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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This research aims to investigate the compositions of organization leadership in the
viewpoint of local government administrative organizations, business organizations,
and industrial organizations in Nakhon Ratchasima province according to Thailand 4.0
policy. This research is a qualitative study using the semi-structured interview as a
tool for data collection from 16 executives in local administrative organizations and
10 executives from business and industrial organizations in Nakhon Ratchasima
province. Triangulation method involving the data, the researcher, and the theory, was
applied for data validation. The data were analyzed by content analysis and patterns
combining followed by drawing conclusions for research problems. The results indicate
that the composition of organizational leadership according to Thailand 4.0 concept
consists of 1) Leader’s behaviors emphasizing morality and ethics, responsibilities,
public mind, and emotional intelligence; 2) Creative leadership emphasizing ability to
apply technology and innovation in management, teamwork, placing importance and
trust in people, communication skills, good interpersonal skill, and problem-solving,
skills and; 3) Management with good governance emphasizing management by the
rule of law, ethics, responsibilities, public participation, transparency, and effective
public budget spending. These leadership compositions would lead to building leaders
with professional management competency according to Thailand 4.0 concept.
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�ำ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุม่ ผูบ้ ริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 16 ราย
และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม จ�ำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และความเชื่อถือของเครื่องมือ ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และ
ด้านทฤษฏี การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา เชือ่ มโยงเนือ้ หาแบบแผนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และหาข้อสรุป
เพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำองค์กร ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย
1) พฤติกรรมผู้น�ำ คือ คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และมีความฉลาดทางอารมณ์ 2) ภาวะผู้น�ำเชิง
สร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน การท�ำงานเป็นทีม การให้ความส�ำคัญ
กับบุคคลและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และ 3) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารตามหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และหลักความคุม้ ค่าเป็นการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างคุม้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างผูน้ ำ� ทีม่ สี มรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพทีส่ อดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0

บทน�ำ

สภาพการท�ำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน มีปัจจัยหลายอย่าง
เป็นตัวแปรที่มีความส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้น�ำหรือผู้บริหารขององค์การจ�ำเป็นที่ต้องตระหนัก และค�ำนึงถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้อยู่
ตลอดเวลา และในขณะนีเ้ ป็นยุคของการเปลีย่ นแปลง การพัฒนาประเทศไทยสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 ทีม่ งุ่ เน้น
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยฐานของเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Value Based Economy) ผ่านกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุม่ ประกอบด้วย
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์
ควบคุม 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกล และกลุม่ ที่ 5) กลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง
ในการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีการน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐาน
ความคิดในการพัฒนา คือ การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง (Ministry of
Industry, 2016) ซึ่งการที่จะท�ำให้องค์การแนวคิดดังกล่าวประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญต่อการขับเคลือ่ นให้องค์การไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ได้มีการก�ำหนดไว้ได้ ผู้น�ำขององค์การจึงเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญคือภาวะผู้น�ำของผู้น�ำควรที่ได้รับ
การส่งเสริมและมีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีความหลากหลายในแต่ละมิติของ
องค์การ (Carlton, Holsinger, Riddell, & Bush, 2015; Tan, Fatt Hee, & Yan Piaw, 2015) เช่น ความ
ต้องการของลูกค้า การปรับเปลี่ยนของแรงงานจากเจนเนอเรชั่น Y สู่เจนเนอเรชั่น Z และต้องมีความ
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องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เหมาะสมกับนโยบายของทางภาครัฐไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหมายความว่าจากเดิมที่ผู้น�ำมีการมุ่งเน้นการ
สัง่ การ การมอบอ�ำนาจ และการควบคุมสูย่ คุ ของผูน้ ำ� ทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงแบบสร้างคุณค่า การแข่งขัน
แบบร่วมมือโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์การที่เกี่ยวข้องกัน (Anunthawichak
Suang-i, 2018)
ความท้าทายที่ผู้น�ำหรือผู้บริหารขององค์การต้องพบในการบริหารจัดการองค์การในยุคปัจจุบัน
หรือในยุคศตวรรษที่ 21 นีค้ อื 1) การบริหารจัดการบุคคลทีม่ คี วามสามารถสูงซึง่ เติบโตมาการใช้เทคโนโลยี
(Talent Management) รวมถึงมีความหลากหลายและมีความแตกต่างในมิตขิ องการท�ำงาน ซึง่ ผูน้ ำ� ต้องมี
ความรู้ถึงวิธีที่จะรักษาให้บุคคลเหล่านี้อยากที่จะท�ำงานอยู่ในองค์การ มีความสุขในการท�ำงาน รวมถึง
สามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ออกมาใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 2) การบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นมีความเหมาะสมกับบริบทขององค์การโดยมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เป็นกลางและมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิต
ครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน 3) การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการพัฒนาการจัดการความรู้
ในองค์การเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีความรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งผู้น�ำต้องมีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทจี่ ะสร้างขวัญ และก�ำลังใจ เพีอ่ สร้างความพึงพอใจ อันจะก่อให้เกิด
ความจงรักภัคดีต่อองค์การของพนักงาน (Sweeney, Clarke, & Higgs, 2017; Akahat Noppon, 2017)
จะเห็นได้วา่ ความท้าท้ายดังกล่าวเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์การของผูน้ ำ�
หรือผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการน�ำเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และน�ำองค์การไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงให้ทนั ต่อยุคสมัยมากขึน้ โดยการเน้นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความพร้อมมากขึ้น (Fletcher & Arnold, 2011; Gudauskas et al., 2015; Worapun Chaiwut
et al., 2014) ดังนัน้ การพัฒนาผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหารให้มสี รรถนะสูงเพือ่ บริหารงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นั้น จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วย
น�ำพาองค์กรสู่ความส�ำเร็จจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับทุกองค์การเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า การที่ผู้น�ำจะน�ำพาองค์การไปสู่
เป้าหมายและประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ภาวะผู้น�ำในตนเองของผู้น�ำจึงเป็นสิ่งที่ผู้น�ำต้องมี
นอกเหนือจากการปัจจัยทางด้านความรู้ ความสามารถในการท�ำงาน นอกจากนี้ผู้น�ำที่มีพฤติกรรมผู้น�ำ
ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จขององค์การต่อไป การศึกษาวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� ทีค่ วามเหมาะสมตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมอง
ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เขต
จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั นีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารวางแผน การพัฒนาสมรรถนะของผูน้ ำ�
ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความสอดคล้องการแผนการพัฒนาประเทศต่อไป
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ความสัมพันธ์ของแนวคิดพฤติกรรมผู้น�ำ ภาวะผู้น�ำ หลักธรรมาภิบาล กับไทยแลนด์ 4.0
แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เกิดจากการทีร่ ฐั บาลได้มกี ารน�ำแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ในการสร้าง
รูปแบบในการพัฒนาประเทศคือจากยุคการเกษตรสูย่ คุ อุตสาหกรรมด้วยการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลผลิต
ทางการเกษตร เพือ่ ท�ำให้ประเทศไทยมีการพัฒนา และมีการลดช่องว่างของรายได้ของคนไทยให้นอ้ ยลง
ผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจจากการขับเคลื่อนด้วยสินค้าการเกษตร มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแนวคิดที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การ
ท�ำเกษตรแบบใหม่โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้น 2) การเปลี่ยนจากผู้ประกอบการ
ระดับกลางแบบเดิมซึ่งรัฐต้องให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบใหม่ที่มีการน�ำ
เทคโนโลยีหรือสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท�ำธุรกิจเพื่อลดต้นทุน หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ 3) การเน้นที่
การพัฒนาแรงงานให้มที กั ษะความช�ำนาญขัน้ สูง และ 4) การพัฒนาและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต�ำ่ ไปสูก่ ารสร้างธุรกิจทีม่ กี ารสร้างมูลค่าสูง โดยการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจภายใน ซึง่ เป็นการ
สร้างความเข็มแข็งจากภายใน และมีความเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก ผ่านกลไกในการขับเคลือ่ น 3 อย่าง
คือ กลไกขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับ
ผลิตภาพ และกลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จากการผสมผสาน
กลไกทั้ง 3 อย่างก็จะท�ำให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น รัฐบาลจึงให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแนวคิดมากกว่าการลงทุน ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้
ผูน้ ำ� ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดขององค์การต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศ โดยทีผ่ นู้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะมีการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� การคิดเชิงวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์
การสือ่ สาร และการท�ำงานต่างวัฒนธรรม มากขึน้ ปรับเปลีย่ นจากการใช้คำ� สัง่ เป็นการสร้างการท�ำงาน
แบบมีสว่ นร่วม การสร้างแรงบันดาลใจ การถามให้ใช้ความคิด การพัฒนาทีจ่ ดุ แข็งขององค์การมากกว่า
การเน้นย�ำ้ ทีจ่ ดุ อ่อนของตนเอง นอกจากนีผ้ นู้ ำ� ยังต้องมีพฤติกรรมทีด่ อี ันจะก่อให้เกิดการความเลือ่ มใส
ศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะท�ำงานร่วมกันกับผู้น�ำอย่างมีความสุข และเหนือสิ่งอื่นใด
คือปัจจัยส�ำคัญที่ผู้น�ำต้องมีคือ การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การซึ่งจะท�ำให้เกิดการ
พัฒนาองค์การได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้น�ำที่ดีจะมีการ
บริหารงานโดยการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กบั การท�ำงานของผูน้ ำ� ซึง่ การศึกษานีจ้ ะเป็นการ
ยืนยันว่า หลักการดังกล่าวจะยังคงเป็นปัจจัยที่ยังมีความส�ำคัญต่อผู้น�ำเมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาองค์ประกอบของผู้น�ำที่เหมาะสมส�ำหรับ
ไทยแลนด์ 4.0 ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดพฤติกรรมผู้น�ำ คือ การรับรู้ถึงลักษณะของผู้น�ำในการ
จัดการองค์การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความมั่นใจในตัวของผู้น�ำผ่านปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความฉลาดทางอารมณ์ (Udomsak Kajornsak, 2013) ภาวะ
ผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ คือความสามารถของผู้น�ำในการวางแผนจัดการองค์การ เพื่อกระตุ้นโน้มน้าวหรือ
ชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในด้านนวัตกรรม
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องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

และเทคโนโลยี ด้านการท�ำงานเป็นทีม ด้านการให้ความส�ำคัญกับบุคคลและมีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ด้านการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
(Akahat Noppon, 2017) และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานมาใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้
ว่าแนวคิดดังกล่าวจะสามารถใช้ในบริบทของไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบนั ได้หรือไม่ในมุมมองของผูบ้ ริหาร
หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น�ำองค์การในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็นการวิจยั แบบ Action research (AR) เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จาก
การศึกษาวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ องค์ความรู้ (Charoen, 2007) สูก่ ารพัฒนาองค์
ประกอบของภาวะผู้น�ำและมีความสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น
2 ส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและครอบคลุมในประเด็นเนื้อหาที่ต้องการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยจากเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม (Documentary research) เป็นการศึกษาจาก
การทบทวนเอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การ หน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ท�ำการ
ศึกษา เพือ่ ให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับองค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเหมาะสม
กับไทย-แลนด์ 4.0 ในด้านของพฤติกรรมผู้น�ำ ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ และหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์การ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview technique) เป็นการสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ
ผูน้ ำ� สูงสุดขององค์การซึง่ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทด้านภาวะผูน้ ำ� ขององค์การ เลือกแบบเจาะจง โดยมีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกจากประสบการณ์ของผูน้ ำ� เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญต่อองค์การในการก�ำหนดแนวทางการ
พัฒนาองค์การ และมีผลการด�ำเนินงานขององค์การทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ในการศึกษานีไ้ ด้เลือกผูบ้ ริหารงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 16 ราย และผูบ้ ริหารองค์การในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จ�ำนวน
10 ราย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ ให้ทราบถึงนัยของความคิดในทางปรัชญาตลอดจนแนวความคิด
ทรรศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำที่มีความเหมาะสมในปัจจุบัน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
ทีม่ กี ารออกแบบโครงสร้างของข้อค�ำถามทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ทีม่ คี วาม
ยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน�ำค�ำส�ำคัญ มาใช้ประกอบในการชี้นำ� ค�ำสัมภาษณ์ ซึ่งจะท�ำให้ข้อมูล
ที่ได้มามีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ที่มีทั้งมิติของความลึก
และมิติของความกว้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผู้น�ำในแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่ได้
ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) การใช้เทคนิค
Focus group โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure interview) เป็นเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เป็นค�ำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์สามารถตอบค�ำถาม
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและมีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ประเด็นทีท่ ำ� การศึกษาวิจยั ซึง่ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามเหมาะสม
อย่างยิง่ ส�ำหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ กับการสัมภาษณ์บคุ คลผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีก่ ำ� ลัง
ด�ำเนินการวิจัย โดยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ท�ำการ
ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในทุกมุมมอง อันจะน�ำมาให้ซึ่งข้อมูลเท็จจริง หรือรายละเอียดที่น่าสนใจ
ในแต่ละประเด็นของค�ำตอบ โดยโดรงสร้างของข้อค�ำถามประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ พฤติกรรมของผู้น�ำ ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ หลักการธรรมาภิบาล และข้อคิดเห็นอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับองค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� ทีผ่ นู้ ำ� ควรมีสำ� หรับไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ผูถ้ กู สัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น “ท่านคิดว่าบทบาทภาวะผูน้ ำ� ของผูน้ ำ� องค์การในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร” หรือ “ผู้น�ำมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การท�ำงาน การแก้ไขปัญหาการท�ำงานอย่างไร”
เป็นต้น ส�ำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (Validity) ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Methodological Triangulation) เพือ่ เป็นการแสวงหาความเชือ่ ถือได้ (Reliability) ของข้อมูล จากแหล่ง
ทีแ่ ตกต่างกัน มาท�ำการศึกษาเรือ่ งเดียวกัน ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านข้อมูล ด้านผูว้ จิ ยั และด้านทฤษฏี
แล้วน�ำมาหาความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นค�ำถามต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเชิงทฤษฏี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั นีใ้ ช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (Content analysis method) ซึง่ เป็นลักษณะของ
การน�ำเอาข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และเชือ่ มโยงแบบแผนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน น�ำไปสูก่ าร
ท�ำความเข้าใจในแบบแผนของพฤติกรรมทีท่ ำ� การศึกษานัน้ ๆ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับการวิจยั
เชิงคุณภาพ (ATLAS.TI) (Lewis, 2016) เพือ่ ให้เกิดเป็นแนวคิดและข้อสรุปให้เห็นถึงข้อค้นพบ ซึง่ ในทีน่ ี้
มีประเด็นส�ำคัญได้แก่ องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำ ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ของ
ผู้น�ำในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างแผนการพัฒนาผู้น�ำในแต่ละประเภทองค์การได้อย่างถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ความสามารถประสิทธิภาพการท�ำงานให้กับผู้น�ำให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศต่อไป

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�ำ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 16 ราย และผูบ้ ริหารองค์การในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จ�ำนวน 10 ราย จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย
พฤติกรรมผู้น�ำ
พฤติกรรมของผู้น�ำที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 นั้นในมุมมองของผู้บริหาร
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องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา นั้นมีลักษณะดังนี้
1. คุณธรรม และจริยธรรม คือการครองตนและประพฤติปฏิบัติตนของผู้น�ำให้ถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายหลักคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนหลักการในวิชาชีพของตนเองโดยมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์บรรลุ
เป้าหมาย ที่ก�ำหนดไว้ จากบทสัมภาษณ์ของคุณไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ได้ให้ความเห็นว่า “คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�ำ เป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ผู้น�ำต้องมีเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีความ
เป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมขององค์การ”
2. ความรับผิดชอบ ความเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมัน่ ทัง้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ขัดต่อกฎหมาย การไม่ฉวยโอกาสแสวงหาความสุข ความ
สะดวกสบายความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยไม่ท�ำให้ส่วนรวมหรือผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสีย
ผลประโยชน์ รวมถึงรู้จัการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้อื่น และยกย่องสมาชิกเมื่อปฏิบัติงาน
ดีเด่นหรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร ผู้น�ำที่ดีต้องท�ำงานให้ส�ำเร็จตามแผนที่วางไว้ หากพบปัญหา
ก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
3. จิตสาธารณะ ผู้น�ำต้องมีจิตส�ำนึกที่ดี มีน�้ำใจไมตรี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงการรู้จักหน้าที่ในการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม “โดยผู้น�ำ
ต้องมีการรับรู้ถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ร่วมกับความรู้สึกในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือสังคม และลงมือกระท�ำเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับคนในองค์การ หรือสังคมรอบข้าง รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ว่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา หรือเราไม่ได้เดือดร้อนด้วย แต่ก็เต็มใจที่จะ
แบ่งปันให้การช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน” จากบทสัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหมื่นไวย
ส�ำหรับในมุมมองของผู้บริหารองค์การภาคเอกชน และอุตสาหกรรม คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร ได้มีความ
คิดเห็นเพิม่ เติมส�ำหรับการมีจติ สาธารณะในองค์การ คือ “ในองค์การความมีจติ สาธารณะสามารถแสดง
ได้จากความคิดในการแก้ไขปรับปรุงการท�ำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ให้คนในองค์การท�ำงาน
ได้สะดวกสบายมากขึ้น ก็จะท�ำให้องค์การมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นได้ในภาพรวม ซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่มีความส�ำคัญส�ำหรับผู้น�ำในยุคไทยแลนด์ 4.0”
4. ความฉลาดทางอารมณ์ โดยการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายของบุคคล ผู้น�ำต้องมีความ
สามารถบริหารจัดการกับความรูส้ กึ และอารมณ์ตนเอง มีความสามารถรับรูไ้ ด้ไว และมีอทิ ธิพลต่อบุคคล
ส�ำคัญอืน่ ๆ และสามารถในการสร้างสมดุลของภาวะจูงใจและแรงขับของตนด้วยพฤติกรรมเป็นอย่างดี
จากบทสัมภาษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การเป็นผู้น�ำนอกจาก
ความเก่งในการบริหารงานแล้ว ต้องมีความสามารถในการควบคุม และจัดการอารมณ์ของตัวผู้น�ำเอง
ให้มีความเหมาะสมกับการท�ำงานด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การ
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ท�ำงานได้อย่างมีความสุข”
ภาวะผู้น�ำ
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของภาวะผูน้ ำ� ทีม่ คี วามสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมอง
ของผู้บริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา นั้นมีความสอดคล้องกับหลักการของภาวะผู้น�ำแบบสร้างสรรค์ (Creative
Leadership Principles) ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารงานในปัจจุบนั ผูน้ ำ� ควรมีการปรับใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการบริหารจัดการในงานทุกส่วนได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือสมัยใหม่ทมี่ ี
ความเหมาะสมในการบริหารงาน และมีความกระตือรือร้น ตลอดจนเปิดใจให้กว้างส�ำหรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มีทศั นคติทดี่ ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บคุ ลากร มีความเข้าใจ
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพ จากบทสัมภาษณ์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวทะเล ได้กล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมว่า “ส�ำหรับการบริหารงานภายใต้
ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การท�ำงานมากขึ้น เช่น การลดเวลาการท�ำงาน ลดเวลาการประชุม การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ นอกจากนี้ชุมชนยังได้ประโยชน์ คือ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการก็สูงขึ้น”
2. การท�ำงานเป็นทีม โดยที่ผู้น�ำต้องใช้กระบวนการในการบริหารด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดการท�ำงานด้วยการเรียนรู้แบบทีม มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกด้วยการรับฟัง ทราบผล
การปฏิบตั งิ านของทีมงาน โดยการก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จของทีมงานทีช่ ดั เจน รวมถึงมีการยอมรับ
ในคุณค่าของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จากบทสัมภาษณ์ของคุณสัมพันธ์ ขอนโพธิ์ ผู้จัดการบริษัท เจ.เอช
อุตสาหกรรม จ�ำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้น�ำต้องมีการก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม
และสร้างความท้าทายให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับสามารถท�ำได้ ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติ หรือทีมงานเห็นว่า
สามารถท�ำได้จะมีความสุขในการท�ำงาน และท�ำงานอย่างไม่มีความกดดัน จากนั้นผู้บริหารถึงค่อย ๆ
ปรับเป้าหมายในปีต่อไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้วองค์การจะค่อยพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ”
3. การให้ความส�ำคัญกับบุคคลและมีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน หมาถึงการไม่มีทศั นะว่าผู้ตาม
ชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ แต่มีหน้าที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีความกล้าต่อการปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ รวมถึง
ต้องเปิดใจกว้างยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิกในองค์กร และให้เกียรติผอู้ นื่ เคารพและให้การสนับสนุน
ผู้อื่น ไม่ว่าคน ๆ นั้น จะมีต�ำแหน่งใดก็ตาม สอบถาม เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น รับฟัง
ปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
4. การสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยเน้นการให้ความส�ำคัญกับการติดต่อสื่อสาร
ประสานสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีการชี้แจงรายละเอียดให้บุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก มีการปรับปรุงพัฒนาทักษาการสื่อสาร ส่งเสริมให้การใช้
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เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยข้อมูลข่าวสารมีสาระ
มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้บคุ ลากรท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การสือ่ สารแบบสองทาง มีวาทศิลป์ในการสือ่ สารโดยที่
ผูบ้ ริหารต้องมีทกั ษะการฟัง การพูด อ่านและการเขียนทีด่ ี เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงขับเคลือ่ น
และแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์การ
5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ ความสามารถในการปฏิบตั ภิ ารกิจอยูท่ า่ มกลาง
สภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่แน่นอน เป็นผูเ้ รียนรูก้ ารบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น และเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับสถานภาพเดิมที่เป็นอยู่
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
จากการศึกษาพบว่าผูน้ ำ� ทีม่ คี วามสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผูบ้ ริหารงาน
องค์ ก ารปกครองส่วนท้อ งถิ่น และผู้บริห ารองค์การในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา นั้นมีการบริหารที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักในการปกครอง
การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท�ำนองคลองธรรม จากบทสัมภาษณ์
ของคุณประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�ำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กล่าวว่า “หลักการธรรมาภิบาลยังคงเป็นหลักการที่มีความจ�ำเป็นที่ผู้น�ำต้องมีในการบริหารจัดการ
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยี ที่ยังมีช่องว่างทางกฎหมายที่ยัง
ไม่ครอบคลุม ท�ำให้งา่ ยต่อการท�ำงานผิดพลาดของผูน้ ำ� ” และคุณทวิสนั ต์ โลณานุรกั ษ์ ประธานกิตติมศักดิ์
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักธรรมาภิบาล แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่
ใหม่คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ลืมความส�ำคัญ ดังนั้นธรรมาภิบาลส�ำหรับไทยแลนด์ 4.0
จึงเป็นรูปแบบของหลักการในการบริหารที่ดีที่ผู้บริหารต้องน�ำมาปรับใช้ภายใต้บริบทของยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป” จ�ำแนกองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การท�ำงานโดยการยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ
ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและ
ถือปฏิบตั ริ ว่ มกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยข้อบังคับเหล่านีถ้ อื ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย
มิใช่ตามใจตนเองหรืออ�ำนาจทางกฎหมาย โดยที่ในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผู้น�ำในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส�ำคัญมากเป็นล�ำดับแรก
2. หลักคุณธรรม คือ ความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการสร้างระบบการท�ำงาน หรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน พัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย รวมถึงการสร้างนิสัยการเป็นจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น
ในองค์การ
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3. หลักความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มคี วามโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
ระหว่างตัวของผู้น�ำและผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยให้การท�ำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชั่น
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การพัฒนาระบบ กระบวนการท�ำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส�ำคัญ ๆ ของทุกคนในองค์การ โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจ
เอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5. หลักความรับผิดชอบ คือ ความตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งเน้นถึง
ประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
6. หลักความคุม้ ค่า คือ การตระหนักถึงการมีทรัพยากรค่อนข้างจ�ำกัดใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
ดังนัน้ ในการบริหารจัดการจ�ำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุม้ ค่า ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องตัง้ เป็น
เป้าหมายที่มีตัวชี้วัดผลส�ำเร็จที่ชัดเจน และมีความเหมาะสม ซึ่งในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผู้น�ำขององค์กร
ภาคเอกชนให้ความส�ำคัญมากเป็นล�ำดับแรก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น ท�ำให้ทราบถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำ ที่มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น�ำ ผู้น�ำต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ การเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความฉลาดทางอารมณ์จะท�ำให้ผู้ตาม หรือ
ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั้น ผู้น�ำจะต้องมีการเรียนรู้ถึงเรื่องของการถ่ายทอดไปยัง
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้มคี วามเข้าใจง่ายต่อการปฏิบตั ิ สร้างความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นหนึง่ เดียวกันกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในการท�ำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการฝึกฝนในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม การมีจิตสาธารณะ และ
การเสียสละ มากกว่าการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง และมีความคาดหวังว่าผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้
บังคับบัญชาสามารถประพฤติและปฏิบัติได้อย่างตน โดยยึดตนเองเป็นมาตรฐาน
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้น�ำ จากผลการศึกษาวิจัยจะเห็นได้ว่าจากมุมมอง
ของผู้บริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
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องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปแบบของผู้น�ำแบบสร้างสรรค์ ซึ่งผู้น�ำควรมีการพัฒนาในเรื่องของ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้กบั ตัวของ
ผู้น�ำเองและตัวของผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจต้องมีการวางแผนการจัดเตรียมระบบ อุปกรณ์ ที่มีความ
เหมาะสมกับการท�ำงาน การจัดการอบรมถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องโดยเน้นการสื่อสารที่มีความถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงต้องมีการก�ำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการท�ำงานที่มีความเหมาะสมกับงาน และ
ตัวของผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับเรือ่ งของการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง อาจมีการเพิม่ เกณฑ์ชวี้ ดั
ในหัวข้อของการคิดแก้ไขปรับปรุงการท�ำงาน การท�ำงานเป็นทีม หรือการหานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วย
ในการแก้ไขปัญหาการท�ำงาน นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความไว้วางของบุคลากรภายในองค์การ
ควรมีการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์การ และเสริมสร้างการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. องค์ประกอบเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ผู้น�ำจ�ำต้องมีการน�ำหลักการดังกล่าว
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เห็นเด่นชัดและเป็นรูปธรรม ง่ายต่อการสื่อสารและท�ำความเข้า เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อด้านต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาลของผู้น�ำหรือ
ผู้บริหารขององค์การ เช่น การเสริมสร้างในเรื่องของความโปร่งใส โดยมีการชี้แจงถึงผลการสรุปหรือ
การประชุมทุกครัง้ หรือแม้แต่กระทัง้ การเพิม่ ช่องทางในการตรวจสอบการท�ำงาน ผ่านการสือ่ สารแบบ
ออนไลน์ การให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการเสนอการปรับปรุงการท�ำงานรวมถึงการน�ำเสนอ
ปัญหาในการท�ำงาน และการท�ำงานเป็นทีม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์จากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์
แบบเจาะเชิงลึกกับผู้บริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาในครั้งต่อไปผู้สนใจอาจน�ำผลที่ได้จากการศึกษานี้
ไปขยายผลต่อเพิ่มเติม เช่น การน�ำตัวแปรพฤติกรรมของผู้น�ำ ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ และหลักการ
ธรรมาภิ-บาล ไปใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ ถึงผลกระทบของปัจจัยทัง้ 3 ต่อสมรรถนะ
การบริหารของผู้น�ำ เพื่อสร้างผู้น�ำแบบมืออาชีพ ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
หรือเก็บข้อมูลเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นการยืนยันผลของงานทีค่ รอบคลุมมากขึน้ โดยการเพิม่ พืน้ ทีข่ องการศึกษา
วิจัย ซึ่งอาจจะท�ำให้ค้นพบผลการศึกษาที่แตกต่างกันในบริบทขององค์การ พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

_18(128-139)7.indd 138

12/22/61 BE 2:08 PM

Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 12 No.2; July-December 2018

139

เอกสารอ้างอิง

Akahat Noppon. (2017). Guidelines on Human Capital Management for Local Administrative Organizations in Thailand
towards High Performance Organization in Public Services in the 21St Century. Political Science Review Journal
of Kasetsart University. 4(1): 1-30.
Anunthawichak Suang-I. (2018). Business Organization Leadership Characteristics for Thailand 4.0 Era. Journal of
Education Prince of Songkla University Pattani Campus. 29(1): 1-18.
Carlton, E. L., Holsinger, J. W., Jr., Riddell, M. C., & Bush, H. (2015). Full-Range Public Health Leadership, Part 2:
Qualitative Analysis and Synthesis. Front Public Health. 3: 174.
Charoen, Danuvasin. (2007). Action Research: Ultimate Answer for Bridging the Gap between Practitioners and
Academics. NIDA Business Journal. 3: 43-53.
Fletcher, D., & Arnold, R. (2011). A Qualitative Study of Performance Leadership and Management in Elite Sport.
Journal of Applied Sport Psychology. 23(2): 223-242.
Gudauskas, R., Jokubauskiene, S., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Binkyte, A., Peciure, L., . . . Prialgauskas, D. (2015).
Intelligent Decision Support System for Leadership Analysis. Procedia Engineering. 122: 172-180.
Lewis, J. K. (2016). Using ATLAS.ti to Facilitate Data Analysis for a Systematic Review of Leadership Competencies
in the Completion of a Doctoral Dissertation. (67). Salve Regina University.
Ministry of Industry. (2016). A Strategy of Thailand’s Industry 4.0 Development (2017 - 2036) [Online]. Available:
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_plan/thailandindustrialdevelopmentstrategy4.0.pdf.
Sweeney, A., Clarke, N., & Higgs, M. (2017). A Qualitative Analysis of Shared Leadership in Organisational Teams.
Paper presented at the Irish Academy of Management Annual Conference 2017, Queens University Belfast.
Tan, M., Fatt Hee, T., & Yan Piaw, C. (2015). A Qualitative Analysis of the Leadership Style of a Vice-Chancellor in a
Private University in Malaysia. SAGE Journals. 5(1): 1-11.
Udomsak Kajornsak. (2013). Leader’s Behaviors that Influence Employee’s Behaviors to Form Innovation Culture in
the Organization: A Case Study of Pan Rajdhevee Group Public Company Limited and Affiliated Companies.
Journal of Thonburi University. 7(140): 93-105.
Worapun Chaiwut, Chaiyakan Penvisut, Banchedrue Saart, and Homying Wimol (2014) Attributes of the Modern
Leadership with Professional Management Competencies of Municipal Clerks in the Central Region. Journal of
the Association of Researchers. 19(1): 86-96.

_18(128-139)7.indd 139

12/22/61 BE 2:08 PM

