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  สุพานุษร  คชเวช: ความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้ําชุมชนกับความ
เขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์. อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ: รศ.พรชยั เทพปัญญา. 107 หนา้. 
 
 การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความ
เขม้แข็งของชุมชน 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความ
เขม้แข็งของชุมชน เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก
สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนจาํนวน 210 คน จาก 12 ชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และประมวลผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ใชค้่าสถิติคือ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 40-49 ปี ศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนอยูใ่นคณะทาํงานดา้นสังคมและวฒันธรรม การ
ดาํเนินงานของสภาผูน้ําชุมชนอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีการดําเนินงานมุ่งเน้นในเรืองการ
สนบัสนุนให้คนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาเป็นแกนนาํเพือสืบทอดการทาํงานต่อไป และการใชเ้วทีสภาผูน้าํ
ชุมชนในการนาํเสนอปัญหาหรืองานพฒันาดา้นต่างๆของชุมชน ระดบัความเขม้แข็งของชุมชนมี
ความเขม้แข็งอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง และ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมีความเขม้แข็งมากทีสุด และการดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชนมีความสัมพนัธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนในทุกๆด้าน โดยมีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 มีค่าความสัมพนัธ์เชิงแปรผนัตามระหวา่งกนัในระดบัปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์                                               บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ.......................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

55603321: MAJOR: PUBLIC ADMINISTRATION 
KEY WORD: COUNCIL OF COMMUNITY LEADERS / THE STRENGTH OF COMMUNITIES 

  SUPANUSORN  KOTCHAWET: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OPERATION 
 OF COUNCIL OF COMMUNITY LEADERS AND THE STRENGTH OF COMMUNITIES IN 

BANGSAPHAN DISTRICT, PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCE. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR: ASSOC.PROF.PORNCHAI DHEBPANYA.107 pp. 
 
 
 The objective of this research were 1) to study the operations of council of 

community leaders and the strength of communities 2) to study the relationship between the 

operations of council of community leaders and the strength of communities. This is a quantitative 

research. It used a questionnaire as a tool to collect data from 210 members of council of community 

leaders from 12 communities in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province. The data was 

processed by the SPSS program and statistics of frequency, percentage, average value, standard 

variation and evaluation of relation of Pearson’s Correlation. 

 This research found that most from the sample were men, age between 40 and 49, 

gained secondary education, and doing agricultural occupations, earn income between 5,001 and 

10,000 baht per month and most from the samples were a position in working group of society and 

culture. The operations of council of community leaders are highest levels and found that the 

operations focused on a new generation to inherit the job and to provide a place to present issues 

and community development. The strength of communities was high levels and found that health, 

development plan, resources and environment are highest levels. The relationship between the 

operations of council of community leaders and the strength of communities found that the positive 

correlation were statistically significant at the .01 level as medium levels. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันี สําเร็จไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.นพดล 
เหลืองภิรมย์ ทีกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ตลอดจนให้คาํปรึกษา และ
คาํแนะนาํในการการจดัทาํการคน้ควา้อิสระ  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญา อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ ทีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิงในการให้ความกรุณาแนะนาํแนวทาง ให้คาํปรึกษา ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และคอยผลกัดนัใหผู้ว้จิยัจดัทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันีไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.เฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน ทีกรุณาเป็น  
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  อีกทังยงักรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง ให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา  และ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีสมบูรณ์ยงิขึน  
 ขอขอบพระคุณแผนกพฒันาชุมชน และแผนกมวลชนสัมพนัธ์ ฝ่ายโครงการพิเศษ 
เครือสหวิริยา ทีให้คาํปรึกษาและความอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลของสภาผูน้าํชุมชน  และคอยให้ความ
ช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล 
  ขอขอบพระคุณ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนของทุกชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์เป็นอย่างยิง ทีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการคน้ควา้
อิสระฉบบันี จนสามารถทาํใหน้าํผลมาประกอบการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  
   ขอกราบขอบพระคุณพ่อ แม่ ครอบครัวคชเวช ครอบครัวสุขเจริญ ทีให้การสนบัสนุน
ในการศึกษาเล่าเรียนของผูว้ิจยัมาโดยตลอด ตลอดจนขอขอบคุณเพือนๆ พีๆนอ้งๆและทุกคนทีไม่
สามารถกล่าวนามจนครบได ้ ทีคอยให้ความรัก ความอบอุ่น และเป็นกาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยัดว้ยดี
ตลอดมา จนทาํใหผู้ว้จิยัทาํการศึกษาครังนีประสบผลสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ประโยชน์ของการคน้ควา้อิสระฉบบันี ผูศึ้กษาขอมอบแด่อาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้
ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน หากการค้นควา้อิสระนีมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ ขอยกความดี
ทงัหมดแด่บุคคลทีกล่าวมาขา้งตน้ทงัหมดดว้ยความเตม็ใจอยา่งยงิ 
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