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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหากระบวนการพัฒนาผู้น�ำชุมชนให้เป็น
ผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ๒) เพื่อสร้างผู้น�ำชุมชนให้เป็นผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยโดยวิธีจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งเป็นผู้น�ำชุมชนจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากผลการพัฒนาทัว่ ประเทศ และผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินงานพัฒนา
ชุมชนและการพัฒนาผู้น�ำชุมชน เป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน
๑๒ คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และคัดเลือกผู้น�ำชุมชนในชุมชนจากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ�ำนวน ๒๐ คน ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อ
ให้ข้อมูลในด้านปัญหา/ความต้องการของชุมชนและเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้คือแบบ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้น�ำชุมชนให้เป็นผู้น�ำชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำชุมชนให้เป็นผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชน ประกอบด้วยก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ำ� กลุม่ กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค�ำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนคือ ต้องพัฒนาคนเพือ่ การพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำชุมชนต้องได้รับการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ มีเป้าหมายในการท�ำงานเพื่อชุมชน กล้าในการ
เปลี่ยนแปลงและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการวางแผน และเป็นกลไกส�ำคัญใน
การวิเคราะห์ชุมชน เข้าใจปัญหาของชุมชน และสามารถร่วมแก้ปัญหาชุมชนของตนเองได้
๒. การสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
๒.๑ ความสอดคล้องของหลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรูต้ ามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตรมีช่วงคะแนนที่ ๐.๕๗-๑.๐๐ ค่าคะแนนมากกว่า ๐.๕๐
*
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แสดงว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องในทุกประเด็น และหลักสูตรมีความสอดคล้องเป็น
ที่ยอมรับได้
๒.๒ การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ( = ๓.๕๑) แสดงว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาผู้น�ำ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้

Abstract
The objective of this research were 1) to study the problems of community
leaders for leading the community of learning, 2) to create a community for a
community for learning by using Focus Group of 12 expertsfrom the development
community. This selection only meet him (Purposive Sampling) of 12 was used as focus
groups (Focus Group) The selected community leaders in the community of sampling
(Purposive Sampling) which is developing a total of 20 people attended the focus group
is to provide information on the problems / needs of the community and the bulk
sample of this research is to find ways to develop community leaders to lead the
community of learning by create a program to develop community leaders to lead the
community of learning. This is a sample of the community Activities include village
headman Officers Volunteer Community and member of the Tambon Administration
Organization Analysis of the data by frequency. Calculate the average percentage ( ) and
standard deviation (S.D.).
The research found that:
1. To promote community developments process the need to develop the
community. The development community leader Community leaders have to reinforce
the learning process. A community of learning. This will be a person with knowledge of
his knowledge with the goal of working for the community. Courage to change and
modernization initiatives. Good the ability to plan and a mechanism to analyze the
community. Understand community issues and can solve the problems of their
community.
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2. Create a leadership development course community of learning.
2.1 Compliance Program Community Leaders of learning based on the
opinions of experts. IOC is 0.57-1.00 of course, has scored more than 0.50 suggests that
elements of the curriculum in all issues. And curriculum are acceptable.
2.2 assessing the course of the developme n t of a learning community.
According to expert opinion An overall mean score of 4.29 in the appropriate level
( = 3.51). That course is appropriate.
Keywords: The development, Learning community leaders

๑. บทน�ำ

สภาพการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการพัฒนาไป
อย่างกว้างขวาง เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาทางด้านสังคม ท�ำให้ปัจจัยภายในสังคม
เปลี่ ย นไป และอี ก ด้ า นคื อ ความเจริ ญ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ การจัดการทางด้านเศรษฐกิจชุมชน เริม่
เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวัน การมีสว่ นร่วมใน
การท� ำ งานในระดั บ ต่ า งๆ ของคนในชุ ม ชนถู ก
ละเลยและมองข้าม ท�ำให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่า
“ปั ญ หาของสั ง คม” ซึ่ ง หยั่ ง รากลึ ก ลงไปเป็ น
“ปัญหาของชุมชน” ช่องว่าทีเ่ ป็นปัญหาของชุมชน
และของสังคมไทยมาจากหลายประการ การแก้
ปัญหาดังกล่าวต้องมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาทัง้
ระบบ โดยเริ่มที่คนเป็นศูนย์กลาง เพราะคนเป็น
กลไกส�ำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง จึง

จ�ำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคน โดยเริ่มต้น
บุคคลต้องได้รับการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้
การน�ำประสบการณ์มาร่วมสร้างสรรค์งาน การ
เสริมสร้างความเข้าใจและทักษะแก่บุคคล เพื่อให้
บุคคลมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะความช�ำนาญ
มีความคิดที่สร้างสรรค์ ฯลฯ และคนก็เป็นเครื่อง
มือส�ำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
โดยทั้งนี้การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม
และของชุมชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�ำรัสว่า “จะต้อง
พัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” เพราะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นความส�ำคัญ เพื่อเป็น
กลไกส� ำ คั ญ ในการแก้ ป ั ญ หาของชุ ม ชนไทยใน
ปัจจุบัน๑
ในการนี้ ชุ ม ชนโดยส่ ว นรวมจะต้ อ ง
ตระหนักถึงการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาชุมชน
โดยให้ความส�ำคัญถึงกระบวนการส่งเสริมการ

ภาวัฒน์ พันธ์แพ, ผูน้ ำ� กับองค์การแห่งการเรียนรู,้ (กรุงเทพมหานคร : วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
๒๕๔๗), หน้า ๓.
๑
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เรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ของผู้น�ำชุมชน เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันในการพึ่งตนเองของชุมชน โดย
ชุมชนและเพือ่ ชุมชน และควรให้ชมุ ชนได้ตระหนัก
และให้ความส�ำคัญถึงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง เพือ่ สามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ดังนั้นในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนและ
ประชาชนสามารถพึ่ ง ตนเองได้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
พัฒนาคนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการพัฒนาผู้น�ำชุมชนให้มีความรู้ความ
สามารถ มีทักษะ มีความช�ำนาญในอาชีพและ
การงาน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�ำชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในระดับชุมชนได้
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนา
ผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อน�ำข้อมูลจากการ
วิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้น�ำชุมชน
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน
ของตนเอง รวมทั้งเป็นกลไกส�ำคัญในการเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มกั บ ประชาชนเพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหากระบวนการ
พัฒนาผูน้ ำ� ชุมชน ให้เป็นผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการ เรียนรู้
๒. เพือ่ สร้างผูน้ ำ� ชุมชนให้เป็นผูน้ ำ� ชุมชน
แห่งการเรียนรู้

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาวิจยั โดย
วิธจี ดั การสนทนากลุม่ (Focus Group) ซึง่ เป็นผูน้ ำ�
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ชุมชนจากชุมชนแห่งการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั การยอมรับ
จากผลการพัฒนาทั่วประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาผู้น�ำชุมชน เป็นการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน
๑๒ คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) และคัดเลือกผู้น�ำชุมชนในชุมชน
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ�ำนวน ๒๐ คน ร่วม
สนทนากลุ ่ ม เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ในด้ า นปั ญ หา/ความ
ต้องการของชุมชน โดยอาศัยเกณฑ์ชวี้ ดั การพัฒนา
ระดับหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ�ำนวน ๑
ชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน จ�ำนวน ๒๐ คน ประกอบไปด้วย
๑) ก�ำนัน จ�ำนวน ๑ คน ๒) ผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน ๓
คน ๓) ผู้น�ำกลุ่มกิจกรรมจ�ำนวน ๗ คน ๔) อาสา
พัฒนาชุมชน จ�ำนวน ๖ คน และ ๕) สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน ๓ คน โดยมีวิธี
ด�ำเนินการดังนี้
๑. การจัดท�ำสนทนากลุ่มผู้น�ำชุมชนที่
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน
๑๒ คน เลือกจากผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั
การยอมรับจากผลงานการพัฒนาทัว่ ประเทศ และ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
พัฒนาชุมชนมาร่วมการสนทนากันเพื่ออภิปราย
พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดสนทนากลุ่ม
ผู้น�ำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย จากชุมชนที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา ๑ ชุมชน จ�ำนวน ๒๐ คน เพือ่ หาข้อมูล
ปัญหาและความต้องการแนวทางการพัฒนาผู้น�ำ
ชุมชน โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่มอย่างเป็น
ระบบ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่ง
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การเรียนรู้
๒. การสร้างผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
คือการสร้างหลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เนื้อหาสาระด้านแนวทางการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระด้านแนวทางการ
พัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้
ชุดวิชาที่ ๑ ผู้น�ำกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้การพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย หน่วยที่ ๑
การเรียนรูห้ ลักการท�ำงานพัฒนาชุมชน และหน่วย
ที่ ๒ การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ชุดวิชาที่ ๒ ผู้น�ำกับการส่งเสริมการ
เรี ย นรู ้ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงชุ ม ชน
ประกอบด้วย หน่วยที่ ๑ การเรียนรู้การบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และหน่วยที่ ๒
การเรี ย นรู ้ ก ารบู ร ณาการงานชุ ม ชนเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น�ำชุมชนให้เป็นผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
โดยมีขั้นตอน ๑) ศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการ
พัฒนาผู้น�ำชุมชนให้เป็นผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
และ ๒) สร้างผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
๑. ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา กระบวนการ
พัฒนาผู้น�ำชุมชนให้เป็นผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชน กลไกส�ำคัญคือ ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำชุมชนมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต้องพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนให้ได้รบั
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การเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงานเพื่อ
ชุมชน ผู้น�ำชุมชนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถ เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อความรอบรู้
สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงานเพื่อชุมชน
กระตือรือร้นในการท�ำงาน มีจติ วิทยากล้าเปลีย่ นแปลง
และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ผู้น�ำชุมชนต้องมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ ดี มี ค วามสามารถด้ า นทั ก ษะในการท� ำ งาน
มีเจตคติในการท�ำงานที่ดี เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะ
และบุคลิกภาพสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และ
สามารถก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายในการท�ำงานได้
ผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการมีสว่ น
ร่วมต่อการตัดสินใจร่วมกับประชาชนในชุมชน
การก� ำ หนดกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมของชุ ม ชน
ผู้น�ำชุมชนต้องเรียนรู้ปัญหาในชุมชน วิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน วางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หาของชุมชน
ร่วมการปฏิบัติงานในชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อชุมชน ผู้น�ำชุมชนและประชาชนต้องตัดสินใจ
ร่วมกันเป็นส�ำคัญ
๒. การสร้างผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
คือการสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ� ชุมชนให้เป็น
ผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ�
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการฝึก
อบรม กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธี
การและการประเมินผล โดยการประเมินผลการ
สร้างหลักสูตรสามารถอธิบายได้ ดังนี้
๒.๑ ผลการประเมินความสอดคล้อง
หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้องมีคา่ คะแนนอยูใ่ น
ช่วงคะแนน ๐.๕๗-๑.๐๐ ทุกประเด็นการประเมิน
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ซึ่งมีค่าคะแนนมากกว่า ๐.๕๐ แสดงว่าหลักสูตรมี
ความสอดคล้องของหลักสูตรในทุกประเด็นแสดง
ว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องเป็นที่ยอมรับได้
๒.๒ ผลการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยภาพรวมมีคา่
คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ ระดับความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ( = ๓.๕๑)
แสดงว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย มีประเด็นการอภิปราย
ตามล�ำดับดังนี้
๑. การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน
ความส�ำคัญ ความต้องการในการด�ำเนิน งานการ
พัฒนาผูน้ ำ� ชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนมีความ
ต้องการและเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานการพัฒนาผู้น�ำชุมชน โดยก�ำหนด
หลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพือ่
เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมฯ อย่างเป็นรูปธรรม๒ โดยเฉพาะการ
พัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีคณ
ุ ลักษณะ
ความสามารถด้านทักษะและความสามารถด้าน
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เจตคติ สามารถจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ สร้าง
ชุมชนเข้มแข็งซึ่งทั้งนี้จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนา
คน คือการพัฒนาผู้น�ำชุมชน เพื่อเป็นแกนน�ำใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได้จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาผู้น�ำชุมชนโดย
การจัดท�ำหลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู ้ ขึ้ น นั้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการ
ด�ำเนินงานการพัฒนาผู้น�ำชุมชน เพื่อสนองตอบ
ของการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ในด้านการพัฒนาชุมชนให้
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง๓
๒. แนวทางการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้คือการสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ ำ� ชุมชน ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญโดยผูว้ จิ ยั ร่วมกับ
กลุม่ เป้าหมายตามกระบวนการวิจยั ศึกษาแนวคิด
จากทฤษฎีในเบื้องต้น และได้ด�ำเนินการประชุม
สนทนากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ผี ลงานดีเด่นในด้านการ
พัฒนาชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาชุมชน๔ ได้ขอ้ สรุปแนวทางการพัฒนา
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ น� ำ ตาม
แนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้น�ำ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทัง้ นีห้ ลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ�

มิ่งขวัญ คงเจริญ, “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๓.
๓
ครรชิต พุทธโกษา, คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๔.
๔
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน, แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทวงศ์สว่างพับลิงชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จ�ำกัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑.
๒
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ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ส ามารถที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก าร
พัฒนาขีดความรูค้ วามสามารถของผูน้ ำ� ชุมชน โดย
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชน โดยจุดมุง่ หมายเพือ่
ให้ผนู้ ำ� ชุมชนได้สามารถแสดงออกซึง่ ความเป็นผูน้ ำ�
ชุมชนและร่วมท�ำงานกับหน่วยงานราชการ กลุ่ม
องค์กร เครือข่าย และประชาชนในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ๕
สรุปได้ว่า หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สามารถที่จะน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
การด�ำเนินงานการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ชุมชน การ
พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาความ
สามารถทางด้านทักษะและเจตคติ เป็นไปตามเป้า
หมายและภารกิจของหน่วยงานราชการและส่วน
งานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างผูน้ ำ� ชุมชนให้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาชุมชนตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการและของชุมชน และเพือ่ เป็นตัวแทนชุมชน
ในการเข้ามามีความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยการใช้
ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อชุมชนของตนเอง

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการพัฒนาผู้น�ำชุมชน
และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
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๑.๑ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ
อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้
ความส�ำคัญ และสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูน้ ำ� ชุมชน โดยก�ำหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการ
เพือ่ การด�ำเนินงานการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนไว้ในแผน
ชุมชน และแผนพัฒนาต�ำบล หรือแผนปฏิบัติการ
อย่างชัดเจน
๑.๒ ควรจัดการฝึกอบรม ตามหลักสูตร
การพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนต่ า งๆ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
มีทักษะความสามารถในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และการพึ่งพาตนเองได้ ตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผูน้ ำ� ชุมชน โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม
๑.๓ ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนด�ำเนินงาน เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมตามความ
ต้องการของชุมชนผ่านผูน้ ำ� ชุมชนทีผ่ า่ นกระบวนการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร และมีการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้น�ำชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ ควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครองและการบริหารงาน
ของผู้น�ำชุมชน เพื่อให้ผู้น�ำชุมชนมีบทบาทในการ
เสนอ/แจกแจงปัญหาและความต้องการของชุมชน
จากแนวคิดของผูน้ ำ� ชุมชน ในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารและการออกกฎระเบียบ เพือ่ การปฏิบตั ิ
ร่วมกันในชุมชน

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน, คู ่ มื อ พั ฒ นาการในการส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนแห่ ง ความเกื้ อ กู ล , (กรุ ง เทพมหานคร :
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๕), หน้า ๑.
๕
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๒. ข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสูตรไปใช้
เพือ่ ให้สามารถน�ำหลักสูตร การพัฒนา
ผูน้ ำ� ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ ควรค� ำ นึ ง ถึ ง ความพร้ อ มของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ หี น้าทีใ่ นการพัฒนาชุมชน
และพัฒนาผู้น�ำชุมชน องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในด้านวิทยากร บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ การก�ำหนด
ห้วงเวลาที่เหมาะสม และคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ผู้น�ำชุมชน ควรให้ความส�ำคัญ
และมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร
อย่างจริงจัง
๒.๒ ควรได้มีการศึกษา การศึกษา
ชุมชน วิเคราะห์ชมุ ชน เพือ่ สร้างความเข้าใจ ในการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตร และชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้
เน้นกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกันวิทยากร
ต้องมีความช�ำนาญการ มีทักษะความสามารถใน
ด้านวิทยากรกระบวนการ จึงต้องสร้างบรรยากาศ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ดี
๒.๓ ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
กระตุน้ ความสนใจ และสร้างเสริมองค์ความรูใ้ ห้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยกิจกรรม
เสริมอาจเสริมสร้างการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น การ
เรียนรู้โดยประสบการณ์จริง การศึกษาดูงาน การ
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สาธิต กิจกรรมตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อการวิจัย ส�ำหรับ
การศึกษาเพือ่ การวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
ผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
๓.๑ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ
อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้
ความส�ำคัญ และสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูน้ ำ� ชุมชน โดยก�ำหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการ
เพือ่ การด�ำเนินงานการพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนไว้ในแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาต�ำบลหรือแผนปฏิบัติการ
อย่างชัดเจน
๓.๒ ควรวิจยั เพือ่ ติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานการพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้
ตามบทบาท หน้าที่ เพือ่ เป็นการวิเคราะห์ถงึ ปัจจัย
เงื่อนไข ความส�ำเร็จ หลังผ่านกระบวนการอบรม
ตามหลักสูตร
๓.๓ ควรวิจยั ในเชิงการเปรียบเทียบ
บทบาทของผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรม
หลักสูตร การพัฒนาผู้น�ำชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับ
ผู้น�ำชุมชนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ใน
ด้านการเข้ามามีสว่ นร่วมระดับชุมชนในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง
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