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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อย่างยั่งยืน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธี
วิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้น าชุมชนระดับต่างๆ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มี 2 ลักษณะ คือ บทบาทที่มีความแตกต่างกันไปตาม
สถานภาพ และบทบาทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้น าชุมชนทุกระดับมีบทบาทคล้ายคลึงกัน ในการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วม ท าให้สมาชิกตระหนักถึงความเป็น
เจ้าของชุมชน ซ่ึงผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนถือเป็นสองปัจจัยส าคัญที่สามารถท าให้ชุมชนพัฒนา
ได้ แม้ว่าชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี สภาพแวดล้อมในชุมชนสมบูรณ์ ทุนชุมชนที่เพียงพอ แต่ถ้าผู้น า
ชุมชนไม่ให้ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา และขาดความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน การพัฒนาก็
จะไม่ยั่งยืน ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน คือ ปัญหาความขัดแย้ง
ของชุมชน และปัญหาการพัฒนาคนไม่ทันการเปลี่ยนแปลง แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้น าในการเป็นแกนหลักในการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น 
กับชุมชน หลักการมีส่วนร่วม การกระจายผลประโยชน์ และการพัฒนาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทุกมิติ 

ค าส าคัญ : บทบาทของผู้น าชุมชน เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 
แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา รัฐบาลเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มุ่ง

กระตุ้นเศรษฐกิจมหภาค ท าให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น แต่พบปัญหาความเหลื่อมล้ าที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ บ่มเพาะ
จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ฝังรากลึกในสังคม ภาครัฐมีความพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เป็นความหวังในการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าอย่างถูกต้อง
และยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
แข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยรัฐบาลบรรจุ 
“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” เอาไว้อย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
                                                           

*บทความนี้เรยีบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง บทบาทของผู้น าชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษา ชุมชนวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) ต าบลบางพระ อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนถึง 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นอกจากจะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคมแล้ว ยังมีเป้าหมายในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน โดยองค์กรสหประชาชาติ ซึ่ง 
“เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้ เกิดการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน (คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก, 2559) 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการบริหารชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ และประชาชนมีความสุข ผู้วิจัยจึงมีโอกาสในการด าเนินงาน
ร่วมกับชุมชน ภายใต้วาระกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
สัมมาชีพชุมชน โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ซึ่งบทเรียนจากการท างานกับชุมชน พบว่า ผู้น ามีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การด าเนินงาน เพราะผู้น ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก มีความสามารถที่จะระดมทรัพยากรใน
ด้านต่างๆ มาผลักดันไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากผู้น าไม่ให้
ความร่วมมือ ความล้มเหลวของโครงการย่อมสูงตามไปด้วย 

ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ เฉพาะพ้ืนที่ชุมชนวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) 
ต าบลบางพระ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกรมการ
พัฒนาชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อาทิ โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนา
วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) จากเดิมเป็นเพียงวัดโบราณพ้ืนที่ทางผ่านพัฒนาสู่วัดดังประจ า
จังหวัดนครปฐม น ามาซึ่งปริมาณนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนา ส่งผลท าให้บริบทของชุมชน
เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อาทิ การตั้งตลาดร้อยร้านเพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่าย
สินค้าชุมชน การอุปโภคบริโภคตลอดเส้นทาง ชุมชนวัดกลางบางพระได้วางกระบวนการพัฒนาชุมชน
มุ่งให้ผู้น าชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วม วัด ชุมชน ประชาชน และผู้น าทุกระดับ เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เพ่ือน าผลการศึกษาไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนระดับต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
1. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or Formal Interview) 
2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
เอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับบทบาทของผู้น าชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sample) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 10 คน พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการในชุมชนวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) ได้แก่ ก านัน

ต าบลบางพระ ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ จ านวน 5 คน 
2) ผู้น าวัดกลางบางพระ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ และไวยาวัจกร จ านวน 2 คน 
3) ผู้น าที่ไม่เป็นทางการในชุมชนวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) ได้แก่ ผู้น ากลุ่มสตรี 

ผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ แบบสัมภาษณ์

ที่มีจ านวนข้อ ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับที่แน่นอน เพ่ือใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการจดบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล
เพ่ือขอนัดหมายวัน - เวลาสัมภาษณ์เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบ
อย่างคร่าวๆ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่าจะน าข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถาม
ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน

การวิเคราะห ์ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น

จึงวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น 
ได้แก่ บทบาทของผู้น าชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
ชุมชนคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนเปรียบเสมือนองค์การหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างและกฎ ระเบียบ 

เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์การเท่านั้น องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการบริหาร คือ คนในองค์การ 
ซึ่งบทบาท ปทัสถาน และสถานภาพ คือปัจจัยด้านโครงสร้างกลุ่ม เป็นหนึ่งในปัจจัยก าหนดพฤติกรรม
ของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มเปรียบกับตัวแสดงที่มีบทบาทบางอย่างในองค์การ แต่ละบทบาทจะเป็น
ตัวก าหนดว่าควรจะมีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไร เป็นความคาดหวังของสังคมต่อคนที่สวมบทบาท
นั้น ผู้น าชุมชน คือ ผู้แทนจากชุมชนที่ชุมชนให้การยอมรับ เป็นบุคลที่สามารถชี้น ากลุ่มคนในชุมชน
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันได้ ผู้น าชุมชนมีทั้งที่เป็นทางการ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่สมาชิกในชุมชน
ให้การยอมรับ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งผู้น าชุมชนแต่ละบุคคลแสดงบทบาทแตกต่างกันตามสถานภาพ 
โดยผู้น าชุมชนถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และปัจเจกชนใน
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่ วมตัดสินใจ ร่วมแรง
ร่วมใจในการด าเนินการ และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ดังนั้นจึงจะเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อชุมชนพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นการมองภาพประกอบของปัจจัย
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นองค์รวม ครอบคลุมทุนชุมชนในทุกด้าน ทั้งทุนการเงิน ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวัฒนธรรมและสังคม และทุนมนุษย์ โดยจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญ  
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มุ่งเน้นความสมดุล และกระจายความมั่งคั่ง เอ้ือประโยชน์ต่อคน
ส่วนใหญ่ และต้องเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนและมีการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ประชาชน และภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้  

1. บทบาทของผู้น าชุมชนระดับต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
1.1 บทบาทของผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

1) บทบาทในการสนับสนุนประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าร่วมการจ าหน่าย
สินค้าในตลาดร้อยร้าน ตามโควตาของแต่ละหมู่บ้าน 

2) บทบาทในการบริหารจัดการการจ าหน่ายสินค้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการ
อ านวยความสะดวก แนะน า และระงับข้อพิพากระหว่างผู้จ าหน่ายสินค้า 

3) บทบาทในการประสานงานประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีความต้องการ
การสนับสนุนด้านต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อาทิ ต้องการเงินทุน ช่วยประสาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องการทักษะอาชีพ ช่วยประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือส่วน
ราชการอ่ืนๆ ช่วยในการประสานระหว่างผู้ที่ต้องการแรงงานกับผู้ที่ต้องการการจ้างงานเข้าด้วยกัน 

4) บทบาทตามหน้าที่รับผิดชอบ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5) บทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการวัดกลางบางพระ ในการควบคุมดูแลระบบ
การท างานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 

6) บทบาทในการเป็นผู้สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เชื่อมประสานความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลที่จะ
เกิดข้ึน ทั้งจากวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

7) เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนและการประชุมกรณีเร่งด่วนต่างๆ 
8) บทบาทในการสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง แก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
9) บทบาทในการสะท้อนปัญหา ผลการด าเนินการ แสดงความคิดความเห็นของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบไปในที่ประชุม 
10) บทบาทนักประชาสัมพันธ์ รับข้อมูลข่าวสารและกระจายถ่ายทอดให้ทราบโดยทั่วกัน 
11) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างความปรองดองประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
12) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่าย 
13) บทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
14) บทบาทในการให้ความร่วมมือการพัฒนาในทุกมิติ 
15) บทบาทในการอ านวยการในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
16) บทบาทในการสอดส่องความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในชุมชน สกัดกั้นไม่ให้ลุกลาม 
17) บทบาทเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

1.2 บทบาทของผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1) บทบาทตามหน้าที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาชุมชน สนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวย

ความสะดวก แก่ประชาชนในต าบลบางพระ ผ่านโครงการต่างๆ ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในด้านเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินโครงการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบชุมชนให้สะดวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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2) บทบาทในการประสานความร่วมมือระดับหน่วยงานในพ้ืนที ่
3) บทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ปัญหาขยะ การจราจร เป็นต้น 
4) บทบาทเป็นผู้สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
5) บทบาทในการสนับสนุน ให้ความร่วมมือการพัฒนาในทุกมิติ 

1.3 บทบาทของผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มในชุมชน ได้แก่ ผู้น ากลุ่มสตรีต าบล ผู้บริหารกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และปราชญ์ชาวบ้าน 

1) บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากตามกลุ่มของตน อาทิ ผู้น ากลุ่มสตรี
ต าบล มีบทบาทสนับสนุนทักษะอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนน าไปจ าหน่ายในตลาดร้านร้อย 
ผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิก ปราชญ์ชาวบ้าน มี
บทบาทในการสนับสนุนทักษะความรู้เฉพาะด้านที่ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญ ช่วยพัฒนาทักษะการผลิต
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกในกลุ่ม 

2) บทบาทในการเป็นตัวแทนกลุ่ม มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของสมาชิก
ในกลุ่ม เป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มในการประสานงานกับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ 

3) บทบาทเป็นผู้สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น 

4) บทบาทในการเป็นผู้เชื่อมประสานความร่วมมือจากส่วนราชการและสมาชิกกลุ่ม 
5) เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนและการประชุมกรณีเร่งด่วนต่างๆ 
6) บทบาทในการสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง แก่สมาชิกในกลุ่ม 
7) บทบาทในการสะท้อนปัญหา ผลการด าเนินการ แสดงความคิดความเห็นจาก

สมาชิกในกลุ่มไปในที่ประชุม 
8) บทบาทนักประชาสัมพันธ์ รับข้อมูลข่าวสารและกระจายถ่ายทอดให้ทราบโดยทั่วกัน 
9) บทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกกลุ่ม 
10) บทบาทในการให้ความร่วมมือการพัฒนาในทุกมิติ 
11) บทบาทในการอ านวยการแก่สมาชิกในกลุ่ม ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
12) บทบาทในการสอดส่องความผิดปกติทีจ่ะเกิดขึ้นในชุมชน สกัดกั้นไม่ให้ลุกลาม 

1.4 บทบาทของผู้น าวัดกลางบางพระ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ และไวยาวัจกร 
1) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในการสนับสนุนพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ของทางวัดกลางบางพระ เพ่ือสร้างตลาดร้อยร้าน สถานที่ส าหรับให้ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ในเขต
ต าบลบางพระเท่านั้น เข้ามาจ าหน่ายสินค้าชุมชน โดยไม่เก็บเงิน แต่ให้ท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ
ทางวัด สวดมนต์ สมาทานศีล เป็นค่าเช่าพื้นที ่

2) บทบาทตามหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้น าของวัด สนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวย
ความสะดวก แก่พุทธศาสนิกชน 

3) บทบาทในฐานะองค์การทางศาสนา ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในชุมชน  
การยกระดับให้ประชาชนมีศีลธรรม น าคนเข้าวัด เข้าในหลักการของโครงการหมู่บ้านศีล 5 

4) บทบาทในการเป็นแกนหลักของการพัฒนาชุมชนวัดกลางบางพระ 
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5) บทบาทในการเชื่อมโยงการพัฒนาจากวัดสู่ชุมชนและสังคม ผ่านโครงการจิตอาสา 
11 โครงการ อาทิ การจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง จัดตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกระจายประโยชน์
จากวัดไปสู่ชุมชนโดยรอบและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นแนวคิดมีเหลือใช้ให้แบ่งปัน 

6) บทบาทในการวางแผนการพัฒนาของชุมชนวัดกลางบางพระ เช่น การขยาย
พ้ืนที่วัด การพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ และการพัฒนาชุมชนโดยรอบ เป็นต้น 

7) บทบาทในการวางระบบการบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการ ซึ่งท างาน
ร่วมกันระหว่างทีมงานของวัดกับผู้น าชุมชน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมีข้อตกลงกฎกติกาอย่างชัดเจน 

8) บทบาทในการวางระบบบริหารจัดการภายในวัด 
9) บทบาทในการควบคุมดูแล การบริหารจัดการภายในวัด 
10) บทบาทนักประชาสัมพันธ์ นักการตลาดทางศาสนา ประชาสัมพันธ์วัดและองค์

หลวงพ่อสมหวัง เพ่ือดึงคนเข้าสู่พุทธศาสนา 
11) บทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการวัดกลางบางพระ ในการควบคุมดูแลระบบ

การท างานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 
12) บทบาทในการอ านวยการ จัดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

2. ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
2.1 ปัญหาความขัดแย้งของชุมชน ลักษณะของความขัดแย้งมักจะเกิดจากความไม่เข้าใจกัน 

การกระจายผลประโยชน์ ที่ไม่สามารถจะบริหารจัดการให้ทุกคนทุกฝ่าย ได้รับอย่างทั่วถึง ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน และปัญหาความตึงเครียดจากสภาพบริบทชุมชนที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามชุมชนวัดกลาง
บางพระได้ใช้ข้อขัดแย้งนั้นมาเข้าสู่ที่ประชุมหาข้อสรุปร่วมกัน ท าให้ความขัดแย้งเหล่านั้นช่วยส่งเสริม
ความเข้าใจของชุมชนยิ่งขึ้น 

2.2 ปัญหาการพัฒนาคน คนในชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าตลาดร้านค้า คณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงร้านค้าต่างๆ พัฒนาไปไม่ทันการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีเข้ามา 

3. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
3.1 วิสัยทัศน์ของผู้น าการพัฒนา ในทัศนคติของผู้น าทุกระดับเห็นว่า พระครูศรีสุตากร 

เป็นแกนหลักในการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชน เป็นพระนักพัฒนาที่ทันสมัย 
น าเอาการประชาสัมพันธ์ กระแสโซเชียล มาผนวกเข้ากับพุทธศาสนา ท าให้วัดมีชื่อเสียงได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยวางระบบบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือความโปร่งใส มีข้อตกลง กฎ
กติกา ก าหนดไว้อย่างชัดเจน วางระบบการบริหารจัดการในภาพรวมของชุมชนร่วมกับผู้น าชุมชนทุก
ระดับ มีแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาพ้ืนที่ สาธารณูปโภค 
พัฒนาโรงเรียน พัฒนาคนในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น ผลของการพัฒนาจึงปรากฏที่
ชัดเจน ท าให้พระครูศรีสุตากรสามารถดึงศรัทธา กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือได้จากทุกฝ่าย 

3.2 หลักการมีส่วนร่วม การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ 
ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น ระบบการบริหารดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายรู้สึกถึงการ
เป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจทิศทางของชุมชนร่วมกัน 
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3.3 การกระจายผลประโยชน์ เชื่อมโยงให้ชุมชนเห็นว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นผลประโยชน์
กระจายไปยังทุกคนทุกฝ่าย เมื่อทุกคนมีส่วนในประโยชน์ที่เกิดข้ึน ความร่วมมือก็จะตามมา 

3.4 ระบบการบริหารจัดการถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการประชุม พูดคุยประเด็นการ
ท างาน รับฟังทุกความคิด ทุกความเห็น ให้ทุกปัญหาตกผลึก เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไข การ
เปลี่ยนแปลงหรือการด าเนินการใดๆ ก็จะเกิดจากการระดมความคิด มติร่วมในท่ีประชุมจากทุกฝ่าย 

3.5 การพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาพ้ืนที่ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาโรงเรียน เป็นการพัฒนาที่ให้ผลระยะยาว และท่ีส าคัญต้องพัฒนาคนใน
ชุมชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการพัฒนา  

3.6 การสร้างศรัทธา มัดใจซึ่งกันและกัน ระหว่างกลุ่มแกนน ากับประชาชน ชุมชน ภาคี
เครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ใจแล้วก็จะเกิดความไว้ใจ จะเกิดความร่วมมือตามมา 

3.7 การได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐ ทั้งงบประมาณและนโยบายรัฐบาล 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
บทบาทของผู้น าชุมชนระดับต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน แยกออกเป็น 

2 ลักษณะ คือ บทบาทที่มีความแตกต่างกันไปตามสถานภาพ และบทบาทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
บทบาทที่แตกต่างตามสถานภาพ ตามต าแหน่งของแต่ละบุคคล จะแยกได้ 4 ประเภทตาม

สถานภาพผู้น าชุมชนระดับต่างๆ ได้แก่ 1) บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีบทบาทตามหน้าที่
รับผิดชอบ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บทบาท
ในการร่วมเป็นคณะกรรมการวัดกลางบางพระ ควบคุมดูแลระบบการท างานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่ได้ก าหนดไว้ ร่วมคิดร่วมตัดสิน ตลอดกระบวนการพัฒนาชุมชน 2) บทบาทของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ตามหน้าที่รับผิดชอบ ในโครงการขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก่ประชาชนในต าบลบางพระ บทบาทในการประสานความร่วมมือระดับหน่วยงาน ระหว่าง
วัดกลางบางพระ โรงเรียนวัดกลางบางพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพระ บทบาทในการ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่คนที่เดินทางมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหา
การจราจร เป็นต้น 3) บทบาทของตัวแทนกลุ่มในชุมชน ผู้น ากลุ่มสตรีต าบล ผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต และปราชญ์ชาวบ้าน มีบทบาทในการเป็นตัวแทนกลุ่ม มีอิทธิพลต่อความคิดและการ
ตัดสินใจของสมาชิกในกลุ่ม บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากตามลักษณะกลุ่มของตน อาทิ 
ผู้น ากลุ่มสตรีต าบล มีบทบาทสนับสนุนทักษะอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต มีบทบาทในการสนุนเงินทุน ปราชญ์ชาวบ้าน มีบทบาทในการสนับสนุนทักษะความรู้
เฉพาะด้านที่ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มในการประสานงานกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ ในนามของกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ กวี วงศ์พุฒ (อ้างถึงใน เอมอร แสนภูวา, 
2559) อธิบายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่เสมือนแกนของกลุ่ม เป็นจุดศูนย์กลางกิจกรรมภายในกลุ่มมี
โอกาสติดต่อสื่อสารกับภายนอกมากกว่าบุคคลในกลุ่ม มีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจของกลุ่ม เป็นผู้ที่
จะน าพากลุ่มไปสู่จุดหมายที่วางไว้ สมาชิกส่วนใหญ่ให้การยอมรับจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อให้  
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เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม 4) บทบาทของผู้น าวัดกลางบางพระ เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ และ
ไวยาวัจกร มีบทบาทในฐานะองค์การทางศาสนา สนับสนุนพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของทางวัดกลางบางพระ 
เพ่ือสร้างตลาดร้อยร้าน ส าหรับให้ประชาชนในเขตต าบลบางพระเท่านั้น เข้ามาจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
โดยไมเ่ก็บเงินแต่ให้ท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกับทางวัดเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ บทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในชุมชน การยกระดับให้ประชาชนมีศีลธรรม น าคนเข้าวัด ผูกมัดจิตใจ ให้ปฏิบัติดี มีคุณธรรม 
และสร้างความสามัคคี สันติสุข สัมมาชีพ เข้าในหลักการของโครงการหมู่บ้านศีล 5 บทบาทในการวาง
ระบบบริหารจัดการภายในวัด การวางคนในจุดต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน จะ
เห็นได้ว่า สถานภาพเป็นตัวก าหนดบทบาท บทบาทจะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะมีทัศนคติและพฤติกรรม
อย่างไร แต่ละบทบาทจะมีสิ่งที่สังคมคาดหวังให้เกิดขึ้นจากบุคคลที่สวมบทบาทนั้น สอดคล้องกับ 
ทฤษฎีบทบาท ซึ่ง สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (อ้างถึงใน พระมหากฤตภาส สุขัง, 2556) ได้อธิบายว่า 
ทฤษฎีบทบาท คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับปัจเจกบุคคล เป็นเครือข่ายของสถานภาพและความ
คาดหวังของสังคม ส่วนปัจเจกบุคคลเป็นผู้ครองสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานะที่ครอบครอง 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้อธิบายว่า โครงสร้างของกลุ่ม เป็นเรื่องของ
บทบาท ปทัสถาน และสถานภาพของคนภายในกลุ่ม สมาชิกขององค์การทุกคนเปรียบกับตัวแสดงที่มี
บทบาท (Role) บางอย่างในองค์การ บทบาทแต่ละบทบาทจะเป็นตัวก าหนดว่าคนที่สวมบทบาทนั้น 
มีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไร (Role Identity) เราจะมีภาพพจน์บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับบทบาท
แต่ละบทบาทในองค์การ (Role Perception) คนอ่ืนๆ จะมีความหวังว่าคนที่สวมบทบาทใดบทบาท
หนึ่งแล้ว ควรมีพฤติกรรมและทัศนคติอย่างไร (Role Expectation) บางทีการเล่นบทบาทหนึ่งอาจมี
ผลท าให้คนไม่สามารถจะเล่นบทบาทอ่ืนได้ กลุ่มคนในทุกองค์การจะสร้างปทัสถาน (Norms) ของกลุ่ม 
หมายถึง แนวทางการปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มว่า อะไรคือทัศนคติและพฤติกรรมที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนั้นๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Allport, Gordon W 
(อ้างถึงใน อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2555) ได้อธิบายว่า การแสดงบทบาทขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ข้อ 
ได้แก่ 1) ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของสังคม คือ สิ่งที่สังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติ ซึ่งสังคม
ก าหนดโดยสถานภาพของบุคคลนั้น 2) อัตมโนทศัน์ของบทบาท คือ สิ่งที่บุคคลคาดหวังและรับรู้ว่าควร
จะมีบทบาทอย่างไร ทั้งนี้ระดับการรับรู้มากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีเป้าหมายในชีวิต ประสบการณ์ 
และค่านิยม ซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวังหรือไม่ก็ได้ 3) การยอมรับบทบาท คือ ลักษณะที่
บุคคลยอมรับบทบาทที่เกิดขึ้นกับตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าบทบาทมีความส าคัญต่อตนเอง ทั้งยังเกิดความ
ขัดแย้งต่อสังคมน้อยที่สุด 4) การปฏิบัติตามบทบาท คือ การปฏิบัติตนหรืออาจเรียกว่าการแสดงตาม
บทบาทของบุคคล ซึ่งจะแสดงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทบาทแต่ละบทบาท 

บทบาททีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไมแ่ตกต่างกันตามสถานภาพ ตามต าแหน่งของแต่ละบุคคล 
ได้แก่ บทบาทในการพัฒนาชุมชน สนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก บทบาทในการเป็นผู้สร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา บทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ดึงทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมรับผลการพัฒนาที่เกิดข้ึน บทบาทในการเป็นผู้เชื่อมประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เข้าร่วมการ
ประชุมระดมความคิด บทบาทในการเป็นผู้สะท้อนปัญหา ผลการด าเนินการ ความคิดความเห็นของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบไปในที่ประชุม บทบาทการรับข้อมูลข่าวสารจากที่ประชุมและถ่ายทอด
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ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง บทบาทนักประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระจายข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน บทบาทใน
การควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ตามข้อตกลง กฎกติกาชุมชนที่ได้ก าหนดไว้ บทบาทในการ
สอดส่องดูความผิดปกติที่ก าลังจะเกิดขึ้นในชุมชน สกัดกั้นปัญหาไม่ให้ลุกลาม บทบาทในการสร้าง
ความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างความปรองดองและความสัมพันธ์อันดี
ของทุกฝ่าย บทบาทในการอ านวยการในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ บทบาทในการสนับสนุน ให้ความ
ร่วมมือการพัฒนาในทุกมิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร แสนภูวา (2559) ได้ศึกษา บทบาทของ
ผู้น าชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา: กรณีศึกษา อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความ
มั่นคงตามแนวชายแดน เป็นบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมภายในชุมชน เป็นผู้น าสมาชิกทั้งด้าน
ความคิดและการปฏิบัติในชุมชนไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ บทบาทในการสนับสนุน
ช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน อ านวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยให้เกิดความสงบ สร้าง
ขวัญก าลังใจ เป็นผู้ประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามา
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ แจ้งข้อมูลข่าวสารทุกระยะให้ประชาชนรับทราบ รวมถึง
การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและเตรียมพร้อมในชุมชน
ทุกด้าน ประชุมร่วมกับประชาชนทุกเดือน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เป็นตัวแทนของกลุ่มเพ่ือติดต่อ
กับภายนอก อีกท้ังคอยดูแลความส าคัญของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิกใน
กลุ่ม ผู้น าเป็นผู้ไกล่เกลี่ย คอยประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยการไกล่เกลี่ยคู่กรณีให้มีความเข้าใจ
กัน เป็นบุคคลตัวอย่าง บุคคลที่มีความประพฤติดีหรือปฏิบัติงานดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน (2560) ได้อธิบายว่า ผู้น ามีบทบาทที่ชัดเจนในการ
ท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน แม้ว่าบางชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในชุมชนที่ดี 
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนสมบูรณ์ ทุนชุมชนมีเพียงพอ แต่ถ้าผู้น าชุมชนขาดการบริหารจัดการ ไม่ให้
ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา และขาดความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน การพัฒนาก็จะไม่ส าเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างย่ังยืน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย 
ดังนี้ 

1. ปัญหาความขัดแย้งของชุมชน ที่ผ่านมาชุมชนวัดกลางบางพระประสบกับปัญหาความ
ขัดแย้งอยู่เสมอ ลักษณะของความขัดแย้งมักจะเกิดจากความไม่เข้าใจ การกระจายผลประโยชน์ ที่ไม่
สามารถบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายได้รับอย่างทั่วถึง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และปัญหาความตึงเครียดจาก
สภาพบริบทชุมชนที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งมีบางส่วนที่ชอบและบางส่วนที่ไม่ชอบ แต่
อย่างไรก็ตามชุมชนวัดกลางบางพระได้น าข้อขัดแย้งนั้นเข้าสู่ที่ประชุมหาข้อสรุปร่วมกัน เพ่ือสื่อสาร
ข้อมูลที่ตรงกันทุกระดับ ท าให้ความขัดแย้งเหล่านั้นช่วยส่งเสริมความเข้าใจของชุมชนยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วันชัย มีชาติ (2556) ได้อธิบายว่า ความขัดแย้งเป็นภาวะความเป็นปรปักษ์หรือความ
ไม่เปน็ไปในทิศทางเดียวกันของคนและกลุ่มคน ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความตึงเครียด กดดันและความคับ
ข้องใจ ความขัดแย้งจะมีลักษณะของความเป็นฝ่ายตรงข้าม (Opposition) และสกัดกั้นอีกฝ่ายหนึ่ง
ไม่ให้บรรลุเป้าหมาย ความขัดแย้งเป็นเรื่องของการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การกีดกันในการบรรลุเป้าหมายและมีการแข่งขันกัน แนวคิดส านักมนุษยสัมพันธ์ เชื่อว่าความขัดแย้ง
เป็นธรรมชาติหรือเป็นปรกติที่เกิดขึ้นเสมอท้ังในองค์การและกลุ่ม ความขัดแย้งจะมีอยู่เสมอและไม่อาจ
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ขจัดออกไป ดังนั้น เราจึงต้องยอมรับสภาพของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แนวความคิดนี้จึงพยายามหาข้อดี
และใช้ประโยชน์จากความขัดแย้ง ดังนั้นแนวความคิดนี้จึงพยายามหาข้อดีและใช้ประโยชน์จากความ
ขัดแย้ง ซึ่งพบว่าหลายๆ ครั้งความขัดแย้งก่อให้เกิดผลดีต่อผลผลิตของกลุ่ม ดังนั้น แนวความคิดนี้จึง
พยายามที่จะจัดการกับความขัดแย้งมากกว่าการหลบเลี่ยงหรือหลีกหนีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

2. ปัญหาการพัฒนาคน คนในชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าตลาดร้านค้า คณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงร้านค้าต่างๆ พัฒนาไปไม่ทันการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เข้ามา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชลิดา ศรมณี (2562) ได้อธิบายว่า หากจะพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมได้ 
จะแยกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 2) นิเวศวิทย์ (Ecology) และ 3) มนุษย์ 
(Human) จะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะไม่มีการพัฒนาแต่ละด้านให้เกิดความสมดุล 
ดังนั้น จึงกล่าวว่าการพัฒนาที่แท้จริงและยืนยาว คือการพัฒนาที่สมดุล มีบูรณาการ และเป็นองค์รวม 
ซึ่งจะต้องเน้นที่ตัวมนุษย์ให้เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการนั่นเอง เหตุผลของการให้มนุษย์
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการ ก็เพราะการพัฒนาทุกด้าน เช่น 
เศรษฐกิจและนิเวศ จะท าได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เป็นตัวจัดการพัฒนา หากไม่มีมนุษย์พัฒนาก็จัดการไม่ได้ 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “มนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็จะพัฒนาสิ่งอ่ืนไม่ได้ด้วย” การพัฒนาที่ยั่งยืน จึง
ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ (Human Development) 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ของผู้น าการพัฒนา ในทัศนคติของผู้น าทุกระดับเห็นว่า พระครูศรีสุตากร เป็น

แกนหลักในการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชน เป็นพระนักพัฒนาที่มีความทันสมัย 
น าเอาการประชาสัมพันธ์ กระแสโซเชียล มาผนวกเข้ากับพุทธศาสนา ท าให้วัดมีชื่อเสียงได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยวางระบบบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือความโปร่งใส มีข้อตกลง กฎ
กติกา ก าหนดไว้อย่างชัดเจน วางระบบการบริหารจัดการในภาพรวมของชุมชนร่วมกับผู้น าชุมชนทุก
ระดับ มีแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาพ้ืนที่ สาธารณูปโภค 
พัฒนาโรงเรียน พัฒนาคนในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น ผลของการพัฒนาจึงปรากฏที่
ชัดเจน ท าให้พระครูศรีสุตากรสามารถดึงศรัทธา กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือได้จากทุกฝ่าย ท าให้ผู้น า
ชุมชนระดับต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนตาม
อย่างพระครูศรีสุตากร สอดคล้องกับแนวคิดของ Shaun Tyson and Tony Jackson (อ้างถึงใน  
วันชัย มีชาติ, 2556) ได้อธิบายว่า ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่าง
ผู้น าและผู้ตาม ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ผู้น าจะต้องเป็นจุดที่จะ
เริ่มต้นปรากฏการณ์บางอย่างหรือเป็นผู้ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์บางประการ 2) ความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องสังเกตได้ และ 3) พฤติกรรมของผู้น าจะต้อง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลของพฤติกรรมดังกล่าว  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทกานต์ ช่อแก้ว (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจ 
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้: กรณีศึกษา: หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้น าชุมชน เป็นแกนหลักในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน สามารถประสานความร่วมมือจากประชาชนและบุคลากรของทุกภาคส่วน เป็น
หนึ่งในปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้  
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ อนุภาพ ถิรลาภ (อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี , 2562) 
อธิบายว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ความเกรงใจผู้ที่มีสถานภาพที่สูงกว่า 
ความต้องการเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน ความเชื่อในตัวผู้น า 

2. หลักการมีส่วนร่วม การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ร่วม
รับผลที่เกิดข้ึน ระบบการบริหารดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายรู้สึกถึงการเป็น
ส่วนหนึ่ง รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจทิศทางของชุมชนร่วมกัน สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี, 2562) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเปิดโอกาสแก่ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมมีบทบาทในทุกกิจกรรมตาม
ความสามารถของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการร่วมตัดสินใจ การร่วมด าเนินกิจกรรม ร่วมติดตามตรวจสอบ 
และการร่วมกันประเมินผล ตลอดจนการน าผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรพินท์ สพโชคชัย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2550) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้ว่า หมายถึง กระบวนการ
ที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วม ในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปการพัฒนาที่เกิดขึ้น
จะไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจ ขั้นตอน
ที่ 3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน (2560) ได้อธิบายว่า ผู้น ามีบทบาทที่ชัดเจน
ในการท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน ศักยภาพของผู้น าชุมชนส่งผลต่อกระบวนการ 
พัฒนาชุมชน ในขณะเดียวกันก็ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน ที่จะต้องให้ความส าคัญและ
รับรู้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นกับชุมชน โดยผู้น าชุมชนต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนยอมรับ 
ท าให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้น าชุมชนถือเป็นหนึ่งในสองสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้ชุมชน
พัฒนาได้ โดยอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญนั่นคือสมาชิกในชุมชน ซึ่งทั้งสองสิ่งถือเป็นปัจจัยภายในของชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน ผลักดันให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง
เข้ามาในชุมชน เป็นเพียงปัจจัยภายนอกเท่านั้น แม้ว่าบางชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในชุมชนที่ดี 
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนสมบูรณ์ ทุนชุมชนมีเพียงพอ แต่ถ้าผู้น าชุมชนขาดการบริหารจัดการ ไม่ให้
ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา และขาดความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน การพัฒนาก็จะไม่ส าเร็จ 

3. การกระจายผลประโยชน์ เชื่อมโยงให้ชุมชนเห็นว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นกระจายผลประโยชน์
ไปยังทุกคนทุกฝ่าย เมื่อทุกคนมีส่วนในประโยชน์ที่เกิดขึ้น ความร่วมมือก็จะตามมา สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้อธิบาย
ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต
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อย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความสมดุลและกระจายความมั่งคั่ง เอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 
และต้องเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว 

4. ระบบการบริหารจัดการถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการประชุม พูดคุยประเด็นการท างาน 
รับฟังทุกความคิด ทุกความเห็น ให้ทุกปัญหาตกผลึก เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไข การเปลี่ยนแปลง
หรือการด าเนินการใดๆ ก็จะเกิดจากการระดมความคิด มติร่วมในที่ประชุมจากทุกฝ่าย สอดคล้องกับ 
ทฤษฎีองค์การส านักมนุษย์นิยม (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561) ได้อธิบายว่า ทฤษฎีองค์การส านัก
มนุษย์นิยม มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 1) ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Dignity) 2) มนุษย์สามารถที่
จะพัฒนาตัวเองเพ่ือความสมบูรณ์ในตัวเอง (Perfectibility of Man) 3) ประโยชน์ที่องค์การได้รับก็
คือประโยชน์ของสมาชิกหรือคนในองค์การ 4) คนเป็นผู้ก าหนดนโยบายและควบคุมนโยบาย และ  
5) การเปลี่ยนแปลงขององค์การมาจากการระดมความคิดของทุกฝ่าย 

5. การพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค พัฒนาโรงเรียน เป็นการพัฒนาที่ให้ผลระยะยาว และที่ส าคัญต้องพัฒนาคนในชุมชน
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการพัฒนา สอดคล้องกับแนวความคิดของ คณะอนุกรรมการ 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก (2559) ให้นิยามของค าว่า “เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซึ่ง
กันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการพัฒนาชุมชน (2560) ได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจฐานราก
ผ่านค าว่า “เศรษฐกิจชุมชน” ในความคาดหวังให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง หมายถึงว่า ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืนโดยเฉพาะเอ้ือต่อการพัฒนาที่มุ่งถึงประโยชน์ของคน
หมู่มากในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นการมองภาพประกอบของปัจจัยความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจทุกด้านหรือเป็นองค์รวม หมายถึง การจัดการเชิงเศรษฐกิจกับทุนชุมชนทุกด้านซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1) ทุนชุมชนที่เป็นทุนการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 2) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า แหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ 3) ทุนวัฒนธรรม
และสังคม กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน ทักษะและความสามารถ 4) ทุนมนุษย์ หมายถึง นักคิด/ 
นักปฏิบัติที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้น า ความเสียสละ ปราชญ์ชุมชน ที่สะสม
ภูมิปัญญามา พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบด้านน ามาพัฒนาตนเอง เพ่ือนบ้าน ส่วนรวม นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้อธิบายว่า หากจะพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมได้ จะแยกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 2) นิเวศวิทย์ 
(Ecology) และ 3) มนุษย์ (Human) จะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะไม่มีการพัฒนา
แต่ละด้านให้เกิดความสมดุล ดังนั้น จึงกล่าวว่าการพัฒนาที่แท้จริงและยืนยาว คือการพัฒนาที่สมดุล 
มีบูรณาการ และเป็นองค์รวม ซึ่งจะต้องเน้นที่ตัวมนุษย์ให้เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการ
นั่นเอง เหตุผลของการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการ 
ก็เพราะการพัฒนาทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจและนิเวศ จะท าได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เป็นตัวจัดการพัฒนา 
หากไม่มีมนุษย์พัฒนาก็จัดการไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “มนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็จะพัฒนาสิ่ง
อ่ืนไม่ได้ด้วย” การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ (Human Development) 
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6. การสร้างศรัทธา มัดใจซึ่งกันและกัน ระหว่างกลุ่มแกนน าในการพัฒนากับประชาชน ชุมชน 
ภาคีเครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ใจแล้วก็จะเกิดความไว้ใจ ความร่วมมือจะตามมา 
สอดคล้องกับ แนวคิดส านักมนุษยสัมพันธ์ (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561) ได้อธิบายว่า ส านักมนุษย
สัมพันธ์ เสนอว่า “ผู้บังคับบัญชาที่มีสมรรถภาพ สามารถเร่งรัดงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ต้องผูกมัด
น้ าใจของผู้ใต้บังคับบัญชา” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ การบริหารมุมมองเชิงพฤติกรรม (อ้างถึงใน 
ชลิดา ศรมณี, 2561) ที่มีความเห็นว่าโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ขององค์การเท่านั้น และมองว่าองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการบริหาร คือ คนในองค์การ 

7. การได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐ ทั้งงบประมาณและนโยบายรัฐบาล 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทกานต์ ช่อแก้ว (2560) ได้ศึกษา การ
พัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ กรณีศึกษา: หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ 
ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยการบริหารการพัฒนา
ที่ท าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ประกอบด้วยหลายปัจจัย โดยการ
สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและนโยบายรัฐบาลที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้
นโยบายหรือโครงการที่ด าเนินการควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และด าเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ 
เป็นหนึ่งในปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้น าชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายของชุมชนวัดกลางบางพระ ต้องรักษาความสัมพันธ์

อันดีระหว่างกันเอาไว้ เพราะทุกฝ่ายต่างมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนในทุกมิติ 
2. ชุมชนวัดกลางบางพระ ควรสรรหาทีมงานรักษ์บ้านเกิด เข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมพัฒนา 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม ร่วมกันเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการวางแผนแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน 

3. ผู้น าชุมชนทุกระดับ รวมถึงทีมงานวัดกลางบางพระ ต้องรักษาศรัทธาของประชาชน ชุมชน 
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเอาไว้อย่างมั่นคง เนื่องจากความศรัทธาเป็นเงื่อนไขหลักให้เกิดความร่วมมือ 
และความนิยม เป็นเหตุท าให้วัดและชุมชนวัดกลางบางพระมีศักยภาพในการพัฒนา 

4. ชุมชนวัดกลางบางพระ ผู้น าชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ควรจัดการประชุมใหญ่
ปีละครั้ง เพ่ือลดระยะห่างระหว่างวัดกับชุมชนโดยรอบ ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี ส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาว 

5. ควรมีการจัดท าแผนชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ในอนาคตและความยั่งยืน
ของการพัฒนาที่จะเกิดข้ึน เน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลัก สามารถช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนตรงกับความต้องการของทุกคนในชุมชน นอกจากนี้แผนชุมชนดังกล่าวสามารถใช้เป็น
แผนหลักในการบูรณาการการพัฒนาของทุกภาคส่วน 
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