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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการบริหารงานและภาวะผู้น าที่พึงประสงค์    
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่ามีคุณสมบัติมาก
น้อยเพียงไร ที่จะพัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0" 
โดยผู้วิจัยใช้วธิีการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแกผู่้ให้ข้อมูล
จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่นมีการใช้อ านาจเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการ
เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีวัฒนธรรมการบริหารงานแบบปรึกษาหารือโดยจะเปิดโอกาส         
ให้บุคคลากรมีส่วนร่วมและให้ความเห็น อีกทั้งยังพบว่า การบริหารงานในท้องถิ่นนั้นยังมีระบบอุปถัมภ์
เหลืออยู่บ้างในบางท้องถิ่น 2) ลักษณะการบริหารงาน ตามข้อ 1 เป็นลักษณะการบริหารงานทีท่ าให้
เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันท าให้พ้ืนที่เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ระบบอุปถัมภ์นั้น ไมส่่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงานทีท่ าให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด 3) ความประสงค์ผู้บริหารท้องถิ่น
ของผู้ปฏิบัติงาน นั้น ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล แก้ไขปัญหาชาวบ้านได้ มองเห็นปัญหา จูงใจบุคลากรได ้
เปิดใจกว้างรับฟัง รักในการพัฒนาด้วยการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาด าเนินงาน 4) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเขตอ าเภอปากเกร็ด มีการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่อยข้างสูง แต่ในกรณีการคิดค้น
หรือจัดท าด้วยตัวเองนั้น ยังคงเกรงว่าจะติดขัดในข้อกฎหมายว่าสามารถท าได้หรือไม่ 
 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น า; นวัตกรรม; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทน า 
 ทีผ่่านมาผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ มักจะมีที่มาที่ไปของภูมิหลังที่หลากหลาย มีระดับความรู้
ความสามารถที่แตกต่างและมีพฤติกรรมรวมถึงภาวะผู้น า อันส่งผลส าคญัต่อประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลของการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา          
ที่ไม่เท่าเทียมกันท าให้บางท้องถิ่นยังมีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรและยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ 
ประกอบกับการเมืองท้องถิ่นยังมีกลุ่มหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแก่ตนเองมากกว่าที่จะดูแล
ผลประโยชน์ในท้องถิ่น จึงต้องอยู่ในการก ากับดูแลของจังหวัด และอ าเภอ ร่วมถึงส่วนกลางที่ต้อง      
ให้การแนะน า สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย 
 ส านักงาน ก.พ. ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (ม.ป.ป.) อธิบายไว้ว่า ด้วยวิสัยทัศน์
ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยการพัฒนา   
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้     
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
หรือที่เรารู้จักกันว่า ไทยแลนด์ 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ดังนัน้ ระบบราชการก็จะต้องมีการปรับเปลีย่น 
เพ่ือให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการ และข้าราชการ     
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารของประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบท
ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่เพราะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัว   
5 ด้าน ได้แก่ (เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, 2560, หน้า 1) 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change)  
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ (Personal 
Administration 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations)
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีผู้บริหารแนวใหม่ เช่น เป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสา เป็นผู้กล้าคิด 
กล้าท าในการเปลี่ยนแปลง 
 5) การส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถิ่นให้สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง (Self - Management) 
โดยต้องประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม 

 ส าหรับภาวะผู้น า คือ ผู้บริหารทีเ่ป็นกลไกส าคัญและมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์       
ซ่ึงนักวิชาการหลายท่านต่างมีความเห็นตรงกันว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวนั้น ผู้บริหารนับว่า
เป็นตัวแปรที่ส าคัญ เกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาย่อมแปรปรวนไปตามผู้น าเสมอ 
หน้าที่ของผู้น าที่ส าคัญนั้นจะต้องจัดการภายในองค์กรเพ่ืออ านวยการให้ทรัพยากรที่เป็นตัวคนและ
วัตถุประสานเข้าด้วยกัน สามารถ ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554)          
ในการบริหารองค์การสมัยใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง



3 

 

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วย โดยสามารถแยกลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ (จุฑาทิพย์ สุจริตกุล, 2562) 
 1. ด้านเปิดกว้างและสามารถท างานเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (open & connected organization) 
หมายถึง การที่องค์การภาครัฐท างานอย่างโปร่งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันแลกัน เพ่ือไปสู่ความร่วมมือกันอย่างแท้จริง  
 2. ด้านยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric organization) เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ พร้อมทั้งมีการใช้ระบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของภาครัฐเพื่อบริการประชาชน 
 3. ด้านมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (smart & innovative organization) หมายถึง 
องค์การที่ต้องท างานแบบมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการสร้างนวัตกรรม
และความคิดริเริ่มประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็ว 
 อีกส่วนหนึ่งไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงจะมาจากทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน   
ย่อมเกิดขึ้นและมคีวามเข้มข้นเพิ่มมากข้ึน การที่จะท าให้องค์การอยู่รอด ก็คือ นวัตกรรม หากองค์กร
ใดสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้ก่อน องค์การนั้นย่อมประสบความส าเร็จในการบริหารงานและ
อยู่รอดได้มากว่าหน่วยงานอื่น  
 ส าหรับภาครัฐ จะพบว่า นวัตกรรม (Innovation) ได้มีการแพร่กระจายและมีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น       
เริ่มมกีารสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังในเรื่องการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจัดท านวัตกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมองค์กร (Organization Innovation) จากผลการศึกษา
ของนักวิชาการหลายท่านได้ให้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า นวัตกรรมองค์กรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า 
ผู้บริหารได้น านวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรในการเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนอง     
ความต้องการและการสร้างความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อท าให้องค์กรเกิดความส าเร็จในอนาคตที่เป็น
สากลมากขึ้น ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน               
แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนถึงรูปแบบหรือกรอบแนวคิดส าหรับการเข้าใจ
โครงสร้างของการสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และยังมีความคลุมเครือในบทบาท  
ที่ส าคัญของความรู้ที่ท าให้นวัตกรรมองค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง (ชลิดา ศรมณี, 2556)  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรในการวิจัย คือ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธกีารสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ประกอบด้วยปลัด อปท./รองปลัด อปท./
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย ปรากฏตามตารางดังนี้ 
ล าดับที่ รายชื่อ อปท. บุคคลที่ 1 บุคคลที่ 2 จ านวนคน 

1 ทต.บางพลับ รองปลัด ทต. หฝ. บริหารงานสาธารณสุข 2 คน 
2 อบต.เกาะเกร็ด ปลัด อบต. ผอ.กองการศึกษา 2 คน 
3 อบต.บางตะไนย์ ปลัด อบต. หน.ส านักปลัด 2 คน 
4 อบต.อ้อมเกร็ด ปลัด อบต. ผอ.กองสวัสดิการฯ 2 คน 
5 อบต.คลองข่อย หน.ส านักปลัด ผอ.กองสาธารณสุขฯ 2 คน 

รวม 5 คน 5 คน 10 คน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การวิจัยเอกสาร พบว่า มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้น าในองค์กร โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ทุกๆ 6 เดือน  

ผลการวิจัยสนาม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการบริหารงานและภาวะผู้น าที่พึงประสงค์       
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบัน  
 การวิจัยพบว่า  
  1.1 ลักษณะการใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นส่วนมากเป็นการใช้อ านาจตามหน้าที่    
ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถท าได้เพ่ือให้การด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือบรรลุผล แต่บางครั้งก็มีอยู่บ้าง
ที่ใช้นอกอ านาจหน้าที่แต่ไม่ใช่กับข้าราชการ จะใช้กับลูกจ้างที่เป็นเครือญาติ ที่นายกฯ สามารถใช้งาน
ทั่วไปไดเ้ท่านั้น 
  1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยร่วมแล้ว นายก อปท.     
แต่ละท่านเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแนวทางข้อกฎหมาย และอ่ืนๆ        
สิ่งไหนไม่แน่ใจก็จะน าเข้าประชุมประจ าเดือนบ่อยครั้งหรือเชิญนัดประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ   
ร่วมทั้งพูดคุยรับฟังตามข้อเสนอแนะกันโดยส่วนตัวตามความความจ าเป็นเร่งด่วน  
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 1.3 นายก อปท.แต่ละแห่งมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แตกต่างกันไป       
อันเนื่องจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่และลักษณะขององค์กร แต่บางครั้งพบว่าความคิดสร้างสรรค์บางท่าน 
มักจะมีกฎระเบียบและข้อก าหนดเป็นตัวยึดเป็นกรอบยังไม่ให้อิสระในด าเนินการเท่าที่ควร ท าให้กลัวว่า
จะขัดกับกฎหมาย จึงมักจะขอค าแนะน าจากข้าราชการ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นบางท่านยังยึดติดกับรูปแบบอนุรักษนิยม ซึ่งอยากอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไว้ไม่ให้สาบสูญ พราะเกรงว่าความคิดสร้างสรรค์จะน าเทคโนโลยีมาท าลายขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้เสื่อมลงหรือสาบสูญไป แต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้ประชาชนมีความสุขสบายและให้พ้ืน     
ที่มีการพัฒนามากข้ึน จึงต้องยอมรับข้อเสนอแนะจากข้าราชการอยู่บ้าง พร้อมทั้งพยายามหาแนวทาง
ที่จะให้ความทันสมัยอยู่ร่วมกับวิถีแบบดั้งเดิมได้ 
  1.4 นายกฯ อปท. หลายๆ ท่าน ชอบการเปลี่ยนแปลง อยากให้ อปท. มีรูปแบบที่โดดเด่น
มีชื่อเสียง และมีความทันสมัยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างจริงจัง ถึงแม้ส่วนน้อยยังมีแนวคิดแบบ
อนุรักษ์นิยม แต่ภายใต้ความเป็นผู้น าแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรของตนให้ดีขึ้น      
  1.5 ผู้วิจัยพบว่าวัฒนธรรมการบริหารงาน อปท. เป็นวัฒนธรรมการบริหารงานแบบ
ปรึกษาหารือกันโดยจะเปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมและให้ความเห็น อีกทั้ง เรื่องระบบอุปถัมภ์นั้น
เจ้าหน้าที่เป็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาทีมี่มาเนินนาน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากฝ่ายการเมือง    
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ประการใด 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบัน 
  การวิจัยพบว่า รูปแบบและลักษณะการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ตามข้อ 1 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
  2.1 การใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการมอบนโยบายหรือการออกค าสั่งต่างๆ 
ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานและหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยต้องน านโยบายมาปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินงานส่งไปถึงผู้รับบริการ เช่น ประชาชน เป็นต้น 
  2.2 ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด มีการับฟัง และสร้างแรงจูงใจ  
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสูง เมื่อมีข้อเสนอแนะความเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีการแลกเปลี่ยนรับฟัง
ความคิดเห็นกัน โดยไม่ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หากมีผลกระทบต่อประชาชนก็จะมีการประชาคมข้ึน
ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
  2.3 ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด ส่วนมากแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการบริหารงาน แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ท าให้การด าเนินการบางอย่างไม่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามที่ตั้งใจไว้ 
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  2.4 ผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่ชอบการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาองค์กร 
และพ้ืนที่ของตนอย่างให้เจริญขึ้น ท าให้การบริการและการดูแลประชาชนได้ดีข้ึน 
  2.5 วัฒนธรรมการบริหารงานแบบปรึกษาหารือ นั้น เป็นการบริหารที่ท าให้ อปท.          
มีการบริหารงานที่ดีข้ึนมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น และระบบอุปถัมภ์ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือองค์กรให้เกิดความเสียหายตาอย่างไร 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0  
  การวิจัยพบว่า ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีรูปแบบและลักษณะการบริหารอย่างไร 
ในความประสงค์ของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร นั้น 
 3.1 ต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีและไม่ทิ้งพ้ืนฐานส ารองเช่นงานเอกสาร มีความความรู้
ความสามารถมีข้อเสนอแนะลูกน้องได้ ปรับตัวได้ทุกที่ไม่ว่าสมัยใหม ่หรือเก่า 
 3.2 รับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญสามารถน าไป
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นนโยบายสั่งการต่อไป  
 3.3 ผู้น าท้องถิ่นในยุคปัจจุบันต้องให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยี ถ้าน้อยไปอาจไม่ตอบสนอง
กับการงานกับการบริการประชาชน และไมส่อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 3.4 ต้องมีความรอบรู้มีอ านาจเพียงพอที่ให้ลูกน้องเชื่อฟัง มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะ
ปรับปรุงระบบการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ สร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกลาง ไม่ถือพวกพ้อง  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาว่าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสนับสนุน
นวัตกรรมเทคโนโลยี มาปรับใช้ในองค์กรของตนเพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
 การวิจัยพบว่า ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการสนับสนุน 
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานของ อปท. ดังนี้ 
 4.1 มีการสนับสนุนน าเอาระบบการเช็คข้อมูลของ อบต. ทุกๆ กองงานรวบรวมเก็บไว้    
ในฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเข้าตรวจดูผลการด าเนินการได้ทุกกองงาน 
  4.2 มีการสนับสนุนน าระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเข้ามาเพ่ือใช้ในการลงเวลา    
ของเจ้าหน้าที่และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปรับปรุงให้เป็น Onstop Service เพ่ือประสานระหว่าง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IT) 
 4.3 มีการสนับสนุนในการสื่อสาร เช่น วีดีโอคอลเฟอร์เร้น และสนับสนุนให้ศึกษาเรื่อง
การใช้โดรนเพ่ือตรวจสอบพื้นที่ และการใช้งานอื่นๆ 
 4.4 มีการสนับสนุนการท าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดรับเรื่องร้องเรียน         
ทางเว็บไซต์ และการประสานงาน เฟสบุ๊ค ไลน์ และจัดท าแผนที่ภาษีโดยผ่านระบบออนไลน์ และก็
เครื่องตรวจบัตรประชาชน  
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อภิปรายผล 
 ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0" มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  
 1. ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะการบริหารงานโดยใช้อ านาจ     
ตามกฎหมายและตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการรับฟังความเห็น 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานต่าง ๆ เช่นค าสัมภาษณ์ของนายประธีป ตันศรีสวัสดิ์         
ปลัด อบต.บางตะไนย์ กล่าวว่า “การสั่งการใช้อ านาจของท่านในเรื่องของการท างานก็เป็นไปตาม
กฎหมายครับ อันไหนที่ท่านไม่มั่นใจ ก็จะมาปรึกษาหารือกันในทุก ๆ ส่วนทุกกอง ถ้าอันไหนท าได้ท า 
ท าไม่ได้ก็ไม่ต้องท า เพราะบางครั้งท่านเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อลูกน้องรวมไปถึงองค์กรและตัวท่านเอง” 
สอดคล้องกับแนวคิดของ จรัส สุวรรณมาลา (ม.ป.ป.)  อธิบายว่า วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบ 
“ปรึกษาหารือ” ในที่นี้ มีจุดเด่นของวัฒนธรรมการเมืองแบบสมาคมดั้งเดิม (Traditional civic 
culture) ที่รู้จักคุ้นเคยกัน เป็นญาติมิตร รักใคร่นับถือกัน ผูกพันระหว่างกันและกัน และเชื่อถือ
ไว้วางใจกันและกันค่อนข้างสูง และเพ่ือให้ท้องถิ่นของตนพัฒนาเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหารท้องถิ่น
เขตพ้ืนทีอ่ าเภอปากเกร็ด จะต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การให้การสัมภาษณ์ของนางปาวรีย์  
สิริธงธ ารง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม “ถ้าถามว่าท่านชอบ 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไหม ก็ค่ะท่านก็ชอบนะค่ะเพราะท่านต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน        
ในปัจจุบัน เพ่ือได้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุคสมัยปัจจุบันและ      
ในอนาคต ซึ่งช่วงนี้ก็มีโรคระบาดค่ะคือเราก็ต้องเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันอยู่แล้วค่ะ” 
สอดคล้องกับแนวคิดของเสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี  
(2560, หน้า 1) ได้สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 เป็นความท้าทาย 
ที่เกิดขึ้นใหม ่เพราะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัว 5 ด้าน ได้แก่  
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change)  
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ (Personal 
Administration)  
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations)
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีผู้บริหารแนวใหม่ เช่น เป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสา เป็นผู้กล้า
คิด กล้าท าในการเปลี่ยนแปลง 
 5) การส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถิ่นให้สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง (Self - Management) 
โดยต้องประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม 
 ผลกระทบจากรูปแบบและลักษณะการบริหารงานในข้างต้น พบว่า เป็นการกระตุ้น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการเร่งพัฒนาองค์การและเขตพ้ืนที่ของตนเพ่ือผลักดันให้
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องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังค าสัมภาษณ์ของนางสาวนงคราญ เวียงนาค หัวหน้าส านักปลัด 
อบต.คลองข่อย กล่าวว่า “มีผลแน่นอนค่ะ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มอบนโยบายมาและ
เราในฐานะ เทียบเท่า ผอ.กอง เราจะต้องน านโยบายของท่านมาปฏิบัติ ดังนั้น นโยบายของท่านจะมี
ผลต่อการท างานของทุกกอง การท างานของท่านนายกฯ ของเราคือท่านเป็นคนรับฟังความคิดเห็น  
ท าให้เกิดความสบายใจในการท างาน ติดขัดอะไรเราก็ปรึกษาพูดคุดได้โดยสนิทใจ ท าให้เราด าเนินงาน
ได้งา่ยขึ้นเพราะมีความเป็นกันเองและสามารถเข้าถึงได้” สอดคล้องกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2554,    
หน้า 28 ) อธิบายว่า ภาวะผู้น าว่า ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญและมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ 
ซ่ึงนักวิชาการหลายท่านต่างมีความเห็นตรงกันว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวนั้น ผู้บริหารนับว่า
เป็นตัวแปรที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาย่อมแปรปรวนไปตามผู้น าเสมอ 
หน้าที่ของผู้น าที่ส าคัญนั้นจะต้องจัดการภายในองค์กร เพ่ืออ านวยการให้ทรัพยากรที่เป็นตัวคนและ
วัตถุประสานเข้าด้วยกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับความประสงค์ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีรูปแบบและลักษณะการบริหารแบบใด ในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0 นั้น พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ แก้ไขปัญหา
ชาวบ้านได้ เปิดใจกว้าง ต้องน าเทคโนโลยีมาพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 
ยกตัวอย่างดังเช่นค าสัมภาษณ์ของนางสาวสุนันทา ปรีชาหาญ ปลัด อบต.อ้อมเกร็ด กล่าวว่า         
“ในปัจจุบันมีความมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ในเรื่องของส่วนตัว  พ่ีก็ขอมองว่า เรื่องเอกสารยังเป็น
เรื่องส าคัญ ซึ่งในรูปแบบของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการคือ ต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีและไม่ทิ้ง
พ้ืนฐานส ารอง เช่น งานเอกสาร มีความรู้ความสามารถ มีข้อเสนอแนะให้ลูกน้องได้” และค า
สัมภาษณ์ของนางสาวอุสณีย์ ตรีคงคา รองปลัด  ทต.บางพลับ กล่าวว่า “ต้องเป็นผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลเหมือนแบบอยากให้ท่านน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้มากขึ้นให้เข้า
กับพ้ืนที่มากข้ึนเขาต้องมองเห็นปัญหาแต่ละพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้ด้วย” และค าสัมภาษณ์
ของของนางสาวอัญชลี ฝอยทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต.บางตะไนย์ กล่าวว่า “ผู้น าในยุคปัจจุบันต้อง
น าเทคโนโลยีและให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยี และมีรูปแบบการบริหางานที่ทันสมัย จูงใจบุคลากรเก่ง 
รักในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้ากับยุคดิจิทัลภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 ค่ะ”สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จุฑาทิพย์ สุจริตกุล (2562) อธิบายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องในยุคประเทศไทย 4.0 ให้เหมาะสมกับ
การบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งสามารถแยกลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 1) ด้านเปิดกว้างและสามารถท างานเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (open & connected 
organization) หมายถึง การที่องค์การภาครัฐท างานอย่างโปร่งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถ 
ตรวจสอบได้ สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันแลกัน เพ่ือไปสู่ความร่วมมือ
กันอย่างแท้จริง  
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 2) ด้านยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric organization) เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ พร้อมทั้ง มีการใช้ระบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของภาครัฐเพื่อบริการประชาชน 
 3) ด้านมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (smart & innovative organization) หมายถึง 
องค์การที่ต้องท างานแบบมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมและ
ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็ว 
 4. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรของ
ตนเพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในด้านต่างๆ แตกต่างกันไปตามศักยภาพของงบประมาณและ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เช่นการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ติดตั้งกล้องวีดีโอ
คอนเฟอร์เร๊นซ์ (โปรแกรม Zoom) เครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้า การติดตั้งกล้อง CCTV และ
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตามเส้นทาง เป็นต้น 

 จากการวิจัยเอกสารแบบการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ITA หัวข้อที่ 6 การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ อปท. ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ของ อปท.       
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1.ระบบงานสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผล
แห่งชาติ (e-Plane - eMENSCR) 
 2. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
 3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
 4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 5. ระบบฐานข้อมูลการจัดการรายได้รายได้ท้องถิ่น  
 6. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

ปัญหาอุปสรรค พบว่า 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่นบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจว่าอ านาจหน้าที่ของตน และบางท่าน
ขาดการติดต่อกับผู้บริหารด้วยกันท าให้ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 2. การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ อปท. ยังมีลักษณะการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย ออกกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
มีลักษณะคลุมเครือ ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน อปท. จะสร้างนวัตกรรมก็เกรงว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย 
 4. ส่วนกลางมักจะมอบนโยบาย เพื่อให้จัดท านวัตกรรมและเทคโนโลยีตามท่ีส่วนกลางคิด 
ท าให้ อปท. ถูกก าหนดกรอบความคิด โดยส่วนกลางที่ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรให้ส่วนกลางจัดอบรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อศึกษาการใช้อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
และเพ่ือเป็นการสานความสัมพันธ์ของผู้น าท้องถิ่นให้เข้าถึงกัน ท าสามารถแลกเปลี่ยนความรู้       
ของแต่ละคน เพ่ือไปเป็นแนวคิดในการก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนได้เร็วขึ้น 
 2. อปท. ทุกแห่งควรจัดใหมีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลรวมศูนย์ทุกกอง เพ่ือให้
ผู้บริหารหรือหน่วยงานสามารถเข้าดูเพ่ือศึกษาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย ควรออกข้อกฎหมายและหนังสือ
ให้มกีารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการท านวัตกรรมเทคโนโลยี ของ อปท. อย่างจริงจังมากกว่านี้ 
เพ่ือให้ อปท. เกิดความอิสระต่อการจัดท านวัตกรรมและเทคโนโลยีมากกว่านี้ 
 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมาศึกษาการ
ด าเนินงานของ อปท. ด้วยตัวเอง เพ่ือสนับสนุนในการจัดท าหรือมอบนโยบายให้ถูกต้องแต่ละพ้ืนที่ 
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