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บทคัดยอ 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ขาราชการระดับสูงในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ประธาน
หรือผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และนักธุรกิจดานตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม  เคร่ืองมือ            
ท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ ขอมูลท่ีไดรับวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ 

ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหมในแตละดานมีดังนี้ 
ดานลักษณะท่ัวไป มีความเหมาะสมท้ังดานเพศ อายุ การศึกษา ภายหลังการเขารับตําแหนง 

มีการพัฒนาและเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน มีฐานเสียงความชวยเหลือทาง
การเมืองจากการสนับสนุนของพรรคประชาธิปตย ประชาชนท่ีนิยมในพรรคประชาธิปตย ประชาชน
ท่ัวไป สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตไมมีฐานเสียงและความชวยเหลือทางการเมืองในทองถ่ินเพราะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหมท้ังหมดไมไดเปนบุคคลในกลุมสังกัด  

ดานคุณภาพการบริหารงาน พบวา มีความสามารถบริหารงาน ความกระตือรือรนสนใจ        
ใฝเรียนรู ยอมรับในส่ิงใหม  ความเด็ดขาด ความสามารถและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  

ดานคุณประโยชนการบริหารงาน พบวา มีความเสียสละในการทํางาน ไมไดแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง  

ดานวิสัยทัศนการบริหารงาน พบวา มีความคิดท่ีกวางไกล ทันสมัย เปนระบบ มีการจัดการ
เปนข้ันตอน มีความรอบคอบ ลึกซ้ึง ถ่ีถวน รอบดาน ยอมรับฟงความคิดผูอ่ืน เปนเหตุผล มีหลักการ  
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ดานการดําเนินชีวิต พบวา มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอ เอาใจใส โดยเฉพาะผูดอยโอกาส 
ในสังคม มีความมุงม่ันชวยเหลือสังคม ใชชีวิตเสมอตนเสมอปลาย เปนแบบอยางท่ีดี มีความกลาหาญ 
และมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธความเปนกันเอง 

ดานการประกอบอาชีพ พบวา มีความซ่ือสัตย ความสุจริต ไมมีธุรกิจท่ีสรางปญหาใหกับ
สังคม และไดรับการยอมรับท้ังจากประชาชน ชุมชน และผูรวมงาน  

ดานการมุงงาน พบวา มีการกําหนดแนวทางการทํางานชัดเจน มีการนําเสนอแนวคิด               
ใชวิธีการหลากหลาย สงเสริมการมีบทบาทและมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงาน มีการมอบหมาย
และกระจายงาน การวางแผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

ดานการมุงสัมพันธ พบวา มีการปฏิบัติหรือดําเนินงานตาง ๆ ดวยตนเองบางเร่ือง  การสราง
เสริมบรรยากาศการทํางาน การสรรเสริญ ยกยอง และชมเชยผูปฏิบัติงาน  การเอาใจใสดูแลสวัสดิการ 
การประพฤติปฏิบัติตนดวยความเสมอภาค การใหความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ                  
อยางสมํ่าเสมอ และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

ดานองคประกอบ พบวา  มีความสัมพันธอันดีกับผูตาม รับผิดชอบการดําเนินงาน                     
ใชอํานาจควบคุมการดําเนินงานอยางเหมาะสม สามารถดูแล กํากับ ส่ังการและควบคุมการดําเนินงาน
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได  

ดานพฤติกรรมการทํางาน พบวา มีภาวะผูนําเชิงสถานการณดานพฤติกรรมการทํางานท่ี
สงผลใหเกิดประสิทธิผลสูง โดยใชการดําเนินงานดวยกระบวนการตาง ๆ เชน การมอบหมายงาน  
การมีสวนรวม การแนะนํา และการส่ังการ เปนผูมีภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพท้ังความสามารถใน 
การชักนําใหผูอ่ืนคลอยตาม การสรางความเช่ือถือและศรัทธา การสรางแรงบันดาลใจใหผูตาม            
การกระตุนใหผูตามใชกระบวนการทางความคิดเพื่อการแกปญหาหรือการสรางสรรคใหม ๆ และ   
การรูจักวิเคราะห มียุทธศาสตรการคิดเพื่อการปองกันมากกวาการแกไขภายหลัง  

สวนภาวะผูนําในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครเชียงใหมคนท่ีผานมาในแตละดานมีดังนี้ ดานลักษณะท่ัวไป คือ การมีสวนรวมหรือบทบาททาง
การเมืองและมีฐานเสียงหรือความชวยเหลือทางการเมืองในชุมชน ดานผูนําท่ีมีคุณภาพ คือ การมี
ประสบการณทางการเมือง ดานผูนําท่ีมีวิสัยทัศน คือ การมีความใจกวางยอมรับฟงความคิดผูอ่ืน ดาน
การดําเนินชีวิต คือ ความสุภาพออนนอมและมนุษยสัมพันธ ความเปนกันเอง ดานองคประกอบ คือ 
การมีความสัมพันธกับผูตามโดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล ดานผูนําแบบเปล่ียนสภาพ คือ การมี
ความสามารถชักนําใหคลอยตาม เช่ือถือและศรัทธา การสรางแรงบันดาลใจใหผูตาม จุดประกายความ
มุงม่ันของผูตามใหเห็นถึงส่ิงท่ีเปนความสําเร็จ และการสรางความสัมพันธกับผูตามแบบรายบุคคล 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to examine the leadership of Chiang Mai Municipality 
mayor. The samples employed in the study were senior government officials under Chiang Mai 
Municipality, presidents or community leaders in Chiang Mai municipal area, and business 
people from various businesses in Chiang Mai province. Instrument used in this study was 
interview. Data were descriptively analyzed and categorized into domains. 

Findings revealed that the leadership of Chiang Mai Municipality mayor was divided 
into the following domains: 

For general domain, the mayor was suitable to sex, age, and education. After taking the 
position, political participation role was promoted and developed, electoral base and supports 
were from Democrat Party, people who support Democrat party, and people working in public 
universities. However, there were no electoral base and supports from local politics because the 
members of Chiang Mai Municipality council did not belong to the group. 

For administrative quality domain, the mayor was capable in administration, 
enthusiastic, open-minded, decisive, and responsible after making a decision. 

For administrative benefit domain, the mayor sacrificed for work without seeking 
benefits for oneself and companions. 

For administrative vision domain, the mayor’s vision was wide, modern, systematic, 
careful, in-depth, thorough, open, reasonable, and objective. 
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For lifestyle domain, the mayor was kind, generous, paying attention to the needy in 
society, determined to help society, consistent, a good role model, brave, friendly, and highly 
responsible. 

For occupational domain, the mayor was honest, having no businesses that caused 
social problems, and accepted by people, communities, and colleagues. 

For task-oriented domain, the mayor set clear working guidelines, presented ideas, used 
diverse methods, promoted participation role of personnel or offices, assigned and distributed 
work, planed monitored and evaluated work regularly and continuously. 

For relationship-oriented domain, the mayor ran some errands by oneself, promoted 
working environment, praised and complimented the followers, paid attention to benefits and 
equality, worked cooperatively with communities and offices regularly, and listen to people’s 
opinions. 

For element domain, the mayor had good relationship with the followers, responsibility 
on work procedure, exercised power in suitable manner, was capable in monitoring work 
procedure and giving command effectively and efficiently. 

For working behavior domain, the mayor had situational leadership on working 
behavior domain which resulted in high work efficiency through procedures such as assignment, 
participation, suggestion, and command. This was the leadership that changed the condition into 
ability of persuasion, establishing trust faith and inspiration, stimulating followers to use thinking 
process to solve problems or create new ideas, and analyzing with thinking strategies in order to 
prevent rather than solving problems later. 

For the leadership domains that were lower than those of the former Chiang Mai 
Municipality mayor were, in general domain, (1) political participation or role and electoral base 
or support from local politics, in quality leadership domain, (2) political experience, in visionary 
leadership domain, (2) open mind to people’s ideas, in lifestyle domain, (3) politeness, human 
relation and friendliness, in element domain, (4) relationship with the followers, especially with 
members of municipality council, in transformational leadership domain, (5) persuasion, trust, 
belief  and inspiration on followers to see success, and relationship establishment with each 
follower. 

 


