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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.) ศึกษาปจจัยคุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีตอผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  3.) วิเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือผูนำ�เครือขายพัฒนาชุมชนดีเดนที่ไดรับรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนผูนำ�ที่ไดรับรางวัล “ผูนำ�องคกรเครือขาย
พัฒนาชุมชนดีเดน” จำ�นวน 375 คน ทีเ่ ปนแกนหลักสำ�คัญในการพัฒนาหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงประจำ�ป พ.ศ. 2554
และผูทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกแบบเจาะจง จำ�นวน 50 คน จากผูนำ�ภาครัฐและผูนำ�ภาคประชาชนเปนการใหขอมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม และแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์
สัมพันธ และคาสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะภาวะผูน�ำ บารมีที่ก�ำ หนดในการวิจัย 8 ตัว คือ
การมีวิสัยทัศนที่เขมแข็ง ความสามารถทางการบริหาร ทักษะทางสังคม การทำ�ใหสมาชิกรูสึกมีความสามารถ การ
มุง ปฏิบตั ใิ หบรรลุผล แบบอยางเชิงคุณสมบัติ แบบอยางเชิงพฤติกรรม และแบบอยางเชิงจิตใจ ผลการวิจยั ชีใ้ หเห็นวา
คุณลักษณะผูน �ำ บารมี 4 ปจจัย ไดแก การมีวสิ ยั ทัศนทเี่ ขมแข็ง ความสามารถทางการบริหาร การมุง ปฏิบตั ใิ หบรรลุผล
และแบบอยางเชิงจิตใจ มีความสัมพันธอยางมีนัยสำ�คัญกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ ดานการมีวสิ ยั ทัศนทเี่ ขมแข็งและความสามารถทางการบริหาร มีความสัมพันธอยางมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
สวนการมุง ปฏิบตั ใิ หบรรลุผล และแบบอยางเชิงจิตใจ มีความสัมพันธอยางมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สวนทีเ่ หลือ
ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณ พบวา คุณลักษณะ
หลักของภาวะผูนำ�บารมีที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย การมีวิสัย
ทัศนที่เขมแข็ง ความสามารถทางการบริหาร การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล และแบบอยางทางจิตใจเชิงคุณธรรม ขณะที่
คุณลักษณะรองที่สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ทักษะทางสังคม และ
แบบอยางเชิงพฤติกรรม
คำ�สำ�คัญ : 1. ผูนำ�บารมี.    2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.    3. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา.
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Abstract
The objectives of this research were 1.) to study charismatic leadership and its achievement in
community development based on the philosophy of sufficiency economy, 2.) to study charismatic leadership
factors in predicting the achievement in community development based on the philosophy of sufficiency
economies, and 3.) to analysis charismatic leadership factors affecting the achievement in community
development based on the philosophy of sufficiency economies. The study employed a quantitative research
method. The respondents in this study were 375 leaders who were granted “The Excellent Leader in a
Community Development Network Awards in the year 2011” and 50 technicians from government sectors
and community leaders selected by the purposive sampling method.  Questionnaires and interviews were
used as a tool for collecting data. The statistics used in this research included percentage, mean, standard
deviation and correlation coefficient test, regression analysis for hypothesis testing.  It was found that from 8
characteristics of leadership (i.e., strong vision, management ability, social skill, making his/her workers feel
capable, goal-oriented working style, model property, model behavior, and model mentality), 4 leadership
characteristics (strong vision, management skill, goal-oriented working style, and model mentality) were
significantly related to efficiency of development based on the philosophy of sufficiency economies.  Strong
vision and management skill are related at the level of 0.1.  Goal-oriented working style and model mentality  
are related at the level of 0.5.  The other 4 characteristics are not related to efficiency of development
based on the philosophy of sufficiency economies.  Additionally, from the interviews, it was found that strong
vision, management skill, goal-oriented working style, model mentality were major leadership characteristics
affecting  the efficiency of development based on the philosophy of sufficiency economies.  Social skill and
model behavior, however, were considered to be minor leadership characteristics affecting the efficiency of
development based on the philosophy of sufficiency economies.
Keywords: 1. Charismatic leadership. 2. The philosophy of sufficiency economy. 3. Achievement of
development.
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บทนำ�

“การพัฒนา (Development)” เปนสิ่งที่ทุกสังคม
ยอมรับและใหความสำ�คัญ และพยายามหาทางที่จะไป
สูผลสัมฤทธิ์ ดวยแนวทางและวิธีการตางๆ ตามระบบ
ความคิด ความเชือ่ และปรัชญาทีเ่ รียกวา “กระบวนทัศน
การพัฒนา” (Development paradigm) ที่ปรากฏอยูใน
สังคม ซึ่งไมไดคงที่ตายตัวอยูตลอดไป เพราะแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเป น แนวความคิ ด เชิ ง ปทั ส ถาน
(Normative Concept) จึงมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ปจจัยที่เกี่ยวของ (โกลดสเวอรธี 2530 : 3) กระบวน
ทัศนการพัฒนาในสังคมใดสังคมหนึ่งยอมมีอิทธิพลใน
การกำ�หนดอุดมการณเปาหมายและแนวทาง รวมถึง
นโยบายและกลยุทธการพัฒนาอันมีผลตอวิถีการดำ�รง
ชีวิตดานตางๆ ของคนในสังคมนั้น
สั ง คมไทยในอดี ต เป น สั ง คมที่ มี วิ ถี ชี วิ ต แบบ
เรี ย บง า ย เศรษฐกิจพื้นฐานเปนการผลิตเพื่ อ ยั ง ชี พ
สำ�หรับการบริโภคใชสอยในครัวเรือนและชุมชน มิใชเพือ่
การแลกเปลีย่ นในระบบเศรษฐกิจเพือ่ การคา วัตถุดบิ ใน
การผลิตสำ�หรับการดำ�รงชีพไดมาจากสภาพธรรมชาติ
ที่อยูรอบตัวทำ�ใหวิถีชีวิตของคนในสังคมมีความใกลชิด
ผูกพันและตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม ความ
สั ม พั น ธ ข องคนในชุ ม ชนเป น ความสั ม พั น ธ ใ นระบบ
เครือญาติและความสัมพันธทางสายเลือดเปนหลัก วิถี
ชีวิตเชนนี้มีความเหมาะสมกับการใชทรัพยากรรวมกัน
การแบงปนผลผลิตและการพึง่ พาอาศัยกันในดานตางๆ     
(ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา  2537)
จวบจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน
สังคมไทย เมื่อประเทศไดกาวเขาสูกระบวนการพัฒนา
ที่ มุ  ง เน น ความทั น สมั ย ตามแบบตะวั น ตกในรู ป แบบ
ตางๆ เชน การเผยแพรความรูท างวิชาการ การใหความ
ชวยเหลือผานโครงการเงินกู การใหคำ�แนะนำ�ของ
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ เปนตน การเผยแพรความ
คิดดังกลาวไดสรางความหมายในลักษณะคูตรงขาม
คูหนึ่งใหเกิดขึ้นคือ “การพัฒนา” (Development) และ
ความดอยพัฒนา (Underdevelopment) เพือ่ การจัดแบง
ประเภทของประเทศตางๆออกเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
กับประเทศที่ยังดอยพัฒนา (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
2540 : 87) จนมีผลทำ�ใหประเทศไทยถูกใหความหมาย

ว า เป น ประเทศด อ ยพั ฒ นาประเทศหนึ่ ง สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดกลาวถึง ผลการพัฒนาที่ผานมาวา เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ
7 ตอป ประชากรมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นประมาณ 30
เทา คนไทยสวนใหญไดรับบริการโครงสรางพื้นฐาน
และบริการพื้นฐานทางสังคมมากขึ้นในระดับที่นาพอใจ
ไมวาจะเปนถนนไฟฟาน้ำ�ประปา รวมทั้งการศึกษาและ
สาธารณะสุข อยางไรก็ตาม การพัฒนาก็ไดกอใหเกิด
ปญหาทางสังคม และสิ่งแวดลอมดวย การพัฒนาที่
มุงเนนการแขงขันเพื่อสรางความมั่นคงในดานรายได
ทำ�ใหสงั คมไทยมีความเปนวัตถุนยิ มมากขึน้ คนในสังคม
มีปญหาดานพฤติกรรมคือ การยอหยอนในศีลธรรม
จริยธรรม เอารัดเอาเปรียบผูอื่น พรอมที่จะทำ�ทุกอยาง
เพือ่ ประโยชนของตนเอง โดยไมค�ำ นึงถึงผูอ นื่ หรือสังคม
ส ง ผลให วิ ถี ชี วิ ต และค า นิ ย มดั้ ง เดิ ม ที่ ดี ง านของไทย
สูญสลายไป กลาวโดยสรุปผลของการพัฒนาทีเ่ นนความ
ทันสมัยเปนการพัฒนาที่เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา
และการพัฒนาไมยั่งยืน นำ�ไปสูการลมสลายของชุมชน
(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ม.ป.ป. : 1-3)
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปจจุบันแนวทางใน
การพัฒนาที่เกิดขึ้นเปนการพัฒนาแบบกระแสทุนนิยม
(Capitalism) หรือเปนการพัฒนาในลักษณะไมมีขีด
จำ�กัด (Unlimited development) ที่มุงผลทางเศรษฐ
กิจเปนหลัก โดยไมคำ�นึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศน
ทำ�ใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาทั้งสิ่งแวดลอมถูกทำ�ลาย
ขยะลนเมือง น้ำ�เสีย อากาศเปนพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาภาวะโลกรอน (Global warming) คนรุนใหมมี
ความสุขจากการใชเทคโนโลยี เกิดคานิยมที่หรูหรา
ฟุมเฟอย เกิดความเห็นแกตัวและมีการทุจริตคอรัปชั่น
ปญหาตางๆเหลานี้มีแนวโนมที่จะขยายตัวมากขึ้นใน
อนาคต เปนการสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาที่ผานมา
ขาดสมดุลในบริบทของการพัฒนา
จากพระปณิธานทีว่ า “เราจะครองแผนดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม” ซึ่ง
ไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมตอสังคมไทยตลอด
มาและที่สำ�คัญ คือ ทรงมีพระราชดำ�รัสชี้แนะเกี่ยวกับ
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แนวทางในการแกไขปญหาความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนใหดขี นึ้ ตลอดจนแนวทางใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให มี
ความเจริญรุงเรืองอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน “หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำ�รง
ชีวติ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช
มี พ ระราชดำ� รั สแก ชาวไทยนั บ ตั้ง แตป  พ.ศ. 2517
เปนตนมา
“การพัฒนาประเทศจำ�เปนตองทำ�ตามลำ�ดับ
ขัน้ ตองสรางพืน้ ฐาน คือความพอมีพอกิน พอใชของ
ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการ
และใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว
จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการ
เดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็
จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลาย
เปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด”
ที่มา : ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2517

จากพระบรมราโชวาท พระองคทา นไดทรงเนนย้�ำ
แนวทางการพัฒนาบนพืน้ ฐาน “การพึง่ ตนเอง” ความพอมี
พอกิน พอมีพอใช การรูจ กั ความพอประมาณ การคำ�นึงถึง
ความมีเหตุผล การสรางภูมคิ มุ กัน ตระหนักถึงการพัฒนา
ตามลำ�ดับขั้นตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเปน
กรอบในการดำ � รงชี วิ ต แต ก ระบวนการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจพอเพียง หรือการนำ�ไปประยุกตใชใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ทุกภาคสวนของสังคมอันประกอบดวย
ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ
จะตองรวมแรงรวมใจกันเพือ่ ใหเกิดผลทีแ่ ทจริง หลายๆ
รัฐบาลทีผ่ า นมา ไดมคี วามพยายามนำ�หลักการดังกลาว
มาใชในการบริหารประเทศ แตก็สามารถบรรลุวัตถุ
ประสงคในระดับหนึ่งเทานั้น
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ในการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นาใดๆ
รวมทั้งการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางในการพัฒนา ยอมจะตองมาจากเหตุปจจัย
หลายประการ ซึ่งปจจัยที่สงผลใหเกิดการพัฒนานั้น
มีอยูดวยกันหลายปจจัย ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย และปจจัยทาง
สังคม ฯลฯ ซึ่งปจจัยเหลานี้ เรียกวา “ปจจัยภายนอก
ที่มีผลตอการพัฒนา” สวนปจจัยภายใน ไดแก ตัวผูนำ� 
คานิยมของสมาชิก การตัดสินใจที่ไมดี ปญหาดานการ
สื่อสารที่ไมดี ปญหาแรงงาน ฯลฯ และปจจัยดานผูนำ� 
เปนปจจัยประการหนึ่งที่สำ�คัญและสงผลตอการพัฒนา
ซึ่งลักษณะการพัฒนานั้นสามารถเกิดไดทั้งในองคการ
แบบโครงสรางอยางชัดเจน และองคการที่มีโครงสราง
แบบหลวมๆ เชน สังคม ชุมชน หมูบาน ซึ่งนักพัฒนา
ชุ ม ชนนิ ย มเรี ย ก “นั ก พั ฒ นา ผู  นำ � แห ง การพั ฒ นา”
สวนในองคการแบบมีโครงสรางนิยมเรียก “ผูนำ�การ
เปลี่ยนแปลง” และมีผลสำ�คัญยิ่งในหนวยงานทั้งภาค
รัฐ และภาคเอกชน เพราะบุคคลดังกลาวมีหนาที่ในการ
ริเริ่มและสามารถในการปรับเปลี่ยนบริบทตามที่ตอง
การได สอดคลองกับ Berlew (1974) กลาววา ผูนำ�
การเปลี่ยนแปลงจะนำ�การเปลี่ยนแปลงภายในองคการ
ซึ่งแตกตางจากผูนำ�ที่เนนการพัฒนาสังคมและชุมชน
ที่จำ�เปนตองมีลักษณะพิเศษที่ เรียกวา “ผูนำ�บารมี
(Charisma leadership)” ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน
จากที่กลาวมาแลวขางตน คุณลักษณะผูนำ�โดย
เฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะผูนำ�แบบมีบารมีเปนปจจัย
สำ�คัญประการหนึ่งตอผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาชุมชน
ในบริบทของสังคมไทย แตอยางไรก็ดี ผลการศึกษา
วิจัยในระยะเวลาที่รัฐบาลไดสงเสริมการดำ�เนินงานการ
พัฒนาชุมชนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 8
เปนตนมา มักเปนการศึกษาการพัฒนาชุมชนที่ประสบ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานในรูปแบบงานวิจัยเชิง
คุณภาพ สวนงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสำ �เร็จ
ของการดำ�เนินงานการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเนื่องมาจากการมีคุณลักษณะภาวะผูนำ�

6 คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่มีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นคเรศ ณ พัทลุง และยุวัฒน วุฒิเมธี

บารมี นั้นยังไมมีการศึกษาความสัมพันธของปจจัย
ดังกลาวแตอยางไร ดวยเหตุนี้การศึกษา คุณลักษณะ
ภาวะผูนำ�บารมีที่สงผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความนาสนใจและมีความสำ�คัญ
ในการพัฒนาองคความรูในทางวิชาการ และในการนำ�
ไปประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศชาติ ชุมชน และสังคม
อยางยั่งยืนตอไป

ประโยชนจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะไดรับประโยชนทั้ง
ทางด า นวิ ช าการและด า นการนำ � ไปใช ก ล า วคื อ  
ประโยชน ท างด า นวิ ช าการ ได ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ คุ ณ
ลักษณะผูนำ�บารมี ที่เหมาะสมในการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในสวนของแนวทฤษฎี
และการนำ�ไปประยุกตสูการปฏิบัติ สวนประโยชนทาง
ดานการนำ�ไปใช นำ�ไปสงเสริมคุณลักษณะผูนำ�  และ
ภาวะผูนำ�  ใหแก ผูนำ�ชุมชน สังคม หรือผูนำ�หมูบาน
ที่เปนเปาหมายที่จะพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหนวยงานอื่นๆ จะนำ�ขอคนพบไปพัฒนา
ภาวะผูนำ�ภายในองคการใหใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเปนสวนรวม ในการขยาย
ขอบเขตของการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางตอเนื่อง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังเชน ทฤษฎี
Terms model (สัญญา สัญญาวิวัฒน 2536) ตัวแบบ
พระธรรมปฎก (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต 2549)
ตัวแบบการพัฒนายั่งยืน (พระเทพโสภณ 2540) ตัว
แบบสภาพัฒนฯ (ธรรมรักษ  การพิศษิ ฏ  2543) ทฤษฎี
ใหมในการพัฒนาประเทศ (มูลนิธิชัยพัฒนา 2544)
เพื่อคัดเลือกปจจัยทีส่ ำ�คัญ (Major factor selection) ไป
ตั้งเปนองคประกอบหลักได 4 ดาน ไดแก ดานคนสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู  นำ � บารมี เป น การ
สรางตัวแปรแบบสามเสา ไดแก 1.) ภาวะผูน �ำ บารมีแบบ
ตะวันตก 17 ทฤษฎี อาทิเชน ทฤษฎีภาวะผูนำ�บารมี
(Charisma leadership theories) (Bass 1990 ;
Conger & Kanango 1989 ; Nadler & Tushman 1990)
ทฤษฎีการพัฒนาคุณลักษณะบารมี (Development of
charisma) (DuBrin 1998) และทฤษฎีคุณลักษณะการ
ปรุงแตงของภาวะผูนำ�บารมี (An attribution theory of
charisma) (Conger and Kanungo 1989) เปนตน 2.)
ภาวะผูนำ�บารมีแบบตะวันออก (พุทธศาสนา) ไดแก
ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 การเวน
จากอคติธรรม 3.) ผลการศึกษางานวิจัย ภาวะผูนำ�ใน
บริษทสังคมไทย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมชุมชน
ดังนั้น คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมี ที่ไดจากการบูรณา
การแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยแบบสามเสาได 8 กลุม
ตัวแปรดังนี้ การมีวสิ ยั ทัศนทเี่ ข็มแข็ง (Strong visionary)
ความสามารถทางการบริหาร (Management ability)
ทักษะทางสังคม (Social skills) การทำ�ใหสมาชิกรูสึก
สามารถ (Feel capable) การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล (An
action orientation) แบบอยางเชิงคุณสมบัติ (Attributes)
แบบอยางเชิงพฤติกรรม (Behavior) แบบอยางเชิงจิตใจ
(Mental)

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับตัวแปรในกรอบแนวคิดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูว จิ ยั ไดรวบรวมตัวชีว้ ดั การพัฒนา

องคประกอบตัวแปรที่ใชในการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ จึงไดองคประกอบตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ดังนี้ 1.) ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ
คุณลักษณะภาวะผูน �ำ บารมี ประกอบดวย การมีวสิ ยั ทัศน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนำ�บารมี และผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาปจจัยคุณลักษณะผูนำ�บารมีตอผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะผูนำ�บารมี กับผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

ที่เข็มแข็ง ความสามารถทางการบริหาร ทักษะทาง
สังคม การปฏิบัติใหบรรลุผล การทำ�ใหสมาชิกรูสึก
มีความสามารถ แบบอยางเชิงคุณสมบัติ แบบอยาง
เชิงพฤติกรรม แบบอยางเชิงจิตใจ   2.) ตัวแปรผล
(Dependent variables) คือ ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

คุณลักษณะผูนำ�บารมี
การมีวิสัยทัศนที่เขมแข็ง
ความสามารถทางการบริหาร
ทักษะทางสังคม  
การทำ�ใหสมาชิกรูสึกสามารถ
การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล  
แบบอยางเชิงคุณสมบัติ
แบบอยางเชิงพฤติกรรม
แบบอยางเชิงจิตใจ

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี
คุณลักษณะภาวะผูนำ�และภาวะผูนำ�แบบมีบารมี 17
ทฤษฎี (Bass 1990 ; Conger & Kanango 1989 ; Nadler
& Tushman 1990 ; DuBrin 1998) ซึ่งเปนแนวคิด
ทฤษฎีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยนักวิชาการตะวันตก และผูศ กึ ษา
ได บู ร ณาการกั บ แนวคิ ด แบบตะวั น ออก (เชิ ง พุ ท ธ)
พรอมกับทบทวนงานวิจัยในบริบทของสังคมไทยเพื่อ
สรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย (ดังภาพที่ 1.)
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ
ดานเทคโนโลยี
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย			
สมมติฐาน ตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวคือ ดานการมี
วิสัยทัศนที่เขมแข็ง ดานความสามารถทางการบริหาร
ด า นทั ก ษะทางสั ง คม ด า นการทำ � ให ส มาชิ ก รู  สึ ก
สามารถ ดานการมุงปฏิบัติใหบรรลุผล ดานแบบอยาง
เชิงคุณสมบัติ ดานแบบอยางเชิงพฤติกรรม และดาน
แบบอยางเชิงจิตใจ มีตัวใดตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำ�นาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร
แบบผสมผสาน (Mix research) คือ การวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative research) แบบมีสมมติฐาน ประชากรที่
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ศึกษาในครั้งนี้เปน “ผูนำ�องคกรเครือขายพัฒนาชุมชน
ดีเดน” แกนนำ�หมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ ย็น เปนสุข”
ที่ ไ ด รั บ รางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยเจาะจงเฉพาะ
ป 2554 จำ�นวน 375 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชเครื่องมือ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบ LIKERT-SCALE ผูวิจัยรางแบบสอบถามโดยมี
เนื้อหาหลัก (Contexts) และรายละเอียด (Content) ที่
ครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนำ�บารมี
ที่มีสวนเกี่ยวของกับความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายใตโครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” จัดเก็บรวบรวม
โดยการแจกแบบสอบถามใหแก ผูนำ�องคกรเครือขาย
พัฒนาชุมชนดีเดน ในงานพิธีมอบโลรางวัลเชิดชูเกียติ

6 คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่มีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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และไดรับการตอบกลับมาทั้งหมด การหาคุณภาพของ
เครือ่ งมือผูว จิ ยั ไดท�ำ การหาคาความเทีย่ งตรง (Validity)
นำ � ร า งแบบสอบถาม ปรึ ก ษาขอรั บ คำ � แนะนำ � จาก
คณาจารยผทู รงคุณวุฒเิ ปนทีป่ รึกษา จากนัน้ ผูว จิ ยั ไดท�ำ
การตรวจรางแบบสอบถามใหมีความสมบูรณที่สุด โดย
พิจารณาจากคา (Index of Item-Objective Congruence :
IOC) และทดสอบคาความเชื่อมั่น (Testing reliability)  
ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha Coefficience)
ผลของการทดสอบปรากฏว า ค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เทากับ .9604 การวิเคราะหขอ มูล
และสถิตทิ ใี่ ชในการทดสอบสมมุตฐิ าน ประกอบดวย การ
วิเคราะหสัมประสิทธิ์สัมพันธ (Correlation coefficient)

การวิ เ คราะห พ หุ ถ ดถอย (Multiple Regression
Analysis) สวนเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูนำ�ภาครัฐ และผูนำ�ภาค
ประชาชนเพื่ อ เป น ข อ มู ล สนั บ สนุ น ในการวิ เ คราะห
วิจารณผลวิจัยครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ผูวิจัย
ได วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต น เพื่ อ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ กั น เองของตั ว แปรซึ่ ง เรี ย กว า
Multicollinearity โดยใชวิธีการ Correlation Analysis
ระหวางตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะภาวะผูน ำ�บารมีทงั้
8 คุณลักษณะ ดังตารางที่ 1.

ตารางที่ 1. เมทริกซสหสัมพันธระหวาง คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีทั้ง 8 คุณลักษณะ
ภาวะผูนำ�บารมี
คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมี (Y)
ดานวิสัยทัศนที่เขมแข็ง (X1)

(Y)

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

(X5)

(X6)

(X7)

(X8)

1.00 .531

.563 .497 .508 .369 .414 .465 .402

1.00

.758 .576 .601 .549 .591 .449 .325

ดานสามารถทางการบริหาร (X2)
ดานทักษะทางสังคม (X3)
ดานทำ�ใหสมาชิกรูสึกสามารถ(X4)
ดานมุงปฏิบัติใหบรรลุผล (X5)

1.00 .682 .675 .557 .578 .547 .395
1.00 .722 .580 .607 .660 .501
1.00 .622 .526 .706 .575
1.00 .679 .669 .569

ดานแบบอยางเชิงคุณสมบัติ (X6)

1.00 .634 .574

ดานแบบอยางเชิงพฤติกรรม (X7)

1.00 .816

ดานแบบอยางเชิงจิตใจ (X8)
จากตารางที่ 1. ผลการวิจยั พบวาตัวแปรตนหรือ
ตัวแปรอิสระทั้งหมด ไมปรากฎวาความสัมพันธคูใด
มีคาความสัมพันธเกินกวา 0.85 จึงถือวาตัวแปรตนทั้ง
หมดไมมีปญหาความสัมพันธกันเอง จึงสามารถศึกษา
วิเคราะหตัวแปรตนทั้งหมดที่สงผลตอตัวแปรตามดวย
เทคนิ ค การวิ เ คราะห ส มการพหุ ถ ดถอย (Multiple
Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปร

1.00
ตนที่มีตอตัวแปรตามได
การทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวมี
ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำ�นายผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Enter
Multiple Regression
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

ตารางที่ 2. คาสัมประสิทธิ์และคาสถิติทดสอบ คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมี ที่สงผลตอ ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตาม
			 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Enter Multiple Regression)
คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมี

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

.985

.198

ดานวิสัยทัศนที่เขมแข็ง (X1)

.243

.066

ดานความสามารถทางการบริหาร (X2)

.246

ดานทักษะทางสังคม (X3)

คาคงที่

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
4.967

.00*

.246

3.657

.00*

.075

.239

3.300

.00*

.085

.062

.092

1.360

.17_

ดานทำ�ใหสมาชิกรูสึกมีความสามารถ (X4)

.070

.067

.075

1.043

.29_

ดานการมุงปฏิบัติใหบรรลุผล (X5)

-.117

.056

-.131

-2.067

.03*

ดานแบบอยางเชิงคุณสมบัติ (X6)

-.015

.059

-.017

-.256

.79_

ดานแบบอยางเชิงพฤติกรรม (X7)

.076

.082

.082

.929

.35_

ดานแบบอยางเชิงจิตใจ (X8)

.133

.062

.155

2.141

.03*

SEest = ± .372 R = .628 R2 = .394 F = 29.789**      

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยหลัก 4 ตัวแปร ซึ่ง
เปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ถูกคัดเลือกเขาสมการพยากรณ
ปจจัยหลักที่เปนตัวพยากรณ ไดแก ดานวิสัยทัศนที่
เขมแข็ง (X1) ดานความสามารถทางการบริหาร (X2)
ดานการมุงปฏิบัติใหบรรลุผล (X5) และดานแบบอยาง
เชิงจิตใจ (X8) โดยปจจัยทั้ง 4 สามารถอธิบายผล
สั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง (R2) ไดรอยละ 39.40 และมีความคาดเคลื่อน
ในการพยากรณ (SEest) เทากับ .372 ที่ระดับนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสถิติจากตารางนำ�มาสราง
เปนสมการพยากรณผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดังนี้
สมการ   y   =  0.985  +   0.243 x1   +   0.246
x2   -   0.117 x5   +    0.113 x8
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สมการมาตรฐาน   y   =    0.246 x1  +   0.239
x2   -   0.131 x5  +   0.155 x8
เมื่อ  y  แทน   ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
X1 แทน   ดานวิสัยทัศนที่เขมแข็ง
X2 แทน   ดานความสามารถทางการบริหาร
X5 แทน   ดานมุงปฏิบัติใหบรรลุผล
X8 แทน   ดานแบบอยางเชิงจิตใจ
สรุปคุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีที่สงผลตอการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียง 4
คุณลักษณะ ไดแก ดานวิสัยทัศนที่เขมแข็ง (x1) ดาน
ความสามารถทางการบริหาร (x2) ดานมุงปฏิบัติให
บรรลุผล (x5) และดานแบบอยางเชิงจิตใจ (x8)
2.   สรุปผลการสัมภาษณ การวิจัยในครั้งนี้
ได สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ทวนสอบผลการศึ ก ษาเชิ ง

6 คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่มีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นคเรศ ณ พัทลุง และยุวัฒน วุฒิเมธี

ปริมาณ คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีที่มีอำ�นาจในการ
พยากรณ ต  อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยผู  ใ ห ข  อ มู ล สำ � คั ญ เป น ผู  นำ �
ภาคราชการและผูนำ�ภาคประชาชน
2.1) ผลการสัมภาษณใหความสำ�คัญสอดคลอง
กับเชิงปริมาณ ประกอบดวย X 1 การมีวิสัยทัศนที่
เขมแข็ง X2 ความสามารถทางการบริหาร X8 แบบอยาง
เชิงจิตใจ และ X5 การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล ดังบท
สัมภาษณทกี่ ลาววา ผูน �ำ ชุมชนจะตองมีความรูแ ละความ
เขาใจในทฤษฎี และมีความรอบรูหลากหลาย อาทิเชน
ดานการออม การเกษตร และปญหายาเสพติด บริหารงาน
ดวยความเขาอกเขาใจ เปดใจยอมรับฟงปญหาความ
ขัดแยง (Conflict) ของชาวบาน มีการจัดการความรู โดย
การจัดเวทีประชาคม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยเงื่อนไขของความมุงมั่นตั้งใจ โดยผูนำ�อุทิศแรงกาย
แรงใจ เสียสละ เห็นแกเห็นประโยชนของชุมชนมากกวา
ประโยชนของตน
2.2) ผลการสัมภาษณใหความสำ�คัญเพิ่มเติม
2 ตัวแปร คือ X3 ทักษะทางสังคม และX7 แบบอยาง
เชิงพฤติกรรม ดังบทสัมภาษณที่กลาววา ผูนำ�ในการ
พั ฒ นาชุ ม ชนต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ ส นิ ท สนมกั บ กลุ  ม
สมาชิกผูนำ�เชน กำ�นัน ผูใหญบาน นายกอบต. อบจ.
สส. สจ   พรอมรวมมือเพื่อแกไขปญหา ผูนำ�มีความ
สัมพันธกบั ผูต าม มีความสนิทสนมกับชาวบาน ชาวบาน
สามารถสอบถามและปรึกษาหารือในการแกปญ
 หา และ
การมีความสัมพันธกับภาครัฐ โดยการชวยเหลือเกื้อกูล
และร ว มมื อ เชน การเชิญพัฒนากร ผูมีค วามรู  ม า
ใหคำ�แนะนำ�แนวทาง ความรู และสนับสนุนทรัพยากร
ต า งๆให แ ก ชุ ม ชน โดยผู  นำ � จะต อ งมี พ ฤติ ก รรมที่ ดี
ทำ�ใหผูตามเกิดความเชื่อถือ ใหความไววางใจ เคารพ
ศรัทธา และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรวมงาน นอกจากนี้
ยังทำ�ใหผูตามยอมรับ และการยกยองในการกระทำ�
ตางๆ
2.3) ผลการสั ม ภาษณ ไ ม ใ ห ค วามสำ � คั ญ 2
ตัวแปร คือ X4 การทำ�ใหสมาชิกรูส กึ มีความสามารถ และ
X6 แบบอยางเชิงคุณสมบัติ ดังบทสัมภาษณที่กลาววา
ในการพัฒนาชุมชนจำ�เปนตองเนนรูปแบบการพัฒนา
แบบมีสวนรวม (Participation) มากกวาการกระตุน

ความสำ � เร็ จ ของคนใดคนหนึ่ ง ส ว นแบบอย า งเชิ ง
คุณสมบัติทั้งดานบุคลิกภาพที่ดี การแตงกายดี การ
วางตั ว ดี การพู ด จาดี และแสดงออกที่ ดี ไม ไ ด ส  ง
ผลใหเกิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุ ป ผลการวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและผล
การสัมภาษณ พบวา คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่สงผล
ตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
6 คุณลักษณะ สามารถจำ�แนกเปน 2 กลุมคือ 1.)
คุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ของผู  นำ � บารมี ที่ มี อำ � นาจพยากรณ
ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไดแก การมีวิสัยทัศนที่เขมแข็ง ความสามารถ
ทางการบริหาร การมุง ปฏิบตั ใิ หบรรลุผล และแบบอยาง
เชิงจิตใจ  2.) คุณลักษณะรองของผูนำ�บารมีที่สนับสนุน
และสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ทักษะทางสังคม และแบบอยาง
เชิงพฤติกรรม
การอภิปรายผล
1. คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 4
คุณลักษณะ ไดแก  X1 การมีวสิ ยั ทัศนทเี่ ขมแข็ง X2 ความ
สามารถทางการบริหาร X8 แบบอยางเชิงจิตใจ และX5
การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล และผลการสัมภาษณใหความ
สำ�คัญกับวิสยั ทัศนของผูน ำ�ซึง่ ถือวาเปนทิศทางทีส่ ำ�คัญ
ของผูน �ำ ในการพัฒนา สวนความสามารถทางการบริหาร
เปนเครื่องมือที่จะทำ�หนาที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศนดังกลาว
และแบบอยางเชิงจิตใจที่ดีงาม เชน ความเสียสละและ
เอื้อเฟอเผื่อแผ จะเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนำ�ใน
บริบทสังคมไทย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลอง
กันพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(2512) ที่ทรงใหแกผูวาราชการจังหวัดวา “การพัฒนา
ชนบทเปนงานที่สำ�คัญ เปนงานยาก เปนงานที่จะตอง
ทำ�ใหไดดวยความสามารถ ดวยความเฉลียวฉลาด คือ
ทั้งเฉลียวทั้งฉลาด ตองทำ�ดวยความบริสุทธิ์ใจ” และ
แมแตผลการวิจัยของนักวิชาการชาวตะวันตกหลาย
ทานที่แมจะอยูตางบริบทสังคมหรือเปนการศึกษาจาก
บริบทสังคมที่เนนโครงสรางหนาที่ ยังคงใหความสำ�คัญ
ต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู  นำ � ด า นการมี วิ สั ย ทั ศ น ความ
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สามารถทางการบริหารและการมีคุณธรรม เชน Caryle
(1888) พบวา ทฤษฎีผนู �ำ ทีย่ งิ่ ใหญ (Great man theory)
ประกอบดวยคุณลักษณะการมีคุณธรรม การมีความ
เข า ใจการเปลี่ ย นแปลง การมี ค วามสามารถในการ
กระตุนระดับบุคคลและระดับองคการเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง การมีทักษะทางดานสังคมและการมีจิตใจ
ที่ดี สวนแนวคิดแบบตะวันออก (เชิงพุทธศาสนา) ที่
เกี่ ย วกั บ ธรรมของนั ก ปกครองยั ง ให ค วามสำ � คั ญ กั บ
ลักษณะของผูนำ�กับการปกครอง ดานการมีวิสัยทัศน
การมีความสามารถ และการมีจิตใจที่ดี ดังเชน ทศพิธ
ราชธรรม (2530) ซึ่ ง เป น หลั ก พระราชจริ ย วั ต รที่
พระเจาแผนดินทรงประพฤติเปนหลักธรรม ไดแก การ
ใหทาน การเสียสละทรัพยสิ่งของ การเสียสละเวลา
ความสุขสวนตน เพื่อความสุขสวนรวม ความซื่อตรง
ฐานะของผูปกครอง ความออนโยนอยางมีสัมมาคารวะ
ไมเบียดเบียน ไมกอ ทุกขใหแกผอู นื่ และความหนักแนน
ถือความถูกตอง เที่ยงธรรม นอกจากนี้ผลการวิจัย
ที่ศึกษาในบริบทของสังคมไทยยังใหความสำ�คัญกับ
ลั กษณะผู  นำ�ชุมชนดานการมีวิสัยทัศน การมีค วาม
สามารถ และการมีจติ ใจทีด่ ี อาทิ ทองใบ สิงสีทา (2552)
พบวา ผูนำ�ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีเจตคติในระดับ
สูง ปรีชา วุฒกิ ารณ (2548) ไดศกึ ษาตัวชีว้ ดั คุณลักษณะ
ผูนำ�ดานการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง มี 5 มิติ
ดั ง นี้ 1.) มิ ติ ด  า นความพร อ มต อ การเปลี่ ย นแปลง  
2.) มิติดานการบริหารจัดการ   3.) มิติดานวิสัยทัศน  
4.) มิติดานการแกปญหาอยางบูรณาการ และ  5.) มิติ
ดานการสรางสรรคสังคมอยางยั่งยืน
2. คุณลักษณะภาวะผูน �ำ ทีส่ นับสนุนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตผลการสัมภาษณ
ยังใหความสำ�คัญตอประสิทธิผลการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 2 คุณลักษณะ ไดแก ดาน
ทั ก ษะทางสั ง คม และด า นแบบอย า งเชิ ง พฤติ ก รรม
ผลการสัมภาษณ พบวา ผูนำ�ใชหลักการมีสวนรวมโดย
ผูนำ�ตองทำ�หนาที่เปนตัวกลาง ทำ�หนาที่ประสานงาน
ระหว า งภาครั ฐ กั บ ประชาชนภายในหมู  บ  า น มี ก าร
ประสานงานดำ�เนินกิจกรรมและนำ�นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ดังพระบรมราโชวาทของ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯตอนหนึ่งที่วา (ภูมิพล
อดุ ล ยเดช, พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว (2533)
“ขอใหทุกคนระลึกวา ปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไข
ได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆ
คน หลายๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหา
ที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และ
บัน่ ทอนทำ�ลายความเจริญและความสำ�เร็จของการงาน”
สวนแบบอยางเชิงพฤติกรรมของผูน �ำ ตองมีความโปรงใส
ประหยัด และหลีกเลี่ยงการใชอำ�นาจเพื่อประโยชน
สวนตน สอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนำ�แบบมีบารมีของ
เฮาส (House’s charismatic leadership theory)”
House (1977) พบวา ผูนำ�ที่ประสบความสำ�เร็จจะตอง
เปนแบบอยางที่ดีแกผูตาม ยิ่งผูตามชื่นชอบผูนำ�มาก
เทาใด ผูตามก็จะยึดผูนำ�เปนแบบอยางมากขึ้นเทานั้น
บทสรุป
จากการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมีตาม
ทฤษฎีทั้ง 8 ประการ พบวา คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่มี
ผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเพียง 6 คุณลักษณะ แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 1.)
คุณลักษณะหลัก (Core characteristic) คือ คุณลักษณะ
ภาวะผูนำ�บารมีที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 4 คุณลักษณะ ไดแก
X1 การมีวิสัยทัศนที่เขมแข็ง X2 ความสามารถทางการ
บริหาร X8 แบบอยางเชิงจิตใจ และX5 การมุงปฏิบัติ
ใหบรรลุผล   2.) คุณลักษณะสนับสนุน (Supporting
characteristic) คื อ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู  นำ � บารมี ที่
ทำ�ใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2 ลักษณะ ไดแก ดานทักษะทาง
สังคม และดานแบบอยางเชิงพฤติกรรม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ดานการวางนโยบาย นำ�ผลการวิจัยคือ
คุณลักษณะภาวะผูนำ�บารมี 6 ประการ ไปใชในการ
พัฒนาผูนำ�ภาคประชาชน และผูนำ�ในหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน โดยภาครัฐหนวยงาน
สวนกลาง อยางเชน กระทรวงมหาดไทย ควรมอบหมาย

6 คุณลักษณะภาวะผูนำ�ที่มีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นคเรศ ณ พัทลุง และยุวัฒน วุฒิเมธี

ให คณะกรรมการบริหารจังหวัด (กบจ.) และคณะ
กรรมการบริ ห ารอำ� เภอ (กบอ.) ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ นำ �
คุณลักษณะภาวะผูน �ำ ทีไ่ ดการบูรณาการใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระดับจังหวัดและระดับ
อำ�เภอ มีการจัดการแบบบูรณาการ ทัง้ ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ และดานกำ�ลังคน เพื่อพัฒนาผูนำ�ภาค
ประชาชน และผูนำ�ในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน  
2. ดานการปฏิบตั ิ นำ�ผลการวิจยั คือ คุณลักษณะ
ภาวะผูนำ�บารมี 6 ประการ ไปปฏิบัติโดยบูรณาการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทัง้ ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน องคกรอิสระ (NGO) และภาคประชาชน ที่
เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน เริ่มจาก


ผูน �ำ ภาคประชาชนมีการประสานกลุม ผูน ำ� ไดแก กำ�นัน
ผูใหญบาน ผูนำ�อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผูนำ�กลุมหรือ
องคกรที่เปนแกนหลักในการพัฒนาหมูบาน และผูนำ�
ศูนยประสานงาน เพื่อใหกลุมผูนำ�ดังกลาวเปนตัวกลาง
แลกเปลี่ยนความตองการระหวางหนวยงานภายนอก
และชาวบานในชุมชน
ข อ เสนอแนะจากผลการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป
ควรศึกษาวิจัยตอยอดองคความรูและสรางนวัตกรรม
การบริหารจัดการในมิติใหม ไดแก   1.) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอการปฏิบัติงานของผูนำ�ชุมชน  
2.) การพั ฒ นากลยุ ท ธ เ พื่ อ เสริ ม สร า งความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สำ�หรับผูนำ�ชุมชน  3.) กลยุทธเสริมสรางความสามารถ
และความมุงมั่นในการทำ�งานของผูนำ�ชุมชน
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