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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์ของบทความวิจยันี ้ คือ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงศกัยภาพ

ภายในและศักยภาพภายนอกของผู้ น� าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชน                                           

แอโก๋-แสนค�าลือท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษา 

บทความวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองคล้ายธรรมชาติ โดยเน้นความส�าคญัอยู่ท่ี                  

การจดักระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาให้แก่ชาวบ้าน                 

กลุม่หนึง่ท่ีสมคัรใจและท�าการคดัเลือกมาเป็นผู้ เข้าร่วมวิจยัอยา่งเฉพาะเจาะจง 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ น�ารุ่นใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนด้าน                    

การสื่อสารความรู้สกึออกมาอย่างซ่ือตรง ความกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน               

การมีสติ การเร่ิมเห็นความส�าคัญและแสดงออกในลักษณะของการเอาใจเขา                           

บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวจิยัการบม่เพาะผู้น�าการเปลีย่นแปลงรุ่นใหมข่องชมุชน

แอโก๋-แสนค�าลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา โดย สมสิทธ์ิ             

อสัดรนิธี และคณะ (2558) ภายใต้ทนุสนบัสนนุของคณะกรรมาธิการศาสนา คณุธรรม จริยธรรม 

ศลิปะและวฒันธรรม วฒิุสภา และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
1, 2 ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 52

กนัยายน - ธนัวาคม  2561
97

มาใส่ใจเรา รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ น�าท่ีดีและการมีสัมพันธภาพ                            

ในทางท่ีดีขึน้กับบุคคลใกล้ชิด ส่วนผลสัมฤทธ์ิภายนอกนัน้ ถึงแม้กลุ่มผู้ น�าจะ                            

สามารถพฒันาทกัษะเร่ืองการน�าเสนอผลงาน การท�าบญัชีครัวเรือนและการเขียน

โครงการได้เป็นอย่างดี ผู้วิจยัยงัไม่พบมมุมองร่วมท่ีสามารถเช่ือมโยงพลงัของกลุ่ม                                         

ในการขบัเคลื่อนงานเชิงระบบในภาพรวม 

ผู้ วิจัยพบว่า ผู้น�ารุ่นใหม่กลุ่มนีค้วรได้เรียนรู้และพฒันายกระดบัศกัยภาพ                  

ทางมิติด้านในเพ่ิมเติมผ่านการฝึกฝนทักษะการสื่อสารแนวสุนทรียสนทนา และ                      

ฝึกฝนเจริญสติภาวนา รวมถึงการเรียนรู้เพ่ือฟืน้ฟูภูมิปัญญาดัง้เดิมและการฝึกฝน

ทกัษะการเป็นกระบวนกร

ค�าส�าคัญ: ผู้น�าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง, จิตตปัญญาศกึษา, แอโก๋-แสนค�าลือ, ชมุชน

Abstract

This research objective was to investigate educational transform in                       

the internal potential and the external potential of new generation leaders of 

Aeko-Saenkumlue community themselves, by using the contemplation-oriented 

transformative facilitation. This research is a non-experimental research, and                   

it focused on organizing the contemplation-oriented transformative facilitation       

for a group of villagers who had volunteered, and were particularly chosen to 

participate in the research. 

The research results found out that the new generation leaders                             

started developing changes within themselves in the sphere of being able to 

communicate and express their feeling truly and genuinely, being courageous 

to express themselves in public, having self-awareness, beginning to be able to 

see the importance of expression in terms of being empathy towards others, 

including having an inspiration to become good leaders. In addition, relationship 

bond was positively developed with the closely surrounding people. In terms                     

of the outwardly achievement, though the leaders could develop skills in                        
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presentation, listing the household accounting and being able to draft                                    

the project well, researcher had not yet found their mutual perception that                           

could be connected with the group’s strength in driving the overall projects 

systematically. 

Researchers found that this new generation leader group should                            

learn and develop to build up their internal potential through aesthetics                                 

communication skill training and the practice of cultivating the mind, as well as 

learning to revitalize original wisdom and practice their skills in a process 

method

Keywords: Change Agent, Contemplative Education, Aeko-Saenkumlue, Village

บทน�า

สืบเน่ืองจากผลของโครงการวิจยัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง

แนวจิตตปัญญาศกึษาเพ่ือน�าไปสูค่วามสามคัคีกลมเกลียวของสว่นรวม กรณีศกึษา

หมูบ้่านแอโก๋-แสนค�าลอื อ�าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดย สมสทิธ์ิ อสัดรนิธี 

และคณะ (2556) พบวา่ การเข้าไปจดักระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศกึษากบั

ชมุชนเพ่ือท่ีจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2555 ถงึ ตลุาคม 

พ.ศ. 2556 ท่ีผา่นมานัน้ ท�าให้ชาวบ้านแอโก๋-แสนค�าลอืบางคนเร่ิมเข้าใจวธีิการสือ่สาร

ความเป็นจริงภายในใจของตนเอง รวมถึงสามารถรับฟังและสืบค้นความเป็นจริง

ภายในใจของผู้ อ่ืนได้ลกึซึง้ย่ิงขึน้  แม้วา่ชาวบ้านสว่นใหญ่ยงัไมคุ่้นเคยกบัวธีิการเรียน

รู้มิติด้านในก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัญหาท่ีมากับการเปล่ียนแปลงของ                      

ยุคสมยัท่ีเร่ิมเข้าสู่ความเป็นสมยัใหม่และอิทธิพลของวตัถุนิยมได้ส่งผลกระทบต่อ                   

วิถีการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านมากขึน้เร่ือย ๆ รวมถึงอุปสรรคจากความไม่พร้อม                 

ของชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเก่ียวข้องกับการให้เวลากับกระบวนการเรียนรู้ สภาพ

ความเครียดท่ีแต่ละคนเผชิญอยู่ในชีวิตการท�างาน และอุปสรรคด้านภาษาท่ีใช้                       

ในการสื่อสารระหว่างผู้ วิจัยกับกลุ่มชาวบ้าน มีผลให้กระบวนการเรียนรู้แนว                         

จิตตปัญญาศึกษายงัไม่อาจส่งผลสมัฤทธ์ิท่ีจะช่วยให้ชุมชนสามารถคล่ีคลายไปสู ่  

ความสามคัคีกลมเกลยีวและเกิดสขุภาวะท่ีแท้จากภายในตนเองได้เทา่ท่ีควรในวงกว้าง 
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เพราะกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะนีจ้�าเป็นต้องอาศยัความพร้อมและความมุ่งมัน่

ตัง้ใจของตวัผู้ เรียนเป็นส�าคญั

ด้วยสาเหตขุ้างต้น ประกอบกบัความเช่ือมัน่ของผู้วจิยัท่ีวา่การคอ่ย ๆ ปพืูน้ฐาน

กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา เช่น การฝึกฝนเรียนรู้เท่าทนัความรู้สึก                

ความคิดและอคติภายในตนเอง การคิดเชิงวิพากษ์ การส่ือสารอยา่งสนัติ การรับฟัง

ด้วยหวัใจ รวมถึงความซ่ือสตัย์กบัความต้องการภายในของตน ฯลฯ มีความจ�าเป็น   

ตอ่ทกุคนท่ีต้องการจะพฒันายกระดบัมิติด้านในไปสูค่วามมัน่คงในความเป็นมนษุย์

อย่างแท้จริง จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยชิน้นีท่ี้มุ่งเน้นการด�าเนินกระบวนการเรียนรู้                 

แนวจิตตปัญญาศึกษาให้กับกลุ่มชาวบ้านท่ีสมัครใจและท�าการคัดเลือกมาเป็น                  

ผู้ เข้าร่วมวิจัยอย่างเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากความพร้อมเร่ืองเวลาและ                    

ความมุ่งมัน่ท่ีอยากจะเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะบม่เพาะศกัยภาพแห่งภาวะการน�าและทกัษะ

จ�าเป็นอ่ืน ๆ ส�าหรับการขยายผลและสร้างความเปลี่ยนแปลงอนัพงึประสงค์ให้เกิด                 

ขึน้จริงในชมุชน อีกนยัหนึง่ คือ การสร้างเมลด็พนัธุ์แหง่ผู้น�าการเปลีย่นแปลง (Change 

agent) ให้เกิดขึน้ในชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือ โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาด�าเนิน                     

การวิจยั 1 ปี ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 ถงึ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค�าถามการวจิยั

ผลของการบ่มเพาะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชมุชนแอโก๋-แสนค�าลือ

ด้วยกระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษาเป็นอยา่งไร

วัตถุประสงค์การวจิยั

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงศักยภาพภายในและศักยภาพภายนอกของ                     

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือ ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้                   

สูก่ารเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษา 
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การทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจยัอาศยัความรู้พืน้ฐานในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

หรือหลกัจิตตปัญญา 7 (7 C’s) มาเป็นแกนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และอาศยั

กรอบแนวคิดจากผลการวิจยัก่อนหน้าเพ่ือเป็นฐานส�าหรับการออกแบบเนือ้หาของ

กระบวนการ  ได้แก่  กรอบแนวคดิท่ีวา่ด้วย  ความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้สูก่ารเปลีย่นแปลง

ตามแนวจิตตปัญญาศกึษา และกรอบแนวคดิท่ีวา่ด้วย หนทางการเรียนรู้สูค่วามสามคัคี       

กลมเกลียวท่ียัง่ยืนของแอโก๋-แสนค�าลือ รวมถึงการทบทวนทฤษฎีภาวะผู้น�า เพ่ือใช้

เป็นฐานส�าหรับการวเิคราะห์ข้อมลูและอธิบายผลของการบม่เพาะผู้น�าการเปลีย่นแปลง                 

รุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง                         

แนวจิตตปัญญาศกึษา

หลักจติตปัญญา 7 หรือ 7 C’s ในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อการเปลี�ยนแปลง

หลกัจิตตปัญญา 7 (7 C’s) คือ หลกัการพืน้ฐานท่ีใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ                

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงภายในตัวของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม               

ตามแนวทางของจิตตปัญญาศกึษา (ธนา นิลชยัโกวิทย์ และ อดศิร จนัทรสขุ, 2552, 

หน้า 70-86) ประกอบด้วย

1. หลกัการพิจารณาด้วยใจอยา่งใคร่ครวญ (Contemplation) หมายถงึ สภาวะ                  

ของจิตท่ีมีความพร้อมและเหมาะสมท่ีจะน�าไปใช้สร้างการเรียนรู้โดยอาศยั

การใคร่ครวญเก่ียวกบัสภาวะท่ีเกิดขึน้ภายในใจของตนเองและความคิด

วิเคราะห์ รวมถงึความสมัพนัธ์กบับคุคลและสรรพสิง่

2. หลกัความรักความเมตตา (Compassion) หมายถงึ บรรยากาศของกลุม่

ของผู้ เรียนรู้ท่ีสามารถรับรู้ว่า กลุม่มีความปลอดภยั เปิดกว้างและพร้อม               

ท่ีจะเกือ้หนนุกนัและกนัอยา่งจริงใจ   

3. หลกัการเช่ือมโยงสมัพนัธ์ (Connectedness) หมายถึง การบรูณาการ              

การเรียนรู้ในแงม่มุตา่ง ๆ เข้ามาด้วยกนัเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงสมัพนัธ์  

ทัง้เช่ือมโยงกบัชีวิตของตวัผู้ เรียนเอง เช่ือมโยงกบัเพ่ือนและคนรอบข้าง  

เช่ือมโยงกับชุมชน สังคม และธรรมชาติรอบตัว รวมถึงเช่ือมโยงกับ                      

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ 
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4. หลกัการเผชิญความจริง (Confronting reality) หมายถึง การให้ผู้ เรียน                 

ได้รับโอกาสท่ีจะเผชิญหน้าและรับรู้ความเป็นจริงท่ีตนเองไม่เคยเห็น                  

มาก่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับสิ่งท่ีขัดแย้งกับกรอบการมองโลกหรือ

แบบแผนความคุ้นชินหรือคณุคา่ท่ีเคยยดึถืออยูแ่ตเ่ดมิ   

5. หลกัความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความสืบเน่ืองของกิจกรรม                  

การเรียนรู้และเหตปัุจจยัเชิงกระบวนการเรียนรู้โดยไม่ให้ขาดหายหรือยตุิ

ไปก่อนเวลาอนัสมควร รวมถงึการร้อยเรียงกิจกรรมตา่ง ๆ ในกระบวนการ

เรียนรู้แต่ละครัง้ให้มีความสอดรับกันอย่างเป็นขัน้เป็นตอน รวมถึง                        

การทอดเวลาให้นานเพียงพอเพ่ือให้การเรียนรู้สมัฤทธ์ิผลและการสร้าง

เง่ือนไขให้มีการน�าสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงอยา่งตอ่เน่ือง

6. หลกัความมุง่มัน่ (Commitment) หมายถงึ การสร้างเจตจ�านงในตวัผู้เรียน

ให้มีแรงจูงใจและความปรารถนาท่ีอยากเปล่ียนแปลงตนเองและสร้าง

พันธะสัญญาต่อตนเองในการท่ีจะน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้กลับไปใช้ในชีวิต               

ประจ�าวนัของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง

7. หลกัชมุชนแหง่การเรียนรู้ (Community) หมายถงึ การเรียนรู้ท่ีบงัเกิดขึน้

ในกลุม่หรือในชมุชนท่ีแตล่ะคนมารวมตวักนัเพ่ือฝึกฝนและพฒันาตนเอง

ไปด้วยกนั บนพืน้ฐานของการมีความหลากหลาย การแลกเปลี่ยนและ 

เรียนรู้ใคร่ครวญบนความขดัแย้งแตกตา่ง  

อนึง่ การจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยหลกัจิตตปัญญา 7 นี ้ ไมอ่าจขาดองค์ประกอบใด               

องค์ประกอบหนึ่งไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้นัน้สามารถเน้น             

หลกัการบางข้อเป็นพิเศษได้ ขึน้อยูก่บัวาระและความเหมาะสมในการด�าเนินการ

การเรียนรู้สู่การเปลี�ยนแปลงตามแนวจติตปัญญาศกึษา

รายงานการวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้สู ่                       

การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการบ่มเพาะความซ่ือตรง” ของ                   

สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี และกาญจนา ภคูรองนาค (2555) ได้อธิบายถึงเป้าหมายส�าคญั             

ของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศกึษาไว้ว่า เป็นกระบวนการ                

ท่ีเข้าไปท�างานกับธรรมชาติด้านในของผู้ เรียน จนส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
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โครงสร้างของจิตใจในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการมีมมุมอง กรอบการอ้างอิงเชิงความคิด 

และการให้ความหมายตอ่โลกรอบตวัของคน ๆ นัน้ กลายเป็นคณุสมบตัแิละการรับรู้               

ความหมายอยา่งใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อน และจะด�ารงอยูก่บัคน ๆ นัน้อยา่งยัง่ยืนถาวร   

โดยการเปลีย่นแปลง (Transformation) (Kitchenham, 2008) ตามแนวคดินีห้มายถงึ                

การเปลี่ยนแปลงกรอบการอ้างอิง (Frame of reference) หรือมมุมองเชิงการให้                 

ความหมายของบุคคล น�าไปสู่การมีกรอบการอ้างอิงท่ีใหญ่ขึน้ กว้างขวางขึน้                           

เกิดการเข้าใจ รู้คิด รับรู้ความหมายตา่ง ๆ ได้มากและลกึซึง้ขึน้ รวมถงึสามารถเห็น

เช่ือมโยงถึงความเป็นทัง้หมดของชีวิตและสรรพสิ่งได้มากขึน้ ซึ่งจะส่งผลถึง                  

พฤติกรรมและการกระท�าให้มีความจริงแท้ ถกูตรง สร้างสรรค์ และสามารถรับมือ                 

กบัความซบัซ้อนของความเป็นไปของโลกรอบตวัได้ดีย่ิงขึน้ ผา่นแนวทางวธีิการเรียนรู้   

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตวัผู้ เรียน 3 แนวทางหลกั (สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี                

และกาญจนา ภคูรองนาค, 2555, หน้า 63) คือ

1. วธีิการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากภายในตวัผู้เรียนเอง  นบัวา่เป็นวธีิท่ีมีความส�าคญั

เป็นอนัดบัแรก ซึง่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส�าคญัในกลุม่นี ้อาทิเชน่ การใคร่ครวญ                          

ในตนเอง (Critical self-reflection) การคดิเชิงวพิากษ์ (Critical thinking) 

การเจริญสติภาวนา (Meditation) และการทดลองและลงมือกระท�าเพ่ือ

สร้างการเปลี่ยนแปลงในตนเอง (Action plan) 

2. วิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากคนรอบข้าง ครอบครัว และโรงเรียน ซึง่มีกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีส�าคญั อาทิเชน่ การสนทนาเชิงวพิากษ์ (Critical discourse)   

สนุทรียสนทนา (Dialogue) การมีสงัฆะกลัยาณมิตรในการเรียนรู้ร่วมกนั 

(Community of practice) การอบรมและฝึกปฏิบตัด้ิานคณุธรรม ศีลธรรม 

(Moral education) 

3. วธีิการเรียนรู้ท่ีเกิดจากสงัคม วฒันธรรม และโลก เป็นการสร้างสิง่แวดล้อม            

ท่ีมีผลในทางสง่เสริมตอ่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางข้างต้น ท่ีส�าคญั

ได้แก่ การท�างานเชิงสงัคม จิตอาสา การวิพากษ์เพ่ือปลดปล่อยสงัคม                    

ไปสู่สภาพท่ีพึงประสงค์ การมีอาชีพการงานและอยู่ในสังคมท่ีดีงาม                   

มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประชาธิปไตย รวมถงึการเช่ือมโยง

บริบทของการเรียนรู้กบัความเป็นทัง้หมดของชีวิตท่ีมีต้นทนุและรากเหง้า
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หนทางการเรียนรู้สู่ความสามัคคีกลมเกลียวที�ยั�งยนืของแอโก๋-แสนค�าลือ

รายงานการวิจยัเร่ือง “กระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา

ศึกษาเพ่ือน�าไปสู่ความสามคัคีกลมเกลียวของส่วนรวม: กรณีศึกษาหมู่บ้านแอโก๋-              

แสนค�าลือ อ�าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” ของ สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี และคณะ 

(2556) ได้อธิบายเก่ียวกับหนทางการเรียนรู้สู่ความสามคัคีกลมเกลียวท่ียัง่ยืนท่ีมี             

ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ของชมุชนแอโก๋-แสนค�าลอื ไว้วา่ หนทางสูก่ารพฒันา               

ความสามคัคีกลมเกลียวท่ียัง่ยืนของแอโก๋-แสนค�าลือ ก็คือ การยกระดบัจิตส�านึก               

ของทัง้ปัจเจกบคุคลและของสงัคม ให้ไปสูก่ารเหน็คณุคา่ความหมายของกฎกตกิาร่วม 

การเหน็ความหมายของสมัพนัธภาพทางสงัคม (Mutual interpersonal expectations, 

Relationships, and Interpersonal conformity) และการมีระบบคดิและส�านกึเชิงสงัคม 

(Social system and conscience) อีกนยัหนึง่ คือการน้อมน�าบรรทดัฐานประเภทตา่ง ๆ                

ให้เข้ามามีบทบาทในการจดัระเบียบทางสงัคมมากขึน้

ทฤษฎีภาวะผู้น�าเพื�อการเปลี�ยนแปลง

ในต�าราเร่ือง ภาวะผู้น�า: ทฤษฎี การวจิยั และแนวทางสูก่ารพฒันาของ รัตตกิรณ์   

จงวิศาล (2556) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้น�าไว้ว่า ภาวะผู้น�าเป็นคณุลกัษณะ 

พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเป็นปฏิสมัพนัธ์ หรือเป็นวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของบุคคล ท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ                

สร้างความปรารถนา ท�าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม                     

การอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่างดีท่ีสุดและช่วยเพ่ิมพลังอ�านาจของผู้ อ่ืน                      

เพ่ือให้บรรลผุลส�าเร็จตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี จากการทบทวนองค์ความรู้เร่ือง         

ทฤษฎีภาวะผู้น�า ผู้ วิจยัพบวา่แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น�าท่ีสอดรับและตอบโจทย์ท่ีวา่นี ้

มากท่ีสดุนา่จะได้แก่ ภาวะผู้น�าเพ่ือการเปลีย่นแปลง โดยภาวะผู้น�าเพ่ือการเปลีย่นแปลง              

ท่ีพึงประสงค์ส�าหรับชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือ คือ ผู้ น�าท่ีหันกลับเข้ามาท�างานกับ

ธรรมชาติภายในของบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการใคร่ครวญในตนเอง การสร้างการมีสติ

ตระหนกัรู้ การรับฟังอย่างลกึซึง้ การมีความเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจความแตกตา่ง

หลากหลาย สามารถเป็นต้นแบบในด้านค่านิยมและจารีตประเพณีท่ีดีงามด้วย                 

ความจริงแท้ซ่ือตรงและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ อ่ืน รวมถึงสามารถเอือ้อ�านวยให้เกิด                 

การท�างานร่วมกนัและการแก้ปัญหาของชมุชนอยา่งมีสว่นร่วม เป้าหมายส�าคญัของ
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ผู้น�าลกัษณะนีก็้คือ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจจากภายในของบคุคลและการยกระดบั

จิตส�านกึ เพ่ือแผข่ยายการรับรู้และเข้าใจโลกให้กว้างขวางขึน้จนน�าไปสูก่ารแผข่ยาย

คณุคา่และประโยชน์ท่ีพ้นไปจากตวัเอง ไปสูผู่้คนในวงกว้าง ชมุชนและสงัคมได้ในท่ีสดุ

วธีิด�าเนินการวจิยั

การวจิยันีใ้ช้ระเบียบวธีิวจิยัแบบเชิงทดลองคล้ายธรรมชาต ิ (Non-experimental                 

research) (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2549, หน้า 207) และเป็นการวิจยัท่ีมีเพียง

กลุม่ทดลอง 1 กลุม่มาผา่นกระบวนการเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบตักิารในบรรยากาศของ

ชัน้เรียนจริงอยา่งเป็นธรรมชาติ ซึง่ถือเป็นการจดักระท�าหรือตวัแปรทดลอง โดยไมมี่

กลุม่ควบคมุ ไมมี่การควบคมุตวัแปรภายนอกและประเมินผลเป็นเชิงคณุภาพด้วยวิธี

การสังเกต บันทึกเอกสารและการสัมภาษณ์ แล้วน�ามาวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา                     

ในรายละเอียดของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ซึง่คาดว่าเป็นผลมาจากการจดักระท�านัน้       

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงก�าหนดขัน้ตอนการวิจยั 5 ขัน้ตอนเพ่ือน�าไปสูก่ารตอบวตัถปุระสงค์ 

ของการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปลีย่นแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษา

เพ่ือบ่มเพาะผู้ น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือ               

โดยอาศยัความรู้พืน้ฐานในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลีย่นแปลง 

หรือหลกัจิตตปัญญา 7 (7C’s) (ธนา นิลชยัโกวิทย์ และ อดศิร จนัทรสขุ, 

2552) เป็นแกนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และอาศยักรอบแนวคิด              

จากผลการวิจัยก่อนหน้านีเ้ป็นฐานส�าหรับการออกแบบเนือ้หาของ

กระบวนการเรียนรู้ 

2. การคดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยัอยา่งเฉพาะเจาะจง จ�านวน 10 คน โดยมี

เกณฑ์การคดัเลือกผู้ เข้าร่วมวิจยั (Inclusion criteria) ดงันี ้

- เป็นชาวบ้านท่ีเคยมีส่วนร่วมในงานวิจยัเดิมเร่ือง กระบวนการเรียนรู้สู ่ 

การเปลีย่นแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษาเพ่ือน�าไปสูค่วามสามคัคีกลมเกลียว

ของส่วนรวม: กรณีศึกษาหมู่บ้านแอโก๋-แสนค�าลือ อ�าเภอปางมะผ้า 

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เพราะผู้วจิยัทราบเก่ียวกบัภมิูหลงัของชาวบ้านกลุม่นี ้          
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อยู่พอสมควร และเป็นชาวบ้านท่ีเป็นตวัแทนจากหลากหลายกลุม่และ

หยอ่มบ้าน (ป๊อก) ท่ีกระจายอยูท่ัว่ทัง้หมูบ้่าน

- มีความสนใจอยากเรียนรู้ ตัง้ใจจริง และสามารถสละเวลาของตนเอง              

เพ่ือเข้าร่วมการเรียนรู้นอกสถานท่ีและสามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบติัการ

ได้ครบทกุครัง้ รวมถงึสามารถสื่อสารภาษาไทยได้พอสมควร

- เป็นคนรุ่นใหมท่ี่ไมมี่ข้อแม้ทางสถานภาพหรือบทบาทในชมุชนท่ีขดัขวาง

โอกาสในการเรียนรู้และมีความประสงค์ท่ีจะริเร่ิมและสร้างสรรค์โครงการ

เพ่ือประโยชน์ของชมุชน

สว่นเกณฑ์การคดัออกผู้ เข้าร่วมวิจยั (Exclusion criteria) นัน้ ขึน้อยูก่บั                  

การสมคัรใจท่ีจะถอนตวัตามเหตปัุจจยัของผู้ เข้าร่วมวิจยัแต่ละคน โดย

ข้อมลูของคน ๆ นัน้จะไมถ่กูน�ามาใช้วเิคราะห์ผล และจะไมมี่การด�าเนินการ             

คดัเลือกผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้ามาทดแทน

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา                   

เพ่ือบ่มเพาะผู้ น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัย                          

โดยรูปแบบการด�าเนินงานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การอบรม                              

เชิงปฏิบตัิการท่ีจะจัดให้แก่กลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัยในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม ่            

และพืน้ท่ีใกล้เคียงและการลงปฏิบตัิการของคณะผู้วิจยัในพืน้ท่ีหมู่บ้าน            

แอโก๋-แสนค�าลือ เพ่ือการติดตามผล เก็บข้อมลู และส่ือสารกบัชาวบ้าน               

ในชมุชนเก่ียวกบัการเรียนรู้ของกลุม่ผู้ เข้าร่วมวิจยั 

4. การเก็บข้อมูล วัดผล ติดตามพัฒนาการของทัง้ศักยภาพภายในและ

ศกัยภาพภายนอกของผู้ เข้าร่วมวิจยั โดยท�าการเก็บข้อมลูผ่านเคร่ืองมือ

วิจยัตา่ง ๆ ได้แก่

- การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท�าการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ เข้าร่วมวิจัย                  

เป็นรายบคุคล  ทัง้ในชว่งระหวา่งการอบรมและภายหลงัการอบรมเสร็จสิน้

ลงแล้ว ประเดน็ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ ได้แก่ การมองเหน็สภาวะภายใน

ของตนเอง สมัพนัธภาพกบัคนรอบข้าง ความรู้สกึนึกคิดต่อชมุชนและ

แนวทางการแก้ปัญหา การขับเคลื่อนงานท่ีตนเองอยากท�าในชุมชน          

รวมถงึประเดน็เฉพาะของแตล่ะบคุคล
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- การสนทนาพูดคุยกับผู้ เข้าร่วมวิจัย ทัง้ในช่วงระหว่างการอบรมและ               

ภายหลังการอบรมเสร็จสิน้ลงแล้ว ประเด็นของการสนทนา ได้แก่                  

การขบัเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน เป็นหลกั

- บันทึกการถอดบทเรียนกิจกรรมและบันทึกส่วนตัวของผู้ เข้าร่วมวิจัย           

แตล่ะคน 

5. การสงัเกตการณ์อยา่งไมมี่สว่นร่วม  โดยเป็นการสงัเกตในสภาพธรรมชาติ

ระหว่างการด�าเนินการจัดอบรมแต่ละครัง้ และระหว่างท่ีด�าเนินชีวิต                      

อยู่ในพืน้ท่ีหมู่บ้านแอโก๋-แสนค�าลือของผู้ เข้าร่วมวิจยัแต่ละคน ทัง้ท่าที               

ในการเรียนรู้และการแสดงออกทางความรู้สกึนกึคดิ  

6. การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัของโครงการ โดยผู้ วิจยัจะน�าข้อมลูท่ี

รวบรวมได้มาประมวลและวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคณุภาพผา่นการพิจารณา

ถึงความสอดคล้องและเช่ือมโยงกนัของความหมาย การให้น�า้หนกัของ

ความหมายและแนวโน้มของสาระท่ีพบ โดยใช้นามสมมุติแทนช่ือจริง             

ของผู้ เข้าร่วมวิจยัในการน�าเสนอผลการศกึษาและสรุปผล

ผลการวจิยั

ผู้วิจยัได้น�าความรู้พืน้ฐานในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง 

หรือหลกัจิตตปัญญา 7 (7 C’s) มาใช้เป็นแกนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ

อาศัยกรอบแนวคิดจากผลการวิจัยก่อนหน้าเพ่ือเป็นฐานส�าหรับการออกแบบ                  

เนือ้หาของกระบวนการ ได้แก่ กรอบแนวคิดท่ีว่าด้วย ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้                          

สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศกึษา และ กรอบแนวคิดท่ีว่าด้วย หนทาง              

การเรียนรู้สูค่วามสามคัคีกลมเกลียวท่ียัง่ยืนของแอโก๋-แสนค�าลือ และสามารถสรุป

ออกแบบมาเป็นการอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ 4 ครัง้ และการลงปฏิบติัการในพืน้ท่ี               

ชมุชนแอโก๋-แสนค�าลือ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดเนือ้หาและก�าหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี ้
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ครัง้ที� ระยะเวลา เนือ้หาการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เครื�องมือ/วธีิการ

1 20-23

ส.ค. 2557

พลงักลุม่ พืน้ฐานการใคร่ครวญ

ภายใน การสื่อสาร การเจริญสต ิ

การเขียนโครงการ

การภาวนาในรูปแบบตา่ง ๆ 

สนุทรียสนทนา กิจกรรมละคร 

เกมพลงักลุม่ คลปิวิดีโอ รูปภาพ

การจดบนัทกึ  

2 2-4 พ.ย. 2557 วิถีวตัถนิุยม การคิดเชิงวิพากษ์ 

การเจริญสตกิารสร้างพืน้ท่ี

ความไว้วางใจ การจบัประเดน็

ปัญหาและการพฒันาชมุชน

การภาวนาในรูปแบบตา่ง ๆ  

ขา่วในหน้าหนงัสือพิมพ์ 

เกมฝึกวิธีคดิ บญัชีครัวเรือน 

คลปิวิดีโอ บทบาทสมมตุิ

3 28 พ.ย.-

1 ธ.ค. 2557

รากทางวฒันธรรม ภมิูปัญญา

ชนเผา่ปกาเกอะญอ ณ บ้านสบลาน 

อ�าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม ่

จิตวิญญาณชมุชน การเจริญสติ

การภาวนาในรูปแบบตา่ง ๆ

ต้นไม้ครอบครัว รูปภาพ  

การลงพืน้ท่ีชมุชน  

สนุทรียสนทนา เกมพลงักลุม่

การลงปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชมุชนครัง้ท่ี 1 (22-25 ม.ค. 2558)  เพ่ือติดตามพฒันาการการเรียนรู้           

ของกลุม่ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่การท�ากิจกรรมร่วมกบัชาวบ้าน และการขบัเคลื่อนผลงาน

ตามโครงการ  

4 28 ก.พ.-

2 มี.ค. 2558

การสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์

สูก่ารขบัเคลื่อนโครงการ  

การเจริญสต ิสรุปการอบรม

การภาวนาในรูปแบบตา่ง ๆ

เกมพลงักลุม่ สนุทรียสนทนา  

การสือ่สารอยา่งสนัต ิ(Non-violent 

communication)

การลงปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชมุชนครัง้ท่ี 2 (27-30 เม.ย. 2558) เพ่ือติดตามพฒันาการการเรียนรู้             

ของกลุม่ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่สรุปบทเรียนโครงการ และประเมินผลการเรียนรู้   

ผู้วจิยัได้ท�าการสมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้เข้าร่วมวจิยัเป็นรายบคุคล ใน 2 ชว่งเวลา 

คือ ในการลงปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชมุชนครัง้ท่ี 1 (วนัท่ี 22-25 มกราคม 2558) และ                

ในการลงปฏิบตักิารในพืน้ท่ีชมุชนครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 27-30 เมษายน 2558) อยา่งไรก็ตาม               

ผู้วจิยัมิได้ท�าการสมัภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวจิยัครบทัง้ 10 คนในทัง้สองโอกาส เน่ืองจาก        

มีผู้ เข้าร่วมบางคนท่ีมิได้อยู่กบักระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจงัตลอดต่อเน่ืองทกุครัง้ 

รวมถึงมีท่าทีบางประการท่ีบ่งบอกว่าต้องการถอนตวัจากการเข้าร่วม หรือในช่วง              

วนัเวลาท่ีผู้วิจยัลงพืน้ท่ีนัน้มีผู้ เข้าร่วมบางคนท่ีมีข้อติดขดับางอย่างท่ีท�าให้ไม่สะดวก
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หรือพร้อมท่ีจะมารับการสมัภาษณ์ได้ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ วิจยัจึงจ�าเป็น                  

ต้องตดัผู้เข้าร่วมบางคนออกจากการเป็นผู้ให้ข้อมลู  จงึท�าให้ได้ข้อมลูจากผู้เข้าร่วมวจิยั

เพียง 8 คน และมีผลการศกึษา ดงันี ้

การเปลี�ยนแปลงศักยภาพภายในของผู้น�าการเปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ของ

ชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือ

หลังจากท่ีผ่านการอบรมครัง้แรก สิ่งท่ีผู้ น�ารุ่นใหม่หลายคนพูดถึงตัวเอง                 

ตอนท่ีได้กลบัมาเจอกนัในการอบรมครัง้ท่ี 2 รวมถงึการอบรมครัง้หลงั ๆ คือ การมีสต ิ               

และใจเยน็ลง ผู้ เข้าร่วมหลายคนสะท้อนวา่ การอบรมได้ให้เคร่ืองมือบางอยา่งแก่เขา             

ในการท�าสมาธิ การกลบัมาดแูลอารมณ์ภายใน การอยูก่บัความสงบน่ิง และการระงบั              

อารมณ์ความโกรธของตนเองได้ดีขึน้ เช่น บางคนบอกว่า เขาสามารถใช้เวลาน่ิง ๆ 

เงียบ ๆ เวลาเดนิอยูใ่นไร่หรือสถานท่ีธรรมชาตคินเดียว ท�าให้ตวัเองมีจิตใจสบายขึน้ 

มีความเครียดน้อยลง ส่วนบางคนบอกว่าเขาเร่ิมท�าสมาธิทุกวนั วนัละ 3-5 นาที                

ช่วยให้ผ่อนคลายตัวเองจากการคิดมากลงได้ ค�าพูดของหลายคนได้บ่งบอกว่า                   

พวกเขาเร่ิมเข้าใจวา่การภาวนาหมายถงึอะไร   อีกทัง้ยงัได้รับผลดีจากการปฏิบตัภิาวนา

ด้วยตนเอง เชน่ “เดีย๋วนีอ้ารมณ์ร้อนนอ้ยลง เวลามีอะไรตอ้งกลบัมาตัง้สติ การรกัษาสติ                

ส�าคญัทีส่ดุ หาเวลาอยู่น่ิง ๆ คนเดียวตอนไปไร่” (ซาจอ, การสนทนากลุม่, 4 พ.ย. 

2557) “เดีย๋วนีพ้อเหงาหรือไม่สบายใจ ก็จะปลีกตวัเองไปนัง่สงบใจทีโ่รงไฟฟ้า” (ซาโพ,             

การสนทนากลุม่, 4 พ.ย. 2557) “อยากอยู่กบับา้น เพราะท�ามีเวลาใหใ้จสงบมากกว่า”                  

(นิด, การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 29 เม.ย. 2558)  

เม่ือการอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ 4 ครัง้สิน้สุดลง ผู้ วิจัยพบว่าผู้ เข้าร่วมเกิด                    

ความกล้าหาญและจริงใจในการสื�อสารสิ�งส�าคัญที�ตนรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา 

โดยผู้ เข้าร่วมกล้าบอกเล่าความในใจและความคาดหวงัต่าง ๆ ของตนเองมากขึน้              

สิง่ท่ีเป็นจดุเปลี่ยนส�าคญัในการบอกเลา่ความในใจ คือ ความปลอดภยัและไว้วางใจ

ซึง่กนัและกนั แม้ว่าการบอกเล่าและรับฟังสภาวะด้านในโดยเฉพาะเร่ืองความรู้สกึ            

ยังนับว่าเป็นเร่ืองยากของผู้ เข้าร่วมแทบทุกคน โดยผู้ วิจัยสังเกตจากท่ีหลายคน                    

มกัพดูไมค่อ่ยออกและดขูดัเขินในระหวา่งท่ีท�ากิจกรรมสนุทรียสนทนา สาเหตสุว่นหนึง่     

นอกเหนือจากเร่ืองของภาษาแล้ว วถีิชีวติภายนอกท่ีอยูก่บัการท�างานและการมุง่แก้ไข

ปัญหาตา่ง ๆ ให้ลลุว่งก็มีสว่นสกดักัน้มิให้แตล่ะคนมีเวลาคอ่ย ๆ ใคร่ครวญเร่ืองราว
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ต่าง ๆ ภายในของตนเองสัดเท่าไหร่นัก หากแต่ต้องรีบหาค�าตอบของปัญหา                               

และอยู่กับการลงมือปฏิบัติมากกว่า โดยผู้ วิจัยสังเกตเห็นจุดอ่อนในส่วนนีจ้ึงได้                      

เสริมกิจกรรมเก่ียวกับการบอกเล่าความรู้สึกไว้ในระยะท้ายของการอบรมและมี                  

การช่วยให้ง่ายขึน้ด้วยการเช่ือมโยงค�าท่ีแสดงความรู้สึกเหล่านัน้ให้เป็นภาษาลาหู ่              

โดยซาจอ หนึ่งในผู้ เข้าร่วมได้ยอมรับว่า การเรียนรู้เร่ืองความรู้สึกได้ท�าให้ตวัเขา                 

เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง “จากเดิมทีม่องคนอื่นแล้วนึกต�าหนิเขาว่าเขาไม่ดี

เพราะความคิดเรา แต่ไม่เห็นว่าข้างในเขารู้สึกอะไร แต่ตอนนี้ได้เห็นและเข้าใจ                    

แล้วว่าคนเรามีอะไรทีลึ่กกว่านัน้” (ซาจอ, การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 30 เม.ย.

2558) นอกจากนี ้ นิดสามารถพดูถึงสภาวะภายในตวัเองได้ชดัขึน้ด้วยการบอกว่า                

เหน็ตวัเองมีอารมณ์หงดุหงิดงา่ยหลงัจากท่ีได้รับยาคมุก�าเนิด  แตก็่พยายามท่ีจะยบัยัง้

ตัวเองไม่ให้ไปพูดว่าใคร อนึ่ง การเห็นและสื่อสารความรู้สึกและความต้องการ                  

ภายในให้ได้นัน้นบัเป็นพืน้ฐานท่ีส�าคญัมาก  เพราะหากยงัท�าสิง่นีไ้มไ่ด้ก็จะไมส่ามารถ

ลงลกึไปสูก่ารตระหนกัรู้ ยอมรับ และเข้าใจความเป็นตวัเองและผู้ อ่ืนได้อยา่งแท้จริง

นอกจากนี ้ สภาวะภายใน 2 ประการท่ีพบว่ามีความเปล่ียนแปลงอย่าง                 

ชัดเจน ประการท่ีหนึ่งคือ ความมั�นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณะ ระยะแรก                     

ของการอบรม ผู้ เข้าร่วมหลายคน เช่น ซาจา ซานู ซาลอ ดูเป็นคนเงียบ ๆ และ                                  

ไมค่อ่ยแสดงความคดิเหน็  แตเ่ม่ือผา่นการอบรมมาระยะหนึง่ประกอบกบัระหวา่งนัน้ 

แต่ละคนได้มีโอกาสฝึกฝนน�าเสนอความคิดเห็นและพดูต่อหน้าผู้คนในหลายวาระ                

ไม่ว่าจะเป็นการท�ากิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ หรือการท�ากิจกรรมวนัพบปะกับ               

ชาวบ้าน ผู้ เข้าร่วมทกุคนพดูตรงกนัวา่ เด๋ียวนีพ้วกเขากล้าพดูกล้าคยุในท่ีสาธารณะ

มากขึน้ บางคนพดูตดิตลกวา่ “เที�ยวหนา้คงแย่งไมค์กนัพดู!” (ซาจา, การสนทนากลุม่,               

25 ม.ค. 2558) ส่วนบางคนก็ได้ใช้ความสามารถนีไ้ปประกาศชกัชวนให้ชาวบ้าน                  

มาร่วมกันท�าสาธารณประโยชน์ โดยลกัษณะของการกล้าพูดคุยในท่ีสาธารณะนี ้             

มีความแตกตา่งกนัไปในรายละเอียดของแตล่ะบคุคล บางคนพดูในลกัษณะเลา่เร่ือง

เหตกุารณ์ บางคนพดูให้แนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีสีสนัน่าสนใจ บางคนพดูเชิงชกัชวนและ

ร้องขอความร่วมมือ ส่วนบางคนก็พูดน้อยแต่เน้นสาระและหลกัการ เป็นต้น และ

ประการท่ีสอง คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยผู้วิจยัพบว่าผู้ เข้าร่วมหลายคน

แสดงออกถึงการเอาใจเขามาใสใ่จเราผ่านการกระท�าในหลากหลายกรณี เช่น ซาน ู  
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เกิดความรู้สกึสงสารพ่อแม่ท่ีต้องท�างานหนกั โดยท่ีผ่านมาได้ไปช่วยท่านเก่ียวข้าว  

จากปกติท่ีจะขีเ้กียจไม่ค่อยอยากไปช่วยพ่อแม่ เขาขยายความต่อว่า ตนเองเข้าใจ      

เร่ืองความสามัคคีมากขึน้ จากตอนแรก ๆ ท่ีเหมือนว่าไม่จ�าเป็นต้องรับฟังใคร                          

ไม่ค่อยพูดคุย อยู่คนเดียวก็ได้ กลายมาเป็นว่าตอนนีต้้องหันมาฟังกัน คุยกับ                            

คนอ่ืน ๆ มากขึน้ และถามกนัวา่จะมีอะไรให้ชว่ยไหม ซานยูงักลา่ววา่ “ส่ิงนีเ้ร่ิมตัง้แต่              

ตอนทีเ่ล่นเกม ท�าให้ตอ้งรวมความคิดกนั ตอ้งพ่ึงพาคนอื่น” (ซาน,ู การสมัภาษณ์             

เชิงลึกในบุคคล, 30 เม.ย. 2558) โดยการช่วยเหลือคนอ่ืนกลายมาเป็นสิ่งท่ีมี                     

ความส�าคัญต่อชีวิตและตนเองได้ไปร่วมงานพัฒนาและจิตอาสามากขึน้ ขณะท่ี                     

คนอ่ืน ๆ ได้แสดงการกระท�าท่ีบง่บอกถงึการใสใ่จในผู้ อ่ืนด้วยรูปแบบตา่ง ๆ เช่นกนั  

เช่น ซาจามีน�า้ใจดแูลบริการคนรอบตวั มกัมาถึงสถานท่ีจดักิจกรรมเป็นคนแรก ๆ                    

และเสนอตัวเองให้การช่วยเหลือท�าสิ่งต่าง ๆ เสมอ ซาโพมักให้การช่วยเหลือ                       

เพ่ือนบ้าน แม้จะดึกด่ืนแค่ไหนหากถูกร้องขอก็มักจะไปให้เสมอ เขาให้ข้อคิดว่า                   

ชอบอยู่ท่ามกลางเพ่ือนฝูงเพราะ “วนัหน้าหากเราเดือดร้อนเขาก็คงช่วยเราบ้าง                

เหมือนกนั” (ซาโพ, การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 30 เม.ย. 2558) อนึง่ ผู้วจิยัคดิวา่ 

สาเหตสุว่นหนึง่น่าจะมาจากการท่ีผู้ เข้าร่วมเกิด แรงบันดาลใจในเรื�องความเป็น

ผู้น�าที�ด ี เพราะผู้ เข้าร่วมทกุคนแสดงความคดิเหน็ไปในทางเดียวกนัวา่ พวกเขาได้เหน็                 

ตวัอย่างของความเสียสละ ความสงบน่ิง ตัง้มั่น และใจเย็นจากพะต่ีตาแยะและ                     

ครูนิดแห่งบ้านสบลาน จงึเกิดความตัง้มัน่ในการพฒันาตนเองให้เป็นผู้น�าท่ีค�านงึถึง

ความรู้สกึของผู้ อ่ืนและผลประโยชน์ของสว่นรวม

นอกจากนี ้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านมาได้ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่าง                   

บคุคลในครอบครัวของผู้ เข้าร่วมวิจยั หลายคนเปิดเผยว่า พวกเขามีสัมพันธภาพ                    

ที�ดีขึน้กับคนใกล้ชิด เช่น ภรรยา สามี พ่อ แม่ เพราะตนเองสามารถควบคุม                     

อารมณ์ได้ดีขึน้  ใจเยน็ขึน้  และยามเม่ือว้าวุน่ใจก็สามารถแสวงหาวธีิสร้างความสงบใจ

ให้กบัตวัเองได้ ตวัอย่างค�าพดูท่ีว่า “ภรรยาก็ทะเลาะกนัน้อยลง แต่ก่อนเคยโกรธ                  

ถึงขนาดไล่ฟันกนั” (ซาโพ, การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 30 เม.ย. 2558) “มีสติ                 

เวลาที่เจอความทุกข์ สวดมนต์ทุกคืนและฟังธรรมะบ่อย ๆ ส่ิงเหล่านี้มีผลต่อคน                   

รอบข้างให้ได้สงบน่ิงตามไปด้วย แม่ก็บ่นน้อยลง” (ซาจอ, การสมัภาษณ์เชิงลึก                

ในบคุคล, 30 เม.ย. 2558) “แมจ้ะยงัไม่สนิทกบัพอ่มากนกั แต่คนเราตอ้งหาโอกาส  
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คุยกนั” (ซาน,ู การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 30 เม.ย. 2558) นอกเหนือจากคน                    

ในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงนิสยัและพฤติกรรมบางอย่างของผู้ เข้าร่วมบางคน                     

ยงัสง่ผลถงึคนอ่ืน ๆ ในชมุชนด้วย ตวัอยา่งเชน่เร่ืองการด่ืมสรุา โดยผู้เข้าร่วมหลายคน               

บอกว่าเขาด่ืมสรุาน้อยลง หนึ่งในนัน้ คือซาโพ เขาได้อธิบายถึงตวัเองว่า เขาเห็น                  

ข้อเสียของการด่ืมเหล้าและเมามาย เด๋ียวนีน้อกจากตวัเองแล้วยงัได้ชวนครูบญุมา              

ให้ลดละการด่ืมเหล้าลงไปด้วย “ตอนนีถึ้งมาเจอกนัก็ไม่ชวนกนัดืม่แล้ว แต่ชวนกนั              

ท�าประโยชน์” (ซาโพ, การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 30 เม.ย. 2558) ส่วนซาปา                      

ก็บอกถงึประโยชน์จากการลดละสรุาวา่ “ระยะหลงัพอลดเหลา้ไดก็้มีเงินเหลือใหลู้ก” 

(ซาปา, การสมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล, 29 เม.ย. 2558) อยา่งไรก็ตาม ความสมัพนัธ์

ภายในกลุม่ผู้ เข้าร่วมวิจยัด้วยกนัเองนัน้มีบรรยากาศโดยรวมท่ียงัไม่ถึงกบัแน่นแฟ้น 

หรือร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนสิ่งใดได้มากนัก หลายคนยอมรับว่ายังรวมตวักัน                  

ไม่ติด แม้จะมีบางคนท่ีคาดหวงัว่าทุกคนน่าจะได้มาเจอกันและร่วมหารือกันเป็น               

กลุม่บ้าง  แตใ่นความเป็นจริงสิง่นีย้งัไมส่ามารถเกิดขึน้  โดยแตล่ะคนยงัต้องมุง่อยูก่บั

ภารกิจสว่นตวัหรือปัญหาของครอบครัวเป็นหลกั 

ทัง้นี ้ ความซ่ือตรงท่ีจะเปิดเผยความรู้สึกและความต้องการท่ีแท้ภายในใจ                

ของแต่ละคน โดยก้าวพ้นความรู้สึกเกรงใจหรือการถูกกดทับจากอ�านาจเหนือ                         

เป็นพืน้ฐานส�าคญัท่ีจะน�าไปสู่การสร้างสมัพนัธภาพของกลุ่มท่ียึดโยงกนัได้ด้วยใจ

อยา่งแท้จริง  อีกทัง้ชว่ยให้การเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศกึษาสามารถก่อเกิดผลสมัฤทธ์ิ

และสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในให้แก่ตวัผู้ เรียนได้อยา่งยัง่ยืน

การเปลี�ยนแปลงศักยภาพภายนอกของผู้น�าการเปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่

ของชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือ

จากการเก็บข้อมลูตลอดกระบวนการเรียนรู้ ผู้ วิจยัพบว่าผู้ เข้าร่วมแต่ละคน                 

มีศกัยภาพบางอย่างท่ีติดตวัมาอยู่ก่อนเข้ารับการอบรม ดงัเช่น ซาโพและซาเตีย                        

มีความมัน่ใจท่ีจะพดูตอ่หน้าผู้คน ซาปา ซาโพและซาเตียมีความถนดัในการสวมบทบาท

การชีน้�ากลุ่ม ซาจอมีความเป็นนกัคิดวิเคราะห์ในตวั ซาลอเป็นคนสขุมุและชดัเจน              

ตรงไปตรงมา ซาโพมีความสามารถในการกล้าแสดงออกและกล้าเสนอความคิดเห็น 

ซาโพและซาเตียมีความสามารถในการเขียน เป็นต้น ขณะท่ีผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่                  

ยกเว้นซาโพไม่ค่อยถนัดในการใช้ภาษาไทยในลักษณะการจับประเด็น การพูด               
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ประโยคยาว ๆ หรือการพูดประโยคแบบเป็นทางการ ทัง้นี ้ หลงัจากทุกคนได้ผ่าน                   

การเรียนรู้ตามกระบวนการ ศักยภาพท่ีมีอยู่เหล่านีไ้ด้ถูกน�าออกมาใช้งานและ                     

ถกูถ่ายทอดต่อให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มได้เรียนรู้พฒันาตนเองไปด้วย สิ่งท่ีโดดเด่นท่ีสดุ             

และดูเหมือนว่าเป็นศักยภาพท่ีถูกพัฒนาขึน้มากท่ีสุดของกลุ่มผู้ เข้าร่วม คือ                       

การน�าเสนอผลงาน ดงัจะเห็นได้จากผลงานการน�าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้                 

ของกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ให้แก่ชาวบ้านในชมุชนในงานวนัพบปะกบัชาวบ้านท่ีแต่ละคน

สามารถร้อยเรียงเร่ืองราวและน�าเสนอเป็นภาษาลาหู่และภาษาไทยออกมาได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ สามารถให้รายละเอียดของเนือ้หาได้ดีและสามารถดึงความสนใจ                  

จากผู้ ฟังได้โดยตลอดทัง้ด้วยลีลาการน�าเสนอและการตัง้ค�าถาม โดยผู้ เข้าร่วม                  

แทบทกุคนสามารถพดูด้วยความมัน่ใจและไหลลื่น  

นอกเหนือจากศักยภาพข้างต้น กระบวนการเรียนรู้ยังได้ช่วยเสริมทักษะ                

จ�าเป็นตา่ง ๆ ให้แก่ผู้ เข้าร่วมโดยผู้ เข้าร่วมหลายคนได้ให้ความส�าคญัและใช้ประโยชน์  

ในชีวิตจริงอย่างต่อเน่ือง เช่น การท�าบัญชีครัวเรือน โดยผู้ เข้าร่วมหลายคนได้                            

น�าไปท�าให้กับครอบครัวเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองและใส่ใจในรายละเอียด เช่น                       

การแยกประเภท การจดทกุรายการ การท�าสรุปยอด ฯลฯ ขณะท่ีการเขียนโครงการ                            

ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะส�าคัญท่ีผู้ เข้าร่วมแต่ละคนมีโอกาสท่ีได้ลงมือท�าอย่างจริงจัง                 

โดยหวงัวา่จะถกูน�าไปขบัเคลือ่นให้บงัเกิดผลงานอยา่งเป็นรูปธรรมได้ตอ่ไป  ผู้ เข้าร่วม

หลายคนได้แสดงฝีมือในหลากหลายด้าน ทัง้ชว่ยกนัระดมความคิดเหน็ ชว่ยกนัเขียน              

และช่วยกันวิเคราะห์ค�านวณ จนกระทั่งสามารถเขียนโครงการท่ีผู้ เข้าร่วมทุกคน                 

อยากท�าร่วมกนัขึน้มาได้ส�าเร็จ คือ “โครงการการสร้างทางระบายน�า้ทิง้ของหมูบ้่าน

แอโก๋-แสนค�าลือ” โดยมองว่าน่ีคือสิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านของพวกเขา                        

ได้อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม

แม้ในภาพรวมของกระบวนการอบรมจะน�าพาให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละคนไปใส่ใจ                

ในเร่ืองการท�าสิ่งดี ๆ ให้ชมุชนจนหลายคนเกิดฉนัทะทางนีอ้ย่างชดัเจน เช่น ซาจอ                 

ได้มุง่เน้นในการสร้างหลกัการและวธีิส�าหรับการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ในชมุชน โดยซาลอ               

และซานูต่างเห็นพ้องตรงกันว่าชาวบ้านต้องมีความเคร่งครัดในกฎระเบียบของ                   

หมูบ้่าน หรือซาลอก็มีความหวงัอยา่งแรงกล้าท่ีจะน�าพาชาวบ้านทกุฝ่ายมาพดูคยุกนั                           

เพ่ือแก้ปัญหาสตัว์เลีย้งในชมุชน เป็นต้น แตก่ารขบัเคลือ่นในหมูผู่้ เข้าร่วมวจิยัด้วยกนั                 
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ไปสู ่การรวมกลุ่มกันเพื�อริเริ�มงานเชิงระบบต่าง ๆ ก็ยังไม่สามารถเกิดขึน้ได้                                 

โดยกลุม่ผู้เข้าร่วมวจิยัได้วเิคราะห์วา่มาจากหลายสาเหต ุ ท่ีส�าคญั ได้แก่ ความสนิทสนม                 

ใกล้ชิดกันท่ียังมีไม่มากพอ แต่ละคนยังไม่สามารถสื่อสารแบบเปิดใจกันได้เต็มท่ี                   

อีกทัง้แต่ละคนก็มีภารกิจของตัวเองท่ีต้องจัดการดูแล และให้ความส�าคัญแก่                               

ครอบครัวก่อนชุมชนส่วนรวม ด้วยเหตุนีจ้ึงส่งผลให้โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ                           

ท่ีกลุ่มได้วางแผนไว้มกัไม่ได้ถกูด�าเนินการให้เกิดขึน้จริง ตวัโครงการท่ีกลุ่มเขียนขึน้            

ก็เพียงแค่ถูกฝากไปให้ซาโพย่ืนเสนอต่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)               

สว่นกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีกลุม่วางแผนวา่จะขบัเคลือ่น เชน่ งานพบปะกบัชาวบ้านครัง้ท่ี 2                          

ก็มิได้เกิดขึน้ ด้วยกลุม่ไมไ่ด้มาเจอกนัเพ่ือสานตอ่สิ่งใด ๆ ร่วมกนั ทัง้นี ้ ผู้วิจยัพบวา่ 

บทบาทของกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ของชมุชนแอโก๋-แสนค�าลือ เป็นไปในลกัษณะของงาน

เฉพาะตวัท่ีได้รับมอบหมายหรือได้รับคดัเลอืกจากคณะกรรมการของหมูบ้่านเป็นหลกั

อภปิรายผล

การวจิยัเร่ืองการบม่เพาะผู้น�าการเปลีย่นแปลงรุ่นใหมข่องชมุชนแอโก๋-แสนค�าลือ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาได้ส่งผลให้เกิด                 

การเปลีย่นแปลงด้านในท่ีส�าคญัในกลุม่ผู้น�ารุ่นใหม ่6 ประการ คือ การเร่ิมท่ีจะสือ่สาร        

ความรู้สกึนกึคดิของตนเองออกมาอยา่งซ่ือตรง ความกล้า และความมัน่ใจในตนเอง              

ในการพดูการแสดงออกตอ่หน้าสาธารณะ การเร่ิมประคองสตแิละควบคมุกายกบัใจ             

ของตนเองให้สามารถมีความสงบเย็นได้ การเร่ิมเห็นความส�าคญัของการเอาใจเขา  

มาใสใ่จเราและการพึง่พาอาศยักนั การได้รับแรงบนัดาลใจในการเป็นผู้น�าท่ีดี และ               

การมีสมัพนัธภาพท่ีดีขึน้กบับคุคลใกล้ชิด

ทัง้นี ้ผู้วจิยัพบวา่ศกัยภาพภายนอกของผู้น�าการเปล่ียนแปลงรุ่นใหมข่องชมุชน

แอโก๋-แสนค�าลอืท่ีได้รับการพฒันาขึน้อยา่งโดดเดน่ท่ีสดุ คือ การพดูและการแสดงออก               

ต่อหน้าสาธารณะ ส่วนทกัษะส�าคญัท่ีกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ให้ความส�าคญัและได้ฝึกท�า

อย่างจริงจัง ได้แก่ การท�าบัญชีครัวเรือน และการเขียนโครงการ อย่างไรก็ตาม                

ท�านองเดียวกับข้อสรุปข้างต้น การขับเคลื่อนงานร่วมกันเพ่ือชุมชนของกลุ่มผู้น�า              

รุ่นใหมน่ัน้ยงัไมส่ามารถเกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมเทา่ท่ีควร แม้วา่หลายคนจะมีฉนัทะ     

ทางด้านนีอ้ยู่ไม่น้อยก็ตาม ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือริเร่ิมงาน           
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เชิงระบบต่าง ๆ ร่วมกนัได้ ท่ีผ่านมามกัเป็นลกัษณะของการท�างานแบบเฉพาะตวั                

ท่ีตา่งคนตา่งท�า

ในภาพรวม เม่ือน�าผลของการเปลี่ยนแปลงอนัเป็นทัง้ศกัยภาพภายในและ

ศกัยภาพภายนอกของกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือซึ่งเป็นผู้ เรียนรู้                 

ในกระบวนการมาวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดท่ีว่าด้วย ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้                       

สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาและกรอบแนวคิดท่ีว่าด้วย หนทาง                 

การเรียนรู้สู่ความสามคัคีกลมเกลียวท่ียัง่ยืนของแอโก๋-แสนค�าลือ พบว่าผลท่ีได้รับ               

มีความสอดคล้องกบักรอบแนวคดิข้างต้นในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ เข้าร่วมวิจัยได้เกิดการท�างานกับธรรมชาติด้านในของตนเองในด้าน                 

การเจริญสติและการสื่อสารถึงความรู้สึก ความต้องการ ความคิด                      

ความคาดหวงั  และมมุมองความเช่ือท่ีมีอยูภ่ายในจิตใจ  แม้จะอยูใ่นระดบั

เบือ้งต้นก็ตาม โดยหลายคนพบวา่ยงัเป็นเร่ืองท่ียากอยูส่�าหรับตนเอง

2. ผู้เข้าร่วมวจิยับางคนได้เกิดการเปลีย่นแปลงของระดบัจิตส�านกึ  เกิดการขยาย

มมุมองของตนเองไปสูก่ารเอาใจเขามาใสใ่จเราและเห็นความหมายของ

การมีสมัพนัธภาพท่ีดีงามในชมุชนได้มากขึน้โดยผา่นการกระท�าบางอยา่ง  

เชน่ การลงมือชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนด้วยความเหน็อกเหน็ใจ การเสยีสละเพ่ือผู้ อ่ืน                 

การเห็นความส�าคัญและคุณค่าความหมายของการพึ่งพาอาศัยกัน                  

การพยายามมองเห็นความรู้สกึในใจของผู้ อ่ืนโดยไม่ด่วนตดัสิน เป็นต้น    

ขณะท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยับางคนก็มีต้นทนุทางมมุมองเชิงสงัคมท่ีเห็นคณุค่า  

ของการมีกฎกติการ่วมของชุมชนอยู่แล้ว เช่น การให้ความส�าคญัของ                

การมีกฎเกณฑ์รวมไปถึงหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือกันในหมู่บ้าน              

อยา่งเคร่งครัดเป็นธรรม อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลง

ของระดบัจิตส�านึกดงักล่าวนี ้ มกัเกิดแก่ ระดบับุคคลใกล้ชิด มากกว่า                 

เช่น คนในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิท (เช่น การเป็นคนดี เคารพเช่ือฟัง 

ควบคมุตนเอง ใส่ใจช่วยเหลือกนั) แต่ยงัไปไม่ถึง ระดบัของชุมชนหรือ              

ระบบสงัคมโดยรวม ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีกลุม่ผู้น�ารุ่นใหมน่ัน้ยงัไมส่ามารถ              

มีระบบทางความคิดร่วมกันท่ีเข้มแข็งพอท่ีจะท�าให้เกิดมุมมองร่วม                      

อนัน�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงแก่ชมุชนได้ กลา่วอีกนยัหนึ่ง จากพฤติกรรม
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และค�าพูดโดยรวม ผู้ วิจัยเห็นแนวโน้มว่ากลุ่มผู้ น�ารุ่นใหม่ของชุมชน                        

แอโก๋-แสนค�าลือมีระดบัของจิตส�านกึหลกัอยูใ่นระดบัท่ี 3 คือ ระดบัของ

ความคาดหวงัร่วม สมัพนัธภาพ และการท�าตามกนัและกนั ตามแนวคดิ

ของลอว์เรนซ์ โคลเบร์ิก (Reimer,Paolitto & Hersh, 1990) คือ เน้นไปท่ี

การเป็นคนดีและท�าสิง่ท่ีถกูต้องตามความคาดหวงัของบคุคลใกล้ชิด

3. ผู้ เรียนได้เกิดศกัยภาพภายนอกในฐานะผู้น�าการเปลีย่นแปลง ท่ีส�าคญัคือ 

การพดูการแสดงออกตอ่หน้าสาธารณะ รวมถงึได้รับประโยชน์จากทกัษะ

การท�าบัญชีครัวเรือน และการเขียนโครงการ ทว่า ศักยภาพเหล่านี ้                         

ยังไม่สามารถไปยังประโยชน์ให้เกิดแก่คนรอบข้างหรือชุมชนได้อย่าง                  

เป็นรูปธรรม อนัเน่ืองมาจากท่ีผู้ เรียนยงัไม่สามารถรวมกลุ่มกันท�างาน                   

ในเชิงระบบ

เม่ือวิเคราะห์ด้วยกรอบทฤษฎีของภาวะผู้น�าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (รัตติกรณ์ 

จงวศิาล, 2556) พบวา่กลุม่ผู้น�ารุ่นใหมข่องชมุชนแอโก๋-แสนค�าลอืท่ีผา่นกระบวนการ                  

เรียนรู้ของโครงการฯ มีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของภาวะผู้ น�า                       

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง คือ 

-  เ ร่ิมมีการเ รียนรู้และท�างานกับธรรมชาติ ด้านในของบุคคล เช่น                                      

การใคร่ครวญความรู้สกึนกึคดิ การเจริญสติ

-  เร่ิมมีสญัญาณของการยกระดบัจิตส�านึกและแผ่ขยายมมุมองออกจาก                 

ตัวเองไปสู่ผู้ อ่ืน เกิดการเอาใจเขามาใส่ใจเราและพึ่งพาอาศัยกัน                            

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ในระดบัของบคุคลใกล้ชิด

-  มีฉันทะและสามารถท่ีจะเป็นต้นแบบในด้านการด�ารงวิถีชีวิตท่ีดีงาม                    

ในบางด้าน เชน่ การรักษากฎกตกิาและดแูลชมุชนให้มีระเบียบเรียบร้อย 

การด�ารงชีพแบบพอเพียง การรักษาประเพณีของชมุชน  

อยา่งไรก็ตาม  เพ่ือท่ีจะกลายเป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้น�าเพ่ือการเปลีย่นแปลงท่ีสมบรูณ์  

กลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนค�าลือยงัคงต้องพฒันาในคณุลกัษณะต่าง ๆ    

ได้แก่ การฝึกฝนเจริญสตอิยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึฝึกการรับฟังอยา่งลกึซึง้โดยไมด่ว่นตดัสนิ    

การด�าเนินชีวิตด้วยการเป็นต้นแบบท่ีดีงามอย่างซ่ือตรง ทัง้ในด้านการประกอบ                 

อาชีพและจารีตประเพณี จนสามารถกลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ีส�าคัญแก่ผู้ อ่ืนได้                
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การฝึกฝนทกัษะให้สามารถเอือ้อ�านวยให้เกิดการท�างานและการแก้ปัญหาอย่างมี                

ส่วนร่วมโดยเน้นส่งเสริมให้เกิดอ�านาจหรือพลงัจากภายในของแต่ละคน และการมี       

เป้าหมายเพ่ือยกระดบัจิตส�านึก แผ่ขยายมมุมองการรับรู้และการให้ความหมายต่อ

โลกไปสูร่ะดบัเชิงสงัคมหรือสงูกวา่นัน้ในระดบัองค์รวม

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั

การบม่เพาะภาวะผู้น�าเพ่ือการเปลีย่นแปลงตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษานัน้ 

เป็นงานระยะยาวและอาศัยความต่อเน่ืองในการด�าเนินงาน โดยอุปสรรคหลัก                   

ท่ีพบเจอในการท�างานวจิยัในครัง้นีเ้ป็นเร่ืองของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีแตกตา่งกนั 

จงึต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรส�าหรับการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัระหวา่งผู้วิจยักบั

ชาวบ้านผู้ เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ดี ผู้ วิจยัเล็งเห็นว่า ผู้น�ารุ่นใหม่กลุ่มนีค้วรได้                 

เรียนรู้และพัฒนายกระดับศักยภาพทางมิติด้านในเพ่ิมเติมผ่านการฝึกฝนทักษะ                     

การสื่อสารแนวสนุทรียสนทนา (dialogue) เพ่ือการรับฟังอย่างลกึซึง้และห้อยแขวน

เสียงตดัสินผู้ อ่ืน รวมถึงการฝึกฝนเจริญสติภาวนาอย่างต่อเน่ืองในชีวิตประจ�าวนั                 

การเรียนรู้เพ่ือฟืน้ฟภูมิูปัญญาดัง้เดมิผา่นการท�าความเข้าใจความหมายของสาระท่ีแท้

เพ่ือเท่าทนัแนวคิดวตัถนิุยมและความเป็นสมยัใหม่ ระบบโครงสร้างทางสงัคม และ

การฝึกฝนทกัษะการเป็นผู้ เอือ้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้หรือกระบวนกร (Facilitator) 

โดยเฉพาะทกัษะตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการเปิดพืน้ท่ีให้ชาวบ้านแตล่ะคนได้เกิดการตระหนกัรู้                  

และเติบโตภายใน ตลอดจนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานและแก้ไขปัญหาของ

ชมุชนร่วมกนั

นอกเหนือจากข้อเสนอแนะเพ่ือการบ่มเพาะภาวะผู้น�าเพ่ือการเปล่ียนแปลง

ตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา ผู้ วิจยัมีข้อเสนอต่อแนวทางการศกึษาวิจยัท่ีจะเอือ้             

ตอ่การขบัเคลือ่นงานเพ่ือสร้างความสขุและความเข้มแขง็ให้แก่หมูบ้่านแอโก๋-แสนค�าลอื                

ผ่านการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความเข้มแข็งเชิงลึกของหมู่บ้านแอโก๋-แสนค�าลือ                          

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติด้านสงัคมและวฒันธรรม เช่น ภูมิปัญญาและประเพณี                 

ดัง้เดิม การด�ารงชีวิตกบัป่า ว่าสิ่งเหลา่นีใ้ห้มมุมองพืน้ฐานต่อการด�ารงชีวิตอย่างไร                 

มีรูปแบบจารีตธรรมเนียมการเรียนรู้และขัน้ตอนปฏิบัติอย่างไร และทัง้หมดนี ้                   

สามารถหลอมรวมเข้าสู่วิถีชีวิตจริงและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้                   
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เชิงประจกัษ์ได้อย่างไร รวมถึงการขบัเคลื่อนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า                    

บางอยา่งในชมุชน เชน่ วธีิการบริหารจดัการทรัพยากรน�า้ของชมุชนเพ่ือความเป็นธรรม                

และคุ้ มค่า เป็นต้น เพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีขวางกัน้การเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันของคน                             

ในชุมชน ทัง้นี ้ การอาศยัปัจจยัเกือ้หนุนจากภายนอกผ่านการด�าเนินการวิจยัและ                 

การจัดท�าโครงการร่วมกับชาวบ้านเป็นตัวช่วยท่ีจะกระตุ้ นพลังของคนในชุมชน                

ให้เกิดการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างภาวะผู้น�าภายในตวัของชาวบ้านให้กลบัมา               

ร่วมใจก้าวเดนิด้วยก�าลงัของตนเอง

กติตกิรรมประกาศ

ผู้ วิจัยขอแสดงความขอบคุณอย่างสงูในความกรุณาของคณะกรรมาธิการ

ศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วฒิุสภา และส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ท่ีได้ให้การสนบัสนนุหลกัในเร่ืองงบประมาณ 

และขอขอบคุณศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้ความสนับสนุน                   

ในการด�าเนินการวิจยัจนสง่ผลให้การด�าเนินการวิจยันีส้�าเร็จลลุว่งลงด้วยดี
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