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  พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูวิจัย   : พระปญญา โชติธมฺโม (แกวหาวงค) 

ปริญญา   : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

: ผศ.ดร.ธิติ วุฒิ  หมั่นมี , พธ.บ . (การสอนสั งคม), พธ.ม. (ปรัชญา), 

  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
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วันสําเร็จการศึกษา : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ๑. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการ

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบรหิารเทศบาลเมืองทาเรอืพระแทน โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๔. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตาม

หลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่น  

ทั้งฉบับเทากับ ๐.๙๓๗ สํารวจจากกลุมตัวอยาง คือพนักงานเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จํานวน 

๑๑๐ คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา

ที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 

จํานวน ๑๒ คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    (๒) 
 

ผลการวิจัยพบวา 

๑. ระดับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๔๗๕) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๕๕๑) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(x = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๕๖๘) ดานการกระตุนใหใชปญญา (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๘๓) และดาน

การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๒๔) อยูในระดับมาก 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการภาวะผูนําตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคลพบวา พนักงานที่มี การศึกษา และเงินเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอการภาวะ

ผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนพนักงานที่มี เพศ  อายุ ตําแหนง ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาปจจัยเกี่ยวกับหลักปาปณิกธรรม  

มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล โดยภาพรวม อยูในระดับสูง (R=.๘๘๕**) 

จําแนกตามรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  อยูในระดับสูง (r=.๗๔๓ **)  

ดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับสูง (r=.๗๘๖**) ดานการกระตุนใหใชปญญาอยูในระดับสูง 

(r=.๗๙๗**) ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลอยูในระดับสูง (r=.๘๑๙**) 

๔. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ๑) ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ผูบริหารควรเขาใจ

ทิศทางของแผนและวิสัยทัศนขององคกร และเพื่อสื่อสารตอไปยังผูใตบังคับบัญชาโดยการทําความ

เขาใจหลักการบริหาร ๒) ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) ผูบริหารควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของผูบริหารใหมีใจเปดกวางและตองมีการบริหารในดานตางๆ ใหเสมอภาคกันใหกับพนักงาน และ

สามารถแกไขรวมกับการพัฒนารวมทั้งสรางแรงจูงใจ และจริงใจในการปฏิบัติ ๓) ดานนิสสยสัมปนโน 

(มนุษยสัมพันธ) ผูบริหารเปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีก็จะเปนบุคคลที่สามารถเขากับผูอื่นไดงาย  

มีจิตสาธารณะที่เปนที่รักใครของผูอื่นใครเห็นใครก็อยากอยูใกล ควรเอาใจใสบุคลากรสรางความ

เช่ือมั่นและสรางความผูกพันใหทุกคนในองคกร  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ เรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทนอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” สําเร็จไดรับความอนุเคราะห ใหคําปรึกษาแนะนํา และ

ชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ซึ่งผูวิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความขอบคุณไว 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ที่บริหารการจดัการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอนและพัฒนาความรู จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ คือ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกรู 

ประธานกรรรมการ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธาน

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ได

ใหขอเสนอแนะเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับน้ี มีความถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่ไดชวยใหคําปรึกษา ที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธทุกข้ันตอน จนกระทั่ง

วิทยานิพนธน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ผศ.ดร. 

รัฐพล เย็นใจมา อาจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, และผศ.ดร. เติมศักด์ิ ทองอินทร ที่กรุณารับเปน

ผูทรงคุณวุฒิที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย พรอมทั้งใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายสมเกียรติ พยัคฆกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหมูสี 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัย 

และนางสาวปุณยวีร โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการวิจัย  

คุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธน้ี ขอยกคุณความดีน้ีบูชาพระคุณขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปชฌาย อาจารย ผูมีพระคุณทุกๆ ทานที่

ไดอบรม สั่งสอน แนะแนว เปนที่ปรึกษาใหความรูจนถึงปจจุบันน้ี 

  พระปญญา โชติธมฺโม (แกวหาวงค) 

๘  มีนาคม ๒๕๖๒ 



   (๖) 
 

สารบัญ 

            เรือ่ง หนา 

บทคัดยอภาษาไทย (๑) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๙) 

สารบัญแผนภาพ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

 

(๑๒) 

(๑๓) 

บทท่ี ๑ บทนํา  

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๓ 

 ๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 

 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ๖ 

 ๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ๗ 

    

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัภาวะผูนํา ๙ 

 ๒.๒ หลักปาปณิกธรรม ๓๗ 

 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๔๑ 

 ๒.๔ ขอมูลบริบทพื้นที่วิจัย ๕๐ 

 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ๖๐ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๐ 

    

    



   (๗) 
 

 

 

 

เรื่อง 
สารบัญ (ตอ)  

หนา 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๒ 

 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ๗๓ 

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ๗๕ 

 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอมูล ๗๘ 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมลู ๗๙ 

 

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล   

 ๔.๑ ภาวะผูนําของผูบรหิารเทศบาลเมืองทาเรอืพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุร ี

 

๘๒ 

 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําตามหลกั

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

๙๔ 

 ๔.๓ 

 

ผลการวิเคราะหขอมลูความสมัพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกบัภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุร ี

 

 

๑๐๙ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะหแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรม

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 

 

 

๑๑๑ 

 ๔.๕ สรปุองคความรูที่ไดจากการวิจัย ๑๒๐ 

    

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรปุผลการวิจัย ๑๒๕ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๘ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๓๑ 

บรรณานุกรม  ๑๓๔ 

ภาคผนวก   

   

   



   (๘) 
 

  

เรื่อง 
สารบัญ (ตอ) 

 

 

หนา 

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย 

 

๑๔๓ 

 ภาคผนวก ข ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๔๙ 

 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

๑๕๔ 

 ภาคผนวก ง ผลการหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม 

 

๑๕๖ 

 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมลูวิจัย ๑๖๐ 

 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ  

(Key Informants) 

 

๑๖๒ 

 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๑๗๕ 

 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย ๑๘๓ 

ประวัติผูวิจัย  ๑๘๗ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   (๙) 
 

 

 ตารางท่ี 

สารบัญตาราง  

หนา 

๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางประชนชนในเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ๗๔ 

๔.๑ แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๘๒ 

๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการ

ปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 

 

 

๘๕ 

๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการ

ปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) 

 

 

๘๖ 

๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการ

ปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของ ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) 

 

 

๘๗ 

๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการ

ปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของ ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) 

 

 

๘๘ 

   ๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรีโดยภาพรวม 

 

 

๘๙ 

๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 

 

๙๐ 

๔.๘ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

 

๙๑ 

๔.๙ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ดานการกระตุนใหใชปญญา 

 

 

๙๒ 

   

   

   



   (๑๐) 
 

 

ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 

หนา 

๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

 

 

๙๓ 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบ ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ 

 

๙๔ 

๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามอายุ 

 

๙๕ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามการศึกษา 

 

๙๖ 

๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อํา เภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 

 

 

๙๗ 

๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

 

 

๙๘ 

๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

ดานการกระตุนใหใชปญญา 

 

 

 

๙๙ 

๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

 

 

 

๑๐๐ 

๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี จําแนกตามตําแหนง 

 

 

๑๐๑ 

   



   (๑๑) 
 

 

ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 

หนา 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของตอ

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

 

 

๑๐๒ 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี จําแนกตามเงินเดือน 

 

 

๑๐๓ 

๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลใน ดานการสราง 

แรงบันดาลใจ 

 

 

 

๑๐๕ 

๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลใน ดานการกระตุน 

ใหใชปญญา 

 

 

 

๑๐๖ 

๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลใน ดานการคํานึงถึง

ปจเจกบุคคล 

 

 

 

๑๐๗ 

๔.๒๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําตาม

หลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรีโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

 

 

๑๐๘ 

๔.๒๕ การวิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

๑๐๙ 

๔.๒๖ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธของหลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธกับ 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 

 

 

๑๑๐ 

๔.๒๗ แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

๑๒๐ 

   



   (๑๒) 
 

 

แผนภาพท่ี 

สารบัญแผนภาพ  

หนา 

๒.๑ โครงสรางการการบริหารสวนราชการตามแผนอัตรากําลงั ๓ ป ๕๒ 

๒.๒ 

 

การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน 

 

๕๖ 

๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย   ๗๑ 

๔.๑ สรปุองคความรูที่ไดจากการวิจัย ๑๒๑ 

 



(๑๓) 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

อักษรยอใน วิทยานิพนธฉบับน้ี ใชอางอิงจากพระไตรปฎก พระไตรปฎกภาษาไทย  

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 

ในวิทยานิพนธเลมน้ีใชพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปนหลักการอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เลม/ขอ/หนา เชน ที.สี. 

(ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. หมายความวา ระบุถึงสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ฉบับภาษาไทย 

พระไตรปฎกเลมที่ ๙ ขอที่ ๑๙๘ หนา ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

๑. คําอธิบายคํายอในภาษาไทย  

ก. คํายอชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 

พระสุตตันตปฎก 

คํายอ      คัมภีร      ภาษาไทย 

ที.ปา.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก     ทีฆนิกาย    ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย)  

องฺ.ปฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก     อังคุตตรนิกาย   ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย)  

องฺ.ทสก. (ไทย)     = สุตตันตปฎก     อังคุตตรนิกาย    สัตตกนิบาต   (ภาษาไทย)  

  



 

 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันคงหลีกเหลี่ยงไมไดวาในทุกองคกรลวนมีผู นําในองคกรซึ่ งผู นําเหล า น้ี 

ลวนมีบทบาทที่ทําใหองคกรประสบผลสําเรจ็หรอืลมเหลว สิ่งที่บงบอกหรือช้ีใหเห็นในตัวการเปนผูนํา 

จะแสดงใหเห็นคุณลักษณะของภาวะผูนําในองคกร ถาผูนําเปนคนที่มีวิสัยทัศน (Vision) มีความคิด

กวางขวาง มคีวามรับผิดชอบ มีภาวะผูนํามคีวามสามารถที่จะบังคับบัญชาผูอื่น และมีความนาเช่ือถือ 

มีการยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของผูนํา ลักษณะของการเปนผูนําแบบน้ีที่ทําใหประสบผลสําเร็จ

การตัดสินใจเด็ดเด่ียว ทําเพื่อประโยชนสวนสวนรวมมากกวาประโยชนของตนดังน้ัน ถาองคกรใด 

ที่ขาดผูนําก็จะสงผลกระทบตอองคกร เชน การบริหารไรทิศทาง ไมมีประสิทธิภาพ ขาดการนํา

นโยบายไปปฏิบัติตามเปาหมายขององคกรทําใหการบริหารองคกรน้ันๆ ไมอาจประสบผลสําเร็จได  

จะเห็นไดวาสิ่งที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ผูนํา (Leader) คือ ผูชักพาใหคนอื่น

เคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไวหลายคนมีบทบาทเปนผูนํากัน 

อยูแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม๑  ภาวะผูนํา  (Leadership) เปนคําที่มีความสัมพันธกันเมือ่ 

มีผูนําก็ตองมีภาวะผูนําเชนกัน ผูนําจึงตองเปนผูที่มีทั้งศาสตรและศิลปอยูในตนเอง ที่สรางความ 

โดดเดนใหกับองคกร ทําใหเปนที่ยอมรับขององคกรของตนและองคกรอื่นไดที่คนในองคกรน้ันให

ความวางใจและเช่ือใจวาสามารถนําพาไปสูความสําเร็จ ทําใหไดรับความรวมมือและนอกเหนือไปจาก

น้ันคือการไดรับความเคารพนับถือ ภาวะผูนําของผูนําจึงถือวาเปนสวนสําคัญย่ิงในการบริหารงานให

ประสบผลสําเร็จ การพัฒนาองคการใหกาวหนาควรเริ่มตนที่การสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนํา

ผูบริหารในฐานะเปนผูนําองคการ จะตองสรางความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน ผูนํา คือ ผูที่สามารถมีอิทธิพลเหนือกลุมหรือผูที่มีคุณลักษณะของความเปนผูนํา  

คือมีลักษณะเดน มีวิสัยทัศน มีคานิยมที่เหมาะสม และมีอิทธิพลเหนือคนอื่นตลอดจนมีความสามารถ

ในการตัดสินใจที่เปนการตัดสินใจที่ยากและซับซอนไดอยางเหมาะสม๒  

                                                             
๑ พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๖ - ๒๗. 
๒ สุพานี  สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฎี , (กรุงเทพมหานคร:   

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๒๙๖. 



๒ 

การบริหารงานของผูบริหารน้ันสามารถนําหลักการในทางทฤษฎีของการ บริหารงานของ

ทานผูรูซึ่งเปนที่ยอมรับเปนสากลทั่วไป แตในบางครั้งควรบริหารงานในแนวตางๆ ตามหลักการ

บริหารน้ันอาจจะมีความกระดางขาดหลักคุณธรรม จริยธรรมซึ่งอาจเปนเหตุใหการบริหารงาน 

ไมประสบความสําเรจ็ตามคาดหวัง แตถามีการผสมผสานหลกัการทางทฤษฎีตางๆ ของการบริหารเขา

กับหลักการทางคําสอนศาสนาแลวเช่ือวาจะทําใหเสริมสรางทักษะการบริหารงานไดดีและสมบูรณ

ย่ิงข้ึน เพราะในทางพุทธศาสนาน้ันสอนใหทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งหากนํามา

ประยุกตใชกับ การบริหารงานจะเกิดความออนนุมในการบริหารงานมากข้ึน เกิดความยืดหยุนไปตาม

สถานการณที่ เหมาะสมได การบริหารงานในพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมที่ใชในการบริหารเพือ่ใหเกดิ

ประโยชน สูงสุดและบรรลุเปาหมายที่ปรากฎใน ทุติยปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ปญจนิบาต  

ที่พระพุทธองคได ตรัสถึงลักษณะของนักบริหารไว ๓ ประการ  คือ ๑) จักขุมา หมายถึง มีปญญามอง

การณไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักธุรกิจ ตองรูวาสินคาที่ไหนไดราคาถูก  แลวนําไปขายที่ไหนจึงได

ราคาแพง ในสมัยน้ีตองรูวาหุนจะข้ึนหรือจะตก  ถาเปนผูบริหารตองสามารถวางแผนและฉลาดในการ

ใชคน คุณลักษณะขอน้ีคือ มีความชํานาญในการใชความคิด ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี   

มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตองดู ออกวาเปนเพชรแทหรือเพชรเทียม แพทยหัวหนา

คณะผาตัดตองเช่ียวชาญการผาตัด คุณลักษณะ ขอน้ีคือ ความชํานาญดานเทคนิค ๓) นิสสยสัมปนโน 

หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได  เพราะเปนคนมนุษยสัมพันธดี เชน พอคาเดินทางไปคาขายตางเมืองก็

มีเพื่อนพอคาในเมืองน้ันๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงนิ เพราะมี เครดิตดี  ผูบริหารที่ดีตองผกูใจคนไว

ได คุณลักษณะขอน้ีสําคัญมาก “นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน ข้ึนสูที่สูงไมได” คือ ความชํานาญดาน

มนุษยสัมพันธ๓เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลมีช่ือวา “สุขาภิบาลทาเรือ” 

ตอมาไดรับการจัดต้ังใหเปนเทศบาลตําบลทาเรือพระแทน เมื่อยกฐานะเปนเทศบาลแลว ใหมีการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรกกระทรวงมหาดไทยไดประกาศ การเปลี่ยนแปลงฐานะจาก 

“เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน” เปน “เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน” โดยต้ังอยูในเขตอําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเน้ือที่ ทั้งหมด ๗.๒๖ ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่คลอบคลุม ๒ ตําบล 

คือตําบลทาเรือ และตําบลตะคร้ําเอนบางสวน๔ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารของเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทนมีการพัฒนาดีข้ึนมาตามลําดับ แตยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน และการ

ใหบริการประชาชน รวมทั้งการสงเสรมิประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานลาชาในการปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร ขาดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

                                                             
๓ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓.   

๔ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน,“สภาพทั่วไปของเทศบาลเทศบาลเมืองทาเรือพรแทน”, [ออนไลน],

แหลงที่มา: http://www.trpcity.go.th/?option=about&id=3/ [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



๓ 

ขอมูลขาวสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน 

บุคลากรของเทศบาลขาดทักษะและขาดการทํางานเปนทีม๕ ระบบและข้ันตอนการปฏิบัติราชการใน

บริการประชาชนเกิดความลาชา ผิดผลาดไดงาย ซึ่งบอยครั้งที่เกิดการขาดภาวะผูนําของผูบริหารทํา

ใหการบริหารน้ันขาดประสิทธิภาพ ผูนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีหนาที่ในการบริหารให

เกิดความเปนธรรมและมีความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดและสอดคลองกับปญหาความ ตองการของทองถ่ิน ดังน้ันเพื่อให

การบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสะทอนความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากย่ิงข้ึน 

ดังน้ันผู วิจัยจึงตองการที่จะศึกษาถึงภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหทราบถึงภาวะผูนําที่พึง

ประสงคและเปนแนวทางในการประยุกตใชหลักภาวะผูนํา ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ

ของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกดิการยอมรบัของประชาชนตลอดจนบุคคลทั่วไป และเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานตอไป 

 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี เปนอยางไร 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตาง

กันหรือไมอยางไร 

๑.๒.๓ หลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หรือไม อยางไร 
๑.๒.๔. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ควรเปนอยางไร 

                                                             
๕ แผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓, (ม.ป.ป.), หนา ๑๑. 

 



๔ 

 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการภาวะผูนําตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

๑.๓.๔ เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 

ผู วิจัยได ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําและภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมและได

กําหนดประเด็นที่จะศึกษาไว ๓ ดาน (๑) จักขุมา หมายถึง เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความรู   

มองสภาพเหตุการณ สถานการณ และสามารถวางแผนเตรียมรับมือไดตลอดเวลา (๒) วิธูโร หมายถึง 

เปนผูเช่ียวชาญชํานาญ เฉพาะดาน มีความสามารถในงานสวนตนงานสวนรวม รูจักหลักการและ

วิธีการ มีความไดรับผิดชอบตองานที่ไดรับหมอบหมาย (๓) นิสสยสัมปนโน หมายถึง เปนผูที่มีมนุษย 

สัมพันธดีกับบุคคลอื่น สามารถทํางานรวมกันได ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชนไดดี 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง เงินเดือนและ หลักปาปณิกธรรมทั้ง ๓ ดานคือ  

(๑) จักขุมา (๒) วิธูโร  (๓) นิสสยสัมปนโน   

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   แนวคิดของแบสและ 

อาโวลิโอ ๔ ดานคือ (๑) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (๒) ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

(๓) ดานการกระตุนใหใชปญญา (๔) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 



๕ 

๑.๔.๓.๑ ประชากร (Population) ไดแก พนักงานเทศบาลเมืองทาเรอืพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจานวน ๑๕๐ คน๖ 

๑.๔.๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผู วิจัยทําการสัมภาษณเ ชิงลึก  

(In depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๑๒ คน  

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 

๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ - กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเปน

ระยะเวลา ๕ เดือน 

 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  

๑.๕.๑ พนักงานที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 
๑.๕.๒ พนักงานที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

๑.๕.๓ พนักงานที่มี การศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

๑.๕.๔ พนักงานที่มี ตําแหนง ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

๑.๕.๕ พนักงานที่มี เงินเดือน ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

๑.๕.๖ การปฏิบัติตนตามหลักปาปณิกธรรมมีความสันพันธกับภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 

                                                             
๖ แผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓, (ม.ป.ป.), หนา ๑๐. 



๖ 

๑.๖  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

ภาวะผูนํา หมายถึง ลักษณะบทบาทและหนาที่การบริหารของนายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน ใน ๔ ดาน คือ  

๑) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง การที่ผูบริหารเทศบาลประพฤติตัว

เปนแบบอยางโดยเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธาไววางใจ และทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิด

ความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกันที่ปฏิบัติงาน 

๒) ดานการสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูบริหารเทศบาลประพฤติในทางที่จูงใจ

ใหเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานโดยการสรางแรงจูงใจภายในการใหความหมายและทาทาย 

ในเรื่องงาน มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก 

๓) ดานการกระตุนใหใชปญญา หมายถึง การที่ผูบริหารเทศบาลมีการกระตุน 

การปฏิบัติงานใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ทําใหการปฏิบัติงานมีความตองการหา

แนวทางใหมๆ มาแกปญหาในพื้นที่ เพื่อหาขอสรุปใหมทีดี่กวาเดิมเพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค  

๔) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง การที่ผูบริหารเทศบาลแสดงให

เห็นในการจัดการหรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมีการเอาใจเขามาใสใจเรามี

การติดตอสื่อสารแบบสองทางและเปนรายบุคคลสนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล 

ปาปณิกธรรม หมายถึง หลักธรรมทีใชในการบริหารองคกร เพื่อใหประสบความสําเร็จ

บรรลุจุดมุงหมายขององคกร ซึ่งหลักธรรมที่มีความเหมาะสมสําหรับความเปนผูนําสําหรับนักบริหาร 

มี ๓ ขอคือ 
๑. จักขุมา หมายถึง เปนผูมี วิสัยทัศนที่กวางไกล มีความรู  มองสภาพเหตุการณ 

สถานการณ และสามรถวางแผนเตรียมรับมือไดตลอดเวลา  
๒. วิธูโร หมายถึง เปนผูเช่ียวชาญชํานาญ เฉพาะดาน มีความสามารถในงานสวนตนงาน

สวนรวม รูจักหลักการและวิธีการ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับหมอบหมาย  
๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดีกับบุคคลอื่น สามารถทํางาน

รวมกันได ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชนไดดี 
ผูบริหาร หมายถึง  นายกเทศมนตรีเมืองทาเรือพระแทน และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 



๗ 

๑.๗  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทําใหทราบภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี  
๑.๗.๒ ทําใหทราบผลการปรียบเทียบหลักปาปณิกธรรมสงผลตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๗.๓ ทําใหทราบความสัมพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

๑.๗.๔ ทําใหทราบแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๗.๕ ผลวิจัยน้ีสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับการพัฒนาภาวะผูนําตามหลัก

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลอื่นๆ ตอไป 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” น้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของกับผูนําและภาวะผูนํา การบริหาร หลักปาปณิกธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ

นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผูวิจัยไดแบงประเภทของแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลพื้นที่วิจัย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และกรอบแนวคิดใน การวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

๒.๒ หลักปาปณิกธรรม 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

๒.๔ ขอมูลบริบทพื้นที่การวิจัย 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา  

ความเปนผูนําเปนหนาที่หน่ึงในหลายๆ หนาที่ของผูบริหาร ซึ่งความเปนผูนํากับผูบริหาร 
ผูบริหารเปนตําแหนงที่กําหนดข้ึนในองคการ มีอํานาจโดยตําแหนงและไดรับความคาดหวัง 

ในหนาที่ จะมุงเนนที่การควบคุม การตัดสินใจ และผูบริหารจะตองมีลักษณะของภาวะผูนํา 

(Leadership) ผูนําจึงมีบทบาทและมีความสําคัญตอกลุมอยาง หลีกเลี่ยงไมได แตในปญหาสวนใหญ

ที่หลายๆ องคการตองเผชิญอยูคือการมีผูบรหิารทีข่าด สภาวะการนําหรือมีรูปแบบความเปนผูนําทีไ่ม

เหมาะสมดัง น้ัน ภาวะผู นํ า คือศาสตรและศิลปในการบริหารงานของผู นํ าและผูบริหาร  

จึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการงานจะดําเนินไปดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคโดย 

มีความสําเรจ็ของกลุม หรือเปนเปาหมายองคการยอมข้ึนอยูกับทักษะการบริหารงานของผูนํา 

๒.๑.๑ ความหมายของภาวะผูนํา 

จากการศึกษาผู วิจัยไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําจากนักวิชาการทานให

ความหมายไวดังน้ี 

การพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารองคกรจะตองมีคุณสมบัติที่แสดงการมี

ภาวะผูนํา คือ มีคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคน

ทั้งหลาย มาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม๑ ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ เชน สติ ปญญา 

ความดีงาม ความรู ความสามารถ ของบุคคลที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไป 

สูจุดหมายที่ดีงาม พุทธองคตรัสไวในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโคจาฝูง เกี่ยวกับผูนํา 

และผูตาม ไววา “เหมือนโคหัวหนาฝูง วายนํ้า ไปสูฝงตรงกันขาม หากโคหัวหนาฝูงวายไปตรง  

เมื่อฝูงโคทั้งหลาย ก็ไปตรงตามกันและประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหนาฝูงพาวายไปคด โคทั้ง

ฝูงที่ติดตามยอมจะดําเนินไปคด และประสบกับความลําบากฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันน้ัน บุคคลผูไดรับ

การแตงต้ังใหเปนใหญหรือเปนผูนําหากมี คุณธรรมในการดําเนินชีวิตหรือในการปกครองแลวผูตาม

ยอมจะเดินตามแบบ ของผูนําดวยดีและประสบกับความปลอดภัยหากวาผูนํา หรือหัวหนาไมประกอบ 

ดวยคุณธรรมในการดําเนิน ชีวิตหรือในการปกครองแลว ผูตามยอมจะดําเนินไปตาม และประสบกับ

ความลําบาก ฉันน้ัน๒ ภาวะผูนํา คือ ความมีคุณธรรม มีคุณสมบัติในการริเริ่มสิ่งใหมๆ ในการรวมเอา

กายเอาใจของมวลชน หรือประสานรอยรวมคนจํานวนมากใหเหน็ดีเหน็ชอบ แลวดําเนินไปสูเปาหมาย

ที่ดีงามพรอมทั้งเปนผูเสียสละ กลาคิด กลาพูด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมกอนบุคคล ภาวะผูนํา 

                                                             
๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา : ความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๘. 
๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่๗, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๖),  

หนา ๒ - ๔. 



๑๐ 

 
คือ คุณความดีของบุคคลในทางสรางสรรคสิ่งที่ดีงามแกสังคมและมนุษยชาติ เชน ความมีสติปญญา 

ความรู ความสามารถ ความบากบั่นเอาจริง เสียสละสรรพสัตวทุกรูปทุกนามรวมทั้งสามารถในการ 

ประสานงาน การช้ีแจง แนะนํา ชักชวนใหบุคคล หรือกลุมคนที่มีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปให

เห็นรวมกันเห็นไปในแนวเดียวกัน จนรวมเปนกลุมเดียวกัน มีใจเดียว มุงมั่นทุมเทดําเนินไปในทิศทาง 

เดียวกัน เพื่อเปาหมายที่ดีงามรวมกัน คนมีคุณธรรมอยางน้ีเราเรียกวา ผูนํา หรือมีภาวะผูนํา๓  

ภาวะผูนํา (Leadership) เปนกระบวนการ มิใชบุคคล ถึงแมวาจะข้ึนอยูกับ ความชอบ

ธรรมในการใชอํานาจของตัวผูนํา ซึ่งเปนศูนยกลางและเปนสวนสําคัญของกระบวนการ ภาวะผูนํา 

และผูตามเปนองคประกอบหน่ึงที่ขาดไมได หากไมมีผูตามจะมีผูนําไมได ภาวะผูนําเปนกระบวนการ

ของการมีอิทธิพลเหนือกลุม เพื่อการกําหนดเปาหมาย และบรรลุเปาหมายของกลุม และหากกลาวถึง

ความเขมแข็งของภาวะผูนําในองคการ จะดูไดจากความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายดังกลาว๔ ภาวะ

ผูนําเปนการใชอิทธิพลตอบุคคลอื่นในการสรางสรรคหรือปลูกฝงศรัทธา ความรวมมือรวมใจใหเกิดข้ึน

ในระหวางผูรวมงานหรือผูตามทั้งน้ีเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป ในทิศทางที่ผูนําหรือผูบริหารตองการ 

อันเปนวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการหรอืกลุมน่ันเอง๕ ภาวะผูนํา คือ ความสมัพันธซึ่งบุคคล 

หน่ึงหรือผูมีอิทธิพลใหผูอื่นทํางานรวมกันอยางเต็มใจ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเปนที่ตองการของ 

ผูนํา ผูนําไมใชผลักดันเพียงอยางเดียว แตเปนผูดึงดวย ใหผูตามทราบแนวทางปฏิบัติตามดวยการ

ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี๖ ภาวะผูนํา คือ พลังชนิดหน่ึงที่สามารถสงแรงกระทํา อันกอใหเกิดการ

ขับเคลื่อนกลุ มคนและระบบองคกรไปสูการบรรลุเปาประสงค๗ ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะหรือ

ความสามารถของบุคคลหน่ึงที่จูงใจ หรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณ และอํานวยการโดยการใชกระบวนการสื่อความหมาย ดําเนินการ

จนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวก็ได๘  

                                                             
๓ พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), สงฆผูนําสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๕๒. 
๔ นงคลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, การพัฒนาบุคลิกผูนําและผูบริหาร, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร:

บริษัท เคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๑๕. 
๕ สมพงษ สิงหะพล, ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร, (นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏ

นครราชสีมา, ๒๕๔๗), หนา ๑๐. 
๖ เถาวัลย นันทาภิวัฒน, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 

๒๕๒๑), หนา ๒๐๓. 
๗ นิตย สัมมาพันธ, ภาวะผูนํา : พลังขับเคล่ือนสูความเปนเลิศ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๓๑. 
๘ กิติ ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หนา ๒๒. 



๑๑ 

 
ภาวะผูนําเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญย่ิงตอนักบริหารที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ 

ผูนําเปนผูตัดสินใจกําหนดเปาหมายวางแผน และรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาของ

องคการ หรือหมายถึงความสามารถของบุคคลในการ ใชอํานาจ และจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามจนบรรลุ

เปาหมายขององคการ หรือหมายถึงศิลปะ หรือ กระบวนการในการใชอิทธิพลใหผูอื่นทําตามจน 

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม๙ ภาวะผูนํา คือ การที่บุคคลหน่ึงสามารถใชศักยภาพของ

ตนเองในการมีอิทธิพลหรือ การเปลี่ยนแปลงขององคการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวความ

เปนผูนําเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตัว ผูนําโดยตรง ที่จะใชความสามารถ และใชอิทธิพลเหนือกวาผูตามนําพา

คณะปฏิบัติหนาที่๑๐ ภาวะผูนํา คือ การที่ผูนําขององคการใหอิทธิพลตางๆ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา

รวมมือกันปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุถึงจุดประสงคขององคกรอิทธิพลดังกลาวน้ีอาจเปนไปทั้งในทางบวก

และทางลบ หรือทางใดทางหน่ึง๑๑ ภาวะผูนําสามารถครอบคลุมในมิติที่มีอยางกวางขวาง และ

หลากหลายกวาเรื่องความกลาหาญ การตัดสนิใจ การเปนผูนําตองมีความสามารถในการนํา ผลักดัน

และสั่งการใหกิจกรรมทุกอยาง ดําเนินไปตามเปาหมายซึ่ง ต องประกอบไปดวยความกลาหาญ 

ความสามารถในการโนมนาวจูงใจและจังหวะเวลาในการตัดสินใจ๑๒ ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมสวนตัว

ของบุคคล คนหน่ึงที่จะชักนําพากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal)  

เปนความสัมพันธที่ มีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซึ่งมีผลทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อให บรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เปนความสามารถที่จะสรางความเช่ือมั่นและใหการ

สนับสนุนบุคคลเพื่อให บรรลุตามเปาหมายขององคการ๑๓ ภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพล หรืออํานาจ

หนาที่ในความสัมพันธซึ่งมีผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ และการอํานวยการ

โดยกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่ไดต้ังไว๑๔ ภาวะผูนําตามความ

คิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไปมักจะหมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานหรือเปนผูบริหาร 

อยางไรก็ดี นักการศึกษา นักบริหาร นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและตางประเทศไดใหคํา

จัดความหรือความหมายของผูนําไว ในหลายลักษณะ ทั้งลักษณะของการเกิดผูนํา ผูนําในแงของการมี

                                                             
๙ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร), ๒๕๓๙,  

หนา ๔๓. 
๑๐ นอย สุปงคลัด, ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน, (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), หนา ๖. 
๑๑ สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน, ๒๕๔๔), หนา ๘. 
๑๒ สมคิด จาตุศรีพิทักษ, วิสัยทัศนขุนคลัง, พิมพครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๔), 

หนา ๗๗. 
๑๓ รังสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๑๑. 
๑๔ สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖),  

หนา  ๒๒๐. 



๑๒ 

 
บทบาทผูนําในทางปฏิบัติหรือผูนํา ในการใชอํานาจอิทธิพล ผูนําในดานความรับผิดชอบ ซึ่งได

รวบรวมและสรุปแนวความคิดอันเกี่ยวกับ ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงใน ๕ อยาง

ดังตอไปน้ี  

๑. มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น  

๒. มีบทบาทเหนือบุคคลอื่นๆ  

๓. มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมาย  

๔. ไดรับเลือกจากผูอื่นใหเปนผูนํา  

๕. เปนหัวหนาของกลุม๑๕ 

ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน จะตองวิเคราะหตัดสินใจ โดยมองอยางนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติ

ตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขาสัมผัส สามารถวางแผนที่ชัดเจนจัดแผนงานแผนคน และแผน

เงินใหเขากัน กระจายและมอบใหเปน นโยบาย๑๖ ภาวะผูนํา หมายถึง การกระทําระหวางบุคคลโดย

บุคคลที่เปนผูนําจะใชอิทธิพล (Influence) หรือการดลบันดาลใจ (Inspiration) ใหบุคคลอื่น หรือ

กลุมกระทําหรือไมกระทําบางสิ่งบางอยาง ตามเปาหมายที่ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว ๑๗  

ภาวะผูนําเปนการใชศาสตรและศิลปดานภาวะผูนําที่มีคุณลักษณะเดนของผูนํา มีวิสัยทัศน ความรู

ทักษะ คานิยมที่เหมาะสม สามารถปกครองบังคับบัญชา จูงใจคนใหปฏิบัติตาม คําสั่งตามความ

ตองการของผูนําได สามารถตัดสินใจที่ยากและซับซอนได อยางเหมาะสม ต้ังแตจุดเริ่มตนถึงจุดจบ

ขององคกร และการชุบชีวิตองคกรดวยภาวะผูนําในทางดีดวยกระบวนการดึงภาวะแหงการเปนผูนําที่

มองเห็นในความสําคัญของภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่ง เปนกุญแจสําคัญตอความสําเร็จขององคการ 

ความลมเหลวขององคการตางๆ เปนผลสืบเน่ืองมาจาก การขาดผูนําที่มีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้น๑๘ 

ภาวะผูนํา คือ การที่ผู นําใชอิทธิพลในความสัมพันธซึ่งมีตอ ผูใตบังคับบัญชาใน

สถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกัน และกันเพื่อให

                                                             
๑๕ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา, (นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๕๐. 
๑๖ สิปปนนท เกตุทัต, วิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติไดผลจริงในผูนํา , สงวน นิตยารัมภพงศและ 

สุทธิลักษณ สติตะสิริ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๑), หนา ๓๒. 
๑๗ ธวัช บุณยมณี, ภาวะผูนําที่ดีเลิศ , [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.pochanukul.com, 

[๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๑๘ วิทูล แจมกล้ิง, “พฤติกรรมผูนําที่ควรจะเปนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา”, 

วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต , (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

๒๕๔๗). 



๑๓ 

 
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว๑๙ ภาวะผูนํา คือ ความเปนสัตวสังคมของ มนุษยชาติทําใหการอยู

รวมกันของมนุษยประกอบไปดวยผูนําและผูตาม ทั้งผูนําและผูตามก็เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน ย่ิงสังคม

มนุษยไดรับการพัฒนาสูงข้ึน ผูนําก็ย่ิงมีลักษณะออนนอมถอมตนมากข้ึน เสียสละมากข้ึน และ 

มุงตอบสนองผูตามมากข้ึน ผูนําที่ดีจึงมีชีวิตอยู เพื่อผู อื่น วิถีชีวิตของทานจึงกลายเปนแบบอยาง  

แรงบันดาลใจและเปนอมตะที่เลาขานผูคนรุนแลวรุนเลา ความเปนผูนําไมได ถูกจํากัดดวยวัย ดวย

เพศ ดวยการศึกษดวยศาสนาหรือดวยเช้ือชาติ แตกระน้ันบุคคลทั่วไปก็มักให ความสนใจกับผูนําใน

บางลักษณะเปนพิเศษ เชน ผูนําทางการเมือง ผูนําทางธุรกิจ และผูนําทางการทหาร เปนตน ทั้งที่ใน

ภาพรวมของโลกแหงความจริง ผูนํามีความหมายหลากหลาย โดยมิได จํากัด เพียงแคผูนําในกลุม

ดังกลาวเทาน้ัน๒๐ ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง สภาพที่ทําใหบุคคลผูน้ันสามารถคงความเปน

ผูนําไวได โดยทุกคนใหการยอมรับและปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเต็มใจ หรือความสามารถในการ 

ชักจูง ผูอื่นใหยอมตามดวยความเต็มใจ ภาวะผูนําจึงเปนพลังบางอยางที่มีอยูในตัวผูนําพลังน้ีสามารถ

ดึงดูด ใหคนในกลุมหรือในองคกร ขับเคลื่อนไปสูทิศทางหรือเปาหมายที่ผูนําตองการ๒๑ การที่บุคคล

หน่ึงสามารถใชศักยภาพของตนเองในการมีอิทธิพลหรือการเปลี่ยนแปลงขององคการ เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวความเปนผูนําเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผูนําโดยตรงที่จะใชความสามารถ และใช

อิทธิพลเหนือกวาผูตามนําพาคณะปฏิบัติหนาที่๒๒ ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนําหรือผูที่มี  

ภาวะเปนผูที่ชักนํา จูงใจ ช้ีนํา ใชอิทธิพลหรืออํานาจที่มีอยูในรูปแบบตางๆ ทําใหหรือกระตุนให หรือ

ช้ีนําใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหยินดี เต็มใจ พรอมใจ ยินดีในการกระทําการใหมีความ

กระตือรือรนหรือรวมดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ตามที่ผูนําตองการหรือตามที่ผูนําตองการใหมี 

พฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักนําในการทํางานหรือดําเนินกิจกรรมที่ผูนําน้ันรับผิดชอบหรือตามที่

ผูนําน้ันตองการ ภาวะผูนําจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการโนมนาว มีอิทธิพลกับกลุมคน ดังน้ัน สาระ

ของภาวะผูนําจึงหมายถึง ความสามารถในการบริหารตนเองและครองใจผูอื่นได โดยสามารถใช  

คนอื่นใหทําบางอยางตามเปาหมายและแนวทางที่ตนวาดฝนหรือคาดคะเนเองได๒๓ ผูนําที่ดีตองมี

ความต่ืนตัว มีความสามารถในการตัดสินใจรวดเร็วและถูกตองมีความสามารถในการจูงใจคน มีความ

                                                             
๑๙ กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙),  

หนา ๑๓.   
๒๐ ปุระชัย เปยมสมบูรณ, ผูนําที่ดีไมมีเส่ือม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอนิเมทกรุป, ๒๕๕๐), 

หนาคํานํา. 
๒๑ บูรชัย ศิริมหาสาคร, ผูนําพันธุแท, (กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๙), หนา ๓๖. 
๒๒ ปรัชญา เวสารัชช, ผูนําองคการ, (กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตรสาร, ๒๕๒๓), หนา ๒๗. 
๒๓ อุทัย บุญประเสริฐ, “ภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในอนาคต”, วารสารบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ ๕, ฉบับที่ ๒ (มิถุนายน ๒๕๔๘), หนา ๕. 



๑๔ 

 
รับผิดชอบและมีความฉลาด รอบรู ทันโลกทันเหตุการณ และมีความสามารถในการแกปญหาให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี๒๔ ภาวะผูนํา คือกระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไป เกี่ยวของกับความคาดหวัง 

คานิยมและความสามารถในการติดตอพบปะเจรจากันของบุคคล ที่จะเขาไปเกี่ยวของดวย ดังน้ัน  

เพื่อจะกอให เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผู นําตองแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมที่ จะทํา ให

ผูใตบังคับบัญชาเห็นวาควรสนับสนุนในความสามารถของเขา๒๕ ภาวะผูนําเปนการที่ผูนําในหนวยงาน

หรือองคกรไดศักยภาพทั้งทางดานศาสตรและศิลปของตนน้ัน นําพาและจูงใจผูรวมงานน้ันปฏิบัติ

ภารกิจ การงานของกลุมหรือ องคกรใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ผูนําหรือ

องคกรไดต้ังไว๒๖ภาวะผูนําเปนกระบวนการซึ่งบุคคลหน่ึงบุคคลใด มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเช่ือ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงตอ พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือมากกวา โดยพยายามที่จะทําใหสมาชิก

ขององคการประพฤติ ไปในทิศทางที่จะทําใหองคการน้ันๆ บรรลุถึงเปาหมายที่ไดต้ังเอาไว๒๗  

ภาวะผูนํา คือ บุคลิกภาพในการกระทําการภายใตเงื่อนไขของกลุม  การมีภาวะผูนําตองประกอบดวย

บุคลิกภาพและสถานการณของกลุม ซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคลทั้งในเชิงผล 

เพื่อให มีภาวะผูนําครอบงําบุคคลอื่นได๒๘ ภาวะผูนํา คือ ความสัมพันธซึ่งบุคคลหน่ึงเรียกวา  

ผูใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ใหทํางานรวมกันอยางเต็มใจทั้งน้ีเพื่อใหผลงานตามที่องคกรหรือกลุม 

มุงหมาย ใหสําเร็จลวงไปดวยดี๒๙ ภาวะผูนําในเชิงปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปน

ตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นๆ ในกลุม ภาวะผูนําจึงเกี่ยวของกับการ

ใชอิทธิพล และปฏิสัมพันธกันระหวาง บุคคล เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ

พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคน อื่นในกลุม ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงน้ันตองมุงไปสูการบรรลุ

                                                             
๒๔ Barnard, C.J., Education for Executive in Reading in Human Relations, (New Jercy: 

Prentice-Hall., 1961), p. 45. 
๒๕ Rensis  Likert, The Human Organization, (New York: McGraw Hill, 1967), p.172. 
๒๖ อรนุช โขพิมพ, “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

สามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๔. 
๒๗ I.L.Richardson & Sidney Baldwin, Public Administration:Government in Action, 

(Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co,1976), p.147. 
๒๘  Emory  S. Bogardus, Leaders and Laaeadership, (New York: Appleton–century 

Croffs, Inc., 1934), p. 313. 
๒๙  Terry, George R., Principle of Management, 6th ed., (Home Wood: Richard D. 

Irwin,1972), p. 493. 



๑๕ 

 
เปาหมายของกลุมดวย๓๐ ภาวะผูนําหมายถึง คุณภาพของพฤติกรรม ของบุคคลเพื่อช้ีนําบุคคลอื่น 

หรือช้ีนํากิจกรรมตาง ๆ ในภาระขององคกร๓๑  เปนภาวะที่กอใหเกิดศรัทธาเปนที่ยอมรับและเกิด

จุดมุงหมาย รวมกันในสังคมน้ัน ๆ๓๒  ศิลปะของการมีอิทธิพล เหนือผูอื่น และนําคนโดยคนเหลาน้ันมี

ความเช่ือฟงอยางเต็มที่ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ๓๓ 

สรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะ ความรู ความสามารถหรือความเช่ียวชาญของ

ผูนําที่แสดงออกมาในดานการบริหารงานในองคกรโดยเปนที่ยอมรับของผูอื่นหรือสามารถชักจูงใด  

มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเช่ือ หรือช้ีนําบุคคลอื่น ใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวได

อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย 

๒.๑.๒ องคประกอบ ลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะหลายองคกรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะ

ผูนําของผูบริหารทุกระดับใหเกิดข้ึน เพื่อที่จะใหผูนําเหลาน้ี เปนผูผลักดันความสําเร็จใหเกิดขึ ้นกับ

องคกร ในเรื่องของภาวะผูนําน้ัน องคกรที่ประสบความสําเร็จไดน้ัน ผูบริหารของตนมีภาวะผูนํา  

และสามารถนําองคกร นําคนใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได เพื่อองคกรมีศักยภาพมากเพิ่มข้ึนโดยมี

คุณสมบัติ ๕ ประการดังตอไปน้ี 

๑. ผูนําที่ดีตองเปนผูมีวิสัยทัศน ตองเปนคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไมเห็น 

มองเห็นโอกาสในอนาคตได และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแลว ก็ตองสามารถกําหนดเปาหมาย และ

แผนงานในการไปสูเปาหมายน้ันไดอยางชัดเจน ไมใชแคฝนเฟองเพียงอยางเดียว 

๒. ผูนําที่ดีจะตองกระจายงานใหทีมงานอยางเหมาะสม เปนการนําแผนงานที่กําหนดไว

น้ัน มากระจายสูพนักงาน และทีมงานโดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแตละคนใหเหมาะกบั

งานแตละอยาง เพื่อใหเขาสามารถที่จะทํางานไดตามที่ถนัด รวมทั้งใหโอกาสคนอื่น ๆ ไดทํางาน ผูนํา

อาจจะตองยอมรับความเสี่ยงในเรื่องน้ี กลาวคือ ยอมที่จะไววางใจพนักงาน และเช่ือวาพนักงานจะ

สามารถทํางานน้ันได ผูนําหลายคนที่ใชวิธีน้ีกับผูตามของตนเอง ก็อาจจะมีผูตามที่ทําไมได แตสวน

ใหญแลวผูตามจะทําเต็มที่เพราะผูนําไวใจอยางมาก ก็ไมอยากทําใหผูนําผิดหวัง 

                                                             
๓๐ J.L.Gibson, J.M.Ivancevich,& J.H.Donnelly, Organization Behavior Structure Process. 

(9 th ed), (New York: McGraw-Hill, 1997), p. 272. 
๓๑  Chester I Bernard, Organization and Management, (Cambridge Massachusetts: 

Harvard University Press, 1962), p. 83. 
๓๒ ประเวศ วะสี, “ภาวะผูนําสภาพในสังคมไทยและวิธีแกไข”, ในภาวะผูนําความสําคัญตออนาคต

ไทย,  (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๒), หนา ๗๑. 
๓๓ ประพันธ สุริหาร, การบริหารการศึกษา, (ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๕), หนา ๒๑๗. 



๑๖ 

 
๓. ผูนําที่ดีจะตองสรางทีมงานได จะตองเปนคนที่ทํางานใหสําเรจ็ โดยเนนทั้งงาน เนนทัง้

คนและในการสรางทีมงานที่ดี ผูนําก็ตองมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเปนธรรมกับพนักงานทุก

คนในทีม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง เวลาทํางานก็จะเนนใหทุกคนรวมกันทํางาน ไมมีการทําตัวเดนเพียงคน

เดียว หรือรับแตชอบ ไมยอมรับผิด 

๔. ผูนําที่ดีจะตองสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานได มีพลังในการสรางกําลังใจใหกับ

ทีมงาน และกระตุนใหพนักงานมีความตองการที่จะประสบความสําเร็จได ก็คือการทําใหคนอื่นมีพลัง

ในการทํางานอยูเสมอ 

๕. ผูนําที่ดีจะตองเปนผูพัฒนาคนอื่นอยูเสมอ มีความเขาใจพนักงานที่มีผลงานไมดี และ

พยายามที่จะพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานมากข้ึน ผูนําที่ดีจะไม

ตําหนิพนักงานวา “ทําไมโงจัง แคน้ียังทําไมได” แตจะพยายามพัฒนาใหพนักงานทํางานใหได ผูนําที่ดี

จึงเปรียบเสมือนครู ที่สอนพนักงานทั้งดานความรูในการทํางาน และเปนตัวอยางสําหรับพฤติกรรมที่

เหมาะสมดวย๓๔ ผูนําที่ดีควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

๑. ความรู ( Knowledge) การเปนผูนําน้ัน ความรูเปนสิ่งจําเปนที่สุด ความรูในทีน้ีไมได

หมายถึงเฉพาะความรู เกี่ยวกับงานในหนาที่เทาน้ัน หากแตรวมถึงการใฝหาความรูเพิ่มเติม ในดาน

อื่นๆ ดวยการจะเปนผูนําที่ดี หัวหนางานจึงตองเปนผูรอบรู ย่ิงรอบรูมากเพียงใด ฐานะแหงความเปน

ผูนําก็จะย่ิงมั่นคงมากข้ึนเพียงน้ัน 

๒. ความริเริ่ม ( Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหน่ึงสิ่งใดใน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ไดดวยตนเอง โดยไมตองคอยคําสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น  

ที่จะแกไขสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหดีข้ึน หรือเจริญข้ึนไดดวยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได หัวหนางาน

จะตองมีความกระตือรือรน คือมีใจจดจองานดี มีความเอาใจใสตอหนาที่ มีพลังใจที่ตองการ

ความสําเร็จอยูเบื้องหนา 

๓. มีความกลาหาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) ผูนําที่ดีจะตองไมกลัว

ตออันตราย ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกายวาจาและใจ ผูนําที่มีความกลาหาญ 

จะชวยใหสามารถผจญตองานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได นอกจากความกลาหาญแลว ความเด็ดขาดก็

เปนลักษณะอันหน่ึงที่จะตองทําใหเกิดมีข้ึน ในตัวของผูนําเองตองอยูในลักษณะของการ" กลาไดกลา

เสียดวย 

                                                             
๓๔ ประคัลภ ปณฑพลังกูร, ๕ คุณสมบัติสําคัญของการเปนผูนําที่ดี , [ออนไลน], แหลงที่มา: 

https://prakal.wordpress.com/2010/06/ [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



๑๗ 

 
๔. การมีมนุษยสัมพันธ ( Human relations) ผู นําที่ ดีจะตองรูจักประสานความคิด 

ประสานประโยชนสามารถทํางานรวมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได  ผู นําที่มี 

มนุษยสัมพันธดีจะชวย ใหปญหาใหญเปนปญหาเล็กได 

๕.  มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต ( Fairness and Honesty) ผูนําที่ดีจะตองอาศัย

หลักของความถูกตอง หลักแหงเหตุผลและความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น เปนเครื่องมือในการ

วินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานดวยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก 

๖. มีความอดทน ( Patience) ความอดทน จะเปนพลังอันหน่ึงที่จะผลักดันงานใหไปสู

จุดหมายปลายทางได อยางแทจริง 

๗. มีความต่ืนตัวแตไม ต่ืนตูม( Alertness ) ความต่ืนตัว หมายถึง ความระมัดระวัง  

ความสุขุมรอบคอบ ความไมประมาท ไมยืดยาวขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการ

ปฏิบัติงานทัน ตอเหตุการณความต่ืนตัวเปนลักษณะที่แสดงออกทางกายแตการไมต่ืนตูม เปนพลังทาง

จิตที่จะหยุดคิดไตรตรองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน รูจักใชดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตางๆ หรือ 

เหตุตางๆ ไดอยางถูกตอง พูดงายๆ ผูนําที่ดีจะตองรูจักควบคุมตัวเองน่ันเอง (Self-control) 

๘. มีความภักดี (Loyalty) การเปนผูนําหรือหัวหนาที่ดีน้ัน จําเปนตองมีความจงรักภักดี

ตอหมูคณะ ตอสวนรวมและตอองคการ ความภักดีน้ี จะชวยใหหัวหนาไดรับความไววางใจ และ

ปกปองภัยอันตรายในทุกทิศไดเปนอยางดี 

๙. มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (Modesty) ผูนําที่ดีจะตองๆ ไมหย่ิงยโส ไมจองหอง  

ไมวางอํานาจ และไมภูมิใจในสิ่งที่ไรเหตุผล ความสงบเสงี่ยมน้ี ถามีอยูในหัวหนางานคนใดแลว  

ก็จะทําใหลูกนองมีความนับถือ และใหความรวมมือเสมอ 

๑๐. มีความรูจักกาลเทศะ คือ มีความสามารถในการปฏิบัติกับบุคคลอื่นไดอยาเหมาะสม

แกเวลาและสถานที่ มีความสุภาพออนโยน ออนนอมถอมตน๓๕ ปจจุบันสถานการณโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอทุกสวน

ของสังคมและกอใหเกิดความจําเปนในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเกี่ยวกับการบรหิารจดัการองคกร

และบทบาทของภาวะผู นํา ไปสูมุมมองที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือเปนเครื่องมือ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ ดังน้ันผูนําจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติที่มีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอการขับเคลื่อนนโยบายที่มีผลตอการพัฒนาองคกรในทัศนะของพระพุทธศาสนา ผูจะทํา

หนาที่ผูนําตองไดรบัการพฒันาทั้งกาย วาจาและใจ จนมีความสามารถยอมรับหลักการและปฏิบัติตาม

คุณธรรมของผูนําไดดวยตนเองกอน ดังพุทธพจนวา  

                                                             
๓๕ รัตนาภรณ  แววกระโทก, “ผูนําที่ดีควรมีคุณสมบัติอยางไร” , [ออนไลน ] , แหลงที่มา: 

https://prakal.wordpress.com/2010/06/ [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



๑๘ 

 
“เมื่อฝูงโควายขามนํ้าไป ถาโคจาฝูงไปคดเค้ียว 

โคทั้งฝูงก็ไปคดเค้ียวตามกัน ในเมื่อโคจาฝูงไปคดเค้ียว  

ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับแตงต้ังใหเปนใหญ 

ถาผูน้ันประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนชาวเมืองน้ัน 

ก็จะประพฤติไมเปนธรรมตามไปดวย หากพระราชาไมต้ังอยูในธรรม  

เมื่อฝูงโคขามนํ้าไป ถาโคจาฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเมื่อ  

โคจาฝูงไปตรง ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับแตงต้ังใหเปนใหญ  

ถาผูน้ันประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองน้ันก็จะประพฤติชอบธรรมตามไป  

ดวยหากพระราชาต้ังอยูในธรรมชาวเมืองน้ันก็เปนสุข”๓๖ 

กลาวไดวาลักษณะผูนําที่ดียอมคุณสมบัติของผูนํา ไดแก วิธีที่จะนําผูรวมงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ไดแก ความสัมพันธกับผูรวมงาน ความสามารถในการตัดสินใจ  

ความรับผิดชอบและวิสัยทัศนที่กวางไกล ความเปนผูนําสูง มีความจงรักภักดีใหเกิดในจิตสํานึก  

ใชศักยภาพอยางเต็มที่กับผูรวมงานจนสามารถสรางทมีงานได๓๗ คุณสมบัติของภาวะผูนําตามหลัก 6P  

๑. P-Positive Thinking คือ การมีทัศนคติที่เปนบวก มองโลกในแงดีอยูเสมอ ไมคิด

ในทางลบ เชน หากเจอปญหาในการทํางาน แทนที่จะน่ังกลุมใจคิดวาคราวน้ีตองแยแน ก็ใหมองวา  

น่ีเปนหนทางหน่ีงที่จะฝกฝนใหเราเกงกลามากย่ิงข้ึน   

 ๒. P-Peaceful Mind คือ การมีจิตใจที่สงบ เคยไดยินคําพูดที่วา "จงใชความสงบสยบ

ความเคลื่อนไหว" หรือเปลา คําพูดน้ีใชไดผลดีทีเดียว เวลาเกิดปญหาข้ึน เราอยาเพิ่งต่ืนตระหนกไป

กับปญหาน้ัน การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะทําใหเราเกิดปญญาในการคิดหาวิธีแกปญหา นอกจากน้ี 

ยังทําใหเรามีสุขภาพจิตที่ดี 

๓. P-Patient คือ การมีความอดทน คาถาขอน้ีก็สอดคลองกับขอที่แลว เพราะการที่เรา

จะมีจิตที่สงบได เราตองรูจักอดทนอดกลั้น ระงับอารมณความรูสึกที่ไมดีตางๆ หากสิ่งใดไมเปนไป

ตามที่เราคาดหวังไว เราก็ตองอดทนรอคอยใหถึงชวงเวลาของเรา นอกจากน้ียังตองอดทนตอปญหา

และความยากลําบากในการทํางานดวย   

 ๔. P-Punctual คือ การเปนคนตรงตอเวลา มนุษยเราไดถูกปลูกฝงใหเปนคนมีวินัย รูจกั

ตรงตอเวลามาต้ัง แตยังเปนเด็ก เชน การไมมาโรงเรียนสาย สงการบานใหตรงเวลา ในการทํางานก็

เชนกัน หากเรามาทํางานสาย เจานายคงไมชอบ แลวย่ิงถาเราผิดนัดลูกคา ผลเสียคงตามมาอีก

มากมาย แมแตเวลายังรักษาไมได เจานายหรือลูกคาคงไมไวใจใหเราทํางานใดๆ 

                                                             
๓๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖. 
๓๗ ยงยุทธ  เกษสาคร, ภาวะผูนําและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๒), 

หนา ๖๙. 



๑๙ 

 
๕. P-Polite คือ การเปนคนสุภาพ ออนนอมถอมตน การเปนคนสุภาพนอบนอมจะทําให

มีแตคนรักใคร และอยากชวยเหลือย่ิงถาเรามีตําแหนงใหญโตดวยแลว ย่ิงตองมีความสุภาพออนนอม

เพราะจะทําใหผูอื่นย่ิงเกรงใจเรามากข้ึน ตรงกันขาม การทําตัวกระดางกระเด่ือง หยาบคาย  

หย่ิงยโส ยอมเปนที่รังเกียจของสังคม และไมมีใครอยากคบคาสมาคมดวย     

๖. P-Professional คือ ความเปนมืออาชีพในการทํางาน การที่เรามีหนาที่อะไร เราก็

ควรทําตัวใหมีความรู ความเช่ียวชาญในหนาที่น้ันๆ หมั่นแสวงหาความรูใหมๆ และหมั่นฝกฝมือใน

การทํางานอยูเสมอ เพื่อใหงานออกมาดีที่สุด การทํางานอยางมืออาชีพ จะเปนที่ช่ืนชมและไววางใจ

ของเจานาย รวมไปถึงลูกคาที่ยอมจะพอใจ และไววางใจใหเราดูแลงานของเขาตอไป๓๘ นักวิชาการ

ไทยทานไดเสนอคุณสมบัติของผูนําไว โดยพิจารณาความหมายจากคําวา LEADERSHIP ดังน้ี 

๑) L = Love คือ มีความรักในหนาที่ รักผูใต บังคับบัญชา รักความยุติธรรม และ 

รักความกาวหนา  

๒) E = Education and Experience คือ มีการศึกษาดีมีประสบการณเปนแบบอยาง 

ไดหรือเปนไดทั้งในฐานะผูนําและเปนครูคนอื่น  

๓) A =Adaptability คือ มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม

ไดรูจักแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

๔) D = Decisiveness คือ มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว และ

ถูกตอง  

๕) E = Enthusiasm คือ มีความกระตือรือรนต้ังใจทํางานอยางจริงจังและสามารถ 

ชักนําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางจริงจังไดดวย  

๖) R = Responsibility คือ มีความรับผิดชอบในสวนของตนและผูอื่นที่ไดทําลงไป  

ไมปดความรับผิดชอบและรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากการสั่งงานที่มีความเสี่ยง  (risk) หรือ

ตัดสินใจอยางรีบดวน 

๗) S = Sacrifice and Sincerity คือ มีความเสียสละและอุทิศผลประโยชนสวนตัวเพื่อ 

ประโยชนสวนรวมดวยความจริงใจ  

๘)  H = Harmony คือ มีความนุ มนนวลโอนออนผอนปรน ก อให  เกิดความรัก 

ความสามัคคีและอาจหมายถึง การถอมตัว (Humble) ตามกาลเทศะดวย  

๙)  I= Intellectual Capacity คือ มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทันคน ทันเกม    

และทันเหตุการณ 

                                                             
๓๘ รั ต น า ภ ร ณ  แ ว ว ก ร ะ โ ท ก , เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ทํ า ง า น ดี , [ อ อ น ไ ล น ] , แ ห ล ง ที ม า :

www.gotoknow.org/posts/456320, [๒๖ พฤษภาคม.๒๕๖๑]. 



๒๐ 

 
๑๐) P =  Persuasiveness  เปนผูมีศิลปะในการจูงใจคน  ซึ่งจําเปนจะตองใชหลัก

จิตวิทยา (Psychology) และตองมีอํานาจ (Power) ในตัวเองพอสมควร๓๙ เมื่อกลาวถึงคุณสมบัติที่ดี

ของผูนําวามี ๖ ประการ ดังน้ี 

(๑) เปนผูนําที่มีแรงจูงใจ หมายถึง เปนผูที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบ

ความสําเร็จ มีพลังอยางมาก และมีความมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ 

(๒) มีความตองการที่จะเปนผูนํา ชอบที่จะเปนผูนํามากกวาผูตาม และจะเปนผูที่มี

อิทธิพลเหนือผูอื่น 

(๓) มีความซื่อสัตยและมีคุณธรรม 

(๔) เปนผูมีความมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจจะมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ และทําให

ผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือมั่นในผูนํา 

(๕) มีความสามารถในการรับรูและมีความฉลาด 

(๖) ตองเปนผูที่รูจักองคการเปนอยางดี เพราะจะเปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจที่

ถูกตองและเหมาะสม๔๐ 

คุณสมบัติของผูนําที่ดีน้ันควรเปนผูที่มีความรูความสามารถในการแสวงหาวิธีที่จะนํา

ผูรวมงานทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคตามองคกรไดต้ังเปาหมายไวที่กําหนดไว และมีความสัมพันธ

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน หรือองคกรใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค

หรือเปาหมายที่ผู นําหรือองค กรต้ังไวการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา (Leadership) เปนเรื่องที่

นักวิชาการ ใหความสนใจมาเปนเวลานานในหลายยุคหลายสมัยไดศึกษาเรื่องภาวะผูนํากันเปน

จํานวนมาก แลวซึ่งเปนการศึกษาถึงความมีอํานาจและความสามารถของบุคคลที่สามารถสั่งการใน

การบริหารใหงานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ จนกอเกิดเปนทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกตาง

กันมากมาย คําวาภาวะผูนํา (Leadership) ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผูนํา ไวดังน้ี  

โขลงชางยังมีพญาสาร  ครอบครองบริวารทั้งหลาย 

ฝูงโคขุนโคก็เปนนาย  มุงหมายนําพวกไปหากิน 

ฝูงหงสมีเหมราชา  สกุณามีขุนปกษิณ 

เทวายังมีสักรินทร  เปนปนเทวัญช้ันฟา 

เผาชนจะต้ังเปนคณะ  จะตางคิดเกะกะตามประสา 

                                                             
๓๙ สิรวิชญ พรมตา, ภาวะผูนํา, [ออนไลน], แหลงทีมา: www.gotoknow.org/posts/280454,  

[๒๐ มกราคม ๒๕๖๒]. 
๔๐  Gary Dessler, Management:Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders,  

3rd ed.,(New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004), pp. 256 - 258. 



๒๑ 

 
จะอยูไดดีกี่เวลา  ดูนาจะยับอับจน 

จําเปนตองมีหัวหนา  กะการบัญชาใหเปนผล 

กองทัพบริบูรณผูคน  ไมมีจุมพลจะสูใคร๔๑ 

 พระมหากษัตริย เปรียบเสมือน นักรบผูย่ิงใหญ หรือผูนําประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

ชาติที่เขมแข็งเทาน้ัน จึงจะดํารงคงความเปนชาติอยูได ชาติที่ออนแอ ก็จะตกอยูในครอบครองของ

ชาติอื่น ความเขมแข็งที่สําคัญย่ิง คือความเขมแข็งทางการทหาร ถาผูนําที่มีความรู ความสามารถ  

ซึ่งก็จะขาดเสียมิได ก็จะทําใหบานมีความเจริญรุงเรือง อาณาประชาราษฎรมีความอยูดีกินดี ชาติไทย

เปนชาติที่มีอารยธรรมสูงมาแตโบราณกาล ดังน้ันองคประกอบอันสําคัญคือ การมีผูนําที่ดีน้ันเอง 

ในยุคโลกาภิวัตน การแขงขันทางธุรกิจเกิดข้ึนอยางซับซอนและตอเน่ืองอยูตลอดเวลา  

ทําใหองคการทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปรับตัวใหทันกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชนแกองคการ สมาชิกขององคการ และสังคม๔๒ จากการศึกษาคนควา ทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผูนําไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอ ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไวอยางมากหลาย  

การบริหารงานในปจจุบันน้ีผูบริหารทุกคนจําเปนตองใชภาวะการเปนผูนําเขามาเกี่ยวของเพราะจะ

สามารถไดใชหรือพยายามช้ีความสามารถของผูใตบังคับบัญชา หรืองานออกมาในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ผูนําสามารถผลักดันดําเนินการไปไดอยางราบรื่น การบริหารงานที่ดีจะตองมี

ผูบริหารที่มีภาวะความเปนผูนําและเกงงาน เกงคน เกงคิด เกงการดําเนินชีวิตไปพรอมๆ กันไดมี

นักวิชาการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําไววา การที่ผูนําอยางไรน้ัน เปนผลกอใหเกิดแนวคิด

เกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา (Leadership Styles) แบบภาวะผูนําที่พบการวิจัยและแนวปฏิบัติมี ดังน้ี  

๑. ผูนําแบบเผด็จการหรือแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian or Auto-cratic styles) 

ภาวะผูนําแบบน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานของการใชอํานาจเพื่อใหเกิดความกลัว ลักษณะเดนของภาวะผูนํา

แบบน้ีคือ การใชอํานาจ การรวบอํานาจและการสั่งการใหผูอื่นปฏิบัติ  

๒. ผูนําแบบประชาธิปไตยหรือแบบมีสวนรวม (Democratic or Participative style) 

ผูนําแบบน้ีจะปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ในกิจกรรม  

ของกลุมและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

๓. ผู นําแบบยึดผลผลิตเปนเกณฑ (Production-centered style) ผู นําแบบน้ีเนน 

ภารกิจที่จะตองปฏิบัติ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานในการทํางาน แจกแจงภารกิจ 

ที่จะตองปฏิบัติกํากับดูแลการทํางานอยางใกลชิด เนนความสําเร็จของงานเปนสําคัญ  

                                                             
๔๑ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาพระเจาอยูหัว. 
๔๒ มัลลิกา ตนสอ, พฤติกรรมองคการ , (กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการการพิมพ , ๒๕๔๔),  

หนา ๔๖. 



๒๒ 

 
๔. ผูนําแบบยึดลูกนองเปนเกณฑ (Employee-centered style) ผูนําแบบน้ีเนนความ 

พอใจของลูกนองเปนประการสําคัญ ปลอยใหผูใตบังคับบัญชาทํางานตามวิธีการที่ผูใตบังคับบัญชา 

ตองการจะทํา ผูนํากําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคใหชัดเจนแลวใหเสรีภาพกับผูใตบังคับบัญชาใน 

การปฏิบัติงาน  

๕. ผูนําแบบคํ้าจุน (Supportive style) ผูนําแบบน้ีแสวงหาการสนับสนุนทางจิตวิทยา 

จากผูใตบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูนํา-ผูตามต้ังอยูบนพื้นฐานของการเขาใจซึ่งกันและกัน 

และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

๖. ผูนําแบบทําตามหนาที่ (Functional or instrumental style) ผูนําแบบน้ีเปนผูที่มี 

ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงที่มีความสําคัญในหนาที่เหลาน้ี เชน การวางแผน 

การจัดองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนตน บุคคลจะเปนผูนําก็ตอเมื่อปฏิบัติหนาที่ไดผลเปน 

อยางดี  

๗. ภาวะผูนําที่ ยึดความเปนจริง (Reality-centered leadership) ภาวะผูนําแบบน้ี 

ต้ังอยูบนพื้นฐานของสภาพความเปนจริงของสถานการณดังน้ัน แบบของภาวะผูนําจึงข้ึนอยูกับความ 

ถูกตองในการวิเคราะหสถานการณ ผูนําจะปรับแบบของภาวะผูนําใหเขากับสถานการณ๔๓ นอกจากน้ี

แนวความคิดเกี่ยวกับผูนํา ซึ่งไดแบงผูนําไว ๒ ประเภท คือ  

๑. ผู นําแบบธรรมราชา คือ ผู นําซึ่ ง ยังชนทั้งหลายให  ยินดีดวยทศพิธราชธรรม  

เปนพระราชาผูดํารงธรรม๔๔ ลักษณะธรรมราชา มีกลาวไวในจักรวัตติสูตร อยางชัดเจน คือทรงต้ังอยู  

ในธรรม ยึดถือธรรมเปนหลักในการปกครองทําใหสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข 

๒. ผูนําแบบสมมติเทวราชา คือ ยกอํานาจสิทธ์ิขาดใหเปนผูย่ิงใหญ เปนผูดูแลรักษา 

ความสงบปราบปรามเหตุการณใหอยูในความสงบดําเนินการบริหารกิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนของ 

สวนรวมพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหน่ึงที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  

นักวิชาการไดเสนอแนวเกี่ยวกับของผูนําไวคลายกับ ทัศนะของ เคิรท เลวิน ซึ่งพิจารณาจากลักษณะ

วิธีการใชอํานาจมี ๓ ประการ คือ๔๕ 

๑) ผูนําแบบอัตตนิยม (Autocratic Leaders) เปนผูนําที่ถืออํานาจเปนใหญ มีความ 

ถือตัวและเช่ือมั่นในตัวเองมาก บริหารงานและกําหนดนโยบายโดยการใชอารมณและอํานาจ 

                                                             
๔๓ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ภาวะผูนํา, ในประมวลสาระชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต 

บริหารการศึกษาหนวยที่ ๑-๕, อางแลว, หนา ๗๙-๘๐. 
๔๔ พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมกาโม), ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการ 

พิมพ ,๒๕๔๙), หนา ๑๔. 
๔๕ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๐), 

หนา ๑๖๗. 



๒๓ 

 
วางทาใหญโตไมใหเกียรติคนอื่น เนนสมรรถภาพของการทํางานของตนเองและตองการขยายอํานาจ

ของตนเองออกไปทุกวิถีทาง  

๒) ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Leaders) เปนผูนําที่ใชอํานาจในการควบคุมการ 

บริหารแตนอย บรรดาผูใตบังคับบัญชาตางก็มีเสรีในการที่จะวินิจฉัยสั่งการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หรือระบบการจัดงานไมคํานึงถึงหลักการหรือกฎเกณฑเทาใด การกําหนดนโยบายไมมีความแนนอน 

ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคและไมมีการประเมินผลงานเพื่อหาแนวทางแกไขแตอยางใด  

๓) ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) จัดวาเปนผูนําที่ดีที่สุดและอํานวย 

ผลในการบริหารงานมากที่สุด เปนการบริหารงานโดยยึดถือความคิดเห็นของกลุมเปนสําคัญ  

จะดําเนินงานในสิ่งใดจะกระทําไปตามมติของกลุม เพราะตองการความรวมมือ รวมแรงรวมใจจาก 

ทุกฝายการบริหารงานจึงเนนหนักในรูปการสรางความเขาใจอันดีตอกัน โดยการเปดโอกาสใหมีการ

แสดงความคิดเห็น เพื่อรวมกันวินิจฉัยเลือกวิธีที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคเปนไปในลักษณะของ 

ความรวมมือประสานงานกันอยางจริงจัง๔๖ 

๒.๑.๓. ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการ ลักษณะที่ชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย เน่ืองจาก

ผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําจึงไดมีการศึกษาวิจัยกัน

อยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา มีบุคคลคตางพยายามศึกษาภาวะผูนําใน

มิติตางๆ เมื่อกลาวถึงทฤษฎีภาวะผู นําแบบความสามารถพิเศษ ของ Conger และ Kanungo  

ภาวะผูนํามีความสามารถพิเศษบนพื้นฐานจากคุณสมบัติของผูนําที่สังเกตเห็นได การศึกษาของเขา

เปนการสังเกตจากพฤติกรรมของผูนําโดยทําการเปรียบเทียบระหวางผูนําที่มีความสามารถพิเศษกับ

ผูนําที่ไรความสามารถพิเศษไดคนพบเกี่ยวกับผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leaders)  

ที่สําคัญ ๗ ประการ ดังตอไปน้ี    

๑. วิสัยทัศนกวางไกล (Extremity vision) คือผูนําที่เห็นความสําคัญในการมีวิสัยทัศน  

ไมแตเพียงจะทําการตางๆ ใหแคสําเร็จตามหนาที่เทาน้ัน แตการมีวิสัยทัศนยอมตองมีความกลา 

ในการปรับเปลี่ยน ซึ่งข้ึนอยูวาผูตามจะรับไดหรือตามไดทันแคไหนดวยผูนําที่ขาดวิสัยทัศน โดยทั่วไป

มักจะทําเพียงใหไดอยูในตําแหนงเทาน้ันจะคิดปรับเปลี่ยนก็เพียงเล็กนอยเพื่อไมใหถูกตําหนิได  

มีนโยบายหรือกลยุทธที่เปนแผนงานอยางเปนรูปธรรมใหทุกคนไดรูหรือปฏิบัติตามได อยางไรก็ตาม

ถาผูนํามีวิสัยทัศนที่ปรับเปลี่ยนไดใบุคลากรในองคกร มีความยินยอมและสามารถนําไปปฏิบัติได  

                                                             
๔๖ ชุบ กาญจนประภากร, “แบบของผูนํา”, วารสารรัฐประศาสนศาสตร , ฉบับพิเศษ ๒๕๐๗ 

(๒๕๐๙), หนา ๗๔ – ๗๗. 



๒๔ 

 
๒. กลาเสี่ยง (High personal risk) โดยทั่วไปผูนําที่มีความสามารถน้ันจะเปนบุคคล  

ที่ยอมเสียสละเพื่อกลุม เพื่อองคการกลาเสี่ยง และใหความสําคัญของการมีสวนในความสําเร็จ 

รวมกันของผูนําเอง ความเช่ือในใจลูกนองจะมีใหเห็นในผูนําแบบน้ีและลูกนองก็จะเช่ือใจ ผูนําที่ 

สนใจในความตองการของลูกนองไมใชเพื่อสิ่งที่ตนเองตองการอยางเดียว สิ่งที่จะประทับใจลูกนองตอ 

การเสี่ยงของผูนําก็คือ การเสี่ยงถึงข้ันยอมรับที่จะสูญเสียตําแหนงหนาที่ผลประโยชนในองคการไป 

เพื่อความถูกตอง และเพื่อผลประโยชนขององคกร 

๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎี

น้ีเช่ือวา ภาวะผูนําเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุมฉะน้ันผูที่จะกาว

เขาสูตําแหนงผูนําไดตองมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิก

ในกลุม เพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา 

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีน้ีมุงที่จะพัฒนาสถาบันใหมี

ประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสําคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยพยายามทําให

บุคคลในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และของสถาบันได 

เปาหมายของภาวะผูนําตามทฤษฎีน้ีก็คือ การปฏิบัติการเพื่อที่จะไดมาซึ่งผลงานและนํ้าใจจาก

ผูรวมงานในเวลาเดียวกัน 

๖. สื่อสารดวยความมั่นใจ (Communication of self-confidence) ผู นําที่สื่อสาร

เรื่องราวตางๆ ดวยความมั่นใจดูจะเปนที่ยอมรับวามีความสามารถมากกวาผูที่สับสนและไมมีความ

ชัดเจน หรือคลุมเครือ ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธดานตางๆ จะไมมีทางสําเร็จไดดวย

ความโชคดีของผูนําทุกครั้งไป หากเขาขาดการสื่อที่แสดงถึงความเช่ือมั่นความมั่นใจของผูนําจะเปน

แบบอยางของผูตาม ความรูสึกของผูตามที่เช่ือวาผูนํามคีวามรูวิธีการที่จะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงค 

และเปาหมาย ยอมต้ังใจทํางานหนัก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูนํา น่ันคือเพิ่มโอกาสของ

ความสําเร็จของงาน อันเน่ืองมาจากการมีการสื่อสารดวยความมั่นใจ 

๗ .  ใช อํ านาจส วนบุ คคล  (Use of personal power) โดยทั่ ว ไปพบว าผู นํ าที่ มี

ความสามารถชอบใชอํานาจสวนบุคคล ซึ่งไดแก อํานาจแหงความเช่ียวชาญ และอํานาจแหงความ

เปนเพื่อนในการปฏิบัติงานใหเสร็จลุลวง สวนผูนําที่ใชอํานาจหนาที่สั่งการใหลูกนองปฏิบัติงาน แมวา

งานจะเสร็จลุลวงดวยดี ผูนําก็ดูเหมือนไมมีความสามารถพิเศษใดๆ เปรียบเหมือนกับการที่ผูนําสัง่การ

ใหลูกนองชวยกันหากลยุทธตางๆ และชวยกันทํางานแมลกูนองจะพอใจที่ไดมีสวนรวม แตผูนําก็ไมได



๒๕ 

 
รับการยกยองใดๆ มากข้ึน เพราะไมไดแสดงความเช่ียวชาญใหเปนที่ประจักษแกผูตาม๔๗ ทฤษฎีภาวะ

ผูนําที่เปนหลักใหญๆ และนาสนใจไว ดังน้ี 

 ๑. ทฤษฎีผูย่ิงใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา ผูนํามีลักษณะพิเศษบาง

ประการ ที่ผูตามไมมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่สืบเน่ืองมาจากพันธุกรรม และ 

สภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน 

๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา ผูที่จะกาวข้ึนสู 

ความเปนผูนําไดน้ันข้ึนอยูกับความสามารถในหนาที่และความชํานาญ (Abilities and Skills) ของเขา

ในขณะน้ัน วามีความสามารถแกไขสถานการณตางๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปนตน ทฤษฎีน้ี

เช่ือวา ภาวะผูนําจะสืบเน่ืองมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง ลักษณะผูนําใน

กลุมทฤษฎีน้ี เชน มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน  

๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีน้ีไดนําเอา 

ทฤษฎีสองทฤษฎีขางตนมารวมกัน คือ ภาวะผูนําจะสืบเน่ืองมาจากลักษณะพิเศษของผูนําเองและ 

สถานการณที่อยูรอบตัวของผูนํา ปจจัยสําคัญที่นักทฤษฎีกลุมน้ีใหความสนใจเปนพิเศษ คือ 

สถานภาพปฏิกิริยาโตตอบการรับรูและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผูนําและผูตาม  

๔.  ทฤษฎีปฏิกิ ริยาโตตอบความคาดหวัง  ( Interaction Expectation Theories)  

ทฤษฎีน้ี เช่ือวาภาวะผูนําเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุมฉะน้ัน 

ผูที่จะกาวเขาสูตําแหนงผูนําไดตองมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบ

ของสมาชิก ในกลุม เพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา 

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีน้ีมุงที่จะพัฒนาสถาบันใหมี                         

ประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสําคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยพยายามทําให 

บุคคลในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเองและของสถาบันได 

เปาหมายของภาวะผูนําตามทฤษฎีน้ีก็คือ การปฏิบัติการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลงานและนํ้าใจจาก 

ผูรวมงานในเวลาเดียวกัน  

๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีน้ีเช่ือวาการที่ผูตามยินยอม 

หรือยอมรับผูนําก็เพราะทั้งสองฝายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกันกลาวคือการมี 

สมาชิกคนใดคนหน่ึงภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงต้ังใหเปนผูนําน้ันนอกจากจะทําใหผูน้ันมี 

ความรูสึกวาตนไดรับรางวัลและผลประโยชนแลว ยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจยอมรับ 

ผูนําคนน้ันดวย อยางไรก็ดี หากฝายใดฝายหน่ึงเสียผลประโยชน หรือฝายหน่ึงละเมิดสัญญาทั้งสอง 

                                                             
๔๗ เศาวนิต เศาณานนท , ภาวะผูนํา, (นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๒),  

หนา ๑๑๐ - ๑๑๒. 



๒๖ 

 
ฝายไมสามารถอดทนตอไปได ภาวะผูนําก็จะหมดความสําคัญลง๔๘ ไดกลาววา บทบาทอันสําคัญของ

ผูนําในการบริหารองคกรใหเกิดสันติสุขเพราะฉะน้ัน ผู นําที่ ดีตองเปนผูฟงที่ดีดวยคอยรับฟง  

ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาดวยเคารพรูจักแยกแยะเหตุผลเมื่อไดรับฟงแลวบทบาทยุทธวิธี 

หนาที่ของผูนํา เปนกรอบในการพิจารณา หนาที่ของผูนํามีอยู ๗ ประการ ตามคํายอใน ภาษาอังกฤษ

วา POSDCoRB  

P คือ planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบัน 

เพื่อความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตอมีวิสัยทัศนเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร  

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ 

สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ  

S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหา บุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร 

และการใชคนใหเหมาะกับงาน  

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการ  

ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนํา  

Co คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ 

ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร  

R คือ reporting หมายถึง หนาที่สําคัญตางๆ ในการประสานสวนตางๆ ของงานใหเขา 

ดวยกันอยางดี  

B คือ budgeting หมายถึง หนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับงบประมาณในรูปของการวางแผน 

และการควบคุมดานการเงินและการบัญชี มีนักวิชาการไดสรุปความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนํา

ตางๆ เอาไวเปนหมวดหมู ๑๐ หมวด คือ  

๑. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุมภาวะผูนําเปนผลลัพธ  

ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุม  

๒. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลกระทบจากสิ่งน้ีเอง ภาวะผูนําจึงเปนการ  

เช่ือมโยงภาพพจนในอันที่ทําใหปจเจกบุคคลสามารถที่จะทําการจูงใจบุคคลอื่นๆ ใหมีการทําหนาที่ได 

สอดคลองกับภาวะหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

๓. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่ใชในการช้ีนํา ภาวะผูนําจึงเปนการแสดงออก  

ในบริบทของอํานาจหรืออิทธิพล ดังน้ัน จึงมีความพยายามที่จะใหกลุมน้ัน เปนไปตามแนวทางหรือ 

เจตนารมณของตัวบุคคลที่เปนผูนําน้ัน  

                                                             
๔๘ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ภาวะผูนําและการมีสวนรวม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยใน

องคการหนวยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗),  

หนา ๖๓๕ - ๖๓๗. 



๒๗ 

 
๔. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพลการเปนผูนําน้ันไดกอใหเกิดผลกระทบกับ

พฤติกรรมของบรรดาสมาชิกภายในกลุม ระหวางผูนํากับบรรดาผูตามเปนไปในลักษณะของการ 

ตอบสนองตอกันภายใตความสมัครใจ  

๕. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรมอยางหน่ึง ซึ่งเปนพฤติกรรมของปจเจกบุคคล 

ในขณะที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของในการอํานวยการเรื่องกิจกรรมกลุม  

๖.  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวน ภาวะผูนํายังเปนการบริหารคน  

ดวยการใชวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมุงหมายรวมกัน โดยไมใชวิธีการบังคับ  

๗. ภาวะผูนําในฐานะที่มีการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคล แนวทาง 

ยอมรับวาอํานาจระหวางบุคคลน้ัน เปนผลมาจากการที่มีพลังอํานาจบังคับสูงสุด ซึ่งบุคคลหน่ึง 

สามารถใชอํานาจน้ันมาบังคับบุคคลอีกคนหน่ึงใหลดการตอตาน เทาที่จะลดลงไดใหมากที่สุด  

ซึ่งบุคคลหลังน้ีสามารถที่จะทําใหเกิดข้ึนได  

๘. ภาวะผูนําในฐานะเปนเครื่องมืออยางหน่ึง ทั้งน้ีก็เพื่อที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายโดยที่ 

ภาวะผูนําจะเปนการกระทําเพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของกลุม  

๙. ภาวะผูนําในฐานะการจําแนกบทบาท ทั้งน้ีโดยที่ภาวะผูนําน้ันตองการรวบรวม 

บทบาทตางๆ ในกลุมเขามาไวดวยกัน ซึ่งทั้งน้ีก็ดวยการอํานวยการใชความพยายามเพื่อที่จะใหบรรลุ 

ความสําเร็จที่ต้ังเปาหมายเอาไว  

๑๐.  ภาวะผูนําในฐานะของการมีความคิดริเริ่ม ภาวะผูนําเปนผลลัพธจากการ 

ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม (Group interaction)๔๙ เมื่อกลาวถึง 

ภาวะผูนําตามทฤษฎีของ Likert (Rensis Likert’s styles of leadership) ไววา Likert ศึกษาวิจัย

แบบของความเปนผูนํา ๔ ประการ ดังน้ี คือ  

๑. ผู นําแบบเผด็จการหาผลประโยชน (Expletive authoritative) ผู นําประเภทน้ี  

มีลักษณะเผด็จการ เขาจะตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ เองโดยไมขอความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานและ 

เขาจูงใจดวยการขมขูและการลงโทษ  

๒. ผู นําเผด็จการแบบเมตตากรุณา (Benevolent authoritative) ผู นําประเภทน้ี  

มีวิธีการปลูกฝงทางจิตใจคลายๆ พอปกครองลูกในการเปนผูนําเขาจะปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานอยางดี 

และดูแลความตองการของผูปฏิบัติงานใหไดรับการตอบสนองในขอบเขตของระบบและธรรมเนียม 

ประเพณีบางครั้งเขาจะขอคําแนะนําจากผูปฏิบัติงาน แตยังคงตัดสินใจเรื่องที่สําคัญดวยตนเอง  

เขาใชทั้งการขมขูและการใหรางวัลในการจูงใจ  

                                                             
๔๙  Barbara Kelleman (ed), Laaeadership as a Political Act in Laaeadership:  

Multidisciplinary  Perspectives, (New Jersey: Prentice  Hall, 1984), p. 70. 



๒๘ 

 
๓. ผู นําแบบปรึกษาหารือ (Consultative group) ผู นําประเภทน้ีมีความเ ช่ือมั่น 

ผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก มอบหมายงานอยางกวางขวาง สงเสริมใหผูปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น 

และอาศัยการใหรางวัลมากกวาการลงโทษในการจูงใจ 

๔. แบบมีสวนรวมอยางแทจริง  (Participative – Democratic) ผูบริหารใหความ

ไววางใจ และเช่ือถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัล

ตอบแทนเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมีสวนรวม ต้ังจุดประสงครวมกัน   

มีการประเมินความกาวหนา มีการติดตอสื่อสารแบบ ๒ ทางทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับ

เดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุม

ผูรวมงาน๕๐ นักวิชาการดานบริหารนอกจากจะมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องความหมายของผูนํา

แลวยังมีความคิดเห็นหรือทัศนะเกี่ยวกับการเปนผูนําแตกตางกันอีกดวย แนวความคิดเหลาน้ัน ตอมา

ไดถูกรวบรวมเขาเปนหลักการ และต้ังเปนทฤษฎีภาวะผูนําไวถึง ๖ ทฤษฎี ดังที่สตอกดิลล (Stogdill) 

ไดประมวลไวดังน้ี 

๑. ทฤษฎีย่ิงใหญ (Great Man Theories) ซึ่ ง เ ช่ือวาผู นํามี วิ ถี ชี วิตแตกตางไปจาก  

คนธรรมดา โดยมีลักษณะพิเศษบางประการที่คนอื่นๆ ไมมีหรือถามีก็นอยกวา รวมทั้งพลังกาย  

พลังสมองที่สืบเน่ืองมาจากพันธุกรรมดวย จุดบกพรองของทฤษฎีในแนวทางน้ี คือยังไมมีคุณลักษณะ

ใดเปนที่แนนอนตายตัวสาหรับผูนํา แตทฤษฎีน้ีก็ยังเปนประโยชน เพราะมีคุณสมบัติบางอยาง 

ที่จําเปนสําหรับผูนํา เชน ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการสือ่ความหมาย เปนตน 

๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา การที่ผูใดจะกาว

ข้ึนมาเปนผูนําน้ันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมเปนสําคัญ กลาวคือผูนําเปนผูที่มีความสามารถแกปญหาได

ในยามวิกฤต 

๓. ทฤษฎีบุคคล-สถานการณ (Personal – Situational Theories) ทฤษฎีน้ีเปนการ

นําเอาทฤษฎีผู ย่ิงใหญมาผนวกเขากับทฤษฎีสภาพแวดลอมน่ันเอง นักทฤษฎีในกลุมน้ีเช่ือวา  

ภาวะผูนําสืบเน่ืองมาจากลักษณะของผูนําประการหน่ึง ลักษณะของกลุมผูตามประการหน่ึงและ

ลักษณะของสถานการณหรือเหตุการณที่มีอยูรอบๆ ตัว เชนผูที่มีความฉลาดไมไดหมายคามวาเขาจะ

เปนผูนําที่ดีไดทุกโอกาส แตตองข้ึนอยูกับสถานการณบางสถานการณก็ไมตองการบุคคลอยางเขาข้ึน

ไปเปนผูนํากลุม 

๔. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ-ความคาดหวัง (Interaction-Expectation Theories) ทฤษฎีน้ีเช่ือ

วาภาวะผูนําเกิดจากปฏิสัมพันธและความคาดหวังระหวางสมาชิกภายในกลุม ฉะน้ันผูที่จะกลายเปน

                                                             
๕๐ สถิตย กองคํา, มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร, พิมพครั้งที่ ๒, (นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏ 

นครราชสีมา, ๒๕๔๔), หนา ๑๖๐ - ๑๗๔. 
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ผูนําในกลุมจะตองมีความสามารถ มีความคิดริเริ่มและดูแลโครงสรางของปฏิสัมพันธของสมาชิกใน

กลุมและตองสามารถสนองตอบความคาดหวังของสมาชิกในกลุมได 

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีมนุษยนิยมเนนความสําคัญของตัว

บุคคลเปนหลักโดยเช่ือวา มนุษยรักความมีอิสระ มีความตองการ ความหวัง ตลอดจนมีแรงจูงใจที่ 

จะทํางาน เมื่อมนุษยทางานรวมกันเปนกลุมในองคการ ธรรมชาติขององคการยอมจะตองมีการ

ควบคุมใหเปนระเบียบเรียบรอย และภารกิจของผูนําคือการจัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมเสริมสราง

บรรยากาศขององคการใหเอื้ออํานวยตอธรรมชาติของมนุษย เพื่อจะใหไดผลิตผลงานอยางเต็มที่  

และในขณะเดียวกันก็สนองตอบความตองการสวนบุคคลไปดวย 

๖. ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีเช่ือวาการที่ผูตามยินยอมหรือคลอย

ตามผูนําก็เพราะทั้งสองฝายมี “สัญญา” ที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกนักลาวคือการทีผู่ใด

ไดรับการยกยองหรือถูกแตงต้ังใหเปนผูนํา นอกจากจะทาใหผูน้ันมีความรูสึกวาตนไดรับรางวัล 

และผลประโยชนแลว ยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพอใจและยอมรับผูนําน้ัน หากฝายใดฝายหน่ึง

เสียผลประโยชนหรือละเมิดสัญญา ภาวะผูนําก็หมดความสําคัญลง๕๑ ผูนําที่มีประสิทธิภาพน้ันตอง

เนนทั้งงาน (Concern of Production) และเนนทั้งคน (Concern of People) ทฤษฎีตาขายการ

บริหารแบงรูปแบบการบริหารออกเปน ๕ รูปแบบ คือ 

๑ )  ผู นํ า แบบมุ ง เ น น ง าน  ( Impoverished Authority-compliance) ผู นํ าแบบ น้ี 

จะมุงเนนงานมากกวาเนนคน มุงแตทํางานใหสําเร็จ โดยไมคํานึงถึงความตองการของคนจะเขมงวด

ตอวิธีการทํางานและระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด รูปแบบการบริหารงานจะเปนแบบ 

การใชอํานาจ และตองการใหผูใตบังคับบัญชาเช่ือฟง  

๒) ผูนําแบบมุงเนนคน (Country club management) ผูนําแบบน้ีตรงกันขามกับแบบ 

มุงเนนงาน โดยจะเนนคนเปนหลัก เนนงานนอยและจะเนนการรักษาสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ที่ราบรื่นตองการใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ๓) ผูนําแบบปลอยปละละเลย (Impoverished management) ผูนําแบบน้ีมีความ 

สนใจตํ่ามากทั้งงานและคน มักจะบริหารงานในลักษณะที่ไมมีจุดมุงหมายเปนการทํางานประจําไป 

เรื่อยๆ ตองการเพียงใหตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการเทาน้ัน  

๔) ผูนําแบบเดินสายกลาง (Middle of the road management) ผูนําแบบน้ีเปนผูที่ 

ใหความสําคัญกับงาน และคนในระดับปานกลาง เปนบุคคลที่ชอบประนีประนอมจะสรางผลงาน 

ในระดับปานกลาง เขาจะทํางานใหสําเร็จลุลวงไปโดยไมมีการคาดหมายที่สูงมากนัก  

                                                             
๕๑ พระอุเทน ปริมุตฺโต (คุมภัย), ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนําการปกครองสวนทองที่ในอําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). หนา ๔๘. 
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๕) ผู นําแบบทีมงาน (Team management) ผู นําแบบน้ีมุงเนนทั้งงานและคนเนน 

การรวมมือทํางานและมุงเนนการทํางานเปนทีม เนนบรรยากาศการทํางานที่ชวยเหลือกันไววางใจกัน 

และเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ๕๒ ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําโดย 

มีพื้นฐานต้ังอยูบนสมมติฐานตางๆ ดังน้ี๕๑ 
 

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู นํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวาผู นําที ่

ประสบผลสําเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี  

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวา บุคคลที่ไดรับ  

การยอมรับวาเปนผูนําที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใด สถานการณหน่ึง ทั้งน้ีก็เพราะวาเกิดจาก 

ลักษณะของกลุมที่เขาเปนผูนํา  

๓. ทฤษฎีการเปนผูตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา เครื่องบงช้ีคุณภาพ

ของผูนําก็คือคุณภาพของผูตาม ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคาของผูนํา คือการ วิเคราะห 

ผูตามน้ันเอง  

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีน้ีเกิดจากการนําเอาคําอธิบายของ ทฤษฎี

ทั้ง ๓ ขางตนมารวมกัน๕๓ เพื่อจะทําการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํา จากการศึกษานักวิชาการไดเสนอ

แนวคิดการบริหารองคการแบบใหม (New Patterns of Management) และสรุปลักษณะการ

บริหารออกเปน ๔ รูปแบบ คือ 

๑. รูปแบบระบบเผด็จการเอาเปรียบ (Exploitative authoritative) ผู นําแบบน้ี 

จะเขมงวดกับผูใตบังคับบัญชา ไมใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา การบริหารงานขาดความเช่ือใจ

และความไววางใจกัน ใชกระบวนการสื่อสารนอยมาก การบริหารงานจะใชวิธีการขมขูและลงโทษ 

ความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะของความหวาดกลัว ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชนของผูนํา 

๒. รูปแบบระบบเผด็จการแบบพระเดชพระคุณ (Benovolent authoritative) ผูนํา

ยังคงเปนผูตัดสินใจอยู อนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจไดบางแตตองอยูภายใตขอกําหนดของ

ผูบริหาร ใชกระบวนการสื่อสารนอย การจูงใจใหทํางานใชวิธีการใหรางวัลและการลงโทษ 

๓. รูปแบบระบบปรึกษาหารือ (Consultative) ผู นํามีความไววางใจและเช่ือถือ

ผูใตบังคับบัญชา จะรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา แตผูนํายังคงเปนผูตัดสินใจในข้ันตอน

สุดทาย ผูนําและผูใตบังคับบัญชามีความไววางใจกันคอนขางสูง จูงใจผูปฏิบัติงานโดยการใหรางวัล

และทําใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทํางาน มีการลงโทษเปนบางครั้ง 

                                                             
๕๒ Rebort Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid, (Houstion Texas: Gulf 

Publishing, 1964), p. 70. 
๕๓ Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Organization Behavior, 

(New York: John Willey & Sons, 1970), pp. 255 – 259. 
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๔. รูปแบบระบบมีสวนรวม (Participative) ระบบน้ีผูนําและผูปฏิบัติงานมีความเช่ือถือ

และไววางใจกัน มีการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกัน ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ

ต้ังเปาหมายขององคการ รวมกันพัฒนาวิธีการทํางาน ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานคอนขางสูง 

ระบบมีสวนรวมน้ีเปนระบบที่ ลิเคิรท ใหการสนับสนุนมากที่สุดจะเห็นไดวาทฤษฎีพฤติกรรมผูนําน้ัน

มุงที่จะศึกษาวาผูนํามีการบริหารงานอยางไรใชวิธีใดในการมอบหมายงานหรือจูงใจผูใตบังคับบัญชา

ใหปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรมใดของผูนําที่จะทําใหเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการทาํงาน๕๔ 

มีนักวิชาการไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการเปนผูนํา วามีอยู ๔ แบบ คือ 

๑. ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (The traitist theory) ทฤษฎีน้ีต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา

ผูนําที่ประสบผลสําเร็จจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติพิเศษซึ่งเกื้อกูลใหประสบ

ผลสําเร็จ เชน ผูนําที่ประสบผลสําเร็จมักมีรางกายสูง 

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ (The situationist theory) ทฤษฎีน้ีต้ังอยูบนสมมุติฐานที่

บุคคลที่ไดรับการยอมรับวา เปนผูนําที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใดสถานการณหน่ึงก็เพราะเกิด

จากลักษณะของกลุมที่เขาเปนผูนํา 

๓. ทฤษฎีการเปนผูตาม (The fellowship theory) ทฤษฎีน้ีเปนการขยายทฤษฎีของ

คุณลักษณะของผูนํา โดยถือวา การศึกษาการเปนผูตามเปนการศึกษาการเปนผูนําโดยทางออมทฤษฎี

น้ีต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา เครื่องช้ีบงคุณภาพของผูนําก็คือ คุณภาพของผูตาม ดังน้ันวิธีที่ดีที่สุด 

ที่จะประเมินผลคุณคาของผูนําก็คือ การวิเคราะหผูตาม 

๔. ทฤษฎีของผลรวม (The eclectic theory) ทฤษฎีน้ีเปนผลรวมของทฤษฎีทั้งหลาย

เปนการนําเอาคําอธิบายจากทฤษฎีตางๆ มารวมกันเพื่อที่จะพยายามอธิบายการเปนผูนํา เชน

ความสามารถในการตัดสินอยางมีเหตุผล เปนคุณสมบัติที่สําคัญย่ิงสําหรับผูบริหาร๕๕การใชอํานาจใน

การตัดสินใจของผูนํา ดราฟและโคสเซน (Drafke and Kossen) ไดแบงผูนําตามรูปแบบการใชอํานาจ

ในการตัดสินใจของผูนําออกเปน ๓ รูปแบบ คือ  

(๑) ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic style) เปนรูปแบบของผูนําแบบเผด็จการ คือ 

จะยึดตนเองเปนศูนยกลาง ถืออํานาจเปนใหญ การบังคับบัญชาเปนแบบควบคุมเต็มที่ ไมยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น การตัดสินใจอยูที่ผูนําแตเพียงผูเดียว ผู นํารูปแบบน้ีจะทําใหขวัญในการ 

ปฏิบัติงานไมไดเทาที่ควร 

                                                             
๕๔ Rensis Likert, New Pattern of Management, (New York: McGraw Hill Book Company, 

1961), pp. 76 - 77. 
๕๕ Johnson Harold and others, The theory and management of systems, (New York: 

McGraw-Hill, 1974), pp. 255 - 259. 
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(๒) ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic style) เปนรูปแบบของผูนําที่มีลักษณะของ

การกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ มีการปรึกษาหารือหรือประชุมรวมกันมีการทํางาน 

รวมกัน ผูนําจะถืออํานาจของกลุมเหนือกวาตนเอง ผูนํารูปแบบน้ีผูปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจและ 

มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูง  

(๓) ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez - faire style) เปนรูปแบบของผูนําที่มักจะ หลีกเลี่ยง

การใชอํานาจ ไมมีเปาหมายในการทํางาน จะปลอยใหผูปฏิบัติงานทํางานตามใจชอบเมื่อ เกิดปญหา

จะใหแกปญหาและตัดสินใจกันเอง ผูนํารูปแบบน้ีผูปฏิบัติงานจะไมมีระเบียบผลผลิตตํ่าและ มีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานตํ่า๕๖ การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theories) จะเกี่ยวของ

กับคุณลักษณะดานรางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะงานและคุณลักษณะ

ทางสังคม โดยช้ีใหเห็นวา บุคคลที่เปนผูนําจะถูกแยกจากกลุมที่ไมใชผูนํา๕๗ ดังน้ันจึงไดจําแนกแบบ

ของผูนําตามทฤษฎีของ วิลเลียม เจ. เรดดิน (William J.Reddin) ไว ๔ แบบ ดังตอไปน้ี  

๑. ผูนําแบบมุงเกณฑ เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน และสัมพันธภาพกับผูรวมงานตํ่า

เปนผูนําที่มีลักษณะปลีกตัวใหความสนใจอยางมากในเรื่องการแกไขสิ่งตางๆ ที่ออกนอกกรอบให 

เขารูปเขารอย ชอบใชการรายงานมากกวาการพูดคุย ใชการสื่อสารนอยในทุกทาง และใหความสนใจ 

อยางมากในเรื่องของกฎเกณฑ และกรรมวิธีตางๆ ทํางานอยางระมัดระวังเปนนักอนุรักษนิยม 

ยึดกระบวนการ และขอเท็จจริงเจาระเบียบชอบวางกฎเกณฑตางๆ ยึดความถูกตองแนนอนไมชอบ

การยืดหยุน มีความสุขุมรอบคอบ อดทน ใจเย็น  

๒. แบบมุงงาน เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานสูงแตใหความสําคัญในเรื่องสัมพันธภาพ 

กับผูรวมงานตํ่า ผูนําประเภทน้ีประเมินคาของผูใตบังคับบัญชาดวยการ พิจารณาผลงานหรือผลผลิต 

ทํางานในรูปของคณะกรรมการแสดงความกระตือรือรนในการทํางานและชอบคิดริเริ่มชอบการ 

ประเมินชอบการแนะนํา และยังเช่ือวาการลงโทษเปนมาตรการสําคัญที่จะหยุดย้ังการกระทําที่ 

ไมสมควรมีความเช่ือมั่น ในตนเองสูง และชอบใชอํานาจ  

๓. แบบมุงสัมพันธ เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับผูรวมงานสูง แตใหความสําคัญ 

กับความสําเร็จของงานตํ่า เนนมนุษยสัมพันธเปนหลักในการทํางาน เปนคนเรียบรอยชอบการสนทนา

มีลักษณะเปนมิตรกับทุกคนเปนกันเอง เห็นใจคนอื่น ไมโออวดตนเอง ชอบสรางบรรยากาศในการ 

ทํางานให มีความรูสึกมั่นคง พยายามลดความขัดแยง ไมชอบใชวิธีการลงโทษ ชอบสนับสนุน 

ผูใตบังคับบัญชาใหมีความเจริญกาวหนาในทุกโอกาส และมีลักษณะเปนนักประสานงานที่ดี  

                                                             
๕๖ Micheal W. Drafke and Stan Kossen, The Human Side of Organizations, 8 thed., 

(New Jersey: Prentice - Hall, 2002), pp. 377 - 382. 
๕๗ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๐),  

หนา ๑๒๔. 
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๔. แบบมุงประสาน เปนแบบผูนําที่ใหความสําคัญกับผูรวมงาน และงานไปพรอมกัน 

เทาๆ กัน เปนผูนําที่ประสานแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธเขาดวยกัน ชอบมีสวนรวมในการทํางาน

ชอบการประชุม ชอบการติดตอสื่อสารแบบ ๒ ทาง มุงอนาคตมากกวาอดีตหรือปจจุบัน ชอบทํางาน

เปนทีมไมหวงเรื่องอํานาจกําหนดหนาที่ของบุคคลจากความมุงหมายอุดมคติ เปาหมาย และนโยบาย

เปนผูประสานความตองการของแตละบุคคลกับเปาหมายขององคการใช วิ ธีการจูงใจทําให

ผูใตบังคับบัญชา รูสึกวาไมถูกบีบบังคับ เสริมสรางขวัญ และกําลังใจแก ผูใตบังคับบัญชาเพื่อความมี

ประสิทธิภาพของงาน จัดเปนผูนําแบบอุดมคติ๕๘นักวิชาการไดเสนอแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับผูนําไว

อยางมากและละเอียดลึกซึ้งย่ิง เชน ฟดเลอร (Fiedler) สรุปรวบรวมไว ๕ ประการ คือ     

๑. ทฤษฎีพันธุกรรม (Genetic Theory) แนวคิดตามทฤษฎีน้ีมีมาแตโบราณโดยมีความ

เช่ือวาการเปนผูนําเปนเรื่องความสามารถที่เกิดข้ึนเฉพาะตน หรือเฉพาะตระกูลและสืบเช้ือสายกันได 

เพราะบุคลิกภาพหรือลักษณะการเปนผูนําตามแนวคิดน้ีเปนของที่มีมาแตกําเนิด คุณสมบัติเหลาน้ี

เปนคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่สืบเช้ือสายกันไดภายในตระกูลเมื่อพอเปนผูนําลูกเกิดมายอมเปนผูนํา     

๒. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait Theory) เมื่อเหตุการณตางๆ ในโลกเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีพันธุกรรมก็ไดรับการปรับปรุงแกไข “ผูนํา” ในยุคตอมาไมไดจํากัดเฉพาะคนช้ันสูง หรือเฉพาะ 

บางตระกูลเทาน้ัน แตสามารถเกิดข้ึนไดจากคนทุกระดับ ไมวาสูงหรือตํ่า ไมวารวยหรือจนขอใหมี 

คุณสมบัติภาวะผูนํา (Leadership Trait) ก็พอ คุณสมบัติเหลาน้ีอาจจะมีมาโดยกําเนิดหรืออาจได 

มาจากประสบการณ การศึกษาเลาเรียนหรือการฝกฝนอบรม      

๓. ทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลและสถานการณ (Personal Situational Theories) 

มีการศึกษาเรื่องภาวะผูนําอีกกลุมหน่ึงที่เห็น การศึกษาโดยเนนที่ตัวผูนําอยางเดียวไมสมบูรณ ควรจะ

ศึกษาสถานการณดวย เพราะภาวะผูนําน้ันข้ึนอยูกับสถานการณเปนอยางมาก ยกตัวอยางคนที่มี

ความฉลาด ไมไดหมายความวาจะเปนผูนําไดทุกโอกาส ยอมแลวแตสถานการณ สถานการณ

บางอยางอาจไมตองการเขา การศึกษาภาวะผูนําจะตองรวมเรื่องสถานการณเขาไวดวยจึง เกิดทฤษฎี

ผลกระทบระหวางบุคคลและสถานการณข้ึน๕๙ 

๔. ทฤษฎีความสัมพันธและความคาดหวัง ( Interaction-Expectation Theories)   

นักคิดแตละคนเนนแนวคิดไปคนละอยาง ทฤษฎีขางตนเนนที่ตัวผูนําและสถานการณ เนนเรื่อง 

ปฏิสัมพันธและความคาดหวัง ความสนใจของแนวคิดน้ีคือกลุมบุคคลมนุษยยอมมีความเกี่ยวของ 

ติดตอสัมพันธกันเสมอ กิริยาอาการของคนหน่ึงยอมกระทบหรือไดรับการสนองตอบจากอีกคนหน่ึง 

                                                             
๕๘ กิติ ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพรุงวัฒนาการพิมพ , 

๒๕๔๓), หนา ๔๐ - ๔๑. 
๕๙ Fred E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness, (New York: McGraw Hill, 

1967), pp 123 - 124. 
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ปฏิกิริยาในกลุมซึ่งเปนเรื่องสําคัญ เมื่อมีการติดตอสัมพันธกันก็ยอมมีการคาดหวัง ทั้งการปฏิสัมพันธ 

และการคาดหวังยอมเกิดข้ึนในกลุมระหวางสมาชิกในกลุมดวยกันและระหวางผูนําและผูตามความ 

เปนผูนําเกิดข้ึนไดอยางไร นักคิดกลุมน้ีใหหลักการวา สมาชิกของกลุมคนใดคนหน่ึงสามารถจะเปน 

ผูนําได ถาหากบุคคลน้ันเปนผูริเริ่มบทบาทในกลุมและบทบาทเหลาน้ียอมข้ึนอยูกับสถานการณของ 

กลุมแนวคิดของกลุมทฤษฎีสัมพันธและความคาดหวังน้ีเนนสถานการณของกลุมเปนหลักคือ ลักษณะ

และกิจกรรมของกลุมเปนสถานการณ  

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) นักทฤษฎีกลุมน้ี ไดแก อารกิริส (Argyris), 

เบลคและมูตัน (Blake and Mouton), ลิเคิรท (Likert) และแมคเกรเกอร (McGregor) ซึ่งถือหลักวา           

๑) เนนธรรมชาติของมนุษยเปนหลัก มนุษยรักอิสระ มีความตองการความหวัง ความ

ต้ังใจ และแรงจูงใจที่จะทํางาน           

๒) ธรรมชาติขององคการยอมมีการควบคุมใหเปนระบบระเบียบ           

๓) ภารกิจของผูนําคือ จัดปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศขององคการ เพื่อให

บุคคลทํางานไดอยางเต็มที่ สนองความตองการสวนบุคคล และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ๖๐ 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University Michigan studies) จัดทําข้ึนโดย Rensis Likertet 

และคณะแหงมหาวิทยาลัย Michigan ไดสัมภาษณผูนําและผูใตบังคับบัญชา ผลจากการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมผูนํา สามารถแบงออกไดเปน ๒ มิติเชนเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัย 

Ohio State 

๑. ผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน (Job-Centered) เปนแบบที่ผูนําควบคุมผูใตบังคับบญัชา

อยางใกลชิด ใชสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อกระตุนการผลิตและการกําหนดอัตราผลผลิตดวยการใชเทคนิค 

ตางๆ เชน การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา เปนตน 

๒. ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนงาน (Employee - Centered) เปนแบบที่ผูนําใหความ

สนใจความอยูดีกินดีของผูใตบังคับบัญชา การสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ และการใหทุกคนมี

อิสระในการทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว๖๑ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โอไฮโอ (Ohio State Studies) มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดทําการวิจัยพฤติกรรมของผูนําโดยพัฒนา

แบบสอบถามที่ เรียกวา  Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ)  และพบวา

พฤติกรรมผูนําสามารถอธิบายได ๒ ปจจัย คือ   

                                                             
๖๐ Terry, G.R., Principles and motivation, (New Yoke: John Wiley and Son, Inc., 1977), 

p. 43. 
๖๑ Rensis Likertet, New Patterns of Management, ( New York:  McGraw- Hill, 1961, 

pp. 6 - 7. 
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๑) ปจจัยมุงคน (Consideration)  หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่เนนเรื่องความไววางใจ  

ตอกันเคารพซึ่งกันและกัน ใหการสนับสนุน มีมิตรภาพ และมีความอบอุน    

๒) ปจจัยมุงงาน ( Initiating Structure) ผู นําแบบน้ี มุ งที่การจัดระบบการทํางาน  

ระบุบทบาทที่ชัดเจนของผูปฏิบัติงานจัดวางรูปแบบระบบการทํางานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน๖๒ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําตามความตองการของผูตามวา ผูนําจะตองปรับตนเองใหตอบสนอง

กับความตองการของผูตามเปนทฤษฎีนําสมัยทฤษฎีหน่ึง ที่ใหความสําคัญกับผูตาม แตประสิทธิผล

ข้ึนอยูกับผูนํา โดยจะตองพิจารณาความสอดคลองกับระดับความสอดคลองกับผูตามทฤษฎีเกี่ยวกับ

ผูนําและภาวะผูนําสวนใหญจะเกี่ยวพันกับความเปนเอกลักษณหรือความเปนปจเจกบุคคลที่

แสดงออกถึงคุณลักษณะในดานตางๆ ขณะเดียวกันความเปนผูนําบางครั้งยังตองอาศัยสถานการณ  

ไดกาหนดลักษณะของผูนําข้ึนมา ๘ แบบ และใน ๘ แบบน้ีเปนแบบ ที่มีประสิทธิผลนอยอยู ๔ แบบ 

และแบบที่มีประสิทธิผลมากอยู ๔ แบบ ที่มีประสิทธิผลนอย ดังน้ี 

๑) แบบผูหนีงาน (Deserter) เปนผูนําที่ไมมุงหรือใหความสําคัญทั้งในการปฏิบัติงานและ

การสรางสัมพันธภาพกับคน เปนผูที่ทํางานไปวันๆ ไมแสดงความกระตือรือรน ขยันหมั่นเพียรและ

นอกจากตัวเองจะไมสนใจในงานแลว ยังมีการกระทําที่เปรียบเสมือนไมสนับสนุนใหคนอื่นทํางาน 

อีกดวย โดยอาจเปนผูไมใหความรวมมือขัดขวาง หรือปดบังขอมูลของหนวยงาน อีกทั้งเปนผูนําที่

ทํางานจับจดปลอยปละละเลยในการดูแลลูกนอง 

๒) แบบนักบุญ (Missionary) ผูนําแบบน้ี จะคํานึงถึงสัมพันธภาพกับลูกนองมากกวา 

ที่จะคํานึงถึงผลประโยชนของงาน เพราะมีความเช่ือวาการทางานจะประสบความสําเร็จไดข้ึนอยูกับ

บุคลากรในหนวยงานวาจะเต็มใจ หรือต้ังใจทํางานเพียงใด ผูนําแบบน้ีจึงมุงที่จะเอาใจลูกนองมาก  

ซึ่งการปกครองเปนไปในลักษณะเปนกันเอง โดยไมตองการขัดใจลูกนองการตัดสินใจสั่งการ 

ไมเด็ดขาดเพราะพยายามจะหลีกเลี่ยงปญหาเปนผลตอประสิทธิภาพของงาน 

๓) แบบผูเผด็จการ (Autocrat) เปนผูนําแบบที่มีความมั่นใจตนเองสูง โดยคิดวามี

ความสามารถเหนือกวาลูกนอง จึงเปนผูนําที่ตัดสินใจสั่งการโดยลําพังไมใหโอกาสลูกนองเขามามีสวน

รวมในการตัดสินใจ ใชวิธีการปกครองลูกนองดวยการกวดขัน และควบคุมการทํางานอยางใกลชิด 

๔) แบบผูประนีประนอม (Compromisor) ผูนําแบบน้ีใหความสําคัญของทฤษฎีการ

ทํางานที่จะตองมุงทั้งงาน และมุงทั้งสัมพันธภาพกับคน แตผูนําแบบน้ีไมสามารถจะปฏิบัติตามทฤษฎี

ไดเพราะไมกลาตัดสินปญหาโดยช้ีถูก และผิดใหเห็นเดนชัดได ซึ่งไมตองการทําใหลูกนองที่เสีย

                                                             
๖๒ Ralph Stogdill and A.E. Koons, quoted in Dessler Gary, Management : Principles 

and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004), p.30. 



๓๖ 

 
ผลประโยชนไมพอใจ ไมตองการสรางความกระทบกระเทือนจิตใจใหแกผูใด จึงใช วิ ธีการ

ประนีประนอมเพือ่ผลสาํเรจ็ของงานแบบที่มีประสิทธิผลมาก ประกอบดวยแบบของผูนํา ๔ แบบ ดังน้ี 

(๑) แบบผูทํางานตามคําสั่งอยางเดียว (Bureaucrat) เปนผูนําที่มีลักษณะก็คลายกับแบบ

ผูหนีงาน คือไมสนใจความสําเร็จของงาน หรือสัมพันธภาพกับผูรวมงาน แตจะเปนผูประสบ

ความสําเร็จในดานการทําตามคําสั่งอยางเครงครัด มีทัศนคติใหความสนใจกับงาน จะไมนําตัวไป

ผูกพันกับปญหาตางๆ มากนัก ผูนําที่มีลักษณะชอบทําตามคําสั่งอยางเดียวน้ีจะทําตามกฎขอบังคับ

และดําเนินการอยางถูกตองที่สุด แมจะเปนเรื่องปลีกยอยแตก็ทําตามคําสั่ง อยางเครงครัดและถือ

ขอบังคับของงานตามหนาที่วามีความสําคัญ 

(๒) แบบนักพัฒนา (Developer) นักพัฒนาเปนลักษณะของผูนําชนิดหน่ึงซึ่งเปนผู

ไววางใจของผูรวมงานอยางแทจริง เปนผูมีประสิทธิภาพมากกวาผูนําแบบนักบุญ ขอแตกตางที่สําคัญ

ก็คือนักพัฒนาเปนผูที่ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี และสามารถจูงใจบุคคลอื่นดวย ซึ่งผูนําแบบน้ีเปนผูที่

ปรับปรุงบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมาย 

(๓) แบบผูเผด็จการที่มีศิลปะ (Benevolent Autocrat) คือ ผูนําที่มีความมั่นใจในวิธี

ปฏิบัติงาน และการดําเนินงานของตนเองอยางแนนอน และสรางประสิทธิภาพในการกอใหเกิดผลงาน 

มีความชํานิชํานาญในดานสั่งงาน โดยไมทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความขุนเคือง ไมพอใจมีลักษณะ

เปนผูเผด็จการ แตวาทางานอยางมีศิลปะนุมนวลและมีประสิทธิภาพมาก ผูเผด็จการมีศิลปะน้ี  

มักเปนผูมีความทะเยอทะยาน รูกฎขอบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานขององคการเปนอยางดีรูงานใน

หนาที่ของตนดี และทํางานสําเร็จเปนสวนมาก 

(๔) แบบนักบริหาร (Executive) ลักษณะผูนําแบบนักบริหารน้ีเปนตัวอยางของผูนําที่มี

ประสิทธิภาพงานในหนาที่คือ รูจักใชความสามารถของผูใตบังคับบัญชาใหไดประโยชนมากที่สุด 

วางมาตรการในการผลิต และการทํางานไวสูง แตในดานการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาแตกตางไปบาง

เปนผูมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน และสัมพันธภาพกับผูรวมงานและ

ทําตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา พยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนงานใหดีข้ึน

เสมอ๖๓ เปนกระบวนการเกลี้ยกลอมจูงใจของผูนําที่จะใหผูตามประพฤติปฏิบัติ ซึ่งส งเสริมจุด 

ประสงคของผูนําหรือจุดประสงครวมกันของผูนํากับผูตาม๖๔ เฮอรเซและแบลนชารดไดแบง รูปแบบ

ของผูนําออกเปน ๔ รูปแบบ คือ  

                                                             
๖๓  Reddin, Managerial Effectiveness, ( New York: McGraw- Hill Book Co, 1970,  

pp. 215 - 234.    
๖๔ Sergiovanni, Thomas J. and Moore, John H, Schooling for Tomorrow. (Boston: Allyn 

and Bacon, 1989), p. 213. 



๓๗ 

 
๑)  แบบสั่งการ (Telling Style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานสูงและมุงเนนคนตํ่า   

โดยผูนําจะเปนผูช้ีนํา กําหนดบทบาทและบอกใหผูตามทราบวาตองการใหทําอะไรลักษณะการสือ่สาร

เปนแบบทางเดียว ผูนํารูปแบบน้ีเหมาะสมกับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะตํ่า  

๒)  แบบขายความคิด (Selling Style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานสูงและมุงเนน 

คนสูง โดยผูนําจะเปนผูชักชวนอธิบาย ใหการสนับสนุน ใหกําลังใจ และใหความกระจางเมื่อมีขอ

สงสัยเกี่ยวกับการงานลักษณะการสื่อสารเปนแบบสองทาง ผูนํารูปแบบน้ีเหมาะสมกับผูตามที่มีระดับ

วุฒิภาวะตํ่าถึงปานกลาง  

๓)  แบบมีสวนรวม (Participating Style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานตํ่าและมุงเนน 

คนสูง  โดยผูนําสนับสนุนใหผูตามเขามามีสวนรวม และใชความรูความสามารถในการทํางาน   

ผูนํารูปแบบน้ีเหมาะสมกับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง  

๔)  แบบมอบหมายงาน (Delegating Style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานตํ่าและ มุงเนน

คนตํ่าโดยผูนําจะมีการกระจายหนาที่คอยใหคําแนะนําและการสนับสนุนเล็กๆ นอยๆ เพียงเพื่อให 

ผูตามเขาใจปญหาและแผนงานและใหผูตามมีอิสระในการดําเนินการไดเองผูนํารูปแบบน้ี เหมาะสม

กับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะสูง๖๕ 

สรุปไดวาภาวะผูนําเปนสิ่งที่สําคัญในทุกองคกรผูนําเปนคนที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือ

ความสามารถในการจูงใจสรางสรรคปลูกฝงศรัทธา มีความกระตือรือรน การตัดสินใจกับการใช 

ดุลยพินิจที่ดีและถูกตอง มีศิลปะในการทํางาน ผูรวมงานใหปฏิบัติตามความตองการ เพื่อใหเกิดความ

รวมมือรวมใจใหเกิดข้ึนในระหวางบริหารองคกร มีความกลาหาญ เด็ดขาดและไมโลภโลเล  

มีความสามารถที่จะชักนําบุคลากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Share Goal) เปน

ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซึ่งมีผลทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนทัง้ประโยชนสวนตนและองคกรดวย 

 

๒.๒ หลักปาปณิกธรรม ๓  

การบริหารงานในแตละครั้งน้ันผูบริหารที่มีความเปนผูนํา และตองมีภาวะผูนําที่ดีและ 

ในปจจุบันผูนํา ตองใชหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาเพื่อมาใชในการเปนผูนําในทุติยปาปณิกสูตร  

วาดวยคุณสมบัติของพอคาสูตรที่ ๒ วา “ภิกษุทั้งหลาย พอคาประกอบดวยองค ๓ ประการ ไมนาน

นักก็ถึง ความเปนผูย่ิงใหญไพบูลยในโภคทรัพย องค ๓ ประการ คือ พอคาในโลกน้ี ๑. มีตาดี  

๒. มีธุรกิจดี ๓. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย พอคาช่ือวามีตาดี คือ พอคาในโลกน้ีรูจักสินคาวา 

                                                             
๖๕ Hersey and Blanchard,quoted in Robert  N. Lussier, Management Fundamentals,     

(New York: South-Western College Publishing, 2000), pp. 467 - 468. 



๓๘ 

 
“สินคาน้ี ซื้อมาเทาน้ี ขายไปอยางน้ี จัก มีมูลคาประมาณเทาน้ี มีกําไรเทาน้ี” พอคาช่ือวามีตาดี  

เปนอยางน้ีแล พอคาช่ือวามีธุรกิจดี คือ พอคาเปนคนฉลาดซื้อและขายสินคาได พอคาช่ือวามีธุรกิจดี 

เปนอยางน้ีแล”๖๖ ผูนําที่สามารถนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดต้ังไวไดน้ัน

นอกจาก จะมีความสามารถแลว ยังตองมีความดี คือ มีธรรมอีกดวย ตามแนวพระพุทธศาสนา

ลักษณะของผูนําที่ดีน้ัน ตองเปนผูนําที่มีธรรมในตนเอง คือ เปนผูที่มีธรรมเปนเครื่องช้ีนําในการ

ปกครองและการบริหาร รัฐ ประเทศ องค กร หรือหมู คณะ ให เปนไปดวยดี ซึ่งหากผูนํามีแต

ความสามารถ แตไมมีธรรม รัฐ ประเทศ องคกร หรือหมูคณะ ยอมที่จะประสบกบัความเดือดรอนจาก

การปกครองหรือการบริหารของผูนําน้ันผูนําไมจําเปนตองรู ทุกอยาง ทําทุกอยาง เพราะสามารถ 

หาคนอื่น ที่ชํานาญดานน้ันๆ มาชวยงานได จากภาวะความเปนผูนําดังกลาว สะทอนถึงภาพลักษณ

ความเปนผูนําทุกระดับ นับวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะเปนเรื่องความอยูรอดและเสถียรภาพของ

องคกรและประเทศชาติ โดยรวมดวย ผูนํา หรือ ผูบริหารคือที่มีอํานาจและอิทธิพลสูงสุดขององคกร 

ความเปนผูนําจึงตองอาศัยความรูความสามารถในการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย นอกจากน้ีแลวตองคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ผูบริหารหรือผูนําในการบริหารน้ีสวนมาก

มักมี แนวคิดทฤษฎีทางทางตะวันตกมาใชในการบริหาร แตในพระพุทธศาสนามีคําสอนที่พูดถึง

เกี่ยวกับลักษณะของผูนําดังที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกทุติยปาปณิกสูตร เพื่อใหเขาใจพระสูตรน้ี ไดมี

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ทานได กลาวถึง ทุติยปาปณิกสูตร หรือปาปณิกธรรม ๓ ในพจนานุกรม

พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา  

 ๑) จักขุมา ตาดี  

๒) วิธูโร จัดเจนธุรกิจ  

๓) นิสสยสัมปนโน พรอมดวยแหลงทุนเปนที่อาศัย๖๗ 

จากหลักการของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ดังกลาวก็สอดคลองกับสิ่งที่พระธรรม 

โกศาจารย (ประยูร ธมมจิตโต) ไดกลาวถึงคําตรัสองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในทุติย 

ปาปณิกสูตรวา เกี่ยวกับคุณลักษณะ ๓ ประการของนักบริหารที่จะชวยใหนักบริหารสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี 

๑) จักขุมา มีตาดี มีวิสัยทัศน กวางยาวไกล การมีตาดี หมายถึง การมีสายตามองเห็นการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองยาวไกลไปขางหนาของตัวผูนําเอง ผูนําที่ดีจะสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมอง

ไมเห็น เปนการมองจากตาภายในเทียบไดกับการจินตนาการภาพแหงอนาคต (Visualization) และ

มองเห็นวาจะพัฒนาไปสู  ณ จุดแหงความสําเร็จน้ันไดอยางไร       

                                                             
๖๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
๖๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป .อ. ปยุตฺ โต ) , พจนานุกรมพุทธศาสตร  (ฉบับประมวลธรรม)

(กรุงเทพมหานคร: พิมพที่ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๙๖ – ๙๘. 



๓๙ 

 
๒) วิธูโร มีทักษะในการทํางานที่ดีของผูนํา ประกอบกับการมีความรูอยางละเอียดในงาน 

ไดแก ความเช่ียวชาญในกิจการและหนาที่การงานของตน หมายถึง ผูนําที่มีความรูและความ

เช่ียวชาญเปนอยางดีในการทํางานในทุกองคประกอบขององคกร สามารถนําพาองคกรใหบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังรวมกันไวได  

๓) นิสสยสัมปนโน การมีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธดี ทํางานไดกับคนทุกระดับช้ัน 

ผูกมัดใจคนไวได ดวยความศรัทธาและเช่ือมัน่ ไดแก การที่ผูนําในองคกรสามารถ สนทนา แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น ไดกับคนทุกระดับช้ัน โดยไมถือเน้ือถือตัว ไมรูสึกวาตนเองเหนือกวาผูอื่นยินดีที่จะให 

รับฟง รวมงานเปนผูนําใฝบริการ (Servant Leadership) มีความโอบออมอารียินดีที่จะชวยเหลือ 

ทุกคนที่กําลังเดือดรอน ในทุติยปาปณิกสูตร คุณสมบัติของพอคากับของภิกษุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 

พอคาประกอบดวยองค ๓ ยอมถึงความใหญความไพบูลยในโภคทรัพยไมนานเลยองค ๓ คืออะไร คือ

พอคา เปนผูมีดวงตา มีความฉลาด ถึงพรอมดวยที่พึ่งอาศัย ก็พอคาเปนผูมีดวงตาอยางไร พอคารู

สินคาวา สินคาสิ่งน้ีซื้ออยางน้ี ขายอยางน้ี เปนตนทุนเทาน้ี กําไรเทาน้ีอยางน้ี ภิกษุทั้งหลาย พอคา ช่ือ

วา เปนผูมีดวงตา พอคาเปนผูฉลาดอยางไร พอคาเปนผูเขาใจที่จะซื้อและที่จะขายอยางน้ี พอคา ช่ือ

วา ฉลาด พอคาถึงพรอมดวยที่พึ่งอาศัยอยางไร คฤหบดีทั้งหลายก็ดี บุตรของ คฤหบดีทั้งหลายก็ดี ที่

มั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ยอมรูจักพอคาน้ันอยางน้ีวา พอคาผูเจริญผูน้ีแหละเปนคนมีดวงตา

ดวยฉลาดดวย มีกําลังพอที่จะเลี้ยงบุตรภริยาและแถมพกใหเราบางตามเวลาอันควร คฤหบดีและ 

บุตรของคฤหบดีเหลาน้ันยอมรับรองพอคาน้ันดวยโภคะทั้งหลายวา สหายพอคา แตน้ีไปเชิญทานนํา

โภคะไปเลี้ยงบุตรภริยา และจงแถมพกให เราบางตามเวลาอันควรเถิดอยางน้ี พอคา ช่ือวา ถึงพรอม

ดวยที่พึ่งอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พอคาประกอบดวยองค ๓ น้ีแล ยอมถึงความใหญความไพบูลยใน

โภคทรัพยไมนานเลย ฉันเดียวกันน่ันแล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ยอมถึงความใหญ

ความไพบูลยในกุศลธรรมทั้งหลายไมนานเลย ธรรม ๓ คืออะไร คือ ภิกษุเปนผูมีดวงตา มีความเพียร 

และถึงพรอมดวยที่พึ่งอาศัย๖๘ 

ในพระพุทธศาสนามีแนวคิดเกี่ยวกับผูนําน้ัน ซึ่งแนวคิดของการนําและภาวะผูนําของ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันอาจพิจารณาไดวา ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองคทรงเปนผูนํา 

องคการพระพุทธที่มีทั้งธรรมบารมี และทรงเปนผูนําที่ยึดธรรมเปนหลักในการนําพาสมาชิกใน 

องคการ คือ เหลาพระสาวกไปสูแนวทางการหลุดพนจากทุกขทั้งปวง อันเปนเปาหมายสุดทายในทาง 

พระพุทธศาสนาไดอยางยอดเย่ียม โดยที่พระพุทธองคในฐานะผูนํา ไดทรงเลือกใชหลักในการนําและ 

ภาวะผู นําของพระพุทธองคในเรื่องราวตางๆ ตามโอกาส บุคคล สถานที่  และสถานการณ 

ที่หลากหลายลักษณะ ยกตัวอยางเชน การเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนนรวมในการทํางาน การม ี

                                                             
๖๘ องฺ.ติก. (ไทย) ๓๕/๔๕๙/๖๑. 



๔๐ 

 
สวนรวมในการตัดสินใจ การใหความสําคัญระหวางคนและงานอยางเทาเทียมกัน การสรางแรงจูงใจ 

การกระตุนใหดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ รวมถึงวิธีการในการ 

ติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายในองคการกับสมาชิกภายนอกองคการ พระธรรมโกศาจารย 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง การเปนผูนําที่ดี สรุปไดดังน้ี ผูนําที่ดีพึงมีคุณลักษณะที่ดี ๓ ประการ

ดวยกัน ดังที่พระพุทธองคไดตรัสไวในทุติย ปาปณิกสูตร คือ จักขุมา เปนผูมีปญญามองการณไกล  

วิธูโร เปนผูรอบรูในการจัดการกิจการงานทุกอยาง อยางถูกตองและนิสสยสัมปนโน คือ เปนผูมีมนุษย

สัมพันธที่ดี คุณสมบัติทั้ง ๓ ขอน้ียอมทําให ผูนําสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมายที่วางไว๖๙ มีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับปาปณิกธรรมไววา ๑. จักขุมา คือเปนผูมี

วิสัยทัศนที่กวางไกล มองสภาพเหตุการณออกและจะวางแผน เตรียมรับหรือรุกไดอยางไร ๒. วิธูโร 

คือเปนผูชํานาญในงาน รูจักวิธีการไมบกพรองในหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ ๓. นิสสยสัมปนโน คือเปน 

ผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และไดรับความเช่ือถือจากผูอื่น ในพระสูตรน้ีแสดงใหเห็นวา การเปนผูนําน้ัน 

จะตองเปนผูระกอบดวยปญญาคือมีหู ตาไวและกวางไกลสามารถจําแนกบุคคล และเหตุการณออกวา

เปนอยางไร ซึ่งจะทําใหผูนํามีประสบการณมีความชํานาญในการปกครอง เขาใจบุคคลหรือผูใตบังคับ

บัญชาไดเปนอยางดี ซึ่งจะทําให มีผูสนับสนุนมากข้ึน แตคุณสมบัติทั้ง ๓ ประการน้ี มีระดับ

ความสําคัญมากนอยตางกันไปตาม ระดับตําแหนงหนาที่ขององคกรหรือหนวยงานวาเล็กหรือใหญ

ขนาดไหนหรือมี ความสําคัญเพียงใด โดยเฉพาะอยางย่ิงแลว ผูปกครองรัฐหรือผูนําประเทศแลว

นับวาปนองคกรที่ใหญ ผูนําหรือผูบริหาร จึงตองมีคุณสมบัติครบถวน จึงจะสามารถยึดศรัทธาของ 

ผูใตบังคับบัญชาไวไดสงผลใหลูกนองหรือผูสนองงานมีความเช่ือมั่นน่ันยอมเปนสาเหตุที่จะนําไปสู

เปาหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ๗๐ 

สรุป จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทุติปาปณิกสูตรทั้งจากพระไตรปฎกและ 

อรรถกถารวมทั้งนักวิชาการ สรุปไดวา หลักทุติยปาปณิกสูตรดังกลาวน้ี ประกอบดวย ๑) จักขุมา คือ 

การมีวิสัยทัศน มองการณไกล ๒) วิธูโร การบริหารจัดการดี ๓) นิสสยสมัปนโน การมีมนุษยสัมพันธมี

ความสําคัญตอองคกรทุกระดับและถือวาเปนหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรในทุกระดับจะตอง 

ตระหนักและใหความสําคัญตอหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร 

 

                                                             
๖๙ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๓๘ – ๓๙. 
๗๐ พระกฤษฎา สุทฺ ธิโก (สารนอก), “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรมของพระราชวชิรเมธี ,  

ดร.(วีระ วรป ฺโ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หนา ๖๕. 



๔๑ 

 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

คําศัพทที่ใชในความหมายของการบริหาร มีอยูสองคําคือ "การบริหาร" (Administration) 

และ "การจัดการ" (management) การบริหาร มักจะใชกับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการ

บริหารราชการ สวนคําวา การจัดการ ใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียกผูที่ดํารงตําแหนง

ระดับบริหารในหนวยงานราชการวา "ผูบริหาร" ในขณะที่บริษัท หางราน ใชเรียกตําแหนงเปน 

"ผูจัดการ" ทฤษฎีหลักการบริหาร (Science of Administration)  เปนแนวคิดทางการบริหารที่มี

ความสําคัญซึ่งเกิดข้ึนในยุคคลาสสิกเชนกัน นักวิชาการที่เสนอวิธีการจัดการตามหลักการบริหารน้ีมี

อยูหลายทาน แตที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก Luther Gulick and Lyndull 

Urwick , Henri Fayol, Mary Parker Follet แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารเกิดจากความเช่ือของ

นักวิชาการในยุคน้ันที่วา หลักการบริหารแบบวิทยาศาสตรที่มีลักษณะเปนสากลน้ันมีอยูแลวในโลกน้ี 

การบริหารก็คือการบริหารขอเพียงแตใหสามารถสรางหลักการบริหารที่เห็นสากลข้ึนมาไวเทาน้ันก็จะ

นําไปรับใชในการบริหารงานไดทุกประเภท น่ันคือสามารถนําไปประยุกตใชไดทุกนักทฤษฎีการจัดการ

แบบการบริหาร หรืออาจเรียกวาทฤษฎีหลักการบริหารใหสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงการ

ทํางานของฝายบริหาร หรือฝายจัดการโดยเฉพาะ แตไมไดใหความสําคัญกับการทํางานของพนักงาน

ระดับลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากทฤษฎีกลุมน้ีมีสมมุติฐานวา “ความสําเร็จของงานข้ึนอยูกับการทํางานของ

ฝายจัดการหรือฝายบริหารโดยเฉพาะอยาง คําวา บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ วา Administer 

และ Administration แปล ความหมายคือ การปกครอง ดําเนินการ อํานวยการ จัดการ จัดให 

สงเสริม และบํารุง๗๑ การบริหารงาน หมายถึง การทํางานอยางใด อยางหน่ึงที่มีบุคคลต้ังแตสองคน

ข้ึนไปเพื่อความสําเร็จรวมกัน โดยยึดหลักประหยัดและ ประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบสนองตอความตองการของบุคคล 

องคการ หรือประเทศชาติ โดยมีองคประกอบ ๔ ประการคือ กลุมบุคคล ทุน ทรัพยากร และ

กระบวนการทํางาน ซึ่งรวมถึง การบริหารราชการ และการบริหารธุรกิจดวย โดยผานหนาที่หลักคือ 

การวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนําและการควบคุม ใหการทํางานบรรลุจุดประสงครวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร ( Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการ

ดําเนินงานของ องคการ เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะช้ีใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว  

ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงานดังน้ัน การบริหารจึงเปนเรือ่งที่นาสนใจ 

และจําเปนตอการที่ จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารจัดการที่เปนคูมือในการบริหารจัดการภายใตความซับซอนของ

ระบบขอมูลขาวสารไดช้ีประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จไว ๗ ดาน ไดแก  

                                                             
๗๑  สิรภพ เหลาลาภะ, พุทธศาสตรการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๐. 



๔๒ 

 
๑) การใชเทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค มีกลยุทธและมีคุณภาพ  

๒) การบริหารจัดการใน ลักษณะเปนกระบวนการแกปญหา  

๓) การมีคณะผูบริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง  

๔) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูบริหารทุกคน  

๕) การนําผลจากการ ตัดสินใจมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว  

๖) การมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

๗) การบริหารจัดการใหความเหมาะสมกับแตละสถานการณ๗๒ การบริหารเปนศาสตร

แขนงหน่ึงที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร 

(Administration) นิยมใชในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการ (Management)  

นิยมใชในภาคธุรกิจเอกชน การบริหารและการจัดการใชทดแทนกันได คําวา“การบริหาร”เปนการ

จัดการงานบริหารระดับสูง สวน“การจัดการ”เปนศิลปะของการประสานองคประกอบหรือปจจัยการ

ผลิตเพื่อมุงความสําเร็จตามเปาหมายขององคการเปนความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยอาศัยแรงงาน 

วัสดุ และเครื่องจักร สําหรับคําวาการบริหารจัดการ การบริหารจัดการจะใหความสนใจประเด็นที่

เกี่ยวของกับวิธีการจัดโครงสรางองคการ โดยภาพรวม ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตรจะสนใจ

การจัดการกับงานและคนงาน ซึ่ งอาจสรุปไดวาผูที่ใช ในความหมายแตกตางกัน สวนใหญ 

จะเห็นคําวา การบริหาร ครอบคลุมภาพรวมขององคการในขณะที่การจัดการมุงไปที่การจัดการกับ

ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุจุดหมาย และคําวา“การบริหาร”จะใชในความหมายวา เปนความพยายามใช

ศาสตรและศิลปจูงใจผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกองคการใหรวมมือรวมใจดําเนินกิจกรรม เพื่อให

องคการประสบความสําเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หลักการของการบริหาร 

วาควรประกอบดวยหลัก ๑๐ ประการ คือ  

๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการ 

ลวงหนา โดยเกี่ยวกับการคาดการณ การกําหนดวัตถุประสงค การพัฒนากลวิธีในการวางแผน ซึ่งตอง 

คํานึงถึงนโยบาย เพื่อใหแผนงานที่กําหนดข้ึนไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 

๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อใหงานตางๆ 

สามารถดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอยางดี  

๓) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

ตามตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ  

                                                             
๗๒  ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), 

หนา ๒๔. 



๔๓ 

 
๔) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการที่จะตัดสินใจ 

แยกแยะและวิเคราะหออกมาใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง  

๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม

งานและนิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทําใหการทํางานประจําวันของเจาหนาที่  

ทุกคนเปนไปดวยดี  

๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การรวมมือประสานงาน เพื่อการดําเนินการ

เปนไปดวยดีและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการที่จะทําการประสานงานดีข้ึน และดําเนินการ

แกไขเมื่อเกิดปญหาข้ึน  

๗) การรวมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานใหผูปฏิบัติงาน

ทุกฝายมีความเขาใจในงาน เขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกัน ขอตกลงที่สําคัญย่ิงของการ 

ประสานงาน คือ ความรวมมือ ซึ่งเปนเรื่องของ “จิตใจ”  

๘) การสื่อขอความ (Communicating) หมายถึง การผานขาวสารขอมูลและความเขาใจ 

เพื่อที่จะใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ  

๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแก 

ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจนการ 

ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึง วิธีการของสถาบัน

หนวยงาน ที่ เกี่ยวของกับการใหขอมูลแกผูสนใจมาติดตอสอบถามผูบั งคับบัญชา/ผูรวมงาน 

ความสําคัญของการ รายงานน้ันจะตองต้ังอยูบนรากฐานของความเปนจริง  

๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาใหทราบถึงระบบ

และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใชงบประมาณ 

ในการควบคุมงาน๗๓ การบริหารจัดการหมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ 

ดําเนิน กิจกรรมตามข้ันตอนโดยอาศัยความรวมแรง รวมใจของสมาชิกในองคการ โดยตระหนักถึง 

ความสามารถ ความถนัด และความมุงหวัง ดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกใน 

องคการควบคูไปดวยองคการจะสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนด๗๔ หลักในกระบวนการบริหารน้ี 

ควรมีความยืดหยุนและสามารถประยุกตใชไดกับนักบริหาร ทุกระดับในองคการ เรียกวา หลักการ

จัดการสากล ๑๔ ขอ ดังน้ี  

                                                             
๗๓ พงษศักดิ์ ปญจพรผล, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏนครปฐม, 

๒๕๔๒), หนา ๖๔ - ๗๒. 
๗๔ สุทิน  นพเกตุ, สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตรสูการสรางวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน 

และสุจริตชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต,ิ ๒๕๔๙), หนา ๕๑. 



๔๔ 

 
๑) หลักการแบงงานกันทํา (Division of Work) โดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

(Specialization) ของแตละคน  

๒) หลักอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) โดยให 

สอดคลองกับระดับความรับผิดชอบตามตําแหนงงานน้ันๆ   

๓) หลักระเบียบวินัย (Discipline) พนักงานทุกคนตองยอมรับและเช่ือฟงในกฎเกณฑ 

ระเบียบขอบังคับที่องคกรกําหนดข้ึน   

๔ )  ห ลั ก เ อกภาพ ในก า ร บั ง คั บ บัญชา ( Unity of Command) ใ นก า ร ทํ า ง าน

ผูใตบังคับบัญชาทุกคนจะตองรับฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทาน้ัน   

๕) หลักทิศทางการทํางานอยางเดียวกัน (Unity of Direction) ในการทํางานทุกกลุม

หรือทุกหนวยงานในองคการควรดําเนินการภายใตแผนงานและทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนอยาง 

เดียวกัน   

๖) หลักผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนสวนรวม ( Subordination of 

Individual Interests the General Interest) ในการทํางานผลประโยชนขององคการตองมากอน

ผลประโยชนสวนตัวโดยคํานึงถึงความสําเร็จขององคการเปนสําคัญ   

๗) หลักการจายคาตอบแทนการทํางานที่เปนธรรม (Remuneration) พนักงานตองไดรบั 

คาจางที่เปนธรรมเหมาะสมกับสภาพคาครองชีพและความพอใจสูงสุดของทั้งฝายคนงานและฝาย 

นายจาง   

๘) หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง การใหมีศูนยรวมการตัดสินใจและ

การควบคุมอยูที่สวนกลาง และใหมีการกระจายอํานาจหนาที่เหมาะสมสอดคลองและพอเหมาะกับ 

องคการน้ันๆ   

๙) หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรกําหนดลาํดับสายของการบังคับบัญชา 

แตละหนวยงานในองคการใหชัดเจน ลดหลั่นกันไปตามลําดับ จากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับตํ่าสุดของ 

องคการไมคลมุเครือหรือกาวกายกัน   

๑๐) หลักของความมรีะเบียบ (Order) ทุกสิ่งทุกอยางควรมีระเบียบแบบแผนการกําหนด 

ตําแหนงหนาที่จะตองพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม   

๑๑) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ผูบริหารควรยึดหลักการจัดการบนพื้นฐาน 

ของความยุติธรรม ความมีเมตตากรุณาตอผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยทั่วถึงทั้ง 

องคการปราศจากการลําเอียง   

๑๒) หลักความมั่นคง(Stability of Tenure of Personnel) ฝายบริหารควรสราง

ความรูสึกในเรื่องความมั่นคงในหนาที่การงานและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไวกับองคการเพื่อลด

อัตราการออกจากงานใหนอยลง   



๔๕ 

 
๑๓) หลักความคิดริเริ่ม (Initiative) เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและมีสวนรวมในการแกปญหาขององคการ   

๑๔) หลักความสามัคคี (Esprit De Corps) สงเสริมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของ 

พนักงานดวยการทํางานเปนทีมและมีการติดตอสื่อสารระหวางกันเพื่อใหเกิดเอกภาพทั้งองคการ๗๕ 

การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือ ของกลุมบุคคล 

และยังเสนอวา“การบริหาร”และ“การจัดการ”น้ันบางครั้งอาจใชแทนกันได เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่

หวังผลข้ันสูงทายอยางเดียวกัน คือความสําเร็จของงาน“การบริหาร”ใชมากในการบริหารรัฐกิจ สวน 

“การจัดการ”ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาว ไดวา“การบริหาร”มุงเนนที่กําหนดนโยบายและ 

การวางแผน สวน“การจัดการ”เปนสวนนาเอานโยบายและแผนไปดําเนินใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนดไว หลักการบริหารของฟาโยลมาปรับปรุงประยุกตกับการบริหารราชการ เปนกระบวนการ

บริหาร ๗ ประการ (POSDCoRB) ไดแก  

๑) P = Planning หมายถึง การวางแผนเปนการกําหนดโครงการอยางกวางๆ วาจะทํา 

อะไรบาง เพื่ออะไร มีแนวทางปฏิบัติอยางไร การวางแผนจะตองทํากอนการลงมือปฏิบัติ   

๒) O = Organizing หมายถึง การจัดการองคกร กลาวคือ เปนการจัดสายงานแบงแยก 

อํานาจการบริหารใหผูปฏิบัติงานทราบบทบาทหนาที่ของแตละคน เพื่อจะไดทํางานใหบรรลุ 

วัตถุประสงค   

๓) S  =  Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เปนการบริหารงานทางดานบุคคลอันไดแก 

การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมนิผล 

การทํางาน และการใหพนจากงาน   

๔) D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการบอกทิศทางการทํางานเสนอแนะวิธีการ 

ทํางานหลังจากที่ไดวิเคราะหอยางรอบคอบแลววา ควรจะทําอะไรบาง อยางไร ไปในทิศทางใด   

๕) Co = Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันไดแก การสรางความสัมพันธ 

ระหวางหนวยงานยอยและบุคคลในตําแหนงตางๆ ใหสามารถทํางานรวมกันไดซึ่งอาจจะตองใช 

เทคนิคตางๆ เชน การสื่อสารการกําหนดระเบียบแผนในการทํางาน เปนตน   

๖) R = Reporting หมายถึง การรายงาน การทํางานทุกอยางจะมีการรายงานไปยัง 

ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปวาตนเองไดทําอะไรบาง อยางไร ไดผลประการใด   

                                                             
๗๕ Henri Fayol, General and industrial management, (London: Pittman & Sons, 1964), 

pp. 39 - 40.   



๔๖ 

 
๗) B = Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณคาใชจายใหถูกตองเหมาะสมกับ 

กิจกรรม๗๖ การบริหารงานเปนภาระหนาที่ของผูนํากลุมซึ่งจะตองจัดการใหทรัพยากรทั้งที่เปนตัว  

คนและวัตถุ สามารถประสานเขาดวยกันเพื่อรวมกันทํางานเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพได และ 

ในขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่สุด๗๗  

การบริหารน้ันเปนภาระหนาที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเปนผูบริหารที่จะตองเขามาทําหนาที่ 

จัดระเบียบและดํารงไวซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เปนคน วัสดุ เงินทุน ฯลฯ) ของกลุมหรือหนวยงาน 

เพื่อใหกลุมดังกลาวสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ๗๘ องคประกอบของ

การบริหารที่สําคัญ และมีความจําเปนตอองคการ ดังน้ี  

๑. วัตถุประสงคที่แนนอน คือจะตองรูวาจะดําเนินการไปทําไม เพื่ออะไร และตองการ 

อะไรจากการดําเนิน เชน ตองมีวัตถุประสงคในการบริหาร หรือในการผลิตตองรูวาจะผลิตเพื่อใคร 

ตองการตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมีประโยชนที่จะบริหาร  

การดําเนินงานตางๆ จะไมมีผลสําเร็จ เพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอน  

๒. ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพื่อประกอบการดําเนินงานรวม  

ไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก  4 Ms คือมนุษย (Man)  

เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ M6s 

ที่มีเครื่องจักร (Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเขามาซึ่งในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน  

๓. มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือ  

เปาหมายและวัตถุประสงครวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง จะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

เกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาวไดวาจะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและเกิดข้ึนจริงๆ ดวย

การนําปจจัยทั้งหลายเบื้องตนมาไวรวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธ 

ระหวางกัน การบริหารก็ไมเกิดข้ึน  

๔. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารน้ันสิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุ 

เปาหมายของวัตถุประสงคขององคการก็คือ ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถของ

องคการ ในอันที่จะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการในการใชทรัพยากรขององคการที่มี

                                                             
๗๖ Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York: 

Institute of Public Administration, 1973), pp.18 - 19. 
๗๗ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๕๖), หนา ๒๖. 
๗๘ ประยุทธ เจริญสวัสดิ์ , การบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร: กรมพลศึกษากระทรวง 

ศึกษาธิการ, ๒๕๔๐), หนา ๓. 



๔๗ 

 
อยูระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจายกับปจจัยนาออกและรายไดขององคการ๗๙  

การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยที่เปนสัตวสังคมซึ่งจะตองอยู

รวมกันเปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุมเพื่อใหเกดิ

ความสุขและความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเรียกวาผูบริหารและการบริหารตามลําดับดังน้ัน ที่ใดมีกลุมที่

น่ันยอมมีการบริหารและการบรหิารจดัการ รวมทั้งคําอื่นๆ อีกเปนตนวา การปกครอง(government) 

การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (development) หรือแมกระทั่งคําวา การบริหาร

การบริการ (service administration) การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรูผิดรูชอบ 

(consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) และการ

บริหารการเมือง (politics administration) ที่เปนคําในอนาคตที่อาจถูกนํามาใชได คําเหลาน้ีลวนมี

ความหมายใกลเคียงกัน ข้ึนอยูกับผูมีอํานาจในแตละยุคสมัยจะนําคําใดมาใชโดยอาจมีจุดเนนแตกตาง

กันไปบางอยางไรก็ตาม ทุกคําที่กลาวมาน้ีเฉพาะในภาครัฐ ลวนหมายถึง  

(๑) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) หรือ 

มรรควิธี (means) ใดๆ  

(๒) ที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการหรือ

ปฏิบัติงาน  (๓) ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

(๔) เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทาง (end หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

ข้ึนกวาเดิม เชน มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน (primary goal) คือชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือชวยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทางที่ดี

กวาเดิม หรือมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือการพัฒนา

ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน เปนตน และทุกคําดังกลาวน้ี อาจมองในลักษณะ

ที่เปนกระบวนการ (process) ที่มีระบบและมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได เปนกระบวนการที่

ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงข้ึน

กวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึนและ

ศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจให

ผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือ

สังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามน้ีจะกระทําโดยผานองคประกอบ

พฤติกรรมเฉพาะ ๔ ประการ หรือที่เรียกวา “4I’s” (Four  I’s) คือ 

                                                             
๗๙ สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏพระนคร, 

๒๕๕๔), หนา ๖๒ - ๖๓. 



๔๘ 

 
๑. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence หรือ Charisma  Leadership 

: II หรือ CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปน

ที่ยกยอง  เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรวมงานกัน ผูตามจะ

พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อ

บรรลุถึงคุณลักษณะน้ี คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความ

สม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจ

ไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสงู  ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจ

เพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุม  

ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเช่ือมั่นในตนเอง  

ความแนวแน ในอุดมการณ  ความเ ช่ือและคานิยมของเขา ผู นํ าจะเสริมความภาคภูมิใจ   

ความจงรักภักดี  และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา  

โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึง

เดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการ

สรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา

อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 

๒. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration  Motivation : IM) หมายถึง การที่ผูนําจะ

ประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย

และทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา   

มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม

สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะ

แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน  ผูนําจะแสดงความเช่ือมั่นและ

แสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม

ผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของ

ตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวา การสรางแรงบันดาลใจน้ี เกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา ชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริม

ความคิดสรางสรรค 

๓. การกระตุนทางปญญา  (Intellectual  Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผูนํามีการ

กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทาง

ใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค  

โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการต้ังสมมุติฐาน  

การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางใหม



๔๙ 

 
แบบใหมๆ  มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของ

ปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตาม

แสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของ

ผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน  

โดยผูนําจะสรางความเช่ือมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรค

มากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการ

แกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหต้ังคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเช่ือ

และประเพณี การกระตุนทางปญญา เปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่

จะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง 

๔. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  (Individualized Consideration : IC) ผูนําจะมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทําใหผู

ตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) ของผู

ตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตามผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อ

ความสัมฤทธ์ิผลและเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงข้ึน 

นอกจากน้ีผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศของ

การใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ การ

ประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับ

กําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครดัวา 

บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดิน

ดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจใน

ความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลทั้งครบ (As a whole person) มากกวาเปน

พนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลติ ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา 

(Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามได

ใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหมๆที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวา

ตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหหรือไม โดย 

ผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ๘๐ 

 สรุปการบริหาร หมายถึงการใชศาสตรและศิลปของบุคคลต้ังแต ๒ คนข้ึนไป รวมมือกัน

ดําเนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร

                                                             
๘๐ Bass, B.M. & Avolio, B.J. (Eds.), Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), pp. 169 – 192. 



๕๐ 

 
ทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัด และใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารจะบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ันตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร 

เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ และสิ่งแวดลอม พูดไดวา 

ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ คือผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตรการบริหารไปใชไดอยางมีศิลปะ 

น่ันเอง 

 

๒.๔ ขอมูลบริบทพื้นที่การวิจัย 

 ปจจุบันเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดข้ึนมาภายใตแนวคิดกระจายอํานาจสูทองถ่ิน เพื่อเปดโอกาสให ประชาชน

ในทองถ่ินสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหาร และพัฒนาทองถ่ินของตนไดมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก

ประชาชนยอมมีความรู ความเขาใจในสภาพปญหาและความตองการในพื้นที่ทองถ่ินของตน มากทีส่ดุ 

ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญมากที่สุดแนวคิดหน่ึงในการบริหารราชการแผนดินในยุค ปจจุบันโดย

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรที่มีความอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของ

ประชาชน ตามกรอบที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนดานการกําหนดนโยบาย การปกครอง 

การบริหาร การเงินและการคลัง เปนตน เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลมี

ช่ือวา “สุขาภิบาลทาเรือ” ตอมาไดรับการจัดต้ังใหเปนเทศบาลตําบลทาเรือพระแทน เมื่อวันที่ ๒๑

กันยายน ๒๕๒๘ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลทาเรือ พระแทน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 

๒๕๒๘ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ กระทรวงมหาดไทยไดประกาศ การเปลี่ยนแปลง

ฐานะจาก "เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน" เปน "เทศบาลเมือง ทาเรือพระแทน" โดยต้ังอยูในเขต 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเน้ือที่ ทั้งหมด ๗.๒๖ ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ๒ 

ตําบล คือตําบลทาเรือ และตําบลตะคร้ําเอนบางสวน๘๑ 

๒.๔.๑ ขอมูลเก่ียวกับท่ีต้ังและอาณาเขต  

ที่ ต้ังของชุมชนเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ต้ังอยูในเขตอําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนตประมาณ ๘๗ กิโลเมตร และหางจากจังหวัด

กาญจนบุรีประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่ของตําบลทาเรือทั้งตําบลและตําบลตะคร้ําเอน

บางสวน มีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๒๖  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ติดตอ ดังน้ี    

 

                                                             
๘๑ วิ กิพี เ ดี ย  สารา นุกรมเสรี ,“เทศบาลเ มืองท า เ รือพระแทน”, [ออนไลน ] , แหล งที่ มา: 

https://th.wikipedia.org/wiki/ [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



๕๑ 

 
ทิศเหนือ          จด   คลองสงนํ้าชลประทาน (คลอง ๓ ซาย)                      

ทิศตะวันออก    จด   เสนแบงเขตขนานกับถนนตะคร้ําเอนและถนนแสงชูโตใหม                       

ทิศตะวันตก      จด   แมนํ้าแมกลองและเสนแบงเขตขนานกับถนนพระแทน               

ทิศใต              จด  เขตเทศบาลตําบลทามะกา และคลองสงนํ้าชลประทาน๘๒ 

๒.๔.๒ การบริหารงาน 

การบริหารงานของเทศบาลทาเรือพระแทน มีการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป เปนเครื่องมือที่  

จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนว 

ทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจสงผลทั้งในทางสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรทางการบริหาร 

ของทองถ่ินอยางมีประโยชนสาธารณะสูงสุด แผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

จัดทําข้ึนภายใตแนวคิดในการกําหนด ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป และประเทศไทย ๔.๐ โดยเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และยุทธศาสตรของ

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน สามารถประสานและบูรณาการ โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไวใน

แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการ จัดทํางบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ โดยนําสาระสําคัญในเรื่องตางๆ มาพิจารณาประกอบกัน ดังน้ี 

                                                             
๘๒ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน,“สภาพทั่วไปของเทศบาลเทศบาลเมืองทาเรือพรแทน”, 

[ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.trpcity.go.th/?option=about&id=3/ [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



๕๒ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ โครงสรางการการบริหารสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 



๕๓ 

 
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.เทศบาล โดยกําหนดให

นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน องคกรเทศบาลประกอบดวย สภาเทศบาล 

และนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน มีสมาชิก ๑๘ คน อยูในตําแหนงไดคราวละ  

๔ ป นับแตวันเลือกต้ัง มีหนาที่ในการตรวจสอบขอกฎหมาย และการทํางานของผูบริหาร

นายกเทศมนตรีเมืองทาเรือพระแทน คือ ผูบริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกต้ังโดยตรงมี

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ๔ ป นับแตวันเลือกต้ัง ทําหนาที่ในการบริหารงานในเทศบาลตามอํานาจ

หนาที่ที่กฎหมายกําหนด นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด (เทศบาลเมืองทาเรือพระแทนมีรอง

นายกเทศมนตรีได ๒ คน เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรวมกันไมเกิน ๒ คน) เทศบาล

เมืองทาเรือพระแทนมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายสําคัญ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖  และพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒๘๓ 

สํานักปลัดเทศบาล 

หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิไดเปนหนาที่

ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ประกอบดวยหนวยงานราชการภายใน  

กองคลัง 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง ตอบแทน เงินบําเหน็จ

บํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินตางๆ การจัดทํา

บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลอง

ประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับ

มอบหมายประกอบดวยหนวยงานราชการภายใน 

กองชาง 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับการสํารวจ  ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง  

                                                             
๘๓ แผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓, (ม.ป.ป.), หนา ๖. 

 



๕๔ 

 
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การ

ควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ

ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล นํ้ามันเช้ือเพลิง แผนงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายประกอบดวยหนวยงานราชการภายใน๘๔ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย กองปองกันโรคติดตอ  

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย 

ในกรณีที่ยังไมไดจัดต้ังกองการแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยบริการ

สาธารณสุขและทันตสาธารณสุขประกอบดวยหนวยงานราชการภายใน 

กองวิชาการและแผนงาน 

มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนด

นโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งอาจ

เปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของ

ประเทศ ทั้งน้ีอาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  

ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของ

ประกอบดวยหนวยงานราชการภายใน๘๕ 

กองการศึกษา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษา   

ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษา 

ปฐมวัย อนุบาลศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหาร

วิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง

การศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา งานกิจการ

ศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ

การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมายประกอบดวยหนวยงาน

ราชการภายใน 

                                                             
๘๔ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน,“อํานาจหนาที่ของเทศบาลของเทศบาลเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน”, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.trpcity.go.th/?option=org&id=10/ [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
๘๕ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน,“ กองวิชาการและแผนงานของเทศบาลของเทศบาลเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน”, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.trpcity.go.th/?option=org&id=5/ [๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๑]. 



๕๕ 

 
กองการประปา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานผลิต งานจําหนายและบริการ 

 ฝายการเงินและบัญชี และงานการเงินและบัญชี การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน

ประปาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 

กองสวัสดิการสังคม 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและ

เยาวชนการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน 

สมาคม มูลนิธิ การสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน และงานกิจการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุน

สวัสดิการชุมชน การใหคําปรึกษา แนะนํา และการตรวจสอบติดตามการแกไขปญหาสังคมและชุมชน 

การสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายไดของประชาชน และปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอื่น มีหนวยงาน

บริหารงานภายในหนวยงาน 

สถานธนานุบาล 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ใหกระทรวงมหาดไทย รับเรื่อง

การจัดต้ังสถานธนานุเคราะห (โรงรับจํานํา) ในตางจังหวัดไปดําเนินการเพื่อ เปนการชวยเหลือคน

ยากจน จะไดไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ย ในอัตราสูง และยังเปนประโยชนในการ

ควบคุมการรับซื้อของโจรอีกประการหน่ึงดวย ตอมาในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่  

๒๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๓ ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวา เดิมเทศบาลหลายแหงก็คิดที่

จะ ดําเนินการจัดต้ังโรงรับจํานําอยูแลว เน่ืองจากเทศบาลเปนหนวยงานบริหารราชการ สวนทองถ่ินมี

งบประมาณของตนเองสามารถที่จะจัดต้ังไดเอง โดยครั้งแรกได ดําเนินการจัดต้ังโรงรับจํานําข้ึนใน

จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค และอุดรธานี ซึ่งมี แนวโนมที่จะเพิ่มมากข้ึนเพื่อจะไดใหบริการแก

ประชาชน ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ครั้งที่ ๓/๒๕๓๔ เมื่อวันที่๑๐ กันยายน 

๒๕๓๔ มีมติใหเทศบาลตําบลทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนทองที่ 

ที่จะอนุญาต ใหต้ังโรงรับจํานํา ซึ่งไดดําเนินการ ต้ังแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงปจจุบัน๘๖ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

มีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบ

ยอดเงินทดรอง ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการ

ควบคุมเอกสารทางการเงินดวย ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อ

พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษา

                                                             
๘๖ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน,“สถานธนานุบาลของเทศบาลเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน”, 

[ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.trpcity.go.th/?option=org&id=12/ [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



๕๖ 

 
ยานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการและตรวจสอบรายละเอียด

งบประมาณรายจายและการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายรวมทั้งเงินยืมและการจายเงินทดรอง

ราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน

ตรวจสอบภายใน เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่อง

ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

๒.๔.๓. จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning) ของเทศบาลเมืองท า เ รือพระแทน 

ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)๘๗ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน   

จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและศักยภาพของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จึงได

กําหนดจุดยืน ทางยุทธศาสตรไว ๒ ประเด็น ไดแก การเปนเมืองที่นาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และการเปนเมืองที่มีระบบ เศรษฐกิจมั่นคง แผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

                                                             
๘๗ แผนพัฒนาเทศบาลส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา   

จังหวัดกาญจนบุร,ี หนา ๕๓. 



๕๗ 

 
จัดทําข้ึนภายใตแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําสาระสําคัญในเรื่องต างๆ  

มาพิจารณาประกอบกัน ดังน้ี 

ประเด็นท่ี ๑ การเปนเมืองท่ีนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี    

๑. มีระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับการศึกษาของเด็กสูความเปน

เลิศทาง วิชาการ และมีความเช่ียวชาญดานภาษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

๒. สงเสริมและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน    

๓. สงเสริมสวัสดิการและการใหสังคมสงเคราะหแกผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ และ 

ผูปวยเอดส    

๔. เสริมสรางความปลอดภัยในสาธารณสมบัติ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เชน  

การจัดระเบียบจราจรทางเทา ผูประกอบการคาหาบเรและแผงลอย การติดต้ังระบบกลองวงจรปด 

สงเสริมใหประชาชนมี ความรูความเขาใจ และรวมกันตอตายภัยจากยาเสพติด เปนตน    

๕. การสงเสริม รักษา ฟนฟูประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปญญาทองถ่ิน

โดยให ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม    

๖. พัฒนาศักยภาพใหแกประชาชนและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหประชาชน 

มีความรูความ เขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนเองตามกฎหมาย     

๗. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด 

ปลอดภัย มี ภูมิทัศนที่สวยงาม โดยพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดนํ้าเสีย  

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล ใหมีความสวยงาม๘๘ 

ประเด็นท่ี ๒ การเปนเมืองท่ีมีระบบเศรษฐกิจมั่นคง  

๑. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งในสวนของการประชาสัมพันธขอมูลแหลง

ทอง เที่ ยว และการปรับปรุงสถานที่ แหลงทอง เที่ ยวใหมี ภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาดแล ะ 

มีความปลอดภัย    

๒. การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสงเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

พัฒนา ชุมชนทองถ่ิน    

๓. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาลทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ใหครบครัน ครอบคลุมและทั่วถึง เชน ระบบการคมนาคมขนสง ระบบไฟฟา นํ้าประปา และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนตน 

 

                                                             
๘๘ แผนพัฒนาเทศบาลส่ีป (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุร,ี (ม.ป.ป.), หนา ๕๒. 



๕๘ 

 
๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ  -  สงเสริมอาชีพชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมพัฒนาสถานที่สําคัญใหเปน 

แหลงทองเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปาประสงค             

๑.  ประชาชนในทองถ่ินมีอาชีพและรายไดเพิม่ข้ึน      

๒.  สามารถยกระดับการใหบริการและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหสูความเปนเลิศ      

๓. นักทองเที่ยวมาเที่ยวเมืองทาเรือพระแทนมากข้ึน 

กลยุทธ  

๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

๒. สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยว  

๓. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสงเสริมการนํา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู 

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  

๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

พันธกิจ  -  พัฒนาสังคมโดยสงเสริมคุณภาพทางการศึกษา บํารุงรักษาและฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ศาสนา และจารีตประเพณี สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุข 

การสังคมสงเคราะห และดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใหชุมชนมีความ

เขมแข็ง 

เปาประสงค  

๑. ยกระดับการศึกษาของเด็กสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีความเช่ียวชาญดานภาษา 

เพื่อพรอมเขา สูประชาคมอาเซียน  

๒. ประชาชนรวมกันอนุรักษ ฟนฟูและเผยแพรศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปญญา ทองถ่ิน  

๓.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดํารงชีวิตอยางปกติสุข  

๔.  เด็ก สตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึง  

๕.  ชุมชนมีความเขมแข็ง  

๖. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ 

๑. สงเสริมการศึกษาใหมีประสทิธิภาพ พรอมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

๒. สงเสริม รักษา ฟนฟู ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓. สงเสริมการมีสวนใหประชาชนตานภัยยาเสพติ 

๔. เสริมสรางความปลอดภัยในสาธารณสมบัติ ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 



๕๙ 

 
๕. สงเสริมสวัสดิการและใหการสังคมสงเคราะหแก ประชาชน 

๖. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและ พัฒนาชุมชนของตนเอง 

๗. พัฒนาและสงเสริมการสาธารณสุขและ สุขอนามัยของประชาชน๘๙ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค      

พันธกิจ - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ พรอมดูแล บํารุงรักษาการใชประโยชน

จากที่ดิน   

 เปาประสงค –  โครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล มีการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย 

สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนไดรับบริการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

อยางทั่วถึง 

กลยุทธ 

๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ทางเทา  ทอระบายนํ้า สะพานและทาเทียบเรือ 

๒. ปรับปรุง พัฒนาและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

๓. ปรับปรุง พัฒนาระบบกิจการประปาและ คุณภาพนํ้า๙๐ 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 

พันธกิจ - พัฒนาการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง เปนธรรมและโปรงใส รวมทั้ง

สงเสริม ประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

เปาประสงค  - เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับความ 

พึงพอใจในการบริการ 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 

๒. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีศักยภาพสูงสุด 

๓.  กอสราง และปรับปรุงสถานที่ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

๔. พัฒนาระบบและลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการเพื่อ สนับสนุนการบริการประชาชนให

เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง 

๕. วางมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

๖. พัฒนาระบบการจดัเก็บรายไดใหทนัสมัยและมี ประสิทธิภาพสรางแรงจูงใจในการเสีย 

                                                             
๘๙ กําลัง ๓ ป เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓, (ม.ป.ป.), หนา ๑๑. 
๙๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓. 



๖๐ 

 
๗. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมี สวนรวมเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

ภาษี 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

พันธกิจ  -  สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

เปาประสงค - สิ่งแวดลอมมีความสะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศนสวยงามมุงสูความเปน

เมืองนาอยู 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาระบบกําจัดาขยะมูลฝอยและบาบัดนํ้าเสีย 

๒. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล 

    ๓.รางจิตสํานึกและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา พบวา มีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง

ขางตน พอสรุปไดดังน้ี 

 ๒.๕.๑ งานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน 

ผลการวิจัย พบวา ๑. ลักษณะภาวะผูนําในยุคปจจุบัน พบวา ภาวะผูนําควรมุงเปาหมายในการเปน

ผูนําที่ใชหลักไตรสิกขาเพื่อกอใหเกิดความเจริญในศีล สมาธิ ปญญา เพื่อมุงสูความเปนมนุษยที่ 

สมบูรณรองลงมาคือเปนผูนําที่ใชหลักธรรมาภิบาล ผ ูนําแบบเครือขาย ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําใน

การมีสวนรม ผูนําที่ขอคําปรึกษาผูนําแบบออกคําสั่ง และเปนผูนําที่ไมมีความชัดเจนในการตัดสินใจ  

๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู นํา วิถีพุทธ พบว า หลักธรรมและหลักปฏิบั ติทาง 

พระพุทธศาสนาที่มีสวนในการสงเสริมการพัฒนาภาวะผูนําในสังคมปจจุบัน ไดแก หลักเบญจศีล ๕ 

หลักเบญจธรรม ๕ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอริยมรรคมีองค ๘ 

และหลักสมถวิปสสนา โดยหลักพุทธธรรมเหลาน้ีเปนคุณธรรมสําหรับพัฒนาภาวะผูนําเพื่อกอใหเกิด 

ความเจริญในศีล สมาธิ ปญญา ๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน พบวา  

การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตนตองนําหลักพุทธธรรม คือหลักเบญจศีล ๕ หลัก 

เบญจธรรม ๕ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอริยมรรคมีองค ๘ และ

หลักสมถวิปสสนา ตามตัวแบบ Synthesis Model มาบูรณาการเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา อันจะกอให

เกิดการพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธ ในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนการพัฒนาผูนําใหสมบูรณดวยศีล สมาธิ 



๖๑ 

 
ปญญา อันเปนกระบวนการพัฒนามนุษยทั้งทางกาย วาจา ทางจิตใจ อารมณและสติปญญา โดยมี

จุดมุงหมายในการพัฒนาผูนําให สามารถบริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพื่อมุงสูเปาหมายองคกร

ดวยความมีคุณภาพและคุณธรรม๙๑ 

 พระเลอวุฒิ  ภูริปฺโญ ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลกัพรหมวิหาร ๔ ของนายก

องคการบริหารสวนตําบล  ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวาผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกและเจาหนาที่ที่มีตอภาวะผูนําตามหลกัพรหมวิหาร ๔ ของนายก

องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

พบวา สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, สถานภาพ, รายได และประสบการณ  

ที่แตกตางกัน มีผลทําใหความคิดเห็นของสมาชิกและเจาหนาที่ที่มีตอภาวะผู นําตามหลัก 

พรหมวิหาร ๔ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยภาพรวม 

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สวนสถานภาพสวนบุคคลดานตําแหนงและพื้นที่

ตางกันมีผลทําใหความคิดเห็นของสมาชิกและเจาหนาที่ โดยภาพรวม แตกตางกัน ซึ่งเปนเปนตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว๙๒ 

 ณภัคธิดา ทองมี ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหาร

องคการบริหาร สวนตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค”ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง มีปญหาในการใหบริการที่ลาชา เน่ืองจากพนักงาน 

ขาดการทํางานบอย จึงอยากใหผูบริหารหรือผูนําเนนเรื่องของระเบียบวินัย ในการปฏิบัติการอยาง

สม่ําเสมอในการรับใชประชาชน โดยเฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําตอง ปฏิบัติตามหลัก 

พรหมวิหารธรรมใหมากข้ึน เพื่อใหการดําเนินการขององคการปกครองทองถ่ินเปนไป อยางมี

ประสิทธิภาพในอนาคต๙๓  

                                                             
๙๑ เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, “การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”,วิทยานิพนธปริญญา 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๗). 

๙๒ พระเลอวุฒิ ภูริปฺโญ, “ภาวะผูนําตามหลกัพรหมวิหาร ๔ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใน

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๙๓ ณภัคธิดา ทองมี, “ภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารองคการบริหาร สวนตําบล

หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๖๒ 

 
 พระครูปลัดเอกกร  ติสาโร ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของนายก

องคการบริหารสวนตําบลฝายนาแซง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

ตามหลักพุทธธรรมของนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายนาแซงอยู ในระดับมาก พบวา  

นายกองคการบริหารสวนตําบลฝายนาแซง เปนนักวางแผนที่ดี เปนผูที่มีความคิดและวิสัยทัศน 

กาวไกลควรเปนผูนําที่มีความต้ังใจทํางาน จริงใจ ตอประชาชน สามารถแกไขปญหา สนับสนุนและ

สงเสริมใหขวัญกําลังใจ อยากใหมีความกระตือรือรน ในการพัฒนาทองถ่ิน เปนผูนําที่มีความยุติธรรม

ในการบริหารงานทุกดาน เนนความซื่อสัตยสุจริต รวมถึงปฏิบัติหนาที่ใหยึดกฎระเบียบเปนหลัก 

ต้ังอยูในหลักธรรมมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ โปรงใสตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูรวมงานและ

ประชาชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน โดยมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นหรือคําติชมจากผูอื่นดวย

ความเ ต็มใจ เพื่ อ นํามาปรับปรุ งพัฒนาการทํางาน เป นไปดวยความเที่ ยงธรรม มี เห ตุ  

มีผล มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนตอกัน เปนผูมีนํ้าใจชวยเหลือ บุคลากรในเรื่องงานและเรื่อง

สวนตัว มีความพรอมในการที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อชวยเหลือคนอื่นอยางเต็ม

ความสามารถ นําความรูมาปรับปรุงทองถ่ินใหดีย่ิงข้ึน และเตรียมความ พรอมในการบริการ

ประชาชน๙๔ 

  กฤษฎา ปาวงค  ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่ การศึกษามุกดาหาร” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่ การศึกษามุกดาหารตามการรับรูของผูบริหารสถานและครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารตาม

การรับรู ของผูบริหารและครผููสอนที่มีสถานภาพแตกตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ ระดับ .๐๕ โดยผูบริหารมีการรับรูสูงกวาครูผูสอน สวนทางดานประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และ การปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันโดยรวมมีการรับรูดานภาวะผูนําไมแตกตาง

กัน๙๕ 

 พระมหารุงโรจน ธมฺมฏฐเมธี ไดวิจัยเรื่อง“การศึกษาวิเคราะหผูนําในพระพุทธศาสนา

เถรวาท”จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา เปนคุณลักษณะที่จําเปนและสําคัญอยางย่ิงสําหรับผูนําและ

ผูบริหารทุกระดับ และเปนกลไกใหการบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค และความหมายของภาวะ

ผูนํา ยังมีมากมายแลวแตจะมีผูนิยาม ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาการที่จะเปนผูนําที่ดีมี

                                                             
๙๔ พระครูปลัดเอกกร ติสาโร, “ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ฝายนาแซง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
๙๕ กฤษดา ปาวงค , “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มุกดาหาร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๑). 



๖๓ 

 
ความสามารถ ก็ตองสรางภาวะผูนําใหแกตนเองโดยเริ่มพัฒนาที่จิตใจของตน และยึด หลักธรรมใน

การบริหารงาน สวนหลักธรรมสําหรับผู นํ า ในพระไตรปฎก ไดแก  หลักราชสั งคหวัตถุ  

หลักจักรวรรดิวัตร หลักสาราณียธรรม หลักทศพิธราชธรรม หลักอคติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม 

หลักสาราณียธรรม หลักอธิปไตย และหลักสัปปุริสธรรม นอกจากน้ีผูนําตองรูจักใชหลักธรรมในการ 

สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกตนเอง ในผลการศึกษายังพบวาผูนําที่มีปญหาในการบริหารงานกับผูรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชาสวนหน่ึงอันสืบเน่ืองจากการขาดภาวะผูนําที่ประกอบดวยหลักธรรมดังกลาวเปน

ประการสําคัญ๙๖ 

 ไสว บุญขวัญ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“ภาวะผูนําเชิงพุทธของกํานันและผูใหญบานอําเภอ  

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค”, จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนําทองถ่ินที่พึงประสงค 

พบวา ผูนําตองปรับกระบวนทัศนการพัฒนาโดยใชรูปแบบการสรางเครือขายระหวางชุมชนเพื่อเปน 

กระบวนการข้ันตอนการทํางานกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพ ผูนํามีการพัฒนาระบบขอมูลและองค 

ความรูเพื่อสนับสนุนดานขอมูลและองคความรูที่จําเปนตอการพัฒนาการทํางานใหมปีระสิทธิภาพโดย 

ผูนําจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหและประเมนิสภาพชุมชน ผูนําเรียนรูการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมีแนวคิดการทํางานที่เกิดผลกบัชุมชนโดยใชหลักพรหมวิหาร ๔ เวนอคติ ๔ มีรูปแบบ 

ในการแกปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนโดยใชหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน คือทุกข 

สมุทัย นิโรธ มรรค แบบเชิงบูรณาการ ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมมือกันทํา ให 

งานเกิดผลสําเร็จ๙๗ 

 พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม”ซึ่งผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง 

สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ทั้ง ๖ ดานคือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความ

โปรงใส  ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา จากผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง

                                                             
๙๖ พระมหารุงโรจน ธมฺมฏฐเมธี,“การศึกษาวิเคราะหหลักภาวะผูนําในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
๙๗ ไสว บุญขวัญ, “ภาวะผูนําเชิงพุทธของกํานันและผูใหญบาน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๖๔ 

 
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อาชีพ และรายได(ตอเดือน) พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ต้ังไว๙๘ 

 พระจันนาฤทธิ์ กุลานุรกฺขิโต ไดวิจัยเรื่อง“ภาวะผูนําการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาส 

ในเขตปกครองคณะสงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค”ผลการวิจัยพบวา  

๑. พระสงฆมีความคิดเห็นภาวะผูนําการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตปกครอง

คณะสงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดครสวรรคโดยรวมอยูในระดับมาก (x = ๔.๒๑) เมื่อพิจารณาในแตละ

ดาน คือ ดานมิติมุงคน ดานมิติมุงงาน และ ดานมิติมุงประสิทธิผล พบวา ภาวะผูนําการบริหารจัดการ

วัดของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากทุกดาน  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆมีความคิดเห็นภาวะผูนําการบริหาร

จัดการวัดของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และ 

วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบวา พระสงฆที่มี พรรษา ตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และพระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา 

เปรียญธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย สําหรับสถานภาพสวนบุคคลที่เหลือมีความเห็นตอภาวะผูนําการบริหารจัดการวัด

ของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจัย 

๓. ปญหาและอุปสรรคตอภาวะผูนําการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตปกครอง

คณะสงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค พบวา ความประพฤติของพระภิกษุสามเณรบางรูป 

ไมเรียบรอยไมคอยอยูในกฎระเบียบอยากใหมีทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชน และ ขาดสถานที่ใน

การรับเยาวชนเขามาอบรม๙๙ 

พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุมภัย) ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนําการปกครองสวน

ทองที่ ในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค”จากการศึกษาพบวา  

                                                             
๙๘ พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง

สามพราน อํา เภอสามพรานจังห วัดนครปฐม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ช า 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
๙๙ พระจันนาฤทธ์ิ กุลานุรกฺขิโต,“ภาวะผูนําการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะ

สงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๖๕ 

 
๑. ความคิดเห็นของผูนําการปกครองสวนทองที่ที่มีตอภาวะผูนํา ในอําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา อยูในระดับมาก 

ทุกดานโดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ี ดานความเปนผูรูจักตน ดานความเปนผูรูกาล 

ดานความเปนผูรูจักประมาณ ดานความเปนผูรูจักบริษัท ดานความเปนผูรูจักเหตุ และดานความเปน

ผูรูจักผล ยกเวนดานความเปนผูรูจักบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

๒. เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูนําการปกครองสวนทองที่ ในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูนําการปกครองสวนทองที่ที่มี เพศและตําแหนง

ตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนผูนําการปกครองสวนทองที่ที่มี อายุ การศึกษา และรายไดตางกันมี

ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว๑๐๐ 

๒.๕.๒ งานวิจัยเก่ียวกับปาปณิกธรรม 

 พระณรงค   วุฑฺฒิเมธี ไดวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ 

บริษัท เอ็นอีซี  อินฟอนเทียร (ไทย) จํากัด” จากการศึกษาพบวา การบริหารจัดการตามหลัก 

ทุติยปาปณิกสูตรของ บริษัท เอ็นอีซี อินฟอนเทียร (ไทย) จํากัด ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) วิสัยทัศนที่

คิดข้ึนขาดการมีสวนรวมจากคนรุนใหม ไมสามารถสื่อสารใหทุกคนเขาใจตรงกัน เพื่อการทํางานที่ 

มุงไปที่เปาหมายเดียวกัน ดานวิธูโร (การจัดการ) ผูบริหารยังไมมีการกระจายอํานาจมายังผูบริหาร

ระดับลาง ทําใหภาระงานตางๆถูกกระจุกตัวที่ผูบริหารระดับบน หัวหนางานบางคนยังขาดทักษะ คือ

ใชคน ไมตรงกับงาน สงผลใหการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ไมชัดเจนทําใหคนทํางานเกิดความ

สับสน ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ )  ผูบริหารระดับสูงและพนักงานมีปญหาเรื่อง  

มนุษยสัมพันธ มีการใชอํานาจกดข่ี บริษัทมีคนญี่ปุนทํางานดวย คนไทย (พนักงาน) ไมกลาที่จะเขาไป  

คุยดวยเพราะไมเกงภาษาอังกฤษ ขอเสนอแนะ  ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ผูบริหารระดับสูงควรเปดรบั

ความคิดเห็นของคนรุนใหม ไดเสนอความคิด และกิจกรรม ตางๆที่สรางสรรค อยางตอเน่ืองผูบริหาร

ตองทําความเขาใจใน ระดับผูจัดการใหเขาใจทิศทางและวิสัยทัศนขององคกรจริงๆ กอนและการ

สื่อสารตอไปยัง ผูใตบังคับบัญชา๑๐๑ 

  

                                                             
๑๐๐ พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุมภัย), “ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนําการปกครองสวนทองที่ ในอําเภอพยุหะ

คีรี จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๐๑ พระณรงค วุฑฺฒิเมธี, “การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ บริษัท เอ็นอีซี  อินฟอน

เทียร (ไทย) จํากัด”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๖ 

 
 นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวคิดและหลักการเปนผูนําที่ดีตาม 

แนวคิดทฤษฎีผูนําทางตะวันตก” ต้ังวัตถุประสงคไว ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและ

หลักการ เปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีผูนําทางตะวันตก (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดการเปนผูนําที่ดีตาม

หลักพุทธ ธรรม (๓) เพื่อประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาลักษณะผูนําที่พึงประสงค ในยุค 

โลกาภิวัตน พบวา บทบาทผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก ตองประกอบดวยบทบาทพื้นฐาน

สําคัญ ๔ ประการ คือ (๑) การกําหนดทิศทาง (Pathfinding) เปนการกําหนดทิศทางขององคกรให 

เปนไปตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว (๒) การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) (๓) การมอบอํานาจ 

(Empowerment) เปนการมอบหมายอํานาจ ความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหการ 

ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (๔) แบบอยางการเปนผูนํา (Modeling) สําหรับภาวะผูนําที่ดีตาม 

หลักพุทธธรรม ผูนําที่ดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” เชน พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย พละ ๔ และ 

สัปปุริสธรรม ๗ เปนตน เปนคุณธรรมสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหสามารถดําเนิน 

กิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสาํเรจ็ทีว่างไว และนําพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสขุและมัน่คง 

ตลอดไป รูปแบบผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ที่ เกิดจากการประยุกตของภาวะผู นํา  

ตามแนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม ยอมประกอบดวยหลักการ ๓ ประการ คือ หลักการครองตน

ครองคน และครองงาน โดยมุงเนนใหผูนําเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน 

ใหมีคุณภาพที่สมบูรณแบบ เพื่อทําใหผูนําเกิดการ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงคุณภาพความเปนผูนํา คุณภาพบุคลากรในองคกรและคุณภาพของ

องคกร ใหมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวัตนอยูเสมอ และคุณภาพดานจิตใจ เพื่อ

ทําใหเกิดการยกระดับจิตใจของผูนําใหมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นแกประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก 

เพื่อใหสามารถนําพาหมูคณะองคกร และสังคมไปสู ความเจริญกาวหนา ที่ ย่ังยืนและมั่นคง

ตลอดไป๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๐๒ นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย, “ศึกษาแนวคิดและหลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีผูนําทาง 

ตะวันตก”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 



๖๗ 

 
 สุรศักด์ิ  มวงทอง ไดวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค” เกี่ยวกับ 

หลักธรรมที่นํามาเปนหลักในการเปนผูนําที่พึงประสงค จากคัมภีรพระไตรปฎก ผลการวิจัยพบวา 

หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับผูนําที่ปรากฏในพระสูตรตางๆ เชน อัคคัญญสูตรเปนตน สวนหลักธรรมที่ 

แสดงถึงภาวะผูนําที่ปรากฏในพระสูตรอื่นๆ เชนลักขณะสูตร สัปปุริสสูตร รวมถึงทศพิศราชธรรม ๑๐ 

ประการ พรหมวิหาร ๔ ประการ และสังควัตถุธรรม ๔ ประการ เปนตน๑๐๓ 

 ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

 พระสุรศักด์ิ มหาปฺุโญ  ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางในเขตพื้นที่ตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค” 

ผลการวิจัยพบวา แนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการ บริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนการ พัฒนาการบริหารงาน

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ โปรงใส หลักการมีสวน

รวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา โดยเฉพาะบุคลากรฝายบริหารที่ ตองเปนผูนําที่มีความ

รอบรูทั้งทางดานความซื่อสัตย สจุริต ยึดหลักความถูกตองเปนที่ต้ังเปนธรรมกับ ประชาชนทุกหมูบาน

และมีความเสมอภาคตอโครงการพัฒนาดานการเปดโอกาสใหประชาชน ตรวจสอบมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจแกไขปญหาที่สําคัญและมีสวนรวมทุกมติิ ครอบคลุมขอบเขตชัดเจน

ตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทั้งระบบตามหลักธรรมาภิบาลจนนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดแบบย่ังยืน๑๐๔ 

 สายรุง บุบผาพันธ ไดการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท

แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัดตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน

ของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได ฝายที่สังกัดและประสบการณ ทํางาน

พบวาไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวสวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอประสิทธิภาพ ใน

การปฏิบัติงาน ไดแก รายไดยังไมเพียงพอ สภาพแวดลอมยังไมคอยสะอาด สวัสดิการยังไม ครอบคลมุ 

เทคโนโล ยีในดานงานเอกสาร ยัง ไม ดีพอสถานที่ จอดรถนอย และยังตอง เสียค าที่ จอด  

ความลาชาดานเอกสารการใหคาปรึกษากับลูกคายังไมดีเทาที่ควรและเจาหนาที่ยังไมเพียงพอ ดังน้ัน

                                                             
๑๐๓ สุรศักดิ์ มวงทอง, “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค : ศึกษาเฉพาะกรณีกํานันผูใหญบาน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓). 
๑๐๔ พระสุรศักดิ์ มหาปฺุโญ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

ขนาดกลางในเขตพื้นที่ตําบลตะเคียนเล่ือน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๖๘ 

 
แนว ทางการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดวย การพัฒนาดานฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาใหดีย่ิงข้ึน๑๐๕ 

 พระมหาอุทัย วชิรเมธี  ไดทําการศึกษาเรื่อง“การบริหารงานตามหลักอิทธิ บาท ๔ ของ

เจาอาวาสในอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา การบริหารตองอาศัย ทฤษฎีการ

บริหารอันประกอบดวยหลักการเบื้องตนคือ การวางแผน การจัดการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ 

การประสานงาน การรายงานความคืบหนา การตัดสินใจ การควบคุมและตองมี งบประมาณที่จะ

ดําเนินงานดวยเพราะสิ่งเหลาน้ีคือหัวใจของการบริหารงานเพื่อใหประสบผลสําเร็จใน การดําเนินงาน

ของหนวยงานและองคการ โดยอาศัยทฤษฎีการบริหารเปนกลไกขับเคลื่อน ใหหนวยงานหรือองคการ

น้ันๆ ดําเนินไปไดอยางคลองตัว และเกิดผลสําเร็จในการบริหาร และเพื่อปองกันการเกิดความ

ผิดพลาดในการดําเนินงาน๑๐๖ 

 พัชรี ศรสุรินทร ไดทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ินของ องคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา ๑) การบริหารจัดการใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ 

ดานวัสดุหรืออุปกรณ และดานการจัดการเรียนรู พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ๒) เปรียบเทียบ

ทัศนะของบุคลากร และสมาชิกกลุมพัฒนาอาชีพที่มีตอการบริหารจัดการ โดยจําแนก ตามปจจัยสวน

บุคคลดานเพศ อายุ การศึกษา และรายไดตอเดือน พบวา มีทัศนะตอการบริหารจัดการแตกตางกัน 

สวนดานอาชีพไมแตกตางกัน และ ๓) ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มงบประมาณดานอุปกรณ และเครื่องมือ

พรอมจัดอบรมใหความรูดานระบบและจัดซื้อจัดจางอุปกรณ และเครื่องมือที่ทันสมัยใหความรูดาน

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานหรืออบรมเพื่อสรางแนวคิด สรางสรรคใหมๆ ควรศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ กอนที่จะนําเสนอตอสาธารณชน๑๐๗ 

  

                                                             
๑๐๕ สายรุง บุบผาพันธ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง              

(ไทยแลนด) จํากัด ตามหลักอิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
๑๐๖ พระมหาอุทัย วชิรเมธี (นิยม), “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจาอาวาสในอําเภอ 

สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๑๐๗ พัชรี ศรสุรินทร , “การบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลใน  

อําเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๖๙ 

 
สมชาย  จันทรประเทือง ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการคดีเพื่อนําไปสูการน่ังพิจารณา

คดีครบองคคณะและตอเน่ือง : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลยุติธรรม” ผลการวิจัยพบวา องคกรใน 

กระบวนการยุติธรรมยังขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยองคกรตางๆ ไดแก ศาล อัยการ 

ตํารวจ ทนายความหรือคูความ จะแบงแยกความรับผิดชอบและการบริหารงานออกเปนสวนๆ โดยไม 

มีความเช่ือมโยงหรือรับผิดชอบตอกัน ไมมีระบบการประสานความรวมมืออยางแทจริงภาพที่เห็นได 

ชัดเจนคือ การขอเลื่อนคดีของพนักงานอัยการ ที่อางวาไมสามารถสงหมายเรียกพยานไดหรือนํา 

พยานศาลได โดยพนักงานอัยการเห็นวา เปนหนาที่ของตํารวจจะตองติดตามพยานมาศาลได เพราะ 

เปนผูสอบสวนและใกลชิดกับพนักงาน พนักงานอัยการมีหนาที่เพียงขอหมายศาลเทาน้ัน สวนตํารวจ 

ก็เห็นวาตนมีหนาที่เพียงสอบสวนเทาน้ัน การสงหมายเรียกและติดตามใหพยานศาลเปนงานที่รับฝาก 

จากพนักงานอัยการไมใชงานหลักของตน๑๐๘ 

 นรากร พลหาญ ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม” ผลการวิจัยพบว า ๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยมีการปฏิบัติงานตามหลักความคุมคาสงู 

ที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักคุณธรรมหลักการ 

มีสวนรวม และการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมตามลําดับ ๒. ความตระหนักมุงมั่นของบุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อสรางธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับสูง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรใน 

สวนงานตางๆ มีความเขาใจในนโยบายและการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ตนเองไดรับมอบหมาย   

มีความต้ังใจปฏิบัติตามภารกิจและรับผิดชอบตองาน มีการทุมเทความรูความสามารถใหกับการ 

ปฏิบัติงานในตําแหนงและหนาที่ของตนบุคลากรมีความผูกพันในงานที่ปฏิบัติ และเสียสละทุมเทให

เวลากับการปฏิบัติงาน ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต อการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปร งใสและ 

เปดเผย มีการพัฒนาตนเองอยู เสมอ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน จึงสงผลใหบุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความตระหนักมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อสรางธรรมาภิบาล ๓. ความรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในสวนงานตางๆ โดยรวมอยูในระดับสูง ทั้งน้ีอาจเปน 

เพราะสังคมในยุคปจจุบัน เปนยุคของขอมูลขาวสาร ที่มีชองทางในการเขาถึงขอมูลตางๆ ไดจาก

หลายชองทาง โดยสะดวกและมีความรวดเร็ว กอปรกับทางภาครัฐและสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

ไดกําหนด แนวทางและพัฒนาสงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดังจะเห็นไดจากการแบงปน

ความรู ในกระบวนการเรียนรู  (KM) ของหนวยยงานตางๆ ที่มีเ น้ือหาและสาระเกี่ยวกับหลัก 

ธรรมาภิบาล สงผลใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ มีความต่ืนตัวในการศึกษาหาความรู 

                                                             
๑๐๘ สมชาย จันทรประเทือง, “การบริหารจัดการคดีเพื่อนําไปสูการน่ังพิจารณาคดีครบองคคณะและ 

ตอเน่ือง : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลยุติธรรม”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๔๗). 



๗๐ 

 
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล อยูลอดเวลาจึงทําใหบุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลัก ธรรมาภิบาลในระดับสูง๑๐๙ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาเรื่อง“ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบรหิารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” จากการทบทวน แนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบดวย

ตัวแปรตน (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังน้ี 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง เงินเดือนและ หลักปาปณิกธรรม ๓ ดาน คือ (๑) จักขุมา  

(๒) วิธูโร  (๓) นิสสยสัมปนโน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรม ของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดของแบสและ 

อาโวลิโอ ๔ ดานคือ ๑) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (๒) ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

(๓) ดานการกระตุนใหใชปญญา (๔) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

๑๐๙ นรากร พลหาญ,“การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ:มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒). 
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ตัวแปรตน (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- การศึกษา 

 - ตําแหนง 

 - เงินเดือน 

 

ภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทนอําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุร ี๔ ดาน คือ  

๑) ดานการมีอทิธิพลอยางมี

อุดมการณ 

(๒) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(๓) ดานการกระตุนใหใชปญญา 

(๔) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

 
หลักปาปณิกธรรม ๓ 

(๑) จักขุมา มีวิสัยทัศน 

(๒) วิธูโร  การบริหารจัดการที่ดี 

(๓ )  นิสสยสัมปนโน   มี ม นุษย

สัมพันธ 

 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยกําหนดข้ันตอน การดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี  

๓.๑  รูปแบบการวิจัย  

๓.๒  ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

๓.๓  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

๓.๔  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๕  การวิเคราะหขอมูล    

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตรูปแบบการวิจัยเรื่องภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนโดยมีรูปแบบการวิจัย

แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบการวิจัย ดังน้ี 

๓.๑.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชในการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะ

ผูนําตามหลักปาปณิกธรรมสงผลตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารที่มี เพศ อายุ การศึกษา 

ตําแหนง และเงินเดือน  

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริม

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 
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๓.๒.  ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

๓.๒.๑  ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูล 

๑. ประชากร (Population) ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  ๑๕๐ คน๑ 

๒. กลุมตัวอยาง (Sample) ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง(Sample Size) และ

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) ดังน้ี ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดมา

จากพนักงานในเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน/จํานวน ๑๕๐ คน ที่ไดจากสูตรของTaro Yamane๒  

ซึ่งใชระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ ดังน้ี 

 

 

 

โดย  N = จํานวนประชากรทั้งหมด 

e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได 

n = จํานววนกลุมตัวอยาง 

ประชากรทั้งหมด...(๑๕๐)... คน เมื่อแทนคาในสูตรจะไดดังน้ี 

 

푛 =
150

1 + 150(0.05)  

 

n =
150

1 + 0.37 

 

n =
150
1.37 

 
n = 109.48 

 

เพราะฉะน้ันจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ ๑๑๐ คน 

                                                             
๑ แผนอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุร,ี (ม.ป.ป.), หนา ๓๔. 
๒ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร, (เชียงใหม: ประชากร

ธุรกิจ ๒๕๕๘), หนา ๑๗๔. 

2)(1 eN
Nn
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วิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) การสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงช้ัน 

ประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี 

 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร เพื่อใหได

ขอมูลมีลักษณะกระจาย ใหสัมพันธกับสัดสวนของประชากร โดยทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 

random sampling) โดยใช เพศ อายุ ตําแหนง การศึกษาและเงินเดือน เปนระดับในการสุมกลุม

ตัวอยางอยางเปนสัดสวนโดยใชสูตร ดังน้ี 

จํานวนตัวอยางในแตละช้ัน = จํานวนตัวอยางทั้งหมด × จํานวนประชากรในแตละช้ัน 

       จํานวนประชากรทั้งหมด 

  จากสูตรจะไดประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในแตละช้ันของกองงานในเทศบาลเมืองทาเรอื

พระแทนรวม ๑๕๐ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางพนักงานในเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

 

กองงานเทศบาล จํานวนพนักงาน จํานวนกลุมตัวอยาง 

สํานักปลัดเทศบาล ๓๘ ๒๘ 

กองชาง ๒๖ ๑๙ 

กองคลัง ๖ ๔ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม ๔๓ ๓๒ 

กองวิชาการและแผน ๙ ๗ 

กองการศึกษา ๑๒ ๙ 

กองการประปา ๑๐ ๗ 

กองสวัสดิการสังคม ๖ ๔ 

รวม ๑๕๐ ๑๑๐ 
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๓.๒.๒. ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผู วิจัยทํ าการสัมภาษณ  เ ชิงลึก ( In depth Interview)  จากการสุ มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) จํานวน ๑๒ คน ไดแก 

๑. นายบุลศักด์ิ ออนชะอ่ํา ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๒. นายสมเดช สุวรรณฉวี ตําแหนง ปลัดเทศบาล 

๓. นางสุริยาพร ปวุตินันท ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 

๔. นายพรชัย ชินกาญจนวัฒน ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

๕. นางกาญจนา บริสุทธ์ิ  ตําแหนง ผู อํ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

๖. นางสุธีร เทียนศิริ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

๗. นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๘. นายฐวัฒน ไชยศร ี  ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน  

๙. นางสาวณัฐชยา เลาสวย ตําแหนง หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐.นางสาวนภภัค สมศร ี ตําแหนง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  

๑๑. นางสุนิศา ยัสโร  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๒.นายชูชาติ เอี่ยมลออ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  

   

๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ 

(Interview) โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ และลักษณะของเครื่องมือ ดังน้ี  

๓.๓.๑ ขั้นตอนกํารสรางแบบสอบถาม  

ข้ันตอนสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี    

๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา

ตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จากเอกสาร และผลงานการวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว   

๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย   

๓) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ  

๔) สรางเครื่องมือ  
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๕) นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  

๖) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง

ประชากร ที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  

๗) ปรับปรุงแกไข  

๘) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง 

๓.๓.๒. แบบสัมภาษณ (Interviews form) 

๑.ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ  

๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต างๆ ที่ เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง 

รายละเอียดตางๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  

๓. ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ  

๔. สรางแบบสัมภาษณหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือใน  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) เพื่อนํามาวิเคราะห 

๓.๓.๓ ลักษณะเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตาม กรอบของการวิจัยเรื่องภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระ

แทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ซึ่งผูวิจัยได ดําเนินการวิจัยโดยการสรางสรางแบบสอบถามตามกรอบปจจัยที่กําหนด โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน ๔ ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง และ

เงินเดือน 

ตอนท่ี ๒ ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมอืงทาเรอื

พระแทน ๓ ดาน ไดแก ๑) จักขุมา ๒) วิธูโร  ๓) นิสสยสัมปนโน  โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
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ประเมินคา (Rating Scale) ๕ ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑ

การใหนํ้าหนักของคะแนนดังน้ี๓ 

๕  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ มากที่สุด  

๔  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในระดับ มาก  

๓  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ ปานกลาง  

 ๒  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ นอย  

 ๑ หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ นอยที่สุด 

ตอนท่ี ๓ ขอมูลที่ไดภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทนของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของพนักงาน

เทศบาลเมืองทาเรอืพระแทน ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (๒) ดานการสราง

แรงบันดาลใจ (๓) ดานการกระตุนใหใชปญญา (๔) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ๕ ระดับ

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหนํ้าหนักของคะแนนดังน้ี๔ 

๕  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ มากที่สุด  

๔  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในระดับ มาก  

๓  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ ปานกลาง  

 ๒  หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ นอย  

 ๑ หมายถึง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําอยูในระดับ นอยที่สุด 

ตอนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

มีลักษณะเปน แบบสอบถามที่เปนปลายเปด (Open ended Question) ใหเลือกตอบแบบเสรี 

๓.๓.๔ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี   

๑) ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่

สรางไว   

๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุง

แกไขให เหมาะสม ซึ่งผูเช่ียวชาญทั้ง ๕ ทาน ประกอบดวย 

                                                             
๓ ชุติระ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หนา ๑๐๘. 
๔ เรื่องเดียวกัน. 



๗๘ 

 
๑. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๒. ผศ.ดร.รัฐพล ใจเย็นมา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๓.รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๔. อาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๕. ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ทั้ ง น้ี เพื่อพิจารณาทั้งในดานเ น้ือหาสาระและโครงสรางของคําถามรูปแบบของ 

แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

ตํ่ากวา (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต ๐.๘ ถึง ๑.๐ มีบางขอที่ไดคาดัชนีความสอดคลองตํ่า

กวา ๐.๕ จึงปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  

๓) หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช 

(Try-out) กับพนักงานที่อยูนอกพื้นที่เทศบาลเมืองทาเรอืพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบรุ ี

ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใช การวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเช่ือมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha coefficient) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ ๐.๙๓๗ 

๔) นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อใชในการวิจัย 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี  

๑) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทาเรือพระแทนเพื่อขอความอนุเคราะห 

ในการตอบแบบสอบถามจากสํานักงานเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี  

๒) นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปเก็บขอมูล โดยนําแบบสอบถาม

จํานวน ๑๑๐ ฉบับ โดยแจกพนักงานในเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี  



๗๙ 

 
ที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูลที่

สมบูรณทั้งหมดจํานวน ๑๑๐ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด    

๓) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง 

สังคมศาสตรตอไป 

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย

ทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม หลังจากที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

แบบสอบถามเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม 

สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังน้ี 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

และ พรรณนา ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  และพรรณนาสถิติที่ใช  คือคาความถ่ี (Frequency), คารอยละ 

(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อ

เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของสมาชิกและเจาหนาที่ตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

สถิติที่ใชคือ การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) 

ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุม

ข้ึนไปเมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตาง

นัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึด

เกณฑ  ดังน้ี๕   

คาเฉลี่ยต้ังแต ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายความวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํามากที่สุด   

คาเฉลี่ยต้ังแต ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายความวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํามาก   

คาเฉลี่ยต้ังแต ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายความวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําปานกลาง   

คาเฉลี่ยต้ังแต ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายความวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํานอย   

คาเฉลี่ยต้ังแต ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายความวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํานอยที่สุด  

                                                             
๕ ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตร, 

๒๕๔๑), หนา ๗๕. 



๘๐ 

 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่เปนคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการเขียนเปน  

ความเรียง และจัดกลุม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) 

๓.๕.๒. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยเกี่ยวกับหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) (r) โดยมีเกณฑในการแปลผล

ดังน้ี 

   ชวงคาเฉลี่ย                การแปลความหมาย 

 r=.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r=-.๕๐ ถึง -๑.๐๐   ถือวามีความสัมพันธในระดับสูง 

 r=.๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r=-.๓๐ ถึง -๐.๔๙   ถือวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 r=.๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r=-.๑๐ ถึง -๐.๒๙   ถือวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 

 r=.๐๐   ถือวาขอมูลไมมีความสัมพันธกัน 

 

๓.๕.๓ การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ (In-Depth Interview) เกี่ยวกับภาวะผูนํา

ตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยประยุกตใช วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท (Content Analysis 

Techniques) 



 
 

 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี”ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน ๑๑๐ ชุด มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการ

วิเคราะหขอมูลนําเสนอดังตอไปน้ี 

๔.๑ ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 

      ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

      ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามหลกัปาปณิกธรรมของผูบรหิารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

             ๔.๑.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๔ .๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่ มีตอภาวะผู นํ าตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๔.๔ ผลการวิเคราะหแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๔.๕ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

๔.๑ ภาวะผูนําของผูบรหิารเทศบาลเมืองทาเรอืพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุร ี

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

๑๑๐ คน จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเงินเดือน แสดงดวยความถ่ีและรอยละ  

มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=๑๑๐) 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ     

 ชาย  ๖๙ ๖๒.๗๐ 

 หญิง  ๔๑ ๓๗.๓๐ 

 รวม  ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

อาย ุ     

ตํ่ากวา ๓๐ ป 

๓๐ – ๔๐  ป 

 ๙ 

๓๖ 

๘.๒๐ 

๓๒.๗๐ 

 ๔๑ – ๕๐  ป  ๔๗ ๔๒.๗๐ 

 ๕๑ ปข้ึนไป  ๑๘ ๑๖.๔๐ 

 รวม  ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับการศึกษา    

 ตํ่ากวาปริญญาตรี   ๔๑ ๓๗.๓๐ 

 ปริญญาตรี ๔๓ ๓๙.๑๐ 

 ปริญญาโทข้ึนไป ๒๖ ๒๓.๖๐ 

 รวม  ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ตอ) 

                                                                                       (n=๑๑๐) 

ตําแหนง     

 พนักงาน ๒๗ ๒๔.๕๐ 

 ลูกจางประจํา ๒๖ ๒๓.๖๐ 

 พนักงานตามภารกิจ ๓๕ ๓๑.๘๐ 

 พนักงานทั่วไป ๒๒ ๒๐.๐๐ 

 รวม  ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

เงินเดือน     

 ตํ่ากวา ๑๕,๐๐๐ บาท ๓๓ ๓๐.๐๐ 

 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๗ ๒๔.๕๐ 

 ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท ๓๙ ๓๕.๕๐ 

 ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๙ ๘.๒๐ 

 ต้ังแต ๓๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๒ ๑.๘๐ 

 รวม  ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง “ภาวะผูนําตาม

หลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” 

จําแนกไดดังน้ี 

เพศ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน ๖๙ คน คิด

เปนรอยละ ๖๒.๗ สวนเพศหญิงมีจํานวน ๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๓ 

อายุ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ป  

มีจํานวน ๔๗ คน คิดเปนคารอยละ ๔๒.๗ อายุระหวาง ๓๐ – ๔๐ ป มีจํานวน ๓๖ คน คิดเปน 

คารอยละ ๓๒.๗ มีอายุ ๕๑ ปข้ึนไปมีจํานวน ๑๘ คน คิดเปนคารอยละ ๑๖.๔ มีอายุตํ่ากวา ๓๐ ปมี

จํานวน ๙ คน คิดเปนคารอยละ ๘.๒ ตามลําดับ 

การศึกษา จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๑ มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน ๔๑ คน คิดเปนรอยละ 

๓๗.๓ มีการศึกษาปริญญาโทข้ึนไปจํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๖ ตามลําดับ 

ตําแหนง จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนพนักงานตาม

ภารกิจมีจํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๘  มี ตําแหนงเปนพนักงาน มีจํานวน ๒๗ คน  



๘๔ 
 

คิดเปนรอยละ ๒๔.๕ มีตําแหนงเปนลูกจางประจํา มีจํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๖ มีตําแหนง

เปนพนักงานทั่วไป มีจํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ ตามลําดับ 

เงินเดือน จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเงินเดือน ๒๐,๐๐๑ - 

๒๕,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕ มีเงินเดือน ตํ่ากวา ๑๕,๐๐๐ บาท มีจํานวน 

๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ มีเงินเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ 

๒๔.๕ มีเงินเดือน ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๘.๒ และ มีเงินเดือน 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ผลการวิเคราะหขอมูลปฏิบัติตามหลกัปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระ

แทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑. ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ๒. ดานวิธูโร (ความสามารถดาน

การบริหาร) ๓. ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) 

ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการปฏิบัติตาม 

                 หลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  อําเภอทามะกา 

                 จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 

(n=๑๑๐) 

การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ๓.๙๓ ๐.๕๘๐ มาก 

๒. ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) ๓.๙๔ ๐.๔๘๑ มาก 

๓. ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) ๔.๐๗ ๐.๗๙๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๔๗๕ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๔๗๕) 

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) (x = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๕๘๐) ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) 

(x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๔๘๑) ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) (x = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๙๒)  

ทุกดานอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

 

 

 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการปฏิบัติตาม

หลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) 

              (n=๑๑๐) 

ก า รป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก ป าป ณิ ก ธ ร รม ข อ ง         

ผู บ ริ ห า ร เท ศบาล เมื อ งท า เรื อ พ ระแ ท น  

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ผูบรหิารมีการกําหนดวิสัยทัศนในการบรหิาร 

อยางชัดเจน 

 

๓.๘๕ 

 

๐.๗๓๒ 

 

มาก 

๒. ผูบรหิารเปนผูทีม่ีวิสัยทัศนและมีความคิดรเิริม่

สรางสรรค 

 

๔.๐๒ 

 

๐.๖๗๗ 

 

มาก 

๓. ผูบรหิาร เปนผูที่ยึดหลักการและบริหารงาน

อยางเปนข้ันตอน 

 

๓.๘๒ 

 

๐.๗๔๔ 

 

มาก 

๔. ผูบรหิารมีแผนพัฒนาทีม่าจากการมสีวนรวม

ของประชาชน 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๖๗๐ 

 

มาก 

๕. ผูบรหิารกําหนดแผนที่มีความโปรงใส

สอดคลองเหมาะสม และพอดี 

 

๓.๙๙ 

 

๐.๖๙๗ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๕๘๐ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔ .๓ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ดานจักขุมา (วิสัยทัศน)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๕๘๐) 

เมื่ อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา พ นักงานมีความคิดเห็นการปฏิบั ติตามหลั ก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ดานจักขุมา (วิสัยทัศน)  อยูในระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการปฏิบัติตาม

หลักปาปณิกธรรมของ ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) 

(n=๑๑๐) 

การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ผูบริหารมีการกําหนดจัดทํานโยบาย หรือ 

โครงการเหมาะสมกับจังหวะและเวลา 

 

๓.๗๘ 

 

๐.๖๖๙ 

 

มาก 

๒. ผูบริหารสามารถจัดลําดับ ความสําคัญของ

ปญหากอนและหลังไดดี 

 

๓.๙๒ 

 

๐.๖๕๑ 

 

มาก 

๓. ผูบริหารเปนผูที่แกไขปญหาที่ เกิดข้ึนไดทันตอ

เหตุการณ และเวลา 

 

๓.๙๕ 

 

๐.๗๑๕ 

 

มาก 

๔. ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ดีในการ บริหารเวลา

ใหเกิดประโยชนกับองคกรสูงสุด 

 

๔.๐๓ 

 

๐.๖๑๓ 

 

มาก 

๕. ผูบริหารเปนผูที่ เขาใจในกฎระเบียบหรือ

ข้ันตอนในการทํางาน 

 

๔.๐๒ 

 

๐.๕๒๔ 

 

มาก 

ภาพรวม      ๓.๙๔     ๐.๔๘๑ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔ .๔ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานวิธูโร 

(ความสามารถดานการบริหาร) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๔๘๑) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานวิธูโร 

(ความสามารถดานการบริหาร) อยูในระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการปฏิบัติตาม

หลักปาปณิกธรรมของ ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) 

(n=๑๑๐) 

การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของ ผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี  

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคนและทุก

องคกร 

 

๔.๒๖ 

 

๐.๕๘๕ 

 

มาก 

๒. ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมของเยาวชนและประชาชน 

 

๔.๑๕ 

 

๐.๖๘๙ 

 

มาก 

๓. ผูบริหาร ใหโอกาสและสนับสนุน คนที่มีความรู

ความสามารถใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม 

 

๓.๙๘ 

  

๐.๖๙๐ 

 

มาก 

๔. ผูบริหารเอาใจใสและสรางความเช่ือมั่นใหทุก

คนในองคกร 

 

๔.๐๐ 

 

๐.๗๖๖ 

 

มาก 

๕. ผูบริหารเปนผูที่เปดกวางในการรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา 

 

๓.๙๔ 

 

 ๐.๕๘๐ 

 

มาก 

ภาพรวม        ๔.๐๗      ๐.๕๘๐      มาก 

 

จากตารางท่ี ๔ .๕ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๕๘๐) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) อยูในระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

๔ .๑.๓  ผลการวิเคราะหข อมู ลภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาลเมื องท า เรือพระแทน  

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ๒) ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

๓) ดานการกระตุนใหใชปญญา ๔) ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จั งห วัดกาญจนบุ รี 

โดยภาพรวม 

(n=๑๑๐) 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ๓.๘๘ ๐.๕๕๑ มาก 

๒. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ๓.๙๖ ๐.๕๖๘ มาก 

๓. ดานการกระตุนใหใชปญญา ๓.๙๔ ๐.๕๘๓ มาก 

๔. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ๓.๙๔ ๐.๕๒๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๔๙๔ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๔๙๔) 

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

(x = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๕๖๘) ดานการกระตุนใหใชปญญา (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๘๓) ดานการ

คํานึงถึงปจเจกบุคคล (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๒๔) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x = ๓.๘๘, 

S.D. = ๐.๕๕๑) ทุกดานอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

 

 

 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จั งห วัดกาญจนบุ รี  

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

(n=๑๑๐) 

ภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ผูบริหารเปนผูที่โนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชา

ใหเกิดการยอมรับเช่ือถือศรัทธา 

 

๓.๙๐ 

 

๐.๖๗๗ 

 

มาก 

๒. ผูบริหารเปนผูที่ผูใตบังคับบัญชาเกิดความ

ภาคภูมิใจและไววางใจในความสามารถ 

 

๓.๘๗ 

 

๐.๖๓๗ 

 

มาก 

๓. ผูบริหารเปนผูที่ ยึดถือหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบริหารงาน 

 

๓.๘๙ 

 

๐.๖๘๒ 

 

มาก 

๔. ผูบริหารเปนผูที่สามารถควบคุมอารมณใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

๓.๘๑ 

 

๐.๗๙๖ 

 

มาก 

๕. ผูบริหารเปนผูที่แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่

จะพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง 

 

๓.๙๑ 

 

๐.๗๑๑ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๕๕๑ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบรหิารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๕๕๑) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบรหิารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูใน

ระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จั งห วัดกาญจนบุ รี  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

       (n=๑๑๐) 

ภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ผูบริหารเปนผูที่มองโลกในแงดี โดยใชคําพูด

และการกระทําที่เปนการกําลังใจ 

 

๓.๘๕ 

 

๐.๗๑๙ 

 

มาก 

๒. ผูบริหารเปนผูที่แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจวา 

จะสามารถบริหารงานบรรลุเปาหมายขององคกรได 

 

๔.๐๒ 

 

๐.๖๖๓ 

 

มาก 

๓. ผูบริหารเปนผูที่ใหความสําคัญกับขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

 

๓.๙๖ 

 

๐.๗๐๓ 

 

มาก 

๔. ผูบริหารเปนผูที่สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ

ของผูใตบังคับบัญชา 

 

๓.๙๘ 

 

๐.๖๙๐ 

 

มาก 

๕. ผูบริหารเปนผูที่ยกยองผูใตบังคับบัญชาที่มีผล 

การปฏิบัติงานดีเดน 

 

๔.๐๑ 

 

๐.๗๘๔ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๕๖๘ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบรหิารเทศบาล

เมื องท าเรือพระแทน อํ าเภอท ามะกา จั งห วัดกาญจนบุ รี  ด านการสร างแรงบันดาลใจ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๕๖๘) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

อยูในระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จั งห วัดกาญจนบุ รี  

ดานการกระตุนใหใชปญญา 

      (n=๑๑๐) 

ภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑. ผูบริหารเปนผูที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

มีความริเริ่มสรางสรรค 

 

๓.๙๘ 

 

๐.๖๙๐ 

 

มาก 

๒. ผูบริหารเปนผูที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

พัฒนาวิธีการทํางานดวยแนวทางใหมๆ 

 

๓.๙๕ 

 

๐.๖๘๙ 

 

มาก 

๓. ผูบริหารเปนผูที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา

ตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

 

๓.๙๐ 

 

๐.๗๖๖ 

 

มาก 

๔. ผูบริหารเปนผูที่สงเสริมและพัฒนาหนวยงาน 

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๗๓๕ 

 

มาก 

๕. ผูบริหารเปนผูที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

มีความรอบรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

๓.๙๒ 

 

๐.๗๕๖ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๕๘๓ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบรหิารเทศบาล

เมื องท าเรือพระแทน  อํ าเภอท ามะกา จั งห วัดกาญจนบุ รี  ด านการกระตุน ให ใชปญญา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๘๓) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการกระตุนใหใชปญญา 

อยูในระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังห วัดกาญจนบุรี  

ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

 (n=๑๑๐) 

ภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ระดับความคิดเห็น 

x S.D. แปลผล 

๑ . ผู บ ริ ห า ร เป น ผู ที่ ส น ใจ แ ล ะ เอ า ใจ ใส

ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลอยางเทาเทียมกัน 

 

๓.๘๘ 

 

๐.๖๖๐ 

 

มาก 

๒. ผูบริหารเปนผูที่ ยอมรับความแตกตางใน

ความสามารถที่แตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา 

 

๓.๙๕ 

 

๐.๖๖๙ 

 

มาก 

๓. ผูบริหารเปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของ 

ผูใตบังคับบัญชา 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๖๑๓ 

 

มาก 

๔. ผูบริหารเปนผูที่สงเสรมิใหผูใตบงัคับบญัชาใหมี

ศักยภาพในการทํางานมากข้ึน 

 

๓.๙๖ 

 

๐.๖๖๓ 

 

มาก 

๕. ผูบริหารเปนผูที่ใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชา 

ดวยความเปนกันเอง 

 

๓.๙๔ 

 

๐.๗๕๘ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๕๒๔ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๒๔) 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมรีะดับความคิดเหน็ตอภาวะผูนําของผูบรหิาร

เทศบาลเมอืงทาเรอืพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล อยูใน

ระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่ มีตอภาวะผูนําตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี ๑ พนักงานที่มีเพศ ตางกันมีความคิดเห็นภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔ .๑๑  การเปรียบเทียบ  ภาวะผู นํ าของผูบริหารเทศบาลเมืองท าเรือพระแทน  

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ 

(n=๑๑๐) 

ภ าว ะ ผู นํ า ข อ ง ผู บ ริ ห า ร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อํ า เภ อท า ม ะ ก า  จั งห วั ด

กาญจนบุร ี

เพศ   

ชาย (๖๙) หญิง (๔๑)   

      

x S.D x S.D t Sig. 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ๔ ดาน 

๑. ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ 

 

๓.๘๙ 

 

๐.๖๔๗ 

 

๓.๘๕ 

 

๐.๓๔๑ 

 

๐.๓๘๔ 

 

๐.๗๐๒ 

๒. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ๓.๙๕ ๐.๖๐๘ ๓.๙๘ ๐.๕๐๐ -๐.๒๓๙ ๐.๘๑๒ 

๓. ดานการกระตุนใหใชปญญา ๓.๙๒ ๐.๖๑๓ ๓.๙๙ ๐.๕๓๓ -๐.๖๖๘ ๐.๕๒๑ 

๔. ดานการคํานึงถึงปจเจก

บุคคล 

 

๓.๙๘ 

 

๐.๕๘๓ 

 

๓.๘๘ 

 

๐.๔๐๕ 

 

๑.๐๗๖ 

 

๐.๒๘๔ 

รวม ๓.๙๓ ๐.๕๕๒ ๓.๙๓ ๐.๓๘๔ ๐.๑๐๒ ๐.๙๑๙ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ พบวา  

ไมแตกตางกัน (t = ๐.๑๐๒, Sig.= ๐.๙๑๙) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทนไมแตกตางกันทุกดาน  

 

 



๙๕ 
 

สมมติฐานท่ี ๒ พนักงานที่มีอายุ ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามอาย ุ

(n=๑๑๐) 

ภ า ว ะ ผู นํ า ข อ ง

ผูบริหารเทศบาล

เมื อ งท า เรื อ พ ระ

แทนอําเภอทามะกา

จังหวัดกาญจนบุร ี

แหลงความ

แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ๔ ดาน 

๑.ดานการมีอิทธิพล

อยางมีอุดมการณ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๐.๒๐๑ 

๓๒.๙๑๗ 

๓๓.๑๑๙ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๐๖๗ 

๐.๖๑๗ 

๐.๒๑๖ ๐.๘๘๕ 

๒.ดานการสรางแรง

บันดาลใจ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๐.๖๑๕ 

๓๔.๕๑๙ 

๓๕.๑๓๕ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๒๐๕ 

๐.๓๒๖ 

๐.๖๓๐ ๐.๕๙๗ 

๓.ดานการกระตุนให

ใชปญญา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๑.๐๓๒ 

๓๖.๐๑๘ 

๓๗.๐๕๑ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๓๔๔ 

๐.๓๔๐ 

๑.๐๑๒ ๐.๓๙๐ 

๔.ดานการคํานึงถึง

ปจเจกบุคคล 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๐.๕๐๐ 

๒๘.๔๔๘ 

๒๙.๙๔๘ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๑๖๗ 

๐.๒๗๘ 

๐.๕๙๙ ๐.๖๑๗ 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๐.๔๑๐ 

๒๖.๒๓๕ 

๒๖.๖๔๔ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๑๓๗ ๐.๕๕๒ ๐.๖๔๘ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามอายุ พบวา  

ไมแตกตางกัน (F = ๐.๕๕๒, Sig. = ๐.๖๔๘) ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๙๖ 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทนไมแตกตางกันทุกดาน   

สมมติฐานท่ี ๓ พนักงานที่มี การศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง     

ทาเรือพระแทนอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามการศึกษา 

(n=๑๑๐) 

ภ า ว ะ ผู นํ า ข อ ง

ผูบริหารเทศบาลเมือง

ท า เ รื อ พ ร ะ แ ท น 

อํ า เ ภ อ ท า ม ะ ก า 

จังหวัดกาญจนบุร ี

แหลงความ

แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ๔ ดาน 

๑.ดานการมีอทิธิพล

อยางมีอุดมการณ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๔.๑๔๐ 

๒๘.๙๘๗ 

๓๓.๑๑๙ 

๒ 

๑๐๗ 

๑๐๙ 

๒.๐๗๐ 

๐.๒๗๑ 

๗.๖๔๔** ๐.๐๐๑ 

๒.ดานการสรางแรง

บันดาลใจ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๕.๐๘๖ 

๓๐.๐๔๘ 

๓๕.๑๓๕ 

๒ 

๑๐๗ 

๑๐๙ 

๒.๕๔๓ 

๐.๒๘๑ 

๙.๐๕๖** ๐.๐๐๐ 

๓.ดานการกระตุนใหใช

ปญญา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๗.๒๓๗ 

๒๙.๘๑๓ 

๓๗.๐๕๑ 

๒ 

๑๐๗ 

๑๐๙ 

๓.๖๑๕ 

๐.๒๗๙ 

๑๒.๙๘๗** ๐.๐๐๐ 

๔.ดานการคํานึงถึง

ปจเจกบุคคล 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๖.๒๖๙ 

๒๓.๖๗๙ 

๒๙.๙๔๘ 

๒ 

๑๐๗ 

๑๐๙ 

๓.๑๓๔ 

๐.๒๒๑ 

๑๔.๑๖๔** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๕.๖๐๔ 

๒๑.๐๔๑ 

๒๖.๖๔๔ 

๒ 

๑๐๗ 

๑๐๙ 

๒.๘๐๒ 

๐.๑๙๗ 

๑๔.๒๔๘** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 

 



๙๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม จําแนกตาม

การศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมี นัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๑ (F = ๑๔.๒๔๘**,  

Sig.= ๐.๐๐๐) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน แตกตางกันใน ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

(F = ๗.๖๔๔**, Sig.= ๐๐.๐๐๑) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (F = ๙.๐๕๖**, Sig.= ๐.๐๐๐)  

สวนในดานการกระตุนใหใชปญญา (F = ๑๒.๙๘๗**, Sig.= ๐.๐๐๐) และดานการคํานึงถึง 

ปจเจกบุคคล (F = ๑๔.๑๖๔**, Sig.= ๐.๐๐๐) จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยเปนราย

คู โดยวิธีผลตางอยางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดัง

ตารางที่ ๔.๑๔ - ๔.๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยจํ าแนกตาม ภาวะผู นํ าขอ งผู บ ริห าร เท ศบ าล เมื อ งท า เรื อพ ระแท น  

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

(n=๑๑๐) 

    การศึกษา  

การศึกษา   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทข้ึนไป

  

  ๔.๑๒ ๓.๗๗ ๓.๖๖ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ๔.๑๒  - ๐.๓๕* ๐.๔๖* 

ปริญญาตร ี  ๓.๗๗  - - ๐.๑๑ 

ปริญญาโทข้ึนไป  ๓.๖๖  - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา พนักงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มากกวาพนักงานที่มีการศึกษาปริญญาตรี

และปริญญาโทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 





๙๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยจํ าแนก ตาม ภ าวะผู นํ าขอ งผู บ ริ ห าร เท ศ บ าล เมื อ งท า เรื อ พ ระแท น  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(n=๑๑๐) 

    การศึกษา  

การศึกษา   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทข้ึนไป

  

  ๔.๒๒ ๓.๘๘ ๓.๖๘ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ๔.๒๒  - ๐.๓๔* ๐.๕๔* 

ปริญญาตร ี  ๓.๘๘  - - ๐.๒๐ 

ปริญญาโทข้ึนไป  ๓.๖๘  - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา พนักงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการสรางแรงบันดาลใจ มากกวาพนักงานที่มีการศึกษาปริญญาตรีและ

ปริญญาโทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยจํ าแนก ตาม ภ าวะผู นํ าขอ งผู บ ริ ห าร เท ศ บ าล เมื อ งท า เรื อ พ ระแท น  

ดานการกระตุนใหใชปญญา 

(n=๑๑๐) 

    การศึกษา  

การศึกษา   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทข้ึนไป

  

  ๔.๒๖ ๓.๘๒ ๓.๖๔ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ๔.๒๖  - ๐.๔๔* ๐.๖๒* 

ปริญญาตร ี  ๓.๘๒  - - ๐.๑๘ 

ปริญญาโทข้ึนไป  ๓.๖๔  - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา พนักงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการกระตุนใหใชปญญา มากกวาพนักงานที่มีการศึกษาปริญญาตรีและ

ปริญญาโทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยจํ าแนก ตาม ภ าวะผู นํ าขอ งผู บ ริ ห าร เท ศ บ าล เมื อ งท า เรื อ พ ระแท น  

ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  

(n=๑๑๐) 

    การศึกษา  

การศึกษา   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทข้ึนไป

  

  ๔.๒๔ ๓.๘๑ ๓.๖๘ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ๔.๒๔  - ๐.๔๓* ๐.๕๖* 

ปริญญาตร ี  ๓.๘๑  - - ๐.๑๓ 

ปริญญาโทข้ึนไป  ๓.๖๘  - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา พนักงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําของผูบริหารดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล มากกวาพนักงานที่มีการศึกษาปริญญาตรีและ

ปริญญาโทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๑๐๑ 
 

สมมติฐานท่ี ๔ พนักงานที่มี ตําแหนง ตางกันมีความคิดเห็นตอตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังห วัดกาญจนบุรี  

จําแนกตามตําแหนง 

(n=๑๑๐) 

ภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมื องท า เรือ

พ ร ะ แ ท น  อํ า เ ภ อ 

ท า ม ะ ก า  จั ง ห วั ด

กาญจนบุร ี

แหลงความ

แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ๔ ดาน 

๑. ด านการมีอิท ธิพล

อยางมีอุดมการณ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๒.๑๔๓ 

๓๐.๙๗๖ 

๓๓.๑๑๙ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๗๑๔ 

๐.๒๙๒ 

๒.๔๔๔ ๐.๐๖๘ 

๒ .ด านก ารสร างแร ง

บันดาลใจ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๑.๐๑๑ 

๓๔.๑๒๓ 

๓๕.๑๓๕ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๓๓๗ 

๐.๓๒๒ 

๑.๐๔๗ ๐.๓๗๕ 

๓.ดานการกระตุนใหใช

ปญญา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๑.๖๗๕ 

๓๕.๓๗๖ 

๓๗.๐๕๑ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๕๕๘ 

๐.๓๓๔ 

๑.๖๗๓ ๐.๑๗๗ 

๔ .ด าน ก า ร คํ า นึ ง ถึ ง

ปจเจกบุคคล 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๒.๓๐๔ 

๒๗.๖๔๔ 

๒๙.๙๔๘ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๗๖๘ 

๐.๒๖๑ 

๒.๙๔๕* ๐.๐๑๖ 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๑.๒๐๕ 

๒๓.๓๙๓ 

๒๔.๕๙๘ 

๓ 

๑๐๖ 

๑๐๙ 

๐.๔๐๒ 

๐.๒๒๑ 

๑.๘๒๐ ๐.๑๔๘ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม จําแนกตาม



๑๐๒ 
 

ตําแหน ง พบวา ไม แตกต างกั นอยางมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระ ดับ  ๐ .๐๕ (F = ๑ .๘๒๐ ,  

Sig.= ๐.๑๔๘) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน แตกตางกันใน ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

(F = ๒.๙๔๕*, Sig.= ๐.๐๑๖) จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีผลตาง

อยางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

(n=๑๑๐) 

 

ตําแหนง 

 

 

 

 

ตําแหนง 

พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานตาม

ภารกิจ 

พนักงานทั่วไป 

 ๓.๙๐ ๓.๙๗ ๓.๗๙ ๔.๒๐ 

พนักงาน ๓.๙๐ - -๐.๐๗ ๐.๑๑ -๐.๓๐* 

ลูกจางประจํา ๓.๙๗ - - ๐.๑๘ -๐.๒๓ 

พนักงานตามภารกจิ ๓.๗๙ - - - -๐.๔๑* 

พนักงานทั่วไป ๔.๒๐ - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบวา พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานและพนักงานตามภารกิจ  

มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล นอยกวา พนักงานที่

มีตําแหนงทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

   

 

 

 

 

 

 

 





๑๐๓ 
 

สมมติฐานท่ี ๕ พนักงานที่มี เงินเดือน ตางกันมีความคิดเห็นตอตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังห วัดกาญจนบุรี 

จําแนกตามเงินเดือน 

(n=๑๑๐) 

ภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือ

พ ระแท น อํา เภอท า

ม ะ ก า  จั ง ห วั ด

กาญจนบุร ี

แหลงความ

แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ๔ ดาน 

๑.ด านการมี อิท ธิพล

อยางมีอุดมการณ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๓.๒๕๗ 

๒๙.๘๖๑ 

๓๓.๑๑๙ 

๔ 

๑๐๕ 

๑๐๙ 

๐.๘๑๔ 

๐.๒๘๔ 

๒.๘๖๓ ๐.๒๗๐ 

๒ .ด านการสรางแรง

บันดาลใจ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๓.๘๕๕ 

๓๑.๒๗๙ 

๓๕.๑๓๕ 

๔ 

๑๐๕ 

๑๐๙ 

๐.๙๖๔ 

๐.๒๙๘ 

๓.๒๓๕* ๐.๐๑๕ 

๓.ดานการกระตุนใหใช

ปญญา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๕.๖๖๘ 

๓๑.๓๘๒ 

๓๗.๐๕๑ 

๔ 

๑๐๕ 

๑๐๙ 

๑.๔๑๗ 

๐.๒๙๙ 

๔.๗๔๑** ๐.๐๐๑ 

๔ .ด าน ก าร คํ า นึ ง ถึ ง

ปจเจกบุคคล 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๕.๓๐๐ 

๒๔.๖๔๗ 

๒๙.๙๔๘ 

๔ 

๑๐๕ 

๑๐๙ 

๑.๓๒๕ 

๐.๒๓๕ 

๕.๖๔๕** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

๔.๒๐๗ 

๒๒.๔๓๗ 

๒๖.๖๔๔ 

๔ 

๑๐๕ 

๑๐๙ 

๑.๐๕๒ 

๐.๒๑๔ 

๔.๙๒๒** ๐.๐๐๑ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 

 



๑๐๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน โดยภาพรวม จําแนกตามเงินเดือนพบวา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = ๔.๙๒๒**, Sig.= ๐.๐๐๑) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานที่มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน แตกตางกันใน ดานการกระตุนใหใชปญญา (F = 

๔.๗๔๑**, Sig.= ๐.๐๐๑) ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล (F = ๕.๖๔๕**, Sig.= ๐.๐๐๐) และดาน

การสรางแรงบันดาลใจ (F = ๓.๒๓๕*, Sig.= ๐.๐๑๕) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีผลตางอยางนัยสําคัญนอยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒๑ - ๔.๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยจําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลใน ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(n=๑๑๐) 

 

เงินเดือน 

 

 

 

เงินเดือน 

ตํ่ากวา 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๐  

 -  

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 

๒๕,๐๐๐ 

บาท 

๒๕,๐๐๑ 

- 

๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป 

 ๔.๑๑ ๔.๑๓ ๓.๗๗ ๓.๙๑ ๓.๓๐ 

ตํ่ากวา 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๑ 

 

- 

 

-๐.๐๒ 

 

๐.๓๔* 

 

๐.๒๐ 

 

๐.๘๑* 

๑๕,๐๐๐ -  

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๓ 

 

- 

 

- 

 

๐.๓๖* 

 

๐.๒๒ 

 

๐.๘๓* 

๒๐,๐๐๑ - 

๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๗ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-๐.๑๔ 

 

๐.๔๗ 

๒๕,๐๐๑ -  

๓๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป 

 

๓.๙๑ 

 

๓.๓๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๐.๖๑ 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา พนักงานที่มีเงินเดือนตํ่ากวา ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินเดือน 

๑๕,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ  มากกวาพนักงานที่มีเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาทและเงินเดือน 

๓๐,๐๐๐ บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 





๑๐๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดย

จําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลใน ดานการกระตุนใหใชปญญา 

(n=๑๑๐) 

 

เงินเดือน 

 

 

 

เงินเดือน 

ตํ่ากวา 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๐  

 -  

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

- 

๒๕,๐๐๐ 

บาท 

๒๕,๐๐๑ 

- 

๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป 

 ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๓.๖๘ ๓.๘๒ ๓.๕๐ 

ตํ่ากวา 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๕ 

 

- 

 

๐.๐๐ 

 

๐.๔๗* 

 

๐.๓๓ 

 

๐.๖๕ 

๑๕,๐๐๐ -  

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๕ 

 

- 

 

- 

 

๐.๔๗* 

 

๐.๓๓ 

 

๐.๖๕ 

๒๐,๐๐๑ - 

๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๖๘ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-๐.๑๔ 

 

๐.๑๕ 

๒๕,๐๐๑ -  

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๘๒ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๐.๓๒ 

๓๐,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป 

 

๓.๕๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบวา พนักงานที่มีเงินเดือนตํ่ากวา ๑๕,๐๐๐ บาทและเงินเดือน 

๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

ดานการกระตุนใหใชปญญา มากกวาพนักงานที่มีเงินเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 





๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุดของภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดย

จําแนกตามภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลใน ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

(n=๑๑๐) 

 

เงินเดือน 

 

 

 

เงินเดือน 

ตํ่ากวา 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๐  

 -  

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

- 

๒๕,๐๐๐ 

บาท 

๒๕,๐๐๑ 

- 

๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป 

 ๔.๑๐ ๔.๑๖ ๓.๗๓ ๓.๗๘ ๓.๒๐ 

ตํ่ากวา 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๐ 

 

- 

 

-๐.๐๖ 

 

๐.๓๗* 

 

๐.๓๒ 

 

๐.๙๐* 

๑๕,๐๐๐ -  

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๖ 

 

- 

 

- 

 

๐.๔๓ 

 

๐.๓๘* 

 

๐.๙๖* 

๒๐,๐๐๑ - 

๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๓ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-๐.๐๕ 

 

๐.๕๓ 

๒๕,๐๐๑ -  

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๘ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๐.๕๘ 

๓๐,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป 

 

๓.๒๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา พนักงานที่มีเงินเดือนตํ่ากวา ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น

ตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล มากกวาพนักงานที่มีเงินเดือน

๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

พนักงานที่มีเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบรหิาร

เทศบาล ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล มากกวาพนักงานที่มเีงินเดือน ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 





๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําตามหลัก

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรีโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

(n=๑๑๐) 

สมมติ

ฐาน 

ตัวแปร

ตน 

ตัวแปรตาม คา t คา F Sig. ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาล 

 

๐.๑๐๒ 

 

- 

 

๐.๙๑๙ 

 

- 

 

 

๒. อายุ ภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาล 

  

๐.๕๕๒ 

 

๐.๖๔๘ 

 

- 

 

 

๓. ระดับ

การศึกษา 

ภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาล 

  

๑๔.๒๔๘ 

 

๐.๐๐๐ 

 

 

 

- 

๔. ตําแหนง ภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาล 

  

๑.๘๒๐ 

 

 ๐.๑๔๘ 

 

- 

 

 

๕. เงินเดือน ภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาล 

  

๔.๙๒๒ 

 

๐.๐๐๑ 

 

 

 

- 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดังน้ี 

พนักงานที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

พนักงานที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

พนักงานที่มี การศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจัย 

พนักงานที่มี ตําแหนง ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

การวิจัย 



๑๐๙ 
 

พนักงานที่มี เงินเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจัย 

 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางท่ี ๔.๒๕ การวิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson, s Product Moment Correlation 

Coefficient) 

ตัวแปร ดานการมี

อิทธิพลอยางมี

อุดมการณ 

ดานการ

สรางแรง

บันดาลใจ 

ดานการกระตุน

ใหใชปญญา 

ดานการคํานึงถึง

ปจเจกบุคคล 

รวม 

จักขุมา  .๗๒๐** .๖๙๔** .๖๙๕** .๗๒๐** .๗๙๙** 

วิธูโร .๕๘๖** .๖๕๔** .๗๑๒** .๖๗๘** .๗๔๑** 

นิสสยสัม

ปนโน 

.๖๒๐** .๖๙๕** .๖๗๔** .๗๑๗** .๗๖๑** 

รวม .๗๔๓** .๗๘๖** .๗๙๗** .๘๑๙** .๘๘๕** 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ ความสัมพันธของหลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา 

หลักปาปณิกธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับสูง (r=.๗๔๓**) 

หลักปาปณิกธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล ดานการ

สรางแรงบันดาลใจอยูในระดับสูง (r=.๗๘๖**) 

หลักปาปณิกธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล ดานการ

กระตุนใหใชปญญาอยูในระดับสูง (r=.๗๙๗**) 

หลักปาปณิกธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล ดานการ

คํานึงถึงปจเจกบุคคลอยูในระดับสูง (r=.๘๑๙**) 



๑๑๐ 
 

หลักปาปณิกธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผู นําของผูบริหารเทศบาล  

โดยภาพรวม อยูในระดับสูง (R=.๘๘๕**) 

ตารางท่ี ๔.๒๖ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธของหลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ที่ สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ เชิง ระดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

มี ไมม ี ยอมรบั ปฏิเสธ 

๑ หลักปาปณิกธรรม

กั บ ด า น ก า ร มี

อิ ท ธิ พ ล อ ย า ง มี

อุดมการณ 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

สูง 

 

√ 

 

- 

๒ หลักปาปณิกธรรม

กับดานการสรางแรง

บันดาลใจ 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

สูง 

 

√ 

 

- 

๓ หลักปาปณิกธรรม

กับดานการกระตุน

ใหใชปญญา 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

สูง 

 

√ 

 

- 

๔ หลักปาปณิกธรรม

กับดานการคํานึงถึง

ปจเจกบุคคล 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

สูง 

 

√ 

 

- 

๖ หลักปาปณิกธรรม

โดยภาพรวม 

√ - บวก สูง √ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะหแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

จาการเก็บรวบรวมขอมูลผูใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีถามตามกรอบแนวคิดของ

แบสและอาโวลิโอ ซึ่งประกอบไปดวย ๑.ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ๒.ดานการสรางแรง

บันดาลใจ ๓.ดานการกระตุนใหใชปญญา ๔.ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและสัมภาษณถึง

การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบไปดวย ๑.จักขุมา ๒.วิธูโร  ๓. นิสสยสัมปนโน จาการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาวสามารถนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา ไดดังน้ี 

๑. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานจักขุมา (วิสัยทัศน) 

ผูบริหารนับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญมากในองคกร องคกรหรือหนวยงานใดๆ ก็ตาม 

จะสามารถดําเนินงานใหประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน จะตองอาศัยกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนคือ

ผูบริหารที่ตองวิสัยทัศนในการบริหาร๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศนทีตองการใหองคกรตองมุงสูความเปน

สําเร็จขององคกรเปนหลักตองวางแนวความคิดในการวางวิสัยทัศนใหดีภายในองคการรวมทั้งการมี

ภาวะผูนําที่ ดีดวย๒ ผูบริหารนอกจากมีผูนําที่ ดีและภาระหนาที่ตามความรับผิดชอบแลว ควรมี

วิสัยทัศนยาวไกลและการยอมรับสิ่งใหมๆ เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง การสรางความสัมพันธที่ดี 

สามารถโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการยอมรับและการลงมือทํางานตามแผนงานตาง ๆ ให

บรรลุผลสําเร็จดวย๓ ผูบริหารควรการบริหารที่ทันสมัยงานเพื่อชวยใหการบริหารประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ๔ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนใหชัดเจนและทําตามแผนและผังที่วางไวและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่

สอดคลองกับความตองของภาคประชาชนโดยที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการมีวิสัยทัศนดวย๕ เพื่อให

ผูบริหารกําหนดวิสัยขององคกรไปสูการปฏิบัติและตองมีความสามรถในการจูงใจใหบุคลากรเห็นพอง

ตองกันและนํามาปฏิบัติเกิดผลสูเปาหมายที่ดีในการบริหาร๖ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนสงเสริมการ

พัฒนาทองถ่ินในทุกดานควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดที่ ชัดเจน ตองมี

                                                             
๑ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล,  ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล,  ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง,  ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 



๑๑๒ 
 

ความสามารถนําใหผูอื่นมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน๗ ผูบริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศนในการ

บริหารอยางชัดเจนและเปดรับความคิดของผูใตบังคับบัญชาเพื่อสะทอนออกมาไดตรงกับปญหา๘

ผูบริหารควรเปนผูที่ยึดหลักการและบริหารงานอยางเปนข้ันตอนตามวิสัยทัศนที่วางไว๙ผูบริหารมี

วิสัยทัศนที่มาจากแผนพัฒนาที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน๑๐ ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน

แนนอนเพื่อใหคนในองคมีแนวทางปฏิบัติและมีความสามัคคีเพื่อใหประสบผลสําเร็จทั้งองคกร๑๑

ผูบริหารควรกําหนดแผนที่มีความโปรงใสสอดคลองเหมาะสม และพอดีขององคกร๑๒ 

สรุป ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนนับวาเปนสิ่งที่สําคัญมากในทุกองคกร

เพราะการบริหารจะสามารถดําเนินงานใหประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน จะตองอาศัยกลไกสําคัญใน

การขับเคลื่อนคือผูบรหิารที่ตองวิสัยทัศนในการบรหิารอยางชัดเจนการบริหารอยางชัดเจนและเปดรบั

ความคิดของผูใตบังคับบัญชาประชาชน เพื่อสะทอนออกมาไดตรงกับปญหาและสามารถโนมนาวให

ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการยอมรับและการลงมือทํางานตามแผนงานตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จดวย 

๒. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) 

ผูบริหารมีการกําหนดโยบายการบริหารเหมาะสมกับจังหวะและเวลาสอดคลองปญหา

การมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถและทักษะในการบริหารมีภาวะผูนํายอมทําใหองคกรบรรลุ

เปาหมายได๑๓ ผูบริหารสามารถใหความสําคัญของการบริหารและสามารถจัดลําดับปญหากอนและ

หลังไดดี๑๔ ผูบริหารใชหลักการบริหารบานเมืองที่ดีในการบรงิานขององคกร๑๕ ผูบรหิารงานดวยความ

เขาใจแตบางครั้งยังขาดความชัดเจนในการบริหาร๑๖ ผูบริหารมีการบริงานที่สามารถเปนแกไขปญหา

เกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณและเวลาไดดีอยางเปนระบบ๑๗ ผูบริหารควรมีการบริหารอยางชัดเจนและ

                                                             
๗ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม, 

๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 



๑๑๓ 
 

เปนสัดสวนและสามารถแกไขใหทันทวงทีขาดความรวมมือระหวางกองงานตางๆ๑๘ ผูบริหารเปน

ตัวอยางที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการบริหารเวลาใหเกิดประโยชนกับองคกร๑๙ ผูบริหารมี

การบริหารมืออยางเปนอาชีพที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําคนผูอื่นใหบริหารตามที่ตองการได๒๐

ผูบริหารควรสรางความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่ อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน๒๑ 

ผูบริหารควรมีแผนงานที่เปนทางการ มีโครงสรางขององคกร ที่แนนอนชัดเจน และมีการกํากับดูแลให

การดําเนินงานเปนไปตามแผน๒๒ ผูบริหารมีกฎระเบียบที่ไมสามารถบิดพลิ้วไดในการบริหารที่มากทํา

ใหเกิดการบริหารที่ยาก๒๓ ผูบริหารตองพยายามลดแรงเสียดทานที่ขัดขวางการทํางานแบบทีม โดย

ตองยอมรับวา สิ่งที่ชวยเสริมเติมเต็มความแข็งแกรงเพิ่มใหกับทีมคือการที่มีความแตกตางอยูในทีม

เพื่อเปลี่ยนความขัดแยงเปนพลังบวกใหองค๒๔ 

สรุป ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) ผูบริหารควรมีการบริหารอยางชัดเจนและ

เปนสัดสวนและสามารถแกไขใหทันทวงทีใหความรวมมือระหวางกองงานตางๆ เพื่อใหการบริหารดีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการบริหารเวลาใหเกิดประโยชนกับองคกร การบริหารอยางเปนมือ

อาชีพที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําคนผูอื่นใหบริหารตามที่ตองการได ผูบริหารควรสรางความ

รวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน   

๓. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) 

ผูบริหารควรมีม นุษยสัมพันธที่ ดีกับทุกคนและทุกหนวยงานในองคกรเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพมาภาพในการบริหารงานข้ึนมาก๒๕ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรในองคกรใหตระหนักถือความซื่อสัตยตอองคกรและลดการทุจริตคอรัปช่ัน

ในองคกร๒๖ ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธในการบริหารทั้งในองคกรและภายนอกองคกร๒๗ ผูบริหารมี

ความเปนกันเพื่อใหเกิดความรักใครชอบพอความรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
                                                             

๑๘ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม, 

๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 



๑๑๔ 
 

องคกรและทํางานใหมีความราบรื่น๒๘ ผูบริหารควรใหโอกาสและสนับสนุน คนที่มีความรู

ความสามารถใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใหไดคนมีความรูความสามารถมาทํางานในองคกร๒๙ 

ผูบริหารควรใหทุกหนวยงานมีความสามัคคีมีมนุษยสัมพันธใหมากข้ึนเพื่อใหองคกรลดความขัดแยง

และควรมนุษยสัมพันธกับภาคประชานใหมากข้ึนดวย๓๐ เปนผูนําทีมีความเขาใจในในการทํางานทุก

ดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดีจะชวยทําใหผูนําสามารถเขาสังคมกับผูอื่นและเปนที่รักของผูคนไดงาย๓๑ 

ผูบริหารควรเปนบุคคลทีม่ีมนุษยสมัพันธที่ดีก็จะเปนบคุคลที่สามารถเขากับผูอื่นไดงาย มีจิตสาธารณะ

ที่เปนที่รักใครของผูอื่นใครเห็นใครก็อยากอยูใกล๓๒ ผูบริหารควรเอาใจใสบุคลากรสรางความเช่ือมั่น

และสรางความผูกพันใหทุกคนในองคกร๓๓ ผูบริหารเปนผูที่เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากบุคลากรไดอยางใจกวาง๓๔ ผูบริหารมีมนุษยดี ตองพูดดี พูดใหมีความเขาใจ ตอง

เขาใจกันในองคกร ถาคนใดคนหน่ึงไมอยู คนที่อยูสามารถทําแทนได ควรใหความสําคัญกับมนุษย

สัมพันธในองคกรใหมากเพราะตองสื่อสารกับภาคประชาชนตอไปเพื่อใหภาคประชาชนมีความพึง

พอใจการใหบริการ๓๕ ผูบรหิารควรสรางความพอใจ รักใคร ศรัทธา เคารพนับถือ โดยแสดงพฤติกรรม

ใหเหมาะสมใหมีความรูสึกใกลชิดเปนกันเองในองคกร๓๖ 

สรุป ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) ผูบริหารที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคนและทุก

องคกรควรใหความสําคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม ใหโอกาสและสนับสนุนคนที่มีความรู

ความสามารถใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสมเอาใจใสและสรางความเช่ือมั่นใหทุกคนในองคกรผูบริหาร

เปนผูที่เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาผูควรใหโอกาสและ

สนับสนุนคนที่มีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใหไดคนมีความรูความสามารถ

มาทํางานในองคกร 

  

 
                                                             

๒๘ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม, 

๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 



๑๑๕ 
 

๔. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระ

แทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 ผูบริหารควรเปนผูที่สามารถโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการยอมรับเช่ือถือ

ศรัทธาในการบริงานอยางมีอุดมการณ ๓๗ ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ ดีในการบริหารให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและไววางใจในความสามารถ๓๘ ผูบริหารควรใชอํานาจในการ

บริหารกําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองคกร๓๙ผูบริหารควรมีความมุงมั่นอยางมี

อุดมการณในการบริหาร๔๐ ผูบรหิารควรเปนผูทียึ่ดถือหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานไม

มีอคติในการบริหาร๔๑ ผูบริหารควรบริหารใหก็ เกิดความเช่ือถือศรัทธานาเคารพนับของ

ผูใตบังคับบัญชาไมเครงครัดในกฎระเบียบจนเกิดไป๔๒ ผูบริหารเปนผูที่สามารถควบคุมอารมณใน

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมสามารถควบคุมตนเองเพื่อใหการบริหารบรรลุเปาหมายได๔๓

ผูบริหารควรเปนผูที่แสดงใหเห็นถึงความมีอุดมการณความมุงมั่นที่จะพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง๔๔

ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนมีอุดมการณและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอมากกวา

การเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณ วิกฤต๔๕ ผู นําจะแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถ มีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเช่ือมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ๔๖ ผูบริหาร

ควรมีอดุมการณืที่ดี ไมควรใชอารมณและความคิดเห็นของตัวเองเปนใหญ มีจิตใจดีไมลําเอียง มีความ

มุงมั่นในการทํางานอยางเต็มที่๔๗ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน มีความมั่นใจ

ชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ๔๘ 

                                                             
๓๗ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม, 

๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 



๑๑๖ 
 

สรุป ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารควรใชอํานาจในการบริหารกําหนด

นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองคกร มีความมุงมั่นอยางมีอุดมการณในการบริหารควรยึดถือ

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานไมมีอคติในการบริหาร สามารถควบคุมอารมณไดใน

สถานการณวิกฤตซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ ควรบริหารใหก็เกิดความ

เช่ือถือศรัทธานาเคารพนับของผูใตบังคับบัญชาไมเครงครัดในกฎระเบียบจนเกิดไป 

๕. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ผูบริหารควรเปนผูที่มองโลกในแงดี ใชคําพูดและการกระทําที่ เปนการกําลังใจแก

ผูใตบังคับบัญชา๔๙ ผูบริหารเปนผูที่แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจวาจะสามารถบริหารงานบรรลเุปาหมาย

ขององคกรไดโดยใชการกระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา๕๐ ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการ

สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน๕๑ผูบริหารควรใหความสําคัญกับขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา๕๒ผูบริหารควรสงเสริมความกาวหนาในอาชีพของผูใตบังคับบัญชา๕๓ 

ผูบริหารควรใหความสําคัญในการพูด ไมดาทอ เพราะทุกคนชอบคนพูดเพราะการใชงานคนควรมี

ความเอื้อเฟอซึ่งกันละกัน๕๔ ผูบริหารควรสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนและบุคลากรในทองถ่ิน

เพิ่มมากข้ึน๕๕ ผูบริหารควรยกยองผูใตบังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน๕๖ ผูบริหารควร

ประพฤติหรือแสดงออกในทางที่ทําใหเกิดจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม เพื่อการสรางแรงจูงใจ

ภายในองคกร๕๗ ผูบริหารควรจะกระตุนบุคลกรขององคกร ใหมีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน 

โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวกเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบริหารมากข้ึน๕๘ ผูบริหาร

ควรสรางแรงบันดาลที่ทําใหบุคลากรเต็มใจในการทํางานเต็มที่เพื่อเกิดความกาวหนาในตําแหนง

                                                             
๔๙ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม. ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม, 

๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 



๑๑๗ 
 

หนาที่ของบุคลากร๕๙ ผูบริหารควรมีความเช่ือมั่นและแสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนเปน

แบบอยางวาสามารถบรรลเุปาหมายได๖๐ 

สรุป ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารควรสงเสริมความกาวหนาในอาชีพของ

ผูใตบังคับบัญชา โดยใหความสําคัญในการพูด ไมดาทอ เพราะทุกคนชอบคนพูดเพราะการใชงานคน

ควรมีความเอื้อเฟอซึ่งกันละกัน ควรสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในทองถ่ินให

มากข้ึน ควรยกยองผูใตบังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน มีประพฤติหรือแสดงออกในทางที่ทํา

ใหเกิดจูงใจ แรงบันดาลใจกับผูตามเพื่อการสรางแรงจูงใจภายในองคกรประสบผลสําเร็จ  

๖. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานการกระตุนใหใชปญญา 

 ผูบริหารควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความริเริ่มสรางสรรคไมซ้ําซากแตอยูในกรอบ

ของกฎระเบียบขอบังคับ๖๑ ผูบริหารควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการทํางานดวยแนวทาง

ใหมๆ๖๒ ผูบริหารควรสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมทางความคิดในการแสดงความคิดเห็น๖๓ ผูบริหาร

ควรสงเสริมใหบคุลากรไดรับการอบรมเพิม่เติม เพื่อเพิ่มความสามารถใหมคีวามรูดีมากข้ึน๖๔ ผูบริหาร

ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองและผูใตบังคับบัญชา๖๕ผูบริหารควรใหบุคลากรกระตุนใช

ความคิดที่เนนถึงความคุมคาในการบริหารในแตละโครงการ๖๖ ผูบริหารควรเปดกวางในการบริหาร

จัดการดานบริการทุกดานโดยมุงเนนใหอยูในกรอบที่เปนไปไดตามระเบียบและหนังสือราชการ๖๗

ผูบริหารควรสงเสริมและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคการแหงการเรียนรู๖๘ ผูบริหารควรกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชามีความรอบรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง๖๙ ผูบริหารควรมีการกระตุนผูตามให

ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมมาแก 

                                                             
๕๙ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๑๘ 
 

ปญหาในหนวยงาน๗๐ ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรใชความสามรถโดยการใหบุคลากรอบรม

ระเบียบใหมๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางาน๗๑ ผูบริหารควรคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการการเปลี่ยนกรอบการมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ 

ดวยวิถีทางแบบใหมๆ๗๒ 

สรุป ดานการกระตุนใหใชปญญา ผูบริหารควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความริเริ่ม

สรางสรรคไมซ้ําซากแตอยูในกรอบของกฎระเบียบขอบังคับใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการทํางาน

ดวยแนวทางใหมๆกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความรอบรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ควรให

ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในหนวยงานทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมมาแกปญหา

ในหนวยงาน   

๗. แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

ผูบริหารควรสนใจและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลอยางเทาเทียมกัน๗๓

ผูบริหารควรยอมรับความแตกตางในความสามารถที่แตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา๗๔ ผูบริหารควร

สงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับหมอบหายอยางไมมีอคติ๗๕ ผูบริหารควรจะดูแล

บุคลากรวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบใน

องคกร๗๖ ผูบริหารเปดใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาใหมากข้ึน๗๗ ผูบริหารควร

เอาใจใสบุคลากรเพราะวาไมสามารถปลอยผานไดและเพื่อเพิ่มในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน๗๘ ผูบริหารควรเปดกวางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทและหนาที่ของบุคลากรไดอยางถูกตอง๗๙

ผูบริหารควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่๘๐ ผูบริหารให

                                                             
๗๐ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ นายบุลศักดิ์ ออนชะอํ่า, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ นายสมเดช สุวรรณฉวี, ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ นางสุริยาพร ปวุตินันท, รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน, ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ นางกาญจนา บริสุทธ์ิ, ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ, 

๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ นางสุธีร เทียนศิริ, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ นางสาวกัญญภรญ ตุมประชา, ผูอํานวยการกองการศึกษา, ๑๓ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ นายฐวัฒน ไชยศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม, ๒๕๖๒. 



๑๑๙ 
 

คําปรึกษาผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนกันเอง๘๑ ผูบริหารควรดูแลเอาใจใส และทําใหรูสึกมีคุณคา

และมีความสําคัญในองคกร๘๒ ผูนําจะเอาใจใสเพื่อความสัมฤทธ์ิ และเติบโตขององคกร๘๓ผูนําควรให

โอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อสรางบรรยากาศของการการสนับสนุนบุคลากร๘๔ 

สรุป ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ผูบริหารควรสนใจและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปน

รายบุคคลอยางเทาเทียมกันสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับหมอบหายอยางไมมี

อคติ ใหคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทํางาน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาให

มีศักยภาพในการทํางานอยางเต็มทีแ่ละใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๘๑ สัมภาษณ นางสาวณัฐชยา เลาสวย, หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม, 

๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ นางสาวนภภัค สมศร,ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ นางสุนิศา ยัสโร, ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม, ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ นายชูชาติ เอ่ียมลออ, พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒. 



๑๒๐ 
 

จากผลการวิเคราะหผูวิจัยสามารถสรุปเปนตารางเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมภาวะผูนํา

ตามหลกัปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี 

รายละเอียดดังแสดง ในตารางที่ ๔.๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ลําดับ แนวทางการสงเสริมภาวะผูนํา จํานวน 

๑. ผูบริหารควรบริหารควรมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบัติไดในทุก

สวนงานในเทศบาล 

 

๕ 

๒. ผูบริหารควรควรรับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชา ๔ 

๓. ผูบริหารควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบใหแกพนักงาน ๖ 

๔. ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหพนักงาน ไดรวมประชุม ฝกอบรม ดูงาน เพื่อ

เพิ่มพูนและพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ 

 

๒ 

๕. ผูบริหารควรยินดีกับความสําเร็จของพนักงานในองคกร และสงเสริม พนักงาน

ใหกาวหนาโดยไมอคติ 

 

๗ 

๖. ควรมีการวางตนยึดถือความถูกตองดีงามมีความซือ่สัตยสุจรติต้ังอยูใน

หลักธรรมมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๓ 

๗. ควรมีความรับผิดชอบสูง และมีความมุงมั่นในการบริหารงาน ซึ่งมีความอดทน

ตอปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

 

๒ 

๘. ควรเปนนักพัฒนาโดยเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓ 

๙. ควรเปนผูนําที่ดีมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกบัผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ๒ 

๑๐. มีความพรอมในการที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อชวยเหลือคนอื่นอยาง

เต็มความสามารถ 

 

๕ 

 

๔.๕ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง“ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี”ผูวิจัยไดสรุปองคความรูดังแสดงใน แผนภาพที่ ๔.๑ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ดานการกระตุนใหใชปญญา 

-   มีกระตุนใหบุคลากรมีความริเริ่มสรางสรรค 

-   สงเสริมหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

-   กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการทํางานดวย

แนวทางใหมๆ 

- เนนถึงความคุมคาในการบริหาร 

- สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมเพิ่มเติม 

แผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

๑. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

- มุงม่ันที่จะพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง 

- โนมนาวจิตใจของบุคลากรใหเชื่อถือศรัทธา 

- ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 

- สามารถควบคุมอารมณในสถานการณตางๆ  

- บริหารความภาคภูมิใจและไววางใจในความสามารถ 
 

      ๒. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

- แสดงใหเห็นวาการบริหารบรรลุเปาหมายขององคกรได 

-  ยกยองผูใตบังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 

-  สงเสริมความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 

-  ใชคําพูดและการกระทําที่เปนการกําลังใจ 

-  ให ความ สําคัญ กับขวัญและกําลั งใจในการปฏิบั ติ งาน 

ของบุคลากร 

     ๔. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

-  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

-  สงเสริมใหบุคลากรใหมีศักยภาพในการทํางาน 

-  ยอมรับความแตกตางในความสามารถที่แตกตาง 

-  เปดกวางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทและหนาที ่

-  ใหคําปรึกษาบุคลากรดวยความเปนกันเอง 

วิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) 

 - เปนตัวอยางที่ดีในการใชเวลาใหเกิดประโยชนกับองคกรสูงสุด 

- เขาใจในกฎระเบียบหรือขั้นตอนในการทํางาน 

- แกไขปญหาที่ เกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ และเวลา 

- จัดลําดับความสําคัญของปญหากอนและหลังไดดี 

- มีการบริหารเปนสัดสวนและสามารถแกไขใหทันทวงที 

๑๒๑ 

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 จักขุมา (วิสัยทัศน) 

 - มีวิสัยทัศนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     

- แผนที่มีความโปรงใสสอดคลองเหมาะสม และพอด ี  

- มีแผนพัฒนาที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน  

- ยึดหลักการและบริหารงานอยางเปนขั้นตอน  

- มีบริหารและสามารถจัดลําดับปญหากอนหลังไดด ี  

ปาปณิกธรรม ๓ 

นิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) 

- มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคนและทุกองคกร 

- ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน

และประชาชน 

- เอาใจใสและสรางความเชื่อม่ันใหทุกคนในองคกร 

- คนที่มีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม 

- เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 



  ๑๒๒ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูจากการวิจัย “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี”สรุปไดวา ภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบไปดวย ๔ ดานที่

สําคัญ คือ 

 ๑. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 ผูบริหารจําเปนตองโนมนาวจิตใจของบุคลากรใหเช่ือถือศรัทธาสามารถควบคุมอารมณ

ในสถานการณตางๆ และมุงมั่นที่จะพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจังยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน

การบริหารงานแผนพัฒนาที่มาจากมีสวนรวมของประชาชนวิสัยทัศนสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินในทุก

ดานชวยใหความตองของภาคประชาชนดวย 

 ๒. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 ใชคําพูดและการกระทําที่เปนการกําลังใจโดยการยกยองบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเดนสงเสริมความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรบริหารเปนสัดสวนและสามารถแกไขใหทันทวงทีมี 

บริหารและสามารถจัดลําดับปญหากอนหลังไดดี 

 ๓. ดานการกระตุนใหใชปญญา 

 มีกระตุนใหบุคลากรมีความริเริ่มสรางสรรคสงเสริมหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการทํางานดวยแนวทางใหมๆเนนถึงความคุมคาในการบริหาร

สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมเพิ่มเติม 

 ๔. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาสงเสริมใหบุคลากรใหมีศักยภาพในการ

ทํางานยอมรับความแตกตางในความสามารถที่แตกตางเปดกวางในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ

หนาที่ใหคําปรึกษาบุคลากรดวยความเปนกันเอง 

ปาปณิกธรรม ๓ 

๑) จักขุมา (วิสัยทัศน) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรคมีบริหารและสามารถจดัลําดับปญหากอนหลังไดดียึดหลักการและสามารถบริหารงาน

อยางเปนข้ันตอน  

๒) วิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) ผูบริหารมีนโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับ

จังหวะและเวลามีการบริหารเปนสัดสวนและสามารถแกไขใหทันทวงทีเปนเขาใจในกฎระเบียบหรือ

ข้ันตอนในการทํางานตัวอยางที่ดีในการใชเวลาใหเกิดประโยชนกับองคกรสูงสุด จัดลําดับความสําคัญ

ของปญหากอนและหลังไดดี 

 



   ๑๒๓ 
 

๓) นิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคนและทุกองคกรเปด

กวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาคนที่มีความรูความสามารถให

ดํารงตําแหนงที่เหมาะสมเอาใจใสและสรางความเช่ือมั่นใหทุกคนในองคกรเปดกวางในการรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา 

 

 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทนอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดังน้ี ๑) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มี

ตอการภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคล ๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักปาปณิกธรรมกับภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๔) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริม

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี  

การวิจัยครั้ ง น้ี  ดําเนินการตามระเบียบ วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานในสํานักงานเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยาง จากสูตรของ Taro Yamane 

กลุมตัวอยางจํานวน ๑๑๐ คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) 

และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

ในกรณีตัวแปรตนต้ังแต ๓ กลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตาง

คาเฉลี่ ยเปนรายคูด วยวิธีผลตางนัยสํ าคัญนอยที่ สุด (Least Significant Difference : LSD.)  

การวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson 

Correlation Coefficient) และการ วิจั ย เชิงคุณ ภาพ  (Qualitative Research) ประกอบการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และใชเทคนิคการ

วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน ๖๙ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๗  มีอายุ

ระหวาง ๔๑ – ๕๐ป มีจํานวน ๔๗ คน คิดเปนคารอยละ ๔๒.๗ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๑ มีตําแหนงเปนพนักงานตามภารกิจมีจํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ 

๓๑.๘ และมเีงินเดือน๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕ 

๕.๑.๒ ขอมูลประเภทการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๔๗๕) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานสรุปได ดังน้ี 

๑. ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ประเภทการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

(x = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๕๘๐) 

๒. ดานวิธู โร (ความสามารถดานการบริหาร) ประเภทการปฏิบั ติตามหลัก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๔๘๑) 

๓ . ด า น นิ ส สยสั ม ป น โน  (ม นุษ ยสั ม พั นธ )  ป ระ เภ ท ก ารป ฏิบั ติ ต ามห ลั ก 

ปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๙๒) 

 

๕.๑.๓ ขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุร ี

ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๔๙๔) เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังน้ี 

๑. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระ

แท น  อํ า เภอท าม ะกา จั งห วัดกาญ จนบุ รี  โดยภาพรวมอ ยู ใน ระ ดับม าก  (x = ๓ .๘๘ ,  

S.D. = ๐.๕๕๑) 

๒. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๕๖๘)       



๑๒๖ 
 

๓. ดานการกระตุนใหใชปญญา ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๘๓) 

๔. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๒๔) 

๕.๑.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และเงินเดือน เพื่อนําไปสูการตอบสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได

ดังน้ี 

สมมติฐานขอท่ี ๑ พนักงานที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมแตกตางกัน (Sig.=๐.๙๑๙) ดังน้ัน

จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี ๒ พนักงานที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมแตกตางกัน (Sig.=๐.๖๔๘) ดังน้ัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี ๓ พนักงานที่มี การศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบ ริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อํ าเภอท ามะกา จังห วัดกาญจนบุรี  แตกตางกัน  

(Sig. = ๐.๐๐๐) ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี ๔ พนักงานที่มี ตําแหนง ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมแตกตางกัน (Sig.=

๐.๑๔๘) ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี ๕ พนักงานที่มี เงินเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน (Sig.=๐.๐๐๑) 

ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี ๖ หลักปาปณิกธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับสูง (R=.๘๘๕**) ดังน้ัน 

จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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๕.๑.๕ แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทนอําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดังน้ี 

๑. ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) การมองการณไกล ผูบริหารจะตองทําความเขาใจ ทิศทาง

ของแผนและวิสัยทัศนขององคกรจริ งๆ กอน  เพื่ อการวางแผนและการสื่ อสารตอไป ยั ง

ผูใตบังคับบัญชา โดยการทําความเขาใจ เพราะเทศบาลเปนองคกรที่มีลักษณะใหญการมีการแบงสาย

งานใหแตกยอยออกไปเปนการโยงเหมือนกันใหรับรูถึงมุมมองของพนักงานระดับลางดวยแลวจึง

นําเสนอไปยังผูบริหารสาํหรับผูบริหารควรเปดรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา เชน ใหคนรุนใหม

เสนอความคิด กิจกรรมตางๆ เสนอแนวคิดที่สรางสรรคที่เปนประโยชนกับองคกร 

๒. ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) ผูบริหารตองมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ผูบริหารควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหารใหมีใจเปดกวางและตองมีการบริหารในดานตางๆ 

 ใหเสมอภาคกันตองเปดโอกาสใหกับพนักงาน ถาพนักงานทําผิดก็ตองมีคําแนะนําแนวทางที่ดีและ

เห็นควรใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร เพื่อนําปญหามาแกไขรวมกับการพัฒนาการบริหารของ

ผูบริหาร รวมทั้งสรางแรงจูงใจ มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและจริงใจในการปฏิบัติ และควรใชคน

ใหถูกทาง บุคคลไหนมีทักษะ ดานใดเปนพิเศษควรสงเสริมไมควรใชคนไมถูกลักษณะงาน ผูบริหาร

ควรควบคุมคุณภาพตางๆ งานและสรางเปาหมายหลักและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน 

๓. ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) ผูบริหารเปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีก็จะ

เปนบุคคลที่สามารถเขากับผูอื่นไดงาย มีจิตสาธารณะที่เปนที่รักใครของผูอื่นใครเห็นใครก็อยากอยู

ใกล ควรเอาใจใสบุคลากรสรางความเช่ือมั่นและสรางความผูกพันใหทุกคนในองคกร ผูบริหารเปนผูที่

เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรไดอยางใจกวาง 

๔. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารควรใชอํานาจในการบริหารกําหนด

นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองคกร มีความมุงมั่นอยางมีอุดมการณในการบริหารควรยึดถือ

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานไมมีอคติในการบริหาร สามารถควบคุมอารมณไดใน

สถานการณวิกฤตซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ ควรบริหารใหก็เกิดความ

เช่ือถือศรัทธานาเคารพนับของผูใตบังคับบัญชาไมเครงครัดในกฎระเบียบจนเกิดไป 

๕. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารควรสงเสริม

ความกาวหนาในอาชีพของผูใตบังคับบัญชา โดยใหความสําคัญในการพูด ไมดาทอ เพราะทุกคนชอบ

คนพูดเพราะการใชงานคนควรมีความเอื้อเฟอซึ่งกนัละกนั ควรสรางแรงบันดาลใจในการพฒันาตนเอง

และบุคลากรในทองถ่ินใหมากข้ึน ควรยกยองผูใตบังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน มีประพฤติ
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หรือแสดงออกในทางที่ทําใหเกิดจูงใจ แรงบันดาลใจกับผูตามเพื่อการสรางแรงจูงใจภายในองคกร

ประสบผลสําเร็จ 

๖. ดานการกระตุนใหใชปญญา ดานการกระตุนใหใชปญญา ผูบริหารควรกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชามีความริเริ่มสรางสรรคไมซ้ําซากแตอยูในกรอบของกฎระเบียบขอบังคับให

ผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการทํางานดวยแนวทางใหมๆกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความรอบรูและ

กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ควรใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในหนวยงานทําใหผูตามมีความ

ตองการหาแนวทางใหมมาแกปญหาในหนวยงาน   

๗. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ผูบริหารควรสนใจและ

เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลอยางเทาเทียมกันสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับหมอบหายอยางไมมีอคติ ใหคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทํางาน 

สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่และใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชา

ดวยความเปนกันเอง 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” โดยรวมทั้ง ๔ ดาน สามารถนํามาอภิปราย

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

๕.๒.๑ การวิเคราะห ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี 

พบวา ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบรหิารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมทั้ง ๔ ดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยจะเห็นวาภาวะผูนํา

น้ัน มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลของการบริหารอยางชัดเจน ตลอดจนไดรับความรวมมือจาก

พนักงานเทศบาลและจากประชาชนในการดําเนินกจิกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครู

ปลัดเอกกร  ติสาโร ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของนายกองคการบรหิารสวนตําบล

ฝายนาแซง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของ

นายกองคการบริหารสวนตําบลฝายนาแซงอยูในระดับมาก๑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา  

ปาวงค  ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  การศึกษา

                                                             
๑ พระครูปลัดเอกกร ติสาโร, “ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของนายกองคการบริหารสวนตําบลฝาย

นาแซง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
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มุกดาหาร” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มุกดาหารตามการรับรูของผูบริหารสถานและครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก๒ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม” ซึ่งผลการวิจัย 

พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสาม

พราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ทั้ง ๖ ดานคือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส  ดานหลักการมี

สวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา อยูในระดับมากทุกดาน ๓ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สายรุง บุบผาพันธ ไดการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทแคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัดตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก๔ 

๕.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและ

เงินเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกไดดังน้ี 

พนักงานที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมแตกตางกัน ทําใหรูวา เพศ ไมมี

ผลตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลไมไดข้ึนอยูกับ

เพศ ของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรี ศรสุรินทร ไดทําการศึกษาเรื่อง “การ

บริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ินของ องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด

                                                             
๒ กฤษดา ปาวงค , “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มุกดาหาร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๑). 
๓ พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง

สามพราน  อําเภอสามพราน จังห วัดนค รปฐม ”, วิท ยานิ พน ธพุ ท ธศาสต รมห าบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
๔ สายรุง บุบผาพันธ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง              

(ไทยแลนด) จํากัด ตามหลักอิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๓๐ 
 

เพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่ม ีเพศ ตางกันมีทัศนะตอการบริหาร จัดการแตกตางกัน สวน

ดานอาชีพไมแตกตางกัน๕ 

พนักงานที่มี อาย ุตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ทําใหรูวา อายุ มีผลตอ

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะผูนํา

ตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ข้ึนอยูกับอายุของพนักงาน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัย สายรุง บุบผาพันธ ไดการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัทแคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัดตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม  อายุ  ทํางานพบวาไมแตกตางกัน๖ 

พนักงานที่มี การศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ทําใหรูวา 

การศึกษา มีผลตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ข้ึนอยูกับการศึกษาของพนักงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

พระจันนาฤทธิ์ กุลานุรกฺขิโต ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขต

ปกครองคณะสงฆ อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค”ผลการวิจับพบวา สถานภาพสวนบุคคล คือ  

วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบวา พระสงฆที่

มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

๐.๐๑๗ 

พนักงานที่มี ตําแหนง ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมแตกตางกัน ทําใหรูวา

ตําแหนง ไมมีผลตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

                                                             
๕ พั ชรี  ศรสุรินทร ,“การบริหารจัดการภู มิปญญาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลใน  

อําเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๖ สายรุง บุบผาพันธ,“ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง              

(ไทยแลนด) จํากัด ตามหลักอิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
๗ พระจันนาฤทธ์ิ กุลานุรกฺขิโต,“ภาวะผูนําการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ 

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๓๑ 
 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมข้ึนอยูกับตําแหนงของพนักงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุมภัย) ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนํา

การปกครองสวนทองที่ ในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค”จากการศึกษาพบวา ผูนําการปกครอง

สวนทองที่ที่มี ตําแหนงตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ 

พนักงานที่มี เงินเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ทําใหรูวา 

เงินเดือน มีผลตอภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ข้ึนอยูกับเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พระเลอวุฒิ  ภูริปฺโญ ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลกัพรหมวิหาร ๔ ของนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสวนบุคคลดาน

เงินเดือน ที่แตกตางกัน มีผลทําใหความคิดเห็นของสมาชิกและเจาหนาที่ที่มีตอภาวะผูนําตามหลัก

พรหมวิหาร ๔ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยภาพรวม 

ไมแตกตางกัน๙  

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี”ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อให

ผูที่เกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 

๑. ผูบริหารควรใหความสําคัญโดยมอบนโยบายพัฒนาภาวะความเปนผูนําตามหลัก 

ปาปณิกธรรม ดวยการฝกฝนตนเอง และปฏิบัติตนตอประยุกตหลักธรรมมาใชในการบริหารงานเพื่อ

เปนบรรทัดฐานการบริหารขององคกรหรือหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแผนพัฒนาแตละดาน  

                                                             
๘ พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุมภัย),“ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนําการปกครองสวนทองที่ ในอําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๙ พระเลอวุฒิ  ภูริปฺโญ, “ภาวะผูนําตามหลกัพรหมวิหาร ๔ ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๓๒ 
 

๒. ควรใหการศึกษาอบรม เขารวมโครงการตางๆ แกบุคลากรในสายงานที่ไมมีความ

ชํานาญการ ปรับเปลี่ยนคนใหเหมาะสมกับงาน การมีสวนรวมในการรับทราบ นโยบาย แผนพัฒนา 

กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ กับบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารองคกร 

๓. ผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปศึกษา และปรับใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพภายใน

องคกรในดานวิสัยทัศน ดานการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ และสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง

ผูบริหารและบุคลากร  

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนําไปปฏิบัติเพื่อให

ผูเกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 

๑) ผูบริหารควรเปนมิตรไมตรี มีความปรารถนาดี ออนนอมถอมตน รับฟงความคิดเห็น

ของหลายๆ ฝายใหมาก ผูบริหารตองพัฒนาตนใหมีวิสัยทัศน พัฒนาความรูความสามารถในการ

บริหารงานใหมาก มีการปลูกฝงวิธีคิดในการใหอภัย ใหโอกาส และใหความเมตตา ทั้งแกตน 

ผูใตบังคับบัญชา 

๒) ผูบริหารควรรูจักบริหารงานบุคคล เลือกบุคคลที่มีคุณภาพ โดยไมเห็นแกพวกพอง 

หรือญาติพี่นองเขามาทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม มีการดูแลเอาใจใสบุคลากร ใหเกิดความสุขสนุก

กับการทํางานดวย  

๓) ผูบริหารควรใหการชวยเหลือใหคําแนะพนักงานอยางยุติธรรมเทาเทียมกัน เสมอภาค

ตามเหตุผลเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานใหมากข้ึน ควรใหพนักงานรวมแสดงความคิดเห็นในการ

บริหารงาน ตรวจสอบองคกรอยางเต็มที่ ไมปดบัง ควรจะสรางมนุษยสัมพันธตอบุคคลรอบขาง  

สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันกับทุกฝายทั้งเจาหนาที่ ประชาชน หนวยงานตางๆ 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปใน

ประเด็นดังตอไปน้ี 

๑) ควรทําการศึกษาเพิ่มในกลุมประชากรที่กวางมากข้ึน เชน ประชาชนทั่วไป เปนตน 

๒) ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อไดขอมูลที่เจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ประยุกตใชหลักปาปณิกธรรมสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ 

๓) ควรทําการวิจัยในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวขอธรรมอื่นๆ 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดดวย 



๑๓๓ 
 

๔) ควรทําวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่

การศึกษาใหกวางกวาน้ี เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม  

 

๑. ภาษาไทย 

ก. ขอมูลปฐมภูม ิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬา  

   ลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

                 ๒๕๓๙. 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

กวี  วงศพุฒ. ภาวะผูนํา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙.  

กิติ ตยัคคานนท. เทคนิคการสรางภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓. 

__________. เทคนิคการสรางภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพรุงวัฒนาการพิมพ, ๒๕๔๓. 

เถาวัลย นันทาภิวัฒน. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

                  ๒๕๒๑. 

ธงชัย  วงศชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมศาสตร, ๒๕๔๐.  

ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งที่  ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,  

  ๒๕๕๖. 

นงคลักษณ สุทธิวัฒนพันธ. การพัฒนาบุคลิกผูนําและผูบริหาร. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร:    

  บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๓๙. 

นอย สุปงคลัด. ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน. ม.ป.ท., ๒๕๓๗. 

นิตย สัมมาพันธ. ภาวะผูนํา : พลังขับเคลื่อนสูความเปนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต 

  พัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๖. 

บูรชัย ศิริมหาสาคร. ผูนําพันธุแท. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๙. 

ประพันธ สุริหาร. การบริหารการศึกษา. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๕. 

ประยุทธ เจริญสวัสด์ิ. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: กรมพลศึกษกระทรวงศึกษาธิการ,   

 ๒๕๔๐.  

ปรัชญา เวสารัชช. ผูนําองคการ. กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตรสาร, ๒๕๒๓. 

ปุระชัย เปยมสมบูรณ. ผูนําท่ีดีไมมีเสื่อม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอนิเมทกรุป, ๒๕๕๐. 

พงษศักด์ิ ปญจพรผล. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๒. 

 



๑๓๕ 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมกาโม). ภาวะผูนําเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ, 

  ๒๕๔๙. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง    

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). ภาวะผูนํา. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร:สุขภาพใจ, ๒๕๔๖. 

__________. (ป .อ .ป ยุ ตฺโต). ภาวะผู นํา : ความสําคัญต อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ.

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. ๒๕๔๐. 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). สงฆผูนําสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ  

  ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ . ป ยุ ตฺ โต). พจนานุกรมพุทธศาสตร  (ฉบับประมวลธรรม) . 

กรุงเทพมหานคร: พิมพที่บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๔. 

มัลลิกา ตนสอ. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการการพิมพ, ๒๕๔๔. 

ยงยุทธ  เกษสาคร. ภาวะผูนําและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๒. 

รังสรรค ประเสริฐศรี. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ, ๒๕๔๔. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. องคการและการจัดการ.กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๓๙. 

เศาวนิต เศาณานนท. ภาวะผูนํา. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๒. 

สถิตย กองคํา. มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร. พิมพครั้งที่  ๒. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏ  

 นครราชสีมา, ๒๕๔๔. 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ. วิสัยทัศนขุนคลัง. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๔. 

สมคิด บางโม. การบริหารการศึกษา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏพระนคร,   

๒๕๕๔. 

__________. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน, ๒๕๔๔. 

สมพงษ  เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖.  

สมพงษ สิงหะพล. ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏ         

  นครราชสีมา, ๒๕๔๗. 

สมยศ นาวีการ. การบรหิารและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๐. 

__________.การบริหารและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๐. 

สิปปนนท เกตุทัต.วิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติไดผลจริงในผู นํา  สงวน นิตยารัมภพงศและ 

  สุทธิลักษณ สติตะสิร ิบรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๑. 



๑๓๖ 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

สิรภพ เหลาลาภะ. พุทธศาสตรการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 

สุทิน นพเกตุ. สิทธิมนุษยชนศึกษายุทธศาสตรสูการสรางวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน  

  และสุจริตชน. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๔๙. 

สุพานี สฤษฎวานิช. พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฎี . กรุงเทพมหานคร: 

  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙. 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ. ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. นนทบุรี:   

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/สารนิพนธและรายงานวิจัย: 

กฤษดา ปาวงค. “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร”.  

                 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,  

                  ๒๕๕๑. 

เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง.“การพัฒนาภาวะผูนําวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”.วิทยานิพนธปริญญา 

                  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย:   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๗. 

ณภัคธิดา ทองม.ี“ภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารองคการบริหาร สวนตําบลหนอง       

                 ปลิงอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 

                 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

นรากร พลหาญ.“การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม”. 

 วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

  ๒๕๕๒. 

นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย.“ศึกษาแนวคิดและหลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีผูนําทาง 

  ตะวันตก”. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, บัณฑิต 

  วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระกฤษฎา สุทฺธิโก (สารนอก). “ภาวะผู นําตามหลักสัปปุริสธรรมของพระราชวชิรเมธี, ดร. 

(วีระ วรป ฺโ )” . วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต วิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 



๑๓๗ 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

พระครูปลัดเอกกร ติสาโร.“ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  ฝายนาแซง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 

  บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

 พระณรงค  วุฑฺฒิเมธี.“การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ บริษัท เอ็นอีซี  อินฟอน  

                เทียร  (ไทย) จํากัด”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิ ต . บัณฑิตวิทยาลัย  

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗. 

พระมหารุงโรจน ธมฺมฏฐเมธี (ศิริพันธ).“การศึกษาวิเคราะหหลักภาวะผูนําในพระพุทธศาสนา 

  เถรวาท”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา 

  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระมหาอุทัย วชิรเมธี (นิยม).“การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจาอาวาสในอําเภอสมเด็จ  

  จังห วัดกาฬสิน ธุ” , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :   

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕. 

พระเลอวุฒิ  ภูริปฺโญ.“ภาวะผูนําตามหลกัพรหมวิหาร ๔ ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน 

  อําเภอธาตุพนม จังห วัดนครพนม”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต .  

  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระสุรศักด์ิ มหาปฺุโญ. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร สวนตําบลขนาด 

  กลางในเขตพื้นที่ตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธ  

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

  วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

  รัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,    

  ๒๕๕๘. 

พระอุเทน ปริมุตฺโต (คุมภัย). “ภาวะผูนาเชิงพุทธของผูนาการปกครองสวนทองที่ในอําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 

 



๑๓๘ 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

พัชรี ศรสุรินทร. “การบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลใน อําเภอวิเชียร 

 จังห วัดเพชรบูรณ ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖. 

สมชาย  จันทรประเทือง. “การบริหารจัดการคดีเพื่อนําไปสูการน่ังพิจารณาคดีครบองคคณะและ  

  ตอเน่ือง : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลยุติธรรม”. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต . 

  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗. 

สายรุง บุบผาพันธ. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง  

  (ไทย แลนด) จํากัด ตามหลักอิทธิบาท ๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  

  บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุรศักด์ิ  มวงทอง. “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค : ศึกษาเฉพาะกรณีกํานันผูใหญบาน จังหวัด   

  จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย:  

  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓. 

ไสว บุญขวัญ. “ภาวะผูนําเชิงพุทธของกํานันและผูใหญบาน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค”.  

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ   

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑. 

 

(๓) วารสาร: 

ชุบ กาญจนประภากร. แบบของผูนํา. วารสารรัฐประศาสนศาสตร. ฉบับพิเศษ ๒๕๐๗, ๒๕๐๙.  

ประเวศ วะสี. ภาวะผูนําสภาพในสังคมไทยและวิธีแกไข. ในภาวะผูนําความสําคัญตออนาคตไทย.     

 หนังสือพิมพมติชน, ๒๕๔๒. 

อุทัย บุญประเสริฐ. ภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในอนาคต. วารสารบริหารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘. 

 

(๔) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพรและเอกสารอ่ืนๆ: 

สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล. แผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลเมืองทาเรือพระแทนอําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุร ีปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓, ม.ป.ป. 

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา   

จังหวัดกาญจนบุรี, ม.ป.ป. 

 



๑๓๙ 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ป ร ะ คั ล ภ  ป ณ ฑ พ ลั งกู ร . ๕  คุ ณ ส ม บั ติ สํ า คั ญ ข อ งก า ร เป น ผู นํ า ท่ี ดี . [อ อ น ไล น ] 

                    แหลงที่มา: https://prakal.wordpress.com/2010/06/, [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

รั ตนาภรณ  แววกระโทก . ผู นํ า ท่ี ดี ควรมี คุณ สม บั ติ อย างไร . [ออน ไลน ]. แห ล งที่ ม า :.  

                     https://prakal.wordpress.com/2010/06/. [๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑]. 

__________. เทคนิคในการทํางานดี. [ออนไลน]. แหลงที่มา: www.gotoknow.org/posts/456320, 

                   [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

แพรภัทร ยอดแกว. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership).  [ออนไลน] 

                   แห ล งที่ ม า : https://www.gotoknow.org/posts/236686+, [๒ ๐  พ ฤ ษ ภ าค ม  

                 ๒๕๖๑]. 

วิ กิ พี เ ดี ย  ส า ร า นุ ก ร ม เ ส รี . เ ท ศ บ า ล เมื อ ง ท า เ รื อ พ ร ะ แ ท น . [ อ อ น ไ ล น ] .  

                    แหลงที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/, [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

 

(๖) สัมภาษณ 

สัมภาษณ     นายบุลศักด์ิ ออนชอ่ํา. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ๒๐ มกราคม๒๕๖๒. 

__________นายสมเดช สุวรรณฉวี. ปลัดเทศบาล, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นางสุริยาพร ปวุตินันท. รองปลัดเทศบาล, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นายพรชัย ชินวัฒนกาญจน. ผูอํานวยการกองชาง, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นางกาญจนา บริสุทธ์ิ. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, ๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 

__________นางสุธีร เทียนศิร.ิ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นางสาวกญัญภรญ ตุมประชา. ผูอํานวยการกองการศึกษ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นายฐวัฒน ไชยศร.ี ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นางสาวณัฐชยา เลาสวย. หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน, ๑๙ มกราคม 

                 ๒๕๖๒. 

__________นางสาวนภภัค สมศร.ี หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นางสุนิศา ยัสโร. ผูอํานวยการกองคลัง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

__________นายชูชาติ เอี่ยมลออ. พนักงานขับรถยนต, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

๒. ภาษาอังกฤษ 

 1.Secondary Sources 
(I) Books: 
Barbara  Kelleman (ed). Laaeadership as a Political Act in Laaeadership :  

Multidisciplinary  Perspectives. New Jersey: Prentice  Hall, 1984. 

Barnard, C.J.. Education for Executive in Reading in Human Relations. New Jercy: 

Prentice-Hall., 1961. 

Chester I Bernard. Organization and Management. Cambridge Massachusetts: 

Harvard University Press, 1962. 

Emory  S.  Bogardus.  Leaders  and  Laaeadership. New  York:  Appleton – century  

Croffs, Inc., 1934. 

Fred E. Fiedler. A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw Hill, 1967. 

Gary Dessler. Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd 

ed..New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004. 

Gulick L. and Urwick J..Papers on the Science of Administration. New York: Institute 

of Public Administration, 1973. 

Henri Fayol. General and industrial management. London: Pittman & Sons, 1964.  

 Hersey and Blanchard,quoted in Robert  N. Lussier. Management Fundamentals. 

New York: South-Western College Publishing, 2000. 

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

New York: John Willey & Sons, 1970. 

I.L.Richardson & Sidney Baldwin. Public Administration : Government in Action.   

Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co, 1976. 

J.L.Gibson, J.M.Ivancevich, & J.H.Donnelly. Organization Behavior Structure Process. 

9th ed. New York: McGraw-Hill, 1997. 

Johnson Harold and others. The theory and management of systems. New York:   

McGraw-Hill., 1974. 



๑๔๑ 

 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

Micheal W. Drafke and Stan Kossen. The Human Side of Organizations. 8 thed.. 

New Jersey: Prentice - Hall, 2002. 

Ralph  Stogdill and A.E. Koons, quoted in Dessler Gary. Management :  Principles 

and Practices for Tomorrow’s Leaders. 3rd ed.. New Jersey: Pearson 

Education, Inc., 2004, 1965. 

Rebort Blake and Jane S. Mouton.The Managerial Grid. Houstion Texas: Gulf  

Publishing, 1964. 

Reddin. Managerial Effectiveness. New York: Mc Graw-Hill Book Co, 1970.  

Rensis  Likert. The Human Organization. New York: McGraw Hill, 1967. 

_________. New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill, 1961. 

Sergiovanni, Thomas J. and Moore. John H. Schooling for Tomorrow. Boston: Allyn   

and Bacon, 1989. 

Terry, G.R.. Principles and motivation. New Yoke: John Wiley and Son, Inc., 1977. 

_________. Principle of Management. 6th ed.. Home Wood: RichardD.Irwin, 1972. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 



๑๔๕ 
 

 



๑๔๖ 
 

 



๑๔๗ 
 

 



๑๔๘ 
 

 



๑๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 



๑๕๑ 
 

 



๑๕๒ 
 

 



๑๕๓ 
 

 



๑๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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๑๕๙ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหอนุญาตเก็บขอมูลวิจัย 
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๑๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก (Key Informants) 
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๑๖๗ 
 

 



๑๖๘ 
 

 



๑๖๙ 
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๑๗๒ 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

คําช้ีแจง : 

๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน หลักปาปณิกธรรมสงผลตอภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง

ทาเรือพระแทน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล และเพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรค ของภาวะผูนําตาม

หลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทนขอมูลท่ีไดจะแปลผลของการวิจัย 

ในภาพรวมผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับและใชประโยชนเฉพาะการวิจัยน้ีเทาน้ันจะไม มี

ผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด 

๒. แบบสอบถามน้ี แบงออกเปน ๔ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน โดยมีเกณฑวัดระดับความคิดเห็นดังน้ี 

ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๓ ภาวะผูนําแนวคิดของ  ของแบส และอาโวลิโอ ของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทนโดยมีเกณฑวัดระดับความคิดเห็นดัง ขอ ๒ 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open Ended Question) เพ่ือให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

พระปญญา โชติธมฺโม  

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๗๗ 
 

ตอนท่ี ๑. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใสเคร่ืองหมาย  √ ลงในชอง □ ท่ีตรงสภาพความเปนจริง 

ของทานเพียงขอเดียว 

 

๑. เพศ 

  □ ชาย    □ หญิง           

 

๒. อายุ 

  □ ตํ่ากวา ๓๐ ป   □ ๓๐ - ๔๐ ป 

  □ ๔๐ - ๕๐ ป   □ ๕๑ ปข้ึนไป 

     

๓.  การศึกษา 

  □ ตํ่ากวาปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี 
□  สูงกวาปริญญาตรี 

 ๔. ตําแหนง 

  □ พนักงาน   □ ลูกจางประจํา  

□ พนักงานตามภารกิจ  □ พนักงานท่ัวไป  

๕. รายได 

  □ ตํ่ากวา ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน 

คําช้ีแจง : โปรดกรอกขอความลงในชองวาง หรือกาเคร่ืองหมาย  √ ภายใน □ หนาขอความท่ีทานเห็น

วาถูกตอง หรือตรงความเปนจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑพิจารณาดังน้ี 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เหน็ดวยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

       ๑. ดานจักขุมา (วิสัยทัศน)  

๑. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนในการบริหาร 

อยางชัดเจน 

     

๒. ผูบริหารเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนและมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

     

๓. ผูบริหาร เปนผู ท่ียึดหลักการและบริหารงาน

อยางเปนข้ันตอน 

     

๔. ผูบริหารมีแผนพัฒนาท่ีมาจากการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

     

๕ ผูบริหารกําหนดแผนท่ีมีความโปรงใสสอดคลอง

เหมาะสม และพอดี 

     

  ๒. ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร)  

๑ เทศบาลมีการกําหนด จัดทํานโยบาย หรือ 

โครงการเหมาะสมกับจังหวะและเวลา 

     



๑๗๙ 
 

ขอท่ี การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหาร

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒ ผูบริหาร สามารถจัดลําดับ ความสําคัญของ

ปญหากอนและหลังไดดี 

     

๓ ผูบริหาร เปนผูท่ีแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นไดทันตอ

เหตุการณ และเวลา 

     

๔ ผูบริหารเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารเวลาให

เกิดประโยชนกับองคกรสูงสุด 

     

๕ ผูบริหารเปนผูท่ีเขาใจในกฎระเบียบหรือข้ันตอน

ในการทํางาน 

     

๓. ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ)  

๑ ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับทุกคนและทุก

องคกร 

     

๒ ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมของเยาวชน และ ประชาชน 

     

๓ ผูบริหารใหโอกาสและสนับสนุน คนที่มีความรู

ความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 

     

๔ ผูบริหารเอาใจใสและสรางความเช่ือม่ันใหทุกคน

ในองคกร 

     

๕ ผูบริหารเปนผู ท่ีเปดกวางในการ รับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจาก ผูใตบังคับบัญชา 

     

 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

ตอนท่ี ๓ ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

คําช้ีแจง : โปรดกรอกขอความลงในชองวาง หรือกาเคร่ืองหมาย  √ ภายใน □ หนาขอความท่ีทานเห็น

วาถูกตอง หรือตรงความเปนจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑพิจารณาดังน้ี 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง 

ทาเรือพระแทน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

       ๑. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

๑ ผูบริหารเปนผูท่ีโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาให

เกิดการยอมรับเช่ือถือศรัทธา 

     

๒ ผูบริหารเปนผู ท่ีผู ใต บัง คับบัญชาเ กิดความ

ภาคภูมิใจและไววางใจในความสามารถ 

     

๓ ผูบริหารเปนผูที่ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ในการบริหารงาน 

     

๔ ผูบริหารเปนผู ท่ีสามารถควบคุมอารมณ ใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

     

๕ ผูบริหารเปนผูท่ีแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันที่จะ

พัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง 

     

       ๒. ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

๑ ผูบริหารเปนผูท่ีมองโลกในแงดี โดยใชคําพูดและ

การกระทําท่ีเปนการกําลังใจ 

     



๑๘๑ 
 

ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง 

ทาเรือพระแทน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒ ผูบริหารเปนผูท่ีแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจวาจะ

สามารถบริหารงานบรรลุเปาหมายขององคกรได 

     

๓ ผูบริหารเปนผูที่ ใหความสําคัญกับขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

     

๔ ผูบริหารเปนผูท่ีสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ

ของผูใตบังคับบัญชา 

     

๕ ผูบริหารเปนผูที่ยกยองผูใตบังคับบัญชาท่ีมีผล 

การปฏิบัติงานดีเดน 

     

       ๓. ดานการกระตุนใหใชปญญา  

๑ ผูบริหารเปนผู ท่ีกระตุ นให ผู ใต บังคับ บัญชา 

มีความริเร่ิมสรางสรรค 

     

๒ ผูบริหารเปนผูที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนา

วิธีการทํางานดวยแนวทางใหม ๆ 

     

๓ ผูบริหารเปนผู ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา

ตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

     

๔ ผูบริหารเปนผูที่สงเสริมและพัฒนาหนวยงาน 

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

     

๕ ผูบริหารเปนผู ท่ีกระตุ นให ผู ใต บังคับ บัญชา 

มีความรอบรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

     

       ๔. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  

๑ ผู บ ริ ห า ร เ ป น ผู ท่ี ส น ใ จ แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส

ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลอยางเทาเทียมกัน 

     

๒ ผู บ ริหา รเป นผู ท่ี ยอมรั บความแ ตกต า ง ใ น

ความสามารถท่ีแตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา 

     



๑๘๒ 
 

ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมือง 

ทาเรือพระแทน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓ ผูบริหารเปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของ 

ผูใตบังคับบัญชา 

     

๔ ผูบริหารเปนผูท่ีสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาใหมี

ศักยภาพในการทํางานมากข้ึน 

     

๕ ผูบริหารเปนผูที่ใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชา 

ดวยความเปนกันเอง 

     

 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามปลายเปด  

ทานมีขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของ

ผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร 

๑. ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ดานวิธูโร (ความสามารถดานการบริหาร) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๓. ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกทานเปนอยางย่ิงท่ีใหความกรุณาสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถามน้ี 



๑๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง : ภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

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

คําชี้แจง : แบบสัมภาษณน้ี มี ๓ ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ  

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน 

ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

ขอมูลท่ีไดจาการตอบแบบสัมภาษณน้ี จะนําไปวิเคราะหและเสนอผลการวิจัยในภาพรวมซึ่ง

จะไมมีผลเสียตอผูตอบแบบสัมภาษณ ท้ังในหนาท่ีและการปฏิบัติงานแตอยางใด. 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

ช่ือ......................................................นามสกุล..............................................อายุ..........ป  

ตําแหนง...................................................................... 

ผูสัมภาษณ/(ผูวิจัย).......................................................................................................... 

วิธีสัมภาษณ (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

วัน/เดือน/ป ท่ีสัมภาษณ วันท่ี......................../เดือน..................................../ป……………. 

สถานที่.........................................................................................................เวลา................................น. 

 



๑๘๕ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับภาวะผูนําตามหลักปาปณิกธรรมของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระ

แทน  

ขอท่ี ๑. ดานการดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง

สงเสริมเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร 

…………………………………………………..........................................................................………………………………

….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…..………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

….…….……………………………………………………………………………………….………………………… 

ขอท่ี ๒. ดานวิธูโร (การบริหาร)  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริม

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร 

..........................................................................……..…………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………….............................

......……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอท่ี ๓.  ดานนิสฺสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ) ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง

สงเสริมเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร

..........................................................………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………...…………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

ขอท่ี ๑.  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง

สงเสริมเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร

..........................................................………………………………………….……………………………………………….……

………………………………………………………………………...…………..……………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๑๘๖ 
 

ขอท่ี ๒.  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริม

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร

..........................................................………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………...…………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ขอท่ี ๓.  ดานการกระตุนใหใชปญญา ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริม

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร

..........................................................………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………...…………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอท่ี ๔.  ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริม

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อยางไร

..........................................................………………………………………….…………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผูวิจัย พระปญญา โชติธมฺโม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 



๑๘๗ 
 

ประวัติผูวิจัย 
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