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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลและวิเคราะห์คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ

ขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้แนวคิด 2 แนวคิด คือ แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดสุขภาวะ 
โดยการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่าในการขับเคลื่อนสุขภาวะซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาคนและ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จ าเป็นต้องอาศัยบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การพัฒนาด้านสุข
ภาวะและด้านอื่นๆของชุมชน โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญในฐานะกลไกและเป็นปัจจัยหน่ึงในกระบวนการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งผู้น าจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ การสร้างให้สมาชิกใน
ชุมชนมีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของภาวะความเป็นผู้น า โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิด ลักษณะดังกล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างสุขภาวะอันน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุมชนอย่างครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 มิติคือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ได้อย่างยั่งยืน 
ค ำส ำคัญ: ผู้น าการเปลี่ยนแปลง, สุขภาวะ, การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

Abstract 
The present article is for the objective to make assessment and analysis of main characteristics of 

transformational leaders for well -  being of people in communities.  Two conceptions, which are change - 
agent concept and concept on well - being, were applied for analysis making while taking into consideration 
of sustainable development conception. The assessment found that well - being condition is fundamental 
principle of human development where role of leadership resides among important factors for mobilizing 
social changes.  The transformational leaders are the ones who promote social environment and actions 
preparing positive changes within community life.  Their roles must include:  in training, introducing new 
ideas, preparing activities to succeed well-being and sustainable development in 4 dimensions:  physical, 
mental, social, and spiritual. 
Keyword: Transformational Leaders, Well - being, Sustainable development 
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1. บทน ำ 
เมื่อกล่าวถึง “ผู้น า” คนโดยทั่วไปมักนึกถึงคนที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นด้วยต าแหน่งหน้าที่หรือจากการที่ได้รับการ

ยกย่องให้อยู่เหนือผู้อื่นเพ่ือให้น าพาซึ่งการพัฒนาที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือการ
ปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยผู้น าในลักษณะดังกล่าวต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และน าไปสู่การพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ท าให้ผู้น าในลักษณะน้ีจึงหาได้ยากในสังคมโดยทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่เกิดความ
ท้าทายของตัวผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงถือได้ว่าเป็นผู้น าแบบใหม่ที่ต้องมีการมองเห็นถึงสภาวะของความเปลี่ยนแปลงและ
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งเปิดความคิดเห็นใน
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือการอยู่รอดของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน  

 
2. ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

จากการรวบรวมความหมายของค าว่า “ผู้น า” สามารถประมวลสรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลหรือบารมี
และเป็นผู้ที่ได้รับการถูกเลือกหรือได้รับการแต่งต้ัง มีบทบาทท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการริเริ่ม และสามารถแสดง
พฤติกรรมผู้น าได้ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนงาน การด าเนินการ และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม สามารถ
ชักจูงให้คนอื่นท างานให้ส าเร็จตามต้องการ มีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เป็นศูนย์รวมหรือจุดรวมของกิจกรรม เป็นผู้
ที่ควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หากแต่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความหมายแตกต่างจากผู้น าโดยทั่วไป ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกจากงานวิจัยของเจมส์ แมคเกรเกรอ เบิร์น (Burns, James M. (2010) เกี่ยวกับผู้น าทางการเมือง 
ซึ่งเบิร์นได้กล่าวถึงกระบวนการของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการที่ผู้น าและผู้ตามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือยกระดับในเรื่องของคุณธรรมและแรงจูงใจ โดยเบิร์นได้กล่าวถึงผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
ว่าเป็นผู้น าที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการ
พัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้น า และการปรับเปลี่ยนผู้น าจะท าให้เป็นอุดมคติในแง่ที่
ผู้น าเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมในการท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือชุมชน โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็จะมีความเป็น
ผู้น าจริยธรรมร่วมด้วย ตัวอย่างผู้น าลักษณะน้ี ได้แก่ ผู้น าชุมชน 

ในการศึกษาความหมายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงพบว่าส่วนหน่ึงมีการกล่าวถึงความหมายอย่างสอดคล้องโดย
กล่าวถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีในตัวผู้น า ซึ่งประกอบด้วยความมีอิทธิพล พลังอ านาจ วุฒิภาวะและอุดมการณ์ที่
มีอยู่ในตัวผู้น าและอีกส่วนหน่ึงกล่าวถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้น า ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการของความเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือการ
น าไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ จะเห็นได้ว่าผู้น ามีความหมายทั้งในเรื่องลักษณะและบทบาทควบคู่กันไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
นอกเหนือจากลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของความหมายดังกล่าวแล้วน้ัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยังสามารถ
พิจารณาจากคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้เป็น 2 ประเด็น คือ 1) ด้านบุคลิกภาพของผู้น า 2) ด้านทักษะความรู้
ความสามารถของผู้น า รายละเอียด ดังน้ี 

1. ด้ำนบุคลิกภำพของผู้น ำ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีความอดทน เสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทน  
2) มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง 3) มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม 4) มีความคิดเป็นระบบและเป็นผู้น าทางความคิดแบบ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการริเริ่ม กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจตลอดจนการมีวิสัยทัศน์ 5) มีความมุ่งมั่นความส าเร็จใน
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ระดับสูง 6) ได้รับการยอมรับ น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ 7) เป็นที่ปรึกษาและที่พ่ึงให้กับผู้อื่นได้ 8) มีความสามารถในการ
เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ 9) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมโดยการกระจายอ านาจและให้ความส าคัญกับทุกคน
ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า 

2. ด้ำนทักษะของผู้น ำ ประกอบด้วยคุณสมบัติได้แก่ 1) เข้าใจบริบทและการท างานภายในองค์กร 2) เข้าใจ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กร 3) การจัดโครงสร้างภายในองค์กรที่เหมาะสม 4) มีความสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัด และวางแผนปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร  
5) ประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น 6) มีความเข้าใจและสามารถคาดการณ์ผลกระทบการด าเนินงานขององค์กร และ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) ด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร  

ทั้งคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบุคลิกภาพและทักษะของผู้น าต่างมีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันที่
จะต้องมีอยู่ในตัวผู้น า เพ่ือท าให้สามารถสร้างความโดดเด่นในการแสดงบทบาทความเปน็ผู้น าได้อย่างสมบรูณ์โดยบทบาทต่าง ๆ  
สามารถน าไปสู่การโน้มน้าวสร้างความน่าเชื่อถือเกิดการเห็นพ้องต่อวิสัยทัศน์ที่ผู้น าได้ก าหนดอันจะท าให้ชุมชนมีกระบวนการ
ปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปทังน้ีคุณลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นน้ันเป็นลักษณะเฉพาะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

3. ระดับภำวะผู้น ำ 
ผู้น าเป็นบุคคลที่จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าอยู่ภายในตนเอง เพ่ือให้สามารถน าพาหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น

ไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ด้ โดยที่จอห์น แมกซ์เวลล์ ได้กล่าวถึงภาวะผู้น า 5 ระดับ โดยเรียงล าดับภาวะผูน้ าจากระดับต่ าสุดไปสู่
ระดับสูงสุด ดังภาพ 

 
รูปที่ 1 แสดงระดับภาวะผู้น า 5 ระดับ 
ที่มำ : ภาวะผู้น า 5 ระดับ (Maxwell, J. C. (2013) 

 
3.1 ระดับภาวะผู้น าโดยต าแหน่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นผู้น า เป็นระดับที่ผู้น าได้รับสิทธิ์ในการด ารงต าแหน่งและการ

ยอมรับจากคนในชุมชนเพ่ือเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้น าที่เป็นทางการโดยต าแหน่งและผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ระดับดังกล่าว
น้ีก่อให้เกิดความเป็นผู้น าจากการปฏิบัติงานโดยอาศัยบทบาทหน้าที่ภายใต้ต าแหน่งของตนเองที่มีอยู่  

                        ระดับ 1  (Position)    สิทธิ/ความถูกต้อง 
                        ต าแหน่ง                      บุคคลจะปฏิบัติตามผู้น าเนื่องจากต าแหน่งของผู้น า 

               ระดับ 2 (Permission)                      ความสัมพันธ์ 
การยินยอม            บุคคลจะปฏิบัติตามผู้น าเนื่องจากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อผู้น า  

       ระดับ 3 (Production)                 ผลลัพธ์ 
การสร้าง            บุคลจะปฏิบัติตามผู้น าเนื่องจากผู้น าท าเพื่อกลุ่ม/องค์กร 

ระดับ 4 (People Development)         การผลิตซ้ า 
การพัฒนาคน       บุคคลจะปฏิบัติตามผู้น าเพราะผู้น าท าเพื่อส่วนรวม 

ระดับ 5 (Pinnacle)  การเคารพนับถือ 
สูงสุด   บุคคลจะปฏิบัติตามผู้น าเพราะผู้น าเป็นแบบอย่าง 
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3.2 ระดับภาวะผู้น าจากการยินยอม ระดับความเป็นผู้น าน้ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งผู้น าได้สร้างขึ้นกับบุคคล ซึ่งการ
ยินยอมน้ันเกิดจากความเชื่อถือ ความไว้วางใจที่มีต่อตัวผู้น าซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีจะน าไปสู่
บรรยากาศการท างานที่น่ารื่นรมย์และจิตวิญญาณของทีม 

3.3 การสร้าง ผู้น าในระดับน้ีใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าจะท าให้ทุกคนใน
องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนสามารถท าตามขั้นตอนเดียวกันได้ 

3.4 ระดับภาวะผู้น าในบทบาทการพัฒนาคน ในระดับน้ีเป็นการพัฒนาและกระตุ้นบุคคล กลุ่ม ชุมชนในการพัฒนาตัวเอง 
ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายของผู้น าในระดับน้ี 

3.5 ระดับภาวะผู้น าสูงสุด สถานะของผู้น าอยู่บนรากฐานของความเคารพ การเป็นแบบอย่าง อันน าไปสู่การสร้างผู้น าใหม่ 
จากระดับภาวะผู้น าข้างต้นจะมีจุดเริ่มจากระดับภาวะผู้น าโดยต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

จากน้ันมีการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น หากแต่การจะพัฒนาสู่ระดับภาวะผู้น าที่สูงขึ้นได้น้ันส่วนหน่ึงเกี่ยวข้องกับความรู้
ความสามารถของผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์ที่จะท าให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับ ซึ่งเป็นระดับภาวะผู้น าที่พัฒนามาจาก
ล าดับแรก หากพิจารณาภาวะผู้น าทั้ง 5 ขั้นน้ัน ภาวะความเป็นผู้น าอาจจะไม่ได้ไปสู่ระดับความเป็นผู้น าในระดับสูงสุดใน
ระยะเวลาอันสั้นทั้งน้ีต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์ ไม่ว่าผู้น าอยู่ในภาวะความเป็นผู้น าระดับใดก็ตาม ยังคงมีความ
เป็นภาวะผู้น าแต่ในระดับที่ต่างกัน ผู้น าในแต่ระดับยังคงมีความส าคัญในฐานะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการด า เนิน
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่น 

 
5. ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงกับกำรขับเคลื่อนสุขภำวะชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

“สุขภาวะ” เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ส่งผลต่อมิติของการอยู่ดีมีสุขของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย ทางจิตใจ สังคมและทางสติปัญญา (ประเวศ  วะสี.2551) โดยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นองค์รวม โดยผู้น าถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะขึ้นในชุมชน  

จากการศึกษาบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงพบว่า ประกอบด้วย 2 บทบาทส าคัญและเป็นส่วนหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนสุขภาวะในระดับชุมชน คือ  

1) บทบำทในกระบวนกำรท ำงำน ประกอบด้วย การวางแผนและบริหารจัดการกลุ่ม เช่น การเป็นผู้ประสาน การ
เป็นผู้รับข่าว การกระจายข่าว การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหา การสร้างความสัมพันธ์ การ สร้างเครือข่ายรวมถึงการ
ตัดสินใจ 

2) บทบำทในกำรเป็นผู้กระตุ้น ให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจเพ่ือให้สมาชิกในชุมชน
ร่วมมือในการท ากิจกรรมหรือปฏิบัติงานเพ่ือสู่เป้าหมายคือสุขภาวะของชุมชน 

โดยบทบาททั้ง 2 แนวทางมีความสัมพันธ์กับระดับภาวะผู้น าทั้ง 5 ระดับที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น โดยบทบาทใน
กระบวนการท างานจะเป็นส่วนหน่ึงของผู้น าทั้ง 5 ระดับ อาทิ ในการท างานจะมีบทบาทความเป็นผู้น าโดยต าแหน่งรวมถึง
ความเป็นผู้น าบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างในชุมชน โดยกระบวนการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 
การที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมใน
กลุ่มคน ชุมชน พร้อมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดจากภายในซึ่งเกี่ยวข้อง ในเรื่องสุขภาวะทางจิต
วิญญาณอันจะน าไปสู่สุขภาวะทางด้านอื่น ๆ และจากภาวะผู้น า 5 ระดับ กล่าวคือทุกระดับจะต้องใช้บทบาททั้ง 2 บทบาท
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ควบคู่กันด้วยกันเสมอเป็นความสัมพันธ์ต่อกันในทุกระดับ การเป็นผู้น าด้วยต าแหน่งจะใช้อ านาจในต าแหน่งการเป็นผู้มา
บริหารงานและการได้มาซึ่งความร่วมมือของกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามอ านาจของผู้น า 

เมื่อพิจารณาในเชิงระบบผู้น าเปรียบเสมือนกลไกที่ใช้บทบาท 2 แนวทางดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องสุขภาวะ ดังเช่นพ้ืนที่ในต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทของผู้น าในพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยผู้น าในต าบลท่าข้ามประกอบด้วยผู้น าที่เป็นทางการ เช่น นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และไม่เป็นทางการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น ากลุ่มในชุมชน ซึ่งผู้น าดังกล่าวจะมี
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะความสัมพันธ์ในแนวราบ กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์เสมือนคนใน
ครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่มีต าแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้อง และ 2. ความสัมพันธ์ในลักษณะแนวด่ิง  
เป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ในการบริหารงาน ซึ่งผู้น าจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งบทบาทผู้น าท าให้เ กิดกระบวนการในการจัดการภายใต้ท่าข้ามโมเดล  
ซึ่งประกอบด้วยระบบ 8 ระบบ  

1) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทดแทน เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันของคนใน
ชุมชน เช่น ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือน การท าเกษตรอินทรีย์ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือ
เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างให้คนชุมชนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

2) ระบบการเรียนรู้เพ่ือเด็กและเยาวชน มีการจัดต้ังกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่น เพ่ือในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โครงการพ่ีสอนน้อง (สอนธรรมะและวิชาการปิดเทอมภาคฤดูร้อน) 

3) ระบบบริหารจัดการต าบล เป็นการจัดการความรู้ต าบลซึ่งประกอบด้วย คน งาน ข้อมูล ในการขับเคลื่อนให้
เป็นไปตาม 8 ระบบ 

4) ระบบเศรษฐกิจและสวัสดิการ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น าไปสู่กิจกรรมต่าง  ๆ เช่น โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร กลุ่มขนมมันทอด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลท่าข้าม เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ต าบล ร้านค้าชุมชน 

5) ระบบการจัดการสุขภาพโดยชุมชน เป็นการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย เช่นการมีสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ออกก าลังกาย มีศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ต าบล (อบต.ท่าข้าม, อบต.ทุ่งใหญ่, ทต.น้ าน้อย) 

6) ระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีมหาวิทยาลัยชีวิตต าบลท่าข้าม แก้หน้ีแก้จนเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเยาวชนฤดูกาลเข้าพรรษา ศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม 

7) ระบบอาสาสมัคร เป็นการพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการดูแลชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัคร (อส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

8) ระบบการสื่อสารและฐานข้อมูล มีวิทยุชุมชนต าบลท่าข้าม หอกระจายข่าว กระดานข่าวร้องทุกข์ในอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้คนในต าบลท่าข้ามมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเป็นการรับรู้ข่าวสารในต าบลได้มากขึ้น 

ในกระบวนการทั้ง 8 ระบบน าไปสู่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือการมีสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 
1. สุขภาวะทางด้านร่างกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพ มีที่พืชผักที่ปลอดสารพิษไว้

รับประทาน 
2. สุขภาวะทางด้านจิตใจ คนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นเน่ืองจากมีการดูแลคนทุกช่วงวัย

ในชุมชนโดยมีการจัดต้ังกลุ่มต่าง ๆ  เช่น ชมรมผู้สูงอายุก็จะมีการคัดเลือกผู้สูงอายุเป็นแกนน าในการดูแลเอาใจใส่และให้
ก าลังใจผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการความเจ็บป่วยหรือเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ หรือเป็นเพ่ือนคุย  

3. สุขภาวะทางด้านสังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกันทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 
เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนซึ่งน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง 
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4. สุขภาวะทางด้านจิตวิญญาณ คนในชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ เช่น การจัดการขยะต้ังแต่
ครัวเรือนคือ รู้จักคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายของการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากข้างต้นเห็นได้ว่าผู้น าเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่ท าให้เกิดกิจกรรมในชุมชนต่าง ๆ ในชุมชนภายใต้การจัดการทั้ง 8 
ระบบ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทในกระบวนการท างานและบทบาทการกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ันเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผู้น าในฐานะกลไกส าคัญใช้ในการขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและน าไปสุขภาวะในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ หากชุมชนเกิด
สุขภาวะแบบองค์รวมก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาคนทุกมิติที่น าไปสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 3 “สร้างหลักประกันให้คนมี
ชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย” ดังน้ันผู้น าการเปลี่ยนแปลงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญต่อ
การเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นสู่เป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการขบัเคลื่อนสุขภาวะชมุชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื 
ที่มำ : การสรุปประมวลโดยผู้วิจัย 

 
6. บทสรุป 

การขับเคลื่อนสุขภาวะที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมผีู้น าเป็นกลไกที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนดังกล่าว หากแต่
ในเชิงปฏิบัติ การเกิดขึ้นของผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้ันต้องอาศัยระยะเวลาและสั่งสมประสบการณ์ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ซึ่งผู้น าที่มีอยู่ในชุมชนอาจไม่ใช่ผู้น าที่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากผู้น าบางส่วนยังคงยึดแนวทาง

 

 

 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระบบการจัดการ 8 ระบบ 
(ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนต าบลท่าข้าม) 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมสุข
ภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่
1. สุขภาวะทางกาย 
2. สุขภาวะทางจิตใจ 
3. สุขภาวะทางสังคม 
4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 
 

 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
“สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย” 

Input (กลไก) 

1. บทบาทกระบวนการ สร้างให้เกิดการจัดการระบบ 
 

Process (กระบวนการ/กระตุ้น) Output  

2. บทบาทการกระตุ้น (ตระหนัก,เข้าร่วม) 
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และวิธีการเดิม ๆ  ไม่มีการปรับตัว ปรับแนวคิดของกระบวนการท างานให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ันการจะขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะขึ้นในชุมชนน้ันอาจจะเริ่มต้นจากการทบทวนบทบาทของ
ผู้น าที่มีอยู่ในชุมชน ขณะเดียวกันควรด าเนินการควบคู่กับการสร้างผู้น าใหม่ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยผ่านกระบวนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
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