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การมีสว่นรว่มของผูน้ าทอ้งถิน่ในการบรหิารงานขององคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดัปทมุธานี และองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันนทบุรี 

The Involvement of Local Leaders in Managing The Work of Prathumtani 
Provincial Administrative Organization and Nonthaburi Province. 

 
พฤกษ์ พันธุ์นนท์ * 

 

บทคดัย่อ 
  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาความส าเร็จการมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (2) เพ่ือศึกษาการบริหารการมี
ส่วนร่วมของผู้น าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (3) เพ่ือศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี และ(4) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี งานวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เจาะลึกกับบุคคลผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างประกอบกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ประธานหรือรองประธานสภา (อ.บ.จ.) นายกหรือรองนายก (อ.บ.จ.) ปลัดหรือรองปลัด (อ.บ.จ.) 
หัวหน้าส่วน, หัวหน้ากอง (อ.บ.จ.) สมาชิกสภา (อ.บ.จ.) และบุคลากร (อ.บ.จ.) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดความสอดคล้องกันของเนื้อหาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการตอบค าถามของการศึกษา  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความส าเร็จการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในเรื่องของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ส่วน
ราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 2. การบริหารการมีส่วนร่วมของผู้น าได้ค านึงถึงโดยบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการซึ่งเป็นล าดับรองลงมาจากเงินเดือน แรงจูงใจจะเป็นตัว ผลักดันหรือแรงขับ
ให้บุคลากรท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่ท้าทายจะท าให้เขามีความรับผิดชอบ มี
ความกระตือรือร้นและมุ่งม่ันที่ จะท างานให้ประสบความส าเร็จและจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อท างานให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานขององค์การเนื่องจากหากผู้น าองค์การต้องมีความรู้ 
ความสามารถที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นใจและมั่นคงของ
หน้าที่ในอนาคต และพร้อมที่จะฝากอนาคตการท างานของตนเองให้องค์การดูแลซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้ย่อม
ส่งผลให้บุคลากรไม่ต้องคอยห่วงเรื่องความอยู่รอด ท าให้ท างานได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
* นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
** ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ ดร.อนันต์ โพธิกุล  Corresponding author : anan_pho@hotmail.com 
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 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต่อไป เมื่อมีการสั่งงานเพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานส่วนมากแล้ว
อ านาจหน้าที่จะต้องมีอ านาจในการสั่งการและการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วยโดยรู้จักการสั่งการ คือมอบหมาย
งานให้กับใต้ผู้บังคับบัญชาท างานอย่างต่อเนื่องและตัดสินใจ อีกทั้งในเรื่องของผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานได้  และการบังคับ
บัญชาที่ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ท าให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได้ความเชื่อถือต่อ
ความสามารถของหัวหน้างาน มีแนวโน้มที่จะมีความพอใจในงานระดับสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อหัวหน้าปฏิบัติต่อ
ตนอย่างให้เกียรติ และคอยดูแลปกป้องผลประโยชน์ของลูกน้อง นอกจากนี้ความพอใจในงานจะเพ่ิมสูงขึ้น ท า
ให้เกิดวามรู้สึกกระตือรือร้นมีขวัญก าลังใจมีทัศนคติที่ดีมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานนั้นท าให้ องค์การประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลต่อการบริหารงานของผู้น าต่อไป 
 
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าใฝ่บริการ 
 

ABSTRACT 
This Thesis objectives are 1. To study the success of local leaders involving in 

managing the work of prathumtani provincial administrative organization and nonthaburi 
province. 2. To study the managing role of local leaders of prathumtani provincial 
administrative organization and nonthaburi province. 3. To study the involvement of local 
leaders in managing the work of prathumtani provincial administrative organization and 
nonthaburi province and 4. To study obstacles and problems affecting the role of local 
leaders in managing the work of prathumtani provincial administrative organization and 
nonthaburi provincial administrative organization. This thesis is a qualitative thesis which 
collects information from relevant documents and in-depth interviews with key personal 
which give vital information, using unstructured questionnaire along with uninvolved 
observation. The sample group consists of Chairman or Vice Chairman or Provincial 
Administrative Organization, Cheif executive or PAO, Deputy or Vice Deputy Governor of the 
PAO, Head of the Department of PAO, Members of the PAO council, and PAO workers. The 
researchers have analyzed the information and associate the gathered information to create 
coordination of the results in order to find the conclusion for answering the question of this 
research. The thesis has found that: 

1. The success of the involvement of local leaders in the area of policies, visions, 
missions, strategies and objectives help support the leaders in achieving the missions, goals 
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and objectives that were set which also help the government sectors to plan and manage 
manpower both in terms of quantity and quality. 

2. In managing the involvement of leaders which emphasized in the human resource 
within the provincial administrative organization which is as important as salary. Motives will 
help push the employee to work effectively to help combating to challenging role that are 
given to them and also give them initiative and commitment to succeed in their work and 
thus such information would be used to help them achieve better career goals. 

3. The involvement of the leaders in managing the organization should focus on the 
leaders who have knowledge, abilities which will help them work effectively which will give 
the employee confidence and stability of their work in the future. They will also be ready to 
let the organization to look after their career path which result in lack of the fear of their 
livelihood thus happy working environment. 

4. The obstacles and problems affecting the role of local leaders in managing the 
work of prathumtani provincial administrative organization and nonthaburi provincial 
administrative organization, these suggestions have found that the majority of high ranking 
managers give work to their next inline sub-ordinates and when the managers order them to 
work, most of the time the authority to give out orders and authority to make decision 
should go together, the leaders should know how to properly give out orders which is 
handing out work continuously and make decisions. Please note that the leaders, the 
subordinates and colleagues all play important roles in the satisfaction of their work. Bad 
leadership could be the number one reason that results in the absents and resignations. The 
employee confidence in their leader’s ability has a direct link to the satisfaction of their 
work especially when the leaders treat their subordinates with respect and look out for their 
benefits, in addition, the satisfaction in their work will increase resulting in making the 
employee more enthusiastic and have better work attitude, these will help the organization 
to succeed and help the leaders in managing the organization. 
 
Keywords : Participation, Local leaders, Servant leadership 
 
1. บทน า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ได้รับการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นได้ด าเนินการปกครองตนเอง โดยมีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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จังหวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของ เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อน การจัดรูปแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เทศบาล เป็น
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี 
และจังหวัดนนทบุรี ได้ก าหนดส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและนโยบายด้านการบริหารของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านโครงสร้ างพ้ืนฐาน ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาวะผู้น าของบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นผลรวมของพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันแนวคิดและทฤษฏีของภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการ (servant leadership) ได้รับความนิยมและมีแพร่หลายในต่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทย
นั้น ได้มีงานเขียนที่กล่าวถึงแนวคิดนี้อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก โดยใช้ค าในภาษาไทยว่า “ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้” 
แต่ในงานเขียนนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า “ภาวะผู้น าใฝ่บริการ” ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการจะสื่อความหมายของภาวะ
ผู้น าในเชิงบวก และแนวคิดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการรับใช้ผู้อ่ืนเพียงอย่า งเดียว แต่เป็นเรื่องของหลักการ
ท างานเป็นทีม หลักพฤติกรรมที่ เอาใจใส่ผู้ อ่ืนหลักการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักการสนใจต่อ
ความก้าวหน้าและเติบโตของผู้ตามและในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจต่อการเติบโตขององค์การกับนโยบาย
ของรัฐบาลและจุดเน้นในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามในการวิจัยในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ คือ 

1. เพ่ือศึกษาความส าเร็จการมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

2. เพ่ือศึกษาการบริหารการมีส่วนร่วมของผู้น าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

4. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านประชากร : โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) กับ
บุคคลกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
การท าวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี  
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพ่ือท าการศึกษาถึง นโยบายของ
ผู้บริหาร แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
รวบรวมและท าการศึกษาวิเคราะห์ โดยเนื้อหาของการวิจัยเป็นการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเรื่องผู้น าใฝ่บริการ  

ภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็นแนวคิดการให้บริการอย่างผู้น า คือผู้บริการน าไปสู่การได้รับความไว้วางใจ 
และสามารถเป็นผู้กระท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน (Greenleaf 1977 : 28 อ้างถึงใน วาระด ีชาญวิรัตน์ 2559  :37)  

จิราวรรณ เล่งพาณิชย์ (2554) เสนอว่า องค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น าใฝ่บริการ คือ ความเชื่อถือ 
ความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีปัจจัยด้านคุณธรรม เศรษฐกิจพอพียง และ
ด้านจริยธรรมคือการปฏิบัติกับผู้อ่ืนอย่างที่ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติกับตน การไม่ปฏิบัติกับผู้อ่ืนในสิ่งที่ตนไม่
ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ การเป็นแบบอย่างความซื่อตรงความสุจริต 

ภาระด ีชาญวิรัตน์ (2559) เสนอว่า ภาวะผู้น าใฝ่บริการมีความโดดเด่นในการน าตนเอง เพ่ือยึดมั่นใน
ศีลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้ให้การช่วยเหลือน าทีมโดยการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น ด้านเสริมพลังอ านาจ พัฒนา
คนและชุมชน น าสถาบันโดยการมีวิสัยทัศน์ก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างมีกระบวนการ เป็นแบบอย่าง
ตัดสินใจโดยการมีส่วนร่วมของทีม 

โกมล จันทวงษ์ (2551 : 42) เสนอว่าเป้าหมายของผู้น า การให้บริการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
ภายใต้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถประสานสร้างความสัมพันธ์ พิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ มีวิสัยทัศน์ในการท างานเชิงรุกโน้มน้าวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายทางความคิดขจัด
อุปสรรค คือ ความเชื่อเดิมที่เป็นแบบตั้งรับเป้าหมาย ขาดความท้าทาย เปลี่ยนมุมมองปัญหาและอุปสรรคเป็น
เรื่องที่ขับเคลื่อนไปได ้ด้วยความเชื่อในศักยภาพของทีมงานที่เป็นผู้ตาม 

ส าหรับ  Denise (2004) ได้ศึกษาการรับใช้ผู้อื่นเป็นหน้าที่แรกของผู้น าการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน 
พบว่าภาวะผู้น าใฝ่บริการมีจุดเน้นที่การเสียสละ เพ่ือสร้างทีมงานเน้นบทบาทของผู้น ามากกว่าทักษะและ
เทคนิคการเป็นผู้น า 

 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ประธานหรือรอง
ประธานสภา (อ.บ.จ.) นายกหรือรองนายก (อ.บ.จ.) ปลัดหรือรองปลัด (อ.บ.จ.) หัวหน้าส่วน, หัวหน้ากอง 
(อ.บ.จ.) สมาชิกสภา (อ.บ.จ.) และบุคลากร (อ.บ.จ.) รวมทั้งหมด 24 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or 
formal interview) จากประเด็นปัญหา กรอบแนวคิด ทฤษฎี การระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งน ามาใช้ในการก าหนด
ประเด็นค าถามเพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม รวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก เพ่ือช่วยให้มี
ความชัดเจน และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน ามาหาข้อสรุป
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และอ้างอิงทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความสอดคล้องกันของเนื้อหาให้ได้ข้อสรุปตอบ
ค าถามของการศึกษา 
 

4. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” โดยผู้วิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1. การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในเรื่องของนโยบาย (Policy) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) และเป้าหมาย (Goals) ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่านโยบาย แผนงานและมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ให้ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ ก าลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ  

4.2. การบริหารการมีส่วนร่วมของผู้น าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการซึ่ง
เป็นล าดับรองลงมาจากเงินเดือนแรงจูงใจจะเป็นตัว ผลักดันหรือแรงขับให้บุคลากรท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายที่ท้าทายจะท าให้เขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่ จะท างาน
ให้ประสบความส าเร็จและจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปกระบวนการในการพัฒนา
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความรู้ความสามารถที่จะท าให้การท างานมีประสิทธิผล การ
บริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน องค์การ ผู้ร่วมงานและผู้น าในแทบทุกองค์การ ผู้น าต้องใช้
วิธีการบริหารจัดการที่สอดคล้องเหมาะสม ผู้น าองค์การจึงต้องรู้จักบูรณาการเทคนิควิธีหรือเครื่องมือการ
บริหารซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ขององค์การ 

4.3. การมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากหากองค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นใจและมั่นคงของหน้าที่ในอนาคตและพร้อมที่จะฝาก
อนาคตการท างานของตนเองให้องค์การดูแลซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้ย่อมส่งผลให้บุคลากรไม่ต้องคอยห่วงเรื่อง
ความอยู่รอด ท าให้ท างานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจาก การจะเข้าสู่การท างานใน
องค์การหนึ่งๆนั้นบุคคลนั้นต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การนั้นต้องการซึ่งบุคคลจะมี
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คุณสมบัติตามที่องค์การก าหนดนั้นก็จะต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยเป้าหมายกับวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันใน
รายละเอียด เป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์การที่เป็นส่วนรวม 

4.4. ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในด้านบุคลากร ด้านระบบเครื่องมือและโครงสร้าง 
ด้านวัฒนธรรม ด้านนโยบายรัฐบาลและกฎหมาย และด้านงบประมาณซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่าเพ่ือให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย และมีค่านิยมของตนที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ ข้าราชการจะต้องมีความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และค่านิยมเดิม ๆ ที่มีอยู่ต่อต้าน
จากผู้น าและฝ่ายต่าง ๆ ต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน หากแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปและอภิปรายผล 

 5.1.1. การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทางการบริหาร ต้องให้ความส าคัญกับทรัพยากรทางการบริการ ซึ่งเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่า หมายถึง คน (man) เงินหรืองบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) การ
จัดการ (management) หรือเรียวกันว่า 4 M โดยเฉพาะคน กล่าวได้ว่า เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่า
ทรัพยากรทุกชนิดในองค์การ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2543 : 68) นอกจากนี้ยังต้องอาศัยทุนทางปัญญาและทุน
มนุษย์ที่เป็นการให้คุณค่าทางเศรษฐกิจของความรู้ ทักษะและความสามารถ ขององค์การไม่ว่าองค์การภาครัฐ
หรือภาคเอกชนโดย โดยเฉพาะองค์การภาครัฐ ข้าราชการ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันการด าเนินการหรือ
นโยบายของรัฐบาลให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวหากบุคลากรภาครัฐมีคุณภาพและคุณธรรมโอกาสใน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปจะมีมากขึ้น ตรงกันข้าม หากบุคลากรภาครัฐขาดคุณภาพ คุณธรรม 
ภาครัฐจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและประชาชนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ (ธีร
ยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, 2543 : 35-37) และความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและองค์การพร้อม
ทั้ง ดังที่ อ านวย แสงสว่าง (2544 : 327) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การวางแผนอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง 
 5.1.2. การบริหารการมีส่วนร่วมของผู้น าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้น าองค์การจึงต้องรู้จักบูรณาการเทคนิควิธีหรือเครื่องมือการบริหารซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลาย
วิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ขององค์การ กลยุทธ์ (Strategy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Certo (2000, 
: 555) ซึ่งเสนอว่า กลุยทธ์เป็นวิธีการที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นกระบวนการของการ
มุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการท างานร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ และที่ เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์
และคณะ (2554 : 39)  ได้เสนอว่า กลยุทธ์เป็นกระบวนการที่บุคคลท างานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การหลักการท างานไปในทิศทางเดียวกันซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อการด าเนินงานขององค์การ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การ 



 17 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.1 January-June 2017 

 

 5.1.3. การมีส่วนร่วมของผู้น าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับมากและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงมีการวางแผนงานสูงมีการวางแผนการตัดสินใจและการประเมินผลในระดับสูงตามล าดับการ
ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา
ข้างต้นผู้น าซึ่งเป็นคนที่จะต้องเป็นผู้เริ่มต้นในการที่จะมองไปข้างหน้ากับการที่จะพาองค์การไปสู่เป้าหมาย 
พฤติกรรมของคนที่เป็นผู้น าจึงเป็นส่วนส าคัญ พฤติกรรมของผู้น าก็คือบทบาทที่เกิดขึ้นโดยต าแหน่งหน้าที่
รับผิดชอบ 
 5.1.4. ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้เห็นว่าองค์การไม่สามารถใช้แนวทางการพัฒนา
แบบเดิม ๆ ที่เป็นลักษณะเชิงหน้าที่ได้อีกต่อไป จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะเชิงกล
ยุทธ์โดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก (Delahaye, 2005 : 122-123) เพ่ือประเมินถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง
ส่งผลให้การฝึกอบรมและการพัฒนาจ าเป็นต้องมีความเป็นกลยุทธ์มากขึ้น (Swart et al ., 2005 : 70) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากร และถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความอยู่รอดขององค์การ (สุจิตรา ธนานนท์, 2550 : 11) 
 

5.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 
 5.2.1. ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต่อไปเมื่อมีการ
สั่งงานเพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานส่วนมากแล้วอ านาจหน้าที่จะต้องมีอ านาจในการสั่งการและการ
ตัดสินใจควบคู่กันไปด้วยโดยรู้จักการสั่งการ คือมอบหมายงานให้กับใต้ผู้บังคับบัญชาท างานอย่างต่อเนื่องและ
ตัดสินใจ ในลักษณะงานที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งอ านาจตนอ านาจหน้าที่เป็นอ านาจที่บุคคลผู้มีอยู่ได้รับ
มอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมายและขณะเดียวกันก็มีสิทธิให้รางวัลและลงโทษผู้ที่ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่นั้น 

5.2.2. ด้านค่าตอบแทน เงินเดือน และสวัสดิการคือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างานมีขวัญก าลังใจสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การในการท างาน
ลักษณะงานผลการปฏิบัติงานความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานโยบายการ
บริหารงานโอกาสความก้าวหน้าและปัจจัยอ่ืนๆที่ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
สามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 

5.2.3. ด้านการเลื่อนขั้น/ต าแหน่งหน้าที่การงานส่วนใหญ่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย 
เป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะท าให้พนักงานขององค์การได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองจาก
องค์การ ซึ่งมีปัจจัยอ่ืน ๆ จะเป็นเครื่องเสริมฐานะต าแหน่งและความก้าวหน้าของตนได้   สร้างความภูมิใจต่อ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆให้แก่คนงานได้เป็นอย่างดี 
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5.2.4. ด้านผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานได้และการบังคับบัญชาที่ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ท าให้เกิดการ
ขาดงานและลาออกจากงานได้ความเชื่อถือต่อความสามารถของหัวหน้างาน มีแนวโน้มที่จะมีความพอใจใน
งานระดับสูงมาก นั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของการท างานย่อมลดต่ าตามไปด้วยท าให้ เกิดวามรู้สึก
กระตือรือร้นมีขวัญก าลังใจมีทัศนคติที่ดีมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานนั้นท าให้องค์การประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป 
5.3.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ที่สนใจอาจจะน าแนวคิดดังกล่าวไปศึกษาใน
การบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ได ้

5.3.2. การศึกษาดังกล่าวเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น หากผู้ที่สนใจจะต่อยอดศึกษาการวิจัยแบบ
ผสม ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็จะท าให้ได้ข้อค้นพบที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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