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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง จํานวน 210 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) Independent t – test  f – test  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson correlation) 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 41 ป  
มีการศึกษาระดับปริญญาโท ดํารงตําแหนงงานผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนการคลัง และมี
ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ข้ึนไป ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา                     
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึง ถึงความเปนปจเจกบุคคล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
ดานการพัฒนาองคกร ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานคุณภาพการ
ใหบริการ  และดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ผลการศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนา
สวนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางานพบวาความแตกตางของ 



 

 

เพศ และอายุ ไมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สําหรับความแตกตางของระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน สงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ทั้ง 4 ดานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว และมีความสัมพันธกันในทางบวก 
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ABSTRACT 
 
The research aimed to investigate the levels of transformational leadership 

affect the efficiency and effectiveness of work performance and activities of the 
operation section chiefs of Local Administrative Organizations in Lampang province. 
As a group of sample applied in the study, a total of 210 operation section chiefs of 
Local Administrative Organizations in Lampang province were employed. Collecting 
data for research was 4-scale rating questionnaire adopted. The statistical methods 
utilized for data analysis included Percentage, Mean, Standard Deviation, 
Independent t-test, f-test, and Pearson Product–Moment Correlation Coefficient 
(Pearson correlation). The results are as the following. Most of the respondents were 
females between 26 and 41 years old, having their education qualification of master's 
degree, working in the position of directors of finance division or finance section 
chiefs, and having work experience more than 10 years. The overall transformational 
leadership qualities of the operation section chiefs of local administrative 
organizations in Lampang province were rated at a high level.  After considering in 
each aspect, the ratings at high level were found in all aspects sorted in descending 
order, including 4 aspects of inspiration motivation, idealized influence, intellectual 
stimulation, and individualized consideration, respectively.  The overall efficiency and 
the effectiveness of work performance of local administrative organizations in 
Lampang province were rated at a high level.  After considering in each aspect, 



 

 

ratings at high levels were found in all aspects sorted the following lists in 
descending order, including organizational development, effectiveness according to 
the local administrative organizations’ development plans, quality of services 
provided, and efficiency of performing official duties, respectively. 
 The results from general characteristic variables of the operation section 
chiefs classified according to their sex, age, educational level, work position and 
experience, showed no significant effect of their different sex and age on the 
efficiency and effectiveness activities of the local administrative organizations in 
Lampang province.  However, the different education levels, work positions and 
experiences affecting the efficiency and effectiveness of local administrative 
organizations’ activities achieved statistically significant differences. Moreover, overall 
aspects of transformational leadership qualities of the operation section chiefs 
showed statistically significant effect on the efficiency and effectiveness of the local 
administrative organizations at level 0.05, according to the hypothesis of positive 
correlation. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ซ่ึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปล่ียนไปสงผลกระทบตอทุกองคกรไมวาจะเปนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
และหนวยงานของรัฐ หากผูบริหารหรือผูนําองคกรไมสามารถกําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน รวมถึง
กระบวนการทํางานเพ่ือวางแผนรองรับตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน องคกรอาจตองสูญเสียเงิน
งบประมาณ เวลา บุคลากรและทรัพยากร การท่ีองคกรไมยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง เพิกเฉยหรือยึด
ติดกับวัฒนธรรมเดิมสงผลใหองคกรไมเกิดการพัฒนา ไมสามารถดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีคาดหวังไว ภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได  

ผูบริหารหรือผูนําองคกร เปนผูกําหนดทิศทาง กลยุทธ วางแผน และกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จขององคกร โดยผูนําองคกรใชความคิดท่ีสรางสรรคในการบริหารบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานใหแกองคกรไดอยางเต็มศักยภาพ เกิดความรวมแรงรวมใจในการแกไขปญหาอุปสรรคและ
มีการประสานงานกันหรือการทํางานรวมกันเปนทีม สามารถบริหารบุคลากรใหปฏิบัติงานภายใต
แผนงานและเปาหมายเดียวกัน ถือไดวาองคกรจะประสบความสําเร็จไดข้ึนอยูกับการบริหารบุคลากร
นั้นเอง ผูนําท่ีดีจึงควรมีภาวะผูนํา (Leadership) สูง เพ่ือใหการบริหารงานในองคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข  ส่ิงสําคัญ คือ ผูนําควร
เห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรน้ันนําความรูท่ีไดรับกลับมา
พัฒนาองคกรตอไป 

การเปล่ียนแปลงของสภาวการณรอบดานท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบหลายดาน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย นับตั้งแตในปพ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานการกระจายอํานาจแกทองถ่ินข้ึน โดยทรง              
พระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศใชพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ แตก็ยังไมสามารถถือ
ไดวาเปนการปกครองทองถ่ิน เน่ืองจากประชาชนยังไมไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน ตอมาใน
ปพ.ศ.2448 กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดต้ังสุขาภิบาลแหงแรกข้ึนท่ีตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 
เปนแหงแรกของประเทศ ในการปกครองระบบประชาธิปไตย ในปพ.ศ.2542 ไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึน สงผลให
มีการจัดสรรภาษีและโอนภารกิจตางๆ มาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน การจัดสรรภาษีหรือ
งบประมาณจากรัฐบาลถือวาเปนรายไดหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนํามาพัฒนาความ
เปนอยูของราษฎรในพ้ืนท่ีตามภารกิจท่ีไดรับโอนจากรัฐบาล โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 
ถนน ชลประทาน การบริการสาธารณะอ่ืนๆ  จะเห็นไดวาในปจจุบันองคกรปกครองสวนถ่ินมี                   
การพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของราษฎรในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบอยางตอเน่ือง 



 

 

ดังน้ันผูนําขององคกรหรือหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ปลัด หัวหนาสํานักปลัด  
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองชาง หรือหัวหนาสวนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
คําส่ังมอบหมายหนาท่ี ตองรองรับนโยบาย ท้ังจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวง 
มหาดไทย  ผูบริหาร สภาทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนการ
ชวยเหลือราษฎรจากอุบัติภัยตางๆ หรือแกไขปญหาความขัดแยงของราษฎรในพ้ืนท่ี เปนตน  เพ่ือนํา
นโยบาย และแนวทางมากําหนดแผนและวิธีการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารงานขององคกร โดยใชตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบในกระจายความ
รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชา รูจักใชภาวะผูนําอยางเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน     

ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล   
การปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจท่ี
ไดรับโอน จึงกําหนดหลักเกณฑเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนํา
ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจท่ีไดรับโอน เปนตัวชี้วัดเพ่ือประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดมักจะมีการเปล่ียนแปลงตามภารกิจทีรั่บโอน ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนเปนประจําทุกป ดังน้ันหัวหนาสวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองและพัฒนาปรับปรุงใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งในดานโครงสรางองคกร การพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร  
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบไปดวย 4 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิติดาน
คุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร     
โดยเนนเพ่ือผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนแกราษฎรและใหราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน 
หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมีภาวะผูนําท่ีสามารถบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากมาย โดยนําความรู 
ความสามารถและประสบการณของหัวหนาสวนโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลท่ีต้ัง
เปาหมายไว ใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเชื่อม่ัน               
ความเคารพนับถือโดยหัวหนาสวนสามารถนําทฤษฎีที่เก่ียวของและเปนท่ียอมรับ เปนทิศทางในการ 
วางแผนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองคกร นําไปสูการพัฒนาอยางเหมาะสม โดยสามารถทําให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นวาหัวหนาสวนมีความมุงม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปนตัวอยางท่ีดีให
ผูใตบังคับบัญชา จนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาทัง้ตอตัวหัวหนาสวนและองคกร เกิดความรวมใจสามัคคี
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมายขององคกร ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจึง
เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนอยางมาก 

จากงานวิจัยจํานวนมากท่ีเปนงานวิจัยเชิงประจักษและเชิงทฤษฎี ท่ีศึกษาในวงการธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และราชการ ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนภาวะผูนําท่ี
มีประสิทธิภาพ และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีมีการศึกษาวิจัยและผลการวิจัยเปนท่ียอมรับ คือ 
ศึกษาจากแนวคิดของแบส (Bass,1985 ; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2550) มีองคประกอบ



พฤติกรรม 4 ประการ ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทาง
ปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

ดวยเหตุผลและความสําคัญของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ข้ึนอยูกับการปรับเปล่ียนและพัฒนาองคกรให
ดีข้ัน  ผูวิจัยยังไมพบงานวาท่ีไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง สงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษา
ถึงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่งผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่งผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
  
สมมุติฐานการวิจัย 

1. คุณลักษณะทั่วไปของหัวหนาสวนทีส่งผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของหัวหนาสวนที่สงผลตอ       
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนาสวนทีส่งผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวนทีส่งผล 
ตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของหัวหนาสวน  
ทีส่งผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

ลําปาง 
2. ทราบถึงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

ลําปาง ทั้ง 4 ดาน ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทาง
ปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 3. ทราบถึงภาวะผูนําความเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        
การปฏิบัติงานของหัวหนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  



ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดลําปาง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยทําการศึกษาตามแนวทางของแบส (Bass,1985  ;อางถึงใน 
รัตติกรณ  จงวิศาล, 2550) ประกอบดวย 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized 
Influence หรือ Charisma Leadership หรือ CL) การสรางแรงบันดาลใจ(Inspiration 
Motivation: IM)  การกระตุนทางปญญา(Intellectual Stimulation: IS) และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) 

ขอบเขตดานประชากร การศึกษาคร้ังน้ีทําการศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปน หัวหนาสวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ไดแก  ปลัด หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังมอบหมายหนาท่ี จํานวน 104 แหง ซ่ึงมาจากประชากรท้ังส้ิน 
จํานวน 385 คน 

นิยามศัพท 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หมายถึง การดําเนินงานท่ีบรรลุตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง  
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค  ซ่ึงตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวย 
ปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา ผลลัพธประโยชนในการนําไปใช  และการประหยัด
ทรัพยากรเกิดความคุมคาของผลงาน  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวย 
ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานคุณภาพการใหบริการ  
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สามารถกําหนด ส่ังการ หรือกระตุนใหขาราชการ ผูใตบังคับบัญชา ใหเกิดการตอบสนองตามคําส่ัง 
และตรงตามความตองการ โดยหัวหนาสวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงองคกร เพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  
 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวน ประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญาและดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล 

หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง ปลัด  หัวหนาสํานักปลัด  ผูอํานวยการ
กองคลัง ผูอํานวยการกองชาง หรือหัวหนาสวนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังมอบหมาย
หนาท่ี  



องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด ลําปาง 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบลที่มีกฎหมายจัดต้ัง และอยู
ในจังหวัดลําปาง มีทั้งหมด 104 แหง ประกอบดวย 1) องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน  1 
แหง 2) เทศบาลนคร 1  แหง 3) เทศบาลเมือง 2 แหง 4) เทศบาลตําบล 38  แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล  62 แหง 
  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี  

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําและภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปน
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน ประกอบกับกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีทิศทางท่ี
เหมาะสมและเปนธรรม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดมีมติในการประชุม 
คร้ังท่ี 6/2544 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2544 ใหประกาศกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินไว  

"พนักงานสวนทองถ่ิน" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน  
เทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา  และขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติ
ราชการโดยได รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจาก
เงินงบประมาณหมวด เงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนํามาจัดเปน เงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

พนักงานสวนทองถ่ิน นอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรฐานท่ัวไป
ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดแลว ยังตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  



(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ  

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และไมเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  

ทั้งนี้การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะตองหามตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดตองเทียบไดไมนอยกวามาตรฐาน ของขาราชการพลเรือน  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการและการกําหนด
ตําแหนง โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและปริมาณงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังน้ีภายใตกรอบ
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

เพื่อใหการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ ่นพิจารณาใหความเห็นชอบและจัดโครงสรางการแบงสวนราชการและ                  
การกําหนดตําแหนงใหเปนไปตามแผนอัตรากําลังดังกลาว  

แผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานท่ัวไปที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

การกําหนดมาตรฐานของตําแหนงและอัตราตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ีคุณภาพของงาน
อยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความกาวหนาในสายงานของพนักงานสวนทองถ่ินประกอบกับความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีขนาดแตกตางกันดวย โดยมาตรฐานดังกลาวจะตองไมตํ่า
กวามาตรฐานท่ี ก.พ.กําหนด ท้ังน้ี ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

การจัดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน ใหคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
คุณภาพปริมาณและความยากงายของงานในแตละตําแหนง ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมแกรายไดและการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู แลวแต
กรณีโดยอนุโลม  

ใหมีการจัดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการเสริมสรางความม่ันคง 
สรางขวัญและแรงจูงใจใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบริหารจัดการการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืนและเงิน
คาจางไดต่ํากวาท่ีกําหนดในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 สามารถจัดประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนทองถ่ินเปนพิเศษอีกก็ได ท้ังน้ีใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  



ใหมีการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนการ
เสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงานสวนทองถ่ิน     
ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

พนักงานสวนทองถ่ินผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน และ ปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการถือวาผูน้ันมี
ความชอบ จะไดรับบําเหน็จความชอบซ่ึงอาจเปนคําชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ รางวัล ประโยชนตอบ
แทนอ่ืน หรือการ ไดเล่ือนข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณี ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนทองถ่ิน ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
กําหนด  

การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินท่ีอยูในหลักเกณฑ ใหมีคณะกรรมการข้ึนพิจารณา
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการในการเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนมาตรฐานเดียวกับท่ี ก.พ. กําหนด  

สําหรับโควตาการเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหเปนตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังกลาว  

การพัฒนาบุคคล ใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนทองถ่ินกอน
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดี  

ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางบริหาร ควรจัดใหมีการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน  ผูจะ
ไดรับการเล่ือนตําแหนงเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ 
ทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนใหมีการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ินไดมีโอกาส 
เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดวย  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน  พัฒนาพนักงาน สวน
ทอง ถิ ่น  เ พิ ่มพ ูนประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิร าชการ และมีหน า ที ่เส ร ิมสร างแรงจ ูง ใจให
ผู ใต บ ังค ับบัญชาปฏ ิบ ัต ิตนเหมาะกับการเป นพนักงานส วนทองถิ ่นและปฏ ิบ ัต ิราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรม



และจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน โดยจัดทําการ
ประเมินอยางนอยปละ 2 คร้ัง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมิน ชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย  

พนักงานสวนทองถ่ินตองรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดย  เครงครัดอยู
เสมอ  

ขอหามและขอปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ใหมีมาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน  

ใหผู บังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผู ใตบังคับ บัญชามีวินัย ปองกันมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควร 
กลาวหาวากระทําผิดวินัย  

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไม 
สุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  

พนักงานสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย ผูน้ันเปนผูกระทํา
ผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ ท้ังน้ีการลงโทษทางวินัยใหมีมาตรฐาน
เดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัย ใหสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา เวนแต  เปนกรณีท่ีไมจําเปนตอง 
สอบสวน ซ่ึงไมทําใหเสียความเปนธรรม และจะส่ังใหผูถูกกลาวหาพักราชการหรือใหออกจากราชการ
ไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาก็ได  

การสอบสวนตามวรรคหน่ึง อยางนอยตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
และการใหสิทธิผูถูกกลาวหานําที่ปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจง หรือใหปากคําของตน  

กระบวนการสอบสวนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

ผูสั่งลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือ
โดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด  

การลงโทษพนักงานสวนทองถิ่นใหทําเปนคําสั ่งในคําสั ่งลงโทษใหแสดงขอเท็จจริง  
พฤติการณการกระทําผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ทั้งนี ้ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและ
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําส่ังลงโทษดวย  

พนักงานสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําหรือละเวนกระทําการใดท่ีพึงเห็นไดวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูน้ันหรือตอผูมี 
หนาท่ีสืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเปนการ
กลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูน้ัน หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แม
ภายหลังผูน้ันจะออกจาก ราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ก็ใหมีการสืบสวนหรือ
พิจารณาและดําเนินการทางวินัย ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ  



เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหพนักงานสวนทองถ่ินออกจากราชการไป
แลว ใหมีการรายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ทั้งนี ้ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือ
ขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของ
พนักงานสวนทองถ่ินผูน้ันดําเนินการทางวินัยตอไปได  

 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และขอ 29 วรรคหน่ึง แหงประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการวิธีการบริหาร 
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมคร้ังท่ี  
11/2544  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดใหม น้ี  มีห ลักการ ท่ีจะประเ มิน     
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  
โดยสวนราชการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑและวิธีการน้ีมีวัตถุประสงค          
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาใชเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล  และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองตางๆ  ดังน้ี 
    2.1  การเล่ือนข้ันเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอ่ืน ๆ  
    2.2  การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน 
    2.3  การแตงต้ังขาราชการ 
    2.4  การใหออกจากราชการ 
    2.5  การใหรางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

 3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ           
การปฏิบัติงานโดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปน้ี 
    (1)  ปริมาณงาน 
    (2)  คุณภาพของผลงาน 
    (3)  ความทันเวลา 
    (4)  ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใชและประสิทธิผลของงาน 
    (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน 
 



 สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปน้ี 
    (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
    (2)  การรักษาวินัย 
    (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
 เทศบาลอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมของ
ลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลในตําแหนงตาง ๆ   
 ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ 70   
 สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเทศบาลพิจารณาใชตาม
แบบที่กําหนดแนบทายหลักเกณฑนี้  หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 
 4. ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับ        
การประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือผลงานท่ีกําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน ท้ังน้ี                      
ใหพิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการหรือภารกิจหลักท่ีไดมีการกําหนดไวตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการกําหนดไวดวย  

5.  ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปละ 2คร้ัง  
ตามรอบปงบประมาณ  คือ 
    คร้ังท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม   ถึง  31  มีนาคม    ของปถัดไป 
    คร้ังท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน  
 6.  การประเมินคร้ังท่ี 1 ตามขอ 5 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดับผลการประเมิน
เรียงลําดับจากผูท่ีมีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนท่ียอมรับไดและผลการประเมินตอง
ปรับปรุงไวใหชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินดีเดน  
และผลการประเมินเปนท่ียอมรับไดไว เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ี  2 

 7. ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีตาม              
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0205/ว 117 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540  และตาม
หนังสือสํานักงานก.พ. ที่นร 0708.1/ว 16 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2540 ทั้งน้ีใหหัวหนาสวนราชการ รอง
หัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลการประเมินอยูใน
ระดับดีเดน ในท่ีเปดเผยใหขาราชการไดทราบโดยท่ัวกัน 
 8. ใหมีคณะกรรมการของเทศบาลพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและ
ความเปนธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอผู
มีอํานาจสั่งเล่ือนข้ันเงินเดือนโดยมีองคประกอบตามท่ีเทศบาลเห็นสมควร เพ่ือใหการพิจารณาเปนไป
ตามวัตถุประสงคดังกลาว 

 ทั้งน้ีเทศบาลอาจกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการชวยพิจารณากล่ันกรองใหเกิดความ          
เปนธรรมในระดับสํานักหรือกองหรือโรงเรียนดวยก็ได 
 9. ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปใชในการ
พิจารณาใหเงินรางวัลประจําปตามท่ีกําหนดใหมดวย 
 10. เ ม่ือเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละคร้ังแลว ผู บังคับบัญชาซ่ึงเปน            
ผูประเมินควรนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินเพ่ือใหมี



การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานดียิ่งข้ึน 
 11. ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินผลเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวตอไป เชน ผลการประเมินคร้ังท่ี 1 เก็บไวท่ีผูบังคับบัญชา ผลการประเมินคร้ังท่ี 2 ภายหลังจากการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวในแฟมประวัติพนักงาน
เทศบาลหรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอ่ืนตามท่ีเหมาะสมก็ได 
 12. ใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสําหรับ
พนักงานทุกระดับ  สวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาลระดับ 9 ใหเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณากําหนด และเม่ือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ไดกําหนดเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารระดับสูงแลว 
ก็ใหใชหลักเกณฑดังกลาวสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารระดับสูงตอไป 

 13. กรณีอ่ืนๆ ท่ีมีเหตุผลและความจําเปน สํานักงาน ก.ท. และเทศบาลอาจรวมกันกําหนด
หลักเกณฑเพ่ิมเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ ได 
 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชน              
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษของ อปท. 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษของอปท. ประกอบดวย 4 มิติ ดังน้ี   

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท. โดยมีตัวชี้วัดดังน้ี การจัดทําแผนพัฒนา 
สามปของอปท. มีการจัดทําครบถวนสมบูรณตามระเบียบ ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาสามปของอปท. มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป รายงานผล
ตอสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศใหประชาชนทราบ โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีบูรณาการรวมกับอปท.อ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน และโครงการหรือกิจกรรมเปนการริเร่ิมท่ี
เปนประโยชนตออปท.และประชาชน เปนตน 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการมีตัวชี้วัดดังน้ี ผูรับบริการพึงพอใจตอการใหบริการของ
เจาหนาท่ี  มีโครงการบริการประชาชนในวันหยุดและนอกเวลาราชการ อปท.มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อปท.มีการเปดชองทางเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อปท.นํา
ความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม อปท. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาค
ประชาชนโดยดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและชัดเจน อปท.ท่ีกระบวนการตรวจสอบติดตามโดย
ภาคประชาชน อปท.ดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 



มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการมีตัวชี้วัดดังน้ี มีการบริหารงบประมาณโดยการ
จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง มีการประหยัดการใชพลังงานตางๆ สามารถประหยัดงบประมาณในการ
บริหารจัดการโครงการหรืองานประจํา สามารถดําเนินงานโครงการไดถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร มีตัวชี้วัดดังน้ี มีการพัฒนาบุคลากรโดยการสงเจาหนาท่ีเขารับ
การฝกอบรม มีการจัดทําแผนอัตรากําลังสามป จัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการหรือพนักงาน  
สวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง อปท.รวบรวมกฎหมาย อนุบัญญัติและระเบียบของอปท. 
กระทรวง กรม หนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการประเมินตาม
หลักเกณฑโดยประชุมชี้แจงประจําทุกเดือน อปท.เสนอโครงการหรือกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน หรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน 

แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูนําและภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ภาวะผูนํา (ศักด์ิชัย  ภูเจริญ, 2552) 
ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการนํา ซ่ึงเปนความสําเร็จอยางย่ิง

สําหรับความสําเร็จของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความสนใจและศึกษามานานแลวเพ่ือใหรูวาอะไรเปน
องคประกอบท่ีจะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การศึกษาเร่ืองของภาวะผูนําน้ัน จะศึกษาต้ังแต คุณลักษณะ(Traits) ของผูนํา อํานาจ
(Power) ของผูนํา พฤติกรรม (Behavior) ของผูนําแบบตางๆ 

 ในปจจุบันไดมีใหความหมายของภาวะผูนําไวหลากหลายและแตกตางกันดังน้ี 

-  ภาวะผูนําคือ ความคิดริเร่ิมและธํารงไวซึ่งโครงสรางของความคาดหวังและความสัมพันธ 
ระหวางกันของสมาชิกของกลุม  

-  ภาวะผูนําเปนเร่ืองของศิลปะของการใชอิทธิพล หรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน 
เพ่ือใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
กลุม 

-  ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง(ผูนํา) ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําให 
บุคคลอ่ืน(ผูตาม) มีความกระตือรือรน เต็มใจทําในส่ิงท่ีเขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปน
จุดหมายปลายทาง  

จากความหมายดังกลาวขางตน จะเห็นวาแนวคิดสวนใหญจะเก่ียวของกับกลุมคน และ
สมาชิกของกลุมมีความสัมพันธภายในตอกันอยางสมํ่าเสมอ ในการน้ีจะมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือ
มากกวาถูกกําหนดหรือยอมรับใหเปนผูนํา(Leader) เน่ืองจากจะมีความแตกตางในดานตางๆ จาก
บุคคล อ่ืนๆ ของกลุม  ซ่ึ ง ถือว าเปนผู ตาม(Followers)  ห รือผู ใต บั ง คับบัญชา หรือลูกนอง
(Subordinates) หรือผูปฏิบัติ 

สําหรับความหมายของภาวะผูนําเกือบท้ังหมดจะเก่ียวของกับการใชอิทธิพล ซ่ึงสวนมากจะ
เปนผูนํา(Leader) พยายามจะมีอิทธิพลตอผูตาม(Followers) ในกลุมหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือใหมี
ทัศนคติ พฤติกรรมและอ่ืนๆ ไปในทิศทางท่ีทําใหจุดมุงหมายของกลุมหรือองคกรประสบความสําเร็จ  



ดังน้ันจึงสรุปไดวาภาวะผูนํา(Leadership) คือกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
มากกวาพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมี
ความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําส่ิงตางๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคกร
เปนเปาหมาย 

    
ประเภทของผูนํา    

 จากการจําแนกประเภทของผูนํา อาจจําแนกโดยอธิบายใหเห็นถึงการเกิดผูนําวาเกิดข้ึนได 2 
ประเภท คือ 

1. จําแนกโดยสถานการณและโดยตําแหนง 

2. จําแนกโดยลักษณะในการบริหารซ่ึงมี 3 ประเภทซ่ึงจะเนนท่ีพฤติกรรมของผูนําเปนสําคัญ 
วาผูนํามีพฤติกรรมแบบใด ดังน้ี 

- ผูนําแบบใชพระเดช หมายถึง ผูนําที่ยึดเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนเปนท่ีตั้ง 

- ผูนําแบบใชพระคุณ หมายถึง ผูนําที่มีอํานาจและศิลปะในการท่ีจะสามารถจูงใจให 
บุคคลท้ังหลายท้ังปวงปฏิบัติตามท่ีตนประสงค 

- ผูนําแบบสัญลักษณ หมายถึงผูนําท่ีมีลักษณะเปนสัญลักษณของผูอยูในฐานะตําแหนง    
ที่ควรแกการเคารพนับถือ 

 

ถาพิจารณาผูนําแบบใชพระเดชจะพบวา ตรงกับประเภทของภาวะผูนําคือ ผูนําประเภท
นิเสธ สวนผูนําโดยตําแหนงก็มักจะมีพฤติกรรมแบบผูนําแบบใชพระเดช เปนสวนมาก คือเม่ือไดรับ
การแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ก็มักยึดเอากฎหมายและระเบียบแบบแผนเปนท่ีต้ั ง แตก็มีบางท่ีใช
พระคุณ สวนผูนําแบบใชพระคุณน้ันตรงกับผูนําประเภทปฏิฐานและผูนําโดยสถานการณ เพราะเปน
ผูนําที่ทําใหผูรวมงานเล่ือมใสศรัทธา และเห็นอกเห็นใจผูรวมงานเหมือนๆ กัน ท้ังยังเปนผูนําท่ีอาจจะ
ไมไดรับการแตงต้ังตามกฎหมายอีกดวย  

ลักษณะของภาวะผูนํา    
 องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาวาผูนําใดมีภาวะผูนําหรือไม  ไดแก 
 1. ภาวะผูนําเปนกระบวนการ ของการใชอิทธิพล ผูนําจะพยายามมีอิทธิพลเหนือผูตาม 
เพ่ือใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามตองการ โดยมีจุดมุงหมายขององคกรเปนเปาหมาย ไมใชเร่ือง
ของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผูนําไดโดยท่ีไมไดมีกระบวนการทําใดๆเปนกระบวนการ(Process) ใหเกิด
อิทธิพลตอผูอ่ืน ดังน้ันผูนําทางการแตงต้ัง เชนผูอํานวยการ ผูบัญชาการ อาจจะมีภาวะผูนําหรือไมก็
ได ท้ังน้ีขึ้นอยูวามีลักษณะท้ัง 3 ประการหรือเปลา ในทางตรงขามผูท่ีแสดงภาวะผูนําอาจจะไมเปนผูท่ี
เปนแบบทางการ แตมีองคประกอบ 3 ประการน้ัน 

  2. ภาวะผูนํานอกจากจะเปนกระบวนการแลว ภาวะผูนําจะเกิดไดก็ตอเม่ือผูตามยอมใหใช
อิทธิพลตอตัวเขา ซ่ึงโดยท่ัวไปก็ตองพิจารณาถึงระดับความถูกตองของอิทธิพลท่ีใชดวยวา ไมใชเปน
การใชอํานาจเขาขูเข็ญ หรือบีบบังคับใหทําตาม เพราะถาเปนการเชนน้ันก็ไมถือวามีภาวะผูนําได 



 3. ภาวะผูนําจะถูกอางถึงเม่ือจุดมุงหมายของกลุมหรือองคกรประสบความสําเร็จ ดังน้ันหาก
ผูนําไมสามารถนํากลุมไปสูความสําเร็จดังกลาว  ก็ยอมหมายถึงวาผูนําไมไดแสดงภาวะผูนํา หรือไมมี
ความสามารถในการเปนผูนําน่ันเอง 

 คุณสมบัติของผูนํา ควรประกอบดวย 

ครองตน 

-  มีความประพฤติปฏิบัติตนดี 

-  มีความรู ความสามารถ เขาใจเหตุการณ 
-  มีความซ่ือสัตยสุจริต 

-  มีความอดทนอดกล้ัน 

-  มีเหตุมีผล 

-  มีการควบคุมอารมณท่ีดี (EQ=Emotional Quotient) 
ครองคน 

-  มีมนุษยสัมพันธดี 
-  มีความเสียสละ 

-  มีความจริงใจ 

-  มีความสามารถในการจูงใจ 

-  มีความปรารถนาสงเสริมใหลูกนองกาวหนา 

ครองงาน 

-  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
-  มีความรับผิดชอบ 

-  มีการตรงตอเวลา 

-  มีความมุงม่ันในการสรางผลงาน 

-  มีผลงานเปนท่ีประจักษ 
-  มีความกลาหาญ 

รูปแบบของผูนํา 

 การศึกษาเก่ียวกับผูนํามีหลายลักษณะ อธิบายถึงความสัมพันธกันของพฤติกรรมของ
ผูใตบังคับบัญชาและสถานการณ โดยแสดงใหเห็นถึงรูปแบบผูนําท่ีมีประสิทธิผลมากกวา และผูนําท่ีมี
ประสิทธิผลนอยกวา ดังน้ี 

รูปแบบผูนําท่ีมีประสิทธิผลสูง 

   1. นักบริหาร (Executive) ผูนําแบบน้ีจะมีความสนใจเปนอยางมากท้ังในเร่ืองของงาน
และสัมพันธภาพระหวางบุคคล มีความสามารถในการจูงใจคน กําหนดมาตรฐานในงานสูง เขาใจถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และการทํางานเปนทีม 

   2.   นักพัฒนา (Develop) ผูนําแบบน้ีจะใหความสําคัญกับเร่ืองสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
มากกวาใหความสนใจกับงาน จะใหความไววางใจผูรวมงาน สรางแรงจูงใจและใหกําลังใจเพ่ือใหทุก
คนพัฒนาตนเอง 



   3. นักเผด็จการแบบใชพระคุณ(Benevolent autocrat) ผูนําแบบนี้จะใหความสนใจอยาง
มากกับงาน และใหความสนใจเร่ืองความสัมพันธภาพระหวางบุคคลนอยมุงประสิทธิผลของงาน และ
ทําใหบรรลุผลไดอยางดี โดยไมทําใหเกิดความขุนของหมองใจ 

   4.  ผูรักษากฎระเบียบ (Bureaucrat) ผูนําแบบน้ีจะไมใหความสนใจมากนัก 

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง   
ผูนําหรือหัวหนางานมีสวนสําคัญท่ีทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน ซ่ึงลักษณะของ

ผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง (Transformational Leader) เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางมากและซับซอน ผูนําจะตองผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในองคกร 
เชน การพลิกฟนภาวะท่ีย้ําแยใหดีขึ้น คุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําประเภทน้ี คือ 

1. มีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม เนื่องจากเปนผูนําท่ีมีบารมี มีคุณธรรม นาเชื่อถือไววางใจ
ได มีความคิดท่ีชัดเจน เปนแบบอยางใหผูตามชื่นชม ยอมทําใหผูตามเกิดความเคารพนับถือ เชื่อม่ัน 
และปฏิบัติตามท่ีผูนําตองการได 

2. คํานึงถึงผูตามในระดับบุคคลดวยการสนับสนุนใหเกียรติ ยอมรับฟงความเห็นใหกําลังใจ 
และเห็นความสําคัญทําใหผูตามเกิดยอมรับ 

3. กระตุนปญญาของผูตาม ดวยการพัฒนากระตุนใหคิดในมุมมองใหมๆ และเปนพ่ีเล้ียงใน
งาน 

4. ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ ดวยความกระตือรือรน มีความคิดเชิงบวก ทําให
ผูตามเขาใจและผูกพันตอวิสัยทัศนสูการเปล่ียนแปลงขององคกร 

5. เปนผูนําในการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ โดยเฉพาะวิสัยทัศน เปาหมาย และนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ (สุพานี  สฤษฎวานิช, 2552 : 258 – 259) 

 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (รัตติกรณ  จงวิศาล, 2550)  ในยุคปจจุบันเปนยุคแหง
การเปล่ียนแปลงทุกๆ องคการตองเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลง ท้ังในดานสภาพแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม คานิยม เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ผลจากการเปล่ียนแปลงเหลาน้ี
สงผลท้ังทางบวกและลบ สําหรับการเปล่ียนแปลงในระดับองคการในยุคท่ีไมใชเพียงเปล่ียนแปลง
เพียงเล็กนอย หรือเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่น หากแตเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีตองเปล่ียนสภาพของตนเอง 
เพ่ือไปสูส่ิงท่ีดีกวา อาจเปนแบบคอยเปนคอยไปหรือแบบเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ข้ึนอยูกับหลาย
ปจจัยขององคการน้ัน 

ในยุคน้ีวงการวิชาการตางมีการศึกษาคนวาวิจัยเก่ียวกับตัวแปรหรือปจจัยท่ีจะมีอิทธิพลตอ
ความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลตอองคการ  ตัวแปรหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงาน แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานหรือกลุมทํางาน รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน ปจจัยท่ีสําคัญท่ียอมรับวามีอิทธิพล คือ ภาวะผูนําท้ัง ระดับ
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาในทุกๆ ระดับ และท้ังภาวะผูนําของพนักงานทุกคนในองคการดวย                   
ภาวะผูนําหมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน หรือในการ
ทํางานเพ่ือบรรลุผลตามเปาหมาย 



ทศวรรษท่ีผานมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 
เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก แตมีทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับและกลาวถึงกันมาก คือ “ภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง” ซ่ึงมีงานวิจัยนับหม่ืนๆ เร่ืองท่ีสนับสนุนท่ัวโลก และสามารถนําไปประยุกตใชได และ
สามารถพัฒนาภาวะผูนําน้ีไดในทุกองคการและในประเทศตางๆ ในเอเชียมีการศึกษาวิจัยในองคการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็กและใหญ โดยปฏิบัติงานท้ังแบบกลุมและของผูใตบังคับบัญชา เจตคติตอ
การทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันในองคการ พฤติกรรมความเปนพลเมืองดี 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ และตัวแปรหรือปจจัยอ่ืนๆ  

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม หรือเปน
กระบวนทัศนใหมของภาวะผูนํา โดยมีเบอรนและแบส (Burns & Bass,1985 ; อางถึงในรัตติกรณ  
จงวิศาล, 2550) เปนนักวิชาการสองทานที่ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาภาวะ
ผูนําแนวใหม เน่ืองจากภาวะผูนําการเปล่ียนเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ไปสูความเปนผูนําท่ีมี
วิสัยทัศน และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางแรงจูงใจ เปนผูมีคุณธรรม และกระตุนผูตามใหมี
ความเปนผูนํา ซ่ึงคุณลักษณะเหลาน้ีเปนท่ีตองการอยางย่ิงในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงเจตคติ และ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการ สรางความผูกพันของสมาชิกตอการเปล่ียนแปลง วัตถุประสงค และ
กลยุทธขององคกร อีกท้ังยังเก่ียวของกับอิทธิพลของผูนําตอผูตามแตอิทธิพลน้ันเปนการให อํานาจแก  
ผูตามใหกลับข้ึนมาเปนผูนําและเปล่ียนแปลงหนวยงานในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงองคการ  
ดังน้ันภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจึงเปนกระบวนการท่ีเปนองครวม และเก่ียวของกับการดําเนินการ
ของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยยอยขององคการ 

แบส (Bass,1985 ; อางถึงในรัตติกรณ  จงวิศาล, 2550) นักวิชาการผูทําการศึกษาภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลง ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงวา “ผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือกวาความสนใจ
ในตนเองหรือความเห็นแกตัว ไปสูองคการและสูสังคม ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผู
ตามท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์  จนเกิดความเจริญรุงเรืองของสังคม องคการและผู อ่ืน ชวยกระตุน
ความหมายของงานในชีวิตผูตามใหสูงข้ึน อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการ
ทางศีลธรรมใหสูงข้ึนดวย”  

ในป ค.ศ.1985 แบส ไดเสนอภาวะผูนํา 2 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะ
ผูนําแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงรูปแบบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความตอเน่ืองมาจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียน โดยผูนําจะใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงข้ึน
ตอเน่ืองจากภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตองการ เชน การทํางานตาม
เปาหมาย จะใหเงินหรือรางวัลเปนการตอบแทนระหวางกัน ซ่ึงมักพบวาไมเพียงพอตอการตอบสนอง
ความตองการ ภาวะผูนําท้ังสองประเภทน้ีผูนําคนเดียวกันอาจใชประสบการณที่แตกตาง ในเวลาท่ี
ตางกันได จากการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจะชวยเพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ัน
สูงกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  

ในป ค.ศ.1999 แบส ไดพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนรูปรางข้ึน โดยการ
ศึกษาวิจัย รวบรวมขอมูลและฝกอบรมในองคการและสังคม กับผูนําทุกระดับและท่ีไมมีประสิทธิภาพ  
ไมมีกิจกรรม จนถึงผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือรน ท้ังจากสถาบันการศึกษา วงการธุรกิจ 



อุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีความแตกตางกันในเชื้อชาติและขามวัฒนธรรม พบวาภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงเปนภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ 

การพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนโมเดลภาวะผูนําเต็มรูปแบบองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา “4I’s” (Four I’s)  ตามรายละเอียดโดยยอดังน้ี 

- การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence หรือ II ) หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการทําใหผูตามยอมรับการท่ีผูนํา
ประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา 
ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือรวมงานกัน ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติ
เหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะน้ี คือ 
ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแต
อารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง 
ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตน 
แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุม  ผูนําจะแสดงใหเห็นถึง
ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ 
ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจของผูตาม 
และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนํา
แสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะ
เลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความม่ันใจในตนเอง  ประสิทธิภาพและความ
เคารพในตนเอง ผูนําการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติ
ภาระหนาท่ีขององคการ 

- การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนํา
แสดงใหเห็นการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการทําใหผูตามมีแรงจูงใจภายใน หรือมี              
แรงบันดาลใจทํางาน  การใหความหมายและทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณ
ของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดี
และการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและส่ือ
ความหวังท่ีผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและ
วิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถ
บรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจของ
องคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาวและบอยคร้ังพบวา การ
สรางแรงบันดาลใจน้ี เกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา               
ชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสรางสรรค 

- การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนํา
แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการ กระตุนผูตามใหเห็นวิธีการหรือแนวทาง
ใหมในการแกปญหา ในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค 
โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการต้ังสมมุติฐาน    



การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆดวยวิถีทางใหมแบบ
ใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของ
ปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตาม
แสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของ
ผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงท่ีทาทายและเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหารวมกัน  
โดยผูนําจะสรางความเชื่อม่ันใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการ
แกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหต้ังคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อ
และประเพณี การกระตุนทางปญญา เปนสวนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ี
จะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง 

- การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ระดับ
พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานโดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคลผูนํา
จะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทํา
ใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนท่ีปรึกษา (Advisor) ของ    
ผูตามแตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตามผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล    
เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานให
สูงข้ึน นอกจากน้ีผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ สรางบรรยากาศ
ของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ 
การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับ
กําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานท่ีเครงครัดวา 
บางคนมีโครงสรางงานท่ีมากกวา ผูนํามีการสงเสริมการส่ือสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดิน
ดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจใน
ความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังครบ (As a whole person) มากกวาเปน
พนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา
(Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามได
ใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและเรียนรูส่ิงใหมๆท่ีทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวา
ตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยูหรือไม                 
โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อัญญา  ศรีสมพร (2549) ศึกษาการใชภาวะผู นําแนวพุทธของหัวหนาภาควิชา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน            
12 มหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก หัวหนาภาควิชาทุกคนในคณะบริหารธุรกิจ 
ผลการวิจัยพบวา หัวหนาภาควิชาชายและหัวหนาภาควิชาหญิง มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน ผลการศึกษาจึงไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 1 ท่ีวาหัวหนาภาควิชาท่ีมีเพศตางกันจะ
มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานแตกตางกัน หัวหนาภาควิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทกับ



หัวหนาภาควิชาท่ีจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางาน ไม
แตกตางกัน ดังน้ันผลการศึกษาจึงไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 2 ท่ีวาหัวหนาภาควิชาท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน จะมีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานแตกตางกัน หัวหนาภาควิชาท่ีมีอายุตางกัน มีการใช
ภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานไมแตกตางกัน ดังน้ันผลการศึกษาจึงไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 3        
วาหัวหนาภาควิชาท่ีมีอายุตางกัน จะมีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานแตกตางกัน หัวหนา
ภาควิชาท่ีมีความถ่ีในการอานหนังสือหลักธรรม ตางกัน มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานไม
แตกตางกัน ดังน้ันผลการศึกษาจึงไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 4 วาหัวหนาภาควิชาท่ีมีความถ่ีในการอาน
หนังสือหลักธรรมฯ ที่สามารถประยุกตใชในการทํางานตางกัน จะมีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการ
ทํางานแตกตางกัน 

เฉลา ระโหฐาน (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู
ในระดับมากทุกดานเม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ ดานกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ประสิทธิผลใน
การบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 
ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
วิชาการ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว มีความสัมพันธกันในทางบวกและอยูในระดับสูง (r = 0.82) 

นิรดา เหลาภานุพงษ (2553) ศึกษาการพัฒนาภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการระดับปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายไดท่ีแตกตาง
กัน มีผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผูนําของขาราชการระดับปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ระดับ 0.05 และความสัมพันธระหวางการพัฒนาภาวะ
ผูนําโดยการฝกอบรม การบริหารการเปล่ียนแปลงและองคการแหงการเรียนรู มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการระดับปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05    
 ศศิวิมล  สุขทนารักษ (2554)  ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยกลุมตัวอยางไดแก  ครูผูสอนระดับประถมศึกษา                      
ปการศึกษา 2553 จํานวน 300 คน ศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา, ระดับสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการ และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการ
บริหารวิชาการ เขตอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร และสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับ



มากและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ      
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ระดับ 0.01 มีคาทางบวกในระดับสูง  

กิตต์ิกาญจน  ปฏิพันธ (2555) ศึกษาเร่ืองโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรคอยูในระดับมากที่สุด โดยเพศท่ีตางกันไมมีผลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค แตอายุและ
ประสบการณท่ีตางกัน มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคในระดับมาก คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดลอมแบบเปด และความรูเชิงลึกโดยปจจัยเชิง
สาเหตุท้ังสามตัวรวมกันอธิบายภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดรอยละ 
68 โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน                  
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   
 อุบลวรรณ  เอกทุงบัว (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร         
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร
ตางกัน  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส ตําแหนง และเงินเดือนท่ีแตกตางกัน     
ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะ         
สัตวแพทยศาสตร สวนปจจัยดานงาน ไดแก ความรู ความสามารถ  มนุษยสัมพันธในการทํางาน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

               ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

     
 

   

คุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวน
องคปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
ลําปาง 
      -  เพศ 
      -  อายุ 
      -  ระดับการศึกษา 
      -  ตําแหนงงาน 

      -  ประสบการณการทํางาน 
 

    
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

- ดานการมีอิทธิพลอยางอุดมการณ  
- ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

- ดานการกระตุนทางปญญา 
- ดานการคํานึงถึงความเปน 
   ปจเจกบุคคล  

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง 

  -  ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ิน 

  -  ดานคุณภาพการใหบริการ  
  -  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  -  ดานการพัฒนาองคกร 
 

(จากแบบประเมินประสิทธภิาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ราชการเพื่อกาํหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ของ อปท. 
ในหนา 15) 

(จากทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ในหนา 22) 



  

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ หัวหนาสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

ลําปาง คือ ปลัด หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ไดรับคําส่ังมอบหมายหนาท่ี 104 แหง รวมจํานวนทั้งส้ิน 385 คน ซ่ึงแสดงชื่อและท่ีต้ังดังน้ี 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

ลําดับ หนวยงาน ท่ีตั้ง 
จํานวน 

หัวหนาสวน (คน) 
1 องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคาลําปาง 9 
2 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 8 
3 เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง 8 
4 เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 8 
5 เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง 5 
6 เทศบาลตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง 3 
7 เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 6 
8 เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 5 
9 เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา  4 
10 เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา  3 
11 เทศบาลตําบลเกาะคาแมยาว  อําเภอเกาะคา 3 
12 เทศบาลตําบลทาผา อําเภอเกาะคา  7 
13 เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา  3 
14 เทศบาลตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา 4 
15 เทศบาลตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา 3 
16 เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 4 
17 เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร 4 
18 เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร 3 



  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลําดับ หนวยงาน ท่ีตั้ง 
จํานวน 

หัวหนาสวน (คน) 
19 เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  อําเภอหางฉัตร 3 
20 เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ 5 
21 เทศบาลตําบลแมทะ อําเภอแมทะ 3 
22 เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ 5 
23 เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแมทะ 3 
24 เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ 5 
25 เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม 5 
26 เทศบาลตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม 3 
27 เทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม 3 
28 เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 5 
29 เทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน 6 
30 เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน 4 
31 เทศบาลตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน 3 
32 เทศบาลตําบลแมมอก อําเภอเถิน 3 
33 เทศบาลตําบลแมปุ อําเภอแมพริก 3 
34 เทศบาลตําบลแมพริก อําเภอแมพริก 4 
35 เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแมพริก 3 
36 เทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน 3 
37 เทศบาลตําบลแจหม อําเภอแจหม 4 
38 เทศบาลตําบลบานสา อําเภอแจหม 3 
39 เทศบาลตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 3 
40 เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ 3 
41 เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ 5 
42 เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 3 
43 เทศบาลตําบลหลวงใต อําเภองาว 3 
44 องคการบริหารสวนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 3 
45 องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม อําเภอเมืองลําปาง 4 
46 องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอเมืองลําปาง 3 
47 องคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง 3 

 
 
 



  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลําดับ หนวยงาน ท่ีตั้ง 
จํานวน 

หัวหนาสวน (คน) 
48 องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง 4 
49 องคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง 3 
50 องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง 4 
51 องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง 5 
52 องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง 4 
53 องคการบริหารสวนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง 4 
54 องคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน 3 
55 องคการบริหารสวนตําบลนาโปง อําเภอเถิน 3 
56 องคการบริหารสวนตําบลแมวะ อําเภอเถิน 4 
57 องคการบริหารสวนตําบลแมถอด อําเภอเถิน 4 
58 องคการบริหารสวนตําบลนาแสง อําเภอเกาะคา 3 
59 องคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา อําเภอเกาะคา 4 
60 องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ 4 
61 องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ 3 
62 องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ 3 
63 องคการบริหารสวนตําบลบานบอม อําเภอแมทะ 3 
64 องคการบริหารสวนตําบลบานก่ิว อําเภอแมทะ 3 
65 องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร 4 
66 องคการบริหารสวนตําบลแมสัน อําเภอหางฉัตร 4 
67 องคการบริหารสวนตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร 3 
68 องคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร 3 
69 องคการบริหารสวนตําบลบานหวด อําเภองาว 3 
70 องคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว 3 
71 องคการบริหารสวนตําบลบานแหง อําเภองาว 3 
72 องคการบริหารสวนตําบลบานออน อําเภองาว 3 
73 องคการบริหารสวนตําบลบานรอง อําเภองาว 3 
74 องคการบริหารสวนตําบลปงเตา อําเภองาว 3 
75 องคการบริหารสวนตําบลนาแก อําเภองาว 3 
76 องคการบริหารสวนตําบลแมตีบ อําเภองาว 3 

 
 
 



  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลําดับ หนวยงาน ท่ีตั้ง 
จํานวน 

หัวหนาสวน (คน) 
77 องคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม 3 
78 องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 3 
79 องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก 3 
80 องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน 3 
81 องคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน 4 
82 องคการบริหารสวนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน 3 
83 องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน 3 
84 องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ 3 
85 องคการบริหารสวนตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ 3 
86 องคการบริหารสวนตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ 3 
87 องคการบริหารสวนตําบลจางเหนือ อําเภอแมเมาะ 3 
88 องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม 4 

89 องคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม 3 
90 องคการบริหารสวนตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม 3 
91 องคการบริหารสวนตําบลปงดอน อําเภอแจหม 4 
92 องคการบริหารสวนตําบลแมสุก อําเภอแจหม 4 
93 องคการบริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ 3 
94 องคการบริหารสวนตําบลทุงฮ้ัว อําเภอวังเหนือ 3 
95 องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ 3 
96 องคการบริหารสวนตําบลวังซาย อําเภอวังเหนือ 3 
97 องคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ 3 
98 องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 4 
99 องคการบริหารสวนตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ 3 
100 องคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ 3 
101 องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 3 
102 องคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ 3 
103 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ 3 
104 องคการบริหารสวนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ 4 

รวม 385 

ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําปาง,  2557. 

  



  

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ปลัด หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
สวนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังมอบหมายหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง จํานวน 104 แหง รวมจํานวนท้ังส้ิน 385 คน      

โดยการหาขนาดตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร ใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane, 1970, น. 580-581; อางถึงใน ประคอง  กรรณสูต,2525, น.12) โดยกําหนดความเชื่อม่ัน
ทีร่ะดับ 95 % และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5%  

   n     =       N          
     1 + N(e)2  

 n     =   ขนาดของตัวอยาง 
 N    =   ขนาดของจํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 e   =   คา % ความคลาดเคล่ือนจากการสุมกลุมตัวอยาง 

  แทนคา   n =                  385   
1 + 385(0.05) 2 
 

n         =        197   คน 

 เม่ือไดขนาดตัวอยางจํานวน 197 คนแลว ผูวิจัยไดทําการเพ่ิมจํานวนตัวอยางอีก 13 คน                
รวมเปนขนาดตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 210 คน เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากเก็บขอมูลที่ไมครบถวน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเร่ือง “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิ บั ติงานของหัวหนาสวนองคการปกครองสวนทอง ถ่ินจังหวัดลําปาง”                        
เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
สวนที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

 

หลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 ระดับความสําคัญมากท่ีสุด      คะแนน   4 
 ระดับความสําคัญมาก              คะแนน   3 

 ระดับความสําคัญนอย             คะแนน   2 
 ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด     คะแนน   1 



  

 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวน องคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ไดทําการ
ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค จากน้ันนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ แลวนํามาทําการปรับปรุงตามคําแนะนํา และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปใหผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน คือ 

1. นายเฉลียว  ทองเท่ียว   ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม  
 จังหวัดลําปาง 

2. นายธนพล  ทิพยกัญญานนท ตําแหนง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง 
3. ผศ. บุรินทร  รุจนพันธ  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง 
 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
ของความสอดคลอง (Index of concordance : IOC) ถาไดคา IOC มากกวา 0.5 ข้ึนไป แสดงวา ขอ
คําถามน้ันมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยไดคาสัมประสิทธิ์ของความสอดคลอง IOC = 0.777 

โดยใชสูตร ดังน้ี 

สูตร   IOC  =  ∑ R 
                  N  

  เม่ือ    IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

∑R  คือ   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
   N   คือ   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับหัวหนาสวน
ราชการอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนาสวนราชการท่ีวาการอําเภอเสริมงาม จํานวน 30 ฉบับ 
เพ่ือตรวจสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficience) กําหนดคา α ตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.7 โดยไดคาความเชื่อ ม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.931 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยจัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและขอความ
อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามตอปลัด หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังมอบหมายหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด



  

 

ลําปาง ในการกรอกแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามและรับคืนดวยตนเอง จํานวน 210 ฉบับ          
ไดนําแบบสอบถามจํานวนดังกลาวมาตรวจสอบ และจะนําผลไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมสถิติเพ่ือการวิจัยในการประมวลผลขอมูล การวิเคราะหเพ่ือให
สอดคลองกับลักษณะของขอมูลและ ตอบวัตถุประสงค ขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จะนํามา
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทําการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลคุณลักษณะทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหโดยหาคารอยละ 
(Percentage) สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดลําปาง และสวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย 
ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) ตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแตละขอคําถาม                  
มีคําตอบใหเลือก 4 ระดับ คือ  มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด  
 ผลคะแนนท่ีไดมาหาระดับคะแนนเฉล่ีย โดยกําหนดความสําคัญระดับทัศนคติโดยการหา
ชวงกวางของอันตรภาคช้ัน จะไดชวงกวางระดับ 0.75 คือ 
 
  ความกวางของอันตรภาคช้ัน    =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                 จํานวนชั้นท่ีตองการแบง 

   แทนคา จากสูตร    =  4 – 1  =    0.75 
                        4 

 

พิจารณาระดับความคิดเห็นเกณฑการพิจารณาโดยอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด  
และบุญสง  นิลแกว (2535, หนา 23-24) แลวแปลความหมายระดับคะแนนของแบบสอบถามดังน้ี 

 
ตาราง 2 คาระดับคะแนนของแบบสอบถาม และชวงกวางของอันตรภาคช้ัน 
 

ระดับ ชวงคาเฉล่ีย 
นอยที่สุด 1.00   -   1.75 

นอย 1.76    -   2.50 
มาก 2.51   -   3.25 

มากที่สุด 3.26   -   4.00 



  

 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูตอบแบบสอบถามกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปางวิเคราะหขอมูลโดย t - test  และ  f – test   

การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง วิเคราะหขอมูลโดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ      
เพียรสัน (Pearson Correlation) 
 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยเก็บ
ขอมูลจากหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง จํานวน 210 คน ผูวิจัยไดเสนอผล
การวิเคราะหเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  

สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            จังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวน 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

คุณลักษณะท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
      -  ชาย 
      -  หญิง 

 
98 
112 

 
46.70 
53.30 

รวม 210 100.00 
2. อายุ 
      -  18 – 25 ป 
      -  26 – 41 ป 
      -  42 – 49 ป 
      -  มากกวา 49 ป 

 
19 
108 
47 
36 

 
9.00 
51.40 
22.40 
17.10 

รวม 210 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
       - ปวช./ปวส. 
      -  ปริญญาตรี 
      -  ปริญญาโท 
      -  สูงกวาปริญญาโท 

 
0 
41 
161 
8 

 
0.00 
19.50 
76.70 
3.80 

รวม 210 100.00 
4. ตําแหนงงาน 
       - ปลัด 
      -  หัวหนาสํานักปลัด 
      -  ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาสวนการคลัง 
      -  ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา 
      -  อื่น ๆ 

 
41 
43 
46 
39 
41 

 
19.50 
20.50 
21.90 
18.60 
19.50 

รวม 210 100.00 
5. ประสบการณการทํางาน 
       - นอยกวา 1 ป 
      -  1 – 5 ป 
      -  6 – 10 ป 
      -  10 ปข้ึนไป 

 
0 
12 
70 
128 

 
0.00 
5.70 
33.30 
61.00 

รวม 210 100.00 

 
 
 
 
 



 

 

 จากตาราง 3 จํานวนและรอยละของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ที่
ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 210 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 
 เพศ  หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชายโดย
เพศหญิง มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 53.30 คน และเพศชาย มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
46.70  
 อายุ หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอายุระหวาง 26–41 ป มีจํานวนมากท่ีสุดมี
จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 51.40 รองลงมาคืออายุระหวาง 42–49 ป มีจํานวน  47 คน                 
คิดเปนรอยละ 22.40  อายุมากกวา 49 ป มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.14  และอายุระหวาง 
18–25 ป มีจํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 9.00 
 ระดับการศึกษา หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินการศึกษาระดับปริญญาโทมีจํานวน
มากที่สุด มีจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 76.70 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
3.80 
 ตําแหนงงาน หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําแหนงผูอํานวยการกองคลังหรือ
หัวหนาสวนการคลังมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 21.90 รองลงมาคือตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ตําแหนงปลัด มีจํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 19.50 ตําแหนงอ่ืนๆ มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และตําแหนงผูอํานวยการ      
กองชางหรือหัวหนาสวนโยธา มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 18.60 

 ประสบการณการทํางาน  หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสบการณการทํางาน  
10 ปขึ้นไปมีจํานวนมากที่สุด  จํานวน  128 คน คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมาคือ ระหวาง 6–10 ป 
มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และประสบการณการทํางานระหวาง 1–5 ป มีจํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 5.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ของหัวหนาสวนองคกร 
           ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 4  แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง       
             ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
             จังหวัดลําปาง 

ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. ผูใตบังคับบัญชามีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดรวมงาน มีความ
พยายามประพฤติปฏิบัติตาม 

(43) 
20.50 

(158) 
75.20 

(9) 
4.30 

(0) 
0.00 

3.16 0.472 มาก 

2. ผูใตบังคับบัญชาใหการยกยอง 
เคารพ นับถือ ศรัทธา และ
ไววางใจ 

(41) 
19.50 

(160) 
76.20 

(9) 
4.30 

(0) 
0.00 

3.15 0.465 มาก 

3. ทานสามารถแสดงความม่ันใจ
ในการเอาชนะปญหา อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน 

(29) 
13.80 

(167) 
79.50 

(14) 
6.70 

(0) 
0.00 

3.14 0.448 มาก 

4. ทานสามารถระบุจุดประสงค
หลักในการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน 

(37) 
17.60 

(158) 
75.20 

(15) 
7.10 

(0) 
0.00 

3.10 0.488 มาก 

5. ทานสามารถควบคุมอารมณใน
สถานการณตางๆ ได 

(37) 
17.60 

(154) 
73.30 

(19) 
9.00 

(0) 
0.00 

3.09 0.510 มาก 

รวม 3.128 0.477 มาก 

 จากตาราง 4 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของ
หัวหนาสวนองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ียเทากับ 
3.128 และหากพิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังน้ี  
ผูใตบังคับบัญชามีความภาคภูมิใจท่ีไดรวมงาน มีความพยายามประพฤติปฏิบัติตาม อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 3.16 รองลงมาคือผูใตบังคับบัญชาใหการยกยอง เคารพนับถือ 
ศรัทธา และไววางใจ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.15 ทานสามารถแสดงความม่ันใจในการ
เอาชนะปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.14  ทานสามารถระบุ
จุดประสงคหลักในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.10 และทานสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตางๆ ได อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.09  
 
 



 

 

ตาราง 5 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง                
 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. ผูใตบังคับบัญชามีแรงบันดาล
ใจ สามารถทํางานเปนทีมเพ่ือ
ผลสําเร็จในการปฏบัิติงาน   

(59) 
28.10 

(145) 
69.00 

(6) 
2.90 

(0) 
0.00 

3.25 0.497 มาก 

2. ทานแสดงถึงความเช่ือม่ันและ
แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจท่ีจะ
ปฏิบัติงาน 

(63) 
30.00 

(132) 
62.90 

(15) 
7.10 

(0) 
0.00 

3.23 0.566 มาก 

3. ผูใตบังคับบัญชามีความ
กระตือรือรน และมีเจตคติท่ีดตีอ
การปฏิบัติงาน 

(37) 
17.60 

(163) 
77.60 

(10) 
4.80 

(0) 
0.00 

3.13 0.456 มาก 

4. ทานสรางขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบัติงานใหเกิดกับ
ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี 

(39) 
18.60 

(155) 
73.80 

(15) 
7.10 

(1) 
0.50 

3.10 0.516 มาก 

5. ผูใตบังคับบัญชาอุทิศตนเพ่ือ
วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน 

(33) 
15.70 

(161) 
76.70 

(16) 
7.60 

(0) 
0.00 

3.08 0.477 มาก 

รวม 3.172 0.502 มาก 

จากตาราง  5 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ ของหัวหนาสวน
องคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.172 และหาก
พิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังน้ี ผูใตบังคับบัญชามี
แรงบันดาลใจ สามารถทํางานเปนทีมเพ่ือผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
มากเปนอันดับแรก เทากับ 3.25 รองลงมาคือทานแสดงถึงความเช่ือม่ันและแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจ
ที่จะปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 ผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรน และ
มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 ทานสรางขวัญ และกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 
และผูใตบังคับบัญชาอุทิศตนเพ่ือวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกันอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.08  
 

 
 
 
 



 

 

ตาราง 6 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง                  
           ดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ดานการกระตุนทางปญญา 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. ทานสงเสริมและสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็น และการริเร่ิมวิธีแกปญหา
แบบใหมอยางเต็มท่ี  

(56) 
26.70 

(137) 
65.20 

(17) 
8.10 

(0) 
0.00 

3.19 0.561 มาก 

2. ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
รูจักวิเคราะหปญหา โดยใชเหตผุล
โดยไมวิจารณความคิดท่ีแตกตาง
จากทาน 

(56) 
26.70 

(125) 
59.50 

(29) 
13.80 

(0) 
0.00 

3.13 0.625 มาก 

3. ทานสามารถกระตุน
ผูใตบังคับบัญชาใหเห็นวิธีการ
ใหมๆ ในการแกไขปญหาใน
องคกร 

(34) 
16.20 

(156) 
74.30 

(20) 
9.50 

(0) 
0.00 

3.07 0.504 มาก 

4. ผูใตบังคับบัญชาเช่ือม่ันวา
สามารถเอาชนะอุปสรรคได               
จากคําแนะนําของทาน 

(33) 
15.70 

(142) 
67.60 

(34) 
16.20 

(1) 
0.50 

2.99 0.583 มาก 

5. ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาปญหาท่ี
เกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทายและเห็น
เปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหา 

(31) 
14.80 

(131) 
62.40 

(47) 
22.40 

(1) 
0.50 

2.91 0.620 มาก 

รวม 3.058 0.579 มาก 

จากตาราง 6 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการกระตุนทางปญญา ของหัวหนาสวน
องคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.058 และหาก
พิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังน้ี  ทานสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และการริเร่ิมวิธีแกปญหาแบบใหมอยางเต็มท่ี        
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 3.19 รองลงมาคือ ทานสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชารูจักวิเคราะหปญหา โดยใชเหตุผลโดยไมวิจารณความคิดท่ีแตกตางจากทาน        
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13  ทานสามารถกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเห็นวิธีการใหมๆ       
ในการแกไขปญหาในองคกร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.07  ผูใตบังคับบัญชาเชื่อม่ันวา
สามารถเอาชนะอุปสรรคได จากคําแนะนําของทาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.99     
และผูใตบังคับบัญชารูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงท่ีทาทายและเห็นเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหา     
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.91 

 
 

 



 

 

ตาราง 7 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการ 
           คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           จังหวัดลําปาง 

ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. ผูใตบังคับบัญชารูสึกมีคณุคา
และมีความสําคัญตอองคกร 

(39) 
18.60 

(169) 
80.50 

(1) 
0.50 

(1) 
0.50 

3.17 0.425 มาก 

2. ทานเอาใสใจถึงความตองการ
และความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชา 

(33) 
15.70 

(173) 
82.40 

4 
1.90 

(0) 
0.00 

3.14 0.397 มาก 

3. ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใช
ความสามารถพิเศษและได
เรียนรูสิ่งใหมๆ  

(33) 
15.70 

(159) 
75.70 

18 
8.60 

(0) 
0.00 

3.07 0.489 มาก 

4. ทานใหการดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล 

(38) 
18.10 

(132) 
62.90 

(40) 
19.00 

(0) 
0.00 

2.99 0.611 มาก 

5. ทานปฏิบัติตนตอ
ผูใตบังคับบัญชาโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางแตละ
บุคคล 

(45) 
21.40 

(111) 
52.90 

(45) 
21.40 

(9) 
4.30 

2.91 0.772 มาก 

รวม 3.056 0.539 มาก 

จากตาราง 7 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล    
ของหัวหนาสวนองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ียเทากับ 
3.056 และหากพิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังน้ี   
ผูใตบังคับบัญชารูสึกมีคุณคา และมีความสําคัญตอองคกร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมากเปน
อันดับแรก เทากับ 3.17 รองลงมาคือทานเอาใสใจถึงความตองการและความสามารถของ
ผู ใต บังคับบัญชา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.14 ผู ใตบังคับบัญชามีโอกาสใช
ความสามารถพิเศษและไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.07 ทานใหการ
ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.99 และ               
ทานปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางแตละบุคคล อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91  

 
 
 
 
 



 

 

ตาราง  8  แสดงอันดับ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง            
             ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยภาพรวมและรายดาน 

ลําดับ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  S.D. ความหมาย 

1  ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3.172 0.502 มาก 
2  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.128 0.477 มาก 
3  ดานการกระตุนทางปญญา 3.058 0.579 มาก 
4  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.056 0.539 มาก 

รวม 3.104 0.524 มาก 
 
จากตาราง 8 พบวาจํานวนคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.104 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการสรางแรงบันดาล
ใจ มีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 3.172 รองลงมาคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ      
มีคาเทากับ 3.128 ดานการกระตุนทางปญญา 3.058 และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
3.056  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง 
 สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 9 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. รายงานผลแผนพัฒนาสามปตอ
สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประกาศใหประชาชนทราบ 

(67) 
31.90 

(124) 
59.05 

(19) 
9.05 

(0) 
0.00 

3.23 0.599 มาก 

2. มีการประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปโดยแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมิน เปนประจําทุกป 

(62) 
29.50 

(131) 
62.40 

(17) 
8.10 

(0) 
0.00 

3.21 0.576 มาก 

3. โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอ อปท.และประชาชน 

(49) 
23.30 

(149) 
71.00 

(12) 
5.70 

(0) 
0.00 

3.18 0.511 มาก 

4. การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวม
กับ อปท.หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

(41) 
19.50 

(118) 
56.20 

(47) 
22.40 

(4) 
1.90 

2.93 0.702 มาก 

5. ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาสามป  

(22) 
10.50 

(153) 
72.90 

(30) 
14.30 

(5) 
2.40 

2.91 0.581 มาก 

รวม 3.092 0.594 มาก 

จากตาราง 9 พบวาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยรวมอยูในระดับมาก  
คาเฉล่ียเทากับ 3.092 และหากพิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไป
หานอยไดดังน้ี รายงานผลแผนพัฒนาสามปตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศใหประชาชนทราบ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 
3.23 รองลงมาคือ มีการประเมินผลแผนพัฒนาสามปโดยแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมิน เปน
ประจําทุกป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ 
อปท.และประชาชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.18 การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกับ 
อปท.หรือหนวยงานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.93 และผลสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนาสามป อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.91  

 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 10 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานคุณภาพการใหบริการ 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. การเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชน  

(59) 
28.10 

(140) 
66.70 

(11) 
5.20 

(0) 
0.00 

3.23 0.531 มาก 

2. ประชาชนผูรับบริการพึงพอใจตอ
การใหบริการของเจาหนาท่ี 

(37) 
17.60 

(168) 
80.00 

(5) 
2.40 

(0) 
0.00 

3.15 0.421 มาก 

3. นําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม และมีชองทางรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีหลากหลาย 

(47) 
22.40 

(145) 
69.00 

(18) 
8.60 

(0) 
0.00 

3.14 0.540 มาก 

4. กระบวนการตรวจสอบติดตาม
โดยภาคประชาชน มีการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  

(40) 
19.00 

(152) 
72.40 

(18) 
8.60 

(0) 
0.00 

3.10 0.516 มาก 

5. โครงการบริการประชาชนใน
วันหยุดและนอกเวลาราชการ 

(19) 
9.00 

(136) 
64.80 

(50) 
23.80 

(5) 
2.40 

2.80 0.623 มาก 

รวม 3.078 0.526 มาก 

จากตาราง 10 พบวาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดลําปาง ดานคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.092    
และหากพิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังน้ี                   
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 
3.23 รองลงมาคือประชาชนผูรับบริการพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.15 นําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม และ
มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีหลากหลาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.14 
กระบวนการตรวจสอบติดตามโดยภาคประชาชนมีการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 และโครงการบริการประชาชนในวันหยุดและนอกเวลา
ราชการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.80  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 11 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานประสิทธิภาพ 
             ของการปฏิบัติราชการ 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1.  สามารถดําเนินงานโครงการได
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

(55) 
29.20 

(144) 
68.60 

(11) 
5.20 

(0) 
0.00 

3.21 0.521 มาก 

2. การบริหารงบประมาณโดย
จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

(49) 
23.30 

(142) 
67.60 

(19) 
9.00 

(0) 
0.00 

3.14 0.552 มาก 

3. ผลสําเร็จจากการเบิกจายเงิน
ตามงบประมาณ 

(29) 
13.80 

(161) 
76.70 

(20) 
9.50 

(00) 
0.00 

3.04 0.482 มาก 

4. สามารถเพ่ิมรายไดจากการ
จัดเก็บรายได  

(27) 
12.90 

(125) 
59.50 

(57) 
27.10 

(1) 
0.50 

2.85 0.631 มาก 

5. การประหยดัการใชพลังงาน
ตางๆ  รวมถึงงบประมาณในการ
บริหารจัดการโครงการหรืองาน
ประจํา 

(14) 
6.70 

(126) 
60.00 

(69) 
32.90 

(1) 
0.50 

2.73 0.585 มาก 

รวม 2.994 0.554 มาก 

จากตาราง 11 พบวาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดลําปาง ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย
เทากับ 2.994 และหากพิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยได
ดังน้ี สามารถดําเนินงานโครงการไดถูกตองตามระเบียบกฎหมาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมาก
เปนอันดับแรก เทากับ 3.21 รองลงมาคือ การบริหารงบประมาณโดยจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง   
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.14 ผลสําเร็จจากการเบิกจายเงินตามงบประมาณ อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.04 สามารถเพ่ิมรายไดจากการจัดเก็บรายได อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.85 และการประหยัดการใชพลังงานตางๆ  รวมถึงงบประมาณในการบริหารจัดการ
โครงการหรืองานประจํา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 12 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานการพัฒนาองคกร 

ดานการพัฒนาองคกร 

จํานวน (คน) และรอยละ 

 S.D. 
ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1. เสนอโครงการหรือกิจกรรม
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือ
ลดข้ันตอนการทํางาน หรือการ
บริการและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

(63) 
30.00 

(138) 
65.70 

(8) 
3.80 

(1) 
0.50 

3.25 0.543 มาก 

2. การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป 
และจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ
ครบถวน 

(59) 
28.10 

(141) 
67.10 

(10) 
4.80 

(0) 
0.00 

3.23 0.525 มาก 

3. ถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย
การประเมินตามหลักเกณฑโดย
จัดการประชุมช้ีแจงประจําทุกเดือน 

(53) 
25.20 

(139) 
66.20 

(17) 
8.10 

(1) 
0.50 

3.16 0.572 มาก 

4. การรวบรวมกฎหมาย อนุบัญญัติ
และระเบียบของ อปท. กระทรวง 
กรม  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงาน 

(53) 
25.20 

(136) 
64.80 

(21) 
10.00 

(00) 
0.00 

3.15 0.575 มาก 

5. การพัฒนาบุคลากรโดยการสง
เจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม 

(47) 
22.40 

(134) 
63.80 

(19) 
9.00 

(0) 
0.00 

3.08 0.609 มาก 

รวม 3.174 0.565 มาก 

จากตาราง 12 พบวาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดลําปาง ดานการพัฒนาองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.174 และหาก
พิจารณาเปนแตละขอสามารถวิเคราะหโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังน้ี เสนอโครงการหรือ
กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือลดข้ันตอนการทํางาน หรือการบริการและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 3.25 รองลงมาคือ 
การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป และจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติครบถวน อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.23 ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการประเมินตามหลักเกณฑโดยจัดการประชุม
ชี้แจงประจําทุกเดือน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 การรวบรวมกฎหมาย อนุบัญญัติ
และระเบียบของ อปท. กระทรวง กรม  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.15 และการพัฒนาบุคลากรโดยการสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.08  
 
 
 
 



 

 

ตาราง 13 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยภาพรวมและรายดาน 

ลําดับ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  S.D. ความหมาย 

1  ดานการพัฒนาองคกร 3.174 0.565 มาก 

2  ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร   
 ปกครองสวนทองถ่ิน 

3.092 0.594 มาก 

3  ดานคุณภาพการใหบริการ 3.078 0.526 มาก 

4  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2.994 0.554 มาก 

รวม 3.085 0.560 มาก 

จากตาราง 13 พบวาจํานวนคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ในภาพรวม อยูในระดับมาก     
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.085 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดดานการพัฒนาองคกร มีคาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก 
เทากับ 3.174 รองลงมาคือ ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร  ปกครองสวนทองถ่ิน มีคาเทากับ 
3.092 ดานคุณภาพการใหบริการ 3.078 และดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  2.994  
 
สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1  คุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

 

H0  :  หัวหนาสวนท่ีมีเพศตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

H1  :  หัวหนาสวนท่ีมีเพศตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 
สถิติ ท่ีใช ในการวิ เคราะหทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยาง ท้ังสองกลุมเปนอิสระกัน 

(Independent Samples t-test) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ตอเม่ือ (Sig.) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตาราง 14 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 14  ผลวิเคราะห เปรียบเทียบเพศของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและ 
              ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 

เพศ  S.D. t Sig. 
ผลการ

วิเคราะห 
1. ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 

หญิง 3.071 0.380 
-0.708 0.480 ยอมรับ H0 ชาย 3.112 0.460 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 
หญิง 3.043 0.366 

-1.523 0.129 ยอมรับ H0 ชาย 3.123 0.395 
3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 

หญิง 3.053 3.243 
2.119 0.035 ยอมรับ H1 ชาย 2.943 0.427 

4. ดานการพัฒนาองคกร 
หญิง 3.188 0.356 

0.358 0.720 ยอมรับ H0 ชาย 3.166 0.515 

รวมท้ัง 4 ดาน 
หญิง 3.089 0.284 

0.060 0.952 ยอมรับ H0 ชาย 3.086 0.340 

จากตาราง 14 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบเพศของหัวหนาสวน ที่สงผลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง สามารถพิจารณารายดานไดดังน้ี  
ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวาเพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก 
เทากับ 3.071 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.112 มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ดานคุณภาพการใหบริการพบวา เพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 
3.043 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.123 มีคา Sig. มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0)ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ พบวาเพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก 
เทากับ 3.053 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 2.943 มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และดานการพัฒนาองคกรพบวาเพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 
3.188 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.116 มีคา Sig. มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) 

จากการคาเฉล่ียโดยรวม เพศชายและเพศหญิงมีคาระดับมาก เทากับ 3.089 และ 3.086 
ตามลําดับ ผลวิเคราะหเปรียบเทียบเพศ กับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชสถิติ Independent Samples t-test ในการทดสอบพบวาโดยรวม     
ทั้ง 4 ดาน มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา หัวหนาสวนท่ีมีเพศตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

H0 :  หัวหนาสวนท่ีมีอายุตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

H1 :  หัวหนาสวนท่ีมีอายุตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช f-test        
ใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ (Sig.) มีคานอยกวา 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานตามตาราง 15 



 

 

ตาราง 15  ผลวิเคราะห เปรียบเทียบอายุของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ                 
    และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
 

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS MS F Sig. 
ผลการ

วิเคราะห 
1. ดานประสิทธิผลตาม
แผนพัฒนาองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 0.754 0.251 
1.405 0.243 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 36.857 0.179 

รวม 37.611  
2. ดานคุณภาพการใหบริการ ระหวางกลุม 0.604 0.201 

1.382 0.249 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 30.013 0.146 
รวม 30.617  

3. ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ระหวางกลุม 1.012 0.337 
2.309 0.078 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 30.101 0.146 

รวม 31.113  
4. ดานการพัฒนาองคกร ระหวางกลุม 3.467 1.156 

6.217 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 38.294 0.186 
รวม 41.761  

รวมท้ัง 4 ดาน 
ระหวางกลุม 0.261 0.087 

0.878 0.453 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 20.393 0.099 
รวม 20.654  

จากตาราง 15  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบอายุของหัวหนาสวน ท่ีสงผลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  การวิเคราะหความแปรปรวน
เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช  f-test  ในการทดสอบพบวา ดานประสิทธิผลตาม
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  
ดานคุณภาพการใหบริการพบวา มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีคา Sig. มากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)และ
ดานการพัฒนาองคกร มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1)  

โดยรวมท้ัง 4 ดาน มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา หัวหนาสวนท่ีมีอายุตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

H0  :  หัวหนาสวนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน  

H1  :  หัวหนาสวนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช f-test   
ใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ (Sig.) มีคานอยกวา 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานตามตาราง 16 



 

 

ตาราง 16  ผลวิเคราะห เปรียบเทียบระดับการศึกษาของหัวหนาสวนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ  
    และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS MS F Sig. 
ผลการ

วิเคราะห 
1. ดานประสิทธิผลตาม
แผนพัฒนาองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 0.710 0.355 
1.992 0.139 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 36.901 0.178 

รวม 37.611  
2. ดานคุณภาพการใหบริการ ระหวางกลุม 2.256 1.128 

8.232 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 38.361 0.137 
รวม 30.617  

3. ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ระหวางกลุม 2.731 1.366 
1.366 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 28.382 0.13 

รวม 31.113  
4. ดานการพัฒนาองคกร ระหวางกลุม 5.500 2.750 

15.699 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 36.261 0.175 
รวม 41.761  

รวมท้ัง 4 ดาน 
ระหวางกลุม 2.162 1.081 

12.100 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 18.492 0.089 
รวม 20.654  

จากตาราง 16 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษาของหัวหนาสวนที่สงผลประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง สามารถพิจารณารายดานได
ดังน้ี การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช  f–test ในการทดสอบ
พบวา  ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  ดานคุณภาพการใหบริการพบวามีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H1) ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H1) และดานการพัฒนาองคกร มีคา Sig. นอยกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H1)  

โดยรวมท้ัง 4 ดาน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา หัวหนาสวนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

H0  :  หัวหนาสวนท่ีมีตําแหนงงานตางกันไมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

H1  :  หัวหนาสวนท่ีมีตําแหนงงานตางกันสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 



 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช f–test ใช
ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ (Sig.) มีคานอยกวา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานตามตาราง 17 
ตาราง 17  ผลวิเคราะห เปรียบเทียบตําแหนงงานของหัวหนาสวนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ  

    และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
 

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS MS F Sig. 
ผลการ

วิเคราะห 
1. ดานประสิทธิผลตาม
แผนพัฒนาองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 2.772 0.693 
4.078 0.003 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 34.839 0.170 

รวม 37.611  
2. ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 

ระหวางกลุม 0.908 0.227 
1.566 0.185 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 29.709 0.145 

รวม 30.617  
3. ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริาชการ 

ระหวางกลุม 2.820 0.705 
5.107 0.001 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 28.294 0.138 

รวม 31.113  
4. ดานการพัฒนาองคกร ระหวางกลุม 4.573 1.143 

6.301 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 37.188 0.181 
รวม 41.761  

รวมท้ัง 4 ดาน 
ระหวางกลุม 2.151 0.538 

5.958 0.000 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 18.503 0.090 
รวม 20.654  

จากตาราง 17 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบตําแหนงของหัวหนาสวน ท่ีสงผลประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง สามารถพิจารณารายดานไดดังน้ี 
การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช f–test ในการทดสอบพบวา  
ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H1)  ดานคุณภาพการใหบริการพบวา มีคา Sig. มากกวา 0.05 น้ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H1) ดานการพัฒนาองคกร มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H1) 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา หัวหนาสวนท่ีมีตําแหนงงานตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

 



 

 

H0  :  หัวหนาสวนท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

H1  :  หัวหนาสวนท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช  f – test  
ใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ (Sig.) มีคานอยกวา 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐานตามตาราง 18 

 
ตาราง 18  ผลวิเคราะห เปรียบเทียบประสบการณการทํางานของหัวหนาสวนท่ีสงผลตอ 

    ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    จังหวัดลําปาง 

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS MS F Sig. 
ผลการ

วิเคราะห 
1. ดานประสิทธิผลตาม
แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 0.656 0.328 
1.838 0.162 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 36.955 0.179 

รวม 37.611  
2. ดานคุณภาพการใหบริการ ระหวางกลุม 0.432 0.216 

1.481 0.230 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 30.185 0.146 
รวม 30.617  

3. ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ระหวางกลุม 1.195 0.598 
4.134 0.017 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 29.918 0.145 

รวม 31.113  
4. ดานการพัฒนาองคกร ระหวางกลุม 1.062 0.531 

2.700 0.070 ยอมรับ H0 ภายในกลุม 40.699 0.197 
รวม 41.761  

รวมท้ัง 4 ดาน 
ระหวางกลุม 0.719 0.359 

3.732 0.026 ยอมรับ H1 ภายในกลุม 19.935 0.096 
รวม 20.654  

จากตาราง 18 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณการทํางานของหัวหนาสวนที่สงผล
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  สามารถ
พิจารณารายดานไดดังน้ี การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 คาข้ึนไปน้ันใช      
f–test ในการทดสอบพบวา  ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคา Sig. 
มากกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  ดานคุณภาพการใหบริการพบวามีคา Sig. มากกวา 
0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มีคา Sig.                
นอยกวา 0.05 น้ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1)  ดานการพัฒนาองคกร มีคา Sig. มากกวา 0.05 
นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 



 

 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 น้ันคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา หัวหนาสวนท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน สงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

 

สมมติฐานขอท่ี 2  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ของ
หัวหนาสวน ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง 

H0  :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของหัวหนาสวน       
ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

H1  :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของหัวหนาสวน      
สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson 
correlation) ตามตาราง 19 

 

ตาราง 19  ผลวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของ  
              หัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง 
              สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ผลการวิเคราะห 

1. ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.443* 0.000 ยอมรับ H1 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 0.189* 0.006 ยอมรับ H1 

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 0.275* 0.000 ยอมรับ H1 

4. ดานการพัฒนาองคกร 0.082 0.239 ยอมรับ H0 
รวมท้ัง 4 ดาน 0.320* 0.000 ยอมรับ H1 

* Sig. <0.05 
 จากตาราง 19 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของ
หัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r=0.320,              
Sig. < 0.05) และเม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ มีความสัมพันธทางบวกกับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมาก
ที่สุด (r=0.443, Sig. < 0.05) รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (r=0.275,                
Sig. < 0.05) และดานคุณภาพการใหบริการ (r=0.189, Sig. < 0.05) ตามลําดับ แตไมมีความสัมพันธ
กับดานการพัฒนาองคกร (r=0.082, Sig. > 0.05) 

 



 

 

สมมติฐานขอท่ี 3  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนาสวนที่
สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลําปาง 

H0  : ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนาสวนไมสงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

H1 :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนาสวนสงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ
ของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) ตาม
ตาราง 20 

 

ตาราง 20  ผลวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางบันดาลใจของหัวหนาสวนท่ี  
              สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
              จังหวัดลําปาง 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ผลการวิเคราะห 

1. ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.524* 0.000 ยอมรับ H1 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 0.321* 0.000 ยอมรับ H1 

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 0.207* 0.003 ยอมรับ H1 

4. ดานการพัฒนาองคกร 0.063 0.364 ยอมรับ H0 

รวมท้ัง 4 ดาน 0.360* 0.000 ยอมรับ H1 

* Sig.<0.05 
จากตาราง 20 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนาสวน    

ที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r 0.360, Sig. < 0.05)     และ
เม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด ( r=0.524,                    
Sig. < 0.05) รองลงมาคือดานคุณภาพการใหบริการ (r=0.321, Sig. < 0.05) และดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ (r=0.207, Sig. < 0.05)ตามลําดับ แตไมมีความสัมพันธกับดานการพัฒนา
องคกร (r=0.082, Sig. > 0.05) 

 
 
 
 
 



 

 

สมมติฐานขอท่ี 4  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวน ที่
สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

H0  :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวนไมสงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

H1  :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวนสงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการกระตุนทางปญญา
ของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson correlation) 
ตามตาราง 21 

 

ตาราง 21  ผลวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวน   
    ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    จังหวัดลําปาง 
 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ผลการวิเคราะห 

1. ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.674* 0.000 ยอมรับ H1 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 0.242* 0.000 ยอมรับ H1 

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 0.295* 0.000 ยอมรับ H1 

4. ดานการพัฒนาองคกร 0.165* 0.017 ยอมรับ H1 
รวมท้ัง 4 ดาน 0.450* 0.000 ยอมรับ H1 

* Sig. <0.05 
จากตาราง 21 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวน        

ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r=0.450, Sig. < 0.05) และ
เม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนทางปญญา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด ( r=0.674,                     
Sig. < 0.05) รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (r=0.295, Sig. < 0.05) ดาน
คุณภาพการใหบริการ (r=0.242, Sig. < 0.05) และดานการพัฒนาองคกร (r=0.165, Sig. < 0.05) 
ตามลําดับ 

 
 
 
 

 



 

 

สมมติฐานขอท่ี 5  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของ
หัวหนาสวน   ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง 

H0  :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ของหัวหนาสวน   
ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

H1  :  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ของหัวหนาสวน   
สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
correlation) ตามตาราง  22 

 

ตาราง 22  ผลวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล    
    ของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ผลการวิเคราะห 

1. ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.568* 0.000 ยอมรับ H1 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 0.328* 0.000 ยอมรับ H1 

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 0.292* 0.000 ยอมรับ H1 

4. ดานการพัฒนาองคกร 0.091 0.191 ยอมรับ H0 
รวมท้ัง 4 ดาน 0.413* 0.000 ยอมรับ H1 

* Sig. <0.05 
จากตาราง 22 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของ

หัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ( r=0.413,                    
Sig. < 0.05) และเม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
มากท่ีสุด (r=0.568, Sig. < 0.05) รองลงมาคือดานคุณภาพการใหบริการ (r=0.328, Sig. < 0.05) และ
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (r=0.292, Sig. < 0.05) ตามลําดับ แตไมมีความสัมพันธกับ
ดานการพัฒนาองคกร (r=0.091, Sig. > 0.05) 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 23 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. คุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
ลําปาง  
   - เพศ 

   - อายุ 
   - ระดับการศึกษา 
   - ตําแหนงงาน 
   - ประสบการณการทํางาน 

 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ของหัวหนาสวน ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

3. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจที่สงผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

4. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการกระตุนทางปญญาของ
หัวหนาส วนที่ ส งผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

5. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคลของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลําปาง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลําปาง  โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน 

2. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ไดแก  
ปลัด หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ัง
มอบหมายหนาท่ี จํานวน 210 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม        
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Independent t-test,  f- test และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) 

สรุปผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง              
มีอายุระหวาง 26–41 ป มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหนงงานผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนา
สวนการคลัง และมีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ข้ึนไป 
 สวนท่ี 2 ขอมูลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง โดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.104 และหากพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก            
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.172 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
3.128 ดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.058 และดานการคํานึง
ความเปนปจเจกบุคคลอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.056   

สวนท่ี 3  ขอมูลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง  พบวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.085 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการพัฒนาองคกรมี
คาเฉล่ียมากเปนอันดับแรก เทากับ 3.174 รองลงมาคือดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน เทากับ 3.092 ดานคุณภาพการใหบริการ เทากับ 3.078 และดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ เทากับ 2.994 



 

 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานมีดังน้ี 
สมมติฐานขอท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวนที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติ Independent t-test, f-test พบวาความ
แตกตางของเพศ และอายุของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง สําหรับความแตกตางของระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานและ ประสบการณการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

สมมติฐานขอท่ี 2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง พบวาโดยรวม
มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r=0.320,Sig.<0.05) และเม่ือพิจารณา
รายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธทางบวก
กับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด (r=0.443, Sig<0.05) 
รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (r = 0.275, Sig.<0.05) และดานคุณภาพการ
ใหบริการ (r=0.189, Sig.<0.05) ตามลําดับ แตไมมีความสัมพันธกับดานการพัฒนาองคกร (r=0.082, 
Sig.>0.05) 

สมมติฐานขอท่ี 3  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจของหัวหนาสวน      
ที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r=0.360, Sig.<0.05) และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธทางบวก
กับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด (r=0.524, Sig.<0.05) รองลงมา
คือดานคุณภาพการใหบริการ (r=0.321, Sig.<0.05) และดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(r=0.207, Sig.<0.05) ตามลําดับ แตไมมีความสัมพันธกับดานการพัฒนาองคกร (r=0.082, Sig.>0.05) 

สมมติฐานขอท่ี 4  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการกระตุนทางปญญาของหัวหนาสวนที่
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r=0.450, Sig.<0.05) และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการกระตุนทางปญญา มีความสัมพันธทางบวก
กับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด ( r=0.674, Sig.<0.05) 
รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (r=0.295, Sig.<0.05) ดานคุณภาพการ
ใหบริการ (r=0.242, Sig<0.05) และดานการพัฒนาองคกร (r=0.165, Sig.<0.05) ตามลําดับ 

สมมติฐานขอท่ี 5  พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ของหัวหนาสวน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ( r=0.413,                
Sig<0.05) และเม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการคํานึงถึงความเปน 
 



 

 

ปจเจกบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มากที่สุด (r=0.568, Sig.<0.05) รองลงมาคือดานคุณภาพการใหบริการ (r=0.328, Sig.<0.05) และ 
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (r=0.292, Sig.<0.05) ตามลําดับ แตไมมีความสัมพันธกับ
ดานการพัฒนาองคกร (r=0.091, Sig.>0.05) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี  

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา 

   1.1 เพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับมาก เทากับ 3.089 และ 3.086 ตามลําดับ สามารถพิจารณารายดาน
ดังน้ี ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวาเพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก 
เทากับ 3.071 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.112  ดานคุณภาพการใหบริการพบวา 
เพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.043 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.123             
ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา เพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก 
เทากับ 3.053 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 2.943 และดานการพัฒนาองคกรพบว า     
เพศชายมีคาเฉล่ียระดับมาก เทากับ 3.188 และเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับมากเทากับ 3.116  

ผลวิเคราะหเปรียบเทียบเพศ โดยรวมพบวาไมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 น้ันคือไมยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว  
สอดคลองกับงานวิจัยของอัญญา  ศรีสมพร (2549) สรุปผลวิจัย เร่ืองการใชภาวะผูนําแนวพุทธของ
หัวหนาภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน พบวาหัวหนาภาควิชาชายและหัวหนา
ภาควิชาหญิง มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิรดา  เหลาภานุพงษ (2553) สรุปผลวิจัย เร่ืองการพัฒนาภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการระดับปฏิบัติการ พบวาเพศแตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา
ภาวะผูนําของขาราชการระดับปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีไมแตกตางกัน   

   1.2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบอายุของหัวหนาสวน โดยรวมพบวา ไมสงผลตอประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 น้ันคือ ไมยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงไมสอดคลองงานวิจัยของอัญญา  ศรีสมพร (2549) สรุปผลวิจัยเร่ืองการใชภาวะ
ผูนําแนวพุทธของหัวหนาภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน พบวาหัวหนาภาควิชาท่ีมีอายุ
ตางกัน มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยกิตต์ิกาญจน  
ปฏิพันธ (2555) สรุปผลวิจัย เรื่องโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสร างสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวาอายุตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน 

   1.3  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษาของหัวหนาสวน โดยรวมพบวาสงผลตอ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0. 05   
นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองงานวิจัยของอัญญา  ศรีสมพร (2549) สรุปผลวิจัย     
เร่ืองการใชภาวะผูนําแนวพุทธของหัวหนาภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน พบวา



 

 

หัวหนาภาควิชาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการใชภาวะผูนําแนวพุทธในการทํางานแตกตางกัน และ
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิรดา  เหลาภานุพงษ (2553) สรุปผลวิจัยเร่ืองการพัฒนาภาวะผูนํามีผล
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการระดับปฏิบัติการ พบวาขาราชการท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผู นําของขาราชการระดับปฏิบัติ การ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาท่ีไมแตกตางกัน 

   1.4 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบตําแหนงของหัวหนาสวน โดยรวมพบวา สงผลตอ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   
นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองงานวิจัยของอุบลวรรณ  เอกทุงบัว (2555) สรุปผลวิจัย 
เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาบุคลากรท่ีมีตําแหนงตางกัน ไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และชวยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   1.5  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณการทํางานของหัวหนาสวน โดยรวมพบวา 
สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองงานวิจัยของกิตติ์กาญจน  ปฏิพันธ (2555) สรุปผล
วิจัย เรื่องโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
พบวาประสบการณการทํางานท่ีตางกัน มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคตางกันและไมสอดคลองกับ      
นิรดา  เหลาภานุพงษ (2553) สรุปผลวิจัย เ ร่ืองการพัฒนาภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพ                  
การปฏิบ ัต ิงานของขาราชการระดับปฏิบัติการ พบวาขาราชการท่ีมีอายุงานตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผูนําของขาราชการระดับปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาท่ีไมแตกตางกัน 

2. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง ผลปรากฏวาโดยรวม และรายดานมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอยูในระดับมาก ท้ังน้ี
อาจมาจากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ไดมีการอบรม ประชุม และไดรับ
คําแนะนําจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารองคกร
ปกครองสวนถ่ิน ใหสามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ระเบียบ และแนวทางการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเพ่ิมความสามารถดาน
การบริหารจัดการในภาวะปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปล ซ่ึงความสามารถในการบริหารดังกลาวสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนผูนําของหัวหนาสวนท่ีตองมีภาวะผูนําท่ีเหมาะสม สงผลตอความสําเร็จของการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจั ยของเฉลา  ระโหฐาน 
(2553) สรุปผลวิจัย เร่ืองภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
และศศิวิมล  สุขทนารักษ (2554)  สรุปผลวิจัย เรื ่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี     
เขต 1  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ์กาญจน  ปฏิพันธ 
(2555) สรุปผลวิจัย ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยูในระดับมาก



 

 

ที่ สุด ผลจากการศึกษาพบวาภาวะผู นําการเปล่ียนแปลงเปนกระบวนการท่ีมี อิทธิพลตอ                     
การเปล่ียนแปลงเจตคติ และสรางความผูกพันในการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธท่ีสําคัญ
ขององคกร ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเก่ียวของกับอิทธิพลของผูนําท่ีมีตอผูตาม แตอิทธิพลน้ันเปน
การใหอํานาจแกผูตาม ใหกลับกลายมาเปนผูนํา และผูท่ีเปล่ียนแปลงหนวยงานในกระบวนการของ
องคกร ดังน้ันภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจึงไดรับการมองวาเปนกระบวนการท่ีเปนองครวมและ
เก่ียวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยยอยขององคกร ซ่ึงการกระตุนผูตามใหมี
ความเปนผูนํากําลังเปนท่ีตองการในภาวะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

ผลการวิจัยพบวาดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล 
ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากการสรางแรงบันดาลใจ เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงท่ีหัวหนาสวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองคํานึงถึงในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบริหารงานแบบมีสวนรวม การโนมนาวให
ผู อ่ืนเต็มใจท่ีจะเขามารวมปฏิบัติงาน ตามแนวทางทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของแบส 
(Bass,1985 ; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2550) โดยผูนําสามารถยกระดับวุฒิภาวะและ
อุดมการณของผูตามใหเกิดผล บรรลุเปาหมายขององคกร  และผูนําสามารถกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
สนับสนุนความคิดของผูตาม สงเสริมใหเกิดการวิเคราะหปญหา และใชเหตุผล และขอมูลมาแกไข
ปญหา สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหคิดวิเคราะหวิธีการทํางานในแบบใหมๆ สรางความทาทายและ
ความคาดหวังผลสําเร็จ และนําไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีสูงข้ึน 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
ลําปาง ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
ลําปาง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลา  ระโหฐาน (2553) 
สรุปผลวิจัย เร่ืองประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล  
สุขทนารักษ (2554) สรุปผลวิจัย เร่ืองสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอําเภอ
คลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1  โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รวมถึงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนด ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหลักเกณฑและการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ประจําทุกป โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหคําชี้แนะและกําหนดระเบียบส่ังการ                    
ที่สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 นอกจากน้ีผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดานการพัฒนาองคกรมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานคุณภาพการใหบริการและดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ผลท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากหลักเกณฑประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาองคกร     
มีการดําเนินการอยางเครงครัด และมีผลกระทบตอการปฏิบัติบุคลากรภายในองคกร สวนในดาน



 

 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก หลักเกณฑในการวัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการมีขอกําหนดใหใชงบประมาณคุมคา โดยใหประหยัดทรัพยากร
พลังงานตางๆ ไมสอดคลองกับปริมาณงานท่ีไดรับถายโอนภารกิจจากรัฐบาลท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการ
ดําเนินงานเพ่ิมรายไดจากการจัดเก็บรายไดกับราษฎรน้ันทําไดยาก ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
มีการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตอไป 

4. จากผลการศึกษา พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท้ัง 4 ดาน สงผลตอประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง             
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลา ระโหฐาน (2553) 
สรุปผลวิจัย เร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับนิรดา เหลาภานุพงษ (2553) 
สรุปผลวิจัยเร่ืองการพัฒนาภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการระดับ
ปฏิบัติการและสอดคลองกับศศิวิมล  สุขทนารักษ (2554) สรุปผลวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอําเภอ
คลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ซึ่งพบวาภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวน ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปกครองสวนทองถ่ิน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธกันในทางบวก เน่ืองจากหัวหนาสวนเปน
ผูรับนโยบายจากรัฐบาล และคณะผูบริหาร ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทุกป และนํามากําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ดังน้ันภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ทั้ง 4 ดาน ของหัวหนาสวนโดยสรางความเชื่อม่ันแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเปาหมายขององคกรและเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและจากผลวิเคราะหคาความสัมพันธพบวาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการกระตุนทางปญญา สงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด ดังน้ันหัวหนา
สวนควรใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการริเร่ิม
สรางสรรควิธีการทํางาน วิธีการแกไขปญหาและรับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูงสุด 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
และสํานักงานสงเสริมการปกครอง ควรมุงเนนการจัดฝกอบรมและพัฒนาหัวหนาสวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหมีความรูความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา
อยางตอเน่ือง 



 

 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพัฒนาบุคลากรในองคกรใหสอดคลองกับภาระหนาท่ี    
และภารกิจใหมท่ีไดรับโอนเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและใหบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

3. หัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรใชหลักการมีสวนรวมในการทํางานตามระบบ
ประชาธิปไตยและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังนําไปใชในการบริหารจัดการองคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาในระดับกลาง และระดับตนในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เน่ืองจากมีภาวะผูนําท่ีสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเชนกัน  
 2. ควรศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดวย 
ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคล และกิจการสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ดานการบริหารการเงิน และการคลัง และดานการบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

 

         แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประกอบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น   
         ขอความอนุเคราะหหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอบแบบสอบถามทุกขอตาม
ความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจากคําตอบของทานจะไมมีผลเสียหายตอตัวทานแตประการใด และจะ
เปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในโอกาสตอไป   
         ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงในความรวมมือของทานในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

                                                                      นางสาวขนิษฐา  แกวนารี      
                                                                คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีประกอบดวย 4 สวน คือ 
สวนที่ 1  ขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2   แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกร     

ปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนที่ 3   แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําส่ัง   โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน ¨ หนาขอความตามความเปนจริง 
 

1. เพศ   
¨ ชาย    ¨ หญิง 

2. อายุ 
¨ 18 – 25 ป    ¨ 26 – 33 ป    ¨ 34 - 41 ป 

 ¨ 42 - 49 ป    ¨ มากกวา 49 ป 
 
3. ระดับการศึกษา 

¨ ปวช/ปวส    ¨ ปริญญาตรี 
¨ ปริญญาโท    ¨ สูงกวาปริญญาโท              ¨ อ่ืนๆ .............. 

4. ตําแหนงงาน 
¨ ปลัด   ¨ หัวหนาสํานักปลัด 
¨ ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาสวนการคลัง  
¨ ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาสวนโยธา 
¨ อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

5. ประสบการณการทํางาน 
¨ นอยกวา 1 ป   ¨ 1 – 5 ป 
¨ 6 – 10 ป    ¨ 10 ปขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ขอ 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
1 ผูใตบังคับบัญชาใหการยกยองเคารพนับถือ ศรัทธาและ

ไววางใจ     

2 ผูใตบังคับบัญชามีความภาคภูมิใจท่ีไดรวมงานมีความพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตาม     

3 ทานสามารถแสดงความม่ันใจในการเอาชนะปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน     

4 ทานสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตางๆ ได     

5 ทานสามารถระบุจุดประสงคหลักในการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน     

ดานการสรางแรงบันดาลใจ     

6. ผูใตบังคับบัญชามีแรงบันดาลใจ สามารถทํางานเปนทีมเพ่ือ
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน       

7. ผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรน และมีเจตคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติงาน     

8. ผูใตบังคับบัญชาอุทิศตนเพ่ือวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน     
9. ทานแสดงถึงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจท่ีจะ

ปฏิบัติงาน     

10. ทานสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดกับ
ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี     

ดานการกระตุนทางปญญา     

11. ทานสามารถกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเห็นวิธีการใหมๆ ใน
การแกไขปญหาในองคกร     

12. ทานสงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็น และการริเริ่มวิธีแกปญหาแบบใหมอยางเต็มท่ี      

13. ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชารูจักวิเคราะหปญหา โดยใช
เหตุผลโดยไมวิจารณความคิดท่ีแตกตางจากทาน     

14. ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทายและ
เห็นเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหา     



 

 

ขอ 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

ของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
15. ผูใตบังคับบัญชาเชื่อม่ันวาสามารถเอาชนะอุปสรรคได จาก

คําแนะนําของทาน     

16. ทานใหการดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล     

17. ทานปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางแตละบุคคล     

18. ทานเอาใสใจถึงความตองการและความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชา     

19. ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใชความสามารถพิเศษและไดเรียนรู
สิ่งใหมๆ      

20. ผูใตบังคับบัญชารูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญตอองคกร     

 
สวนท่ี 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ขอ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
21 ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป      

22 มีการประเมินผลแผนพัฒนาสามปโดยแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมิน เปนประจําทุกป     

23 รายงานผลแผนพัฒนาสามปตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศใหประชาชนทราบ     

24 การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกับอปท.หรือหนวยงานอ่ืนๆ     

25 โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ อปท.และประชาชน     

 ดานคุณภาพการใหบริการ 
26 ประชาชนผูรับบริการพ่ึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี     

27 โครงการบริการประชาชนในวันหยุดและนอกเวลาราชการ     

28 การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน      

 



 

 

ขอ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

29 นําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม และมีชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ี
หลากหลาย     

30 กระบวนการตรวจสอบติดตามโดยภาคประชาชน มีการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
31 การบริหารงบประมาณโดยจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง     

32 สามารถเพ่ิมรายไดจากการจัดเก็บรายได      

33 ผลสําเร็จจากการเบิกจายเงินตามงบประมาณ     

34 การประหยัดการใชพลังงานตางๆ  รวมถึงงบประมาณในการ
บริหารจัดการโครงการหรืองานประจํา     

35 สามารถดําเนินงานโครงการไดถูกตองตามระเบียบกฎหมาย     

ดานการพัฒนาองคกร 
36 การพัฒนาบุคลากรโดยการสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม     

37 การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป และจัดทําขอมูลทะเบียน
ประวัติครบถวน     

38 การรวบรวมกฎหมาย อนุบัญญัติและระเบียบของ อปท. 
กระทรวง กรม  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน     

39 ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการประเมินตามหลักเกณฑ             
โดยจัดการประชุมชี้แจงประจําทุกเดือน     

40 เสนอโครงการหรือกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางาน                
หรือลดข้ันตอนการทํางาน หรือการบริการและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน     

 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ – สกุล   นางสาวขนิษฐา  แกวนารี 
 
วัน เดือน ป    8  มิถุนายน  พ.ศ. 2526 
 
สถานท่ีอยูปจจุบัน  109 ถนนทาคราวนอย ตําบลสบตุย อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
ตําแหนงหนาท่ี   นักวิชาการคลัง เทศบาลตําบลเสริมซาย  

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  
 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2549    ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


