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บทคัดยอ
 งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค 

1) เพือ่ศกึษาระดบัพฤตกิรรมผูบรหิารทีเ่นนงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจนัทบรุ ี2) เพือ่ศกึษา

ระดบัพฤตกิรรมผูบรหิารท่ีเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดจนัทบุร ี3) เพ่ือเปรียบเทียบ

พฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามอายุและระดับ     

การศึกษา และ4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารที่เนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จงัหวดัจันทบุรจีาํแนกตามอายแุละระดับการศกึษาโดยกลุมประชากรทีใ่ชในการศกึษาคร้ังนี ้คอื ผูบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane 

และใชวธิกีารสุมตัวอยางอยางงายเพือ่เลอืกกลุมตวัอยางข้ึนมาศึกษา จาํนวน 68 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถาม สวนการวเิคราะหขอมลูนัน้ใชสถติคิารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุมและสถิติ One-way ANOVA เพื่อ    

เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตวัแปรอสิระทีม่ ี3 กลุมข้ึนไปโดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 

 ผลการศกึษาพบวา 1) พฤตกิรรมผูบรหิารดานมุงเนนงานโดยภาพรวม มรีะดบัการปฏบิตัอิยูในระดบั

มากทีส่ดุ 2) พฤติกรรมผูบรหิารดานมุงความสัมพนัธพบวา  โดยภาพรวม มรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ 

3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุและระดับ

การศึกษาตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนงานแตกตางกัน และ 4) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน     

จงัหวดัจันทบรุทีีม่รีะดับการศึกษาตางกนัมพีฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพนัธแตกตางกนั สวนผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพันธไมแตกตางกัน
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คําสําคัญ
 พฤติกรรมผูบริหาร   องคกรปกครองสวนทองถิ่น

Abstract
 The objectives of this study include: 1) to study the level of behavior executive emphasizing 

on the work aspect 2) to study the level of behavior executive emphasizing on the relationship 

aspect. 3) to compare the differences of the level of behavior executive  emphasizing on the work 

aspect separate by age and the education levels  4) to compare the differences of the level of 

behavior executive  emphasizing on the relationship aspect separate by age and the education 

levels . The sampling size was calculated by Taro Yamane’s formula with a confidence level of 95%. 

There were 68 participants used as a sampling group and were selected by using a Simple Random 

Sampling. A questionnaire was used as the research instrument in this study. Statistics used to 

analyze data included frequency, percentage, mean and standard deviation, In addition to test the 

hypothesis by analyzing the data to compare between dependent and independent variables, t-test  

and One - Way ANOVA were used. The significant difference was set at 0.05. 

 The results revealed that in the overall picture, it was found that: 1) The sample group 

rated the level of behavior executive emphasizing on the work aspect at the high level. 2) The 

sample group rated the level of behavior executive emphasizing on the relationship aspect work 

aspect at the high level. 3)  The Executive of the Local Administrative Organization who have different 

age and the education levels have different of behavior emphasizing on the work aspect. 4)             

The Executive of the Local Administrative Organization who have different age have different of 

behavior emphasizing on the relationship aspect, the Executive of the Local Administrative                

Organization who have different the education levels have not different of behavior emphasizing 

on the relationship aspect.

Keywords
 The Behavior Executive,   Local Administrative Organization

บทนํา
 ประเทศไทยไดใหความสําคัญเร่ืองของการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน ทําใหเกิดรูปแบบ                  

การปกครองสวนทองถิ่นหลายรูปแบบ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญใน        

การพัฒนาประเทศเปนอยางมาก เพราะเปนหนวยการปกครองท่ีใกลชดิกบัประชาชนมากท่ีสดุ ดงันัน้พฤติกรรม
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ของผู บริหารที่แสดงออกในดานใดดานหนึ่งยอมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการคนและองคกรให             

ประสบความสาํเรจ็หรอืลมเหลวได เพราะผูบรหิารจะตองแสดงพฤตกิรรมใหเหมาะสมเพือ่ใหเกดิการยอมรบั

แกผูรวมงานโดยประพฤติตนเปนตวัอยางท่ีดแีกเพ่ือนรวมงานและผูใตบงัคบับัญชา ตลอดจนมีความเปนธรรม

ในการบริหารงานอันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร เกิดความผูกพันตอองคกรและความศรัทธา

ในตัวผูบริหารเพื่อความพรอมท่ีจะรวมมือกันทํางานใหองคกรของตนประสบผลสําเร็จดังที่พงษเสฐียร         

เหลืองอลงกต (2557, 78-90) กลาวไววาหลักคุณธรรมเปนหลักการที่ผูบริหารควรใหความสําคัญเพราะเปน  

การบรหิารงานโดยการยดึถอืและเชือ่มัน่ในความถกูตองดงีามเพือ่สรางคานยิมทีด่งีามใหผูปฏบิตังิานในองคกร

หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ เชน มีการปฏิบัติงานดวยความสุจริต  ดังนั้นการบริหารองคกรหรือหนวยงาน

ใดก็ตาม  ผูบริหารจําเปนตองแสดงพฤติกรรมใหเกิดการยอมรับของสมาชิกในองคกรเพ่ือความรวมใจใน           

การพัฒนาองคกร (ชุตินันท  แดงสกล, 2556)

 กลาวไดวาผูบรหิารจะมีภาวะผูนาํและแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันตามสภาพการบริหาร พฤติกรรม

ที่แสดงออกจะสงผลตอการทํางานของบุคลากรในองคกร ซึ่งมีผลกระทบตอบุคลากรและองคกร                       

อยางหลกีเล่ียงไมได องคกรบางแหงบุคลากรมีความสขุและพอใจท่ีจะทาํงาน แตบางแหงบคุลากรไมมคีวามสขุ

ในการทํางาน  ปญหาการแสดงพฤติกรรมของผูนําเปนปญหาในระดับสูงเม่ือเทียบกับปญหาดานอ่ืน ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรในองคกร ดังนั้นพฤติกรรมผูบริหารยอมสงผล  

กบับคุลากรทีจ่ะทาํใหเกดิขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหประสบความสาํเรจ็ การบรหิารงานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจงัหวดัจนัทบรุนีัน้  ผูบรหิารเปนผูทีม่บีทบาทหนาทีส่าํคญัทีส่ดุ โดยเปนผูทีม่อีาํนาจในการมอบหมาย

งานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ และควบคุมการทํางานใกลชิด  คลี่คลายปญหาหรือขจัดความขัดแยงท่ีเกิด

ขึน้ในการทํางาน และทีส่าํคัญตองเปนผูนาํในการบริหารงานเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมประสทิธภิาพขององคกร

อยางแทจรงิดวยตนเองจึงจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรของตน   ดงัน้ันหากผูบรหิารมีพฤติกรรม

การปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมยอมทําใหกิจการของหนวยงานเจริญกาวหนาไปดวยดี  แตถาผูบริหารมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองภารกิจของหนวยงานจะเกิดผลเสียหายไดและทําใหบรรยากาศองคกร

ในการทํางาน ไมเปนท่ีพึงปรารถนา ดังนั้นพฤติกรรมผูบริหารจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรและ

องคกรอยางมาก (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2545)

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศกึษาในฐานะเปนบคุลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดจันทบรุแีละ

ไดเลง็เหน็ความสาํคัญในพฤตกิรรมของผูบรหิารโดยหากมฤีตกิรรมการปฏบิตังิานทีถ่กูตองเหมาะสมจะทําให

กจิการของหนวยงานเจรญิกาวหนาแตถามพีฤตกิรรมการปฏิบตังิานทีไ่มถกูตองจะสงผลตอการบริหารจัดการ

จงึมีความประสงคทีจ่ะศึกษาพฤตกิรรมผูบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดัจนัทบุรเีพ่ือทีจ่ะได

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบริหารซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการนําไปปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหาร

เพื่อการบริหารงานท่ีดีขององคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี                          

ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางสูงสุดตอไป
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วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารที่เนนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 2.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน          

จังหวัดจันทบุรี

 3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี

จําแนกตามอายุและระดับการศึกษา

 4.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน         

จังหวัดจันทบุรีจําแนกตามอายุและระดับการศึกษา

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

 1.  ทราบระดับพฤติกรรมผูบริหารที่มุงเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 2.  ทราบระดับพฤติกรรมผูบริหารที่มุงเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดจันทบุรี

 3.  ทราบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน         

จังหวัดจันทบุรีจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา

 4.  ทราบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารที่เนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตามอายุและระดับการศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนงาน

แตกตางกัน

 2.  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุทีีม่รีะดบัการศกึษาตางกนัมพีฤตกิรรมดาน

มุงเนนงานแตกตางกัน

 3.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนน    

ความสัมพันธแตกตางกัน

 4.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม     

ดานมุงเนนความสัมพันธแตกตางกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยไดนํา      

ตัวแปรอิสระมาจากแหลงอางอิงดังมีรายละเอียดตอไปน้ี
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 พฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎี

ของพฤติกรรมผูบริหาร จํานวน 2 ดาน คือ พฤติกรรมผูบริหารดานมุงเนนงานและพฤติกรรมผูบริหาร                

ดานมุงเนนความสัมพันธ (Lussier & Christopher, 2004) มาใชเปนตัวแปรตามและแสดงเปนกรอบแนวคิด           

ในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นายกหรือรองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                

จังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2559  จํานวน  82  คน ดังนี้  นายกหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

นายกหรอืรองนายกเทศมนตรเีทศบาลเมือง 5 แหง นายกหรอืรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล 38 แหงและ

นายกหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 38 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559)
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 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คร้ังนี้  คือ นายกหรือรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

จังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2559 จํานวน 68 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน          

โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งแทนคาตามสูตรไดดังนี้

    n   =    N 
           1+N.(e2) 
    n  =   

    N  =   

    e  =   (  0.05) 

  n  =         82 

              1 + 82 (0.0025)  

      =          82 

              1.205 

    n  =       68  
 

  เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่ไดกลาวไวขางตนแลว ผูศึกษาไดดําเนินการโดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (เฉลิมพล ศรีหงษ, 2543)

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย  2 ตอนดังนี้

  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัขอมลูพ้ืนฐานและลกัษณะทัว่ไปของประชากรซึง่เปนขอมลู

สวนบคุคลของผูใหขอมลู ไดแก ตาํแหนง อาย ุและระดบัการศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด

สวนตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมุงเนนงานและมุงเนนความสัมพันธ                     

ใชวัดระดับการปฏิบัติในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนรับผิดชอบเปนผูบริหารอยูซึ่งมี           

จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating  Scale)  ในการสรางเครื่องมือท่ีใช                  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี้

  3.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเร่ืองพฤติกรรมของผูบริหารที่ใชวัดระดับ

การปฏิบตัใินการบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบุรจีากนัน้นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดทีใ่ช

ในการวิจัย กําหนดนิยามและเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

  3.2  สรางแบบสอบถามเปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู บริหารขององคกรปกครอง                   

สวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหอาจารยตรวจสอบความสมบูรณของเน้ือหา
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  3.3  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการแกไขแลว ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชเปนคําถาม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน

  3.4  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try Out)          

กับผูบริหารที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางโดยไปทดลองใชกับผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดระยอง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาคาความเที่ยง

หรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s Alphaไดคาความเที่ยงหรือ                  

ความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม เทากับ 0.84 ซึ่งถือวาแบบสอบถามน้ีมีความเช่ือถือไดสามารถนําไป           

เก็บขอมูลจริงตอไป

 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1  วเิคราะหขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก อายแุละระดบัการศกึษา สถติทิีใ่ช

คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถี่และรอยละ

  4.2  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน    

จงัหวดัจันทบุร ีสถติทิีใ่ชคอื สถติเิชงิพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี ่คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  4.3  ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม โดยใชสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุม และสถิติ      

One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 3 กลุมขึ้นไป หากพบวามี              

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการทดสอบ            

ของ LSD (Least Significant Difference Test)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

 1. ลักษณะพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

  ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบรหิารดานมุงเนนงานโดยภาพรวม มรีะดับการปฏิบตัอิยูในระดับมาก

ทีส่ดุ ( X = 3.42, SD = 0.42) เมือ่พจิารณาในรายละเอียดสรุปไดดงันี ้ในเร่ืองมีคณุลกัษณะท่ีสามารถคิดพูด

และทําในสิ่งที่ผูอื่นเชื่อถือพรอมที่จะปฏิบัติตาม มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ( X = 3.50, SD = 0.59)             

เปนอันดับแรก รองลงมาเรื่องมอบหมายงานตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนระบบและเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.47, SD = 0.56) เร่ืองใหความสําคัญและความสําเร็จ           

ของงานโดยการใชผูใตบังคับบัญชาและทรัพยากรอยางคุมคา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.43,           

SD = 0.58) เรือ่งมีความแมนยาํในระเบียบกฎเกณฑทีเ่กีย่วของในการปฏิบตังิาน มรีะดับการปฏิบตัมิากท่ีสดุ         

( X = 3.38, SD = 0.56) และสดุทายเรือ่งมกีลยทุธในการปฏบิตังิานใหประสบความสาํเร็จ  มรีะดบัการปฏิบตัิ

มากที่สุด ( X = 3.34, SD = 0.73)
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  ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบรหิารดานมุงความสัมพนัธพบวา พฤตกิรรมผูบริหารโดยภาพรวม มรีะดบั

การปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ ( X = 3.48, SD = 0.42) เม่ือพจิารณาในรายละเอยีดสรปุไดดงันี ้ดานพฤตกิรรม

ผูบริหารดานมุงความสัมพันธในเรื่องเปนผูพิจารณาผลการประเมินโบนัสประจําป ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

และผลการเล่ือนการแตงต้ังของพนักงานใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด                  

( X = 3.56, SD = 0.58) เปนอันดับแรก รองลงมาเรื่องมีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับทุกคนไดดี  มีระดับ                

การปฏิบตัมิากท่ีสดุ ( X = 3.49, SD = 0.63) เรือ่งใหขวัญและกําลงัใจแกผูใตบงัคับบญัชาอยางท่ัวถึงมีระดับ

การปฏิบัติมากท่ีสุด ( X = 3.46, SD = 0.66) เรื่องเปนผูชี้นําหรือกําหนดทิศทางใหผูอื่นปฏิบัติตามโดยอาศัย

การพูด การชักนํา หรือการแสดงพฤติกรรม เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีความศรัทธา  มีระดับการปฏิบัติมาก

ที่สุด ( X = 3.46, SD = 0.58) และสุดทายเรื่องหวงใยและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาค  มีระดับ

การปฏิบัติมากท่ีสุด ( X = 3.44, SD = 0.63)

  สรปุพฤติกรรมผูบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดัจนัทบุรโีดยภาพรวม พบวาใน       

ดานพฤติกรรมผูบรหิารดานมุงเนนความสัมพันธ มคีาเฉล่ียระดับการปฏิบตัมิากท่ีสดุ ( X = 3.48, SD = 0.42) 

รองลงมาดานพฤตกิรรมผูบรหิารดานมุงเนนงาน มคีาเฉลีย่ระดบัการปฏิบตัมิากทีส่ดุ  ( X = 3.42, SD = 0.42)

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

  2.1  ผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรม                  

ดานมุงเนนงานแตกตางกัน

  2.2  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดจนัทบุรทีีม่รีะดับการศึกษาตางกันมพีฤตกิรรม

ดานมุงเนนงานแตกตางกัน

  2.3  ผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรม                  

ดานมุงเนนความสัมพันธไมแตกตางกัน

  2.4  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดจนัทบุรทีีม่รีะดับการศึกษาตางกันมพีฤตกิรรม

ดานมุงเนนความสัมพันธแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดานมุงเนนงาน

มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณี  มาตรโพธิ (บทคัดยอ, 2549) ที่ศึกษา      

ภาวะผูนาํของผูบรหิารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ผูบรหิารสตรีในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ มีภาวะผูนําดานมุงเนนงานอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการมอบหมายงาน

เพื่อใหทีมงานปฏิบัติตามและตองคิดนําและควบคุมติดตามใหงานประสบความสําเร็จจึงทําใหพฤติกรรม       

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ดานมุงเนนงานมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด                 

สวนพฤตกิรรมผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดัจนัทบุรดีานมุงเนนความสัมพนัธมพีฤตกิรรมใน

ระดับมากท่ีสุดเชนกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชูเชิด  มัจฉาฉ่ํา (2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาพฤตกิรรม
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ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศกึษาในสงักดัอาชวีศึกษาจงัหวดัสพุรรณบรุแีบบมุงสมัพนัธอยูในระดบัมากซึง่ผูวจิยัมคีวามคดิเหน็วาผูบรหิาร

สามารถกําหนดทิศทางใหผูอื่นปฏิบัติตามโดยอาศัยการพูด การชักนํา หรือการแสดงพฤติกรรมเพ่ือให                

ผูใตบงัคบับญัชามคีวามศรทัธา หวงใยและเอาใจใสอยางเสมอภาค ใหขวญัและกาํลงัใจ มมีนษุยสมัพนัธทีด่ี

และพิจารณาผลการประเมินใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม สงผลใหทีมงานปฏิบัติตามจึงทําให

พฤตกิรรมผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุดีานมุงเนนความสมัพนัธมพีฤตกิรรมในระดบั

มากท่ีสุดแตเมือ่เปรียบเทียบกันแลวพบวาพฤติกรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจนัทบุรดีาน

มุงเนนความสมัพนัธมคีาเฉลีย่สงูกวามุงเนนงานเพราะผูบรหิารมกีารทาํงานแบบใหความสําคญัและใหคณุคา

กบับคุลากรโดยเช่ือวาหากบคุลากรทํางานอยางมคีวามสขุ ผลของงานจะออกมาดีดวยเชนกนั สาํหรบัผลการ

ทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมผูบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวดัจันทบรุซีึง่สามารถอภปิรายผลได

ดงัน้ี

 1.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนงาน

แตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของชูเชิด มัจฉาฉํ่า (2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา        

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา อายุที่ตางกันมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงเนนงานแตกตางกัน              

ในความคิดเหน็ผูวจิยัเหน็วาอายุของผูบรหิารทําใหมพีฤติกรรมในการปฏิบตังิานแตกตางกนัออกไป ผูบริหาร

ที่อายุนอยจะมีประสบการณในการทํางานที่นอยกวาผูบริหารที่อายุมากกวาจึงมีพฤติกรรมดานมุงเนนงาน

แตกตางกัน

 2.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม      

ดานมุงเนนงานแตกตางกันซึง่ขดัแยงกบังานวิจยัของสุพรรณ ีมาตรโพธิ (2549) ทีศ่กึษาภาวะผูนาํของผูบรหิาร

สตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ผูบรหิารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่วีฒุกิารศึกษา

ตางกันมีภาวะผูนํามุงเนนงานแตกตางกันซึ่งในความคิดเห็นผูวิจัยเห็นวาผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน

ทําใหมีมิติมุมมองในการทํางานที่แตกตางกันจึงมีพฤติกรรมดานมุงเนนงานแตกตางกัน

 3.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนน     

ความสมัพนัธไมแตกตางกนัซึง่ขดัแยงกบังานวจิยัของชเูชดิ  มจัฉาฉํา่ (2549)  ทีศ่กึษาพฤตกิรรมของผูบรหิาร

สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูนําที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมแบบมุงเนน          

ความสัมพันธแตกตางกันซ่ึงในความคิดเห็นผูวิจัยเห็นวาผูบริหารท่ีอายุมากหรือนอย ตางมีการประสาน      

ความสัมพนัธกบับุคลากรและทีมงานไดเหมอืนกนัโดยผานการใชหลักคุณธรรม เปนแนวทางในการบริหารจึง

มีพฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพันธไมแตกตางกัน

 4.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม      

ดานมุงเนนความสัมพนัธแตกตางกันสอดคลองกบังานวิจยัของประสงค เลาหะพงษ (2546) ทีศ่กึษาพฤติกรรม

ผู นําของผู บริหารกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปู                      

จังหวัดสมุทรปราการพบวา ผูนําที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงเนนความสัมพันธแตกตาง

กนั ซึง่ในความคดิเหน็ผูวจิยัเห็นวา ผูบรหิารทีม่รีะดับการศกึษาตางกนั มกีารบรหิารแบบมุงเนนความสมัพนัธ
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ที่แตกตางกันออกไปเปนเพราะผูบริหารที่มีการศึกษาสูงจะมีการบริหารแบบเนนที่จิตใจของทีมงานมากกวา

ผู ที่มีการศึกษาตํ่า เพราะการศึกษาจะทําใหมีความรู ควบคู กับทักษะและจิตวิทยาการบริหารไปดวย                    

จึงมีพฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพันธแตกตางกัน

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดานมุงเนน

ความสัมพันธมีคาเฉล่ียสูงกวามุงเนนงาน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ทางผูบริหาร                

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรมีนโยบายเสริมสรางทักษะการเปนผูนาํแบบมุงเนนงานใหแกผูบรหิารทองถ่ิน  

ในเขตจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี      

มีการปฏิบัติในดานนํากลยุทธเพื่อทํางานใหประสบความสําเร็จมีคาเฉลี่ยต่ํา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ  

เชิงปฎิบัติการ คือ ทางผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรมีการอบรมดานการนํากลยุทธไปสู           

การปฏบิตัแิกผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุ ีสาํหรับขอเสนอแนะในเชงิวชิาการ มดีงันี้ 

(1) ควรศึกษาวิจัยในเรื่องพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในแนวทาง       

ของเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น และ (2) ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นตอไป
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