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บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติท้ัง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ยังผลให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกท่ีเคยกว้างใหญ่กลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกันสามารถ
ติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global Village) ภูเขาและทะเลซึ่งเป็นพรมแดน
ธรรมชาติท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับจากนี้
ต่อไปโลกกําลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์ (Kurtz, 2012, pp.101-103, 
quoted in Therdsteerasukdi, N. 2007, p.66) 
 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดวาทกรรมการพัฒนาในรูปแบบใหม่ นั่นคือ ความทันสมัยตามแบบตะวันตก
และการทําให้เปน็อุตสาหกรรมจงึเกิดข้ึน อันกลายเป็นวิถีหลักในการพัฒนาประเทศ ในสังคมไทย การพัฒนาถูก
นิยามเป็นความทนัสมัย การมีโรงงานอุตสาหกรรม การมีตึกสงู การมีชุมชนเมือง การลงทุนจากต่างชาติ รวมท้ังการ
วัดความเตบิโตของประเทศด้วยดชันีชี้วัดทางด้านเศรษฐกจิ ล้วนแต่เป็นวาทกรรมหลกัที่ได้รับการตอกยํ้าจากรัฐบาล 
องค์กรระหว่างประเทศ นักวชิาการทั้งจากไทยและต่างประเทศอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง แต่ถึงกระนั้น ผลเสียจากกระแส
การพัฒนาดังกล่าวก็ได้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนขึ้นในวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสงัคมที่ปรากฏเป็น
รูปธรรมและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม ซ่ึงได้ทําลายความชอบธรรมของวาทกรรมการ
พัฒนา และทําให้ผู้คนหันกลบัไปหาการพัฒนาทางเลือก รวมท้ังวิถีชวีิตแบบด้ังเดิมท่ีผูกพันกับผืนดิน การทํา
การเกษตร และความเป็นชุมชน นบัตั้งแต่ภายหลังวกิฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมา จึงกลา่วได้ว่า “ท้องถ่ิน” กลบั
กลายเปน็ตัวจักรสําคัญในการสร้างวาทกรรมการพฒันาในโลกยุคปจัจุบัน  (Taylor, 2014, pp.10-11; Axford, 
2013, pp.202; Cazdyn, 2011, pp.119) 
 เม่ือท้องถ่ินเป็นรากฐานในการพัฒนา ผู้นําชุมชนจึงเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนชุมชน และเป็นพลังสําคญั
ท่ีมีบทบาทในการนําการพัฒนาและปฏิรูปชุมชนไปสู่ความสําเร็จ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ การเมือง 
การศกึษา ตลอดจนสิง่แวดล้อม ด้วยการปรับฐานคดิและจุดประกายแห่งการพัฒนาโดยชุมชนเปน็ฐานของสังคม ให้
มีภูมิคุ้มกันทางจติวิญญาณ เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง ตลอดจนวิจัยองคค์วามรู้จากท้องถิ่นสูร่ะดับสากล หากทําได้เช่นนีจ้ะ
ทําให้รากฐานมีความม่ันคงและสามารถดํารงอยู่อย่างย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน์ท้ังในระดับชุมชน สังคม และ
ประเทศได้อย่างมีดุลยภาพ  (Martell, 2010, p.331) ดังนั้น  บทความวิชาการนี้จึงนําเสนอมุมมองของผู้นํา
ท้องถ่ินในบทบาทท่ีเหมาะสมต่อสภาวการณ์ในโลกปัจจุบัน เพ่ือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการดําเนินชุมชน
อยู่ได้อย่างย่ังยืน 
 

โลกาภิวัตน์ : กระแสการปรับตัวของท้องถิ่น 
 โลกาภิวัตน์ทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมทั่วโลกได้เชื่อมโยงกันกับท้องถ่ินท่ีห่างไกล ขณะเดียวกันก็
กําหนดความเป็นไปของท้องถ่ิน อันนําไปสู่การเกิดกระแสต้านทานและขบวนการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Timmons, Amy and Nitsan, 2015, p.217; Anthony, 2014, pp.99-101) เนื่องจากความเป็นโลกาภิวัตน์ท่ี
เกิดขึ้นนั้นได้ทําให้สังคมเดินไปสู่สังคมท่ีมีภาวะเสี่ยง (Risk Society) ซ่ึงการผลิตและการกระจายทรัพยากร 
อํานาจ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่สมดลุกัน จึงเกิดข้อเสนอให้นําเอาความมั่งคั่งท่ีกระจุกอยู่ในกลุ่มคนจํานวน
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บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติท้ัง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ยังผลให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกท่ีเคยกว้างใหญ่กลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกันสามารถ
ติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global Village) ภูเขาและทะเลซึ่งเป็นพรมแดน
ธรรมชาติท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับจากนี้
ต่อไปโลกกําลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์ (Kurtz, 2012, pp.101-103, 
quoted in Therdsteerasukdi, N. 2007, p.66) 
 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดวาทกรรมการพัฒนาในรูปแบบใหม่ นั่นคือ ความทันสมัยตามแบบตะวันตก
และการทําให้เปน็อุตสาหกรรมจงึเกิดข้ึน อันกลายเป็นวิถีหลักในการพัฒนาประเทศ ในสังคมไทย การพัฒนาถูก
นิยามเป็นความทนัสมัย การมีโรงงานอุตสาหกรรม การมีตึกสงู การมีชุมชนเมือง การลงทุนจากต่างชาติ รวมท้ังการ
วัดความเตบิโตของประเทศด้วยดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกจิ ล้วนแตเ่ป็นวาทกรรมหลกัที่ได้รับการตอกยํ้าจากรัฐบาล 
องค์กรระหว่างประเทศ นักวชิาการทั้งจากไทยและต่างประเทศอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง แต่ถึงกระนั้น ผลเสียจากกระแส
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อยู่ได้อย่างย่ังยืน 
 

โลกาภิวัตน์ : กระแสการปรับตัวของท้องถิ่น 
 โลกาภิวัตน์ทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมทั่วโลกได้เชื่อมโยงกันกับท้องถ่ินท่ีห่างไกล ขณะเดียวกันก็
กําหนดความเป็นไปของท้องถ่ิน อันนําไปสู่การเกิดกระแสต้านทานและขบวนการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Timmons, Amy and Nitsan, 2015, p.217; Anthony, 2014, pp.99-101) เน่ืองจากความเป็นโลกาภิวัตน์ท่ี
เกิดขึ้นนั้นได้ทําให้สังคมเดินไปสู่สังคมท่ีมีภาวะเสี่ยง (Risk Society) ซ่ึงการผลิตและการกระจายทรัพยากร 
อํานาจ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่สมดลุกัน จึงเกิดข้อเสนอให้นําเอาความมั่งคั่งท่ีกระจุกอยู่ในกลุ่มคนจํานวน
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น้อย อยู่ในเมืองกลับไปสู่ชุมชนท้องถ่ินและประชาชน การให้นําเอาวัฒนธรรมชุมชนท่ีมีชีวิตชีวาและหลากหลาย
กลับมา มีสถานะในชุมชน แม้จะในฐานะของวาทกรรมเล็ก (Small Narrative) ท่ีต้านทานวาทกรรมหลัก 
(Master Narrative) ได้ไม่มากนัก แต่อย่างน้อยคนในชุมชนเห็นถึงคุณค่า และมีพลังท่ีจะทําให้สามารถกําหนด
ชีวิตและชะตากรรมของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอคอยและพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอีกต่อไป (Nicholas, 
2015, pp.303-316; Eric & Imre, 2011, pp.56-59; Luke, 2010, pp.101-108; Samir & Ray, 2006, 
p.227) 
 ท้องถ่ินนิยมเป็นแนวคิดต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงตระหนักถึงมนุษย์ว่ามีความสําคัญ เชื่อว่า ทุก
คนมีสิทธิในการดํารงชีวิต มนุษย์มีความต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นความต้องการความผูกพันกับภูมิลําเนา 
ไม่ว่าจะเป็นท่ีนา ผืนดิน ต้นไม้ เพราะเหล่านี้คือพ้ืนท่ีท่ีมนุษย์มีความผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ความผูกพันกับ
ชุมชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี อันเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงรากท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ผืนดิน สิ่งแวดล้อม นั่นคือ การตระหนักถึงความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน และเคารพซ่ึงสิทธิซ่ึงกันและกันท้ัง
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Ketsuwan, 2012, p.30) ด้วยเหตุนี้ จึงสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า 
แนวคิดท้องถ่ินนิยมให้ความสําคัญกับความเป็นชุมชนท่ีมนุษย์จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในลักษณะพึ่งพา
อาศัย ให้ความสําคัญกับรากเหง้าความเป็นมาของตนเองและชุมชน อันแสดงให้เห็นผ่านประเพณี วัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตท่ีบรรพบุรุษได้ร่วมกันสั่งสมและถ่ายทอดมา สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร การถนอม ยารักษาโรค วิธีการในการทําการเกษตร ขณะเดียวกัน ทุกคนก็ต้องพ่ึงพิงและพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้มีใช้ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน  ไม่มุ่งทําลายเพื่อประโยชน์ของตนใน
ปจัจุบัน เห็นได้จากภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านท่ียังคงรักษาและพยายามถ่ายทอดชุดความคิดความรู้ดั้งเดิม
ให้แก่คนรุ่นใหม่ อันสะท้อนถึงตัวตนทางบริบทและ  วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท่ีในแต่ละท้องถ่ินมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น หากย้อนไปกลับพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาก่อนการเกิดของความเป็นตะวันตกและกระแส    
โลกาภิวัตน์แล้วนั้น ก็จะเห็นได้ว่า ท้องถ่ินก็มีดําเนินไปด้วยคนในท้องถ่ินเองตามแต่บริบท มิใช่การใช้แผน
เดียวกันท้ังประเทศ (National Coalition for Independent Action and the TUC, 2012, Hines, 2000, 
pp.63) 
 การก่อเกิดของท้องถ่ินนิยม จึงเปรียบเสมือนการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เกิดการกระจายอํานาจด้วยการ
ให้อํานาจแก่ชุมชนท้องถ่ินในการจัดการตนเอง ตามแต่บริบท ความขัดแย้ง ความเชื่อ และค่านิยม ด้วยคนใน
ท้องถ่ินเอง ซ่ึงฉายภาพได้ชัดเจนย่ิงขึ้นในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 อันแสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีหันมาให้ความสนใจเรื่องการพัฒนา
แบบย่ังยืน และมียุทธศาสตร์ท่ีสําคัญคือ มนุษย์เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า อันจะนําพาประเทศชาติไปยัง
เป้าหมายที่หวังไว้ได้  ท้ังยังมุ่งการกระจายอํานาจจากส่วนกลางสูท้่องถ่ิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรท้องถ่ิน การสร้างประชารฐั โดยมุ่งประสานรัฐกับประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การสร้างสังคมที่ร่วมกัน
แก้ปัญหาทุกอย่างแบบบูรณาการในรูปเบญจภาคี ประกอบด้วยชุมชน รัฐ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และองค์กร
ธุรกิจ (Charles, 2013) ด้วยเหตุนี้ มโนทัศน์การพัฒนาจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงอํานาจให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 
โดยท่ีการพัฒนาต้องเกิดจากความต้องการของคนในท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์สุขของท้องถ่ินเอง  ดังคําพูดท่ีว่า 
“คําตอบอยู่ท่ีหมู่บ้าน”  
  

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง : บทบาทใหม่ในการขับเคล่ือนท้องถิ่น 
 ท่ามกลางกระแสสังคมที่พลวัตไปเช่นนี้ การขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถ่ินให้
เข้มแข็ง ต้องมีผู้นําองค์กรชุมชนที่เข้าใจและเท่าทันสถานการณ์อย่างรอบด้าน เพ่ือให้ชุมชนฐานรากมองเห็น
ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในแนวทางใหม่ท่ีเน้นให้พ้ืนท่ีท้ังในระดับชุมชนท้องถ่ินสามารถจัดการ
ตนเองได้ พร้อมกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของการเปล่ียนแปลงอย่าง
แท้จริง  (Rattikarn, 2013, pp. 18-20; Somphant, 2009, p, 114) ดังนั้น อาจกล่าวได้กว่า ผู้นําชุมชนในยุค 
โลกาภิวัตน์มิใช่เพียงแค่ผู้บริหารท้องถ่ินอีกต่อไป หากแต่ผู้นําชุมชนจักต้องเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงเป็นผู้ท่ีให้
ความสําคัญกับความเกื้อกูลของกลุ่มคนหรือระหว่างกลุ่มคนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน บนฐานของค่านิยม
เหมือนกัน นั่นคือ การทํางานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกข้ึนแก่ชุมชนท้องถ่ินนั่นเอง 
 จากฐานความเช่ือท่ีว่า ผู้นําชุมชนเป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการ
ขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนนั้น การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะบรรลุตามความต้องการของสมาชิกในชุมชนหรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาย่ังยืนได้นั้น ผู้นําจึงมีบทบาทสําคัญในการหนุนเสริมโดยยึดหลักการทํางานตามปรัชญา 
หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน อันประกอบด้วยเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้เกิดความเป็นผู้นาํแห่งเปลี่ยนแปลง 
(Thanoot, 2014, p.151; Pravej, 2014, pp.87-89; Sumrit & Prayut, 2014, pp.74-76; Surachai, 2012, 
pp.67-69; Suntorn, 2009, pp.13-14) ดังต่อไปน้ี 
 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Leadership) หมายถึง การประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างสําหรับผู้ตามที่ดี ผู้นําจะเป็นท่ียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นําและต้องการเลียนแบบผู้นําของเขา 
สิ่งท่ีผู้นําต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้นําจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นํา
จะมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นําเป็นผู้ท่ีไว้ใจ
ได้ว่าจะทําในสิ่งท่ีถูกต้อง ผู้นําจะเป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นําจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อํานาจเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นําจะแสดงให้เห็น
ถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ
และค่านิยมของเขา ผู้นําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตาม และทําให้ผู้ตามมี
ความเป็นพวกเดียวกับผู้นํา โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นําแสดงความมั่นใจช่วยสร้าง
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นําและพฤติกรรมของผู้นําจาก
การสร้างความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของ
ตนในการบรรลไุด้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 ในชุมชนท้องถ่ิน การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้นําชุมชนสะท้อนได้จากการมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ทํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความคล่องตัวในการทํางาน มีทักษะด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพปัจจุบันอยู่
เสมอ ด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ตลอดจนมีภาวะผู้นําการเปลี่ยน
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ อันจะช่วยส่งเสริม ขีดความสามารถของการทํางานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คน
ในชุมชนได้ (Suchitra, 2011, pp.1-34; Chadchai, 2013, pp.101-105; Sumate, 2009, p.67) 
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น้อย อยู่ในเมืองกลับไปสู่ชุมชนท้องถ่ินและประชาชน การให้นําเอาวัฒนธรรมชุมชนท่ีมีชีวิตชีวาและหลากหลาย
กลับมา มีสถานะในชุมชน แม้จะในฐานะของวาทกรรมเล็ก (Small Narrative) ท่ีต้านทานวาทกรรมหลัก 
(Master Narrative) ได้ไม่มากนัก แต่อย่างน้อยคนในชุมชนเห็นถึงคุณค่า และมีพลังท่ีจะทําให้สามารถกําหนด
ชีวิตและชะตากรรมของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอคอยและพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอีกต่อไป (Nicholas, 
2015, pp.303-316; Eric & Imre, 2011, pp.56-59; Luke, 2010, pp.101-108; Samir & Ray, 2006, 
p.227) 
 ท้องถ่ินนิยมเป็นแนวคิดต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงตระหนักถึงมนุษย์ว่ามีความสําคัญ เชื่อว่า ทุก
คนมีสิทธิในการดํารงชีวิต มนุษย์มีความต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นความต้องการความผูกพันกับภูมิลําเนา 
ไม่ว่าจะเป็นท่ีนา ผืนดิน ต้นไม้ เพราะเหล่าน้ีคือพ้ืนท่ีท่ีมนุษย์มีความผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ความผูกพันกับ
ชุมชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี อันเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงรากท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ผืนดิน สิ่งแวดล้อม นั่นคือ การตระหนักถึงความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน และเคารพซ่ึงสิทธิซ่ึงกันและกันท้ัง
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Ketsuwan, 2012, p.30) ด้วยเหตุนี้ จึงสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า 
แนวคิดท้องถ่ินนิยมให้ความสําคัญกับความเป็นชุมชนท่ีมนุษย์จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในลักษณะพึ่งพา
อาศัย ให้ความสําคัญกับรากเหง้าความเป็นมาของตนเองและชุมชน อันแสดงให้เห็นผ่านประเพณี วัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตท่ีบรรพบุรุษได้ร่วมกันสั่งสมและถ่ายทอดมา สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร การถนอม ยารักษาโรค วิธีการในการทําการเกษตร ขณะเดียวกัน ทุกคนก็ต้องพ่ึงพิงและพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้มีใช้ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน  ไม่มุ่งทําลายเพื่อประโยชน์ของตนใน
ปจัจุบัน เห็นได้จากภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านท่ียังคงรักษาและพยายามถ่ายทอดชุดความคิดความรู้ดั้งเดิม
ให้แก่คนรุ่นใหม่ อันสะท้อนถึงตัวตนทางบริบทและ  วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท่ีในแต่ละท้องถ่ินมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น หากย้อนไปกลับพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาก่อนการเกิดของความเป็นตะวันตกและกระแส    
โลกาภิวัตน์แล้วน้ัน ก็จะเห็นได้ว่า ท้องถ่ินก็มีดําเนินไปด้วยคนในท้องถ่ินเองตามแต่บริบท มิใช่การใช้แผน
เดียวกันท้ังประเทศ (National Coalition for Independent Action and the TUC, 2012, Hines, 2000, 
pp.63) 
 การก่อเกิดของท้องถ่ินนิยม จึงเปรียบเสมือนการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เกิดการกระจายอํานาจด้วยการ
ให้อํานาจแก่ชุมชนท้องถ่ินในการจัดการตนเอง ตามแต่บริบท ความขัดแย้ง ความเชื่อ และค่านิยม ด้วยคนใน
ท้องถ่ินเอง ซ่ึงฉายภาพได้ชัดเจนย่ิงข้ึนในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 อันแสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีหันมาให้ความสนใจเรื่องการพัฒนา
แบบย่ังยืน และมียุทธศาสตร์ท่ีสําคัญคือ มนุษย์เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า อันจะนําพาประเทศชาติไปยัง
เป้าหมายที่หวังไว้ได้  ท้ังยังมุ่งการกระจายอํานาจจากส่วนกลางสูท้่องถ่ิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรท้องถ่ิน การสร้างประชารฐั โดยมุ่งประสานรัฐกับประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การสร้างสังคมที่ร่วมกัน
แก้ปัญหาทุกอย่างแบบบูรณาการในรูปเบญจภาคี ประกอบด้วยชุมชน รัฐ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และองค์กร
ธุรกิจ (Charles, 2013) ด้วยเหตุนี้ มโนทัศน์การพัฒนาจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงอํานาจให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 
โดยท่ีการพัฒนาต้องเกิดจากความต้องการของคนในท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์สุขของท้องถ่ินเอง  ดังคําพูดท่ีว่า 
“คําตอบอยู่ท่ีหมู่บ้าน”  
  

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง : บทบาทใหม่ในการขับเคล่ือนท้องถิ่น 
 ท่ามกลางกระแสสังคมที่พลวัตไปเช่นนี้ การขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนท้องถ่ินให้
เข้มแข็ง ต้องมีผู้นําองค์กรชุมชนที่เข้าใจและเท่าทันสถานการณ์อย่างรอบด้าน เพ่ือให้ชุมชนฐานรากมองเห็น
ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในแนวทางใหม่ท่ีเน้นให้พ้ืนท่ีท้ังในระดับชุมชนท้องถ่ินสามารถจัดการ
ตนเองได้ พร้อมกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของการเปล่ียนแปลงอย่าง
แท้จริง  (Rattikarn, 2013, pp. 18-20; Somphant, 2009, p, 114) ดังน้ัน อาจกล่าวได้กว่า ผู้นําชุมชนในยุค 
โลกาภิวัตน์มิใช่เพียงแค่ผู้บริหารท้องถ่ินอีกต่อไป หากแต่ผู้นําชุมชนจักต้องเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงเป็นผู้ท่ีให้
ความสําคัญกับความเกื้อกูลของกลุ่มคนหรือระหว่างกลุ่มคนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน บนฐานของค่านิยม
เหมือนกัน นั่นคือ การทํางานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกข้ึนแก่ชุมชนท้องถ่ินนั่นเอง 
 จากฐานความเช่ือท่ีว่า ผู้นําชุมชนเป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการ
ขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนนั้น การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะบรรลุตามความต้องการของสมาชิกในชุมชนหรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาย่ังยืนได้นั้น ผู้นําจึงมีบทบาทสําคัญในการหนุนเสริมโดยยึดหลักการทํางานตามปรัชญา 
หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน อันประกอบด้วยเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้เกิดความเป็นผู้นาํแห่งเปลี่ยนแปลง 
(Thanoot, 2014, p.151; Pravej, 2014, pp.87-89; Sumrit & Prayut, 2014, pp.74-76; Surachai, 2012, 
pp.67-69; Suntorn, 2009, pp.13-14) ดังต่อไปนี้ 
 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Leadership) หมายถึง การประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างสําหรับผู้ตามที่ดี ผู้นําจะเป็นท่ียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นําและต้องการเลียนแบบผู้นําของเขา 
สิ่งท่ีผู้นําต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้นําจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นํา
จะมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นําเป็นผู้ท่ีไว้ใจ
ได้ว่าจะทําในสิ่งท่ีถูกต้อง ผู้นําจะเป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นําจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อํานาจเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นําจะแสดงให้เห็น
ถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ
และค่านิยมของเขา ผู้นําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตาม และทําให้ผู้ตามมี
ความเป็นพวกเดียวกับผู้นํา โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นําแสดงความมั่นใจช่วยสร้าง
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นําและพฤติกรรมของผู้นําจาก
การสร้างความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของ
ตนในการบรรลไุด้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 ในชุมชนท้องถ่ิน การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้นําชุมชนสะท้อนได้จากการมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ทํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความคล่องตัวในการทํางาน มีทักษะด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพปัจจุบันอยู่
เสมอ ด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ตลอดจนมีภาวะผู้นําการเปลี่ยน
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ อันจะช่วยส่งเสริม ขีดความสามารถของการทํางานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คน
ในชุมชนได้ (Suchitra, 2011, pp.1-34; Chadchai, 2013, pp.101-105; Sumate, 2009, p.67) 
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 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้นําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจให้
เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจงูใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเร่ืองงานของผู้ตาม 
ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผู้นําจะทําให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้นําจะสร้างและสื่อ
ความหวังท่ีผู้นําต้องการอย่างชัดเจน ผู้นําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ผู้นําแสดงความเช่ือม่ันและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นําจะช่วยให้ผู้ตาม
มองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ตลอดจนช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลทําให้ผู้ตามรู้สึกเหมือนตนเองมีคุณค่า 
และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจดัการ
กับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Lisa & Rosemary, 2008, pp.256-258; Morgan, 
2006, pp.91-95) 
 สําหรับผู้นําชุมชน ควรให้การสนับสนุนในหลักการกระจายอํานาจและกระบวนการทํางานเป็นทีมใน
การบริหารงาน ส่งเสริมให้ชาวบ้านตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิง
ประจักษ์ เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากนี้ ยังควรนํานวัตกรรมหรือการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีมีความ
ทันสมัยเข้ามาพัฒนาในชุมชน ท้ังการวางแผนการทํางาน การกระจายงาน และการทํางานอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพท่ีมั่นคงและดํารงชีวติอย่างมีความสุข และควรปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่คนใน
ชุมชนอย่างสม่ําเสมอ (Dumtum, 2009, p.70) ท้ังนี้ เน่ืองจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
จะช่วยส่งเสริมการทํางานอย่างเป็นระบบแก่ชุมชน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชาวบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การท่ีผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้นํามีการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา 
และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนนุความคิดริเร่ิมใหม่ๆในการ
พิจารณาปัญหาและการหาคําตอบของปัญหา มีการให้กําลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ 
ผู้นํามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไป
จากความคิดของผู้นํา ผู้นําทําให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยผู้นําจะสร้างความเชือ่ม่ันให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธแีก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผู้นําจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา
ของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคําถามต่อคํานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การ
กระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการท่ีจะตระหนักและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง (Tawney, 2014, p.9-10; Fauji & Mira, 2013, pp.420-425; Jirapon, Suwan & Saowanee, 
2017) 
 ส่วนงานชุมชนท้องถ่ินนั้น ผู้นําควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน และติดตามแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการใหม่ๆ ในการทํางาน และการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจงั

และต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ส่งผลให้คณะทํางานมีความรู้ความสามารถใน
การทํางาน ทําให้การบริหารจัดการงานในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Panya, 2015, pp.122-134)  ย่ิงไปกว่า
นั้น ยังควรเอาใจใส่แก้ปัญหาทุกขั้นตอนท่ีทําให้งานล่าช้าและเป็นอุปสรรค มีเทคนิคใหม่ๆ ในการทํางานอยู่
ตลอดเวลา ให้คําชมเชยเมื่อคนชุมชนได้ทํางานที่ได้รับมอบหมายพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะทํางาน 
และควรส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน โดยการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนด้านการกระตุ้นทางปัญญานี้จะช่วย
ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในชุมชนได้ ซ่ึงทําให้การทํางานในชุมชนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในชุมชน 
 การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้นําจะมีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นําในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม 
ผู้นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะ
พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากน้ีผู้นําจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยการให้โอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ความจําเป็นและความต้องการการประพฤติของผู้นําแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้รับกําลังใจมากกว่า บางคนได้รับอํานาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า ผู้นํามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการ
จัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้นํา
สนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลท้ังคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็น
พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้นําจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผู้นําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพเิศษอย่างเต็มท่ี และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีท้าทายความสามารถ ผู้นําจะดูแลผู้ตามว่าต้องการ
คําแนะนํา การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการทํางานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขา
กําลังถูกตรวจสอบ (Baiboon, 2016, pp.15-30) 
 ในชุมชนท้องถ่ิน ผู้นําควรทํางานดว้ยความมั่นใจ มีความเชื่อม่ันในทีมงานของชุมชน มีความสนใจต่อ
ความต้องการของชุมชน มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การติดต่อสื่อสารกับบุคคลในชุมชน การให้ความ
เป็นกันเองและความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนทุกคนอย่าง
สมํ่าเสมอ ทํางานในชุมชนมากกว่านอกชุมชน ให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างจริงใจ ปฏิบัติตนอย่างสม่ําเสมอและ
เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซ่ึงการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
เพราะจะทําให้คนในชุมชนรู้สึกดีท่ีมีผู้นําให้ความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของทุกคนและก่อให้เกิดความรักสมัคร
สมาน และความภาคภูมิใจในตัวผู้นําของตน (Unchalee & Thamanit, 2014, pp.37-43) ส่งผลให้เกิดความ
รว่มมือของคนในชุมชนในทุกด้าน อันก่อเกิดการพัฒนาในชุมชนท่ีย่ังยืน 
 ย่ิงไปกว่านั้น ในการเกื้อหนุนให้ชุมชนพัฒนาได้อย่างก้าวทันโลก มีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดจนสามารถนําพาท้องถ่ินไปสู่ความสมดุลท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์และ
กระแสท้องถ่ินนิยมได้อย่างมีดุลยภาพ จําเป็นจักต้องมีความเป็นผู้นําชุมชนเพ่ือการขับเคลื่อนชุมชนท่ีดีดัง
คุณลักษณะสําคญั 3 ประการ (Mansuri & Rao, 2013, pp.210-211; Shigetomi, 2013, p.263;       
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 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้นําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจให้
เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจงูใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเร่ืองงานของผู้ตาม 
ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผู้นําจะทําให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้นําจะสร้างและสื่อ
ความหวังท่ีผู้นําต้องการอย่างชัดเจน ผู้นําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ผู้นําแสดงความเช่ือม่ันและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นําจะช่วยให้ผู้ตาม
มองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ตลอดจนช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลทําให้ผู้ตามรู้สึกเหมือนตนเองมีคุณค่า 
และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจดัการ
กับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Lisa & Rosemary, 2008, pp.256-258; Morgan, 
2006, pp.91-95) 
 สําหรับผู้นําชุมชน ควรให้การสนับสนุนในหลักการกระจายอํานาจและกระบวนการทํางานเป็นทีมใน
การบริหารงาน ส่งเสริมให้ชาวบ้านต่ืนตัวในการพัฒนาตนเองและชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิง
ประจักษ์ เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากนี้ ยังควรนํานวัตกรรมหรือการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีมีความ
ทันสมัยเข้ามาพัฒนาในชุมชน ท้ังการวางแผนการทํางาน การกระจายงาน และการทํางานอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพท่ีมั่นคงและดํารงชีวติอย่างมีความสุข และควรปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่คนใน
ชุมชนอย่างสม่ําเสมอ (Dumtum, 2009, p.70) ท้ังนี้ เน่ืองจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
จะช่วยส่งเสริมการทํางานอย่างเป็นระบบแก่ชุมชน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชาวบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การท่ีผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้นํามีการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา 
และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนนุความคิดริเร่ิมใหม่ๆในการ
พิจารณาปัญหาและการหาคําตอบของปัญหา มีการให้กําลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ 
ผู้นํามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไป
จากความคิดของผู้นํา ผู้นําทําให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยผู้นําจะสร้างความเชือ่ม่ันให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธแีก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผู้นําจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา
ของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคําถามต่อคํานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การ
กระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง (Tawney, 2014, p.9-10; Fauji & Mira, 2013, pp.420-425; Jirapon, Suwan & Saowanee, 
2017) 
 ส่วนงานชุมชนท้องถ่ินนั้น ผู้นําควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน และติดตามแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการใหม่ๆ ในการทํางาน และการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจงั

และต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ส่งผลให้คณะทํางานมีความรู้ความสามารถใน
การทํางาน ทําให้การบริหารจัดการงานในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Panya, 2015, pp.122-134)  ย่ิงไปกว่า
นั้น ยังควรเอาใจใส่แก้ปัญหาทุกขั้นตอนท่ีทําให้งานล่าช้าและเป็นอุปสรรค มีเทคนิคใหม่ๆ ในการทํางานอยู่
ตลอดเวลา ให้คําชมเชยเมื่อคนชุมชนได้ทํางานที่ได้รับมอบหมายพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะทํางาน 
และควรส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน โดยการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนด้านการกระตุ้นทางปัญญานี้จะช่วย
ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในชุมชนได้ ซ่ึงทําให้การทํางานในชุมชนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในชุมชน 
 การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้นําจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นําในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม 
ผู้นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะ
พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากน้ีผู้นําจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยการให้โอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ความจําเป็นและความต้องการการประพฤติของผู้นําแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้รับกําลังใจมากกว่า บางคนได้รับอํานาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า ผู้นํามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการ
จัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้นํา
สนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลท้ังคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็น
พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้นําจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผู้นําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพเิศษอย่างเต็มท่ี และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีท้าทายความสามารถ ผู้นําจะดูแลผู้ตามว่าต้องการ
คําแนะนํา การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการทํางานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขา
กําลังถูกตรวจสอบ (Baiboon, 2016, pp.15-30) 
 ในชุมชนท้องถ่ิน ผู้นําควรทํางานดว้ยความมั่นใจ มีความเชื่อม่ันในทีมงานของชุมชน มีความสนใจต่อ
ความต้องการของชุมชน มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การติดต่อสื่อสารกับบุคคลในชุมชน การให้ความ
เป็นกันเองและความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนทุกคนอย่าง
สมํ่าเสมอ ทํางานในชุมชนมากกว่านอกชุมชน ให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างจริงใจ ปฏิบัติตนอย่างสม่ําเสมอและ
เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซ่ึงการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
เพราะจะทําให้คนในชุมชนรู้สึกดีท่ีมีผู้นําให้ความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของทุกคนและก่อให้เกิดความรักสมัคร
สมาน และความภาคภูมิใจในตัวผู้นําของตน (Unchalee & Thamanit, 2014, pp.37-43) ส่งผลให้เกิดความ
รว่มมือของคนในชุมชนในทุกด้าน อันก่อเกิดการพัฒนาในชุมชนท่ีย่ังยืน 
 ย่ิงไปกว่านั้น ในการเกื้อหนุนให้ชุมชนพัฒนาได้อย่างก้าวทันโลก มีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดจนสามารถนําพาท้องถ่ินไปสู่ความสมดุลท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์และ
กระแสท้องถ่ินนิยมได้อย่างมีดุลยภาพ จําเป็นจักต้องมีความเป็นผู้นําชุมชนเพ่ือการขับเคลื่อนชุมชนท่ีดีดัง
คุณลักษณะสําคญั 3 ประการ (Mansuri & Rao, 2013, pp.210-211; Shigetomi, 2013, p.263;       
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Walker, 2012, pp.68-69; Reynolds, 2009, pp.27-30; Beukema & Carrillo, 2004, p.185; Delanty, 
2003, pp.101-105) ดังต่อไปน้ี 
 การมีจิตอาสา ผู้นําชุมชนต้องมีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนชุมชน 
เช่น ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรมใน
แต่ละเดือน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และมีระบบการเงินการบัญชีท่ีถูกต้อง เป็นต้น 
รวมถึงการตระหนักถึงการพัฒนาคนในชุมชน ให้มีความเสียสละ มีความสามัคคี คํานึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน เพราะจะทําให้การทํางานพัฒนาในชุมชนประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ี ยังมีความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยการเสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ อย่างไรก็ตามยังมีผู้นําชุมชน แกนนํากลุ่มกิจกรรม และชาวบ้านในชุมชนบางส่วนยังไม่มีจิต
อาสามากนัก กล่าวคือ ผู้นําบางคนมีภาระงานมาก มีหลายตําแหน่งหน้าท่ี หรือสวมหมวกหลายใบ ทําให้ดูแล
ชาวบ้านได้ไม่ท่ัวถึง และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนได้ทุกกิจกรรม การทํางานของผู้นําบางคนยังคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นตัวตนสูง และไม่เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  (Landry, 2012, pp.233-244; Somphant, 2016; Chantip, 2015, pp.1-7) 
 การมีสํานึกรักบ้านเกิด ผู้นําชุมชนจําเป็นต้องมีสํานึกรักบ้านเกิดของตนเอง คือ อยากเห็นชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี อยากแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาการจดัการขยะในชุมชน ปัญหาการจัดการน้ํา
ตามแนวท่อ ปัญหาการพัฒนาคนในชุมชนให้มีสํานึกเพ่ือส่วนรวม และปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ต้น  (Chutima, 2012, pp.5-20) นอกจากน้ี ยังพบว่า ผู้นําชุมชน แกนนํากลุ่มกิจกรรมในชุมชน และชาวบ้านใน
ชุมชนอยากเห็นคนในชุมชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้คน
ในชุมชน และพัฒนาการทําเกษตรในชุมชน เพราะอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน โดยจะ
พัฒนาให้มีการทําเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 
 การมีสันติวิธี ผู้นําชุมชนมีความสําคัญท่ีช่วยสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน เพราะปัญหาส่วน
หนึ่งเกิดจากความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนมาในชุมชน ซ่ึงการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ีจําเป็น สิง่สําคัญคือ ผู้นํา
ควรรู้เท่าทันกฎหมายเพราะเม่ือรู้เท่าทันและเข้าใจกฎหมายก็จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือใน การ
เรียกร้องสิทธิต่างๆ รวมไปถึงความยุตธิรรมด้วย ท้ังนี้ ผู้นําจะต้องกล้ายืนหยัดในการท่ีจะปกป้อง รักษา และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ท้ังยังไม่ควรคิดว่าประเด็นนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ เพราะเมื่อใดก็ตาม
หากในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ แน่นอนว่าคนในพ้ืนท่ีมีแหล่งหาเลี้ยงชีพและสามารถหนุนเสริม
เศรษฐกิจในพื้นท่ีได้ด้วย อันจะนําไปสู่สันติภาพที่ย่ังยืนได้ (Chalat, 2014, pp.66-81; Research Center for 
Peace Building, Mahidol University, 2009, pp.35-36) 
 การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน ผู้นําชุมชน ควรกําหนดความมุ่งหวังในอนาคตเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ทําให้ได้แนวทางหรือเป้าหมายในการพัฒนาทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น หรือเกิด
ความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชน (Pacharaporn, 2011, pp.131-140) ประกอบด้วย
การพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้การ
บริหารกลุ่มกองทุนในชุมชนมีความย่ังยืน โดยการจัดทําระบบบัญชท่ีีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่ม มีการช่วยเหลือพ่ึงพากันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  
การสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน รวมถึงการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีชํารุดและจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นเพ่ิมเติม 

ผู้นํายุคใหม่ มีใจพัฒนา 

การสร้างโรงเรียนชาวนา โดยให้เด็กและเยาวชนร่วมทําและเรียนรู้เร่ืองการทํานาหรือเกษตรพอเพียงแบบ
พ่ึงตนเอง เป็นหลัก  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการบูรณาการระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านการพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์ภายใต้การปรับเปล่ียนของแนวคิดท้องถ่ินนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่า ผู้นําชุมชนในยุคใหม่เพียงแต่เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นความคิด 
และคอยดูแลเอาใจใส่เท่านั้น หากแต่ต้องมีใจในการพัฒนา คือ การมีจิตอาสา สํานึกรักบ้านเกิด สร้างสันติวิธี 
และการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน อันเป็นกระบวนการหนุนเสริมให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจในการ
พัฒนาด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินขับเคลื่อนไปได้ด้วยผู้นําและพลังของคนในท้องถ่ิน ซ่ึงจักทําให้
ท้องถ่ินเกิดพลังทางสังคมได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ดังภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผู้นําการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ 

ข้อท้าทาย 
 ด้วยความเป็นปัจเจกบุคคล ก่อให้ความเชื่อม่ันในตนเองที่ทวีความรุนแรงข้ึน เป็นผลให้ชาวบ้าน
บางส่วนไม่มีความเชื่อม่ันในผู้นําบางราย ดังนั้น สําหรับชุมชนท้องถ่ินในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ผู้นําเพียงคนเดียวอาจ
ไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้เพียงลําพัง ผู้นําไม่สามารถพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านบางกลุม่ก็ไม่ให้ความ
ร่วมมือ มีความคิดท่ีว่า ผู้นําไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้จริง จึงเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ภาวะผู้นําจึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งใช้อิทธิพลและอํานาจของตนกระตุ้นชี้นําให้ผู้อ่ืนมีความกระตือรือร้น 
เต็มใจทําในสิ่งท่ีเขาต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการท่ีจะปกครอง
หรือจะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั้น ผู้นําจะต้องเป็นท่ียอมรับของคนก่อน และผู้นําจะต้องแสดงศักยภาพให้คนใน
ชุมชนเห็นและเชื่อม่ัน 

 

o การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
o การสร้างแรงบันดาลใจ 
o การกระตุ้นทางปัญญา 
o การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล    

 

o การมีจิตอาสา 
o การมสํานึกรักบ้านเกิด 
o การมีสันติวิธี 
o การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน   

+ 

 ผู้นาํการขบัเคลื่อนท้องถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน์ 
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Walker, 2012, pp.68-69; Reynolds, 2009, pp.27-30; Beukema & Carrillo, 2004, p.185; Delanty, 
2003, pp.101-105) ดังต่อไปน้ี 
 การมีจิตอาสา ผู้นําชุมชนต้องมีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนชุมชน 
เช่น ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรมใน
แต่ละเดือน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และมีระบบการเงินการบัญชีท่ีถูกต้อง เป็นต้น 
รวมถึงการตระหนักถึงการพัฒนาคนในชุมชน ให้มีความเสียสละ มีความสามัคคี คํานึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน เพราะจะทําให้การทํางานพัฒนาในชุมชนประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ี ยังมีความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยการเสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ อย่างไรก็ตามยังมีผู้นําชุมชน แกนนํากลุ่มกิจกรรม และชาวบ้านในชุมชนบางส่วนยังไม่มีจิต
อาสามากนัก กล่าวคือ ผู้นําบางคนมีภาระงานมาก มีหลายตําแหน่งหน้าท่ี หรือสวมหมวกหลายใบ ทําให้ดูแล
ชาวบ้านได้ไม่ท่ัวถึง และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนได้ทุกกิจกรรม การทํางานของผู้นําบางคนยังคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นตัวตนสูง และไม่เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  (Landry, 2012, pp.233-244; Somphant, 2016; Chantip, 2015, pp.1-7) 
 การมีสํานึกรักบ้านเกิด ผู้นําชุมชนจําเป็นต้องมีสํานึกรักบ้านเกิดของตนเอง คือ อยากเห็นชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี อยากแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาการจดัการขยะในชุมชน ปัญหาการจัดการน้ํา
ตามแนวท่อ ปัญหาการพัฒนาคนในชุมชนให้มีสํานึกเพื่อส่วนรวม และปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ต้น  (Chutima, 2012, pp.5-20) นอกจากน้ี ยังพบว่า ผู้นําชุมชน แกนนํากลุ่มกิจกรรมในชุมชน และชาวบ้านใน
ชุมชนอยากเห็นคนในชุมชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้คน
ในชุมชน และพัฒนาการทําเกษตรในชุมชน เพราะอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน โดยจะ
พัฒนาให้มีการทําเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 
 การมีสันติวิธี ผู้นําชุมชนมีความสําคัญท่ีช่วยสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน เพราะปัญหาส่วน
หนึ่งเกิดจากความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนมาในชุมชน ซ่ึงการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ีจําเป็น สิง่สําคัญคือ ผู้นํา
ควรรู้เท่าทันกฎหมายเพราะเม่ือรู้เท่าทันและเข้าใจกฎหมายก็จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือใน การ
เรียกร้องสิทธิต่างๆ รวมไปถึงความยุตธิรรมด้วย ท้ังนี้ ผู้นําจะต้องกล้ายืนหยัดในการที่จะปกป้อง รักษา และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ท้ังยังไม่ควรคิดว่าประเด็นนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ เพราะเมื่อใดก็ตาม
หากในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ แน่นอนว่าคนในพ้ืนท่ีมีแหล่งหาเลี้ยงชีพและสามารถหนุนเสริม
เศรษฐกิจในพื้นท่ีได้ด้วย อันจะนําไปสู่สันติภาพที่ย่ังยืนได้ (Chalat, 2014, pp.66-81; Research Center for 
Peace Building, Mahidol University, 2009, pp.35-36) 
 การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน ผู้นําชุมชน ควรกําหนดความมุ่งหวังในอนาคตเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ทําให้ได้แนวทางหรือเป้าหมายในการพัฒนาทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น หรือเกิด
ความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชน (Pacharaporn, 2011, pp.131-140) ประกอบด้วย
การพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้การ
บริหารกลุ่มกองทุนในชุมชนมีความย่ังยืน โดยการจัดทําระบบบัญชท่ีีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพ่ิม มีการช่วยเหลือพ่ึงพากันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  
การสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน รวมถึงการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีชํารุดและจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นเพ่ิมเติม 

ผู้นํายุคใหม่ มีใจพัฒนา 

การสร้างโรงเรียนชาวนา โดยให้เด็กและเยาวชนร่วมทําและเรียนรู้เรื่องการทํานาหรือเกษตรพอเพียงแบบ
พ่ึงตนเอง เป็นหลัก  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการบูรณาการระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านการพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์ภายใต้การปรับเปล่ียนของแนวคิดท้องถ่ินนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่า ผู้นําชุมชนในยุคใหม่เพียงแต่เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นความคิด 
และคอยดูแลเอาใจใส่เท่านั้น หากแต่ต้องมีใจในการพัฒนา คือ การมีจิตอาสา สํานึกรักบ้านเกิด สร้างสันติวิธี 
และการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน อันเป็นกระบวนการหนุนเสริมให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจในการ
พัฒนาด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินขับเคลื่อนไปได้ด้วยผู้นําและพลังของคนในท้องถ่ิน ซ่ึงจักทําให้
ท้องถ่ินเกิดพลังทางสังคมได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ดังภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ผู้นําการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ 

ข้อท้าทาย 
 ด้วยความเป็นปัจเจกบุคคล ก่อให้ความเชื่อม่ันในตนเองที่ทวีความรุนแรงข้ึน เป็นผลให้ชาวบ้าน
บางส่วนไม่มีความเชื่อม่ันในผู้นําบางราย ดังนั้น สําหรับชุมชนท้องถ่ินในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ผู้นําเพียงคนเดียวอาจ
ไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้เพียงลําพัง ผู้นําไม่สามารถพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างเต็มท่ี ชาวบ้านบางกลุม่ก็ไม่ให้ความ
ร่วมมือ มีความคิดท่ีว่า ผู้นําไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้จริง จึงเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ภาวะผู้นําจึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งใช้อิทธิพลและอํานาจของตนกระตุ้นชี้นําให้ผู้อ่ืนมีความกระตือรือร้น 
เต็มใจทําในสิ่งท่ีเขาต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการท่ีจะปกครอง
หรือจะพัฒนาส่ิงใดสิ่งหนึ่งได้นั้น ผู้นําจะต้องเป็นท่ียอมรับของคนก่อน และผู้นําจะต้องแสดงศักยภาพให้คนใน
ชุมชนเห็นและเชื่อม่ัน 

 

o การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
o การสร้างแรงบันดาลใจ 
o การกระตุ้นทางปัญญา 
o การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล    

 

o การมีจิตอาสา 
o การมสํานึกรักบ้านเกิด 
o การมีสันติวิธี 
o การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน   

+ 

 ผู้นาํการขบัเคลื่อนท้องถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน์ 
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      ท้ังนี้ หากเกิดปัญหาคนในชุมชนไม่เชื่อม่ันในตัวผู้นํา จะต้องแก้ปัญหาจากการเปล่ียนทัศนคติ  และแสดง
ภาวะผู้นําในการปกครองคนในชมุชนใหม่ โดยการให้ผู้นําแสดงให้คนในชุมชนเห็นถึงศักยภาพและการตื่นตัวของ
ผู้นําในการพัฒนาชุมชน เน้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา เน้นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ผู้นําจะต้องมีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ถ้าผู้นําสามารถทําให้
คนในชุมชนเชื่อม่ันได้ เช่น ทํางานอย่างโปร่งใส   ใส่ใจประชาชน ทํางานที่สามารถตรวจสอบได้ สามารถ
แก้ปัญหาได้จริง ก็จะเป็นผลดีในการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
สามารถทําให้ชุมชนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรที่มีภายในชุมชน คนในชุมชนเกิด
ทัศนคติใหม่ในการร่วมกันพัฒนาอย่างเต็มกําลัง 
 นอกจากการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้ว สิ่งท่ีท้าทายกับต่อไปในยุคใหม่นี้คอื การ
สร้าง “ผู้นําตามธรรมชาติ” ซ่ึงเป็นผู้นําท่ีจะปรากฏขึ้นมาเอง เรียกวา่ ผุดบังเกิด หลังจากการทํางานร่วมกัน โดย
มักเป็นเบญจคุณลักษณะ คือ เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนสุจริต เป็นคนฉลาด เป็นคนติดต่อสื่อสาร
เก่ง พูดจารู้เรื่อง มีเสน่ห์ ก่อความบันดาลใจให้ผู้คน และเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป อันจะเป็นรากฐานของการมี
โอกาสที่จะได้ผู้นําท่ีเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ และพร้อมท่ีจะทํางานพัฒนาชมุชนด้วยความเต็มใจ 
 มายาคติอย่างหนึง่ในสงัคมไทยที่ทําให้สังคมไทยอ่อนแอ คือ มักนับถอืความเป็นทางการมากกว่าความไม่
เป็นทางการ ซ่ึงความเป็นจรงิแล้ว ความไม่เป็นทางการมีมาก่อนความไม่เป็นทางการ และใหญ่กว่า เปน็ธรรมชาติท่ี
ดีกว่า แท้จรงิมากกว่า ดังน้ัน จงึต้องให้โอกาสในความไม่เป็นทางการมากขึ้น เสริมสร้างผู้นําท้ังในบทบาทอย่างท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนนิงานเท่าเทียมกัน เพ่ือให้งานพัฒนาชุมชนมีโอกาสใน
ความก้าวหน้าในความเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างย่ังยืนสืบไป  
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      ท้ังนี้ หากเกิดปัญหาคนในชุมชนไม่เชื่อม่ันในตัวผู้นํา จะต้องแก้ปัญหาจากการเปล่ียนทัศนคติ  และแสดง
ภาวะผู้นําในการปกครองคนในชมุชนใหม่ โดยการให้ผู้นําแสดงให้คนในชุมชนเห็นถึงศักยภาพและการตื่นตัวของ
ผู้นําในการพัฒนาชุมชน เน้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา เน้นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ผู้นําจะต้องมีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ถ้าผู้นําสามารถทําให้
คนในชุมชนเชื่อม่ันได้ เช่น ทํางานอย่างโปร่งใส   ใส่ใจประชาชน ทํางานที่สามารถตรวจสอบได้ สามารถ
แก้ปัญหาได้จริง ก็จะเป็นผลดีในการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
สามารถทําให้ชุมชนเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรที่มีภายในชุมชน คนในชุมชนเกิด
ทัศนคติใหม่ในการร่วมกันพัฒนาอย่างเต็มกําลัง 
 นอกจากการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้ว สิ่งท่ีท้าทายกับต่อไปในยุคใหม่นี้คอื การ
สร้าง “ผู้นําตามธรรมชาติ” ซ่ึงเป็นผู้นําท่ีจะปรากฏขึ้นมาเอง เรียกวา่ ผุดบังเกิด หลังจากการทํางานร่วมกัน โดย
มักเป็นเบญจคุณลักษณะ คือ เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนสุจริต เป็นคนฉลาด เป็นคนติดต่อสื่อสาร
เก่ง พูดจารู้เรื่อง มีเสน่ห์ ก่อความบันดาลใจให้ผู้คน และเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป อันจะเป็นรากฐานของการมี
โอกาสท่ีจะได้ผู้นําท่ีเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ และพร้อมท่ีจะทํางานพัฒนาชมุชนด้วยความเต็มใจ 
 มายาคติอย่างหนึง่ในสงัคมไทยที่ทําให้สังคมไทยอ่อนแอ คือ มักนับถอืความเป็นทางการมากกว่าความไม่
เป็นทางการ ซ่ึงความเป็นจริงแล้ว ความไม่เป็นทางการมีมาก่อนความไม่เป็นทางการ และใหญ่กว่า เปน็ธรรมชาติท่ี
ดีกว่า แท้จรงิมากกว่า ดังนัน้ จงึตอ้งให้โอกาสในความไม่เป็นทางการมากข้ึน เสริมสร้างผู้นําท้ังในบทบาทอย่างท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนนิงานเท่าเทียมกัน เพ่ือให้งานพัฒนาชุมชนมีโอกาสใน
ความก้าวหน้าในความเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างย่ังยืนสืบไป  
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