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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็ นของบุคลากรที่มีต่อภาวะ
ผูน้ าของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจริ ญ ศิ ล ป์ อ าเภอเจริ ญ ศิ ล ป์ จัง หวัด สกลนคร และ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผูน้ าของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเจริ ญศิลป์
อาเภอเจริ ญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านความเป็ น
ผูน้ า ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านทักษะความรู้ความสามารถใน
ภาวะผู้น า รวม 5 ด้า น โดยเก็ บ ข้อ มู ล จากบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เจริ ญศิ ล ป์ อาเภอเจริ ญศิ ล ป์ จัง หวัดสกลนคร จานวน 52 คน ที่ มี ล ัก ษณะสถานภาพส่ วนบุ คคล
แตกต่างกัน โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล คือร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ One way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1.บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระห่ าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
และมีเงินเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท
2.ระดับ ความคิ ดเห็ นของบุ คลากรที่ มี ต่อภาวะผูน้ าของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เจริ ญศิลป์ อาเภอเจริ ญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของบุคลากร ที่อยูร่ ะดับมากที่สุด คือด้านทักษะความรู้ความสามารถใน
การบริ หารงาน ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความคิ ดเห็ นของบุ คลากร ที่ อยู่ระดับ น้อยสุ ด คื อ ด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม
3.ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผูน้ า
ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเจริ ญศิ ลป์ อาเภอเจริ ญศิ ลป์ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม
จาแนกตามเพศ อายุ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น จาแนกตามระดับการศึกษา เงินเดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.ข้อเสนอแนะความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ มีต่อภาวะผูน้ าของนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเจริ ญศิ ล ป์ ในด้า นความเป็ นผูน้ า ได้แก่ ความเป็ นผูน้ าที่ ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของโลก
ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ควรปฏิ บตั ิงานอย่างเปิ ดเผย ตรวจสอบได้ ด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ ได้แก่ ควรให้
ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาแสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างเปิ ดเผย ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ ควรยึดหลัก
ศาสนาเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน และด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริ หารงาน ได้แก่ ควร
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

