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กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา

ผูศึกษาสนใจศึกษาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี ซึ่งตอจากนี้ไป ไดใชคํายอวา “อบจ.
สุราษฏรธานี” กลาวไดวา ความสําเร็จของการบริหารจัดการขึ้นอยูกับภาวะผูนํา ของหนวยงาน ผูศึกษาเห็นวา
อบจ.สุราษฏรธานีมีการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ที่นา สนใจ อยา งไรก็ตาม ในการบริหารจัดการ
ไดพบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดา น (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํา นาจหนา ที่ (3) การบริหาร
คุณธรรม (4) การบริห ารที่เกี่ย วของกับสั งคม (5) การวางแผน (6) การบริหารทรั พยากรมนุ ษย (7) การ
อํานวยการ (8) การประสานงาน (9) การรายงาน และ (10) การงบประมาณ เปนตน

การวิจัย ครั้ งนี้เ ปนการวิจัย เชิ งสํา รวจ ประชากรที่ใ ชใ นการศึก ษา คือ ขา ราชการที่ ปฏิบั ติงานใน อบจ.
สุราษฎรธานีและประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ อบจ.สุราษฎรธานี รวม 1,000,383 คน กลุมตัวอยา ง ไดมาจาก
(1) ข า ราชการที่ป ฏิบั ติ งานใน อบจ.สุร าษฏรธ านี ทุ กคน 229 คน ซึ่ง เปน การนํ า ประชากรทั้ง หมดมาเป น
กลุมตัวอยาง (2) ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ อบจ.สุราษฎรธานี 1,110 คน การคํา นวณขนาดกลุมตัวอยา งใช
สูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.0 % ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยา งที่ระดับ 0.03 รวม
กลุมตัวอยาง 1,339 คน นอกจากนี้ ไดทําการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ 2 คน
เครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจั ย เปน แบบสอบถาม แบ งออกเปน 3 ระดั บ คือ เห็น ดวยมาก ปานกลาง และนอ ย
แบบสอบถามมี 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ย วกับการบริหารจัดการดา นภาวะผูนํา
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดา นภาวะผูนํา และสวนที่ 4 ความคิดเห็นตอปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก วิเคราะหขอมูลโดย สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคา รอยละ สวนที่ 2-4 การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานภาวะผูนําของ อบจ.สุราษฏรธานี
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี
3. ศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานภาวะ
ผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานีประสบผลสําเร็จ

การพัฒนา สัญญา สัญญาวิวัฒ น กลา วไววา การพัฒ นา คือ การเปลี่ย นแปลงตามแผน หากเปนความ
พยายามของมนุษย พยายามที่จะกอใหเกิดการเปลี่ย นแปลงขึ้น โดยกํา หนดทิศทาง หรือรายละเอีย ดเอาไว
ลวงหนา จะพัฒนาอะไร พัฒนาอยางไร ชาเร็วอยางไร ใครเปนผูพัฒนา และถูกพัฒนา เปนตน
การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นไววา ความหมายการบริหารจัดการ ที่เห็นไดอยา ง
ชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ หนึ่ง ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ
เจ า หน า ที่ข องรัฐ นํา มาใช ใ นการปฏิ บั ติร าชการเพื่ อ ชว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการ สอง
มีก ระบวนการบริห ารงานที่ป ระกอบดว ย 3 ขั้น ตอน คื อ การคิด หรือ การวางแผน การดํ า เนิ นงาน และ
การประเมินผล และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒ นาประเทศไปในทิ ศทางที่ประเทศชาติมีความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงเพิ่มขึ้น รวมทั้งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาวะผูนํา กิติ ตยัคคานนท กลาวไววา ภาวะผูนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจ
หรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติการและ
อํานวยการโดยใชกระบวนการสื่อความหมาย หรือการติดตอกันและกัน รวมใจดํา เนินการจนกระทั่งบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา ปจจัย ที่มีสวนสํา คัญตอการบริหารจัดการที่เรีย กวา แพ็มส-โพสคอรบ
(PAMS-POSDCoRB) ซึ่งเปนแนวคิดของ ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ประกอบดวย 11 ดา น มาปรับใชเปน
กรอบแนวคิด แตนํามาปรับใชเพียง 10 ดาน โดยตัดดานการจัดองคการ (Organizing) ออก เนื่องจากดา นการจัด
องคการเกี่ยวของกับโครงสรางของ อบจ.ที่กฎหมายบัญญัติไว การเสนอแนะหรือแกไ ขเพิ่มเติมโครงสรา งเปน
เรื่องของรัฐสภาเปนหลักและตองดําเนินการพรอมกันทุก อบจ.ทั่วประเทศ กรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB
ทั้ง 10 ดา นดั งกลา ว ได แก ดา น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํา นาจหนา ที่ (Authority)
(3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารเกี่ย วของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning)
(6) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (7) การอํานวยการ (Directing) (8) การประสานงาน (Coordinating)
(9) การรายงาน (Reporting) และ (10) การงบประมาณ (Budgeting)

ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ

1. ผลการศึ ก ษาปญ หาเกี่ย วกับ การบริ ห ารจัด การด า นภาวะผู นํา ของ อบจ.สุ ร าษฏร ธ านี กลุ มตั ว อย า ง
ลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดานในทุกขอคําถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแม อบจ.สุราษฏรธานีไ ดประกาศ
การใชจา ยงบประมาณไวชัดเจน และริเริ่มกํา หนดแนวทางใชจา ยงบประมาณอยา งประหยัด คุมคา แลวก็ตาม
แตกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวา ผูบริหารบางสวนไมไดริเริ่มใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคา
2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการดา นภาวะผูนํา ของ อบจ.สุราษฏรธานี กลุมตัวอยา ง
ลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดา นในทุกขอคํา ถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแม อบจ.สุราษฏรธานีไ ดริเริ่ม
กํา หนดอํา นาจหนา ที่ไ วชัดเจน ใชอํา นาจบนพื้นฐานคุ ณธรรมมากแล วก็ตาม แตก ลุมตัวอยา งบางสวนเห็นว า
ผูบริหารบางสวนไมไดกําหนดการใชอํานาจหนาที่ไวชัดเจน รวมทั้งไมไดใชอํานาจบนพื้นฐานคุณธรรมเทาที่ควร
3. ผลการศึกษาปจจัย ภายในและปจจัย ภายนอกที่มีสวนสํา คัญทํา ใหแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการ
ดานภาวะผูนําของ อบจ.สุราษฏรธานีประสบผลสําเร็จ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคํา ถาม และ
เห็นดวยในระดับปานกลาง 3 ขอคําถาม (1) ปจจัยภายใน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นวา การที่
นายก อบจ.สุราษฏรธานีมีการศึกษาสูง จัดวาเปนบุคคลที่ทรงคุณคา มีแนวโนมที่จะนําความรู ความสามารถมาใช
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมได (2) ปจจัยภายนอก กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง
เนื่ องจากเห็ นว า ถึ งแมก ารที่ ประชาชนยอมรั บและศรัท ธาในตั วนายก อบจ.เพราะความมี ภาวะผู นํา ก็ต าม
แตกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวา การยอมรับและศรัทธาในตัวนายก อบจ.ยังไมเพียงพอ
ผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา นายก อบจ.สุราษฏรธานีอํานวยการในการแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว เปนผูมีวิสัยทัศนใหม สมกับเปนนักบริหารจัดการรุนใหม และทีมบริหารมีวิสัยทัศนเชิงบูรณาการ

1. ควรประกาศการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน ควรใชจายงบประมาณอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
2. ควรกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานและขา ราชการไวอยา งชัดเจน และงา ยตอการนํา ไปปฏิบัติ รวมทั้ง
นายก อบจ.สุราษฏรธานีควรกลาตัดสินใจใชอํานาจบนพื้นฐานของคุณธรรม
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