
1. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลใน
จังหวัดสกลนครตามกรอบแนวคิด 11M ท่ีประกอบดวย 11 ดาน โดยในแตละดานประกอบดวย 3 ขอ (หรือ 3 ขอ
คําถาม) ปรากฏวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับนอยท้ัง 11 ดาน

2. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนครตามกรอบแนวคิด 11M รวม 11 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 1 ขอ (หรือ 1 ขอ
คําถาม) ปรากฏวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 9 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)
(2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานท่ัวไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
(5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร 
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) และ(9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (Minute) เห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการประสานงาน หรือการประนีประนอม 
และดานการวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความสําคัญของการวิจัย
1. การปกครองทองถิ่นไทยท่ีมีความสมบูรณใกลกันกับหลักการกระจายอํานาจมากท่ีสุด เพราะไดกําหนด

โครงสราง กําหนดบทบาทหนาท่ีตามกฎหมาย ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลและยังใชต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันคือ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดไว 7 ดานคือ (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน (2) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (3) 
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว (5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (6) 
ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และ (7) ดานการบริหารจัดการและ
การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี
หรือผูบริหารเทศบาลมาจากการเลือกต้ังโดยตรง เพื่อตองการใหประชาชนไดแสดงออกถึงสิทธิและหนาท่ีในการเลือก
ผูนําผูบริหารเทศบาลท่ีประชาชนเลือกมาน้ันตองเปนผู นําท่ีขับเคลื่อนท่ีและนําหนวยงานไปสูจุดหมายปลายทาง 
แตผูนําใชวาจะเปนกันไดทุกคน และผูนําท่ีนําพาหนวยงานและประชาชนไปสูเปาหมายน้ันจะตองม ี“ภาวะผูนํา”

3. ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญกับผูนําเปนอยางมาก และผูนําท่ีจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมีภาวะผูนําและ
สรางภาวะผูนําเปนท่ียอมรับ โดยมีความคิดริเริ่ม กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาทํา และกลาเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ
ดานภาวะผูนําของเทศบาลไดเกิดปญหาข้ึนหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือ
เทคนิค เชน นายกเทศมนตรีไมเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติของเทศบาลไปในทิศทางท่ีเปนประโยชน
ตอสวนรวม และดานการวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรีไมกลาคิดใหหนวยงานภายนอก 
เชน สถาบันการศึกษา เขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ท้ังน้ี ตามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางและตามวัตถุประสงคการวิจัยอยางชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน อันจะเปนประโยชนทางวิชาการ 
การเรียนการสอน การวิจัย และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปญหาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผู นําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัด

สกลนคร 
3. ศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร
4. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดาน

ภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร

กรอบแนวคิด
“ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา 11M” ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ซึ่งประกอบดวย 11 ดาน 

(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานท่ัวไป (Management)
(4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market)
(7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การ
บริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) 
และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและ
วิเคราะห “(1) ปญหาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร และ (2) 
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตํา บลในจังหวัดสกลนคร” ท่ีเปน

วัตถุประสงคการวิจัยหรือเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 2 ขอ พรอมกันน้ัน 
ผูศึกษา ไดกําหนดให “ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนครท่ีจัดกลุม และวิเคราะหตามกรอบแนวคิด 
11M” เปนตัวแปรอิสระ สวน “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร” เปนตัวแปรตาม 

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง 1) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร 

จํานวน 2 แหง ไดแก (1) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลสวางแดนดินในอําเภอสวางแดนดิน จํานวน 56 คน และ 
(2) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนาในอําเภออากาศอํานวย จํานวน 23 คน รวมท้ังสิ้น 79 คน
2) ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร จํานวน 2 แหง ไดแก (1) ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสวาง
แดนดินในอําเภอสวางแดนดิน จํานวน 9,300 คน และ (2) ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนาในอําเภออากาศ
อํานวย จํานวน 11,053 คน รวมท้ังสิ้น 20,353 คน ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 
1973: 727-728) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 97% และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ 0.03

การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ซึ่งหมายถึง การศึกษาหรือการวิจัยท่ีใหความสําคัญกับ
การเก็บรวบรวมจากการวิจัยสํารวจเปนหลัก เพื่อใหไดขอมูลในเชิงปริมาณซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนจํานวนมาก 
นอกจากน้ันแลว ในการศึกษาครั้งน้ี อีกสวนหน่ึงไดใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน การ
รวบรวมขอมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม 
(questionnaire) เปนเครื่องมือเพื่อใหไดขอมูลจากการวิจัยสํารวจ

ผลการศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. ดานการบริหารคุณธรรม ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นควรจัดพัฒนาหรือฝกอบรมนายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนครท่ีไดรับการคัดเลือกเขามาดํารงตําแหนงมีหลักสูตรอบรมเฉพาะผูบริหารทองถิ่น 
ในโรงเรียนการปกครองสวนทองถิ่นในวันท่ีเริ่มเขามาดํารงตําแหนง เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในการทําตัวเปน
แบบอยางท่ีดีในเรื่องการใชตําแหนงหนาท่ีในทางท่ีไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ปลูกจิตสํานึก
ในตําแหนงหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อท่ีจะนําความรูท่ีไดไปบริหารทองถิ่นในมีความเจริญ และประชาชนอยูดี 
กินดี กันท่ัวหนา

2. ดานการใหบริการประชาชน ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร
ควรตระหนักถึงการใหบริการประชาชนผูมารับบริการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีประชาชน
จะไดรับ เชน มีเวทีประชาคมของแตละชุมชนใหแตละชุมชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ
ท่ีจะพัฒนาชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู รวมท้ังควรมีแนวทางแกไขปญหารวมกัน เชน เปดชองทาง
ใหไดแสดงความคิดเห็นของแตละชุมชนไดอยางท่ัวถึง ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
หรือการใหคําแนะนําในเรื่องท่ีประชาชนสอบถามกับเจาหนาท่ีทองถิ่น

3. ดานวิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค ไดแก นายกเทศมตรีเทศบาลตําบลใน
จังหวัดสกลนครควรระบุอํานาจหนาท่ีและข้ันตอนการปฏิบัติราชการเพื่ออํานวย
ความสะดวกดานการใหบริการประชาชน เชน ติดประกาศใหประชาชนผูมา
รับบริการไดเห็นอยางชัดเจนถึงลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกในทุกข้ันตอน และเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
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