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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร
สมุทรปราการที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
และแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เขต
เทศบาลนครสมุทรปราการต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่  คือ 1) บทบาทในฐานะเป็น
ผู้สนับสนุน 2) บทบาทในฐานะเป็นผู้กระตุ้น 3) บทบาทในฐานะเป็นผู้ประสานงาน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 2) การมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงการ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชน 3) หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 4) มีปราชญ์ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทักษะ
การประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ คือ 1) โครงการและกิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นหรือสนับสนุน ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมถึงความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการ 2) ขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการด าเนิน ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ขาดผู้น าที่เสียสละ และมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  
และ 4) ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของ อปท. ด้านงบประมาณอุดหนุนและบุคลากรที่มีความสามารถ 
 
ค าส าคัญ: บทบาทของผูน้ าชุมชน การพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก

และด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองในสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง โลกาภิวัตน์เป็น

ผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ติดต่อสื่อสารและการเดินทาง (ณัฐพงศ์ บุญเหลือ , 2561, หน้า 43) ท าให้มีการไหลของกระแส

ตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้วไหลเข้ามาในประเทศทั้งวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ส่งผลต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งปัญหาทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วนั้น ล้วนแต่เป็นปัญหาที่

เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลในหลายมิติ 

จากสาเหตุข้างต้นท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องน้อมน าเศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งเป็น
ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เริ่มจากระดับครอบครัว 
มายังระดับชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐ โดยประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และหมายความรวมถึงความจ าเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าประชาชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เป็นชุมชนที่
พอเพียงแล้ว ชุมชนที่พอเพียงนี้ก็จะเลี้ยงอ าเภอ อ าเภอพอเพียงก็จะเลี้ยงจังหวัด จังหวัดพอเพียงก็จะ
เลี้ยงประเทศได้ ถ้าเรายึดเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว แม้ทั่วโลกจะประสบเหตุวิกฤติอย่างไร ประเทศไทย
เราก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ 

ผู้น าชุมชนถือว่าเป็นแกนหลักและเป็นหัวใจที่ส าคัญในการบริหารการพัฒนาและมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาในการระดมปัจจัยต่าง ๆ น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
การด าเนินการของผู้น ายังสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่คนชนบทยังเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกัน 
และยังสอดคล้องกับข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจของคนในชนบท เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีทุนทรัพย์และ
เครื่องมือการท ามาหากินไม่มากนัก ผู้น าชุมชนมีคุณลักษณะหลายประการที่เกื้อกูลงาน เช่น เป็นผู้มี
ความรู้มากกว่าผู้อ่ืน เป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมักมีคนเอาแต่ท าตาม เป็นที่
พ่ึงพิงของบุคคลอ่ืนเมื่อคราวมีปัญหาหรือมีทุกข์ เป็นผู้มีศักยภาพสูงพร้อมด้วยบารมีที่สั่งสมมาก่อน
แล้วหรือที่พัฒนาขึ้นมา กระบวนการพัฒนาที่ปราศจากผู้น าและเติบโตได้เองคงมีแต่ในอุดมคติเท่านั้น 
ประเด็นอยู่ที่ว่าผู้น าเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างกระบวนการนี้ให้เติบโตได้อย่างไร มีวิธีการสร้างสรรค์
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ชุมชนตนเองให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้เพียงใด ผู้น านั้นถือว่าเป็นผู้ก าหนดความอยู่รอดของชุมชน 
หากผู้น าได้รับการยอมรับ มีบารมี มีความสามัคคี ปฏิบัติดี มีความสามารถ และคิดถึงส่วนรวม ก็จะ
สามารถน าพาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ 

ชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนทั้งสิ้น 31 ชุมชน จ านวนบ้าน 15,171 หลังคาเรือน และมีประชากร

จ านวน 52,937 คน (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล มีลักษณะ

เป็นชุมชนเมือง มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคมครบครันและสะดวก เป็นที่ตั้งของศูนย์

ราชการหลายหน่วยงานทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางด้าน

การค้าของอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นผลท าให้เกิด

การอพยพถิ่นฐานของประชากรที่อยู่ในต่างจังหวัดเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือประกอบอาชีพต่าง  ๆ 

เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ใช้แรงงาน ฯลฯ ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นกัน เช่น 

ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านความเหลื่อมล้ า ความเหลื่อม

ล้ านั้นมีหลายมิติ (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 48) สรุปก็คือความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ด้านสิทธิ 

ด้านโอกาส ด้านอ านาจ และด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ทั้ง 5 มิตินี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

เพราะความเหลื่อมล้ าหนึ่งก็อาจน าไปสู้ความเหลื่อมล้ าด้านอ่ืน ๆ ด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง

บทบาทของผู้น าชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  : กรณีศึกษาพ้ืนที่ เขตเทศบาลนคร

สมุทรปราการ เพ่ือทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการที่มีต่อการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพื้นที่ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพื้นท่ี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ ระเบียบกฎหมาย วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการ

ประชุม และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพ้ืนที่

เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) คือการสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดค าถามที่จะ

ถามไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนตายตัว ทั้งในแง่ของถ้อยค าส านวน จ านวนข้อค าถาม และการเรียงล าดับ

ของข้อค าถาม ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะต้องถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ เท่านั้น (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, 

หน้า 19-20) 

 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1. ประชากร (Population) เป้าหมายที่จะท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ของ

ทั้ง 31 ชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาจากผู้น าชุมชนที่

มีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 10 คน โดยผู้น า

ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นประธานชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้

ความสามารถและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในชุมชนในด้านการร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมภายในพ้ืนที่

และกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นผู้มีความประพฤติดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีใน

สังคม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น

ทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์ เป็นการ

สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน มีล าดับ

ขั้นตอนเรียงเหมือนกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์

เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้
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สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ทุกครั้งผู้สัมภาษณ์จะท าการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากผู้

สัมภาษณ์ 

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  อย่างละเอียด 

 1.3 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน รายงานการประชุม เป็นต้น 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่

ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ

สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น

ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าให้สัมภาษณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น ตามแต่ละประเด็น 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบ

ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนทีจ่ะน าข้อมูลดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห ์

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือทราบถึง

ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนน าข้อมูลดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ เพ่ือมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และสรุป

ผลการวิจัย กระบวนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขต

เทศบาลนครสมุทรปราการ สภาพปัญหาและพร้อมทั้งอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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แนวทางในการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยใช้

การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และภาวะผู้น า จากผลการศึกษาหนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า  

การพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน 
โดยการพัฒนาที่ยั่ งยืนนั้นมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ่  ๆ ประกอบด้วย 1) แนวทางด้าน
นิเวศวิทยา ให้ความส าคัญล าดับสูงกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนของ
การท างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศเพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว 2) 
แนวทางสังคม จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนทุกระดับเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่ส าคัญ อันได้แก่การรักษาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรให้มีระดับสูงขึ้นอย่างยาวนาน 3) แนวทางด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนและยาวนานบนพ้ืนฐานการสงวนรักษาทุนทางธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือคนรุ่นปัจจุบัน
และรุ่นอนาคต 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบหลักคือ 3 ห่วง ได้แก่ (1) ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากหรือน้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน (2) ความมี
เหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก วิชาการ กฎหมาย 
ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดยค านึงถึงผลที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างถี่ถ้วน (3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับการรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ื อให้ สามารถปรับตั วและรับมื อได้อย่ างทันท่ วงที  และ 2 เงื่อน ไข ได้ แก่  (1 ) เงื่อน ไข
ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ (2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
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ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ทุกคนสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้  ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือ
เกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส านึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และ
น าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชม สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ผู้น าเป็นสิ่ งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาในระดับต่าง  ๆ  การพัฒนาในระดับชุมชนก็
เช่นเดียวกัน ถ้าผู้น ามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ สามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม จะเป็นการสร้างความสุขหรือสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้น คนที่เป็นผู้น ามักมี
ลักษณะบางอย่างที่เด่นกว่าผู้ตาม คนที่เป็นผู้น ามักเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ผู้อ่ืนยอมท าตาม อีก
ทั้งผู้ตามได้ยอมน าเอาความประพฤติ ได้น าเอาเป็นแบบอย่างในการท างาน การพัฒนาชุมชนประสบ
ความส าเร็จจากกระบวนการพัฒนาชุมชน ท าให้เห็นว่าผู้น ามีบทบาทที่ชัดเจนในการท าให้ชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน เป็นตัวอย่างให้ชุมชนอ่ืน ๆ ได้ศึกษาเพ่ือน าความส าเร็จจากการ
พัฒนาที่มาจากผู้น าไปประยุกต์ใช้กับชุมชน แต่ในขณะเดียวกันต้องได้รับความร่วมมือของคนในชุมชน
ที่จะต้องให้ความส าคัญ และรับรู้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นกับชุมชนเพราะปัญหาชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคน
เพียงคนเดียว ทุก ๆ คนท าให้เกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันคิดหาทางแก้พร้อม ๆ กันต่อไป ดังนั้นบทบาท
หน้าที่และภาวะผู้น านั้นจึงมีผลเป็นอย่างมากต่อความส าเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
 

ผลการวิจัยสนาม (Field Research) 
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เขต

เทศบาลนครสมทรปราการ จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แน่นอน 
(Structured Interview) คือ การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด โดย
เนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลการวิจัยเป็นการน าเสนอการบรรยายเรียงล าดับ
ตามข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์และการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 1) บทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุน โดยผู้น าชุมชนมีหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมทั้ งภายในและภายนอกชุมชนที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายถึงข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมถึงการด าเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 2) บทบาทในฐานะเป็นผู้กระตุ้น โดยผู้น าชุมชนมี
หน้าที่ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ให้แสดงพลังร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ทั้งตามค า



8 

 

 
 

ขอความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เช่น การกระตุ้นให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าโครงการ การกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง เป็นต้น และ 3) บทบาทในฐานะเป็นผู้ประสานงาน โดยผู้น าชุมชนมีหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ได้มาซึ่ งปัจจัยที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือ
การพัฒนาชุมชน เช่น งบประมาณ บุคลากร ข่าวสาร ฯลฯ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย 1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตนเองก่อนเป็น
อันดับแรก แล้วจึงเพ่ิมระดับการพัฒนาเป็นระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศต่อไป 2) การมีผู้น า
ชุมชนที่เข้มแข็ง เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน 
รวมถึงต้องมีความประพฤติที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย 3) หน่วยงานภาครัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ 4) มีปราชญ์ชุมชนที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทักษะการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1) โครงการและกิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นหรือสนับสนุน ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมถึงความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการ 2) ขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  3) ขาดผู้น าที่ เสียสละ และมีความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และ 4) ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของ อปท. ด้าน
งบประมาณอุดหนุนและบุคลากรที่มีความสามารถ 

4. ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ มีดังนี้ 1) มีการปรับแนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 2) ผู้น าชุมชนควรมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 3) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และ 4) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองและกลุ่มตนเอง และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 5) มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างประชาชนหรือกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนในพ้ืนที่ 
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อภิปรายผล 

บทบาทผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที ่มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

ผู้น าชุมชนนั้นถือเป็นผู้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาชุมชน การแสดงออกถึง
บทบาทของผู้น าชุมชนนั้นอาจมีหลายรูปแบบด้วยกัน  ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เขตเทศบาลนคร
สมุทรปราการ มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1) บทบาทในฐานะ
เป็นผู้สนับสนุน โดยผู้น าชุมชนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในด้านการให้ค าปรึกษา 
แนะน า และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชน เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายถึงข่าวสาร
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการด าเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 2) บทบาทในฐานะ
เป็นผู้กระตุ้น โดยผู้น าชุมชนมีหน้าที่ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ให้แสดงพลัง
ร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ทั้งตามค าขอความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เช่น การ
กระตุ้นให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการจัดท าโครงการ การกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของภาครัฐเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เป็นต้น และ 3) บทบาทในฐานะเป็นผู้ประสานงาน โดย
ผู้น าชุมชนมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่
จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชน เช่น งบประมาณ บุคลากร ข่าวสาร ฯลฯ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพ์ แสนมะโน (2551) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าใน
กระบวนการของการพัฒนาชุมชนและการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านให้ประสบความส าเร็จและเพ่ือ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดนั้นมีเกณฑ์พิจารณาจากบทบาทใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) บทบาทในฐานะเป็นผู้
เกื้อกระบวนการ 2) บทบาทในฐานะเป็นผู้เร่ง และ 3) บทบาทในฐานะเป็นผู้เชื่อมประสานเครือข่าย 
และขณะเดียวกันผู้น าชุมชนก็ได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ประชาชน ทั้งการด าเนินชีวิตในระดับครอบครัว แสดงความเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน อีกทั้งยังให้ค าปรึกษาแนะน าประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คันธรส อยู่คง (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือของ
ผู้น าชุมชนในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนต าบลน้ าแพร่ มีการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
1) แบบอย่างของการปฏิบัติในครัวเรือนตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการ ประหยัดและการออมในชุมชน 
2) แบบอย่างด้านการเรียนรู้ ก็มีการส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการน ามาใช้ ด าเนิน
กิจกรรมให้กับชุมชนโดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตประจ าวันและยังร่วมกัน
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และ 3) แบบอย่างของการเอ้ืออารีต่อกัน ที่มีภายในชุมชน มีการ
ช่วยเหลือดูแลกลุ่ม ผู้ด้อย โอกาส ยากจน และผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ  
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ประกอบด้วย 1) การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจริงเพิ่มระดับการพัฒนา
เป็นระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศต่อไป 2) การมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง เสียสละเพ่ือส่วนรวม มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน รวมถึงต้องมีความประพฤติที่ดี เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย 3) หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ 4) มีปราชญ์ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ทักษะการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ฎาพร 
แสงสุวรรณ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนา วิธีการ และขั้นตอนการพัฒนาที่ส่งผลถึงความส าเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบของแต่ละกลุ่มอ าเภอ 3 หมู่บ้านนั้น เริ่มจากการให้ประชาชนในแต่ละชุมชนตระหนัก
และเน้นถึงการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี มีส่วนร่วม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแกนน าในการขับเคลื่อน ทั้งนี้แกนน านั้น
มาจากผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือจะเป็นปราชญ์หมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน  

ในประเด็นของผู้น านั้นจะเห็นได้ว่า ผู้น านั้นมีทั้งลักษณะที่เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ
จากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และผู้น าอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นผู้น าในเชิงสัญลักษณ์ เช่น พระ ต ารวจ 
ครู ปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้น าเหล่านี้จะต้องพยายามแสดงบทบาทหน้าที่ของตนโดยอาศรัยภาวะผู้น า 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ที่ได้อธิบายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของ
ผู้น าในการมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนในกลุ่มให้มุ่งมั่นท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนรวม ผู้น ามีทั้งผู้น าอย่าง
เป็นทางการตามต าแหน่งหน้าที่ในองค์การและยังมีผู้น าอย่างไม่เป็นทางการด้วย ซึ่งการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น านั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพของผู้น าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามรูปร่าง 
อุปนิสัยของปัจเจกบุคคล ประการต่อมาคือการศึกษาของผู้น าเพราะในบางครั้งอาจพบปัญหาการ
สื่อสารระหว่างผู้น าที่อาจจบการศึกษาเพียงภาคบังคับ แต่ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ของตนที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในการแก้ปัญหา ปัจจัยถัดมาคือสภาพทางการเงินของ
ผู้น าเอง หากผู้น าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็จะมีความมั่งมั่นและเสียสละที่จะอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวมมากกว่าผู้น าที่ต้องประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง เพราะต้องเอาเวลาไปประกอบอาชีพ ประการ
ต่อมาคือเพศ หากผู้น าที่เป็นชายจะมีบุคลิกภาพที่ห้าวหาญ เด็ดขาด แต่หากเป็นผู้น าผู้หญิงก็จะมี
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อุปนิสัยที่ประณีประนอม และจิตใจที่อ่อนโยนกว่า ปัจจัยประการสุดท้าย คือ อายุ ยิ่งผู้น าที่มีอายุมาก
ก็จะสั่งสมประสบการณ์และภูมิความรู้มามาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย ธรรมศิลป์ 
(2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นผู้น าของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบว่า การแสดงออกถึงความเป็นผู้น าของก านันและผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบด้วย
หลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยด้านบุคคลิกภาพส่วนตัว 2) ประการต่อมาคือระดับการศึกษา  
3) นอกจากนี้อาชีพและรายได้ และ 4) เพศและอายุ 

 ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทั้งหลายจะเกิดขึ้น
โดยการเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ หากประชาชนมุ่งม่ันและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองก่อน การพัฒนา
ในระดับต่อมาก็จะเกิดขึ้นได้ นั่นหมายความว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี , 2562) ได้อธิบายว่า 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือ ท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) 
หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันจนครบองค์ และมีลักษณะอีก
อย่างหนึ่ง คือมีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นั่นก็คือการก าหนดแนวทางการพัฒนาจะต้องค านึงถึงปัจจัยด้านมนุษย์ โดย
ให้คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านและทุก
มิต ิกล่าวคือ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคน
เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือให้คนอยู่ดีกินดี และมีความสุข ทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่น
ต่อ ๆ ไป และสอดคล้องกับหนึ่งในหลักการส าคัญของแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 คือการ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 1) โครงการ
และกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นหรือสนับสนุน ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการ 2) ขาดแคลนงบประมาณ และ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 3) ขาดผู้น าที่เสียสละ และมี
ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และ 4) ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของ อปท. ด้าน
งบประมาณอุดหนุนและบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ แสนมะโน 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
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ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและสอบถามความเห็น
กลุ่มตัวอย่างจากภาคประชาชน) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กลุ่มผู้บริหาร
ท้องถิ่น/กลุ่มตัวอย่างจากภาคประชาชนเห็นตรงกันมากที่สุด คือ เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากทางรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมา คือ การตลาด 
การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับตามมาตราฐาน ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง รวมถึงความ
เสียสละของผู้น าชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อินทิรา สุภาแสน (2553) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหา
ของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ผู้บริหารยังขาดการพัฒนาองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ข้อจ ากัด
ด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านงบประมาณ และบุคลากร ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าบงไม่สามารถให้การช่วยเหลือ สนันสนุนกิจกรรมของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และ
เพียงพอ สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
บง อ าเภอสารถี จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความคิดเห็นว่า การให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรมของชาวบ้านมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการโครงการ กิจกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมีน้อย ไม่ต่อเนื่องทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการท างานเชิงรุก การ
ประสานงานเพ่ือขอความช่วยเหลือความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐอ่ืน เพ่ือให้เข้ามาพัฒนาหรือให้
ความรู้แก่ประชาชนในการด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความล่าช้า และโครงการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1.1 ส่งเสริมให้มีการปรับแนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

1.2 ผู้น าชุมชนควรมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงสุด 
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1.3 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาตนเองและกลุ่มตนเอง และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างประชาชนหรือกลุ่มอาชีพใน

พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนในพ้ืนที่ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

2.1 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นระดับผู้น าชุมชนเพียงอย่างเดียว 

ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมถึงระดับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ในครั้งต่อไป 

2.2 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณใน
ครั้งต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
คันธรส อยู่คง. (2555). ความร่วมมือของผู้น าชุมชนในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในต าบล   

น้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เฉลิมพล ศรีหงส์. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. 

ชลิดา ศรมณี. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

ชาญชัย ธรรมศิลป์. (2556). ความเป็นผู้น าของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. 

การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ณัฏฐ์ฎาพร แสงสุวรรณ. (2555). ความส าเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



14 

 

 
 

ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาเศรษฐกิจ การเมือง และการ

บริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. 

เดช อุณหจิรังรักษ์. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาสัมมนานโยบายและการ

จัดการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. 

พิมพ์ แสนมะโน. (2551). บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สุภางค์ จันทวานิช. (2561). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 24). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อินทิรา สุภาแสน. (2553). บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. การ

ค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

 
 
 

 


