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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลพื้นฐานของชุมชน สมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่น และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้นาท้ องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้นา
ท้องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง จานวน 50 คน ใช้ วิธกี ารเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยวิธสี มั ภาษณ์เชิงลึก และใช้ เทคนิคการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ด้านความเป็ นผูน้ า ได้ แก่ พัฒนาทักษะการพูดและ
นาเสนองานในที่สาธารณะ ด้ านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับชุมชน ด้านความรู ้
เฉพาะบุคคล ได้ แก่ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทักษะด้ านภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และกิจกรรม
กีฬาป้ องกันยาเสพติด ด้านบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ได้ แก่ พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ ด้ านการบริหารจัดการชุมชน
ด้ านการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ และด้ านการตลาด
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า อยากให้ มีโครงการร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ ความรู้ด้านวิชาการ และการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชนให้ แก่ผ้ นู าอย่างต่อเนื่อง สร้ างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน จะทาให้ มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้องถิ่นไปด้ วย
คาสาคัญ: ผู้นาท้องถิ่น สมรรถนะของผู้นา เศรษฐกิจชุมชน
Abstract
The purposes of this research were to study the competencies and regulate the community master plan to develop local leaders’
competencies in participatory community economic management. The samples of the study were 50 of the local leaders in Chuea Phloeng
sub-district, Prasat district, Surin province. They were both formal and informal community leaders. The quality research and participatory
action method integrated research was conducted. The data was collected through the in-depth interview, participatory workshops, focus
group discussion and environment analysis. The tool of the research was the interview process.
The guideline for local leaders’ competencies development in participatory communities economic management in leadership
perspective were improving the public speaking skills, communication and public relation skills and creating the activity to improve the
good relationship between the leaders and the people in the community. For individual development, the improving area including
knowledge related to information technology, develop the foreign languages communicative skill, develop law knowledge and create
anti-drug activity. For community economic management, the guidelines for the improvement were the improvement of organic agriculture
knowledge development, community management, creating occupational promotion budget proposal skills development and improving
marketing knowledge.
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Suggestions based on the result of the study, there should be a cooperative project between the community and the outside organizations in
order to enhance the academic knowledge and communities economic management continuously development. Furthermore, to create
the network between organizations will lead to the local leaders’ competencies development.
Keywords: Local Leaderships, Leaderships Competency, Community Economic

บทนา
ประเทศไทยเริ่ ม ใช้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฉบั บ แรก
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2504 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 มุ่งเน้ นการพัฒนา “คน” เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนา และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่ง
มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคนสู่สังคมแห่ งการเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต
อย่างยั่งยืน (Office of the National Economic and Social
Development Board, 2011) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้ข อง
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย การพัฒนาจะได้ ผลเพียงใดขึ้นอยู่กบั
คนในชุมชนเป็ นสาคัญ ที่มีกลไกการบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเอง คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลือตนเอง
ของชุ มชน การใช้ ทรัพยากรในชุ มชน ความคิดริเริ่ม ของ
ชุมชน การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชนความสมดุลกับ
การพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (Jamkajang,
Meekun and Sudprasert, 2008) ดังนั้น คนจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญของการพัฒนา และจากสภาพปัจจุบันของสมรรถนะ
ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ กาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
จากผลที่เกิดจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี โลกข้ อมูล
ข่าวสาร ภาวการณ์แข่งขันที่ไร้ พรมแดน ภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและภาวะที่มที รัพยากรจากัด ดังนั้น ผู้บริหารจาเป็ น
ต้ องมีวิสยั ทัศน์ต่อการให้ บริการสาธารณะและสามารถกระตุ้น
ให้ บุคลากรในองค์กรใช้ ศักยภาพที่ดีทางานให้ เกิดผลสูงสุด
สร้ างพั นธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร สื่อสารกับ
ลูกค้ าด้ วยความรู้สกึ ที่ดตี ่อกัน รวมทั้งเป็ นผู้มีทกั ษะทางการ
บริหารการจัดการ เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุดภายใต้
ภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง ในลักษณะเช่นนี้ผ้ ูบริหารถือว่าเป็ น
บุคลากรหลักที่ต้องนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมาย
(Boontong, 2005) สมรรถนะจึงมีความสาคัญและจาเป็ น
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร ซึ่งสามารถช่วย
สนับสนุ นวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ขององค์กร เป็ นกรอบ
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร เป็ นเครื่องมือการบริหารงานด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของคนจึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจาเป็ นต้ องเร่งดาเนินการ (Saenthong,
2003) ซึ่งปัจจุบนั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาลังเผชิญหน้ า

กับการท้ าทายของการเปลี่ยนแปลงบริบทสิ่งแวดล้ อมซึ่งมี
ความซับซ้ อนและพลวัตสูง สิ่งแวดล้ อมสาคัญที่มผี ลกระทบ
กับ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น คื อ
ประชาชน กฎหมาย และรัฐบาล ประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความตื่นตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมสูงกว่าในอดีต ส่งผลให้ มีความคาดหวังและความ
ต้ องการต่อผู้นาท้ องถิ่นมากขึ้น ลักษณะความคาดหวังและ
ความต้ องการของประชาชนมีความหลากหลายตามทัศนคติ
ค่านิยม และความเชื่อของแต่ละกลุ่ม และเมื่อความคาดหวัง
และความต้ องการยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทาให้ กลาย
เป็ นแรงกดดันในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (Worapin, Chaigan, Banchirdrit & Homying,
2014) คุณสมบัติของผู้นาที่ช่วยให้ องค์กรสามารถประสบ
ความสาเร็จได้ สต๊อกดิล (Stogdill, 1948) สรุปไว้ ดังนี้
มีความเฉลียวฉลาด มีความพร้ อม มีความเข้ าใจในงาน มี
ความริเริ่มและมุ่งมั่นในการแก้ ปัญหา มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความต้ องการที่จะรับผิดชอบ มีความเหนือกว่ า
และสามารถควบคุม ผู้นาที่มีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่าง
อาจจะประสบความสาเร็จในสถานการณ์หนึ่ง แต่ไม่ประสบ
ความสาเร็จในสถานการณ์อ่นื บางครั้งผู้นาจะมีความสัมพันธ์
หรือเข้ ากันได้ กบั ลักษณะกิจกรรมและเป้ าหมายของผู้ตาม
ด้ วย ดังนั้น สมรรถนะของผู้นาในระดับท้ องถิ่น จึงมีความ
สาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาชุมชน ผู้นาท้ องถิ่นต้ องร่วมมือ
กันอย่างเข้ มแข็ง ในการวางแผนและบริหารงานตามโครงการ
พัฒนาชุมชน มีความคิดริเริ่ม และนาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้ องถิ่นมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปั จจุ บันความ
ร่วมมือร่ วมใจของคนในชุมชนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้นา
ท้ องถิ่น (Prasanyuth, Wiroonrach, Simanun & Panvichatikul,
2012)
กลไกการกระจายอานาจของรัฐบาลสู่ประชาชน มุ่งหวัง
ให้ ผ้ ูนาท้ องถิ่นควรมีสมรรถนะความรอบรู้ในการบริหารงาน
บริห ารคนอย่ างมืออาชี พ ชุ มชนต าบลเชื้ อเพลิง อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็ นตาบลหนึ่งที่มีเส้ นทางเชื่อมโยง
ไปสู่ตลาดชายแดน (ช่ องจอม) และสามารถเชื่อมต่อกับ
ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็ นโอกาสการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ เช่น
การค้ า การท่องเที่ยว รวมทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพ
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มีป่ าชุ ม ชน เนื้ อที่ 3,000 กว่ าไร่ เป็ นแหล่ งธรรมชาติ ท่ี
มีความอุดมสมบูรณ์ มีบ่อนา้ โบราณ อายุ 200 ปี มีความ
โดดเด่นเชิงวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาชาวบ้ าน ได้ แก่ ภูมปิ ัญญา
การทอผ้ าไหมที่ทลี วดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ มีประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ เช่น ประเพณีแซนโฎนตา การรากะโน๊บ
ติงต๊อง มีปราสาทบ้ านไพล เป็ นโบราณสถานในชุมชน รวมทั้ง
ความหลากหลายด้ านชาติพันธุ์ ทั้งชาติพันธุไ์ ทย เชื้อสาย
เขมร และไทยอีสาน เป็ นต้ น จากการพูดคุยกับผู้นาท้ องถิ่น
พบว่า ผู้นาท้ องถิ่นส่วนใหญ่ มีความตั้งใจ และเสียสละใน
การทางานพัฒนาชุมชนเป็ นอย่างดี แต่กย็ ังไม่ประสบความ
สาเร็จในการทางานเท่าที่ควร ทั้งนี้ ยังมีจุดอ่อนด้ านความรู้
ความเข้ าใจในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณมาใช้
ในการดาเนินงานพั ฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ในมิติและ
ทิศทางใดจึงจะตรงต่อความต้ องการของประชาชน และยัง
ขาดความรู้ความเข้ าใจในการบริหารจัดการองค์กรและแผน
การดาเนินงานในชุมชนที่มปี ระสิทธิภาพ
จากปั ญ หาที่ก ล่ าวมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งเห็น ว่ า ควรมี
แนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ น าท้ องถิ่น ต าบล
เชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในด้ านการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อกาหนดแผนงาน
หรือกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่น อัน
จะนามาซึ่งความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนได้ อย่างยั่งยืน

1. การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนา ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive) เป็ นการเลือกกลุ่มผู้น าท้ องถิ่น
ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่สมัครใจเข้ าร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้ วย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล 2 คน ปลั ด องค์ การบริห ารส่ วนต าบล 1 คน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล 24 คน ผู้ใหญ่ บ้าน 12
คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน 9 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน 1 คน ได้ กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 50 คน
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ศึกษาจากเอกสาร (Document
Study) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและลง
พื้นที่โดยใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่มย่ อยและสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) เก็บข้ อมูลพื้นฐานตาบลเชื้อเพลิง และ
สมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน และนาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมมาจัดหมวดหมู่
วิเคราะห์ข้อมูล ตีความโดยการจาแนกชนิดข้ อมูล (Typological
Analysis)
3. การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Appreciation-Influence-Control: AIC) ร่ วมกับเทคนิ ค
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ศึกษาสมรรถนะ
และความต้ องการในการพัฒนาตนเองของผู้นาท้ องถิ่นใน
การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ วิธกี ารสนทนากลุ่ม
วัตถุประสงค์การวิจยั
(Focus group) น าข้ อมู ลมาร่ วมกันกาหนดโครงการหรือ
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื้นฐานของชุมชนตาบลเชื้อเพลิง กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่
ข้ อมูลกลับคืนให้ กบั ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล และ
ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่น ตาบลเชื้อเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
4. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ การ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่น สังเกต กล้ องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก
อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
ผลการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า ข้ อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นฐานของชุมชนตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัด
(Qualitative Research) ที่ ป ระยุ ก ต์ รูป แบบการวิ จั ย เชิ ง สุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอาเภอเมืองสุรินทร์ อยู่ห่างจาก
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: ที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ ประมาณ 26 กิโลเมตร มีขนาด
PAR) เป็ นระเบียบวิธใี นการศึกษา เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ พื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร และมีเขตปกครอง 12
ของการวิจัยที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ กาหนดขอบเขตของ หมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็ นที่ราบสูง และที่
ราบลุ่มเป็ นช่วงๆ มีหนองนา้ ธรรมชาติ คือ อ่างเก็บนา้ บ้ าน
การวิจัยได้ ดังนี้
เสม็ด หนอง คลอง บึง และสระเก็บนา้ กระจายอยู่ท่วั ไป ซึ่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ทางการเกษตร
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ลักษณะของประชากร ชาติพั น ธุ์ของชุ มชนส่ วนใหญ่
เป็ นชาติพั นธุ์ไทย เชื้อสายเขมร และไทยอีสาน มีจานวน
ครัวเรือน 2,229 หลังคาเรือน จานวนประชากร 7,726 คน
ซึ่งประชากรของตาบลเชื้อเพลิงใช้ ภาษาเขมรสาหรับการ
สื่อสารในชุ มชน และใช้ ภาษาไทยส าหรับ การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก
สถานศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา จานวน 3 แห่ ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน
1 แห่ ง และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (รับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ ยิน-หูหนวก และรับเด็กพิ การทางสติปัญญาเรียนช้ า) จานวน 1 แห่ง
การประกอบอาชีพของชุมชนตาบลเชื้อเพลิงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความหลากหลายของทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และเงื่อนไขของเกษตรกรแต่ละพื้นที่
ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ ลักษณะการผลิต การบริโภคผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรแตกต่างกัน ปั จจัยเหล่านี้นาไปสู่การเปลี่ยน
จากการเกษตรที่หลากหลายและเพื่อยังชีพ เป็ นการเกษตร
เพื่อตอบสนองตลาด และเป็ นการเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อการ
ค้ า มุ่งเน้ นการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรด้ วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้ สารเคมีกาจัดโรคและ
แมลง ปุ๋ ยเคมี และเครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น เป็ นต้ น
ส่วนใหญ่ จะทานา ซึ่งข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน
ตาบลเชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจานวนครัวเรือน
พันธุข์ ้ าวที่นิยมปลูก ได้ แก่ พันธุข์ ้ าวหอมมะลิ 105 กข 15
ข้ าวพันธุต์ าแห้ ง หรือพันธุต์ ากแห้ ง ทานาแบบนาดา คิดเป็ น
ร้ อยละ 30 และนาหว่ าน คิดเป็ นร้ อยละ 70 นอกจากนั้น
ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ ได้ แก่ ทาไร่มัน
ส าปะหลั ง อ้ อย ข้ าวโพด อาชี พ รับ จ้ างทั่ว ไป มีโรงงาน
อุตสาหกรรม และฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่ งในพื้ นที่ และ
อาชีพค้ าขาย ด้ านการถือครองพื้นที่ทาการเกษตร พบว่ า
ประชากรตาบลเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ มีท่ีดินทากินเป็ นของ
ตนเอง และบางส่วนเช่าพื้นที่ทาการเกษตรเพิ่มเติม
การคมนาคมของต าบลเชื้ อเพลิงสามารถเดินทางได้
สะดวก โดยใช้ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เส้ นหลัก
ติดชายแดนประเทศกัมพูชา ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ อบต.
นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ อบต.กังแอน
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ อบต.
โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่
อบต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ประเพณีและเทศกาลประจาปี ที่สาคัญของตาบลเชื้อเพลิง
ได้ แก่ การทาบุญล้ างป่ าช้ า ประเพณีแซนโฎนตา (การเซ่ น
ผีปู่ย่าตายาย) ประเพณีสงกรานต์ (แคแจ๊ส) ประเพณีรดนา้
ดาหัวผู้สงู อายุ ประเพณีออกพรรษา และประเพณีลอยกระทง
ซึ่งการกาหนดช่ วงเวลาการจัดกิจกรรมของประเพณีและ
เทศกาลประจาปี ของชุ มชนตาบลเชื้อเพลิง ยึดถือความ
พร้ อมของชาวบ้ านเป็ นหลัก
ชุมชนตาบลเชื้อเพลิงให้ ความสาคัญและมีส่วนร่วมด้ าน
การอนุ รักษ์ป่าชุมชนตาเกาว์ เนื้อที่ 3,000 กว่ าไร่ พื้ นที่
10 ตารางกิโลเมตร เป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ คนในชุมชน
สามัคคี ได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี พ.ศ.2555 เป็ น
แหล่งธรรมชาติท่มี ีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีบ่อนา้ โบราณ
(บ่ อ น้าศั ก ดิ์สิท ธ์) อายุ 200 ปี มี แ อ่ งน้าแสรโบราณ มี
ความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาชาวบ้ าน ได้ แก่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่มีลวดลายสวยงาม ได้ รับคัดเลือก
เป็ นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม (บ้ านโพธิ์กอง หมู่ท่ี 3) มีศิลป
วัฒนธรรมต่างๆ เช่น การรากะโน๊บติงต๊อง มีปราสาทบ้ านไพล
(บ้ านปราสาท หมู่ 6) เป็ นโบราณสถานของชุมชน ซึ่งสามารถ
พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นโอกาสที่ผ้ นู า
ชุมชนสามารถส่งเสริมหรือผลักดันให้ ชุมชนหันมาอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ส่ ว นลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ น าท้ อ งถิ่ น ต าบลเชื้ อเพลิ ง
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตาบล
เชื้อเพลิง มีการปกครองอยู่ 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือ
สภา อบต. ประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ราษฎรเลือกตั้ง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาพฯ ฝ่ ายบริหาร หรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้ วย นายก
อบต. รองนายก ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บริหารโดย
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้วิจัยขอสรุปข้ อมูลพื้นฐานของตาบลเชื้อเพลิง อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ ดังนี้ ศักยภาพทางด้ านกายภาพ
และชีวภาพ มีป่าชุมชนตาเกาว์ แหล่งอาหารธรรมชาติของ
คนในชุมชน มีพ้ ืนที่แหล่ งนา้ อุดมสมบูรณ์เหมาะกับอาชีพ
เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ด้ านเศรษฐกิจ ตาแหน่งที่ต้งั
เป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจหลักใกล้ เขตชายแดนประเทศกัมพูชา
ด้ านวัฒนธรรม มีปราสาทโบราณ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
การละเล่นพื้นบ้ าน และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เหมาะสมกับการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้ านสังคม ครัวเรือนอยู่กนั
แบบเครือญาติ จากศักยภาพของพื้นที่ท้งั 4 ด้ าน สามารถ
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ใช้ เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นใน
การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า สมรรถนะ
ของผู้นาท้ องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน จุ ดแข็ง
และจุ ดอ่อน แบ่ งคุณลักษณะของสมรรถนะผู้นาท้ องถิ่น

ตาบลเชื้อเพลิง ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเป็ นผู้นา
ด้ านความรู้เฉพาะบุคคล ด้ านบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก โอกาส และอุปสรรค
ที่มีผ ลต่ อสมรรถนะของผู้ น าท้ องถิ่น ต าบลเชื้ อเพลิ ง ดั ง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านความเป็ นผูน้ า
ด้านความเป็ นผูน้ า
1. ผู้นามีความสามัคคี
1. ผู้นาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ท่วั ถึง
2. ผู้นามีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผู้นาขาดความมั่นใจในการนาเสนอในที่สาธารณะ
3. ผู้นามีความโปร่งใส
3. ผู้นาไม่สามารถพูดโน้ มน้ าวให้ ชุมชนมีส่วนร่วมได้
4. ผู้นามีความอ่อนน้ อมถ่อมตน น่าเชื่อถือ เป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล
5. ผู้นายอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
1. ผู้นาไม่สามารถจัดการเรื่องอบายมุขได้
ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล
2. ผู้นาขาดความรู้ทางด้ านกฎหมาย
1. ผู้นาส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถด้ านการเกษตร เช่น การทา
3. ผู้นาขาดความรู้ทางด้ านการบริหารจัดการองค์กร
นา การทาเกษตรอินทรีย์
4. ผู้นาขาดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยี เช่น การสื่อสาร
2. มีการให้ ความรู้แก่คนในพื้นที่โดยไม่ปิดบัง
และการใช้ คอมพิวเตอร์
5. ผู้นาขาดทักษะด้ านภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร
ด้านบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ด้านบริหารจัดการเศรษฐกิจ
1. ผู้นามีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1. ผู้นาไม่สามารถเขียนของบประมาณมาสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน
2. ผู้นาขาดความรู้ทางด้ านการตลาด เช่น การบรรจุภณ
ั ฑ์
ช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ผู้นาขาดความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ
4. ผู้นาขาดความรู้ด้านปศุสตั ว์
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Treats)
1. รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและนายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า
1. หน่ วยงานของรั ฐไม่ พั ฒ นาบุ คลากรและสถานที่การ
ด้ วยการเข้ าใจ เข้ าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาท
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กลุ่มอาชีพ และการตลาด
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมาเป็ นทิศทางเดียวกันในการพัฒนา ผู้นาท้องถิ่น
ชุมชนที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชน
2. กระแสนิ ยมการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ ีผ ลิ ต จากวั สดุ ธรรมชาติ ซึ่ งเป็ น
2. งบประมาณในการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ จัดสรรให้
โอกาสที่ผ้ ูนาท้ องถิ่นสามารถส่งเสริมและผลักดันให้ ชุมชนหันมา
โครงสร้ างพื้นฐานเป็ นจานวนมาก
ผลิตสินค้ าจากทรัพยากรที่มีในท้ องถิ่นเพื่อลดต้ นทุน
3. พื้ นที่ ต าบลเชื้ อเพลิ งมี ถ นนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 214
(สุรินทร์-ช่ องจอม) ตั ดผ่ านเป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจหลักติ ดเขต
ชายแดนประเทศกัมพูชาและใกล้ ตัวเมืองจังหวัด

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่า ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ทาให้ ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหาร
จั ด การเศรษฐกิจ ชุ ม ชนต าบลเชื้ อเพลิ ง อ าเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ นาไปสู่กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) และการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ได้ แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ น าท้ องถิ่นในการ
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บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน และระดมสมองร่วมกันของ
ผู้นาท้ องถิ่น เรียงลาดับความสาคัญโครงการหรือกิจกรรม
ของแต่ละด้ านที่สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
ด้านความเป็ นผูน้ า
1. โครงการฝึ กอบรมทักษะการพูดและนาเสนองานใน
ที่สาธารณะ
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2. โครงการการฝึ กอบรมทักษะด้ านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
3. กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับชุมชน
ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีท่สี ามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์กบั การพัฒนาชุมชน
2. โครงการฝึ กอบรมทักษะด้ านภาษาต่างประเทศใน
การติดต่อสื่อสาร
3. โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย
4. กิจกรรมกีฬาป้ องกันยาเสพติด

ด้านบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
1. โครงการพั ฒ นาองค์ความรู้ส่ งเสริมอาชี พเกษตร
อินทรีย์
2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ชุมชน
3. โครงการพั ฒนาความรู้ด้านการเขียนโครงการเพื่ อ
ของบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ
4. โครงการฝึ กอบรมความรู้ทางด้ านการตลาด และ
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าเกษตร

รูปที่ 1 การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาของผู้นาท้องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

อภิปรายผล
แนวคิดของ Bennis and Nanus (2004) ได้ ศึกษาลักษณะ
ผู้นาที่ดี พร้ อมด้ วยผู้ตาม พบว่า ผู้นาควรสามารถทาความ
เข้ าใจตนเองใช้ ทักษะพิจารณาจุ ดแข็ง-จุ ดอ่อนของตนเอง
นามาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ สอดคล้ องกับผลการวิจัย พบว่า
ผู้นาท้ องถิ่นตาบลเชื้อเพลิงวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ทาให้
ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เกี่ยวกับสมรรถนะ
ของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน นาไปสู่
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนให้ ดยี ่งิ ขึ้น

การพัฒนาชุมชนจะประสบความสาเร็จได้ จะต้ องอาศัย
ภาวะผู้นาของคนในชุมชนเป็ นอย่ างมาก ซึ่งนักวิชาการได้
กล่ าวถึงบทบาทและความส าคัญ ของผู้ น าชุ มชนไว้ ดังนี้
"ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้านเป็ นหัวหน้ า
กลุ่มองค์กรชุมชน มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีความคิด
ก้ าวไกลทันสมัย เป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชนและมีอทิ ธิพล
ด้ านการชี้นาความคิดที่ส่งผลต่อการกาหนดทิศทางในการ
พัฒนาชุมชนค่อนข้ างสูง" (Sodthiphan et al., 2004, p. 68)
ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลวิจัย ด้านความเป็ นผูน้ า น่าเชื่อถือ
เป็ นแบบอย่ างที่ดี ยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่น และ
แตกต่างจากผลการวิจัย คือ ผู้นาท้ องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง ขาด
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ความมั่นใจในการนาเสนอในที่สาธารณะ และไม่สามารถพูด
โน้ มน้ าวให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมได้ ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล
ผู้นาส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถด้ านการเกษตร เช่ น
การทานา การทาเกษตรอินทรีย์ มีการให้ ความรู้แก่คนใน
พื้ นที่โดยไม่ ปิ ดบัง ด้านบริ ห ารจัด การเศรษฐกิจ ผู้ น ามี
ความสามารถในการประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก
ผู้นาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ท่วั ถึง
จากผลการวิจัยของ Trichai (2009) พบว่ า กลยุทธ์ท่ี
ผู้นาชุมชนสามารถพลิกฟื้ นไปสู่ความเข้ มแข็ง คือ การจัดทา
แผนชุมชน ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ท่สี าคัญที่ทาให้ เกิดการหลอม
รวมคนในชุมชนและเป็ นการผนึกกาลังประสานประโยชน์
เป็ นหนึ่งเดียว สอดคล้ องกับผลการวิจัย พบว่ า แนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน ของตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ เช่น ด้านความเป็ นผูน้ า ได้ แก่ 1) โครงการฝึ กอบรม
ทักษะการพูดและนาเสนองานในที่สาธารณะ 2) โครงการ
การฝึ กอบรมทักษะด้ านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 3) กิจกรรมสร้ างความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้นากับ
ชุมชน ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล ได้ แก่ 1) พัฒนาองค์ความรู้
ด้ านเทคโนโลยีท่สี ามารถนาไปใช้ ประโยชน์กับการพัฒนา
ชุมชน 2) โครงการฝึ กอบรมทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ
ในการติดต่อสื่อสาร 3) โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ด้าน
กฎหมาย และ 4) กิจกรรมกีฬ าป้ องกัน ยาเสพติด ด้าน
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ได้ แก่ 1) พัฒนาองค์ความรู้
ส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ 2) โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้ านการบริหารจัดการชุ มชน 3) โครงการพั ฒนาความรู้
ด้ านการเขียนโครงการเพื่ อของบประมาณในการส่งเสริม
อาชีพ 4) โครงการฝึ กอบรมความรู้ทางด้ านการตลาด และ
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าเกษตร สอดคล้ องกับผลวิจัย
ของ Loahanun (1999) พบว่า แนวทางในการเสริมสร้ าง
ศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของผู้นาท้ องถิ่นโดยการอบรม
ความรู้และฝึ กปฏิบัติในด้ านการเขียนโครงการ การเขียนและ
พูดถ่ายทอดความรู้และข้ อมูลข่าวสารสู่ประชาชน รวมถึง
การปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงานในองค์กรชุมชน
ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ ถือว่าเป็ นการพัฒนาที่
ช่วยเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทางาน รวมทั้งปรับ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบั ติงานให้ พ ร้ อมที่จะปฏิบัติหน้ าที่ท่ี
รับผิดชอบให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ผลการศึกษา
ของ Wasko and Faraj (2000) ได้ อธิบายว่ า การจัดการ
ความรู้เป็ นปั จจัยที่มีค วามสาคัญ อย่ างยิ่ งต่ อ การพั ฒ นา
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องค์กร ซึ่งได้ แก่ การค้ นพบการแลกเปลี่ยนการถ่ายทอด
องค์ความรู้และการได้ มาซึ่งองค์ความรู้ท่กี ระจ่ างชัด โดย
ผู้เชี่ยวชาญและจากประสบการณ์ท่ไี ด้ รับมาแลกเปลี่ยนกัน
ซึ่งการพัฒนาชุมชนให้ เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ คือ วิถีทาง
ที่ช่วยให้ องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น จากการ
ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นาตาบลเชื้อเพลิง
ผ่านกระบวนการวิจัย ได้ กาหนดโครงการและกิจกรรมใน
การพัฒนาผู้นาท้ องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Loatong
(2015) การพัฒนาแนวทางการสร้ างเครือข่ายให้ เข้ มแข็ง
ต้ องครอบคลุมถึงโครงสร้ างองค์กร การกาหนดข้ อตกลง
เครือข่ายร่วมกัน ซึ่งประกอบด้ วย กฎกติกา นโยบาย แผนงาน
กิจกรรม การสร้ างภาคีเครือข่ายภายนอก สอดคล้ องกับงาน
วิจัยของ Topinjai and Akaranithi (2012) แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนในการบริหารชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงราย ควรมีการคัดเลือกผู้นา ส่งเสริมให้ ทางานให้
เหมาะสมกับงานและความสามารถ และควรมีการจัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรปู แบบ
การพั ฒ นาที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่ อส่งเสริมทักษะ ความ
สามารถกลุ่มผู้นาให้ มศี ักยภาพ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทา
เพิ่มมากขึ้น
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ข้ อมูลพื้นฐานของชุมชนตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท
จังหวัด สุริน ทร์ ตั้งอยู่ ทางทิศใต้ ของอาเภอเมืองสุริ นทร์
ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีลักษณะภูมปิ ระเทศ
โดยทั่วไปเป็ นที่ราบสูง และราบลุ่มเป็ นช่ วงๆ มีหนองน้า
ธรรมชาติกระจายอยู่ท่วั ไป ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นพื้นที่ทาง
การเกษตร ชาติพันธุข์ องชุมชนส่วนใหญ่เป็ นชาติพันธุไ์ ทย
เชื้อสายเขมร มีจานวนหลังคาเรือน 2,229 หลังคาเรือน
จานวนประชากร 7,726 คน สถานศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประชากรของตาบล
เชื้อเพลิงใช้ ภาษาเขมร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่จะทานา ซึ่งข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน
ตาบลเชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจานวนครัวเรือน
ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ ได้ แก่ ทาไร่ มัน
ส าปะหลั ง อ้ อ ย ข้ าวโพด อาชี พ รับ จ้ างทั่ว ไป มีโรงงาน
อุตสาหกรรม และฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่ งในพื้ นที่ และ
อาชีพค้ าขาย ประชากรตาบลเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มีท่ดี ินทากิน
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เป็ นของตนเอง และมีเกษตรกรบางส่วนเช่ าพื้ นที่ทาการ
เกษตรเพิ่ มเติม การคมนาคมของต าบลเชื้อเพลิงกับตัว
จังหวัดสามารถเดิน ทางได้ สะดวกโดยใช้ ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 214 ประเพณีและเทศกาลประจาปี ที่
ส าคั ญ ของต าบลเชื้ อเพลิ ง ได้ แ ก่ การท าบุ ญ ล้ า งป่ าช้ า
ประเพณี แซนโฎนตา (การเซ่ น ผีปู่ย่ าตายาย) ประเพณี
สงกรานต์ (แคแจ๊ส) ประเพณีรดนา้ ดาหั วผู้สูงอายุ ฯลฯ
ชุมชนตาบลเชื้อเพลิงให้ ความสาคัญและมีส่วนร่วมด้ านการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนตาเกาว์ เนื้อที่ 3,000 กว่าไร่ เป็ นสิ่งยึดเหนี่ยว
ที่ทาให้ คนในชุมชนสามัคคี มีบ่อนา้ โบราณ (บ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธ์)
อายุ 200 ปี มีความโดดเด่นเชิงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญา
ชาวบ้ าน และโบราณสถาน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นโอกาสที่ผ้ ูนาชุมชนสามารถส่งเสริม
หรือผลักดันให้ ชุมชนหันมาอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตาบลเชื้อเพลิงปกครอง
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเชื้อเพลิง มีการปกครองอยู่ 2
ฝ่ าย คือ ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริหาร ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น บริหารโดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม 1) จุดแข็ง
ด้านความเป็ นผูน้ า ผู้นามีความสามัคคี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสียสละ
มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความโปร่ งใส มีความอ่อนน้ อม
ถ่อมตน น่ าเชื่อถือ เป็ นแบบอย่ างที่ดี และยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่น ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล ผู้นาส่วนใหญ่
มีความรู้ความสามารถด้ านการเกษตร และมีการให้ ความรู้
แก่คนในพื้ นที่โดยไม่ปิดบัง ด้านบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ผู้นามีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
2) จุดอ่อน ด้านความเป็ นผูน้ า ผู้นาสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารไม่ท่วั ถึง ขาดความมั่นใจในการนาเสนอในที่
สาธารณะ ไม่ สามารถพู ดโน้ มน้ าวให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมได้
ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล ผู้นาไม่สามารถจัดการเรื่องอบายมุข
ได้ ขาดความรู้ทางด้ านกฎหมาย ขาดความรู้ทางด้ านการ
บริหารจัดการองค์กร ขาดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยี เช่ น
การสื่อสาร และการใช้ คอมพิวเตอร์ ขาดทักษะด้ านภาษา
ต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร ด้านบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ผู้นาไม่สามารถเขียนของบประมาณมาสนับสนุ นกิจกรรม
ของชุมชน ขาดความรู้ทางด้ านการตลาด ขาดความรู้ด้าน
การส่ งเสริม อาชี พ ขาดความรู้ด้ านปศุ สัต ว์ 3) โอกาส
รัฐบาลส่งเสริม สนั บสนุ น และน ายุ ทธศาสตร์การพั ฒ นา
ประเทศมาเป็ นทิศทางเดียวกันในการพัฒนาผู้นาท้ องถิ่น

กระแสนิยมการใช้ ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากวัสดุธรรมชาติ พื้นที่
ตาบลเชื้อเพลิงมีถนนทางหลวงตัดผ่านเป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจ
หลักติดเขตชายแดนประเทศกัมพูชา 4) อุปสรรค หน่วยงาน
ของรัฐไม่พัฒนาบุคลากรและการตลาดชุมชน และงบประมาณ
ในการบริหารจัดการส่วนใหญ่จัดสรรให้ โครงสร้ างพื้นฐาน
แนวทางการพั ฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ของตาบลเชื้อเพลิง อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เช่น ด้านความเป็ นผูน้ า ได้ แก่ 1)
โครงการฝึ กอบรมทักษะการพูดและนาเสนองานในที่สาธารณะ
2) โครงการการฝึ กอบรมทักษะด้ านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสาร 3) กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นา
กับชุมชน ด้านความรูเ้ ฉพาะบุคคล ได้ แก่ 1) พัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีท่สี ามารถนาไปใช้ ประโยชน์กบั การ
พัฒนาชุมชน 2) โครงการฝึ กอบรมทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ
ในการติดต่อสื่อสาร 3) โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ด้าน
กฎหมาย และ 4) กิจกรรมกีฬ าป้ องกัน ยาเสพติด ด้าน
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ได้ แก่ 1) พัฒนาองค์ความรู้
ส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ 2) โครงการพัฒนาองค์ความ
รู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน 3) โครงการพัฒนาความรู้
ด้ านการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการส่งเสริม
อาชีพ 4) โครงการฝึ กอบรมความรู้ทางด้ านการตลาด และ
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าเกษตร
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ มี โครงการร่ ว มกั น ระหว่ า งชุ ม ชนและ
หน่ วยงานภายนอก เพื่ อให้ ความรู้ด้ านวิชาการ และการ
บริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จชุ มชนให้ แก่ ผ้ ู น าอย่ างต่ อเนื่ อง
สร้ างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน จะทาให้ มีการพัฒนา
สมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นไปด้ วย
2. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรมีนโยบายส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของผู้นาท้ องถิ่นให้ มสี มรรถนะทางด้ าน
การบริหารคน บริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เป็ น
ผู้ใต้ บังคับบัญชาซึ่งเป็ นผู้ นากลยุ ทธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นไปปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. การพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผูน้ า
ท้องถิน่

99

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; (10)1

2. การพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นในการบริหาร
จั ด การเศรษฐกิจ ชุ มชน ควรมี ก ารศึ กษาสมรรถนะของ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ เพื่อค้ นหารูปแบบเชิง
บูรณการที่ดแี ละทาให้ เกิดความหลากหลายและเกื้อหนุนกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาบล
เชื้อเพลิง และผู้นาท้ องถิ่นตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ที่สละเวลาและร่วมศึกษาเรียนรู้ และให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดี ไว้ ณ โอกาสนี้
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