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1. องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ตามนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล ทําหนาที่พัฒนาทองถ่ิน เชื่อมโยงมิติของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนองคกรที่อยูใกลชิดประชาชนที่สุด แตอยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไดเกิดปญหาขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง ปญหาบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบ เร่ือง “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาคอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ 
ในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ” ซ่ึงจะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการ ทางปฏิบัติตอหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน 

2. องคการบริหารสวนตําบลเขาคอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ สามารถนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและขอเสนอแนะไปใชประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเชิงเปรียบเทียบ 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษาทราบและเขาใจความรูทางวิชาการเก่ียวกับปญหาและการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเชิงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางและตามวัตถุประสงคการวิจัยอยางชัดเจนและครอบคลุม
มากขึ้น อันจะเปนประโยชนทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง

วัตถุประสงค

กรอบแนวคิด

1. ศึกษาเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล
3. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการ

ดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลประสบผลสําเร็จ 

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของ องคการ

บริหารสวนตําบล ทั้งสองแหง รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 13,758 คน กลุมตัวอยาง 1,028 คน ไดมาจากการใชสูตร
ของ ทาโร ยามาเน  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 

สําหรับรายละเอียดของแบบสอบถามไดแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งเปนขอมูลสวนบุคคล สวนที่สอง
เปนขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายก
องคการบริหารสวนตําบล สวนที่สามเปนขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายก องคการบริหารสวนตําบล สวนที่ส่ี เปนขอมูลเ ก่ียวกับการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ประสบผลสําเร็จ ผลการศึกษา

1. กลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบลทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลางตอปญหาการบริหาร
จัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 11 ดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจาก กลุมตัวอยาง มองเห็น
วา การบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําไดดีพอสมควร

2. กลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 2 แหงเห็นดวยตอการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา
ของนายก องคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน จํานวน 3 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การ
บริหารงบประมาณ และ (3) การใหบริการประชาชน โดยกลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอ เห็นดวย
ในระดับมากเนื่องจากมองวาเปนดานที่สําคัญ และที่เหลือมีความสําคัญรองลงมา ใกลเคียงกัน ทําใหมีความเห็นไม
แตกตางกัน ในระดับปานกลาง จํานวน 8 ดาน 

3. กลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลางตอปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประสบผลสําเร็จตามกรอบแนวคิดที่แบงเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกทั้ง 2 ปจจัย ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล  ทั้ง 2 แหง ควรทําตัว
เปนแบบอยางที่ดีในการนําระบบคุณธรรมที่ยึดถือความรูความสามารถมาใชในการบรรจุแตงตั้งบุคคล โดยไม
สนับสนุนระบบอุปถัมภ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคคล และมอบหมายงานใหเหมาะสม

2. ขอเสนอแนะดานการบริหารงบประมาณ ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 2 แหงควรริเร่ิมใชจาย
งบประมาณอยางประหยัด เปนธรรมตามเหตุผล และความจําเปน มีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ขอเสนอแนะดานการใหบริการประชาชน ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 2 แหงควรปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก

4. ขอเสนอแนะดานการบริหารคุณธรรม ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 2 แหงควรทําตัวเปน
แบบอยางที่ดีในการนําหลักธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว ใชความซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ มาปฏิบัติงานใน องคการบริหารสวนตําบล 

หัวหนาศูนยฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาอนุรักษเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ

“ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M” ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การ
บริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การใหบริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การ
บริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหาร
เวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) (11) 
การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ (1) ปญหา และ (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาคอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ ในอําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณที่เปนวัตถุประสงคการวิจัยที่สําคัญ    โดยกําหนดให       “การเปรียบเทียบ
(1) ปญหา   และ   (2) การพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการ
บริหาร สวนตําบลระหวาง องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ กับองคการบริหารสวน
ตําบลทุงสมอ   ที่จัดกลุมและ วิเคราะหเปรียบเทียบตามกรอบแนวคิด 11M” เปน
ตัวแปรอิสระ หรือเปนเหตุ       สวน “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน
ภาวะผูนําของ นายกองคการบริหารสวนตําบล    ระหวางองคการบริหารสวนตําบล
เขาคอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ ในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ” เปน
ตัวแปรตาม นอกจากนี้ ผูศึกษายังไดนํา “ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก” มาเปน
กรอบแนวคิดรอง สําหรับการจัดกลุมและการวิเคราะหเปรียบเทียบวัตถุประสงค การ
วิจัยที่มีความสําคัญในลําดับรองหรือวัตถุประสงครองโดยผูศึกษาไดกําหนดให “การ
เปรียบเทียบปจจัยที่มีสวน สําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาคอกับ
องคการบ ริหารสวนตําบ ลทุงสมอป ระสบผลสําเ ร็จที่จัดกลุมและวิเค ราะห
เปรียบเทียบตามกรอบแนวคิดที่แบงเปน 2 ปจจัย” เปนตัวแปรอิสระ หรือเปน เหตุ 
สวน “การพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาคอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ
ใหประสบผลสําเร็จ” เปนตัวแปรตาม 


