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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ําของผูน้ําสตรีท่ีประสบความสําเร็จ บทบาทหน้าท่ีและ

แนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผูน้าํสตรีท่ีเป็นอุปสรรคและปัจจยัเสริมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

งานวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองน้ีเก็บข้อมูลจากการค้นควา้เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูน้ําสตรี อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา 6 คน  เพ่ือนร่วมงานของผูน้าํสตรี 6 คน และสมาชิกกลุ่มหรือชาวบา้น 6 คน รวม 18 คน โดยใช้การ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis)  ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูน้าํสตรีท่ีประสบความสําเร็จในอาํเภอ

ด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา ไดรั้บการยอมรับนับถือจากสังคมเพ่ิมข้ึน มีการรวมกลุ่มทาํกิจกรรม มีการจัดตั้ง

กองทุนการเงินเพ่ือพฒันาคุณภาพสตรี คุณลกัษณะของผูน้าํสตรีท่ีประสบความสาํเร็จจากกรณีศึกษาคร้ังน้ี คือ มีความ

สุขมุ รอบคอบ ละเอียดอ่อน มีคุณธรรมจริยธรรม ใชเ้หตุและผล กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ดาํเนินงานโปร่งใส เคารพคุณค่า

ความเป็นมนุษยแ์ละมีวิสัยทศัน์ในการทาํงาน บทบาทหน้าท่ีของผูน้าํสตรีคือปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย เสริมสร้าง

อาชีพและรายไดใ้ห้ชุมชน เป็นผูน้ําขบัเคล่ือนดา้นสุขภาพและเป็นผูป้ระสานเครือข่ายเพ่ือการพฒันาชุมชน ดา้น

พฤติกรรมของผูน้าํสตรีพบวา่ความแตกต่างในรูปลกัษณ์ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและพฤติกรรม ส่งผลใหแ้ต่ละบุคคล

มีการเรียนรู้ การพฒันาตนท่ีแตกต่างกนัโดยแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํสตรีจึง
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ตอ้งทาํความเขา้ใจตนเอง เรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และเกิดการยอมรับนับถือ สร้างความ

ศรัทธาในความสามารถของผูน้าํ  

 

คาํสําคญั: บทบาทของผู้นาํสตรี  การประสบความสาํเร็จ 

 

Abstract 

 The objectives of this research are to study leadership of successful female leaders, their roles and 

responsibilities, and local development direction, as well as their behaviors of such leaders which are success drivers 

and threats of local development. Data collection process of this qualitative research include secondary research and 

in-depth interviews with 6 female leaders of Dankhunthod District, Nakhonratchasima Province, 6 colleagues of 

female leaders, 6 members of local development associations or local people, total of 18 persons. Findings shown 

that social acceptance towards female leaders has been rising, they are likely to gather and arrange various activities, 

establish monetary funds to improve living standard for women.  Characteristics of successful female leaders are 

cautious, discrete, ethical, can think reasonably, decisive, transparent, have respect for humanity, and good working 

vision. Roles and responsibilities of female leaders are to complete assignments in compliance with laws in order to 

promote local employment and income generation, act as leaders who drive health consciousness trend, and 

coordinate various networks to ensure local development. In terms of behaviors, female leaders are different in terms 

of appearances, emotions, social statuses, intelligences, and behaviors, thus differently influencing individual 

learning and development and demonstrating both positive and negative behaviors.  As leaders, such female are 

expected to understand themselves and learn how to enhance personalities and capabilities for attractive appearance 

so as to promote respect and faith among people. 

 

Keywords: The Role of Female Leadership, The Successful 
 

1. บทนํา 

สังคมไทยในอดีต บุรุษกับสตรีถูกกาํหนด

บทบาทท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เช่น ในการศึกษาเล่า

เรียน เด็กชายจะมีโอกาสได้ไปเรียนก็คือท่ีวดันั่นเอง 

ครูผู ้สอนนั้ นคือพระ ส่วนเด็กผู ้หญิงมักถูกกําหนด

บทบาทให้อยู่กบัเหยา้เฝ้ากบัเรือน เรียนรู้งานบา้นงาน

เรือน งานเยบ็ ปัก ถกั ร้อย  (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, มปป.)  

ดา้นการเมืองการปกครอง ก็ไม่เปิดโอกาสให้สตรีเขา้

มามีบทบาทนัก สตรีถูกจาํกดัสิทธิและเสรีภาพในวง

แคบเท่านั้ น  การท่ีสั งคมกําหนดบทบาททางเพศ

ระหว่างบุรุษกับสตรีต่างกัน อันเน่ืองมาจากพ้ืนฐาน

ทางด้านธรรมชาติของส รีระร่างกาย ว ัฒ น ธรรม

ประเพณี การศึกษา การแบ่งงานกันทํา จึงส่งผลถึง

โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น สิทธิ เสรีภาพ 

อาํนาจ ความรับผดิชอบ  ส่ิงเหล่าน้ีหล่อหลอมความเช่ือ

ของคนไทยในสถานะท่ีวา่บุรุษนั้นเหนือกวา่สตรี 

แต่ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย

ได้เปล่ียนไปอย่างมาก โลกาภิวตัน์เป็นส่วนสําคญัท่ี
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นาํพาสังคมเปล่ียนไป  ศกัยภาพในการทาํงานของสตรี

เร่ิมมีบทบาทไม่แพบุ้รุษ สตรีเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ

ท่ีเคยถูกลิดรอนให้กลับมาสู่ เพศตนเอง การแสดง

บทบาทของสตรีในปัจจุบันน้ีจะเห็นได้ว่าสตรีนั้ นมี

ส่วนร่วมทางสังคมในตาํแหน่งต่างๆ  ตั้งแต่ระดบัฐาน

ราก อันได้แก่ ห มู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และ

ระดบัประเทศ  หรือเป็นผูน้าํของกลุ่มและองคก์รต่างๆ  

การเร่ิมมีเขา้มามีส่วนร่วมในสังคมเช่นน้ี จึงเกิดเป็นการ

พฒันาบทบาทหน้าท่ี ศกัยภาพ ความสามารถของสตรี

ใหโ้ดดเด่นข้ึนตามลาํดบั 

อาํเภอด่านขุนทด  เป็น 1 ใน 6 อาํเภอชั้นหน่ึง

จาก 32 อาํเภอของจ.นครราชสีมา ซ่ึงอ.ด่านขนุทดถือวา่

เป็ น อํา เภ อ ศู น ย์ก ล าง ก าร ป ก ค ร อ ง  ก าร ศึ ก ษ า 

สาธารณ สุขท่ี มีความสําคัญ แห่งหน่ึงของจังหวัด

นครราชสีมา (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอาํเภอ, 2553) ท่ีมกัจะ

ได้รับผิดชอบให้เป็นผูน้ําในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ทั้ ง

บทบาททางการเมืองระดับท้องถ่ิน บทบาทประธาน

กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนและอําเภอ 

ประธานอสม.ระดบัจงัหวดั จึงเป็นเหตุผลของผูว้ิจยัท่ี

ไดเ้ลือกผูน้าํสตรีในอ.ด่านขุนทดมาศึกษา เน่ืองจากได้

เห็นถึงบทบาทอันสําคัญของผูน้ําสตรีท่ีได้สะท้อน

ศักยภาพและความสามารถผ่านรางวัลแห่งความ

ภาคภูมิใจในสาขาต่างๆ เช่น ผูใ้หญ่บ้านดีเด่น,ผูน้ํา

ชุมชนท่ีมีผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการหมู่บา้น

ดีเด่น,ประธานอสม. ดีเด่นระดับอําเภอและจังหวดั  

นอกจากน้ียงันําพาชุมชนให้เกิดการพฒันาจนได้รับ

รางวลั เช่น ต้นแบบหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ

แผน่ดิน,ตน้แบบหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของผูน้าํสตรีท่ีประสบ

ความสาํเร็จ ใน อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา 

 2. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผูน้ําสตรีท่ี

ประสบความสําเร็จและแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ใน อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา 

 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูน้าํสตรีท่ีประสบ

ความสําเร็จ เป็นทั้ งอุปสรรคและปัจจัยเสริมในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน ใน อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิัย 

3.1 การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู ้นําสตรี อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา จาํนวน 6 คน เพ่ือนร่วมงานของผูน้าํสตรี 

6 คน สมาชิกกลุ่มหรือชาวบา้น 6 คน รวม 18 คน 

3.2 การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

อยา่งเฉพาะเจาะจง 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3.1 แบบสัมภาษ ณ์  ใช้วิ ธีการสัมภาษ ณ์ แบบ ก่ึง

โครงสร้าง เพ่ือนาํไปสู่การสัมภาษณ์ท่ีให้ไดข้อ้มูลเชิง

ลึก ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึกและบนัทึกเสียง 

3.3.2 การสังเกตการณ์ ใชก้ารสังเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วมและไม่มีส่วนร่วมของผูน้าํสตรีต่อดา้นการปฏิบติั

หน้าท่ี แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน วิธีสร้างการมีส่วน

ร่วม และด้านอ่ืนท่ี เก่ียวข้อง ทั้ งน้ี เพ่ือนําข้อมูลมา

วเิคราะห์ต่อไป 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.4.1 การวิจยัเอกสาร เป็นการศึกษาเก่ียวกบัสภาพภูมิ

หลงัชุมชน จุดกาํเนิดกองทุนหรือกลุ่มอาชีพ ประวติั

การดาํรงตาํแหน่งของผูน้าํ ผลงานหรือรางวลัท่ีไดรั้บ 

และแนวคิดทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง  

3.4.2 การวิจัยภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์ แบบก่ึง

โครงสร้าง เพ่ือเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูน้าํ เพ่ือน

ร่วมงาน หรือผูรู้้ในชุมชน สมาชิกกลุ่มและชาวบ้าน 
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เพ่ือยืนยนัและสนับสนุนผลการศึกษาภาคเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา (Description Analytical) การวิเคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ นาํเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบันทึก การถอด

เทปเสียง รูปถ่าย และการสังเกตการณ์ มาจดัหมวดหมู่

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูล หากพบว่าประเด็นใดยงัไม่ครบถว้น ผูว้ิจัยจะ

เก็บเพ่ิมเติมเพ่ือความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีจด

บันทึกน้ีจะแบ่งแยกระหว่างส่วนท่ีเป็นขอ้มูลจริงกับ

ส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นของผูว้ิจัย หลังจากนั้ นจึงใส่

ความเห็น การตีความ การสรุปหรือการโยงเขา้สู่กรอบ

แนวคิดทฤษฎีแลว้อธิบายตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 

3.6  กรอบของการวิจยัน้ีให้ความสําคญักบัคาํสาํคญัใน

งานวจิยัน้ี ดงัน้ี 

3.6.1 “ผู ้นําสตรี” หมายถึงผู ้ท่ี มีความสัมพันธ์ ท่ี มี

อิทธิพลระหว่างผู ้นําและผู ้ตาม  ซ่ึ งทําให้ เกิดการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

3 .6 .2  “ผู ้นํ าส ต รี ท่ี ป ระส บ ค วาม สํ า เร็จ”  ใน ท่ี น้ี

ความสําเร็จสามารถวดัได้จาก ภาวะของผูน้ําในการ

จัดการและการบริหาร  การมีวิสัยทัศน์ท่ีสามารถนํา

ชุมชนให้กา้วหนา้  การมีความรู้ความสามารถในงานท่ี

ทาํ   การมีปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร  โดยไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือและความเช่ือใจจากคนในชุมชน 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ภาวะผูน้ําของผูน้ําสตรีท่ีประสบความสําเร็จ การ

ยอ ม รับ ท างสั งค ม  ห ม ายถึ ง  ชุ ม ช น  ภ าค เอ ก ช น 

โดยเฉ พ าะภาครัฐ ท่ี ให้ รางวัลแก่ผู ้นําส ตรี  ทําให้

ประชาชน คนในชุมชนเห็นถึงความสามารถของสตรี 

ในทางกลับกัน ผลงานของสตรีท่ี ดีเด่นก็เป็นภาพ

สะท้อนให้ชุมชนรับรู้และออกมามีส่วนร่วมในการ

ทํางานเพ่ือส่วนรวม ปัจจุบันสตรีจํานวนมากได้รับ

โอกาสให้มาเป็นผูน้าํหรือตวัแทน อา้งอิงจากตาํแหน่ง

หน้าท่ีการงาน เช่น กาํนันผูใ้หญ่บ้าน ประธาน อสม. 

ประธานกองทุนสตรี ผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นต้น 

การรวมกลุ่มกิจกรรมของสตรี เกิดการพฒันาทักษะ

ความสามารถงานฝีมือ เกิดการถ่ายทอดความรู้ และการ

สร้างอาชีพใหม่ ส่วนใหญ่พบว่า ผูน้าํสตรีในชุมชนท่ี

ประสบความสําเร็จ มักเติบโตจากชุมชนนั้ น และมี

อาชีพเกษตรกรเป็นพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวดัของผูน้ําสตรีท่ีประสบความสําเร็จ

ได้แก่การได้รับการยอมรับจากภาครัฐ  โดยวดัจาก

รางวลัท่ีภาครัฐจดัให้มีข้ึน และไดรั้บ เช่น ผูใ้หญ่บา้น

สตรีดีเด่น , โล่บาํเพ็ญประโยชน์, หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงตน้แบบ, ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มต่างๆ  

เช่น  กองทุนแม่ของแผ่นดิน,กองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี,กลุ่มเกษตรกร,ลูกเสือชาวบา้น,อสม  สําหรับของ

ภาคประชาสังคมนั้นการยอมรับของผูต้าม  ผูน้าํสตรีใน 

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาซ่ึงใช้เป็นพ้ืนท่ีศึกษาน้ี

สามารถประพฤติปฏิบัติตัวในการเป็นผูน้ําแห่งการ

พฒันา  ทาํให้เกิดการพฒันาใหม่ๆ ให้กบัทอ้งถ่ินและ

ชุมชน. 

วิสัยทัศน์ผูน้ํา  เปรียบดังเข็มทิศนําทางการ

ทาํงานและนําพาไปสู่เป้าหมายแห่งอนาคตของผูน้ํา 

ผูน้ ําสตรีท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษา ต่างก็มีวิสัยทัศน์ประจาํตน

และแสดงออกผ่านการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุดกําลัง

ความสามารถ  ทาํใหช้าวบา้นและสมาชิกกลุ่มเกิดความ

ศรัท ธ าแ ล ะเช่ื อ มั่น ใน ตัวผู ้นํ า  ดัง เช่ น  วิสั ยทัศ น์

กวา้งไกล  เต็มใจบริการ  สานแกปั้ญหา  สร้างศรัทธา

ประชาชน, สร้างครอบครัวอบอุ่น มีกองทุนสวสัดิการ  

อาชีพการงานท่ีมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง, เข้าใจ เข้าถึง  

พฒันา, พฒันาอาชีพสตรี เพ่ือก่อให้เกิดชุมชนเขม้แข็ง 

และพ่ึงตนเองได ้เป็นตน้ 

ภาวะผูน้ําของผูน้ําสตรี ในการศึกษาวิจัยน้ี 

คือ การท่ีผูน้าํสตรีนั้นนอกจากจะมีวิสัยทศัน์เป็นธงนาํ
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แลว้ ยงัมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาํตน กลา้คิด กลา้

ตดัสินใจ  คิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จกัการวางแผน และ

ตั้ งเป้าหมายเพ่ือพัฒนากลุ่มและชุมชน มีการพัฒนา

ตนเองอย่างรอบดา้นทั้งดา้นความรู้และความสามารถ  

โดยมีปัจจัยด้านการปฏิสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือในการ

เขา้ถึงภาครัฐและภาคประชาสังคม  และสามารถทาํให้

ทอ้งถ่ินประสบความสาํเร็จ   โดยภาพรวมมีสัมฤทธิผล   

4.2 บทบาทหน้าท่ีของผูน้ําสตรีและแนวทางในการ

พัฒนาท้องถ่ิน การทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชน ถือเป็น

ห น้ า ท่ี ท่ี ผู ้นํ าพึ งก ระทําต าม ก ฎ ห ม าย  ก าร เป็ น ผู ้

ประสานงานหรือตวัแทนติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 

การรับแนวนโยบายมาปฏิบติัเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาและ

พฒันากลุ่มและชุมชน การบริการชาวบา้นท่ีไดรั้บความ

เดือดร้อนและขาดโอกาสทางสังคม เป็นผูน้าํในการจดั

ระเบียบหมู่บา้นให้ถูกสุขลกัษณะ ผูน้าํการส่งเสริมดา้น

การศึกษา ศาสนา และอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.2.1 การส่งเสริมดา้นอาชีพและรายได ้ ผูน้าํไดติ้ดตาม

หาช่องทางเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

ผูน้าํไดค้น้หาจุดเด่นของชุมชนตนเองและใชท้รัพยากร

ในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์ และยงัมีวิสัยทัศน์ในการ

สร้างมูลค่าการเงินให้เกิดในทอ้งถ่ินตนเองดว้ย ดงัการ

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เช่น ขนมกล้วยเบรกแตก 

สินค้า OTOP ต.หนองกราด ท่ี มี ช่ือเสียงอย่างมาก  

แรกเร่ิมดําเนินกลุ่มย่อมมีอุปสรรคทั้ งด้านความรู้ 

ความสามารถ ขาดประสบการณ์ ขาดเงินทุน ดา้นการ

โน้ ม น้ าวใจช าวบ้ าน ให้ ม าร่ วม รั บ ฟั ง  ก็ต้อ งห า

ผลประโยชน์มาล่อใจ เช่นการปันหุน้ กวา่จะสาํเร็จเป็น

กลุ่มอาชีพ  ผูน้าํไม่เคยยอ่ทอ้ ไดเ้ขา้อบรมเสริมความรู้

เพ่ือนาํมาพฒันากลุ่มอาชีพ เม่ือทุกคนร่วมใจจึงเกิดเป็น

กลุ่มอาชีพท่ีเขม้แขง็ มัน่คง เล้ียงตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนได ้

4.2.2 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิ ปัญ ญ าท้องถ่ิน  ทุกชุมชนย่อมมี

เอกลกัษณ์วฒันธรรมต่างกนัไป ผูน้าํชุมชนจะเป็นแกน

หลกัในการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน เช่น บา้นกุดนํ้าใส

นําชุมชนเขา้สู่วิถีแห่งความพอประมาณและพอเพียง

ตามท่ีบรรพบุรุษได้ปฏิบัติมา ผูน้ ําชุมชนจึงชักชวน

ชาวบา้นให้ช่วยกนัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูปะเพณีดีงาม โดย

ก าร ร่วม แล ก เป ล่ี ยน ค วาม คิ ด เห็ น  ก ารถ่ ายท อ ด

ประสบการณ์ของคนวยัต่างๆ ในชุมชน รวมถึงปลูก

จิตสาํนึกรักบา้นเกิดใหแ้ก่เดก็รุ่นใหม่ในชุมชนดว้ย  

4.2.3 การส่งเสริมดา้นสุขภาพ ถือว่าเป็นองค์ประกอบ

สําคัญประการหน่ึงท่ีผูน้ ํามิอาจละเลยได้ เพราะเม่ือ

สุขภาพดี องคป์ระกอบอ่ืนยอ่มมีแนวโนม้ดีตามไปดว้ย 

ผูน้าํชุมชนและอสม. มกัเป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันาดา้น

สุ ข ภ าพ  ส ะ ท้ อ น ค ว าม ต้อ งก าร ข อ งป ร ะ ช าช น 

ประสานงานการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพภาค

ประชาชนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 

เป้าหมายเพ่ือการมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างย ัง่ยืน

บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมกนัในชุมชน 

4.2.4 บทบาทดา้นการประสานประโยชน์และการส่ง

ต่องาน ผูน้าํสตรีตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์อนัสูงสุดของ

กลุ่มและชุมชนของตนท่ีพึงได้รับ มีการแสวงหา

เครือข่ายต่างๆ เพ่ือนํามาพฒันากลุ่มและชุมชน ผูน้ํา

สตรีจึงเปรียบเสมือนครูอาจารยท่ี์ถ่ายทอดความรู้โดย

มิไดมุ่้งหวงัผลประโยชน์ส่วนตน 

4.3 พฤติกรรมของผูน้าํสตรีท่ีเป็นทั้งอุปสรรคและปัจจยั

เสริมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

4.3.1 พฤติกรรมของผูน้าํสตรีท่ีเป็นปัจจยัเสริมในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน  1) การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วน

ร่วม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้กลุ่ม

และชุมชนเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และประชาชนคือ

ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป็นกลไกหลกัท่ีขบัเคล่ือน

การพัฒ น า  2) ค วาม เข้าใจใน ชุ ม ช น  ผู ้นํ าส ต รี มี

มห
าว
ทิย
าล
ยัรั
งสิ
ต



การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2559 (RSU National Research Conference 2016)  วนัท่ี 29 เมษายน 2559 

924 

ความสามารถพิเศษเหนือผูอ่ื้น นั่นคือผู ้นํารู้จักและ

เขา้ใจชุมชนของตนเองเป็นอยา่งดี และดึงเอาศกัยภาพ

ของชุมชนมาใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้ถูกทิศทาง   

3) วฒันธรรมของชุมชน เป็นท่ีทราบกนัดีว่าชุมชนแต่

ละแห่งย่อมมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั และประชากร

ส่วนใหญ่ ในพ้ืน ท่ี  อ .ด่านขุนทด ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ผูน้ําจึงต้องเข้าใจบริบทของกลุ่มหรือ

ชุมชนตนเอง 4) คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํสตรี มี

ความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร งานการเงิน มี

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดี มี

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักความ

ยติุธรรม มกัมีเหตุผลท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจอยูเ่สมอ 

4.3.2 พฤติกรรมของผูน้ําสตรีท่ีเป็นอุปสรรคในการ

พัฒนาท้องถ่ิน  1) การปฏิบัติหน้าท่ี ผูน้ ําสตรีมักได้

รับผิดชอบห น้าท่ี ท่ีห ลากห ลาย ทั้ งด้วยตําแห น่ ง

ป ร ะธ าน ชุ ม ช น  ป ร ะธ าน ก ลุ่ ม ส ต รี อํา เภ อ  ห รื อ

ผูใ้หญ่บ้าน และเหตุดว้ยว่าไม่สามารถปฏิเสธการรับ

มอบหมายงานได ้จึงเกิดผลเสียเม่ือมีภาระงานมากเกิน

กาํลงั และผูน้าํสตรีส่วนใหญ่จะเคร่งครัดในกฎระเบียบ 

ทําให้บรรยากาศการทํางานเคร่งเครียดตามไปด้วย 

ผู ้ ร่ วม งาน รู้ สึ ก เก รงก ลัว  แ ล ะไม่ ก ล้า เส น อ แน ะ

ขอ้คิดเห็นได ้ 2) คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํสตรีท่ี 

พ บ ใ น ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี คื อ  ก าร ใ ช้ ค ํ า พู ด อ ย่ า ง

ตรงไปตรงมา ไม่ได้ถนอมนํ้ าใจผูฟั้ง แม้กระทั่งการ

ออกคาํสั่งท่ีบางคร้ังแข็งกระดา้งเกินไป ก็เป็นเหตุให้

ผูรั้บสารไม่เขา้ใจและไม่พอใจไดเ้ช่นกนั และขอ้จาํกดั

ในการขับข่ียานพาหนะท่ีเป็นความสามารถเฉพาะ

บุ ค ค ล ก็ เป็ น อุป ส รรค ใน การเดิน ท างและค วาม

ปลอดภยัเพ่ือไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามพ้ืนท่ีท่ีไกลออกไป 

 

5. การอภิปรายผล 

 ภาวะผูน้าํของผูน้าํสตรีท่ีประสบความสําเร็จ 

ในอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในปัจจุบันน้ีได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีหลากหลายทาํให้

สตรีท่ีไดรั้บบทบาทสําคญัเหล่าน้ีพยายามรวมกลุ่มกนั

เพ่ือแสดงความสามารถของสตรี ดังเช่น การมีกลุ่ม

พฒันาอาชีพ พฒันาฝีมือ กองทุนการเงินเพ่ือพฒันาสตรี 

ผูน้ ําสตรีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเข็มทิศนําทางการ

ทาํงาน และมีหลกัในการบริหารปกครอง เช่น หลกัธรร

มาภิบาล  นอกจากน้ียงัตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมประจาํ

ตน กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ คิดอยา่งสร้างสรรค ์ รู้จกัการ

วางแผนอย่างรอบด้าน มีการพฒันาตนเองอย่างรอบ

ดา้น ตอ้งดาํเนินงานอย่างโปร่งใส เคารพคุณค่ามนุษย ์

ผูน้าํสตรียงัสร้างมิตรสัมพนัธ์ไดดี้ อีกทั้งใหค้วามรักใน

ชุมชนและทาํงานเพ่ือชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ด้านภาวะผู ้นํา (ยงยุทธ เกษสาคร ,2544) หมายถึง 

ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีจะกระตุน้จูง

ใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนปฏิบัติการโดยใช้

กระบวนการส่ือความหมาย การติดต่อซ่ึงกนัและกัน 

ให้เกิดมีใจร่วมกับตนดาํเนินการจนกระทั่งบรรลุผล

สําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึง

ความเป็นผูน้าํจะมีลกัษณะสาํคญั คือ ผูน้าํท่ีมุ่งแสวงวิธี

ท่ีจะนําผูร่้วมงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้

แสดงออกในรูปพฤติกรรม เช่น ความสัมพันธ์กับ

ผูร่้วมงาน ความสามารถในการตดัสินใจ กลา้คิด กลา้

ทาํ มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกลเพ่ือ

ก่อให้เกิดผลในแง่ของความมีพลงัอาํนาจและอิทธิพล

ต่อผูร่้วมงานและแสดงออกซ่ึงศกัยภาพ ความเป็นผูน้าํ

เป็นส่ิงท่ีพัฒนาให้เกิดข้ึนได้จากประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

 ในด้านบทบาทหน้าท่ีของผู ้นําสตรีและ

แนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินของผูน้าํสตรี ในอ.ด่าน

ขุนทด จ.นครราชสีมา  นั้ นเป็นการทาํงานเพ่ือพฒันา

กลุ่มและชุมชน ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีท่ีผูน้าํพึงกระทาํตาม

กฎหมาย เป็นผูป้ระสานงานหรือเป็นตวัแทนประชาชน

เพ่ือติดต่อกบัหน่วยงานราชการ การรับแนวนโยบายมา
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ป ฏิบัติ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญ หาของชาวบ้าน  บริการ

ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อนและขาดโอกาสทาง

สั งคม  เป็น ผู ้นําใน การจัดระเบี ยบ ห มู่บ้าน ให้ ถูก

สุขลกัษณะ ผูน้าํการส่งเสริมดา้นการศึกษา ศาสนา และ

อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แลว้ยงั

เป็นผู ้สะท้อนความต้องการของประชาชนต่อด้าน

สุขภาพอีกดว้ย อีกทั้งมีบทบาทในการประสานงานการ

ดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพภาคประชาชนร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพ่ือการมีสุขภาพดี

ของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างย ัง่ยืนและพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพในระดบัต่างๆ ให้มีคุณภาพยิง่ข้ึนไป ซ่ึง

สอดคล้องงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ

บทบาททางการเมืองของผูน้าํสตรีทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา

ผู ้ให ญ่ บ้าน  กํานั น ส ต รียอ ด เยี่ ยม  ป ระจําปี  2540 

(รวีวรรณ วรรณพาณิชย ์,2542)  โดยมีผลการวิจัยว่า 

ประเด็นด้านการยอมรับจากผูน้ําสตรี 3 ด้าน ได้แก่ 

คุณสมบติัส่วนตวั ความรู้ความสามารถในการปฏิบติั

ภารกิจ และความรู้ความสามารถเฉพาะตวั  สรุปไดว้่า

ได้รับการยอมรับบทบาททางการเมืองของผูน้ําสตรี

ทอ้งถ่ินยอดเยีย่มท่ีมีผลจากปัจจยัดา้นคุณสมบติัส่วนตวั 

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ และความรู้

ความสามารถเฉพาะตวั โดยยอมรับบทบาทผูน้าํสูงสุด

ดา้นความสามารถในการประสานงาน และไดรั้บการ

ยอมรับของชุมชนในภาวะผูน้ําสตรีท่ีเกิดจากความรู้

ความสามารถเฉพาะตวัมากกว่าความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 ผู ้นํามีความแตกต่างกันในด้านรูปลักษณ์ 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซ่ึงแต่ละบุคคลสามารถแสดง

ออกมาไดท้ั้ งดา้นลบและดา้นบวก  ในดา้นพฤติกรรม

ของผู ้นําสตรีท่ี เป็นปัจจัยเส ริมจะเก่ียวกับการใช้

แรงจูงใจให้ผูอ่ื้นเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงาน เปิด

โอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มเข้าถึงการพฒันาด้านต่างๆ 

ดว้ยการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอและมีเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็ น  ผู ้นําสตรีมักส่งเส ริมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนโดยท่ีผูน้ําคือบุคคลผูค้อย

ช่วยเหลือในบางโอกาส อีกทั้งผูน้าํยงัปฏิบติัตนให้เป็น

แบบอยา่งท่ีดีอยูเ่สมอ ผูน้าํสตรีมกัมีความสามารถพิเศษ

เหนือผูอ่ื้น เฉกเช่นการรู้จกัและเขา้ใจชุมชนเป็นอยา่งดี 

ผูน้ ํามีความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชน อีกทั้ งยงัมี

ความละเอียดรอบคอบในงานดา้นเอกสารและการเงิน 

มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดี 

ส่วนดา้นพฤติกรรมท่ีเป็นอุปสรรค เช่น การใชค้าํพูด

อย่างตรงไปตรงมาหรือขวานผ่าซาก และขอ้จาํกดัใน

การขบัข่ียานพาหนะท่ีเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล 

นอกจากน้ีผูน้าํสตรีมกัไดรั้บผิดชอบบทบาทหนา้ท่ีเกิน

กาํลงั เกิดภาระงานท่ีหนักและเคร่งครัดในกฎระเบียบ

ทําให้บรรยากาศการทํางานไม่น่าภิรมย์ เหล่าน้ีเป็น

พฤติกรรมท่ีผูน้าํสตรีตอ้งพฒันาตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้ง

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติ

ห น้ าท่ี ข องผู ้ให ญ่ บ้าน  ศึกษ าเฉ พ าะกรณี จังห วัด

นครราชสีมา (สวา่ง ฉวีวรรณ ,2536) พบวา่ ผูใ้หญ่บา้น

ท่ีไดรั้บรางวลัผลการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งยอดเยีย่มนั้นจะ

มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีสูงกว่าผูใ้หญ่บ้าน

ทัว่ไป โดยจะมีปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผูน้าํมีความสามารถ

ในการพูดหรือส่ือสารในท่ีสาธารณะ การแก้ปัญหา

เฉพาะหนา้ไดดี้ มีความรู้และมีประสบการณ์สูง มีความ

เขา้ใจในเร่ืองระเบียบกฎหมาย มีการเสนอผลงานและ

ความคิดเห็นในท่ีประชุมเป็นประจาํ และมีความมัน่ใจ

ในการใหค้าํปรึกษาแก่ลูกบา้นได ้เป็นตน้ 

 

6. บทสรุป 

บทบาทของผูน้ําสตรีท่ีประสบความสําเร็จ 

ใ น อํา เภ อ ด่ า น ขุ น ท ด  จั ง ห วัด น ค ร ร า ช สี ม า  มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของผูน้าํสตรีท่ีประสบ

ความสําเร็จ บทบาทหน้าท่ีและแนวทางในการพฒันา

ท้องถ่ิน รวมทั้ งศึกษาพฤติกรรมของผูน้ําสตรีท่ีเป็น
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อุ ป ส รรค แ ล ะปั จ จัย เส ริม ใน ก ารพัฒ น าท้อ ง ถ่ิ น  

เค ร่ืองมือท่ี ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบ บ

สัมภาษณ์ และผู ้ให้ข้อมูลสําคัญคือผู ้นําสตรี เพ่ือน

ร่วมงาน และสมาชิกกลุ่มหรือชาวบ้าน ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผูน้าํของผูน้าํสตรี คือ การมีวิสัยทศัน์ผูน้าํ

เป็นธงนาํ และตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมประจาํตน กลา้

คิด กลา้ตดัสินใจ  คิดอยา่งสร้างสรรค ์รู้จกัการวางแผน 

มีการพฒันาตนเองอย่างรอบดา้น ดาํเนินงานโปร่งใส 

และเคารพคุณค่าความมนุษย ์ดา้นการยอมรับบทบาท

ของผูน้ําสตรี มีผลจากปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ง า น  ค ว า ม รู้

ความสามารถเฉพาะตวั และยอมรับบทบาทผูน้ําดา้น

ความสามารถในการประสานงาน ดา้นพฤติกรรมของ

ผูน้ําสตรีทั้ งอุปสรรคและปัจจัยเสริมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน คือผูน้ํามีความแตกต่างกันในด้านรูปลกัษณ์ 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซ่ึงแต่ละบุคคลสามารถแสดง

ออกมาไดท้ั้งดา้นลบและดา้นบวก เช่น รู้จกัวธีิการสร้าง

แรงจูงใจไดดี้ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีความรู้และมี

ป ระส บ การณ์ สู ง แต่ใน ขณ ะเดียวกัน ก็ มีอารมณ์

อ่อนไหวง่าย ไม่หนักแน่นพอในการตดัสินใจในบาง

กรณี เป็นต้น  สําหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ัง

ต่อไปสามารถนาํไปศึกษาเพ่ิมเติมในมุมมองดา้นปัจจยั

ทีไม่ประสบความสาํเร็จของผูน้าํสตรีได ้

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 

ท่ีปรึกษาการวิจยั ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์ ประธาน

ก รรม ก ารส อ บ  แล ะผ ศ .ด ร.รัต พ งษ์  ส อ น สุ ภ าพ 

กรรมการสอบ สําหรับความรู้ ค ําแนะนํา และการ

ตรวจสอบแก้ไขจนกระทั่งเสร็จส้ินสมบูรณ์  และ 

ขอขอบพระคุณผูน้ําสตรี เพ่ือนร่วมงานของผูน้าํสตรี 

และชาวบ้านท่ีให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หวงัเป็น

อย่างยิ่งว่าการคน้ควา้แบบอิสระฉบับน้ี จะเกิดคุณค่า

และเป็นประโยชน์ต่อท่านผูอ้่าน หรือท่านผูท่ี้สนใจไม่

มากกน็อ้ย 
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