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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ1ปกครองท้องถิ่น :
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชนบ้านต าแย เทศบาลต าบลก าแพง ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ใช้การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน
บ้านต าแย จ านวน 3 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชนบ้านต าแยนั้น เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้าน พร้อมกับการกระตุ้นทางปัญญาให้มีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน  
และค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของชาวบ้าน องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเทศบาล และการน าพาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบในแต่ละด้ านของภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงนี้ต่างมีอิทธิพลต่อแนวความคิด แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชนบ้านต าแย สามารถบริหารงานได้อย่างประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดขึ้นตั้ งตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ซ่ึงรัฐมอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นของตน  
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากร งบประมาณ และมีอ านาจอิสระในการบริหารจัดการ  
ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ การจัดท าบริการ 
และสวัสดิการสังคม ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2559) ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดหน้าที่และอ านาจ ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน  
ในท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (โชคสุข 
กรกิตติชัย, 2561, หน้า 7) 

 ส าหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง เพ่ือด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย (ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2555, หน้า 193) การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งลด
บทบาทของรัฐส่วนกลางให้เหลือแต่ภารกิจหลักที่ต้องท าเท่าที่จ าเป็น และเพ่ิมบทบาทให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน ในภาระงานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึง
การดูแลความสงบเรียบร้อยการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ  การพัฒนาและจัดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
ตามเจตนารมย์ของประชาชนมากขึ้น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจ
หน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคม
มีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐเพ่ิมขึ้น  ในขณะที่รัฐมีความสามารถ 
และทรัพยากรจ ากัดในการตอบสนองปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรง
กับความต้องการของท้องถิ่น (ชลิดา ศรมณี และคณะ, 2556) 

จากกล่าวข้างต้นผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภออุทุมพร
พิสัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารงาน ขีดความสามารถในบริหาร ภาวะผู้น า การสร้าง
แรงจูงใจ การท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จ ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ต ารา บทความ 
ทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการ



3 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่น และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
ครอบคลุม (สุภางค์ จันทวานิช, 2559) 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือ เดือนธันวาคม 2563  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย (1) นายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลก าแพง  
(2) นายสมบัติ วังเอก ประธานกรรมการชุมชนต าแย และ (3) นายเสถียร สมบัติ รองประธานกรรมการชุมชน
ต าแย ทั้ง 3 คน ได้รับการยอมรับในฐานเป็นผู้เสริมสร้าง และปลูกจิตส านึก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาของประชาชนในชุมชน  เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรม สาธารณสุข กิจกรรมพัฒนาอาชีพ การปรับปรุงชุมชน และเป็นผู้ที่รับฟัง รวบรวมความคิดเห็น 
และปัญหาของชุมชน เสนอแนะแนวทาง แก้ไขร่วมกันคิดค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันรับผิดชอบรวมทั้งน าเสนอปัญหาที่ชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้ เพ่ือขอการสนับสนุนจากหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับเทศบาลต าบลก าแพง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นคือ นายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญมากที่สุดในการบริหารองค์กร เพราะเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนด
เป้าหมายตลอดจนวิธีการด าเนินงาน เปรียบเป็นเข็มทิศน าทางเพ่ือให้การบริหารองค์กรบรรลุผลสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ และจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินงาน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
คุณภาพ ต้องเป็นผู้ที่สร้างวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ท างานประสบผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง ผู้บริหารต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติจนสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จนสามารถสร้างความส าเร็จ
ให้แก่บุคลากรทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับและน าไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
(สมหวัง พิธิยานุวัตน์, 2543) 

การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมี
ความส าคัญเนื่องจากผู้บริหารต้องรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมาย จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหาทางด้าน
การเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมที่มีความแตกแยกทางความคิดสูงในปัจจุบัน องค์กรจึงต้องการผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการองค์กรให้ด ารงอยู่ได้ความสามารถของการเป็นผู้น า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร น าไปสู่การท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (โกวิทย์ พวงงาม, 2552, หน้า 5)  

การปกครองท้องถิ่นเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่น  
เป็นลักษณะการจัดท าบริการสาธารณะในท้องถิ่นภายใต้การถ่ายอ านาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจ  
ของประชาชน มีเป้าหมายคือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นการมุ่งเน้น
และให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครอง การก าหนดสัดส่วน อ านาจของการปกครอง และความ
เป็นอิสระในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยที่การปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตยนั้นความเข้มแข็งของประชาชนและศักยภาพของการปกครองท้ องถิ่นจะเป็นตัวที่
ชี้ให้เห็นว่าอ านาจอธิปไตยย่อมเป็นของประชาชน โดยที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือ
เลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบ (Harris G. Montagu, 
1984 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555, หน้า 9 และอุทัย หิรัญโต, 2523, หน้า 2) โดย
รูปแบบการปกครองในลักษณะกระจายอ านาจปกครองจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง  
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในแง่ที่ว่า ผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นและผู้น าส่วนท้องถิ่น 
จะเป็นผู้ทีม่ีความส าคัญ คือ ท าให้ท้องถิ่นรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2539, หน้า 314) 

การสร้างแรงจูงใจในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการท างาน  
จะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ว่ามีแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจหรือไม่ ความพึงพอใจในงาน 
(job satisfaction) ความพึงพอใจในงานท าให้เกิดผลดีต่อองค์การหลายประการ เช่น การลดอัตราการลาออก 
ของพนักงาน (turnover) ลดการขาดงานของพนักงาน (absenteeism) ลดการประท้วงต่อต้าน และท าให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจได้ โดยการให้คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานท าให้พนักงาน มีขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ท างาน ความพึงพอใจในการท างาน คือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่องาน อันเป็นผลมาจากการได้รับสิ่งที่ดี  
จากการท างาน คือ การจ่ายค่าตอบแทน (pay) คือ จ านวนเงินที่ได้รับจากการท างานอย่างเป็นธรรม  
และเป็นไปตามความรู้ความสามารถ โดยงานที่ท า (work itself) เป็นงานที่พนักงานมีความสนใจและมีโอกาส
ในการเรียนรู้งาน และได้รับการยอมรับในการท างานนั้น พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในการเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น (promotion opportunity) มีความก้าวหน้าในงานได้รับการส่งเสริมให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ด้วยการมีหัวหน้าที่ดี (supervision) มีความสามารถทางเทคนิคการท างานและมีทักษะ ระหว่างบุคคลที่ดี  
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน การสื่อสารที่ดีระหว่างกัน นอกจากนี้การมีเพ่ือนร่วมงาน 
ที่ดี (co-worker) เป็นมิตร มีความสามารถและให้การสนับสนุนกัน  โดยที่สภาพการท างาน (working 
condition) มีสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยากาศการท างานที่สะดวกสบาย มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
อ านวยความสะดวกต่อการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การมีความมั่นคงในงาน (job security) มีการจ้างงานที่มั่นคง
และต่อเนื่องตลอดเวลา องค์กรหลายแห่งได้มีความตระหนักในความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนักงาน เพราะความพึงพอใจในงานมีผลต่อความส าเร็จในการท างานต่อองค์กรหี้บรรลุผล (ณัฏฐ์พัชร์ ลาภ
บ ารุงวงศ,์ 2562) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงในการจัดการหรือการท างาน เป็น
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน
ให้สูงขึ้นกว่าที่เคยคาดหวัง ผู้ร่วมงานมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองการณ์ไกลเกินกว่าความสนใจของตัวเอง
ไปสู่ประโยชน์ของหน่วยงาน หรือสังคม โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้มุ่งเน้นการยกระดับความต้องการของ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น และสร้างค่านิยมให้ดีขึ้นด้วย ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ตาม 
(สมาชิกในหน่วยงาน) และองค์กร ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งยังสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายกเทศมนตรีต าบลก าแพง และผู้น าชุมชนบ้านต าแย เทศบาลต าบล
ก าแพงนั้นเป็นผู้น าที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้านการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
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ชุมชน โดยความร่วมมือกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และส านักงานวัฒนธรรมอ าเภออุทุมพรพิสัย 
น าไปสู่การด าเนินงาน “ตลาดวัฒนธรรม บ้านเก่า เฮาต าแย” โดยการน าปัจจัยต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาในการ
จัดท าโครงการทีจ่ัดท าขึ้นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาถึง
การใช้ทรัพยากร ระยะเวลาที่จ าน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ ระยะเวลาที่มีอยู่เพียงพอส าหรับที่จะจัดการ
หรือแก้ไขปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562) เพ่ือที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ประชาชน 
รวมถึงกลุ่มอาชีพในชุมชนมีส่วนร่วม มีโอกาสสร้างรายได้ ด้วยการส่งเสริมตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรม โดยการ
น าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างงานและบริการ เปิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชน มีการแสดงและการสาธิตทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ เกิดการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนอยู่ดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ประชาชนในชุมชน ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย ด้วยการร่วมมือร่วม
ใจ และการมองความส าเร็จเป็ฯที่ตั้งจึงท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างสูง 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

1.1 แนวความคิดของผู้น าต่อการร่วมด าเนินกิจกรรม “โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคน
บ้านต าแย “ตลาดวัฒนธรรม บ้านเก่า เฮาต าแย” อ าเภออุทุมพรพิสัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563”  
จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่เทศบาลต าบลต าแยได้ด าเนินการน ามาสู่การด าเนินกิจกรรมและโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะ “โครงการส่งเสริมถนนสายวัฒนธรรม บ้านเก่าเฮาต าแย” ส าหรับที่มา 
ของโครงการและกิจกรรมมาจากการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดตลาดที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และที่
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วมีความคิดว่าบริบทของชุมชนใดที่สามารถท าได้แบบนั้นบ้าง ที่มาของ
แนวคิดรวมถึงแนวทางจัดการมีลักษณะเป็นการผสมสาน “รากฐานหรือพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ชุมชนในมิติ
วัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่าของชุมชนและน าไปประยุกต์ให้เกิดการประโยชน์ทางเศรษฐกิจชุมชน ท่องเที่ยว” 
กล่าวคือเป็นการผนวกรวมระหว่าง “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรมชุมชนกับการสร้างเศรษฐกิจ” ร่วมกัน โดยใช้
การท างานในรูปแบบการมีส่วนร่วม” นอกจากนี้แล้วที่ส าคัญ “ตัวผู้น า” ท้องถิ่นหรือชุมชนนับเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อความส าเร็จในการเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าว ดังปรากฏในค าอธิบายดังนี้ 

“ในส่วนนี้จึงได้มองมาที่บ้านต าแยของเรา และได้มีการประชาคมกับทุกคน มีความเห็นตรงกันว่า 
จะท าบ้านเก่าเฮาต าแยขึ้นมา โดยแนวคิดในด าเนินการนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการก าหนดใช้
พ้ืนที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเมืองซึ่ง
หลายประเทศได้ด าเนินการ และ “ถนนคนเดิน” ในหลายประเทศก็ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงาน
ศิลปะ แหล่งรวมศิลปิน สถานที่ที่ศิลปินอิสระจะได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งงานดนตรี วรรณศิลป์ 
จิตรกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่เปิดให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมและน าเสนอ
ต่อสาธารณชนตลอดจนให้ชุมชนเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
เด็กรุ่นหลัง กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท า
ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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จากการใช้มิติทางวัฒนธรรม มาเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยให้ประชาชนใน
พ้ืนที่พ่ึงพาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และน าองค์ความรู้ในชุมชนและระหว่างชุมชนและสังคมมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และบูรณาการกับภูมิปัญญาภายนอกท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืนต่อไป” 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน มีความรู้สึกส านึกรักบ้านเกิด ร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน ประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม รวมไปถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น นอกนี้ยังเป็นการ
เสริมสร้างให้ผู้ที่อยู่ภายนอกชุมชนได้รับรู้  และเป็นการเสริมสร้างรายได้โดยการน าสินค้า พืชผัก ผลไม้ หรือ
ฝีมือในการท าอาหารพ้ืนถิ่น และเป็นการเผยแพร่ให้คนภายนอกได้ได้รู้จัก เกิดการใช้เวลาร่วมกันของ
ครอบครัวในการท ากิจกรรม ท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่ง ดังนี้ 

“การด าเนินโครงการนี้เพ่ือต้องการให้ตลาดคงอยู่สืบไปนานๆ เพราะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
คนในชุมชน บ้านใครมีผลผลิตอะไรก็สามารถน ามาวางขายที่ตลาดนี้ได้ เป็นการเปิดกว้างมาก ส าหรับ
ประชาชนทุกคนที่มีสินค้าอยู่ที่บ้านของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนใกล้ๆ ได้เดินทาง
มาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดนี้ รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่อ่ืนที่ต้องการจะมาเรียนรู้ วัฒนธรรมของชุมชนบ้านต าแยก็
สามารถเดินทางมาสนับสนุนสินค้า บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถน าไปสู่การบอกต่อกับผู้ที่
สนใจอ่ืนๆ ที่ยังไม่เคยเดินทางมาที่บ้านต าแยนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนอ่ืนๆ มาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอีก
ด้วย นออกจากนี้ยังเป็นการน าเสนอเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนเก่าๆ มาท าเป็นตลาดบ้านเก่า โดยใช้วิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบ้านต าแยของเรามาจัดแสดง จึงเกิดเป็นบ้านเก่าเฮาต าแยขึ้นมา โดยคนขายสินค้าจะเป็นคน
ในบ้านต าแยของเรา ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมาก เพราะว่าประชาชนในชุมชนบ้านต าแย มีรายได้ต่อ
อาทิตย์เพ่ิมมากข้ึน และสามารถท่ีจะเลี้ยงดูบุตรหลานของตนได้ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลดีมากๆ ก็คือในส่วน
ของบุตรหลานชาวบ้านต าแยที่ยังไม่มีอาชีพ ก็มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ มีเงินส่งให้ลูกหลานไปโรงเรียนทุก
อาทิตย์ได้มากขึ้น เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นที่
ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย” 

1.2 ผู้น าแบบอย่าง การเป็นผู้น าที่เกิดขึ้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกของชุมชน เนื่องด้วย
นายกเทศมนตรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของหมู่บ้านต าแย ที่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า 200 ปีแล้ว 
มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม อาหารการกินต่างๆ สินค้าพ้ืนเมืองมากมาย  
การจ าหน่ายอาหารพ้ืนเมือง เช่น ขนมตดหมูตดหมา  ทองม้วนสด มะพร้าวอ่อน ข้าวจี่  ขนมโป่ง ขนมกบ 
ขนมเครื่องบิน แกงบอนไข่มดแดง หมกหน่อไม้ หมกหมู เป็นต้น การน าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นี้ออกมา
น าเสนอจะท าให้ประชาชนไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมอีกด้วย ดังค าอธิบาย
ดังนี้ 

“การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนในชุมชนนั้น การจัดกิจกรรมของโครงการข้างต้นนี้ก่อให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อนาคต 
ส าหรับกิจกรรมของโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม บ้านเก่า เฮาต าแย” นี้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
หลังจากท่ีมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักในแต่ละวัน หรือบางวันไม่ได้มีการไปประกอบอาชีพก็สามารถ
มาขายของที่ตลาดนี้ได้ เนื่องจากเราไม่ได้มีการจ ากัดจ านวนร้านค้า หรือประเภทของสินค้า ทุกครัวเรือนที่
สนใจสามารถมาจับจองพ้ืนที่ค้าขายได้ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาด ซึ่งการค้าขายนี้เป็นการหารายได้
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เสริม หรือการสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชน ได้มีการมาค้าขายในตลาดเกิดการพบปะสังสรรค์ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ก่อนการจัดกิจกรรมเปิดตลาดนี้ 
นากยกเทศมนตรีได้พาสมาชิกไปศึกษาดูงานที่ถนนคนเดิน อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือที่จะให้
เกิดการเรียนรู้ สร้างความกระตือรืนล้น เกิดแรงบันดาลใจ ส านึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งการศึกษาดูงานสถานที่ที่ประสบความส าเร็จแล้วส่งผลให้ทุกคนมองเห็นภาพการที่
เราจะด าเนินการต่อ โดยเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเราเองให้ทุกคนต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว 
เพราะในชุมชนที่ประสบความส าเร็จนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีของคนใน
ชุมชนที่จะท าให้ตลาดของชุมชนเราคงอยู่ตลอดไป ไม่เพียงเฉพาะแค่การเปิดงานเท่านั้น การสร้างแรงบันดาล
ใจจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก เพ่ือเป็นการส่งเสริมและต่อยอดแนวความคิดของพวกเขาที่มีอยู่แล้ว ให้พัฒนาขึ้นไปอีก 
ปรับใช้กับพ้ืนที่ตนเองอย่างเหมาะสม เราในฐานะผู้น าจึงจ าเป็นต้องหาสถานที่การเรียนรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กับสมาชิกของเรา เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้อยู่ เพียงฝ่ายเดียว และไม่ใช่การที่เรา
จะมาออกค าสั่งอย่างเดียวเช่นกัน การเรียนรู้ในลักษณะนี้เมือ่ไปเห็นพร้อมกัน จึงสามารถน ามาพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งหาข้อสรุปที่ตรงกันได้อีกด้วย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะเป็นการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักหารายได้เสริมใหกับตนเอง ครอบครัว ส่งเสริมให้ด ารงชีวิตแบบพอเพียงแล้ว ยังเป็น
การสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเรา ให้คงอยู่คู่กับชุมชนตามที่เราได้ด าเนินการตาม
โครงการต่อไป” 

1.3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชนบ้านต าแยได้เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกบ้านมีประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากโครงการ ที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการนั้นเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน โดยในแต่ละโครงการ แต่ละ
กิจกรรมได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนอย่างครอบคลุมที่สุด ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการทบทวน
โครงการที่ได้จัดท าขึ้นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชนให้มากที่สุด 
เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละครั้ง รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 

การด าเนินโครงการแต่ละโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยเป็นคนในชุมชนท าให้ทราบ
ปัญหาในชุมชนได้ดี เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน ามาสู่การพัฒนาแนวทางการด าเนิน
โครงการได้ต่อไปได ้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและตรงจุด เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนในพ้ืนที่
รับรู้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมขึ้น มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง อาทิ การมีตลาดวัฒนธรรมที่เปิดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
สินค้าทางวัฒนธรรม “ของฝากวัฒนธรรม ของขวัญปีใหม่” สินค้าจากชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
ในพ้ืนที่โดยรอบอ าเภออุทุมพรพิสัยมาจ าหน่ายสินค้าในตลาดแห่งนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่ชุมชนบ้านต าแยเท่านั้นที่มา
ค้าขายกัน นอกจากนี้ยังมีลานวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นพ้ืนที่
เปิดกว้างของเด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด  
โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ สร้าง
ความผ่อนคลาย ความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นในชุมชน และประชาชนชาวอ าเภออุทุมพรพิสัยได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวน าทางให้เกิด



8 
 

เอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนของเรา ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางเพ่ิม
มากขึ้น 

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ 
ต่อชาวบ้านต าแย 

2.1 วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกบ้าน เริ่มต้นจากการพาไปศึกษาดูงาน 
ในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จแล้ว คือ ถนนคนเดิน อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี เพ่ือที่จะน าแนวทางเหล่านั้นมา
ปรับปรุงและพัฒนาในชุมชนของเราต่อไป โดยผู้ที่เดินทางไปศึกษาดูงานนั้นก็คือ คณะกรรมการโครงการตลาด
บ้านเก่าเฮาต าแย แล้วก็ชาวบ้านอีกจ านวนหนึ่ง เพราะการที่บุคคลเหล่านี้ได้ไปพบเห็นสถานที่จริงจะท าให้มอง
ภาพได้กว้างมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง
ความคิดต่างๆ ร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกันที่ไป แล้วก็สามารถน าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับการด าเนินโครงการตลาด เป็นการเรียนรู้แบบทางลัด คือเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนจากประสบการณ์
จริง ว่าชุมชนนั้นประสบความส าเร็จได้เพราะอะไร หรือท าอะไรจึงล้มเหลว เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องท าซ้ ารอย
เหล่านั้นและที่ส าคัญชุมชนจะไม่ต้องพลาดเอง นับว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของชุมชนอ่ืน ท าให้
ลดเวลาการท างานและลดความล้มเหลวหรือลดความผิดพลาดให้เกิดน้อยที่สุด น าบทเรียนเหล่านั้นมา
สังเคราะห์และประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเดินทางไปดูงานพ้ืนที่ภายนอกชุมชนช่วย
ท าให้บุคลากร สมาชิกเกิดมุมมองใหม่ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิด หรือสร้างวิสัยทัศน์ในการท าโครงการให้
เกิดขึ้นการพบภายนอกชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น เกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน เนื่องจากได้เห็นรูปแบบการท างานของชุมชนอ่ืนน าไปสู่การจุดประกายให้
ทุกคนเกิดการเปรียบเทียบรูปแบบ หรือขั้นตอนการท างานกับชุมชนภายนอก ก่อนเดินทางไปดูงานที่ถนนคน
เดิน อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี มีการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อนว่าจะไปที่ไหน สามารถเดินทางไปได้สะดวก แล้วถนน
คนเดินที่อ าเภอเขมราฐนี้ก็เป็นสถานที่ที่ประสบความส าเร็จ มีนักท่องเที่ยวมากมาย แล้วก็เปิดมาอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังเป็นพื้นทีมี่ภาษา วัฒนธรรมประเพณีก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก การสร้างความเข้าใจระหว่างกันจึงเป็นไปได้
เร็ว แล้วการเดินทางท าให้สามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม เมื่อดูงานแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับ ว่าแต่ละคนได้อะไร เห็นอะไร 
ต้องการท าอะไร ในการน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไป (ดังแผนภาพ 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

ของผู้น าเฮาต าแย 

การอุทิศตน วิธีสร้างแรงจูงใจ 

เกิดความร่วมมือ 

แรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว 

แรงจูงใจต่อชาวบ้าน 

การพาไปศึกษาดูงาน 

การเรยีนรู้จาก 

การศึกษาดูงาน 

การแลกเปลี่ยน 

ถกเถียงปัญหาชุมชนของชาวบ้าน 

การรับฟังชาวบ้าน 

/การเป็นนักรับฟังที่ด ี
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แผนภาพ 1. แสดงภาวะผู้น าของผู้น าเทศบาลเฮาต าแยในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือ 

นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ด้วยการจัดหาของรางวัล  
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่าย มาท่องเที่ยวในตลาดชุมชนต าแยเพ่ือเป็นการจูงใจลูกค้า โดยของรางวัล 
เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าพ้ืนถิ่นของชุมชนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ระลึกถึงว่าของ
ชิ้นนี้มาจากบ้านต าแย ได้นึกถึงความประทับใจที่ได้เคยเดินทางมาท่องเที่ยว ได้พบปะผู้คนบ้านต าแย  
ความเป็นมิตร อัธยาศัยดี มิตรภาพที่เกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ แล้วน าไปสู่การบอกต่อ และเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวอีกหลายๆ ครั้ง ในส่วนของการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่นั้นได้มีการจัดให้มีจุดถ่ายรูป จุดเช็คอิน และสร้าง
ให้มีบรรยากาศที่น่าสัมผัสในวิถีชุมชนบ้านต าแย โดยจ าลองกิจกรรม วัฒนธรรมต่าง ๆ มาไว้ในงานทั้งหมด 
ให้คนที่มาเที่ยวสามารถสัมผัสกับวิถีชุมชนบ้านต าแยได้ โดยสถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ล้วนมาจาก
ความร่วมมือกับลูกบ้าน เป็นการอธิบาย สร้างความเข้าใจให้กับทุกคนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ 
ที่จะได้รับในการจัดงานครั้งนี้ภายในชุมชน ซึ่งทุกคนในชุมชนบ้านต าแยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
เพราะต่างเข้าใจว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์มาก นอกจากที่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าแล้ว ยัง
เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนให้กับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้รับรู้ 
และเป็นการเรียนรู้การสร้างตลาดชุมชนให้เกิดข้ึน และคงอยู่สืบต่อไป 

การจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย สร้างสามัคคีให้กับคนในชุมชนร่วมกันด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการ  
ไปด้วยความสุข สนุกสนาน เป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้จักรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  
เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆ อาจจะยังไม่รู้จักประเพณีดั้งเดิมมากนัก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอธิบาย เผยแพร่
ความรู้วัฒนธรรมของชุมชนให้กับสาธารณะได้รับทราบ รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ๆ ในชุมชนด้วย เพราะเด็กรุ่นใหม่
หลาย คนก็ต้องออกไปท างานต่างพ้ืนที่ ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เป็นการถาวร การมีตลาดบ้านเก่า เฮาต าแย เกิดขึ้น 
ก็เป็นช่องทางในการดึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่ออกไปท างานต่างถิ่นให้กลับมาในพ้ืนที่ เพราะเป็นการสร้างอาชีพ  
อีกช่องทางหนึ่ง และกลับมาอยู่ในชุมชน อยู่กับครอบครัวเครือญาติ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปในชุมชน  
บ้านต าแย  

2.2 การอุทิศตนของผู้น า โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนมีเป้าหมายในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชน  
 จากโครงการที่เทศบาลได้ด าเนินการและน ามาซึ่งความส าเร็จได้รับรางวัลต่าง ๆ  มากมาย มาจาก
แนวคิดที่ต้องการพัฒนาและเกิดประโยชน์ชุมชน ต้องการให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากในปัจจุบันพ่อแม่ต้องไปท างานในเมืองใหญ่ ทิ้งลูกหลานไว้กับ ปู่ย่า ตายาย เด็กจึงขาดความอบอุ่น 
ท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท แม้ว่าการท าโครงการนี้
ไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ความตระหนักถึงความส าคัญ นายกฯ ได้ใช้ทุนส่วนตัวร่วมสนับสนุน
ค่าใช้ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การท าจุดเช็คอิน เพ่ือต้องการที่จะให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม เพ่ือให้
สถานะครอบครัวมีความอบอุ่น และช่วยลดปัญหาสังคมหลายๆ อย่าง เพราะการที่มีตลาดแล้วน าสินค้ามา
จ าหน่ายเท่ากับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครอบครัวที่จะน าของมาขายต้องมีการเตรียมสินค้า 
วัตถุดิบต่างๆ ส่งผลให้พ่อ แม่ ลูก ต้องมีกิจกรรมท าร่วมกัน เมื่อมีกิจกรรมท าร่วมกันแล้วส่งผลให้มีการพูดคุย
กันมากข้ึน เกิดการพูดคุยในเรื่องการค้าขาย เรื่องส่วนตัวในครอบครัว น ามาซึ่งความอบอุ่นเพ่ิมจากเดิม เพราะ
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มีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น ครอบครัวอันเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม จุดเล็กๆ ของชุมชนที่จะน าไปสู่สังคม
ใหญ่ๆ นั้นจึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะการพูดคุย อบรมสั่งสอนในครอบครัวย่อมเป็นด่านแรกที่จะท าให้เด็กรุ่น
หลังมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต การได้รับค าแนะน าจากพ่อแม่ ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีส าหรับการด าเนินชีวิตใน
สังคมใหญ่ ดังนั้นกิจกรรมของโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้อย่างมากมาย นอกจากนี้ยังมีการ เสียสละเวลา
เพ่ือส่วนรวมให้มากที่สุด โดยสมาชิกในชุมชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของโครงการทุก
ขั้นตอนร่วมกับทีมผู้บริหารและผู้น าชุมชน การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันนี้จะสามารถรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
ค าถามต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กัน กิจกรรมนี้ เราต่างท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมให้มากๆ และด าเนินโครงการให้อยู่กับเราตลอดไป และให้คิดว่าเป้าหมายที่เราท าก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดต่อตัวเราและชุมชน 
 

3. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับการกระตุ้นทางปัญญาต่อชาวบ้าน
ต าแย 

3.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกบ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือหาแนวทางความ
ร่วมมือที่ดีที่สุดในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้บรรลุผลส าเร็จ เทศบาลมีการประชุมเพ่ือให้บุคลากร 
ผู้น าชุมชน และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา และหาแนวทางใน
การท างานที่ดทีีสุ่ดในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้น เทศบาลได้
ด าเนินกิจกรรมและจัดท าโครงการใหม่ๆ เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่ได้ให้
ความส าคัญและได้รับความสนใจ รวมทั้งการตอบรับที่ดีหลากหลายโครงการ 

ในการด าเนินโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือที่
น ามาต่อยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เปิดโอกาสให้ลูกบ้านหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดบ้านเก่าเฮาต าแย  
และโครงการอ่ืน ที่จะน ามาพัฒนาในชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่โครงการตลาดบ้านเก่าเฮาต าแยเท่านั้นที่มี
กระบวนการด าเนินในลักษณะนี้ ทุกโครงการที่เกิดขึ้นได้มีการด าเนินการแบบเดียวกันแทบทั้งสิ้น เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วม ทราบความเป็นมาเป็นไปของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ดังค าอธิบายดังนี้ 

“กิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผู้น าได้เป็นอย่างดี นอกจากเราจะ
ได้แนวทางต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตลาดบ้านเก่าเฮาต าแยแล้ว เรายังได้รับแนวคิด ความต้องการใหม่ๆ  
ที่สามารถน าไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นได้อีกด้วย ดังนั้นวิสัยทัศน์ แนวความคิดของผู้น าจึงเป็นตัวกระตุ้นที่จะท า
ให้สมาชิกลูกบ้าน ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมรับรู้กิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้น า
เป็นผู้ที่มีความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลาและพร้อมที่จะพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน  
การกระตุ้นให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทีมผู้บริหารได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ” 

3.2 การจัดการปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริหาร และผู้น าชุมชนได้ด าเนินการคิดและแก้ปัญหา  
ด้วยการจัดการประชุมเพ่ือพบปะปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ลงเป็นมติ แล้วน ามติที่เกิดขึ้นนี้ไป
บริหารหรือปฏิบัติต่อไป เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือ
หาแนวทางหรือความคิดเห็นใหม่ๆ มีความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่าง
สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นการตัดสินใจ เป็นการวางแผนในสิ่งที่ต้องท ากิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต หรือ



11 
 

เป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสาร หรือแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน 
แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในฐานะผู้น าจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทุกคน เพ่ือการรับรู้ ส่งต่อข่าวสารที่เกิดขึ้น 
โดยทุกคนในองค์ประชุมควรมีบทบาทเท่าเทียมกัน การประชุมในแต่ละครั้งก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า 
โน้มน้าว กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม เพ่ือรับทราบทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในเวลาที่ก าหนด 

ในฐานะนายกเทศมนตรี และเป็นผู้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมทุกครั้ง จะแจ้งวัตถุประสงค์การประชุม
ในแต่ละครั้ง เพ่ือหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ มีการสร้างความกระตือรือร้นและความสนใจในทุกประเด็นการประชุม ดังค าอธิบายดังนี้ 

“เพราะเราจะเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่ท าให้การประชุมมีชีวิตชีวา และทุกคนพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป นอกจากนี้เมื่อสมาชิกในที่ประชุม
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หรือการประชุมได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้ว ก็จะท าให้เกิดความประทับใจ และน่า
จดจ า ซึ่งเป็นการประชุมที่เราต้องการประชุม ต้องการให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ต้องให้ความ
สนใจกับการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการประชุมแต่ละวาระ รวมทั้งโน้มน้าวให้ทุกคน
ในที่ประชุมพูดคุยกันให้ตรงประเด็น พร้อมทั้งหาข้อสรุปให้ได้ ไม่นอกเรื่องจนเกินไป ซึ่งจะส่งผล ต่อ
กระบวนการและผลลัพธ์ของการประชุมในแต่ละครั้ง แม้ว่าในบางครั้งอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาของแต่ละ
กิจกรรมที่ต้องหาข้อยุติร่วมกัน รวมทั้งต้องติดตามผลการประชุมในแต่ละครั้งด้วย และเมื่อการประชุมเกิดการ
ติดขัด หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรง เกิดการออกจากที่ประชุม
เนื่องจากไม่พอใจกัน ในฐานะประธานจะท าหน้าที่ก ากับให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้
ล้วนเป็นทักษะอย่างหนึ่งในที่ประชุม ที่เราจะต้องด าเนินการและจัดการให้ได้” 

 “การประชุมในแต่ละครั้งท าให้เกิดการท างานเป็นทีมและเกิดความรับผิดชอบ เพราะการท าโครงการ
ตลาดเก่าเฮาต าแยนี้ ต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ สมาชิกที่ร่วมกันงาน เพ่ือเข้าประชุม ผู้ร่วมประชุม
จะเข้าใจชัดเจนถึงการเป็นทีมงาน และความรับผิดชอบที่ตนเองได้รับมอบหมายผ่านวาระการประชุมในแต่ละ
ครั้ง งานของเราก็จะประสบความส าเร็จได้ อีกทั้งในการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีการช่วยกันระดมความคิดจาก
หลายๆ คน ก็จะท าให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ แนวความคิดใหม่ๆ ที่ร่วมกันน าเสนอ และช่วยกันวิเคราะห์
ไตร่ตรอง จนได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะถูกแก้ไขด้วยความคิดที่มีร่วมกันเกิดความคิดและ
วิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาในการท างาน ท าให้การท างานนั้นง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการติดตามงานจากการประชุมในครั้ง
ที่แล้ว ท าให้การท างานไม่เกิดข้อผิดพลาดตกหล่น  หรือพลาดน้อยที่สุด และยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้
คณะกรรมการ ทีมงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และแผนงานที่ได้วางกันเอาไว้ด้วย” 

4. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลของชาวบ้านต าแย  

4.1 การมอบหมายงานอย่างทั่วถึงโดยค านึงถึงความแตกต่าง ความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมเป็นรายบุคคลเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน
โครงการ คณะกรรมการทุกคนคือผู้ที่อยู่ในชุมชน เป็นคนในพ้ืนที่ และมีความสามารถหลากหลายแตกต่างกัน
ออกไปเพ่ือร่วมกันด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ โดยคณะกรรมการการท างานโครงการบ้านเก่าเฮา
ต าแย เป็นกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ด าเนินการด้านบริหารงานโครงการนี้โดยเฉพาะ โดยมี
เป้าหมายร่วมกันคือการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสัมพันธ์ร่วมกัน มีความคิดเห็นเป็นอิสระในการ
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แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างกรรมการด้วยกัน รวมทั้งต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน การมีคณะกรรมการบริหารงานโครงการบ้านเก่าเฮาต าแยนี้ก็เพ่ือเป็นการคานอ านาจในกรณีที่เห็นว่า
เรื่องนั้นเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์ได้เสียสูงหรือจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชน ซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจในเรื่องนั้นแต่เพียงผู้เดียว ต้องการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่าย เนื่องจากการตัดสินใจ
ของคนๆ เดียวมีแนวโน้มของการใช้อ านาจในลักษณะที่เป็นเผด็จการ  คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นนี้ เป็นการ
ระดมคน ระดมความรู้ความสามารถในกรณีที่ เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ มีเรื่อราวต่างๆ มากมายที่
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้  ความสามารถหลากหลายสาขา ซึ่งไม่สามารถจะหาได้จากบุคคลคนเดียว 
คณะกรรมการนี้จะท าให้ได้ทางเลือกในการตัดสินใจมากกว่า เพราะมีความหลากหลายของข้อมูล โดยเฉพาะ
คณะกรรมการที่มาจากหลายอาชีพ และความเชี่ยวชาญ และให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน  การที่
คณะกรรมการได้มาร่วมประชุมกันนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวสาร เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ที่เรา
ด าเนินการอยู่เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่มีกิจกรรมร่วมกันสามารถที่จะเรียนรู้ ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น
วิธีการหนึ่งของการสื่อสารในโครการฯ ก็ว่าได้ นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งยังเป็นการ
ประสานงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและก่อให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน  ในกรณีที่เห็นว่า
เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้าน หรือภาครัฐ จึง
จ าเป็นต้องสร้างแนวทางในการประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็วในการท างานของ
โครงการ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือให้ด าเนินโครงการฯ นี้ นับเป็นตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียอยู่ใน
การพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ท าให้การตัดสินใจจากกลุ่มคณะกรรมการเกิดขึ้น มีความเป็นกลางมาก
ขึ้นโดยผ่านทางตัวแทนก็คือ คณะกรรมการ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเชื่อ และยอมรับมติที่มีขึ้นในที่ประชุม
นั้น เพราะการบริหารองค์กรสมัยใหม่ต้องยอมรับกันว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการท างานเพ่ือให้เกิดผลงาน
สูงสุด ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างสูงที่สุดเช่นกัน 

นอกจากคณะกรรมการโครงการฯ ที่ได้แต่งตั้งขึ้นแล้วยังได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมเพ่ิมเติมขึ้นอีก เช่่น อสม.จะท าหน้าที่คัดกรอง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว อพปร. ท าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยของงาน เริ่มตั้งแต่การอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่การจอดรถ การ
เดินทางเข้าภายในงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในงานไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดความเสียหายขึ้น ผู้น า
ชุมชนให้ดูแลเรื่องสถานที่ การจัดเตรียม การแบ่งโซนท ากิจกรรม เป็นต้น เป็นลักษณะของการกระจายอ านาจ
ลงไปในแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนว่าจะท าหน้าที่อะไร เช่น เรื่องไฟฟ้า 
เรื่องสถานที่ ที่จะมีการขายสินค้า ก่อนวันที่จะขายสินค้าต้องมีการท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่จะขายสินค้า
โดยจะประสานกับเทศบาลต าบลก าแพงให้จัดเจ้าหน้าที่ จัดอุปกรณ์ในการท าความสะอาดให้ ซึ่งชาวบ้านทุก
คนต่างก็มาให้ความร่วมมืคนละเล็กละน้อย มีการน าไม้กวาด ถังน้ าของตนเองมาร่วมช่วยกันท าความสะอาด
ด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้นก็ได้มาดูแล และมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ ให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถของแต่ละคน ให้เหมาะสมกับงานที่เรามอบหมายให้  ซึ่งนับว่ากิจกรรมโครงการฯ นี้
เป็นการสร้างความสามัคคีอย่างหนึ่ง และประชาชนมีส่วนร่วม 

4.2 การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกบ้าน การ
เริ่มต้นด าเนินโครงการบ้านเก่า เฮาต าแย มาจากแนวความคิดของนายกเทศมนตรีตั้งแต่ต้น และได้มีการจัดท า
ประชาคมกับทุกคนตั้งแต่เริ่มแรกเช่นกัน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าโครงการนี้ การ
ประชาคม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย ให้เกิดข้อสังเกต และเกิด
ข้อสรุป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านต าแย ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อโครงการอย่างไร 
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การด าเนินโครงการจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งในทางตรงและในทางอ้อมอย่างไร และ
พอที่จะมีแนวทางในการแก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้น ๆ อย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคือการ
จัดท าโครงการบ้านเก่า เฮาต าแย ให้บรรลุผล แล้เป็นการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วน  ร่วม 
และเป็นเจ้าของการพัฒนาร่วมกัน การที่มีการประชาคมเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากสมาชิกในชุมชนบ้านต าแยมี
ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของพลเมืองซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้เกิดความคิด ความตระหนักถึงเรื่องที่เป็นแนวทางการพัฒนา หรือแม้กระทั่งปัญหา หรือ
ความเดือดร้อนของชุมชน ทั้งท่ีใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องของอนาคต เป็นเรื่องทีส่มาชิกของชุมชนรวมตัวกันเพ่ือช่วย
คิด ช่วยท าในรูปแบบของประชาชน การแสดงออกโดยการได้คิดได้ท า ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อตกลงของชาวบ้านต าแย การประชาคมในแต่ละครั้งสามารถน าไปปฏิบัติและเกิดผล
ดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนได้ ฉะนั้นเมื่อจะมีการท าโครงการฯ นี้ขึ้น จึงเป็นลักษณะของ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจึงใช้ประชาคมเป็นเวทีในการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันด าเนินการ และ
ร่วมกันรับผิดชอบ จึงน ามาสู่การด าเนินโครงการบ้านเก่า เฮาต าแยในที่สุด ในการประชาคมนั้น
นายกเทศมนตรี ผู้น าชุมชนต่างเป็นผู้ที่มีความส าคัญ ที่จะผลักดันให้เกิดประชาคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะได้รับ
การยอมรับและความเชื่อถือจากสมาชิกของชุมชนสามารถเป็นผู้กระตุ้น  และน ามาคิดให้สมาชิกของชุมชนได้
ตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบที่ต้องท าเพ่ือ ชุมชน จนเกิดการรวมตัวในรูปของประชาคมขึ้นได้ การ
ประชาคม จึงเป็นกิจกรรมและวิธีการอย่างหนึ่งของชุมชนที่นายกเทศมนตรีเลือกใช้ เพราะต้องมีประชาคมใน
ชุมชนก่อน จึงจะน าไปสู่การด าเนินโครงการ อันเป็นทางไปสู่ชุมชนเข็มแข็ง เพราะชุมชนเข้มแข็งคือ ชุมชนที่
สมาชิกของชุมชนมีความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ และมีความเชื่อว่าจะ
สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องจนยั่งยืนกลายเป็น
วิถีชีวิตของคนในชุมชน การเรียนรู้ร่วมกัน จะท าให้สามารถพ่ึงพาตนเอง และดูแลรับผิดชอบชุมชนได้ใน
อนาคต การที่ประชาคมจะมีความเข้มแข็งได้นั้น สมาชิกทุกคนต้องมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความเป็นเจ้าของชุมชน จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง และมีการกระตุ้นให้สมาชิกของชุมชนยอมรับการ
ท างานเป็นกลุ่ม หรือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการคิด และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดย
ปราศจากการสั่งการหรือครอบง าความคิดของสมาชิกในชุมชน แต่เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
เรียนรู้ ได้คิด ลงมือท า ให้ได้มากที่สุด โดยอยู่ในกติกาและวินัยของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน 

สรุปได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้น าชุมชนบ้าน
ต าแย เทศบาลต าบลก าแพงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเทศบาล และการน าพาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบในแต่ละด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด แนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้เป็นส่วนที่
ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแย สามารถบริหารงานได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการ 

 อภิปรายผล 

การศึกษนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาวิจัยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน  
ในชุมชน ด้วยการจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การหารายได้เสริมให้
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ครอบครัว ชุมชน ท าให้ครอบครัวเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ในระหว่างการด าเนินโครงการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอันเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดความ
ยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องการผลการศึกษาของทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์โดยรวม และเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดที่
ส าคัญในเรื่องของอุดมคติ ความเชื่อ และค่านิยมการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และผู้บริหารประพฤติตนให้ครูเคารพนับถือเชื่อมั่นศรัทธาและให้ความไว้วางใจได้  
จึงส่งผลให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยรวมและเป็นรายข้อในระดับ
มาก 

2. ผลการศึกษาวิจัยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับแนวทางการ
สร้างแรงบันดาลใจ ต่อชาวบ้านต าแย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยมีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกบ้าน เพ่ือให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ด้วย
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อน ามาปรับใช้และพัฒนาในชุมชน สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงาน และเป็นการ
สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายใต้การจัดงานในครั้งนี้ เพราะผู้น ามีความต้องการให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
ลดปัญหาสังคมต่างๆ การเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียสละเพ่ือส่วนรวมนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการ และ
ประชาชนในชุมชนอย่างสูงสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุตินันท์ แดงสกล (2556) ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอพะโตะะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เกิดจากผู้บริหารใช้นโยบายการยกระดับจิตส านึกและแรงจูงใจของผู้ร่วมงานกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักในการเห็นคุณค่าเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการท างาน และฟังปัญหาพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงาน มอบหมายงานอย่างชัดเจน และยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของชยาภา
ภรณ์ ทองบ่อ (2562) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่ผู้บริหารมีมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีลักษณะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   
มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถสร้างแรงจูงใจให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อต้องเผชิญ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และคอยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการศึกษาและ  การฝึกอบรมจนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเกิดแรงบันดาลใจในการท างานขึ้น ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของบุคคลที่
มีการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ 

3. ผลการศึกษาวิจัยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับการกระตุ้นทาง
ปัญญาต่อชาวบ้านต าแย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยได้ เน้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เพ่ือการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันบริหารงาน 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมหาแนวทางที่เหมาะสมหากเกิดปัญหาขึ้น โดยจัดการประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 2 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือให้การด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน และบรรลุ
เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑาทิพย์ สุจริตกุล (2562) ศึกษาภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา: องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญกล่าวว่า ทางหน่วยงานมีการประชุมเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือ  

ร่วมกันแก้ปัญหา และหาแนวทางในการท างานที่ดีนอกจากนั้น ทางหน่วยงานยังมีการตั้งทีม  นวัตกรรม เพ่ือ
ออกแบบระบบในการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ในการดูแลนักเรียนที่อยู่ในก ากับ ของเทศบาลนคร โดยครูประจ า
ชั้นจะกรอกข้อมูลลงไป ข้อมูลจะบ่งบอกว่า มีนักเรียนมาเรียนกี่  คน ผลการเรียนเป็นอย่างไร สามารถ 
เช็คข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงเรียน 

4. ผลการศึกษาวิจัยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแยกับการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลของชาวบ้านต าแย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแย 
ได้ค านึงถึงความแตกต่าง ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ด้วยการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ได้มีประชาคมชี้แจงให้ทุกคนทราบถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากโครงการ เพราะการประชาคมคือการแสดงออกทางสิทธิและเสรีภาพที่ทุกคนพึงมี เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกัน โดยเป้าหมายสูงสุดคือชุมชนได้รับการพัฒนา จากแนวคิดและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมอบหมายให้ครูทุกคนปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถและความ
ถนัดอย่างเหมาะสม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้ปรึกษาทั้ง เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงส่งผลให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลโดยรวมและเป็น รายข้ออยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การด าเนินงานของตลาดบ้านเก่า เฮาต าแย ควรได้รับการสนับสนุน 
และส่งเสริมอย่างจริงจังจากจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเป็นโครงการน าร่องในชุมชนต่างๆ ของจังหวัด ในลักษณะ
ของการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยประชาสัมพันธ์การตลาดที่หลากหลายช่องทางจากประชาสัมพันธ์
จังหวัด การแนะน าผ่านส านักงานการท่องเที่ยว การน าบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแนะน าให้
ความรู้ในการด าเนินงานตลาด เพื่อการสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดความโดดเด่นให้ตลาดบ้านเก่า เฮาต าแยได้คงอยู่
กับชุมชนบ้านต าแย เทศบาลต าบลก าแพงต่อไปอย่างยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

1. การด าเนินโครงการบ้านเก่า เฮาต าแย ของเทศบาลต าบลก าแพง ควรมีการจัดท าข้อมูลทางสถิติ
จ านวนผู้เดินทางมาตลาดในแต่ละวัน ส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการของนักท่องเที่ยว ว่าต้องการให้มี
การปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมสิ่งใดในตลาดแห่งนี้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบและมีแนวทางในการด า เนินการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

2. หลังจากการด าเนินงานในแต่ละเดือน ควรมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชนบ้านต าแย คณะกรรมการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป เพื่อแจ้งสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
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เดือนให้ทุกคนได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของทุกคนหลังจากท่ีได้ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลา  
1 เดือน ว่ามีความต้องการใดบ้างที่อยากจะปรับปรุงเพ่ิมเติม หรือแก้ไข 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบ้านต าแย ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ
ร่วมด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางสถิติ และจากกลุ่มข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น 

2. การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาด 
คณะกรรมการในแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางและความต้องการจากกลุ่มคนที่แตกต่างออกไป 
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