
ผูศึกษาสนใจศึกษาในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธาน ีซ่ึงตอจากนี้ไป ไดใชคํายอวา “อบจ.
สุราษฏรธานี” กลาวไดวา ความสําเร็จของการบริหารจัดการข้ึนอยูกับภาวะผูนําของหนวยงาน ผูศึกษาเห็นวา 
อบจ.สุราษฏรธานีมีการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับภาวะผูนําที่นาสนใจ อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการ
ไดพบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดาน (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (3) การบริหาร
คุณธรรม (4) การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม (5) การวางแผน (6) การบริหารทรัพยากรมนุษย (7) การ
อํานวยการ (8) การประสานงาน (9) การรายงาน และ (10) การงบประมาณ เปนตน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา  คือ ขาราชการที่ปฏิบัติงานใน อบจ.
สุราษฎรธานีและประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที ่อบจ.สุราษฎรธานี รวม 1,000,383 คน กลุมตัวอยาง ไดมาจาก 
(1) ขาราชการที่ปฏิบัติงานใน อบจ.สุราษฏรธานี ทุกคน 229 คน ซ่ึงเปนการนําประชากรทั้งหมดมาเปน
กลุมตัวอยาง (2) ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที ่อบจ.สุราษฎรธานี 1,110 คน การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางใช
สูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.0 % ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 รวม
กลุมตัวอยาง 1,339 คน นอกจากนี ้ไดทําการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ 2 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก ปานกลาง และนอย 
แบบสอบถามมี 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา 
สวนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา และสวนที่ 4 ความคิดเห็นตอปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก วิเคราะหขอมูลโดย สวนที ่1 การแจกแจงความถี ่และคารอยละ สวนที่ 2-4 การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

การพัฒนา สัญญา สัญญาวิวัฒน กลาวไววา การพัฒนา คือ การเปล่ียนแปลงตามแผน หากเปนความ
พยายามของมนุษย พยายามที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน โดยกําหนดทิศทาง หรือรายละเอียดเอาไว
ลวงหนา จะพัฒนาอะไร พัฒนาอยางไร ชาเร็วอยางไร ใครเปนผูพัฒนา และถูกพัฒนา เปนตน 

การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นไววา ความหมายการบริหารจัดการ ที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ หนึ่ง ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง 
มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การคิด หรือการวางแผน การดําเนินงาน และ
การประเมินผล และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ประเทศชาติมีความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงเพ่ิมข้ึน รวมทั้งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ภาวะผูนํา กิติ ตยัคคานนท กลาวไววา ภาวะผูนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจ
หรือใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและ
อํานวยการโดยใชกระบวนการสื่อความหมาย หรือการติดตอกันและกัน รวมใจดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ 
(PAMS-POSDCoRB) ซ่ึงเปนแนวคิดของ ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ประกอบดวย 11 ดาน มาปรับใชเปน
กรอบแนวคิด แตนํามาปรับใชเพียง 10 ดาน โดยตัดดานการจัดองคการ (Organizing) ออก เนื่องจากดานการจัด
องคการเก่ียวของกับโครงสรางของ อบจ.ที่กฎหมายบัญญัติไว การเสนอแนะหรือแกไขเพ่ิมเติมโครงสรางเปน
เรื่องของรัฐสภาเปนหลักและตองดําเนินการพรอมกันทุก อบจ.ทั่วประเทศ กรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 
ทั้ง 10 ดานดังกลาว ไดแก ดาน (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) 
(3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารเก่ียวของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) 
(6) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (7) การอํานวยการ (Directing) (8) การประสานงาน (Coordinating) 
(9) การรายงาน (Reporting) และ (10) การงบประมาณ (Budgeting)

1. ผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ อบจ.สุราษฏรธานี  กลุมตัวอยาง
ลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดานในทุกขอคําถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแม อบจ.สุราษฏรธานีไดประกาศ
การใชจายงบประมาณไวชัดเจน และริเริ่มกําหนดแนวทางใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคา แลวก็ตาม 
แตกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวา ผูบริหารบางสวนไมไดริเริ่มใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ อบจ.สุราษฏรธานี กลุมตัวอยาง
ลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดานในทุกขอคําถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแม อบจ.สุราษฏรธานีไดริเริ่ม
กําหนดอํานาจหนาที่ไวชัดเจน ใชอํานาจบนพ้ืนฐานคุณธรรมมากแลวก็ตาม แตกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวา 
ผูบริหารบางสวนไมไดกําหนดการใชอํานาจหนาที่ไวชัดเจน รวมทั้งไมไดใชอํานาจบนพ้ืนฐานคุณธรรมเทาที่ควร 

3. ผลการศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานภาวะผูนําของ อบจ.สุราษฏรธานีประสบผลสําเร็จ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคําถาม และ
เห็นดวยในระดับปานกลาง 3 ขอคําถาม (1) ปจจัยภายใน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นวา การที่
นายก อบจ.สุราษฏรธานีมีการศึกษาสูง จัดวาเปนบุคคลที่ทรงคุณคา มีแนวโนมที่จะนําความรู ความสามารถมาใช
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวมได (2) ปจจัยภายนอก กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง 
เนื่องจากเห็นวา ถึงแมการที่ประชาชนยอมรับและศรัทธาในตัวนายก อบจ.เพราะความมีภาวะผูนํา ก็ตาม 
แตกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวา การยอมรับและศรัทธาในตัวนายก อบจ.ยังไมเพียงพอ 

ผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา นายก อบจ.สุราษฏรธานีอํานวยการในการแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว เปนผูมีวิสัยทัศนใหม สมกับเปนนักบริหารจัดการรุนใหม และทีมบริหารมีวิสัยทัศนเชิงบูรณาการ

1. ควรประกาศการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน ควรใชจายงบประมาณอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 
2. ควรกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานและขาราชการไวอยางชัดเจน และงายตอการนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง

นายก อบจ.สุราษฏรธานีควรกลาตัดสินใจใชอํานาจบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
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