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******** 

บทคัดย่อ* 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น 2) พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น และ 3) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายในพิ้นท่ีวิจัยท้ัง 4 ชุมชน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบค าถามการสนทนากลุ่ม 3) แบบสังเกตท้ังแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และ 4) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

ผลการวิจยัพบว่า 
1. ศักยภาพผู้น าท้ัง 4 ชุมชน พบว่า มีผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพด้านความ

เป็นผู้น าสูง มีศักยภาพด้านการส่ือสาร (วาทะศิลป์) เป็นอย่างดี และมีศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการในชุมชน ส่วนจุดท่ีควรพัฒนา ผู้น าชุมชนควรสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชน
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ให้มากขึ้น เปิดทัศนคติให้กว้างขึ้น ควรรับฟังและยอมรับในเสียงสะท้อนหาตนเองในด้านลบ 
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สรรหาผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันให้มากท่ีสุด และควรศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ตนเองและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 

2. การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนตามรูปแบบ KAS คือ ความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะ โดยการไปศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรการเป็นผู้น าชุมชนท่ีดี ณ บ้านส าโรง ต าบล
ท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริหาร การใช้
หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และแนวทางการพัฒนาโครงการในพื้นท่ี จึงให้เกิดทัศนคติ
เชิงบวก จนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาชุมชนของตนเอง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
พบว่า ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนใน 3 ด้าน คือ AKL 

Model ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทัศนคติ, ดา้นความรู้, และด้านทักษะความ
เป็นผู้น าอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต ซึ่งมีกลยุทธ์อีก 4 ด้านหลัก เป็นตัวช่วยขับเคล่ือนการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชน คือ PANM Model ประกอบด้วย 1) หมั่นระวังยับยั้ง
ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชนท่ียังไม่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้น 
(Precaution) 2) หมั่นลด ละ เลิกในส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและชุมชนท่ีเกิดขึ้นแล้ว (Abandon) 3) หมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชนท่ี
ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและสร้างเสริมส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น (New Development) และ 4) 
หมั่นรักษาศักยภาพของตนเองและชุมชนท่ีเกิดขึ้นแล้วให้มั่นคง และยั่งยืน (Maintain) โดย
การวิจัยครั้งนี้สรุปได้แนวทางจากการสังเคราะห์เป็นสมการ ดังนี้ KAS + AMPP = AKL 

Model - PANM Model   
 

ค าส าคัญ: ยุทธศาสตร์; การพัฒนาศักยภาพ; ผู้น าชุมชน; หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 

Abstracts 
 The purpose of this research is 1) to study the potential of the 

community leaders in the model sufficiency economy Village in Khon Kaen 

Province 2) to develop the potential of the community leaders in the model 

sufficiency economy Village in Khon Kaen province and 3) to determine the 

strategy of the potential development for community leaders in the model 

sufficiency economy Village in Khon Kaen Province. It is a participatory 

action research. The key informant group is the target group in the research 
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area in all 4 communities by using the tools to collect the research data: 1) 

Interview form 2) Group discussion questions 3) Observation forms, both 

participatory and non-participatory and 4) Workshop seminars.  

The results of the research found that: 

 1. The potential of Leaders of all 4 communities found that there are 

strong community leaders by having similar features, high leadership 

potential, good communication potential (Art Word) and management 

potential in the community. The point that should be developed Community 

leaders should create more good interaction with people by widening your 

attitude. They should listen and accept the negative echoes for oneself and 

then take to develop and improve recruit as many participants as possible and 

should study more in many areas, especially in modern technology in order to 

be self-immune and keeping up with global changes in the 21st century. 

 2. Potential development for Community leaders according to The 

KAS Model is knowledge, attitude and skill by going on a field trip and 

training for a good community leadership course at Ban Samrong, Tha 

Sawang Sub-district, Mueang District, Surin Province, resulting in the 

development of administrative knowledge. The use of morals Principles of 

participation and guidelines for project development in the area Create a 

positive attitude until being able to apply the knowledge gained to develop 

their own communities. 

 3. The strategy of the potential development for community leaders in 

the model sufficiency economy Village shown that There should be a strategy 

to develop the potential of community leaders in 3 areas: AKL Model by 

consisting of the attitude development strategy (A- Attitudes), Knowledge (K-

Knowledge), and leadership skills  (L-Leadership Skills) and constantly being 

dynamic Which has another 4 main as a driver to develop the potential of 

oneself and the community, PANM Model consisting of 1) Be careful to stop 

problems and obstacles to the development of their potential and the 

community that has not yet occurred (P-Precaution 2) Regularly reduce, 

reduce, or stop what is an obstacle to the development of one's own potential 

and the community that has occurred (A-Abandon) 3) Regularly develop the 

potential of oneself and the unborn community to occur and create new things 

to happen (N-New Development) and 4) Maintaining the potential of oneself 

and the community which have already occurred to be stable and sustainable 

(M-Maintain).  In this research, the conclusions can be obtained from the 

method of synthesis as follows KAS+AMPP = AKL Model - PANM Model.    
 

Keywords: Strategy; Potential development; Community leaders;  

        Model Sufficiency Economy Village. 
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บทน า           

นับต้ังแต่เข้าสู่ยุคกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาสู่สังคมไทย ก็ส่งผลเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการ
ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวคน และนับต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ท่ีเน้นการกระจายอ านาจสู่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนทุกระดับ
เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในเรื่องต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น จากสภาวการณ์ดังกล่าว ได้เกิด “ผู้น า” ขึ้นในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ชุมชนต่าง ๆ ท้ังในเขตปริมณฑล และในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีอยู่ห่างไกล ผู้น าดังกล่าวมีท้ัง
ผู้น าท่ีเป็นทางการ ท่ีผ่านกระบวนการเลือกต้ัง และผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ บทบาทของผู้น า
ดังกล่าวในสังคมไทยมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ท้ังดีและมีปัญหาภายในชุมชน หากชุมชนแห่งใด
ผู้น ามีศักยภาพสูงก็จะท าให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้น าชุมชนใดไร้ประสิทธิภาพหรือไม่มีศักยภาพผู้น า จะส่งผลต่อชุมชนนั้นในทางไม่ดีเช่นกัน 
(ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ,2548 : ก)  

ผู้น า (Leader) คือ ผู้ท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่น ได้รับความคารพนับถือ 
ความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับนับถือ
และเช่ือฟัง ปฏิบัติตามท่ีผู้น าต้องการ และภาวะผู้น า (Leadership) คือ ความสามารถ
ทักษะในการปฏิบัติงานของผู้น าเพื่อท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ มีศิลปะในการท างานของ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการจูงใจคนอื่นให้ร่วมกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จ  (เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, 
2542 : 10) ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ (วิภาดา คุปตานนท์, 2544 : 47) ซึ่งได้กล่าวไว้
เช่นกันว่า ผู้น า คือ บุคคลท่ีมีความสามารถท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุ
เปูาหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติผู้อื่น ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งอย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าท่ีไม่เป็นทางการอยู่เสมอ 
เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นท่ียอมรับของ ผู้อื่น โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติการและอ านวยการ เพื่อมุ่งบรรลุเปูาหมาย 

ในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ท่ีได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศกับสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 น ามาพัฒนา
ประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและท าให้สังคมไทยเกิดความมั่นคง และมีการบริหารจัดการ
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ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประเทศก้าวสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),2558 : ก) ได้จัดท า
บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และมีเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน จึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น โดยหาตัวช้ีวัดศักยภาพต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน และเกิดยุทธศาสตร์ในการน าไปพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
ซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น 
3. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR) โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูลช้ันปฐมภูมิ รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะ และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาข้อมูลช้ัน
ทุติยภูมิ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีวิทยาวิจัยไว้ ดังนี้
1) การศึกษาในเชิงเอกสาร ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 2) การศึกษาเชิงคุณภาพ ในภาคสนาม เพื่อทราบถึงแนวคิด 
กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษา 3) ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ดังนี้ ระยะที่ 1 
ขั้นตอนการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชน ระยะที่ 2 ขั้นตอนการก าหนดปัญหา 
และพาผู้น าชุมชน รวมถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ชุมชนไปศึกษาดูงาน และเข้าอบรม
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การเป็นผู้น าชุมชน ณ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านส าโรง ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ระยะที่ 3 ขัน้ตอนการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 4 การสนทนากลุ่มเฉพาะ และ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 5 การประเมินผลจากการรวบรวมข้อมูล และ 4) 
ขั้นตอนสุดท้ายน ามาสรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญและพื้นที่วิจัย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ได้แก่ บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของชุมชนทุกภาคส่วน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ 1) บ้าน
ห้วยเตย หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 2) บ้านแห้ว หมู่ท่ี 9 ต าบล
บ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 3) บ้านหนองกุงใหญ่ และ 4) บ้านหัวหนอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้น าชุมชน 20 คน 2) ชาวบ้านและกลุ่มพัฒนาองค์กร 12 
คน 3) พระสงฆ์ 4 รูป และ 4) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 4 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เสนอต่อผู้น าชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีเปูาหมายเพื่อขออนุญาตด าเนินการวิจัยและลงพื้นท่ี
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท าวิจยั ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝุายต่าง ๆ ท่ี
จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชม ชาวบ้าน และกลุ่มพัฒนาองค์กร 2. การ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 3. ท าการนัดหมายเพื่อสนทนากลุ่มเฉพาะร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และ 4. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และสังเคราะหต่์อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์

ตามวัตถุประสงค์ การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะ การจดบันทึก และการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาวิธี ตามหลักการของอุปนัยวิธี โดยยึดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเป็นแนววิเคราะห์ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ตาม
ประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 1) จัดหมวดหมูข่้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกท่ีได้มาท้ังหมด 2) แยกแยะข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ  
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3) เปรียบเทียบข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิธีตามหลักอุปนัยวิธี เพื่อหาแนวทาง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 5) สรุป อภิปรายผล และหาข้อเสนอแนะ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ” มีกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา และก าหนดยุทธศาสตร์ 
รวมท้ังผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการวิจัย 
1. ศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพผู้น าชุมชนท้ัง 4 หมู่บ้าน จึงได้รู้ว่าผู้น ามีศักยภาพ

ในหลายด้าน โดยศึกษาและวิเคราะห์จากผลการพัฒนาชุมชนภายใต้แผนพัฒนาสามปี
ย้อนหลัง (2560-2562) ว่าผู้น าได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริง ท าให้รู้ว่าปัจจุบันผู้น า
ชุมชนมีศักยภาพเป็นแบบไหน และควรพัฒนาในด้านไหน ดังนี้ 
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 1.1 ชุมชนบ้านห้วยเตย หมู่ที ่1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนซึ่งมี นายประเวช วงค์ฬา เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนท่ี 9 

ในปัจจุบัน มีวุฒิภาวะความเป็นผู้น าสูงทรงภูมิรู้  น่าเคารพนับถือของคนในชุมชน เป็นผู้มี
ความสามารถกล้าคิด กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีความ
เอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นคนเสียสละ เป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรง อ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นคนมีความเพียรพยายามเด็ดเด่ียว เป็นคนท่ีมีความอดทนอดกล้ันต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ และยังเป็นคนยึดถือความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ  
 จุดที่ควรพัฒนา ผู้น าต้องสามารถบริหารจัดการเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรได้ ผู้น าจ าเป็นต้องรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรอบด้าน รู้จัก
คัดเลือกวิธีวิทยาการใหม่ ๆ และสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในชุมชน และรู้วิธีการบริหารการ
ลงทุนรวมถึงต้องเป็นผู้น าตัวอย่าง ผู้น าชุมชนในยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจเพราะ
จะน าพาชุมชนไปสู่ความมั่นคง 
 1.2 ชุมชนบ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนซึ่งมี นายชาติชาย เศษภักดี เป็นผู้น าท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์ มีการวางแผนพัฒนาโดยการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นท่ีร่วมกับประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ต าบล ก าหนดเปูาหมายแนวทางในการท างานอย่างชัดเจน และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาจุดท่ีควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา ผู้น าควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ผู้น าจ าเป็นต้องรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เพื่อขับเคล่ือนชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญผู้ใหญ่ชาติชายควรเปิดโลกทัศน์ เปิดทัศนคติให้กว้างขึ้น เปิดใจรับ
ส่ิงใหม่ ๆ เข้ามา เพราะยุคศตวรรษที่ 21 นี้ คือยุคแห่งการเปล่ียนแปลงและลบล้างวัฒนธรรม
ด้ังเดิมในหลาย ๆ ด้าน 
 1.3 ชุมชนบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนซึ่งมี นายวุฒิไกร วิชัยวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคน

ปัจจุบัน พึ่งผ่านการประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเย่ียมประจ าปี 2563 ในวันท่ี 21 มกราคม 2563 
ท่ีผ่านมา ท่านเป็นผู้น าท่ีมุ่งมั่น ใฝุเรียน ใฝุรู้ มีศักยภาพภาวะผู้น าสูง มีวาทะศิลป์ในการพูด 
เป็นผู้น าท่ีมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ถืออ านาจ บาตรหลวง มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
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ค่อนข้างดี และท่ีส าคัญท่านผู้ใหญ่วุฒิไกร มักเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ พูดแล้วลงมือท าจริง จะ
เป็นผู้น าในการท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ จึงได้ความรัก การสนับสนุนจาก
ประชาชนคนรอบข้างเป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรพัฒนา ผู้น าจ าเป็นต้องหาผู้ร่วมอุดมการณ์เพิ่มข้ึนอีกเพราะปริมาณงาน
ท่ีเพิ่มมากขึ้น อาจเกิดความล่าช้าในการขับเคล่ือนชุมชน และควรเพิ่มนโยบาย รณรงค์ให้
ประชาชนเดินสายกลาง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ท าอะไรที่เกินตัว 
 1.4 ชุมชนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนซึ่งมี นายเข็มพลอย ชาวเหนือ เป็นผู้ใหญ่บ้านคน

ปัจจุบัน ในอดีตเคยได้รับผู้ใหญ่บ้านยอดเย่ียม ประจ าปี 2557 เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มี
การวางแผนพัฒนาโดยการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นท่ีร่วมกับประชาชนภายในหมู่บ้าน ก าหนด
เปูาหมายแนวทางในการท างานอย่างชัดเจน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ อีก
ประการหนึ่ง ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และกฎ กติกา ข้อบังคับของหมู่บ้านอย่างชัดเจน  
 จุดที่ควรพัฒนา ผู้น าควรสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนให้มากขึ้น เปิด
ทัศนคติให้กว้างขึ้น สรรหาผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันให้มากท่ีสุด และควรศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และหาช่องทางสนับสนุนในการ 
“สร้างร้ายได้ ลดรายจ่าย” ด้วยวิธีการต่าง ๆ เท่าท่ีจะท าได้   

2. พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า จากการลงพื้นท่ีและได้น าพาผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้านท้ัง 4 ชุมชน ไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงานท่ีบ้านส าโรง หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าสว่าง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นชุมชนน่าอยู่และชุมชนต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม 
หรือด้านสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน จึงก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขึ้นมาในด้านความรู้ 
และได้รับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปรับทัศนคติตนเองหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ขึ้นมา ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน จึงน าความรู้ ท่ีได้รับจากการไปศึกษาดูงานท่ีบ้านส าโรง กลับมา
พัฒนาหมู่บ้านของตน จึงเกิดทักษะขึ้นมาในภายหลัง เหล่านี้เรียกว่า KAS Model (สุ
กัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549 : 5) (ความรู้ K-Knowledge, ทัศนคติ A- Attitudes, ทักษะ 

S-Skills) ท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบ AMPP ท้ัง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
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บริหาร (A-Administration) 2) ด้านคุณธรรม (M-Moral) 3) ด้านการมีส่วนร่วม (P-

Participation) และ 4) ด้านการพัฒนาโครงการในพื้นท่ี (P-Project Development in 

The Area) ดังนี้ 
2.1 ด้านความรู้ K-Knowledge 
 ด้านการบริหาร พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชนได้จัดต้ังสภาผู้น าชุมชน น าบุคคลท่ีเคย

ติดเหล้า ติดยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมได้ และผู้น ากับผู้ตามยึดหลักการมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อการขับเคล่ือนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดปัญหา
ความเสียหายน้อยท่ีสุด ท้ังผู้น าและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
จึงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงเกิดเทคนิคในการบริหารงานให้กับตนเองตลอดเวลา 

 ด้านคุณธรรม พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้จัดต้ังต้ังกฎระเบียบภายในชุมชนตาม
ความเหมาะสม (สัญญาใจชุมชน: ธรรมนูญหมู่บ้าน) สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี ยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9/รู้รักสามัคคี/รู้หน้าท่ี รู้เวลา ใจซื่อตรง 

 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน วางนโยบาย วางแผนงานร่วมกัน 
ระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน สร้างวิสัยทัศน์ โดยยึดหลักจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมชาวพุทธ ฮีต 12 ครอง 14 ตามปฏิทินชุมชนท่ีได้ร่วมกันจัดท าขึ้นมา 

 ด้านการพัฒนาโครงการในพื้นที่ พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้จัดท าโครงการลด 
ละ เลิก การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง และ
การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (Solid Waste) ในครัวเรือน 

2.2 ด้านทัศนคติ A- Attitudes 
 ด้านการบริหาร พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้ปรับทัศนคติตนเอง และได้เปิดโลก

ทัศน์ให้กว้างขึ้น ในหลายมุม หลายด้าน จึงเกิดการยอมรับในชุมชนมากขึ้น การบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ จึงเรียบง่ายข้ึนกว่าเดิม ในด้านปัญหา และอุปสรคคต่าง ๆ ลดน้อยลง  

 ด้านคุณธรรม พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้การวางระบบท างาน สร้างวินัยต่อ
ตนเอง ต้ังตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การจัดระบบคน และได้ทัศนคติการรับมือการ
เปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนหมู่บ้าน และประเทศชาติ 

 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
จึงเกิดวาทะศิลป์ในการสนทนาขึ้นมา มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก  นึกคิด มี
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ทัศนคติ และการสร้างแรงบันดานใจ แรงจูงใจผู้อื่น รวมท้ังมีความสามารถในการโน้มน้าว 
และสร้างอิทธิพลต่อคนผ่านสายสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่นได้ 

 ด้านการพัฒนาโครงการในพื้นที่ พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้ภูมิปัญญาในการ
พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานขึ้นมา เรียกว่า การสร้างส่ิงใหม่อนุรักษ์ของเก่า 

2.3 ด้านทักษะ S-Skills 
 ด้านการบริหาร พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพของหมู่บ้านด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิง
อ านวยความสะดวกน ามาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาต่อยอดจากทุนด้ังเดิมของชุมชนซึ่งมีอยู่
แล้ว และแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดจากการแนะแนวน าพาผู้น าปฏิบัติจริง 
บ้านหนองกุงใหญ่ และบ้านแห้ว จึงได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ และพึ่งผ่านการ
ตรวจติดตามประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเย่ียม ประจ าปี 2563 

 ด้านคุณธรรม พบว่า ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้รู้จักการเสียสละ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ มีความประพฤติเสมอต้น
เสมอปลาย จึงเป็นผู้น าท่ีมีจิตใจไม่โลเล และสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่นได้ 

 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การน าประชาชนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกันเข้ามาประชุม หรือท างานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ จัดเวทีประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดการสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหมู่บ้านใกล้เคียง  

 ด้านการพัฒนาโครงการในพื้นที่  พบว่า โครงการท่ีด าเนินการเองและร่วมกับ
หน่วยงานราชการ โดยการน าของผู้น าชุมชน มีมากกว่า 30 โครงการ เช่น โครงการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน และโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบผลิต
น้ าด่ืมเพื่อชุมชน (ได้งบประมาณจากภาครัฐ 5 ล้านบาทถ้วน) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนใน 3 ด้าน คือ AKL Model ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทัศนคติ 

(A- Attitudes), ด้านความรู้ (K-Knowledge), และด้านทักษะความเป็นผู้น า (L-

Leadership Skills) อย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต ซึ่งมีกลยุทธ์อีก 4 ด้านหลัก เป็นตัวช่วย
ขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพตนเองและชุมชน เพื่อให้เกิดแผนชุมชนพึ่งตนเอง คือ PANM 

Model ประกอบด้วย 1) หมั่นระวังยับยั้งปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองและ
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ชุมชนท่ียังไม่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้น (P-Precaution) 2) หมั่นลด ละ เลิกในส่ิงท่ีเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองและชุมชนท่ีเกิดขึ้นแล้ว (A-Abandon) 3) หมั่น
พัฒนาศักยภาพตนเองและชุมชนท่ียังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและสร้างเสริมส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 
และ (N-New Development) และ 4) หมั่นรักษาศักยภาพตนเองและชุมชนท่ีเกิดขึ้นแล้ว
ให้มั่นคง และยั่งยืน (M-Maintain) โดยการวิจัยครั้งนี้สรุปได้องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
โดยผ่านการสังเคราะห์เป็นสมการ คือ KAS+AMPP = AKL Model-PANM Model 

ตามท่ีปรากฏในแผนภาพที่ 2 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นท่ีส าคัญ และประเด็นท่ี
น่าสนใจ แล้วจึงน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

ศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับท่ีดี โดยการน าพาผู้น าปฏิบัติให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นจริง ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน ได้น าเอาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ไปใช้แล้วเกิดความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นจริงท่ีเป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า  ผู้น ามีศักยภาพสูงในการบริหาร
ชุมชนโดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การ
บริหารงานได้ และได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร  สร้าง
ความเข้าใจท่ีดีให้กับประชาชน และให้ประชาชนเสนอแนวทางการพัฒนาในเขตพื้นท่ีชุมชน
ของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล้าย), 2559 : ก) 
ได้ท าวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สรุปได้ว่า แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มืองค์ประกอบคือ ต้องเริ่มจากการสร้าง
เครือข่ายและขับเคล่ือนด้วยภาคีแห่งความส าเร็จท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้วยการใช้กรอบแนวคิด “อารยวัฒิ 5 บวรทัส-วชิรเจดีย์” คือ บ้าน, วัด, ราชการ 
(สถานศึกษา, หน่วยงานเสริมศักยภาพ), ท้องถิ่น (อบต.), สถาบัน (รพ.สต.) ให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาร่วมพัฒนา โดยมีฐานจากสมรรถนะหลักท้ัง 5 ด้าน และเริ่มพัฒนาจากองค์ประกอบ
สมรรถนะท่ีมีความต้องการจ าเป็นตามผลค่าเฉลีย PNlmodified จ านวน 5 สมรรถนะหลัก 24 
สมรรถนะย่อย โดยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะจากการวิจัย ประกอบด้วย 81 แนวทางการ
พัฒนาท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ 

พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัด
ขอนแก่น 

 ผลการวิจัยพบว่า จากการลงพื้นท่ีและได้น าพาผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้านท้ัง 4 ชุมชน ไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และเข้าอบรม “หลักสูตรการพัฒนาแนวคิด
กลไกการจัดการชุมชนด้วยสภาผู้น าชุมชน” เพื่อความเป็นผู้น าชุมชนท่ีดี ณ บ้านส าโรง หมู่ท่ี 
3 ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นชุมชนน่าอยู่และชุมชนต้นแบบ ไม่ว่าจะ
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เป็นด้านเกษตรกรรม หรือด้านสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน จึงก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ขึ้นมาในด้านความรู้ และได้รับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปรับทัศนคติตนเองหรือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมขึ้นมา ผู้น าท้ัง 4 ชุมชน จึงน าความรู้ท่ีได้รับจากการไปศึกษาดูงานท่ี
บ้านส าโรง กลับมาพัฒนาหมู่บ้านของตน จึงเกิดทักษะขึ้นมาในภายหลัง เหล่านี้เรียกว่ า 
KAS Model (ความรู้ K-Knowledge, ทัศนคติ A- Attitudes, ทักษะ S-Skills) ท าให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ท้ัง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านคุณธรรม 3) ด้านการมี
ส่วนร่วม และ 4) ด้านการพัฒนาโครงการในพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ (สุทธญาณ์ โอบอ้อม, 
2557 : ก) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา” สรุปได้ว่า เริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใน 3 ด้าน คือ การฝึกอบรม, การศึกษา และการพัฒนาน ามาบูรณาการกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา จึงก่อให้เกิดศักยภาพของ
บุคลากร ใน 3 ด้าน คือทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค์ ดังนั้น 
แนวทางการพัฒนานี้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้แนวทางจากการสังเคราะห์ (Synthesis 

Model) คือ TED + SSP = KSA 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
จังหวัดขอนแก่น  

 ผลการวิจัยพบว่า การมีคณะกรรมการบริหารหรือผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง อันดับ
แรกต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น เสียสละ สามารถน าชุมชน
ผ่าวิกฤติได้ ต่อมาผู้น าชุมชนต้องมีความโดดเด่น มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้น า
ความคิดในชุมชน จึงเกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ สรรเสริญ เช่ือมั่น และยอมรับใน
การน าชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ส่ิงสุดท้าย คือ การสร้างผู้น ารุ่นใหม่ (ผู้น าสร้างตนเอง
ขึ้นมาใหม)่ โดยพัฒนาท้ังระดับปัจเจกและการท างานในรูปคณะกรรมการ การจัดระบบการ
บริหารจัดการชุมชนในรูปแบบใหม่ในลักษณะการต่อยอด (การสร้างส่ิงใหม่อนุรักษ์ของเก่า) 
แนะน า และมีความกล้าในการน าพาปฏิบัติ เรียกว่า ทักษะความเป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับ 
(พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล) และคณะ , 2562 : 701-715) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี : 
กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” สรุปได้ว่า พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของ
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เยาวชนไทยมีความสอดคล้องกับการละเมิดศีล 5 โดยมีระดับความคิดเห็นของเยาวชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมท้ังก่อนและหลังการอบรม ดังนี้ (1) ปาณาติปาตา 
ร้อยละ 49.4 หลังการอบรม ร้อยละ 62.6 (2) อทินนาทานา ร้อยละ 62.4 หลังการอบรม 
ร้อยละ 61.6 (3) กาเมสุมิจฉาจารา ร้อยละ 80.4 หลังการอบรม ร้อยละ 83.1 (4) มุสาวาทา 
ร้อยละ 59.6 หลังการอบรม ร้อยละ 59.8 และ (5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา ร้อยละ 71.2 
และหลังการอบรม ร้อยละ 72.2  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1 ควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้น าในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการอย่างต่อเนื่อง  
 1.2 ควรจัดระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการติดตามและประเมินผล และน าผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
2.1 ควรปรับระดับประเภทการศึกษาให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละ

ชุมชนอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านการศึกษา 
2.2 ควรจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในพื้นท่ีแต่ละปี พร้อมท้ังก าหนด

รูปแบบวิธีการประเมินผล ตลอดจนสรรหากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าในรูปแบบใหม่ ๆ 
ท่ีเหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เกิด

ทักษะความเป็นผู้น าแห่งอนาคตในแต่ละด้านในเชิงลึก 
3.2 ควรพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนโดยบูรณาการเข้ากับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นไทย วิถีพุทธ ในชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าต่อไป 
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