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บทคัดยอ
การวิจั ย เรื่ อ ง ศั กยภาพของผู นํา ที่ส ง ผลต อกระบวนการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ ม ชนในตํ าบลโป ง แยง
อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของศั ก ยภาพของผู นํ า ในตํ า บลโป ง แยง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางศักยภาพของผูนํากับกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยการวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงซึ่งไดแก ผูนําทั้งแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ในตําบล
โปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 ราย ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานดวย Correlation ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูนําชุมชน
เปนผูนําแบบเปนทางการและไมเปนทางการในสัดสวนเทากัน อาศัยอยูในพื้นที่มาแลว 51 ปขึ้นไป สวนใหญ
เปนเปนเพศชาย อายุ 51 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. และเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
การวิเคราะหระดับศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูนําชุมชนมี
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ศักยภาพในระดับมาก ไดแก ศักยภาพดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม ศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และ
ทรัพยากร และศักยภาพดานการสื่อสาร ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ศักยภาพของผูนําชุมชน กับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบวา ศักยภาพของผูนําดานการจัดการพื้นที่
และทรัพยากร มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในทุกดาน และศักยภาพของผูนําดานการ
สรางกระบวนการมีสวนรวม มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดานการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และดานกลไกในการจัดการรวมกัน แตไมมีความสัมพันธกันในดานการ
พัฒนากระบวนการจัดทําแผน สวนศักยภาพของผูนําดานการสื่อสาร ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในทุกดาน
คําสําคัญ
ศักยภาพของผูนํา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผูนําชุมชน ความเปนผูนํา
Abstract
The objectives of this research were to study the level of leadership potential in Pong
Yaeng Sub- district and study the potential of leaders’ relationship that affect the economic
development process. This quantitative study’ s sample consisted of 40 formal and informal
leaders in Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province. Data were analyzed
using descriptive statistics consisting of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation (SD),
and assuming Correlation. The results of the data analysis revealed that Community leaders
were both formal and informal leaders in equal proportions who have lived in the area for 51
years or more. Most of them were males, aged 51 years and over with vocational / high
vocational certificate with their position as leaders of the local government organization. In
terms of the analysis of the potential of community leaders in Pong Yaeng Sub- district, Mae
Rim District, Chiang Mai Province, it was found that the community leaders had a high level of
potential, that were the potential for creating a process of participation, as well as the
potential of community and resource management and communication capacity, respectively.
Additionally, when analyzing the relationship between the potential of community leaders
with the community economic development process, it was found that the leadership's
potential in community and resource management were related to the community economic
development process in all aspects. On the other hand, the potential of leaders in creating
participatory processes was related to the community economic development process,
building understanding about community economic development and mechanisms for joint
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management, but not in the development of the planning process. In addition, the potential
of communication leaders didn’t related with the community economic development process
in all aspects.
Keywords
The potential of leaders, Community Economic Development, Community Leader,
Leadership
บทนํา
ชุมชนในแตละแหงไมวาจะเปนในภาคสวนใดก็ตาม มักเกิดจากการรวมกลุมของประชาชนที่อาศัย
รวมกันในบริเวณดังกลาว ซึ่งตอมาอาจขยายตัวใหใหญขึ้น อาจเปนไดตั้งแตการรวมกลุมกันในระดับครอบครัว
เครือญาติ ไปจนถึงการรวมกลุมกันในระดับหมูบาน ลักษณะที่เห็นไดชั ดของการรวมกลุมกันจนกลายเปน
ชุมชนนั้น อาจเห็นไดจากความคิด ทัศนคติ ความหวงแหน ความรวมมือรวมใจในสิ่งเดียวกัน เมื่อมีสิ่งเหลานี้
รวมกันจึงมองเห็นทิศทางในการอยูรวมกันไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย และยึดถือในกฎเกณฑตาง ๆ ที่ถูก
วางแนวทางรวมกัน โดยกฎระเบีย บ หรือแผนการดูแลชุมชนสวนใหญมักเกิดจากบุคคลกลุมที่ถูกตั้งขึ้นใหเปน
ผูนําชุมชน ไมวาจะเปนผูนําในแบบที่เปนทางการ ที่ถูกแตงตั้งมาจากหนวยงานตาง ๆ ใหเขามาทําหนาที่ดูแล
ชุมชนนั้น ๆ หรือจะเปนผูนําแบบไมเปนทางการ ที่เกิดจากความไวเนื้อเชื่อใจ และความเคารพของคนในชุมชน
จนเกิดเปนความศรัทธา และเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนในชุมชน โดยผูนําชุมชนแตละชุมชนนั้น
มักจะมีลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 1. ผูนําแบบอัตถนิยม หรืออัตตา ซึ่งมักจะ
ตัดสินใจดวยตัวเอง ไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ แนนอน ขึ้นอยูกับตัวผูนําเอง 2. ผูนําแบบประชาธิปไตย
มักใชการตัดสินใจของกลุม หรือผูตามมีสวนรวมในการตัดสินใจ มักทํางานเปนทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง
และ 3. ผูนําแบบเสรีนิยม มักจะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาเต็มที่ในการตัดสินใจ ไมมีหลักเกณฑ ไมมีระเบี ยบ
(Lewin et al., 1939) แตไมวาผูนําจะมีลักษณะแบบใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผูนําในทุกชุมชนควรมีคือ ทักษะในการ
งาน ไมวาจะเปนทักษะทางดานความคิด ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ และทักษะทางดานการปฏิบัติ ซึ่งทักษะ
เหลานี้จะแสดงออกถึงศักยภาพในตัวของผูนําชุมชนนั้น ๆ วามีศักยภาพในการดูแล และพัฒนาชุมชนมากนอย
เพียงใด
การดําเนินการอยูรวมกันของชุมชน ปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือความเปนอยู และการสรางรายได เพื่อเลี้ยง
ชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่เราอยูอาศัยนั้น จึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหชุมชนเกิดรายไดที่สามารถ
เลี้ยงตัวเอง และเผื่อแผผ ลประโยชนกลับไปยังชุมชนของตนได ซึ่งการวางแผนกระบวนการในการพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมไปถึงการสรางกระบวนการในการพัฒนาจึงกลายเปนหนาที่สําคัญของผูนําชุมชน ที่
จะนําพาชุมชนของตนใหอยูไดอยางยั่งยืน กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น อาจทําไดหลายวิธี แต
ผู นํ า ชุ ม ชนควรได มี ก ารศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของชุ ม ชนของตน ก อ นที่ จ ะเริ่ ม กระบวนการในการ
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ขับเคลื่อน เมื่อไดทําการศึกษาปจจัยตาง ๆ แลว จึงเริ่มทําการสรางกระบวนการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน ซึ่งกระบวนการตาง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต การสรางความเขาใจใหชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การสรางกลไกในการจัดการรวมกัน สรางกองทุนที่เปนนิติบุคคล พัฒนาและสรางระบบการเชื่อมโยงเครือขาย
โดยเชื่อมโยงกลุมการผลิต แปรรูป และการบริการชุมชน และทายสุดควรมีเวทีเรียนรู สรุปบทเรียน และถอด
ความรูจากการทํางาน เพื่ อยกระดับงาน ขยายผลในเชิงพื้น ที่ และนโยบาย (Community Organization
Development Institute, 2016, 41-43)
พื้นที่ในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งในชุมชนที่อยูในพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แมสา – คอกมา ที่ไดรับการคัดเลือกให เปนพื้นที่เปาหมายในการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนแบบผูนําชุมชน
อัจฉริยะในพื้นที่สงวนชีวมณฑล แมสา – คอกมา โดยทําการคัดเลือกแบบลูกโซ (Snowball Sampling) จาก
การสัมภาษณคุณวิมลมาศ นุยภักดี ซึ่งเปน ผูจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑณฑล แมสา – คอกมา (Nuipakdee,
W, Intasing, Personal communication, June 16, 2020) ที่ เ ล็ ง เห็ น ว า เป น พื้ น ที่ ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี
หลากหลายกลุม ไมวาจะเปนกลุมผูนํา ผูสูงอายุ และเยาวชน และประชาชนสวนใหญในพื้นที่ใหความรวมมือ
กับทุก ๆ กิจกรรมของตําบลเปนอยางดี จึงทําใหพื้นที่ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชีย งใหม เปนพื้นที่ ที่
มีศักยภาพสูงในการดําเนินการวิจัย การศึกษาศักยภาพของผูนําที่สงผลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในตํ า บลโป ง แยง อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม จึ ง เกิ ด ขึ้ น จากการต อ ยอดผลการวิ จั ย บางส ว นในชุ ด
โครงการวิจัยยอย การพัฒนาตนแบบผูนําชุมชนอัจฉริยะในพื้ นที่สงวนชีวมณฑล แมสา – คอกมา ที่ไดทําการ
ใชกระบวนคิดเชิงออกแบบเปนแนวคิดหลักในการดําเนินการวิจัย ผลจากการวิจัยของชุดโครงการวิจัยยอย
ดังกล าวพบวาผู นํ าในพื้นที่ดังกล าวมีศักยภาพ 5 ดาน ไดแก 1. เปน ผูนํ าที่มุงเนน พื้นที่ 2. เปน นั กจั ดการ
ทรั พ ยากร 3. เป น ผู นํ า ที่ เ น น การสร า งกระบวนการมี ส ว นร ว ม 4. สื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
5. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน (Inta et al., 2021, 73-75) จึงทําใหเกิดประเด็นที่นาสนใจในเรื่องของระดับ
ศักยภาพของผูนําในพื้นที่โปงแยงวา ศักยภาพแตละดานในระดับใด และมีผลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่ดังกลาวหรือไม อยางไร จึงไดทําการตอยอดงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับศักยภาพ
ของผูนําในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และวิเคราะหความสัมพันธระหวางศักยภาพของผูนํา
ชุมชนกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ดังกลาว
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางศักยภาพของผูนําชุมชนกับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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สมมติฐานการวิจัย
ศักยภาพของผูนําชุมชน มีความสัมพันธกับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมี อยูในการซักนําหรือโนมนาว
ใหผูใตบังคับบัญชาภายในองคการหรือในกลุมคนในสถานตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกของกลุมไดปฏิบัติหนาที่ของตน
อยางมีประสิทธิภาพที่สุดใหบรรลุเปาหมายขององคการ (Hompool & Hompool, 1997, 83)
ภาวะผูนํา (Leadership) คือ ความสามารถที่จะใชอิ ทธิพลนํากลุมไปสูวัตถุประสงค อิทธิพลนั้น
อาจไดรับมาแบบเปนทางการนั่นคือ ผูนําอยางเปนทางการ หรือผูนําที่ไมเปนทางการ ซึ่งคือผูนําที่ไมไดรับมอบ
อํานาจอยางเปนทางการ แตสามารถนํากลุมและเปนที่ยอมรับ (Yoosook, 1994, 132)
Bovee (1993, 468) กล าววา ภาวะผู นํา หมายถึง ความสามารถในการที่จะกระตุน และใช
อิทธิพลตอผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ กระบวนการภาวะผูนํา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นใช
อํานาจหนาที่เพื่อให กลุมทํางานหรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการกระตุนสมาชิกขององคการให
ทํางานจนบรรลุเปาหมาย และขั้นสงอิทธิพลตอพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุม และวัฒนธรรมองคการ
Daft (1994, 478) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของคนที่เปนผูนําในการใชอิทธิพล
หรือโนมนาวบุคคลอื่นเพื่อนําไปสูการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ดังนั้น เมื่อกลาวถึงภาวะผูนําก็ แสดงวา
ตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีทั้งคนซึ่งไดแก ผูนํากับผูตามการโนมนาวหรืออิทธิพล
และเปาหมายขององคการ
ศักยภาพของผูนํา
Senawong (2015) กลาววา ศักยภาพอาจเปรียบไดวาเปนความสามารถในการมองการณไกล
ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งพฤติก รรม กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อพรอมสําหรับการทํางานในโลก
อนาคต ดังนั้นศักยภาพของคนเกง หรือผูนําที่จะปฏิบัติงานไดโดดเดนในอนาคตควรประกอบดวยคุณลักษณะ
ดังนี้
1. มีแรงจูงใจทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนคุณลักษณะของคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลขาวสารไดเปนอยางดี
2. ความกระหายใครรู เปนคุณลักษณะของคนที่ชอบขวนขวายหาความรูใหม ๆ คนหาสิ่งใหม ๆ
ประสบการณใหม ๆ มีความพรอมที่จะเปดรับการเรียนรูในสิ่งที่ยังไมรู
3. การใชดุลยพินิจ เปนคุณลักษณะของความพิถี พิถันในการเลือก สังเคราะห ขอมูล ขาวสาร
อยางเจาะลึก เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ
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4. ความผูกใจ คุณลักษณะของความมีจิตวิญญาณที่เปนสวนหนึ่งของทีมองคกร อยางลึกซึ้ง จน
เกิดการยอมรับจากคนรอบขาง
5. ความมุงมั่น คุณลักษณะของคนที่เมื่อตองทํางานในสถานการณที่เลวราย อยูในภาวะวิกฤต มี
ความไมแนนอน หรือความเสี่ยงสูง ๆ
6. ความสามารถของภาวะผูนํา คุณลักษณะในขอนี้จะเปนคุณลักษณะพิเศษเฉพาะศักยภาพของ
ผูนําในการใชภาวะการนําที่จะนําพาทีมงาน องคกรใหบรรลุเปาหมาย
Inta et al. (2021, 99-102) กล าววา ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใชกรอบ
แนวคิ ดเชิง ออกแบบ (Design Thinking) ในขั้น Empathize สามารถสรุปได วารู ป แบบของผู นําในชุมชน
โปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดแก
1. เปนผูนําที่มุงพัฒนาพื้นที่ โดยทราบวาพื้นที่ของตนเองมีอะไรเดน อะไรดอย มีปญหาสวนใด
ที่ตองแกไข มีสวนใดที่พัฒนาได และปรับใชวิธีการตาง ๆ ใหเขากับบริบทพื้นที่นั้น ๆ
2. เปนนักจัดการทรัพยากร รูจักทรัพยากรที่ชุมชนตัวเองมีอยู และใชอยางเกิดประโยชน แตใน
ขณะเดียวกันก็สามารถรักษา คงสภาพ และเพิ่มพูนประโยชนจากทรัพยากรเหลานั้น
3. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการสื่อสาร หรือถายทอดที่มีประสิทธิภาพ
4. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ผูนําในชุมชน ทราบวิธีการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน
และทราบถึงจุ ดเดนของผลิตภัณฑภายในชุมชนของตนเอง แตยังขาดกระบวนการในการวางแผนรวมกัน
ระหวางผูนํา กับประชาชนในชุมชน
5. สรางกระบวนการมีสวนรวม โดยสามารถสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในชุมชนได แมวาจะมี
ปญหาเรื่องการสื่อสารไปบางในการสรางความเขาใจกับทุกคน แตยังสามารถหาจุดเชื่อ มความสัมพันธของ
ประชาชนในชุมชน และใชวิธีการผ านจุดเชื่อมเหล านั้ นในการดึง ประชาชนในชุมชนให มีส ว นรวมในการ
ดําเนินงานที่เปนประโยชนของชุมชนไดเปนอยางดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
Community Organization Development Institute (2016) ไดใหคําจํากัดความวา เศรษฐกิจ
ฐานราก คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชน ทองถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการ
ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นที่
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผูคน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเขมแข็งและยั่งยืน
องคประกอบสําคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง ประกอบดวย
มีการรวมกลุ มกัน เพื่อ สรางพลั งในการทํางานรว มกัน ความสามารถที่จะเจรจาตอรองและ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
1. มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนรวมกัน มีกองทุนของชุมชนที่เขมแข็ง
สามารถเปนกลไกการเงินของชุมชนที่เขมแข็ง สามารถเปนกลไกการเงินของชุมชนในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ
สังคม อาชีพ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมของชุมชน และของคนในชุมชน
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2. มีระบบการจัดการทุนชุมชนที่ครอบคลุมทุนทางสังคม ทุนคน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ วิถี
วัฒนธรรมภูมิปญญา อัตลักษณของชุมชนทองถิ่น ประวัติศาสตร
3. มีระบบขอมูลที่มันสมัยรอบดานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการวิเคราะหระบบของทองถิ่น
อาชีพ รายได รายจ า ย การผลิ ต ฐานเศรษฐกิจ ที่ดิน ความเปน อยูข องคนในชุม ชน ข อมูล ความรู ระบบ
เศรษฐกิจเกี่ยวของภายนอก เปนฐานสําคัญในการวางแผนชุมชน การวางแผนเพื่อการตัดสินใจ การติดตาม
วัดผลและรายงานผล
4. มีระบบการผลิ ตของชุมชนทั้งขั้น พื้น ฐาน และกา วหนา ที่ไดมาตรฐาน มีมูล คาเพิ่ม และ
สามารถเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายนอกได
5. สรางความรวมมือในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อให เกิดความรว มมือใหบ รรลุเปาหมายและ
สัมพันธภาพที่ดี ทั้งระดับกลุมตอกลุม กลุมกับชุมชน ตํา บล อําเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน หรือรวมตัวกันเปน
เครือขายประเด็นตาง ๆ ได เชน เครือขายเกษตรอินทรีย เครือขายขาว เครือขายประมงพื้นบาน เครือขาย
ทองเที่ยวโดยชุมชน เครือขายภูมินิเวศนวิถีวัฒนธรรม หรือการสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงาน
ตาง ๆ เปนตน
6. มีระบบการอยูรวมกัน หรือเคารพกติกา จารีตประเพณีในการอยูรวมกัน ระบบสวัสดิการการ
ดูแลซึ่งกันและกัน และการอยูรวมกับธรรมชาติและสังคมใหญอยางสรางสรรคและเกื้อกูลกัน
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํากิจกรรม การประกอบกิจการทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
หรือการดํารงชีวิต
8. มีความเปนเจาของรวมกัน โดยคนในชุมชนรวมทุนรวมกิจกรรมหรือกิจการในการพัฒนา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีสํานึกถึงความเปนเจาของรวมกัน
9. คนในพื้นที่ของชุมชนสามารถมีสวนรวม มีความรูเรื่องราวการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งความรู
ในสังคมอื่น ๆ มีคุณภาพ มีความมั่นใจที่จะใหความรูความเห็น รว มคิดร วมทํา ตื่นรู มีความสรางสรรค มี
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ครอบครัวมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดมากที่สุด
กระบวนการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ระดั บ กลุ ม ชุ ม ชน ตํ า บล (Community Organization
Development Institute, 2016, 41-43)
1. สร างความเขา ใจให ชัดเจนเกี่ ย วกั บการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากในพื้น ที่ เพื่อพัฒ นาคน
พัฒนากระบวนการจัดทําแผน และการทํางานรวมกัน
2. สรางกลไกการทํางานในระดับตําบล ใหเปนกลไกการจัดการรวมกัน
3. สรางกองทุนระดับตําบลที่เป นนิติบุคคล โดยคนในตํา บลเปน เจ าของ ซึ่ง “กองทุนระดับ
ตําบล หมายถึง การบูรณาการทุนในระดับตําบล ที่อาจทําหนาที่แตกตางกัน แตมีความเขาใจในการทํางาน
และมีขอมูลภาพรวมของกลุมตาง ๆ หรือมีการลงหุนรวมในนามของกลุม เพื่อจัดการการเงินทั้งระบบรวมกัน”
4. พัฒนา และสรางระบบการเชื่อมโยงเครือขายระดั บตําบล โดยเชื่อมโยงการกลุมการผลิต
การแปรรูป และการบริการในชุมชน เปนเครือขายระดับตําบล เพื่อแลกเปลี่ยนสินคา ความรู การตอรอง
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เชื่อมโยงกลุม เครือขายการผลิต การแปรรูปและการบริการเปนเครือขายระหวางตําบล หรือคลัสเตอร เพื่อ
การหนุนเสริมชวยเหลือกัน และจัดความสัมพันธในระดับตําบล เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนรวมกันในระดับ
จังหวัด
5. มีเวทีเรียนรู สรุปบทเรียน และถอดความรูจากการทํางาน เพื่อยกระดับงาน ขยายผลงานใน
เชิงพื้นที่ และนโยบาย
จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศักยภาพของผูนํา และกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่
กลาวขางตน จะพบวาผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนผูนําที่มีศักยภาพในดาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการที่รูจักพื้นที่ ทําใหสามารถวางแผนในการจัดการ และใชทรัพยากรในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถสื่อสารอยางเป นกันเองกับประชาชนในชุมชนได ทราบวาชุมชนของตนมีสิ่งใด
เปนจุดเดน และสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนได แตยังขาดการสรางกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ที่เปนรูปธรรม ที่ประชาชนทุกคนในชุมชนจะมองเห็นในมุมมอง และทิศทางเดียวกัน ในการวิจัยครั้งนี้ จึงได
ดําเนินการศึกษาระดับของศักยภาพที่ผูนํามีเพื่อแสดงใหเห็นวา ผูนําในชุมชนดังกลาวมีศักยภาพดานตาง ๆ
มากหรือนอยเพียงใด รวมไปถึงศักยภาพดังกลาวของผูนํา จะมีความสัมพันธกับกระบวนการในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนหรือไม
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Loetyingyot (2017, 177-202) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนเพื่อการแกไข
ปญหาความยากจนของชุมชนในแหลงทองเที่ยวเชิงอารยธรรม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูล พื้นฐานบริบทชุมชนเกี่ยวกับ บทบาท และ
ศักยภาพผู นํ าชุมชน เพื่อศึกษาป จ จัยที่ส งผลกระทบตอแนวคิดการพัฒนาทองถิ่นของผูนํ าชุมชนในแหล ง
ทองเที่ยวเชิงอารยธรรมอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อใหไดแนวทางพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
เพื่อแกไขปญหาความยากจนของชุมชนแหลงทองเที่ยวเชิงอารยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบวา บทบาทและศักยภาพของผูนําชุมชนแบบเปนทางการและไมเป นทางการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน
กรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และผูอาวุโสในชุมชน โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4
สําหรับการวิเคราะหศักยภาพของผูนําชุมชนในประเด็นดานบุคลิ กภาพ ดานทักษะ และดานบทบาทผูนํา
พบวา ศักยภาพของผูนําชุมชนทั้ง 4 ดาน มีภาพรวมอยูในระดับสูง สวนปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
ทองถิ่นของผูนําชุมชนไดแก ปจจัยดานจิตใจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานเทคโนโลยี
Panyayong and Wichairam (2017, 265-272) ไดทํ าการวิจัย เรื่ อง ปจจั ยที่ส ง ผลตอการนํ า
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
นํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัตอที่เทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย เพื่อศึ กษาเปรียบเทียบ
ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย และเพื่อ
ศึกษาปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย
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พบวา ผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญเป นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตําบล และรองปลัดเทศบาลตําบล ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยที่
สงผลตอการนํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลตําบลจังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยดาน
การจัดสรรทรัพยากร ดานการสงเสริมการมีสวนรวม ดานภาวะผูนํา ดานโครงสรางองคกร ดานโครงสรางของ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และดานการควบคุมประเมินผลและการกระตุนสงเสริม ทุกดานมีภาพรวม
อยูในระดับมาก และพบวาการศึกษามีผลตอการนํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ สวนเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และตําแหนง ไมมีผลตอการนํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ
Tuleh (2018, 74-86) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศักยภาพผูนําชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอความเขมแข็งดานคุณภาพชีวิตและสังคม ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาศักยภาพผูนําชุมชนและการมีสวน
รวมของประชาชนตอความเขมแข็งดานคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส พบวา ศักยภาพของผูนํา
ชุมชนดานบริหารตัวเอง ดานบริหารงาน และดานบริหารสังคม ทุกดานอยูในระดับมาก การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการคิดและแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การ
มีสวนรวมรับประโยชน และการมีสวนรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ความเขมแข็ง
ดานคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาสมิติเศรษฐกิจชุมชน มิติการจัดการทรัพยากรในชุมชน มิติสุภาพ
อนามัย มิติศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี มิติการพัฒนาคนในชุม ชน มิติการบริหารจัดการชุมชน และมิติ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต อยูในระดับปานกลาง ศักยภาพผูนําชุมชนมีความสัมพันธกับ การมีสวนรวมของ
ประชาชน และความเขมแข็งความเขมแข็งดานคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาสทุกดานโดยศักยภาพ
ของผูนําชุมชนมีความสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน สามารถรวมกันพยากรณความเขมแข็งดาน
คุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาสไดรอยละ 52.10 (R2 = 0.521) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น
ความเปนพหุวัฒนธรรมของผูนําชุมชนที่สงผลตอความเขมแข็งดานคุณภาพชีวิตและสังคม จําเปนตองมุงเนน
การพัฒนาศักยภาพดานบริหารงานและดานบริหารสังคมโดยประชาชนตองเขาไปมีสวนรวมเพื่อใหชุมชนเกิด
การพัฒนาและมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการใชกลุมประชากรรวมกับการวิจัยในชุดโครงการยอย การพัฒนาตนแบบผู นํา
อัจฉริยะในพื้นที่สงวนชีวมณฑล แมสา – คอกมา ซึ่งไดกําหนดกลุมประชากรแบบเจาะจง ไดแก หัวหนาองคกร
และหัวหนา/ประธานกลุมชุมชน โดยการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ หัวหนาองคกร และหัวหนา/ประธานกลุม
ชุมชน จํานวน 70 คน ประกอบดวย ผูนําที่เปนทางการทั้งหมด 36 คน และแบบไมเปนทางการทั้งหมด 34 คน
และทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากโดยเลือกจากผูที่สามารถเขารวมโครงการวิจัยตลอดทั้งโครงการไดทั้งหมด
เปนจํานวนรวม 40 คน แบงเปนผูนําที่เปนทางการทั้งหมด 20 คน และแบบไมเปนทางการทั้งหมด 20 คน ทํา
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การคัดเลือกรายชื่อโดย คุณปฏิคม คมชัย ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโปงแยง (Inta
et al., 2021, 20-30)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะของ
ผูนํา ประเภทของผูนํา และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
สวนที่ 2 ศักยภาพของผูนําในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ศักยภาพ
ดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร ศักยภาพดานการสื่อสาร และศักยภาพดานการสรางกระบวนการมีสวน
รวม
สวนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประกอบดวย กระบวนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนากระบวนการจัดทํา
แผน และกลไลในการจัดการรวมกัน
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามที่ใหผู ตอบไดทําการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช
แบบสอบถามประเภทปลายเปด (Open – ended Question)
การออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงการใช
ประสบการณของผูวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ และนํามาสรางแบบสอบถามเปนรายขอให
ครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้
2. ทําการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม เพื่อดูความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค หรือเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
3. ปรับปรุง แกไข และดําเนินการจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บรวมรวมขอมูลใน
การวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่ (Frequency)
ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติ ฐ านด ว ย
Correlation
ลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้น เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ลักษณะ
คําถามประกอบดวยขอความที่เปนการใหระดับศักยภาพของผูนํา โดยในแตละขอคําถามมีคําตอบใหเลือก 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับดังนี้
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ระดับศักยภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยที่ได นํามาแปลความหมายตามเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คะแนน
5
4
3
2
1

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่องศักยภาพของผูนําที่สงผลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล และสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
26
หญิง
14
อายุ
30 – 40 ป
6
41 – 50 ป
9
51 ปขึ้นไป
25
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
16
มัธยมศึกษา
14
ปวช. / ปวส.
2

[45]

รอยละ
65.0
35.0
15.0
22.5
62.5
40.0
35.0
50.0
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ตารางที่ 1
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
ลักษณะของผูนํา
ผูนําแบบเปนทางการ
20
50.0
ผูนําแบบไมเปนทางการ
20
50.0
ประเภทของผูนําชุมชน
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13
32.5
ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน
7
17.5
ผูนําดานการเกษตร
5
12.5
ผูนําดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4
10.0
ผูนําการทองเที่ยว
7
17.5
อื่น ๆ
4
10.0
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
30 – 40 ป
15
37.5
41 – 50 ป
3
7.5
51 ปขึ้นไป
22
55.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูนําชุมชนเปนผูนําแบบเปนทางการและไมเปนทางการในสัดสวนเทากัน
(รอยละ 50.0) สวนใหญเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รอยละ 32.5) เปนเพศชาย (รอยละ 65.0) อายุ
51 ปขึ้นไป (รอยละ 62.5) มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. (รอยละ 50.0) และอาศัยอยูในพื้นที่มาแลว 51 ปขึ้น
ไป (รอยละ 55.0)
2. ผลการวิเคราะหระดับศักยภาพของผูนําในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
การวิเคราะหระดับศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา
ผูนํ าชุมชนมีศักยภาพในระดับมาก ไดแก ศักยภาพดานการสรางกระบวนการมีส วนรวม (คาเฉลี่ย 3.84)
ศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร (คาเฉลี่ย 3.79) และศัก ยภาพดานการสื่อสาร (คาเฉลี่ย 3.51)
ตามลําดับ โดยพบวามีรายละเอียดของระดับศักยภาพ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2
แสดงรายละเอียดของระดับศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ศักยภาพของผูนํา
ดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร
1. การรูจักพื้นที่เปนอยางดี และทราบจุดเดน จุดดอย ของพื้นที่ในชุมชน
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แปลความหมาย
(ระดับศักยภาพ)

4.07

มาก
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ตารางที่ 2
แสดงรายละเอียดของระดับศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (ตอ)
ศักยภาพของผูนํา
ดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร
2. ทราบแนวทางในการพั ฒนาพื้ นที่ และปรั บใชวิ ธีต าง ๆ ใหเ ขกั บพื้ นที่ ของ
ตนเองได
3. มีการศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง และทราบวาทรัพยากรแตละอยางมี
ประโยชนอยางไร
4. มีการใชทรัพยากรอย างคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสามารถรักษา
คงสภาพ และเพิ่มพูนประโยชนจากการใชทรัพยากรในชุมชนได
ภาพรวม ดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร
ดานการสื่อสาร
1. มี การสื่ อสารกับคนในชุม ชนอย างสม่ําเสมอ เพื่อให เกิดความร วมมือ และ
ประสานงานกันการพัฒนาชุมชน
2. มีความสามารถในการถายทอดเรื่องราว ขาวสารไดอยางถูกตอง ครบถวน
3. เขาใจความแตกตางของผูรับสารที่อยูในชุมชนเปนอยางดี และสามารถปรับ
วิธีการสื่อสารใหสามารถเขาถึงไดทุกคน
ภาพรวม ดานการสื่อสาร
ดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม
1. สามารถสรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในชุมชนได
2. ความสามารถในการหาจุดเชื่อม เพื่อประสานความรวมมือของคนในชุมชน
3. การจูงใจใหคนในชุมชนมีสวนรวม ดวยการชี้ใหเห็นถึงประโยชนจากการให
ความรวมมือในการพัฒนาชุมชน
4. การเปดโอกาสใหคนในชุมชนแสดงความคิดเห็นได
5. มีการกระตุนใหเกิดความสามัคคี รัก และหวงแหนชุมชน
ภาพรวม ดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม

คาเฉลี่ย

แปลความหมาย
(ระดับศักยภาพ)

3.80

มาก

3.72

มาก

3.55

มาก

3.79

มาก

3.88

มาก

3.45

มาก

3.19

ปานกลาง

3.51

มาก

3.66
3.66

มาก
มาก

3.79

มาก

3.72
4.37
3.84

มาก
มากที่สุด
มาก

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ร ะหวางศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม กับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
แสดงไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งศั ก ยภาพของผู นํ า ชุ ม ชนในตํ า บลโป ง แยง อํ า เภอ แม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม กั บ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
กระบวนการพัฒนา การสรางความเขาใจ
การพัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
กลไกในการจัดการรวมกัน
เศรษฐกิจชุมชน
จัดทําแผน
เศรษฐกิจชุมชน
ศักยภาพของผูนํา
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
การจัดการพื้นที่
-.344
.000
-.210
.013
-.229
.007
และทรัพยากร
.019
.820
.132
.122
-.145
.090
การสื่อสาร
-.209
.013
.110
.196
-.243
.004
การสรางกระบวนการมีสวนรวม

จากตารางที่ 3 พบวา ศักยภาพของผู นํ าดา นการจัด การพื้น ที่ และทรั พยากรมี ความสั มพั น ธกั บ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดาน การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
กระบวนการจัดทําแผน และกลไกในการจัดการรวมกัน ศักยภาพของผูนําดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม
มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดานการสรางความเขาใจเกี่ ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และดานกลไกในการจัดการรวมกัน แตไมมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดาน
การพั ฒ นากระบวนการจั ด ทํ า แผน ส ว นศั ก ยภาพของผู นํ า ด า นการสื่ อ สาร ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกดาน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องศักยภาพของผูนําที่สงผลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวาผูนําในชุมชน มีศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร ดานการ
สื่อสาร และดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ Loetyingyot
(2017, 177-202) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาศักยภาพผูนําชุมชนเพื่อการแกไขปญหาความยากจนของ
ชุมชนในแหลงทองเที่ยวเชิงอารยธรรม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ศักยภาพของผูนําชุมชนทั้ง 4
ดาน มีภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับ Panyayong and Wichairam (2017, 265-272) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการนํานโนบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย
พบวา ระดับปจจัยที่ส งผลตอการนํานโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลตําบล จังหวัด
บุรีรัมย ดานการจัดสรรทรัพยากร ด านการสงเสริมการมีสวนรวม ดานภาวะผูนํา ดานโครงสรางองคกร ดาน
โครงสรางของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และดานการควบคุมประเมินผลและการกระตุนสงเสริม มี
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ Tuleh (2018, 74-86) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องศักยภาพของผูนํา
ชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนตอความเขมแข็งดานคุณภาพชีวิตและสังคม ในจังหวัดนราธิวาส กลาว
[48]
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วาศักยภาพของผูนําชุมชนดานการบริหารตัวเอง ดานการบริหารงาน และดานการบริหารสังคม ทุกดานอยูใน
ระดับมาก
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางศักยภาพของผูนําในตําบลโปงแยง อําเภอแมริ ม จังหวัดเชียงใหม
กับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ศักยภาพของ
ผูนําดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากรมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดาน การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนากระบวนการจัดทําแผน และกลไกในการจัดการ
รวมกัน ศักยภาพของผูนําดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และดานกลไกในการจัดการรวมกัน แตไม
มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดานการพัฒนากระบวนการจัดทําแผน สวนศักยภาพ
ของผูนําดานการสื่อสาร ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจในทุกดาน ซึ่งขัดแยงกับ Tuleh
(2018, 74-86) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องศักยภาพของผูนําชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนตอความเขมแข็ง
ดานคุณภาพชีวิตและสังคม ในจังหวัดนราธิวาส กลาววา ศักยภาพของผูนําชุมชนมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมของประชาชน และความเขมแข็งดานคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาสในทุกดาน
สรุป
จากรายละเอียดระดับ ศักยภาพของผูนํา (ตารางที่ 2) ผูวิจัยไดทําการจัดอันดับ จําแนกตามระดับ
ศักยภาพของผูนําชุมชนในตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สูงสุด 10 อันดับแรกไดดังนี้
ตารางที่ 4
แสดงระดับศักยภาพของผูนําชุมชนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 10 อันดับแรก
ลําดับที่

รายละเอียดศักยภาพของผูนํา

1

มีการกระตุนใหเกิดความสามัคคี รัก และหวงแหนชุมชน (ศักยภาพดานการมีสวนรวม)

2
3
4
5

การรูจักพื้นที่เปนอยางดี และทราบจุดเดน จุดดอยของพื้นที่ในชุมชน
(ศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร)
มีการสื่อสารกับคนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความรวมมือ และประสานงาน
กันในการพัฒนาชุมชน (ศักยภาพดานการสื่อสาร)
ทราบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และปรับใชวิธีตาง ๆ ใหเขากับพื้นที่ของตนเองได
(ศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร)
การจูงใจใหคนในชุมชนมีสวนรวมดวยการชี้ใหเห็นถึงประโยชนจากการใหความรวมมือ
ในการพัฒนาชุมชน (ศักยภาพดานการมีสวนรวม)
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คาเฉลี่ย
(แปลผล)
4.37
(มากที่สุด)
4.07
(มากที่สุด)
3.88
(มาก)
3.80
(มาก)
3.79
(มาก)
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ตารางที่ 4
แสดงระดับศักยภาพของผูนําชุมชนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 10 อันดับแรก (ตอ)
ลําดับที่

6

7

8

9
10

รายละเอียดศักยภาพของผูนํา
มีการศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง และทราบวาทรัพยากรแตละอยางมีประโยชน
อยางไร (ศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร)
การเปดโอกาสใหคนในชุมชนแสดงความคิดเห็นได (ศักยภาพดานการมีสวนรวม)
สามารถสรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในชุมชนได และ ความสามารถในการหา
จุดเชื่อมเพื่อประสานความรวมมือของคนในชุมชน (ศักยภาพดานการมีสวนรวม)
มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสามารถรักษา คงสภาพ
และเพิ่มพูนประโยชนจากการใชทรัพยากรในชุมชนได
(ศักยภาพดานการจัดการพื้นที่ และทรัพยากร)
มีความสามารถในการถายทอดเรื่องราว ขาวสารไดอยางถูกตอง ครบถวน
(ศักยภาพดานการสื่อสาร)
เขาใจความแตกตางของผูรับสารที่อยูในชุมชนเปนอยางดี และสามารถปรับวิธีการ
สื่อสารใหสามารถเขาถึงไดทุกคน (ศักยภาพดานการสื่อสาร)

คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.72
(มาก)
3.66
(มาก)
3.55
(มาก)
3.45
(มาก)
3.19
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปไดวา ผูนําชุมชนในพื้นที่ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปน
ผูนําที่มีศักยภาพทุกดานอยูในระดับมาก เปนผูนําที่โดดเดนดานการกระตุนใหเกิดความสามัคคี รัก และหวง
แหนชุมชน รวมถึงรูจักพื้นที่ของตนเปนอยางดี ทราบจุดเดนจุดดอยของพื้นที่ในชุมชนตนเอง ซึ่งถือไดวาเปน
ศักยภาพที่ดีที่ผูนําทุกชุมชนควรนําไปเปนแบบอยาง เนื่องจากการเปนผูนําที่ดีนั้นควรรูจักทั้งทรัพยากรดาน
พื้นที่ และทรัพยากรบุคคลในชุมชนของตน เพื่อใหทราบวาพื้นที่ดังกลาว และประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ มีจุดเดน
จุ ด ด อ ยตรงส ว นใด เพื่ อ สามารถนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรของพื้ น ที่ และทรั พ ยากรมนุ ษ ย ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งผูนําควรทําการสื่อสาร ถายทอด ทั้งความรู และแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนใหกับคนในชุมชนไดรับทราบ เพื่ อใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ชี้ใหเห็นถึง
เปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสรางแรงจูงใจในการใหความรวมมือ แสดงใหเห็นถึงผลประโยชนที่
ชุมชนจะไดรับ รวมถึงตองมีการนําเสนอความตองการของชุมชนไปยังแหลงภายนอก ผานการวางนโยบาย
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ในฐานะตัวแทนของชุมชน ที่ไดรับความไววางใจใหดําเนินงานดานตาง ๆ แทนคนใน
ชุมชนนั้น ๆ หากผูนําชุมชนมีศักยภาพในการจัดการชุมชน และสามารถสรางความรวมมือกับประชาชนในการ
รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได จะสงผลถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน ที่ทุกคนมีสวนในการรวมคิด
รวมวางแผน และนํามาซึ่งการกระจายรายไดในชุมชนที่เหมาะสม
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สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและการวิจัยครั้งตอไป เปนดังนี้
1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในพื้นที่จํากัด จึงทําใหกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยมีจํานวนนอย
เพือ่ ใหผลการวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการทําการศึกษาในชุมชนอื่น ๆ เพิ่มเติม
2. ควรมีการนําผลการศึกษาที่พบไปปรับใช หรือ เปนสวนหนึ่งในการวางแนวทางจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการปรับตัวและแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนใหดีขึ้น โดยใหผูอาศัยในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นในการจัดทํา
แผน
3. ในสภาวการณโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจ และความเปนอยู
ของชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีแผนในการรับมือ และแผนการดําเนินงานเชิงรุกเพื่ อใหชุมชนสามารถ
ปรับตัว และอยูรอดได รวมถึงเพื่อลดผลกระทบรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตอไป
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