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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ  บริบท

การพัฒนาท้องถิ่นกับการเรียนรู้ของชุมชน กับคุณลักษณะและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิด ค่านิยมและกระบวนทัศน์ในการ

พัฒนาท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จนน าไปสู่กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้น าท้องถิน่กับหลักสูตการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

บริบทการพัฒนาท้องถิ่นกับการเรียนรู้ของชุมชน  

จากสภาพความเป็นมาและเป็นไปของแต่ละชุมชนที่เป็นบริบทเดิมของชุมชน ที่เน้น

ระบบเครือญาติ ความผูกพันที่เป็นพ่ีเป็นน้อง โดยมีหลักยึดเหนี่ยวทางกายและจิตใจจากมิติของ

ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อโลกและสังคมมีสภาพและสภาวะของการเจริญเติบโตที่ขยายใหญ่โต

และเคลื่อนตัวเข้าหากันให้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  จึงส่งผลต่อการพัฒนาที่เปรียบเสมือนคลื่น

กระแสสังคมที่ได้ถ่ายเทและถ่ายทอด รูปแบบ แนวทางและแนวคิดให้กับคนในโลกและสังคมได้

เรียนรู้และพัฒนาตามตัวแบบต่าง ๆ  เพ่ือวิ่งเข้าหาค าว่าความเจริญก้าวหน้า จึงท าให้ประเทศที่

ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ก้าวไปสู่การพัฒนาของประเทศในลักษณะที่แตกต่างกันบนพ้ืนฐาน

ของการด ารงชีวิตที่มีทุนทางด้านความรู้ ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่ดูเสมือนจะไม่เท่า

เทียมกัน  ในปัจจุบันการพัฒนาท้องถิ่น ได้ผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน

และตัวชุมชนเอง ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนทุนทั้ง 6 ด้าน อันประกอบไปด้วย ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ 

ทุนทางสังคม ทุนการเงิน ทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทุนเทคโนโลยี  ที่มีอยู่ของแต่ละ

พ้ืนทีค่วบคู่กับแผนยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณจากภาครัฐผ่านสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ท าให้เกิดการท างานในแต่ละมิติ ที่ท าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกัน การรู้จัก

พ่ึงพาบทบาทของแต่ละด้าน เพ่ือสร้างและพัฒนาท้องถิ่นของตนทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

ดังนั้นบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาในพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 6 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมการวิจัย

ในครั้งนีจ้ึงเป็นภาพสะท้อนจากข้อมูลในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน ท าให้ชุมชนได้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
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ตนเองรวมทั้งการบริหารจัดการชุมชนที่มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา จากทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นเอง 

ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยท้องถิ่นและประชาสังคมเป็นผู้รับประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์ อีกทั้ง

สร้างกระบวนการเรียนรู้จากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาชุมชนเป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้อง

ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน ได้อย่างไร การ

น าเสนอผลการวิจัยจึงแยกวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น คือ 1) การวิเคราะห์บริบทพ้ืนที่ความเป็นมา

ของชุมชน 2) ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 3) การเรียนรู้ การมี

ส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ของทั้ง 6 พ้ืนที่ดังนี ้ 

   

1) องค์การบริหารส่วนต าบล แม่ทา อ าเภอแม่ออน 

บริบทพ้ืนที่ สภาพทั่วไปของต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 72,794 ไร่ มีพ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 20 พ้ืนที่ประมาณ 80% เป็นพ้ืนที่

หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นที่ตั้งของป่าต้นน้ าที่ให้ก าเนิดล าห้วยเล็กๆ จ านวนมากถูกล้อมด้วย

เทือกเขาผีปันน้ า อันเป็นต้นก าเนิดห้วยเล็กๆ หลายสายที่ไหลรวมเป็นล าน้ าแม่ทาหล่อเลี้ยงคนใน

ชุมชนและไหลไปรวมกันเป็นล าน้ าส าคัญของพ้ืนที่บริเวณนี้ คือ น้ าแม่ทา ไหลผ่านต าบลทาเหนือ 

ต าบลแม่ทา และผ่านเขตจังหวัดล าพูนไปรวมกับแม่น้ าปิง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตร เช่น 

ปลูกข้าวโพด ปลูกผัก สวนล าไย เลี้ยงวัว และใบยาสูบ เป็นต้น ส่วนเขตพ้ืนที่จ าแนกตามพ้ืนที่ท า

กิน พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่สาธารณะ มีลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรายที่เหมาะส าหรับการ

เพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีอาชีพทาการเกษตร และอุตสาหกรรมใน

ครอบครัวการแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร ส่วนพ้ืนที่ท าการเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง

ประมาณ 511.28 ไร่ กลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ของต าบลแม่ทา โดยส่วนใหญ่จะปลูก

พืชผักตามฤดูกาล ข้าวโพดอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์และมีการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายให้กับระบบการผลิตอินทรีย์ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต าบลแม่ทา มีสมาชิกกลุ่ม

เกษตรอินทรีย ์จ านวน 103 ครัวเรือน แบ่งเป็นผู้ที่ผลิตขายทั้งหมดจานวน 27 ครัวเรือน (แม่กาด) 

แบ่งเป็นผู้ผลิตจ าหน่ายแบบส่งถึงบ้านผู้บริโภค มีจ านวน 3 ครัวเรือน และแบ่งเป็นผู้ที่ผลิตเพ่ือ

บริโภคเองในครอบครัว จ านวน 73 ครัวเรือน ในอดีตการเกษตรในพ้ืนที่ประสบปัญหาการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนอีกทั้งเป็นเขตป่าอันห่างไกลจากการช่วยเหลือของ
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ภาครัฐ ชุมชนแม่ทาจึงผ่านประสบการณ์ของการคิดค้นหาช่องทางแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นเวลา

หลายทศวรรษ จนที่สุดคนในท้องถิ่นเองได้เรียนรู้การต่อสู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา 

โดยได้จัดท า "ข้อบัญญัติต าบลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชน ต าบลแม่ทา พ.ศ.2550 " ขึ้นเพ่ือ

เป็นเครื่องมือของชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ได้บัญญัติ

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาและ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จนประสบความส าเร็จ 

ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

ชุมชนแม่ทาเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่เด่นชัดด้าน ทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดถ่ายทอดที่ส าคัญ

ของการเคลื่อนย้ายทุนนี้จากแต่ละรุ่นสู่คนรุ่นใหม่ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่สามารถจัดการและอยู่กับชุมชน

ในท้องถิ่นได้อย่าง ยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเรียนรู้จากปัญหาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่และสร้างการบริหารจัดการที่ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมที่

เข้มแข็งและ สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข  ในอดีตชุมชนแม่ทาเคยที่เป็นเขตสัมปทานป่า 

มีความทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ คนในชุมชนมีความรู้น้อยไม่สามารถอ่านออกเขียนหนังสือได้ 

เนื่องจากไม่มีโรงเรียน คนที่อ่านออกเขียนได้มีเพียงผู้ชายที่เคยไปอาศัยเล่าเรียนอยู่ในวัดเท่านั้น 

ต าบลแม่ทาจึงถือได้ว่าขาดการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ ท าให้คนในชุมชนต้องดิ้นรน

ต่อสู้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านผู้น าชุมชนมาแต่ละรุ่น ในที่สุดพ้ืนที่แห่งนี้ได้มีการอนุรักษ์พ้ืนป่า

และการสร้างแหล่งน้ าเพ่ือพลิกพ้ืนผืนดินให้กลับคืนมามีความอุดมสมบรูณ์เป็นเวลากว่า 15 ปี

มาแล้ว ก่อนหน้านี้ชุมชนได้ผ่านการต่อสู้ในลักษณะการเรียกร้อง ทั้งเรื่องการท ามาหากิน การ

จัดการทรัพยากรและอ่ืนๆ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆให้การสนับสนุนและเป็นองค์กรพ่ีเลี้ยง 

ผลักดันให้คนในชุมชนสามารถยืนได้ด้วยล าแข้งของตนเอง การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ได้สร้างผู้น า

ทางธรรมชาติในการอนุรักษ์และต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนมายาวนาน จนท าให้เกิดบุคคลที่เป็น

ผู้น าของชุมชนและสืบทอดเจตนารมณ์ต่อกันมาได้หลายช่วงอายุคน และได้กลายเป็นแรงบันดาล

ใจให้กับคนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนไปสู่ความสุข 

การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

ภายใต้สังคมของความเป็นเครือญาติ และด้วยการต่อสู้และเรียนรู้ของบรรพบุรุษ

เพ่ือที่จะน าพาชุมชนให้อยู่รอดและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เอาชนะต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
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ด้านการเกษตรกรรม ซึ่งเกิดจากสภาพพ้ืนที่ที่ถูกท าลายด้วยการเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ได้ท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน ท าให้ สภาพพ้ืนป่า พ้ืนดิน และน้ า ซึ่ง

เป็นปัจจัยหลักในการล่อเลี้ยงคนทั้งชุมชนรวมทั้งการถูกทอดทิ้งจากภาครัฐ ท าให้ผู้น าแต่ละรุ่นได้

ด าเนินการพลิกฟ้ืนผืนป่า วิถีท าการเกษตรให้มั่นคง ผ่านโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ชุมชนทุกรูปแบบ จนน าไปสู่การเรียนรู้นวัตกรรมของการบริหารท้องถิ่น น าไปสู่การออก

ข้อบัญญัติต าบลเพื่อการจัดการป่าชุมชนของต าบลซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 42,773ไร่ ในปี 2550 เป็น

ข้อบัญญัติท้องถิ่นแห่งแรกๆของประเทศที่ออกมาสนับสนุนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  ด้าน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับการต้องการพัฒนาตนเอง เกิดขึ้นได้จาก วิธีการบริหาร

จัดการจุดศูนย์รวมของการท างานในชุมชน คือ “สถาบันพัฒนามนุษย์” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชน ก็อยู่ภายใต้การท างานของสถาบันนี้ มีคนแม่ทาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้การท างาน 

เพ่ือน าไปท าต่อยอดตามความสมัครใจ ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้และการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้ของคนในชุมชนในลักษณะเป็นกลุ่มเล็กขนาด 3-4 ครัวเรือน  และขยายเป็น

เครือข่ายที่กว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทเรียนของการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

แรงจูงใจและแรงศรัทธา ความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นแบบญาติมิตร มีการเยี่ยมเยือนและดูแล

ช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสุข ส่งผลให้ปัจจุบันมีกิจกรรมที่ท าให้เกิดกลุ่มเรียนรู้

และกลุ่มพัฒนาในพ้ืนที่ถึง 54 กลุ่ม มีศักยภาพในการเคลื่อนความรู้เชื่อมโยงกัน ทั้งในกลุ่มร้านค้า 

การผลิตข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์ กลุ่มแปรรูป กลุ่มพิทักษ์ป่าและกลุ่มดูแลการจัดสรรแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร กฎ กติกาข้อตกลงของชุมชนเกิดจากการสื่อสาร รวมทั้งก าหนดวิธีการปฏิบัติ เช่น 

ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตรในชุมชน โดยการตกลงด้วยวาจา

ในเวทีการประชุมของหมู่บ้าน ไม่มีการปักป้ายแต่ทุกคนรับรู้ร่วมกันที่จะดูแลและปฏิบัติในพ้ืนที่ 

แนวความคิดนี้ใช้การสื่อสารในพื้นที่ในการรักษากฎ และตรวจสอบการปฏิบัติจริง  น าไปสู่รูปแบบ

การเรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการบริหารจัดภาครัฐแนวใหม่  คือ ท้องถิ่นจัดการ

ตนเอง และการสร้างสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

2) องค์การบริหารส่วนต าบล กื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง 
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บริบทพื้นที่เขตต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 64 กิโลเมตร และตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอแม่แตง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่แตง 24 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่า

สงวนและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง มีแม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่านได้แก่ แม่น้ าแตงซึ่งมีต้นน้ าอยู่ในเขต

อ าเภอเวียงแหงไหลผ่านอ าเภอเชียงดาวและอ าเภอ แม่แตง โดยไหลผ่านเขตต าบลกื้ดช้าง รวม

ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ก่อนลงสู่ล าน้ าปิง มีเนื้อที่ประมาณ 306.25 ตร.กม. หรือ

ประมาณ  191,406.25  ไร่ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนเมืองและชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มี

อยู่ 5 ชนเผ่าได้แก่ ลาหู่ อาข่า ม้ง ลีซู กระเหรี่ยง ชุมชนต าบลกื้ดช้างส่วนใหญ่ที่มีความแตกต่าง

ทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมของชนเผ่า แต่สิ่งส าคัญที่ยึดเหนี่ยวชุมชนไว้ด้วยกัน คือ ความ

เชื่อถือด้านศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า การเชื่อถือผู้น าและการนับถือผี ด้านอาชีพหลัก

ของประชากร ได้แก่ การเกษตร เช่น การท านา ท าสวน (ลิ้นจี่ ส้ม กะหล่ าปลี กระท้อน เงาะ ขิง 

ข้าวไร่ ล าไย ข้าวโพด ถั่วเหลือง กาแฟ เสาวรส) เลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ สุกร ไก่) กิจการท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและรับจ้างทั่วไป 

ต าบลกื้ดช้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ แยกได้ดังนี้  

1. เชิงผจญภัยและกีฬา มีผู้ประกอบการมากมายในพ้ืนที่ เช่น ปางช้างแม่ตะมาน ปาง

ช้างแม่แตง ปางช้างโชคชัย ปางช้างแม่แตงทัวร์ ปางช้างห้วยน้ าดัง ปางช้างปางป่าคา ปางช้าง

แพนด้าทัวร์ ปางช้างแก่งกื้ด ปางช้างกื้ดช้าง โดยมีกิจกรรมดังนี้ การขี่ช้าง, นั่งเกวียน, การแสดง

ช้างโชว์ เป็นต้น 

2.ล่องแพไม้ไผ่, ล่องแก่งเรือยาง, ร้านอาหาร, เดินป่าชมวิถีชีวิตชนเผ่า มีผู้ประกอบการ

เช่น เดอะพีคแอดเวนเจอร์ สยามแอดเวนเจอร์ เชียงใหม่แอคแวนเจอร์ ริเวอร์แตงราฟติ้ง จิตนลี 

เอทีวี แก่งก้ืดริเวอร์ไซค์ ซิปไลน์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การขับรถ ATV, แคมปิ้ง, ล่องแพไม้ไผ่, เดินป่า

,ขี่ช้าง, ปั่นจักรยาน, ล่องแก่งเรือยาง พายเรือแคนนู, ปีนหน้าผา, โหนสะลิง เป็นต้น 

ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

     การท างานในพ้ืนที่ของผู้น าท้องถิ่นและชุมชน ได้เกิดการเรียนรู้ที่หลายหลาย และมี
คุณค่าต่อการพัฒนาในพื้นที่ เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ดอยสูง การคมนาคมไม่สะดวก อยู่ท่ามกลาง
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สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งป่าต้นไม้และต้นน า รวมทั้งการพัฒนาด้านงบประมาณ
จากทางภาครัฐที่ไม่เอ้ือต่อการท ายุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของภาครัฐ ท าให้ผู้น าชุมชน
และท้องถิ่นต้องใช้การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาที่ต้องอาศัยทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้มทาง
ธรรมชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดินให้กับคนในชุมชน  ด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ธรรมชาติ เหมาะแก่การท่องเที่ยว และมีการเลี้ยงช้างเป็นจ านวนมา ท าให้เกิดการเข้ามาของกลุ่ม
นายทุน ในการท ารีสอร์ทและปางช้าง ท าให้คนในชุมชนถูกกลืนพ้ืนที่และอาชีพ ที่ต้องปรับเปลี่ยน
ไปเป็นลูกจ้าง การพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความคิดที่จะรักษาพ้ืนที่ จึงเป็นบทบาทที่ผู้น าใน
ยุคนี้ให้ความสนใจและพยายามสร้างกลยุทธ์ การปลูกป่า การรักษาพ้ืนที่ และการสร้างกฎระเบียบ
ของการท่องเที่ยวที่จะท าให้ทั้งชาวบ้านและผู้ประกอบการไม่หวังผลประโยชน์เกินไปจนไม่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการเป็นจุดศูนย์รวมให้กับชาวบ้านได้เข้ามาพ่ึงการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่พยายามผสมผสานความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยเน้นการคิด ก่อนการท างาน การพูดคุยท าความเข้าใจ ตลอดจนการท างานด้วยใจ
อาสาที่จะท าประโยชน์ร่วมกัน และลงมือท าเป็นต้นแบบที่ดี และทุ่มเททุกอย่างที่จะสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเข้ามาท างานกับชุมชนและเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ด้าน
การสร้างงานและอาชีพ พบว่า ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้ร่วมกัน ในการเลือกความ
แตกต่างของพ้ืนที่ วัฒนธรรม ความจ าเป็นและผลประโยชน์ที่ส าคัญของแต่ละกลุ่ม มาเรียนรู้เป็น
กลุ่มอาชีพในชุมชนที่หลากหลาย และต่อยอดส าหรับคนในชุมชน เช่น กลุ่มสหกรณ์บ้านข้าวหลาม
ใหม่ กลุ่มข้าวและน้ าดื่มจากผู้ป่วยและบกพร่องทางร่างกาย กลุ่มเยาวชนพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม
ปลูกพันธ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนป่า เป็นต้น ความส าเร็จของแต่ละกลุ่ม ไม่ได้วัดด้วย
ผลตอบแทนก าไรเพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่ความส าคัญของกลุ่มที่จิตอาสาและท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

จากสภาพของพ้ืนที่และความแตกต่างของประชากร บทบาทของผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ได้พยายามผลักดันในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจการพ่ึงพาตนเอง ทั้งปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ การ
พัฒนาคน อาชีพ และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุน
มากมาย ท าให้คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ต้องกลายเป็นลูกจ้างภายใต้ธุรกิจท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
อีกทั้งความแตกต่างและปัญหาทั้งทางด้านภูมิประเทศกับความเป็นอยู่ ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากมาย เพื่อท าให้การอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงและสมดุลจึงเป็นโจทย์
ของการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นของผู้น าท้องถิ่น ก่อให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และการ
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ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันในการพัฒนาตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างความมั่นคง
และความอยู่ดีมีสุข ด้วยหลักการท างานที่เห็นเป็นรูปธรรม 3 ประการดังนี้ 1.การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน ผู้น าและชุมชน เน้นและเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานและชุมชน 3 ส่วน คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (ผู้บริหาร พนังงานส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาอบต. ) ประชาชนในพื้นท่ี (ผู้น าชุมชน ปราชญ์ กลุ่มในชุมชน คณะกรรมการ เกษตรกร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ (โรงเรียน วัด อนามัย ต ารวจ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจ) 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น 3. ทักษะการสร้าง
คน และการสร้างจิตส านึก ที่ดีในการพัฒนาพื้นที่เน้น คิด ท า สรุปผล  จึงก่อให้เกิดการเรียน
จากงานวิจัยในรูปแบบการเรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดภาครัฐแนวใหม่
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาองค์กร อบต.กื้ดช้างกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 

3). องค์การบริหารส่วนต าบล มะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 

บริบทพื้นที่ ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสันป่า

ตอง  ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่โดยประมาณ 

9.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,794 ไร่ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลมะขามหลวง ได้แยก

ต าบลเป็นเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นชุมชนแบบชนบทพ้ืนเมือง ไม่มีชาวเขา อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มตาม

พ้ืนที่ รวมกันเป็นหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน แบ่งเขตการ

ปกครองเป็น 2 เขตการปกครองคือ องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวานจ านวน 5 หมู่บ้าน และ

เขตเทศบาลต าบลบ้านกลางจ านวน 3 หมู่บ้าน ต าบลมะขุนหวานมีกลุ่ม องค์กรต่างๆ เช่น ผู้น า

ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน แม่บ้าน ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น   

ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง จากข้อมูลการพัฒนา

พ้ืนที่ของผู้น าท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2554 มาจนถึง 2556 พบว่าทิศทางในการพัฒนาตาแผนงานและกล

ยุทธ์จากภาครัฐได้น าไปสู่กระบวนการของการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ชัดเจน คือ การพัฒนาด้านทักษะคนโดยสร้างการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ

ของชุมชน อปท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานแก่กลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่ม

องค์กรต่างๆให้การสนับสนุนงบประมาณและความรู้ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มชุมชนมากมายอาทิเช่น
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กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ ดีเจสุขภาพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ช่วยในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเกษตรมีกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการท าปุ๋ย การท ากระดาษสาส่งออกต่างประเทศ การท า

เครื่องเขิน บ่อแก๊สชีวภาพ กลุ่มจักสาน โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านและการได้รับความรู้จาก

องค์กรอื่นเพื่อต่อยอดการด าเนินงาน จนเห็นเป็นการพัฒนาด้านทักษะการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ

ไปสู่การพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มจิตอาสาในชุมชน  

การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

พบว่าในบริบทของชุมชนเมือง และความเป็นอยู่ของชุมชน ชุมชนได้น าเสนอแนวทาง

ด้านสุขภาพเป็นจุดศูนย์รวมของการพัฒนา เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มหมอพ้ืนบ้านแพทย์แผนไทย การ

ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน อีกทั้งอาชีพพ้ืนฐานของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

การเรียนรู้ร่วมกันของ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ ท าให้เกิดการเชื่อมโยงแนว

ทางการพัฒนาของผู้น าท้องถิ่นกับการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่นและเกิดขึ้นจากการ

ริเริ่มของผู้น าท้องถิ่น จนเกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

ต าบลขับเคลื่อนการด้านสุขภาพ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้าน

สุขภาพ ความเข้มแข็งของชุมชนสร้างเป็นกลุ่มกิจกรรม และ แผนสุขภาพรวมของทั้งต าบล ด้วย

การท างานของกลุ่มการท างานต่าง ๆที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน คือ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มออกก าลังกาย 

แอโรบิค ร าไม้พลอง กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มแกนน าเอดส์ กลุ่มคุ้มครอง

ผู้บริโภค  จนเกิดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาต าบลที่ส าคัญ จนกลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้ในการ

บริหารจัดการพื้นที่เพื่อการบริหารจัดภาครัฐแนวใหม่  คือ การพัฒนาสุขภาวะสู่ต าบลน่าอยู่ 

 

4). องค์การบริหารส่วนต าบล ยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 

บริบทพ้ืนที่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร ไม่มี

เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือภูเขา เป็นพ้ืนที่ราบทั้งหมด มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ (หนองสะ

เรียม) เหมาะส าหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมแกะสลักไม้ที่มี

เชื่อเสียง มีตลาดนัดชุมชนขนาดใหญ่ (กาดทุ่งฟ้าบด) ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และมีกลุ่ม
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เกษตรกร หลากหลายในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มแกะสลักไม้ เป็น

ต้น  

ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นพ้ืนที่แถบชานเมือง 

และมีความเจริญทางด้านคมนาคม และสังคมเมืองอยู่ล้อมรอบ ท าให้การด าเนินชีวิตค่อนข้าง

ผสมผสานกันระหว่างชีวิตคนชนบทและสังคมเมือง มีการคมนาคมที่สะดวกและมีศักยภาพสูงที่

ได้รับการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยและอยู่ในเขตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้าน

ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่าตั้งแต่ระดับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ตลอดจนโครงการ

ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลยุหว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้

หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมประชาคมหมู่บ้าน การร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน

เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอแนะ ร่วมประเมินและร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการ

สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนให้เป็นเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้

และการด าเนินงานด้วยตนเอง ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่าในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การพัฒนา "คน" ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการ

พัฒนา ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม การ

แกะสลักไม้ การเกษตรกรรรม ฯลฯ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
จากการเนินงานของผู้น าท้องถิ่นรุ่นก่อน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้ที่มีบารมี

ในท้องถิ่น ท าให้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสามารถรวมพลังสร้างการท างานและร่วมกัน
ผลักดันเพ่ือขับเคลื่อนท้องถิ่นให้พัฒนาไปได้ อีกทั้งจุดเด่นของคนในชุมชนเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐาน และมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ท าให้คนในชุมชนมีจิตใจอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น  ท าให้การเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันเป็นไปแบบอาศัยการมีส่วนร่วม ร่วมด้วยช่วยกัน เห็นได้จาก
การแสดงงานสินค้าไม้แกะสลัก งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ด้านดนตรี การแสดงของท้องถิ่นที่
เป็นเอกลักษณ์ได้ชัดเจน และผ่านการเรียนรู้ตนเองด้วยทักษะสร้างคนและทักษะการบริหาร
จัดการด้วยโครงการศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยุ
หว่า ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่าเริ่มต้นจากความร่วมมือกันระหว่าง



81 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่าและงานกิจวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ที่ต้องการศึกษาและวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน  จึง
ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า และกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ต าบลยุหว่า กลุ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชน เพ่ือให้มีการรวมพลังกันสร้างเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยมีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน 
และการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่างๆ แก่กลุ่มโดยองค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า อีกทั้งยังได้
ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์
ท าหน้าที่ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ยัง
สามารถเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น ทักษะด้าน
การบริหารจัดการได้การด าเนินงานของศูนย์มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการถึง 3 ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในศูนย์
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่าประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ จ านวน 9 ฐานการ
เรียนรู้ซึ่งกระจายไปในเขตต าบลยุหว่า ได้แก่ ฐานที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดกิ่วแลหลวง 
ฐานที่ 2 กลุ่มศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักต าบลยุหว่า ฐานที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดสล่าแม่ครูบัว
ค า ฐานที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดร้อยสล่า ฐานที่ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดไม้ริมคลอง ฐานที่ 6 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรท าน้ าพริกตาแดง ฐานที่ 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา
บ้านอุเม็ง ฐานที่ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพ้ืนเมืองบ้านกลาง ฐานที่ 9 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต าบล
ยุหว่า ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่าจึงได้เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานของ
กลุ่มต่างๆ จากทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด  เมื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน 
และการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันในการพัฒนาตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้าง
ความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุข จึงก่อให้เกิดการเรียนจากงานวิจัยในรูปแบบการเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการพื้นที่เพื่อการบริหารจัดภาครัฐแนวใหม่ คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่  

 

5). องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม   

ลักษณะโดยทั่วไป ต าบลดอนแก้วเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น ้าปิง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 

34.953 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ 3ใน4 เป็นเขตทหาร เขตอุทยาน อยู่ในความรับผิดชอบของทหาร 
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และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในต าบลดอนแก้วมีการ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆและมีการผลิต OTOP ระดับ 4 ดาว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 

กลุ่มน ้าพริกตาแดงนอกจากกลุ่มอาชีพแล้ว ยังมีกลุ่ม ออมทรัพย์ กลุ่มทอผ้า อาชีพส่วนใหญ่ของคน

ในต าบลดอนแก้วประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ ค้าขาย มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาก

ขึ้น จึงท าให้ความเป็นชนบทเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากต าบลดอนแก้วเป็นกึ่งเมือง กึ่งชนบท ส่งผลให้

ค่าครองชีพของประชาชนในต าบลดอนแก้วสูงขึ้น  

ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  
การที่ต าบลดอนแก้วเป็นชุมชนแบบชนบทกึ่งเมือง ท าให้ประชากรค่อนข้างหนาแน่น 

การด ารงชีพเป็นแบบตัวใครตัวมัน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันลดลง เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด และประชาชนขาดความสามัคคี เมื่อค้นหาและวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชน และการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันในการพัฒนาตนเองไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวความคิดการท างานที่ว่า “ค้นหา 
พัฒนา สร้างเครือข่าย” ที่มีกระบวนการ ดังนี้ 

1) การค้นหาศักยภาพต าบลดอนแก้ว โดยทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาศักยภาพของ
ต าบลดอนแก้ว จนค้นพบทุนทางสังคมเดิมที่ต าบลดอนแก้วมีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย ทุนมนุษย์ 
ในกลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มจิตอาสา กลุ่มข้าราชการบ าเหน็จ ข้าราชการบ านาญ แกนน ากลุ่มต่างใน
ต าบล ผู้น าภาคท้องถิ่นและท้องที่  และทุนที่เป็นเรื่องเด่นและได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
องค์กรทั้งภายในและภายนอก 

2) การพัฒนา เป็นการพัฒนาทุนทางสังคม หรือศักยภาพที่มีในต าบล ทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคลคล กิจกรรมหรือประสบการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านการรวบรวม ถอด
บทเรียน สังเคราะห์ข้อมูล น ามาจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นชุดความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิม และชุด
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจริง 

3. การสร้างเครือข่าย คือ การต่อยอดความคิดและสนับสนุนกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จ 
ขยายสู่พื้นที่อ่ืน หรือการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆ  

ด้วยบทบาทของผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนให้ความเชื่อถือผู้น า ผู้บริหารท้องถิ่นมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองสูง แต่ประชาชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมีความ
เข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย การท างานของผู้น าและการสร้างภาวะผู้น าที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่จึงถูกริเริ่มและเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาได้ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น จึงก่อให้เกิด
การเรียนจากงานวิจัยในรูปแบบการเรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการบริหารจัดภาครัฐ
แนวใหม่  คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกับกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆของชุมชน และถ่ายทอดความรู้ให้คงอยู่ในชุมชน เช่น “ปั๊บฮู้ ปั๊บ
เฮียน ก ากึ๊ดดอนแก้ว” กลายเป็นชุดความรู้ที่เกิดจากชุมชน เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
กิจกรรมและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในชุมชน ผ่านเวทีและกระบวนการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งเวทีข่วงก ากึ๊ด เวทีการประชุมสัญจร แล้วน ามาสังเคราะห์ถอดบทเรียนเป็นชุด
ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่มาเรียนรู้  
นอกจากจะเป็นชุดความรู้ ที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแล้ว ยังน าไปสู่การพัฒนาให้
เป็น แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่ฐานเรียนรู้ที่ต้องเรียนภายในห้องเรียน
เท่านั้น ซึ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชุมชนในทุกระบบ เน้นการพัฒนาคนทุกด้าน ทั้ง
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  สิ่งแวดล้อม  สวัสดิการชุมชน 
จ านวน 21 แหล่งเรียนรู้ จัดแบ่งเป็น 7 ระบบ คือ (1) ระบบการบริหารจัดการต าบล (2) ระบบ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (3) ระบบการศึกษา (4) ระบบสวัสดิการ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ (5) ระบบเศรษฐกิจ (6) ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (7) ระบบ
อาสาสมัคร เป็นต้น 
การสร้างทักษะประยุกต์ความรู้ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นต้นแบบทางความคิดและ
การเนินงานส าหรับท้องถิ่นแล้ว ปั๊บฮู ้ปั๊บเฮียน ก ากึ๊ดดอนแก้ว ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคนดอนแก้ว
ในหลากหลายบริบท ดังนี้ 1) คนดอนแก้ว ได้รับการพัฒนาทั้งแนวคิดและการท างาน ตลอดจน
สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 2) คนดอนแก้ว มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากมีการ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในชุมชน และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของพ้ืนที่
อ่ืน 3) คนดอนแก้ว มีความผูกพันกันมากขึ้น อีกทั้งยังได้ญาติใหม่ต่างแดน และเกิดการขยายตัว
เป็นเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง 
 

6). เทศบาลต าบล บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  

พ้ืนที่หัวเมืองเล็กๆ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ากวง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอ าเภอ

เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งเคยเป็นแหล่งพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ ดึงดูดประชาชนจากถิ่นอ่ืนเข้ามา 

ค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้า จนกระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางของเดินทาง และเป็นจุดเชื่อมการ

ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตัวเมือง ด้วยเหตุนี้ชุมชนดังกล่าว จึงถูกขนานนามว่า “บ้านกลาง” 
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ต าบลบ้านกลางในปัจจุบัน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอ าเภอเมือง

ล าพูน ประมาณ 10 กิโลเมตร ชุมชนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจากกลุ่มชนชาวยองที่อาศัยอยู่ระหว่าง

จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ท าให้คนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดี เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลาง

การค้าขาย และมีแหล่งวัฒนธรรมโบราณสถาน เมื่อท่ากาน ที่เป็นที่ เคารพสักการะของผู้คน  ใน

ปัจจุบันจานวนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ. 2555 มีจานวน 8,809 คน แยกเป็น

ชาย 4,169 คน หญิง 4,640 คน ครัวเรือน 8,833 หลัง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจ

ส่วนตัว รับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลางมี

ประชากรต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ รวมทั้งหมดกว่า 1 แสนคน 

ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

เนื่องจากชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเดิม และมีความเป็นเครือญาติกันโดยเป็นส่วนใหญ่ 

การดูแลซึ่งกันและกันของชุมชน ท าให้ผู้น าในชุมชนแต่ละรุ่นมีการสืบทอดแนวคิด ความเชื่อ 

ตลอดจนมีจุดเชื่อมโยงทางด้านศาสนา การดูแลโบราณสถานที่เป็นที่นับถือในชุมชนมาเป็นเวลาช้า

นาน  ท าให้บทบาทของผู้น า และการท างานร่วมกันของคนในชุมชน น ามาใช้เป็นพลังในการ

พัฒนาชุมชนและท างานกลุ่มของคนมีความรู้ ภาวะผู้น า ความรัก ความสามัคคีอย่างเข้มแข็งคือมี

การรวมตัวเกื้อกูลกันในชุมชนและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะช่วยให้ชุมชนนั้นสามารถปรับตัวและ

รวมพลังกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จะช่วยให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤตเกิดความรักใคร่ปรองดองและ

น ามาซึ่งความสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืน อีกท้ังในปัจจุบันได้มีหน่วยงานทางภาครัฐ สถาบัน ศาสนา 

และศิลปกร ได้เข้ามาบูรณโบราณสถาน “เวียงท่ากาน” จึงท าให้ชุมชนได้เรียนรู้การท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนภายนอกชุมชน ในระดับชาติ ท าให้บทบาทของผู้น า และแกนน าของชุมชน ได้พัฒนาทั้ง

ทางด้านตัวบุคคลผู้น า การติดต่อสื่อสาร การพัฒนาประยุกต์ความรู้ใหม่ เข้าเสริมศักยภาพใน

การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญขึ้น 

การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและค่านิยมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

การเรียนรู้ของชุมชน ชุมชนเมืองหน้าด่านการค้า และมีแหล่งวัตถุโบราณ ที่แสดงถึง

ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ท าให้เกิดมีผู้น าในแต่ละรุ่น การเรียนรู้ของคนบ้านกลางจึงอยู่กับ ความ

เชื่อ การนับถือผู้ใหญ่ การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งพ้ืนฐานของชุมชนชาวยองที่อยู่
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รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ท าให้เกิดเป็นเครือญาติ และมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นตัวยึดเหนี่ยว  

การเรียนรู้ การพัฒนาถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ชานเมืองที่มีความเป็นอยู่ด้วยความสงบ การท ากิจกรรม

ร่วมกันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ยึดจากฐานการท างานบุญและประเพณีร่วมกัน  ท าให้คนในชุมชนมีความ

รัก มีความสามัคคี ช่วยกันท างานและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งบทบาทของผู้น าที่แต่ละรุ่นเป็นคนจริง

ท างานเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง ท าให้การพัฒนาในด้านของสังคม ศิลปวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 

สวัสดิการและสุขภาพท าได้อย่างประสบผลส าเร็จ เมื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และ

การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันในการพัฒนาตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างความ

มั่นคงและความอยู่ดีมีสุข จึงก่อให้เกิดการเรียนจากงานวิจัยในด้วยรูปแบบการเรียนรู้ในการ

บริหารจัดการพื้นที่เพื่อการบริหารจัดภาครัฐแนวใหม่ คือ โครงการ ตั๋วตน คนบ้านเฮา
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ตารางท่ี 4.1  สรุปการวิเคราะห์ชุมชนและการเรียนรู้ของแต่ละชุมชน 
 

ชุมชน ความเป็นมา  ศักยภาพทุนของ

ชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ต าบล แม่ทา  

 

     เป็นชุมชนที่ต่อสู้เพื่อพลิกฟ้ืนความเป็นอยู่และพ้ืนป่า 

ที่ท ากิน เพ่ือการประกอบอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืน 

ทุนมนุษย์ - ท้องถิ่นจัดการตนเอง 

- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ต าบลบ้านกลาง      เป็นชุมชนสังคมเมืองที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของ

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลาง 

ทุนทางวัฒนธรรม - ตั๋วตน คนบ้านเฮา 

ต าบลดอนแก้ว      เป็นชุมชนสังคมเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านบูรณา

การโครงการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ทุนทางสังคม -  การสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนกับกระบวนการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น   

ต าบลกื้ดช้าง      เป็นชุมชนที่มีความแตกต่างชาติพันธ์ อยู่ท่ามกลาง

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทุนมนุษย์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทุนวัฒนธรรม 

- การพัฒนาองค์กร อบต.กื้ดช้าง

กับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ต าบลยุหว่า      เป็นชุมชนสังคมเมืองที่มีความโดดเด่น การศึกษาและ

สวัสดิการชุมชน 

ทุนสังคม - กองทุนสวัสดิการชุมชนน่าอยู่ 
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ต าบลมะขุนหวาน      เป็นชุมชนสังคมเมืองที่มีความโดดเด่น การศึกษาและ

สวัสดิการชุมชน 

ทุนสังคม -การพัฒนาสุขภาวะชุมชนสู่

ต าบลน่าอยู่ 
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คุณลักษณะและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่” นั้นถือได้ว่า เป็นรูปแบบการพัฒนาผู้น าแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะมี

วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การหลอมรวมแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้น าเข้าไปอยู่ในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้นส่งผลกระทบที่ดีงามต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม  ผลการวิจัยในปีแรก

น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทีส่ าคัญอยู่ 2 ประการได้แก่ 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาภาวะผู้น าของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนา

คนในชุมชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและศักยภาพที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้น าที่ดีในประเด็น

ต่อไปนี้ 

1.1) ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self-knowledge) เช่น รู้ระดับความสามารถ 

(Talents) ของตน เข้าใจค่านิยมส าคัญ (Values) และความสนใจ (Interests) ศักยภาพของชุมชน

ที่มีอยู่ และพัฒนาให้เป็นศักยภาพที่ส าคัญและเหมาะสมต่อการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล เป็นต้น 

1.2) ด้านสมรรถนะภาวะผู้น า (Leadership competencies) ได้แก่ ศักยภาพ

ในการขับเคลื่อนตนเองและผู้อื่นในการท างานและให้บริการเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน 

2. เพ่ือสร้างสรรค์และช่วยเอ้ืออ านวย (Facilitate) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทาง

สังคมข้ึน ทั้งระดับหน่วยงานและระดับชุมชน โดยร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้การ

ด าเนินงานของหน่วยงานหรือชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและอย่างมีมนุษยธรรม โดยสะท้อน

ผลลัพธ์ของการวิจัยออกมาในลักษณะของ คุณลักษณะของผู้น า ศักยภาพของผู้น าบนฐานอ านาจ

ของผู้น าในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ กระบวนการของการเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น านั้น ไม่สามารถอธิบาย

ได้โดยง่ายหรือเพียงแค่ดูจากพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่บทบาทของผู้น าและ

ภาวะผู้น ายังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในแง่ความร่วมมือของกลุ่มคนหรือระหว่างกลุ่มคนในการ

ปฏิบัติกิจกรรม หรือท าภารกิจร่วมกัน บนฐานของค่านิยมที่ไม่แตกต่างกัน คือ การท างานเพ่ือให้

เกิดประโยชน์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขึ้นแก่สังคม อีกทั้งจากฐานความเชื่อที่ว่า ผู้น าคือผู้

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และภาวะผู้น าคือ การท างานร่วมกันในลักษณะ

ของกลุ่มบุคคลที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น ดังนั้นโครงการพัฒนาผู้น าใด ๆ ที่มี
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ฐานความเชื่อดังกล่าว จึงเน้นเรื่องค่านิยม (Values) ส าคัญที่ใช้เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ค่านิยมส่วนบุคคลเพ่ือการเป็นผู้น าที่ดีต่อไป เมื่อปัญหาทางสังคมทั้ง

ระดับท้องถิ่นและระดับโลกเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว ต่อเนื่องทุกวัน การสร้างหรือพัฒนาผู้น า

สมัยใหม่ให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นเพ่ือรับมือกับปัญหาดังกล่าว  
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนของคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่ชุมชนคาดหวัง 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 

  

คุณลักษณะของผู้น าชุมชน  จ านวน 

1. เป็นคนดีมีศีลธรรม มีศรัทธาในศาสนา เชื่อมั่นในหลักจริยธรรม 1 168 

2. ด าเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนซ่อนเร้น 2 152 

3. มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 3 112 

4. ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆและในการตัดสินใจ       4 140 

5. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน คุณภาพชีวิตผู้คนดีขึ้น 5 128 

6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนงานและพวกพ้อง 6   92 

7. ท าตัวเป็นแบบอย่าง ไม่ดีแต่พูดหรือบอกให้ผู้อื่นท า 7   82 

8. อดทนต่อการวิพากษ์ วิจารณ์ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 8   68 

9. มองเห็นจุดอ่อน ข้อจ ากัดและศักยภาพของตัวเองและชุมชน 9   44 

10. ให้ข้อมูล ความรู้ และปัญญาในการท างานเพ่ือชุมชน 10   40 

11. สร้างเครือข่ายภายในชุมชนกับนอกชุมชนเกิดประชาสังคมที่มีพลัง 11   36 

12. ส่งเสริมนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 12   36 

13.  เป็นตัวเชื่อมที่ดีและผนึกพลังชุมชนให้เกิดผลเป็นทวีคูณ 13   32 

14. มีความเชื่อมมั่นในตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง มีเหตุ มีผล 14   32 

15. ไม่ใช้เงินหรืออ านาจ อิทธิพบเพื่อชักน า ครอบง า บังคับ ขู่เข็ญคนอ่ืน 15   32 

16. พร้อมที่จะเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 16   24 

17.  สร้างแรงบันดาลใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิกในชุมชน 17   24 

18. สร้างความม่ันคงปลอดภัย ท าให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 18  16 

19. เป็นผู้มีบารมี ที่ชาวบ้านอยากเดินตาม 19   12 

20. เคารพศักดิ์ศรีและให้เกียรติชาวบ้าน ไม่ดูถูกผู้อ่ืน 20    8 
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จากตาราง 4.2  จากผลส ารวจความคิดเห็นของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าชุมชนที่ชุมชนคาดหวัง จ านวน 150 คน และจากการระดมความ

คิดเห็นในกลุ่มประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าชุมชนจ านวน 75 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 225 คน 

พบว่าคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่ชุมชนคาดหวัง 8 อันดับแรก คือ 1) ผู้น าที่เป็นคนดีมีศีลธรรม มี

ศรัทธาในศาสนา เชื่อมั่นในหลักจริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่ดีที่ สุด รองลงมาตามล าดับได้แก่ 2) 

ผู้น าที่มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนซ่อนเร้น 3) ผู้น าที่ท าให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) ผู้น าที่สร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนท าให้คุณภาพชีวิตผู้คนดีขึ้น  5) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มียุทธ์ศาสตร์ในการ

ด าเนินงาน 6) ผู้น าที่มองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนงานและพวกพ้อง 7) ผู้น าที่อดทนต่อ

การวิพากษ์ วิจารณ์ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ 8) ผู้น าที่ท าตัวเป็นแบบอย่างไม่ดีแต่

พูดหรือบอกให้ผู้อ่ืนท า 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงการประเมินองค์ประกอบศักยภาพและภาวะผู้น าที่ชุมชนคาดหวัง 

 

  ประเด็นการประเมิน ผลการให้

คะแนน 

ผลการประเมิน 

1. มีความ รู้ความสามารถ ในกิจกรรมที่มีอยู่        

    ในชุมชนเป็นอย่างดี 

3 มาก 

2. มีคุณธรรม เช่น ความโอบอ้อมอารี เป็นที่   

    ยอมรับได้ในชุมชน 

3 มาก 

3. มีความมุ่งม่ัน เสียสละในการท างาน 3 มาก 

4. สามารถประสานต่อรองเรื่องต่างๆ ได้ 3 มาก 

5. ความดีที่เป็นแบบอย่าง ทั้งการควบคุมอารมณ์  

   การสื่อสารที่ดีลดความขัดแย้ง 

3 มาก 

6. ความใจกว้างรับฟังผู้อื่น ส่งเสริมผู้อื่น 3 มาก 

7. ภาพพจน์ดีมีความคิดสร้างสรรค์ 3 มาก 
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8. ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  3 มาก 

9. มีฐานะค่อนข้างมั่นคง 2 ปานกลาง 

10. มีความเป็นกันเองสูง หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2 ปานกลาง 

11. ความสามารถในการมอบหมายงาน 2 ปานกลาง 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 

จากตาราง 4.3  การประเมินองค์ประกอบภาวะผู้น าที่ชุมชนคาดหวัง พบว่า ผลการ

ประเมินองค์ประกอบที่มีความส าคัญในระดับมาก ประกอบไปด้วย ด้านผู้น าที่มีความรู้ 

ความสามารถในกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนเป็นอย่างดี มีคุณธรรม เช่น ความโอบอ้อมอารี เป็นที่

ยอมรับได้ในชุมชน  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถประสานต่อรองเรื่องต่างๆ ได้  ความดีที่

เป็นแบบอย่าง ทั้งการควบคุมอารมณ์ การสื่อสารที่ดีลดความขัดแย้งความใจกว้างรับฟังผู้ อ่ืน 

ส่งเสริมผู้อ่ืน ภาพพจน์ดีมีความคิดสร้างสรรค์ส าหรับองค์ประกอบที่มีความส าคัญในระดับปาน

กลาง ได้แก่ การมีฐานะค่อนข้างมั่นคง  มีความเป็นกันเองสูง หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ

ความสามารถในการมอบหมายงาน 

 

ตารางท่ี 4.4  แสดงการประเมินองค์ประกอบที่เก้ือหนุนต่อค่านิยมกับการมีส่วนร่วม 

 

  ประเด็นการประเมิน ผลการให้

คะแนน 

ผลการประเมิน 

1. ยึดหลักความเชื่อม่ันและศรัทธาในตัวบุคคล  3 มาก 

2. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 มาก 

3. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของ 

   ประชาชน 

3 มาก 

4. ยึดหลักประชาธิปไตยด้วยการพูดคุย ประชุม 

   ปรึกษาหารือร่วมกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจและ 

   ท าร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกัน 

2 ปานกลาง 
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5. ยึดหลักการพึ่งตนเอง และสนับสนุนให้ 

   ประชาชนพึ่งตนเองได้ 

2 ปานกลาง 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 

 จากตาราง 4.4 การประเมินองค์ประกอบที่เกื้อหนุนต่อค่านิยมกับการมีส่วนร่วม พบว่า 

องค์ประกอบที่เกื้อหนุนต่อค่านิยมกับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญมาก ในประเด็นของการยึด

หลักความเชื่อม่ันและศรัทธาในตัวบุคคล ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักความมี

ศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน รองลงมาในระดับกลุ่มและชุมชน องค์ประกอบที่มีความส าคัญ

ในระดับปานกลาง ได้แก่ ยึดหลักประชาธิปไตย ด้วยการพูดคุย ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันคิด

ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมท าและรวมถึงรับผิดชอบร่วมกัน การให้ความส าคัญกับการยึดหลักการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ยึดหลักการพึ่งตนเอง และสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้   
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การพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถิ่นกับหลักสูตการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

  

 ความส าคัญของผู้น า ต่อการแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นในการน าท้องถิ่น และ

พัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการพัฒนาตนเองไปสู่การจัดการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ

สร้างทรัพยากรบุคคลในแต่ละพ้ืนทีไ่ปสู่ความยั่งยืน  

1. การประเมินตนเองกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง

ของผู้น าท้องถิ่น การน าเข้าสู่หลักการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือที่จะ

สนับสนุนการท างานร่วมกัน การสร้างพลังในการท างานให้กับผู้น าและการมีส่วนร่วมที่ดีของชุมชน 

ผู้น าได้สะท้อนตนเองจากการประเมินตนเองจากหลักการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 7 ประการ 

ดังนี้  

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงการประเมินตนเองด้านหลักการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้น าชุมชน 

 

 

ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมการเป็นผู้น า 

ไม่เคย บางครั้ง เป็นประจ า 

1. สามารถท าให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนและทุกคนเข้าใจได้ง่าย      36 25 14 

2. สามารถท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตามเห็นด้วยและผูกพันต่อ วิธีคิด 

    การท างาน และเป้าหมาย 

50 38 12 

3. สามารถเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้อื่นทั้งในระดับบุคคล 

    และการท างานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

22 46 17 

4. สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเรื่องยากๆ ให้ส าเร็จได้อย่างมี 

    ประสิทธิผล 

24 42 9 

5. สามารถระบุปัญหา การจัดปัจจัย และการมอบอ านาจ 

   การตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ 

   ตามวิสัยทัศน ์

- 48 27 

6. สามารถเรียนรู้ แนวคิดและทักษะใหม่ ๆ และมีการปรับปรุง 

   ตนเองอยู่ตลอดเวลา 

- 31 44 
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7. สามารถท าใจได้เม่ือภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต้องยุติและ 

   สิ้นสุดลง รู้จักพอและรู้ว่าเมื่อใดควรหยุด 

42 16 17 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที ่4.5 ผลการประเมินตนเองด้านหลักการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้น าชุมชน  พบว่าหลักการ 3 ประการของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ในเชิงการปฏิบัติเป็นเรื่องยาก

และไม่เคยปฏิบัติเลย อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 จ านวน 3 หลักการ คือ หลักการสิ้นสุด คือสามารถ

ท าใจได้เม่ือภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ต้องยุติและสิ้นสุดลง รู้จักพอและรู้ว่าเมื่อใดควรหยุด หลักการ

ท าให้เป็นเรื่องง่าย สามารถท าให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนและทุกคน เข้าใจได้ง่ายและหลักการจูง

ใจ สามารถท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตามเห็นด้วยและผูกพันต่อวิธีคิด การท างาน และเป้าหมาย รองลงมา

คือ การน าไปปฏิบัติเป็นบางครั้ง หลักการด้านการขับเคลื่อน ให้สามารถระบุปัญหา การจัดปัจจัย 

และการมอบ อ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือการ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์   

หลักการเอ้ืออ านวยความสะดวก  สามารถเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้อ่ืนทั้ง  ในระดับบุคคล

และการท างานเป็นทีม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  และหลักการแห่งการริเริ่มใหม่  สามารถริเริ่ม

การเปลี่ยนแปลงเรื่องยากๆ ให้ ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผลส าหรับหลักการที่น าไปปฏิบัติเป็น

ประจ า คือ หลักการเตรียมความพร้อม คือสามารถเรียนรู้ แนวคิดและทักษะใหม่ ๆ และ มีการ

ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 

2. กระบวนทัศน์ใหม่กับการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่น  

2.1). กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา หมายถึง “กระบวนความคิดและการ

ปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันโดยการท างานด้วยกัน ใช้ความพยายามร่วมกันและไม่มาเป็น

ปกปักษ์ต่อกัน”การที่จะผลักดันกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านการพัฒนาให้มีบทบาทในทางปฏิบัตินั้น 

จะต้องใช้กระบวนการให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานและเรียนรู้ร่วมกันด้วยความรัก ทุกฝ่ายในที่นี้ 

หมายถึง เบญจภาคี คือ  

1. ชุมชน ได้แก่ องค์กรประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา อาสาสมัคร 

และประชาชนทั่วไป  
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2. รัฐ ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานของทางราชการ  

3. นักวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และช านาญการ  

4. องค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรการกุศล สื่อมวลชน ตลอดจนชมรม และกลุ่มต่าง ๆ  

5. องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน และนักธุรกิจ 

 

เนื่องจากลักษณะของสังคมไทยโดยเฉพาะในชนบทมักจะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความ

คิดเห็น ไม่กล้าออกมาเคียงบ่าเคียงไหล่ หรือพูดคุย เสวนากับเจ้าหน้าที่/นักพัฒนาจากภายนอก 

ดังนั้นการสร้างการมีส่วนร่วมจึงจ าเป็นต้องอาศัยบรรยากาศ เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ

สร้างการมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ช่วยในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ คือ วิธีการส่งเสริมให้คนมีความรัก

กันและมีความรู้ร่วมกัน มีการค้นคว้าวิจัยจนได้เครื่องมือที่เรียกว่า (AIC) ซึ่งเป็นวิธีการและเทคนิค

ในการเอาคนที่จะท างานร่วมกันทั้งหมดในระบบเข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการ  Workshop) ซึ่งจะ

ด าเนินการใน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 คือ A : Appreciation ขั้นที่ 2 คือ I : Influence ขั้นที่ 3 คือ C : 

Control 

 ขั้นที่ 1 คือ A : Appreciation คือ“การท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับและชื่นชมคนอ่ืน

โดยไม่รู้สึกหรือแสดงการต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์”ในกระบวนการขั้นนี้ ทุกคนจะมีโอกาส

แสดงออกอย่างทัดเทียมกันด้วยภาพ ข้อเขียน และค าพูด ว่าเขาเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันเป็น

อย่างไร และเขาอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ทุกคนมีโอกาสใช้

ข้อเท็จจริง เหตุผล และความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง เมื่อ

ทุกคนได้แสดงออกโดยได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ จะท าให้คนมีความรู้สึกที่ดี  มีความสุข มี

ความอบอุ่น และเกิด “พลังร่วม” ขึ้นในระหว่างคนที่มาประชุมด้วยกัน  ในช่วงของการแสดงออก

ว่าแต่ละคนอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร เป็นการใช้จินตนาการที่ไม่ถูกจ ากัดด้วย

ปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน จึงท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล การ

มองภาพกว้างและการคิดสิ่งแปลกใหม่ได้ดีกว่าการคิดจากสภาพปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน นั่นคือ การใช้ “จิตนาการ” (Imagination) ซึ่งจะมีพลังมากข้ึนกลายเป็น “วิสัยทัศน์ร่วม” 
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(Shared Vision) หรือ “อุดมการณ์ร่วม” (Shared Ideal) ซึ่งได้แก่ “สิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาร่วมกัน

หรอืเป้าหมาย”  

ขั้นที่ 2 คือ I : Influence คือ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แต่ละคนมีอยู่มาช่วย 

กันก าหนดวิธีการส าคัญหรือยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์

ร่วมของกลุ่มได้อย่างดีที่สุด ในขั้นนี้ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันที่จะให้ข้อคิดเห็นว่า วิธีการส าคัญที่

จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์ร่วมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อทุกคนแสดงความ

คิดเห็นแล้ว จะน า “วิธีการ” ที่เสนอแนะทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ แยกแยะ และพิจารณาร่วมกัน 

จนกระทั่งได้ “วิธีการส าคัญ” ที่กลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่า จะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่กลุ่มต้องการ 

ซึ่งในการพิจารณาเลือกวิธีการส าคัญนั้นสมาชิกกลุ่มจะมี  “ปฏิสัมพันธ์” (Influence หรือ 

Interaction) ซึ่งกันและกันสูง รวมถึงการถกเถียงโต้แย้งกันด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ได้วิธีการที่กลุ่มเห็น

ร่วมกันว่าดีที่สุด เนื่องจากเป็นการถกเถียงโต้แย้งในระดับวิธีการดังกล่าว มี “เป้าหมาย” หรือ 

“อุดมการณ”์ ร่วมกัน ฉะนั้น กลุ่มยังมีแนวโน้มที่จะรักษาความสามัคคีไว้ได้โดยไม่ยากนัก 

ขั้นที่ 3 คือ C : Control คือ การน า “วิธีการส าคัญ” มาก าหนดเป็น “แผนปฏิบัติ

การ” (Action Plan) อย่างละเอียดว่า ท าอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีก าหนดเวลา

อย่างไร ใครรับผิดชอบเป็นหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร 

จากแหล่งใด จะมีรายได้จากการด าเนินงานดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีประมาณเท่าไร และรายละเอียด

อ่ืน ๆ ตามที่เห็นว่าควรระบุไว้ในขั้นนี้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเลือกเองว่า สมัครใจที่จะมาเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องใด จะเป็นผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องใด จะเป็นผู้ร่วมคิดแผนปฏิบัติการข้อใด 

เป็นการก าหนด “ข้อผูกพัน” (Commitment) ให้ตนเองเพ่ือ “ควบคุม” (Control) ให้เกิดการ

กระท าอันจะน าไปสู่การบรรลุผลที่เป็นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่มในที่สุด  นอกจาก

การเข้ารับผิดชอบหรือไม่ ความร่วมมือตาม “แผนปฏิบัติการ” ที่กลุ่มร่วมกันก าหนดขึ้นมาแล้ว 

สมาชิกกลุ่มในแต่ละคนยังอาจก าหนด “ข้อผูกพันเฉพาะตัว” (Personal Commitment) ได้อีก

ด้วย เพ่ือเป็นการใช้พลังในส่วนของตัวเองแต่ละคนให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์มากที่สุด  

กระบวนการ AIC จะสร้างพลังสร้างสรรค์ขึ้น เมื่อฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน

ด้วยความรักความเมตตา ตัว A (Appreciation) คือ ธรรมะอย่างสูง ได้แก่ ความรักและความ

เมตตาผู้อ่ืน ต้องรับฟังด้วยความอดทน และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนซึ่งตรงกับหลักของ
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พระพุทธศาสนา ฉะนั้น “A” ท าให้เกิดพลังความดีขึ้นเรียกว่าเป็น “การพัฒนาทางจิตวิญญาณ” 

(Spiritual Development) พอคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีความรักความเมตตาต่อกัน ก็จะเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน จากการท างานด้วยกัน ที่เรียกว่า “Interactive learning through action” จึงให้

การพัฒนาประสบความส าเร็จ เพราะท าให้เกิด “การเรียนรู้” ที่แท้จริง ซึ่งมีพลังมาก ปกติแล้วคน

มักจะเรียนรู้กันยากเพราะฉะนั้น “การพัฒนา” ต้องการ “การเรียนรู้” อย่างมากของทุกฝ่าย คือ 

ต้องมี “I” (Influence) ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดพลังและต้องมี “C” (Control) ซึ่งได้แก่

“การจัดการ” (Management) และ “แผนปฏิบัติการ” (Action Plan) ที่ก าหนดว่าใคร จะท า

อะไร อย่างไร เมื่อใด มีค่าใช้จ่ายเท่าไร จะได้เงินจากไหน ถ้าไม่พอจะท าอย่างไร เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 4.1  หลักการเรียนรู้กระบวนทัศน์ของผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 

3. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 เป็นการผสานการเรียนรู้เพ่ือปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ตามกระบวนการของ AIC 

ของการพัฒนา กับหลักการ 7 สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่ประกอบไปด้วย 1) หลักการท าให้เป็น

เรื่องง่าย  2) หลักการจูงใจ 3) หลักการเอ้ืออ านวยความสะดวก 4) หลักการแห่งการริเริ่มสิ่งใหม่ 

5) หลักการ ด้านการขับเคลื่อน 6) หลักการเตรียมความพร้อม ให้เกิดพลังในการท างานเพ่ิมขึ้น 
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รวมทั้งการสร้างค่านิยม 7 ประการในการท างาน คือ 1) การรู้จักตนเอง ความเชื่อและเจตคติ 2) 

การคิดและการแสดงความรู้สึก 3) การกระท าที่ดี ซื่อสัตย์ ความเชื่อและความศรัทธา 4) ความ

ร่วมมือ ร่วมใจ 5) มีวัตถุประสงค์ร่วม 6) ขัดแย้งแต่มีเหตุผล 7) ความเป็นพลเมืองดีรับผิดชอบ

ร่วมกัน 

 

 

  




