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บทคัดยอ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 228 คน ซ่ึงไดมาโดยการ
สุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวา 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  มีระดับ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   ท่ีมีอายุแตกตางกัน  จําแนกตาม  เพศ  
อายุ  แตกตางกัน พบวา 

2.1  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีมี เพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง   จังหวัด
นครราชสีมา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

2.2  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีมีอายุ ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอปากชอง   จังหวัด
นครราชสีมา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 



 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
 
 
     ABSTRACT 

 
 This research aims to study the level of leadership and to find the transformational 
leadership development of Subdistrict Administrative Organization’s Chief Executive in 
Pakchong District, Nakornratchasima Province. 
 The samples used in this study were 228 subdistrict staffs and hiring staffs under 
Subdistrict Administrative Organization, Pakchong District,  Nakornratchasima Province, which 
was derived by the simple random sampling. The instruments used in the study included 
questionnaires and interviews. The statistics used in the analysis were percentage, mean and 
standard deviation. 
 The results showed that : 
 1. Subdistrict Administrative Organization’s Chief Executive in Pakchong District, 
Nakornratchasima Province, overall was in moderate level. 
 2. Compare opinions on transformational leadership development of  Subdistrict 
Administrative Organization’s Chief Executive in  Pakchong District, Nakornratchasima Province 
with age differences classified by gender, age differences found that; 
  2.1 The subdistrict staffs and hiring staffs with differences in gender had 
different opinion on the transformational leadership of Subdistrict Administrative Organization’s 
Chief Executive in Pakchong District, Nakornratchasima Province at the statistical significance 
level of .05. 
  2.2 The subdistrict staffs and hiring staffs with differences in age had the same 
opinion on the transformational leadership of Subdistrict Administrative Organization’s Chief 
Executive in Pakchong  District, Nakornratchasima Province at the statistical significance level of 
.05. 
 
Keywords : transformational leadership 



ท่ีและความสําคัญของปญหา 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เปนการเปล่ียนแปลงกระบวน

ทัศน (Paradigm shift) ไปสูความเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลัง
จูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม (Moral agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ซ่ึงภาวะ
ผูนําลักษณะน้ีเปนท่ีตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันนี้ ซ่ึงภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงนี้สามารถทําการพัฒนาภาวะผูนําในองคการใหมีลักษณะภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงนี้ได และเกิดประโยชนตอประสิทธิผลขององคการและการปฏิบัติงานท้ังของทีมงาน
บุคลากร  และของผูใตบังคับบัญชา  ใหมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
ความผูกพันตอองคการ การเปนพลเมืองดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการและตัวแปรหรือ
ปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย  

โดยท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดกระจายอํานาจและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จะเปนหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชน ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย (การปกครองทองถ่ิน, 2557)  ในขณะท่ีการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเจริญกาวหนาและประสบ
ผลสําเร็จไดยอมข้ึนอยูกับการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีเปนผูนําและ
ผูบริหารสูงสุดในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ หากแตศักยภาพของผูนําแตละคนนั้นยอมมี
ทักษะ ความรู ความสามารถ ท่ีแตกตางกัน  สงผลตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแตละแหง
แตกตางกันไปดวย  นอกจากนี้แลวยังข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ปจจัยแวดลอมภายนอก 
ความคิดเห็น ความตองการ คานิยม และความสามารถในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแต
ละแหง  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดยอมตองอาศัย ภาวะผูนํา ของนายองคการ
บริหารสวนตําบล ในขณะท่ีปจจุบันนี้ การบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ถูกวิพากษวิจารณ
อยางมากเกี่ยวกับการรับเครือญาติ การฝากฝงจากผูมีอํานาจ หรือการเรียกรับเงินในการคัดเลือก
บุคคลเขามาเปนพนักงาน การร่ัวไหลของงบประมาณ ตลอดจนการเรียกเปอรเซ็นตจากการจัดซ้ือจัด
จางและการกอสราง เปนตน จากขอครหาและปญหาเหลานี้จะลดลงไดหากมีนายองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีมีภาวะผูนําโดยพัฒนาใหมีลักษณะของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เพื่อนํามาใชในการ
บริหารองคการ ตลอดจนชวยยกเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ของผูนําใหสูงข้ึนและเปนท่ียอมรับของ
ประชาชน 

 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน

อําเภออําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมี เพศ  อายุ  แตกตางกัน  
 3.  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ความหมายภาวะผูนํา 
   โรบินส (Robbins. 1989) ใหความหมายของภาวะผูนํา คือ เปนความสามารถในการใช
อิทธิพลตอกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539) ไดกลาววา ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง เปน
ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลและจูงใจบุคคลอื่นใหบรรลุเปาหมายขององคการ กระบวนการ ภาวะ
ผูนําจะเกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาท่ี เพื่อใหชวยบรรลุเปาหมายกลุมการจูงใจสมาชิก องคการให

คุณลักษณะท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสมถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนง 
5. อายุการทํางาน แนวทางการพฒันาภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลง 

ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุนทางปญญา 
4. การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 



ทํางานบรรลุเปาหมายจะมีอิทธิพลตอกลไกลและวัฒนธรรมกลุม ภาวะผูนําตองอาศัยการจูงใจ 
บุคคลจะไมไดรับการพิจารณาใหเปนผูนําเวนแตเขาจะจูใจบุคคลอื่นได ผูนําท่ีมีเหตุผลในระดับใด
ระดับหนึ่ง จะเปนผูนําท่ีอํานาจ มีอิทธิพลตอบุคคลอื่น และสามารถชัดจูงบุคคลอื่นใหสามารถ
ทํางานได 
   พรนพ พุกกะพันธุ (2544) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง คุณสมบัติ เชน 
สติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคลท่ีชักนําใหคนท้ังหลายประสานกัน และพา
กันไปสูจุดมุงหมายที่ดีงาม คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลายดาน แยกไปตามส่ิงท่ีผูนําตอง
เกี่ยวของหรือปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้น ไดแก ตัวผูนํา ผูตาม จุดมุงหมาย หลักการและวิธีการ ส่ิงท่ี
จะตองทําและสถานการณ 
   สรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 
เพื่อใหบุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมในทางท่ีตนตองการ ปฏิบัติตามและใหความรวมมืออยางเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว 
 
ลักษณะภาวะผูนํา 

 มิทเชล และ ลารสัน จูเนียร (Michell and Larson, Jr., 1987)  ไดช้ีใหเห็นองคประกอบท่ี
สําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาวาผูนําใดมีภาวะผูนําหรือไม ไดแก 1) ผูนําเปนกระบวนการ 2) มี
ระดับความถูกตองของการใชอิทธิพล 3) มีความสําเร็จของจุดมุงหมายท่ีต้ังไว 

 2.2.1 ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของการใชอิทธิพล ท่ีผูนําพยายามจะมีอิทธิพลเหนือ
ผูตาม เพื่อใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามตองการโดยมีจุดมุงหมายขององคการเปนเปาหมาย 
ไมใชเร่ืองของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผูนําไดโดยท่ีไมไดมีการกระทําใด ๆ เปนกระบวนการ (process) 
ใหเกิดอิทธิพลตอผูอ่ืน ดังนั้น ผูนําจากการแตงต้ัง เชน ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ อาจจะมีภาวะ
หรือไมก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูวามีลักษณะท้ัง 3 ประการหรือเปลา ในทางตรงขามผูท่ีแสดงภาวะผูนํา
อาจจะไมเปนผูนําท่ีแบบทางการ แตมีองคประกอบ 3 ประการนั้น  

 2.2.2 ภาวะผูนํา นอกจากเปนกระบวนการแลว ภาวะผูนําจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูตาม
ยอมใหผูนําใชอิทธิพลตอตัวเขา ซ่ึงโดยท่ัวไปก็ตองพิจารณาถึงระดับความถูกตองของอิทธิพลท่ีใช
ดวยวาไมใชเปนการใชอํานาจเขาขูเข็ญ หรือบีบบังคับใหทําตาม เพราะถาเปนการเชนนั้นก็ไมถือวา
ผูนํามีภาวะผูนําได  

 2.2.3 ภาวะผูนํา จะถูกอางถึงเม่ือจุดมุงหมายของกลุม หรือองคการประสบความสําเร็จ 
ดังนั้นถาหากผูนําไมสามารถนํากลุมไปสูความสําเร็จดังกลาวได ก็ยอมหมายถึงวาผูนําไมไดแสดง
ภาวะผูนําหรือไมมีความสามารถในการนํานั่นเอง 



ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) 
     การศึกษาภาวะผูนําในปจจุบันไดเนนไปท่ีผูนําการเปล่ียนแปลง Bass (1985) ไดนิยาม
ผูนําในการเปล่ียนแปลงในฐานะผูเปล่ียนแปลงความตองการของผูตาม เปล่ียนแปลงวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร วัฒนธรรมขององคการ ตลอดจนสงเสริมการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหกับ
องคการ ผูนําการเปล่ียนแปลงจะกระตุนใหผูตามมองส่ิงตางๆ ใหเห็นนอกเหนือจากผลประโยชน
ตนเองเพื่อความสําเร็จขององคการ และเปนผูซ่ึงสามารถสรางผลกระทบอยางลึกซ้ึงและเปนเศษตอ
ผูตามของเขา องคประกอบของผูนําการเปล่ียนแปลงมี 4 ประการ ดังนี้ 

1) บารมี (Charisma) ลักษณะท่ีสะทอนบารมีของผูนําการเปล่ียนแปลง คือ การ
กระตุนใหผูตามตระหนักถึงปญหา แสวงหาวิธีการใหมเพื่อการเปล่ียนแปลงโดยกําหนด
เปาประสงค วิสัยทัศน และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีสูง และผูนําจะถายทอดวิสัยทัศนและพันธกิจ
ไปสูผูตาม ทําใหผูตามเกิดการเปล่ียนแปลงคลอยตาม สําหรับในการปฏิบัติงาน ผูนําจะใหความเปน
อิสระแกผูตามในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

2) มีการปลุกเรา (Inspiration) ส่ือสารความคาดหวัง และเปาประสงคของ
องคการอยางตอเนื่อง รวมท้ังทําใหผูตามเห็นวาผูนําตระหนักในความตองการของตนเองท้ังใน
ความตองการระดับกายภาพ เชน ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จนไป
ถึงความตองการระดับสูง เชน การไดรับการยอยอง การพัฒนาตนเอง และการประสบความสําเร็จ 

3) มีการกระตุนเชิงปญญา (Intellectual stimulation) ผูนําจะสนับสนุนและ
ยกระดับความสามารถทางปญญาและความคิดสรางสรรคของผูตาม ขยายขอบเขตความคาดหวังใน
การเปล่ียนแปลงเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคท่ีสูงข้ึน 

4) ใหความสําคัญตอบุคคล (Individual cons ideation) โดยการชี้แนะให
คําปรึกษาเปนพี่เล้ียง ผูฝกสอนขณะท่ียอมรับความแตกตางของแตละคน 

ชารอน (Charon. 2003) ไดมีการวิจัยและยืนยันอยางชัดใหองคการจนวา ผูนําการ
เปล่ียนแปลงนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพของผูตาม กอใหเกิดความพึงพอใจในกลุมผูตามสูง
สงผลใหการลาออกจากงานตํ่าและทําใหองคการประสบความสําเร็จ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย    

  การวิจยัเร่ือง การพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   โดยประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนท้ังส้ิน 548  คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 



sampling) กลุมตัวอยาง 228  คน   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงสรางตามความมุงหมายของการศึกษาและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล  สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูล  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-35 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตําแหนง พนักงาน
สวนตําบล และประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 5 ป  
 2. ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปาก
ชองจังหวัดนครราชสีมา  โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
ปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับนอย 3 ดาน คือ ดานการสราง
แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรง
บันดาลใจ กับดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉล่ียเทากัน และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคลเปนลําดับสุดทาย สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้ 

2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย
เทากับ 2.65 เม่ือพิจารณารายขอ อยูในระดับปานกลาง 10 ขอ อยูในระดับ นอย 1 ขอ เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ  นายกองคการบริหารสวนตําบลมักทําอะไรในส่ิงท่ีคนอ่ืนท่ัวไปคิด
ไมถึงเสมอ นายกองคการบริหารสวนตําบลมีวิสัยทัศนกวางไกล และนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสมาชิกและผูรวมงาน สวนภาวะผูนําท่ีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในดาน
นี้คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลจะอธิบายและช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานอยางละเอียด 

2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมอยูในระดับนอย คาเฉล่ียเทากับ 2.47 
เม่ือพิจารณารายขอ อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ อยูในระดับนอย 7 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
3 อันดับแรก คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลพูดคุยกับลูกนองอยางเปนกันเอง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลเช่ือม่ันในความสามารถการปฏิบัติงานของลูกนองเสมอ และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงและใหกําลังใจวาทําได สวนภาวะผูนําท่ี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดในดานนี้คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลทําใหลูกนองรูสึกวาผลประโยชน
สวนรวมตองมากอนสวนตัวเสมอ 



2.3 ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับนอย คาเฉล่ียเทากับ 2.47 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ อยูในระดับนอย 7 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลเนนใหลูกนองใชสติปญญาในการเอาชนะ
ปญหาและอุปสรรค นายกองคการบริหารสวนตําบลทําใหลูกนองคิดวามีเร่ืองอะไรบางท่ีเกี่ยวของ
กอนลงมือปฏิบัติงาน และ นายกองคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนใหลูกนองหาขอมูลขาวสาร
จากหลายแหลงท่ีมา สวนภาวะผูนําท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในดานนี้คือ นายกองคการบริหารสวน
ตําบลถายทอดงานท่ีรูจักทุกอยางแกลูกนองเสมอ 

2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยรวมอยูในระดับนอย คาเฉล่ีย
เทากับ 2.45 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ อยูในระดับนอย 9 ขอ เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลพูดคุยกับลูกนองอยางเปน
กันเอง นายกองคการบริหารสวนตําบล จะเรียกไปคุยเปนการสวนตัวหากลูกนองทําผิด และ นายก
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหลูกนองรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร สวนภาวะผูนําท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดในดานนี้คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลจัดระบบสวัสดิการพิเศษแกลูกนอง 

  3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   ท่ีมี เพศ และ อายุแตกตางกัน พบวา 

   3.1  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีมี เพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

   3.2  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีมีอายุ ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง   
จังหวัดนครราชสีมา   ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

4. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

4.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ นายกองคการบริหารสวนตําบลควรมี
กระบวนการการทํางานอยางชัดเจน ใชอํานาจอยางเหมาะสม มีการพัฒนาวิสัยทัศนข้ึนมาจากสภาพ
ความเปนจริง ถายทอดวิสัยทัศนอยางชัดเจน ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม รับฟงขอคิดเห็นจากทุกฝาย มีข้ันตอนในการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความรักใหกับ
บุคคลอ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ นายกองคการบริหารสวนตําบลควรทําตัว
เปนแบบอยางท่ีดี มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มี



ความเชื่อม่ันในตัวบุคลากร ใชการส่ือสารท่ีเปนบวก ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกบุคลากรท่ีมี
ผลงาน กระตุนใหบุคลากรอยากทํางานใหดวยความเต็มใจ มากกวาทํางานดวยความเกรงกลัวใน
อํานาจ และพูดคุยอยางเปนกันเอง 

4.3 ดานการกระตุนทางปญญา นายกองคการบริหารสวนตําบลควรสงเสริมให
พนกังานเขาฝกอบรม เขารวมสัมมนาตางๆ สนับสนุนใหพนักงานคนหาขอมูลจากหลายแหลงท่ีมา 
จัดใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานอื่นท่ีประสบความสําเร็จ รับความคิดเห็น ใหกําลังใจ ยกยอง 
ชมเชย ใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีความคิดท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน และนายกองคการบริหาร
สวนตําบลควรเขารวมการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงาน ภาวะผูนํา เพื่อการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล นายกองคการบริหารสวนตําบล
ควรมีการจัดสวัสดิการพิเศษใหกับพนักงาน มอบหมายงานใหตรงตามความสามารถ ดูแลเอาใจใส
พนักงานอยางใกลชิด ยอมรับความแตกตางของแตละบุคคล และวากลาวตักเตือนในกรณีท่ีกระทํา
ความผิดโดยตักเตือนเปนการสวนตัว 
 

การอภิปรายผล 

1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ ประยุทธ สีใส 
(2558) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

2.  แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ยังตองมีการพัฒนาอีกมาก ท้ังนี้เนื่องจากปจจยั
ภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได และปจจยัภายในท่ีเกิดจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงาน เชน ขอจํากัดของดานการกําหนดนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตอง
สอดคลองกับนโยบายของอําเภอ จังหวดั การกําหนดนโยบาย การกําหนดนโยบายของนายก
องคการบริหารสวนตําบลอาจไมชัดเจน และนายกองคการบริหารสวนตําบลอาจยังใหโอกาสใน
การทํางานของพนักงานไมเพียงพอตอการแสดงความสามารถ หรือไมตรงตามความสามารถของ
พนักงานเทาท่ีควร  จงึตองมีการพัฒนาภาวะนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอปากชองใหสอดคลองกับการศึกษาของ Bass (1985) ไดนิยามผูนําในการ
เปล่ียนแปลงในฐานะผูเปล่ียนแปลงความตองการของผูตาม เปล่ียนแปลงวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
วัฒนธรรมขององคการ ตลอดจนสงเสริมการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหกับองคการ ผูนํา



การเปล่ียนแปลงจะกระตุนใหผูตามมองส่ิงตางๆ ใหเหน็นอกเหนือจากผลประโยชนตนเองเพื่อ
ความสําเร็จขององคการ และเปนผูซ่ึงสามารถสรางผลกระทบอยางลึกซ้ึงและเปนพิเศษตอผูตาม
ของเขา                                                                                                                
 3.ขอเสนอแนะจากการศึกษา  ในการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล แยกเปนแตละดาน คือ                                                                                 
         1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ นายกองคการบริหารสวนตําบลควรมี 
กระบวนการการทํางานอยางชัดเจน ใชอํานาจอยางเหมาะสม มีการพฒันาวิสัยทัศนข้ึนมาจากสภาพ
ความเปนจริง ถายทอดวิสัยทัศนอยางชัดเจน ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี                                           

3. 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ นายกองคการบริหารสวนตําบลควรทําตัวเปน
แบบอยางท่ีดี มีความ   กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มี
ความเช่ือม่ันในตัวบุคลากร ใชการส่ือสารท่ีเปนบวก 
                       3. ดานการกระตุนทางปญญา นายกองคการบริหารสวนตําบลควรสงเสริมให
พนักงานเขาฝกอบรม เขารวมสัมมนาตางๆ สนับสนุนใหพนักงานคนหาขอมูลจากหลายแหลงท่ีมา 
จัดใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จ รับความคิดเห็น ใหกําลังใจ ยกยอง 
ชมเชย ใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความคิดท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน 
          4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล นายกองคการบริหารสวนตําบลควรมีการ
จัดสวัสดิการพิเศษใหกับพนักงาน มอบหมายงานใหตรงตามความสามารถ ดูแลเอาใจใสพนกังาน
อยางใกลชิด ยอมรับความแตกตางของแตละบุคคล 
 4.ขอเสนอนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลของนากองคการบริหารสวนตําบลวามีผลตอ
การมีภาวะผูนาํท่ีดีหรือไม 
 2. ศึกษารูปแบบภาวะผูนําท่ีสงผลการบริหารองคการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
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