risk) โดยทั่วไปผู้น าที่มีความสามารถพิเศษนั้นจะเป็น
บุคคลที่ยอมเสียสละเพ่ือกลุ่ม เพ่ือองค์การ กล้าเสี่ยง และให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมมีใน
ความส าเรทจร่วมกัน ไม่ใช่ของผู้น าเอง ความเชื่อใจในลูกน้องจะมีให้เหทนในผู้น าแบบนี้ และลูกน้องกท
เชื่อใจ ผู้น าที่สนใจในความต้องการของลูกน้อง ไม่ใช่เพ่ือสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างเดียว สิ่งที่จะ
ประทับใจลูกน้องต่อการเสี่ยงของผู้น ากทคือ การเสี่ยงถึงขั้นที่จะยอมเสียต าแหน่งหน้าที่ ผลประโยชน์
ของมวลชนในองค์การไป เพ่ือความถูกต้องและชอบธรรม 

๓. ใช้กลยุทธวิธีทุกรูปแบบ (Use of unconventional strategies) คือผู้น าที่จะใช้กล
ยุทธวิธีรูปแบบต่างๆ ไม่ติดยึดอยู่กับแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือให้วิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้น าและผู้ตาม
ประสบความส าเรทจ แม้บางยุทธวิธีจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ตามมากกว่าปกติกทตาม การปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธีเพ่ือส าเรทจอุปสรรค และปรับเปลี่ยนได้รวดเรทว ทันการ และประการสุดท้าย การแสดงถึงความ
ตั้งใจ ทุ่มเทในการท างานของผู้น า 

๔. ประเมินสถานการณ์รอบข้างตลอดเวลา (Accurate assessment of the 
situation) โดยทั่วไปผู้น าที่จะเสี่ยงในเรื่องใดกทตาม ย่อมต้องมีข้อมูลต่างๆ อย่างดี เพ่ือจะได้รู้ถึงปัจจัย
สนับสนุน หรือขัดขวางการเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ผู้น าต้องเรียนรู้และมีทักษะในเรื่อง
ความต้องการ ค่านิยม เท่าๆ กับปัจจัยรอบด้านที่จะท าให้การเสี่ยงนั้นประสบความส าเรทจในเวลาอัน
เหมาะสม ดังนั้นผู้น าจะต้องประเมินสถานการณ์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยตลอดเวลา 

๕. เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (Follower disenchantment) โดยทั่วไปหลายคนคิด
ว่า ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะเป็นที่ต้องการ หรือเหมาะที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่วิกฤต  
แต่อย่างไรกทตาม พบว่าเหตุการณ์วิกฤตไม่ใช่เงื่อนไขของความต้องการผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ 
เพราะถึงแม้ไมมีเหตุการณ์วิกฤตกทเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้น าต้องการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน หรือเงื่อนไขใน
การปฏิบัติงานใหม ่และกระตุ้นผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยผู้น าใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่แสดงให้
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เหทนถึงความเชี่ยวชาญของผู้น าในการปฏิบัติงานที่ไม่ติดยึดหรือจ าเจด้วยวิธีการเดิมๆ เมื่อผู้ตามได้เหทน
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการใหม่ที่ท าให้การท างานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพกว่า วิธีเก่าได้  
และต่อไปผู้น ากทสามารถจะท าให้ผู้ตามไม่ติดยึด หรือวนเวียนอยู่กับการท างานแบบเดิม และเริ่มที่จะ
ยอมรับการท างานที่มีการแสวงหาวิธีท างานใหม่ท่ีแตกต่างไป 

๖. สื่อสารด้วยความมั่นใจ (Communication of self – confidence) ผู้น าที่สื่อสาร
เรื่องราวต่างๆด้วยความมั่นใจดูจะเป็นที่ยอมรับว่ามีมีความสามารถพิเศษ มากกว่าผู้ที่สับสนและไม่มี
ความชัดเจน หรือคลุมเครือ ความส าเรทจของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านต่างๆ จะไม่มีทางส าเรทจได้
ด้วยความโชคดีของผู้น าไปทุกครั้ง หากเขาขาดการสื่อสารที่แสดงถึงความเชื่อมั่น ความมั่นใจของผู้น า
จะเป็นแบบอย่างของผู้ตาม ความรู้สึกของผู้ตามที่เชื่อว่าผู้น ามีความรู้วิธีการที่จะท าให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย ย่อมตั้งใจท างานหนัก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้น า นั่นกทคือ  
เพ่ิมโอกาสของความส าเรทจของงาน อันเนื่องมาจากการมีการสื่อสารด้วยความมั่นใจ 

๗. การใช้อ านาจส่วนบุคคล (Use of personal power) โดยทั่วไปพบว่า ผู้น าที่มี
ความสามารถพิเศษชอบใช้อ านาจส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่อ านาจแห่งความเชียวชาญ และอ านาจแห่ง
ความเป็นเพื่อนในการปฏิบัติงานให้ส าเรทจลุล่วง ส่วนผู้น าที่ใช้อ านาจหน้าที่สั่งการให้ลูกน้องปฏิบัติงาน 
แม้ว่างานจะเสรทจลุล่วงด้วยดี ผู้น ากทดูเหมือนไม่มีความสามารถพิเศษใดๆ เปรียบเหมือนกับการที่ผู้น า
สั่งการให้ลูกน้องช่วยกันหากลยุทธ์ต่างๆ และช่วยกันท างาน แม้นลูกน้องจะพอใจที่ได้มีส่วนร่วม แต่
ผู้น ากทไม่ได้รับการยกย่องใดๆ มากขึ้น เพราะไม่ได้แสดงความเชียวชาญให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ตามได้   

วิวัฒนาการของการศึกษาทฤษฎีต่างๆเรื่องภาวะผู้น าว่ามีจุดเริ่มต้นจาก “ทฤษฎีมหา
บุรุษ” (The Great Man Theory) และสังคมมนุษย์กทมีการพัฒนารูปแบบของการเป็นผู้น ามา
ตลอดจนมาถึงในต้นศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นยุคของข่าวสารและการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการกทได้สร้างทฤษฎีภาวะผู้น าใหม่ๆให้ทันกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยภาวะผู้น าแบบ
ใหม่มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ อ่ืนในองค์การและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค าอธิบายดังต่อไปนี้๓๒ 

๑. ทฤษฎีมหาบรุษ (Great Man Theories) เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพ้ืนฐานความรู้ของ
ทฤษฎีภาวะผู้น า การศึกษาในช่วงแรกมีความคิดที่ว่าผู้น าซึ่งส่วนมากคือผู้ชาย เป็นผู้ที่เกิดมาพร้อม
ด้วยคุณสมบัติ พรสวรรค์ และความสามารถของผู้น าที่มีมาแต่ก าเนิดและมีมากกว่าคนอ่ืนๆในองค์การ
ของรัฐ กลุ่มคนที่ผลักดันเพ่ือสังคม องค์การศาสนา หน่วยงานทหาร องค์การเหล่านี้ล้วนมีหลักคิด
เกี่ยวกับผู้น าในแนวนี้คือผู้น าเป็นผู้มีอิทธิพลอันเนื่องมาจากลักษณะในตัวและความสามารถท าให้ผู้อ่ืน
ท าตาม 

                                                           
๓๒ Daft , อ้างในบุษยา วีรกุล, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๘), หน้า ๘๘ – ๙๐. 
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๒. ทฤษฎีด้านลักษณะ (Theories) ผู้น าคือ ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะของความ
เป็นผู้น า ซึ่งท าให้ผู้น าเหล่านี้มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นผู้ตาม ทฤษฎีใน
กลุ่มนี้พยายามค้นหาลักษณะผู้น าที่ดีและมีความสามารถว่าควรจะเป็นอย่างไร ทฤษฎีลักษณะผู้น า
เป็นทฤษฎีระยะแรกของการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าและเปน็พ้ืนฐานความรู้ของวิชานี้ ถึงแม้จะมี         

การศึกษาลักษณะของผู้น ามาอย่างน้อย ๘๐ กว่าปีแล้ว ในปัจจุบันกทยังมีการศึกษาเรื่อง
นี้อยู่เช่นกัน สิ่งที่นักวิจัยที่ศึกษาลักษณะผู้น ามุ่งศึกษาในเรื่องนี้คือ ค าส าคัญและความหมายของค าใน
ในทฤษฏีกลุ่มนี้ ได้แก่ 

๒.๑ บุคลิก (Characteristics) หมายถึง นิสัยหรือสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนของบุคคล                            
๒.๒ ลักษณะ (traits) หมายถึง บุคลิกที่เด่นชัดของบุคคลหรือสิ่งที่ปรากฏกับบุคคลนั้น

เสมอหรือสิ่งที่บุคคลนั้นท าเป็นประจ า 
๒.๓ บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะต่างๆของบุคคลที่รวมกันท าให้เกิด

เป็นพฤติกรรม                                          
๒.๔ รูปแบบของบุคลิกภาพ (personality profile) หมายถึง ตัวแบบที่ใช้พิจารณา

ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของบุคคล 
๒.๕ ความเชี่ยวชาญ – ช านาญ (skills) หมายถึง ความสามารถจากการเรียนรู้ 
๓. ทฤษฎีด้านพฤติกรรม (Behaviour theories) เกิดต่อมาจากการศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะผู้น าไม่สามารถค้นหากลุ่มลักษณะใช้อธิบายลักษณะผู้น าในทุกๆสถานการณ์ได้ ดังนั้นในช่วง
ศตวรรษที่ 1950 นักวิชาการจึงหันมาศึกษาพฤติกรมขอผู้น าว่าพวกเขาท าอย่างไรจึงประสบ
ความส าเรทจและท าให้คนอานๆยอมรับให้เป็นผู้น า แทนการศึกษาแบบเดิมที่ศึกษาลักษณะของผู้น า
งานวิจัยกลุ่มนี้ศึกษาพฤติกรรมของผู้น าที่มีต่อผู้ตามว่าผู้น าท าอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพ (Effective 
leadership) หรือไม่มีประสิทธิภาพในการน า (Ineffective leadership) 

๔. ทฤษฎีด้านเหตุการณ์ (Contingency theories) เป็นกลุ่มทฤษฎีที่นักวิชาการในช่วง
ต่อมา มีการศึกษาว่าบริบทที่แวดล้อม (context) และตัวแปรด้านสถานการณ์ในขณะนั้นมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้น า หลักคิดที่ส าคัญที่ท าให้มีการศึกษาทฤษฎีในกลุ่มนี้กทคือ การพบว่าผู้น าสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีตนเผชิญอยู่ในขณะนั้นและปรับพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาวะผู้น าของ
ตน ทฤษฎีกลุ่มนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ทฤษฎีด้านสถานการณ์” (Situationnal theories) ทฤษฎีกลุ่มนี้
เน้นความรู้ที่ว่าภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากอิทธิพลที่มาจากสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ 

๕. ทฤษฎีเรื่องอิทธิพล (Influence theories) เป็นกลุ่มทฤษฎีที่ศึกษากระบวนการ
สร้างอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดยมีหัวข้อที่ส าคัญคือ ภาวะผู้น าแบบสร้างแรงจูงใจ อันเกิดมา
จากผู้น าที่มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดใจ อิทธิพลและอ านาจของผู้น าที่มีต่อผู้ตามไม่ได้มาจากต าแหน่งแต่
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มาจากคุณสมบัติและบุคลิกพิเศษที่ผู้น ามีอยู่ ในตัว หัวข้อส าคัญที่ เกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มนี้คือ  
การเปลี่ยนแปลง, วิสัยทัศน์, และวัฒนธรรมองค์การ 

๖. ทฤษฎีความสัมพันธ์ (Relational theories) ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา
นักวิชาการให้ความสนใจกับความสัมพันธ์, อิทธิพล, และการปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้น ากับผู้ตามใน
ความสัมพันธ์แต่ละประเภท ประเดทนส าคัญของทฤษฎีนี้คือ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้น ากับผู้ตามทั้งหมดในกลุ่ม และศึกษาว่าภาวะผู้น า ที่มี
ประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ตามในแนวกว้างระหว่างกลุ่มต่างๆจะมีลักษณะอย่างไร โดยไม่ได้มุ่งไปศึกษา
พฤติกรรมหรือบทบาทของผู้น าอย่างเดียว 

ลักษณะเด่นห้ากลุ่ม (Traits) 
ตัวแบบลักษณะเด่นห้ากลุ่มนี้มีการรายงานไว้ครั้งแรกตั้งแต่กลางทศวรรษ 1920 และมี

การศึกษาซ้ าเพ่ือยืนยันผลการศึกษาในปี ค.ศ.1934 และต่อจากนั้นกทมีนักวิชาการศึกษาเรื่องลักษณะ
เด่นทั้งห้าประการกลุ่มนี้และได้สรุปความหมายของแต่ละกลุ่มดังนี้ 

ค าอธิบายความหมายของแต่ละกลุ่มลักษณะที่ส าคัญในตัวแบบนี้ทั้งห้ากลุ่มได้แก่ 
๑. ความชอบเป็นผู้น า หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลที่มีความสนใจที่จะ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สนุกสนานกับการพูดคุยและสังสรรค์ในกลุ่มสังคมต่างๆ มีความมั่นใจในตัวเอง 
รวมทั้งมีความต้องการหรือความชอบที่จะท างานในต าแหน่งที่มีอ านาจและอิทธิพลต่อผู้อ่ืน สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ 

๒. ความมีสติมั่นคง หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการท างานด้วยความ
รับผิดชอบเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนๆ ท างานอย่างสม่ าเสมอจนกระทั่งเกิดผลส าเรทจ มุ่งมั่นใส่ใจในผลส าเรทจ
ของงานเป็นสิ่งส าคัญ มีหลักเกณฑ์และระเบียบวินัยในการท างานที่ตนเองปฏิบัติตาม มีจิตใจและ
ความสนใจในจริยธรรม 

๓. ความเป็นมิตรกับผู้ อ่ืน หมายถึง ระดับความสามารถที่จะเข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี  
สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่าย ให้ความร่วมมือ อารมณ์ดี ให้อภัยในความผิดพลาดของ
คนอ่ืน มีจิตใจอ่อนโยนและมีเมตตากรุณาน่าไว้ใจ 

๔. การปรับตัวได้ดี หมายถึง ระดับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้คงที่ สงบ 
และมีความมั่นคงในใจ ผู้น าที่มีความสามารถด้านนี้สูงจะเป็นผู้ที่อดทนและท างานได้ดีในสถานการณ์
ที่มีความเครียดมาก ไม่หวั่นไหวโกรธเคืองกับค าวิพากษ์วิจารณ์ และไม่เกทบเอาความผิดหรือความ
ล้มเหลวมาครุ่นคิดในทางลบตลอดเวลา สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมีประโยชน์กับตนเอง
และผู้อ่ืน 

๕. ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ระดับความสามารถในการเรียนรู้เรื่องต่างๆได้รวดเรทว
และกว้างขวาง มีความสนใจเรื่องต่างๆรอบตัวเกือบทุกด้าน เช่น ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา กิจกรรม
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ต่างๆมีความคิดเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเหทนของผู้อ่ืนเพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ของตน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการมาก ชอบเดินทางเพ่ือศึกษาหาความรู้ในโลกกว้าง สนใจใฝุรู้ด้วยการ
ค้นคว้าอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิดของตนเอง 

๒.๑.๔ แนวคิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
ตัวแบบองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมประกอบด้วย 
ด้านที่ ๑ องค์ประกอบด้านทักษะ (Skill) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง 

(Visionary and Leading Change) การถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ (Alignment and 
Execution) ความสามารถในการเรียนรู้ (Capability to learn) ทักษะในการกระตุ้นการสร้าง
นวัตกรรม (Encourage innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การสร้างความ
ไว้วางใจ (Trusted Influence) การขับเคลื่อนผลลัพธ์ (Drive Results and Outcomes) การแก้ไข
ปัญหา (Problem Solving)  

ด้านที่ ๒ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วยกล้าเสี่ยง(Risk 
Takers) มีจิตใจเปิกกว้างเป็นผู้ ฟังที่ดี  (Opened Minded) มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Instincl) ชอบความท้าทาย (Challenge Rule and Past Practices) เชื่อใน
สัญชาติญาณ (Intuition Minded) ความมีคุณธรรม (Integrity) และกล้าเปลี่ยนแปลง (Leading 
Change) 

ด้านที่ ๓ องค์ประกอบด้านทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วยการจูงใจ
ผู้อ่ืน (Motivating Others) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านที่ ๔ องค์ประกอบด้านบทบาทหน้าที่ (Role) ประกอบด้วยบทบาทการเป็นผู้น า
ความคิด (Idea Leader, Participation) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หน้าที่การให้
รางวัลความส าเรทจ (Reward Success) และเป็นผู้จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring)๓๓ 

จากความหมายขา้งต้นพอที่จะสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมต้องเป็นผู้ที่มีการคิดไป
ข้างหน้า กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง  มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเป็นนักประสาน เชื่อมโยง
เครือข่ายร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจิตวิญาณของผู้บริหาร คิดท างานเพ่ือส่วนรวม 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับนวัตกรรม 
นวัตกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางความคิดที่มุ่งหมายสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นวิวัฒนาการ

ของสาขาต่างๆ ได้นิยามความเป็นนวัตกรรม และการจะศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม จ าเป็นต้องท า
                                                           

๓๓ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  
รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๒๖ 
 

ความเข้าใจถึงแนวคิดส าคัญในเรื่องของนวัตกรรมด้วย เพราะนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ ที่มีนักคิด 
นักวิชาการได้สร้างแนวคิดไว้หลากหลาย จึงต้องท าความเข้าใจให้รอบด้าน ดังนั้นจึงต้องท าการ
ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับเนื้อหานวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของนวัตกรรม 
๒.๒.๒ ลักษณะของนวัตกรรม 
๒.๒.๓ องค์การนวัตกรรม 
๒.๒.๔ ความส าคัญของนวัตกรรม    
๒.๒.๑ ความหมายของนวัตกรรม 
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่ง

ใหม่ขึ้นมา ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์จัดการหรือ
ทางเทคโนโลยี มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการการผลิตใหม่ หรือการบริการใหม่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นวิธีการใหม่ๆขึ้นมา
หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม๓๔  

นวัตกรรม คือท าสิ่งใหม่ขึ้นมา น าแนวคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมา
ใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความแตกต่างไปจากคนอ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยอาศัย
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่เกิดขึ้นมาเป็นโอกาสเพ่ือสร้างสิ่งใหม่นั้นๆ   พร้อมกันนี้ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ให้นิยามนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการก าเนิด
ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ 

นิยามนวัตกรรมในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการว่า นวัตกรรม คือ เครื่ องมือที่
ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือ
สร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากของคู่แข่ง นวัตกรรมเป็นความสามารถที่ถูกแสดงออกมาในรูป
ของการฝึกฝน ศักยภาพในการเรียนรู้ และการน าไปปฏิบัติได้จริง๓๕  

จากความหมายของนวัตกรรมที่ยกมาข้างต้น สรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ การสร้างสิ่งใหม่ 
ทั้งท่ีเป็นวัตถุหรือกระบวนการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒.๒.๒ ลักษณะของนวัตกรรม 

                                                           
๓๔ ไชยยศ เรืองสุวรรณ, อ้างในอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม ,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
๓๕ Peter F. Drucker,1995. อ้างใน พยัต วุฒิรงค์, “การจัดการนวัตกรรม”, (กรุงเทพมหานคร:

๒๕๕๗), หน้า ๑๑.   



๒๗ 
 

นวัตกรรมมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) เป็นเรื่องของโอกาสและความน่าจะเป็น ๒) มี
ความสลับซับซ้อน ๓) ใช้เวลาเพาะบ่ม ๔) มีพ้ืนฐานจากความปรารถนาสูง ๕) มีทั้งยอมรับและ
ต่อต้าน๓๖ 

นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ และสามารถน าสิ่งใหม่ๆ
นั้นไปประยุกต์ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง หน่วยงาน องค์การต่อไป   และยังสามารถแบ่งลักษณะของ
นวัตกรรมออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑) มีการประดิษฐ์คิดค้น หรือการปรุงแต่งของเก่าให้
เหมาะสมกับกาลเวลา ระยะ ๒) พัฒนาการ มรการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าที่อยู่ในลักษณะของ
โครงการทดลองปฏิบัติการก่อน ระยะที่ ๓) การน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ถือว่าอยู่ในขั้นที่
สมบูรณ์๓๗ 

ยังได้มีเกณฑ์การพิจารณาลักษณะใดเป็นนวัตกรรมไว้ ๔ ประการ คือ ๑) นวัตกรรมต้อง
เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือน าของเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น ๒) มีการน าวิธีการจัดระบบมาใช้ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบทั้งส่วนข้อมูลที่น าเข้าไปใช้ในกระบวนการและผลลัพธ์ ๓) มีการพิสูจน์ด้วย
การวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่าสิ่งใหม่นั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาและด าเนินการบางอย่างได้อย่าง      

 มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม ๔) ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันหากสิ่งใหม่นั้นได้รับการ
เผยแพร่และยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ด าเนินอยู่ในขณะนั้น ไม่ถื อว่าสิ่งใหม่เป็น
นวัตกรรมแต่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเทคโนโลยีเตทมตัว๓๘ 

๒.๒.๓ องค์การนวัตกรรม 

องค์การนวัตกรรม หมายถึง องค์การที่มีความสามารถในการสร้างหรือสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมซึ่งครอบคลุมทั้ง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และการบริหารจัดการ เพ่ือสร้าง
คุณค่าต่อลูกค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถในการปรับตัวให้กับองค์การได้อย่าง
ยั่งยืน 

คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 
คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมสามารถสรุปได้ ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีค่านิยมร่วม เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานขององค์กรนวัตกรรมและที่ต้องใช้เวลาในการ

สร้างและปลูกฝัง ค่านิยมร่วมต้องมีความชัดเจน มีทิศทาง และสร้างสรรค์ 

                                                           
๓๖ เสน่ห์ จุ้ยโต , อ้างในอรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
๓๗ บุญเกื้อ ควรหาเวช, อ้างในอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
๓๘ ชัยยงค์ พรหมวงศ์, อ้างในอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๒๘ 
 

๒. บทบาทผู้น า ผู้น าต้องมีความชัดเจน มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
(Innovation  Culture) ให้เกิดขึ้นในองค์การ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการตั้งแต่ ต้นน้ า – 
ปลายน้ า ส่งเสริมและปกปูองความคิดวัตกรรม สร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในกระบวนการท างาน  
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์การเพื่อสร้างความร่วมมือ 

๓. บุคลากร องค์การมีความชัดเจนในการก าหนดต าแหน่งบุคลากรส าคัญที่จะท าหน้าที่
ต่างๆ ภายใต้กระบวนการนวัตกรรม  ตั้งแต่ผู้น าในการด าเนินโครงการนวัตกรรมและผู้สนับสนุน 
บุคลากรมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิด ชอบงานท้าทาย มีความอดทน เพียรพยายาม และพร้อม
ทุ่มเทเพ่ือองค์กร 

๔. การด าเนินงาน มีความท้าทาย มีรูปแบบการกระตุ้นที่หลากหลายเพ่ือให้พนักงาน
เกิดความคิดริ เริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งเน้นลูกค้า และอนาคตเพ่ือการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง  
มีธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน บูรณาการการท างาน ความยืดหยุ่นในการด าเนินงานในระดับที่
เหมาะสมที่จะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร โดยไม่กระทบเปูาหมาย จ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน มีการประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน แผนงบประมาณและแผนบุคลากรเพ่ือ
รองรับความเสี่ยง มองความคิดพลาดและล้มเหลวเป็นบทเรียน 

๕. การสร้างบรรยากาศ มีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเกิดความคิดริเริ่ ม 
สร้างสรรค์ ทั้งสภาพทางกายภาพ และกระบวนการ ครอบคลุมถึง การสื่อสาร การหมุนเวียนข่าวสาร 
การจัดการความรู้ การสร้างทีม การจัดการประกวดภายในองค์การ การส่งประกวดภายนอก การให้
รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะหลัก และทักษะรอง ที่จ าเป็นในการ
ท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมายนวัตกรรมขององค์กร ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษในกลุ่มผู้ที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน๓๙ 

๒.๒.๔ ความส าคัญของนวัตกรรม 
นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนายกระดับองค์การให้มีสรรถนะทางการ

แข่งขันท่ีมากขึ้น จึงเหทนว่าองค์การต่างๆในประเทศไทยให้ความส าคัญกับนวัตกรรมเป็นอย่างมาก เช่น 
บริษัท Apple ผู้ผลิต iPhone iPad ที่มีความโดเด่นทางนวัตกรรมทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยี เป็น
อย่างยิ่ง และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ได้จัดให้ปี ๒๕๔๘ เป็นปีแห่งนวัตกรรม สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้กล่าวไว้ถึงปัจจัยความส าเรทจขององค์การชั้นเลิศว่า ควรมี ๗ ประการด้วยกัน 
ประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์ ๒) การด าเนินงาน ๓) นวัตกรรม ๔) วัฒนธรรมองค์การ ๕) พันธมิตร ๖) 
บุคลากร ๗ ) ภาวะผู้น า โดยมีบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ดังนั้นความส าคัญของนวัตกรรมจึง

                                                           
๓๙Quinn, 1991; Cook, 2002; Harvard Business School, 2003; Dundon, 2002; 

Sherwood, 2001 อ้างใน วุฒิพงศ์ ภักดีเหลา, ๒๕๕๔.          



๒๙ 
 

เป็นปัจจัยให้บุคคลกรในองค์การที่ต้องสร้างนวัตกรรมในองค์การได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรที่มีคุณภาพได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์การอย่างสม่ าเสมอ๔๐  

 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.๓.๑ แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นรูปแบบการ
ปกครองที่ส าคัญและเหมาะสมกับสังคมไทย ด้วยเหตุผลของความกว้างใหญ่ของพ้ืนที่และความ
แตกต่างหลากหลายตามบริบทชุมชนท้องถิ่น เช่น ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี จารีต ฯลฯ การปกครองพ้ืนที่เหล่านี้รัฐบาลกลางไม่
สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชนได้ครบถ้วนทันกาลเวลาที่เหมาะสมได้ จึงได้มีการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้จัดตั้งองค์กร คัดเลือกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น มาท า
หน้าที่ดูแลจัดบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเรทว มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใกล้ชิดสภาพปัญหา และความต้องการในขณะที่ส่วนกลาง
ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือก
ตัวแทนของท้องถิ่น มาเป็นผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ และบริหารจัดการท้องถิ่น โดยที่มีสมมติฐาน
ส าคัญที่ว่า เมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นผู้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองแล้วนั้น โครงการ
พัฒนาต่างๆ ย่อมน่าจะมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ มากกว่า๔๑                       

๒.๓.๒ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และผู้รู้หลายท่าน ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นใน

รูปแบบการปกครองตนเอง (Local Government)  

ดังนี้การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการ
ปกครองและด าเนินกิจการบางอย่างโดยด าเนินการกันเอง เพ่ือบ าบัดความต้องการของตนเอง การ
บริหารงานอิสระ ในการบริหารงาน แต่รัฐต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม และจะ
ปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดขึ้น๔๒  

                                                           
๔๐ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, อ้างในอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิง

นวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
๔๑ ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น, 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า๒๓ – ๒๔ . 
๔๒ อุทัย หิรัญโต, (๒๕๒๓,หน้า ๒) อ้างในรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. 

ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๒๕. 



๓๐ 
 

 การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้หรือกระจายอ านาจให้หน่วยการ
ปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ ได้มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือ
แต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และอาณาเขตของตนที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย๔๓   
                นักวิชาการไทยได้สรุปสาระส าคัญของหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ ๑. อาจมี
รูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่างของความเจริญ ประชากร หรือ      

ขนาดพ้ืนที่ ๒. ต้องมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม ๓. หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง ๒ ประการ คือ ๑) สิทธิที่จะตรา
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ๒) สิทธิในการก าหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่  ๔. มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารปกครองตนเอง  
คือองค์กรฝุายบริหาร และองค์กรฝุายนิติบัญญัติ ๕. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น๔๔   
                จากความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจจะสรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรูปแบบการ
ปกครองที่รัฐบาลกลาง ได้พยายามที่จะกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครอง
ตนเอง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายสูงสุดที่ใช้
ภายในประเทศ รวมทั้งอาจสรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ านาจจากรัฐลงสู่ท้องถิ่นเป็นการมอบอ านาจให้กับประชาชนเพ่ือประชาชนได้ปกครองตนเอง 
 โดยอาศัยหน่วยการปกครองในท้องถิ่น ท าหน้าที่จัดบริการต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และภายใต้การบริหารการปกครองท้องถิ่นของตนเองนี้ แม้จะได้อ านาจหน้าที่ใน      
การก าหนดนโยบาย มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายที่
ก าหนด แล้วหน่วยการปกครองท้องถิ่นนี้ ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง การปกครอง
ท้องถิ่นจึงเป็นรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และยังเป็นสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตย
ให้แก่ประชาชนด้วย๔๕ 
 
 

                                                           
๔๓ ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, (๒๕๑๘, หน้า ๑๓) อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอบต. 

ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๒๕. 
๔๔ โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๔๖,หน้า ๒๒), อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. 

ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๒๖.       
๔๕ ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต.ธรรมาภิบาลดีเด่น , 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๒๖ -๒๗.  



๓๑ 
 

๒.๓.๓ วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่รวดเรทวทันเหตุการณ์ 
โดยจ าแนกวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

๑. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เหทนได้ชัดว่าการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณมีจ ากัด ภารกิจที่ต้องจัดท าให้กับชุมชนต่างๆอาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้นหากจัดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆกทสามารถมีรายได้  
มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งด้านการเงิน ตัวบุคคล 
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 

๒. เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างขว้าง ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ทันกาลและอาจไม่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารนั้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการได้ 

๓. เพ่ือความประหยัด ด้วยเหตุที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนกทต่างกันไป การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงจ าเป็น โดยให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกทบภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น ท าให้ประหยัด
งบประมาณของรัฐบาลที่จะจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้าง แต่กทมีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 

๔. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบัน ให้การศึกษาด้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่
ฝุายบริหาร หรือฝุายนิติบัญญัติของท้องถิ่นกทตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้ มีส่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของกระบวนการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี๔๖ 

 
 

                                                           
๔๖ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, (๒๕๔๑, หน้า ๒๗ – ๒๘), อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม 

อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๒๕. 
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๒.๓.๔ ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญต่อประเทศชาติที่ปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยและมีความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่น โดยจ าแนกความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่น จากแนวความคิดในการปกครองท้องถิ่นในการปกครองของรัฐ ในอันที่จะรักษาความมั่นคง
และความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงสรุปได้ดังนี้ 

๑. การวางรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) เพราะ
การปกครองท้องถิ่น จะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้กับประชาชน ช่วยให้ประชาชนได้
เกิดส านึกว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปกครองการบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและหวงแหน 
ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย อันจะน ามาซึ่งความศรัทธา เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมี โอกาสเลือกตั้งฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร  
การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
เข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตน
บริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 

๒. การท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่ง คือ การปกครองตนเอง มิใช่การปกครองอันเกิด
จากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ 
เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอนซึ่งจะท าให้ประชาชน 

เกิดส านึกเหทนความส าคัญของตนเองที่มีต่อท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค
ปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง 

๓. การสนองความต้องการของประชาชนตรงเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการและปัญหาย่อยต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและถูกต้องตามความ
ต้องการของประชาชน จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การ
บริหารงานด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นไปอย่างรวดเรทวและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลา
เสนอเรื่องขออนุมัติจากหน่วยงานส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสรทจสิ้นภายในท้องถิ่น
นั้นเอง  
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๔. การสร้างผู้น าทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานดูแลสุขทุกข์ของประชาชน ทั้งในชีวิตทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในท้องถิ่น การได้รับการเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น
ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึกฝน ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่น
อีกด้วย 

๕. ความสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมายังมีอุปสรรคที่ส าคัญคือ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างเตทมที่๔๗ 

สรุปความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญในฐานะที่เป็นการสร้าง
รากฐาน การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน ด้วยการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ เป็นการท าให้ประชาชนได้ซึมซับความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
ประชาธิปไตยในระดับที่ ใกล้ตัวมากขึ้น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่ นรู้จักการปกครองตนเอง  
เมื่อประชาชนรู้จักการปกครองตนเองมากขึ้น อาจบ่งบอกถึงความส าเรทจบางระดับของการด าเนินงาน
การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นได้๔๘ 

 ๒.๓.๕ องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ จึงมีนักวิชาการได้

เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๘ ประการ คือ 
๑. มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่าหากประเทศใดก าหนดให้เรื่อง

การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นจะมีความเข้มแขทงกว่า
การกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

๒. การมีพ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่
และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เชื้อชาติ และความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่ก าหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเลทกและขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดพ้ืนที่จากการศึกษาของ
องค์ ก า ร สหประช าชาติ  โ ด ยอ งค์ ก า ร อ าห า รและ เ กษตรแห่ ง สหประช าช าติ  (FAO)  
องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และส านักกิจการสังคม 

                                                           
๔๗ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, (๒๕๔๑, หน้า ๒๙-๒๐), อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต.

ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๓๑. 
๔๘ ธงชัย วินิจฉัยกูล, (๒๕๔๘,หน้า ๔๗), อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. 

ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๓๒. 
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(Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเหทนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถที่สามารถ
ให้บริการ และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน แต่กทยังมี
ปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และบุคลากร เป็นต้น 

๓. การกระจายอ านาจและหน้าที่ (Devolution of Power and Function) การ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอ านาจการปกครองไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
คณะกรรมการกระจายอ านาจท าหน้าที่ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ จัดสรร
งบประมาณท่ีมีอยู่ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

๔. องค์การนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย (Artificial Person) แยกออกจาก
รัฐบาลกลาง มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

๕. มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ (Election) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามกลไกของระบอบ
ประชาธิปไตยที่ให้สิทธิประชาชนในการเลือกตัวแทนเข้ามาท าหน้าที่ และเพ่ือแสดงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยอีกด้วย 

๖. ความมีอิสระในการปกครองท้องถิ่น (Autonomy) รูปแบบการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส่วนราชการภูมิภาคหรือราชการ
ส่วนกลาง มีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบาย และการบริหารภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
สามารถก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ เพ่ือก ากับควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือความ
ต้องการของท้องถิ่น และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตของกกหมาย 
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาล 

๗. การมีงบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเกทบรายได้ การจัดเกทบภาษีตาม
ขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเกทบ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่น  
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

๘. การควบคุมดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยการปกครอง
ระดับรองของรัฐและอยู่ในก ากับดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
จากรัฐ เพ่ือประโยชน์และความม่ันคงของรัฐ โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตย๔๙ 

๒.๓.๖ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐบาลได้ก าหนดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้วยกัน ๕ แบบ ดังนี้ 

                                                           
๔๙ อุทัย หิรัญโต, ( ๒๕๒๓,หน้า ๒๒) อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. 

ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๓๒. 
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๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) การจัดโครงสร้างภายในขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร 

๒. เทศบาล ถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่เก่าแก่ที่สุด คือเริ่มมีการ
สถาปนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความ
เจริญและใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก เทศบาลของไทยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล ตามเกณฑ์รายได้และจ านวนประชากรในพ้ืนที่ ส าหรับการจัดโครงสร้าง
องค์กรของเทศบาลแบ่งอออกเป็น ๒ ส่วน คือสภาเทศบาลเป็นฝุายนิติบัญญัติ และฝุายคณะ
เทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีเป็นฝุายบริหาร 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
ยกระดับมาจากสภาต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ส าหรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบันนี้ เกิดจากการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๓) และ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่๔) เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่ง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายนี้ มีลักษณะคล้ายกับเทศบาลกล่าวคือมีทั้งฝุายนิติ
บัญญัติ คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และฝุายบริหารคือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                                      

๔. กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็น
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยสภา
ก าหนดฐานะกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนครหลวง ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘ เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
กรุงเทพมหานครใหม้ีอิสระจากส่วนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
โครงสร้างการจัดองค์กรกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น ๒ ส่วน ด้วยกันคือสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

๕. เมืองพัทยา เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้ ง โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
เพียงแห่งเดียว ที่เคยน าเอารูปแบบการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) 
เช่น เดียวกับเมืองต่ างๆ จากการเมือง ส าหรับการจัดโครงสร้ างภายในของเมือ งพัทยา  
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา๕๐ 
                                                           

๕๐ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, (๒๕๔๖, หน้า ๔๒- ๕๔) อ้างใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม 
อบต.ธรรมาภิบาลดีเด่น, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๙), หน้า ๓๘. 



๓๖ 
 

โดยสรุป การปกครองท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 
ทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุผลที่ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจ
ให้กับประชาชนได้ปกครองดูแลท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้น ๆ อย่าง
แท้จริง ในหลักการการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นนั้นคือ การที่ประชาชนในท้องถิ่นมี
อ านาจในการดูแลจัดกิจกการสาธารณะที่จ าเป็นของท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของคนท้องถิ่น โดย
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเลือกผู้บริหาร ของท้องถิ่นขึ้นมาเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายและการ
ก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง ซึ่งท้องถิ่นจะต้องมีอิสระในการก าหนดนโยบายการคลัง การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารกิจการการท้องถิ่นภายใต้การตรวจสอบของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ และที่
ส าคัญคือประชาชนในท้องถิ่น จะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 

๒.๔ ข้อมูลบริบทพื้นที่การวิจัย 
อ าเภอภาชีเดิมชาวบ้านเรียกว่า “ปาซี” ซึ่งแปลว่า แบ่งหรือแยก และต่อมาได้เรียก

เพ้ียนเป็น “ภาชี” อ าเภอภาชีมีชุมทางรถไฟที่ส าคัญแยกระหว่างทางรถไฟสายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีถนนสายยุทธศาสตร์ตัดเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินเชื่อมกับถนนสาย
เอเชียชื่อถนนสายสุวรรณศร ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้ยกฐานะจากที่ท าการบ้านภาชีขึ้นเป็น “กิ่งอ าเภอ
ภาชี” อยู่ในความดูแลของอ าเภออุทัย และในปีพ.ศ. ๒๔๙๖ จึงยกฐานะเป็นอ าเภอภาชี  ในอดีต
ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านา และเพาะเหทดฟางกันเป็นส่วนมาก จนเหทดฟางภาชีมีชื่อเสียง
มาก จึงเป็นที่มาของค าขวัญของอ าเภอภาชีที่ว่า “ชุมทางรถไฟ พระใหญ่ดอนกลาง เหทดฟางภาชี ของ
ดีหลวงพ่อรวย”  

อ าเภอภาชี เป็นหนึ่งในสิบหกอ าเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่ ๑๐๔.๕ 
ตารางกโิลเมตร มีจ านวนประชากร ๓๑,๐๗๙ คน มีเขตการปกครอง ๘ ต าบล มีจ านวน ๗๒ หมู่บ้าน 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลต าบล ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ๗ แห่ง และมีรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ดังต่อไปนี้ 
      ๑. นายสเกน  จันทร์ผดุงสุข        นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลภาชี 
  ๒. นายสุรกิจ สุวรรณแกม         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง 
 ๓. นายสมชาย   เหมือนลูกอินทร์    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม 

๔. นายสวัสดิ์         คงสมฤทธ์           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระโสม 
๕. นายไตรรัตน์      จุรินทร               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. นายคุณพจน์      แพรด า               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว 
๗. นายสกล           โรจนีย ์              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง 
๘. นายบ ารุง         ก้อนทอง             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 



๓๗ 
 

                      
ตารางที่ ๒.๑ จ านวนข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 

จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา๕๑ 
 

อปท.ในอ าเภอภาชี ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

เทศบาลต าบลภาชี ๑๒ ๙ ๓๖ ๕๗ 
อบต.ดอนหญ้านาง ๑๑ ๑ ๘ ๒๐ 
อบต.หนองน้ าใส ๑๑ ๑ ๑๓ ๒๕ 
อบต.ไผ่ล้อม ๑๓ ๑ ๑๓ ๒๗ 
อบต.ระโสม ๑๐ ๑ ๑๖ ๒๗ 
อบต.โคกม่วง ๘ ๒ ๑๐ ๒๐ 
อบต.กระจิว ๙ ๒ ๗ ๑๘ 
อบต.พระแก้ว ๖ ๑ ๖ ๑๓ 
รวม ๘๐ ๑๘ ๑๐๙ ๒๐๗ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัย ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๕ เรื่อง ดังนี ้
๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 

                         ดอนล่าร์ เสนา ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า ๑. หลักพุทธธรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
หลักพุทธธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น า ๑) การครองตน ได้แก่ หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล 
สมาธิ ปัญญา ๒) การครองคน ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตา ๓) การครองงาน ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
 ๒. ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริหารฯควรมี
วิสัยทัศน์ด้านการบริหาร ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อใช้ในการบริหารงาน หลักการโดยรวมของภาวะ
ผู้น า คือ การพัฒนาผู้บริหารให้สามารถควบคุมตัวเองได้ มีสติรู้ตัวตลอดเวลา มีสมาธิมุ่งมั่น เป็นคนดี 
มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ส่วนคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้น 

                                                           
๕๑ ส านักงานท้องถิ่ นจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ,  (กรมส่ ง เสริมกา รปกครองท้องถิ่ น , 

กระทรวงมหาดไทย), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http :// www.dla.go.th. [๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑].          

http://www.dla.go.th/


๓๘ 
 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ๓. น าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริหารฯเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะภาวะผู้น า คือ ๑) เป็นผู้มี
ศีล มีพฤติกรรมดี เป็นผู้มีสมาธิ คือ มีจิตใจหนักแน่น ดีงาม เป็นผู้มีปัญญา คือ รอบรู้ มีวิธีคิดอย่างเป็น
ระบบ  ๒) เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ืออารี เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีวจีไพเราะ ใช้วาจาที่สร้างสรรค์ 
สงเคราะห์ประชา ท างานเพ่ือองค์กรและส่วนรวม เป็นผู้ประสานสิบทิศ วางตนเหมาะสม ๓) เป็นผู้มี
ใจรักการงาน พอใจในต าแหน่ง ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมาย จิตใจตั้งมั่น มุ่งม่ันสร้างสรรค์๕๒ 

ศุภณัฐ เจริญสุข ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เทศบาล” ผลการวิจัยพบว่า  ๑ .  สภาพการพัฒนาภาวะผู้ น าของผู้บริหารเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าได้แยกออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
๑) กลยุทธ์ในการพัฒนาการครองตนยังขาดความเข้าใจตนเองในการน าทางวิสัยทัศน์ ๒) กลยุทธ์การ
พัฒนาการครองตนมีข้อจ ากัดของภาวะผู้น าของเทศบาลยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ๓) กลยุทธ์การ
พัฒนาการครองงานจะมี ประสบการณ์ในการบริหารงานแต่จุดแขทง๕๓ 

สุขยืน เทพทอง ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับการมุ่งเน้นด้านทรัพยากร
มนุษย์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลองค์การมหาชนกับโรงพยาบาลเอกชน” ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้น าสามระดับ คือ ภาวะผู้น าในตน ภาวะผู้น าระดับบุคคล  และภาวะผู้น าระดับ
สาธารณะ เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าตามแนวทางของ Scouller ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ในเชิงทฤษฎีด้านยืนยันมุมมองใหม่ในการจัดองค์ประกอบภาวะผู้น า และประโยชน์ด้านบริหารจัดการ 
และนอกจากนั้นยังได้เสนอแนะประเดทนการวิจัยในอนาคต อาทิ การทดสอบฐานคติอ่ืนของแนวคิดนี้ 
และการบูรณาการกับทฤษฎีภาวะผู้น าอ่ืนๆ ต่อไป๕๔   

พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะกูล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบว่า  
๑) การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถ  ๔ เขตคลองเตย 
                                                           

๕๒ ดอนล่าร์ เสนา, การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดพิษณุโลก, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙).    

๕๓ ศุภณัฐ เจริญสุข, “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕๔ สุขยืน เทพทอง, ภาวะผู้น ากับการมุ่งเน้นด้านทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
โรงพยาบาลองค์การมหาชนกับโรงพยาบาลเอกชน, วิทยานิพนธ์ , (คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖). 



๓๙ 
 

กรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดับมากทุก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ๔ อันดับได้แก่ด้านปิย
วาจา ด้านทาน ด้านสมานัตตา ๒) การเปรียบเทียบข้อมูลของผู้บริหารด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ๓) การศึกษา พบว่า ด้านทาน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ด้าน
สวัสดิการต่างๆ รางวัล ค าชมเชยให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ อย่าง
เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานเสมอ ด้านปิยวาจาบุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไป
ในทางสร้างสรรค์ ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ด้านอัตถจริยา สนับสนุนการท างานและกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาด้านการใช้หลักสมานัตตตา ผู้บริหารควร
ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติมาตรฐานเดียว 
โปร่งใส ยุติธรรม เท่าเทียมกันเสมอ๕๕ 

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
เสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า การตัดสินใจของผู้น านั้นต้องยึดหลักประชาธิปไตย ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น า ๓ ด้าน 
คือ ผู้น าเชิงพฤติกรรมที่มุ่งน าด้วยการท างานให้ส าเรทจโดยชอบธรรมอยู่ในระดับน้อย ผู้น าด้านการ
เปลี่ยนแปลงที่เข้าใจความเจริญทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง และผู้น าตามสถานการณ์ที่
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวมคุณลักษณะภาวะผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อยู่ในระดับปานกลางยังต้องพัฒนา ๒) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัลป์คุณลักษณะ
ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า คนที่จะท างานรับ
ใช้ประชาชนบริการชุมชน ต้องมีความอดทน ซื่อสัตย์และต้องมีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  
๓) รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า ๓ ด้านของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชน ภาคเหนือ
ตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔ ทั้ง ๓ ด้านมีดังนี้   กายภาวนา เพ่ือพัฒนาสมาชิกให้มีสุขภาพที่เขทงแรง 
ศีลภาวนา เพ่ือสร้างสรรค์อาชีพเสริม และซื่อสัตย์สุจริต จิตตภาวนา เพ่ือให้มีจิตใจที่ดี ปัญญาภาวนา 
เพ่ือพัฒนาให้เกิดปัญญาให้มีความรู้ความสามารถ๕๖  

 

                                                           
๕๕ พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะกูล, “ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษา, ๒๕๕๖). 

๕๖ พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด), “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง”, ดุษฎีนิพนธ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๔๐ 
 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
         อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”  

ผลการศึกษาพบว่า บริบทภายนอกองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรม
องค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างองค์การที่
เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมงานข้ามสายงาน ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการ
บริหารคนเก่ง และมีระบบพ่ีเลี้ยง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจ เป็น
ระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กรณีศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยน าเสนอ ตัวแบบองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม และ
แนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม อันประกอบด้วยบริบทภายนอกและภายในองค์การที่มีผลต่อ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม และองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลิกภาพ ๒) ด้านสมรรถนะ ๓) ด้านบทบาทหน้าที่ ๔) ด้านลักษณะทางสังคม๕๗ 

ทินกร บัวชู ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ปุวย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ปุวย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีองค์ประกอบทั้งหมด ๗ ด้าน และมีสมรรถนะย่อยจ านวน ๕๔ ข้อ 
ได้แก่ ๑) ด้านการให้รางวัลผลตอบแทน จ านวน ๗ ข้อ ๒) ด้านการสร้างนวัตกรรม จ านวน ๘ ข้อ  
๓) ด้านการสร้างทีม จ านวน ๙ ข้อ ๔) ด้านการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน จ านวน ๕ ข้อ  
๕) ด้านการพัฒนาทักษะ จ านวน ๗ ข้อ ๖) ด้านบุคลิกภาพ จ านวน ๑๒ ข้อ และ ๗) ด้านการ
สนับสนุน จ านวน ๖ ข้อ โดยองค์ประกอบทั้ง ๗ ด้าน พบว่า มีสมรรถนะย่อยจ านวน ๕๒ ข้อ มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด และมีสมรรถนะย่อยจ านวน ๒ ข้อ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

 ศจีพรรณ แสงอ่อน, กฤษณะ ดาราเรือง, สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา ท าการวิจัยเรื่อง 
“สมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ภาวะผู้น า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ การจัดการความรู้ และสมรรถนะทางนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับสูง ๒) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลมีสภาพภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการความรู้ บรรยากาศองค์การ และสมรรถนะทางนวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓) ทุกตัวแปรเชิงสังเกตที่ใช้ในการศึกษาเป็นองค์ประกอบเชิงยืนยัน
                                                           

๕๗ อรอนงค์  โ รจน์วัฒนบูลย์ ,  “การพัฒนาต้นแบบผู้ น า เ ชิ งนวัตกรรม ” ,  ดุษฎีนิพนธ์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓). 



๔๑ 
 

ตามแบบจ าลองสมการโครงสร้าง มีค่า Chi-square = ๒๐๑.๗๔ df = ๑๘๒ P-value= ๐.๑๕๐๖ 
RMSEA = ๐.๐๒๗ และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ > ๐.๕๐ ทุกตัวแปร และ ๔) สมรรถนะทาง
นวัตกรรมได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่ าและการจัดการ
ความรู้ในระดับปานกลาง และในขณะเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมาจากภาวะผู้น าใน
ระดับสูง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลางโดยส่งผ่านการจัดการความรู้  โดยปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าวสามารถท านายตัวแปรตามคือ สมรรถนะทางนวัตกรรมได้ร้อย ๖๘ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑ “ศึกษาสภาพปัจจัยภาวะผู้น า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ การจัดการความรู้ และสมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง (Test Value = ๓.๕ ใน ๕ หรือ  
๗๐ %) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า 
สภาพปัจจัยภาวะผู้น า สมรรถนะทางนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ และ
การจัดการความรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น ๓.๖๓, ๓.๖๒, 
๓.๖๑, ๓.๕๙ และ ๓.๕๔ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๕ ตามล าดับ  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที่ ๒ “เปรียบเทียบสภาพปัจจัยภาวะผู้น าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศ
องค์การ การจัดการความรู้ และสมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการจ าแนก
ตามประเภทของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล พบว่าสภาพปัจจัยภาวะผู้น า การ
จัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ และสมรรถนะทางนวัตกรรมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานทีตั้งไว้ และเมื่อท าการ
ทดสอบภายหลังเพ่ือหาคู่ที่แตกต่างกันระหว่างเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลโดยวิธี
ของเชฟเฟุ (Scheffe’ s Method) ผลการทดสอบพบว่า เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล มีสภาพปัจจัยภาวะผู้น า การจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ 
แ ล ะส ม ร ร ถ น ะ ท า ง น วั ต ก ร ร ม แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . ๐ ๕  
๓. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ ๓ “วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิง
เหตุผลที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ” กับเกณฑ์ตั้งแต่ 
๐.๕๐ ขึ้นไป พบว่า ด้านภาวะผู้น า พบว่าทั้ง ๔ องค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญเชิงยืนยัน คือ ๑) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ๒) การกระตุ้นทางปัญญา ๓)การสร้างแรง
บันดาลใจ และ ๔) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ 
Completely StandardizedSolution เป็น ๐.๘๖, ๐.๙๓, ๐.๙๑ และ ๐.๙๓ ตามล าดับ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ๓.๒ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ทั้ง ๔ องค์ประกอบที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน คือ ๑) การสรรหาและการคัดเลือก  
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๒) การฝึกอบรมและการพัฒนา ๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ๔) ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ Completely Standardized Solution เป็น ๐.๘๕, 
๐.๙๑, ๐.๘๙ และ ๐.๘๙ ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ๓.๓  

ด้านการจัดการความรู้ พบว่า ทั้ง ๔ องค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
องค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน คือ ๑) การแสวงหาความรู้ ๒) การสร้างความรู้ ๓) การจัดเกทบความรู้
และการค้นคืนความรู้และ ๔) การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ 
Completely StandardizedSolution เป็น ๐.๙๓, ๐.๙๒, ๐.๘๘ และ ๐.๙๑ ตามล าดับ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ๓.๔ ด้านบรรยากาศองค์การ พบว่า ทั้ง ๖ องค์ประกอบที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน คือ ๑) ด้านการมีส่วนร่วม ๒) ด้านโครงสร้าง 
 ๓) ด้านการให้รางวัล ๔) ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ๕) ด้านความเจริญก้าวหน้าและการ
พัฒนา และ ๖) ด้านการควบคุมโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ Completely Standardized 
Solution เป็น ๐.๘๗, ๐.๘๑, ๐.๘๔, ๐.๘๔, ๐.๘๘,และ ๐.๘๔ ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้๓.๕ ด้านสมรรถนะทางนวัตกรรม พบว่า ทั้ง ๓ องค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้เป็นองค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน คือ ๑) นวัตกรรมด้านการให้บริการ ๒) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ และ๓) นวัตกรรมด้านการจัดการโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ Completely 
Standardized Solution เป็น๐.๙๒, ๐.๙๓ และ ๐.๙๒ ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ๔. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ ๔ “ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตาม
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) สมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาล
ในจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ
เป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมสามารถ
ที่จะอธิบายความความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ดังกล่าว๕๘  

อรวรางค์ จันทร์เกษม, วรกมล วิเศษศรี และสุภัททา ปิณฑะแพทย์ ท าการวิจัยเรื่อง    
“ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ตามความเหทนของ
พนักงาน และพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเหทนของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทางสังคม และด้าน
บทบาทหน้าที่ พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเหทนเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง

                                                           
๕๘

 ศจีพรรณ แสงอ่อน และคณะ, “สมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ”, 

วารสารสุทธิปริทัศน์, ฉบับท่ี 99 (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐): ๒๐๗. 
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นวัตกรรมแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านเพศและระยะเวลาการท างาน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  
๒) พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมาก พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นปัจจัยด้านระยะเวลาการ
ท างาน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ๓) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเหทนของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานของพนักงานในเชิงบวกในระดับปาน
กลาง ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๑๕๙ 

ภิรญา สายศิริสุข ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตปัญจภาคี สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔” 
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตปัญจ
ภาคี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด โดยที่ด้าน
ผู้บริหารปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด ส่วนด้านผู้บริหารกล้าเปลี่ยนแปลงองค์กรในการพัฒนา
นวัตกรรมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต่ า สุด รองลงมาด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับมากโดยที่ด้านผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ที่หลากหลายอยู่
ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด ส่วนด้านผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต่ าสุด และด้านการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต่ า สุด โดยที่ด้านผู้บริหารศึกษาสภาพการดาเนินงานใน
สถานศึกษาก่อนระบุความเสี่ยงอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด และด้านผู้บริหารดาเนินการติดตาม
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต่ าสุด๖๐ 

 
 
 

                                                           
๕๙ อรวรางค์ จันทร์เกษม, วรกมล วิเศษศรี และสุภัททา ปิณฑะแพทย์, “ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ตามความเหทนของพนักงาน และพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต”, งานวิจัยวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์, (ม.ค.–มิ.ย. ๒๕๕๘):   
๑๓๘. 

๖๐ ภิรญา สายศิริสุข, “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มสหวิทยา
เขตปัญจภาคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๖๑). 
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๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) ท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
๑) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด  จังหวัด

นครศรีธรรมราช บุคลากรมีความคิดเหทนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅= ๓.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการบริหาร

วัสดุอุปกรณ์ ( ̅ = ๓.๙๑) ด้านการบริหารทั่วไป ( ̅ = ๓.๘๔) ด้านการบริหารงานบุคคล 

( ̅ = ๓.๗๕) และด้านการบริหารงบประมาณ ( ̅ = ๓.๗๓) ๒) เปรียบเทียบความคิดเหทนของบุคลากร
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน พบว่า 
บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเหทนต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไม่แตกต่างกัน ๓) 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การจัดต าแหน่ง
บุคลากรไม่ตรงกับต าแหน่งของงานที่ท า สืบเนื่องจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ ด้านการบริหาร
งบประมาณพบว่า งบประมาณจัดสรรจากรัฐน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นในการ
บริการประชาชนและมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณในการบริหารงาน ต่างๆ ด้านการบริหารทั่วไป
พบว่า ขาดการประสานงานที่ดีท าให้การท างานไม่ราบรื่นและล้าช้าและการท างานมีความซับซ้อน
และด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานต่างๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ไม่ค่อยมีความทันสมัย ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรคัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสม
กับงานท่ีท า โดยใช้ระบบการคัดเลือกบุคลากรโดยใช้ระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร และควร
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ ควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารงานและประชาชนมากที่สุด และเน้นการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือความ
รวดเรทวในการบริหารงานและควรปรับปรุงระบบการบริหารให้มีความยืดหยุ่นและให้มีความชัดเจน
และการบริหารวัสดุอุปกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยสะดวก
รวดเรทวต่อการบริการประชาชน๖๑ 

                                                           
๖๑ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) ท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  
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ชลิดา ศรมณีและคณะ ท าการวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะ
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัยประเดทนที ่๑ ลักษณะของนวัตกรรมบริการสาธารณะต่างๆ  
ที่ อบต. ได้จัดท าไปแล้วลักษณะของนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดท าไปแล้ว 
ครอบคลุมบริการสาธารณะต่าง ๆ หลายด้านที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค ได้แก่ การสร้างและบ ารุงรักษาถนน ทางเดิน การจัดให้มีไฟฟูา น้ าประปา การก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การก าจัดวัชพืชในคลอง การขุดลอก/ดูดท่อระบายน้ า การบรรเทาสาธารณะภัย 
การปูองกันน้ าท่วม การจัดให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดทกและเยาวชน การ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การ
ปูองกันและรักษาโรค  

ประเดทนที่ ๒ การก่อตัวของนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดท าไปแล้ว
การก่อตัวของนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดท าไปแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยประชาชนส่วนหนึ่งจะพูดคุยกันและอาจปรึกษาหารือ
ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ของหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน และตกลงกันเป็นการภายในว่าหมู่บ้านของตน
ต้องการให้ อบต. จัดท าบริการสาธารณะอะไรบ้าง โดยเรียงล าดับโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการ
หรือความจ าเป็นก่อนหลังพอถึงเวลาที่ อบต. จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่ง
ตามปกติจะจัดปีละหนึ่งครั้ง (แต่ อบต. บางแห่งอาจจัดมากกว่านั้น) โดยมีก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมแจ้งให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทราบล่วงหน้า ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม
ของแต่ละหมู่บ้านกทจะน าข้อตกลงภายในที่ได้คุยกันไว้ก่อนแล้ว  มาเสนอว่าหมู่บ้านเขามีปัญหา
เดือดร้อนหรือความจ าเป็นอะไรบ้าง และต้องการให้ อบต. จัดท าบริการสาธารณะอะไรบ้าง นายก 
อบต. กทจะรับเอาข้อเสนอฯของประชาชนกลับไปประชุมปรึกษาหารือกันในคณะผู้บริหารของอบต . 
เพ่ือตัดสินใจต่อไป 

ประเดทนที ่๓ กลยุทธ์การตัดสินใจของอบต. ในการจัดท านวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง 
ๆ ที ่อบต. ได้จัดท าไปแล้วนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที ่อบต. ตัดสินใจจัดท านั้น ส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นไปตามที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเสนอในการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  แต่ผู้บริหารของ 
อบต. กทอาจริเริ่มโครงการอ่ืน ๆ ที่เหทนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม เพ่ิมเติมจากโครงการ
ต่าง ๆ ที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเสนอมาได้ทั้งนี้ นายก อบต. มักจะใช้กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนใน
แต่ละหมู่บ้านแบบไม่เป็นทางการเพ่ือพูดคุยท าความเข้าใจกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. 
รวมทั้งชาวบ้านทั่วไป เป็นการคุยกันนอกรอบก่อนการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาข้อตกลง
ร่วมกันก่อนในกรณีที่ อบต. ไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะตามที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเสนอมา
ได้ทั้งหมดทุกโครงการ อบต. บางแห่งจะพิจารณาจากความจ าเป็นหรือความเดือดร้อนของประชาชน
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เป็นหลัก รวมทั้งข้อจ ากัดในด้านขอบเขตอ านาจของ อบต. ในการเข้าไปจัดท าบริการสาธารณะในบาง
พ้ืนที ่จากนั้น อบต. จึงตัดสินใจเลือกว่าโครงการใดควรจัดท าก่อน โครงการใดควรรอไว้ก่อนในกรณีที่
ชาวบ้านไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรจะท าอะไรก่อนอะไรหลัง อบต. บางแห่งกทใช้วิธีการให้ชาวบ้าน
จับฉลากเพ่ือหาข้อยุติ ซึ่งเป็นที่พอใจของชาวบ้านภายหลังการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านเสรทจแล้ว 
นายก อบต. จะรับเรื่องทั้งหมดที่ประชาชนเสนอดังกล่าว น าไปเข้าที่ประชุมผู้บริหารของอบต. เพ่ือ
พิจารณาหาข้อสรุปและบรรจุโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดท าไว้ในแผนพัฒนาของ อบต. ซึ่งส่วนใหญ่กท
เป็นไปตามความพอใจของประชาชนในพื้นท่ีและของผู้บริหาร อบต. และจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เสนอต่อสภา อบต. เพ่ือพิจารณาให้ความเหทนชอบต่อไป  

ประเดทนที่ ๔ ความคิดเหทนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนวัตกรรมบริการ
สาธารณะต่าง ๆ ที ่อบต. ได้จัดท าไปแล้วส าหรับประเดทนที่ ๔ นี้ เป็นสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
อาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวนทั้งสิ้น ๓๘๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด (๓๙๗ ชุด) ที่แจกให้กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขต อบต. ทั้ง  
๕ แห่งที่ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษาของการวิจัยนี้ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยสรุปแยกเป็นประเดทนย่อย ๒ ประเดทน ดังนี้ความคิดเหทนของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่มีต่อนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่อบต. ได้จัดท าไปแล้ว สรุปว่า ส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างเหทนด้วยในทุกประเดทนที่ศึกษา๖๒          

 เดชากร แก่นเมือง, พีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช”ผลการวิจัย พบว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอขนอมยังจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงดังเหทนได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดไม่มีการวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือ
ทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไปและไม่มีการคาดคะเนว่าจ าเป็นต้องมีบุคลากรประเภทใดมากน้อย
เพียงใดในอนาคต ไม่มีการวางแผนเพ่ิมการจัดหาบุคลากรใหม่ ๆ สาหรับงานใหม่ ๆ ที่จะเกี่ยวข้องใน
อนาคตไม่มีการวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน ส่วนการจัดหาบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีวิธีการสรรหาอยู่ ๒ วิธีคือ ๒) คัดจากรายชื่อบัญชีที่ขึ้นทะเบียนได้จากการสอบแข่งขันของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ๒) รับโอนย้ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยไม่ได้
จัดหาบุคลากรตามแผนแต่เป็นการรับโอนจากต าแหน่งว่าง ในด้านการพัฒนาบุคลากรมีการจัด
ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น มีการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร แต่ไม่มี
การประเมินและวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม แต่ละหลักสูตรที่ฝึกอบรมกท
                                                           

๖๒
 ชลิดา ศรมณี รศ.ดร., และคณะ, “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะโดยองค์การ

บริหารส่วนต าบล”, บทความวิจัย, (มหาวิทยาลยัรามค าแหง: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, กรุงเทพมหานคร,:
๒๕๕๖). 



๔๗ 
 

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ชัดเจน ส่วนการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ มีการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคลากรให้อยู่คู่กับองค์กรด้วยการให้โอกาสในการเจริญเติบโตในต าแหน่งที่สูงเฉพาะ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานโดยการจัดท า
กิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินโบนัส ยกเว้นบางเทศบาลเท่านั้นที่ไม่ได้รับโบนัสเพราะค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลเกิน ๔๐% จึงไม่อาจให้รางวัลประจ าปีแก่พนักงาน๖๓ 

 เสน่ห์ จุ้ยโต ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้านการบริหาร
องค์การสมัยใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการดาเนินการทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์อยู่ในระดับมาก  
๒) ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารประสบความส าเรทจ พบว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่บริหารประสบความส าเรทจได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาล
ที่บริหารประสบความส าเรทจได้แก่ เทศบาลต าบลนาอ้อ จังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนต าบลที่
บริหารประสบความส าเรทจได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จังหวัเพชรบุรี มีกระบวนการ
บริหารที่ประสบความส าเรทจ ๔ ขัน้ ตอนประกอบด้วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตกาเปลี่ยนแปลง 
และสร้างความต่อเนื่อง มีเทคนิคการบริหารที่ประสบความส าเรทจโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล  
๑๐ ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักมีส่วนร่วม หลักโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓) ผลการพัฒนาตัวแบบการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๓ ปัจจัย ประกอบด้วยกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยแห่งความส าเรทจการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การเป็นองค์การทริป
เปิ้ลเอชที่ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่๑ : การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ ๒: การบริหารองค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ)สมรรถนะที่  
๓: การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย) ๔) ผลการถ่ายทอดตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วน

                                                           
๖๓ เดชากร แก่นเมือง, พีรสิทธ์ิ คานวณศิลป์, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช”, เอกสารงานวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น,บทความวิจัย เสนอในการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖,หน้า ๒๐๙. 



๔๘ 
 

ท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลต าบลธัญบุรี 
 และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้หลังการฝึกอบรมถ่ายทอดตัว
แบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูงทั้ง ๓ ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการ
บริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวแบบการบริหารองค์การสมัยใหม่ และตัวแบบการ
บริหารทุนมนุษย์ อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมมิติใหม่ทริปเปิ้ลไฟฟ์ โมเดลอยู่ใน
ระดับมาก๖๔ 

พีรพัศ โห้ถนอม และชูวิทย์ มิตรชอบ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๑” ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ อนาคตภาพที่ ๑ 
ด้านสังคม อบต.ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องบริบทของพ้ืนที่ และสร้าง
แรงงานความสามารถสูงเพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและสร้างอาชีพในชุมชนเพ่ือไม่ให้คนใน
ชุมชนเคลื่อนย้าย อนาคตภาพที่ ๒ ด้านเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารให้มีความทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ
ให้กับประชาชน และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อนาคตภาพที ่๓ ด้านเศรษฐกิจ ผู้บริหารอบต.และ
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับเศรษฐกิจชุมชน และระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจะได้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และให้ทุกภาคส่วนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต อนาคตภาพที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทุกภาคส่วนผลิตพลังงานเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง ใช้พลังงานอย่างประหยัดและใช้พลังงานทางเลือก วางแผนโดยค านึงถึงภาวะโลกร้อน
และสภาพอากาศที่แปรปรวนอนาคตภาพที่ ๕ ด้านการเมืองการปกครอง มีการร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการแบบเครือข่ายและรัฐจะกระจายอ านาจการบริหารและการจัดสรรเงิน
งบประมาณท่ีเพียงพอ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละอบต.๖๕ 

 
 
 
 
 

                                                           
๖๔ เสน่ห์ จุ้ยโต, “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”, 

วารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บทความวิจัยปีท่ี ๕ ฉบับที ่๑ (ม.ค.-ม.ิย.
๒๕๕๘) : ๕๘. 

๖๕ พีรพัศ โห้ถนอม และชูวิทย ์มิตรชอบ, “อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศ
ไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๑”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖): ๒๔๑. 



๔๙ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และการปฏิบัติตนตามหลักพรหม
วิหารธรรม ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด
ของอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านทักษะ ๒) ด้านบุคลิกภาพ  
๓) ด้านทางสังคม  และ ๔) ด้านบทบาทหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

           
                    ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 
           (Independent variables)                                     (Dependent variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

๑. เพศ 

๒. อายุ 

๓. ประสบการณ์การท างาน 

๔. วุฒิการศึกษา 

๕ ต าแหน่ง 

 

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร

ธรรม  

๑. เมตตา (ความเป็นมิตร) 

๒. กรุณา (ความเอทนดู) 

๓. มุทิตา (ความยินดี) 

๔. อุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง) 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี 

๑. ด้านทักษะ 

๒. ด้านบุคลิกภาพ 

๓. ด้านทางสังคม 

๔. ด้านบทบาทหน้าที่ 



๕๑ 

 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) กล่าวคือใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research ) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยไว้เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกจะท าการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ 
และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน ส่วนที่สองการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ข้อมูลและวิเคราะห์ให้
ทราบถึงสาเหตุที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลในเชิงคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informants)  

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 



๕๒ 
 

งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยนั้นได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
๑. ขอบเขตด้านประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒๐๗ คน๑  
๒. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และ

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้จาก 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจ านวน ๑๓๖ คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาด
เคลื่อนที ่๐.๐๕ ดังนี้  

n = 
 

       
 

โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทั้งหมด (๒๐๗) คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ ดังนี้ 

   n = 
   

            
 

   n = 
   

      
 

   n = 
   

    
 

   n = 136.184 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๑๓๖ คน 

                                                           
๑ ส านั กงานท้องถิ่ นจั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา ,  (กรมส่ ง เ สริ มการปกครองท้อ งถิ่ น , 

กระทรวงมหาดไทย), ๕ พ.ค. ๒๕๖๑.   
๒ Yamane, t, Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed., (Time Printers Sdn. Bnd. 

Singapore, 1973), p. 1130.   



๕๓ 
 

วิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง (Sampling) ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling)๓ ดังนี้   

๑. แบ่งพ้ืนที่โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ แห่งเป็นพ้ืนที่ในการแบ่ง 
๒. ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีกระจายกลุ่มตัวอย่างไปให้ทั่วถึง 
๓. สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรใน

แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑  
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ที ่ หน่วยงานที่ใช้ในการวิจัย/อปท. จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
๑ เทศบาลต าบลภาชี ๕๗ ๔๐ 
๒ อบต.ดอนหญ้านาง ๒๐ ๑๔ 
๓ อบต.หนองน้ าใส ๒๕ ๑๕ 
๔ อบต.ไผ่ล้อม ๒๗ ๑๖ 
๕ อบต.ระโสม ๒๗ ๑๖ 
๖ อบต.โคกม่วง ๒๐ ๑๔ 
๗ อบต.กระจิว ๑๘ ๑๒ 
๘ อบต.พระแก้ว ๑๓ ๙ 

 รวม ๒๐๗ ๑๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
๓ พระครสูังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺตปิญโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร:

บริษัทประชากรธรุกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓๖. 



๕๔ 
 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๕ คน โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และปลัด ๒) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

๑. นายสเกน จันทร์ผดุงสุข ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล 
                                                 ภาชี   
๒. นายปรีชา ดัสดุลย์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล 
                                                     บางนมโค 

  ๓. นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกม่วง 
 ๔. นายไพบูลย์  สีนาคล้วน ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลหนองน้ าใส 

๕. นายโฆษิต ช่วยภักดี ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  โคกม่วง 
๖. นางสาวนิตยา พงษ์ด ี ต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอภาชี 
๗. นางธนวรรณ กระจ่างธรรม ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา 

๘. ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก 
๙. นางสาวบพิตร ไชยศิริ              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐.นายทัศนะ สงวนวัฒนา ต าแหน่ง ก านัน 
๑๑. นางสาววิภาศศิ ช้างทอง ต าแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
๑๒. นางส าราญ พุ่มจ าปา ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๓. นางสาวชลดา        บุญเกษม            ต าแหน่ง ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนา 
  เอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๔. นายสุรเชษฐ         มโนมัยกิจ          ต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบล  
๑๕. นางสุวรรณี          เคียนทอง           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม 
 สุขภาพต าบล 
 
 



๕๕ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”ผู้วิจัยนั้นไดส้ร้างเครื่องมือซึ่งประกอบด้วย  
๓.๓.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้  
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
๒.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา  

ถึงรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
๕. น าเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข  
๖. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  
๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์  
๑) ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของ “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๕ ข้อ  

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเมตตา ๒) ด้านกรุณา ๓) ด้านมุทิตา ๔) ด้านอุเบกขา  

 
 



๕๖ 
 

โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้๔ 

๕ หมายถึง มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมมากที่สุด 
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมมาก 
๓ หมายถึง มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมปานกลาง 
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมน้อย 
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ทักษะ ๒) ด้านบุคลิกภาพ ๓) ด้านทางสังคม ๔) ด้านบทบาทหน้าที่  

โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
                                          ๕ หมายถึง มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุด 

๔ หมายถึง มีระดับภาวะผู้น ามาก 
๓ หมายถึง มีปานกลาง 
๒ หมายถึง มีระดับภาวะผู้น าน้อย 

                                          ๑ หมายถึง มีระดับภาวะผู้น าน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๔ เป็นข้อเสนอแนะลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบแบบเสรี 

                 ๒) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามเพ่ือหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเที่ยงตรง

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ประกอบไปด้วย  

                                                           
๔ ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘.   



๕๗ 
 

๑)  ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔) ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) อาจารย์ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item - 
Objective Congruence : IOC)๕ ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง ๐.๖ – ๑.๐ แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถาม
ทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน คือ เทศบาลต าบล
บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๖ ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๘๔ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
สามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได ้ 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

๓.๓.๒ แบบสัมภาษณ์  
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  

                                                           
๕ สมนึก ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๒๐.  
๖ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑.   



๕๘ 
 

๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  

๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์ 

  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชีทั้ง ๘ แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๑๓๖ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ทั้งหมดจ านวน ๑๓๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด  

๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป  

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ ์ 

๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
เพ่ือสัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้  

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์  



๕๙ 
 

๔. น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป  
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้  
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม 

ตัวอย่างและพรรณนา ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), และอธิบายถึงภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม และการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

สถิติความสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) ใช้ส าหรับวัดค่าความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยมีเกณฑ์ในการแปลงผล ดังนี้ 
                                   ช่วงค่าเฉลี่ย                            การแปลความหมาย 

                 r=.๕๐ ถึง ๑.๐๐   หรือ r= -.๕๐ ถึง -๑.๐๐     ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
                 r=.๓๐ ถึง ๐.๔๙   หรือ r= -.๓๐ ถึง -๐.๔๙     ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
                 r=.๑๐ ถึง ๐.๒๙   หรือ r= -.๑๐ ถึง -๐.๒๙     ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

r=.๐๐       ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ส าหรับข้อ 
ค าถามปลายเปิดผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลได้ก าหนดตามกรอบของการวิจัยจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัด  
กลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามกรอบที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้วท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี ่(Frequency)  

 
 
 
 



๖๐ 
 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ ดังนี้  
๑. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  
๒. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง 

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
๓. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยใช้

เทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)  
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป    

 



๖๒ 
 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๑๓๖ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๔.๒ ความสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี   
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๔.๓ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๕ ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 



๖๓ 

 

๔.๑ องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา  

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

๑๓๖ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และต าแหน่ง แสดงความถี่
และร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
                                                                                                  ( n= ๑๓๖) 

ข้อมูลปััััยส่วนบธคคล ั านวน ร้อยละ 
๑. เรร   
 ชาย  ๔๔ ๓๒.๔๐ 
 หญิง  ๙๒ ๖๗.๖๐ 

 รวม  ๑๓๖ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายธ  

อายุต่ ากว่า ๒๐   ปี 
 

 ๑   ๐.๗๐ 
 ๒๐ –  ๒๙       ปี  ๒๖ ๑๙.๑๐ 
 ๓๐ –  ๓๙       ปี  ๔๖ ๓๓.๘๐ 
 ๔๐ –  ๔๙       ปี  ๔๓ ๓๑.๖๐ 

 ๕๐ –  ๕๙        ป ี  ๒๐ ๑๔.๗๐ 
 รวม  ๑๓๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ประสบการณ์การท างาน   
 ต่ ากว่า ๕       ป ี  ๒๕ ๑๘.๔๐ 
  ๕ -   ๙        ป ี  ๔๐ ๒๙.๔๐ 
 ๑๐ -  ๑๔       ป ี  ๓๙ ๒๘.๗๐ 
 ๑๕ -  ๑๙       ป ี  ๑๑   ๘.๑๐ 
 ๒๐   ปีขึ้นไป  ๒๑ ๑๕.๔๐ 
 รวม  ๑๓๖ ๑๐๐.๐๐ 
    

    



๖๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 (ต่อ) 
   (n=๑๓๖) 

ข้อมูลปััััยส่วนบธคคล ั านวน ร้อยละ 
๔. ระดับการรึกษา  

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
๓๕ 
๗๒ 

  
๒๕.๗๐ 
๕๒.๙๐ 

 ปริญญาโทข้ึนไป  ๒๙  ๒๑.๓๐ 
 รวม  ๑๓๖     ๑๐๐.๐๐ 
๕. ต าแหน่ง     
 ปลัดอปท. ๓   ๒.๒๐ 
 รองปลัดอปท. ๒  ๑.๕๐ 
 ผู้อ านวยการกอง ๑๘ ๑๓.๒๐ 
 พนักงานราชการ ๔๒ ๓๐.๙๐ 
 ลูกจ้างประจ า ๑๖ ๑๑.๘๐ 
 พนังงานจ้าง ๕๕ ๔๐.๔๐ 
 รวม  ๑๓๖    ๑๐๐.๐๐ 

 
ัากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “ภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จ าแนก
ได้ดังนี้  

เรร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๖ และเป็นเพศชาย จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔  

อายธ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี จ านวน ๔๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ รองลงมา คือ อายุอยู่ระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปี จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๖ และมีจ านวนน้อยที่สุด คือ อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ 

ประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างานอยู่ระหว่าง  ๕ – ๙ ปี มากที่สุด จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔  รองลงมา คือ มี
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ปี  จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ และมี
จ านวนน้อยที่สุด คือมีประสบการณ์ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปีจ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑  



๖๕ 

 

วธฒิการรึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙ รองลงมา คือ ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ และมีจ านวนน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗  

ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนังงานจ้าง จ านวน ๕๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔ รองลงมาคือ ต าแหน่ง พนักงานราชการ จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ 
และมีจ านวนน้อยที่สุด คือ ต าแหน่งรองปลัดอปท. จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕  

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑. ด้านเมตตา ๒. ด้านกรุณา  
๓. ด้านมุทิตา ๔. ด้านอุเบกขา  
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ       

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
โดยภาพรวม 

                                                                                                    (n = ๑๓๖) 

การปฏิบัติตนตามหลักรรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ภาชี  ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา โดยภาพรวม 

ระดับการปฏิบัติตน 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านเมตตา    (ความเป็นมิตร) ๔.๑๒ ๐.๕๘๙ มาก 
๒. ด้านกรุณา     (ความเอ็นดู) ๔.๐๖ ๐.๕๓๗ มาก 
๓. ด้านมุทิตา     (ความยินดี) ๔.๐๕ ๐.๕๕๓ มาก 
๔. ด้านอุเบกขา  ( ความวางใจเป็นกลาง)               ๔.๑๓ ๐.๕๘๐ มาก 

ภารรวม ๔.๐๙ ๐.๕๖๕ มาก 

 
ัากตารางที่ ๔.๒ พบว่าระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       

( ̅=๔.๐๙,S.D. =๐.๕๖๕ ) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. ด้านเมตตา  

( ̅=๔.๑๒, S.D.= ๐.๕๘๙) ๒. ด้านกรุณา ( ̅=๔.๐๖, S.D.= ๐.๕๓๗) ๓. ด้านมุทิตา ( ̅=๔.๐๕, 

S.D.= ๐.๕๕๓) ๔. ด้านอุเกขา ( ̅=๔.๑๓, S.D.= ๐.๕๘๐) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม 
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ด้านเมตตา 

                                                                                                (n=๑๓๖) 

การปฏิบัติตนตามหลักรรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา ด้านเมตตา 

ระดับการปฏิบัติตน 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น าปฏิบัติตนต่อบุคลากรด้วยความจริงใจ    
    เสมอ ๔.๑๓ ๐.๖๙๓ มาก 
๒. ผู้น ามีความรักและปรารถนาดีต่อบุคลากรทุก    
    คน ๔.๑๘ ๐.๖๙๘ มาก 
๓. ผู้น าให้ค าปรึกษาการท างานแก่บุคลากร ๔.๑๐ ๐.๖๙๒ มาก 
๔. ผู้น าเป็นผู้มีเหตุมีผลในการท างาน ๔.๐๖ ๐.๗๒๘ มาก 
๕. ผู้น ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๔.๐๗ ๐.๗๕๗ มาก 
๖. ผู้น าสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ๔.๑๙ ๐.๖๕๐ มาก 
  ภารรวม ๔.๑๒ ๐.๕๘๙ มาก 

 
ัากตารางที่ ๔.๓ พบว่าระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเมตตา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅= ๔.๑๒, S.D. =๐.๕๘๙) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม 
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   
ด้านกรุณา 

                                                                                            (n=๑๓๖) 

การปฏิบัติตนตามหลักรรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา ด้านกรธณา 

ระดับการปฏิบัติตน 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น าสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ต่อการท างาน 
    ที่ผิดพลาด ๓.๙๙ ๐.๖๗๒ มาก 
๒. ผู้น าคอยให้ค าปรึกษาการท างานเสมอ ๔.๐๕ ๐.๖๘๑ มาก 
๓. ผู้น าช่วยเหลือบุคลากรที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอ ๔.๐๗ ๐.๗๓๗ มาก 
๔. ผู้น ามีความปรารถนาให้บุคลากรพ่ึงตนเองได้ ๔.๐๗ ๐.๗๐๖ มาก 
๕. ผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้อยู่ 
    เสมอ เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ๔.๑๓ ๐.๖๘๖ มาก 
๖. ผู้น าช่วยเหลือบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการ 
    ท างานที่ดีขึ้น ๔.๐๖ ๐.๖๓๐ มาก 

ภารรวม ๔.๐๖ ๐.๕๓๗ มาก 

        
ัากตารางที่ ๔.๔ พบว่าระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านกรุณาโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅= ๔.๐๖, SD = ๐.๕๓๗) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารของ         
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
ด้านมุทิตา 

                                                                                              (n=๑๓๖) 

การปฏิบัติตนตามหลักรรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา ด้านมธทิตา 

ระดับการปฏิบัติตน 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น าแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงาน   
    ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

 
๔.๒๓ 

 
๐.๖๗๗ 

 
มากที่สุด 

๒. ผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    
    เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน 

 
๔.๓๐ 

 
๐.๖๕๙ 

 
มากที่สุด 

๓. ผู้น ามอบรางวัลความส าเร็จในการท างาน  
    ให้กับบุคลากร 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๗๑๐ 

 
มาก 

๔. ผู้น าสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
    อย่างสม่ าเสมอ 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๗๓๐ 

 
มาก 

๕. ผู้น ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของ 
    บุคลากร 

 
๔.๐๔ 

 
๐.๖๗๖ 

 
มาก 

๖. ผู้น าจัดระบบเกณฑ์การให้รางวัลอย่าง 
    เหมาะสม 

 
๓.๘๕ 

 
๐.๗๒๙ 

 
มาก 

ภารรวม ๔.๐๕ ๐.๕๕๓ มาก 

 
              ัากตารางที่ ๔.๕ พบว่าระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านมุทิตา ( ̅= ๔.๐๕, SD = 
๐.๕๕๓) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= ๔.๓๐, SD = ๐.๖๕๙) และข้อผู้น าแสดงความยินดีกับบุคลากร

ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= ๔.๒๓, SD = ๐.๖๗๗) นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม      
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
ด้านอธเบกขา 

                                                                                             (n=๑๓๖) 

การปฏิบัติตนตามหลักรรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ภาชี  ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา ด้านอธเบกขา 

ระดับการปฏิบัติตน 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น ามีความหนักแน่น อดทนกับภารกิจการ 
    งาน 

 
๔.๐๖ 

 
๐.๖๙๗ 

 
มาก 

๒. ผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ๔.๒๔ ๐.๗๑๕ มาก 
๓. ผู้น าด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
    อย่างยุติธรรม 

 
๔.๐๗ 

 
๐.๖๖๙ 

 
มาก 

๔. ผู้น าจัดท างบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
    อย่างเสมอภาค ยุติธรรม 

 
๔.๑๖ 

 
๐.๖๔๗ 

 
มาก 

๕. ผู้น ายึดกฎระเบียบของทางราชการเป็น 
    หลักในการท างาน 

 
๔.๑๕ 

 
๐.๗๑๙ 

 
มาก 

๖. ผู้น าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วย 
    ความเสมอภาคและยุติธรรม 

 
๔.๐๙ 

 
๐.๗๐๔ 

 
มาก 

ภารรวม ๔.๐๖ ๐.๖๙๗ มาก 

 
                ัากตารางท่ี ๔.๖ พบว่าระดับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอุเบกขา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅= ๔.๐๖, SD = ๐.๖๙๗) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. ด้านทักษะ ๒. ด้านบุคลิกภาพ  
๓. ด้านทางสังคม ๔. ด้านบทบาทหน้าที ่
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภารรวม 
                                                                                                    (n = ๑๓๖) 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัด
รระนครรรีอยธธยา 

ระดับภาวะผู้น า 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านทักษะ ๔.๐๔ ๐.๕๖๗ มาก 
๒. ด้านบุคลิกภาพ ๔.๑๐ ๐.๕๖๖ มาก 
๓. ด้านทางสังคม ๔.๑๗ ๐.๕๖๐ มาก 
๔. ด้านบทบาทหน้าที่ ๔.๐๒ ๐.๖๓๐ มาก 

ภารรวม ๔.๐๘ ๐.๕๘๐ มาก 

 
               ัากตารางที่ ๔.๗ พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๐๘,S.D. =
๐.๕๘๐ ) 
               เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. ด้านทักษะ ( ̅=๔.๐๔, S.D.= ๐.๕๖๗)           

๒. ด้านบุคลิกภาพ ( ̅=๔.๑๐, S.D.= ๐.๕๖๖) ๓. ด้านทางสังคม ( ̅=๔.๑๗, S.D.= ๐.๕๖๐) 

๔. ด้านบทบาทหน้าที่ ( ̅=๔.๐๒, S.D.= ๐.๖๘๐) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะ 
                                                                                                  (n=๑๓๖) 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัด
รระนครรรีอยธธยา ด้านทักษะ 

ระดับภาวะผู้น า 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น ามีวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร  
    และท้องถิ่น 

 
๔.๑๑ 

 
๐.๖๔๐ 

 
มาก 

๒. ผู้น ามีการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็น 
    รูปธรรม 

 
๔.๐๑ 

 
๐.๖๓๘ 

 
มาก 

๓. ผู้น ามีทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม ๔.๐๑ ๐.๗๓๐ มาก 
๔. ผู้น ามีทักษะการบริหารจัดการที่ดี  ๔.๑๑ ๐.๗๐๖ มาก 
๕. ผู้น ามีทักษะการตัดสินใจที่รวดเร็ว รอบคอบ  ๔.๐๑ ๐.๖๙๔ มาก 
๖. ผู้น ามีทักษะการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ที่ด ี ๓.๙๙ ๐.๗๑๐ 

 
มาก 

ภารรวม ๔.๐๔ ๐.๕๖๗ มาก 

 
               ัากตารางท่ี ๔.๘ พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

( ̅= ๔.๐๔, SD = ๐.๕๖๗) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบธคลิกภาร 

                                                                                            (n=๑๓๖) 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัด
รระนครรรีอยธธยา  ด้านบธคลิกภาร 

ระดับภาวะผู้น า 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น ามีความยืดหยุ่น แก้ไขสถานการณ์อย่าง     
   สร้างสรรค ์

 
๔.๑๕ 

 
๐.๗๒๙ 

 
มาก 

๒. ผู้น ามีจิตใจเปิดกว้าง, เป็นผู้ฟังที่ด ี ๔.๐๘ ๐.๗๐๐ มาก 
๓. ผู้น ามีจิตวิญญาณผู้บริหารท้องถิ่นท่ีดี ๔.๑๔ ๐.๖๕๗ มาก 
๔. ผู้น ายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง ๔.๐๗ ๐.๗๑๒ มาก 
๕. ผู้น าใช้จิตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
   นวัตกรรม 

 
๔.๐๑ 

 
๐.๗๐๔ 

 
มาก 

๖. ผู้น ามีบุคลิกผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนได้ดี ๔.๑๓ ๐.๗๐๔ มาก 
ภารรวม ๔.๑๐ ๐.๕๖๖ มาก 

 
               ัากตารางที่ ๔.๙พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ( ̅= ๔.๑๐, SD = ๐.๕๖๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทางสังคม 

                                                                                            (n=๑๓๖) 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัด
รระนครรรีอยธธยา ด้านทางสังคม 

ระดับภาวะผู้น า 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น ามีการท างานเชื่อมเครือข่ายท้องถิ่น,  
    ท้องที่,สถาบันหลักในท้องถิ่น และภาค    
    ประชาชน 

 
๔.๒๔ 

 
๐.๖๗๒ 

 
มาก 

๒. ผู้น ามีความกระตือรือร้นในเรื่องความ 
    รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนส่วนรวม 

 
๔.๑๕ 

 
๐.๖๕๐ 

 
มาก 

๓. ผู้น าสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  
    เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะท้องถิ่น 

 
๔.๑๓ 

 
๐.๖๗๒ 

 
มาก 

๔. ผู้น ายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
    ท้องถิ่น 

 
๔.๑๙ 

 
๐.๗๐๕ 

 
มาก 

๕. ผู้น าน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงมาเป็นกรอบในการท างานพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

 
 

๔.๒๑ 

 
 

๐.๗๑๑ 

 
 

มาก 
๖. ผู้น าเปิดเผยข้อมูลการท างานให้ประชาชน 
    รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
๔.๑๒ 

 
๐.๖๗๘ 

 
มาก 

ภารรวม ๔.๑๗ ๐.๕๖๐ มาก 

 
              ัากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( ̅= ๔.๑๗, SD = ๐.๕๖๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 
 

 
 
 
 



๗๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบทบาทหน้าที่ 
                                                                                                  (n=๑๓๖) 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัด
รระนครรรีอยธธยา ด้านบทบาทหน้าที่ 

ระดับภาวะผู้น า 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้น าได้ออกแบบองค์กรที่เอ้ือต่อวิถี 
    นวัตกรรม 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๖๙๙ 

 
มาก 

๒. ผู้น าสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    อย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๖๘๓ 

 
มาก 

๓. ผู้น ามีการอ านวยความสะดวกในการสร้าง 
    นวัตกรรม 

 
๔.๐๒ 

 
๐.๖๙๔ 

 
มาก 

๔. ผู้น ามีการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ 
    ให้ทีมงาน 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๗๑๐ 

 
มาก 

๕. ผู้น าดึงศักยภาพในทีมงานออกมาใช้สร้าง 
    นวัตกรรม 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๗๑๕ 

 
มาก 

๖. ผู้น าสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง 
    วิชาการ,ฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาการ  
    ท างานให้ดีข้ึน 

 
 

๔.๐๙ 

 
 

๐.๗๘๔ 

 
 

มาก 
ภารรวม ๔.๐๒ ๐.๖๓๐ มาก 

 
              ัากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบทบาทหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅= ๔.๐๒, SD = ๐.๖๓๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 
 
 
 
 

 



๗๕ 

 

๔.๒ ความสัมรันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักรรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา 
ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมรันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation 

Coefficient) 
ด้านทักษะ   บธคลิกภาร ทางสังคม บทบาทหน้าที่ รวม 

๑. เมตตา .๖๙๐** .๗๒๘** .๖๘๗** .๖๒๓** .๗๓๙** 
๒. กรธณา .๗๕๑** .๗๓๔** .๖๙๔** .๖๘๕** .๗๗๘** 
๓. มธทิตา .๗๐๙** .๗๒๗** .๖๖๑** .๗๑๖** .๗๖๕** 
๔. อธเบกขา .๘๑๖** .๘๑๖** .๗๗๙** .๗๑๓** .๘๔๗** 

รวม .๘๒๒** .๘๓๓** .๗๘๑** .๗๕๘** .๘๖๗** 

 
               ัากตารางที่ ๔.๑๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทักษะ อยู่ในระดับสูง (r=.๘๒๒**)    

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับสูง (r=.๘๓๓**)  

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทางสังคม อยู่ในระดับสูง (r=.๗๘๑**)  

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบทบาทหน้าที ่อยู่ในระดับสูง (r=.๗๕๘**) 

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (r=.๘๖๗**)  
 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ที ่ สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ เชิง ระดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑ พรหมวิหาร ธรรม 

กับด้านทักษะ 
 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๒ พรหมวิหาร ธรรม 
กับด้านบุคลิกภาพ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๓ พรหมวิหาร ธรรม 
กับด้านทางสังคม 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๔ พรหมวิหาร ธรรม 
กั บ ด้ า น บ ท บ า ท
หน้าที่ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๕ พรหมวิหาร ธรรม 
กั บภา วะผู้ น า เ ชิ ง
น วั ต ก ร ร ม โ ด ย
ภาพรวม √ - บวก สูง √ - 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



๗๗ 

 

๔.๓ แนวทางการรัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๕ คน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ า เภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย ๑. ด้านทักษะ ๒. ด้านบุคลิกภาพ ๓. ด้านทางสังคม ๔. ด้าน
บทบาทหน้าที่ และหลักการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบด้วย ๑. ด้านเมตตา  
๒. ด้านกรุณา ๓. ด้านมุทิตา ๔. ด้านอุเบกขา ดังนี้ 

๔.๖.๑ ด้านทักษะ 
ผู้น าจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้

เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้ทันต่อสถานการณ์ เป็นผู้มีทักษะในการถ่ายทอด เสริมสร้างความคิด 
วิเคราะห์ต้นทุนของท้องถิ่นและการพัฒนาต่อยอด และมีทักษะในการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่
ดี มีการติดตามประเมินผลในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมกล้าคิด
นอกกรอบด้วยความรอบคอบ๑ ควรเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
คิดเชิงนวัตกรรม๒ ผู้น าที่ดีควรจะต้องท าให้เกิดความร่วมมือเพราะการท างานจะส าเร็จไม่ได้เกิดจาก
คนเพียงคนเดียวจึงต้องสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอ และต้องเป็นคนเข้าถึงง่าย มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ๓ ผู้น าต้องเป็นคนใฝ่หา
ความรู้ หาประสบการณ์จากที่ต่างๆเพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง มีความคิดใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ๔ ผู้น าควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดี ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์และมีทักษะทุกด้านที่ดี๕ ผู้น าต้องเก่งคน เก่งงาน สามารถโน้มน้าวผู้ตามให้
ลงมือท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องมีทักษะในการในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้น าต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ๖ ผู้น าควรมีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข  

                                                           

                  ๑ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
                  ๒ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ, ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
                  ๓ สัมภาษณ์ ดร.วลญัช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลดัเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒. 
                  ๔ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธ์ิ แดงป้อม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 
                  ๕ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
                  ๖ สัมภาษณ์ นางสุวรรณี เคียนทอง, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา,  
๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒. 



๗๘ 

 

ยิ่งผ่านการเป็นผู้บริหารหรือเคยเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ๗ ผู้น าต้องมีทักษะในการบริหารจัดการที่
ดีและมีการตัดสินใจที่รวดเร็วรอบคอบ๘ ควรสะสมประสบการณ์เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพการ
บริหารงานที่ดีขึ้น๙ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือจะน าองค์กรให้สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมได้๑๐ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการกระตุ้น
ทีมงานให้คิดสิ่งใหม่ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็วและรอบคอบ มีการติดตามผลการท างานของทีมงาน
อย่างต่อเนื่อง๑๑ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนที่ดี๑๒ วางตนให้เหมาะสมในฐานะผู้สนับสนุนให้งานส าเร็จ มีความ
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง๑๓ ผู้น าต้องมีทักษะการคิดเชิงระบบ คิดไปข้างหน้า คิดวางแผนที่จะแก้ปัญหา
ต่างๆให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลา๑๔          

สรุป ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการได้ดี ต้องมีทักษะการ
บริการจัดการองค์การที่ดี ผู้น าต้องเก่งเรื่องคน เก่งเรื่องงาน และต้องเก่งเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็ว รอบคอบและแม่นย า 

๔.๖.๒ ด้านบธคลิกภาร 
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นผู้มีลักษณะเปิดใจกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มีบุคลิกเป็นนักประสานที่ดี มีจิตนาการในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ๑๕ ผู้น าควรมีความสามารถในการน าเสนอ การโน้มน้าว
จิตใจและการใช้เหตุผล ๑๖ ผู้น าต้องมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นมั่นใจในตนเอง มีความแข็งแกร่งไม่หยาบ

                                                           
๗  สัมภาษณ์ นายสเกน   จันทร์ผดงุสุข, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘  สัมภาษณ์ นายทัศนะ สงวนวัฒนา, ก านันต าบลหนองน้ าใส. ๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙  สัมภาษณ์ นางสาวบพิตร ไชยคีร,ี ผู้อ านวยการกองคลัง, ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ กระจา่งธรรม, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๑ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา,ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา บุญเกษม, ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพระนครศรีอยุธยา,  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายโฆษิต ช่วยภักดี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔

 สัมภาษณ์ นายปรีชา ดัสดุลย,์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางนมโค, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายสรุเชษฐ มโนมัยกจิ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ ์

๒๕๖๒.   



๗๙ 

 

คาย มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ มีความกล้าหาญ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความภูมิใจในตนเอง
แต่ไม่หยิ่งยโส และเรียนรู้ที่จะรับมือกับความจริงที่เกิดขึ้น๑๗ ผู้น าควรท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุก
ด้าน เช่นการแต่งกาย การใช้ค าพูดที่ดี มีใจโอบอ้อมอารีต่อทุกคน๑๘ ผู้น าควรมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ 
มีความยืดหยุ่น มีจิตใจที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความผิดพลาดของตนและ
น ามาปรับปรุงแก้ไข๑๙ ต้องมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในสภาพความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง 
เป็นคนที่มีความรอบรู้ กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม จริงใจ รู้กาละ เทศะและมีความรับผิดชอบ๒๐  
มีบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นผู้น า สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและพ่ีน้อง
ประชาชนได้๒๑ เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างและมีความรับผิดชอบ๒๒  ควรแต่งตัวให้สุภาพเพ่ือเสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้เหมาะสมกับต าแหน่งผู้บริหาร๒๓ ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีลักษณะท่าทางที่เป็นมิตรและ
เป็นผู้รับฟังท่ีดี๒๔ เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้าง มีความกระตือรือร้นในการท างาน แก้ไขปัญหางานอย่างดีกับ
ทุกฝ่าย ประสานงานกับทุกฝ่ายได้ดี๒๕ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือองค์กรท้องถิ่น๒๖ เป็นคน
เข้าถึงง่าย มีความเชื่อม่ันในตนเอง๒๗ เป็นคนเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวัย๒๘ 
                 สรุป ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่โดดเด่น มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นนักประสานงานที่รอบ
ด้าน และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ดี มีความกระตือรือร้นในการท างานตลอด 

                                                           
๑๗ สัมภาษณ์ ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางสุวรรณี เคียนทอง, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา,  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายสเกน จันทรผ์ดุงสขุ, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายทัศนะ สงวนวัฒนา, ก านันต าบลหนองน้ าใส. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางสาวบพิตร ไชยครีี, ผู้อ านวยการกองคลัง, ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ กระจ่างธรรม, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๒๕ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา,ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา บุญเกษม, ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพระนครศรีอยุธยา,  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายโฆษิต ช่วยภักดี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๘

 สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ สีนาคล้วน, ประธานสถาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส, ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๘๐ 

 

มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน หาความรู้ใหม่ๆเพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดี และวางตัวเหมาะสมกับ
กาละและเทศะ 

๔.๖.๓ ด้านทางสังคม 
ผู้น าต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ภาคี

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เคารพความคิด ความเชื่อท่ีแตกต่างหลากหลายในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน๒๙  ผู้น าควรพัฒนาบทบาทของการเป็น
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง๓๐ ผู้น าต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไป และพร้อมที่จะ
เรียนรู้ความต้องการของสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ๓๑ ผู้น าควรให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ตลอดจนใส่ใจความเป็นอยู่ของ
ประชาชน๓๒ ผู้น าควรมีการท างานเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างของทุกฝ่าย ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลการ 

ท างานให้ประชาชนทราบ๓๓ มีการประสานงานที่ดีกับทุกภาพส่วน เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
งานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด๓๔ เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบตลอด ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการท างาน๓๕  การก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นต้องอยู่บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและมีกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์๓๖ 

สรุป ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีพลังที่จะ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาท้องถิ่นกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิด
ความราบรื่น สมานฉันท์ ผู้น าต้องเคารพความคิด ความเห็นต่างของบุคลากรในส านักงานและ
ประชาชน และยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

                                                           
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒.   
๓๑ สัมภาษณ์ ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ กระจ่างธรรม, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๕ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา,ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา บุญเกษม, ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพระนครศรีอยุธยา.  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๘๑ 

 

๔.๖.๔ ด้านบทบาทหน้าที่ 
ผู้น าต้องเป็นนักกระตุ้นและเอ้ืออ านวยให้ทีมงานร่วมคิด วางแผนและสร้างนวัตกรรม

ร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล๓๗ ผู้น าควรพัฒนาบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การน าเสนอทางเลือกเชิงนวัตกรรม๓๘ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คิดค้นแนวทางในการด าเนินการ
ใหม่ในการเข้าถึงปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถจุดประกายให้มีการคิดค้น
ความสามารถในตัวบุคคล,ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดงานใหม่ๆ๓๙ ผู้น าควรใส่ใจในหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ ไม่หนีปัญหา ไม่ทิ้งปัญหา๔๐  ควรเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
องค์กรร่วมกัน สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ และอ านวยความสะดวกในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ๔๑ ควรมีการสร้างเครือข่าย เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบ
ความส าเร็จ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง ผลักดันให้มีการสร้างทีมงานและความ
ร่วมมือ เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๔๒ ต้องเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี  เป็นนัก
ประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด๔๓ ควรท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต๔๔ ต้องรอบรู้ในงาน รับผิดชอบในงานอย่างดี สร้างกระบวนการท างานเป็นทีม ยึดมั่นใน
กฎระเบียบ กติกาขององค์กร๔๕ 

สรุป ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงบทบาท
กระตุ้น เอ้ืออ านวยให้ทีมงานได้สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ข้อมูลเป็นฐาน พร้อมทั้งต้องประเมินสภาวะอารมณ์ความรู้ของทีมงานให้มีไฟในการท างานอยู่เสมอ 
คอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้งานและคนท างานก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ 

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒.   
๓๘ สัมภาษณ์  นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๒.   
๓๙ สัมภาษณ์  ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสุวรรณี เคียนทอง, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา , 

 ๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายสเกน   จันทร์ผดุงสุข, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นางสาวบพิตร ไชยคีรี, ผู้อ านวยการกองคลัง, ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา บุญเกษม, ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพระนครศรีอยุธยา,  

๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 



๘๒ 

 

๔.๖.๕ ด้านเมตตา  
ผู้น าปรารถนาให้คนท างานมีความสุข๔๖ ผู้น าที่ดีต้องมีความรักและความปรารถนาดีให้

ผู้ อ่ืนเป็นสุข และไม่มีอคติ เพราะความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เมื่อผู้น ามีความเมตตากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การท างานก็ไม่เครียด ท างานได้เต็มที่ ผลงานจะออกมาดี๔๗  ผู้น าควรมีความจริงใจ
ต่อบุคลากร มีความเข้าใจและมีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๔๘ เป็นผู้มีเหตุมีผล มีความจริงใจ 
และให้ค าปรึกษาการท างาน มีการสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความก้าวหน้า๔๙ 
ผู้น ามีความปรารถนาให้บุคลากรได้รับความสุข ไม่เบียดเบียน ไม่รังแกหรือเอาเปรียบผู้อ่ืน เป็นมิตร
กับคนรอบข้าง รู้สึกสงสารผู้อ่ืน๕๐ มีความรู้สึกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์และผู้ตกทุกข์ได้ยาก และท าหน้าที่
ปัดเป่าทุกข์ให้กับประชาชน๕๑ ผู้น าต้องมีเมตตากับทุกคน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน าใจไมตรีต่อทุก
คน ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อน๕๒ 

สรุป การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความปรารถนาให้บุคลากรมีความสามัคคี มีความสุขในการท างาน โดยให้ค าปรึกษางานอย่างใกล้ชิด 
ใช้หลักเหตุผลและมีความจริงใจกับทุกๆคน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และผู้น าต้องวางตัวให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔.๖.๖ ด้านกรธณา 
ผู้น ารู้จักให้อภัยในเรื่องที่เกิดความผิดพลาดของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงตัว 

และให้ก าลังใจการท างานพร้อมทั้งให้ค าแนะน าการท างาน๕๓ ผู้น าปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มีความ
สงสารเห็นใจ การท างานต้องเห็นใจ รอได้ ช้าได้ เข้าใจข้อจ ากัดของการท างานและเข้าใจใจ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน๕๔ ผู้น าเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร และเมื่อมีการ

                                                           
๔๖ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒.   
๔๗ สัมภาษณ์ ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพนัธ์,  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ์  นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕๐ สัมภาษณ์ นางสุวรรณี เคียนทอง,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา 
๕๑ สัมภาษณ์ นายสเกน จันทร์ผดุงสุข, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒.   
๕๔ สัมภาษณ์ ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๘๓ 

 

ท างานที่ผิดพลาดก็พร้อมที่จะให้ค าปรึกษา เพ่ือแก้ไขงานให้ถูกต้อง๕๕เน้นการปฏิบัติงานเพ่ือบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชนด้วยความเห็นอกเห็นใจประชาชนและบุคลากรในส านักงาน๕๖ ผู้น ามี
ความรู้สึกเห็นใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ และช่วยเหลือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น๕๗  เป็นผู้ให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมชุมชน เช่น งานบุญ งานบวช งานศพ หรืองานอาสาพัฒนาชุมชน
ต่างๆ๕๘   

สรุป การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานในองค์การโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นที่
ปรึกษาที่ดี และให้โอกาสผู้ที่ท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ งานกุศล
ต่างๆในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือได้ใกล้ชิดกับประชาชนและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพ่ือที่จะได้น ามาแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

๔.๖.๗ ด้านมธทิตา 
เป็นผู้ที่มีใจชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี มีจิตใจที่ปราศจากความอิจฉาริษยา ผู้น าต้องรู้จักใช้

เทคนิคในการสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ร่วมงานรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการท างานที่ประสบความส าเร็จ
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง๕๙ มีความยินดีด้วยความจริงใจเมื่อเห็นผู้ อ่ืนมี
ความสุข เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า๖๐ ผู้น าต้องสร้าง
ขวัญก าลังใจสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความส าเร็จในการท างาน และมอบรางวัลให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสม๖๑ มีความยินดีกับบุคลากรเมื่อชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัวประสบ
ความส าเร็จ๖๒ พร้อมที่จะยินดีกับความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ

                                                           
๕๕ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายสเกน จันทรผ์ดุงสขุ, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ กระจา่งธรรม, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๕๘ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา,ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๖๐ สัมภาษณ์ ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ นางสุวรรณี เคียนทอง, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา,  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๘๔ 

 

ปฏิบัติงาน๖๓ ต้องรักษาค าพูดที่ได้ให้ไว้กับบุคลากร๖๔ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น, หมู่บ้าน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสุข สะดวก สบายอย่างเต็มที่๖๕ 

สรุป การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยินดีด้วยความจริงใจกับความส าเร็จเจริญก้าวหน้าของบุคลากร 
และหนุนเสริมก าลังใจให้ทุกคนได้แสดงพลังศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และเมื่องานส าเร็จก็ท า
การมอบรางวัลอย่างเหมาะต่อไป 

๔.๖.๘ ด้านอธเบกขา 
ผู้น าต้องมีความเป็นกลาง ต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน อดกลั้นต่อหน้าที่ และ

ยึดกฎระเบียบ และความยุติธรรมในการบริหารงาน๖๖  ผู้น าต้องด ารงความเที่ยงธรรม มีความวางใจ
เป็นกลาง๖๗ ความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องคนต้อง
วางใจเป็นกลาง นิ่งให้เป็น ใครท าดีย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม เราควรมีความ
ปรารถนาดีคือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะถูกต้องตามท านองครองธรรม๖๘ 
ผู้น าควรวางตัวเป็นกลางเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน  หรือการกระท า
ใดๆ๖๙ ผู้น าต้องมีความหนักแน่น อดทนกับภารกิจการงาน มีความเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของ
ทุกภาคส่วน ยึดระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นหลักในการท า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความ
เสมอภาคและยุติธรรม๗๐ การรู้จักวางเฉย วางใจเป็นกลาง และพยายามช่วยเหลือบุคลากรในองค์กร
ให้เข้าใจการท างานที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีขึ้น๗๑ ผู้น าต้องมีความยุติธรรม ปกครองลูกน้องและ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม๗๒ การวางตัวเป็นกลางในกรณีที่บุคลากรเกิดความขัดแย้ง๗๓  

                                                           
๖๓ สัมภาษณ์ นายสเกน จันทร์ผดุงสุข, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นางสาวบพิตร ไชยคีรี, ผู้อ านวยการกองคลัง, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา,ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๖๗ สัมภาษณ์นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒.   ๖๘ สัมภาษณ์ ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒.  
๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวนิตยา พงษ์ดี, ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์นางสุวรรณี เคียนทอง, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา,  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายสเกน จันทร์ผดุงสุข, นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์ นางสาวบพิตร ไชยคีรี, ผู้อ านวยการกองคลัง, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๘๕ 

 

มีความความหนักแน่น อดทน มีความเป็นกลาง และปฏิบัติงานไม่เอนเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม๗๔ มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญกับบุคล
ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน๗๕  

สรุป การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องวางใจให้เป็นกลาง มีความหนักแน่นในจิตใจ ผู้น าต้องด ารงความเที่ยงธรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกภาคส่วน ยึดระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นหลักในการท า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความ
เสมอภาคและยุติธรรม ปฏิบัติตนอย่างเสมอต้น เสมอปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๗๔ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ กระจ่างธรรม, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๓  กุมภาพันธุ ์ ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ นางส าราญ พุ่มจ าปา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖ 

 



๘๖ 

 

๔.๕ ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอภาชี ัังหวัดรระนครรรีอยธธยา  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด  มีข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้รอบรวมแต่ละด้าน ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๔ ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
 อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ด้าน ข้อเสนอแนะ จ านวน 
ทักษะ ๑. ควรมีทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการที่ดี ๑๒ 
 ๒. ควรมีวิธีการสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย ๑๐ 

๔. ควรมีวิธีคิดท่ีเป็นระบบ มีความรอบคอบ  ๙ 
๕. ควรมีวิธีการติดตามการท างานของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ๗ 

บุคลิกภาพ ๑. ควรมีความเป็นผู้น า ให้ความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ ๖ 
 ๒. ควรเปิดใจกว้าง มีความยืดหยุ่นในการท างาน ๖ 

๓. ควรแต่งกายให้เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับความเป็นผู้น า ๕ 
๔. ควรประสานงานกับทุกภาคส่วนได้ดี  ๘ 
๔. ยิ้มไหว้ ทักทาย อย่างไทยๆ ๘ 

ทางสังคม ๑. ควรให้การสนับสนุนการท างานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ร่วมคิด   
    ร่วมท า ๖ 

 ๒. ควรเชื่อมเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น องค์กรต่างๆให้ 
    ท างานร่วมกัน  ๙ 
๓. ควรน าหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
    เป็นแนว ทางการท างาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๘ 

บทบาท
หน้าที่ 

๑. ควรมีการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงาน 
    และประชาชนได้มีใจท างานเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 

 
๖ 

 ๒. ควรน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในส านักงาน, ท้องถิ่นเป็นระยะๆ ๕ 
๓. ควรใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้บริหารระดับต่างๆได้ 
    คิด ตัดสินใจ เสนอแนวทางการท างานที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อ  
    ท้องถิ่น ๕ 

 



๘๗ 

 

๔.๖ สรธปองค์ความรู้ที่ได้ัากการวิััย 
จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 

 

 
 

แผนภารที่ ๔.๑ สรุปองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัย 



๘๘ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้   

๑. ด้านทักษะ 
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้ และยังต้องมีทักษะการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ มีกระบวนการตัดสินใจ
ที่ดี กล้าคิด คิดไว และต้องสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงานทุกระดับ รวมทั้งประชาชน และผู้น า
องค์กรต่างๆ อีกด้วย  

๒. ด้านบุคลิกภาพ 
ผู้บริหารต้องมีความยืดหยุ่น คือต้องมีศิลป์ในการท างานกับคนทุกระดับ มีจิตวิญญาณ

ของผู้บริหารท้องถิ่น กล่าวคือ ต้องรักท้องถิ่น มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ที่จะท างานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมือ
อาชีพ และอีกประการผู้บริหารต้องเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจหาความรู้วิทยาการใหม่ๆมาใช้พัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 

๓. ด้านทางสังคม 
ผู้บริหารต้องเป็นนักประสานงานกับภาคีร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ดี  ภาคีร่วมพัฒนามีหลาย

ระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม.) ประธานกลุ่มองค์กรต่างๆ เพราะถ้าทุกองค์กรใน
ท้องถิ่นท างานกับอย่างลงตัว ประสานงานกันด้วยดี ผลงานก็จะเกิดข้ึนกับท้องถิ่นและคนท างานก็จะมี
ความสุขตามมา ส่วนภาคีร่วมพัฒนาระดับสูงกว่าท้องถิ่นได้แก่ระดับอ าเภอ จังหวัด และส่วนกลาง 
ผู้บริหารควรต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต้องแสดงออดออกถึงความกระตือรือร้น ใส่ใจกับการพัฒนา
ท้องถิ่น การกระท าเช่นนี้จะสร้างแรงดึงดูดให้หน่วยงานต่างๆสนใจมาท างานร่วมด้วย และจะท าให้ได้
ทั้งเงินและได้ทั้งกล่อง  

๔. ด้านบทบาทหน้าที่ 
ผู้บริหารต้องเอ้ืออ านวยให้ผู้ร่วมงานได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดี ทันสมัยเพ่ือเป็นประโยชน์

ในการท างาน รวมทั้งต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังทางบวก คอยให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน 
แนะน าแนวทางการท างานที่ดี  และผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 



๘๙ 

 

นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ยังพบว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คือ พรหมวิหารธรรม ๔ สามารถน ามาเป็นหลักการหรือแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

๑. เมตตา 
ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้บุคลกรมีความก้าวหน้า แสดงออกซ่ึงความรักความปรารถนาดี 

มีความจริงใจกับบุคลากรและประชาชน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง หลากหลาย และคอยให้
ค าปรึกษาอยู่เสมอๆ 

๒. กรุณา 
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป้าหมายการพ่ึงตนเองทางด้าน

ความรู้ ความคิด และการเงิน อีกทั้งยังคอยให้ก าลังใจ ดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดตกทุกข์ได้ยากขึ้นมา 
และช่วยให้บุคลากรมีศักยภาพมากขึ้นเป็นล าดับ 

๓ มุทิตา 
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจใน

ระเบียบที่ออกมาใหม่ เช่นระเบียบพัสดุปี ๒๕๖๐ หรือการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อรองรับการใช้ระเบียบ
ใหม่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ เป็นต้น อีกทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ท า
ผลงานดี โดยท าการมอบรางวัลแห่งความส าเร็จนั้นด้วย 

๔. อุเบกขา 
ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่ และในการจัดท างบประมาณก็ต้องจัดสรร

งบประมาณบนพ้ืนฐานของความทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุด อีกทั้งยังต้องยึดระเบียบของทาง
ราชการเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 

สรุป ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมนั้นมีความสัมพันธ์กัน ยิ่งผู้บริหารใช้หลักพรหมวิหารธรรม
ได้ดี ครบถ้วนและลึกซึ้งด้วยแล้ว ยิ่งจะท าให้การแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมมีความโดดเด่น
มากขึ้นเปน็ล าดับ  

 
 

 



๙๐ 
 

 
 

 

บทท่ี ๕ 
 

                สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของ
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวน ๑๕ คน และได้แจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๓๖ คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจจรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) (r) ผลจากการวิจัยสรุปได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖ มีอายุ

อยู่ระหว่าง ๓๐- ๓๙ ปี จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ มีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 



๙๑ 
 

 

๕- ๙ ปี จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน ๗๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙ ต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔  

๕.๑.๒ ข้อมูลการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๐๙,S.D. =๐.๕๖๕ ) 
๑. เมตตา การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเมตตา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

( ̅= ๔.๑๒, S.D. =๐.๕๘๙) 
๒. กรุณา การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ า เภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านกรุณาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

 ( ̅= ๔.๐๖, SD = ๐.๕๓๗) 
๓. มุทิตา การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านมุทิตา ( ̅= ๔.๐๕, SD = ๐.๕๕๓) เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅= ๔.๓๐, SD = ๐.๖๕๙) และข้อผู้น าแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

เป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= ๔.๒๓, SD = ๐.๖๗๗) นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
๔. อุเบกขา การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอุเบกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ( ̅= ๔.๐๖, SD = ๐.๖๙๗)                  
๕.๑.๓ ข้อมูลภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๐๘, S.D. =๐.๕๘๐ ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปได้ ดังนี้  

๑. ด้านทักษะ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมา ( ̅= ๔.๐๔, SD = ๐.๕๖๗) 
๒. ด้านบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๔.๑๐, SD 
= ๐.๕๖๖) 
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๓. ด้านทางสังคม ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๔.๑๗, SD = 
๐.๕๖๐) 

๔. ด้านบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ าเภอภาชี จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบทบาทหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๔.๐๒, 
SD = ๐.๖๓๐) 

๕.๑.๔ ข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

พรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทักษะ อยู่ ในระดับสูง            
(r =.๘๒๒**) 

พรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับสูง      
 (r =.๘๓๓**) 

พรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทางสังคม อยู่ในระดับสูง 
 (r =.๗๘๑**) 

พรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบทบาทหน้าที่ อยู่ในระดับสูง  
(r =..๗๕๘**) 

พรหมวิหารธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง          
(R =..๘๖๗**)  
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๕.๑.๕ สรุปข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 

ด้านทักษะ ควรมีทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เฉียบขาด ควรมีทักษะการวางแผน
รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ควรมีวิธีการสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย ควรมีวิธีคิดที่เป็นระบบ มีความ
รอบคอบ และควรมีวิธีการติดตามการท างานของทีมงานอย่างต่อเนื่อง  

ด้านบุคลิกภาพ ควรมีความเป็นผู้น า ให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ควรเปิดใจกว้าง 
มีความยืดหยุ่นในการท างาน ควรแต่งกายให้เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับความเป็นผู้น า  
ควรประสานงานกับทุกภาคส่วนได้ดี และควรยิ้ม ไหว้ ทักทาย อย่างไทยๆสม่ าเสมอ   

ด้านทางสังคม ควรให้การสนับสนุนการท างานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ร่วมคิด ร่วมท า 
ควรเชื่อมเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น องค์กรต่างๆให้ท างานร่วมกัน ควรน าหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการท างาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ด้านบทบาทหน้าที่ ควรมีการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานและ
ประชาชนได้มีใจท างานเพ่ือส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ควรน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในส านักงาน, ท้องถิ่น
เป็นระยะๆ และควรใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้บริหารระดับต่างๆได้คิด ตัดสินใจ ไดเ้สนอ
แนวทางการท างานที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

๕.๑.๖ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านทักษะ ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการได้ดี ต้องมีทักษะการบริการจัดการองค์การที่ดี ผู้น าต้อง
เก่งเรื่องคน เก่งเรื่องงาน และต้องเก่งเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
และมีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเรจว รอบคอบ และแม่นย า 

๒. ด้านบุคลิกภาพ ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นนักประสานงานที่รอบด้าน และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่
ได้ดี มีความกระตือรือร้นในการท างานตลอดมีความใฝุรู้ใฝุเรียน หาความรู้ใหม่ๆเพ่ือก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้ดี และวางตัวเหมาะสมกับกาละและเทศะ 

๓. ด้านทางสังคม ต้องมีพลังที่จะเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาท้องถิ่นกับทุกภาค
ส่วนเป็นอย่างดี มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
ผู้น าต้องเคารพความคิด ความเหจนต่างของบุคลากรในส านักงานและประชาชน และยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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๔. ด้านบทบาทหน้าที่ ต้องแสดงบทบาทกระตุ้น เอ้ืออ านวยให้ทีมงานได้สรรค์สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน เป็นผู้น าทางความคิด คอย
ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นผู้จุดประกายเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน สามารถน าผลมาอภิปราย ดังนี้ 
๕.๒.๑ การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทั้ง  
๔ ด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการ
แข่งขันเข้ามาบริหารงานท้องถิ่น เป็นการรับประกันได้ขั้นต้นได้ว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นมีความรู้ความสามารถเป็นที่ไว้วางใจส าหรับประชาชน และเมื่อได้เข้ามาบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษางาน ได้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชียวชาญ หรือเพ่ือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีผลงานโดดเด่นท าให้เกิดวิสัยทัศน์ 
เกิดทักษะ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ มีทัศนคติที่รับผิดชอบต่อสังคม และได้แสดงบทบาทของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการเมืองและการพัฒนา
ท้องถิ่นได ้

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” ผลการวิจัยพบว่าสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
พบว่า ผู้น าเชิงนวัตกรรมมีองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ส าคัญ ๔ด้าน คือ (๑) องค์ประกอบ
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ) ประกอบด้วย ความมีคุณธรรม , กล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง มีจิตใจเปิด
กว้าง.เป็นผู้ฟังที่ดี มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ,ชอบความท้าทาย และเชื่อในสัญชาตญาณ 
(๒) องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทักษะ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง, การถ่ายทอด
ความคิดสู่การปฏิบัติ, ความสามารถในการเรียนรู้, สมรรถนะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความไว้วางใจ,การขับเคลื่อนผลลัพธ์ และการแก้ไข (๓) องค์ประกอบ
คุณลักษณะด้านบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย บทบาทการเป็นผู้น าความคิด, เป็นแบบอย่างที่ดี
บทบาทการเป็นผู้น าทีม, การมีส่วนร่วม, การสร้างบรรยากาศ องค์การแห่งการเรียนรู้, การเป็นผู้
อ านวยความสะดวก และหน้าที่การให้รางวัลความส าเรจจ (๔) องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทางสังคม 
ประกอบด้วยการจูงใจผู้อื่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม, การสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรมในแต่ละ
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ด้านมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง สอดคล้องกัน องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ องค์ประกอบคุณลักษณะ
ด้านทักษะ ที่มีอิทธิพลต่อการผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสูงสุด  สอดคล้องกับ
ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะที่ผู้น าจ าเป็นต้องมี ได้แก่ มีการก าหนดเปูาหมายของ
กลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริหารจัดการ  
มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได ้เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์๑   

ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร บัวชู ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ปุวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัย: ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ปุวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีองค์ประกอบทั้งหมด ๗ ด้าน ได้แก่ 
๑) ด้านการให้รางวัลผลตอบแทน ข้อ ๒) ด้านการสร้างนวัตกรรม ๓) ด้านการสร้างทีม ๔) ด้านการ
สร้างบรรยากาศในหน่วยงาน ๕) ด้านการพัฒนาทักษะ ๖) ด้านบุคลิกภาพ และ ๗) ด้านการสนับสนุน 
โดยองค์ประกอบทั้ง ๗ ด้าน พบว่า มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด๒   

และยังสอดคล้องการงานวิจัยของ ดอนล่าร์ เสนา ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลักพุทธธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น า ๑) การครองตน ได้แก่ หลัก
ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ๒) การครองคน ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย 
ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ๓) การครองงาน ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ๒. ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ผู้บริหารฯควรมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือใช้ในการ
บริหารงาน หลักการโดยรวมของภาวะผู้น า คือ การพัฒนาผู้บริหารให้สามารถควบคุมตัวเองได้ มีสติ
รู้ตัวตลอดเวลา มีสมาธิมุ่งมั่น เป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ส่วน
คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๓. น าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตาม
หลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริหารฯเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะภาวะผู้น า คือ ๑) เป็นผู้มีศีล มีพฤติกรรมดี เป็นผู้มีสมาธิ คือ มีจิตใจหนักแน่น ดีงาม เป็น
ผู้มีปัญญา คือ รอบรู้ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ  ๒) เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ืออารี เสียสละเพ่ือประโยชน์

                                                           
๑ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
๒ ทินกร บัวชู, “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของหอผู้ปุวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” , 

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์), (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
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ส่วนรวม มีวจีไพเราะ ใช้วาจาที่สร้างสรรค์ สงเคราะห์ประชา ท างานเพ่ือองค์กรและส่วนรวม เป็นผู้
ประสานสิบทิศ วางตนเหมาะสม ๓) เป็นผู้มีใจรักการงาน พอใจในต าแหน่ง ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบ ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมาย จิตใจตั้งมั่น มุ่งมั่น
สร้างสรรค์๓ 

๕.๒.๒ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง 
โดยการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมด้านอุเบกขากับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านทักษะ และด้านบุคลิกภาพ มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มาจากการชนะการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน เมื่อเริ่มเข้ามาท างานในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่ตั้งใจ ตามอุดมการณ์ หรื อ
ตามนโยบายที่สัญญากับประชาชนไว้ จึงต้องรับฟังความคิดเหจนของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เพ่ือจัดท า
แผนงานพัฒนาท้องถิ่น และต้องเร่งศึกษาหาความรู้ รวมทั้งต้องเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ การถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ รวมทั้งทักษะการจูงใจ การกระตุ้นสร้างแรง
บันดาลใจให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข และต้องเร่งสร้างทีมงานร่วมในส านักงานท้องถิ่น  รวมถึง
เชื่อมภาคีเครือข่ายกับท้องที่ (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน) สถานศึกษาในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล วัด และองค์กรอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ โดยภารกิจงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
มากมายรอบด้านดังกล่าว จึงได้หล่อหลวมคุณลักษณะภาวะผู้น า คุณธรรม และสามารถสร้างผลงาน
นวัตกรรมใหม่ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูภัทรธรรมคุณ วิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี” โดยมีหลักการบริหารว่า นักบริหารจะต้องมีหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการ ได้แก่  
๑. P หมายถึง Planning คือ การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ความส าเรจจที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนด ทิศทางขององค์การ  

                                                           
๓ ดอนล่าร์  เสนา, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ในจังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต (พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙.    
 



๙๗ 
 

 

๒. O หมายถึง Organizing คือ การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก
และสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท า และการกระจายอ านาจ  ๓. S หมายถึง 
Staffing คือ งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับ
งาน ๔.      D หมายถึง Directin คือ การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตาม
แผนผู้บริหาร ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้น า ๕. C หมายถึง Controlling คือ การก ากับ
ดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร การบริการงาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารพึงท าความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถนาประเดจน
หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาให้มากที่สุด ในสถานศึกษาเป็น
หน้าที่ของนักบริหารมีหน้าที่ส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ และบริหารงานโดย
ใช้กระบวนการท างานทุกอย่างให้งานหลักประสบผลส าเรจจเปูาหมายสูงสุดคือ การท าให้พลเมืองของ
ประเทศเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณสมบัติของนักบริหารที่จ าเป็นต้องมี ประกอบไปด้วย จะต้องเป็น
ผู้บุกเบิก จะต้องก้าวให้ทันโลก จะต้องเป็นนักพัฒนา จะต้องมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ๔  
                 ผลการวิจัยนี้ยังไดส้อดคล้องกับงานวิจัยของพระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (เนตรตะวงศ์ษา)  

วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (๒) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น า

ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดย

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าตามหลักพรหม

วิหาร ๔ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งานวิจัยได้มี

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไว้ดังนี้ ๑) ด้านเมตตา ควรกล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจด้วยเหตุผลที่

ถูกต้อง ควรมีวิสัยทัศน์ที่ดี ประกอบด้วยปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจปัญหางาน คน เข้าถึง

ความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ๒) ด้านกรุณา ควรเปิดใจให้กว้างให้ความช่วยเหลือความ

ทุกข์ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การบริหารงานต้องประกอบด้วยหลักธรรม สุจริต 

ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ๓) ด้านมุทิตา ควรแสดงความยินดี ความชื่นชม เพ่ือเป็นขวัญ

และก าลังใจในการท างาน และบุคลากรเมื่อประสบความส าเรจจได้ดี  ๔) ด้านอุเบกขา ควรให้ความ

                                                           
๔ พระครูภัทรธรรมคุณ, “การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ 

โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น อ า เ ภ อพั ฒน า นิ ค ม  จั ง ห วั ด ล พ บุ รี ” ,  วิ ท ย านิ พน ธ์ ,  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   



๙๘ 
 

 

ยุติธรรม ความเสมอภาพ เป็นกลางในการให้รางวัลและการลงโทษ โดยไม่เอนเอียงเข้าข้างคนใดคน

หนึ่ง๕ 

สรุป ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร
ธรรมจะท าให้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโดดเด่นเป็นที่
น่าเชื่อถือ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ทุกด้านของหลักพรหมวิหารธรรมมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมทั้ง ๔ ด้านเป็นอย่างดี เป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกัน  

๕.๒.๓ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ดังต่อไปนี้ 

 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเรียนรู้การคิดวิสัยทัศน์ คือคิดรวบยอด 
คิดถึงภาพความส าเรจจขององค์การ และต้องถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้นออกมาให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะได้ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ วางแผนปฏิบัติการของทุกส่วนงานออกมา รวมทั้ง
ต้องบริหารจัดการองค์การอย่างมืออาชีพ บริหารเวลาอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด  มีใจจดจ่อกับงาน
ตลอดเวลา  

จากข้อมูลการวิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกันระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักพรหม
วิหารธรรมกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่
ส าคัญอย่างยิ่งที่การจะก้าวขึ้นผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่ดีได้นั้น 
ผู้น าต้องปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรมอย่างครบถ้วน แล้วจะส่งผลอย่างดียิ่งให้ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองมีความโดเด่นอย่างภาคภูมิใจ 

      

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก าหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม  

“การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รวมทั้งการฝึกอบรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทุกๆระดับ โดยแต่ละระดับอาจมีโครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกันไปตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  

                                                           
๕ พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (เนตรตะวงศ์ษา), “ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของนายกองค์การ

บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น อ า เ ภ อ ธ า ตุ พ น ม  จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม ” , วิ ท ย า นิ พ น ธ์ , บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  
 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   



๙๙ 
 

 

     ๒) ขยายความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

     ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจหน้าที่ที่รัฐส่วนกลาง
ก าหนดให้ท า และยังมีหน่วยตรวจสอบที่เข้มงวด จึงท าให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นยังเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวก้าวหน้า อุปสรรค
เหล่านี้รัฐบาลควรมีการกระจายอ านาจและออกระเบียบที่เอ้ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ท างานอย่างคล่องตัวมากขึ้น นวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะเกิดตามมาอย่าง
แน่นอน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
     ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ 

     ๒ )  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมื อ ในระดับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านนี้ให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับ
ยิ่งขึ้นไป 

     ๓) จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรต่างๆ
ในระดับพ้ืนที ่

     ๔) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีความรู้หลักบริหารทั้งมวล 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดรวบยอด (Conceptual  Thinking Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญ
มากกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเป็นคนใฝุรู้ใฝุเรียน เข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ และน าความรู้มาลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ในงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

     ๕) ผู้วิจัยจัดเปิดอบรมหลักสูตร ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการตอบค าถามว่า “วิจัยแล้วใช้ได้ในทางปฏิบัติจริง
ไหม” โดยเรื่องนี้เป็นความตั้งใจเดิมของผู้วิจัยเองที่ต้องการพัฒนาผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ให้มีทักษะการ
บริหารจัดการที่ดี     

 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
     ๑) ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมใน

องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
     ๒) ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในองค์การในระดับ

ต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือ
เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ต าแหน่งนั้น ได้เป็นข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ วิเคราะห์ตนเอง 
เตรียมพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม เพ่ือบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     ๓) ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาการสร้างท้องถิ่นต้นแบบแห่งอนาคต 

     ๔) ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคตั้งแต่
ระดับอ าเภอถึงระดับจังหวัด  

     ๕) ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต่างประเทศ เช่นญี่ปุุน สิงคโปร์ เป็นต้น  



๑๐๑ 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กวี พงศ์พุฒ. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖.  
กิติ ตยัคคานนท์. เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๖.            
ฉันทนา จันทร์บรรจง. จิตวิทยาการบริหาร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒.  
ชุติ ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒.   
ติน ปรัชญาพฤทธิ์. ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์การหน่วยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗. 

ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็นเพรส, ๒๕๕๐. 

ธรรมรส โชติกุญชร. มนุษย์สัมพันธ์ง กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙.  
นพพงษ ์บุญจิตราดุล. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐.  

บุษยา วีรกุล. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: องค์การทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘.  
บุษยา วีรกุล. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึก, ๒๕๕๘.    
พยัต วุฒิรงค์. การจัดการนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ ากัด, ๒๕๕๗.   
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ์พิเศษ  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พิมใจ โอภานุรักษธรรม. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๒. 
 



๑๐๒ 

 

  

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พุทธทาสภิกขุ อ้างในอมร รักษาสัตย์. สองนักวิชาการฟันธงชี้รัฐบาลชวน ๔. 
ไพโรจน์  ภัทรนรากุล.  กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤ ต

กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๖. 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔.  
สมพงษ์ สุวรรณวิจิตกุล . อ้างใน อภินันท์ จันตะนี . ระเบียบวิธี วิจัยทางการจัดการชั้นสูง .  

คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
สมพงษ์ สุวรรณวิจิตกุล. อ้างใน อภินันท์ จันตะนี . ระเบียบวิธี วิจัยทางการจัดการชั้นสูง .  

คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

สมพิศ วิชญวิเชียร. หัวไม่ใช่หาง. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส์, ๒๕๔๓.  
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.   

สิปนนท์ เกตุทัต. วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้จริง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑. 
หฤทัย ปุตระเศรณี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: คู่แข่ง,๒๕๔๕.  
อรพินท์ สพโชคชัย. ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัน 

แพคเก็จจิ้ง (2014) จ ากัด, ๒๕๖๑. 

 
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
เดชากร แก่นเมือง. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช” เอกสารงานวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖. 

เสน่ห์ จุ้ยโต. “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”
งานวิจัย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘.  

 โกวิทย์ พวงงาม. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม  อบต.ธรรมาภิบาลดีเด่น” รายงานวิจัย 
ส านัก บัณฑิตอาสาสมัคบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙.     

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น” ส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น” ส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

 



๑๐๓ 

 

  

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น” ส านักบัณฑิต

อาสาสมัคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต.ธรรมาภิบาลดีเด่น” รายงานวิจัย

ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น” รายงานวิจัย 

ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
ดอนล่าร์ เสนา. “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน

จังหวัดพิษณุโลก”. วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙.   

ทินกร บัวชู . “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

ธงชัย วินิจฉัยกูล. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต.ธรรมาภิบาลดีเด่น”. ส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น”. ส านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) ท าวิจัยเรื่อง. “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖.  

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด). “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พิณญบ์ุหงา แสงศรีธรรมะกูล. “ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร" วิทยานิพนธ์ (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษา, ๒๕๕๖. 

พีรพัศ โห้ถนอม. “อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทยใน ๒๕๖๑” เอกสารวิจัย 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖.  

 



๑๐๔ 

 

  

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ภิรญา สายศริสิุข. “ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตปัญจ

ภาคี สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๖๑. 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอบต.  ธรรมาภิบาลดีเด่น ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

ศจีพรรณ แสงอ่อน. “สมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ”. งานวิจัย 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, ๒๕๖๐. 

ศุภณัฐ เจริญสุข. “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา         
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น”. ส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

สุขยืน เทพทอง. “ภาวะผู้น ากับการมุ่งเน้นด้านทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
โรงพยาบาลองค์การมหาชนกับโรงพยาบาลเอกชน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต             
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖.  

อรวรางค์ จันทร์เกษม. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร 
ตามความเห็นของพนักงาน และพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต”. งานวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๘. 

 อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ . “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”.  วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต                 
รัฐประศาสนศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔. 

อุทัย หิรัญโต. “รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น”. ส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

 
(๓) บทความ 
ชลิดา ศรมณี . และคณะ. “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะโดยองค์การบริหารส่วน

ต าบล”. บทความวิจัย. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.
กรุงเทพมหานคร,๒๕๕๖.     

 



๑๐๕ 

 

  

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๔) สื่ออิเลคทรอนิค: 
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง “รายงานจ านวนข้าราชการท้องถิ่น” กรมส่งเสริม 
 การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. [ออนไลน์]. แหลง่ที่มา:                                              

http:  //www.dla.go.th/work/abt/summarize.jps [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑].               
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  ๑ ๒  ( ๒ ๕ ๖ ๐  – ๒ ๕ ๖ ๔ ) .  [อ อ น ไ ล น์ ] แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
http://www.nesdb.go.th [๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐].        

 ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย.

[ อ อ น์ ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp          

[๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑].          

อาณาจักรอยุธยา. [ออน์ไลน์]. แหล่งข้อมูล: https.//th.wikipedia.org. [๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น.[ออน์ไลน]. แหล่งที่มา

http//www.onec.go.th/Act/6.25/p0201.htm [๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
 
(๕) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์    นางสาววิภาศศิ ช้างทอง. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๕  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.                      
                นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
               ดร.วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               นายสุรสิทธิ์  แดงป้อม. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
               นางสาวนิตยา พงษ์ดี. ท้องถิ่นอ าเภอภาชี, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               นางสุวรรณี เคียนทอง. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา,   

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               นายสเกน จันทร์ผดุงสุข. นายเทศมนตรีต าบลภาชี, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               นายทัศนะ สงวนวัฒนา. ก านันต าบลหนองน้ าใส. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5b๕%20พฤษภาคม
http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5b๕%20พฤษภาคม
http://www.onec.go.th/Act/6.25/p0201.htm%20%5b๗


๑๐๖ 

 

  

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
              นางสาวบพิตร ไชยคีรี. ผู้อ านวยการกองคลัง, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

               นางธนวรรณ กระจ่างธรรม. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานท้องถิ่นจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

               นางส าราญ พุ่มจ าปา. ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑, ๘ กุมภ ๒๕๖๒. 
              นางสาวชลดา บุญเกษม. ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพระนครศรีอยุธยา,  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
              นายโฆษิต ช่วยภักดี. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.            
              นายปรีชา ดัสดุล. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางนมโค, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

                นายไพบูลย์ สีนาคล้วน. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส, ๕     
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 

 ๒. ภาษาอังกฤษ: 
 Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political in Leadership: Multidisciplinary 

Perspective. New Jersey: Prentice Hall, 1984. 
Halpin, Andrew w, Theory and Reseach in Administration. New York: Maemillan 

Company, 1966  
Hodge Billey J .&  Herbert J. Johnson, Management  and  Organization  Behavior. 

(New York: John Willey & Sons, 1970.  
William J. Reddin. Managerial Effectivenss. New York: McGraw – Hill Book Co., 1970. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 



๑๑๕ 
 

 

                   ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี        

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้วิจัยนายสุรกิจ สุวรรณแกม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

******************* 

ที ่ ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

 ๑. ด้านเมตตา         

๑ ผู้น าปฏิบัติตนต่อบุคลากรด้วยความจริงใจ
เสมอ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๒ ผู้น ามีความรักและปรารถนาดีต่อบุคลากร 
ทุกคน 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๓ ผู้น าให้ค าปรึกษาการท างานแก่บุคลากร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔. ผู้น าเป็นผู้มีเหตุมีผลในการท างาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕ ผู้น ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖ ผู้น าสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ๒. ด้านกรุณา         

๗ ผู้น าสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ต่อการท างาน

ที่ผิดพลาด 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๘ ผู้น าคอยให้ค าปรึกษาการท างานเสมอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙ ผู้น ารู้สึกเห็นใจบุคลากรที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๑๐ ผู้น ามีความปรารถนาให้บุคลากรพ่ึงตนเองได้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๑ ผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้อยู่

เสมอ เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 



๑๑๖ 
 

 

ที ่ ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

๑๒ ผู้น าช่วยเหลือบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

 ๔.ด้านมุทิตา         
๑๓ ผู้น าแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงาน

ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๑๔ ผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๑๕ ผู้น ามอบรางวัลความส าเร็จในการท างาน

ให้กับบุคลากร 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๑๖ ผู้น าสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร

อย่างสม่ าเสมอ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๑๗ ผู้น ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของ

บุคลากร 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๑๘ ผู้น าจัดระบบเกณฑ์การให้รางวัลอย่าง

เหมาะสม 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

 ๔.ด้านอุเบกขา         
๑๙ ผู้น ามีความหนักแน่น อดทนกับภารกิจการ

งาน 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๒๐ ผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๑ ผู้น าด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ

อย่างยุติธรรม 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๒๒ ผู้น าจัดท างบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

อย่างเสมอภาค ยุติธรรม 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 
 

 



๑๑๗ 
 

 

ที ่ ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

๒๓ ผู้น ายึดกฎระเบียบของทางราชการเป็น

หลักในการท างาน 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

๒๔ ผู้น าแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์กรด้วย

ความเสมอภาคและยุติธรรม 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๓ 
 

๐.๖๐ 
 

ใช้ได้ 

 ๑. ด้านทักษะ         
๑ ผู้น ามีวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร

และท้องถิ่น 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 
๒ ผู้น ามีการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรม 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 
๓ ผู้น ามีทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔ ผู้น ามีทักษะการบริหารจัดการที่ดี  ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๕ ผู้น ามีทักษะการตัดสินใจที่รวดเร็ว รอบคอบ  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖ ผู้น ามีทักษะการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ที่ด ี
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๐ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๐.๘๐ 
 

ใช้ได้ 
 ๒. ด้านบุคลิกภาพ         

๗ ผู้น ามีความยืดหยุ่น แก้ไขสถานการณ์อย่าง
สร้างสรรค ์

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๘ ผู้น ามีจิตใจเปิดกว้าง, เป็นผู้ฟังที่ดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๙ ผู้น ามีจิตวิญญาณผู้บริหารท้องถิ่นท่ีดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ ผู้น ายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๑ ผู้น าใช้จิตนาการสร้ างสรรค์ เป็นผลงาน

นวัตกรรม 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๐ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๐.๘๐ 
 

ใช้ได้ 
๑๒ ผู้น ามีบุคลิกผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนได้ดี ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 ๓. ด้านทางสังคม         
๑๓ ผู้น ามีการท างานเชื่อมเครือข่ายท้องถิ่น, ท้อง

ที่,สถาบันหลักในท้องถิ่น และภาคประชาชน
ที่ด ี

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๕ 

 
 

๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 



๑๑๘ 
 

 

ที ่ ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

๑๔ ผู้น ามีความกระตือรือร้นในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนส่วนรวม 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๕ ผู้น าสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะท้องถิ่น 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๖ ผู้น ายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๗ ผู้น าน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นกรอบในการท างานพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๐ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๔ 

 
 

๐.๘๐ 

 
 

ใช้ได้ 
๑๘ ผู้น าเปิดเผยข้อมูลการท างานให้ประชาชน

รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 
 ๔. ด้านบทบาทหน้าที่         

 
๑๙ 

ผู้น าได้ออกแบบองค์กรที่เอ้ือต่อวิถี
นวัตกรรม 

 
๑ 

 
๑ 

 
๐ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๔ 

 
๐.๘๐ 

 
ใช้ได้ 

๒๐ ผู้น าสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๒๑ ผู้น ามีการอ านวยความสะดวกในการสร้าง
นวัตกรรม 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๒๒ ผู้น ามีการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ทีมงาน 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๒๓ ผู้น าดึงศักยภาพในทีมออกมาใช้สร้าง
นวัตกรรม 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๐ 

 
๑ 

 
๔ 

 
๐.๘๐ 

 
ใช้ได้ 

๒๔ ผู้น าสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการ,ฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

 



๑๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) 

 



๑๒๐ 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 



๑๒๒ 
 

 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายสุรกิจ สุวรรณแกม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.984 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 176.80 230.510 .284 .985 

a2 176.67 228.437 .403 .984 

a3 176.67 227.816 .444 .984 

a4 176.67 228.575 .394 .984 

a5 176.60 227.628 .457 .984 

a6 176.63 228.033 .429 .984 

b1 176.60 228.662 .388 .984 

b2 176.50 227.914 .454 .984 

b3 176.53 226.947 .512 .984 

b4 176.57 227.771 .450 .984 

b5 176.47 225.844 .611 .984 

b6 176.50 227.431 .488 .984 

c1 176.30 225.528 .809 .983 

c2 176.30 224.355 .746 .984 

c3 176.33 224.506 .837 .983 

c4 176.33 224.989 .797 .983 

c5 176.30 224.769 .877 .983 

c6 176.27 225.030 .938 .983 

d1 176.27 224.616 .774 .983 

d2 176.27 225.030 .938 .983 

d3 176.33 224.989 .797 .983 

d4 176.37 224.723 .773 .983 

d5 176.30 224.769 .877 .983 

d6 176.33 223.885 .889 .983 

e1 176.30 224.355 .746 .984 

e2 176.33 223.885 .889 .983 

e3 176.30 224.148 .933 .983 

e4 176.30 224.148 .933 .983 

e5 176.30 224.148 .933 .983 

e6 176.30 224.148 .933 .983 

f1 176.27 224.478 .785 .983 

f2 176.33 223.885 .889 .983 



๑๒๔ 
 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

f3 176.30 224.148 .933 .983 

f4 176.30 224.148 .933 .983 

f5 176.33 223.885 .889 .983 

f6 176.30 224.148 .933 .983 

g1 176.30 224.148 .933 .983 

g2 176.33 223.885 .889 .983 

g3 176.30 224.148 .933 .983 

g4 176.30 224.148 .933 .983 

g5 176.30 224.148 .933 .983 

g6 176.30 224.148 .933 .983 

h1 176.30 224.148 .933 .983 

h2 176.33 224.920 .803 .983 

h3 176.30 224.148 .933 .983 

h4 176.30 224.148 .933 .983 

h5 176.30 224.148 .933 .983 

h6 176.33 224.575 .831 .983 

 

 



๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 



๑๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) 



๑๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 



๑๕๒ 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย แบบสอบถามฉบับนี้มี ๔ ตอน ดังนี้   

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ ๓  ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับหาข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น  ค าตอบของท่าน

ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์โดยรวม    ขอได้โปรดตอบค าถามทุกข้อตามสภาพที่เป็นจริง  เพราะ
ค าตอบของท่านมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสรุปผลการวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ภาวะผู้ น า เชิ งนวัตกรรมของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในอ า เภอภาชี จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็น
อย่างดี  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้                 

                                                  นายสุรกิจ  สุวรรณแกม 
                                         นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

                                                              มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๕๓ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน 

           ๑.๑ เพศ 

                         ชาย                             หญิง 

           ๑.๒ อาย ุ

                            ต่ ากว่า ๒๐                      ๒๐ – ๒๙ ปี                  ๓๐ - ๓๙ ปี 

                            ๔๐ – ๔๙ ปี                    ๕๐ – ๕๙ ปี                                                           

           ๑.๓  ประสบการณ์การท างาน 

                            ต่ ากว่า ๕ ปี                    ๕ - ๙ ปี                  ๑๐ – ๑๔ ปี 

                            ๑๕ – ๑๙ ปี                    ตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป 

            ๑.๔  ระดับการศึกษา 

                            ต่ ากว่าปริญญาตรี              ปริญญาตรี 

                            ปริญญาโทข้ึนไป                      

          ๑.๕  ต าแหน่ง 

                             ปลัดอปท.                      รองปลัดอปท.               ผู้อ านวยการกอง 

                             พนักงานราชการ              ลูกจ้างประจ า               พนักงานจ้าง 

 
                                                 

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      



๑๕๔ 

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามเป็นจริงเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
 ระดับ ๕        หมายถึง         มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ ๔        หมายถึง         มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมระดับมาก 
 ระดับ ๓        หมายถึง         มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒        หมายถึง         มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมระดับน้อย 
 ระดับ ๑        หมายถึง         มีการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมระดบัน้อยที่สุด         

        
ข้อ การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านเมตตา      

๑ ผู้น าปฏิบัติตนต่อบุคลากรด้วยความจริงใจเสมอ      
๒ ผู้น ามีความรักและปรารถนาดีต่อบุคลากรทุกคน      
๓ ผู้น าให้ค าปรึกษาการท างานแก่บุคลากร      
๔ ผู้น าเป็นผู้มีเหตุมีผลในการท างาน      
๕ ผู้น ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
๖ ผู้น าสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้า      
 ๒. ด้านกรุณา      

๗ ผู้น าสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ต่อการท างานที่ผิดพลาด      
๘ ผู้น าคอยให้ค าปรึกษาการท างานเสมอ      
๙ ผู้น าช่วยเหลือบุคลากรที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอ      

๑๐ ผู้น ามีความปรารถนาให้บุคลากรพ่ึงตนเองได้      
๑๑ ผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
     

๑๒ ผู้น าช่วยเหลือบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีข้ึน      

        
 



๑๕๕ 

 

        
ข้อ การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓. ด้านมุทิตา      

๑๓ ผู้น าแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ      
๑๔ ผู้น าส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การท างาน 
     

๑๕ ผู้น ามอบรางวัลความส าเร็จในการท างานให้กับบุคลากร      
๑๖ ผู้น าสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ      
๑๗ ผู้น ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของบุคลากร      
๑๘ ผู้น าจัดระบบเกณฑ์การให้รางวัลอย่างเหมาะสม      

 ๔. ด้านอุเบกขา      
๑๙ ผู้น ามีความหนักแน่น อดทนกับภารกิจการงาน      
๒๐ ผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่      
๒๑ ผู้น าด าเนินการทางวินัยและการลงโทษอย่างยุติธรรม      
๒๒ ผู้น าจัดท างบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างเสมอภาค 

ยุติธรรม 
     

๒๓ ผู้น ายึดกฎระเบียบของทางราชการเป็นหลักในการท างาน      
๒๔ ผู้น าแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์กรด้วยความเสมอภาคและ

ยุติธรรม 
     

 

 

    

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
 ในอ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามเป็นจริงเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
          ระดับ ๕        หมายถึง         มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมระดับมากที่สุด 
          ระดับ ๔        หมายถึง         มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมระดับมาก 
          ระดับ ๓        หมายถึง         มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมระดับปานกลาง 
          ระดับ ๒        หมายถึง         มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมระดับน้อย 
          ระดับ ๑        หมายถึง         มีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมระดับน้อยที่สุด         

        
ข้อ คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านทักษะ (skills)      

๑ ผู้น ามีวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรและท้องถิ่น      
๒ ผู้น ามีการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม      
๓ ผู้น ามีทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม      
๔ ผู้น ามีทักษะการบริหารจัดการที่ดี       
๕ ผู้น ามีทักษะการตัดสินใจที่รวดเร็ว รอบคอบ       
๖ ผู้น ามทีักษะการติดตามประเมินผลการปฏิบัติที่ดี      
 ๒. ด้านบุคลิกภาพ  (Personality)      

๗ ผู้น ามีความยืดหยุ่น แก้ไขสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์      
๘ ผู้น ามีจิตใจเปิดกว้าง, เป็นผู้ฟังที่ดี      
๙ ผู้น ามีจิตวิญญาณผู้บริหารท้องถิ่นท่ีดี      

๑๐ ผู้น ายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง      
๑๑ ผู้น าใช้จิตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรม      
๑๒ ผู้น ามีบุคลิกผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนได้ดี      

        
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

ข้อ คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภาชี 

ระดับภาวะผู้น า 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๓.  ด้านทางสังคม (Social  Characteristics)      
๑๓ ผู้น ามีการท างานเชื่อมเครือข่ายท้องถิ่น, ท้องที่,สถาบันหลักใน

ท้องถิ่น และภาคประชาชน 
     

๑๔ ผู้น ามีความกระตือรือร้นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ส่วนรวม 

     

๑๕ ผู้น าสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือก าหนดเป็น
นโยบายสาธารณะท้องถิ่น 

     

๑๖ ผู้น ายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น      
๑๗ ผู้น าน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบใน

การท างานพัฒนาท้องถิ่น 
     

๑๘ ผู้น าเปิดเผยข้อมูลการท างานให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

 ๔. ด้านบทบาทหน้าที่ (Roles)      
๑๙ ผู้น าได้ออกแบบองค์กรที่เอ้ือต่อวิถีนวัตกรรม      
๒๐ ผู้น าสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
๒๑ ผู้น ามีการอ านวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรม      
๒๒ ผู้น ามีการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน      
๑๓ ผู้น าดึงศักยภาพในทีมงานออกมาใช้สร้างนวัตกรรม      
๒๔ ผู้น าสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ,ฐานข้อมูล

การวิจัยเพื่อพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น 
     

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ 
             ท่านมีข้อเสนอแนะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างไร  ในประเด็นต่อไปนี้ 
๑. ด้านทักษะ 
............................................................................................................................................................. ...   
...............................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................           
๒. ด้านบุคลิกภาพ 
.................................................................... ............................................................................................   
...............................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
๓. ด้านทางสังคม 
............................................................................................................................. ...................................   
....................................................................................................................................... ........................    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................           
๔. ด้านบทบาทหน้าที่ 
.................................................................................................................................... ............................   
...............................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ...         

       ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
นายสุรกิจ สุวรรณแกม 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
  



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 



๑๖๐ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง : ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

อ าเภอภาชี  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ผู้ให้การสัมภาษณ์  

                 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การและภาวะผู้น า หรือนักวิชาการ 

                 ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อ.........................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง..................................... 

สถานที่..................................................วัน/เดือน/ปี.................................เวลา................................ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

            ๑. เพศ                ชาย                       หญงิ 

            ๒. อายุ................... ปี 

ตอนที่ ๒ ค าถามการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ท่านมีความคิดเห็นว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในแต่ละด้านควรเป็นอย่างไร ? 

 

 

 

 

  

 

 

 



๑๖๑ 
 

    ๑.๑ ด้านทักษะ 

............................................................................................................................. .............................              

........................................................................................ .................................................................. 

.............................................................................................................. ............................................                        

๑.๒ ด้านบุคลิกภาพ 

............................................................................................................................. ............................    

..................................................................................... .................................................................... 

............................................................................................................................. ............................ 

๑.๓ ด้านทางสังคม                                            

    ................................................................................................................................ ......................... 

........................................................................................................... ............................................... 

..................................................................................................... ..................................................... 

๑.๔ ด้านบทบาทหน้าที่ 

    ........................................................................................................... .............................................. 

    .......................................................................................................... .............................................. 

    ............................................................................................................................. ........................... 

    ๒. ท่านมีความคิดเห็นว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ สามารถ 

น ามาพัฒนาภาวะผู้น าได้อย่างไร? 

๒.๑ ด้านเมตตา 

    ............................................................................................................................. ............................. 

    ............................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................... .....................................................                

๒.๒ ด้านกรุณา 

    ............................................................................................................................. ............................. 

    ....................................................................................................................................... .................. 

    ............................................................................................................................. ............................ 

 



๑๖๒ 
 

 

๒.๓ ด้านมุทิตา 

............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............................                   

    ๒.๔ ด้านอุเบกขา 

............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............................ 

 

ผู้วิจัยขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

นายสุรกิจ  สุวรรณแกม 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ นามสกุล   :    นายสุรกิจ  สุวรรณแกม                                    
วัน เดือน ปีเกิด  :    ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๐๙                    
ภูมิล าเนา           :    ต าบลดอนหญ้านาง  อ าเภอภาชี   จังหวัด   

พระนครศรีอยุธยา                       
การศึกษา            :  -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ      
                                      อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี  
                                            -  บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ) สถาบันรัชต์ภาคย์ 
ฝึกอบรม                               :    นักบริหารงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๔ (นงส.๔) 
                                               จากส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
ประสบการณ์ท างาน                 :  -  หัวหน้าแผนกช่างท าแม่พิมพ์รถยนต์  ๑๔   ปี 
                                            -  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ๔   ป ี  
                                            -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ๑๓   ป ี
                                            -  กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สปสช.(ผู้แทนนายก 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบล) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบนั                        
ผลงานทางวิชาการ           :  - โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาเด็กและ                                        
                                     เยาวชนต าบลดอนหญ้านาง” (เด็กดอน เด็กดี) สนับสนุนโดย 
                                              กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ส านักงานภาค) 
                                            - โครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
                                              ที่เหมาะกับเกษตรกรต าบลดอนหญ้านาง  สนับสนุนโดย 
                                              ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ส านักงานภาค)                                              
หน้าที่การงาน                         :   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง  
วันเข้าศึกษา            :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
วันจบการศึกษา            :  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒    
ที่อยู่ปัจจุบัน                           :   ๔๐ หมู่ ๕ ต าบลดอนหญ้านาง  อ าเภอภาชี                              
                                            จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา   

 
 
 


