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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบวิธีผสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะผู้น าและระดับความส าเร็จ 

ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น ากับความส าเร็จ 
ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนครทอง 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 225 คน และผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าชุมชน/ผู้น า 
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 7 คน  
โดยเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลวิจัยพบว่า 1) ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีด้านการโน้มน้าวจิตใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส าหรับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2) ลักษณะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเชิงบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง โดยทุกประเด็นมีความสัมพันธ์ 
ในเชิงบวกทั้งหมด โดยมีประเด็นเรื่องการโน้มน้าวจิตใจ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อน  
กองทุนแม่ของแผ่นดินมากที่สุด  

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาผู้น า คือ 1) ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือ ให้กับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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และ 2) ก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวจิตใจให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

ค าส าคัญ: ลักษณะผู้น า, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ชุมชนนครทอง, จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ABSTRACT 
This study was a mixed-method research. It aimed to study: 1) the leadership traits and 

the successful level of Queen Sirikit Fund implementation; and 2) the relationship between 
leader traits and the implementation success of Queen Sirikit Fund.The sample consisted of 
225 fund members of Nakhon Thong Community in Phra Samut Chedi District, Samut Prakan 
Province, and the key informants were community leaders/leaders learning center of Queen 
Sirikit Fund, and officers responsible for Queen Sirikit Fund implementation, totaling 7 persons. 
Data were collected by a questionnaire and an in-depth interview, and were analyzed with 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation, and content analysis.  

The results of the study were as follows: 1) overall the leader traits of Queen Sirikit 
Fund implementation was at a high level. Specifically, the persuasion aspect has the highest 
average. As for implementation success, it was at the highest level. Specifically, the 
implementation strengthening had the highest average. 2) The leader traits had positive 
relationship with the implementation success of Queen Sirikit Fund at the moderate level 
with statistical significance at .01 level. Specifically, the persuasion aspect mostly correlated 
with the implementation success of Queen Sirikit Fund. 

The guidelines for leader development were: 1) encouraging the regular organization 
of relevant training activities for community leaders i.e. public speaking techniques, 
collaborative communication, etc.; and 2) formulating strategies or activities to persuade 
local people to participate in community activities i.e. organizing public relation campaign 
to create perception in additional member subscriptions Queen Sirikit Fund in the area, etc. 
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บทน า 
 เมื่อกล่าวถึงบทบาทและความส าคัญของผู้น า หากเปรียบการบริหารเสมือนกับการท าสงคราม ผู้น า 
ก็ย่อมเปรียบเสมือนแม่ทัพที่จะต้องวางแผนวางกลยุทธ์ให้ทหารปฏิบัติตาม หากวางแผนผิดพลาดจะส่งผล 
เป็นอันตรายแก่บุคคลที่อยู่ในการควบคุม ดังนั้น ผู้น าจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง  
หากหน่วยงานหรือองค์กรใดได้ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดในการพัฒนาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกัน
ในการก าหนดเป้าหมายแนวทาง แล้วด าเนินการจะท าให้หน่วยงานนั้น ๆ มีความก้าวหน้า มีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ถูกก าหนด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วโดยทั่วไปว่า ผู้น า (leader) เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์การ ทั้งนี้ เพราะผู้น ามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการ
ดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ ซึ่งประเด็นปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการอยู่ตรงที่ว่า ผู้น าท าอย่างไรหรือมีวิธีการน าอย่างไรจึงท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายาม  ที่จะท าให้งาน
ส าเร็จด้วยความเต็มใจ (McFarland, 1979: 214-215) 
 ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพล ที่ผู้น าพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม เพ่ือให้มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานตามต้องการโดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผู้น า
ได้โดยที่ไม่ได้มีการกระท าใด ๆ เป็นกระบวนการ (process) ให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อ่ืน รวมถึงภาวะผู้น าจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อผู้ตามยอมให้ผู้น าใช้อิทธิพลต่อตัวเขา ซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพล
ที่ใช้ด้วยว่าไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจเข้าขู่เข็ญ หรือบีบบังคับให้ท าตาม และจะถูกอ้างถึงเมื่อจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
หรือองค์การประสบความส าเร็จ ดังนั้นถ้าหากผู้น าไม่สามารถน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จดังกล่าวได้ก็ย่อมหมายถึง
ว่าผู้น าไม่ได้แสดงผู้น าหรือไม่มีความสามารถในการน า (Mitchell, 1987: 435-436)  
 การขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่
ต้องอาศัยผู้น าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรุนแรง  
ในชุมชน ผู้น าหรือแกนน าชุมชนจึงเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกที่จะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสู่ชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กและเยาวชน ซึ่งมีแนวโน้มจะติดยาเสพติดและพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้ค้าในอนาคต 
ซึ่งจากผลการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของคนภายในชุมชน 
จ านวนผู้เสพและผู้ค้าลดลง ท าให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (วิโรจน์  ช านาญการ, 2549) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลวิจัยข้างต้นอาจวิเคราะห์ได้ว่า แม้การปราบปรามผู้กระท าผิดจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
ขณะเดียวกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ชุมชนอีก 
เพราะการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนั้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น ผู้น าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จ าเป็นที่จะต้องมีหลักการที่ส าคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน เพ่ือต่อสู้เอาชนะภัยพิบัติอันเกิดจากยาเสพติดเป็นหลัก 
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 หากกล่าวถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล  
ในทุกยุคทุกสมัย ได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 
และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยใช้กลไกในพ้ืนที่และอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ทั้งด้านป้องกัน 
ปราบปราม การบ าบัดรักษา และติดตามความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของการด าเนินงาน
และระบบสมัครใจ โดยภายหลังจากท่ีผ่านการบ าบัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด
อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักเมตตาธรรม โดยให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานภาคี ติดตามดูแลช่วยเหลือ ทั้งเรื่อง 
การให้การศึกษา ฝึกอาชีพและหางานให้ท า เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดมีโอกาส
ได้ปรับปรุงตัว เพ่ือเข้าสู่การด าเนินชีวิตในสังคมปกติต่อไป จากวิกฤติปัญหาด้านยาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใย และได้ทรงมีพระกระแสด ารัส
ให้พสกนิกรชาวไทยร่วมแรงร่วมใจเอาชนะวิกฤติปัญหานี้ จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้น าไปใช้ประโยชน์
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งถือเป็น
เจตนารมณ์สูงสุดที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นการน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในงานพัฒนาทั้งมวลที่มุ่งเน้นให้พสกนิกรมีอาชีพ สร้างรายได้ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฟ้ืนฟูวัฒนธรรม สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงพา
ความเข้มแข็งของตนเอง ขจัดยาเสพติดบนพ้ืนฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี การสร้างสมานฉันท์
ของคนในชุมชน การร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดี พลังเหล่านี้
หากปรากฏมากข้ึนจะท าให้สังคม และชุมชนนั้น ๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพพ้ืนที่และบริบทภูมิสังคมเป็นสังคมเมืองและสังคมเมืองกึ่งชนบท  
เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของประชากร และจากการที่มีสถานประกอบการ โรงแรม หอพัก 
บ้านเช่า และชุมชนแออัด อยู่เป็นจ านวนมาก จึงอาจส่งผลให้มีแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวอพยพเข้ามาใช้
แรงงานจ านวนมาก ส่งผลกระทบแง่ลบในเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ว่างงาน และ
นักเรียน นักศึกษาจ านวนมาก ซึ่งเป็นเหตุให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต้นของพ้ืนที่ภาค 1 ซึ่งพบว่าเป็นทั้งพ้ืนที่ค้าและพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560)    
 จากผลของการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน การปราบปรามผู้ค้า และผู้เสพยาเสพติดโดยการจับกุม
และลงโทษด้วยกระบวนการทางกฎหมายจึงท าได้ยากขึ้น และไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากเมื่อผู้ค้า
และผู้เสพยาเสพติดพ้นโทษแล้วก็จะกลับมากระท าผิดอีก ดังนั้น การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ด้วยสันติวิธี เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่ างดี 
ดังนั้น จังหวัดสมุทรปราการจึงให้ความส าคัญในการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมุ่งเน้นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพลังชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการได้รับ
พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 206 กองทุน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ, 2560) 
อย่างไรก็ตาม การที่จะขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ
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ผู้น าชุมชนที่มีความมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่ องมืออย่างจริงจัง  
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน และได้รับความศรัทธาเป็นที่
ยอมรับนับถือของคนในชุมชน 
 ชุมชนนครทอง เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับ
พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี 2549 และน าเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันชุมชนนครทองเป็นชุมชนต้นแบบ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้บริบทของความเป็นสังคมเมือง ซึ่งมีอัตราความเสี่ยงในเรื่อง
ของการแพร่ระบาดยาเสพติดสูง แต่ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน รวมถึงผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ในการขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน ท าให้ชุมชนได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลกองทุ นแม่ 
ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการประจ าปี 2551 รางวัลชุมชนเข้มแข็งต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรปราการประจ าปี 2552 รางวัลศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจ าปี 2554 เป็นต้น 
    จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ผู้น ากับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจะท า
ให้เกิดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาลักษณะผู้น าและระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น ากับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย โดยน าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้น าของ Griffiths (1956: 243-253) 
และแนวคิดความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามเกณฑ์ชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย มาก าหนดเป็นตัวแปรส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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        ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ลักษณะผู้น ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของ 

ชุมชนนครทอง ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปในเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง กองทุนที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนและสร้าง
กระบวนการให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดจิตส านึกในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.  ลักษณะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมหรือคุณสมบัติส่วนบุคคลที่แสดงออกมาให้ปรากฏ และมีอิทธิพล
ท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อถือ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
ด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนครทอง ต าบลปากคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

2.1  การมีความคิดริเริ่ม หมายถึง การที่ผู้น าชุมชนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดริเริ่มงานใหม่  ๆ 
ให้เกิดข้ึนภายในชุมชน 

2.2  การรู้จักปรับปรุงแก้ไข หมายถึง การที่ผู้น าชุมชนให้ค าแนะน ากระตุ้นหรือให้ก าลังใจแก่คนใน
ชุมชน 

2.3  การให้ความยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ผู้น าชุมชน ให้ก าลังใจ ชมเชย และยอมรับ 
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.4  การให้ความช่วยเหลือ หมายถึง การที่ผู้น าชุมชนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ของคนในชุมชน 

ความส าเร็จในการขับเคลื่อน 
กองทุนแมข่องแผ่นดิน 

1. ด้านการบริหารจดัการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

2. ด้านการบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

3. ด้านการด าเนินงานด้านยาเสพติด 

4. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน 

แม่ของแผ่นดิน   

ลักษณะผู้น า 
1. การมีความคิดริเริ่ม 
2. การรู้จักปรับปรุงแก้ไข 
3. การให้ความยอมรับนับถือ  
4. การให้ความช่วยเหลือ 
5. การโน้มน้าวจิตใจ 
6. การประสานงาน 
7. การเข้าสังคมไดด้ ี
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2.5  การโน้มน้าวจิตใจ หมายถึง การที่ผู้น าชุมชนมีความสามารถในการชักจูงให้คนในชุมชน 
เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตาม 

2.6  การประสานงาน หมายถึง การที่ผู้น าชุมชนประสานให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่างคนในชุมชนกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ 

2.7  การเข้าสังคมได้ดี หมายถึง การที่ผู้น าชุมชนมีพฤติกรรมในการปรับตัวสร้างความสัมพันธ์และ
ควบคุมอารมณ์ให้เข้ากับคนในสังคมได้ทุกระดับ  

3.  ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนครทอง 

3.1  การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง การจัดท าระเบียบบริหารจัดการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชาสัมพันธ์ 
และด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น  

3.2  การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง การจัดท าบัญชีในการรับ-จ่ายเงินกองทุน 
แม่ของแผ่นดิน การสมทบเงินทุนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับบริจาค การจัดงานกิจกรรมเพ่ือสมทบทุน  
การขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

3.3  การด าเนินงานด้านยาเสพติด หมายถึง การด าเนินกิจกรรม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
การค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพ่ือให้เข้ารับการบ าบัดรักษาและเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพ ส าหรับผู้ค้าท่ีกลับตัวหรือผู้เสพที่ผ่านการบ าบัดแล้ว เป็นต้น 

3.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ขององค์กรหรือหมู่บ้านอื่น ๆ การมีวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นคนในชุมชน การทบทวน 
สรุปบทเรียน และพัฒนาการท างานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยแบบผสม (mixed-research method) โดยมุ่งเน้น 

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นหลัก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(questionnaire) และมีการสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็น 
ที่น่าสนใจเพิ่มเติม 

 
ประชากร 
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนครทอง 

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 514 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนครทอง โดยผู้วิจัยค านวณหาจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างจากประชากรด้วยสูตรของ Yamane (1973: 1,088) ได้จ านวนรวมทั้งสิ้น 255 คน และท าการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยผู้วิจัยสุ่มจับฉลากเลือกตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือตอบแบบสอบถาม จ านวน 225 คน  

ส าหรับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
(key informants) แบบเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( in-depth 
interview) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้น าชุมชนหรือผู้น าศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในพ้ืนที่ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 7 คน โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชนหรือผู้น าศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่อยู่ในชุมชนนครทอง และ 2) เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                           
1.  แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของLikert ซึ่งมี
การก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ 

2.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview form) ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น
และแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ประสบผลส าเร็จโดยเป็นข้อค าถาม 
แบบปลายเปิด ประกอบด้วยประเด็นข้อค าถามหลัก เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประสบผลส าเร็จ ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน  

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปท าการ

ตรวจสอบเครื่องมือ และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (pre-test)  
กับผู้น าชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 คน 
และน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach's alpha coefficient) 
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.954 และรายงานให้คณะกรรมการที่ปรึกษาทราบเพ่ือน าแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้สามารถ  

เก็บข้อมูลได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท โดยผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือรับรองการเก็บข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และประสานงานกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าความเข้าใจในขั้นตอนและรายละเอียดในการเก็บข้อมูล รวมถึงข้อสงสัยต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงประเด็นและสมบูรณ์มากที่สุด โดยมีทีมงานช่วยในการด าเนินการและเก็บแบบสอบถามและ  
แบบสัมภาษณ์กลับคืน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ของแบบสอบถาม แล้วลงรหัสข้อมูล (coding) หลังจากนั้นประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และใช้สถิติที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1.1  ค่าเฉลี่ย ( ) ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายถึงลักษณะผู้น าและความส าเร็จในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายถึงการกระจาย
ของข้อมูล 

1.3  การทดสอบความสัมพันธ์ (correlation) โดยผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ผู้น ากับความส าเร็จในการขับเคลื่อน การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนครทอง ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ .01 และแปลผลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้ (Cohen, 1988) 

1)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (0.50-1.00) แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
2)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.50 (0.30-0.49) แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ

ปานกลาง 
3)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.00 (0.29 และต่ ากว่า) แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับต่ า 
4)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.00 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพ่ือง่ายต่อการแยกประเด็น 
จากนั้นท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของข้อมูล ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลัก
ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้และน าไปเปรียบเทียบในแต่ละประเด็น และอภิปรายผลข้อมูล
ตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพ่ือสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  
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ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง             
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ตารางท่ี 1  ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทองต าบลปากคลองบางปลากด 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม 
(n = 225) 

ลักษณะผู้น า  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. การมีความคิดริเริ่ม 4.57 0.45 มากที่สุด 4 

2. การรู้จักปรับปรุงแก้ไข 4.53 0.44 มากที่สุด 5 

3. การให้ความยอมรับนับถือ 4.48 0.41 มากที่สุด 6 
4. การให้ความช่วยเหลือ 4.47 0.42 มากที่สุด 7 

5. การโน้มน้าวจิตใจ 4.67 0.37 มากที่สุด 1 
6. การประสานงาน 4.62 0.40 มากที่สุด 2 

7. การเข้าสังคมได้ดี 4.57 0.41 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 4.57 0.29 มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง 
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
( = 4.57 , S.D. = 0.29)  และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า ลักษณะผู้น าในด้านการโน้มน้าว
จิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.37) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านการประสานงาน ( = 4.62, 
S.D. = 0.40) ด้านการมีความคิดริเริ่ม ( = 4.57, S.D. = 0.45) ด้านการเข้าสังคมได้ดี ( = 4.57, S.D. = 0.41) 
ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ( = 4.53, S.D. = 0.44) ด้านการให้ความยอมรับนับถือ ( = 4.48, S.D. = 0.41) 
และด้านการให้ความช่วยเหลือ ( = 4.47, S.D. = 0.42) 
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2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง             
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ตารางท่ี 2  ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนนครทอง ต าบลปากคลองบางปลากด 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม  
(n = 225) 

ความส าเร็จในการขับเคลื่อน 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 S.D. ระดับ ล าดับ 

1. การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4.62 0.40 มากท่ีสุด 4 
2. การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4.64 0.40 มากท่ีสุด 2 
3. การด าเนินงานด้านยาเสพติด 4.63 0.39 มากท่ีสุด 3 
4. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4.72 0.35 มากท่ีสุด 1 

ภาพรวม 4.65 0.30 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง 

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
( = 4.65, S.D. = 0.30) และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยพบว่า ความส าเร็จในการขับเคลื่อน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.72, 
S.D. = 0.35) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านการบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ( = 4.64, S.D. = 0.40) 
ด้านการด าเนินงานด้านยาเสพติด ( = 4.63, S.D. = 0.39) และด้านการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
( = 4.62, S.D. = 0.40) 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น ากับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน    
ชุมชนนครทอง ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ตารางท่ี 3  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น ากับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ชุมชนนครทอง ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ลักษณะผู้น า 
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

สัมประสิทธิส์หสมัพันธ ์ p-value ระดับ 
การมีความคิดริเริ่ม 0.226** .01 ต่ า 

การรู้จักปรับปรุงแก้ไข 0.293** .00 ปานกลาง 
การให้ความยอมรับนับถือ 0.286** .00 ต่ า 

การให้ความช่วยเหลือ 0.290** .00 ต่ า 
การโน้มน้าวจิตใจ 0.519** .00 สูง 
การประสานงาน 0.394** .00 ปานกลาง 
การเข้าสังคมได้ดี 0.395** .00 ปานกลาง 

ภาพรวมลักษณะผู้น า 0.456** .00 ปานกลาง 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายในภาพรวมได้ว่า ลักษณะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน 

การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเชิงบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง 
(0.456) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งหมด โดยประเด็นเรื่อง  
การโน้มน้าวจิตใจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมากที่สุด อยู่ในระดับสูง 
(0.519) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ การเข้าสังคมได้ดี มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (0.395) การประสานงาน 
มีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง (0.394) การรู้จักปรับปรุงแก้ไข มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (0.293) 
การให้ความช่วยเหลือมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (0.290) การให้ความยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
(0.286) และการมีความคิดริเริ่มมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (0.226) 
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง ต าบล
ปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้ ดังนี้ 
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1.  ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า ลักษณะผู้น าในด้านการโน้มน้าวจิตใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยได้บ่งชี้ถึงการที่ผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะในเรื่องการชักจูงโน้มน้าวใจให้สมาชิก  
ผู้ร่วมปฏิบัติงานและคนในชุมชนเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพราะการปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องใช้พลังของชุมชนในการขับเคลื่อนงาน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ก็อาจส่งผลให้การท างานติดขัดจากอุปสรรคต่าง ๆ หรือขาดการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอก  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาจมองว่าการโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้น าสามารถใช้ในการสร้างความร่วมมือ 
ในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยการเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติที่เคยรับรู้ในอดีตที่ผ่านมาของคนในชุมชน
ที่ว่าการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นหน้าที่ของต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น  
ซึ่งในการโน้มน้าวใจนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อิทธิพลของความเป็นผู้น าในการจูงใจให้คนเข้ามาร่วมกันท างาน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ผลวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass (1985) ที่กล่าวถึงลักษณะของการเป็นผู้น า
ไว้ในประเด็นของการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและมีการชักน าให้คนอ่ืนปฏิบัติตามทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย  

2.  ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนนครทอง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยพบว่า ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด และในรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ผลวิจัยได้บ่งชี้ถึงผลส าเร็จที่เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายการท างาน โดยมีการขยายผลการท างานไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในพ้ืนที่หมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  
โดยอาศัยเครื่องมือส าคัญคือ วิทยากรกระบวนการ ซึ่งในพ้ืนที่ชุมชนนครทองจะมีวิทยากรกระบวนการเพ่ือ
สนับสนุนให้ความรู้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินงานกองทุนแม่ให้ประสบความส าเร็จ เกิดเป็น
ความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดก็จะมาช่วยเหลือกัน
อย่างเต็มก าลัง สอดคล้องกับแนวคิดของสุวพักตร์  พนมวัน ณ อยุธยา (2552) กล่าวไว้ว่า การที่จะท าให้ 
การด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ เป็นระบบ 
และต่อเนื่อง โดยต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพิ่มเพ่ือน เพ่ิมเครือข่าย ขยายพลัง
ชุมชน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาท าได้มากขึ้นดีขึ้น จึงควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างก า ลังใจให้ 
ซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนและเครือข่ายให้เข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน 
ก็จะช่วยขับไล่ขบวนการค้ายาเสพติดให้ออกห่างจากชุมชนได้มากยิ่งขึ้น 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น ากับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของ
ชุมชนนครทอง พบว่า ลักษณะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเชิงบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า  
ทุกประเด็นมีความสัมพันธ์ในทางบวกทั้งหมด โดยประเด็นเรื่องการโน้มน้าวจิตใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มากที่สุดในประเด็นทั้งหมด ผลการวิจัยปรากฏในทิศทางดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า หากกองทุนแม่ของแผ่นดินของ
ชุมชนนครทอง มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประสบความส าเร็จมาก
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ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องส่งเสริมการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะผู้น า โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของ
การโน้มน้าวจิตใจที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมากที่สุด โดยถือเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น า ที่ต้องโน้มน้าวใจให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของการท างานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และเข้ามาร่วมปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพราะการท างานไม่สามารถท าได้ด้วยเพียงคนเดียวหรือ
สองสามคนเท่านั้น ต้องอาศัยการท างานในลักษณะของทีมงาน รวมไปถึงการโน้มน้าวใจให้เยาวชนในพ้ืนที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตคือเรื่องของการหาบุคลากรทดแทน 
ซึ่งความสามารถในการโน้มน้าวใจนั้นเป็นลักษณะผู้น าประการหนึ่งซึ่งมีความส าคัญอย่างมากและเป็นตัวบ่งบอก
ได้ว่าผู้น ามีความสามารถในการบริหารงานได้มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับความคิดของศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์ (2540) 
ที่มีความคิดเห็นว่าการที่ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวใจท าให้คนในกลุ่มเกิดความศรัทธาเชื่อถือ และเต็มใจร่วมมือ
อย่างประสานสัมพันธ์เพ่ือให้งานกลุ่มส าเร็จได้แค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้น าของผู้บริหาร คุณลักษณะ
เฉพาะตัวและความสามารถของผู้บริหาร 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ประเด็นคุณลักษณะผู้น าทั้ง 7 ด้าน มีความส าคัญอยู่ระดับมากที่สุด 
ทุกประเด็น โดยมีเรื่องการโน้มน้าวจิตใจมีความส าคัญมากที่สุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือ เป็นต้น ให้กับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้น ามีทักษะในการพูดชักจูงหรือโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้มาร่วมปฏิบัติงาน 

1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความส าคัญมากที่สุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมีการสร้าง
เครือข่ายการท างานทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงหรือบูรณาการกิจกรรมของ
เครือข่ายในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3  จากผลการวิจัยพบว่า การโน้มน้าวจิตใจ เป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน  
การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมากที่สุด ดังนั้น จึงควรก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าว
จิตใจให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เพ่ือรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติมในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการศึกษาในประเด็นหัวข้อเดียวกันนี้ในมิติอ่ืน ๆ เช่น นโยบายเชิงรุกของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน แนวทางยกระดับการพัฒนากองทุน  
แม่ของแผ่นดิน เป็นต้น 
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2.2  ควรมีการศึกษาในลักษณะของกรณีศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีบริบทความเป็นชุมชนเมือง หรือ
ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนา
โมเดลการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประสบความส าเร็จ 

 

สรุป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ลักษณะผู้น าในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนครทอง 

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยมีด้านการโน้มน้าวจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส าหรับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้ ลักษณะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเชิงบวกโดยอยู่ในระดับปานกลาง โดยทุกประเด็นมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกทั้งหมด โดยมีประเด็นเรื่องการโน้มน้าวจิตใจ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกองทุน
แม่ของแผ่นดินมากที่สุด 
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