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บทคัดย่อ
การศึก ษามี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึก ษาแนวทางดาเนินงานการเสริมพลังศัก ยภาพผู้นาชุ มชนเพื่ อการขั บ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงโดยการวิจั ยเชิ งปฏิบั ติ การแบบมี ส่วนร่ วม 3) เสริมข้ อมู ลและการเรียนรู้ตอบสนองการดาเนิน งานขับ เคลื่อ นปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม เป็ นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผู้ให้ ข้อมูลหลักคือ ผู้นาชุมชน 20 หมู่บ้านและ
เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ เพื่อค้ นหาบริบทผู้นาชุมชนและศักยภาพผู้นาชุมชน ค้ นหาแนวทางเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน ติดตาม
การดาเนินงานเพื่อให้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สาหรับความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพของผู้นา
ชุม ชนด้ านคุ ณ ลัก ษณะของผู้น าและด้ านการปฏิบั ติ ต ามบทบาทของผู้นาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งอยู่ ใ นระดั บ มาก 2) การ
ดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน พบว่า ผู้นาชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
และได้ แนวทางการประยุกต์ใช้ พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 3) การเสริมข้ อมูลและเรียนรู้การตอบสนองการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม พบว่า ผู้นาเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้ เกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้ ชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองอย่างเข้ มแข็ง
คาสาคัญ: การเสริมพลังศักยภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นาชุมชน
Abstract
The objectives of this study were: 1) to investigate guidelines for enhancing community leaders’ potential for steering the
Sufficiency Economy Philosophy; 2) to enhance community leaders’ potential using participatory action research; and 3) to support
information and learning related to the holistic steering of Sufficiency Economy Philosophy. The study employed the participatory
action research and key informant were 20 community leaders and officials at Rang Ka Yai Sub-district. The study aimed to find
guidelines for the community leaders for steering the Sufficiency Economy Philosophy through to the follow-up for providing
information on the leaders’ continuing actions within the community.
The study showed the following results: 1) The majority of the community leaders had their occupation in agriculture. For the
community leader potential in terms of leader characteristics and performance as the leaders’ roles according to the sufficiency
economy philosophy was perceived by the people in the community at the high level. 2) The operation of steering the sufficiency
economy philosophy, the results showed that community leaders, made changes in their paradigm and implemented the guidelines
to improve the community. 3) Results on the support of information and learning related to the holistic steering of Sufficiency
Economy Philosophy found that the leaders forwarded knowledge in the process of steering the Sufficiency Economy Philosophy
which leaded to the development of the community potential of learning skills and the ability lives based on the strong self-dependency.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยในปั จจุ บันมีลักษณะระบบเศรษฐกิจของเป็ นแบบทุนนิยม ที่มีสถานการณ์การแข่งขันกันค่อนข้ างสูง
อีกทั้งเกิดระบบนายทุนที่มีการผูกขาดการแข่งขันกันอย่ างไม่เป็ นธรรม และมีการแสวงหาผลประโยชน์ท่ามกลางการ
แข่งขันอย่างรุนแรง และไม่เป็ นธรรม ดังนั้น การที่ประชาชนชาวไทยจะสามารถดารงอยู่ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว
จาเป็ นต้ องหาแนวทางใหม่ ในการพั ฒนาระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและ
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม และยั่งยืน ด้ วยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงตาม
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมาใช้ เป็ นหลักยึดเพื่อนาทางการพัฒนาและบริหารประเทศ (Office of
the National Economics and Social Development Board, 2012) เพื่อให้ ประเทศรอดพ้ นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย งเป็ นหลั กแนวความคิด ที่ช้ ีให้ เห็น ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัติต นของ
ประชาชนทุกระดับบนพื้นฐานแห่ งความพอเพียงโดยมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีต่อการ
รับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความรอบรู้ท่เี หมาะสมเพื่อให้ เกิดความ
สมดุลและตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ลดการพึ่งพาจากภายนอกส่งผลให้ ชุมชนเกิดความความเข้ มแข็ง
อย่ างยั่ งยืน (Upramai, 2008, p. 17) และถู กกาหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติอย่ าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงปั จจุ บันฉบับที่ 12 ที่กาหนดให้ คนเป็ นศูนย์กลางของการพั ฒ นารวมทั้งสร้ างสมดุล
การพัฒนาในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้ เกิดการปฏิบัตอิ ย่างชัดเจนในทุกระดับ เพื่อให้ เกิดแนวทางการพัฒนาและบริหาร
ประเทศบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติการพั ฒนาอย่ างบูรณาการ (Office of the National Economics and Social
Development Board, 2012) และผลจากความผั น ผวนทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ หลายชุ ม ชนหั น มาทบทวนเพื่ อ หา
แนวทางการดารงชีวิตหรือวิธกี ารพึ่งตนเองมากขึ้น โดยวิเคราะห์สถานะและศักยภาพของตนเองผ่านการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกของความสามัคคีให้ ทุกคนรวมกลุ่มกันเพื่อพึ่งตนเอง เพื่ อสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง และพร้ อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้ วยการนาหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ คนในชุมชนสามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ อย่างพอเพียง กล่าวได้ ว่า ตัวผู้นาชุมชนจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีท้งั ผู้นาชุมชนแบบเป็ น
ทางการและผู้นาแบบไม่เป็ นทางการ ต้ องมีส่วนผลักดันในการค้ นหา การบริหารจัดการ สร้ างกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่มอี ยู่ในชุมชนให้ เกิดความเข้ มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้นาชุมชนจึงจาเป็ นต้ องเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริม ผลักดันให้ คนในชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ ควบคู่กบั การหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ เกิด การดารงชีวิต
อย่ างสมดุลและสอดคล้ อ งกับบริบทของสภาพแวดล้ อมปั จจุ บัน บนหลักพื้ นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเป็ น
ตัวสร้ างภูมคิ ้ มุ กันให้ กบั ชุมชนอย่างเหมาะสม
การดาเนิ นการวิจัยในประเด็นหรือปั จจัยหลักของการน าไปสู่การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแผน
งานวิจัย การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม พื้นที่ตาบล รังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ในมิติของการการพั ฒนาศักยภาพผู้นา เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากบุคคล
ครัวเรือนสู่ชุมชน ทั้งด้ านการวางรากฐานการทาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืน การพัฒนากลุ่มอาชีพด้ วยการบริหารจัดการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง และการขั บเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่ต้องมีการดาเนินงานหาข้ อมูล พัฒนาความรู้จากการวิจัยภายในเองและบูรณาการการปฏิบัติ การมีศักยภาพ
เพียงพอ และมั่นใจได้ ว่ามีความสามารถตั้งต้ นและดาเนินงานชุมชนของตนให้ เป็ นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ได้ จากความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนัก ความต้ องการและการลงมือปฏิบตั ิร่วมกันทั้งชุมชนได้ เอง ในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน
ของตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็ นปัจจัยพื้นฐานของการดาเนินการวิจัย เพื่อให้ เกิดการเสริม
พลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมพลังศักยภาพ
ผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” เป็ น
โครงการวิจัยที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้นาท้ องถิ่นที่มีบทบาททางความคิดและการปฏิบัติ โดยใช้ ข้อมูลจาก
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การดาเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้ สามารถขับเคลื่อนเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยงให้ เห็นเป็ น
แบบอย่างของการบูรณาการปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นหลักของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เป็ นภาพของชุมชน
หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์รวมได้ อย่างเข้ มแข็ง
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อเสริมข้ อมูลและการเรียนรู้ตอบสนองการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากรที่ใช้ ในการวิจัยนี้ ได้ แก่ ภาคีในพื้ นที่ตาบลรังกาใหญ่ จานวน 20 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้ วย
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาแบบไม่เป็ นทางการ เช่น ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้ าน และประชากรในชุมชน เพื่อค้ นหาข้ อมูลผู้นา
ชุมชนและศักยภาพของผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอบเขตด้ านเนื้ อหาครอบคลุ มการกาหนดรูปแบบ แนวทางการเสริมพลังศั กยภาพของผู้น าชุ มชนเพื่ อการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้ วยการสารวจภาคสนาม
การประเมินศักยภาพผู้นา การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนด้ วยการจัดทัศนศึกษาทางด้ านเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
เวทีป ระชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังผู้นาชุมชน การติดตามการเสริมพลังศักยภาพผู้น าชุมชน การถอดบทเรียน
เจ้ าหน้ าที่ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน และคืนข้ อมูลเพื่อสื่อสารและสร้ างพลังเครือข่าย
แนวคิด ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนาไปสู่การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง พื้นที่ตาบล รังกาใหญ่ อาเภอพิ มาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นา
ทฤษฎี ป รั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ยง (Tantiwetchakul, 2007, p. 54; Office of the National Economics and Social
Development Board, 2012) เพื่ อค้ นหาข้ อมูลศักยภาพของผู้นาชุ มชนในการเสริมพลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ทฤษฎีภาวะผู้นาใช้ อธิบายถึงบุคคลที่มีอทิ ธิพลในการกระตุ้น สร้ างแรงจูงใจ สามารถในการติดต่อสื่อสารสร้ างความ
เข้ าใจ และชักนาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านในกิจกรรมการดาเนินงานที่เน้ นการมีส่วนร่วมเพื่อนาพาองค์การสามารถ
ดาเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับผู้นาชุมชนตามแนวคิด ของ Sritong (2009, p. 3) อธิบายว่า
เป็ นผู้ ท่ีมี ค วามสามารถมากพอที่จะท าให้ ประชาชนในชุ ม ชนได้ ร่วมกัน คิ ด พิ จ ารณาปฏิบัติ ง าน เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางที่ดีข้ นึ หรือน่ าพอใจขึ้นจากสภาพเดิมที่เป็ นอยู่ เป็ นผู้ช่วยให้ ประชาชนในชุมชนได้ มีการ
ตกลงร่วมกันหาแนวทางปฏิบตั ิงานร่วมกัน เพื่อให้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วล่วงหน้ า ผู้นาชุมชน คือ ผู้ท่มี ี
อานาจหรืออิทธิพลสามารถชักจูงคนในชุมชนได้ โดยมีองค์ประกอบของผู้นาชุมชน มีดงั นี้ 1) ต้ องมีความรู้หรือทักษะใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กลุ่มหรือชุมชนต้ องการ 2) ต้ องมีผ้ ูตาม ได้ แก่ สมาชิก 3) มีโอกาสหรือสถานการณ์ท่จี ะใช้ ความรู้ให้
เป็ นประโยชน์แบบรู้ได้ ใช้ เป็ น 4) มีความสามารถที่จะใช้ ความรู้ สรุปได้ ว่า ผู้นาชุมชน หมายถึง เป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เป็ นคนกลางในการส่งเสริม ประสานความร่วมมือ มีอานาจในการโน้ มน้ าว ชักนา ให้ ประชาชนในชุมชนเข้ า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในชุมชนให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Chongvisal (2013,
p. 9) ได้ จัดประเภทของผู้นาชุ มชนเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ผู้นาชุมชนแบบไม่ เป็ นทางการ หรือเรียกว่ าเป็ นผู้นาตาม
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ร่วมกับประชาชนในชุมชนอย่างยาวนานจนทาให้ เป็ นที่ยอมรับนับถือ ได้ รับความ
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ศรัทธาจากประชาชนในการนาความคิดและการกระทา และผู้นาชุมชนแบบเป็ นทางการซึ่งเป็ นผู้นาชุมชนที่ได้ รับการ
คัดเลือกหรือการเลือกตั้ง มีตาแหน่ งหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่ างชัดเจน มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในตาแหน่ งอย่ าง
ครบถ้ วน ดังนั้น การศึกษาศักยภาพผู้นาชุมชนกับการพัฒนาชุมชน เป็ นสิ่งจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจอย่างถูกต้ องและต้ อง
พิจารณาในการพัฒนาเทคนิคเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้นาควบคู่ไปกับการพั ฒนาชุมชน และถือเป็ นบุคคลที่มี
บทบาทสาคัญต่อความสาเร็จในการดาเนินงานสามารถนาพาชุมชนให้ อยู่รอด และเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในปัจจุบนั
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเป็ นแนวคิด หลักที่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช ทรงมี
พระราชด ารัสแก่ พ สกนิ กรชาวไทยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2517 ในตอนหนึ่งว่ า “...การพั ฒ นาประเทศนั้ นจาเป็ นต้ องท า
ตามลาดับขั้น เริ่มต้ นด้ วยการสร้ างพื้นฐาน คือ และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ได้ ทรงเน้ นยา้ ว่า เป็ นหลักที่ใช้
เป็ นแนวทางแก้ ไขเพื่ อให้ รอดพ้ นและสามารถด ารงอยู่ อย่ างมั่ น คงและยั่ งยื น ภายใต้ กระแสโลกาภิ วั ต น์ และมี การ
เปลี่ยนแปลง สาหรับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
เน้ นยา้ อีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ว่า หมายถึง “...ประหยัด แต่ไม่ใช่ข้ ีเหนี ยว ทำอะไรด้วยควำมอะลุ่มอล่วยกัน
ทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็ นเศรษฐกิจพอเพี ยงแล้ว ทุกคนจะมี ควำมสุข...” มีนักวิชาการนามาวิเคราะห์ และขยาย
ความคิ ด ไว้ ว่ า Tantiwetchakul (2007, p. 45) อดี ต เลขาธิก ารคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ ประสานงานในโครงการ
พระราชดาริ (กปร.) ได้ ให้ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริไว้ ว่า เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง
ได้ ให้ มคี วามพอเพียงกับตนเองสามารถอยู่ได้ โดยไม่เดือดร้ อน ซึ่งจะต้ องสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ ดกี ่อน
คือ ตนเองสามารถอยู่ได้ อย่างพอกินพอใช้ และเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็ นเรื่องที่เข้ าใจง่ ายมีความหมายชัดเจน ถ้ าหาก
พิ จารณาอย่ างถ่องแท้ จะไม่ ยากแก่การรับรู้และการนาไปปฏิบัติ ส่วน Wasi (2007, pp. 5-10) กล่ าวว่ า ความพอเพี ยง
ต้ องมีอย่ างน้ อย 7 ประการ ได้ แก่ พอเพี ยงสาหรับทุกคน จิตใจพอเพี ยง สิ่งแวดล้ อมพอเพียง ชุมชนเข้ มแข็งพอเพี ยง
ปั ญญาพอเพียง อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมีความมั่นคงพอเพียง เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็จะเกิดความสมดุล
คือ มีความปกติและยั่งยืนซึ่งเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เป็ นต้ น
นอกจากนี้ Upramai (2008, p. 17) ที่ได้ ให้ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริไว้ ว่า แนวคิดหลัก
หรือหลักคิดที่ช้ แี นวทางการดารงชีวิตและการปฏิบตั ติ นบนทางสายกลางอย่างมีเหตุผล เพื่อวิถชี ีวิตของบุคคล ครอบครัว
และสังคมที่มีวินัยและมีความสุขอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้ าหมายสาคัญ คือ กระตุกสังคมให้
หวนคิดและคานึงหลักการดาเนินชีวิตและหันมายึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ ทานกับกระแสวิกฤตที่สงั คมไทยประสบอยู่
ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพี ยง จึงเป็ นพื้ นฐานของความมั่นคงในการดาเนินชีวิตที่ส่งผลให้ สามารถพึ่ งตนเองได้ สามารถ
จาแนกได้ เป็ น 5 ประการ คือ 1) ด้ านจิตใจ มีจิตสานึกที่ดี สร้ างสรรค์ให้ ตนเองและชาติโดยรวม 2) ด้ านสังคม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและต้ องเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย 3) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ มีการบริหารจัดการอย่าง
ชาญฉลาด และสร้ างมูลค่าเพิ่ม 4) ด้ านเทคโนโลยีท่ตี ้ องเลือกใช้ เฉพาะที่สอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพแวดล้ อม
โดยพัฒนาจากภูมิปัญญา 5) ด้ านเศรษฐกิจ ต้ องมุ่งลดรายจ่ายและยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ เป็ นต้ น (Puang-ngam,
2010, p. 142) เป็ นแนวความคิดที่ช้ ใี ห้ เห็นถึงแนวทางการดารงอยู่และการปฏิบตั ติ นของประชาชนทุกระดับบนพื้นฐาน
แห่ งความพอเพียง โดยมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีต่อการรับผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อ มอย่ างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขความรอบรู้ท่ีเหมาะสมเพื่ อให้ เกิดความสมดุลและต้ อง
ตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยการเน้ นวิธีการที่ทาให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ ไม่ต้อง
เบียดเบียนผู้อ่นื ลดการพึ่งพาจากภายนอกส่งผลให้ ชุมชนเกิดความความเข้ มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเสมือนเครื่องมือที่สามารถนาทางบุคคล ชุมชน รัฐบาล ประเทศชาติให้ สามารถพัฒนาแนวทางและก้ าวไป
ข้ างหน้ าโดยยึดหลักสายกลางอย่ างมีสติ รอบคอบ มีเหตุผล มีความรู้คู่กับคุณธรรม อยู่บนความพอประมาณ และมี
ภูมคิ ้ มุ กันที่ดเี พื่อให้ สามารถอยู่ได้ อย่างสมดุลและพอเพียง
การเสริมพลังมีผ้ ูให้ ความหมายไว้ หลากหลายตามศาสตร์และบริบทของการนาไปประยุกต์ใช้ โดยนักปราชญ์ชาว
ฝรั่งเศสในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่ช่ อื Foucault ได้ กล่าวถึง พลังอานาจว่าเป็ นสิ่งที่ดารงอยู่และแทรกเข้ าไปใน
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ทุกที่ท่เี กี่ยวข้ องกับการมีปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ กล่าวได้ ว่า ถ้ าที่ใดมี “พลังอานาจ” ก็จะทาให้ เกิด “ความรู้” ตามมา และ
ขณะเดียวกัน “ความรู้” ก็จะนามาซึ่ง “พลังอานาจ” เช่นกัน ซึ่งจะอยู่ท่ีตัวบุคคล ดังนั้น การเข้ าถึง พลังอานาจได้ ต้อง
สามารถสัมผัสถึงความเป็ นตัวตนของบุคคล กล่าวได้ ว่า บุคคลเป็ นเครื่องมือสาคัญในการริเริ่มประเด็นความคิด ทาให้
เกิดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การแสดงออกของ “พลังอานาจ” ที่มอี ยู่ในตัวบุคคลและส่งผลกระทบ
ต่อบุคคล (Foucault, 1980, pp. 109-110) ดังนั้น Wellerstein (1993) กล่าวว่า การเสริมพลังอานาจเป็ นกระบวนการ
ทางสังคมที่ส่งเสริมให้ บุคคล และชุมชนมีความสามารถในการเลือกและกาหนดอนาคตของตนเอง ชุมชนและสังคมได้
ดังนั้น การเสริมสร้ างพลังอานาจในระดับชุมชนเป็ นการเชื่อมโยงของการเสริมพลังบุคคล และเสริมพลังกลุ่มชุมชนที่
ได้ รับการเสริมพลังจะพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม ดังนั้น การเสริมพลัง
ชุมชนจะส่งผลให้ เกิดการแบ่งปั นทรัพยากรอย่ างเท่าเทียมกัน มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา กระตุ้นให้ เกิดความ
สานึกของชุมชน เกิดรูปแบบความร่วมมือแบบพันธมิตรและสร้ างให้ เกิดการพั ฒนาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อีกทั้ง ส่งผลให้ เกิดการยกระดับการเสริมพลังบุคคลและผลสาเร็จในการกระจายทรัพยากร ซึ่งผลลัพธ์จะทาให้ เกิดการ
ยกระดับการเสริมพลังทางจิตใจและเกิดความสาเร็จในการกระจายทรัพยากรหรือการตัดสินใจ การแบ่งปั นทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมและสามารถแก้ ปัญหาชุมชนได้ ด้วยตนเอง (Thiangthum, Lagampan, and Powwattana, 2012, pp. 49–50)
กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องจึงนามาเป็ นฐานคิดเพื่อพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิด
ของ “การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา” สามารถแสดงดังรูปที่ 1

พอประมาณ

เหตุผล ภูมิคมุ ้ กัน
ความรู ้

คุณธรรม

เสริมพลังกาย ใจ สติปัญญา ชุมชน
- ทัศนศึกษา
- ติดตาม ถอดบทเรียน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนตนเอง
- สร้ างสื่อสารเพื่อสร้ างพลังเครือข่าย

วิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
- ศึกษา ทาความเข้ าใจและสื่อสาร
- ดาเนินการวิจัย
- ติดตามและประเมินผลโครงการ

เสริมพลังศักยภาพผูน้ าชุมชน
เพือ่ การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม
ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดพื้นฐานการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจัยโครงการ “การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน
เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” กับภาคีในพื้นที่
ตาบลรังกาใหญ่ 20 หมู่บ้าน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อค้ นหาข้ อมูลผู้นาชุมชนและศักยภาพของผู้นาชุมชน
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ด้ วยการสารวจภาคสนาม การจัดทาแบบประเมินศักยภาพผู้นา การพาผู้นาชุมชน
และภาคีท่ีเกี่ยวข้ องได้ แก่ กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน 20 หมู่ บ้ าน รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ตาบลรังกาใหญ่ ไปทัศ นศึ ก ษาทางด้ าน
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เศรษฐกิจพอเพียงและจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั กลุ่มผู้นาชุมชน การถอดบทเรียนเจ้ าหน้ าที่ เพื่อหาแนวทาง
เสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 2
การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR)

กระบวนการเสริมพลัง
กาย ใจ สติปัญญา ชุมชน
สารวจภาคสนาม

ศึกษา ทาความเข้าใจ
และสือ่ สาร
กับกลุ่มเป้าหมาย

ประชุมภาคีวิจัยร่วมกัน
ทุกภาคส่วน
ประเมินศักยภาพผู้นาชุมชน
ทัศนศึกษาดูงาน

การดาเนินการวิจัย

การเสริมพลังศักยภาพผูน้ าชุมชน
เพือ่ การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ
เหตุผล
ความรู ้

ภูมิคมุ ้ กัน
คุณธรรม

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมพลังผู้นา
ถอดบทเรียนเจ้ าหน้ าที่ต่อการ
พัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

การติดตาม
และประเมินผลวิจัย

การขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม

การติดตามการเสริมพลัง
ของผู้นาชุมชน

การวิจัยขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม
พื้ นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคืนข้ อมูล
เพื่อเผยแพร่ความรู้

รูปที่ 2 กระบวนการดาเนินการวิจัย

จากภาพกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ กาหนดระเบียบวิธวี ิจัย โดยจาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาแนวทางการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผูน้ าชุมชน เพือ่ การขับเคลือ่ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกคนที่อยู่ในเขตตาบลรังกาใหญ่ ทั้งหมด 14,454 ราย และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากประชากรที่อยู่ในตาบลรังกาใหญ่ 20 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ าน
พุ ทรา บ้ านฉกาจ บ้ านช่ องโค บ้ านรังกาใหญ่ บ้ านตะปั น บ้ านหนองน้ากิน บ้ านรังกาน้ อย บ้ านหนองโสมง บ้ านพุ ทรา
ก้ าวหน้ า บ้ านนิคมพัฒนา บ้ านนิคมสามัคคี บ้ านหนองรัง บ้ านตะปั นตะวันออก บ้ านพุทราพัฒนา บ้ านตะปั นสามัคคี
บ้ านสามัค คี 1 บ้ านหนองคูป ระชาสรรค์ บ้ านหนองโสมงพั ฒ นา บ้ านตะปั นประชาสรรค์ บ้ านหนองไทร ซึ่งกาหนด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางขนาดตัวอย่างสาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 125) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
0.05 ขนาดประชากรจานวน 14,454 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้ จากการคานวณได้ เท่ากับ 390 คน และการ
เก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสุ่มแบบง่ าย (Simple Random Sampling) เพื่ อเป็ นตัวแทนภาคประชาชนในการประเมินศักยภาพ
ผู้นาชุมชน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
หมู่ที่
ประชากร
1
567
2
821
3
916
4
1,296
5
813
6
994
7
731
8
558
9
970
10
697

จานวนตัวอย่าง
15
22
25
35
22
27
20
15
27
19
รวม

หมู่ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ประชากร
751
726
598
675
550
645
445
656
591
453
14,454

จานวนตัวอย่าง
20
19
16
18
15
17
12
18
16
12
390

1.2 เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพผู้นาซึ่งผู้วิจัยได้ ให้ นักวิชาการตรวจสอบความตรง
ด้ านเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ สูตร IOC (Index of Item Object Congruence) = ∑ R /N พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้ องของข้ อคาถามมีค่า 0.85 และนาไปทดลองใช้ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) (Hair and others, 2006, p. 102) ค่าเท่ากับ 0.95
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมู ล จากการประชุมชี้แจง ทาความเข้ าใจ และร่ วมกันพิ จารณาเห็นชอบการวิจั ยการ
ขับเคลื่อนร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนเจ้ าหน้ าที่เทศบาล ผู้นาชุมชน ผู้แทนกลุ่มที่เกี่ยวข้ องในชุมชน มีการสารวจ
ภาคสนามเพื่อหาข้ อมูลพื้ นฐานของผู้นาชุมชน ข้ อมูลทรัพยากรและภู มิปัญญาของชุมชนต่อการพัฒนาศักยภาพผู้นา
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิ ม าย จังหวัด นครราชสีมา และใช้ แบบสอบถามเพื่ อประเมิน ศักยภาพผู้นาชุ มชนที่มีความ
สอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มู ล จากการลงพื้ นที่สารวจภาคสนามเกี่ยวกับบริบทชุมชนและผู้นาชุมชนจะวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แบบพรรณนา (Content Analysis) และข้ อ มู ล ประเมิ น ศั ก ยภาพผู้ น าชุ ม ชน ใช้ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Analysis) โดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ อใช้ สาหรับการวิเคราะห์ เพื่อประเมิน
ศักยภาพผู้นาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
2. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดาเนินงานการเสริมพลัง
ศักยภาพผูน้ าชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้นาชุมชนแบบเป็ นทางการและแบบไม่ เป็ นทางการ ประกอบด้ วย กานัน
ผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้อาวุโสในชุมชน เป็ นต้ น และเจ้ าหน้ าที่เทศบาล ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 63 คน
2.2 เครื่อ งมื อ วิ จัย คือ แบบสอบถามเกี่ย วกับ บทบาทผู้ น าได้ ด าเนิ น การตรวจสอบความตรงด้ านเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ และนาไปทดลองใช้ เพื่ อหาค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่ าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) (Hair and others, 2006, p. 102) ค่ าเท่ ากับ 0.91 และแบบ
ประเมินความพึ งพอใจต่อการทัศนศึกษาดูงาน และแบบสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนของ
เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมู ล จากการทัศนศึกษาของกับผู้นาชุมชนแบบเป็ นทางการและแบบไม่ เป็ นทางการ
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การประเมินบทบาทของผู้นาชุมชนด้ านเศรษฐกิจพอเพียงและความพึง
พอใจต่อการทัศนศึกษาดูงาน การถอดบทเรียนการทากิจกรรมเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมาและการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ อหาแนวทางพั ฒนาศักยภาพผู้นาและชุมชนเพื่ อดาเนินการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนา (Content Analysis)
3. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อเสริมข้อมู ลและการเรียนรู ต้ อบสนองการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบองค์รวม
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแทนจากหน่ วยงานภาคราชการ ผู้นาชุมชนแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ประกอบด้ วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้อาวุโสในชุมชน เป็ นต้ น ในตาบลรังกาใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับเจ้ าหน้ าที่เทศบาล
ตาบลรังกาใหญ่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้อาวุโสในชุมชน จานวน 40 คน
3.2 เครื่องมือวิจยั คือ แบบบันทึกการติดตามการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน และแบบสรุปการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนและแบบสรุปผลการคืนข้ อมูลกับตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการติดตามการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
และเวทีคืนข้ อมูลตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมาอันนาไปสู่การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบองค์รวม
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบติดตามการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน และการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาสร้ างข้ อสรุปโดยใช้ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนา (Content Analysis) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบองค์รวม
การพิทกั ษ์สิทธิ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาหรับการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้ ดาเนินการชี้แจง ทาความเข้ าใจและ
สื่อสารกับผู้ให้ ข้อมูลและภาควิจัยทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการดาเนินการวิจัยร่วมกัน และได้ มีการ
จัดทาหนังสือเพื่ อลงนามบันทึกความร่ วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน ตลอดจนการลงนามของภาคีเครือข่ายให้
ความเห็นชอบและร่วมปฏิบัติการวิจัยของท้ องถิ่นกับนักวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ ขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลก่อนการบันทึกเสียงหรือ
จดบันทึกข้ อความ และการนาข้ อมูลไปใช้ อภิปรายหรือตีพิมพ์ เผยแพร่ จะกระทาในภาพรวมเฉพาะการนาเสนอเชิง
วิชาการเท่านั้น
ผลการวิจยั
1. ผลการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผูน้ าชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพของผู้นาชุมชนต่อการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพ
ผู้นาชุมชนแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ได้ แก่ กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้อาวุโสใน
ชุมชน ที่อยู่ในตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 20 หมู่บ้าน พบว่า ตาบลรังกาใหญ่มีการแบ่ง
เขตการปกครอง 20 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้ านพุทรา หมู่ท่ี 2 บ้ านฉกาจ หมู่ท่ี 3 บ้ านช่ องโค หมู่ท่ี 4 บ้ านรังกาใหญ่
หมู่ท่ี 5 บ้ านตะปั น หมู่ท่ี 6 บ้ านหนองนา้ กิน หมู่ท่ี 7 บ้ านรังกาน้ อย หมู่ท่ี 8 บ้ านหนองโสมง หมู่ท่ี 9 บ้ านพุทรา หมู่ท่ี
10 บ้ านนิค มพั ฒ นา หมู่ท่ี 11 บ้ านนิคมสามัคคี หมู่ท่ี 12 บ้ านหนองรัง หมู่ท่ี 13 บ้ านตะปั น หมู่ท่ี 14 บ้ านพุ ทรา
พัฒนา หมู่ท่ี 15 บ้ านตะปั นสามัคคี 1 หมู่ท่ี 16 บ้ านสามัคคี หมู่ท่ี 17 บ้ านหนองคูประชาสรรค์ หมู่ท่ี 18 บ้ านหนอง
โสมงพั ฒ นา หมู่ ท่ี 19 บ้ านตะปั น ประชาสรรค์ หมู่ ท่ี 20 บ้ านหนองไทร ทาให้ มีผ้ ู น าชุ มชนแบบเป็ นทางการ ซึ่ งมี
ตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน จานวน 20 คน และในแต่ละหมู่บ้านมีปราชญ์หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็ นผู้นาที่คนใน
ชุมชนให้ การเคารพนับถือ จานวน 20 คน นอกจากนี้ การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุ มชนเพื่ อการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จาเป็ นต้ องอาศัยความรู้ และประสบการณ์
ของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ในเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ เข้ ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกันกับผู้นาชุมชน
และให้ คาปรึกษาทั้ง 20 หมู่บ้าน จานวน 23 คน รวมทั้งหมด 63 คน ซึ่งภาพรวมบริบทผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก ได้ แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ ผู้นาจึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านเกษตรกรรม
ค่อนข้ างมาก และผู้นาชุมชนบางส่วนมีการประกอบอาชีพเสริมเช่น ค้ าขาย อุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น ผลิตเครื่องเรือน
จากหวาย ชุดเครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ สาหรับบทบาทการทางานของผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ พบว่า มีภาวะผู้นาที่ดี มีการ
ทางานที่อาศัยหลักของความถูกต้ อง เป็ นตัวแทนคนในชุมชนในการเข้ าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาข่าวสารมา
ประชาสัมพั นธ์ให้ กับคนในชุ มชนได้ รับรู้ และส่งเสริมให้ คนในชุ มชนเข้ ามามีส่วนร่ วมทากิจกรรมในหมู่บ้าน และกับ
เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ เช่ น การส่งเสริมและรณรงค์ให้ ประชาชนมาเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นทุกครั้ง การเข้ าร่ วม
กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งทางผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ต่างมีความตั้งใจ
และมีความพร้ อมในการส่งเสริมสนับสนุ นงบประมาณ ความคิดและแรงงานที่จะส่งเสริมให้ คนในชุ มชนจัดทาบัญ ชี
ครัวเรือน และสามารถประกอบอาชีพให้ สอดคล้ องกับนโยบายส่งเสริมอาชีพตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย
คานึงศักยภาพพื้นฐาน ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรและคนในชุมชนผ่านการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ขับเคลื่อนในชุมชน
สาหรับผลการประเมินศักยภาพของผู้นาชุมชนด้ านคุณลักษณะของผู้นาและด้ านการปฏิบตั ิตามบทบาทของผู้นา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงผลได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินศักยภาพผู้นาชุมชนด้ านคุณลักษณะผู้นาและด้ านการปฏิบัติตามบทบาทของผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศักยภาพด้านปฏิบตั ิ
ศักยภาพด้านคุณลักษณะผูน้ า
ระดับ
ระดับ
ตามบทบาทผูน้ า
รายการ
ศักยภาพ
ศักยภาพ
S.D.
S.D
x
x
1. ความพอประมาณ
3.85
0.760
มาก
3.86
0.854
มาก
2. ความมีเหตุผล
3.92
0.792
มาก
3.82
0.804
มาก
3. การมีภมู ิค้ มุ กัน
3.98
0.793
มาก
4.01
0.834
มาก
4. ความรู้
3.95
0.787
มาก
3.84
0.857
มาก
5. คุณธรรม
3.87
0.803
มาก
3.99
0.833
มาก
ภาพรวม
3.91
0.645
มาก
3.89
0.706
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อศักยภาพผู้นาชุมชนด้ านคุณลักษณะผู้นาและด้ านการปฏิบัติ
ตามบทบาทของผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง พบว่ า ด้ านคุณลักษณะของผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงในภาพรวม อยู่ ระดับมากคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.645 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ผู้นามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ทุกรายด้ าน โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ
ได้ แก่ ด้ านภูมิค้ ุมกันคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.793 รองลงมา ผู้นามีคุณลักษณะด้ านความรู้
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.787 ลาดับต่อมา คือ ด้ านความมีเหตุผล คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.792 สามารถรับฟั งและยอมรั บความคิดเห็นของคนในชุมชนอย่ างมีเหตุผล ถัดมาได้ แก่ ด้ าน
คุณธรรมคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.803 การเป็ นแบบอย่างที่ดขี องชาวบ้ านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน สาหรับด้ านที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ความพอประมาณคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.760
สาหรับความคิดเห็นต่อศักยภาพผู้นาชุมชนด้ านการปฏิบัติตามบทบาทของผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม อยู่ระดับมากคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.706 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้นามี
การปฏิบตั ิตามบทบาทของผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ทุกรายด้ าน โดยด้ านที่ผ้ นู ามีค่าเฉลี่ย
มากที่สดุ ได้ แก่ ด้ านภูมิค้ ุมกันคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.834 มีการส่งเสริมให้ คนในชุมชนเกิด
การรวมกลุ่ม เช่ น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กองทุนหมู่บ้านโดยให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมคิด เพื่ อให้ สร้ างรายได้ แก่
ชุมชน รองลงมา คือ มีคุณธรรมคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.833 มีการทางานด้ วยความโปร่งใส
สร้ างความไว้ วางใจให้ คนในชุ มชนเกิดความศรัทธา ถัดมาได้ แก่ ด้ านความพอประมาณคิดเป็ นค่ าเฉลี่ย 3.86 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.865 มีการวางแผนหรือทาโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน และด้ านความรู้ คิดเป็ น
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ค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857 โดยส่งเสริมให้ คนในชุมชนพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สาหรับด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ความมีเหตุผล คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.804
2. ผลการวิจัยเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพ
ผูน้ าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยเชิงปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วม ผลการดาเนินการ
ขับเคลื่อนด้ วยการเสริมพลังจากการจัดทัศนศึกษาดูงานที่โฮมเสตย์บ้านบุไทรของลุงอินทร์และสวนลุงโชค อาเภอวังนา้
เขียว จังหวัด นครราชสีมาซึ่งเป็ นสถานที่ต้นแบบในการน้ อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเข้ ามาใช้ ในชุ มชน
ส่งผลให้ ผ้ นู าชุมชนได้ รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ซ่ึงเป็ นแนวความคิดในการพัฒนาด้ านเกษตรที่สอดคล้ อง
ต่ อวิถีชีวิตเกษตรกร มีการใช้ ทรัพ ยากรในท้ องถิ่นอย่ างสมดุล ทาให้ ผ้ ูนาชุมชนรังกาใหญ่ ได้ เห็นแนวทางและนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่ วมกันกาหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีและภายใต้ เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ และนักวิชาการทาให้ เกิดการขับเคลื่อนแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผู้นาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเป็ น 4 กลุ่มโซนตามบริบทของ
หมู่บ้าน สรุปได้ ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
โซน
ข้อค้นพบ
ผู้นาได้ รับความรู้จากการทัศนศึกษาดูงานและแนวทางไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนรังกาใหญ่ ของผู้นาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ ความรู้ด้านวางแผนการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ต้ องวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและทรัพยากร
โซนที่ 1 ที่มีอยู่ชุมชนเพื่อนามาแปรสภาพให้ เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า ความรู้สามารถนาไปพัฒนาชุมชนด้ วยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ได้ เช่ น ผลิตปุ๋ ยชีวภาพเพื่อลดต้ นทุน ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้ จ่าย และที่สาคัญคือ ผู้นาชุมชนควรลงมือปฏิบัติ
ให้ เห็นเป็ นตัวอย่าง และควรจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ส่ชู ุมชน
ผู้ น าได้ รับ ความรู้ สามารถนาไปปรั บ เปลี่ย นทัศ นคติ และวิ ธีคิ ด ของตนเอง และเรี ย นรู้จ ากสิ่งที่มี ถ้ าเหลื อ กิ น เหลื อ ใช้
ก็สามารถนาไปแบ่ งปั นและจาหน่ ายได้ และนาความรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน การปรับปรุงดิน ตลอดจนการจัดการด้ าน
โซนที่ 2 การตลาดไปประยุ กต์ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนรังกาใหญ่ สาหรับ ผู้นาชุม ชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งพบว่ า ผู้นา
สามารถผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้ บริโภคในครัวเรือน ทาเกษตรผสมผสาน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้
คนในชุมชนมีสถานที่ศนู ย์กลางการแลกเปลี่ยนกันความรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อเป็ นการขยายองค์ความรู้ต่อไป
ผู้นาได้ รับ ความรู้ด้ านการปลูกพื ชผสมผสานอันจะส่ง ผลให้ เกษตรกรมีรายได้ หมุนเวี ยนตลอดทั้งปี และหน่ วยงานภาค
โซนที่ 3 ราชการควรส่งเสริมการจัดโครงการอบรมทักษะความรู้ของผู้นา การหาช่ องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพให้ เป็ นระบบและ
สามารถปฏิบัติได้ จริง และจัดให้ มีโครงการพัฒนาจิตอาสาระหว่างหมู่บ้านเพื่อสร้ างเครือข่ายในชุมชน
ผู้นาได้ รับความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรผสมผสาน เข้ าใจการใช้ ชีวิตแบบพอเพี ยง และการจัดทาแปลงสาธิตและวิธีการทา
โซนที่ 4 การเกษตรแบบพอเพียงซึ่งผู้นาชุมชนควรนาความรู้ท่ไี ด้ ไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้ คนในชุมชนได้ รับรู้ โดยผู้นาควร
ประชาสัมพันธ์ให้ คนในชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตแบบพอเพียง และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน

นอกจากนี้ ผลการประเมินความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็ นผู้นาด้ านเศรษฐกิจพอเพี ยงและความ
พึงพอใจต่อการศึกษาดูงานเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท
การเป็ นผู้นาด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.382
สาหรับผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน พบว่า ผู้นามีความพึงพอใจต่อการศึกษา
ดูงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.298 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ผู้นามีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมากทุกรายด้ าน ซึ่งการทัศนศึกษาดูงาน
ครั้งนี้ ทาให้ ผ้ นู าชุมชนได้ เสริมสร้ างประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน และสามารถนาความรู้มาปรับใช้ และพัฒนาชุมชนต่อไป
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนกับกลุ่มเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ซ่ึงเป็ นผู้ประสานและดูแล 20 หมู่บ้าน
ในตาบลรังกาใหญ่ พบว่า องค์ความรู้ท่ไี ด้ รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สามารถนาไปปรับเปลี่ยนในด้ านวิถชี ีวิตเกี่ยวกับ
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รายรับ รายจ่ ายในชี วิตประจาวัน ได้ รับความรู้ และทักษะเกี่ย วกับ การเกษตรแบบพอเพี ยงที่สามารถน าไปต่ อ ยอด
องค์ความรู้ท่เี กี่ยวกับเกษตรกรรมนาไปประยุกต์ใช้ ต่อไปในอนาคต รู้หลักการอยู่อย่างพอเพียงในการดารงชีวิต รู้จักการ
ปลูกพื ชผัก และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่นมาประกอบอาชีพในชุมชน เกิดวิธีคิดใหม่ท่กี ่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิตของตนเองและชุมชน
3. ผลการวิจัยเพื่อเสริมข้อมู ลและการเรียนรูต้ อบสนองการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบองค์รวม ในมิติการพัฒนาศักยภาพผู้นาเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการเสริมข้ อมูลและเรียนรู้ในทุกขั้นตอนเพื่ อให้ เกิดการหนุ นเสริมอย่ างเหมาะสมที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้นาท้ องถิ่นถือว่าเป็ นบุคคลที่เป็ นกลไกหลักสาคัญในการหนุนเสริมและขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยทุกขั้นตอน เพื่อให้ ผ้ ูนาเกิดการต่อยอดองค์
ความรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงตามแผนงานการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งติดตามดาเนินงาน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ การประชุมผู้นาโซน 4 โซน 20 หมู่บ้าน จัดประชุมเพื่อคัดเลือกสินค้ าในชุมชน จัดกิจกรรม
ออกร้ าน ตลาดนัด “งานครบรอบ 1 ตลาดนัดไทยช่ วยไทย” กิจกรรมประชุมเพื่ อจัดทาบัญ ชีครัวเรือนในชุมชน จัด
ประชุมเพื่อจัดทาแผนชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน 20 หมู่บ้าน และรายงานผลการวิจัย
ผ่านเวทีคืนข้ อมูลให้ กบั ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟั งความเห็นการปรับปรุงและพัฒนา
ร่วมกัน โดยคณะผู้วิจัยได้ ตดิ ตาม ประเมิน ให้ คาปรึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสริมข้ อมูล และเรียนรู้การตอบสนอง
การดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนซึ่งเป็ นกลไกหลักสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย
ครั้งนี้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ ผ้ ูนาชุมชนและคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทาให้ ได้ ผลสะท้ อนจากการเรียนรู้และตอบสนอง
การดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวมในตาบลรังกาใหญ่ ดังนี้
3.1 ผลสะท้ อนด้ านความสาเร็จของการจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ ผู้นาได้ ให้ คาแนะนาและปลูกจิตสานึกให้ คนใน
ชุมชนได้ เห็นถึงประโยชน์ของการทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้ าใจ เกิดกระบวนการคิดอย่าง
เป็ นระบบและเห็นความสาคัญของการจัดทาบัญชีครัวเรือน ตระหนักรู้เกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญต่อ
การดาเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ผลสะท้ อนด้ านความสาเร็จด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน คือ ผู้นาต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในชุมชน มี
ความเสียสละให้ ความสาคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้งั สามารถการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนได้ และควรแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากการทัศนศึกษา การอบรม โดยนาความรู้มาถ่ายทอดให้ คนในชุมชนรับรู้และปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้
หมู่บ้านมีความเข้ มแข็ง มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
3.3 ผลสะท้ อนด้ านความสาเร็จด้ านการพัฒนากลุ่มอาชีพ คือ ผู้นาชุมชนควรให้ ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ เป็ นที่ปรึกษา เป็ นแกนนาคอยส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ ช่วยแก้ ไขปัญหาและอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ มีกลุ่มอาชีพที่เข้ มแข็งในชุมชน ควรมีการจัดอบรมให้ ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในเรื่อง การคิดต้ นทุน
การทาบัญชีต่างๆ เพื่อให้ กลุ่ม สามารถบริหารจัดการได้ ด้วยตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ วัตถุดิบที่มีในท้ องถิ่น
นอกจากนี้ ปั จจุบันมีกลุ่มผู้สงู อายุเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้ กบั ผู้สงู อายุเพื่อพัฒนาความสามารถ
เพิ่มคุณค่า และเพิ่มรายได้ ให้ กบั ผู้สงู อายุ ซึ่งลดภาระแก่ลูกหลานในครัวเรือนอีกด้ วย อีกทั้ง ควรประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้นาท้ องถิ่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการเข้ ามาให้ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการประกอบอาชีพ การพัฒนา ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการพึ่งพาอาศัยกัน
และกันมีวัตถุดิบที่หาได้ จากหมู่บ้านตนเอง ทาให้ คนในหมู่บ้านมีความเป็ นอยู่ท่ีดี มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ และ
แบ่งปันกันระหว่างหมู่บ้านได้
3.4 ผลสะท้ อนด้ านความสาเร็จด้ านการเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ ผู้นาต้ องทาเป็ นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้
คนในชุมชนปฏิบัติตาม เช่ น การปลูกพื ชผักสวนครั ว การทาเกษตรผสมผสาน โครงการเลี้ยงไก่ พันธุ์ไข่ การทาบัญชี
ครัวเรือน เป็ นต้ น โดยส่งเสริมให้ ชาวบ้ านเข้ าใจบริบทของชุมชนสร้ างวินัย ตั้งกฎระเบียบในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน
มีการสร้ างองค์ความรู้ให้ กบั ชาวบ้ านด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ คนในชุมชนดาเนิน ชีวิตตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพี ยง ใช้ ชีวิตอย่ างพอเพียง และต้ องสามารถถ่ายทอด แนะนา ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่
ลูกหลานได้ สามารถพึ่งพาตัวเองและยกระดับให้ ชุมชนเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อภิปรายผล
จากการศึ กษาโครงการเสริมพลังศักยภาพผู้น าชุ มชนเพื่ อการขั บเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง พื้ นที่ต าบล
รังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่นามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
พบว่า บริบทผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก ได้ แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ โดยผู้นา
ชุมชนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านเกษตรกรรมค่ อนข้ างมาก และผู้นาชุ มชนบางส่วนมีการประกอบอาชีพ เสริม
นอกเหนือจากการทาเกษตรกรรม เช่น ค้ าขาย การทาอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่ น การผลิตเครื่ องเรือนจากหวาย ชุด
เครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ สาหรับบทบาทการทางานของผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ พบว่า มีภาวะผู้นาที่ดี มีการทางานโดย
อาศัยหลักของความถูกต้ อง และส่งเสริมให้ คนในชุ มชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
หมู่บ้านให้ บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งสอดคล้ องกับ Sritong (2009, p. 3) ที่อธิบายความหมายของผู้นาชุมชนไว้ ว่า ต้ องเป็ น
ผู้ท่มี คี วามสามารถที่จะทาให้ ประชาชนในชุมชนร่วมกันคิดพิจารณาการปฏิบตั ิงาน เพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน
ไปในทางที่ดีข้ ึน และเป็ นผู้ประสานการทางานให้ คนในชุ มชนร่ วมกันหาแนวทางปฏิบัติงานร่ วมกัน เพื่ อให้ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ ทั้งนี้ สอดคล้ องกับการศึกษา Bhanthumnavin (2017, p. 5) ที่กล่าวถึง ปัจจัยด้ านสถานการณ์
(Situational Factors) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความรู้สกึ หรือความเชื่อ และการกระทาพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้
ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ต่างมีความตั้งใจและมีความพร้ อมในการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ ความคิด และแรงงานที่จะส่งเสริมให้ คนในชุมชนจัดทาบัญชีครัวเรือน และสามารถประกอบ อาชีพให้
สอดคล้ องกับนโยบายส่งเสริมอาชีพตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยคานึงศักยภาพพื้นฐานความรู้ ภูมปิ ัญญา
ทรัพยากร และคนในชุมชนผ่านการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ขบั เคลื่อนในชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Chongvisal (2013, p. 9) ที่กล่าวว่า ผู้นาชุมชนแบบเป็ นทางการที่มีตาแหน่งหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้ าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามความต้ องการของประชาชนโดยต้ องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับ เพื่อให้
ได้ ผลงานที่มคี ุณภาพ
จากการประเมินศักยภาพของผู้นาชุมชนด้ านคุณลักษณะของผู้นาและด้ านการปฏิบัติตามบทบาทของผู้นาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นแนวทางการวิเคราะห์และดาเนินงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไข พบว่ า คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อศักยภาพผู้ นา
ชุมชนด้ านคุณลักษณะของผู้นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก เนื่องจากผู้นาชุมชนสามารถเข้ าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ กับหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้ เป็ นอย่ างดี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Kwamkhunkoei
et al. (2014, p. 21) ว่าการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตจิ ะมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
ต้ องอาศัยความร่ วมมือระหว่างประชาชนในชุมชนกับภาคีเพื่อการพัฒนาซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่ าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ ตามแนวคิดของ Puntasen (2006, p. 18) ได้ กล่าวถึง การมีภมู ิค้ ุมกันต้ องคานึงถึง การเตรียมความ
พร้ อมต่อการรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การนาความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดและ
พิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนอย่างรอบคอบ ด้ านความมีเหตุผล พบว่า ผู้นาชุมชนมีการรับฟั งและ
ยอมรับความคิด เห็น ของคนในชุ มชนอย่ างมีเหตุผ ล สอดคล้ องกับ แนวคิด ของ Upramai (2008, p. 30) ว่ าการมี
คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะหมายความรวมถึงคุณธรรมที่มาจากคาสอนทางศาสนาของทุกศาสนา
แล้ ว ยังรวมถึงความขยัน รู้จักประหยัด อดทน และมีสติอกี ด้ วย ทั้งนี้ผ้ นู าที่มศี ักยภาพด้ านความพอประมาณ พบว่า ผู้นา
มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ วางแผนการทางานให้ บรรลุผลสาเร็จตามสภาพบริบทของชุมชน มีการวางแผนเป้ าหมายที่ชัดเจน
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รู้ชุมชนหรือรู้สงั คม ความต้ องการของคนในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็ นแนวทางการบริหารจัดการ และรู้ถงึ ความ
แตกต่างเฉพาะบุคคล เพื่อปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานของผู้นาชุมชน ได้ แก่
ผู้นาไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติงาน จึงทาให้ ขาดการรับข้ อมูล ข่าวสาร และไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเท่าที่ควร
และให้ ข้อเสนอแนะว่ าผู้นาชุมชนที่ดีควรมีความสามารถในติดตามข่าวสาร มีการสื่อสาร เพื่อให้ ชาวบ้ านได้ รับข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและผู้นาควรได้ รับการพัฒนาความรู้ในด้ านการเกษตร เช่น มัน ยางพารา ข้ าว อ้ อย เพื่อนามาสอนให้ คน
ในชุมชนได้ รับความรู้และพัฒนาอาชีพ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Laoratsri (2010) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตของผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ผู้นาควรติดตามข้ อมูลข่าวสาร มีการใช้ ความรู้ความรอบคอบ และระมัดระวังอย่างมีเหตุผลต้ องมี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนร่วมเป็ นที่ต้ัง นอกจากนี้ ผู้นาควรมีการเตรียมพร้ อม วางแผนงาน การปฏิบัติหน้ าที่ มีความเป็ นผู้นาที่ดี
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมให้ ผ้ ูนามีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนามาถ่ายทอดให้ ลูกบ้ านรับรู้
และเข้ าใจ สามารถนามาใช้ ในชุมชนได้
2. ดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงผ่านการดาเนิ นงานการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมจากการเสริมพลัง ได้ แก่ การทัศนศึกษาดู
งาน จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็ นผู้นาด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
และความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน และการถอดบทเรียนของเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ กล่าวได้ ว่า การเสริม
พลังทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็ นกระบวนการที่ต้องการเวลาในการพัฒนา อานาจ
และศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Chaovalit (2008, pp. 2-30) ว่ าผู้นาชุมชนต้ องได้ รับ
การเสริมสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ท่เี กี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน้ าที่ และต่อสังคม พัฒนา
ตนเองด้ านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความคิดอย่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถพัฒนาทีมงานและนาชุมชนไปสู่
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้ อมอย่ างมีประสิทธิภาพโดยการเข้ าใจบริบทชุมชนเพื่อนามาวางแผนพั ฒนา
ชุมชนได้ อย่างเหมาะสม สาหรับกิจกรรมถอดบทเรียนกับผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ ซึ่งเป็ นผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่คอยให้ คาปรึกษาและดูแล 20 หมู่บ้านในตาบลรังกาใหญ่ซ่ึงถือเป็ นหน่วยงานภาคราชการที่มคี วามสาคัญ
ต่อการพัฒนาหมู่บ้านในตาบลรังกาใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยงทั้งตาบลรังกาใหญ่
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Sanmano (2008) ว่าบทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีผลกระทบต่อความ
สาเร็จการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยอาศัยกรอบแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ มาวิเคราะห์บทบาทของ
ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คือ ผู้เกื้อกระบวนการ (Facilitator) ผู้เร่ ง (Catalyst) และผู้เชื่อมประสานเครือข่าย
(Net worker) เพื่ อให้ เกิดประสิทธิภ าพ ส าหรับการปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพี ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ด้ วยการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนส่งผลให้ ผ้ ูบริหารและเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญ่ สามารถนา
องค์ความรู้ท่ไี ด้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการขับเคลื่อนศักยภาพผู้นาชุมชนด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ ผ้ ูนามีจิตสานึก
ด้ านความพอประมาณ สร้ างความมั่นใจและดึงผู้นาชุมชนให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ชุมชน การส่งเสริมให้ ผ้ ูนาชุมชนมีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาชุมชน การส่งเสริมให้ ผ้ ูนา
ชุมชนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลด้ ว ยการวางระบบการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนด้ าน
การบริหารจัดการวิชาชีพ ภูมิปัญญา ทรัพยากร และวัฒนธรรม เพื่ อนามาสืบสานและส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญา การ
พัฒนาองค์ความรู้ของผู้นาชุมชนด้ านการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาผู้นากลุ่มอาชีพให้ มี
ความรู้ในการจัดทาแผนธุรกิจชุมชนเพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจชุมชน และส่งเสริมให้ ผ้ ูนาเกิด
ความตระหนักในการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชุมชนอย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Loatong and
Saunsokchaug (2017, p. 99) ว่าแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้นาท้ องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน ควรจัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับชุมชน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนเพื่อให้ ผ้ นู าเกิดความรู้ด้านวิชาการ การสื่อสารร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกส่งผลให้ เกิดการพั ฒนา
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เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการดาเนินการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผล
ให้ ผ้ ูนาชุมชน ผู้บริหาร และเจ้ าหน้ าที่ตาบลรังกาใหญ่เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และได้ แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาชุมชนรังกาใหญ่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคานึงถึงบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนเป็ นหลัก เกิด
การต่อยอดแนวความคิดในการสร้ างมูลค่าของสิ่งที่มใี ห้ เกิดขึ้นในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่นยืน
3. เสริมข้ อมูลและการเรียนรู้ตอบสนองการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม ในมิติการ
พัฒนาศักยภาพผู้นาเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งการหนุนเสริมข้ อมูลและเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของผู้นาชุมชนทาให้ เกิดการหนุนเสริมอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้นาชุมชนถือ
ว่ าเป็ นบุ คคลที่เป็ นหลัก สาคัญ ในการหนุ น เสริมและขับเคลื่อนไปสู่การขับเคลื่ อนสู่หมู่ บ้ านเศรษฐกิจพอเพี ยง การ
ดาเนินการวิจัยทุกขั้นตอนได้ ส่งผลให้ ผ้ นู าเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผู้วิจัยได้ ติดตาม ประเมิน ให้ คาปรึกษา ตลอดจนมีส่วนร่ วมเสริมข้ อมูลและเรียนรู้การตอบสนองการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนซึ่งเป็ นกลไกหลักสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยครั้งนี้ทุกขั้นตอน
เพื่ อให้ ผ้ ู น าชุ มชนและคนในชุ มชนพึ่ งตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้ องกับ แนวคิด ของ Sritong (2013, p. 51) ว่ า สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ นื ไม่ เบียดเบียนสิ่งแวดล้ อม ใช้ หลักความสมเหตุสมผลจัดลาดับความ
สาคัญ รวมทั้งคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินเศรษฐกิจ และสร้ างความสมดุลให้ เกิดขึ้นทุกภาคส่วนของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้ างภูมคิ ้ มุ กันเพื่อเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
จากกระบวนการดาเนินงานทาให้ เห็นถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบองค์รวมคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่เทศบาล ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นากลุ่มอาชีพ
ปราชญ์ชุมชนในตาบลรังกาใหญ่ และทาให้ เกิดการเรียนรู้ร่ วมกันระหว่ างภาคีการพัฒนาที่สามารถสร้ างความ “เข้ าใจ
เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ Samukkethum, Jariyavidyanont, and Juntaronanont (2017, pp.
52-53) ว่าปั จจัยที่ส่งผลให้ ชุมชนสาเร็จ ได้ แก่ ภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยผู้นาต้ องมีภาวะผู้นา
ที่สามารถสร้ างแรงบันดาลใจแก่คนในชุ มชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนอย่ างต่ อเนื่ อง และ
ประการสุดท้ าย ได้ แก่ ภาคีเครือข่ ายที่เข้ ามาสนับสนุ นให้ การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ประสบความสาเร็จ จะเห็นได้ ว่า
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้ อย่ างยั่งยืนนั้นต้ องอาศัยภาคีเครือข่ ายที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในและภายนอก
ชุ ม ชน นอกจากนี้ สอดคล้ องกับแนวคิด ของ Wachamathura (2009, pp. 18-24) ที่ก ล่ าวถึง การเรีย นรู้เรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงเป็ นแนวปฏิบัติท่ีสามารถน าไปประยุ กต์ใช้ กับบุค คลในทุ กระดับ และถ้ าได้ รับ การสนั บสนุ น จาก
หน่วยงานภาคราชการและเครือข่ายอย่างถูกต้ องแล้ วจะทาให้ ชุมชนมีความมั่นคงและเข้ มแข็ง ท้ ายที่สดุ นี้ การดาเนินงาน
วิจัยทาให้ สามารถสรุปบทเรียนที่ได้ เพื่อพัฒนาออกมาเป็ นรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการร่วม
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในโครงการวิ จัย การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนซึ่ง เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาชุมชน และควรเตรียมความพร้ อมในการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ เกิดทักษะ
การเรียนรู้และสามารถใช้ ชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองอย่างเข้ มแข็ง อีกทั้งเป็ นการยกระดับตาบลให้ เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาสู่ชุมชนต้ นแบบที่สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ ด้วยตนเอง และใช้ เป็ นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม ซึ่งเป็ นต้ น แบบการพัฒนาชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่ชุมชนอื่นได้ ดาเนินการ
เป็ นแบบอย่างที่ดตี ่อไป
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
1. ควรนาผลการประเมินศักยภาพผู้นาชุมชนมาใช้ วิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริม ปรับปรุง และดาเนินงานการเสริม
พลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงประเด็นตามบริบทของผู้นาชุมชนในแต่ละ
พื้นที่
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2. องค์ความรู้ท่ผี ้ นู าชุมชนที่ได้ รับจากการเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ทาให้ เกิดการ
สร้ างวิทยากรกระบวนการที่มคี วามสามารถในชุมชน และขยายสามารถผลไปสู่คนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ได้
3. ควรนาชุดความรู้ท่ีได้ จากการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้ นที่
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปใช้ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้ เกิดโครงการ/กิจกรรม
ที่นาไปใช้ ในพื้นที่ได้ อย่างต่อเนื่อง
4. ควรส่งเสริมให้ มกี ารสร้ างวิทยากรกระบวนการระดับเยาวชนเพิ่มขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
5. ควรมีสร้ างเครือข่ายผู้นาเพื่อสร้ างการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
1. ผู้วิจัยสามารถพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มเป้ าหมายอื่น โดยพัฒนาโจทย์วิจัยจากความต้ องการของพื้นที่ และพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองภารกิจขององค์กรปกครองท้ องถิ่น เช่น การพัฒนาศักยภาพการบริการขององค์กรปกครองท้ องถิ่น การศึกษา
รูปแบบการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
2. การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเด็นการบริหารจัดการหรือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ภูมิปัญญาท้ องถิ่น การจัดการโลจิสติกส์และห่ วงโซ่อุปทาน
สินค้ าเกษตร เป็ นต้ น
3. สามารถศึกษาประเด็นการพัฒนาศักยภาพด้ านการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้นาชุมชนต่อการเตรียมความ
พร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่ อการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตาบล รังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คณะวิจัยขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้ อง ทั้งเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ ผู้นาชุมชน 20 หมู่บ้าน ตาบลรังกาใหญ่ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ งชาติท่ีให้ โอกาสและการสนั บ สนุ น ทุ น วิจัย ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎ นครราชสีม า ที่ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการทาวิจัย และขอขอบคุณประชาชนในชุมชนและผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องที่ให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้
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