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บทคัดย่อ

 การวจัิยน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ (1) ศกึษาภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้น�าชมุชนหมูท่ี ่1 บ้านคลอง

เจ็ดริ้วเก่า (2) ศึกษาระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน          

หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า และ (3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยกุต์ใช้ในหมูท่ี ่1 บ้านคลองเจ็ดริว้เก่า โดยกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาคอื ประชาชนในหมูบ้่านคลอง

เจ็ดร้ิวเก่า จ�านวน 191 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

 ผลการวจิยัพบว่า:

 1.  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ็ดร้ิวเก่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน รองลงมาตามล�าดับคือ ด้าน

การสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมอีทิธิพลต่ออดุมการณ์ และด้านการกระตุน้เชาว์ปัญญามค่ีาเฉลีย่น้อยกว่า

ทุกด้าน 

 2. ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่ 1 บ้าน

คลองเจ็ดริ้วเก่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการประหยัดมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน     

รองลงมาตามล�าดับคือ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร                                       

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการเพิ่มรายได้ และด้านการเอื้ออารีต่อกันมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน 
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 3.  ปัญหาอปุสรรคของการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในหมูท่ี ่1 บ้านคลอง

เจ็ดริ้วเก่าที่ส�าคัญคือ การส่งเสริมให้ครัวเรือนเข้าร่วมด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการ

เพิ่มรายได้ที่สนับสนุนให้มีการรวมตัวเพื่อประกอบอาชีพเสริม แต่ไม่ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ 

และผลักดันให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมในระยะยาว จึงท�าให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�าเร็จในการ

ท�าอาชีพเสริมในยามว่าง

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

 The objectives of this research were to study 1)the transformational leadership of 

community leaders in Klong Jed Riew Kao Village, Moo 1, 2) the achievement level of the 

Sufficiency Economy Philosophy implementation in the area of Klong Jed Riew Kao Village, 

Moo1, 3) problems and obstacles for the Sufficiency Economy Philosophy implementation 

in the area of Klong Jed Riew Kao Village, Moo 1. The sample in this study was the 191 

villagers in Klong Jed Riew Kao Village, Moo 1. The data were collected by questionnaire 

and in-depth interviews.

 The research findings were as follows:

 1.  The overall average of the transformational leadership of community leaders in 

Klong Jed Riew Kao Village, Moo 1 was high,with the aspect of individualized condition 

the highest. The other lower averages aspects were sequencial as follows: inspirational 

motivation, idealized influence and the intellectual stimulation which was the lowest.

 2.  The overall average of the achievement level of the Sufficiency Economy          

Philosophy implementation in the area of Klong Jed Riew Kao Village , Moo 1 was high, 

with the economical aspect the highest. The other lower average aspects: expense reduction, 

learning, reservation of natural resources and environment, and supplementary income 

were ranked respectively. The lowest average aspect was “the giving of a helping hand to 

one another”.

 3.  The main problems and obstacles for the Sufficiency Economy Philosophy     

implementation in the area of Klong Jed Riew Kao Village, Moo 1 were that in the promotion 

for the household villagers to participate in the community activities, especially the supple-

mentary income activity involving the part-time occupational group unification, there was 

a lack of support for equipment and tool. Besides, no clear-cut guideline was set up for a 

long-term campaign, thus the majority of householders did not succeed in their part-time 

supplementary works.

Keywords: Transformational Leadership/ Sufficiency Economy Philosophy
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 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

บทน�ำ

	 การพัฒนาประเทศโดยการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ส่งผลให้ประเทศเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม	 และภาคบริการท่ีมีการพัฒนาและเติบโต

ขยายตัวค่อนข้างสงู	เนือ่งมาจากความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนขณะทีภ่าคเกษตรกรรมและด้านอ่ืน	ๆ 	

กลบัไม่ได้รบัการพฒันาเท่าทีค่วร	ซ่ึงการพฒันาในลกัษณะดังกล่าวแสดงถึงการพฒันาทีไ่ม่มคีวามสมดุล

และไม่มีเสถียรภาพ	 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ค�านึงถึงความเหมาะสมกับ

ภูมิสังคมของประเทศ	 ไม่ค�านึงถึงความพร้อมของประชาชนในประเทศ	 มีการพึ่งพาความรู้	 เงินทุน	

เทคโนโลย	ีและตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป	ไม่มกีารเตรยีมความพร้อมในการสร้างรากฐาน

ของประเทศให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง	 พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	 ส่งผลให้เกิดปัญหาในเชิง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม	เกิดความเหลื่อมล�้าในการกระจายทุน	กระจายความเจริญ	กระจาย

รายได้	 และกระจายทรัพยากร	 ระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่	 ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ		

สิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง	จนน�ามาสู่การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี	2540	ที่สร้างความเสีย

หายแก่ประเทศเป็นอย่างมาก	ซ่ึงจากภาวะวิกฤตดังกล่าวประเทศไทยจึงได้มกีารปรบัเปลีย่นแนวคิดใน

การพฒันาประเทศด้วยการอัญเชิญปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	(ดวงตา	

สราญรมย์,	2553)

	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถ

บพิตร	 พระราชทานพระราชด�าริช้ีแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน

กว่า	40	ปี	ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย�้าแนวทางแก้ไขเพื่อ

ให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู ่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ

เปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 โดยได้พระราชทานพระราชด�าริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎรเป็นครั้งแรก

เมือ่วนัที	่ 18	กรกฎาคม	พ.ศ.	2517	ความว่า	“การพฒันาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขัน้	 ต้องสร้าง			

พืน้ฐาน	คือความพออยู่	พอกิน	พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบือ้งต้นก่อน	โดยใช้วิธกีารและใช้อุปกรณ์

ทีป่ระหยดัแต่ถกูต้องตามหลกัวชิา	เมือ่ได้พืน้ฐานทีม่ัน่คงพร้อมพอควรและปฏิบติัได้แล้ว	จงึค่อยเสรมิ

ความเจริญและฐานเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป”	(สุเมธ	ตันติเวชกุล,	2543)

	 หมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	ต�าบลหลักสอง	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกหนึ่ง

หมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากกรมการพัฒนาชุมชน	 โดยผล

จากการประเมินในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553-2558	 ได้บ่งช้ีว่า	 หมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าเป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้มีการน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตโดยการด�าเนิน

ชีวิตตามแนวทางดังกล่าวได้ส่งผลให้ชุมชนมคีวามเข้มแขง็	และประชาชนมคีวามสขุ	สามารถด�ารงชีวติ
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อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	ทั้งนี้	ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว	“ผู้น�า”	

ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการชี้น�า	การขับเคลื่อน	และผลักดันให้กิจกรรมที่ตั้งไว้ประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งผู้น�า

ชุมชนหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าจึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนกิจกรรม

เพื่อช่วยให้การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ	

และสามารถปรับกลยุทธ์การท�างานให้เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดี	จาก

ความส�าคัญดังกล่าว	ท�าให้ผู้วจิยัจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาถงึภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้น�าชุมชน

ที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	โดย

มุ่งหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในหมูบ้่าน/ชุมชนอ่ืน	ๆ 	ทีม่ลีกัษณะคล้ายกนั	ซ่ึงจะน�าพาประเทศไปสูก่ารพฒันา

ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.		 เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

	 2.		 เพื่อศึกษาระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ในหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	

	 3.		 เพือ่ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ใน

หมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1.  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

	 	 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	Bass	(1985)	ประกอบด้วย	(1)	ด้าน

การมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์	 (2)	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 (3)	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 และ						

(4)	ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	และแนวทางการด�าเนินวิถีชีวิตในระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน	(2554)	ที่ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด	6	คูณ	2	ประกอบด้วย	

(1)	ด้านการลดรายจ่าย	(2)	ด้านการเพิ่มรายได้	(3)	ด้านการประหยัด	(4)	ด้านการเรียนรู้	(5)	ด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และ	(6)	ด้านการเอื้ออารีต่อกัน

 2.  ขอบเขตด้ำนประชำกรและพ้ืนที่ในกำรศึกษำ	 เป็นการศึกษาข้อมูลจากประชาชนใน

หมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	ต�าบลหลักสอง	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ผู้ศึกษาวิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาในการศึกษารวม	 6	 เดือน	

(ตุลาคม	2558	ถึง	มีนาคม	2559)
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 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

วิธีกำรวิจัย

	 1.		การศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยเชิงผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ				

(Quantity	Research)	เป็นหลักโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	(Questionnaire)	และ

มีการเก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้แบบสัมภาษณ์	

	 2.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 2.1	การวิจัยเชิงปริมาณ

	 	 	 2.1.1		ประชากร	คือ	ประชาชนในหมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	จ�านวน	372	คน

	 	 	 2.1.2		ค�านวณหาขนาดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

ยามาเน่	(Yamane,	Taro.	1967)	ท�าให้ได้จ�านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	จ�านวน	191	คน

	 	 	 2.1.3		สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 โดย					

ผู้วิจัยสุ่มจับสลากเลือกตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านเพื่อตอบแบบสอบถาม

	 	 2.2	การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 	 	 ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนหมู่บ้านที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้	 รวมถึงต้องเป็นผู้ทีเ่ต็มใจให้ข้อมลู	 และมกีารปฏิบติัจรงิในพืน้ท่ี	 โดย		

ผู้วิจัยท�าการเลอืกกลุม่ตัวอย่างด้วยตนเอง	ส�าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลกึรายบุคคล	(In-Depth	Interview)	

ซ่ึงผู้ให้ข้อมูล	ประกอบด้วย	 (1)	 ผู้น�าชุมชนแบบไม่เป็นทางการ	จ�านวน	5	คน	และ	 (2)	 ตัวแทน		

ครัวเรือน	จ�านวน	5	คน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.		 ข้อมลูทีไ่ด้จะน�าไปสูก่ารกระตุ้นและเสรมิสร้างให้ผู้น�าชุมชนเกดิการพฒันาตนเอง	ให้เป็น

ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง	ๆ	ในการพัฒนาหมู่บ้าน

	 2.		น�าผลของการศึกษาทีพ่บไปสูก่ารก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างตรงประเด็น	

และมีคุณภาพ

	 3.		ข้อมูลท่ีได้จะถูกน�าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา	 เพื่อประยุกต์ใช้ทั้งในทางการ

บริหารและในทางวิชาการอย่างเหมาะสม

ผลกำรวิจัย

 ตอนที่ 1	การวิจัยเชิงปริมาณ

	 1.	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	58.64	มีช่วงอายุระหว่าง	41	-	50	ปี	

คิดเป็นร้อยละ	 25.65	 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 58.12	 มีอาชีพเกษตรกร										

คิดเป็นร้อยละ	52.36	และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่เกิน	10,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	73.30
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◆ กุลประภัสสร์ ร�ำพึงจิตต์ 

ตำรำงที่ 1		 ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้น�าชุมชนหมูท่ี	่1	บ้านคลองเจ็ดริว้เก่า

ภำวะผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลงของผู้น�ำชุมชน Mean S.D. แปลผล ล�ำดับ

1.	ด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ 3.99 0.59 มาก 3

2.	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.01 0.52 มาก 2

3.	ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 3.96 0.60 มาก 4

4.	ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 4.05 0.51 มาก 1

4.00 0.51 มำก

	 2.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนหมู่ที่	 1	 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าในภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยมีด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และมีค่าเฉลี่ย

มากกว่าทุกด้าน	รองลงมาตามล�าดับคือ	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	ด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์	

และด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน	

ตำรำงที่ 2  ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	1		

													บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

ระดับควำมส�ำเร็จของกำรน�ำหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
Mean S.D. แปลผล ล�ำดับ

1.	ด้านการลดรายจ่าย 3.99 0.59 มาก 2

2.	ด้านการเพิ่มรายได้ 3.92 0.64 มาก 5

3.	ด้านการประหยัด 4.13 0.65 มาก 1

4.	ด้านการเรียนรู้ 3.99 0.67 มาก 3

5.	ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 3.96 0.67 มาก 4

6.	ด้านการเอื้ออารีต่อกัน 3.84 0.61 มาก 6

รวม 3.97 0.48 มำก

	 3.	 ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	 1	

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยพบว่า	ด้านการประหยัด	มีค่าเฉลี่ยอยู่
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 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

ในระดับมาก	และมค่ีาเฉลีย่มากกว่าทกุด้าน	รองลงมาตามล�าดับคือ	ด้านการลดรายจ่าย	ด้านการเรยีน

รู้	ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	ด้านการเพิ่มรายได้	และด้านการ

เอื้ออารีต่อกันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	และมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน	

 ตอนที่ 2	การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 1.		ข้อค้นพบเกี่ยวกับผู้น�าชุมชน

	 	 1.1		สภาพสงัคมของหมูบ้่านคลองเจ็ดริว้เก่ามคีวามเป็นสงัคมชนบทสงู	มกีารรวมตัวกนั

อย่างเหนียวแน่น	 และประชาชนในหมู่บ้านต่างท�าหน้าที่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและราบรื่น	 โดยม	ี					

ค่านยิมหลายอย่างทีเ่กีย่วข้องกับผู้น�าชุมชนเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนในหมูบ้่าน	เช่น	ระบบการ

นับถืออาวุโส	การยกย่องผู้น�าชุมชน	เป็นต้น	

	 	 1.2	 ผู้น�าชุมชนมีความใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้าน	 โดยผู้น�าชุมชนสามารถจดจ�า

ประชาชนในหมู่บ้านได้ทุกหลังคาเรือน	ตลอดจนทราบถึงพฤติกรรมประจ�าวัน	รวมถึงคุณลักษณะของ

ประชาชนในแต่ละด้านได้อีกด้วย	เช่น	ในหมูบ้่านมใีครบ้างทีม่ฝีีมอืเรือ่งการท�าครวักม็กัจะถกูผู้น�าชุมชน

ไหว้วานให้ไปร่วมงานบุญตามเทศกาลต่าง	ๆ	เป็นต้น	จึงท�าให้ประชาชนรู้สึกว่า	ผู้น�าชุมชนได้ให้ความ

สนใจในการมอบหมายภารกิจที่ตนมีความถนัด	

	 	 1.3		ผู้น�าชุมชนได้รบัอิทธพิลทางความคิดจากข้าราชการในระดับอ�าเภอ	เช่น	พฒันาชุมชน	

เกษตร	ปลัด	สาธารณสุข	เป็นต้น	ซึ่งมีความใกล้ชิดกันในการท�างานร่วมกัน	ทั้งนี้	หากกระแสเรื่องใด

ทีเ่ป็นนโยบายจากรฐับาล	หรอืระดับกระทรวงสัง่การลงมากจ็ะส่งผลต่อรปูแบบ	และวิธกีารท�างานของ

กลุ่มข้าราชการดังกล่าว	และส่งผลต่อผู้น�าชุมชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

	 	 1.4	 ผู้น�าชุมชนมีความใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้านจึงท�าให้สามารถเลือกใช้คนได้

สอดคล้องกับภารกิจที่จะต้องด�าเนินการ	ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่มีความเกรงใจ	 และพร้อมที่จะ

ให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมตามที่ผู้น�าชุมชนร้องขอในระดับสูง	ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถ

ของผู้น�าในการมองเห็นถึงศักยภาพที่มีในตัวของผู้ตาม

	 2.	 ข้อค้นพบเก่ียวกับระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

	 	 2.1		ด้านการลดรายจ่าย	โดยประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าได้รับ

การส่งเสรมิให้ปลกูผักสวนครวัไว้กินเองในครวัเรอืนและแบ่งปันเพือ่นบ้าน	การท�าน�า้ยาล้างจานใช้เอง

ในครัวเรือน	การท�าน�้าหมักชีวภาพใช้ในสวนฝรั่งและมะม่วง	เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการซื้อปุ๋ยเคมี	

และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

	 	 2.2		ด้านการเพิ่มรายได้	โดยประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าได้รับ
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การส่งเสริมให้ท�าอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน	 ได้แก่	 บรรจุขนมโรงงาน	 และเป็นจุด

กระจายให้กับครัวเรือนอ่ืนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง	 เพาะต้นอ่อนทานตะวันขายให้แก่ลูกค้า

กลุ่มรักสุขภาพโดยขายปลีกและขายส่ง

	 	 2.3		ด้านการประหยดั	โดยประชาชนส่วนใหญ่ของหมูท่ี	่1	บ้านคลองเจ็ดริว้เก่าได้รบัการ

ส่งเสริมให้เป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน	 และสถาบันการเงินชุมชน	 จึงท�าให้การออมของชุมชนมี

ความเข้มแขง็	โดยทีท่�าการกองทนุหมูบ้่าน	และสถาบนัการเงินชุมชน	มกีารเปิดให้บรกิารฝาก-ถอนแก่

สมาชิกทุกวัน	จึงท�าให้มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมประกอบอาชีพ	และกู้ยืมในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน	รวมถึง

ใช้เป็นแหล่งเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 ซ่ึงท�าให้ครัวเรือนเห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน

ในระดับสูง	และให้ความส�าคัญกับการออมเป็นอย่างมาก

	 	 2.4		ด้านการเรียนรู้	 โดยประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่ที่	 1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าได้รับการ

ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน	 เช่น	 การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ	 การจัดเวที

ประชาคมรับฟังความเห็นในด้านต่างๆ	 เป็นต้น	 รวมถึงผู้น�าชุมชนมีการประสานหน่วยงานราชการเข้า

มาร่วมเสริมความรู้ให้แก่ชุมชนด้วยการฝึกอบรม	และศึกษาดูงานอย่างสม�่าเสมอ	

	 	 2.5	 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 โดยประชาชน

ส่วนใหญ่ของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

วันส�าคัญ	 และกิจกรรมการท�าความสะอาดหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน	 รวมถึงการส่งเสริมการท�าเกษตร

โดยใช้น�า้หมกัชีวภาพในสวนผลไม้	เพือ่ลดการใช้สารเคม	ีซ่ึงเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินและน�า้อย่าง

ยั่งยืน	นอกจากนี้	ผู้น�าชุมชนยังส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะที่ขายได้	เช่น	ขวดแก้ว	พลาสติก	

โดยมีการประสานรถมารับซื้อเข้ามาในหมู่บ้านตามจุดที่กลุ่มบ้านน�าขยะมารวมกัน

	 	 2.6		ด้านการเอื้ออารีต่อกัน	โดยประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าได้

รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านอย่างสม�่าเสมอ	 และคณะกรรมการ

กลุม่การเงินและคณะกรรมการชุมชนได้ร่วมพจิารณาให้น�าผลก�าไรจากสถาบันการเงินในหมูบ้่านมาใช้

ในการท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์	 รวมถึงครัวเรือนยังช่วยออกเงิน	 และออกแรงในกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านอีกด้วย	 นอกจากนี้	 ยังมีการระดมเงินทุน	 และความร่วมมือจากคนใน

หมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

	 3.		ปัญหาอุปสรรคของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	 1	

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

	 	 3.1		การรวมกลุม่เพือ่ท�าอาชีพเสรมิเพือ่เพิม่รายได้	และกลุม่การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง

ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน	ท�าได้ยากเนื่องจากทุกครัวเรือนมีงานประจ�าซึ่งมีรายได้มั่นคงอยู่แล้ว	 จึงไม่
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บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

เห็นความส�าคัญของรายได้จากอาชีพเสริม	 และคิดว่าการรวมกลุ่ม	 (กิจการส่วนรวม)	 ประสบความ

ส�าเร็จยากกว่าการท�ารายเดียว	 นอกจากนี้	 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ครัวเรือนมีการท�าอาชีพเสริมประสบ

ความส�าเรจ็ได้ยากคือ	การทีค่รวัเรอืนส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการสนบัสนนุทัง้ในด้านเครือ่งมอื	เครือ่งใช้	และ

แนวทางการผลักดันที่เหมาะสม	 จึงท�าให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ประสบความส�าเร็จในการท�า

อาชีพเสริมในยามว่าง

	 	 3.2	 ปัญหาความไม่คล่องตัวอันเกิดจากระเบียบในการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ	ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการสนับสนุนเครื่องมือ	เครื่องใช้ให้แก่การท�าอาชีพเสริม

	 	 3.3	 ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า	 การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเกิด

ผลส�าเร็จล่าช้า	ไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว	แต่ยังคงให้ความร่วมมือท�าตาม

	 	 3.4		ความเป็นสังคมเมืองเริ่มมีมากขึ้นในหมู่บ้าน	 รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี

ท�าให้มุง่ท�ามาหากนิ	ประกอบอาชีพ	หารายได้	ไม่สนใจสงัคมรอบข้าง	ซ่ึงส่งผลให้ความเอ้ืออารรีะหว่าง

คนในหมู่บ้านลดลง	และเริ่มอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึ้น

	 	 สรุปได้ว่า	 ประเด็นปัญหาส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนคือ	 การสนับสนุนให้										

ครัวเรือนมีการท�าอาชีพเสริมในยามว่างเพื่อเพิ่มรายได้	 โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านเครื่องมือ	เครื่องใช้	และผลักดันให้เกิดแนวทางที่เหมาะสม	จึงท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จในการ

ท�าอาชีพเสริมในยามว่าง

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 ผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์	ผลวิจัยพบว่า	

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อค�าถามพบว่าทุกข้อค�าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 โดยมีเรื่องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อผู้น�าชุมชนในการท�างานเพื่อหมู่บ้าน	มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดในกลุ่มค�าถามนี้	โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจากการที่สภาพสังคมของ

หมูบ้่านคลองเจ็ดริว้เก่ามคีวามเป็นสงัคมชนบทสงู	มกีารรวมตัวกนัอย่างเหนยีวแน่น	และประชาชนใน

หมู่บ้านต่างท�าหน้าที่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและราบรื่น	 โดยมีค่านิยมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้น�า

ชุมชนเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนในหมู่บ้าน	เช่น	ระบบการนับถืออาวุโส	การยกย่องผู้น�าชุมชน	

เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อผู้น�าชุมชนในการพัฒนา

หมูบ้่านตามแนวทางหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ	ซ่ึงความเช่ือมัน่ดังกล่าวจะท�าให้ประชาชนรูส้กึ

พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อร่วมด�าเนินกิจกรรมที่ผู้น�าชุมชนได้มอบหมายให้	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	 Bass	&	

Avolio	(1994)	ได้กล่าวไว้ว่า	ผู้น�าจะต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรอืเป็นโมเดลส�าหรบัผู้ตาม	และ
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แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจ	 ความเช่ือมั่น	 ความแน่วแน่ในอุดมการณ	์ ซ่ึงจะช่วยเสริมความภาคภูมิใจ	

ความจงรกัภักดี	และความมัน่ใจให้เกดิขึน้แก่ผู้ตาม	อันจะช่วยให้เกิดการการบรรลเุป้าหมายและปฏิบติั

ภาระหน้าทีข่ององค์การต่อไป	และสอดคล้องกับงานวิจัยของบญุฉลอง	โลพศิ	(2554)	ทีไ่ด้ศึกษาเรือ่ง	

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภารกิจของเทศบาลต�าบลในอ�าเภอปะทิว	 จังหวัดชุมพร	 โดยผล

การศึกษาพบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	

โดยมีเรื่องผู้บริหารของเทศบาลต�าบลสามารถท�าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อ

องค์กร	 ซ่ึงเป็นเพราะผู้บริหารของเทศบาลต�าบลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ	

ดังนั้น	จึงมักหาวิธีการที่ท�าให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นในการท�างานเสมอ	ๆ

	 2.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ	 ผลวิจัยพบว่า	 ใน

ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก	เมือ่พจิารณารายข้อค�าถามพบว่าทกุข้อค�าถามมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับ

มาก	โดยมเีรือ่งผู้น�าชุมชนเหน็ถงึความพยายามของท่านในการท�างานเสมอมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุในกลุม่

ค�าถามนี้	 โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้น�าชุมชนมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในหมู่บ้าน	 โดยผู้น�าชุมชนสามารถจดจ�าประชาชนในหมู่บ้านได้ทุกหลังคาเรือน	 ตลอดจน

ทราบถงึพฤติกรรมประจ�าวนั	รวมถงึคุณลกัษณะของประชาชนในแต่ละด้านได้อีกด้วย	เช่น	ในหมูบ้่าน

มีใครบ้างท่ีมีฝีมือเรื่องการท�าครัวก็มักจะถูกผู้น�าชุมชนไหว้วานให้ไปร่วมงานบุญตามเทศกาลต่าง	 ๆ	

เป็นต้น	จึงท�าให้ประชาชนรูส้กึว่า	ผู้น�าชุมชนได้ให้ความสนใจในการมอบหมายภารกจิทีต่นมคีวามถนดั	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยที่ได้ช้ีให้เห็นถึงเทคนิคการให้ความส�าคัญแก่ผู้ตามท่ีผู้น�าชุมชนได้เลือกใช้				

ผลวจัิยดังกล่าวมคีวามสอดคล้องกับแนวคิดของ	Bass	&	Avolio	(2002)	ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	ผู้น�าต้องสร้าง

แรงจูงใจและสิ่งเร้ารอบข้างให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม	 โดยอาจใช้การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีคุณธรรม

และจริยธรรม	หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับ	อันน�าไปสู่ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	Andrew	J.	DuBrin	(1998)	

และ	Barling,	Tom	&	Kevin	(1996)	ที่ได้กล่าวถึงผู้น�าว่าจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด

ขึ้นแก่ผู้ตาม	 เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ตามมีความผูกพันต่อเป้าหมายและมีความสุขในการปฏิบัติงาน	 ซึ่ง

จะส่งผลให้ผู้ตามมคีวามกระตือรอืร้นและทุม่เทความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายอย่าง

เต็มที	่และสอดคล้องกับงานวิจัยของบญุฉลอง	โลพศิ	(2554)	ทีศึ่กษาพบว่าภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ	มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก	โดยผู้บรหิารของเทศบาลมคีวามสามารถในการ

โน้มน้าวใจและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่บคุคลอ่ืน	รวมถงึท�าให้พนกังานเทศบาลรูส้กึว่า	งานทีท่�าตนเอง

ได้รับมอบหมายคือ	สิ่งที่ส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของเทศบาล

	 3.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา	ผลวิจัยพบว่า	 ใน

ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก	เมือ่พจิารณารายข้อค�าถามพบว่าทกุข้อค�าถามมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับ

มาก	 โดยมีเรื่องผู้น�าชุมชนส่งเสริมให้ท่านหาวิธีการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่ม
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บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

ค�าถามนี้	 โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้น�าชุมชนได้รับอิทธิพลทาง

ความคิดจากข้าราชการในระดับอ�าเภอ	เช่น	พัฒนาชุมชน	เกษตร	ปลัด	สาธารณสุข	เป็นต้น	ซึ่งมีความ

ใกล้ชิดกนัในการท�างานร่วมกนั	ทัง้นี	้ผู้วิจัยสงัเกตว่า	หากกระแสเรือ่งใดทีเ่ป็นนโยบายจากรฐับาล	หรอื

ระดับกระทรวงสั่งการลงมา	ก็จะส่งผลต่อรูปแบบ	และวิธีการท�างานของกลุ่มข้าราชการดังกล่าว	และ

ส่งผลต่อผู้น�าชุมชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงมิได้	ซึ่งกระแสเรื่องการมีส่วนร่วมได้รับความส�าคัญ	และ

ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรบัในกจิกรรมของส่วนราชการ	จึงท�าให้ผู้น�าชุมชนต้องแสวงหา

ความร่วมมอืจากประชาชนในหมูบ้่าน	เพือ่แสวงหาความชอบธรรมในการด�าเนนิงานนัน่เอง	ซ่ึงผลวจิยั

ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการหลาย	 ๆ	 ท่าน	

ได้แก่	Barling,	Tom	&	Kevin	(1996),	P.G.	Ward	(2002)	และ	Kendra	Van.	Wagner	(2009)	

ที่ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า	ผู้น�าต้องพัฒนาสมรรถนะของผู้ตาม	โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

กันภายในกลุ่ม	และสนับสนุนให้ผู้ตามได้พยายามคิดค้นหาวิธีทางใหม่	ๆ 	ในการปฏิบัตงิาน	แต่อย่างไร

กต็ามจะพบว่าผู้น�าชุมชนส่งเสรมิให้ท่านได้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหามค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ซ่ึงผลวิจัย

ชี้ให้เห็นว่า	ในสังคมไทยการตัดสินใจส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบการเชื่อผู้น�ามากกว่าการใช้รูปแบบการมี

ส่วนร่วมอย่างจริงจังจึงท�าให้ผลการวิจัยออกมาในทิศทางดังกล่าว	 ผลวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้น�าที่ดี

ควรต้องกระตุ้นให้ผู้ตามได้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา	 เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุ

สมผลและเป็นไปได้จริง	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	Bass	&	Avolio	 (2002)	 ในประเด็นที่ว่า					

ผู้บริหารจะมีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง	 ๆ	ที่เกิดขึ้นในองค์การ	 รวมถึงการท�าให้				

ผู้ปฏิบัติเสนอแนวทางใหม่	ๆ	มาแก้ปัญหานั้น	เพื่อท�าให้เกิดแนวทางใหม่ที่สร้างสรรค์กว่าเดิม

	 4.		ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้น�าชุมชนด้านการค�านึงถงึปัจเจกบคุคล	ผลวจิยัพบว่า	ใน

ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก	เมือ่พจิารณารายข้อค�าถามพบว่าทกุข้อค�าถามมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับ

มาก	โดยมีเรื่องผู้น�าชุมชนมีการพัฒนาวิธีการท�างานให้เหมาะกับแต่ละคน	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่ม

ค�าถามนี้	 โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้น�าชุมชนมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในหมู่บ้านจึงท�าให้สามารถเลือกใช้คนได้สอดคล้องกับภารกิจที่จะต้องด�าเนินการ	ตลอดจน

ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามเกรงใจ	และพร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิกิจกรรมตามท่ีผู้น�าชุมชน

ร้องขอในระดับสงู	ซ่ึงผลวจัิยดังกล่าวมคีวามสอดคล้องกับแนวคิดเรือ่งภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของ

นักวิชาการหลาย	ๆ	ท่าน	ได้แก่	Barling,	Tom	&	Kevin	(1996),	รังสรรค์	ประเสริฐศรี	(2544)	

และ	Bass	&	Riggio	(2006)	ที่ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า	ผู้น�าต้องค�านึงถึงความต้องการและ

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล	 โดยต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้นด้วยวิธีการที่

แตกต่างกนั	เช่น	การให้โอกาสได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	การสร้างบรรยากาศทีส่นบัสนนุการเรยีนรู	้การติดต่อ

สื่อสารแบบสองทาง	การมอบหมายงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ตาม	ทั้งนี้	ผู้น�าจะต้องรับฟังผู้ตาม

ใหม้ากขึน้เพื่อช่วยให้ได้รับข้อมลูทีเ่หมาะสมกับการน�ามาสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผู้ตาม	และผลการ
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◆ กุลประภัสสร์ ร�ำพึงจิตต์ 

วิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุปรีชา	งามผิว	(2554)	ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลต�าบลในอ�าเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	และ

พบว่า	ศักยภาพของพนักงานเทศบาล	คือ	เงื่อนไขส�าคัญในการน�าไปสู่ความไว้วางใจในการให้โอกาส

เข้าร่วมเสนอความคิดในการท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 ผู้บริหารจึงควรต้อง								

ส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาศักยภาพของพนกังานเทศบาลอย่างต่อเน่ือง	รวมถงึควรมกิีจกรรมทีช่่วยให้

พนักงานเทศบาลได้แสดงศักยภาพของตนในการท�างานอย่างเต็มที่	พร้อมมีการให้ค�าแนะน�าอย่างต่อ

เนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้น	

	 5.	 ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	 1	

บ้านคลองเจ็ดริว้เก่า	ในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า	ด้านการประหยดั

มีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน	โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	และมีเรื่องท่านเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์/

กองทุนหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจากการที่

หมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่ามีสภาพสังคมที่เอ้ือต่อการด�าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ดังเห็น

ได้จากการที่หมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่ามีแนวทางในการปฏิบัติตัวของชาวบ้านที่สอดคล้องกับแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่สมัยในอดีต	หรืออาจกล่าวได้ว่า	มันเป็นแนวคิดที่ได้รับการปลูกฝัง

อยูใ่นสายเลอืดทีส่บืทอดมาจากรุน่สูรุ่น่นัน่เองคือ	มกีารปฏิบัติสบืต่อกนัมาช้านานต้ังแต่สมยัอดีตจนถงึ

ปัจจุบัน	ซึ่งผลวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวสวัตติ์	สุทธิ	(2550)	ที่ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจ

ของผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านโคกท่ีมีต่อการด�าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ									

พอเพียง	 โดยพบว่า	 ผู้น�าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ				

พอเพียงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน	ทั้งนี้	ได้เสนอให้หน่วยงานภาครัฐควรด�าเนินการให้มีการสร้าง	พัฒนา	

และเผยแพร่ความรู	้ตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ป็นรปูธรรมชัดเจน	และต้องแสวงหาความ

ร่วมมือจากประชาชนทุกกลุ่ม	 เพื่อสร้างแนวร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ส�าเร็จ

ลลุ่วง	ทีส่�าคัญจะต้องเร่งท�าความเข้าใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในประเด็นท่ีกลุม่ตัวอย่างยงัเข้าใจได้

คลาดเคลื่อนให้เข้าใจได้อย่างตรงประเด็นและสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้จริง

	 6.		ปัญหาอุปสรรคของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่	 1	

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าพบว่า	ปัญหาส�าคัญคือ	การส่งเสริมให้ครัวเรือนเข้าร่วมด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	

โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ที่สนับสนุนให้มีการรวมตัวเพื่อประกอบอาชีพเสริม	 แต่ไม่ได้มี

การสนับสนุนเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และผลักดันให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมในระยะยาว	 จึงท�าให	้										

ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�าเร็จในการท�าอาชีพเสริมในยามว่างซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อวยพร	สงแก้ว	(2555,	หน้า	54-56)	ทีพ่บว่า	ครวัเรอืนขาดการใช้เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการประกอบ

อาชีพ	 รวมถึงการขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพ	 จึงท�าให้การเพิ่มราย

ได้ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้
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 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้น�าชุมชนของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

	 	 1.1	ผู้น�าชุมชนของหมู่ที่	 1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าต้องมีการประชุมหมู่บ้าน	และลงพื้นที่

ไปพบปะลูกบ้านบ่อย	ๆ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�าหรับน�ามาปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 1.2		ผู้น�าชุมชนของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าต้องมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

ในการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนั	เพือ่กระตุ้นแรงจงูใจให้แก่

ประชาชนท�าตาม

	 	 1.3		ผู้น�าชุมชนของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าต้องมีการพบปะพูดคุย	ให้ค�าปรึกษาแก่

ลูกบ้านทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เพื่อช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้น�า	และ

เข้าใจถึงวิธีการท�างาน

	 	 1.4	 ผู้น�าชุมชนของหมู่ที่	 1	 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าควรมีกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	

เพื่อช่วยให้ประชาชนเห็นว่าผู้น�าให้ความส�าคัญกับความคิดของตนเองในการท�างานร่วมกัน

	 	 1.5	ผู้น�าชุมชนของหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าควรจัดท�ากิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนมี

การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง	

	 2.		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.1	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกวดการประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของชุมชน

	 	 2.2		หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรน�าตัวแทนครวัเรอืนไปศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิ

พอเพียงในชุมชนต้นแบบอื่น	ๆ	

	 	 2.3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนให้ครัวเรือนรวมตัวกัน	เพื่อท�าอาชีพเสริม	โดย

รับงานจากโรงงานหรือสถานประกอบการมาท�าที่บ้าน

	 	 2.4	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่น

มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขาย	เช่น	ตกแต่งผลมะพร้าว	

	 	 2.5	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องสนับสนุนให้ครัวเรือนต้นแบบถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

สู่ครัวเรือนอื่น	ๆ	ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

	 3.		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า

	 	 3.1	 หมู่ที่	 1	 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าควรมีกิจกรรมร่วมคิด	 ร่วมแสวงหาแนวทางที่เหมาะ
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◆ กุลประภัสสร์ ร�ำพึงจิตต์ 

สมในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง

	 	 3.2	หมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าควรมีสื่อชนิดต่าง	ๆ	เพื่อช่วยให้ครัวเรือนได้เรียนรู้การ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

	 	 3.3	หมู่ที่	1	บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าควรมีการรวมตัวกัน	 เพื่อรับงานมาท�าที่บ้าน	และขาย

สินค้าในครัวเรือนในตลาดชุมชน

	 	 3.4		หมูท่ี	่1	บ้านคลองเจด็ริว้เก่าควรมกีารอบรมการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	เพือ่

เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรในท้องถิ่น	

	 	 3.5	 หมู่ที่	 1	 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่าควรมีศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ครัวเรือน	

โดยมีกิจกรรมเพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน	

	 4.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 4.1		ควรมกีารศึกษาเกีย่วกับปัจจัยทีช่่วยให้การประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงของหมูบ้่าน

มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

	 	 4.2		ควรมกีารศึกษาเพือ่เปรยีบเทยีบความส�าเรจ็ตามตัวช้ีวัดระหว่างหมูบ้่านทีเ่ป็นหมูบ้่าน

ต้นแบบเพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของ

หมู่บ้านอื่น	ๆ	ในอนาคต

	 	 4.3		ควรมกีารศึกษาเพือ่พฒันาตัวช้ีวดัความส�าเรจ็ของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพยีง

ของหมู่บ้านนอกเหนือจากตัวชี้วัด	6	ด้าน	12	ตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน
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 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้น�าชุมชนที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
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