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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเสริมสร้างให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

สมรรถนะในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน เป็นการวจิยัภาคสนามแบบไม่ทดลอง กลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยั คือ บุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2554  จาํนวน 285 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณ และเกณฑข์อง John W. Best 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัท่ีเสริมสร้างใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสมรรถนะในการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน มี 2 ปัจจยั  เรียงลาํดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหาน้อย  ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรม
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความสามารถในการจดัการเชิงกลยุทธ์ 2)การพฒันาบุคลิกภาพผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม  อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และระดบัสมรรถนะการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ประจาํปี พ.ศ. 2554 มีสรรถนะการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัสูงมาก 

ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเสริมสร้างให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่มีสมรรถนะในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน  เรียงลาํดบัความถ่ีจาก
มากไปหานอ้ย   ไดแ้ก่  1)ขาดการสนบัสนุนในดา้นความร่วมมือจากบุคลากร และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริม
ให้ผูบ้ริหารสามมารถการเรียนรู้ อบรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตน  2)ขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาให้ผูบ้ริหารมี
ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน 3)งบประมาณไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสามมารถการเรียนรู้ อบรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ของตนได ้  

ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะการเสริมสร้างให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่มีสมรรถนะในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน เรียงลาํดบัความถ่ีจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่ 
1)  ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาชุมชน และเขา้ถึงประชาชนอยา่งทัว่ถึง 2)ส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดความ 

เข้มแข็งอย่างย ัง่ยืนสามารถสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 3)เปิดโอกาสให้ผูน้ ําสามารถไปดูงาน
ต่างประเทศไดจ้ะทาํใหมี้ความรู้และนาํมาปรับใชก้บัชุมชนได ้                       
 
 
* นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
** อาจารย์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This research was conducted with an aim to study into factors which enhance management performance 
of executives at local administrative organizations using a non-experimental field study approach. A sample group of 
the study comprised 285 executives from local administrative organizations in Chiang Mai province in 2011. An 
instrument employed for data collection was a questionnaire, and statistics used for an analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, multiple regression, and John W. Best’s criteria. 

The findings showed that the two factors which enhance their management performance are, in descending 
order, 1) more training on management and strategic analysis, and 2) personality team management, especiallyon 
leadership, at a significance level of 0.05 with a high level of relationship. Also, a level of their performance for the 
year 2011 is considerably high. 

The respondents’ opinions on problems concerning enhancement of their management performance can be 
arranged in descending order as follows: 1) lack of support and cooperation from personnel as well as from concerned 
sectors in promoting learning and training on personal potential development, 2) lack of continuation in competency 
improvement, and 3) insufficient budget for promoting learning and training on personalpotential development. 

Recommendations on enhancement of executive performance can be demonstrated in descending order as 

follows: 1) comprehensive knowledge and understanding of community development and further accessibility to the 

community, 2) promotion of sustainable strength and self-management for the community, and 3) more opportunities 

for field trips abroad so experience and knowledge gained can be applied to their community. 

 

คาํสําคญั: สมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

Key  Word: Administrative competence of  local administration organization executive 
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บทนํา 

จากการสาํรวจของสาํนกันายกรัฐมนตรีเร่ือง 

การร้องเรียนการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบจาก

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ เป็นปัญหา

ในเร่ืองของการบริหารงานของผู ้บ ริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขาดความรู้ การศึกษาทางดา้น

กฎหมาย ระเบียบการ และขอ้บงัคบัท่ีมีความจาํเป็นใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี ยงัเป็นสาเหตุหลกัท่ีนาํไปสู่การทุจริต

คอรัปชัน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ในประเด็นน้ีผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความสําคญัและ
เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ให้มีผลการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มีผลการ
ปฏิบติังาน ระดบัปานกลาง และระดบัควรปรับปรุง ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการร้องเรียน
ของประชาชนอย่างเร่งด่วน  เพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีผลการปฏิบติังานรายมิติ ในระดบั
ปานกลาง และระดบัควรปรับปรุง รวมถึงการร้องเรียน
การดาํเนินงาน และการทุจริตในส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่  ท่ี มีแนวโน้มการ
ร้องเรียนของประชาชนท่ีสูงข้ึนทุกปี   มูลเหตุแห่ง
ปัญหาท่ี เกิดข้ึนมีส่วนสัมพันธ์กับสมรรถนะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
สอดคลอ้งกบัสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน (2549: 5-8) ท่ีกล่าวว่า สมรรถนะของผูบ้ริหาร
เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องการเน่ืองจากช่วยทําให้องค์กร

บ ร ร ลุ เป้ าป ร ะส งค์ ท่ี ต้ อ งก าร  ส อ ดค ล้ อ งกั บ 
McClelland (1975 อา้งใน รัชนีวรรณ, 2548) ท่ีกล่าววา่ 
สมรรถนะเป็นคุณลักษณะท่ีซ่อนอยู่ในตัวบุคคลซ่ึง
สามารถทําให้สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีได้ดียิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะผู ้บั งคับบัญ ชาและผู ้บ ริห าร ท่ี ต้องมี
สมรรถนะการบริหารงานท่ีมากกวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืน
ทั่วไป (สํานักงานข้าราชการพลเรือน, 2554) ดังนั้ น
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงจาํเป็นตอ้งมี
สมรรถนะในการบริหารงาน  เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์และหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
        ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารงานของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์เป็น
แนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงาน
ของผู ้บ ริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน  เพ่ือให้การ
บริหารงานองค์กรปกครองท้องถ่ินมีผลสัมฤทธ์ิมาก
ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี เสริมสร้างให้ผู ้บ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสมรรถนะในการ
บริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวิจัย น้ี เป็นการวิจัยภาคสนาม  (Field 
Research) แ บ บ ไ ม่ ท ด ล อ ง  (Non – experimental 
Design)   ประชากรเป้าหมายในการวิจัย คือ บุคคลท่ี
ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จังหวัด เชียงใหม่  ท่ี มีผลการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายมิติในระดบัดีมาก และไม่
เคยถูกร้องเรียนเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นใดๆ ไม่เคย
ถูกร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต ในปีงบประมาณ 
 พ .ศ . 2554 จํานวน  57  แห่ง  ประกอบด้วยผู ้ด ํารง
ตาํแหน่ง นายก  รองนายก ท่ีปรึกษา และเลขานุการ 
รวมจาํนวน 285 คน 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
การวิ เคราะห์ข้อ มูลค ร้ังน้ี   ผู ้วิจัยใช้การ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บกลบัคืนมาเรียบร้อยแลว้ และนํามาตรวจความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล  แลว้จึงนาํมาเปล่ียนเป็นรหสัตวัเลข
และนาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for 
Social Science; SPSS) ซ่ึ งมีวิ ธีวิ เคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่ ว น ท่ี  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบ บ ส อบ ถ าม  วิ เค ร าะ ห์ โด ย ใช้ ส ถิ ติ ค ว าม ถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนท่ี 2  ปัจจยั

ท่ีเสริมสร้างให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

สมรรถนะในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมากข้ึน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียหรือ

มั ช ฌิ ม เล ข ค ณิ ต  (Arithmetic Mean) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น

ม าตรฐ าน  (Standard Deviation) และก ารถดถอย

พ หุ คู ณ  (Multiple Regression)ใ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ทดสอบสมมติฐานการวจิยั ตอบคาํถามการวจิยั และใช้

เกณฑก์ารวิเคราะห์ของ John W. Best (1970: 190) ส่วน

ท่ี 3 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในเร่ืองของการ

เสริมสร้างให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัเชียงใหม่มีสมรรถนะในการบริหารงานองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน  อธิบายโดยใช้สถิติ

ความถ่ี (Frequency) 

ผลการวจิัย 
การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ 

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เสริมสร้าง
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสีมรรถนะใน
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบวา่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ี สุด  โดยท่ีการพัฒนา
บุคลิกภาพผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มี
ภาวะผูน้ําแบบนักบริหาร เป็นปัจจัยท่ีเสริมสร้างให้
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสมรรถนะใน
การบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ  การฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  การส่งเสริมให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินศึกษาและดูงาน  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน การฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ 
ตามลาํดบั และน้อยท่ีสุดคือ การฝึกอบรมให้ผูบ้ริหาร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะในการ

บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบวา่  ในภาพรวมสมมร

รถนะในการบริหารตามความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยประเด็นท่ีเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการกาํหนด

แผนการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ปัญหา 

และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  อย่าง

แทจ้ริง 2) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ

นาํเคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชเ้สริมสร้าง

นวตักรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  3) ประชาชนในทอ้งถ่ิน

มีคุณภาพชีวิตท่ี ดีอย่างทั่วถึงและยัง่ยืน  4) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการทํางานโดยนํา

เทคโนโลยีมาเสริมสร้างศกัยภาพการปฏิบติังานของ

พนักงานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5) พนักงาน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีความสุขในการ

ปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม ภายใตก้ารบริหารงานและ

การกํากับดูแลของผู ้บ ริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  6) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

ครบสมบูรณ์ตามภารกิจขององคก์รปกครองส่วนถ่ินท่ี

กฎหมายกาํหนดไว ้ 7) ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน มีวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของ

ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม 8) ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน มีการกาํหนดนโยบายการบริหารทอ้งถ่ิน

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ปัญหา และความตอ้งการ

ของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  9) ไม่เคยมีการ

ร้องเรียนจากประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานท่ีไม่

เหมาะสม ภายใต้การบริหารงานและการกาํกับดูแล

ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รองลงมา 

คือ ประเด็นท่ีเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ ผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการบริหารงบประมาณ

อยา่งมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  

ตอนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า จาก

สมมติฐานท่ีผู ้วิจัยได้กําหนดสามารถสรุปผลการ

วิ เคราะห์ได้ว่า  การฝึกอบรมให้ผู ้บ ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความสามารถในการจัดการ

เชิงกลยทุธ์  (X3) การพฒันาบุคลิกภาพผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม 

(X1) เป็น ปัจจัย ท่ี เส ริมส ร้างให้ผู ้บ ริหาร  องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีสมรรถนะในการบริหารงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน  ซ่ึ งสามารถ

พยากรณ์ปัจจยัท่ีเสริมสร้างใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีสมรรถนะในการบริหารงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน โดยสามารถสามารถ

สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีเสริมสร้างให้ผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสมรรถนะในการ

บริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน (Y)  

ในรูปแบบในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

Y = 0.912 + 0.656X3 + 0.153X1 

ในรูปแบบในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

Z = 0.822X3 + 0.152X1 

อภิปรายผลการวจิัย 

ในการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: จังหวดั

เชียงใหม่ ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดต้าม

วตัถุประสงคไ์ดว้า่ 

ปั จจัย ท่ี เส ริมส ร้างให้ ผู ้บ ริห ารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีสมรรถนะในการบริหารงาน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึนตามความคิดเห็น

ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลิกภาพผูบ้ริหาร 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ภาวะผูน้าํแบบทาํงาน

เป็นทีม และการฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีความสามารถในการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

สามารถอภิปรายผลได้ตามทฤษฏีตาข่ายการบริหาร 

โ ด ย  เบ ล ค แ ล ะ มู ตั น  (Robert R Blake,  Jane S. 

Mouton) Managerial Grid ทฤษฎี น้ี เน้น ท่ีผู ้นํา ท่ี ให้

ความสําคัญกับงานและผูน้ําท่ีให้ความสําคญักับคน 

โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํ 2 แบบสามารถกาํหนด

ไดเ้ป็นผูน้าํ 5 แบบ โดยงานวิจยัคร้ังน้ีในเร่ืองของการ

พฒันาบุคลิกภาพผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ใหมี้ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีมนั้น ไดส้อดคลอ้งกบั
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ตาข่ ายการบริหารของ  เบลคและมูตัน  (Robert R 

Blake, Jane S. Mouton)  ใน ก ารบ ริห าร แบ บ  9 ,9 

หมายถึงผู ้นํ าท่ี ให้ความสํ าคัญกับคนสูงและให้

ความสําคญักบังานสูงมาก เป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด สามารถทาํงานให้สําเร็จโดยอาศยัคนหลาย

คนหรือทีมงาน  (Team Management) หมายถึง การ

ทาํงานสําเร็จโดยอาศยัทีมงานท่ีมีบรรยากาศของการ

ยอมรับนับถือ เช่ือถือ ไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 

รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังานเขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการทาํงานและการสร้างวิธีการ

ทาํงานแบบทีมในองค์การพยายามให้ความใส่ใจดูแล

ทุกข์สุขตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน

เพ่ือใหเ้กิดความรักผกูพนัต่องาน ลกัษณะของผูน้าํแบบ

น้ีไดแ้ก่ กระตุน้การมีส่วนร่วมปฏิบติัการอย่างมุ่งมัน่ 

จดัลาํดบัความสาํคญัชดัเจน เปิดใจกวา้ง มีความเปิดเผย 

มองทะลุปรุโปร่งและสนุกกับงาน ถือว่าผูน้ ําแบบน้ี

เป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การฝึกอบรมผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้มีความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

เป็นปัจจยัท่ีเสริมสร้างใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีสมรรถนะในการบริหารงานองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีในการจัดการเชิงกลยุทธ์

ข อ ง  Wheelen, Hunger (19 9 2 )  มี ส าร ะสํ าคัญ ว่ า 

กระบวนการของการจดัการเชิงกลยุทธ์ เก่ียวพนักนั 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 

2. การกาํหนดกลยุทธ์ 3. การจดัเตรียมกลยุทธ์ และ 4. 

การควบคุมและการประเมิน  ดังภาพท่ีแสดงถึง 4 

องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั กระบวนการในการ

จดัการเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย ขอบเขตของกิจกรรม

นั้นจากการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มถึงการประเมิน

ความสาํเร็จ การจดัการในระดบัผูบ้ริหารจะตรวจสอบ

ทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงประกอบไปดว้ยโอกาส

และอุปสรรคและสภาพแวดลอ้มภายในประกอบไป

ดว้ยจุดแข็งและจุดอ่อน ปัจจัยเหล่าน้ีคือความสําคญั

สําหรับการบริหารจัดการของบริษัทในอนาคต โดย

รูปแบบของการจดัการกลยทุธ์ทั้งภายในและภายนอก

นั้ น  ย่อมาจาก  SWOT นั่น คือ  จุดแข็ง  (Strengths) 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค 

(Threats)  

การประเมินการจดัการของผูบ้ริหารระดบัสูง
จะเป็นการประเมินปัจจยักลยทุธ์ท่ีส่งผลกบัภารกิจของ
องค์กรหรือบริษทั ในขั้นแรกของการจดัการกลยุทธ์
ผู ้บ ริห ารต้อ ง ช้ี แจงและแสดงความ คิด เห็ น ถึ ง 
วตัถุประสงค์ กลยุทธ์และนโยบาย ซ่ึงกลยุทธ์และ
นโยบายจะนาํไปสู่การจดัทาํแผนงาน งบประมาณ และ
ขั้นตอนในการดําเนินงาน  สุดท้ายความสําเร็จของ
องค์กรหรือบริษทัจะเป็นขอ้มูลในการสะทอ้นถึงการ
ทาํงานขององคก์รได ้ซ่ึงในกระบวนการจดัการเชิงกล
ยุทธ์ของ สุธีรา (2545) ไดใ้ห้ความหมายกระบวนการ
จัดการท่ีเก่ียวข้องกับการกาํหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ภารกิจ  (Mission) เป้ าหมาย  (Goals) วัตถุประสงค ์
(Objective) และกลยทุธ์ (Strategy) โดยพิจารณาควบคู่
กบัความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจขององค์การ ให้ความสําคญัในการ
ดาํเนินงานระยะยาว การใชท้รัพยสิ์นขององคก์ารอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารกลยทุธ์ใหป้ระสบ
ความสําเร็จได้นั้ น ข้ึนอยู่กบัการให้ความสําคญั การ
ทุ่มเทความพยายาม  และตัดสินใจภายใต้ข้อมูลท่ี
ถูกตอ้ง การตดัสินใจของผูบ้ริหารจึงเป็นส่วนสําคญัท่ี
มีผลต่อการดาํเนินงานและอนาคตขององคก์าร เรียกวา่ 
การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) โดยการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์จะเป็นส่วนหน่ึงของ กระบวนการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management Process)  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาสมรรถนะการ

บริหารงานของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จังหวัด เชียงใหม่  มีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบัการพฒันา
บุคลิกภาพของตนเองให้มีลักษณะภาวะผู ้นําแบบ
ทาํงานเป็นทีม โดยจดัสรรงบประมาณประจาํปีให้มุ่ง
ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลิกภาพความเป็นผูน้ําท่ี
เหมาะสมและสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงตามกระแส
โลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารงานของผูบ้ริหาร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมุ่งให้ความสําคญัการทุน
มนุษย์อัน เป็นหัวใจหลักของความสําเร็จในการ
ขบัเคล่ือนองคก์ร 

2. การฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีความสามารถในการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

โดยดําเนินงานส่งเสริมให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้รับการอบรมจากภาคี ต่างๆ  และ

ส่วนกลางใหส้ามารถวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยมุ่งผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงจะช่วยให้การดาํเนินงาน

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชนได้อย่าง

สูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี  

1.  การตั้งขอ้คาํถามในการวิจยัคร้ังต่อไป ควร
ตั้ งข้อคําถามท่ีมีลักษณะในเชิงลบ  เพ่ือให้เกิดผลท่ี
แตกต่าง และเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีต่างกนั
ออกไป 

2.  การจัดเก็บข้อมูลของ ควรมีการจัดเก็บ
ขอ้มูลบ่อยๆ และขอ้มูลตอ้งเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  

3.  ควรทาํการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ประจาํปี ในรายมิติต่างๆท่ีอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
รวมถึงเคยถูกร้องเรียนเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการ
ทุจริตคอรัปชัน่ระหวา่งการบริหารงาน 
 
กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยความ
กรุณาจาก ร้อยโท ดร.สุพรชัย  ศิริโวหาร  อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและ ดร.จุไรรัตน์ จุลจกัรวฒัน์ 
อาจารย์ท่ีป รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ท่ีได้ก รุณาให้
คาํปรึกษาแนะนาํและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มา
ดว้ยโดยตลอด จนกระทัง่สําเร็จลุล่วงเป็นวิทยานิพนธ์
อยา่งสมบูรณ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาส
น้ีเป็นอย่างสูงและขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีได้
ประสิทธิประสาทความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั ซ่ึงมิไดก้ล่าวนามมา  
ณ  ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

และพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้

ให้ความกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัและให้ความรู้ 

คาํแนะนาํและขอบคุณผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีให้ขอ้มูลตลอดจนให้ความ

ร่วมมือช่วยเหลือในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ี
ให้ชีวิต จิตวิญญาณและเป็นแบบอย่างในความเพียร
พยายาม ความมีมานะ อดทน ต่อสู้กบัอุปสรรคทั้งปวง
และคอยห่วงใยในทุกยา่งกา้วของชีวติประโยชน์อนัพึง
ได้รับจากการวิจัยค ร้ังน้ี  ขอมอบสําห รับผู ้สนใจ
หมู่บา้น ชุมชนเมืองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาเพ่ือเป็นประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป 
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