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ภาวะผู้น าในองค์การ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

อภิชาติ เชื้อฉิม** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บรหิารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาเทคนิคการบริหารที่เหมาะกับผู้น าในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วธิีการวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจยัสนามเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ซึ่งสัมภาษณผ์ู้ใหข้้อมูลส าคญั    
(Key informants) จ านวน 10 คน ผลการวจิัยพบว่า ประเด็นท่ี 1 คุณลักษณะผู้น าของผู้บรหิารเทศบาลต าบลบางนมโค 
อ าเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีคุณลักษณะที่สามารถแยกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นสติปญัญา ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านความสามารถ ประเด็นท่ี 2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบล
บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวทาง 5 แนวทางคือ 1. การเข้ารับการฝึกอบรม 2. การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ภายในเทศบาล 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกเทศบาล 4. การพัฒนาตนเอง 5. การน าแบบอย่างที่ดี 
มาปรับใช้ และ 6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ประเด็นที่ 3 ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาควรใช้เทคนิคการบริหารในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1. หลักธรรมาภิบาล 2. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    
3. หลักการวิเคราะหส์ถานการณ์ตา่งๆ 4. การใช้แผนต่างๆ ของเทศบาลในการควบคมุ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค 

 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหาร
จัดการองค์การแบบดั้งเดมิไม่ทันตอ่การเปลีย่นแปลง ปัจจัยส าคญัที่จะท าให้องค์การพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง คือ 
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทีต่้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจดัการองคก์ารให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูง ด้วยการน าหลักการหรือเทคนิคการบรหิารงานสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร เช่น หลักธรรมาภิบาล การรื้อ
ปรับระบบ การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์การ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  

การเปลีย่นแปลงนั้นเกดิขึ้นได้กบัทุกองค์การ โดยเฉพาะในปัจจุบันการเปลีย่นแปลงมหีลากหลายลักษณะ อาทิ 
การปฏิรปูระบบการบรหิารภาครฐั การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปรบัโครงสร้างองค์การ การออกแบบระบบงานใหม่    
และการน าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงองค์การให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่วนปัจจัยกระตุ้นใหม้ีการเปลี่ยนแปลงในองค์การมี 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายนอกองค์การและปัจจัยภายในองค์การ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองค์การทั่วไปที่ส าคัญมี 4 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้างองค์การ (2) ด้านบุคลากร (3) ด้าน
กระบวนการท างาน และ (4) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้ แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ นักวิชาการ 
 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง ภาวะผู้น าในองค์การ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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หลายท่านได้เสนอมุมมองไว้แตกตา่งกัน เช่น Lewin กล่าวว่า กระบวนการเปลีย่นแปลงมี 3 ขั้นตอน คือ (1) การละลาย
พฤติกรรม (2) การเปลี่ยนแปลง (3) การสร้างพฤติกรรมใหม่ ซึ่งผู้มบีทบาทส าคัญในการเปลีย่นแปลงประกอบด้วยบุคคล 
4 กลุ่ม คือ (1) ผู้อุปถัมภ์การเปลี่ยนแปลง (2) ผู้สนับสนุนการเปลีย่นแปลง (3) ผู้น าการเปลีย่นแปลง และ (4) ผู้ที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุม่ที่ 3 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์การทั้งหลายจ าเป็นต้องเป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้บริหารในยุคศตวรรษ     
ที่ 21 (วรัชยา ศริิวัฒน์, 2561 หน้า 49) 

ผู้บริหารหรือผู้น าเป็นทรัพยากรพืน้ฐานที่หายาก ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการ
บริหารของผู้บริหารทุกๆ องค์การ ภาวะผู้น าในปัจจบุันจึงไดร้ับการพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีผลกระทบต่อองค์การดังค ากล่าวที่ว่า สิ่งส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้องค์การที่ประสบความส าเร็จแตกต่างจาก
องค์การที่ล้มเหลวก็คือ การมีผู้น าที่มีพลังและมปีระสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม 
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมาเป็นผู้น า และก าหนด
ทิศทางการบริหารเพื่อให้องค์การบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ (กมล (อ้างถึงในพิชาภพ พันธุ์แพ, 2554,หน้า 4)) ซึ่งความ
จ าเป็นในการมภีาวะผู้น าในองค์การเกิดจาก (1) ไม่มีโครงสร้างองคก์ารใดๆ ท่ีสมบูรณ์แบบหรือพอเพียง (2) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์การจ าเป็นต้องปรับตัวพึ่งพิง (3)   มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ เช่น การขยายตัว การหดตัว การเปลี่ยนทิศทาง และอื่นๆ (4) องค์การประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งมีปัญหา
มากมาย ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นได้ด้วย สาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมีผู้น าเกิดขึ้นเพื่อแกไ้ข ปรับปรุงปัญหา
ข้างต้น เพื่อให้องค์การด าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Relt and Jewel (อ้างถึงในพิชาภพ พันธุแ์พ, 2554,หน้า 4)) 

เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีภารกิจ 7 ด้าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549 ประกอบด้วย (1) ด้านโครงสร้าง (2) ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (4) ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ (7) ด้านการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบัตภิารกจิของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการของเทศบาลจะมีผู้น าในการบริหารงาน คือ นายกเทศมนตรี โดยมีรองนายกเทศมนตรี 
และปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยในการบริหารงานเทศบาลตามล าดับ โดยมีจ านวนบุคลากรในสังกัด จ านวน 150 คน ในช่วงที่
ผ่านมาการปฏิบตัิภารกิจของเทศบาลมีการด าเนินการในลักษณะยดึติดกับรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัตมิา บุคลากรในสังกัด
ขาดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างภาวะผู้น าที่พึงประสงค์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงเทศบาลให้มีศักยภาพสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็น
อย่างดี  

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าของผูบ้ริหารในเทศบาลต าบลบางนมโค เนื่องจากเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การที่ปฏิบัติราชการใกล้ชิดกับประชาชน ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานส าคัญของราชการส่วน
ท้องถิ่นในการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เทศบาลที่พึงประสงค์ควรจะมลีักษณะอย่างไร และมีทัศนคติในการบริหารงานตามหลักแนวคิด ทฤษฎีใด เพื่อกระตุ้น
และจูงใจบุคลากรให้น าศกัยภาพในตัวท่ีมีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุด    
ซึ่งการศึกษาในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบางนมโคให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รายงาน การวิจัย 

วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือปฏบิัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าในองค์การ 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. ประชากร (Population) คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบางนมโค 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non 

probability sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีโอกาสเลือกอย่างเท่าเทียนกัน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรทีต่้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิดังนี ้

2.1 เป็นพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลต าบลบางนมโคที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายใน
เทศบาลต าบลบางนมโค จ านวน 3 คน 

2.2 เป็นพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลต าบลบางนมโคที่ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ หรือประเภท
ทั่วไป จ านวน 7 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 

interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว        
จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน และการสมัภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจยัได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบก่อนล่วงหน้า ในการสมัภาษณผ์ู้วิจัยจะใช้
การจดบันทึกและบันทึกเสียง และก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างในการจดบันทึกและบันทกึเสียงก่อน
สัมภาษณ์ทุกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวจิัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ซึ่งเปน็วิธีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารทั่วไป ท่ีได้มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ประกอบด้วย 
1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานท่ีมีบุคคลได้ท าการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะ

ผู้น าไว้อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 

กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 
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2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์ โดยที่ผู้วจิัยเลือก
วิธีการสัมภาษณต์ามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or formal interview) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณเ์ป็นไปตามข้อค าถามที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณเ์ท่านั้น ด้วยวิธกีารสัมภาษณ์พร้อมจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี ้

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นแต่ละข้อค าถาม 
2. น าข้อมูลที่แยกประเด็นแตล่ะขอ้ค าถามแล้ว มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้

สัมภาษณ์แตล่ะคน  
3. น าข้อมูลที่แยกประเด็นแตล่ะขอ้ค าถามแล้ว มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยภาวะผู้น าในองค์การ 
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บรหิาร และบทบาทผู้น ากับการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การเพือ่การเปลีย่นแปลงเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจยัในรปูแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
จากการประมวลและกลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าในองค์การ มีสาระส าคัญ ดังนี ้
จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น า คอื การมีอิทธิพลให้ผู้อื่นกระท าในสิง่ที่ผู้น าต้องการ โดยผ่านกระบวนการ

สื่อสารต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบผลส าเรจ็
หรือเกิดความลม้เหลวนั้น ปัจจัยท่ีส าคัญทีสุ่ดก็คือ ผู้น าหรือผูบ้ริหารที่มีภาวะผู้น า ถ้าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใดมีผู้น า
หรือผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตลอดจนท ากิจกรรม
ต่างๆ ในองค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในตรงกันข้าม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีผู้น าหรือผู้บริหารทีไ่ม่มี
ประสิทธิภาพ การสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เกิดประโยชน์ใด อีกทั้ง ยังกลายเปน็การท าลายขวญั
และก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น าหรือผู้บริหารด้วย ดังน้ัน การศึกษาถึงแนวความคิดเกีย่วกับลักษณะของภาวะ
ผู้น าจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นปัจจัยส าคญัต่อผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องน าเอาไปประยุกต์ใหเ้หมาะสม
กับสถานการณ์และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บรหิารในลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัตงิานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากท่ีสุด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยผู้น าหรือผู้บริหารที่มคีวามรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมาเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่ง
ความจ าเป็นในการมีภาวะผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจาก 

1. ไม่มีโครงสรา้งหรือรูปแบบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใด ท่ีสมบรูณ์แบบหรือเพียงพอ 
2. มีการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้า

สถานการณ ์
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3. มีการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การขยายตัว การหดตัว การ
เปลี่ยนทิศทาง เป็นต้น 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่หลากหลายและมีปญัหาที่มากมายตาม
เข้ามา ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึน้ 

โดยแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าอาจพิจารณาผู้น าจาก 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น า ด้านพฤติกรรม
ผู้น า และด้านรูปแบบของการใช้อิทธิพลของผู้น าหรือรูปแบบผู้น าตามสถานการณ ์

1. แนวความคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) 
การศึกษาผู้น าโดยอาศยัลักษณะนีเ้ป็นแนวคิดที่เก่าแก่และเป็นแนวความคิดแรกๆ ในการศึกษาภาวะผูน้ า 

แนวความคิดกลุม่นี้มุ่งจะหาคุณลกัษณะของผู้น าและอธิบายลักษณะของผู้น า โดยเชื่อว่า ผู้น าจะมคีวามแตกต่างจาก
บุคคลทั่วๆ ไป ผู้น าจะต้องมีคณุสมบัติบางประการของตนเองซึ่งแตกต่างจากคนอ่ืน คุณลักษณะของผู้น ามักจะได้แก่
คุณลักษณะส่วนตัว เช่น บุคลิกภาพ ลักษณะนสิัย และคุณสมบตัิบางประการ 

2. แนวความคิดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach)  
แนวความคิดในเชิงพฤติกรรม แนวความคิดกลุม่นี้จะศึกษาถึงพฤติกรรมทีผู่้น าแสดงออกในการน าผู้อืน่ไปสู่

การด าเนินการตามที่ผู้น าต้องการ ผู้น าแตล่ะคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป การท าความเข้าใจกับผู้น าจะต้องท า
ความเข้าใจพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออก ผู้น าจะสามารถฝึกฝนอบรมได้   ซึ่งแตกต่างกับแนวความคิดด้านคุณลักษณะที่มี
ความโน้มเอียงไปในทางที่เช่ือว่าผูน้ าเป็นเรื่องของชาติก าเนิดหรือการเกิดมาเป็นผู้น า (born to be) มากกว่า 
แนวความคิดผู้น าเชิงพฤติกรรมนีจ้ะประกอบด้วยแนวความคดิของนักวิชาการหลายคน เช่น แนวความคิดจากการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรัฐ OHIO แนวความคิด Managerial Grid ของ Blake & Mouton แนวความคิดตามแนวการศึกษา
มหาวิทยาลยั IOWA และแนวความคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Michigan เป็นต้น 

3. แนวความคิดภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency or Situation Theories)  
การศึกษาภาวะผู้น าตามแนวคิดตามสถานการณ์นีเ้กิดจากการที่แนวความคิดภาวะผู้น าตามพฤติกรรมการมี

ข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ การศึกษาภาวะผู้น าโดยดจูากพฤติกรรมจะอธิบายพฤติกรรมทีผู่้น าแสดงออกโดยไม่
ค านึงถึงสถานการณ์ที่เกดิขึ้น ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นสภาพการณ์ทีส่่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานของผู้น าด้วย ประกอบกับรูปแบบการน าแบบใดแบบหนึ่งนั้นอาจจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง
แต่อาจไมเ่หมาะสมหรือใช้ไมไ่ดผ้ลในสถานการณ์อื่นๆ จึงมีการศึกษาภาวะผู้น าจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ แนวความคิดใน
กลุ่มนี้เช่ือว่า สถานการณ์ที่แตกตา่งกันจะต้องการรูปแบบการน าท่ีแตกต่างกันด้วย รูปแบบการน าทีก่่อให้เกิดประสิทธิผล
ในสถานการณ์ใดสถานการณห์นึ่งเมื่อน าไปใช้ในสถานการณ์อื่น อาจเกิดความล้มเหลวได้ รูปแบบของการน าจึงต้องให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกดิขึ้น การศึกษาในกลุ่มนี้ จึงมุ่งที่จะหารูปแบบการน าที่เหมาะสมและเกิดผลดีใน
สถานการณ์ต่างๆ นักคดิส าคัญที่เสนอแนวความคิดในกลุ่มนี้ ได้แก่ Fred Feidler, Hersey-Blanchard เป็นต้น 

 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามาถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรียงล าดับ

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้ได้ ดังนี้ 
1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จากการวิจัยพบว่า คณุลักษณะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีคณุลักษณะที่สามารถแยกออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านสติปญัญา ดา้นบุคลิกภาพ และด้าน
ความสามารถ โดยในแต่ละด้านประกอบด้วย 

1.1 ด้านสติปัญญา 
(1) การมีความเห็นหรือการวินิจฉยัชี้ขาดในเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
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(2) มีความเฉลียวฉลาด มไีหวพริบปฏิภาณ มีความสามารถในการอธบิาย และตีความข้อมลูได้อย่าง
ถูกต้อง 

(3) มีความรู้ในงานหรือกิจกรรมทีป่ฏิบัติในเทศบาล สามารถมองภาพองค์รวมได้เป็นอย่างด ี
(4) เป็นผู้ที่มีวสิัยทัศน์ มองกว้างไกล คิดไกล ใฝสุ่ข 
(5) มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบตัิงานได้จริง ท าให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือ

และศรัทธาในศักยภาพของผู้น า 
1.2 ด้านบุคลิกภาพ 

(1) มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง มีความชัดเจนในตนเอง มีการวางตัวเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
(2) มีความคดิสร้างสรรค์ หาแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทศบาลเพื่อให้เทศบาลมี

การบริการที่เป็นเลิศเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนส่วนรวม 
(3) เป็นผู้ที่มีบคุลิกภาพดี สมบูรณ ์แข็งแรง มีความสง่า พร้อมที่จะเผชิญกับสภาพการณ์ต่างๆ         

ที่เกิดขึ้น และเป็นทีร่ักใคร่ของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ถ่วงที่วาจาสุภาพ ท าให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การท างาน 
(5) มีภาพลักษณ์ในลักษณะใจถึง พึ่งได้ รับผดิ รับชอบ 

1.3 ด้านความสามารถ 
(1) มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ทะเยอทะยาน มีพลังและทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย จนกว่า

งานจะประสบผลส าเรจ็ 
(2) มีความซื่อสัตย์ มั่นคง เป็นท่ีหน้าไว้วางใจและเช่ือถือได ้
(3) เป็นผู้น าท่ีใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารงานเทศบาลอย่างเต็มความสามารถ 
(4) เป็นผู้น าท่ีพยายามสร้างความสมดลุระหว่างความส าเรจ็ของผลงานและความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน คือ เป็นผู้น าท่ีมีเหตุ มีผล ต้องการให้ท้ังงานและผู้ปฏิบตัินั้นมีความพึงพอใจในการท างาน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การและส่วนรวม 

(5) เป็นผู้น าท่ีมคีวามมุ่งมั่นในการท างานด้วยความอุตสาหะ อดทน หนักแน่น ไม่อ่อนไหวและมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

(6) มีการจดัล าดับความส าคญัของงาน ก่อน – หลัง เพื่อสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(7)  การบริหารงานมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบญัชาไดเ้ป็นอย่าง
ดี รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาตามภารกิจงานต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

(8) การท างานโดยยึดประชาชนในพื้นที่ต าบลบางนมโคเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้ภารกิจท่ีได้
ด าเนินการตรงตามความต้องการและเกดิประโยชน์ในพ้ืนท่ีอย่างสูงสุด 

2. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

จากการวิจัยพบว่า แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มแีนวทาง ดังนี้ 

2.1 การเข้ารับการฝึกอบรม โดยเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมหรือกระทรวงอ่ืนๆ ซึง่หลักสูตรในการเข้ารับการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่
ผู้บริหารสนใจและสามารถมาถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เปน็การพัฒนาท้ังตนเองและบุคลากรในสังกัด 
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2.2 การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภายในเทศบาล ด้วยวิธีการจัดประชุมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน หรือการจัดสัมมนาของเทศบาลเป็นการสัมมนาในเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดไปพร้อมกัน 

2.3 การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภายนอกเทศบาล เช่น การประชุมระหว่างผู้บริหารภายในอ าเภอ ภายในจังหวัด 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน อีกทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดบัประเทศเพื่อรับรู
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

2.4 การพัฒนาตนเอง ประกอบดว้ย การปรับทัศนคติ การมองจุดดอ้ยพร้อมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาให้เหมาะสมดยีิ่งข้ึนไป การอ่านคูมือ ต าราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรูท้ี่มีและหาเทคนิค
ในการบริหารใหม่ๆ มาปรับใช้กับเทศบาล 

2.5 การน าแบบอย่างท่ีดมีาปรับใช้ เป็นการน าแนวคิด เทคนิคการบริหารของผู้ที่ประสบความส าเรจ็หรือผู้
ที่ผู้บริหารให้ความนับถือไวเ้นื้อเช่ือใจ มาปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบของตนและเป็นไปในทางที่ดี 

2.6 การเรียนรูโ้ดยการปฏิบตัิ เป็นการลงพื้นที่หรือร่วมด าเนินการกบัผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เข้าใจในสภาพ
ของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งการลงมือปฏิบัตเิองจะท าให้ผู้บริหารเข้าใจในภารกิจมากยิง่ขึ้น 

3. เทคนิคการบริหารที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรใช้ในการ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาควรใช้เทคนิค
การบริหารในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี 

3.1 หลักธรรมาภิบาล ผู้บรหิารควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลเพื่อสร้างค่านยิมและ
วัฒนธรรมของเทศบาล ประกอบด้วย 

(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหลักนี้
ส าคัญทีสุ่ดในการบริหารงาน 

(2) หลักคณุธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ในความถูกต้องดีงาม ปลูกฝั่งให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแกส่ังคม และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีความซื่อสตัย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพท่ีสุจรติ  

(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การปรับปรุงกลไกการท างานของเทศบาลทุกส่วนให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

(4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ เปิดโอกาสให้ประชาในพ้ืนท่ีเข้ามามสีว่นร่วมรับรู้ ร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น การจัดท าประชาคม ประชาพิจารณ์ เป็นต้น  

(5) หลักความรับผดิชอบได้แก่ การรู้ในหน้าท่ี ความส านึกในความรบัผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
การใส่ใจต่อปญัหาสาธารณะและมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปญัหาและกล้ายอมรับในผลที่กระท า  

(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม 
ตลอดจนการรักษาทรัพยากรให้มคีวามสมบรูณ์ มั่นคง ยั่งยืน 

อีกทั้ง การด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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3.2 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีหลักส าคญัที่ผู้บรหิารควรใช้ในการ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของเทศบาล ได้แก ่

(1) มีการศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ตรงประเด็น 
(2) ระเบดิจากข้างใน คือ ต้องสร้างความเข้มแข็งภายในองค์การ แลว้จึงออกสู่สังคมภายนอก เช่น 

การสร้างความเข้มแข็งในด้านความรู้ ความสามัคคี เป็นต้น 
(3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยจะต้องแก้ไขปัญหาที่จดุเล็กๆ ก่อนไปแกไ้ขหาในจุดใหญ่ เพื่อให้การแกไ้ข

ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ สามารถขจัดปัญหาได้ตรงประเด็น และระงับการก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็น อย่างดี 
(4)  ท าตามล าดับขั้น โดยเริม่ต้นจากสิ่งท่ีจ าเป็นก่อน มีการจัดล าดับความส าคญัของงาน ก่อน – หลัง 

เพื่อสามารถด าเนินงานได้อย่างเปน็ระบบและถูกต้องตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีและงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

(5) ภูมสิังคม ควรเรียนรูล้ักษณะสงัคมวัฒนธรรมภายในองค์การแล้วจึงเข้าไปส่งเสรมิและพัฒนา
เพื่อให้องค์การในภาพรวมมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

(6)  องค์รวม เป็นการบริหารงานโดยการมองภาพในองค์รวมเพื่อใหก้ารด าเนินงานของเทศบาลไป
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

(7) ไม่ตดิต ารา การบริหารในองคก์ารควรยดึถือหลักความจริง เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยูจ่ริงใน
องค์การ โดยมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 

(8) ประหยดัเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด คือ การบริหารทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ และประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 

(9) ท าให้ง่าย คือ การท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไมม่ีความซับซ้อนและถูกต้องตามหลัก ระเบียบ
กฎหมาย  

(10) การมีส่วนร่วม โดยการให้คนในองค์การเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ มีการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและเปิดโอกาสให้คนในองค์การได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยยึดหลักประชาธิปไตย  

(11) ประโยชนส์่วนรวม คือ การปลูกฝั่งให้คนในองค์การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยการ
ปลูกฝังด้วยวิธตี่างๆ เช่น การท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

(12) การบริการรวมที่จดุเดยีว One Stop Service คือ การให้บริการที่จุดเดียวครบถ้วนทุก
กระบวนการ ตอบสนองคามต้องการของประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี 

3.3 หลักการวิเคราะหส์ถานการณต์่างๆ ประกอบไปด้วย 
(1) การมีจติวิเคราะห์ คือ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งในเรื่องข้อมูล เหตุการณ์ และอื่นๆ 

เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
(2) คิดอย่างเป็นระบบ คือ การมองปัญหาด้วยความเข้าใจและมองให้เป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การคิดอยา่งมีสหสัมพันธ์ คือ การคิดการเช่ือมโยงระหว่างงานว่าด าเนินการแล้วจะส่งผลดผีลเสีย

ต่องานใดบ้างเป็นการสร้างความสมดุลในงาน 
(4) มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตื่นตัวอยูต่ลอดเวลา ไม่หยดุนิง่ ว่ิงเข้าหามากกว่ารอตั้งรับ     

คิดการณ์ไกลมองภาพกว้าง เพื่อการพัฒนาเทศบาล 
3.4 การใช้แผนต่างๆ ของเทศบาลในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ได้แก่ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบัญญตัิ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบตัิงานของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนท่ีก าหนด 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็น   

ที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
คุณลักษณะผู้น าของผู้บรหิารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณลกัษณะ   

ที่สามารถแยกออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านสติปญัญา ดา้นบุคลิกภาพ และด้านความสามารถ ซึ่งในแต่ละด้านจะ
ประกอบด้วยคณุลักษณะส าคญัๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Stogdill (อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 2556) ที่ได้ท าการศึกษา
และทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับผู้น า 33 เรื่องและไดส้รุป คณุลักษณะของผู้น าท่ีประสบความส าเร็จไว้ โดยสรุปถึง
คุณลักษณะของผู้น าท่ีมปีระสิทธิผลไว้ 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา (Intelligence) ด้านบุคลิกภาพ (Personality)      
และด้านความสามารถ (Abilities) ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบด้วยคณุลักษณะทีส่ าคญั คือ 

ด้านสตปิัญญา (Intelligence) Stogdill พบว่า ผู้น าจะมสีติปญัญาดีกว่าผู้ตามคณุลักษณะด้านสติปญัญานี้
ประกอบด้วยคณุลักษณะย่อย 4 ประการ คือ 1. การมีความเห็นหรอืการวินิจฉัยช้ีขาดเรื่องต่างๆ (judgement) ผู้น า
จะต้องสามารถตดัสินหรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 2. ความกลา้ในการตดัสินใจ (decisiveness)      
3.ความรู้ (knowledge) 4.การใช้ค าที่มีพลัง (Fluency of speech) 

อย่างไรก็ดีในดา้นสติปญัญาของผูน้ านี้ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับผู้ตามด้วย ท้ังนี้ เพราะหากความแตกต่างด้าน
สติปัญญาระหว่างผู้น าและผู้ตามมมีากเกินไป ก็อาจท าให้เกดิปัญหาตามมาไดเ้ช่นกัน เช่น การเข้าใจเรือ่งต่างๆ ได้ตรงกัน 
ปัญหาการติดต่อสื่อสารที่มักไม่เขา้ใจกัน เป็นต้น 

ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ผู้น าจะมีบุคลิกภาพแตกต่างจากคนทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องต่างๆ เหล่านี ้คือ 
1. ความสามารถในการปรบัตัว (adaptability) 2. ความตื่นตัว (alertness) 3.ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity)     
4. ความซื่อสัตย์ (personal integrity) 5.ความเชื่อมั่นในตัวเอง (self-confidence) 6.ความสมดลุทางอารมณ์ และ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (emotional balance and control) 7. ความเป็นอิสระ ไม่พึ่งพิง และไม่ยดึตดิกับ
แบบแผน (independence or nonconformity) 

ด้านความสามารถ (Abilities) ในด้านนี้ผู้น าจะประกอบด้วยคณุลักษณะส าคัญหลายประการ คือ                 
1. ความสามารถในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น (Ability to enlist cooperation) 2. การสร้างความร่วมมือ 
(cooperativeness) 3. การไดร้ับความนิยมและมีช่ือเสียง (popularity and prestige) 4. ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น (Sociability or interpersonal skills) 5.การมีส่วนร่วมในสังคม (Social participation) 6.การมไีหวพริบ
ปฏิภาณและมีศลิปะการเจรจา (tact and diplomacy) สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins (อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 
2556) สรุปคณุลักษณะที่ท าให้ผู้น าต่างจากผู้ทีไ่ม่ใช่ผู้น าไว้ 6 ประการ คือ 1.มีแรงขับ และความทะเยอทะยาน (drive 
and ambition) 2. มีความต้องการที่จะน า และมีอิทธิพลเหนือผู้อืน่ (the desire to lead and influence others)         
3. มีความซื่อสัตย์ และมีความมั่นคง (honesty and integrity) 4.มีความเช่ือมั่นในตัวเอง (self – confidence) 5. มี
ความเฉลยีวฉลาดมสีติปัญญาดี (intelligence) 6.มีความรู้ในหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง (in-depth technical 
knowledge related to their area of responsibility) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Greenberg and Baron 
(อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 2556) สรปุคุณลักษณะของผู้น าท่ีประสบความส าเร็จไว้ ดังนี้ คือ 1. แรงขับ (drive) คือ ความ
ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ความทะเยอทะยาน มีพลังความรเิริ่มและการกระท าท่ีทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย 2. ความ
ซื่อสัตย์และมั่นคง (honesty and integrity) เป็นความเชื่อถือได้เปดิกว้าง และมีความน่าไว้ว่างใน น่าเชื่อถือ 3. 
แรงจูงใจในการเป็นผู้น า (leadership motivation) ความต้องการทีจ่ะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น และใช้อิทธิพลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 4.ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) คือ ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ เป็น
ความรู้ถึงความสามารถของตนเอง 5.ความสามารถทางสติปญัญา (cognitive ability) ผู้น าจะมคีวามเฉลียวฉลาดมไีหว
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พริบปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบาย และตีความข้อมลูจ านวนมาก และสามารถมอง ภาพรวมจากข้อมูลจ านวน
มากเข้าด้วยกัน 6. ความรู้ในงาน (knowledge of the business) ผู้น าจะต้องมีความรู้ในธรุกิจหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ความรู้เกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการท างาน 7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(creativity) ผู้น าจะต้องเป็นผู้มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ เป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการท างาน 8. ความยืดหยุ่น 
(flexibility) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใต้บังคับบญัชา หรือผู้ตามและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Blake and Mouton (อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 2556) 
ได้เสนอแนวความคดิตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid) เป็นการศึกษาภาวะผู้น าในกลุม่ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรม
ของผู้น า แนวความคิดนี้ศึกษาผู้น าจากพฤติกรรมผู้น าแสดงออกโดยแบ่งพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่
มุ่งเน้นความสมัพันธ์ของพนักงาน (concern for people) และพฤตกิรรมที่มุ่งเน้นความส าเร็จของงาน (concern for 
production) โดยแบ่งรูปแบบภาวะผู้น าออกเป็น 7 กลุ่ม ซึ่งคณุลักษณะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในกลุ่มที่ 5. ผู้น าแบบ 5,5 (Organization man management or middle 
of the road) เป็นผู้น าท่ีพยายามสร้างความสมดุลระหว่างความส าเร็จของผลงาน และความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
กล่าวคือ สร้างผลงานในระดับท่ีเพยีงพอในการบรรลเุป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ในด้านของผลงานและประสิทธิภาพการท างานก็จะมีผลงานออกมาพอประมาณ แม้ว่าผลงานจะไมม่ากที่สดุ
หรือดีที่สดุก็ตาม ขณะเดียวกันในด้านความสัมพันธ์ของคนผู้บริหารแบบ 5,5  ก็จะให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานด้วย 
ผู้น าแบบ 5,5 จะตัดสินใจ โดยใช้เสียงส่วนใหญเ่ป็นเกณฑ์แม้ว่าบางครั้งตัวผู้น าเองอาจจะไม่เห็นด้วยกต็าม ผู้น าแบบน้ีมี
ความพยายามที่จะประนีประนอมสูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิสา ผลเจริญ (2548) ได้ศึกษา เรื่อง 
“เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้น าในองค์การเทคโนโลยีด้านการสื่อสารระหว่างสตรีกับบรุุษในไทย”            
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม (innovation) 
ค่อนข้างมาก ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงซึ่งผู้บริหารองคก์ารไม่ว่าบุรุษหรือสตรี มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ซึ่งผลการศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถสรุปได้ คือ ผู้น าบรุุษมบีทบาทการ
บริหารงานท่ีเด่นชัดกว่าผู้น าสตรีในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การบรหิารงานท่ัวไปโดยรวม การวางแผนงาน การจัดองค์การ 
การน ารูปแบบการบริหารงานโดยรวม และรูปแบบการบริหารแบบมุ่งคน ในขณะที่ผู้น าสตรมีีบทบาทการบริหารงาน 
มากกว่าผู้น าบรุุษเฉพาะในด้านการควบคุม ส่วนบทบาทการบริหารงานท่ีทัดเทียมกันระหว่างผู้น าบุรษุและผู้น าสตรี คือ 
บทบาทด้านรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งงาน ข้อพึงสังเกตคือผู้น าสตรมีีบทบาทการบริหารด้อยที่สดุด้านการจดั
องค์การ ส่วนผู้น าบรุุษมีบทบาทการบริหารงานด้อยท่ีสดุด้านการควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญแสง ชีระภากร 
(2552) ได้ศึกษา เรื่อง “ภาวะผู้น าและการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยสรุปวา่ ผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบช้ีน ามากที่สุด รองลงมา คือ แบบปลอ่ยวาง แบบมีส่วน
ร่วม และแบบส่งเสริม โดยส่วนใหญ่บริหารงานโดยค านึงถึงมิติประสทิธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มธุมนต์ แคเทอร์
เรนชัค (2554) ได้ศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันองค์กรของพนักงาน
ในองค์กรพหุวัฒนธรรม ABC” จากการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะผูน้ าของผู้บริหารในองค์กรพหุวัฒนธรรมที่อยู่ใน
ระดับสูง คือ รูปภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย รองลงมาคือ รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป รูปแบบภาวะผู้น าบารมี และ
ภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ช่ืนพินิจสกุล (2555) ได้ศึกษา เรื่อง “ภาวะผู้น าและรูปแบบ
บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรภายในองค์กรทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง ภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ มีระดบัความ
คิดเห็นเกีย่วกับภาวะผู้น าท่ีมผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่งภาวะผู้น าด้านผู้น าแบบช้ีน า ผู้น าแบบสนับสนุน 
ผู้น าแบบมสี่วนร่วม ผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จมคีวามสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่ าในทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกริช ฤทธ์ิบุรี (2556) ได้ศึกษา เรื่อง การ
วิเคราะหภ์าวะผู้น าในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : การศึกษาการบริหารงานสาธารสุขในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ อบต.ล าพญากลาง จังหวัดสระบุร,ี อบต.ปากน้ าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อบต.โพนทอง จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รปูแบบสภาพการณ์ ภาวะผู้น าท่ีสอดคลอ้งกับบริบทขององค์การบริหารสว่นต าบลใน
กรณีศึกษานีม้ีองค์ประกอบคณุลักษณะภาวะผู้น าในการบริหารงานสาธารณสุขด้านแรงจูงใจ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ด้านมโนทัศน์ แบบแผนท่ียึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้น ากับผูต้าม การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนและ
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. การเข้ารับการฝึกอบรม โดยเขา้รับการฝึกอบรมจากหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมหรือกระทรวงอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรในการเข้ารบัการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่ผู้บริหาร
สนใจและสามารถมาถ่ายทอดให้กบัผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เป็นการพัฒนาทั้งตนเองและบุคลากรในสังกัด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วันชัย ปานจันทร์ (2560) กล่าว่า ส าหรับโปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้น า (Leadership Training 
Programs)  นั้น โดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบันได้มีการน าโปรมแกรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการมาใช้อย่าง
กว้างขวางเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าให้มีเพิม่ขึ้นในองค์การ องค์การขนาดใหญจ่ านวนมากที่มีการจัดโปรมแกรม
พัฒนาการจัดการ รวมทั้งส่งผู้น าขององค์การไปเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการฝึกอบรมถูกใช้
อย่างกว้างขวางในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าในส่วนท่ีเฉพาะเจาะจงในองค์การโปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้น า
ส่วนใหญ่ถูกจัดท าขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มจิตส านึกของผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม และยังไม่รวมถึงความก้าวหน้าของการจัดการ 
นอกจากน้ี โปรแกรมการฝึกอบรมยังอาจช่วยเพิ่มจิตส านึกของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และยังไม่ได้รวมถึงความพยายามที่
จะเปลีย่นอุปนิสัยพื้นฐานของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมของแต่ละคนการฝึก อบรมความเป็นผู้น าสามารถจัดท าข้ึนได้หลาย
รูปแบบ นับตั้งแต่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งมุ่งเน้นที่ทักษะเฉพาะบางอย่างที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ช่ัวโมงไปจนถึงโปรแกรม
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและการฝึกทักษะในระดับกว้างซึ่งใช้เวลาเป็นปหีรือมากกว่า บริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งเลือกการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติที่ใช้เวลาสั้นๆ ซึง่เปิดส าหรับผู้บริหารหรือผู้น าท่ีมาจากหลายองค์การ บริษัทที่ปรึกษาอ่ืนๆ อาจ
ออกแบบโปรมแกรมการฝึกทักษะความเป็นผู้น าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา 
ส่วนใหญ่จัดท าหลักสูตรการพัฒนาการบริหารการจัดการ (Executive MBA) โดยใช้เวลา 1-3 ปี หลายองค์การมีการออก
ค่าชดเชยให้พนักงานส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แนวโน้มขององค์การขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจ านวนมาก อาทิใน
ต่างประเทศ เช่น General Electric, Motorola,Unilever ส่วนประเทศไทย เช่น ปตท. SCG หรือการไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่ง
ได้มีการตั้งศูนย์การฝึกการจัดการหรือจัดตั้งร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยเนื้อหาของโปรแกรมการฝึกอบรมการจดัการจะ
ถูกจัดวางอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Fiedler & Chemers, 1982) ตัวแบบการตัดสินใจเชิง
ปทัสถาน (Vroom & Jago, 2000), ความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป (Bass, 1996; Bass & Avolio 1990) สามารถเพิ่ม
ประสิทธิผลการเป็นผู้น าให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามทฤษฎีพื้นฐานเหล่านีย้ังมีความส าคัญตรงท่ีท าให้ทราบว่า การศึกษาส่วน
ใหญ่มักจะไมไ่ด้รับการยอมรับแมว้่าการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น คอืผลลัพธ์ของการประยุกต์ทฤษฎี หรือผลลัพธ์ของการ
ได้รับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะในการบริหารเพิม่มากข้ึน 
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2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในเทศบาล ด้วยวิธีการจัดประชุมระหวา่งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน หรอืการจัดสมัมนาของเทศบาลเป็นการสัมมนาในเชิงปฏิบัตเิพื่อให้ผู้บรหิารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดไปพร้อมกัน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายนอกเทศบาล เช่น การประชุมระหว่างผู้บริหารภายในอ าเภอ ภายในจังหวัด เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน อีกทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศเพื่อรับรู
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

โดยข้อ 2. และข้อ 3. สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิโลบล แสงพนัสธาดา (2556) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ภาวะผู้น ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวทิยาลัยรามค าแหง ซึ่งผลการวิจยัพบว่า แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าโดยการแลกเปลีย่นความคิดเห็น เป็นแนวทางที่มีคา่เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การประชุมทาง
วิชาการ (workshop) และการสัมมนาตามล าดับ 

4. การพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การปรับทัศนคติ การมองจุดด้อยพร้อมหาวิธีการปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนา
ให้เหมาะสมดียิ่งขึ้นไป การอ่านคมูือ ต าราตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่มีและหาเทคนิคในการ
บริหารใหม่ๆ มาปรับใช้กับเทศบาล 

5. การน าแบบอย่างท่ีดีมาปรับใช้ เป็นการน าแนวคิด เทคนิคการบรหิารของผู้ที่ประสบความส าเร็จหรอืผู้ที่
ผู้บริหารให้ความนับถือไว้เนื้อเชื่อใจ มาปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบของตนและเป็นไปในทางที่ด ี

6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นการลงพื้นที่หรือร่วมด าเนินการกับผูใ้ต้บังคับบัญชาเพื่อให้เข้าใจในสภาพของ
ปัญหา วิธีการแก้ไขปญัหาที่ถูกต้อง ซึ่งการลงมือปฏิบัตเิองจะท าให้ผูบ้ริหารเข้าใจในภารกิจมากยิ่งข้ึน 

โดยข้อ 4. ข้อ 5. และข้อ 6. สอดคล้องกับแนวคิดของ Baldwin & Padgett (อ้างถึงในวันชัย ปานจันทร์, 
2560) กล่าวว่า เทคนิคในการพัฒนาทักษะผู้น า (Developmental Techniquues) ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนา
ทักษะผู้น าได้แก่เทคนิค 5 ข้อ ซึ่งน ามาอภิปรายและตรงประเด็นมีอยู่ 3 ข้อ ดังนี้ 1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) ซึ่งในการเรยีนรู้โดยการปฏิบัตมิักจะกระท าโดยจัดการอบรมในช่วงระยะยาวซึ่งจะใช้เวลาหลายเดือน และให้
การจัดท าโครงงานท่ีไดม้าจากการสัมมนาการฝึกอบรมทักษะ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มากกว่าการได้ความรู้ทางเทคนิค การเรยีนรู้โดยการปฏิบัติทีม่ีประสทิธิภาพ มักข้ึนอยู่กับชนิดของโครงงานและ
องค์ประกอบของกลุ่ม ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่สุดต่อเมื่อสมาชิกในกลุม่มาจากพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน 2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentoring) ในการให้ค าปรึกษาแนะน ามักจะท าโดยระดบัสูงของการบริหาร และไมไ่ด้กระท าโดยผูบ้ริหารที่
ลูกน้องผู้นั้นข้ึนตรงอยู่ โดยที่การให้ค าปรึกษาแนะน าดังกล่าวหมายรวมถึงการให้การสนับสนุนทางดา้นการปรับตัว การ
เรียนรู้และการช่วยลดความตึงเครยีดในช่วงที่งานเกิดการเปลีย่นแปลง อาทิ การลดต าแหน่งหรือการถูกย้ายไปประจ า
ต่างประเทศ การให้ค าปรึกษาแนะน าจากผูม้ีประสบการณม์ักจะก่อให้เกิดผลดี เพราะจะก่อใหเ้กิดการพอใจในผลงาน 
และจะช่วยให้พวกเขาสามรถฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าได้แต่อยา่งไรก็ตาม วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีน้ีก็ไมไ่ด้
ประสบความส าเรจ็เสมอไป เพราะมักจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้าน อายุ เพศ และเชื้อชาติ เป็นหลัก แต่โดยทั่วไป
แล้ววิธีน้ีเป็นเทคนิคท่ีประสบความส าเร็จเหมาะสมกับการให้ค าปรกึษาด้านความก้าวหน้าในการงานการปรับตัวใหเ้ข้ากับ
การเปลีย่นแปลงและความพึงพอใจในงานของลูกน้อง 3. เทคนิคในการพัฒนาตนเอง (Self-Help Techniques) เป็น
การมุ่งเน้นถึงสิ่งที่องค์การจะสามารถกระท าเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าของบุคลากรในองค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นถึงสิ่งที่
บุคลากรแต่ละคนจะสามารถท าเพื่อพัฒนาตนเองได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่ากิจกรรมการพัฒนาตนเองเป็นอีกหนึ่งวิธีจะ
สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน ซึ่งมีวธิีการต่างๆ อาทิเช่น การอ่านคู่มือที่ใช้ฝึกอบรม 
การศึกษาธุรกิจจากวดีีโอเทป และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยเรียนรู้ เป็นต้น 
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เทคนิคการบริหารทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรใช้ในการ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี้ 

1. หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลเพื่อสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมของเทศบาล สอดคล้องตามแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลในประเทศไทยมี
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังตอ่ไปนี้ 

1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542  
มีว่า ในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีด่ีควรจดัหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลกัส าคัญอย่างน้อย 
6 ประการ ดังนี ้1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมยัและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย
มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจบุคคล 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพื่อให้คนไทยซื่อสตัย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 3. หลักความ
โปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงวารให้มี
ความโปร่งใส มีการเปดิเผยข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 4. หลักความมสี่วนร่วม ได้แก่       
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ ไม่ว่าด้วยการ
แจ้งความเห็นการไตส่วนสาธารณะ   การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ 
การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคดิเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท า
ของตน 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก ่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ส่วนรวม 
โดยรณรงค์ให้คนไทยมคีวามประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคณุภาพสามรถแข่งขันได้ในเวที
โลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 มีว่า การบริหาร
บ้านเมืองที่ดีเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏบิัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ ์
ประชาชนไดร้ับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการปะเมินผลการปฏิบัตริาชการอย่างสม่ าเสมอ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิจักษณา วงศาโรจน์ (2557) ได้ศกึษา เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์ : 
กรณีศึกษา กรมก าลังพลทหารบก ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการทหารภายในกรมก าลังพลทหารบกให้ความส าคัญกับ
ทัศนคติและการท างานบนหลักธรรมาภิบาลของผู้บังคับบญัชา โดยไม่ได้พิจารณาการมภีาวะผู้น าของผูบ้ริหารที่พึง
ประสงค์จากคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชา 

2. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผูบ้ริหารควรใช้หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการบริหารงานเทศบาลเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของเทศบาล ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อ้างถึงในเดช อุณหะจริังรักษ,์ 
2561) ได้รวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไว้ มีความหลากหลายถึง 23 หลักการ 
ซึ่งสามารถน้อมน าไปปฏิบัติในวาระและโอกาสตา่ง ตามความเหมาะสม ดังน้ี 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2. ระเบิด
จากข้างใน 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 4. ท าตามล าดับขั้น 5. ภูมิสังคม 6. องค์รวม 7. ไม่ติดต ารา 8. ประหยัด เรียบง่าย     
ได้ประโยชน์สูงสุด 9. ท าให้ง่าย 10. การมีส่วนรวม 11. ประโยชน์สว่นรวม 12. บริการรวมที่จุดเดียว 13. ทรงใช้
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ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 15. ปลุกป่าในใจคน 16. ขาดทุนคือก าไร 17. การพึ่งตนเอง 18.   
พออยู่ พอกิน 19. เศรษฐกิจพอเพียง 20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 21. ท างานอย่างมีความสขุ 22. ความเพียร : 
พระมหาชนก และ 23. รู้ รัก สามคัคี 

3. หลักการวิเคราะหส์ถานการณ์ตา่งๆ ประกอบไปด้วย มีความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งในเรื่องข้อมูล 
เหตุการณ์ และอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ การมองปัญหาด้วยความเข้าใจและมองให้เป็นระบบ เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การคิดการเช่ือมโยงระหว่างงานว่าด าเนินการแล้วจะส่งผลดีผลเสยีต่องานใดบ้าง
เป็นการสร้างความสมดลุในงาน มคีวามตื่นตัวอยูต่ลอดเวลา ไม่หยดุนิ่ง ว่ิงเข้าหามากกว่ารอตั้งรับ คิดการณไ์กลมองภาพ
กว้าง เพื่อการพัฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่และเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ โดย วรัชยา ศริิวัฒน์ (2561) เสนอว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การนั้น 
นอกเหนือจากการใช้ SWOT Analysis Technique แล้ว หลักการของ 4 VIPs (4 Very Important Principles) ก็เป็น
หลักการส าคัญส าหรับผู้บริหารในการวิเคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย หลักการส าคญัทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย 1. 
มีจิตวิเคราะห์ (Analytical Mind) ผู้บริหารจะต้องมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งในเรื่องข้อมูล เหตุการณ์ บุคคล
และหลักการ ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 2. การคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจงานและมองปัญหาให้เป็นระบบ 3. การคิดอยา่งมีสหสมัพันธ์ (Co-Relation Concept) ในการ
บริหารจดัการผู้บรหิารจะต้องค านงึถึงความสัมพันธ์กับงานอ่ืน และผลกระทบทีส่่งผลต่อกันจะต้องไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ 
Domino Effect 4. มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ (Creative Attitude) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความคดิริเริ่มสิ่งใหม่      
มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไมห่ยดุนิ่ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ มีความคิดก้าวไกลอยู่เสมอ ความคิดริเริม่สรา้งสรรค์จึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน และองค์การให้มีความก้าวหน้าตลอดไป 

4. การใช้แผนต่างๆ ของเทศบาลในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ได้แก่ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี เทศบัญญตัิ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบตัิงานของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนท่ีก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Wheelen and Hunger (อ้างถึงในปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2561) ได้
กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1. การตรวจสอบสภาพ แวดล้อม (Environmental scanning) การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันด้านต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยเริม่จาก
การตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การ จะเป็นตัวก าหนดอนาคตขององค์การ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ไดแ้ก่ จุดแข็ง 
(Strengths =S) จุดอ่อน (Weaknesses =W) โอกาส (Opportunities =O) และอุปสรรค (Threats =T) 2. การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategy formulation) คือ การจัดท าแผนระยะยาวเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล โดยสอดคล้องและ
เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม การ
ก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย การก าหนด พันธกิจองค์การ การก าหนดวัตถุประสงค์อย่างเจาะจงเพื่อบรรลผุลส าเร็จ การ
พัฒนากลยุทธ์ การก าหนดนโยบาย 3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบตัิการ เพราะเป็นการตัดสินใจประจ าเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการด าเนินของ
องค์การ 4. การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and control) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์สามารถ
ช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนการด าเนินการขององค์การในการกระตุ้นให้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องเริม่ต้นด าเนินการใหม่
อีกครั้งซึ่งผู้บริหารอาจต้องท าการปรับปรุงกลยุทธ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ หรือต้องท าท้ังสอง
อย่าง ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามที่ต้องการโดยองค์ประกอบท้ัง 4 มีความสมัพันธ์กัน
เป็นกระบวนการและต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เนื่องจากผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้าราชการฝ่ายการเมอืงที่เข้า

มาบริหารงาน จากการชนะการเลอืกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนท่ี ท าให้เกิดการเปลี่ยนอยู่ตลอดช่วงเวลาที่
ก าหนด ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะวา่ในการท างานของข้าราชการฝ่ายประจ าจึงควรยึดระเบยีบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ โดยน ารปูแบบของการบริหารงานของข้าราชการฝ่ายการเมืองมาปรับใช้กับแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรยึดติดกับรูปแบบการบริหารของผู้บริหารคนเดมิ อาจกอ่ให้เกิดความ
เสียหายได้ภายใต้การน าของผู้บรหิารคนใหม ่

2. การใช้เทคโนโลยเีพื่อช่วยในการพัฒนาตนเอง เกิดการเรยีนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เกดิความคุม้ค่า และประหยดั
งบประมาณ เช่น การเรียน E-Learning ของส านักงาน ก.พ. การประชุมทางไกลผ่าน Video Conference System 
เป็นต้น การใช้ application ในการสั่งการ (Line, facebook, Messenger, Twitter) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลาในสถานการณต์่างๆ ท่ีเกดิขึ้น  

3. การเข้าร่วมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สหพันธ์เทศบาล) คือ ใบเบิกทางในการบริหารจัดการ
องค์การที่ดี เนื่องจากการได้เป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการส่งผลใหห้น่วยงานเป็นท่ีรู้จักเป็นการทั่วไป สามารถน าแนวคดิ 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนๆ มาปรับใช้กับหน่วยงานของตนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง ตัวผู้บริหารเอง
ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะ การเข้าร่วมเครือข่ายจะมีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมตามรอบที่ก าหนด การสัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 

4. การสร้างค่านยิมและวัฒนธรรมองค์การ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน หากเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด าเนินการจะไม่
ประสบผลส าเร็จและอาจก่อให้เกดิการแบ่งพักแบ่งพวก เกิดการแกง่แย่งชิงดีกันในท่ีสุด ทุกฝ่ายต้องยอมเปิดใจในการ
ด าเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การทีด่ีต่อไป 

5. ส่งเสรมิให้มีการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองกับข้าราชการฝ่ายประจ าทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้างขวัญและก าลังใจโดยการให้และรักษาผลตอบแทนของทั้งสองฝ่าย การที่ฝ่าย
ข้าราชการการเมืองเข้าไปสั่งการดว้ยความเตม็ใจหรืออ านวยการใหก้ับข้าราชการฝ่ายประจ าที่มีปญัหาต่างๆ เพื่อช่วยกัน
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น 
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