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บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งต่อความสาเร็ จของชุมชนในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูน้ า
และวัฒนธรรมชุมชนส่ งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุ มชน ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 250 คน ซึ่งเป็ นสมาชิกของชุมชนเทศบาลขุนหาญ อาเภอขุน
หาญ จังหวัดศรี สะเกษ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม การดาเนินการวิจยั ทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของผูน้ าส่ งผลเชิงบวก
ต่อความสาเร็ จของชุมชน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 2) วัฒนธรรมชุมชนส่ งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของ
ชุมชน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 การวิจยั ครั้งนี้เป็ นแนวทางของหน่วยงานรัฐที่จะนาไปส่ งเสริ มด้านความรู้ใน
ส่ งเสริ มด้านคุณลักษณะของผูน้ า วัฒนธรรมชุมชนที่จะทาให้ชุมชนเกิดความสาเร็ จในพื้นที่อื่น
คาสาคัญ : คุณลักษณะผูน้ า วัฒนธรรมชุมชน ความสาเร็ จของชุมชน

Abstract
The objective of research, to empirically examine the relationships among the characteristic leader ,
culture community and community success. The samples this study were 250 inhabitants in Khun Han
sub-distirict municipality, Amphoe Khun Han, Sisaket by questionnaire. This research, test validity and
reliability, the descriptive statistics, correlation, and Ordinary Least Squares (OLS) regression analyses are
processed to prove the proposed 2 hypotheses. The result, the characteristic leader and the culture
community are positively influence on community success. Finally, the potential discussion with the
results is the framework of the government departement to applied and they used the result to
development another context.
Keyword : Characteristic leader, culture community, community success
1.บทนา
ในปั จจุ บนั นี้ ประเทศจะเจริ ญก้าวหน้า สังคมเกิ ดความสงบสุ ข ประชาชนมี ความเป็ นอยู่ที่ดี ต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย เช่น รัฐบาลเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย หน่วยงานราชการระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค ระดับท้องถิ่น นานโยบายเหล่านั้นไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน
นอกจากหน่ วยงานรั ฐที่ เป็ นฝ่ ายสนับ สนุ นเพื่อให้ประเทศชาติ เกิ ดความเจริ ญแล้ว ในระดับ ท้องถิ่ นและ
ชุมชนก็จะต้องเป็ นหน่วยงานที่พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนตนเองด้วย ซึ่ งการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนนั้นมาจากผูน้ า ประชาชนในชุมชน และการสร้างรายได้ของคนในชุมชน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ประชาชนในชุ มชนมีความเป็ นหนึ่ ง
เดี ยวกันและนอกจากนั้นวัฒนธรรมชุ มชนที่ มีการปฏิ บตั ิ สืบต่อจะเป็ นสิ่ งที่ ทาให้คนในชุ มชนรั กษาแนว
ทางการปฏิบตั ิให้เป็ นแบบเดียวกันกับที่เคยปฏิบตั ิงานซึ่ งวัฒนธรรมไม่ได้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่จะเป็ นตัว
หล่อหลอมให้คนในชุ มชนประพฤติ ปฏิ บตั ิตามตามทานองคลองธรรม และนอกจากนั้นหากชุ มชนได้นา
นโยบายของภาครั ฐเข้ามาปฏิ บตั ิอย่างจริ งจังก็จะทาให้ชุมชนเกิ ดความสงบประชาชนในชุ มชนก็จะมี แต่
ความผาสุ ก ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ผูน้ า และวัฒนธรรมชุ มชนมีผลต่อความสาเร็ จต่อชุ มชน และเพื่อให้เกิดการ
ยืนยันกรอบแนวคิดและนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดงั จะกล่าวในวัตถุประสงค์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์คุณลักษณะผูน้ าที่ส่งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์วฒั นธรรมชุมชนที่ส่งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 ทฤษฏี
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฏี ภาวะผูน้ าทางการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งกล่ าวว่าองค์การที่มีผูน้ าที่มี
คุณลักษณะมีความเฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์เชิ งรุ ก การยอมรับฟั งความคิดเห็นของลูกน้อง มีน้ าใจช่วยเหลือ
และให้คาแนะนาแก่ ลู ก น้อง ก็ จะถื อว่า เป็ นบุ ค คลที่ มี ส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรเป็ นสมาชิ กที่ ดีและทาให้ก าร
ดาเนินงานขององค์การประสบความสาเร็ จ (Bass, 1991) ดังนั้นในการศึกษานี้ได้นาทฤษฏีภาวะผูน้ าทางการ
เปลี่ยนแปลงมาอธิบายกรอบแนวคิดทางการศึกษาดังภาพที่ 1
คุณลักษณะผูน้ า
Government policy
วัฒนธรรมชุมชน
Culture community

ความสาเร็ จของชุมชน

Community success

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
3.2 นิยามศัพท์
คุณลักษณะผู้นา ได้แก่ บุคคลที่มีวสิ ัยทัศน์ มีมุมมองกว้างไกล มีความรู ้ความสามารถ มีแนวคิดที่จะ
พัฒนาชุมชน เป็ นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสู ง สร้างแรงจูงใจ ยอมรับฟังความคิดเห็น
และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน (พิรจิต บุญบันดาล, 2551)
วัฒนธรรมชุ มชน คือ จารี ต ประเพณี และศาสนา ที่สืบทอดต่อกันมาวัฒนธรรมชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลขุนหาญ ได้แก่ การอนุ รักษ์ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ชุ มชนปฏิบตั ิตาม จารี ต ศาสนา ชุมชนให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับสุ ขอนามัย ชุมชนมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีการกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับของคน
ในชุมชน (จตุวฒ
ุ ิ อุตมะมุณีย,์ 2552)นอกจากนั้นวัฒนธรรมชุมชนเป็ นการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับจารี ต
ประเพณี วัฒนธรรม มีความสามัคคีเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีการดารงชีวติ ที่เรี ยบง่ายและดวงใจ ปิ นตามูล ,
2555).
ความสาเร็จของชุ มชน คือ การที่ชุมชนบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ความสาเร็ จของชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลขุนหาญ ได้แก่ ชุมชนมีความกินดีอยูด่ ี ชุมชนมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง ชุมชนปราศจากยาเสพติด มี
การจัดการด้านมลพิษให้หมดไป ชุมชนมีความสุ ขกายสบายใจ ชุมชนได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี (ขนิสา กริ ดรัมย์ และคณะ , 2557)

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : คุณลักษณะผูน้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน
สมมติฐานที่ 2: วัฒนธรรมชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน
5.วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 กลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้ งนี้ ได้เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลขุนหาญ อาเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรี ษะเกษ ซึ่ งมีประชากรทั้งหมด 884 คน และกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเก็บจานวน 250 ชุด โดยการเปิ ดตาราง
เครซี และมอแกน (Nunnally, 1994) การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
ทั้งหมด 250 ชุ ด การศึกษานี้ เลื อกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลตาบลขุนหาญเนื่ องจากทาง
เทศบาลตาบลขุนหาญ ได้รับคัดเลือกให้เป็ นเทศบาลที่มีการบริ หารจัดการด้านสุ ขอนามัยที่เป็ นระบบและ
เป็ นต้นแบบด้า นสุ ข าภิ บ าลอนามัย ที่ มี ห้องส้ วมสะอาด ดัง นั้น จะเห็ นได้ว่า ประชากรที่ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วาม
เหมาะสมในการที่จะศึกษาความสาเร็ จด้านสุ ขอนามัยของชุมชน
5.2 ความเทีย่ งตรงและความน่ าเชื่อถือ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน และ
นามาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรใน
เขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ซ่ ึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) อยูร่ ะหว่าง 0.813 - 0.861ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ส่ วนความ
เที่ยงตรง (Validity) ของเครื่ องมือโดยหาค่าน้ าหนักปั จจัย (Factor loading) ของแต่ละตัวแปรจะต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป (Hair. 2006: 340 ) การศึกษาครั้งนี้ค่าน้ าหนักปั จจัย เท่ากับ 0.529 - 0.866 (Nunnally and
Berstein. 1994: 340 และ Bucklin and Sanjit.1993: 230)
ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปั จจัย และค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค (N= 30)
โครงสร้างตัวแปร

ค่าน้ าหนักปั จจัย

LD
CC
CP

.598-.832
.781-.837
.529-.866

สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค ()
.861
.861
.813

ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติการถดถอย (Regression Analysis ) เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหา
multicolinearlity ซึ่ งตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์มากเกิ นไปจนทาให้เป็ นตัวแปรเดี ยวกัน ซึ่ งหากเกิ ด
ปั ญหา multicolinearlity ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรจะมากกว่า .80 ซึ่ งดูได้จากค่า means of Pearson’s
correlation coefficient และดูจากค่า VIFs ซึ่ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง แต่ค่าไม่เกิน 10 ดังนั้นถื อว่าในการศึกษา
ครั้งนี้ตวั แปรแต่ละตัวไม่มีปัญหาเรื่ อง multicolinearlity ดังตารางที่ 2
ตาราง 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของชุมชน
ตัวแปร

CL

CC

CP

Mean
S.D

4.3703
.47513

4.2592
.51423

4.1824
.58551

CL
1
CC
.567***
1
CP
.422***
.547***
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2-tailed)

1

อย่ า งไรก็ ต ามในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้น าข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ด้ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ค่าและสถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงเป็ นสมการได้ดงั ต่อไปนี้
Equation 1:
CP = 01+ 02CL+ ε1
Equation 2:

CP = 03+  04CC+ ε2

6. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 125 คน และเป็ นเพศชาย จานวน 125 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50 และ 50 ตามลาดับ ส่ วนอายุของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าส่ วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถาม
มีอายุ 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22 รองลงมามีอายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.2 อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่มีอายุ 3640 ปี มีจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.6 ผูท้ ี่มีอายุ 41-55 ปี มีจานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.4 และผูท้ ี่มี
อายุ มากกว่า 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ต่อมาเมื่อทาการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส จานวน

84 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.6 หม้ายมีจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และอื่นๆ มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 2 นอกจากนี้ เมื่อทาการวิเคราะห์ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4 รองลงมามีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน
60 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6 ระดับประถมศึกษา
จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.6 ระดับ อนุปริ ญญา/ปวส จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ระดับปริ ญญา
โท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 และระดับอื่นๆ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ต่อมาจะเป็ นรายได้
ต่อปี ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.8 ส่ วนผูม้ ีรายได้ 5,001- 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 86 คน ร้อยละ 34.4 ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้ 10,00120,000 บาทต่อเดือน มีจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.2 ผูท้ ี่มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือนมี
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี มีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 3.6 อย่างไรก็ตามอาชี พของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีอาชี พรับจ้างทัว่ ไป จานวน 63 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.2 รองลงมาจะเป็ นอาชี ขา้ ราชการ/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.8 อาชีพเกษตรกร จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 43 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.2 นอกจากนั้นยังมีอาชี พพนักงานเอกชน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.2 และอาชีพ
อื่นๆ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8
ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของชุมชน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้ น
คุณลักษณะผูน้ า (CL)

สมการที่ 1
ความสาเร็ จของชุมชน (CS)
.430***
(0.57)

วัฒนธรรมชุมชน (CC)

สมการที่ 2
ความสาเร็ จของชุมชน(CS)

.545***
(0.53)

Adjust R2

.181

.412

Maximum VIF

1.426

1.526

***P<.01, aBeta coefficients with standard errors in parenthesis

จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าส่ งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน (H1: b2=0. 430, p 
0.01) ซึ่ งกล่าวได้วา่ คุณลักษณะผูน้ านั้น จะต้องเป็ นบุคคลที่มีวสิ ัยทัศน์ มีมุมมองกว้างไกล มีความรู ้
ความสามารถ มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชน เป็ นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสู ง สร้าง
แรงจูงใจ ยอมรับฟังความคิดเห็น และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนจึงจะทาให้ชุมชนประสบ
ผลสาเร็ จ ก้าวข้ามผ่านปั ญหาต่างๆไปได้ สอดคล้องกับจตุวฒ
ุ ิ อุตมะมุณีย ์ (2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะผูน้ า
ชุมชนเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกชุมชนในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้ าหมายกันในการ
บริ หารจัดการชุมชนให้ประสบความสาเร็ จ และยังสอดคล้องกับงานของ ขนิสา กริ ดรัมย์และคณะ (2557)
และรพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ และทศพร แก้วขวัญไกร (2556) ได้กล่าวว่าชุมชนจะประสบความสาเร็ จและ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกจะต้องมีปัจจัยด้านผูน้ าการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน
นอกจากคุณลักษณะผูน้ าส่ งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน ปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้ชุมชน
ประสบความสาเร็ จนั้นเกิดจากวัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ชุมชน
ประสบความสาเร็ จ วัฒนธรรมชุมชนที่วา่ นี้ หมายถึง สิ่ งที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น การรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม การให้ความสาคัญเกี่ยวกับสุ ขอนามัย สุ ขาภิบาลของชุมชน อย่างไรก็ตามจากตารางที่
3 พบว่า วัฒนธรรมชุมชนส่ งผลเชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน (H2: b4 =.545, p  0.01) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ดวงใจ ปิ นตามูล. (2555) ซึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนซึ่งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีวฒั นธรรม
การปฏิบตั ิตนที่มีแนวทางเดียวกัน วิถีทางในการปฏิบตั ิแบบเดียวกันแล้วจะทาให้การปฏิบตั ิงานหรื อการ
ดาเนินการใดๆ ประสบความสาเร็ จตามแนวทางที่กลุ่มกาหนดไว้ คนในชุมชนคิดขึ้น สร้างขึ้นที่ปฏิบตั ิสืบ
ทอดต่อๆกันมาทั้งความเชื่ อ ประเพณี การปฏิบตั ิต่างๆ การกิน การรักษาสภาพแวดล้อมและสุ ขอนามัยของ
ชุมชนจะทาให้ชุมชนนั้นเป็ นชุมชนที่เกิดความยัง่ ยืนและมีความเจริ ญงอกงาม
7. สรุ ปแลอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของชุมชน กรณี ศึกษาเทศบาลตาบลขุน
หาญ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษนั้น คุณลักษณะของผูน้ าทาให้เกิดความสาเร็ จต่อชุมชน ในขณะที่
วัฒนธรรมชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็ จของชุมชน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฏีภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงอธิบายกรอบแนวคิดในการศึกษา
8. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัย
การศึกษานี้ทาให้ได้ขอ้ มูลเพื่อนาหน่วยงานรัฐจะได้นากรอบแนวคิดและผลการศึกษาไปใช้พฒั นา
ชุมชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็ นเพียงการศึกษาในขอบเขตของเทศบาลตาบล
ขุนหาญ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ การศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาติดตามระยะยาว รวมทั้ง
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น
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