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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันท าอย่างไรจึงจะสร้างให้เกิดกระบวนการ “ฟ้ืนพลังชุมชน

ท้องถิ่นสู่การพัฒนาประเทศ” ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและความรู้ให้คู่ขนานไปกับการปฏิรูป

โครงสร้างและระบบที่เอ้ือต่อการกระจายอ านาจและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บนพ้ืนฐานที่

คนในชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ได้เข้ามาท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

บริหารจัดการทุนในท้องถิ่นที่เน้นการอภิวัฒน์สังคมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของ

ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ด้วยการก าหนดให้มีเป้าหมายร่วมที่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในพ้ืนที่ทั้งระหว่าง

คนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาทุกอย่างที่ต้องเอาชีวิตและการ

อยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง ซึ่งท างานเชื่อมโยงกันเป็น “สามเหลี่ยมเขยื้อนการปรับเปลี่ยนและสร้างการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” (อเนก เหล่าธรรมรัตน์, 2552:1-2)  

ทั้งนีก้ารบริหารและพัฒนาในระดับท้องถิ่นทีผ่่านมายังไม่ได้สร้างให้ประชาชนในท้องถิ่น

เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนความภาคภูมิใจในทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจของแต่

ละชุมชนการพัฒนายังเน้นที่ภาครัฐคอยให้การสนับสนุนอุ้มชูอุปถัมภ์ด้วยเงินทองหรือสิ่งของ หรือ

ด้วยโครงการและนโยบายเท่านั้น ส่งผลให้แนวคิดภายใต้บริบทของ “ท้องถิ่นนิยม” ที่ได้น าเข้ามา

ช่วยเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างบทบาทที่เข้มแข็งของสังคมให้คนในท้องถิ่นยังไม่มี

ความก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมถึงการน าไปสู่ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ ความส าคัญของ

ท้องถิ่นที่พร้อมที่จะลุกขึ้นยืนเป็นตัวของตัวเอง ทิ้งภาพความเป็นสังคมบ้านนอกชนบทที่ห่างไกล

หรือความแตกต่างทางค่านิยมเมืองออกไปเพ่ือน าไปสู่ระบบชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจที่

เกิดจากความพอเพียงมั่นคงในอนาคต  ท าให้แนวทางในการปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากการพัฒนา

ด้านรูปแบบการบริหารท้องถิ่นและการสร้างจิตส านึกแล้ว ยังรวมถึงการพัฒนารูปแบบทาง

เศรษฐกิจด้วยโดยใช้ 3 รูปแบบหลักที่ต้องพัฒนาไปด้วยกัน คือ 1) ท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วม

รับรู้เข้าใจในบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามา
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เป็นส่วนร่วมด าเนินงานและตัดสินใจ และ 3) สร้างฐานท้องถิ่นที่ “เล็ก” และมีความ “พอเพียง” 

(อเนก เหล่าธรรมรัตน์, 2552 : 41)   

ในปัจจุบันการบริหารท้องถิ่นได้มีการน าหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management, NPM) มาใช้กันอย่างกว้างขวาง ซ่ึงได้เน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายที่ประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชนเป็นส าคัญ รวมถึงการบริหารท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และพัฒนาบทบาทของ

ผู้น าและคนในองค์กรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ให้ท างานอย่างมีเป้าหมายและเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่วัด

ได้และมีความสุข ภายใต้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่จะส่งผลต่อการสร้างค่านิยมหลัก

ของการบริหารท้องถิ่นให้มีความชัดเจนขึ้น อันจะน าไปสู่รูปแบบบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่จะ

เน้นการท างานที่มีความยืดหยุ่นของงานที่สูงขึ้น ส าหรับการบริหารท้องถิ่นเองซึ่งมีการกระจาย

อ านาจการบริหารลงไปสู่องค์การปกครองท้องถิ่นที่มีทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญ คือ 

ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้น าหรือแกน

น ากลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและเป็นเจ้าของชุมชนเอง ผลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้น าท้องถิ่นพบว่าผู้น าชุมชนยังขาดความรู้  ด้านการ

จัดการความรู้และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ กล่าวคือ ผู้น าชุมชนยังขาดวิสัยทัศน์ กระบวนการ

คิด ขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องและทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  

อีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่

มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน

อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา

ผู้น าในท้องถิ่นถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากเป็นผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด หากได้มี

การพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนในด้านกระบวนการคิด ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้าน

การบริหารจัดการท้องถิ่น ก็จะท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพัฒนาและน าพาชุมชนสู่การพัฒนาที่มี

ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงฐานแนวคิดข้อมูลจากงานวิจัย การวัดมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพย์

ชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กมลทิพย์ ค าใจ, 



3 
 

2552) พบว่าชุมชนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านการจัดการสินทรัพย์ชุมชนของ

ตนเองได้เป็นอย่างดี ชุมชนสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และปฏิบัติได้ โดยเข้าใจและวิเคราะห์ถึง

คุณค่าสินทรัพย์ชุมชน คือ ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันองค์กร วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และองค์

ความรู้ในชุมชน ให้สามารถน ามาบรูณาการร่วมกับการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การ

เรียนรู้และการพัฒนาที่ส าคัญจากทุนมนุษย์ และทุนความรู้ ด้านการบริหารจัดการที่ดี หลัก

คุณธรรม การมีส่วนร่วม และการมีจิตส านึกที่ดีต่อท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนและเพ่ิม

ศักยภาพชุมชนให้เป็นองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถน าพาทุนทางสังคมไปสร้างเศรษฐกิจที่

สมดุลส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   

ผลของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้มักจะอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า เมื่อใดที่ท้องถิ่น

นั้นๆ มีปัญหาร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา 

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ และเทศบาลต าบลศรีเตี้ย 

จังหวัดล าพูน มีปัญหาเรื่องที่ดินท ากินท าให้คนในท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและ

อาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ต่อสู้ เพ่ือใช้เป็นองค์กรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 

เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจตามกฎหมาย สามารถเป็น “เครื่องมือ” ในการ

ต่อรองกับองค์กรรัฐอ่ืนๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมที่ดินได้ ส่งผลให้ข้อบัญญัติป่า

ชุมชนของ อบต.แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และ อบต.ทาเหนือ จังหวัดล าพูน สามารถรักษาพ้ืนที่ป่า 

และเอ้ือประโยชน์ต่อชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากป่า หรือพูดอีกอย่างว่า “ให้ชาวบ้านเป็น

เจ้าของป่า” อย่างแท้จริง ส าหรับพ้ืนที่ใดที่ไม่มีปัญหาร่วมผู้น าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้อง

สร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ เช่น เทศบาลม่วงน้อย อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ที่

สร้างระบบสวัสดิการชุมชน เพื่อดูแลรักษาสายใยทางสังคมไว้ หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ก็สามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังนั้นประชาชนในพ้ืนที่ต้องมีส่วน

ร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี “อิสระ” ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และ

สามารถหารายได้ของตนเอง เพ่ือให้เป็นอิสระจาก “รัฐบาลส่วนกลาง” ให้มากขึ้น ในปัจจุบัน

พบว่ารัฐบาลกลางยังมีส่วนอย่างมากในการก าหนดทิศทางของท้องถิ่น ทั้งจากนโยบาย 
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งบประมาณ กฎหมายเฉพาะ และค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถสนองตอบ

ต่อความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  

จากที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงในระหว่างปี 2551-2554 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาต่อยอดผล

ของงานวิจัยร่วมกับท้องถิ่น พบว่าผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวนไม่น้อยกว่า 

12 แห่ง ได้กล่าวถึง ปัญหาและข้อจ ากัดของการจัดท าแผนพัฒนาของภาครัฐในระดับท้องถิ่น 

ของอปท. ไว้ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้น าท้องถิ่นไม่สามารถบอกได้ว่าเป้าหมาย

ของการพัฒนาหรือสภาพที่พึงปรารถนาของท้องถิ่น ในอนาคต คือ อะไร ส่วนใหญ่ท าได้เพียงเอา

โครงการมารวมกันเพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี 

2. บุคลากรของ อปท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าแผน 
พัฒนา 

3. การจัดท าแผนพัฒนาของอปท. ส่วนใหญ่รวมถึงชุมชนเองยังเน้นการพัฒนาเฉพาะ

โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ละเลยและไม่เข้าใจการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  

4. แผนพัฒนาของอปท. ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในส่วนท้องถิ่น 

ปัญหา ความต้องการ ไม่ตรงกันและความเข้าใจด้านการสื่อสารที่เหมาะสม 

5. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจาก

ระบบของอปท. ยังไม่เอ้ือต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบกับชุมชนเองยังขาดความ

สนใจกิจกรรมของอปท. และไม่เข้าใจบทบาทของทั้งชุมชนและอปท. 

6. อปท. ส่วนใหญ่ไม่บริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา เนื่องจากไม่ให้ความส าคัญ

ของแผน ลืมเป้าหมาย ท างานล้นมือเนื่องจากภาระประจ าที่มากไป งานที่เร่งรัดจากนโยบาย

เร่งด่วน เป็นต้น 

ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผู้น าท้องถิ่นได้แสดงถึงแนวคิดและแนวทางร่วมกัน

เพ่ือสรุปถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และสร้าง

กลไกสังคมแห่งความสามัคคี ผ่านกิจกรรมและโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือท าให้

เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การศึกษาและเรียนรู้จาก

ต้นแบบการพ่ึงตนเองที่แท้จริงของท้องถิ่น จะช่วยสร้างความเชื่อม่ันต่อค่านิยมในท้องถิ่นที่เป็นฐาน
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รากประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง หรือสร้างค่านิยมของ “ท้องถิ่นนิยม” ไปสู่การสร้างพลังของการรับรู้ 

ร่วมรับประโยชน์ของท้องถิ่นตนเอง ภายใต้สังคมท้องถิ่นที่ดีงามและมีความเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน 

บนพื้นฐานของการสร้างมาตรฐานจริยธรรมที่ดีทางสังคมให้ควบคู่ไปด้วยกัน 

ข้อคิดเห็นดังกล่าวจึงน ามาสู่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรโดยเฉพาะผู้น าของท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่นให้มี

ความรู้ มีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนได้ ดังนั้น

การสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้น าของผู้น าท้องถิ่นให้มีความรู้ ทั้งด้านการจัดการความรู้และ

เรียนรู้จากกระบวนการคิดของผู้น าชุมชนท้องถิ่นต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานความ

ร่วมมือและช่วยเหลือร่วมกันระหว่าง ผู้น าชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนได้ท าหน้าที่ สร้างและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วม 

กับชุมชนเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการสร้างกระบวนการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความ สามารถ

ของผู้น าในการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างฐาน

การเรียนรู้  ในรูปแบบของการจัดการความรู้ในองค์กรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจาก

ทุนขององค์กรด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศและทุนทางสังคมของท้องถิ่น เพ่ือสร้างกระบวนการ

และรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competencies Modal Development) สู่บทบาท

ผู้น าท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีขีดสมรรถนะในการสร้างคุณค่า (Value Creation) และ

ขยายผลสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ในการบริหารจัดการท้องถิ่นภาครัฐแนวใหม่ได ้ 

 
ค าถามเพื่อการวิจัย 

คุณลักษณะของผู้น าและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดีผู้ของน าท้องถิ่น สามารถสร้าง

ค่านิยมและสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในท้องถิ่นได้อย่างไร 

 



6 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้น าและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าท้องถิ่นที่

ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

2. ศึกษาแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นแบบ เพ่ือ

ทราบค่านิยมและกระบวนทัศน์ใหม่กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

3. น าผลที่ได้มาพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

 

ข้อสมมติฐานการวิจัย 

 คุณลักษณะและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างค่านิยม

ท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ไม่แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะท าการศึกษาถึงบริบทชุมชนและทุนมนุษย์ โดยเน้นถึง

คุณลักษณะของผู้น าและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าท้องถิ่น  ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะที่

ดีของผู้น าท้องถิ่นทีเ่ป็นต้นแบบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยน าแนวคิด หลักการ และ

การปฏิบัติไปสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งมีจ านวน 9 แห่งที่ได้ผ่านการประเมินผลด้านการบริหารจัดการที่ดี ของส านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ (อปท) หรือ ผ่านการรับรองมาตรฐานและได้รับรางวัล

พระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้าในช่วง

ระยะเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2552-2556 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 

2556, (ออนไลน์) แหล่งที่มา www. http://award.kpi.ac.th 12 มกราคม 2556 ดังแสดงใน

ตารางที่ 1.1 

 

http://award.kpi.ac.th/
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ตารางท่ี 1.1 แสดงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับรางวัลพระปกเกล้า 
 

ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งข้อมลูอ้างอิง 
1 เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แต่ง รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2552 
2 เทศบาลต าบลอมก๋อย อ าเภออมกอ๋ย รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2551-2552 

3 เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2552 
4 เทศบาลต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2549 

5 เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสนัป่าตอง รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2549-2552,2556 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2550-2551,2556 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2553 
8 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าง อ าเภอสารภ ี รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2556 
9 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปี พ.ศ.2556 

 

ส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 แห่ง ทีผ่่านมาตรฐานและเคยได้รับรางวัลตลอดจนมีความพร้อมและตอบรับ

ที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 4 แห่ง คือ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

2) เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง 3) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

สนใจด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 2 

แห่ง คือ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 2) องค์การบริหารส่วน

ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการวิจัย “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจาก

ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
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ชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559) กลุ่มเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 

2555-2559) นโยบายของรัฐบาลและอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผู้น าที่ดี 

(1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้น าท้องถิ่น 

สมาชิกกลุ่มแกนน า หน่วยงานภาคภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  

(2) ปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่: ก าหนดบทบาทหน้าที่ 

มีภาวะผู้น า มีความเสียสละ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 

  (3) สร้างและส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีและค่านิยมทางจริยธรรมในองค์กรท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างฐานคิดทางด้านบทบาทหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นและทักษะการพัฒนาท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน

ทางจริยธรรมที่ดี อันเป็นรากฐานที่ดีของการสร้างสังคมคุณภาพ โดยยึดหลักการเกื้อกูลและมีส่วน

ร่วม 

  (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาองค์ความรู้และปรับเปลี่ยน

แนวทางกระบวนทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้

อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพ้ืนที่  

2. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป  

(1) ได้หลักสูตรที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงคุณค่า

ของการน าศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นหลักธรรมของศาสนาที่ประชาชนนับถือ น ามา

ประยุกต์ในการพัฒนาสังคม 

  (2) สร้างองค์ความรู้: การจัดการและพัฒนาความรู้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

   - กระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้น าท้องถิ่น 

สมาชิกกลุ่มแกนน า หน่วยงานภาคภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  

 - นวัตกรรมชาวบ้าน : การคิดค้น การปรับกระบวนความคิดใหม่การ

วิจัยและพัฒนาของชุมชน  เทคโนโลยีใหม่สืบสานจากภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

 - การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ก าหนดบทบาทหน้าที่มีภาวะผู้น า 

มีความเสียสละ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
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3. บริการความรู้แก่ประชาชน ได้แก่  

(1) คณะท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ สามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย

และการบริการวิชาการสู่สังคม ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ต่อไปได ้

  (2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีร่วมในการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าเอา

องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่เหมาะสมกับสภาพของ

ท้องถิ่นได้มากขึ้น  

4. บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ  

(1) องค์ความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ในประเด็นของบทบาท

การมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น และสร้างแนวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ

สภาพท้องถิ่น  

5. น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งคุณภาพ  

  (1) สร้างสังคมท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง รูจักตนเอง และอยู่อย่างเกื้อกูลมีความสุขและ

สามัคคี  

(2) ลดปัญหาสังคม (เช่น ความขัดแย้ง ความเสียสละ ยาเสพติด และอาชญากรรม 

เป็นต้น)  

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี  

  (1) เกิดกระบวนการขับเคลื่อน นวัตกรรมการจัดการความรู้และรูปแบบของการ

บริหารจัดการท้องถิ่นภาครัฐแนวใหม่ ที่สามารถน าไปเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน 

และหน่วยงานภายนอกแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ

ผลประโยชน์  

  (2) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้อยู่คู่กับสังคมและสร้าง รูปแบบของการจัดการ

ความรู้ในองค์กาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากทุนขององค์การ ด้วย ทุนมนุษย์ ทุน

สารสนเทศและทุนทางสังคมของท้องถิ่น 
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  (3) สร้างคุณค่าในการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะของการก าหนด 

“ค่านิยมที่ดี” หรือ “ท้องถิ่นนิยม” ขององค์กรท้องถิ่น และการสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการ

ท างานเพ่ือท้องถิ่นร่วมกัน  

7. เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

(1) สร้างและพัฒนาผู้น าท้องถิ่นให้เป็นนักวิจัยประจ าท้องถิ่น ให้รู้จักตนเอง 

วิเคราะห์ตนเอง และมองอนาคตเพ่ือ วางแผน พัฒนา และทบทวนตนเอง ถึงความต้องการพัฒนา

ท้องถิ่น น ามาเรียนรู้ สื่อสารและถ่ายทอดในชุมชน  

(2) ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการและแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มาจากฐานคิดของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

ท้องถิ่น เป็นส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคมแบบองค์

รวมผ่านการเรียนรู้และความต้องการของท้องถิ่นที่เหมาะสม  

(3) การพัฒนาระบบกลไกการบริหารท้องถิ่นภาครัฐแนวใหม่เพ่ือเป็นภูมคุ้มกัน

และความม่ันคงในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

 
  



11 
 

นิยามศัพท์ 

การพัฒนาศักยภาพ (The potential development) หมายถึง การเสริมสร้างความ  

สามารถของสมาชิกในชุมชนที่มีอยู่ในตนเอง ทั้งในด้านการคิด การประดิษฐ์ น าออกมาใช้ให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน 

ผู้น า (Leader)  คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่ม

ให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้

ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยได้มีการเขียนชื่อผู้น าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและ

องค์การที่อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่า

ทัพ ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี เป็นต้น 

ผู้น าท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่ช่วยให้ผู้อ่ืนหรือชุมชนได้มีการตกลงกัน และพยายาม

หาทางให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  เป็นผู้มีอ านาจหรืออิทธิพลสามารถชักจูงคนใน

ชุมชนได้พฤติกรรมของผู้น าท้องถิ่นจะมีอิทธิพลเหนือประชาชนในท้องถิ่นนั้น อันจะก่อให้เกิดการ

ร่วมมือกันท างาน โดยมุ่งความส าเร็จของชุมชนเป็นส าคัญ 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถในการ

หยั่งรู้และคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย า มีความคิดชัดเจนที่น าบุคลากรไปสู่องค์กรในการ

เปลี่ยนแปลง ด้วยศักยภาพและสมรรถฐานเต็มก าลังความสามารถ รวมทั้งเน้นการปฏิรูป และพลิก

โฉมหรือยกเครื่ององค์กร สนับสนุนการถ่ายโอนวัฒนธรรมแนวใหม่ มีความสามารถในการจัดการ

เปลี่ยนแปลง สามารถตีความ เข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ประยุกต์ วิธีการต่างๆ เพ่ือให้องค์กรประสบผลส าเร็จ 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หมายถึง การ

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ

แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการ

บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารแบบมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด

และแนวราบ การเปิดโอกาสให้อกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อ
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ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่

ประชาชน โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะของผู้น าที่ดี หมายถึง คุณสมบัติที่ผู้น าแต่ละคนมีอยู่โดยไม่จ าเป็นต้อง

เหมือนกัน ผู้น าที่ดีต้องเป็นบุคคลที่มีศีล สมาธิ ปัญญา และพฤติกรรมที่พร้อมจะพัฒนาตนเองและ

น าพาสังคมไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ 

ค่านิยมสร้างสรรค์  หมายถึง ลักษณะที่พึงคาดหวังตามวิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบ

บริหารภาครัฐ รวมทั้งหลักปฏิบัติราชการของต่างประเทศมาก าหนดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์กลาง ที่

มีความหมายสะท้อนพฤติกรรมที่เป็นค่านิยมใหม่ที่พึงประสงค์ส าหรับการปฏิบัติงานในภาครัฐ 

ดังนี้  

1. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 

ความชอบธรรม ความเสียสละ หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล 

2. ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity & Responsibility) ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อ

ผลงาน ต่อองค์การ และต่อประชาชน 

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability) ปรับปรุงกลไกและ

วิธีการท างานให้มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อมเปิดเผยข้อมูล

อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

4.ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) ให้บริการโดยเสมอภาค เป็นธรรม เน้นความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ด้วยความมีน้ าใจ เมตตา 

5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม โดยใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานทางจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงาม

ความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น

องค์การนั้น หรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และ

ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไร
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ผิด อะไรควรท า และอะไรไม่ควรท า ความสามารถ ความเพียร ความมีไหวพริบ ความรู้เท่าถึง

การณ์ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป ความรู้จักนิสัยคน ความมีหลัก ฐาน 

ความจงรักภักดี 

  




