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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํในชุมชนท่ีมีสถานการณ์ความ 

ขดัแยง้และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํ ในการศึกษา

ใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ในพื้นท่ีตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 18 

ราย  ทาํการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัตรรกะควบคู่บริบท เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี โดยใชว้ธีิการเขียน

เชิงพรรณนาประกอบ 

 สาํหรับ  การพฒันาชุมชนในอาํเภอเมืองยะลา มีลกัษณะเนน้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหมี้ความมัน่คงและมี

เสถียรภาพ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาของชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ ดงันั้นผูน้าํชุมชนจึงเป็นผูท่ี้มี

บทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนงานพฒันาชุมชนให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนในหมู่บา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูน้าํควรมีสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนได ้

เช่นเดียวกบัในพื้นท่ี 2 ตาํบลของอาํเภอเมืองยะลา ไดแ้ก่ ตาํบล พร่อนและตาํบลท่าสาป ซ่ึงเป็น

พื้นท่ีท่ีเคยมีประเด็นความขดัแยง้ และผูน้าํชุมชนสามารถจดัการความขดัแยง้ได ้ ผลการศึกษาคร้ังน้ี

จะนาํไปสู่แนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํในชุมชนอ่ืนๆต่อไป    

ภาวะผูน้าํของตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป พบว่า ให้ความหมายภาวะผูน้าํในทศันะของ

ชุมชนทั้งส้ิน 7 ประเด็น ไดแ้ก่ การควบคุมดูแล สั่งการผูต้าม, การเป็นแบบอย่างที่ดี, การมีความรู้, 

การเขา้ใจผูอื้่น, การให้ความเป็นธรรม, การมีจิตอาสาและการนาํชุมชนไปสู่เป้าหมาย สําหรับการ

รับรู้ภาวะผูน้าํ พบวา่ การมีบุคลิกภาพท่ีดี, การสามารถจดัการกบัปัญหาของชุมชน, การไดรั้บความ

ร่วมมือและ การสร้างแรงจูงใจในการพฒันาชุมชน เป็นองค์ประกอบสําคญัในการรับรู้ภาวะผูน้าํ 

ส่วนคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํนั้น พบว่าคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ 
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การมีวสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน, การไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน,แนวทางการสร้าง

แรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน, การกระตุน้ปัญญาคนในชุมชนและการคาํนึงถึงบุคคล

อ่ืน  ส่วนบทบาทและหนา้ที่ของผูน้าํในการพฒันาชุมชน พบวา่ผูน้าํชุมชนควรมีบทบาทและหนา้ที ่

ดา้นการประสานงาน, การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย, การให้ความรู้คนในชุมชน

และการช่วยเหลือคนในชุมชน 

 ผลการศึกษาความขดัแยง้และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ พบวา่ตาํบลพร่อนและตาํบล

ท่าสาปมีการรับรู้ประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุของความขดัแยง้แตกต่างกนัตามสภาพของพื้นท่ี โดย

ตาํบลพร่อนมีการรับรู้มีประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน  ไดแ้ก่ การทาํลาย

ทรัพยสิ์น, ส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติด, การทาํกิจกรรมทางศาสนา, การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆและ

การเรียนรู้งบประมาณของอบต. ส่วนตาํบลท่าสาปมีการรับรู้ประเด็นปัญหา ไดแ้ก่ ครอบครัว, ยา

เสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจดัการขยะ, ความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทย

มุสลิม และการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น  มีเพียง 2 ประเด็นปัญหาที่มีความคลา้ยคลึงกนั

ไดแ้ก่ เร่ืองยาเสพติดและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น สําหรับสาเหตุของความขดัแยง้

และประเภทของความขดัแยง้ ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัระหว่างบุคคลและเป็นความขดัแยง้ระหว่าง

บุคคลกบักลุ่ม เช่น เร่ืองยาเสพติด, การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ, การจดัการขยะ เป็นตน้ ส่วน

แนวทางในการจดัการความขดัแยง้พบวา่ มีหลากหลายแนวทางเร่ิมดว้ยการจดัการความขดัแยง้โดย

บทบาทคู่ขดัแยง้เช่น การประนีประนอม, การแกปั้ญหาแบบร่วมมือและการแสวงจุดร่วมสงวนจุด

ต่าง การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทของผูน้าํ พบวา่การใชภ้าวะผูน้าํที่เหมาะสมและการใชก้ารมี

ส่วนร่วม นาํมาใช้ในการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนมากท่ีสุด ส่วนแนวทางการจดัการความ

ขดัแยง้ของฝ่ายท่ีสาม พบวา่การใหค้นกลางมาช่วยไกล่เกล่ียมีเพียงเร่ืองเดียวคือ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

ปัญหาสําคญัในการจดัการความขดัแยง้ คือการขาดความร่วมมือจากคู่ขดัแยง้และการไม่

ยอมรับขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงของคู่ขดัแยง้ ขอ้เสนอแนะ คือ ผูน้าํตอ้งมีจิตอาสา มีความบริสุทธ์ิใจ 

ไม่แบ่งพรรคพวก และนาํหลกัศาสนามาแกปั้ญหา   รวมถึงควรรีบส่งต่อปัญหาที่เป็นสาเหตุของ

ความขดัแยง้ให้ผูอ่ื้นช่วยหากไม่สามารถจดัการความขดัแยง้ได ้และเมื่อเกิดความขดัแยง้ตอ้งรีบหา

สาเหตุรวมถึงชุมชนควรมีพื้นท่ีกลางสาํหรับพดูคุยปัญหาและควรมองคู่ขดัแยง้ในแง่ดี  

 ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน ควรให้หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวขอ้งเขา้มามีบทบาทในการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งของผูน้าํชุมชนโดย

การสร้างและพฒันาองค์ความรู้ในการพฒันาชุมชน  เช่น เร่ืองสันติวิธี , การบริหารทุนชุมชนดว้ย

ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและ บทบาทผูน้าํกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ รวมถึงการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามสถานการณ์ความขดัแยง้ของชุมชน เพือ่ให้ผูน้าํมีองค์ความรู้ และ

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริหารจดัการชุมชนใหส้ามารถบริหารจดัการชุมชนไดด้ว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
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The purposes of the study  1) to study the leadership in the community which faced to the 

conflict situation and 2) to study the conflict management in developing community of the 

leaders.  The study was qualitative research in Tambon Paron and Tambon Tasap, Muang Yala by 

gathering the information from the literature and in-depth interviews with the 18 key informants. 

The data were analyzed by using coupled logic context comparable concepts using the narrative 

writing. 

For community development in the Yala city, leaning process and public participation, 

promote and development basic economics to be strengthened and sustainable   as well as the 

community’s resolve were focus. Therefore, the community leader who has to play the important 

role in driving community development to be smooth and advantaged to the citizens in the village 

especially the leader who was able to manage the conflict in the community as seen in the 2 areas 

in Munag Yala as Tambol Paron and Tambol Tasap where there had been the conflict situation 

and the community leaders were able to get rid of.    

Results of the study will lead to the guideline of how to manage the conflict in 

community development of the leaders in others communities. 

Leadership of the 2 community leaders in Tambol Paron and Tambon Tasap found the 

meaning of the leader in 7 perspectives in community as empowerment, best model, 

knowledgeable, sympathy, justice, public consciousness and bringing the community to the goal. 

For the perception of leadership found that good personality, be able to deal with the community 

problem, obtaining cooperation and incentives in community development were the important 

elements for leadership perception. The characteristics and behavior of the leader were vision of 

community development, to be respected from the people in the community, motivation approach 
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to community development, intellectual stimulation people in the community and consideration 

for others. The role of the leader in community development was responsible for coordination, 

duties assigned fulfillment, instructing and helping people in the community. 

 Results of the conflict study and conflict management guideline revealed Tambon Paron 

and Tambon Tasap acknowledged the different issues which caused the conflict in the community. 

As Tambol Paron, the conflict issues were vandalism, environment, drug, religious activities, 

Groups’ activities and budget learning of SAO. The conflict issues of Tambon Tasap were family, 

drug and criminal, waste management, distrust between Muslim and Buddhist and groups’ 

activities. As shown in the result, there were only 2 similar issues: drug and groups’ activities in 

the village. For the causes and types of conflict raised from interpersonal conflict which affected 

both people and organization, for example, drug, groups’ activities and waste management. The 

conflict management guideline showed the several approaches starting with conflict management 

by conflict parties as compromising, collaborating, and accommodating. As the role of a 

community leader found that the appropriated using of leadership and participation were mostly 

used for conflict management. Resolving by the third party was only used for the environment. 

The essential problem of conflict management was the lack of cooperation and refused 

the information and facts from conflict party. Suggestions of conflict management are the leaders 

should have public consciousness, fairness, and resolve the problems with doctrine. Also 

forwarded the problem which can cause the conflict to others as they could not manage by 

themselves as well. Eagerly to find out the cause when the conflict appeared. The community 

should have the center area to discuss and have the optimistic view to the conflict party.  

Leadership and conflict management in community development, the Government 

sectors and private sectors should have the role for empowering and strengthen the community 

leaders by constructing and developing knowledge in community development such as peace, the 

capital management with the principles of good governance, the role of a leader befitting to the 

ASEAN Community and etc. As well as the participatory action research based community 

conflict would provide the community leaders knowledge and essential community management 

skill in order to be a self-sustainable management community.  

 

  

 



กติตกิรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน:  

ศึกษากรณีอาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา สําเร็จลุล่วงลงไดเ้น่ืองมาจากผูศึ้กษาไดรั้บความร่วมมือ ใน

การหาขอ้มูล คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็นและกาํลงัใจจากบุคคลหลายท่าน 

 

ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย ์ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีไ่ดใ้หก้ารดูแล 

ใจใส่และใหค้าํแนะนาํ ประสาทวชิาความรู้ ตลอดจนเสียสละในการใหค้าํปรึกษาตลอดการคน้ควา้

อิสระคร้ังน้ี  และ ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี ไชยอาํพร ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจใน

การเรียนมาโดยตลอด 

 

  ขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาทุกท่านท่ีสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยะลารวมถึง

หวัหนา้สมร องักาพยล์ะออง อดีตพฒันาการอาํเภอเมืองยะลา ท่ีคอยใหก้ารผลกัดนั สนบัสนุนและจุด

ประกายความฝันในการเรียนระดบัปริญญาโท 

  ขอขอบพระคุณผูน้าํทอ้งท่ี  ผูน้าํศาสนา และผูน้าํภาคประชาชนทุกท่านท่ีใหค้วาม

ร่วมมือและความกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการใหส้ัมภาษณ์แบบเจาะลึกทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี

สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ เพื่อนร่วมงานท่ีสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองยะลาทุกท่านท่ี 

คอยใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนมาเป็นอยา่งดี 

 

ขอขอบพระคุณอยา่งสุดซ้ึงแด่พอ่และแม่ ผูซ่ึ้งใหค้วามสาํคญัของการศึกษามาโดย 

ตลอดรวมทั้งพี่ๆและนอ้งๆทุกคนในครอบครัวท่ีคอยใหค้วามรักและเป็นกาํลงัใจอยา่งดียิง่ตลอดมา 

 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณรุ่นพี่คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภาคพิเศษ จงัหวดัยะลา  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มนุษยมี์การดาํรงอยูเ่ป็นกลุ่มชน มีความแตกต่างหลากหลายในดา้นความรู้สึกนึกคิด  

ความตอ้งการ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั นาํไปสู่การพฒันา หรือ ความขดัแยง้ได ้  การดาํรงอยูเ่ป็น

ชุมชน จะมีบุคคลท่ีดาํรงฐานะเป็นผูน้าํ ทั้งท่ีเป็นผูน้าํท่ีเป็นทางการคือมีการแต่งตั้งจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งของรัฐ หรือผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ คือผูท่ี้ชุมชนศรัทธาและมอบหมายใหเ้ป็นผูน้าํในภารกิจใด

ภารกิจหน่ึง บุคคลเหล่าน้ีจะช่วยประสานความร่วมมือให้เกิดการทาํงานร่วมกนัใหก้บัชุมชน ดว้ยเหตุน้ี

ในการพฒันาชุมชน ผูน้าํชุมชนจึงถือไดว้า่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะระดมทรัพยากรใน

ดา้นต่างๆเพื่อใชใ้นกิจกรรมการพฒันาและเพื่อใหง้านพฒันานั้นไปสู่จุดหมาย(เอมอรแสนภูวา: 2556, 

29)      

                การพฒันาชุมชนมีหลกัการ คือ “หลกัประชาชน”  โดยเร่ิมตน้ท่ีประชาชน ยนืจุด 

เดียวกบัประชาชน มองโลก มองชีวติ มองปัญหาจากทศันะของประชาชน เพื่อให้เขา้ใจปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชน รวมถึงการทาํงานร่วมกบัประชาชน การท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจปัญหาของ

ตนเองและมีกาํลงัใจลุกข้ึนต่อสู้กบัปัญหา ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแกไ้ขปัญหานั้น ยอ่มมีหนทางท่ีจะกระทาํ

ไดโ้ดยไม่ยาก หากเขา้ใจปัญหาและเขา้ถึงจิตใจของประชาชน ในการพฒันาชุมชนนั้นยอ่มมีความ

ขดัแยง้เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ความขดัแยง้มีทั้งสร้างสรรคแ์ละทาํลาย ผูน้าํมีบทบาทหลกัในการจดัการ

ความขดัแยง้ ทั้งในการคล่ีคลายความขดัแยง้หรือเปล่ียนความขดัแยง้ใหเ้ป็นพลงัการพฒันาสร้างสรรค ์ 

ผูน้าํจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาในระดบัต่างๆ การพฒันาในระดบัชุมชนก็ 

เช่นเดียวกนั ถา้มีผูน้าํมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคส์ามารถใชคุ้ณสมบติัท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาชุมชน ก็จะช่วยสร้างความสุขหรือความสาํเร็จใหเ้กิดข้ึน และทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็อยา่ง

ย ัง่ยนื นอกจากน้ีผูน้าํยงัตอ้งรู้จกัเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัปัญหาของชุมชนเช่น ปัญหาดา้นการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุข ดา้นศาสนาวฒันธรรมและประเพณี ดา้นการ

พฒันาคน ดา้นบริหารจดัการคน และดา้นความมัง่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เป็นตน้ โดยใช้

อาํนาจใหถู้กตอ้ง เพราะอาํนาจอาจเป็นส่ิงท่ีสร้างหายนะ และก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชุมชนได ้ 

                            อาํเภอเมืองยะลา ในฐานะท่ีเป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัยะลาเป็นท่ีตั้งของสถานท่ี

สาํคญัๆไม่วา่จะเป็น สถานท่ีราชการ สถาบนัการศึกษา  วดั  และมสัยดิกลางประจาํจงัหวดัยะลา เป็นตน้ 

มีครัวเรือนทั้งส้ินจาํนวน 13,066 ครัวเรือน (สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองยะลา: 2556)   ประชากร



2 

 

 

 

มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม กล่าวคือมีทั้งประชากรท่ีนบัถือศาสนาพุทธ 

อิสลามและคริสตอ์าศยัอยูร่วมกนั ครอบคลุมพื้นท่ี 258.0 ตารางกิโลเมตร(http://th.wikipedia.org/wiki/)  

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตาํบล 80 หมู่บา้น     

ผูน้าํทอ้งท่ี ของอาํเภอเมืองยะลาเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในฐานะท่ีเป็นผูช่้วยเหลือ 

นายอาํเภอและเป็นหวัหนา้ราษฎรในหมู่บา้นของตนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พ.ศ.  2457 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2511) เช่น การอาํนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัใหแ้ก่ราษฎร สร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีใหเ้กิดข้ึน

ในหมู่บา้น รับฟังปัญหาและความเดือดร้อน ทุกขสุ์ขและความตอ้งการท่ีจาํเป็นของคนในหมู่บา้นแจง้

ต่อภาครัฐเพื่อใหก้ารแกไ้ขหรือช่วยเหลือตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ

สร้างความกลมเกลียวเหนียวแน่นใหเ้กิดข้ึนในชุมชนไดผ้ลดีในระดบัหน่ึง    ดา้นการพฒันาชุมชนมี

การขบัเคล่ือนกิจกรรมงานพฒันาชุมชนร่วมกบัผูน้าํชุมชนทั้งผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนาและ

ผูน้าํในงานพฒันาชุมชน    มีจุดมุ่งหวงัเพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง   ท่ีผา่นมา

กิจกรรมพฒันาชุมชนบางเร่ืองประสบความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีแต่ก็มีบางกิจกรรมท่ียงัคงมีความ

ขดัแยง้กนัระหวา่งประชาชนในพื้นท่ี เช่นปัญหาการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในบางพื้นท่ีเท่าท่ีควร  

การไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูน้าํชุมชนและเจา้หนา้ท่ีรัฐอนัเกิดจากความไม่ไวว้างใจ  ปัญหาเศรษฐกิจ  

ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง และปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุนชุมชน เป็นตน้   

   ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํกบัการจดัการความขดัแยง้ในการ

พฒันาชุมชน เน่ืองจากการพฒันาชุมชนในอาํเภอเมืองยะลา มีลกัษณะเนน้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหมี้ความมัน่คงและมี

เสถียรภาพ เช่นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ OTOP  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กองทุนหมู่บา้น และกองทุน

แม่ของแผน่ดิน เป็นตน้    สาํหรับการศึกษาภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะ

ศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน ในพื้นท่ี 2 ตาํบล ท่ีมีประเด็นความขดัแยง้

โดยท่ีผูน้าํสามารถจดัการความขดัแยง้ได ้ เช่น ตาํบลพร่อนกบัประเด็นความขดัแยง้ดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม และตาํบลท่าสาปกบัประเด็นความขดัแยง้ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ซ่ึงผลการศึกษาจะนาํไปสู่แนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนต่อไป    

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํในชุมชนท่ีมีสถานการณ์ความขดัแยง้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํ 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน: ศึกษากรณีอาํเภอ 

เมืองยะลา จงัหวดัยะลา” ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

         1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่  ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีตาํบลพร่อน และตาํบลท่าสาป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํศาสนา คณะกรรมการหมู่บา้น และตวัแทนประชาชนท่ีเป็นกลุ่มขดัแยง้ จาํนวน  

18 คน  

         1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2557 

         1.3.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา  ครอบคลุมเน้ือหาภาวะผูน้าํ รูปแบบผูน้าํ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

คุณลกัษณะและบทบาทของผูน้าํในชนบทไทย, แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ และรูปแบบการจดัการ

ความขดัแยง้ กระบวนการพฒันาชุมชน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

             ทาํใหท้ราบถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชนของผูน้าํทอ้งท่ีอาํเภอเมืองยะลาและแนวทางการ

จดัการความขดัแยง้ รวมถึงสามารถเสนอแนะแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนเพื่อ

สร้างชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื  
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บทที ่ 2 

 

แนวคดิ  ทฤษฏี  และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

  การศึกษาภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน: ศึกษากรณีอาํเภอเมือง

ยะลาในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ที่จะศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน ในพื้นที่ 2 ตาํบล 

ของอาํเภอเมืองยะลาไดแ้ก่ ตาํบลท่าสาป และตาํบลพร่อน ที่มีประเด็นความขดัแยง้โดยที่ผูน้าํทอ้งท่ี

สามารถจดัการความขดัแยง้  ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง แลว้

กาํหนดเน้ือหาการนาํเสนอเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ 

             2.2 แนวความคิดภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

             2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้และการจดัการความขดัแยง้ 

2.4 กระบวนการพฒันาชุมชน 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัผู้นําและภาวะผู้นํา 

 

 2.1.1 ความหมายของผู้นํา   

 ในองคก์ารทางสังคมทุกประเภท  จะประกอบดว้ยบุคคลประเภทหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ผูน้าํ”  ซ่ึง

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณภาพ  มีพฤติกรรมและบทบาทแตกต่างไปจากกลุ่มบุคคลอีกกุล่มหน่ึงเรียกวา่  “ผู ้

ตาม”  ผลจากการศึกษาในเร่ืองผูน้าํจะพบบุคคลท่ีเป็นผูน้าํในกลุ่มของบุคคลประเภทต่าง ๆ มากมาย  

เช่น กลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพโดยตาํแหน่ง  กลุ่มบุคคลท่ีมีอาํนาจบารมีของชุมชนกลุ่มบุคคลท่ี

อาสาสมคัรช่วยงานสาธารณะบาํเพญ็ประโยชน์ในชุมชน  กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลโดยความคิด  กลุ่ม

บุคคลท่ีเป็นท่ีเคารพและคนอ่ืนใหค้วามนบัถือ  และกลุ่มบุคคลท่ีเป็นนกัประดิษฐคิ์ดคน้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(สมพล วงศว์วิฒัน์, 2541:5) 

 สนธยา  รักษากิจ  (2533:10-11)  ไดใ้หค้วามหมายของผูน้าํไวว้า่  ผูน้าํเป็นคนท่ีมีความ

ทะเยอทะยานกระหายใคร่อยากเป็น  แต่บางคนก็ลืมท่ีจะศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่  การเป็นผูน้าํ
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นั้นมิไดเ้กิดข้ึนกบัตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งเพียงเท่านั้น  ถา้เรามีตาํแหน่งแต่ขาดความรู้ความสามารถ  

ความเขา้ใจ  จริงใจหรือมีอิทธิพลแง่ดีเหนือจิตใจเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มคนท่ีเขาร่วมปฏิบติังานกบัเรา

อยู ่ เราอาจไดช่ื้อเพียงหวัหนา้งานเท่านั้นหาใช่  ผูน้าํของเขาไม่  ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูมี้อิทธิพลในทางท่ี

ถูกตอ้งต่อการกระทาํของคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มท่ีปฏิบติังานอยู ่ เป็นผูท่ี้จะรักษาหรือประสานใหส้มาชิก

ในหน่วยงานรวมกนัได ้ เป็นผูน้าํในการควบคุมใหก้ลุ่มตนปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย   เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหก้ลุ่มมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กนัไดดี้

ในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

 มยรีุ  รัตนมุง  (2534:27)  ใหค้วามหมาย  ผูน้าํเป็น  2 นยัคือ 

1. ผูน้าํ  คือ  บุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ในหน่วยงาน  อาจโดยการแต่งตั้งหรือโดยการไดรั้บ

เลือก  ผูน้าํประเภทน้ีเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่ง 

 

2. ผูน้าํ คือ  บุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีมีบทบาทในการมีอิทธิพล  นาํใหค้นอ่ืนปฏิบติัตามความ

ประสงคข์องตนได ้ ตามนยัน้ี  ผูน้าํจึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีตาํแหน่งการบริหาร  ผูน้าํ

ประเภทน้ีเป็นผูน้าํโดยบทบาทหรือผูน้าํนอกบทบาท 

 

สุวรรณ  ขวญัแกว้ (2533:10) ใหค้วามหมายของผูน้าํวา่  คือบุคลท่ีมีอาํนาจ(Authority) มี

บารมีหรืออาํนาจบารมี (Power) และมีบทบาท (Role) เหนือบุคคลอ่ืนในหน่วยงานเป็นผูมี้ทั้งศาสตร์

และศิลป์ในการสร้างสรรค ์ ชกันาํบุคคล  และกลุ่มบุคคลในหน่วยงานใหมี้ความตอ้งการ  และศรัทธา

ท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความจริงใจไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานท่ีวางไว ้ ผูน้าํอาจมาจากการเลือกตั้งหรือ

แต่งตั้งก็ได ้ และอาจเป็นคนเดียวกบัผูบ้ริหารหรือไม่ก็ได ้

 นิพนธ์  ศศิธร (อา้งใน  วรีะพนัธ์  สมเทพ,2534:14) ใหค้วามหมายของผูน้าํ ไวว้า่  “ผูน้าํ  คือ 

ผูท่ี้สร้างอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อท่ีจะก่อไหเ้กิดความพยายามในการดาํเนินงานใหบ้รรลุถึง

วตัถุประสงคร่์วมกนั” 

 Andrew W.Halpin (อา้งใน  มยรีุ  รัตนมุง, 2534:29) ไดก้ล่าวสรุปความหมายของผูน้าํไวว้า่  

ผูน้าํควรจะหมายถึง  อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน  5  ประการต่อไปน้ี 

1. ผูน้าํ หมายถึง  บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่ผูอ่ื้น 

2. ผูน้าํ หมายถึง  บุคคลซ่ึงมีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน 
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3. ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลซ่ึงมีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในการทาํใหห้น่วยงานดาํเนินไปสู่ 

เป้าหมายท่ีเขาวางไว ้

4. ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกจากผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูน้าํ 

5. ผูน้าํ หมายถึง  บุคคลซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง  ผูน้าํในหน่วยงานตามหนา้ท่ี 

 

Fiedler (อา้งในมยรีุ  รัตนมุง, 2534:47) ใหค้วามหมายของผูน้าํไวว้า่  ผูน้าํคือผูท่ี้ลกัษณะอยา่ง 

ใดอยา่งหน่ึง ตามเกณฑต์่อไปน้ี 

1. ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูน้าํ  เป็นประธานโดยเป็นตวัแทนของกลุ่ม 

2. เป็นผูไ้ดรั้บเลือกจากกลุ่ม 

3. เป็นผูแ้สดงออกใหเ้ห็นวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดโดยใชมิ้ติสังคม 

 

ภิญโญ  สาธร (2516:153-154) ไดใ้หค้วามหมายของผูน้าํวา่ 

1. ผูน้าํคือ  บุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุ่มคนหลาย ๆ คน  ท่ีมีอาํนาจหรืออิทธิพลหรือ 

ความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบติัตามความคิดเห็น  ความตอ้งการหรือคาํสั่งของเขาได้ผูน้าํมี

อิทธิพลเหนือการปฏิบติังานหรือพฤติกรรมของผูอ่ื้น  คาํวา่ผูอ่ื้นในที่น้ีไม่ไดห้มายความวา่ผูอ่ื้น “ทุก

คน” ในกลุ่มคนที่ผูน้าํคนนั้นมีส่วนร่วม  เพราะภาวะผูน้าํมิได้เกิดข้ึนโดยอาศยัหลกัการ “ทั้งหมด

หรือไม่ก็ไม่มีเลย” แต่ภาวะผูน้าํเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํมากหรือนอ้ยเพียงใดมากกวา่ประเมินคนท่ีเขา

นาํ  คือ  อยูท่ี่ความมากนอ้ยของอาํนาจอิทธิพล  หรือความสามารถในการจูงใจคน 

 

2. ผูน้าํ  คือ  บุคคลท่ีมีอาํนาจเหนือในการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal   

Relation) ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการ 2 ทาง (Two-ways  Process)  คือผูน้าํมีอิทธิพลเหนือผูต้าม  และ

ในทาํนองเดียวกนับางคราวผูต้ามก็มีอิทธิพลเหนือผูน้าํ  ความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํ  จึงเป็นผลรวม

ของทศันคติของสมาชิกในกลุ่มนั้นเอง  งานวิจยัหลายเร่ืองยืนยนัวา่ผูน้าํของกลุ่มคนที่มีทศันคติเผด็จ

การมกัเป็นเผด็จการด้วย  ส่วนผูน้าํของกลุ่มคนที่มีทศันคติประชาธิปไตยก็มกัเป็นคนที่ความเป็น

ประชาธิปไตยเตม็ตวั 

3. ผูน้าํแตกต่างจากหวัหนา้หรือผูบ้ริหาร  คน 2 คน  คนน้ีอาจจะเป็นคนเดียวกนัก็ไดแ้ต่ไม่ 

จาํเป็นเสมอไป  หวัหนา้หรือผูบ้ริหารหลายคนมีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตาํแหน่ง  แต่อาจไม่ใช่ผูน้าํท่ีแทจ้ริง

ของกลุ่ม  ผูน้าํท่ีแทจ้ริงอาจจะเป็นคนอ่ืนไม่ใช่หวัหนา้หรือผูบ้ริหาร  แต่เขามีอาํนาจ  มีอิทธิพลและมี
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ความสามารถในการจูงใจคนใหป้ระพฤติหรือปฏิบติัตามความเห็น  ความตอ้งการ  หรือ  คาํสั่งของ

เขาได ้ ทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตาํแหน่งใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

อรุณ  รักธรรม (2532:187)  กล่าวไวว้า่  ผูน้าํหมายถึงบุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมา  หรือ 

ไดรั้บคาํยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้ผูต้ดัสินใจ เพราะมีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา และจะ

พาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางท่ีดีหรือชัว่ได ้

 

 สถิต  วงศส์วรรค ์  (2529:245-247) ไดใ้หค้วามหมายผูน้าํไวว้า่ ผูน้าํคือบุคคลท่ีพฤติกรรมมี

อิทธิพลเหนือ(Positive  Influence) สมาชิกคนอ่ืน ๆ และสมาชิกในกลุ่มยอมรับนบัถือยกยอ่งใหมี้

สถานภาพ  เป็นผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ี ควบคุม ประสาน และดาํเนินกิจการงานของกลุ่มใหบ้รรลุจุดหมาย 

และพอจะสรุปผูน้าํในภาวะต่าง ๆ จดัได ้5 อยา่ง ดงัน้ี 

1. ผูน้าํ คือ  บุคคลผูไ้ดรั้บตาํแหน่งสูงสุดในกลุ่มหรือสาํนกังานองคก์าร 

2. ผูน้าํ คือ  ผูเ้ป็นจุดรวมพฤติกรรมของสมาชิก 

3. ผูน้าํ คือ  บุคคลในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเป็นผูน้าํ 

4. ผูน้าํ คือ  บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด 

5. ผูน้าํ คือ  ผูท่ี้มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 

Koontz  and  O’Donnel (อา้งในวรีะพนัธ์  สมเทพ  2534:15)  ไดใ้หค้วามหมายของผูน้าํไวว้า่   

ความเป็นผูน้าํ  คือ  การมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มอยา่งมี

สัมฤทธิผล 

 

 Alex  Bavelas (อา้งใน  เสถียร  เหลืองอร่าม, 2537:90-92) ไดเ้สนอความเห็นไวว้า่  โดยทัว่ไป

คนเรานั้นมีความเช่ืออยา่งเต็มใจและมีความมัน่ใจในตวัผูน้าํ   มีความเคารพนบัถือ  และใหค้วาม

ร่วมมือกบัผูน้าํดว้ยความจริงใจ  เพื่อจะไดป้ฏิบติักิจการใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี  หวัหนา้ท่ีดีเด่นนั้น  ไม่

เพียงแต่จะมีเครดิต  และความสามารถปกติในการปกครองของคนส่วนใหญ่เท่านั้นแต่เขายงัมีอาํนาจ

ภายในทีแ่ฝงอยูอี่กเช่น ในดา้นจิตใจคนอีกดว้ย 

 ธงชยั  สันติวงษ ์( อา้งใน สุวรรณ  ขวญัแกว้. 2533:11) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํเป็นส่ิงสาํคญัยิง่  

สาํหรับความสาํเร็จในงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร  ผูน้าํท่ีไม่มีความสามารถยอ่มจะเป็นผูท้าํลายขวญั

ของคนงาน ต่าง ๆ และจะเป็นผลทาํใหก้ารทาํงานดา้นต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  
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ผูน้าํท่ีมีความ สามารถอาจมีผลทาํใหเ้ปล่ียนลกัษณะของคนงานใหก้ลบักลายเป็นกลุ่มท่ีมีความขยนั

ขนัแขง็  และช่วยใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จได ้

 จากการศึกษาความหมายของคาํวา่ผูน้าํและภาวะผูน้าํ  จากบุคคลต่าง ๆ ตามท่ีไดก้ล่าวไว้

ขา้งตน้  พอจะสรุปไดว้า่ 

 ผูน้าํ หมายถึง   บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในกลุ่มซ่ึงมีความสามารถท่ีจะสร้างความ

ศรัทธาสามารถสร้างแรงจูงใจชกัจูงโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นคลอ้ยตามและใหค้วามร่วมมือร่วมใจในการ

ดาํเนินงานตามภารกิจของกลุ่มใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและ

นอกจากน้ีผูน้าํยงัมีความสามารถในการคิดริเร่ิมในการปฏิบติังาน  และการเป็นผูน้าํนั้น  ในบางคร้ัง

อาจไม่จาํเป็นเสมอไปท่ีผูน้าํจะตอ้งเป็นหวัหนา้งาน  หรือผูบ้ริหาร  แต่ผูน้าํคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

กลุ่มดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 2.1.2 แหล่งทีม่าและการเข้าสู่การเป็นผู้นํา 

 แหล่งท่ีมาของผูน้าํมีทั้งแบบ “เป็น” และ “ไม่เป็น” วทิยาศาสตร์ไดแ้ก่   

  2.1.2.1  แบบไม่เป็นวทิยาศาสตร์ โดยดูจากดวงกาํเนิด (Maths) เช่น  เกิดพร้อมกบัมี

ดวงหางโคจรอยูบ่นทอ้งฟ้าอนัเป็นดวงของผูน้าํ หรือโดยบุคลิกภาพ หรือคนจีนมกัเรียกวา่ “โหวงเฮง้”

(Personality)  เช่น มีหนา้ฝากกวา้งจมูกสิงโต  เสียงดงั  อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํ รวมถึงการดู

โดยชาติกาํเนิด (By Birth)  โดยเกิดมาในชาติตระกลูท่ีบรรพบุรุษเป็นผูน้าํอยูแ่ลว้ 

2.1.2.2แบบเป็นวทิยาศาสตร์ โดยดูจากพนัธุกรรม (Micro Biolgiccal  Elements)

  

มีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัพนัธุกรรมของผูน้าํวา่จะมียนี   พนัธุกรรมเฉพาะจึงเป็นผูน้าํ  ดงันั้นหากมี

ยนีพนัธุกรรมดงักล่าวก็จะเป็นผูน้าํได ้แต่ไดมี้การถกเถียงอยา่งมากเก่ียวกบัประเด็นน้ี  นอกจากน้ี อาจ

ดูไดโ้ดยสถานการณ์ (By  Training) เช่ือวา่  ความสามารถของคนนั้นสามารถพฒันาได ้ การ

เป็นผูน้าํจึงเกิดข้ึนไดจ้ากการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะ  เรียนรู้ในภายหลงั แต่ในความเป็นจริง  ผูน้าํจะมา

จากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ อยา่งผสมผสาน ควบคู่กนัไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะ

และสถานการณ์ 

   

 สาํหรับการเขา้สู่การเป็นผูน้าํนั้น มีผูใ้หค้วามสนใจและศึกษาแนวทางการเขา้สู่การเป็นผูน้าํ

ไวด้งัน้ี 
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พรนพ  พุกะพนัธ์ุ (2544:25) ไดก้ล่าวถึงการเขา้สู่การเป็นผูน้าํไว ้กล่าวคือ: 

1. ผูน้าํโดยกาํเนิด  ผูน้าํประเภทน้ี  เม่ือเกิดมาก็มีคุณลกัษณะบ่งบอกถึงความเป็นผูน้าํ   

อาจจะเป็นเพราะการสืบทอดโดยตาํแหน่ง  หรือโดยบุญบารมีท่ีไดส้ั่งสมกนัมาเป็นเวลานาน  จึงทาํให้

บุคคลผูน้ั้นไดเ้กิดในตระกลูสูง  เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีเคารพนบัถือของบุคลโดยทัว่  ๆ ไป 

 

2. ผูน้าํท่ีมีความอจัฉริยะ  ผูน้าํประเภทน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะความเป็นผูมี้อจัฉริยะโดยเฉพาะ 

บุคคลในตอนเร่ิมตน้มองชีวิต  ในระยะแรกๆ  ก็มีสภาวะเช่นเดียวกบับุคคลอืน่ ๆ โดยทัว่ไปแต่

เน่ืองจากเป็นผูมี้ความเฉลียวฉลาด   มีสติปัญญา  และได้รับการศึกษาจากสถาบนัดีก็จะเร่ิมพฒันา

ปรับตวัเขา้สู่การเป็นผูน้าํข้ึนเหนือคู่ต่อสู้อ่ืน ๆ  

3. ผูน้าํท่ีเกิดข้ึนตามสายงานบริหาร  ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้งในระบบ 

ธุรกิจและระบบขา้ราชการ  โดยทัว่ไปนั้นจะเร่ิมตั้งแต่การวางแผนงานบุคคล  โดยการสรรหาและการ

เลือกสรรบุคคลเขา้มาทาํงาน ระบบการจาํแนกตาํแหน่งตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การทาํงาน  การกาํหนดอตัราเงินเดือน  ค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  เมื่อรับคนเขา้มาทาํงานไดต้ามที่ตอ้งการ

แลว้  จะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมในความรู้ที่จะตอ้งปฏิบติั  หรือเมื่อไดรั้บมอบหมายงานที่มีความ

รับผิดชอบสูงข้ึน  หากการปฏิบติัหน้าที่ประสบความสําเร็จเป็นไปไดด้้วยดีก็จะไดรั้บการเลื่อนขั้น

เล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน  ยิ่งมีความรับผิดชอบสูงมากข้ึนเท่าใด  ภาวะความเป็นผูน้าํก็ยิ่งมีบทบาทสําคญั

มากยิง่ข้ึนดว้ย 

4. ผูน้าํตามสถานการณ์  ผูน้าํประเภทน้ี  เป็นผูน้าํท่ีเกิดข้ึนแบบมีทีมงานเป็นส่วนใหญ่มี 

ความใฝ่รู้สูง  เน้นการบริหารงานให้ได้ทั้ งคนและทั้ งงาน  คืองานก็เสร็จ  และคนก็พอใจโดย

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากคนในหน่วยงานนั้นมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั  รู้จกัหนา้ท่ีของตนและพอใจ

ท่ีจะทาํงานในหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด  ถา้จะเปรียบเทียบก็เหมือนกบัการเล่นกีฬาเป็นทีม  แต่ละคนรู้จกัหนา้ท่ี

ของตน  ทุกคนเล่นดว้ยความพอใจแบบที่เราเรียกวา่เล่นแบบถวายชีวิตเพือ่ทีมของตนบรรลุจุดหมาย

ปลายทาง  คือชยัชนะ  ผูน้าํประเภทน้ีแสดงออกเห็นชดัถึงความเป็นผูน้าํที่ตอ้งออกคาํสั่ง  การบงัคบั

บญัชาและตดัสินใจ  แต่ในขณะเดียวกนัก็แสดงตนให้ผูต้ามทราบด้วยว่าความเป็นผูน้าํของเขานั้น 

มิได้ปิดกั้นสัมพนัธภาพที่ดีต่อกันระหว่างตวัเขาเองกับผูต้าม  ผูน้ ําแบบน้ีมักจะทาํตวัเป็นเพือ่น

ร่วมงาน  เป็นครู  หรือเป็นผูส้อนงาน  ที่ปรึกษาและเป็นผูน้าํตามสถานการณ์  ที่เห็นเด่นชดัมากที่สุด
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ในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  ก็คือ  เหตุการณ์วนัที่  14  ตุลาคม 2516  และวนัท่ี  6  ตุลาคม  

2519 

 แสวง  รัตนมงคลมาศ (2544:56-60) ไดก้ล่าวถึงการเขา้สู่การเป็นผูน้าํไวด้งัน้ี 

 1.  ฐานบนความชอบธรรม (Based  on  Legitimacy)  ความชอบธรรมจาํแนกเป็น 

  1.1  ความชอบธรรมทางกฎหมาย   (Legal)  คือ    ตามระเบียบบญัญติัขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

  1.2  ความชอบธรรมทางดา้นประวติัศาสตร์ (History) คือ  การท่ีไดต่้อสู้ร่วมกนั มี

ผลงานในอดีตท่ีทาํไวใ้นฐานะท่ีร่วมทุกขร่์วมสุขและเสียสละดว้ยกนัมา 

 2.  ฐานบนความชอบธรรมทางสังคม (Based  on  Social  Legitimacy) ความชอบธรรมทาง

สังคมน้ีข้ึนกบัลกัษณะของสังคม 2 ประเภทไดแ้ก่ 

  2.1  สังคมดั้งเดิม (Traditional  Grounds) ความชอบธรรมทางสังคมของสังคม

ดั้งเดิมไดจ้ากเช้ือสาย  เช่น  หวัหนา้เผา่  ลูกชายคนโตของหวัหนา้เผา่จะสืบทอดความเป็นผูน้าํต่อไป 

และ จารีต  เป็นขอ้กาํหนดทางจารีตประเพณีของแต่ละสังคมวา่  ผูน้ั้นจะสามารถเป็นผูน้าํไดห้รือไม่ 

  2.2  สังคมสมยัใหม่ (Modern  Grounds)ความชอบธรรมทางสังคม มองสังคม

สมยัใหม่ไดจ้าก  ทุน  เทคโนโลย ี ขอ้มูลข่าวสาร 

 3. ฐานบนบารมี(Based  on Charisma)  ในสังคมไทยบารมีเกิดจากการใหซ่ึ้งเป็นกระบวนการ

สั่งสม  ซ่ึงการใหจ้ะมี  2  ประเภท ไดแ้ก่การใหส่ิ้งท่ีเป็นวตัถุ(Material) เช่น ทรัพยสิ์นเงินทอง และส่ิง

ท่ีไม่ใช่วตัถุ(Non-material) เช่น แรงกาย 

 เน่ืองจากการมีอาํนาจอยู่บนฐานดงักล่าว ดงันั้นระดบัของผูน้าํจึงข้ึนกบัฐานเหล่าน้ีดว้ย  ถา้

ผูน้าํมีครบทั้งสามประการยอ่มมีอาํนาจมากและมีขีดความสามารถในการนาํสูง 

2.1.3 ประเภทของผู้นํา 

Jennings (อา้งใน  ณรงค ์ สินสวสัด์ิ  2523 :4-5) แยกผูน้าํออกเป็น  3 แบบ คือ 

 1.  ผู้นําทีใ่ฝ่อาํนาจเป็นประการสําคัญ (The  Prince) 
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 ผูน้าํแบบน้ีจุดสําคญัของการข้ึนสู่อาํนาจนั้นเพราะชอบเป็นผูอ้ยู่เหนือคนอื่นเป็นคนที่มีเล่ห์

เหล่ียมรอบตวัในการจะแยง่ชิงอาํนาจและรักษาอาํนาจไดย้นืยาว  การกระทาํของเขาบางคร้ังอาจจะผิด

ศีลธรรมหรือโหดร้าย  แต่ผูน้าํแบบน้ีก็จะทาํไดทุ้กอย่างเพราะเขาอยากมีอาํนาจ  และเมื่อมีแลว้ก็จะ

รักษาไวใ้หน้านท่ีสุด 

 

 2. ผู้นําแบบวรีบุรุษ (The  Hero) 

   ผูน้ําแบบน้ีเป็นผูน้ําที่มีญาณหรือความคิดไปถึงอนาคตอนัยิ่งใหญ่ของสังคมที่รออยู่ใน

อนาคต  เขาจะไม่เพียงแต่จาํกัดความนึกคิดแต่ส่ิงที่กาํลังเป็นอยู่เท่านั้น  เขาจะคิดว่าโชคชะตา 

(Destiny) ทาํให้เขาตอ้งเขา้นาํสังคม  เขาคิดว่าการเขา้สู่อาํนาจนั้นเป็นความรับผิดชอบมากกว่าที่จะ

พอใจในการไดอ้าํนาจเพราะจะไดอ้ยูเ่หนือผูอ่ื้น  (ซ่ึงเป็นแบบแรก) เพราะฉะนั้นผูน้าํแบบวีรบุรุษน้ีจะ

เข้าสู่วงการแข่งขนัเพือ่หาอาํนาจด้วยความกระตือรือร้น  เพราะเขาจะได้ทาํภาระหน้าที่ของเขา  

บางคร้ังเขาอาจจะใชเ้ล่ห์เหลี่ยมหรือความโหดเห้ียมเหมือนกบัพวกผูน้าํใฝ่อาํนาจเหมือนกนั  แต่จะ

ต่างกนัทีว่า่ผูน้าํแบบวีรบุรุษจะพยายามหลีกเล่ียงการใชเ้ล่ห์เหล่ียมหรือการกระทาํที่ผิดศีลธรรมเท่าที่

จะทาํให้  คือจะทาํเมื่อจาํเป็นจริง  ๆ เท่านั้น  ผูน้าํแบบวีรบุรุษเช่น  นโปเลียน  เซอร์วิลล์  ชาร์ล  เดอ

โกลล ์เป็นตน้ 

3. ผู้นําแบบซุปเปอร์แมน (The  Superman) 

 ในความคิดของ  Jennings นั้น  ผูน้าํใฝ่อาํนาจนั้นมีความคิดหลกัวา่อยากไดอ้าํนาจ  อยากจะ

เป็นคนท่ีเหนือคนอ่ืน  ส่วนผูน้าํวรีบุรุษนั้นเป็นผูท่ี้มองเห็นการณ์ไกล  และคิดวา่ตนมีภาระ  หนา้ท่ี

(Mission)  ท่ีจะนาํสังคมไปสู่ภาวะใหม่  ผูน้าํทั้งสองแบบน้ีเห็นไดง่้ายในตวัอยา่งท่ีมีอยูจ่ริง 

 

 ส่วนผูน้าํในลกัษณะท่ีสาม คือผูน้าํซุปเปอร์แมนน้ี Jennings ไม่ไดใ้หต้วัอยา่งเป็นคนจริงๆ

ไวเ้ด่นชดั และการใช้คาํวา่ซุปเปอร์แมนก็ไม่ไดห้มายความวา่เป็นผูมี้ความสามารถพิสดารเหนือกว่า

มนุษยใ์นเร่ืองนิยาย Jennings ใชค้าํวา่ซุปเปอร์แมน เพือ่ช้ีให้เห็นคนแบบหน่ึงซ่ึงต่างจากคนธรรมดา

ทัว่ๆไป เพราะคนธรรมดานั้นจะมีลกัษณะทีพ่ยายามทาํให้เหมือนคนอ่ืนๆในสังคมส่วนใหญ่ แต่คน

แบบซุปเปอร์แมน นั้นจะมีความเป็นตวัของตวัเอง เลือกรับแนวปฏิบติัของสังคมทีมี่มานานแต่เพียง

บางอนั และอาจคิดค่านิยมใหม่ๆให้แก่สังคม คนลกัษณะน้ี Jennings คิดว่าเป็นลกัษณะพิเศษท่ีมีไม่

มาก เพราะคนทัว่ๆไป นั้นจะทาํตามคนอ่ืน ( Other directed) ส่วนผูมี้ลกัษณะซุปเปอร์แมนนั้น ยึดถือ

ความคิดของตวัเองเป็นหลกั( Inner directed) เพราะฉะนั้นจึงอาจถือไดว้่าเขาเป็นผูน้าํมหาชนใน

ลกัษณะของการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ เป็นผูท่ี้ทาํใหส้ังคมเปล่ียนแปลง 
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2.1.4 ภาวะผู้นํา 

ภาวะผูน้าํ ตรงกบัภาษาองักฤษ วา่ “ Leadership” ซ่ึงมีผูส้นใจและใหค้วามหมายไว ้

หลากหลาย มีสาระสาํคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

 อุทยั หิรัญโต (2524: 12) กล่าววา่ ความสําเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารข้ึนอยูก่บัตวัผูน้าํและ

ภาวะผูน้าํที่สามารถใชอิ้ทธิพลดึงดูดใจและผลกัดนัคนให้ยินยอมพร้อมใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน

การดาํเนินกิจกรรมต่างๆขององคก์ารไม่วา่ผูน้าํนั้นจะไดต้าํแหน่งมาเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็

ตาม 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ (2538:10) ให้คาํนิยามวา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึงความสามารถในการวางแผน 

การจดัองคก์าร การส่ือสาร การแกปั้ญหา การตดัสินใจ และการจูงใจผูอื้่นปฏิบติังานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายขององคก์าร 

สมพงษ ์เกษมสิน (2516:15) ให้ความหมายไวว้า่  ภาวะผูน้าํนั้น  คือ การที่ผูน้าํใชอิ้ทธิพลใน

ความสัมพนัธ์  ซ่ึงมีอยู่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัและอาํนวยการโดยใช้

กระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนั  เพือ่มุ่งบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนด 

 ประชุม  รอดประเสริฐ (2526:1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  ภาวะผูน้าํ  คือ กระบวนการในการ

ชักนําบุคคลทั้ งหลายขององค์กรให้มีความตั้ งใจในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ  โดยอาศัย

กระบวนการติดต่อส่ือสาร  หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 กิติ  ตยคัคานนท ์(2535”20) ใหค้วามหมายไวว้า่  ภาวะผูน้าํ  คือ ศิลปะหรือความสามารถของ

บุคคลหน่ึงที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าผูน้ั้นจะเป็นผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

เพีอ่ปฏิบติัและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการส่ือความหมาย หรือการติดต่อกนัและกนัใหร่้วมใจกบั

คนดาํเนินการจนกระทัง่บรรลุผลสําเร็จและเป้าหมายที่กาํหนดให้การดาํเนินการจะเป็นไปในทางดี

หรือชัว่ก็ได ้

 Stogdill (1974:7) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํไวว้า่  เป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่ม

ในองคก์าร  เพี่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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 Milton  (1981:292) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํไวว้า่  คือ  การที่ผูน้าํไดใ้ชอิ้ทธิพลใน

ความสัมพนัธ์ที่มีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมายตามสถานการณ์และ

จุดประสงคท่ี์กาํหนด 

 Koontz and O’Donnell (อา้งใน วชัรีภรณ์ เกษภาษา,2542:26)ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํ 

คือการสร้างอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 จากความหมายของภาวะผูน้าํ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ เป็นการใชอิ้ทธิพล

ต่อพฤติกรรมของผูต้าม,ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา,ผูร่้วมงานและกลุ่มในองค์กรในสถานการณ์ต่างๆดว้ยการ

ปฏิบัติการและอาํนวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อส่ือสารซ่ึงกันและกันเพื ่อความสําเร็จของ

เป้าหมายตามสถานการณ์และจุดประสงคท่ี์กาํหนดร่วมกนั 

 2.2 แนวคดิภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

 Bass(1985) นิยามผูน้าํการเปลี่ยนแปลงว่า  เป็นผูเ้ปลี่ยนแปลงความคาดหวงั  ความ

ตอ้งการความคิดและจิตสาํนึกของผูต้าม  ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะกระตุน้ให้ผูต้ามมองส่ิงต่าง ๆ อยา่ง

รอบดา้นและเช่ือมโยงเพือ่ให้เห็นผลประโยชน์และความสําเร็จขององค์การอยู่เหนือผลประโยชน์

ส่วนบุคคล  รวมทั้ งตระหนักถึงความสามารถและสวสัดิการของผู ้ตามด้วย  ดังนั้ น  ผู ้ นําการ

เปลี่ยนแปลงจึงสามารถสร้างผลกระทบต่อผูต้ามได้อย่างลึกซ้ึง  สําหรับในระดบัองค์การผูน้ําจึง

เปลี่ยนแปลงวิสัยทศัน์  ยุทธศาสตร์  วฒันธรรม  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และเทคโนโลยีให้กบั

องคก์าร 

2.2.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมี  4  องคป์ระกอบ  คือ  1)  องคป์ระกอบดา้นบารมีหรือ

อิทธิพลเชิงอุดมคติ (Charisma  or  Idealized  Influence)  2)  การจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ 

(Inspirational  Motivation)  3)  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual  Simulation) 4)  การคาํนึงถึง

ปัจเจกบุคคล(Individualized  Consideration) 

 1.  บารมีหรือการใชอิ้ทธิพลเชิงอุดมคติ  บารมีในทศันะของ  Bass  และ Avalio มิใช่

บุคคลเป็นคุณลกัษณะพิเศษแบบดั้งเดิมทีอิ่งอยูก่บัพลงัที่เหนือธรรมชาติของผูน้าํซ่ึงผกูติดกบัผูน้าํทาง

ศาสนา  สังคม  หรือการเมืองอีกต่อไป  แต่เป็นแนวความคิดที่อธิบายการตอบสนองทางอารมณ์ของ
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สมาชิกในองค์การภายใตบ้รรยากาศหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทาํงาน  และความเชื่อถือ

ศรัทธาและความเช่ือมัน่ของสมาชิกต่อค่านิยม  หลกัการ  และอุดมคติของผูน้าํ  ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิก

มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดม้ากกวา่ป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้

 ผูน้าํบารมีจะแสดงออกถึงความเช่ือและค่านิยมเดียวกบัหลกัการท่ีตนเองยึดถือต่อสมาชิก

อย่างชัดเจนค่านิยมที่สําคญั  เช่น  ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมายืดมัน่ในหลักการ ยึดมัน่ในความ

ยติุธรรม  เป็นตน้ผูน้าํเนน้ความสาํคญัของเป้าประสงคว์ิสัยทศัน์  พนัธ์กิจ  ความผกูพนัต่อผลสืบเน่ือง

เชิงจริยธรรมในการตดัสินใจเห็นถึงการมีมาตรฐานทางจริยธรรมทีสู่งของตนเองและทาํตวัเป็น

แบบอยา่งที่ดีแก่ผูต้าม  แสดงออกถึงความกลา้หาญทางจริยธรรมและจุดยืนอย่างชดัเจนต่อปัญหาที่

เกิดข้ึน  รวมทั้งเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรือองคก์าร (Bass  1997:130-139) 

 จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทาํให้ผูน้าํไดรั้บความช่ืนชมและศรัทธาจากผูต้ามในฐานะ

ทีเ่ป็นแบบอย่างที่ผูต้ามปรารถนาปฏิบติัตาม  ทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใตก้ารนาํของ

ผูน้าํ  เกิดความจงรักภกัดีต่อตวัผูน้าํ  มีความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํและทิศทางที่ผูน้าํไดช้ี้นาํพวกเขา  และผู ้

ตามจะปฏิบติังานในแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าประสงคร่์วมขององคก์าร 

 2.  การจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ  ในระยะแรกนกัวิชาการจาํนวนหน่ึงตั้งคาํถามวา่  ภาวะ

ผูน้าํแบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจแตกต่างจากผูน้าํบารมีแนวโนม้ท่ีมีความสามารถในการสร้างแรงดล

ใจแก่ผูต้ามไดเ้ช่นเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม Dowton (1973)  พยายามแยกแยะความแตกต่างของภาวะ

ผูน้าํทั้งสองประเภทวา่  ข้ึนอยูก่บัการยอมรับและความยนิยอมของผูต้าม  หากผูต้ามยอมรับในปรัชญา

ความเช่ือค่านิยมและแนวคิดของผูน้าํก็จะเป็นภาวะผูน้าํแบบสร้างแรงดลใจ ตรงกนัขา้มหากผูต้ามยึด

ติดกบัตวัตนคุณลกัษณะและบุคลิกภาพของผูน้าํก็จะเป็นภาวะผูน้าํเชิงบารมี  ถึงกระนั้น  Bass (1990) 

ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่  การแยกแยะความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํบารมีและภาวะผูน้าํแบบสร้างแรงดล

ใจเป็นเร่ืองที่สามารถกาํหนดในระดบัแนวความคิด  แต่ในระดบัปฏิบติัเชิงประจกัษ์นั้นเป็นเร่ืองท่ีมี

ความยากลาํบากในการแยกแยะ  ในความเป็นจริงผูน้าํเชิงบารมีมีแนวโนม้ที่จะใชก้ารสร้างแรงดลใจ

สูง แมว้า่ผูน้าํแบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจอาจจะไม่ใช่ผูน้าํบารมีก็ตาม 

 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการนาํโดยใชภ้าวะผูน้าํแบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจไดแ้ก่  การ

ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ขององค์การหรือชุมชนให้ผูต้ามเห็นไดอ้ย่างกระจ่างว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต  

ผู ้นําจะกําหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป็นการท้าทาย
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ความสามารถของสมาชิก  และผูน้าํจะสร้างจิตสาํนึกท่ีแข็งแกร่งแก่ผูต้ามในการยึดกุมเป้าประสงคใ์ห้

มั่นคง  มีการใช้สัญลักษณ์และภาษาอย่างชาญฉลาดเพื ่อถ่ายทอดความคิดและปลุกเร้าอารมณ์

ความรู้สึกของผูต้าม  อธิบายความหมายและความสําคญัของการกระทาํที่กาํหนดไวร้ะบุเหตุผลว่า

ทาํไมผูต้ามจะประสบความสําเร็จ สามารถรักษาความสงบเยือกเย็นของจิตใจยามเผชิญหน้ากับ

วิกฤติการณ์โดยการแสดกออกถึงการมองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้นในการรับมือและ

จดัการกบัปัญหา 

 ผูน้าํยงัเรียกร้องผูต้ามใหก้ระทาํในส่ิงที่มีนยัสําคญัต่อความสําเร็จขององคก์าร  เนน้ย ํ้าถึง

ชัยชนะและการพิชิตคู่แข่ง  ช้ีให้เห็นว่าอนาคตที่ดีกว่าจะสามารถบรรลุได้โดยการสนับสนุนให้

กาํลงัใจ  ยกระดบัความคาดหวงัและแสดงความเชื่อมัน่ต่อผูต้ามว่าพวกเขาสามารถปฏิบติังานให้

บรรลุเป้าหมายซ่ึงดูเหมือนวา่จะสามารถบรรลุไดใ้นอดีต   รวมทั้งถ่ายทอดแนวทางและวิธีการในการ

บรรลุเป้าหมายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Bass, 1990) 

 การจดัการและการตีความเพือ่สร้างความหมายใหม่แก่เป้าหมายและแนวทางการทาํงาน

เป็นวิธีการที่ผูน้าํใชใ้นการสร้างแรงดลใจแก่ผูต้ามซ่ึง Cameron และ Ulrich (1986) ไดเ้สนอเอาไวว้า่

ผูน้าํจะใช้การเปรียบเทียบกบักลุ่มอา้งอิงที่หลากหลายในการสร้างความหมายและคุณค่าใหม่ให้

เกิดข้ึนในองค์การเช่น “เราสามารถทาํดีกว่าคู่แข่งทั้ งหมดของเรา”  “เราสามารถบรรลุผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดของเรา”  “เราสามารถประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด”  “เราสามารถทาํ

ไดดี้กวา่ในอดีต”  “เราสามารถทาํใหส้มาชิกในองคก์ารหรือประชาชนสนบัสนุนเราไดอ้ยา่งแน่นอน 

 3.  การกระตุน้ทางปัญญา เป็นการที่ผูน้าํแสดงพฤติกรรมโดยการตั้งคาํถามกบัฐานคติ 

ความเช่ือ  แนวทางและวธีิการปฏิบติัเดิมกบัผูต้าม  พร้อมทั้งกระตุน้และสนบัสนุนการใชมุ้มมองและ

วธีิการใหม่ๆ ในการดาํเนินงานและแกปั้ญหา  สนบัสนุนการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลอยา่งเป็น

ระบบ   และสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูน้าํ (Bass, 1997) 

 การกระตุน้ทางปัญญาเป็นการสร้างภาวะความเป็นอิสระและอาํนาจแก่ผูต้าม  และเป็น

การป้องกนัไม่ให้ผูต้ามเกิดการเช่ือฟัง   ศรัทธาและคลัง่ไคลผู้น้าํอย่างมืดบอดซ่ึงมีแนวโน้มที่มกัจะ

เกิดข้ึนระหวา่งภาวะผูน้าํบารมีกบัผูต้าม (Graham, 1987) 

 Quinn  และ Hall (1983) ไดเ้สนอวิธีการท่ีผูน้าํใชใ้นการกระตุน้ปัญญาส่ีประการคือ การ

ใช้เหตุผลซ่ึงผูน้าํจะโน้มน้าวจูงใจให้สมาชิกใช้ความคิดอยา่งเป็นอิสระ  มีตรรกะและเหตุผลในการ
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ปรับปรุงวธีิการทาํงาน  การจดัการความขดัแยง้หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคก์าร  ประการที่สอง  

การใช้ความสัมพนัธ์อย่างเพื ่อนมนุษย์  ในกรณีน้ีผู ้นําพยายามกระตุ้นให้ผูต้ามใช้ความคิดเชิง

สังเคราะห์ที่สร้างสรรคโ์ดยการนาํเสนอทางเลือกหรือทางแกปั้ญหาที่เป็นไปไดห้ลายทางในระหวา่ง

ท่ีเกิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ  ประการท่ีสาม  การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูน้าํจะสนบัสนุนให้

ผูต้ามแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารอย่างรอบดา้นในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

จากขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น  และประการที่ส่ีการใช้วิจารณญาณภายใน กรณีมีเร่ืองที่ตอ้งตดัสินใจ

ภายใตเ้วลาและขอ้มูลท่ีจาํกดั  ผูน้าํจะสนบัสนุนให้ผูต้ามใชปั้ญญาญาณ (Intuition) และความตอ้งการ

ท่ีอยูใ่นจิตใตส้าํนึก  ผนวกกบัขอ้มลูท่ีมีอยูเ่พือ่วเิคราะห์และหาขอ้สรุป 

 4.  การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล  การใชภ้าวะผูน้าํแบบคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลนั้น  ผูน้าํจะให้

การสนบัสนุนทางสังคมและอารมณ์แก่ผูต้าม  แสดงออกถึงความห่วงใยสวสัดิการและสวสัดิภาพของ

ผูต้ามโดยพิจารณาวา่ผูต้ามมีความตอ้งการอะไรบา้ง  และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งไร  การใส่ใจกบั

ความสามารถในการทาํงานของผูต้ามส่งผลใหพ้วกเขาปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพท่ีมีอยู ่ ผูน้าํจะไม่กีด

กนัความก้าวหน้าของผูต้าม  และบัน่ทอนความเช่ือมัน่ในการทาํงานของผูต้ามโดยการสั่งให้ผูต้าม

ปฏิบติังานที่ยากและเกินความสามารถของตนเอง  มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัญหาภายใน

หน่วยงานและปัญหาส่วนตวัที่มีผลต่อผลกระทบต่อจิตใจของผูต้ามอย่างตั้งใจ  ให้การสนบัสนุนผู ้

ตามเพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง  และใหผู้ต้ามส่วนร่วมในการตดัสินใจ  โดยเฉพาะ

การตดัสินใจที่เกี่ยวขอ้งกบังานทีผู่ต้ามรับผิดชอบและการตดัสินใจเกี่ยวกบัระบบและมาตรฐานใน

การปฏิบติังาน  ตลอดจนระบบการในรางวลัและการประเมินความดีความชอบ 

 ผูน้าํ ท่ีมีภาวการณ์นําแบบคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  รวมถึงการที่ผูน้ ําให้การ

แนะนาํ  สอนงานและให้คาํปรึกษาแก่ผูต้าม  เมื่อมีความผิดพลาดในการทาํงานเกิดข้ึนผูน้าํจะช้ีให้ผู ้

ตามเห็นว่าความผิดพลาดนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร  มีเงื่อนไขปัจจยัอะไรบา้งที่ส่งผลต่อการเกิดความ

ผิดพลาดข้ึนมาอีก  หากมีเร่ืองที่ตอ้งตาํหนิผูต้าม  ผูน้าํจะไม่ตาํหนิผูต้ามในที่สาธารณะแต่จะใช้การ

พดูคุยเป็นการส่วนตวัเพื่อไม่ใหผู้ต้ามเกิดความอบัอายซ่ึงจะนาํไปสู่ความเจบ็แคน้และเกลียดชงัได ้

 การรักษาความสัมพนัธ์กบัผูต้ามอยา่งสมํ่าเสมอยงัเป็นพฤติกรรมที่เด่นอีกประการหน่ึง

ของผูน้าํแบบน้ี  โดยผูน้าํจะสนับสนุนการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงานเพือ่ให้

สมาชิกในองค์การได้มีการสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั  อนัจะ
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นาํไปสู่การเปิดกาํแพงใจและลดความห่างเหินของสมาชิก  ซ่ึงจะทาํให้บรรยากาศขององค์การเป็น

เสมือนครอบครัวขยายท่ีสมาชิกในองคก์ารมีความห่วงใย  เอ้ือเฟ้ือ  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2.2.2 แนวทางทีผู่้นําพงึปฏบิัต ิ

 พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553:207) ได้กล่าวถึงแนวทางที่ผูน้ ําพึงปฏิบัติที ่ได้จาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํไวด้งัน้ี 

 2.2.2.1 การพฒันาตนเองเพือ่สร้างบารมีและใช้อทิธิผลอย่างมีอุดมการณ์ 

 ผูบ้ริหารองค์การควรพฒันาวิสัยทศัน์ของตนเองให้มีความกวา้งไกลและลึกซ้ึง  การ

พฒันาวสิัยทศัน์เกิดข้ึนไดจ้ากการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  โดยการอ่านหนงัสือ  เอกสารต่าง ๆ  

และการรับฟังทั้งจากส่ือมวลชน  จากผูรู้้ในแวดวงต่าง ๆ  จากประชาชนและแมก้ระทัง่บุคคลที่อยูใ่ต้

การนาํของตนเอง  นัน่คือในการพฒันาวิสัยทศัน์ในขั้นแรกนั้นจะตอ้งอ่านและฟังให้มาก เพื่อที่เป็น

แหล่งวตัถุดิบทางปัญญาสาํหรับการคิดและวเิคราะห์ต่อไป 

 ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกคิดและวิเคราะห์เพือ่เช่ือมโยงเหตุปัจจยัต่าง ๆ  อยา่งเป็นระบบ  

รวมทั้งการฝึกคิดในเชิงสังเคราะห์โดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์รูปธรรมท่ีเกิดข้ึน  

แลว้สร้างเป็นแนวคิดหรือบทเรียนเบ้ืองตน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์นั้น  ซ่ึงวิธีคิดแบบน้ีจะทาํให้

ผูบ้ริหารมีการรับรู้ปัญหาอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ  เข้าด้วยกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถ่ีจะใชพ้ลงัทางความคิดของตนเองในการทาํนายหรือพยากรณ์อนาคตของ

การเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมที่มีผลกระทบกับองค์การซ่ึงในท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้ผูบ้ริหาร

สามารถกาํหนดวสิัยทศัน์ขององคก์ารของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ควรจะเป็นลกัษณะใดบา้ง 

 วิสัยทศัน์ทีดี่นั้นตอ้งมีความชดัเจน  เป็นส่ิงทีพ่ึงปรารถนาของสมาชิกในองค์การและ

สังคม  เป็นถ้อยคําทีส่ามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกได้  ยืนอยู่บนรากฐานทาง

ประวติัศาสตร์ขององคก์าร  มีจุดเน้นที่ชดัเจนไม่หลากหลาย  คลุมเครือหรือมากเกินไปจนทาํให้เกิด

ความสับสน  มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัโดยมีแนวทางหรือเป็นกรอบอา้งอิงในการตดัสินใจ  มี

ความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม  และตอ้งสามารถนาํไป

ถ่ายทอดและส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดก้ระจ่าง 
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 เมื่อผูน้ําวิสัยทศัน์และแสดงวิสัยทศัน์เป็นที่ประจกัษ์แก่ผูต้ามแล้ว  ก็จะทาํให้บุคคล

เหล่านั้นเกิดความเช่ือถือศรัทธาในความสามารถของผูน้าํ ความเช่ือถือศรัทธาและความไวว้างใจจะ

เพิ่มมากข้ึนหากผูน้าํมีคาํพดูและการกระทาํท่ีสอดคลอ้งกนั 

 โดยท่ีผูน้าํเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเฝ้ามองจากบุคคลทุกกลุ่ม  ดงันั้น  ส่ิงท่ีผูน้าํกระทาํหรือแสดง

ออกมาย่อมเป็นส่ิงที่ผูอ่ื้นเห็นอย่างง่ายดาย  พฤติกรรมของผูน้าํจะไดรั้บการกล่าวอา้งและเป็นแหล่ง

อา้งอิงในการกระทาํของบุคคลอ่ืน  ดงันั้น  การแสดงพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมหรือการใชอิ้ทธิพล

อยา่งมีอุดมคติใหเ้ป็นทีป่ระจกัษจึ์งเป็นเร่ืองที่จาํเป็น  จริยธรรมที่สําคญัคือ  การกระทาํเพือ่ประโยชน์

ส่วนรวมเป็นหลกั  หาใช่เพือ่ตนเองครอบครัวและพวกพอ้ง 

 แน่นอนว่าการที่ผูน้ ําจะแสดงพฤติกรรมเหล่าน้ีได้จะตอ้งมีการบริหารงานที่โปร่งใส 

สามารถให้สาธารณะตรวจสอบการทํางานได้  และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  

นอกจากนั้นจริยธรรมที่สําคญัอีกประการคือการเคารพสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซ่ึงผูน้ํา

จะตอ้งมีการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีอคติหรือความลาํเอียง  รวมทั้งให้เกียรติและรับ

ฟังความคิดเห็นของผูต้ามและประชาชนในชุมชนปฏิบติัตาม  และพวกเขาย่อมนาํเร่ืองเหล่าน้ีไป

เผยแพร่เล่าขานต่อบุคคลอ่ืนอยา่งภาคภูมิใจที่พวกตนไดอ้ยูภ่ายใตก้ารนาํของผูน้าํที่มีทั้งวิสัยทศัน์และ

จริยธรรม  และในทา้ยท่ีสุดก็จะทาํใหผู้น้าํไดรั้บความนิยม  เป็นท่ีช่ืนชมและไดรั้บการจงรักภกัดีจากผู ้

ตาม 

 2.2.2.2 แนวทางในการจูงใจสร้างแรงดลใจ 

 ในการจูงใจเพื่อสมาชิกขององคก์ารเกิดแรงดลใจและร่วมมือร่วมแรงอยา่งแข็งขนัเพื่อพฒันา

องค์การและชุมชนไดน้ั้น  ผูน้าํจะตอ้งพฒันาทกัษะในการส่ือสารหรือการพูดและการเขียนเพือ่โน้ม

น้าวจูงใจให้สมาชิกในองค์การเกิดความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์   เป้าประสงค์  และระบบคุณค่าเชิง

จริยธรรม  โดยวธีิการดงัน้ี 

•   การประกาศวสิัยทศัน์ใหส้มาชิกในองคก์ารทุกคนไดท้ราบถึงทิศทางใหม่ขององคก์าร   

เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีความเขา้ใจและสนบัสนุนทิศทางดงักล่าว 

•   สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทั้งจากสมาชิกในองคก์ารและจากประชาชน   

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัพวกเขา 
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•   ควรจดัทาํสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์และ

ค่านิยม 

ใหม่ซ่ึงอาจทาํได้โดยการจดัประกวดสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ข้ึนมาและผลักดันให้มีการนํา

สญัลกัษณ์เหล่าน้ีไปใชอ้ยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

•   การพดูตอกย ํ้าถึงความสาํคญัของวสิัยทศัน์  และผลดีท่ีตามมาหากองคก์ารประสบ 

ความสาํเร็จตมเป้าประสงคท่ี์กาํหนด 

•   ใชเ้ง่ือนไขทางวฒันธรรมและพิธีกรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชน  เป็นกลไกในการสรางแรงดล 

ใจแก่สมาชิกในองคก์ารและชุมชน  ใหมี้ความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

•   ยอมรับและใหค้วามตระหนกัในผลงานของทุกคน  รวมทั้งการยกยอ่งและประกาศ 

เกียรติคุณแก่สมาชิกองค์การและประชาชนที่ทาํความดีให้กบัองค์การและชุมชนเพือ่ให้พวกเขาเกิด

ความตระหนกัในคุณค่าของตนเองท่ีมีต่อองคก์ารและชุมชน 

•   ทาํนายและยอมรับความจริงวา่อาจมีคนบางกลุ่มต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  จะตอ้ง 

เตรียมการเพื่อหาแนวทางในการจดัการกบัการต่อตา้นท่ีอาจเกิดข้ึน  และเม่ือมีการต่อตา้นเกิดข้ึน  ควร

รักษาอารมณ์เยือกเยน็เอาไวใ้ช้สติและปัญญาวินิจฉัยปัญหาและระบุให้ไดว้่าสาเหตุที่แทจ้ริงเกิดจา

อะไร  แลว้จึงไปแกไ้ขที่สาเหตุ  อย่ามองหรือแกไ้ขการต่อตา้นที่อาการอย่างผิวเผิน  โดยทัว่ไปการ

ต่อต้านมกัเกิดจากการมีเป้าหมายไม่ตรงกัน  การได้รับข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อน  การสูญเสีย

ผลประโยชน์การที่ไม่อยากเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเคยชิน  เป็นตน้  และในการแกไ้ขปัญหาการ

ต่อตา้นนั้น ผูน้าํจะตอ้งดาํเนินการทนัทีอยา่ปล่อยใหเ้ร้ือรังยดืเยื้อ 

 2.2.2.3 แนวทางการกระตุ้นและสร้างปัญญาแก่สมาชิก 

 การที่สมาชิกในองค์การมีความสามารถในการคิด  ใช้เหตุผล และสติปัญญาเพิ่มข้ึนจะเป็น

การพฒันาทุนมนุษยภ์ายในองคก์าร  และทาํให้องคก์ารนั้นมีศกัยภาพที่จะกลายเป็นองคก์ารเรียนรู้ใน

อนาคต  ซ่ึงหากองค์การเป็นองค์การเรียนรู้โอกาสในการกระทาํเร่ืองผิดพลาดก็เกิดข้ึนน้อยและยงั

สามารถรับมือกบัความไม่แน่นอนของส่ิงแวดลอ้มที่เกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  ผูน้าํควรใชภ้าวะ 

การนาํเพื่อกระตุน้ปัญญาและการเรียนรู้ของผูต้ามไดด้งัน้ี  

•   สนบัสนุนและจดัตั้งกลุ่มงานเพื่อการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 

ภายนอกในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้งการติดตามแนวคิดและวิธีการ

จดัการใหม่ ๆ และถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกภายในองคก์ารและชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

•   สร้างบรรยากาศท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  โดยสนับสนุนให้มีการอภิปราย และการเสวนาอย่างไม่เป็นทางการใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการทาํงานและประเด็นอื่นๆ  ทีมี่ผลกระทบกบัองค์การและชุมชน  และ
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ช้ีให้เห็นวา่ความขดัแยง้ทางความคิดเป็นส่ิงธรรมดาที่เกิดข้ึน  หากทุกคนมีจิตใจเปิดกวา้งยอมรับฟัง

ซ่ึงกนัและกนัก็สามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

•   สนบัสนุนการริเร่ิมทั้งจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน และใหท้ดลองใชค้วามคิดและ 

แนวทางการปฏิบติัใหม่ ๆ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูต้าม  กระตุน้ความคิดผูต้ามโดยการ

ตั้งคาํถามเกี่ยวกบัความเชื่อและวิธีการทาํงานแบบเดิม ๆ  ถามเหตุผลของวิธีการทาํงานแบบเดิม  

วิธีการทาํงานเช่นน้ีสามารถปรับปรุงได้หรือไม่  มีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ที่อาจนาํมาใช้แทนวิธีการ

แบบเดิม  และเปิดโอกาสใหมี้ความหลากหลายในกระบวนการและวธีิการการปฏิบติังาน 

•   สนบัสนุนการใชท้ศันคติในเชิงบวกในการมองปัญหาและการปฏิบติังานโดยใชค้วาม 

ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเป็นโอกาสในการเรียนรู้  อยา่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาที่ทาํงานพลาดโดยไม่เจตนาคิดวา่

ตนเองมีความเส่ียงสูงในการถูกลงโทษ  เมือ่ความล้มเหลวเกิดข้ึนให้ตั้งคาํถามในทาํนองที่ว่า  เรา

สามารถเรียนรู้อะไรจากส่ิงเหล่าน้ีเพื่อนาํไปปรับปรุงการทาํงานในอนาคต 

•   สนบัสนุนใหมี้การจดัการความรู้ภายในองคก์าร  ทั้งการสร้างความรู้  การรวบรวมและ 

ประมวลความรู้การแยกแยะจาํแนกประเภทของความรู้  การสร้างแหล่งคลงัความรู้  การถ่ายทอด  

แบ่งปันและการกระจายความรู้ใหก้บัสมาชิกองคก์ารและชุมชนทุกระดบั 

•   สนบัสนุนการใชข้อ้มลูข่าวสารและเหตุผลเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ปัญหาและ 

ตดัสินใจ  หากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีเวลาจาํกัด   สนับสนุนการใช้วิจารณญาณอย่าง

รอบคอบและรอบดา้นในการมองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจและการกระทาํ 

 2.2.2.4 แนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ 

 บรรยากาศขององค์การที่เต็มไปดว้ยความรู้สึกอบอุ่น  เอ้ืออาทร  และสมาชิกแต่ละคนต่าง

ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีจิตใจเมตตาและพร้อมที่จะให้อภยัต่อกันย่อมเป็นบรรยากาศที่

ก่อใหเ้กิดความสามคัคีและทาํใหอ้งคก์ารมีพลงัร่วมทีเ่ขม้แข็งมากข้ึน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการกิจของ

ผูน้าํท่ีจะสร้างข้ึนมาซ่ึงมีแนวทางโดยสังเขปดงัน้ี 

•   แสดงความสนใจอยา่งจริงใจในงานท่ีผูต้ามปฏิบติั  ลกัษณะพิเศษบางอยา่งท่ีผูต้ามมี 

และใหค้วามสาํคญักบัผูต้ามในฐานะท่ีเขาเป็นมนุษยค์นเหน่ึงท่ีมีศกัด์ิศรีเช่นเดียวกบัเรา 

•   รับฟังปัญหา  ความตอ้งการ  คาํอธิบายหรือความคิดเห็นของผูต้ามอยา่งจริงจงัซ่ึงจะทาํ 

ใหผู้น้าํสามารถรับรู้และเขา้ใจผูต้ามมากข้ึน 

•  สนบัสนุนการใหส้วสัดิการแก่ผูต้ามทั้งท่ีควรไดต้ามสิทธิและสวสัดิการพิเศษท่ีผูน้าํ 

เป็นผูจ้ดัหามาให ้ เช่น  การประกนัชีวติและสุขภาพหมู่  หรือสวสัดิการเก่ียวกบัการฌาปณกิจ 

• ปฏิบติัตวักบัผูต้ามอยา่งเป็นกนัเอง  เหมือนพีน่อ้ง  เหมือนเพือ่น  แทนท่ีจะห่างเหิน   

ดงัเช่น  เจา้นายกบัลูกนอ้ง 
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•   ใหค้วามช่วยเหลือโดยการช้ีแนะใหค้าํปรึกษา  ทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัเม่ือผู ้

ตามตอ้งการ 

•   จดักิจกรรมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในองคก์ารอยา่งสมํ่าเสมอและ 

ต่อเน่ืองโดยกิจกรรมเหล่าน้ีควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การเปิดใจ  เปิดเผยความรู้สึก  อย่าง

ตรงไปตรงมาผูน้าํอาจเป็นวิทยากรกระบวนการด้วยตนเองหรืออาจเชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ

เก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธ์มาเป็นวทิยากรกระบวนการก็ได ้

 2.2.2.5 แนวทางการให้รางวลัและการลงโทษ 

•   กาํหนดเป้าหมาย  แนวทางการปฏิบติังานและมาตรฐานในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน   

เม่ือสมาชิกในองค์การทาํงานได้ตามมาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานและบรรลุเป้าหมายต้องให้

รางวลัตอบแทนอยา่งชดัเจนทั้งรางวลัที่เป็นวตัถุ  ความกา้วหนา้ในการทาํงานหรือการให้การยอมรับ

และประกาศเกียรติคุณ 

•   ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานและ 

ร่วมกนั  กาํหนดผลการตอบแทนหากมีการทาํงานบรรลุผล  ซ่ึงจะทาํให้ทุกคนเกิดการยอมรับและไม่

ก่อใหเ้กิดเสียงวพิากษว์จิารณ์ในทางท่ีลบเม่ือมีการตดัสินพิจารณาความดีความชอบ 

•    สนบัสนุนการปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองใหก้ารยอมรับและใหร้างวลัสาํหรับ 

การเปลี่ยนแปลงแมจ้ะเป็นการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม  รวมทั้งแยกแยะและจดัระบบงานที่

ซบัซ้อนให้ง่ายข้ึน  โดยแยกงานออกเป็นขั้นตอนทีท่าํไดง่้ายเพราะการประสบความสําเร็จในงานที่

ง่ายจะสร้างกาํลงัใจใหท้าํงานท่ียากต่อไป 

•   กาํหนดระบบติดตามดูแล  ระบบเฝ้าระวงัและการตอบสนองในการแกปั้ญหาท่ีอาจ 

เกิดข้ึนในการปฏิบติังานอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

•   การลงโทษควรเร่ิมตน้จากการสอนวธีิการปรับปรุงการทาํงานหรือการเสนอแนว 

ทางการปรับปรุงพฤติกรรมเป็นเบ้ืองแรก  หากยงัไม่สามารถแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้

ก่อนไปอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฤติกรรม  อยา่เพิ่งใชก้ารตาํหนิโดยเฉพาะ

การตาํหนิต่อหน้าสาธารณะ  หากวิธีการเหล่าน้ีใช้ไม่ได้ผลจึงหาทางใช้วิธีการอื่นตามระเบียบ

กฎเกณฑเ์ป็นลาํดบัขั้นต่อไป 

 

2.2.3 แนวทางทีผู่้นําไม่พงึปฏิบัติ 

 แนวทางท่ีผูน้าํไม่พึงปฏิบติั  10  ประการ  เพราะจะนาํไปสู่ความเส่ือมศรัทธา  การขาด

ความชอบธรรมสร้างความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน  บัน่ทอนขวญักาํลงัใจ  เกิดความทอ้ถอย  
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เบ่ือหน่ายในการทาํงานนาํไปสู่ความไร้ประสิทธิผลขององคก์าร  และทา้ยท่ีสุดทาํใหอ้งคก์ารตกตํ่า  มี

ดงัน้ี 

1. การไม่รักษาสัญญากบัผูต้ามหรือการพดูกบัการกระทาํเป็นคนละส่ิงกนัซ่ึงจะก่อใหเ้กิด 

การวพิากษว์จิารณ์วา่ผูน้าํดีแต่พดู  หรือพดูไม่ตรงกบัการปฏิบติั 

2. การยดึมัน่ในประสบการณ์ของตนเองมากเกินไป  โดยไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  ทาํให ้

ไม่สามารถพฒันาวสิัยทศัน์ใหก้วา้งไกลได ้ ซ่ึงจะทาํใหผู้ต้ามและประชาชนดูถูกไดว้า่เป็นผูน้าํท่ีโง่

เขลา  ไร้ปัญญา 

3. การแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองและพวกพอ้ง หรือการกระทาํท่ีไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต   

ซ่ึงจะทาํใหผู้ต้ามและประชาชนมองวา่ผูน้าํเป็นคนทุจริต 

4. การปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งลาํเอียง  ไม่ยติุธรรม  ใชส้องมาตรฐานในการปฏิบติังาน  ซ่ึงจะ 

ทาํใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นบุคคลท่ีใชอ้าํนาจอยา่งไม่ชอบธรรม 

5. การแสดงอาการกา้วร้าว  เหยียดหยามและตาํหนิผูต้าม  โดยเฉพาะต่อหนา้สาธารณะ   

รวมทั้งการจอ้งจบัผดิการปฏิบติังานของผูต้าม  ประหน่ึงวา่ผูต้ามเป็นเสมือนอาชญากร จะเป็นการบัน่

ทอนกาํลงัใจและสร้างความเจบ็แคน้ใหเ้กิดข้ึนในใจของผูต้าม 

6. การช่วงชิงหรือขโมยผลงานของผูต้ามมาเป็นของตนเอง  การละเลยหรือไม่ใส่ใจ  ไม่ให ้

การยอมรับหรือไม่ตระหนกัในความสาํคญัของงานท่ีผูต้ามปฏิบติั  และการกีดกนัโอกาส

ความกา้วหนา้ของผูต้าม 

7. การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูต้าม  มีความอหงักายดึมัน่แต่ความคิดของตนเองเป็น 

หลกัหรือคิดวา่ตนเองถูกอยูค่นเดียวขณะท่ีผูอ่ื้นทาํผดิทั้งหมด 

8. การหลีกเล่ียงปัญหา  ปัดความรับผดิชอบ  ตามไม่พบหรือหายตวัไปเม่ือยามองคก์ารเกิด 

วกิฤติหรือเม่ือมีความผดิพลาดในการทาํงานเกิดข้ึนก็ใหผู้ต้ามเป็นแพะรับบาปแทน 

9. การไม่กลา้ตดัสินใจวนิิจฉยัช้ีขาดในประเด็นท่ีขดัแยง้  ความโลเลตดัสินใจกลบัไป 

กลบัมาเอาแน่เอานอนไม่ไดดุ้จไมห้ลกัปักข้ีเลน 

10. การมีอารมณ์แปรปรวนไม่คงเส้นคงวา  บางขณะอารมณ์ดีเกิดขอบเขต  แต่บางขณะกลบั 

แสดงอาการกราดเกรียวเกินขอบเขต  โดยการกลบัไปกลบัมาของอารมณ์ในลกัษณะขั้วตรงขา้มน้ี  

หากเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจะทาํให้ผูต้ามเกิดความสับสนและขาดความมัน่ใจในการทาํงาน 

 

2.2.4  คุณลกัษณะและบทบาทของผู้นําในชนบทไทย 

 2.2.4.1 คุณลกัษณะของผู้นําในชนบทไทย  
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 จากการศึกษาของคณะกรรมการสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวจิยั

แห่งชาติ เร่ืองผูน้าํในชนบทของไทยเม่ือปีพ.ศ. 2514  มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะส่วนตวัของบรรดาผูน้าํในชนบทไทยนบัวา่เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ 

การศึกษาถึงบทบาทในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษาของผูน้าํอนัเป็นท่ีมาของการ

ไดรั้บการยอมรับให้เป็นผูน้าํในสังคมชนบท เป็นการศึกษาถึงลกัษณะส่วนตวัพบวา่ ผูน้าํในชนบท

เป็นบุคคลท่ีมีความอาวโุสในชุมชน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพหมู่บา้น สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ค่านิยมของสังคมชนบทไทยในปัจจุบนัต่อคุณลกัษณะของบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับ 

นบัถือใหเ้ป็นผูน้าํในชนบทไทย จากผลการวจิยัไดเ้รียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

1) ใหค้วามช่วยเหลือแก่คนทัว่ไปโดยเมตตาจิต 

2) ซ่ือสัตย ์พดูจริง ทาํจริง 

3) ประกอบสัมมาอาชีวะอยา่งแขง็ขนั 

4) เป็นกนัเอง 

5) เป็นคนเคร่งศาสนา 

6) เป็นท่ีพึ่งทัว่ไปทั้งทางวตัถุและจิตใจ 

7) มีตาํแหน่งและความรับผดิชอบ 

8) อ่ืนๆเช่น โอบออ้มอารี 

 2.2.4.2 บทบาทหน้าที่ของผู้นําท้องที่ 

 พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี(ฉบบัท่ี 11)พ.ศ. 2551 ตอนท่ี 4 ไดก้าํหนดอาํนาจ

หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี 

“มาตรา ๒๗  ผูใ้หญ่บา้นทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือนายอาํเภอในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็น

หวัหนา้ราษฎรในหมู่บา้นของตน และมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) อาํนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั

ใหแ้ก่ราษฎรในหมู่บา้น 

(๒) สร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น รวมทั้งส่งเสริม

วฒันธรรมและประเพณีในทอ้งท่ี 
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(๓) ประสานหรืออาํนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บา้นในการติดต่อหรือรับ

บริการกบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๔) รับฟังปัญหาและนาํความเดือดร้อน ทุกขสุ์ขและความตอ้งการท่ีจาํเป็นของ

ราษฎรในหมู่บา้น แจง้ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารแกไ้ขหรือช่วยเหลือ 

(๕) ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการ

ใหบ้ริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ โดยกระทาํตนใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการไดแ้นะนาํ 

(๗) อบรมหรือช้ีแจงให้ราษฎรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้ราชการ กฎหมาย หรือ

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการน้ี สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดต้ามสมควร 

(๘) แจง้ให้ราษฎรใหค้วามช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบาํบดัปัดป้อง

ภยนัตรายสาธารณะอนัมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ก่ผูป้ระสบภยั 

(๙) จดัใหมี้การประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือน

ละหน่ึงคร้ัง 

(๑๐) ปฏิบติัตามคาํสั่งของกาํนนัหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซ่ึง

เกิดข้ึนในหมู่บา้นใหก้าํนนัทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอาํเภอดว้ย 

(๑๑) ปฏิบติัตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือนายอาํเภอ

มอบหมาย 

ผูศึ้กษาไดส้รุปบทบาทของผูน้าํท่ีมีส่วนสาํคญัในการพฒันาชุมชน ไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ไดแ้ก่ การบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม, การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี, การพฒันาระบบโครงการสร้าง

พื้นฐานใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
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2) ดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมี

ส่วนร่วมของชุมชน , การจดัการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ, การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพตนอง 

3) ดา้นศาสนาวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่การนบัถือศาสนาท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ,การ

มีวถีิชีวติแบ่งปันเอ้ืออาทร และการอนุรักษสื์บสานประเพณีของชุมชน 

4) ดา้นการพฒันาคน ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ของชุมชน การส่งเสริมภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน, การพฒันาผูน้าํและสมาชิกของชุมชน 

5) ดา้นการบริหารจดัการชุมชน ไดแ้ก่การจดัทาํระบบขอ้มูล การทาํแผนชุมชน การ

จดัสวสัดิการชุมชน และการเสริมสร้างการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

6) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ไดแ้ก่การป้องกนัรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของชุมชน และการป้องกนัภยัธรรมชาติ  
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความขดัแย้งและการจดัการความขดัแย้ง 

2.3.1 นิยามและความหมายของความขัดแย้ง     

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553:330) นิยามความขดัแยง้ไว ้2 ลกัษณะคือ  การนิยามในเชิง

โครงสร้างและการนิยามในเชิงกระบวนการ 

 การนิยามความขดัแยง้ในเชิงโครงสร้างระบุวา่  ความขดัแยง้เป็นการต่อสู้อยา่งชดัเจนแบบ

เปิดเผยระหว่างหน่วยทางสังคมทั้งแต่สองหน่วยข้ึนไปภายในองค์การ หรือระหว่างองค์การ  เพือ่

ช่วงชิงทรัพยากรท่ีมีค่าหรือโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร  อยา่งไรก็ตาม  มีนกัวิชาการบางกลุ่มท่ีใช้

วิธีการศึกษาความขดัแยง้แบบชาติพนัธ์ุวรรณวิทยาที่แมว้่าจะนิยามความขดัแยง้ในเชิงโครงสร้าง  

แต่เห็นว่าความขดัแยง้อาจดาํรงอยู่ในรูปแบบเชิงโครงสร้างที่ซ่อนเร้นซ่ึงถูกผนึกรวมอยู่ในการ

ปฏิสัมพนัธ์ประจําวนัของสมาชิกองค์การ  และถูกกดทับภายใต้วฒันธรรมหรือค่านิยม เชิง

สมานฉนัทข์ององคก์าร (Hutch, 1997:301) 

 การนิยามเชิงกระบวนการระบุว่า ความขดัแยง้เป็นกระบวนการที่เร่ิมตน้ข้ึนเมื่อฝ่ายหน่ึง

รับรู้ว่าฝ่ายอื่นก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ หรือส่อแววว่ากาํลงัสร้างผลกระทบทางลบต่อบางส่ิง

บางอยา่งท่ีฝ่ายแรกใหคุ้ณค่า (Thomas, 1992) โดยนิยามน้ีจะเห็นวา่ ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนตอ้งมีฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงทราบวา่  บุคคลอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืนมีการพูดและการกระทาํ  หรือมีแนวโนม้ที่เป็นผลลบต่อ

ส่ิงทีเ่ราใหคุ้ณค่า  แต่หากเราไม่ทราบวา่มีการพูดหรือกระทบดงักล่าว  ภายใตนิ้ยามน้ี  ความขดัแยง้

ก็ยงัไม่เกิดข้ึนมา  สําหรับส่ิงที่บุคคลให้คุณค่ามีความหมายที่กวา้งขวางรวมไปถึง  ผลประโยชน์  

ช่ือเสียง  เกียรติยศและศกัด์ิศรี ความเช่ือ  ค่านิยม  และอุดมการณ์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นที่

ตนเองใหค้วามเคารพ  และเรารับทราบถึงขอ้วจิารณ์ดงักล่าว  เรายอ่มไม่พอใจและอาจนาํไปสู่ความ

ขดัแยง้ได ้ หรือ หากมีบุคคลกระทาํหรือมีแนวโนม้กระทาํให้เราตอ้งสูญเสียประโยชน์ หรือสังคม

เสียประโยชน์ และเราทราบวา่มีการกระทาํดงักล่าว  ความขดัแยง้ก็อาจเกิดข้ึนได ้

สาํหรับความหมายของความขดัแยง้ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความขดัแยง้ไวม้ากมายหลาย

ลกัษณะแตกต่างกนั กล่าวคือ 

 ชยัยทุธ ชิโนกุล (2536:1) ไดใ้หค้วามหมาย วา่ ความขดัแยง้หมายถึงสภาพการณ์ท่ีทาํให้คน

ตกอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถจะตดัสินใจ หรือตกลงหาขอ้ยติุอนัเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายได ้
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บุญช่วย  ศิริเกษ(2525:25) ได้ให้ความหมายไวว้่า  ความขดัแยง้หมายถึงสถานการณ์ที่

เกิดข้ึน  โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตกอยูใ่นภาวะไม่กลา้ตดัสินใจ  หรือไม่สามารถหาขอ้ยุติให้เป็นที่

พอใจได ้

 พนสั  หนันาคินทร์ (2526:231)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ความขดัแยง้  หมายถึงสภาพการณ์

ท่ีบุคคลทั้งสองฝ่ายมีความเห็นหรือมีความเช่ือทีไ่ม่ตรงกนัและยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติที่สอดคลอ้ง

กนัได ้

 อรุณ  รักธรรม (2529:42)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  ความขดัแยง้  หมายถึงความไม่เห็นพอ้ง

ตอ้งกนัระหวา่งสมาชิกหรือกลุ่มขององคก์ารสองคนหรือมากกวา่ 

 กิติมา  ปรีดีดิลก (2529:295)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ความขดัแยง้  หมายถึงสภาวะจิตใจที่

ปราศจากความสุข  มีความกระวนกระวาย  เน่ืองจากไม่สมหวงัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเม่ือเกิดความขดัแยง้

ข้ึนแลว้  บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อขจดัความขดัแยง้ใหห้มดไปหรือใหน้อ้ยลง 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน  พ.ศ.2530 ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  “ขดัแยง้”ว่า

หมายถึง  “ความไม่ลงรอยกนั” 

 วิจิตร  วรุตบางกูร(2531:70)   ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  ความขดัแยง้  หมายถึงสถานการณ์ที่

คนมีความเห็น  ความเช่ือไม่ตรงกนั  และตกอยูใ่นภาวะท่ีไม่อาจจะตกลงหาขอ้ยุติท่ีน่าพอใจทั้งสอง

ฝ่าย  หากปล่อยปละละเลยไม่ทาํความเขา้ใจ  อาจก่อให้เกิด  ความแตกแยก  อิจฉา  ริษยา  ซึงมี

ผลกระทบไปถึงความเส่ือมโทรมของหน่วยงานดว้ย 

 พจนานุกรมของWebster (เสริมศกัด์ิ  วิศาสลาภรณ์. 2534 :10: อา้งอิงมากจากWebster’ 

Dictionary. 1972)  กล่าวว่า ความขดัแยง้ (Conflict) หมายถึง  การกระทาํที่ไปด้วยกนัไม่ได้ใน

ลกัษณะตรงขา้มความคิดหรือการกระทาํท่ีไม่เหมือนกนั 

 Coser(1956:8) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความขดัแยง้หมายถึงการต่อสู้บนค่านิยมหรือคุณค่าซ่ึง

เรียกร้องถึงสถานะ อาํนาจหรือทรัพยากรที่ขาดแคลน โดยคู่กรณีมีจุดมุ่งหมายเพือ่การลบลา้งศตัรู

ของตน หรือเพื่อทาํให้ศตัรูบาดเจ็บหรือเพื่อกาํจดัศตัรูของตน หรือในความหมายที่ชดัเจนมากข้ึนก็

หมายถึง การเป็นปรปักษก์นัอยา่งเปิดเผยของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมีเป้าหมายในการทาํลายลา้งคู่

ต่อสู้ (Mack and Pease, 1973:68) 
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 ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2542:32) ไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ว่า นอกจากจะหมายถึงภาวะที่

กลุ่มต่างๆเข้ากันไม่ได้แล้ว จุดสนใจที ่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งจึงเป็นเร่ืองของอํานาจโดย

เปรียบเทียบระหวา่งคู่กรณี เช่นคู่กรณีฝ่ายหน่ึงมีอาํนาจในการเขา้ถึงทรัพยากรมากกวา่อีกฝ่ายหน่ึง 

หรือแต่ละฝ่ายมีอาํนาจตดัสินใจท่ีมีผลต่อการยติุความขดัแยง้ท่ีไม่เท่าเทียมกนั เป็นตน้ 

 กฤษฎา บุญราช (2554:13) ไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ว่า มีความเป็นพลวตัร กล่าวคือ ความ

ขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่หยดุน่ิง แต่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงรูปแบบ เน้ือหา หรือลกัษณะ

ของความขดัแยง้อยูต่ลอด 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปว่า  ความขดัแยง้  หมายถึง  สภาพการณ์ที่บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลซ่ึงปฏิบติังานร่วมกนัภายในองค์การมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน  รวมทั้งค่านิยม  

เป้าหมาย  วิธีการทาํงานแตกต่างกนั เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบั

รูปแบบ เน้ือหาและลกัษณะของความขดัแยง้ อย่างไรก็ดี ประเด็นที่พึงพิจารณาในเร่ืองของความ

ขดัแยง้เป็นเร่ืองของสถานะของคู่กรณีในความขดัแยง้ เมื่อความขดัแยง้ประกอบดว้ยคู่กรณี 2 ฝ่าย

ข้ึนไป ส่ิงทีห่ลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อกล่าวถึงความขดัแยง้ก็คือ สถานะระหว่างคู่กรณีทีไ่ม่เท่าเทียมกนั 

ย่อมส่งผลต่อความขดัแยง้ประการหน่ึงก็คือ อาํนาจที่แตกต่างกนัระหว่างคู่กรณี ดงันั้นผูน้าํและ

ผูบ้ริหารทุกระดบัควรศึกษา  เรียนรู้  เพือ่จดัการกบัความขดัแยง้ให้คลี่คลายและเกิดประโยชน์ต่อ

องคก์าร 

2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้ง 

เทพพนม  เมืองแมนและสวิง  สุวรรณ (2529:35-36) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกบัความ

ขดัแยง้วา่มีความสลบัซบัซอ้นมากจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการพิจารณาอยา่งรอบคอบไม่มีขอ้ตกลงสากล

ทัว่ ๆ ไป  เก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้  การตดัสินใจในแง่ของคุณค่าเก่ียวกบัความขดัแยง้จึงออกมาใน

ลกัษณะการประเมินว่าดีหรือไม่ดี  เป็นส่ิงทีพ่ึงปรารถนาหรือเป็นส่ิงที่ไม่พึงปรารถนา  ซ่ึงการ

ประเมินดงักล่าวนาํไปสู่ความจาํเป็นตอ้งหาคาํตอบ  2 ลกัษณะ คือความขดัแยง้ควรจะถูกขจดัหรือ

แกไ้ขหรือไม่และเมื่อความขดัแยง้เป็นส่ิงที่พึงปรารถนา  ดงันั้นจึงสมควรท่ีจะกระตุน้ให้เกิดข้ึนแต่

ภายในขอบเขตท่ีจาํกดัหรือไม่ 

เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์(2534:13-14)  ไดเ้ปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่ง 

แนวความคิดเดิมและแนวความคิดปัจจุบนัไว ้ 3  สมยั คือ 

1. แนวคิดสมยัเดิม  เช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงเลวร้าย  เป็นความลม้เหลวของการ 
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บริหาร  จึงควรหลีกเลี่ยงและกาํจดัให้หมดไป  เป็นยุคสมยัที่เช่ือว่าองค์การที่ดีตอ้งมีความราบร่ืน  

ปราศจากความขดัแยง้ 

2. แนวคิดสมยัมุ่งพฤติกรรม  เช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองของความตอ้งการและผล 

ประโยชน์เกิดข้ึนเสมอในองค์การ  บางคร้ังความขัดแยง้นํามาซ่ึงความคิดและวิธีการที่ดี  มี

ประโยชน์  ช้ีให้เห็นประเด็นปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาที่ดีกวา่  บางคร้ังความขดัแยง้ก็ทาํให้เกิด

ความเสียหายแก่องคก์าร  จึงตอ้งรู้วธีิจดัการใชค้วามขดัแยง้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

3. แนวความคิดสมยัใหม่ เช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของชีวติในองคก์ารมีทั้งขอ้ดี 

และขอ้เสีย  ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัแบบของความขดัแยง้  ความขดัแยง้บางอย่างจะส่งเสริมให้กลุ่ม

ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การที่ปราศจากความขดัแยง้จะเฉ่ือยชาหยุดอยู่กบัที่องค์การที่มี

ความขัดแย้งในระดับที่พอเหมาะจะช่วยให้คนมีความตื่นตัว กระตือรือร้น  และมีความคิด

สร้างสรรค ์

 

กล่าวโดยสรุป  ทุกหน่วยงานหรือองค์การมีความขดัแยง้ซ่ึงอาจเป็นความขดัแยง้ระหว่าง

บุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคล  ผูบ้ริหารควรมีทศันะหรือยอมรับว่าความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์

ตามธรรมชาติ  เป็นของปกติทีเ่กิดข้ึนในหน่วยงาน  ความขดัแยง้เป็นส่ิงทีห่ลีกเลี่ยงไม่ได ้ ความ

ขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือความคิดเห็น ค่านิยม ทศันคติ หรือความคาดหวงัแตกต่างกนั ในการปฏิบติังาน

ของผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

2.3.3สาเหตุของความขัดแย้ง 

 ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกหน่วยงานตราบใดท่ีระบบการทาํงานนั้น

จะตอ้งเก่ียงขอ้งกบัมนุษย ์ ซ่ึงมีความคิด  ค่านิยม  พฤติกรรมในการทาํงาน  จุดมุ่งหมายในชีวติท่ี

แตกต่างกนัไป  ความแตกต่างน้ีทาํใหม้นุษยท่ี์ตอ้งทาํงานร่วมกนัเกิดความขดัแยง้  มีความคิดเห็นไม่

ลงรอยกนั  พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มมีสาเหตุแตกต่างกนัไป 

 อุทยั  หิรัญโต (2523:218)  ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่สาเหตุท่ีทาํใหม้นุษยข์ดัแยง้กนั  อาจแบ่งออกได้

เป็น 3  ประการคือ 

 1.  ความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ตรงกนัของบุคคลจะช่วยให้บุคคลคบคา้สมาคมกนัไดอ้ยา่ง

ราบร่ืน แต่ถา้ความคิดเห็นไม่ลงรอยกนัและฝ่ายหน่ึงไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกตอ้ง  

ความขดัแยง้ก็จะเกิดข้ึน 
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 2. แนวทางปฏิบติั  ผูที้่มีแนวความคิดเห็นอยา่งเดียวกนั  ยอ่มจะร่วมงานกนัได ้ แต่แนวทาง

ปฏิบติัยอ่มจะแตกต่างกนั  เพราะการทาํงานสําเร็จตามเป้าหมาย  ทุกคนยอ่มแสวงหาหนทางปฏิบติั

ทีต่นคิดว่าเหมาะสม  คนทีมี่ความคิดเห็นตรงกนัในหลกัการ  อาจไม่เห็นดว้ยกบัวิธีปฏิบติัของอีก

ฝ่ายหน่ึงก็ได ้ ความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนจากเหตุน้ีไดอี้กทางหน่ึง 

 3.  ผลประโยชน์  คือ  ส่ิงที่ทุกคนตอ้งการหรือความพอใจของแต่ละคนความขดัแยง้กนั

เพราะผลประโยชน์มองเห็นไดช้ดัและเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัมากที่สุด   ผลประโยชน์เป็นมูลเหตุ

ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 อรุณ รักธรรมและปรัชญา เวสารัชช์ (2539:3)ไดส้รุปสาเหตุของความขดัแยง้ไดด้งัน้ี 

1. เร่ืองส่วนตวั 

2. เป้าหมาย  

3. วธีิการ 

4. สถานภาพ 

5. การรับรู้และค่านิยม 

 พิมลวรรณพงษส์วสัด์ิ (2531:31)  ไดส้รุปรูปแบบและสาเหตุของความขดัแยง้ไวด้งัน้ี 

 1.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล  เป็นความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากสาเหตุความ

แตกต่างของบุคคลทั้งในดา้น  เพศ  การศึกษา  แนวความคิด  ระบบคุณค่า  นอกจากน้ีอาจมีสาเหตุ

มาจากองคก์าร  อนัไดแ้ก่  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  สถานภาพในองคก์าร  การแข่งขนั 

 2.ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม เป็นความขดัแยง้ท่ีมกัเกิดข้ึนภายใตก้ารดาํเนินงาน

ขององคก์าร 

 3.ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม  มีสาเหตุอยู ่2 ประการ คือ การแยง่ชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่

จาํกดั   กบั  ความแตกต่างกนัในรูปแบบของการบริหารงานท่ีตอ้งการใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ความแตกต่างกนัในแง่นโยบายและการดาํเนินงาน 

 4.ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารกบัองคก์าร  เห็นไดช้ดัในองคก์ารท่ีมีการแข่งขนั  เพี่อการ

แยง่ชิงตลาด  ลูกคา้  รายได ้

 จากรูปแบบความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนหลายรูปแบบ  ก็จะมีสาเหตุอยูห่ลายประการเช่นกนั  คือ 
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1. เกิดจากความแตกต่างดา้นเป้าหมาย 

2. เกิดจากการแยง่ชิงทรัพยากร 

3. การส่ือความหมายไม่ถูกตอ้งและการไดรั้บขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

4. เกิดความไม่ลงรอยระหวา่งกนักบัมาตรฐานการทาํงาน 

5. เกิดจากโครงสร้างขององคก์ารท่ีไม่เหมาะสม 

Newman and  Bruehl (1982:105)  ไดแ้บ่งสาเหตุของความขดัแยง้ออกเป็น  3  กลุ่มดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นบุคคล  เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากบุคคลหรือกลุ่ม 

บุคคล 

2. ประเด็นปัญหาของการปฏิสัมพนัธ์  เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก 

กระบวนการของการส่ือสารระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

3. สภาพขององคก์าร  เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเป็นผลของการใชค้นหรือ 

ทรัพยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

Wall  and Callister (อา้งใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2537: 338) ไดแ้บ่งสาเหตุความขดัแยง้

จากปัจจยัที่หลากหลายสามารถจาํแนกออกเป็นสามกลุ่มปัจจยัใหญ่คือ  ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วน

บุคคล (Individual  Characteristics) ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล (Inrerpersonal  Factors)และปัจจยัดา้น

ประเด็น (Issues)  

1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Individual  Characteristics)ไดแ้ก่ 

บุคลิกภาพ  (Personality), ค่านิยม(Value)ส่วนบุคคล  , เป้าประสงค์ ,ความมั่นคงต่อจุดยืน ,

ความเครียดและความโกรธรวมถึงความปรารถนาท่ีเป็นอิสระ เป็นตน้  

2. ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล  (Interpersonal  Factors) ซ่ึงมีหลายดา้น  แต่ละ 

ดา้นสามารถเป็นชนวนของความขดัแยง้ไดท้ั้งส้ินในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ประกอบดว้ย  การรับรู้

เป้าหมายของฝ่ายอืน่ (Perceptual  Interface) การส่ือสาร (Communication)พฤติกรรม (Behavior)  

ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง  (Structural  Relationships) และ การปฏิสัมพนัธ์ในอดีต Previous  

Interactionas) 

3. ปัจจยัดา้นประเด็น (Issues)โดยปกติ  ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีความเก่ียว 

พนักบัประเด็นใดประเด็นหน่ึง  อาจเป็นประเด็นใหญ่หรือเล็ก  เป็นประเด็นทางอารมณ์หรือเน้ือหา  

เป็นประเด็นท่ีซบัซ้อนหรือไม่ซบัซ้อน  ลกัษณะอยา่งหน่ึงของประเด็นที่ก่อให้เกิดความขดัแยง้คือ

ความซับซ้อน  ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นเง่ือนไขในการสร้างความขดัแยง้ไดสู้งกว่าประเด็นที่ไม่ซับซ้อน  

และเร่ืองทีมี่ประเด็นหลายประเด็นรวมอยูก่็มีแนวโนม้กระตุน้ความขดัแยง้มากกวา่เร่ืองที่มีประเด็น

น้อย  ทั้งน้ีเฉพาะว่าความซับซ้อนและการมีประเด็นที่หลากหลายนั้นมีแนวโน้มก่อให้เกิดความ
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เขา้ใจผิดหรือมีความแตกต่างหลากหลายของผลประโยชน์  หรือแสดงให้เห็นถึงการมีเป้าหมายที่

แตกต่างกนั 

 

2.3.3 รูปแบบและวธีิการจัดการกบัความขัดแย้ง 

 

Thomas  และ Kilmann (อา้งถึงในเสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์.2534 :107 ) ไดส้ร้าง 

เคร่ืองวดัแบบของพฤติกรรมบุคคลเมื่อเผชิญกบัความขดัแยง้  หรืออาจเรียกไดว้่า  วดัวิธีการของ

บุคคลในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ข้ึนในปี ค.ส. 1986  เคร่ืองมือวดัน้ีเรียกวา่  Thomas  Kilmann  

conflict Mode  Instrument.  เป็นแบบให้บุคคลประเมินตนเอง  หรือเป็นวิธีการที่บุคคลใชแ้กปั้ญหา

ความขดัแยง้โดยเป็นแบบวดัพฤติกรรมบุคคล  ซ่ึงแต่ละคนจะแสดงออกเม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้

นั้น  Thomas ไดจ้าํแนกพฤตจิกรรมทีบุ่คคลแสดงอออกโดยอาศยักรอบแนวความคิด  ตามทฤษฎี  2  

มิติ  คือ  มิติแรก การเอาใจผูอ่ื้น  แสดงออกโดยพฤติกรรมร่วมมือ  เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้

ผูอื้่นพอใจ  มิติ  ที่ 2  คือ  การเอาใจตนเอง  แสดงออกโดยพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ  เป็นพฤติกรรมที่

แสดงออกเพือ่ใหต้นเองมีความพอใจ 

 

จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกทั้ง  2  มิติ  Thomas ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของบุคคลเม่ือตอ้ง 

เผชิญกบัความขดัแยง้ เป็น 5  แบบ คือ 

 

1. การเอาชนะ (Competition) 

2. การร่วมมือ (Collaboration) 

3. การประนีประนอม (compromising) 

4. การหลีกเล่ียง (Avoiding) 

5. การยอมให้(Accommadation) 
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เอาใจผูอ่ื้น :  ร่วมมือ 

แผนภูมิท่ี 2.1  แบบของพฤติกรรมท่ีอาจแสดงออกเม่ือมีความขดัแยง้ (เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์  

อา้งอิงมาจาก  Rubble  T.L.  and  K.W. Thomas. “Support of   two  do  Conflict” Organization  

Behavior  and  Human  Performance  1976 : 143 -145) 

โมเดลของ Thomas  และ Kilmann สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. การเอาชนะ  (Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและแสดง 

พฤติกรรมร่วมมือในระดบัตํ่า  เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจตนเอง  มุ่งชยัชนะของตนเองเป็น

ประการสาํคญั  โดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์  หรือ  ความสูญเสียของผูอ่ื้น  พฤติกรรมท่ีแสดงออก  มุ่ง

ท่ีการแพช้นะโดยอาศยัอาํนาจ  จากตาํแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  แสดงการคุกคามข่มขู่

หรือแมแ้ต่การอา้งระเบียบเพียงเพื่อจะใหต้นไดป้ระโยชน์และไดช้ยัชนะในท่ีสุด 

2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและแสดง 

พฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูงดว้ย  เป็นการมุ่งท่ีจะเอาชนะและขณะเดียวกนัก็ใหค้วามร่วมมืออยา่ง

เตม็ท่ีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้  เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งจะใหเ้กิดความพอใจ ทั้งแก่ตนเอง

การประนีประนอม 

การเอาชนะ การร่วมมือ

 

การหลีกเล่ียง การยอมให้ 

สูง 

สูง 

ตํ่า 

เอาใจ

ตนเองมุ่ง

เอาชนะ 

ปานกลาง 

ปานกลาง 



34 
 

และบุคคลอ่ืน  การร่วมมือเป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัการหลีกเล่ียงพฤติกรรมลกัษณะเช่นน้ีเป็น

ความร่วมมือร่วมใจ  ในการแกปั้ญหาท่ีมุ่งจะใหเ้กิดการชนะ-ชนะ  ทั้ง 2  ฝ่าย 

3. การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุ่งเอาชนะและ 

พฤติกรรมความร่วมมือในระดบัปานกลาง  เป็นจุดยืนระหวา่งกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติ

การเอาใจผูอ่ื้น  เป็นแบบของการเจรจาต่อรองที่มุ่งจะใหท้ั้ง 2 ฝ่ายมีความพอใจบา้ง  เป็นลกัษณะที่

หากจะได้บ้างก็ควรจะยอมเสียบ้าง  หรือในลักษณะที ่มาพบกันคร่ึงทาง  พฤติกรรมการ

ประนีประนอมนั้น ทั้ง  2  ฝ่ายมีความพอใจมากกวา่พฤติกรรมการหลีกเล่ียง แต่ทั้ง  2 ฝ่าย  มีความ

พอใจนอ้ยกวา่พฤติกรรมการร่วมมือ 

4. การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัตํ่าและแสดง 

ความร่วมมือในระดบัตํ่าดว้ย  เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา  ไม่สนใจความ

ตอ้งการของตนเองและความสนใจของผูอ่ื้น  แสดงอาการหลีกเล่ียงปัญหา  เฉ่ือยชา  และไม่สนใจ

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนพยายามทาํตวัเหนือความขดัแยง้  โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเมื่อเวลาผา่น

เลยไป  โดยมีปัจจยัต่าง ๆ  เขา้มาช่วยแก้ไขตามธรรมชาติ  ขอ้เสียของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงก็คือ  

ความขดัแยง้บางอย่างอาจรุนแรงข้ึน  จนกระทัง่ไม่อยูใ่นวิสัยที่จะแกไ้ขได ้ แต่ถา้หากสถานการณ์

ขัดแยง้ไม่รุนแรง  ไม่อยู่ในเวลาวิกฤต  การแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงต่อความขัดแย้งอาจมี

ประโยชน์บา้ง 

5. การยอมให ้(Acommondation)  เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัตํ่าและ 

แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง  เป็นพฤติกรรมที่เนน้การเอาใจผูอื้่น  เป็นผูเ้สียสละ  ปล่อยให้

ผูอ่ื้นดาํเนินการไปตามใจชอบแมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  การยอมใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบั

การเอาชนะ  ผูท่ี้แสดงพฤติกรรมการยอมให ้ นอกจากจะเป็นผูท่ี้เสียสละแลว้  ยงัเป็นผูท่ี้ไม่ตอ้งการ

ใหเ้กิดความบาดหมางใจระหวา่งบุคคล  หากยอมความให้  นั้น  ผูต้ามมกัจะไม่ชอบและมีความขุ่น

เคือง  เพราะไม่มีทรัพยากรมากพอท่ีจะปฏิบติั 

 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553:345) ไดส้รุปแนวทางจดัการความขดัแยง้ท่ีมีการเสนอโดย

นกัวชิาการและมีการทดลองนาํไปปฏิบติัจริงซ่ึงมีทั้งความสาํเร็จและลม้เหลว  และเม่ือวธีิการใด

วธีิการหน่ึงไม่ไดผ้ลก็มีการทดลองใชว้ธีิการใหม่ต่อไปและในการจดัการความขดัแยง้นั้นมีบทบาท

ของ  3 กลุ่มท่ีตอ้งพิจารณาคือ  บทบาทคู่ขดัแยง้  บทบาทผูบ้ริหารและบทบาทฝ่ายท่ีสาม 



35 
 

1. การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของคู่ขัดแย้ง    แบ่งเป็น 2 แนวทางในการศึกษา 

ดงัน้ี 

 1.1 แนวทางแบบกาํหนดบรรทดัฐาน (Prescriptive  Mode) 

 แนวทางแบบกาํหนดบรรทดัฐานให้ข้อเสนอว่าคู่ขดัแยง้ควรดาํเนินการดังน้ี (Keutsch, 

1990: Wall  and  Calister,  1995) 

1. .ใหค้วามสาํคญัและตระหนกัถึงสาเหตุและผลของความขดัแยง้อยูต่ลอดเวลา  พร้อม 

กบัการแสวงหาทางเลือกในการคล่ีคลายความขดัแยง้ 

2. คู่ขดัแยง้ควรกาํหนดจงัหวะกา้วในการจดัการกบัสาเหตุ  ปรากฏการณ์  และผลของ 

ความขดัแยง้เช่น  การเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้  การแยกแยะระหวา่งผลประโยชนกบัจุดยืน  การ

ฟังฝ่ายตรงขา้มอยา่งตั้งใจและจริงจงั  และการพดูเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและร่วมมือเป็นหลกั 

3. ใชค้วามพยายามในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูอ่ื้น  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นแหล่ง 

ความขดัแยง้เช่น  ความขาดแคลนทรัพยากร  หรือการรับรู้ในเร่ืองเป้าประสงค์ไม่ตรงกนั  และ

เปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง 

4. ปรับปรุงอารมณ์ใหมี้ความเยอืกเยน็  มัน่คง  และการแสดงออกท่ีไม่เห็นดว้ยท่ีอยูบ่น 

พื้นฐานของอารมณ์ใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล 

5. ควรแสดงออกถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการกระทาํกบัความตั้งใจในเชิงบวก  ท่ีพร้อม 

จะใหค้วามช่วยเหลือ มิใช่เป็นการทาํร้าย  และไม่กล่าวโทษซ่ึงกนัและกนั 

6. การมีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง  ขยายขอบเขตของจิตใจใหส้ามารถรองรับความแตกต่าง 

หลากหลายพร้อมรับฟังความคิดเห็น  ทศันคติและความเช่ือท่ีแตกต่างอยา่งอดกลั้น 

7. ควรกาํหนดเป้าประสงคแ์ห่งการร่วมมือ  และเปิดอภิปรายอยา่งเปิดเผยเก่ียวกบัประเด็น 

ท่ีมีความเห็นต่างกนั 

8. สร้างความคิดคู่ขนานไปพร้อม ๆ กนัระหวา่งความคิดและจุดยนืของฝ่ายเรากบั 

ความคิดและจุดยนืของฝ่ายเขา โดยคิดแบบสลบัจุดยนืซ่ึงกนัและกนั 

9. ควรเนน้ในประเด็นวา่อะไรท่ีตอ้งการบรรลุ  หรืออะไรท่ีสามารถบรรลุร่วมกนั  แทนท่ี 

จะเนน้ในประเด็นวา่ตอ้งสูญเสียอะไร 

10. ริเร่ิมในการสร้างความไวว้างใจ  เช่น การประกาศจงัหวะกา้วหรือส่ิงท่ีจะดาํเนินการ 

ล่วงหน้า  กาํหนดตารางเวลา  เช้ือเชิญคู่ขดัแยง้มาร่วมสนทนา  ไม่มีการตอบโต ้ และส่งเสริมการ

ร่วมมือ  หรือใหร้างวลัในการร่วมมือ 
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1.2  แนวทางแบบพรรณนา (Descriptive  Mode) 

แนวทางแบบพรรณนาเป็นการพิจารณาวา่คู่ขดัแยง้ดาํเนินการอะไรบา้งในการจดัการความ

ขดัแยง้โดยทัว่ไปคู่ขดัแยง้ดาํเนินการโดยใชว้ิธีการแบบลองผิดลองถูก  โดยทดลองใช้วิธีการหน่ึง

ก่อน  จากนั้นก็เคลื่อนไปใช้วิธีการอืน่  เพื่อดูว่าใช้ไดผ้ลหรือไม่  จากนั้นหากไม่ได้ผลก็พยายาม

แสวงหาวธีิการอ่ืน ๆ ต่อไป  และเน่ืองจากวา่คู่ขดัแยง้มีการตีความขดัแยง้ที่หลากหลาย  และถูกช้ีนาํ

โดยเป้าประสงค์ท่ีจะแกไ้ขความขดัแยง้หรือลดความขดัแยง้ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งกบั ความยุติธรรม  

การรักษาหนา้  ความเท่าเทียม และการใหร้างวลักบัตนเอง 

นอกจากนั้นในการจดัการความขดัแยง้  คู่ขดัแยง้ยงัถูกช้ีนาํแนวทางการจดัการความขดัแยง้

โดยประสบการณ์ว่า  แนวทางใดไดผ้ลและแนวทางใดไม่ไดผ้ล  วฒันธรรมก็มีส่วนในการกาํหนด

แนวทางการจดัการความขดัแยง้ดว้ยเช่นเดียวกนั  สําหรับแนวทางต่าง ๆ ที่คู่ขดัแยง้ใชมี้ดงัต่อไปน้ี 

(Wall  and Callister 1995;Robbins, 2003) 

1. การแข่งขนั (Competing) ซ่ึงเป็นการท่ีฝ่ายหน่ึงมีความปรารถนาท่ีจะตอบสนองความ 

พึงพอใจผลประโยชน์  ของตนเอง  โดยไม่ใส่ใจกบัการสูญเสียของฝ่ายตรงขา้ม  การแข่งขนัเป็นวิธี

คิดแบบได ้เสีย  ซ่ึงฝ่ายหน่ึงอาจใช้ความรุนแรงและใชก้ารแข่งขนัเชิงพลงัอาํนาจ  เพีอ่ทาํลายฝ่าย

ปรารถนาหรือทาํร้ายอีกฝ่ายใหย้อมจาํนน 

2. การบรรลุขอ้ตกลงในเชิงยทุธวธีิต่อสัญลกัษณ์วา่อีกฝ่ายพา่ยแพ ้(Agree to Symbols  

Defeat) เช่น  ฝ่ายที่มีอาํนาจนอ้ยกวา่ประเมินวา่ตนเองไม่สามารถสู้อีกฝ่ายที่มีพลงัอาํนาจมาได ้ ก็มี

การตกลงกนัว่าให้ฝ่ายที่มีอาํนาจมากกวา่ยึดป้อมปราการที่สําคญับางจุดเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งชยั

ชนะ หรือแต่ละฝ่ายต่างพยายามบุกเขา้ยึดสถานที่สําคญัในเชิงสัญลกัษณ์แห่งชยัชนะหรือแต่ละฝ่าย

ต่างพยายามบุกเขา้ยดึสถานท่ีสาํคญัในเชิงสัญลกัษณ์และนาํไปประกาศวา่ตนเองประสบชยัชนะ 

3. การประนีประนอม (Compromise) เป็นภาวะท่ีคู่ขดัแยง้ยนิยอมอยา่งไม่เตม็ใจในการ 

เสียสละส่ิงท่ีมีคุณค่าของฝ่ายตน  เพื่อยติุความขดัแยง้ 

4. การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นภาวะท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถอนตวัออกจากความขดัแยง้   

หรืออาจกดทบัความขดัแยง้ไวไ้ม่ใหแ้สดงออกมา  โดยการละเลยไม่สนใจกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

5. การแสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง (Smoothing)โดยคู่ขดัแยง้หลีกเล่ียงในการนาํประเด็นท่ี 

มีความแตกต่างกนัมาเจรจา  ขณะเดียวกนัก็หยิบยกประเด็นที่มีความเห็นร่วมกนัหรือผลประโยชน์

ร่วมกนั ข้ึนมาเจรจาแทน 

6. การขยายทรัพยากร (Expansion  of Resources) เป็นการจดัการความขดัแยง้เม่ือความ 
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ขดัแยง้นั้นเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร  เช่น งบประมาณ  ตาํแหน่ง โอกาส หรือ ห้องทาํงาน  

หากสามารถขยายทรัพยากรไดก้็จะเกิดภาวะแบบไดท้ั้งหมดโดยไม่มีผูแ้พ ้

7. การใชเ้ป้าประสงคท่ี์สูงกวา่ (Super ordinate  Goals)เป็นแนวทางการจดัการความ 

ขดัแยง้โดยคู่ขดัแยง้ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายท่ีสูงกวา่เป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงสามารถบรรลุไดด้ว้ยการ

ร่วมมือของทุกฝ่าย 

8. การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ (Problem  Solving Collaborating)  เป็นการจดัการความ 

ขดัแยง้แบบเผชิญหน้าระหว่างคู่ขดัแยง้เพือ่ทีจ่ะมาร่วมกนัระบุปัญหา  และแสวงหาสาเหตุของ

ปัญหาอยา่งเปิดเผย  และร่วมกนัอภิปรายในการแสดงหาทางออกร่วมกนั 

9. การเสียสละ (Accommodating) เป็นสถานการณ์ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยอมสละ 

ผลประโยชน์หรือเป้าหมายของตนเอง  ใหก้บัฝ่ายตรงขา้ม  เพื่อลดความขดัแยง้ 

 

2. การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผู้บริหารองค์การ 

 เม่ือความขดัแยง้ในองคก์ารเกิดข้ึน  ผูบ้ริหารจะมีบทบาทสาํคญัในการจดัการความ 

ขดัแยง้  โดยใชว้ธีิการต่าง ท่ีหลากหลาย  ดงัน้ี ( Wall and  Callister, 1995; Robbins, 2003) 

1. การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  เช่น  การใชค้าํสั่งตามอาํนาจหนา้ท่ีใหแ้ต่ละฝ่าย 

ยติุความขดัแยง้ 

2. การเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นทางการโดยการออกแบบงานใหม่  การ 

สร้างตาํแหน่งที่มีบทบาทในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ หรือการยา้ยบุคคลออกจาก

ตาํแหน่งท่ีเป็นแหล่งของความขดัแยง้ 

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคลากร  โดยจดัส่งกลุ่มบุคคลท่ีกาํลงัขดัแยง้ไป 

อบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์  หรือหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนั 

4. การกาํหนดหรือสร้างเป้าหมายท่ีเหนือกวา่  เพื่อใหฝ่้ายท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ได ้

ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

5. การใชก้ารมีส่วนร่วม  โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมโดยตรงในการแกปั้ญหาความ 

ขดัแยง้  และช่วยในการกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  โดยการปรับปรุงการส่ือสารระหวา่ง

กนั  การส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบร่วมกนั 

6. การขยายทรัพยากร  เช่น  การเพิ่มการใหร้างวลั  ผลตอบแทนหรือตาํแหน่ง 

7. การวเิคราะห์สาเหตุ  วนิิจฉยั  และแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ 

8. การจดังานนนัทนาการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร  โดย 

ใหไ้ปร่วมทาํกิจกรรมบางอยา่งท่ีตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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3. การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของฝ่ายทีส่าม 

โดยทัว่ไปฝ่ายท่ีสามมีบทบาทในการจดัการความขดัแยง้เพราะวา่การแกปั้ญหาความ 

ขดัแยง้สาํเร็จทาํใหพ้วกเขาไดป้ระโยชน์ ฝ่ายท่ีสามมีแนวโนม้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้เม่ือคู่

ขดัแยง้ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจดัการความขดัแยง้ดว้ยตนเอง  เม่ือฝ่ายท่ีสามเขา้มาแทรกแซงความ

ขดัแยง้พวกเขาใชว้ธีิการท่ีหลากหลายโดยผา่นกระบวนการลองผดิลองถูก  ทดลองใชเ้ทคนิค

บางอยา่ง  จากนั้นพฒันาและทดลองใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ สาํหรับการจดัการความขดัแยง้โดยฝ่ายท่ีสามมี

ดงัน้ี  

การจัดการความขัดแย้งโดยคนกลาง (Mediation) 

การจดัการความขดัแยง้โดยคนกลางเป็นแนวทางท่ีไดรั้บความนิยมใชก้นัมากทั้ง 

ความขดัแยง้ในระดบัครอบครัว  องคก์าร  สังคม  และระดบัโลก คนกลางใชเ้ทคนิคการจดัการความ

ขดัแยง้จาํนวนมากในการแสวงหาขอ้ยติุระหวา่งคู่พิพาท  (Wall  and Lynn, 1993)  สาํหรับบทบาท

ของคนกลางมี   4 ประเภทหลกัคือ  (Wall and Blum,1991) 

1. การเป็นผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) เป็นฝ่ายท่ีสามท่ีมีความเป็นกลางซ่ึงช่วยอาํนวย 

ความสะดวกใจการเจรจาระหวา่งคู่ขดัแยง้เพือ่แสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา  โดยการใชเ้หตุผล

และการโนม้น้าวจูใจ  การเสนอแนะทางเลือกในการแกปั้ญหา  ผูป้ระนีประนอมมีการใชก้นัอย่าง

กวา้งขวางในการเจรจาต่อรองระหวา่งสหภาพแรงงานกบัฝ่ายจดัการ  และ ในศาลท่ีเป็นคดีมโนสาเร่

สถานการณ์ที่ทาํให้ผูไ้กล่เกล่ียประสบความสําเร็จคือ  คู่ขดัแยง้ตอ้งไดรั้บการจูงใจหรือมีแรงจูงใจ

ในการเขา้สู่การเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหา  นอกจากนั้นความขดัแยง้ดงักล่าวต้องเป็นความ

ขดัแยง้ท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ไม่สูงเกินไป  เพราะการไกล่เกล่ียมีแนวโนม้ประสบความสําเร็จในการ

จดัการกับความขดัแยง้ในระดับปานกลาง  และท้ายท่ีสุดการรับรู้ของคู่ขดัแยง้ต่อผูไ้กล่เกลี่ยมี

ความสาํคญัมากโดยคู่ขดัแยง้จะตอ้งรับรู้วา่ผูไ้กล่เกล่ียมีความเป็นกลางอยา่งแทจ้ริง  หากคู่ขดัแยง้คิด

วา่ผูไ้กล่เกล่ียมีอคติ  การแกไ้ขความขดัแยง้ก็มีแนวโนม้ประสบความลม้เหลว 

 

2. การเป็นผูช้ี้ขาด (Arbitrator) เป็นบุคคลท่ีสามท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการช้ีนาํและ 

กาํหนดขอ้ตกลงผูช้ี้ขาดสามารถมาได้โดยสมคัรใจซ่ึงเกิดจากคู่ขดัแยง้ตกลงเช้ือเชิญมาและมอบ

อาํนาจในการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาท หรือมาโดยกฎหมาย  ไม่วา่คู่ขดัแยง้จะเต็มใจรับหรือไม่ก็ตาม  

อาํนาจหนา้ท่ีของผูช้ี้ขาดมีความแปรผนัข้ึนอยูก่บักฎหมายหรือระเบียบท่ีกาํหนดไวใ้นการเจรจา เช่น  

ผูช้ี้ขาดอาจเลือกตามการตดัสินใจของเขาเอง  การใช้ผูช้ี้ขาดมีจุดแข็งที่เหนือกวา่การใชผู้ไ้กล่เกล่ีย

คือ  สามารถบรรลุขอ้ตกลงและยติุความขดัแยง้ไดใ้นระดบัหน่ึง  อยา่งไรก็ตาม  หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

มีความรู้สึกมากนกั  และความขดัแยง้อาจหวนกลบัคืนมาอีกคร้ังเม่ือเวลาผา่นไป 
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3. การเป็นผูป้รองดอง (conciliator) เป็นบุคคลท่ีสามท่ีคู่ขดัแยง้ใหค้วามเคารพ 

นบัถือไวว้างใจซ่ึงจะช่วยเจรจาส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการระหวา่งคู่พิพาท  บทบาทผูป้รองดองมี

การใช้อย่างแพร่หลายในการพิพาทระหว่างประเทศ  ด้านแรงงาน  ครอบครัว และชุมชน  หาก

เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างผูไ้กล่เกลี่ยและผูป้รองดองแล้ว  ไม่ปรากฏหลกัฐานเชิงวิชาการ

อย่างชัดเจนว่าบทบาทใดมีประสิทธิผลมากกว่า  อย่างไรก็ตาม  ในเชิงการปฏิบติัผูป้รองดองจะ

ดาํเนินการหรือแสดงบทบาทมากกวา่การส่ือสารข่อความระหว่างคู่พิพาท  พวกเขาเขา้ร่วมในการ

แสวงขอ้เทจ็จริง  ตีความข่าวสารและโนม้นา้วจูงใจคู่พิพาทเพื่อพฒันาขอ้ตกลงร่วมกนั 

 

4. การเป็นท่ีปรึกษา (consultant) เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดัการความขดัแยง้และ 

เป็นกลาง  ซ่ึงพยายามช่วยเหลือการแกปั้ญหาโดยการใชก้ารส่ือสารและการวิเคราะห์  บทบาทของ

ผูใ้ห้การปรึกษาไม่ไดมุ้่งทีผ่ลลพัธ์ของการยุติความขดัแยง้  ซ่ึงแตกต่างจากบทบาทอื่น ๆ  ผูใ้ห้การ

ปรึกษามีบทบาทในการปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่พิพาทเพื่อใหพ้วกเขาร่วมกนัแสวงหาขอ้ยุติ

ดว้ยตวัของพวกเขาเอง  แทนที่ทีป่รึกษาจะเสนอทางเลือกการแกปั้ญหาที่เฉพาะเจาะจง  ที่ปรึกษา

พยายามช่วยใหคู้่พิพาทเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัมากข้ึน  ดงันั้นแนวทางน้ีจึงมี

จุเนน้การแกปั้ญหาระยะยาวในการสร้างการรับรู้และทศันคติใหม่ในเชิงบวกระหวา่งคู่พิพาท 

 

สุธรรม รัตนโชติ(2552:223) ไดส้รุปวธีิการจดัการความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มตามกรอบ 

แ น ว ค ว า ม คิ ด น้ี เ ป็ น ก ร อ บ ข อ ง ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง   “สี ่ เ ห ลี ่ย ม ค ว า ม ขัด แ ย้ง   ก า ร

แกปั้ญหา”(conflict-resolution grid) เพื่อตรวจสอบวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้  การแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มอาจจะกระทาํไดโ้ดยการตรวจสอบความขดัแยง้ภายใน (internal   focus) และ

ความขดัแยง้ภายนอก (external  Focus) และมีวิธีแกปั้ญหาตามความเหมาะสม  คือ  หากมีความ

ขดัแยง้จากภายนอกระดบัปานกลางพอ  ๆ กบัความขดัแยง้ภายใน  ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  

ก็จะใช้วิธีประนีประนอม  และหากมีความขดัแยง้จากภายนอกและภายในสูงหรือตํ่า  ก็จะใช้วิธี

แตกต่างกนั  เหล่าน้ีเป็นตน้ 
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 แผนภูมิ 2.2 ส่ีเหล่ียมความขดัแยง้- การแกปั้ญหา 

 จากแผนภูมิขา้งตน้ มีวธีิแกปั้ญหาความขดัแยง้  5 วธีิ คือ  ปรองดอง  ปฏิเสธ  บงัคบั  

ร่วมมือ  และประนีประนอม  ซ่ึงกล่าวโดยสังเขป  ไดด้งัน้ี 

 การบงัคบั (dominating)  หมายถึงการให้กลุ่มตวัเองมีอาํนาจในการแกปั้ญหามากกว่า

กลุ่มอ่ืนการบงัคบัเป็นการใชอ้าํนาจ (power-oriented  approach) ซ่ึงตอ้งมีมากพอที่จะทาํให้กลุ่มอ่ืน

ตอ้งทาํตามตอ้งการ  จึงจาํเป็นตอ้งมีพลงัภายในกลุ่มสูง แต่พลงัจากภายนอกกลุ่มตํ่า  การบงัคบัจะ

ประสบผลสําเร็จก็ต่อเมื่อกลุ่มหน่ึงใช้อาํนาจแลว้อีกกลุ่มตอ้งยอมรับอาํนาจนั้น  และแกปั้ญหาไป

ตามแนวทางที่กลุ่มมีอาํนาจกาํหนดการบงัคบัเกิดข้ึนในสภาพ “ชนะ  แพ”้(Win  Lost)  หมายความ

วา่  ใหก้ลุ่มตวัชนะ (Win) และใหก้ลุ่มอ่ืนแพ ้(Lost) เหล่าน้ีเป็นตน้ 

การประนีประนอม

หาขอ้สรุปท่ี 

ยอมรับกนัไดแ้ละ 

ใหทุ้กคนเป็นผูช้นะ 

ปรองดอง 

ใหก้ลุ่มอ่ืนชนะ 

 

ร่วมมือ 

ร่วมมือกนัแกปั้ญหา 

ปฏิเสธ 

เพิกเฉยหรือไม่

แกปั้ญหา 

บงัคบัทาํตวั

เหนือกวา่และ

ควบคุมกลุ่มอื่น 

สูง 

ตํ่า 

ความขดัแยง้

ภายใน 

ความขดัแยง้

ภายใน 

ตํ่า 

สูง 
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 การปรองดอง (accommodating)เป็นวิธีกาแกปั้ญหาไปในทางตรงกนัขา้มกบัวิธีบงัคบั

ดงัที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว  การปรองดอง คือ  การแก้ปัญหาโดยให้กลุ่มอื่นๆ ได้ประโยชน์สูงสุด  

ในขณะที่กลุ่มตวัเองไดป้ระโยชน์นอ้ยที่สุด  การปรองดองเกิดข้ึนจากการ “เสียสละ”(sacrifice) ให้

กลุ่มอื่นได้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มตน หรือ “แพ ้ ชนะ”   หมายความว่า  ยอมให้กลุ่มตวัเองเสียบ

เปรียบและใหก้ลุ่มอ่ืนไดเ้ปรียบ 

 การร่วมมือ (collaboration) หมายถึง การ่วมมือกนัแกปั้ญหาโดยต่างฝ่ายต่างชนะ(win-

win)และในขณะเดียวกนัต่างฝ่ายต่างแพ ้(lost-lost) ทั้งสองฝ่าย  จึงตอ้งเสียสละและไดป้ระโยชน์เท่า 

ๆ กนั  การแกปั้ญหาโดยความร่วมมือหรือการบูรณาการ (integration) กระทาํไดย้ากที่สุด  แต่ผลที่

จะเกิดข้ึนจะมีประโยชน์ที่สุด การแกปั้ญหาโดยความร่วมมือ  กลุ่มแต่ละกลุ่มจะตอ้งมี “เป้าหมายที่

จะตอ้งประสบผลสําเร็จร่วมกนั” ซ่ึงหมายถึง เป้าหมายที่ไม่สามารถทาํให้สําเร็จไดโ้ดยปราศจาก

ความร่วมมือของกลุ่มทีมี่ความขดัแยง้กนั  ตวัอยา่งเช่น  สหภาพแรงงานของบริษทัผลิตรถยนตแ์ละ

บริษทัเหล็กกล้า  บางคร้ังมีความเห็นร่วมกนัที่จะขอข้ึนค่าจา้ง  เพราะรายไดข้องอุตสาหกรรมทั้ง

สองดีข้ึน  แต่ในบางคร้ังมีความเห็นร่วมกนัท่ีจะเพิ่มเวลาทาํงาน  เน่ืองจากตอ้งผลิตสินคา้ให้มากข้ึน  

เหล่าน้ีเป็นตน้  หากมีเป้าหมายร่วมกนัแลว้ก็จะทาํใหเ้กิดความร่วมมือ  หรือบูรณการเขา้กนัได ้  

 การปฏิเสธ(avoiding)  หมายถึง  การไม่ยอมแกปั้ญหาหรือการเพิกเฉย(ignoring)  ต่อ

ปัญหาซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนในกรณีที่มีอาํนาจจากภายนอกและจากภายในตํ่า  เป็นประเภทแพ-้แพ ้ (lost-

lost)  คือ กลุ่มตวัเองก็ไม่ไดป้ระโยชน์และกลุ่มอ่ืนก็ไม่ไดป้ระโยชน์  จึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะ

แกปั้ญหา  แต่อยา่งไรก็ตามการปฏิเสธอาจจะเหมาะสําหรับปัญหาที่ไม่รุนแรง  หรือปัญหาที่คาดวา่

กลุ่มจะแกปั้ญหาไดเ้องโดยไม่กระทบกบักลุ่มอ่ืน 

 การประนีประนอม (compromising)  ใช้แกปั้ญหาที่เกิดจากความขดัแยง้ภายในและ

ภายนอกเพียงระดบักลาง ๆ ซ่ึงมกัจะเป็นปัญหาไม่รุนแรงจึงสามารถหาขอ้สรุปที่ทั้ง 2 กลุ่มยอมรับ

ได ้ และทั้งสองกลุ่ม “ชนะ ชนะ”(win-win) หมายความวา่  ทั้ง 2 กลุ่มไดป้ระโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั  

และการประนีประนอมจะเป็นประโยชน์สําหรับกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีอาํนาจเท่า ๆ กนั  และต่างก็มีความ

มุ่งมัน่ที่จะทาํให้กลุ่มตนทาํได้สําเร็จตามวตัถุประสงค์  และวตัถุประสงค์ทั้ง 2 กลุ่มคลา้ยกนั  แต่

อย่างไรก็ตาม  บางคร้ังการประนีประนอมต้องการ  “บุคคลท่ี 3” (third party) หรือ “คน

กลาง”(arbitrator) 
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 ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มมีสาเหตุที่ทาํให้เกิดความขดัแยง้  ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ือง  ทาํให้

เกิดความขดัแยง้ที่ไม่มีประโยชน์ (dysfunctional  conflict)  และความขดัแยง้ที่เป็นประโยชน์ 

(functional  conflict) และทาํใหต้อ้งแกปั้ญหาซ่ึงสรุปไดต้ามแผนภูมิท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.3 สรุปความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม 

  

 สาเหตุความขดัแยง้ระหวา่ง

กลุ่ม 

♦ การข้ึนต่อกนัระหวา่ง

งาน 
• การข้ึนต่อกนัรวม 
• การข้ึนต่อกนัเป็น

ลาํดบั 
• การข้ึนต่อกนัแบบ 

แลกเปล่ียน 

♦ ความแตกต่างของ

เป้าหมาย 
• มีเป้าหมายแยกจากกนั 
• ทรัพยากรจาํกดั 
• เวลาแตกต่างกนั 

♦ การรับรู้แตกต่างกนั 
• ความแตกต่างของ

สถานภาพ 
• การรับรู้ไม่ชดัเจน 
  

ผลของความขัดแย้งโดย 

ไม่มีประโยชน์   

 
การเปลีย่นแปลง

ภายในกลุ่ม 

• เพ่ิมความเหนียว

แน่น 
• ใชภ้าวะผูน้าํ 
    แบบมีอาํนาจ 
• เนน้กิจกรรม 
     สวามิภกัด์ิ 

วธีิแก้ปัญญา

ความขัดแย้ง 

• การบงัคบั 

• การปรองดอง 

• การ่วมมือ 

• การปฏิเสธ 

• การประนี     

   ประนอม 

ผลของการขัดแย้ง  แบบมี

ประโยชน์ 

• เขา้ใจปัญหา       
• หาทางแกปั้ญหา     
• เปล่ียนแปลงและปรับตวั 
• นวตักรรม 
 

ขัดแยง้ 

ระหวา่งกลุ่ม 

เนน้การบรรลุ

วตัถุประสงคข์อง

องคก์าร 

การเปลีย่นแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 

• การรับรู้ถูก        

   บิดเบือน                

• รับรู้ทางลบ                 

• ลดการส่ือสาร 

องคก์ารปรับตวั

เพือ่ความอยูร่อด 
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2.4 กระบวนการพฒันาชุมชน 

2.4.1 แนวคิดการพฒันาชุมชน 

 2.4.1.1 ความหมายการพฒันาชุมชน  ประกอบดว้ย 2 คาํ คือ การพฒันา และชุมชน 

 การพฒันา หมายถึง ทาํใหเ้จริญ การเปล่ียนแปลง เปล่ียนสภาพ ปรับปรุงใหต้่างจากเดิม 

 ชุมชน หมายถึง การรวมตวัของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ

ประชาชนที่อาศยัอยู่ในขอบเขตพื้นที่หน่ึง ๆ ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ระดบัพื้นฐานที่สุด คือ

หมู่บา้น หรือ ชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีมารวมตวัเพือ่แกไ้ขปัญหาเดียวกนั เช่น ชุมชนลุ่มนํ้ า ชุมชน

วฒันธรรม เป็นตน้ 

 การพฒันาชุมชน (Community Development) ตามหลักการพื้นฐานเป็นกระบวนการให้

การศึกษา (educational process) แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได ้(self – reliance) หรือช่วย

ตนเองได ้(self – reliance) ในการคิด ตดัสินใจ และดาํเนินการแกปั้ญหา ตลอดจนตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง และส่วนรวม 

 2.4.1.2  ปรัชญาการพฒันาชุมชน 

 ปรัชญาพื้นฐานเบ้ืองตน้ของนักพฒันาชุมชนคือ ความเชื่อมัน่และศรัทธาในมนุษยชาติว่า 

มนุษยทุ์กชีวติ มีคุณค่า มีความหมาย มีศกัด์ิศรี มีศกัยภาพ และสามารถพฒันาไดถ้า้มีโอกาส 

 2.4.1.3 หลกัการพฒันาชุมชน คือ หลกัประชาชน กล่าวคือ  

 1. เร่ิมตน้ทีป่ระชาชน ยนืจุดเดียวกบัประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหา จากทศันะของ

ประชาชน เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาความตอ้งการของประชาชน เพื่อใหเ้ขา้ถึงชีวติ จิตใจ ของประชาชน 

 2. ทาํงานร่วมกบัประชาชน (ไม่ใช่ทาํงานใหแ้ก่ประชาชน เพราะจะทาํให้เกิดความคิดมาทวง

บุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลงั) การทีจ่ะทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจปัญหาของตนเอง และมีกาํลงัใจ

ลุกข้ึนต่อสู้กบัปัญหา ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแกไ้ขปัญหานั้น ยอ่มมีหนทางที่จะกระทาํไดโ้ดยไม่ยากหาก

เขา้ใจปัญหาและเขา้ถึงจิตใจประชาชน 

 3.ยึดประชาชนเป็นพระเอก ประชาชนตอ้งเป็นผูก้ระทาํการพฒันาด้วยตนเอง ไม่ใช่ เป็น

ผูก้ระทาํ หรือฝ่ายรองรับขา้งเดียว เพราะผลของการกระทาํการพฒันานั้น ตกอยูที่่ประชาชนโดยตรง 

ประชาชนเป็นผูรั้บโชค หรือเคราะห์จากการพฒันานั้น 
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 2.4.1.4 วธีิการพฒันาชุมชน เป็นวธีิการพื้นฐานของการพฒันาชุมชน คือ  

 1. การรวมกุล่ม หรือ จดัตั้งองคก์รประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน ซ่ึงเป็น

สมาชิก มีบทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม/องคก์ร ซ่ึงจะส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวมดว้ย 

 2. การส่งเสริม/สร้างสรรคผ์ูน้าํและอาสาสมคัร เพื่อเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้ประชาชน มี

ความพร้อมจะเป็นผู ้นํา  และเ ป็นผู ้เ สี ยสละ ได้อุ ทิศตน ได้แสดงบทบาท มี ส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันาชุมชน โดยส่วนร่วม 

 2.4.1.5 กระบวนการพฒันาชุมชน  งานพฒันาชุมชนเป็นงานที่ต้องทาํอย่างต่อเนื่องเป็น

กระบวนการ และตอ้งอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมในการพฒันาซ่ึงเป็นหวัใจสําคญัของการพฒันาในทุก

ระดบัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน 

การติดตามประเมินผลในกิจกรม/โครงการของชุมชน เป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็น

เจา้ของกิจกรรม/โครงการนั้น โดยกระบวนการพฒันาชุมชนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนมีดงัน้ี 

 1) การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 

สังคมการเมือง การปกครอง และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อทราบปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนที่แท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกันทั้ งการ

สัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนดว้ย เพื่อให้

ไดข้อ้มูลที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด กลวิธีที่สําคญัที่นกัพฒันาตอ้งใชใ้นขั้นตอนน้ี คือ การสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชน เพราะถา้หากปราศจากสัมพนัธ์ภาพที่ดีระหว่างพฒันากรกบัชาวบา้น 

แลว้เป็นการยากที่จะไดรู้้ และเขา้ใจปัญหาความตอ้งการจริงของชาวบา้น ความสัมพนัธ์อนัดี จนถึง

ขั้นความสนิทสนม รักใคร่ ศรัทธา จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนกบัคนในชุมชน 

 2.) การให้การศึกษาแก่ชุมชน เป็นการสนทนา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัประชาชนเป็นการนาํ

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการศึกษาชุมชน มาวเิคราะห์ถึงปัญหาความตอ้งการและสภาพท่ีเป็นจริง

ผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายต่อชุมชน กลวิธีที่สําคญัในขั้นตอนน้ี คือ การกระตุน้ให้

ประชาชนไดรู้้เขา้ใจ และตระหนกัในปัญหาของชุมชน ซ่ึงในปัจจุบนัก็คือ การจดัเวทีประชาคม เพื่อ

คน้หาปัญหาร่วมกนัของชุมชน 

 3.) การวางแผน/โครงการ เป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมตดัสินใจ และกาํหนดโครงการ เป็น

การนาํเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนกั และยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกนัหาสาเหตุ แนว

ทางแกไ้ข และจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา และให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจที่จะแกไ้ขภายใตขี้ด

ความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีท่ีสําคญัในขั้นตอนน้ี 
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คือ การใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการแกไ้ขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดยใชเ้ทคนิค

การวางแผนแบบใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 

 4.) การดาํเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามแผนและ

โครงการท่ีไดต้กลงกนัไว ้กลวธีิท่ีสําคญัในขั้นตอนน้ี คือ การเป็นผูช่้วยเหลือสนบัสนุนใน 2 ลกัษณะ 

คือ  

  4.1 เป็นผูป้ฏิบติังานทางวิชาการ เช่น แนะนาํการปฏิบติังาน ให้คาํปรึกษาหารือใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

  4.2 เป็นผูส่้งเสริมใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติั 

 5.) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามความกา้วหน้าของงานที่ดาํเนินการตามโครงการ

เพือ่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบไดอ้ย่างทนัท่วงที กลวิธีที่สําคญัในขั้นตอนน้ี คือ การ

ติดตามดูแลการทาํงานที่ประชาชนทาํ เพือ่ทราบผลความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรค แลว้นาํผลการ

ปฏิบติังานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพร่เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ 

 

2.4.2 การพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วม นบัเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาในทุกระดบัเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การติดตามประเมินผลใน

กิจกรรม/โครงการของชุมชน เป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็นเจา้ของกิจกรรม/โครงการ

นั้น 

 ปัจจุบนั แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา (People Participation for 

Development) ไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในงานพฒันาทุกภาคส่วนหรือในลกัษณะ

เบญจภาคี ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ และประชาชน รวม

พลงักนัแกไ้ข ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

  2.4.2.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   

 ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมการพฒันา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการคน้หาปัญหา/สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนด

ความตอ้งการของชุมชน และจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการของชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพฒันาซ่ึงเป็นขั้นตอนของการกาํหนด

นโยบาย วตัถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะใช ้

 ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินการพฒันา เป็นส่วนที่ประชาชนมีส่วนร่วม



46 
 

ในการสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ จาก

องคก์รภาคีพฒันา 

 ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพฒันา ซ่ึงเป็นทั้งการไดรั้บ

ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ 

 ขั้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในชั้นประเมินผลการพฒันา เป็นการประเมินวา่ การที่ประชาชน

เข้าร่วมพฒันา ได้ดาํเนินการสําเร็จตามวตัถุประสงค์เพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบย่อย 

(Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม 

(Summative Evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอด 

  2.4.2.2  ปัจจยัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การทีจ่ะให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากการปลูกฝังจิตสํานึกแลว้จะตอ้งมีการส่งเสริมและ

กระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางซ่ึงควรพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ปัจจยัเก่ียวกบักลไกของภาครัฐ ทั้งในระดบันโยบายมาตรการ และการปฏิบติัท่ี 

เอ้ืออาํนวย รวมทั้งการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จาํเป็นที่จะตอ้งทาํให้การพฒันา

เป็นระบบเปิดมีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการ

ตรวจสอบได ้

2. ปัจจยัดา้นประชาชน ท่ีมีสาํนึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมมีสาํนึกต่อ 

ความสามารถและภูมิปัญญาในการจดัการปัญหาซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึง

การสร้างพลงัเช่ือมโยงในรูปกลุ่มองคก์ร เครือข่ายและประชาสังคม 

3. ปัจจยัดา้นนกัพฒันาและองคก์รพฒันา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริม 

กระตุน้ สร้างจิตสาํนึก เอ้ืออาํนวยกระบวนการพฒันาสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากรและร่วม

เรียนรู้กบัสมาชิกชุมชน 

  2.4.2.3 ปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1. อุปสรรคด้านการเมือง เกิดจากการไม่ได้กระจายอาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่

ประชาชน โครงสร้างอาํนาจทางการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ ถูกควบคุมโดยคนกลุ่ม

นอ้ย ทหาร นายทุน และขา้ราชการ ขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากร 

 2. อุปสรรคดา้นเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง อาํนาจการต่อรองมี

น้อย กระบวนการผลิต ปัจจยัการผลิตอยู่ภายใตร้ะบบอุปถมัภ์ ความแตกต่างในสังคม ด้านรายได ้

อาํนาจและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 3. อุปสรรคดา้นวฒันธรรม ขนบประเพณีในแต่ละพื้นท่ีท่ีทาํให้ประชาชนไม่สามารถเขา้มามี

ส่วนร่วมไดเ้น่ืองจากขดัต่อขนบธรรมเนียงประเพณีของชุมชน/เผา่ 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.5.1 ผลงานวจัิยภายในประเทศ 

2.5.1.1 งานวจัิยเกีย่วกบัภาวะผู้นํา 

ในการศึกษา ผูศึ้กษาไดท้บทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเสนอผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2526)  ไดท้าํการวจิยัเร่ือง  “บทบาทผูน้าํทอ้งถ่ินใน 

โครงการสร้างงานในชนบท”  คณะผูว้ิจยัมีฐานคติว่า  แรงจูงใจของประชาชนและความศรัทธาของ

ประชาชนที่มีต่อความสามารถของผูน้าํที่จะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงจะทาํให้โครงการ

ประสบความสําเร็จ  ดงันั้น จงัสมมุติฐานว่า  ผูน้าํทอ้งถ่ินที่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทของ

ตวัเองใน  กสช.มากกว่า  น่าจะปฏิบติัหน้าที่ได้มากกว่าทาํให้โครงการประสบความสําเร็จมากกว่า

เพราะจูงใจประชาชนไดแ้ละโครงการ  กสช.ที่มีการประสานงานระหว่างผูน้าํทอ้งถ่ินและกรรมการ

สภาตาํบลที่ดีกว่าน่าจะประสบความสําเร็จมากกว่า อย่างไรก็ดีผลการวิจัยมีเป็นไปตามคาดหวงั

เท่าทีค่วร  เพราะผูว้ิจยัเร่ิมตน้ด้วยการถือเอาว่าผูน้าํสภาตาํบลเท่านั้นที่จะมีต่อกิจกรรมของโครงการ  

กสช.  โดยมีฐานทางทฤษฎีและงานวิจยัอื่นมารองรับเลยการกาํหนดกรอบความคิดในการวิจยัจึง

หละหลวม 

 สาํนกัวจิยั  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (2510)  ไดท้าํการงานวจิยัเร่ือง   

“กาํนนับุคลิกภาพและทศันคติ” พบวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

สูงกว่าประชาชน (ชาวบ้าน) ทั่วไปในชุมชนนั้ นๆ และมีฐานะเป็นผู ้นําที ่แท้จริงในชนบท การ

ปฏิบติังานในหน้าที่กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นมกัจะเน้นหนกัในแง่รักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่าที่จะให้

ความสนใจในดา้นการเปล่ียนแปลงของสังคมในชนบท 

 

 เรวดี  ไชยพาน (2523) งานวจิยัเร่ืองพฤติกรรมของผูน้าํท่ีเป็นอุปสรรคหรือส่งเสริม 

พฒันาชุมชน” ไดน้าํเสนอพฤติกรรมของผูน้าํในหมู่บา้นกล่าวคือ  โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมของ

ผูน้าํในหมู่บา้น 2 ประเภท คือ  กลุ่มหมู่บา้นท่ีพฒันาดีเด่น 3 หมู่บา้น  และกลุ่มหมู่บา้นใกลเ้คียงหมู่บา้น

พฒันาดีเด่น   3  หมู่บา้น  การศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตน้ดว้ยวิธีที่แตกต่างจากการศึกษาบทบาทผูน้าํทอ้งถ่ินต่อ

การพฒันาช้ินอื่น ๆ   ที่กล่าวมาแล้ว  กล่าวคือใช้วิธีระบุตวัคุณลกัษณะของบุคคลที่เป็นผูน้าํมีหลาย

อย่างเช่น  ให้ความช่วยเหลือแก่คนทั่วไป  ซื่อสัตย์ประกอบสัมมาอาชีพอย่างแข็งขัน  และจิตใจ

ประกอบกบัแนวโนม้เช่นน้ีมกัจะไดรั้บการยนืยนัซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกเม่ือมีการวจิยัผูน้าํทอ้งถ่ินเกิดข้ึน 

 งานวจิยัดงักล่าวยงัไดพ้ดูถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูน้าํกบัการพฒันา 

ชุมชนดงัน้ี  คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดีในงานพฒันาชุมชน 
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ในงานพฒันาชุมาชนคุณลกัษณะโดยทัว่ไปของผูน้าํทอ้งถ่ินควรมีลกัษณะอ่ืน ๆ  

ประกอบดว้ย 

1. ช่วยเหลือผูอ่ื้นในการแกปั้ญหา 

2. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาอยา่งมีเหตุผล 

3. ช้ีแนะนาํทางท่ีจะทาํใหเ้กิดการประสานงานเกิดความร่วมมือทาํงานดว้ยกนั

ระหวา่งประชาชนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ   

4. มีความเตม็ใจท่ีจะรับฟังความบกพร่องของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 

5. คาํนึงถึงสิทธิของคนอ่ืน 

6. ไม่เป็นบุคคลท่ีผกูขาดการตดัสินใจใดๆ 

7. คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 

นอกจากน้ีคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีควรมีก็คือ 

1. เป็นผูมี้นํ้าใจท่ีจะพฒันา  (Willing to Develop) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงสภาพชีวติในชุมชนใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ 

2. เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองและประชาชน  ความเช่ือมัน่น้ีจะนาํไปสู่การรู้จกั 

ปกครองตนเองไดใ้นท่ีสุด 

3. เป็นผูท่ี้รักการทาํงานร่วมกบัประชาชนเพราะการพฒันาชุมชนเป็นงานของชุมชน 

4. เป็นผูท่ี้อยากเรียนรู้ใหม่  และยอมรับเอาแนวความคิดและเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้น 

การพฒันาความเป็นอยูข่องตนเองและชุมชนใหดี้ข้ึน 

5. เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ผูน้าํตอ้งมีบทบาทในการริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงจะ 

ช่วยใหชุ้มชนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  ผูน้าํเป็นคนแรกท่ีมองเห็นความตอ้งการและริเร่ิมกิจกรรมใน

ชุมชน 

6. เป็นผูแ้นะแนวทาง (Guide)  ผูน้าํจะช่วยวเิคราะห์ปัญหาความตอ้งการและวธีิ 

แกปั้ญหาแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อใหส้มาชิกเหล่านั้นพฒันาไปสู่จุดหมายปลายทางอนัถึงปรารถนา 

7. เป็นผูเ้สียสละ มุ่งมัน่ทาํงานเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

8. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือสาร  เช่น การพดู  การช้ีแจง  การโนม้นา้ว  ชกัจูงใจเพื่อให้ 

สมาชิกในชุมชนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเกิดทศันคติท่ีดีและมีทกัษะอนัถึงประสงค ์

9. เป็นท่ีมีความสามารถในการรวมกลุ่ม  และพฒันากลุ่มใหเ้จริญเติบโตและ 

เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
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10. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ี 

จะพฒันาประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 

11. เป็นผูท่ี้มีความสนใจต่อส่วนร่วม 

12. เป็นผูท่ี้เขใ้จกระบวนการเปล่ียนแปลง 

13. เป็นผูท่ี้มีทศันคติแบบประชาธิปไตยและมีทกัษะในกระบวนการกลุ่ม 

14. เป็นผูมี้ความกลา้เส่ียง  กลา้ได ้ กลา้เสียอยา่งมีเหตุผลและรอบคอบ 

15. เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมแพร่ขยายสูงชอบนาํความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ไปเผยแพร่แก่ 

ชาวบา้น 

16. เป็นผูที้มี่มนุษยสัมพนัธ์ดี 

อารัญ  เจะ๊มะ (2551) ไดท้าํการศึกษา  บทบาทผูน้าํทอ้งท่ีในสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ศึกษาเฉพาะกรณี  อาํเภอเมืองจงัหวดันราธิวาส   โดยมีประชากร  

ทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ผูน้าํทอ้งที่  กาํนนั   สารวตัรกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ในเขต

อาํเภอเมือง  จ.นราธิวาส  จาํวน  192  คน พบวา่บทบาทของผูน้าํทอ้งที่ในสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ่า  เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้นโดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ด้านที่มีบทบาทมากที่สุด  คือ  ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มีค่าเฉล่ีย  2.37 ดา้นการส่งเสริมอาชีพ    

มีค่าเฉล่ีย 2.05  ดา้นนาํประกาศราชการแจง้แก่ลูกบา้นทราบ  มี่ค่าเฉล่ีย  1.91   ดา้นการรักษาความสงบ   

มีค่าเฉล่ีย  1.80  ดา้นนาํความทุกขภ์ยัของลูกบา้นขอความป้องกนัจากรัฐบาล   ค่าเฉล่ีย  1.79 

 ปัจจยัท่ีผลต่อบทบาทผูน้าํทอ้งท่ีในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้ ได้แก่  ตาํแหน่ง  ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง  ประสบการณ์การผ่านการอบรมในเร่ือง

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 

ลกัษณะปกครองส่วนทอ้งที่ พ.ศ. 2457    ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ปัญหาอุปสรรคของผูน้าํทอ้งท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทนา้ท่ีมีอยูห่ลายประการ   

ไดแ้ก่   

 1.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามร่วมมือ 

    2.  ปัญหาขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้  

3.  ปัญหาก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น 

4.  ปัญหาขาดความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ  

5.  ปัญหาดา้นการส่ือสาร  เช่นไม่มีเสียงตามสายในหมู่บา้น  หรือหอกระจายเสียง 
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6. ขาดการประสานงานกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ควรใหผู้น้าํทอ้งท่ีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีตาม  พ.ร.บ.  ลกัษณะปกครอง 

ทอ้งที่ พ.ศ.  2457  มากข้ึน  และให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดั

ชายแดนอยา่งถูกตอ้ง 

2. ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนบทบาทของผูน้าํทอ้งท่ีมากกวา่น้ีไม่ 

วา่จะเป็นงบประมาณดา้นการส่งเสริมอาชีพ  ดา้นการรักษาความสงบ  และดา้นอ่ืน ๆ  

3. ควรใหมี้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใหม้ากข้ึน  ในทุก ๆ ดา้น เช่น  ดา้น 

การรักษาความสงบในหมู่บา้น 

4. ควรมีการปรับปรุงการอบรมเพื่อใหเ้กิดการกระตุน้ท่ีจะแสดงบทบาทของผูน้าํ 

ทอ้งท่ี 

   

2.5.1.2 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการความขัดแย้งของผู้นํา 

 

ศุภากร  เมฆขยาย  (2550)  ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบผูน้าํวธีิการจดัการ 

ความขดัแยง้  ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี  

เขต 3  พลการวจิยัพบวา่ 

1. แบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กาญจนบุรีเขต 3 ในภาพรวมเป็นแบบนกัพฒันา 

2. วธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต  3  ส่วนใหญ่ใชว้ธีิการจดัการความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียง 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบผูน้าํกบัวธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบวา่แบบผูน้าํทั้ง 8 แบบ 

มีความสัมพนัธ์กบัวิธีการจดัการความขดัแยง้  แบบการหลีกเลี่ยง  แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กับวิธีการ

จดัการกบัความขดัแยง้  แบบการเอาชนะ  แบบการร่วมมือ  การประนีประนอม  และการยอมให ้

 

ภทัรพล  มหาขนัธ์ (2542)  ศึกษา การจดัการความขดัแยง้ในงานของประธานคณะ 

กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรณีศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 

1. ประธานคณะกรรมการบริหาร  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดันครราชสีมา   

เลือกการจดัการความขดัแยง้  เรียงตามลาํดบั  ดั้งน้ี  1.  แบบการประนีประนอม  2.  แบบการร่วมมือ 3.  

แบบการหลีกเล่ียง  4.  แบบการยอมให ้ 5.  แบบการเอาชนะตามลาํดบั 
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2. ประธานคณะกรรมการบริหาร  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดันครราชสีมา   

ที่มี อายุ  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั  จะมีการเลือกวิธีการจดัการความ

ขดัแยง้แตกต่างกนัตามค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีขอ้เสนอแนะงานวจิยั ดงัน้ี 

1. ควรมีการฝึกอบรมใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริหาร  องคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบล  จงัหวดันครราชสีมาเร่ือง  การจดัการความขดัแยง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

2. ควรมีการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารในองคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลในเร่ืองที่เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

 เจริญ โคกสีอาํนวย (2530:113) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง “วิธีการแก้ความขัดแยง้ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา เลือกวิธีการ

แกค้วามขดัแยง้เรียงลาํดบัจากมาไปหานอ้ย ดงัน้ี การประนีประนอม การปรองดอง การหลีกเล่ียง การ

แข่งขนั การร่วมมือ และผูบ้ริหารที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตาํแหน่งและขนาดของ

โรงเรียนแตกต่างกนัจะมีวธีิแกค้วามขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 

 วีระพงษ์ แสนโภชน์ (2533:107) ไดท้าํการศึกษาวิธีแกไ้ขความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 9 พบวา่ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เลือกใช้การยอมให้ นอกนั้นเลือกใช้

การร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การประนีประนอม การแข่งขนั  ถ้าแบ่งระดบัการใช้สูงที่สุดในการแกไ้ข

ความขัดแยง้ พบว่า การยอมให้และความร่วมมือ ใช้ในระดับปานกลาง การหลีกเลี่ยงและการ

ประนีประนอมใชใ้นระดบัสูง การแข่งขนัใชใ้นระดบัตํ่า 

 อุษามาศ ระยา้แก้ว (2538:95)  ได้ทาํการศึกษาวิธีแก้ไขความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนผูใ้หญ่สานสามญัในเขตกรุงงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนผูใ้หญ่เลือกใช้วิธีแก้ไข

ความขดัแยง้เรียงตามลาํดบัดงัน้ี การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การร่วมมือ การยอมให้ และการ

เอาชนะ เมือ่พิจารณาจากเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง ที่แตกต่างกนั จะใช้

วธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ทั้ง 5 แบบ ไม่แตกต่างกนั 

2.5.2 ผลงานวจัิยในต่างประเทศ 

 Whithlock (Whithlock, 1978:3974 – A) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การใชเ้ทคนิคการขจดัความขดัแยง้ 

การจดัการกบัความขดัแยง้ของครูใหญ่ระดบัประถมศึกษาในมลรัฐยูท่าห์ พบว่า การใชเ้ทคนิคในการ
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ขจดัความขดัแยง้ของครูใหญ่แตกกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ในด้านตวัแปรเหล่าน้ี คือระดบั

ประสบการณ์ ขนาดของโรงเรียน และความสนิทสนมคุน้เคย 

 Bradley ( Bradley,1983:66-A) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบวิธีการที่ใช้ในการแก้ความ

ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตเมืองเดนเวอร์ พบวา่ผูบ้ริหารมิไดใ้ชว้ิธีการแกค้วามขดัแยง้วิธีใดวิธี

หน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง แต่มกัใชค้วบคู่กนัไปสุดแลว้แต่กรณีแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

 Maria (Maria,1984: 1601 - A) ไดท้าํการศึกษาวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

วิทยาลยัในรัฐเพนซิลวาเนีย จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลาง จาํนวน 113 คน 

พบวา่ 

1. กลุ่มผูบ้ริหารใชว้ธีิแกค้วามขดัแยง้แบบแข่งขนั กบัความร่วมมือนอ้ยกวา่กลุ่มธุรกิจและ 

เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล 

2. กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาสูง ใชว้ธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบประนีประนอมกบัแบบ 

หลีกเล่ียงสูงกวา่กลุ่มนกัธุรกิจและเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล 

3. ผูบ้ริหารชายและหญิงใชว้ธีิแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่างกนั 

4. ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์นอ้ยจะใชว้ธีิประนีประนอมนอ้ยกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 

มาก 

 Pritchard (Pritchard,1985:2810) ไดท้าํการวจิยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิแกค้วาม 

ขดัแยง้ของผูจ้ดัการชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ในวิทยาลยัชุมชนสหรัฐอเมริกา 5 ด้าน คือ การ

แข่งขนั การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเล่ียง และการยอมให้ ผลการศึกษาพบวา่ วิธีแกค้วาม

ขดัแยง้ของผูจ้ดัการชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ในวิทยาลยัชุมชนสหรัฐอเมริกาไม่มีความแตกต่าง

กนั 
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บทที ่ 3 

 

วธีิการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 

 

  สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                  

โดยการศึกษาภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน: ศึกษากรณีอาํเภอเมือง

ยะลา ในคร้ังน้ีไดก้าํหนดขั้นตอนท่ีสาํคญัในการศึกษา ดงัน้ี 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 แผนภูมิท่ี 3.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

2.ประเภทของความขัดแย้ง 

• ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล 

• ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อกลุ่ม 

• ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม 

3. สาเหตุของความขัดแย้ง 

• ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

• ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล 

• ปัจจยัดา้นประเด็น 

แนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

1.การจดัการความขดัแยง้โดย    

   บทบาทคู่ขดัแยง้ 

2.การจดัการความขดัแยง้โดย 

   บทบาทผูน้าํ 

3.การจดัการความขดัแยง้โดย 

   บทบาทของฝ่ายท่ี 3  

  
 

 

 

 

 

1.ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

• ผูน้าํบารมีหรือมีอิทธิพลเชิง

อุดมคติ 

• การจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ 

• การกระตุน้ปัญญา 

• การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 
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3.2 วธีิการศึกษา 

 

         การศึกษาภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํทอ้งท่ี ใน

พื้นท่ีอาํเภอเมืองยะลา ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา 2 วธีิ  คือ        

3.1.1  การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลของหน่วยงานในพื้นที่ และขอ้มูลเอกสาร ไดแ้ก่ สืบคน้

จากเวบ็ไซดข์องหน่วยงาน  รวบรวมและวิเคราะห์จากเอกสารทางวิชาการ บทความ  วิทยานิพนธ์            

สารนิพนธ์ และงานวจิยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2  การสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญั  (Key-informants) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก  (In–depth Interview)  เป็นขอ้มูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์โดยใช้ประเด็นแนว

ทางการสัมภาษณ์ทาํการรวบรวมขอ้มูล ขอ้คิดเห็น ปัญหา ขอ้เสนอแนะ จากประสบการณ์โดยตรง

ของผูใ้หข้อ้มลู  

 

3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 

 

 สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้ วิจ ัยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายและผู ้ให้ข้อมูลที ่สําคัญ 

ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจกรรมการพฒันาของหมู่บา้น  

ผูน้าํทีเ่ป็นทางการและผูน้าํทีไ่ม่เป็นทางการ รวมถึงผูที้่ส่วนเกี่ยวขอ้งกับประเด็นปัญหาความ

ขดัแยง้ของหมู่บา้น 

3.2.2 ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคญั ทั้ งส้ิน 18 คน โดยคดัเลือกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณสมบตัิ

เพิ่มเติม ดงัน้ี 

 1)  เป็นผูที้่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาของหมู่บา้น  มาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  

2)  เป็นผู ้ ท่ีมีบทบาทในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานใน

กิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหมู่บา้นในดา้นต่างๆ ระดบัตาํบล 

3) เป็นผูท่ี้เตม็ใจใหข้อ้มลู เช่นภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความขดัแยง้ 
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3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ผูศึ้กษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัการสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth interview) โดยมี

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  (Reliability) ด้วยเทคนิคสามเส้า  (Triangulation) 

กล่าวคือ การตรวจสอบสามเส้า ดา้นแหล่งขอ้มูลจากบุคคลที่น่าเช่ือถือหลายบุคคล โดยต่างเวลา  

ต่างบุคคล และสถานที่ที่แตกต่างกนัและเน่ืองจากในการเก็บรายละเอียดของขอ้มูลจากการให้

สมัภาษณ์เป็นส่ิงสาํคญั จึงไดมี้การนดัหมาย สถานท่ีและเวลาท่ีแน่นอน และใชเ้ทคนิคการสนทนา 

เช่น การสร้างความคุน้เคยระหว่างกนั  การใชภ้าษามลายูถ่ิน การพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อ

สร้างบรรยากาศในการสนทนาและเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลไม่รู้สึกกดดนั มีความพร้อมในการใหข้อ้มูล  

ทั้งน้ี เพื่อให้ได้ขอ้มูลครบถ้วนตามแนวประเด็นคาํถามและตรงตามวตัถุประสงค์ของ

การศึกษา  ในการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดก้าํหนดประเด็นการสัมภาษณ์หลกั ๆ ( Interview Guide) ไว้

เป็นแนวทางในการสนทนาแบบเป็นกนัเองไม่เป็นทางการ  

 

3.5  นิยามเชิงแนวคดิ 

 3.5.1  ภาวะผูน้าํ หมายถึงการใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูต้าม, ผูร่้วมงาน และ กลุ่ม/

องคก์รในสถานการณ์ต่างๆดว้ยการปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการติดต่อส่ือสารซ่ึง

กนัและกนัเพื่อความสาํเร็จของเป้าหมายตามสถานการณ์และจุดประสงคท่ี์กาํหนดร่วมกนั 

 

3.5.2 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง หมายถึง ภาวะของผูน้าํท่ีสามารถเปล่ียนแปลงความ 

คาดหวงั ความต้องการ ความคิดและจิตสํานึกของผู ้ตาม โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่

องคป์ระกอบดา้นบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมคติ (Charisma  or  Idealized  Influence)  การจูงใจ

เพื่อสร้างแรงดลใจ (Inspirational  Motivation)  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual  Simulation)  

และการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

- ดา้นบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมคติ หมายถึง ผูน้าํท่ีไดรั้บความช่ืนชมและความศรัทธา 

จากผูต้าม เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนทาํให้ผูต้ามเกิดความจงรักภกัดีและมีความเช่ือมัน่ใน

ตวัผูน้าํ ผูน้าํมีการกาํหนดทิศทางการพฒันาชุมชนอย่างชดัเจนและผูต้ามพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามใน

แนวทางท่ีผูน้าํกาํหนดเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคร่์วมกนัของชุมชน 

- ดา้นการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ หมายถึง ผูน้าํท่ีสามารถถ่ายทอดวสิัยทศัน์ของชุมชน 

ใหผู้ต้ามเห็นไดอ้ยา่งกระจ่างวา่ตอ้งการใหชุ้มชนเป็นอยา่งไรในอนาคต มีการกาํหนดวตัถุประสงค์

และมาตรฐานในการปฏิบติังานเพือ่ชุมชนรวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้แก่ผูต้ามในการยึดกุม

เป้าประสงค ์มีการใชส้ัญลกัษณ์และภาษาอยา่งชาญฉลาดเพื่อถ่ายทอดความคิดและปลุกเร้าอารมณ์
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ความรู้สึกของผูต้าม สงบเยือกเย็น มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้นในการรับมือและ

จดัการกบัปัญหา 

- ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง ผูน้าํท่ีใชเ้หตุผลใหผู้ต้ามมีความคิดอยา่งเป็น 

อิสระ มีตรรกะและเหตุผลในการปรับปรุงวิธีการทาํงานเพื่อชุมชน มีการใช้ความสัมพนัธ์อย่าง

เพื่อนมนุษย ์โดยใหผู้ต้ามใชค้วามคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อนาํเสนอทางเลือกหรือแกปั้ญหาของชุมชน 

นอกจากน้ีผูน้าํยงัรู้จกัใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์และขอ้มูลข่าวสารอย่างรอบดา้นมาวิเคราะห์ปัญหา

และเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงการใช้วิจารณญาณภายในกรณีมีเร่ืองที่ตอ้งตดัสินใจภายใต้

เวลาและขอ้มูลท่ีมีจาํกดั 

- ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูน้าํท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางสังคมและอารมณ์ 

แก่ผูต้าม มีความห่วงใยสวสัดิการและสวสัดิภาพของผูต้าม มีลกัษณะการเอาใจเขามาใส่ใจเราสูง 

ไม่กีดกันความก้าวหน้าและบัน่ทอนความเชื่อมัน่ในการทาํงานเพื่อชุมชน รับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกบัปัญหาทีมีผลกระทบต่อผูต้ามอย่างตั้งใจ รวมถึงการให้คาํแนะนาํสอนแนะงานและให้

คาํปรึกษาแก่ผูต้าม ไม่ตาํหนิผูต้ามในที่สาธารณะแต่จะพูดคุยเป็นการส่วนตวั เนน้การจดักิจกรรม

สร้างความสัมพนัธ์ภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีการสังสรรคแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั

และกนั 

  

 3.5.3 ความขดัแยง้ หมายถึงสภาพการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึง อยูร่่วมกนัในชุมชนมี

ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน  รวมทั้ งค่านิยม  เป้าหมาย  วิธีการทํางานแตกต่างกัน เป็น

ปรากฏการณ์ทีมี่การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับรูปแบบ เน้ือหาและลักษณะของความ

ขดัแยง้ ประกอบดว้ยคู่กรณี 2 ฝ่ายข้ึนไป  
 

3.5.4 ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล หมายถึง ความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากสาเหตุ 

ความแตกต่างของบุคคลทั้งในดา้น  เพศ  การศึกษา  แนวความคิด และระบบคุณค่า   เป็นตน้ 

 

3.5.5 ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบักลุ่ม หมายถึง ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบักลุ่ม 

เป็นความขดัแยง้ท่ีมกัเกิดข้ึนภายใตก้ารดาํเนินงานพฒันาชุมชน 

 

3.5.6 ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม หมายถึง ความขดัแยง้ท่ีมีสาเหตุจากการแยง่ชิง 

ทรัพยากรที่มีอยูจ่าํกดั   กบั  ความแตกต่างกนัในรูปแบบของการบริหารจดัการชุมชนของผูน้าํใน

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาความขดัแยง้ของชุมชนใหไ้ดรั้บการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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3.5.7 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ หมายถึง แนวทางในการจดัการความ 

ขดัแยง้ที่คู่ข ัดแยง้มีวิธีการดําเนินการใช้วิธีแบบลองผิดลองถูก หรือจากประสบการณ์ และ

วฒันธรรมในการกาํหนดแนวทางการจดัการความขดัแยง้ เช่น การแข่งขนั, การบรรลุขอ้ตกลงใน

เชิงยุทธวิธีต่อสัญลกัษณ์ว่าอีกฝ่ายพ่ายแพ,้ การประนีประนอม, การหลีกเลี่ยง, การแสวงจุดร่วม 

สงวนจุดต่าง,การใชเ้ป้าประสงคท่ี์สูงกวา่,การแกปั้ญหาแบบร่วมมือและการเสียสละ 

 

3.5.8 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ หมายถึงการจดัการความขดัแยง้โดยท่ีผูน้าํ 

มีบทบาทสําคญัในการจดัการความขดัแยง้ โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้ภาวะผูน้ําที่

เหมาะสม, การกาํหนดหรือสร้างเป้าหมายท่ีเหนือกวา่,การใชก้ารมีส่วนร่วม 

 

3.5.9 การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายท่ี 3 หมายถึง การจดัการความขดัแยง้โดยคนกลาง มี

บทบาทในการเป็นผูไ้กล่เกล่ีย , ผูช้ี้ขาด, ผูป้รองดอง และเป็นท่ีปรึกษา มีจุดมุ่งเนน้การแกปั้ญหา

ระยะยาวในการสร้างการรับรู้และ ทศันคติในเชิงบวกระหวา่งคู่พิพาท 

 

3.6   แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ  (In-depth Interview) 

 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแนวประเด็นการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

 

ส่วนที่  1   ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ ไดแ้ก่ 

   1.1  เพศ/อายปัุจจุบนั 

1.2  บา้นเกิด/ภูมิลาํเนา 

1.3  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

1.4  การศึกษาสูงสุดและศาสนา 

1.5  สถานภาพสมรส  

1.6  ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนปัจจุบนั 

1.7  ปัจจุบนัประกอบอาชีพ 

1.8  รายไดต่้อเดือนของครัวเรือน 

1.9   ตาํแหน่งทางสังคมที่ไดรั้บการแต่งตั้งจากภายในและภายนอกชุมชนที่ไม่

เก่ียวขอ้งกบัรายไดห้ลกัของครัวเรือน 
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ส่วนที่  2  ภาวะผู้นําในการพฒันาชุมชน 

   2.1 ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะชุมชน 

                  2.2 การรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

    2.3 คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํ 

   -  วสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน 

   -  การไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน 

   -  แนวทางในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน 

   -  วธีิการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน 

   -  การคาํนึงถึงบุคคลอ่ืน 

    2.4 บทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

 

            ส่วนที่  3  ความขัดแย้งในทศันะของชุมชน  

    3.1 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน  

    3.2 การรับรู้ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน 

  3.3 การรับรู้ถึงประเภทของความขดัแยง้ 

   -  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล 

- ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อกลุ่ม 

- ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม 

    3.4 ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่อคนในชุมชน 

   - ผลกระทบเชิงบวก 

   -  ผลกระทบเชิงลบ 

 

 ส่วนที่  4   แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุมชน 

    4.1 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทของคู่ขดัแยง้ 

 4.2 การจดัการโดยบทบาทของผูน้าํ 

 4.3 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทของฝ่ายท่ีสาม 

 4.4 ปัญหา อุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้ 

 4.5 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการความขดัแยง้ 
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3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

   เน่ืองจากขอ้มูลที่ไดจ้ากแนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นไปตามแนวทางการวิจยัเชิง

คุณภาพ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้นับเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source) และเม่ือได้มีการนําข้อมูลมา

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยใช้เทคนิคสามเส้าแลว้ ผูศึ้กษาจะนาํขอ้มูลมาจดัเป็นหมวดหมู่ตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา จากนั้นจะนาํมาประมวลวิเคราะห์เช่ือมโยงความสอดคลอ้งตามหลกั

ตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎีควบคู่บริบทของพื้นที่ และใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดและใกลเ้คียงความเป็นจริง 
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บทที ่ 4 

ผลการศึกษาภาวะผู้นํา 

 

การศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาอาํเภอ 

เมืองยะลา จงัหวดัยะลา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้าํในชุมชนท่ีมีสถานการณ์ความขดัแยง้ และ

ศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํ ในพื้นท่ีตาํบลพร่อนและตาํบล     

ท่าสาป อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ผูว้จิยัแบ่งโครงสร้างนาํเสนอผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

ส่วนท่ี  1  บริบทของพื้นท่ีศึกษา  

ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลพื้นฐานผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

ส่วนท่ี  3  ภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนตาํบลพร่อน 

ส่วนท่ี  4  ภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนตาํบลท่าสาป 

ส่วนท่ี  5  การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํในทศันะของทั้งสองชุมชน 

 

4.1  บริบทพืน้ทีท่ี่ศึกษา 

4.1.1 ตาํบลพร่อน 

ตาํบลพร่อนตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2378 อยูท่างทิศตะวนัตกของอาํเภอเมืองยะลา พื้นที่ส่วน

ใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีเนินเขาเต้ีย ๆ เหมาะกบัการทาํเกษตรกรรม มีป่าไมที้่อุดมสมบูรณ์ทาํให้มีสัตวป่์า

หลายชนิด เช่น กวาง หมี เม่น กระจง ฯลฯ สําหรับความเป็นมาของบา้นพร่อนนั้น มีเร่ืองเล่ากนัสืบมา

จากผูอ้าวโุสในหมู่บา้นของตาํบลในอดีตท่ีผา่นมาวา่ มีนายพรานคนหน่ึงเป็นผูที้่มีความสามารถในการ

ล่าสัตวป่์าชาวบา้นเรียกนายพรานคนนั้นวา่ “โตะ๊แพร” หรือ “โต๊ะพราน”และบริเวณบา้นที่พรานอยูน่ั้น

ตั้งช่ือวา่ “หมู่บา้นพราน” ต่อมาไดเ้พี้ยนเป็น “พร่อน” ซ่ึงปัจจุบนัคือ หมู่ที่ 1    บา้นพร่อน  ต่อมาทาง

ราชการไดแ้บ่งการปกครองเป็นตาํบล  จึงใชช่ื้อหมู่บา้นพร่อนเป็นช่ือตาํบลพร่อนจนถึงปัจจุบนั   มี

พื้นที่ประมาณ 12,439 ไร่ สภาพเป็นภูเขาสลับกันค่อย ๆ ลาดตํ่าลงเป็นที่ราบจนกระทัง่เป็นที่ลุ่ม

บางส่วน ไดแ้ก่   หมู่ที ่4, 5 และ 6 พื้นท่ีราบไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1,2 และ 3 และพื้นที่ลุ่มนํ้ าท่วมขงัทุกปี คือ หมู่

ท่ี  5 และ 6 อยู่ห่างจากที่วา่การอาํเภอเมืองยะลา ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือ  ติดต่อกบั

ตาํบลลาํใหม่ ตาํบลยุโป อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ส่วนทิศใต ้  ติดต่อกบัตาํบลหนา้ถํ้า ตาํบลลิดล 

อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา, ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั   ตาํบลท่าสาป อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา
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และ  ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบั ตาํบลลาํใหม่ อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา  แบ่งการปกครอง 

ออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพร่อน (103 ครัวเรือน), บา้นดูซง (226 ครัวเรือน), บา้นตาสา (263 

ครัวเรือน), บา้นท่าวงั ( 111 ครัวเรือน), บา้นควน (167 ครัวเรือน )และบา้นจาหนัน (255 ครัวเรือน) 

รวมครัวเรือนทั้งตาํบล จาํนวน 1,125 ครัวเรือน ประชากรที่อาศยัอยูใ่นตาํบลพร่อนแยกเป็นชาย 2,555 

คนและหญิง 2,614 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 5,169 คน ส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 99 และ

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1  มีนายสะอารี สะแต ทําหน้าที ่เป็นกํานันตําบลพร่อนคนปัจจุบัน                

( สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองยะลา, 2556) 

จากการท่ีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามทาํใหมี้ประเพณีวฒัธรรมทอ้งถ่ิน 

ตามหลกัของศาสนาเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมให้ประชาชนในตาํบลไดมี้การดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั  

เช่น ประเพณีการกวนขนมอาซูรอ,การจดังานวนัฮารีรายอ    อีด้ิลฟิตรีและอีด้ิลอฎัฮา, การจดังาน

กิจกรรมตาดีกาประจาํปี นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดความรักความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งกนัของ

ประชาชนทั้งท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและนบัถือศาสนาพุทธ เช่น การจดังานวนัข้ึนปีใหม่และงานวนัเด็ก 

,การจดังานกินขา้วใหม่, การแข่งวา่วประจาํปีและการจดังานแข่งขนักีฬาสร้างความสัมพนัธ์ชุมชน เป็น

ตน้ 

ตาํบลพร่อน จดัไดว้า่เป็นตาํบลท่ีมีความเขม้แขง็ตาํบลหน่ึงของอาํเภอเมืองยะลาเห็นได ้

จากมีกลุ่มองค์กรมากมายที่ขบัเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมและด้านอื่น ๆ  ได้แก่ ชมรมผูน้ําศาสนา

ตาํบลพร่อน, ชมรมโรงเรียนตาดีกาตาํบลพร่อน, ชมรมผูสู้งอายุวยัแข็งแรงตาํบลพร่อน, ชมรม อสม.

(อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น )ตาํบล พร่อน, ชมรมแพทยแ์ผนไทย, กลุ่มแม่บา้นทาํขนม หมู่ที่ 1 บา้

นพร่อน, กลุ่มจกัสานพลาสติก หมู่ที่ 3 บา้นตาสา,กลุ่มอาชีพนาปรัง หมู่ที่ 5 บา้นควน, ศูนยถ่์ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตาํบลพร่อน ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 3 บา้นตาสา, ศูนยป์ระสานงานองคก์ารชุมชนตาํบล 

พร่อน, กลุ่มร้านคา้ชุมชน หมู่ที่ 1 บา้นพร่อน, วิสาหกิจชุมชน หมู่ท่ี 1,3,6 , กลุ่มทางสังคม/สวสัดิการ

ชุมชนตาํบลพร่อน ,  กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ,กลุ่มแกปั้ญหาที่อยูอ่าศยัตาํบลพร่อน , กลุ่มวฒันธรรม

ภูมิปัญญา , กลุ่มสัจจะวนัละบาทตาํบลพร่อน และชมรมแพทยแ์ผนไทย 

ตาํบลพร่อนมีแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรท่ีสามารถกกัเก็บนํ้าไดต้ามปกติ ถึง 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

ฝายบา้นท่าวงั หมู่ที่ 4,   ฝายบา้นตาสา หมู่ที่ 3 และฝายบา้นควน หมู่ที่ 5 ทาํให้ชาวตาํบลพร่อนมีนํ้ าใช้

ตลอดทั้งปี และสามารถประกอบอาชีพดา้นเกษตร  เช่น ทาํนาปีและนาปรัง   และทาํสวนยางพารา สวน

ผลไมซ่ึ้งถือเป็นอาชีพหลกัของชาวพร่อนไดอ้ยา่งดี ประกอบกบัส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเอง โดยมี

เอกสารสิทธ์ิของตนเอง คือ โฉนดที่ดินและ นส.3 ก. โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน 44,972 บาท (สํานกังาน

พฒันาชุมชนอาํเภอเมืองยะลา:2557)  ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรผา่นเส้นทางคมนาคมไดท้ั้ง 6 

หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
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1. ถนนทางหลวงชนบท ยล 3003 สายท่าสาป-ลาํใหม่ ผ่านหมู่ที่ 5,4,3,1 เป็นเส้นทางลดัเขา้

เมืองยะลา  

2. ถนนทางหลวงชนบท ยล 4001 สายท่าสาป – คลองทราย ผา่นหมู่ท่ี 5, 6    

3. ถนนทางหลวงชนบท ยล 2011 ถนนลาดยาง ผา่นพื้นท่ี หมู่ท่ี 1  

4. ถนนทางหลวงชนบท ยล 2051 ถนนลาดยาง ผา่นพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 ตาํบลพร่อน  

และหมู่ท่ี 2 ตาํบลลิดล 

5. ถนนทางหลวงชนบท ยล 2012 เป็นถนนลาดยาง ผา่นพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 และ2 ตาํบลพร่อน 

สาํหรับสถานท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวตาม 

ธรรมชาติ 3 แห่ง ไดแ้ก่ บึงธรรมชาติยอืมูแว ตั้งอยูที่ห่มู่ที ่5, บึงธรรมชาติ เกาะลอยบา้นจาหนนั(ปูลาตี

โม) ตั้งอยูที่ห่มู่ที ่6 และบึงธรรมชาติบะห์ลู , องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพร่อนตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 4, 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 3 ,โรงเรียนระดบัประถมศึกษาจาํนวน  3 แห่ง ไดแ้ก่

โรงเรียนบา้นพร่อน, โรงเรียนบา้นตาสา, โรงเรียนบา้นจาหนนั และมีโรงงานอุตสาหกรรม 7  แห่ง 

ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า 1 แห่ง,โรงงานไมย้างพารา 2 แห่ง ,โรงงานนํ้ายางพารา 1 แห่ง,โรงงานผลิตขวด

พลาสติก 1 แห่ง, โรงงานรับซ้ือยางแผน่ 1 แห่งและโรงงานคอนกรีต 1 แห่ง 

จากการจดัเวทีประชาคมของตาํบลพร่อนพบวา่ตาํบลพร่อนมีปัญหาสาํคญัท่ีมี 

ผลกระทบกบัประชาชนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 

       1.) นํ้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร จาํนวน 4 หมู่บา้น คือ หมู่ที ่2,3,4,5, และ 6 

 2.) สถานการณ์ไม่สงบในพื้นท่ี 

3.)โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีบางคร้ังมกัปล่อยนํ้าเสียลงสู่ลาํคลองสาธารณะ  

4.) ระบบกาํจดัขยะชุมชน  

 5.) การแพร่ระบาดยาเสพติด  

6.)  การศึกษาชั้นประถมศึกษาไม่ไดม้าตรฐาน 

 7.) ปัญหาสุขอนามยั (เช่น มลพิษทางอากาศ, อาการคนัเม่ือมีการสัมผสักบันํ้าใน 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 
 

 

 

 

 

 

 

บึงธรรมชาติเกาะลอยบา้นจาหนนั (ปูลาตีโม) 
บึงธรรมชาติยือมูแว 
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4.1.2 ตาํบลท่าสาป 

      เดิมตาํบลท่าสาปมีช่ือว่าท่าม่วง มีชาวบา้นมาจากบา้นท่าม่วง  อาํเภอยะหร่ิง  จงัหวดั

ปัตตานี อพยพมาอาศยับริเวณฝ่ังท่าสาปปัจจุบนั ต่อมาสัตว์เล้ียงและผูค้นล้มตายเป็นจาํนวนมากที่

บริเวณชายฝ่ังแม่นํ้ า  เช่นจมนํ้ าตายทุกปีและนํ้ าท่วม ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อน อยูม่าวนัหน่ึงมีแม่

ชีปะขาวไดธุ้ดงคม์าพกัพิงท่ีบริเวณชายฝ่ังแม่นํ้า เจริญภาวนาธรรม ชาวบา้นไดม้าพบและไดเ้ล่าเร่ืองราว

ท่ีเกิดข้ึนใหฟั้ง  แม่ชีดูทางในแลว้บอกวา่ท่ีน่ีมีส่ิงชัว่ร้ายสถิตอยู ่ ภูตผปิีศาจอาศยัอยูจึ่งทาํพิธีขบัไล่ปีศาจ

หายสาบสูญไป  แล้วให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านท่าม่วงเป็น  “บ้านท่าสาป”จนถึงปัจจุบัน    

นอกจากน้ียงัพบวา่ชุมชนโบราณบา้นท่าสาป  ทุ่งกาโล  ภูเขากํ่าป่ัน  ภูเขาวดัถํ้า  ตั้งอยูน่อกตวัเมือง

ยะลา  ไปทางทิศตะวนัตก  ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  409 บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 4 ถึงหลกั

กิโลเมตรท่ี 8 อนัเป็นที่ตั้งของตาํบลท่าสาปและตาํบลหนา้ถํ้า มีที่ราบที่ชาวบา้นเรียกวา่  ทุ่งกาโล  ดา้น

ตะวนัออกของทุ่งมีแม่นํ้ าปัตตานีไหลผา่นเป็นแนวเขตระหว่างพื้นท่ีกบัตวัเมืองยะลา  ดา้นตะวนัตกมี

ภูเขาวดัถํ้าและภูเขากํ่าป่ันกั้นเป็นฉากหลงั  พื้นที่บริเวณดงักล่าวน้ีรวมทั้งถํ้าต่างๆ  ในภูเขาวดัถํ้าและ

ภูเขากํ่าป่ันถือเป็นชุมชนโบราณหมู่บา้นท่าสาปเร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี  พ.ศ. 2390  หรือประมาณไม่ตํ่ากวา่ 

150 ปี  กลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บา้น  คือ  พระยาสงขลา (เก้ียนเส้ง) นายเมือง (ยิม้ซา้ย)  “พระยาณรงค ์ 

ฤทธิศรีประเทศวเิศษา”  (เมือง)  ผูเ้ป็นตน้ตระกลู  “กลูณรงค”์  คนกลุ่มแรกท่ีมาก่อตั้งหมู่บา้น  อพยพมา

จากยะลา  ซ่ึงท่าสาป  เป็นเมืองท่ีปรากฎข้ึนในปี  พ.ศ. 2390  มีการยา้ยเมืองจากบา้นยะลามาอยูที่่ตาํบล

ท่าสาปริมฝ่ังแม่นํ้ า ปัตตานี   ชุมชนท่าสาปถือเป็นชุมชนแรกเ ร่ิมเดิมที ่ตั้ งแต่สมัย ก่อน

ประวติัศาสตร์  สามารถสืบค้นหลกัฐานได้อย่างชัดเชน  การตั้งเมืองอยู่ที่บริเวณบ้านกูลณรงค์

ปัจจุบนั  (ขา้งโรงเรียนบา้นท่าสาป)  ขา้หลวงคนแรกมาราชการเมืองอยูที่่บริเวณสถานที่อนามยัและวดั

ท่าสาปปัจจุบนั  ชุมชนท่าสาปในอดีตเป็นชุมชนเกษตรกรรมใหญ่  เป็นท่ีพกัและเก็บสินคา้  มีตึกราม

บา้นช่องมากมาย  ในลกัษณะศูนยก์ารคา้  เป็นท่าเรือเพือ่ส่งสินคา้ 

1ปัจจุบนัตาํบลท่าสาป   

กิโลเมตรเน้ือท่ีประมาณ  13.48  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,500 ไร่ มีอาณาเขต 1

ตั้งอยูต่อนกลางของอาํเภอเมืองยะลา  ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 

ทิศเหนือ1  ติดต่อ

กบั ตาํบลพร่อน , ตาํบลยุโป , อ.เมืองยะลา   ทิศใต้1   ติดต่อกบั ตาํบลสะเตงนอก , ตาํบลบนันงัสาเรง , 

อ.เมืองยะลา ทิศตะวนัออก1  ติดต่อกบั ตาํบลสะเตงนอก, ตาํบลสะเตง , อ.เมืองยะลา และ ทิศตะวนัตก  

ติดต่อกบั ตาํบลหนา้ถํ้า,ตาํบลลิดล,อ.เมืองยะลา ภูมิประเทศโดยทัว่ไปของตาํบลท่าสาป ส่วนใหญ่เป็นท่ี

ราบและมีแหล่งนํ้าธรรมชาติคือ  แม่นํ้าปัตตานี  ทาํใหช่้วงฤดูฝนเกิดนํ้าท่วมทุกปี  ในอดีตท่ีผา่นมา  เช่น

ปี พ.ศ.2510,2543 และล่าสุดเม่ือปี  พ.ศ.2548  ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังใหญ่  ทาํใหบ้า้นเรือนและทรัพยสิ์น
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เสียหายเป็นอยา่งมาก 1 นอกจากน้ี 1

ตาํบลท่าสาป  มีทั้งหมด  6  หมู่บา้น ประกอบดว้ย หมู่ที ่1 บา้นท่าสาป, หมู่ที ่2 บา้นปายอ  

ตาํบลท่าสาปยงัตั้งอยูใ่นเขตมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุม

ตะออกเฉียงใตท้าํให้มีสภาพอากาศแบบร้อนช้ืน  มี  2  ฤดู  ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – 

พฤษภาคม และฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียประมาณ 23.1 องศา

เซลเซียล และสูงสุดเฉล่ีย 32.7 องศาเซลเซียล   ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 2.281.6 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉล่ีย 

135 วนั เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ฝนตกชุกมากท่ีสุด (สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองยะลา,2556) 

, หมู่ที ่3 บา้น ลิมุด, หมู่ที ่4 บา้นสาคอ , หมู่ที ่5 บา้นปือเราะ และหมู่ท่ี 6 บา้นกาํป่ัน  มีจาํนวนครัวเรือน

อาศยัอยู่ในพื้นท่ีทั้งส้ิน 1,280 ครัวเรือน  จาํนวนประชากรแยกเป็นชาย 3,593 คน เป็นหญิง3,716 คน 

รวมจาํนวนประชากร 7,309 คน (สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองยะลา:2556)  ประชากรร้อย

ละ  86   นบัถือศาสนาอิสลาม   มีมสัยดิ เป็นศาสนาสถานไวส้ําหรับประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทาง

ศาสนา หรือสุเหร่าประจาํหมู่บา้น ซ่ึงมีขนาดใหญ่เล็กสวยงามตามฐานะของมุสลิมโดยส่วนรวมใน

ตาํบลหรือหมู่บา้นนั้น เพื ่อใช้เป็นสถานที่สักการะพระผูเ้ป็นเจา้หรือทาํละหมาดร่วมกันทุกเวลา 

นอกจากจะใชเ้ป็นท่ีมนสัการต่อพระผูเ้ป็นเจา้ (ละหมาด) วนัละ 5 เวลาแลว้ ยงัใชใ้นการอบรมธรรม ใน

วนัศุกร์ซ่ึงเป็นวนัสําคญัประจาํสัปดาห์ ใชเ้ป็นที่อบรมสั่งสอนเยาวชนในดา้นวิชาการศาสนา ใชเ้ป็นท่ี

ประชุมช้ีแจงเร่ืองเก่ียวกบังานของมสัยิด หรือรับทราบนโยบายของทางราชการ ในดา้นการประกอบ

อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาศยัแรงงานในครัวเรือนเป็นหลกั  คิดเป็นร้อย

ละ  65  ของประชากรในวยัแรงงานจากน้ี บางส่วนประกอบอาชีพขายแรงงาน  โดยไปรับจา้งตาม

โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองหลวงหรือองคก์รธุรกิจอ่ืนในเขตเทศบาลนครยะลา 

สาํหรับสถานท่ีสาํคญัของตาํบลท่าสาปท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนโดยทัว่ไปไดแ้ก่ โรงเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 3 แห่ง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าสาป 1 แห่ง, วดั 1 แห่ง,มสัยดิ 7 แห่ง, 

ป๊ัมนํ้ ามนั 3 แห่ง ,โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง ,สํานักงานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัยะลา และ

เทศบาลตาํบลท่าสาป 1มีการรวมกลุ่มของประชาชน 1

1

 ไดแ้ก่     ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นปา

ยอ , กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทาํส้มแขกแช่อ่ิม, กลุ่มแม่บา้นทาํขนมเบเกอร่ี, ศูนยส์งเคราะห์ราษฎรตาํบล

ท่าสาป,    เครือข่ายเยาวชนตาํบลท่าสาป,  ชมรมตาดีกา, เครือข่ายสตรีตาํบลท่าสาป และศูนยไ์กล่เกล่ีย

ขอ้พพิาทตาํบลท่าสาป        

จุดเด่นของตาํบลท่าสาปคือ1

ใหญ่ทาํใหค้วามเจริญดา้นวตัถุไดข้ยายเขา้สู่ตาํบลในระดบัหน่ึง  และสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน

ยงัเป็นสังคมชนบท  มีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีสภาพ

พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นพื้นราบ  มีแม่นํ้ าปัตตานีไหล  ผา่น 5 หมู่บา้นคือหมู่ท่ี  1,2,3,4 และ 5 ราษฎรส่วน

ใหญ่จึงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดผ้ลผลิตดี เน่ืองจากดินมีคุณภาพดีและมีนํ้ าใช้ตลอดทั้ง

มีพื้นท่ีติดต่อกบัเทศบาลนครยะลา  อนัเป็นชุมชนเมือง 
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ปี พืชที่ปลูกไดแ้ก่  ยางพารา ผลไม ้ไดแ้ก่  ทุเรียน  ลองกอง และมงัคุด เป็นตน้และยงัมี สถานท่ี

ท่องเท่ียว เช่น ถํ้ าสําเภาทอง, บา้นโบราณ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 1  หมู่บา้นท่าสาป  สร้างข้ึนเมื่อสมยัเมือง

ยาลอ  เช่ือกนัวา่บา้นโบราณน้ีเป็นของพระราชวงคส์มยัเมืองยาลอ   ปัจจุบนัไม่มีคนอาศยัอยูแ่ต่มีคนเฝ้า

ดูแลบา้นเป็นอยา่งดี เป็นบา้นโบราณที่น่าสนใจและน่าคน้ควา้เน่ืองจากตวับา้นใชว้สัดุท่ีทาํจากไมเ้น้ือ

แขง็เกือบทั้งหลงัใชเ้ป็นสกรูในการสร้าง ซ่ึงปัจจุบนัสามารถหาดูไดย้ากมาก ,  แหล่งพกัผอ่นริมคลอง, 

บึงกาํป่ัน ซ่ึงตั้งอยูที่่หมู่  6 หมู่บา้นกาํป่ัน  ตาํบลท่าสาป  อาํเภอเมืองยะลา  จงัหวดัยะลา   เป็นบึงขนาด

ใหญ่มีนํ้าท่ีใสสะอาด และมีภูเขาตั้งตระหง่านเป็นฉากหลงัจึงทาํใหดู้สวยงามมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

1

1

จากการจดัเวทีประชาคมของประชาชนตาํบลท่าสาปพบวา่ ชาวบา้นท่าสาปส่วนใหญ่ 

1

มีปัญหาสาํคญั 3 ดา้นไดแ้ก่  

1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  1ดา้นคุณภาพชีวติ และดา้นเศรษฐกิจ1ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  1

2.ดา้นคุณภาพชีวิต ตอ้งการใหเ้ยาวชนมีความรู้และตระหนกัถึงโทษของยาเสพติดประชาชนมี

สนามกีฬาและท่ีพกัผอ่นสาธารณะ รวมถึงมีสถานศึกษาอยา่งเพียงพอ1

ตอ้งการ

เส้นทางคมนาคมท่ีเพียงพอและไดม้าตรฐาน มีไฟฟ้าตามถนนอยา่งเพียงพอ, มีระบบชลประทาน 

ตอ้งการระบบประปาท่ีสามารถผลิตนํ้าอยา่งมีคุณภาพและทัว่ทุกหมู่บา้นและมีทางระบายนํ้าอยา่ง

เพียงพอ 

3.ดา้นเศรษฐกิจ  ประชาชนตาํบลท่าสาปตอ้งการใหมี้การจดัการฝึกอบรมแก่ราษฎรและ

ตอ้งการใหมี้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

   

4.2  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ 

ในการศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้ําและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน : ศึกษากรณี

อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา” ผูศึ้กษาไดท้าํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญั จาก

ตาํบลพร่อน 9 รายและตาํบลท่าสาป 9 ราย รวมจาํนวน 18 ราย สรุปไดด้งัน้ี 

 เพศ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัเป็นเพศชาย(ร้อยละ 77.74) และเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 22.22)  

อาย ุมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ50-59 ปี (ร้อยละ 55.56) นอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ40 – 49 ปี (ร้อยละ 

44.44)   

สถานภาพผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีสถานภาพสมรส  (ร้อยละ 88.90) รองลงมาสถานภาพโสด และ

หมา้ยเท่ากนั (ร้อยละ 5.55)     

การนบัถือศาสนาผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทั้งหมดนบัถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 100)  

ระดับการศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูลทีส่ําคญั คร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย      

(ร้อยละ 50.00) รองลงมาจบการศึกษาปริญญาตรี  (ร้อยละ 22.22) จบการศึกษาชั้นอนุปริญญาและ

ปริญญาโทเท่ากนั (ร้อยละ11.11) และนอ้ยท่ีสุด จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 5.55) 
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 ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัมีสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน (ร้อย

ละ 83.33) และ ส่วนนอ้ยมีสมาชิก 7  คนข้ึนไป (ร้อยละ 16.67)  

การประกอบอาชีพหลกัทาํสวนยางพาราและคา้ขายเท่ากนั (ร้อยละ 38.89) รองลงมารับจา้ง   

(ร้อยละ 22.22)   

รายไดค้รอบครัว (บาท) พบวา่เกือบคร่ึงหน่ึงมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท (ร้อย

ละ 44.44) รองลงมามีรายไดต่้อเดือนประมาณ 1-10,000 บาท และมีรายได ้20,001-30,000 บาทเท่ากนั     

(ร้อยละ 27.78)  

 นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัส่วนมากอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่ 21 -30 ปี และอาศยัอยูใ่นชุมชน

ตั้งแต่ 51ปีข้ึนไปเท่ากนั (ร้อยละ 27.78) รองลงมาอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่ 41-50 ปี (ร้อยละ22.22) และ

อาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่ 31-40 ปี(ร้อยละ 16.66 ) และอาศยัอยู่ในชุมชนน้อยท่ีสุด ตํ่ากว่า 20 ปี(ร้อยละ 

5.55) 

  สําหรับตาํแหน่งทางสังคมของผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญั เกือบคร่ึงหน่ึงเป็นประธานกลุ่ม/เครือข่าย

ของชุมชน(ร้อยละ 44.44) รองลงมาเป็นกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (ร้อยละ38.89) และผูน้าํ

ศาสนา (ร้อยละ 16.66) ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางท่ี 4.1 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ จํานวน 

 (n = 18) 

ร้อยละ 

(100.00) 

เพศ   

    ชาย 14 77.74 

    หญิง 4 22.22 

อาย ุ(ปี)   

    40-49  8 44.44 

    50-59 10 55.56 

สถานภาพสมรส   

   โสด 1 5.55 

   สมรส 

   หมา้ย 

16 

1 

88.90 

5.55 

การนบัถือศาสนา   

   อิสลาม 18 100.00 

ระดบัการศึกษาสูงสุด   

   มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 5.55 
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   มธัยมศึกษาตอนปลาย 9 50.00 

   อนุปริญญา 2 11.11 

   ปริญญาตรี 4 22.22 

   ปริญญาโท 2 11.11 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (คน)   

   4 - 6  15 83.33 

   7 คนข้ึนไป                                                                                                                                                     3 16.67 

อาชีพ   

    ทาํสวนยางพารา 7 38.89 

    รับจา้ง 4 22.22 

    คา้ขาย  7 38.89 

รายไดต่้อเดือนของครอบครัว(บาท)   

    ตั้งแต่ 10,000 ลงไป 5 27.78 

    10,001-20,000   8 44.44 

    20,001-30,000 5 27.78 

ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชน(ปี)   

   ต ํ่ากวา่20ปี 

   21-30 

1 

5 

5.55 

27.78 

   31-40 3 16.66 

   41-50 4 22.22 

   51 ปีข้ึนไป 5 27.78 

ตาํแหน่งทางสังคม   

   กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 7 38.89 

   ผูน้าํศาสนา 3 16.66 

   ประธานกลุ่ม/เครือข่าย 8 44.44 

 

ตารางท่ี 4.1  แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

ท่ีมา:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2557 

 

 

 

4.3   ภาวะผู้นําในทศันะของชุมชนตําบลพร่อน 
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จากการศึกษาภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน ผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาดงัน้ี 

4.3.1 ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลที่สําคญัของตาํบลพร่อนไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํ

ในทศันะของชุมชนแตกต่างกนั สามารถแยกประเด็นการให้ความหมายภาวะผูน้าํไดท้ั้งส้ิน 7 ประเด็น 

ไดแ้ก่  การควบคุม ดูแล สั่งการผูต้าม การเป็นแบบอยา่งที่ดี  การเขา้ใจผูอ่ื้น  การมีความรู้ การนาํชุมชน  

การมีจิตอาสาและการใหค้วามเป็นธรรม สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

ประเด็นที่แรก ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะ

ของชุมชน หมายถึงภาวะผูน้าํที่เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบติัตามหลกัศาสนา มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ มี

ความรับผดิชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจ กระตือรือร้น และอยูใ่นกฎระเบียบของสังคม ถึงแมว้า่ผูน้าํคนนั้นจะเป็น

ผูน้าํแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม เป็นเพราะในบริบทของพื้นที่ตาํบลพร่อน ประชาชน

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงในหลกัคาํสอนของศาสนา ไดส้อดแทรกแนวทางในการปฏิบติัตน

ของผูต้ามต่อผูน้าํ ดงัวจนะของศาสดามูฮมัหมดั ศ.ล. ความวา่ ‘ตอ้งเช่ือฟังตามผูน้าํถึงแมจ้ะถูกหกัห้าม

สิทธิ เพราะแทจ้ริงพวกเขามีภาระหน้าที่ที่ตอ้งรับผิดชอบ และสําหรับพวกท่านก็มีภาระหน้าที่ตอ้ง

รับผิดชอบ (บนัทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1846) ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ผูน้าํเกิดความตระหนกัในการ

ประพฤติ ปฏิบติัตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัผูต้าม โดยยึดตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา

อยา่งเคร่งครัด ยกตวัอยา่งเช่นกาํนนัคนก่อนของตาํบลพร่อน ที่ไดป้ฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งที่ดี ประพฤติ

ตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี อยู่ใน    อีหม่าน และที่สําคญัคือมีความรู้ด้านศาสนา เป็นโต๊ะครูที่คอยสอน

ศาสนาคนในหมู่บา้นดว้ย   จึงทาํให้กาํนนัคนปัจจุบนัไดย้ึดถือเป็นแบบอย่างมาเป็นแนวปฏิบติั ทาํให้

ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้นมาก  

  ประเด็นท่ีสอง ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสําคญัไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

หมายถึง ผูน้าํท่ีมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน และชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ดว้ยเห็น

วา่ การพฒันาชุมชน เป็นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆเพือ่ให้ชุมชนมีความเป็นอยูที่่ดีข้ึน ผูน้าํจึงตอ้งทุ่มเท

ทั้งแรงกาย แรงใจเพื่อแก้ไขปั้ญหาของคนในชุมชน บ่อยคร้ังอาจตอ้งเสียสละเวลา ทรัพยสิ์น และ

ความสุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม ยกตวัอยา่งเช่น  เวลาท่ีมีงานในพื้นท่ี ผูน้าํตอ้งเสียสละ 

เวลาเพื่อร่วมงาน ซ่ึงตรงกบัภาษาอาหรับ เรียกวา่กรูบ่าน (การเสียสละ) ในท่ีน้ีหมายถึงการเสียสละอยา่ง

มากในทุกเร่ืองเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม 

  ประเด็นท่ีสาม ผูใ้หข้อ้มูลที่สําคญัไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

หมายถึงผูที้่สามารถนาํองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงในความหมายน้ี มิไดห้มายถึงเฉพาะผูน้าํทีมี่ตาํแหน่ง

ทางสังคมเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงใครก็ตามในชุมชน ที่สามารถนาํพาคนในชุมชนให้ร่วมกนัพฒันา

ชุมชนไปสู่เป้าหมายได ้เช่น  เมื่อผูน้าํทราบวา่ยาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชน ก็จะส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และเขา้ไปร่วมหาวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ผูป้กครองเห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดกบัลูกหลาน  
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ให้ลุกข้ึนมาต่อสู้กบัปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆเพื่อให้รู้เท่าทนัและร่วมพฒันาชุมชนให้

ปลอดยาเสพติดและเป็นชุมชนเขม้แขง็ 

  ประเด็นท่ีส่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัได้ให้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

หมายถึง ผูน้าํเป็นผูท่ี้สามารถควบคุม ดูแล สั่งการ  และนาํผูต้ามให้คลอ้ยตามได ้ยกตวัอยา่งเช่น เวลาที่

หมู่บา้นกาํหนดจดัเวทีประชาคมจดัทาํแผนหมู่บา้นเพือ่ให้ประชาชนเสนอปัญหาความตอ้งการ ผูน้าํ

สามารถท่ีจะเรียกคนใหอ้อกมาร่วมเวทีประชาคมใหไ้ดม้ากท่ีสุด และสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการ

กระตุน้ใหค้นในชุมชนเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพือ่การพฒันาชุมชนได ้

ประเด็นที่ห้า ผูใ้ห้ขอ้มูลทีส่ําคญัไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

หมายถึง ผูน้าํตอ้งเป็นผูเ้ขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก  รับฟังความเห็นผูอ่ื้น มีความกลา้ตดัสินใจ โดยเฉพาะ

เวลาท่ีหมู่บา้นมีปัญหา ผูน้าํจะตอ้งรีบเขา้มาแกไ้ขสถานการณ์ รับรู้ขอ้มูลให้รอบดา้นเพื่อการตดัสินใจท่ี

ถูกตอ้ง 

ประเด็นท่ีหก ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

หมายถึงผูน้าํเป็นผูที้่มีความรู้หลากหลาย กล่าวคือ ตอ้งรู้งานในหนา้ที่  รู้พื้นที่ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

เช่น  เม่ือผูน้าํได้รับข่าวสารประชาสัมพนัธ์จาก อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น(อสม.) ในเร่ืองโรค

ระบาด ผูน้ําจะต้องศึกษาขอ้มูลอย่างละเอียด แล้วนาํไปประชาสัมพนัธ์ให้คนในหมู่บ้าน เพือ่ที่จะ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคชิคุณกุนยา โรคไขเ้ลือดออก เป็นตน้ 

ประเด็นท่ีเจ็ด ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

หมายถึงผูน้าํที่มีความเสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม อีกดว้ย เช่น ให้ความสําคญักบัทุกคนอย่าง

เสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติั และจะยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายมาโดยตลอด เช่นการเสนอให้

มีการจดัตั้ งกองทุนซะกาตเพือ่ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส ในหมู่บา้น ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากคนใน

หมู่บา้นทุกๆปี  ซะกาต(เงินบริจาค)ท่ีไดก้็จะนาํไปช่วยเหลือให้กบัคนยากจนที่อยูใ่นตาํบลพร่อน และ

เม่ือมีงานบุญของหมู่บา้น เช่นงานกินขา้วใหม่ งานอาซูรอ งานเมาลิด เป็นตน้ ก็จะเชิญคนในหมู่บา้น

ทุกครัวเรือนมาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย 

  

4.3.2 การรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนตาํบลพร่อน 

 

สําหรับประเด็นการรับรู้ภาวะผูน้ําในการพฒันาชุมชนของตําบลพร่อน จากผล

การศึกษาพบวา่  

ประเด็นท่ี 1  ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัส่วนใหญ่รับรู้จากการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้คนใน

ชุมชนยอมรับและเป็นที่ปรึกษา เน่ืองจากพื้นที่ตาํบลพร่อน ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยกล้าท่ีจะ

เสนอแนะปัญหาต่างๆในที่สาธารณะ ดงันั้นเมื่อมีผูน้าํที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และหมัน่สร้างแรงจูงใจ 

เช่น กาํนันมกัจะมีการจูงใจคนในหมู่บา้นโดยการจดัทศันศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆที่คนในหมู่บา้น
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สนใจแต่มีขอ้แมคื้อในการทศันะศึกษาดูงานจะตอ้งไปดูหมู่บา้นที่มีการพฒันาเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกคร้ังเพื่อเป็นแรงดลใจให้คนในหมู่บา้นนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได ้สําหรับสถานที่ที่กาํนนัมกัจะพาคนในหมู่บา้น

ไปทศันศึกษาดูงานเช่น จงัหวดัสตูล สงขลา และนราธิวาส เป็นตน้ เม่ือกลบัมาจากการทศันะศึกษาดู

งานร่วมกันจะเห็นว่าคนในหมู่บา้นมีปฏิสัมพนัธ์ดีข้ึนทุกคร้ังทาํให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นการ

ทศันะศึกษาดูงาน   นอกจากน้ีพบว่าผูน้าํมีการจดัฝึกอบรมอาชีพทาํขนมแก่ลุ่มแม่บา้น ทาํให้คนใน

ชุมชนเกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด และเมื่อมีปัญหาก็อยากมาขอคาํปรึกษาจากผูน้ํา เช่น ปัญหา

ครอบครัว ปัญหาท่ีดิน ปัญหาการวา่งงาน เป็นตน้ 

  ประเด็นท่ี 2  ผูใ้หข้อ้มูลที่สาํคญั รับรู้ภาวะผูน้าํจากการที่ผูน้าํสามารถจดัการกบัปัญหา

ได ้คิดเป็นระบบ คิดเชิงบริหาร คิดเชิงวิเคราะห์ และมีไหวพริบปฏิภาณ เช่น เมื่อมีปัญหามลพิษทางนํ้ า

เกิดข้ึนในตาํบลพร่อน ผูน้าํจะรีบเร่งเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูล หาขอ้เท็จจริง วา่มีสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่

รีบด่วนตดัสินใจ และประสานให้เจา้หนา้ที่ผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบทนัที  ในขณะน้ีไดพ้ยายามบูรณา

การงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการจดัทาํแผนชุมชน ไดข้อความร่วมมือให้หน่วยงาน

ต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาธารณสุข พฒันาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเดิมมีการแยกกัน

ทาํงาน ทาํใหป้ระชาชน เบ่ือหน่าย จึงเกิดแนวคิดท่ีจะตอ้งบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกนัทาํแผน

ชุมชน เพือ่สะทอ้นปัญหา และนาํปัญหาจากแผนไปปฏิบติั 

ประเด็นท่ี 3  การรับรู้ภาวะผูน้าํจากการเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี และมีทั้งความรู้ดา้น

ศาสนาและสามญัควบคู่กนัไปอีกดว้ย เพราะผูน้าํท่ีมีบุคลิกภาพดีจะทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ประกอบ

กบัถา้มีความรู้ทั้งศาสนาและสามญั ก็จะยิง่สร้างความเคารพนบัถือมากยิง่ข้ึน เช่น  เวลาทีมี่การประชุม

ผูน้าํจะตอ้งแต่งกายใหดู้ดี  สง่าผา่เผย เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 

และประเด็นท่ี 4 การรับรู้ภาวะผูน้าํจากการไดรั้บความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของหมู่บา้น เนน้การทาํงานเป็นทีม กล่าวคือเม่ือผูน้าํมีการจดัทาํกิจกรรมของชุมชน การจดัเวที

ประชาคมทาํแผนชุมชน งานกวนอาซูรอ งานวนัฮารีรายอ เป็นตน้ คนในชุมชนก็ยนิยอมพร้อมใจออก

มาร่วมกิจกรรม ทาํใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี มีการแบ่งงานกนัทาํและทาํงานเป็นทีม  

 

4.3.3 คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํ 

ในการศึกษาประเด็นคุณลกัษณะพฤติกรรมของผูน้าํ จากผลการศึกษาพบวา่ 

ประการแรก ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัให้ขอ้มูลวา่ ผูน้าํตาํบลพร่อนส่วนมากลว้นเป็นผูน้าํที่

มีวิสัยทศัน์ โดยตอ้งการให้หมู่บา้นมีการพฒันาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มัน่คง รู้จกั

สามคัคี และอยูอ่ยา่งสันติสุข เน่ืองจากบริบทของตาํบลพร่อนยงัคงมีความเป็นชนบท ตอ้งการไดรั้บการ

พฒันาโดยเฉพาะการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัที่ผูน้าํเห็นตรงกนั วา่จะทาํอยา่งไรให้คนใน

ชุมชนมีอาชีพที่มัน่คง สามารถพึ่งตนเองได ้และคิดว่าจะทาํอย่างไรให้คนในชุมชนมีความรัก ความ
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สามคัคี รู้สึกผกูพนัเสมือนญาติใหเ้หมือนกบัในอดีตเม่ือ20ปีทีแ่ลว้ ทีทุ่กฝ่ายต่างอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ ใหค้นในชุมชนมีส่วนรวมในการพฒันาชุมชนผา่นกิจกรรมต่างๆของ

หมู่บา้น เช่น งานแข่งขนักีฬา งานอาํเภอยิม้เคล่ือนที่ งานประเพณีกินขา้วใหม่ เป็นตน้ รวมถึงชุมชนอยู่

ดีมีสุข หมู่บา้นปลอดยาเสพติดอีกดว้ย จากการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีทุกหมู่บา้น 

ผูน้าํต่างมีเป้าหมายสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ดว้ยวิธีการ

ต่างๆ เช่น การจดัตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นความสําคญัของการออก

กาํลงักาย การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติด เป็นตน้  
 

  ประการทีส่อง ผูน้าํไดรั้บความยอมรับนับถือจากคนในชุมชน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะที่

สองของการศึกษาประเด็นภาวะผูน้าํ พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัลว้นเป็นผูน้าํที่ไดรั้บความเคารพนบัถือ

จากคนในชุมชน โดยสังเกตจากการไดรั้บความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น เม่ือมี

การจดัเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือการจดักิจกรรมงานบุญของหมู่บ้าน จะมีประชาชนออกมาร่วม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ70ของครัวเรือนที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้น นอกจากน้ีเวลามีกิจกรรมต่างๆที่ส่วน

ราชการประสานงานผา่นทางผูน้าํคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่พร้อมออกมาร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง นอกจากน้ี

ผูใ้หข้อ้มูลทีส่าํคญัเห็นวา่การเป็นทีป่รึกษาและช้ีแนะแนวทางแกปั้ญหา รวมทั้งไดรั้บความไวว้างใจให้

ดาํรงตาํแหน่งสาํคญัของชุมชน ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการไดรั้บความยอมรับนบัถือจากคนในชุมชนอีกดว้ย 

เพราะผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัมองวา่ผูน้าํจะตอ้งเป็นท่ีพึ่ง คอยใหค้วามช่วยเหลือ บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุขแก่คนใน

ชุมชนได ้จนสามารถสร้างความไวว้างใจใหด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัของชุมชน เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํ

ศาสนา ประธานกลุ่มต่างๆ แกนนาํภาคประชาชน เป็นตน้ นอกจากน้ีมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัส่วนนอ้ยเห็นวา่

การไดรั้บความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ในท่ีประชุมของชุมชน นัน่ก็เป็นการแสดงถึงผูน้าํยงัคงไดรั้บ

ความเคารพนบัถือจากคนในชุมชนอีกดว้ย เพราะเม่ือมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น หรือมีการจดั

เวทีประชาคมเพื่อหาทางออกของปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่ส่งผลกระทบกบัคนส่วนใหญ่ เช่น เร่ือง

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของตาํบลพร่อน ท่ีเกิดจากมลภาวะของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาผา่น

ลาํคลอง จนทาํให้ชาวบา้นเกิดอาคารคนั ผูน้าํจึงรีบเขา้มาตรวจสอบและให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้มา

ดูแล และจะเสนอทางออกของปัญหาโดยรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงทั้งหมดมานาํเสนอในที่ประชุม

หมู่บา้นเพือ่หาขอ้ยติุ 

  ประการที่สาม ผูน้าํเป็นผูส้ร้างแนวทางสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันา

ชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคัญมีการกําหนดวตัถุประสงค์และมาตรฐานการ

ปฏิบติังานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ทุกวนัศุกร์ ผูน้าํจะใช้เวลาก่อนละหมาดวนัศุกร์ ช้ีแจงวตัถุประสงค์

และมาตรฐานการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองกิจกรรมโครงการที่รัฐสนบัสนุนงบประมาณลงมาให้

หมู่บา้น กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น การร่วมประชุมประชาคม

หมู่บา้น การทาํกิจกรรมพฒันามสัยิด การร่วมงานบุญของหมู่บา้น เป็นตน้ รวมถึงการที่ผูน้าํสามารถ
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ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ของชุมชน สร้างจิตสํานึกแก่ผูต้ามในการยึดกุมเป้าประสงค์การพฒันาชุมชน และมี

ความสงบเยือกเยน็ มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้นในการรับมือและแกปั้ญหาก็เป็นแนวทางการ

สร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพือ่การพฒันาชุมชนเช่นกนั เพราะผูน้าํส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศยัอยู่ใน

ชุมชนเป็นระยะเวลานาน บางคนอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่เกิด ทาํใหเ้ห็นสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน 

และมีความรู้สึกผกูพนักบัพื้นท่ี มีความตอ้งการเห็นชุมชนมีการพฒันาในทางท่ีดีข้ึน  

  ประการที่ส่ี ผูน้าํมีวิธีการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า ผูน้าํใช้

ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และขอ้มูลข่าวสารอย่างรอบด้านมาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด 

กล่าวคือผูน้ําจะคอยให้ความรู้ และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากการร่วมกันวิเคราะห์

ศกัยภาพของชุมชนผา่นการประชุมกลุ่มยอ่ยของหมู่บา้น แลว้นาํขอ้มูลที่เป็นปัญหา ความตอ้งการ มา

วิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น เช่น กรณีตาํบลพร่อน เร่ืองปัญหาการจดัการขยะ 

ซ่ึงเป็นปัญหาที่ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนมาก เพราะองคก์ารบริหารงานส่วนตาํบลพร่อนไม่ได้

เขา้มาดูแลเท่าที่ควร ทาํให้มีการเสนอให้ องค์การบริหารส่วนตาํบลพร่อนจดัซ้ือถงัขยะมาวางไว ้ซ่ึง

ผูน้าํไดร้วบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงของปัญหาดงักล่าวเสนอให้ทาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพร่อน รับ

ไปดาํเนินการ จนสามารถแกปั้ญหาไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ยงัไม่ใช่การแกปั้ญหาที่ถูกตอ้ง เพราะเป็นการ

แกไ้ขปัญหาที่ปลายเหตุ ดงันั้นผูน้าํชุมชนของตาํบลพร่อน จึงไดเ้สนอทางเลือกในการจดัการปัญหา

ขยะโดยผูน้าํไดจ้ดัตั้งธนาคารขยะ และใหค้ณะกรรมการมสัยดิเป็นผูด้าํเนินการเพื่อหารายไดเ้ขา้กองทุน

มสัยดิบา้นควน ผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นวา่อีก10ปีขา้งหนา้ถา้ชุมชนไม่รีบจดัการปัญหาขยะโดยชุมชน

เอง จะทาํให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา นอกจากน้ียงัมีวิธีการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชนอีกวิธีหน่ึง 

คือ ผูน้าํใชเ้หตุผลให้ผูต้ามมีความคิดเป็นอิสระ และผูน้าํใชค้วามคิดเชิงสังเคราะห์ เพือ่เสนอทางเลือก

แกปั้ญหาของชุมชนอีกดว้ย 

  ประการท่ีหา้ ผูน้าํมีการคาํนึงถึงบุคคลอ่ืนเป็นสาํ คญั จากการศึกษาพบวา่ ผูน้าํชุมชนมี

การจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพแก่ผูต้าม เช่น การส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพยว์นัละ1บาท

ของตาํบลพร่อน การจดัตั้งกองทุนซะกาตเพือ่ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูย้ากไร้ให้เขา้ถึง

สิทธิต่างๆ อาทิ สิทธิผูพ้ิการ สิทธิของผูสู้งอายุ นอกจากน้ีพบว่าผูน้าํชุมชน มีการรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อผูต้ามอย่างตั้งใจ และช่วยสอน แนะงานให้คาํปรึกษาผูต้าม กล่าวคือ 

ผูน้ําชุมชนจะรีบเข้าไปดาํเนินการต่อเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผูต้าม โดยเฉพาะผูต้ามที่ไม่มีศกัยภาพ 

ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ซ่อมแซมบา้นใหค้นยากจน การพิจารณาคดัเลือกการให้ซะกาต เป็นตน้ รวมถึง

ผูน้าํชุมชนยงัเนน้การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน เพือ่สร้างความรัก ความผกูพนั และทาํ

ให้เกิดความสามคัคีระหว่างคนในชุมชน ผา่นกิจกรรมเสริทสร้างความสัมพนัธ์ที่ผูน้าํจดัข้ึน เช่น งาน

กินขา้วใหม่ งานอาซูรอสัมพนัธ์ งานแข่งขนักีฬาตาดีกาสัมพนัธ์ งานเมาลิด งานเขา้สุนตัหมู่ เป็นตน้ 

 

4.3.4 บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน 
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ประเด็นบทบาทหน้าที่ของผูน้ําในการพฒันาชุมชน จากผลการศึกษา ผูใ้ห้ข้อมูล

สาํคญัของตาํบลพร่อนเห็นวา่ผูน้าํชุมชนควรมีบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) บทบาทในการประสานงานกบัส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะส่วนราชการท่ีเป็นภาคี

การพฒันาในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล สาธารณสุขตาํบล(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล) เกษตรตาํบล ครูกศน.ตาํบลพฒันากร ปลดัอาํเภอ ส่วนราชการอ่ืนๆ และกลุ่มองคก์รเครือข่ายใน

ชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บา้น กลุ่มอาชีพหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) กลุ่มอาชีพนาปรัง กลุ่ม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายขององค์กรชุมชนเป็นตน้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทาํงาน

พฒันาชุมชนร่วมกนั นอกจากน้ีผูน้าํควรมีหนา้ที่ในการช่วยเหลือเก้ือกูล ดูแลและแกปั้ญหาของชุมชน 

เช่น เร่ืองเยาวชนวา่งงาน แลว้ไปมัว่สุมกบัยาเสพติด ทาํใหเ้กิดปัญหาการลกัขโมยในหมู่บา้น ผูน้าํจึงเขา้

มาแก้ไขโดยการใช้เวทีละหมาดวนัศุกร์กาํชับให้ผูป้กครองเอาใจใส่ดูแลบุตรให้ดี และประสานให้

ครูกศน.มาส่งเสริมเร่ืองการศึกษา สํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ เขา้มาส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ทาํให้

เยาวชนมีรายได้เสริม ส่วนเยาวชนที่ผูป้กครองตอ้งการให้ผูน้าํช่วยพาไปบาํบดัยาเสพติดนั้น ผูน้าํก็

ดาํเนินการและให้เขา้ค่ายอบรม ซ่ึงจะเป็นส่วนสําคญัที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถกลบัตวักลบัใจและ

เป็นคนดีของสังคมได ้ ที่ผา่นมาผูน้าํชุมชนไดด้าํเนินการและปรากฏวา่เยาวชนบางคนสามารถกลบัตวั

กลบัใจไดแ้ลว้ 

  2) บทบาทในการให้ความรู้ กระตุ้นให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็น ใช้ความรู้

ความสามารถมาพฒันาชุมชน  ถือไดว้า่เป็นบทบาทที่สําคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเห็นวา่ใน

การพฒันาชุมชนตอ้งเร่ิมจากการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของ

ตนเอง จากนั้นตอ้งพยายามสร้างการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ด ผกูพนั 

จะทาํใหค้นในชุมชนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

นอกจากบทบาทขา้งตน้แลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัของตาํบลพร่อนเห็นว่าผูน้าํจะตอ้งทาํ

ตามบทบาทหน้าทีอื่่นๆอย่างเต็มความสามารถ ให้สมกบัทีค่นในชุมชนให้ความเคารพนบัถือ และให้

ความไวว้างใจในการเป็นผูน้าํการพฒันาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  ภาวะผู้นําในทศันะของชุมชนตําบลท่าสาป 
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4.4.1 ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

จากการศึกษาการใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนตาํบลท่าสาปพบวา่ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาปได้ให้ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนหลากหลาย 

ไดแ้ก่ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี  การมีจิตอาสาทาํเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม  การสามารถควบคุมดูแลสั่งการผู ้

ตามให้คลอ้ยตาม การเขา้ใจผูอ่ื้น  การสามารถนาํชุมชนไปสู่เป้าหมาย  การมีความรู้ และการให้ความ

เป็นธรรมแก่คนในชุมชน ซ่ึงจากใหค้วามหมายท่ีหลากหลายสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง จากการศึกษาการให้ความหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน พบว่า

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน  หมายถึงภาวะผูน้าํที่

เป็นแบบอย่างทีดี่ ปฏิบติัตามหลกัศาสนา มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้ งใจ 

กระตือรือร้น และอยูใ่นกฎระเบียบของสังคม ถึงแมว้่าผูน้าํคนนั้นจะเป็นผูน้าํแบบเป็นทางการหรือไม่

เป็นทางการก็ตาม เป็นเพราะในบริบทของพื้นท่ีตาํบลท่าสาป ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 

และยึดมัน่ในหลกัคาํสอนของศาสนาที่ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองการให้ความเคารพผูน้าํ ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้

ผูน้าํเกิดความตระหนกัในการประพฤติ ปฏิบติัตนเพือ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัผูต้าม โดยยึดตามหลกั

คุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอยา่งเคร่งครัด ยกตวัอย่างเช่น ครูสอนศาสนาที่มหาวิทยาลยัฟาฏอนี

(วทิยาลยัอิสลามเดิม) ไดก้ล่าววา่ “การท่ีผูน้าํจะมีส่วนทาํให้ผูต้ามเช่ือถือหรือคลอ้ยตามนั้น ผูน้าํจะตอ้ง

ทาํตวัเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัว การดูแลบุคลิกภาพ 

และการสร้างจิตสาํนึกของชุมชน” เป็นตน้ 

 

  ประเด็นท่ีสอง พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัให้ความหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน

หมายถึง ผูน้าํทีมี่จิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน และชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ดว้ยเห็น

วา่ การพฒันาชุมชน เป็นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆเพือ่ให้ชุมชนมีความเป็นอยูที่่ดีข้ึน ผูน้าํจึงตอ้งทุ่มเท

ทั้งแรงกาย แรงใจเพือ่แก้ไขปัญหาของคนในชุมชน บ่อยคร้ังอาจตอ้งเสียสละเวลา ทรัพยสิ์น และ

ความสุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม ยกตวัอยา่ง ประธานกลุ่มสตรีทาํขนมอบของตาํบลท่าสาป 

ไดเ้สียสละพื้นทีส่่วนหน่ึงของบา้นเพื่อทาํโรงเรือนในการทาํขนมเน่ืองจากวา่ถา้กลุ่มไม่มีโรงเรือนอยา่ง

ถูกสุขลกัษณะก็จะไม่ผา่นการรับรองอย.จากกระทรวงสาธารณสุข  

 

ประเด็นท่ีสาม การใหค้วามหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน หมายถึง ผูท่ี้สามารถ

นาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงในความหมายน้ีมิไดห้มายถึงเฉพาะผูน้าํท่ีมีตาํแหน่งทางสังคมเท่านั้น  แต่

หมายรวมถึงใครก็ตามในชุมชน ท่ีสามารถนาํพาคนในชุมชนใหร่้วมกนัพฒันาชุมชนไปสู่เป้าหมายได ้

เช่น  เม่ือผูใ้หญ่หมู่ที ่1 คิดวา่ยาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชน ก็จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเขา้ไป

ร่วมหาวธีิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหผู้ป้กครองเห็นถึงผลร้ายท่ีจะเกิดกบัลูกหลาน  ใหลุ้กมาต่อสู้กบั

ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอ่ืนๆเพือ่ใหรู้้เท่าทนัและร่วมทาํชุมชนใหป้ลอดยาเสพติดและเป็น

ชุมชนเขม้แขง็ 
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  ประเด็นท่ีส่ี การใหค้วามหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน หมายถึง ผูน้าํเป็นผูท่ี้

สามารถควบคุม ดูแล สั่งการ  และนาํผูต้ามใหค้ลอ้ยตามได ้ยกตวัอยา่งเช่น เวลาท่ีหมู่บา้นกาํหนดจดั

เวทีประชาคมจดัทาํแผนหมู่บา้นเพื่อใหป้ระชาชนเสนอปัญหาความตอ้งการ ผูน้าํสามารถท่ีจะเรียกคน

ใหอ้อกมาร่วมเวทีประชาคมใหไ้ดม้ากท่ีสุด และสามารถเป็นวทิยากรกระบวนการกระตุน้ใหค้นใน

ชุมชนเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพือ่การพฒันาชุมชนได ้

ประเด็นท่ีหา้ การใหค้วามหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนหมายถึง ผูน้าํท่ีสามารถ

เขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก  รับฟังความเห็นผูอ่ื้น มีความกลา้ตดัสินใจ โดยเฉพาะเวลาท่ีหมู่บา้นมีปัญหา 

ผูน้าํจะตอ้งรีบเขา้มาแกไ้ขสถานการณ์ รับรู้ขอ้มูลใหร้อบดา้นเพื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง อยา่งกรณีของ

กาํนนัตาํบลท่าสาปเล่าใหฟั้งวา่ เน่ืองจากหมู่ท่ี3 ตาํบลท่าสาปมีสภาพพื้นท่ีลุ่มเพราะอยูใ่กลก้บัแม่นํ้า

ปัตตานี และทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าสาปไดส้ร้างเข่ือนกั้นนํ้าไวแ้ลว้แต่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ขอพื้นท่ีของชาวบา้นท่ีอยูท่ี่กบัสันเข่ือนคนละประมาณ 10 เมตร ทาํใหมี้ชาวบา้นบางคนไม่ยอมเสีย

พื้นท่ีใหก้บัอบต.เพื่อสร้างถนนริมสนัเข่ือน ในฐานะกาํนนัเป็นผูท่ี้คนในหมู่บา้นใหก้ารยอมรับจึงได้

พบปะพดูคุยกบัชาวบา้นท่ีมีท่ีดินติดกบัเข่ือนใหช่้วยกนับริจาคท่ีดินเพื่อสาธารณะจนทาํใหส้ามารถ

สร้างถนนริมสันเข่ือนสาํเร็จ 

ประเด็นท่ีหก การให้ความหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนหมายถึง ผูน้าํเป็นผูท่ี้มี

ความรู้หลากหลาย กล่าวคือ ตอ้งรู้งานในหน้าที่  รู้พื้นที่ เป็นที่ยอมรับของสังคม และท่ีสําคญัตอ้งเป็น

คนที่เชิงบวก ปราศจากอคติ เช่น  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ของตาํบลท่าสาปมีคนไทยพุทธและมุสลิมอาศยัอยู่

รวมกนั ในฐานะผูน้าํก็จะปฏิบติักบัคนในชุมชนทั้งสองศาสนาอยา่งเท่าเทียมโดยปราศจากอคติ เวลาท่ีมี

กิจกรรมของหมู่บา้นก็จะแบ่งบทบาทหนา้ที่กนัตามความสามารถทาํให้คนในหมู่บา้นรู้สึกถึงความเป็น

เจา้ของร่วมกนัและจะออกมาร่วมกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอเป็นตน้ 

และประเด็นที่เจ็ด การให้ความหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนหมายถึง ผูท่ี้มี

ความเสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม อีกดว้ย เช่น ให้ความสําคญักบัทุกคนอยา่งเสมอภาคโดยไม่

เลือกปฏิบติั และจะยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายมาโดยตลอดนอกจากน้ียงัไดร่้วมจดัตั้งกองทุน

ซะกาตเพือ่ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ในหมู่บา้น เงินท่ีไดจ้ากการจ่ายซะกาตจะนาํมาให้กบัคนยากจนที่อยู่

ในตาํบลท่าสาป และเม่ือมีงานบุญของหมู่บา้น เช่นงานกินขา้วใหม่ งานอาซูรอ งานเมาลิด เป็นตน้ ก็จะ

เชิญคนในหมู่บา้นทุกครัวเรือนมาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย 

  

 

4.4.2 การรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนตาํบลท่าสาป 

สาํหรับประเด็นการรับรู้ภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชนของตาํบลท่าสาป จากผล 
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การศึกษาพบวา่  

ประเด็นที่หน่ึง ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัส่วนใหญ่รับรู้จากการสร้างแรงจูงใจ เพือ่ให้คนใน

ชุมชนยอมรับและเป็นที่ปรึกษา เน่ืองจากพื้นที่ตาํบลท่าสาป ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยกลา้ที่จะ

เสนอแนะปัญหาต่างๆในที่สาธารณะ ดงันั้นเมื่อมีผูน้าํที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และหมัน่สร้างแรงจูงใจ 

เช่น  การสร้างสาํนึกความเป็นพลเมืองและความเป็นมุสลิมในวนัศุกร์ หลงัจากที่มีการละหมาดวนัศุกร์

เสร็จ ,การทาํตวัเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนใน

ชุมชนเห็นและไดป้ฏิบติัตามให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวทาํให้สามารถพึ่งตนเองได,้ การ

สร้างบรรยากาศสาํหรับเป็นสถานท่ีกลางของบา้นท่าสาปเพื่อให้คนในหมู่บา้นไดมี้โอกาสพบปะพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นตน้ นอกจากน้ีพบวา่ผูน้าํมีการจดัฝึกอบรมอาชีพทาํขนมแก่กลุ่มแม่บา้นทาํ

ขนมเบเกอร่ี ทาํใหค้นในชุมชนเกิดความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ดมากข้ึน  

  ประเด็นท่ีสอง ผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคญั รับรู้ภาวะผูน้ําจากการที่ผูน้าํสามารถจดัการกับ

ปัญหาได ้กล่าวคือ ผูน้าํสามารถเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาของ

คนในชุมชนทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองส่วนรวม เช่น เร่ืองครอบครัว เร่ืองการประกอบอาชีพ เร่ืองเด็กติด

ยาเสพติดเป็นตน้  ผูน้ ําจะรีบเร่งเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูล หาขอ้เท็จจริง ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่

รีบด่วนตดัสินใจ และจะประสานใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหค้วามช่วยเหลือทนัที   

ประเด็นท่ีสาม การรับรู้ภาวะผูน้าํจากการเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายเหมาะสม ถูก

กาลเทศะ และมีทั้งความรู้ดา้นศาสนาและสามญัควบคู่กนัไปอีกดว้ย เพราะผูน้าํท่ีมีบุคลิกภาพดีจะทาํให้

เกิดความน่าเช่ือถือ ประกอบกบัถา้มีความรู้ทั้งศาสนาและสามญั ก็จะยิง่สร้างความเคารพนบัถือมาก

ยิง่ข้ึน  

และประเด็นท่ีส่ี การรับรู้ภาวะผูน้ําจากการได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของหมู่บ้าน เน้นการทาํงานเป็นทีม เช่นเม่ือมีการจัดทาํกิจกรรมของชุมชน การจัดเวที

ประชาคมทาํแผนชุมชน งานกวนอาซูรอ งานวนัฮารีรายอ เป็นตน้ คนในชุมชนก็ยินยอมพร้อมใจออก

มาร่วมกิจกรรม ทาํให้มีการแบ่งงานกนัทาํและทาํงานเป็นทีม และผูน้าํจะมีวิธีการทาํให้คนมีส่วนร่วม 

โดยการสร้างสาํนึกของชุมชน  ชาวตาํบลท่าสาปส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ผูน้าํจึงเนน้เร่ืองการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม  เช่น  อิสลามสอนให้มุสลิมละหมาดร่วมกนั  เมื่อคนในชุมชนมี

การละหมาดร่วมกนัทุกคร้ัง ผูน้าํมกัจะไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูน้าํการละหมาด หลงัจากละหมาดเสร็จก็จะมี

การพูดคุยในเร่ืองศาสนาและการสร้างจิตสํานึกของชุมชน ทาํให้ชุมชนเกิดความรักความสามคัคีมาก

ข้ึน 

 

 

4.4.3 คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํ 

คุณลกัษณะพฤติกรรมของผูน้าํ ตาํบลท่าสาป จากผลการศึกษาพบไดด้งัน้ี 
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ประการท่ีหน่ึง ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของทั้งตาํบลท่าสาป ส่วนใหญ่เป็นผูน้าํทีมี่วสิัยทศัน์

วา่ ตอ้งการให้หมู่บา้นมีการพฒันาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มัน่คง รู้จกัสามคัคี และอยู่

อย่างสันติสุข ถึงแมว้่าตาํบลท่าสาปจะมีพื้นที่ติดกบัเทศบาลนครยะลา ซ่ึงมีความเป็นเมืองก็ตาม แต่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาํบลก็ยงัตอ้งการได้รับการพฒันา ประชาชนตอ้งการคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะ

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัที่ผูน้าํเห็นตรงกนั ว่าจะทาํอย่างไรให้คนในชุมชนมีอาชีพที่

มัน่คง สามารถพึ่งตนเองได ้และคิดวา่จะทาํอยา่งไรให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี รู้สึกผกูพนั

เสมือนญาติให้เหมือนกบัในอดีตเม่ือ 20ปีที่แลว้ ที่ทุกฝ่ายต่างอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข นอกจากน้ียงัได้

กาํหนดวิสัยทศัน์ ให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในการพฒันาชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น เช่น 

งานแข่งขนักีฬา งานอาํเภอยิม้เคล่ือนที่ งานประเพณีกินขา้วใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนกาํหนดวิสัยทศัน์ใน

ดา้นการพฒันาการศึกษาทั้งศาสนาและสามญั เน้นการพฒันาอาชีพดา้นการเกษตร และพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และจากการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีทุกหมู่บ้าน ผูน้ําต่างมี

เป้าหมายสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 

การพาเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงไปออกดะวะห์(แสวงบุญ) การจดัตั้งกองทุนแม่ของแผน่ดิน การรณรงค์

ให้คนในชุมชนเห็นความสําคญัของการออกกาํลงักาย การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติด 

เป็นตน้  

  ประการที่สอง การได้รับความยอมรับนับถือจากคนในชุมชน พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลที่

สําคญัลว้นเป็นผูน้าํทีไ่ดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน โดยสังเกตจากการไดรั้บความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น เมื่อมีการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น หรือการจดักิจกรรม

แข่งขนักีฬา จะมีประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ70ของครัวเรือนที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้น 

นอกจากน้ีเวลามีกิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการประสานงานผา่นทางผูน้าํคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่พร้อม

ออกมาร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัเห็นว่าการเป็นที่ปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง

แกปั้ญหา รวมทั้งไดรั้บความไวว้างใจให้ดาํรงตาํแหน่งสําคญัของชุมชน ยงัแสดงให้เห็นถึงการไดรั้บ

ความยอมรับนบัถือจากคนในชุมชนอีกดว้ย เพราะผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมองวา่ผูน้าํจะตอ้งเป็นที่พึ่ง คอยให้

ความช่วยเหลือ บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุขแก่คนในชุมชนได ้จนสามารถสร้างความไวว้างใจใหด้าํรงตาํแหน่ง

สาํคญัของชุมชน เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํศาสนา ประธานกลุ่มต่างๆ แกนนาํภาคประชาชน เป็นตน้ 

และเห็นวา่การไดรั้บความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ในที่ประชุมของชุมชน นัน่ก็เป็นการแสดงถึงผูน้าํ

ยงัคงไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชนอีกดว้ย เพราะเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น 

หรือมีการจดัเวทีประชาคมเพื่อจดัทาํแผนชุมชน และใหท่ี้ประชาคมเสนอหาทางออกของปัญหาเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงที่ส่งผลกระทบกบัคนส่วนใหญ่ เช่น เร่ืองการจดัการขยะ เม่ือผูน้าํเสนอให้ทางเทศบาลตาํบล

ท่าสาปจดัหารถเก็บขยะ ชาวบา้นก็เห็นดว้ย และเม่ือผูน้าํไดบ้อกให้ชาวบา้นจดัการขยะดว้ยตนเองก่อน

โดยขยะเปียกใหข้ดุหลุมฝังท่ีบา้น ชาวบา้นก็ยอมปฏิบติัตาม 
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  ประการที่สาม แนวทางสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพือ่การพฒันาชุมชน จากผล

การศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัมีการใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชน เพือ่

ถ่ายทอดความคิดปลุกเร้าอารมณ์ เพื่อให้ผูต้ามเกิดแรงดลใจ หมายถึง ‘การทาํหน้าที่’ เพื่อให้คนใน

ชุมชนตระหนกัวา่ทุกคนมีบทบาทหนา้ท่ี การออกมาร่วมทาํกิจกรรมของชุมชนก็ถือวา่เป็นการทาํหนา้ท่ี

อยา่งหน่ึงของมุสลิมที่ดี ดงันั้นจึงตอ้งตระหนกั และให้ความสําคญักบัการร่วมกิจกรรมของชุมชนดว้ย

เช่น ทุกวนัศุกร์ ผูน้าํจะใชเ้วลาก่อนละหมาดวนัศุกร์ ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละแผนการการปฏิบติังานของ

หมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองกิจกรรมโครงการที่รัฐสนบัสนุนงบประมาณลงมาให้หมู่บา้น กิจกรรมงาน

ประเพณีต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น เช่น การร่วมประชุมประชาคมหมู่บา้น การทาํ

กิจกรรมพฒันามสัยดิ การร่วมงานบุญของหมู่บา้น เป็นตน้ และจะเนน้ย ํ้าคาํพูดท่ีวา่ “นัน่คือหนา้ตาของ

หมู่บา้น” เสมอเพือ่ให้ชาวบา้นเกิดความตระหนกั  อยากเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา และเป็นการ

สร้างจิตสํานึกแก่คนในชุมชนซ่ึงเป็นผูต้ามในการยึดกุมเป้าประสงค์การพฒันาหมู่บา้น รวมถึงสร้าง

ความกระตือรือร้นในการรับมือและแกปั้ญหาของชุมชน เพราะผูน้าํส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศยัอยู่ใน

ชุมชนเป็นระยะเวลานาน บางคนอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่เกิด ทาํใหเ้ห็นสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน 

และมีความรู้สึกผกูพนักบัพื้นท่ี มีความตอ้งการเห็นชุมชนมีการพฒันาในทางท่ีดีข้ึน  

  ประการท่ีส่ี วิธีการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า ผูน้าํใช้เวที

ประชาคมหมู่บ้านเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นคนในชุมชนให้ออกมาแสดงความคิดเห็นและมา

วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือผูน้าํจะคอยให้ความรู้ และคอยช้ีแนะขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาหมู่บา้น แลว้นาํขอ้มูลที่เป็นปัญหา ความตอ้งการ มาวิเคราะห์และเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น เช่น ตาํบลท่าสาป เร่ืองปัญหาการจดัการขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ประชาชน

ไดรั้บความเดือดร้อนมาก ผูน้าํไดจ้ดัทาํโครงการเยาวชนไร้ถงัขยะ ผูน้าํชุมชนคิดวา่อนาคต ถา้ชุมชนไม่

รีบจดัการปัญหาขยะโดยชุมชนเอง จะทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา นอกจากน้ียงัมีวิธีการกระตุน้

ปัญญาคนในชุมชนอีกวิธีหน่ึง คือ ผูน้าํใชเ้หตุผลให้ผูต้ามมีความคิดเป็นอิสระ และผูน้าํใชค้วามคิดเชิง

สังเคราะห์ เพื่อเสนอทางเลือกแกปั้ญหาของชุมชนอีกดว้ย 

  และประการที่ห้า การคาํนึงถึงบุคคลอื่น จากการศึกษาพบว่า ผูน้าํชุมชนมีการจดัตั้ง

กองทุนแม่ของแผน่ดินเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของหมู่บา้น มีการนาํ

เยาวชนท่ีติดยาของหมู่ท่ี 1 ไปบาํบดัจาํนวน 2 คนในปีที่ผา่นมา นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งกองทุนซะกาต

เพื ่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส การช่วยเหลือผูย้ากไร้ให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ อาทิ สิทธิผูพ้ิการ สิทธิของ

ผูสู้งอายุ รวมถึงการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิตบา้นโต๊ะดูรัส เพื่อจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกใน
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ชุมชน เช่นค่าชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลคร้ังละ 1,000 บาท, เงินขวญัถุงแก่บุตรของสมาชิก 

จาํนวน 2,000 บาท เป็นตน้ 

 

4.4.4 บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

ประเด็นบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน จากผลการศึกษาพบวา่ 

1) ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเห็นว่าผูน้าํชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกบัส่วน

ราชการต่างๆโดยเฉพาะส่วนราชการที่เป็นภาคีการพฒันาในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล 

สาธารณสุขตาํบล(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล) เกษตรตาํบล กศน.ตาํบล พฒันากร ปลดัอาํเภอ 

ส่วนราชการอื่นๆ และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพOTOP  

กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายองคก์รชุมชนเป็นตน้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทาํงานพฒันา

ชุมชนร่วมกนั  นอกจากน้ีผูน้าํยงัมีหนา้ที่ในการเป็นศูนยรั์บแจง้ขอ้มูลต่างๆเช่น คนยากจน เด็กกาํพร้า 

คนชรา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นตน้ 

2) บทบาทหนา้ท่ีในการช่วยเหลือเก้ือกูล ดูแลและแกปั้ญหาของชุมชน เช่น เร่ืองกลุ่ม

สตรีและเยาวชนวา่งงาน แลว้ไปมัว่สุมกบัยาเสพติด ทาํใหเ้กิดปัญหาการลกัขโมยในหมู่บา้น ผูน้าํไดเ้ขา้

มาแกไ้ขโดยการใชเ้วทีละหมาดวนัศุกร์กาํชบัให้ผูป้กครองเอาใจใส่ดูแลบุตรให้ดี ส่วนเยาวชนที่ติดยา

เสพติด หากผูป้กครองตอ้งการให้ผูน้าํช่วยพาไปบาํบดัยาเสพติด ผูน้าํก็ได้ดาํเนินการและให้เขา้ค่าย

อบรม จนทาํใหเ้ยาวชนบางคนสามารถกลบัตวักลบัใจและเป็นคนดีของสังคมได ้ และการประสานให้

พฒันากรผูป้ระสานงานตาํบลเขา้มาส่งเสริมเร่ืองการประกอบอาชีพทาํขนมเบเกอร่ี ทาํให้กลุ่มสตรีมี

รายไดเ้สริม  

   3) บทบาทหน้าที่ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ผูน้าํชุมชนของตาํบลท่าสาปเห็นว่า 

ผูน้าํตอ้งมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการให้กบัคนในหมู่บา้นไดรั้บทราบทุก

คร้ังเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคนในชุมชน 

4) บทบาทการใหค้วามรู้ กระตุน้ใหค้นในชุมชนแสดงความคิดเห็น ความรู้ 

ความสามารถ ถือไดว้า่เป็นบทบาทท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเห็นวา่ในการพฒันาชุมชน

ตอ้งเร่ิมจากการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง จากนั้น

ตอ้งพยายามสร้างการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ด ผกูพนั จะทาํใหค้นใน

ชุมชนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

นอกจากน้ีเห็นวา่ผูน้าํจะตอ้งทาํตามบทบาทหนา้ที่อ่ืนๆอยา่งเต็มความสามารถ ให้สม

กบัท่ีคนในชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือ และใหค้วามไวว้างใจในการเป็นผูน้าํการพฒันาชุมชน 

 

 

4.5  การเปรียบเทยีบภาวะผู้นําในทศันะของชุมชนของตําบลพร่อนและท่าสาป 
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4.5.1ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคัญของตําบลพร่อนและตาํบลท่าสาปได้ให้

ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนคล้ายคลึงกนั สามารถแยกประเด็นการให้ความหมาย

ภาวะผูน้าํไดท้ั้งส้ิน 7 ประเด็น ดงัน้ี 

1) การควบคุม ดูแล สั่งการผูต้าม  

       2) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

       3) การมีความรู้ 

       4) การเขา้ใจผูอ่ื้น, 

       5) การใหค้วามเป็นธรรม 

      6) การมีจิตอาสา 

      7) การนาํชุมชน  

สาํหรับประเด็นท่ีหน่ึง ของการใหค้วามหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน พบวา่ 

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของทั้งสองตาํบลไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน คือผูที้่สามารถ

ควบคุม ดูแล สั่งการ  และนาํผูต้ามให้คลอ้ยตามได ้ยกตวัอยา่งผูน้าํของตาํบลพร่อน ทุกคร้ังท่ีหมู่บา้น

กาํหนดจดัเวทีประชาคมจดัทาํแผนหมู่บา้นเพือ่ให้ประชาชนเสนอปัญหาความตอ้งการ ผูน้าํสามารถท่ี

จะประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้ประชาชนออกมาร่วมเวทีประชาคมไดจ้าํนวนมาก และสามารถเป็นวิทยากร

กระบวนการกระตุน้ให้คนในชุมชนเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการพฒันาชุมชนได ้ ส่วน

ผูน้ําของตาํบลท่าสาป ก็เช่นเดียวกัน เม่ือผูน้ํากาํหนดจัดเวทีประชาคมจัดทาํแผนหมู่บ้านเพื ่อให้

ประชาชนเสนอปัญหาความตอ้งการ ผูน้าํสามารถที่จะประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้ประชาชนออกมาร่วมเวที

ประชาคมไดจ้าํนวนมากเช่นกนักบัตาํบลพร่อน  และสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการกระตุน้ให้คน

ในชุมชนเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อหมู่บา้นได ้

    ประเด็นท่ีสอง  การเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึงภาวะผูน้าํที่เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบติั

ตามหลักศาสนา มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้ งใจ กระตือรือร้น และอยู่ใน

กฎระเบียบของสังคม ถึงแมว้่าผูน้าํคนนั้นจะเป็นผูน้าํแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม เป็น

เพราะในบริบทของพื้นท่ีตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงใน

หลกัคาํสอนของศาสนา ไดส้อดแทรกแนวทางในการปฏิบติัตนของผูต้ามต่อผูน้าํ ดงัวจนะของศาสดามู

ฮมัหมดั ศ.ล. ความวา่ ‘ตอ้งเช่ือฟังตามผูน้าํถึงแมจ้ะถูกหกัห้ามสิทธิ เพราะแทจ้ริงพวกเขามีภาระหนา้ที่

ท่ีตอ้งรับผิดชอบ และสําหรับพวกท่านก็มีภาระหนา้ที่ตอ้งรับผิดชอบ (บนัทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะ

ดีษ 1846) ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ผูน้าํเกิดความตระหนกัในการประพฤติ ปฏิบติัตนเพือ่เป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กบัผูต้าม โดยยึดตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอย่างเคร่งครัด ยกตวัอยา่งเช่น กาํนนัคน

ก่อนของตาํบลพร่อน ที่ไดป้ฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี อยู่ในอีหม่าน 

(ประพฤติปฏิบติัตามหลกัศาสนาอยา่งเคร่งครัด)และที่สําคญัคือมีความรู้ดา้นศาสนา เป็นโต๊ะครูที่คอย
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สอนศาสนาคนในหมู่บา้นดว้ย   จึงทาํใหก้าํนนัคนปัจจุบนัไดย้ึดถือเป็นแบบอยา่งมาเป็นแนวปฏิบติั ทาํ

ให้ได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้านมาก ส่วนของตาํบลท่าสาปก็เช่นเดียวกันผูน้ําทาํตัวเป็น

แบบอยา่งที่ดีในทุกดา้น มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจ กระตือรือร้น และอยูใ่นกฎระเบียบของสังคม 

ยกตวัอยา่งเช่น ครูสอนศาสนาท่ีมหาวทิยาลยัฟาฏอนี(วิทยาลยัอิสลามเดิม) กล่าววา่ การที่ผูน้าํจะมีส่วน

ทาํใหผู้ต้ามเช่ือถือหรือคลอ้ยตามนั้น ผูน้าํจะตอ้งทาํตวัเป็นแบบอยา่งที่ดีก่อน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการดูแล

เอาใจใส่คนในครอบครัว การดูแลบุคลิกภาพ และการสร้างจิตสาํนึกของชุมชน เป็นตน้ 

ประเด็นท่ีสาม การมีความรู้ พบวา่ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีความรู้หลากหลาย กล่าวคือ ตอ้งรู้งาน

ในหน้าท่ี  รู้พื้นที่ เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่นผูน้ําตาํบลพร่อนกล่าวว่า เม่ือผู ้นําได้รับข่าวสาร

ประชาสัมพนัธ์จาก อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น(อสม.) ในเร่ืองโรคระบาด ผูน้าํจะตอ้งศึกษาขอ้มูล

อยา่งละเอียด แลว้นาํไปประชาสัมพนัธ์ให้คนในหมู่บา้น เพือ่ที่จะป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น 

โรคชิคุณกุนยา โรคไขเ้ลือดออก เป็นตน้  ส่วนผูน้าํของตาํบลท่าสาป เห็นว่าผูน้าํตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

หลากหลาย กล่าวคือ ตอ้งรู้งานในหนา้ท่ี  รู้พื้นที่ เป็นที่ยอมรับของสังคม และท่ีสําคญัตอ้งเป็นคนท่ีเชิง

บวก ปราศจากอคติ เช่น  ในพื้นท่ีหมู่ ท่ี 1 ของตาํบลท่าสาปมีประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธและ

ประชาชนที่นบัถือศาสนาอิสลามอาศยัอยู่รวมกนั ในฐานะผูน้าํก็จะปฏิบติักบัประชาชนในชุมชนทั้ง

สองศาสนาอยา่งเท่าเทียมโดยปราศจากอคติ  ทุกคร้ังทีมี่กิจกรรมของหมู่บา้นก็จะแบ่งบทบาทหนา้ที่กนั

ตามความสามารถทาํใหค้นในหมู่บา้นรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนัและจะออกมาร่วมกิจกรรมอยา่ง

สมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

ประเด็นท่ีส่ี การเขา้ใจผูอ่ื้น พบวา่ผูน้าํของตาํบลพร่อนให้ความหมายภาวะผูน้าํวา่ตอ้ง

เป็นผูเ้ขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก  รับฟังความเห็นผูอื้่น มีความกลา้ตดัสินใจ โดยเฉพาะเวลาท่ีหมู่บา้นมี

ปัญหา ผูน้าํจะตอ้งรีบเขา้มาแกไ้ขสถานการณ์ รับรู้ขอ้มูลให้รอบดา้นเพือ่การตดัสินใจที่ถูกตอ้ง ส่วน

ของตาํบลท่าสาปก็เช่นเดียวกนัพบว่าผูน้าํตอ้งเป็นผูเ้ขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก  รับฟังความเห็นผูอื้่น มี

ความกลา้ตดัสินใจ โดยเฉพาะเวลาท่ีหมู่บา้นมีปัญหา ผูน้าํจะตอ้งรีบเขา้มาแกไ้ขสถานการณ์ รับรู้ขอ้มูล

ให้รอบดา้นเพื่อการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง อย่างกรณีของกาํนนัตาํบลท่าสาปเล่าให้ฟังว่า เน่ืองจากหมู่ที่ 3 

ตาํบลท่าสาปมีสภาพพื้นที่ลุ่มเพราะอยูใ่กลก้บัแม่นํ้ าปัตตานี และทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าสาป

ไดส้ร้างเข่ือนกั้นนํ้ าไวแ้ลว้ แต่มีความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งขอพื้นทีข่องผูท่ี้อยู่ท่ีกบัสันเข่ือนคนละประมาณ 

10 เมตร ทาํให้มีประชาชนบางคนไม่ยอมเสียพื้นที่ให้กบั องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าสาปเพื่อสร้าง

ถนนริมสันเข่ือน ในฐานะกาํนนัเป็นผูที้่คนในหมู่บา้นให้การยอมรับจึงไดพ้บปะพูดคุยกบัเจา้ของท่ีดิน

ท่ีมีดินติดกบัสันเขื่อนให้ช่วยกนับริจาคที่ดินเพือ่สาธารณะจนทาํให้สามารถสร้างถนนริมสันเขื่อนจน

สาํเร็จ 

ประเด็นท่ีห้า การให้ความเสมอภาคเป็นธรรม และยุติธรรม พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั

ของตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป ให้ความหมายของภาวะผูน้าํที่เกี่ยวกบัการให้ความเสมอภาค เป็น
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ธรรม และยุติธรรมไม่แตกต่างกนั โดยผูน้าํตอ้งให้ความสําคญักบัทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือก

ปฏิบติั และจะยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายมาโดยตลอดนอกจากน้ียงัไดร่้วมจดัตั้งกองทุนซะ

กาตเพือ่ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ในหมู่บา้น ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากคนในหมู่บา้นทุกๆปี จะมีการนาํ

เงินที่ไดจ้ากการจ่ายซะกาตมาบริจาคกบัคนยากจนที่อยูใ่นตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป เม่ือมีงานบุญ

ของหมู่บา้น เช่น งานกินขา้วใหม่ งานอาซูรอ งานเมาลิด เป็นตน้ ก็จะเชิญคนในหมู่บา้นทุกครัวเรือน

มาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย  
 

ประเด็นท่ีหก การมีจิตอาสา ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัของตาํบลพร่อนให้ความหมายภาวะ

ผูน้าํคือ ผูท่ี้มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น และเห็นว่า การ

พฒันาชุมชน เป็นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ผูน้าํจึงตอ้งทุ่มเททั้ง

แรงกาย แรงใจเพื่อแกไ้ขปั้ญหาของคนในชุมชน บ่อยคร้ังอาจตอ้งเสียสละเวลา ทรัพยสิ์น และความสุข

ส่วนตนเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํของตาํบลพร่อน เวลาท่ีมีงานในพื้นท่ี ผูน้าํตอ้ง

เสียสละ เวลาเพื่อร่วมงาน ซ่ึงตรงกบัภาษาอาหรับ เรียกว่ากรูบ่าน (การเสียสละ) ในที่น้ีหมายถึงการ

เสียสละอย่างมากๆในทุกๆเร่ืองทั้งเวลาและทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนผูน้าํของตาํบล

ท่าสาปก็เช่นเดียวกนั พบว่า บ่อยคร้ังผูน้าํอาจตอ้งเสียสละเวลา ทรัพยสิ์น และความสุขส่วนตนเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม ยกตวัอย่าง ประธานกลุ่มสตรีทาํขนมเบอเกอร่ีของตาํบลท่าสาป ไดเ้สียสละ

พื้นที่ส่วนหน่ึงของบ้านเพื ่อทาํโรงเรือนในการทาํขนมเนื่องจากว่าถ้ากลุ่มไม่มีโรงเรือนอย่างถูก

สุขลกัษณะก็จะไม่ผา่นการรับรองอย.จากกระทรวงสาธารณสุข  

  ประเด็นสุดทา้ย การนําชุมชนไปสู่เป้าหมาย พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคญัของทั้งสอง

ตาํบลไดใ้ห้ความหมายในประเด็นน้ีโดยรวมผูน้าํทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือ มิได้

หมายถึงเฉพาะผูน้าํที่มีตาํแหน่งทางสังคมเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงใครก็ตามในชุมชน ที่สามารถนาํพา

คนในชุมชนใหร่้วมกนัพฒันาชุมชนไปสู่เป้าหมายได ้โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมใหค้นในหมู่บา้น

ไดมี้บทบาทและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น เช่นผูน้าํของตาํบลพร่อน  เม่ือทราบวา่ยาเสพติดเป็น

ปัญหาของชุมชน ก็จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเขา้ไปร่วมหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้

ผูป้กครองเห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดกบัลูกหลาน  ให้ลุกข้ึนมาต่อสู้กบัปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม

อ่ืนๆเพือ่ให้รู้เท่าทนัและร่วมพฒันาชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและเป็นชุมชนเขม้แข็ง   ส่วนของผูน้าํ

ตาํบลท่าสาป เช่น  เม่ือผูใ้หญ่ดิง คิดวา่ยาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชน ก็จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

และเขา้ไปร่วมหาวธีิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหผู้ป้กครองเห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดกบับุตรหลาน ใหลุ้ก

มาต่อสู้กบัปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนเขม้เขง็อยา่งย ัง่ยนื ปรากฏตามตารางท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

ที่ ประเด็น ตําบลพร่อน ตําบลท่าสาป 
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1 การควบคุม ดูแล สั่งการผูต้าม เป็นวทิยากรกระบวนการนาํ

ชาวบา้นในเวทีประชาคม 

สามารถเรียกชาวบา้นให้ออก

มาร่วมเวทีประชาคมและเป็น

วทิยากรกระบวนการกระตุน้

ใหแ้สดงความคิดเห็น 

2 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี ปฏิบติัตามหลกัศาสนา มี

ความซ่ือสัตยเ์สียสละ 

รับผดิชอบ 

ปฏิบติัตามหลกัศาสนา มุ่งมัน่ 

ตั้งใจ กระตือรือร้นอยูใ่น

กฎระเบียบของสังคม ดูแลเอา

ใจใส่คนในครอบครัว ดูแล

บุคลิกภาพ 

3 การมีความรู้ มีความรู้หลากหลาย รู้งานใน

หนา้ท่ี และรู้พื้นท่ี 

มีความรู้หลากหลาย รู้งานใน

หนา้ท่ี รู้พื้นท่ี คิดเชิงบวก 

ปราศจากอคติ 

4 การเขา้ใจผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

มีความกลา้ตดัสินใจในส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง 

รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

กลา้ตดัสินใจ รับรู้ขอ้มลูอยา่ง

รอบดา้น 

5 การใหค้วามเป็นเสมอภาคเป็น

ธรรม 

ใหค้วามเสมอภาคคนใน

ชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

เช่น การจ่ายซะกาต การเชิญ

ใหม้าร่วมงานบุญ 

ใหค้วามเสมอภาคคนใน

ชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบติัเช่น 

การจ่ายซะกาต การเชิญให้

มาร่วมงานบุญ 

6 การมีจิตอาสา ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็

ใจ และเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์

ส่วนตน 

ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็

ใจ และเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์

ส่วนตน 

7 การนาํชุมชน เนน้กระบวนการมีส่วนร่วม เนน้กระบวนการมีส่วนร่วม 

  

ตารางท่ี 4. 2    แสดงการเปรียบเทียบการใหค้วามหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนของตาํบลพร่อน

และตาํบลท่าสาป 

 

 

 

4.5.2 การรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน 

สาํหรับประเด็นการรับรู้ภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชนของตาํบลพร่อนและท่าสาปมี 
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การรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเด็น สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 การรับรู้ภาวะผูน้าํจากการจดัการกบัปัญหาของชุมชน ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั

ของทั้งสองชุมชนให้ข้อมูลที่แตกต่างกันกล่าวคือ ผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคญัของตาํบลพร่อนเห็นว่าผูน้ ํา

สามารถจดัการกับปัญหาได้ด้วยการคิดเป็นระบบ คิดเชิงบริหาร คิดเชิงวิเคราะห์ และมีไหวพริบ

ปฏิภาณ เช่น เม่ือมีปัญหามลพิษทางนํ้ าเกิดข้ึนในตาํบลพร่อน ผูน้าํจะรีบเร่งเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูล หา

ข้อเท็จจริง ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่รีบด่วนตดัสินใจ และประสานให้เจ้าหน้าที่ผูเ้ชี่ยวชาญมา

ตรวจสอบทนัที  ในขณะน้ีไดพ้ยายามบูรณาการงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการจดัทาํ

แผนชุมชน ไดข้อความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอเมือง

ยะลา สาํนกังานพฒันาชุมชนเมืองยะลา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเดิมมีการแยกกนัทาํงาน ทาํให้

ประชาชน เบื่อหน่าย จึงเกิดแนวคิดที่จะตอ้งบูรณการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกนัทาํแผนชุมชน เพื่อ

สะทอ้นปัญหา และนาํปัญหาจากแผนไปปฏิบติั ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาป เห็นวา่ผูน้าํ

สามารถเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนทั้งเร่ือง

ส่วนตวัและเร่ืองส่วนรวม เช่น เร่ืองครอบครัว เร่ืองการประกอบอาชีพ เร่ืองเด็กติดยาเสพติดเป็นตน้  

ผูน้าํจะรีบเร่งเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูล หาขอ้เทจ็จริง วา่มีสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่รีบด่วนตดัสินใจ และจะ

ประสานใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหค้วามช่วยเหลือทนัที   

ประเด็นท่ี 2 การรับรู้ภาวะผูน้าํจากการไดรั้บความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของหมู่บ้าน ผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคญัของทั้ งสองชุมชนเห็นว่าการทาํงานเป็นทีมและการแบ่งงานตาม

บทบาทหน้าที่เป็นส่ิงสําคญั กล่าวคือเมื่อผูน้าํมีการจดัทาํกิจกรรมของชุมชน การจดัเวทีประชาคมทาํ

แผนชุมชน งานกวนอาซูรอ งานวนัฮารีรายอ เป็นต้น คนในชุมชนก็ยินยอมพร้อมใจออกมาร่วม

กิจกรรม ทาํใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี มีการแบ่งงานกนัทาํและทาํงานเป็นทีม นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูล

ที่สําคญัของตาํบลท่าสาปให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเนน้การสร้างสํานึกของชุมชนตามหลกัคาํสอน

ของศาสนาอิสลาม เช่น ทุกคร้ังหลงัจากละหมาดร่วมกนั ผูน้าํมกัจะไดรั้บเลือกให้เป็นผูน้าํการละหมาด 

หลงัจากละหมาดเสร็จก็จะมีการพดูคุยในเร่ืองศาสนาและการสร้างจิตสาํนึกของชุมชน ทาํให้ชุมชนเกิด

ความรักความสามคัคีมากข้ึน 

ประเด็นท่ี 3 การรับรู้ภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชนจากการสร้างแรงจูงใจ พบวา่ 

พื้นท่ีทั้งสองชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยกลา้ที่จะเสนอแนะปัญหาต่างๆในที่สาธารณะ ดงันั้น

เม่ือมีผูน้าํท่ีมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และหมัน่สร้างแรงจูงใจ คนในชุมชนก็จะยอมรับและยอมให้เป็นท่ี

ปรึกษา โดยผูน้าํมีวิธีการจูงใจแตกต่างกนั เช่น กาํนนัตาํบลพร่อนมกัจะมีการจูงใจคนในหมู่บา้นโดย

การจดัทศันะศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆที่คนในหมู่บ้านสนใจแต่มีข้อแม้คือในการทศันศึกษาดูงาน

จะตอ้งไปดูงานหมู่บา้นที่มีการพฒันาเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงทุกคร้ังเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนใน

หมู่บา้นนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสามารถ

พึ่งตนเองได้ สําหรับสถานที่ที่กาํนนัมกัจะพาคนในหมู่บา้นไปทศันะศึกษาดูงานเช่น จงัหวดัสตูล 
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สงขลา และนราธิวาส เป็นตน้ เม่ือกลบัมาจากการทศันะศึกษาดูงานร่วมกนัจะเห็นว่าคนในหมู่บา้นมี

ปฏิสัมพนัธ์ดีข้ึนทุกคร้ังทาํใหก้ลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นการทศันะศึกษาดูงาน   นอกจากน้ีพบวา่ผูน้าํมี

การจดัฝึกอบรมอาชีพทาํขนมแก่ลุ่มแม่บา้น ทาํให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกผูกพนัใกลชิ้ด และเมื่อมี

ปัญหาก็อยากมาขอคาํปรึกษาจากผูน้าํ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่ดิน ปัญหาการว่างงาน เป็นตน้ 

ส่วนผูน้าํของตาํบลท่าสาปก็มีวธีิการจูงใจโดยการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองและความเป็นมุสลิมใน

ทุกวนัศุกร์ หลงัจากท่ีมีการละหมาดวนัศุกร์เสร็จ(เวลา 13.00 น. โดยประมาณ) และการทาํตวัเป็น

แบบอย่างในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในชุมชนเห็นและได้

ปฏิบติัตามให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวทาํให้สามารถพึ่งตนเองได ้การสร้างบรรยากาศ

สําหรับเป็นสถานที่กลางของบา้นท่าสาปเพือ่ให้คนในหมู่บา้นไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เป็นตน้ นอกจากน้ีพบว่าผูน้าํมีการจดัฝึกอบรมอาชีพทาํขนมแก่กลุ่มแม่บา้นทาํขนมเบอ

เกอร่ี ทาํใหค้นในชุมชนเกิดความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ดมากข้ึน 

และประเด็นสุดทา้ย การรับรู้ภาวะผูน้าํจากการเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี พบวา่ผูใ้หข้อ้มูล 

ท่ีสาํคญัทั้งสองตาํบลมีความคิดเห็นตรงกนักล่าวคือ รับรู้จากการที่ผูน้าํมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ 

และมีความรู้ดา้นศาสนาและสามญัควบคู่กนัไป เพราะผูน้าํที่มีบุคลิกภาพดีจะทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือ 

ประกอบกบัถา้มีความรู้ทั้งศาสนาและสามญั  ก็จะยิ่งสร้างความเคารพนบัถือมากยิ่งข้ึน เช่น  เม่ือมีการ

ประชุมผูน้าํจะตอ้งแต่งกายให้ดูดี  สง่าผ่าเผย เหมาะสม ถูกกาลเทศะ   ผลการเปรียบเทียบปรากฎตาม

ตารางท่ี 4.3   

ท่ี ประเด็น ตาํบลพร่อน ตาํบลท่าสาป 

1 การจดัการกบัปัญหาของ

ชุมชน 

คิดเป็นระบบ คิดเชิง

บริหารและคิดเชิงวิเคราะห์  

เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ

ในการแกปั้ญหาของคนใน

ชุมชน 

2 การไดรั้บความร่วมมือ -แบ่งงานกนัทาํตาม

บทบาทหนา้ท่ี  

-เนน้การทาํงานเป็นทีม 

- สร้างสาํนึกของชุมชนจาก

หลกัคาํสอนของศาสนา 

- เนน้การทาํงานเป็นทีม 

3 การสร้างแรงจูงใจ -จดักิจกรรมทศันศึกษาดู

งานหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

-จดัฝึกอบรมอาชีพ 

-สร้างสาํนึกความเป็นพลเมือง

และความเป็นมุสลิมท่ีดี 

-การเป็นแบบอยา่งการดาํเนิน

ชีวติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- การสร้างบรรยากาศใหมี้

สถานท่ีกลางของหมู่บา้น 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนของตาํบลพร่อนและ

ตาํบลท่าสาป 

 

4.5.3 คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํของทั้งสองตาํบล 

ประเด็นคุณลกัษณะพฤติกรรมของผูน้าํ ผูศึ้กษาไดแ้บ่งคุณลกัษณะและพฤติกรรมของ 

ผูน้าํไว ้5 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ การมีวสิยัทศัน์ในการพฒันาชุมชน การไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนใน

ชุมชน การสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพือ่การพฒันาชุมชน การกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน และการ

คาํนึงถึงบุคคลอ่ืน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

คุณลกัษณะท่ี 1 การมีวสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน จากผลการศึกษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มูล 

ทีส่ําคญัของทั้งสองตาํบล มีความคิดเห็นว่าผูน้าํของชุมชนลว้นเป็นผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์ โดยตอ้งการให้

หมู่บา้นมีการพฒันาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ มีอาชีพที่มัน่คง รู้จกัสามคัคี และอยู่อยา่งสันติสุข 

ยกตวัอยา่งเช่น ตาํบลพร่อน เน่ืองจากบริบทของตาํบลพร่อนยงัคงมีความเป็นชนบท ตอ้งการไดรั้บการ

พฒันาโดยเฉพาะการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัที่ผูน้าํเห็นตรงกนั วา่จะทาํอยา่งไรให้คนใน

ชุมชนมีอาชีพที่มัน่คง สามารถพึ่งตนเองได ้และคิดว่าจะทาํอย่างไรให้คนในชุมชนมีความรัก ความ

สามคัคี รู้สึกผกูพนัเสมือนญาติใหเ้หมือนกบัในอดีตเม่ือ20ปีทีแ่ลว้ ทีทุ่กฝ่ายต่างอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ ใหค้นในชุมชนมีส่วนรวมในการพฒันาชุมชนผา่นกิจกรรมต่างๆของ

หมู่บา้น เช่น งานแข่งขนักีฬา งานอาํเภอยิม้เคล่ือนที่ งานประเพณีกินขา้วใหม่ เป็นตน้ รวมถึงชุมชนอยู่

ดีมีสุข หมู่บา้นปลอดยาเสพติดอีกดว้ย นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวา่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีทุก

หมู่บา้น ผูน้าํต่างมีเป้าหมายสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ดว้ย

วธีิการต่างๆ เช่น การจดัตั้งกองทุนแม่ของแผน่ดิน การรณรงคใ์ห้คนในชุมชนเห็นความสําคญัของการ

ออกกาํลังกาย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เป็นต้น ส่วนของตาํบลท่าสาปจาก

การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์เช่นเดียวกนัโดยได้กาํหนดวิสัยทศัน์ว่า ตอ้งการให้

หมู่บา้นมีการพฒันาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ มีอาชีพที่มัน่คง รู้จกัสามคัคี และอยู่อยา่งสันติสุข 

ถึงแมว้่าตาํบลท่าสาปจะมีพื้นที่ติดกบัเทศบาลนครยะลา ซ่ึงมีความเป็นเมืองก็ตาม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่

ของตาํบลก็ยงัตอ้งการไดรั้บการพฒันา ประชาชนตอ้งการคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัทีผู่น้าํเห็นตรงกนั ว่าจะทาํอย่างไรให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มัน่คง สามารถ

4 การมีบุคลิกภาพท่ีดี -แต่งกายดูดี สง่า และพดูจา

ดี 

- มีความรู้ดา้นศาสนาและ

สามญัควบคู่กนัไป 

 

-มีความรู้ดา้นศาสนาและสามญั

ควบคู่กนัไป 

- แต่งกายเหมาะสม ถูก

กาลเทศะ 
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พึ่งตนเองได ้และคิดวา่จะทาํอยา่งไรให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี รู้สึกผกูพนัเสมือนญาติให้

เหมือนกบัในอดีตเม่ือ20ปีที่แลว้ ทีทุ่กฝ่ายต่างอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ 

ให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในการพฒันาชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น เช่น งานแข่งขนักีฬา

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชุมชน งานอาํเภอยิม้เคล่ือนที่ งานแข่งว่าว เป็นตน้ ตลอดจนกาํหนดวิสัยทศัน์

ในดา้นการพฒันาการศึกษาทั้งศาสนาและสามญั เนน้การพฒันาอาชีพดา้นการเกษตร และพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และจากการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีทุกหมู่บ้าน ผูน้ําต่างมี

เป้าหมายสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 

การพาเยาวชนที่เป็นกลุ่มเส่ียงไปออกดะวะห์ การจดัตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์ให้คนใน

ชุมชนเห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักาย การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติด เป็นตน้  

  คุณลักษณะท่ี 2 การได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลที่

สาํคญัของทั้งสองตาํบลมีความคิดเห็นวา่เป็นผูน้าํท่ีไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน โดยสังเกต

จากการได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น เมื่อมีการจดัเวทีประชาคม

หมู่บา้น หรือการจดักิจกรรมงานบุญของหมู่บา้น จะมีประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ70

ของครัวเรือนที่อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น นอกจากน้ีเวลามีกิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการประสานงานผา่นทาง

ผูน้าํคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่พร้อมออกมาร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัเห็นวา่การ

เป็นที่ปรึกษาและช้ีแนะแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งได้รับความไวว้างใจให้ดาํรงตาํแหน่งสําคญัของ

ชุมชน ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการไดรั้บความยอมรับนบัถือจากคนในชุมชนอีกดว้ย เพราะผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั

มองวา่ผูน้าํจะตอ้งเป็นที่พึ่ง คอยให้ความช่วยเหลือ บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุขแก่คนในชุมชนได ้จนสามารถ

สร้างความไวว้างใจใหด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัของชุมชน เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํศาสนา ประธานกลุ่ม

ต่างๆ แกนนาํภาคประชาชน เป็นต้น นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนน้อยเห็นว่าการได้รับความ

เห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ในที่ประชุมของชุมชน นัน่ก็เป็นการแสดงถึงผูน้าํยงัคงไดรั้บความเคารพนบั

ถือจากคนในชุมชนอีกดว้ย เพราะเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น หรือมีการจดัเวทีประชาคม

เพือ่หาทางออกของปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีส่งผลกระทบกบัคนส่วนใหญ่ เช่น เร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ของตาํบลพร่อน ท่ีเกิดจากมลภาวะของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาผา่นลาํคลอง จนทาํให้

ชาวบา้นเกิดอาคารคนั ผูน้าํจึงรีบเขา้มาตรวจสอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้มาดูแล และจะเสนอ

ทางออกของปัญหาโดยรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงทั้งหมดมานาํเสนอในที่ประชุมหมู่บา้นเพือ่หาขอ้ยุติ 

สําหรับการไดรั้บความยอมรับนบัถือจากคนในชุมชนของตาํบลท่าสาป สามารถพบไดจ้ากการไดรั้บ

ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น เมื่อมีการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นในประเด็น

ต่างๆ เช่น การจดัเวทีประชาคมเพื่อจดัทาํแผนชุมชน การจดัประชาคมเสนอหาทางออกของปัญหาเร่ือง
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ใดเร่ืองหน่ึงท่ีส่งผลกระทบกบัคนส่วนใหญ่ อนัไดแ้ก่ เร่ืองการจดัการขยะ เม่ือผูน้าํเสนอให้ทางเทศบาล

ตาํบลท่าสาปจดัหารถเก็บขยะ ประชาชนก็เห็นดว้ย และเม่ือผูน้าํไดบ้อกใหป้ระชาชนในแต่ละครัวเรือน

จดัการขยะดว้ยตนเองก่อนโดยขยะเปียกให้ขุดหลุมฝังที่บา้น ประชาชนก็ยอมปฏิบติัตาม ซ่ึงประการ

สาํคญัในการจดัประชาคมนั้นกล่าวคือส่วนใหญ่แลว้จะมีประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ

70ของครัวเรือนที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้น แมแ้ต่กิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการประสานงานผ่านทางผูน้าํ

ประชาชนในหมู่บา้นส่วนใหญ่พร้อมใจออกมาร่วมกิจกรรมทุกคร้ังนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกเช่น 

การจดักิจกรรมแข่งขนักีฬา การประชุมคณะกรรมการหมู่บา้นจากความร่วมมือทีเ่กิดข้ึนสืบเน่ืองจาก

ความไวใ้จของประชาชนในชุมชนต่อผูน้าํทาํให้ผูน้าํหลายคนได้รับความไวว้างใจให้ดาํรงตาํแหน่ง

สาํคญัของชุมชนเช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํศาสนา ประธานกลุ่มต่างๆ แกนนาํภาคประชาชน เป็นตน้ 

ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีปรากฏข้ึนยอ่มเป็นการแสดงวา่ผูน้าํยงัคงไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน  

  คุณลกัษณะท่ี 3 การสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน จากผลการศึกษา

พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัทั้งสองตาํบลมีการกาํหนดวตัถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบติังานผ่าน

กิจกรรมต่างๆ เช่น ทุกวนัศุกร์ ผูน้าํจะใช้เวลาก่อนละหมาดวนัศุกร์ ช้ีแจงวตัถุประสงค์และมาตรฐาน

การปฏิบติังาน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองกิจกรรมโครงการที่รัฐสนับสนุนงบประมาณลงมาให้หมู่บ้าน 

กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น การร่วมประชุมประชาคมหมู่บา้น 

การทาํกิจกรรมพฒันามสัยิด การร่วมงานบุญของหมู่บา้น เป็นตน้ รวมถึงการที่ผูน้าํสามารถถ่ายทอด

วสิัยทศัน์ของชุมชน สร้างจิตสาํนึกแก่ผูต้ามในการยดึกุมเป้าประสงคก์ารพฒันาชุมชน และมีความสงบ

เยือกเยน็ มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้นในการรับมือและแกปั้ญหาก็เป็นแนวทางการสร้างแรง

ดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชนเช่นกนั เน่ืองจากผูน้าํส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศยัอยู่ในชุมชน

เป็นระยะเวลานาน บางคนอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่เกิด ทาํใหเ้ห็นสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน และมี

ความรู้สึกผูกพนักบัพื้นที่ มีความตอ้งการเห็นชุมชนมีการพฒันาในทางที่ดีข้ึน สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลที่

สําคญัของตาํบลท่าสาป พบว่า ผูน้าํไดใ้ช้ภาษาและสัญลกัษณ์ในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชน เพือ่

ถ่ายทอดความคิดปลุกเร้าอารมณ์ เพื่อให้ผูต้ามเกิดแรงดลใจ หมายถึง ‘การทาํหน้าที่’ เพื่อให้คนใน

ชุมชนตระหนกัวา่ทุกคนมีบทบาทหนา้ท่ี การออกมาร่วมทาํกิจกรรมของชุมชนก็ถือวา่เป็นการทาํหนา้ท่ี

อยา่งหน่ึงของมุสลิมที่ดี ดงันั้นจึงตอ้งตระหนกั และให้ความสําคญักบัการร่วมกิจกรรมของชุมชนดว้ย 

ซ่ึงมีกิจกรรมที่ผูน้าํและประชาชนร่วมดาํเนินการเช่น กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยในหมู่บา้น เช่น การร่วมประชุมประชาคมหมู่บา้น การทาํกิจกรรมพฒันามสัยิด การร่วมงาน

บุญของหมู่บา้น เป็นตน้ และจะเนน้ย ํ้าคาํพูดที่วา่ “นัน่คือหนา้ตาของหมู่บา้น” เสมอเพื่อให้อยากเขา้มา

มีส่วนร่วมในการพฒันา  
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  คุณลักษณะท่ี 4 การกระตุ้นปัญญาคนในชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า ผูน้ ําของ

ตาํบลพร่อนมีการใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และขอ้มูลข่าวสารอย่างรอบดา้นมาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

ทางเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือผูน้ําจะคอยให้ความรู้ และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากการ

ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนผ่านการประชุมกลุ่มย่อยของหมู่บา้น แลว้นาํขอ้มูลที่เป็นปัญหา 

ความตอ้งการ มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของหมู่บา้น เช่น กรณีตาํบลพร่อน เร่ือง

ปัญหาการจดัการขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนมาก เพราะองค์การบริหารงาน

ส่วนตาํบลพร่อนไม่ไดเ้ขา้มาดูแลเท่าที่ควร ทาํให้มีการเสนอให้อบต.พร่อน จดัซ้ือถงัขยะมาวางไว ้ซ่ึง

ผูน้าํได้รวบรวมข้อมูล ขอ้เท็จจริงของปัญหาดังกล่าวเสนอให้ทางอบต.พร่อนรับไปดาํเนินการ จน

สามารถแก้ปัญหาได้ในระดบัหน่ึง แต่ยงัไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกตอ้ง เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่

ปลายเหตุ ดงันั้นผูน้าํชุมชนของตาํบลพร่อน จึงไดเ้สนอทางเลือกในการจดัการปัญหาขยะโดยผูน้าํได้

จดัตั้งธนาคารขยะ และใหค้ณะกรรมการมสัยดิเป็นผูด้าํเนินการเพื่อหารายไดเ้ขา้กองทุนมสัยิดบา้นควน 

ผูน้าํชุมชนคิดว่าอีก10ปีขา้งหน้าถ้าชุมชนไม่รีบจดัการปัญหาขยะโดยชุมชนเอง จะทาํให้เกิดปัญหา

ส่ิงแวดล้อมตามมา ส่วนวิธีการกระตุ้นปัญญาคนในชุมชนของตาํบลท่าสาป พบว่า ผู ้ นําใช้เวที

ประชาคมหมู่บ้านเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นคนในชุมชนให้ออกมาแสดงความคิดเห็นและมา

วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือผูน้าํจะคอยให้ความรู้ และคอยช้ีแนะขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาหมู่บา้น แลว้นาํขอ้มูลที่เป็นปัญหา ความตอ้งการ มาวิเคราะห์และเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น เช่น ตาํบลท่าสาป เร่ืองปัญหาการจดัการขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ประชาชน

ไดรั้บความเดือดร้อนมาก ผูน้าํไดจ้ดัทาํโครงการเยาวชนไร้ถงัขยะ ผูน้าํชุมชนคิดวา่อนาคต ถา้ชุมชนไม่

รีบจดัการปัญหาขยะโดยชุมชนเอง จะทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา นอกจากน้ียงัมีวิธีการกระตุน้

ปัญญาคนในชุมชนอีกวิธีหน่ึงทีผู่น้าํทั้งสองตาํบลให้เหมือนกนั คือ ผูน้าํใช้เหตุผลให้ผูต้ามมีความคิด

เป็นอิสระ และผูน้าํใชค้วามคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อเสนอทางเลือกแกปั้ญหาของชุมชน 

  คุณลกัษณะท่ีห้า การคาํนึงถึงบุคคลอ่ืน จากการศึกษาพบวา่ ผูน้าํชุมชนตาํบลพร่อนมี

การจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพแก่ผูต้าม เช่น การส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพยว์นัละ1บาท

ตาํบล พร่อน การจดัตั้งกองทุนซะกาตเพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส ให้เขา้ถึงสิทธิต่างๆ อาทิ 

สิทธิผูพ้ิการ สิทธิของผูสู้งอายุ นอกจากน้ีพบวา่ผูน้าํชุมชน มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อผูต้ามอยา่งตั้งใจ และช่วยสอน แนะงานให้คาํปรึกษาผูต้าม กล่าวคือ ผูน้าํชุมชนจะรีบเขา้

ไปดาํเนินการต่อเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผูต้าม โดยเฉพาะผูต้ามทีไ่ม่มีศกัยภาพ ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

ซ่อมแซมบา้นให้คนยากจน การพิจารณาคดัเลือกการให้ซะกาต เป็นต้น รวมถึงผูน้ํายงัเน้นการจดั

กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน เพือ่สร้างความรัก ความผูกพนั และทาํให้เกิดความสามคัคี

ระหวา่งคนในชุมชน ผา่นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ผูน้าํจดัข้ึน เช่น งานกินขา้วใหม่ งานอาซู

รอสัมพนัธ์ งานแข่งขนักีฬาตาดีกาสัมพนัธ์ งานเมาลิด งานเขา้สุนตัหมู่ เป็นตน้ ส่วนของตาํบลท่าสาป 

จากการศึกษาพบวา่ ผูน้าํชุมชนมีการจดัตั้งกองทุนแม่ของแผน่ดินเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
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ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของหมู่บา้น มีการนาํเยาวชนท่ีติดยาของหมู่ท่ี 1 ไปบาํบดัจาํนวน 2 คนในปีที่ผา่นมา 

นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งกองทุนซะกาตเพื่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส ให้เขา้ถึงสิทธิต่างๆ อาทิ สิทธิผู ้

พิการ สิทธิของผูสู้งอายุ รวมถึงการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิตบา้นโต๊ะดูรัส เพือ่จดัสวสัดิการ

ให้กบัสมาชิกในชุมชน เช่นค่าชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลคร้ังละ 1,000 บาท, เงินขวญัถุงแก่บุตร

ของสมาชิก จาํนวน 2,000 บาท เป็นตน้ ปรากฏตามตารางท่ี 4.4 

 

คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นํา ตําบลพร่อน ตําบลท่าสาป 

วสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน - หมู่บา้นมีการพฒันา 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี มีอาชีพมัน่คง  

- ประชาชนรู้รักสามคัคี

และอยูอ่ยา่งสนัติสุข 

- หมู่บา้นมีการพฒันา 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี มีอาชีพมัน่คง  

- ประชาชนรู้รักสามคัคี

และอยูอ่ยา่งสนัติสุข 

การไดรั้บความเคารพนบัถือจากคน

ในชุมชน 

- ไดรั้บความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน 

- ช่วยเหลือคนในชุมชน

ยามมีปัญหา  

- ไดรั้บความร่วมมือและ

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชน 

- ช่วยเหลือคนในชุมชน

ยามมีปัญหา 

การสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อ

การพฒันาชุมชน 

- กาํหนดวตัถุประสงค์

และมาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่นเวที

ประชาคม 

- ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์

สร้างแรงดลใจทุกวนั

ศุกร์ 

 

การกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน - ใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์

และขอ้มูลข่าวสารมา

วเิคราะห์ปัญหาผา่น

การประชุมกลุ่มยอ่ย

ของหมู่บา้น 

- ใชเ้หตุผลใหผู้ต้ามมี

ความคิดเป็นอิสระ 

- จดัใหมี้สถานท่ีรวมตวั

ของคนในหมู่บา้น 

- ใชเ้วทีประชาคม

หมู่บา้นกระตุน้ความ

คิดเห็น 

- ใชเ้หตุผลใหผู้ต้ามมี

ความคิดเป็นอิสระ 

การคาํนึงถึงบุคคลอ่ืน - มีการจดัสวสัดิการ

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

วนัละบาท 

- มีการจดัตั้งกองทุนซะ

- การจดัตั้งกองทุนแม่

ของแผน่ดิน 

- การจดัตั้งกองทุนซะ

กาต 
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กาต 

- การจดัตั้งกองทุนแม่

ของแผน่ดิน 

 

- การจดัตั้งกลุ่มออม

ทรัพยเ์พื่อการผลิต 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํทั้งสองตาํบล 

 

4.5.4 บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

จากการศึกษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของทั้งสองตาํบล กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของ

ผูน้าํในการพฒันาชุมชน 4 บทบาท ไดแ้ก่ การประสานงาน การปฏิบติัตามหนา้ท่ี การใหค้วามรู้คนใน

ชุมชน และการใหค้วามช่วยเหลือคนในชุมชน  ซ่ึงทั้งส่ีบทบาทสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

บทบาทท่ี1 การเป็นผูป้ระสานงาน  จากผลการศึกษาผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัของตาํบล          

พร่อนและตาํบลมีความคิดเห็นว่าผูน้าํชุมชนควรมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกบัส่วนราชการ

ต่างๆโดยเฉพาะส่วนราชการที่เป็นภาคีการพฒันาในพื้นที่ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สาธารณสุข

ตาํบล(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล) เกษตรตาํบล ครูกศน.ตาํบล พฒันากร ปลัดอาํเภอ ส่วน

ราชการอ่ืนๆ และกลุ่มองคก์รเครือข่ายในชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บา้น กลุ่มอาชีพOTOP กลุ่มอาชีพ

นาปรัง กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายขององค์กรชุมชนเป็นตน้ เพือ่ให้เกิดการบูรณาการ

การทาํงานพฒันาชุมชนร่วมกนั  

    นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัยงัมีความคิดเห็นวา่ผูน้าํยงัมีหนา้ท่ีในการเป็นศูนยรั์บ

แจง้ขอ้มูลต่างๆดว้ย เช่น คนยากจน เด็กกาํพร้า คนชรา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

เป็นตน้ 

  บทบาทท่ี 2 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่ ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลพร่อนมีความ

คิดเห็นวา่ผูน้าํจะตอ้งทาํตามบทบาทหนา้ท่ีอ่ืนๆอยา่งเตม็ความสามารถ ใหส้มกบัท่ีคนในชุมชนให้ความ

เคารพนบัถือ และให้ความไวว้างใจในการเป็นผูน้าํการพฒันาชุมชน เช่น เร่ืองเยาวชนวา่งงาน แลว้ไป

มัว่สุมกบัยาเสพติด ทาํใหเ้กิดปัญหาการลกัขโมยในหมู่บา้น ผูน้าํเขา้มาแกไ้ขโดยการใชเ้วทีละหมาดวนั

ศุกร์กาํชับให้ผูป้กครองเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานให้ดี และประสานให้กศน.ตาํบลมาส่งเสริมเร่ือง

การศึกษา สํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ เขา้มาส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ซ่ึงทาํให้เยาวชนมีรายไดเ้สริม 

ส่วนเยาวชนท่ีผูป้กครองตอ้งการใหผู้น้าํช่วยพาไปบาํบดัยาเสพติด ผูน้าํก็ให้เขา้ค่ายอบรม ทาํให้เยาวชน

บางคนสามารถกลบัตวักลบัใจและเป็นคนดีของสังคมได ้ สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัของตาํบลท่าสาป
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เห็นวา่ ผูน้าํตอ้งมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการให้กบัคนในหมู่บา้นไดรั้บ

ทราบทุกคร้ังเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนในชุมชน 

บทบาทท่ี 3 การใหค้วามรู้คนในชุมชน ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนเห็นวา่ผูน้าํ 

ควรกระตุน้ให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็น ความรู้ความสามารถ ในการพฒันาชุมชนตอ้งเร่ิมจาก

การสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง จากนั้นตอ้งพยายาม

สร้างการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเป็นกนัเอง ใกลชิ้ด ผกูพนั จะทาํให้คนในชุมชนกลา้ที่

จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาป เห็นวา่ ผูน้าํ

ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกบัการปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาดว้ยเน่ืองจากหากคน

ในชุมชนยึดหลกัการของศาสนามาเป็นแนวทางก็จะทาํให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 

เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดีอยูใ่นศีลธรรมและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

 บทบาทท่ี 4 การช่วยเหลือเก้ือกลู ดูแลและแกปั้ญหาของชุมชน พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ี

สาํคญัของทั้งสองตาํบลเห็นตรงกนัวา่ การใหค้วามช่วยเหลือคนในชุมชนควรใชแ้นวทางเดียวกนั โดย

การใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสจากบญัชีซะกาตของมสัยดิเป็นลาํดบัแรก  ปรากฏตามตารางท่ี 4.5 

 

ที่ บทบาทและหน้าทีข่องผู้นํา ตําบลพร่อน ตําบลท่าสาป 

1 การประสานงาน บูรณาการการทาํงานร่วมกบั

หน่วยงานในพื้นท่ี 

ประสานงานกบัส่วนราชการท่ี

เป็นภาคีการพฒันา 

 

2 การปฏิบติัตามบทบาท

หนา้ท่ี 

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ

ตาํแหน่งอยา่งเตม็ความสามารถ 

-เป็นศูนยรั์บแจง้ขอ้มูลต่างๆ เช่น 

คนยากจน คนชรา ผูพ้ิการ เป็น

ตน้ 

-ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ของทางราชการ 

3 การใหค้วามรู้คนในชุมชน สร้างความรู้ความเขา้ในบทบาท

หนา้ท่ีและคนในชุมชน 

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 

4 การช่วยเหลือคนในชุมชน ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสจากบญัชี

ซะกาตของมสัยดิเป็นลาํดบัแรก 

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสจากบญัชี

ซะกาตของมสัยดิเป็นลาํดบัแรก 

 

       ตารางท่ี 4.5    แสดงการเปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชนของทั้งสองตาํบล 
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บทที ่ 5 

ผลการศึกษาความขดัแย้งและแนวทางการจดัการความขดัแย้ง 

 

การศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน: ศึกษากรณีอาํเภอ 

เมืองยะลา จงัหวดัยะลา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้าํในชุมชนท่ีมีสถานการณ์ความขดัแยง้ และ

ศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํ ในพื้นท่ีตาํบลพร่อนและตาํบลท่า

สาป อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา โดยในบทท่ี 5 น้ี ผูว้ิจยัแบ่งโครงสร้างนาํเสนอผลการศึกษา ความ

ขดัแยง้และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ดงัต่อไปน้ี 

 

ส่วนท่ี  1  ความขดัแยง้และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ตาํบลพร่อน  

ส่วนท่ี  2  ความขดัแยง้และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ตาํบลท่าสาป  

ส่วนท่ี  3  การเปรียบเทียบความขดัแยง้และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของทั้งสองตาํบล 

ส่วนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการความขดัแยง้ 

 

5.1 ความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งตําบลพร่อน 

5.1.1 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน 

 จากผลการศึกษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนใหค้วามหมายของความ 

ขดัแยง้ แบ่งออกเป็นสองความหมาย ความหมายแรก คือความคิดเห็นไม่ตรงกนั ความไม่เขา้ใจกนั จน

เกิดอคติและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

 ความหมายท่ีสอง ความขดัแยง้ คือความไม่พอใจ ไม่ลงรอยกนั ตกลงกนัไม่ไดร้ะหวา่ง  

สองฝ่ายข้ึนไป ต่างฝ่ายต่างมีความตอ้งการอยากเอาชนะกนั  

 

5.1.2 การรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของความขดัแยง้ 

จากผลการศึกษาประเด็นการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และ 

ประเภทของความขดัแยง้ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนไดก้ล่าวถึงประเด็นปัญหาท่ีเป็น

สาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน 6 ประเด็น ดงัน้ี 

1. การทาํลายทรัพยสิ์น 

2. ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม 
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4. การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา 

5. การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น 

6. การเรียนรู้งบประมาณขององคก์ารบริหารงานส่วนตาํบล(อบต.) 

ประเด็นปัญหาท่ี 1 เร่ืองการทาํลายทรัพยสิ์น พบวา่สาเหตุของความขดัแยง้เกิดจาก 

ลกัษณะส่วนบุคคลของคู่ขดัแยง้และปัจจยัระหวา่งบุคคลกล่าวคือเป็นความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจาก

สาเหตุความแตกต่างของบุคคลทั้งในดา้น  เพศ  การศึกษา  แนวความคิด และระบบคุณค่า เช่นเร่ือง  ววั

ของนางเยาะไปเหยยีบตน้ขา้วของนายเฮงทาํใหเ้กิดความไม่พอใจและ ,การเผาป่าไปโดนสวนขา้งเคียง 

ผูน้าํก็จะเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาคุยกนัเพื่อหาขอ้เท็จจริงแต่จะคุยกนัคนละวนั หลงัจากนั้นก็จะเรียกทั้ง 2 ฝ่าย

มาคุยกนัพร้อมกนัอีกคร้ังโดยกาํนนัอาจจะทาํตวัเป็นคนกลางเองหรือใหค้นท่ีทั้งสองฝ่ายเคารพนบัถือ

เป็นคนกลางช่วยไกล่เกล่ียปัญหา 

 

  ประเด็นปัญหาที่ 2 เร่ืองส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจยัระหว่างบุคคลและ

ปัจจยัประเด็นเน่ืองจากในพื้นที่ตาํบลพร่อนเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงไฟฟ้า 1 แห่ง,โรงงานไมย้างพารา 2 แห่ง ,โรงงานนํ้ ายางพารา 1 แห่ง,โรงงานผลิตขวดพลาสติก 1 

แห่ง, โรงงานรับซ้ือยางแผน่ 1 แห่งและโรงงานคอนกรีต 1 แห่ง  ทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม

มากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ ,เสียง, และนํ้า โดยเฉพาะเร่ืองมลพิษทางนํ้ าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ชาวบา้นอย่างมากในขณะน้ี จากการบอกเล่าของกาํนนัถึงปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ

ชาวบา้นในเร่ืองนํ้ า คือ มีชาวบา้นมาร้องเรียนเร่ืองอาการคนัตามผิวหนงัจากการทาํนา ส่วนคุณรุสดี 

ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัยะลาได้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมถึงความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบักลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีระดบั

ความขดัแยง้รุนแรงจนถึงขั้นชาวบา้นมีหนงัสือถึงสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาให้เขา้มาจดัการกบั

ปัญหาเพราะชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาอาการคนัทีผ่ิวหนงับริเวณทีส่ัมผสักบันํ้ า

ขณะลงไปดาํนา  ส่วนคุณดอเลาะอาลี ไดพ้ดูถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มอีกดา้นก็คือเร่ืองการจดัการขยะ ซ่ึงจะ

ยิ่งเพิ่มพูนและมีมากข้ึนๆจนยากที่จะแก้ไข  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะโดยชุมชน 

คล้ายๆกบัการตั้งธนาคารขยะ โดยให้คณะกรรมการมสัยิด มาร่วมดาํเนินการ เพื่อหาเงินเขา้กองทุน

มสัยดิ อีก 10 ปีขา้งหนา้ถา้ไม่รับจดัการขยะโดยชุมชน อาจจะทาํใหมี้ปัญหาได ้  

 

ประเด็นปัญหาท่ี 3 ปัญหายาเสพติด  นบัวา่เป็นปัญหาท่ีเร่งด่วนของทุกชุมชนหมู่บา้นท่ี 

ขณะน้ียาเสพติดไดแ้พร่ระบาดอยา่งมาก ในพื้นที่ตาํบลพร่อนก็เช่นเดียวกนั เป็นปัญหาความขดัแยง้ที่มี

สาเหตุมาจากปัจจยัระหว่างบุคคลและปัจจยัประเด็น ยกตวัอย่าง กาํนันตาํบลพร่อนได้ดาํเนินการ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านพร่อน ซ่ึงในขั้นตอนที่ 7 ของการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผน่ดินบา้นพร่อนมีการรับรองสถานะครัวเรือนปลอดยาเสพติด พบวา่มี
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บางครัวเรือนของสมาชิกกองทุนแม่ของแผน่ดินมีคนในครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทาํให้ครัวเรือน

สมาชิกดงักล่าวเกิดความไม่พอใจและไม่ยอมรับว่าลูกของตนติดยาเสพติด ส่งผลให้คณะกรรมการ

กองทุนแม่ของแผน่ดินไม่สามารถรับรองสถานะของครัวเรือนวา่เป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด  

 

ประเด็นปัญหาท่ี 4 การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  มีสาเหตุของความขดัแยง้จากปัจจยั 

ระหวา่งบุคคล ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสําคญัของตาํบลพร่อนไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ประเด็นน้ีวา่ เน่ืองจากบา้นจา

หนนัมีมสัยดิ จาํนวน 4 แห่ง ซ่ึงแบ่งตามเขตกลุ่มบา้น จาํนวน 4 เขต ทาํใหเ้กิดการรวมตวัของคนใน

หมู่บา้นไดย้าก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความคิดดา้นการตีความทางศาสนาในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั

ศาสนกิจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก ผูน้าํเกรงจะเกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรง จึงยินยอมใหก้ลุ่ม

บา้นท่ีตอ้งการสร้างมสัยดิใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความคิด ความเช่ือในเร่ืองการตีความดา้นศาสนาท่ี

เก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจ 

 

ประเด็นปัญหาท่ี 5 การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ มีสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก 

ปัจจยัระหว่างบุคคล ยกตวัอย่าง กลุ่มกองทุนเงินลา้นหรือกองทุนหมู่บา้น  กาํนนัได้ให้ขอ้มูลว่า ยงัมี

ชาวบา้นทีเ่ป็นสมาชิกบางคนมีความไม่เขา้ใจคิดวา่เงินดงักล่าวเป็นเงินของทกัษิณ ไม่จาํเป็นตอ้งคืนซ่ึง

เป็นความเขา้ใจท่ีผิด ทาํให้กลุ่มกองทุนหมู่บา้นไม่สามารถดาํเนินการต่อไดเ้น่ืองจากสมาชิกที่กูย้ืมเงิน

ไม่ยอมจ่ายคืนเงินกู ้รวมถึงกลุ่มอาชีพแม่บา้นที่มารวมกลุ่มทาํขนมกนัหลายกลุ่มมกัจะทาํขนมประเภท

เดียวกนัเพราะเรียนจากวิทยากรคนเดียวกนั เช่นขนมโดนทั ขนมดอกจอก ขนมปุยฝ้าย เป็นตน้ ทาํให้

เม่ือแยกกนัรวมกลุ่มก็จะทาํขนมท่ีถนดั ทาํใหเ้กิดปัญหาการแยง่ส่วนแบ่งการตลาดภายในหมู่บา้น   

 

ประเด็นปัญหาท่ี 6 การเรียนรู้งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีสาเหตุ 

ความขดัแยง้มาจากปัจจยัระหวา่งบุคคล กล่าวคือ เป็นความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีอบต.

ท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจประชาชน ในการจดัทาํงบประมาณของทอ้งถ่ิน ประชาชน ส่วนใหญ่คิด

วา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีงบประมาณมาก สามารถทาํอะไรไดเ้ลย แต่กระบวนการไดม้าจาก

งบประมาณ นั้น ตอ้งผา่นขั้นตอน หลายขั้นตอน เช่น ตอ้งบรรจุโครงการลงในแผน 3 ปี แลว้นาํ

โครงการในแผน 3 ปี มาเขา้สู่แผนปฏิบติัการประจาํปี ในฐานะผูน้าํซ่ึงแกไ้ขปัญหาโดยการประชุมช้ีแจง 

สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีในเร่ือง กระบวนการทาํแผน , ท่ีมาของงบประมาณ และหลงัจาก

ท่ีไดช้ี้แจงไปทาํใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจ และใหค้วามสาํคญักบัการจดัเวที ประชาคม มากข้ึน 

ปรากฏตามตารางท่ี 5.1 
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ที่ ประเดน็ปัญหา สาเหตุของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง 

ลกัษณะ

ส่วน

บุคคล 

ปัจจัย

ระหว่าง

บุคคล 

ปัจจัย 

ประเด็น 

ความขัดแย้ง

ระหว่าง

บุคคลกบั

บุคคล 

ความ

ขัดแย้ง

ระหว่าง

บุคคลกบั

กลุ่ม 

ความ

ขัดแย้ง

ระหว่าง

กลุ่มกบั

กลุ่ม 

1 การทาํลาย

ทรัพย์สิน 

/ /  /   

2 ส่ิงแวดล้อม  / /  / / 

3 ยาเสพติด  / /  /  

4 การทาํกจิกรรม

ทางศาสนา 

 /   /   

5 การทาํกจิกรรม

ของกลุ่มต่างๆใน

หมู่บ้าน 

 /   /  

6 การเรียนรู้

งบประมาณของ

อบต. 

 /   /  

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของความขดัแยง้

ตาํบลพร่อน 

 

5.1.3 แนวทางการจดัการความขดัแยง้ของชุมชน 

จากผลการศึกษาแนวทางจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของชุมชนของผูน้าํในพื้นท่ี

ตาํบลพร่อน ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดต้อบสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 5.1.3.1 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ 

  จากการผลการศึกษา พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนใชแ้นวทางการจดัการ

ความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ ดว้ยวธีิการจดัการความขดัแยง้แตกต่างกนั 3 วิ ธี ไดแ้ก่ การ

ประนีประนอม , การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ และการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง กบัประเด็นปัญหาต่างๆ
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ของหมู่บา้นไดแ้ก่ปัญหาการทาํลายทรัพยสิ์น , ส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติด, การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา, 

การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ และการเรียนรู้งบประมาณของอบต.  

1) การประนีประนอม พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดใ้ชว้ธีิการประนีประนอมกบัปัญหาการ 

ทาํลายทรัพยสิ์น เช่น ววัไปกินตน้ขา้วของชาวบา้นทาํให้ตน้ขา้วไดรั้บความเสียหาย จึงทาํให้เจา้ของที่

นาเกิดความไม่พอใจเจา้ของววัที่ไม่ดูแลสัตวข์องตนให้ดีจึงมากินตน้ขา้วที่กาํลงัออกรวง เร่ืองน้ีทาํให้

คู่กรณีเกิดความขดัแยง้ถึงขั้นท่ีไม่ยอมพดูจากนัและถา้มีงานในหมู่บา้นท่ีอีกฝ่ายไปตนก็จะไม่ไม่ไป ผูน้าํ

จึงเขา้มาประนีประนอมและทาํความเขา้ใจกบัคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยเชิญมาคุยที่ลานจาํปาดะและให้

เจา้ของววัที่ปล่อยให้ววัไปกินตน้ขา้วจนไดรั้บความเสียหายชดใชค้วามเสียหายเป็นขา้วเปลือกแทนทาํ

ใหค้วามขดัแยง้ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคล่ีคลายลง 

2) การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัใชว้ธีิการแกปั้ญหาแบบร่วมมือกบั 

ปัญหาต่างๆดงัน้ี 

-ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํนาปรังกบักลุ่ม 

ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในประเด็นเร่ืองมลพิษทางนํ้ า ซ่ึงมีสาเหตุจากการที่โรงงานนํ้ ายาง

ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 ไม่ไดป้ล่อยนาํเสียลงในบ่อบาํบดัแต่อาจมีการแอบปล่อยลงสู่ลาํคลองสาธารณะ ทาํให้

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มมีการอาการคนั ซ่ึงเม่ือชาวบา้นมีหนงัสือไปยงัโรงงานก็ไดรั้บคาํตอบวา่

โรงงานไม่ไดป้ล่อยนํ้าเสียทิ้งลงในคลอง แต่อาจเกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ใชว้ตัถุดิบหลกัใน

การผลิตกระแสไฟฟ้าคือไมย้างพารา โดยก่อนทีโ่รงไฟฟ้าจะนาํไมย้างพาราไม่เผาเพือ่ทาํเช้ือเพลิงนั้น 

ไดมี้การเอาไมย้างพาราวางซอ้นกนัแลว้นาํไปตากแดด ซ่ึงบ่อยคร้ังจะพบงูเป็นจาํนวนมากอาศยัอยูใ่ตไ้ม้

ยางพาราท่ีกองอยูเ่ม่ือฝนตกทาํให้นํ้ าฝนชะลา้งพิษงูไหลลงสู่คลองบริเวณโรงไฟฟ้าทาํให้เกิดอาการคนั

บริเวณผิวหนังที่สัมผสักับนํ้ า ขณะน้ีกาํลงัตรวจสอบ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความระแวง

ระหวา่งคนในชุมชนกบัผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน   ชุมชนและโรงงานจะอยูร่่วมกนั

ได้อย่างไร แบเลาะได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวว่า เมื ่อก่อนโรงงานเกิดมาเพราะผู ้นํา ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการของชุมชน ดงันั้นเมื่อเวลาผา่นไปทาํให้เห็นแลว้วา่คนในชุมชนทุกคนจะตอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมแกไ้ขปัญหาไม่ควรปล่อยใหผู้น้าํดาํเนินการเพียงลาํพงั 

-ปัญหายาเสพติด ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลกรณีการแกปั้ญหายาเสพติดของหมู่บา้น 

เก่ียวกบัการดาํเนินงานกองทุนแม่ของแผน่ดิน บา้นพร่อน ซ่ึงในขั้นตอนท่ี 7 ของการดาํเนินงานกองทุน

แม่ของแผน่ดิน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผน่ดินบา้นพร่อนมีการรับรองสถานะครัวเรือนปลอดยา

เสพติด พบวา่มีบางครัวเรือนของสมาชิกกองทุนแม่ของแผน่ดินมีคนในครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

ทาํให้ครัวเรือนสมาชิกดงักล่าวเกิดความไม่พอใจและไม่ยอมรับว่าลูกของตนติดยาเสพติด ส่งผลให้

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผน่ดินไม่สามารถรับรองสถานะของครัวเรือนวา่เป็นครัวเรือนปลอดยา

เสพติด และในฐานะผูน้าํจึงขอความร่วมมือกบัครัวเรือนที่มีลูกติดยาเสพติดให้พาลูกไปบาํบดัและเมื่อ
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หายแลว้จะจดัอบรบให้ความรู้อาชีพเพือ่สามารถหารายไดเ้สริมมาจุนเจือครอบครัวได ้นอกจากน้ีได้

มอบหมายใหผู้ช่้วยสอดส่องดูแลคนในหมู่บา้น บา้นไหนท่ีมีคนแปลกหนา้เขา้มาพกัก็ใหม้าแจง้ 

-ปัญหาการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุนเงินลา้นหรือกองทุนหมู่บา้น  กาํนนั 

บอกวา่ ยงัมีชาวบา้นทีเ่ป็นสมาชิกบางคนคิดวา่เงินดงักล่าวเป็นเงินของทกัษิณ ไม่จาํเป็นตอ้งคืนซ่ึงเป็น

ความเขา้ใจที่ผิด กาํนนัในฐานะประธานกองทุนหมู่บา้นจึงตอ้งสร้างความเขา้ใจให้คนในหมู่บา้นรู้ว่า

จริงๆแลว้เป็นเงินของรัฐบาลท่ีมาจากภาษีของประชาชนไม่ใช่เงินของทกัษิณอยา่งท่ีเขา้ใจกนัดงันั้นใคร

ที่ยืมไปต้องจ่ายคืนทุกคน จากปัญหาดังกล่าวกาํนันได้ใช้มาตรการทางสังคมในการจดัการโดยให้

สมาชิกที่ตอ้งการกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้นไปกดดนัคนที่ยืมแลว้ไม่จ่าย และกาํหนดคนที่ไม่พยายามจ่าย

หน้ีคืนจะไม่สามารถยืมต่อไดแ้ต่คนที่ยืมแลว้มีการจ่ายคืนเมื่อจ่ายหมดก็สามารถยืมต่อไดอี้ก ในส่วน

ของการดาํเนินการของกลุ่มแม่บา้นก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เขา้ร่วมทุกคนได้มาทาํกิจกรรมตาม

ความสนใจร่วมกนั เช่น กลุ่มทาํขนมปุยฝ้าย กลุ่มทาํขนมโดนทั โดยกลุ่มท่ีจดัตั้งนั้นจะตอ้งไม่ซํ้ ากนัเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการแยง่ตลาดกนั 

-การเรียนรู้งบประมาณของอบต. พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั เห็นวา่ประชาชนตาํบลพร่อน  

ยงัไม่ค่อยมีความเขา้ใจในจดัทาํงบประมาณของทอ้งถ่ิน ประชาชน ส่วนใหญ่คิดวา่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน มีงบประมาณมาก สามารถทาํอะไรไดเ้ลย แต่กระบวนการไดม้าจากงบประมาณ นั้น ตอ้ง

ผา่นขั้นตอน หลายขั้นตอน เช่นตอ้งบรรจุโครงการลงในแผน 3 ปี แลว้นาํโครงการในแผน 3 ปี มาเขา้สู่

แผนปฏิบติัการประจาํปี ในฐานะผูน้าํมีหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้นจึงไดเ้รียกคู่กรณีท่ีขดัแยง้ระหวา่ง

ประชาชนและเจา้หน้าที่มาร่วมเวทีการประชุมช้ีแจง สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นที่ในเร่ือง 

กระบวนการทาํแผน , ที่มาของงบประมาณ และหลงัจากที่ไดช้ี้แจงไปทาํให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจ 

และใหค้วามสาํคญักบัการจดัเวที ประชาคม มากข้ึน และทาํให้ความขดัแยง้ของประชาชนกบัเจา้หนา้ที่

อบต.ลดลง 

 3) การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง เป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ที่ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัใชใ้นการ

แก้ไขปัญหาการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา ยกตวัอย่างการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของบ้าน

จาหนนั  เน่ืองจากบา้นจาหนนัมีมสัยดิ จาํนวน 4 แห่ง ซ่ึงแบ่งตามเขตกลุ่มบา้น จาํนวน 4 เขต ทาํให้เกิด

การรวมตวัของคนในหมู่บา้นไดย้าก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความคิดดา้นการตีความทางศาสนาในส่วนที่

เก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจ ซ่ึงเป็นเร่ืองทีล่ะเอียดอ่อนมาก ผูน้าํเกรงจะเกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรง จึง

ยนิยอมใหก้ลุ่มบา้นท่ีตอ้งการสร้างมสัยดิใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความคิด ความเช่ือในเร่ืองการตีความ

ดา้นศาสนาที่เก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจ เพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนทั้งสองกลุ่มบา้น ผูน้าํ

ไดท้าํเป็นแกนหลกัในการระดมชาวบา้นไปช่วยสร้างมสัยิดหลงัใหม่ของหมู่บา้นจนเสร็จ ทา้ยที่สุดคน

ในหมู่บา้นทั้งสองเขต ก็สามารถร่วมกิจกรรมของหมู่บา้นไดต้ามปกติ 
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 5.1.3.2 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ 

 พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัใชแ้นวทางการจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ ดว้ยวิธีการจดัการ

ความขดัแยง้ 2 วธีิ ไดแ้ก่ การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม และการใชก้ารมีส่วนร่วม 

1) การใชภ้าวะผูน้าํที่เหมาะสม พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัเลือกวธิีการจดัการความขดัแยง้

โดยการใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัทุกประเด็นปัญหา ทั้ง 6 ปัญหา ดงัน้ี 

      -การทาํลายทรัพยสิ์น  

      -ส่ิงแวดลอ้ม  

      -ยาเสพติด 

      -การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา 

      -การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ 

       -การเรียนรู้งบประมาณของอบต. 

 2) การใชก้ารมีส่วนร่วม พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้โดยใช้

การมีส่วนร่วมกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม,  ยาเสพติดและการเรียนรู้งบประมาณของอบต. 

 5.1.3.3 การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายที่สามพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัใช้แนวทางการจดัการ

ความขดัแยง้ของฝ่ายที่สาม ด้วยวิธีการให้คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยในประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ยกตวัอยา่ง คุณรุสดีไดก้ล่าวถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม วา่ “มลภาวะในพื้นทีเ่ช่นอากาศ นํ้ า ฝุ่ น เสียง จาก

โรงงานอุตสาหกรรม ได้สร้างความเดือดร้อนให้กบัประชาชน ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ระหว่าง

ประชาชนและกลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี มีระดบัของความขดัแยง้รุนแรงจนถึง

ขั้นที่ชาวบา้นมีหนงัสือถึงสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาให้เขา้มาจดัการกบัปัญหาเพราะชาวบา้น

ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาอาการคนัที่ผิวหนงับริเวณทีส่ัมผสักบันํ้ าขณะลงไปดาํนา ใน

ฐานะประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จงัหวดัยะลา ไดท้าํ

หนงัสือเชิญ ผูป้ระกอบการ โรงงาน มารับรู้ผลกระทบ ที่เกิดข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการยินดีทีจ่ะแกปั้ญหา 

ร่วมกนั อยา่งนอ้ยผูป้ระกอบการก็ตอ้งการแสดงความรับผิดชอบในฐานะ ผูที้่ก่อให้เกิดผลกระทบ และ

เพือ่ให้เกิดความชดัเจน ก็ไดท้าํแบบสอบถามอีก 150 ชุด ให้คนในตาํบล สะทอ้นปัญหาให้เกิดความ

ชดัเจน ผลที่ไดส่ิ้งที่กระทบมากที่สุดคือ เร่ือง ของนํ้ า และเป็นประเด็นสําคญัที่ยงัความขดัแยง้ระหวา่ง 

คนในหมู่บา้น และผูป้ระกอบการ และจากผลการตรวจสภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า นํ้ าอยู่ใน

สภาพวา่ PH ปกติ ทาํใหป้ระชาชนไม่ค่อยพอใจ ในฐานะผูน้าํก็ได ้ประสานกบั อบต. และมหาวิทยาลยั

ราชภฏัยะลา ใหเ้ขา้มาเก็บนํ้าตวัอยา่ง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมตรวจสอบดว้ย เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ

เพราะตอนเก็บนํ้ าคร้ังแรก เราเก็บแบบไม่ถูกวธีิ จึงทาํให้ผลที่ออกมาไม่ไดม้าตรฐานตามวิธีการเก็บนํ้ า 
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ขณะน้ีเร่ืองอยู่ในระหว่างการรอผลตรวจจากห้องตรวจปฏิบติัการแต่ก็ทาํให้ชาวบา้นเขา้ใจมากยิ่งข้ึน

และมีการป้องกนัตนจากการสัมผสันํ้าบริเวณดงักล่าว” ปรากฏตามตารางท่ี 5.2 

 

ท่ี ประเด็นปัญหา แนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ 

การจดัการความ

ขดัแยง้โดย

บทบาทคู่ขดัแยง้ 

การจดัการความขดัแยง้

โดยบทบาทผูน้าํ 

การจดัการความขดัแยง้

ของฝ่ายท่ีสาม 

1 การทาํลายทรัพยสิ์น การ

ประนีประนอม 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

2 ส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและ 

การใชก้ารมีส่วนร่วม 

การใหค้นกลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

3 ยาเสพติด การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและ 

การใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

4 การปฏิบติักิจกรรม

ทางศาสนา 

การแสวงจุด

ร่วมสงวนจุด

ต่าง 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

5 การทาํกิจกรรมของ

กลุ่มต่างๆ 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

6 การเรียนรู้

งบประมาณของ

อบต. 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและ 

การใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

 

ตารางท่ี 5.2 แสดงแนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ตาํบลพร่อน 
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5.2 ความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งตําบลท่าสาป 

 

5.2.1 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน 

 จากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาปให้ความหมายของความ

ขดัแยง้ แบ่งออกเป็นสองความหมาย ความหมายแรก คือความคิดเห็นไม่ตรงกนั ความไม่เขา้ใจกนั จน

เกิดอคติและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

 ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัอีกส่วนหน่ึงให้ความหมายความขดัแยง้ คือความไม่พอใจ ไม่ลง

รอยกนั ตกลงกนัไม่ไดร้ะหวา่ง สองฝ่ายข้ึนไป ต่างฝ่ายต่างมีความตอ้งการอยากเอาชนะกนั  

5.2.2 การรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของความขดัแยง้ 

จากผลการศึกษาประเด็นการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของ 

ความขดัแยง้ พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาปได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุของ

ความขดัแยง้ในชุมชน 5 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ครอบครัว 

2. ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม 

3. การจดัการขยะ 

4. ความหวาดระแวงระหวา่งไทยพุทธและไทยมุสลิม 

5. การทาํกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บา้น 

ประเด็นปัญหาท่ี 1 เร่ืองครอบครัว พบวา่สาเหตุของความขดัแยง้เกิดจากลกัษณะ 

ส่วนบุคคลของคู่ขดัแยง้และปัจจยัระหวา่งบุคคล เป็นความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบับุคคล เช่นเร่ืองลูก

สาวคนเดียวของนาง ก จะเอาท่ีดินไปจาํนาํกบันาย ข โดยท่ีไม่ไดบ้อกนาง ก เม่ือนาง ก ทราบก็เกิดความ

ไม่พอใจและไล่ลูกสาวออกจากบา้น ญาติของนาง ก กลวัวา่ ลูกสาวของนาง ก จะเจออนัตรายจึงนาํเร่ือง

ไปปรึกษากาํนัน  กาํนันเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาคุยกนัเพื่อหาข้อเท็จจริงแต่จะคุยกนัคนละวนั จึงได้ทราบ

ขอ้เท็จจริงว่าสาเหตุที่ลูกของนาง ก จะเอาที่ดินไปจาํนาํนั้นเน่ืองจากนาง ก ไม่ยอมให้ลูกสาวเรียน

หนังสือต่อ  นอกจากน้ียงัมีปัญหาครอบครัวอืน่อีก เช่น  แม่ทะเลาะกับลูกแล้วหนีออกจากบา้น  มี

สาเหตุจากต่างคนต่างใชอ้ารมณ์และไม่ยอมกนัซ่ึงเร่ืองท่ีทะเลาะกนัก็เป็นเร่ืองท่ีแม่ไม่เห็นดว้ยท่ีลูกสาว

มีแฟนเพราะยงัเรียนหนงัสืออยู ่ 

  ประเด็นปัญหาท่ี 2 เร่ืองยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม ส่วนเร่ืองปัญหายาเสพติด

และการก่ออาชญากรรม เช่นการลกัขโมย ซ่ึงมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากปัญหายาเสพติดนั้น ผูใ้หข้อ้มูลท่ี

สาํคญัไดก้ล่าววา่ เด็กและเยาวชนขณะน้ีจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย และชอบทะเลาะววิาทกนัทาํใหเ้กิดความ

รําคาญแก่คนในหมู่บา้น ผูน้าํจึงเขา้มามีบทบาทในการไกล่เกล่ีย โดยการกระตุน้ใหผู้ป้กครองดูแลลูกให้

เหมือนกบัพอ่แม่ดูแลเราในสมยัก่อน คือ ถา้ลูกทาํผดิก็ตอ้งลงโทษ นอกจากน้ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
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เพิ่มเติมวา่ ผูน้าํตอ้งมีบทบาทเพิ่มข้ึน เช่น ผูน้าํศาสนา ตอ้งมาพดูคุยใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัดว้ย สมาชิก 

อบต.ก็ตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด และจริงจงัไม่ใช่กลวัจะเสียฐานเสียงในการเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งใน

สมยัต่อไป โดยเวลาท่ีเจอเด็ก หรือเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมแย ่ก็ตอ้งเขา้ไปใกลชิ้ดกบัเด็กในกลุ่มเส่ียง โดย

จะตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรง เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจกนั นอกจากน้ียงัมีปัญหาการทาํลายสวนยางพารา  

ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยระหวา่งคนในชุมชน  (ครอบครัวกบัครอบครัว)  สาเหตุจากท่ีผูเ้สียหายไดไ้ป

บอกกบัครอบครัวของ ก.วา่ลูกไดไ้ปทาํลายตน้ยาง  ลูกของผูเ้สียหายก็ไดไ้ปทาํลายตน้ยางตอบ  จนเกิด

ประเด็นความขดัแยง้แต่ไม่รุนแรง   

ประเด็นปัญหาท่ี 3 การจดัการขยะ  นบัวา่เป็นปัญหาท่ีเร่งด่วนของตาํบลท่าสาป มี 

สาเหตุจากปัจจยัระหว่างบุคคลและปัจจยัประเด็นของตาํบลท่าสาป กล่าวคือเทศบาลตาํบลท่าสาปมี

หน้าที่จดับริการสาธารณให้กบัคนในหมู่บา้นแต่มีเร่ืองหน่ึงที่ชาวบา้นคิดว่า เทศบาลตาํบลท่าสาปยงั

บริหารจดัการไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร คือเร่ืองการจดัการขยะของหมู่บา้น   ซ่ึงขณะน้ีรถเก็บขยะของเทศบาล

ยงัมีไม่เพียงพอ ประกอบกบัคนในหมู่บา้น  ยงัไม่ตระหนกัถึงปัญหาขยะ จึงเอาขยะไปทิ้งหนา้มสัยิดทาํ

ให้    ภูมิทศัน์ของมสัยิดเกิดความสกปรกและส่งกล่ินเหม็น บางคร้ังก็มีสุนขัมาคุย้เขี่ยหาอาหารทาํให้

เกิดความสกปรก  เพราะพอถึงช่วงเวรรถเก็บขยะของเทศบาลมาไม่ยอมมาเก็บ คือมาบา้งไม่มาบา้ง ทาํ

ให้ชาวบา้นเกิดความไม่พอใจเทศบาลตาํบลท่าสาปเป็นอย่างมาก และไม่ให้ความร่วมมือในการจดั

กิจกรรมของเทศบาล    

ประเด็นปัญหาท่ี 4 ความหวาดระแวงระหวา่งไทยพุทธและมุสลิม  มีสาเหตุของความ 

ขดัแยง้จากปัจจยัระหวา่งบุคคล ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาปไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ประเด็นน้ี

วา่ สาเหตุของความหวาดระแวงเกิดจากการที่คนในหมู่บา้นไม่มีความรู้สึกผกูพนัเหมือนในอดีต เวลามี

กิจกรรมคนในหมู่บา้นที่เป็นคนไทยพุทธก็จะทาํกิจกรรมแต่ท่ีวดั อาจเป็นเพราะ  เร่ืองเหตุการณ์ระเบิด

เสาไฟฟ้า  6 จุด เม่ือปี 2548 มีคนไทยพุทธท่ีโดนยิงเสียชีวติ ทั้งที่คนนั้นเป็นคนไทยพุทธที่พูดมลายไูด ้

เพราะฝ่ายก่อการร้ายตอ้งการใหเ้กิดความหวาดระแวงไม่ไวว้างใจ  

ประเด็นปัญหาท่ี 5 การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ มีสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก 

ปัจจยัระหวา่งบุคคล และเป็นประเภทของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม ยกตวัอยา่ง ความขดัแยง้  

ระหว่างสมาชิกกบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปส้มแขก ซ่ึงมีสาเหตุ   ความไม่พึงพอใจในการปันผล

ให้กบัสมาชิกลุ่มส้มแขก ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่ม  เมือ่ถึงส้ินปีจะมีการปันผล

กาํไรใหก้บัสมาชิกตามจาํนวนผูท่ี้สมาชิกไดล้งหุน้ไว ้ จึงทาํใหก้ารรับเงินปันผลไม่เท่ากนั  เกิดความคบั

ขอ้งใจ และขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่ม นอกจากน้ียงัมีปัญหาการทาํกิจกรรม

ของ กลุ่มแม่บา้นทาํขนมเบอเกอร่ี สาเหตุมาจากสมาชิกของกลุ่มเห็นว่ามีการปันผลการดาํเนินงาน

ประจาํปีไม่เท่ากันจึงไม่พอใจประธานกลุ่มและโวยวายพาลบอกกับสมาชิกคนอื่นๆให้ลาออกจาก

สมาชิกกลุ่ม   ปรากฏตามตารางท่ี 5.3 
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ที่ ประเดน็ปัญหา สาเหตุของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง 

ลกัษณะ

ส่วนบุคคล 

ปัจจัย

ระหว่าง

บุคคล 

ปัจจัย 

ประเด็น 

ความ

ขัดแย้ง

ระหว่าง

บุคคลกบั

บุคคล 

ความ

ขัดแย้ง

ระหว่าง

บุคคลกบั

กลุ่ม 

ความ

ขัดแย้ง

ระหว่าง

กลุ่มกบั

กลุ่ม 

1 ครอบครัว / /  /   

2 ยาเสพติดและการ

ก่ออาชญากรรม 

 / /  /   

3 การจัดการขยะ  / /  /  

4 ความหวาดระแวง

ระหว่างคนไทย

พุทธและไทย

มุสลมิ 

/ /   /   

5 การทาํกจิกรรม

ของกลุ่มต่างๆ 

 /   /  

 

 

ตารางท่ี 5.3 แสดงการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของความขดัแยง้ 

     ตาํบลท่าสาป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3  แนวทางการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนตาํบลท่าสาป 
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จากผลการศึกษาแนวทางจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของชุมชนของผูน้าํ 

ในพื้นท่ีตาํบลท่าสาป ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดต้อบสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 5.1.3.1 การจดัการความขดัแยง้โดยโดยบทบาทคู่ขดัแยง้ 

  จากการผลการศึกษา พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัของตาํบลท่าสาปใชแ้นวทางการจดัการ

ความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขัดแย้ง ด้วยวิธีการจัดการความขัดแยง้แตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ การ

ประนีประนอม , การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ และการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง กบัประเด็นปัญหาต่างๆ

ของหมู่บา้นไดแ้ก่ปัญหาครอบครัวและมรดก , ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจดัการขยะ,ความ

หวาดระแวงระหวา่งคนไทยพทุธและไทยมุสลิมและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ  

1) การประนีประนอม พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดใ้ชว้ธีิการประนีประนอมกบัปัญหาการ 

ครอบครัวและมรดก ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบับุคคล เช่นลูกสาวคนเดียวของนาง ก จะเอา

ทีดิ่นไปจาํนาํกบันาย ข โดยที่ไม่ไดบ้อกนาง ก เมื่อนาง ก ทราบก็เกิดความไม่พอใจและไล่ลูกสาวออก

จากบา้น ญาติของนาง ก กลวัว่า ลูกสาวของนาง ก จะเจออนัตรายจึงนาํเร่ืองไปปรึกษากาํนนั  กาํนนั

เรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาคุยกนัเพื่อหาขอ้เท็จจริงแต่จะคุยกนัคนละวนั จึงไดท้ราบขอ้เท็จจริงวา่สาเหตุที่ลูกของ

นาง ก จะเอาที่ดินไปจาํนาํนั้นเน่ืองจากนาง ก ไม่ยอมให้ลูกสาวเรียนหนงัสือต่อ  หลงัจากนั้นก็จะเรียก

ทั้ง 2 ฝ่ายมาคุยกนัพร้อมกนัอีกคร้ังโดยกาํนนัทาํตวัเป็นคนกลางเองและพูดคุยประนีประนอมระหวา่ง

ทั้งสองและให้คนที่ทั้งสองฝ่ายเคารพนบัถือเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา   นอกจากน้ียงัมีปัญหา

ครอบครัวอื่นอีก เช่น  แม่ทะเลาะกบัลูกแลว้หนีออกจากบา้น  มีสาเหตุจากต่างคนต่างใช้อารมณ์ เมื่อ

ทราบเร่ืองก็ไดเ้รียกแม่กบัลูกมาคุยกนั ถามถึงสาเหตุจึงไดท้ราบวา่ลูกสาวมีแฟนทาํใหแ้ม่ไม่พอใจเพราะ

ยงัเรียนหนังสือ จากนั้นจึงคุยกับลูก  และได้สั่งสอนลูกให้เข้าใจแม่พยายามบอกเหตุผลให้ลูกเข้า

ใจความรักของแม่  จากนั้นลูกก็เขา้ใจและกลบัมาอยูก่บัแม่   

2) การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัใชว้ธีิการแกปั้ญหาแบบร่วมมือกบั 

ปัญหาต่างๆดงัน้ี 

-ปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม ซ่ึงเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาวบา้น

ท่ีไดรั้บความเสียหายจากเด็กทีติ่ดยาเสพติดปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม เช่นการลกัขโมย 

ซ่ึงมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากปัญหายาเสพติดนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลทีส่ําคญักล่าวว่า เด็กและเยาวชนขณะน้ีจะ

แบ่งเป็น 2 ฝ่าย และชอบทะเลาะวิวาทกนัทาํให้เกิดความรําคาญแก่คนในหมู่บา้น ผูใ้หญ่ดิงไดเ้ขา้มามี

บทบาทในการไกล่เกลี่ย โดยการกระตุน้ให้ผูป้กครองดูแลลูกให้เหมือนกบัพ่อแม่ดูแลเราในสมยัก่อน 

คือ ถา้ลูกทาํผดิก็ตอ้งลงโทษ นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ ผูน้าํชุมชนตอ้ง

มีบทบาทเพิ่มข้ึน เช่น ผูน้าํศาสนา ตอ้งมาพูดคุยให้เป็นแนวทางเดียวกนัดว้ย สมาชิก อบต.ก็ตอ้งดูแล

อย่างใกลชิ้ด และจริงจงัไม่ใช่กลวัจะเสียฐานเสียงในการเลือกตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในสมยัต่อไป โดย

เวลาที่เจอเด็ก หรือเยาวชนที่มีพฤติกรรมแย ่ก็ตอ้งเขา้ไปใกลชิ้ดกบัเด็กในกลุ่มเส่ียง โดยจะตอ้งไม่ใช้
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ความรุนแรง เพือ่ให้เกิดความไวว้างใจกนั หรือ  กรณีปัญหาการลกัขโมยข้ียาง  มีสาเหตุจากเยาวชนใน

หมู่บา้นไปขโมยข้ียางของชาวบา้น  ชาวบา้นก็เลยมาบอกผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ได้ดาํเนินการแจง้ให้ผูช่้วย

ผูใ้หญ่บ้านให้ไปจบัคนขโมยโดยต้องมีหลักฐานเมื่อจบัได้  จึงเรียกประชุม  เชิญผูเ้กี่ยวข้องได้แก่  

ผูป้กครองของเยาวชน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ผูเ้สียหาย (เจา้ของข้ียาง) โดยผูใ้หญ่เป็นคนกลางไกล่เกล่ียจึง

ไดข้อ้ตกลงวา่ผูก้ระทาํผดิตอ้งเสียค่าปรับ  จาํนวน  1,000  บาท  โดยไม่ส่งเร่ืองใหต้าํรวจ วิธีการดงักล่าว

ของผูใ้หญ่บา้นช่วยลดปัญหาการลกัขโมยข้ียางและชาวบา้นก็ให้ความร่วมมือกบัผูน้าํชุมชนในการ

สอดส่องดูแลไม่ใหค้นแปลกหนา้เขา้มาบริเวณสวนยางของตน 

-ปัญหาการจดัการขยะ ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัไดใ้ห้ขอ้มูลกรณีปัญหาการจดัการขยะ  นบัว่า

เป็นปัญหาท่ีเร่งด่วนของตาํบลท่าสาป มีสาเหตุจากปัจจยัระหวา่งบุคคลและปัจจยัประเด็นของตาํบลท่า

สาป กล่าวคือเทศบาลตาํบลท่าสาปมีหน้าที่จดับริการสาธารณให้กบัคนในหมู่บา้นแต่มีเร่ืองหน่ึงที่

ชาวบา้นคิดว่า เทศบาลตาํบลท่าสาปยงับริหารจดัการได้ไม่ดีเท่าทีค่วร คือเร่ืองการจดัการขยะของ

หมู่บา้น   ซ่ึงขณะน้ีรถเก็บขยะของเทศบาลยงัมีไม่เพียงพอ ประกอบกบัคนในหมู่บา้น  ยงัไม่ตระหนกั

ถึงปัญหาขยะ จึงเอาขยะไปทิ้งหนา้มสัยดิทาํให ้   ภูมิทศัน์ของมสัยิดเกิดความสกปรกและส่งกล่ินเหม็น 

บางคร้ังก็มีสุนขัมาคุย้เขี่ยหาอาหารทาํให้เกิดความสกปรก  เม่ือถึงช่วงเวรรถเก็บขยะของเทศบาลมาไม่

ยอมมาเก็บตามเวลา ทาํให้ชาวบา้นเกิดความไม่พอใจเทศบาลตาํบลท่าสาปเป็นอย่างมาก และไม่ให้

ความร่วมมือในการจดักิจกรรมของเทศบาล   ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัจึงไดเ้ขา้ไปพูดคุยสร้างความเขา้ใจกบั

ประชาชนในช่วงท่ีมีการละหมาดวนัศุกร์ท่ีมสัยิด ให้ประชาชนไดรู้้จกัคดัแยกขยะ และจดัการขยะดว้ย

ตนเอง  เช่น  ถา้ขยะเปียกใหข้ดุหลุมฝังท่ีบา้น ส่วนขยะแหง้ประเภทไหนท่ีสามารถนาํมารีไซเคิลไดก้็ให้

เก็บรวบรวมไวต่้างหากเมือ่รวบรวมไดม้ากให้นาํมาบริจาคที่มสัยิดเพือ่ที่คณะกรรมการมสัยิดจะได้

รวบรวมนาํไปขายและนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายขยะรีไซเคิลมาเขา้กองทุนพฒันามสัยดิ 

       -การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เป็นประเด็นความขดัแยง้ ระหวา่งสมาชิกกบักลุ่ม 

แม่บา้นเกษตรกรแปรรูปส้มแขก ซ่ึงมีสาเหตุจากความไม่พึงพอใจในการปันผลใหก้บัสมาชิกลุ่มส้มแขก 

ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่ม  ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญักล่าวว่าเม่ือถึงส้ินปีจะมีการปันผล

กาํไรใหก้บัสมาชิกตามจาํนวนผูท่ี้สมาชิกไดล้งหุน้ไว ้ จึงทาํใหก้ารรับเงินปันผลไม่เท่ากนั  เกิดความคบั

ขอ้งใจ และขดัแยง้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่ม  ในฐานะประธานกลุ่มได้อธิบาย

สาเหตุของการปันผลไม่เท่ากนัวา่ข้ึนอยูก่บัจาํนวนของสมาชิกลงไว ้ แต่ยงัมีสมาชิกบางท่านไม่เขา้ใจอีก  

จึงไดเ้ปล่ียนวธีิการปันผลจากเดิมที่ปันผลกาํไรเป็นเงินเปล่ียนเป็นการปันผลโดยให้สมาชิกไดไ้ปศึกษา

ดูงานนอกสถานที่ ทาํให้เกิดความเข้าในระหว่างสมาชิกและเป็นที่ยอมรับในการทาํงานต่อไป 

นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นเร่ืองกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เป็นความขดัแยง้ระหว่างสมาชิกที่ค้างเงินกู้กับ

คณะกรรมการ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่สมาชิกที่กูจ้ะตอ้งจ่ายหน้ีคืนจึงจะทาํการกูย้ืมใหม่ได ้ ในฐานะผูน้าํจะใช้
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วธีิการใหส้มาชิกคนอ่ืนรับรู้และใหค้วามร่วมมือตดัสินใจหาแนวทางออกร่วมกนัเองวา่จะให้กูย้ืมต่อได้

หรือไม่ โดยยดึหลกัความยติุธรรมในการบริหารกองทุนหมู่บา้น 

3) การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง เป็นวธีิการจดัการความขดัแยง้ท่ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสําคญัใช้

ในการแกไ้ขปัญหาความหวาดระแวงระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม ยกตวัอย่างสาเหตุของความ

หวาดระแวง เกิดจากความไม่รู้สึกผูกพนัของคนในหมู่บ้านเหมือนในอดีต  เวลามีกิจกรรมคนใน

หมู่บา้นท่ีเป็นคนไทยพุทธก็จะทาํกิจกรรมแต่ท่ีวดั อาจเป็นเพราะ  เร่ืองเหตุการณ์ระเบิดเสาไฟฟ้า  6 จุด 

เม่ือปี 2548  มีคนไทยพุทธท่ีโดนยงิเสียชีวติ ทั้งท่ีคนนั้นเป็นคนไทยพุทธท่ีพดูมลายไูด ้เพราะฝ่ายก่อการ

ร้ายตอ้งการใหเ้กิดความหวาดระแวงไม่ไวว้างใจ บางคนยอมยา้ยที่อยูไ่ปอยูต่่างจงัหวดัและไม่ยอมให้มี

การทาํกิจกรรมร่วมกนั ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัไดเ้ขา้ไปจดัการความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาวบา้นไทยพุทธ

และไทยมุสลิมดว้ยตนเอง โดยการเขา้ไปพดูคุยกบัคนท่ีอาวโุสท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือของทั้งสองฝ่าย

เพือ่สร้างความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัใหส้นัติสุขเหมือนในอดีตและใชว้ธีิการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

โดยการจดักิจกรรมที่สามารถรวมใจคนในหมู่บา้นที่ไม่เป็นกิจกรรมของศาสนา เดือนละ 1 คร้ัง ตาม

โอกาสและเทศกาลของหมู่บา้น เช่น งานแข่งขนักีฬาเช่ือมสัมพนัธ์ชุมชน งานแข่งขนัว่าว งานวนัเด็ก 

เป็นตน้ ทาํใหเ้ร่ิมเห็นคนไทยพุทธในหมู่บา้นออกมาจดักิจกรรมมากข้ึน และไม่ไดจ้ดักิจกรรมเฉพาะใน

ชุมชนตวัเอง เช่น กิจกรรมลอยกระทง งานสารทเดือนสิบ งานสงกรานต ์เป็นตน้ 

 5.1.3.2 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ 

 พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัใชแ้นวทางการจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ ดว้ยวิธีการจดัการ

ความขดัแยง้ 2 วธีิ ไดแ้ก่ การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม และการใชก้ารมีส่วนร่วม 

           1) การใชภ้าวะผูน้าํที่เหมาะสม พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญั เห็นว่าผูน้าํชุมชนเลือกวิธีการ

จดัการความขดัแยง้โดยการใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัทุกประเด็นปัญหา ทั้ง 5 ปัญหา ดงัน้ี 

       -ครอบครัวและมรดก 

      -ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม  

      -การจดัการขยะ 

      -ความหวาดระแวงระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม 

      -การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ 

           2)การใช้การมีส่วนร่วม พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้โดยใช้

การมีส่วนร่วมกบัประเด็นปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, ปัญหาการจดัการขยะและความ 

หวาดระหวา่งระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม  

 5.1.3.3 การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายที่สาม พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัใชแ้นวทางการจดัการ

ความขดัแยง้ของฝ่ายท่ีสาม  เช่น เร่ืองครอบครัว ปรากฏตามตารางท่ี 5.4 
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ที่ ประเดน็ปัญหา แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่

ขัดแย้ง 

การจัดการความขัดแย้ง

โดยบทบาทผู้นํา  

การจัดการความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม  

1 ครอบครัว การ

ประนีประนอม 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

การใหค้นกลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

2 ยาเสพติดและการ

ก่ออาชญากรรม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการใชก้าร

มีส่วนร่วม 

- 

3 การจดัการขยะ การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและ 

การใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

4 ความหวาดระแวง

ระหวา่งคนไทย

พุทธและไทยมุสลิม 

การแสวงจุด

ร่วมสงวนจุด

ต่าง 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและ 

การใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

5 การทาํกิจกรรมของ

กลุ่มต่างๆ 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

  

ตารางท่ี 5.4 แสดงแนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ตาํบลท่าสาป 

 

5.3 เปรียบเทยีบความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งของตําบลพร่อนและตําบลท่าสาป 

 

5.3.1 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน 

        จากผลการศึกษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาปใหค้วามหมาย 

ของความขดัแยง้เหมือนกนัสามารถแบ่งออกเป็นสองความหมาย ความหมายแรก คือความคิดเห็นไม่

ตรงกนั ความไม่เขา้ใจกนั จนเกิดอคติและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

        ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัอีกส่วนหน่ึงใหค้วามหมายความขดัแยง้ คือความไม่พอใจ ไม่ลงรอยกนั 

ตกลงกนัไม่ไดร้ะหวา่ง สองฝ่ายข้ึนไป ต่างฝ่ายต่างมีความตอ้งการอยากเอาชนะกนั  
 
 

5.3.2 การรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของความขดัแยง้ 
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         จากผลการศึกษาผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัทั้งสองตาํบลมีการรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของ

ความขดัแยง้และประเภทของความขดัแยง้ ดงัน้ี 

       ตาํบลพร่อน ผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญัมีการรับรู้ประเด็นปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้จาํนวน 6 

ประเด็นไดแ้ก่ 

1) การทาํลายทรัพยสิ์น 

2) ส่ิงแวดลอ้ม 

3) ยาเสพติด 

4) การทาํกิจกรรมทางศาสนา 

5) การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น 

6) การเรียนรู้งบประมาณของอบต. 

จากการรับรู้ประเด็นปัญหาของตาํบลพร่อน ขา้งตน้ สามารถจาํแนกสาเหตุของความ 

ขดัแยง้และประเภทของความขดัแยง้ไดด้งัน้ี  

      1.สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ปัญหาการทาํลายทรัพยสิ์น 

และการทาํกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเป็นประเภทความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบับุคคล 

      2.สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากปัจจยัระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ปัญหาการทาํลาย 

ทรัพยสิ์น, ส่ิงแวดล้อม, ยาเสพติด, การทาํกิจกรรมทางศาสนา , การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆใน

หมู่บา้นและการเรียนรู้งบประมาณของ อบต. ส่วนประเภทของความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบักลุ่ม 

ได้แก่ ปัญหาส่ิงแวดล้อม, ยาเสพติด, การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านและการเรียนรู้

งบประมาณของอบต.                                                                                                                                                                           

                   3.สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากปัจจยัประเด็นไดแ้ก่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและยาเสพติด 

และมีประเภทความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม ไดแ้ก่ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                               

     ตาํบลท่าสาป ผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญัมีการรับรู้ประเด็นปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้จาํนวน 5

ประเด็นไดแ้ก่ 

1)ครอบครัว 

          2)ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม 

          3)การจดัการขยะ 

          4)ความหวาดระแวงระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม 

          5)การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น 

 

จากการรับรู้ประเด็นปัญหาของตาํบลท่าสาป ขา้งตน้ สามารถจาํแนกสาเหตุของความ 
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ขดัแยง้และประเภทของความขดัแยง้ไดด้งัน้ี  

       สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัวและความ 

หวาดระแวงระหวา่งคนไทยพทุธและไทยมุสลิม รวมทั้งเป็นความขดัแยง้ประเภทความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบับุคคล 

        1.สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากปัจจยัระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว, ยาเสพ 

ติดและการก่ออาชญากรรม,การจดัการขยะ,ความหวาดระแวงระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม และ

การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น ส่วนประเภทของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม,การจดัการขยะและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น 

        2.สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากปัจจยัประเด็นของตาํบลท่าสาป ไดแ้ก่ ปัญหายาเสพ 

ติดและการก่ออาชญากรรม และปัญหาการจดัการขยะ  ส่วนประเภทของความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มกบั

กลุ่มของตาํบลท่าสาปไม่พบขอ้มูล    

                     จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัทั้งสองตาํบลมีการรับรู้ปัญหาท่ีทาํให ้

เกิดความขดัแยง้เหมือนกนั 2 ปัญหา คือ ยาเสพติดและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น(*) 

กล่าวคือ ปัญหายาเสพติดมีสาเหตุของความขดัแยง้ มาจากปัจจยัระหว่างบุคคลและปัจจยัประเด็น มี

ประเภทของความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบักลุ่ม เน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทีค่นในหมู่บา้น

ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางร่างกาย จิตใจและทรัพย์สิน ของผูที้ ่มีส่วน

เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะผูน้าํชุมชนที่มีหนา้ที่ในการดูแลและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เช่น  การนาํเด็กที่ติดยา

ไปบาํบดั การจดัเวรยามชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น(ชรบ.) การรับเร่ืองราวร้องเรียนจากคนใน

หมู่บา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเด็กท่ีติดยาเสพติดในหมู่บา้น เป็นตน้ 

      สําหรับการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น มีสาเหตุของความขดัแยง้เกิดจากปัจจยั

ระหวา่งบุคคล และเป็นความขดัแยง้ประเภทความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม เน่ืองจากทั้งสองตาํบล

มีกลุ่มต่างๆที่เกิดข้ึนจาํนวนมาก มีทั้งกลุ่มที่คนในหมู่บา้นก่อตั้งเองเช่น กลุ่มอาชีพนาปรัง กลุ่มอาชีพ

แม่บา้น กลุ่มวฒันธรรมภูมิปัญญา และองคก์รภาคประชาชน เป็นตน และกลุ่มที่เกิดจากการก่อตั้งของ

ภาคราชร่วมกบัคนในหมู่บา้นเช่นกลุ่มกองทุนหมู่บา้น กองทุนแม่ของแผน่ดิน กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ

ผลิต เป็นตน้ ทาํให้การดาํเนินงานของกลุ่มอาจเกิดปัญหาที่ทาํให้เกิดความขดัแยง้หากผูน้าํของกลุ่มไม่

สามารถบริหารจดัการกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพได ้และนาํไปสู่ความขดัแยง้  ปรากฏตามตารางท่ี 5.5 
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ท่ี   

ตาํบล 

ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของความขดัแยง้ ประเภทของความขดัแยง้ 

ลกัษณะ

ส่วนบุคคล 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ปัจจยั 

ประเด็น 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบักลุ่ม 

ความ

ขดัแยง้

ระหวา่ง

กลุ่มกบั

กลุ่ม 

1 พร่อน -การทาํลาย

ทรัพยสิ์น 

- การทาํ

กิจกรรมทาง

ศาสนา 

-การทาํลาย

ทรัพยสิ์น 

- ส่ิงแวดลอ้ม 

- ยาเสพติด* 

- การทาํกิจกรรม

ทางศาสนา 

- การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น* 

- การเรียนรู้

งบประมาณ

อบต. 

-ส่ิงแวดลอ้ม 

- ยาเสพติด* 

 

-การทาํลาย

ทรัพยสิ์น 

- การทาํกิจกรรม

ทางศาสนา 

-ส่ิงแวดลอ้ม 

- ยาเสพติด* 

- การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น* 

- การเรียนรู้

งบประมาณ

อบต. 

-  ส่ิงแวด 

ลอ้ม 

 

2 ท่า

สาป 

-ครอบครัว 

- ความ

หวาดระแวง

ระหวา่งคน

ไทยพทุธ

และไทย

มุสลิม 

-ครอบครัว 

-ยาเสพติด*และ

การก่ออาชญา 

กรรม 

-การจดัการขยะ 

-ความ

หวาดระแวง

ระหวา่งคนไทย

พทุธและไทย

มุสลิม 

-การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น* 

-ยาเสพติด*

และการก่อ

อาชญากรรม 

-การจดัการ

ขยะ 

 

-ครอบครัว 

- ความ

หวาดระแวง

ระหวา่งคนไทย

พทุธและไทย

มุสลิม 

-ยาเสพติดและ

การก่อ

อาชญากรรม 

-การจดัการขยะ 

-การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น* 

 

        - 

ตารางท่ี 5.5 แสดงการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา สาเหตุของความขดัแยง้ และประเภทของความขดัแยง้ของ 

    ตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป 
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5.3.3 แนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ของชุมชน 

 จากผลการศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป  

สามารถจาํแนกแนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ของชุมชน ดงัน้ี 

             1)การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ มี 3 วธีิ ไดแ้ก่ การประนีประนอม, การ 

แกปั้ญหาแบบร่วมมือ, การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง 

             2)การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ มี 2 วิธี ไดแ้ก่ การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  

และการใชก้ารมีส่วนร่วม 

             3)การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายท่ีสาม มีวธีิเดียวคือ การใหค้นกลางมาช่วยไกล่เกล่ีย 

 

             5.3.3.1 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ มี 3 วธีิ ดงัน้ี 

1) การประนีประนอม  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนเห็นวา่ผูน้าํชุมชนใช ้

วิธีการประนีประนอมกบัประเด็นปัญหาการทาํลายทรัพยสิ์นของผูอื้่น ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของ

ตาํบลท่าสาปเห็นวา่ผูน้าํเลือกใชก้ารประนีประนอมกบัประเด็นปัญหาครอบครัว 

2) การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลพร่อน ให้ขอ้มูลวา่ผูน้าํ

ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกบัประเด็นปัญหา ส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติด, การทาํกิจกรรมของกลุ่ม

ต่างๆในหมู่บา้นและการเรียนรู้งบประมาณของอบต. ส่วนผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลท่าสาปให้ขอ้มูล

ว่าผูน้าํเลือกใช้การแก้ปัญหาแบบร่วมมือกบัประเด็นปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การ

จดัการขยะและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น 

3) การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง  พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลพร่อนใช ้ 

วธีิการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพือ่แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา ส่วนผูใ้ห้

ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาปใช้วิธีการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพือ่แกปั้ญหาความหวาดระแวง

ระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม 

 

            5.3.3.2การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํ มี 2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของตาํบลพร่อนใชภ้าวะ 

ผูน้าํที่เหมาะสมเป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ในทุกประเด็นปัญหาที่มีความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ปัญหาการ

ทาํลายทรัพยสิ์น, ส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติด, การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา, การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้นและการเรียนรู้งบประมาณของอบต. และพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลท่าสาปไดใ้ช้

ภาวะผูน้ําที่เหมาะสมเพื ่อแก้ปัญหาความขดัแยง้ของหมู่บ้านในทุกประเด็นปัญหาเช่นเดียวกันกับ

ตาํบลพร่อน ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว, ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, ความหวาดระแวงระหวา่งคน

ไทยพุทธและไทยมุสลิม, การจดัการขยะและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น 
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2) การใชก้ารมีส่วนร่วม พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัของตาํบลพร่อน ใช้การมีส่วน

ร่วมเพื่อจดัการความขดัแยง้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติดและการเรียนรู้งบประมาณของอบต. ดา้น

ผูใ้หข้อ้มูลที่สาํคญัของตาํบลท่าสาปใชก้ารมีส่วนร่วมเพือ่จดัการความขดัแยง้เร่ืองยาเสพติดและการก่อ

อาชญากรรม, การจดัการขยะ และความหวาดระแวงระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม 

 

5.3.3.3 การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายท่ีสาม   

พบวา่มีเพียงวธีิการเดียวท่ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัใชใ้นการจดัการความขดัแยง้ นัน่คือ การ 

ใหค้นกลางมาช่วยไกล่เกล่ีย  และมีเพยีงตาํบลพร่อนท่ีใชเ้พือ่จดัการความขดัแยง้ในประเด็นเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัวา่ผูน้าํไม่สามารถท่ีจะจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยลาํพงั

ตอ้งใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งทีไ่ดรั้บการยอมรับจากคนในหมู่บา้นเขา้มาช่วยจดัการ เช่น 

สถาบนัการศึกษา, หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ส่วนตาํบลท่าสาป ไม่พบประเด็นปัญหาท่ีตอ้งให้

คนกลางมาช่วยไกล่เกล่ียอยา่งชดัเจน ปัญหาส่วนใหญ่ของหมู่บา้นผูน้าํชุมชนสามารถจดัการและแกไ้ข

ปัญหาได ้ปรากฏตามตารางท่ี 5.6 

 

ท่ี 

 

ตาํบล 

ประเด็นปัญหา 

แนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ 

     การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้โดย   

บทบาทผูน้าํ 

การจดัการ

ความขดัแยง้

ของฝ่ายท่ี

สาม 

การประนี 

ประนอม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การแสวงจุดร่วม

สงวนจุดต่าง 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

การใชก้าร 

มีส่วนร่วม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

1 พร่อน -การทาํลาย

ทรัพยสิ์น 

-ส่ิงแวดลอ้ม 

-ยาเสพติด 

-การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น 

-การเรียนรู้

งบประมาณ 

ของอบต. 

-การปฏิบติั

กิจกรรมทาง

ศาสนา 

-การทาํลาย

ทรัพยสิ์น 

-ส่ิงแวดลอ้ม 

-ยาเสพติด 

-การปฏิบติั

กิจกรรมทาง

ศาสนา 

-การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆใน

หมู่บา้น 

-การเรียนรู้

งบประมาณของ

อบต. 

-ส่ิงแวดลอ้ม 

-ยาเสพติด 

-การเรียนรู้

งบประมาณ

ของอบต. 

- ส่ิงแวด 

ลอ้ม 
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2 ท่า

สาป 

-ครอบครัว - ยาเสพติดและ

การก่อ

อาชญากรรม 

- การจดัการขยะ 

- การทาํ

กิจกรรมของ

กลุ่มต่างๆใน

หมู่บา้น 

-ความหวาด 

ระแวงระหวา่งคน

ไทยพทุธและไทย

มุสลิม 

- ครอบครัว 

- ยาเสพติดและ

การก่อ

อาชญากรรม 

-ความหวาด 

ระแวงระหวา่งคน

ไทยพทุธและไทย

มุสลิม 

- การจดัการขยะ 

- การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆใน

หมู่บา้น 

- ยาเสพติด

และการก่อ

อาชญากรรม 

- การจดัการ

ขยะ 

- ความหวาด 

ระแวง

ระหวา่ง 

คนไทยพทุธ

และมุสลิม 

 

 - 

 

ตารางท่ี 5.6 แสดงแนวทางการจดัการความขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ของตาํบลพร่อน 

      และตาํบลท่าสาป 

 

5.3.5 ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่อคนในชุมชน 

 

 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของทั้งสองตาํบลไดบ้อกถึงผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่อคน

ในชุมชนเหมือนกนั สามารถแบ่งออกเป็น  2 ส่วน ไดแ้ก่ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ 

 

5.3.5.1 ผลกระทบเชิงบวก  

1 ) คนในชุมชนเกิดความเขา้ใจกนัมากข้ึน  

2) คนในชุมชนกลา้ท่ีจะเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแกไ้ข และสามารถหาทางออกท่ีดี

ท่ีสุดระหวา่งคู่ขดัแยง้เท่ากนั  

3) ชาวบา้นใหก้ารยอมรับนบัถือผูน้าํมากข้ึน  

4) คู่ขดัแยง้ไดรู้้ขอ้มลู ขอ้เทจ็จริงของปัญหา 

 

5.3.5.2 ผลกระทบเชิงลบ  

1)  ความไม่ไวว้างใจ หวาดระแวงกนั 

2)  ความเขา้ใจผดิคิดวา่ผูน้าํมีส่วนไดส่้วนเสียกบัประเด็นความขดัแยง้ 

             3) ความล่าชา้ในการพฒันาชุมชน 
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5.4  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

 

5.4.1 ปัญหาอุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้ 

จากผลการศึกษาผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัทั้งสองตาํบลไดใ้หข้อ้มูลปัญหาอุปสรรคในการ 

จดัการความขดัแยง้ ดงัน้ี  

5.4.1.1 การขาดความร่วมมือจากคู่ขดัแยง้ 

5.4.1.2 การไม่ยอมรับขอ้มลูและขอ้เทจ็จริงของปัญหาของคู่ขดัแยง้ 

 

5.4.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการความขดัแยง้ 

จากผลการศึกษา ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของสองตาํบลไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนวทางการ 

จดัการความขดัแยง้ ดงัน้ี 

        5.4.2.1 ผูน้าํตอ้งมีจิตอาสา มีความบริสุทธ์ิใจ ไม่แบ่งพรรคพวก และนาํหลกัศาสนามา

แกปั้ญหา 

                     5.4.2.2  ผูน้าํควรรีบส่งต่อปัญหาใหผู้อ่ื้นช่วยหากไม่สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้ 

และเม่ือเกิดความขดัแยง้ตอ้งรีบหาสาเหตุ  

                     5.4.2.3 ชุมชนควรมีพื้นท่ีกลางสาํหรับพดูคุยปัญหาและควรมองคู่ขดัแยง้ในแง่ดี  
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บทท่ี 6 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน :  กรณีศึกษา  

อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้าํในชุมชนท่ีมีสถานการณ์

ความขดัแยง้และศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชนของผูน้าํ โดยผูศึ้กษาได้

ทาํการศึกษาในเชิงคุณภาพ ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํ

ศาสนาและ ผูน้าํกลุ่มองคก์รในชุมชนในพื้นท่ีตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป อาํเภอเมืองยะลา 

จงัหวดัยะลา 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

  ผลการศึกษา เร่ือง ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน : 

กรณีศึกษาอาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลพื้นฐานผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัพบวา่ ผูศึ้กษาไดท้าํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญั จาํนวน 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมีสถานภาพสมรส ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสําคญั

นบัถือศาสนาอิสลามทุกคนเพราะบริบทพื้นท่ีตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาปมีประชากรส่วนใหญ่นบั

ถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาสายสามญัและสายศาสนาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายจนถึงปริญญาโท และ ชั้นซานาวี(ชั้น 10) มีอาชีพหลกัคือทาํสวนยางพารา, คา้ขายและรับจา้ง   

ตามลาํดบั  และส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน  20-51 ปี ข้ึนไป รวมถึงมีตาํแหน่ง

ทางสังคม  เกือบคร่ึงหน่ึงเป็นประธานกลุ่ม/เครือข่ายของชุมชน(ร้อยละ 44.44) รองลงมาเป็นกาํนนั/

ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (ร้อยละ38.89) และผูน้าํศาสนา (ร้อยละ 16.66) ตามลาํดบั 

  ผลการศึกษาภาวะผูน้าํของตาํบลพร่อนและตาํบลท่าสาป พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั

ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชนทั้งส้ิน 7 ประเด็น ไดแ้ก่ การควบคุมดูแล สั่งการผู ้

ตาม, การเป็นแบบอยา่งท่ีดี, การมีความรู้, การเขา้ใจผูอ่ื้น, การให้ความเป็นธรรม, การมีจิตอาสาและ

การนาํชุมชนไปสู่เป้าหมาย สําหรับประเด็นการรับรู้ภาวะผูน้าํ ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัมีการรับรู้ภาวะ

ผูน้าํในการพฒันาชุมชน สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี, การสามารถ

จดัการกบัปัญหาของชุมชน, การไดรั้บความร่วมมือและ การสร้างแรงจูงใจในการพฒันาชุมชน ส่วน

คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํนั้น ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชแ้นวความคิดภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ของ 

Bass(1985) เน่ืองจากเป็นแนวคิดภาวะผูน้าํที่มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในพื้นที่และผูว้ิจยัเห็น

ว่าแนวคิดภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงน้ี จะสามารถเปลี่ยนแปลง กระตุน้ผูต้ามในชุมชนให้มองส่ิง

ต่างๆอยา่งรอบดา้น สามารถเช่ือมโยงผลประโยชน์และความสําเร็จของการพฒันาชุมชนได ้ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํชุมชน สามารถจาํแนกได้  5 คุณลกัษณะ 
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ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ในการพฒันาชุมชน, การได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน,แนว

ทางการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพือ่การพฒันาชุมชน, การกระตุน้ปัญญาคนในชุมชนและการ

คาํนึงถึงบุคคลอ่ืน  ส่วนประเด็นบทบาทและหนา้ทีข่องผูน้าํในการพฒันาชุมชน จากการศึกษาพบวา่

ผูน้าํชุมชนควรมีบทบาทและหนา้ที่ในการพฒันาชุมชน ทั้งส้ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การประสานงาน, การ

ปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การให้ความรู้คนในชุมชนและการช่วยเหลือคนใน

ชุมชน 

  ผลการศึกษาความขดัแยง้และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ พบวา่ 

ตาํบลพร่อน มีการรับรู้ประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน  

จาํนวน 6 ประเด็น ไดแ้ก่ การทาํลายทรัพยสิ์น, ส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติด, การทาํกิจกรรมทางศาสนา, 

การทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆและการเรียนรู้งบประมาณขององคก์ารบริหารงานส่วนตาํบล(อบต.)  

ส่วนสาเหตุของความขดัแยง้เกิดจากลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ปัญหาการทาํลายทรัพยสิ์นและการทาํ

กิจกรรมทางศาสนา  นอกจากน้ีพบว่าทุกประเด็นปัญหาความขดัแยง้ยงัมีสาเหตุจากปัจจยัระหว่าง

บุคคลอีกดว้ย ส่วนสาเหตุของความขดัแยง้ที่เกิดจากปัจจยัประเด็นไดแ้ก่ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

ประเภทของความขดัแยง้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกับบุคคล พบว่าตาํบลพร่อนมีประเภทความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกับบุคคล ในเร่ืองการ

ทาํลายทรัพยสิ์นและการทาํกิจกรรมทางศาสนา  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม พบในประเด็น

เร่ืองส่ิงแวดล้อม, ยาเสพติด,การทาํกิจกรรมทางศาสนาและการเรียนรู้งบประมาณขององค์การ

บริหารงานส่วนตาํบล(อบต.) ส่วนความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม พบในประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม

เพียงเร่ืองเดียว สําหรับแนวทางการจดัการความขดัแยง้และวิธีการจดัการความขดัแยง้ผูว้จิยัไดแ้บ่ง

แนวทางการจดัการความขดัแยง้ 3 แนวทาง ไดแ้ก่ การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ การ

จดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้าํชุมชนและการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายที่สาม ตาํบลพร่อนมี

แนวทางการจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่ขดัแยง้ เร่ิมดว้ยการประนีประนอมกบัประเด็นเร่ือง

การทาํลายทรัพยสิ์น  การแก้ปัญหาแบบร่วมมือกบัประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม, ยาเสพติด, การทาํ

กิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านและการเรียนรู้งบประมาณขององค์การบริหารงานส่วนตาํบล(อบต.) 

รวมถึงการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างกบัประเด็นเร่ืองการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา ส่วนแนวทาง

การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทผูน้ํา พบว่าการใช้ภาวะผูน้าํทีเ่หมาะสม ถูกนํามาใช้ในการ

จดัการความขดัแยง้ทุกประเด็นความขดัแยง้ การใช้การมีส่วนร่วมนํามาใช้ในการจดัการความ

ขดัแยง้กบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม, ยาเสพติดและการเรียนรู้งบประมาณขององคก์ารบริหารงานส่วนตาํบล

(อบต.)  แนวทางสุดทา้ยคือการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายท่ีสาม พบวา่ใชว้ิธีการให้คนกลางมาช่วย

ไกล่เกล่ียกบัประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเพยีงประเด็น 

ตาํบลท่าสาป มีการรับรู้ประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน  
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จาํนวน 5 ประเด็น ได้แก่ ครอบครัว, ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจดัการขยะ, ความ

หวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม และการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้น  

ส่วนสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ปัญหาครอบครัวและความ

หวาดระแวงระหวา่งคนไทยพทุธและไทยมุสลิม  นอกจากน้ีพบวา่ทุกประเด็นปัญหาความขดัแยง้ยงั

มีสาเหตุจากปัจจยัระหวา่งบุคคลอีกดว้ย และไม่พบสาเหตุของความขดัแยง้ที่เกิดจากปัจจยัประเด็น 

ดา้นประเภทของความขดัแยง้ของตาํบลท่าสาป ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบับุคคล พบว่า

ตาํบลท่าสาปมีประเภทความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับุคคล ในเร่ืองปัญหาครอบครัวและความ

หวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม  ความขัดแยง้ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม  พบใน

ประเด็นเร่ือง ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม,การจดัการขยะและการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น ส่วนความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มกบักลุ่ม ไม่พบขอ้มูล สําหรับแนวทางการจดัการความ

ขดัแยง้และวธีิการจดัการความขดัแยง้ของตาํบลท่าสาป ไดแ้ก่ การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทคู่

ขดัแยง้ เร่ิมด้วยการประนีประนอมกับประเด็นเร่ืองครอบครัว  การแก้ปัญหาแบบร่วมมือกับ

ประเด็นเร่ือง ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจดัการขยะ และการทาํกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ

ในหมู่บา้น รวมถึงการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างกบัประเด็นเร่ืองความหวาดระแวงระหวา่งคนไทย

พุทธและไทยมุสลิม  ส่วนการจัดการความขัดแยง้โดยบทบาทผูน้ํา พบว่าการใช้ภาวะผูน้ําที ่

เหมาะสม ถูกนาํมาใช้ในการจดัการความขดัแยง้ทุกประเด็นความขดัแยง้ การใช้การมีส่วนร่วม

นาํมาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้เร่ืองยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจดัการขยะและความ

หวาดระแวงระหวา่งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม ส่วนการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายที่สาม ไม่พบ

ขอ้มลูเน่ืองจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัเห็นวา่ผูน้าํสามารถจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ไดโ้ดยไม่ตอ้งให้

คนกลางมาช่วยไกล่เกล่ีย 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่อคนในชุมชน จากการศึกษาพบวา่ ความขดัแยง้ 

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งเชิงบวกและลบ ผลกระทบเชิงบวกไดแ้ก่   คนใน

ชุมชนเกิดความเขา้ใจกนัมากข้ึน มีความกล้าที่จะเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไข และสามารถ

หาทางออกที่ดีที่สุดระหว่างคู่ขดัแยง้เท่ากนั  ตลอดจน  ชาวบา้นให้การยอมรับนบัถือผูน้าํมากข้ึน 

และทาํให้คู่ขดัแยง้ไดรู้้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงของปัญหา    ส่วนผลกระทบเชิงลบต่อคนในชุมชน ไดแ้ก่ 

ความไม่ไวว้างใจ หวาดระแวงกนั,  ความเขา้ใจผิดคิดว่าผูน้าํมีส่วนไดส่้วนเสียกบัประเด็นความ

ขดัแยง้ และ ความล่าชา้ในการพฒันาชุมชน 

 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัทั้งตาํบลพร่อนและ

ตาํบลท่าสาป พบว่าส่ิงที่เป็นอุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้คือ การขาดความร่วมมือจากคู่

ขดัแยง้และการไม่ยอมรับขอ้มูลและขอ้เท็จจริงของปัญหาของคู่ขดัแยง้ ส่วนขอ้เสนอแนะที่ไดจ้าก

ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญั  ได้แก่  ผูน้าํตอ้งมีจิตอาสา มีความบริสุทธ์ิใจ ไม่แบ่งพรรคพวก และนาํหลกั

ศาสนามาแกปั้ญหา    ควรรีบส่งต่อปัญหาใหผู้อ่ื้นช่วยหากไม่สามารถจดัการความขดัแยง้ได ้ 
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และเม่ือเกิดความขดัแยง้ตอ้งรีบหาสาเหตุ รวมถึงชุมชนควรมีพื้นท่ีกลางสาํหรับพูดคุยปัญหาและ

ควรมองคู่ขดัแยง้ในแง่ดี  

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

  6.2.1  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

  6.2.1.1 ผูน้าํชุมชนตอ้งยดึขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินมาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติั และยดึคุณลกัษณะของผูน้าํตามหลกัของท่านศาสดามูฮมัหมดั(ซ.ล.) มาเป็นแบบอยา่ง

ในการเป็นผูน้าํท่ีดี 

               6.2.1.2 ในการดาํเนินงานกลุ่มองคก์รในชุมชนควรมีการคดัเลือกบุคคลท่ีมี

ความหลากหลายในความสามารถ เพื่อทีจ่ะไดมุ้มมองทีห่ลากหลายยิ่งข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมของ

กลุ่มในการท่ีจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มและองคก์รในชุมชน 

 

 6.2.2  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

             6.2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความสําคัญในการพฒันา

ศกัยภาพผูน้าํชุมชน เพื่อใหผู้น้าํชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในมีภาวะผูน้าํท่ีดี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาชุมชนโดยรวม 

             6.2.2.2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและภาคเอกชน ควรมีการสร้าง

เครือข่ายการส่งเสริมการบริหารความขดัแยง้ในชุมชนดว้ยกระบวนการสันติวิธี รวมถึงการพฒันา

ศกัยภาพผูน้าํชุมชนดา้นการบริหารจดัการชุมชนเพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพอยา่ง

ย ัง่ยนื 

  6.2.3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   6.2.2.1 ควรให้มีการศึกษาวิจยัโดยใช้การปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตาม

สถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาสําคญัของชุมชน เช่น การจดัการความขดัแยง้ของชุมชนต่อการ

จัดตั้ งโรงไฟฟ้า ,การจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหามลพิษทาง

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

6.2.2.2  ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารความขดัแยง้ในชุมชน  

   6.2.2.3 ควรศึกษาวิธีการสรรหาผูน้ําชุมชนที่มีประสิทธิภาพท่ามกลาง

สถานการณ์ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตร้วมถึงวิธีการพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชนที่เหมาะสมใน

พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   6.2.2.4 ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเด็นแนวคิดการเปลี่ยนแปลง

ขบัเคลื่อนความขดัแยง้( Conflict Transformation) กบัแนวคิดการจดัการความขดัแยง้ เพื่อให้เกิด

มุมมองใหม่ในการการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของชุมชน 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ  (In-depth Interview) 

 

การศึกษาเร่ือง :  ภาวะผูน้าํและการจดัการความขดัแยง้ในการพฒันาชุมชน : ศึกษากรณี 

อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 

  

ส่วนที่  1   ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ ไดแ้ก่ 

   1.1  เพศ/อายปัุจจุบนั 

1.2  บา้นเกิด/ภูมิลาํเนา 

1.3  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

1.4  การศึกษาสูงสุดและศาสนา 

1.5  สถานภาพสมรส  

1.6  ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนปัจจุบนั 

1.7  ปัจจุบนัประกอบอาชีพ 

1.8  รายไดต่้อเดือนของครัวเรือน 

1.9   ตาํแหน่งทางสังคมท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากภายในและภายนอกชุมชนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั

รายไดห้ลกัของครัวเรือน 

 

ส่วนที่  2  ภาวะผู้นําในการพฒันาชุมชน 

   2.1 ความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะชุมชน 

                  2.2 การรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

    2.3 คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํ 

   -  วสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน 

   -  การไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน 

   -  แนวทางในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน 

   -  วธีิการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน 

   -  การคาํนึงถึงบุคคลอ่ืน 

    2.4 บทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน 
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            ส่วนที่  3  ความขัดแย้งในทศันะของชุมชน  

    3.1 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน  

    3.2 การรับรู้ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน 

  3.3 การรับรู้ถึงประเภทของความขดัแยง้ 

   -  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล 

- ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อกลุ่ม 

- ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม 

    3.4 ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่อคนในชุมชน 

   - ผลกระทบเชิงบวก 

   -  ผลกระทบเชิงลบ 

 

 ส่วนที่  4   แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุมชน 

    4.1 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทของคู่ขดัแยง้ 

 4.2 การจดัการโดยบทบาทของผูน้าํ 

 4.3 การจดัการความขดัแยง้โดยบทบาทของฝ่ายท่ีสาม 

 4.4 ปัญหา อุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้ 

 4.5 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการความขดัแยง้ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลกึ 

 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญคนที ่1  นายเครา * 

 

นายเครา ปัจจุบนัอาย ุ47 ปี 4 เดือนอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 30 ม.2 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา  

จ.ยะลา สมรสแลว้ มีบุตรดว้ยกนั 3 คน  ชาย 2 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้)  ปริญญาตรี จากคณะ

มนุษยศ์าสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา และจบการศึกษาดา้นศาสนา ชั้น

ซานาวี(ชั้น 10) จากโรงเรียนพฒันาวิทยา อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา นายเครา บอกวา่ที่ผา่นมา

ไดอ้าศยัอยู่ในพื้นท่ีมาโดยตลอด ปัจจุบนัประกอบอาชีพ คา้ขาย (ธุรกิจส่วนตวั) คือ เป็นผูจ้ดัการ

โรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนเปิดสอนระดบัอนุบาล มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

25,000 บาท นอกจากน้ียงัมีตาํแหน่งทางสังคมมากมายทั้งในระดบัตาํบลและระดบัจงัหวดั เช่น 

ประธานสภาวฒันธรรม ต.พร่อน, ประธานกองทุนสวสัดิการชุมชน ต.พร่อน (สจัจะวนัละ 1 บาท ) ,

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.พร่อน ประธานคณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบา้นพร่อน, เลขานุการคณะกรรมการหมู่บา้น, เกษตรอาสา ต.พร่อน อาสาสมคัรป้องกนัภยั 

(อป.พร.) ต.พร่อน   ส่วนตาํแหน่งทางสังคมระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ ประธานเครือข่ายอาสาสมคัร

พิทักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จังหวัดยะลา ,ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร

ประชาสัมพนัธ์ จ.ยะลา (อป.มช) ,ประธานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จงัหวดัยะลา, 

ประธานเครือข่าย ยุติธรรมสิทธิและเสรีภาพ จงัหวดัยะลา, ประธานเครือข่ายกองทุนแกไ้ขปัญหา

ความยากจน จงัหวดัยะลา (กข.คจ) , และประธานอาสาสมคัรประกนัภยั จ.ยะลา  

สาํหรับรางวลัแห่งความภาคภูมิใจทีไ่ดรั้บจากการเป็นผูเ้สียสละอาสาสมคัรทาํงาน 

เพื่อชุมชนในดา้นต่างๆ นัน่ก็คือรางวลัผูท่ี้มีผลงานดีเด่น จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สาขาส่ิงแวดลอ้ม 

ประจาํปี2556 โดยได้รับเกียรติบัตร และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายเครา เล่าให้ผูส้ัมภาษณ์ว่าตนความภูมิใจเป็นอยา่งยิ่งที่ไดรั้บ

รางวลัดงักล่าว และไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับ เพราะตั้งแต่เร่ิมทาํงานกับชุมชนมาตลอด

ระยะเวลา 20 ปีนั้น โดยมีจุดประสงค์เพือ่ตอ้งการให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่อยากพฒันา

ตนเองและหมู่บา้นใหท้ดัเทียมกบัหมู่บา้นอ่ืนๆของอาํเภอเมืองยะลา  

 

     

*นามสมมติ 
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ผูส้ัมภาษณ์ไดส้อบถามถึงความหมายของภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน นายเครา  

บอกว่า “ผูน้าํตอ้งมีความเสียสละ ทั้งเวลา  เงินทอง รวมถึงความสุขส่วนตวั เช่น เวลาที่มีงานใน

พื้นที่ เราตอ้งเสียสละ เวลาเพือ่ร่วมงาน หรือที่ภาษาอาหรับ เรียกว่ากรูบ่าน (การเสียสละ) ในท่ีน้ี

หมายถึงการเสียสละอยา่งมากๆในทุกๆเร่ืองเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม” นอกจากน้ีความเสียสละ

แลว้นายเครา บอกวา่การทีเ่ราจะรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชนนั้น บุคคลดงักล่าวจะตอ้งเป็น

ทีย่อมรับนบัถือของคนในหมู่บา้น พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ และไดรั้บความ

ร่วมมือจากคนในหมู่บา้นเป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีนายเครา ยงัเนน้ย ํ้าวา่ ส่ิงสําคญัคือผูน้าํตอ้งยดึหลกั

ศาสนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

เม่ือถามถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํ นายเครา เล่าใหฟั้งวา่ ตนเองมี 

วิสัยทศัน์ อยากให้ชุมชนมีความร่วมมือ เพือ่ให้เกิดสันติสุข มากกว่าน้ี ในขณะน้ีสภาพปัญหาของ

ตาํบลพร่อนมีมาก จึงตอ้งเนน้ท่ีความร่วมมือ และตอ้งแสวงหาความร่วมมือ ซ่ึงในขณะน้ีไดพ้ยายาม

บูรณาการงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการจดัทาํแผนชุมชน ไดข้อความร่วมมือให้

หน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาธารณสุข พฒันาชุมชน อบต. ซ่ึงเดิมมีการแยกกนัทาํ  ซ่ึงทาํให้

ประชาชน เบือ่หน่าย จึงเกิดแนวคิดทีจ่ะตอ้งบูรณการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกนัทาํแผนชุมชน เพือ่

สะทอ้นปัญหา และนาํปัญหาจากแผนไปแกไ้ข 

 

จากความเป็นคนท่ีเสียสละ และมีจิตอาสา ทาํใหน้ายเครา ไดรั้บความเคารพนบัถือ 

จากคนในชุมชน โดยมกัได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม/องค์กรต่างๆ เช่น ประธานสภาวฒันธรรม 

ต.พร่อน, ประธานกองทุนสวสัดิการชุมชน ต.พร่อน (สัจจะวนัละ 1 บาท ) ,ประธานเครือข่าย

กองทุนหมู่บา้น ต.พร่อน ประธานคณะกรรมการสถาบนัศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นพร่อนเป็น

ตน้ สําหรับตาํแหน่งกองทุนหมู่บา้น นายเครา บอกว่า ถึงแมเ้ป็นประธานกองทุนหมู่บา้น ตนก็ไม่

เคยกูเ้งินเลยสักบาท เพราะมองวา่เงินกองทุนหมู่บา้นควรเปิดโอกาสให้ชาวบา้นที่ไดรั้บความเดือน

ร้อนสามารถกู้เงินไปลงทุนเพือ่ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพให้มีรายได้มาเล้ียง

ครอบครัวอยา่งเพียงพอ สาํหรับตวัเองนั้นถึงแมว้า่ไม่ไดมี้ฐานะร่ํารวยตวัเองก็พออยูไ่ด ้โดยไม่ตอ้งกู้

กองทุน และไม่อยากมีพนัธะ  

 

เม่ือถามถึง แนวทางการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน นายเครา  

ได้ พยายามให้คนในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วม และนําเสนอความต้องการของตนเองผ่านเวที

ประชาคมหมู่บา้นและเวทีประชาคมกลุ่มยอ่ย นายเครา เล่าให้ฟัง “ส่วนใหญ่ ชาวบา้นยงัไม่ค่อยกลา้

พดูแสดงความคิดเห็น เพราะกลวัวา่จะเป็นท่ีไม่ยอมรับถูกหาวา่มากเร่ือง ซ่ึงนายเครา คิดวา่เป็นส่ิงที่

ไม่ถูกตอ้ง ตนเองตอ้งการที่จะเห็นชาวบา้นกลา้คิด กลา้แสดงความคิดเห็น จึงใช้โอกาสในช่วงวนั

ศุกร์ ซ่ึงเป็นวนัท่ีคนในหมู่บา้นทุกคนจะตอ้งออกมาละหมาดที่มสัยิด โดยจะให้ผูใ้หญ่บา้นได้มี

บทบาทในการพบปะคนในหมู่บา้น และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ นอกจากน้ีนายเครา ยงัไดเ้ปิดการ
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เรียนการสอนกีรออาตีที ่มัสยิดบ้านดูซง ปัจจุบันมีเด็กอายุ 7-13 ปี จ ํานวน 80 คน มาเรียน               

(ผูส้ัมภาษณ์ขออธิบายเพิ่มเติมว่าการเรียนกีรออาตี มีลกัษณะการสอนอ่านภาษาอาหรับ โดยผูส้อน

จะสอนการอ่านเป็นตวัสะกดและเป็นคาํๆ ซ่ึงผูเ้รียนจะต้องเรียนตั้งแต่กีรออาตีเล่ม 1- 6 จึงจะ

สามารถอ่านคมัภีร์อลักรุอานได้อย่างถูกตอ้ง) จากการเปิดสอนกีรออาตีเป็นกุศโลบายที่นายเครา 

ตอ้งการให้ผูป้กครองคนท่ีไม่ค่อยจะมามสัยิด ไดม้าพบปะกนั และไดม้าละหมาดท่ีมสัยิดร่วมกนั

ระหวา่งรอรับบุตรหลาน ทาํให้ไดมี้โอกาสมาพูดคุยกนั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จน

ทาํใหมี้สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั และมีความร่วมมือกนัมากข้ึน  

 

เม่ือถามถึงวธีิการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน  ดว้ยวธีิการเปิดสอนศาสนาทุกวนั 

ศุกร์ โดยให้โต๊ะอิหม่าม ซ่ึงเป็นพีช่ายนายเครา และมีโต๊ะครูจากพื้นท่ีอ่ืนมาเป็นผูบ้รรยาย มีคนใน

หมู่บา้นออกมาฟัง เร่ิมจากคืนวนัพฤหัส 1 จุด , ก่อนละหมาดวนัศุกร์ 1 จุด (ท่ีมสัยิด) และคืนวนั

อาทิตย ์ที่บาลาเซาะห์  มีชาวบา้นออกมาประมาณ 50 คน ต่อจุด     และเมื่อผูส้ัมภาษณ์ถามถึงการ

คาํนึงถึงบุคคลอื่น นายเครา บอกว่า บางคร้ังไม่ทนัให้เวลากบัครอบครัวเลย เพราะเราให้เวลากบั

เร่ืองของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มนัเป็นความชอบที่อยากทาํงานเพื่อส่วนรวมและชุมชน เช่นการจดั

ประชุมของหมู่บา้น , การจดักิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ก็จะนาํร่วมทุกคร้ัง ท่ีทุกหมู่บา้นท่ีจดัข้ึน

ไม่วา่จะเป็นประเพณีงานเมาลิด การกวนอาซูรอ การออกซะกาต และการจดังานบุญเพือ่หารายได้

ใหเ้ด็กกาํพร้าและผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ 

 

เม่ือถามถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน ในส่วนของนายเครา บอก 

ว่า “ในนามของอาสาสมคัร ต่าง ๆ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ลงในพื้นที ่

และหมัน่ศึกษาความรู้ เพิ่มเติม ในนโยบายและยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พฒันาชุมชน

เน้นการสร้างชุมชนให้เขม้แข็งแข็งและมีเศรษฐกิจฐานรากมัน่คง , หน่วยงานส่ิงแวดลอ้มเน้นการ

ทาํงาน 3 ป. ไดแ้ก่ประสาน,ป้องกนั,และประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 

สาํหรับประเด็นถดัมาท่ีผูส้ัมภาษณ์ไดส้อบถามนายเครา นัน่ก็คือประเด็นความ 

ขดัแยง้ในทศันะของชุมชนและแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของชุมชน ซ่ึงในลาํดบัแรกนายเครา 

ไดใ้ห้ความหมายของความขดัแยง้ว่า เป็นความไม่ลงรอยกนัระหว่างบุคคล กลุ่มและองคก์รทาํให้

เกิดไม่เข้าใจกันและไม่ร่วมมือกันทาํงานเพื ่อส่วนรวม นอกจากน้ีนายเครา มองความขัดแยง้ 

ออกเป็น 2 ดา้น กล่าวคือเป็นทั้งเร่ืองท่ีดีและไม่ดี  ตอ้งดูที่ประเด็นวา่ขดัแยง้ว่าเร่ืองอะไร เช่น เร่ือง

ความเขา้ใจผิดต่าง ๆ ในพื้นที่ แลว้เกิดความขดัแยง้ผูน้าํก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทและไดคุ้ยกนั เจรจากนั 

จนเกิดความเขา้ใจนัน่เป็นความขดัแยง้ท่ีเป็นส่ิงทีดี่ ส่วนความขดัแยง้ในส่ิงที่ไม่ดี คือความขดัแยง้ ที่

ทาํให้เกิดความแตกแยก และไม่สามารถทาํให้เข้าใจกันได้  ก็จะเป็นส่ิงที่ไม่ดี ต่างคนต่างยึด

ความเห็นส่วนตวัวา่ถูกตอ้งไม่ไดบ้อกผูอ่ื้นวา่คิดอยา่งไร 
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เม่ือถามถึงการรับรู้ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน 

จากการทาํเวทีประชาคม นายเครา เล่าให้ฟังว่า “ ส่ิงที่เป็นประเด็นปัญหา ก็คือเด็กนกัเรียนอ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้ จึงทาํให้เกิดความไม่พอใจระหว่างกลุ่มผูป้กครองนักเรียนกบัครู ได้มีตวัแทน

ผูป้กครองเสนอปัญหาดงักล่าวให้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นพร่อนทราบ ในฐานะที่นายเครา เป็น

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นพร่อน จึงไดมี้ส่วนในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดย

ไดเ้ชิญคณะผูบ้ริหารสถานศึกษา , ผูป้กครอง , กรรมการสถานศึกษา มาประชุมกนั เพือ่สะทอ้น

ปัญหา เช่น ครูมาชา้กลบัเร็ว , ผูป้กครอง มอบให้ครูดูแล เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้เพียงอยา่งเดียว 

ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรเร่ืองวชิาการ , หลงัจากนั้นไดส้รุปปัญหาต่างๆ แลว้เชิญผูป้กครองมารับ

ฟังปัญหาของสถานศึกษา เพือ่สร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ียงัไดท้าํแบบสอบถามและ

เชิญผูเ้ก่ียวขอ้งมาคุยกนัถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงไดข้อ้ตกลงว่าทั้งฝ่ายผูป้กครอง

นักเรียนและฝ่ายสถานศึกษาจะต้องมาทาํสัญญาใจร่วมกันระหว่าง ครู/ผูป้กครอง/กรรมการ

สถานศึกษา ผลท่ีไดถื้อทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือ ทาํใหเ้กิดความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหา  

 

นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นความขดัแยง้ท่ีชดัเจนไดแ้ก่ประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

เพราะมลภาวะในพื้นท่ีเช่นอากาศ นํ้า ฝุ่ น เสียง จากโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเดือดร้อนให้กบั

ประชาชน ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนและกลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ในพื้นที่ มีระดบัของความขดัแยง้รุนแรงจนถึงขั้นที่ชาวบ้านมีหนังสือถึงสํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดัยะลาให้เขา้มาจดัการกบัปัญหาชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาอาการคนัที่

ผวิหนงับริเวณท่ีสัมผสักบันํ้าขณะลงไปดาํนา นายเครา ในฐานะประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัยะลา ไดท้าํหนงัสือเชิญ ผูป้ระกอบการ โรงงาน มารับรู้

ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการยนิดีท่ีจะแกปั้ญหา ร่วมกนั อยา่งนอ้ยผูป้ระกอบการก็ตอ้งการ

แสดงความรับผิดชอบในฐานะ ผูที้ ่ก่อให้เกิดผลกระทบ และเพื ่อให้เกิดความชัดเจน ก็ได้ทาํ

แบบสอบถามอีก 150 ชุด ให้คนในตาํบล สะทอ้นปัญหาให้เกิดความชดัเจน ผลที่ไดส่ิ้งที่กระทบ

มากที่สุดคือ เร่ือง ของนํ้ า และเป็นประเด็นสําคญัที่ยงัความขดัแยง้ระหว่าง คนในหมู่บา้น และ

ผูป้ระกอบการ และจากผลการตรวจสภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏวา่ นํ้ าอยูใ่นสภาพว่า PH ปกติ 

ทาํให้ประชาชนไม่ค่อยพอใจ ในฐานะผูน้าํก็ได ้ประสานกบั อบต. และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

ให้เขา้มาเก็บนํ้ าตวัอย่าง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมตรวจสอบดว้ย เพือ่ให้เกิดความน่าเช่ือถือเพราะ

ตอนเก็บนํ้ าคร้ังแรก เราเก็บแบบไม่ถูกวิธี จึงทาํให้ผลที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานตามวิธีการเก็บนํ้ า 

ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการรอผลตรวจจากหอ้งตรวจปฏิบติัการแต่ก็ทาํใหช้าวบา้นเขา้ใจมากยิ่งข้ึน

และมีการป้องกนัตนจากการสัมผสันํ้าบริเวณดงักล่าว 
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   ส่วนประเด็นปัญหาสุดทา้ย คือปัญหาดา้นการเรียนรู้งบประมาณ นายเครา บอกวา่  

“ ประชาชน ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในการจดัทาํงบประมาณของทอ้งถ่ิน ประชาชน ส่วนใหญ่คิดว่า

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีงบประมาณมาก สามารถทาํอะไรไดเ้ลย แต่กระบวนการไดม้าจาก

งบประมาณ นั้น ตอ้งผ่านขั้นตอน หลายขั้นตอน เช่นตอ้งบรรจุโครงการลงในแผน 3 ปี แล้วนํา

โครงการในแผน 3 ปี มาเขา้สู่แผนปฏิบติัการประจาํปี ในฐานะผูน้าํซ่ึงแกไ้ขปัญหาโดยการประชุม

ช้ีแจง สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นที่ในเร่ือง กระบวนการทาํแผน , ที่มาของงบประมาณ 

และหลังจากที่ได้ช้ีแจงไปทาํให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และให้ความสําคัญกับการจัดเวที 

ประชาคม มากข้ึน 

 

สาํหรับประเด็นผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่อคนในชุมชน นายเครา กล่าววา่ 

ผลกระทบเชิงบวก ทาํให้คูข่ดัแขง้เกิดความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง เช่นประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้ผูป้ระกอบการทราบทั้งผลกระทบทีเ่กิดกบัประชาชน และหาไดแ้นวทางแกไ้ข

ปัญหาให้คลี่คลายลงและทาํให้อยู่ร่วมกนัได้ ส่วนผลกระทบเชิงลบ นายเคราเห็นว่าประชาชน 

บางส่วนยงัมีความเข้าใจผิดว่า ผูน้ ําชุมชน บางคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 

นอกจากน้ี ยงัคงมีความเกรงใจผูน้าํจึงไม่กลา้ แสดงการต่อตา้นมากนกั 

 

        สุดทา้ยน้ีนายเครา ไดใ้ห้ขอ้คิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการอาศยัอยู่ร่วมกนัระหว่าง

ประชาชนและผู ้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ว่า การที่โรงงานเข้ามาตั้ งอยู่ในชุมชนก็

เหมือนกบัไดแ้ต่งงานกบัคนในชุมชน (นายเคราเปรียบเสมือนสามีภรรยา ท่ีเม่ือตกลงร่วมครอบครัว

เดียวกนัแลว้ จะเลิกหรือยา้ยก็ไม่ได)้ เพราะโรงงานไดใ้ห้ประโยชน์กบัคนในชุมชนพอสมควรเช่น

ทาํใหค้นในชุมชนมีงานทาํ ไม่ตอ้งออกไปหางานนอกพื้นท่ีสามารถมีรายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว ดงันั้น

การทีท่ ั้งสองฝ่ายจะสามารถอยูร่่วมกนัไดจ้ะตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเมื่อมีปัญหาก็ยินดีที่

จะรับฟังและแกไ้ขปัญหาเพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัได ้
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ผู้ให้ข้อมูลสําคัญคนที ่2 นายอาล*ี 

นายอาลี ปัจจุบนัอาย ุ51 ปี เป็นคนภูมิลาํเนาเดิมอาํเภอกรงปินงั และยา้ยมาอาศยัท่ี 

ตาํบลพร่อน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบนั อยูบ่า้นเลขท่ี 69 หมู่ท่ี 5 ตาํบลพร่อน อาํเภอเมืองยะลา

จังหวดัยะลา สถานภาพสมรสมีสมาชิกในครอบครัวจาํนวน 5 คน รวมกับบุตรอีก 3 คน จบ

การศึกษาปริญญาตรีจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน จากมหาวิทยาลยั   

ราชภฎัยะลา และจบศาสนา ชั้น 8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ตลาดเก่า) ปัจจุบนัประกอบอาชีพ 

รับจา้งทัว่ไปและเป็นวทิยากรใหก้บัองคก์รอิสระภาคประชาชน มี  รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,000 บาท 

ไม่แน่นอนตามภารกิจท่ีถูกเชิญไปบรรยายพิเศษ    ตาํแหน่งทางสังคมที่ไดรั้บการแต่งตั้งจากภายใน

และภายนอกชุมชนที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบั รายไดห้ลกัของครัวเรือน ไดแ้ก่  หัวหน้ากองเลขาขบวน

องค์กรชุมชนจงัหวดัยะลา  รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาํบลพร่อน, ประธานกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าฝาย

บา้นตาสาตาํบลพร่อน, ประธานศูนยพ์ฒันาครอบครัว/ชุมชนตาํบลพร่อน, หมอดินประจาํหมู่บา้น 

หมู่ที ่5 ตาํบลพร่อน , คณะกรรมการเครือข่ายขจดัขอ้พิพาทจงัหวดัยะลา, อนุกรรมการลุ่มนํ้ าปัตตานี

ระดบัอาํเภอเมืองยะลาและจงัหวดัยะลา, ที่ปรึกษากลุ่มนาปรัง บา้นควน หมู่ที่ 5       ตาํบล พร่อน ,

และกรรมการมสัยดิยาแมะบา้นบูเกะ หมู่ท่ี 5 ตาํบลพร่อน อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

 

 เมื่อถามถึงภาวะผูน้าํในการทศันะของชุมชน นายอาลี ไดใ้ห้ความหมายของภาวะ

ผูน้าํว่าผูน้าํ  คือ  บุคคลที่มีภูมิลาํเนาในชุมชนที่มีผลงาน/กิจกรรมร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ  และเป็นที่ยอมรับนับถือจากชุมชนทั้งที่มีตาํแหน่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มี

ความรับผดิชอบ  ประกอบดว้ยความดี  มีวนิยั  เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคม และมีความจริงจงั  จริงใจ  

พร้อมดว้ยความเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

                สาํหรับการรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายอาลี บอกว่าดูจากผูน้าํควร

เป็นผูท่ี้มี การศึกษาดี  พร้อมดว้ยประสบการณ์ และมีความเสียสละมากที่สุด รักในหน้าที่  มีความ

ยุติธรรม  มีศีลธรรม  มีสัจจะ  เนน้ย ํ้าการพฒันาความเจริญและสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  

เป็นผูมี้ไหวพริบปฏิภาณดีสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็ว  แม่นยาํ  ถูกตอ้ง  เป็นผูที้่ประชาชนชอบและ

กล่าวถึงเสมอ มีบุคลิกภาพสุขุมพูดจาไพเราะ  นุ่มนวล  สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูอื้่นคลอ้ยตาม  

งามดว้ยมารยาท 

 

   เม่ือถามถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายอาลี บอกว่า “ผูน้าํ

ชุมชนเสมือน “เส้นทาง” หรือระบบท่ีลาํเลียงส่ิงใหม่ ๆ  เช่น  ความคิด  ผลผลิต  และกรรมวิธีใหม่ ๆ  

ไปสู่หมู่บา้น  ตาํบล  ผูน้าํจึงเป็นผูเ้ช่ือมประสานท่ีดีระหวา่งคนในหมู่บา้น  ตาํบลกบัภายนอก  เช่น   

    

*นามสมมต ิ
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ภาคเอกชน  ภาครัฐ  โดยเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีจะมีลกัษณะเฉพาะ เช่น ภาษา ศาสนา ประเพณี  

วฒันธรรม  ลกัษณะภูมิประเทศ  วิธีการดาํเนินชีวิต การประกอบอาชีพที่แตกต่างการ จึงย่อมมี

รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการทาํงานที่แตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นผูน้าํจึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบั

สถานการณ์ปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน สามารถติดต่อประสานงานกับผูอื้่นได้ และต้องสามารถ

กระตุน้การทาํงาน  สร้างการมีส่วนร่วมไดดี้ ”   

 

เม่ือถามถึงการรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายอาลี สรุปใหว้า่การรับฟัง 

ความคิดเห็น ของผูอื้่น เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็นผูน้าํท่ีดี บุคลิกภาพการพูดจา /การแต่งกาย การ

วางตวัเหมาะสม ประการต่อมาคือดูท่ีการกระทาํวา่กระทาํตามท่ีพูดหรือไม่ บางคนพูดแลว้แต่ไม่ได้

ปฏิบติัตามที่พูด ก็ไม่ถือว่าเป็นผูน้าํที่ดี พูดมีความน่าเช่ือถือ หรือไม่ อีกประการ คือการรับรู้ขอ้มูล

จากคนขา้งเคียงวา่ผูน้าํมีพฤติกรรมอย่างไร มองกลบัมาที่นายอาลี “เรารับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

เสียสละกายและใจ เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 เพือ่ครอบครัว อนันั้นคือ ภาวะผูน้าํที่ยอด

เยีย่ม ขณะน้ีนายอาลี ได้ทุ่มเท ทาํงานช่วยเหลือสังคมมา 15 ปี แต่ก็ยงัไม่เป็นที่พอใจ ของสังคม 

เพราะบางเร่ืองอาจไม่กระทบต่อส่วนบุคคล แต่เราทาํงานเพือ่ความถูกตอ้ง อีกประการหน่ึงคือการ

ไม่แสวงหาความสุขของตนเอง บนความทุกข์ของคนอื่น เช่น การทาํโครงการหน่ึงที่ตอ้งกระทบ

ท่ีดินของคนอ่ืน ก็ไม่ควรทาํ 

 

นายอาลี ไดว้างวสิยัทศัน์ในการทาํงานเพื่อชุมชนวา่ ตอ้งการการใหพ้ี่นอ้ง 

ประชาชน สามารถรับการเปล่ียนแปลงการพฒันาจากสังคมในทุก  ๆ ดา้น มีความอยูดี่กินดี อยูอ่ยา่ง

พอเพียงพอประมาณ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว และต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารให้ทนักบัปัจจุบนัให้มากที่สุด ไม่เป็นกบในกะลา ผูน้าํรู้อะไร ประชาชนก็ตอ้งรู้เหมือนกนั 

การพฒันาจึงจะเกิดข้ึนไดเ้ร็ว ในส่วนการไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในชุมชน นายอาลี มองวา่

ขณะน้ีมีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือมากพอสมควร ดูจากการไดรั้บเชิญ ให้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ

ของแต่ละหมู่บา้นในตาํบล พร่อนเฉล่ีย 7 -8 คร้ัง ต่อเดือน นอกจากน้ี เวลาท่ีนายอาลี เชิญ ชาวบา้น

มาร่วมกิจกรรมท่ีนายอาลี จดัก็จะมีประชาชนมาร่วมเป็นจาํนวนมากทุกคร้ัง เช่น ที่ผา่นมาหมู่บา้นมี

การจดัเวทีประชาคมโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มีคนมาร่วมเกินเป้า จาก 230 คน มา 

280 คน  

นอกจากน้ี นายอาลี ไดว้าดฝันอยากใหห้มู่บา้นเกิดครอบครัวตกัวา (ครอบครัว 

คุณธรรม) ซ่ึงในเดือนพฤษภาคมน้ีจะมีการประชุมผูน้าํศาสนา /ผูน้าํทอ้งท่ี/ผูน้าํทอ้งถ่ิน มาร่วมร่าง

ธรรมนูญชุมชน และติจะมีการเชิญส่วนราชการในพื้นที่ จากนั้นก็จะมีการร่างธรรมนูญ และจาํทาํ

ประชาพิจารณ์ ธรรมนูญชุมชนจะเป็นแนวทางในการป้องกนัส่ิงดีไม่ดี ทีอ่าจเกิดข้ึนในครอบครัว 

เช่นยาเสพติด การลกัเล็กขโมยนอ้ย การวา่งงาน ขาดคุณภาพการศึกษาเป็นตน้  



133 

 

  

  เมื่อถามถึงแนวทางในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน นาย

อาลี ไดจ้ดักิจกรรมยกระดบัการศึกษา ของบุตรหลานในพื้นที่ 3 โรงเรียนไดแ้ก่โรงเรียนบา้นพร่อน 

โรงเรียนบา้นจาหนนั และโรงเรียนบา้นตาสา เมื่อวนัที่ ๑๐ มีนาคม ที่ผา่นมา ไดใ้ห้ผูป้กครองมาพบ

กบั โรงเรียนไดม้าคุยกนัวา่อะไรบา้งที ่โรงเรียนตอ้งทาํและอะไรบา้งทีผู่ป้กครองตอ้งทาํ จะทาํให้

ต่างฝ่ายไดรั้บทราบความตอ้งการ ขณะน้ีกาํลงัสรุปเป็นเล่ม และให้ทางโรงเรียน เพื่อประชุมช้ีแจง

ใหก้บัคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ   สาํหรับวธีิการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน นายอาลี จะใช้

วธีิการสร้างความตระหนกัใหค้นในชุมชนเห็นถึงปัญหาของชุมชนที่เกิดข้ึนถา้เราไม่ช่วยกนัแกด้ว้ย

ตนเอง ปัญหาดงักล่าวก็จะยิ่งเพิ่มพูนและมีมากข้ึนๆจนยากที่จะแกไ้ข  อย่างเร่ืองขยะมีแนวคิดว่า 

ต่อไป เราตอ้งการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะโดยชุมชน เดือน พ.ค. น้ีจะพาผูน้าํศาสนา 

มสัยิดละ 1 คน ผูน้าํทอ้งที่ ละ 1 คน ,  เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 คน และผูแ้ทนสภา

ในชุมชน ไปศึกษาดูงานที่ภูเก็ต มีมสัยิดที่ภูเก็ต ที่สามารถจดัการขยะได้โดยชุมชนเอง คลา้ยกบั

ธนาคารขยะ โดยมีคณะกรรมการมสัยิด มาร่วมดาํเนินการ เพือ่หาเงินเขา้กองทุนมสัยิด มองวา่ อีก 

10 ปีขา้งหนา้ถา้ไม่รับจดัการขยะโดยชุมชน อาจจะทาํให้มีปัญหาได ้ ที่เป็นแนวคิดที่ตอ้งการจะทาํ

ให้หมู่บา้นไดเ้รียนรู้ การบริหารจดัการ ปัญหาของชุมชน ดว้ยคนในชุมชน  ตรงน้ีตอ้งใชเ้วลา จาก

เร่ิมแรกท่ีเราทาํเพื่อสังคม ก็จะถูกบอกวา่เราทาํทาํไมทาํเพื่ออะไร ตอนน้ีประชาชน เร่ิมมีความเขา้ใจ

บา้งแลว้ การพฒันาตอ้งเร่ิมจากการพฒันาตนเองก่อน ทาํตวัเป็นแบบอยา่ง ทาํตามหนา้ท่ี ของตนเอง 

เวลาประชุมนายอาลี จะพยายามแทรกวา่อนัไหนคือสิทธิ อนัไหนคือหนา้ท่ี เช่นเร่ืองการเลือกตั้ง เรา

มีสิทธิที่จะเลือกหรือไม่เลือกใครก็ได ้แต่ถา้เลือกแลว้ก็มีหน้าที่ในการติดตามตอ้งทาํให้ท่ีน้องเกิด

ความสาํนึกในหนา้ท่ี พลเมืองมากยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้กิดความอยูดี่กินดี  ขณะน้ี ตอ้งมองว่าเราจะให้พี ่

นอ้ง มีความรับผิดชอบมากข้ึน  มองค่าอยา่งน้อยร้อยละ 50 ของที่เราคิดที่เราทาํให้พีน่อ้งไดป้ฏิบติั

ตาม เช่นเร่ืองธรรมนูญชุมชน ซ่ึงตอนน้ีทุกภาคส่วน เห็นดว้ยแลว้ แต่ก็ตอ้งมีองคป์ระกอบ ต่างๆ ถา้

ทาํไดส้กัส่วนหน่ึงก็ยงัดี นายอาลี กล่าว 

 

  เม่ือถามถึงบทบาทหนา้ที่ของผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายอาลี บอกวา่ผูน้าํตอ้งมี

บทบาทในการเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี สามารถถ่ายทอดงานของทุกกระทรวง ทบวงกรมไดเ้ป็นอยา่ง

ดี และสามารถส่ือสารให้ผูต้ามเขา้ใจ หากไดรั้บมอบหมายให้ทาํเร่ืองใดก็ตอ้งทาํตามบทบาทหนา้ที่

อยา่งเตม็ความสามารถใหดี้  

 

สาํหรับประเด็นความขดัแยง้ในทศันะของชุมชนและแนวทางการจดัการความ 

ขดัแยง้ของชุมชน นั้น นายอาลี ไดใ้ห้ความหมายของความขดัแยง้วา่คือ ความไม่เขา้ใจในประเด็น

นั้น ๆ ในชุมชน และไม่ไดมี้การพดูคุยกนัประกอบกบัการมีทศันคติในทางลบกบัประเด็นปัญหา 
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หรือคู่ขดัแยง้จึงทาํให้เกิดความขดัแยง้และอาจก่อให้เกิดความรุนแรงไดห้ากความขดัแยง้ดงักล่าว

ไม่ไดรั้บการคล่ีคลาย 

 

  เม่ือผูส้ัมภาษณ์สอบถามถึงการรับรู้ประเด็นปัญหาความขดัแยง้และสาเหตุของ

ความขดัแยง้ในชุมชน นายอาลี บอกวา่จริงๆแลว้ความขดัแยง้ที่เกิดข้ึนในชุมชนส่วนใหญ่มีอยู ่2-3 

เร่ืองเท่านั้น เร่ืองแรกคือเร่ืองมรดก ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับุคคล ในเร่ืองน้ีตอ้งให้

ผูน้าํศาสนาเขา้มามีบทบาทในการจดัการความขดัแยง้เพราะจะไดรั้บความเช่ือถือและยอมรับกบัทั้ง

สองฝ่าย เร่ืองท่ี 2 คือเร่ืองขอ้พิพาท เก่ียวกบัที่ดินและความเสียหายของทรัพยสิ์นเช่น  ววัไปกินตน้

ขา้วของชาวบา้นทาํให้ตน้ขา้วไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงส่วนใหญ่ผูใ้หญ่บา้นจะเขา้มาจดัการกบัความ

ขดัแยง้ในเร่ืองน้ี ส่วนประเด็นความขดัแยง้สุดทา้ยซ่ึงเป็นประเด็นที่นายอาลี เขา้มามีส่วนในการ

จดัการความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํนาปรังกบักลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใน

ประเด็นเร่ืองมลพิษทางนํ้า ซ่ึงมีสาเหตุจากการที่โรงงานนํ้ ายางซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 3 ไม่ไดป้ล่อยนาํเสีย

ลงในบ่อบาํบดัแต่อาจมีการแอบปล่อยลงสู่ลาํคลองสาธารณะ ทาํให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีลุ่ม

มีการอาการคนั ซ่ึงเมื่อชาวบา้นมีหนงัสือไปยงัโรงงานก็ไดรั้บคาํตอบวา่โรงงานไม่ไดป้ล่อยนํ้ าเสีย

ทิ้งลงในคลอง แต่อาจเกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีใชว้ตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า

คือไมย้างพารา โดยก่อนที่โรงไฟฟ้าจะนาํไม้ยางพาราไม่เผาเพื่อทาํเช้ือเพลิงนั้น ได้มีการเอาไม้

ยางพาราวางซอ้นกนัแลว้นาํไปตากแดด ซ่ึงบ่อยคร้ังจะพบงูเป็นจาํนวนมากอาศยัอยูใ่ตไ้มย้างพาราท่ี

กองอยู่เมื่อฝนตกอาจมีการชะลา้งพิษงูไหลลงสู่คลองบริเวณโรงไฟฟ้าทาํให้เกิดอาการคนับริเวณ

ผิวหนังที่สัมผสักบันํ้ า ขณะน้ีกาํลงัตรวจสอบโดยนายอาลี ได้ทาํหนังสือถึงองค์การบริหารส่วน

ตาํบลพร่อนใหเ้ขา้มาเป็นตวักลางในการทดสอบนํ้า  อีกเร่ืองหน่ึงที่เป็นปัญหานอกจากมลพิษทางนํ้ า

ก็คือเร่ืองฝุ่ นละออง ซ่ึงเป็นฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

เช่น โรงงานผลิตไมย้างพารา โรงงานผลิตคอนกรีต ทาํให้ส่งผลกระทบกบัประชาชน ต่อระบบ

ทางเดินหายใจทาํให้คนพร่อนมีอาการหืดหอบมากข้ึน  จากปัญหากล่าวส่งผลให้เกิดความระแวง

ระหว่างคนในชุมชนกบัผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน   ชุมชนและโรงงานจะอยู่

ร่วมกนัไดอ้ยา่งไร นายอาลี ไดส้ะทอ้นปัญหาดงักล่าวว่า เมื่อก่อนโรงงานเกิดมาเพราะผูน้าํ ไม่ได้

ผา่นกระบวนการของชุมชน ดงันั้นเม่ือเวลาผา่นไปทาํใหเ้ห็นแลว้วา่คนในชุมชนทุกคนจะตอ้งเขา้มา

มีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาไม่ควรปล่อยให้ผูน้าํดาํเนินการเพียงลาํพงั ในฐานะท่ีนายอาลี เป็นหน่ึงใน

ผูน้าํภาคประชาชนก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทโดยการเชิญคู่ขดัแยง้ทั้งสองฝ่ายทั้งโรงงานและชาวบา้นมา

คุยกัน โดยเฉพาะเร่ืองมลพิษทางนํ้ าและทางอากาศ ผลจากการพูดคุยกันเพือ่หาทางออก ก็คือ

หน่วยงานในพื้นที่ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาํบล พร่อนจะตอ้งออกกฎหมาย

ควบคุม การประกอบการของโรงงานอยา่งเคร่งครัดทาํให้ชาวบา้นพอใจในระดบัหน่ึง   นอกจากน้ี
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แบเลาะเล่าเพิ่มเติมอีกว่า จากประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ นายอาลีเน้นการเจรจา

พูดคุยโดยคนกลาง ที่ไวใ้จได ้คนที่เจรจาตอ้งเป็นคนที่สังคมยอมรับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด อยา่งเช่นเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ที่ผ่านมาไดเ้ชิญผูป้ระกอบการมาพูดคุย กบัเจา้หน้าที่ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจากการพูดคุย

ดงักล่าว ผูป้ระกอบการบอกวา่ ถา้มีอะไรที่กระทบต่อประชาชนดา้นส่ิงแวดลอ้มให้รับประสานจะ

ซ่ึงอาํนวยความสะดวก แต่ตอ้งไม่ใช่การกล่าวหาซ่ึงประชาชนก็ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะเขา้ใจ
  

 

  เมือ่ถามถึงผลกระทบของความขดัแยง้เร่ืองดงักล่าว นายอาลีบอกวา่มีทั้งดา้นบวก

และดา้นลบ ดา้นบวกคือ ทาํให้คู่ขดัแยง้ไดรู้้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เช่น เร่ืองกฎระเบียบ กฎหมาย และ

กฎกติกาต่าง ๆ ส่วนด้านลบ ทําให้เกิดความรู้สึกที ่ไม่ดี ที ่ท ําให้รู้สึกว่าสังคมอยู่ด้วยความ

หวาดระแวงและจะไม่มีความสุข 

 

สาํหรับประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการความขดัแยง้นั้นนายอาลีบอกวา่  

ผูน้าํควร ยึดหลกัการไกล่เกลี่ยด้วยเหตุผลขอ้เท็จจริง แต่ปัญหาก็คือการไม่ยอมรับความจริง ของ

คู่กรณี นอกจากน้ีจากการจดัการความขดัแยง้เร่ืองมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มพบวา่ผูป้ระกอบการยงัไม่

ค่อยให้ความสําคญั เท่าที่ควร เห็นไดจ้ากการเรียกประชุม คนที่มาประชุมจะเป็นตวัแทนไม่ใช่ผูมี้

อาํนาจตดัสินใจโดยตรงรวมถึงประชาชน ยงัไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในระยะแรก อาจเป็นเพราะยงัไม่

ทราบวา่ถา้เขา้ร่วมแลว้จะไดรั้บการแกไ้ขมากแค่ไหน 

 

ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรท่ีจะมีการป้องกนัความขดัแยง้กล่าวคือ การกระทาํ 

อะไรก็ตามมนัจะเกิดผลกระทบกบัคนอืน่หรือไม่ (ก่อนทาํอะไรให้คิดก่อน) พอเกิดปัญหาความ

ขดัแยง้ตอ้งอยูใ่นพื้นฐานขอ้เทจ็จริงของปัญหา และอยากให้ทุกภาคส่วนราชการ/เอกชน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น อุตสาหกรรม/ส่ิงแวดล้อม มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เพือ่ให้ผู ้ประกอบการ และ

ประชาชนในพื้นท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
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ผู้ให้ข้อมูลสําคัญคนที ่3..... นายจําปาดะ*  

 

นายจาํปาดะ เดิมเป็นผูใ้หญ่บา้นแต่ตอนน้ีเป็นกาํนนั แลว้เน่ืองจากเพิ่งไดรั้บ 

คดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกาํนนัตาํบลพร่อนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ที่ผ่านมา ปัจจุบนัอายุ 51 ปี 

เป็นคนตาํบลพร่อนโดยกาํเนิด อาศยัอยูบ่า้นเลขที่ 22 หมู่ท่ี 1 ต.พร่อน และอยูใ่นพื้นท่ีมาโดยตลอด  

นายจาํปาดะ เล่าให้ฟังว่าหลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้าน

เคร่ืองกล ก็มีความฝันเหมือนเด็กช่างกลทัว่ไปก็คือการไดท้าํงานในโรงงาน หลงัจากนั้นก็ไต่เตา้จน

ไดเ้ป็นผูจ้ดัการบริษทั จึงทาํใหน้ายจาํปาดะ ไดรู้้จกัคนมากมาย เมื่อมาสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นคร้ังแรก

ก็ไดรั้บเลือกให้มาทาํหนา้ท่ีผูใ้หญ่บา้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงเดือนมกราคม 2557 รวมระยะเวลา

การดํารงตําแหน่งผู ้ใหญ่บ้าน 13 ปี  ขณะที ่เป็นผู ้ใหญ่บ้านได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที ่

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา คณะมนุษยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน สมรสแลว้ มีบุตรชาย 1 คน 

ขณะน้ีเป็นนกัศึกษาคณะมนุษยศ์าสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  ครอบครัวของ

นายจาํปาดะ มีรายไดห้ลกัมาจากการประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา สวนผลไม ้เช่นลองกอง ,มงัคุด 

และทาํนา ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านและค้าขายเล็กๆน้อยๆ มีรายได้เฉลี่ย 25,000 บาทต่อเดือน 

นอกจากน้ียงัมีตาํแหน่งทางสังคมเช่น คณะกรรมการมสัยิดนูรุลอามาน ,ประธานคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บา้นพร่อน,ประธานเครือข่ายพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยต์าํบลพร่อนและ

ประธานกองทุนแม่ของแผน่ดินบา้นพร่อน  

  นายจาํปาดะ มีบทบาทมากมายในหมู่บา้นซ่ึงสามารถการันตีดว้ยโล่ รางวลั และ

ประกาศเกียรติคุณมากมาย เช่น ผูใ้หญ่บา้นดีเด่น สาขาการพฒันาคุณภาพชีวิต ปีพ.ศ. 2548 , รางวลั

ผูป้ระสานพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดดีเด่น ปี 2549 ,รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ 

“อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ปี 2556 และรางวลัคณะกรรมการหมู่บา้นดีเด่น ปี 2556 จากรางวลัต่างๆมากมายที่

ไดรั้บทาํใหผู้ส้ัมภาษณ์รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอยา่งยิ่งที่มีโอกาสไดม้าพูดคุยแบบเจาะลึกผูน้าํชุมชน

คนเก่ง  นายจาํปาดะ  บอกว่า ผูน้าํต้องมีความเป็นธรรม มีลักษณะนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้พื้นท่ี รู้

ปัญหาและมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนอื่น นายจาํปาดะ ไดย้ึดถือตวัแบบของกาํนนัคนก่อนมาเป็น

แนวปฏิบติั เพราะเป็นผูน้าํที่มีคนยอมรับนบัถือมาก ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี อยูใ่นอีหม่าน 

และท่ีสาํคญัคือมีความรู้ดา้นศาสนา เป็นโตะ๊ครูท่ีคอยสอนศาสนาคนในหมู่บา้นดว้ย  

  นายจาํปาดะ วาดฝันหมู่บา้นไวว้่า อยากให้คนในหมู่บา้นมีความรัก ความสามคัคี

กนั ไม่อยากใหเ้กิดความแตกแยก นายจาํปาดะ บอกวา่เร่ืองการทาํมาหากินนั้นทุกคนสามารถทาํได้

ไม่ยาก แต่ส่ิงทีย่ากก็คือการที่จะทาํอยา่งไรให้เกิดการทาํงานเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะทาํให้เกิดความรักความ

สามคัคี จึงใหค้วามสาํคญักบัการทาํกิจกรรมร่วมกนัของหมู่บา้นเพื่อใหช้าวบา้นมีโอกาสไดพ้บปะ 

     

*นามสมมติ 
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แลกเปล่ียนความคิดเห็น พูดคุยปัญหาต่างๆ จากจุดเล็กๆแลว้ค่อยขยายจนทุกหลงัคาเรือนซ่ึงหมู่ที่ 1 

บา้นพร่อนแห่งน้ีมีครัวเรือนอาศยัอยู่ 70 ครัวเรือน เช่น การรวมกลุ่มเพื่อคนรักสุขภาพของชมรม

ออกกาํลงักาย มีการทาํกิจกรรมออกกาํลงักายสัปดาห์ละ 3 วนั , การจดักิจกรรมงานเมาลิด งานอาซู

รอ งานวนัฮารีรายอ เป็นตน้ การท่ีคนในหมู่บา้นไดอ้อกมาจดักิจกรรมร่วมกนันั้นก็จะทาํใหส้ามารถ

ดูไดว้่าครัวเรือนไหนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมและครัวเรือนไหนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมและเพราะอะไรจึง

ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงตรงน้ีก็จะทาํให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการไม่มาร่วมกิจกรรมของ

บางครัวเรือนนั้นได้เพื่อหาแนวทางให้ครัวเรือนนั้นเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมของหมู่บา้นใน

โอกาสต่อไป  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่บ่อยคร้ังที่นายจาํปาดะ มกัจะมีการจูงใจคนในหมู่บา้นโดยการจดั

ทศันศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆที่คนในหมู่บา้นสนใจแต่มีขอ้แมคื้อในการทศันศึกษาดูงานจะตอ้งไป

ดูหมู่บา้นที่มีการพฒันาเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงทุกคร้ังเพือ่เป็นแรงดลใจให้คนในหมู่บา้นนาํ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสามารถ

พึ่งตนเองได ้ สําหรับสถานท่ีท่ีนายจาํปาดะ มกัจะพาคนในหมู่บา้นไปทศันศึกษาดูงานเช่น จงัหวดั

สตูล สงขลา และนราธิวาส เป็นตน้ 

 

  เมือ่กลบัมาจากการทศันศึกษาดูงานร่วมกนัจะเห็นวา่คนในหมู่บา้นมีปฏิสัมพนัธ์ดี

ข้ึนทุกคร้ังทาํใหก้ลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น เวลาท่ีมีการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น ก็มกัจะเห็นผูร่้วม

เวทีมีความกลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึนกว่าเมื่อก่อน คงเป็นเพราะนายจาํปาดะ ไดแ้จง้ให้คนใน

หมู่บา้นทราบล่วงหนา้ถึงการจดัเวทีประชาคมทาํให้มีการเตรียมขอ้มูล นอกจากน้ีนายจาํปาดะ ก็จะ

สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเป็นกนัเองกบัคนในหมู่บา้นมีการจดัสถานที่ประชาคมให้มีความร่มร่ืน 

โดยกาํนนัได้ปลูกตน้จาํปาดะ(ตน้ไมช้นิดหน่ึงในพื้นที่ออกผลคล้ายขนุน) ไวเ้ม่ือหลายปีก่อนจน

ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสถานที่จดัเวทีประชาคมของหมู่บา้นที่คนในหมู่บา้นจะเรียกกนัในช่ือวา่ “ ลาน

จาํปาดะ”  นายจาํปาดะ บอกกบัผูส้ัมภาษณ์วา่ “เราจะใหค้วามสําคญักบัทุกคนอยา่งเสมอภาคโดยไม่

เลือกปฏิบติั และจะยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายมาโดยตลอดนอกจากน้ียงัได้ร่วมจดัตั้ง

กองทุนซะกาตเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ในหมู่บา้น ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากคนในหมู่บา้นทุกๆ

ปี เราจะนาํเงินที่ไดจ้ากการจ่ายซะกาตมาให้กบัคนยากจนที่อยู่ในตาํบลพร่อน เวลามีงานบุญของ

หมู่บา้น เช่นงานกินขา้วใหม่ งานอาซูรอ งานเมาลิด เป็นตน้ ก็จะเชิญคนในหมู่บา้นทุกครัวเรือน

มาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย” กาํนนัสะรีกล่าว 

  สําหรับประเด็นบทบาทหน้าที่ของผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายจาํปาดะ ได้ยึด

หลกั “บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข”  กล่าวคือ เวลาที่คนในหมู่บา้นมีปัญหาอะไรก็ช่วยอาํนวยความสะดวก

เร่ิมตั้งแต่การเป็นผูป้ระสานงานของหน่วยงานภาคในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น พฒันาชุมชน เกษตร 

อนามยั  ปกครอง หรืออบต. ก็จะช่วยอาํนวยความสะดวกและประสานงานใหเ้กิดการทาํงานร่วมกบั

ระหว่างเจา้หน้าที่รัฐกบัประชาชน เช่นเร่ืองการจดัทาํแผนชุมชน ก็จะช่วยเป็นกลไกหลกัในการ
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ขบัเคล่ือนกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนตั้งแต่เร่ิมจดัทาํแผนและนาํกิจกรรมโครงการไปปฏิบติั หรือ

การขบัเคล่ือนหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัพฒันาชุมชนจนทาํให้คนในหมู่บา้นดาํเนินชีวิตตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่ภาคภูมิใจคือการไดรั้บโล่ห์รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง

ตน้แบบ ปี 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 

จากการทาํงานท่ีมุ่งมัน่ทุ่มเททาํใหน้ายจาํปาดะ ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากคน 

ในหมู่บา้น นายจาํปาดะ ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า “ส่ิงสําคญันอกเหนือจากการทาํหน้าที่ตามบทบาท

ของผูน้าํทอ้งที่ในการเป็นผูช่้วยเหลือนายอาํเภอแลว้ก็คือการที่คนในหมู่บา้นให้เป็นที่รับเร่ืองราว

ร้องเรียน และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่วา่จะเป็นเร่ืองขอ้พิพาทระหวา่งบุคคลกบับุคคล เช่นเร่ืองววันาง

เยาะไปเหยยีบตน้ขา้วของชาวบา้นทาํใหต้น้ขา้วไดรั้บความเสียหาย จึงทาํใหเ้จา้ของท่ีนาเกิดความไม่

พอใจเจา้ของววัที่ไม่ดูแลสัตวข์องตนให้ดีจึงมากินตน้ขา้วที่กาํลงัออกรวง เร่ืองน้ีทาํให้คู่กรณีเกิด

ความขดัแยง้ถึงขั้นที่ไม่ยอมพูดจากันและถ้ามีงานในหมู่บา้นที่อีกฝ่ายไปตนก็จะไม่ไม่ไป นาย

จาํปาดะจึงเขา้มาพดูคุยประนีประนอมและทาํความเขา้ใจกบัคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยเชิญมาคุยที่ลาน

จาํปาดะและใหเ้จา้ของววัที่ปล่อยให้ววัไปกินตน้ขา้วจนไดรั้บความเสียหายชดใชค้วามเสียหายเป็น

ขา้วเปลือกแทนทาํใหค้วามขดัแยง้ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคล่ีคลายลงหรือเร่ืองการเผาป่าไปโดนสวน

ขา้งเคียง นายจาํปาดะ ก็จะเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาคุยกนัเพือ่หาขอ้เท็จจริงแต่จะคุยกนัคนละวนั หลงัจาก

นั้นก็จะเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาคุยกนัพร้อมกนัอีกคร้ังโดยนายจาํปาดะจะทาํตวัเป็นคนกลางเองหรือให้คน

ท่ีทั้งสองฝ่ายเคารพนบัถือเป็นคนกลางช่วยไกล่เกล่ียปัญหา จริงๆแลว้ปัญหาระหวา่งบุคคลกบับุคคล

ก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยนกั แต่มีเร่ืองหน่ึงท่ีกาํลงัเป็นปัญหาอยูใ่นตอนน้ีก็คือ มีชาวบา้นมาร้องเรียนเร่ือง

อาการคนัตามผิวหนงัจากการทาํนาซ่ึงตรงน้ีตอ้งดูก่อนว่าเกิดจากอะไร อย่าเพิ่งด่วนตดัสินปัญหา 

นายจาํปาดะ ไดร่้วมกบัอบต.พร่อนเอานํ้ าไปทดสอบโดยมอบให้บริษทัไปตรวจสอบและหน่วยงาน

ท่ีมีความเช่ียวชาญอยา่งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เพื่อใหไ้ดผ้ลเป็นท่ีน่าเช่ือถือของคนในหมู่บา้น 

ซ่ึงจากการเอานํ้ าไปตรวจสอบหาค่าความเป็นกรด-ด่าง ผลปรากฏว่าค่า PH เป็นปกติ เมื่อผลเป็น

เช่นน้ีชาวบา้นก็ยงัไม่ยอมรับเพราะยงัไม่เช่ือต่อผลการตรวจจึงเป็นเร่ืองที่ขดัแยง้กนัอยู่ระหว่าง

ชาวบา้นทีไ่ด้รับผลกระทบกบัโรงงานต่างๆที่มาตั้งในบริเวณหมู่บา้น เช่นโรงงานนํ้ ายาง โรงไม้

ยางพารา โรงไฟฟ้า นายจาํปาดะ บอกว่าอยากให้ชุมชนกับโรงงานต่างๆอยู่กันได้เพราะเราไม่

สามารถที่จะยา้ยโรงงานออกไปนอกพื้นที่ ขณะเดียวกนัคนในหมู่บา้นก็ไม่สามารถยา้ยไปไหน

เพราะเราเป็นคนในพื้นท่ี  นอกจากความขดัแยง้ในเร่ืองชาวบา้นกบัโรงงานอุตสาหกรรมแลว้  ก็ยงัมี

ประเด็นอ่ืนๆท่ีเป็นความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุ่มเช่น กลุ่มกองทุนเงินลา้นหรือกองทุนหมู่บา้น  

นายจาํปาดะบอกวา่ ยงัมีชาวบา้นทีเ่ป็นสมาชิกบางคนมีความไม่เขา้ใจคิดวา่เงินดงักล่าวเป็นเงินของ

ทกัษิณ ไม่จาํเป็นตอ้งคืนซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ กาํนนัในฐานะประธานกองทุนหมู่บา้นจึงตอ้งสร้าง

ความเขา้ใจให้คนในหมู่บา้นรู้วา่จริงๆแลว้เป็นเงินของรัฐบาลที่มาจากภาษีของประชาชนไม่ใช่เงิน
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ของทกัษิณอยา่งที่เขา้ใจกนัดงันั้นใครที่ยืมไปตอ้งจ่ายคืนทุกคน จากปัญหาดงักล่าวนายจาํปาดะได้

ใชม้าตรการทางสังคมในการจดัการโดยให้สมาชิกที่ตอ้งการกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้นไปกดดนัคนที่

ยืมแลว้ไม่จ่าย และกาํหนดคนที่ไม่พยายามจ่ายหน้ีคืนจะไม่สามารถยืมต่อไดแ้ต่คนที่ยืมแลว้มีการ

จ่ายคืนเมื่อจ่ายหมดก็สามารถยืมต่อได้อีก  ในส่วนของการดาํเนินการของกลุ่มแม่บา้นก็จะเปิด

โอกาสให้สมาชิกที่เขา้ร่วมทุกคนไดม้าทาํกิจกรรมตามความสนใจร่วมกนั เช่น กลุ่มทาํขนมปุยฝ้าย 

กลุ่มทาํขนมโดนทั โดยกลุ่มท่ีจดัตั้งนั้นจะตอ้งไม่ซํ้ ากนัเพื่อไม่ใหเ้กิดการแยง่ตลาดกนั 

 

  จากประเด็นความขดัแยง้ที่เกิดข้ึนในหมู่บา้นนายจาํปาดะ บอกว่า ความขดัแยง้ที่

เกิดข้ึนระหว่างบุคคลกบับุคคลนั้นมีไม่มากปัญหาที่เป็นพื้นฐานสําคญัของความขดัแยง้จริงๆก็คือ

ปัญหาการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงนายจาํปาดะคิดว่าเป็นตน้ตอสําคญัของปัญหาที่ทาํให้เกิดความ

แตกแยกแบ่งพรรคพวกอยา่งชดัเจน ในส่วนของบา้นพร่อนในภาพรวมคนในชุมชนมีความสามคัคี

กนั อาจมีบา้งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกนัซ่ึงก็เป็นเร่ืองปกติของคนถา้ไม่มีคนมายุยงให้ทะเลาะก็จะ

ไม่มีปัญหา ดว้ยเหตุน้ีจึงให้ความสําคญักบัการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่มาก เพราะเมื่อมารวมกลุ่ม

ทาํกิจกรรมก็จะทาํให้เรารู้ปัญหา จะไดรี้บหาทางแก้ก่อนปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ แต่

เวลามีงานบุญไม่วา่งานบุญของหมู่บา้นหรืองานบุญส่วนบุคคลจะมีชาวบา้นในหมู่บา้นพร้อมใจกนั

ออกมาช่วยเหลือเจา้ภาพเช่น ลา้งจาน ทาํความสะอาด ดูแลแขก เป็นตน้  

 

  ผูส้ัมภาษณ์ได้สอบถามเกี่ยวกบัการรับรู้เร่ืองความขดัแยง้ นายจาํปาดะ มองว่า

ความขดัแยง้เกิดจากความไม่ลงรอยกนั เป็นท่ีส่ิงท่ีไม่ดีท่ีไม่อยากให้เกิดข้ึนในหมู่บา้น เพราะจะเป็น

เหตุใหค้นในหมู่บา้นมีความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ช่วยเหลือกนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการ

สร้างความสามคัคีในหมู่บา้น ในส่วนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัประเด็นความขดัแยง้นั้น นายจาํปาดะ 

ในฐานะผูน้าํชุมชนมกัจะไดรั้บเร่ืองราวร้องเรียนจากชาวบา้นเป็นประจาํบางเร่ืองก็เป็นเร่ืองระหวา่ง

บุคคลกบับุคคลอยา่งท่ีเคยบอกไวต้อนแรก ส่วนเร่ืองท่ีไดรั้บการร้องเรียนมากท่ีสุดขณะน้ีก็คือเร่ือง

การสถานประกอบการที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กบัคนในหมู่บา้น นายจาํปาดะ บอก

วา่ทางโรงงานควรมีการทาํขอ้ตกลงตั้งแต่แรกให้ชดัเจน ไม่ควรปล่อยปละละเลยจนให้ชาวบา้นมา

ร้องเรียนก่อน ส่วนใหญ่เวลาที่มีการร้องเรียนนายจาํปาดะ จะเลือกวิธีการประนีประนอมระหว่าง

คู่กรณีเสียก่อนในกรณีของโรงงานก็เช่นเดียวกนั ซ่ึงทางผูป้ระกอบการก็ให้ความร่วมมือและเยียวยา

ให้กบัประชาชนบา้งบางส่วน สําหรับปัญหาอุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนนั้นนาย

จาํปาดะ บอกว่าตอ้งรู้ว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาอะไร ใครบา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหา แล้วจึงให้

ผูเ้ช่ียวชาญทีมี่ความน่าเช่ือถือมาช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว รวมถึงผูน้าํชุมชนจะตอ้งแสดงบทบาทให้

มากข้ึนเม่ือเกิดปัญหาไม่ควรปล่อยปละละเลย ตอ้งทาํใหปั้ญหาไดรั้บการคล่ีคลายโดยเร็ว 
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ผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญคนที ่4   นายซูแม*     

 

นายซูแม  ปัจจุบนัอาย ุ44 ปี อาศยัอยูเ่ลขท่ี 117/1 หมู่ที ่1 ตาํบลท่าสาป สมรสกบั 

นางมา* มีบุตร 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบา้นท่าสาป จบ

การศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนพฒันาวิทยา และขณะน้ีกาํลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัยะลา (กศน.)  ปัจจุบนั

ผูใ้หญ่ดิงประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาท เคยเป็นสมาชิด อบต. ไม่

ถึง 2 ปีก็ได้รับตาํแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าสาป มีระยะเวลาอาศยัอยู่ใน

ชุมชนตั้งแต่เกิด แต่เขา้มาในวงการพฒันาชุมชนเป็นเวลากวา่ 11 ปี เมื่อผูใ้หญ่บา้นคนเก่าหมดวาระ

ลง ชาวบา้นไดม้าชกัชวนให้ลงสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นจึงได้ลาออกจากสมาชิก อบต. มาสมคัรเป็น

ผูใ้หญ่บ้านจนได้รับการเลือกตั้งจากคนในบ้านให้เป็นผูใ้หญ่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนดํารง

ตาํแหน่งได้เป็นเวลา 4 ปีแล้วนั้น นอกจากน้ีแล้วนายซูแม  ยงัดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียนบา้นท่าสาปอีกดว้ย 

 

นายซูแม  เล่าวา่ บา้นท่าสาปมีประชากรร้อยละ 70 เป็นชาวไทยมุสลิม และอีกร้อย 

ละ 30 เป็นชาวไทยพุทธ มีลกัษณะเป็นชุมชม 4 ชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนท่าสาป ชุมชนส่ีแยกใน ชุมชนส่ี

แยกนอก และ ชุมชนเตาปนู 

 

เม่ือถามถึงประเด็นภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายซูแม  ใหค้วามหมายวา่ผูน้าํ 

คือผูที้ท่าํอะไรแลว้มีคนเช่ือฟังและปฏิบติัตาม โดยเนน้การมีส่วนร่วมไม่ยึดความคิดเห็นของตวัเอง

เป็นใหญ่ นายซูแม  ไดเ้ล่าเพิ่มเติมวา่ บา้นท่าสาป มีจาํนวนประชากรในหมู่บา้นกวา่ 2,780 คน รวม

ทั้งส้ิน 283 หลงัคาเรือน ในการปกครองดูแลคนในหมู่บา้น มีการแบ่งหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบหมู่บา้น

กนัอยา่งชดัเจน ในแต่ละหมู่บา้นก็จะมี ชรบ. ดูแลความสะดวกแก่ชาวบา้น และตอ้งรู้จกัการบูรณา

การร่วมกนั ทุ่มเทใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานใหก้บัชุมชนมากวา่เร่ืองส่วนตวั 

 

  เมื่อถามถึงการรับรู้ถึงภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน นายซูแม  บอกวา่ ตนเองเป็น

คนท่าสาป เกิดและโตที่บา้นท่าสาป รู้สึกมีความผกูพนักบัพื้นที่น้ีมาก ดงันั้นจึงเห็นว่าผูน้าํที่ดีตอ้ง

พยายามใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บา้นจะไดเ้กิดความรักความสามคัคีกนั 

     

*นามสมมติ 
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สาํหรับวสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน นายซูแม  อยากใหห้มู่บา้นมีสภาพเหมือน 20  

ปีที่แลว้ ที่ทุกฝ่ายอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ต่างจากปัจจุบนัที่ต่างคนต่างส่งลูกไปเรียนในตวัเมืองทาํ

ใหค้วามสัมพนัธ์ของคนในชุมนนอ้ยลงกวา่ในอดีต นายซูแม  กล่าววา่ ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการ 

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนในเป็นเหมือนเก่า แต่ก็เร่ิมจะเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนเม่ือมี

การจดักิจกรรมร่วมกนั เดือนละคร้ัง  

 

เม่ือถามถึงการไดรั้บความเคารพนบัถือจากคนในหมู่บา้น นายซูแม  บอกวา่ถึงแม ้

ตนจะเป็นผูใ้หญ่บา้นตอนอาย ุ40 ปี ซ่ึงบางคนอาจมองวา่อายุไม่มากแต่จากการทาํงานเพือ่ชุมชนมา

โดยตลอดจึงมีคนในชุมชนให้ความเคารพนบัถือผูใ้หญ่ ดูไดจ้ากการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น หรือ

การจดักิจกรรมแข่งขนักีฬา จะมีประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่

อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น นอกจากน้ีเวลามีกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ เช่น กิจกรรมอาํเภอยิม้เคล่ือนท่ี 

จะเห็นชาวบา้นออกมาร่วมกิจกรรมจนลน้หอ้งประชุม 

 

นอกจากน้ีนายซูแม  ยงัมีแนวทางการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อพฒันาชุมชน 

โดยผูใ้หญ่มกัจะพูดเสมอว่า “นัน่คือหน้าตาของหมู่บา้น” เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็น

เจา้ของ นอกจากน้ียงัใหร้ะดบัผูน้าํของหมู่บา้นเช่นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความ

สงบเรียบร้อย(ผรส.)และชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน ( ชรบ.) ออกมาร่วมทาํกิจกรรมเป็น

ตวัอย่าง เช่นกิจกรรมถางป่า ถา้ผูน้าํไม่ออกมา ชาวบา้นก็ไม่อออกมามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

นอกจากน้ียงัมีการใหช้าวบา้นทาํหนา้ท่ีเลือกผูแ้ทนชาวบา้นเขา้มาทาํงานร่วมกบัผูใ้หญ่บา้นอีกดว้ย  

 

เม่ือถามถึงวธีิการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน นายซูแม  จะจดับรรยากาศใหเ้ป็น 

สถานท่ีรวมของคนในหมู่บา้น โดยใชส้ถานีอนามยั หรือท่ีทาํการ ชรบ. เป็นจุดศูนยร์วมของหมู่บา้น

มากกวา่วดัหรือมสัยิด เพราะมีมสัยิด 2 แห่ง วดั 1 แห่ง เหตุท่ีไม่เลือกใชว้ดัหรือมสัยิดเป็นสถานท่ี

กลางสําหรับจดักิจกรรมในหมู่บา้น เพราะไม่อยากให้กลายเป็นการเลือกขา้งและใช้เวทีประชาคม

ในการกระตุน้ให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และออกมามีส่วนร่วมเพื่อพฒันา

ชุมชน ดว้ยคาํพูดว่า บา้นท่าสาปเป็นของพวกเราทุกคน งานทุกส่ิงเป็นงานของหมู่บา้น นายซูแม  

กล่าว 

 

สาํหรับการคาํนึงถึงผูอ่ื้น ในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นไดมี้ส่วนในการดูแลเยาวชนท่ี 

ติดยาเสพติดโดยไดเ้ป็นท่ีปรึกษากองทุนแม่ของแผน่ดินบา้นท่าสาป ปีท่ีผา่นมาไดพ้าเยาวชนท่ีติดยา

เสพติดไปบาํบดัจาํนวน 2 คน ไปบาํบดัและเยยีวยาจิตใจจนขณะน้ีเยาวชนดงักล่าวก็ไม่ไดก้ลบัไปยุง่

เก่ียวกบัยาเสพติดอีกเลย  นายซูแมบอกวา่ ส่วนใหญ่งานในหมู่บา้นจะไม่รับเป็นประธาน จะอยูใ่น 
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ตาํแห่งที่ปรึกษานอกจากจะมีคาํสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานอย่างเป็นทางการเท่านั้น ส่วนบทบาท

หน้าที่ของผูน้ําในการพฒันาชุมชน นายซูแม  บอกว่า ผูน้าํต้องให้ความช่วยเหลือ บาํบดัทุกข ์

แกปั้ญหาให้กบัชาวบา้น จุดเด่นของนายซูแม  คือความสามารถในการพูดไดท้ั้งสองภาษา ทั้งภาษา

มลายทูอ้งถ่ินและภาษาใตไ้ดท้าํใหค้นในชุมชนไทยพุทธ รู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกนั 

 

เม่ือผูส้ัมภาษณ์ถามถึงความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน 

 นายซูแม  มองวา่ ความขดัแยง้เกิดจากคนทีมี่ความคิดเห็นไม่ตรงกนั และการมีอคติ ไม่ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของคนอ่ืน  

 

สาํหรับการรับรู้ประเด็นและสาเหตุของความขดัแยง้ในชุมชน นายซูแม  บอกวา่  

ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดด้านการส่ือสาร ยกตวัอย่างเช่น ตอนนํ้ าท่วม ส่วนราชการเขา้มา

ช่วยเหลือโดยนาํของมาแจกจ่ายในจาํนวนจาํกดั ผูใ้หญ่บา้นแกไ้ขโดยการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

จากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน อ่ืนใหท้าํการช่วยเหลือไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 

  ส่วนประเด็นความขดัแยง้ที่เห็นชดัคือเร่ืองความขดัแยง้ระหวา่งชาวไทยพุทธและ

มุสลิม สาเหตุเกิดจากความหวาดระแวง และไม่รู้สึกผูกพนัและเวลามีกิจกรรมก็จะมีแต่ที่วดั นาย

ซูแม  ไดเ้ขา้มามีบทบาทโดย เขา้มามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และดาํเนินไปตามความตอ้งการของ

ชาวบา้นทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนเร่ืองเหตุการณ์ระเบิดเสาไฟฟ้า  6 จุด เม่ือปี 2548 นั้น นายซูแม  เล่าให้ฟังวา่ 

มีคนไทยพุทธที่โดนยิงเสียชีวิต ทั้งที่คนนั้นเป็นคนไทยพุทธที่พูดมลายูได้ เพราะฝ่ายก่อการร้าย

ตอ้งการให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไวว้างใจ แต่เด่ียวน้ีดีข้ึนมาก เน่ืองจากผูใ้หญ่จะเขา้ไปจดัการ

ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาวบา้นไทยพุทธและไทยมุสลิมดว้ยตนเอง โดยการเขา้ไปพูดคุยกบัคนที่

อาวุโสทีไ่ดรั้บการยอมรับนบัถือของทั้งสองฝ่ายเพือ่สร้างความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัให้สันติสุข

เหมือนในอดีตและจะจดักิจกรรมของหมู่บา้นเดือนละ 1 คร้ัง ตามโอกาสและเทศกาลของหมู่บา้น 

เช่น งานแข่งขนักีฬาเช่ือมสัมพนัธ์ชุมชน งานแข่งขนัวา่ว เป็นตน้ ทาํใหต้ั้งแต่นายซูแม  มาเป็นผูน้าํก็

จะเห็นคนไทยพุทธออกมาจดักิจกรรมด้านนอกชุมชนมากข้ึน ไม่ได้จดักิจกรรมเฉพาะในชุมชน

ตวัเอง เช่น กิจกรรมลอยกระทง งานสารทเดือนสิบ งานสงกรานต ์เป็นตน้ 

 

  ส่วนเร่ืองปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม เช่นการลกัขโมย ซ่ึงมีสาเหตุ

ส่วนหน่ึงมาจากปัญหายาเสพติดนั้น นายซูแม  ไดก้ล่าววา่ เด็กและเยาวชนขณะน้ีจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย 

และชอบทะเลาะวิวาทกนัทาํให้เกิดความรําคาญแก่คนในหมู่บา้น นายซูแม  ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน

การไกล่เกล่ีย โดยการกระตุน้ใหผู้ป้กครองดูแลลูกใหเ้หมือนกบัพอ่แม่ดูแลเราในสมยัก่อน คือ 
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 ถา้ลูกทาํผดิก็ตอ้งลงโทษ นอกจากน้ีนายซูแมไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ ผูน้าํตอ้งมีบทบาท เช่น  

ผูน้าํศาสนา ตอ้งมาพูดคุยให้เป็นแนวทางเดียวกนัดว้ย สมาชิก อบต.ก็ตอ้งดูแลอย่างใกล้ชิด และ

จริงจงัไม่ใช่กลวัจะเสียฐานเสียงในการเลือกตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในสมยัต่อไป โดยเวลาที่เจอเด็ก 

หรือเยาวชนทีมี่พฤติกรรมแย ่ก็ตอ้งเขา้ไปใกลชิ้ดกบัเด็กในกลุ่มเส่ียง โดยจะตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรง 

เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจกนั  

 

จากการเขา้ไปจดัการความขดัแยง้ในชุมชน ส่งผลกระทบเชิงบวกคือทาํใหค้นใน 

ชุมชนเกิดความเขา้ใจกนัมากข้ึน และให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมของชุมชนมีการแบ่งหนา้ที่

ในการทาํงานอยา่งชดัเจน 

  ส่วนผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้เชิงลบ นายซูแมบอกวา่ อาจทาํให้ประชาชน

บางส่วนไม่ยอมมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพราะยงัไม่เขา้ใจในการแก้ปัญหาความขดัแยง้ที่

เกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น โครงการต่างๆของรัฐที่ลงมาในหมู่บา้น ในฐานผูน้าํหมู่บา้นจะไม่แบ่งงบประ

มานให้กบักลุ่มบา้น แต่จะนาํงบประมาณมาทาํกิจกรรมร่วมกนั นายซูแม  คิดวา่เร่ิมสําเร็จแลว้ เห็น

ได้จากการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจาํนวนมาก เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ชุมชน การจดัเวทีประคมเพื่อจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้นเป็นตน้ สําหรับปัญหาอุปสรรค

ในการจดัการความขดัแยง้ คือการที่มีการเลือกตั้งมากข้ึน เช่น สจ. ส.อบต. สส. และ สว. ทาํใหเ้กิด

การแบ่งพรรค แบ่งพวก จนเกิดอคติระหวา่งคนในหมู่บา้น 
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 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญคนที ่5 นางส้มแขก* 

 

นางส้มแขก  อาย ุ 40  ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี  78/1  ม. 1 ต.ท่าสาป  มีจาํนวน 

สมาชิกในครอบครัว  6  คน  มีบุตร  4  คน หญิง 3 คน และชาย 1 คน  สมรสกบันายมะรอซ* จบ

การศึกษาอนุปริญญา  ด้านการพฒันาชุมชน วิทยาลยัชุมชนยะลา  อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เกิด  ปัจจุบนั

ประกอบอาชีพคา้ขาย  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000  บาท  ตาํแหน่งทางสังคมในชุมชน  ประธาน

กลุ่มสตรีตาํบลท่าสาป  ประธานอาสาสมคัรสาธรณชุมชนหมู่บา้น  ต.ท่าสาป  ประธานกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกร  บา้นท่าสาป  (ส้มแขกแช่อ่ิม)  ประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลท่าสาป  ผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้น   ส่วนตาํแหน่งภายนอกชุมชน  ไดแ้ก่  รองประธานคณะกรรมการพฒันาสตรีอาํเภอ

เมืองยะลา  อนุกรรมการวิสาหกิจระดบัอาํเภอ   เคยได้รับรางวลัอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น

ดีเด่นระดบัเขต  สาขาการป้องกนัเอดส์ในชุมชน 

 

  ผูส้ัมภาษณ์ไดถ้ามนางส้มแขก  ถึงประเด็นภาวะผูน้าํในทศันะของชุมชน นางส้ม

แขก  ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํวา่ “ ผูที้่มีความเสียสละ  รับผิดชอบต่อหนา้ที่  เห็นประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  รับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น  กล้าตดัสินใจ ต้องเป็นคนมี

ความรู้ คิดในแง่บวก  มีความจริงจงั  ความจริงใจในการแกปั้ญหา” 

 

  สาํหรับการรับรู้ภาวะผูน้าํในการพฒันาชุมชน นางส้มแขก  บอกวา่ “ดูจากการมีคน

ใหก้ารยอมรับนบัถือ  และอยากเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น  มีความกระตือรือร้นมากกวา่  

มีความรับผดิชอบมากกวา่คนอ่ืน นอกจากน้ีส่ิงเราไดแ้นะนาํใหช้าวบา้นทาํไดรั้บการตอบสนอง เช่น  

การใหช้าวบา้นปลูกผกัสวนครัวเพือ่ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ชาวบา้นก็ไดท้าํตามที่ผูน้าํไดแ้นะนาํไว ้

คือทุกครัวเรือนจะปลูกผกัสวนครัวไวบ้ริโภค บางครัวเรือนก็เอาผกัสวนครัวมาแบ่งปันกนัก็มี” 

 

เม่ือถามถึงวสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน นางส้มแขก  บอกวา่ “  อยากใหชุ้มชนมี 

ความเจริญกา้วหนา้ในทุกดา้น คนในหมู่บา้นมีความรักความสามคัคี และมีส่วนร่วมมากข้ึน  รวมถึง

มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ  ทาํให ้อยากร่วมแกปั้ญหา  ร่วมรับผดิชอบ  มีความร่วมมือร่วมใจ และความ

เสียสละในการทาํกิจกรรมร่วมกัน ในตําบล หมู่บ้าน  ซ่ึงนางส้มแขก  จะทาํโดยการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการพฒันาหมู่บา้นให้ทราบโดยทัว่กนั   และสามารถเขา้ถึง

ภาคี การพฒันาในพื้นท่ีร่วมกนั” 

      

*นามสมมติ 
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นางส้มแขก  เล่าเพิ่มเติมวา่ ตนเองเขา้มาทาํงานพฒันาชุมชนตั้งแต่อาย ุ20 ปี เร่ิม 

จากการเป็นแกนนาํเยาวชนของหมู่บา้นและต่อมาไดรั้บเลือกเป็นคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบั

หมู่บา้น รวมทั้งเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น(อสม.) ทาํใหม้ีบทบาทในการทาํงานกบั

ชุมชนมาโดยตลอด    จึงมีคนใหค้วามเคารพนบัถือ และยอมรับศกัยภาพการทาํงานของนางส้มแขก  

เห็นจากการท่ีไดรั้บความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้นทุกคร้ัง  นางส้มแขก  มกัจะเป็นแกน

นาํในการร่วมทาํกิจกรรมของหมู่บา้นเพราะเป็นคนจริงใจ จริงจงักบังาน  ไม่มีการแบ่งแยก  แบ่งพกั

แบ่งฝ่ายระหวา่งคนในหมู่บา้นนัน่เอง 

 

สาํหรับแนวทางการสร้างแรงดลใจ นางส้มแขก  บอกวา่ “เวลาท่ีทาํอะไรใหก้บั 

ชุมชนจะใหช้าวบา้นเห็นผลท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  เช่น  การรวมกลุ่มทาํส้มแขก  ท่ีขณะน้ีดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองสามารถสร้างงานสร้างรายได ้มีสมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดิม  17  คน  เป็น  45  คน  ซ่ึงเป็น

ผลจากบุคลิกการพดูจริง ทาํจริง ทาํใหช้าวบา้นใหค้วามร่วมมือเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกทุกปี 

 

  เม่ือถามถึงวธีิการกระตุน้ปัญญาคนในชุมชน นางส้มแขก  จะใชว้ิธีการกระตุน้และ

สอนใหค้นในชุมชน คน้หาศกัยภาพของชุมชน/ครอบครัว  วา่มีจุดแข็ง  จุดอ่อนอะไรบา้ง  และโนม้

นา้วให้ช่วยหาแนวทาง และกระตุน้ให้แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  นอกจากน้ียงัไดมี้โอกาสเป็นวทิ ยากร

ใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัเอดส์ร่วมกบัสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดใ้ชเ้วทีน้ีในการเนน้

ย ํ้าใหค้นในชุมชนใส่ใจกบัการมีสุขอนามยัท่ีดีและรู้เท่าทนัปัญหาโรคเอดส์ 

 

สาํหรับลกัษณะการคาํนึงถึงบุคคลอ่ืน นางส้มแขก  เล่าวา่ เวลาท่ีชุมชนดาํเนิน 

กิจกรรมใดก็ตามกิจกรรมนั้นเกิดความสําเร็จ องค์กรภายนอก หน่วยงานต่าง ๆ ราชการ  จะมอบ

วุฒิบตัรให้กบัเราเน่ืองในโอกาสที่เราได้ทาํงานเสียสละให้ชุมชน ตวัอย่าง เร่ืองผูสู้งอายุนอกจาก

ให้บริการแลว้ไดด้าํเนินการช่วยเหลือในเร่ืองสิทธิของผูสู้งอายุ  บตัรประชาชน  เบ้ียผูสู้งอายุ เช่น 

การช่วยเหลือคนเสียสติ ให้ไดรั้บสิทธิช่วยเหลือเร่ืองครอบครัว นอกจากน้ีไดช่้วยเหลือคนเสียสติ

หลายคนที่ไม่มีช่ือในสําเนาทะเบียนบา้น ไม่มีหลกัฐานอะไรเลย  ปรากฏว่าเจอสมุดสีชมพู สมุด

หลกัฐานของแม่ท่ีตั้งครรภ ์ จึงช่วยดาํเนินการให้มีช่ือสําเร็จ  เด็กคนน้ีปลดัอาํเภอไดรั้บรองวา่เด็กมี

ช่ือจริง  เด็กแจง้เกิด  สุโม๋ะยือไร  ปัตตานี  ต่อมาไดใ้หผู้เ้ป็นเจา้บา้นไปยา้ยกลบัมาแลว้ ซ่ึงเป็นการ

ทาํงานเพื่อช่วยเหลือชาวบา้นจริง ๆ   

 

เม่ือถามถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในการพฒันาชุมชน นางส้มแขก  บอกวา่บทบาท 

ของผูน้าํชุมชนต้องทาํงานเพื่อชุมชนโดยไม่หวงัผลตอบแทน ให้ความสําคญักับคุณค่าของงาน

มากกวา่คิดเป็นมูลค่าของเงิน ภาษาอาหรับเรียกวา่”อิคลาส”(หมายถึงความบริสุทธ์ใจ-ผูว้จิยั)   
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นอกจากน้ี ผูน้าํยงัตอ้งมีความอดทน “ซอบรั”  เพราะว่าเราอยุ่ตรงน้ีกบัชุมชนอาจจะไม่ไดรั้บการ

ยอมรับเสมอไป อาจมีความคิดต่างบา้งแต่เราก็ไม่ใสใจหากเราในส่ิงที่ถูกตอ้ง  หากส่ิงท่ีทาํเกิด

ปัญหาเราก็ตอ้งอดทนเหน่ือยบา้งก็ตอ้งอดทน และส่ิงสุดทา้ยคือใชห้ลกัของความพยายาม “อุสฮอ” 

งานบางอยา่งไม่ไดร้าบร่ืนเสมอไปตอ้งพยายามและมองจุดเป้าหมายเป็นหลกัให้ตรงกบัคาํท่ีวา่ “ผนั

ให้ไกล  ไปให้ถึง”  ยกตวัอย่างเร่ืองการดาํเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทาํส้มแขกแช่อ่ิม ซ่ึง

นางส้มแขก  เป็นประธานและไดมี้การดาํเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่ง

ต่อเน่ือง และไดรั้บรองตราฮาลาลและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ซ่ึงทาํใหส้้มแขกแช่อ่ิม เป็น

ท่ีรู้จกัและเป็นสัญลกัษณ์ของบา้นท่าสาปเหมือนท่ีนมแพะเป็นสัญลกัษณ์ของบา้นปายอ 

 

เม่ือถามถึงความขดัแยง้ในทศันะของชุมชน  นางส้มแขก  บอกวา่ ความขดัแยง้ คือ    

การทีมี่ความคิดเห็นไม่ตรงกนั ไม่เขา้ใจกนั มีปัญหาดา้นส่ือสารอยา่งรุนแรง  ต่างฝ่ายให้ความสาํคญั

กบัประโยชน์ส่วนตวัมากเกินไป ส่วนประเด็นความขดัแยง้  ท่ีเห็นไดช้ดั  คือการส่ือสารสร้างความ

เขา้ใจในการพฒันาหมู่บา้นระหว่างคนที่เขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนที่ไม่ไดเ้ขา้  คนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

คือกลุ่มเป้าหมายของงานส่วนคนที่ไม่ไดเ้ขา้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของงาน  จึงมีความเขา้ใจผดิคิดว่า

ไม่มีใครใหค้วามสาํคญัจึงไปสร้างสรรคพ์วกให้เกิดความแตกแยก  สร้างความเขา้ใจผิด ๆ ให้คนใน

ชุมชน  นางส้มแขก  เมือ่ทราบเร่ืองจึงเขา้ไปพูดคุยสร้างทาํความเขา้ใจ เป็นประเด็น ๆ เช่น ถา้เป็น

ประเด็นที่หน่วยทหารจะมามอบถุงยงัชีพ  โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผูด้อ้ยโอกาสพิการ  ซ่ึง

กาํหนดจาํนวนจาํกดั  ก็จะช้ีแจงคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายให้เขา้ใจถึงกฎเกณฑ์การพิจารณาผูที้่จะ

ไดรั้บถุงยงัชีพ  เป็นตน้ 

 

สาํหรับประเด็นความขดัแยง้ท่ีนางส้มแขก  มีส่วนเขา้ไปจดัการไดแ้ก่ประเด็น 

ความขดัแยง้  ระหว่างสมาชิกกบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปส้มแขก ซ่ึงมีสาเหตุ   ความไม่พึง

พอใจในการปันผลให้กบัสมาชิกลุ่มส้มแขก ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่ม  เมื่อถึง

ส้ินปีจะมีการปันผลกาํไรใหก้บัสมาชิกตามจาํนวนผูท่ี้สมาชิกไดล้งหุน้ไว ้ จึงทาํให้การรับเงินปันผล

ไม่เท่ากนั  เกิดความขดัขอ้งใจ และขดัแยง้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่ม  นางส้ม

แขก  ในฐานะประธานกลุ่มไดอ้ธิบายสาเหตุของการปันผลไม่เท่ากนัวา่ข้ึนอยูก่บัจาํนวนของสมาชิก

ลงไว ้ แต่ยงัมีสมาชิกบางท่านไม่เขา้ใจอีก  จึงไดเ้ปล่ียนวิธีการปันผลจากเดิมที่ปันผลกาํไรเป็นเงิน

เปลี่ยนเป็นการปันผลโดยให้สมาชิกไดไ้ปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความ

ขดัแยง้น้ี   นางส้มแขก  บอกวา่ทาํใหเ้กิดความเขา้ในระหวา่งสมาชิกและเป็นที่ยอมรับในการทาํงาน

ต่อไป 
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สุดทา้ยน้ีนางส้มแขก  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการจดัการความขดัแยง้วา่ เมื่อเกิดความขดัแยง้ 

ผูน้าํต้องรีบหาสาเหตุของความขดัแยง้ให้เจอก่อนจึงจะสามารถหาแนวทางจดัการความขดัแยง้

ดงักล่าวได ้
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ภาคผนวก ค. 

ตารางที ่ค-1 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ 

ลาํดบั

ที่ 

อายุ เพศ สถานภาพ ศาสนา การศึกษา จํานวน

สมาชิกในคร. 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน

(บาท) 

ระยะเวลาอยู่ใน

ชุมชน(ปี) 

ตาํแหน่งทาง

สังคม 

1 57 ชาย สมรส อิสลาม มธัยม 6 6 คน คา้ขาย 25,000 ตั้งแต่เกิด กาํนนั 

2 45 ชาย สมรส อิสลาม ปริญญาโท 5 คน รับจา้ง 20,000 13 ปี ผูน้าํศาสนา 

3 44 ชาย สมรส อิสลาม มธัยม 6 5 คน คา้ขาย 20,000 ตั้งแต่เกิด ผูใ้หญ่บา้น 

4 40 ชาย โสด อิสลาม ปริญญาตรี 5 คน รับจา้ง 10,000 ตั้งแต่เกิด ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

5 47 ชาย สมรส อิสลาม มธัยม 6 6 คน ทาํสวน 12,000 ตั้งแต่เกิด ผูน้าํศาสนา 

6 40 หญิง สมรส อิสลาม อนุปริญญา 6 คน คา้ขาย 15,000 ตั้งแต่เกิด ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

7 53 ชาย สมรส อิสลาม ปริญญาตรี 4 คน ทาํสวน 15,000 ตั้งแต่เกิด ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

8 49 หญิง สมรส อิสลาม มธัยม 6 7 คน คา้ขาย 25,000 25 ปี ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

9 50 ชาย สมรส อิสลาม มธัยม 3 12 คน คา้ขาย 25,000 27 ปี ผูใ้หญ่บา้น 

10 51 ชาย สมรส อิสลาม ปริญญาตรี 4 คน ทาํสวน 25,000 ตั้งแต่เกิด กาํนนั 

11 47 ชาย สมรส อิสลาม ปริญญาโท 5 คน คา้ขาย 25,000 ตั้งแต่เกิด ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

12 50 ชาย สมรส อิสลาม มธัยม 6 5 คน ทาํสวน 20,000 28 ปี ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

13 53 ชาย สมรส อิสลาม มธัยม 6 5 คน คา้ขาย 20,000 ตั้งแต่เกิด กรรมการหมู่บา้น 

 



  

 

 
 

149 

 

ตารางที ่ค-1 (ต่อ)  

ลาํดบั

ที่ 

อายุ เพศ สถานภาพ ศาสนา การศึกษา จํานวน

สมาชิก 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน

(บาท) 

ระยะเวลาอยู่ใน

ชุมชน(ปี) 

ตาํแหน่งทางสังคม 

14 51 ชาย สมรส อิสลาม ปริญญาตรี 5 คน รับจา้ง  10,000 28 ปี ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

15 51 หญิง สมรส อิสลาม มธัยม 6 5 คน ทาํสวน 10,000 ตั้งแต่เกิด ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

16 47 ชาย หมา้ย อิสลาม มธัยม 6 4 คน ทาํสวน 10,000 ตั้งแต่เกิด กรรมการหมู่บา้น 

17 59 ชาย สมรส อิสลาม อนุปณิญญา 8 คน รับจา้ง 15,000 24 ปี  ผูน้าํศาสนา 

18 54 หญิง สมรส อิสลาม มธัยม 6  6 คน ทาํสวน 10,000 35 ปี ผูน้าํกลุ่มองคก์ร 

 

 หมายเหตุ  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัลาํดบัท่ี 1-9 เป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัจากตาํบลท่าสาป ส่วนลาํดบัท่ี 10-18 เป็นผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญัจากตาํบลพร่อน 
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ตารางที ่ค-2  ภาวะผู้นําในทศันะของชุมชน 

ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นํา

ในการพฒันาชุมชน 

คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่ของ

ผู้นําในการพฒันา

ชุมชน วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การ

คํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

1 การควบคุมดูแลสั่งการ, 

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี, 

การมีความรู้และ 

การเขา้ใจผูอ่ื้น 

การจดัการกบัปัญหา

ของชุมชนไดแ้ละมี

ไหวพริบปฏิภาณ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชนมี

คุณภาพชีวติท่ีดี 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

ใชภ้าษาและ

สัญลกัษณ์สร้าง

แรงดลใจ 

ใชเ้วที

ประชาคม

หมู่บา้น

กระตุน้ความ

คิดเห็น 

 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การประสานงานและ

การช่วยเหลือคนใน

ชุมชน 

2 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

การนาํชุมชน 

การไดรั้บความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชนมี

อาชีพมัน่คง 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

ใชภ้าษาและ

สัญลกัษณ์สร้าง

แรงดลใจ 

ใชเ้หตุผลใหผู้ ้

ตามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

 

 

  

การปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ีและ

การใหค้วามรู้คน

ในชุมชน 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน

การพฒันาชุมชน 

คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

3 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเขา้ใจผูอ่ื้นและการมี

จิตอาสา 

การไดรั้บความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน 

ประชาชนรู้รัก

สามคัคี หมู่บา้นมี

การพฒันา 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

ใชภ้าษาและ

สัญลกัษณ์สร้าง

แรงดลใจ 

จดัใหมี้

สถานท่ี

รวมตวัของ

คนใน

หมู่บา้น 

การจดัตั้ง

กองทุนแม่

ของแผน่ดิน 

การประสานงาน

และการช่วยเหลือ

คนในชุมชน 

4 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การมีจิตอาสาและการนาํ

ชุมชน 

การไดรั้บความร่วมมือ

ในกิจกรรมของชุมชน

และการสร้างแรงจูงใจ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

ใชภ้าษาและ

สัญลกัษณ์สร้าง

แรงดลใจ 

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาตและ 

กลุ่มออม

ทรัพย ์

การประสานงาน

และการช่วยเหลือ

คนในชุมชน 

5 การเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

การนาํชุมชน 

การมีบุคลิกภาพท่ีดี หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

มีอาชีพมัน่คง 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

ใชภ้าษาและ

สัญลกัษณ์สร้าง

แรงดลใจ 

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การใหค้วามรู้

คนในชุมชและ

การช่วยเหลือ

คนในชุมชน 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน

การพฒันาชุมชน 

                           คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

6 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีความรู้,การเขา้ใจผูอ่ื้น

และการมีจิตอาสา 

การไดรั้บความร่วมมือ

ในกิจกรรมของชุมชน

และการสร้างแรงจูงใจ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

- ใชเ้วที

ประชาคม

หมู่บา้น

กระตุน้ความ

คิดเห็น 

การจดั

สวสัดิการ

สมาชิกใน

กลุ่ม 

การประสานงาน

และการช่วยเหลือ

คนในชุมชน 

7 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีจิตอาสาและการนาํ

ชุมชน 

การไดรั้บความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

มีอาชีพมัน่คง 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

- ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กลุ่มออม

ทรัพย ์

การประสานงาน

และการช่วยเหลือ

คนในชุมชน 

8 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

เขา้ใจผูอื้่น,การใหค้วาม

เสมอภาคเป็นธรรมและ

การมีจิตอาสา 

การจดัการกบัปัญหาของ

ชุมชนไดแ้ละมีการสร้าง

แรงจูงใจ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

มีอาชีพมัน่คง 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

- ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดั

สวสัดิการ

สมาชิกใน

กลุ่ม 

การปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ี 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน

การพฒันาชุมชน 

                           คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

9 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี

,และการมีจิตอาสา 

การสามารถจดัการกบั

ปัญหาของชุมชนไดแ้ละ

มีการสร้างแรงจูงใจ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

ใชภ้าษาและ

สัญลกัษณ์สร้าง

แรงดลใจ 

จดัใหมี้

สถานท่ี

รวมตวัของ

คนใน

หมู่บา้น 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ี

และการ

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชน 

 

10 การมีความรู้,การใหค้วาม

เสมอภาคเป็นธรรมและ

การมีจิตอาสา 

การจดัการกบัปัญหาได,้

การไดรั้บความร่วมมือ,

การสร้างแรงจูงใจและ

การมีบุคลิกภาพท่ีดี 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

คุณภาพชีวติท่ีดี 

และมีอาชีพมัน่คง 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่น

เวทีประชาคม 

จดัใหมี้สถาน 

ท่ีรวมตวัของ

คนในหมู่ 

บา้นและ ใช้

เวทีประ ชา

คมกระตุน้

ความคิดเห็น 

 

การจดัตั้ง

กองทุนแม่

ของแผน่ดิน 

การ

ประสานงาน,

การใหค้วามรู้

คนในชุมชน

และการ

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชน 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

  ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

     การให้ความหมาย

ภาวะผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน    

การพฒันาชุมชน 

                           คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

11 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

เขา้ใจผูอ่ื้นและการมีจิต

อาสา 

การไดรั้บความร่วมมือ,

การสร้างแรงจูงใจและ

การมีบุคลิกภาพท่ีดี 

 หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

 

 

 

 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่น

เวทีประชาคม 

ใชข้อ้มลูเชิง

ประจกัษม์า

วเิคราะห์และ

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดั

สวสัดิการ

สมาชิกลุ่ม

ออมทรัพย ์

การ

ประสานงาน,

การปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ี

และการให้

ความรู้คนใน

ชุมชน 

12 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีจิตอาสาและการนาํ

ชุมชน 

การจดัการกบัปัญหาของ

ชุมชน,การไดรั้บความ

ร่วมมือและการมี

บุคลิกภาพท่ีดี 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่น

เวทีประชาคม 

ใชข้อ้มลูเชิง

ประจกัษม์า

วเิคราะห์และ

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระอิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การ

ประสานงาน 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน    

การพฒันาชุมชน 

คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

13 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีความรู้,การเขา้ใจผูอ่ื้น

และการมีจิตอาสา 

การจดัการกบัปัญหาได,้

การไดรั้บความร่วมมือ

และการสร้างแรงจูงใจ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่น

เวทีประชาคม 

ใชข้่าวสารมา

วเิคราะห์ผา่น

การประชุม

กลุ่มยอ่ยและ

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาตและ 

กองทุนแม่

ของแผน่ดิน 

การ

ประสานงาน

และการปฏิบติั

ตามบทบาท

หนา้ท่ี 

14 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีความรู้,การเขา้ใจผูอ่ื้น

และการมีจิตอาสา 

การจดัการกบัปัญหาของ

ชุมชน,การสร้าง

แรงจูงใจและการมี

บุคลิกภาพท่ีดี 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

มีอาชีพมัน่คง 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่น

เวทีประชาคม 

ใชข้อ้มลูเชิง

ประจกัษม์า

วเิคราะห์และ

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การ

ประสานงาน

และการปฏิบติั

ตามบทบาท

หนา้ท่ี 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน    

การพฒันาชุมชน 

คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

15 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีความรู้,การเขา้ใจผูอ่ื้น,

การใหค้วามเสมอภาคเป็น

ธรรมและการนาํชุมชน 

การจดัการกบัปัญหาของ

ชุมชน,การสร้าง

แรงจูงใจและการมี

บุคลิกภาพท่ีดี 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

- ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดั

สวสัดิการ

กลุ่มออม

ทรัพย ์

การประสาน 

งานและการให้

ความรู้คนใน

ชุมชน 

16 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

ใหค้วามเสมอภาคเป็น

ธรรม,การมีจิตอาสาและ

การนาํชุมชน 

การไดรั้บความร่วมมือ,

การสร้างแรงจูงใจและ

การมีบุคลิกภาพท่ีดี 

 หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

รู้รักสามคัคีและอยู่

อยา่งสันติสุข 

ไดรั้บความ

ร่วมมือและมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของ

ชุมชน 

กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานผา่น

เวทีประชาคม 

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การประสาน 

งาน,การปฏิบติั

ตามบทบาท

หนา้ท่ีและการ

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชน 

17 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีจิตอาสาและการนาํ

ชุมชน 

การมีบุคลิกภาพท่ีดี หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

คุณภาพชีวติท่ีดี 

และมีอาชีพมัน่คง 

ไดรั้บความร่วม 

มือและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

ของชุมชน 

- ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดัตั้ง

กองทุนซะ

กาต 

การใหค้วามรู้

คนในชุมชน 
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ลาํ

ดับ

ที่ 

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุมชน 

การให้ความหมายภาวะ

ผู้นําในทศันะชุมชน 

การรับรู้ถึงภาวะผู้นําใน    

การพฒันาชุมชน 

                              คุณลกัษณะและพฤตกิรรมของผู้นําในการพฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่

ของผู้นําในการ

พฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ในการ

พฒันาชุมชน 

การได้รับความ

เคารพนับถือ 

การสร้างแรงดล

ใจคนในชุมชน 

การกระตุ้น

ปัญญาคนใน

ชุมชน 

การคํานึงถึง

บุคคลอืน่ 

18 การควบคุมดูแลสั่งการ,

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี,การ

มีความรู้และการมีจิต

อาสา 

การจดัการกบัปัญหาของ

ชุมชนไดแ้ละการสร้าง

แรงจูงใจ 

หมู่บา้นมีการ

พฒันา ประชาชน

คุณภาพชีวติท่ีดี 

และมีอาชีพมัน่คง 

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชนยามมี

ปัญหา 

 

- 

ใชเ้หตุผลให้

ผูต้ามมี

ความคิดเป็น

อิสระ 

การจดั

สวสัดิการ

กลุ่มออม

ทรัพย ์

การ

ประสานงาน

และการ

ช่วยเหลือคนใน

ชุมชน 
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ตารางที ่ค- 3 ความขัดแย้งในทศันะของชุมชน 

ลาํดบั

ที่ 

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

การให้ความหมายความ

ขัดแย้งในทศันะของชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและ

ประเภทของความขัดแย้ง 

 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้ประเด็น

ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของ

ความขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

1 ความไม่พอใจกนั/ไม่ลง

รอยกนั ตกลงกนัไม่ได้

ระหวา่ง 2 ฝ่ายข้ึนไป 

 ครอบครัว ลกัษณะส่วนบุคคล

และปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล 

การ

ประนีประนอม 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

2 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

ครอบครัว 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล 

การ

ประนีประนอม 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

ยาเสพติดและการ

ก่ออาชญากรรม 

 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล,

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํที

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 
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ลาํดบั

ท่ี 

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

การให้ความหมายความ

ขัดแย้งในทศันะของชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและ

ประเภทของความขัดแย้ง 

 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้ประเด็น

ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของ

ความขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

3 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

ยาเสพติดและการ

ก่ออาชญากรรม 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล,

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํที

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

ความหวาดระแวง 

ระหวา่งคนไทย

พุทธ-มุสลิมใน

หมู่บา้น 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล 

การแสวงจุดร่วม

สงวนจุดต่าง 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

4 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

ยาเสพติดและการ

ก่ออาชญากรรม 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 
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ลาํดบั

ท่ี 

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

   การให้ความหมายความ

ขัดแย้งในทศันะของชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและ

ประเภทของความขัดแย้ง 

 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้ประเด็น

ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของ

ความขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

5 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

ครอบครัว ลกัษณะส่วนบุคคล

และปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล 

การ

ประนีประนอม 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

 

การจดัการขยะ ลกัษณะส่วนบุคคล

และปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

6 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

 การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มอาชีพ 

ลกัษณะส่วนบุคคล

และปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

7 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

ยาเสพติดและการ

ก่ออาชญากรรม 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํที

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 
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ลาํดบั

ท่ี 

  ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

การให้ความหมายความ

ขัดแย้งในทศันะของ

ชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท

ของความขัดแย้ง 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้

ประเดน็ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของความ

ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

8 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

 การทาํ

กิจกรรมของ

กลุ่มอาชีพ 

ลกัษณะส่วนบุคคล

และปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

9 ความไม่พอใจกนั/ไม่ลง

รอยกนั ตกลงกนัไม่ได้

ระหวา่ง 2 ฝ่ายข้ึนไป 

ยาเสพติดและ

การก่อ

อาชญากรรม 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบับุคคลและ

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํที

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

10 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

การทาํลาย

ทรัพยสิ์น 

ลกัษณะส่วนบุคคล

และปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบับุคคล 

การ

ประนีประนอม 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่มและ

ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 

 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 
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ลาํดบั

ท่ี 

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

การให้ความหมายความ

ขัดแย้งในทศันะของ

ชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท

ของความขัดแย้ง 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้

ประเดน็ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของความ

ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

11 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่มและ

ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

การเรียนรู้

งบประมาณ

ของอบต. 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

12 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่มและ

ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

13 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

ยาเสพติด ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่มและ

ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 

 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 
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ลาํดบั

ท่ี 

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

การให้ความหมายความ

ขัดแย้งในทศันะของ

ชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท

ของความขัดแย้ง 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้

ประเดน็ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของความ

ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

14 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

ส่ิงแวดลอ้ม

(ขยะ) 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 

15 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

การทาํกิจกรรม

ทางศาสนา 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบับุคคล 

การแสวงจุดร่วม

สงวนจุดต่าง 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 

16 ความไม่พอใจกนั/ไม่ลง

รอยกนั ตกลงกนัไม่ได้

ระหวา่ง 2 ฝ่ายข้ึนไป 

การทาํกิจกรรม

ของกลุ่มต่างๆ 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

- 

17 ความไม่พอใจกนั/ไม่ลง

รอยกนั ตกลงกนัไม่ได้

ระหวา่ง 2 ฝ่ายข้ึนไป 

การทาํกิจกรรม

ทางศาสนา 

ปัจจยัระหวา่ง

บุคคล 

 

 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบับุคคล 

การแสวงจุดร่วม

สงวนจุดต่าง 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสม 

- 
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ลาํดบั

ท่ี 

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

การใหค้วามหมายความ

ขดัแยง้ในทศันะของ

ชุมชน 

การรับรู้ประเดน็ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท

ของความขัดแย้ง 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวธีิการจัดการความ

ขัดแย้ง 

การรับรู้

ประเดน็ปัญหา 

สาเหตุของความ

ขัดแย้งในชุมชน 

ประเภทของความ

ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทคู่ขัดแย้ง 

การจัดการความ

ขัดแย้งโดย

บทบาทผู้นํา 

การจัดการ

ความขัดแย้ง

ของฝ่ายทีส่าม 

18 ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี

อคติ ไม่รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัระหวา่ง

บุคคลและปัจจยั

ประเด็น 

ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคลกบักลุ่มและ

ระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 

การแกปั้ญหา

แบบร่วมมือ 

การใชภ้าวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมและการ

ใชก้ารมีส่วนร่วม 

การใหค้น

กลางมาช่วย

ไกล่เกล่ีย 
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