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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ ําของผูน้ ําในชุมชนทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เป็ นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นํากลุ่ม จํานวน 6 คน ผู้นําชุมชน จํานวน 6 คน ชาวบ้านในชุมชน จํานวน 30 คน
เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จํานวน 5 คน และนักวิชาการ จํานวน 5 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยใช้ทฤษฎีคุณลักษณะในการอธิบายภาวะผูน้ ํา และเขียนรายงาน
ผลการวิจยั ด้วยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ ําของผูน้ ําชุมชนทุ่งตําเสา ทัง้ ผูน้ ําทีเ่ ป็ นทางการและ
ผูน้ ําทีไ่ ม่เป็ นทางการ ทัง้ ผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูช้ ายและผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง เหล่านี้ลว้ นสอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะทีเ่ ชื่อว่าผูน้ ําจะมี
ภาวะผูน้ ําอยู่แล้วตามธรรมชาติ ทัง้ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความเพียรพยายามที่จะบรรลุเป้ าหมาย และมีความสนใจใฝ่ รู้
รวมถึงลองผิดลองถูกจนประสบผลสําเร็จ อีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทีต่ ้องมีบารมีมากพอทีจ่ ะทํา
ให้ผอู้ ่นื คล้อยตาม อันจักช่วยทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ ํา ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะ การเปลีย่ นแปลง การจัดการชุมชน
ABSTRACT
This qualitative research aims to study the leadership of the Thungtamsao community leader, Hat
Yai District, Songkhla Province. The qualitative methods of observation, interview, group discussion, and
exchange and learning forums was used as the field data collection tools. Informants in the research are 6
group leaders, 6 community leaders, 30 villagers, 5 local government officials, and 5 academics. Data
were also collected from related documents and research reports. Then, the data were analyzed using
content analysis and explained leadership in terms of trait theory, and a report was written using
analytical description. The study found that the leadership of the Thungtamsao community leader, both
formal and informal leaders, and both male and female leaders, conforms to trait theory which believed
that the leaders have leadership in nature for such sharpened thinking, decision making, endure to goal
attainment, awareness, and learning by doing until success. Moreover, this reflects a charismatic
transformational leadership which makes people as the followers. This aforementioned will make the
community stronger and will improve the quality of life of its members.
Keywords: Leadership, Trait theory, Change, Community Management

บทนํา

ผูน้ ําเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ เนื่องจาก
เป็ นผู้กําหนดทิศทางการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์การ เป็ นหัวใจของการจัดการ เป็ นผู้ท่ี
สามารถดําเนินงานให้สาํ เร็จได้จากความร่วมมือของผู้อ่นื
และเป็ นผู้ท่ปี ระสานงานเพื่อนํ าพาองค์การไปสู่จุดหมาย
รวมทัง้ เป็ นผู้มวี ิสยั ทัศน์กว้างไกล ตลอดจนเป็ นผู้ท่ที ําให้
ผู้อ่นื ยอมรับและยินดีท่จี ะเป็ น ผู้ต าม ทัง้ นี้ ผู้นํ าที่ประสบ

ความสําเร็จจะต้องมีภาวะผูน้ ํ า ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่มผี ล
ต่ อความสํา เร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ (จันทนา
แสนสุข , 2557: 35) กระนัน้ ก็ดี มัก พบผู้นํ า ที่ข าดความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาขององค์การ อันเนื่องมาจาก
ผู้ นํ า เหล่ า นั ้น ไม่ ไ ด้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ เ พี ย งพอ
หากแต่ ไ ด้เ ป็ น ผู้นํ า ตามระบบอาวุ โ สและระบบอุ ป ถัม ภ์
(สมบูรณ์ วรคุณากุล และ เสน่ห์ จุย้ โต, 2556: 125)
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นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าบ่อยครัง้ ที่ผู้นําที่ไม่เป็ น
ทางการมักเป็ นผูท้ เ่ี ข้ามาแก้ปัญหาขององค์การให้ลุล่วงไป
ด้วยดี ทําให้ผนู้ ําทีไ่ ม่เป็ นทางการเหล่านี้มอี ทิ ธิพลมากกว่า
ผูน้ ําทีเ่ ป็ นทางการ ซึง่ พบเห็นได้โดยทัวไป
่ (อุทยั ปริญญา
สุทธินนั ท์, 2558: 16) อีกทัง้ ยังเป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ยดึ ติดอยู่กบั กรอบคิดการทํางานแบบเดิม (ถวิล ศรีใจ
งาม และ วีสริ นิ ธร สินจินดาวงศ์, 2558: 169; สุปัญญดา
สุนทรนนธ์, 2557: 68-69) ส่งผลให้องค์การขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมในยุค
ปั จจุบนั
“ทุ่ ง ตํ า เสา” เป็ น ตํ า บลหนึ่ ง ในอํ า เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึง่ มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็ น “เขา ป่ า นา นํ้า” อันมี
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็ นตัวกําหนดวิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้านมาช้า นาน อีกทัง้ ยังมีผู้นํ ากลุ่ มในพื้นที่ จํานวน
5 หมู่บ้าน ที่มศี กั ยภาพและสามารถนํ าพาสมาชิกในกลุ่ม
เข้า ร่ ว มกิจ กรรมที่เ ป็ น ประโยชน์ แ ละน่ า สนใจ อัน ได้แ ก่
หมู่ ท่ี 3 บ้ า นหู แ ร่ ซึ่ ง มี ด อกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ และนั ก กี ฬ า
ผูส้ งู อายุ หมู่ท่ี 5 บ้านโฮ๊ะ ซึง่ มีลเิ กฮูลู หมู่ท่ี 7 บ้านพรุชบา
ซึ่ง มีน้ํ า พริก ส้ม แขก หมู่ ท่ี 8 บ้า นท่ า หมอไชย ซึ่ง มีผ้ึง
คอนโด และหมู่ท่ี 9 บ้านวังพา ซึง่ มีการละเล่นทองสูง ด้วย
เหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาภาวะผู้นําของผู้นําในชุมชนทุ่ง
ตํ า เสา อํ า เภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา โดยใช้ ท ฤษฎี
คุ ณ ลัก ษณะในการอธิบ ายภาวะผู้ นํ า รวมถึ ง ต้ อ งการ
สะท้อนข้อสังเกตทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับบทบาทของผูน้ ําชุมชน
เหล่ านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อใช้เป็ นกรณีศึก ษาเกี่ยวกับภาวะผู้นํ า
ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ นผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

ทบทวนวรรณกรรม

ในทีน่ ้ีจะใช้ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait theory) ใน
การอธิบายภาวะผูน้ ํา ซึง่ ทฤษฎีน้ีถอื เป็ นทฤษฎีเก่าแก่ทส่ี ุด
ที่มนี ักวิชาการที่สําคัญคือ Gary Yukl (อ้างถึงใน กวี วงศ์
พุฒ, 2550; 135-138; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551: 123;
ทองใบ สุดชารี, 2551: 36-41; ณัฐนรี ศรีทอง, 2552: 120123; เนตร์พ ัณ ณา ยาวิร าช, 2552: 113-115; พิช าภพ
พันธุแ์ พ, 2554: 39-43; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556: 205-206)
ทีเ่ ชื่อว่าการเป็ นผู้นําขึน้ อยู่กบั บุคลิกภาพ ทัง้ ด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ ซึ่งบุคคลที่เป็ นผู้นําจะมีลกั ษณะภาวะผู้นํา
อยู่ แ ล้ว ตามธรรมชาติ ทัง้ ลัก ษณะทางกายภาพ ได้แ ก่
รูปร่างสูงสง่า หน้าตาดี กิรยิ าห้าวหาญ และกล้าแสดงออก

และลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ ความสามารถในการ
ควบคุมบังคับบัญชา ความเชื่อมันในตนเอง
่
ความเด็ดขาด
ความเฉลียวฉลาด และความพยายามทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมาย
ส่ ว นตัว หรือ กล่ า วอีก อย่ า งได้ว่ า ผู้นํ า จะมีคุ ณ ลัก ษณะ
่
พิเศษทีเ่ รียกว่า “เกิดมาเพื่อเป็ นผูน้ ํา” นันเอง

วิ ธีการวิ จยั

การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มี
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ก ารรวบรวมข้อ มู ล ภาคสนาม ได้ แ ก่ ก าร
สัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และการจัด เวทีแ ลกเปลี่ย น
เรียนรู้ รวมถึงการสังเกตผูน้ ําขณะทีใ่ ช้วธิ กี ารต่าง ๆ ในการ
รวบรวมข้อมูล โดยมีผู้ให้ขอ้ มูลหลักซึ่งเป็ นผูน้ ํ าที่ต้องการ
ศึกษา คือ ผู้นํากลุ่มที่ขบั เคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
จํา นวน 6 คน และผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง คือ ผู้นํ า ชุ ม ชนที่เ ป็ น
ทางการ ได้ แ ก่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และกํ า นั น จํ า นวน 6 คน
ชาวบ้ า นในชุ ม ชน จํ า นวน 30 คน เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5 คน และนักวิชาการจาก
สถาบัน การศึก ษา และนั ก วิช าการอิส ระ จํา นวน 5 คน
ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้
นํ าข้อ มูลที่ไ ด้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อ หา สรุป และพรรณนา
ความโดยใช้ทฤษฎีคุณลักษณะในการอธิบายภาวะผูน้ ําจาก
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของผูน้ ํากลุ่มทัง้ 6 คน
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ชุมชนทุ่งตําเสาตัง้ อยู่ในตําบลทุ่งตําเสา อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา มีหมู่บ้า น จํา นวน 10 หมู่บ้า น
โดยมี เ พี ย ง 5 หมู่ บ้ า นที่ มี ผู้ นํ า กลุ่ ม ที่ มี ศ ัก ยภาพและ
สามารถนํ า พาสมาชิ ก ในกลุ่ ม เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์และน่ าสนใจ อันได้แก่ หมู่ท่ี 3 บ้านหูแร่ หมู่ท่ี 5
บ้า นโฮ๊ ะ หมู่ท่ี 7 บ้า นพรุช บา หมู่ท่ี 8 บ้า นท่า หมอไชย
และหมู่ท่ี 9 บ้านวังพา จากการศึกษาประเด็นภาวะผูน้ ํานัน้
พบว่ า ผู้ นํ า ในชุ ม ชนมี อ ยู่ 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ นํ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ทางการ และผูน้ ําทีเ่ ป็ นทางการ ซึง่ ก็มที งั ้ ผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง
และผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูช้ าย รายละเอียดมีดงั นี้
ผูน้ ําที่ไม่เป็ นทางการ
ถือเป็ นผูน้ ําส่วนใหญ่ทม่ี อี ยู่ในชุมชนทุ่งตําเสาทีม่ ี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ทัง้ ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ และด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้
ให้แก่คนในชุมชน ดังจะกล่าวต่อไป
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ซุ่ น ชิ ตมณี หรือ “ยายซุ่ น ” ปราชญ์ ช าวบ้ า น
หมู่ท่ี 3 บ้า นหูแร่ เป็ น ผู้ท่ีมีค วามรู้เกี่ยวกับ การประดิษ ฐ์
ดอกไม้ใบยางและยังเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
กลุ่ มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแ ร่ท่ีมีก ารรวมกลุ่ ม
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2519 โดยได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
ที่เ กี่ยวข้อง ทัง้ ด้านทุ นและการตลาดเพื่อกระจายสิน ค้า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กลุ่มได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดงานฝี มือ หัต ถกรรมของจัง หวัด สงขลา ทํ า ให้มี
สมาชิก เพิ่มขึ้น อีก 20-30 คน ควบคู่กบั ยอดสังซื
่ ้อสินค้า
จํานวนมาก ซึง่ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
ได้เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดี แม้ว่าปั จจุบนั นี้การรวมกลุ่ม
จะไม่เข้มแข็งเหมือนในอดีตทีผ่ ่านมา อันเนื่องมาจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจและราคารับซือ้ นํ้ายางทีต่ กตํ่า ส่งผล
กระทบต่ อเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่ม ที่
ปลูกยางพาราเป็ นอาชีพหลัก จึงจําเป็ นต้องดิน้ รนหาอาชีพ
ทางเลือกอื่นทีด่ กี ว่า ทําให้ไม่มเี วลาว่างในการเข้าร่วมกลุ่ม
แต่ ถึ ง กระนั ้น “ยายซุ่ น ” ก็ ย ั ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
ถ่ายทอดความรูก้ ารประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางให้แก่นักเรียน
นักศึกษาและผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่ ทีม่ กั รวมกลุ่มกันมาเรียนรูก้ าร
ประดิษ ฐ์ด อกไม้ใ บยางอยู่เ สมอ ๆ ทํา ให้ด อกไม้ใ บยาง
ยังคงเป็ นสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงของชุมชนต่อไป
เศรษฐา นุ่ งอาหลี หรือ “ครูเศรษฐา” เป็ นผู้นํ า
ชุมชนทีอ่ ยู่ในบทบาทครูผสู้ อนหนังสือ ซึ่งเป็ นทีเ่ คารพนับ
ถือของคนในชุมชนและยังเป็ นผู้ท่มี ีความสามารถในด้าน
ดนตรีและการแต่งเนื้อร้อง จึงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนทีต่ อบสนองนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่ม เวลารู้ใ ห้แ ก่นักเรีย นในโรงเรียนบ้า นหินผุ ด หมู่ท่ี 5
บ้านโฮ๊ะ ซึง่ เป็ นโรงเรียนทีอ่ ยู่ในชุมชนมุสลิมทีน่ กั เรียนส่วน
ใหญ่เป็ นลูกหลานของสมาชิกในหมู่บา้ น ทําให้การจัดการ
เรียนการสอนจําเป็ นต้องมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ชุมชน ด้วยเหตุน้ี “ครูเศรษฐา” จึงเลือกใช้การแสดงลิเกฮูลู
เป็ นกิจกรรมในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมุ่งเน้ น
การส่งเสริมคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับ
ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงประกอบการแสดงลิเกฮูลูท่คี รู
เป็ นผู้แต่ งเนื้อร้องขึ้นมาเอง นัน่ คือ เพลงซอดอเก๊าะ อัน
หมายถึงการบริจาค ที่เป็ นหลักปฏิบตั ิหนึ่งตามวิถีอสิ ลาม
อัน เป็ นการปลู ก ฝั ง จริย ธรรมเพื่อ ให้ นั ก เรี ย นได้ นํ า ไป
ประพฤติป ฏิบ ัติใ นชีวิต ประจํา วัน กอปรกับ รู ป แบบการ
แสดงลิเกฮูลูทต่ี ้องมีท่าทางประกอบจังหวะตามเพลงทีร่ อ้ ง

39

จึงทําให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ซึ่งเท่ากับเป็ นการส่งเสริม
สุขภาพและสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายได้เป็ นอย่างดี
ประคอง โลพะกุล หรือ “ลุง คอง” เป็ น อีก หนึ่ ง
ผู้นําที่ไม่เป็ นทางการของชุมชนที่มีอาชีพเลี้ยงผึ้งคอนโด
โดยเริม่ จากการลองถูกลองผิด สังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผึง้ รวมถึงแสวงหาความรูว้ ธิ กี ารเลีย้ งผึง้ จากแหล่งความรู้
ต่ า ง ๆ ทั ง้ ด้ ว ยตนเองและเข้ า รั บ การฝึ กอบรมจาก
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตลอดจนมี ก ารพัฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่ อเนื่อ งจนเกิดความชํา นาญ ที่สุด กลายเป็ น อาชีพ ที่ค น
อื่นๆ ในชุมชนให้ความสนใจ จึงทําให้ “ลุงคอง” เป็ นผู้ท่มี ี
บทบาทในการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งให้แก่ผู้อ่นื ถือ
เป็ นผูน้ ํ าโดยธรรมชาติท่ขี บั เคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วย
การสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านหมู่ท่ี 8 บ้านท่าหมอไชย
ทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
พร้ อ ม สิ ก กะพัน ธ์ หรือ “ตาพร้ อ ม” ปราชญ์
ชาวบ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านวังพา เป็ นผูน้ ํ าชุมชนทีค่ ดิ ประดิษฐ์
ตกแต่งหุ่นทองสูงที่มลี กั ษณะคล้ายผีตาโขนในภาคอีสาน
และยังมีบทบาทเป็ นผูถ้ ่ายทอดภูมปิ ั ญญาการเชิดหุ่นทอง
สูงให้แก่คนในชุมชน โดยที่ “ตาพร้อม” จะใช้วิธีการสอน
แบบทําให้ดูและให้ผู้เรียนได้ลงมือทําด้วยตนเอง ซึ่งการ
เชิดหุ่นทองสูงถือเป็ นการละเล่นทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ในภาคใต้ทใ่ี ช้เล่นเป็ นตัวประกอบขบวนแห่ในงานประเพณี
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทอดกฐินและงานบวช เพื่อดึงดูดให้
คนสนใจและเข้ามาร่วมงานมากขึน้ ทัง้ นี้ จากการทีห่ ุ่นทอง
สูงมีลกั ษณะคล้ายหุ่นเชิด หากแต่ มขี นาดที่ใหญ่กว่ามาก
จึง ต้อ งใช้ค นบัง คับ หุ่น ประมาณ 2-3 คน อัน หมายถึง ว่ า
การละเล่นทองสูงนัน้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสีสนั ใน
เส้นทางประเพณีแ ล้ว ยังสะท้อนให้เ ห็นถึงความสามัค คี
เป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ของคนในชุ ม ชน โดยเฉพาะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ทใ่ี ห้ความสนใจเข้ามาสานต่อภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ นี้ให้คงอยู่ค่กู บั ชุมชนสืบไป
ผูน้ ําที่เป็ นทางการ
ผู้นํา ชุมชนที่เป็ น ทางการที่มีความโดดเด่น ของ
ชุมชนทุ่งตําเสา มักมีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ทัง้ ด้านการส่งเสริมอาชีพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่รเิ ริ่ม
การรวมกลุ่ มจากโครงการพัฒนาของรัฐ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ดังจะกล่าวต่อไป
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เขียน ศรีระสันต์ หรือ “ป้ าเขียน” เป็ นผูน้ ําชุมชน
ทีเ่ ป็ นทางการที่มบี ทบาทสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ใน
ฐานะประธานชมรมผูส้ งู อายุบา้ นหูแร่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านหูแร่ หมู่ท่ี 3 บ้านหูแร่ ซึง่ เป็ นเครือข่าย
ของชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดสงขลา จัดตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2546 มี
สมาชิกทัง้ ชายและหญิง จํานวน 204 คน และในจํานวนนี้มี
สมาชิกทีม่ อี ายุ 50 ปี ขึน้ ไป จํานวน 24 คน ทีไ่ ด้รบั รางวัล
จํานวนมากจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่ าง ๆ นับแต่ ปี
พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา อันถือเป็ นการเรียกคืนคุณค่าและ
สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ตนเอง ทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมให้
มีสขุ ภาพกายและใจทีเ่ ข้มแข็งอีกด้วย ทัง้ นี้ ชมรมได้รบั การ
สนับสนุ นงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมจากเทศบาล
เมืองทุ่งตําเสามาอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าความสําเร็จ
ของนักกีฬาผูส้ งู อายุนนั ้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการทํางาน
ทัง้ เบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างทุ่มเทของ “ป้ าเขียน” ผู้มี
บุค ลิกกระฉับ กระเฉงคล่ อ งตัว กล้า คิด กล้า แสดงออก ที่
สําคัญคือ กล้าตัดสินใจ
ไพเราะ กาลศรี หรือ “ป้ าสาว” เป็ นผูน้ ําชุมชนที่
มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมอาชีพ ในฐานะประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรรักษ์โตน ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 7 บ้าน
พรุชบา เริม่ ดําเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2539 เดิมใช้ช่อื กลุ่ม
ว่ า “กลุ่ ม แม่ บ้า นเกษตรกรรัก ษ์ โ ตน” ที่มีก ารผลิต สิน ค้า
ชุมชนหลายประเภท ซึง่ เน้นการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยู่ในชุมชน
เช่ น การแปรรูป ส้ม แขกทัง้ ในแบบนํ้ า ผลไม้แ ละแบบผง
พร้อมชงดื่ม โดยเฉพาะนํ้าพริกเผาส้มแขก อันเป็ นสินค้าที่
สร้างชื่อเสียงจนได้รบั รางวัล OTOP 4 ดาว ประจําปี 2553
ทัง้ นี้ กลุ่มได้รบั การสนับสนุนจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้
งบประมาณและการส่งเสริมการตลาดเพื่อจําหน่ ายสินค้า
ช่ ว ยทํ า ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม มีร ายได้ เ สริ ม ที่ ดี ทัง้ นี้ จาก
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มแบบมืออาชีพ ทํา
ให้ “ป้ าสาว” เปิ ดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตาม
อัธยาศัย และแบ่งปั นผลกําไรให้แก่สมาชิกด้วยความเป็ น
ธรรม

สรุปและอภิ ปรายผล

ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จ ั ย นี้ มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ที่
เกีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ําจากกรณีศกึ ษาของชุมชนทุ่งตําเสา
ซึ่งมีทงั ้ ผู้นําที่ไม่เป็ นทางการหรือผู้นําตามธรรมชาติ และ
ผู้นําที่เป็ นทางการ และยังมีความน่ าสนใจตรงที่ว่าผู้นําที่
เป็ นทางการก็ มี ภ าวะผู้ นํ า ในลัก ษณะที่ เ ป็ นผู้ นํ า ตาม

ธรรมชาติได้เช่ นกัน หรือผู้นํา มาจากผู้ท่อี ยู่ใ นบทบาทที่
หลากหลายแตกต่ า งกัน เช่ น ครู ปราชญ์ช าวบ้า น และ
เกษตรกร อีกทัง้ ผูน้ ําชุมชนก็มที งั ้ ผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงและผูน้ ํา
ที่เป็ นผู้ชาย ซึ่งผู้นํ าเหล่านัน้ ล้วนมีบ ทบาทสํา คัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่
เป็ นการทํางานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชน
และหน่ วยงานรัฐเพื่อเป้ าหมายทีส่ าํ คัญคือ การสร้างความ
อยู่ ดี มี สุ ข ทั ง้ ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มที่
สอดคล้องกับฐานทรัพยากรของชุมชน
ผูน้ ําชุมชนทุ่งตําเสากับทฤษฎีภาวะผูน้ ํา
จากทีก่ ล่าวมาเกีย่ วกับผูน้ ํา จะเห็นได้ว่า ผูน้ ําของ
ชุ ม ชนทุ่ ง ตํ า เสาล้ว นมีคุ ณ ลัก ษณะภาวะผู้นํ า ที่ส ามารถ
อธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีคุณลักษณะทีเ่ ชื่อว่าบุคคลทีเ่ ป็ นผูน้ ํ า
จะมีคุณลักษณะภาวะผู้นําอยู่แล้วตามธรรมชาติ ทัง้ ด้าน
กายภาพ ได้แ ก่ รูปร่างสูงสง่า หน้ า ตาดี กิริย าห้า วหาญ
และกล้าแสดงออก และด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ความเชื่อมัน่
ในตนเอง ความเด็ด ขาดควบคุ ม บัง คับ บัญ ชาได้ และมี
ความพยายามในการบรรลุส่เู ป้ าหมาย (อุทยั ปริญญาสุทธิ
นัน ท์, 2559: 194) ซึ่ง ผู้นํ าเหล่ า นัน้ ของชุม ชน ทัง้ ผู้นํ า ที่
เป็ นทางการและผูน้ ําทีไ่ ม่เป็ นทางการ ทัง้ ผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง
และผูน้ ํ าที่เป็ นผูช้ าย ล้วนมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
สอดคล้องตามทฤษฎีคุณลักษณะที่กล่าวมา เช่น ยายซุ่น
ชิตมณี ป้ าไพเราะ กาลศรี และป้ าเขียน ศรีระสันต์ แม้จะ
เป็ นผู้ นํ าหญิ ง ที่ มี รู ป ร่ า งไม่ สู ง นั ก หากแต่ มี บุ ค ลิ ก
คล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน กล้าแสดงออก มีความเชื่อมันใน
่
ตนเอง และมีทกั ษะในการบริหารจัดการกลุ่มทีด่ ี ขณะทีอ่ กี
คุณลักษณะหนึ่งคือ ผู้นําเหล่านัน้ ทัง้ ชายและหญิงล้วนมี
ความพยายามและมุ่งมันไปสู
่
่เป้ าหมาย จึงสามารถทํางาน
จนสําเร็จ ลุล่วงไปได้ ไม่ว่าจะเป็ นครูเศรษฐา นุ่ งอาหลี ที่
แต่งเนื้อร้องประกอบกิจกรรมและสอนนักเรียน จนนักเรียน
สามารถแสดงลิเกฮูลคู ุณธรรมได้ หรือความพยายามสังเกต
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกับ ผึ้ ง และวิ ธีก ารเลี้ย งผึ้ ง ของลุ ง ประคอง
โลพะกุล หรือคุณสมบัติอีกประการที่มอี ยู่ในผู้นําทุกคนที่
กล่าวมา นัน่ คือ การมีจิต ใจแบ่ง ปั นความรู้สู่ผู้อ่นื เป็ นอีก
คุณลักษณะของผูน้ ําทีท่ ําให้เกิดความศรัทธาแก่สมาชิกใน
กลุ่ม
นอกจากนี้ ผู้ นํ า ของชุ ม ชนยัง สะท้ อ นให้ เ ห็ น
บทบาทของผู้นําทีม่ ศี กั ยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่าน
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การรวมกลุ่ ม อาชีพ การส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม การอนุ ร ัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมสุขภาพและการเรียกคืน
คุณค่าแห่งตนเองของผูส้ งู วัย
ผูน้ ําชุมชนทุ่งตําเสากับข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ดังทีไ่ ด้วเิ คราะห์ผนู้ ําชุมชนกับทฤษฎีคุณลักษณะ
มาแล้ว ซึ่งช่ ว ยทํา ให้เข้า ใจถึง ภาวะผู้นํ า ของผู้นํ าชุ ม ชน
เหล่า นัน้ ตามทฤษฎีไ ด้ช ัดเจนยิ่ง ขึ้น อย่า งไรก็ดี ยัง คงมี
ข้อ สังเกตที่น่ าสนใจหลายประการเกี่ย วกับ ผู้นํา และการ
ดําเนินกิจกรรมในบทบาทผู้นํา หรือแม้แต่กรณีเพศภาวะ
ของการเป็ นผูน้ ํา ดังจะกล่าวต่อไป
ผูห้ ญิ งกับบทบาทผูน้ ํา จากข้อสังเกตทีว่ ่าผูน้ ําที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพในชุมชนส่วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของผูห้ ญิงและ
การมีภ าวะผู้นํ าของผู้หญิง ในชุม ชนที่มีศ ัก ยภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน อันชีใ้ ห้เห็นว่าการเป็ น
ผู้ นํ า นั ้น สามารถเป็ นได้ ท ั ง้ ผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง ที่ ต้ อ งมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทีส่ อดคล้องตามทฤษฎีภาวะ
ผู้ นํ า ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ไม่ ต่ า งจากในอีก หลาย ๆ ชุ ม ชน
ท้อ งถิ่น ที่ม ัก มีผู้นํ า หญิ ง ในการขับ เคลื่อ นกิจ กรรมการ
พัฒนาชุมชน ดังสะท้อนได้จากงานวิจยั เกี่ยวกับบทบาท
ผูห้ ญิงในหลาย ๆ พืน้ ที่ เช่น วรินทร ตําสําสู (2557: 480489) ทีก่ ล่าวถึงบทบาทผูบ้ ริหารสตรีในการพัฒนาท้องถิน่
ในจัง หวัด ร้อ ยเอ็ด ที่พ บว่ า ผู้นํ า หญิง มีศ ัก ยภาพในการ
แก้ปัญหา การบริหารจัดการ และการพัฒนาท้องถิ่น อัน
เป็ นทีย่ อมรับของสังคม ถึงกระนัน้ การเข้ามามีบทบาทของ
ผู้หญิงกับการพัฒนาชุมชนย่อมขึ้นอยู่กบั วัฒนธรรมด้วย
เช่น จากผลการศึกษาของ รอมือลี ลอมา และ วันพิชติ ศรี
สุข (2558: 176-177) ทีส่ ะท้อนว่าการพัฒนาชุมชนมัสยิด
ดารุลอีมาน บ้านบูแมกียะ อําเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส ซึง่
ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ าง ๆ หากแต่ ก็มี
ความคาดหวัง ของผู้ นํ า ชุ ม ชนและประชาชนทัว่ ไปที่
ต้องการให้ผูห้ ญิงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมาก
ขึน้ โดยไม่ขดั ต่อหลักศาสนา
ผู้นํากับการส่งเสริ มคุณธรรมผ่านกิ จกรรมลิ เก
ฮูลู ถือเป็ นแบบอย่างการปลูกฝั งคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
ความศรัทธาของคนในชุมชน ด้วยการใช้กจิ กรรมที่ผ่อน
คลายและไม่ เ ป็ นทางการมากจนเกิน ไป ซึ่ง ช่ ว ยสร้ า ง
แรงจู ง ใจในการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมหรือ ทํ า ให้ไ ด้ร ับ ความ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมได้โดยง่าย ทัง้ นี้ กิจกรรมลิเกฮูลทู ่ี
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มีการร้องเพลงซอดาเก๊าะประกอบนัน้ เป็ นการจัดกิจกรรม
การปลูก ฝั ง จริย ธรรมที่ส อดคล้อ งกับ กรอบแนวคิด ของ
อิส ลาม ดัง ที่ มนู ศ ัก ดิ ์ โต๊ ะ เถื่อ น และ นิ เ ล๊ า ะ แวอู เ ซ็ง
(2553: 77-78) อธิบายว่าการปลูกฝั งจริยธรรมของอิสลาม
นั น้ มี 6 วิธีการ ได้ แก่ การสร้ างแบบอย่ างที่ดี การสร้า ง
แรงจูงใจ การตักเตือน การนํ าเสนอประวัติศาสตร์อสิ ลาม
การจัดกิจกรรมปลูกฝั งจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอ และการ
จัดการสภาพแวดล้อมทีด่ ี ดังนัน้ กิจกรรมลักษณะนี้จงึ เป็ น
แบบอย่างที่ผู้นําชุมชนในชุมชนอื่น ๆ สามารถนํ าไปเป็ น
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่คนในชุมชนในรูปแบบ
ทีส่ อดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรมของชุมชนนัน้ ๆ
ผู้นํ า กับ ความเพี ย ร ใฝ่ เรี ย นรู้ และพัฒ นา
ตนเองสู่ความสําเร็จ จากการสังเกตผู้นําของชุมชน จะ
เห็นได้ว่า ลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือ การเป็ นผูม้ คี วาม
เพีย ร รู้จ ัก สัง เกตเรีย นรู้ และมีก ารพัฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งจากแหล่ ง ความรู้ท่ีห ลากหลายเพื่อ เป้ า หมายสู่
ความสําเร็จ ซึง่ เห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีลุงประคอง โล
พะกุล กับความพยายามในการหาวิธกี ารเลีย้ งผึง้ หรือกรณี
ยายซุ่ น ชิ ต มณี กั บ ความพยายามในการทํ า ดอกไม้
ประดิษฐ์จากใบยางพารา
ผู้นํ า กับ การอนุ ร ัก ษ์ สื บ สานประเพณี และ
วัฒนธรรม ถือเป็ นอีกบทบาทสําคัญของผู้นําชุมชนเพื่อ
ไม่ให้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนสูญหายไป
กับกาลเวลา ทัง้ ยังกล่าวได้ว่าประเพณีอนั ดีงามของชุมชน
ท้อ งถิ่น นั น้ ถือ เป็ น กลไกสํา คัญ ในการสร้า งปฏิส ัม พัน ธ์
ระหว่างคนในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ดังที่ สวรินทร์ เบ็ญ
เด็ ม อะหลี และ อุ ท ัย ปริ ญ ญาสุ ท ธิ นั น ท์ (2557: 236)
อธิบายว่าประเพณีมกั แฝงไว้ดว้ ยคําสอนทัง้ ในแง่ของความ
กตัญ�ู การแบ่งปั น การเสียสละ และการละจากความโลภ
ซึง่ ประเพณีบางอย่างเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่
แฝงเร้นไปด้วยกุศโลบายทีม่ ุ่งเน้นให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสขุ มีความรักใคร่สามัคคีต่อกัน และมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันมากขึน้ จากการที่ทุกคนได้มสี ่วนร่วมในการจัด
งานประเพณีขน้ึ มา
ผู้ นํ ากั บ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน จะเห็น ได้ว่ า ผู้นํ า ชุ ม ชนมีค วามคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทีส่ อดคล้องกับฐาน
ทรัพยากรที่มอี ยู่ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นใบยางพาราหรือ
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ผลส้มแขก ซึ่งจะเกิดความยังยื
่ นได้ ต่ อเมื่อภาครัฐมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมของผูน้ ําเหล่านัน้ อย่างจริงจัง
ผู้นํากับเงื่อนไขอายุ จะเห็นได้ว่า การเป็ นผู้นํา
นัน้ ไม่ไ ด้ข้นึ อยู่กบั อายุหรือวัย ดังสะท้อนได้จากผู้นําที่มี
บทบาทการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมสําคัญ ๆ ซึง่ มีทงั ้ ผูช้ าย
และผู้ห ญิง ตัง้ แต่ ว ัย กลางคนจนถึง ผู้สูง วัย หากแต่ ย ัง มี
ศักยภาพทีท่ าํ ให้กจิ กรรมดําเนินไปสูเ่ ป้ าหมายได้
อนึ่ ง ผู้นํ า ในแต่ ละกรณี ศึก ษาข้างต้น ทัง้ ผู้นํ า ที่
เป็ นทางการและผูน้ ํ าทีไ่ ม่เป็ นทางการ ทัง้ ผูน้ ํ าทีเ่ ป็ นผูช้ าย
และผู้นําที่เป็ นผู้หญิง สิง่ เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับทฤษฎี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ชื่ อ ว่ า ผู้ นํ า จะมี ภ าวะผู้ นํ า อยู่ แ ล้ ว ตาม
ธรรมชาติ ทัง้ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความเพียรพยายามที่
จะบรรลุเป้ าหมาย สนใจใฝ่ รู้ และลองผิดลองถูกจนประสบ
ผลสํา เร็จ โดยมักแบ่ งปั นความรู้ใ ห้แก่ ผู้อ่ืน ตระหนัก ถึง
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากมุมมองใหม่ได้
กล้าเสนอแนวคิดต่ อชุมชน และลงมือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
ขณะที่ผู้นําก็มกั มีบทบาทที่หลากหลายแตกต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็ น ครูอ าจารย์ ปราชญ์ช าวบ้า น ประธานกลุ่ ม หรือ
ประธานชมรม ซึง่ บุคคลเหล่านี้ถอื เป็ นผูท้ ม่ี บี ารมีและเป็ นที่
นับถือของชาวบ้านในชุมชน ทัง้ นี้ อุทยั ปริญญาสุทธินันท์
(2559ก: 224-225) ให้ขอ้ สังเกตไว้ว่าบ่อยครัง้ ที่ผู้นําที่ไม่
เป็ น ทางการ ซึ่ง มีอิท ธิพ ลและบารมีม ากกว่ า ผู้นํ า ที่เ ป็ น
ทางการนัน้ สามารถแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนได้จนสําเร็จลุล่วง
ด้วยดี ดังสะท้อนได้จากผูน้ ําทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ผูน้ ําส่วนใหญ่ทม่ี บี ทบาทต่อการพัฒนาชุมชนเป็ นผูน้ ําทีไ่ ม่
เป็ น ทางการตามทฤษฏีคุ ณ ลัก ษณะผู้นํ า รวมถึง ผู้นํ า ใน
องค์การที่เป็ นทางการในกรณีป้าไพเราะ กาลศรี และป้ า
เขียน ศรีระสันต์ อย่างไรก็ตาม ผูน้ ําและองค์การส่วนใหญ่
ทีม่ บี ทบาทขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนคือผูน้ ําทีไ่ ม่เป็ น
ทางการและองค์การทีไ่ ม่เป็ นทางการ ชีใ้ ห้เห็นว่า ปั จจุบนั
องค์การทีไ่ ม่เป็ นทางการในหลายชุมชนกลายเป็ นองค์การ
ทีม่ คี วามสําคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ ตามทรรศนะของอัจฉรา ชลายนนาวิน
(2559: 98) เห็นว่าปรากฏการณ์ ลกั ษณะนี้เกิดขึ้นเพราะ
องค์การทีเ่ ป็ นทางการอาจไม่สามารถทําหน้าที่ของตนได้
หรือหากทําได้กไ็ ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ หรือทําได้แต่ไม่
เกิดประสิทธิผล และอาจกล่าวได้ว่า ผูน้ ํ าทีไ่ ม่เป็ นทางการ
และองค์การที่ไม่เป็ นทางการนัน้ ถือเป็ นทางเลือกใหม่ใน
การขับ เคลื่อ นกิจ กรรมการพัฒ นา เนื่ อ งจากผู้ นํ า และ

องค์ก ารดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ยึด ติด อยู่ก ับ กรอบคิด การทํา งาน
แบบเดิมจึงนํ ามาซึง่ ความเปลีย่ นแปลง ชี้ให้เห็นว่าในการ
ทํางานนัน้ จําเป็ นต้องเรียนรู้และปรับประยุกต์ใช้แนวคิด
และทฤษฎีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ซึง่ ผูน้ ําและองค์การทีเ่ กีย่ วข้องต้องไม่ยดึ ติดกับ
กรอบคิด ความเชื่อ แนวคิด หรือทฤษฎีเดิม ๆ เช่นเดียวกับ
อุ ท ั ย ปริ ญ ญาสุ ท ธิ นั น ท์ (2559ข: 135) ที่ อ ธิ บ ายว่ า
สถานการณ์ต่าง ๆ ในปั จจุบนั เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และคาดเดาได้ยากยิง่ ขึน้ แนวคิดและทฤษฎีบางอย่างอาจ
ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เดิมในสถานการณ์ใหม่ท่ี
สลับ ซับ ซ้อ นได้ เนื่ อ งจากแต่ ล ะแนวคิด และทฤษฎี นั น้
เกิดขึน้ จากพื้นฐานหรือสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลา นัน่
หมายถึงว่าแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กิดขึน้ ในภายหลังนัน้ ย่อม
เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาและนําเสนอมุมมองการพัฒนาใหม่
ทีส่ อดคล้องกับความเป็ นจริงในสถานการณ์ปัจจุบนั มากขึน้
ขณะทีม่ ุมมองของแนวคิดและทฤษฎีเดิมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนก็มี
บางส่วนทีส่ าํ คัญและยังใช้ได้อยู่เช่นกัน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเปลีย่ นแปลงในชุมชนทุ่ง
ตํา เสาจากกรณี ศึก ษาดังกล่า วข้า งต้น กรณี ของนักกีฬ า
ผูส้ ูงอายุและนํ้ าพริกส้มแขก ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่นํา
โดยผู้นําที่เป็ น ทางการ ขณะที่ก รณีข องดอกไม้ประดิษ ฐ์
ลิเกฮูลู ผึง้ คอนโด และทองสูง ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีน่ ํา
โดยผูน้ ําทีไ่ ม่เป็ นทางการ หรือกล่าวในอีกมุมมองหนึ่งได้ว่า
กรณีของลิเกฮูลูและทองสูง ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีผ่ นู้ ํา
จัด กระทํ า กับ เด็ก และเยาวชน ขณะที่ก รณี ข องดอกไม้
ประดิ ษ ฐ์ นํ้ า พริ ก ส้ม แขก และผึ้ง คอนโด ถื อ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผู้นําจัดกระทํากับคนวัยทํา งาน ส่วนกรณี
ของนัก กีฬ าผู้สูง อายุ ถือ เป็ น การเปลี่ย นแปลงที่ผู้นํ า จัด
กระทํากับคนสูงวัย อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ไม่ว่า
จะมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายในหรือปั จจัยภายนอกชุมชน
เมื่อ ประสบความสํ า เร็จ ในการเปลี่ย นแปลงแล้ ว ย่ อ ม
จํ า เป็ น ต้ อ งรัก ษาสภาพการเปลี่ย นแปลงที่พึง ประสงค์
ดังกล่าวนัน้ ให้มเี สถียรภาพอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนัน้ ย่อม
เป็ น การสูญ เสีย ทรัพ ยากรทางการบริห ารไปโดยเปล่ า
ประโยชน์ ที่สําคัญคือ การสนับสนุ นผู้นําที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชนให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่น และการสร้าง
ผู้นํ า รุ่ น ใหม่ ม าสานต่ อ กิจ กรรมการพัฒ นาชุ ม ชนให้เ กิด
ความยังยื
่ นต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

ข้ อ เสนอแนะสํา หรับ การนํ า ผลการวิ จ ัย ไป
ประยุกต์ใช้
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าผูน้ ํากลุ่มทีม่ บี ทบาทต่อ
การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ใน
วัยกลางคนหรือผูส้ งู วัย อาจทําให้ระยะยาวเมื่อผูน้ ําเหล่านี้
ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้จะทําให้การรวมกลุ่มมีปัญหา
ตามมา ดัง นั น้ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งควรมีม าตรการ
ส่งเสริมการสร้างผูน้ ํารุ่นใหม่ของชุมชนเพื่อสืบทอดภารกิจ
เหล่า นี้แต่ เ นิ่น ๆ โดยเฉพาะทักษะในการบริหารจัดการ
กลุ่มอย่างมืออาชีพ อีกทัง้ ยังควรมีการสนับสนุ นกิจกรรม
อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้านงบประมาณและ
การส่งเสริมในด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด ช่องทางการจัด
จํา หน่ า ย ความรู้ท งั ้ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การผลิต การบริห าร
จัด การ การทํ า บัญ ชี การตลาด และความรู้ ใ นการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่าง
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เป็ นระบบ เพื่อให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องด้วย
เช่นกัน
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
ควรศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในประเด็นที่ว่าเมื่อ
นํ า ผู้ นํ า กลุ่ ม เหล่ า นั ้น ไปเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ทั ง้ ใน
ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบ ัติเ ป็ น อย่ า งดีแ ล้ว หลัง จากนัน้
ภารกิจต่าง ๆ ทีผ่ นู้ ํารับผิดชอบอยู่มกี ารเปลีย่ นแปลงไปใน
ทิศ ทางที่ดีข้ึน ในอัต ราเร่ ง มากน้ อ ยเพีย งใด อัน จัก เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมเหล่านัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ และเกิด
ความยังยื
่ นต่อไป
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