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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารองค์การ ภาวะผู้น า  ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น า และศึกษาตัวแบบการบริหารองค์การกับภาวะผู้น า ของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย โดยใช้การวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถาม จ านวน 456 ชุด สอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศไทย 76 แห่ง ส่วนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 7 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการปฏิบัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการบริหาร
องค์การ และภาวะผู้น า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่ามีความสัมพันธ์กันประกอบด้วยการควบคุมบุคลากรของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สัมพันธ์กับ ภาวะผู้น าในด้านการมีวิสัยทัศน์และการจูงใจ (3) ตัวแบบการบริหาร
องค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย คือ นายกองค์การบริหารองค์การ
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ส่วนจังหวัด จะต้องมีวิสัยทัศน์ และความสามารถด้านการจูงใจ ซึ่งส่งผลให้สามารถบริหารองค์การในเรื่อง
ควบคุมทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: การบริหารองค์การ  ภาวะผู้น า 
 
Abstract 

The Objectives of this research are (1) to study the organization management and 
leadership, (2)to define the relationship between organization management and 
leadership, and (3)to determine the model of organization management and the 
leadership of provincial administrators in 76 provinces throughout Thailand. In order to 
achieve the data set, this research had been applied through both quantitative and 
qualitative methods. For quantitative, the researcher had proposed the set of 
questionnaires to 456 samples in 76 provinces. For more precisely findings, the 
qualitative research by an interview was also used to extend the knowledge. By this, the 
samples were 7 chief executives of the provincial administrations. 
          The result revealed that (1)the organization management and the leadership of 
the Provincial  Administrators were both at the high level, (2)the relationship between an 
organization management and the leadership of the provincial administrators had shown 
the correlation between each others in the field of controlling subordinates, which also 
linked to the vision and motivation of the leadership, and (3)the model of organization 
management and the leadership of the provincial administrators indicated that the chief 
executives must have the vision and the ability to motivate others which would affect to 
the ability to manage the organization particularly on human resources’ controlling.  
Keywords: Organization Management, Leaderships 
 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 ส่งเสริมการกระจายอ านาจ (Decentralization) ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และได้ก าหนดรูปแบบการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2546 ระบุว่าการเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก 4 ปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้องมีนักการเมืองท้องถิ่นหน้าใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่ง ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการภายในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้บริหารจะมีลักษณะในการบริหารงานตามบุคลิกภาพของตนเอง 
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ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่
นักการเมืองท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาในด้านการบริหารองค์การ และภาวะผู้น า โดย ลิขิต  ธีรเวคิน 
กล่าวว่า “นักการเมืองท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะสุกเอา เผากิน เรียนงานจากการเริ่มเข้าท างาน จึงตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของข้าราชการประจ า ขณะเดียวกันความรู้เรื่องการปกครองบริหาร ปรัชญาทาง
การเมือง ความรู้ทางนิติศาสตร์ อาจจะถูกมองข้าม เพราะจุดมุ่งเน้นอยู่ที่การได้รับต าแหน่งอันเป็น
ต าแหน่งอ านาจราชศักดิ์ ขณะเดียวกันก็ฉวยโอกาสใช้ต าแหน่งนั้นหาผลประโยชน์ส่วนตัว จาก
ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้นท าให้เกิดภาวะที่น่าเป็นห่วงคือการขาดภาวะผู้น าทางการเมืองที่เข้าใจ
ปัญหาอย่างแท้จริง และขาดความรู้ความสามารถในการบริหารองค์การ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคโลกาภิวัตน์”  ลิขิต ธีรเวคิน (2555) และ ด ารงค์ วัฒนา, สุชาดา 
วัฒนา, และ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์. (2544) ได้กล่าวถึงปัญหาการของระบบบริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การและภาวะผู้น าได้แก่ 1) ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
สภาท้องถิ่นกับฝ่ายบริหารท้องถิ่น และระหว่างฝ่ายบริหารท้องถิ่นกับพนักงานประจ า 2) ปัญหาการ
บริหารที่ทับซ้อนกันของพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีปัญหาทับซ้อนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 3) ปัญหาในด้านประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ปัญหา
มาตรฐานการบริการที่ไม่เท่าเทียมกัน และ 5) ปัญหาระบบข้อมูลทางการบริหารที่ยังไม่สอดคล้องและ
ประสานในทิศทาง อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการท างานที่เกิดขึ้นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารองค์การและภาวะผู้น าคือ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกฎระเบียบ (2) ปัญหาการ
บริหารงานบุคคล (3) ปัญหาความขัดแย้งของผู้ปกครองด้วยกันเองและปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก
จ านวนมาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับ
ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารองค์การและ
ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ สมกับเป้าหมายสูงสุดของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารองค์การของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การและภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 4. เพ่ือแสวงหาตัวแบบความสัมพันธ์ของการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดังนี้   
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การเก็บแบบสอบถามจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จ านวน 76 คนและผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง จังหวัดละ 5 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เชิงปริมาณจ านวน 456 คน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ   

 1) ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
 2) ค าถามเก่ียวกับการบริหารองค์การของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3) ค าถามเก่ียวกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 

7 คน โดยมีจ านวนข้อสัมภาษณ์ 8 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารองค์การ 4 ข้อ และภาวะผู้น า 4 ข้อ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการทดสอบค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content  
validity) จากค่าความสอดคล้องแต่ละข้อระหว่างวัตถุประสงค์ ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัดของแบบสอบถาม 
ด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยได้ค่าความสอดคล้องของเนื้อหาเท่ากับ 0.80 - 1.00 2) ท าการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการทดสอบในกลุ่มเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จ านวน 30 
ตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอที่จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
(ฤๅชุตา เทพยากุล 2552) 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแล้วเสร็จ จึงได้ท าการเก็บข้อมูลจริง โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การหาค่าคุณลักษณะทั่วไปของประชากร ผู้วิจัยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่  1 และข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล(Canonical correlation) 
และเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression analysis)  
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดการบริหารองค์การ 
  1.1 แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการบริหารองค์การว่าจะต้อง
ประกอบไปด้วย การจัดระเบียบงาน การฝึกอบรม การแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน การจูง
ใจด้วยการให้ผลตอบแทนเป็นรายชิ้น โดยแนวคิดนี้ได้มาจากการทดลองในรูปแบบวิทยาศาสตร์ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการบริหารงานที่มีหลักการชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องมีการก าหนดระยะเวลา
ในการท างานอย่างชัดเจน ต้ังแต่เริ่มต้นการท างานอีกด้วย (Frederick W. Taylor1911, Henry Gantt, 
1919, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550)  
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 1.2  แนวคิดเชิงการจัดการ ให้ความมุ่งเน้นในเรื่อง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรร
คนเข้าท างาน การสั่งการ และการประสานงาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการบริหาร เป็นแนวคิดที่เน้น
การวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหาร นักวิชาการท่านแรกที่ศึกษาการบริหารองค์การในเชิง
การจัดการคือ Fayol ได้วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารองค์การว่าจะต้องประกอบไป
ด้วย 5 ประการ ได้แก่ POCCC การบริหารองค์การในเชิงการจัดการนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นเมื่อถูก
น าไปใช้ในการจัดหน่วยงานภายในท าเนียบขาว โดย LyndallUrwick, LuterGulick ซึ่งได้พัฒนาหลักการ
บริหารจัดการองค์การเชิงการจัดการขึ้นมาเพ่ิมเติม โดยยังคงแนวความคิดเดิมของฟาโย มาเป็นหลัก
POSDCORB (Henri Fayol, 1949, LyndallUrwick, LuterGulick, 1943) การบริหารในรูปแบบนี้ได้ถูก
น าไปประยุกต์ใช้ในกิจการบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันจนถึงในปัจจุบัน 
 1.3 แนวคิดระบบราชการ (Bureaucracy) แนวคิดระบบราชการ มุ่งเน้นการบริหาร
องค์การในด้านการแบ่งงานกันท า การก าหนดสายการบังคับบัญชา และการเป็นทางการ ซึ่งแนวคิดระบบ
ราชการเป็นแนวคิดที่ใช้ในการบริหารองค์การขนาดใหญ่ เช่น องค์การธุรกิจ ทหาร รัฐบาล และองค์การ
อ่ืน ๆ จะมีความแตกต่างจากการบริหารงานในรูปแบบครอบครัว หรือองค์การขนาดเล็กโดย Max Weber 
ได้ก าหนดทฤษฏีระบบราชการขึ้นมาเพ่ือมีเป้าหมายที่จะบริหารองค์การเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพเพราะ
องค์การขนาดใหญ่จะบริหารเหมือนกับองค์การขนาดเล็กไม่ได้ (Max Weber, 1947, ศิริวรรณ เสรีรัตร์
และคณะ, 2550 ) 
 1.4 แนวคิดการบริหารแบบพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral sciences approach) แนวคิดนี้
เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยที่โรงงาน Howthorne ของบริษัท Western Electric โดยผลการทดลองนั้น
พบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการพักงาน ระยะเวลาในการท างาน
ที่สั้นลง และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งการจูงใจ ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลผลิต 
Douglas McGregor ได้แบ่งพัฒนาทฤษฏี x และทฤษฏี Y ซึ่งถือเป็นวิธีการในการบริหารองค์การโดยการ
สังเกตว่าบุคลากรในองค์การจัดอยู่ในทฤษฏีใด เพ่ือเป็นทางเลือกในการควบคุม สั่งการ จูงใจ ให้รางวัล
หรือลงโทษนักวิชาการท่ีมีความเห็นไปในทิศทางของการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้แก่ Elton 
Mayo(1949) Edwin B. Flippo(1970) James D.Mooney (1939) Chester Barnard (1938) William 
J Mclarnry (1964) Herbert G.Hicks and C.RayGullett (1972) แ ล ะ  Fremont E.Kast and 
Rosenzweig (1979) 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหาร โดย
กล่าวว่าการบริหารองค์การจะต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง (Peter F. Drucker, 1954, March and 
Simon, 1958, สมพงษ ์เกษมสิน, 2523, Herbert Hick, 1976) 
 1.5 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นการบริหารที่มีเป้าหมายอยู่ที่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยในยุคนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการบริหารองค์การภาครัฐให้
ใกล้เคียงกับองค์การภาคเอกชน ซึ่งนักวิชาการที่มีความเห็นว่าการบริหารองค์การตามวัตถุประสงค์คือ  
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Finkin (1988) กล่าวว่าการบริหารองค์การคือการพิจารณาแผนและวัตถุประสงค์ขององค์การและ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีนักวิชาการที่เห็นสอดคล้องกับFinkinคือ Stephen P. 
Robbins (2007) Certo (2000) ธงชัย สันติวงศ์ (2538) 
 2. แนวคิดภาวะผู้น า 
 2.1 ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ในยุคผู้น าเชิงคุณลักษณะ ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของ
ผู้น า โดยทางกายภาพที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผู้น าในด้าน  กายภาพ 
สติปัญญาบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบ ตามทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (the great man theory) ของอริสโตเติล 
(Stogdill 1948) 
 2.2 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ การมุ่งความส าเร็จของงาน 
การจูงใจ การตัดสินใจ และการมีบารมี โดยเชื่อว่าภาวะผู้น าไม่จ าเป็นที่จะต้องติดตัวมาแต่ก าเนิดตามที่ได้
เคยมีความเชื่อมาในยุคภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ แต่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของตัวผู้น าเองว่าจะมี
ภาวะผู้น า ( Likert 1967,)  
 2.3 ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ เชื่อว่าผู้น าไม่ควรที่จะปฏิบัติตนตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งตาม
แนวคิดเก่า แต่เชื่อว่าภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลในสถานการณ์หนึ่ง ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อ่ืน
ได้เช่นกัน เช่น ในภาวะวิกฤติเราอาจจะต้องการผู้น าที่แข็งกร้าว แต่ในสถานการณ์ที่ต่างออกไปเราก็อาจ
ต้องการผู้น ารูปแบบอ่ืน ๆ เช่น เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์ (Sir Winston Churchill) ที่ประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในสมรภูมิรบ  แต่กลับไม่เป็นที่ต้องการของประชาชนชาวอังกฤษในสนามเลือกตั้ง ( John van 
Maurlk,2549 Milton 1981, Hersey and Blanchard 1982, Michell,Larson,Jr ,1987 ตินปรัชญ
พฤทธิ์ 2536, เสริมศักดิ์ วิศาลภรณ์,2536, พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต,2540) 
 2.4 ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ผู้น าจะมีภาวะผู้น าได้ก็ต่อเมื่อมีการบูรณาการในเรื่องของ
ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานในองค์การ และหน่วยงานภายนอก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เปิด
กว้างในการท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยท า และเปิดกว้างต่อองค์การอ่ืน ๆ ภายนอกเพ่ือเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (Ulrich 1999,  Greasley and 
Stoker,2008, Hartog and Koopman, 2001)  นอกจากนั้น รังสรรค์ ประเสริฐศรี(2544) กล่าวว่าผู้น า
จะต้องมีการคิดนอกกรอบ และมีทัศนคติที่เปิดกว้างส าหรับทุกความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
ผลการวิจัย 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการบริหารองค์การของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม และ
การประสานงาน ปรากฏผลค่าสถิติ มีผลการศึกษาดังรายละเอียดคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
ระดับการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารองค์การอยู่ในระดับมาก ทั้งหมด สอดคล้องกับกับรังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2549) Max Weber(1941) Peter F.Drucker (1954) และ Henry Fayol(1949) ที่กล่าวว่า
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การบริหารเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดกฎระเบียบ สายการบังคับบัญชา วางแผน ประสานงาน 
และควบคุม และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ (2551) และสืบวงศ์ กาฬวงศ์ (2544) 
ที่พบว่าปัจจัยทางการบริหารองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรราชการอยู่ในเกณฑ์สูง 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในประเทศไทย  การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  การมุ่งความสัมพันธ์  การจูงใจ  การมีวิสัยทัศน์  และการ
มีบารมีปรากฏผลค่าระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้น าในระดับมาก ทั้งหมด  โดยองค์ประกอบภาวะผู้น า
ที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือด้าน การมุ่งความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ ศิริพงษ์ ศรีชัยรมณ์ (2551) 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2536) Hamphill and Coon (1957) และ Likret (1967) 

ตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 5 โดยการ
วิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตามตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิธี
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ผลการศึกษา พบว่าภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยในด้าน การจูงใจที่มีการปฏิบัติในระดับสูง และการมีวิสัยทัศน์ที่
มีการปฏิบัติในระดับสูง  มีความสัมพันธ์และส่งเสริมต่อการบริหารงานในด้านการควบคุม ตารารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 สถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของ 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย 
 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
Vitiate  number 
Canonical correlation 0.796 0.352 0.146 

0.021 
0.960 
3.600 
0.006 

0.138 
Eigen values 0.633 0.124 0.019 
Wilk’s lambda 0.308 0.840 0.981 
F-value (chi square)    31.246 6.964 6.798 
Significance (p <) 0.000 0.000 0.010 
ความแปรปรวนที่สกัดได้ (Variance extracted) (%) 
IV ภาวะผู้น า  83.97 5.918 6.073 

0.149 
4.042 

DV การบริหารองค์การ 46.96 1.441 0.138 
ความทับซ้อน  (Redundancy) (%) 
IV ภาวะผู้น า 53.19 0.735 0.129 

6.969 
0.077 

DV การบริหารองค์การ 74.13 11.609 7.287 
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จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ภาวะผู้น ากับการบริหารองค์การของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทั้ง 4 ชุด เพราะค่า Significance น้อยกว่า 0.05 (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2556) 
ท าการพิจารณาค่าความทับซ้อนที่สูงที่สุดคือชุดที่ 1 เท่านั้น เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical correlation) ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่ามีค่าความสัมพันธ์สูงในทางบวก 
พิจารณาค่า Eigen values มีค่า 63.30 เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนพบว่าภาวะผู้น ามีค่าความแปรปรวน 
83.97 และการบริหารองค์การมีค่า 46.96    

 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานและแบบโครงสร้างของการ 
 บริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย  

ตัวแปร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
แบบคะแนนมาตรฐาน แบบเชิงโครงสร้าง 

ตัวแปรต้น (IV):ภาวะผู้น า   
IV1. การมุ่งความสัมพันธ์ -.109 .822 
IV2. การจูงใจ .509 .954 
IV3. การมีวิสัยทัศน์ .610 .972 
IV4. การมีบารม ี .018 .868 
ตัวแปรตาม (DV): บริหารองค์การ   
DV1 การวางแผน .157 .764 
DV2 การจัดองค์การ .179 .843 
DV3 การควบคุม .611 .973 
DV4 การประสานงาน .158 .851 

 
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่า ภาวะผู้น าด้านการมีวิสัยทัศน์ แบบคะแนนมาตรฐานมีค่า

เท่ากับ 0.610 และการจูงใจมีค่าเท่ากับ 0.509 ในส่วนการประสานงานพบว่ามีความสัมพันธ์แบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ 0.611 ซึ่งแปลว่า ภาวะผู้น าด้านการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารองค์การในด้านการควบคุม สามารถอธิบายเป็นตัวแบบได้ตามตัวแบบที่ 1 ดังนี้ 
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ตัวแบบท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดในประเทศไทย  

 
 
ตามวัตถุประสงค์ท่ี 4 เพ่ือสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการศึกษา
พบว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภาวะผู้น าในรูปแบบ  การมีวิสัยทัศน์ และการจูงใจ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการบริหารองค์การ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการควบคุมในด้านการควบคุมทรัพยากรบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 IV  

ภาวะ 

ผู้น า 

  

DV 
การ

บริหาร
องค์การ 

     0.767 

  

 . 

 . 

DV4 การประสานงาน 
.158 

DV2 การจัอองค์การ 
.179 

IV2 การจูงใจ 
.509 

 

IV1 มุ่งความ   
สัมพันธ์ -.109 

DV1 การวางแผน 
.157 

IV3 การมีวสิัยทัศน ์
.610 

 

IV4 การมีบารมี 
.018 

DV3 การควบคุม 
.611 
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ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย 

 
สรุปผลการพิสูจน์ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พบว่าภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศ
ไทยมีภาวะผู้น าด้านการมีวิสัยทัศน์ คือ พบว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
มีความคิดนอกกรอบ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ มีการน าเสนอวิสัยทัศน์สู่ระดับการปฏิบัติและเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติตน ในด้านภาวะผู้น าการจูงใจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจูงใจ
บุคลากรในการท างานด้วยการให้การยอมรับนับถือ ด้วยการให้บ าเหน็จความชอบ มอบหมายงานที่ท้าทาย
และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นได้ได้อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้วยการ
สนับสนุนเรื่องการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ และการเข้ารับการฝึกอบรม และมีการสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน ให้อิสระในการท างานได้อย่างเต็มที่  มีความเท่าเทียมกันในการท างาน และเปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งภาวะผู้น าทั้ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการควบคุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมทรัพยากรบุคคล ด้วยการบรรจุสรร
หา และแต่งตั่งคนตามความรู้ความสามารถ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และมีการประกาศเกียรติคุณ   

จากผลการวิเคราะห์ตัวแบบผู้วิจัยจึงเสนอตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับ
ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พบว่า การบริหารองค์การ และภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในประเทศไทย อยู่ในระดับมากนั้น หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องการให้การบริหาร
องค์การ และภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาที่มากขึ้นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรพัฒนาตนเองในด้าน การบริหารองค์การด้านการควบคุม 
และควรพัฒนาภาวะผู้น าด้านการมีวิสัยทัศน์ และการจูงใจ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าตัวแปร ทั้ง 3 ตัวมี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การส่วนจังหวัดในระดับสูง 
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
องค์การ และภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรื่องการมีวิสัยทัศน์ และการจูงใจเพราะมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
องค์การในด้านการควบคุมทรัพยากรบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น าและการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในครั้งต่อไป จ าเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่จะต้องประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพ่ิมเติมนอกจากบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่น นายกเทศบาล หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในท้องถิ่นท่ีตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปหากมีการศึกษาเปรียบเทียบเป็นภูมิภาค จะท าให้ทราบถึงรูปแบบของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคท่ีประชาชนต้องการ จะท าให้ผู้ที่ต้องการเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นทราบถึงแนวทางในการบริหารงาน และสามารถสร้างภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้   

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจน าผลที่ได้จากการวิจัยฉบับนี้ไปพัฒนารูปแบบที่ได้จากการวิจัยในครั้ง
นี้ไปทดสอบกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบ
ถึงรูปแบบความสัมพันธ์ภาวะผู้น ากับการบริหารองค์การขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
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