ภาวะผู้นําผู้บริหารเทศบาลตําบลลวงเหนือตามความคาดหวังของประชาชน
โดย มนฤดี ม่วงรุ่ ง

เทศบาลตําบลลวงเหนื อ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หนึ่งซึ่งอยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การให้บริ การแก่ประชาชน ทําให้
การปฏิบตั ิภารกิจในหน้าที่เป็ นเรื่ องผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล ต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจาก
การบริ หารประชาชนที่ดีจะนํามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพขององค์กร คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลลวงเหนือที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี เป็ นผูน้ าํ มีหน้าที่หลักในการบริ หารและ
พัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล
ลวงเหนือให้ได้รับความสะดวกสบาย

มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี

และได้รับบริ การทุกด้านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การปฏิ บตั ิ ง านจะอยู่ภ ายใต้ระเบี ย บและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และต้องปฏิ บ ตั ิ อย่า งเคร่ ง ครั ด ทํางานต้อง
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ การบริ การราชการบรรลุเป้ าหมาย โดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่า การทํางานต้องไม่ มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกิน
ความจําเป็ น การปฏิบตั ิงานต้องให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาพการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะการ
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนต้องมียุทธวิธีหลากหลายรู ปแบบบริ หารจัดการ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้กินดี อยูด่ ี เป็ นสําคัญ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นผูน้ าํ จะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ การเป็ นมือ
อาชี พของผูน้ าํ และพัฒนาในทางบริ หารงาน เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน
ผูบ้ ริ หารในฐานะเป็ นผูน้ าํ ของเทศบาลจะต้องมีหน้าที่ ที่จะต้องสร้างความร่ วมมือ ร่ วมใจกันเป็ นอย่างดีใน
การทํางานร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ร่วมกัน และภายใต้สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่ งต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากประชาชน ดังนั้นประชาชนย่อมมีความคาดหวังในภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ และผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าํ เท่านั้นจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้
ภาวะผูน้ ํา เป็ นความสามารถของบุ ค คลที่ จะนํา องค์ก ารของตนให้บ รรลุ สู่ เป้ าหมายได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น สามารถโน้มน้าวให้ผอู้ ื่น
ปฏิบตั ิตามได้ ในการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยแบ่งออกได้เป็ น 4 ทฤษฎีหลักได้แก่
1. ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theories) มุ่งเน้นความสนใจในเรื่ องคุณลักษณะ เพื่ออธิ บายความแตกต่าง
ระหว่างผูน้ ําและบุ คคลที่ ไม่ ใช่ ผูน้ ํา คุ ณลักษณะที่ ว่านี้ ได้แก่ ความสู ง พละกําลัง ลักษณะท่ าทาง ความรู้
สติปัญญา ความเชื่ อมัน่ ความซื่ อสัตย์ ความสมดุ ลทางอารมณ์ และจิตใจ ความกระตือรื อร้ น การเข้าสังคมและ
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ความเป็ นมิตรเป็ นต้น ลักษณะเหล่านี้ จะเป็ นตัวกําหนดในการคัดเลื อกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดํารงตําแหน่ ง
ผูน้ าํ สรุ ปได้วา่ ความมีประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าํ มาจากความแตกต่างกันทางคุ ณลักษณะทางด้านร่ างกาย (physical
characteristics) และจิตใจ (psychological characteristics)
2. ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral Theories) ช่วงประมาณศตวรรษที่ 1940 งานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ได้
เปลี่ยนจากเรื่ องทฤษฎีคุณลักษณะมาเป็ นการมุ่งเน้นต่อสิ่ งที่ผนู ้ าํ ทํา งานวิจยั พยายามจะระบุถึงความแตกต่างทาง
พฤติกรรมของผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพกับผูน้ าํ ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ นักทฤษฎีเรื่ องพฤติกรรมระบุถึงปั จจัยของการ
เป็ นผูน้ าํ ว่า บุคคลสามารถถูกฝึ กให้กลายเป็ นผูน้ าํ ได้ และพัฒนาแผนการฝึ กอบรม เพื่อเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
เป็ นผูน้ าํ ของผูจ้ ดั การ และหาข้อสรุ ปว่าอะไรคือรู ปแบบของการเป็ นผูน้ าํ ที่ดีที่สุดที่ควรเรี ยนรู ้
3. ทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theories) เป็ นทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ทฤษฎีหนึ่ งที่ได้รับความนิยม
โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สาํ คัญของทฤษฎีคือ สถานการณ์ที่แตกต่างกันย่อมต้องการแบบของผูน้ าํ ที่ต่างกัน ซึ่ งมี
หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีผนู้ าํ ตามสถานการณ์ของ เฮยเซย์ บลังชาร์ ต ที่มุ่งเน้นหรื อให้ความสําคัญกับผูต้ าม
ดังนั้นผูต้ ามสามารถยอมรับหรื อปฏิเสธผูน้ าํ ได้

ประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าํ จะขึ้นอยูก่ บั การกระทําของผูต้ าม

ทฤษฎีน้ ีใช้ลกั ษณะของผูน้ าํ ตามพฤติกรรรมที่แสดงออก 2 ประการ

ซึ่งเป็ นแนวคิดเดียวกันกับของ

มหาวิทยาลัยโอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกน คือ ผูน้ าํ แบบมุ่งงานและความสัมพันธ์ และทฤษฎีทางเดินสู่
เป้ าหมาย

ที่ผนู ้ าํ จะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือผูต้ ามให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้

โดยการให้

คําแนะนํา หรื อการสนับสนุ น ซึ่ งจะทําให้ผตู ้ ามมีเป้ าหมายในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
ดังนั้นการเป็ นผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผลจําเป็ นต้องปรับแบบภาวะผูน้ าํ ของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แห่ งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theories) เป็ นมุมมองร่ วม
สมัยของเรื่ องภาวะผูน้ าํ คล้ายคลึงกับผูน้ าํ แบบบารมี (Charismatic Leader) แต่แตกต่างกันตรงที่ความสามารถที่
จะนําเอานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ องค์กร โดยระลึกถึงความต้องการและความเป็ นอยูข่ องพนักงาน
ผูน้ ําแห่ งการเปลี่ ยนแปลงสร้ างการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญต่ อทั้งพนักงานและองค์การ ผู้นําประเภทนี้ ให้
ความสําคัญกับกิ จกรรมที่หลากหลาย และหาแนวทางร่ วมกันที่จะขอความร่ วมมือจากพนักงานในกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลง กระบวนการภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงประกอบด้วย 4 ปั จจัย คือ (1) อิทธิ พลที่มีต่อความคิดซึ่ ง
กล่ าวถึ งผูน้ ําที่ มี พฤติ กรรมเป็ นแบบอย่างให้ก ับผูต้ ามเลี ยนแบบ (2)การกระตุ ้นดลใจผูต้ ามโดยการที่ ผูน้ ํา
ถ่ ายทอดความคาดหวังการทํางานสู งไปยังผูต้ าม (3)การกระตุ น้ ทางภูมิ ปัญญาโดยผูน้ าํ จะกระตุ ้นผูต้ ามให้มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม และ(4)การคํานึ งถึงบุคลากรแต่ละคน ให้อิสระในการทํางานและให้ความ
สนใจช่วยเหลือบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการทํางานด้วย
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สําหรับการศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลลวงเหนือตามความคาดหวังของประชาชน
ในเขตเทศบาลตํา บลลวงเหนื อ อํา เภอดอยสะเก็ ด จัง หวัดเชี ย งใหม่ พบว่า มี ล ัก ษณะผูน้ ํา ที่ ป ระชาชน
คาดหวังประกอบด้วย (1) คุณลักษณะผูน้ าํ ที่เป็ นแบบอย่าง ซึ่ งได้แก่ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และ มีความสามารถในการสื่ อสาร ซึ่ งพบในทฤษฎีลกั ษณะผูน้ าํ และ ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าํ (2) ความใจ
กว้างรับฟั งผูอ้ ื่น ซึ่ งได้แก่ การส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีความเป็ นมิตรพิชิตใจคน ซึ่ งพบในทฤษฎี
พฤติกรรมผูน้ าํ และทฤษฎีผนู ้ าํ ตามสถานการณ์ (3) ภาพพจน์ดีมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการที่ผนู้ าํ สร้าง
ภาพพจน์ที่ทาํ ให้สมาชิ กเชื่ อมัน่ ในการทํางาน และส่ งเสริ มให้สมาชิ กแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ซึ่ งพบใน
ทฤษฎีผนู้ าํ การเปลี่ยนแปลง (4) มีความสามารถในการมอบหมายงาน เช่น กลุ่มสมาชิกที่มีทกั ษะในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานที่ ดีแล้วผูน้ าํ ไม่จาํ เป็ นต้องอธิ บายรายละเอียดการปฏิ บตั ิง าน แต่ถ้า สมาชิ ก ไม่ก ระตือรื อร้ น
หรื อไม่สนใจในงานผูน้ าํ อาจไม่จาํ เป็ นต้องเข้าไปดูแลเอาใจใส่ แต่สําหรับกลุ่มที่มีความสามารถน้อยแต่มี
ความสนใจในงานผูน้ ํา ควรให้ ค าํ แนะนํา แก่ ส มาชิ ก ซึ่ งพบในทฤษฎี ผูน้ ํา ตามสถานการณ์

(5) มี

ความสามารถในการกําหนดเป้ าหมาย ได้แก่ ผูน้ าํ มีการกําหนดเป้ าหมายงานให้เกิดความท้าทายแก่สมาชิ ก
และมีความยืดหยุน่ ในการตัดสิ นใจ ซึ่ งพบในทฤษฎีผนู ้ าํ ตามสถานการณ์
สรุ ปรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลลวงเหนือตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลลวงเหนื อ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ความดีที่เป็ นแบบอย่าง
- ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
- ความสามารถในการสื่ อสาร
ความใจกว้างรับฟังผูอ้ ื่น
- การส่งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ผูน้ าํ

- ความเป็ นมิตรพิชิตใจคน

ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน

ภาพพจน์ดีมีความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการมอบหมายงาน
ความสามารถในการกําหนดเป้ าหมาย

*************************
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สรุ ปองค์ ความรู้ จากงานวิจัย
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