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ขTitle : Public Opinions on Leadership of the President of Sub-District                             Administration Organizationin Sop Moei District, Mae Hong Son                             Province Author        :  Mr.Suwat  Samajitobom Advisor : Dr.Ben Pornpoltam Co-Advisor : Dr.Suchart  Jaipukdee Degree        :  Master of Political Science Institute        :  Pacific Institute of Management Science Graduated        :  2019  Abstract   ค Keywords : Opinion, leadership, Sop Moei, Mae Hong Son The research aimed to study public opinions on leadership of the president of 
sub-district  administration  organization  in  Sop  Moei  district,  Mae  Hong  Son  province 
with the objectives of 1) to study, according to the public opinions in Sop Moei district,
 Mae  Hong  Son  province,  on  desirable  leadership  of  the  president  of
sub-district  administration  organizationand  2) to compare the local people's
opinions  about  leadership  styles  of  the  presidentof  sub-district  administration  
organization.  By  using quantitative tools,  from a total of 396 samplings. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation, t-test and F-test,
 or one-way ANOVA.
           the  data  were  shown  that  the  leadership  of  admiration,  vision,  strategy,  
altering,  and  social  change  were  at  a  medium  level.  Analysis  of  comparison  of 
differentiation  in  public  opinions  on  leadership  of  the  president  of  sub-district  
administration  organization  in Sop  Moei  district,  Mae  Hong  Son  province  classified  by
 gender,  age,  education,  and  income  were  not  significant  difference  at  a  0.05 
confidence  level,  whereas  occupation weresignificant difference at a 0.05 confidence 
level.

The results
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1  บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   องค�การบริหารส�วนตําบลมีฐานะเป�นนิติบุคคล และเป�นราชการบริหารส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายได�โดยไม�รวมเงินอุดหนุนในป9งบประมาณท่ีล�วงมาติดต�อกันสามป9เฉลี่ยไม�ตํ่ากว�าป9ละหนึ่งแสนห�าหม่ืนบาท ในป<จจุบัน ข�อมูลทางการปกครองส�วนท�องถ่ิน     มีองค�กรบริหารส�วนตําบลจํานวน 5,332 แห�ง องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได�ให�ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองไปสู�ท�องถ่ิน โดยได�กําหนดไว�ให�หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ (มาตรา75-87) เป�นเจตจํานงให�รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ�นดิน และรัฐต�องกระจายอํานาจต�างๆให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท�องถ่ินได�เองไม�ว�าจะเป�นการพัฒนานโยบายด�านเศรษฐกิจท�องถ่ิน ด�านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรมด�านวิทยาศาสตร� ทรัพย�สินทางป<ญญา และพลังงานด�านความม่ันคงของรัฐ ด�านการบริหารราชการแผ�นดิน ด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน ด�านท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และท่ีสําคัญคือการส�งเสริมการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการจัดระบบการบริการสาธารณะในด�านต�าง ๆ เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง เช�น การส�งเสริมการท�องเท่ียว การจัดการศึกษา การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิป<ญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินตลอดจนการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมเป�นต�น (รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย. 2550)  ผลจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล�าวข�างต�น ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองส�วนท�องถ่ินครั้งใหญ� และส�งผลให�บทบาทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายใต�ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได�แบ�งหน�าท่ีภารกิจให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส�วนราชการบริหารส�วนกลาง และส�วนภูมิภาครับผิดชอบการดําเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและภูมิภาค โดยให�คําปรึกษาและสนับสนุน กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพียงเท�าท่ีจําเป�น ซ่ึงแตกต�างจากในอดีต โดยท่ีผ�านมานั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะเพียงไม�ก่ีด�าน และส�วนใหญ�ไม�ใช�บทบาทหลักในการพัฒนาท�องถ่ิน แต�เป�นแค�การจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน เช�น การจัดเก็บขยะและกําจัดขยะ งานดูแลความ



2  สะอาดของถนนและท�อระบายน้ํา ส�วนบทบาทหลักในการพัฒนาท�องถ่ินเป�นหน�าท่ีของส�วนราชการระดับภูมิภาค (อ�างถึงใน ชุตินันท� แดงสกล. 2556)  ผู�นําคือ ผู�จัดระบบทรัพยากรขององค�การ บุคลากร เงินทุน และเทคโนโลยี นําองค�กรสู�ทิศทางท่ีถูกต�อง ซ่ึงบ�อยครั้งองค�การจําเป�นต�องมีทิศทางใหม�ท่ีแตกต�างจากวิธีการท่ีดําเนินอยู�ในป<จจุบัน งานของผู�นําคือการปรับเปลี่ยนหรือสร�างแนวทางใหม� การสร�างวิสัยทัศน� 3 ซ่ึงบุคลากรจะได�พบกับแรงดึงดูดใจและความต่ืนเต�น ผู�นําต�องเน�นไปท่ีจุดมุ�งหมายขององค�การและทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีจะใช�วิธีการใหม� โดยเป�นผู�กระตุ�นการเปลี่ยนแปลง กําหนดทางเลือกสําคัญ ๆ และนําทางเลือกของคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการลงทุนฝMายบุคลากร ซ่ึงลูกค�าและการตลาดกําลังมุ�งเน�น การจัดการหุ�นส�วนหรือความคิดใหม�ๆ ท่ีมีคุณค�ายิ่งในการติดตาม (โกศล  อินทวงศ�, 2549) จากบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีหน�าท่ีต�องพัฒนาตําบลท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเป�นจะต�องมีผู�นําท่ีมีความรู� ความสามารถ และเป�นผู�นําในสถานการณ�ต�าง ๆ ได�เป�นอย�างดี จึงเห็นได�ว�าผู�นําจะมีบทบาทสําคัญอย�างยิ่ง (นิคม  พรหมมาเทพ, 2538) ดังนั้นในการบริหารงานใด ๆ ท่ีจะเกิดประสิทธิผลต�อองค�การผู�บริหารจะต�องใช�ภาวะผู�นํากระจายความรับผิดชอบอย�างเป�นธรรม ไปสู�ผู�ใต�บังคับบัญชาในหน�วยงานของตน ผู�บริหารยุคโลกาภิวัตน�จึงมีความจําเป�นท่ีจะต�องใช�ภาวะผู�นําให�เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ โดยต�องสามารถปรับตัว และแก�ไขป<ญหาท่ีเกิดข้ึนให�ได�อย�างเหมาะสมกับทุกสถานการณ�และใช�ความรู�ความสามารถของตนให�เกิดประโยชน�ต�อการบริหารงานอย�างมีประสิทธิผลด�วย ผู�บริหารท่ีดีควรจะมีความสามารถในการบริหารงาน โดยให�บุคลากรร�วมมือปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ ผู�บริหารจะต�องมีความสามารถท่ีจะสร�างขวัญและกําลังใจให�ผลปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความรักความศรัทธาในหน�วยงานเกิดความรู�จักเสียสละเพ่ืองาน ทุ�มเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความสติป<ญญา หาทางปรับปรุงให�งานนั้นเจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึน   แต�ท่ีผ�านมานั้น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังมีจุดอ�อน หรือป<ญหาเช�นกัน นั่นคือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�สามารถสนองตอบต�อเจตนารมณ� อุดมการณ� ของประชาธิปไตยได�อย�างแท�จริง เพราะยิ่งมีการกระจายอํานาจมากเท�าไรยิ่งนําไปสู�ความแตกต�าง และความไม�เท�าเทียมกันระหว�างพ้ืนท่ีหรือท�องถ่ินต�าง ๆ ได�ง�าย ไม�ว�าจะเป�นท้ังทางด�านเศรษฐกิจ ด�านการคลัง ด�านคุณภาพชีวิต ด�านวัฒนธรรมท�องถ่ิน และด�านการบริหารสาธารณะ เนื่องจากอํานาจในทางการเมือง และการจัดทําบริการสาธารณะตลอดจนทรัพยากรทางการบริหารข้ึนอยู�กับศักยภาพท�องถ่ินของชุมชน และผู�บริหารแต�ละแห�งความแตกต�าง และไม�เท�าเทียมกันระหว�างท�องถ่ิน จึงเกิดข้ึนมีผลสืบเนื่องมาจากการบริหารผู�บริหาร หรือผู�นําในระดับท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนนั่นเองเพราะอย�างไรก็ตาม หากปรากฏว�าผู�บริหารท�องถ่ินมีจุดอ�อนไม�ว�าจะเป�นการขาดความรู�ความสามารถขาดความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ และขอบเขตของการปฏิบัติหน�าท่ี และขาดศักยภาพศักยภาพในเชิงบริหารเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง จะไม�สามารถช�วยทําให�การพัฒนาองค�กรไปสู�เปOาหมายหรือจุดมุ�งหมายท่ีหวังไว� (อ�างถึงใน สาวิทตรี คําควร. 2555) 



3    จากเหตุผลข�างต�นจะเห็นได�ว�าภาวะผู�นํามีความสําคัญต�อองค�การเป�นอย�างยิ่ง ทําให�ผู�วิจัยซ่ึงเคยทํางานด�านพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตอําเภอสบเมย ต�องการนําป<ญหาดังกล�าวมาศึกษาเพ่ือประโยชน�ต�อการศึกษาถึงรูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงผลการวิจัยนี้จะเป�นประโยชน�ต�อผู�บริหารและผู� ท่ีเก่ียวข�องสามารถนําไปใช�เพ่ือประโยชน�ต�อการพัฒนาท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลต�อไป 1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย         1. เพ่ือศึกษาภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน         2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อรูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได�  1.3 ขอบเขตของการวิจัย         การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการวิจัยไว�ดังนี้         1.ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง             1.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ได�แก�ประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอนท้ัง 6ตําบลจํานวน42,344คน(ข�อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ�าน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับสํานักทะเบียน พ.ค. 2560)         2. กลุ�มตัวอย�างท่ีใช� ได�แก� ประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนท้ัง 6 ตําบลจํานวน 42,344 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 396 คน ผู�วิจัยใช�วิธีการคํานวณหาจํานวนของกลุ�มตัวอย�างตามสูตรของ Taro Yamane (โดยกําหนดค�าระดับความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 หรือ 5%) โดยการสุ�มตัวอย�างแบบตามสัดส�วนของประชากรท่ีแน�นอน         3. ตัวแปรท่ีใช�วิจัยประกอบด�วย             3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได�แก�ป<จจัยส�วนบุคคลประกอบด�วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได�             3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได�แก�                   3.2.1 ภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนท้ัง 5 รูปแบบประกอบด�วย (อ�างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.2552) 1) ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) 



4  2) ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� (Visionary Leadership) 3) ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Leadership) 4) ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 5) ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership)         4. ขอบเขตด�านระยะเวลา             ระหว�างเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 1.4 สมมุติฐานงานวิจัย         ประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ป<จจัยบุคคลได�แก�เพศ อายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได�แตกต�างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย         จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับภาวะผู�นํา (อ�างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.2552) ได�สรุปเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัยภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ตามแนวคิดดังต�อไปนี้                       ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  ภาวะผู0นําของนายกองค!การบริหารส1วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ป�จจัยส1วนบุคคล ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด0วย   1. เพศ  2. อายุ  3. ระดับการศึกษา  4. อาชีพ  5. รายได� จังหวัดแม1ฮ1องสอน 1. ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี 2. ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� 3. ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� 4. ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 5. ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   



5    6.2 ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� (Visionary Leadership) หมายถึง ความสามารถของผู�นําในการสร�างและสื่อสารวิสัยทัศน�ในอนาคตขององค�การ   6.3 ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Leadership) หมายถึง กระบวนการกําหนดทิศทางองค�การการสร�างและการนําไปสู�การปฏิบัติของวิสัยทัศน�พันธะกิจและยุทธศาสตร�เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ 1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ   ในการวิจัยเรื่องภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพท�ท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้         1. นายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย หมายถึง ผู�บริหารสูงสุดท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลในท่ีนี้หมายถึงนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสบเมยนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�คะตวน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�สวด นายกองค�การบริหารส�วนตําบลกองกnอย และนายกองค�การบริหารส�วนตําบลปMาโปMงซ่ึงเป�นองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน         2. องค�การบริหารส�วนตําบล หมายถึง องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีได�รับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ในท่ีนี้หมายถึงองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน         3. ภาวะผู�นํา หมายถึง กระบวนการใช�ความสัมพันธ�เชิงอิทธิพลซ่ึงกันและกันระหว�างผู�นํากับผู�ตามโดยผู�นําจะกระตุ�นโน�มน�าวจูงใจผู�ตามให�พยายามปฏิบัติงานอย�างเต็มศักยภาพเพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การและเกิดการเปลี่ยนแปลง         4. ผู�นํา หมายถึง ผู�ท่ีกําหนดวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�รวมท้ังสร�างค�านิยมร�วมและวัฒนธรรมขององค�กร         5. การนํา หมายถึง การมีอิทธิพลโน�มน�าวในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการกําหนดทิศทางท่ีจะก�าวไป โดยใช�วิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ได�แก� นําโดยค�านิยม นําโดยจริยธรรม นําโดยกุศโลบาย และนําโดยสร�างทีมงาน         6. รูปแบบภาวะผู�นํา หมายถึง สถานะการแสดงออกของความเป�นผู�นําแยกได�เป�น 5 รูปแบบซ่ึงได�แก�             6.1 ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) หมายถึง กระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและข�อตกลงเบ้ืองต�นหลักของสมาชิกในองค�การและการสร�างความมีพันธะผูกพันกับวัตถุประสงค�ขององค�การ 



6    6.4 ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน�โดยเน�นความเป�นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน� มีการกระจายอํานาจหรือให�อํานาจผู�อ่ืนมีคุณธรรมและกระตุ�นผู�อ่ืนให�มีความเป�นผู�นํา   6.5 ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในทางสังคม (Social Change Model ofLeadership) หมายถึง ผู�นําเป�นผู�ท่ีสามารถก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส�งผลเชิงบวกต�อความเป�นอยู�ท่ีดีของผู�อ่ืนของชุมชนและของสังคมโดยรวม         7. บทบาทด�านการบริหาร หมายถึง การท่ีผู�นําปฏิบัติหน�าท่ีและภารกิจตามพระราชบัญญัติองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537         8. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด�านความรู�สึกหรือความเชื่อของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการพูด หรือเขียนอาจถูกหรือผิดก็ได�โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู�ประสบการณ� หรือสิ่งแวดล�อมต�างๆ อาจได�รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผู�อ่ืนก็ได� ในท่ีนี้หมายถึงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน         9. ประชาชน หมายถึง ผู�ท่ีมีอายุต้ังแต� 18 ป9ข้ึนไป และมีภูมิลําเนาอาศัยอยู�ในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  1.7 ประโยชน!ท่ีได0รับ   1. เป�นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห�หารูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนาภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงานให�สอดคล�องตามบริบทของพ้ืนท่ี 2. ทราบความแตกต�างของความคิดเห็นของประชาชนต�อรูปแบบภาวะผู�นําจากการเปรียบเทียบตามสถานะบุคคล 



7  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง    การวิจัยเรื่องภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขต อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้   1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําและผู�นํา   2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการบริหาร   3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ   4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําและผู�นํา   1. แนวคิดภาวะผู�นํา (Leadership) และผู�นํา (Leader)    1.1 ความหมายของภาวะผู�นํา (Leadership)   ภาวะผู�นํา  (Leadership) เป>นแนวความคิดท่ีมีความหลากหลายและมีนักวิชาหลายท�านได�ให�ความหมายและคํานิยามท่ีแตกต�างกันตามฐานคติและจุดยืนของผู�วิจัยไว�ดังนี้ Daft  (1999)กล�าวไว�ว�าภาวะผู�นําเป>นความสัมพันธ�ท่ีมีอิทธิพลระหว�างผู�นําและผู�ตามซ่ึงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมายร�วมกัน   Yukl (1998) ให�ความหมายภาวะผู�นําคือพฤติกรรมส�วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุ�มให�บรรลุเปOาหมายร�วมกัน   Schein  (1992)  ได�ให�นิยามของภาวะผู�นําคือความสามารถท่ีจะก�าวออกมาจากวัฒนธรรมเดิมเพ่ือเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งท่ีทําให�มีการปรับตัวได�มากข้ึน   สิปปนนท�  เกตุทัต (2540)กล�าวว�าภาวะผู�นําหมายถึงความมีวิสัยทัศน�มีทัศนะกว�างไกลและสามารถทําให�ผู�ร�วมงานยอมรับและยินดีร�วมปฏิบัติตามซ่ึงผู�ท่ีจะเป>นผู�นําต�องมีศักยภาพพ้ืนฐาน  9 ประการ  ได�แก�  ต�องเป>นคนเก�ง  เป>นคนดี  ทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได้  มีความกล�าหาญ  อดทน  บริหารจัด การเป>น ตัดสินใจอย�างมีวิจารณญาณ  มีสํานึกรับผิดชอบต�อสังคม  และเคยประสบความสําเร็จมาพอ สมควร  ประเวศ  วะสี (2543) ให�คําจํากัดความของภาวะผู�นําคือภาวะท่ีก�อให�เกิดศรัทธาเป>นท่ียอมรับและเกิดจุดมุ�งหมายร�วมกันในสังคมนั้นๆภาวะผู�นําอาจมีในบิดามารดาครูผู�นําชุมชนผู�นําทางศาสนาผู�นําทางวิชาการผู�นําทางการเมืองก็ได�   พระธรรมป]ฎก (ป.อ.ปยุตโต.  2543) ได�ให�ความหมายของภาวะผู�นําก็คือ ผู�ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ คือสติป̂ญญา ความดีงาม ความรู�ความสามารถ ของบุคคลท่ีชักนําให�คนท้ังหลายมาประสานกัน และ
 พากันไปสู�จุดหมายท่ีดีงาม อย�างถูกต�องตามทํานองคลองธรรม 



8  บุคคลหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุ�มให�บรรลุเปOาหมายร�วมกัน  (Shared  Goal)  หรือเป>นความ สัมพันธ� ท่ีมีอิทธิพลระหว�างผู�นํา  (Leaders)  และผู�ตาม  (Followers)  ซ่ึงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมายร�วมกัน (Shared Purposes) หรือเป>นความสามารถท่ีจะสร�างความเชื่อม่ัน 

  อานันท�  ป̂ญญารชุน (2543) ให�ความหมายไว�ของภาวะผู�นําหมายถึงผู�นําไม�ใช�ผู�ท่ีจะนําคนอ่ืนแต�ผู�นําท่ีดีคือผู�ท่ีสามารถทําให�ผู�อ่ืนคล�อยตามเพราะมีศรัทธาต�อผู�นํา   รังสรรค�  ประเสริฐศรี (2544) ได�ให�ความหมายของภาวะผู�นําหมายถึงพฤติกรรมส�วนตัวของและให�การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให�บรรลุเปOาหมายองค�การ   วิโรจน�  สารรัตนะ และคณะ (2547) สรุปว�าภาวะผู�นําคือกระบวนการท่ีมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันระหว�างผู�นําและผู�ตามเพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การและเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีองค�ประกอบท่ีเก่ียวข�องกันดังนี้             1. ผู�นําและผู�ตาม (Leader - followers) การมีอิทธิพลระหว�างผู�นําและผู�ตามเป>นแบบสองทางไม�ได�หมายถึงเฉพาะผู�นํามีอิทธิพลต�อผู�ตามเท�านั้นดังนั้นผู�ตามก็สามารถจะปรับบทบาทเป>นได�ท้ังผู�นําและผู�ตามและผู�นําท่ีดีมักจะพัฒนาทักษะภาวะผู�นําให�แก�ผู�ตาม             2. การมีอิทธิพล (Influence) เป>นกระบวนการของผู�นําในการสื่อสารความคิดเพ่ือให�ได�รับการยอมรับและมีการจูงใจเพ่ือให�ได�รับการสนับสนุนจากผู�ตามในการนําความคิดนั้นไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง             3. วัตถุประสงค�ขององค�การ (Organization) ท่ีผู�นําจะต�องกําหนดข้ึนจากการมีส�วนร�วมมีทิศทางและมีความท�าท�ายนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุผล             4. การเปลี่ยนแปลง (Change) การมีอิทธิพลและการกําหนดวัตถุประสงค�องค�การใดๆต�องมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม�ๆเพ่ือให�ก�าวทันต�อสังคมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว             5. คน (People) ในการทํางานนั้นผู�นําและผู�ตามจะเก่ียวพันกับบุคคลอ่ืนอีกหลายคนหลายกลุ�มจึงจะต�องแสดงภาวะผู�นําและช�วยเหลือให�บุคคลเหล�านั้นประสบผลสําเร็จด�วย             ธิติพร  ตนัยโชต ิ(2549) สรุปความหมายเก่ียวกับภาวะผู�นําไว� 5 ประการ คือ             1. ภาวะผู�นําคือเป>นความสัมพันธ�ส�งผลต�ออิทธิพลระหว�างผู�นํา (Leader) และผู�ตาม(Followers) ซ่ึงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมายร�วมกัน (Share Purpose)             2. ภาวะผู�นําหมายถึงเป>นความสามารถท่ีจะสร�างความเชื่อม่ันและให�การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให�บรรลุเปOาหมายองค�การ             3. ภาวะผู�นําเป>นการใช�ศิลปkและกระบวนการของการมีอิทธิพลต�อบุคคลหรือกลุ�มเพ่ือดําเนินกิจกรรมไปสู�ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�             4. ภาวะผู�นําคือการกระทําท่ีมีอิทธิพลสามารถทําให�ผู�อ่ืนเกิดศรัทธามีความนับถือมีความเชื่อม่ันตกลงปลงใจท่ีจะทําตามแล�วแต�ผู�นําจะให�ทําอะไร 



9  เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ�  (2550) ให�คําจํากัดความของคําว�าผู�นําคือ บุคคลท่ีได�รับมอบหมายซ่ึงอาจโดยการเลือกต้ังหรือแต�งต้ังและเป>นท่ียอมรับของสมาชิกให�มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ�มสามารถท่ีจะจูงใจชักนําหรือชี้นําให�สมาชิกของกลุ�มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต�างๆของกลุ�มให�สําเร็จ               5. ภาวะผู�นํา หมายถึง การท่ีผู�นําขององค�การใช�วิธีแตกต�างกันตามสถานการณ�ในการดําเนินการเพ่ือก�อให�เกิดสภาวะแวดล�อมท่ีสนับสนุนให�ผู�ใต�บังคับบัญชาร�วมมือกันสร�างประโยชน�ในการปฏิบัติหน�าท่ีการงานให�บรรลุถึงจุดมุ�งหมายขององค�การท่ีกําหนด        จากนิยามความหมายของภาวะผู�นําข�างต�นสรุปได�ว�าภาวะผู�นํา หมายถึง ความสามารถท่ีสร�างการยอมรับด�วยวิธีใดวิธีหนึ่งต�อผู�อ่ืนให�เกิดการปฏิบัติตามด�วยความศรัทธาส�งผลต�อกระบวนการมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันระหว�างผู�นําและผู�ตามเพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค�และเปOาหมายประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดอย�างไรก็ตามไม�มีนิยามใดท่ีผิดหรือถูกต�องสมบูรณ�ท่ีสุดเพียงนิยามเดียวแต�ข้ึนอยู�กับการเลือกคํานิยามนั้นไปใช�ให�เหมาะสมเก่ียวกับภาวะผู�นําในแต�ละกรณีได�         1.2 ความหมายของผู�นํา (Leader)              ผู�นํา (Leader) เป>นองค�ประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งต�อความสําเร็จขององค�การท้ังนี้ป̂จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู�นําเป>นผู�ซ่ึงมีภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต�องวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให�บุคลากรขององค�การปฏิบัติงานต�างๆให�ประสบความสําเร็จตามเปOาหมายและวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว�เพ่ือให�เข�าใจความหมายของผู�นํา (Leader) จึงเสนอความหมาย ไว�ดังนี้             Bennis และ Nanus (1985) ให�คําจํากัดความของคําว�าผู�นําคือ บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร�างความคิดสร�างสรรค�เป>นสัญลักษณ�ของกลุ�ม และจะนํากลุ�มให�พ�นจากอุปสรรคป̂ญหาต�างๆ จนสามารถบรรลุตามเปOาหมายของสังคมท่ีกําหนดไว�ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รังสรรค�  ประเสริฐศรี (2544) ให�คําจํากัดความของคําว�าผู�นํา คือ บุคคลท่ีทําให�องค�การประสบความก�าวหน�าและบรรลุผลสําเร็จโดยเป>นผู�มีบทบาทแสดงความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลท่ีเป>นผู�ใต�บังคับบัญชาหรือผู�นําคือบุคคลซ่ึงก�อให�เกิดความม่ันคงและช�วยเหลือบุคคลต�างๆเพ่ือให�บรรลุเปOาหมายของกลุ�ม 



10  จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต�างๆข�างต�นสรุปได�ว�า ผู�นําคือบุคคลท่ีได�รับมอบหมายซ่ึงอาจโดยการเลือกต้ังหรือแต�งต้ัง ซ่ึงเป>นท่ียอมรับของสมาชิกให�มีอิทธิพล และบทบาทเหนือกลุ�มและมีหน�าท่ีในการวางแผนสั่งการดูแลควบคุม และสามารถท่ีจะจูงใจชักนําหรือชี้นําให�สมาชิกของกลุ�มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต�างๆของกลุ�มจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค� และเปOาหมายท่ีกําหนดไว�ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู�นํา             2.1 รูปแบบภาวะผู�นํา   ทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษารูปแบบภาวะผู�นําต้ังแต�กลางทศวรรษ 1970 นั้นได�เริ่มเปลี่ยนไปสู�ทฤษฎีแนวทางการศึกษาภาวะผู�นําเชิงบูรณาการซ่ึงพยายามจะรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะทฤษฎีเชิงพฤติกรรมและทฤษฎีตามสถานการณ�เพ่ืออธิบายถึงการมีอิทธิพลต�อความสัมพันธ�ระหว�างผู�นําและผู�ตามท่ีมีประสิทธิผลทฤษฎีภาวะผู�นําซ่ึงอยู�ในกระแสวิชาการป̂จจุบันประกอบด�วยท้ังหมด 5 รูปแบบ (อ�างถึงใน พิชายรัตนดิลกณภูเก็ต. 2552)                    1. ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership)                    2. ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� (Visionary Leadership)                    3. ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Leadership)                    4. ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)                    5. ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership หรือ SCML)                    2.1.1 ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership)                            ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมีเป>นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงกระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและข�อตกลงเบ้ืองต�นหลักของสมาชิกในองค�การและการสร�างความมีพันธะผูกพันกับวัตถุประสงค�ขององค�การโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติโดยอาศัยคุณลักษณะหรือคุณภาพของผู�นําในด�านต�างๆ                            Max Weber (จุมพล หนิมพานิช. 2547) ให�คําจํากัดความคําว�า “อํานาจบารมี” (Charismatic) หมายถึง คุณลักษณะพิเศษท่ีดีเลิศอย�างหนึ่งนอกจากจะได�แยกบุคคลท่ีเป>นผู�นําออกจากความเป>นคนธรรมดาสามัญแล�วยังได�ทําให�ผู�นํานั้นเป>นบุคคลท่ีประกอบไปด�วยคุณสมบัติและบารมีท่ีดีไม�มีใครเหมือนเป>นบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติมีความเฉลียวฉลาดเชื่อม่ันในตนเองสามารถก�อให�เกิดความผูกพันทางจิตใจท่ีล้ําลึกระหว�างตัวเขากับผู�ปฏิบัติตาม สามารถท่ีจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค�าและความเชื่อถือท่ีได�ยึดถือปฏิบัติกันมานานดังนั้นผู�นําแบบนี้จึงสามารถใช�อํานาจพิเศษนี้ทําให�คนท้ังหลายหรือผู�ใต�บังคับบัญชาเชื่อฟ̂งปฏิบัติตามด�วยความเต็มใจเพราะมีลักษณะท่ีจูงใจให�คนศรัทธาเชื่อถือ 



11    House (สุเทพพงศ� ศรีวัฒน�. 2548 ; อ�างอิงมาจาก House. 1977) อธิบายว�าภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมีคือ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษในการทําให�เกิดผลงาน (Outcome) ท่ีสูงข้ึนกว�าผลงานปกติท่ีควรเป>น ท้ังนี้เกิดจากได�รับความร�วมมือเป>นพิเศษจากผู�ตามและถือว�าความคิดหรือความเชื่อของผู�นําคือสิ่งท่ีถูกต�องจึงให�การยอมรับผู�นําโดยปราศจากข�อสงสัยพร�อมท่ีจะเชื่อฟ̂งอย�างเต็มใจมีความรักผูกพันต�อผู�นํามีความรู�สึกร�วมทางอารมณ�ต�อภารกิจของกลุ�ม หรือองค�การโดยภาวะผู�นําแบบนี้เกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีผู�ตามแสดงออกเป>นตัวบ�งชี้ให�เห็นรวม9 ประการดังนี้         1. ผู�ตามแสดงความม่ันใจว�าความคิดหรือความเชื่อของผู�นําคือสิ่งท่ีถูกต�อง         2. ผู�ตามจะมีความเชื่อคล�ายกับผู�นํา         3. ผู�ตามจะแสดงการยอมรับผู�นําโดยปราศจากข�อสงสัยใดๆ         4. ผู�ตามจะแสดงการให�ความรักและพึงพอใจต�อผู�นํา         5. ผู�ตามเต็มใจเคารพเชื่อฟ̂งและปฏิบัติตามคําสั่งของผู�นํา         6. ผู�ตามพยายามเอาแบบอย�างหรือลอกเลียนแบบผู�นํา         7. ผู�ตามมีความรู�สึกร�วมทางอารมณ�ต�อพันธกิจร�วมกับผู�นํา         8. ผู�ตามพยายามยกระดับเปOาหมายของกลุ�มหรือองค�การให�สูงข้ึน         9. ผู�ตามมีความรู�สึกเป>นส�วนหนึ่งของกลุ�มหรือองค�การโดยแสดงออกด�วยการให�ความร�วมมือและความม่ันใจว�าตนจะสามารถช�วยทําให�เปOาหมายของงานหรือองค�การบรรลุผลได�             2.1.2 ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� (Visionary Leadership)   Robbins (2003) กล�าวว�า ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน�หมายถึงความสามารถของผู�นําในการสร�างและสื่อสารภาพในอนาคตขององค�การท่ีต�องการโดยชี้ให�เห็นว�าองค�การจะเจริญเติบโตและมีสภาพดีข้ึนจากป̂จจุบันอย�างน�าเชื่อถือน�าสนใจและทําให�เป>นจริงได�และวิสัยทัศน�นี้จะเป>นพลังขับเคลื่อนต�อการสร�างอนาคตขององค�การซ่ึงในกระบวนการนี้ประกอบด�วยทักษะพรสวรรค�และทรัพยากรจะถูกนํามาใช�ไปอย�างเต็มท่ีเพ่ือทําให�ภาพในอนาคตปรากฏเป>นจริง            สิปปนนท�  เกตุทัต (2540) กล�าวว�า ภาวะผู�นําแบบนี้ประกอบด�วยลักษณะดังนี้คือจะต�องมีวิสัยทัศน�จะต�องวิเคราะห�ตัดสินใจโดยมองอย�างนกมองภาพรวมท้ังหมดและปฏิบัติตนอย�างหนอนเอากายใจและสมองเข�าสัมผัสสามารถวางนโยบายท่ีชัดเจนจัดแผนงานแผนคนและแผนเงินให�เข�ากันกระจายและมอบอํานาจเป>นรวมท้ังติดตามผลเพ่ือเปOาหมายอย�างมีทิศทางท่ีมุ�งผลประโยชน�ต�อส�วนรวมเป>นหลักโดยเลือกเดินตามเส�นทางท่ีมีขวากหนามน�อยท่ีสุด  สุเทพ  พงศ�ศรีวัฒน� (2549) กล�าวว�า ผู�นําแบบนักวิสัยทัศน�เป>นผู�นําท่ีใช�บุคลิกภาพและความสามารถพิเศษ (Charisma)ของตนเป>นเครื่องมือเกิดอิทธิพลกระตุ�นให�เกิดแรงดลใจข้ึนแก�ผู�ตามให�อยากทําตามอย�างท่ีผู�นําทําท้ังนี้เพราะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต�อตัวผู�นําผู�นําแบบนี้บางคนก็เรียกว�าผู�นําโดยบารมีเป>นผู�นําท่ีมีศิลปะในการพูดโน�มน�าวใจให�ผู�ฟ̂งมองเห็นภาพได�ชัดเจนและเชื่อว�าภาพใน



12  อนาคตท่ีผู�นําพูดถึงนั้นสามารถไปได�ถึงแน�นอนถ�าร�วมใจกันทําอย�างท่ีผู�นําต�องการเนื่องจากผู�นําเป>นนักคิดนักพูดและนักวาดฝ^นถึงอนาคตท่ีเป>นไปได�เราจึงเรียกผู�นําแบบนี้ว�าผู�นําแบบนักวิสัยทัศน� (Visionary Hero)ผู�นําแบบนี้จึงกล�าคิดกล�าทํากล�าเปลี่ยนแปลงกล�าท�าทายต�อสิ่งใหม�ๆแม�ว�าจะกระทบต�อตําแหน�งสถานภาพตนเองหรือคนอ่ืนก็ตามถ�าเชื่อว�าสิ่งท่ีทํานั้นทําให�สังคมส�วนรวมดีข้ึนจึงเป>นผู�นําท่ีสามารถยกระดับคุณธรรมของลูกน�องให�สูงข้ึนจากการทํางานเพ่ือได�ประโยชน�ส�วนตัวเพียงอย�างเดียวแต�มุ�งการได�ประโยชน�ต�อส�วนรวมเป>นสําคัญอีกด�วยผู�นําแบบนี้คนมักยกย�องเหมือนวีรบุรุษ         วิสัยทัศน� คือความสามารถคิดได�ว�าเป>นเสมือนความใฝ�ฝ^นถึงอนาคตและสร�างแรงกระตุ�นส�งผลต�อความทะเยอทะยานระดับสูงในแนวคิดเก่ียวกับอนาคตท่ีทุกคนในองค�การสามารถเชื่อถือได�วิสัยทัศน�เป>นสิ่งท่ีมีความจําเป>นสําหรับองค�การท่ีจะเป>นตัวชี้นําแนวทางการบริหารองค�การและจะนําองค�การให�ให�บรรลุเปOาหมายและผลสําเร็จได�         ผู�นําทุกคนมีศักยภาพพอท่ีจะสร�างวิสัยขององค�การข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีเสมือนผู�นําท่ีต�องนําผู�ร�วมงานท้ังหลายไปสู�สถานท่ีใหม�และมีความสามารถในการแปรเปลี่ยนให�วิสัยทัศน�กลายเป>นความจริงด�วยเหตุนี้หนังสือต�างๆด�านภาวะผู�นําในป̂จจุบันจึงต�องกล�าวถึงผู�นําว�าต�องเป>นผู�สร�างวิสัยทัศน�เป>นผู�รักษาความฝ^นขององค�การและเป>นผู�ท่ีมีวิสัยทัศน�ท่ีสะท�อนอยู�ในวัตถุประสงค�ขององค�การผู�นําต�องเป>นผู�บริหารความฝ^น (Manage the dream) แห�งวิสัยทัศน�นั้น        Manasse (สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. 2549 ; อ�างอิงมาจาก Manasse.1986) ได�นิยามวิสัยทัศน�ว�าเป>นพลังท่ีเกิดจากการหลอมความหมาย (Molds Meaning) ของทุกคนในองค�การนั้นและด�วยเหตุท่ีฐานสําคัญของการเป>นผู�นําคือต�องเป>นผู�นําเชิงวิสัยทัศน� (Visionary Leadership) ซ่ึงManasseอธิบายเพ่ิมเติมว�าวิสัยทัศน�ท่ีผู�นําเก่ียวข�องประกอบด�วยวิสัยทัศน� 4 ประเภท ได�แก�             1. วิสัยทัศน�องค�การ (Organizational Vision) ซ่ึงเก่ียวข�องและครอบคลุมการมีภาพท่ีสมบูรณ�ขององค�การอย�างมีระบบมีการระบุองค�ประกอบย�อยๆและสร�างความเข�าใจถึงความสัมพันธ�ระหว�างองค�ประกอบย�อยเหล�านั้น             2. วิสัยทัศน�เชิงอนาคต (Future Vision) เป>นวิสัยทัศน�ท่ีบ�งบอกถึงภาพท่ีสมบูรณ�ท่ีควรเป>นในอนาคตขององค�การรวมถึงรู�ว�าในสภาพแวดล�อมท่ีองค�การต้ังอยู�ในอนาคตนั้นเป>นอย�างไรและการทําหน�าท่ีของส�วนต�างๆภายในขององค�การในอนาคตเป>นเช�นไร             3. วิสัยทัศน�ส�วนบุคคล (Personal Vision) ได�แก�วิสัยทัศน�ส�วนตัวของผู�นําท่ีมีความปรารถนาอย�างแรงกล�าต�อองค�การรวมท้ังการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีช�วยผู�นําในการปฏิบัติการเพ่ือให�องค�การป̂จจุบันสามารถเชื่อมโยงเข�ากับภาพท่ีเป>นวิสัยทัศน�ในอนาคตขององค�การ             4. วิสัยทัศน�เชิงกลยุทธ� (Strategic Vision) ได�แก�แนวทางท่ีทําให�เกิดการเชื่อมต�อระหว�างความเป>นจริงป̂จจุบัน (วิสัยทัศน�ป̂จจุบันขององค�การ) กับความน�าจะเป>นไปได�ในอนาคต (วิสัยทัศน�ในอนาคตขององค�การ) ด�วยวิธีการท่ีเหมาะกับท้ังต�อองค�การและต�อตัวผู�นําด�วย 



13     กล�าวโดยสรุปวิสัยทัศน�ของผู�นําจึงจําเป>นต�องทําให�กลายเป>นสิ่งท่ีร�วมกัน (Shared)ของบุคคลต�างๆซ่ึงจะเก่ียวข�องในการทําให�วิสัยทัศน�นั้นเป>นจริงความสําเร็จของงานอยู�ท่ีการนําวิสัยทัศน�นโยบายและแผนปฏิบัติให�ได�โดยมองผลกระทบต�อภาพรวมให�สอดคล�องกับสถานการณ�ท่ีเหมาะสม             2.1.3 ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Leadership)                    ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร�เป>นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงกระบวนการกําหนดทิศทางขององค�การการสร�างและการนําไปสู�การปฏิบัติของวิสัยทัศน�พันธะกิจและยุทธศาสตร�เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การผู�นําตามทฤษฎีนี้จะเชื่อว�าการท่ีจะให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การนั้นไม�ใช�จะต�องอาศัยโชคช�วยแต�จะต�องเป>นผลจากการท่ีต�องคอยติดตามสถานการณ�เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค�การและอาศัยการประเมินซํ้าท่ีเปOาหมายและคุณค�าขององค�การรวมท้ังการ คาดการณ�ถึงอนาคตขององค�การในระยะยาวและการพัฒนายุทธศาสตร�เพ่ือมุ�งสู�อนาคตท่ีพึงประสงค� นั้นภาวะผู�นําแบบนี้บางทีนักวิชาการก็เรียกว�าภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ�           การเป>นผู�นําเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Leadership) (รังสรรค�ประเสริฐศรี.2544) กล�าวว�าผู�นําเชิงยุทธศาสตร�หมายถึงกระบวนการในการกําหนดทิศทางและการกระตุ�นสร�างแรงบันดาลใจให�แก�องค�การในการริเริ่มสร�างสรรค�สิ่งต�างๆข้ึนมาเพ่ือให�องค�การอยู�รอดต�อไปได�และเรื่องของการเป>นผู�นําเชิงกลยุทธ�ก็เป>นอีกหนึ่งในประเภทภาวะผู�นําท่ีจะเป>นตัวผลักดันให�การบริหารเชิงกลยุทธ�ประสบความสําเร็จลุล�วงด�วยดี          Finkelstein และHambrick (สุเทพ  พงศ�ศรีวัฒน�. 2548; อ�างอิงมาจาก Finkelstein and Hambrick.1996) กล�าวว�าภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ�ว�าหมายถึงผู�นําหรือกลุ�มผู�นําระดับสูงท่ีมีความสามารถในการคาดการณ�มีมุมมองระยะยาวและสร�างความยืดหยุ�นให�องค�การบรรลุเปOาหมายโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานท้ังองค�การ         กล�าวโดยสรุปพ้ืนฐานสําคัญของภาวะจะต�องเป>นผู�มีความสามารถในการคาดหมายเหตุการณ�มองอนาคตและสามารถสร�างจินตนาการได�ว�าองค�การในอนาคตจะมีรูปร�างหน�าตาอย�างไรสภาพแวดล�อมขององค�การในอนาคตจะเป>นอย�างไร และการขับเคลื่อนจะส�งผลไปในทิศทางไหนท้ังสามารถผลักดันองค�การให�ก�าวไปข�างหน�าเพ่ืออนาคต รวมท้ังสร�างองค�การให�มีความยืดหยุ�นรองรับการเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลา     



14           2.1.4 ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)                    แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นําแบบนี้มีการศึกษางานวิจัยในช�วงต้ังแต�ทศวรรษ 1980 เป>นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน�ท่ีเน�นความเป>นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน�มีการกระจายอํานาจหรือให�อํานาจผู�อ่ืนมีคุณธรรมและกระตุ�นผู�อ่ืนให�มีความเป>นผู�นําและเป>นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสิ่งท่ีผู�นําทําแล�วประสบความสําเร็จหรือทําแล�วก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม�ๆมากกว�าท่ีจะมุ�งอธิบายถึงการใช�คุณลักษณะของผู�นําเพ่ือให�เกิดความศรัทธาและมีปฏิกิริยาจากผู�ตามเพราะลักษณะสําคัญของภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลงนี้คือการมุ�งให�มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมท่ีเป>นอยู�โดยกระตุ�นให�ผู�ตามได�ตระหนักถึงโอกาสหรือป̂ญหาและการร�วมกําหนดวิสัยทัศน�ให�เกิดสิ่งใหม�ๆในองค�การ                    Bass และAvolio (ประยุทธ ชูสอน. 2552; อ�างอิงมาจาก Bass and Avolio.1994) ได�กล�าวถึงภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงว�าเป>นกระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลต�อผู�ร�วมงานและผู�ตามโดยมุ�งเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู�ร�วมงานและผู�ตามให�สูงข้ึนกว�าความพยายามท่ีคาดหวังปกติพัฒนาความสามารถของผู�ร�วมงานและผู�ตามไปสู�ระดับท่ีสูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึนทําให�เกิดการตระหนักรับรู�ในวิสัยทัศน�และภารกิจของทีมงานและขององค�การจูงใจให�ผู�ร�วมงานและผู�ตามมองให�ไกลเกินกว�าความสนใจของพวกเขาไปสู�ประโยชน�ขององค�การหรือสังคมซ่ึงกระบวนการท่ีผู�นําอิทธิพลต�อผู�ร�วมงานหรือผู�ตามนี้กระทําโดยผ�านองค�ประกอบพฤติกรรมเฉพาะของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 4 ประการดังนี้                     1. การมีอิทธิพลอย�างมีอุดมการณ�หมายถึงการท่ีผู�นําประพฤติตัวเป>นแบบอย�างหรือ เป>นโมเดลสําหรับผู�ตามผู�นําจะเป>นท่ียกย�องเคารพนับถือศรัทธาไว�วางใจ  และทําให�ผู�ตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได�ร�วมงานกันผู�ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู�นําและต�องการเลียนแบบผู�นําของเขาสิ่งท่ีผู�นําต�องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงลักษณะนี้คือผู�นําจะต�องมีวิสัยทัศน�และสามารถถ�ายทอดไปยังผู�ตามผู�นําจะมีความสมํ่าเสมอมากกว�าการเอาแต�อารมณ�สามารถควบคุมอารมณ�ได�ในสถานการณ�วิกฤตเป>นผู�มีศีลธรรมและจริยธรรมสูงหลีกเลี่ยงท่ีจะใช�อํานาจเพ่ือผลประโยชน�ส�วนตนผู�นําจะแสดงให�เห็นถึงความเฉลียวฉลาดความมีสมรรถภาพความต้ังใจการเชื่อม่ันในตนเองความแน�วแน�ในอุดมการณ�ความเชื่อและค�านิยมของเขาจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความม่ันใจของผู�ตามและทําให�ผู�ตามมีความเป>นพวกเดียวกันกับผู�นําโดยอาศัยวิสัยทัศน�และการมีจุดประสงค�ร�วมกันผู�นําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปOาหมายและปฏิบัติภาระหน�าท่ีขององค�การ                      2. การสร�างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึงการท่ีผู�นําประพฤติในทางท่ีจูงใจให�เกิดแรงบันดาลใจกับผู�ตามโดยการสร�างแรงจูงใจภายในการให�ความหมายและท�าทายในเรื่องงานของผู�ตามผู�นําจะกระตุ�นจิตวิญญาณของผู�ตามให�มีชีวิตและชีวามีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร�นโดยการสร�างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง�บวกผู�นําจะสร�างและสื่อความหวังท่ีผู�นําต�องการอย�างชัดเจนผู�นําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต�อเปOาหมายและวิสัยทัศน�ร�วมกันจะช�วยให�ผู�ตามมองข�ามผลประโยชน�ของตนเพ่ือวิสัยทัศน�และภารกิจขององค�การช�วยให�ผู�ตามพัฒนาความ



15  ผูกพันของตนต�อเปOาหมายระยะยาวและบ�อยครั้งพบว�าการสร�างแรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึนผ�านการคํานึงถึงความเป>นป̂จเจกบุคคลและการกระตุ�นให�สามารถจัดการกับป̂ญหาท่ีเผชิญได�ส�วนการกระตุ�นทางป̂ญญาช�วยให�ผู�ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ่มสร�างสรรค�                      3. การกระตุ�นทางป̂ญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึงการท่ีผู�นําม ีการกระตุ�นผู�ตามให�ตระหนักถึงป̂ญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงานทําให�ผู�ตามมีความต�องการหาแนวทางใหม�ๆมาแก�ป̂ญหาในหน�วยงานเพ่ือหาข�อสรุปใหม�ท่ีดีกว�าเดิมเพ่ือทําให�เกิดสิ่งใหม�และสร�างสรรค�โดยผู�นํามีการคิดและการแก�ป̂ญหาอย�างเป>นระบบมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�มีการต้ังสมมติฐานการเปลี่ยนกรอบการมองป̂ญหาและการเผชิญกับสถานการณ�เก�าๆด�วยวิถีทางแบบใหม�ๆในการพิจารณาป̂ญหาและการหาคําตอบของป̂ญหามีการให�กําลังใจผู�ตามให�พยายามหาทางแก�ป̂ญหาด�วยวิธีใหม�ๆผู�นํามีการกระตุ�นให�ผู�ตามแสดงความคิดและเหตุผลและไม�วิจารณ�แม�ว�าจะแตกต�างไปจากความคิดของผู�นําทําให�ผู�ตามรู�สึกว�าป̂ญหาท่ีเกิดข้ึนเป>นสิ่งท�าทายและเป>นโอกาสท่ีดีท่ีจะแก�ป̂ญหาร�วมกันโดยผู�นําจะสร�างความเชื่อม่ันให�ผู�ตามว�าป̂ญหาทุกอย�างต�องมีวิธีแก�ไขแม�บางป̂ญหาจะมีอุปสรรคมากมายผู�นําจะพิสูจน�ให�เห็นว�าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย�างได�จากการร�วมมือร�วมใจในการแก�ป^ญหาของผู�ร�วมงานทุกคนผู�ตามจะได�รับการกระตุ�นให�ต้ังคําถามต�อค�านิยมของตนเองความเชื่อและประเพณีการกระตุ�นทางป̂ญญาเป>นท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู�ตามในการท่ีจะตระหนักเข�าใจและแก�ไขป̂ญหาด�วยตนเอง                      4. การคํานึงถึงความเป>นป̂จเจกบุคคล (Individualized Consideration :IC)หมายถึงผู�นําจะมีความสัมพันธ�เก่ียวข�องกับบุคคลในฐานะเป>นผู�นําให�การดูแลเอาใจใส�ผู�ตามเป>นรายบุคคลและทําให�ผู�ตามรู�สึกมีคุณค�าและมีความสําคัญผู�นําจะเป>นโค�ช (Coach) และเป>นท่ีปรึกษาของผู�ตามแต�ละคนเพ่ือการพัฒนาผู�ตามผู�นําจะเอาใจใส�เป>นพิเศษในความต�องการของป̂จเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต�ละคนผู�นําจะพัฒนาศักยภาพของผู�ตามและเพ่ือนร�วมงานให�สูงข้ึนนอกจากนี้ผู�นําจะมีการปฏิบัติต�อผู�ตามโดยการให�โอกาสในการเรียนรู�สิ่งใหม�ๆสร�างบรรยากาศของการให�การสนับสนุนคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคลในด�านความจําเป>นและความต�องการการประพฤติของผู�นําแสดงให�เห็นว�าเข�าใจและยอมรับในความแตกต�างระหว�างบุคคลเช�นบางคนได�รับกําลังใจมากกว�าบางคนได�รับอํานาจการตัดสินใจด�วยตนเองมากกว�าบางคนมีมาตรฐานท่ีเคร�งครัดกว�าบางคนมีโครงสร�างงานท่ีมากกว�าผู�นํามีการส�งเสริมการสื่อสารสองทางและมีการจัดการด�วยการเดินดูรอบมีปฏิสัมพันธ�กับผู�ตามเป>นการส�วนตัวผู�นํามีความสนใจในความกังวลของแต�ละบุคคลผู�นําจะมีการฟ̂งอย�างมีประสิทธิภาพมีการเอาใจเขามาใส�ใจเราผู�นําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป>นเครื่องมือในการพัฒนาผู�ตามเป]ดโอกาสให�ผู�ตามได�ใช�ความสามารถพิเศษอย�างเต็มท่ีและเรียนรู�สิ่งใหม�ๆท่ีท�าทายความสามารถผู�นําจะดูแลผู�ตามว�าต�องการคําแนะนําการสนับสนุนและการช�วยให�ก�าวหน�าในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยู�หรือไม�โดยผู�ตามจะไม�รู�สึกว�าเขากําลังถูกตรวจสอบ 



16              2.1.5 ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership หรือ SCML) (สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. 2549:เว็บไซต�)         เนื่องจากป̂ญหาทางสังคมท้ังระดับท�องถ่ินและระดับโลกเกิดข้ึนมากมายและรวดเร็วต�อเนื่องทุกวันซ่ึงล�วนมีผลกระทบต�อด�านสภาพแวดล�อมวัฒนธรรมเทคโนโลยีรวมท้ังโครงสร�างและกลยุทธ�การบริหารสู�ความสําเร็จจึงเกิดความจําเป>นต�องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ด�านภาวะผู�นําจากภาวะผู�นําตามแนวคิดเดิมท่ีเคยมีประสิทธิผลในอดีตมาสู�แนวคิดภาวะผู�นําใหม�ทําให�นักวิชาการด�านภาวะผู�นําต�างเห็นถึงความจําเป>นท่ีจะต�องสร�างหรือพัฒนาผู�นําสมัยใหม�ให�มีคุณลักษณะภาวะผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ึนรับมือกับป̂ญหาดังกล�าวโดยผู�นําไม�จําเป>นต�องเป>นบุคคลท่ีมีตําแหน�งหัวหน�าหรือผู�ท่ีได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืนเท�านั้นแต�ท่ีสําคัญกว�านี้ก็คือผู�นําเป>นผู�ท่ีสามารถก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส�งผลเชิงบวกต�อความเป>นอยู�ท่ีดีของผู�อ่ืนของชุมชนและของสังคมโดยรวมโดยนิยามเหล�านี้จึงอาจกล�าวได�ว�ามนุษย�ทุกคนมีศักยภาพพอท่ีจะเป>นผู�นําได�กระบวนการของการเป>นผู�นําหรือภาวะผู�นํานั้นไม�สามารถอธิบายได�โดยง�ายเพียงแค�ดูจากพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท�านั้นแต�ภาวะผู�นํายังเก่ียวข�องกับความสัมพันธ�ในแง�ความร�วมมือของกลุ�มคนหรือระหว�างกลุ�มคนในการปฏิบัติภารกิจร�วมกันบนฐานของค�านิยมเหมือนกันคือการทํางานเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกข้ึนแก�สังคม         จากฐานความเชื่อท่ีว�าผู�นําคือผู�ท่ีก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และภาวะผู�นําคือการทํางานร�วมกันในลักษณะของกลุ�มบุคคลท่ีต�องการให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ึนดังนั้นโครงการพัฒนาผู�นําใด ๆ ท่ีมีฐานความเชื่อดังกล�าวจึงเน�นเรื่องค�านิยม (Values) สําคัญท่ีใช�เป>นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคู�ไปกับการเรียนรู�ค�านิยมส�วนบุคคลเพ่ือการเป>นผู�นําท่ีดีต�อไปด�วยเหตุนี้แนวคิดหรือหลักการสําคัญของรูปแบบภาวะผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership หรือ SCML) นี้จึงมีความเชื่อว�าภาวะผู�นําเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส�งผลกระทบเชิงบวกต�อผู�อ่ืน และสังคมภาวะผู�นําเป>นเรื่องของความร�วมมือร�วมใจกัน (Collaborative) เพ่ือขับเคลื่อนไปสู�เปOาหมายภาวะผู�นําเป>นเรื่องท่ีเก่ียวกับกระบวนการ (Process) มากกว�าเป>นเรื่องของตําแหน�ง (Position) ภาวะผู�นําเป>นเรื่องท่ียึดเอาค�านิยมเป>นฐาน (Value-Based) นักศึกษา (ประชาชน) ทุกคนแม�จะไม�มีตําแหน�งใดๆ ก็มีศักยภาพพอท่ีจะเป>นผู�นําได�การฝ�กการให�บริการ (Serve) แก�ผู�อ่ืนถือเป>นเครื่องมือสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาภาวะผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม         ผลงานวิจัยทดลองของคณะนักวิชาการแห�งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร�เนียท่ีลอสแองเจลิส (UCLA) ซ่ึงเริ่มโครงการต้ังแต�ป�ค.ศ. 1994 เรื่อยมาคือโครงการพัฒนารูปแบบภาวะผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership หรือ SCML) นั้นถือได�ว�าเป>นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําแห�งศตวรรษท่ี 21 เพราะมีวัตถุประสงค�สําคัญคือการหลอมรวมแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู�นําเข�าไปอยู�ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน�นส�งผลกระทบท่ีดีงามต�อผู�อ่ืนและสังคมโดยรวม 



17          รูปแบบภาวะผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ SCML (สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. 2549:เว็บไซต�) ดังกล�าวมีวัตถุประสงค�สําคัญอยู� 2 ประการได�แก�             1. เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�และการพัฒนาภาวะผู�นําของนักศึกษาโดยเฉพาะอย�างยิ่งพัฒนานักศึกษาให�ตระหนักรู�เก่ียวกับตนเองและศักยภาพท่ีจําเป>นต�อการเป>นผู�นําท่ีดีในประเด็นต�อไปนี้                1.1 ด�านความรู�เก่ียวกับตนเอง (Self-Knowledge) เช�น ความรู�ระดับปรีชาสามารถ(Talents) ของตนเข�าใจค�านิยมสําคัญ (Values) และความสนใจ (Interests) ท่ีตนมีและพัฒนาให�เป>นศักยภาพท่ีสําคัญและเหมาะสมต�อการเป>นผู�นําท่ีมีประสิทธิผลเป>นต�น               1.2 ด�านสมรรถนะภาวะผู�นํา (Leadership Competencies) ได�แก�ศักยภาพในการขับเคลื่อนตนเองและผู�อ่ืนในการทํางานและให�บริการเพ่ือส�วนรวมร�วมกัน             2. เพ่ือสร�างสรรค�และช�วยเอ้ืออํานวย (Facilitate) ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางสังคมข้ึนท้ังระดับหน�วยงานและระดับชุมชนโดยร�วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมต�างๆ เพ่ือช�วยให�การดําเนินงานของหน�วยงานหรือชุมชนเป>นไปอย�างมีประสิทธิผลและอย�างมีมนุษยธรรม                1. ระดับบุคคลประกอบด�วยค�านิยม 3 ประการคือ                    1.1 Consciousness Of Selfหรือความเข�าใจในตนเอง                    1.2 Congruence หรือการกระทําท่ีสอดคล�องทุกด�านภายในตนและ                    1.3 Commitment หรือความยึดม่ันผูกพัน                2. ระดับกลุ�มประกอบด�วยค�านิยมเพ่ิมอีก 3 ประการได�แก�                    2.1 Collaboration หรือความร�วมมือร�วมใจ                    2.2 Common Purpose หรือการมีวัตถุประสงค�ร�วมกันและ                    2.3 Controversy with Civility หรือสามารถขัดแย�งกันได�แต�ต�องสุภาพ                3. ระดับชุมชน/สังคมประกอบด�วย 1 ค�านิยมคือ Citizenship หรือความสํานึกในการเป>นสมาชิกหรือพลเมืองท่ีดีและสุดท�ายคือการเปลี่ยนแปลงหรือ Change ซ่ึงเป>นศูนย�รวมท่ีเกิดข้ึนจากความสําเร็จของการดําเนินการของค�านิยมท้ังเจ็ดประการ (The 7 C’sModel) ดังกล�าวหรือกล�าวอีกนัยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือ Change ก็คือเปOาหมายสูงสุดท่ีเป>นผลรวมท่ีได�มาจากกระบวนการสร�างภาวะผู�นําดังกล�าวเพ่ือทําให�โลกหรือสังคมน�าอยู�ดีงามต�อเราเองและผู�อ่ืน         ซ่ึงท้ัง 3 แนวทางการศึกษาและทฤษฎีของภาวะผู�นําการศึกษาภาวะผู�นําได�กระทํากันมานานแล�วและมีงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับภาวะผู�นําจํานวนมากอย�างไรก็ตามในการศึกษาเหล�านั้นสามารถจําแนกแนวทางในการศึกษาหลักดังต�อไปนี้คือ                    3.1 แนวคิดเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach)                         วิธีการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นําในยุคเริ่มแรกจะยึดทฤษฎีของผู�นําแบบนี้เป>นผู�นําท่ีเกิดข้ึนมาจากลักษณะท่ีเป>นคุณสมบัติส�วนตัวของบุคคลท่ีเป>นผู�นําคุณลักษณะนี้หมายถึงความเฉลียว



18  ฉลาดความสามารถในการติดต�อสื่อสารความรู�ค�านิยมทัศนคติความซ่ือสัตย� ความจงรักภักดี ความใฝ�สูงความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ในระยะแรกๆมีนักทฤษฎีมี ความเชื่อว�าคุณลักษณะเป>นลักษณะท่ีถ�ายทอดจากบรรพบุรุษกล�าวคือ คุณลักษณะของบุคคลจะถูกถ�ายทอดทางกรรมพันธุ� ดังนั้นคนท่ีมีบรรพบุรุษเป>นผู�นําจึงเกิดมาเพ่ือจะเป>นผู�นําอย�างไรก็ตามนักทฤษฎีในสมัยต�อๆมาต�างก็ยอมรับว�าคุณลักษณะนั้นมิได�เป>นสิ่งท่ีถ�ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต�เพียงอย�างเดียวเท�านั้น หากเป>นสิ่งท่ีมาจากการเรียนรู�และประสบการณ�ด�วยโดยมีรายละเอียดดังนี้         การศึกษาคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพของผู�นําโดย อ�างถึงใน พิชาย รัตนดิลกณภูเก็ต. (2552) ได�พบว�าคุณลักษณะท่ีสําคัญของผู�นํามี 6 ด�าน 17 ประเด็นคือด�านกายภาพประกอบด�วยการมีพลังวังชาและความแข็งแกร�งของร�างกาย ด�านป̂ญญาประกอบด�วยความเฉลียวฉลาด ความรู�และความกล�าในการตัดสินใจ ด�านบุคลิกภาพ ประกอบด�วยความเชื่อม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตย�ม่ันคงต�อหลักการความกระตือรือร�นความปรารถนาท่ีจะนํา และการพ่ึงตนเองด�านสังคมประกอบด�วยทักษะในการเข�าสังคมและการแสวงหาความร�วมมือด�านท่ีเก่ียวข�องกับงานประกอบด�วยความต�องการในการแสวงหาความสําเร็จความรับผิดชอบในการทํางานให�บรรลุเปOาหมาย และความเด็ดเด่ียวยืนหยัดในการต�อสู�อุปสรรค และด�านภูมิหลังทางสังคมประกอบด�วยการศึกษาและสถานภาพ         Daft (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2552; อ�างอิงมาจาก Daft. 2001) อธิบายว�าการวิเคราะห�คุณลักษณะผู�นําจากผลงานวิจัยเม่ือ ป�ค.ศ. 1948 ได�ค�นพบจุดร�วมสําคัญ 7 ประการของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป>นผู�นําท่ีประสบผลสําเร็จ คือความเฉลียวฉลาดการริเริ่มสร�างสรรค�ทักษะด�านสังคมความเชื่อม่ันในตนเองพลังแห�งความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย�ม่ันคงต�อหลักการและยังพบว�าคุณลักษณะดังกล�าวมีความสําคัญแตกต�างกันไปตามสถานการณ�เช�นความริเริ่มสร�างสรรค�มีส�วนให�ผู�นําประสบความสําเร็จในสถานการณ�หนึ่งแต�อาจไม�เก่ียวข�องกับความสําเร็จของผู�นําท่ีอยู�ในสถานการณ� ซ่ึงแตกต�างออกไป ดังนั้น การมีคุณลักษณะดังกล�าวอย�างใดอย�างหนึ่ง จึงไม�ใช�หลักประกันความสําเร็จและได�ระบุว�าคุณลักษณะร�วมท่ีเป>นหัวใจของผู�นําท่ีสําคัญท่ีสุดมี 3 ประการคือความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) ความซ่ือสัตย�ม่ันคงต�อหลักการ (Integrity) และพลังขับเคลื่อนตนเอง (Drive)             1. ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) เป>นภาวะความพร�อมท่ีบุคคลมีอยู�ในการตัดสินใจการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของตนเองความเชื่อม่ันในตนเองเกิดจากการท่ีบุคคลตระหนักว�าตนเองมีความเฉลียวฉลาด มีความรู�ความสามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเผชิญหน�าท�าทายอยู�ผู�นําท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง จะรับรู�ภาพลักษณ�เชิงบวกของตนเองและเม่ือแสดงความสามารถให�ประจักษ�ต�อสาธารณะแล�ว จะส�งเสริมให�ผู�ตามมีความเชื่อม่ันในตัวผู�นําด�วยผู�นําจะได�รับการเคารพนับถือจากผู�ตามทําให�ผู�ตามมีแรงจูงใจ และความผูกผันกับพันธะกิจท่ีได�รับมอบหมาย             2. ความซ่ือสัตย�ม่ันคงต�อหลักการ (Integrity) หมายถึง ความเป]ดเผยตรงไปตรงมาไม�หลอกลวง สิ่งท่ีพูดกับสิ่งท่ีปฏิบัติเป>นสิ่งเดียวกันยึดม่ันในหลักการท่ีถูกต�อง กล�าตัดสินใจ และปฏิบัติ



19  ตามการตัดสินใจท่ีอยู�บนรากฐานของหลักการ โดยรับผิดชอบต�อผลท่ีตามมาท้ังด�านบวก และด�านลบจากการตัดสินใจของตนเองความซ่ือสัตย� ม่ันคงต�อหลักการ เป>นรากฐานของความเชื่อถือศรัทธาท่ีผู�ตามมีต�อผู�นํา             3. พลังขับเคลื่อนตนเอง (Drive) หมายถึง การมีแรงจูงใจระดับสูงท่ีผลักดันให�ผู�นํามีความมุ�งม่ันเด็ดเด่ียวยืนหยัดผลักดันภารกิจให�บรรลุเปOาประสงค� ผู�นําท่ีมีพลังขับเคลื่อนตนเองจะแสวงหาความสําเร็จมีพลังวังชายึดม่ันกับสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติมีความทะเยอทะยาน และริเริ่มสร�างสรรค�โดยความทะเยอทะยานทําให�พวกเขาสามารถกําหนดเปOาประสงค�ท่ีท�าทาย และมุ�งม่ันในการบรรลุเปOาประสงค�เหล�านั้น         กล�าวโดยสรุปว�า ผู�นําท่ีดีสามารถประสบความสําเร็จได� แม�สถานการณ�จะเลวร�ายโดยพยายามท่ีจะแก�ไขจุดอ�อนท่ีเป>นอุปสรรค ต�อการพัฒนาตนเองเพ่ือสร�างผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค� ซ่ึงคุณลักษณะของผู�นําต�องมีแนวโน�มท่ีจะมีลักษณะคือ คล�องแคล�ว มีความคิดริเริ่ม ปรับตัวให�ดี มีความรับผิดชอบ และรู�วิธีท่ีจะทํางานให�สําเร็จ  อย�างไรก็ตามการพิจารณาภาวการณ�เป>นผู�นําเป>นเรื่องของสัมพันธภาพระหว�างบุคคลในสถานการณ�ทางสังคม โดยเฉพาะมากกว�าท่ีจะพิจารณาจากลักษณะท่ีผู�นํานั้นต�องมีคุณลักษณะของผู�นําท่ีมีประสิทธิผลคือ               1. ชอบนําคนอ่ืน (Dominance)               2. มีพลังต่ืนตัวมุ�งความสําเร็จ (High Energy)   3. เชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) ในความคิดการตัดสินใจและความสามารถท่ีแสดงออกจนได�รับการยอมรับจากผู�ตามแต�ก็ไม�ได�หมายความว�าจะต�องเป>นผู�รู�ไปเสียทุกอย�างหรือเป>นผู�ท่ีถูกต�องอยู�เสมอ      4. เชื่ออํานาจแห�งตน (Internal Locus of Control) ว�าสามารถเป>นผู�ฟ̂นฝ�าป̂ญหาอุปสรรคสู�ความสําเร็จด�วยศักยภาพแห�งตนไม�ใช�ผู�หวังพ่ึงโชคชะตาหรือการพ่ึงพา      5. อารมณ�ม่ันคง (Stable) ควบคุมตนเองได�และเป>นไปในทางบวก      6. ความซ่ือสัตย�ม่ันคงต�อหลักการ (Integrity) มีความน�าเชื่อถือและไว�ใจได�      7. มีปฏิภาณไหวพริบ (Intelligence) ในการคิดเชิงวิพากษ�การแก�ป^ญหาและการตัดสินใจ      8. ยืดหยุ�น (Flexibility) สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ต�างๆได�ดีและสามารถนําพาสู�ความสําเร็จได�แม�สถานการณ�ท่ีต�างกัน               9. ไวต�อความรู�สึกของบุคคลอ่ืน (Sensitive to Others) มีความเห็นอกเห็นใจเข�าใจสมาชิกเป>นรายบุคคลสภาพงานท่ีทําวิธีการสื่อสารและวิธีการจูงใจ                



20   3.2 แนวคิดเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavior Approach)                  ในระหว�างช�วงปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยเก่ียวกับภาวะผู�นําส�วนใหญ�ได�เปลี่ยนความสนใจจากแนวทางมุ�งเน�นหาคุณลักษณะ และคุณสมบัติของผู�นํามาเป>นแนวทางจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาซ่ึงมุ�งเน�นศึกษาสิ่งท่ีผู�นําพูด และสิ่งท่ีผู�นําทําโดยมุ�งจะหาแบบพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุด ในการเป>นผู�นําท่ีมีประสิทธิผล และพฤติกรรมใดบ�างท่ีทําให�ผู�นําประสบความสําเร็จได�นั้น แต�อย�างไรก็ตามไม�มีแบบใดท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกสถานการณ�นั้น หมายถึงการผสมผสานกันระหว�างคุณลักษณะทักษะ และพฤติกรรมท่ีผู�นําใช�ในการมีปฏิสัมพันธ�กับผู�ตามโดยมีพัฒนาการของทฤษฎีต�างๆดังนี้                Kurt Lewin และ Ron Lippitt (พิชายรัตนดิลกณภูเก็ต. 2552; อ�างอิงมาจาก Kurt Lewin and Ron Lippitt. 1938) ได�ศึกษาภาวะผู�นําโดยจําแนกแบบแผนพฤติกรรมของผู�นําออกเป>น 2 ประเภทคือ                    1. ภาวะผู�นําแบบอํานาจนิยม (Autocratic Leadership) เป>นภาวะผู�นําแบบมีแนวโน�มรวมศูนย�อํานาจหน�าท่ีในการตัดสินใจจากตําแหน�งท่ีตนครอบครองมีการควบคุมผู�ตามให�อยู�ภายใต�กฎระเบียบอย�างเคร�งครัดมีการควบคุมการให�รางวัลและมีการลงโทษอย�างรุนแรงหากกระทําผิด                    2. ภาวะผู�นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) การทํางานของภาวะผู�นําแบบนี้จะมีการแบ�งอํานาจหน�าท่ีในการตัดสินใจให�ผู� อ่ืนสนับสนุนการมีส�วนร�วมเชื่อม่ันในความรู�ความสามารถของผู�ตามในการปฏิบัติงาน         ทฤษฎีภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (รังสรรค�  ประเสิรฐศรี. 2544) จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห�งรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies) จําแนกพฤติกรรมของผู�นําโดยการพัฒนาแบบสอบถามได�จําแนกพฤติกรรมผู�นําออกเป>น 2 รูปแบบคือ               1. ผู�นําท่ีคํานึงถึงผู�อ่ืนเป>นหลัก (Consideration Structure) เป>นผู�นําท่ีมีการแสดงออกทางด�านพฤติกรรมท่ีให�ความไว�วางใจผู�ใต�บังคับบัญชายอมรับในความคิดเห็น มีความรู�สึกเป>นพวกเดียวมีความห�วงใยและเอาใจใส�ต�อความเป>นอยู� ช�วยเหลือเรื่องงานและเรื่องส�วนตัว มีความเป>นมิตรและเป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานเข�าพบได�ทุกเวลา มีการปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเสมอภาค มีความสัมพันธ�ของการทํางานในรูปของความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน               2. ผู�นําท่ีคํานึงตนเองเป>นหลัก (Initiating Structure) เป>นลักษณะของผู�นําท่ีกําหนดบทบาทของตัวเองเป>นหลัก ท้ังยังกําหนดบทบาทของพนักงานด�วย โดยมีพฤติกรรมสร�างสรรค�สูงซ่ึงจะเห็นได�จากความพิถีพิถันในการมอบหมายงาน และคาดหวังในผลการปฏิบัติงานผู�ใต�บังคับบัญชาไว�สูงเพ่ือให�ได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และสําเร็จตามกําหนดเวลาท่ีต�องการด�วยโดยเป>นผู�นําท่ีมีความสามารถและมีบทบาทต�อผู�ใต�บังคับบัญชาในการท่ีจะให�การปฏิบัติงานบรรลุเปOาหมายอย�างเป>นทางการ         ทฤษฎีภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan ResearchStudies) (สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. 2548) กล�าวสรุปว�า ผู�นําได�แสดงพฤติกรรมออกมาใน 2 รูปแบบได�แก� 



21              1. พฤติกรรมของผู�นําท่ีมุ�งคนงาน (Employee-Centered Leader Behavior)เป>นผู�นําท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับกระบวนการต�างๆ ท่ีนําไปสู�ผลผลิตของงานอันได�แก� พฤติกรรมในการกําหนดมาตรฐานงานท่ีเข�มงวด การจัดแบ�งงานการอธิบายข้ันตอนต�างๆ และวิธีการทํางานท่ีต�องปฏิบัติตามรวมท้ังการใช�วิธีการนิเทศตรวจสอบการทํางานของสมาชิกแต�ละคนอย�างใกล�ชิด ท้ังนี้เพ่ือประกันความสําเร็จของงาน             2. พฤติกรรมของผู�นําท่ีมุ�งผลผลิต (Production-Centered Leader Behavior)เป>นผู�นําท่ีแสดงพฤติกรรมต�อผู�ตาม (หรือคนงาน) ด�วยการกระตุ�นให�เข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดเปOาหมายการทํางานและการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการทํางานผู�นําแสดงพฤติกรรมออกด�วยการไว�วางใจและเคารพนับถือต�อกันกับผู�ตามเพ่ือช�วยจูงใจให�ผู�ตามได�ผลิตผลงานออกมาสูงพฤติกรรมมุ�งผลผลิต และพฤติกรรมมุ�งคนงานมีความคล�ายคลึงกับพฤติกรรมมุ�งกิจสัมพันธ� และพฤติกรรมมุ�งมิตรสัมพันธ�ตามลําดับดังกล�าว         ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําและผู�นําข�างต�นอธิบายให�เห็นว�าการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว�าผู�นําจะต�องมีแนวคิดเชิงมิติเดียว (One-Dimensional Classification)ในขณะ ท่ีแนว คิดของการ ศึกษา ท่ีมหาวิ ทย าลั ย โ อ ไฮ โ อส เตท เป> นแนว คิดแบบสอง มิ ติ                   (Two-Dimensional Classification) โดยผู�นําแต�ละคนจะแสดงพฤติกรรมท้ังมิติท่ีมุ�งกิจสัมพันธ�และมุ�งมิตรสัมพันธ�โดยการผสมผสานท้ังสองมิติเข�าด�วยกันจะเกิดเป>นแบบผู�นําข้ึน 4 แบบ ดังกล�าวมาแล�วจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู�นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกนมีดังนี้             1. กลุ�มคนทํางานท่ีมีผลผลิตสูงส�วนใหญ�จะมีผู�นําท่ีมีพฤติกรรมท่ีมุ�งคนงานสูงมากกว�ากลุ�มท่ีผู�นํามุ�งผลผลิต             2. ผู�นําท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงส�วนใหญ�จะเป>นผู�นําท่ีมีสัมพันธภาพในเชิงสนับสนุนต�อสมาชิกกลุ�มของตัวเอง             3. ผู�นําดังกล�าวในข�อ 2 จะเน�นการใช�วิธีในการตัดสินใจของกลุ�มมากกว�าการตัดสินใจตามลําพังคนเดียว             4. เป>นผู�นําท่ีกระตุ�นให�สมาชิกทีมงานกําหนดเปOาหมายและหาวิธีการเพ่ือบรรลุเปOาหมายท่ีมีผลผลิตสูงด�วยตนเอง         จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท และการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สอดคล�องตรงกันว�าผู�นําท่ีมีประสิทธิผลจําเป>นจะต�องมีพฤติกรรมด�านมุ�งผลผลิตสูง ควบคู�กันการมีความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลท่ีดี และทฤษฎีภาวะผู�นําต�างๆส�วนใหญ�ต�อมาจะยึดหลักแนวคิดเดียวกันดังนี้         พฤติกรรมและเจตคติของผู�นําท่ีมีประสิทธิผล             1. พฤติกรรมและเจตคติด�านท่ีมุ�งงาน (Task-Related Attitudes andBehavior จากแนวคิดการแบ�งประเภทของพฤติกรรมผู�นําของทฤษฎีท้ังสองเป>น 2 ด�านคือด�านพฤติกรรมของผู�นําท่ีเก่ียวกับงาน (Task-Related) กับด�านพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ� (คน)(Relationship-Related) 



22   ดังกล�าวยังคงมีประโยชน�ในฐานะเป>นกรอบความคิดช�วยสร�างความเข�าใจต�อผู�นําในแง�เจตคติพฤติกรรมและการกระทําได�ชัดเจนมากข้ึนต�อไปนี้ จะกล�าวถึงเจตคติและพฤติกรรมของผู�นําท่ีเป>นด�านท่ีเก่ียวกับงาน (Task-Related) เพ่ือเสนอแนะการพัฒนาตนเองไปสู�ความเป>นผู�นําท่ีมีประสิทธิผลสรุปได�ดังนี้             1.1 ความสามารถในการปรับตัวต�อสถานการณ� (Adaptability to The Situation)                1.2 การกําหนดทิศทาง (Direction Setting)                1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูง (High Performance Standards)                1.4 การกล�าเสี่ยงและการปฏิบัติงานแบบมองโลกในแง�ท่ีไม�ดีไว�ก�อน (Risk Taking and Bias for Action)      1.5 ความสามารถในการตีความสถานการณ� (เง่ือนไข) (Ability toInterpret  Conditions)                1.6 มีการปOอนกับข�อมูลอยู�เสมอ (Frequent Feedback)                1.7 การปฏิบัติงานท่ีม่ันคง (สมํ่าเสมอ) (Stability of Performance)                1.8 การมุ�งท่ีการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค�าอย�างมาก (Strong  Customer Orientation)             2. พฤติกรรมและเจตคติด�านท่ีมุ�งความสัมพันธ� (Relationship- Related Attitudes and Behaviors) เป>นผู�นําท่ีให�ความสนใจกับคน (มุ�งความสัมพันธ�อันดีกับบุคคล) ซ่ึงตรงกันข�ามกับผู�บริหารท่ีมีพฤติกรรมการมุ�งงานมักไม�มีการใช�มนุษยสัมพันธ� จะเห็นได�ว�าประสิทธิภาพของผู�บริหารแต�ละรายจะต�องข้ึนอยู� กับการคํานึงถึงผู� อ่ืนด�วย โดยการให�การสนับสนุนและการให�ความช�วยเหลือผู�ใต�บังคับบัญชารูปแบบของพฤติกรรมท่ีมุ�งความสัมพันธ�มีความสําคัญต�อประสิทธิภาพของภาวะผู�นําคือผู�นําท่ีมีพฤติกรรมแบบภาวะผู�นําจะรวมถึง การมีอิทธิพลต�อผู�อ่ืน ดังนั้นภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิผลจํานวนมากจึง มี ทัศนคติพฤติกรรม และการปฏิ บั ติ ท่ี เ ก่ียว กับความสัมพันธ�ระหว�าง บุคคล (Interpersonal Relationships) ดังนี้                    2.1 พฤติกรรมส�งเสริมการเข�าร�วมของคน (Alignment of People)                    2.2 พฤติกรรมให�เกิดการขับเคลื่อนไปข�างหน�าร�วมกัน (Mobilization) เป>นพฤติกรรมผู�นําท่ีเก่ียวข�องกับการพยายามทําให�กลุ�มคนสามารถทํางานร�วมกันได�อย�างราบรื่นโดยผู�นําอาจแสดงพฤติกรรมในการขับเคลื่อนทีมงานคือการสื่อสารให�เข�าใจความคาดหวังอย�างชัดเจน การโน�มน�าวดึงดูดใจและความคิดของคนไปสู�ทิศทางใหม�ให�การเอาใจใส�ต�อสมาชิกของทีมงานการแสดงความเชื่อม่ันในความสามารถของสมาชิกทีมงาน และแจ�งความก�าวหน�าผลงานของทีมงานในการขับเคลื่อนงานสู�เปOาหมายให�ทราบทุกระยะ   2.3 พฤติกรรมในการสร�างความผสมกลมกลืนของทีมงาน (Concert Building)   2.4 พฤติกรรมในการสร�างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 



23   2.5 พฤติกรรมตอบสนองความต�องการของมนุษย� (Satisfaction of Human Needs)  2.6  พฤติกรรมในการทํางานให�งานมีความหมายแก�ผู�ปฏิบัติ (Making Work  Meaningful Encouragement)  2.8 พฤติกรรมท่ีส�งเสริมค�านิยมและหลักการ (Promotion of Principles and Values) 2. อํานาจอันเกิดจากการให�รางวัลตอบแทน (Reward Power) เป>นอํานาจท่ีสามารถให�คุณประโยชน�ในด�านรางวัลตอบแทนต�างๆท้ังการให�ข้ึนเงินเดือนการเลื่อนตําแหน�งและรางวัลตอบแทนชนิดอ่ืนเช�นสิทธิพิเศษบางอย�างหรือการให�ได�รับโอกาสมากกว�าไม�ว�าจะเป>นวันลาการเลือกงานท่ีชอบได�หรือได�รับสิทธิไปดูงานเป>นต�น 3. อํานาจในเชิงบังคับ (Coercive Power) เป>นอํานาจในลักษณะการลงโทษหรือการตัดหรือลิดรอนสิทธิต�างๆออกไปเป>นการท่ีผู�นําถือครองอํานาจหรือการควบคุมสิทธิท่ีจะสามารถลงโทษกีดกันผู�ใต�บังคับบัญชามิให�ได�รับสิ่งท่ีต�องการได�เช�นอํานาจในการเสนอแนะให�จ�างต�อหรือเลิกจ�างอํานาจในการสั่งการให�เพ่ิมภาระหนักเป>นพิเศษบางอย�างเป>นต�น 4. อํานาจท่ีเกิดจากความสามารถเฉพาะตัว (Expert Power) เป>นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงความสามารถนั้นเป>นท่ียอมรับของบุคคลในองค�กรหรือท่ัวไปเช�นผู�นําได�มีความรู�พิเศษหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านท่ีเหมาะสมตรงกับสภาพการณ�ขององค�การหรือตรงกับงานท่ีทําอยู� for People)  2.7 พฤติกรรมกระตุ�นให�กําลังใจและการสนับสนุน (Emotional Support and                 3. อํานาจในตําแหน�ง (Position Power) หมายถึงอํานาจของผู�นําหรือบุคคลท่ีติดมากับตําแหน�งหน�าท่ีการงานการตรวจสอบความมีอํานาจในตําแหน�งของผู�นําว�ามีมากหรือน�อย         ท้ัง 3 องค�ประกอบมีน้ําหนักเป>นสัดส�วนเท�ากับ 4 : 2 : 1 เม่ือนํามารวมกันเป>นสภาวการณ�ของกลุ�มต้ังแต�ง�ายปานกลางถึงยากท่ีหัวหน�าจะปกครองเป>น 8 ระดับสภาวการณ�ดังกล�าวนั้นเน�นให�เห็นปริมาณของการเป>นผู�นําซ่ึงจะสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลต�อผู�ตามได�และสิ่งเหล�านี้เป>นตัวกําหนดผลผลิตของกลุ�ม         4. ฐานอํานาจของผู�นํา (Leader Power Bases)             ผู�นําขององค�การเกือบของทุกองค�การต�างก็มีอํานาจท่ีเกิดจากฐานอํานาจท้ัง 5 ชนิดผสมผสานกันอยู�อันประกอบด�วย (ธงชัย  สันติวงศ�. 2540)   1. อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อํานาจชนิดนี้เกิดข้ึนเพราะความเป>นนายท่ีถูกกําหนดให�มีอํานาจตามตําแหน�งท่ีจะเป>นผู�สั่งการลูกน�องซ่ึงผู�ใต�บังคับบัญชาโดยท่ัวไปต�างก็จะยอมรับและปฏิบัติตามท่ีผู�บริหารสั่งการโดยถือตามหลักปฏิบัติท่ัวไปท่ีเป>นท่ียอมรับของทุกคนท่ีเคยปฏิบัติอยู�แล�ว  



24  5. อํานาจอ�างอิง (Referent Power)เป>นลักษณะท่ีกรณีผู�นํามีจุดเด�นท่ีประทับใจของผู�ใต�บังคับบัญชาจนทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาต�องการ และอยากท่ีจะให�ตนเองเก�งหรือเด�นเช�นเดียวกับผู�นําและด�วยเหตุนี้ จึงมักทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาพยายามปฏิบัติเหมือนกับท่ีกําลังทําอยู� หรือเป>นไปในแนวทางเดียวกับท่ีผู�นําอยากให�ทําหากพ้ืนฐานอํานาจของผู�นําตามท่ีกล�าวมา หากมีจํากัดหรือไม�มากพอในทางการปฏิบัติก็มักจะทําให�เกิดป̂ญหาทําให�การสั่งการดําเนินการต�างๆเป>นไปได�ยาก เพราะอํานาจอิทธิพลโดยส�วนรวมท่ีมีอยู�อาจน�อยเกินไป เฉพาะอย�างยิ่งหากการจัดการองค�การได�มีการจัดต้ังสมาคม หรือสหภาพท่ีแข็งแรงแล�วอํานาจอันเกิดจากการให�รางวัลตอบแทน และอํานาจในเชิงบังคับก็จะถูกจํากัดแต�ในส�วนของระบบราชการแล�ว อํานาจในเชิงบังคับจะอยู�ในระดับท่ีสูงมาก แต�ในขณะเดียวกันอํานาจตามความ สามารถกับอํานาจอ�างอิงนั้น จะทําให�ผู�นําไม�สามารถแสดงออกถึงความรู�ความสามารถได�ทันการณ�จนทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีความนิยมชมชอบ รวมท้ังป̂จจัยท่ีจะส�งเสริมให�ผู�นํามีโอกาสแสดงความสามารถก็มีผลท่ีเก่ียวข�องด�วย ซ่ึงมีลักษณะท่ีเรียกว�าวิกฤตสร�างโอกาสซ่ึงน�าจะหมายถึง โอกาสของผู�นําแต�ในส�วนของงานลักษณะท่ีเป>นเฉพาะ หรืองานวิชาเทคนิคชั้นสูงซ่ึงผู�ใต�บังคับบัญชาอาจมีความสามารถ หรือความชํานาญด�านเทคนิคของงานท่ีทําสูงมาก หรืออาจสูงกว�าหัวหน�างานด�วยซํ้าไปเช�นในงานด�านวิชาการงานคอมพิวเตอร� หรืองานเทคนิควิทยาศาสตร�บางด�าน เป>นต�น         จากแนวคิดท่ีกล�าวมาข�างต�นดังกล�าว สรุปได�ว�าอํานาจเป>นขีดความสามารถท่ีมีอิทธิพลต�อเจตคติและพฤติกรรมของผู�อ่ืนส�งผลให�เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางตามท่ีต�องการ อํานาจหน�าท่ีเป>นสิทธิอํานาจเพ่ือมีอิทธิพลต�อบุคคลตามแนวทางท่ีกําหนด และเป>นพ้ืนฐานสําคัญของอิทธิพลในองค�การแบบทางการ และความสามารถในการนําหรือภาวะผู�นําเป>นคุณสมบัติ หรือทักษะส�วนตัวของแต�ละบุคคลท่ีสามารถสร�างข้ึนได�เป>นกระบวนการท่ีผู�นําจะใช�อิทธิพลต�อพฤติกรรรมของผู�อ่ืน มีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�การปฏิบัติหากไม�ได�รับการพัฒนาฝ�กฝนผู�นําท่ีเราพบเห็นกันอยู�ทุกวันนี้ อาจจะไม�มีความสามารถในการนําท่ีดีก็ได�นั่นคือคนท่ีทําหน�าท่ีเป>นผู�นํา (Leader)  2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการบริหาร         1. ความหมายของการบริหาร             ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2549) ให�ความหมายว�าการบริหารเป>นศิลปะอย�างหนึ่งท่ีต�องอาศัยดุลยพินิจท่ีดีท่ีได�มาจากประสบการณ�ของผู�บริหารซ่ึงหลักการบริหารเป>นแนวทางท่ีจะช�วยให�ผู�บริหารสามารถตัดสินใจได�ว�าควรจะกระทําอย�างไรกับป̂ญหาอย�างใดอย�างหนึ่งอย�างไรก็ตามได�มีนักวิชาการให�ความหมายไว�หลากหลายดังนี้  วิโรจน�  สารรัตนะ (2542) ให�ความหมายว�า การบริหารเป>นกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมายขององค�การโดยอาศัยหน�าท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญคือการวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing)การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)  



25             บุญทัน  ดอกไธสง (2535) ให�ความหมายว�าการบริหารคือการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคลองค�การหรือประเทศหรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ            ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2535) ให�ความหมายว�าการบริหารในลักษณะท่ีเป>นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติส�วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ            Herbert A. Simon ให�ความหมายว�า การบริหารคือกิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต� 2 คนข้ึนไปร�วมมือกันดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค�อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างร�วมกัน            Peter F. Drucker ให�ความหมายว�าการบริหารคือศิลปะในการทํางานให�บรรลุเปOาหมายร�วมกับผู�อ่ืน  กล�าวโดยสรุปการบริหารเป>นเรื่องเก่ียวกับการกําหนดนโยบายวัตถุประสงค�และแผนงานท่ีสําคัญๆท้ังหมดขององค�การและผู�บริหารก็เป>นบุคคลท่ีรับผิดชอบต�อการดําเนินงานการวินิจฉัยสั่งการในป̂ญหาต�างๆท้ังด�านนโยบายและด�านปฏิบัติงานและเป>นผู�ใช�อํานาจหน�าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติให�เป>นไปตามนโยบายและการวินิจฉัยสั่งการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ตามเปOาหมาย          2. ทฤษฎีของการบริหาร (Management Theory)             Henry Fayol (วิโรจน�  สารรัตนะ. 2542 ; อ�างอิงมาจาก Henry Fayol) ได�กล�าวไว�ว�าผู�บริหารสามารถได�รับการฝ�กอบรมเพ่ือเป>นผู�บริหารท่ีประสบผลสําเร็จได�หากเข�าใจหน�าท่ีพ้ืนฐานและหลักการบริหารดีพอโดยให�แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคือ             1. กําหนดหน�าท่ีท่ีจําเป>นสําหรับองค�การท่ีจะทําให�บรรลุจุดหมาย             2. จัดกลุ�มเพ่ือช�วยเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการทํางานแต�ช�วยลดค�าใช�จ�ายลง             Drucker (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ. 2549; อ�างอิงมาจาก Drucker. 1954) ได�ให�ความเห็นว�าการบริหารจัดการต�องนํากระบวนการข้ันตอนมาใช�เพ่ือดําเนินการท่ีเรียกว�ากระบวนการเพ่ือการบริหารจัดการท้ัง 4 ประการคือ                 1. การวางแผน (Planning) เป>นการกําหนดหน�าท่ีการงานท่ีต�องปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุเปOาหมายขององค�การโดยกําหนดว�าจะดําเนินการอย�างไรและดําเนินการเม่ือไรเพ่ือให�สําเร็จตามแผนท่ีวางไว�การวางแผนต�องครอบคลุมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว                 2. การจัดองค�การ (Organizing) เป>นการมอบหมายงานให�บุคลากรในแผนกหรือฝ�ายได�ปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุเปOาหมายตามแผนท่ีวางไว�เม่ือแผนกหรือฝ�ายประสบความสําเร็จก็จะทําให�องค�การประสบความสําเร็จไปด�วย 



26                  3. การนํา (Leading) เป>นการจูงใจการชักนําการกระตุ�นและชี้ทิศทางให�ดําเนินไปสู�การบรรลุเปOาหมายโดยการเพ่ิมผลผลิต และเน�นมนุษยสัมพันธ�ทําให�เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกว�าภาวะงานเพราะคนมักไม�ค�อยชอบภาวะงาน                 4. การควบคุม (Controlling) เป>นภาระหน�าท่ีของผู�บริหารมีดังนี้   4.1 รวบรวมข�อมูลเพ่ือประเมินผลดําเนินงาน   4.2 เปรียบเทียบผลงานป̂จจุบันกับเกณฑ�มาตรฐานท่ีตั้งไว�และ 4.3 ทําการตัดสินใจไปตามเกณฑ�หรือไม�  กล�าวโดยสรุปการบริหารเป>นได�ท้ังศาสตร�และศิลปk ในการกําหนดกิจกรรมท้ังหลายเพ่ือให�ผู�บริหารต�องปฏิบัติโดยบางงานเป>นกิจกรรมท่ีต�องบริหารเชิงความคิด บางงานเก่ียวข�องกับทรัพยากรมนุษย�และบางงานต�องใช�การปฏิบัติและเทคนิควิธีต�างๆ และการบริหารงานให�ประสบความสําเร็จนั่นไม�ใช�เรื่องง�ายแต�ผู�บริหารหลายต�อหลายคนก็ประสบผลสําเร็จได� ท้ังนี้เพราะผู�บริหารเหล�านั้นมีความสามารถในการทําเรื่องยากให�เป>นเรื่องง�ายได�ตรงกันข�ามกับ ผู�บริหารท่ีประสบความล�มเหลวในการบริหารงานท่ีทําเรื่องง�ายให�เป>นเรื่องยากการบริหารท่ีมีประสิทธิผลต�องมาจากการร�วมแรงร�วมใจจากบุคคลหลายฝ�าย และหลายระดับรวมท้ังเป>นกระบวนการทํางานร�วมกับบุคคลอ่ืน และใช�บุคคลอ่ืนเพ่ือความสําเร็จให�บรรลุจุดหมายขององค�การโดยอาศัยหน�าท่ีหลักการทางการบริหาร         3. คุณสมบัติและทัศนคติของนักบริหาร          ผู�บริหารจะต�องมีความรอบรู�ในวิชาชีพและหลักการบริหารท้ังนี้จะต�องมีคุณสมบัติและทัศนคติซ่ึงจําเป>นต�อการสนองประโยชน�ต�อส�วนรวม 6 ประการประกอบด�วย (เรวัตร�  ชาตรีวิศิษฏ�. 2539)               1. นักบริหารจะต�องเป>นนักบุกเบิก  (Pioneer) โลกนี้ไม�ได�มีความแน�นอนและอยู�นิ่งโดยเฉพาะโลกในอนาคตจะต�องเป>นโลกของการเปลี่ยนแปลงท่ีสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนการเปลี่ยนแปลงของโลกเป>นสิ่งท่ีอยู�นอกอํานาจควบคุมแต�จะกระทบต�อองค�กรได�ท้ังในแง�ดี และแง�ร�ายผู�บริหารจําเป>นจะต�องยอมรับและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต�องสามารถปรับตัวและแก�ไขสถานการณ�ท่ีเลวร�ายให�กลายเป>นดีให�ได�               2. นักบริหารจะต�องก�าวหน�าให�ทันโลกในโลกของการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู�บริหารจําเป>นต�องเป>นผู�ทันต�อเหตุการณ�โดยเฉพาะในด�านเทคโนโลยี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วอยู�ตลอดเวลาผู�บริหารจึงจําเป>นต�องพร�อมเสมอ ในการนําเทคโนโลยีใหม�ไปใช�ให�บังเกิดประโยชน�ในด�านการจัดการและการบริหารงานของคน               3. นักบริหารจะต�องเป>นนักพัฒนาการใช�เทคโนโลยีใหม� เพราะเป>นป̂จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร�างความได�เปรียบในเชิงการต�อสู�หากละเลยไม�ให�ความสําคัญกับเทคโนโลยี ก็จะกลายเป>นสิ่งท่ีกีดก้ันความเจริญรุ�งเรืองของประเทศได� 



27   2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ               4. นักบริหารจะต�องเป>นนักต�อสู�เพราะในสภาวะป̂จจุบันความต�องการมีมากข้ึนอย�างรวดเร็วท้ังในด�านการครองชีพของประชาชน ด�านสังคม และด�านความม่ันคงของประเทศ               5. นักบริหารจะต�องมีบทบาทร�วมกับภาครัฐบาลมากยิ่งข้ึน สัมพันธภาพระหว�างเอกชน และรัฐบาลจะได�รับการเชื่อมโยงให�เข�ามาอยู�ใกล�ชิดกันมากยิ่งข้ึน เพ่ือให�ทุกฝ�ายหันมาประสาน      ประโยชน�ส�วนรวมเป>นสําคัญ               6. นักบริหารจะต�องมีความรับผิดชอบในวิชาชีพการประกอบอาชีพใดก็ตามผู�ประกอบการจําเป>นต�องมีจริยธรรมสําหรับเป>นกรอบในทางปฏิบัตินักบริหารก็เช�นกันจะต�องประพฤติและปฏิบัติให�ถูกต�องตามทํานองคลองธรรม         จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต�างๆจึงสรุปได�ว�าในเรื่องการบริหารงานรวมถึงการปฏิบัติงานนั้นหลักการบริหารเป>นเรื่องท่ีสําคัญยิ่งและจะขาดไม�ได�สําหรับผู�นําเพราะเป>นเรื่องท่ีส�งผลต�อองค�การเน�นการบรรลุประสิทธิผลเกิดความประหยัด คุ�มค�าส�งผลต�อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         การตัดสินใจเป>นกิจกรรมท่ีมนุษย�ทุกคนจะต�องทําไม�ว�าจะทําเพ่ือตัวเองทําเพ่ือบุคคลอ่ืนหรือทําเพ่ือองค�การท่ีผู�นั้นเป>นส�วนหนึ่งในฐานะต�างๆกันการตัดสินใจเป>นหน�าท่ีหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของผู�บริหารเพราะการตัดสินใจไม�ว�าจะในเรื่องอะไรก็ตามจะมีแนวทางต�างๆให�เลือกมากมายตามความต�องการของคนตัดสินใจสุดท�ายซ่ึงมักจะเป>นผู�บริหารเสมอและการตัดสินใจทุกครั้งจึงต�องทําด�วยความรวดเร็วถูกต�องทันเวลาหรือทันต�อเหตุการณ�ความต�องการเป>นสิ่งท่ีสําคัญด้ังนั้นการตัดสินใจของผู�บริหารถือได�ว�าเป>นหัวใจของการบริหารเป>นการวัดค�าผู�บริหารว�ามีความรู�ความสามารถเพียงใดข้ึนอยู�กับวิจารณญาณในการตัดสินใจด้ังนั้นผู�บริหารจึงอยู�ในฐานะเป>นผู�ตัดสินใจนั้นเอง 1. ความหมายของการตัดสินใจ  สมยศ  นาวีการ (2545) ได�เสนอรูปแบบการตัดสินใจโดยคํานึงถึงเหตุผลซ่ึงแบ�งออกได�เป>น 2
 ลักษณะดังนี้                   1. การตัดสินใจโดยใช�สามัญสํานึก เป>นการตัดสินใจสั่งการโดยใช�ความรู�สึกหรือสัญชาตญาณ ความรู�ความชํานาญ ประสบการณ�เป>นสําคัญ  และในบางครั้งอารมณ�ก็เป>นส�วนประกอบ อีกด�วย  การตัดสินใจในลักษณะนี้ไม�มีหลักการ หรือกฎเกณฑ�แน�นอนตายตัวแต�ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของ ผู�ตัดสินใจแต�ละคนโดยนึกเอาว�าอย�างใดเหมาะสมหรือเห็นว�าถูกต�องผลของการตัดสินใจของแต�ละคนตามวิธีนี้มักจะแตกต�างกันไป                   2. การตัดสินใจโดยใช�เหตุผลไตร�ตรอง เป>นการตัดสินใจสั่งการโดยอาศัยสถิติข�อมูลการศึกษาค�นคว�าหาหลักฐานข�อเท็จจริงหรือการอ�างอิงตัวบทกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือให�มีหลักฐานโดยถ�องแท�ว�าเรื่องนั้นๆมีความจริงอยู�อย�างไรแล�วใช�ความจริงท่ีมีอยู�หรือท่ีได�มานั้นเป>นข�อมูล



28  ประกอบการตัดสินใจสั่งการมิใช�ข้ึนอยู�กับความนึกคิดของแต�ละบุคคลตามวิธีการแรกหลักเกณฑ�หรือวิธีดังกล�าวก็คือหลักสมเหตุสมผลเป>นการตัดสินใจสั่งการโดยใช�วิธีทางวิทยาศาสตร�เข�าช�วยซ่ึงประกอบด�วยเทคนิคและกระบวนการต�างๆท่ีได�มีการกําหนดอย�างมีระเบียบแบบแผนและมีแบบมีกฎเกณฑ�ท่ีแน�นอน  จากความหมายของการตัดสินใจท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�นสรุปได�ว�าการตัดสินใจนั้นเกิดข้ึนได�ด�วยสาเหตุสําคัญคือ 1) มีป̂ญหาเกิดข้ึน 2) เพ่ือท่ีจะทําให�วัตถุประสงค� 3) จุดมุ�งประสงค�และวัตถุประสงค�ท่ีมีอยู�นั้นผิดพลาดและบกพร�องหรือไม�ทันสมัยจึงจําเป>นต�องปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�เหมาะสมกับสถานการณ�โดการตัดสินใจก็คือการเลือกทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงจะต�องเป>นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีมีอยู�หรือกําหนดข้ึน               2. กระบวนการตัดสินใจ  Herbert Simon (อนันต�เกตุวงศ�. 2550; อ�างอิงมาจาก Herbert Simon. 1999) ซ่ึงกําหนดไว� 3 ข้ันตอนคือ   1. การข�าวกรอง (Intelligence) เป>นการเสาะหาในสภาพแวดล�อมว�ามีสภาพท่ีจะทําให�มีการตัดสินใจมีการเก็บรวบรวมข�อมูลการจัดทําข�อมูลและการตรวจสอบร�องรอยหลักฐานเพ่ือให�มองเห็นป̂ญหา   2. การออกแบบ (Design) ได�แก�การประดิษฐ�คิดค�นพัฒนาและการวิเคราะห�แนวทางการกระทําท่ีมีความเป>นไปได�ซ่ึงจะต�องเริ่มด�วยการทําความเข�าใจกับป̂ญหาแล�วจึงสร�างข�อยุติป̂ญหาและทดสอบข�อยุตินั้นว�ามีทางทําให�บรรลุผลได�เพียงใด   3. ทางเลือก (Choice) ได�แก�การเลือกแนวทางการกระทําอย�างหนึ่งจากหลายๆอย�างท่ีมีอยู�เม่ือเลือกได�แล�วจึงนําไปดําเนินการให�เป>นไปตามแนวทางนั้น จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจนี้ ซ่ึงเริ่มจากการเสาะหาข�อมูลวิเคราะห�ข�าวสารทราบป̂ญหาแล�วจึงออกแบบหรือกําหนดทางเลือกเพ่ือยุติป̂ญหาและข้ันสุดท�ายคือตัดสินใจเลือกแนวทางเพ่ือนําไปใช�แก�ป^ญหาถือว�าเป>นกระบวนการท่ีต�อเนื่องสัมพันธ�กัน  3. องค�ประกอบของการตัดสินใจ  สามารถอธิบายองค�ประกอบสําคัญได�ดังนี้ (อนันต�  เกตุวงศ�. 2550)    1. การเลือกหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกทางเลือกท้ังหลายถ�าไม�มีการเลือกย�อมถือว�าไม�มีการตัดสินใจในการเลือกนี้ผู�เลือกจะต�องคํานึงถึงวัตถุประสงค�เปOาหมายและผลท่ีคาดจะได�รับจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น   2. ทางเลือกหมายถึงแนวทางหรือวิถีของการปฏิบัติถ�าไม�มีทางเลือกย�อมเป>นท่ีเข�าใจว�าไม�มีการเลือกและไม�มีการตัดสินใจดังนั้นจะมีการเลือกหรือมีการตัดสินใจได�ควรจะต�องมีทางเลือกอย�างน�อยสองทางเลือกข้ึนไปเพ่ือให�ผู�ตัดสินใจเลือกได�อย�างไรก็ตามทางเลือกจะมีมากหรือน�อยข้ึนอยู�



29  กับป̂จจัยหลายอย�างเช�นผู�กําหนดหรือออกแบบหรือค�นหาทางเลือกไม�ค�อยมีความรู�ความสามารถหรือไม�มีเจตจํานงท่ีจะหาทางเลือกให�มากๆอาจทําให�มีทางเลือกจํากัดและขาดคุณภาพได�   3. วัตถุประสงค�หรือจุดมุ�งประสงค�หมายถึงจุดหมายสุดท�ายหรือสภาวะท่ีต�องการให�เกิดข้ึนซ่ึงผู�ตัดสินใจจะต�องใช�เป>นเครื่องพิจารณาทางเลือกฉะนั้นทางเลือกท่ีถูกย�อมหมายถึงวิธีการท่ีเลือกนั้นเม่ือนําไปปฏิบัติจะทําให�เกิดผลตามวัตถุประสงค�ได�มากท่ีสุด   4. ผลท่ีตามมาของการตัดสินใจคือป̂ญหาท่ีอาจมีมากมายหลายอย�างท้ังท่ีพึงประสงค�และไม�พึงประสงค�หรือท้ังท่ีตั้งใจให�เกิดข้ึนในอนาคตได�ผู�ตัดสินใจจะต�องพึงระมัดระวังในเรื่องนี้เสมอในทุกๆเรื่องโดยอาศัยแนวความคิดเก่ียวกับระบบมาเป>นเครื่องพิจารณาและประสานงานกันอย�างใกล�ชิดกับส�วนต�างๆท่ีเก่ียวข�อง   5. บุคคลซ่ึงทําหน�าท่ีในการตัดสินใจไม�ว�าจะเป>นการตัดสินใจแยกได�เป>นคนเดียว และเป>นกลุ�มดังนั้นคนๆคนหนึ่งจึงมีความรู�ประสบการณ�ภูมิหลัง และความคิดความเห็นต�อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลาหนึ่งแตกต�างกันอันข้ึนอยู�กับป̂จจัยข�างต�นท่ีกล�าวมา ฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องหนึ่งย�อมมีตัวแปรมากมายเพราะแต�ละคนแต�ละประเภทจะมีความคิดเห็นแตกต�างกัน เพราะมีภูมิหลังดังกล�าวต�างกันดังนั้นการตัดสินใจโดยบุคคลท่ีมีประสบการณ�และมีลักษณะดังกล�าว ย�อมได�รับอิทธิพลจากป̂จจัยดังกล�าวของตัวผู�ตัดสินใจเองและจากผู�อ่ืนท่ีมีภูมิหลังแต�ละด�านท่ีเข�ามาเก่ียวข�องกับการตัดสินใจแต�ละครั้งด�วยส�วนการตัดสินใจจะอยู�ภายใต�อิทธิพลเหล�านี้มากหรือน�อย อย�างไรนั้นข้ึนอยู�กับผู�ตัดสินใจสถานการณ�และเวลาแต�ละช�วงของการตัดสินใจ                     6. สภาพแวดล�อมเป>นส�วนประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง ของการตัดสินใจในการตัดสินใจนั้นนอกจากจะมีคนประเภทต�างๆ ดังกล�าวมาเป>นสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลแล�วยังมีป̂จจัยอ่ืนๆเป>นสิ่งแวดล�อมอีกเช�นระเบียบข�อบังคับกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลความคิดความต�องการของผู�รับบริการวัฒนธรรมค�านิยม และลัทธิความเชื่อทางศาสนา  กล�าวโดยสรุป แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับการตัดสินใจโดยยึดตามทฤษฎีของนักวิชาการท้ังหลายดังท่ีกล�าวมาข�างต�นว�า การตัดสินใจเป>นการใช�ดุลพินิจของผู�บริหารโดยบุคคลท่ีมีประสบการณ� ท่ีสําคัญมีข�อมูลท่ีใช�ในการตัดสินใจรวมถึงในการตัดสินใจเลือกในการให�บริหารท่ีเหมาะสมตามลักษณะป̂ญหา และเป>นไปตามความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้นผู�นําซ่ึงเป>นผู�ทําให�นโยบายมีผลสําเร็จ และทําหน�าท่ีควบคุมระดับปฏิบัติงานซ่ึงจะต�องทําให�สําเร็จตามกําหนดเวลาและได�ผลในระดับมาตรฐาน หรือเพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการอย�างเพียงพอท่ัวถึง  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  สุเมธ  แก�วใสทับ (2551) ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู�นําขององค�การบริหารส�วนตําบล : ศึกษากรณีพนักงานส�วนตําบลจังหวัดราชบุรีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะภาวะผู�นําของนายก



30  องค�การบริหารส�วนตําบลในทัศนะของพนักงานส�วนตําบลและศึกษาป̂จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับทัศนะของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีต�อลักษณะภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิธีการศึกษาใช�การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามลักษณะภูมิหลังของผู�ตอบแบบสอบถามนําข�อมูลมาแจกแจงความถ่ีและหาค�าร�อยละและประมวลผลข�อมูลด�วยเครื่องคอมพิวเตอร�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 1) ภูมิหลังพนักงานส�วนตําบลพบว�าพนักงานส�วนตําบลเป>นเพศชายมากกว�าเพศหญิงมีอายุ 31- 40 ป�มากท่ีสุดส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�ามีอายุราชการ 10 – 15 ป�มีเงินเดือน 10,000 – 15,000บาทมากท่ีสุด 2) ผลการศึกษาค�านิยมทางการบริหารของพนักงานส�วนตําบลพบว�าพนักงานส�วนตําบลมีค�านิยมทางการบริหารอยู�ในระดับสูง 3) ผลการศึกษาภาวการณ�เป>นผู�ตามของพนักงานส�วนตําบลพบว�าพนักงานส�วนตําบลมีภาวการณ�เป>นผู�ตามอยู�ในระดับสูง 4) ผลการศึกษาภาวะผู�นําขององค�การบริหารส�วนตําบลพบว�าพนักงานส�วนตําบลมีความคิดเห็นต�อภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลอยู�ในระดับปานกลาง 5) ผลการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารและผลกระทบต�อองค�การบริหารส�วนตําบลโดยประสิทธิผลในการบริหารพบว�าพนักงานส�วนตําบลเห็นว�าการปฏิบัติภารกิจของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกิดผลอยู�ในระดับสูงและผลกระทบต�อองค�การบริหารส�วน ตําบลหรือผลท่ีติดตามมาจากการบริหารงานของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลพนักงานส�วนตําบลเห็นว�าผลกระทบหรือผลท่ีเกิดติดตามมาจากการบริหารของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลอยู�ในระดับสูง         บุญแสง ชีระภากร (2552) ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู�นําและการบริหารงานของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินประชากรของการวิจัยได�แก�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนายกเทศมนตรีและนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ัวประเทศผลการวิจัยพบว�าผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ดํารงตําแหน�งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเป>นเพศชายมีอายุเฉลี่ย 51.7 ป�มีการศึกษาก�อนเข�าดํารงตําแหน�งในระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีประสบการณ�ทํางานในองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินมาแล�วมากกว�า 4 ป�และมีอาชีพเดิมเป>นผู�ประกอบการอิสระมากท่ีสุดรองลงมาคือเกษตรกรซ่ึงประเภทคุณลักษณะรูปแบบภาวะผู�นําและการบริหารงานของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสัมพันธ�กันดังนี้ 1) ประเภทและคุณลักษณะของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินทุกประเภทมีรูปแบบภาวะผู�นําแบบชี้นํามากท่ีสุดรองลงมาคือแบบปล�อยวางแบบมีส�วนร�วมและแบบส�งเสริมตามลําดับโดยนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีภาวะผู�นําแบบชี้นํามากท่ีสุดรองลงมาคือนายกเทศมนตรีและนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 2) ผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินทุกช�วงอายุท้ังเพศหญิงและเพศชายในทุกระดับการศึกษาอาชีพและประสบการณ�ทํางานในองค�การปกครองท�องถ่ินมีรูปแบบภาวะผู�นําแบบชี้นํามากท่ีสุดรองลงมาคือแบบปล�อยวางและแบบมีส�วนร�วมและยิ่งมีประสบการณ�ทํางานมากข้ึนการตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนยิ่งลดลง3) ผู�บริหารองค�การ



31  ปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�บริหารงานในลักษณะคล�ายกันคือส�วนใหญ�คํานึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรับผิดชอบต�อสังคมซ่ือสัตย�เป>นธรรมโปร�งใสและการให�ประชาชนมีส�วนร�วมการบริหารงานแต�ในมิติความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมายและการตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินนั้นมีผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินคํานึงถึงน�อยกว�ามิติอ่ืน 4) ความสัมพันธ�ของประเภทและรูปแบบภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินกับการบริหารงานพบว�าเม่ือควบคุมตัวแปรระยะเวลาท่ีเคยทํางานในองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินมาก�อนประเภทผู�บริหาร องค�การปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสัมพันธ�กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือความรับผิดชอบต�อสังคมการสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินและความซ่ือสัตย�เป>นธรรมโปร�งใสอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ส�วนรูปแบบภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�การปกครองท�องถ่ินมีความสัมพันธ�กับการบริหารงานใน 3 มิติคือการคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรับผิดชอบต�อสังคมและการตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 5) การบริหารงานของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินพบว�าผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีภาวะผู�นําแบบมีส�วนร�วมมีการบริหารงานในมิติการคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรับผิดชอบต�อสังคมและความซ่ือสัตย�เป>นธรรมและโปร�งใสในสัดส�วนท่ีสูงกว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีภาวะชี้นําและแบบปล�อยวางตามลําดับแต�ในมิติของการตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน ในท�องถ่ินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารงานและความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมายปรากฏว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีภาวะผู�นําแบบมีส�วนร�วม มีการบริหารงานในมิติเหล�านี้ในสัดส�วนท่ีสูงกว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีภาวะผู�นําแบบปล�อยวางและแบบชี้นําตามลําดับสรุปประเภทกับรูปแบบภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�มีอิทธิพลร�วมกันต�อการบริหารงานในแต�ละมิติ         ธงชัย  อุตคํา (2553)ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ�จังหวัดกาฬสินธุ�การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการใช�แบบสอบถามกลุ�มตัวอย�างคือประชาชนจํานวน 398 คนข�าราชการผู�ปฏิบัติการจํานวน 156 คนและผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ�จังหวัดกาฬสินธุ�จํานวน 45 คนผลการวิจัยพบว�า 1) ผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ�จังหวัดกาฬสินธุ�มีภาวะผู�นําโดยรวมและจําแนกเป>นรายด�านตามรูปแบบภาวะผู�นําท้ัง 4 แบบอยู�ในระดับปานกลางประกอบด�วยแบบสนับสนุนแบบมุ�งม่ันความสําเร็จของงานแบบให�มีส�วนร�วมและแบบสั่งการ 2) รูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ�จังหวัดกาฬสินธุ�ตามความคิดเห็นของประชาชนข�าราชการและผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ�จังหวัดกาฬสินธุ�ท่ีมีเพศอายุและระดับการศึกษาแตกต�างกันพบว�าโดยรวมและจําแนกเป>นรายด�านตามรูปแบบภาวะผู�นําท้ัง 4 แบบไม�แตกต�างกันทางสถิติท่ีระดับ.05 3) ความคิดเห็นข�อเสนอแนะและความต�องการเก่ียวกับรูปแบบภาวะ



32  ผู�นําของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ�จังหวัดกาฬสินธุ�ควรให�ความไว�วางใจผู�ใต�บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควรมีการกําหนดวิสัยทัศน�ให�ชัดเจนในการทํางานควรยึดหลักศาสนาเป>นหลักในการปฏิบัติงานควรประพฤติตนเป>นแบบอย�างท่ีดีต�อผู�ใต�บังคับบัญชาควรมีความยุติธรรมในการบังคับบัญชาควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นได�อย�างเป]ดเผยควรปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาด�วยความจริงใจ         ศิรัญญา สุนทร (2550) ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : กรณีศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลในอําเภอแม�ริมจังหวัดเชียงใหม�โดยได�เก็บข�อมูลจากกลุ�มพนักงานและลูกจ�าง 138 ชุด และประชาชน 135 ชุด โดยใช�วิธีวิเคราะห�การแจกแจงความถ่ีร�อยละค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีวัตถุประสงค�คือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในอําเภอแม�ริมจังหวัดเชียงใหม�ผลการศึกษาพบว�าพนักงานลูกจ�างมีความคิดเห็นว�าภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินในอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�เป>นผู�นําแบบปรึกษาหารือ (ความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก) และประชาชน และแกนนํามีความคิดเห็นว�าภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เป>นผู�นําแบบมีส�วนร�วม (ความคิดเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด) 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานส�วนตําบลลูกจ�างและประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� ผลการการศึกษาพบว�าพนักงาน และลูกจ�างท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อการบริหารงานของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในอําเภอแม�ริมจังหวัดเชียงใหม�ระดับมากท่ีสุดและประชาชนและแกนนําท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อการบริหารงานของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลในอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� ระดับมากท่ีสุด         สุภชัย  เอาะน�อย (2550) ได�ทําการศึกษาเรื่องภาวะผู�นําของนายกเทศบาลตําบลในจังหวัดขอนแก�น พบว�า นายกเทศบาลตําบลมีภาวะความเป>นผู�นําท่ีแสดงออกมากท่ีสุดในแต�ละด�านคือมักจะใช�ความรู�หรือปรึกษาผู�รู�ในการทํางานมีการนําความรู�และแนวคิดใหม�ๆมาปรับใช�ในองค�การอยู�เสมอการปฏิบั ติงานมักไม�ประสบป̂ญหาและเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดเสมอมีการประกาศและประชาสัมพันธ�การจัดซ้ือจัดจ�างงานโครงการต�างๆตามท่ีระเบียบปฏิบัติได�กําหนดไว�เป>นประจําปฏิบัติงานและวางตัวเหมาะสมกับตําแหน�งและหน�าท่ีทําให�ผู�ท่ีอยู�ใต�บังคับบัญชามีความเชื่อม่ันและศรัทธามักจะจัดประชุมหรือพบปะพูดคุยเพ่ือสอบถามและรับทราบป̂ญหาหรืออุปสรรคของงานกับผู�รู�กล�าตัดสินใจในการบริหารงานเสมอโดยการตัดสินใจแก�ไขป̂ญหาต�างๆนั้นมักไม�ใช�ความคิดเห็นของตนเพียงคนเดียวจะรับฟ̂งเหตุผลและคํานึงถึงการมีส�วนร�วมก�อนตัดสินใจทุกครั้ง         สุชาติ สุขดี (2553) ได�ทําการศึกษาภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� และบทบาทของผู�บริหารท�องถ่ินท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร�ธรรมาภิบาล ด�านระเบียบวิธีวิจัยได�ได�การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานในเชิงคุณภาพใช�วิธีสัมภาษณ�เฉพาะกลุ�มและการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก



33  ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 35 คน และเชิงปริมาณใช�แบบสอบถามเป>นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 367 คน ผลการวิจัยพบว�าเพ่ือให�สังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยสามารถพัฒนาไปสู�การมีประชาธิปไตยท่ีเข�มแข็งมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร�สู�อนาคตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศมีส�วนในการเสริมสร�างระบอบประชาธิปไตยในเชิงยุทธศาสตร�ด�วยการเสียสละตนเองอย�างเต็มท่ีเพ่ือสร�างความสุข และผลประโยชน�สูงสุดให�แก�ประชาชนโดยต�องนําเอายุทธศาสตร� ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย�างเป>นรูปธรรมอย�างสมํ่าเสมอซ่ึงจะทําให�สามารถรณรงค�เพ่ือร�วมกันทําสิ่งท่ีถูกต�องดีงาม และจะได�รับการสนับสนุนจากประชาชนส�วนใหญ�สามารถดํารงไว�ซ่ึงสถานะภาพอันเป>นท่ีรัก และพึงอยู�ในหัวใจและวิญญาณของประชาชนอย�างแน�นอนด�วยเหตุดังกล�าวนี้ผู�นําองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในอนาคตจะสามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน�าพ้ืนท่ีในการบริหารงานจากรูปแบบเดิมท่ีถูกครอบงํา ด�วยข�าราชการซ่ึงกระทําตนเป>นพ่ีเลี้ยงคอยกํากับดูแลอย�างไม�ให�เป>นอิสระซ่ึงเปรียบได�กับ “ของเล�นข�าราชการ” ให�กลายเป>น“อาณาจักรของประชาราษฎร�” ท่ีทรงพลังได�         มัตลิกา  วิลัย (2550) ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีพึงประสงค�ของประชาชนตําบลบ�านระกาศ อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีพึงประสงค�ของประชาชนตําบลบ�านระกาศ ในด�านต�างๆ สําหรับการศึกษานี้เป>นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีประชากรท่ีทําการศึกษาเป>นประชาชนระกาศ อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีจํานวน 380เป>นผู�ตอบแบบสอบถามส�วนการวิเคราะห�ข�อมูลใช�ค�าร�อยละค�าเฉลี่ยค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห�เปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านระกาศท่ีพึงประสงค� ในภาพรวมผลการศึกษาพบว�า 1) ข�อมูลท่ัวไปของประชาชนในตําบลบ�านระกาศ ส�วนใหญ�เป>นหญิง อายุระหว�าง 31-45 ป�สถานภาพครอบครัวเป>นแบบสมรสแล�วระดับการศึกษาประถมศึกษาภูมิลําเนาเดิมในตําบลบ�านระกาศอําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ และมีอาชีพรับจ�างสําหรับคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีพึงประสงค� ของประชาชนตําบลบ�านระกาศ อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยคุณลักษณะท่ีประชาชนให�ความสําคัญเป>นอันดับแรกคือ คุณลักษณะด�านคุณธรรมรองลงมาคือด�านมนุษย�สัมพันธ� ด�านบุคลิกภาพ ด�านสังคม ด�านความรู�ความสามารถ และด�านเศรษฐกิจตามลําดับ ด�านการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีพึงประสงค�ของประชาชนในตําบลบ�านระกาศ อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ 2)ประชาชนท่ีมีอายุระดับการศึกษาและอาชีพแตกต�างกันมีความต�องการคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีพึงประสงค�แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนประชาชนท่ีมีเพศสถานทางครอบครัวภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต�างกันมีความต�องการคุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีพึงประสงค�ไม�แตกต�างกัน 



34          พิศสุภา ป̂จฉิมสวัสด์ิ (2552) ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห�ป̂จจัยภาวะผู�นําของหัวหน�าภาควิชาท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลองค�การ ของภาควิชาในถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช�รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยายกรอบแนวคิดในการวิจัยผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิผลองค�การเป>นกรอบแนวคิดในการกําหนดกลุ�มป̂จจัยภาวะผู�นําท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลองค�การได�กลุ�มป̂จจัย 3 กลุ�ม ดังนี้ ป̂จจัยด�านคุณลักษณะภาวะผู�นํา ป̂จจัยด�านบทบาทภาวะผู�นํา และป̂จจัยด�านพฤติกรรม การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการใช�แบบสอบถามและแบบวัดประสิทธิผลองค�การกลุ�มตัวอย�างคือภาควิชาจํานวน 278 ภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผลการวิจัยพบว�าประสิทธิผลองค�การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีประสิทธิผลองค�การในภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายด�านพบว�า ด�านความสามารถในการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม มีประสิทธิผลองค�การสูงสุดรองลงมาคือ ความสามารถในการบูรณาการ และความสามารถในการปรับตัวตามลําดับส�วนความสามารถในการบรรลุเปOาหมายมีประสิทธิผลองค�การอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาป̂จจัยภาวะผู�นําของหัวหน�าภาควิชาท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลองค�การของภาควิชา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว�า ป̂จจัยด�านคุณลักษณะภาวะผู�นํา ป̂จจัยด�านบทบาทภาวะผู�นํา และป̂จจัยด�านพฤติกรรมภาวะผู�นําส�งผลต�อประสิทธิผลองค�การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได� ร�อยละ 61.20  สาวิทตรี  คําควร (2256 )ได�ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัยจังหวัดกาฬสินธุ�การศึกษาครั้งนี้มีความมุ�งหมายศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลของประชาชน ผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีความแตกต�างกันในเรื่อง เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได� กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก� ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีอายุต้ังแต� 18 ป�ข้ึนไป ในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� จํานวน 400 คน ได�มาโดยการสุ�มแบบแบ�งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ�มแบบเป>นระบบ (Systematic Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู�นํามี 5 รูปแบบ คือ ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร�ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลได�แก� ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช� Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1)ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ส�วนใหญ�เป>นเพศหญิง มีอายุ 44 - 55 ป� ระดับการศึกษาประถมศึกษา รายได�ต�อป� 50,001 - 100,000 บาท และประกอบอาชีพเกษตรกรรม2)ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตงโดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได�และอาชีพ ส�วนใหญ�มีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ�รายรูปแบบอยู�ในระดับมาก 2 รูปแบบ คือ ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี และภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง อยู�ในระดับปานกลาง 2 รูปแบบ คือ ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� และอยู�ในระดับน�อย คือ ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� Mahasarakham University 3)ประชาชนผู�มี



35  สิทธิเลือกต้ังเพศหญิง มีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� รูปแบบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกว�า แต�มีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล รูปแบบภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� และภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร�น�อยกว�าประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง เพศชายอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  4) ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีอายุแตกต�างกัน มีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� รายรูปแบบไม�แตกต�างกัน              5) ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� รูปแบบภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� และภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� น�อยกว�าประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 6)ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ท่ีมีรายได�ตํ่ากว�า 23,000 (บาท/ป�) มีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� รูปแบบภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี และภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� มากกว�าประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีรายได�รายได�สูงกว�า อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 7) ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีประกอบอาชีพข�าราชการ/พนักงานและลูกจ�างของรัฐมีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�อง ชัย จังหวัดกาฬสินธุ�  รูปแบบภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� และภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร�มากกว�าประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  8)ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีความคิดเห็นด�วยเก่ียวกับป̂จจัยท่ีมีความสําคัญต�อภาวะผู�นําท่ีมีศักยภาพของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� โดยรวมและรายด�านท้ัง 6 ด�านอยู�ในระดับมาก คือ ด�านระดับการศึกษาของผู�นํา ด�านเจตคติเชิงบวก ด�านมนุษยสัมพันธ� ด�านความซ่ือสัตย� ด�านประสบการณ� และด�านการติดตามข�อมูลข�าวสารเป>นประจํา    



36  บทที ่3 วิธีดําเนินการวิจัย          การวิจัยในครั้งนี้เป�นการมุ�งวิจัยเก่ียวกับเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอนโดยผู&วิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้             1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง             2. เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย             3. การสร&างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย             4. การเก็บรวบรวมข&อมูล             5. การจัดกระทําข&อมูลและการวิเคราะห(ข&อมูล             6. สถิติท่ีใช&ในการวิเคราะห(ข&อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง         1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 1.1 ประชากรท่ีใช&ในการวิจัยครั้งนี้ได&แก�ประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนท้ัง 6 ตําบล จํานวน 42,344 คน (ข&อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ&าน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับสํานักทะเบียน พ.ค. 2560) ประกอบด&วย 1.2 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช&ในการวิจัยครั้งนี้ ได&แก� ประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  จังหวัด แม�ฮ�องสอนท้ัง 6 ตําบล จํานวน 42,344 คน ผู&วิจัยจึงใช&วิธีการคํานวณหาจํานวนของกลุ�มตัวอย�างตามสูตรของ      Taro Yamane (1973) โดยใช&เทคนิคการสุ�มตามสัดส�วนประชากรท่ีแน�นอน ซ่ึงกําหนดให&ค�าความคลาดเคลื่อนของการสุ�มตัวอย�างท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร&อยละ 5  หรือ ระดับความคลาดเคลื่อน  0.5  สามารถคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�างตามสูตร ดังต�อไปนี้     n     =      N                                   1+(N)(e2)  n = ขนาดตัวอย�าง (Sample Size)   N = จํานวนประชากร (Population)     e = ค�าความคาดเคลื่อนท่ียอมรับให&เกิด (Error) หมายเหตุกําหนดค�า e = 5% (0.05)     



37  คํานวณได%ดังนี้    n      =         42,344       1+ (42,344)(0.052)         =              396 ตัวอย�าง   ตารางท่ี 3.1จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�างจําแนกตามองค(การบริหารส�วนตําบล  ช่ือตําบล จํานวนประชากร รวม กลุ�มตัวอย�าง ชาย หญิง ตําบลแม�สามแลบ 5,464 5,121 10,585 99 ตําบลสบเมย  4,153 4,033 8,186 77 ตําบลแม�คะตวน 3,141 3,121 6,262 59 ตําบลแม�สวด  3,994 3,754 7,748 72 ตําบลกองกYอย  2,782 2,689 5,471 51 ตําบลปZาโปง  2,097 1,995 4,092 38       รวม 21,631 20,713 42,344 396     จากการคํานวณจะได&กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 396 คน เนื่องจากขนาดของประชากร แต�ละกลุ�มมีความแตกต�างกันจึงคํานวณตัวอย�างโดยการสุ�มตัวอย�างตามสัดส�วนของประชากร ตามสูตรคํานวณ ดังนี้      n1        = n      N1                N   n1        = จํานวนหน�วยตัวอย�างท่ีจะสุ�มจากแต�ละกลุ�ม      N  = จํานวนของหน�วยตัวอย�างท่ีต&องการท้ังหมด      n         = จํานวนประชากรท้ังหมด      N1 = จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม 



38  3.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 2. ภาวะผู&นําเชิงวิสัยทัศน( (Visionary Leadership) จํานวน 10 ข&อ 3. ภาวะผู&นําเชิงยุทธศาสตร( (Strategic Leadership) จํานวน 10 ข&อ 4. ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จํานวน 10 ข&อ 5. ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model ofLeadership) จํานวน 10 ข&อ 3.3 การสร%างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย   ผู&วิจัยได&ดําเนินการสร&างเครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้  เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูลการวิจัยครั้งนี้ได&แก�แบบสอบถามเป�นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับซ่ึงสร&างตามวัตถุประสงค(และกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึนเก่ียวกับภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอนดังนี้         แบบสอบถามท่ีผู&วิจัยสร&างข้ึนเพ่ือศึกษาภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอนแบ�งออกเป�น 2ตอนประกอบด&วย         ตอนท่ี 1 ข&อมูลท่ัวไปของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 5 ข&อประกอบด&วยเพศอายุระดับการศึกษารายได&และอาชีพมีลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ (Checklist)         ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับประกอบด&วยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น&อย น&อยท่ีสุด ตามแบบของลิเคิร(ท (Likert) โดยแบ�งตามกรอบแนวคิด 5 รูปแบบ จํานวน 50 ข&อดังนี้   1. ภาวะผู&นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) จํานวน 10 ข&อ 1. แบบสอบถามการสร&างและพัฒนาแบบสอบถามท่ีใช&ในการวิจัยได&ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ ศึกษาทฤษฎีเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับภาวะผู&นําเพ่ือนํามากําหนดเป�นกรอบแนวคิดในการศึกษาภาวะผู&นําและคุณลักษณะรวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส�วนตําบลเพ่ือนํามาปรับปรุงให&เหมาะกับการวิจัยครั้งนี้             2. ศึกษาหลักเกณฑ(และวิธีการสร&างเครื่องมือตามแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องและกําหนดรูปแบบสอบถามเป�นแบบมาตราส�วนประมาณค�า  (Rating Scale)  5  ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น&อย และน&อยท่ีสุด จากการศึกษาเอกสารพ้ืนฐานการวิจัยการศึกษาของ บุญชม     ศรีสะอาด และคณะ (2550)            3. สร&างเครื่องมือตามแบบสอบถามให&ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดโดยพิจารณาเนื้อหาให&สอดคล&องกับความมุ�งหมายของการวิจัยและสมมติฐานและนําไปปรึกษา



39  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ(และผู&เชี่ยวชาญ (Specialist) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข&องเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)             4. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ(เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมความถูกต&องตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแก&ไข             5. ผู&วิจัยทําการรวบรวมข&อมูลความคิดเห็นของผู&เชี่ยวชาญต�อคําถามแต�ละข&อแล&วนํามาวิเคราะห(ดัชนีความสอดคล&องระหว�างรายการสอบถามกับวัตถุประสงค(ของการวิจัยด&วยค�า IOC             6. วิเคราะห(ดัชนีความสอดคล&องระหว�างข&อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท(ท่ีกําหนดไว& โดยหาค�าดัชนีความสอดคล&อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�า IOC ต้ังแต� .67–1.00             7. ปรับปรุงแก&ไขข&อบกพร�องแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู&เชี่ยวชาญแล&วนําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ(พิจารณาอีกครั้งเพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจนกระท่ังได&แบบสอบถามฉบับร�างท่ีสมบูรณ(  8. นําแบบสอบถามท่ีได&รับการตรวจแก&ไขแล&วไปทดลองใช& (Try-out) กับประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 30 คน จากนั้นนําผลการทดลองใช&แบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถามและนํามาปรับปรุงแก&ไขเพ่ือให&ได&แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ(และถูกต&องมากท่ีสุด             9. ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม             10. ผู&วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข&อมูลกับประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน 3.4 การเก็บรวบรวมข%อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู&วิจัยได&ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนเท�ากับกลุ�มตัวอย�างท่ีใช&ในการวิจัย 2. นําหนังสือขอความอนุเคราะห(เพ่ือเก็บรวบรวมข&อมูลจากสถาบันวิทยาการจัดการแห�ง    แปซิฟxค ถึงนายกองค(การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือขอความอนุเคราะห(ในการเก็บรวบรวมข&อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง พร&อมชี้แจงวัตถุประสงค(ความมุ�งหมายของการเก็บรวบรวมข&อมูล และอธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามวิธีการตอบแบบสอบถามเพ่ือให&ได&ข&อเท็จจริงและนัดหมายวันเวลาท่ีจะจัดเก็บข&อมูล             3. ดําเนินการแจกแบบสอบถามให&กับกลุ�มตัวอย�างโดยเริ่มแจกแบบสอบถามต้ังแต�เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2554 จํานวน 396 ฉบับตามรายชื่อและหมู�บ&านของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือขอความอนุเคราะห(และความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามและตอบกลับภายใน 30 วัน 



40  3.5 การจัดกระทําข%อมูลและการวิเคราะห8ข%อมูล   การวิจัยครั้งนี้ผู&วิจัยวิเคราะห(ข&อมูลโดยใช&เครื่องคอมพิวเตอร(โปรแกรมคอมพิวเตอร(สําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห(ข&อมูลโดยดําเนินการดังนี้ 1. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได&ตรวจสอบความสมบูรณ(และครบถ&วน 2. นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ(แล&วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 3. นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล&วให&คะแนนแต�ละข&อจากอํานาจการจําแนกรายข&อ ในแบบสอบถามกําหนดไว& 5 ระดับคะแนนดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด. 2553)                    มากท่ีสุด  กําหนดให&  5  คะแนน                    มาก  กําหนดให&  4  คะแนน ปานกลาง   กําหนดให&  3  คะแนน น&อย  กําหนดให&  2  คะแนน น&อยท่ีสุด  กําหนดให&  1  คะแนน             4. นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร&อยแล&วไปประมวลผลข&อมูลด&วยเครื่องคอมพิวเตอร(โปรแกรมคอมพิวเตอร(สําเร็จรูปพร&อมท้ังกําหนดเกณฑ(การให&ความหมายค�าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด. 2553)             5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ของประชาชนจําแนกตามเพศใช&และจําแนกตามอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได&ใช& Independent t-test   สําหรับการวิเคราะห(ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กรณีพบความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู&วิจัยได&ทดสอบความแตกต�างของค�าเฉลี่ยรายคู�โดยวิธี Scheffe´ Test                      ค�าเฉลี่ย   4.51 - 5.00   หมายความว�า  ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ  มากท่ีสุด                    ค�าเฉลี่ย   3.51 - 4.50   หมายความว�า  ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ  มาก                    ค�าเฉลี่ย   2.51 - 3.50   หมายความว�า  ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ  ปานกลาง                    ค�าเฉลี่ย   1.51 - 2.50   หมายความว�า  ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ  น&อย                    ค�าเฉลี่ย   1.00 - 1.50   หมายความว�า  ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ น&อยท่ีสุด 



41  3.6 สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห8ข%อมูล   ในการวิเคราะห(ข&อมูลผู&วิจัยได&นําหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะห(ข&อมูลดังนี้ 2. สถิติพ้ืนฐานการวิเคราะห(ข&อมูลโดยใช&สถิติเชิงพรรณนา    2.1 ร&อยละ (Percentage)    2.2 ค�าเฉลี่ย (Mean)    2.3 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   3. สถิติท่ีใช&ทดสอบสมมติฐานได&แก� Independent (t-test) และ F-test (One-way ANOVA)   1. สถิติท่ีใช&ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ    1.1 หาค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ (Reliability) โดยใช&วิธีหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 



42  บทที4่ ผลการศึกษา   การวิจัยครั้งนี้ เป�นการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน มีวัตถุประสงค(เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู&นําท่ีพึงประสงค(ของนายกองค(การบริหารส"วนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน และ2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได& ผู&ศึกษาได&ดําเนินการเก็บรวบรวมข&อมูล จากเครื่องมือ คือแบบสอบถามกับประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอนโดยได&ทําการตรวจสอบ เรียบเรียง ประมวลผลข&อมูล ผู&วิจัยได&นําเสนอผลการวิเคราะห(ข&อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายโดยแบ"งเป�น 3 ตอนคือ  ตอนท่ี 1  ข&อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู&ตอบสอบถาม  ตอนท่ี 2  รูปแบบภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน  4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให&เกิดความเข&าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห(ข&อมูล ผู&วิจัยได&กําหนดสัญลักษณ(ท่ีใช&ในการแปลผล ดังนี้ F แทน ความถ่ี X  แทน ค"าเฉลี่ยของกลุ"มตัวอย"าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด n แทน จํานวนประชากรในกลุ"มตัวอย"าง S.D. แทน ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ"มตัวอย"าง (Standard Deviation) T F แทน แทน ค"าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค"าสถิติท่ีคํานวณจาก F-test หรือวิเคราะห(ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)     



43  4.1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม  ข&อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู&ตอบสอบถาม ซ่ึงประกอบด&วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได& ผลการวิเคราะห(ปรากฏ ดังนี้  ตารางท่ี 2 ข&อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู&ตอบแบบสอบถาม                                             (n = 396) ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 202 51.00 หญิง 194 49.00 อายุ   15 – 30 ป] 31 7.80 21 – 30 ป] 101 25.50 31 – 40 ป] 74 18.70 41 – 50 ป] 118 29.80 51 – 60 ป] 53 13.40 ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา 103 26.00 มัธยมศึกษาตอนต&น 110 27.80 มัธยมศึกษาตอนปลาย  89 22.50 ปวช.  16 4.00 ปวส.  29 7.30 อนุปริญญา 30 7.60 ปริญญาตรี     19 4.80 ปริญญาโทหรือสูงกว"า - -         



44  ตารางท่ี 2 (ต"อ)           (n = 396) ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ อาชีพ   เกษตรกร 147 37.10 รับจ&าง  111 28.00      ข&าราชการ/พนักงานและลูกจ&างของรัฐ 41 10.40 ธุรกิจท่ัวไป 38 9.60 ค&าขาย 46 11.60 นักเรียน 13 3.30 รายได�   มีรายได&ต่ํากว"า 10,000 บาท/ป] 69 17.40 มีรายได&         10,000-20,000 บาท/ป] 97 24.50 มีรายได&         20,000-30,000 บาท/ป] 81 20.50 มีรายได&         30,000บาท/ป] ข้ึนไป 149 37.60   จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห(ข&อมูลท่ัวไป ผู&ตอบแบบสอบถามท่ีใช&เป�นกลุ"มตัวอย"างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 396 คน จําแนกตามเพศ กลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือเป�น เพศชาย จํานวน 202 คน คิดเป�นร&อยละ 51.00 รองลงมา เป�นเพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป�นร&อยละ 49.00 จําแนกตามอายุ กลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือ มีช"วงอายุ 41 – 50 ป] จํานวน 118 คน คิดเป�นร&อยละ 29.80 รองลงมา มีช"วงอายุ  21 – 30 ป] จํานวน 101 คน คิดเป�นร&อยละ 25.50 มีช"วงอายุ 31 – 40 ป] จํานวน 74คน คิดเป�นร&อยละ 18.70 มีช"วงอายุ 51 – 60 ป] จํานวน 53 คน คิดเป�นร&อยละ 13.40 มีช"วงอายุ    15 – 30 ป] จํานวน 31 คน คิดเป�นร&อยละ 7.80 และส"วนน&อยท่ีมีช"วงอายุ มากกว"า 60 ป] ข้ึนไป จํานวน 19 คน  คิดเป�นร&อยละ 4.80 จําแนกตามระดับการศึกษา กลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต&นจํานวน 110 คน คิดเป�นร&อยละ 27.80 รองลงมา มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 103 คน คิดเป�นร&อยละ 26.00 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 89 คน คิดเป�นร&อยละ 22.50 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 30 คน คิดเป�นร&อยละ7.60 มีระดับการศึกษา ปวส. จํานวน 29 คน คิดเป�นร&อยละ 7.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 19 คน      คิดเป�นร&อยละ 4.80 และส"วนน&อยท่ีมีระดับการศึกษา ปวช. จํานวน 16 คน คิดเป�นร&อยละ 4.00 และไม"มีผู&เลือกตอบท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว"า จําแนกตามอาชีพกลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือเกษตรกร จํานวน 147คน คิดเป�นร&อยละ 37.10 รองลงมารับจ&าง จํานวน 111 คน คิดเป�นร&อยละ 28.00 



45  ประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาพรวมในแต"ละด&าน  ด�านภาพรวมในแต2ละด�าน  Χ   S.D. ระดับ รวม 2.83 0.82 ปานกลาง   จากตารางท่ี 3 พบว"า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาพรวมในแต"ละด&านโดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง (Χ= 2.83) เม่ือพิจารณาเป�นรายข&อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย พบว"า ให&ความสําคัญอยู"ในระดับปานกลางในทุกด&าน และให&ความสําคัญในแต"ละด&านคือด&านภาวะผู&นําเชิงวิสัยทัศน( (Χ= 2.91) รองลงมา ด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Χ= 2.88) ด&านภาวะผู&นําเชิงศรัทธาบารมี (Χ= 2.87) ด&านภาวะผู&นําเชิงยุทธศาสตร( (Χ= 2.81) และด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง(Χ= 2.69) (ตามลําดับ)      ค&าขาย จํานวน 46 คน คิดเป�นร&อยละ 11.60 ข&าราชการ/พนักงานและลูกจ&างของรัฐ จํานวน 41 คน คิดเป�นร&อยละ 10.40 ธุรกิจท่ัวไป จํานวน 38 คน คิดเป�นร&อยละ 9.60 และส"วนน&อยท่ีเป�น นักเรียน จํานวน 13 คน คิดเป�นร&อยละ 3.30 และจําแนกตามรายได&กลุ"มตัวอย"างท่ีมีมากท่ีสุด คือมีรายได& 30,000 บาท/ป]ข้ึนไป จํานวน 149 คน คิดเป�นร&อยละ 37.60 รองลงมา มีรายได& 10,000-20,000 บาท/ป] จํานวน 97 คน คิดเป�นร&อยละ 24.50 รองลงมา มีรายได& 20,000-30,000 บาท/ป] จํานวน 81 คน คิดเป�น ร&อยละ 20.50 และส"วนน&อยท่ีมีรายได&ต่ํากว"า 10,000 บาท/ป] จํานวน 69 คน คิดเป�นร&อยละ 17.40 (ตามลําดับ)  4.2 รูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส2วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ตารางท่ี 3 จํานวน ร&อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของความคิดเห็นของความคิดเห็น 1. ด&านภาวะผู&นําเชิงศรัทธาบารมี 2.87 0.83 ปานกลาง 2. ด&านภาวะผู&นําเชิงวิสัยทัศน( 2.91 0.85 ปานกลาง 3. ด&านภาวะผู&นําเชิงยุทธศาสตร( 2.81 0.84 ปานกลาง 4. ด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง 2.69 0.97 ปานกลาง 5. ด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2.88 0.90 ปานกลาง 



46  ตารางท่ี 4 จํานวน ร&อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชน ต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย  จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําเชิงศรัทธาบารมี  ด�านภาวะผู�นําเชิง ศรัทธาบารมี  Χ   S.D. ระดับ ความคิดเห็น 1.1 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถแก&ไขปcญหาได&ตรงตามความ ต&องการของประชาชนจนทําให&เกิดการพ่ึงตนเองได&เช"น ปcญหาความยากจน ปcญหาแหล"งเงินทุน 2.87  0.89 ปานกลาง 1.2 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&ท่ีมีความกล&าได&กล&าเสียและเอาจริงเอาจังกับการแก&ปcญหา 3.00 1.00 ปานกลาง 1.3 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความเสียสละในการปฏิบัติหน&าท่ี 3.08  1.00 ปานกลาง 1.4 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู& มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันต"อสถานการณ( 2.78  1.02 ปานกลาง 1.5 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ&นให&ประชาชนเข&ามามีส"วนร"วมในการพัฒนาท&องถ่ินได& 2.98  1.01 ปานกลาง 1.6 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถในการพูดโน&มน&าวใจให&ประชาชนศรัทธาต"อตนเองได& 3.00 1.12 ปานกลาง 1.7 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&สนับสนุนให&ชุมชนเข&าถึงองค(ความรู&สมัยใหม" 2.74 1.06 ปานกลาง 1.8 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างความศรัทธาและความไว&วางใจให&เกิดแก"ประชาชน 2.68 1.11 ปานกลาง 1.9 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&ปฏิบัติตนเป�นแบบอย"างท่ีดีเป�นท่ียอมรับแก"ประชาชน 2.71 1.08 ปานกลาง 1.10 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความรู&ความสามารถเป�นท่ียอมรับแก"ประชาชนในด&านคุณธรรมและจริยธรรมต"อประชาชน 2.90 0.87 ปานกลาง                                                      รวม     2.87  0.83  ปานกลาง         



47  จากตารางท่ี 4 พบว"า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําเชิงศรัทธาบารมีโดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง (Χ= 2.87) เม่ือพิจารณาเป�นรายข&อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย พบว"า ให&ความสําคัญอยู"ในระดับปานกลางทุกองค(ประกอบย"อย และให&ความสําคัญในระดับย"อย คือนายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความเสียสละในการปฏิบัติหน&าท่ี (Χ= 3.08) รองลงมา นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&ท่ีมีความกล&าได&กล&าเสียและเอาจริงเอาจังกับการแก&ปcญหาและนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถในการพูดโน&มน&าวใจให&ประชาชนศรัทธาต"อตนเองได& มีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน (Χ= 3.00) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ&นให&ประชาชนเข&ามามีส"วนร"วมในการพัฒนาท&องถ่ินได& (Χ= 2.98) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความรู&  ความสามารถเป�นท่ียอมรับแก"ประชาชนในด&านคุณธรรมและจริยธรรมต"อประชาชน            (Χ= 2.90) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถแก&ไขปcญหาได&ตรงตามความต&องการของประชาชนจนทําให&เกิดการพ่ึงตนเองได&เช"น ปcญหาความยากจน ปcญหาแหล"งเงินทุน (Χ= 2.87) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันต"อสถานการณ( (Χ= 2.78) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&สนับสนุนให&ชุมชนเข&าถึงองค(ความรู&สมัยใหม" (Χ= 2.74) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&ปฏิบัติตนเป�นแบบอย"างท่ีดีเป�นท่ียอมรับแก"ประชาชน (Χ= 2.71) และนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างความศรัทธา  และความไว&วางใจให&เกิดแก"ประชาชน  (Χ= 2.68) (ตามลําดับ) 



48  ตารางท่ี 5 จํานวน ร&อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอนด&านภาวะผู&นําเชิงวิสัยทัศน(  ด�านภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน�  Χ   S.D. ระดับ ความคิดเห็น 2.1 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลให&ความสําคัญต"อการกําหนดนโยบายในการเสริมสร&างภาพลักษณ(ท่ีดีขององค(กรต"อท&องถ่ินของตน 2.99 0.92 ปานกลาง 2.2 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความรอบรู&เก่ียวกับงานท่ีตนต&องทําและรับผิดชอบเป�นอย"างดี 2.91 0.91 ปานกลาง 2.3 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถนําความรู&และเทคโนโลยีสมัยใหม"มาพัฒนาต"อยอด/ประยุกต(ให&เหมาะสมกับการพัฒนาท&องถ่ินของตน 2.4 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได&อย"างมีประสิทธิภาพ 2.84   2.92  0.93   1.03 ปานกลาง   ปานกลาง 2.5 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความยุติธรรม ซ่ือสัตย( โปร"งใส 2.74    1.03   ปานกลาง 2.6นายกองค(การบริหารส"วนตําบลให&บริการต"างๆ กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย"างเสมอภาคเท"าเทียมกัน 2.99   1.08 ปานกลาง 2.7 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลควรรับฟcงความคิดเห็นของประชาชนอย"างเหมาะสม 2.85 1.16 ปานกลาง 2.8 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความคิดริเริ่ม สร&างสรรค(ทางการบริหารงานในท&องถ่ิน 3.02 1.12 ปานกลาง 2.9 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถใช&ทรัพยากรท่ีมีอยู"ในท&องถ่ินอย"างจํากัดให&เกิดประโยชน(แก"ประชาชนได& 2.87 1.12 ปานกลาง 2.10 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีการส"งเสริมให&ประชาชนใช&ทรัพยากรท่ีมีในท&องถ่ินของตนเองอย"างประหยัดและรู&คุณค"า 2.94 1.04 ปานกลาง รวม 2.91 0.85 ปานกลาง   



49  จากตารางท่ี 5 พบว"า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําเชิงวิสัยทัศน(โดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง (Χ= 2.91) เม่ือพิจารณาเป�นรายข&อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย พบว"า ให&ความสําคัญอยู"ในระดับปานกลางทุกองค(ประกอบย"อย และให&ความสําคัญในระดับย"อย คือนายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความคิดริเริ่ม สร&างสรรค(ทางการบริหารงานในท&องถ่ิน (Χ= 3.02) รองลงมา นายกองค(การบริหารส"วนตําบลให&ความสําคัญต"อการกําหนดนโยบาย ในการเสริมสร&างภาพลักษณ(ท่ีดีขององค(กรต"อท&องถ่ินของตน และนายกองค(การบริหารส"วนตําบลให&บริการต"างๆ กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย"างเสมอภาคเท"าเทียมกัน มีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน (Χ= 2.99) นายกองค(การบริหารส"วนตําบล มีการส"งเสริมให&ประชาชนใช&ทรัพยากรท่ีมีในท&องถ่ินของตนเองอย"างประหยัด และรู&คุณค"า  (Χ= 2.94) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได&อย"างมีประสิทธิภาพ (Χ= 2.92) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความรอบรู&เก่ียวกับงานท่ีตนต&องทําและรับผิดชอบเป�นอย"างดี (Χ= 2.91) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถใช&ทรัพยากรท่ีมีอยู"ในท&องถ่ินอย"างจํากัดให&เกิดประโยชน(แก"ประชาชนได& (Χ= 2.87) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลควรรับฟcงความคิดเห็นของประชาชนอย"างเหมาะสม (Χ= 2.85) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถนําความรู&และเทคโนโลยีสมัยใหม"มาพัฒนาต"อยอด/ประยุกต(ให&เหมาะสมกับการพัฒนาท&องถ่ินของตน (Χ= 2.84) และนายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความยุติธรรม ซ่ือสัตย( โปร"งใส (Χ= 2.74) (ตามลําดับ)              



50   ด�านภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร�   Χ    S.D. ระดับ ความคิดเห็น  3.1 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค(การบริหารส"วนตําบลได&อย"างเหมาะสม 3.08   0.83  ปานกลาง 3.2 นายกองค( การบริ หารส" วน ตํ าบลสามารถยอมรั บการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกชุมชนได& 2.96 0.95 ปานกลาง 3.3 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเน&นการสร&างบรรยากาศท่ีเปgดกว&างและยอมรับการส"วนมีร"วมของประชาชนในท&องถ่ิน 2.77  0.98 ปานกลาง 3.5 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถกําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติให&เป�นจริงท้ังในระยะยาวได& 2.74  0.98 ปานกลาง 3.6 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถพัฒนาท&องถ่ินให&ประชาชนมีความกินดีอยู"ดีข้ึนได&อย"างยั่งยืน 2.70 0.98 ปานกลาง 2.77 1.01 ปานกลาง 3.8 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถวิเคราะห(สภาพปcจจุบันจุดอ"อนจุดแข็ง และความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินได& 3.02 1.16 ปานกลาง 3.9 ประชาชนจะได&รับผลประโยชน(จากการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลเสมอ 2.78 1.02 ปานกลาง 3.10 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความเป�นธรรมในการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให&ท่ัวถึงทุกหมู"บ&านทุกชุมชนอย"างต"อเนื่องเพ่ือให&เกิดประโยชน(ต"อชุมชนในระยะยาว 2.71 1.07 ปานกลาง                                                 รวม     2.81                 0.84 ปานกลาง  ตารางท่ี 6 จํานวน ร&อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของความคิดเห็นของ                              ประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําเชิงยุทธศาสตร(                                                                               3.7 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&ให&ความสําคัญต"อการกําหนดแผนกลยุทธ(ท่ีสอดคล&องกับนโยบายหลักของท&องถ่ินเช"น แผนพัฒนาฯ 3 ป] 



51  จากตารางท่ี 6 พบว"า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําเชิงยุทธศาสตร(โดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง (Χ= 2.81) เม่ือพิจารณาเป�นรายข&อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย พบว"า ให&ความสําคัญอยู"ในระดับปานกลางทุกองค(ประกอบย"อย และให&ความสําคัญในระดับย"อย คือนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค(การบริหารส"วนตําบลได&อย"างเหมาะสม (Χ= 3.08) รองลงมา นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถวิเคราะห(สภาพปcจจุบันจุดอ"อนจุดแข็ง และความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินได& (Χ= 3.02) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกชุมชนได& (Χ= 2.96) ประชาชนจะได&รับผลประโยชน(จากการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลเสมอ        (Χ= 2.78) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลเน&นการสร&างบรรยากาศท่ีเปgดกว&างและยอมรับการส"วนมีร"วมของประชาชนในท&องถ่ินและนายกองค(การบริหารส"วนตําบลเป�นผู&ให&ความสําคัญต"อการกําหนดแผนกลยุทธ(ท่ีสอดคล&องกับนโยบายหลักของท&องถ่ินเช"น แผนพัฒนาฯ 3 ป] มีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน          (Χ= 2.77) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถกําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติให&เป�นจริงท้ังในระยะยาวได& (Χ= 2.74) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถพัฒนาท&องถ่ินให&ประชาชนมีความกินดีอยู"ดีข้ึนได&อย"างยั่งยืน (Χ= 2.70) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความเป�นธรรมในการจัดสรรงบ ประมาณตามขนาดประชากรให&ท่ัวถึงทุกหมู"บ&านทุกชุมชนอย"างต"อเนื่องเพ่ือให&เกิดประโยชน(ต"อชุมชนในระยะยาว (Χ= 2.71) และนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถวิเคราะห( คาดคะเนเหตุการณ(ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได&อย"างแม"นยํา (Χ= 2.62) (ตามลําดับ)   



52  ตารางท่ี 7 จํานวน ร&อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอนด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง  ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง  Χ   S.D. ระดับ ความคิดเห็น 4.1นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถวิเคราะห(ปcญหา หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการรับข&อมูลข"าวสารได& 2.79  1.09 ปานกลาง 4.2 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถปฏิบัติตามคําสัญญาข&อตกลงกับประชาชนได&ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 2.68 1.03 ปานกลาง 4.3 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามสถานการณ(ท่ีเปลี่ยนแปลงได&ตลอดเวลา 2.71  1.08 ปานกลาง 4.5 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีความกระตือรือร&นและปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนเองใช&ในการหาเสียงเลือกต้ัง 2.66  1.20 ปานกลาง 4.6 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลส" ง เสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในท&องถ่ิน เช"น รณรงค(การไปใช&สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังทุกประเภท 2.68 1.23 ปานกลาง 4.7 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลมีการรายงานการใช&งบประมาณให&ประชาชนในท&องถ่ินทราบทุกครั้งเก่ียวกับบริการสาธารณะ 2.62 1.13 ปานกลาง 4.8 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลให&การสนับสนุนและส"งเสริมการรวมกลุ"มเพ่ือสร&างความเข&มแข็งในชุมชน 2.72 1.13 ปานกลาง 4.9 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างสังคมเข&มแข็งมีภูมิคุ&มกันภัยยาเสพติดได& 2.65 1.10 ปานกลาง 4.10 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสนับสนุนการสร&างงาน สร&างอาชีพแก"กลุ"มผู&ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ(จากภูมิปcญญาท&องถ่ิน 2.66 1.10 ปานกลาง                                รวม  2.69      0.97 ปานกลาง     



53  จากตารางท่ี 7 พบว"า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง (Χ= 2.69) เม่ือพิจารณาเป�นรายข&อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย พบว"า ให&ความสําคัญอยู"ในระดับปานกลางทุกองค(ประกอบย"อย และให&ความสําคัญในระดับย"อย คือนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถวิเคราะห(ปcญหา หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการรับข&อมูลข"าวสารได& (Χ= 2.79) รองลงมา นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสร&างขวัญและกําลังใจให&ประชาชนเกิดแรงในการร"วมมือทํางานท่ีเป�นประโยชน(แก"ท&องถ่ิน (Χ= 2.73) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลให&การสนับสนุนและส"งเสริมการรวมกลุ"มเพ่ือสร&างความเข&มแข็งในชุมชน (Χ= 2.72) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามสถานการณ(ท่ีเปลี่ยนแปลงได&ตลอดเวลา (Χ= 2.71) นายกองค(การบริหารส"วนตําบล สามารถปฏิบัติตามคําสัญญาข&อตกลงกับประชาชนได&ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และนายกองค(การบริหารส"วนตําบล ส"งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในท&องถ่ิน เช"น รณรงค(การไปใช&สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังทุกประเภท มีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน (Χ= 2.68) นายกองค(การบริหารส"วนตําบล สนับสนุนการสร&างงาน สร&างอาชีพแก"กลุ"มผู&ผลิตนวัตกรรม และผลิตภัณฑ(จากภูมิปcญญาท&องถ่ิน และนายกองค(การบริหารส"วนตําบล มีความกระตือรือร&น และปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนเองใช&ในการหาเสียงเลือกต้ังมีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน (Χ= 2.66) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างสังคมเข&มแข็งมีภูมิคุ&มกันภัยยาเสพติดได& (Χ= 2.65) และนายกองค(การบริหารส"วนตําบล มีการรายงานการใช&งบประมาณให&ประชาชนในท&องถ่ินทราบทุกครั้งเก่ียวกับบริการสาธารณะ (Χ= 2.62) (ตามลําดับ) 



54  ตารางท่ี 8 จํานวน ร&อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม  Χ   S.D. ระดับ ความคิดเห็น 5.1 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถแก&ไขปcญหาความเดือดร&อนของประชาชนในท&องถ่ิน 2.97  0.99 ปานกลาง 5.2 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสนับสนุนส"งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน 2.96 1.05 ปานกลาง 5.3 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างระบบการเรียนรู&ของชุมชน เพ่ือให&สามารถจัดการและสร&างภูมิคุ&มกันต"อปcญหาความเดือดร&อนและความยากจนได&ด&วยตนเอง 2.80  0.94 ปานกลาง 5.4 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างความรู& ความเข&าใจให&คนในชุมชนเห็นคุณค"าภูมิปcญญาท&องถ่ิน 2.80  104 ปานกลาง 5.5 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างชุมชนเป�นแหล"งถ"ายทอดความรู&ภูมิปcญญาแก"ช"างชุมชนในระดับท&องถ่ินได& 2.81  0.92 ปานกลาง 5.6 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลส"งเสริมและสนับสนุนให&ปราชญ(ชาวบ&าน ผู&สูงอายุ และผู&รู& ถ"ายทอดความรู&และภูมิปcญญาท&องถ่ิน 2.91 1.07 ปานกลาง 5.7 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างความมีสํานึกรักชุมชนความเป�นพลเมืองท่ีดีในท&องถ่ิน 3.01 1.11 ปานกลาง 5.8 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถนําวิธีการท่ีสอดคล&องกับสภาพการณ(ท่ีเปลี่ยนไป มาพัฒนาภูมิปcญญาท&องถ่ิน เพ่ือผลิตและสร&างรายได& 3.01 1.10 ปานกลาง 5.9 นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถนําความรู&และประสบการณ(มาพัฒนาและปรับปรุงท&องถ่ินได&อย"างเหมาะสม 2.73 0.99 ปานกลาง 5.10 นายกองค(การบริหารส"วนตําบล สามารถบริหารจัดการ สาธารณูปโภคต"างๆ เพ่ือตอบสนองความต&องการของประชาชน 2.82 1.07 ปานกลาง                                                รวม  2.88     0.90     ปานกลาง 



55  จากตารางท่ี 8 พบว"า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง (Χ= 2.88) เม่ือพิจารณาเป�นรายข&อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย พบว"า ให&ความสําคัญอยู"ในระดับปานกลางทุกองค(ประกอบย"อย และให&ความสําคัญในระดับย"อย คือ นายกองค(การบริหารส"วนตําบล สามารถสร&างความมีสํานึกรักชุมชนความเป�นพลเมืองท่ีดีในท&องถ่ินและนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถนําวิธีการท่ีสอดคล&องกับสภาพการณ(ท่ีเปลี่ยนไป มาพัฒนาภูมิปcญญาท&องถ่ิน เพ่ือผลิตและสร&างรายได& มีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน (Χ= 3.01) รองลงมา นายกองค(การบริหารส"วนตําบล สามารถแก&ไขปcญหาความเดือดร&อนของประชาชนในท&องถ่ิน (Χ= 2.97) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสนับสนุนส"งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน (Χ= 2.96) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลส"งเสริมและสนับสนุนให&ปราชญ(ชาวบ&าน ผู&สูงอายุ และผู&รู&ถ"ายทอดความรู&และภูมิปcญญาท&องถ่ิน (Χ= 2.91)  นายกองค(การบริหารส"วนตําบล สามารถบริหารจัดการสาธารณูปโภคต"าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต&องการของประชาชน (Χ= 2.82) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างชุมชนเป�นแหล"งถ"ายทอดความรู&ภูมิปcญญาแก"ช"างชุมชนในระดับท&องถ่ินได& (Χ= 2.81) นายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างระบบการเรียนรู&ของชุมชน เพ่ือให&สามารถจัดการ และสร&างภูมิคุ&มกันต"อปcญหาความเดือดร&อนและความยากจนได&ด&วยตนเองและนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถสร&างความรู& ความเข&าใจให&คนในชุมชนเห็นคุณค"าภูมิปcญญาท&องถ่ิน มีค"าเฉลี่ยท่ีเท"ากัน (Χ= 2.80) และนายกองค(การบริหารส"วนตําบลสามารถนําความรู&และประสบการณ(มาพัฒนาและปรับปรุงท&องถ่ินได&อย"างเหมาะสม(Χ= 2.73) (ตามลําดับ)    



56  4.3 การทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานข&อท่ี 1.1 เพศแตกต"างกันกับความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได&ดังนี้ HO = เพศแตกต"างกันความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน H1 = เพศแตกต"างกันความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน  ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามเพศ  ตัวแปรท่ีศึกษา  เพศ T-test for Equality of Means N Mean S.D T Df Sig 1. ด�านภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี ชาย 202 2.94 .786 1.619 394 .076 หญิง 194 2.80 .885 1.616 384  2. ด�านภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� ชาย 202 2.98 .806 1.830 394 .197 หญิง 194 2.83 .903 1.826 384  3. ด�านภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� ชาย 202 2.87 .820 1.341 394 .432 หญิง 194 2.76 .867 1.339 309  4. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง ชาย 202 2.77 .927 1.576 394 .267 หญิง 194 2.61 1.016 1.573 387  5. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม ชาย 202 2.98 .847 2.174 394 .239 หญิง 194 2.78 .944 2.169 385  ความคิดเห็นของประชาชนต2อภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส2วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน ชาย 202 2.91 .775 1.832 394 .213 หญิง 194 2.376 .869 1.828 384  หมายเหตุ   Sig < 0.05   



57  จากตารางท่ี  9 พบว"า การวิเคราะห(เปรียบเทียบความแตกต"างความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามเพศ พบว"าในภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน มีค"าเท"ากับ .213 ซ่ึงมากกว"า 0.05 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว"า เพศท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน   สมมติฐานข&อท่ี 1.2 อายุแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได&ดังนี้ HO = อายุแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน H1 = อายุแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน  



58  ตาราง 10  แสดงการเปรียบเทียบผลความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นํา ของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามอายุ ตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี ระหว"างกลุ"ม 3.262 5 .652 .928 .463 ภายในกลุ"ม 274.118 390 .703   รวม 2177.380 395    2. ด�านภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� ระหว"างกลุ"ม 4.014 5 .803 1.093 .364 ภายในกลุ"ม 286.566 390 .735   รวม 290.580 395    3. ด�านภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� ระหว"างกลุ"ม 3.087 5 .6178 .866 .504 ภายในกลุ"ม 278.214 390 .713   รวม 281.301 395    4. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง ระหว"างกลุ"ม 5.929 5 1.186 1.255 .283 ภายในกลุ"ม 368.475 390 .954   รวม 374.404 395    5. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม ระหว"างกลุ"ม 2.854 5 .571 .702 .622 ภายในกลุ"ม 317.248 390 .813   รวม 320.102 395    ความคิดเห็นของประชาชนต2อภาวะผู�นํ าของนายกองค�การบริหารส2วนตําบลในเขตอําเภอ สบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ระหว2างกลุ2ม 3.156 5 .631 .928 .463 ภายในกลุ2ม 265.328 390 .680  รวม 268.484 395   หมายเหตุ   Sig < 0.05  



59  จากตารางท่ี 10  พบว"า การวิเคราะห(เปรียบเทียบความแตกต"างกันความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามอายุท่ีแตกต"างกัน มีผลต"อความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบล ท่ีแตกต"างกัน แต"ในภาพรวม พบว"า มีค"าเท"ากับ .463 ซ่ึงมากกว"า 0.05 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว"า อายุท่ีแตกต"างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  ไม"แตกต"างกัน  สมมติฐานข&อท่ี 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน  ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได&ดังนี้ HO = ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน H1 = ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน 



60  ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามระดับการศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี ระหว"างกลุ"ม 1.829 6 .305 .430 .859 ภายในกลุ"ม 275.552 389 .708   รวม 277.380 395    2. ด�านภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� ระหว"างกลุ"ม 1.978 6 .330 .444 .849 ภายในกลุ"ม 288.603 389 .742   รวม 290.580 395    3. ด�านภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� ระหว"างกลุ"ม 2.559 6 .426 .595 .734 ภายในกลุ"ม 278.742 389 .717   รวม 281.301 395    4. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง ระหว"างกลุ"ม 7.044 6 1.174 1.243 .283 ภายในกลุ"ม 367.360 389 .944   รวม 374.404 395    5. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม ระหว"างกลุ"ม 2.676 6 .446 .547 .773 ภายในกลุ"ม 317.425 389 .816   รวม 320.1020 395    ความคิดเห็นของประชาชนต2อภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส2วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ระหว2างกลุ2ม 2.362 6 .394 .575 .750 ภายในกลุ2ม 266.122 389 .684  รวม 268.484 395   หมายเหตุ Sig < 0.05  



61  พบว"าจากตารางท่ี  11  พบว"า การวิเคราะห(เปรียบเทียบความแตกต"างกันต"อความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกันมีผลต"อความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกัน แต"ในภาพรวม พบว"า มีค"าเท"ากับ .750 ซ่ึงมากกว"า 0.05 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลัก  (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว"า ระดับการศึกษาท่ีแตกต"างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน  สมมติฐานข&อท่ี 1.4 อาชีพท่ีแตกต"างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได&ดังนี้ HO = อาชีพท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน H1 = อาชีพท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน 



62  ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามระดับอาชีพ ตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านภาวะผู�นําเชิงศัทธาบารมี ระหว"างกลุ"ม 7.301 5 1.460 2.108 .064  ภายในกลุ"ม 270.080 390 .693    รวม 277.380 395    2. ด�านภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� ระหว"างกลุ"ม 7.360 5 1.472 2.027 .074  ภายในกลุ"ม 283.220 390 .726    รวม 290.580 395    3. ด�านภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� ระหว"างกลุ"ม 9.217 5 1.843 2.596 .023*  ภายในกลุ"ม 272.084 390 .698    รวม 281.301 395    4. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง ระหว"างกลุ"ม 12.061 5 2.412 2.596 .025* ภายในกลุ"ม 362.342 390 .929   รวม 374.404 395    5. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม ระหว"างกลุ"ม 8.849 5 1.770 2.217 .052 ภายในกลุ"ม 311.253 390 .798   รวม 320.102 395    ความคิดเห็นของประชาชนต2อภาวะผู�นํ าของนายกองค�การบริหารส2วนตําบลในเขตอําเภอ สบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ระหว2างกลุ2ม 8.6396 5 1.728 2.593 .025* ภายในกลุ2ม 259.844 390 .666  รวม 268.484 395   หมายเหตุ Sig < 0.05  



63  จากตารางท่ี  12  พบว"า การวิเคราะห(เปรียบเทียบความแตกต"างกันต"อความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามอาชีพ มีค"า Sig ท่ีน&อยกว"า 0.05 มี 2 ด&านได&แก" ด&านภาวะผู&นําเชิงยุทธศาสตร(ซ่ึงมีค"า Sig .023 และด&านภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีค"า Sig 0.25 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฎิเสธสมมติฐานหลัก  (HO)  หมายความว"า อาชีพท่ีแตกต"างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.50   สมมติฐานข&อท่ี 1.4 รายได&ท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได&ดังนี้ HO = รายได&ท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน สอนไม"แตกต"างกัน H1 = รายได&ท่ีแตกต"างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน 



64  ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามระดับรายได& ตัวแปรท่ีศึกษา แหล2งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี ระหว"างกลุ"ม .695 3 .232 .328 .805  ภายในกลุ"ม 276.685 392 .706    รวม 277.380 395    2. ด�านภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน� ระหว"างกลุ"ม .119 3 .040 .054 .984 ภายในกลุ"ม 290.461 392 .741   รวม 290.580 395    3. ด�านภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� ระหว"างกลุ"ม .560 3 .187 .261 .704  ภายในกลุ"ม 280.741 392 .716    รวม 281.301 395    4. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง ระหว"างกลุ"ม 1.340 3 .447 .490 .689 ภายในกลุ"ม 373.741 392 .952   รวม 374.404 395    5. ด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม ระหว"างกลุ"ม 1.196 3 .399 .480 .689 ภายในกลุ"ม 318.906 392 .814   รวม 320.102 395    ความคิดเห็นของประชาชนต2อภาวะผู�นํ าของนายกองค�การบริหารส2วนตําบลในเขตอําเภอ สบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ระหว2างกลุ2ม .580 3 .193 .283 .838 ภายในกลุ2ม 267.904 392 .683  รวม 268.484 395   หมายเหตุ Sig < 0.05  



65 พบว"าจากตารางท่ี  13  พบว"า การวิเคราะห(เปรียบเทียบความแตกต"างกันต"อความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จําแนกตามรายได& รายได&ท่ีแตกต"างกัน มีผลต"อการความคิดเห็นของประชาชน ต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ท่ีแตกต"างกัน แต"ในภาพรวม พบว"า มีค"าเท"ากับ .838 ซ่ึงมากกว"า 0.05 แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว"า อายุท่ีแตกต"างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต"อภาวะผู&นําของนายกองค(การบริหารส"วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ไม"แตกต"างกัน 



บทที ่5 สรุปผล อภิปราย และข�อเสนอแนะ   จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค#เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู!นําท่ีพึงประสงค#ของนายกองค#การบริหารส�วนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ       2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได! จากการศึกษาครั้งนี้ประกอบด!วยกลุ�มตัวอย�างจํานวน 396 คน การสร!างเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยเป7นแบบสอบถามท่ีสร!างข้ึนตามกรอบวัตถุประสงค# ซ่ึงสามารถสรุปผล อภิปรายผล และข!อเสนอแนะแบ�งเป7น     3 ตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1 ข!อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู!ตอบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน จากการแจกแบบสอบถาม ได!รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 396 ชุด จากแบบสอบถามท่ีส�งไป 396 ชุด คิดเป7นร!อยละ 100.00 และนําข!อมูลมาวิเคราะห#ข!อมูลด!วยคอมพิวเตอร# เพ่ือหาค�าสถิติพ้ืนฐาน ได!แก� ค�าร!อยละ และค�าสถิติ   5.1สรุปผลการวิจัย  ผลการวิเคราะห#ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สรุปผลได!ดังนี้   5.1.1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม  ผลการวิเคราะห#ข!อมูลท่ัวไปผู!ตอบแบบสอบถามท่ีใช!เป7นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 396 คน จําแนกตามเพศกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือเพศชาย คิดเป7นร!อยละ 51.00 จําแนกตามอายุกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ มีช�วงอายุ 41 – 50 ป? คิดเป7นร!อยละ 29.80 จําแนกตามระดับการศึกษา กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต!นคิดเป7นร!อยละ 27.80 จําแนกตามอาชีพกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือเกษตรกรคิดเป7นร!อยละ 37.10 และจําแนกตามรายได!กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือมีรายได! 30,000 บาท/ป?ข้ึนไป คิดเป7นร!อยละ 37.60  



67   5.1.2 รูปแบบภาวะผู�นําของนายกองค'การบริหารส)วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม)ฮ)องสอน ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= 2.83) เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางในทุกด!าน และให!ความสําคัญในแต�ละด!าน คือด!านภาวะผู!นําเชิงวิสัยทัศน# (Χ= 2.91) รองลงมา ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Χ= 2.88) ด!านภาวะผู!นําเชิงศรัทธาบารมี (Χ= 2.87) ด!านภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร# (Χ= 2.81)และด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลง (Χ= 2.69) (ตามลําดับ) สามารถสรุปเป7นรายด!าน ดังนี้ ด!านภาวะผู!นําเชิงศรัทธาบารมี ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= 2.87) เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางทุกองค#ประกอบย�อย และให!ความสําคัญในระดับย�อย คือนายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!มีความเสียสละในการปฏิบัติหน!าท่ี (Χ= 3.08) รองลงมา นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!ท่ีมีความกล!าได!กล!าเสียและเอาจริงเอาจังกับการแก!ปKญหาและนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถในการพูดโน!มน!าวใจให!ประชาชนศรัทธาต�อตนเองได!มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ= 3.00) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ!นให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท!องถ่ินได!      (Χ= 2.98) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!มีความรู! ความสามารถเป7นท่ียอมรับแก�ประชาชนในด!านคุณธรรมและจริยธรรมต�อประชาชน (Χ= 2.90) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถแก!ไขปKญหาได!ตรงตามความต!องการของประชาชนจนทําให!เกิดการพ่ึงตนเองได!เช�น ปKญหาความยากจน ปKญหาแหล�งเงินทุน (Χ= 2.87) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันต�อสถานการณ# (Χ= 2.78) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!สนับสนุนให!ชุมชนเข!าถึงองค#ความรู!สมัยใหม� (Χ= 2.74)น ายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!ปฏิบัติตนเป7นแบบอย�างท่ีดีเป7นท่ียอมรับแก�ประชาชน (Χ= 2.71) และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างความศรัทธา และความไว!วางใจให!เกิดแก�ประชาชน (Χ= 2.68) ด!านภาวะผู!นําเชิงวิสัยทัศน# ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= 2.91) เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางทุกองค#ประกอบย�อย และให!ความสําคัญในระดับย�อย คือนายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความคิดริเริ่ม สร!างสรรค#ทางการบริหารงานในท!องถ่ิน (Χ= 3.02) รองลงมา นายกองค#การบริหารส�วนตําบลให!ความสําคัญต�อการกําหนดนโยบาย ในการเสริมสร!างภาพลักษณ#ท่ีดีขององค#กรต�อท!องถ่ินของตน และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลให!บริการต�างๆ กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน        



68ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= 2.69)เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางทุกองค#ประกอบย�อย และให!ความสําคัญในระดับย�อย คือนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะห#ปKญหา หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการรับข!อมูลข�าวสารได! (Χ= 2.79) รองลงมา นายกองค#การบริหารส�วนมีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ= 2.99) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีการส�งเสริมให!ประชาชนใช!ทรัพยากรท่ีมีในท!องถ่ินของตนเองอย�างประหยัดและรู!คุณค�า (Χ= 2.94) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได!อย�างมีประสิทธิภาพ (Χ= 2.92) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความรอบรู!เก่ียวกับงานท่ีตนต!องทําและรับผิดชอบเป7นอย�างดี (Χ= 2.91) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถใช!ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในท!องถ่ินอย�างจํากัดให!เกิดประโยชน#แก�ประชาชนได! (Χ= 2.87) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลควรรับฟKงความคิดเห็นของประชาชนอย�างเหมาะสม (Χ= 2.85) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถนําความรู!และเทคโนโลยีสมัยใหม�มาพัฒนาต�อยอด/ประยุกต#ให!เหมาะสมกับการพัฒนาท!องถ่ินของตน (Χ= 2.84) และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความยุติธรรมซ่ือสัตย# โปร�งใส (Χ= 2.74) ด!านภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร#  ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= 2.81)เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางทุกองค#ประกอบย�อย และให!ความสําคัญในระดับย�อย คือนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค#การบริหารส�วนตําบลได!อย�างเหมาะสม  (Χ = 3.08)  รองลงมา  นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะห#สภาพปKจจุบันจุดอ�อนจุดแข็ง และความต!องการของประชาชนในท!องถ่ินได! (Χ= 3.02) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกชุมชนได! (Χ= 2.96) ประชาชนจะได!รับผลประโยชน#จากการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลเสมอ (Χ= 2.78) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเน!นการสร!างบรรยากาศท่ีเปPดกว!างและยอมรับการส�วนมีร�วมของประชาชนในท!องถ่ินและนายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!ให!ความสําคัญต�อการกําหนดแผนกลยุทธ#ท่ีสอดคล!องกับนโยบายหลักของท!องถ่ินเช�น แผนพัฒนาฯ 3 ป? มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ= 2.77) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติให!เป7นจริงท้ังในระยะยาวได! (Χ= 2.74) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถพัฒนาท!องถ่ินให!ประชาชนมีความกินดีอยู�ดีข้ึนได!อย�างยั่งยืน (Χ= 2.70) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความเป7นธรรมในการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให!ท่ัวถึงทุกหมู�บ!านทุกชุมชนอย�างต�อเนื่องเพ่ือให!เกิดประโยชน#ต�อชุมชนในระยะยาว (Χ= 2.71) และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะห# คาดคะเนเหตุการณ#ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได!อย�างแม�นยํา (Χ= 2.62) 



69   ตําบลสร!างขวัญและกําลังใจให!ประชาชนเกิดแรงในการร�วมมือทํางานท่ีเป7นประโยชน#แก�ท!องถ่ิน          (Χ= 2.73) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลให!การสนับสนุนและส�งเสริมการรวมกลุ�มเพ่ือสร!างความเข!มแข็งในชุมชน (Χ= 2.72) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามสถานการณ#ท่ีเปลี่ยนแปลงได!ตลอดเวลา (Χ= 2.71) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถปฏิบัติตามคําสัญญาข!อตกลงกับประชาชนได!ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลส�งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในท!องถ่ิน เช�น รณรงค#การไปใช!สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังทุกประเภท มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ= 2.68) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสนับสนุนการสร!างงาน สร!างอาชีพแก�กลุ�มผู!ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ#จากภูมิปKญญาท!องถ่ิน และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความกระตือรือร!นและปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนเองใช!ในการหาเสียงเลือกต้ังมีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน           (Χ= 2.66) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างสังคมเข!มแข็งมีภูมิคุ!มกันภัยยาเสพติดได!        (Χ= 2.65) และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีการรายงานการใช!งบประมาณให!ประชาชนในท!องถ่ินทราบทุกครั้งเก่ียวกับบริการสาธารณะ (Χ= 2.62) ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= 2.88) เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางทุกองค#ประกอบย�อย และให!ความสําคัญในระดับย�อย คือนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างความมีสํานึกรักชุมชนความเป7นพลเมืองท่ีดีในท!องถ่ิน และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถนําวิธีการท่ีสอดคล!องกับสภาพการณ#ท่ีเปลี่ยนไป มาพัฒนาภูมิปKญญาท!องถ่ิน เพ่ือผลิตและสร!างรายได! มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ= 3.01) รองลงมา นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถแก!ไขปKญหาความเดือดร!อนของประชาชนในท!องถ่ิน (Χ= 2.97) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสนับสนุนส�งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน (Χ= 2.96) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลส�งเสริมและสนับสนุนให!ปราชญ#ชาวบ!าน ผู!สูงอายุ และผู!รู! ถ�ายทอดความรู!และภูมิปKญญาท!องถ่ิน         (Χ= 2.91) นายกองค#การบริหารส�วนตําบล สามารถบริหารจัดการสาธารณูปโภคต�าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต!องการของประชาชน (Χ= 2.82) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างชุมชนเป7นแหล�งถ�ายทอดความรู!ภูมิปKญญาแก�ช�างชุมชนในระดับท!องถ่ินได! (Χ= 2.81) นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างระบบการเรียนรู!ของชุมชน เพ่ือให!สามารถจัดการและสร!างภูมิคุ!มกันต�อปKญหาความเดือดร!อนและความยากจนได!ด!วยตนเองและนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างความรู! ความเข!าใจให!คนในชุมชนเห็นคุณค�าภูมิปKญญาท!องถ่ิน มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ= 2.80) และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถนําความรู!และประสบการณ#มาพัฒนาและปรับปรุงท!องถ่ินได!อย�างเหมาะสม   (Χ= 2.73) 



70   5.1.3 การทดสอบสมมติฐาน  จากการศึกษา  พบว�า การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ พบว�าในภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีค�าเท�ากับ .213 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า เพศท่ีแตกต�างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน   จากการศึกษา พบว�า การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างกันความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .463 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน จากการศึกษาพบว�า การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างกันต�อความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกันมีผลต�อความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .750 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า ระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน  จากการศึกษาพบว�า  การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างกันต�อความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอาชีพ มีค�า Sig ท่ีน!อยกว�า 0.05 มี 2 ด!านได!แก� ด!านภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร#ซ่ึงมีค�า Sig .023 และด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีค�า Sig 0.25 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (HO)  หมายความว�า อาชีพท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.50  จากการศึกษา  พบว�า การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างกันต�อความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามรายได! รายได!ท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .838 ซ่ึงมากกว�า 



71  0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO)ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน  5.2 อภิปรายผล ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย พบว�า ให!ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลางในทุกด!าน และให!ความสําคัญในแต�ละด!าน คือ  ด!านภาวะผู!นําเชิงวิสัยทัศน# รองลงมา ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ด!านภาวะผู!นําเชิงศรัทธาบารมี ด!านภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร# และด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงสอดคล!องกับสุเมธ แก!วใสทับ (2551) ได!ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู!นําขององค#การบริหารส�วนตําบล : ศึกษากรณีพนักงานส�วนตําบล จังหวัดราชบุรี พบว�า ภาวะผู!นําขององค#การบริหารส�วนตําบล พบว�าพนักงานส�วนตําบลมีความคิดเห็นต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลอยู�ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลเป7นรายด!าน ดังนี้ ด!านภาวะผู!นําเชิงศรัทธาบารมี  พบว�า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง อาจเป7นเพราะว�าประชาชนเห็นว�านายกองค#การบริหารส�วนตําบล เป7นผู!มีความเสียสละในการปฏิบัติหน!าท่ี เป7นผู!ท่ีมีความกล!าได!กล!าเสีย และเอาจริงเอาจังกับการแก!ปKญหา สามารถในการพูดโน!มน!าวใจให!ประชาชนศรัทธาต�อตนเองได! สามารถในการสื่อสารและกระตุ!นให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท!องถ่ินได! เป7นท่ียอมรับแก�ประชาชนในด!านคุณธรรมและจริยธรรมต�อประชาชน นายกองค#การบริหารส�วนตําบล สามารถแก!ไขปKญหาได!ตรงตามความต!องการของประชาชน จนทําให!เกิดการพ่ึงตนเองได!เช�น ปKญหาความยากจน ปKญหาแหล�งเงินทุน สอดคล!องกับผลงานวิจัยของนายสุชาติสุขดี (2553) การศึกษาภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร#และบทบาทของผู!บริหารท!องถ่ินพบว�า เพ่ือให!สังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยสามารถพัฒนาไปสู�การมีประชาธิปไตยท่ีเข!มแข็ง มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร#สู�อนาคตขององค#กรปกครองส�วนท!องถ่ินท่ีได!รับรางวัลชนะเลิศ     มีส�วนในการเสริมสร!างระบอบประชาธิปไตยในเชิงยุทธศาสตร# ด!วยการเสียสละตนเองอย�างเต็มท่ีเพ่ือสร!างความสุข และผลประโยชน#สูงสุดให!แก�ประชาชน โดยต!องนําเอายุทธศาสตร#ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย�างเป7นรูปธรรมอย�างสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทําให!สามารถรณรงค#เพ่ือร�วมกันทําสิ่งท่ีถูกต!อง ดีงาม และจะได!รับการสนับสนุนจากประชาชนส�วนใหญ� สามารถดํารงไว!ซ่ึงสถานะภาพอันเป7นท่ีรักและพึงอยู�ในหัวใจและวิญญาณของประชาชนอย�างแน�นอน ด!วยเหตุดังกล�าวนี้ ผู!นําองค#กรปกครองส�วนท!องถ่ินในอนาคตจะสามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน!าพ้ืนท่ีในการบริหารงาน จากรูปแบบเดิมท่ีถูกครอบงําด!วยข!าราชการ  



72ซ่ึงกระทําตนเป7นพ่ีเลี้ยงคอยกํากับดูแลอย�างไม�ให!เป7นอิสระ ซ่ึงเปรียบได!กับของเล�นข!าราชการให!กลายเป7น  อาณาจักรของประชาราษฎร#ท่ีทรงพลังได! ด!านภาวะผู!นําเชิงวิสัยทัศน# พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลางอาจเป7นเพราะนายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความคิดริเริ่ม สร!างสรรค#ทางการบริหารงานในท!องถ่ินให!ความสําคัญต�อการกําหนดนโยบายในการเสริมสร!างภาพลักษณ#ท่ีดีขององค#กรต�อท!องถ่ินของตน และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลให!บริการต�างๆ กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกันมีการส�งเสริมให!ประชาชนใช!ทรัพยากรท่ีมีในท!องถ่ินของตนเองอย�างประหยัด และรู!คุณค�าสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได!อย�างมีประสิทธิภาพนายกองค#การบริหารส�วนตําบล มีความรอบรู!เก่ียวกับงานท่ีตนต!องทํา และรับผิดชอบเป7นอย�างดีมีความสามารถใช!ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในท!องถ่ินอย�างจํากัดให!เกิดประโยชน#แก�ประชาชนได!สอดคล!องกับผลงานวิจัยของบุญแสง ชีระภากร (2552) ได!ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู!นําและการบริหารงานของผู!บริหารองค#การปกครองส�วนท!องถ่ินพบว�า ผู!บริหารองค#การปกครองส�วนท!องถ่ินส�วนใหญ�บริหารงานในลักษณะคล!ายกัน คือ ส�วนใหญ�คํานึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ือสัตย# เป7นธรรม โปร�งใสและการให!ประชาชนมีส�วนร�วมการบริหารงานแต�ในมิติความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมายและการตอบสนองต�อความต!องการของประชาชนในท!องถ่ินนั้นมีผู!บริหารองค#การปกครองส�วนท!องถ่ินคํานึงถึงน!อยกว�ามิติอ่ืน ด!านภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร# ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลางอาจเป7นเพราะนายกองค#การบริหารส�วนตําบล สามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค#การบริหารส�วนตําบลได!อย�างเหมาะสม สามารถวิเคราะห#สภาพปKจจุบันจุดอ�อนจุดแข็ง และความต!องการของประชาชนในท!องถ่ินได!สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน และภายนอกชุมชนได!ประชาชนจะได!รับผลประโยชน#จากการกําหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลเสมอเน!นการสร!างบรรยากาศท่ีเปPดกว!าง และยอมรับการส�วนมีร�วมของประชาชนในท!องถ่ิน และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!ให!ความสําคัญต�อการกําหนดแผนกลยุทธ# ท่ีสอดคล!องกับนโยบายหลักของท!องถ่ินเช�น แผนพัฒนาฯ 3ป? สามารถกําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติให!เป7นจริง ท้ังในระยะยาวได!สามารถพัฒนาท!องถ่ินให!ประชาชนมีความกินดีอยู�ดีข้ึนได!อย�างยั่งยืน มีความเป7นธรรมในการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให!ท่ัวถึงทุกหมู�บ!าน ทุกชุมชนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให!เกิดประโยชน#ต�อชุมชนในระยะยาว และนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะห# คาดคะเนเหตุการณ#ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได!อย�างแม�นยําสอดคล!องกับผลงานวิจัยของสุภชัยเ อาะน!อย (2550) ศึกษาเรื่องภาวะผู!นําของนายกเทศบาลตําบลในจังหวัดขอนแก�น พบว�า นายกเทศบาลตําบล มีภาวะความเป7นผู!นําท่ีแสดงออกมากท่ีสุดในแต�ละด!านคือ มักจะใช!ความรู!หรือปรึกษาผู!รู!ในการทํางาน มีการนําความรู!และแนวคิดใหม� ๆ มาปรับใช!ในองค#การ



73อยู�เสมอ การปฏิบัติงานมักไม�ประสบปKญหาและเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดเสมอ มีการประกาศและประชาสัมพันธ#การจัดซ้ือจัดจ!างงานโครงการต�าง ๆ ตามท่ีระเบียบปฏิบัติได!กําหนดไว!เป7นประจําปฏิบัติงานและวางตัวเหมาะสมกับตําแหน�ง และหน!าท่ีทําให!ผู!ท่ีอยู�ใต!บังคับบัญชา มีความเชื่อม่ันและศรัทธา มักจะจัดประชุมหรือพบปะพูดคุยเพ่ือสอบถาม และรับทราบปKญหาหรืออุปสรรคของงานกับผู!รู!กล!าตัดสินใจในการบริหารงานเสมอ โดยการตัดสินใจแก!ไขปKญหาต�าง ๆ นั้น มักไม�ใช!ความคิดเห็นของตนเพียงคนเดียว จะรับฟKงเหตุผลและคํานึงถึงการมีส�วนร�วมก�อนตัดสินใจทุกครั้ง ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง อาจเป7นเพราะนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะห#ปKญหา หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการรับข!อมูลข�าวสารได!มีการสร!างขวัญ และกําลังใจให!ประชาชนเกิดแรงในการร�วมมือทํางาน ท่ีเป7นประโยชน#แก�ท!องถ่ิน ให!การสนับสนุนและส�งเสริมการรวมกลุ�มเพ่ือสร!างความเข!มแข็งในชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามสถานการณ#ท่ีเปลี่ยนแปลงได! ปฏิบัติตามคําสัญญาข!อตกลงกับประชาชนได!ตามระยะเวลาท่ีกําหนดส�งเสริม และสนับสนุนประชาธิปไตยในท!องถ่ิน เช�น รณรงค#การไปใช!สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังทุกประเภทนายกองค#การบริหารส�วนตําบลสนับสนุนการสร!างงาน สร!างอาชีพแก�กลุ�มผู!ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ#จากภูมิปKญญาท!องถ่ินมีความกระตือรือร!น และปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนเองใช!ในการหาเสียงเลือกต้ังสามารถสร!างสังคมเข!มแข็งมีภูมิคุ!มกันภัยยาเสพติดได! และมีการรายงานการใช!งบประมาณให!ประชาชนในท!องถ่ินทราบทุกครั้งเก่ียวกับบริการสาธารณะสอดคล!องกับ มัตลิกา วิลัย (2550) ได!ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลท่ีพึงประสงค#ของประชาชนตําบลบ!านระกาศ อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนายกองค#การบริหารส�วนตําบล ท่ีพึงประสงค#ของประชาชน คุณลักษณะท่ีประชาชนให!ความสําคัญเป7นอันดับแรกคือคุณลักษณะ ด!านคุณธรรม รองลงมา คือด!านมนุษย#สัมพันธ#ด!านบุคลิกภาพ ด!านสังคม ด!านความรู!ความสามารถ และด!านเศรษฐกิจ  ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลางอาจเป7นเพราะนายกองค#การบริหารส�วนตําบล สามารถสร!างความมีสํานึกรักชุมชนความเป7นพลเมืองท่ีดีในท!องถ่ินสามารถนําวิธีการท่ีสอดคล!องกับสภาพการณ#ท่ีเปลี่ยนไปมาพัฒนาภูมิปKญญาท!องถ่ิน เพ่ือผลิตและสร!างรายได! สามารถแก!ไขปKญหาความเดือดร!อนของประชาชนในท!องถ่ิน สนับสนุนส�งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชนส�งเสริม และสนับสนุนให!ปราชญ#ชาวบ!าน ผู!สูงอายุ และผู!รู! ถ�ายทอดความรู!และภูมิปKญญาท!องถ่ินรวมถึงบริหารจัดการสาธารณูปโภคต�าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต!องการของประชาชน สามารถสร!างชุมชนเป7นแหล�งถ�ายทอดความรู!ภูมิปKญญาแก�ช�างชุมชนในระดับท!องถ่ิน ได!สอดคล!องกับผลงานวิจัยของธงชัย อุตคํา (2553 : 90-93) ได!ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบล ในเขตอําเภอกุฉินารายณ# จังหวัดกาฬสินธุ# พบว�า



74  ผู!บริหารองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ# จังหวัดกาฬสินธุ#มีภาวะผู!นํา โดยรวมและจําแนกเป7นรายด!านตามรูปแบบภาวะผู!นําท้ัง 4 แบบอยู�ในระดับปานกลาง ประกอบด!วยแบบสนับสนุน แบบมุ�งม่ันความสําเร็จของงาน แบบให!มีส�วนร�วมและแบบสั่งการ  ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอาชีพ พบว�าแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.50  ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได!  พบว�าในภาพรวม มีความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ไม�แตกต�างกันสอดคล!องกับสาวิทตรีคําควร(2256 ) ได!ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ!องชัย จังหวัดกาฬสินธุ# พบว�าประชาชนท่ีมี เพศ อายุ รายได! แตกต�างกัน มีความคิดเห็นด!วยเก่ียวกับภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอฆ!องชัย จังหวัดกาฬสินธุ# ไม�แตกต�างกัน  5.3 ข�อเสนอแนะ จากการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีข!อเสนอแนะดังนี้ 5.3.1 ด!านภาวะผู!นําเชิงศรัทธาบารมีผู!วิจัยเสนอแนะให!นายกองค#การบริหารส�วนตําบลเป7นผู!มีความเสียสละ ในการปฏิบัติหน!าท่ีเป7นผู!ท่ีมีความกล!าได!กล!าเสีย และเอาจริงเอาจังกับการแก!ปKญหาและสามารถในการพูดโน!มน!าวใจให!ประชาชนศรัทธาต�อตนเองได!อีกท้ังนายกองค#การบริหารส�วนตําบลควรท่ีจะเป7นผู!มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ!นให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท!องถ่ินได! 5.3.2 ด!านภาวะผู!นําเชิงวิสัยทัศน#ผู!วิจัยเสนอแนะให! นายกองค#การบริหารส�วนตําบลมีความคิดริเริ่มสร!างสรรค# ทางการบริหารงานในท!องถ่ินให!ความสําคัญต�อการกําหนดนโยบายในการเสริมสร!างภาพลักษณ#ท่ีดีขององค#กรต�อท!องถ่ินของตน 5.3.3 ด!านภาวะผู!นําเชิงยุทธศาสตร#ผู!วิจัยเสนอแนะให! นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค#การบริหารส�วนตําบล ได!อย�างเหมาะสมสามารถวิเคราะห#สภาพปKจจุบันจุดอ�อนจุดแข็ง และความต!องการของประชาชนในท!องถ่ินได! 5.3.4 ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงผู!วิจัยเสนอแนะให! นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะห#ปKญหา หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการรับข!อมูลข�าวสารได!นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสร!างขวัญและกําลังใจให!ประชาชนเกิดแรงในการร�วมมือทํางานท่ีเป7นประโยชน#แก�ท!องถ่ิน 5.3.5 ด!านภาวะผู!นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู!วิจัยเสนอแนะให! นายกองค#การบริหารส�วนตําบลสามารถสร!างความมีสํานึกรักชุมชนความเป7นพลเมืองท่ีดีในท!องถ่ิน และนายกองค#การบริหารส�วนตําบล



75  สามารถนําวิธีการท่ีสอดคล!องกับสภาพการณ#ท่ีเปลี่ยนไป มาพัฒนาภูมิปKญญาท!องถ่ิน เพ่ือผลิตและสร!างรายได!พร!อมกับแก!ไขปKญหาความเดือดร!อนของประชาชนในท!องถ่ิน  5.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต)อไป  5.4.1 ควรท่ีจะมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต�อภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลในอําเภออ่ืนๆ ข!างเคียง ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ร�วมด!วย เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได!มาศึกษาเปรียบเทียบ และพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป  5.4.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งต�อไปควรท่ีจะมีการศึกษาถึงบทบาทของภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือศึกษาถึงระดับการมีบทบาทของภาวะผู!นําของนายกองค#การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป  
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ภาคผนวก             



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต!อภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน  ---------------------------------------------------------- ตอนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไปของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม!ฮ!องสอน คําช้ีแจงโปรดกาเครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีเป�นข�อเท็จจริงเก่ียวกับตัวท�าน 1. เพศ  � ชาย    � หญิง  2. อายุ  � 15-20ป-   � 20-30ป- � 30-40   � 40-50ป- � 50-60ป-   � 60ป-ข้ึนไป  3. ระดับการศึกษา � ประถมศึกษา  � มัธยมศึกษาตอนต�น � มัธยมศึกษาตอนปลาย  �ปวช.  � ปวส. 5. รายได� � มีรายได�ต่ํากว�า 10,000บาท/ป- � มีรายได� 10,000-20,000บาท/ป- � มีรายได� 20,000-30,000บาท/ป- � มีรายได� 30,000บาท/ป-ข้ึนไป  794. อาชีพ � เกษตรกร � รับจ�าง� ข�าราชการ/พนักงานและลูกจ�างของรัฐ � ธุรกิจท่ัวไป � ค�าขาย � อ่ืนๆโปรดระบุ.........................................    �อนุปริญญา � ปริญญาตรี      � ปริญญาโทหรือสูงกว�า  



ตอนท่ี 2 รูปแบบภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอนท่ีพึงประสงค%ตามความคิดเห็นของประชาชน คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � ให�ตรงตามความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุดเพียงข�อเดียว ความคิดเห็นของประชาชนต!อภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปาน กลาง น#อย น#อยที่สุด  ภาวะผู#นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) 1. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถแก�ไขปCญหาได�ตรงตามความต�องการของประชาชนจนทําให�เกิดการพ่ึงตนเองได�เช�นปCญหาความยากจนปCญหาแหล�งเงินทุน       2. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�ท่ีมีความกล�าได�กล�าเสียและเอาจริงเอาจังกับการแก�ปCญหา     3. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�มีความเสียสละในการปฏิบัติหน�าท่ี     4. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันต�อสถานการณB     5. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ�นให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินได�     6. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถในการพูดโน�มน�าวใจให�ประชาชนศรัทธาต�อตนเองได� 7. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�สนับสนุนให�ชุมชนเข�าถึงองคBความรู�สมัยใหม� 8. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถสร�างความศรัทธาและความไว�วางใจให�เกิดแก�ประชาชน 9. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�ปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีเป�นท่ียอมรับแก�ประชาชน   10. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�มีความรู�ความสามารถเป�นท่ียอมรับแก�ประชาชนในด�านคุณธรรมและจริยธรรม 80



   ความคิดเห็นของประชาชนต!อภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น#อย น#อยที่สุด ภาวะผู#นําเชิงวิสัยทัศน% (Visionary Leadership) 11. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลให�ความสําคัญต�อการกําหนดนโยบายในการเสริมสร�างภาพลักษณBท่ีดีขององคBกรต�อท�องถ่ินของตน      12. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีความรอบรู�เก่ียวกับงานท่ีตนต�องทําและรับผิดชอบเป�นอย�างดี      13. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถนําความรู�และเทคโนโลยีสมัยใหม�มาพัฒนาต�อยอด/ประยุกตBให�เหมาะสมกับการพัฒนาท�องถ่ินของตน      14. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ     15. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีความยุติธรรมซ่ือสัตยBโปร�งใส 16. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลให�บริการต�างๆกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน 17. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลควรรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนอย�างเหมาะสม 18. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีความคิดริเริ่มสร�างสรรคBทางการบริหารงานในท�องถ่ิน 19. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในท�องถ่ินอย�างจํากัดให�เกิดประโยชนBแก�ประชาชนได� 20. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ทรัพยากรท่ีมีในท�องถ่ินของตนเองอย�างประหยัดและรู�คุณค�า 81



   ความคิดเห็นของประชาชนต!อภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น#อย น#อยที่สุด ภาวะผู#นําเชิงยุทธศาสตร% (Strategic Leadership) 21. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององคBการบริหารส�วนตําบลได�อย�างเหมาะสม      22. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกชุมชนได�      23. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเน�นการสร�างบรรยากาศท่ีเปLดกว�างและยอมรับการส�วนมีร�วมของประชาชนในท�องถ่ิน      24. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะหBคาดคะเนเหตุการณBท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได�อย�างแม�นยํา     25. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถกําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติให�เป�นจริงท้ังในระยะยาวได�     26. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนมีความกินดีอยู�ดีข้ึนได�อย�างยั่งยืน 27. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลเป�นผู�ให�ความสําคัญต�อการกําหนดแผนกลยุทธBท่ีสอดคล�องกับนโยบายหลักของท�องถ่ินเช�นแผนพัฒนาฯ 3 ป- 28. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะหBสภาพปCจจุบันจุดอ�อนจุดแข็งและความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได� 29. ประชาชนจะได�รับผลประโยชนBจากการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของนายกองคBการบริหารส�วนตําบลเสมอ 30. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีความเป�นธรรมในการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให�ท่ัวถึงทุกหมู�บ�านทุกชุมชนอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�เกิดประโยชนBต�อชุมชนในระยะยาว 82



   ความคิดเห็นของประชาชนต!อภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น#อย น#อยที่สุด ภาวะผู#นําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 31. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถวิเคราะหBปCญหา หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการรับข�อมูลข�าวสารได�     32. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถปฏิบัติตามคําสัญญาข�อตกลงกับประชาชนได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนด     33. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามสถานการณBท่ีเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลา     34. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสร�างขวัญและกําลังใจให�ประชาชนเกิดแรงในการร�วมมือทํางานท่ีเป�นประโยชนBแก�ท�องถ่ิน     35. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีความกระตือรือร�นและปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนเองใช�ในการหาเสียงเลือกต้ัง     36. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลส�งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในท�องถ่ินเช�นรณรงคBการไปใช�สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังทุกประเภท 37. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลมีการรายงานการใช�งบประมาณให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบทุกครั้งเก่ียวกับบริการสาธารณะ 38. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลให�การสนับสนุนและส�งเสริมการรวมกลุ�มเพ่ือสร�างความเข�มแข็งในชุมชน 39. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถสร�างสังคมเข�มแข็งมีภูมิคุ�มกันภัยยาเสพติดได� 40. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสนับสนุนการสร�างงานสร�างอาชีพแก�กลุ�มผู�ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑBจากภูมิปCญญาท�องถ่ิน 83



     ความคิดเห็นของประชาชนต!อภาวะผู#นําของนายกองค%การบริหารส!วนตําบลในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น#อย น#อยที่สุด ภาวะผู#นําการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership) 41. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถแก�ไขปCญหาความเดือดร�อนของประชาชนในท�องถ่ิน      42. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสนับสนุนส�งเสริมวิถีชีวติเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน      43. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถสร�างระบบการเรียนรู�ของชุมชนเพ่ือให�สามารถจัดการและสร�างภูมิคุ�มกันต�อปCญหาความเดือดร�อนและความยากจนได�ด�วยตนเอง      44. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถสร�างความรู�ความเข�าใจให�คนในชุมชนเห็นคุณค�าภูมิปCญญาท�องถ่ิน     45. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถสร�างชุมชนเป�นแหล�งถ�ายทอดความรู�ภูมิปCญญาแก�ช�างชุมชนในระดับท�องถ่ินได�     46. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลส�งเสริมและสนับสนุนให�ปราชญBชาวบ�านผู�สูงอายุและผู�รู�ถ�ายทอดความรู�และภูมิปCญญาท�องถ่ิน   47. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถสร�างความมีสํานึกรักชุมชนความเป�นพลเมืองท่ีดีในท�องถ่ิน   48. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถนําวิธีการท่ีสอดคล�องกับสภาพการณBท่ีเปลี่ยนไปมาพัฒนาภูมิปCญญาท�องถ่ินเพ่ือผลิตและสร�างรายได�   49. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถนําความรู�และประสบการณBมาพัฒนาและปรับปรุงท�องถ่ินได�อย�างเหมาะสม   50. นายกองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถบริหารจัดการ สาธารณูปโภคต�างๆเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน   84
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