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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคลกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จ านวน 234 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยการทดสอบด้วย
ค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธี แอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลและ 2) บุคลากรที่มีเพศและต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน เละบุคลากรที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) study opinions of staff toward the leadership of administrators of local 
administrative organizations in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) compare opinions 
classified by personal factors of staff toward the leadership of administrators of local administrative 
organizations in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province. The samples were 234 staff of local 
administrative organizations in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province. The research instrument was a 
questionnaire. The statistical analysis was performed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, F-test and LSD. The statistical significance was set at .05. The findings revealed as follows: 1) 
The opinions of staff toward the leadership of administrators of local administrative organizations in Sena 
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district, Phranakhon Si Ayutthaya province were at a high level by ranking from the highest to the lowest level 
as follows: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized 
consideration. 2) The opinions toward the leadership of administrators of staff who had different genders and 
job positions were not different. The opinions toward the leadership of administrators of staff who had different 
ages, education backgrounds and periods of implementation were different. 
Keywords: Leadership, Administrators of Local Administrative Organizations 
 
1. บทน า 
 ปั จจุ บั นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นของไทย         
ทุ กป ระ เภ ทมี ก ารป รั บป รุ ง เป ลี่ ยน แป ลง แก้ ไข              
ในสาระส าคัญต่าง ๆ หลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลมา
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ส าคัญส าหรับ
การด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    รัฐธรรมนูญฉบับปี  พ.ศ.2540 มีบทบัญญั ติที่ ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองแก่ท้องถิ่น 
เพื่อให้การปฏิรูปของประชาชน โดยในหมวด 5 ว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 บัญญัติว่า“รัฐต้อง
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้ องถิ่ น ได้ เอง พัฒนาเศรษฐกิ จท้ องถิ่ นและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 
สาระสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม ให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น”                    
    จากบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี   
พ.ศ.2540 สามารถสรุปสาระส าคัญของความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับการปกครองท้องถิ่นดังนี้ ความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่น ได้แก่  1) ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของตน ความเป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล และความอิสระด้านการเงินการคลัง 
2) โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือการ
ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแยกออกเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้ง ส่วนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบ

ของสภาท้องถิ่นก็ได้ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 
ปี 3)อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การ
บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ 
การท านุบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การส่งเสรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 4)รายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้มีการจัดสรรสัดส่วน
ภาษีและอากรระหว่าวงรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 5) การ
บริหารงานบุ คคลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบ
ผู้แทนของหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ในการให้
ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  6) การมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ การให้สิทธ์ิแก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมีสิทธิใน
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 7) การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปกครองประเทศเป็นไป
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ส่วนกลางยังคงมีอ านาจในการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่จะต้องท าเท่าที่
จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเป็ น
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม โดยจะกระทบถึง
สาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ไม่ได้ [1] 
 ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ดั้ง
นั้นการที่ผู้น าได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการบริหารจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง เพราะจะช่วยให้เป็นแนวทาง รวมทั้งความรู้
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิานให้ประสบความส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพ [2] 
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    ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นที่นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้บริหารและเป็น
ผู้น าในองค์กร จ าต้องมีภาวะผู้น าในการบริหารงานที่มี
ค วาม เป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ค วาม ร่ วม มื อ จ าก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  หาก
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดภาวะเป็นผู้น าก็จะท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานท า
ให้ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ 
    ดังนั้น นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
พัฒนาภาวะผู้น า ในด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 
คุณธรรมจริยธรรม และทักษะความรู้ในการบริหารงานและ
น าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการบริหารหรือการ
พัฒนาภาวะผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการท างานและการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
    ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมี
ความประสงค์ที่จะศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ป ก ค ร อ งท้ อ งถิ่ น ใน เข ต อ า เภ อ เส น า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้เสนอต่อนายก
องค์กรปกครองท้ องถิ่ นในเขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ
นายกองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

4 วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 561 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 234 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายด้วย
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ วไป เกี่ ยวกับผู้ ตอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 28 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน 
แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบค่า
ที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ แอลเอสดี 
(LSD ) 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 26– 35 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี         
มีต าแหน่งหน้าที่เป็นข้าราชการ และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 5 – 10 ปี  
5.2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

ภาวะผู้น า 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.ด้านการใช้อิทธิพล 
อย่างมีอุดมการณ์ 

3.73 0.81 มาก 

2.ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.71 0.78 มาก 
3.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
4. ด้านการค านึงถึงความ   
เป็นปัจเจกบุคคล 

3.65 
 

3.62 

0.77 
 

0.84 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.35 0.40 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการใช้อิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ 
 

ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลผล 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ในการปฏิบัติงาน 

3.96 0.78 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ท า ใ ห้
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ช า เกิ ด ค วาม
ภาคภูมิใจเมื่อได้ท างานร่วมกัน 

3.78 0.82 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นศรัทราและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงาน 

3.74 0.92 มาก 

4. ผู้บริหารเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3.66 0.99 มาก 

5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคล
อื่นมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

3.62 1.01 มาก 

6. ผู้ บ ริ ห ารสามารถควบ คุ ม
อารมณ์ในสถานการณต์่าง ๆ ได ้
7. ผู้บริหารเป็ นผู้ มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม และแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ร่วมงาน 

3.65 
 
 

3.68 

0.98 
 
 

0.99 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 3.73 0.81 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 
 
 

ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1. ผู้บริหารมีความสามารถใน
ก ระตุ้ น ให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ช า  
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

3.71 0.83 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชาแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

3.71 0.90 มาก 

3. ผู้ บ ริ ห า ร พู ด คุ ย กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกันเอง 

3.90 0.87 มาก 

4. ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รู้สึกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมต้อง
มาก่อนเสมอ 
5. ผู้บริหารแสดงความชื่นชมกับผู้
ที่ปฏิบัติงานดีเสมอ 
6. ผู้บริหารสร้างความเสมอภาค
ใน ก า รท า ง า น เป็ น ที ม แ ล ะ
มอบหมายงานตามความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา                                               
7. ผู้บริหารเชื่อมั่นในความสามารถ
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะท างานให้
ส าเร็จได้ 

3.58 
 
 
 

3.65 
 

3.59 
 
 
 
 

3.79 

1.03 
 
 
 

0.92 
 

0.93 
 
 
 
 

0.82 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

รวม 3.71 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา 
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ด้านการกระตุ้นทางปญัญา 
 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) 
แปล
ผล 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้ข้อมูล
หลักฐานในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาในการท างาน 

3.68 0.90 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชามองปัญหาใน
หลายแง่มุม 

3.65 0.84 มาก 

3. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

3.66 0.95 มาก 

4. ผู้บ ริห ารยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.55 0.95 มาก 

5.ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ อิ ส ร ะ แ ก่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
6. ผู้บริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
7 .ผู้ บ ริ ห า ร ก ร ะ ตุ้ น ค ว า ม
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.79 
 
 

3.65 
 
 
 

3.68 

0.86 
 
 

0.86 
 
 
 

0.88 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 3.65 0.77 มาก 
 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
กระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 
 

ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 

1.ผู้ บ ริ ห า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยค านึงถึง 
ความสามารถ ท่ี เป็นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

3.60 0.93 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ โ อ ก า ส
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ตามความต้องการ 

3.60 0.94 มาก 

  

ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
5.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
    5.3.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน ม ีความคิดเห็นต ่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
    5.3.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
    5.3.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 

3. ผู้บริหารให้ความสนใจแก่
ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยปราศจากอคติใด ๆ 

3.49 1.09 ปาน
กลาง 

4. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
มองปัญหาในหลายแง่มุม 

3.66 0.85 มาก 

5. ผู้ บ ริ ห า ร ให้ เกี ย ร ติ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 

3.68 0.93 มาก 

6.ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีและคิด
ในแง่บวกกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงาน 
7.ผู้บริหารแสดงความห่วงใย
ต่อสภาพความเป็ นอยู่ ของ
ผู้ร่วมงาน 

3.62 
 
 
 

3.67 

0.96 
 
 
 

0.95 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.65 0.48 มาก 
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ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05 
    5.3.4 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 5.3.5 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน        
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น่าสนใจ  
สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 6.1 บ ุคลากรม ีความค ิด เห ็นต ่อ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลอาจเป็นเพราะผู้บริหารเห็นความส าคัญ
ต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการอยู่
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ท างานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และเป็น
ที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประนอม แมนมาศวิหค [3] ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้าน      
4 ด้าน คือ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้าน

การค านึ งถึ งความ เป็ นปั จ เจกบุ คคล  ต่ างมี ระดั บ
ความส าคัญระดับปานถึงกลางสูง 
 6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

6.2.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสร้างความเสมอภาคในการท างานเป็นทีมและ
มอบหมายงานตามความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา  
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงาน และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
ส่งผลให้บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีเพศต่างกันจึงไม่
มีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของคณึงนิตย์ ปักเขตานัง [4] ได้วิจัยเรื่องภาวะ
ผู้น าของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกตามเพศ ผล
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านพบว่าทุก
ด้าน ไม่แตกต่างกันที่สถิติระดับ .05 และของสุจิตรา 
วรรณนิตย์ [5] ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
บุคลากรจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะ
บุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 

6.2.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
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ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มีอายุน้อย 
เป็นผู้ที ่เข้ามาท างานในหน่วยงานได้ไม่นาน ผู้บริหาร
แสดงความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงาน ซึ่ง
อาจมาจากต่างพื้นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  และ
บ ุค ล ากรที ่ม ีอ าย ุม ากอ าจ เป ็น คน พื ้น ที ่ซึ ่งอ าจมี
ความคุ้นเคยกับผู้บริหารมานานแล้ว จึงท าให้ผู้บริหาร
ไม่ค่อยได้ให้ความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่มากนัก
เพราะเป็นคนในพื้นที่มีความคุ้นเคยกันมาก่อน  จึงท า
ให้บุคลากรที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คณึงนิตย์ ปักเขตานัง [4] ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า โดยรวมและรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน      
ทางสถิติระดับ .05 และของสุจิตรา วรรณนิตย์  [5]      
ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริห ารส่ วนต าบล  ในอ า เภอหนองกุ งศรี      
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน 

6.2.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของคณึงนิตย์ ปักเขตานัง [4] ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า โดยรวมและรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ทางสถิติระดับ .05 และของ สุจิตรา วรรณนิตย์ [5]      
ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาสูงซึ่งอาจด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการท างาน
มากกว่า จึงมีความเช่ือมั่นในการตัดสินใจของผู้บริหาร  
การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัติงาน และการ
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และบุคลากร
ที่มีการศึกษาระดับต้นอาจปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงาน
จ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไป ท าให้ไม่ได้ท างาน
ร่วมกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ค่อยได้แสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาของหน่วยงานจึงมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

6.2.4 บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่าง     
เท่ าเที ยมกัน โดยปราศจากอคติ ใด ๆ  ให้ อิสระแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีและ
คิดในแง่บวกกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน จึงท า
ให้บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่
แตกต่างกันซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
  6.2.5 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน เขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปียังมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย ท าให้การแก้ไขปัญหา
หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้ายังขาดความรอบคอบและต้อง
ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานจึงมีประสบการณ์ในการ
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ท างานมากกว่าบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงาน จึงท าให้ผู้บริหาร
เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจบางคนอาจได้รับมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจในการบริหารงานการท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจอยู่หลายด้าน ซึ่งแต่ละ
ภารกิจหน้าที่อาจมีความเช่ือมโยงประสานบูรณาการ
ร่วมกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องสร้างความรักสามัคคี สร้าง
พลังกลุ่มการท างาน ด้วยใจ ด้วยความรัก เกิดความสุขใจ 
ร่วมกันท างาน ซึ่งมากกว่าการท างานเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นส าคัญ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 7.1.1 ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหาร
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ในสถานการณ์ วิกฤต เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมสูง 
หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน แสดงให้
เห็นถงึความเฉลียวฉลาด ความมรสมรรถภาพ ความตั้งใจ 
การเช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์  
 7.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนร่วม และประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ
กับผู้ตาม กระตุ้นให้ผู้ตามมีชีวิตและชีวามีการแสดงออก
ซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิด
ในแง่บวก 
 7.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ผู้บริหารควร
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การ
มองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิธี
ทางแบบใหม่ ๆ และเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้
ตาม ในการที่จะตระหนักและเข้าใจและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  
 7.1.4 ด้ านการค านึ งถึ งความ เป็นปั จ เจกบุคคล
ผู้บริหารควรให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากอคติใด ๆ ผู้บริหารให้โอกาสในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถ

พิเศษอย่างเต็มที่ ต้องให้ค าแนะน าและสนับสนุน และ
ช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานท่ีรับผิดชอบ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่อง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ใน
เขตพื้นที่อ าเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใน
พื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน 
 7.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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