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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสนอแนะการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพดาเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 15 คน
ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์แบบอุปมานและการตีความ ผลการวิจัย
พบว่า
ข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยแนวทางหลักที่สาคัญ 4 แนวทาง คือ
(1) การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสาหรับผู้นาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น (2) การพัฒนาผู้บริหารให้มีความใฝ่รู้
ในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างให้ ท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่ ง การเรียนรู้เปิดเวทีให้
ชาวบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน (3) การพัฒนาผู้บริหารให้รักษาภูมิปัญญา
และรากเหง้าความเป็นตัวตนของท้องถิ่นไทย และ (4) การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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ABSTRACT
The research is intended to develop recommendations for transformational
leadership. Proper management of local governments to enter the ASEAN Economic
Community. Using qualitative research carried out by in-depth interviews with 15
local governments, Prime choose which specific data and analysis. Inductive analysis
and interpretation. The research findings were as follows:
Suggestions to develop transformational leadership for the management of
local governments to enter the ASEAN Economic Community. The approach consists
of four major divisions: (1) the development of language skills for the local
government administration. By receiving training in English and neighboring countries
is increasing (2) development executive with a thirst for knowledge about the AEC. By
creating a local community. Learning platform provides residents with the
opportunity to exchange activities with ASEAN (3) executive development to treat
cognitive and fundamental identity of the local Thailand and (4) Management
Development as a Human Resource Development. By developing local potential and
are ready. To enter the ASEAN Economic Community
Keywords: Transformational leadership development, Corporate executives local
government, ASEAN Economic Community.
บทนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ ยนแปลงเจตคติและ
สมมุติฐานของสมาชิกในองค์กรสร้างความผู กพันในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่
สาคัญภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้นาที่มีต่อผู้ตามแต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้
อานาจแก่ผู้ ตามให้ กลั บ กลายมาเป็น ผู้ น าและผู้ ที่ เปลี่ ยนแปลงหน่ ว ยงานในกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรดังนั้นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์
รวม และเกี่ยวข้องกับการดาเนินการของผู้นาในระดับต่างๆ ในหน่วยงานย่อยขององค์กร จากการวิจัย
พฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพบว่าผู้นาจะมีการถ่ายโอนหน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจที่
สาคัญและขจัดข้อจากัดการทางานที่ไม่จาเป็นออกไปผู้นามีการดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความ
จาเป็นต้องแก้ปัญหา ต้องการการริเริ่ม การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สาคัญการกระตุ้น
การแข่งขันความคิดการตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมความร่วมมือและการทางานเป็นทีม
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รวมทั้งส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหารความขัดแย้งต่างๆ ผู้นาจะทาการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารเพื่อเน้นและสร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ผู้ น ากับ ผู้ บ ริ ห ารนั้ น อาจจะเป็ น คนคนเดี ย วกั น หรือคนละคนก็ ได้ ลั ก ษณะที่ ต่ างกัน อยู่
เล็กน้อยระหว่างผู้นากับผู้บริหารคือผู้นามักเป็นตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
หน่วยงานได้ง่าย ทั้งนี้ เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคลากรอื่นจานวนมากและไม่จาเป็นต้อง
รับผิดชอบตาแหน่งสูงๆ ส่วนผู้บริหารนั้นในฐานะที่ดารงตาแหน่งบริหารจูงทาให้ต้องคิดทบทวนให้
มากก่ อ นที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงอะไรลงไป ผู้ บ ริ ห ารมุ่ ง รั ก ษาความมั่ น คงของหน่ ว ยงาน มี ห น้ า ที่
วางโครงการ กาหนดกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
ทุกอย่างในหน่วยงานหรืออาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ ผู้ นาเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
แต่ผู้บริหารเป็นผู้รักษาความมั่นคงของหน่วยงานจึงไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง องค์การหรือหน่วยงาน
ทุกประเภทควรมีทั้งผู้บริหารและผู้นา ซึ่งอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือต่างคนก็ได้กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การหรื อหน่ วยงานจึ งจะเจริ ญ ก้ าวหน้ าบรรลุ จุดหมายขององค์การ ซึ่งเป็ นที่ ประจักษ์แล้ ว ว่า
ความสามารถและประสิทธิภ าพขององค์การจะดีหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุสมบัติของผู้นาและ
ผู้บริหารองค์การลักษณะพฤติกรรมที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์การจะเป็นอย่าไรย่อมขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลทางพฤติกรรมของหั วหน้างาน ผู้บริหารและผู้นา หากผู้นาเป็นคนดีมีความรู้มีจริยธรรมและมี
ความสามารถสูงแล้ว งานย่อมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ (ยงยุทธ
เกษสาคร, 2552)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการบริหารงาน การอานวย
ความสะดวกในการบริการประชาชนตลอดจนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
ภาวะผู้ น าจึ งเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ในการบริ ห ารงานโดยการปฏิบั ติงานใดๆ ภายในองค์กรให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จนั้นย่อมต้องการความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย องค์กรที่ประสบผลสาเร็จ มีลักษณะที่สาคัญ
อย่างหนึ่งแตกต่างกันไปจากองค์กรที่ประสบความสาเร็จ คือการมีผู้นามีประสิทธิภาพ การบริหารใดๆ
จะเกิดประสิ ทธิภ าพได้ ผู้บ ริห ารจะต้องใช้ภ าวะผู้ นากระจายความรับผิ ดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่
ผู้ใต้บังคับบั ญชาในหน่วยงานของตน และการใช้ภ าวะผู้นาให้ เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ
โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ได้ และการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล
ผู้นาที่เหมาะสมของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทของภาวะผู้นา
อย่างมากต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้ อมการพัฒนาทาง
การเมืองท้องถิ่นและการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการตลอดจนคุณลักษณะส่วนตัวของผู้บริหาร
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานของผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
สถานการณ์ นอกจากนั้นองค์ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอยู่ทั่ วประเทศ จึง
ต้ อ งมี ค วามเข็ ม แข็ ง พั ฒ นาตนเอง ลดภาระของรั ฐ บาล และสามารถรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
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ต่างประเทศได้ จึงเป็นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่มีต่อผลการบริหารการพัฒ นาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้บรรลุสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นในวันนี้จะต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม
สิ่งแรกก็คือ เข้าใจศึกษาให้ถ่องแท้ถึงโอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอยู่ที่ว่าผู้นาจะฉกฉวยอย่างไรโอกาส
แรก คือ เรื่องการขยายของตลาดเฉพาะอาเซียนอย่างเดียวก็เพิ่มประชากรผู้บริโภคเพิ่มจาก 64 ล้าน
คน อาจเป็ น 500 ล้ านคนก็มีผู้ บ ริโภคเพิ่ม ขึ้น หลายพั นล้ านคนการปรับตั วที่ส าคัญ ที่สุ ดก็คือเรื่อง
ทัศนคติ คือ ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมจะเป็นประเทศที่ต้องอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ อีกรวม 10
ประเทศ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่แค่ผู้นาของอาเภอหรือตาบลในประเทศไทยอีกต่อไป
จะต้องเป็นผู้นาในชุมชนเดียว คือ ชุมชนอาเซียนรักษาภูมิปัญญาและรากเหง้าหรือความเป็นตัวตน
ของท้องถิ่นไทยแต่ที่สาคัญที่สุดถึงเราจะเป็นชุมชนอาเซียนแต่เราก็ต้องคงไว้ที่ภูมิปัญญาและรากเหง้า
ความเป็ น ตัว ตนของท้ องถิ่น ไทยของแต่ล ะท้ องถิ่นซึ่งในอนาคตก็จะมีมูล ค่ า เพิ่ มขึ้น หากมีบริห าร
จัดการที่ดี ต้องพัฒ นา “คนไทย” ให้ “สื่ อสาร” ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้ถึงเวลาแล้ว ที่
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งพร้ อ มมากขึ้ น ในเรื่ อ งภาษาทั้ ง ภาษาอั ง กฤษและภาษาอาเซี ย นและยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะคุยแลกเปลี่ยนกับชาวอาเซียนด้วยกันต้องสนับสนุนให้โ รงเรียนภายใต้การดูแล
ของ อบจ. เทศบาลและอบต. สนใจการพัฒ นาภาษาต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ เพื่อ
สร้างทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสามารถเรื่องภาษาให้ได้โดยเร็วที่สุดการปรับตัวที่สาคัญอีก
เรื่องหนึ่ง คือ ความใฝ่รู้ ความใฝ่รู้ คือ สร้างให้ท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดเวทีให้ชาวบ้านได้มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ผู้นาสั่งการให้ทาตามสั่งอย่างเดียวผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นก็ต้องมีความใฝ่รู้ด้วยและต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “อาเซียน”
เป็นพิเศษอย่างเช่นรู้เขา รู้เรา ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนการพัฒนาคุณภาพ
ของทรัพ ยากรมนุ ษย์ ห รื อทุ น มนุ ษย์ ในการอยู่รอดและแข่งขันได้ในวันนี้สิ่ งที่ส าคัญ ที่สุ ด คือ การ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ของข้าราชการท้องถิ่นรวมทั้งประชาชน เกษตรกร
และธุรกิจในระดับชุมชน หรือ หลายๆ คนอาจเรียกว่า รากหญ้า ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ นา
ท้ อ งถิ่ น อยู่ ร อดและก้ าวไปข้ างหน้ าอย่ างยั่ งยื น ต้ อ งบริห ารความเสี่ ย งให้ เป็ น โดยใช้ ห ลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง (จีระ หงส์ลดารมภ์, 2556)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นปัจจุบันเป็นยุคกระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะผู้นาองค์กร ภาวะผู้นาเป็นศิลปะหรือกระบวนการหรือความสามารถในการชักนา จูงใจ มี
อิทธิพล หรือโน้มน้าวให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มคลในองค์กรยอมรับการสั่งการและดาเนินการ หรือปฏิบัติ
ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้นาต้ องการหรือประสงค์ ในขณะที่การพัฒนาเป็น
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์ที่ดี โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่เดิม
ดังนั้ น เพื่ อ ความสอดคล้ อ งในยุ คดั งกล่ าวและการปฏิ บัติ งานของผู้ ต ามให้ เกิดความพยายามที่ จ ะ
ปฏิบัติงานเกินเป้าหมายที่กาหนด ต้องเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นของผู้ตาม
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ให้มีวุฒิภาวะอยู่ในระดับสูงซึ่งการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการ
ปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องผู้ บ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้น และเป็ น แนว
ทางการบริหารสาหรับผู้บริหารองค์กรอื่นๆ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1) ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ ผู้ บ ริห ารองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ได้แ ก่ นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 15 ท่าน
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด , เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตาบล โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทาการ
บั น ทึก การสั มภาษณ์ (Interviewing) และการสั งเกต (Observation) โดยผู้วิจัยทาการสั มภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ (Non-Official) ผ่านแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้างด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง
2) แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ใช้ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง โดยลั ก ษณะแบบ
สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้างจะไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนการตั้งคาถามไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
ผู้ วิจั ย สามารถปรั บ ค าถามให้ ยื ด หยุ่ น ตามสถานการณ์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล ตามต้ อ งการอย่ างไรก็ ต าม
ถึงแม้ว่าถูกผู้สัมภาษณ์จะสามารถตอบได้อย่างเสรีแต่การสัมภาษณ์ก็จะทาภายในกรอบเป้าหมายที่
กาหนดไว้เพื่อไม่ให้มีการหลงประเด็นในการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์
ที่สร้างขึ้นโดยในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้คานึงถึงความเที่ยงตรงตามเนื้อหาความเที่ยงตรงตาม
มโนทัศน์ ความเที่ยงตรงตามสภาพ ความหมายของการวัด และประสิทธิภาพของเครื่องมือเป็นสาคัญ
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และได้ น ามาให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์รวมทั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ได้
ตรวจสอบข้อคาถามในแต่ละข้อและได้นาไปแก้ไขตามคาแนะนาก่อนที่จะนาไปสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ
การซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
2) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) สาหรับวิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น สามารถนามาใช้ได้ 3ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์สรุปข้อมูล
จากบันทึกภาคสนามที่เป็นส่วนบันทึกละเอียดหรือบันทึกพรรณนา การวิเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์จาแนกหรือจัดกลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้ว
3) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) นั้นผู้วิจัย
ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In Depth Interview) นั้ น มาใช้ ใ นกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยดาเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา ค้นควา
ข้ อมู ลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยกระบวนการและวิ ธีการวิเคราะห์ อั นจะได้ ด าเนิ น
กระบวนการตามแนวทางการวิจั ยเชิงคุณภาพ อันได้แก่การวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลั ก
(Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ทั้งหมด
จากนั้นจึงนาประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออก เป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes)
และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่
การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
4) สร้างข้อสรุปที่ได้จากข้อมูลที่วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยเป็นการสร้างข้อสรุปของ
ข้อมูล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามและการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก ของผู้ บ ริห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่
วิเคราะห์และสังเคราะห์ไว้ แล้วนามาสรุปเนื้อหาออกมาเป็นประเด็นและจาแนกข้อมูลไว้เป็นประเภท
5) สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่จาแนกประเภทแล้วเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
และสร้างข้อสรุปไว้แล้วในขั้นตอนที่หนึ่งมาทาการวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละ
ประเภทเข้าด้วยกันโดยเป็นการวิเคราะห์ความเหมือนหรือมีลักษณะร่วมกันของข้อมูลหรือความเกี่ยว
พันธ์กันของข้อมูลชุดต่างๆ แล้วเขียนบรรยายเป็นประโยคเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กันของข้อมูล
6) สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้วเป็นการนา
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่สองทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ในระดับละเอียดลงไปอีกโดยทาการวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูลออกให้เห็นคุณลักษณะต่างๆ หรือส่วนประกอบต่างๆ ของข้อมูลจากนั้นจึงนาข้อมูลที่
วิเคราะห์แยกแยะแล้วมาสังเคราะห์ข้อมูลรวมเข้ากันเป็นข้อมูลชุดใหม่
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ผลการวิจัย
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่า
1) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
การพั ฒ นางานหรื อความสาเร็จขององค์การบริห ารส่ วนท้ องถิ่นผู้ บ ริห ารมี การสร้าง
กระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม โดยการปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสานึก ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานโดยการให้ความรู้และการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2) ด้านความเป็นเอกัตถะบุคคล
ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในการให้
ความรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ งานตลอดจนการพั ฒ นาทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ หน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบเพื่ อ
ประโยชน์ในการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการพัฒนาบุคลากรจะต้องดาเนินการทุก
ระยะตั้งแต่ก่อนการรับเข้าทางานและระหว่างการทางานกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงความสามารถในการ
ทางานให้สูงขึ้นให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะทัศนคติรวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ๆ ที่ทันสมัย
และสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่ างถูกต้องในการ
เลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ควรที่จะพิจารณาส่งบุคลากรให้ตรงกับตาแหน่งสายงานที่
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
การพัฒ นาผู้ ป ฏิบั ติงานอย่ างเหมาะสมควรมีการติดตามผลการปฏิบั ติราชการอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดและมีการนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
จนผลการปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญทั้งต่อผู้ใ ต้บังคับบัญชา
ผู้บริหาร และองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาจะทาให้รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนปฏิบั ติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอยู่ในระดับใดมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้างเพื่อ
องค์กรจะได้หาทางปรับปรุงหรือจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถซึ่งจะทาให้การดาเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ด้านการสร้างบารมี
ผู้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ ธรรมนั้ น ควรมีลั ก ษณะที่ มี ความรู้แ ละเป็ น ผู้ มองการณ์ ไกลสามารถ
วางแผนงานให้เหมาะกับงาน รู้จักงาน รู้จักตนเอง และผู้อื่น ใช้ได้กับบุคคลต่างๆ ในทุกสถานภาพ
ผู้บ ริห ารระดับ สู งต้องมีสติปั ญ ญามีความเชี่ยวชาญ แม่น ยา มั่นคงต่องานที่ตนบริห ารอยู่มีมนุษ ย์
สั มพั น ธ์ที่ ดีส ามารถผู กใจคนได้ทั้ งผู้ ร่ วมงาน ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชาผู้ เกี่ยวข้องอื่ นๆ ผู้ บ ริห ารที่ ป ระสบ
ความสาเร็จการบริหารงานจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั้นจะต้องมีคุณธรรมประจาตัวด้วย ผู้บริหารต้องมี
ความรอบรู้รอบรู้ถึงงานในหน้าที่ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนักบริหารต้องเริ่มต้นบริหารตนเอง บริหาร
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คน และบริหารงานให้เป็นต้องเป็นคนอ่านมาก ฟังมาก เกาะติดกับสถานการณ์รอบด้านเมื่อได้ข้อมูล
สิ่งใดมาต้องรู้จักวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้รู้มานั้นมีความถูก ต้องแค่ไหนต้องมีใจที่หนักแน่นไม่เอนเอียง
ไม่มีอคติ คือตัวเองต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมประจาใจ
5) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ จ ะต้ อ งน าแนวคิ ด ใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการบริ ห ารงานเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงให้ เหมาะสมกับ โลกยุคไอที และการเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนวิสั ยทั ศน์ ของ
ผู้บริหารเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะให้เป็นไป
ได้ อย่ างชั ดเจนโดยภาพนั้ น ต้องสอดคล้ องกั บ เป้ าหมายขององค์ กรมีค วามเป็ นไปได้และสามารถ
มองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนาองค์กรให้บรรลุความต้องการนั้น วิสัยทัศน์เ ป็นภาพอันชัดเจนที่สะท้อน
ให้เห็นเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญา และความเชื่อที่บุคลากรขององค์กรร่วมกันยึดถือวิสัยทัศน์ที่แท้จริง
ต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่บุคลากรช่วยกันผลักดันสานฝันอันเป็นผลจากความสามารถคิดอ่านผสานเข้า
กับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคลากรและเป็ นผลจากความสามารถในการเก่งคิด เก่ง
คน และเก่งงานของผู้บริหาร วิสัยทัศน์จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน
6) ด้านการมีคุณธรรม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนกาหนด
แนวทางพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องพยายามศึกษาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในชุมชนและตั้งงบประมาณรองรับในด้านการส่งเสริมอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมโดย
เปิดวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่เพื่อยกระดับ กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการสร้างองค์
ความรู้ให้กับหน่วยงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7) ด้านการมีอิทธิพลบารมีเชิงสร้างสรรค์
มีการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมในการจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้มีการบรรจุโครงการ กิจกรรมแผนงานในด้านต่างๆ ให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เช่น โครงการพั ฒ นาศักยภาพศูนย์ ICT ชุมชน โครงการInternet ประจาตาบล โครงการ
พัฒ นาศักยภาพศูน ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพิ่ ม
ศักยภาพของบุคลากร ให้การศึกษาฝึกทักษะปรับทัศนคติให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้มองแบบเศรษฐกิจ
มหภาคแทนที่จะมองแคบแบบจุลภาคจะได้เห็นประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8) ด้านความฉลาดทางอารมณ์
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจรู้ จั ก ความรู้ สึ ก ของตนเองทุ ก ขณะจิ ต รู้ จั ก อารมณ์ แ ละ
ความคิดที่เกิดจากอารมณ์ของตนเองสามารถแก้ไขปรับปรุงอารมณ์ก็จะสามารถติดต่อประสานงาน
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และสั่งการได้อย่างประสบผลสาเร็จ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่ น และเหมาะสมจั ด การอารมณ์ ให้ มี เหตุ ผ ลสั่ ง การว่ า อะไรควรท าอะไร ไม่ ค วรท า ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับอันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมีความสามารถในการรับรู้และ
เข้าใจความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ ของตนเองได้ในแต่ละสถานการณ์ มีความเชื่อมั่นรู้จุดเด่นจุดด้อย
หรือข้อบกพร่องของตนเองยอมรับข้อผิดพลาดและหาทางแก้ไขรวมทั้งเปลี่ยนนิสัยของตนเองได้
9) ด้านทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษถือว่าสาคัญมากเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่จาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นผู้บริหารส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านภาษาที่ดีเป็น
จานวนน้อยและไม่มีความกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ เกิดความกลัว เพราะไม่สามารถพูด หรือ
สื่อสารได้ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเสนอความคิดเห็นที่จะให้ผู้บริหารมีการพัฒนา
ทั ก ษะทางด้ านการสื่ อ สารดั งนี้ มี ก ารจั ดฝึ ก อบรมภาษาอั งกฤษในช่ว งระยะเวลาสั้ น ประมาณ 1
สัปดาห์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน อย่างสม่าเสมอเพราะการฝีกฝน
อย่างสม่าเสมอจะทาให้เกิดการพัฒนาที่ดี
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
เสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย
1) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น
2) การพัฒ นาผู้นาให้มีความใฝ่รู้ในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้บริห ารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการกาหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างชัดเจน ติดตามข้อมูล ข่าวสารการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ปรับทัศนคติและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) การพัฒนาผู้นาให้รักษาภูมิปัญญาและรากเหง้าความเป็นตัวตนของท้องถิ่นไทย โดย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระ
และความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
ต่างๆ สร้างจิตสานึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้ อ งถิ่ น ควรริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละปรั บ ปรุ งภู มิ ปั ญ ญาให้ เหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย และการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดประโยชน์ในการดาเนิน
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4) การพั ฒ นาผู้ น าให้ เป็ น นั ก พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ข้าราชการท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศมีการกาหนดให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีแผนงาน โครงการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้บริหารยุค
ใหม่จะต้องนาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแก้ว (2556) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงความรู้ แ ละทั ศ นะคติ ต่ อ ประชาคมอาเซี ย น กระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่ งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความ
หลากหลายทั้งด้ านสั งคมและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิท ธิพ ลต่อวิถีชีวิตเป็ นอย่างมาก ทาให้ ห ลาย
ประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนในประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น จะได้
สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้
อย่ า งมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และเท่ า เที ย มทุ ก ประเทศสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) หรือ อาเซียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ
1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ ตรงกับ ตาแหน่ งงานและหน้าที่ที่ได้ปฏิบั ติส นับสนุนในเรื่องของการศึกษามีเป้าหมาย
ทมี น โยบายในการท างานอยู่ ต ลอดเวลาเรีย นรู้แ ละปรับ ตั ว ให้ ทั น โลกทั น ปั ญ หาสิ่ งท้ าทายต่ า งๆ
ปรับปรุงให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายใหม่ๆ
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเลือกคนให้เหมาะสมกับงานการเลือกใช้คน
ต้อ งให้ เหมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ าที่ ว างบุ ค ลากรที่ มี ความรู้ค วามสามารถเหมาะกับ งานงานบาง
ประเภทต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะและความสามารถที่เจาะจง
3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมควร
มีการติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดและมีการนาผล
การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
4) ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรจะต้ อ งน าแนวคิ ด ใหม่ ๆ มาใช้ ในการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโลกยุคไอทีและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององค์กร
ที่ต้องการจะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจน
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจมีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
2) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และแรงจู ง ใจใน การท างาน โดยน าตั ว แปรอื่ น ๆ
ที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้มาทาการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ด้านสภาพการทางาน ด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มพูน ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาการทางานของ
บุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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