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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แบบจาลองภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและระบบการ
ตัดสินใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนายก รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมถึงปลัดองค์การ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้อง
จานวน 482 คนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความถี่ แ ละร้ อ ยละ ตลอดจนการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ และการสกั ด ปั จ จั ย แบบ
Common Factor Analysis เพื่อได้แบบจาลองที่เหมาะสมแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 15 ท่าน
ได้ตรวจสอบและรับรองยืนยันแบบจาลองที่ได้ ซึ่งจากผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ระบบการตัดสินใจและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดับมาก ยกเว้นการตัดสินใจแบบทันทีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิผลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามแบบจาลองมี
ปั จ จั ย องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิผ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้น
ประกอบด้วย ปัจจัยการกระตุ้นปัญญา และการคานึงถึงปัจเจกบุคคล โดยมีอิทธิพลพยากรณ์ได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ (Keywords) : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ระบบการตัดสินใจ, ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล

Abstract
The aim of this research is to analyze the impact of the model of
transformative learning and decision making on the sub district administration
organization effectiveness in the upper of the North Eastern 1. The 482 respondents
of the sample are the president, vice president, head officer, officers and staff of sub
district administration organization. In order to data analysis, means, standard
deviation, frequency and ratio including exploratory and common factor analysis
were used and sent to 15 experts for checking and accredit the model. The result
shows that the means of transformation leadership and its components are high level
meanwhile the means of decision making and its components are also high level
except the sudden decision making presents moderate level. The means of the sub
district administration organization effectiveness and its components are high level.
However, the factor components model such as intellectual stimulation and
individual considerations, influence and predict sub district administration
organization effectiveness significantly at .05
Keywords : Transformation Leadership, Decision Making System, sub district administration
organization effectiveness

บทนา (Introduction)
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี ทุกองค์กรจะต้อง
มีผู้นา (Leader) ที่สามารถสร้างกลยุทธ์การตัดสินใจ (Decision Strategies) สาหรับองค์กรในระยะ
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ยาวเพื่อให้ผู้นามีการตัดสินใจที่มี ผู้ นาทุกคนจะต้องมีความสามารถด้านอารมณ์ปัญญา (Emotion
Intelligence Ability) เพื่อที่จะทางานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) (Modassir& Singh,
2008) ความสาคัญของอารมณ์ (Emotion) เป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจ (Decision-Making)
(Ealias&Grorge, 2012) ฉะนั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาเพื่ อ ขยายความรู้ แ ละความเข้า ใจเกี่ยวกับ
Emotion Intelligence ในภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เพราะผู้นา
จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่มีเพื่อให้แน่ใจว่า องค์กรจะอยู่รอดในโลกนี้ (Moss &Kinneau,
2007)
ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสาธารณะ (Public Administration) บทบาทผู้ น าองค์ ก ร
สาธารณะที่สาคัญจะต้องคานึงถึงคุณค่าทางบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Public Values)
ซึ่งเกี่ยวกับความถูกต้องและบทบาทหน้าที่ของพลเมืองภายใต้การนาของผู้นาองค์กรสาธารณะ
ฉะนั้ น ผู้ น าหรื อผู้ จั ดการองค์ก รสาธารณะจะต้อ งผู ก พัน กับ ความเข้ม แข็ งของคุ ณค่าสาธารณะ
(Public Values) และผลั ก ดั น ให้ ผู้ น าในแต่ ล ะล าดั บ ชั้ น ใช้ คุ ณ ค่ า สาธารณะเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ
(Hartley, et al, 2015) ฉะนั้น ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนตาบลจึงเป็นเสมือนหลัก
ชัยขององค์กรปกครองส่วนตาบล เป็นศูนย์รวมพลังของข้าราชการส่วนตาบล และบุคลากรผู้ ที่
ทางานในองค์กรปกครองส่วนตาบล ตลอดทั้งเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานซึ่งต้องมีความสามารถ
และคุณลักษณะของผู้นาจะมีส่วนสัมพันธ์กับการดาเนินงานและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ตาบล ผู้นาที่มีความสามารถจะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคีมุ่งมั่นเต็มใจมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานตรงกันข้ามหากผู้นาขาดความสามารถจะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเฉื่อยชา
ท้อแท้ เกิดความขัดแย้ง ทางานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ตลอดทั้งขาดขวัญกาลังใจในการทางาน
ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการทางานขององค์กรปกครองส่วนตาบลได้ ผู้นาที่ดีจึงต้องสามารถ
นาพาบุคลากรผู้ที่ทางานในองค์กรปกครองส่วนตาบลให้เกิดความร่วมมือในการทางานซึ่งเราเรียกว่า
ความเป็นผู้นาหรือภาวะผู้นา (Department of Local Administration, 2016)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาจะต้องสร้างแรงจูงใจหรือการกระตุ้นพิเศษ โดยสร้ างแรง
ดึงดูดใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ตามทั้งทางความคิดและศีลธรรมการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้
ตามมีความคิดเกี่ยวกับปัญหาในแนวทางใหม่ ผู้นาสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามทราบถึงความสาคัญ ค่า
ของงาน และความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากกว่าผลประโยชน์ของส่วนตนซึ่งมีอิ ทธิพลของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างแรงจูงใจและบันดาลใจผ่านวิสัยทัศน์ และการทาที่เป็นความจริง
สาหรับผู้ตามในขณะที่ Rehman&Waheed (2012). ได้อธิบายว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและ
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เป้าหมายระยะยาว การประเมินแรงจูงใจ ความตอบสนองความต้องการของผู้ตาม และการปฏิบัติ
ต่อผู้ตามในฐานะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นกระบวนการที่ดี รวมทั้งความเป็นผู้นาแห่งการจัดการและ
แบบมีวิสัยทัศน์ส่วน Mittal &Dhar (2015) ได้อธิบายว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นการจูงใจให้
บุคคลปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังตามปกติ โดยมุ่งไปที่ภารกิจงานอย่างกว้างๆ ด้วยความสนใจ
ที่เกิดขึ้นภายในตน มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสูง เช่น ความสาเร็จของงานมากกว่าความ
ต้องการในระดับต่าเช่น ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ทาให้พวกเขามีความมั่ นใจในการที่จะใช้
ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ ในภารกิจที่เกินกว่าปกตินั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี้
ไม่ได้มาแทนที่ภ าวะผู้น าแห่ งการจั ดการ แต่จ ะช่ว ยเสริมหรือก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น (add – on
effect) แต่อย่างไรก็ตามภาวะผู้นานั้นสาคัญอยู่ที่การตัดสินใจเป็นหลักทั้งนี้เพราะการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องส่งผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิผลองค์กรได้โดยตรง
วิธีการตัดสิ น ใจของแต่ล ะบุ คคลต่ างก็ ค าดหวัง ที่ผ ลงาน (Performance Expectation)
ขึ้นอยู่กับรูปแบบ (Style) ของการตัดสินใจ ซึ่งผลงานจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจที่เป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ (Systematic and Efficient) หรือผลงานอาจมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์
(Analyze) เพื่ อ การพยากรณ์ (For cost) ส่ ว น Allwood&Selart (2001) อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การ
ตัดสินใจ (Decision Making) ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนในรายละเอียด (Intricate
Phenomenon) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจ เป็น
กระบวนการของผู้นา (Leadership) ที่มีความสลับซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น (Convoluted Function)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนอกจากนี้ Algarni (2003)
ได้ย้าเกี่ยวกับการตัดสินใจว่า ผู้นา (Leaders) มักจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันตามลักษณะของ
การเรียนรู้ (Cognitive Style) ซึ่งหมายถึง ขบวนการรับรู้ข่าวสาร (Information) ของแต่ละบุคคล
ส่วนในรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision Making) ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ (Cognitive
Process) ที่ประกอบด้วย 1) กระบวนการรับรู้โดยจิตสานึก (Metal Process of Perception) 2)
การปฏิบัติ (Action) 3) การแสดงผลการตัดสินใจ (closure on Stimuli) แล้วกระทบต่อไปยังการ
บริหารงานขององค์กรให้ประสบความสาเร็จได้แล้วเรียกว่าประสิทธิผลองค์กร
Nelson, et al. (2011) อธิบายว่า ประสิทธิผลเทศบาลเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด
ตั ด สิ น ใจ และน าไปลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ค วามส าเร็จ ตามภารกิ จหลั ก (Core Functions) ของ
เทศบาล ประกอบไปด้วย ปฏิสัมพันธ์มนุษย์ ภาวะผู้นา ความสามารถของคนในองค์กร ในขณะที่
Dijkgraaf& Gradus (2014) ขั ด แย้ ง ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลเทศบาล เป็ น ความส าเร็ จ จากการบริ ห าร
เทศบาล การกาหนดนโยบาย วางแผน บริหารโครงสร้างและจัดกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน
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ส่วน Nzuza&Lekhamya (2014) กลับมีความเห็นว่า ประสิทธิผลเทศบาลเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
การบริหาร ได้แก่ ประสบการณ์บริหาร ทักษะการบริหาร ประสบการณ์ทางาน และยังเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสและมีโครงสร้างองค์กรที่มุ่งปรับปรุงความสามารถของ
บุคลากรด้านการให้บริการแก่ป ระชาชน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่สอดคล้องกันมากที่สุดอยู่ที่การ
บรรลุเป้าหมายอันเป็นความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบองค์กรคล้ายกัน
ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นาที่แท้จริงและการตัดสิ นใจที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กร เป็นประเด็นที่ควรทาความเข้าใจอย่างมีกระบวนการ

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่ อ อธิ บ ายและศึ ก ษาลั ก ษณะของภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformation
Leadership) ระบบการตัดสินใจ (Decision-Making) และประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล (LocalGovernment Effectiveness) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)
ระบบการตัดสินใจ(Decision-Making) และประสิทธิผลขององค์การบริห ารส่วนตาบล (Local
Government Effectiveness) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. เพื่ อ เสนอแนะลั ก ษณะส าคั ญ ของภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformation
Leadership) ที่มีผลต่อระบบการตัดสินใจ (Decision-Making) และประสิทธิผลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล (Local Government Effectiveness) ขององค์การบริหารส่วนตาบล

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระหว่างการใช้
แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรอง
นายก สมาชิกองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล ปลั ดองค์การ หรือหั ว หน้าส่ ว นราชการประจ าต าบล
ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน ลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างชั่วคราวจานวน 482
คนแล้วนามาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ก่อนนาเอาผลที่ได้รับไปประกอบการสัมภาษณ์กลุ่ มผู้เชี่ยวชาญจานวน 15 คนเพื่อยืนยัน
ผลได้จากงานวิจัยนี้
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ผลการวิจัย (Research Results)
ลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
การตัดสินใจและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ยกเว้นองค์ประกอบการตัดสินใจแบบทันทีมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิผลองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและราย
ด้าน เมื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าทั้งสามตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ
และประสิทธิผลองค์กรมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับน้อยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนการเสนอแนะลักษณะสาคัญนั้นประกอบด้วย การกระตุ้นปัญญา และการคานึงถึงปัจเจกบุคคล
โดยมีคารับรองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้การตรวจสอบรับรองและยืนยันแบบจาลองภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการกระตุ้นปัญญา และการคานึงถึงปัจเจกบุคคลซึ่งมี
จานวนตัวแปรสังเกตจานวน 6 ตั วแปรที่ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความเห็น
ของแต่ละตัวแปรอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการมอบหมายภารกิจพิเศษมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ ว นในภาพรวมของภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงได้รับการรับรองและยืนยันในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
ผลวิจัยดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับผลวิจัยของ Santorn & Naressenie (2016) ที่ได้
ค้นพบค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบด้านการกระตุ้นปั ญญาอยู่ในระดับมากของผู้นาเทศบาลในเขต
จังหวัดขอนแก่น และยังค้นพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการกระตุ้นปัญญานี้จาแนกตามระดับ
การศึกษา และกลุ่มอาชีพ นอกจากนั้นแล้วยังได้เสนอแนะให้ผู้นาเทศบาลจัดหาข้อมูลข่าวสารที่ช่วย
ให้ผู้ตามได้รู้จักเรียนรู้ และนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนให้
ประสบความสาเร็จเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังแนะนาได้คล้ายกันเกี่ยวกับการจัดสรรสิ่ งอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ตาม ประเด็นสาคัญคือการจัดสรรวิธีการและการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการสร้างองค์
ความรู้สาหรับนาไปพัฒนาตนอยู่เสมอของผู้ตาม นอกจากนี้แล้วยังความสอดคล้องกับผลวิจัยของ
Sangsuwan (2014) ที่ได้ค้นพบว่าผู้นาควรมีการส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่อย่างสม่าเสมอด้วยการจัดฝึกอบรมความรู้ และการเพิ่มพูนศั กยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ อย่ างสม่าเสมอ อีกทั้งผู้ น าองค์กรปกครองส่ ว นตาบลต้องตระหนักต่อการพั ฒ นา
ทัศนคติในการทางานด้วยความรับผิดชอบ และสมัครใจ หรือเต็มใจในการทุ่มเทกาลังของแต่ละคน
ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ นอกจากนั้นแล้วผลวิจัยยังนาเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒ นาบุ คลากรจากการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และการมอบหมายงานให้ ตรงกับสายงาน
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พร้อมทั้งการจัดฝึกอบรมความรู้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนตาบลได้รู้จักการ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับประชาคมโลก

องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Boby of Knowledge)
ลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
การตัดสินใจและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ยกเว้นองค์ประกอบการตัดสินใจแบบทันทีมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิผลองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและราย
ด้าน เมื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าทั้งสามตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ
และประสิทธิผลองค์กรมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับน้อย

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
แต่อย่างไรก็ตามจากข้อค้นพบสาคัญดังกล่าวนี้สามารถนาไปลงมือปฏิบัติได้ในฐานะที่เป็น
ผู้นาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ต้องบังคับบัญชาผู้ตาม หรือลูกน้องอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งโดย
ธรรมชาติแล้วมีความแตกต่างกันอย่างสิ้น เชิง โดยเฉพาะการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาใน
ระหว่างการปฏิบั ติงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้โดยปราศจากข้อขัดขวาง หากแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว
ผู้นาในแต่ละองค์กร โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งมีหน้าที่ดูแลและเอาใจใส่ต่อประชาชน
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และนั้นหมายความว่า ผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องตระหนักถึง
กิจกรรม หรือการกระทาใดใดที่ส่งผลช่วยให้เกิดการกระตุ้นปัญญาของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ล งมือ
ปฏิบัติงานไปจนกว่าจะประสบความสาเร็จนั้นได้โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวาง ส่วนประเด็นสาคัญ
ในทางปฏิบั ติแล้ วผู้น าองค์การบริ หารส่ว นตาบลอาจนาผลวิจัยนี้ไปดาเนินการได้ในลักษณะจัด
ประชุม และการพบปะกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนตัว ตลอดจนถึง การ
จัดช่วงเวลาอย่างทันท่วงทีต่อการพบผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา ทั้งนี้เนื่องจากการ
พบปะแล้วร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขย่อมได้ประโยชน์ทั้งต่อองค์การ และประโยชน์ต่อ
ส่ ว นตนของผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา ส่ ว นประเด็น การคานึงถึงปัจเจกบุคคลนั้น ในทางปฏิบัติแล้วผู้นา
ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานควรตระหนักถึงความเอาใจใส่ต่อ
การทางานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในระดับรายบุคคล
เช่น การมอบหมายภารกิจพิเศษที่ประชาชนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละบุคคลมีความรู้ความสามารถพอ
สาหรับนาไปลงมือปฏิบัติร่วมกับกับข้าราชการในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร หรือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งงาน
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อยู่ในรูปของการตั้งเป็นคณะกรรมการของแต่ล ะฝ่าย โดยจาแนกออกไปตามความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก นอกจากนั้นแล้ว ยังอาจลงมือปฏิบัติได้ในลักษณะอื่นโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน
ทั้งนี้ โ ดย นายกองค์การ รองนายก ปลั ดองค์การ หั ว หน้าส่ ว นราชการตาบล ตลอดจน
ข้าราชการ และพนักงานทั้งประจาและชั่วคราวควรนาเอาผลวิจัยนี้ไปใช้กาหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เน้นการฝึกอบรมความรู้ และการพัฒนาศักยภาพในการทางานจากการติดตามข้อมูล
ข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการนาไปใช้กาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
กาลังคนทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานโดยเน้นให้ตรงกับสายงาน
ของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง นอกจากนั้นแล้ว การจัดสรรข้อมูล ตลอดจนการจัดให้มีช่วงเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการให้คาปรึกษา หรือการให้ข้อแนะนาที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยเน้นโอกาสในการ
ประสบความสาเร็จจากการปฏิบัติ หน้าที่ เพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติผู้นาทั้งหลายขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล อาจน าผลวิ จั ย นี้ ไ ปด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) น าไปใช้ ใ นการก าหนดเป็ น
แนวนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 2) นาไปใช้ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการพัฒนาแบบแผนใน
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่เน้นความสาเร็จมากขึ้น 3) นาไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า หรือ
การสร้างองค์ความรู้ใดใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นรายบุคคล เช่น การทาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละหน่วยงาน
แล้วมีการนาเอาผลวิจัย ที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อพิจ ารณาหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับหน่ว ยงาน หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนรับผิดชอบ
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