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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของรูป
แบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผูน้ ำ� องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
ผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบ
ด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก และ 8 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ 1) องค์ประกอบหลักด้านความเป็น
ผู้น�ำ มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา 2) องค์ประกอบ
หลักด้านความรู้เฉพาะบุคคล มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรูด้ า้ นรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน และ 3) องค์ประกอบหลักด้านการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชน มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การ
วางแผน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ 13 คน ในการประชุมสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ 4.52
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ / ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น / เศรษฐกิจชุมชน

Abstract

This research aims to study the factors of model
for the development of management potential of
local government organizations leaders to Develop
Community Economy, to develop the model for
the development of management potential of local
government organizations leaders to Develop Community
Economy. The key informants are sample groups are
experts and local government organizations leaders.
The research instruments are the in-depth interviews
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and questionnaires. The information are analyzed by
content analysis, frequency, percentage, standard
deviation and stepwise multiple regression analysis.
The results shows that the model for the development
of management potential of local government
organizations leaders consists 3 main components and
8 sub components which are 1) main component in
leadership area - consisting 3 sub components which
are having visions, having a good personality and
appearance, and having capability to solve problems
2) main component in individual knowledge area consisting 3 sub components which are knowledge
of technology and innovation, knowledge of political
science and local government and knowledge of
Economics related to communities economy development
3) main component in communities’ economy
development area - consisting 2 sub components
which are planning and participative management.
The model for the development of management
potential has been evaluated by 13 experts in qualified
committee discussion and found that the model has
high level of suitability in average 4.52.
Keywords : Management / Local Government
Organizations Leaders / Community Economy

บทนำ�

เศรษฐกิจชุมชน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คนใน
ชุมชนร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรับประโยชน์ และร่วมเป็น
เจ้าของ ซึ่งมีรากฐานมาจากศักยภาพ ภูมิปัญญา และ
ทุนของสมาชิกในชุมชน (ประทีป, 2548) การพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นถือเป็นฐานรากของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในหลายประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สามารถใช้เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับภูมภิ าคและระดับโลก โดยเบือ้ งหลังความส�ำเร็จของ
การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ในระดับผูน้ ำ�
และประชาชนในประเทศ ที่ร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของ
เมืองให้เจริญก้าวหน้า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ จึง
ถือเป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ทมี่ คี วามส�ำคัญล�ำดับต้นของผูร้ บั
ผิดชอบการปกครองเมือง ในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว
อาศัยหลักความรูท้ างเศรษฐศาสตร์พนื้ ฐานทีว่ า่ เศรษฐกิจ
134 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ของประเทศหรือเศรษฐกิจของเมืองใด จะเจริญก้าวหน้า
มั่งคั่ง ยั่งยืน และน�ำความสุขสบายมาสู่ประชาชนของตน
ได้ต่อเมื่อประเทศหรือเมืองนั้นสามารถท�ำให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอแก่การด�ำรงชีวิต มีการงานอาชีพที่สุจริต
มีการผลิตและตลาดสินค้าบริการที่สนับสนุนซึ่งกันและ
กันอย่างสมดุล และอื่นๆ ที่ส�ำคัญคือ เมืองหรือท้องถิ่น
ต้องมีประชากรหรือพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความรู้และ
ทักษะทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการทางเศรษฐกิจ มีระเบียบวินยั
และขยันท�ำการงาน (จรัส, 2558)
เมื่อพิจารณาความส�ำคัญของเศรษฐกิจชุมชนที่เป็น
เศรษฐกิจระดับฐานรากส�ำคัญของประเทศในยุคประเทศไทย
4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบ
เดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่
โลก เกิดพลวัตการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลกระทบหนึง่ ในสาม
กระแสหลัก คือกระแสความเป็นท้องถิ่น (Localization)
ที่แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น
โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 มีแนวคิดส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจชุมชน คือ แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน (Strength from within) ซึง่ มีกลไกขับเคลือ่ นหลัก
3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ
2) การสร้างสังคมทีม่ จี ติ วิญญาณของความเป็นผูป้ ระกอบ
การ (Entrepreneur Driven Proposition) และ 3) การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community
Driven Proposition) โดยเป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับฐานราก ชุมชน ท้องถิ่น เมื่อผนวกความเข้มแข็ง
ในระดับฐานรากกับกลไกการขับเคลื่อนอื่นๆ แล้ว จะก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของคนในสังคม (Social
Mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with
Opportunity) ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีความสามารถ
(Society with Competence) โดยในการน�ำนโยบายสู่
การปฏิบัติได้ให้ความส�ำคัญกับทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ของการขับเคลื่อนสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
(สุวิทย์, 2560)
แม้ว่าในความมุ่งหมายของรัฐบาลที่จัดตั้งองค์กร
ปกครองท้องถิน่ เพือ่ กระจายอ�ำนาจให้แก่ประชาชนในท้อง
ถิน่ ได้มโี อกาสปกครองตนเอง บริหารงานท้องถิน่ ด้วยตนเอง
สามารถสนองความต้องการโดยรวมของท้องถิน่ ได้อย่างกว้าง
ขวาง สามารถบริหารงานได้อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยมีความเชือ่ ว่าประชาชนในท้องถิน่ ย่อม
รูป้ ญ
ั หาความต้องการของท้องถิน่ ตนดีกว่าบุคคลอืน่ และยัง
มีความผูกพันกับท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย (ปรนัยกร, 2559)
แต่ที่ผ่านมาพบว่า ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ยังประสบปัญหาการบริหารจัดการบางประการ ได้แก่
1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั่วไปโดยไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าทีค่ วรในการก�ำหนดทิศทางและนโยบายในการ
บริหาร ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการจัดท�ำแผนพัฒนา
และแผนปฏิบตั กิ าร งบประมาณไม่สอดคล้องกับโครงการ
ที่ด�ำเนินการอยู่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน การติดตามและควบคุมไม่เป็นไปตามกฎ
ระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้ และมีความล่าช้าในการติดตาม ประเมิน
และจัดท�ำรายงาน (ชิษณุชา อ้างถึงใน สนอง, ปราโมทย์,
และไฉไล, 2556) (ปณัยกร, 2559) 2) ปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรไม่เป็นไป
ตามแผน การสอบคัดเลือกใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบ
คุณธรรม ส่งผลให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถไม่ตรงกับ
งานทีป่ ฏิบตั ิ (สาลิกา, เสาวลักษณ์ และเสาวลักษณ์, 2558)
3) ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดจากตัวบุคคล เกิด
จากการบริหารงานและองค์กร และเกิดจากการตรวจสอบ
และกฎระเบียบ (กฤษณ์, 2559) นอกจากนี้ ยังพบว่า
นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา องค์กรดังกล่าวมีรายได้รวม
ทีส่ ามารถน�ำมาพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ
อย่างมีนัยส�ำคัญ (กรมเศรษฐกิจการคลัง, 2550 อ้างถึง
ใน วิมล, วชิรา และรุ่งทิพย์, 2553) และพบว่า ปัจจุบัน
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีมากขึน้ ตามล�ำดับอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะงานที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ในภาระ
หน้าทีด่ งั กล่าวนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงต้องมีความ
พร้อมในการบริหารจัดการรายได้และความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน
หนึ่งเท่านั้นที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
การพัฒนาความสามารถของผูบ้ ริหารจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่
ให้องค์การสามารถน�ำประสบการณ์และบทเรียนมาเป็น
ตัวอย่างในการบริหารจัดการ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อให้ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ทักษะ

คุณลักษณะ ที่เหมาะสมใช้เป็นหลักในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนงานในภารกิจ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ แก้ปัญหา และพัฒนา
องค์การสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริมาณ ขัน้ ตอนวิจยั มีดงั นี้
1 ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
2 สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส�ำหรับสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกีย่ ว
กับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 10 คน
4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้
วิธวี เิ คราะห์เนือ้ หา แล้วน�ำผลทีไ่ ด้ไปใช้ประกอบการจัดท�ำ
แบบสอบถาม
5 สร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณ ส�ำหรับสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 381 คน
6 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิง
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ด้วยวิธีประเมินค่า
ความสอดคล้อง (IOC) โดยผลการประเมินแต่ละข้ออยู่
ระหว่าง 0.6-1.0
7 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิค์ รอนบาคแอลฟ่าโดยทดลองใช้
แบบสอบถามกับผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ม่ใช่กลุม่
ตัวอย่างจ�ำนวน 30 ชุด ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.925
8 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้น�ำหรือผู้
บริหารทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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รูปแบบพิเศษในประเทศไทย
9 วิเคราะห์ข้อมูลหาองค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผูน้ ำ� องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ด้วยสถิติ
บรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
10 จัดท�ำร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ใช้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นหลัก
และจัดท�ำแบบประเมินร่างรูปแบบดังกล่าว
11 จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 13
คน เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับความส�ำคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการ
ของผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และข้อเสนอแนะเพิม่
เติม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สถิติบรรยาย
(Descriptive Statistics) ใช้สถิตคิ า่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 10 คน ผู้
เข้าร่วมประชุมสัมมนา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหาร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จ�ำนวน 13 คน และ 2) กลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
คือ ผู้น�ำหรือผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย จ�ำนวน
381 คน ตามตารางก�ำหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกส�ำหรับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมอื่นๆ และแบบสอบถามส�ำหรับการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออก
136 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

การรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โดยผูว้ จิ ยั
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ส่วนการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถาม ด�ำเนินการโดยขอความอนุเคราะห์
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และทางออนไลน์ ส่งแบบสอบถามจ�ำนวน 500
ฉบับ ได้คืน 415 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ได้ 400
ฉบับ ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ 19 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการของ
ผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยวิเคราะห์เป็นรายด้าน
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศักยภาพ
1
2
3

ด้านความเป็นผู้นำ�
ด้านความรู้เฉพาะบุคคล
ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น�ำ เท่ากับ ด้านการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.11 และความรู้เฉพาะบุคคล

S.D.
.720
.660
.660
.680

4.11
4.02
4.11
4.08

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย 4.02
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�ำคัญของปัจจัยใน
การบริหารจัดการของผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความส�ำคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการของผูน
้ ำ� องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยในการบริหารจัดการ

S.D.

ระดับ
ความสำ�คัญ

ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 มีความรับผิดชอบ
2 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
3 มีความสามารถในการจูงใจผู้อื่น

4.25
4.28
4.14

.790
.690
.730

มาก
มาก
มาก

4 มีความสามารถในการสื่อสาร
5 มีบุคลิกภาพที่ดี
6 มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
7 มีมนุษยสัมพันธ์
8 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9 มีความรู้ด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
10 มีความรู้เรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0
11 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
12 มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
13 มีความรู้เกี่ยวกับบริบทของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
14 มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
15 มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ
16 มีการวางแผนเพื่อกำ�หนดสิ่งที่จะทำ�และแนวทางปฏิบัติ
17 มีการจัดบุคลากรเข้าทำ�งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
18 มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำ�หนด
19 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
20 มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับ
21 มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน

4.23
4.16
4.16
4.09
4.04
4.13
4.13
4.07
4.00
4.11
4.09
4.12
4.15
4.09
3.90
4.00
4.00
4.06

.700
.700
.750
.830
.820
.800
.750
.820
.810
.740
.730
.750
.740
.800
.880
.770
.830
.800

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�ำคัญ
ของปัจจัยในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยในการบริหารจัดการ มีความ
ส�ำคัญในระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ

3 ล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความรับผิดชอบ และ มีความสามารถในการสื่อสาร ส่วน
ข้อที่มีระดับความส�ำคัญน้อยที่สุดในที่นี้ คือ มีการปฏิบัติ
งานตามแผนที่ก�ำหนด
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1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จใน
การบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านความเป็นผู้น�ำ  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบริหารจัดการด้านความเป็นผู้น�ำ  อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวน 3 ปัจจัย คือ 1) มีวิสัย
ทัศน์กว้างไกล (X2) 2) มีบุคลิกภาพที่ดี (X5) และ 3)
มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา (X6) โดยตัวแปรทัง้ หมด
ร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ด้านความ
เป็นผู้น�ำ ได้ร้อยละ 31.7 (R2=.317) มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .54557 โดยสร้าง
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.573 + 0.265X2 + 0.187X5 + 1.71X6
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.312X2 + 0.207X5 + 0.192X6
1.3.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านความรู้เฉพาะบุคคล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการบริหารจัดการด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล  อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวน 3 ปัจจัย คือ 1)
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (X8) 2) มีความ
รู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น (X12) และ 3) มี
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(X14) โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความส�ำเร็จ ด้านความรู้เฉพาะบุคคล ได้ร้อยละ
32.4 (R2=.324) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEest) .54643 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.593 + 0.295X8 + 0.221X12 + 080X14
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.334X2 + 0.270X5 + 0.099X8
1.3.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 มีจำ� นวน 2 ปัจจัย คือ มีการวางแผน
เพื่อก�ำหนดสิ่งที่จะท�ำและแนวทางปฏิบัติ (X16) และ มี
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (X19) โดยตัวแปรทั้งหมด
ร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ด้านการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ได้รอ้ ยละ 75.7 (R2=.757)
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest)
.35657 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.462 + 0.705X16 - 0.048X19
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.865X16 - 0.050X19
2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการโดยใช้ปจั จัยทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญ ดังนี้
2.1 ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยสือ่
เป็นรูปวงกลม (Circle Model) ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อยไว้ดว้ ยกัน แบ่งองค์ประกอบหลัก
เป็น 3 ด้าน ด้วยการใช้สที แี่ ตกต่างกันเพือ่ ให้มคี วามชัดเจน
โดยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของรูปแบบดัง
กล่าว ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเป็นผูน้ ำ 
�
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพที่
ดี มีความสามารถในการแข่งขัน 2) องค์ประกอบหลักที่
2 ด้านความรู้เฉพาะบุคคล มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรูด้ า้ นรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และ 3 ) องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชน มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
วางแผน การบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.2 จัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความเหมาะ
สมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้น�ำ
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ผู้ทรง
คุณวุฒดิ า้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน รวม 13 คน
2.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน พบว่า รูปแบบใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีขอ้ ทีม่ คี วามเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ
5 ข้อ และเหมาะสมในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล�ำดับ
ความเหมาะสมมากทีส่ ดุ 3 ล�ำดับ คือ 1 ) ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบหลักความเป็นผูน้ ำ� กับองค์ประกอบย่อย 2)
แนวทางการศึกษาขัน้ ตอนการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ได้มาซึง่ รูป

แบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และ 3) หลัก
การและเหตุผลของการจัดท�ำรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในองค์ประกอบทั้ง 3
ด้าน ให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการน�ำไป
ปฏิบัติ ซึ่งได้รูปแบบที่ปรับปรุงแล้ว ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สรุปผลและอภิปรายผล

สรุปผล
องค์ประกอบของรูปแบบในการบริหารจัดการของผูน้ ำ�
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความเป็นผู้น�ำ คือ การมี
วิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสามารถในการแก้
ปัญหา ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล คือ ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ความรูด้ า้ นรัฐศาสตร์การปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน คือ
การวางแผน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผูน้ ำ� องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก และ 8
องค์ประกอบย่อย มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ค่า
เฉลี่ย 4.52
อภิปรายผล
1 การอภิปรายประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความเป็นผู้น�ำ มี 3 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพที่ดี และ
มีความสามารถในการแก้ปัญหา 2) ความรู้เฉพาะบุคคล
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความรูด้ า้ นรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิน่ และ
ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 139

3) การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน มี 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การวางแผน การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
พิจารณาความสอดคล้องเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พบว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญกมล (2555) ที่
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะผูน้ ำ� เศรษฐกิจ
ชุมชนมีผลต่อการเพิม่ ยอดขายสินค้าในชุมชน ซึง่ รายได้จาก
การขายนีจ้ ะมีผลต่อการจัดสรรก�ำไรไปช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ของสังคมในชุมชนที่ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในภาพรวมได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทวี
(2559) และ ประคอง, สุนนั ทา และดาวพันธ์ (2561) ซึง่
ศึกษาพบว่า แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจให้กับชุมชนมีปัจจัยความส�ำเร็จสิ่งหนึ่งคือการ
ด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมเกีย่ วกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ด้าน
การรับประโยชน์ ด้านการค้นหาปัญหา ด้านการติดตาม
ผลและด้านการด�ำเนินการ ในขณะที่ ภรณี และ สุภาวดี
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้น�ำท้อง
ถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูน้ ำ� ท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนด้านความเป็นผู้นำ 
� ได้แก่
การพัฒนาทักษะการพูดและน�ำเสนองานในที่สาธารณะ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านความ
รู้เฉพาะบุคคล ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายการปกครอง ด้านการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการชุมชน การเขียนโครงการเพือ่ ของบประมาณในการ
ส่งเสริมอาชีพ ซึง่ ในการปกครองท้องถิน่ ตามนโยบาย ท้อง
ถิ่นเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ประชาเป็นสุข คือ การที่ท้อง
ถิน่ ต้องมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ของท้องถิน่ ดังนัน้ การทีผ่ นู้ ำ� หรือผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะสามารถบริหารงานในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ให้ประสบความส�ำเร็จได้นนั้ จึงต้องมีความสามารถในการ
บริหารจัดการงานทั้งภายใน ภายนอก โดยการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายในและ
ประชาชนในท้องถิ่น
2 องค์ประกอบหลักที่ 1 ความเป็นผู้น�ำ  มี 3 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพที่ดี
และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ส่งผลต่อศักยภาพ
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ในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของทวีพงษ์ (2558) พบว่า
คุณลักษณะผู้น�ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�ำท้องถิ่น อรณิชชา และคณะ (2558) ศึกษาพบว่า
ด้านความเป็นผู้น�ำ  และด้านบุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ ำ� ทีป่ ระชาชนคาดหวังสูงสุดและต้องการผูบ้ ริหารที่
มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ในการบริหาร ในขณะ
ที่ วิไลพร (2556) พบว่า การมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์
ในการด�ำเนินงาน เป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้น�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชัยวุฒิ
และคณะ (2557) ศึกษาพบว่า การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นคุณลักษณะที่มีสมรรถนะสูงสุดของผู้น�ำองค์กรท้อง
ถิ่นยุคใหม่ รองลงมาจากการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ส่วน
สมบัติ, อารีย์ และธงพล (2555) ศึกษาพบว่า การมี
บุคลิกภาพที่ดีเป็นคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่ดีของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ การมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี อดทน
ไม่เห็นแก่ตัว มีดุลพินิจที่ดี สงบเสงี่ยม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
สังคมดี แต่สามารถควบคุมตนเองได้ เป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ของผู้น�ำ ส�ำหรับ อ�ำนวย และคณะ (2559) พบว่า ภาวะ
ผู้น�ำเชิงคุณลักษณะ ซึ่งหมายถึง ผู้น�ำที่เกิดขึ้นโดยก�ำเนิด
มีทกั ษะในการวิเคราะห์ปญ
ั หา เป็นองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ�
ของผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยผูน้ ำ� เป็นผูม้ บี ทความส�ำคัญในการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์ของกลุม่ และ
จะน�ำกลุม่ ให้พน้ จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ (Bennis and Nanus, 1995) ความ
สามารถในการแก้ปัญหา จึงเป็นคุณลักษณะที่จ�ำเป็นของ
ผู้น�ำท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และปัญหาทีเ่ ป็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในท้องถิ่นโดยท�ำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หรืออาจเกิดขึน้ ในอนาคต นิยามปัญหาโดยรวบรวมปัญหา
ต่างๆ ก�ำหนดทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา
3 องค์ประกอบที่ 2 ความรู้เฉพาะบุคคล มี 3 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความรู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครอง และความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกลับการศึกษาของพิชญ์ณิชา, สัญญา และ
เสาวลักษณ์ (2558) พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทที่
หลากหลาย โดยต้องมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่
เป็นวิชาชีพของตนอย่างลุม่ ลึก จนสามารถให้คำ� แนะน�ำ ให้

ข้อเสนอแนะเพือ่ ใช้ความรูใ้ นสาขาของตนอธิบายเหตุการณ์
และจัดสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อภารกิจและองค์การ
สุเมธ (2556) ศึกษาพบว่า ความมีนวัตกรรม เป็นต้นแบบ
ของการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น สอดคล้องกับ ปัณณพงศ์ (2560) ศึกษาพบว่า การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0 ได้แก่
นวัตกรรมด้านการวิจยั ด้านเทคโนโลยี และด้านอืน่ ๆ เป็น
ความจ�ำเป็นทีผ่ นู้ ำ� องค์กรท้องถิน่ ต้องเผชิญ ในขณะที่ วิมล,
วชิรา และรุง่ ทิพย์ (2553) ศึกษาพบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีทงั้
ระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยในสถานการณ์ปจั จุบนั
ส่งผลให้ผนู้ ำ� องค์กรท้องถิน่ ต้องพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารการเงิน
และด้านการบริหารการมีสว่ นร่วม โดยทัง้ 4 ด้าน มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความส�ำคัญล�ำ
ดับแรกๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบทบาทของ
ผูน้ ำ� องค์กรคืออาศัยหลักความรูท้ างเศรษฐศาสตร์พนื้ ฐาน
ที่ว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อ
เมือ่ ประชาชนในท้องถิน่ มีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ
มีการงานสุจริต และอยู่ดี กินดี
4 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน มี 2 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ การวางแผน และ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของพิชญ์ณิชา, สัญญา และ
เสาวลักษณ์ (2558) พบว่า ทักษะของผู้บริหารท้องถิ่น
ในศตวรรษที่ 21 ประการหนึ่ง คือ ต้องมีทักษะในการ
วางแผน ทั้งแผนแม่บทและแผนกลยุทธ์ ต้องก�ำหนด
แผนระสั้น ระยะยาว และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ วารุณี และสิทธิเดช (2558) ศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด
คือ การวางแผน นอกจากนี้ Szltar (2014) พบว่า ใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนให้เกิดผล
ส�ำเร็จนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีการวางแผน มีจุด
มุง่ หมายชัดเจน ส�ำหรับ วิไลพร (2556) พบว่า การท�ำให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมและการตัดสินใจ
เป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้น�ำท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ Nguyen and Rieger (2016) ศึกษา

พบว่า การเปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจที่เกิดจากส่วน
กลางไปเป็นกระบวนการตัดสินใจด้วยท้องถิ่นเอง ช่วยให้
ประชาชนรับผิดชอบมากขึ้น และ Yalegama, Chileshe
and Ma (2016) ศึกษาพบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ของโครงการพัฒนาทีข่ บั เคลือ่ นโดยประชาชนเป็นหลัก คือ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการโครงการของชุมชน
เอง การวางแผนจึงถือเป็นทักษะทีผ่ บู้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องใช้ในการก�ำหนดเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์
และแนวทางการด�ำเนินงาน และกระจายกลยุทธ์สู่แผน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน ในขณะที่การมีส่วนร่วมมีส่วน
ส�ำคัญ เพราะถือเป็นกลไกในการด�ำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ประสบความส�ำเร็จ ด้วยความร่วม
มือของบุคลากรภายในและประชาชนของท้องถิ่นเอง

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประยุกต์
ใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในองค์
ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยเป็นข้อมูลประกอบการ
พัฒนาผู้บริหาร พัฒนาองค์การ และใช้เป็นหลักในการจัด
ท�ำวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
2 ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรประยุกต์
ใช้รปู แบบการพัฒนาผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เกิด
ประโยชน์ โดยน�ำไปเป็นแนวทางการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์การ ซึ่งอาจจัดในรูปแบบ
การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามความเหมาะสม
ซึ่งสามารถเลือกพัฒนาผู้บริหารให้ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ได้ตามลักษณะการปฏิบัติงานและบริบทของ
ท้องถิ่น
3 หน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาน�ำรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผูน้ ำ� องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามผลการวิจัยนี้ ไปต่อยอดหรือพัฒนาเป็น
หลักสูตรส�ำหรับการพัฒนาผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่มีต�ำแหน่งการบริหารในปัจจุบันหรือผู้ที่อยู่ระหว่าง
การเตรียมเป็นผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
โดยเลือกองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยตามความ
จ�ำเป็นในการบริหารและตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ
4 หน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประเมินศักยภาพ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วน
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ร่วมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบระดับศักยภาพ
ที่แท้จริงของผู้บริหาร ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัด
ท�ำแผนการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่นได้ถูกต้อง มีทิศทางที่
ชัดเจนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�ำท้องถิ่นยุคใหม่ที่มีองค์ความ
รู้ นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนงานในภารกิจให้สามารถ
รองรับการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีแ่ ละพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งเป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของผู้น�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ต่อไป

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในครั้งต่อไป

1 ควรวิจยั ต่อยอดเกีย่ วกับรูปแบบการบริหารองค์การ
ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคนในองค์การด้วย โดยครอบคลุม
ถึงการด�ำเนินงานในปัจจุบัน ปัญหาในการบริหารจัดการ
และรูปแบบในการบริหารจัดการทีเ่ ป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ของหลักการกระจายอ�ำนาจตามพระราช
บัญญัติก�ำหนดและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ควรศึกษาวิจยั รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผูน้ ำ�
หรือผูบ้ ริหารในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละ
ประเภท โดยรวบรวมข้อมูลจากผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน เพือ่
ท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
อยู่ดี กินดี ของประชาชนในท้องถิ่น
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