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การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ในชุมชนที่มีสถานการณ์ความ
ขัดแย้งและ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ ในการศึกษา
ใช้วธิ ี วจิ ยั เชิงคุณภาพ ในพื้นที่ตาํ บลพร่ อนและตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยนํา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ จํานวน 18
ราย ทําการวิเคราะห์โดยใช้หลักตรรกะควบคู่บริ บท เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี โดยใช้วธิ ี การเขียน
เชิงพรรณนาประกอบ
สําหรับ การพัฒนาชุมชนในอําเภอเมืองยะลา มีลกั ษณะเน้นส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้
และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่ คงและมี
เสถียรภาพ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นผูน้ าํ ชุมชนจึงเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็ นไปอย่างราบรื่ นและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประชาชนในหมู่บา้ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูน้ าํ ควรมีสามารถในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนได้
เช่นเดียวกับในพื้นที่ 2 ตําบลของอําเภอเมืองยะลา ได้แก่ ตําบล พร่ อนและตําบลท่าสาป ซึ่ งเป็ น
พื้นที่ที่เคยมีประเด็นความขัดแย้ง และผูน้ าํ ชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้งได้ ผลการศึกษาครั้งนี้
จะนําไปสู่ แนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุ มชนของผูน้ าํ ในชุมชนอื่นๆต่อไป
ภาวะผูน้ าํ ของตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาป พบว่า ให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของ
ชุมชนทั้งสิ้ น 7 ประเด็น ได้แก่ การควบคุมดูแล สั่งการผูต้ าม, การเป็ นแบบอย่างที่ดี, การมีความรู ้ ,
การเข้าใจผูอ้ ื่น, การให้ความเป็ นธรรม, การมีจิตอาสาและการนําชุ มชนไปสู่ เป้ าหมาย สําหรับการ
รับรู้ภาวะผูน้ าํ พบว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี, การสามารถจัดการกับปั ญหาของชุมชน, การได้รับความ
ร่ วมมื อและ การสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนาชุ มชน เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการรับรู้ภาวะผูน้ าํ
ส่ วนคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ นั้น พบว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ ชุมชน ได้แก่
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การมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน, การได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุ มชน,แนวทางการสร้าง
แรงดลใจคนในชุ มชนเพื่อการพัฒนาชุมชน, การกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชนและการคํานึงถึงบุคคล
อื่น ส่ วนบทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน พบว่าผูน้ าํ ชุมชนควรมีบทบาทและหน้าที่
ด้านการประสานงาน, การปฏิ บตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การให้ความรู้คนในชุ มชน
และการช่วยเหลือคนในชุมชน
ผลการศึกษาความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง พบว่าตําบลพร่ อนและตําบล
ท่าสาปมีการรับรู ้ประเด็นปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งแตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่ โดย
ตําบลพร่ อนมี การรับรู ้ มีประเด็นปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งในชุ มชน ได้แก่ การทําลาย
ทรัพย์สิน, สิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด, การทํากิจกรรมทางศาสนา, การทํากิ จกรรมของกลุ่มต่างๆและ
การเรี ยนรู ้ งบประมาณของอบต. ส่ วนตําบลท่าสาปมีการรับรู้ประเด็นปั ญหา ได้แก่ ครอบครัว, ยา
เสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจัดการขยะ, ความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทย
มุสลิม และการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น มีเพียง 2 ประเด็นปั ญหาที่มีความคล้ายคลึงกัน
ได้แก่ เรื่ องยาเสพติดและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น สําหรับสาเหตุของความขัดแย้ง
และประเภทของความขัดแย้ง ส่ วนใหญ่เกิดจากปั จจัยระหว่างบุคคลและเป็ นความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลกับกลุ่ ม เช่ น เรื่ องยาเสพติด, การทํากิ จกรรมของกลุ่ มต่างๆ, การจัดการขยะ เป็ นต้น ส่ วน
แนวทางในการจัดการความขัดแย้งพบว่า มีหลากหลายแนวทางเริ่ มด้วยการจัดการความขัดแย้งโดย
บทบาทคู่ขดั แย้งเช่น การประนี ประนอม, การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือและการแสวงจุดร่ วมสงวนจุด
ต่าง การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของผูน้ าํ พบว่าการใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสมและการใช้การมี
ส่ วนร่ วม นํามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งของชุ มชนมากที่สุ ด ส่ วนแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม พบว่าการให้คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยมีเพียงเรื่ องเดียวคือ เรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาสําคัญในการจัดการความขัดแย้ง คือการขาดความร่ วมมือจากคู่ขดั แย้งและการไม่
ยอมรับข้อมูลและข้อเท็จจริ งของคู่ขดั แย้ง ข้อเสนอแนะ คือ ผูน้ าํ ต้องมีจิตอาสา มีความบริ สุทธิ์ ใจ
ไม่แบ่งพรรคพวก และนําหลักศาสนามาแก้ปัญหา รวมถึงควรรี บส่ งต่อปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของ
ความขัดแย้งให้ผอู ้ ื่นช่วยหากไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้ และเมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรี บหา
สาเหตุรวมถึงชุมชนควรมีพ้ืนที่กลางสําหรับพูดคุยปั ญหาและควรมองคู่ขดั แย้งในแง่ดี
ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุ มชน ควรให้หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผูน้ าํ ชุ มชนโดย
การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู ้ในการพัฒนาชุ มชน เช่น เรื่ องสันติวิธี , การบริ หารทุนชุมชนด้วย
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ บทบาทผูน้ าํ กับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เป็ นต้น รวมถึงการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมตามสถานการณ์ความขัดแย้งของชุ มชน เพือ่ ให้ผูน้ าํ มีองค์ความรู้ และ
ทักษะที่จาํ เป็ นในการบริ หารจัดการชุมชนให้สามารถบริ หารจัดการชุมชนได้ดว้ ยตนเองอย่างยัง่ ยืน
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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

(6)
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.

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน:
ศึกษากรณี อาํ เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สําเร็ จลุล่วงลงได้เนื่องมาจากผูศ้ ึกษาได้รับความร่ วมมือ ใน
การหาข้อมูล คําปรึ กษา ข้อแนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจจากบุคคลหลายท่าน
ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีไ่ ด้ให้การดูแล
ใจใส่ และให้คาํ แนะนํา ประสาทวิชาความรู ้ ตลอดจนเสี ยสละในการให้คาํ ปรึ กษาตลอดการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ และ ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พรรณี ไชยอําพร ที่คอยเป็ นกําลังใจใน
การเรี ยนมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผูบ้ งั คับบัญชาทุกท่านที่สาํ นักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดยะลารวมถึง
หัวหน้าสมร อังกาพย์ละออง อดีตพัฒนาการอําเภอเมืองยะลา ที่คอยให้การผลักดัน สนับสนุนและจุด
ประกายความฝันในการเรี ยนระดับปริ ญญาโท
ขอขอบพระคุณผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ศาสนา และผูน้ าํ ภาคประชาชนทุกท่านที่ให้ความ
ร่ วมมือและความกรุ ณาสละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกทําให้การค้นคว้าอิสระครั้งนี้
สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณ เพื่อนร่ วมงานที่สาํ นักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยะลาทุกท่านที่
คอยให้กาํ ลังใจและให้การสนับสนุนมาเป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณอย่างสุ ดซึ้ งแด่พอ่ และแม่ ผูซ้ ่ ึ งให้ความสําคัญของการศึกษามาโดย
ตลอดรวมทั้งพี่ๆและน้องๆทุกคนในครอบครัวที่คอยให้ความรักและเป็ นกําลังใจอย่างดียงิ่ ตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
มนุษย์มีการดํารงอยูเ่ ป็ นกลุ่มชน มีความแตกต่างหลากหลายในด้านความรู ้สึกนึกคิด
ความต้องการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นําไปสู่ การพัฒนา หรื อ ความขัดแย้งได้ การดํารงอยูเ่ ป็ น
ชุมชน จะมีบุคคลที่ดาํ รงฐานะเป็ นผูน้ าํ ทั้งที่ เป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นทางการคือมีการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของรัฐ หรื อผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการ คือผูท้ ี่ชุมชนศรัทธาและมอบหมายให้เป็ นผูน้ าํ ในภารกิจใด
ภารกิจหนึ่ง บุคคลเหล่านี้จะช่วยประสานความร่ วมมือให้เกิดการทํางานร่ วมกันให้กบั ชุมชน ด้วยเหตุน้ ี
ในการพัฒนาชุมชน ผูน้ าํ ชุ มชนจึงถือได้วา่ เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถที่จะระดมทรัพยากรใน
ด้านต่างๆเพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาและเพื่อให้งานพัฒนานั้นไปสู่ จุดหมาย(เอมอรแสนภูวา: 2556,
29)
การพัฒนาชุมชนมีหลักการ คือ “หลักประชาชน” โดยเริ่ มต้นที่ประชาชน ยืนจุด
เดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวติ มองปั ญหาจากทัศนะของประชาชน เพื่อให้เข้าใจปั ญหาและความ
ต้องการของประชาชน รวมถึงการทํางานร่ วมกับประชาชน การที่ทาํ ให้ประชาชนเข้าใจปั ญหาของ
ตนเองและมีกาํ ลังใจลุกขึ้นต่อสู ้กบั ปั ญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระทํา
ได้โดยไม่ยาก หากเข้าใจปั ญหาและเข้าถึงจิตใจของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนนั้นย่อมมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ความขัดแย้งมีท้ งั สร้างสรรค์และทําลาย ผูน้ าํ มีบทบาทหลักในการจัดการ
ความขัดแย้ง ทั้งในการคลี่คลายความขัดแย้งหรื อเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็ นพลังการพัฒนาสร้างสรรค์
ผูน้ าํ จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ การพัฒนาในระดับชุมชนก็
เช่นเดียวกัน
ถ้ามีผนู ้ าํ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์สามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน ก็จะช่วยสร้างความสุ ขหรื อความสําเร็ จให้เกิดขึ้น และทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ผนู ้ าํ ยังต้องรู ้จกั เรี ยนรู ้ที่จะจัดการกับปั ญหาของชุมชนเช่น ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านสาธารณสุ ข ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการ
พัฒนาคน ด้านบริ หารจัดการคน และด้านความมัง่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เป็ นต้น โดยใช้
อํานาจให้ถูกต้อง เพราะอํานาจอาจเป็ นสิ่ งที่สร้างหายนะ และก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุมชนได้
อําเภอเมืองยะลา
ในฐานะที่เป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดยะลาเป็ นที่ต้งั ของสถานที่
สําคัญๆไม่วา่ จะเป็ น สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา วัด และมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา เป็ นต้น
มีครัวเรื อนทั้งสิ้ นจํานวน 13,066 ครัวเรื อน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยะลา: 2556) ประชากร

2

มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวคือมีท้ งั ประชากรที่นบั ถือศาสนาพุทธ
อิสลามและคริ สต์อาศัยอยูร่ วมกัน ครอบคลุมพื้นที่ 258.0 ตารางกิโลเมตร(http://th.wikipedia.org/wiki/)
แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 14 ตําบล 80 หมู่บา้ น
ผูน้ าํ ท้องที่ ของอําเภอเมืองยะลาเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
นายอําเภอและเป็ นหัวหน้าราษฎรในหมู่บา้ นของตนเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2511) เช่น การอํานวยความเป็ นธรรมและดูแลรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในหมู่บา้ น รับฟังปั ญหาและความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จาํ เป็ นของคนในหมู่บา้ นแจ้ง
ต่อภาครัฐเพื่อให้การแก้ไขหรื อช่วยเหลือตลอดจนการส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อ
สร้างความกลมเกลียวเหนียวแน่นให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ผลดีในระดับหนึ่ง
ด้านการพัฒนาชุมชนมี
การขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนทั้งผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนาและ
ผูน้ าํ ในงานพัฒนาชุมชน มีจุดมุ่งหวังเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คง ที่ผา่ นมา
กิจกรรมพัฒนาชุมชนบางเรื่ องประสบความสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดีแต่ก็มีบางกิจกรรมที่ยงั คงมีความ
ขัดแย้งกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ เช่นปั ญหาการขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมในบางพื้นที่เท่าที่ควร
การไม่ให้ความร่ วมมือกับผูน้ าํ ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากความไม่ไว้วางใจ
ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหายาเสพติด ปั ญหาความรุ นแรง และปัญหาธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการทุนชุ มชน เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน้ าํ กับการจัดการความขัดแย้งในการ
พัฒนาชุมชน เนื่ องจากการพัฒนาชุมชนในอําเภอเมืองยะลา มีลกั ษณะเน้นส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้
และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่ คงและมี
เสถียรภาพ เช่นการส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ OTOP กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บา้ น และกองทุน
แม่ของแผ่นดิน เป็ นต้น สําหรับการศึกษาภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะ
ศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 2 ตําบล ที่มีประเด็นความขัดแย้ง
โดยที่ผนู ้ าํ สามารถจัดการความขัดแย้งได้ เช่น ตําบลพร่ อนกับประเด็นความขัดแย้งด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม และตําบลท่าสาปกับประเด็นความขัดแย้งด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ซึ่ งผลการศึกษาจะนําไปสู่ แนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ในชุมชนที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง “ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณี อาํ เภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา” ผูว้ จิ ยั กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1.3.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ศึกษาเฉพาะพื้นที่ตาํ บลพร่ อน และตําบลท่าสาป โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือ
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ศาสนา คณะกรรมการหมู่บา้ น และตัวแทนประชาชนที่เป็ นกลุ่มขัดแย้ง จํานวน
18 คน
1.3.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2557
1.3.3 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ครอบคลุมเนื้ อหาภาวะผูน้ าํ รู ปแบบผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะและบทบาทของผูน้ าํ ในชนบทไทย, แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง และรู ปแบบการจัดการ
ความขัดแย้ง กระบวนการพัฒนาชุมชน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ทําให้ทราบถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ ท้องที่อาํ เภอเมืองยะลาและแนวทางการ
จัดการความขัดแย้ง รวมถึงสามารถเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนเพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณี อาํ เภอเมือง
ยะลาในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 2 ตําบล
ของอําเภอเมืองยะลาได้แก่ ตําบลท่าสาป และตําบลพร่ อน ที่มีประเด็นความขัดแย้งโดยที่ผนู้ าํ ท้องที่
สามารถจัดการความขัดแย้ง ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
กําหนดเนื้อหาการนําเสนอเป็ นลําดับ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ
2.2 แนวความคิดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
2.4 กระบวนการพัฒนาชุมชน
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับผู้นําและภาวะผู้นํา
2.1.1 ความหมายของผู้นํา
ในองค์การทางสังคมทุกประเภท จะประกอบด้วยบุคคลประเภทหนึ่งที่เรี ยกว่า “ผูน้ าํ ” ซึ่ง
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมและบทบาทแตกต่างไปจากกลุ่มบุคคลอีกกุล่มหนึ่งเรี ยกว่า “ผู ้
ตาม” ผลจากการศึกษาในเรื่ องผูน้ าํ จะพบบุคคลที่เป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มของบุคคลประเภทต่าง ๆ มากมาย
เช่น กลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพโดยตําแหน่ง

กลุ่มบุคคลที่มีอาํ นาจบารมีของชุมชนกลุ่มบุคคลที่

อาสาสมัครช่วยงานสาธารณะบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชน กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิ พลโดยความคิด กลุ่ม
บุคคลที่เป็ นที่เคารพและคนอื่นให้ความนับถือ และกลุ่มบุคคลที่เป็ นนักประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ เป็ นต้น
(สมพล วงศ์ววิ ฒั น์, 2541:5)
สนธยา รักษากิจ (2533:10-11) ได้ให้ความหมายของผูน้ าํ ไว้วา่ ผูน้ าํ เป็ นคนที่มีความ
ทะเยอทะยานกระหายใคร่ อยากเป็ น แต่บางคนก็ลืมที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ การเป็ นผูน้ าํ

5

นั้นมิได้เกิดขึ้นกับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเพียงเท่านั้น ถ้าเรามีตาํ แหน่งแต่ขาดความรู ้ความสามารถ
ความเข้าใจ จริ งใจหรื อมีอิทธิ พลแง่ดีเหนือจิตใจเพื่อนร่ วมงานหรื อกลุ่มคนที่เขาร่ วมปฏิบตั ิงานกับเรา
อยู่ เราอาจได้ช่ื อเพียงหัวหน้างานเท่านั้นหาใช่ ผูน้ าํ ของเขาไม่ ผูน้ าํ จะต้องเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในทางที่
ถูกต้องต่อการกระทําของคนอื่น ๆ ในกลุ่มที่ปฏิบตั ิงานอยู่ เป็ นผูท้ ี่จะรักษาหรื อประสานให้สมาชิก
ในหน่วยงานรวมกันได้ เป็ นผูน้ าํ ในการควบคุมให้กลุ่มตนปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้กลุ่มมีการติดต่อประสานสัมพันธ์กนั ได้ดี
ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
มยุรี รัตนมุง (2534:27) ให้ความหมาย ผูน้ าํ เป็ น 2 นัยคือ
1. ผูน้ าํ คือ บุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าในหน่วยงาน อาจโดยการแต่งตั้งหรื อโดยการได้รับ
เลือก ผูน้ าํ ประเภทนี้ เป็ นผูน้ าํ โดยตําแหน่ง
2. ผูน้ าํ คือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีบทบาทในการมีอิทธิ พล นําให้คนอื่นปฏิบตั ิตามความ
ประสงค์ของตนได้ ตามนัยนี้ ผูน้ าํ จึงไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่มีตาํ แหน่งการบริ หาร ผูน้ าํ
ประเภทนี้ เป็ นผูน้ าํ โดยบทบาทหรื อผูน้ าํ นอกบทบาท
สุ วรรณ ขวัญแก้ว (2533:10) ให้ความหมายของผูน้ าํ ว่า คือบุคลที่มีอาํ นาจ(Authority) มี
บารมีหรื ออํานาจบารมี (Power) และมีบทบาท (Role) เหนื อบุคคลอื่นในหน่วยงานเป็ นผูม้ ีท้งั ศาสตร์
และศิลป์ ในการสร้างสรรค์ ชักนําบุคคล และกลุ่มบุคคลในหน่วยงานให้มีความต้องการ และศรัทธา
ที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความจริ งใจไปสู่ เป้ าหมายของหน่วยงานที่วางไว้ ผูน้ าํ อาจมาจากการเลือกตั้งหรื อ
แต่งตั้งก็ได้ และอาจเป็ นคนเดียวกับผูบ้ ริ หารหรื อไม่ก็ได้
นิพนธ์ ศศิธร (อ้างใน วีระพันธ์ สมเทพ,2534:14) ให้ความหมายของผูน้ าํ ไว้วา่ “ผูน้ าํ คือ
ผูท้ ี่สร้างอิทธิ พลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อที่จะก่อไห้เกิดความพยายามในการดําเนินงานให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ร่วมกัน”
Andrew W.Halpin (อ้างใน มยุรี รัตนมุง, 2534:29) ได้กล่าวสรุ ปความหมายของผูน้ าํ ไว้วา่
ผูน้ าํ ควรจะหมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 ประการต่อไปนี้
1. ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรื ออิทธิ พลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผูอ้ ื่น
2. ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลซึ่ งมีบทบาทเหนื อบุคคลอื่น
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3. ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลซึ่ งมีบทบาทสําคัญที่สุดในการทําให้หน่วยงานดําเนิ นไปสู่
เป้ าหมายที่เขาวางไว้
4. ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลซึ่ งได้รับเลือกจากผูอ้ ื่นให้เป็ นผูน้ าํ
5. ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลซึ่ งดํารงตําแหน่ง ผูน้ าํ ในหน่วยงานตามหน้าที่
Fiedler (อ้างในมยุรี รัตนมุง, 2534:47) ให้ความหมายของผูน้ าํ ไว้วา่ ผูน้ าํ คือผูท้ ี่ลกั ษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูน้ าํ เป็ นประธานโดยเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
2. เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกจากกลุ่ม
3. เป็ นผูแ้ สดงออกให้เห็นว่ามีอิทธิพลมากที่สุดโดยใช้มิติสังคม
ภิญโญ สาธร (2516:153-154) ได้ให้ความหมายของผูน้ าํ ว่า
1. ผูน้ าํ คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลาย ๆ คน ที่มีอาํ นาจหรื ออิทธิพลหรื อ
ความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิ บตั ิตามความคิดเห็น ความต้องการหรื อคําสั่งของเขาได้ผนู้ าํ มี
อิทธิ พลเหนื อการปฏิบตั ิงานหรื อพฤติกรรมของผูอ้ ื่น คําว่าผูอ้ ื่นในที่น้ ี ไม่ได้หมายความว่าผูอ้ ื่น “ทุก
คน” ในกลุ่มคนที่ผูน้ าํ คนนั้นมีส่วนร่ วม เพราะภาวะผูน้ าํ มิได้เกิ ดขึ้ นโดยอาศัยหลักการ “ทั้งหมด
หรื อไม่ก็ไม่มีเลย” แต่ภาวะผูน้ าํ เกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ มากหรื อน้อยเพียงใดมากกว่าประเมินคนที่เขา
นํา คือ อยูท่ ี่ความมากน้อยของอํานาจอิทธิ พล หรื อความสามารถในการจูงใจคน
2. ผูน้ าํ คือ บุคคลที่มีอาํ นาจเหนือในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
Relation) ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการ 2 ทาง (Two-ways Process) คือผูน้ าํ มีอิทธิ พลเหนือผูต้ าม และ
ในทํานองเดียวกันบางคราวผูต้ ามก็มีอิทธิ พลเหนือผูน้ าํ ความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะผูน้ าํ จึงเป็ นผลรวม
ของทัศนคติของสมาชิ กในกลุ่มนั้นเอง งานวิจยั หลายเรื่ องยืนยันว่าผูน้ าํ ของกลุ่มคนที่มีทศั นคติเผด็จ
การมักเป็ นเผด็จการด้วย ส่ วนผูน้ าํ ของกลุ่มคนที่มีทศั นคติประชาธิ ปไตยก็มกั เป็ นคนที่ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยเต็มตัว
3. ผูน้ าํ แตกต่างจากหัวหน้าหรื อผูบ้ ริ หาร คน 2 คน คนนี้ อาจจะเป็ นคนเดียวกันก็ได้แต่ไม่
จําเป็ นเสมอไป หัวหน้าหรื อผูบ้ ริ หารหลายคนมีอาํ นาจหน้าที่โดยตําแหน่ง แต่อาจไม่ใช่ผนู้ าํ ที่แท้จริ ง
ของกลุ่ม ผูน้ าํ ที่แท้จริ งอาจจะเป็ นคนอื่นไม่ใช่หวั หน้าหรื อผูบ้ ริ หาร แต่เขามีอาํ นาจ มีอิทธิ พลและมี
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ความสามารถในการจูงใจคนให้ประพฤติหรื อปฏิบตั ิตามความเห็น ความต้องการ หรื อ คําสั่งของ
เขาได้ ทั้ง ๆ ที่เขาไม่มีอาํ นาจหน้าที่โดยตําแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้ น
อรุ ณ รักธรรม (2532:187) กล่าวไว้วา่ ผูน้ าํ หมายถึงบุคคลซึ่ งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา หรื อ
ได้รับคํายกย่องให้เป็ นหัวหน้าผูต้ ดั สิ นใจ เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และจะ
พาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อหมู่ชนไปในทางที่ดีหรื อชัว่ ได้
สถิต วงศ์สวรรค์ (2529:245-247) ได้ให้ความหมายผูน้ าํ ไว้วา่ ผูน้ าํ คือบุคคลที่พฤติกรรมมี
อิทธิ พลเหนือ(Positive Influence) สมาชิกคนอื่น ๆ และสมาชิกในกลุ่มยอมรับนับถือยกย่องให้มี
สถานภาพ เป็ นผูท้ ่ีมีอาํ นาจหน้าที่ ควบคุม ประสาน และดําเนินกิจการงานของกลุ่มให้บรรลุจุดหมาย
และพอจะสรุ ปผูน้ าํ ในภาวะต่าง ๆ จัดได้ 5 อย่าง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผูน้ าํ คือ
ผูน้ าํ คือ
ผูน้ าํ คือ
ผูน้ าํ คือ
ผูน้ าํ คือ

บุคคลผูไ้ ด้รับตําแหน่งสู งสุ ดในกลุ่มหรื อสํานักงานองค์การ
ผูเ้ ป็ นจุดรวมพฤติกรรมของสมาชิก
บุคคลในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเป็ นผูน้ าํ
บุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลเหนือบุคคลอื่น

Koontz and O’Donnel (อ้างในวีระพันธ์ สมเทพ 2534:15) ได้ให้ความหมายของผูน้ าํ ไว้วา่
ความเป็ นผูน้ าํ คือ การมีอิทธิ พลต่อบุคคลอื่นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มอย่างมี
สัมฤทธิ ผล
Alex Bavelas (อ้างใน เสถียร เหลืองอร่ าม, 2537:90-92) ได้เสนอความเห็นไว้วา่ โดยทัว่ ไป
คนเรานั้นมีความเชื่ออย่างเต็มใจและมีความมัน่ ใจในตัวผูน้ าํ

มีความเคารพนับถือ และให้ความ

ร่ วมมือกับผูน้ าํ ด้วยความจริ งใจ เพื่อจะได้ปฏิบตั ิกิจการให้ลุล่วงไปด้วยดี หัวหน้าที่ดีเด่นนั้น ไม่
เพียงแต่จะมีเครดิต และความสามารถปกติในการปกครองของคนส่ วนใหญ่เท่านั้นแต่เขายังมีอาํ นาจ
ภายในทีแ่ ฝงอยูอ่ ีกเช่น ในด้านจิตใจคนอีกด้วย
ธงชัย สันติวงษ์ ( อ้างใน สุ วรรณ ขวัญแก้ว. 2533:11) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นสิ่ งสําคัญยิง่
สําหรับความสําเร็ จในงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ ผูน้ าํ ที่ไม่มีความสามารถย่อมจะเป็ นผูท้ าํ ลายขวัญ
ของคนงาน ต่าง ๆ และจะเป็ นผลทําให้การทํางานด้านต่าง ๆ ขาดประสิ ทธิ ภาพ แต่ในทางตรงกันข้าม
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ผูน้ าํ ที่มีความ สามารถอาจมีผลทําให้เปลี่ยนลักษณะของคนงานให้กลับกลายเป็ นกลุ่มที่มีความขยัน
ขันแข็ง และช่วยให้องค์การประสบผลสําเร็ จได้
จากการศึกษาความหมายของคําว่าผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ จากบุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น พอจะสรุ ปได้วา่
ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อบุคคลอื่นในกลุ่มซึ่ งมีความสามารถที่จะสร้างความ
ศรัทธาสามารถสร้างแรงจูงใจชักจูงโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเห็นคล้อยตามและให้ความร่ วมมือร่ วมใจในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
นอกจากนี้ผนู ้ าํ ยังมีความสามารถในการคิดริ เริ่ มในการปฏิบตั ิงาน และการเป็ นผูน้ าํ นั้น ในบางครั้ง
อาจไม่จาํ เป็ นเสมอไปที่ผนู ้ าํ จะต้องเป็ นหัวหน้างาน หรื อผูบ้ ริ หาร แต่ผนู ้ าํ คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
2.1.2 แหล่ งทีม่ าและการเข้ าสู่ การเป็ นผู้นํา
แหล่งที่มาของผูน้ าํ มีท้ งั แบบ “เป็ น” และ “ไม่เป็ น” วิทยาศาสตร์ ได้แก่
2.1.2.1 แบบไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ โดยดูจากดวงกําเนิด (Maths) เช่น เกิดพร้อมกับมี
ดวงหางโคจรอยูบ่ นท้องฟ้ าอันเป็ นดวงของผูน้ าํ หรื อโดยบุคลิกภาพ หรื อคนจีนมักเรี ยกว่า “โหวงเฮ้ง”
(Personality) เช่น มีหน้าฝากกว้างจมูกสิ งโต เสี ยงดัง อันเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูน้ าํ รวมถึงการดู
โดยชาติกาํ เนิด (By Birth) โดยเกิดมาในชาติตระกูลที่บรรพบุรุษเป็ นผูน้ าํ อยูแ่ ล้ว
2.1.2.2แบบเป็ นวิทยาศาสตร์ โดยดูจากพันธุ กรรม (Micro Biolgiccal Elements)
มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุ กรรมของผูน้ าํ ว่าจะมียนี พันธุ กรรมเฉพาะจึงเป็ นผูน้ าํ ดังนั้นหากมี
ยีนพันธุ กรรมดังกล่าวก็จะเป็ นผูน้ าํ ได้ แต่ได้มีการถกเถียงอย่างมากเกี่ยวกับประเด็นนี้ นอกจากนี้ อาจ
ดูได้โดยสถานการณ์ (By Training)
เชื่อว่า ความสามารถของคนนั้นสามารถพัฒนาได้ การ
เป็ นผูน้ าํ จึงเกิดขึ้นได้จากการฝึ กฝนอบรมบ่มเพาะ เรี ยนรู้ในภายหลัง แต่ในความเป็ นจริ ง ผูน้ าํ จะมา
จากแหล่งที่มาต่าง ๆ อย่างผสมผสาน ควบคู่กนั ไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างการฝึ กฝนอบรมบ่มเพาะ
และสถานการณ์

ไว้ดงั นี้

สําหรับการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ นั้น มีผใู ้ ห้ความสนใจและศึกษาแนวทางการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ
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พรนพ พุกะพันธุ์ (2544:25) ได้กล่าวถึงการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ ไว้ กล่าวคือ:
1. ผูน้ าํ โดยกําเนิด ผูน้ าํ ประเภทนี้ เมื่อเกิดมาก็มีคุณลักษณะบ่งบอกถึงความเป็ นผูน้ าํ
อาจจะเป็ นเพราะการสื บทอดโดยตําแหน่ง หรื อโดยบุญบารมีที่ได้สัง่ สมกันมาเป็ นเวลานาน จึงทําให้
บุคคลผูน้ ้ นั ได้เกิดในตระกูลสู ง เป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่เคารพนับถือของบุคลโดยทัว่ ๆ ไป
2. ผูน้ าํ ที่มีความอัจฉริ ยะ ผูน้ าํ ประเภทนี้เกิดขึ้นได้เพราะความเป็ นผูม้ ีอจั ฉริ ยะโดยเฉพาะ
บุคคลในตอนเริ่ ม ต้นมองชี วิต ในระยะแรกๆ ก็มี สภาวะเช่ นเดี ย วกับ บุ ค คลอืน่ ๆ โดยทัว่ ไปแต่
เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความเฉลี ยวฉลาด มีสติปัญญา และได้รับการศึกษาจากสถาบันดีก็จะเริ่ มพัฒนา
ปรับตัวเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ ขึ้นเหนือคู่ต่อสู้อ่ืน ๆ
3. ผูน้ าํ ที่เกิดขึ้นตามสายงานบริ หาร ในระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั ในระบบ
ธุ รกิจและระบบข้าราชการ โดยทัว่ ไปนั้นจะเริ่ มตั้งแต่การวางแผนงานบุคคล โดยการสรรหาและการ
เลือกสรรบุคคลเข้ามาทํางาน ระบบการจําแนกตําแหน่งตามความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การทํางาน การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เมื่อรับคนเข้ามาทํางานได้ตามที่ตอ้ งการ
แล้ว จะต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมในความรู้ ที่จะต้องปฏิบตั ิ หรื อเมื่อได้รับมอบหมายงานที่มีความ
รับผิดชอบสู งขึ้น หากการปฏิ บตั ิหน้าที่ประสบความสําเร็ จเป็ นไปได้ด้วยดีก็จะได้รับการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหน่งสู งขึ้น ยิ่งมีความรับผิดชอบสู งมากขึ้นเท่าใด ภาวะความเป็ นผูน้ าํ ก็ยิ่งมีบทบาทสําคัญ
มากยิง่ ขึ้นด้วย
4. ผูน้ าํ ตามสถานการณ์ ผูน้ าํ ประเภทนี้ เป็ นผูน้ าํ ที่เกิดขึ้นแบบมีทีมงานเป็ นส่ วนใหญ่มี
ความใฝ่ รู ้ สู ง เน้น การบริ ห ารงานให้ ไ ด้ท้ งั คนและทั้ง งาน คื อ งานก็ เ สร็ จ และคนก็ พ อใจโดย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนในหน่วยงานนั้นมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน รู้จกั หน้าที่ของตนและพอใจ
ที่จะทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้าจะเปรี ยบเทียบก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเป็ นทีม แต่ละคนรู ้จกั หน้าที่
ของตน ทุกคนเล่นด้วยความพอใจแบบที่เราเรี ยกว่าเล่นแบบถวายชีวิตเพือ่ ทีมของตนบรรลุจุดหมาย
ปลายทาง คือชัยชนะ ผูน้ าํ ประเภทนี้ แสดงออกเห็นชัดถึงความเป็ นผูน้ าํ ที่ตอ้ งออกคําสั่ง การบังคับ
บัญชาและตัดสิ นใจ แต่ในขณะเดี ยวกันก็แสดงตนให้ผูต้ ามทราบด้วยว่าความเป็ นผูน้ าํ ของเขานั้น
มิ ไ ด้ปิ ดกั้น สั ม พันธภาพที ่ดีต่ อกันระหว่า งตัว เขาเองกับ ผูต้ าม ผูน้ ํา แบบนี้ ม ั กจะทํา ตัว เป็ นเพือ่ น
ร่ วมงาน เป็ นครู หรื อเป็ นผูส้ อนงาน ที่ปรึ กษาและเป็ นผูน้ าํ ตามสถานการณ์ ที่เห็นเด่นชัดมากที่สุด
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ในประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ก็คื อ เหตุ การณ์ วนั ที่ 14 ตุลาคม 2516 และวันที่ 6 ตุลาคม
2519
แสวง รัตนมงคลมาศ (2544:56-60) ได้กล่าวถึงการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ ไว้ดงั นี้
1. ฐานบนความชอบธรรม (Based on Legitimacy) ความชอบธรรมจําแนกเป็ น
1.1 ความชอบธรรมทางกฎหมาย (Legal) คือ ตามระเบียบบัญญัติขอ้ บังคับต่าง ๆ
1.2 ความชอบธรรมทางด้านประวัติศาสตร์ (History) คือ การที่ได้ต่อสู ้ร่วมกัน มี
ผลงานในอดีตที่ทาํ ไว้ในฐานะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขและเสี ยสละด้วยกันมา
2. ฐานบนความชอบธรรมทางสังคม (Based on Social Legitimacy) ความชอบธรรมทาง
สังคมนี้ข้ ึนกับลักษณะของสังคม 2 ประเภทได้แก่
2.1 สังคมดั้งเดิม (Traditional Grounds) ความชอบธรรมทางสั ง คมของสั ง คม
ดั้งเดิมได้จากเชื้ อสาย เช่น หัวหน้าเผ่า ลูกชายคนโตของหัวหน้าเผ่าจะสื บทอดความเป็ นผูน้ าํ ต่อไป
และ จารี ต เป็ นข้อกําหนดทางจารี ตประเพณี ของแต่ละสังคมว่า ผูน้ ้ นั จะสามารถเป็ นผูน้ าํ ได้หรื อไม่
2.2 สังคมสมัยใหม่ (Modern

Grounds)ความชอบธรรมทางสังคม มองสังคม

สมัยใหม่ได้จาก ทุน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
3. ฐานบนบารมี(Based on Charisma) ในสังคมไทยบารมีเกิดจากการให้ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการ
สัง่ สม ซึ่ งการให้จะมี 2 ประเภท ได้แก่การให้สิ่งที่เป็ นวัตถุ(Material) เช่น ทรัพย์สินเงินทอง และสิ่ ง
ที่ไม่ใช่วตั ถุ(Non-material) เช่น แรงกาย
เนื่องจากการมีอาํ นาจอยู่บนฐานดังกล่าว ดังนั้นระดับของผูน้ าํ จึงขึ้นกับฐานเหล่านี้ ดว้ ย ถ้า
ผูน้ าํ มีครบทั้งสามประการย่อมมีอาํ นาจมากและมีขีดความสามารถในการนําสู ง
2.1.3 ประเภทของผู้นํา
Jennings (อ้างใน ณรงค์ สิ นสวัสดิ์ 2523 :4-5) แยกผูน้ าํ ออกเป็ น 3 แบบ คือ
1. ผู้นําทีใ่ ฝ่ อํานาจเป็ นประการสํ าคัญ (The Prince)
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ผูน้ าํ แบบนี้ จุดสําคัญของการขึ้นสู่ อาํ นาจนั้นเพราะชอบเป็ นผูอ้ ยู่เหนื อคนอื่นเป็ นคนที่มีเล่ห์
เหลี่ยมรอบตัวในการจะแย่งชิงอํานาจและรักษาอํานาจได้ยนื ยาว การกระทําของเขาบางครั้งอาจจะผิด
ศีลธรรมหรื อโหดร้าย แต่ผนู ้ าํ แบบนี้ก็จะทําได้ทุกอย่างเพราะเขาอยากมีอาํ นาจ และเมื่อมีแล้วก็จะ
รักษาไว้ให้นานที่สุด
2. ผู้นําแบบวีรบุรุษ (The Hero)
ผูน้ ํ าแบบนี้ เป็ นผูน้ ํ าที ่มีญาณหรื อความคิ ดไปถึ ง อนาคตอันยิ่ง ใหญ่ข องสัง คมที ่รออยู่ใ น
อนาคต เขาจะไม่ เ พี ย งแต่ จ าํ กัด ความนึ ก คิ ด แต่ สิ่ ง ที ่ก าํ ลัง เป็ นอยู่เ ท่ า นั้น เขาจะคิ ด ว่า โชคชะตา
(Destiny) ทําให้เขาต้องเข้านําสังคม เขาคิดว่าการเข้าสู่ อาํ นาจนั้นเป็ นความรับผิดชอบมากกว่าที่จะ
พอใจในการได้อาํ นาจเพราะจะได้อยูเ่ หนือผูอ้ ื่น (ซึ่งเป็ นแบบแรก) เพราะฉะนั้นผูน้ าํ แบบวีรบุรุษนี้จะ
เข้ าสู่ วงการแข่ง ขัน เพื อ่ หาอํา นาจด้วยความกระตื อรื อร้ น เพราะเขาจะได้ท าํ ภาระหน้า ที ่ของเขา
บางครั้งเขาอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมหรื อความโหดเหี้ ยมเหมือนกับพวกผูน้ าํ ใฝ่ อํานาจเหมือนกัน แต่จะ
ต่างกันทีว่ า่ ผูน้ าํ แบบวีรบุรุษจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เล่ห์เหลี่ยมหรื อการกระทําที่ผิดศีลธรรมเท่าที่
จะทําให้ คือจะทําเมื่อจําเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น ผูน้ าํ แบบวีรบุรุษเช่น นโปเลียน เซอร์ วิลล์ ชาร์ ล เดอ
โกลล์ เป็ นต้น
3. ผู้นําแบบซุ ปเปอร์ แมน (The Superman)
ในความคิดของ Jennings นั้น ผูน้ าํ ใฝ่ อํานาจนั้นมีความคิดหลักว่าอยากได้อาํ นาจ อยากจะ
เป็ นคนที่เหนื อคนอื่น ส่ วนผูน้ าํ วีรบุรุษนั้นเป็ นผูท้ ่ีมองเห็นการณ์ไกล และคิดว่าตนมีภาระ หน้าที่
(Mission) ที่จะนําสังคมไปสู่ ภาวะใหม่ ผูน้ าํ ทั้งสองแบบนี้เห็นได้ง่ายในตัวอย่างที่มีอยูจ่ ริ ง
ส่ วนผูน้ าํ ในลักษณะที่สาม คือผูน้ าํ ซุ ปเปอร์ แมนนี้ Jennings ไม่ได้ให้ตวั อย่างเป็ นคนจริ งๆ
ไว้เด่นชัด และการใช้คาํ ว่าซุ ปเปอร์ แมนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นผูม้ ีความสามารถพิสดารเหนื อกว่า
มนุ ษย์ในเรื่ องนิ ยาย Jennings ใช้คาํ ว่าซุ ปเปอร์ แมน เพือ่ ชี้ ให้เห็นคนแบบหนึ่ งซึ่ งต่างจากคนธรรมดา
ทัว่ ๆไป เพราะคนธรรมดานั้นจะมีลกั ษณะทีพ่ ยายามทําให้เหมือนคนอื่นๆในสังคมส่ วนใหญ่ แต่คน
แบบซุ ปเปอร์ แมน นั้นจะมีความเป็ นตัวของตัวเอง เลือกรับแนวปฏิบตั ิของสังคมทีม่ ีมานานแต่เพียง
บางอัน และอาจคิดค่านิ ยมใหม่ๆให้แก่สังคม คนลักษณะนี้ Jennings คิดว่าเป็ นลักษณะพิเศษที่มีไม่
มาก เพราะคนทัว่ ๆไป นั้นจะทําตามคนอื่น ( Other directed) ส่ วนผูม้ ีลกั ษณะซุ ปเปอร์ แมนนั้น ยึดถือ
ความคิดของตัวเองเป็ นหลัก( Inner directed) เพราะฉะนั้นจึงอาจถือได้ว่าเขาเป็ นผูน้ าํ มหาชนใน
ลักษณะของการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ เป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้สังคมเปลี่ยนแปลง
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2.1.4 ภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “ Leadership” ซึ่ งมีผสู ้ นใจและให้ความหมายไว้
หลากหลาย มีสาระสําคัญโดยสรุ ปได้ดงั นี้
อุทยั หิ รัญโต (2524: 12) กล่าวว่า ความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การขึ้นอยูก่ บั ตัวผูน้ าํ และ
ภาวะผูน้ าํ ที่สามารถใช้อิทธิ พลดึงดูดใจและผลักดันคนให้ยินยอมพร้อมใจเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆขององค์การไม่วา่ ผูน้ าํ นั้นจะได้ตาํ แหน่งมาเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็
ตาม
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538:10) ให้คาํ นิยามว่า ภาวะผูน้ าํ หมายถึงความสามารถในการวางแผน
การจัดองค์การ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ และการจูงใจผูอ้ ื่นปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายขององค์การ
สมพงษ์ เกษมสิ น (2516:15) ให้ความหมายไว้วา่ ภาวะผูน้ าํ นั้น คือ การที่ผนู้ าํ ใช้อิทธิ พลใน
ความสัมพันธ์ ซึ่ งมีอยู่ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อปฏิบตั ิและอํานวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพือ่ มุ่งบรรลุผลตามเป้ าหมายที่ได้กาํ หนด
ประชุ ม รอดประเสริ ฐ (2526:1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผูน้ าํ คือ กระบวนการในการ
ชัก นํา บุ ค คลทั้ง หลายขององค์ก รให้ มี ค วามตั้ง ใจในการทํา งานให้ป ระสบผลสํา เร็ จ โดยอาศัย
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร หรื อความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กิติ ตยัคคานนท์ (2535”20) ให้ความหมายไว้วา่ ภาวะผูน้ าํ คือ ศิลปะหรื อความสามารถของ
บุคคลหนึ่ งที่จะจูงใจหรื อใช้อิทธิ พลต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าผูน้ ้ นั จะเป็ นผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพีอ่ ปฏิ บตั ิและอํานวยการโดยใช้กระบวนการสื่ อความหมาย หรื อการติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับ
คนดําเนิ นการจนกระทัง่ บรรลุ ผลสําเร็ จและเป้ าหมายที่กาํ หนดให้การดําเนิ นการจะเป็ นไปในทางดี
หรื อชัว่ ก็ได้
Stogdill (1974:7) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ไว้วา่ เป็ นกระบวนการใช้อิทธิ พลต่อกลุ่ม
ในองค์การ เพี่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
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Milton (1981:292) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ไว้วา่ คือ การที่ผนู้ าํ ได้ใช้อิทธิ พลใน
ความสัมพันธ์ที่มีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายตามสถานการณ์และ
จุดประสงค์ท่ีกาํ หนด
Koontz and O’Donnell (อ้างใน วัชรี ภรณ์ เกษภาษา,2542:26)ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าํ
คือการสร้างอิทธิ พลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดความสําเร็ จในวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จากความหมายของภาวะผูน้ าํ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นการใช้อิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมของผูต้ าม,ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา,ผูร้ ่ วมงานและกลุ่มในองค์กรในสถานการณ์ต่างๆด้วยการ
ปฏิ บ ั ติก ารและอํา นวยการโดยใช้ก ระบวนการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารซึ่ งกัน และกัน เพื ่อ ความสํา เร็ จ ของ
เป้ าหมายตามสถานการณ์และจุดประสงค์ที่กาํ หนดร่ วมกัน
2.2 แนวคิดภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
Bass(1985) นิ ยามผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงว่า เป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความ
ต้องการความคิดและจิตสํานึกของผูต้ าม ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะกระตุน้ ให้ผตู้ ามมองสิ่ งต่าง ๆ อย่าง
รอบด้านและเชื่อมโยงเพือ่ ให้เห็ นผลประโยชน์และความสําเร็ จขององค์การอยู่เหนื อผลประโยชน์
ส่ ว นบุ ค คล รวมทั้ง ตระหนัก ถึ ง ความสามารถและสวัส ดิ ก ารของผู้ ตามด้ว ย ดัง นั้น ผู้ นํา การ
เปลี่ยนแปลงจึง สามารถสร้ างผลกระทบต่อผูต้ ามได้อย่า งลึ ก ซึ้ ง สําหรับในระดับ องค์การผูน้ ําจึ ง
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กบั
องค์การ
2.2.1 องค์ ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านบารมีหรื อ
อิทธิพลเชิงอุดมคติ (Charisma or Idealized Influence) 2) การจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ
(Inspirational Motivation) 3) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Simulation) 4) การคํานึงถึง
ปั จเจกบุคคล(Individualized Consideration)
1. บารมีหรื อการใช้อิทธิ พลเชิงอุดมคติ บารมีในทัศนะของ Bass และ Avalio มิใช่
บุคคลเป็ นคุณลักษณะพิเศษแบบดั้งเดิมทีอ่ ิงอยูก่ บั พลังที่เหนือธรรมชาติของผูน้ าํ ซึ่ งผูกติดกับผูน้ าํ ทาง
ศาสนา สังคม หรื อการเมืองอีกต่อไป แต่เป็ นแนวความคิดที่อธิ บายการตอบสนองทางอารมณ์ของ
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สมาชิ กในองค์ก ารภายใต้บรรยากาศหรื อสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน และความเชื่อถื อ
ศรัทธาและความเชื่อมัน่ ของสมาชิกต่อค่านิยม หลักการ และอุดมคติของผูน้ าํ ซึ่ งจะส่ งผลให้สมาชิก
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานได้มากกว่าป้ าหมายที่ต้งั เอาไว้
ผูน้ าํ บารมีจะแสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมเดียวกับหลักการที่ตนเองยึดถือต่อสมาชิก
อย่า งชัดเจนค่า นิ ย มที ่สํา คัญ เช่ น ความซื ่อสัตย์ ตรงไปตรงมายืดมัน่ ในหลั กการ ยึดมัน่ ในความ
ยุติธรรม เป็ นต้นผูน้ าํ เน้นความสําคัญของเป้ าประสงค์วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ความผูกพันต่อผลสื บเนื่อง
เชิ ง จริ ย ธรรมในการตัดสิ นใจเห็ นถึ ง การมี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมทีส่ ู ง ของตนเองและทํา ตัวเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผตู ้ าม แสดงออกถึงความกล้าหาญทางจริ ยธรรมและจุดยืนอย่างชัดเจนต่อปั ญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งเสี ยสละตนเองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรื อองค์การ (Bass 1997:130-139)
จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาทําให้ผนู้ าํ ได้รับความชื่นชมและศรัทธาจากผูต้ ามในฐานะ
ทีเ่ ป็ นแบบอย่างที่ผตู ้ ามปรารถนาปฏิบตั ิตาม ทําให้ผตู้ ามเกิดความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้การนําของ
ผูน้ าํ เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผูน้ าํ มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าํ และทิศทางที่ผนู้ าํ ได้ช้ ี นาํ พวกเขา และผู ้
ตามจะปฏิบตั ิงานในแนวทางที่จะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าประสงค์ร่วมขององค์การ
2. การจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ ในระยะแรกนักวิชาการจํานวนหนึ่ งตั้งคําถามว่า ภาวะ
ผูน้ าํ แบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจแตกต่างจากผูน้ าํ บารมีแนวโน้มที่มีความสามารถในการสร้างแรงดล
ใจแก่ผตู ้ ามได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Dowton (1973) พยายามแยกแยะความแตกต่างของภาวะ
ผูน้ าํ ทั้งสองประเภทว่า ขึ้นอยูก่ บั การยอมรับและความยินยอมของผูต้ าม หากผูต้ ามยอมรับในปรัชญา
ความเชื่อค่านิยมและแนวคิดของผูน้ าํ ก็จะเป็ นภาวะผูน้ าํ แบบสร้างแรงดลใจ ตรงกันข้ามหากผูต้ ามยึด
ติดกับตัวตนคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผูน้ าํ ก็จะเป็ นภาวะผูน้ าํ เชิงบารมี ถึงกระนั้น Bass (1990)
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าํ บารมีและภาวะผูน้ าํ แบบสร้างแรงดล
ใจเป็ นเรื่ องที่สามารถกําหนดในระดับแนวความคิด แต่ในระดับปฏิบตั ิเชิงประจักษ์น้ นั เป็ นเรื่ องที่มี
ความยากลําบากในการแยกแยะ ในความเป็ นจริ งผูน้ าํ เชิงบารมีมีแนวโน้มที่จะใช้การสร้างแรงดลใจ
สู ง แม้วา่ ผูน้ าํ แบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจอาจจะไม่ใช่ผนู ้ าํ บารมีก็ตาม
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนําโดยใช้ภาวะผูน้ าํ แบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจได้แก่ การ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การหรื อชุ มชนให้ผูต้ ามเห็นได้อย่างกระจ่างว่าจะเป็ นอย่างไรในอนาคต
ผู ้นํ า จะกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละมาตรฐานระดั บ สู ง ในการปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งเป็ นการท้ า ทาย
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ความสามารถของสมาชิก และผูน้ าํ จะสร้างจิตสํานึกที่แข็งแกร่ งแก่ผตู ้ ามในการยึดกุมเป้ าประสงค์ให้
มัน่ คง มี ก ารใช้สั ญ ลัก ษณ์ แ ละภาษาอย่า งชาญฉลาดเพื ่อ ถ่ า ยทอดความคิ ด และปลุ ก เร้ า อารมณ์
ความรู ้ สึกของผูต้ าม อธิ บายความหมายและความสําคัญของการกระทําที่กาํ หนดไว้ระบุเหตุผลว่า
ทํา ไมผูต้ ามจะประสบความสํา เร็ จ สามารถรั ก ษาความสงบเยือกเย็ นของจิตใจยามเผชิ ญหน้า กับ
วิก ฤติ การณ์ โดยการแสดกออกถึ ง การมองโลกในแง่ ดีและมี ค วามกระตื อรื อร้ นในการรั บมื อและ
จัดการกับปั ญหา
ผูน้ าํ ยังเรี ยกร้องผูต้ ามให้กระทําในสิ่ งที่มีนยั สําคัญต่อความสําเร็ จขององค์การ เน้นยํ้าถึง
ชัย ชนะและการพิ ชิ ตคู่ แข่ง ชี้ ให้เห็ นว่าอนาคตที ่ดีก ว่าจะสามารถบรรลุ ไ ด้โดยการสนั บสนุ นให้
กําลังใจ ยกระดับความคาดหวังและแสดงความเชื่อมัน่ ต่อผูต้ ามว่าพวกเขาสามารถปฏิ บตั ิงานให้
บรรลุเป้ าหมายซึ่ งดูเหมือนว่าจะสามารถบรรลุได้ในอดีต รวมทั้งถ่ายทอดแนวทางและวิธีการในการ
บรรลุเป้ าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Bass, 1990)
การจัดการและการตีความเพือ่ สร้างความหมายใหม่แก่เป้ าหมายและแนวทางการทํางาน
เป็ นวิธีการที่ผนู ้ าํ ใช้ในการสร้างแรงดลใจแก่ผตู้ ามซึ่ ง Cameron และ Ulrich (1986) ได้เสนอเอาไว้วา่
ผูน้ าํ จะใช้ก ารเปรี ยบเที ย บกับ กลุ่ มอ้า งอิ งที่หลากหลายในการสร้ า งความหมายและคุ ณค่าใหม่ใ ห้
เกิ ด ขึ้ น ในองค์ก ารเช่ น “เราสามารถทํา ดี ก ว่ า คู่ แ ข่ ง ทั้ง หมดของเรา” “เราสามารถบรรลุ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดของเรา” “เราสามารถประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนด” “เราสามารถทํา
ได้ดีกว่าในอดีต” “เราสามารถทําให้สมาชิกในองค์การหรื อประชาชนสนับสนุนเราได้อย่างแน่นอน
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา เป็ นการที่ผนู้ าํ แสดงพฤติกรรมโดยการตั้งคําถามกับฐานคติ
ความเชื่อ แนวทางและวิธีการปฏิบตั ิเดิมกับผูต้ าม พร้อมทั้งกระตุน้ และสนับสนุนการใช้มุมมองและ
วิธีการใหม่ๆ ในการดําเนิ นงานและแก้ปัญหา สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลอย่างเป็ น
ระบบ และสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากผูน้ าํ (Bass, 1997)
การกระตุน้ ทางปั ญญาเป็ นการสร้างภาวะความเป็ นอิสระและอํานาจแก่ผตู้ าม และเป็ น
การป้ องกันไม่ให้ผตู ้ ามเกิ ดการเชื่อฟั ง ศรัทธาและคลัง่ ไคล้ผนู้ าํ อย่างมืดบอดซึ่ งมีแนวโน้มที่มกั จะ
เกิดขึ้นระหว่างภาวะผูน้ าํ บารมีกบั ผูต้ าม (Graham, 1987)
Quinn และ Hall (1983) ได้เสนอวิธีการที่ผนู ้ าํ ใช้ในการกระตุน้ ปั ญญาสี่ ประการคือ การ
ใช้เหตุผลซึ่ งผูน้ าํ จะโน้มน้าวจูงใจให้สมาชิกใช้ความคิดอย่างเป็ นอิสระ มีตรรกะและเหตุผลในการ
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ปรับปรุ งวิธีการทํางาน การจัดการความขัดแย้งหรื อปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ ประการที่สอง
การใช้ ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งเพื ่อ นมนุ ษ ย์ ในกรณี น้ ี ผู้ นํา พยายามกระตุ ้น ให้ผูต้ ามใช้ค วามคิ ด เชิ ง
สังเคราะห์ที่สร้างสรรค์โดยการนําเสนอทางเลือกหรื อทางแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้หลายทางในระหว่าง
ที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ ประการที่สาม การใช้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์ ผูน้ าํ จะสนับสนุ นให้
ผูต้ ามแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างรอบด้านในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
จากข้อมูลข่าวสารเหล่ านั้น และประการที่สี่การใช้วิจารณญาณภายใน กรณี มีเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
ภายใต้เวลาและข้อมูลที่จาํ กัด ผูน้ าํ จะสนับสนุ นให้ผตู ้ ามใช้ปัญญาญาณ (Intuition) และความต้องการ
ที่อยูใ่ นจิตใต้สาํ นึก ผนวกกับข้อมูลที่มีอยูเ่ พือ่ วิเคราะห์และหาข้อสรุ ป
4. การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล การใช้ภาวะผูน้ าํ แบบคํานึงถึงปั จเจกบุคคลนั้น ผูน้ าํ จะให้
การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์แก่ผตู ้ าม แสดงออกถึงความห่วงใยสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ผูต้ ามโดยพิจารณาว่าผูต้ ามมีความต้องการอะไรบ้าง และสามารถตอบสนองได้อย่างไร การใส่ ใจกับ
ความสามารถในการทํางานของผูต้ ามส่ งผลให้พวกเขาปฏิบตั ิงานได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ ผูน้ าํ จะไม่กีด
กันความก้าวหน้าของผูต้ าม และบัน่ ทอนความเชื่อมัน่ ในการทํางานของผูต้ ามโดยการสั่งให้ผตู้ าม
ปฏิ บตั ิงานที่ยากและเกินความสามารถของตนเอง มีการรับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาภายใน
หน่ วยงานและปั ญหาส่ วนตัวที่มีผลต่อผลกระทบต่อจิตใจของผูต้ ามอย่างตั้งใจ ให้การสนับสนุ นผู้
ตามเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง และให้ผตู ้ ามส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะ
การตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับงานทีผ่ ตู ้ ามรับผิดชอบและการตัดสิ นใจเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนระบบการในรางวัลและการประเมินความดีความชอบ
ผูน้ าํ ที่ มี ภ าวการณ์ นํ าแบบคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ คคล รวมถึ ง การที ่ผูน้ ํ าให้ก าร
แนะนํา สอนงานและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผตู้ าม เมื่อมีความผิดพลาดในการทํางานเกิ ดขึ้นผูน้ าํ จะชี้ให้ผู ้
ตามเห็ นว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้ นได้อย่างไร มีเงื่อนไขปั จจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเกิ ดความ
ผิดพลาดขึ้นมาอีก หากมีเรื่ องที่ตอ้ งตําหนิ ผตู้ าม ผูน้ าํ จะไม่ตาํ หนิ ผตู้ ามในที่สาธารณะแต่จะใช้การ
พูดคุยเป็ นการส่ วนตัวเพื่อไม่ให้ผตู ้ ามเกิดความอับอายซึ่ งจะนําไปสู่ ความเจ็บแค้นและเกลียดชังได้
การรักษาความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามอย่างสมํ่าเสมอยังเป็ นพฤติกรรมที่เด่นอีกประการหนึ่ ง
ของผูน้ าํ แบบนี้ โดยผูน้ าํ จะสนับสนุ นการจัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ภายในหน่ วยงานเพือ่ ให้
สมาชิ ก ในองค์การได้มีการสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ สึก ซึ่ งกันและกัน อันจะ
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นําไปสู่ การเปิ ดกําแพงใจและลดความห่ างเหิ นของสมาชิ ก ซึ่ งจะทําให้บรรยากาศขององค์การเป็ น
เสมือนครอบครัวขยายที่สมาชิกในองค์การมีความห่วงใย เอื้อเฟื้ อ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2.2.2 แนวทางทีผ่ ้ ูนําพึงปฏิบัติ
พิ ช าย รั ตนดิ ล ก ณ ภู เ ก็ ต (2553:207) ได้ก ล่ า วถึ ง แนวทางที ่ผูน้ ํา พึ ง ปฏิ บ ั ติที ่ไ ด้จ าก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าํ ไว้ดงั นี้
2.2.2.1 การพัฒนาตนเองเพือ่ สร้ างบารมีและใช้ อทิ ธิผลอย่างมีอุดมการณ์
ผูบ้ ริ หารองค์ก ารควรพัฒนาวิสัยทัศ น์ข องตนเองให้มีความกว้างไกลและลึ ก ซึ้ ง การ
พัฒนาวิสัยทัศน์เกิดขึ้นได้จากการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย โดยการอ่านหนังสื อ เอกสารต่าง ๆ
และการรับฟั งทั้งจากสื่ อมวลชน จากผูร้ ู้ในแวดวงต่าง ๆ จากประชาชนและแม้กระทัง่ บุคคลที่อยูใ่ ต้
การนําของตนเอง นัน่ คือในการพัฒนาวิสัยทัศน์ในขั้นแรกนั้นจะต้องอ่านและฟั งให้มาก เพื่อที่เป็ น
แหล่งวัตถุดิบทางปั ญญาสําหรับการคิดและวิเคราะห์ต่อไป
ขั้นตอนต่อไปคือการฝึ กคิดและวิเคราะห์เพือ่ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
รวมทั้งการฝึ กคิดในเชิ งสังเคราะห์โดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ รูปธรรมที่เกิ ดขึ้น
แล้วสร้างเป็ นแนวคิดหรื อบทเรี ยนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ นั ซึ่ งวิธีคิดแบบนี้ จะทําให้
ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารรั บ รู ้ ปั ญ หาอย่า งรวดเร็ ว และสามารถเชื ่อ มโยงปั ญ หาต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถี่จะใช้พลังทางความคิดของตนเองในการทํานายหรื อพยากรณ์อนาคตของ
การเปลี ่ย นแปลงโลกและสั ง คมที ่มี ผ ลกระทบกับ องค์ก ารซึ่ ง ในท้า ยที ่สุ ด ก็จ ะส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ หาร
สามารถกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์การของตนเองได้อย่างชัดเจนว่าควรจะเป็ นลักษณะใดบ้าง
วิสัยทัศน์ทีด่ ี น้ ันต้องมีความชัดเจน เป็ นสิ่ งทีพ่ ึงปรารถนาของสมาชิ กในองค์การและ
สั ง คม เป็ นถ้อ ยคํ าที ส่ ามารถกระตุ ้น หรื อ สร้ า งแรงจู ง ใจแก่ ส มาชิ ก ได้ ยื น อยู่บ นรากฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ขององค์การ มีจุดเน้นที่ชดั เจนไม่หลากหลาย คลุมเครื อหรื อมากเกินไปจนทําให้เกิ ด
ความสับสน มีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิโดยมีแนวทางหรื อเป็ นกรอบอ้างอิงในการตัดสิ นใจ มี
ความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม และต้องสามารถนําไป
ถ่ายทอดและสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้กระจ่าง
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เมื ่อผูน้ ํ าวิสั ย ทัศ น์และแสดงวิสัย ทัศ น์เป็ นที ่ป ระจักษ์แก่ ผูต้ ามแล้ว ก็ จะทํา ให้บุ คคล
เหล่านั้นเกิ ดความเชื่อถื อศรัทธาในความสามารถของผูน้ าํ ความเชื่อถือศรัทธาและความไว้วางใจจะ
เพิ่มมากขึ้นหากผูน้ าํ มีคาํ พูดและการกระทําที่สอดคล้องกัน
โดยที่ผนู ้ าํ เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเฝ้ ามองจากบุคคลทุกกลุ่ม ดังนั้น สิ่ งที่ผนู ้ าํ กระทําหรื อแสดง
ออกมาย่อมเป็ นสิ่ งที่ผอู ้ ื่นเห็นอย่างง่ายดาย พฤติกรรมของผูน้ าํ จะได้รับการกล่าวอ้างและเป็ นแหล่ง
อ้างอิงในการกระทําของบุคคลอื่น ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมในเชิ งจริ ยธรรมหรื อการใช้อิทธิ พล
อย่างมีอุดมคติให้เป็ นทีป่ ระจักษ์จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น จริ ยธรรมที่สําคัญคือ การกระทําเพือ่ ประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นหลัก หาใช่เพือ่ ตนเองครอบครัวและพวกพ้อง
แน่ นอนว่า การที่ผูน้ ําจะแสดงพฤติ กรรมเหล่านี้ ได้จะต้องมีการบริ หารงานที่โปร่ งใส
สามารถให้ ส าธารณะตรวจสอบการทํ างานได้ และเน้น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ระดับ
นอกจากนั้นจริ ยธรรมที่สําคัญอี กประการคือการเคารพสิ ทธิ และศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งผูน้ ํา
จะต้องมีการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีอคติหรื อความลําเอียง รวมทั้งให้เกียรติและรับ
ฟั งความคิดเห็ นของผูต้ ามและประชาชนในชุ มชนปฏิ บตั ิตาม และพวกเขาย่อมนําเรื่ องเหล่านี้ ไป
เผยแพร่ เล่าขานต่อบุคคลอืน่ อย่างภาคภูมิใจที่พวกตนได้อยูภ่ ายใต้การนําของผูน้ าํ ที่มีท้ งั วิสัยทัศน์และ
จริ ยธรรม และในท้ายที่สุดก็จะทําให้ผนู ้ าํ ได้รับความนิยม เป็ นที่ชื่นชมและได้รับการจงรักภักดีจากผู้
ตาม
2.2.2.2 แนวทางในการจูงใจสร้ างแรงดลใจ
ในการจูงใจเพื่อสมาชิกขององค์การเกิดแรงดลใจและร่ วมมือร่ วมแรงอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนา
องค์การและชุ มชนได้น้ นั ผูน้ าํ จะต้องพัฒนาทักษะในการสื่ อสารหรื อการพูดและการเขียนเพือ่ โน้ม
น้า วจูง ใจให้ส มาชิ ก ในองค์ก ารเกิ ดความผูก พันต่ อวิสัย ทัศ น์ เป้ าประสงค์ และระบบคุ ณค่ าเชิ ง
จริ ยธรรม โดยวิธีการดังนี้
• การประกาศวิสัยทัศน์ให้สมาชิกในองค์การทุกคนได้ทราบถึงทิศทางใหม่ขององค์การ
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีความเข้าใจและสนับสนุนทิศทางดังกล่าว
• สร้างกลไกการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทั้งจากสมาชิกในองค์การและจากประชาชน
โดยเฉพาะเรื่ องที่มีผลกระทบกับพวกเขา

19

• ควรจัดทํา สั ญลั กษณ์ ที่เชื ่อมโยงและสะท้อนให้เห็ นถึ ง วิสัย ทัศ น์ เป้ าประสงค์และ
ค่านิยม
ใหม่ซ่ ึ งอาจทําได้โดยการจัดประกวดสั ญลักษณ์ ในรู ป แบบต่า ง ๆ ขึ้ นมาและผลักดันให้มีก ารนํา
สัญลักษณ์เหล่านี้ไปใช้อย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
• การพูดตอกยํ้าถึงความสําคัญของวิสัยทัศน์ และผลดีที่ตามมาหากองค์การประสบ
ความสําเร็ จตมเป้ าประสงค์ที่กาํ หนด
• ใช้เงื่อนไขทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่มีอยูใ่ นชุมชน เป็ นกลไกในการสรางแรงดล
ใจแก่สมาชิกในองค์การและชุมชน ให้มีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
• ยอมรับและให้ความตระหนักในผลงานของทุกคน รวมทั้งการยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณแก่สมาชิ กองค์การและประชาชนที่ทาํ ความดีให้กบั องค์การและชุมชนเพือ่ ให้พวกเขาเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์การและชุมชน
• ทํานายและยอมรับความจริ งว่าอาจมีคนบางกลุ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จะต้อง
เตรี ยมการเพื่อหาแนวทางในการจัดการกับการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อมีการต่อต้านเกิดขึ้น ควร
รักษาอารมณ์ เยือกเย็นเอาไว้ใช้สติ และปั ญญาวินิจฉัยปั ญหาและระบุให้ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริ งเกิดจา
อะไร แล้วจึงไปแก้ไขที่สาเหตุ อย่ามองหรื อแก้ไขการต่อต้านที่อาการอย่างผิวเผิน โดยทัว่ ไปการ
ต่ อต้ านมัก เกิ ดจากการมี เป้ าหมายไม่ ตรงกัน การได้รับ ข้ อมูล ข่า วสารคลาดเคลื ่อน การสู ญเสี ย
ผลประโยชน์การที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเคยชิน เป็ นต้น และในการแก้ไขปั ญหาการ
ต่อต้านนั้น ผูน้ าํ จะต้องดําเนินการทันทีอย่าปล่อยให้เรื้ อรังยืดเยื้อ
2.2.2.3 แนวทางการกระตุ้นและสร้ างปัญญาแก่ สมาชิ ก
การที่สมาชิ กในองค์การมีความสามารถในการคิด ใช้เหตุผล และสติปัญญาเพิ่มขึ้นจะเป็ น
การพัฒนาทุนมนุษย์ภายในองค์การ และทําให้องค์การนั้นมีศกั ยภาพที่จะกลายเป็ นองค์การเรี ยนรู ้ใน
อนาคต ซึ่ งหากองค์การเป็ นองค์การเรี ยนรู้โอกาสในการกระทําเรื่ องผิดพลาดก็เกิดขึ้ นน้อยและยัง
สามารถรับมือกับความไม่แน่ นอนของสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูน้ าํ ควรใช้ภาวะ
การนําเพื่อกระตุน้ ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ของผูต้ ามได้ดงั นี้
• สนับสนุนและจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกในด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้งการติดตามแนวคิดและวิธีการ
จัดการใหม่ ๆ และถ่ายทอดให้กบั สมาชิกภายในองค์การและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
• สร้างบรรยากาศที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิ ดเห็ นอย่า งเป็ นอิ ส ระ โดยสนับ สนุ นให้มี ก ารอภิ ป ราย และการเสวนาอย่า งไม่ เป็ นทางการใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานและประเด็นอื่นๆ ทีม่ ี ผลกระทบกับองค์การและชุ มชน และ
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ชี้ ให้เห็นว่าความขัดแย้งทางความคิดเป็ นสิ่ งธรรมดาที่เกิดขึ้น หากทุกคนมีจิตใจเปิ ดกว้างยอมรับฟั ง
ซึ่ งกันและกันก็สามารถทํางานร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ได้
• สนับสนุนการริ เริ่ มทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน และให้ทดลองใช้ความคิดและ
แนวทางการปฏิบตั ิใหม่ ๆ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม กระตุน้ ความคิดผูต้ ามโดยการ
ตั้งคําถามเกี่ยวกับ ความเชื่อและวิธีก ารทํา งานแบบเดิ ม ๆ ถามเหตุ ผลของวิธีก ารทํา งานแบบเดิ ม
วิธีการทํางานเช่ นนี้ สามารถปรับปรุ งได้หรื อไม่ มีวิธีการอื่นอีกหรื อไม่ที่อาจนํามาใช้แทนวิธีการ
แบบเดิม และเปิ ดโอกาสให้มีความหลากหลายในกระบวนการและวิธีการการปฏิบตั ิงาน
• สนับสนุนการใช้ทศั นคติในเชิงบวกในการมองปั ญหาและการปฏิบตั ิงานโดยใช้ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่าให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาที่ทาํ งานพลาดโดยไม่เจตนาคิดว่า
ตนเองมีความเสี่ ยงสู งในการถูกลงโทษ เมือ่ ความล้มเหลวเกิ ดขึ้นให้ต้ งั คําถามในทํานองที่ว่า เรา
สามารถเรี ยนรู ้อะไรจากสิ่ งเหล่านี้เพื่อนําไปปรับปรุ งการทํางานในอนาคต
• สนับสนุนให้มีการจัดการความรู ้ภายในองค์การ ทั้งการสร้างความรู ้ การรวบรวมและ
ประมวลความรู้ การแยกแยะจําแนกประเภทของความรู้ การสร้ างแหล่งคลังความรู้ การถ่ายทอด
แบ่งปั นและการกระจายความรู ้ให้กบั สมาชิกองค์การและชุมชนทุกระดับ
• สนับสนุนการใช้ขอ้ มูลข่าวสารและเหตุผลเป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ตัดสิ นใจ หากมี ข ้ อมู ล ข่ า วสารไม่ เพีย งพอและมี เวลาจํา กัด สนับ สนุ นการใช้วิจารณญาณอย่า ง
รอบคอบและรอบด้านในการมองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจและการกระทํา
2.2.2.4 แนวทางการสร้ างความสั มพันธ์
บรรยากาศขององค์การที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่น เอื้ออาทร และสมาชิ กแต่ละคนต่าง
ช่ วยเหลื อเกื้ อ กูล ซึ่ ง กันและกัน มี จิตใจเมตตาและพร้ อ มที ่จะให้อภัย ต่ อกันย่อมเป็ นบรรยากาศที ่
ก่อให้เกิดความสามัคคีและทําให้องค์การมีพลังร่ วมทีเ่ ข้มแข็งมากขึ้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นการกิจของ
ผูน้ าํ ที่จะสร้างขึ้นมาซึ่ งมีแนวทางโดยสังเขปดังนี้
• แสดงความสนใจอย่างจริ งใจในงานที่ผตู ้ ามปฏิบตั ิ ลักษณะพิเศษบางอย่างที่ผตู ้ ามมี
และให้ความสําคัญกับผูต้ ามในฐานะที่เขาเป็ นมนุษย์คนเหนึ่งที่มีศกั ดิ์ศรี เช่นเดียวกับเรา
• รับฟังปั ญหา ความต้องการ คําอธิ บายหรื อความคิดเห็นของผูต้ ามอย่างจริ งจังซึ่ งจะทํา
ให้ผนู ้ าํ สามารถรับรู ้และเข้าใจผูต้ ามมากขึ้น
• สนับสนุนการให้สวัสดิการแก่ผตู ้ ามทั้งที่ควรได้ตามสิ ทธิ และสวัสดิการพิเศษที่ผนู ้ าํ
เป็ นผูจ้ ดั หามาให้ เช่น การประกันชีวติ และสุ ขภาพหมู่ หรื อสวัสดิการเกี่ยวกับการฌาปณกิจ
• ปฏิบตั ิตวั กับผูต้ ามอย่างเป็ นกันเอง เหมือนพีน่ อ้ ง เหมือนเพือ่ น แทนที่จะห่างเหิน
ดังเช่น เจ้านายกับลูกน้อง
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• ให้ความช่วยเหลือโดยการชี้แนะให้คาํ ปรึ กษา ทั้งในเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวเมื่อผู้
ตามต้องการ
• จัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่องโดยกิ จกรรมเหล่านี้ ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในองค์การเปิ ดใจ เปิ ดเผยความรู้สึก อย่าง
ตรงไปตรงมาผูน้ าํ อาจเป็ นวิทยากรกระบวนการด้วยตนเองหรื ออาจเชิ ญบุคคลที่มีค วามเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์มาเป็ นวิทยากรกระบวนการก็ได้
2.2.2.5 แนวทางการให้ รางวัลและการลงโทษ
• กําหนดเป้ าหมาย แนวทางการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
เมื่ อสมาชิ กในองค์การทํางานได้ตามมาตรฐานหรื อมากกว่า มาตรฐานและบรรลุ เป้ าหมายต้องให้
รางวัลตอบแทนอย่างชัดเจนทั้งรางวัลที่เป็ นวัตถุ ความก้าวหน้าในการทํางานหรื อการให้การยอมรับ
และประกาศเกียรติคุณ
• ให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
ร่ วมกัน กําหนดผลการตอบแทนหากมีการทํางานบรรลุผล ซึ่ งจะทําให้ทุกคนเกิดการยอมรับและไม่
ก่อให้เกิดเสี ยงวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางที่ลบเมื่อมีการตัดสิ นพิจารณาความดีความชอบ
• สนับสนุนการปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื่องให้การยอมรับและให้รางวัลสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตาม รวมทั้งแยกแยะและจัดระบบงานที่
ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น โดยแยกงานออกเป็ นขั้นตอนทีท่ าํ ได้ง่ายเพราะการประสบความสําเร็ จในงานที่
ง่ายจะสร้างกําลังใจให้ทาํ งานที่ยากต่อไป
• กําหนดระบบติดตามดูแล ระบบเฝ้ าระวังและการตอบสนองในการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
• การลงโทษควรเริ่ มต้นจากการสอนวิธีการปรับปรุ งการทํางานหรื อการเสนอแนว
ทางการปรั บปรุ งพฤติกรรมเป็ นเบื้ องแรก หากยังไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้
ก่อนไปอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งพฤติกรรม อย่าเพิ่งใช้การตําหนิโดยเฉพาะ
การตํา หนิ ต่ อ หน้า สาธารณะ หากวิธี ก ารเหล่ า นี้ ใช้ไ ม่ ไ ด้ผลจึ ง หาทางใช้วิธี ก ารอื ่น ตามระเบี ย บ
กฎเกณฑ์เป็ นลําดับขั้นต่อไป
2.2.3 แนวทางทีผ่ ้ ูนําไม่ พงึ ปฏิบัติ
แนวทางที่ผนู ้ าํ ไม่พึงปฏิบตั ิ 10 ประการ เพราะจะนําไปสู่ ความเสื่ อมศรัทธา การขาด
ความชอบธรรมสร้างความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน บัน่ ทอนขวัญกําลังใจ เกิดความท้อถอย
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เบื่อหน่ายในการทํางานนําไปสู่ ความไร้ประสิ ทธิ ผลขององค์การ และท้ายที่สุดทําให้องค์การตกตํ่า มี
ดังนี้
1. การไม่รักษาสัญญากับผูต้ ามหรื อการพูดกับการกระทําเป็ นคนละสิ่ งกันซึ่ งจะก่อให้เกิด
การวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ผูน้ าํ ดีแต่พดู หรื อพูดไม่ตรงกับการปฏิบตั ิ
2. การยึดมัน่ ในประสบการณ์ของตนเองมากเกินไป โดยไม่แสวงหาความรู ้เพิ่มเติม ทําให้
ไม่สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลได้ ซึ่ งจะทําให้ผตู ้ ามและประชาชนดูถูกได้วา่ เป็ นผูน้ าํ ที่โง่
เขลา ไร้ปัญญา
3. การแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองและพวกพ้อง หรื อการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต
ซึ่ งจะทําให้ผตู ้ ามและประชาชนมองว่าผูน้ าํ เป็ นคนทุจริ ต
4. การปฏิบตั ิต่อผูต้ ามอย่างลําเอียง ไม่ยตุ ิธรรม ใช้สองมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะ
ทําให้ได้ชื่อว่าเป็ นบุคคลที่ใช้อาํ นาจอย่างไม่ชอบธรรม
5. การแสดงอาการก้าวร้าว เหยียดหยามและตําหนิผตู ้ าม โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณะ
รวมทั้งการจ้องจับผิดการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม ประหนึ่งว่าผูต้ ามเป็ นเสมือนอาชญากร จะเป็ นการบัน่
ทอนกําลังใจและสร้างความเจ็บแค้นให้เกิดขึ้นในใจของผูต้ าม
6. การช่วงชิงหรื อขโมยผลงานของผูต้ ามมาเป็ นของตนเอง การละเลยหรื อไม่ใส่ ใจ ไม่ให้
การยอมรับหรื อไม่ตระหนักในความสําคัญของงานที่ผตู ้ ามปฏิบตั ิ และการกีดกันโอกาส
ความก้าวหน้าของผูต้ าม
7. การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูต้ าม มีความอหังกายึดมัน่ แต่ความคิดของตนเองเป็ น
หลักหรื อคิดว่าตนเองถูกอยูค่ นเดียวขณะที่ผอู้ ่ืนทําผิดทั้งหมด
8. การหลีกเลี่ยงปั ญหา ปั ดความรับผิดชอบ ตามไม่พบหรื อหายตัวไปเมื่อยามองค์การเกิด
วิกฤติหรื อเมื่อมีความผิดพลาดในการทํางานเกิดขึ้นก็ให้ผตู้ ามเป็ นแพะรับบาปแทน
9. การไม่กล้าตัดสิ นใจวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่ขดั แย้ง ความโลเลตัดสิ นใจกลับไป
กลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้ดุจไม้หลักปักขี้เลน
10. การมีอารมณ์แปรปรวนไม่คงเส้นคงวา บางขณะอารมณ์ดีเกิดขอบเขต แต่บางขณะกลับ
แสดงอาการกราดเกรี ยวเกินขอบเขต โดยการกลับไปกลับมาของอารมณ์ในลักษณะขั้วตรงข้ามนี้
หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะทําให้ผตู ้ ามเกิดความสับสนและขาดความมัน่ ใจในการทํางาน
2.2.4 คุณลักษณะและบทบาทของผู้นําในชนบทไทย
2.2.4.1 คุณลักษณะของผู้นําในชนบทไทย
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จากการศึกษาของคณะกรรมการสาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจยั
แห่งชาติ เรื่ องผูน้ าํ ในชนบทของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. ลักษณะส่ วนตัวของบรรดาผูน้ าํ ในชนบทไทยนับว่าเป็ นส่ วนสําคัญที่จะนําไปสู่
การศึกษาถึงบทบาทในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษาของผูน้ าํ อันเป็ นที่มาของการ
ได้รับการยอมรับให้เป็ นผูน้ าํ ในสังคมชนบท เป็ นการศึกษาถึงลักษณะส่ วนตัวพบว่า ผูน้ าํ ในชนบท
เป็ นบุคคลที่มีความอาวุโสในชุมชน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพหมู่บา้ น สภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ค่านิยมของสังคมชนบทไทยในปั จจุบนั ต่อคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
นับถือให้เป็ นผูน้ าํ ในชนบทไทย จากผลการวิจยั ได้เรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) ให้ความช่วยเหลือแก่คนทัว่ ไปโดยเมตตาจิต
2) ซื่ อสัตย์ พูดจริ ง ทําจริ ง
3) ประกอบสัมมาอาชีวะอย่างแข็งขัน
4) เป็ นกันเอง
5) เป็ นคนเคร่ งศาสนา
6) เป็ นที่พ่ งึ ทัว่ ไปทั้งทางวัตถุและจิตใจ
7) มีตาํ แหน่งและความรับผิดชอบ
8) อื่นๆเช่น โอบอ้อมอารี
2.2.4.2 บทบาทหน้ าที่ของผู้นําท้องที่
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่ 11)พ.ศ. 2551 ตอนที่ 4 ได้กาํ หนดอํานาจ
หน้าที่ของผูใ้ หญ่บา้ นและผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ดังนี้
“มาตรา ๒๗ ผูใ้ หญ่บา้ นทําหน้าที่ช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบตั ิหน้าที่และเป็ น
หัวหน้าราษฎรในหมู่บา้ นของตน และมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) อํานวยความเป็ นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัย
ให้แก่ราษฎรในหมู่บา้ น
(๒) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บา้ น รวมทั้งส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมและประเพณี ในท้องที่
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(๓) ประสานหรื ออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บา้ นในการติดต่อหรื อรับ
บริ การกับส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๔) รับฟังปั ญหาและนําความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จาํ เป็ นของ
ราษฎรในหมู่บา้ น แจ้งต่อส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขหรื อช่วยเหลือ
(๕) ให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการ
ให้บริ การของส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้ นให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนให้เป็ นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนํา
(๗) อบรมหรื อชี้แจงให้ราษฎรมีความรู ้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรื อ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรี ยกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
(๘) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบําบัดปั ดป้ อง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุ กเฉิ น รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผปู ้ ระสบภัย
(๙) จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็ นประจําอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง
(๑๐) ปฏิบตั ิตามคําสั่งของกํานันหรื อทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซ่ ึง
เกิดขึ้นในหมู่บา้ นให้กาํ นันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอําเภอด้วย
(๑๑) ปฏิบตั ิตามภารกิจหรื องานอื่นตามกฎหมายหรื อระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหรื อตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อนายอําเภอ
มอบหมาย
ผูศ้ ึกษาได้สรุ ปบทบาทของผูน้ าํ ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาชุมชน ไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน ได้แก่ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม, การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี, การพัฒนาระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ
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2) ด้านสาธารณสุ ข ได้แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุ ขภาพจากการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน , การจัดการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ, การป้ องกันโรค และการดูแลสุ ขภาพตนอง
3) ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่การนับถือศาสนาที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ ,การ
มีวถิ ีชีวติ แบ่งปั นเอื้ออาทร และการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ของชุมชน
4) ด้านการพัฒนาคน ได้แก่ การจัดการความรู ้ของชุมชน การส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น, การพัฒนาผูน้ าํ และสมาชิกของชุมชน
5) ด้านการบริ หารจัดการชุมชน ได้แก่การจัดทําระบบข้อมูล การทําแผนชุมชน การ
จัดสวัสดิการชุมชน และการเสริ มสร้างการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
6) ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ได้แก่การป้ องกันรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของชุมชน และการป้ องกันภัยธรรมชาติ
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับความขัดแย้ งและการจัดการความขัดแย้ ง
2.3.1 นิยามและความหมายของความขัดแย้ง
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553:330) นิ ยามความขัดแย้งไว้ 2 ลักษณะคือ การนิยามในเชิ ง
โครงสร้างและการนิยามในเชิงกระบวนการ
การนิ ยามความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างระบุวา่ ความขัดแย้งเป็ นการต่อสู้อย่างชัดเจนแบบ
เปิ ดเผยระหว่างหน่วยทางสังคมทั้งแต่สองหน่ วยขึ้นไปภายในองค์การ หรื อระหว่างองค์การ เพือ่
ช่วงชิงทรัพยากรที่มีค่าหรื อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร อย่างไรก็ตาม มีนกั วิชาการบางกลุ่มที่ใช้
วิธีการศึกษาความขัดแย้งแบบชาติพนั ธุ์วรรณวิทยาที่แม้ว่าจะนิ ยามความขัดแย้งในเชิ งโครงสร้าง
แต่เห็ นว่าความขัดแย้งอาจดํารงอยู่ในรู ปแบบเชิ งโครงสร้ างที่ซ่อนเร้ นซึ่ งถูกผนึ กรวมอยู่ในการ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ป ระจํ าวัน ของสมาชิ ก องค์ก าร และถู ก กดทับ ภายใต้ว ฒ
ั นธรรมหรื อ ค่ า นิ ย ม เชิ ง
สมานฉันท์ขององค์การ (Hutch, 1997:301)
การนิ ยามเชิ งกระบวนการระบุว่า ความขัดแย้งเป็ นกระบวนการที่เริ่ มต้นขึ้ นเมื่อฝ่ ายหนึ่ ง
รับรู ้ ว่าฝ่ ายอื่นก่ อให้เกิ ดผลกระทบทางลบ หรื อส่ อแววว่ากําลังสร้ างผลกระทบทางลบต่อบางสิ่ ง
บางอย่างที่ฝ่ายแรกให้คุณค่า (Thomas, 1992) โดยนิยามนี้จะเห็นว่า ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นต้องมีฝ่าย
ใดฝ่ ายหนึ่ งทราบว่า บุคคลอื่นหรื อฝ่ ายอื่นมีการพูดและการกระทํา หรื อมีแนวโน้มที่เป็ นผลลบต่อ
สิ่ งทีเ่ ราให้คุณค่า แต่หากเราไม่ทราบว่ามีการพูดหรื อกระทบดังกล่าว ภายใต้นิยามนี้ ความขัดแย้ง
ก็ยงั ไม่เกิดขึ้นมา สําหรั บสิ่ งที่บุคคลให้คุณค่ามีความหมายที่กว้างขวางรวมไปถึง ผลประโยชน์
ชื่อเสี ยง เกี ยรติยศและศักดิ์ ศรี ความเชื่อ ค่านิ ยม และอุดมการณ์ของตนเองหรื อของบุคคลอื่นที่
ตนเองให้ความเคารพ และเรารับทราบถึงข้อวิจารณ์ดงั กล่าว เราย่อมไม่พอใจและอาจนําไปสู่ ความ
ขัดแย้งได้ หรื อ หากมีบุคคลกระทําหรื อมีแนวโน้มกระทําให้เราต้องสู ญเสี ยประโยชน์ หรื อสังคม
เสี ยประโยชน์ และเราทราบว่ามีการกระทําดังกล่าว ความขัดแย้งก็อาจเกิดขึ้นได้
สําหรับความหมายของความขัดแย้งได้มีผใู้ ห้ความหมายของความขัดแย้งไว้มากมายหลาย
ลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ
ชัยยุทธ ชิโนกุล (2536:1) ได้ให้ความหมาย ว่า ความขัดแย้งหมายถึงสภาพการณ์ที่ทาํ ให้คน
ตกอยูใ่ นภาวะที่ไม่สามารถจะตัดสิ นใจ หรื อตกลงหาข้อยุติอนั เป็ นที่พอใจของทั้งสองฝ่ ายได้
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บุ ญช่ วย ศิ ริเกษ(2525:25) ได้ใ ห้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึ ง สถานการณ์ ที่
เกิดขึ้น โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลตกอยูใ่ นภาวะไม่กล้าตัดสิ นใจ หรื อไม่สามารถหาข้อยุติให้เป็ นที่
พอใจได้
พนัส หันนาคินทร์ (2526:231) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึงสภาพการณ์
ที่บุคคลทั้งสองฝ่ ายมีความเห็ นหรื อมีความเชื่อทีไ่ ม่ตรงกันและยังไม่สามารถหาข้อยุติที่สอดคล้อง
กันได้
อรุ ณ รักธรรม (2529:42) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึงความไม่เห็นพ้อง
ต้องกันระหว่างสมาชิกหรื อกลุ่มขององค์การสองคนหรื อมากกว่า
กิติมา ปรี ดีดิลก (2529:295) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึงสภาวะจิตใจที่
ปราศจากความสุ ข มีความกระวนกระวาย เนื่องจากไม่สมหวังต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นแล้ว บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อขจัดความขัดแย้งให้หมดไปหรื อให้นอ้ ยลง
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ.2530 ได้ให้ความหมายของคําว่า “ขัดแย้ง”ว่า
หมายถึง “ความไม่ลงรอยกัน”
วิจิตร วรุ ตบางกูร(2531:70) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึงสถานการณ์ที่
คนมีความเห็น ความเชื่อไม่ตรงกัน และตกอยูใ่ นภาวะที่ไม่อาจจะตกลงหาข้อยุติที่น่าพอใจทั้งสอง
ฝ่ าย หากปล่ อยปละละเลยไม่ทาํ ความเข้าใจ อาจก่อให้เกิ ด ความแตกแยก อิจฉา ริ ษยา ซึ ง มี
ผลกระทบไปถึงความเสื่ อมโทรมของหน่วยงานด้วย
พจนานุ กรมของWebster (เสริ มศักดิ์ วิศาสลาภรณ์ . 2534 :10: อ้างอิงมากจากWebster’
Dictionary. 1972) กล่ าวว่า ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึ ง การกระทําที่ไปด้วยกันไม่ได้ใน
ลักษณะตรงข้ามความคิดหรื อการกระทําที่ไม่เหมือนกัน
Coser(1956:8) ได้ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งหมายถึงการต่อสู้บนค่านิยมหรื อคุณค่าซึ่ ง
เรี ยกร้ องถึงสถานะ อํานาจหรื อทรัพยากรที่ขาดแคลน โดยคู่กรณี มีจุดมุ่งหมายเพือ่ การลบล้างศัตรู
ของตน หรื อเพื่อทําให้ศตั รู บาดเจ็บหรื อเพื่อกําจัดศัตรู ของตน หรื อในความหมายที่ชดั เจนมากขึ้นก็
หมายถึง การเป็ นปรปั กษ์กนั อย่างเปิ ดเผยของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลซึ่ งมีเป้ าหมายในการทําลายล้างคู่
ต่อสู้ (Mack and Pease, 1973:68)
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ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2542:32) ได้กล่าวถึ งความขัดแย้งว่า นอกจากจะหมายถึงภาวะที่
กลุ่ ม ต่ า งๆเข้า กัน ไม่ ไ ด้แ ล้ ว จุ ด สนใจที ่ไ ม่ ค วรมองข้า มอย่ า งยิ่ ง จึ ง เป็ นเรื ่ อ งของอํา นาจโดย
เปรี ยบเทียบระหว่างคู่กรณี เช่นคู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งมีอาํ นาจในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ ง
หรื อแต่ละฝ่ ายมีอาํ นาจตัดสิ นใจที่มีผลต่อการยุติความขัดแย้งที่ไม่เท่าเทียมกัน เป็ นต้น
กฤษฎา บุญราช (2554:13) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งว่า มีความเป็ นพลวัตร กล่าวคือ ความ
ขัดแย้งเป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่หยุดนิ่ง แต่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ เนื้ อหา หรื อลักษณะ
ของความขัดแย้งอยูต่ ลอด
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลหรื อ
กลุ่มบุค คลซึ่ ง ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันภายในองค์ก ารมีความคิดเห็ นไม่สอดคล้องกัน รวมทั้ง ค่านิ ย ม
เป้ าหมาย วิธีการทํางานแตกต่างกัน เป็ นปรากฏการณ์ ที่มีการเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงขึ้นอยู่กบั
รู ปแบบ เนื้ อหาและลักษณะของความขัดแย้ง อย่างไรก็ดี ประเด็นที่พึงพิจารณาในเรื่ องของความ
ขัดแย้งเป็ นเรื่ องของสถานะของคู่กรณี ในความขัดแย้ง เมื่อความขัดแย้งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ าย
ขึ้นไป สิ่ งทีห่ ลี กเลี่ยงไม่ได้เมื่อกล่ าวถึงความขัดแย้งก็คือ สถานะระหว่างคู่กรณี ทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน
ย่อมส่ งผลต่อความขัดแย้งประการหนึ่ งก็คือ อํานาจที่แตกต่างกันระหว่างคู่กรณี ดังนั้นผูน้ าํ และ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับควรศึกษา เรี ยนรู้ เพือ่ จัดการกับความขัดแย้งให้คลี่คลายและเกิ ดประโยชน์ต่อ
องค์การ
2.3.2 แนวคิดเกีย่ วกับความขัดแย้ ง
เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุ วรรณ (2529:35-36) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งว่ามีความสลับซับซ้อนมากจึงจําเป็ นต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่มีขอ้ ตกลงสากล
ทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกับเรื่ องความขัดแย้ง การตัดสิ นใจในแง่ของคุณค่าเกี่ยวกับความขัดแย้งจึงออกมาใน
ลักษณะการประเมิ นว่าดี หรื อไม่ ดี เป็ นสิ่ ง ที พ่ ึ งปรารถนาหรื อเป็ นสิ่ งที ่ไม่พึงปรารถนา ซึ่ ง การ
ประเมินดังกล่าวนําไปสู่ ความจําเป็ นต้องหาคําตอบ 2 ลักษณะ คือความขัดแย้งควรจะถูกขจัดหรื อ
แก้ไขหรื อไม่และเมื่อความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา ดังนั้นจึงสมควรที่จะกระตุน้ ให้เกิดขึ้นแต่
ภายในขอบเขตที่จาํ กัดหรื อไม่
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์(2534:13-14) ได้เปรี ยบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
แนวความคิดเดิมและแนวความคิดปัจจุบนั ไว้ 3 สมัย คือ
1. แนวคิดสมัยเดิม เชื่อว่าความขัดแย้งเป็ นสิ่ งเลวร้าย เป็ นความล้มเหลวของการ
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บริ หาร จึงควรหลี กเลี่ยงและกําจัดให้หมดไป เป็ นยุคสมัยที่เชื่อว่าองค์การที่ดีตอ้ งมีความราบรื่ น
ปราศจากความขัดแย้ง
2. แนวคิดสมัยมุ่งพฤติกรรม เชื่อว่าความขัดแย้งเป็ นเรื่ องของความต้องการและผล
ประโยชน์ เ กิ ด ขึ้ น เสมอในองค์ก าร บางครั้ งความขั ดแย้ง นํา มาซึ่ งความคิ ด และวิธี ก ารที ่ดี มี
ประโยชน์ ชี้ ให้เห็นประเด็นปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ดีกว่า บางครั้งความขัดแย้งก็ทาํ ให้เกิด
ความเสี ยหายแก่องค์การ จึงต้องรู ้วธิ ี จดั การใช้ความขัดแย้งให้เป็ นประโยชน์
3. แนวความคิดสมัยใหม่ เชื่อว่าความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ในองค์การมีท้ งั ข้อดี
และข้อเสี ย ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้ นอยู่กบั แบบของความขัดแย้ง ความขัดแย้ง บางอย่างจะส่ งเสริ ม ให้กลุ่ ม
ทํางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ องค์การที่ปราศจากความขัดแย้งจะเฉื่ อยชาหยุดอยู่กบั ที่องค์การที่มี
ความขัด แย้ งในระดับ ที ่พ อเหมาะจะช่ ว ยให้ ค นมี ค วามตื ่น ตัว กระตื อ รื อ ร้ น และมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์
กล่าวโดยสรุ ป ทุกหน่วยงานหรื อองค์การมีความขัดแย้งซึ่ งอาจเป็ นความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลหรื อระหว่างกลุ่มบุคคล ผูบ้ ริ หารควรมีทศั นะหรื อยอมรับว่าความขัดแย้งเป็ นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ เป็ นของปกติทีเ่ กิดขึ้นในหน่วยงาน ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งทีห่ ลีกเลี่ยงไม่ได้ ความ
ขัดแย้งจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดเห็น ค่านิยม ทัศนคติ หรื อความคาดหวังแตกต่างกัน ในการปฏิบตั ิงาน
ของผูด้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน
2.3.3สาเหตุของความขัดแย้ ง
ความขัดแย้งเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานตราบใดที่ระบบการทํางานนั้น
จะต้องเกี่ยงข้องกับมนุษย์ ซึ่ งมีความคิด ค่านิยม พฤติกรรมในการทํางาน จุดมุ่งหมายในชีวติ ที่
แตกต่างกันไป ความแตกต่างนี้ทาํ ให้มนุษย์ที่ตอ้ งทํางานร่ วมกันเกิดความขัดแย้ง มีความคิดเห็นไม่
ลงรอยกัน พฤติกรรมของมนุษย์ยอ่ มมีสาเหตุแตกต่างกันไป
อุทยั หิ รัญโต (2523:218) ได้ช้ ีให้เห็นว่าสาเหตุที่ทาํ ให้มนุษย์ขดั แย้งกัน อาจแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประการคือ
1. ความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ตรงกันของบุคคลจะช่วยให้บุคคลคบค้าสมาคมกันได้อย่าง
ราบรื่ น แต่ถา้ ความคิดเห็ นไม่ลงรอยกันและฝ่ ายหนึ่ งไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ ายว่าถูกต้อง
ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น
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2. แนวทางปฏิบตั ิ ผูท้ ี่มีแนวความคิดเห็นอย่างเดียวกัน ย่อมจะร่ วมงานกันได้ แต่แนวทาง
ปฏิบตั ิยอ่ มจะแตกต่างกัน เพราะการทํางานสําเร็ จตามเป้ าหมาย ทุกคนย่อมแสวงหาหนทางปฏิบตั ิ
ทีต่ นคิดว่าเหมาะสม คนทีม่ ีความคิดเห็นตรงกันในหลักการ อาจไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบตั ิของอีก
ฝ่ ายหนึ่งก็ได้ ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุน้ ีได้อีกทางหนึ่ง
3. ผลประโยชน์ คือ สิ่ งที่ทุกคนต้องการหรื อความพอใจของแต่ละคนความขัดแย้งกัน
เพราะผลประโยชน์มองเห็นได้ชดั และเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมากที่สุด ผลประโยชน์เป็ นมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง
อรุ ณ รักธรรมและปรัชญา เวสารัชช์ (2539:3)ได้สรุ ปสาเหตุของความขัดแย้งได้ดงั นี้
1. เรื่ องส่ วนตัว
2. เป้ าหมาย
3. วิธีการ
4. สถานภาพ
5. การรับรู้และค่านิยม
พิมลวรรณพงษ์สวัสดิ์ (2531:31) ได้สรุ ปรู ปแบบและสาเหตุของความขัดแย้งไว้ดงั นี้
1. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล เป็ นความขัดแย้งอันเป็ นผลมาจากสาเหตุความ
แตกต่างของบุคคลทั้งในด้าน เพศ การศึกษา แนวความคิด ระบบคุณค่า นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุ
มาจากองค์การ อันได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมาย สถานภาพในองค์การ การแข่งขัน
2.ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม เป็ นความขัดแย้งที่มกั เกิดขึ้นภายใต้การดําเนิ นงาน
ขององค์การ
3.ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม มีสาเหตุอยู่ 2 ประการ คือ การแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัด กับ ความแตกต่างกันในรู ปแบบของการบริ หารงานที่ตอ้ งการให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ความแตกต่างกันในแง่นโยบายและการดําเนินงาน
4.ความขัดแย้งระหว่างองค์การกับองค์การ เห็นได้ชดั ในองค์การที่มีการแข่งขัน เพี่อการ
แย่งชิงตลาด ลูกค้า รายได้
จากรู ปแบบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายรู ปแบบ ก็จะมีสาเหตุอยูห่ ลายประการเช่นกัน คือ
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1. เกิดจากความแตกต่างด้านเป้ าหมาย
2. เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร
3. การสื่ อความหมายไม่ถูกต้องและการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง
4. เกิดความไม่ลงรอยระหว่างกันกับมาตรฐานการทํางาน
5. เกิดจากโครงสร้างขององค์การที่ไม่เหมาะสม
Newman and Bruehl (1982:105) ได้แบ่งสาเหตุของความขัดแย้งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. องค์ประกอบด้านบุคคล เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคล
2. ประเด็นปั ญหาของการปฏิสัมพันธ์ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจาก
กระบวนการของการสื่ อสารระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
3. สภาพขององค์การ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งที่เป็ นผลของการใช้คนหรื อ
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
Wall and Callister (อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2537: 338) ได้แบ่งสาเหตุความขัดแย้ง
จากปั จจัยที่หลากหลายสามารถจําแนกออกเป็ นสามกลุ่มปั จจัยใหญ่คือ ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วน
บุคคล (Individual Characteristics) ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล (Inrerpersonal Factors)และปั จจัยด้าน
ประเด็น (Issues)
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Individual Characteristics)ได้แก่
บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality), ค่ า นิ ย ม(Value)ส่ ว นบุ ค คล ,เป้ าประสงค์ ,ความมั่น คงต่ อ จุ ด ยื น ,
ความเครี ยดและความโกรธรวมถึงความปรารถนาที่เป็ นอิสระ เป็ นต้น
2. ปั จจัยด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Factors) ซึ่ งมีหลายด้าน แต่ละ
ด้านสามารถเป็ นชนวนของความขัดแย้งได้ท้ งั สิ้ นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ประกอบด้วย การรับรู้
เป้ าหมายของฝ่ ายอืน่ (Perceptual Interface) การสื่ อสาร (Communication)พฤติกรรม (Behavior)
ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ าง (Structural Relationships) และ การปฏิ สัมพันธ์ในอดี ต Previous
Interactionas)
3. ปั จจัยด้านประเด็น (Issues)โดยปกติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยว
พันกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง อาจเป็ นประเด็นใหญ่หรื อเล็ก เป็ นประเด็นทางอารมณ์หรื อเนื้ อหา
เป็ นประเด็นที่ซบั ซ้อนหรื อไม่ซบั ซ้อน ลักษณะอย่างหนึ่ งของประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือ
ความซับซ้อน ซึ่ งมีแนวโน้มเป็ นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งได้สูงกว่าประเด็นที่ไม่ซับซ้อน
และเรื่ องทีม่ ีประเด็นหลายประเด็นรวมอยูก่ ็มีแนวโน้มกระตุน้ ความขัดแย้งมากกว่าเรื่ องที่มีประเด็น
น้อย ทั้งนี้ เฉพาะว่าความซับซ้อนและการมีประเด็นที่หลากหลายนั้นมีแนวโน้มก่อให้เกิ ดความ
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เข้าใจผิดหรื อมีความแตกต่างหลากหลายของผลประโยชน์ หรื อแสดงให้เห็นถึงการมีเป้ าหมายที่
แตกต่างกัน
2.3.3 รูปแบบและวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง
Thomas และ Kilmann (อ้างถึงในเสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์.2534 :107 ) ได้สร้าง
เครื่ องวัดแบบของพฤติ กรรมบุ คคลเมื่อเผชิ ญกับความขัดแย้ง หรื ออาจเรี ยกได้ว่า วัดวิธีการของ
บุคคลในการแก้ปัญหาความขัดแย้งขึ้นในปี ค.ส. 1986 เครื่ องมือวัดนี้ เรี ยกว่า Thomas Kilmann
conflict Mode Instrument. เป็ นแบบให้บุคคลประเมินตนเอง หรื อเป็ นวิธีการที่บุคคลใช้แก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยเป็ นแบบวัดพฤติกรรมบุคคล ซึ่ งแต่ละคนจะแสดงออกเมื่อเผชิ ญกับความขัดแย้ง
นั้น Thomas ได้จาํ แนกพฤตจิกรรมทีบ่ ุคคลแสดงอออกโดยอาศัยกรอบแนวความคิด ตามทฤษฎี 2
มิติ คือ มิติแรก การเอาใจผูอ้ ื่น แสดงออกโดยพฤติกรรมร่ วมมือ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้
ผูอ้ ื่นพอใจ มิติ ที่ 2 คือ การเอาใจตนเอง แสดงออกโดยพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ เป็ นพฤติกรรมที่
แสดงออกเพือ่ ให้ตนเองมีความพอใจ
จากพฤติกรรมที่แสดงออกทั้ง 2 มิติ Thomas ได้จาํ แนกพฤติกรรมของบุคคลเมื่อต้อง
เผชิญกับความขัดแย้ง เป็ น 5 แบบ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

การเอาชนะ (Competition)
การร่ วมมือ (Collaboration)
การประนีประนอม (compromising)
การหลีกเลี่ยง (Avoiding)
การยอมให้(Accommadation)
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สู ง
การเอาชนะ

การร่ วมมือ

เอาใจ
ตนเองมุ่ง

การประนีประนอม

เอาชนะ

การหลีกเลี่ยง
ตํ่า

ปานกลาง

การยอมให้
ปานกลาง

สู ง

เอาใจผูอ้ ่ืน : ร่ วมมือ
แผนภูมิที่ 2.1 แบบของพฤติกรรมที่อาจแสดงออกเมื่อมีความขัดแย้ง (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์
อ้างอิงมาจาก Rubble T.L. and K.W. Thomas. “Support of two do Conflict” Organization
Behavior and Human Performance 1976 : 143 -145)
โมเดลของ Thomas และ Kilmann สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. การเอาชนะ (Competition) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสู งและแสดง
พฤติกรรมร่ วมมือในระดับตํ่า เป็ นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจตนเอง มุ่งชัยชนะของตนเองเป็ น
ประการสําคัญ โดยไม่คาํ นึงถึงประโยชน์ หรื อ ความสู ญเสี ยของผูอ้ ื่น พฤติกรรมที่แสดงออก มุ่ง
ที่การแพ้ชนะโดยอาศัยอํานาจ จากตําแหน่งหรื อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคามข่มขู่
หรื อแม้แต่การอ้างระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์และได้ชยั ชนะในที่สุด
2. การร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสู งและแสดง
พฤติกรรมร่ วมมือในระดับสู งด้วย เป็ นการมุ่งที่จะเอาชนะและขณะเดียวกันก็ให้ความร่ วมมืออย่าง
เต็มที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งจะให้เกิดความพอใจ ทั้งแก่ตนเอง
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และบุคคลอื่น การร่ วมมือเป็ นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้เป็ น
ความร่ วมมือร่ วมใจ ในการแก้ปัญหาที่มุ่งจะให้เกิดการชนะ-ชนะ ทั้ง 2 ฝ่ าย
3. การประนีประนอม (Compromising) เป็ นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุ่งเอาชนะและ
พฤติกรรมความร่ วมมือในระดับปานกลาง เป็ นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติ
การเอาใจผูอ้ ื่น เป็ นแบบของการเจรจาต่อรองที่มุ่งจะให้ท้ งั 2 ฝ่ ายมีความพอใจบ้าง เป็ นลักษณะที่
หากจะได้บ ้า งก็ ค วรจะยอมเสี ยบ้ า ง หรื อในลั ก ษณะที ่ม าพบกัน ครึ่ งทาง พฤติ ก รรมการ
ประนี ประนอมนั้น ทั้ง 2 ฝ่ ายมีความพอใจมากกว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง แต่ท้ งั 2 ฝ่ าย มีความ
พอใจน้อยกว่าพฤติกรรมการร่ วมมือ
4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับตํ่าและแสดง
ความร่ วมมือในระดับตํ่าด้วย เป็ นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ไขปั ญหา ไม่สนใจความ
ต้องการของตนเองและความสนใจของผูอ้ ื่น แสดงอาการหลีกเลี่ยงปั ญหา เฉื่อยชา และไม่สนใจ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพยายามทําตัวเหนือความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่าน
เลยไป โดยมีปัจจัย ต่าง ๆ เข้า มาช่ วยแก้ไขตามธรรมชาติ ข้อเสี ยของพฤติกรรมหลี กเลี่ยงก็คื อ
ความขัดแย้งบางอย่างอาจรุ นแรงขึ้น จนกระทัง่ ไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะแก้ไขได้ แต่ถา้ หากสถานการณ์
ขั ดแย้ง ไม่ รุ น แรง ไม่ อ ยู่ใ นเวลาวิก ฤต การแสดงพฤติ ก รรมหลี ก เลี ่ย งต่ อ ความขั ดแย้ งอาจมี
ประโยชน์บา้ ง
5. การยอมให้ (Acommondation) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุง่ เอาชนะในระดับตํ่าและ
แสดงพฤติกรรมร่ วมมือในระดับสู ง เป็ นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผูอ้ ื่น เป็ นผูเ้ สี ยสละ ปล่อยให้
ผูอ้ ่ืนดําเนินการไปตามใจชอบแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม การยอมให้เป็ นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับ
การเอาชนะ ผูท้ ี่แสดงพฤติกรรมการยอมให้ นอกจากจะเป็ นผูท้ ี่เสี ยสละแล้ว ยังเป็ นผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการ
ให้เกิดความบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากยอมความให้ นั้น ผูต้ ามมักจะไม่ชอบและมีความขุ่น
เคือง เพราะไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะปฏิบตั ิ
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553:345) ได้สรุ ปแนวทางจัดการความขัดแย้งที่มีการเสนอโดย
นักวิชาการและมีการทดลองนําไปปฏิบตั ิจริ งซึ่ งมีท้งั ความสําเร็ จและล้มเหลว และเมื่อวิธีการใด
วิธีการหนึ่งไม่ได้ผลก็มีการทดลองใช้วธิ ี การใหม่ต่อไปและในการจัดการความขัดแย้งนั้นมีบทบาท
ของ 3 กลุ่มที่ตอ้ งพิจารณาคือ บทบาทคู่ขดั แย้ง บทบาทผูบ้ ริ หารและบทบาทฝ่ ายที่สาม

35

1. การจัดการความขัดแย้ งโดยบทบาทของคู่ขดั แย้ ง แบ่งเป็ น 2 แนวทางในการศึกษา
ดังนี้
1.1 แนวทางแบบกําหนดบรรทัดฐาน (Prescriptive Mode)
แนวทางแบบกํา หนดบรรทัดฐานให้ข้ อเสนอว่า คู่ขดั แย้ง ควรดํา เนิ นการดั งนี้ (Keutsch,
1990: Wall and Calister, 1995)
1. .ให้ความสําคัญและตระหนักถึงสาเหตุและผลของความขัดแย้งอยูต่ ลอดเวลา พร้อม
กับการแสวงหาทางเลือกในการคลี่คลายความขัดแย้ง
2. คู่ขดั แย้งควรกําหนดจังหวะก้าวในการจัดการกับสาเหตุ ปรากฏการณ์ และผลของ
ความขัดแย้งเช่น การเผชิ ญหน้ากับความขัดแย้ง การแยกแยะระหว่างผลประโยชนกับจุดยืน การ
ฟังฝ่ ายตรงข้ามอย่างตั้งใจและจริ งจัง และการพูดเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและร่ วมมือเป็ นหลัก
3. ใช้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูอ้ ื่น เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็ นแหล่ง
ความขัดแย้งเช่ น ความขาดแคลนทรัพ ยากร หรื อการรับ รู้ ในเรื่ องเป้ าประสงค์ไม่ ตรงกัน และ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
4. ปรับปรุ งอารมณ์ให้มีความเยือกเย็น มัน่ คง และการแสดงออกที่ไม่เห็นด้วยที่อยูบ่ น
พื้นฐานของอารมณ์ให้อยูบ่ นพื้นฐานของเหตุผล
5. ควรแสดงออกถึงความเชื่อมโยงระหว่างการกระทํากับความตั้งใจในเชิงบวก ที่พร้อม
จะให้ความช่วยเหลือ มิใช่เป็ นการทําร้าย และไม่กล่าวโทษซึ่ งกันและกัน
6. การมีจิตใจที่เปิ ดกว้าง ขยายขอบเขตของจิตใจให้สามารถรองรับความแตกต่าง
หลากหลายพร้อมรับฟังความคิดเห็น ทัศนคติและความเชื่อที่แตกต่างอย่างอดกลั้น
7. ควรกําหนดเป้ าประสงค์แห่งการร่ วมมือ และเปิ ดอภิปรายอย่างเปิ ดเผยเกี่ยวกับประเด็น
ที่มีความเห็นต่างกัน
8. สร้างความคิดคู่ขนานไปพร้อม ๆ กันระหว่างความคิดและจุดยืนของฝ่ ายเรากับ
ความคิดและจุดยืนของฝ่ ายเขา โดยคิดแบบสลับจุดยืนซึ่ งกันและกัน
9. ควรเน้นในประเด็นว่าอะไรที่ตอ้ งการบรรลุ หรื ออะไรที่สามารถบรรลุร่วมกัน แทนที่
จะเน้นในประเด็นว่าต้องสู ญเสี ยอะไร
10. ริ เริ่ มในการสร้างความไว้วางใจ เช่น การประกาศจังหวะก้าวหรื อสิ่ งที่จะดําเนินการ
ล่วงหน้า กําหนดตารางเวลา เชื้ อเชิ ญคู่ขดั แย้งมาร่ วมสนทนา ไม่มีการตอบโต้ และส่ งเสริ มการ
ร่ วมมือ หรื อให้รางวัลในการร่ วมมือ
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1.2 แนวทางแบบพรรณนา (Descriptive Mode)
แนวทางแบบพรรณนาเป็ นการพิจารณาว่าคู่ขดั แย้งดําเนินการอะไรบ้างในการจัดการความ
ขัดแย้งโดยทัว่ ไปคู่ขดั แย้งดําเนิ นการโดยใช้วิธีการแบบลองผิดลองถูก โดยทดลองใช้วิธีการหนึ่ ง
ก่อน จากนั้นก็เคลื่อนไปใช้วิธีการอืน่ เพื่อดูว่าใช้ได้ผลหรื อไม่ จากนั้นหากไม่ได้ผลก็พยายาม
แสวงหาวิธีการอื่น ๆ ต่อไป และเนื่องจากว่าคู่ขดั แย้งมีการตีความขัดแย้งที่หลากหลาย และถูกชี้ นาํ
โดยเป้ าประสงค์ทีจ่ ะแก้ไขความขัดแย้งหรื อลดความขัดแย้งซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับ ความยุติธรรม
การรักษาหน้า ความเท่าเทียม และการให้รางวัลกับตนเอง
นอกจากนั้นในการจัดการความขัดแย้ง คู่ขดั แย้งยังถูกชี้ นาํ แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยประสบการณ์ว่า แนวทางใดได้ผลและแนวทางใดไม่ได้ผล วัฒนธรรมก็มีส่วนในการกําหนด
แนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยเช่นเดียวกัน สําหรับแนวทางต่าง ๆ ที่คู่ขดั แย้งใช้มีดงั ต่อไปนี้
(Wall and Callister 1995;Robbins, 2003)
1. การแข่งขัน (Competing) ซึ่ งเป็ นการที่ฝ่ายหนึ่งมีความปรารถนาที่จะตอบสนองความ
พึงพอใจผลประโยชน์ ของตนเอง โดยไม่ใส่ ใจกับการสู ญเสี ยของฝ่ ายตรงข้าม การแข่งขันเป็ นวิธี
คิดแบบได้ เสี ย ซึ่ งฝ่ ายหนึ่ งอาจใช้ความรุ นแรงและใช้การแข่งขันเชิ งพลังอํานาจ เพีอ่ ทําลายฝ่ าย
ปรารถนาหรื อทําร้ายอีกฝ่ ายให้ยอมจํานน
2. การบรรลุขอ้ ตกลงในเชิงยุทธวิธีต่อสัญลักษณ์วา่ อีกฝ่ ายพ่ายแพ้ (Agree to Symbols
Defeat) เช่น ฝ่ ายที่มีอาํ นาจน้อยกว่าประเมินว่าตนเองไม่สามารถสู้อีกฝ่ ายที่มีพลังอํานาจมาได้ ก็มี
การตกลงกันว่าให้ฝ่ายที่มีอาํ นาจมากกว่ายึดป้ อมปราการที่สําคัญบางจุดเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่ งชัย
ชนะ หรื อแต่ละฝ่ ายต่างพยายามบุกเข้ายึดสถานที่สําคัญในเชิงสัญลักษณ์แห่ งชัยชนะหรื อแต่ละฝ่ าย
ต่างพยายามบุกเข้ายึดสถานที่สาํ คัญในเชิงสัญลักษณ์และนําไปประกาศว่าตนเองประสบชัยชนะ
3. การประนีประนอม (Compromise) เป็ นภาวะที่คู่ขดั แย้งยินยอมอย่างไม่เต็มใจในการ
เสี ยสละสิ่ งที่มีคุณค่าของฝ่ ายตน เพื่อยุติความขัดแย้ง
4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็ นภาวะที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งถอนตัวออกจากความขัดแย้ง
หรื ออาจกดทับความขัดแย้งไว้ไม่ให้แสดงออกมา โดยการละเลยไม่สนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
5. การแสวงจุดร่ วม สงวนจุดต่าง (Smoothing)โดยคู่ขดั แย้งหลีกเลี่ยงในการนําประเด็นที่
มีความแตกต่างกันมาเจรจา ขณะเดียวกันก็หยิบยกประเด็นที่มีความเห็นร่ วมกันหรื อผลประโยชน์
ร่ วมกัน ขึ้นมาเจรจาแทน
6. การขยายทรัพยากร (Expansion of Resources) เป็ นการจัดการความขัดแย้งเมื่อความ
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ขัดแย้งนั้นเกิ ดจากการขาดแคลนทรัพยากร เช่น งบประมาณ ตําแหน่ง โอกาส หรื อ ห้องทํางาน
หากสามารถขยายทรัพยากรได้ก็จะเกิดภาวะแบบได้ท้ งั หมดโดยไม่มีผแู้ พ้
7. การใช้เป้ าประสงค์ที่สูงกว่า (Super ordinate Goals)เป็ นแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยคู่ขดั แย้งร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายที่สูงกว่าเป้ าหมายของกลุ่ม ซึ่ งสามารถบรรลุได้ดว้ ยการ
ร่ วมมือของทุกฝ่ าย
8. การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือ (Problem Solving Collaborating) เป็ นการจัดการความ
ขัดแย้ง แบบเผชิ ญหน้า ระหว่า งคู่ข ดั แย้งเพือ่ ทีจ่ ะมาร่ วมกันระบุ ปัญหา และแสวงหาสาเหตุ ของ
ปั ญหาอย่างเปิ ดเผย และร่ วมกันอภิปรายในการแสดงหาทางออกร่ วมกัน
9. การเสี ยสละ (Accommodating) เป็ นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งยอมสละ
ผลประโยชน์หรื อเป้ าหมายของตนเอง ให้กบั ฝ่ ายตรงข้าม เพื่อลดความขัดแย้ง
2. การจัดการความขัดแย้ งโดยบทบาทผู้บริหารองค์ การ
เมื่อความขัดแย้งในองค์การเกิดขึ้น ผูบ้ ริ หารจะมีบทบาทสําคัญในการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยใช้วธิ ี การต่าง ที่หลากหลาย ดังนี้ ( Wall and Callister, 1995; Robbins, 2003)
1. การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม เช่น การใช้คาํ สั่งตามอํานาจหน้าที่ให้แต่ละฝ่ าย
ยุติความขัดแย้ง
2. การเปลี่ยนโครงสร้างองค์การที่เป็ นทางการโดยการออกแบบงานใหม่ การ
สร้ า งตํา แหน่ ง ที ่มี บ ทบาทในการประสานงานระหว่า งฝ่ ายต่ า ง ๆ หรื อ การย้า ยบุ ค คลออกจาก
ตําแหน่งที่เป็ นแหล่งของความขัดแย้ง
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากร โดยจัดส่ งกลุ่มบุคคลที่กาํ ลังขัดแย้งไป
อบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ หรื อหลักสู ตรอื่นๆ ที่เสริ มสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
4. การกําหนดหรื อสร้างเป้ าหมายที่เหนือกว่า เพื่อให้ฝ่ายที่เป็ นคู่ขดั แย้งได้
ร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
5. การใช้การมีส่วนร่ วม โดยผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมโดยตรงในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง และช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการปรับปรุ งการสื่ อสารระหว่าง
กัน การส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบร่ วมกัน
6. การขยายทรัพยากร เช่น การเพิ่มการให้รางวัล ผลตอบแทนหรื อตําแหน่ง
7. การวิเคราะห์สาเหตุ วินิจฉัย และแก้ไขปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง
8. การจัดงานนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ โดย
ให้ไปร่ วมทํากิจกรรมบางอย่างที่ตอ้ งช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
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3. การจัดการความขัดแย้ งโดยบทบาทของฝ่ ายทีส่ าม
โดยทัว่ ไปฝ่ ายที่สามมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งเพราะว่าการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งสําเร็ จทําให้พวกเขาได้ประโยชน์ ฝ่ ายที่สามมีแนวโน้มเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเมื่อคู่
ขัดแย้งไม่สามารถหรื อไม่เต็มใจจัดการความขัดแย้งด้วยตนเอง เมื่อฝ่ ายที่สามเข้ามาแทรกแซงความ
ขัดแย้งพวกเขาใช้วธิ ี การที่หลากหลายโดยผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก ทดลองใช้เทคนิค
บางอย่าง จากนั้นพัฒนาและทดลองใช้เทคนิคอื่นๆ สําหรับการจัดการความขัดแย้งโดยฝ่ ายที่สามมี
ดังนี้
การจัดการความขัดแย้งโดยคนกลาง (Mediation)
การจัดการความขัดแย้งโดยคนกลางเป็ นแนวทางที่ได้รับความนิยมใช้กนั มากทั้ง
ความขัดแย้งในระดับครอบครัว องค์การ สังคม และระดับโลก คนกลางใช้เทคนิคการจัดการความ
ขัดแย้งจํานวนมากในการแสวงหาข้อยุติระหว่างคู่พิพาท (Wall and Lynn, 1993) สําหรับบทบาท
ของคนกลางมี 4 ประเภทหลักคือ (Wall and Blum,1991)
1. การเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) เป็ นฝ่ ายที่สามที่มีความเป็ นกลางซึ่ งช่วยอํานวย
ความสะดวกใจการเจรจาระหว่างคู่ขดั แย้งเพือ่ แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการใช้เหตุผล
และการโน้มน้าวจูใจ การเสนอแนะทางเลือกในการแก้ปัญหา ผูป้ ระนีประนอมมีการใช้กนั อย่าง
กว้างขวางในการเจรจาต่อรองระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ ายจัดการ และ ในศาลที่เป็ นคดีมโนสาเร่
สถานการณ์ที่ทาํ ให้ผไู ้ กล่เกลี่ยประสบความสําเร็ จคือ คู่ขดั แย้งต้องได้รับการจูงใจหรื อมีแรงจูงใจ
ในการเข้าสู่ การเจรจาต่อรองและแก้ไขปั ญหา นอกจากนั้นความขัดแย้งดัง กล่ า วต้ องเป็ นความ
ขัดแย้งที่มีระดับความเข้มข้นไม่สูงเกินไป เพราะการไกล่เกลี่ยมีแนวโน้มประสบความสําเร็ จในการ
จัดการกับ ความขัดแย้ง ในระดั บปานกลาง และท้า ยที่ สุ ดการรั บ รู้ ข องคู่ขดั แย้ง ต่อผูไ้ กล่ เกลี ่ย มี
ความสําคัญมากโดยคู่ขดั แย้งจะต้องรับรู ้วา่ ผูไ้ กล่เกลี่ยมีความเป็ นกลางอย่างแท้จริ ง หากคู่ขดั แย้งคิด
ว่าผูไ้ กล่เกลี่ยมีอคติ การแก้ไขความขัดแย้งก็มีแนวโน้มประสบความล้มเหลว
2. การเป็ นผูช้ ้ ีขาด (Arbitrator) เป็ นบุคคลที่สามที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการชี้นาํ และ
กําหนดข้อตกลงผูช้ ้ ี ขาดสามารถมาได้โดยสมัครใจซึ่ งเกิดจากคู่ขดั แย้งตกลงเชื้ อเชิ ญมาและมอบ
อํานาจในการวินิจฉัยชี้ ขาดข้อพิพาท หรื อมาโดยกฎหมาย ไม่วา่ คู่ขดั แย้งจะเต็มใจรับหรื อไม่ก็ตาม
อํานาจหน้าที่ของผูช้ ้ ีขาดมีความแปรผันขึ้นอยูก่ บั กฎหมายหรื อระเบียบที่กาํ หนดไว้ในการเจรจา เช่น
ผูช้ ้ ี ขาดอาจเลือกตามการตัดสิ นใจของเขาเอง การใช้ผชู้ ้ ี ขาดมีจุดแข็งที่เหนื อกว่าการใช้ผไู้ กล่เกลี่ย
คือ สามารถบรรลุขอ้ ตกลงและยุติความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
มีความรู ้สึกมากนัก และความขัดแย้งอาจหวนกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป
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3. การเป็ นผูป้ รองดอง (conciliator) เป็ นบุคคลที่สามที่คู่ขดั แย้งให้ความเคารพ
นับถือไว้วางใจซึ่ งจะช่วยเจรจาสื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างคู่พิพาท บทบาทผูป้ รองดองมี
การใช้อย่างแพร่ หลายในการพิพ าทระหว่างประเทศ ด้านแรงงาน ครอบครัว และชุ มชน หาก
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ผลระหว่างผูไ้ กล่เกลี่ยและผูป้ รองดองแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานเชิ งวิชาการ
อย่างชัดเจนว่าบทบาทใดมีประสิ ทธิ ผลมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในเชิ งการปฏิบตั ิผูป้ รองดองจะ
ดําเนินการหรื อแสดงบทบาทมากกว่าการสื่ อสารข่อความระหว่างคู่พิพาท พวกเขาเข้าร่ วมในการ
แสวงข้อเท็จจริ ง ตีความข่าวสารและโน้มน้าวจูงใจคู่พิพาทเพื่อพัฒนาข้อตกลงร่ วมกัน
4. การเป็ นที่ปรึ กษา (consultant) เป็ นผูท้ ่ีมีทกั ษะในการจัดการความขัดแย้งและ
เป็ นกลาง ซึ่ งพยายามช่วยเหลือการแก้ปัญหาโดยการใช้การสื่ อสารและการวิเคราะห์ บทบาทของ
ผูใ้ ห้การปรึ กษาไม่ได้มุ่งทีผ่ ลลัพธ์ของการยุติความขัดแย้ง ซึ่ งแตกต่างจากบทบาทอื่น ๆ ผูใ้ ห้การ
ปรึ กษามีบทบาทในการปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทเพื่อให้พวกเขาร่ วมกันแสวงหาข้อยุติ
ด้วยตัวของพวกเขาเอง แทนที่ทีป่ รึ กษาจะเสนอทางเลือกการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ที่ปรึ กษา
พยายามช่วยให้คู่พิพาทเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น ดังนั้นแนวทางนี้ จึงมี
จุเน้นการแก้ปัญหาระยะยาวในการสร้างการรับรู ้และทัศนคติใหม่ในเชิงบวกระหว่างคู่พิพาท
สุ ธรรม รัตนโชติ(2552:223) ได้สรุ ปวิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มตามกรอบ
แนวความคิ ด นี้ เป็ นก รอบของความสั ม พั น ธ์ ร ะ หว่ า ง “สี ่ เ หลี ่ย มความขั ด แย้ ง การ
แก้ปัญหา”(conflict-resolution grid) เพื่อตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจจะกระทําได้โดยการตรวจสอบความขัดแย้งภายใน (internal focus) และ
ความขัดแย้งภายนอก (external Focus) และมีวิธีแก้ปัญหาตามความเหมาะสม คือ หากมีความ
ขัดแย้งจากภายนอกระดับปานกลางพอ ๆ กับความขัดแย้งภายใน ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
ก็จะใช้วิธีประนี ประนอม และหากมีความขัดแย้งจากภายนอกและภายในสู งหรื อตํ่า ก็จะใช้วิธี
แตกต่างกัน เหล่านี้เป็ นต้น
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ปรองดอง

ร่ วมมือ

ให้กลุ่มอื่นชนะ

ร่ วมมือกันแก้ปัญหา

สู ง
การประนีประนอม
หาข้อสรุ ปที่

ความขัดแย้ง

ยอมรับกันได้และ

ภายใน

ให้ทุกคนเป็ นผูช้ นะ

ตํ่า

ปฏิเสธ

บังคับทําตัว

เพิกเฉยหรื อไม่

เหนือกว่าและ
ควบคุมกลุ่มอื่น

แก้ปัญหา
ตํ่า

ความขัดแย้ง

สู ง

ภายใน
แผนภูมิ 2.2 สี่ เหลี่ยมความขัดแย้ง- การแก้ปัญหา
จากแผนภูมิขา้ งต้น มีวธิ ีแก้ปัญหาความขัดแย้ง 5 วิธี คือ ปรองดอง ปฏิเสธ บังคับ
ร่ วมมือ และประนีประนอม ซึ่ งกล่าวโดยสังเขป ได้ดงั นี้
การบังคับ (dominating) หมายถึงการให้กลุ่มตัวเองมีอาํ นาจในการแก้ปัญหามากกว่า
กลุ่มอื่นการบังคับเป็ นการใช้อาํ นาจ (power-oriented approach) ซึ่ งต้องมีมากพอที่จะทําให้กลุ่มอื่น
ต้องทําตามต้องการ จึงจําเป็ นต้องมีพลังภายในกลุ่มสู ง แต่พลังจากภายนอกกลุ่มตํ่า การบังคับจะ
ประสบผลสําเร็ จก็ต่อเมื่อกลุ่มหนึ่ งใช้อาํ นาจแล้วอีกกลุ่มต้องยอมรับอํานาจนั้น และแก้ปัญหาไป
ตามแนวทางที่กลุ่มมีอาํ นาจกําหนดการบังคับเกิดขึ้นในสภาพ “ชนะ แพ้”(Win Lost) หมายความ
ว่า ให้กลุ่มตัวชนะ (Win) และให้กลุ่มอื่นแพ้ (Lost) เหล่านี้เป็ นต้น
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การปรองดอง (accommodating)เป็ นวิธีกาแก้ปัญหาไปในทางตรงกันข้ามกับวิธีบงั คับ
ดัง ที ่ได้ก ล่ า วถึ ง ไปแล้ว การปรองดอง คื อ การแก้ปั ญหาโดยให้ก ลุ่ ม อื ่นๆ ได้ป ระโยชน์สูง สุ ด
ในขณะที่กลุ่มตัวเองได้ประโยชน์นอ้ ยที่สุด การปรองดองเกิดขึ้นจากการ “เสี ยสละ”(sacrifice) ให้
กลุ่มอื่นได้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มตน หรื อ “แพ้ ชนะ” หมายความว่า ยอมให้กลุ่มตัวเองเสี ยบ
เปรี ยบและให้กลุ่มอื่นได้เปรี ยบ
การร่ วมมือ (collaboration) หมายถึง การ่ วมมือกันแก้ปัญหาโดยต่างฝ่ ายต่างชนะ(winwin)และในขณะเดียวกันต่างฝ่ ายต่างแพ้ (lost-lost) ทั้งสองฝ่ าย จึงต้องเสี ยสละและได้ประโยชน์เท่า
ๆ กัน การแก้ปัญหาโดยความร่ วมมือหรื อการบูรณาการ (integration) กระทําได้ยากที่สุด แต่ผลที่
จะเกิดขึ้นจะมีประโยชน์ที่สุด การแก้ปัญหาโดยความร่ วมมือ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องมี “เป้ าหมายที่
จะต้องประสบผลสําเร็ จร่ วมกัน” ซึ่ งหมายถึง เป้ าหมายที่ไม่สามารถทําให้สําเร็ จได้โดยปราศจาก
ความร่ วมมือของกลุ่มทีม่ ีความขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงานของบริ ษทั ผลิตรถยนต์และ
บริ ษทั เหล็กกล้า บางครั้งมี ความเห็นร่ วมกันที่จะขอขึ้นค่าจ้าง เพราะรายได้ของอุตสาหกรรมทั้ง
สองดีข้ ึน แต่ในบางครั้งมีความเห็นร่ วมกันที่จะเพิ่มเวลาทํางาน เนื่องจากต้องผลิตสิ นค้าให้มากขึ้น
เหล่านี้เป็ นต้น หากมีเป้ าหมายร่ วมกันแล้วก็จะทําให้เกิดความร่ วมมือ หรื อบูรณการเข้ากันได้
การปฏิเสธ(avoiding) หมายถึง การไม่ยอมแก้ปัญหาหรื อการเพิกเฉย(ignoring) ต่อ
ปั ญหาซึ่ งมักจะเกิดขึ้นในกรณี ที่มีอาํ นาจจากภายนอกและจากภายในตํ่า เป็ นประเภทแพ้-แพ้ (lostlost) คือ กลุ่มตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์และกลุ่มอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ จึงไม่มีความกระตือรื อร้นที่จะ
แก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามการปฏิเสธอาจจะเหมาะสําหรับปั ญหาที่ไม่รุนแรง หรื อปั ญหาที่คาดว่า
กลุ่มจะแก้ปัญหาได้เองโดยไม่กระทบกับกลุ่มอื่น
การประนี ประนอม (compromising) ใช้แก้ปัญหาที่เกิ ดจากความขัดแย้งภายในและ
ภายนอกเพียงระดับกลาง ๆ ซึ่ งมักจะเป็ นปั ญหาไม่รุนแรงจึงสามารถหาข้อสรุ ปที่ท้ งั 2 กลุ่มยอมรับ
ได้ และทั้งสองกลุ่ม “ชนะ ชนะ”(win-win) หมายความว่า ทั้ง 2 กลุ่มได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
และการประนี ประนอมจะเป็ นประโยชน์สําหรับกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีอาํ นาจเท่า ๆ กัน และต่างก็มีความ
มุ่งมัน่ ที่จะทําให้กลุ่ มตนทําได้สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และวัตถุ ประสงค์ท้ งั 2 กลุ่มคล้ายกัน แต่
อย่า งไรก็ตาม บางครั้ ง การประนี ป ระนอมต้ องการ “บุ ค คลที่ 3” (third party) หรื อ “คน
กลาง”(arbitrator)

42

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมีสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่ งเป็ นผลต่อเนื่อง ทําให้
เกิ ดความขัดแย้งที่ไม่มีประโยชน์ (dysfunctional

conflict) และความขัดแย้งที่เป็ นประโยชน์

(functional conflict) และทําให้ตอ้ งแก้ปัญหาซึ่ งสรุ ปได้ตามแผนภูมิที่ 2.3
ผลของความขัดแย้งโดย
ไม่ มีประโยชน์

สาเหตุความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่ม

การเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลง

♦ การขึ้นต่อกันระหว่าง
งาน
• การขึ้นต่อกันรวม
• การขึ้นต่อกันเป็ น
ลําดับ
• การขึ้นต่อกันแบบ
แลกเปลี่ยน
♦ ความแตกต่างของ
เป้ าหมาย
• มีเป้ าหมายแยกจากกัน
• ทรัพยากรจํากัด
• เวลาแตกต่างกัน
♦ การรับรู ้แตกต่างกัน
• ความแตกต่างของ
สถานภาพ
• การรับรู ้ไม่ชดั เจน

ภายในกลุ่ม
• เพิ่มความเหนียว
แน่น
• ใช้ภาวะผูน้ าํ
แบบมีอาํ นาจ
• เน้นกิจกรรม
สวามิภกั ดิ์

ระหว่างกลุ่ม
• การรับรู ้ถกู

บิดเบือน
• รับรู ้ทางลบ
• ลดการสื่ อสาร

วิธีแก้ ปัญญา
ความขัดแย้ง
• การบังคับ

• การปรองดอง

• การ่ วมมือ

• การปฏิเสธ
• การประนี

ประนอม

เน้นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
ผลของการขัดแย้ ง แบบมี

องค์การ

ประโยชน์
ขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม

• เข้าใจปัญหา
• หาทางแก้ปัญหา
• เปลี่ยนแปลงและปรับตัว
• นวัตกรรม

แผนภูมิท่ี 2.3 สรุ ปความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม

องค์การปรับตัว
เพือ่ ความอยูร่ อด
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2.4 กระบวนการพัฒนาชุมชน
2.4.1 แนวคิดการพัฒนาชุ มชน
2.4.1.1 ความหมายการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 2 คํา คือ การพัฒนา และชุมชน
การพัฒนา หมายถึง ทําให้เจริ ญ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสภาพ ปรับปรุ งให้ต่างจากเดิม
ชุ ม ชน หมายถึ ง การรวมตัว ของบุ ค คล กลุ่ ม /องค์ก รชุ ม ชน เครื อข่ า ยองค์ก รชุ ม ชน และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่หนึ่ ง ๆ ซึ่ งมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ระดับพื้นฐานที่สุด คือ
หมู่บา้ น หรื อ ชุ มชนในรู ปแบบอื่น ๆ ที่มีมารวมตัวเพือ่ แก้ไขปั ญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มนํ้า ชุมชน
วัฒนธรรม เป็ นต้น
การพัฒนาชุ มชน (Community Development) ตามหลักการพื้นฐานเป็ นกระบวนการให้
การศึกษา (educational process) แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ (self – reliance) หรื อช่วย
ตนเองได้ (self – reliance) ในการคิด ตัดสิ นใจ และดําเนิ นการแก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง และส่ วนรวม
2.4.1.2 ปรัชญาการพัฒนาชุ มชน
ปรั ชญาพื้นฐานเบื้ องต้นของนักพัฒนาชุ มชนคือ ความเชื่อมัน่ และศรัทธาในมนุ ษยชาติว่า
มนุษย์ทุกชีวติ มีคุณค่า มีความหมาย มีศกั ดิ์ศรี มีศกั ยภาพ และสามารถพัฒนาได้ถา้ มีโอกาส
2.4.1.3 หลักการพัฒนาชุมชน คือ หลักประชาชน กล่าวคือ
1. เริ่ มต้นทีป่ ระชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปั ญหา จากทัศนะของ
ประชาชน เพื่อให้เข้าใจปั ญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงชีวติ จิตใจ ของประชาชน
2. ทํางานร่ วมกับประชาชน (ไม่ใช่ทาํ งานให้แก่ประชาชน เพราะจะทําให้เกิดความคิดมาทวง
บุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การทีจ่ ะทําให้ประชาชนเข้าใจปั ญหาของตนเอง และมีกาํ ลังใจ
ลุกขึ้นต่อสู ้กบั ปั ญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปั ญหานั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระทําได้โดยไม่ยากหาก
เข้าใจปั ญหาและเข้าถึงจิตใจประชาชน
3.ยึดประชาชนเป็ นพระเอก ประชาชนต้องเป็ นผูก้ ระทําการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่ เป็ น
ผูก้ ระทํา หรื อฝ่ ายรองรับข้างเดียว เพราะผลของการกระทําการพัฒนานั้น ตกอยูท่ ี่ประชาชนโดยตรง
ประชาชนเป็ นผูร้ ับโชค หรื อเคราะห์จากการพัฒนานั้น
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2.4.1.4 วิธีการพัฒนาชุมชน เป็ นวิธีการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน คือ
1. การรวมกุล่ม หรื อ จัดตั้งองค์กรประชาชน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชน ซึ่ งเป็ น
สมาชิก มีบทบาท และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ซึ่ งจะส่ งผลกระทบไปถึงส่ วนรวมด้วย
2. การส่ งเสริ ม/สร้างสรรค์ผนู ้ าํ และอาสาสมัคร เพื่อเปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชน มี
ความพร้ อ มจะเป็ นผู ้ นํ า และเป็ นผู ้ เ สี ยสละ ได้ อุ ทิ ศ ตน ได้ แ สดงบทบาท มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยส่ วนร่ วม
2.4.1.5 กระบวนการพัฒนาชุ ม ชน งานพัฒนาชุ ม ชนเป็ นงานที ่ต้องทํา อย่า งต่อเนื ่องเป็ น
กระบวนการ และต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุก
ระดับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วมคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน
การติ ดตามประเมินผลในกิ จกรม/โครงการของชุ มชน เป็ นการสร้าง/ปลูกฝั งจิตสํานึ กในความเป็ น
เจ้าของกิจกรรม/โครงการนั้น โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอนมีดงั นี้
1) การศึกษาชุ มชน เป็ นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุ มชน เช่ น ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ
สังคมการเมือง การปกครอง และสภาพความเป็ นอยู่ข องคนในชุ มชน เพื่อทราบปั ญหาและความ
ต้ องการของชุ ม ชนที ่แ ท้จริ ง วิ ธี ก ารในการศึ ก ษาชุ ม ชนอาจต้องใช้ห ลายวิธี ป ระกอบกัน ทั้ง การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด กลวิธีที่สําคัญที่นกั พัฒนาต้องใช้ในขั้นตอนนี้ คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั คนในชุ มชน เพราะถ้าหากปราศจากสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพัฒนากรกับชาวบ้าน
แล้วเป็ นการยากที่จะได้รู้ และเข้าใจปั ญหาความต้องการจริ งของชาวบ้าน ความสัมพันธ์อนั ดี จนถึง
ขั้นความสนิทสนม รักใคร่ ศรัทธา จึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
2.) การให้การศึกษาแก่ชุมชน เป็ นการสนทนา วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกับประชาชนเป็ นการนํา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะห์ถึงปั ญหาความต้องการและสภาพที่เป็ นจริ ง
ผลกระทบ ความรุ นแรง และความเสี ยหายต่อชุ มชน กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การกระตุน้ ให้
ประชาชนได้รู้เข้าใจ และตระหนักในปั ญหาของชุ มชน ซึ่ งในปั จจุบนั ก็คือ การจัดเวทีประชาคม เพื่อ
ค้นหาปั ญหาร่ วมกันของชุมชน
3.) การวางแผน/โครงการ เป็ นขั้นตอนให้ประชาชนร่ วมตัดสิ นใจ และกําหนดโครงการ เป็ น
การนําเอาปั ญหาที่ประชาชนตระหนัก และยอมรับว่าเป็ นปั ญหาของชุ มชนมาร่ วมกันหาสาเหตุ แนว
ทางแก้ไข และจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา และให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจที่จะแก้ไขภายใต้ขีด
ความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้
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คือ การให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปั ญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดยใช้เทคนิค
การวางแผนแบบให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
4.) การดําเนิ นงานตามแผนและโครงการ โดยมีผรู้ ับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนและ
โครงการที่ได้ตกลงกันไว้ กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การเป็ นผูช้ ่วยเหลือสนับสนุนใน 2 ลักษณะ
คือ
4.1 เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทางวิชาการ เช่น แนะนําการปฏิบตั ิงาน ให้คาํ ปรึ กษาหารื อใน
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
4.2 เป็ นผูส้ ่ งเสริ มให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
5.) การติดตามประเมินผล เป็ นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ดาํ เนินการตามโครงการ
เพือ่ การปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา อุปสรรคที่พบได้อย่างทันท่วงที กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การ
ติดตามดูแลการทํางานที่ประชาชนทํา เพือ่ ทราบผลความก้าวหน้าและปั ญหาอุปสรรค แล้วนําผลการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ หรื อกิจกรรมไปเผยแพร่ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ทราบ
2.4.2 การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
กระบวนการมีส่วนร่ วม นับเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนร่ วมคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ การวางแผน การปฏิ บตั ิตามแผน การติดตามประเมินผลใน
กิจกรรม/โครงการของชุ มชน เป็ นการสร้าง/ปลูกฝังจิตสํานึ กในความเป็ นเจ้าของกิ จกรรม/โครงการ
นั้น
ปั จจุ บ นั แนวคิ ดการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในงานพัฒนา (People Participation for
Development) ได้รับการยอมรับและใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในงานพัฒนาทุกภาคส่ วนหรื อในลักษณะ
เบญจภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน รวม
พลังกันแก้ไข ปั ญหาที่เกิดขึ้น
2.4.2.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่ วมในขั้นการริ เริ่ มการพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการค้นหาปั ญหา/สาเหตุของปั ญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกําหนด
ความต้องการของชุมชน และจัดลําดับความสําคัญของความต้องการของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่ วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการกําหนด
นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ ตลอดจนแนวทางการดํา เนิ น งานและทรั พ ยากรที ่จ ะใช้
ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา เป็ นส่ วนที่ประชาชนมีส่วนร่ วม
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ในการสร้างประโยชน์ให้กบั ชุ มชน โดยได้รับการสนับสนุ นด้านงบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ จาก
องค์กรภาคีพฒั นา
ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่ งเป็ นทั้งการได้รับ
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่ วมในชั้นประเมินผลการพัฒนา เป็ นการประเมินว่า การที่ประชาชน
เข้ าร่ วมพัฒนา ได้ดาํ เนิ นการสํา เร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์เพีย งใด การประเมิ นอาจประเมิ นแบบย่อ ย
(Formative Evaluation) เป็ นการประเมินผลความก้า วหน้าเป็ นระยะๆ หรื ออาจประเมิ นผลรวม
(Summative Evaluation) ซึ่งเป็ นการประเมินผลสรุ ปรวมยอด
2.4.2.2 ปั จจัยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การทีจ่ ะให้ประชาชนมีส่วนร่ วม นอกจากการปลูกฝังจิตสํานึกแล้วจะต้องมีการส่ งเสริ มและ
กระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวางซึ่ งควรพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบายมาตรการ และการปฏิบตั ิที่
เอื้ออํานวย รวมทั้งการสร้ างช่ องทางการมีส่วนร่ วมของประชาชน จําเป็ นที่จะต้องทําให้การพัฒนา
เป็ นระบบเปิ ดมีความเป็ นประชาธิ ปไตย มีความโปร่ งใส รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และมีการ
ตรวจสอบได้
2. ปั จจัยด้านประชาชน ที่มีสาํ นึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วมมีสาํ นึกต่อ
ความสามารถและภูมิปัญญาในการจัดการปั ญหาซึ่ งเกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ซึ่ งรวมถึง
การสร้างพลังเชื่อมโยงในรู ปกลุ่มองค์กร เครื อข่ายและประชาสังคม
3. ปั จจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการส่ งเสริ ม
กระตุน้ สร้างจิตสํานึก เอื้ออํานวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุ นข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรและร่ วม
เรี ยนรู ้กบั สมาชิกชุมชน
2.4.2.3 ปั ญหาอุปสรรคที่มีต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1. อุ ป สรรคด้า นการเมื อง เกิ ดจากการไม่ไ ด้กระจายอํา นาจหน้า ที ่ความรั บ ผิดชอบให้แก่
ประชาชน โครงสร้างอํานาจทางการเมือง การปกครอง การบริ หาร เศรษฐกิจ ถูกควบคุมโดยคนกลุ่ม
น้อย ทหาร นายทุน และข้าราชการ ขาดกลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพในการแจกแจงทรัพยากร
2. อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง อํานาจการต่อรองมี
น้อย กระบวนการผลิ ต ปั จจัยการผลิ ตอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ความแตกต่างในสังคม ด้านรายได้
อํานาจและฐานะทางเศรษฐกิจ
3. อุปสรรคด้านวัฒนธรรม ขนบประเพณี ในแต่ละพื้นที่ที่ทาํ ให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามามี
ส่ วนร่ วมได้เนื่องจากขัดต่อขนบธรรมเนียงประเพณี ของชุมชน/เผ่า
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2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.5.1 ผลงานวิจัยภายในประเทศ
2.5.1.1 งานวิจัยเกีย่ วกับภาวะผู้นํา
ในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ทบทวนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเสนอผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2526) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง “บทบาทผูน้ าํ ท้องถิ่นใน
โครงการสร้ างงานในชนบท” คณะผูว้ ิจยั มีฐานคติว่า แรงจูงใจของประชาชนและความศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อความสามารถของผูน้ าํ ที่จะนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งจะทําให้โครงการ
ประสบความสําเร็ จ ดังนั้น จังสมมุติฐานว่า ผูน้ าํ ท้องถิ่ นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ตัวเองใน กสช.มากกว่า น่ าจะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้มากกว่าทําให้โครงการประสบความสําเร็ จมากกว่า
เพราะจูงใจประชาชนได้และโครงการ กสช.ที่มีการประสานงานระหว่างผูน้ าํ ท้องถิ่ นและกรรมการ
สภาตํา บลที ่ดี ก ว่า น่ า จะประสบความสํา เร็ จ มากกว่า อย่า งไรก็ดี ผ ลการวิจ ั ยมี เ ป็ นไปตามคาดหวัง
เท่าทีค่ วร เพราะผูว้ ิจยั เริ่ มต้นด้วยการถือเอาว่าผูน้ าํ สภาตําบลเท่านั้นที่จะมีต่อกิ จกรรมของโครงการ
กสช. โดยมี ฐานทางทฤษฎี และงานวิจยั อื ่นมารองรั บ เลยการกํา หนดกรอบความคิ ดในการวิจยั จึ ง
หละหลวม
สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ (2510) ได้ทาํ การงานวิจยั เรื่ อง
“กํานันบุคลิกภาพและทัศนคติ” พบว่าผูด้ าํ รงตําแหน่งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
สู ง กว่า ประชาชน (ชาวบ้า น) ทั่ว ไปในชุ ม ชนนั้น ๆ และมี ฐ านะเป็ นผู้ นํา ที ่แ ท้จ ริ ง ในชนบท การ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นมักจะเน้นหนักในแง่รักษาความสงบเรี ยบร้อยมากกว่าที่จะให้
ความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชนบท
เรวดี ไชยพาน (2523) งานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมของผูน้ าํ ที่เป็ นอุปสรรคหรื อส่ งเสริ ม
พัฒนาชุ มชน” ได้นาํ เสนอพฤติกรรมของผูน้ าํ ในหมู่บา้ นกล่าวคือ โดยการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของ
ผูน้ าํ ในหมู่บา้ น 2 ประเภท คือ กลุ่มหมู่บา้ นที่พฒั นาดีเด่น 3 หมู่บา้ น และกลุ่มหมู่บา้ นใกล้เคียงหมู่บา้ น
พัฒนาดีเด่น 3 หมู่บา้ น การศึกษาครั้งนี้เริ่ มต้นด้วยวิธีที่แตกต่างจากการศึกษาบทบาทผูน้ าํ ท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาชิ้ นอื่น ๆ ที่กล่ าวมาแล้ว กล่าวคือใช้วิธีระบุตวั คุ ณลักษณะของบุคคลที่เป็ นผูน้ าํ มีหลาย
อย่า งเช่ น ให้ค วามช่ วยเหลื อแก่ ค นทัว่ ไป ซื ่อ สั ตย์ป ระกอบสัม มาอาชี พ อย่า งแข็ง ขั น และจิ ต ใจ
ประกอบกับแนวโน้มเช่นนี้มกั จะได้รับการยืนยันซํ้าแล้วซํ้าอีกเมื่อมีการวิจยั ผูน้ าํ ท้องถิ่นเกิดขึ้น
งานวิจยั ดังกล่าวยังได้พดู ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูน้ าํ กับการพัฒนา
ชุมชนดังนี้ คุณลักษณะของผูน้ าํ ที่ดีในงานพัฒนาชุมชน
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ในงานพัฒนาชุมาชนคุณลักษณะโดยทัว่ ไปของผูน้ าํ ท้องถิ่นควรมีลกั ษณะอื่น ๆ
ประกอบด้วย
1. ช่วยเหลือผูอ้ ่ืนในการแก้ปัญหา
2. ให้คาํ แนะนําปรึ กษาอย่างมีเหตุผล
3. ชี้แนะนําทางที่จะทําให้เกิดการประสานงานเกิดความร่ วมมือทํางานด้วยกัน
ระหว่างประชาชนในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
4. มีความเต็มใจที่จะรับฟังความบกพร่ องของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น
5. คํานึงถึงสิ ทธิ ของคนอื่น
6. ไม่เป็ นบุคคลที่ผกู ขาดการตัดสิ นใจใดๆ
7. คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
นอกจากนี้คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ควรมีก็คือ
1. เป็ นผูม้ ีน้ าํ ใจที่จะพัฒนา (Willing to Develop) มีความมุ่งมัน่ ที่จะมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงสภาพชีวติ ในชุ มชนให้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
2. เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเองและประชาชน ความเชื่อมัน่ นี้จะนําไปสู่ การรู ้จกั
ปกครองตนเองได้ในที่สุด
3. เป็ นผูท้ ี่รักการทํางานร่ วมกับประชาชนเพราะการพัฒนาชุ มชนเป็ นงานของชุมชน
4. เป็ นผูท้ ี่อยากเรี ยนรู ้ใหม่ และยอมรับเอาแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน
การพัฒนาความเป็ นอยูข่ องตนเองและชุมชนให้ดีข้ ึน
5. เป็ นผูม้ ีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ผูน้ าํ ต้องมีบทบาทในการริ เริ่ มทําสิ่ งใหม่ ๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้ชุมชนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ผูน้ าํ เป็ นคนแรกที่มองเห็นความต้องการและริ เริ่ มกิจกรรมใน
ชุมชน
6. เป็ นผูแ้ นะแนวทาง (Guide) ผูน้ าํ จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและวิธี
แก้ปัญหาแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อให้สมาชิกเหล่านั้นพัฒนาไปสู่ จุดหมายปลายทางอันถึงปรารถนา
7. เป็ นผูเ้ สี ยสละ มุ่งมัน่ ทํางานเพื่อประโยชน์ของชุมชน
8. เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่ อสาร เช่น การพูด การชี้แจง การโน้มน้าว ชักจูงใจเพื่อให้
สมาชิกในชุมชนได้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกิดทัศนคติที่ดีและมีทกั ษะอันถึงประสงค์
9. เป็ นที่มีความสามารถในการรวมกลุ่ม และพัฒนากลุ่มให้เจริ ญเติบโตและ
เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
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10. เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายที่
จะพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นนั้น
11. เป็ นผูท้ ่ีมีความสนใจต่อส่ วนร่ วม
12. เป็ นผูท้ ่ีเข้ใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง
13. เป็ นผูท้ ี่มีทศั นคติแบบประชาธิ ปไตยและมีทกั ษะในกระบวนการกลุ่ม
14. เป็ นผูม้ ีความกล้าเสี่ ยง กล้าได้ กล้าเสี ยอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ
15. เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมแพร่ ขยายสู งชอบนําความรู ้และเทคนิคใหม่ ๆ ไปเผยแพร่ แก่
ชาวบ้าน
16. เป็ นผูท้ ีม่ ีมนุษยสัมพันธ์ดี
อารัญ เจ๊ะมะ (2551) ได้ทาํ การศึกษา บทบาทผูน้ าํ ท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมืองจังหวัดนราธิ วาส โดยมีประชากร
ทีใ่ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูน้ าํ ท้องที่ กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ในเขต
อําเภอเมือง จ.นราธิ วาส จําวน 192 คน พบว่าบทบาทของผูน้ าํ ท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับตํ่า เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรี ยงลําดับ
ค่ า เฉลี ่ย มากไปน้อ ย ด้า นที ่มี บ ทบาทมากที ่สุ ด คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลี่ย 2.37 ด้านการส่ งเสริ มอาชี พ
มีค่าเฉลี่ย 2.05 ด้านนําประกาศราชการแจ้งแก่ลูกบ้านทราบ มี่ค่าเฉลี่ย 1.91 ด้านการรักษาความสงบ
มีค่าเฉลี่ย 1.80 ด้านนําความทุกข์ภยั ของลูกบ้านขอความป้ องกันจากรัฐบาล ค่าเฉลี่ย 1.79
ปั จจัยที่ผลต่อบทบาทผูน้ าํ ท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ตําแหน่ ง ระยะเวลาดํารงตําแหน่ ง ประสบการณ์ การผ่านการอบรมในเรื่ อง
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ นที ่ส ามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี ่ย วกับ พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองส่ วนท้องที่ พ.ศ. 2457 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปั ญหาอุปสรรคของผูน้ าํ ท้องที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทน้าที่มีอยูห่ ลายประการ
ได้แก่
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ให้ความร่ วมมือ
2. ปั ญหาขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. ปั ญหาก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. ปั ญหาขาดความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มอาชีพ
5. ปั ญหาด้านการสื่ อสาร เช่นไม่มีเสี ยงตามสายในหมู่บา้ น หรื อหอกระจายเสี ยง
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6. ขาดการประสานงานกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรให้ผนู ้ าํ ท้องที่ความรู ้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 มากขึ้น และให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งเกี่ยวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนอย่างถูกต้อง
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบทบาทของผูน้ าํ ท้องที่มากกว่านี้ไม่
ว่าจะเป็ นงบประมาณด้านการส่ งเสริ มอาชีพ ด้านการรักษาความสงบ และด้านอื่น ๆ
3. ควรให้มีการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนให้มากขึ้น ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้าน
การรักษาความสงบในหมู่บา้ น
4. ควรมีการปรับปรุ งการอบรมเพื่อให้เกิดการกระตุน้ ที่จะแสดงบทบาทของผูน้ าํ
ท้องที่
2.5.1.2 งานวิจัยเกีย่ วกับการจัดการความขัดแย้ งของผู้นํา
ศุภากร เมฆขยาย (2550) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูน้ าํ วิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง ของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 พลการวิจยั พบว่า
1. แบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 3 ในภาพรวมเป็ นแบบนักพัฒนา
2. วิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ส่ วนใหญ่ใช้วธิ ีการจัดการความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูน้ าํ กับวิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบว่าแบบผูน้ าํ ทั้ง 8 แบบ
มี ความสัมพันธ์กบั วิธีก ารจัดการความขัดแย้ง แบบการหลี ก เลี่ย ง แต่ไ ม่มีค วามสัมพันธ์ ก ับวิธี การ
จัดการกับความขัดแย้ง แบบการเอาชนะ แบบการร่ วมมือ การประนีประนอม และการยอมให้
ภัทรพล มหาขันธ์ (2542) ศึกษา การจัดการความขัดแย้งในงานของประธานคณะ
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลกรณี ศึกษาจังหวัดนครราชสี มา พบว่า
1. ประธานคณะกรรมการบริ หาร องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดนครราชสี มา
เลือกการจัดการความขัดแย้ง เรี ยงตามลําดับ ดั้งนี้ 1. แบบการประนีประนอม 2. แบบการร่ วมมือ 3.
แบบการหลีกเลี่ยง 4. แบบการยอมให้ 5. แบบการเอาชนะตามลําดับ
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2. ประธานคณะกรรมการบริ หาร องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดนครราชสี มา
ที่มี อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ ในการบริ หารต่างกัน จะมีการเลื อกวิธีการจัดการความ
ขัดแย้งแตกต่างกันตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีขอ้ เสนอแนะงานวิจยั ดังนี้
1. ควรมีการฝึ กอบรมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริ หาร องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล จังหวัดนครราชสี มาเรื่ อง การจัดการความขัดแย้งเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. ควรมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริ หารในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในเรื่ องที่เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล
เจริ ญ โคกสี อาํ นวย (2530:113) ได้ท าํ การวิจ ั ยเรื ่ อ ง “วิธี ก ารแก้ค วามขั ดแย้ง ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เลือกวิธีการ
แก้ความขัดแย้งเรี ยงลําดับจากมาไปหาน้อย ดังนี้ การประนีประนอม การปรองดอง การหลีกเลี่ยง การ
แข่งขัน การร่ วมมื อ และผูบ้ ริ หารที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตําแหน่งและขนาดของ
โรงเรี ยนแตกต่างกันจะมีวธิ ี แก้ความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน
วีระพงษ์ แสนโภชน์ (2533:107) ได้ทาํ การศึกษาวิธีแก้ไขความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 9 พบว่าผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เลือกใช้การยอมให้ นอกนั้นเลือกใช้
การร่ วมมื อ การหลี กเลี่ยง การประนี ประนอม การแข่งขัน ถ้าแบ่งระดับการใช้สูงที่สุดในการแก้ไข
ความขั ดแย้ง พบว่ า การยอมให้ แ ละความร่ ว มมื อ ใช้ใ นระดับ ปานกลาง การหลี ก เลี ่ย งและการ
ประนีประนอมใช้ในระดับสู ง การแข่งขันใช้ในระดับตํ่า
อุ ษ ามาศ ระย้าแก้ว (2538:95) ได้ทาํ การศึ กษาวิธี แก้ไขความขัดแย้ง ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนผูใ้ หญ่สานสามัญในเขตกรุ งงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนผูใ้ หญ่เลือกใช้วิธีแก้ไข
ความขัดแย้งเรี ยงตามลําดับดังนี้ การประนี ประนอม การหลีกเลี่ยง การร่ วมมือ การยอมให้ และการ
เอาชนะ เมือ่ พิจารณาจากเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน จะใช้
วิธีการแก้ไขความขัดแย้งทั้ง 5 แบบ ไม่แตกต่างกัน
2.5.2 ผลงานวิจัยในต่ างประเทศ
Whithlock (Whithlock, 1978:3974 – A) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้เทคนิคการขจัดความขัดแย้ง
การจัดการกับความขัดแย้งของครู ใหญ่ระดับประถมศึกษาในมลรัฐยูท่าห์ พบว่า การใช้เทคนิ คในการ
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ขจัดความขัดแย้งของครู ใ หญ่ แตกกันอย่า งไม่ มี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ในด้า นตัวแปรเหล่ า นี้ คื อระดับ
ประสบการณ์ ขนาดของโรงเรี ยน และความสนิทสนมคุน้ เคย
Bradley ( Bradley,1983:66-A) ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจยั เปรี ย บเที ย บวิธี ก ารที ่ใ ช้ใ นการแก้ค วาม
ขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเขตเมืองเดนเวอร์ พบว่าผูบ้ ริ หารมิได้ใช้วิธีการแก้ความขัดแย้งวิธีใดวิธี
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แต่มกั ใช้ควบคู่กนั ไปสุ ดแล้วแต่กรณี แวดล้อมเป็ นสําคัญ
Maria (Maria,1984: 1601 - A) ได้ทาํ การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยในรัฐเพนซิ ลวาเนี ย จําแนกกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งและระดับกลาง จํานวน 113 คน
พบว่า
1. กลุ่มผูบ้ ริ หารใช้วธิ ี แก้ความขัดแย้งแบบแข่งขัน กับความร่ วมมือน้อยกว่ากลุ่มธุ รกิจและ
เจ้าหน้าที่รัฐบาล
2. กลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีการศึกษาสู ง ใช้วธิ ี การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบประนีประนอมกับแบบ
หลีกเลี่ยงสู งกว่ากลุ่มนักธุ รกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
3. ผูบ้ ริ หารชายและหญิงใช้วธิ ี แก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่แตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์นอ้ ยจะใช้วธิ ี ประนีประนอมน้อยกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์
มาก
Pritchard (Pritchard,1985:2810) ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิธีแก้ความ
ขัดแย้ง ของผูจ้ ดั การชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ ในวิทยาลัยชุ ม ชนสหรั ฐอเมริ กา 5 ด้าน คื อ การ
แข่งขัน การร่ วมมือ การประนี ประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให้ ผลการศึกษาพบว่า วิธีแก้ความ
ขัดแย้งของผูจ้ ดั การชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริ กาไม่มีความแตกต่าง
กัน
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้ อมูล
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการศึกษาภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุ มชน: ศึกษากรณี อาํ เภอเมือง
ยะลา ในครั้งนี้ได้กาํ หนดขั้นตอนที่สาํ คัญในการศึกษา ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
1.ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
• ผูน้ าํ บารมีหรื อมีอิทธิ พลเชิง
อุดมคติ
• การจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ
• การกระตุน้ ปั ญญา
• การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล

2.ประเภทของความขัดแย้ ง
• ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล
• ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม
• ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม
3. สาเหตุของความขัดแย้ ง
• ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
• ปั จจัยด้านระหว่างบุคคล
• ปั จจัยด้านประเด็น
แผนภูมิที่ 3.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา

แนวทางการจัดการความขัดแย้ ง
1.การจัดการความขัดแย้งโดย
บทบาทคู่ขดั แย้ง
2.การจัดการความขัดแย้งโดย
บทบาทผูน้ าํ
3.การจัดการความขัดแย้งโดย
บทบาทของฝ่ ายที่ 3
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3.2 วิธกี ารศึกษา
การศึกษาภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ ท้องที่ ใน
พื้นที่อาํ เภอเมืองยะลา ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษา 2 วิธี คือ
3.1.1 การศึกษาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่ และข้อมูลเอกสาร ได้แก่ สื บค้น
จากเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวบรวมและวิเคราะห์จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ และงานวิจยั อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 การสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ (Key-informants) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก (In–depth Interview) เป็ นข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์โดยใช้ประเด็นแนว
ทางการสัมภาษณ์ทาํ การรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ปั ญหา ข้อเสนอแนะ จากประสบการณ์โดยตรง
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

3.3 กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ
สํ า หรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู ้ วิจ ัย ได้ ก ํา หนดกลุ่ ม เป้ าหมายและผู ้ ให้ ข ้อ มู ล ที ่สํ า คัญ
ดังต่อไปนี้
3.2.1 กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บา้ น
ผูน้ าํ ที เ่ ป็ นทางการและผูน้ าํ ที ไ่ ม่ เป็ นทางการ รวมถึ งผูท้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาความ
ขัดแย้งของหมู่บา้ น
3.2.2 ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ที่ สํา คัญ ทั้ง สิ้ น 18 คน โดยคัดเลื อกจากกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี คุ ณสมบัติ
เพิม่ เติม ดังนี้
1) เป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของหมู่บา้ น มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
2) เป็ นผู ้ ที่มี บ ทบาทในการเข้า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการหรื อ คณะทํา งานใน
กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บา้ นในด้านต่างๆ ระดับตําบล
3) เป็ นผูท้ ่ ีเต็มใจให้ขอ้ มูล เช่นภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้ง

55

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) โดยมี
การตรวจสอบความน่ า เชื ่อ ถื อ ของข้อ มู ล (Reliability) ด้ว ยเทคนิ ค สามเส้ า (Triangulation)
กล่าวคือ การตรวจสอบสามเส้า ด้านแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหลายบุคคล โดยต่างเวลา
ต่างบุคคล และสถานที่ที่แตกต่างกันและเนื่องจากในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลจากการให้
สัมภาษณ์เป็ นสิ่ งสําคัญ จึงได้มีการนัดหมาย สถานที่และเวลาที่แน่นอน และใช้เทคนิ คการสนทนา
เช่น การสร้ างความคุ น้ เคยระหว่างกัน การใช้ภาษามลายูถิ่น การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการสนทนาและเพื่อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่รู้สึกกดดัน มีความพร้อมในการให้ขอ้ มูล
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนตามแนวประเด็นคําถามและตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษา ในการสัมภาษณ์ ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดประเด็นการสัมภาษณ์หลัก ๆ ( Interview Guide) ไว้
เป็ นแนวทางในการสนทนาแบบเป็ นกันเองไม่เป็ นทางการ

3.5 นิยามเชิงแนวคิด

3.5.1 ภาวะผูน้ าํ หมายถึงการใช้อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูต้ าม, ผูร้ ่ วมงาน และ กลุ่ม/
องค์กรในสถานการณ์ต่างๆด้วยการปฏิบตั ิการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสื่ อสารซึ่ ง
กันและกันเพื่อความสําเร็ จของเป้ าหมายตามสถานการณ์และจุดประสงค์ที่กาํ หนดร่ วมกัน
3.5.2 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ภาวะของผูน้ าํ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความ
คาดหวัง ความต้อ งการ ความคิ ด และจิ ต สํา นึ ก ของผู้ ตาม โดยมี อ งค์ป ระกอบ 4 ด้า น ได้แ ก่
องค์ประกอบด้านบารมีหรื ออิทธิ พลเชิงอุดมคติ (Charisma or Idealized Influence) การจูงใจ
เพื่อสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Simulation)
และการคํานึงถึงปั จเจกบุคคล(Individualized Consideration) สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
- ด้านบารมีหรื ออิทธิ พลเชิงอุดมคติ หมายถึง ผูน้ าํ ที่ได้รับความชื่นชมและความศรัทธา
จากผูต้ าม เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนทําให้ผตู้ ามเกิดความจงรักภักดีและมีความเชื่อมัน่ ใน
ตัวผูน้ าํ ผูน้ าํ มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจนและผูต้ ามพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามใน
แนวทางที่ผนู ้ าํ กําหนดเพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ร่วมกันของชุมชน
- ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ หมายถึง ผูน้ าํ ที่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของชุมชน
ให้ผตู ้ ามเห็นได้อย่างกระจ่างว่าต้องการให้ชุมชนเป็ นอย่างไรในอนาคต มีการกําหนดวัตถุประสงค์
และมาตรฐานในการปฏิ บ ตั ิ งานเพือ่ ชุ ม ชนรวมถึ ง การสร้ า งจิตสํา นึ กให้แก่ ผูต้ ามในการยึดกุ ม
เป้ าประสงค์ มีการใช้สัญลักษณ์และภาษาอย่างชาญฉลาดเพื่อถ่ายทอดความคิดและปลุกเร้าอารมณ์
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ความรู้ สึ กของผูต้ าม สงบเยือกเย็น มองโลกในแง่ ดีและมีความกระตื อรื อร้ นในการรั บมือและ
จัดการกับปั ญหา
- ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา หมายถึง ผูน้ าํ ที่ใช้เหตุผลให้ผตู ้ ามมีความคิดอย่างเป็ น
อิสระ มี ตรรกะและเหตุผลในการปรับปรุ งวิธีการทํางานเพื่อชุ มชน มีการใช้ความสัมพันธ์อย่าง
เพื่อนมนุษย์ โดยให้ผตู ้ ามใช้ความคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อนําเสนอทางเลือกหรื อแก้ปัญหาของชุ มชน
นอกจากนี้ ผนู ้ าํ ยังรู ้ จกั ใช้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์และข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านมาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอทางเลื อกที่ดีที่สุด รวมถึ งการใช้วิจารณญาณภายในกรณี มีเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจภายใต้
เวลาและข้อมูลที่มีจาํ กัด
- ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคคล หมายถึง ผูน้ าํ ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์
แก่ผตู ้ าม มีความห่ วงใยสวัสดิการและสวัสดิภาพของผูต้ าม มีลกั ษณะการเอาใจเขามาใส่ ใจเราสู ง
ไม่กีดกันความก้าวหน้าและบัน่ ทอนความเชื่อมัน่ ในการทํางานเพื่อชุ มชน รับฟั งความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปั ญหาทีมีผลกระทบต่อผูต้ ามอย่างตั้งใจ รวมถึงการให้คาํ แนะนําสอนแนะงานและให้
คําปรึ กษาแก่ผตู ้ าม ไม่ตาํ หนิ ผตู ้ ามในที่สาธารณะแต่จะพูดคุยเป็ นการส่ วนตัว เน้นการจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ภายในชุ มชนเพื่อให้คนในชุ มชนมีการสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน
3.5.3 ความขัดแย้ง หมายถึงสภาพการณ์ที่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลซึ่ ง อยูร่ ่ วมกันในชุมชนมี
ความคิ ด เห็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกัน รวมทั้ง ค่ า นิ ย ม เป้ าหมาย วิ ธี ก ารทํ างานแตกต่ า งกัน เป็ น
ปรากฏการณ์ ทีม่ ี ก ารเคลื ่อนไหวเปลี ่ย นแปลงขึ้ นอยู่ก ับ รู ป แบบ เนื้ อหาและลั กษณะของความ
ขัดแย้ง ประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ ายขึ้นไป
3.5.4 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล หมายถึง ความขัดแย้งอันเป็ นผลมาจากสาเหตุ
ความแตกต่างของบุคคลทั้งในด้าน เพศ การศึกษา แนวความคิด และระบบคุณค่า เป็ นต้น
3.5.5 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม หมายถึง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ ม
เป็ นความขัดแย้งที่มกั เกิดขึ้นภายใต้การดําเนินงานพัฒนาชุมชน
3.5.6 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หมายถึง ความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากการแย่งชิง
ทรัพยากรที่มีอยูจ่ าํ กัด กับ ความแตกต่างกันในรู ปแบบของการบริ หารจัดการชุมชนของผูน้ าํ ใน
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาความขัดแย้งของชุมชนให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3.5.7 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง หมายถึง แนวทางในการจัดการความ
ขัด แย้ง ที ่คู่ ข ั ดแย้ง มี วิ ธี ก ารดํ าเนิ น การใช้วิธี แ บบลองผิด ลองถู ก หรื อ จากประสบการณ์ และ
วัฒนธรรมในการกําหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้ง เช่น การแข่งขัน, การบรรลุขอ้ ตกลงใน
เชิ งยุทธวิธีต่อสัญลักษณ์ ว่าอีกฝ่ ายพ่ายแพ้, การประนี ประนอม, การหลี กเลี่ยง, การแสวงจุดร่ วม
สงวนจุดต่าง,การใช้เป้ าประสงค์ที่สูงกว่า,การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือและการเสี ยสละ
3.5.8 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ หมายถึงการจัดการความขัดแย้งโดยที่ผนู ้ าํ
มี บ ทบาทสํ า คัญในการจัด การความขัดแย้ง โดยวิธี ก ารที ่หลากหลาย เช่ น การใช้ภ าวะผูน้ ํ าที ่
เหมาะสม, การกําหนดหรื อสร้างเป้ าหมายที่เหนือกว่า,การใช้การมีส่วนร่ วม
3.5.9 การจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่ 3 หมายถึง การจัดการความขัดแย้งโดยคนกลาง มี
บทบาทในการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย , ผูช้ ้ ีขาด, ผูป้ รองดอง และเป็ นที่ปรึ กษา มีจุดมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ระยะยาวในการสร้างการรับรู้และ ทัศนคติในเชิงบวกระหว่างคู่พิพาท

3.6 แนวทางการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ดังนี้

เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแนวประเด็นการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ ได้แก่
1.1 เพศ/อายุปัจจุบนั
1.2 บ้านเกิด/ภูมิลาํ เนา
1.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1.4 การศึกษาสู งสุ ดและศาสนา
1.5 สถานภาพสมรส
1.6 ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนปั จจุบนั
1.7 ปั จจุบนั ประกอบอาชีพ
1.8 รายได้ต่อเดือนของครัวเรื อน
1.9 ตําแหน่งทางสังคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายในและภายนอกชุ มชนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับรายได้หลักของครัวเรื อน
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ส่ วนที่ 2 ภาวะผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
2.1 ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะชุมชน
2.2 การรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
2.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน
การได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน
แนวทางในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
วิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชน
การคํานึงถึงบุคคลอื่น
2.4 บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน

-

ส่ วนที่ 3 ความขัดแย้ งในทัศนะของชุ มชน

-

-

3.1 ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของชุมชน
3.2 การรับรู ้ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน
3.3 การรับรู ้ถึงประเภทของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล
- ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม
- ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม
3.4 ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งต่อคนในชุมชน
- ผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบเชิงลบ

ส่ วนที่ 4 แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุ มชน
4.1 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของคู่ขดั แย้ง
4.2 การจัดการโดยบทบาทของผูน้ าํ
4.3 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของฝ่ ายที่สาม
4.4 ปั ญหา อุปสรรคในการจัดการความขัดแย้ง
4.5 ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
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3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากแนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็ นไปตามแนวทางการวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพ ซึ่ งข้อมู ลที่ ได้นับ เป็ นข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Source) และเมื่ อได้มี การนําข้อมูลมา
ตรวจสอบความน่ าเชื่อถื อโดยใช้เทคนิ คสามเส้าแล้ว ผูศ้ ึกษาจะนําข้อมูลมาจัดเป็ นหมวดหมู่ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นจะนํามาประมวลวิเคราะห์เชื่อมโยงความสอดคล้องตามหลัก
ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีควบคู่บริ บทของพื้นที่ และใช้การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างละเอียดและใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
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บทที่ 4
ผลการศึกษาภาวะผู้นํา
การศึกษาเรื่ อง “ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน: กรณี ศึกษาอําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ในชุมชนที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง และ
ศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ
ในพื้นที่ตาํ บลพร่ อนและตําบล
ท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั แบ่งโครงสร้างนําเสนอผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่

1
2
3
4
5

บริ บทของพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ
ภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนตําบลพร่ อน
ภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนตําบลท่าสาป
การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของทั้งสองชุมชน

4.1 บริบทพืน้ ทีท่ ี่ศึกษา
4.1.1 ตําบลพร่ อน
ตําบลพร่ อนตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2378 อยูท่ างทิศตะวันตกของอําเภอเมืองยะลา พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นพื้นที่ราบ มีเนิ นเขาเตี้ย ๆ เหมาะกับการทําเกษตรกรรม มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทาํ ให้มีสัตว์ป่า
หลายชนิ ด เช่น กวาง หมี เม่น กระจง ฯลฯ สําหรับความเป็ นมาของบ้านพร่ อนนั้น มีเรื่ องเล่ากันสื บมา
จากผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ นของตําบลในอดีตที่ผา่ นมาว่า มีนายพรานคนหนึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
ล่าสัตว์ป่าชาวบ้านเรี ยกนายพรานคนนั้นว่า “โต๊ะแพร” หรื อ “โต๊ะพราน”และบริ เวณบ้านที่พรานอยูน่ ้ นั
ตั้งชื่ อว่า “หมู่บา้ นพราน” ต่อมาได้เพี้ยนเป็ น “พร่ อน” ซึ่ งปั จจุบนั คือ หมู่ที่ 1 บ้านพร่ อน ต่อมาทาง
ราชการได้แบ่งการปกครองเป็ นตําบล จึงใช้ชื่อหมู่บา้ นพร่ อนเป็ นชื่อตําบลพร่ อนจนถึงปั จจุบนั

มี

พื้ นที ่ป ระมาณ 12,439 ไร่ สภาพเป็ นภูเขาสลั บกันค่อย ๆ ลาดตํ่า ลงเป็ นที ่ร าบจนกระทัง่ เป็ นที ่ลุ่ ม
บางส่ วน ได้แก่ หมู่ที่ 4, 5 และ 6 พื้นที่ราบได้แก่ หมู่ที่ 1,2 และ 3 และพื้นที่ลุ่มนํ้าท่วมขังทุกปี คือ หมู่
ที่ 5 และ 6 อยู่ห่างจากที่วา่ การอําเภอเมืองยะลา ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ
ตําบลลําใหม่ ตําบลยุโป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ส่ วนทิศใต้ ติดต่อกับตําบลหน้าถํ้า ตําบลลิดล
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
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และ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตําบลลําใหม่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบ่งการปกครอง

ออกเป็ น 6 หมู่บ ้าน ได้แก่ บ้านพร่ อน (103 ครั วเรื อน), บ้า นดู ซง (226 ครั วเรื อน), บ้านตาสา (263
ครัวเรื อน), บ้านท่าวัง ( 111 ครัวเรื อน), บ้านควน (167 ครัวเรื อน )และบ้านจาหนัน (255 ครั วเรื อน)
รวมครัวเรื อนทั้งตําบล จํานวน 1,125 ครัวเรื อน ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตําบลพร่ อนแยกเป็ นชาย 2,555
คนและหญิง 2,614 คน รวมประชากรทั้งสิ้ น 5,169 คน ส่ วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 99 และ
นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ร้ อ ยละ 1 มี น ายสะอารี สะแต ทํ าหน้า ที ่เ ป็ นกํา นัน ตํ าบลพร่ อ นคนปั จ จุ บ ัน
( สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยะลา, 2556)
จากการที่ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามทําให้มีประเพณี วฒั ธรรมท้องถิ่น
ตามหลักของศาสนาเป็ นสื่ อกลางในการส่ งเสริ มให้ประชาชนในตําบลได้มีการดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน
เช่ น ประเพณี ก ารกวนขนมอาซู รอ,การจัดงานวันฮารี รายอ อี ดิ้ล ฟิ ตรี และอีดิ้ล อัฎฮา, การจัดงาน
กิจกรรมตาดีกาประจําปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของ
ประชาชนทั้งที่นบั ถือศาสนาอิสลามและนับถือศาสนาพุทธ เช่น การจัดงานวันขึ้นปี ใหม่และงานวันเด็ก
,การจัดงานกินข้าวใหม่, การแข่งว่าวประจําปี และการจัดงานแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เป็ น
ต้น
ตําบลพร่ อน จัดได้วา่ เป็ นตําบลที่มีความเข้มแข็งตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองยะลาเห็นได้
จากมี ก ลุ่ ม องค์ก รมากมายที ่ข บั เคลื ่อนกิ จกรรมทางสัง คมและด้า นอื ่น ๆ ได้แก่ ชมรมผูน้ ํ าศาสนา
ตําบลพร่ อน, ชมรมโรงเรี ยนตาดี กาตําบลพร่ อน, ชมรมผูส้ ู งอายุวยั แข็งแรงตําบลพร่ อน, ชมรม อสม.
(อาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ น )ตําบล พร่ อน, ชมรมแพทย์แผนไทย, กลุ่มแม่บา้ นทําขนม หมู่ที่ 1 บ้า
นพร่ อน, กลุ่มจักสานพลาสติก หมู่ที่ 3 บ้านตาสา,กลุ่มอาชี พนาปรัง หมู่ที่ 5 บ้านควน, ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลพร่ อน ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 3 บ้านตาสา, ศูนย์ประสานงานองค์การชุ มชนตําบล
พร่ อน, กลุ่มร้านค้าชุ มชน หมู่ที่ 1 บ้านพร่ อน, วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 1,3,6 , กลุ่มทางสังคม/สวัสดิการ
ชุ มชนตําบลพร่ อน , กลุ่มอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ,กลุ่มแก้ปัญหาที่อยูอ่ าศัยตําบลพร่ อน , กลุ่มวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา , กลุ่มสัจจะวันละบาทตําบลพร่ อน และชมรมแพทย์แผนไทย
ตําบลพร่ อนมีแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บนํ้าได้ตามปกติ ถึง 3 แหล่ง ได้แก่
ฝายบ้านท่าวัง หมู่ที่ 4, ฝายบ้านตาสา หมู่ที่ 3 และฝายบ้านควน หมู่ที่ 5 ทําให้ชาวตําบลพร่ อนมีน้ าํ ใช้
ตลอดทั้งปี และสามารถประกอบอาชีพด้านเกษตร เช่น ทํานาปี และนาปรัง และทําสวนยางพารา สวน
ผลไม้ซ่ ึ งถือเป็ นอาชี พหลักของชาวพร่ อนได้อย่างดี ประกอบกับส่ วนใหญ่มีที่ดินเป็ นของตนเอง โดยมี
เอกสารสิ ทธิ์ ของตนเอง คือ โฉนดที่ดินและ นส.3 ก. โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 44,972 บาท (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยะลา:2557) ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรผ่านเส้นทางคมนาคมได้ท้ งั 6
หมู่บา้ น ได้แก่
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1. ถนนทางหลวงชนบท ยล 3003 สายท่าสาป-ลําใหม่ ผ่านหมู่ที่ 5,4,3,1 เป็ นเส้นทางลัดเข้า
เมืองยะลา
2. ถนนทางหลวงชนบท ยล 4001 สายท่าสาป – คลองทราย ผ่านหมู่ที่ 5, 6
3. ถนนทางหลวงชนบท ยล 2011 ถนนลาดยาง ผ่านพื้นที่ หมู่ท่ี 1
4. ถนนทางหลวงชนบท ยล 2051 ถนนลาดยาง ผ่านพื้นที่ หมู่ท่ี 3 ตําบลพร่ อน
และหมู่ท่ี 2 ตําบลลิดล
5. ถนนทางหลวงชนบท ยล 2012 เป็ นถนนลาดยาง ผ่านพื้นที่ หมู่ท่ี 3 และ2 ตําบลพร่ อน
สําหรับสถานที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ บึงธรรมชาติยอื มูแว ตั้งอยูท่ ีห่ มู่ที่ 5, บึงธรรมชาติ เกาะลอยบ้านจาหนัน(ปูลาตี
โม) ตั้งอยูท่ ีห่ มู่ที่ 6 และบึงธรรมชาติบะห์ลู , องค์การบริ หารส่ วนตําบลพร่ อนตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 4,
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 3 ,โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจํานวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรี ยนบ้านพร่ อน, โรงเรี ยนบ้านตาสา, โรงเรี ยนบ้านจาหนัน และมีโรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
ได้แก่ โรงไฟฟ้ า 1 แห่ง,โรงงานไม้ยางพารา 2 แห่ง ,โรงงานนํ้ายางพารา 1 แห่ง,โรงงานผลิตขวด
พลาสติก 1 แห่ง, โรงงานรับซื้ อยางแผ่น 1 แห่งและโรงงานคอนกรี ต 1 แห่ง
จากการจัดเวทีประชาคมของตําบลพร่ อนพบว่าตําบลพร่ อนมีปัญหาสําคัญที่มี
ผลกระทบกับประชาชนส่ วนใหญ่ได้แก่
1.) นํ้าท่วมพื้นที่การเกษตร จํานวน 4 หมู่บา้ น คือ หมู่ที่ 2,3,4,5, และ 6
2.) สถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่
3.)โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่บางครั้งมักปล่อยนํ้าเสี ยลงสู่ ลาํ คลองสาธารณะ
4.) ระบบกําจัดขยะชุมชน
5.) การแพร่ ระบาดยาเสพติด
6.) การศึกษาชั้นประถมศึกษาไม่ได้มาตรฐาน
7.) ปั ญหาสุ ขอนามัย (เช่น มลพิษทางอากาศ, อาการคันเมื่อมีการสัมผัสกับนํ้าใน
แหล่งนํ้าธรรมชาติ)
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4.1.2 ตําบลท่าสาป
เดิ มตําบลท่าสาปมี ชื่อว่าท่าม่วง มีชาวบ้านมาจากบ้านท่าม่วง อําเภอยะหริ่ ง จังหวัด
ปั ตตานี อพยพมาอาศัย บริ เวณฝั่ งท่ าสาปปั จจุบ นั ต่อมาสัตว์เลี้ ย งและผูค้ นล้มตายเป็ นจํานวนมากที่
บริ เวณชายฝั่ งแม่น้ าํ เช่นจมนํ้าตายทุกปี และนํ้าท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อยูม่ าวันหนึ่ งมีแม่
ชีปะขาวได้ธุดงค์มาพักพิงที่บริ เวณชายฝั่งแม่น้ าํ เจริ ญภาวนาธรรม ชาวบ้านได้มาพบและได้เล่าเรื่ องราว
ที่เกิดขึ้นให้ฟัง แม่ชีดูทางในแล้วบอกว่าที่นี่มีสิ่งชัว่ ร้ายสถิตอยู่ ภูตผีปิศาจอาศัยอยูจ่ ึงทําพิธีขบั ไล่ปีศาจ
หายสาบสู ญไป

แล้วให้ เปลี ่ย นชื ่อหมู่ บ ้ านจากบ้า นท่ า ม่ว งเป็ น

“บ้า นท่ า สาป”จนถึ ง ปั จจุ บ ัน

นอกจากนี้ ยงั พบว่าชุ มชนโบราณบ้านท่าสาป ทุ่งกาโล ภูเขากํ่าปั่ น ภูเขาวัดถํ้า ตั้งอยูน่ อกตัวเมือง
ยะลา ไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 บริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 4 ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 8 อันเป็ นที่ต้ งั ของตําบลท่าสาปและตําบลหน้าถํ้า มีที่ราบที่ชาวบ้านเรี ยกว่า ทุ่งกาโล ด้าน
ตะวันออกของทุ่งมีแม่น้ าํ ปั ตตานี ไหลผ่านเป็ นแนวเขตระหว่างพื้นที่กบั ตัวเมืองยะลา ด้านตะวันตกมี
ภูเขาวัดถํ้าและภูเขากํ่าปั่ นกั้นเป็ นฉากหลัง พื้นที่บริ เวณดังกล่าวนี้รวมทั้งถํ้าต่างๆ ในภูเขาวัดถํ้าและ
ภูเขากํ่าปั่ นถือเป็ นชุ มชนโบราณหมู่บา้ นท่าสาปเริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2390 หรื อประมาณไม่ต่าํ กว่า
150 ปี กลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บา้ น คือ พระยาสงขลา (เกี้ยนเส้ง) นายเมือง (ยิม้ ซ้า ย) “พระยาณรงค์
ฤทธิ ศรี ประเทศวิเศษา” (เมือง) ผูเ้ ป็ นต้นตระกูล “กูลณรงค์” คนกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บา้ น อพยพมา
จากยะลา ซึ่ งท่าสาป เป็ นเมืองที่ปรากฎขึ้นในปี พ.ศ. 2390 มีการย้ายเมืองจากบ้านยะลามาอยูท่ ี่ตาํ บล
ท่ า สาปริ มฝั่ ง แม่ น้ ํ าปั ต ตานี

ชุ ม ชนท่ า สาปถื อ เป็ นชุ ม ชนแรกเริ่ มเดิ ม ที ่ต้ ั ง แต่ ส มั ย ก่ อ น

ประวัติศาสตร์ สามารถสื บค้นหลัก ฐานได้อย่างชัดเชน การตั้งเมื องอยู่ที่บริ เวณบ้านกูลณรงค์
ปัจจุบนั (ข้างโรงเรี ยนบ้านท่าสาป) ข้าหลวงคนแรกมาราชการเมืองอยูท่ ี่บริ เวณสถานที่อนามัยและวัด
ท่าสาปปั จจุบนั ชุ มชนท่าสาปในอดีตเป็ นชุมชนเกษตรกรรมใหญ่ เป็ นที่พกั และเก็บสิ นค้า มีตึกราม
บ้านช่องมากมาย ในลักษณะศูนย์การค้า เป็ นท่าเรื อเพือ่ ส่ งสิ นค้า
ปั จจุบนั ตําบลท่าสาป ตั้งอยูต่ อนกลางของอําเภอเมืองยะลา ห่างจากตัวอําเภอประมาณ
กิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ 13.48 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 8,500 ไร่ มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ
กับ ตําบลพร่ อน , ตําบลยุโป , อ.เมืองยะลา ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลสะเตงนอก , ตําบลบันนังสาเรง ,
อ.เมืองยะลา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสะเตงนอก, ตําบลสะเตง , อ.เมืองยะลา และ ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตําบลหน้าถํ้า,ตําบลลิดล,อ.เมืองยะลา ภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของตําบลท่าสาป ส่ วนใหญ่เป็ นที่
ราบและมีแหล่งนํ้าธรรมชาติคือ แม่น้ าํ ปัตตานี ทําให้ช่วงฤดูฝนเกิดนํ้าท่วมทุกปี ในอดีตที่ผา่ นมา เช่น
ปี พ.ศ.2510,2543 และล่าสุ ดเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทําให้บ า้ นเรื อนและทรัพย์สิน
1

1

1

1

1
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เสี ยหายเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ตําบลท่าสาปยังตั้งอยูใ่ นเขตมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือและลมมรสุ ม
ตะออกเฉี ยงใต้ทาํ ให้มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้ น มี 2 ฤดู ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ยประมาณ 23.1 องศา
เซลเซียล และสู งสุ ดเฉลี่ย 32.7 องศาเซลเซียล ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 2.281.6 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย
135 วัน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ฝนตกชุกมากที่สุด (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยะลา,2556)
ตําบลท่าสาป มีท้งั หมด 6 หมู่บา้ น ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป, หมู่ที่ 2 บ้านปายอ
, หมู่ที่ 3 บ้าน ลิมุด, หมู่ที่ 4 บ้านสาคอ , หมู่ที่ 5 บ้านปื อเราะ และหมู่ท่ี 6 บ้านกําปั่ น มีจาํ นวนครัวเรื อน
อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ งั สิ้ น 1,280 ครัวเรื อน จํานวนประชากรแยกเป็ นชาย 3,593 คน เป็ นหญิง3,716 คน
รวมจํา นวนประชากร 7,309 คน (สํา นักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอเมืองยะลา:2556) ประชากรร้ อย
ละ 86 นับถือศาสนาอิสลาม มีมสั ยิด เป็ นศาสนาสถานไว้สําหรับประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทาง
ศาสนา หรื อสุ เหร่ าประจําหมู่บา้ น ซึ่ งมีขนาดใหญ่เล็กสวยงามตามฐานะของมุสลิมโดยส่ วนรวมใน
ตํา บลหรื อหมู่บา้ นนั้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่สัก การะพระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อทํา ละหมาดร่ วมกันทุ ก เวลา
นอกจากจะใช้เป็ นที่มนัสการต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ละหมาด) วันละ 5 เวลาแล้ว ยังใช้ในการอบรมธรรม ใน
วันศุกร์ ซ่ ึ งเป็ นวันสําคัญประจําสัปดาห์ ใช้เป็ นที่อบรมสั่งสอนเยาวชนในด้านวิชาการศาสนา ใช้เป็ นที่
ประชุ มชี้ แจงเรื่ องเกี่ยวกับงานของมัสยิด หรื อรับทราบนโยบายของทางราชการ ในด้านการประกอบ
อาชี พส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยอาศัยแรงงานในครัวเรื อนเป็ นหลัก คิดเป็ นร้ อย
ละ 65 ของประชากรในวัยแรงงานจากนี้ บางส่ วนประกอบอาชีพขายแรงงาน โดยไปรับจ้างตาม
โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองหลวงหรื อองค์กรธุ รกิจอื่นในเขตเทศบาลนครยะลา
สําหรับสถานที่สาํ คัญของตําบลท่าสาปที่เป็ นที่รู้จกั ของคนโดยทัว่ ไปได้แก่ โรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษา 3 แห่ ง ,โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลท่าสาป 1 แห่ ง, วัด 1 แห่ง,มัสยิด 7 แห่ ง,
1

1

ปั๊ มนํ้ามัน 3 แห่ ง ,โรงงานอุ ตสาหกรรม 5 แห่ ง ,สํานักงานคณะกรรมการอิส ลามจัง หวัดยะลา และ
เทศบาลตําบลท่าสาป มีการรวมกลุ่มของประชาชน ได้แก่
1

1

ศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปา

ยอ , กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทําส้มแขกแช่อิ่ม, กลุ่มแม่บา้ นทําขนมเบเกอรี่ , ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรตําบล
ท่าสาป, เครื อข่ายเยาวชนตําบลท่าสาป, ชมรมตาดีกา, เครื อข่ายสตรี ตาํ บลท่าสาป และศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตําบลท่าสาป
จุดเด่นของตําบลท่าสาปคือมีพ้ืนที่ติดต่อกับเทศบาลนครยะลา อันเป็ นชุมชนเมือง
ใหญ่ทาํ ให้ความเจริ ญด้านวัตถุได้ขยายเข้าสู่ ตาํ บลในระดับหนึ่ ง และสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ยังเป็ นสังคมชนบท มีความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็ นอย่างดี นอกจากนี้สภาพ
พื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นพื้นราบ มีแม่น้ าํ ปั ตตานีไหล ผ่าน 5 หมู่บา้ นคือหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 ราษฎรส่ วน
ใหญ่จึงสามารถประกอบอาชี พเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี เนื่องจากดินมีคุณภาพดีและมีน้ าํ ใช้ตลอดทั้ง
1

1
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ปี พืชที่ปลูกได้แก่ ยางพารา ผลไม้ ได้แก่ ทุเรี ยน ลองกอง และมังคุด เป็ นต้นและยังมี สถานที่
ท่องเที่ ยว เช่น ถํ้าสําเภาทอง, บ้านโบราณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 หมู่บา้ นท่าสาป สร้ างขึ้ นเมื่อสมัยเมือง
ยาลอ เชื่อกันว่าบ้านโบราณนี้เป็ นของพระราชวงค์สมัยเมืองยาลอ ปั จจุบนั ไม่มีคนอาศัยอยูแ่ ต่มีคนเฝ้ า
ดูแลบ้านเป็ นอย่างดี เป็ นบ้านโบราณที่น่าสนใจและน่าค้นคว้าเนื่ องจากตัวบ้านใช้วสั ดุท่ ีทาํ จากไม้เนื้ อ
แข็งเกือบทั้งหลังใช้เป็ นสกรู ในการสร้าง ซึ่ งปั จจุบนั สามารถหาดูได้ยากมาก , แหล่งพักผ่อนริ มคลอง,
บึงกําปั่ น ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่หมู่ 6 หมู่บา้ นกําปั่ น ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็ นบึงขนาด
ใหญ่มีน้ าํ ที่ใสสะอาด และมีภูเขาตั้งตระหง่านเป็ นฉากหลังจึงทําให้ดูสวยงามมีอากาศที่บริ สุทธิ์
จากการจัดเวทีประชาคมของประชาชนตําบลท่าสาปพบว่า ชาวบ้านท่าสาปส่ วนใหญ่
มีปัญหาสําคัญ 3 ด้านได้แก่
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวติ และด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องการ
เส้นทางคมนาคมที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีไฟฟ้ าตามถนนอย่างเพียงพอ, มีระบบชลประทาน
ต้องการระบบประปาที่สามารถผลิตนํ้าอย่างมีคุณภาพและทัว่ ทุกหมู่บา้ นและมีทางระบายนํ้าอย่าง
เพียงพอ
2.ด้านคุณภาพชีวิต ต้องการให้เยาวชนมีความรู ้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติดประชาชนมี
สนามกีฬาและที่พกั ผ่อนสาธารณะ รวมถึงมีสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
3.ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนตําบลท่าสาปต้องการให้มีการจัดการฝึ กอบรมแก่ราษฎรและ
ต้องการให้มีการส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ
1

1

1

1

1

1

1

4.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ
ในการศึ กษาเรื่ อง “ภาวะผูน้ ําและการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุ มชน : ศึ กษากรณี
อํา เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ผูศ้ ึ ก ษาได้ท าํ การสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สํา คัญ จาก
ตําบลพร่ อน 9 รายและตําบลท่าสาป 9 ราย รวมจํานวน 18 ราย สรุ ปได้ดงั นี้
เพศ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญเป็ นเพศชาย(ร้อยละ 77.74) และเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 22.22)
อายุ มากที่สุดอยูใ่ นช่วงอายุ 50-59 ปี (ร้อยละ 55.56) น้อยที่สุดอยูใ่ นช่วงอายุ 40 – 49 ปี (ร้อยละ
44.44)
สถานภาพผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญมีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 88.90) รองลงมาสถานภาพโสด และ
หม้ายเท่ากัน (ร้อยละ 5.55)
การนับถือศาสนาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 100)
ระดับการศึ กษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทีส่ ํา คัญ ครึ่ งหนึ่ ง จบการศึก ษาระดั บมัธยมศึ กษาตอนปลาย
(ร้ อยละ 50.00) รองลงมาจบการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 22.22) จบการศึกษาชั้นอนุ ปริ ญญาและ
ปริ ญญาโทเท่ากัน (ร้อยละ11.11) และน้อยที่สุด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 5.55)
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญมีสมาชิ กในครอบครัว ส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อน 4-6 คน (ร้อย
ละ 83.33) และ ส่ วนน้อยมีสมาชิก 7 คนขึ้นไป (ร้อยละ 16.67)
การประกอบอาชี พหลักทําสวนยางพาราและค้าขายเท่ากัน (ร้ อยละ 38.89) รองลงมารับจ้าง
(ร้อยละ 22.22)
รายได้ครอบครัว (บาท) พบว่าเกือบครึ่ งหนึ่ งมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท (ร้อย
ละ 44.44) รองลงมามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 1-10,000 บาท และมีรายได้ 20,001-30,000 บาทเท่ากัน
(ร้อยละ 27.78)
นอกจากนี้ ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญส่ วนมากอาศัยอยูใ่ นชุมชนตั้งแต่ 21 -30 ปี และอาศัยอยูใ่ นชุมชน
ตั้งแต่ 51ปี ขึ้นไปเท่ากัน (ร้อยละ 27.78) รองลงมาอาศัยอยูใ่ นชุมชนตั้งแต่ 41-50 ปี (ร้อยละ22.22) และ
อาศัยอยูใ่ นชุ มชนตั้งแต่ 31-40 ปี (ร้ อยละ 16.66 ) และอาศัยอยู่ในชุ มชนน้อยที่สุด ตํ่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ
5.55)
สําหรับตําแหน่ งทางสังคมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ เกื อบครึ่ งหนึ่ งเป็ นประธานกลุ่ม/เครื อข่าย
ของชุ มชน(ร้ อยละ 44.44) รองลงมาเป็ นกํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น (ร้อยละ38.89) และผูน้ าํ
ศาสนา (ร้อยละ 16.66) ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
40-49
50-59
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
การนับถือศาสนา
อิสลาม
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
มัธยมศึกษาตอนต้น

จํานวน
(n = 18)

ร้ อยละ
(100.00)

14
4

77.74
22.22

8
10

44.44
55.56

1
16
1

5.55
88.90
5.55

18

100.00

1

5.55

67

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
จํานวนสมาชิกในครอบครัว (คน)
4-6
7 คนขึ้นไป
อาชีพ
ทําสวนยางพารา
รับจ้าง
ค้าขาย
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว(บาท)
ตั้งแต่ 10,000 ลงไป
10,001-20,000
20,001-30,000
ระยะเวลาในการอาศัยอยูใ่ นชุมชน(ปี )
ตํ่ากว่า20ปี
21-30
31-40
41-50
51 ปี ขึ้นไป
ตําแหน่งทางสังคม
กํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ าํ ศาสนา
ประธานกลุ่ม/เครื อข่าย
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ
ที่มา: พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั , 2557

4.3 ภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชนตําบลพร่ อน

9
2
4
2

50.00
11.11
22.22
11.11

15
3

83.33
16.67

7
4
7

38.89
22.22
38.89

5
8
5

27.78
44.44
27.78

1
5
3
4
5

5.55
27.78
16.66
22.22
27.78

7
3
8

38.89
16.66
44.44
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จากการศึกษาภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน ผูศ้ ึกษาได้แบ่งประเด็นการศึกษาดังนี้
4.3.1 ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลพร่ อนได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ
ในทัศนะของชุ มชนแตกต่างกัน สามารถแยกประเด็นการให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ได้ท้ งั สิ้ น 7 ประเด็น
ได้แก่ การควบคุม ดูแล สั่งการผูต้ าม การเป็ นแบบอย่างที่ดี การเข้าใจผูอ้ ื่น การมีความรู้ การนําชุมชน
การมีจิตอาสาและการให้ความเป็ นธรรม สามารถอธิ บายได้ ดังนี้
ประเด็นที่แรก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญส่ วนใหญ่ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะ
ของชุ มชน หมายถึ งภาวะผูน้ าํ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา มีความซื่อสัตย์ เสี ยสละ มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจ กระตือรื อร้น และอยูใ่ นกฎระเบียบของสังคม ถึงแม้วา่ ผูน้ าํ คนนั้นจะเป็ น
ผูน้ าํ แบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ตาม เป็ นเพราะในบริ บทของพื้นที่ตาํ บลพร่ อน ประชาชน
ส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาอิสลาม ซึ่ งในหลักคําสอนของศาสนา ได้สอดแทรกแนวทางในการปฏิบตั ิตน
ของผูต้ ามต่อผูน้ าํ ดังวจนะของศาสดามูฮมั หมัด ศ.ล. ความว่า ‘ต้องเชื่อฟังตามผูน้ าํ ถึงแม้จะถูกหักห้าม
สิ ทธิ เพราะแท้จริ งพวกเขามีภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ และสําหรับพวกท่านก็มีภาระหน้าที่ตอ้ ง
รับผิดชอบ (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1846) ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้ผนู้ าํ เกิดความตระหนักในการ
ประพฤติ ปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูต้ าม โดยยึดตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมของศาสนา
อย่างเคร่ งครัด ยกตัวอย่างเช่นกํานันคนก่อนของตําบลพร่ อน ที่ได้ปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดี ประพฤติ
ตนอยู่ในศี ลธรรมอันดี อยู่ใน อี หม่าน และที่สําคัญคือมีความรู้ ด้านศาสนา เป็ นโต๊ะครู ที่คอยสอน
ศาสนาคนในหมู่บา้ นด้วย จึงทําให้กาํ นันคนปั จจุบนั ได้ยึดถือเป็ นแบบอย่างมาเป็ นแนวปฏิบตั ิ ทําให้
ได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้านมาก
ประเด็นที่สอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
หมายถึง ผูน้ าํ ที่มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้วยเห็น
ว่า การพัฒนาชุ มชน เป็ นการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆเพือ่ ให้ชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ผูน้ าํ จึงต้องทุ่มเท
ทั้งแรงกาย แรงใจเพื่อแก้ไ ข้ปั ญหาของคนในชุ ม ชน บ่อยครั้ ง อาจต้องเสี ยสละเวลา ทรั พย์สิ น และ
ความสุ ขส่ วนตนเพือ่ ประโยชน์ของส่ วนรวม ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่มีงานในพื้นที่ ผูน้ าํ ต้องเสี ยสละ
เวลาเพื่อร่ วมงาน ซึ่ งตรงกับภาษาอาหรับ เรี ยกว่ากรู บ่าน (การเสี ยสละ) ในที่น้ ีหมายถึงการเสี ยสละอย่าง
มากในทุกเรื่ องเพือ่ ประโยชน์ของส่ วนรวม
ประเด็นที่สาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
หมายถึงผูท้ ี่สามารถนําองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย ซึ่ งในความหมายนี้ มิได้หมายถึงเฉพาะผูน้ าํ ทีม่ ีตาํ แหน่ ง
ทางสังคมเท่านั้น แต่หมายรวมถึ งใครก็ตามในชุ มชน ที่สามารถนําพาคนในชุ มชนให้ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนไปสู่ เป้ าหมายได้ เช่น เมื่อผูน้ าํ ทราบว่ายาเสพติดเป็ นปั ญหาของชุมชน ก็จะส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู้และเข้าไปร่ วมหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผปู้ กครองเห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดกับลูกหลาน
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ให้ลุกขึ้ นมาต่อสู้กบั ปั ญหายาเสพติดและปั ญหาสังคมอื่นๆเพื่อให้รู้เท่าทันและร่ วมพัฒนาชุ มชนให้
ปลอดยาเสพติดและเป็ นชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นที่ ส่ ี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชน
หมายถึง ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่สามารถควบคุม ดูแล สั่งการ และนําผูต้ ามให้คล้อยตามได้ ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่
หมู่บา้ นกําหนดจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนหมู่บา้ นเพือ่ ให้ประชาชนเสนอปั ญหาความต้องการ ผูน้ าํ
สามารถที่จะเรี ยกคนให้ออกมาร่ วมเวทีประชาคมให้ได้มากที่สุด และสามารถเป็ นวิทยากรกระบวนการ
กระตุน้ ให้คนในชุมชนเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพือ่ การพัฒนาชุมชนได้
ประเด็นที่ห้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ําคัญได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
หมายถึง ผูน้ าํ ต้องเป็ นผูเ้ ข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก รับฟังความเห็นผูอ้ ื่น มีความกล้าตัดสิ นใจ โดยเฉพาะ
เวลาที่หมู่บา้ นมีปัญหา ผูน้ าํ จะต้องรี บเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ รับรู ้ขอ้ มูลให้รอบด้านเพื่อการตัดสิ นใจที่
ถูกต้อง
ประเด็นที่หก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชน
หมายถึงผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้หลากหลาย กล่าวคือ ต้องรู้งานในหน้าที่ รู้พ้ืนที่ เป็ นที่ยอมรับของสังคม
เช่ น เมื่ อผูน้ าํ ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก อาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ น(อสม.) ในเรื่ องโรค
ระบาด ผูน้ ํ าจะต้ องศึ กษาข้อมู ลอย่างละเอี ยด แล้วนํา ไปประชาสัม พันธ์ ใ ห้ค นในหมู่บ ้ าน เพือ่ ที ่จะ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น โรคชิคุณกุนยา โรคไข้เลือดออก เป็ นต้น
ประเด็นที่เจ็ด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชน
หมายถึงผูน้ าํ ที่มีความเสมอภาค เป็ นธรรม และยุติธรรม อีกด้วย เช่น ให้ความสําคัญกับทุกคนอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และจะยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายมาโดยตลอด เช่นการเสนอให้
มี การจัดตั้งกองทุ นซะกาตเพือ่ ช่ วยเหลื อผูด้ ้อยโอกาส ในหมู่บา้ น ซึ่ งได้ รับความร่ วมมือจากคนใน
หมู่บา้ นทุกๆปี ซะกาต(เงิ นบริ จาค)ที่ได้ก็จะนําไปช่วยเหลือให้กบั คนยากจนที่อยูใ่ นตําบลพร่ อน และ
เมื่อมีงานบุญของหมู่บา้ น เช่นงานกินข้าวใหม่ งานอาซู รอ งานเมาลิด เป็ นต้น ก็จะเชิ ญคนในหมู่บา้ น
ทุกครัวเรื อนมาร่ วมทํากิจกรรมด้วย
4.3.2 การรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนตําบลพร่ อน
สํ า หรั บ ประเด็ น การรั บ รู้ ภ าวะผูน้ ํา ในการพัฒ นาชุ ม ชนของตํ าบลพร่ อ น จากผล
การศึกษาพบว่า
ประเด็นที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญส่ วนใหญ่รับรู้จากการสร้ างแรงจูงใจ เพื่อให้คนใน
ชุ มชนยอมรั บและเป็ นที่ปรึ กษา เนื่องจากพื้นที่ตาํ บลพร่ อน ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ค่อยกล้าที่ จะ
เสนอแนะปั ญหาต่างๆในที่สาธารณะ ดังนั้นเมื่อมีผนู้ าํ ที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และหมัน่ สร้างแรงจูงใจ
เช่ น กํานันมักจะมี การจูงใจคนในหมู่บา้ นโดยการจัดทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆที่คนในหมู่บา้ น
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สนใจแต่มีขอ้ แม้คือในการทัศนะศึกษาดูงานจะต้องไปดูหมู่บา้ นที่มีการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิ จ
พอเพียงทุกครั้งเพื่อเป็ นแรงดลใจให้คนในหมู่บา้ นนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้ สําหรับสถานที่ที่กาํ นันมักจะพาคนในหมู่บา้ น
ไปทัศนศึกษาดูงานเช่น จังหวัดสตูล สงขลา และนราธิ วาส เป็ นต้น เมื่อกลับมาจากการทัศนะศึกษาดู
งานร่ วมกันจะเห็ นว่าคนในหมู่บา้ นมีป ฏิ สัมพันธ์ดีข้ ึ นทุกครั้ งทําให้กล้าที่จะแสดงความคิ ดเห็ นการ
ทัศนะศึกษาดูงาน นอกจากนี้ พบว่าผูน้ าํ มีการจัดฝึ กอบรมอาชี พทําขนมแก่ลุ่มแม่บา้ น ทําให้คนใน
ชุ ม ชนเกิ ด ความรู ้ สึ ก ผูก พั นใกล้ชิ ด และเมื ่อ มี ปั ญ หาก็ อ ยากมาขอคํา ปรึ ก ษาจากผูน้ ํา เช่ น ปั ญ หา
ครอบครัว ปั ญหาที่ดิน ปั ญหาการว่างงาน เป็ นต้น
ประเด็นที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ รับรู้ภาวะผูน้ าํ จากการที่ผนู้ าํ สามารถจัดการกับปั ญหา
ได้ คิดเป็ นระบบ คิดเชิงบริ หาร คิดเชิ งวิเคราะห์ และมีไหวพริ บปฏิภาณ เช่น เมื่อมีปัญหามลพิษทางนํ้า
เกิดขึ้นในตําบลพร่ อน ผูน้ าํ จะรี บเร่ งเข้าไปตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริ ง ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่
รี บด่วนตัดสิ นใจ และประสานให้เจ้าหน้าที่ผเู้ ชี่ยวชาญมาตรวจสอบทันที ในขณะนี้ ได้พยายามบูรณา
การงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการจัดทําแผนชุ มชน ได้ขอความร่ วมมือให้หน่วยงาน
ต่าง ๆที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น สาธารณสุ ข พัฒนาชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งเดิ มมีก ารแยกกัน
ทํางาน ทําให้ประชาชน เบื่อหน่าย จึงเกิดแนวคิดที่จะต้องบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่ วมกันทําแผน
ชุมชน เพือ่ สะท้อนปั ญหา และนําปั ญหาจากแผนไปปฏิบตั ิ
ประเด็นที่ 3 การรับรู้ภาวะผูน้ าํ จากการเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี และมีท้งั ความรู ้ดา้ น
ศาสนาและสามัญควบคู่กนั ไปอีกด้วย เพราะผูน้ าํ ที่มีบุคลิกภาพดีจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ ประกอบ
กับถ้ามีความรู ้ท้ งั ศาสนาและสามัญ ก็จะยิง่ สร้างความเคารพนับถือมากยิง่ ขึ้น เช่น เวลาทีม่ ีการประชุม
ผูน้ าํ จะต้องแต่งกายให้ดูดี สง่าผ่าเผย เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
และประเด็นที่ 4 การรับรู้ภาวะผูน้ าํ จากการได้รับความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของหมู่บา้ น เน้นการทํางานเป็ นทีม กล่าวคือเมื่อผูน้ าํ มีการจัดทํากิจกรรมของชุมชน การจัดเวที
ประชาคมทําแผนชุมชน งานกวนอาซูรอ งานวันฮารี รายอ เป็ นต้น คนในชุมชนก็ยนิ ยอมพร้อมใจออก
มาร่ วมกิจกรรม ทําให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีการแบ่งงานกันทําและทํางานเป็ นทีม
4.3.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ
ในการศึกษาประเด็นคุณลักษณะพฤติกรรมของผูน้ าํ จากผลการศึกษาพบว่า
ประการแรก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญให้ขอ้ มูลว่า ผูน้ าํ ตําบลพร่ อนส่ วนมากล้วนเป็ นผูน้ าํ ที่
มีวิสัยทัศน์ โดยต้องการให้หมู่บา้ นมีการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีอาชี พที่มน่ั คง รู้ จกั
สามัคคี และอยูอ่ ย่างสันติสุข เนื่องจากบริ บทของตําบลพร่ อนยังคงมีความเป็ นชนบท ต้องการได้รับการ
พัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผนู้ าํ เห็นตรงกัน ว่าจะทําอย่างไรให้คนใน
ชุ มชนมีอาชี พที่มนั่ คง สามารถพึ่งตนเองได้ และคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุ มชนมีความรัก ความ
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สามัคคี รู ้สึกผูกพันเสมือนญาติให้เหมือนกับในอดีตเมื่อ20ปี ทีแ่ ล้ว ทีท่ ุกฝ่ ายต่างอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บา้ น เช่น งานแข่งขันกีฬา งานอําเภอยิม้ เคลื่อนที่ งานประเพณี กินข้าวใหม่ เป็ นต้น รวมถึงชุมชนอยู่
ดีมีสุข หมู่บา้ นปลอดยาเสพติดอีกด้วย จากการศึกษาพบว่าปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่มีทุกหมู่บา้ น
ผูน้ าํ ต่างมีเป้ าหมายสอดคล้องกันในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้หมดไป ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่ น การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์ให้คนในชุ มชนเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกาย การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เป็ นต้น
ประการทีส่ อง ผูน้ าํ ได้รับความยอมรับนับถือจากคนในชุ มชน ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่
สองของการศึกษาประเด็นภาวะผูน้ าํ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญล้วนเป็ นผูน้ าํ ที่ได้รับความเคารพนับถื อ
จากคนในชุมชน โดยสังเกตจากการได้รับความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุ มชน เช่น เมื่อมี
การจัดเวที ป ระชาคมหมู่ บ ้ าน หรื อการจัดกิ จกรรมงานบุ ญของหมู่บ ้ าน จะมีป ระชาชนออกมาร่ วม
กิ จกรรมมากกว่าร้ อยละ70ของครั วเรื อนที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ น นอกจากนี้ เวลามีกิจกรรมต่างๆที่ส่วน
ราชการประสานงานผ่านทางผูน้ าํ คนในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่พร้อมออกมาร่ วมกิจกรรมทุกครั้ง นอกจากนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญเห็นว่าการเป็ นทีป่ รึ กษาและชี้ แนะแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้
ดํารงตําแหน่งสําคัญของชุมชน ยังแสดงให้เห็นถึงการได้รับความยอมรับนับถือจากคนในชุ มชนอีกด้วย
เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญมองว่าผูน้ าํ จะต้องเป็ นที่พ่ ึง คอยให้ความช่วยเหลือ บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ขแก่คนใน
ชุมชนได้ จนสามารถสร้างความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญของชุมชน เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ
ศาสนา ประธานกลุ่มต่างๆ แกนนําภาคประชาชน เป็ นต้น นอกจากนี้มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญส่ วนน้อยเห็นว่า
การได้รับความเห็นชอบจากคนส่ วนใหญ่ในที่ประชุ มของชุ มชน นัน่ ก็เป็ นการแสดงถึงผูน้ าํ ยังคงได้รับ
ความเคารพนับถือจากคนในชุมชนอีกด้วย เพราะเมื่อมีการประชุ มคณะกรรมการหมู่บา้ น หรื อมีการจัด
เวทีประชาคมเพื่อหาทางออกของปั ญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ส่งผลกระทบกับคนส่ วนใหญ่ เช่น เรื่ อง
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของตําบลพร่ อน ที่เกิดจากมลภาวะของเสี ยในโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาผ่าน
ลําคลอง จนทําให้ชาวบ้านเกิดอาคารคัน ผูน้ าํ จึงรี บเข้ามาตรวจสอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแล และจะเสนอทางออกของปั ญหาโดยรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งทั้งหมดมานําเสนอในที่ประชุ ม
หมู่บา้ นเพือ่ หาข้อยุติ
ประการที่ส าม ผูน้ าํ เป็ นผูส้ ร้ างแนวทางสร้ างแรงดลใจคนในชุ ม ชนเพื่อการพัฒนา
ชุ ม ชน จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ที ่สํ า คั ญมี ก ารกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานผ่านกิ จกรรมต่างๆ เช่น ทุกวันศุกร์ ผูน้ าํ จะใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ ชี้ แจงวัตถุประสงค์
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องกิ จกรรมโครงการที่รัฐสนับสนุนงบประมาณลงมาให้
หมู่บา้ น กิจกรรมงานประเพณี ต่างๆ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในหมู่บา้ น การร่ วมประชุ มประชาคม
หมู่บา้ น การทํากิ จกรรมพัฒนามัสยิด การร่ วมงานบุญของหมู่บา้ น เป็ นต้น รวมถึงการที่ผนู้ าํ สามารถ

72

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของชุ มชน สร้ างจิตสํานึกแก่ผตู้ ามในการยึดกุมเป้ าประสงค์การพัฒนาชุมชน และมี
ความสงบเยือกเย็น มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรื อร้นในการรับมือและแก้ปัญหาก็เป็ นแนวทางการ
สร้างแรงดลใจคนในชุ มชนเพือ่ การพัฒนาชุ มชนเช่ นกัน เพราะผูน้ าํ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป็ นระยะเวลานาน บางคนอาศัยอยูใ่ นชุมชนตั้งแต่เกิด ทําให้เห็นสภาพปั ญหาที่แท้จริ งของชุ มชน
และมีความรู ้สึกผูกพันกับพื้นที่ มีความต้องการเห็นชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีข้ ึน
ประการที่ส่ ี ผูน้ าํ มีวิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุ มชน จากผลการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ใช้
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ และข้อมูล ข่า วสารอย่างรอบด้านมาวิเคราะห์ ปัญหาและเสนอทางเลื อกที่ดีที่สุ ด
กล่ า วคื อผูน้ ํา จะคอยให้ ค วามรู ้ และเสนอความคิ ด เห็ น ที ่เป็ นประโยชน์ จากการร่ ว มกัน วิเ คราะห์
ศักยภาพของชุ มชนผ่านการประชุ มกลุ่มย่อยของหมู่บา้ น แล้วนําข้อมูลที่เป็ นปั ญหา ความต้องการ มา
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ น เช่น กรณี ตาํ บลพร่ อน เรื่ องปั ญหาการจัดการขยะ
ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะองค์การบริ หารงานส่ วนตําบลพร่ อนไม่ได้
เข้ามาดูแลเท่าที่ควร ทําให้มีการเสนอให้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพร่ อนจัดซื้ อถังขยะมาวางไว้ ซึ่ ง
ผูน้ าํ ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งของปั ญหาดังกล่าวเสนอให้ทาง องค์การบริ หารส่ วนตําบลพร่ อน รับ
ไปดําเนินการ จนสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ ง แต่ยงั ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะเป็ นการ
แก้ไขปั ญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นผูน้ าํ ชุ มชนของตําบลพร่ อน จึงได้เสนอทางเลือกในการจัดการปั ญหา
ขยะโดยผูน้ าํ ได้จดั ตั้งธนาคารขยะ และให้คณะกรรมการมัสยิดเป็ นผูด้ าํ เนินการเพื่อหารายได้เข้ากองทุน
มัสยิดบ้านควน ผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็นว่าอีก10ปี ข้างหน้าถ้าชุมชนไม่รีบจัดการปั ญหาขยะโดยชุ มชน
เอง จะทําให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา นอกจากนี้ ยงั มีวิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชนอีกวิธีหนึ่ ง
คือ ผูน้ าํ ใช้เหตุผลให้ผตู ้ ามมีความคิดเป็ นอิสระ และผูน้ าํ ใช้ความคิดเชิ งสังเคราะห์ เพือ่ เสนอทางเลือก
แก้ปัญหาของชุมชนอีกด้วย
ประการที่หา้ ผูน้ าํ มีการคํานึงถึงบุคคลอื่นเป็ นสํา คัญ จากการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ชุมชนมี
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ผตู้ าม เช่น การส่ งเสริ มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วนั ละ1บาท
ของตําบลพร่ อน การจัดตั้งกองทุนซะกาตเพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส การช่วยเหลือผูย้ ากไร้ให้เข้าถึ ง
สิ ทธิ ต่างๆ อาทิ สิ ทธิ ผพู ้ ิการ สิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ พบว่าผูน้ าํ ชุ มชน มีการรับฟั งความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับปั ญหาที่มีผลกระทบต่อผูต้ ามอย่างตั้งใจ และช่ วยสอน แนะงานให้คาํ ปรึ กษาผูต้ าม กล่าวคือ
ผูน้ ํ าชุ มชนจะรี บ เข้ าไปดํา เนิ นการต่อเรื ่ องที ่มี ผลกระทบต่อผูต้ าม โดยเฉพาะผูต้ ามที ่ไ ม่ มี ศกั ยภาพ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ซ่อมแซมบ้านให้คนยากจน การพิจารณาคัดเลือกการให้ซะกาต เป็ นต้น รวมถึง
ผูน้ าํ ชุ มชนยังเน้นการจัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ในชุมชน เพือ่ สร้างความรัก ความผูกพัน และทํา
ให้เกิดความสามัคคีระหว่างคนในชุ มชน ผ่านกิจกรรมเสริ ทสร้างความสัมพันธ์ที่ผนู้ าํ จัดขึ้น เช่น งาน
กินข้าวใหม่ งานอาซูรอสัมพันธ์ งานแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ งานเมาลิด งานเข้าสุ นตั หมู่ เป็ นต้น
4.3.4 บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
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ประเด็ นบทบาทหน้า ที ่ของผูน้ ํ าในการพัฒนาชุ ม ชน จากผลการศึ ก ษา ผูใ้ ห้ข ้ อมู ล
สําคัญของตําบลพร่ อนเห็นว่าผูน้ าํ ชุมชนควรมีบทบาทหน้าที่ดงั นี้
1) บทบาทในการประสานงานกับส่ วนราชการต่างๆโดยเฉพาะส่ วนราชการที่เป็ นภาคี
การพัฒนาในพื้นที่ เช่ น องค์การบริ หารส่ วนตําบล สาธารณสุ ขตําบล(โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบล) เกษตรตําบล ครู กศน.ตําบลพัฒนากร ปลัดอําเภอ ส่ วนราชการอื่นๆ และกลุ่มองค์กรเครื อข่ายใน
ชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น กลุ่มอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กลุ่มอาชีพนาปรัง กลุ่ม
กองทุนแม่ของแผ่นดิ น และเครื อข่ายขององค์กรชุ มชนเป็ นต้น เพื่อให้เกิ ดการบูรณาการการทํางาน
พัฒนาชุมชนร่ วมกัน นอกจากนี้ ผนู ้ าํ ควรมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลและแก้ปัญหาของชุมชน
เช่น เรื่ องเยาวชนว่างงาน แล้วไปมัว่ สุ มกับยาเสพติด ทําให้เกิดปั ญหาการลักขโมยในหมู่บา้ น ผูน้ าํ จึงเข้า
มาแก้ไขโดยการใช้เวทีละหมาดวันศุกร์ กาํ ชับให้ผูป้ กครองเอาใจใส่ ดูแลบุตรให้ดี และประสานให้
ครู กศน.มาส่ งเสริ มเรื่ องการศึกษา สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ เข้ามาส่ งเสริ มอาชี พเพาะเห็ด ทําให้
เยาวชนมีรายได้เสริ ม ส่ วนเยาวชนที่ผูป้ กครองต้องการให้ผูน้ าํ ช่ วยพาไปบําบัดยาเสพติดนั้น ผูน้ าํ ก็
ดําเนิ นการและให้เข้าค่ายอบรม ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสําคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถกลับตัวกลับใจและ
เป็ นคนดีของสังคมได้ ที่ผา่ นมาผูน้ าํ ชุ มชนได้ดาํ เนินการและปรากฏว่าเยาวชนบางคนสามารถกลับตัว
กลับใจได้แล้ว
2) บทบาทในการให้ค วามรู้ กระตุ ้ นให้ค นในชุ มชนแสดงความคิ ดเห็ น ใช้ความรู้
ความสามารถมาพัฒนาชุ มชน ถือได้วา่ เป็ นบทบาทที่สําคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเห็นว่าใน
การพัฒนาชุมชนต้องเริ่ มจากการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง จากนั้นต้องพยายามสร้างการมีส่วนร่ วม สร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็ นกันเอง ใกล้ชิด ผูกพัน
จะทําให้คนในชุมชนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
นอกจากบทบาทข้างต้นแล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญของตําบลพร่ อนเห็ นว่าผูน้ าํ จะต้องทํา
ตามบทบาทหน้าทีอ่ ื่นๆอย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับทีค่ นในชุ มชนให้ความเคารพนับถื อ และให้
ความไว้วางใจในการเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาชุมชน

4.4 ภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชนตําบลท่ าสาป
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4.4.1 ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
จากการศึกษาการให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนตําบลท่าสาปพบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชนหลากหลาย
ได้แก่ การเป็ นแบบอย่างที่ดี การมีจิตอาสาทําเพื่อประโยชน์ส่วนร่ วม การสามารถควบคุมดูแลสั่งการผู้
ตามให้คล้อยตาม การเข้าใจผูอ้ ื่น การสามารถนําชุมชนไปสู่ เป้ าหมาย การมีความรู้ และการให้ความ
เป็ นธรรมแก่คนในชุมชน ซึ่ งจากให้ความหมายที่หลากหลายสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง จากการศึกษาการให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน พบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญส่ วนใหญ่ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน หมายถึงภาวะผูน้ าํ ที่
เป็ นแบบอย่างที ด่ ี ปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก ศาสนา มี ความซื ่อสัตย์ เสี ยสละ มี ความรั บผิดชอบ มุ่ง มัน่ ตั้งใจ
กระตือรื อร้น และอยูใ่ นกฎระเบียบของสังคม ถึงแม้ว่าผูน้ าํ คนนั้นจะเป็ นผูน้ าํ แบบเป็ นทางการหรื อไม่
เป็ นทางการก็ตาม เป็ นเพราะในบริ บทของพื้นที่ตาํ บลท่าสาป ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม
และยึดมัน่ ในหลักคําสอนของศาสนาที่ได้กล่าวไว้ในเรื่ องการให้ความเคารพผูน้ าํ ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้
ผูน้ าํ เกิดความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบตั ิตนเพือ่ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูต้ าม โดยยึดตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรมของศาสนาอย่างเคร่ งครัด ยกตัวอย่างเช่น ครู สอนศาสนาที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(วิทยาลัยอิสลามเดิม) ได้กล่าวว่า “การที่ผนู้ าํ จะมีส่วนทําให้ผตู้ ามเชื่อถือหรื อคล้อยตามนั้น ผูน้ าํ จะต้อง
ทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการดูแลเอาใจใส่ คนในครอบครัว การดูแลบุคลิกภาพ
และการสร้างจิตสํานึกของชุมชน” เป็ นต้น
ประเด็นที่สอง พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชน
หมายถึง ผูน้ าํ ทีม่ ีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้วยเห็น
ว่า การพัฒนาชุ มชน เป็ นการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆเพือ่ ให้ชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ผูน้ าํ จึงต้องทุ่มเท
ทั้งแรงกาย แรงใจเพือ่ แก้ไ ขปั ญหาของคนในชุ ม ชน บ่อยครั้ ง อาจต้องเสี ยสละเวลา ทรั พย์สิ น และ
ความสุ ขส่ วนตนเพือ่ ประโยชน์ของส่ วนรวม ยกตัวอย่าง ประธานกลุ่มสตรี ทาํ ขนมอบของตําบลท่าสาป
ได้เสี ยสละพื้นทีส่ ่ วนหนึ่งของบ้านเพื่อทําโรงเรื อนในการทําขนมเนื่องจากว่าถ้ากลุ่มไม่มีโรงเรื อนอย่าง
ถูกสุ ขลักษณะก็จะไม่ผา่ นการรับรองอย.จากกระทรวงสาธารณสุ ข
ประเด็นที่สาม การให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชน หมายถึง ผูท้ ี่สามารถ
นําองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย ซึ่ งในความหมายนี้มิได้หมายถึงเฉพาะผูน้ าํ ที่มีตาํ แหน่งทางสังคมเท่านั้น แต่
หมายรวมถึงใครก็ตามในชุมชน ที่สามารถนําพาคนในชุมชนให้ร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่ เป้ าหมายได้
เช่น เมื่อผูใ้ หญ่หมู่ที่ 1 คิดว่ายาเสพติดเป็ นปั ญหาของชุมชน ก็จะส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้และเข้าไป
ร่ วมหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผปู ้ กครองเห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดกับลูกหลาน ให้ลุกมาต่อสู ้กบั
ปั ญหายาเสพติดและปั ญหาสังคมอื่นๆเพือ่ ให้รู้เท่าทันและร่ วมทําชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและเป็ น
ชุมชนเข้มแข็ง
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ประเด็นที่ส่ ี การให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน หมายถึง ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ่ ี
สามารถควบคุม ดูแล สัง่ การ และนําผูต้ ามให้คล้อยตามได้ ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่หมู่บา้ นกําหนดจัด
เวทีประชาคมจัดทําแผนหมู่บา้ นเพื่อให้ประชาชนเสนอปั ญหาความต้องการ ผูน้ าํ สามารถที่จะเรี ยกคน
ให้ออกมาร่ วมเวทีประชาคมให้ได้มากที่สุด และสามารถเป็ นวิทยากรกระบวนการกระตุน้ ให้คนใน
ชุมชนเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพือ่ การพัฒนาชุมชนได้
ประเด็นที่หา้ การให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชนหมายถึง ผูน้ าํ ที่สามารถ
เข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึก รับฟังความเห็นผูอ้ ื่น มีความกล้าตัดสิ นใจ โดยเฉพาะเวลาที่หมู่บา้ นมีปัญหา
ผูน้ าํ จะต้องรี บเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ รับรู ้ขอ้ มูลให้รอบด้านเพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง อย่างกรณี ของ
กํานันตําบลท่าสาปเล่าให้ฟังว่า เนื่องจากหมู่ที่3 ตําบลท่าสาปมีสภาพพื้นที่ลุ่มเพราะอยูใ่ กล้กบั แม่น้ าํ
ปั ตตานี และทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าสาปได้สร้างเขื่อนกั้นนํ้าไว้แล้วแต่มีความจําเป็ นที่จะต้อง
ขอพื้นที่ของชาวบ้านที่อยูท่ ี่กบั สันเขื่อนคนละประมาณ 10 เมตร ทําให้มีชาวบ้านบางคนไม่ยอมเสี ย
พื้นที่ให้กบั อบต.เพื่อสร้างถนนริ มสันเขื่อน ในฐานะกํานันเป็ นผูท้ ี่คนในหมู่บา้ นให้การยอมรับจึงได้
พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับเขื่อนให้ช่วยกันบริ จาคที่ดินเพื่อสาธารณะจนทําให้สามารถ
สร้างถนนริ มสันเขื่อนสําเร็ จ
ประเด็นที่หก การให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนหมายถึง ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ่ีมี
ความรู้หลากหลาย กล่าวคือ ต้องรู ้งานในหน้าที่ รู้พ้ืนที่ เป็ นที่ยอมรับของสังคม และที่สําคัญต้องเป็ น
คนที่เชิ งบวก ปราศจากอคติ เช่น ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ของตําบลท่าสาปมีคนไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่
รวมกัน ในฐานะผูน้ าํ ก็จะปฏิบตั ิกบั คนในชุมชนทั้งสองศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากอคติ เวลาที่มี
กิจกรรมของหมู่บา้ นก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กนั ตามความสามารถทําให้คนในหมู่บา้ นรู้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของร่ วมกันและจะออกมาร่ วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอเป็ นต้น
และประเด็นที่เจ็ด การให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ ม ชนหมายถึ ง ผูท้ ่ี มี
ความเสมอภาค เป็ นธรรม และยุติธรรม อีกด้วย เช่ น ให้ความสําคัญกับทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ และจะยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายมาโดยตลอดนอกจากนี้ ยงั ได้ร่วมจัดตั้งกองทุน
ซะกาตเพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ในหมู่บา้ น เงินที่ได้จากการจ่ายซะกาตจะนํามาให้กบั คนยากจนที่อยู่
ในตําบลท่าสาป และเมื่อมีงานบุญของหมู่บา้ น เช่นงานกินข้าวใหม่ งานอาซู รอ งานเมาลิด เป็ นต้น ก็จะ
เชิญคนในหมู่บา้ นทุกครัวเรื อนมาร่ วมทํากิจกรรมด้วย

4.4.2 การรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนตําบลท่าสาป
สําหรับประเด็นการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนของตําบลท่าสาป จากผล
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การศึกษาพบว่า
ประเด็นที่หนึ่ ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญส่ วนใหญ่รับรู้จากการสร้างแรงจูงใจ เพือ่ ให้คนใน
ชุ มชนยอมรั บและเป็ นที่ปรึ กษา เนื่ องจากพื้นที่ตาํ บลท่าสาป ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ค่อยกล้าที่จะ
เสนอแนะปั ญหาต่างๆในที่สาธารณะ ดังนั้นเมื่อมีผนู้ าํ ที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และหมัน่ สร้างแรงจูงใจ
เช่น การสร้างสํานึกความเป็ นพลเมืองและความเป็ นมุสลิมในวันศุกร์ หลังจากที่มีการละหมาดวันศุกร์
เสร็ จ ,การทําตัวเป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนใน
ชุมชนเห็นและได้ปฏิบตั ิตามให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวทําให้สามารถพึ่งตนเองได้, การ
สร้างบรรยากาศสําหรับเป็ นสถานที่กลางของบ้านท่าสาปเพื่อให้คนในหมู่บา้ นได้มีโอกาสพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็ นต้น นอกจากนี้พบว่าผูน้ าํ มีการจัดฝึ กอบรมอาชีพทําขนมแก่กลุ่มแม่บา้ นทํา
ขนมเบเกอรี่ ทําให้คนในชุมชนเกิดความรู ้สึกผูกพันใกล้ชิดมากขึ้น
ประเด็นที่สอง ผูใ้ ห้ข ้อมูล ที่สํา คัญ รับรู้ ภาวะผูน้ ําจากการที่ผูน้ าํ สามารถจัดการกับ
ปั ญหาได้ กล่าวคือ ผูน้ าํ สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและคอยให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาของ
คนในชุมชนทั้งเรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องส่ วนรวม เช่น เรื่ องครอบครัว เรื่ องการประกอบอาชีพ เรื่ องเด็กติด
ยาเสพติดเป็ นต้น ผูน้ ําจะรี บเร่ งเข้า ไปตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริ ง ว่า มีสาเหตุ เกิ ดจากอะไร ไม่
รี บด่วนตัดสิ นใจ และจะประสานให้เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องมาให้ความช่วยเหลือทันที
ประเด็นที่สาม การรับรู้ภาวะผูน้ าํ จากการเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม ถูก
กาลเทศะ และมีท้งั ความรู ้ดา้ นศาสนาและสามัญควบคู่กนั ไปอีกด้วย เพราะผูน้ าํ ที่มีบุคลิกภาพดีจะทําให้
เกิดความน่าเชื่อถือ ประกอบกับถ้ามีความรู ้ท้งั ศาสนาและสามัญ ก็จะยิง่ สร้างความเคารพนับถือมาก
ยิง่ ขึ้น
และประเด็ นที่ สี่ การรั บ รู้ ภ าวะผูน้ ํา จากการได้รับ ความร่ วมมื อ และมี ส่ วนร่ ว มใน
กิ จ กรรมของหมู่ บ ้า น เน้น การทํา งานเป็ นที ม เช่ น เมื่ อ มี ก ารจั ดทํา กิ จ กรรมของชุ ม ชน การจั ดเวที
ประชาคมทําแผนชุ มชน งานกวนอาซู รอ งานวันฮารี รายอ เป็ นต้น คนในชุมชนก็ยินยอมพร้อมใจออก
มาร่ วมกิจกรรม ทําให้มีการแบ่งงานกันทําและทํางานเป็ นทีม และผูน้ าํ จะมีวิธีการทําให้คนมีส่วนร่ วม
โดยการสร้างสํานึกของชุมชน ชาวตําบลท่าสาปส่ วนใหญ่เป็ นมุสลิม ผูน้ าํ จึงเน้นเรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม เช่น อิสลามสอนให้มุสลิมละหมาดร่ วมกัน เมื่อคนในชุ มชนมี
การละหมาดร่ วมกันทุกครั้ง ผูน้ าํ มักจะได้รับเลือกให้เป็ นผูน้ าํ การละหมาด หลังจากละหมาดเสร็ จก็จะมี
การพูดคุ ยในเรื่ องศาสนาและการสร้างจิตสํานึกของชุมชน ทําให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมาก
ขึ้น

4.4.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ
คุณลักษณะพฤติกรรมของผูน้ าํ ตําบลท่าสาป จากผลการศึกษาพบได้ดงั นี้
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ประการที่หนึ่ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของทั้งตําบลท่าสาป ส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ ทีม่ ีวสิ ัยทัศน์
ว่า ต้องการให้หมู่บา้ นมีการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีอาชีพที่มนั่ คง รู้จกั สามัคคี และอยู่
อย่างสันติ สุข ถึ งแม้ว่าตําบลท่าสาปจะมีพ้ืนที่ติดกับเทศบาลนครยะลา ซึ่ งมีความเป็ นเมืองก็ตาม แต่
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลก็ยงั ต้องการได้รับการพัฒนา ประชาชนต้องการคุณภาพชี วิตที่ดีโดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผนู้ าํ เห็นตรงกัน ว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุ มชนมีอาชี พที่
มัน่ คง สามารถพึ่งตนเองได้ และคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุ มชนมีความรัก ความสามัคคี รู ้สึกผูกพัน
เสมือนญาติให้เหมือนกับในอดีตเมื่อ 20ปี ที่แล้ว ที่ทุกฝ่ ายต่างอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ ยงั ได้
กําหนดวิสัยทัศน์ ให้คนในชุ มชนมีส่วนรวมในการพัฒนาชุ มชนผ่านกิ จกรรมต่างๆของหมู่บา้ น เช่ น
งานแข่งขันกีฬา งานอําเภอยิม้ เคลื่อนที่ งานประเพณี กินข้าวใหม่ เป็ นต้น ตลอดจนกําหนดวิสัยทัศน์ใน
ด้านการพัฒนาการศึ กษาทั้งศาสนาและสามัญ เน้นการพัฒนาอาชี พด้านการเกษตร และพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิ ง นิ เวศน์ และจากการศึ กษาพบว่าปั ญหายาเสพติ ดเป็ นปั ญหาที ่มีทุ ก หมู่บ ้ าน ผูน้ ํ าต่า งมี
เป้ าหมายสอดคล้องกันในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้หมดไป ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การพาเยาวชนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงไปออกดะวะห์(แสวงบุญ) การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์
ให้คนในชุ มชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
เป็ นต้น
ประการที่ส อง การได้รับ ความยอมรั บ นับ ถื อจากคนในชุ ม ชน พบว่า ผูใ้ ห้ข ้ อมูล ที ่
สําคัญล้วนเป็ นผูน้ าํ ทีไ่ ด้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน โดยสังเกตจากการได้รับความร่ วมมือ
และมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ ม ชน เช่ น เมื่อมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น หรื อการจัดกิ จกรรม
แข่งขันกีฬา จะมีประชาชนออกมาร่ วมกิจกรรมมากกว่าร้ อยละ70ของครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ น
นอกจากนี้เวลามีกิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการประสานงานผ่านทางผูน้ าํ คนในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่พร้อม
ออกมาร่ วมกิ จกรรมทุกครั้ง นอกจากนี้ ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญเห็นว่าการเป็ นที่ปรึ กษาและชี้ แนะแนวทาง
แก้ปัญหา รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญของชุ มชน ยังแสดงให้เห็นถึงการได้รับ
ความยอมรับนับถือจากคนในชุมชนอีกด้วย เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญมองว่าผูน้ าํ จะต้องเป็ นที่พ่ ึง คอยให้
ความช่วยเหลือ บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ขแก่คนในชุมชนได้ จนสามารถสร้างความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่ง
สําคัญของชุมชน เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ศาสนา ประธานกลุ่มต่างๆ แกนนําภาคประชาชน เป็ นต้น
และเห็นว่าการได้รับความเห็นชอบจากคนส่ วนใหญ่ในที่ประชุมของชุมชน นัน่ ก็เป็ นการแสดงถึงผูน้ าํ
ยังคงได้รับความเคารพนับถื อจากคนในชุ มชนอีกด้วย เพราะเมื่อมีการประชุ มคณะกรรมการหมู่บา้ น
หรื อมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน และให้ที่ประชาคมเสนอหาทางออกของปั ญหาเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับคนส่ วนใหญ่ เช่น เรื่ องการจัดการขยะ เมื่อผูน้ าํ เสนอให้ทางเทศบาลตําบล
ท่าสาปจัดหารถเก็บขยะ ชาวบ้านก็เห็นด้วย และเมื่อผูน้ าํ ได้บอกให้ชาวบ้านจัดการขยะด้วยตนเองก่อน
โดยขยะเปี ยกให้ขดุ หลุมฝังที่บา้ น ชาวบ้านก็ยอมปฏิบตั ิตาม
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ประการที ่ส าม แนวทางสร้ า งแรงดลใจคนในชุ ม ชนเพือ่ การพัฒนาชุ ม ชน จากผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญมีการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชน เพือ่
ถ่ายทอดความคิดปลุ กเร้ าอารมณ์ เพื่อให้ผตู้ ามเกิดแรงดลใจ หมายถึ ง ‘การทําหน้าที่’ เพื่อให้คนใน
ชุมชนตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทหน้าที่ การออกมาร่ วมทํากิจกรรมของชุมชนก็ถือว่าเป็ นการทําหน้าที่
อย่างหนึ่ งของมุสลิมที่ดี ดังนั้นจึงต้องตระหนัก และให้ความสําคัญกับการร่ วมกิจกรรมของชุมชนด้วย
เช่น ทุกวันศุกร์ ผูน้ าํ จะใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการการปฏิบตั ิงานของ
หมู่บา้ น ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องกิจกรรมโครงการที่รัฐสนับสนุนงบประมาณลงมาให้หมู่บา้ น กิจกรรมงาน
ประเพณี ต่างๆ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในหมู่บา้ น เช่น การร่ วมประชุมประชาคมหมู่บา้ น การทํา
กิจกรรมพัฒนามัสยิด การร่ วมงานบุญของหมู่บา้ น เป็ นต้น และจะเน้นยํ้าคําพูดที่วา่ “นัน่ คือหน้าตาของ
หมู่บา้ น” เสมอเพือ่ ให้ชาวบ้านเกิ ดความตระหนัก อยากเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา และเป็ นการ
สร้างจิตสํานึ กแก่คนในชุ มชนซึ่ งเป็ นผูต้ ามในการยึดกุมเป้ าประสงค์การพัฒนาหมู่บา้ น รวมถึงสร้าง
ความกระตือรื อร้ นในการรับมือและแก้ปัญหาของชุ มชน เพราะผูน้ าํ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป็ นระยะเวลานาน บางคนอาศัยอยูใ่ นชุมชนตั้งแต่เกิด ทําให้เห็นสภาพปั ญหาที่แท้จริ งของชุ มชน
และมีความรู ้สึกผูกพันกับพื้นที่ มีความต้องการเห็นชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีข้ ึน
ประการที่ สี่ วิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุ มชน จากผลการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ใช้เวที
ประชาคมหมู่ บ ้า นเป็ นเครื ่ อ งมื อ ในการกระตุ ้น คนในชุ ม ชนให้ อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น และมา
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือผูน้ าํ จะคอยให้ความรู้ และคอยชี้ แนะข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บา้ น แล้วนําข้อมูลที่เป็ นปั ญหา ความต้องการ มาวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ น เช่น ตําบลท่าสาป เรื่ องปั ญหาการจัดการขยะ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนมาก ผูน้ าํ ได้จดั ทําโครงการเยาวชนไร้ถงั ขยะ ผูน้ าํ ชุ มชนคิดว่าอนาคต ถ้าชุมชนไม่
รี บจัดการปั ญหาขยะโดยชุมชนเอง จะทําให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา นอกจากนี้ ยงั มีวิธีการกระตุน้
ปัญญาคนในชุ มชนอีกวิธีหนึ่ ง คือ ผูน้ าํ ใช้เหตุผลให้ผตู้ ามมีความคิดเป็ นอิสระ และผูน้ าํ ใช้ความคิดเชิ ง
สังเคราะห์ เพื่อเสนอทางเลือกแก้ปัญหาของชุมชนอีกด้วย
และประการที่ห้า การคํานึ งถึงบุคคลอื่น จากการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ชุ มชนมีการจัดตั้ง
กองทุนแม่ของแผ่นดินเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่ของหมู่บา้ น มีการนํา
เยาวชนที่ติดยาของหมู่ที่ 1 ไปบําบัดจํานวน 2 คนในปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี้ ยงั มีการจัดตั้งกองทุนซะกาต
เพื ่อช่ วยเหลื อผูด้ ้อยโอกาส การช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ ใ ห้เข้ าถึ ง สิ ท ธิ ต่า งๆ อาทิ สิ ท ธิ ผูพ้ ิก าร สิ ท ธิ ของ
ผูส้ ู งอายุ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านโต๊ะดูรัส เพื่อจัดสวัสดิ การให้กบั สมาชิ กใน
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ชุ ม ชน เช่ นค่ า ชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลครั้ งละ 1,000 บาท, เงิ นขวัญถุ ง แก่ บุ ตรของสมาชิ ก
จํานวน 2,000 บาท เป็ นต้น
4.4.4 บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
ประเด็นบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเห็ นว่าผูน้ าํ ชุ มชน มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับส่ วน
ราชการต่ างๆโดยเฉพาะส่ วนราชการที่เป็ นภาคี การพัฒนาในพื้ นที่ เช่ น องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล
สาธารณสุ ขตําบล(โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล) เกษตรตําบล กศน.ตําบล พัฒนากร ปลัดอําเภอ
ส่ วนราชการอื ่นๆ และกลุ่ ม องค์ก รเครื อข่ า ยในชุ ม ชน เช่ น กลุ่ ม กองทุ นหมู่บ ้ าน กลุ่ ม อาชี พ OTOP
กองทุนแม่ของแผ่นดิ น และเครื อข่ายองค์กรชุ มชนเป็ นต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานพัฒนา
ชุ มชนร่ วมกัน นอกจากนี้ผนู ้ าํ ยังมีหน้าที่ในการเป็ นศูนย์รับแจ้งข้อมูลต่างๆเช่น คนยากจน เด็กกําพร้ า
คนชรา ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็ นต้น
2) บทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลและแก้ปัญหาของชุมชน เช่น เรื่ องกลุ่ม
สตรี และเยาวชนว่างงาน แล้วไปมัว่ สุ มกับยาเสพติด ทําให้เกิดปั ญหาการลักขโมยในหมู่บา้ น ผูน้ าํ ได้เข้า
มาแก้ไขโดยการใช้เวทีละหมาดวันศุกร์ กาํ ชับให้ผปู ้ กครองเอาใจใส่ ดูแลบุตรให้ดี ส่ วนเยาวชนที่ติดยา
เสพติ ด หากผูป้ กครองต้องการให้ผนู้ าํ ช่ วยพาไปบําบัดยาเสพติด ผูน้ าํ ก็ได้ดาํ เนิ นการและให้เข้าค่าย
อบรม จนทําให้เยาวชนบางคนสามารถกลับตัวกลับใจและเป็ นคนดีของสังคมได้ และการประสานให้
พัฒนากรผูป้ ระสานงานตําบลเข้ามาส่ งเสริ มเรื่ องการประกอบอาชี พทําขนมเบเกอรี่ ทําให้กลุ่มสตรี มี
รายได้เสริ ม
3) บทบาทหน้าที่ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ผูน้ าํ ชุ มชนของตําบลท่าสาปเห็นว่า
ผูน้ าํ ต้องมีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการให้กบั คนในหมู่บา้ นได้รับทราบทุก
ครั้งเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชุมชน
4) บทบาทการให้ความรู ้ กระตุน้ ให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็น ความรู ้
ความสามารถ ถือได้วา่ เป็ นบทบาทที่สาํ คัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเห็นว่าในการพัฒนาชุมชน
ต้องเริ่ มจากการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จากนั้น
ต้องพยายามสร้างการมีส่วนร่ วม สร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็ นกันเอง ใกล้ชิด ผูกพัน จะทําให้คนใน
ชุมชนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
นอกจากนี้ เห็นว่าผูน้ าํ จะต้องทําตามบทบาทหน้าที่อื่นๆอย่างเต็มความสามารถ ให้สม
กับที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ และให้ความไว้วางใจในการเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาชุมชน

4.5 การเปรียบเทียบภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชนของตําบลพร่ อนและท่าสาป
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4.5.1ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ที ่สํ า คัญ ของตํ าบลพร่ อ นและตํา บลท่ า สาปได้ใ ห้
ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชนคล้ายคลึงกัน สามารถแยกประเด็นการให้ความหมาย
ภาวะผูน้ าํ ได้ท้ งั สิ้ น 7 ประเด็น ดังนี้
1) การควบคุม ดูแล สั่งการผูต้ าม
2) การเป็ นแบบอย่างที่ดี
3) การมีความรู ้
4) การเข้าใจผูอ้ ื่น,
5) การให้ความเป็ นธรรม
6) การมีจิตอาสา
7) การนําชุมชน
สําหรับประเด็นที่หนึ่ง ของการให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน พบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของทั้งสองตําบลได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน คือผูท้ ี่สามารถ
ควบคุ ม ดูแล สั่งการ และนําผูต้ ามให้คล้อยตามได้ ยกตัวอย่างผูน้ าํ ของตําบลพร่ อน ทุกครั้งที่หมู่บา้ น
กําหนดจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนหมู่บา้ นเพือ่ ให้ประชาชนเสนอปั ญหาความต้องการ ผูน้ าํ สามารถที่
จะประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ประชาชนออกมาร่ วมเวทีประชาคมได้จาํ นวนมาก และสามารถเป็ นวิทยากร
กระบวนการกระตุน้ ให้คนในชุ มชนเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนได้ ส่ วน
ผูน้ ํา ของตํา บลท่ า สาป ก็ เ ช่ น เดี ย วกัน เมื่ อผูน้ ํา กํา หนดจั ดเวที ป ระชาคมจั ดทํา แผนหมู่ บ ้า นเพื ่อ ให้
ประชาชนเสนอปั ญหาความต้องการ ผูน้ าํ สามารถที่จะประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ประชาชนออกมาร่ วมเวที
ประชาคมได้จาํ นวนมากเช่นกันกับตําบลพร่ อน และสามารถเป็ นวิทยากรกระบวนการกระตุน้ ให้คน
ในชุมชนเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อหมู่บา้ นได้
ประเด็นที่ สอง การเป็ นแบบอย่างที่ดี หมายถึงภาวะผูน้ าํ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนา มี ความซื่อสัตย์ เสี ยสละ มี ความรับ ผิดชอบ มุ่ง มัน่ ตั้งใจ กระตื อรื อร้ น และอยู่ใ น
กฎระเบียบของสังคม ถึ งแม้ว่าผูน้ าํ คนนั้นจะเป็ นผูน้ าํ แบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ตาม เป็ น
เพราะในบริ บทของพื้นที่ตาํ บลพร่ อนและตําบลท่าสาป ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ซึ่ งใน
หลักคําสอนของศาสนา ได้สอดแทรกแนวทางในการปฏิบตั ิตนของผูต้ ามต่อผูน้ าํ ดังวจนะของศาสดามู
ฮัมหมัด ศ.ล. ความว่า ‘ต้องเชื่อฟั งตามผูน้ าํ ถึงแม้จะถูกหักห้ามสิ ทธิ เพราะแท้จริ งพวกเขามีภาระหน้าที่
ที่ตอ้ งรับผิดชอบ และสําหรับพวกท่านก็มีภาระหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะ
ดีษ 1846) ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้ผนู ้ าํ เกิ ดความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบตั ิตนเพือ่ เป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั ผูต้ าม โดยยึดตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมของศาสนาอย่างเคร่ งครัด ยกตัวอย่างเช่ น กํานันคน
ก่อนของตําบลพร่ อน ที่ได้ปฏิ บตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อยู่ในอีหม่าน
(ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอย่างเคร่ งครัด)และที่สําคัญคือมีความรู้ดา้ นศาสนา เป็ นโต๊ะครู ที่คอย

81

สอนศาสนาคนในหมูบ่ า้ นด้วย จึงทําให้กาํ นันคนปั จจุบนั ได้ยึดถือเป็ นแบบอย่างมาเป็ นแนวปฏิบตั ิ ทํา
ให้ ไ ด้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ จากชาวบ้า นมาก ส่ วนของตํา บลท่ า สาปก็ เ ช่ น เดี ย วกัน ผูน้ ํา ทํา ตั วเป็ น
แบบอย่างที่ดีในทุกด้าน มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจ กระตือรื อร้น และอยูใ่ นกฎระเบียบของสังคม
ยกตัวอย่างเช่น ครู สอนศาสนาที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี(วิทยาลัยอิสลามเดิม) กล่าวว่า การที่ผนู้ าํ จะมีส่วน
ทําให้ผตู้ ามเชื่อถือหรื อคล้อยตามนั้น ผูน้ าํ จะต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีก่อน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการดูแล
เอาใจใส่ คนในครอบครัว การดูแลบุคลิกภาพ และการสร้างจิตสํานึกของชุมชน เป็ นต้น
ประเด็นที่สาม การมีความรู ้ พบว่าผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้หลากหลาย กล่าวคือ ต้องรู้งาน
ในหน้า ที่ รู ้ พ้ื น ที ่ เป็ นที ่ย อมรั บ ของสั ง คม เช่ น ผูน้ ํา ตํา บลพร่ อ นกล่ า วว่ า เมื่ อ ผู้นํา ได้รั บ ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์จาก อาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ น(อสม.) ในเรื่ องโรคระบาด ผูน้ าํ จะต้องศึกษาข้อมูล
อย่างละเอียด แล้วนําไปประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บา้ น เพือ่ ที่จะป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น
โรคชิคุณกุนยา โรคไข้เลื อดออก เป็ นต้น ส่ วนผูน้ าํ ของตําบลท่าสาป เห็นว่าผูน้ าํ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
หลากหลาย กล่าวคือ ต้องรู ้งานในหน้าที่ รู้พ้ืนที่ เป็ นที่ยอมรับของสังคม และที่สําคัญต้องเป็ นคนที่เชิง
บวก ปราศจากอคติ เช่ น ในพื้ น ที่ หมู่ ท่ี 1 ของตํา บลท่ า สาปมี ป ระชาชนที่ นับ ถื อศาสนาพุท ธและ
ประชาชนที่นบั ถื อศาสนาอิสลามอาศัยอยู่รวมกัน ในฐานะผูน้ าํ ก็จะปฏิบตั ิกบั ประชาชนในชุ มชนทั้ง
สองศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากอคติ ทุกครั้งทีม่ ีกิจกรรมของหมู่บา้ นก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กนั
ตามความสามารถทําให้คนในหมู่บา้ นรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของร่ วมกันและจะออกมาร่ วมกิจกรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็ นต้น
ประเด็นที่ส่ ี การเข้าใจผูอ้ ื่น พบว่าผูน้ าํ ของตําบลพร่ อนให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ว่าต้อง
เป็ นผูเ้ ข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึก รับฟั งความเห็นผูอ้ ื่น มีความกล้าตัดสิ นใจ โดยเฉพาะเวลาที่หมู่บา้ นมี
ปั ญหา ผูน้ าํ จะต้องรี บเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ รับรู้ขอ้ มูลให้รอบด้านเพือ่ การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง ส่ วน
ของตําบลท่าสาปก็เช่นเดี ยวกันพบว่าผูน้ าํ ต้องเป็ นผูเ้ ข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก รับฟั งความเห็นผูอ้ ื่น มี
ความกล้าตัดสิ นใจ โดยเฉพาะเวลาที่หมู่บา้ นมีปัญหา ผูน้ าํ จะต้องรี บเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ รับรู้ขอ้ มูล
ให้รอบด้านเพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง อย่างกรณี ของกํานันตําบลท่าสาปเล่าให้ฟังว่า เนื่องจากหมู่ที่ 3
ตําบลท่าสาปมีสภาพพื้นที่ลุ่มเพราะอยูใ่ กล้กบั แม่น้ าํ ปั ตตานี และทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าสาป
ได้สร้างเขื่อนกั้นนํ้าไว้แล้ว แต่มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องขอพื้นทีข่ องผูท้ ่ีอยู่ที่กบั สันเขื่อนคนละประมาณ
10 เมตร ทําให้มีประชาชนบางคนไม่ยอมเสี ยพื้นที่ให้กบั องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าสาปเพื่อสร้ าง
ถนนริ มสันเขื่อน ในฐานะกํานันเป็ นผูท้ ี่คนในหมู่บา้ นให้การยอมรับจึงได้พบปะพูดคุยกับเจ้าของที่ดิน
ที่มีดินติดกับสันเขื่อนให้ช่วยกันบริ จาคที่ดินเพือ่ สาธารณะจนทําให้สามารถสร้างถนนริ มสันเขื่อนจน
สําเร็ จ
ประเด็นที่ห้า การให้ความเสมอภาคเป็ นธรรม และยุติธรรม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ
ของตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาป ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ที่เกี่ยวกับการให้ความเสมอภาค เป็ น
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ธรรม และยุติธรรมไม่แตกต่างกัน โดยผูน้ าํ ต้องให้ความสําคัญกับทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และจะยอมรับฟั งความคิดเห็นที่หลากหลายมาโดยตลอดนอกจากนี้ ยงั ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนซะ
กาตเพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ในหมู่บา้ น ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากคนในหมู่บา้ นทุกๆปี จะมีการนํา
เงินที่ได้จากการจ่ายซะกาตมาบริ จาคกับคนยากจนที่อยูใ่ นตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาป เมื่อมีงานบุญ
ของหมู่บา้ น เช่น งานกินข้าวใหม่ งานอาซู รอ งานเมาลิด เป็ นต้น ก็จะเชิญคนในหมู่บา้ นทุกครัวเรื อน
มาร่ วมทํากิจกรรมด้วย
ประเด็นที่หก การมีจิตอาสา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลพร่ อนให้ความหมายภาวะ
ผูน้ าํ คือ ผูท้ ่ีมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น และเห็นว่า การ
พัฒนาชุ มชน เป็ นการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆเพื่อให้ชุ มชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น ผูน้ าํ จึ งต้องทุ่ม เททั้ง
แรงกาย แรงใจเพื่อแก้ไข้ปัญหาของคนในชุมชน บ่อยครั้งอาจต้องเสี ยสละเวลา ทรัพย์สิน และความสุ ข
ส่ วนตนเพือ่ ประโยชน์ของส่ วนรวม ยกตัวอย่างเช่น ผูน้ าํ ของตําบลพร่ อน เวลาที่มีงานในพื้นที่ ผูน้ าํ ต้อง
เสี ยสละ เวลาเพื่อร่ วมงาน ซึ่ งตรงกับภาษาอาหรับ เรี ยกว่ากรู บ่าน (การเสี ยสละ) ในที่น้ ี หมายถึงการ
เสี ยสละอย่างมากๆในทุกๆเรื่ องทั้งเวลาและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม ส่ วนผูน้ าํ ของตําบล
ท่าสาปก็เช่ นเดียวกัน พบว่า บ่อยครั้ งผูน้ าํ อาจต้องเสี ยสละเวลา ทรัพย์สิน และความสุ ขส่ วนตนเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนรวม ยกตัวอย่าง ประธานกลุ่มสตรี ทาํ ขนมเบอเกอรี่ ของตําบลท่าสาป ได้เสี ยสละ
พื้น ที ่ส่ ว นหนึ่ ง ของบ้า นเพื ่อ ทํา โรงเรื อ นในการทํา ขนมเนื ่อ งจากว่า ถ้า กลุ่ ม ไม่ มี โรงเรื อ นอย่า งถู ก
สุ ขลักษณะก็จะไม่ผา่ นการรับรองอย.จากกระทรวงสาธารณสุ ข
ประเด็ นสุ ดท้า ย การนํ าชุ ม ชนไปสู่ เป้ าหมาย พบว่าผูใ้ ห้ข ้ อมูล ที ่สํา คัญของทั้งสอง
ตําบลได้ให้ความหมายในประเด็นนี้ โดยรวมผูน้ าํ ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ กล่าวคือ มิได้
หมายถึงเฉพาะผูน้ าํ ที่มีตาํ แหน่งทางสังคมเท่านั้น แต่หมายรวมถึงใครก็ตามในชุ มชน ที่สามารถนําพา
คนในชุมชนให้ร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่ เป้ าหมายได้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมให้คนในหมู่บา้ น
ได้มีบทบาทและช่วยกันแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ น เช่นผูน้ าํ ของตําบลพร่ อน เมื่อทราบว่ายาเสพติดเป็ น
ปั ญหาของชุ มชน ก็จะส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้และเข้าไปร่ วมหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ผูป้ กครองเห็นถึ งผลร้ ายที่จะเกิ ดกับลูกหลาน ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กบั ปั ญหายาเสพติดและปั ญหาสังคม
อื่นๆเพือ่ ให้รู้เท่าทันและร่ วมพัฒนาชุ มชนให้ปลอดยาเสพติดและเป็ นชุ มชนเข้มแข็ง ส่ วนของผูน้ าํ
ตําบลท่าสาป เช่น เมื่อผูใ้ หญ่ดิง คิดว่ายาเสพติดเป็ นปั ญหาของชุมชน ก็จะส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
และเข้าไปร่ วมหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผปู ้ กครองเห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดกับบุตรหลาน ให้ลุก
มาต่อสู้กบั ปั ญหายาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนเข้มเข็งอย่างยัง่ ยืน ปรากฏตามตารางที่ 4.2

ที่

ประเด็น

ตําบลพร่ อน

ตําบลท่ าสาป
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1

การควบคุม ดูแล สัง่ การผูต้ าม

2

การเป็ นแบบอย่างที่ดี

3

การมีความรู ้

4

การเข้าใจผูอ้ ื่น

5

การให้ความเป็ นเสมอภาคเป็ น
ธรรม

6

การมีจิตอาสา

7

การนําชุมชน

เป็ นวิทยากรกระบวนการนํา สามารถเรี ยกชาวบ้านให้ออก
ชาวบ้านในเวทีประชาคม
มาร่ วมเวทีประชาคมและเป็ น
วิทยากรกระบวนการกระตุน้
ให้แสดงความคิดเห็น
ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา มุ่งมัน่
ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา มี
ตั้งใจ กระตือรื อร้นอยูใ่ น
ความซื่อสัตย์เสี ยสละ
กฎระเบียบของสังคม ดูแลเอา
รับผิดชอบ
ใจใส่ คนในครอบครัว ดูแล
บุคลิกภาพ
มีความรู ้หลากหลาย รู ้งานใน มีความรู ้หลากหลาย รู ้งานใน
หน้าที่ และรู้พ้ืนที่
หน้าที่ รู้พ้ืนที่ คิดเชิงบวก
ปราศจากอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มีความกล้าตัดสิ นใจในสิ่ งที่ กล้าตัดสิ นใจ รับรู ้ขอ้ มูลอย่าง
รอบด้าน
ถูกต้อง
ให้ความเสมอภาคคนใน
ให้ความเสมอภาคคนใน
ชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิเช่น
ชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
เช่น การจ่ายซะกาต การเชิญ การจ่ายซะกาต การเชิ ญให้
มาร่ วมงานบุญ
ให้มาร่ วมงานบุญ
ช่วยเหลือผูอ้ ่ืนด้วยความเต็ม ช่วยเหลือผูอ้ ่ืนด้วยความเต็ม
ใจ และเห็นแก่ประโยชน์
ใจ และเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ วนตน
ส่ วนตน
เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม

ตารางที่ 4. 2 แสดงการเปรี ยบเทียบการให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนของตําบลพร่ อน
และตําบลท่าสาป

4.5.2 การรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน
สําหรับประเด็นการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนของตําบลพร่ อนและท่าสาปมี
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การรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเด็น สามารถอธิ บายได้ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การรับรู ้ภาวะผูน้ าํ จากการจัดการกับปั ญหาของชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ
ของทั้ง สองชุ ม ชนให้ข ้ อมู ล ที ่แตกต่า งกัน กล่ า วคื อ ผูใ้ ห้ข้อมูล ที ่สํา คัญของตํา บลพร่ อนเห็ นว่า ผูน้ ํา
สามารถจัดการกับ ปั ญหาได้ด้วยการคิ ดเป็ นระบบ คิ ดเชิ ง บริ หาร คิ ดเชิ ง วิเคราะห์ และมี ไ หวพริ บ
ปฏิภาณ เช่น เมื่อมีปัญหามลพิษทางนํ้าเกิดขึ้นในตําบลพร่ อน ผูน้ าํ จะรี บเร่ งเข้าไปตรวจสอบข้อมูล หา
ข้ อเท็จจริ ง ว่า มี ส าเหตุ เกิ ดจากอะไร ไม่รีบ ด่ วนตัดสิ นใจ และประสานให้เจ้ าหน้า ที ่ผูเ้ ชี ่ย วชาญมา
ตรวจสอบทันที ในขณะนี้ ได้พยายามบูรณาการงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการจัดทํา
แผนชุ มชน ได้ขอความร่ วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอเมือง
ยะลา สํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองยะลา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเดิมมีการแยกกันทํางาน ทําให้
ประชาชน เบื่อหน่ าย จึงเกิ ดแนวคิดที่จะต้องบูรณการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่ วมกันทําแผนชุ มชน เพื่อ
สะท้อนปั ญหา และนําปั ญหาจากแผนไปปฏิบตั ิ ส่ วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาป เห็นว่าผูน้ าํ
สามารถเป็ นที่ป รึ กษาและคอยให้คาํ แนะนํา ช่ วยเหลื อในการแก้ไขปั ญหาของคนในชุ มชนทั้งเรื่ อง
ส่ วนตัวและเรื่ องส่ วนรวม เช่น เรื่ องครอบครัว เรื่ องการประกอบอาชี พ เรื่ องเด็กติดยาเสพติดเป็ นต้น
ผูน้ าํ จะรี บเร่ งเข้าไปตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริ ง ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่รีบด่วนตัดสิ นใจ และจะ
ประสานให้เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องมาให้ความช่วยเหลือทันที
ประเด็นที่ 2 การรับรู ้ภาวะผูน้ าํ จากการได้รับความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของหมู่บ ้ าน ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ที ่สํา คัญของทั้ง สองชุ ม ชนเห็ นว่า การทํา งานเป็ นที ม และการแบ่ ง งานตาม
บทบาทหน้าที่เป็ นสิ่ งสําคัญ กล่าวคือเมื่อผูน้ าํ มีการจัดทํากิจกรรมของชุ มชน การจัดเวทีประชาคมทํา
แผนชุ ม ชน งานกวนอาซู รอ งานวันฮารี รายอ เป็ นต้น คนในชุ ม ชนก็ ยินยอมพร้ อมใจออกมาร่ ว ม
กิจกรรม ทําให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีการแบ่งงานกันทําและทํางานเป็ นทีม นอกจากนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ที่สําคัญของตําบลท่าสาปให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเน้นการสร้างสํานึกของชุมชนตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม เช่น ทุกครั้งหลังจากละหมาดร่ วมกัน ผูน้ าํ มักจะได้รับเลือกให้เป็ นผูน้ าํ การละหมาด
หลังจากละหมาดเสร็ จก็จะมีการพูดคุยในเรื่ องศาสนาและการสร้างจิตสํานึกของชุ มชน ทําให้ชุมชนเกิด
ความรักความสามัคคีมากขึ้น
ประเด็นที่ 3 การรับรู ้ภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนจากการสร้างแรงจูงใจ พบว่า
พื้นที่ท้งั สองชุมชน ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ค่อยกล้าที่จะเสนอแนะปั ญหาต่างๆในที่สาธารณะ ดังนั้น
เมื่ อมี ผูน้ าํ ที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และหมัน่ สร้างแรงจูงใจ คนในชุ มชนก็จะยอมรับและยอมให้เป็ นที่
ปรึ กษา โดยผูน้ าํ มีวิธีการจูงใจแตกต่างกัน เช่น กํานันตําบลพร่ อนมักจะมีการจูงใจคนในหมู่บา้ นโดย
การจัดทัศนะศึ ก ษาดู ง านสถานที ่ต่า งๆที ่ค นในหมู่บ ้ านสนใจแต่มี ข ้ อแม้ คือในการทัศ นศึก ษาดู ง าน
จะต้องไปดูงานหมู่บา้ นที่มีการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้คนใน
หมู่บา้ นนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสามารถ
พึ่งตนเองได้ สําหรั บสถานที่ที่กาํ นันมักจะพาคนในหมู่บา้ นไปทัศนะศึกษาดูงานเช่ น จังหวัดสตูล
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สงขลา และนราธิ วาส เป็ นต้น เมื่อกลับมาจากการทัศนะศึกษาดูงานร่ วมกันจะเห็นว่าคนในหมู่บา้ นมี
ปฏิสัมพันธ์ดีข้ ึนทุกครั้งทําให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นการทัศนะศึกษาดูงาน นอกจากนี้ พบว่าผูน้ าํ มี
การจัดฝึ กอบรมอาชี พทําขนมแก่ลุ่มแม่บา้ น ทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด และเมื่อมี
ปั ญหาก็อยากมาขอคําปรึ กษาจากผูน้ าํ เช่น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาที่ดิน ปั ญหาการว่างงาน เป็ นต้น
ส่ วนผูน้ าํ ของตําบลท่าสาปก็มีวธิ ี การจูงใจโดยการสร้างสํานึ กความเป็ นพลเมืองและความเป็ นมุสลิมใน
ทุ กวันศุ กร์ หลังจากที่มี การละหมาดวันศุ กร์ เสร็ จ(เวลา 13.00 น. โดยประมาณ) และการทําตัวเป็ น
แบบอย่างในการดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อให้คนในชุ มชนเห็นและได้
ปฏิบตั ิตามให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวทําให้สามารถพึ่งตนเองได้ การสร้างบรรยากาศ
สําหรั บเป็ นสถานที่กลางของบ้านท่าสาปเพือ่ ให้คนในหมู่บา้ นได้มีโอกาสพบปะพูดคุ ยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เป็ นต้น นอกจากนี้ พบว่าผูน้ าํ มีการจัดฝึ กอบรมอาชี พทําขนมแก่กลุ่มแม่บา้ นทําขนมเบอ
เกอรี่ ทําให้คนในชุมชนเกิดความรู ้สึกผูกพันใกล้ชิดมากขึ้น
และประเด็นสุ ดท้าย การรับรู ้ภาวะผูน้ าํ จากการเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่สาํ คัญทั้งสองตําบลมีความคิดเห็นตรงกันกล่าวคือ รับรู้จากการที่ผนู้ าํ มีบุคลิกภาพที่ดีท้ งั กาย วาจา ใจ
และมีความรู ้ดา้ นศาสนาและสามัญควบคู่กนั ไป เพราะผูน้ าํ ที่มีบุคลิกภาพดีจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ประกอบกับถ้ามีความรู ้ท้ งั ศาสนาและสามัญ ก็จะยิ่งสร้างความเคารพนับถือมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อมีการ
ประชุมผูน้ าํ จะต้องแต่งกายให้ดูดี สง่าผ่าเผย เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ผลการเปรี ยบเทียบปรากฎตาม
ตารางที่ 4.3
ที่
1

ประเด็น
การจัดการกับปั ญหาของ
ชุมชน

2

การได้รับความร่ วมมือ

3

การสร้างแรงจูงใจ

ตําบลพร่ อน
ตําบลท่าสาป
คิดเป็ นระบบ คิดเชิง
เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
บริ หารและคิดเชิงวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาของคนใน
ชุมชน
- สร้างสํานึกของชุมชนจาก
-แบ่งงานกันทําตาม
หลักคําสอนของศาสนา
บทบาทหน้าที่
- เน้นการทํางานเป็ นทีม
-เน้นการทํางานเป็ นทีม
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดู -สร้างสํานึกความเป็ นพลเมือง
และความเป็ นมุสลิมที่ดี
งานหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
-การเป็ นแบบอย่างการดําเนิน
พอเพียง
ชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
-จัดฝึ กอบรมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
- การสร้างบรรยากาศให้มี
สถานที่กลางของหมู่บา้ น
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4

การมีบุคลิกภาพที่ดี

-แต่งกายดูดี สง่า และพูดจา
ดี
- มีความรู ้ดา้ นศาสนาและ
สามัญควบคู่กนั ไป

-มีความรู ้ดา้ นศาสนาและสามัญ
ควบคู่กนั ไป
- แต่งกายเหมาะสม ถูก
กาลเทศะ

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชนของตําบลพร่ อนและ
ตําบลท่าสาป
4.5.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ ของทั้งสองตําบล
ประเด็นคุณลักษณะพฤติกรรมของผูน้ าํ ผูศ้ ึกษาได้แบ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผูน้ าํ ไว้ 5 คุณลักษณะ ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์ใ นการพัฒนาชุ มชน การได้รับความเคารพนับถือจากคนใน
ชุ มชน การสร้างแรงดลใจคนในชุ มชนเพือ่ การพัฒนาชุมชน การกระตุน้ ปั ญญาคนในชุ มชน และการ
คํานึงถึงบุคคลอื่น สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
คุณลักษณะที่ 1 การมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน จากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทีส่ ําคัญของทั้งสองตําบล มีความคิดเห็นว่าผูน้ าํ ของชุ มชนล้วนเป็ นผูน้ าํ ที่มีวิสัยทัศน์ โดยต้องการให้
หมู่บา้ นมีการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มีอาชี พที่มนั่ คง รู้จกั สามัคคี และอยู่อย่างสันติสุข
ยกตัวอย่างเช่น ตําบลพร่ อน เนื่องจากบริ บทของตําบลพร่ อนยังคงมีความเป็ นชนบท ต้องการได้รับการ
พัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผนู้ าํ เห็นตรงกัน ว่าจะทําอย่างไรให้คนใน
ชุ มชนมีอาชี พที่มนั่ คง สามารถพึ่งตนเองได้ และคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุ มชนมีความรัก ความ
สามัคคี รู ้สึกผูกพันเสมือนญาติให้เหมือนกับในอดีตเมื่อ20ปี ทีแ่ ล้ว ทีท่ ุกฝ่ ายต่างอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บา้ น เช่น งานแข่งขันกีฬา งานอําเภอยิม้ เคลื่อนที่ งานประเพณี กินข้าวใหม่ เป็ นต้น รวมถึงชุมชนอยู่
ดีมีสุข หมู่บา้ นปลอดยาเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่มีทุก
หมู่บา้ น ผูน้ าํ ต่างมีเป้ าหมายสอดคล้องกันในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้หมดไป ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของการ
ออกกํา ลั งกาย การอบรมให้ค วามรู ้ เกี ่ย วกับโทษของยาเสพติ ด เป็ นต้ น ส่ วนของตํา บลท่า สาปจาก
การศึ กษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ ที ่มีวิสัยทัศน์เช่ นเดี ยวกันโดยได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ว่า ต้องการให้
หมู่บา้ นมีการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มีอาชี พที่มนั่ คง รู้จกั สามัคคี และอยู่อย่างสันติสุข
ถึงแม้ว่าตําบลท่าสาปจะมีพ้ืนที่ติดกับเทศบาลนครยะลา ซึ่ งมีความเป็ นเมืองก็ตาม แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของตําบลก็ยงั ต้องการได้รับการพัฒนา ประชาชนต้องการคุณภาพชี วิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญทีผ่ นู ้ าํ เห็นตรงกัน ว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มนั่ คง สามารถ
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พึ่งตนเองได้ และคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี รู้สึกผูกพันเสมือนญาติให้
เหมือนกับในอดีตเมื่อ20ปี ที่แล้ว ทีท่ ุกฝ่ ายต่างอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์
ให้คนในชุ มชนมีส่วนรวมในการพัฒนาชุ มชนผ่านกิจกรรมต่างๆของหมู่บา้ น เช่ น งานแข่งขันกี ฬา
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชุมชน งานอําเภอยิม้ เคลื่อนที่ งานแข่งว่าว เป็ นต้น ตลอดจนกําหนดวิสัยทัศน์
ในด้านการพัฒนาการศึกษาทั้งศาสนาและสามัญ เน้นการพัฒนาอาชี พด้านการเกษตร และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ ง นิ เวศน์ และจากการศึ กษาพบว่าปั ญหายาเสพติ ดเป็ นปั ญหาที ่มีทุ ก หมู่บ ้ าน ผูน้ ํ าต่า งมี
เป้ าหมายสอดคล้องกันในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้หมดไป ด้วยวิธีการต่างๆ เช่ น
การพาเยาวชนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงไปออกดะวะห์ การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์ให้คนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เป็ นต้น
คุ ณ ลั กษณะที่ 2 การได้รับ ความเคารพนับ ถื อจากคนในชุ ม ชน พบว่า ผูใ้ ห้ข ้ อมูล ที ่
สําคัญของทั้งสองตําบลมีความคิดเห็นว่าเป็ นผูน้ าํ ที่ได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน โดยสังเกต
จากการได้รั บ ความร่ วมมื อและมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ ม ชน เช่ น เมื ่อมี ก ารจัดเวที ป ระชาคม
หมู่บา้ น หรื อการจัดกิจกรรมงานบุญของหมู่บา้ น จะมีประชาชนออกมาร่ วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ70
ของครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น นอกจากนี้ เวลามีกิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการประสานงานผ่านทาง
ผูน้ าํ คนในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่พร้อมออกมาร่ วมกิจกรรมทุกครั้ง นอกจากนี้ ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญเห็นว่าการ
เป็ นที่ปรึ กษาและชี้ แนะแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งได้รับ ความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่ งสําคัญของ
ชุมชน ยังแสดงให้เห็นถึงการได้รับความยอมรับนับถือจากคนในชุมชนอีกด้วย เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
มองว่าผูน้ าํ จะต้องเป็ นที่พ่ ึง คอยให้ความช่วยเหลือ บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ขแก่คนในชุมชนได้ จนสามารถ
สร้างความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญของชุมชน เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ศาสนา ประธานกลุ่ม
ต่างๆ แกนนําภาคประชาชน เป็ นต้น นอกจากนี้ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญส่ วนน้อยเห็ นว่าการได้รับความ
เห็นชอบจากคนส่ วนใหญ่ในที่ประชุมของชุมชน นัน่ ก็เป็ นการแสดงถึงผูน้ าํ ยังคงได้รับความเคารพนับ
ถือจากคนในชุ มชนอีกด้วย เพราะเมื่อมีการประชุ มคณะกรรมการหมู่บา้ น หรื อมีการจัดเวทีประชาคม
เพือ่ หาทางออกของปั ญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับคนส่ วนใหญ่ เช่น เรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ของตําบลพร่ อน ที่เกิดจากมลภาวะของเสี ยในโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาผ่านลําคลอง จนทําให้
ชาวบ้านเกิดอาคารคัน ผูน้ าํ จึงรี บเข้ามาตรวจสอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และจะเสนอ
ทางออกของปั ญหาโดยรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งทั้งหมดมานําเสนอในที่ประชุมหมู่บา้ นเพือ่ หาข้อยุติ
สําหรับการได้รับความยอมรับนับถื อจากคนในชุมชนของตําบลท่าสาป สามารถพบได้จากการได้รับ
ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น เมื่อมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ นในประเด็น
ต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน การจัดประชาคมเสนอหาทางออกของปั ญหาเรื่ อง
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ใดเรื่ องหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับคนส่ วนใหญ่ อันได้แก่ เรื่ องการจัดการขยะ เมื่อผูน้ าํ เสนอให้ทางเทศบาล
ตําบลท่าสาปจัดหารถเก็บขยะ ประชาชนก็เห็นด้วย และเมื่อผูน้ าํ ได้บอกให้ประชาชนในแต่ละครัวเรื อน
จัดการขยะด้วยตนเองก่อนโดยขยะเปี ยกให้ขุดหลุมฝังที่บา้ น ประชาชนก็ยอมปฏิบตั ิตาม ซึ่ งประการ
สําคัญในการจัดประชาคมนั้นกล่าวคือส่ วนใหญ่แล้วจะมีประชาชนออกมาร่ วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ
70ของครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ น แม้แต่กิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการประสานงานผ่านทางผูน้ าํ
ประชาชนในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่พร้อมใจออกมาร่ วมกิจกรรมทุกครั้งนอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมอื่นๆ อีกเช่น
การจัดกิจกรรมแข่งขันกี ฬา การประชุ มคณะกรรมการหมู่บา้ นจากความร่ วมมือทีเ่ กิดขึ้นสื บเนื่องจาก
ความไว้ใจของประชาชนในชุ มชนต่อผูน้ าํ ทําให้ผูน้ าํ หลายคนได้รับความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่ ง
สําคัญของชุมชนเช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ศาสนา ประธานกลุ่มต่างๆ แกนนําภาคประชาชน เป็ นต้น
ซึ่งสิ่ งต่างๆที่ปรากฏขึ้นย่อมเป็ นการแสดงว่าผูน้ าํ ยังคงได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน
คุณลักษณะที่ 3 การสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน จากผลการศึกษา
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญทั้งสองตําบลมีการกําหนดวัตถุ ประสงค์และมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่ น ทุกวันศุกร์ ผูน้ าํ จะใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ ชี้ แจงวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
การปฏิ บ ตั ิ ง าน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเรื ่ อ งกิ จ กรรมโครงการที ่รั ฐ สนับ สนุ นงบประมาณลงมาให้ห มู่บ ้า น
กิจกรรมงานประเพณี ต่างๆ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในหมู่บา้ น การร่ วมประชุมประชาคมหมู่บา้ น
การทํากิจกรรมพัฒนามัสยิด การร่ วมงานบุญของหมู่บา้ น เป็ นต้น รวมถึงการที่ผนู้ าํ สามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ของชุมชน สร้างจิตสํานึกแก่ผตู ้ ามในการยึดกุมเป้ าประสงค์การพัฒนาชุ มชน และมีความสงบ
เยือกเย็น มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรื อร้นในการรับมือและแก้ปัญหาก็เป็ นแนวทางการสร้างแรง
ดลใจคนในชุ มชนเพื่อการพัฒนาชุ มชนเช่นกัน เนื่องจากผูน้ าํ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุ มชน
เป็ นระยะเวลานาน บางคนอาศัยอยูใ่ นชุมชนตั้งแต่เกิด ทําให้เห็นสภาพปั ญหาที่แท้จริ งของชุมชน และมี
ความรู ้ สึกผูกพันกับพื้นที่ มีความต้องการเห็ นชุ มชนมีการพัฒนาในทางที่ดีข้ ึ น สําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
สําคัญของตําบลท่าสาป พบว่า ผูน้ าํ ได้ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสร้างแรงดลใจคนในชุ มชน เพือ่
ถ่ายทอดความคิดปลุกเร้ าอารมณ์ เพื่อให้ผตู้ ามเกิดแรงดลใจ หมายถึ ง ‘การทําหน้าที่’ เพื่อให้คนใน
ชุมชนตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทหน้าที่ การออกมาร่ วมทํากิจกรรมของชุมชนก็ถือว่าเป็ นการทําหน้าที่
อย่างหนึ่ งของมุสลิมที่ดี ดังนั้นจึงต้องตระหนัก และให้ความสําคัญกับการร่ วมกิจกรรมของชุมชนด้วย
ซึ่ งมีกิจกรรมที่ผนู ้ าํ และประชาชนร่ วมดําเนินการเช่ น กิจกรรมงานประเพณี ต่างๆ การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยในหมู่บา้ น เช่น การร่ วมประชุมประชาคมหมู่บา้ น การทํากิจกรรมพัฒนามัสยิด การร่ วมงาน
บุญของหมู่บา้ น เป็ นต้น และจะเน้นยํ้าคําพูดที่วา่ “นัน่ คือหน้าตาของหมู่บา้ น” เสมอเพื่อให้อยากเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
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คุ ณ ลัก ษณะที่ 4 การกระตุ ้นปั ญ ญาคนในชุ ม ชน จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผูน้ ํา ของ
ตําบลพร่ อนมีการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ และข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านมาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
ทางเลื อกที ่ดีที่สุ ด กล่ า วคื อผูน้ ํ าจะคอยให้ความรู้ และเสนอความคิ ดเห็ นที ่เป็ นประโยชน์ จากการ
ร่ วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุ มชนผ่านการประชุ มกลุ่มย่อยของหมู่บา้ น แล้วนําข้อมูลที่เป็ นปั ญหา
ความต้องการ มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไ ขปั ญหาของหมู่บา้ น เช่ น กรณี ตาํ บลพร่ อน เรื่ อง
ปั ญหาการจัดการขยะ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะองค์การบริ หารงาน
ส่ วนตําบลพร่ อนไม่ได้เข้ามาดูแลเท่าที่ควร ทําให้มีการเสนอให้อบต.พร่ อน จัดซื้ อถังขยะมาวางไว้ ซึ่ ง
ผูน้ าํ ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ของปั ญหาดังกล่า วเสนอให้ท างอบต.พร่ อนรับ ไปดํา เนิ นการ จน
สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ ง แต่ยงั ไม่ใช่ การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่
ปลายเหตุ ดังนั้นผูน้ าํ ชุ มชนของตําบลพร่ อน จึงได้เสนอทางเลือกในการจัดการปั ญหาขยะโดยผูน้ าํ ได้
จัดตั้งธนาคารขยะ และให้คณะกรรมการมัสยิดเป็ นผูด้ าํ เนินการเพื่อหารายได้เข้ากองทุนมัสยิดบ้านควน
ผูน้ าํ ชุ มชนคิดว่าอีก10ปี ข้างหน้าถ้าชุ มชนไม่รีบจัดการปั ญหาขยะโดยชุ มชนเอง จะทําให้เกิ ดปั ญหา
สิ่ ง แวดล้อ มตามมา ส่ ว นวิ ธี ก ารกระตุ ้น ปั ญ ญาคนในชุ ม ชนของตํา บลท่ า สาป พบว่า ผู้ นํา ใช้เ วที
ประชาคมหมู่ บ ้า นเป็ นเครื ่ อ งมื อ ในการกระตุ ้น คนในชุ ม ชนให้ อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น และมา
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือผูน้ าํ จะคอยให้ความรู้ และคอยชี้ แนะข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บา้ น แล้วนําข้อมูลที่เป็ นปั ญหา ความต้องการ มาวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ น เช่น ตําบลท่าสาป เรื่ องปั ญหาการจัดการขยะ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนมาก ผูน้ าํ ได้จดั ทําโครงการเยาวชนไร้ถงั ขยะ ผูน้ าํ ชุ มชนคิดว่าอนาคต ถ้าชุมชนไม่
รี บจัดการปั ญหาขยะโดยชุมชนเอง จะทําให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา นอกจากนี้ ยงั มีวิธีการกระตุน้
ปั ญญาคนในชุ มชนอีกวิธีหนึ่ งทีผ่ นู ้ าํ ทั้งสองตําบลให้เหมือนกัน คือ ผูน้ าํ ใช้เหตุผลให้ผตู้ ามมีความคิด
เป็ นอิสระ และผูน้ าํ ใช้ความคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อเสนอทางเลือกแก้ปัญหาของชุมชน
คุณลักษณะที่ห้า การคํานึงถึงบุคคลอื่น จากการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ชุมชนตําบลพร่ อนมี
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ผตู ้ าม เช่น การส่ งเสริ มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วนั ละ1บาท
ตําบล พร่ อน การจัดตั้งกองทุนซะกาตเพื่อช่วยเหลือผูย้ ากไร้และผูด้ อ้ ยโอกาส ให้เข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ อาทิ
สิ ทธิ ผพู้ ิการ สิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ พบว่าผูน้ าํ ชุมชน มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาที่มี
ผลกระทบต่อผูต้ ามอย่างตั้งใจ และช่วยสอน แนะงานให้คาํ ปรึ กษาผูต้ าม กล่าวคือ ผูน้ าํ ชุมชนจะรี บเข้า
ไปดําเนิ นการต่อเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผูต้ าม โดยเฉพาะผูต้ ามทีไ่ ม่มีศกั ยภาพ ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ซ่ อมแซมบ้า นให้คนยากจน การพิจารณาคัดเลื อกการให้ซ ะกาต เป็ นต้ น รวมถึ ง ผูน้ ํ ายัง เน้นการจัด
กิ จกรรมสร้ า งความสั ม พันธ์ ใ นชุ ม ชน เพือ่ สร้ า งความรั ก ความผูก พัน และทํา ให้เกิ ดความสามัค คี
ระหว่างคนในชุ มชน ผ่านกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ผนู้ าํ จัดขึ้น เช่น งานกินข้าวใหม่ งานอาซู
รอสัมพันธ์ งานแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ งานเมาลิด งานเข้าสุ นตั หมู่ เป็ นต้น ส่ วนของตําบลท่าสาป
จากการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
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ซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่ของหมู่บา้ น มีการนําเยาวชนที่ติดยาของหมู่ที่ 1 ไปบําบัดจํานวน 2 คนในปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ ยงั มีการจัดตั้งกองทุนซะกาตเพื่อช่ วยเหลื อผูด้ ้อยโอกาส ให้เข้าถึ งสิ ทธิ ต่างๆ อาทิ สิ ทธิ ผู้
พิการ สิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุ รวมถึ งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านโต๊ะดูรัส เพือ่ จัดสวัสดิ การ
ให้กบั สมาชิ กในชุ มชน เช่นค่าชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลครั้งละ 1,000 บาท, เงินขวัญถุงแก่บุตร
ของสมาชิก จํานวน 2,000 บาท เป็ นต้น ปรากฏตามตารางที่ 4.4
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นํา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน

-

การได้รับความเคารพนับถือจากคน
ในชุมชน

-

การสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

-

การกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชน

-

การคํานึงถึงบุคคลอื่น

-

-

ตําบลพร่ อน
หมู่บา้ นมีการพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี มีอาชีพมัน่ คง
ประชาชนรู ้รักสามัคคี
และอยูอ่ ย่างสันติสุข
ได้รับความร่ วมมือ
และมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของชุมชน
ช่วยเหลือคนในชุมชน
ยามมีปัญหา
กําหนดวัตถุประสงค์
และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานผ่านเวที
ประชาคม
ใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
และข้อมูลข่าวสารมา
วิเคราะห์ปัญหาผ่าน
การประชุมกลุ่มย่อย
ของหมู่บา้ น
ใช้เหตุผลให้ผตู ้ ามมี
ความคิดเป็ นอิสระ
มีการจัดสวัสดิการ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
วันละบาท
มีการจัดตั้งกองทุนซะ

-

-

-

ตําบลท่ าสาป
หมู่บา้ นมีการพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี มีอาชีพมัน่ คง
ประชาชนรู ้รักสามัคคี
และอยูอ่ ย่างสันติสุข
ได้รับความร่ วมมือและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของชุมชน
ช่วยเหลือคนในชุมชน
ยามมีปัญหา
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
สร้างแรงดลใจทุกวัน
ศุกร์

- จัดให้มีสถานที่รวมตัว
ของคนในหมู่บา้ น
- ใช้เวทีประชาคม
หมู่บา้ นกระตุน้ ความ
คิดเห็น
- ใช้เหตุผลให้ผตู ้ ามมี
ความคิดเป็ นอิสระ
- การจัดตั้งกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
- การจัดตั้งกองทุนซะ
กาต
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กาต
- การจัดตั้งกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

- การจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต

ตารางที่ 4.4 แสดงการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ ทั้งสองตําบล
4.5.4 บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของทั้งสองตําบล กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน 4 บทบาท ได้แก่ การประสานงาน การปฏิบตั ิตามหน้าที่ การให้ความรู ้คนใน
ชุมชน และการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่ งทั้งสี่ บทบาทสามารถอธิ บายเพิ่มเติมได้ดงั นี้
บทบาทที่1 การเป็ นผูป้ ระสานงาน จากผลการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญของตําบล
พร่ อนและตําบลมีความคิดเห็นว่าผูน้ าํ ชุ มชนควรมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับส่ วนราชการ
ต่างๆโดยเฉพาะส่ วนราชการที่เป็ นภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล สาธารณสุ ข
ตําบล(โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพตําบล) เกษตรตําบล ครู กศน.ตําบล พัฒนากร ปลัดอํา เภอ ส่ วน
ราชการอื่นๆ และกลุ่มองค์กรเครื อข่ายในชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น กลุ่มอาชีพOTOP กลุ่มอาชี พ
นาปรัง กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิ น และเครื อข่ายขององค์กรชุ มชนเป็ นต้น เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานพัฒนาชุมชนร่ วมกัน
นอกจากนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญยังมีความคิดเห็นว่าผูน้ าํ ยังมีหน้าที่ในการเป็ นศูนย์รับ
แจ้งข้อมูลต่างๆด้วย เช่น คนยากจน เด็กกําพร้า คนชรา ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
เป็ นต้น
บทบาทที่ 2 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลพร่ อนมีความ
คิดเห็นว่าผูน้ าํ จะต้องทําตามบทบาทหน้าที่อื่นๆอย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับที่คนในชุมชนให้ความ
เคารพนับถือ และให้ความไว้วางใจในการเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาชุมชน เช่น เรื่ องเยาวชนว่างงาน แล้วไป
มัว่ สุ มกับยาเสพติด ทําให้เกิดปั ญหาการลักขโมยในหมู่บา้ น ผูน้ าํ เข้ามาแก้ไขโดยการใช้เวทีละหมาดวัน
ศุ ก ร์ ก าํ ชับ ให้ผูป้ กครองเอาใจใส่ ดูแลบุ ตรหลานให้ดี และประสานให้ก ศน.ตํา บลมาส่ ง เสริ ม เรื ่ อ ง
การศึกษา สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ เข้ามาส่ งเสริ มอาชี พเพาะเห็ด ซึ่ งทําให้เยาวชนมีรายได้เสริ ม
ส่ วนเยาวชนที่ผปู ้ กครองต้องการให้ผนู ้ าํ ช่วยพาไปบําบัดยาเสพติด ผูน้ าํ ก็ให้เข้าค่ายอบรม ทําให้เยาวชน
บางคนสามารถกลับตัวกลับใจและเป็ นคนดีของสังคมได้ สําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญของตําบลท่าสาป
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เห็นว่า ผูน้ าํ ต้องมีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการให้กบั คนในหมู่บา้ นได้รับ
ทราบทุกครั้งเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชุมชน
บทบาทที่ 3 การให้ความรู ้คนในชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนเห็นว่าผูน้ าํ
ควรกระตุน้ ให้คนในชุ มชนแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาชุ มชนต้องเริ่ มจาก
การสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จากนั้นต้องพยายาม
สร้างการมีส่วนร่ วม สร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็ นกันเอง ใกล้ชิด ผูกพัน จะทําให้คนในชุมชนกล้าที่
จะแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน ส่ วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาป เห็นว่า ผูน้ าํ
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้คนในชุ มชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาด้วยเนื่องจากหากคน
ในชุมชนยึดหลักการของศาสนามาเป็ นแนวทางก็จะทําให้ชุมชนมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้น
เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็ นคนดีอยูใ่ นศีลธรรมและไม่เบียดเบียนผูอ้ ืน่
บทบาทที่ 4 การช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลและแก้ปัญหาของชุมชน พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
สําคัญของทั้งสองตําบลเห็นตรงกันว่า การให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนควรใช้แนวทางเดียวกัน โดย
การให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสจากบัญชีซะกาตของมัสยิดเป็ นลําดับแรก ปรากฏตามตารางที่ 4.5
ที่ บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้นํา
ตําบลพร่ อน
1 การประสานงาน
บูรณาการการทํางานร่ วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่
2 การปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่

3 การให้ความรู ้คนในชุมชน
4 การช่วยเหลือคนในชุมชน

ตําบลท่ าสาป
ประสานงานกับส่ วนราชการที่
เป็ นภาคีการพัฒนา

ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับ
ตําแหน่งอย่างเต็มความสามารถ

-เป็ นศูนย์รับแจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น
คนยากจน คนชรา ผูพ้ ิการ เป็ น
ต้น
-สื่ อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของทางราชการ
สร้างความรู ้ความเข้าในบทบาท จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
หน้าที่และคนในชุมชน
ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสจากบัญชี ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสจากบัญชี
ซะกาตของมัสยิดเป็ นลําดับแรก ซะกาตของมัสยิดเป็ นลําดับแรก

ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรี ยบเทียบบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนของทั้งสองตําบล
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บทที่ 5
ผลการศึกษาความขัดแย้ งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ ง
การศึกษาเรื่ อง “ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณี อาํ เภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ในชุมชนที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง และ
ศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ ในพื้นที่ตาํ บลพร่ อนและตําบลท่า
สาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยในบทที่ 5 นี้ ผูว้ ิจยั แบ่งโครงสร้างนําเสนอผลการศึกษา ความ
ขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งดังต่อไปนี้
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่

1
2
3
4

ความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งตําบลพร่ อน
ความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งตําบลท่าสาป
การเปรี ยบเทียบความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งของทั้งสองตําบล
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้ง

5.1 ความขัดแย้ งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ งตําบลพร่ อน
5.1.1 ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของชุ มชน
จากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนให้ความหมายของความ
ขัดแย้ง แบ่งออกเป็ นสองความหมาย ความหมายแรก คือความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความไม่เข้าใจกัน จน
เกิดอคติและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ความหมายที่สอง ความขัดแย้ง คือความไม่พอใจ ไม่ลงรอยกัน ตกลงกันไม่ได้ระหว่าง
สองฝ่ ายขึ้นไป ต่างฝ่ ายต่างมีความต้องการอยากเอาชนะกัน
5.1.2 การรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของความขัดแย้ง
จากผลการศึกษาประเด็นการรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และ
ประเภทของความขัดแย้ง พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนได้กล่าวถึงประเด็นปั ญหาที่เป็ น
สาเหตุของความขัดแย้งในชุ มชน 6 ประเด็น ดังนี้
1. การทําลายทรัพย์สิน
2.

สิ่ งแวดล้อม

3.

ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม
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4.

การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา

5.

การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น

6.

การเรี ยนรู ้งบประมาณขององค์การบริ หารงานส่ วนตําบล(อบต.)

ประเด็นปั ญหาที่ 1 เรื่ องการทําลายทรัพย์สิน พบว่าสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจาก
ลักษณะส่ วนบุคคลของคู่ขดั แย้งและปั จจัยระหว่างบุคคลกล่าวคือเป็ นความขัดแย้งอันเป็ นผลมาจาก
สาเหตุความแตกต่างของบุคคลทั้งในด้าน เพศ การศึกษา แนวความคิด และระบบคุณค่า เช่นเรื่ อง วัว
ของนางเยาะไปเหยียบต้นข้าวของนายเฮงทําให้เกิดความไม่พอใจและ ,การเผาป่ าไปโดนสวนข้างเคียง
ผูน้ าํ ก็จะเรี ยกทั้ง 2 ฝ่ ายมาคุยกันเพื่อหาข้อเท็จจริ งแต่จะคุยกันคนละวัน หลังจากนั้นก็จะเรี ยกทั้ง 2 ฝ่ าย
มาคุยกันพร้อมกันอีกครั้งโดยกํานันอาจจะทําตัวเป็ นคนกลางเองหรื อให้คนที่ท้ งั สองฝ่ ายเคารพนับถือ
เป็ นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา
ประเด็นปั ญหาที่ 2 เรื่ องสิ่ งแวดล้อม เป็ นปั ญหาที่เกิ ดจากปั จจัยระหว่างบุ คคลและ
ปั จจัยประเด็นเนื่องจากในพื้นที่ตาํ บลพร่ อนเป็ นที่ต้ งั ของโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 7 แห่ ง ได้แก่
โรงไฟฟ้ า 1 แห่ ง,โรงงานไม้ยางพารา 2 แห่ง ,โรงงานนํ้ายางพารา 1 แห่ ง,โรงงานผลิตขวดพลาสติก 1
แห่ง, โรงงานรับซื้ อยางแผ่น 1 แห่งและโรงงานคอนกรี ต 1 แห่ง ทําให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่ งแวดล้อม
มากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ ,เสี ยง, และนํ้า โดยเฉพาะเรื่ องมลพิษทางนํ้าเป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
ชาวบ้านอย่างมากในขณะนี้ จากการบอกเล่าของกํานันถึงปั ญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ
ชาวบ้านในเรื่ องนํ้า คือ มีชาวบ้านมาร้องเรี ยนเรื่ องอาการคันตามผิวหนังจากการทํานา ส่ วนคุณรุ สดี
ประธานเครื อข่า ยอาสาสมัค รพิ ท กั ษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมจัง หวัดยะลาได้ ให้ข ้ อมู ล
เพิ่มเติมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับกลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีระดับ
ความขัดแย้งรุ นแรงจนถึงขั้นชาวบ้านมีหนังสื อถึงสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดยะลาให้เข้ามาจัดการกับ
ปั ญหาเพราะชาวบ้านได้รับความเดื อดร้อนโดยเฉพาะปั ญหาอาการคันทีผ่ ิวหนังบริ เวณทีส่ ัมผัสกับนํ้า
ขณะลงไปดํานา ส่ วนคุณดอเลาะอาลี ได้พดู ถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอีกด้านก็คือเรื่ องการจัดการขยะ ซึ่ งจะ
ยิ่ง เพิ่มพูนและมี ม ากขึ้ นๆจนยากที่จะแก้ไ ข โดยให้ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจัดการขยะโดยชุ ม ชน
คล้ายๆกับการตั้งธนาคารขยะ โดยให้คณะกรรมการมัสยิด มาร่ วมดําเนิ นการ เพื่อหาเงิ นเข้ากองทุน
มัสยิด อีก 10 ปี ข้างหน้าถ้าไม่รับจัดการขยะโดยชุมชน อาจจะทําให้มีปัญหาได้
ประเด็นปั ญหาที่ 3 ปั ญหายาเสพติด นับว่าเป็ นปั ญหาที่เร่ งด่วนของทุกชุมชนหมูบ่ า้ นที่
ขณะนี้ยาเสพติดได้แพร่ ระบาดอย่างมาก ในพื้นที่ตาํ บลพร่ อนก็เช่นเดียวกัน เป็ นปั ญหาความขัดแย้งที่มี
สาเหตุ ม าจากปั จจัย ระหว่า งบุ ค คลและปั จจัย ประเด็น ยกตัวอย่า ง กํา นันตํา บลพร่ อนได้ดาํ เนิ นการ
กองทุ นแม่ข องแผ่นดิ น บ้านพร่ อ น ซึ่ งในขั้นตอนที่ 7 ของการดํ าเนิ น งานกองทุ น แม่ ข องแผ่น ดิ น
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพร่ อนมีการรับรองสถานะครัวเรื อนปลอดยาเสพติด พบว่ามี
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บางครัวเรื อนของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทําให้ครัวเรื อน
สมาชิ กดังกล่ าวเกิ ดความไม่พอใจและไม่ยอมรับว่าลูกของตนติดยาเสพติด ส่ งผลให้คณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินไม่สามารถรับรองสถานะของครัวเรื อนว่าเป็ นครัวเรื อนปลอดยาเสพติด
ประเด็นปั ญหาที่ 4 การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา มีสาเหตุของความขัดแย้งจากปัจจัย
ระหว่างบุคคล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลพร่ อนได้กล่าวถึงความขัดแย้งประเด็นนี้วา่ เนื่องจากบ้านจา
หนันมีมสั ยิด จํานวน 4 แห่ง ซึ่ งแบ่งตามเขตกลุ่มบ้าน จํานวน 4 เขต ทําให้เกิดการรวมตัวของคนใน
หมู่บา้ นได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความคิดด้านการตีความทางศาสนาในส่ วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนมาก ผูน้ าํ เกรงจะเกิดความขัดแย้งอย่างรุ นแรง จึงยินยอมให้กลุ่ม
บ้านที่ตอ้ งการสร้างมัสยิดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความคิด ความเชื่อในเรื่ องการตีความด้านศาสนาที่
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิศาสนกิจ
ประเด็นปั ญหาที่ 5 การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ มีสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจาก
ปั จจัยระหว่างบุคคล ยกตัวอย่าง กลุ่มกองทุนเงินล้านหรื อกองทุนหมู่บา้ น กํานันได้ให้ขอ้ มูลว่า ยังมี
ชาวบ้านทีเ่ ป็ นสมาชิ กบางคนมีความไม่เข้าใจคิดว่าเงินดังกล่าวเป็ นเงินของทักษิณ ไม่จาํ เป็ นต้องคืนซึ่ ง
เป็ นความเข้าใจที่ผิด ทําให้กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นไม่สามารถดําเนินการต่อได้เนื่องจากสมาชิ กที่กยู้ ืมเงิ น
ไม่ยอมจ่ายคืนเงินกู้ รวมถึงกลุ่มอาชี พแม่บา้ นที่มารวมกลุ่มทําขนมกันหลายกลุ่มมักจะทําขนมประเภท
เดียวกันเพราะเรี ยนจากวิทยากรคนเดียวกัน เช่นขนมโดนัท ขนมดอกจอก ขนมปุยฝ้ าย เป็ นต้น ทําให้
เมื่อแยกกันรวมกลุ่มก็จะทําขนมที่ถนัด ทําให้เกิดปั ญหาการแย่งส่ วนแบ่งการตลาดภายในหมู่บา้ น
ประเด็นปั ญหาที่ 6 การเรี ยนรู ้งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีสาเหตุ
ความขัดแย้งมาจากปั จจัยระหว่างบุคคล กล่าวคือ เป็ นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่อบต.
ที่เกิดจากความไม่เข้าใจประชาชน ในการจัดทํางบประมาณของท้องถิ่น
ประชาชน ส่ วนใหญ่คิด
ว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีงบประมาณมาก สามารถทําอะไรได้เลย แต่กระบวนการได้มาจาก
งบประมาณ นั้น ต้องผ่านขั้นตอน หลายขั้นตอน เช่น ต้องบรรจุโครงการลงในแผน 3 ปี แล้วนํา
โครงการในแผน 3 ปี มาเข้าสู่ แผนปฏิบตั ิการประจําปี ในฐานะผูน้ าํ ซึ่ งแก้ไขปั ญหาโดยการประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่ อง กระบวนการทําแผน , ที่มาของงบประมาณ และหลังจาก
ที่ได้ช้ ีแจงไปทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และให้ความสําคัญกับการจัดเวที ประชาคม มากขึ้น
ปรากฏตามตารางที่ 5.1
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ที่

ประเด็นปั ญหา

1

การทําลาย
ทรัพย์ สิน

2
3
4

สิ่ งแวดล้ อม
ยาเสพติด
การทํากิจกรรม
ทางศาสนา

/
/
/

5

การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่ างๆใน
หมู่บ้าน
การเรี ยนรู้
งบประมาณของ
อบต.

/

/

/

/

6

สาเหตุของความขัดแย้ง
ประเภทของความขัดแย้ ง
ลักษณะ
ปัจจัย
ปัจจัย ความขัดแย้ ง
ความ
ความ
ส่ วน
ระหว่าง ประเด็น
ระหว่าง
ขัด แย้ ง
ขัด แย้ง
บุคคล
บุคคล
บุคคลกับ
ระหว่าง ระหว่ าง
บุคคล
บุคคลกับ กลุ่มกับ
กลุ่ม
กลุ่ม
/
/
/
/
/

/
/

/

/

ตารางที่ 5.1 แสดงการรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของความขัดแย้ง
ตําบลพร่ อน
5.1.3 แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
จากผลการศึกษาแนวทางจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของชุมชนของผูน้ าํ ในพื้นที่
ตําบลพร่ อน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้ตอบสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
5.1.3.1 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง
จากการผลการศึกษา พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนใช้แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง ด้วยวิธีการจัดการความขัดแย้งแตกต่างกัน 3 วิ ี ธ ได้แก่ การ
ประนีประนอม , การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือ และการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง กับประเด็นปัญหาต่างๆ
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ของหมู่บา้ นได้แก่ปัญหาการทําลายทรัพย์สิน , สิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด, การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา,
การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ และการเรี ยนรู ้งบประมาณของอบต.
1) การประนีประนอม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้ใช้วธิ ี การประนีประนอมกับปั ญหาการ
ทําลายทรัพย์สิน เช่ น วัวไปกิ นต้นข้าวของชาวบ้านทําให้ตน้ ข้าวได้รับความเสี ยหาย จึงทําให้เจ้าของที่
นาเกิดความไม่พอใจเจ้าของวัวที่ไม่ดูแลสัตว์ของตนให้ดีจึงมากินต้นข้าวที่กาํ ลังออกรวง เรื่ องนี้ ทาํ ให้
คู่กรณี เกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่ไม่ยอมพูดจากันและถ้ามีงานในหมู่บา้ นที่อีกฝ่ ายไปตนก็จะไม่ไม่ไป ผูน้ าํ
จึงเข้ามาประนี ประนอมและทําความเข้าใจกับคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายโดยเชิ ญมาคุ ยที่ลานจําปาดะและให้
เจ้าของวัวที่ปล่อยให้ววั ไปกินต้นข้าวจนได้รับความเสี ยหายชดใช้ความเสี ยหายเป็ นข้าวเปลือกแทนทํา
ให้ความขัดแย้งของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายคลี่คลายลง
2) การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใช้วธิ ี การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือกับ
ปั ญหาต่างๆดังนี้
-ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั ญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่ทาํ นาปรังกับกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในประเด็นเรื่ องมลพิษทางนํ้า ซึ่ งมีสาเหตุจากการที่โรงงานนํ้ายาง
ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ไม่ได้ปล่อยนําเสี ยลงในบ่อบําบัดแต่อาจมีการแอบปล่อยลงสู่ ลาํ คลองสาธารณะ ทําให้
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มมีการอาการคัน ซึ่ งเมื่อชาวบ้านมีหนังสื อไปยังโรงงานก็ได้รับคําตอบว่า
โรงงานไม่ได้ปล่อยนํ้าเสี ยทิ้งลงในคลอง แต่อาจเกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า ที่ใช้วตั ถุดิบหลักใน
การผลิ ตกระแสไฟฟ้ าคือไม้ยางพารา โดยก่อนทีโ่ รงไฟฟ้ าจะนําไม้ยางพาราไม่เผาเพือ่ ทําเชื้ อเพลิงนั้น
ได้มีการเอาไม้ยางพาราวางซ้อนกันแล้วนําไปตากแดด ซึ่ งบ่อยครั้งจะพบงูเป็ นจํานวนมากอาศัยอยูใ่ ต้ไม้
ยางพาราที่กองอยูเ่ มื่อฝนตกทําให้น้ าํ ฝนชะล้างพิษงูไหลลงสู่ คลองบริ เวณโรงไฟฟ้ าทําให้เกิดอาการคัน
บริ เวณผิวหนัง ที ่สั ม ผัส กับ นํ้า ขณะนี้ ก าํ ลัง ตรวจสอบ จากปั ญหาดัง กล่ า วส่ ง ผลให้เกิ ดความระแวง
ระหว่างคนในชุมชนกับผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน ชุมชนและโรงงานจะอยูร่ ่ วมกัน
ได้อ ย่า งไร แบเลาะได้ ส ะท้อ นปั ญ หาดัง กล่ า วว่า เมื ่อ ก่ อ นโรงงานเกิ ด มาเพราะผู้ นํา ไม่ ไ ด้ผ่า น
กระบวนการของชุ มชน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทําให้เห็นแล้วว่าคนในชุมชนทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่ วมแก้ไขปั ญหาไม่ควรปล่อยให้ผนู ้ าํ ดําเนินการเพียงลําพัง
-ปั ญหายาเสพติด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้ให้ขอ้ มูลกรณี การแก้ปัญหายาเสพติดของหมู่บา้ น
เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านพร่ อน ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 ของการดําเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพร่ อนมีการรับรองสถานะครัวเรื อนปลอดยา
เสพติด พบว่ามีบางครัวเรื อนของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทําให้ครัวเรื อนสมาชิ กดังกล่าวเกิดความไม่พอใจและไม่ยอมรับว่าลูกของตนติดยาเสพติด ส่ งผลให้
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่สามารถรับรองสถานะของครัวเรื อนว่าเป็ นครัวเรื อนปลอดยา
เสพติด และในฐานะผูน้ าํ จึงขอความร่ วมมือกับครัวเรื อนที่มีลูกติดยาเสพติดให้พาลูกไปบําบัดและเมื่อ
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หายแล้วจะจัดอบรบให้ความรู ้ อาชี พเพือ่ สามารถหารายได้เสริ มมาจุนเจือครอบครัวได้ นอกจากนี้ ได้
มอบหมายให้ผชู ้ ่วยสอดส่ องดูแลคนในหมู่บา้ น บ้านไหนที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาพักก็ให้มาแจ้ง
-ปัญหาการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุนเงินล้านหรื อกองทุนหมู่บา้ น กํานัน
บอกว่า ยังมีชาวบ้านทีเ่ ป็ นสมาชิ กบางคนคิดว่าเงินดังกล่าวเป็ นเงินของทักษิณ ไม่จาํ เป็ นต้องคืนซึ่ งเป็ น
ความเข้าใจที่ผิด กํานันในฐานะประธานกองทุนหมู่บา้ นจึงต้องสร้างความเข้าใจให้คนในหมู่บา้ นรู ้ ว่า
จริ งๆแล้วเป็ นเงินของรัฐบาลที่มาจากภาษีของประชาชนไม่ใช่เงินของทักษิณอย่างที่เข้าใจกันดังนั้นใคร
ที่ยืมไปต้องจ่า ยคื นทุ กคน จากปั ญหาดังกล่า วกํานันได้ใช้ม าตรการทางสังคมในการจัดการโดยให้
สมาชิกที่ตอ้ งการกูย้ ืมเงินกองทุนหมู่บา้ นไปกดดันคนที่ยืมแล้วไม่จ่าย และกําหนดคนที่ไม่พยายามจ่าย
หนี้ คืนจะไม่สามารถยืมต่อได้แต่คนที่ยืมแล้วมีการจ่ายคืนเมื่อจ่ายหมดก็สามารถยืมต่อได้อีก ในส่ วน
ของการดําเนิ นการของกลุ่ มแม่บา้ นก็จะเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กที่เข้าร่ วมทุกคนได้มาทํากิ จกรรมตาม
ความสนใจร่ วมกัน เช่น กลุ่มทําขนมปุยฝ้ าย กลุ่มทําขนมโดนัท โดยกลุ่มที่จดั ตั้งนั้นจะต้องไม่ซ้ าํ กันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการแย่งตลาดกัน
-การเรี ยนรู ้งบประมาณของอบต. พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ เห็นว่าประชาชนตําบลพร่ อน
ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในจัดทํางบประมาณของท้องถิ่น ประชาชน ส่ วนใหญ่คิดว่าองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น มีงบประมาณมาก สามารถทําอะไรได้เลย แต่กระบวนการได้มาจากงบประมาณ นั้น ต้อง
ผ่านขั้นตอน หลายขั้นตอน เช่นต้องบรรจุโครงการลงในแผน 3 ปี แล้วนําโครงการในแผน 3 ปี มาเข้าสู่
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ในฐานะผูน้ าํ มีหน้าที่แก้ไขปัญหาของหมู่บา้ นจึงได้เรี ยกคู่กรณี ที่ขดั แย้งระหว่าง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่มาร่ วมเวทีการประชุ มชี้ แจง สร้ างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่ อง
กระบวนการทําแผน , ที่มาของงบประมาณ และหลังจากที่ได้ช้ ี แจงไปทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และให้ความสําคัญกับการจัดเวที ประชาคม มากขึ้น และทําให้ความขัดแย้งของประชาชนกับเจ้าหน้าที่
อบต.ลดลง
3) การแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง เป็ นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญใช้ในการ
แก้ไ ขปั ญหาการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมทางศาสนา ยกตัวอย่า งการประกอบกิ จกรรมทางศาสนาของบ้ าน
จาหนัน เนื่องจากบ้านจาหนันมีมสั ยิด จํานวน 4 แห่ง ซึ่ งแบ่งตามเขตกลุ่มบ้าน จํานวน 4 เขต ทําให้เกิด
การรวมตัวของคนในหมู่บา้ นได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความคิดด้านการตีความทางศาสนาในส่ วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิศาสนกิจ ซึ่ งเป็ นเรื่ องทีล่ ะเอียดอ่อนมาก ผูน้ าํ เกรงจะเกิดความขัดแย้งอย่างรุ นแรง จึง
ยินยอมให้กลุ่มบ้านที่ตอ้ งการสร้างมัสยิดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความคิด ความเชื่อในเรื่ องการตีความ
ด้านศาสนาที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิศาสนกิจ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนทั้งสองกลุ่มบ้าน ผูน้ าํ
ได้ทาํ เป็ นแกนหลักในการระดมชาวบ้านไปช่วยสร้างมัสยิดหลังใหม่ของหมู่บา้ นจนเสร็ จ ท้ายที่สุดคน
ในหมู่บา้ นทั้งสองเขต ก็สามารถร่ วมกิจกรรมของหมู่บา้ นได้ตามปกติ
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5.1.3.2 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใช้แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ ด้วยวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง 2 วิธี ได้แก่ การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม และการใช้การมีส่วนร่ วม
1) การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญเลือกวิธี การจัดการความขัดแย้ง
โดยการใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสมกับทุกประเด็นปั ญหา ทั้ง 6 ปัญหา ดังนี้
-การทําลายทรัพย์สิน
-สิ่ งแวดล้อม
-ยาเสพติด
-การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
-การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
-การเรี ยนรู ้งบประมาณของอบต.
2) การใช้การมีส่วนร่ วม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยใช้
การมีส่วนร่ วมกับประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติดและการเรี ยนรู ้งบประมาณของอบต.
5.1.3.3 การจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สามพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญใช้แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้ง ของฝ่ ายที ่ส าม ด้วยวิธี ก ารให้ค นกลางมาช่ วยไกล่ เกลี ่ย ในประเด็นปั ญหาสิ่ ง แวดล้อม
ยกตัวอย่าง คุณรุ สดีได้กล่าวถึงปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ว่า “มลภาวะในพื้นทีเ่ ช่นอากาศ นํ้า ฝุ่ น เสี ยง จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ได้สร้ างความเดื อดร้ อนให้กบั ประชาชน ส่ งผลให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่า ง
ประชาชนและกลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีระดับของความขัดแย้งรุ นแรงจนถึง
ขั้นที่ชาวบ้านมีหนังสื อถึ งสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดยะลาให้เข้ามาจัดการกับปั ญหาเพราะชาวบ้าน
ได้รับความเดื อดร้ อนโดยเฉพาะปั ญหาอาการคันที่ผิวหนังบริ เวณทีส่ ัมผัสกับนํ้าขณะลงไปดํานา ใน
ฐานะประธานเครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จังหวัดยะลา ได้ท าํ
หนังสื อเชิ ญ ผูป้ ระกอบการ โรงงาน มารับรู้ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการยินดีทีจ่ ะแก้ปัญหา
ร่ วมกัน อย่างน้อยผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งการแสดงความรับผิดชอบในฐานะ ผูท้ ี่ก่อให้เกิดผลกระทบ และ
เพือ่ ให้เกิ ดความชัดเจน ก็ได้ทาํ แบบสอบถามอีก 150 ชุ ด ให้คนในตําบล สะท้อนปั ญหาให้เกิ ดความ
ชัดเจน ผลที่ได้สิ่งที่กระทบมากที่สุดคือ เรื่ อง ของนํ้า และเป็ นประเด็นสําคัญที่ยงั ความขัดแย้งระหว่าง
คนในหมู่บา้ น และผูป้ ระกอบการ และจากผลการตรวจสภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า นํ้าอยู่ใน
สภาพว่า PH ปกติ ทําให้ประชาชนไม่ค่อยพอใจ ในฐานะผูน้ าํ ก็ได้ ประสานกับ อบต. และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ให้เข้ามาเก็บนํ้าตัวอย่าง โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญมาร่ วมตรวจสอบด้วย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
เพราะตอนเก็บนํ้าครั้งแรก เราเก็บแบบไม่ถูกวิธี จึงทําให้ผลที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานตามวิธีการเก็บนํ้า
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ขณะนี้ เรื่ องอยู่ในระหว่างการรอผลตรวจจากห้องตรวจปฏิบตั ิการแต่ก็ทาํ ให้ชาวบ้านเข้าใจมากยิ่งขึ้น
และมีการป้ องกันตนจากการสัมผัสนํ้าบริ เวณดังกล่าว” ปรากฏตามตารางที่ 5.2
ที่

1
2

3

4

5
6

ประเด็นปั ญหา

แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้ง
การจัดการความ การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง
โดยบทบาทผูน้ าํ
ของฝ่ ายที่สาม
ขัดแย้งโดย
บทบาทคู่ขดั แย้ง
การทําลายทรัพย์สิน
การ
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
ประนีประนอม
เหมาะสม
การให้คนกลางมาช่วย
สิ่ งแวดล้อม
การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
ไกล่เกลี่ย
แบบร่ วมมือ
เหมาะสมและ
การใช้การมีส่วนร่ วม
ยาเสพติด
การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
แบบร่ วมมือ
เหมาะสมและ
การใช้การมีส่วนร่ วม
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
การปฏิบตั ิกิจกรรม
การแสวงจุด
เหมาะสม
ทางศาสนา
ร่ วมสงวนจุด
ต่าง
การทํากิจกรรมของ การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
กลุ่มต่างๆ
แบบร่ วมมือ
เหมาะสม
การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
การเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
เหมาะสมและ
งบประมาณของ
การใช้การมีส่วนร่ วม
อบต.
ตารางที่ 5.2 แสดงแนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งตําบลพร่ อน
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5.2 ความขัดแย้ งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ งตําบลท่ าสาป
5.2.1 ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของชุ มชน

จากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปให้ความหมายของความ
ขัดแย้ง แบ่งออกเป็ นสองความหมาย ความหมายแรก คือความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความไม่เข้าใจกัน จน
เกิดอคติและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญอีกส่ วนหนึ่ งให้ความหมายความขัดแย้ง คือความไม่พอใจ ไม่ลง
รอยกัน ตกลงกันไม่ได้ระหว่าง สองฝ่ ายขึ้นไป ต่างฝ่ ายต่างมีความต้องการอยากเอาชนะกัน
5.2.2 การรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของความขัดแย้ง
จากผลการศึกษาประเด็นการรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของ
ความขัดแย้ง พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปได้กล่าวถึงประเด็นปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของ
ความขัดแย้งในชุมชน 5 ประเด็น ดังนี้
1. ครอบครัว
2. ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม
3. การจัดการขยะ
4. ความหวาดระแวงระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม
5. การทํากิจกรรมของกลุ่มอาชี พต่างๆในหมู่บา้ น
ประเด็นปั ญหาที่ 1 เรื่ องครอบครัว พบว่าสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากลักษณะ
ส่ วนบุคคลของคู่ขดั แย้งและปั จจัยระหว่างบุคคล เป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล เช่นเรื่ องลูก
สาวคนเดียวของนาง ก จะเอาที่ดินไปจํานํากับนาย ข โดยที่ไม่ได้บอกนาง ก เมื่อนาง ก ทราบก็เกิดความ
ไม่พอใจและไล่ลูกสาวออกจากบ้าน ญาติของนาง ก กลัวว่า ลูกสาวของนาง ก จะเจออันตรายจึงนําเรื่ อง
ไปปรึ กษากํานัน กํานันเรี ยกทั้ง 2 ฝ่ ายมาคุ ยกันเพื่อหาข้อเท็จจริ งแต่จะคุ ยกันคนละวัน จึง ได้ทราบ
ข้อเท็จจริ งว่า สาเหตุที่ลูกของนาง ก จะเอาที่ดินไปจํานํา นั้นเนื่องจากนาง ก ไม่ย อมให้ลูก สาวเรี ย น
หนังสื อต่อ นอกจากนี้ ยงั มี ปั ญหาครอบครัวอืน่ อีก เช่ น แม่ ทะเลาะกับลู กแล้ วหนี ออกจากบ้า น มี
สาเหตุจากต่างคนต่างใช้อารมณ์และไม่ยอมกันซึ่ งเรื่ องที่ทะเลาะกันก็เป็ นเรื่ องที่แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกสาว
มีแฟนเพราะยังเรี ยนหนังสื ออยู่
ประเด็นปั ญหาที่ 2 เรื่ องยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม ส่ วนเรื่ องปัญหายาเสพติด
และการก่ออาชญากรรม เช่นการลักขโมย ซึ่ งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปั ญหายาเสพติดนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
สําคัญได้กล่าวว่า เด็กและเยาวชนขณะนี้จะแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย และชอบทะเลาะวิวาทกันทําให้เกิดความ
รําคาญแก่คนในหมู่บา้ น ผูน้ าํ จึงเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ย โดยการกระตุน้ ให้ผปู ้ กครองดูแลลูกให้
เหมือนกับพ่อแม่ดูแลเราในสมัยก่อน คือ ถ้าลูกทําผิดก็ตอ้ งลงโทษ นอกจากนี้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
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เพิ่มเติมว่า ผูน้ าํ ต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้น เช่น ผูน้ าํ ศาสนา ต้องมาพูดคุยให้เป็ นแนวทางเดียวกันด้วย สมาชิก
อบต.ก็ตอ้ งดูแลอย่างใกล้ชิด และจริ งจังไม่ใช่กลัวจะเสี ยฐานเสี ยงในการเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งใน
สมัยต่อไป โดยเวลาที่เจอเด็ก หรื อเยาวชนที่มีพฤติกรรมแย่ ก็ตอ้ งเข้าไปใกล้ชิดกับเด็กในกลุ่มเสี่ ยง โดย
จะต้องไม่ใช้ความรุ นแรง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจกัน นอกจากนี้ยงั มีปัญหาการทําลายสวนยางพารา
ซึ่งเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นบ่อยระหว่างคนในชุมชน (ครอบครัวกับครอบครัว) สาเหตุจากที่ผเู ้ สี ยหายได้ไป
บอกกับครอบครัวของ ก.ว่าลูกได้ไปทําลายต้นยาง ลูกของผูเ้ สี ยหายก็ได้ไปทําลายต้นยางตอบ จนเกิด
ประเด็นความขัดแย้งแต่ไม่รุนแรง
ประเด็นปั ญหาที่ 3 การจัดการขยะ นับว่าเป็ นปัญหาที่เร่ งด่วนของตําบลท่าสาป มี
สาเหตุ จากปั จจัยระหว่างบุคคลและปั จจัยประเด็นของตําบลท่าสาป กล่ าวคือเทศบาลตําบลท่าสาปมี
หน้าที่จดั บริ การสาธารณให้กบั คนในหมู่บา้ นแต่มีเรื่ องหนึ่ งที่ชาวบ้านคิดว่า เทศบาลตําบลท่าสาปยัง
บริ หารจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร คือเรื่ องการจัดการขยะของหมู่บา้ น ซึ่ งขณะนี้ รถเก็บขยะของเทศบาล
ยังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับคนในหมู่บา้ น ยังไม่ตระหนักถึงปั ญหาขยะ จึงเอาขยะไปทิ้งหน้ามัสยิดทํา
ให้ ภูมิทศั น์ของมัสยิดเกิ ดความสกปรกและส่ งกลิ่นเหม็น บางครั้งก็มีสุนขั มาคุ ย้ เขี่ยหาอาหารทําให้
เกิดความสกปรก เพราะพอถึงช่วงเวรรถเก็บขยะของเทศบาลมาไม่ยอมมาเก็บ คือมาบ้างไม่มาบ้าง ทํา
ให้ชาวบ้านเกิ ดความไม่พอใจเทศบาลตําบลท่าสาปเป็ นอย่างมาก และไม่ให้ความร่ วมมือในการจัด
กิจกรรมของเทศบาล
ประเด็นปั ญหาที่ 4 ความหวาดระแวงระหว่างไทยพุทธและมุสลิม มีสาเหตุของความ
ขัดแย้งจากปั จจัยระหว่างบุคคล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปได้กล่าวถึงความขัดแย้งประเด็นนี้
ว่า สาเหตุของความหวาดระแวงเกิดจากการที่คนในหมู่บา้ นไม่มีความรู้สึกผูกพันเหมือนในอดีต เวลามี
กิจกรรมคนในหมู่บา้ นที่เป็ นคนไทยพุทธก็จะทํากิจกรรมแต่ที่วดั อาจเป็ นเพราะ เรื่ องเหตุการณ์ระเบิด
เสาไฟฟ้ า 6 จุด เมื่อปี 2548 มีคนไทยพุทธที่โดนยิงเสี ยชีวติ ทั้งที่คนนั้นเป็ นคนไทยพุทธที่พูดมลายูได้
เพราะฝ่ ายก่อการร้ายต้องการให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ
ประเด็นปั ญหาที่ 5 การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ มีสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจาก
ปั จจัยระหว่างบุคคล และเป็ นประเภทของความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ยกตัวอย่าง ความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิ กกับกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปส้มแขก ซึ่ งมีสาเหตุ ความไม่พึงพอใจในการปั นผล
ให้กบั สมาชิ กลุ่ มส้มแขก ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มกับคณะกรรมการกลุ่ม เมือ่ ถึ งสิ้ นปี จะมีการปั นผล
กําไรให้กบั สมาชิกตามจํานวนผูท้ ี่สมาชิกได้ลงหุ น้ ไว้ จึงทําให้การรับเงินปันผลไม่เท่ากัน เกิดความคับ
ข้องใจ และขัดแย้งระหว่างสมาชิ กในกลุ่มกับคณะกรรมการกลุ่ม นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาการทํากิจกรรม
ของ กลุ่มแม่บา้ นทําขนมเบอเกอรี่ สาเหตุม าจากสมาชิ กของกลุ่ม เห็ นว่ามีการปั นผลการดําเนิ นงาน
ประจํา ปี ไม่เท่ากันจึ งไม่พอใจประธานกลุ่ม และโวยวายพาลบอกกับสมาชิ กคนอื่นๆให้ล าออกจาก
สมาชิกกลุ่ม ปรากฏตามตารางที่ 5.3
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ที่

ประเด็นปั ญหา

1

ครอบครัว

2

ยาเสพติดและการ
ก่ ออาชญากรรม
การจัดการขยะ
ความหวาดระแวง
ระหว่ างคนไทย
พุทธและไทย
มุสลิม
การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่ างๆ

3
4

5

สาเหตุของความขัดแย้ง
ลักษณะ
ปัจจัย
ปัจจัย
ประเด็น
ส่ วนบุคคล ระหว่าง
บุคคล

/

/

/

ประเภทของความขัดแย้ ง
ความ
ความ
ความ
ขัด แย้ ง
ขัด แย้ ง
ขัด แย้ง
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่ าง
บุคคลกับ บุคคลกับ
กลุ่มกับ
บุคคล
กลุ่ม
กลุ่ม
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

ตารางที่ 5.3 แสดงการรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของความขัดแย้ง
ตําบลท่าสาป

5.2.3 แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตําบลท่าสาป
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จากผลการศึกษาแนวทางจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของชุมชนของผูน้ าํ
ในพื้นที่ตาํ บลท่าสาป ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้ตอบสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
5.1.3.1 การจัดการความขัดแย้งโดยโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง
จากการผลการศึกษา พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปใช้แนวทางการจัดการ
ความขัด แย้ งโดยบทบาทคู่ ข ัด แย้ ง ด้ว ยวิ ธี ก ารจัด การความขัด แย้ง แตกต่ า งกัน 3 วิ ธี ได้แ ก่ การ
ประนีประนอม , การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือ และการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง กับประเด็นปั ญหาต่างๆ
ของหมู่บา้ นได้แก่ปัญหาครอบครัวและมรดก , ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจัดการขยะ,ความ
หวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิมและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
1) การประนีประนอม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้ใช้วธิ ี การประนีประนอมกับปั ญหาการ
ครอบครัวและมรดก ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล เช่นลูกสาวคนเดียวของนาง ก จะเอา
ทีด่ ินไปจํานํากับนาย ข โดยที่ไม่ได้บอกนาง ก เมื่อนาง ก ทราบก็เกิดความไม่พอใจและไล่ลูกสาวออก
จากบ้าน ญาติของนาง ก กลัวว่า ลูกสาวของนาง ก จะเจออันตรายจึงนําเรื่ องไปปรึ กษากํานัน กํานัน
เรี ยกทั้ง 2 ฝ่ ายมาคุยกันเพื่อหาข้อเท็จจริ งแต่จะคุยกันคนละวัน จึงได้ทราบข้อเท็จจริ งว่าสาเหตุที่ลูกของ
นาง ก จะเอาที่ดินไปจํานํานั้นเนื่องจากนาง ก ไม่ยอมให้ลูกสาวเรี ยนหนังสื อต่อ หลังจากนั้นก็จะเรี ยก
ทั้ง 2 ฝ่ ายมาคุยกันพร้อมกันอีกครั้งโดยกํานันทําตัวเป็ นคนกลางเองและพูดคุ ยประนี ประนอมระหว่าง
ทั้งสองและให้คนที่ท้ งั สองฝ่ ายเคารพนับถือเป็ นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปั ญหา นอกจากนี้ ยงั มีปัญหา
ครอบครัวอื่นอีก เช่ น แม่ทะเลาะกับลูกแล้วหนี ออกจากบ้าน มีสาเหตุจากต่างคนต่างใช้อารมณ์ เมื่อ
ทราบเรื่ องก็ได้เรี ยกแม่กบั ลูกมาคุยกัน ถามถึงสาเหตุจึงได้ทราบว่าลูกสาวมีแฟนทําให้แม่ไม่พอใจเพราะ
ยัง เรี ย นหนัง สื อ จากนั้นจึ ง คุ ย กับ ลู ก และได้สั่ง สอนลู ก ให้เข้ าใจแม่ พ ยายามบอกเหตุ ผลให้ลู ก เข้า
ใจความรักของแม่ จากนั้นลูกก็เข้าใจและกลับมาอยูก่ บั แม่
2) การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใช้วธิ ี การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือกับ
ปั ญหาต่างๆดังนี้
-ปั ญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม ซึ่ งเป็ นปั ญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้าน
ที่ได้รับความเสี ยหายจากเด็กทีต่ ิดยาเสพติดปั ญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม เช่ นการลักขโมย
ซึ่ งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปั ญหายาเสพติดนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ําคัญกล่าวว่า เด็กและเยาวชนขณะนี้ จะ
แบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย และชอบทะเลาะวิวาทกันทําให้เกิดความรําคาญแก่คนในหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่ดิงได้เข้ามามี
บทบาทในการไกล่เกลี่ย โดยการกระตุน้ ให้ผปู ้ กครองดูแลลูกให้เหมือนกับพ่อแม่ดูแลเราในสมัยก่อน
คือ ถ้าลูกทําผิดก็ตอ้ งลงโทษ นอกจากนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผูน้ าํ ชุมชนต้อง
มีบทบาทเพิ่มขึ้น เช่ น ผูน้ าํ ศาสนา ต้องมาพูดคุยให้เป็ นแนวทางเดียวกันด้วย สมาชิ ก อบต.ก็ตอ้ งดูแล
อย่างใกล้ชิด และจริ งจังไม่ใช่กลัวจะเสี ยฐานเสี ยงในการเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งในสมัยต่อไป โดย
เวลาที่เจอเด็ก หรื อเยาวชนที่มีพฤติกรรมแย่ ก็ตอ้ งเข้าไปใกล้ชิดกับเด็กในกลุ่มเสี่ ยง โดยจะต้องไม่ใช้
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ความรุ นแรง เพือ่ ให้เกิดความไว้วางใจกัน หรื อ กรณี ปัญหาการลักขโมยขี้ยาง มีสาเหตุจากเยาวชนใน
หมู่บา้ นไปขโมยขี้ ยางของชาวบ้า น ชาวบ้า นก็เลยมาบอกผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ ไ ด้ ดาํ เนิ นการแจ้ง ให้ผูช้ ่ วย
ผูใ้ หญ่ บ ้ านให้ไ ปจับ คนขโมยโดยต้ องมี หลั กฐานเมื ่อจับ ได้ จึ ง เรี ย กประชุ ม เชิ ญผูเ้ กี ่ย วข้ องได้แก่
ผูป้ กครองของเยาวชน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ผูเ้ สี ยหาย (เจ้าของขี้ยาง) โดยผูใ้ หญ่เป็ นคนกลางไกล่เกลี่ยจึง
ได้ขอ้ ตกลงว่าผูก้ ระทําผิดต้องเสี ยค่าปรับ จํานวน 1,000 บาท โดยไม่ส่งเรื่ องให้ตาํ รวจ วิธีการดังกล่าว
ของผูใ้ หญ่บา้ นช่ วยลดปั ญหาการลักขโมยขี้ ยางและชาวบ้านก็ให้ความร่ วมมือกับผูน้ าํ ชุ มชนในการ
สอดส่ องดูแลไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาบริ เวณสวนยางของตน
-ปั ญหาการจัดการขยะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้ให้ขอ้ มูลกรณี ปัญหาการจัดการขยะ นับว่า
เป็ นปัญหาที่เร่ งด่วนของตําบลท่าสาป มีสาเหตุจากปั จจัยระหว่างบุคคลและปั จจัยประเด็นของตําบลท่า
สาป กล่ าวคือเทศบาลตําบลท่า สาปมีหน้าที่จดั บริ การสาธารณให้กบั คนในหมู่บา้ นแต่มีเรื่ องหนึ่ ง ที่
ชาวบ้า นคิ ดว่า เทศบาลตํา บลท่า สาปยัง บริ หารจัดการได้ ไม่ดีเท่า ทีค่ วร คื อเรื ่ องการจัดการขยะของ
หมู่บา้ น ซึ่ งขณะนี้ รถเก็บขยะของเทศบาลยังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับคนในหมู่บา้ น ยังไม่ตระหนัก
ถึงปั ญหาขยะ จึงเอาขยะไปทิ้งหน้ามัสยิดทําให้ ภูมิทศั น์ของมัสยิดเกิดความสกปรกและส่ งกลิ่นเหม็น
บางครั้งก็มีสุนขั มาคุย้ เขี่ยหาอาหารทําให้เกิดความสกปรก เมื่อถึงช่วงเวรรถเก็บขยะของเทศบาลมาไม่
ยอมมาเก็บตามเวลา ทําให้ชาวบ้านเกิ ดความไม่พอใจเทศบาลตําบลท่าสาปเป็ นอย่างมาก และไม่ให้
ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมของเทศบาล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญจึงได้เข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในช่วงที่มีการละหมาดวันศุกร์ ที่มสั ยิด ให้ประชาชนได้รู้จกั คัดแยกขยะ และจัดการขยะด้วย
ตนเอง เช่น ถ้าขยะเปี ยกให้ขดุ หลุมฝังที่บา้ น ส่ วนขยะแห้งประเภทไหนที่สามารถนํามารี ไซเคิลได้ก็ให้
เก็บรวบรวมไว้ต่างหากเมือ่ รวบรวมได้มากให้นาํ มาบริ จาคที่มสั ยิดเพือ่ ที่คณะกรรมการมัสยิดจะได้
รวบรวมนําไปขายและนําเงินที่ได้จากการขายขยะรี ไซเคิลมาเข้ากองทุนพัฒนามัสยิด
-การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เป็ นประเด็นความขัดแย้ง ระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปส้มแขก ซึ่ งมีสาเหตุจากความไม่พึงพอใจในการปั นผลให้กบั สมาชิกลุ่มส้มแขก
ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มกับคณะกรรมการกลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญกล่าวว่าเมื่อถึ งสิ้ นปี จะมีการปั นผล
กําไรให้กบั สมาชิกตามจํานวนผูท้ ี่สมาชิกได้ลงหุ น้ ไว้ จึงทําให้การรับเงินปันผลไม่เท่ากัน เกิดความคับ
ข้องใจ และขัดแย้ง ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มกับคณะกรรมการกลุ่ ม ในฐานะประธานกลุ่มได้อธิ บาย
สาเหตุของการปั นผลไม่เท่ากันว่าขึ้นอยูก่ บั จํานวนของสมาชิกลงไว้ แต่ยงั มีสมาชิกบางท่านไม่เข้าใจอีก
จึงได้เปลี่ยนวิธีการปั นผลจากเดิมที่ปันผลกําไรเป็ นเงินเปลี่ยนเป็ นการปั นผลโดยให้สมาชิกได้ไปศึกษา
ดู ง านนอกสถานที ่ ทํา ให้ เกิ ดความเข้ าในระหว่า งสมาชิ ก และเป็ นที ่ย อมรั บ ในการทํา งานต่อไป
นอกจากนี้ ยัง มี ป ระเด็ นเรื ่ องกลุ่ ม กองทุ นหมู่บ ้ าน เป็ นความขัดแย้ง ระหว่า งสมาชิ ก ที ่ค ้า งเงิ นกู้ก ับ
คณะกรรมการ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สมาชิ กที่กูจ้ ะต้องจ่ายหนี้ คืนจึงจะทําการกูย้ ืมใหม่ได้ ในฐานะผูน้ าํ จะใช้
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วิธีการให้สมาชิกคนอื่นรับรู ้และให้ความร่ วมมือตัดสิ นใจหาแนวทางออกร่ วมกันเองว่าจะให้กยู้ ืมต่อได้
หรื อไม่ โดยยึดหลักความยุติธรรมในการบริ หารกองทุนหมู่บา้ น
3) การแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง เป็ นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญใช้
ในการแก้ไขปั ญหาความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิ ม ยกตัวอย่างสาเหตุของความ
หวาดระแวง เกิ ดจากความไม่ รู้ สึ ก ผูก พันของคนในหมู่บ ้านเหมื อ นในอดี ต เวลามี กิ จกรรมคนใน
หมู่บา้ นที่เป็ นคนไทยพุทธก็จะทํากิจกรรมแต่ที่วดั อาจเป็ นเพราะ เรื่ องเหตุการณ์ระเบิดเสาไฟฟ้ า 6 จุด
เมื่อปี 2548 มีคนไทยพุทธที่โดนยิงเสี ยชีวติ ทั้งที่คนนั้นเป็ นคนไทยพุทธที่พดู มลายูได้ เพราะฝ่ ายก่อการ
ร้ายต้องการให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ บางคนยอมย้ายที่อยูไ่ ปอยูต่ ่างจังหวัดและไม่ยอมให้มี
การทํากิจกรรมร่ วมกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญได้เข้าไปจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้านไทยพุทธ
และไทยมุสลิมด้วยตนเอง โดยการเข้าไปพูดคุยกับคนที่อาวุโสที่ได้รับการยอมรับนับถือของทั้งสองฝ่ าย
เพือ่ สร้างความเข้าใจในการอยูร่ ่ วมกันให้สนั ติสุขเหมือนในอดีตและใช้วธิ ีการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง
โดยการจัดกิ จกรรมที่สามารถรวมใจคนในหมู่บา้ นที่ไม่เป็ นกิจกรรมของศาสนา เดือนละ 1 ครั้ง ตาม
โอกาสและเทศกาลของหมู่บา้ น เช่น งานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน งานแข่งขันว่าว งานวันเด็ก
เป็ นต้น ทําให้เริ่ มเห็นคนไทยพุทธในหมู่บา้ นออกมาจัดกิจกรรมมากขึ้น และไม่ได้จดั กิจกรรมเฉพาะใน
ชุมชนตัวเอง เช่น กิจกรรมลอยกระทง งานสารทเดือนสิ บ งานสงกรานต์ เป็ นต้น
5.1.3.2 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใช้แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ ด้วยวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง 2 วิธี ได้แก่ การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม และการใช้การมีส่วนร่ วม
1) การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ เห็นว่าผูน้ าํ ชุมชนเลือกวิธีการ
จัดการความขัดแย้งโดยการใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสมกับทุกประเด็นปั ญหา ทั้ง 5 ปั ญหา ดังนี้
-ครอบครัวและมรดก
-ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม
-การจัดการขยะ
-ความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
-การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
2)การใช้การมีส่วนร่ วม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยใช้
การมีส่วนร่ วมกับประเด็นปั ญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, ปั ญหาการจัดการขยะและความ
หวาดระหว่างระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
5.1.3.3 การจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญใช้แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม เช่น เรื่ องครอบครัว ปรากฏตามตารางที่ 5.4
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ที่

1
2

3

4

5

ประเด็นปั ญหา

แนวทางการจัดการความขัดแย้ งและวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
การจัดการความ การจัดการความขัดแย้ ง การจัดการความขัดแย้ง
ขัดแย้งโดย
โดยบทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
บทบาทคู่
ขัด แย้ ง
ครอบครัว
การ
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
การให้คนกลางมาช่วย
ประนีประนอม
เหมาะสม
ไกล่เกลี่ย
ยาเสพติดและการ
การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
ก่ออาชญากรรม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการใช้การ
มีส่วนร่ วม
การจัดการขยะ
การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
แบบร่ วมมือ
เหมาะสมและ
การใช้การมีส่วนร่ วม
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
การแสวงจุด
ความหวาดระแวง
เหมาะสมและ
ร่ วมสงวนจุด
ระหว่างคนไทย
การใช้การมีส่วนร่ วม
ต่าง
พุทธและไทยมุสลิม
การทํากิจกรรมของ การแก้ปัญหา
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
กลุ่มต่างๆ
แบบร่ วมมือ
เหมาะสม
ตารางที่ 5.4 แสดงแนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งตําบลท่าสาป

5.3 เปรียบเทียบความขัดแย้ งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ งของตําบลพร่ อนและตําบลท่ าสาป
5.3.1 ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของชุมชน
จากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาปให้ความหมาย
ของความขัดแย้งเหมือนกันสามารถแบ่งออกเป็ นสองความหมาย ความหมายแรก คือความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ความไม่เข้าใจกัน จนเกิดอคติและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญอีกส่ วนหนึ่งให้ความหมายความขัดแย้ง คือความไม่พอใจ ไม่ลงรอยกัน
ตกลงกันไม่ได้ระหว่าง สองฝ่ ายขึ้นไป ต่างฝ่ ายต่างมีความต้องการอยากเอาชนะกัน
5.3.2 การรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของความขัดแย้ง
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จากผลการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญทั้งสองตําบลมีการรับรู ้ประเด็นปั ญหา สาเหตุของ
ความขัดแย้งและประเภทของความขัดแย้ง ดังนี้
ตําบลพร่ อน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญมีการรับรู้ประเด็นปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งจํานวน 6
ประเด็นได้แก่
1) การทําลายทรัพย์สิน
2) สิ่ งแวดล้อม
3) ยาเสพติด
4) การทํากิจกรรมทางศาสนา
5) การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น
6) การเรี ยนรู ้งบประมาณของอบต.
จากการรับรู ้ประเด็นปั ญหาของตําบลพร่ อน ข้างต้น สามารถจําแนกสาเหตุของความ
ขัดแย้งและประเภทของความขัดแย้งได้ดงั นี้
1.สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ปั ญหาการทําลายทรัพย์สิน
และการทํากิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเป็ นประเภทความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล
2.สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากปั จจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ ปั ญหาการทําลาย
ทรั พ ย์สิ น, สิ่ ง แวดล้อม, ยาเสพติด, การทํา กิ จกรรมทางศาสนา , การทํากิ จกรรมของกลุ่ มต่ า งๆใน
หมู่บา้ นและการเรี ยนรู้ งบประมาณของ อบต. ส่ วนประเภทของความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
ได้แ ก่ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม, ยาเสพติ ด , การทํ ากิ จ กรรมของกลุ่ ม ต่ า งๆในหมู่ บ ้า นและการเรี ย นรู้
งบประมาณของอบต.
3.สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากปัจจัยประเด็นได้แก่ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและยาเสพติด
และมีประเภทความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ได้แก่ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ตําบลท่าสาป ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญมีการรับรู้ประเด็นปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งจํานวน 5
ประเด็นได้แก่
1)ครอบครัว
2)ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม
3)การจัดการขยะ
4)ความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
5)การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น
จากการรับรู ้ประเด็นปั ญหาของตําบลท่าสาป ข้างต้น สามารถจําแนกสาเหตุของความ
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ขัดแย้งและประเภทของความขัดแย้งได้ดงั นี้
สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ปัญหาครอบครัวและความ
หวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม รวมทั้งเป็ นความขัดแย้งประเภทความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลกับบุคคล
1.สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากปั จจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ ปั ญหาครอบครัว, ยาเสพ
ติดและการก่ออาชญากรรม,การจัดการขยะ,ความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม และ
การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น ส่ วนประเภทของความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ได้แก่
ปั ญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม,การจัดการขยะและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น
2.สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากปั จจัยประเด็นของตําบลท่าสาป ได้แก่ ปั ญหายาเสพ
ติดและการก่ออาชญากรรม และปั ญหาการจัดการขยะ ส่ วนประเภทของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับ
กลุ่มของตําบลท่าสาปไม่พบข้อมูล
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญทั้งสองตําบลมีการรับรู ้ปัญหาที่ทาํ ให้
เกิดความขัดแย้งเหมือนกัน 2 ปั ญหา คือ ยาเสพติดและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น(*)
กล่ าวคือ ปั ญหายาเสพติดมีสาเหตุ ของความขัดแย้ง มาจากปั จจัยระหว่างบุคคลและปั จจัยประเด็น มี
ประเภทของความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม เนื่องจากปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาทีค่ นในหมู่บา้ น
ได้รับ ผลกระทบอย่า งมากไม่ ว่า จะเป็ นผลกระทบทางร่ า งกาย จิ ตใจและทรั พ ย์ สิน ของผูท้ ี ่มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผูน้ าํ ชุ มชนที่มีหน้าที่ในการดูแลและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เช่น การนําเด็กที่ติดยา
ไปบําบัด การจัดเวรยามชุ ดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น(ชรบ.) การรับเรื่ องราวร้ องเรี ย นจากคนใน
หมู่บา้ นที่ได้รับผลกระทบจากเด็กที่ติดยาเสพติดในหมู่บา้ น เป็ นต้น
สําหรับการทํากิ จกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น มีสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากปั จจัย
ระหว่างบุคคล และเป็ นความขัดแย้งประเภทความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม เนื่องจากทั้งสองตําบล
มีกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นจํานวนมาก มีท้ งั กลุ่มที่คนในหมู่บา้ นก่อตั้งเองเช่น กลุ่มอาชีพนาปรัง กลุ่มอาชี พ
แม่บา้ น กลุ่มวัฒนธรรมภูมิปัญญา และองค์กรภาคประชาชน เป็ นตน และกลุ่มที่เกิ ดจากการก่อตั้งของ
ภาคราชร่ วมกับคนในหมู่บา้ นเช่นกลุ่มกองทุนหมู่บา้ น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต เป็ นต้น ทําให้การดําเนิ นงานของกลุ่มอาจเกิดปั ญหาที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งหากผูน้ าํ ของกลุ่มไม่
สามารถบริ หารจัดการกลุ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ และนําไปสู่ ความขัดแย้ง ปรากฏตามตารางที่ 5.5
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ที่

ประเด็นปั ญหา
ตําบล

สาเหตุของความขัดแย้ง
ลักษณะ ปัจจัยระหว่าง
ปั จจัย
ส่ วนบุคคล
บุคคล
ประเด็น

1

พร่ อน -การทําลาย
ทรัพย์สิน
- การทํา
กิจกรรมทาง
ศาสนา

2

ท่า
สาป

-ครอบครัว
- ความ
หวาดระแวง
ระหว่างคน
ไทยพุทธ
และไทย
มุสลิม

-การทําลาย
ทรัพย์สิน
- สิ่ งแวดล้อม
- ยาเสพติด*
- การทํากิจกรรม
ทางศาสนา
- การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ
ในหมูบ่ า้ น*
- การเรี ยนรู ้
งบประมาณ
อบต.
-ครอบครัว
-ยาเสพติด*และ
การก่ออาชญา
กรรม
-การจัดการขยะ
-ความ
หวาดระแวง
ระหว่างคนไทย
พุทธและไทย
มุสลิม
-การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ
ในหมูบ่ า้ น*

ประเภทของความขัดแย้ง
ความขัดแย้ง ความขัดแย้ง
ความ
ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคล ขัดแย้ง
กับบุคคล
กับกลุ่ม
ระหว่าง
กลุ่มกับ
กลุ่ม

-สิ่ งแวดล้อม -การทําลาย
- ยาเสพติด* ทรัพย์สิน
- การทํากิจกรรม
ทางศาสนา

-ยาเสพติด*
และการก่อ
อาชญากรรม
-การจัดการ
ขยะ

-ครอบครัว
- ความ
หวาดระแวง
ระหว่างคนไทย
พุทธและไทย
มุสลิม

- สิ่ งแวด
-สิ่ งแวดล้อม
ล้อม
- ยาเสพติด*
- การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ
ในหมูบ่ า้ น*
- การเรี ยนรู ้
งบประมาณ
อบต.

-ยาเสพติดและ
การก่อ
อาชญากรรม
-การจัดการขยะ
-การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ
ในหมูบ่ า้ น*

-

ตารางที่ 5.5 แสดงการรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหา สาเหตุของความขัดแย้ง และประเภทของความขัดแย้งของ
ตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาป
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5.3.3 แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งของตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาป
สามารถจําแนกแนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชน ดังนี้
1)การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง มี 3 วิธี ได้แก่ การประนีประนอม, การ
แก้ปัญหาแบบร่ วมมือ, การแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง
2)การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ มี 2 วิธี ได้แก่ การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม
และการใช้การมีส่วนร่ วม
3)การจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม มีวธิ ี เดียวคือ การให้คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย
5.3.3.1 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง มี 3 วิธี ดังนี้
1) การประนีประนอม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนเห็นว่าผูน้ าํ ชุมชนใช้
วิธีการประนี ป ระนอมกับประเด็นปั ญหาการทําลายทรัพ ย์สินของผูอ้ ื่น ส่ วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของ
ตําบลท่าสาปเห็นว่าผูน้ าํ เลือกใช้การประนีประนอมกับประเด็นปั ญหาครอบครัว
2) การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลพร่ อน ให้ขอ้ มูลว่าผูน้ าํ
ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบร่ วมมื อกับประเด็นปั ญหา สิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด, การทํากิจกรรมของกลุ่ม
ต่างๆในหมู่บา้ นและการเรี ยนรู ้งบประมาณของอบต. ส่ วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลท่าสาปให้ขอ้ มูล
ว่าผูน้ าํ เลื อกใช้การแก้ปั ญหาแบบร่ วมมือกับประเด็นปั ญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การ
จัดการขยะและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น
3) การแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่าง พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตํา บลพร่ อนใช้
วิธีการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่างเพือ่ แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งเรื่ องปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา ส่ วนผูใ้ ห้
ข้อมูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปใช้วิธีการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่างเพือ่ แก้ปัญหาความหวาดระแวง
ระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
5.3.3.2การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ มี 2 วิธี ดังนี้
1) การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลพร่ อนใช้ภาวะ
ผูน้ าํ ที่เหมาะสมเป็ นวิธีการจัดการความขัดแย้งในทุกประเด็นปั ญหาที่มีความขัดแย้ง ได้แก่ ปั ญหาการ
ทําลายทรัพย์สิน, สิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด, การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา, การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
ในหมู่บา้ นและการเรี ยนรู ้ งบประมาณของอบต. และพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลท่าสาปได้ใช้
ภาวะผูน้ ํ าที ่เ หมาะสมเพื ่อแก้ปั ญหาความขัดแย้ง ของหมู่บ ้ านในทุ ก ประเด็นปั ญหาเช่ นเดี ย วกันกับ
ตําบลพร่ อน ได้แก่ ปั ญหาครอบครัว, ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, ความหวาดระแวงระหว่างคน
ไทยพุทธและไทยมุสลิม, การจัดการขยะและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บา้ น
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2) การใช้การมีส่วนร่ วม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญของตําบลพร่ อน ใช้การมีส่วน
ร่ วมเพื่อจัดการความขัดแย้งในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติดและการเรี ยนรู้งบประมาณของอบต. ด้าน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของตําบลท่าสาปใช้การมีส่วนร่ วมเพือ่ จัดการความขัดแย้งเรื่ องยาเสพติดและการก่อ
อาชญากรรม, การจัดการขยะ และความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
5.3.3.3 การจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม
พบว่ามีเพียงวิธีการเดียวที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใช้ในการจัดการความขัดแย้ง นัน่ คือ การ
ให้คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย และมีเพียงตําบลพร่ อนที่ใช้เพือ่ จัดการความขัดแย้งในประเด็นเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นประเด็นปั ญหาที่เห็นได้ชดั ว่าผูน้ าํ ไม่สามารถที่จะจัดการความขัดแย้งได้โดยลําพัง
ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีไ่ ด้รับการยอมรับจากคนในหมู่บา้ นเข้ามาช่วยจัดการ เช่น
สถาบันการศึกษา, หน่วยงานด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ส่ วนตําบลท่าสาป ไม่พบประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งให้
คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน ปั ญหาส่ วนใหญ่ของหมู่บา้ นผูน้ าํ ชุมชนสามารถจัดการและแก้ไข
ปั ญหาได้ ปรากฏตามตารางที่ 5.6
ประเด็นปัญหา
แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้ง
การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง
การจัดการความขัดแย้งโดย
บทบาทผูน้ าํ
ที่

ตําบล
การประนี
ประนอม

1

พร่ อน -การทําลาย
ทรัพย์สิน

การแก้ปัญหา
แบบร่ วมมือ

การแสวงจุดร่ วม
สงวนจุดต่าง

-สิ่ งแวดล้อม
-การปฏิบตั ิ
กิจกรรมทาง
-ยาเสพติด
-การทํากิจกรรม ศาสนา
ของกลุ่มต่างๆ
ในหมูบ่ า้ น
-การเรี ยนรู ้
งบประมาณ
ของอบต.

การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
เหมาะสม

การใช้การ
มีส่วนร่ วม

-การทําลาย
ทรัพย์สิน
-สิ่ งแวดล้อม
-ยาเสพติด
-การปฏิบตั ิ
กิจกรรมทาง
ศาสนา
-การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆใน
หมู่บา้ น
-การเรี ยนรู ้
งบประมาณของ
อบต.

-สิ่ งแวดล้อม
-ยาเสพติด
-การเรี ยนรู ้
งบประมาณ
ของอบต.

การจัดการ
ความขัดแย้ง
ของฝ่ ายที่
สาม
การให้คน
กลางมาช่วย
ไกล่เกลี่ย
- สิ่ งแวด
ล้อม
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2

ท่า
สาป

-ครอบครัว

- ยาเสพติดและ
การก่อ
อาชญากรรม
- การจัดการขยะ
- การทํา
กิจกรรมของ
กลุ่มต่างๆใน
หมู่บา้ น

-ความหวาด
ระแวงระหว่างคน
ไทยพุทธและไทย
มุสลิม

- ครอบครัว
- ยาเสพติดและ
การก่อ
อาชญากรรม
-ความหวาด
ระแวงระหว่างคน
ไทยพุทธและไทย
มุสลิม
- การจัดการขยะ
- การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆใน
หมู่บา้ น

- ยาเสพติด
และการก่อ
อาชญากรรม
- การจัดการ
ขยะ
- ความหวาด
ระแวง
ระหว่าง
คนไทยพุทธ
และมุสลิม

-

ตารางที่ 5.6 แสดงแนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของตําบลพร่ อน
และตําบลท่าสาป
5.3.5 ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งต่อคนในชุมชน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของทั้งสองตําบลได้บอกถึงผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งต่อคน
ในชุมชนเหมือนกัน สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ
5.3.5.1 ผลกระทบเชิงบวก
1 ) คนในชุมชนเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น
2) คนในชุมชนกล้าที่จะเสนอปั ญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไข และสามารถหาทางออกที่ดี
ที่สุดระหว่างคู่ขดั แย้งเท่ากัน
3) ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือผูน้ าํ มากขึ้น
4) คู่ขดั แย้งได้รู้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งของปัญหา
5.3.5.2 ผลกระทบเชิงลบ
1) ความไม่ไว้วางใจ หวาดระแวงกัน
2) ความเข้าใจผิดคิดว่าผูน้ าํ มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับประเด็นความขัดแย้ง
3) ความล่าช้าในการพัฒนาชุมชน
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5.4 ปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
5.4.1 ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้ง
จากผลการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญทั้งสองตําบลได้ให้ขอ้ มูลปั ญหาอุปสรรคในการ
จัดการความขัดแย้ง ดังนี้
5.4.1.1 การขาดความร่ วมมือจากคู่ขดั แย้ง
5.4.1.2 การไม่ยอมรับข้อมูลและข้อเท็จจริ งของปัญหาของคู่ขดั แย้ง
5.4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
จากผลการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญของสองตําบลได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการ
จัดการความขัดแย้ง ดังนี้
5.4.2.1 ผูน้ าํ ต้องมีจิตอาสา มีความบริ สุทธิ์ ใจ ไม่แบ่งพรรคพวก และนําหลักศาสนามา
แก้ปัญหา
5.4.2.2 ผูน้ าํ ควรรี บส่ งต่อปั ญหาให้ผอู ้ ื่นช่วยหากไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้
และเมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรี บหาสาเหตุ
5.4.2.3 ชุมชนควรมีพ้ืนที่กลางสําหรับพูดคุยปัญหาและควรมองคู่ขดั แย้งในแง่ดี
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บทที่ 6
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน : กรณี ศึกษา
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ในชุมชนที่มีสถานการณ์
ความขัดแย้งและศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชนของผูน้ าํ โดยผูศ้ ึกษาได้
ทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ
ศาสนาและ ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรในชุมชนในพื้นที่ตาํ บลพร่ อนและตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่ อง ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน :
กรณี ศึกษาอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ข้อมูลพื้นฐานผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญพบว่า ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ จํานวน 18 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและมีสถานภาพสมรส ผูใ้ ห้ข อ้ มูลที่สําคัญ
นับถือศาสนาอิสลามทุกคนเพราะบริ บทพื้นที่ตาํ บลพร่ อนและตําบลท่าสาปมีประชากรส่ วนใหญ่นบั
ถื อศาสนาอิสลาม ส่ วนใหญ่จบการศึกษาสายสามัญและสายศาสนาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงปริ ญญาโท และ ชั้นซานาวี(ชั้น 10) มีอาชีพหลักคือทําสวนยางพารา, ค้าขายและรับจ้าง
ตามลําดับ และส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นชุมชนมาเป็ นระยะเวลานาน 20-51 ปี ขึ้นไป รวมถึงมีตาํ แหน่ง
ทางสังคม เกือบครึ่ งหนึ่งเป็ นประธานกลุ่ม/เครื อข่ายของชุมชน(ร้อยละ 44.44) รองลงมาเป็ นกํานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น (ร้อยละ38.89) และผูน้ าํ ศาสนา (ร้อยละ 16.66) ตามลําดับ
ผลการศึกษาภาวะผูน้ าํ ของตําบลพร่ อนและตําบลท่าสาป พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ
ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชนทั้งสิ้ น 7 ประเด็น ได้แก่ การควบคุมดูแล สั่งการผู้
ตาม, การเป็ นแบบอย่างที่ดี, การมีความรู้, การเข้าใจผูอ้ ื่น, การให้ความเป็ นธรรม, การมีจิตอาสาและ
การนําชุ มชนไปสู่ เป้ าหมาย สําหรับประเด็นการรับรู้ภาวะผูน้ าํ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญมีการรับรู้ ภาวะ
ผูน้ าํ ในการพัฒนาชุ มชน สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเด็น ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี, การสามารถ
จัดการกับปั ญหาของชุมชน, การได้รับความร่ วมมือและ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาชุมชน ส่ วน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ นั้น ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้แนวความคิดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ของ
Bass(1985) เนื่องจากเป็ นแนวคิดภาวะผูน้ าํ ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่และผูว้ ิจยั เห็น
ว่าแนวคิดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลง กระตุน้ ผูต้ ามในชุ มชนให้มองสิ่ ง
ต่างๆอย่างรอบด้าน สามารถเชื่อมโยงผลประโยชน์และความสําเร็ จของการพัฒนาชุมชนได้ ซึ่ งจาก
ผลการศึก ษาพบว่า คุ ณ ลัก ษณะและพฤติก รรมของผูน้ าํ ชุ ม ชน สามารถจําแนกได้ 5 คุ ณลัก ษณะ
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ได้แ ก่ การมี วิ สั ย ทั ศน์ ใ นการพัฒนาชุ ม ชน, การได้รับ ความเคารพนับ ถื อ จากคนในชุ ม ชน,แนว
ทางการสร้ างแรงดลใจคนในชุ มชนเพือ่ การพัฒนาชุ มชน, การกระตุน้ ปั ญญาคนในชุ มชนและการ
คํานึงถึงบุคคลอื่น ส่ วนประเด็นบทบาทและหน้าทีข่ องผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน จากการศึกษาพบว่า
ผูน้ าํ ชุ มชนควรมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้ น 4 ด้าน ได้แก่ การประสานงาน, การ
ปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การให้ความรู้ คนในชุ มชนและการช่ วยเหลื อคนใน
ชุมชน
ผลการศึกษาความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง พบว่า
ตําบลพร่ อน มีการรับรู ้ประเด็นปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน
จํานวน 6 ประเด็น ได้แก่ การทําลายทรัพย์สิน, สิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด, การทํากิจกรรมทางศาสนา,
การทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆและการเรี ยนรู้งบประมาณขององค์การบริ หารงานส่ วนตําบล(อบต.)
ส่ วนสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ปัญหาการทําลายทรัพย์สินและการทํา
กิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ พบว่าทุกประเด็นปั ญหาความขัดแย้งยังมีสาเหตุจากปั จจัยระหว่าง
บุคคลอีกด้วย ส่ วนสาเหตุ ของความขัดแย้งที่เกิ ดจากปั จจัยประเด็นได้แก่ เรื่ องสิ่ งแวดล้อม ด้าน
ประเภทของความขัดแย้งผูว้ ิจยั ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลกับบุ ค คล พบว่า ตําบลพร่ อนมี ป ระเภทความขัดแย้งระหว่า งบุ คคลกับบุ คคล ในเรื่ องการ
ทําลายทรัพย์สินและการทํากิจกรรมทางศาสนา ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม พบในประเด็น
เรื่ องสิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด,การทํากิ จกรรมทางศาสนาและการเรี ย นรู ้ ง บประมาณขององค์การ
บริ หารงานส่ วนตําบล(อบต.) ส่ วนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม พบในประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
เพียงเรื่ องเดียว สําหรับแนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
แนวทางการจัดการความขัดแย้ง 3 แนวทาง ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง การ
จัดการความขัดแย้งโดยบทบาทผูน้ าํ ชุมชนและการจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม ตําบลพร่ อนมี
แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขดั แย้ง เริ่ มด้วยการประนี ประนอมกับประเด็นเรื่ อง
การทําลายทรัพย์สิน การแก้ปัญหาแบบร่ วมมือกับประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติด, การทํา
กิ จกรรมต่า งๆในหมู่ บ ้ านและการเรี ย นรู้ งบประมาณขององค์ก ารบริ หารงานส่ วนตํา บล(อบต.)
รวมถึ งการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่างกับประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา ส่ วนแนวทาง
การจัดการความขัดแย้ง โดยบทบาทผูน้ ํ า พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าํ ทีเ่ หมาะสม ถู กนํ ามาใช้ใ นการ
จัดการความขัดแย้งทุ ก ประเด็นความขัดแย้ง การใช้ก ารมี ส่วนร่ วมนํ ามาใช้ใ นการจัดการความ
ขัดแย้งกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม, ยาเสพติดและการเรี ยนรู้งบประมาณขององค์การบริ หารงานส่ วนตําบล
(อบต.) แนวทางสุ ดท้ายคือการจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม พบว่าใช้วิธีการให้คนกลางมาช่วย
ไกล่เกลี่ยกับประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเพียงประเด็น
ตําบลท่าสาป มีการรับรู ้ประเด็นปั ญหาที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน
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จํานวน 5 ประเด็น ได้แก่ ครอบครัว, ยาเสพติดและการก่ ออาชญากรรม, การจัดการขยะ, ความ
หวาดระแวงระหว่า งคนไทยพุทธและไทยมุส ลิ ม และการทํากิ จกรรมของกลุ่ ม ต่างๆในหมู่บา้ น
ส่ ว นสาเหตุ ข องความขัด แย้ งเกิ ด จากลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ปั ญ หาครอบครั ว และความ
หวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม นอกจากนี้พบว่าทุกประเด็นปั ญหาความขัดแย้งยัง
มีสาเหตุจากปั จจัยระหว่างบุคคลอีกด้วย และไม่พบสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากปั จจัยประเด็น
ด้านประเภทของความขัดแย้งของตําบลท่าสาป ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล พบว่า
ตําบลท่าสาปมีประเภทความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล ในเรื่ องปั ญหาครอบครัวและความ
หวาดระแวงระหว่า งคนไทยพุ ท ธและไทยมุ ส ลิ ม ความขั ดแย้ง ระหว่า งบุ ค คลกับ กลุ่ ม พบใน
ประเด็นเรื่ อง ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม,การจัดการขยะและการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
ในหมู่บา้ น ส่ วนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ไม่พบข้อมูล สําหรับแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของตําบลท่าสาป ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่
ขัด แย้ง เริ่ ม ด้ว ยการประนี ป ระนอมกับ ประเด็ น เรื ่ อ งครอบครั ว การแก้ปั ญ หาแบบร่ ว มมื อ กับ
ประเด็นเรื่ อง ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจัดการขยะ และการทํากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
ในหมู่บา้ น รวมถึงการแสวงจุดร่ วมสงวนจุดต่างกับประเด็นเรื่ องความหวาดระแวงระหว่างคนไทย
พุ ท ธและไทยมุ ส ลิ ม ส่ ว นการจั ดการความขั ดแย้ง โดยบทบาทผูน้ ํา พบว่า การใช้ภ าวะผูน้ ํา ที ่
เหมาะสม ถูกนํามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งทุกประเด็นความขัดแย้ง การใช้การมีส่ วนร่ วม
นํามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งเรื่ องยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม, การจัดการขยะและความ
หวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม ส่ วนการจัดการความขัดแย้งของฝ่ ายที่สาม ไม่พบ
ข้อมูลเนื่องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญเห็นว่าผูน้ าํ สามารถจัดการกับปั ญหาความขัดแย้งได้โดยไม่ตอ้ งให้
คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งต่อคนในชุมชน จากการศึกษาพบว่า ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในชุมชนส่ งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งเชิงบวกและลบ ผลกระทบเชิงบวกได้แก่ คนใน
ชุ มชนเกิ ดความเข้าใจกันมากขึ้น มีความกล้าที่จะเสนอปั ญหาเพื่อให้เกิ ดการแก้ไข และสามารถ
หาทางออกที่ดีที่สุดระหว่างคู่ขดั แย้งเท่ากัน ตลอดจน ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือผูน้ าํ มากขึ้ น
และทําให้คู่ขดั แย้งได้รู้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งของปั ญหา ส่ วนผลกระทบเชิ งลบต่อคนในชุมชน ได้แก่
ความไม่ไว้วางใจ หวาดระแวงกัน, ความเข้าใจผิดคิดว่าผูน้ าํ มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับประเด็นความ
ขัดแย้ง และ ความล่าช้าในการพัฒนาชุมชน
ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญทั้งตําบลพร่ อนและ
ตําบลท่า สาป พบว่าสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งคื อ การขาดความร่ วมมือจากคู่
ขัดแย้งและการไม่ยอมรับข้อมูลและข้อเท็จจริ งของปั ญหาของคู่ขดั แย้ง ส่ วนข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ ได้แก่ ผูน้ าํ ต้องมีจิตอาสา มีความบริ สุทธิ์ ใจ ไม่แบ่งพรรคพวก และนําหลัก
ศาสนามาแก้ปัญหา ควรรี บส่ งต่อปั ญหาให้ผอู ้ ื่นช่วยหากไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้
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และเมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรี บหาสาเหตุ
ควรมองคู่ขดั แย้งในแง่ดี

รวมถึงชุมชนควรมีพ้ืนที่กลางสําหรับพูดคุยปั ญหาและ

6.2 ข้ อเสนอแนะ

6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
6.2.1.1 ผูน้ าํ ชุมชนต้องยึดขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นมาเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ และยึดคุณลักษณะของผูน้ าํ ตามหลักของท่านศาสดามูฮมั หมัด(ซ.ล.) มาเป็ นแบบอย่าง
ในการเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
6.2.1.2 ในการดําเนินงานกลุ่มองค์กรในชุมชนควรมีการคัดเลือกบุคคลที่มี
ความหลากหลายในความสามารถ เพื่อทีจ่ ะได้มุมมองทีห่ ลากหลายยิ่งขึ้นในการดําเนิ นกิจกรรมของ
กลุ่มในการที่จะก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่กลุ่มและองค์กรในชุมชน

6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.2.2.1 องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรให้ ค วามสํ า คัญ ในการพัฒ นา
ศักยภาพผูน้ าํ ชุมชน เพื่อให้ผนู ้ าํ ชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจในมีภาวะผูน้ าํ ที่ดี ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชนโดยรวม
6.2.2.2 หน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าคและภาคเอกชน ควรมี ก ารสร้ า ง
เครื อข่ายการส่ งเสริ มการบริ หารความขัดแย้งในชุมชนด้วยกระบวนการสันติวิธี รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ าํ ชุ มชนด้านการบริ หารจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ยัง่ ยืน
6.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
6.2.2.1 ควรให้มีการศึกษาวิจยั โดยใช้การปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมตาม
สถานการณ์ ที่เป็ นประเด็นปั ญหาสําคัญของชุ มชน เช่น การจัดการความขัดแย้งของชุ มชนต่อการ
จัด ตั้ง โรงไฟฟ้ า,การจัด การความขัด แย้ งในสถานการณ์ ค วามรุ นแรงของปั ญ หามลพิ ษ ทาง
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
6.2.2.2 ควรศึกษาการสร้างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารความขัดแย้งในชุมชน
6.2.2.3 ควรศึก ษาวิธี การสรรหาผูน้ ํ าชุ มชนที ่มีป ระสิ ท ธิ ภาพท่า มกลาง
สถานการณ์ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงวิธีการพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ ชุมชนที่เหมาะสมใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
6.2.2.4 ควรศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บประเด็ น แนวคิ ด การเปลี ่ย นแปลง
ขับเคลื่อนความขัดแย้ง( Conflict Transformation) กับแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้เกิ ด
มุมมองใหม่ในการการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชุมชน
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แนวทางการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
การศึกษาเรื่ อง : ภาวะผูน้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ ได้แก่
1.1 เพศ/อายุปัจจุบนั
1.2 บ้านเกิด/ภูมิลาํ เนา
1.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1.4 การศึกษาสู งสุ ดและศาสนา
1.5 สถานภาพสมรส
1.6 ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนปั จจุบนั
1.7 ปั จจุบนั ประกอบอาชีพ
1.8 รายได้ต่อเดือนของครัวเรื อน
1.9 ตําแหน่งทางสังคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายในและภายนอกชุ มชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายได้หลักของครัวเรื อน
ส่ วนที่ 2 ภาวะผู้นําในการพัฒนาชุ มชน

-

2.1 ความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะชุมชน
2.2 การรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
2.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน
การได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน
แนวทางในการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
วิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชน
การคํานึงถึงบุคคลอื่น
2.4 บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
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ส่ วนที่ 3 ความขัดแย้ งในทัศนะของชุ มชน

-

-

3.1 ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของชุมชน
3.2 การรับรู ้ถึงประเด็นปั ญหาและสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน
3.3 การรับรู ้ถึงประเภทของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล
- ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม
- ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม
3.4 ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งต่อคนในชุมชน
- ผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบเชิงลบ

ส่ วนที่ 4 แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุ มชน
4.1 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของคู่ขดั แย้ง
4.2 การจัดการโดยบทบาทของผูน้ าํ
4.3 การจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทของฝ่ ายที่สาม
4.4 ปั ญหา อุปสรรคในการจัดการความขัดแย้ง
4.5 ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
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ตัวอย่ างการสั มภาษณ์ เจาะลึก
ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญคนที่ 1 นายเครา *
นายเครา ปั จจุบนั อายุ 47 ปี 4 เดือนอาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่ 30 ม.2 ต.พร่ อน อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา สมรสแล้ว มีบุตรด้วยกัน 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาโท คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม จากสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ ) ปริ ญญาตรี จากคณะ
มนุษย์ศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และจบการศึกษาด้านศาสนา ชั้น
ซานาวี(ชั้น 10) จากโรงเรี ยนพัฒนาวิทยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเครา บอกว่าที่ผา่ นมา
ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอด ปั จจุบนั ประกอบอาชี พ ค้าขาย (ธุ รกิจส่ วนตัว) คือ เป็ นผูจ้ ดั การ
โรงเรี ยนพิกุ ลศาสน์วิท ยา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนเอกชนเปิ ดสอนระดับ อนุ บาล มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
25,000 บาท นอกจากนี้ ยงั มี ตาํ แหน่ งทางสังคมมากมายทั้งในระดับตําบลและระดับจังหวัด เช่ น
ประธานสภาวัฒนธรรม ต.พร่ อน, ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.พร่ อน (สัจจะวันละ 1 บาท ) ,
ประธานเครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ ้า น ต.พร่ อ น ประธานคณะกรรมการสถาบั นศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
โรงเรี ยนบ้านพร่ อน, เลขานุการคณะกรรมการหมู่บา้ น, เกษตรอาสา ต.พร่ อน อาสาสมัครป้ องกันภัย
(อป.พร.) ต.พร่ อน ส่ วนตําแหน่ งทางสังคมระดับจังหวัด ได้แก่ ประธานเครื อข่ายอาสาสมัคร
พิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ยกรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม จัง หวัด ยะลา ,ประธานเครื อข่ า ยอาสาสมัค ร
ประชาสั ม พันธ์ จ.ยะลา (อป.มช) ,ประธานเครื อ ข่า ยคุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ จัง หวัด ยะลา,
ประธานเครื อข่าย ยุติธรรมสิ ทธิ และเสรี ภาพ จังหวัดยะลา, ประธานเครื อข่ายกองทุนแก้ไขปั ญหา
ความยากจน จังหวัดยะลา (กข.คจ) , และประธานอาสาสมัครประกันภัย จ.ยะลา
สําหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทีไ่ ด้รับจากการเป็ นผูเ้ สี ยสละอาสาสมัครทํางาน
เพื่อชุ มชนในด้านต่างๆ นัน่ ก็คือรางวัลผูท้ ่ีมีผลงานดีเด่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาสิ่ งแวดล้อม
ประจํา ปี 2556 โดยได้รั บ เกี ย รติ บ ั ตร และเข้า รั บ พระราชทานเข็ ม ที ่ร ะลึ ก จากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี นายเครา เล่าให้ผสู้ ัมภาษณ์ว่าตนความภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้รับ
รางวัล ดัง กล่ าว และไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ รับ เพราะตั้งแต่เริ่ ม ทํา งานกับชุ มชนมาตลอด
ระยะเวลา 20 ปี นั้น โดยมีจุดประสงค์เพือ่ ต้องการให้ประชาชนมีความกระตือรื อร้นที่อยากพัฒนา
ตนเองและหมู่บา้ นให้ทดั เทียมกับหมู่บา้ นอื่นๆของอําเภอเมืองยะลา
*นามสมมติ
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ผูส้ ัมภาษณ์ได้สอบถามถึงความหมายของภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุมชน นายเครา
บอกว่า “ผูน้ าํ ต้องมีความเสี ยสละ ทั้งเวลา เงินทอง รวมถึงความสุ ขส่ วนตัว เช่ น เวลาที่มีงานใน
พื้นที่ เราต้องเสี ยสละ เวลาเพือ่ ร่ วมงาน หรื อที่ภาษาอาหรับ เรี ยกว่ากรู บ่าน (การเสี ยสละ) ในที่น้ ี
หมายถึงการเสี ยสละอย่างมากๆในทุกๆเรื่ องเพือ่ ประโยชน์ของส่ วนรวม” นอกจากนี้ ความเสี ยสละ
แล้วนายเครา บอกว่าการทีเ่ ราจะรับรู้ถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็ น
ทีย่ อมรับนับถื อของคนในหมู่บา้ น พร้อมที่จะรับฟั งความคิดเห็นและปั ญหาต่างๆ และได้รับความ
ร่ วมมือจากคนในหมู่บา้ นเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ นายเครา ยังเน้นยํ้าว่า สิ่ งสําคัญคือผูน้ าํ ต้องยึดหลัก
ศาสนา มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
เมื่อถามถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าํ นายเครา เล่าให้ฟังว่า ตนเองมี
วิสัยทัศน์ อยากให้ชุมชนมีความร่ วมมือ เพือ่ ให้เกิ ดสันติสุข มากกว่านี้ ในขณะนี้ สภาพปั ญหาของ
ตําบลพร่ อนมีมาก จึงต้องเน้นที่ความร่ วมมือ และต้องแสวงหาความร่ วมมือ ซึ่ งในขณะนี้ ได้พยายาม
บูรณาการงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการจัดทําแผนชุมชน ได้ขอความร่ วมมือให้
หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุ ข พัฒนาชุ มชน อบต. ซึ่ งเดิ มมีการแยกกันทํา ซึ่ งทําให้
ประชาชน เบือ่ หน่าย จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะต้องบูรณการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่ วมกันทําแผนชุมชน เพือ่
สะท้อนปั ญหา และนําปั ญหาจากแผนไปแก้ไข
จากความเป็ นคนที่เสี ยสละ และมีจิตอาสา ทําให้นายเครา ได้รับความเคารพนับถือ
จากคนในชุ มชน โดยมักได้รับเลื อกเป็ นประธานกลุ่ม/องค์กรต่างๆ เช่น ประธานสภาวัฒนธรรม
ต.พร่ อน, ประธานกองทุ นสวัส ดิ การชุ ม ชน ต.พร่ อน (สัจจะวันละ 1 บาท ) ,ประธานเครื อข่า ย
กองทุนหมู่บา้ น ต.พร่ อน ประธานคณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนบ้านพร่ อนเป็ น
ต้น สําหรับตําแหน่ งกองทุนหมู่บา้ น นายเครา บอกว่า ถึงแม้เป็ นประธานกองทุนหมู่บา้ น ตนก็ไม่
เคยกูเ้ งินเลยสักบาท เพราะมองว่าเงินกองทุนหมู่บา้ นควรเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือน
ร้ อนสามารถกู้เงิ นไปลงทุ นเพื อ่ ให้มีเงิ นทุนหมุ นเวีย นในการประกอบอาชี พให้มี รายได้ มาเลี้ ย ง
ครอบครัวอย่างเพียงพอ สําหรับตัวเองนั้นถึงแม้วา่ ไม่ได้มีฐานะรํ่ารวยตัวเองก็พออยูไ่ ด้ โดยไม่ตอ้ งกู้
กองทุน และไม่อยากมีพนั ธะ
เมื่อถามถึง แนวทางการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน นายเครา
ได้ พยายามให้ค นในหมู่ บ ้ าน เข้ ามามี ส่ วนร่ วม และนํ าเสนอความต้ องการของตนเองผ่า นเวที
ประชาคมหมู่บา้ นและเวทีประชาคมกลุ่มย่อย นายเครา เล่าให้ฟัง “ส่ วนใหญ่ ชาวบ้านยังไม่ค่อยกล้า
พูดแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวว่าจะเป็ นที่ไม่ยอมรับถูกหาว่ามากเรื่ อง ซึ่ งนายเครา คิดว่าเป็ นสิ่ งที่
ไม่ถูกต้อง ตนเองต้องการที่จะเห็ นชาวบ้านกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น จึงใช้โอกาสในช่วงวัน
ศุ กร์ ซึ่ งเป็ นวันที่ คนในหมู่บา้ นทุ กคนจะต้องออกมาละหมาดที่มสั ยิด โดยจะให้ผูใ้ หญ่บา้ นได้มี
บทบาทในการพบปะคนในหมู่บา้ น และรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ นอกจากนี้ นายเครา ยังได้เปิ ดการ
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เรี ยนการสอนกี ร ออาตี ที ่ม ัส ยิ ด บ้า นดู ซ ง ปั จ จุ บ ัน มี เ ด็ ก อายุ 7-13 ปี จํา นวน 80 คน มาเรี ยน
(ผูส้ ัมภาษณ์ ขออธิ บายเพิ่มเติมว่าการเรี ยนกีรออาตี มีลกั ษณะการสอนอ่านภาษาอาหรับ โดยผูส้ อน
จะสอนการอ่ า นเป็ นตัวสะกดและเป็ นคํา ๆ ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นจะต้องเรี ย นตั้ง แต่ กี รออาตี เล่ ม 1- 6 จึ ง จะ
สามารถอ่านคัมภีร์อลั กรุ อานได้อย่างถูกต้อง) จากการเปิ ดสอนกีรออาตีเป็ นกุศโลบายที่นายเครา
ต้องการให้ผปู ้ กครองคนที่ไม่ค่อยจะมามัสยิด ได้มาพบปะกัน และได้มาละหมาดที่มสั ยิดร่ วมกัน
ระหว่างรอรับบุตรหลาน ทําให้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน จน
ทําให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และมีความร่ วมมือกันมากขึ้น
เมื่อถามถึงวิธีการกระตุน้ ปัญญาคนในชุมชน ด้วยวิธีการเปิ ดสอนศาสนาทุกวัน
ศุกร์ โดยให้โต๊ะอิหม่าม ซึ่ งเป็ นพีช่ ายนายเครา และมีโต๊ะครู จากพื้นที่อื่นมาเป็ นผูบ้ รรยาย มีคนใน
หมู่บา้ นออกมาฟั ง เริ่ มจากคื นวันพฤหัส 1 จุด , ก่อนละหมาดวันศุกร์ 1 จุด (ที่ มสั ยิด) และคืนวัน
อาทิตย์ ที่บาลาเซาะห์ มีชาวบ้านออกมาประมาณ 50 คน ต่อจุด และเมื่อผูส้ ัมภาษณ์ถามถึงการ
คํานึ งถึ งบุคคลอื่น นายเครา บอกว่า บางครั้งไม่ทนั ให้เวลากับครอบครัวเลย เพราะเราให้เวลากับ
เรื่ องของชุ มชนเป็ นส่ วนใหญ่ มันเป็ นความชอบที่อยากทํางานเพื่อส่ วนรวมและชุ มชน เช่นการจัด
ประชุ มของหมู่บา้ น , การจัดกิจกรรมตามประเพณี ต่าง ๆ ก็จะนําร่ วมทุกครั้ง ที่ทุกหมู่บา้ นที่จดั ขึ้น
ไม่วา่ จะเป็ นประเพณี งานเมาลิ ด การกวนอาซูรอ การออกซะกาต และการจัดงานบุญเพือ่ หารายได้
ให้เด็กกําพร้าและผูด้ อ้ ยโอกาส เป็ นต้น
เมื่อถามถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน ในส่ วนของนายเครา บอก
ว่า “ในนามของอาสาสมัคร ต่าง ๆ ได้เข้าร่ วมเป็ นผูป้ ระสานงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ ลงในพื้นที่
และหมัน่ ศึกษาความรู ้ เพิ่มเติม ในนโยบายและยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนาชุมชน
เน้นการสร้ างชุ มชนให้เข้มแข็งแข็งและมีเศรษฐกิจฐานรากมัน่ คง , หน่ วยงานสิ่ งแวดล้อมเน้นการ
ทํางาน 3 ป. ได้แก่ประสาน,ป้ องกัน,และประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
สําหรับประเด็นถัดมาที่ผสู ้ ัมภาษณ์ได้สอบถามนายเครา นัน่ ก็คือประเด็นความ
ขัดแย้งในทัศนะของชุมชนและแนวทางการจัดการความขัดแย้งของชุ มชน ซึ่ งในลําดับแรกนายเครา
ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งว่า เป็ นความไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์กรทําให้
เกิ ด ไม่ เ ข้า ใจกัน และไม่ ร่ ว มมื อ กัน ทํา งานเพื ่อ ส่ ว นรวม นอกจากนี้ นายเครา มองความขั ดแย้ง
ออกเป็ น 2 ด้าน กล่าวคือเป็ นทั้งเรื่ องที่ดีและไม่ดี ต้องดูที่ประเด็นว่าขัดแย้งว่าเรื่ องอะไร เช่น เรื่ อง
ความเข้าใจผิดต่าง ๆ ในพื้นที่ แล้วเกิดความขัดแย้งผูน้ าํ ก็ได้เข้ามามีบทบาทและได้คุยกัน เจรจากัน
จนเกิดความเข้าใจนัน่ เป็ นความขัดแย้งที่เป็ นสิ่ งทีด่ ี ส่ วนความขัดแย้งในสิ่ งที่ไม่ดี คือความขัดแย้ง ที่
ทํา ให้เกิ ด ความแตกแยก และไม่ ส ามารถทํา ให้เข้า ใจกัน ได้ ก็ จ ะเป็ นสิ่ ง ที ่ไ ม่ ดี ต่ า งคนต่ า งยึด
ความเห็นส่ วนตัวว่าถูกต้องไม่ได้บอกผูอ้ ื่นว่าคิดอย่างไร
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เมื่อถามถึงการรับรู ้ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน
จากการทําเวทีประชาคม นายเครา เล่าให้ฟังว่า “ สิ่ งที่เป็ นประเด็นปั ญหา ก็คือเด็กนักเรี ยนอ่านไม่
ออกเขี ยนไม่ ไ ด้ จึ ง ทํา ให้เกิ ดความไม่พ อใจระหว่างกลุ่ ม ผูป้ กครองนั กเรี ย นกับ ครู ได้ มีตวั แทน
ผูป้ กครองเสนอปั ญหาดังกล่าวให้ผอู้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านพร่ อนทราบ ในฐานะที่นายเครา เป็ น
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านพร่ อน จึงได้มีส่วนในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดย
ได้เชิ ญคณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา , ผูป้ กครอง , กรรมการสถานศึกษา มาประชุ มกัน เพือ่ สะท้อน
ปั ญหา เช่น ครู มาช้ากลับเร็ ว , ผูป้ กครอง มอบให้ครู ดูแล เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพียงอย่างเดียว
ผูป้ กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรเรื่ องวิชาการ , หลังจากนั้นได้สรุ ปปั ญหาต่างๆ แล้วเชิญผูป้ กครองมารับ
ฟังปัญหาของสถานศึกษา เพือ่ สร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ ยงั ได้ทาํ แบบสอบถามและ
เชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องมาคุยกันถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งได้ขอ้ ตกลงว่าทั้งฝ่ ายผูป้ กครอง
นัก เรี ย นและฝ่ ายสถานศึ ก ษาจะต้อ งมาทํา สั ญ ญาใจร่ ว มกัน ระหว่า ง ครู / ผูป้ กครอง/กรรมการ
สถานศึกษา ผลที่ได้ถือทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือ ทําให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปั ญหา
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความขัดแย้งที่ชดั เจนได้แก่ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
เพราะมลภาวะในพื้นที่เช่นอากาศ นํ้า ฝุ่ น เสี ยง จากโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ประชาชน ส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนและกลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้ นที่ มี ระดับของความขัดแย้งรุ นแรงจนถึ งขั้นที่ช าวบ้านมี หนังสื อถึ งสํา นักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดยะลาให้เข้ามาจัดการกับปั ญหาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะปั ญหาอาการคันที่
ผิวหนังบริ เวณที่สัมผัสกับนํ้าขณะลงไปดํานา นายเครา ในฐานะประธานเครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดยะลา ได้ทาํ หนังสื อเชิญ ผูป้ ระกอบการ โรงงาน มารับรู ้
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการยินดีที่จะแก้ปัญหา ร่ วมกัน อย่างน้อยผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งการ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ ผูท้ ี ่ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบ และเพื ่อ ให้เ กิ ด ความชัด เจน ก็ ไ ด้ท าํ
แบบสอบถามอีก 150 ชุ ด ให้คนในตําบล สะท้อนปั ญหาให้เกิ ดความชัดเจน ผลที่ได้สิ่งที่กระทบ
มากที่สุดคือ เรื่ อง ของนํ้า และเป็ นประเด็นสําคัญที่ยงั ความขัดแย้งระหว่า ง คนในหมู่บา้ น และ
ผูป้ ระกอบการ และจากผลการตรวจสภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า นํ้าอยูใ่ นสภาพว่า PH ปกติ
ทําให้ประชาชนไม่ค่อยพอใจ ในฐานะผูน้ าํ ก็ได้ ประสานกับ อบต. และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ให้เข้ามาเก็บนํ้าตัวอย่าง โดยมี ผเู ้ ชี่ยวชาญมาร่ วมตรวจสอบด้วย เพือ่ ให้เกิดความน่ าเชื่อถื อเพราะ
ตอนเก็บนํ้าครั้ งแรก เราเก็บแบบไม่ถูกวิธี จึงทําให้ผลที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานตามวิธีการเก็บนํ้า
ขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการรอผลตรวจจากห้องตรวจปฏิบตั ิการแต่ก็ทาํ ให้ชาวบ้านเข้าใจมากยิ่งขึ้น
และมีการป้ องกันตนจากการสัมผัสนํ้าบริ เวณดังกล่าว
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ส่ วนประเด็นปั ญหาสุ ดท้าย คือปั ญหาด้านการเรี ยนรู ้งบประมาณ นายเครา บอกว่า
“ ประชาชน ยังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดทํางบประมาณของท้องถิ่น ประชาชน ส่ วนใหญ่ คิ ด ว่ า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีงบประมาณมาก สามารถทําอะไรได้เลย แต่กระบวนการได้มาจาก
งบประมาณ นั้น ต้องผ่านขั้นตอน หลายขั้นตอน เช่ นต้องบรรจุโครงการลงในแผน 3 ปี แล้วนํา
โครงการในแผน 3 ปี มาเข้าสู่ แผนปฏิบตั ิการประจําปี ในฐานะผูน้ าํ ซึ่ งแก้ไขปั ญหาโดยการประชุ ม
ชี้แจง สร้ างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่ อง กระบวนการทําแผน , ที่มาของงบประมาณ
และหลัง จากที ่ไ ด้ช้ ี แจงไปทํา ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเข้า ใจ และให้ค วามสํา คั ญกับ การจั ดเวที
ประชาคม มากขึ้น
สําหรับประเด็นผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งต่อคนในชุมชน นายเครา กล่าวว่า
ผลกระทบเชิ งบวก ทําให้คขู่ ดั แข้งเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง เช่นประเด็นปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ทําให้ผปู ้ ระกอบการทราบทั้งผลกระทบทีเ่ กิดกับประชาชน และหาได้แนวทางแก้ไข
ปั ญหาให้ค ลี ่ค ลายลงและทําให้อยู่ร่วมกันได้ ส่ วนผลกระทบเชิ ง ลบ นายเคราเห็ นว่า ประชาชน
บางส่ วนยัง มี ค วามเข้ าใจผิดว่า ผูน้ ํ าชุ ม ชน บางคนมี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย กับ ผูป้ ระกอบการในพื้ นที่
นอกจากนี้ ยังคงมีความเกรงใจผูน้ าํ จึงไม่กล้า แสดงการต่อต้านมากนัก
สุ ดท้ายนี้ นายเครา ได้ให้ขอ้ คิดที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งในการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนและผู ้ ประกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรม ว่า การที ่โ รงงานเข้า มาตั้ง อยู่ใ นชุ ม ชนก็
เหมือนกับได้แต่งงานกับคนในชุมชน (นายเคราเปรี ยบเสมือนสามีภรรยา ที่เมื่อตกลงร่ วมครอบครัว
เดียวกันแล้ว จะเลิ กหรื อย้ายก็ไม่ได้) เพราะโรงงานได้ให้ประโยชน์กบั คนในชุ มชนพอสมควรเช่น
ทําให้คนในชุมชนมีงานทํา ไม่ตอ้ งออกไปหางานนอกพื้นที่สามารถมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้น
การทีท่ ้ งั สองฝ่ ายจะสามารถอยูร่ ่ วมกันได้จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเมื่อมีปัญหาก็ยินดีที่
จะรับฟังและแก้ไขปั ญหาเพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้
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ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญคนที่ 2 นายอาลี*
นายอาลี ปั จจุบนั อายุ 51 ปี เป็ นคนภูมิลาํ เนาเดิมอําเภอกรงปิ นัง และย้ายมาอาศัยที่
ตําบลพร่ อน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ตําบลพร่ อน อําเภอเมืองยะลา
จั งหวัด ยะลา สถานภาพสมรสมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว จํา นวน 5 คน รวมกับ บุ ต รอี ก 3 คน จบ
การศึกษาปริ ญญาตรี จาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่ น จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา และจบศาสนา ชั้น 8 โรงเรี ยนธรรมวิทยามูลนิ ธิ (ตลาดเก่า) ปั จจุบนั ประกอบอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไปและเป็ นวิทยากรให้กบั องค์กรอิสระภาคประชาชน มี รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท
ไม่แน่นอนตามภารกิจที่ถูกเชิญไปบรรยายพิเศษ ตําแหน่งทางสังคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายใน
และภายนอกชุ มชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ รายได้หลักของครัวเรื อน ได้แก่ หัวหน้ากองเลขาขบวน
องค์กรชุ มชนจังหวัดยะลา รองประธานสภาองค์กรชุ มชนตําบลพร่ อน, ประธานกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ ฝาย
บ้านตาสาตําบลพร่ อน, ประธานศูนย์พฒั นาครอบครัว/ชุ มชนตําบลพร่ อน, หมอดินประจําหมู่บา้ น
หมู่ที่ 5 ตําบลพร่ อน , คณะกรรมการเครื อข่ายขจัดข้อพิพาทจังหวัดยะลา, อนุกรรมการลุ่มนํ้าปั ตตานี
ระดับอําเภอเมืองยะลาและจังหวัดยะลา, ที่ปรึ กษากลุ่มนาปรัง บ้านควน หมู่ที่ 5 ตําบล พร่ อน ,
และกรรมการมัสยิดยาแมะบ้านบูเกะ หมู่ที่ 5 ตําบลพร่ อน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
เมื่อถามถึงภาวะผูน้ าํ ในการทัศนะของชุมชน นายอาลี ได้ให้ความหมายของภาวะ
ผูน้ าํ ว่าผูน้ าํ คือ บุคคลที่มีภูมิลาํ เนาในชุ มชนที่มีผลงาน/กิจกรรมร่ วมกับชุ มชนอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ และเป็ นที่ยอมรั บนับถื อจากชุ มชนทั้งที่มีตาํ แหน่ งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มี
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยความดี มีวนิ ยั เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และมีความจริ งจัง จริ งใจ
พร้อมด้วยความเสี ยสละเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม
สําหรับการรับรู ้ ถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นายอาลี บอกว่าดูจากผูน้ าํ ควร
เป็ นผูท้ ่ีมี การศึกษาดี พร้อมด้วยประสบการณ์ และมีความเสี ยสละมากที่สุด รักในหน้าที่ มีความ
ยุติธรรม มีศีลธรรม มีสัจจะ เน้นยํ้าการพัฒนาความเจริ ญและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม
เป็ นผูม้ ีไหวพริ บปฏิภาณดีสามารถตัดสิ นใจได้รวดเร็ ว แม่นยํา ถูกต้อง เป็ นผูท้ ี่ประชาชนชอบและ
กล่าวถึ งเสมอ มีบุคลิ กภาพสุ ขุมพูดจาไพเราะ นุ่มนวล สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผอู้ ื่นคล้อยตาม
งามด้วยมารยาท
เมื่ อถามถึ งบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุ มชน นายอาลี บอกว่า “ผูน้ าํ
ชุมชนเสมือน “เส้นทาง” หรื อระบบที่ลาํ เลียงสิ่ งใหม่ ๆ เช่น ความคิด ผลผลิต และกรรมวิธีใหม่ ๆ
ไปสู่ หมู่บา้ น ตําบล ผูน้ าํ จึงเป็ นผูเ้ ชื่อมประสานที่ดีระหว่างคนในหมู่บา้ น ตําบลกับภายนอก เช่น
*นามสมมติ
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ภาคเอกชน ภาครัฐ โดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่จะมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ภาษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ลัก ษณะภูมิประเทศ วิธีการดําเนิ นชี วิต การประกอบอาชี พที่แตกต่า งการ จึง ย่อมมี
รู ปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการทํางานที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นผูน้ าํ จึงต้องทําความเข้าใจกับ
สถานการณ์ ปั ญหาต่ า งๆของหมู่บ ้ าน สามารถติ ดต่อประสานงานกับ ผูอ้ ื ่นได้ และต้องสามารถ
กระตุน้ การทํางาน สร้างการมีส่วนร่ วมได้ดี ”
เมื่อถามถึงการรับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นายอาลี สรุ ปให้วา่ การรับฟัง
ความคิดเห็ น ของผูอ้ ื่น เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการเป็ นผูน้ าํ ที่ดี บุคลิกภาพการพูดจา /การแต่งกาย การ
วางตัวเหมาะสม ประการต่อมาคือดูที่การกระทําว่ากระทําตามที่พูดหรื อไม่ บางคนพูดแล้วแต่ไม่ได้
ปฏิ บตั ิตามที่พูด ก็ไม่ถือว่าเป็ นผูน้ าํ ที่ดี พูดมีความน่าเชื่อถือ หรื อไม่ อีกประการ คือการรับรู้ขอ้ มูล
จากคนข้างเคียงว่าผูน้ าํ มีพฤติกรรมอย่างไร มองกลับมาที่นายอาลี “เรารับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
เสี ยสละกายและใจ เพื่อส่ วนรวม ร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 เพือ่ ครอบครัว อันนั้นคือ ภาวะผูน้ าํ ที่ยอด
เยีย่ ม ขณะนี้ นายอาลี ได้ทุ่มเท ทํางานช่ วยเหลื อสังคมมา 15 ปี แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่พอใจ ของสังคม
เพราะบางเรื่ องอาจไม่กระทบต่อส่ วนบุคคล แต่เราทํางานเพือ่ ความถูกต้อง อีกประการหนึ่ งคือการ
ไม่แสวงหาความสุ ขของตนเอง บนความทุกข์ของคนอื่น เช่น การทําโครงการหนึ่ งที่ตอ้ งกระทบ
ที่ดินของคนอื่น ก็ไม่ควรทํา
นายอาลี ได้วางวิสยั ทัศน์ในการทํางานเพื่อชุมชนว่า ต้องการการให้พี่นอ้ ง
ประชาชน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจากสังคมในทุก ๆ ด้าน มีความอยูด่ ีกินดี อยูอ่ ย่าง
พอเพี ย งพอประมาณ ลดรายจ่ า ยเพิ่ ม รายได้ใ นครอบครั ว และต้ องการให้ป ระชาชนรั บ รู้ ข ้ อมู ล
ข่าวสารให้ทนั กับปั จจุบนั ให้มากที่สุด ไม่เป็ นกบในกะลา ผูน้ าํ รู้อะไร ประชาชนก็ตอ้ งรู้เหมือนกัน
การพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นได้เร็ ว ในส่ วนการได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน นายอาลี มองว่า
ขณะนี้มีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากพอสมควร ดูจากการได้รับเชิญ ให้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ
ของแต่ละหมู่บา้ นในตําบล พร่ อนเฉลี่ย 7 -8 ครั้ง ต่อเดือน นอกจากนี้ เวลาที่นายอาลี เชิญ ชาวบ้าน
มาร่ วมกิจกรรมที่นายอาลี จัดก็จะมีประชาชนมาร่ วมเป็ นจํานวนมากทุกครั้ง เช่น ที่ผา่ นมาหมู่บา้ นมี
การจัดเวทีประชาคมโครงการสะพานเสริ มสร้างประชาธิ ปไตย มีคนมาร่ วมเกินเป้ า จาก 230 คน มา
280 คน
นอกจากนี้ นายอาลี ได้วาดฝันอยากให้หมู่บา้ นเกิดครอบครัวตักวา (ครอบครัว
คุณธรรม) ซึ่ งในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมผูน้ าํ ศาสนา /ผูน้ าํ ท้องที่/ผูน้ าํ ท้องถิ่น มาร่ วมร่ าง
ธรรมนู ญชุ มชน และติจะมีการเชิ ญส่ วนราชการในพื้นที่ จากนั้นก็จะมีการร่ างธรรมนูญ และจําทํา
ประชาพิจารณ์ ธรรมนู ญชุ มชนจะเป็ นแนวทางในการป้ องกันสิ่ งดีไม่ดี ทีอ่ าจเกิดขึ้นในครอบครัว
เช่นยาเสพติด การลักเล็กขโมยน้อย การว่างงาน ขาดคุณภาพการศึกษาเป็ นต้น
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เมื่อถามถึ งแนวทางในการสร้างแรงดลใจคนในชุ มชนเพื่อการพัฒนาชุ มชน นาย
อาลี ได้จดั กิจกรรมยกระดับการศึกษา ของบุตรหลานในพื้นที่ 3 โรงเรี ยนได้แก่โรงเรี ยนบ้านพร่ อน
โรงเรี ยนบ้านจาหนัน และโรงเรี ยนบ้านตาสา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ที่ผา่ นมา ได้ให้ผปู้ กครองมาพบ
กับ โรงเรี ยนได้มาคุ ยกันว่าอะไรบ้างที่ โรงเรี ยนต้องทําและอะไรบ้างทีผ่ ปู้ กครองต้องทํา จะทําให้
ต่างฝ่ ายได้รับทราบความต้องการ ขณะนี้ กาํ ลังสรุ ปเป็ นเล่ม และให้ทางโรงเรี ยน เพื่อประชุ มชี้ แจง
ให้กบั คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ สําหรับวิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชน นายอาลี จะใช้
วิธีการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นถึงปั ญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ดว้ ย
ตนเอง ปั ญหาดังกล่าวก็จะยิ่งเพิ่มพูนและมีมากขึ้นๆจนยากที่จะแก้ไข อย่างเรื่ องขยะมีแนวคิดว่า
ต่อไป เราต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะโดยชุมชน เดือน พ.ค. นี้จะพาผูน้ าํ ศาสนา
มัสยิดละ 1 คน ผูน้ าํ ท้องที่ ละ 1 คน , เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 2 คน และผูแ้ ทนสภา
ในชุ มชน ไปศึกษาดูงานที่ภูเก็ต มีมสั ยิดที่ภูเก็ต ที่สามารถจัดการขยะได้โดยชุ มชนเอง คล้ายกับ
ธนาคารขยะ โดยมีคณะกรรมการมัสยิด มาร่ วมดําเนินการ เพือ่ หาเงินเข้ากองทุนมัสยิด มองว่า อีก
10 ปี ข้างหน้าถ้าไม่รับจัดการขยะโดยชุมชน อาจจะทําให้มีปัญหาได้ ที่เป็ นแนวคิดที่ตอ้ งการจะทํา
ให้หมู่บา้ นได้เรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการ ปั ญหาของชุมชน ด้วยคนในชุมชน ตรงนี้ ตอ้ งใช้เวลา จาก
เริ่ มแรกที่เราทําเพื่อสังคม ก็จะถูกบอกว่าเราทําทําไมทําเพื่ออะไร ตอนนี้ ประชาชน เริ่ มมีความเข้าใจ
บ้างแล้ว การพัฒนาต้องเริ่ มจากการพัฒนาตนเองก่อน ทําตัวเป็ นแบบอย่าง ทําตามหน้าที่ ของตนเอง
เวลาประชุมนายอาลี จะพยายามแทรกว่าอันไหนคือสิ ทธิ อันไหนคือหน้าที่ เช่นเรื่ องการเลือกตั้ง เรา
มีสิทธิ ที่จะเลื อกหรื อไม่เลื อกใครก็ได้ แต่ถา้ เลือกแล้วก็มีหน้าที่ในการติดตามต้องทําให้ที่น้องเกิ ด
ความสํานึกในหน้าที่ พลเมืองมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้เกิดความอยูด่ ีกินดี ขณะนี้ ต้องมองว่า เราจะให้พี ่
น้อง มีความรับผิดชอบมากขึ้น มองค่าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของที่เราคิดที่เราทําให้พีน่ อ้ งได้ปฏิบตั ิ
ตาม เช่นเรื่ องธรรมนูญชุมชน ซึ่ งตอนนี้ ทุกภาคส่ วน เห็นด้วยแล้ว แต่ก็ตอ้ งมีองค์ประกอบ ต่างๆ ถ้า
ทําได้สกั ส่ วนหนึ่งก็ยงั ดี นายอาลี กล่าว
เมื่อถามถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นายอาลี บอกว่าผูน้ าํ ต้องมี
บทบาทในการเป็ นผูป้ ระสานงานที่ดี สามารถถ่ายทอดงานของทุกกระทรวง ทบวงกรมได้เป็ นอย่าง
ดี และสามารถสื่ อสารให้ผตู ้ ามเข้าใจ หากได้รับมอบหมายให้ทาํ เรื่ องใดก็ตอ้ งทําตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถให้ดี
สําหรับประเด็นความขัดแย้งในทัศนะของชุมชนและแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งของชุ มชน นั้น นายอาลี ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งว่าคือ ความไม่เข้าใจในประเด็น
นั้น ๆ ในชุมชน และไม่ได้มีการพูดคุยกันประกอบกับการมีทศั นคติในทางลบกับประเด็นปั ญหา
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หรื อคู่ขดั แย้งจึงทําให้เกิ ดความขัดแย้งและอาจก่อให้เกิดความรุ นแรงได้หากความขัดแย้งดังกล่าว
ไม่ได้รับการคลี่คลาย
เมื่ อผูส้ ัม ภาษณ์ สอบถามถึ ง การรับรู้ ประเด็นปั ญหาความขัดแย้งและสาเหตุของ
ความขัดแย้งในชุ มชน นายอาลี บอกว่าจริ งๆแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนส่ วนใหญ่มีอยู่ 2-3
เรื่ องเท่านั้น เรื่ องแรกคือเรื่ องมรดก ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล ในเรื่ องนี้ ตอ้ งให้
ผูน้ าํ ศาสนาเข้ามามีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งเพราะจะได้รับความเชื่อถือและยอมรับกับทั้ง
สองฝ่ าย เรื่ องที่ 2 คือเรื่ องข้อพิพาท เกี่ยวกับที่ดินและความเสี ยหายของทรัพย์สินเช่ น วัวไปกินต้น
ข้าวของชาวบ้านทําให้ตน้ ข้าวได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งส่ วนใหญ่ผใู้ หญ่บา้ นจะเข้ามาจัดการกับความ
ขัดแย้งในเรื่ องนี้ ส่ วนประเด็นความขัดแย้งสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นประเด็นที่นายอาลี เข้ามามีส่วนในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่ทาํ นาปรังกับกลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใน
ประเด็นเรื่ องมลพิษทางนํ้า ซึ่ งมีสาเหตุจากการที่โรงงานนํ้ายางซึ่ งตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 3 ไม่ได้ปล่อยนําเสี ย
ลงในบ่อบําบัดแต่อาจมีการแอบปล่อยลงสู่ ลาํ คลองสาธารณะ ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ลุ่ม
มีการอาการคัน ซึ่ งเมื่อชาวบ้านมีหนังสื อไปยังโรงงานก็ได้รับคําตอบว่าโรงงานไม่ได้ปล่อยนํ้าเสี ย
ทิ้งลงในคลอง แต่อาจเกิดจากโรงงานผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ที่ใช้วตั ถุ ดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
คื อไม้ยางพารา โดยก่ อนที่โรงไฟฟ้ าจะนําไม้ยางพาราไม่เผาเพื่อทําเชื้ อเพลิ งนั้น ได้มีก ารเอาไม้
ยางพาราวางซ้อนกันแล้วนําไปตากแดด ซึ่ งบ่อยครั้งจะพบงูเป็ นจํานวนมากอาศัยอยูใ่ ต้ไม้ยางพาราที่
กองอยู่เมื่อฝนตกอาจมีการชะล้างพิษงูไหลลงสู่ คลองบริ เวณโรงไฟฟ้ าทําให้เกิ ดอาการคันบริ เวณ
ผิวหนังที่สัมผัสกับนํ้า ขณะนี้ กาํ ลังตรวจสอบโดยนายอาลี ได้ทาํ หนังสื อถึ งองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพร่ อนให้เข้ามาเป็ นตัวกลางในการทดสอบนํ้า อีกเรื่ องหนึ่งที่เป็ นปัญหานอกจากมลพิษทางนํ้า
ก็คือเรื่ องฝุ่ นละออง ซึ่ งเป็ นฝุ่ นละอองที่เกิดจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เช่ น โรงงานผลิ ตไม้ยางพารา โรงงานผลิ ตคอนกรี ต ทําให้ส่ งผลกระทบกับประชาชน ต่อระบบ
ทางเดิ นหายใจทําให้คนพร่ อนมีอาการหื ดหอบมากขึ้น จากปั ญหากล่าวส่ งผลให้เกิดความระแวง
ระหว่างคนในชุ มชนกับผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในชุ มชน ชุ มชนและโรงงานจะอยู่
ร่ วมกันได้อย่างไร นายอาลี ได้สะท้อนปั ญหาดังกล่าวว่า เมื่อก่อนโรงงานเกิ ดมาเพราะผูน้ าํ ไม่ได้
ผ่านกระบวนการของชุมชน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทําให้เห็นแล้วว่าคนในชุมชนทุกคนจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหาไม่ควรปล่อยให้ผนู้ าํ ดําเนิ นการเพียงลําพัง ในฐานะที่นายอาลี เป็ นหนึ่ งใน
ผูน้ าํ ภาคประชาชนก็ได้เข้ามามีบทบาทโดยการเชิญคู่ขดั แย้งทั้งสองฝ่ ายทั้งโรงงานและชาวบ้านมา
คุ ย กัน โดยเฉพาะเรื ่ องมลพิ ษ ทางนํ้า และทางอากาศ ผลจากการพูดคุ ย กัน เพือ่ หาทางออก ก็ คื อ
หน่ วยงานในพื้นที ่ทีเ่ กี ่ยวข้องโดยเฉพาะองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล พร่ อนจะต้องออกกฎหมาย
ควบคุม การประกอบการของโรงงานอย่างเคร่ งครัดทําให้ชาวบ้านพอใจในระดับหนึ่ ง นอกจากนี้
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แบเลาะเล่าเพิ่มเติ มอี กว่า จากประสบการณ์ การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง นายอาลี เน้นการเจรจา
พูดคุยโดยคนกลาง ที่ไว้ใจได้ คนที่เจรจาต้องเป็ นคนที่สังคมยอมรับไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด อย่างเช่นเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้เชิ ญผูป้ ระกอบการมาพูดคุย กับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ซึ่ งจากการพูดคุ ย
ดังกล่าว ผูป้ ระกอบการบอกว่า ถ้ามีอะไรที่กระทบต่อประชาชนด้านสิ่ งแวดล้อมให้รับประสานจะ
ซึ่ งอํานวยความสะดวก แต่ตอ้ งไม่ใช่การกล่าวหาซึ่ งประชาชนก็ยินดี รับฟั งและพร้ อมที่จะเข้าใจ
เมือ่ ถามถึงผลกระทบของความขัดแย้งเรื่ องดังกล่าว นายอาลี บอกว่ามีท้ งั ด้านบวก
และด้านลบ ด้านบวกคือ ทําให้คู่ขดั แย้งได้รู้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง เช่น เรื่ องกฎระเบียบ กฎหมาย และ
กฎกติ ก าต่ า ง ๆ ส่ ว นด้ า นลบ ทํา ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที ่ไ ม่ ดี ที ่ท ํ าให้ รู้ สึ ก ว่ า สั ง คมอยู่ ด้ว ยความ
หวาดระแวงและจะไม่มีความสุ ข
สําหรับประเด็นปั ญหา/อุปสรรค ในการจัดการความขัดแย้งนั้นนายอาลีบอกว่า
ผูน้ าํ ควรยึดหลักการไกล่เกลี่ยด้วยเหตุผลข้อเท็จจริ ง แต่ปัญหาก็คือการไม่ยอมรับความจริ ง ของ
คู่กรณี นอกจากนี้ จากการจัดการความขัดแย้งเรื่ องมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมพบว่าผูป้ ระกอบการยังไม่
ค่อยให้ความสําคัญ เท่าที่ควร เห็ นได้จากการเรี ยกประชุ ม คนที่มาประชุ มจะเป็ นตัวแทนไม่ใช่ผมู้ ี
อํานาจตัดสิ นใจโดยตรงรวมถึงประชาชน ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญในระยะแรก อาจเป็ นเพราะยังไม่
ทราบว่าถ้าเข้าร่ วมแล้วจะได้รับการแก้ไขมากแค่ไหน
ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรที่จะมีการป้ องกันความขัดแย้งกล่าวคือ การกระทํา
อะไรก็ตามมันจะเกิ ดผลกระทบกับคนอืน่ หรื อไม่ (ก่อนทําอะไรให้คิดก่อน) พอเกิ ดปั ญหาความ
ขัดแย้งต้องอยูใ่ นพื้นฐานข้อเท็จจริ งของปัญหา และอยากให้ทุกภาคส่ วนราชการ/เอกชน ที่เกี่ยวข้อง
เช่ น อุ ต สาหกรรม/สิ่ ง แวดล้อ ม มาร่ ว มกัน แก้ไ ขปั ญ หาที ่เ กิ ด ขึ้ น เพื อ่ ให้ ผู้ ประกอบการ และ
ประชาชนในพื้นที่อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
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ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญคนที่ 3..... นายจําปาดะ*
นายจําปาดะ เดิมเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นแต่ตอนนี้เป็ นกํานัน แล้วเนื่องจากเพิ่งได้รับ
คัดเลื อกให้ดาํ รงตําแหน่งกํานันตําบลพร่ อนเมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ปั จจุบนั อายุ 51 ปี
เป็ นคนตําบลพร่ อนโดยกําเนิ ด อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.พร่ อน และอยูใ่ นพื้นที่มาโดยตลอด
นายจําปาดะ เล่ าให้ฟัง ว่าหลังจากจบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง(ปวส.) ด้า น
เครื่ องกล ก็มีความฝันเหมือนเด็กช่างกลทัว่ ไปก็คือการได้ทาํ งานในโรงงาน หลังจากนั้นก็ไต่เต้าจน
ได้เป็ นผูจ้ ดั การบริ ษทั จึงทําให้นายจําปาดะ ได้รู้จกั คนมากมาย เมื่อมาสมัครเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นครั้งแรก
ก็ได้รับเลือกให้มาทําหน้าที่ผใู ้ หญ่บา้ นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงเดือนมกราคม 2557 รวมระยะเวลา
การดํา รงตํา แหน่ ง ผู้ใ หญ่ บ ้า น 13 ปี ขณะที ่เ ป็ นผู ้ใ หญ่ บ ้า นได้ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาตรี ที ่
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะมนุ ษย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุ มชน สมรสแล้ว มี บุตรชาย 1 คน
ขณะนี้ เป็ นนักศึกษาคณะมนุ ษย์ศาสตร์ สาขานิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครอบครัวของ
นายจําปาดะ มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่นลองกอง ,มังคุด
และทํา นา ส่ วนภรรยาเป็ นแม่ บ ้ านและค้า ขายเล็ ก ๆน้อ ยๆ มี รายได้เฉลี ่ย 25,000 บาทต่ อเดื อ น
นอกจากนี้ ยงั มี ตาํ แหน่ งทางสังคมเช่ น คณะกรรมการมัสยิดนู รุลอามาน ,ประธานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นพร่ อน,ประธานเครื อข่ายพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ตาํ บลพร่ อนและ
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพร่ อน
นายจําปาดะ มีบทบาทมากมายในหมู่บา้ นซึ่ งสามารถการันตีดว้ ยโล่ รางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณมากมาย เช่น ผูใ้ หญ่บา้ นดีเด่น สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ. 2548 , รางวัล
ผูป้ ระสานพลังแผ่นดิ นเอาชนะยาเสพติดดีเด่น ปี 2549 ,รางวัลหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข” ปี 2556 และรางวัลคณะกรรมการหมู่บา้ นดีเด่น ปี 2556 จากรางวัลต่างๆมากมายที่
ได้รับทําให้ผสู ้ ัมภาษณ์รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพูดคุยแบบเจาะลึกผูน้ าํ ชุมชน
คนเก่ง นายจํา ปาดะ บอกว่า ผูน้ าํ ต้องมี ความเป็ นธรรม มีล ักษณะนิ สัยเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ รู้ พ้ืนที่ รู้
ปั ญหาและมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนอื่น นายจําปาดะ ได้ยึดถือตัวแบบของกํานันคนก่อนมาเป็ น
แนวปฏิบตั ิ เพราะเป็ นผูน้ าํ ที่มีคนยอมรับนับถือมาก ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี อยูใ่ นอีหม่าน
และที่สาํ คัญคือมีความรู ้ดา้ นศาสนา เป็ นโต๊ะครู ที่คอยสอนศาสนาคนในหมู่บา้ นด้วย
นายจําปาดะ วาดฝันหมู่บา้ นไว้ว่า อยากให้คนในหมู่บา้ นมีความรัก ความสามัคคี
กัน ไม่อยากให้เกิดความแตกแยก นายจําปาดะ บอกว่าเรื่ องการทํามาหากินนั้นทุกคนสามารถทําได้
ไม่ยาก แต่สิ่งทีย่ ากก็คือการที่จะทําอย่างไรให้เกิดการทํางานเป็ นกลุ่ม ซึ่ งจะทําให้เกิดความรักความ
สามัคคี จึงให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมร่ วมกันของหมู่บา้ นเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสได้พบปะ
*นามสมมติ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยปั ญหาต่างๆ จากจุดเล็กๆแล้วค่อยขยายจนทุกหลังคาเรื อนซึ่ งหมู่ที่ 1
บ้านพร่ อนแห่ งนี้ มีครัวเรื อนอาศัยอยู่ 70 ครัวเรื อน เช่ น การรวมกลุ่มเพื่อคนรักสุ ขภาพของชมรม
ออกกําลังกาย มีการทํากิจกรรมออกกําลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน , การจัดกิจกรรมงานเมาลิด งานอาซู
รอ งานวันฮารี รายอ เป็ นต้น การที่คนในหมู่บา้ นได้ออกมาจัดกิจกรรมร่ วมกันนั้นก็จะทําให้สามารถ
ดูได้ว่าครัวเรื อนไหนทีเ่ ข้าร่ วมกิ จกรรมและครัวเรื อนไหนที่ไม่เข้าร่ วมกิ จกรรมและเพราะอะไรจึง
ไม่เข้าร่ วมกิ จกรรม ซึ่ งตรงนี้ ก็จะทําให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการไม่มาร่ วมกิจกรรมของ
บางครัวเรื อนนั้นได้เพื่อหาแนวทางให้ครัวเรื อนนั้นเข้ามามีส่วนร่ วมกับกิ จกรรมของหมู่บา้ นใน
โอกาสต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้วา่ บ่อยครั้งที่นายจําปาดะ มักจะมีการจูงใจคนในหมู่บา้ นโดยการจัด
ทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆที่คนในหมู่บา้ นสนใจแต่มีขอ้ แม้คือในการทัศนศึกษาดูงานจะต้องไป
ดูหมู่บา้ นที่มีการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งเพือ่ เป็ นแรงดลใจให้คนในหมู่บา้ นนํา
หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปรั บ ใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและครอบครั ว สามารถ
พึ่งตนเองได้ สําหรับสถานที่ที่นายจําปาดะ มักจะพาคนในหมู่บา้ นไปทัศนศึกษาดูงานเช่น จังหวัด
สตูล สงขลา และนราธิ วาส เป็ นต้น
เมือ่ กลับมาจากการทัศนศึกษาดูงานร่ วมกันจะเห็นว่าคนในหมู่บา้ นมีปฏิสัมพันธ์ดี
ขึ้นทุกครั้งทําให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เวลาที่มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น ก็มกั จะเห็นผูร้ ่ วม
เวทีมีความกล้าแสดงความคิดเห็ นมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน คงเป็ นเพราะนายจําปาดะ ได้แจ้งให้คนใน
หมู่บา้ นทราบล่วงหน้าถึงการจัดเวทีประชาคมทําให้มีการเตรี ยมข้อมูล นอกจากนี้ นายจําปาดะ ก็จะ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็ นกันเองกับคนในหมู่บา้ นมีการจัดสถานที่ประชาคมให้มีความร่ มรื่ น
โดยกํานันได้ปลู กต้นจําปาดะ(ต้นไม้ชนิ ดหนึ่ งในพื้นที่ออกผลคล้ายขนุ น) ไว้เมื่ อหลายปี ก่อนจน
ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสถานที่จดั เวทีประชาคมของหมู่บา้ นที่คนในหมู่บา้ นจะเรี ยกกันในชื่อว่า “ ลาน
จําปาดะ” นายจําปาดะ บอกกับผูส้ ัมภาษณ์วา่ “เราจะให้ความสําคัญกับทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่
เลื อกปฏิ บตั ิ และจะยอมรับฟั งความคิดเห็ นที่หลากหลายมาโดยตลอดนอกจากนี้ ยงั ได้ร่วมจัดตั้ง
กองทุนซะกาตเพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ในหมู่บา้ น ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากคนในหมู่บา้ นทุกๆ
ปี เราจะนําเงิ นที่ได้จากการจ่ายซะกาตมาให้กบั คนยากจนที่อยู่ในตําบลพร่ อน เวลามีงานบุญของ
หมู่บา้ น เช่ นงานกิ นข้าวใหม่ งานอาซู รอ งานเมาลิ ด เป็ นต้น ก็จะเชิ ญคนในหมู่บา้ นทุกครัวเรื อน
มาร่ วมทํากิจกรรมด้วย” กํานันสะรี กล่าว
สําหรับประเด็นบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุ มชน นายจําปาดะ ได้ยึด
หลัก “บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข” กล่าวคือ เวลาที่คนในหมู่บา้ นมีปัญหาอะไรก็ช่วยอํานวยความสะดวก
เริ่ ม ตั้ง แต่ก ารเป็ นผูป้ ระสานงานของหน่ วยงานภาคในพื้ น ที ่ไ ม่ ว่า จะเป็ น พัฒนาชุ ม ชน เกษตร
อนามัย ปกครอง หรื ออบต. ก็จะช่วยอํานวยความสะดวกและประสานงานให้เกิดการทํางานร่ วมกับ
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เช่ นเรื่ องการจัดทําแผนชุ มชน ก็จะช่ วยเป็ นกลไกหลักในการ
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ขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนตั้งแต่เริ่ มจัดทําแผนและนํากิจกรรมโครงการไปปฏิบตั ิ หรื อ
การขับเคลื่อนหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับพัฒนาชุมชนจนทําให้คนในหมู่บา้ นดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและที่ภาคภูมิใจคือการได้รับโล่ห์รางวัลหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ปี 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
จากการทํางานที่มุ่งมัน่ ทุ่มเททําให้นายจําปาดะ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคน
ในหมู่บา้ น นายจําปาดะ ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า “สิ่ งสําคัญนอกเหนือจากการทําหน้าที่ตามบทบาท
ของผูน้ าํ ท้องที่ในการเป็ นผูช้ ่ วยเหลือนายอําเภอแล้วก็คือการที่คนในหมู่บา้ นให้เป็ นที่รับเรื่ องราว
ร้องเรี ยน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องข้อพิพาทระหว่างบุคคลกับบุคคล เช่นเรื่ องวัวนาง
เยาะไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้านทําให้ตน้ ข้าวได้รับความเสี ยหาย จึงทําให้เจ้าของที่นาเกิดความไม่
พอใจเจ้าของวัวที่ไม่ดูแลสัตว์ของตนให้ดีจึงมากิ นต้นข้าวที่กาํ ลังออกรวง เรื่ องนี้ ทาํ ให้คู่กรณี เกิ ด
ความขัดแย้ง ถึ งขั้นที่ไม่ ย อมพูดจากันและถ้ามี งานในหมู่บา้ นที่อีก ฝ่ ายไปตนก็จะไม่ไม่ ไ ป นาย
จําปาดะจึงเข้ามาพูดคุยประนี ประนอมและทําความเข้าใจกับคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายโดยเชิญมาคุยที่ลาน
จําปาดะและให้เจ้าของวัวที่ปล่อยให้ววั ไปกินต้นข้าวจนได้รับความเสี ยหายชดใช้ความเสี ยหายเป็ น
ข้าวเปลือกแทนทําให้ความขัดแย้งของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายคลี่คลายลงหรื อเรื่ องการเผาป่ าไปโดนสวน
ข้างเคียง นายจําปาดะ ก็จะเรี ยกทั้ง 2 ฝ่ ายมาคุยกันเพือ่ หาข้อเท็จจริ งแต่จะคุยกันคนละวัน หลังจาก
นั้นก็จะเรี ยกทั้ง 2 ฝ่ ายมาคุยกันพร้อมกันอีกครั้งโดยนายจําปาดะจะทําตัวเป็ นคนกลางเองหรื อให้คน
ที่ท้ งั สองฝ่ ายเคารพนับถือเป็ นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปั ญหา จริ งๆแล้วปั ญหาระหว่างบุคคลกับบุคคล
ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่มีเรื่ องหนึ่ งที่กาํ ลังเป็ นปั ญหาอยูใ่ นตอนนี้ ก็คือ มีชาวบ้านมาร้องเรี ยนเรื่ อง
อาการคันตามผิวหนังจากการทํานาซึ่ งตรงนี้ ตอ้ งดูก่อนว่าเกิดจากอะไร อย่าเพิ่งด่วนตัดสิ นปั ญหา
นายจําปาดะ ได้ร่วมกับอบต.พร่ อนเอานํ้าไปทดสอบโดยมอบให้บริ ษทั ไปตรวจสอบและหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่อให้ได้ผลเป็ นที่น่าเชื่อถือของคนในหมู่บา้ น
ซึ่ งจากการเอานํ้าไปตรวจสอบหาค่าความเป็ นกรด-ด่าง ผลปรากฏว่าค่า PH เป็ นปกติ เมื่อผลเป็ น
เช่ นนี้ ช าวบ้านก็ยงั ไม่ ยอมรั บ เพราะยังไม่เชื่อต่อผลการตรวจจึ งเป็ นเรื่ องที่ขดั แย้ง กันอยู่ระหว่า ง
ชาวบ้านทีไ่ ด้รับผลกระทบกับโรงงานต่างๆที่มาตั้งในบริ เวณหมู่บา้ น เช่ นโรงงานนํ้ายาง โรงไม้
ยางพารา โรงไฟฟ้ า นายจําปาดะ บอกว่า อยากให้ชุ ม ชนกับ โรงงานต่า งๆอยู่ก ันได้เพราะเราไม่
สามารถที่จะย้า ยโรงงานออกไปนอกพื้นที่ ขณะเดี ยวกันคนในหมู่บา้ นก็ไม่สามารถย้ายไปไหน
เพราะเราเป็ นคนในพื้นที่ นอกจากความขัดแย้งในเรื่ องชาวบ้านกับโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ก็ยงั มี
ประเด็นอื่นๆที่เป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่มเช่น กลุ่มกองทุนเงินล้านหรื อกองทุนหมู่บา้ น
นายจําปาดะบอกว่า ยังมีชาวบ้านทีเ่ ป็ นสมาชิกบางคนมีความไม่เข้าใจคิดว่าเงินดังกล่าวเป็ นเงินของ
ทักษิณ ไม่จาํ เป็ นต้องคืนซึ่ งเป็ นความเข้าใจที่ผดิ กํานันในฐานะประธานกองทุนหมู่บา้ นจึงต้องสร้าง
ความเข้าใจให้คนในหมู่บา้ นรู ้ วา่ จริ งๆแล้วเป็ นเงินของรัฐบาลที่มาจากภาษีของประชาชนไม่ใช่เงิ น
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ของทักษิณอย่างที่เข้าใจกันดังนั้นใครที่ยืมไปต้องจ่ายคืนทุกคน จากปั ญหาดังกล่าวนายจําปาดะได้
ใช้มาตรการทางสังคมในการจัดการโดยให้สมาชิ กที่ตอ้ งการกูย้ ืมเงินกองทุนหมู่บา้ นไปกดดันคนที่
ยืมแล้วไม่จ่าย และกําหนดคนที่ไม่พยายามจ่ายหนี้คืนจะไม่สามารถยืมต่อได้แต่คนที่ยืมแล้วมีการ
จ่ายคืนเมื่อจ่ายหมดก็สามารถยืม ต่อได้อีก ในส่ วนของการดํา เนิ นการของกลุ่ มแม่บา้ นก็จะเปิ ด
โอกาสให้สมาชิ กที่เข้าร่ วมทุกคนได้มาทํากิจกรรมตามความสนใจร่ วมกัน เช่น กลุ่มทําขนมปุยฝ้ าย
กลุ่มทําขนมโดนัท โดยกลุ่มที่จดั ตั้งนั้นจะต้องไม่ซ้ าํ กันเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งตลาดกัน
จากประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นนายจําปาดะ บอกว่า ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคลนั้นมีไม่มากปั ญหาที่เป็ นพื้นฐานสําคัญของความขัดแย้งจริ งๆก็คือ
ปั ญหาการเมืองในระดับท้องถิ่นซึ่ งนายจําปาดะคิดว่าเป็ นต้นตอสําคัญของปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดความ
แตกแยกแบ่งพรรคพวกอย่างชัดเจน ในส่ วนของบ้านพร่ อนในภาพรวมคนในชุมชนมีความสามัคคี
กัน อาจมีบา้ งที่มีความคิดเห็ นไม่ตรงกันซึ่ งก็เป็ นเรื่ องปกติของคนถ้าไม่มีคนมายุยงให้ทะเลาะก็จะ
ไม่มีปัญหา ด้วยเหตุน้ ี จึงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่มาก เพราะเมื่อมารวมกลุ่ม
ทํากิจกรรมก็จะทําให้เรารู ้ ปัญหา จะได้รีบหาทางแก้ก่อนปั ญหาเล็กๆจะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ แต่
เวลามีงานบุญไม่วา่ งานบุญของหมู่บา้ นหรื องานบุญส่ วนบุคคลจะมีชาวบ้านในหมู่บา้ นพร้อมใจกัน
ออกมาช่วยเหลือเจ้าภาพเช่น ล้างจาน ทําความสะอาด ดูแลแขก เป็ นต้น
ผูส้ ั มภาษณ์ ไ ด้ สอบถามเกี่ย วกับ การรั บรู้ เรื่ องความขัดแย้ง นายจํา ปาดะ มองว่า
ความขัดแย้งเกิดจากความไม่ลงรอยกัน เป็ นที่สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในหมู่บา้ น เพราะจะเป็ น
เหตุให้คนในหมู่บา้ นมีความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ ายไม่ช่วยเหลือกัน ซึ่ งเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการ
สร้างความสามัคคีในหมู่บา้ น ในส่ วนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับประเด็นความขัดแย้งนั้น นายจําปาดะ
ในฐานะผูน้ าํ ชุมชนมักจะได้รับเรื่ องราวร้องเรี ยนจากชาวบ้านเป็ นประจําบางเรื่ องก็เป็ นเรื่ องระหว่าง
บุคคลกับบุคคลอย่างที่เคยบอกไว้ตอนแรก ส่ วนเรื่ องที่ได้รับการร้องเรี ยนมากที่สุดขณะนี้ ก็คือเรื่ อง
การสถานประกอบการที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กบั คนในหมู่บา้ น นายจําปาดะ บอก
ว่าทางโรงงานควรมีการทําข้อตกลงตั้งแต่แรกให้ชดั เจน ไม่ควรปล่อยปละละเลยจนให้ชาวบ้านมา
ร้องเรี ยนก่อน ส่ วนใหญ่เวลาที่มีการร้องเรี ยนนายจําปาดะ จะเลือกวิธีการประนี ประนอมระหว่าง
คู่กรณี เสี ยก่อนในกรณี ของโรงงานก็เช่นเดียวกัน ซึ่ งทางผูป้ ระกอบการก็ให้ความร่ วมมือและเยียวยา
ให้กบั ประชาชนบ้างบางส่ วน สําหรับปั ญหาอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนนั้นนาย
จําปาดะ บอกว่าต้องรู ้ ว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นปั ญหาอะไร ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา แล้วจึงให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทีม่ ีความน่ าเชื่อถื อมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงผูน้ าํ ชุ มชนจะต้องแสดงบทบาทให้
มากขึ้นเมื่อเกิดปั ญหาไม่ควรปล่อยปละละเลย ต้องทําให้ปัญหาได้รับการคลี่คลายโดยเร็ ว
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ผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญคนที่ 4 นายซูแม*
นายซูแม ปั จจุบนั อายุ 44 ปี อาศัยอยูเ่ ลขที่ 117/1 หมูท่ ี่ 1 ตําบลท่าสาป สมรสกับ
นางมา* มีบุตร 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรี ยนบ้านท่าสาป จบ
การศึ กษาระดับมัธยมตอนต้นจากโรงเรี ยนพัฒนาวิทยา และขณะนี้ กาํ ลังศึ กษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา (กศน.) ปั จจุบนั
ผูใ้ หญ่ดิงประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท เคยเป็ นสมาชิด อบต. ไม่
ถึ ง 2 ปี ก็ได้รับตําแหน่ งเป็ นรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าสาป มีระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนตั้งแต่เกิด แต่เข้ามาในวงการพัฒนาชุมชนเป็ นเวลากว่า 11 ปี เมื่อผูใ้ หญ่บา้ นคนเก่าหมดวาระ
ลง ชาวบ้านได้มาชักชวนให้ลงสมัครเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นจึงได้ลาออกจากสมาชิ ก อบต. มาสมัครเป็ น
ผูใ้ หญ่ บ ้ านจนได้รั บ การเลื อกตั้ง จากคนในบ้านให้ เป็ นผูใ้ หญ่บ ้านตั้ง แต่ น้ ันเป็ นต้นมาจนดํารง
ตํา แหน่ ง ได้เ ป็ นเวลา 4 ปี แล้ว นั้น นอกจากนี้ แล้ว นายซู แ ม ยัง ดํ ารงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรี ยนบ้านท่าสาปอีกด้วย
นายซูแม เล่าว่า บ้านท่าสาปมีประชากรร้อยละ 70 เป็ นชาวไทยมุสลิม และอีกร้อย
ละ 30 เป็ นชาวไทยพุทธ มีลกั ษณะเป็ นชุมชม 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนท่าสาป ชุมชนสี่ แยกใน ชุมชนสี่
แยกนอก และ ชุมชนเตาปูน
เมื่อถามถึงประเด็นภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นายซูแม ให้ความหมายว่าผูน้ าํ
คือผูท้ ีท่ าํ อะไรแล้วมีคนเชื่อฟั งและปฏิบตั ิตาม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมไม่ยึดความคิดเห็นของตัวเอง
เป็ นใหญ่ นายซู แม ได้เล่าเพิ่มเติมว่า บ้านท่าสาป มีจาํ นวนประชากรในหมู่บา้ นกว่า 2,780 คน รวม
ทั้งสิ้ น 283 หลังคาเรื อน ในการปกครองดูแลคนในหมู่บา้ น มีการแบ่งหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหมู่บา้ น
กันอย่างชัดเจน ในแต่ละหมู่บา้ นก็จะมี ชรบ. ดูแลความสะดวกแก่ชาวบ้าน และต้องรู้จกั การบูรณา
การร่ วมกัน ทุ่มเทให้ความสําคัญกับการทํางานให้กบั ชุมชนมากว่าเรื่ องส่ วนตัว
เมื่อถามถึงการรับรู้ถึงภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นายซูแม บอกว่า ตนเองเป็ น
คนท่าสาป เกิดและโตที่บา้ นท่าสาป รู้สึกมีความผูกพันกับพื้นที่น้ ีมาก ดังนั้นจึงเห็นว่าผูน้ าํ ที่ดีตอ้ ง
พยายามให้ชาวบ้านมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่บา้ นจะได้เกิดความรักความสามัคคีกนั
*นามสมมติ
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สําหรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน นายซูแม อยากให้หมูบ่ า้ นมีสภาพเหมือน 20
ปี ที่แล้ว ที่ทุกฝ่ ายอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ต่างจากปั จจุบนั ที่ต่างคนต่างส่ งลูกไปเรี ยนในตัวเมืองทํา
ให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมนน้อยลงกว่าในอดีต นายซูแม กล่าวว่า ต้องใช้เวลาพอสมควรในการ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนในเป็ นเหมือนเก่า แต่ก็เริ่ มจะเป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนเมื่อมี
การจัดกิจกรรมร่ วมกัน เดือนละครั้ง
เมื่อถามถึงการได้รับความเคารพนับถือจากคนในหมู่บา้ น นายซูแม บอกว่าถึงแม้
ตนจะเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตอนอายุ 40 ปี ซึ่ งบางคนอาจมองว่าอายุไม่มากแต่จากการทํางานเพือ่ ชุมชนมา
โดยตลอดจึงมีคนในชุ มชนให้ความเคารพนับถือผูใ้ หญ่ ดูได้จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น หรื อ
การจัดกิ จกรรมแข่งขันกีฬา จะมีประชาชนออกมาร่ วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรื อนที่
อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น นอกจากนี้เวลามีกิจกรรมของส่ วนราชการต่างๆ เช่น กิจกรรมอําเภอยิม้ เคลื่อนที่
จะเห็นชาวบ้านออกมาร่ วมกิจกรรมจนล้นห้องประชุม
นอกจากนี้นายซูแม ยังมีแนวทางการสร้างแรงดลใจคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
โดยผูใ้ หญ่มกั จะพูดเสมอว่า “นัน่ คื อหน้าตาของหมู่บา้ น” เพื่อให้คนในชุ มชนเกิ ดความรู้ สึกเป็ น
เจ้าของ นอกจากนี้ยงั ให้ระดับผูน้ าํ ของหมู่บา้ นเช่นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครองและฝ่ ายรักษาความ
สงบเรี ย บร้ อย(ผรส.)และชุ ดรั ก ษาความปลอดภัย หมู่บ ้าน ( ชรบ.) ออกมาร่ วมทํา กิ จกรรมเป็ น
ตัวอย่าง เช่นกิ จกรรมถางป่ า ถ้าผูน้ าํ ไม่ออกมา ชาวบ้านก็ไม่อออกมามีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
นอกจากนี้ยงั มีการให้ชาวบ้านทําหน้าที่เลือกผูแ้ ทนชาวบ้านเข้ามาทํางานร่ วมกับผูใ้ หญ่บา้ นอีกด้วย
เมื่อถามถึงวิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชน นายซูแม จะจัดบรรยากาศให้เป็ น
สถานที่รวมของคนในหมู่บา้ น โดยใช้สถานีอนามัย หรื อที่ทาํ การ ชรบ. เป็ นจุดศูนย์รวมของหมู่บา้ น
มากกว่าวัดหรื อมัสยิด เพราะมีมสั ยิด 2 แห่ง วัด 1 แห่ง เหตุที่ไม่เลือกใช้วดั หรื อมัสยิดเป็ นสถานที่
กลางสําหรับจัดกิจกรรมในหมู่บา้ น เพราะไม่อยากให้กลายเป็ นการเลือกข้างและใช้เวทีประชาคม
ในการกระตุน้ ให้คนในชุ มชนแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์และออกมามีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนา
ชุ มชน ด้วยคําพูดว่า บ้านท่าสาปเป็ นของพวกเราทุกคน งานทุกสิ่ งเป็ นงานของหมู่บา้ น นายซู แม
กล่าว
สําหรับการคํานึงถึงผูอ้ ่ืน ในฐานะที่เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นได้มีส่วนในการดูแลเยาวชนที่
ติดยาเสพติดโดยได้เป็ นที่ปรึ กษากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าสาป ปี ที่ผา่ นมาได้พาเยาวชนที่ติดยา
เสพติดไปบําบัดจํานวน 2 คน ไปบําบัดและเยียวยาจิตใจจนขณะนี้เยาวชนดังกล่าวก็ไม่ได้กลับไปยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลย นายซูแมบอกว่า ส่ วนใหญ่งานในหมู่บา้ นจะไม่รับเป็ นประธาน จะอยูใ่ น
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ตําแห่ งที่ปรึ กษานอกจากจะมีคาํ สั่งแต่งตั้งให้เป็ นประธานอย่างเป็ นทางการเท่านั้น ส่ วนบทบาท
หน้า ที่ของผูน้ ําในการพัฒนาชุ มชน นายซู แม บอกว่า ผูน้ าํ ต้องให้ความช่ วยเหลื อ บําบัดทุก ข์
แก้ปัญหาให้กบั ชาวบ้าน จุดเด่นของนายซูแม คือความสามารถในการพูดได้ท้ งั สองภาษา ทั้งภาษา
มลายูทอ้ งถิ่นและภาษาใต้ได้ทาํ ให้คนในชุมชนไทยพุทธ รู ้สึกถึงความเป็ นพวกเดียวกัน
เมื่อผูส้ ัมภาษณ์ถามถึงความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของชุมชน
นายซู แม มองว่า ความขัดแย้งเกิ ดจากคนทีม่ ีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และการมีอคติ ไม่ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของคนอื่น
สําหรับการรับรู ้ประเด็นและสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน นายซูแม บอกว่า
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากความผิดพลาดด้านการสื่ อสาร ยกตัวอย่างเช่ น ตอนนํ้าท่วม ส่ วนราชการเข้ามา
ช่วยเหลือโดยนําของมาแจกจ่ายในจํานวนจํากัด ผูใ้ หญ่บา้ นแก้ไขโดยการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
จากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน อื่นให้ทาํ การช่วยเหลือได้อย่างทัว่ ถึง
ส่ วนประเด็นความขัดแย้งที่เห็นชัดคือเรื่ องความขัดแย้งระหว่างชาวไทยพุทธและ
มุสลิม สาเหตุ เกิดจากความหวาดระแวง และไม่รู้สึกผูกพันและเวลามีกิจกรรมก็จะมีแต่ที่วดั นาย
ซูแม ได้เข้ามามีบทบาทโดย เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม และดําเนินไปตามความต้องการของ
ชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่ าย ส่ วนเรื่ องเหตุการณ์ระเบิดเสาไฟฟ้ า 6 จุด เมื่อปี 2548 นั้น นายซูแม เล่าให้ฟังว่า
มีคนไทยพุทธที่โดนยิงเสี ยชี วิต ทั้งที่คนนั้นเป็ นคนไทยพุทธที่พูดมลายูได้ เพราะฝ่ ายก่อการร้ าย
ต้องการให้เกิ ดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ แต่เดี่ยวนี้ ดีข้ ึนมาก เนื่องจากผูใ้ หญ่จะเข้าไปจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้านไทยพุทธและไทยมุสลิมด้วยตนเอง โดยการเข้าไปพูดคุยกับคนที่
อาวุโสทีไ่ ด้รับการยอมรับนับถื อของทั้งสองฝ่ ายเพือ่ สร้างความเข้าใจในการอยูร่ ่ วมกันให้สันติสุข
เหมือนในอดี ตและจะจัดกิจกรรมของหมู่บา้ นเดือนละ 1 ครั้ง ตามโอกาสและเทศกาลของหมู่บา้ น
เช่น งานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน งานแข่งขันว่าว เป็ นต้น ทําให้ต้ งั แต่นายซูแม มาเป็ นผูน้ าํ ก็
จะเห็ นคนไทยพุทธออกมาจัดกิ จกรรมด้านนอกชุ มชนมากขึ้น ไม่ได้จดั กิ จกรรมเฉพาะในชุ มชน
ตัวเอง เช่น กิจกรรมลอยกระทง งานสารทเดือนสิ บ งานสงกรานต์ เป็ นต้น
ส่ วนเรื่ องปั ญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรม เช่นการลักขโมย ซึ่ งมีสาเหตุ
ส่ วนหนึ่งมาจากปั ญหายาเสพติดนั้น นายซูแม ได้กล่าวว่า เด็กและเยาวชนขณะนี้ จะแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย
และชอบทะเลาะวิวาทกันทําให้เกิดความรําคาญแก่คนในหมู่บา้ น นายซูแม ได้เข้ามามีบทบาทใน
การไกล่เกลี่ย โดยการกระตุน้ ให้ผปู้ กครองดูแลลูกให้เหมือนกับพ่อแม่ดูแลเราในสมัยก่อน คือ
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ถ้าลูกทําผิดก็ตอ้ งลงโทษ นอกจากนี้นายซูแมได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผูน้ าํ ต้องมีบทบาท เช่น
ผูน้ าํ ศาสนา ต้องมาพูดคุ ยให้เป็ นแนวทางเดียวกันด้วย สมาชิ ก อบต.ก็ตอ้ งดูแลอย่างใกล้ชิด และ
จริ งจังไม่ใช่ กลัวจะเสี ยฐานเสี ยงในการเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในสมัยต่อไป โดยเวลาที่เจอเด็ก
หรื อเยาวชนทีม่ ีพฤติกรรมแย่ ก็ตอ้ งเข้าไปใกล้ชิดกับเด็กในกลุ่มเสี่ ยง โดยจะต้องไม่ใช้ความรุ นแรง
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจกัน
จากการเข้าไปจัดการความขัดแย้งในชุมชน ส่ งผลกระทบเชิงบวกคือทําให้คนใน
ชุมชนเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมของชุมชนมีการแบ่งหน้าที่
ในการทํางานอย่างชัดเจน
ส่ วนผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งเชิ งลบ นายซูแมบอกว่า อาจทําให้ประชาชน
บางส่ วนไม่ ย อมมี ส่ วนร่ วมในการทํา กิ จกรรมเพราะยังไม่เข้า ใจในการแก้ปั ญหาความขัดแย้ง ที ่
เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการต่างๆของรัฐที่ลงมาในหมู่บา้ น ในฐานผูน้ าํ หมู่บา้ นจะไม่แบ่งงบประ
มานให้กบั กลุ่มบ้าน แต่จะนํางบประมาณมาทํากิจกรรมร่ วมกัน นายซูแม คิดว่าเริ่ มสําเร็ จแล้ว เห็น
ได้จากการที ่ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ วมเป็ นจํา นวนมาก เช่ น โครงการแข่ ง ขั นกี ฬ าเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ชุมชน การจัดเวทีประคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมู่บา้ นเป็ นต้น สําหรับปั ญหาอุปสรรค
ในการจัดการความขัดแย้ง คือการที่มีการเลือกตั้งมากขึ้น เช่น สจ. ส.อบต. สส. และ สว. ทําให้เ กิด
การแบ่งพรรค แบ่งพวก จนเกิดอคติระหว่างคนในหมู่บา้ น
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ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญคนที่ 5 นางส้ มแขก*
นางส้มแขก อายุ 40 ปี ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ 78/1 ม. 1 ต.ท่าสาป มีจาํ นวน
สมาชิ กในครอบครัว 6 คน มีบุตร 4 คน หญิง 3 คน และชาย 1 คน สมรสกับนายมะรอซ* จบ
การศึกษาอนุ ปริ ญญา ด้านการพัฒนาชุ มชน วิทยาลัยชุ มชนยะลา อยู่ในพื้นที่ต้ งั แต่เกิ ด ปั จจุบนั
ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท ตําแหน่งทางสังคมในชุมชน ประธาน
กลุ่มสตรี ตาํ บลท่าสาป ประธานอาสาสมัครสาธรณชุ มชนหมู่บา้ น ต.ท่าสาป ประธานกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกร บ้านท่าสาป (ส้มแขกแช่ อิ่ม) ประธานกองทุนสวัสดิการชุ มชนตําบลท่าสาป ผูช้ ่ วย
ผูใ้ หญ่บา้ น ส่ วนตําแหน่ งภายนอกชุ มชน ได้แก่ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อาํ เภอ
เมื องยะลา อนุ กรรมการวิสาหกิ จระดับอําเภอ เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ น
ดีเด่นระดับเขต สาขาการป้ องกันเอดส์ในชุมชน
ผูส้ ัมภาษณ์ได้ถามนางส้มแขก ถึงประเด็นภาวะผูน้ าํ ในทัศนะของชุ มชน นางส้ม
แขก ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ว่า “ ผูท้ ี่มีความเสี ยสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เห็นประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่า ประโยชน์ ส่ วนตน รั บฟั ง ความคิดเห็ นของผูอ้ ื ่น กล้า ตัดสิ นใจ ต้องเป็ นคนมี
ความรู ้ คิดในแง่บวก มีความจริ งจัง ความจริ งใจในการแก้ปัญหา”
สําหรับการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นางส้มแขก บอกว่า “ดูจากการมีคน
ให้การยอมรับนับถือ และอยากเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ น มีความกระตือรื อร้นมากกว่า
มีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่น นอกจากนี้สิ่งเราได้แนะนําให้ชาวบ้านทําได้รับการตอบสนอง เช่น
การให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวเพือ่ ลดรายจ่ายในครัวเรื อน ชาวบ้านก็ได้ทาํ ตามที่ผนู้ าํ ได้แนะนําไว้
คือทุกครัวเรื อนจะปลูกผักสวนครัวไว้บริ โภค บางครัวเรื อนก็เอาผักสวนครัวมาแบ่งปั นกันก็มี”
เมื่อถามถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน นางส้มแขก บอกว่า “ อยากให้ชุมชนมี
ความเจริ ญก้าวหน้าในทุกด้าน คนในหมู่บา้ นมีความรักความสามัคคี และมีส่วนร่ วมมากขึ้น รวมถึง
มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ ทําให้ อยากร่ วมแก้ปัญหา ร่ วมรับผิดชอบ มีความร่ วมมือร่ วมใจ และความ
เสี ย สละในการทํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน ในตํ าบล หมู่ บ ้า น ซึ่ งนางส้ ม แขก จะทํา โดยการสื ่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารการพัฒนาหมู่บา้ นให้ทราบโดยทัว่ กัน และสามารถเข้าถึ ง
ภาคี การพัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน”
*นามสมมติ
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นางส้มแขก เล่าเพิ่มเติมว่า ตนเองเข้ามาทํางานพัฒนาชุมชนตั้งแต่อายุ 20 ปี เริ่ ม
จากการเป็ นแกนนําเยาวชนของหมู่บา้ นและต่อมาได้รับเลือกเป็ นคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับ
หมู่บา้ น รวมทั้งเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานหมู่บา้ น(อสม.) ทําให้ม ีบทบาทในการทํางานกับ
ชุมชนมาโดยตลอด จึงมีคนให้ความเคารพนับถือ และยอมรับศักยภาพการทํางานของนางส้มแขก
เห็นจากการที่ได้รับความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้ นทุกครั้ง นางส้มแขก มักจะเป็ นแกน
นําในการร่ วมทํากิจกรรมของหมู่บา้ นเพราะเป็ นคนจริ งใจ จริ งจังกับงาน ไม่มีการแบ่งแยก แบ่งพัก
แบ่งฝ่ ายระหว่างคนในหมู่บา้ นนัน่ เอง
สําหรับแนวทางการสร้างแรงดลใจ นางส้มแขก บอกว่า “เวลาที่ทาํ อะไรให้กบั
ชุมชนจะให้ชาวบ้านเห็นผลที่เกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม เช่น การรวมกลุ่มทําส้มแขก ที่ขณะนี้ ดาํ เนิ นการ
อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างงานสร้างรายได้ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม 17 คน เป็ น 45 คน ซึ่ งเป็ น
ผลจากบุคลิกการพูดจริ ง ทําจริ ง ทําให้ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเข้ามาร่ วมเป็ นสมาชิกทุกปี
เมื่อถามถึงวิธีการกระตุน้ ปั ญญาคนในชุมชน นางส้มแขก จะใช้วิธีการกระตุน้ และ
สอนให้คนในชุมชน ค้นหาศักยภาพของชุมชน/ครอบครัว ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง และโน้ม
น้าวให้ช่วยหาแนวทาง และกระตุน้ ให้แก้ปัญหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยงั ได้มีโอกาสเป็ นวิท ยากร
ให้ความรู ้เรื่ องการป้ องกันเอดส์ ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้ใช้เวทีน้ ี ในการเน้น
ยํ้าให้คนในชุมชนใส่ ใจกับการมีสุขอนามัยที่ดีและรู ้เท่าทันปั ญหาโรคเอดส์
สําหรับลักษณะการคํานึงถึงบุคคลอื่น นางส้มแขก เล่าว่า เวลาที่ชุมชนดําเนิน
กิจกรรมใดก็ตามกิ จกรรมนั้นเกิ ดความสําเร็ จ องค์กรภายนอก หน่วยงานต่าง ๆ ราชการ จะมอบ
วุฒิบตั รให้กบั เราเนื่องในโอกาสที่เราได้ทาํ งานเสี ยสละให้ชุมชน ตัวอย่าง เรื่ องผูส้ ู งอายุนอกจาก
ให้บริ การแล้วได้ดาํ เนิ นการช่ วยเหลือในเรื่ องสิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุ บัตรประชาชน เบี้ยผูส้ ู งอายุ เช่น
การช่วยเหลือคนเสี ยสติ ให้ได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือเรื่ องครอบครัว นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือคนเสี ยสติ
หลายคนที่ไม่มีชื่อในสําเนาทะเบี ยนบ้าน ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ปรากฏว่าเจอสมุดสี ชมพู สมุด
หลักฐานของแม่ที่ต้ งั ครรภ์ จึงช่วยดําเนิ นการให้มีชื่อสําเร็ จ เด็กคนนี้ ปลัดอําเภอได้รับรองว่าเด็กมี
ชื่อจริ ง เด็กแจ้งเกิด สุ โม๋ ะยือไร ปั ตตานี ต่อมาได้ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าบ้านไปย้ายกลับมาแล้ว ซึ่ งเป็ นการ
ทํางานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจริ ง ๆ
เมื่อถามถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน นางส้มแขก บอกว่าบทบาท
ของผูน้ าํ ชุ ม ชนต้องทํางานเพื่อชุ มชนโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ค วามสํา คัญกับคุ ณค่า ของงาน
มากกว่าคิดเป็ นมูลค่าของเงิน ภาษาอาหรับเรี ยกว่า”อิคลาส”(หมายถึงความบริ สุทธ์ใจ-ผูว้ จิ ยั )
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นอกจากนี้ ผูน้ าํ ยังต้องมีความอดทน “ซอบัร” เพราะว่าเราอยุ่ตรงนี้ กบั ชุ มชนอาจจะไม่ได้รับการ
ยอมรั บเสมอไป อาจมี ค วามคิ ดต่า งบ้างแต่เราก็ไม่ใสใจหากเราในสิ่ งที่ถูกต้อง หากสิ่ งที่ท าํ เกิ ด
ปั ญหาเราก็ตอ้ งอดทนเหนื่อยบ้างก็ตอ้ งอดทน และสิ่ งสุ ดท้ายคือใช้หลักของความพยายาม “อุสฮอ”
งานบางอย่างไม่ได้ราบรื่ นเสมอไปต้องพยายามและมองจุดเป้ าหมายเป็ นหลักให้ตรงกับคําที่วา่ “ผัน
ให้ไกล ไปให้ถึง” ยกตัวอย่างเรื่ องการดําเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทําส้มแขกแช่อิ่ม ซึ่ ง
นางส้มแขก เป็ นประธานและได้มีการดําเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับรองตราฮาลาลและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ งทําให้ส ้มแขกแช่อ่ิม เป็ น
ที่รู้จกั และเป็ นสัญลักษณ์ของบ้านท่าสาปเหมือนที่นมแพะเป็ นสัญลักษณ์ของบ้านปายอ
เมื่อถามถึงความขัดแย้งในทัศนะของชุมชน นางส้มแขก บอกว่า ความขัดแย้ง คือ
การทีม่ ีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน มีปัญหาด้านสื่ อสารอย่างรุ นแรง ต่างฝ่ ายให้ความสํา คัญ
กับประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ส่ วนประเด็นความขัดแย้ง ที่เห็นได้ชดั คือการสื่ อสารสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาหมู่บา้ นระหว่างคนที่เข้าร่ วมกิจกรรมกับคนที่ไม่ได้เข้า คนที่เข้าร่ วมกิ จกรรม
คือกลุ่มเป้ าหมายของงานส่ วนคนที่ไม่ได้เข้าไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายของงาน จึงมีความเข้าใจผิดคิดว่า
ไม่มีใครให้ความสําคัญจึงไปสร้างสรรค์พวกให้เกิดความแตกแยก สร้างความเข้าใจผิด ๆ ให้คนใน
ชุ มชน นางส้มแขก เมือ่ ทราบเรื่ องจึงเข้าไปพูดคุยสร้างทําความเข้าใจ เป็ นประเด็น ๆ เช่น ถ้าเป็ น
ประเด็นที่หน่ วยทหารจะมามอบถุงยังชี พ โดยกําหนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสพิการ ซึ่ ง
กําหนดจํานวนจํากัด ก็จะชี้ แจงคนที่ไม่ใช่ กลุ่ มเป้ าหมายให้เข้าใจถึ งกฎเกณฑ์การพิจารณาผูท้ ี่จะ
ได้รับถุงยังชีพ เป็ นต้น
สําหรับประเด็นความขัดแย้งที่นางส้มแขก มีส่วนเข้าไปจัดการได้แก่ประเด็น
ความขัดแย้ง ระหว่างสมาชิ กกับกลุ่ มแม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปส้มแขก ซึ่ งมี สาเหตุ ความไม่พึง
พอใจในการปั นผลให้กบั สมาชิ กลุ่มส้มแขก ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกับคณะกรรมการกลุ่ม เมื่อถึ ง
สิ้ นปี จะมีการปั นผลกําไรให้กบั สมาชิกตามจํานวนผูท้ ี่สมาชิกได้ลงหุ น้ ไว้ จึงทําให้การรับเงินปั นผล
ไม่เท่ากัน เกิ ดความขัดข้องใจ และขัดแย้งระหว่างสมาชิ กในกลุ่มกับคณะกรรมการกลุ่ม นางส้ม
แขก ในฐานะประธานกลุ่มได้อธิ บายสาเหตุของการปั นผลไม่เท่ากันว่าขึ้นอยูก่ บั จํานวนของสมาชิก
ลงไว้ แต่ยงั มีสมาชิ กบางท่านไม่เข้าใจอีก จึงได้เปลี่ยนวิธีการปั นผลจากเดิมที่ปันผลกําไรเป็ นเงิ น
เปลี่ยนเป็ นการปั นผลโดยให้สมาชิ กได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากความ
ขัดแย้งนี้ นางส้มแขก บอกว่าทําให้เกิดความเข้าในระหว่างสมาชิกและเป็ นที่ยอมรับในการทํางาน
ต่อไป
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สุ ดท้ายนี้นางส้มแขก ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งว่า เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ผูน้ าํ ต้องรี บหาสาเหตุของความขัดแย้ง ให้เจอก่ อนจึง จะสามารถหาแนวทางจัดการความขัดแย้ง
ดังกล่าวได้

ภาคผนวก ค.
ตารางที่ ค-1 ข้ อมูลพืน้ ฐานผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ
ลําดับ อายุ เพศ
ที่
1
57 ชาย
2
45 ชาย
3
44 ชาย
4
40 ชาย
5
47 ชาย
6
40 หญิง
7
53 ชาย
8
49 หญิง
9
50 ชาย
10
51 ชาย
11
47 ชาย
12
50 ชาย
13
53 ชาย

สถานภาพ

ศาสนา

การศึกษา

สมรส
สมรส
สมรส
โสด
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส

อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

มัธยม 6
ปริ ญญาโท
มัธยม 6
ปริ ญญาตรี
มัธยม 6
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
มัธยม 6
มัธยม 3
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
มัธยม 6
มัธยม 6

จํานวน
สมาชิ กในคร.
6 คน
5 คน
5 คน
5 คน
6 คน
6 คน
4 คน
7 คน
12 คน
4 คน
5 คน
5 คน
5 คน

อาชีพ
ค้าขาย
รับจ้าง
ค้าขาย
รับจ้าง
ทําสวน
ค้าขาย
ทําสวน
ค้าขาย
ค้าขาย
ทําสวน
ค้าขาย
ทําสวน
ค้าขาย

รายได้ ต่อเดือน
(บาท)
25,000
20,000
20,000
10,000
12,000
15,000
15,000
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
20,000

ระยะเวลาอยู่ใน
ชุ มชน(ปี )
ตั้งแต่เกิด
13 ปี
ตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เกิด
25 ปี
27 ปี
ตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เกิด
28 ปี
ตั้งแต่เกิด

ตําแหน่ งทาง
สั งคม
กํานัน
ผูน้ าํ ศาสนา
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ผูน้ าํ ศาสนา
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ผูใ้ หญ่บา้ น
กํานัน
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
กรรมการหมู่บา้ น
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ตารางที่ ค-1 (ต่ อ)
ลําดับ อายุ เพศ
ที่
14
51 ชาย
15
51 หญิง
16
47 ชาย
17
59 ชาย
18
54 หญิง

สถานภาพ

ศาสนา

การศึกษา

สมรส
สมรส
หม้าย
สมรส
สมรส

อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ปริ ญญาตรี
มัธยม 6
มัธยม 6
อนุปณิ ญญา
มัธยม 6

จํานวน
สมาชิ ก
5 คน
5 คน
4 คน
8 คน
6 คน

อาชีพ
รับจ้าง
ทําสวน
ทําสวน
รับจ้าง
ทําสวน

รายได้ ต่อเดือน
(บาท)
10,000
10,000
10,000
15,000
10,000

ระยะเวลาอยู่ใน
ชุ มชน(ปี )
28 ปี
ตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เกิด
24 ปี
35 ปี

ตําแหน่ งทางสั งคม
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
กรรมการหมู่บา้ น
ผูน้ าํ ศาสนา
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร

หมายเหตุ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญลําดับที่ 1-9 เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญจากตําบลท่าสาป ส่ วนลําดับที่ 10-18 เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญจากตําบลพร่ อน
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ตารางที่ ค-2 ภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
ลํา
ดับ
ที่

การให้ ความหมายภาวะ
ผู้นําในทัศนะชุ มชน

การรับรู้ถึงภาวะผู้นํา
ในการพัฒนาชุ มชน

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาชุ มชน

การจัดการกับปั ญหา
ของชุมชนได้และมี
ไหวพริ บปฏิภาณ

การได้ รับความ
เคารพนับถือ

หมู่บา้ นมีการ ได้รับความ
พัฒนา ประชาชนมี ร่ วมมือและมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน

1

การควบคุมดูแลสั่งการ,
การเป็ นแบบอย่างที่ดี,
การมีความรู ้และ
การเข้าใจผูอ้ ื่น

2

การควบคุมดูแลสัง่ การ, การได้รับความร่ วมมือ หมูบ่ า้ นมีการ
ช่วยเหลือคนใน
การเป็ นแบบอย่างที่ดีและ และมีส่วนร่ วมใน พัฒนา ประชาชนมี ชุมชนยามมี
การนําชุมชน
กิจกรรมของชุมชน
อาชีพมัน่ คง
ปัญหา

การสร้ างแรงดล
ใจคนในชุ มชน
ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์สร้าง
แรงดลใจ

บทบาทหน้ าที่ของ
ผู้นําในการพัฒนา
ชุ มชน

การกระตุ้น
การ
ปัญญาคนใน คํานึงถึง
ชุ มชน
บุคคลอืน่
การจัดตั้ง การประสานงานและ
ใช้เวที
ประชาคม กองทุนซะ การช่วยเหลือคนใน 150
ชุมชน
กาต
หมู่บา้ น
กระตุน้ ความ
คิดเห็น

ใช้ภาษาและ ใช้เหตุผลให้ผู้ การจัดตั้ง การปฏิบตั ิตาม
กองทุนซะ บทบาทหน้าที่และ
สัญลักษณ์สร้าง
ตามมี
การให้ความรู้คน
กาต
แรงดลใจ
ความคิดเป็ น
ในชุมชน
อิสระ

ลํา
ดับ
ที่

3

การให้ ความหมายภาวะ
ผู้นําในทัศนะชุ มชน

การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
การพัฒนาชุ มชน

การควบคุมดูแลสั่งการ,
การเข้าใจผูอ้ ื่นและการมี
จิตอาสา

การได้รับความร่ วมมือ
และมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของชุมชน

4

การควบคุมดูแลสั่งการ,
การมีจิตอาสาและการนํา
ชุมชน

การได้รับความร่ วมมือ
ในกิจกรรมของชุมชน
และการสร้างแรงจูงใจ

5

การเป็ นแบบอย่างที่ดีและ
การนําชุมชน

การมีบุคลิกภาพที่ดี

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น การคํานึงถึง
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน บุคคลอืน่
ชุ มชน
การจัดตั้ง
จัดให้มี
ใช้ภาษาและ
ได้รับความ
ประชาชนรู ้รัก
กองทุนแม่
สถานที่
สัญลักษณ์สร้าง
สามัคคี หมู่บา้ นมี ร่ วมมือและมี
รวมตัวของ ของแผ่นดิน
แรงดลใจ
ส่ วนร่ วมใน
การพัฒนา
คนใน
กิจกรรมของ
หมู่บา้ น
ชุมชน
ใช้เหตุผลให้ การจัดตั้ง
ใช้ภาษาและ
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
กองทุนซะ
ผูต้ ามมี
สัญลักษณ์สร้าง
ชุมชนยามมี
พัฒนา ประชาชน
ความคิดเป็ น กาตและ
แรงดลใจ
ปัญหา
รู้รักสามัคคีและอยู่
กลุ่มออม
อิสระ
อย่างสันติสุข
ทรัพย์
ใช้เหตุผลให้ การจัดตั้ง
ใช้ภาษาและ
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
กองทุนซะ
ผูต้ ามมี
สัญลักษณ์สร้าง
ชุมชนยามมี
พัฒนา ประชาชน
กาต
ความคิดเป็ น
แรงดลใจ
ปัญหา
มีอาชีพมัน่ คง
อิสระ

บทบาทหน้ าที่
ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน
การประสานงาน
และการช่วยเหลือ
คนในชุมชน

151
การประสานงาน
และการช่วยเหลือ
คนในชุมชน

การให้ความรู้
คนในชุมชและ
การช่วยเหลือ
คนในชุมชน

ลํา
ดับ
ที่

6

การให้ ความหมายภาวะ
ผู้นําในทัศนะชุ มชน

การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
การพัฒนาชุ มชน

การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ
มีความรู ้,การเข้าใจผูอ้ ื่น
และการมีจิตอาสา

การได้รับความร่ วมมือ
ในกิจกรรมของชุมชน
และการสร้างแรงจูงใจ

การได้รับความร่ วมมือ
และมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของชุมชน

7

การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ
มีจิตอาสาและการนํา
ชุมชน

8

การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ การจัดการกับปั ญหาของ
เข้าใจผูอ้ ื่น,การให้ความ ชุมชนได้และมีการสร้าง
แรงจูงใจ
เสมอภาคเป็ นธรรมและ
การมีจิตอาสา

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น การคํานึงถึง
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน บุคคลอืน่
ชุ มชน
การจัด
ใช้เวที
ได้รับความ
หมู่บา้ นมีการ
ประชาคม สวัสดิการ
พัฒนา ประชาชน ร่ วมมือและมี
สมาชิกใน
หมู่บา้ น
รู้รักสามัคคีและอยู่ ส่ วนร่ วมใน
กลุ่ม
กระตุน้ ความ
กิจกรรมของ
อย่างสันติสุข
คิดเห็น
ชุมชน
ใช้เหตุผลให้ การจัดตั้ง
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
กลุ่มออม
ผูต้ ามมี
ชุมชนยามมี
พัฒนา ประชาชน
ทรัพย์
ความคิดเป็ น
ปัญหา
มีอาชีพมัน่ คง
อิสระ
การจัด
ใช้เหตุผลให้
ได้รับความ
หมู่บา้ นมีการ
สวัสดิการ
ผูต้ ามมี
พัฒนา ประชาชน ร่ วมมือและมี
ความคิดเป็ น สมาชิกใน
ส่ วนร่ วมใน
มีอาชีพมัน่ คง
กลุ่ม
อิสระ
กิจกรรมของ
ชุมชน

บทบาทหน้ าที่
ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน
การประสานงาน
และการช่วยเหลือ
คนในชุมชน
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การประสานงาน
และการช่วยเหลือ
คนในชุมชน

การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่

ลํา
ดับ
ที่

9

การให้ ความหมายภาวะ
ผู้นําในทัศนะชุ มชน

การควบคุมดูแลสั่งการ,
การเป็ นแบบอย่างที่ดี
,และการมีจิตอาสา

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
การพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น การคํานึงถึง
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน บุคคลอืน่
ชุ มชน
การจัดตั้ง
จัดให้มี
ใช้ภาษาและ
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
การสามารถจัดการกับ
กองทุนซะ
สถานที่
สัญลักษณ์สร้าง
ชุมชนยามมี
ปั ญหาของชุมชนได้และ พัฒนา ประชาชน
กาต
รวมตัวของ
แรงดลใจ
ปัญหา
มีการสร้างแรงจูงใจ รู้รักสามัคคีและอยู่
คนใน
อย่างสันติสุข
หมู่บา้ น

10 การมีความรู ้,การให้ความ การจัดการกับปั ญหาได้, หมู่บา้ นมีการ
เสมอภาคเป็ นธรรมและ การได้รับความร่ วมมือ, พัฒนา ประชาชน
การสร้างแรงจูงใจและ คุณภาพชีวติ ที่ดี
การมีจิตอาสา
และมีอาชีพมัน่ คง
การมีบุคลิกภาพที่ดี

ได้รับความ
ร่ วมมือและมี
ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน

กําหนด
วัตถุประสงค์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานผ่าน
เวทีประชาคม

บทบาทหน้ าที่
ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน
การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่
และการ
ช่วยเหลือคนใน
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ชุมชน

การ
จัดให้มีสถาน การจัดตั้ง
ที่รวมตัวของ กองทุนแม่ ประสานงาน,
ของแผ่นดิน การให้ความรู้
คนในหมู่
คนในชุมชน
บ้านและ ใช้
และการ
เวทีประ ชา
ช่วยเหลือคนใน
คมกระตุน้
ชุมชน
ความคิดเห็น

ลํา
ดับ
การให้ ความหมาย
ที่ ภาวะผู้นําในทัศนะชุ มชน

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
การพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น การคํานึงถึง
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน บุคคลอืน่
ชุ มชน
การจัด
ใช้ขอ้ มูลเชิง
กําหนด
ได้รับความ
หมู่บา้ นมีการ
11 การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ การได้รับความร่ วมมือ,
ร่ วมมือและมี วัตถุประสงค์และ ประจักษ์มา สวัสดิการ
การสร้างแรงจูงใจและ พัฒนา ประชาชน
เข้าใจผูอ้ ่ืนและการมีจิต
มาตรฐานการ วิเคราะห์และ สมาชิกลุ่ม
การมีบุคลิกภาพที่ดี รู้รักสามัคคีและอยู่ ส่ วนร่ วมใน
อาสา
ปฏิบตั ิงานผ่าน ใช้เหตุผลให้ ออมทรัพย์
กิจกรรมของ
อย่างสันติสุข
ผูต้ ามมี
เวทีประชาคม
ชุมชน
ความคิดเป็ น
อิสระ
12 การควบคุมดูแลสั่งการ, การจัดการกับปั ญหาของ หมู่บา้ นมีการ
การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ ชุมชน,การได้รับความ พัฒนา ประชาชน
รู้รักสามัคคีและอยู่
ร่ วมมือและการมี
มีจิตอาสาและการนํา
อย่างสันติสุข
บุคลิกภาพที่ดี
ชุมชน

ได้รับความ
ร่ วมมือและมี
ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน

ใช้ขอ้ มูลเชิง การจัดตั้ง
กําหนด
วัตถุประสงค์และ ประจักษ์มา กองทุนซะ
กาต
มาตรฐานการ วิเคราะห์และ
ปฏิบตั ิงานผ่าน ใช้เหตุผลให้
ผูต้ ามมี
เวทีประชาคม
ความคิดเป็ น
อิสระอิสระ

บทบาทหน้ าที่
ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน
การ
ประสานงาน,
การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่
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และการให้
ความรู้คนใน
ชุมชน
การ
ประสานงาน

ลํา
ดับ
ที่

การให้ ความหมายภาวะ
ผู้นําในทัศนะชุ มชน

การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
การพัฒนาชุ มชน

13 การควบคุมดูแลสั่งการ, การจัดการกับปั ญหาได้,
การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ การได้รับความร่ วมมือ
และการสร้างแรงจูงใจ
มีความรู ้,การเข้าใจผูอ้ ื่น
และการมีจิตอาสา

14 การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ การจัดการกับปั ญหาของ
ชุมชน,การสร้าง
มีความรู ้,การเข้าใจผูอ้ ื่น
แรงจูงใจและการมี
และการมีจิตอาสา
บุคลิกภาพที่ดี

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน
ชุ มชน
ใช้ข่าวสารมา
กําหนด
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
ชุมชนยามมี วัตถุประสงค์และ วิเคราะห์ผา่ น
พัฒนา ประชาชน
การประชุม
มาตรฐานการ
ปัญหา
รู้รักสามัคคีและอยู่
ปฏิบตั ิงานผ่าน กลุ่มย่อยและ
อย่างสันติสุข
เวทีประชาคม ใช้เหตุผลให้
ผูต้ ามมี
ความคิดเป็ น
อิสระ
ใช้ขอ้ มูลเชิง
กําหนด
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
ชุมชนยามมี วัตถุประสงค์และ ประจักษ์มา
พัฒนา ประชาชน
มาตรฐานการ วิเคราะห์และ
ปัญหา
มีอาชีพมัน่ คง
ปฏิบตั ิงานผ่าน ใช้เหตุผลให้
ผูต้ ามมี
เวทีประชาคม
ความคิดเป็ น
อิสระ

บทบาทหน้ าที่
การคํานึงถึง ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน
บุคคลอืน่
การ
การจัดตั้ง
กองทุนซะ ประสานงาน
กาตและ และการปฏิบตั ิ
กองทุนแม่ ตามบทบาท
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หน้าที่
ของแผ่นดิน

การจัดตั้ง
กองทุนซะ
กาต

การ
ประสานงาน
และการปฏิบตั ิ
ตามบทบาท
หน้าที่

ลํา
ดับ
ที่

การให้ ความหมายภาวะ
ผู้นําในทัศนะชุ มชน

การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
การพัฒนาชุ มชน

15 การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ การจัดการกับปั ญหาของ
ชุมชน,การสร้าง
มีความรู ้,การเข้าใจผูอ้ ื่น,
การให้ความเสมอภาคเป็ น แรงจูงใจและการมี
บุคลิกภาพที่ดี
ธรรมและการนําชุมชน
16 การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ การได้รับความร่ วมมือ,
การสร้างแรงจูงใจและ
ให้ความเสมอภาคเป็ น
การมีบุคลิกภาพที่ดี
ธรรม,การมีจิตอาสาและ
การนําชุมชน

17 การควบคุมดูแลสั่งการ,
การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ
มีจิตอาสาและการนํา
ชุมชน

การมีบุคลิกภาพที่ดี

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น การคํานึงถึง
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน บุคคลอืน่
ชุ มชน
การจัด
ใช้เหตุผลให้
ช่วยเหลือคนใน
หมู่บา้ นมีการ
สวัสดิการ
ผูต้ ามมี
ชุมชนยามมี
พัฒนา ประชาชน
ความคิดเป็ น กลุ่มออม
ปัญหา
รู้รักสามัคคีและอยู่
ทรัพย์
อิสระ
อย่างสันติสุข
ใช้เหตุผลให้ การจัดตั้ง
กําหนด
หมู่บา้ นมีการ
ได้รับความ
กองทุนซะ
ผูต้ ามมี
พัฒนา ประชาชน
ร่ วมมือและมี วัตถุประสงค์และ
กาต
มาตรฐานการ ความคิดเป็ น
รู้รักสามัคคีและอยู่ ส่ วนร่ วมใน
อิสระ
ปฏิบตั ิงานผ่าน
อย่างสันติสุข
กิจกรรมของ
เวทีประชาคม
ชุมชน
หมู่บา้ นมีการ
พัฒนา ประชาชน
คุณภาพชีวติ ที่ดี
และมีอาชีพมัน่ คง

ได้รับความร่ วม
มือและมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรม
ของชุมชน

-

ใช้เหตุผลให้
ผูต้ ามมี
ความคิดเป็ น
อิสระ

บทบาทหน้ าที่
ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน

การประสาน
งานและการให้
ความรู้คนใน
ชุมชน
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การประสาน
งาน,การปฏิบตั ิ
ตามบทบาท
หน้าที่และการ
ช่วยเหลือคนใน
ชุมชน
การจัดตั้ง การให้ความรู้
กองทุนซะ คนในชุมชน
กาต

ลํา
ดับ
ที่

ประเด็นภาวะผู้นําในทัศนะของชุ มชน
การให้ ความหมายภาวะ การรับรู้ ถึงภาวะผู้นําใน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในการพัฒนาชุ มชน
บทบาทหน้ าที่
การพัฒนาชุ มชน
ผู้นําในทัศนะชุ มชน
วิสัยทัศน์ ในการ การได้ รับความ การสร้ างแรงดล การกระตุ้น การคํานึงถึง ของผู้นําในการ
พัฒนาชุ มชน
พัฒนาชุ มชน
เคารพนับถือ
ใจคนในชุ มชน ปัญญาคนใน บุคคลอืน่
ชุ มชน
การ
การจัด
ใช้เหตุผลให้
ช่วยเหลือคนใน
18 การควบคุมดูแลสั่งการ, การจัดการกับปั ญหาของ หมู่บา้ นมีการ
สวัสดิการ ประสานงาน
ผูต้ ามมี
ชุมชนยามมี
การเป็ นแบบอย่างที่ดี,การ ชุมชนได้และการสร้าง พัฒนา ประชาชน
และการ
ความคิดเป็ น กลุ่มออม
ปัญหา
คุณภาพชีวติ ที่ดี
แรงจูงใจ
มีความรู ้และการมีจิต
ช่วยเหลือคนใน
ทรัพย์
อิสระ
และมีอาชีพมัน่ คง
อาสา
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ชุมชน

ตารางที่ ค- 3 ความขัดแย้ งในทัศนะของชุ มชน
ลําดับ
ที่

การให้ ความหมายความ
ขัดแย้ งในทัศนะของชุ มชน

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและ
แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ประเภทของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
การรับรู้ประเด็น
ปัญหา
ครอบครัว

1

ความไม่พอใจกัน/ไม่ลง
รอยกัน ตกลงกันไม่ได้
ระหว่าง 2 ฝ่ ายขึ้นไป

2

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี ครอบครัว
อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น
ผูอ้ ่ ืน
ยาเสพติดและการ
ก่ออาชญากรรม

สาเหตุของความ
ขัดแย้งในชุ มชน

ประเภทของ
ความขัดแย้ ง

ลักษณะส่ วนบุคคล ความขัดแย้ง
และปั จจัยระหว่าง ระหว่างบุคคล
กับบุคคล
บุคคล
ลักษณะส่ วนบุคคล ความขัดแย้ง
ปั จจัยระหว่าง
ระหว่างบุคคล
บุคคล
กับบุคคล
ความขัดแย้ง
ปั จจัยระหว่าง
บุคคลและปั จจัย ระหว่างบุคคล
กับบุคคล,
ประเด็น
บุคคลกับกลุ่ม

การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ขัดแย้ งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
การ
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่ การให้คน
ประนีประนอม
เหมาะสม
กลางมาช่วย
ไกล่เกลี่ย
การ
ประนีประนอม

การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
เหมาะสม

-

การแก้ปัญหา
แบบร่ วมมือ

การใช้ภาวะผูน้ าํ ที
เหมาะสมและการ
ใช้การมีส่วนร่ วม

-
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ลําดับ
ที่

การให้ ความหมายความ
ขัดแย้ งในทัศนะของชุ มชน

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและ
แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ประเภทของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
การรับรู้ ประเด็น
ปัญหา

3

4

สาเหตุของความ
ขัดแย้งในชุ มชน

ประเภทของ
ความขัดแย้ ง

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี ยาเสพติดและการ
อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น ก่ออาชญากรรม
ผูอ้ ่ ืน

ปั จจัยระหว่าง
บุคคลและปั จจัย
ประเด็น

ความหวาดระแวง
ระหว่างคนไทย
พุทธ-มุสลิมใน
หมู่บา้ น
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี ยาเสพติดและการ
อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น ก่ออาชญากรรม
ผูอ้ ่ ืน

ปั จจัยระหว่าง
บุคคลและปั จจัย
ประเด็น

ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
กับบุคคล,
บุคคลกับกลุ่ม
ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
กับบุคคล

ปั จจัยระหว่าง
บุคคลและปั จจัย
ประเด็น

ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
กับกลุ่ม

การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ขัดแย้ งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ
ใช้การมีส่วนร่ วม
การแสวงจุดร่ วม การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
สงวนจุดต่าง เหมาะสมและการ
ใช้การมีส่วนร่ วม
การแก้ปัญหา
แบบร่ วมมือ

การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
เหมาะสมและการ
ใช้การมีส่วนร่ วม

-

-
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ลําดับ
ที่

การให้ ความหมายความ
ขัดแย้ งในทัศนะของชุ มชน

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและ
แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ประเภทของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
การรับรู้ ประเด็น
ปัญหา

5

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี ครอบครัว
อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น
ผูอ้ ่ ืน
การจัดการขยะ

6

7

สาเหตุของความ
ขัดแย้งในชุ มชน

ประเภทของ
ความขัดแย้ ง

ลักษณะส่ วนบุคคล ความขัดแย้ง
และปั จจัยระหว่าง ระหว่างบุคคล
กับบุคคล
บุคคล

ลักษณะส่ วนบุคคล
และปั จจัยระหว่าง
บุคคล
การทํากิจกรรม ลักษณะส่ วนบุคคล
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี
และปั จจัยระหว่าง
อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น ของกลุ่มอาชีพ
บุคคล
ผูอ้ ่ ืน
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี
ยาเสพติดและการ ปั จจัยระหว่าง
อคติ ไม่รับฟังความคิดเห็น ก่ออาชญากรรม บุคคลและปั จจัย
ผูอ้ ่ ืน
ประเด็น

ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
กับกลุ่ม
ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
กับกลุ่ม
ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
กับบุคคล

การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ขัดแย้ งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
การ
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
ประนีประนอม
เหมาะสม
การแก้ปัญหา
แบบร่ วมมือ
การแก้ปัญหา
แบบร่ วมมือ
การแก้ปัญหา
แบบร่ วมมือ

การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
เหมาะสมและการ
ใช้การมีส่วนร่ วม
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
เหมาะสม
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที
เหมาะสมและการ
ใช้การมีส่วนร่ วม

-

-

-
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ลําดับ
ที่

8

9

10

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การให้ ความหมายความ การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ งในทัศนะของ
ของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
ชุ มชน
การรับรู้
สาเหตุของความ ประเภทของความ การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ประเด็นปัญหา ขัดแย้งในชุ มชน
ขัด แย้ ง
ขัดแย้ งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
ลักษณะส่ วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
การทํา
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี
แบบร่ วมมือ
เหมาะสม
และปั จจัยระหว่าง บุคคลกับกลุ่ม
กิจกรรมของ
อคติ ไม่รับฟังความ
บุคคล
กลุ่มอาชีพ
คิดเห็นผูอ้ ืน่
ความไม่พอใจกัน/ไม่ลง
ยาเสพติดและ ปั จจัยระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที
รอยกัน ตกลงกันไม่ได้
การก่อ
บุคคลและปั จจัย บุคคลกับบุคคลและ
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ
ระหว่าง 2 ฝ่ ายขึ้นไป
อาชญากรรม ประเด็น
บุคคลกับกลุ่ม
ใช้การมีส่วนร่ วม
การ
การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
ลักษณะส่ วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่าง
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี การทําลาย
ประนีประนอม
เหมาะสม
ทรัพย์สิน
และปั จจัยระหว่าง บุคคลกับบุคคล
อคติ ไม่รับฟังความ
บุคคล
คิดเห็นผูอ้ ืน่
สิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่ การให้คน
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ กลางมาช่วย
บุคคลและปั จจัย บุคคลกับกลุ่มและ
ใช้การมีส่วนร่ วม
ไกล่เกลี่ย
ประเด็น
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
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ลําดับ
ที่

11

12

13

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การให้ ความหมายความ การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ งในทัศนะของ
ของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
ชุ มชน
การรับรู้
สาเหตุของความ ประเภทของความ การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ประเด็นปัญหา ขัดแย้งในชุ มชน
ขัด แย้ ง
ขัดแย้ งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่ การให้คน
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี สิ่ งแวดล้อม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ กลางมาช่วย
บุคคลและปั จจัย บุคคลกับกลุ่มและ
อคติ ไม่รับฟังความ
ไกล่เกลี่ย
ใช้การมีส่วนร่ วม
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
ประเด็น
คิดเห็นผูอ้ ืน่
การเรี ยนรู ้
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
งบประมาณ
บุคคล
บุคคลกับกลุ่ม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ
ของอบต.
ใช้การมีส่วนร่ วม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่ การให้คน
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี สิ่ งแวดล้อม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ กลางมาช่วย
บุคคลและปั จจัย บุคคลกับกลุ่มและ
อคติ ไม่รับฟังความ
ไกล่เกลี่ย
ใช้การมีส่วนร่ วม
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
ประเด็น
คิดเห็นผูอ้ ืน่
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี ยาเสพติด
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ
อคติ ไม่รับฟังความ
บุคคลและปั จจัย บุคคลกับกลุ่มและ
ใช้การมีส่วนร่ วม
คิดเห็นผูอ้ ืน่
ประเด็น
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
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ลําดับ
ที่

14

15

16

17

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การให้ ความหมายความ การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ งในทัศนะของ
ของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
ชุ มชน
การรับรู้
สาเหตุของความ ประเภทของความ การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ประเด็นปัญหา ขัดแย้งในชุ มชน
ขัด แย้ ง
ขัดแย้ งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่ การให้คน
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี สิ่ งแวดล้อม
(ขยะ)
บุคคล
บุคคลกับกลุ่ม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ กลางมาช่วย
อคติ ไม่รับฟังความ
ไกล่เกลี่ย
ใช้การมีส่วนร่ วม
คิดเห็นผูอ้ ืน่
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี การทํากิจกรรม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแสวงจุดร่ วม การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
อคติ ไม่รับฟังความ
ทางศาสนา
บุคคล
บุคคลกับบุคคล
สงวนจุดต่าง
เหมาะสม
คิดเห็นผูอ้ ืน่
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
ความไม่พอใจกัน/ไม่ลง การทํากิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ
บุคคล
บุคคลกับกลุ่ม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ
รอยกัน ตกลงกันไม่ได้
ใช้การมีส่วนร่ วม
ระหว่าง 2 ฝ่ ายขึ้นไป
ความไม่พอใจกัน/ไม่ลง การทํากิจกรรม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแสวงจุดร่ วม การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่
บุคคลกับบุคคล
สงวนจุดต่าง
เหมาะสม
รอยกัน ตกลงกันไม่ได้
ทางศาสนา
บุคคล
ระหว่าง 2 ฝ่ ายขึ้นไป
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ลําดับ
ที่

18

ประเด็นความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
การให้ความหมายความ การรับรู้ประเด็นปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและประเภท แนวทางการจัดการความขัดแย้งและวิธีการจัดการความ
ขัดแย้งในทัศนะของ
ของความขัดแย้ ง
ขัด แย้ง
ชุมชน
การรับรู้
สาเหตุของความ ประเภทของความ การจัดการความ การจัดการความ การจัดการ
ประเด็นปัญหา ขัดแย้งในชุ มชน
ขัด แย้ ง
ขัด แย้งโดย
ขัดแย้ งโดย
ความขัดแย้ง
บทบาทคู่ขัดแย้ง
บทบาทผู้นํา
ของฝ่ ายทีส่ าม
ปั จจัยระหว่าง ความขัดแย้งระหว่าง การแก้ปัญหา การใช้ภาวะผูน้ าํ ที่ การให้คน
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มี สิ่ งแวดล้อม
แบบร่ วมมือ เหมาะสมและการ กลางมาช่วย
บุคคลและปั จจัย บุคคลกับกลุ่มและ
อคติ ไม่รับฟังความ
ไกล่เกลี่ย
ใช้การมีส่วนร่ วม
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
ประเด็น
คิดเห็นผูอ้ ืน่
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ภาคผนวก ง.
ภาพกิจกรรมการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ - ชื่ อสกุล

นางซูเรี ยนา บางปู

ภูมลิ าํ เนา

จังหวัดยะลา

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทํางาน

ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยะลา
เลขที่ 29 ถนนสุ ขยางค์ ตําบลสะเตง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7321-2076
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 145/21 หมู่ที่ 12 ตําบลสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

