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 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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
   ชุมชนเป็นสังคมฐานรากทีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ มีวิถีชีวิตวฒันธรรมทีแตกต่าง
และหลากหลายตามแต่ละพืนที การพฒันาทีผา่นมาก่อให้เกิดารเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ประสบปัญหาความยากจน ปัญหาสังคมมากขึน 
ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มของชุมชนถูกทาํลายจนเสือมโทรม เพือใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง สามารถ
จดัการตนเองไดอ้ยา่งยงัยนื ในช่วงหลายทศวรรษทีผา่นมานนัจึงมีสถานการณ์การเปลียนแปลงของ
ชุมชนทอ้งถินในประเทศไทยทีได้มีกระแสความตืนตวัและการขบัเคลือนสังคมในทิศทางต่างๆ 
และการพฒันาองคก์รภาคประชาชนไดมี้การปรับเปลียนไปจากบริบทเดิมๆ  เป็นการยกระดบัองค์
ความรู้ทีสามารถแกไ้ขปัญหาในระดบัชุมชนได ้ซึงในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้นนั ยอ่ม
มาจากชุมชนทีเขม้แข็ง ทีมีการให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ร่วมกนั ให้ความสําคญักบัความรู้และ
ประสบการณ์ของคนในชุมชน โดยการเรียนรู้ร่วมกนัคือการนาํเอาองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ทีทุก
คนมีอยู่มาแลกเปลียนกนัและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และนาํไปสู่การทาํงานร่วมกนั เพือพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาทีเผชิญอยู ่ และสร้างการพฒันาทียงัยนืได ้โดยการใหค้วามสําคญักบัการพฒันาคนมาก
ยงิขึน ยึดคนเป็นศูนยก์ลางและพฒันาแบบบูรณาการ กาํหนดทิศทางการพฒันาโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ทาํให้หลายชุมชนในประเทศไทยในปัจจุบนัสามารถปรับตวัเพือการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนทอ้งถินดว้ยตวัเองได ้ มีการให้ความสําคญัต่อการนาํเอาศกัยภาพของคนในชุมชน
มามีส่วนร่วมในการพฒันาใหโ้อกาสคนในชุมชนในการคิด วางแผนเพือแกปั้ญหาชุมชนดว้ยตวัเอง 
นาํมาสู่การก่อเกิดสภาผูน้าํชุมชนทีเขา้มาเป็นกลไกในการขบัเคลือนงานพฒันา ซึงเป็นการรวมตวั
ขององคก์รชุมชนเพือร่วมกนัทาํงานพฒันาทอ้งถิน หลายพืนทีมีการจดัตงัสภาชุมชน สภาผูน้าํ สภา
องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายการทาํงานทีมีชือเรียกอยา่งอืน เพือระดมกาํลงัขององคก์รชุมชนต่างๆ
มาร่วมกนัทาํงานพฒันาทอ้งถิน 
  จากการทีชุมชนทอ้งถินไดร่้วมกนัจดัการตนเองดงักล่าว แกนนาํชุมชนทีมีประสบการณ์
และคนทาํงานพฒันา จึงไดร่้วมกนัยกร่าง พ.ร.บ.สภาองคก์รชุมชนขึนมาไดเ้ป็นพระราชบญัญติัสภา
องค์กรชุมชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใช้วนัที 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2551 ซึง
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชนคือ “ดว้ยชุมชนเป็นสังคมฐานรากทีมีความสําคญั
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  ทางประวติัศาสตร์ มีวิถีชีวิต วฒันธรรม ต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ การพฒันาประเทศที
ผา่นมาก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงทงัทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยา่งรวดเร็วส่งผลให้ชุมชน
อ่อนแอ ประสบปัญหาความยากจน เกิดปัญหาสังคมมากขึน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มของชุมชน
ถูกทาํลายจนเสือมโทรม เพือทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจดัการตนเองได้อย่างยงัยืน 
รวมทงัมีบทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตยและระบบธรรมาภิ
บาล ซึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัสิทธิชุมชนและประชาชนให้มีบทบาทสําคญั
ในการพฒันาทอ้งถินตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาของทอ้งถิน จึง
เห็นสมควรส่งเสริม และสนบัสนุนให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ” (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2551)  
  การมี พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนฉบบันีขึนนนั เกิดมุมมองทีแตกต่างกนั ทีมีทงัส่วนทีเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย ซึงความจริงแล้วในชุมชนมีการรวมตวักันของแกนนาํในรูปของสภาผูน้ํา
ชุมชนทีมีมายาวนานแลว้ซ่อนตวัอยูต่ามซอกเล็กซอกนอ้ยในพืนทีต่างๆทวัประเทศ ในรูปแบบของ
สภาธรรมชาติ ทีเกิดจากการรวมตวักนัของชาวบา้นทีเป็นตวัแทนกลุ่มองคก์รต่างๆในชุมชน อีกทงั
ผูน้าํทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทีไม่ไดมี้กฎหมายใดๆ เกิดจากจิตสํานึกสาธารณะ ทีมีความ
ตอ้งการพฒันาชุมชนของตนเองใหเ้ขม้แขง็ จึงเกิดการรวมตวักนัเพือมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ชนจดัตงัเป็นสภาชุมชน สภาองค์กรชุมชน หรือสภาผูน้าํชุมชน ซึงอาจจะมีชือเรียทีแตกต่างกนัไป 
แต่ยงัคงยึงหลักการดียวกัน เช่นเดียวกันกับชุมชนหลายๆชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึงเป็นชุมชนหนึงทีมีความเชือมนัในการจดัการตนเองโดยมีการเชือมโยงการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชน กลุ่ม องคก์ร และสถาบนัต่างๆทีมีอยูใ่นชุมชนอยา่งมีทิศทาง มี
พลงั และเป็นอิสระในรูปแบบของ “สภาผูน้าํชุมชน” เป็นสภาทีมาจากการรวมตวักนัของผูน้าํทงั
ผูน้าํทีเป็นทางการและผูน้าํทีไม่เป็นทางการและตวัแทนจากกลุ่มต่างๆทีอยูใ่นชุมชน ทีจากเดิมนนั 
ชุมชนประสบกบัปัญหาต่างๆ ไม่มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ เนืองจากขาด
อาํนาจในการพฒันาจดัการตนเอง ส่งผลให้การพฒันาดา้นต่าง ๆ ทีลงสู่ชุมชนขาดการบูรณาการ 
เชือมโยงกนั แต่เมือมีการจดัตงัสภาผูน้าํชุมชนขึน เป็นเวทีพดูคุยเพือขบัเคลือนงานและแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนทอ้งถินร่วมกนั ถือเป็นระบบการจดัการตนเองของชุมชนทีมีมาตงัแต่อดีต ทาํให้มีการ
กาํหนดแนวทางการพฒันาชุมชนเป็นไปอยา่งมีรูปแบบและเป็นระบบชดัเจน มีการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งชุมชนกบัภาคต่างๆในการพฒันาเพือให้ดาํเนินไปในทิศทางทีตรงกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของประชาชน รวมทงัสอดคลอ้งกบัชีวิต และวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถินนนั
ดว้ย  
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  อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในปัจจุบนันีไดมี้การริเริมมีการจดัตงัให้มีสภา
ผูน้ําชุมชนขึนมา โดยริเริมมาจากการจดัตังของโครงการรับผิดชอบสังคม(Corporate Social 
Responsibility : CSR) ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา ทีประกอบธุรกิจอยูใ่นพืนทีอาํเภอบาง
สะพาน ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาชุมชน จึงไดมี้การจดัตงัโครงการทีจะสามารถพฒันาชุมชน
ให้มีความเขม้แข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึน หลายโครงการดว้ยกนั หนึงในนนัคือการจดัตงัสภา
ผูน้าํชุมชนนีขึนมาในหลายๆหมู่บา้นของอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงปัจจุบนัไดมี้
การจดัตงัขึนแลว้ 12 หมู่บา้น ครอบคลุม 4 ตาํบลดว้ยกนั ผลของการมีสภาผูน้าํชุมชนทีเป็นเสมือน
ตวัขบัเคลือนการพฒันา การดาํเนินงานต่างๆในชุมชน ทาํให้การพฒันาชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ชุมชนมีความเขม้แข็งขึน เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมาก
ยงิขึน นบัวา่เป็นผลสาํเร็จของสภาผูน้าํชุมชนทีสามารถพฒันาชุมชนใหดี้ขึนได ้ 
  ผูศึ้กษาเห็นว่า สภาผูน้าํชุมชน เป็นองค์กรหนึงทีเป็นการยกระดบัองค์ความรู้ทีสามารถ
แกไ้ขปัญหาในระดบัชุมชน และสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนได ้ซึงผูศึ้กษามีความสนใจศึกษา 
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทีมีความสัมพนัธ์
กบัความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และผลของการวิจยัจะ
เป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน เพือเป็นแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการ
ดาํเนินงานต่อไปได ้
 
2. วตัถุประสงค์  
  2.1 เพือศึกษาการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  2.2 เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 
3. สมมติฐาน  
   3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผู ้นําชุมชน ในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ทีแตกต่างกนั มีการรับรู้การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แข็งของ
ชุมชน แตกต่างกนั  
  3.2 การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความสัมพนัธ์เชิงแปรผนัตามระหวา่งกนั 
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4. 4. ขอบเขตการศึกษา  
  การศึกษาครังนีผูศึ้กษาไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน
กบัความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ซึงไดก้าํหนดขอบเขต
ดงันี  
  4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
       ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนีคือ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
        4.2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน  
        4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของชุมชน ประกอบดว้ย 8 ดา้น ดงันี  
    1. ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง  
    2. ดา้นกลุ่ม/องคก์รในชุมชน  
    3. ดา้นสุขภาพอนามยั  
    4. ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ  
    5. ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง   
    6. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
    7. ดา้นเศรษฐกิจ   
    8. ดา้นสังคม  
 
5. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  
  5.1 การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  5.2 ความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  5.3 เพือศึกษา ปรับปรุงการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนต่อไปได ้
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ  
  ผู้นําชุมชน หมายถึง ผูที้ทาํหน้าทีเป็นหัวหน้า มีภาวะการนาํ โดยผูน้าํทีเป็นทางการ เช่น 
ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ และผูน้าํทีไม่เป็นทางการ 
เช่น หวัหนา้กลุ่ม ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้  
  สภาผู้นําชุมชน หมายถึง คณะผูแ้ทนของชุมชนในระดบัหมู่บ้าน ในอาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงมีหนา้ทีพิจารณา กาํหนดแนวทางการพฒันาของชุมชน โดยใชเ้วทีการ
แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  
  การดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน หมายถึง หน้าที หรืองานทีสภาผูน้าํชุมชนตอ้งปฏิบติั 
ตามแนวทางทีวางไว ้เพือพฒันาชุมชน  
  ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผูน้ําชุมชนในอาํเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ตาํแหน่งในสภาผูน้าํ
ชุมชน   
  ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การทีชุมชนมีศกัยภาพในการจดัการตนเองหรือพึงพิง
ตนเองไดใ้นระดบัสูง สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยา่งมีจิตสํานึกร่วมกนั มี
ความรักความสามคัคีกนั มีความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมพฒันาต่างๆ สามารถจดัการและการ
แกไ้ขปัญหาของชุมชนไดด้ว้ยตวัของชุมชนเอง อยา่งต่อเนือง  
 

7. กรอบแนวความคิดในงานวจัิย 

 

การดําเนินงานของ
สภาผู้นําชุมชน 

  ความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง 
2. ดา้นกลุ่ม/องคก์รชุมชน 
3. ดา้นสุขภาพอนามยั 
4. ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
5. ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง 
6. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
7. ดา้นเศรษฐกิจ 
8. ดา้นสังคม 
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บทที2 
เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 
  การศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แขง็ของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ผูศึ้กษาไดท้าํการทบทวนเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปนี 

1. สภาผูน้าํชุมชน 
2. ชุมชนเขม้แขง็  
3. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. สภาผู้นําชุมชน   
  1.1 ความหมายของสภาผู้นําชุมชน 
  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) (2551: 11) ให้ความหมายของสภาองคก์ร
ชุมชนไวว้า่ สภาองคก์รชุมชน คือ เวทีการและเปลียนเรียนรู้ เพือกาํหนดแนวทางการพฒันาชุมชน
ของคนในชุมชนทอ้งถิน โดยคนในชุมชนทอ้งถิน และเพือคนในชุมชนท้องถิน ประกอบด้วย 
ตวัแทนของสถาบนัในชุมชนทอ้งถิน เช่น วดั โรงเรียน สถานีอนามยั เป็นตน้ ตวัแทนของกลุ่ม
องค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น  กลุ่มโรงสี กลุ่มอนุรักษป่์า กลุ่มกิจกรรรม
พฒันาอืนๆทีมีอยู่ในแต่ละชุมชน โดยมีผูน้าํชุมชนทีไม่เป็นทางการ เช่น ผูรู้้ภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบา้น และผูน้าํทางการ ได้แก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในชุมชนทอ้งถิน เขา้มาร่วมใช้ในเวทีพูดคุย
แกไ้ขปัญหาของชุมชนทอ้งถินร่วมกนั  
  ประเวศ วสี (2551, อา้งถึงใน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) 2551: 12) ให้
คาํนิยามเกียวกบัสภาองค์กรชุมชนว่า สภาองค์กรชุมชนถือเป็นเครืองมือทีเชือมต่อฐานความดี 
ความจริงสู่นโยบายทุกระดบั ไม่มีพระเจดียอ์งค์ใดทีจะสร้าจากยอดไดส้ําเร็จ การสร้างพระเจดีย์
ตอ้งสร้าจากฐานก่อน ฐานในทีนีคือชุมชนทอ้งถิน เกิดผูน้าํตามธรรมชาติ ทีไม่ไดม้าจากการเลือกตงั 
เป็นสภาทีไม่แสวงหาอาํนาจ ไม่ขดัแยง้กบัใคร เป็นประชาธิปไตยตงัแต่เริมตน้  
  การจดัการองคก์ร (2554) สภาผูน้าํทีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนโดยมีภาคีหลายๆ
ส่วนหนุนเสริมกระบวนการสร้างสภาผูน้าํ เพือให้ชุมชนเป็นผูก้าํหนดชีวิต กาํหนดอนาคตตนเอง 
และกาํหนดทิศทางการบริหารจดัการทรัพยากรทอ้งถินตนเอง โดยมีกระบวนการสําคญัๆ คือสร้าง
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ความเขา้ใจ สร้างผูน้าํการเปลียนแปลง สรรหาคนดีคนเก่ง สร้างการมีส่วนร่วม กาํหนดสัดส่วน
จาํนวนสมาชิกสภา โดยขึนอยู่กบัฐานกลุ่มกิจกรรมในแต่ละพืนที เกิดเป็นสภาผูน้าํชุมชน เพือ
กาํหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถินจากฐานขอ้มูลชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทงัภาครัฐ
และภาคประชาชน 
  ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2551, อา้งถึงใน สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
2551: 16) ไดใ้หค้าํนิยามเกียวกบัสภาองคก์รชุมชนวา่ สภาองคก์รชุมชนเป็นการเมืองใหม่ หมายถึง
การจดัการสังคม ชุมชน และชีวติ ผสมผสานกนัไป ในการจดัการทอ้งถิน พืนที ชุมชน สังคม ทีรวม
เอาทุกมิติ ทงัเศรษฐกิจ วฒันธรรม สุขภาพอนามยั การศกัษาและสิงแวดล้อม มีแผนในระดับ
ทอ้งถิน เพือให้ผลสุดทา้ยคือ ชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม ดีขึน  
  มรกต พิธรัตน์ (2547) ไดก้ล่าวถึงสภาผูน้าํชุมชนวา่ สภาผูน้าํชุมชน หมายถึง องคค์ณะ ของ
ผูน้าํ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์ตวัแทนปราชญช์าวบา้น และผูน้าํทางการ ทาํหนา้ทีบริหารกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 
  สน รูปสูง (2551) ได้ให้คาํนิยามเกียวกับสภาองค์กรชุมชนตาํบลว่า สภาองค์กรชุมชน
ตาํบล เป็นองค์กรพฒันาทีไปส่งเสริมและสนบัสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรต่างๆในชุมชนลุกขึนมา
จดัการตนเอง มีอาํนาจหน้าทีในการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลกบั อบต. มีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลการทาํงานของหน่วยงานทงัหมดในตาํบล 
  กรมพฒันาชุมชน (2530, อา้งถึงใน นนัทิยา หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร 2549: 12) ได้
ให้ความหมายวา่ องคก์รประชาชน คือ การรวมตวัของประชาชนในหมู่บา้นหรือตาํบลในรูปแบบ
ของกลุ่มตงัแต่สองคนขึนไป เพือดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มเอง 
หรือสนองวตัถุประสงค์ของชุมชน หรือแมก้ระทงัสนองตอบวตัถุประสงค์ของทางราชการ หรือ
หน่วยงานเอกชนทีใหก้ารสนบัสนุน กลุ่มทีจดัตงัขึนอาจเป็นการจดัตงัอยา่งไม่เป็นทางการ กล่าวคือ 
ไม่มีกฎหมายรับรอง แต่อาจมีระเบียบราชการ หรือระเบียบของกลุ่มทีจดัทาํขึนเอง เพือใช้เป็น
แนวทางดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม และกลุ่มทีเป็นทางการซึงจดัตงัขึนโดยมีกฎหมายรองรับ จะเป็น
นิติบุคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลแลว้แต่กรณี 
  องคก์รพฒันาเอกชน(Non Government Organization – NGO) (2530, อา้งถึงใน นนัทิยา หุ
ตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร 2549: 17) ไดใ้ห้ความหมายว่า องค์กรชาวบา้น คือกลุ่มทีมีการ
รวมตวัขึนอย่างมีเป้าหมายทีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัชุมชน และการกระทาํตามเป้าหมายเพือ
ชุมชน องค์กรประชาชนจึงเป็นตวัแทนของชุมชนในการรักษาผลประโยชน์ และคลีคลายปัญหา
ของชุมชนทงัปัญหาเฉพาะหนา้และปัญหาระยะยาว องคก์รประชาชนจึงสามารถพฒันาและเลิกได้
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ตามความจาํเป็น หรืออีกนัยหนึงคือ หมู่บา้นหรือชุมชนเป็นองค์กรชาวบา้นในตวัของมนัเอง มี
ชาวบา้นทุกคนเป็นสมาชิกโดยไม่ตอ้งสมคัร 
  สภาองค์กรชุมชนไม่เป็นหน่วยงานราชการ เพราะไม่ได้มีกฎหมายบงัคบัว่าตอ้งมีสภา
องคก์ารชุมชน และไม่ไดก้าํหนดรายละเอียดของสภาองคก์รชุมชนว่าจะตอ้งเป็นอยา่งไร เพียงแต่
ส่งเสริมการมีและให้สถานภาพกบัองค์กรชุมชนทีเกิดจาการรวมตวักนัของคนในทงัถินด้วยจิต
อาสา ด้วยความเคารพนับถือกนั ด้วยความสมคัรใจ ไม่มีการให้คุณให้โทษ มารวมตวักันตาม
กาํหนดนดั เมือเสร็จสินภารกิจก็แยกยา้ยกนัไป การจดัประชุมของสภาองคก์รชุมชนอาจใชส้ถานที
ของวดั โรงเรียน หรือทีทีเหมาะสมตามสภาพของแต่ละชุมชนทอ้งถิน จึงไม่มีสํานกังานหรือสาย
การบงัคบับญัชาเชิงอาํนาจเหมือนระบบราชการ เป็นการรวมกนัและวางระบบการบริหารจดัการ
กนัเองของคนในแต่ละชุมชนทอ้งถิน โดยมีหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอกเขา้ไปหนุน
เสริม  
  ในประเทศไทย มีศพัทอ์ยูห่ลายคาํทีหมายถึงสภาองคก์รชุมชน หรือ สภาผูน้าํชุมชนก็ตาม 
เช่น องค์กรชาวบา้น องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน องค์กรทอ้งถิน เป็นตน้ ศพัท์เหล่านีลว้นมี
ความหมายทีแตกต่างกนับา้งตามวตัถุประสงค์การใช้งาน ในทีนีจะใช้คาํวา่ “สภาผูน้าํชุมชน” ที
หมายถึง คณะผูแ้ทนของชุมชนในระดบัหมู่บา้น ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ที
จดัตงัขึนโดยไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายใดๆ เกิดจากการรวมตวักนัของผูน้าํในชุมชนทงัผูน้าํ
ทางการและไม่เป็นทางการ มีวตัถุประสงคแ์ละอุดมคติร่วมกนั มีมิตรภาพและความเอืออาทรต่อกนั 
มีการแลกเปลียนเรียนรู้กนัอย่างต่อเนืองในการทาํงานเพือแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน มีหน้าที
พิจารณา กาํหนดแนวทางการพฒันาของชุมชน โดยใชเ้วทีในรวบรวมปัญหาและความตอ้งการ และ
การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  
 
  1.2 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน  
  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (2552) ไดก้ล่าวถึงเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองคก์ร
ชุมชน ดงันี  
  1. มีเป้าหมายเพือใหชุ้มชนทอ้งถินมีความเขม้แข็ง สามารถร่วมกนัจดัการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาชุมชนทอ้งถินได ้ 
  2. เป็นกฎหมายรับรองใหเ้วทีปรึกษาหารือของชุมชนมีสถานะชดัเจนเป็นทียอมรับร่วมกนั
ของทุกฝ่าย เป็นสภาองคก์รชุมชนทีมีภารกิจแต่ไม่มีอาํนาจ  
  3. เป็นกฎหมายส่งเสริมให้มีสภาองคก์รชุมชนเกิดขึนตามความพร้อมและเห็นพอ้งตอ้งกนั
ของคนในชุมชน และไม่บงัคบัใหต้อ้งจดัตงัพร้อมกนั  
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  4. เมือมีกฎหมายสภาองค์กรชุมชน ชุมชนยงัคงทาํงานดว้ยใจ คงความเป็นอิสระ ไม่ถูก
ครอบงาํ สร้างการยอมรับดว้ยการกระทาํและผลงาน ไม่ใชอ้าํนาจกฎหมายมาบงัคบั  
  5. ให้ความสําคญักบัสภาองคก์รชุมชนตาํบล และส่งเสริมการเชือมโยงสภาองคก์รชุมชน
ในระดบัจงัหวดั และในระดบัชาติ  
 
  1.3 หลกัการสําคัญของสภาองค์กรชุมชน  
  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องค์กรมหาชน) (2550: 18) กล่าวถึงหลกัารสําคญัของสภา
องคก์รชุมชนวา่  
  1. จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนเป็นกระบวนการเสริมสร้างองค์กรชุมชนทอ้งถิน
เข้มแข็งทีให้องค์กรชุมชนมีสถานภาพทีชัดเจนในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนท้องถินร่วมกับ
สถาบนัต่างๆในทอ้งถิน  
  2. การจดัตงัสภาองคก์รชุมชน ให้เป็นไปตามความพร้อมของชุมชนทอ้งถินตามธรรมชาติ
สอดคลอ้งกบัวถีิวฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน และความเห็นพอ้งตอ้งกนัของผูที้เกียวขอ้ง  
  3. ภารกิจ หนา้ทีของสภาองคก์รชุมชน เนน้การดาํเนินงานตามภารกิจหนา้ทีดา้นการพฒันา
และจดักระบวนการเรียนรู้ทีชุมชนสามารถดาํเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญและไม่มีอาํนาจทาง
กฎหมาย  
  4. กระบวนการทาํงานสําคญัของสภาองค์กรชุมชน เน้นการสร้างประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ และการเมืองสมานฉนัทที์สร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือผนึกกาํลงั และการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน กับ สถาบนัต่างๆในท้องถิน เช่น บ้าน วดั โรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน และส่วนราชการต่างๆทีเกียวขอ้ง  
  5. ใหค้วามสาํคญักบัสภาองคก์รชุมชนในระดบัพืนที และส่งเสริมการเชือมโยงสภาองคก์ร
ชุมชนในระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ 
   
  1.4 แนวทางการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน   
  สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน(องคก์รมหาชน) (2552: 9-10) สภาองคก์รชุมชนทีจดัตงัแลว้ 
ควรมีแนวทางการดาํเนินการดงันี  
  1. สร้างความเขา้ใจใหค้นในพืนทีมีสภาองคก์รชุมชน ให้เขา้ใจวา่สภาฯเป็น “สภาทีกินได”้ 
เกียวขอ้งกบัชีวติของคนในชุมชนเป็น “สภาแบบชาวบา้น” ทีมีรูปแบบทีเรียบง่ายโดยสนบัสนุนการ
ประชุมปรึกษาหารือและการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 
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  2. พฒันาขอ้มูลและระบบขอ้มูลสภาองค์กรชุมชน ทีสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน กลุ่ม องค์กร และการพฒันาพืนที เชือมโยงและใช้ขอ้มูลในการสนบัสนุนการพฒันากลุ่ม
องค์กรสมาชิกและจดัทาํแผนพฒันาของสภาองค์กรชุมชนทุกระดบั และติดตามงานพฒันาของ
หน่วยงานภายในพืนทีอยา่งต่อเนือง เพือสร้างความรู้ ความเขา้ใจงานพฒันาทอ้งถิน และแจง้ต่อคน
ในชุมชนและสาธารณะ  
  3. พฒันาแกนนาํสภาองค์กรชุมชน สมาชิกสภาองคก์รชุมชน และสนบัสนุน คนรุ่นใหม่ 
ให้เป็นแกนหลกัในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน โดยเสริมสร้างความรู้ พฒันาทกัษะการ
จดัการ และการพฒันากลุ่ม/องคก์รเพือความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิน  
  4. ใช้การจดัทาํแผนชุมชน สร้างการเรียนรู้ เรืองราวของชุมชน  แก้ไขปัญหาและให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาพืนทีและทอ้งถิน และสนบัสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตาํบลเป็น
กลไกหลกัทีรับฟังและสะทอ้นปัญหาในชุมชนไดทุ้กเรือง  
  5. กาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัการพฒันาชุมชนทอ้งถิน เพือให้ทุกฝ่ายนาํไปใชร่้วมกนัและ
สร้างผลงานทีเป็นรูปธรรมเชิงประจกัษ์ในระยะสันทีคนในชุมชนพอใจ และมีผลงานต่อเนืองที
นาํไปขยายผลและวางกติกาการดาํเนินงานสภาฯ เพือเป็นแนวทางปฏิบติังานทีชดัเจน  
  6. รายงานปัญหาและผลทีเกิดขึนในตาํบลอนัเนืองมาจากการดาํเนินงานของภาครัฐ และ
องคก์รปกครองทอ้งถิน และจดัทาํรายงานประจาํปีของสภาองคก์รชุมชนตาํบล สถานการณ์ต่างๆที
เกิดขึนในตาํบล เพือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทวัไปรับทราบ  
  7. ขยายฐานสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลให้คลอบคลุมเรืองราวในชุมชน โดย
ประชาสัมพนัธ์อย่างทวัถึง ให้กลุ่ม/ชุมชนทีมีการดาํเนินงานในพืนทีมาจดแจง้และเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกสภาองค์กรชุมชน และใช้ระบบการสือสารทีมีพลงั เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ 
เป็นเครืองมือในการประสานและสร้างความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วนในสังคมทงัทอ้งถินและทอ้งที
 8. เชือมโยงและยกระดบัการทาํงานของสภาองคก์รชุมชน โดยประสานแผนการทาํงาน
ของสภาองค์กรชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ตาํบล/
อาํเภอ/จงัหวดั  
  9. ใชเ้วทีสภาองคก์รชุมชนตาํบลนาํเสนอปัญหา และงานพฒันาดา้นต่างๆของชุมชน และ
ประสานเชือมโยงการทาํงานกบัสภาองคก์รชุมชนตาํบลอืน  
  10. พฒันาพืนทีสภาองคก์รชุมชนตาํบลทีมีคุณภาพ มีรูปธรรมงานพฒันาทีเขม้แข็งเพือถอด
องคค์วามรู้ และพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้งานพฒันาทีมีภาคประชาชนและองคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั 
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  1.5 ภารกจิของสภาองค์กรชุมชน  
  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) (2552) กล่าวถึงภารกิจของสภาองคก์ารชุมชน 
มีภารกิจทีสาํคญั คือการสร้างความเขม้แขง็ของสมาชิกและองคก์รชุมชนให้สามารถพึงตนเองได ้มี
หน้าทีเกียวกับการดูแล อนุรักษ์วฒันธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนท้องถิน 
รวมทงัการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และให้ขอ้คิดเห็นกบัโครงการทีอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
ความเป็นอยูที่ดีของคนในชุมชนทอ้งถิน ซึงส่วนใหญ่เป็นภาระหนา้ที ทีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ 
  และในส่วนทีเกียวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน สภาองคก์รชุมชนมีหนา้ทีให้ขอ้มูล 
การเสนอปัญหา ความตอ้งการ ตลอดจนแนวทางการพฒันาแก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินนาํไป
พิจารณา โดยไม่มีอาํนาจทีจะไปดาํเนินการใดๆทีซาํซ้อนกบัอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน ในอีกด้านหนึงเท่ากับสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกเกือหนุนต่อการทาํงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินใหดี้ยงิขึน  
  พระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน พ .ศ.2551 มาตตรา21 มีบทบญัญติัทีชัดเจนเกียวกับ
ภารกิจของสภาผูน้าํชุมชน ดงันี  
  1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของชุมชนและของชาติ  
  2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สมาชิกองคก์รชุมชนร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
และหน่วยงานของรัฐในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที
จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอยา่งยงัยนื  
  3. เผยแพร่และให้ความรู้ความเขา้ใจแก่สมาชิกองคก์รชุมชน รวมตลอดทงัการร่วมมือกนั
ในการคุม้ครองคุณภาพสิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยงัยนื  
  4. เสนอแนะปัญหาและแนวทางแกไ้ขและการพฒันาต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือ
นาํไปประกอบการพิจารณาในการจดัทาแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
  5. เสนอแนะปัญหาและแนวทางแกไ้ข หรือความตอ้งการของประชาชนอนัเกียวกบัการ
จดัทาํบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
  6. จดัใหมี้เวทีการปรึกษาหารือกนัของประชาชนเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการให้ความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีมีผล หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ทงันี องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินหรือหน่วยงานของรัฐซึงเป็นผูด้าํเนินการ หรือเป็นผูอ้นุญาตให้ภาคเอกชนดาํเนินการตอ้ง
นาํความเห็นดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาดว้ย  
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  7. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชนเกิดความเขม้แข็ง และสมาชิกองคก์รชุมชน รวม
ตลอดทงัประชาชนทวัไปในสามารถพึงพาตนเองไดอ้ยา่งยงัยนื  
  8. ประสานและร่วมมือกบัสภาองคก์รชุมชนตาํบลอืน  
  9. รายงานปัญหาและผลทีเกิดขึนในตาบลอนัเนืองจากการดาํเนินงานใด ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินและ
หน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้ง  
  10.วางกติกาในการดาํเนินกิจการของสภาองคก์รชุมชนตาํบล  
  11. จดัทาํรายงานประจาํปีของสภาองค์กรชุมชนตาํบล รวมถึงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที
เกิดขึนในตาํบล เพือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทวัไปทราบ  
  12.  เสนอรายชือผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชนตาํบลเพือไปร่วมประชุมในระดบัจงัหวดัของสภา
องคก์รชุมชนตาํบล จาํนวนสองคน 
 
  1.6 ประโยชน์ของสภาองค์กรชุมชน  
  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) (2552: 2) กล่าวถึงประโยชน์ของสภาองคก์ร
ชุมชนต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิน ดงันี   
  1. ทาํให้ชุมชนทอ้งถินมีเวทีกลางของการแลกเปลียนเรียนรู้ ในการพฒันาชุมชนทอ้งถินที
เปิดพืนทีใหก้ลุ่มกิจกรรมต่างๆ คนทีมีความตงัใจทาํสิงดีๆเพือชุมชน หรือคนทีประสบปัญหาความ
เดือดร้อนได้มาพูดคุยแลกเปลียน เพือหาแนวทางแกปั้ญหาและสร้างสรรคสิ์งดีๆเพือชุมชนทิงถิน
ร่วมกนั  
  2. ทาํให้เกิดความร่วมมือและลดปัญหาความขดัแยง้ การแบ่งฝ่ายในชุมชน เพราะสภา
องคก์รชุมชนเป็นกระบวนการทีให้ความสําคญักบัการปรึกษาหารือของทุกฝ่ายร่วมกนั รวมทงัการ
แก้ไขปัญหาระบบอุปถมัภ์ของผูมี้อิทธิพล เนืองจากกระบวนการตดัสินใจใช้มาจากขอ้มูล และ
ความเห็นพอ้งตอ้งกนัของคนส่วนใหญ่  
  3. ทาํให้ชุมชนเกิดการจดัการความรู้ทีเกียวกบัการจดัการตนเองของชุมชนทีเกิดจากการ
ปฏิบติัจริง และเกิดจากการขยายผลออกสู่วงกวา้งอย่างเป็นกระบวนการ นันหมายถึงรูปแบบ 
ทิศทาง การพฒันาชุมชนทอ้งถินจะเปลียนจากการรอคอยให้คนอืนมาทาํให้ มาเป็นคนในชุมชน
ทอ้งถินเป็นคนคิดริเริม และดาํเนินการกนัเองเป็นหลกั เป็นรูปแบบการพฒันาทียึดเอาชุมชนเป็น
แกนกลาง ทาํใหชุ้มชนมีบทบาทสาํคญัแต่ยงัคงร่วมมือกบัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง  
 4. ทาํให้เกิดประชาธิปไตยชุมชนทีเข้มแข็ง เพราะสภาองค์กรชุมชนมีกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ทาํใหค้น กลุ่มคนเขา้มาร่วมกนัทาํโดยผา่นระบบตวัแทนนอ้ยทีสุด 
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  กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของสภาองค์กรชุมชนทีสําคญั คือ เป็นเวทีในการส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานท้องถิน ในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนท้องถิน โดยระดมความคิดเห็น และจดัทาํแผน เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ทอ้งถิน จากคนในชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยงัยนื 
 
  1.7 การหนุนเสริมการขับเคลอืสภาองค์กรชุมชน  
 ประภาส ปินตบแต่ง (2555: 111-130) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการขบัเคลือนสภาองค์กร
ชุมชนกา้วยา่งผา่นปัญหา มุ่งหาความสาํเร็จ ไวด้งันี  
  1. อุดมการณ์องคก์ร  
  แกนนาํการขบัเคลือนขบวนมีอุดมการณ์ทีแตกต่างหลากหลาย แบ่งไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ระดบั
ทบัซอ้นกนั ดงันี  
  ระดบัแรก คือ การพฒันาขบวนการภายใตก้รอบกฎหมายหรือพระราชบญัญติั   
  ระดบัทีสอง คือ การเรียกร้องให้มีการแกไ้ขกฎหมายบางขอ้เพือให้การเคลืองานเป็นอิสระ
 ระดับทีสาม คือ การสร้างอาํนาจการต่อรองโดยให้ประชาชนมีอาํนาจตงัแต่วิเคราะห์ 
ตดัสินใจ ปฏิบติั ไปจนถึงการตรวจสอบ  
  ซึงอนัทีจริงแลว้สภาองคก์รชุมชนอาจมีการขบัเคลือนทงัสามรูปแบบพร้อมกนั โดยใชผู้น้าํ
คนละกลุ่มทาํงานคนละเป้าหมาย ส่วนเรืองความเป็นอิสระ ทงัทางดา้นงบประมาณและองคก์ร เป็น
หน่วยงานทีตดัสินใจได้อย่าอิสระ และมีงบประมาณเป็นของตนเองในรูปแปบกองทุน หรือ
สามารถของบประมาณสนบัสนุนจากรัฐไดโ้ดยตรง ซึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนเป็นลาํดบัขนัตอน 
และกาํหนดเวลาในการขบัเคลือนให้ชัดเจน เพราะการบริหารจดัการอย่างอิสระ จาํเป็นต้องมี
กระบวนการรับรองและผา่นการพิสูจน์ รวมทงัตอ้งมีกระบวนการขบัเคลือนและผลกัดนันโยบายที
ชดัเจนและต่อเนือง  
  2. ยทุธศาสตร์  
  การจัดตงัสภาองค์กรชุมชนจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ขึนอยู่กับเงือนไขปัจจัยหลาย
ประการ อาทิ  
  2.1 แกนนาํ  
  ประธานและกลุ่มแกนนําทีมีภาวะผูน้ําน่าเชือถือ มักส่งอิทธิพลต่อการขบัเคลือนสภา
องค์กรชุมชนนันๆ ถ้าแกนนําทาํงานประเด็นใด สภาองค์กรชุมชนมักใช้ประเด็นนันในการ
ขบัเคลือน  
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  2.2 ภาคประชาชน/ชุมชนมีประวติัศาสตร์ร่วมกนั เช่น การเคลือนไหวต่อสู้ในเรืองใดเรือง
หนึง ทาํใหเ้กิดความทรงจาํทางสังคมร่วมกนั มีความเกียวเนืองเชือมโยง มีสํานึกต่อทอ้งถินร่วมกนั 
เชือมเครือข่ายอยา่งมีพลงั มีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ  
 2.3 ชุมชนมีทุนทางสังคมและวฒันธรรม เช่น สภาผูน้าํ สภาผูเ้ฒ่า สภาศาสนา ฯลฯ เป็นเวที
วจิารณ์และใหค้าํแนะนาํการบริหารกิจการในทอ้งถิน สภาเหล่านีมกัใชจ้ารีตประเพณีความเชือหรือ
ศาสนาเป็นเครืองร้อยรัดทางสังคม  
  2.4 ความเขา้ใจของนกัการเมือง/ผูน้าํการเมืองในทอ้งถินทีมีต่อสภาองคก์รชุมชน  
  ส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการเชือมโยงหรือประสานการทาํงานกบัหน่วยงาน
เหล่านนัในทอ้งถิน ไม่วา่จะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล หรือ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น แนวคิด
ของสภาองค์กรชุมชน จะตอ้งเป็นองค์กรทีมีความอิสระต่อความคิด ต่อผูมี้อิทธิพล เพือให้ไดรั้บ
การยอมรับจากภาคประชาชนทุกภาคส่วนทุกระดบั ให้เป็นเวทีกลางในการจดัการปัญหาและเป็น
ตวัแทนในการนาํเสนอความตอ้งการของภาคประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
  2.5 ความสามารถในการบริหารจดัการและความต่อเนืองในการทาํงาน  
  การขบัเคลือนงานของสภาองค์กรชุมชน มิได้มีเพียงเรืองการประชุม แต่ตอ้งมีกิจกรรม
อืนๆ โดยเฉพาะประเด็นสาธารณะในพืนที เช่น การทาํฐานขอ้มูล การทาํแผนชุมชน เพือตอบสนอง
ต่อแผนตาํบลและแผนจงัหวดัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เชือมเครือข่าย ประสานภาคี สร้าง
คน สร้างความรู้ (ทงัดา้นบริหาร สือประชาสัมพนัธ์ บริหาร/อาํนวยความสะดวก) รวมถึงติดตาม/
ประเมินผลและวดัผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอทีผลกัดนัออกไปอยา่งใกลชิ้ด เหล่านี เป็นตน้  
  2.6 การหนุนเสริมทางวิชาการและร่วมกบัภาคีการพฒันาอืนๆ เช่น เอ็นจีโอ นกัวิชาการ 
ข้าราชการ พอช. ฯลฯ ในการสร้างฐานความรู้และผลักดันให้บรรจุประเด็นไวใ้นหลักสูตร
การศึกษา เพือนาํไปสู่การปลูกฝังแนวทางการสร้างวาทกรรมการพฒนาประชาธิปไตยจากฐานล่าง
ใหก้บัเยาวชนและสังคม  
  3. การขบัเคลือนขบวนสภาองคก์รชุมชน  
  สภาองคก์รชุมชนมีทีประชุมหลายระดบั ตงัแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั จนถึงระดบัตาํบล 
แต่ละระดบัมีบทบาทหน้าทีแตกต่างกนั สภาองค์กรชุมชนตอ้งตดัสินใจและแสวงหาแนวทางที
ชดัเจนให้ได ้จะเป็นขบวนในมิติสงเคราะห์ทีรอรับเพียงงบประมาณ หรือจะเป็นขบวนในมิติการ
พัฒนา  ในฐานะขบวนหนึงบนเส้นทางปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือในระยะตน้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพฒันาสู่ประชาธิปไตยชุมชน  
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  4. การบริหารจดัการ  
  แบ่งระบบการบริหารจดัการออกเป็น 3 ดา้น ดงันี  
  4.1 บุคคลากรและแกนนาํ  
  ผูน้าํชุมชนหรือตวัแทนชาวบา้นส่วนใหญ่ทาํหนา้ทีหรือดาํรงตาํแหน่งหลายตาํแหน่ง จึงทาํ
ให้ผูน้าํไม่มีเวลาในการทาํงานอยา่งใดอย่างหนึงไดอ้ยา่งเต็มที เพราะตอ้งดูแลรับผิดชอบงานเป็น
จาํนวนมาก การแกไ้ขปัญหาเรืองบุคลากรเป็นเรืองสําคญั สภาองคก์ารชุมชนตอ้งแสวงหาแนวทาง
ในการสร้างคนทาํงานรุ่นใหม่ ฝึกฝนตงัแต่เรือง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ การเชือมงานกบัเครือข่ายและภาคี ฯลฯ ขบัเคลือนให้การทาํงานสภาองคก์รชุมชน
เป็นเครืองมือการพฒันาคน โดยถือวา่การพฒันาคนเป็นเป้าหมายสาํคญัหนึงของการขบัเคลือน 
  ทงันีดา้นการพฒันาศกัยภาพผูน้าํหรือแกนนาํ ไม่ควรคาดหวงัให้ผูน้าํชาวบา้นแต่ละคนตอ้ง
ทาํทุกตาํแหน่ง แต่ควรพฒันาผูน้ําแต่ละด้านให้เขา้มาทาํหน้าทีเฉพาะส่วนให้ดีทีสุด เพราะนัน
เท่ากบัเป็นการเพิมคนทาํงาน  ตวัอยา่งแกนนาํบางประเภททีควรตอ้งเร่งพฒันาเช่น  
  1. แกนนาํทีเป็นนกัอุดมการณ์ ทาํหนา้ทีพฒันาบุคลากร  
  2. แกนนําทีเป็นนักยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์และผลักดันนโยบาย รวมถึงติดตามให้
นโยบายนาํไปสู่การปฏิบติั  
  3. แกนนาํทีเป็นนักบริหาร ดูการพฒันาและนโยบายแต่ละระดบั เช่น การจดัทาํขอ้มูล
เอกสารรายงาน งบประมาณ ฯลฯ  
  4. แกนนาํดา้นสือและประชาสัมพนัธ์ มีความสามารถในการทาํสือและนกัสืสารทีสามารถ
ทาํงานไดท้งัภายในและการเผยแพร่ออกสู่ภายนอก  
  4.2 งบประมาณ  
  การจดัสรรงบประมาณให้ชดัเจนและรวดเร็ว ถือเป็นปัจจยัสําคญัหนึงของการสนบัสนุน
ส่งเสริม การใชเสภาองค์กรชุมชนเป็นเครืองมือหรือเวทีสําคญัในการบูรณาการพร้อมกับปรับ
วิธีการจดัสรรงบประมาณ ให้ผ่านทีประชุมสภาฯ ร่วมกันตดัสินใจ เสนอของบประมาณ การ
จดัสรรงบประมาณ และการติตามตรวจสอบการใชง้บประมาณดว้ย  
  4.3 การขบัเคลือนหรือการจดัการ  
  เพือความคล่องตัวในการขบัเคลือนงาน และการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบติัให้ทนัต่อ
สถานการณ์ ควรสนับสนุนให้มีการจดัตังศูนย์ประสานงานกลางสภาองค์กรชุมชน เพือเป็น
ศูนยก์ลางในการติดต่อสือสาร การทาํงานดา้นขอ้มูลและเอกสาร และการสนบัสนุนความรู้ด้าน
กฎหมายและงานสภาองคก์รชุมชน พร้อมกบัโอนภารกิจบางส่วนใหค้ณะกรรมการดาํเนินงาน  



 
 

16 

  5. กลไกการสนบัสนุน  
  ในฐานะองค์กรทีจะส่งเสริมสนบัสนุน ตอ้งอาศยัความเขา้ใจต่อสภาวการณ์ทีเคลือนไหว
เปลียนแปลงตลอดเวลา เพือให้เท่าทนัและสอดรับกบัความตอ้งการของขบวนสภาองค์กรชุมชน 
เช่น การจดัเวทีระดมปัญหาทีเกิดขึนและแนวทางแกไ้ข กลไกการจดัการ กลไกการขบัเคลือน กลไก
การสนบัสนุน การประสานความร่วมมือกนัระหว่างสมาชิก การติดตามและประเมินผล โดยตอ้ง
ตระหนักอยู่เสมอว่า ความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน มิได้ขึนอยู่กับการขับเคลือนนงาน
ระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั หรือระดบัตาํบล หากแต่ขึนอยู่กบัการพฒันาให้องค์กรชุมชน
และสมาชิกในชุมชนเขม้แข็ง พึงตนเองไดอ้ย่างยงัยืน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือกาํหนดทิศ
ทางการพฒันาประเทศ  
  
  1.8 สภาผู้นําชุมชนในอาํเภอบางสะพาน  
  ทมีาและความสําคัญ  
  แผนกพฒันาชุมชน โครงการสหวิริยาร่วมพฒันา (2553: 1-2) สภาผูน้าํ เป็นพฒันาการอีก
ขนัของชุมชน ในพฒันาการบริหารจดัการชุมชนอย่างมีระบบ มีแผนงาน และมีผูรั้บผิดชอบ โดย
การคดัเลือกตวัแทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นสมาชิก ดาํเนินการสํารวจความตอ้งการและปัญหา
ของชุมชนอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพือนาํมาพิจารณาวางแนวทางสร้างกระบวนการ
แกปั้ญหาและพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และพงึตนเองไดต่้อไป  
  การจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน  เป็นการสร้างเวทีแห่งการแลกเปลียนเรียนรู้และพฒันาองค์กร
ของชุมชน อยา่งเป็นรูปธรรม โดยประชาชนทุกส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม ซึงนาํไปสู่
การร่วมมือกนั เพือใหก้ารพฒันาชุมชน มีความคล่องตวัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  เป้าหมายหลกัของการจดัตงัสภาผูน้าํ จึงเป็นการร่วมเรียนรู้ รวบรวมปัญหาและศกัยภาพ
ของชุมชน ทังประสบการณ์ของผูรู้้ ปราชญ์ชาวบ้านทีมีอยู่ในท้องถิน มาประมวล วิเคราะห์ 
ทบทวนและสรุปบทเรียนของตนเอง บูรณาการใหเ้ป็นการคิดแกปั้ญหาและพฒันาทงัระบบ นาํไปสู่
การกาํหนดทิศทางพฒันาชุมชน เพือสร้างประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ตลอดทงัเป็นองคก์รหลกัของชุมชน ในการประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์ร
เครือข่ายต่างๆ ทีเกียวขอ้งเพือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน  
  อยา่งไรก็ตาม ขนัตอนการนาํแผนไปสู่การปฏิบติัก็ถือเป็นอีกขนัตอนทีสําคญัยิง เพราะตอ้ง
สร้างความเขา้ใจกบัคนในชุมชน และมีระบบบริหารจดัการทีดี  สภาผูน้าํซึงมีตวัแทนของทุกกลุ่ม
คนในหมู่บา้นร่วมเป็นสมาชิกสภา จึงถือเป็นกลไกสําคญัในการผลกัดนัแผนงานไปสู่การปฏิบติัให้
เกิดประสิทธิภาพในชุมชน  
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  ดว้ยตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาชุมชน เครือสหวิริยา จึงไดจ้ดัทาํโครงการสหวิ
ริยาร่วมพฒันาขึน เพือเป็นส่วนหนึงในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้ชุมชนพฒันาตนเองอยา่งยงัยืน 
โดยมีองค์กรชุมชนในรูปของสภาผูน้าํ ทงัระดบัหมู่บา้นและระดบัเครือข่าย เพือเป็นองคก์รหลกัที
จะขบัเคลือนงานพฒันาชุมชนตนเอง ดงัเจตนารมณ์ของสหวิริยาทีตอ้งการอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่าง
สันติสุข  
  โครงการสหวิริยาร่วมพฒันา มุ่งหวงัและให้ความสนใจในการดาํเนินกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมทุกขนัตอน ภายใตก้ารประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง ทงันีเพือให้การดาํเนิน
กิจกรรม สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น ความตอ้งการและเหมาะสมกบัชุมชน เพือสร้างแนวทางของ
การอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข บนพืนฐานของสัมพนัธภาพทีดีงามและความไวว้างใจ รวมถึงการ
ร่วมเป็นหุ้นส่วนช่วยเหลือเกือกูล ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทีมีความสําคญัต่อ
ส่วนรวม และพฒันาไปสู่หมู่บา้นตน้แบบกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ทีสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนอืนทีมีความสนใจต่อไปได ้ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อความรู้ความ
เขา้ใจและการปรับเปลียนทศันคติของประชาชน ทงัในพืนทีเป้าหมายและสาธารณชน ต่อเจตนารม
ทีดีของเครือสหวริิยา ทีสนบัสนุนและสร้างโอกาสใหก้บัชุมชนดว้ยความจริงใจ  
 
  ประวตัิความเป็นมา   
   สภาผูน้าํชุมชนมีการริเริมก่อตงัขึนในเดือนพฤจิกายน ปีพ.ศ.2553 แรกเริมนนัมีเพียงแค่ 2 
ชุมชน ทีเป็นตน้แบบการมีสภาผูน้าํชุมชน คือ ชุมชนบา้นชะม่วง และชุมชนบา้นท่าขาม โดยมี
แผนกพฒันาชุมชน ฝ่ายโครงการพิเศษ เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือสหวิริยา 
ซึงเครือสหวิยาเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กทีได้ดาํเนินกิจการอยู่ในอาํเภอบางสะพาน มี
เจตนารมยใ์นการดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งยงัยืน จึงเขา้มาสนบัสนุนให้มีการ
ก่อตงัสภาผูน้าํชุมชน เริมแรกนนัมีการประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น ร่วม
ชกัชวนกนัมาพดูคุย สร้างความเขา้ใจในเป้าหมาย และสาระสําคญัของสภาผูน้าํชุมชน ให้ผูเ้ขา้ร่วม
นนัไดเ้ขา้ใจ และเห็นความสําคญัทีจะก่อตงัสภาผูน้าํชุมชน โดยแผนกพฒันาชุมชน ฝ่ายโครงการ
พิเศษของเครือสหวิริยามาจดัประชุม ชีแจงและให้ความรู้  การศึกษาดูงานนอกสถานที ทีชุมชนไม้
เรียง อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช และฝึกอบรมวิธีการดาํเนินงาน วิธีการประชุม ทีชุมชน
หนองกลางดง อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพือเพิมทกัษะความรู้และความเขา้ใจใน
เรืองทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมสภาผูน้าํชุมชน และไดร่้วมเป็นหุ้นส่วนของชุมชนทงัทางทุน
ทรัพยแ์ละการให้ความช่วยเหลือเกือกูลและส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนทีมีความสําคญั
ต่อส่วนรวม มีการเตรียมความพร้อมให้กบัแกนนาํก่อนจะเริมปฏิบติังาน เมือแกนนาํมีความเขา้ใจ
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และเล็งเห็นวา่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนจึงไดก่้อตงัเป็นสภาผูน้าํชุมชนขึนมา  
  เมือก่อตงัสภาผูน้าํชุมชนขึนมาแลว้ จึงร่วมกนัร่างกฎระเบียบและกาํหนดขอ้ตกลงกนัขึนมา 
โดยการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนมีบทบาทหน้าทีในการกาํกบันโยบาย ติดตามสถานการณ์ 
ดูแลงานพฒันาของชุมชนและกิจการบริหาร โดยกรรมการฝ่ายต่างๆจะตอ้งรับผิดชอบบริหารงาน
พฒันาของแต่ละฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนงาน รวมทงัการติดตาม
รายงานและประเมินผลการดาํเนินงานและการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน ซึงเครือสหวิริยาได้
ร่วมพฒันากบัสภาผูน้าํชุมชนและให้ความสนใจในการดาํเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกขนัตอน 
ทงัการศึกษาและจดัทาํแผนงานพฒันาชุมชน การดาํเนินกิจกรรม และการติดตามประเมินผล 
รวมถึงการร่วมปรับปรุงพฒันากิจกรรม ภายใตก้ารประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง  
เพือใหส้ภาผูชุ้มชนเขม้แขง็และก่อใหเ้กิดการพฒันาไปในทิศทางทีดีขึน 
   
  ขันตอนการจัดตังสภาผู้นําชุมชน  
   แผนกพฒันาชุมชน โครงการสหวิริยาร่วมพฒันา (2553: 2-4) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการจดัตงั
สภาผูน้าํชุมชนไวด้งันี 
   1. เจา้หน้าทีพฒันาชุมชนเครือสหวิริยาประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการ
หมู่บา้น ร่วมชักชวนกนัมาพูดคุย สร้างความเขา้ใจเรืองเป้าหมาย และสาระสําคญัของสภาผูน้ํา
ชุมชนใหผู้เ้ขา้ร่วมไดเ้ขา้ใจ และเห็นความสาํคญัทีจะก่อตงัสภาผูน้าํชุมชน   
  2. มีการร่วมกนัรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม องค์กรทีอยู่ในหมู่บา้นให้ได้มากทีสุด กระจายให้
ครอบคลุม กลุ่ม/องคก์รชุมชนต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นหมู่บา้นอยา่งครบถว้น เช่น คุม้บา้น กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวสัดิการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผูสู้งอายุ ฯลฯ และจดัประชุมกลุ่มยอ่ยให้มีการประชุม
ปรึกษาหารือกบัสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผูใ้หญ่บา้นและผูน้าํทางการมาร่วมดว้ย เพือให้เกิดการยอมรับ
ร่วมกนั แลว้ขอให้มีมติทีจะร่วมจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน และแจง้ความจาํนงต่อผูน้าํชุมชน ทงันีให้
สมาชิกปรึกษาหารือเพือให้ได้ผูแ้ทนกลุ่มองค์กรๆละ 2 คน เพือร่วมเป็นสมาชิกจดัตงัสภาผูน้ํา
ชุมชน โดยมีคุณสมบติัคือ เป็นผูที้มีความรู้ ชาวบา้นเชือถือ เป็นผูที้มีจิตใจสาธารณะ และเป็นผูที้มี
ทกัษะในการพดูในทีชุมชน สามารถสือสารใหผู้อื้นเขา้ใจได ้ 
  3. จดัการประชุมระดบัหมู่บา้น เพือปรึกษาหารือการจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมประกอบดว้ย ผูน้าํทางการ ผูแ้ทนกลุ่ม/องคก์รๆละ 2 คน ซึงตอ้งมีผูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 60 ของผูแ้ทนชุมชนทุกประเภทรวมกนั และมีมติเห็นพอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของผูแ้ทน
ชุมชนทุกประเภทให้จดัตงัสภาผูน้าํชุมชน หลงัจากนนัให้ร่วมกนักาํหนดจาํนวน และเสนอชือเพือ
คดัเลือกสมาชิกสภาผูท้รงคุณวฒิุหรือปราชญช์าวบา้นเพือร่วมเป็นสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน  
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  4. เมือไดส้มาชิกสภาผูน้าํชุมชนตามทีกาํหนดจากประชุมในขนัตอนที 3 แลว้ให้จดัมีการ
ประชุมสภาผูน้าํชุมชน ครังที 1 โดยเชิญผูที้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกทงัผูน้าํทางการ ผูแ้ทน
กลุ่ม/องค์กรชุมชนและจากผูท้รงคุณวุฒิจากผูที้เป็นทีเคารพหรือยอมรับนบัถือของชุมชน เขา้ร่วม
ประชุม หลงัจากนนัใหมี้การคดัเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ หรือคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆตามทีสภาผูน้าํชุมชนนนัๆกาํหนด ซึงมาจากผูน้าํทางการ ผูน้าํธรรมชาติ ตวัแทนกลุ่มต่างๆ
และผูท้รงคุณวฒิุในหมู่บา้น รวมทงัหมดไม่เกิน 35 คน ต่อหมู่บา้น  
 

 
ภาพที 1 แสดงโครงสร้างของสภาผูน้าํชุมชนของแผนกพฒันาชุมชน โครงการสหวริิยาร่วมพฒันา 
 
  วตัถุประสงค์ของสภาผู้นําชุมชนในอาํเภอบางสะพาน  
  แผนกพฒันาชุมชน โครงการสหวิริยาร่วมพฒันา (2553: 2) แผนกพฒันาชุมชน ฝ่าย
โครงการพิเศษ เครือสหวิริยา และสภาผูน้าํชุมชน ไดร่้วมกนักาํหนดวตัถุประสงคขึ์นมา 5 ประการ 
ดงันี  
  1. เพือพฒันาการมีส่วนร่วมของผูน้าํและประชาชนในการพฒันาชุมชนของตนเองทุกกลุ่ม 
โดยการยกระดบัจากปัจเจกบุคคลเป็นองคก์รชุมชนในรูปของ “สภาผูน้าํชุมชน”  
  2. เพือสร้างเวทีของชาวบา้นในการแลกเปลียนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ ของผูรู้้ใน
ทอ้งถินจากสาขาต่าง ๆ ทีมีอยู่มาใช้ให้เต็มศกัยภาพ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพให้กบัผูน้าํชุมชน
 3. เพือให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลต่าง ๆ ทีรวบรวมปัญหา ความต้องการของราษฎรทุก
ครอบครัวในหมู่บา้น มาร่วมกนัคิดวางแผนการแกปั้ญหาการพฒันา ทงัที ชุมชนสามารถดาํเนินการ
ไดเ้อง และการประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งร่วมดาํเนินการในส่วนทีเกินขีดความสามารถ
ของชุมชน  
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  4. เพือเป็นองคก์รประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ทงัภาครัฐและเอกชน  
  5. เพือแลกเปลียนความรู้ระหวา่งหมู่บา้นกบัชุมชนอืน ๆ ในตาํบล  
 
  แนวทางการดําเนินงาน  
  แผนกพฒันาชุมชน โครงการสหวริิยาร่วมพฒันา (2553: 4-5) ไดก้าํแนวทางการดาํเนินงาน
ของสภาผูชุ้มชน โดยปรับปรุงจากแนวทางการดาํเนินงานของสภาองค์กรชุมชน สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน) ใหส้ภาผูน้าํชุมชนมีภารกิจดงัต่อไปนี  
  1. สร้างความเขา้ใจใหค้นในพืนทีทีมีสภาผูน้าํชุมชน ให้เขา้ใจวา่สภาฯ เป็น “สภาทีกินได”้ 
เกียวขอ้งกบัชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง เป็น “สภาแบบชาวบา้น” ทีมี รูปแบบทีเรียบง่าย มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ และการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง  
  2. พฒันาขอ้มูลชุมชน และระบบขอ้มูลสภาผูน้าํชุมชน ทีสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคน
ในชุมชน กลุ่ม/องคก์ร และการพฒันาพืนที เชือมโยง และใชข้อ้มูลในการสนบัสนุนการพฒันากลุ่ม 
องคก์รสมาชิกในการจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน  จดัทาํแผนพฒันาของสภาผูน้าํชุมชนทงัระดบัหมู่บา้น
และเครือข่ายระดบัตาํบล และติดตามงานพฒันาภายในพืนทีอย่างต่อเนือง รวมถึงการให้ขอ้มูล
ข่าวสารเพือสร้างความรู้ ความเข้าใจงานพฒันาท้องที/ท้องถิน และแจ้งต่อคนในชุมชนและ
สาธารณะ  
  3. ใช้เวทีสภาผูน้าํชุมชน นําเสนอปัญหา และงานพฒันาด้านต่าง ๆ ของชุมชน และ
ประสานเชือมโยงการทาํงานกบัสภาผูน้าํชุมชนในหมู่บา้นอืน  
  4. พฒันาศกัยภาพแกนนาํสภาผูน้าํชุมชน สมาชิกสภาผูน้าํชุมชน และสนบัสนุนคนรุ่นใหม่
ใหเ้ขา้มาเป็นแกนหลกัในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชน โดยเสริมสร้างความรู้ พฒันาทกัษะ
การจดัการ และการพฒันากลุ่ม/องคก์รเพือความเขม้แขง็ของชุมชน  
  5. ใชข้อ้มูลของชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน สร้างการเรียนรู้ เรืองราวของชุมชน แกไ้ข
ปัญหา และให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาพืนที และสนบัสนุนให้สภาผูน้าํชุมชน เป็นกลไก
หลกัทีรับฟัง และสะทอ้นปัญหาในชุมชนไดทุ้กเรือง  
  6. กาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัการพฒันาหมู่บา้น เพือให้ทุกฝ่ายนาํไปใชร่้วมกนั และสร้าง
ผลงานทีเป็นรูปธรรมเชิงประจกัษ์ในระยะสันทีคนในชุมชนพอใจ และมีผลงานต่อเนืองทีนาํไป
ขยายผลได ้รวมถึงร่วมวางกติกาการดาํเนินงานสภาผูน้าํชุมชนเพือเป็นแนวทางการปฏิบติัทีชดัเจน
 7. ขยายฐานสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ให้ครอบคลุมเรืองราวในชุมชน โดยประชาสัมพนัธ์
อย่างทวัถึง ให้กลุ่ม/ชุมชนทีมีการดาํเนินงานในพืนทีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสภาผูน้าํชุมชน และ
พฒันาการใช้ระบบการสือสารทีมีพลงั เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ เป็นเครืองมือในการ
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ประสานและสร้างความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วน  
  8. เชือมโยง และยกระดบัการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชนระดบัหมู่บา้น เป็นเครือข่ายสภา
ผูน้าํตาํบล โดยประสานแผนการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชน กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และ
การจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ตาํบล  
  9. ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาทีไดจ้ากการร่วมคดัสรรกบัชุมชน เพือเป็นกิจกรรมหลกัของ
หมู่บา้น 1 หมู่บา้น 1 โครงการ ให้สําเร็จเป็นรูปธรรม ภายใตก้ารสนบัสนุนและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการของสภาผูน้าํชุมชนของหมู่บา้นนนัๆ คอยเป็นพีเลียงให้ความช่วยเหลือ เป็นผูก้ระตุน้
ผลกัดนั ชกัชวน ให้คาํแนะนาํปรึกษา และติดตามความกา้วหน้าการดาํเนินกิจกรรมอย่างใกลชิ้ด 
รวมถึงการร่วมกบัชุมชนประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือหาช่องทางในการสนบัสนุน
และร่วมดาํเนินการกบัประชาชน ตามความเหมาะสมของพืนทีและความพร้อมของสมาชิกตาม
แผนงาน  โดยมีกรอบการพิจารณาคดัเลือกกิจกรรมพฒันา ดงันี  
  9.1 เป็นกิจกรรมทีเกิดจากความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของชุมชน  
  9.2 ชุมชนจะตอ้งเจา้ของ ร่วมระดมทุนและเป็นผูด้าํเนินกิจกรรม  
  9.3 เป็นกิจกรรมทีประชาชนสามารถร่วมรับผลประโยชน์ไดอ้ยา่งทวัถึง  
  9.4 เป็นกิจกรรมทีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งยงัยนื  
  9.5 เป็นกิจกรรมทีมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน เพือขยายผลสู่กิจกรรมอืน และสร้าง
สวสัดิการชุมชน  
  9.6 เป็นกิจกรรมทีสร้างเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชน  
  10. ผลกัดนัให้เกิดกองทุนการพฒันาหมู่บา้น ภายใตก้ารบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ
ร่วมโดยคดัเลือกจากชุมชน เพือให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชือมนัของภาคีที
เกียวขอ้ง 
   
2. ชุมชนเข้มแข็ง  
  2.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง  
  อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2551: 9) ไดใ้ห้ความหมายของชุมชนเขม้แข็งวา่ ความ
เขม้แข็งของชุมชน คือ ความผาสุข ความปรองดองของสมาชิก ความมนัคงยงัยืนทางเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการสืบสานวฒันธรรม และวิถีชีวิต ตลอดจนการสามารถดาํรงรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของสภาพแวดลอ้ม ไม่วา่ชุมชนจะแสดงให้เห็นความเขม้แข็งในรูปแบบใดก็ตาม ลว้นตอ้ง
เป็นผลมาจากสภาวะพืนฐานทีดี นบัตงัแต่วิถีชีวิต วฒันธรรม ความเชือ ค่านิยม ภูมิปัญญา ภาวะ
ผูน้าํ รูปแบบการทาํมาหากิน สภาพสิงแวดลอ้มและทรัพยากร การปกครองตนเอง ตลอดจนการมี
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กระบวนการทางสังคมในชุมชนนนัๆ ทีจะสะทอ้นความเขม้แข็ง เช่น การช่วยเหลือเกือกูลกนัใน
ชุมชน การร่วมเรียนรู้และแกปั้ญหาต่างๆดว้ยกนัในชุมชน ตลอดจนการมีสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกลุ่ม
คนฝ่ายต่างๆในชุมชน เป็นตน้  
  ประเวศ วะสี (2545: 40) ไดค้วามหมายของชุมชนเขม้แข็ง คือ การทีสมาชิกในชุมชนมี
ความสามารถในการบริหารจดัการอย่างต่อเนือง สามารถพฒันาศกัยภาพของคนเพือการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ภาวะวิกฤติต่างๆ ความเขม้แข็งของชุมชนเกิดจากคนทีมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั เข้า
มาร่วมคิด ร่วมทาํ มีการเรียนรู้ร่วมกนั  
  นพดล เหล่ากอ (2550) ให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็งว่า ความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึง การทีประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็น “องคก์รชุมชน” โดยมี
การเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของชุมชนแลว้ถึงไดเ้กิดการ เปลียนแปลงหรือ
การพฒันาทงัทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิงแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมี
ผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนทีดีขึนตามลาํดบั โดยการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนนั จะ
อาศยัอยูบ่นพืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละชุมชนจะมีการพฒันาไปสู่
ความเขม้แข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มิติ
ทางดา้นสังคม และมิติทางดา้นวฒันธรรม ซึงในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนนั อาจพฒันา
ความเขม้แข็งไดเ้พียงบางมิติเท่านนั เนืองจากเงือนไขและกระบวนการทีนาํไปสู่ ความเขม้แข็งใน
แต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกนั  
  สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2547: 10) ให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็งวา่ ชุมชนชน
เขม้แข็ง คือ ชุมชนทีสมาชิกในชุมชนมีความสามคัคี ความซือสัตย ์ช่วยเหลือซึงกนัและกนั ทงัเด็ก 
สตรี คนชรา และคนพิการ มีการรวมกลุ่มองคก์รชุมชน ผูน้าํมีคุณธรรม มีวิสัยทศัน์และรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีโอกาสหาความรู้เพิมเติม มีอาชีพเลียงครอบครัวได ้
ครอบครัวมีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกนัอยู่พร้อมหน้า และมีความสุข นอกจากนี สมาชิกใน
ชุมชนสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนไดโ้ดยการมีส่วนร่วม  
  สาวณีิ รอดสิน (2554: 5) ไดนิ้ยามความเขม้แข็งของชุมชนวา่ คือการทีสมาชิกในชุมชนรัก
และผูกพนักนัต่อชุมชนมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหนึงของชุมชน มีศกัยภาพทีจะพึงพิงตนเองใน
ระดบัสูง แมจ้ะตอ้งพึงพิงภายนอกบา้ง แต่อาํนาจการตดัสินใจทุกดา้นยงัอยูที่ชุมชน รวมไปถึงการมี
ศกัยภาพของตนได้อย่างต่อเนือง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่างโดยไมสูญเสียลกัษณะเฉพาะของ
ชุมชน  
  สุธิดา บวัสุขเกษม (2554: 10) ไดนิ้ยามความเขม้แข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชนทีสมาชิกมี
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมและมีศกัยภาพในการแก้ไขปัญหา หรือร่วมกนัพฒันา เพือเอือ
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ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนโดยสามารถบริหารจดัการเพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ หรือดาํเนินกิจกรรม
พฒันาต่างๆ ไดด้ว้ยตวัของชุมชนเอง รวมถึงการทีชุมชนสามารถปรับตวัให้รอดพน้วิกฤติต่างๆจาก
ภายนอกทีเขา้มากระทบวถีิชีวติของชุมชน  
  จากความหมายของชุมชนเขม้แข็งดงักล่าวขา้งตน้นนั สรุปไดว้า่ ความเขม้แข็งของชุมชน 
คือ ชุมชนทีมีศกัยภาพในการจดัการตนเองหรือพึงพิงตนเองไดใ้นระดบัสูง สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างมีจิตสํานึกร่วมกนั มีความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมพฒันา
ต่างๆ สามารถจดัการและการแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดด้ว้ยตวัของชุมชนเอง อยา่งต่อเนือง  
 
  2.2 ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง  
  สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2541) ไดส้รุปลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ เป็น 4 ประการ คือ 
  1. เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) กล่าวคือ การทีชุมชนมีการเรียนรู้ และ
รู้เท่าทนัข่าวทงัเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทงัชุมชนมีการเพิมพูนความรู้ในด้านต่างๆอย่าง
สมาํเสมอ  
  2. เป็นชุมชนทีมีการจดัการตนเอง(Community Management) ดว้ยระบบการบริหารจดัการ
ในกิจกรรมทีสาํคญั 4 ประการ คือ การวางแผน การจดักระบวนขององคก์รภายในชุมชน การลงมือ
ปฏิบติัตามแผนงาน และมีการประเมินผล  
  3. เป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือ ชุมชนมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ ซึงอาจ
หมายถึง ความภกัดี ความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน โดยมีสิงยึดเหนียวร่วมกนั
ในชุมชน  
  4. เป็นชุมชนทีมีสันติภาพ (Peaceful) คือ การเป็นชุมชนทีมีความสงบสุข คนในชุมชนมี
จิตใจทีเยอืกเยน็ มีคุณภาพ และมีคุณธรรม  
  คณะอนุกรรมการการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพือเผชิญปัญหาวิกฤติ (2542 : 5) 
ไดก้าํหนดลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ ดงันี  
  1. สมาชิกในชุมชนมีความเชือมนัวา่ ตนและคนในชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันา
ชีวติความเป็นอยูข่องตนเองได ้ 
  2. สมาชิกในชุมชนรักทีจะพึงตนเอง มีความเอืออาทร รัก ห่วงใยกนั และพร้อมทีจะจดัการ
กบัปัญหาของตนเองและชุมชนร่วมกนั  
  3. สมาชิกในชุมชนเลือกผูน้าํชุมชน ผูน้าํการเปลียนแปลง  และผูแ้ทนชุมชนดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเนือง  
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  4. มีการตดัสินใจและทาํงานร่วมกนัในชุมชนอยา่งต่อเนือง จนเป็นวิถีชีวิตของชุมชน โดย
มีผูน้าํชุมชนร่วมผลกัดนัอยา่งแขง็ขนั  
  5. สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมประเมินสภาพปัญหาของชุมชน ร่วมกาํหนดอนาคตของ
ชุมชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และดาํเนินงานติดตามประเมินผลการแกปั้ญหา และการพฒันาชุมชน 
  6. สมาชิกในชุมชนเรียนรู้ทีจะพฒันาตนเองและชุมชน จากการเขา้ร่วมเวทีชาวบา้นและ
การทาํงานร่วมกนั  
  7. มีแผนของชุมชนในการพฒันาทุกดา้น โดยมุ่งพึงตนเอง เอือประโยชน์ต่อสมาชิกใน
ชุมชนทุกๆคนและหวงัผลการพฒันาทียงัยนื  
  8. การพึงพิงภายนอก เป็นการพึงเพือให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ในทีสุด ไม่ใช่การ
พึงพาตลอดไป  
  9. มีเครือข่ายความร่วมมือกบัหมู่บา้นหรือชุมชนอืน หน่วยงานทอ้งถิน และบุคคลต่างๆใน
ลกัษณะของความสัมพนัธ์แบบเพือนแท ้ 
  สาวณีิ รอดสิน (2554: 14) ไดส้รุปคุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ ดงันี  
  1. ประชาชนในชุมชน เป็นผูมี้จิตสาํนึกประชาสังคม โดยตระหนกัวา่ตนเป็นเจา้ของปัญหา
ชุมชน และพร้อมทีจะเขา้ไปแกปั้ญหาร่วมกนั  
  2. เป็นชุมชนทีให้เสรีทางความคิด ประชาชนสามารถคิด และร่วมกนัตดัสินใจ โดยไม่มี
การบาดหมางใจกนั เพราะใชม้ติความเป็นประชาธิปไตย  
  3. มีผูน้าํทีคอยสร้างโอกาสให้แก่คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม มีการจดัเวทีประชาชนเพือ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกบัผูน้าํชุมชนในการแกไ้ขปัญหาชุมชน  
  อรศรี งามวทิยาพงศ ์(2551: 46) อธิบายลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ ดงันี  
  1. ชุมชนทีมีสภาพรวมกนัเป็นปึกแผน่อยา่งเนน้แฟ้นทงั 2 มิติ ไดแ้ก่ ในทางกายภาพหรือ
รูปธรรม สมาชิกของชุมชนทงับุคคล ครอบครัว มีศกัยภาพ มีการพึงพาอาศยัและร่วมมือกนัใน
กิจกรรมต่างๆทงัของส่วนตวัและส่วนรวม ทงัดา้นอาชีพ วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพฒันา
ชุมชน การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน ฯลฯ ในทางนามธรรมหรือจิตวิญญาณ คือ สมาชิกของ
ชุมชนมีค่านิยม ความเชือ ต่อสิงสูงสุดอย่างในอย่างหนึงร่วมกนั และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึง
ของชุมชน มีความรู้สึกผูกพนักบัชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความรักใคร่สามคัคี เอือเฟือเผือแผ ่
ใหค้วามช่วยเหลือแบ่งปันระหวา่งกนั ไม่ทอดทิงดูดายกนั ฯลฯ  
  2. ชุมชนมีศกัยภาพและความสามารถในการจดัการตนเองไดโ้ดยมีทุนแรงงาน ทรัพยากร 
เพือการยงัชีพพนืฐานทงัในระดบัครอบครัวและชุมชน แมจ้ะมีการพึงพิงภายนอก ก็อยูใ่นลกัษณะที
ชุมชนมีอาํนาจในการจดัการ การเลือกสรร การตดัสินใจ การมีสวนร่วมสูง ไม่ว่าจะด้านอาชีพ 
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การศึกษา การกินอยู ่ประเพณี การรักษาพยาบาล ฯลฯ  
  3. ชุมชนสามารถควบคุมและจดัการปัญหาทีเกิดขึนไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยอาศยั
อาํนาจ ความรู้ และกลไกภายในของชุมชน กาํหนดแนวทางของการแก้ปัญหาโดยอาศยัความ
ร่วมมือหรือความสัมพนัธ์ภายในชุมชนเป็นหลกัไม่วา่จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมฯลฯ 
 4. ชุมชนทีพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยางต่อเนือง โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ สร้าง
ภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ ทังเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การปกครอง วฒันธรรม 
สิงแวดล้อม เทคโนโลยี ฯลฯ มีผลให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถทีจะพฒันาตนเอง และ
ถ่ายทอดความรู้นนัไดอ้ยา่งต่อเนือง 
  ประเวศ วะสี (2545: 5-9) ไดก้าํหนดลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ ดงันี  
  1. สังคมเขม้แขง็  
  มีการรวมตวักนัเพือร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ เกิดกลุ่มกิจกรรมอนัหลากหลายในชุมชน และ
เกิดผูน้าํกลุ่มต่างๆจาํนวนมาก ทงัชายและหญิง  
  2. เศรษฐกิจเขม้แขง็  
  ทุกครอบครัวมีอาชีพ รายไดสู้งกวา่รายจ่าย มีวิถีการผลิตและการบริโภคทีเกิดความสมดุล
ในพืนทีทีเป็นไปได ้ควรมีการผลิตอาหารให้พอแก่การบริโภคเองให้ไดม้ากทีสุด เพือความมนัคง
ทางอาหาร ชุมชนควรจดัการการใช้ทีดินอย่างเป็นธรรม มีธุรกิจชุมชน มีการจดัการการท่องเทียว
ชุมชน ทงัหมดเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนอนัเขม้แข็ง ระบบเศรษฐกิจมหภาคตอ้งเชือมโยงกบัเศรษ
กิจชุมชนอยา่งเกือกลูกนั  
  3. ความเขม้แขง็ในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  
  สามารถอนุรักษแ์ละเพิมพนูสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ มีตน้ไมเ้พิมขึน มีการปลูก
ตน้ไมใ้ห้มากทีสุดทงัของครอบครัวและทีเป็นป่าชุมชน รักษาแหล่งนาํ สงวนพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์มี
ระบบการจดัการขยะชุมชน  
  4. มีระบบสวสัดิการชุมชนเขม้แขง็  
  มีการสํารวจว่ามีผูย้ากไร้ ลาํบาก หรือถูกทอดทิงใดบา้ง เช่น คนแก่ คนเจ็บ คนพิการ เด็ก
กาํพร้า จดัให้มีอาสาสมคัรช่วยดูแล และมีกองทุนสวสัดิการชุมชน ชุมชนเขม้แข็งตอ้งเป็นชุมชนที
ไม่ทอดทิงกนั  
  5. ความปลอดภยัชุมชนและสันติภาพ  
  ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนทีมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปลอดภัยจาก
อุบติัเหตุ ปลอดภยัจากสารพิษ สามารถไกล่เกลียความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี มีความยุติธรรมในชุมชน
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  6. ระบบพลงังานชุมชน  
  มีการคน้หาวิธีการสร้างพลงังานทางเลือกทีพึงพิงการใช้นาํมนัน้อยทีสุด และไม่รบกวน
สิงแวดลอ้ม  
  7. ระบบการสือสารชุมชน  
  ชุมชนจะเขม้แขง็ก็ต่อเมือมีการสือสารใหรู้้ถึงกนัทวัชุมชน รวมทงัมีการสือสารกบัภายนอก
อย่างสมดุล  โดยระบบเสียงตามสาย  วิทยุชุมชน  อินเตอร์เน็ตชุมชน  ต่อไปอาจทดลองทํา
หนงัสือพิมพชุ์มชนทีชาวบา้นเป็นผูท้าํเอง  
  8. ระบบการศึกษาชุมชน  
  คนทีรักการอ่านควรรวมตวักนัเป็นชมรมรักการอ่านในทุกชุมชน จดัทาํและดูแลห้องสมุด
ชุมชน มีการจดัการให้ไดม้าซึงหนงัสือทีเหมาะสม ควรมีศูนยเ์ด็กเล็กให้พอเพียงกบัจาํนวนเด็กเล็ก
ทงัหมด ควรมีศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน เป็นกลุ่มของห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ตาํบล ศูนยศิ์ลปะ ศูนย์
กีฬา ศูนยก์ารเรียนรู้พิเศษ เป็นตน้  
  9. ระบบสุขภาพในชุมชน  
  ชุมชนตอ้งสามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้ไดม้ากทีสุด สามารถควบคุมโรคและสร้าง
เสริมสุขภาพ สถานีอนามยัและโรงพยาบาลชุมชนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนมีระบบสุขภาพ
ทีดีทีสุด  
  10. การวจิยัและการโยงไปสู่นโยบาย  
  ชุมชนสามารถวิจยัเรืองของตนเองและเรืองทีมากระทบชุมชนได ้และปรับตวัให้อยู่ใน
สมดุล ทงัทีทาํเองและทีโยงไปสู่นโยบายระดบัต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดั 
กระทรวงต่างๆ รัฐบาล รัฐสภา เป็นตน้  
  ซึงลักษณะของชุมชนเข้มแข็งทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนเข้มแข็งจะ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนือง การเอือเฟือเผือแผ่แบ่งปัน
ช่วยเหลือกนัและกนั อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข สามารถจดัการตนเองและปัญหาในชุมชนไดเ้องเป็น
ส่วนใหญ่ และสามารถพฒันาศกัยภาพและถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปได ้ 
  จากหลกัการและแนวคิดของชุมชนเขม้แข็งคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้
สามารถจดัการชีวิตและชุมชนของตนเองไดม้ากขึน ทงัการวางแผน การพฒันาคุณภาพชีวิต การ
แกไ้ขปัญหา และตดัสินใจ โดยใหอ้าํนาจคงอยูใ่นมือของชุมชนทีจะบริหารจดัการตนเอง การมีส่วน
ร่วมทีทุกคนถือเป็นหน้าทีร่วมรับชอบ ร่วมพฒันา ร่วมแก้ไขปัญหา ซึงเป็นแนวคิดทีทุกฝ่ายต่าง
ยอมรับ เกิดเป็นแนวทางทีเรียกวา่ชุมชนทอ้งถินจดัการตนเอง หรือชุมชนพึงตนเอง ทีมีความหมาย
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัคาํวา่ชุมชนเขม้แขง็  
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  อมัพร แกว้หนู (2554: 4) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการของชุมชนทอ้งถินจดัการตนเอง 
ดงันี 
  1. ชุมชนทอ้งถินจดัการตนเองเป็น เปลียนแปลงสังคมจากชุมชนฐานรากทงัในเมืองและ
ชนบท ดว้ยขบวนองคก์ารชุมชน โดยความร่วมมือของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  
  2. การเปลียนแปลงดงักล่าวจะดาํเนินการทุกเรือง ทุกมิติทีเกียวขอ้งกบัชุมชน โดยการ
วางแผนแม่บทการพฒันาชุมชน ให้ชุมชนกาํหนดอนาคตของตนเองด้วย แผนพฒันานีเป็นการ
เปลียนแปลงทงัเชิงกายภาพและจิตสาํนึกของคนในชุมชน  
  3. กระบวนการทาํงานเป็นการเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมทงัภายในและภายนอก
ชุมชน สมาชิกในชุมชนและกลุ่มคนเจา้ของปัญหาตอ้งมาขบัเคลือนการเปลียนแปลงดว้ยตนเอง ไม่
รอคอยใหผู้น้าํ หน่วยงานหรือกลไกต่างๆใหม้าแกไ้ขปัญหา  
  4. การเปลียนแปลงดงักล่าว ไม่ใช่แค่การทาํกิจกรรมแกปั้ญหาต่างๆเท่านนั แต่ทุกเรือง ทุก
ประเด็น จะผลกัดนัการเปลียนแปลงในเชิงโครงสร้าง การเปลียนแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน
กบัหน่วยงานควบคู่กนัไปดว้ย ทงัในระดบัทอ้งถินจนถึงระดบัชาติ  
  5. กระบวนการทาํงาน กิจกรรม โครงการ มาตรการ กลไก ขอ้ตกลง ฯลฯ ทีกาํหนดไปสู่
ความเขม้แขง็ของชุมชน ขององคก์รชุมชนและการพึงตนเองของชุมชนโดยรวม 
  อมัพร แกว้หนู (2554: 5-6) ไดก้าํหนดตวัชีวดั ชุมชนทอ้งถินจดัการตนเอง ดงันี  
  1. ดา้นแผนการพฒันาและการขบัเคลือนชุมชนทอ้งถินจดัการตนเอง  
   1.1 มีการกาํหนดทิศทาง เป้าหมาย และตวัชีวดั ร่วมกันในการพฒันาชุมชน
ทอ้งถิน  
   1.2 มีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิน ทงัระยะสัน ปานกลาง และระยะยาว 
ครอบคลุมในทุกดา้น (สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ฯลฯ)  
   1.3 มีฐานขอ้มูล ระดบัครัวเรือน ชุมชน ตาํบล จงัหวดั เพือนาํมาประกอบการ
วเิคราะห์ จดัทาํและติดตามผลการพฒันา  
   1.4 คนในชุมชนทอ้งถินมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํ ดาํเนินการ ติดตาม 
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน  
   1.5 การกาํหนดประเด็นปัญหาหลกั/เร่งด่วน/นาํร่อง เพือขบัเคลือนกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั  
   1.6 มีการเชือมโยงจากประเด็นปัญหาหลัก สู่การจดัการปัญหาอืน และการ
ขบัเคลือนงานพฒันาชุมชนทอ้งถินอยา่เป็นองคร์วม  
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   1.7 มีรูปธรรมในงานพฒันาทีตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของคนใน
ชุมชนทอ้งถิน  
  1.8 มีรูปธรรมในการจดัการปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยชุมชนเป็นแกนหลกั  
   1.9 คนเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การประชุม งานประเพณีต่างๆมีมาขึนเรือยๆ 
  2. องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน  
   2.1 มีการรวมตวัจดัตงัเป็นกลุ่ม/องค์กรชุมชนทีหลากหลาย จาํนวนสมาชิกของ
องคก์รมีมากมายหลาย  
   2.2 องคก์รชุมชนทีจดัตงัขึนมีความเขม้แข็ง สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนในทุกดา้น  
   2.3 มีการเชือมโยงการทาํงานระหว่างชุมชน/องค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายระดบั
ตาํบล จงัหวดั ภูมินิเวศน์  
     
   2.4 มีการพฒันาคนทาํงานจากรุ่นสู่รุ่น เพือสืบทอดเจตนารมณ์งานพฒันาชุมชน
ทอ้งถิน  
   2.5 คนในชุมชนทอ้งถินตอ้งมีความเขา้ใจและเชือมนัในแนวทางการดาํเนินชีวิต
แบบพึงตนเอง พร้อมทีจะร่วมกนักาํหนดอนาคตของชุมชนทอ้งถินร่วมกนัอย่างเป็นอิสระ ภายใต้
ทุนทางสังคม วฒันธรรม วถีิการดาํรงชีวติของคนในชุมชนทอ้งถิน   
  3. สุขภาพอนามยั  
   3.1 ครัวเรือนมีอาหารทีมีคุณภาพบริโภคอยา่งเพียงพอตลอดปี  
   3.2 คนมีสุขภาพดีขึน จาํนวนคนป่วยดว้ยโรคร้ายแรงลดลง  
   3.3 ไม่มีการซือขายยาเสพติด ไม่มีคนติดยาเสพติดในชุมชน  
   3.4 มีระบบการดูแลสุขภาพแบบพึงตนเอง โดยอาศยัหมอพืนบา้น พืชสมุนไพร
และภูมิปัญญาทอ้งถิน  
  4. การเมือง การปกครอง และบริหารจดัการชุมชน  
   4.1 มีระบบขอ้มูลพืนฐานงานพฒันาชุมชนทงัถินทีเป็นปัจจุบนั ครอบคลุมทุกมิติ 
สามารถนาํไปใชใ้นการจดัทาํแผน จดัทาํรายงาน ติดตามผลการทาํงานพฒันาได ้ 
   4.2 มีระบบการจดัการความรู้จากบทเรียน ประสบการณ์ ภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชนทอ้งถิน  
   4.3 มีศูนยก์ารเรียนรู้ทีเกิดจาการทาํงานของชุมชน สามารถสือสารสาธารณะและ
เผยแพร่ ขยายผลการทาํงานไปยงัทีอืน  
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   4.4 มีระบบธรรมมาภิบาลชุมชน การติดตามตรวจสอบ ความเปิดเผย โปร่งใสใน
การบริหารงานขององคก์รต่างๆ เพือสร้าความน่าเชือถือในการบริหารจดัการตนเอง  
   4.5 มีระบบประสานงาน การบริหารจดัการความขดัแยง้เกียวกบัการเลือกตงัผูน้าํ
ชุมชนหรือผูน้าํระดบัประเทศ ไม่ใหค้นในชุมชนเกิดความขดัแยง้ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามผลประโยชน์
ทางการเมือง  
   4.6 ผูน้าํชุมชนมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทางการทาํงานของหน่วยงานใน
ทอ้งถิน  
   4.7 ผูน้าํทีมีทงัความดี (คุณธรรมจริยธรรม มีความซือสัตย ์เสียสละ โปร่งใส ยึด
หลกัธรรมาภิบาล และมีความสามารถในการทาํงาน)  
   4.8 มีกลไกการจดัการและความขดัแยง้และกรณีขอ้พิพาทของชุมชนทีสอดคลอ้ง
กบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมประเพณีของแต่ละทอ้งถิน  
   4.9 สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจประเด็นสาธารณะของชุมชน ให้
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินการของโครงการทีจะส่งผลกระทบกบัชุมชนทุกโครงการ  
  5. การจดัการความสัมพนัธ์และสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคี  
   5.1 หน่วยงานเขา้ใจ ในการยอมรับ เห็นความสําคญัในการขบัเคลือนงานพฒันา
ชุมชนทอ้งถิน โดยชุมชนเป็นแกนหลกั  
   5.2 มีการบรรจุแผนการพฒันาของภาคประชาชน ในแผนยุทธศาสตร์จงัหวดั หรือ
แผนพฒันาทอ้งถิน  
   5.3 หน่วยงาน/ภาคี หนุนเสริมการปฏิบัติการตามแผนการพฒันาของภาค
ประชาชน  
   5.4 แผนการพฒันาพฒันาของภาคประชาชนได้รับการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน หรือหน่วยงาน ภาคีทีเกียวขอ้งอยา่งต่อเนือง  
   5.5 มีแผนความร่วมมือกนัทาํงานพฒันาชุมชนระหวา่งเครือข่ายองคก์รชุมชน ผูน้าํ
ทอ้งที องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและหน่วยงานสนบัสนุนการพฒันาทงัภาครัฐและภาคเอกชน
   5.6 หน่วยงานทีเกียวขอ้งปรับเปลียนกฎระเบียบ แผนงานโครงการและนโยบาย
เพือสนบัสนุนการทาํงานตามแผนของชุมชน  
  6. ดา้นทีดินและทีอยูอ่าศยั  
   6.1 ครัวเรือนต่างๆมีความมนัคงในทีอยูอ่าศยัและทีดินทาํกิน มีสิทธิในทีอยูอ่าศยั
และทีดินทาํกินอยา่งยงัยนื  
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   6.2 มีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากทีดินทงัหมดของชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
   7.1 ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นาํ ป่า ทะเล) ทีอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางกายภาพสูง  
   7.2 ครัวเรือนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาและได้ใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จดัการทรัพยากรอยา่งยงัยนื  
   7.3 มีแหล่งอาหาร แหล่งผลิตพลงังาน ทีเพียงพอต่อการบริโภคและการดาํรงชีวิต
ของคนในชุมชนทอ้งถิน  
   7.4 มีการกาํหนดกฎระเบียบ กติกา กองทุน และมีคณะทาํงานชุมชนในการดูแล
รักษา เพือใหมี้การบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรไดอ้ยา่งยงัยนื  
   7.5 มีระบบการป้องกนัและการจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ภยัแล้ง นาํท่วม 
หมอกควนั โรคระบาด ฯลฯ) ครัวเรือนต่างๆไม่อาศยัอยูใ่นพืนทีเสียง  
    7.6 มีระบบการบริหารจดัการขยะ นาํเสียและมลพิษอืนๆของชุมชนไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้ม 
  8. ดา้นเศรษฐกิจ การผลิตและการเกษตร  
   8.1 มีระบบการจดัการปัญหาหนีสินให้ลดลง องคก์รชุมชนสามารถบริหารจดัการ
ให้ครัวเรือนต่างๆมีภาระหนีสินลดลง พอเหมาะพอดีกบัรายได ้และสามารถนาํเงินกูไ้ปใชเ้พือการ
ลงทุนสร้างอาชีพ สร้างรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   8.2 คนในชุมชนมีอาชีพมีรายไดเ้ลียงครอบครัวอยา่งสมาํเสมอ คนไปทาํงานนอก
ชุมชนมีนอ้ย  
   8.3 มีการเชือมโยงการผลิตและธุรกิจภายในชุมชนเขา้ดว้ยกนัและเชือมโยงกบั
ธุรกิจชุมชนอืนๆ เพือสร้างมูลค่าเพิมของสินคา้ชุมชนและพฒันาระบบเศรษฐกิจพึงตนเอง  
   8.4 ชุมชนสามารถผลิตสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพเพือการอุปโภค บริโภค 
ภายในชุมชนหรือเชือมโยงระหวา่งชุมชน  
   8.5 ชุมชนมีกองทุนหรือองคก์รการเงินเป็นของตนเองและมีการเชือมโยงกองทุน
ต่างๆเพือผนึกกาํลงัในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน กาํไรขององคก์รการเงินนาํมาใชเ้พือสวสัดิการ
ชุมชนหรือสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ  
   8.6 เงินออมของสมาชิกในชุมชนเพิมมากขึน มีการใช้เงินเพือกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์ต่อครัวเรือนและชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
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   8.7 ระบบการเกษตรของชุมชนเป็นระบบการเกษตรแบบยงัยืนทีอาศยัปัจจยัการ
ผลิต ภูมิปัญญาและพืชพนัธ์ุท้องถิน ลดการพึงพิงภายนอกให้มากทีสุด เป็นระบบทีไม่ทาํลาย
สิงแวดลอ้มและสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค  
   8.8 เป้าหมายหลกัของระบบการเกษตรคือการพึงตนเองดา้นอาหารของชุมชน ที
เหลือจึงเสนอขายต่อตลาดภายนอก  
 9. ดา้นสังคม  
   9.1 มีการจดัสวสัดิการชุมชน ดูแลคนในคนชุมชน ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวยั และ
คนดอ้ยโอกาส ตงัแต่เกิดจนตาย มีประเภทสวสัดิการทีจดัครอบคลุมกวา้งขวางตามความจาํเป็นของ
ชุมชน  
   9.2 ชุมชนมีทุนทางสังคมทีหลากหลายมากกว่าทุนทีเป็นตวัเงิน ทงัทุนทาง
ทรัพยากร ทุนภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ฯลฯ  
   9.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัระบบการศึกษาของทอ้งถิน มีหลกัสูตรทอ้งถินที
จะสืบทอดค่านิยม วฒันธรรมประเพณี ของชุมชนทอ้งถินเอง รวมทงัการจดัการการศึกษาตามความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของทอ้งถินเอง  
   9.4 สามารถรักษาเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถินดงัเดิมของชุมชนได ้มี
การใช้วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถินแขนงต่างๆมาประยุกต์ใช้สนบัสนุนการพฒันา  
   9.5 คนในชุมชนมีความสุขในการดาํรงชีวิต คนทุกศาสนา ทุกกลุ่มวฒันธรรม ทุก
เพศ ทุกวยัอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
   9.6 เกิดความรู้สึกรัก หวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีระเบียบ/กติกา เพือ
การอยูร่่วมกนั มีความสามคัคีและมีความผกูพนัช่วยเหลือเอือเฟือเผอืแผซึ่งกนัและกนั  
   9.7 ชุมชนมีช่องทางการติดต่อสือสารทีเหมาะสมกบัชุมชน ทงัเป็นการสือสาร
ภายในชุมชนชนและสือสารกบัสาธารณะ โดยชุมชนเป็นเจา้ของการบริหารจดัการ  
   9.8 มีแหล่งการศึกษาหาความรู้สาธารณะของชุมชน เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์
ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ เพือให้สมาชิกชุมชนสามารถศึกษาหาความรู้และรับข่าวสาร
จากภายนอกไดห้ลากหลายตามความสนใจ  
   9.9 ชุมชนมีแหล่งนนัทนาการ มีพืนทีเพือการพกัผอ่นหยอ่นใจและการกีฬา มีสือที
มีคุณภาพ ทงัสือพืนบา้นและสือสมยัใหม่ทีไม่เป็นพิษเป็นภยักบัสังคม  
   9.10 ไม่มีแหล่งอบายมุข คนติดอบายมุขนอ้ย  
   9.11 หญิง-ชาย มีบทบาทในองค์กร ในกระบวนการพฒันาและการเป็นผูน้าํใน
ระดบัต่างๆในสัดส่วนทีใกลเ้คียงกนั 
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3. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
  สุธิดา บวัสุขเกษม (2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษา แนวทางการพฒันาบทบาทของสภา
องคก์รชุมชนในการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน กรณีศึกษา ตาํบลหนองประดู่ อาํเภอเลาขวญั 
จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ
เขม้แข็งของชุมชน ระดบัปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการพฒันาบทบาทของสภาองคก์ร
ชุมชนตาํบล เป็นการศึกษาเชิงผสานวิธี โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณเป็นหลกัและเชิงคุณภาพเป็น
รอง ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูลจากสมาชิกสภาองคก์รชุมชนตาํบล จาํนวน 241 
คน ควบคู่กบัการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสนทนากลุ่มยอ่ย จาํนวน 2 กลุ่ม คือ ผูน้าํ และสมาชิก
จากผูแ้ทนชุมชนทีจดแจง้ และสมาชิกคุณวุฒิ/ทีปรึกษา ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-59 ปี ศึกษาในระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจา้งทวัไป มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 2,501- 5,000 บาทต่อเดือน เขา้ร่วมกลุ่มองค์กรตาํบลในบทบาท
ของสมาชิกองค์กรชุมชนตาํบล ทงันีมี อบต.หนองประดู่เป็นแกนนําหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนในเรืองสภาองค์กรชุมชน ส่วนบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ
เขม้แข็งของชุมชนนัน สภาฯมีส่วนร่วมในการนาํเสนอความต้องการของประชาชนและปัญหา
พร้อมแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานในทอ้งถินมีมากทีสุด ส่วนปัญหาและอุปสรรคทีพบ คือ การ
สร้างความเข้าใจให้คนในตาํบลยอมรับสภาองค์กรชุมชน และพบว่าแนวทางการพฒันาการ
ปฏิบติังานทีควรส่งเสริมสนบัสนุนมากทีสุดคือ หน่วยงานทีเกียวขอ้ง หรือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินควรสนบัสนุนงบประมาณในการทาํงานดา้นสภาองคก์รชุมชนตาํบล  
  ชยัวฒัน์ ตรงศูนย ์(2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษา การพฒันากลุ่มให้เขม้แข็งโดยใชส้ภา
ชุมชนเป็นตัวขับเคลือนของลูกค้าธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ไดท้าํการประเมินและวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทวัไปทงัภายในและ
ภายนอก เพือทาํการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาสภาชุมชนให้เขม้แข็งยิงขึน ผลการศึกษาพบว่า 
สภาชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. ตาํบลบ้านค้อ เป็นสภาชุมชนประเภทกลุ่มทีเป็นตวัแทนธนาคารเพือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินกิจกรรมบริหารหนีสินของชุมชน กืจกร
รมการออมเงินสัจจะสะสมทรัพย ์กิจกรรมรวมกนัซือปัจจยัการผลิตและกิจกรรมรวบรวมผลผลิต
นา้วนาปีเชือมโยงตลาดกบัสหกรณ์การเกษตรเพือตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัขอนแก่น และเพือให้
การพฒันากลุ่มให้เขม้แข็ง จึงไดว้างแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบดว้ย การจดัทาํโครงการต่างๆดงันี 1. 
โครงการบริหารคุณภาพหนีโดยเนน้กระบวนการช่วยเหลือ ควบคุม กาํกบัซึงกนัและกนัของสมาชิก
ชุมชน 2. โครงการพฒันาสภาผูน้าํชุมชนเป็นศูนยก์ลางการออมโดยมีเป้าหมายในการเพิมยอดเงิน
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ฝากของสภาชุมชน 3. โคงการส่งเสริมการเลียงโคระบบกลุ่ม โดยสมาชิกรวมตวักนัเป็นกลุ่มเลียง
โคและ 4. โครงการรวบรวมขา้วเปลือกผา่นตลาดกลางสินคา้เกษตรขอนแก่น 
  หิรัญญ ์หิรัญญพิพฒัน์ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษา บทบาทสภาองคก์รชุมชนกบัการ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน : ศึกษากรณีสภาองคก์รชุมชน ตาํบลหนองสาหร่าย จงัหวดั
กาญจนบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า สภาองค์กรชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย
ประสบความสําเร็จในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถิน ดว้ยองค์ประกอบทีสําคญัสอง
ส่วน คือ 1. ผูน้าํ เป็นผูน้าํทีมีวสิัยทศัน์วา่จะตอ้งทาํอยา่งไรให้เป็นการพฒันาทียงัยืนโดยวิเคราะห์ถึง
จุดศูนยก์ลางของการพฒันาไดด้งันี ประการแรก ดา้นประชากร วิเคราะห์ศกัยภาพของประชากรใน
ชุมชนแลว้ดึงมาใชใ้หเ้ป็นส่วนหนึงของการพฒันาชุมชน สามารถสร้างค่านิยมใหม่ ปลูกจิตสํานึก 4 
ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมตรวจสอบให้เกิดแก่ประชาชนในชุมชนได ้
ประการทีสอง ดา้นทรัพยากร วิเคราะห์ถึงความมีจาํกดัของทรัพยากรในพืนทีทีตอ้งใช้อย่างเป็น
ประโยชน์สูงสุด ประการทีสาม ด้านการก่อมลพิษ วิเคราะถึงการรักษาทรัพยากรทีมีอยู่เดิมและ
เกิดขึนใหม่ใหใ้ชไ้ดน้านๆ และประการทีสี ดา้นการติดต่อประสานงาน ผูน้าํมีความสามารถในการ
ติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายองคก์รภายนอกให้สนบัสนุน ส่งเสริม และร่วมพฒันาชุมชนได ้ 2. 
ประชาชนในชุมชนมีความเป็นประชาธิปไตย คือมีอตัลกัษณ์ทีเป็นลกัษณะเด่นในเรืองความสามคัคี 
และความมีประชาธิปไตย ยอมรับการใช้เวทีกลางในการแก้ไขปัญหา เป็นส่วนหนึงของการ
แกปั้ญหาดว้ยการร่วมออกความคิดเห็นและลงฉันทามติในประเด็นต่างๆ ทีจะนาํมาปฏิบติัทีจะมี
ผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในชุมชนก็อยากเป็นส่วนหนึงทีจะร่วมพฒันาชุมชนให้มีความ
เจริญและความสุขในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมตรวจสอบ จากการ
ดําเนินงานทีผ่านมานับได้ว่าสภาองค์กรชุมชนตาํบลหนองสาหร่ายประสบความสําเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องชุมชนทีตงัไว ้
  นิภาภทัร เกสรมาศ (2554: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเรือง บทบาทสภาองค์กรชุมชนกบั
การพฒันาทอ้งถิน ศึกษากรณี สภาองค์กรชุมชนตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ และเทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
เสวนากลุ่มยอ่ย ผลการศึกษาพบวา่ การก่อเกิดและจดัตงั ริเริมจากกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชน กาํนนั
ผูใ้หญ่บา้น เทศบาลตาํบลปริก และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน โดยมีทีมา 4 ประการคือ นโยบาย
ของเทศบาลตาํบลปริก การประสานงานและผนึกกาํลงัของภาคประชาชนดว้ยกนัเอง สถาบนัชุมชน
ทอ้งถินพฒันา (LID) การอนุวรรตตาม พรบ.สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 บทบาทการทาํงาน จดัเวที
ประชุมประจาํเดือนเพือปรึกษาหารือและแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมขับเคลือนกิจกรรม
สาธารณะกบัภาครัฐ จดัทาํขอ้มูลพืนฐานและปัญหาต่างๆ ขอ้มูลกลุ่ม องค์กร กลุ่มกิจกรรม กลุ่ม
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อาชีพ พฒันาศกัยภาพแกนนาํ ชาวบา้น และเยาวชน พฒันางานเดิมของกลุ่ม/องค์กรอยา่งต่อเนือง 
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด จดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ
ชาวบ้าน  ผลการทํางานทําให้กลุ่ม /องค์กรประชาชนมีความเข้มแข็งขึน คนในชุมชนได้มี
ประสบการณ์ในการพฒันาทอ้งถินดว้ยตนเอง และยกระดบัการพึงพาตนเองของชุมชน แต่ประเด็น
ทีเป็นปัญหาและจุดอ่อน ประการทีสําคญัไดแ้ก่ ความจาํเป็นตอ้งพฒันาเพิมเติมในเรืองภาวะผูน้าํ
ของแกนนํา การปลูกจิตสํานึกในเรืองการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของ
ประชาชน  
 ดารารัตน์ คาํเป็ง (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรือง บทบาทการเมืองภาคประชาชนต่อ
การปกครองทอ้งถิน ศึกษากรณีเฉพาะ สภาองค์กรชุมชนตาํบลนาํเกียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ การรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบวา่ บทบาทหนา้ทีและสถานภาพทางปฏิบติัของสภาองคก์รชุมชนมี
ความสอดคล้องกบัแนวคิดการกระจายอาํนาจ นาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นการ
ขยายตวัของการเมืองภาคประชาชน ในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงจะทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การปกครองในทุกกระบวนการในทอ้งถิน เพือเป็นการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิการเมืองภาค
ประชาชนแต่ทงันีสถานภาพทางกฎหมายของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชนยงัมีขอ้จาํกดัหลาย
ดา้น อนัส่งผลต่อเกิดการกระจายอาํนาจปละคานอาํนาจกบัองคป์กครองส่วนทอ้งถินทีเป็นรูปธรรม
นอ้ยลง คือ 1. สภาองคก์รชุมชนไม่มีอาํนาจหนา้ที โดยถูกบญัญติัเป็นเพียง“ภารกิจ” 2. ไม่มีฐานะ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคลตามกฎหมาย 3. ไม่มีงบประมาณเป็นของตวัเอง 4. ไม่มี
บทบญัญติัรวมถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งในการรับรองการมีพืนทีทางการเมืองของสภาองคก์รชุมชนฯ 
โดยผลการจดัตงัสภาองคก์รชุมชนตาํบลนาํเกียน ทีมีต่อการปกครองทอ้งถินในพืนที คือ 1. การเกิด
นโยบายทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 2. การเกิดความร่วมมือระหว่างผูน้าํทีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในชุมชน 3. เพือเป็นการหนุนเสริมขอ้บกพร่องในปัญหาระบบการเมืองแบบตวัแทน 4. 
การเกิดความสมานฉนัทท์างการเมืองทอ้งถิน ทงันี ผลดงักล่าวจะเกิดขึนในแต่ละพืนทีแตกต่างกนั 
ซึงขึนอยู่กบับริบทการปฏิสัมพนัธ์ของภาคประชาชน ขา้ราชการประจาํ ขา้ราชการการเมืองส่วน
ภูมิภาค และขา้ราชการการเมืองส่วนทอ้งถิน 
 ปัญญวฒัน์ กระทุ่มเขต (2556: บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการนํา
นโยบายชุมชนทอ้งถินจดัการตนเองมาปฏิบติัในจงัหวดัจนัทบุรี : กรณีศึกษาการขบัเคลือนของสภา
องค์กรชุมชนตาํบล วิธีการศึกษาใช้การวิจยัเชิงผสมผสาน โดยใช้การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ และ
สัมภาษณ์เจาะลึกบุคคล และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของ
กระบวนการนาํนโยบายชุมชนทอ้งถินจดัการตนเองมาปฏิบติัในจงัหวดัจนัทบุรี อยู่ในระดบัสูง 
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ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิผลในการนาํนโยบายชุมชนทอ้งถินจดัการตนเองมาปฏิบติัในพืนที
จงัหวดัจนัทบุรีนนั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการประชุม การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กร
ชุมชนจังหวดั และการประสานหน่วยงานระดับจังหวดั นอกจากนี ผลการศึกษายงัพบอีกว่า 
แนวทางและมาตรการการนาํนโยบายชุมชนทอ้งถินจดัการตนเองไปใช้ในการปฏิบติัทีสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ การส่งเสริมสภาองคก์รชุมชนตาํบล ให้
เป็นกลไกสนบัสนุนในการกระจายอาํนาจ ประสานพลงัภาคีร่วมซึงประกอบดว้ย องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน ปกครองทอ้งที สภาองค์กรชุมชนตาํบล กลุ่มองค์กรชุมชน และหน่วยงานราชการ 
ร่วมกนัสร้างกติกาขอ้ตกลงร่วมของชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน สู่การออกเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถิน 
และผลกัดนันโยบายชุมชนทอ้งถินจดัการตนเองใหก้าํหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป 
  เฉลิมศกัดิ บุญนาํ และสุนิสา เชาวเ์มธากิจ (2553: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเรืองบททาท
ของสภาองค์กรชุมชนต่อการเรียนรู้การเมืองภาคพลเมืองเพือความเข้มแข็งของชุมชน เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐานชุมชนควนรู การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
เพือรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก  รายละเอียดประเด็นต่างๆ  และการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ
กระตุน้เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ทีส่งผลต่อภาคพลเมืองเมืองเขม้แข็ง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูน้าํชุมชน องค์กรชุมชน สมาชิก เครือข่ายตาํบลควนรู นกัศึกษา นกัวิชาการ นกัวิจยั 
ผลการศึกษาพบวา่ มีบทบาทการสร้างการเรียนรู้การเมืองสาธารณะโดยให้ คนควนรูเป็นสมาชิก
กลุ่มแบบ “พหุนิยม” ตามระบอบประชาธิปไตยไดเ้รียนรู้ในการปฏิบติักิจกรรมของสมาชิกองคก์ร
ชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินมากกว่าการตรวจสอบ  และจัดให้มีเวทีการ
ปรึกษาหารือกนัเพือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลักดันประเด็นสาธารณะซึงเป็นภารกิจตามบทบาทวิถีทางประชาธิปไตยของพลเมืองมี
องคป์ระกอบ3 มิติ คือ องค์กรสาธารณะ พืนทีสาธารณะ และจิตสาธารณะโดยมีกระบวนการทาง
วฒันธรรมชุมชน เครือญาติ  ภูมิปัญญา  ประเพณี  ทุนทางสังคม สุขภาวะ อนุรักษ์ บ้าน วดั 
โรงเรียน เชือมประสาน  การทาํงานในลกัษณะ 3 ประสาน ทอ้งถิน ทอ้งที และองคก์รชุมชนในการ
ทาํงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยการใชเ้หตุผลและวิจารณญาณสาธารณะในเชิงคุณภาพใน
 วิถีประชาธิปไตยทีกินไดใ้ห้ความรู้กบัประชาชนโดย “ผูน้าํรู้อะไร ชาวบา้นรู้อยา่งนนั” มี
การเผยแพร่ข่าวสารผา่นสือวิทยุชุมชน การกระจายข่าวสาร  การปลุกจิตสํานึกสาธารณะลดความ
ขดัแยง้ในการแข่งขนัทางการเมืองเชิงอาํนาจแบบอุปถมัภ์สู่ประชาธิปไตยแนวราบ หรือขบวนการ
ประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม เพือรับผิดชอบเชิงสาธารณะต่อคุณค่าของชุมชนช่วยเหลือ
เกือกูล การดํารงอยู่ร่วมกันของพลเมืองคนควนรูรูปแบบการเมืองสมานฉันท์ตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญปัจจุบนั  
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  พชัราวดี ตรีชยั (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษารือง ความเป็นชุมชนเขม้แข็งของหมู่บา้น
หนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาปัจจยัทีนาํไปสู่การพลิกฟืนความเขม้แข็งของชุมชน และ ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆหรือ
เทคนิควิธีของผูน้าํชุมชนทีสามารถพลิกฟืนสังคมอ่านแอไปสู่สังคมความเขม้แข็ง ผลการศึกษา
พบวา่  
  1. ปัจจยัสําคญัของการพลิกฟืนจากสังคมทีมีปัญหาวิกฤติดา้นต่างๆ สามารถทาํให้ชุมชน
เกิดความเขม้แข็งและพึงตนเองได ้เป็นลกัษณะเฉพาะทีสําคญั คือ 1) ผูน้าํมีภาวะผูน้าํทีโดดเด่นใน
ดา้นขีดความสามารถของผูน้าํ ในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหารงาน เป็นผูน้าํ
ทีมีประสิทธิภาพในการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความเชือมนัศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธี
คิด เห็นคุณค่าในพลงัการพฒันาชุมชน ตระหนกัถึงการสร้างจิตสาํนึกใหชุ้มชนรู้จกัพึงพาตนเอง ลด
การพึงพิงจากภายนอก เป็นผูน้าํทีมีความมนัในในตนเองสูง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มุ่งมนั และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดอย่างชดัเจน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนหมู่บา้นหนอง
กลางดง ในการสร้างพลงั การทาํงานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผูน้าํใน
ชุมชน ประสานผนึกกาํลงัร่วมคิดร่วมทาํ 3) การมีทุนทางสังคมในมิติต่างๆ ความสัมพนัธ์เกือกูลกนั
ภายในชุมชน มีความรักความสามัคคี ผูกพนักัน สานสัมพนัธ์กันในระบบอาวุโส ภูมิปัญญา
ชาวบา้น เก่งคิด เก่งทาํ เห็นผลไดใ้นทางปฏิบติั 4) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพึงตนเองได ้มีการ
รวมกลุ่มทางอาชีพ นาํภูมิปัญญาเพิมมูลค่าผลผลิต ลดปัญหาการวา่งงาน สร้างรายได ้ชุมชนปลอด
หนี สังคมมีความสุข  
  2. กลยทุธ์ทีผูน้าํชุมชนสามารถพลิกฟืนสู่ความเขม้แข็ง พบวา่ การมีสภา 59 และการจดัทาํ
แผนชุมชน เป็นกลยุทธ์ทีสําคญัทีทาํให้เกิดการหลอมรวมคนในชุมชน เป็นการผนึกกลงัประสาน
ประโยชน์เป็นหนึงเดียว การมี สภา 59 เป็นพืนฐานทีมนัคงในระบอบประชาธิปไตย  การจดัทาํแผน
ชุมชน เป็นการสร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ กองทุนชุมชน เพือแกไ้ขปัญหาพลิกฟืนเศรษฐกิจ สังคม 
ทาํให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้อย่างมันคงบนพืนฐานของการพฒันาพลิกฟืนให้เป็นชุมชน
เขม้แข็งอย่างแท้จริง แผนชุมชนเป็นแผนชีวิตของสังคมในเดินไปตามแนวทางทีได้ร่วมกันคิด
แกปั้ญหาเพือเสริมความเขม้แขง็ใหชุ้มชนบา้นหนองกลางดง สภา59 และแผนชุมชนถือเป็นกลยุทธ์
สาํคญัทีทาํใหชุ้มชนบา้นหนองกลางดงเขม้แขง็อยา่งยงัยนื 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

  การศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน ในอําเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามแก่สมาชิกสภาผูน้าํชุมชน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมดงักล่าว โดยใช้สถิติ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือนาํไปอภิปรายและสรุปผลการวิจยั มีวิธีการดาํเนินการศึกษาตามขนัตอน
ดงัต่อไปนี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรทีใช้ ศึกษาคือ  สมาชิกสภาผู ้นํา ชุมชน  ในอํา เภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 12 ชุมชน ชุมชนละ 35 คน รวมทงัหมด 420 คน ผูศึ้กษาไดใ้ช้วิธีการ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

ซึงไดก้าํหนดไวว้า่ ขนาดประชากร 420 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 201 คน (ศศิพฒัน์ ยอดเพชร 151: 

2551) 

 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  2.1 รวบรวมเอกสาร สิงพิมพแ์ละงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสภาผูน้าํชุมชนและความเขม้แข็ง
ของชุมชน โดยรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับสภาผูน้ําชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง และ
งานวิจัยที เกียวข้อง  จาก  ตํารา  บทความ  งานวิจัย  และวิทยานิพนธ์  จากแหล่งข้อมูลต่าง 
  2.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม จากสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
  การศึกษาครังนี ผูศึ้กษาแบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  
  3.1 แบบประเมินเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน  
  3.2 แบบประเมินเกียวกบัการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน โดยขอ้คาํถามจะมีลกัษณะเป็น
มาตรประเมินค่า ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบได ้5 ระดบัของ Likert Scale โดยกาํหนดเกณฑ์
การประเมินเป็น 5 ระดบัดงันี  

   เห็นดว้ยอยา่งยงิ  = 5  

   เห็นดว้ย   = 4  
   ไม่แน่ใจ  = 3  

   ไม่เห็นดว้ย  = 2  

   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ = 1 

  3.3 แบบประเมินเกียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน โดยแบ่งเป็น  
   1. ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง  

   2. ดา้นกลุ่ม/องคก์รในชุมชน  
   3. ดา้นสุขภาพอนามยั  
   4. ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ  
   5. ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง  
   6. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
   7. ดา้นเศรษฐกิจ  
   8. ดา้นสังคม  
  โดยข้อคาํถามจะมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า ให้ผูต้อบแบบประเมินเลือกตอบได้ 5 

ระดบัของ Likert Scale โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมิณเป็น 5 ระดบัดงันี   
   เห็นดว้ยอยา่งยงิ  = 5  

   เห็นดว้ย   = 4  
   ไม่แน่ใจ  = 3  

   ไม่เห็นดว้ย  = 2  
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ = 1 
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4.  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
  การศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็ง
ของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงันี  
  4.1 ผูศึ้กษานาํเครืองมือทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความครอบคลุมของเนือหาทีศึกษา  
  4.2 การตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือ จากการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 4 

ท่าน เพือลงความเห็น โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item–
Objective Congruence : IOC)   

 

โดยใชสู้ตร IOC  = 
N

R  

เมือ IOC หมายถึง ค่ าดัช นีความสอดคล้อง  ( Index of Objective Congruence) 
   R หมายถึง ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
   ค่า +1 หมายถึง ขอ้คาํถามทีสามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  
   ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้ 
   ค่า -1 หมายถึง ขอ้คาํถามไม่สามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  
   N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

   สําหรับเกณฑ์การพิจารณา หากพบวา่รายการใดหรือขอ้คาํถามใดมีค่า IOC ตงัแต่ 
0.5 ขึนไป ถือวา่มีคุณภาพและสามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ส่วนรายการใดมีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.5 ก็
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขไดค้าํถามทีมีค่า IOC ตามเกณฑ ์  

  4.3 แบบประเมินการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน ผูว้ิจยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมิน
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนทีสร้างขึน จาํนวนทงัหมด 20 ขอ้ ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 4 ท่าน พบวา่ ขอ้คาํถามจากแบบประเมินการดาํเนินงาน
ของสภาผูน้าํชุมชน จาํนวน 20 ขอ้ ผา่นเกณฑ์การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาในระดบั 0.5 
ขึนไป ดงัขอ้มูลทีแสดงในตารางที 1 
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ตารางที 1 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน 

ด้าน ลาํดับ 
การตรวจสอบความเทยีงตรง ค่าความเทยีง   

เชิงเนือหา 
ผลการ        
พจิารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 

การดําเนินงาน
ของสภาผู้นํา

ชุมชน 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

 ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 11 0 +1 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 12 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 16 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 17 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 19 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

 
  จากตารางที 1 พบวา่ ขอ้คาํถามทงั 20 ขอ้ โดยมีค่าคะแนนแต่ละขอ้ เท่ากบั 1.00 ดงัต่อไปนี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 และมีขอ้คาํถามทีมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.75 ดงัต่อไปนี
11, 12, 16, 17 จากผลการพิจารณาพบวา่ สามารถนาํไปทดลองใชไ้ดทุ้กขอ้ 
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  4.4 แบบประเมินความเขม้แข็งของชุมชน ผูว้ิจยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมินความ
เขม้แข็งของชุมชนทีสร้างขึน จาํนวนทงัหมด 32 ขอ้ ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาจาก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 4 ท่าน พบว่า ขอ้คาํถามจากแบบประเมินความเขม้แข็งของชุมชน 

จาํนวน 32 ขอ้ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาในระดบั 0.5 ขึนไป ดงัขอ้มูล ที
แสดงในตารางที 2 

 
ตารางที 2 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของความเขม้แขง็ของชุมชน 

ด้าน ลาํดับ 
การตรวจสอบความเทยีงตรง ค่าความเทยีง    

เชิงเนือหา 
ผลการ      
พจิารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 

แผนพฒันาและการ
จดัการตนเอง 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

กลุ่ม/องคก์รใน
ชุมชน 

ขอ้ 5 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 6 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 7 +1 +1 +1 0 0.75 ผา่น 

สุขภาพอนามยั 

ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 9 +1 +1 +1 0 0.75 ผา่น 

ขอ้ 10 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจดัการ 

ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 12 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 14 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 15 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

การสร้างความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน

ต่างๆ 

ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
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ตารางที 2 ตารางที 2 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของความเขม้แขง็ของชุมชน (ต่อ) 

ด้าน ลาํดับ 
การตรวจสอบความเทยีงตรง ค่าความเทยีง   

เชิงเนือหา 
ผลการ      
พจิารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

ขอ้ 19 +1 +1 +1 0 0.75 ผา่น 

ขอ้ 20 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 21 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 22 0 +1 +1 +1 0.75 ผา่น 

เศรษฐกิจ 

ขอ้ 23 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 24 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 25 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 26 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

สังคม 

ขอ้ 27 0 +1 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 28 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 29 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 30 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 31 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 32 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

 

  จากตารางที 2 พบวา่ ขอ้คาํถามทงั 32 ขอ้ โดยมีค่าคะแนนแต่ละขอ้ เท่ากบั 1.00 ดงัต่อไปนี 
1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29 และมีขอ้คาํถามทีมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.75 
ดงัต่อไปนี 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32 จากผลการพิจารณาพบวา่ 
สามารถนาํไปทดลองใชไ้ดทุ้กขอ้ 

  4.5 นาํแบบสอบถามหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try-out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 35 คน และนาํมาวเิคราะห์หาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประ
สิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ปรากฎว่า ค่าความ
เชือมนัเกียวกบัการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน ได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั .857 และค่าความ
เชือมนัเกียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั .886 ซึงถือเป็นค่าความเชือถือได้
ทีค่อนขา้งสูง 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
  เมือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาํขอ้มูลทีได้มาจดัเก็บเป็น
หมวดหมู่ และแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามทีได้เป็นรหัสตัวเลข พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลทีเก็บรวบมาได้นํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS 

(Statistical Package for the Social Science) โดยนาํผลทีไดจ้ากการประมวลผลมาจดัทาํตาราง
วเิคราะห์ทางสถิติ เพือนาํเสนอขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั ดงันี  
  5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัด้านบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดว้ยการแจกแจงความถี (Frequencies) และการกระจายร้อยละ (Percentage)  

  5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นด้านการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และ
ความเขม้แข็งของชุมชน โดยหาค่าเฉลีย (Mean) และหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

 5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการดาํเนินงานของสภา
ผูน้าํชุมชน และความเขม้แขง็ของชุมชน โดยการทดสอบค่า t (t test) และ ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) 
  5.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน กบั
ความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชก้ารทดสอบดว้ยการ
หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

 

6. เกณฑ์การประเมินผล 
  6.1 การวดัระดบัตวัแปรต่างๆ คือ การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แข็งของ
ชุมชน จะพิจารณาจากค่าเฉลียคะแนนของผูต้อบแบบประเมิน แลว้นาํค่าเฉลียดงักล่าวมาแปรผลกบั
ระดบัคะแนนทีไดจ้ากการหาจาํนวนชนัทีเท่าๆกนั โดยใชเ้กณฑก์ารคาํนวณ ดงันี 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด = 5 – 1  

    จาํนวนชนั     5  

       = 0.80  

  จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้ดงัต่อไปนี  

   ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดบันอ้ยทีสุด  
   ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดบันอ้ย  
   ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดบัปานกลาง  
   ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดบัมาก  
   ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดบัมากทีสุด   
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  6.2 เกณฑ์ในการกาํหนดระดับความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) เป็นดงันี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553: 316) 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั   0.00  หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์  0.01 ถึง 0.30  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัตาํ 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์  0.31 ถึง 0.70  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์  0.71 ถึง 1.00  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
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บทที 4 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ผูว้จิยันาํแบบสอบถาม ทีรวบรวมไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 210 คน มาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี  
  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนที 2 ขอ้มูลการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน  
  ตอนที 3 ขอ้มูลความเขม้แขง็ของชุมชน   
  ตอนที 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรด้านปัจจยัส่วนบุคคล กับการ
ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แขง็ของชุมชน   
  ตอนที 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน กบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

 
สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
X  แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. แทน ความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน t - Distribution  
 F แทน ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 

Sig แทน ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกค่านยัสาํคญัทางสถิติ  
  SS แทน ผลบวกของคะแนนเบียงเบนมาตรฐานยกกาํลงัสอง  
  MS แทน ผลต่างของคะแนนเบียงเบนมาตรฐานยกกาํลงัสอง  
  df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)   
  r แทน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์  
  * แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
  ** แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
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ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  การศึกษาวิจัยในครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ปรากฏผลดงัตารางที 3  
 

ตารางที 3 จาํนวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
122 
88 

 
58.1 
41.9 

รวม 210 100.0 
2. อายุ 

ตาํกวา่ 20 ปี 
20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี  
40 – 49 ปี 
50 – 59 ปี 
60 ปีขึนไป 

 
6 
15 
42 
62 
43 
42 

 
2.9 
7.1 
20.0 
29.5 
20.5 
20.0 

รวม 210 100.0 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. 
ปวส. 
ปริญญาตรี 

 
57 
58 
45 
18 
12 
20 

 
27.1 
27.6 
21.4 
8.6 
5.7 
9.5 

รวม 210 100.0 
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ตารางที 3 จาํนวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 
ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. อาชีพ 
เกษตรกรรม 
ประมง 
ขา้ราชการ 
ธุรกิจส่วนตวั 
พนกังานบริษทั 
รับจา้งทวัไป 
อาชีพอืนๆ 

 
66 
13 
9 
57 
28 
27 
10 

 
31.4 
6.2 
4.3 
27.1 
13.3 
12.9 
4.8 

รวม 210 100.0 
2. รายได้เฉลยีต่อเดือน 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,000 – 20,000 บาท 
มากกวา่ 20,000 บาท 

 
44 
82 
46 
31 
7 

 
21.0 
39,0 
21.9 
14.8 
3.3 

รวม 210 100.0 
3. ตําแหน่งในสภาผู้นําชุมชน 

ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ/ธุรการ 
เหรัญญิก 
คณะทาํงานดา้นเศรษฐกิจ 
คณะทาํงานดา้นสังคมและวฒันธรรม 
คณะทาํงานดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น 
คณะทาํงานดา้นสาธารณะสุขและสิงแวดลอ้ม 
คณะทาํงานดา้นการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
6 
9 
9 
6 
49 
62 
12 
41 
16 

 
2.9 
4.3 
4.3 
2.9 
23.3 
29.5 
5.7 
19.5 
7.6 

รวม 210 100.0 
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  จากตารางที 3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และตาํแหน่งในสภาผูน้าํ
ชุมชน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
  เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 และเพศ
หญิง จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9  
  อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 40 - 49 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
29.5 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 50 - 59 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 อายุ 30 - 39 ปี จาํนวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 60 ปีขึนไป จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 20 - 29 ปี จาํนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และอายตุาํกวา่ 20 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9  
  ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาคือระดบัประถมศึกษา จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.5 ระดบัปวช. จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และระดบัปวส. จาํนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.7  
    อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.4 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 พนกังานบริษทั จาํนวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รับจา้งทวัไป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 อาชีพประมง จาํนวน 13 
คน คิดป็นร้อยละ 6.2 อาชีพอืนๆ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และขา้ราชการ จาํนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.3  
  รายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง  
5,001 - 10,000 บาท จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือรายไดเ้ฉลียต่อเดือนระหวา่ง 
10,001 - 15,000 บาท จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 รายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ 5,000 บาท 
จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รายไดเ้ฉลียต่อเดือนระหวา่ง 15,001 - 20,000 บาท จาํนวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.8 และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนมากวา่ 20,000 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
 ตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีตาํแหน่งอยู่ในคณะทาํงานดา้น
สังคมและวฒันธรรม จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือคณะทาํงานดา้นเศรษฐกิจ 
จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 คณะทาํงานดา้นสาธารณะสุขและสิงแวดลอ้ม จาํนวน 41 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.5 คณะทาํงานดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย จาํนวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.6 คณะทาํงานด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  
ตาํแหน่งรองประธานสภาผูน้าํชุมชน จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตาํแหน่งเลขานุการ/ธุรการ 
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จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตาํแหน่งประธานสภาผูน้าํชุมชน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
และตาํแหน่งเหรัญญิก จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
 

ตอนท ี2 ข้อมูลการดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนในอาํเภอบางสะพาน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรากฏผลดงัตารางที 4  
 

ตารางที 4 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน 
การดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน  S.D. ระดับ 

1. สภาผูน้าํชุมชนสร้างความเขา้ใจใหส้มาชิกในชุมชนมี
ความเขา้ใจในเรืองของการจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน 

4.29 0.590 มากทีสุด 

2. สภาผูน้าํชุมชนมีการประชุม การปรึกษาหารือ และ
ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

4.40 0.580 มากทีสุด 

3. สภาผูน้าํชุมชนมีการพฒันาขอ้มูลชุมชน ทีสาํคญัต่อการ
ดาํเนินชีวติของคนในชุมชน กลุ่ม/องคก์ร และใชข้อ้มูล
เหล่านนัในการสนบัสนุน พฒันากลุ่ม/องคก์ร และจดัทาํ
แผนพฒันาของสภาผูน้าํชุมชน 

4.10 0.671 มาก 

4. สภาผูน้าํชุมชนมีการติดตามงานพฒันาภายในพืนทีอยา่ง
ต่อเนือง และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน เพือ
สร้างความรู้ ความเขา้ใจในงานพฒันานนัๆ 

4.34 0.600 มากทีสุด 

5. ใชเ้วทีสภาผูน้าํชุมชนในการนาํเสนอปัญหา และงาน
พฒันาดา้นต่างๆของชุมชน 

4.49 0.572 มากทีสุด 

6. สภาผูน้าํชุมชนมีการประสานและเชือมโยงการทาํงาน
กบัสภาผูน้าํชุมชนในหมู่บา้นอืน 

4.33 0.588 มากทีสุด 

7. สภาผูน้าํชุมชนพฒันาแกนนาํของสภาผูน้าํชุมชน โดย
การเสริมสร้างความรู้และการพฒันาทกัษะการจดัการและ
การพฒันาชุมชน 

4.40 0.529 มากทีสุด 

8. สภาผูน้าํชุมชนสนบัสนุนใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาเป็น
แกนนาํ เพือสืบทอดการทาํงานต่อไป 

4.50 0.529 มากทีสุด 
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ตารางที 4 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน (ต่อ) 
การดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน  S.D. ระดับ 

9. สภาผูน้าํชุมชนมีการจดัทาํแผนชุมชน การเก็บขอ้มูล
เรืองราวของชุมชน ปัญหาและความตอ้งการ 

4.44 0.577 มากทีสุด 

10. สภาผูน้าํชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและใหข้อ้เสนอแนะ
แนวทางการพฒันาชุมชน 

4.39 0.602 มากทีสุด 

11. สภาผูน้าํชุมชนเป็นกลไกหลกัทีรับฟังและสะทอ้นปัญหา
ของชุมชนไดทุ้กเรือง 

4.40 0.573 มากทีสุด 

12. สภาผูน้าํชุมชนกาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัการพฒันา
ชุมชน เพือใหทุ้กฝ่ายนาํไปใชร่้วมกนั 

4.21 0.632 มากทีสุด 

13. สภาผูน้าํชุมชนสร้างผลงานทีเป็นรูปธรรมใหค้นใน
ชุมชนพอใจ และมีผลงานต่อเนือง 

4.25 0.647 มากทีสุด 

14. สภาผูน้าํชุมชนวางกติกาการดาํเนินงานเพือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัทีชดัเจน 

4.13 0.647 มาก 

15. สภาผูน้าํชุมชนมีการขยายฐานสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ให้
ครอบคลุมเรืองราวในชุมชน โดย ประชาสัมพนัธ์อยา่งทวัถึง 
ใหก้ลุ่ม/ชุมชนทีมีการดาํเนินงานในพืนที เขา้ร่วมเป็น
สมาชิก 

4.11 0.624 มาก 

16. สภาผูน้าํชุมชนพฒันาการใชร้ะบบการสือสาร เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ เป็นเครืองมือในการ
ประสานงานและสร้างความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วน 

4.00 0.667 มาก 

17. เชือมโยงและยกระดบัการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชน
ระดบัหมู่บา้นเป็นเครือข่ายสภาผูน้าํตาํบล โดยประสานการ
ทาํงานของสภาผูน้าํชุมชน กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

4.10 0.625 มาก 

18. สภาผูน้าํชุมชนส่งเสริม และสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมที
ไดจ้ากการร่วมคดัสรรจากชุมชน เพือมาเป็นกิจกรรมหลกั
ของหมู่บา้น 1 หมู่บา้น 1 โครงการ ใหส้าํเร็จเป็นรูปธรรม 

4.31 0.582 มากทีสุด 
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ตารางที 4 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน (ต่อ) 
การดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน  S.D. ระดับ 

19. สภาผูน้าํชุมชนคอยเป็นพีเลียงใหค้วามช่วยเหลือ เป็นผู ้
กระตุน้ผลกัดนั ชกัชวน ใหค้าํแนะนาํปรึกษา และติดตาม
ความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรมหลกัของหมู่บา้น 1 
หมู่บา้น 1 โครงการ อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการร่วมกบัชุมชน
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

4.35 0.560 มากทีสุด 

20. สภาผูน้าํชุมชนผลกัดนัใหเ้กิดกองทุนการพฒันา
หมู่บา้น ภายใตก้ารบริหารในรูปแบบคณะกรรมการร่วม 
โดยคดัเลือกจากชุมชน เพือใหเ้กิดความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม และความเชือมนัของภาคีทีเกียวขอ้ง 

4.31 0.567 มากทีสุด 

รวม 4.29 0.373 มากทีสุด 
 
  จากตารางที 4 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการดาํเนินงาน พบว่า สภา
ผูน้าํชุมชนในอาํเภอบางสะพาน มีการดาํเนินงานตามแนวทางการดาํเนินงานทีวางไว ้โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.29, S.D. = 0.37) เมือพิจารณาตาํแนกตามรายขอ้และเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉลีย พบว่า การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นแกนนํา เพือสืบทอดการทาํงานต่อไป  
อยูใ่นระดบัมากทีสุดและมีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.50, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การใชเ้วทีสภา
ผูน้ําชุมชนในการนําเสนอปัญหา และงานพฒันาด้านต่างๆของชุมชน อยู่ในระดับมากทีสุด 
( X  = 4.49, S.D. = 0.57) มีการจดัทาํแผนชุมชน การเก็บขอ้มูลเรืองราวของชุมชน ปัญหาและความ
ตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.44, S.D. = 0.58) มีการประชุม การปรึกษาหารือ และดาํเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนือง อยู่ในระดบัมากทีสุด( X  = 4.40, S.D. = 0.58) การพฒันาแกนนาํของสภา
ผูน้าํชุมชน โดยการเสริมสร้างความรู้และการพฒันาทกัษะการจดัการและการพฒันาชุมชน อยู่ใน
ระดบัมากทีสุด ( X  = 4.40, S.D. = 0.53) การเป็นกลไกหลกัทีรับฟังและสะทอ้นปัญหาของชุมชน
ไดทุ้กเรือง อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.40, S.D. = 0.57) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาชุมชน อยู่ในระดบัมากทีสุด ( X  = 4.39, S.D. = 0.60) การเป็นพี
เลียงให้ความช่วยเหลือ  เป็นผู ้กระตุ้นผลักดัน  ชักชวน  ให้ค ําแนะนําปรึกษา  และติดตาม
ความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรมหลกัของหมู่บา้น 1 หมู่บา้น 1 โครงการ อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการ
ร่วมกบัชุมชนประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.33, S.D. = 0.56) 
มีการติดตามงานพฒันาภายในพืนทีอย่างต่อเนือง และให้ขอ้มูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน เพือ
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สร้างความรู้ ความเขา้ใจในงานพฒันานนัๆ อยู่ในระดบัมากทีสุด ( X  = 4.34, S.D. = 0.60) มีการ
ประสานและเชือมโยงการทาํงานกบัสภาผูน้าํชุมชนในหมู่บา้นอืน อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.33, 
S.D. = 0.59) ส่งเสริม และสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมพฒันาทีไดจ้ากการร่วมคดัสรรจากชุมชน เพือ
มาเป็นกิจกรรมหลกัของหมู่บา้น 1 หมู่บา้น 1 โครงการ ให้สําเร็จเป็นรูปธรรม อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
( X  = 4.31, S.D. = 0.58) การผลกัดนัใหเ้กิดกองทุนการพฒันาหมู่บา้น ภายใตก้ารบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการร่วม โดยคดัเลือกจากชุมชน เพือให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความ
เชือมนัของภาคีทีเกียวขอ้ง อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.31, S.D. = 0.57) การสร้างความเขา้ใจให้
สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจในเรืองของการจัดตังสภาผู ้นําชุมชน  อยู่ในระดับมากทีสุด  
( X  = 4.29, S.D. = 0.59) การสร้างผลงานทีเป็นรูปธรรมใหค้นในชุมชนพอใจ และมีผลงานต่อเนือง 
อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.25, S.D. = 0.65) มีกาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัการพฒันาชุมชน เพือให้
ทุกฝ่ายนาํไปใชร่้วมกนั อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.21, S.D. = 0.63) วางกติกาการดาํเนินงานเพือ
เป็นแนวทางปฏิบติัทีชัดเจน อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.13, S.D. = 0.65) การขยายฐานสมาชิกสภา
ผูน้าํชุมชน ให้ครอบคลุมเรืองราวในชุมชน โดย ประชาสัมพนัธ์อยา่งทวัถึง ให้กลุ่ม/ชุมชนทีมีการ
ดาํเนินงานในพืนที เข้าร่วมเป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.62) มีการพฒันา
ขอ้มูลชุมชน ทีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของคนในชุมชน กลุ่ม/องคก์ร และใชข้อ้มูลเหล่านนัในการ
สนับสนุน พัฒนากลุ่ม /องค์กร และจัดทําแผนพัฒนาของสภาผู ้นําชุมชน อยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.10, S.D. = 0.67) เชือมโยงและยกระดบัการทาํงานของสภาผู ้นาํชุมชนระดบัหมู่บา้น เป็น
เครือข่ายสภาผูน้าํตาํบล โดยประสานแผนการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชน กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน และการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ตาํบล อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.63) และการ
พฒันาการใช้ระบบการสือสาร เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ เป็นเครืองมือในการ
ประสานงานและสร้างความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วน อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.00, S.D. = 0.67) ซึงมี
ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
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ตอนท ี3 ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชน  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความเข้มแข็งของชุมชนในอาํเภอบางสะพานจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ปรากฏผลดงัตารางที 5  
 

ตารางที 5 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แขง็ของชุมชน  
ความเข้มแข็งของชุมชน  S.D. ระดับ 

ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง 4.37 0.456 มากทีสุด 
ดา้นกลุ่ม/องคก์รชุมชน 4.18 0.530 มาก 
ดา้นสุขภาพอนามยั 4.38 0.482 มากทีสุด 
ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ 4.08 0.539 มาก 
ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 4.11 0.529 มาก 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 4.22 0.510 มากทีสุด 
ดา้นเศรษฐกิจ 4.19 0.493 มาก 
ดา้นสังคม 4.19 0.492 มาก 

รวม 4.20 0.362 มาก 
 
  จากตารางที 5 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.36) 
เมือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้พบวา่ ดา้นสุขภาพอนามยั อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียมากทีสุด 
( X  = 4.38, S.D. = 0.48) รองลงมาคือดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง อยู่ในระดบัมากทีสุด  
( X  = 4.37, S.D. = 0.46) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.22, 
S.D. = 0.51) ดา้นเศรษฐกิจ อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.49) ดา้นสังคม อยู่ในระดบัมาก  
( X  = 4.19, S.D. = 0.49) ด้านกลุ่ม/องค์กรค์ในชุมชน อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.53) 
ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.53) 
และด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ อยู่ในระดับมาก ซึงมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 
( X  = 4.08, S.D. = 0.54) 
 
 
 



 
 

54 

ตารางที 6 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชนดา้นแผนพฒันาและการ  
   จดัการตนเอง 

ด้านแผนพฒันาและการจัดการตนเอง  S.D. ระดับ 
มีฐานขอ้มูลระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชน 4.33 0.521 มากทีสุด 

มีการกาํหนดแผน ทิศทาง และเป้าหมายในการพฒันาที
ครอบคลุมในทุกดา้น (สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ 
สิงแวดลอ้ม วฒันธรรมฯลฯ) 

4.32 0.609 มากทีสุด 

มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํ ดาํเนินการ ติดตาม 
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

4.30 0.579 มากทีสุด 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุม งาน
ประเพณี ฯลฯ 

4.51 0.520 มากทีสุด 

รวม 4.37 0.456 มากทสุีด 
 
  จากตารางที 6 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีสุด ( X  = 4.37, S.D. = 0.46) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายข้อย่อย ผลการ
วิเคราะห์ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง พบว่า ทุกรายขอ้อยู่ในระดบัมากทีสุด โดยทีการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่นการประชุม งานประเพณี ฯลฯ มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.51, 
S.D. = 0.52) รองลงมาคือมีฐานขอ้มูลระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชน ( X  = 4.33, S.D. = 0.52) มี
การกาํหนดแผน ทิศทาง และเป้าหมายในการพฒันาทีครอบคลุมในทุกด้าน (สังคม เศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต สิงแวดล้อม วฒันธรรมฯลฯ) ( X  = 4.32, S.D. = 0.61) และ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัทาํ ดาํเนินการ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน มีค่าเฉลียน้อยทีสุด  
( X  = 4.32, S.D. = 0.58) 
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ตารางที 7 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นกลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
ด้านกลุ่ม/องค์กรชุมชน  S.D. ระดับ 

มีการรวมตวักนัจดัตงักลุ่ม/องคก์รในชุมชนทีหลากหลาย 4.40 0.589 มากทีสุด 
กลุ่ม/องคก์รทีจดัตงัขึน มีความเขม้แขง็ สามารถแกไ้ข
ปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนได ้

4.28 0.719 มากทีสุด 

มีการเชือมโยงการทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร ระหวา่งชุมชน
เป็นเครือข่ายระดบัตาํบล 

3.85 0.759 มาก 

รวม 4.18 0.529 มากทสุีด 
 
  จากตารางที 7 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นกลุ่ม/องคก์รในชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด ( X  = 4.18, S.D. = 0.53) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ย่อย ผลการวิเคราะห์ด้าน
กลุ่ม/องคก์รในชุมชน พบว่า มีการรวมตวักนัจดัตงักลุ่ม/องค์กรในชุมชนทีหลากหลาย และกลุ่ม/
องค์กรทีจดัตงัขึน มีความเขม้แข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนได้ อยู่ใน
ระดับมากทีสุด ( X  = 4.40, S.D. = 0.59) และ ( X  = 4.28, S.D. = 0.72) ตามลําดับ และ มีการ
เชือมโยงการทาํงานของกลุ่ม/องค์กร ระหว่างชุมชนเป็นเครือข่ายระดับตาํบล อยู่ในระดบัมาก  
( X  = 3.85, S.D. = 0.76) ซึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
 
ตารางที 8 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นสุขภาพอนามยั 

ด้านสุขภาพอนามัย  S.D. ระดับ 
1. มีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบืองตน้ มีการ
รณรงคใ์หส้มาชิกในชุมชนสามารถควบคุมและป้องกนั
การเกิดโรคร้ายแรงอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

4.48 0.636 มากทีสุด 

2. สามารถเขา้ถึงระบบบริการทางสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 4.40 0.564 มากทีสุด 
3. มีความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วามสาํคญัเกียวกบัการ
ป้องกนัโรค และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

4.25 0.631 มากทีสุด 

รวม 4.38 0.482 มากทสุีด 
 
  จากตารางที 8 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในด้านสุขภาพอนามยั  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
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มากทีสุด ( X  = 4.38, S.D. = 0.48) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ย่อย ผลการวิเคราะห์ด้าน
สุขภาพอนามยั พบว่า ทุกรายขอ้อยู่ในระดบัมากทีสุด โดยทีมีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เบืองตน้ มีการรณรงคใ์หส้มาชิกในชุมชนสามารถควบคุมและป้องกนัการเกิดโรคร้ายแรงอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนือง มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.48, S.D. = 0.64) รองลงมาคือความสามารถในการ
เขา้ถึงระบบบริการทางสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ( X  = 4.40, S.D. = 0.56) และมีความรู้ความเขา้ใจ และ
ให้ความสําคญัเกียวกบัการป้องกนัโรค และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง มีค่าเฉลียน้อยทีสุด  
( X  = 4.25, S.D. = 0.63) 
 
ตารางที 9 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชนดา้นการเมือง การปกครอง  
   และการบริหารจดัการ 

ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  S.D. ระดับ 
สามารถติดตามตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขององคก์รต่างๆในชุมชนได ้

4.05 0.676 มาก 

ผูน้าํชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการ
ทาํงานของชุมชน และเป็นผูน้าํทีมีทงัความดี คุณธรรม
จริยธรรม มีความซือสัตย ์เสียสละ โปร่งใส ยดึหลกั 
ธรรมาภิบาล และมีความสามารถในการทาํงาน 

4.20 0.657 มาก 

มีระเบียบ/กติกา เพือการอยูร่่วมกนั และมีกลไกลการ
จดัการความขดัแยง้ของชุมชนอยา่งสันติวธีิ และยติุธรรม 

4.16 0.651 มาก 

ไม่มีการแบ่งฝ่ายตามผลประโยชน์ทางการเมือง 3.78 0.865 มาก 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ใหค้วามคิดเห็นต่อการดาํเนิน
กิจกรรมในชุมชน 

4.22 0.587 มากทีสุด 

รวม 4.08 0.539 มาก 
 
  จากตารางที 9 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.54) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผล
การวิเคราะห์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ  พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ให้ความคิดเห็นต่อการดาํเนินกิจกรรมในชุมชน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียมากทีสุด  
( X  = 4.22, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ผูน้าํชุมชนมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทางการทาํงาน
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ของชุมชน และเป็นผูน้าํทีมีทงัความดี คุณธรรมจริยธรรม มีความซือสัตย ์เสียสละ โปร่งใส ยึดหลกั
ธรรมาภิบาล และมีความสามารถในการทาํงาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.66) มี
ระเบียบ/กติกา เพือการอยูร่่วมกนั และมีกลไกลการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนอยา่งสันติวิธี และ
ยุติธรรม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.16, S.D. = 0.65) และไม่มีการแบ่งฝ่ายตามผลประโยชน์ทางการ
เมือง ( X  = 3.78, S.D. = 0.87) ซึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
 
ตารางที 10 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชนดา้นการสร้างความร่วมมือ 
  กบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง  
ด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทเีกียวข้อง  S.D. ระดับ 
หน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
องคก์รเอกชน ฯลฯ) เขา้ใจและยอมรับ เห็นความสาํคญัใน
การขบัเคลือนงานพฒันาชุมชนโดยชุมชนเป็นแกนหลกั 

4.18 0.607 มาก 

ไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นงบประมานจากหน่วยงานที
เกียวขอ้งอยา่งต่อเนือง 

4.20 0.664 มาก 

มีแผนความร่วมมือกนัทาํงานพฒันาชุมชนกบัหน่วยงาน 
หรือภาคีทีเกียวขอ้ง 

3.94 0.726 มาก 

รวม 4.11 0.529 มาก 
 
  จากตารางที 10 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในด้านการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆที
เกียวขอ้งโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.53) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้
ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง พบวา่ ทุกรายขอ้อยู่
ในระดบัมาก โดยทีการไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นงบประมานจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งอย่าง
ต่อเนือง มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.20, S.D. = 0.66) รองลงมาคือหน่วยงานต่างๆทีเกียวข้อง 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรเอกชน ฯลฯ) เข้าใจและยอมรับ เห็นความสําคญัในการ
ขบัเคลือนงานพฒันาชุมชนโดยชุมชนเป็นแกนหลกั  ( X  = 4.18, S.D. = 0.61) และ มีแผนความ
ร่วมมือกนัทาํงานพฒันาชุมชนกบัหน่วยงาน หรือภาคีทีเกียวขอ้ง ( X  = 3.94, S.D. = 0.73) ซึงมี
ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
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ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิงแวดลอ้ม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  S.D. ระดับ 
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นาํ ป่า ทะเล) ทีอุดม
สมบูรณ์ 

4.17 0.763 มาก 

ร่วมกนัดูแลรักษา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม และไดใ้ชป้ระโยชน์จากการบริหารจดัการ
ทรัพยากรอยา่งยงัยนื 

4.34 0.558 มากทีสุด 

มีการกาํหนดกฎระเบียบ กติกา กองทุน และมีคณะทาํงาน
ชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

4.18 0.643 มาก 

มีระบบการจดัการขยะ นาํเสีย และมลพิษอืนๆของชุมชน
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั และสิงแวดลอ้ม 

4.18 0.682 มาก 

รวม 4.22 0.510 มากทสุีด 
 
  จากตารางที 11 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.22, S.D. = 0.51) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการ
วิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  พบว่า  การร่วมกันดูแลรักษา  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และได้ใช้ประโยชน์จากการบริหารจดัการทรัพยากรอย่าง
ยงัยืน อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.34, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ การมีการ
กาํหนดกฎระเบียบ กติกา กองทุน และมีคณะทาํงานชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม และ มีระบบการจดัการขยะ นาํเสีย และมลพิษอืนๆของชุมชนไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามยั และสิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากนั ( X  = 4.18, S.D. = 0.64) และ 
( X  = 4.18, S.D. = 0.68) ตามลาํดบั และ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นาํ ป่า ทะเล) ทีอุดม
สมบูรณ์ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.76) ซึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นเศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกจิ  S.D. ระดับ 

มีระบบการจดัการปัญหาหนีสินใหล้ดลง สามารถบริหาร
จดัการใหค้รัวเรือนต่างๆมีภาระหนีสินลดลง สามารถกูเ้งิน
จากกองทุน/องคก์รการเงินในชุมชน และนาํเงินกูน้นัไปใช้
สร้างรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 0.677 มาก 

สมาชิกในชุมชนมีเงินออม มีอาชีพ มีรายไดเ้ลียงครอบครัว
อยา่งสมาํเสมอ คนไปทาํงานนอกชุมชนมีนอ้ย 

4.37 0.614 มากทีสุด 

มีการผลิตผลิตภณัฑที์จาํเป็นต่อการครองชีพ เพือการ
อุปโภค บริโภค ภายในชุมชน หรือเชือมโยงระหวา่งชุมชน 

3.94 0.682 มาก 

มีกองทุน/องคก์รการเงินเป็นของตนเอง และมีการเชือมโยง
กองทุนต่างๆเพือการแกไ้ขปัญหาของชุมชน กาํไรของ
องคก์รการเงินนาํมาใชเ้พือสวสัดิการชุมชน/สนบัสนุน
กิจกรรมสาธารณะ 

4.26 0.629 มากทีสุด 

รวม 4.19 0.493 มาก 
 
  จากตารางที 12 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ในด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.19,  
S.D. = 0.49) และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ สมาชิก
ในชุมชนมีเงินออม มีอาชีพ มีรายไดเ้ลียงครอบครัวอยา่งสมาํเสมอ คนไปทาํงานนอกชุมชนมีนอ้ย 
อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.37, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การมีกองทุน/
องคก์รการเงินเป็นของตนเอง และมีการเชือมโยงกองทุนต่างๆเพือการแกไ้ขปัญหาของชุมชน กาํไร
ขององคก์รการเงินนาํมาใชเ้พือสวสัดิการชุมชน/สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
( X  = 4.26, S.D. = 0.63) การมีระบบการจดัการปัญหาหนีสินให้ลดลง สามารถบริหารจดัการให้
ครัวเรือนต่างๆมีภาระหนีสินลดลง สามารถกูเ้งินจากกองทุน/องคก์รการเงินในชุมชน และนาํเงินกู้
นนัไปใชส้ร้างรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.68) และการมีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ทีจาํเป็นต่อการครองชีพ เพือการอุปโภค บริโภค ภายในชุมชน หรือเชือมโยง
ระหวา่งชุมชน อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.94, S.D. = 0.68) ซึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
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ตารางที 13 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นสังคม 
ด้านสังคม  S.D. ระดับ 

มีการจดัสวสัดิการชุมชน ดูแลคนในคนชุมชน ครอบคลุม
ทุกเพศ ทุกวยั และคนดอ้ยโอกาส ตงัแต่เกิดจนตาย มี
ประเภทสวสัดิการทีจดัครอบคลุมกวา้งขวางตามความ
จาํเป็นของชุมชน 

4.10 0.681 มาก 

มีทุนทางสังคมทีหลากหลายมากกวา่ทุนทีเป็นตวัเงิน ทงั
ทุนทางทรัพยากร ทุนภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ฯลฯ 

4.23 0.717 มากทีสุด 

สามารถรักษาเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน
ดงัเดิมของชุมชนได ้

4.26 0.657 มากทีสุด 

มีความรู้สึกรัก หวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มี
ความสามคัคีและมีความผกูพนัช่วยเหลือเอือเฟือเผือแผซึ่ง
กนัและกนั 

4.38 0.601 มากทีสุด 

มีแหล่งการศึกษาหาความรู้ และแหล่งนนัทนาการ
สาธารณะของชุมชน เช่น หอ้งสมุด ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต 
สนามกีฬา ฯลฯ 

3.95 0.697 มาก 

หญิง-ชาย มีบทบาทในองคก์ร ในกระบวนการพฒันาและ
การเป็นผูน้าํในระดบัต่างๆในสัดส่วนทีใกลเ้คียงกนั 

4.21 6.37 มากทีสุด 

รวม 4.19 0.492 มาก 
 
  จากตารางที 13 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นสังคม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.49) 
และเมือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ดา้นสังคม พบวา่ มีความรู้สึกรัก หวงแหน 
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีความสามคัคีและมีความผกูพนัช่วยเหลือเอือเฟือเผือแผซึ่งกนัและ
กนั อยู่ในระดับมากทีสุด ( X  = 4.38, S.D. = 0.60) รองลงมาคือการสามารถรักษาเอกลักษณ์ 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถินดงัเดิมของชุมชนได ้อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.26, S.D. = 0.66) มี
ทุนทางสังคมทีหลากหลายมากกว่าทุนทีเป็นตวัเงิน ทงัทุนทางทรัพยากร ทุนภูมิปัญญา ทุนทาง
วฒันธรรม ฯลฯ อยู่ในระดบัมากทีสุด ( X  = 4.23, S.D. = 0.72) หญิง-ชาย มีบทบาทในองค์กร ใน
กระบวนการพัฒนาและการเป็นผู ้นําในระดับต่างๆในสัดส่วนทีใกล้เ คียงกัน  ( X  = 4.21,  
S.D. = 0.37) มีการจดัสวสัดิการชุมชน ดูแลคนในคนชุมชน ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวยั และคนดอ้ย
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โอกาส ตงัแต่เกิดจนตาย มีประเภทสวสัดิการทีจดัครอบคลุมกวา้งขวางตามความจาํเป็นของชุมชน 
อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.10,  S.D. = 0.68) และการมีแหล่งการศึกษาหาความรู้ และแหล่ง
นนัทนาการสาธารณะของชุมชน เช่น ห้องสมุด ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต สนามกีฬา ฯลฯ อยูใ่นระดบัมาก  
( X  = 3.95, S.D. = 0.70) ซึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
 
ตอนท ี4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล กบัการดําเนินงานของ
สภาผู้นําชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน 

  สมมติฐานที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ทีแตกต่างกนั มีการรับรู้การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แข็งของ
ชุมชน แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท ี1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ด้านการดาํเนินงานของสภาผูน้ําชุมชน ในอาํเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แตกต่างกนั  
   สมมติฐานที 1.1.1 เพศทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ด้านการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน 
แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้ิจยัใชท้ดสอบ คือ ค่า t (Independent t-test) ใชส้ําหรับกลุ่มตวัอยา่งทงัสองกลุ่มที
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 14  
 

ตารางที 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน 
  จาํแนกตามเพศ 

ปัจจัย 
เพศชาย 

(n = 122) 
เพศหญงิ 
(n = 88) t sig 

( X ) S.D. ( X ) S.D. 
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน 85.67 7.314 86.09 7.683 -.401 .689 

 
  จากตารางที 14 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ด้านการ
ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน เมือจาํแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมี
เพศแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที 1.1.2 อายุทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ด้านการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน 
แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชร้ะดบั
ความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 15 
 

ตารางที 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านการ 
  ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามอายุ 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

การดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุ่ม 227.897 5 45.579 .816 .539 
ภายในกลุ่ม 111389.226 204 55.830   
รวม 11617.124 209    

 
  จากตารางที 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามอาย ุพบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีอายุแตกต่างกนั 
มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่แตกต่างกนั 
 
  สมมติฐานที 1.1.3 ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชน แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชร้ะดบั
ความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 16  

 

ตารางที 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านการ 
  ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

การดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุ่ม 242.462 5 48.492 .870 .502 
ภายในกลุ่ม 11374.662 204 55.758   
รวม 11617.124 209    
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  จากตารางที 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที 1.1.4 สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีอาชีพทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของ
สภาผูน้าํชุมชน แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้ิจยัใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 17  
 

ตารางที 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านการ 
  ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามอาชีพ 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

การดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุ่ม 86.117 6 14.353 .253 .958 
ภายในกลุ่ม 11531.007 203 56.803   

รวม 11617.124 209    
 
 จากตารางที 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
การดําเนินงานของสภาผูน้ําชุมชน จาํแนกตามอาชีพ พบว่า สมาชิกสภาผูน้ําชุมชนทีมีอาชีพ
แตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่แตกต่างกนั 
 
  สมมติฐานที 1.1.5 สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 18   
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ตารางที 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านการ 
  ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามรายได ้

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

การดาํเนินงานของสภา
ผูน้าํชุมชน 

ระหวา่งกลุ่ม 92.386 4 23.096 .411 .801 
ภายในกลุ่ม 11524.738 205 56.218   
รวม 11617.124 209    

   
  จากตารางที 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนที
มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่แตกต่างกนั 

 
  สมมติฐานที 1.1.6 สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้ิจยัใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 19  
 

ตารางที 19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านการ 
  ดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

การดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุ่ม 836.562 8 104.570 1.950 .055 
ภายในกลุ่ม 10780.562 201 53.635   

รวม 11617.124 209    
 
 จากตารางที 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน พบว่า สมาชิกสภาผูน้าํ
ชุมชนทีมีตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่
แตกต่างกนั  
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  สมมติฐานท ี1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที 1.2.1 เพศทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน แตกต่างกนั
 สถิติทีผูว้ิจยัใชท้ดสอบ คือ ค่า t (Independent t-test) ใชส้ําหรับกลุ่มตวัอยา่งทงัสองกลุ่มที
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 20   
 

ตารางที 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามเพศ 

ตัวแปร 
เพศชาย 

(n = 122) 
เพศหญงิ 
(n = 88) t sig 

( X ) S.D. ( X ) S.D. 
แผนพฒันาและการจดัการตนเอง 17.48 1.855 17.44 1.787 .126 .900 
กลุ่ม/องคก์รในชุมชน 12.87 1.542 12.55 1.531 1.725 .086 
สุขภาพอนามยั 13.19 1.496 13.05 1.380 .706 .481 
การเมือง การบริหารจดัการ 20.50 2.632 20.30 2.788 .520 .603 
การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง 

12.38 1.597 12.25 1.577 .572 .568 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 16.95 2.036 16.75 2.047 .704 .482 
เศรษฐกิจ 16.65 1.979 16.64 1.913 .041 .967 
สังคม 25.24 2.883 24.99 3.049 .603 .547 

 
  จากตารางที 20 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ดา้นความ
เขม้แขง็ของชุมชน เมือจาํแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีเพศแตกต่าง
กนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
 
  สมมติฐานที 1.2.2 อายุทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน แตกต่างกนั
 สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชร้ะดบั
ความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 21  
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ตารางที 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านความ 
   เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามอาย ุ

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แผนพฒันาและการจดัการตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม 18.264 5 3.653 1.102 .360 
ภายในกลุ่ม 675.932 204 3.313   
รวม 694.195 209    

กลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
ระหวา่งกลุ่ม 8.542 5 1.708 .670 .646 
ภายในกลุ่ม 519.787 204 2.548   
รวม 528.329 209    

สุขภาพอนามยั 
ระหวา่งกลุ่ม 10.977 5 2.195 1.050 .389 
ภายในกลุ่ม 426.551 204 2.091   
รวม 437.529 209    

การเมือง การบริหารจดัการ 
ระหวา่งกลุ่ม 48.224 5 9.645 1.340 .249 
ภายในกลุ่ม 1468.556 204 7.199   
รวม 1516.781 209    

การสร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 14.544 5 2.909 1.160 .330 
ภายในกลุ่ม 511.437 204 2.507   
รวม 525.981 209    

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

ระหวา่งกลุ่ม 27.493 5 5.499 1.334 .251 
ภายในกลุ่ม 840.773 204 4.121   
รวม 868.267 209    

เศรษฐกิจ 
ระหวา่งกลุ่ม 21.624 5 4.325 1.145 .338 
ภายในกลุ่ม 770.590 204 3.777   
รวม 792.214 209    

สังคม 
ระหวา่งกลุ่ม 30.893 5 6.179 .705 .620 
ภายในกลุ่ม 1787.374 204 8.762   
รวม 1818.267 209    
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 จากตารางที 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
ความเขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามอาย ุพบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีอายแุตกต่างกนั มีการรับรู้
ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
 
  สมมติฐานที 1.2.3 ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน 
แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชร้ะดบั
ความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 22  
 

ตารางที 22 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดเห็นดา้นความ  
  เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แผนพฒันาและการจดัการ
ตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 42.826 5 8.565 2.682* .023 
ภายในกลุ่ม 651.369 204 3.193   
รวม 694.195 209    

กลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
ระหวา่งกลุ่ม 15.432 5 3.086 1.228 .297 
ภายในกลุ่ม 512.897 204 2.514   
รวม 528.329 209    

สุขภาพอนามยั 
ระหวา่งกลุ่ม 4.967 5 .993 .468 .799 
ภายในกลุ่ม 432.562 204 2.120   
รวม 437.529 209    

การเมือง การบริหารจดัการ 
ระหวา่งกลุ่ม 33.513 5 6.703 .922 .468 
ภายในกลุ่ม 1483.268 204 7.271   
รวม 1516.781 209    

การสร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 9.313 5 1.863 .735 .598 
ภายในกลุ่ม 516.668 204 2.533   
รวม 525.981 209    
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ตารางที 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดเห็นด้าน 
  ความเขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

ระหวา่งกลุ่ม 30.417 5 6.083 1.481 .197 
ภายในกลุ่ม 837.850 204 4.107   
รวม 868.267 209    

เศรษฐกิจ 
ระหวา่งกลุ่ม 6.751 5 1.350 .351 .881 
ภายในกลุ่ม 785.463 204 3.850   
รวม 792.214 209    

สังคม 
ระหวา่งกลุ่ม 34.472 5 6.894 .788 .559 
ภายในกลุ่ม 1783.795 204 8.744   
รวม 1818.267 209    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 

  จากตารางที 22  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
ความเข้มแข็งของชุมชน จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า สมาชิกสภาผูน้ําชุมชนทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั การรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นกลุ่ม/องคก์รชุมชน ดา้นสุขภาพ
อนามยั ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่างๆทีเกียวขอ้ง ดา้นทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม ไม่แตกต่างกนั และ
สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้น
แผนพฒันาและการจดัการตนเอง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
  สําหรับการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่  ผู ้วิจ ัยทําการ
เปรียบเทียบหา แตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัตารางที 23 
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ตารางที 23 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นแผนพฒันา 
  และการจดัการตนเอง จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตัวแปร ระดับการศึกษา ค่า 
เฉลยี 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นแผน 
พฒันาและ
การจดัการ
ตนเอง 

1. ประถมศึกษา 17.49       
2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 18.10 .612      
3. มธัยมศึกษาตอนปลาย 17.22 .269 .881*     
4. ปวช. 16.83 .658 1.270* .389    
5. ปวส. 17.08 .408 1.020 .139 .250   
6. ปริญญาตรี 16.85 .641 1.253* .372 .017 .233 - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
   

  จากตารางที 23 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชนใน
ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเองโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า สมาชิกสภาผูน้าํ
ชุมชนทีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัปวช. และระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้ดา้น
แผนพฒันาและการจดัการตนเอง มากกวา่สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 
    สมมติฐานที 1.2.4 อาชีพทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน แตกต่างกนั
 สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชร้ะดบั
ความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 24   
 

ตารางที 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านความ 
       เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามอาชีพ 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

แผนพฒันาและการ
จดัการตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 17.545 6 2.924 .877 .512 
ภายในกลุ่ม 676.650 203 3.333   
รวม 694.195 209    

กลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
ระหวา่งกลุ่ม 10.880 6 1.813 .711 .641 
ภายในกลุ่ม 517.449 203 2.549   
รวม 528.329 209    
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ตารางที 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านความ 
       เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

สุขภาพอนามยั 
ระหวา่งกลุ่ม 17.387 6 2.898 1.400 .216 
ภายในกลุ่ม 420.414 203 2.070   
รวม 437.529 209    

การเมือง การบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุ่ม 38.797 6 6.466 .888 .505 
ภายในกลุ่ม 1477.984 203 7.281   
รวม 1516.781 209    

การสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานที

เกียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 9.278 6 1.546 .608 .724 
ภายในกลุ่ม 516.703 203 2.545   
รวม 525.981 209    

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

ระหวา่งกลุ่ม 20.452 6 3.409 .816 .558 
ภายในกลุ่ม 847.815 203 4.176   
รวม 868.267 209    

เศรษฐกิจ 
ระหวา่งกลุ่ม 18.588 6 3.098 .813 .561 
ภายในกลุ่ม 773.626 203 3.811   
รวม 792.214 209    

สังคม 
ระหวา่งกลุ่ม 10.063 6 1.677 .188 .980 
ภายในกลุ่ม 1808.203 203 8.907   
รวม 1818.267 209    

 
  จากตารางที 24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
ความเขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
 
  สมมติฐานที 1.2.5 รายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของ
ชุมชน แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชร้ะดบั
ความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 25 
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ตารางที 25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านความ 
   เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

แผนพฒันาและการ
จดัการตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 13.011 4 3.252 .979 .420 
ภายในกลุ่ม 681.184 205 3.23   
รวม 694.195 209    

กลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
ระหวา่งกลุ่ม 10.419 4 2.605 1.031 .392 
ภายในกลุ่ม 517.910 205 2.526   
รวม 528.329 209    

สุขภาพอนามยั 
ระหวา่งกลุ่ม 4.524 4 1.131 .535 .710 
ภายในกลุ่ม 433.005 205 2.112   
รวม 437.529 209    

การเมือง การบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุ่ม 14.633 4 3.658 .499 .736 
ภายในกลุ่ม 1502.148 205 7.328   
รวม 1516.781 209    

การสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.785 4 .446 .174 .951 
ภายในกลุ่ม 524.196 205 2.557   
รวม 525.981 209    

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

ระหวา่งกลุ่ม 8.216 4 2.054 .490 .743 
ภายในกลุ่ม 860.051 205 4.195   
รวม 868.267 209    

เศรษฐกิจ 
ระหวา่งกลุ่ม 2.371 4 .593 .154 .961 
ภายในกลุ่ม 789.844 205 3.853   
รวม 792.214 209    

 
  จากตารางที 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
ความเขม้แข็งของชุมชน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีรายได้
เฉลียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที 1.2.6 ตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนทีแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็ง
ของชุมชน แตกต่างกนั  
  สถิติทีผูว้ิจยัใชท้ดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้
ระดบัความเชือมนั 95% ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดงัตารางที 26  
 

ตารางที 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านความ 
  เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

แผนพฒันาและการ
จดัการตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 29.512 8 3.689 1.116 .354 
ภายในกลุ่ม 664.683 201 3.307   
รวม 694.195 209    

กลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
ระหวา่งกลุ่ม 24.143 8 3.018 1.203 .299 
ภายในกลุ่ม 504.186 201 2.508   
รวม 528.329 209    

สุขภาพอนามยั 
ระหวา่งกลุ่ม 24.018 8 3.002 1.459 .174 
ภายในกลุ่ม 413.511 201 6.921   
รวม 437.529 209    

การเมือง การบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุ่ม 114.318 8 14.290 2.048* .043 
ภายในกลุ่ม 1402.463 201 6.977   
รวม 1516.781 209    

การสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานที

เกียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 30.207 8 3.776 1.531 .148 
ภายในกลุ่ม 495.774 201 2.467   
รวม 525.981 209    

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

ระหวา่งกลุ่ม 22.314 8 2.789 .663 .724 
ภายในกลุ่ม 845.952 201 4.209   
รวม 868.267 209    

เศรษฐกิจ 
ระหวา่งกลุ่ม 38.252 8 4.781 1.275 .258 
ภายในกลุ่ม 753.963 201 3.751   
รวม 792.214 209    
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ตารางที 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้ด้านความ 
  เขม้แขง็ของชุมชน จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

สังคม 
ระหวา่งกลุ่ม 63.843 8 7.980 .914 .506 
ภายในกลุ่ม 1754.423 201 8.728   
รวม 1818.267 209    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
   

  จากตารางที 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
ความเขม้แข็งของชุมชน จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน พบว่า สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมี
ตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นแผนพฒันา
และการจดัการตนเอง ดา้นกลุ่ม/องค์กรชุมชน ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการสร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม 
ไม่แตกต่างกนั และสมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้น
ความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  สาํหรับการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ผูว้ิจยัจึงทาํการเปรียบเทียบหาความแตกต่าง
รายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัตารางที 27  
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ตารางที 27 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นการเมือง การ 
  ปกครอง และการบริหารจดัการ จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน โดยวิธีการ 
  ทดสอบรายคู่ของ LSD 

ตาํแหน่ง ค่า 
เฉลยี 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ประธาน 21.67          
2. รองประธาน 21.56 .111         
3. เลขานุการ/
ธุรการ 

20.89 .778 .667        

4. เหรัญญิก 23.00 1.333 1.444 2.111       
5. คณะทาํงาน
ดา้นเศรษฐกิจ 

20.53 1.136 1.024 .358 2.469*      

6. คณะทาํงาน
ดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม 

19.77 1.892 1.781 1.115 3.226* .756     

7 คณะทาํงาน
ดา้น
แผนพฒันา
หมู่บา้น 

21.08 .583 .472 .194 1.917 .552 1.309    

8 คณะทาํงาน
ดา้นสาธารณะ
สุขและ
สิงแวดลอ้ม 

19.85 1.813 1.702 1.035 3.146* .677 .079 1.230   

9. คณะทาํงาน
ดา้นการ
ปกครองและ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

21.06 .604 
 

.493 .173 1.938 .532 1.288 .021 1.209 - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 

  จากตารางที 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลียการรับรู้ดา้น
ความเขม้แข็งของชุมชน จาํแนกตามตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชน พบว่า สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมี
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ตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นแผนพฒันา
และการจดัการตนเอง ดา้นกลุ่ม/องค์กรชุมชน ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการสร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม 
ไม่แตกต่างกนั และสมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้น
ความเขม้แข็งของชุมชน ในด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 
ตอนท ี5 ความสัมพนัธ์ระหว่างการดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน กบัความเข้มแข็งของชุมชน   
   สมมติฐานท ี2 การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ในอาํเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความสัมพนัธ์เชิงแปรผนัตามระหวา่งกนั 
  ผูว้จิยัทดสอบสมมติฐาน การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนมีความสัมพนัธ์เชิงแปรผนัตาม
ระหวา่งกนักบัความเขม้แขง็ของชุมชนหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
correlation) ดงันี  
 

ตารางที 28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แขง็ของชุมชน 

ตวัแปร 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
แผน 
พฒันา
และ
การ

จดัการ
ตนเอง 

กลุ่ม/
องคก์ร 
ใน

ชุมชน 

สุขภาพ
อนามยั 

การ 
เมือง 
การ

บริหาร
จดัการ 

การสร้าง
ความ

ร่วมมือกบั
หน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิง 
แวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ สงัคม 

การ
ดาํเนินงาน
ของสภา
ผู้นําชุมชน 

.580** .469** .386** .455** .377** .356** .346** .469** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
  

  จากตารางที 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํ
ชุมชนกบัความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พิจารณาจาํแนก
ตามรายขอ้ พบว่า การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน มีความสัมพนัธ์เชิงแปรผนัตามระหว่างกนั 
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อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .01 กบัความเขม้แข็งของชุมชนในทุกรายขอ้ยอ่ย คือ การดาํเนินงานของ
สภาผู ้นําชุมชน มีความสัมพันธ์กับ ด้านแผนพัฒนาและการจัดการตนเอง  ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั.580 ดา้นกลุ่ม/องคก์รในชุมชน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .469 
ดา้นสุขภาพอนามยั ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั.386 ดา้นการเมืองการปกครองและการ
บริหารจดัการ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .455 ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั.377 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .356 ดา้นเศรษฐกิจ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .346
และดา้นสังคม ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .469 
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บทที 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” มีวตัถุประสงคคื์อ  
  1) เพือศึกษาการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  2) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 
1. สรุปผลการวจัิย 
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามคือสมาชิกสภาผู ้นําชุมชนในอําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 210 คน เป็นเพศชายจาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 เพศหญิงจาํนวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ29.5 มีระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 อาชีพส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 รายไดเ้ฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉลียต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีตาํแหน่งอยูใ่นคณะทาํงานดา้นสังคมและวฒันธรรม จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.5  
  2. ระดับของการดําเนินงานของสภาผู ้นําชุมชน  ในอําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า สภาผูน้าํชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีการดาํเนินงานในเรืองการสนบัสนุนให้คนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มา
เป็นแกนนาํเพือสืบทอดการทาํงานต่อไป มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X  = 4.50, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ 
การใช้เวทีสภาผูน้าํชุมชนในการนาํเสนอปัญหา และงานพฒันาดา้นต่างๆของชุมชน ( X  = 4.49,  
S.D. = 0.57) 
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  3. ระดบัความเขม้แข็งของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า 
ชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความเขม้แข็งอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
จากค่าเฉลียมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นสุขภาพอนามยั ( X  = 4.38, S.D. = 0.48) ดา้นแผนพฒันาและ
การจดัการตนเอง ( X  = 4.37, S.D. = 0.46) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ( X  = 4.22, 
S.D. = 0.51) ด้านเศรษฐกิจ ( X  = 4.19, S.D. = 0.49) ด้านสังคม ( X  = 4.19, S.D. = 0.49) ด้าน
กลุ่ม/องค์กรในชุมชน ( X  = 4.18, S.D. = 0.53) ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆที
เกียวขอ้ง ( X  = 4.11, S.D. = 0.53) และดา้นการเมือง การปกครอง การบริหารจดัการ ( X  = 4.08, 
S.D. = 0.54)  
  4. การเปรียบเทียบความแตกต่างตามปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนกบัการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํ
ชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทีมีปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั มีการรับรู้
ดา้นการดาํเนินงานของสภาผูชุ้มชน ไม่แตกต่างกนั 
  5. การเปรียบเทียบความแตกต่างตามปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แขง็ของชุมชน พบวา่ สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ทีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได ้ทีแตกต่างกนั มีการรับรู้
ความเขม้แขง็ของชุมชน ไม่แตกต่างกนั  
  สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีการรับรู้ความเขม้แข็งของชุมชน ในดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง แตกต่าง
กนั โดยสมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และปริญญาตรี มี
การรับรู้ดา้นแผนพฒันาและการจดัการตนเอง มากกวา่สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
  สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีตาํแหน่งในสภาผูน้าํชุมชนแตกต่างกนั มีการรับรู้ความเขม้แข็ง
ของชุมชน ในดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ แตกต่างกนั โดยสมาชิกสภาผูน้าํ
ชุมชนทีมีตาํแหน่งในคณะทาํงานด้านเศรษฐกิจ คณะทาํงานด้านสังคมและวฒันธรรม และ
คณะทาํงานดา้นสาธารณะสุขและสิงแวดลอ้ม มีการรับรู้ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จดัการ มากกวา่สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนทีมีตาํแหน่งเหรัญญิก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  6. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง คือมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์(r) อยู่ใน
ระหวา่ง 0.31 ถึง 0.70 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 มีค่าความสัมพนัธ์เชิง
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แปรผนัตามระหวา่งกนั หรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั หมายถึง ขอ้มูลทงัสองมี
ทิศทางของความสัมพนัธ์เพิม หรือลดตามกนั  
 
2. อภิปรายผลการวจัิย 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็งของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามวตัถุประสงค ์และสมมุติฐานของการวิจยั 
ซึงผลของการวจิยันาํมาอภิปรายผลดงันี  
  1. การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนของสภาผูน้าํชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จากผลการวจิยัพบวา่   
  การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้การ
ดาํเนินงานตามแนวทางการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนทีไดก้าํหนดไว ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด โดยมีการดาํเนินงาน คือมีการสร้างความเขา้ใจให้สมาชิกในชุมชนมีความเขา้ใจในเรือง
ของการจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน เมือจดัตงัแลว้จะมีการประชุม การปรึกษาหารือ และดาํเนินกิจกรรม
และสร้างผลงานทีเป็นรูปธรรมให้คนในชุมชนพอใจ และมีผลงานต่อเนือง โดยสภาผูน้าํชุมชนจะ
เป็นกลไกหลักทีรับฟังและสะท้อนปัญหาของชุมชนได้ทุกเรือง  สามารถแก้ไขปัญหาและให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาชุมชน มีการพฒันาขอ้มูลชุมชนทีสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคน
ในชุมชน กลุ่ม/องค์กร และใช้ข้อมูลเหล่านันในการสนับสนุน พฒันากลุ่ม/องค์กร และจดัทาํ
แผนพฒันาของสภาผูน้าํชุมชน มีการจดัทาํแผนชุมชน การเก็บขอ้มูลเรืองราวของชุมชน ปัญหาและ
ความตอ้งการ กาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัการพฒันาชุมชน วางกติกาการดาํเนินงานเพือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัทีชัดเจน เพือให้ทุกฝ่ายนาํไปใช้ร่วมกัน ทงันีทาํการติดตามงานพฒันาภายในพืนทีอย่าง
ต่อเนือง และให้ขอ้มูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน เพือสร้างความรู้ ความเขา้ใจในงานพฒันานนัๆ 
โดยใชเ้วทีสภาผูน้าํชุมชนในการนาํเสนอปัญหา และงานพฒันาดา้นต่างๆของชุมชน   
  การขยายฐานสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ให้ครอบคลุมเรืองราวในชุมชน โดย ประชาสัมพนัธ์
อย่างทวัถึง ให้กลุ่ม/ชุมชนทีมีการดาํเนินงานในพืนที เขา้ร่วมเป็นสมาชิก พฒันาการใชร้ะบบการ
สือสาร เช่น วทิยชุุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ เป็นเครืองมือในการประสานงานและสร้างความเขา้ใจ
กบัทุกภาคส่วน มีการประสานและเชือมโยงการทาํงานกบัสภาผูน้าํชุมชนในหมู่บา้นอืนดว้ย เพือ
เชือมโยงและยกระดบัการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชนระดบัหมู่บา้นเป็นเครือข่ายสภาผูน้าํตาํบล และ
มีการประสานแผนการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
  มีการพฒันาแกนนาํของสภาผูน้าํชุมชน โดยการเสริมสร้างความรู้และการพฒันาทกัษะการ
จดัการและการพฒันาชุมชน และให้ความสําคญักบัการสนบัสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มา
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เป็นแกนนาํ เพือสืบทอดการทาํงานต่อไป  
  ซึงการดาํเนินงานดงักล่าวสอดคล้องกับแนวทางการดาํเนินงานของสภาองค์กรชุมชน 
(2552: 9-10) และผลการวิจยัพบวา่ ประเด็นการสนบัสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาเป็นแกน
นาํ เพือสืบทอดการทาํงานต่อไป อยู่ในระดบัมากทีสุด และมีค่าเฉลียมากทีสุด ซึงสอดคล้องกบั 
ประภาส ปินตบแต่ง (2555: 111-130) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการขบัเคลือนสภาองคก์รชุมชนกา้ว
ยา่งผ่านปัญหา มุ่งหาความสําเร็จ ดา้นการบริหารจดัการบุคคลากรและแกนนาํ คือผูน้าํชุมชนหรือ
ตวัแทนชาวบา้นส่วนใหญ่ทาํหน้าที หรือดาํรงตาํแหน่งต่างๆหลายตาํแหน่ง จึงทาํให้ผูน้าํไม่มีเวลา
ในการทาํงานอย่างใดอย่างหนึงไดอ้ย่างเต็มที เพราะตอ้งดูแลรับผิดชอบงานเป็นจาํนวนมาก การ
แก้ไขปัญหาเรืองบุคลากรเป็นเรืองสําคญั สภาองค์การชุมชนตอ้งแสวงหาแนวทางในการสร้าง
คนทาํงานรุ่นใหม่ ฝึกฝนตงัแต่เรือง การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
การเชือมงานกบัเครือข่ายและภาคี ฯลฯ ขบัเคลือนใหก้ารทาํงานสภาองคก์รชุมชนเป็นเครืองมือการ
พฒันาคน โดยถือวา่การพฒันาคนเป็นเป้าหมายสาํคญัหนึงของการขบัเคลือน  
  ทงันีการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนของสภาผูน้าํชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ยงัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมพฒันาทีไดจ้ากการร่วมคดัสรรจาก
ชุมชน เพือมาเป็นกิจกรรมหลกัของหมู่บา้น 1หมู่บา้น 1โครงการ โดยจะคอยเป็นพีเลียงให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นผูก้ระตุน้ผลกัดนั ชกัชวน ให้คาํแนะนาํปรึกษา และติดตามความกา้วหนา้การดาํเนิน
กิจกรรมนันๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการร่วมกบัชุมชนประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และ
ผลกัดันให้เกิดกองทุนการพฒันาหมู่บา้น ภายใตก้ารบริหารในรูปแบบคณะกรรมการร่วม โดย
คดัเลือกจากชุมชน เพือให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความเชือมนัของภาคีทีเกียวขอ้ง 
ซึงสอดคลอ้งประภาส ปินตบแต่ง (2555: 111-130) ทีไดก้ล่าวถึงยุทธศาสตร์ของสภาองคก์รชุมชน 
ในเรืองของความสามารถในการบริหารจดัการและความต่อเนืองในการทาํงาน การขบัเคลือนงาน
ของสภาองค์กรชุมชน มิได้มีเพียงเรืองการประชุม แต่ต้องมีกิจกรรมอืนๆ โดยเฉพาะประเด็น
สาธารณะในพืนที เชือมเครือข่าย ประสานภาคี สร้างคน สร้างความรู้ (ทงัด้านบริหาร สือ
ประชาสัมพนัธ์ บริหาร/อาํนวยความสะดวก) รวมถึงติดตาม/ประเมินผลและวดัผลการปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอทีผลกัดนัออกไปอยา่งใกลชิ้ด เหล่านี เป็นตน้ 
 
  2. ความเขม้แข็งของชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากผลการวิจยั
พบวา่  
  ความเขม้แขง็ของชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมมีระดบั
ความเขม้แขง็อยูใ่นระดบัมาก โดยแบ่งเป็น 8 ดา้นดงันี  
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  2.1 ด้านแผนพฒันาและการจดัการตนเอง  มีระดบัความเขม้แข็งอยู่ในระดบัมากทีสุด 
สมาชิกในชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
เช่นการประชุม งานประเพณี ฯลฯ ชุมชนมีฐานข้อมูลระดับครัวเรือน และระดับชุมชน มีการ
กาํหนดแผน ทิศทาง และเป้าหมายในการพฒันาทีครอบคลุมในทุกดา้น (สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรมฯลฯ) และสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํ ดาํเนินการ 
ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน ซึงสอดคลอ้งกบั สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2541) ไดก้ล่าว
ว่า ลกัษณะของชุมชนเขม้เข็ง เป็นชุมชนทีมีการจดัการตนเอง(Community Management) ดว้ย
ระบบการบริหารจดัการในกิจกรรมทีสาํคญั 4 ประการ คือ การวางแผน การจดักระบวนขององคก์ร
ภายในชุมชน การลงมือปฏิบติัตามแผนงาน และมีการประเมินผล 
  2.2 ดา้นกลุ่ม/องค์กรชุมชน มีระดบัความเขม้แข็งอยู่ในระดบัมาก สมาชิกในชุมชนใน
อําเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  มีการรวมตัวกันจัดตังกลุ่ม/องค์กรในชุมชนที
หลากหลาย และกลุ่ม/องค์กรทีจดัตงัขึนมีความเขม้แข็ง สามารถแกไ้ขปัญหาและความเดือดร้อน
ของชุมชนได้ ซึงสอดคล้องกับ นพดล เหล่ากอ (2550) ได้กล่าวว่า ความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึง การทีประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็น “องคก์รชุมชน” โดยมี
การเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของชุมชนแลว้ถึงไดเ้กิดการเปลียนแปลงหรือการ
พฒันาทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้มภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบ
สู่ภายนอกชุมชนทีดีขึนตามลาํดบั 
  2.3 ดา้นสุขภาพอนามยั มีระดบัความเขม้แข็งอยูใ่นระดบัมากทีสุด ชุมชนในอาํเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบืองตน้ มีการรณรงคใ์ห้สมาชิก
ในชุมชนสามารถควบคุมและป้องกนัการเกิดโรคร้ายแรงอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง และสามารถ
เขา้ถึงระบบบริการทางสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2545: 5-9) ไดก้าํหนด
ลกัษณะของระบบสุขภาพในชุมชนเขม้แข็งว่า ในชุมชนตอ้งสามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้ได้
มากทีสุด สามารถควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพ สถานีอนามยัและโรงพยาบาลชุมชนส่งเสริม
และสนบัสนุนใหชุ้มชนมีระบบสุขภาพทีดีทีสุด 
  2.4 ดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ มีระดบัความเขม้แข็งอยูใ่นระดบั
มาก สมาชิกในชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ให้
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆในชุมชน และผูน้าํชุมชนมีบทบาทสําคญัใน
การกําหนดทิศทางการทํางานของชุมชน เป็นผู ้นําทีมีทังความดี คุณธรรมจริยธรรม และมี
ความสามารถในการทาํงาน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ หิรัญญ์ หิรัญญพิพฒัน์ (2551)ได้
ทําการศึกษา  บทบาทสภาองค์กรชุมชนกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน   
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พบว่ามีองค์ประกอบทีสําคญัสองส่วนคือ ผูน้าํทีป็นผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์ในการพฒันา และมีความรู้
ความสามารถ ส่วนทีสองคือประชาชนในชุมชนมีความเป็นประชาธิปไตย คือมีอตัลกัษณ์ทีเป็น
ลกัษณะเด่นในเรืองความสามคัคี และความมีประชาธิปไตย ยอมรับการใช้เวทีกลางในการแกไ้ข
ปัญหา เป็นส่วนหนึงของการแกปั้ญหาดว้ยการร่วมออกความคิดเห็นและลงฉันทามติในประเด็น
ต่างๆ ทีจะนาํมาปฏิบติัทีจะมีผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในชุมชนก็อยากเป็นส่วนหนึงทีจะ
ร่วมพฒันาชุมชนใหมี้ความเจริญและความสุขในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ตรวจสอบ  
  2.5 ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง มีระดบัความเขม้แข็งอยูใ่น
ระดบัมาก โดยชุมชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นงบ
ประมานจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชน ฯลฯ) อยา่งต่อเนือง 
และหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับ เห็นความสาํคญัในการขบัเคลือนงานพฒันาชุมชน
โดยชุมชนเป็นแกนหลกั ซึงสอดคลอ้งกบั คณะอนุกรรมการการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
เพือเผชิญปัญหาวิกฤติ (2542: 5) ไดก้ล่าววา่ ส่วนหนึงในลกัษณะชองชุมชนเขม้แข็งคือ การพึงพิง
ภายนอกทีเป็นการพึงเพือใหชุ้มชนสามารถพึงตนเองไดใ้นทีสุด ไม่ใช่การพึงพาตลอดไป และการมี
เครือข่ายความร่วมมือกบัหมู่บา้นหรือชุมชนอืน หน่วยงานทอ้งถิน และบุคคลต่างๆในลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์แบบเพือนแท ้
  2.6 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีระดบัความเขม้แข็งอยูใ่นระดบัมาก ชุมชน
ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการร่วมกนัดูแลรักษา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม และได้ใช้ประโยชน์จากการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างยงัยืน มีการกาํหนด
กฎระเบียบ กติกา และมีคณะทาํงานชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มี
ระบบการจดัการขยะ นาํเสีย และมลพิษอืนๆของชุมชนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั และ
สิงแวดลอ้ม ซึงสอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2545: 5-9) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของชุมชนเขม้แข็งใน
ดา้นความเขม้แขง็ในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติวา่ ชุมชนสามารถอนุรักษแ์ละ
เพิมพูนสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ มีตน้ไมเ้พิมขึน มีการปลูกตน้ไมใ้ห้มากทีสุดทงัของ
ครอบครัวและทีเป็นป่าชุมชน รักษาแหล่งนํา สงวนพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ มีระบบการจดัการขยะ
ชุมชน 
  2.7 ดา้นเศรษฐกิจ มีระดบัความเขม้แข็งอยูใ่นระดบัมาก โดยสมาชิกในชุมชนมีเงินออม มี
อาชีพ มีรายได้เลียงครอบครัวอย่างสมาํเสมอ คนไปทาํงานนอกชุมชนมีน้อย ชุมชนมีกองทุน/
องคก์รการเงินเป็นของตนเอง และมีการเชือมโยงกองทุนต่างๆเพือการแกไ้ขปัญหาของชุมชน กาํไร
ขององคก์รการเงินนาํมาใชเ้พือสวสัดิการชุมชน/สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ ซึงสอดคลอ้งกบั สม
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พนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2547: 10) ให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็งว่า ชุมชนชนเขม้แข็ง คือ 
ชุมชนทีสมาชิกในชุมชนมีความสามคัคี ความซือสัตย ์ช่วยเหลือซึงกนัและกนั มีการรวมกลุ่ม
องคก์รชุมชน ผูน้าํมีคุณธรรม สมาชิกในชุมชนมีอาชีพ มีรายไดเ้ลียงครอบครัวได ้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น รักใคร่ปรองดองกันอยู่พร้อมหน้า และมีความสุข นอกจากนีสมาชิกในชุมชนสามารถ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนไดโ้ดยการมีส่วนร่วม  
  2.8 ดา้นสังคม มีระดบัความเขม้แขง็อยูใ่นระดบัมาก สมาชิกในชุมชนในอาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความรู้สึกรัก หวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีความสามคัคีและ
มีความผกูพนัช่วยเหลือเอือเฟือเผอืแผซึ่งกนัและกนั สามารถรักษาเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถินดงัเดิมของชุมชนได ้ซึงสอดคลอ้งกบั อรศรี งามวิทยาพงศ ์(2551: 46) อธิบายลกัษณะของ
ชุมชนเขม้แข็งในทางนามธรรมหรือจิตวิญญาณ คือสมาชิกของชุมชนมีค่านิยม ความเชือ ต่อสิง
สูงสุดอย่างในอย่างหนึงร่วมกนั และรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึงของชุมชน มีความรู้สึกผกูพนักบั
ชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความรักใคร่สามคัคี เอือเฟือเผือแผ ่ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันระหวา่ง
กนั ไม่ทอดทิงดูดายกนั ฯลฯ  
 
  3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน กบัความเขม้แข็งของชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ 
  การดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความ
เขม้แขง็ของชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 ในทุกๆดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแผนพฒันาและการ
จดัการตนเอง ด้านกลุ่ม/องค์กรชุมชน ด้านสุขภาพอนามยั ด้านการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจดัการ ดา้นการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึงสอดคล้องกับ สอดล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 คือสภาองคก์รชุมชนมีเป้าหมายเพือให้ชุมชนทอ้งถิน
มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชนท้องถินได้ และไพบูลย ์
วฒันศิริธรรม (2551: 16) ได้กล่าวว่า สภาองค์กรชุมชนเป็นการจดัการสังคม ชุมชน และชีวิต 
ผสมผสานกันไป ในการจัดการท้องถิน  พืนที  ชุมชน  สังคม ทีรวมเอาทุกมิติ ทังเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม สุขภาพอนามยั การศึกษา และสิงแวดลอ้ม มีแผนในระดบัทอ้งถิน เพือให้ผลสุดทา้ยคือ 
ชีวติความเป็นอยู ่ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ดีขึน  
  และสอดคล้องกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (2552) กล่าวถึงภารกิจของสภาองค์การ
ชุมชน มีภารกิจทีสําคญั คือ การสร้างความเขม้แข็งของสมาชิก และองค์กรชุมชนในชุมชนให้
สามารถพึงตนเองได ้มีหน้าทีเกียวกบัการดูแล อนุรักษ์วฒันธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ของชุมชนทอ้งถิน รวมทงัการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ และให้ขอ้คิดเห็นกบัโครงการต่างๆ ทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติ ความเป็นอยูที่ดีของคนในชุมชนทอ้งถิน และในส่วนทีเกียวขอ้งกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน สภาองคก์รชุมชนมีหนา้ทีให้ขอ้มูล การเสนอปัญหา ความตอ้งการ ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาแก่องค์การปกครองส่วนท้องถินนําไปพิจารณา โดยไม่มีอาํนาจทีจะไป
ดาํเนินการใดๆทีซาํซ้อนกบัอาํนาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในอีกดา้นหนึงเท่ากบั
สภาองคก์รชุมชนเป็นกลไกเกือหนุนต่อการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหดี้ยงิขึน  
   
3. ข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แข็ง
ของชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงันี 
  3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
   1) ควรมีการส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มาร่วมในเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ ได้
แสดงความคิดเห็น เสนอประเด็นต่างๆ เพือเป็นการเรียนรู้การทาํงานและสร้างความเขา้ใจเกียวกบั
สภาผูน้าํชุมชน และไดฝึ้กทกัษะการเป็นผูน้าํไปดว้ย  
   2) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิงสําคัญในการพฒันาชุมชน การทาํให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใหไ้ดม้ากทีสุด ซึงผูน้าํยอ่มตอ้งแสดงถึงศกัยภาพของตนเพือทีจะกระตุน้
ใหป้ระชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนได ้  
   3) ควรมีการจดัทาํแผนพฒันาสภาผูน้าํชุมชนเพือใช้เป็นแผนการดาํเนินงานของ
สภาผูน้าํชุมชนและเชือมโยงประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งอีกดว้ย 
    
  3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป  
   1) ควรจะมีการศึกษาถึงขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น  หรือการรับรู้จากชาวบา้นใน
ชุมชนต่อสภาผูน้าํชุมชน เพือเป็นกระจกสะทอ้นการดาํเนินงานของสภาผูน้าํและทาํเขา้ใจถึงหนา้ที
ของสภาผูน้าํชุมชนทีเกิดขึนอยา่งแทจ้ริง  
   2) ควรมีการศึกษาสภาผูน้ําชุมชนในชุมชนอืนๆ เพือเปรียบเทียบและทาํความ
เขา้ใจการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนอยา่งชดัเจนและหลากหลายมากยงิขึน 
   3) ควรมีการศึกษารูปแบบกระบวนการขบัเคลือนสภาผูน้าํชุมชนให้เกิดความ
เขม้แขง็ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอเชิญผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน  
ในอาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 

วตัถุประสงค์  
  1. เพือศึกษาการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน และความเขม้แขง็ของชุมชน ในอาํเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชนกบัความเขม้แขง็ของ
ชุมชน ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม  
  1. แบบสอบถามชุดนีใชร้วบรวมขอ้มูลของกลุ่มประชากรจากสมาชิกสภาผูน้าํชุมชน ใน
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  2. ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
   ส่วนที 1 เป็นคาํถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ส่วนที 2 เป็นแบบประเมินการดาํเนินงานของสภาผูน้าํชุมชน  
   ส่วนที 3 เป็นแบบประเมินความเขม้แขง็ของชุมชน   
  3.โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของท่านมากทีสุด เพียงคาํตอบเดียว 
  4. ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีใหข้อ้มูลในครังนี 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริง 
 

1. เพศ   
(     )  ชาย   (     )  หญิง 

 
2. อายุ  …………… ปี 

   
3. ระดับการศึกษา  

(     )  ประถมศึกษา  (     )  มธัยมศึกษาตอนตน้  
(     )  มธัยมศึกษาตอนปลาย (     ) ปวช    
(     ) ปวส   (     ) ปริญญาตรี    
(     ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

4. อาชีพ   
(     )  เกษตรกรรม  (     )  ประมง     

 (     )  ขา้ราชการ   (     )  ธุรกิจส่วนตวั    
 (     )  พนกังานบริษทั  (     )  รับจา้งทวัไป  
  (     ) อืนๆโปรดระบุ ................................................. 
 

5. รายได้เฉลยีต่อเดือน  
(     )  ตาํกวา่ 5,000 บาท  (     ) 5,001 – 10,000 บาท     
(     )  10,001 – 15,000 บาท (     ) 15,001 – 20,000 บาท    
(     ) มากกวา่ 20,000 บาท 
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6. ตําแหน่งในสภาผู้นําชุมชน  
(     )  ประธานสภาผูน้าํชุมชน  (     )  รองประธานสภาผูน้าํชุมชน   
(     )  เลขานุการ/ธุรการ   (     )  เหรัญญิก  
(     )  คณะทาํงานดา้นเศรษฐกิจ  (     )  คณะทาํงานดา้นสังคมและวฒันธรรม 
(     )  คณะทาํงานดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น  
(     )  คณะทาํงานดา้นสาธารณะสุขและสิงแวดลอ้ม 
(     )  คณะทาํงานดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  
(     )  อืนๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………… 

 
ส่วนท ี2 การดําเนินงานของสภาผู้นําชุมชน 

คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  

ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
1. สภาผูน้าํชุมชนสร้างความเขา้ใจให้

สมาชิกในชุมชนมีความเขา้ใจในเรือง
ของการจดัตงัสภาผูน้าํชุมชน 

     

2. สภาผูน้าํชุมชนมีการประชุม การ
ปรึกษาหารือ และดาํเนินกิจกรรมอยา่ง
ต่อเนือง  

     

3. สภาผูน้าํชุมชนมีการพฒันาขอ้มูล
ชุมชน ทีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของ
คนในชุมชน กลุ่ม/องคก์ร และใชข้อ้มูล
เหล่านนัในการสนบัสนุน พฒันากลุ่ม/
องคก์ร และจดัทาํแผนพฒันาของสภา
ผูน้าํชุมชน 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
4. สภาผูน้าํชุมชนมีการติดตามงานพฒันา

ภายในพืนทีอยา่งต่อเนือง และใหข้อ้มูล
ข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน เพือสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจในงานพฒันานนัๆ 

     

5. ใชเ้วทีสภาผูน้าํชุมชนในการนาํเสนอ
ปัญหา และงานพฒันาดา้นต่างๆของ
ชุมชน 

     

6. สภาผูน้าํชุมชนมีการประสานและ
เชือมโยงการทาํงานกบัสภาผูน้าํชุมชน
ในหมู่บา้นอืน 

     

7. สภาผูน้าํชุมชนพฒันาแกนนาํของสภา
ผูน้าํชุมชน โดยการเสริมสร้างความรู้
และการพฒันาทกัษะการจดัการและ
การพฒันาชุมชน 

     

8. สภาผูน้าํชุมชนสนบัสนุนให้คนรุ่นใหม่
ไดเ้ขา้มาเป็นแกนนาํ เพือสืบทอดการ
ทาํงานต่อไป 

     

9. สภาผูน้าํชุมชนมีการจดัทาํแผนชุมชน 
การเก็บขอ้มูลเรืองราวของชุมชน 
ปัญหาและความตอ้งการ 

     

10. สภาผูน้าํชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหา
และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา
ชุมชน 

     

11. สภาผูน้าํชุมชนเป็นกลไกหลกัทีรับฟัง
และสะทอ้นปัญหาของชุมชนไดทุ้ก
เรือง 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
12. สภาผูน้าํชุมชนกาํหนดเป้าหมาย 

ตวัชีวดัการพฒันาชุมชน เพือใหทุ้กฝ่าย
นาํไปใชร่้วมกนั 

     

13. สภาผูน้าํชุมชนสร้างผลงานทีเป็น
รูปธรรมใหค้นในชุมชนพอใจ และมี
ผลงานต่อเนือง 

     

14. สภาผูน้าํชุมชนวางกติกาการดาํเนินงาน
เพือเป็นแนวทางปฏิบติัทีชดัเจน 

     

15. สภาผูน้าํชุมชนมีการขยายฐานสมาชิก
สภาผูน้าํชุมชน ใหค้รอบคลุมเรืองราว
ในชุมชน โดย ประชาสัมพนัธ์อยา่ง
ทวัถึง ใหก้ลุ่ม/ชุมชนทีมีการดาํเนินงาน
ในพืนที เขา้ร่วมเป็นสมาชิก 

     

16. สภาผูน้าํชุมชนพฒันาการใชร้ะบบการ
สือสาร เช่น วทิยชุุมชน หอกระจายข่าว 
ฯลฯ เป็นเครืองมือในการประสานงาน
และสร้างความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วน 

     

17. เชือมโยงและยกระดบัการทาํงานของ
สภาผูน้าํชุมชนระดบัหมู่บา้น เป็น
เครือข่ายสภาผูน้าํตาํบล โดยประสาน
แผนการทาํงานของสภาผูน้าํชุมชน กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และการ
จดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ตาํบล 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
18. สภาผูน้าํชุมชนส่งเสริม และสนบัสนุน

ใหเ้กิดกิจกรรมพฒันาทีไดจ้ากการร่วม
คดัสรรจากชุมชน เพือมาเป็นกิจกรรม
หลกัของหมู่บา้น 1 หมู่บา้น 1 โครงการ 
ใหส้าํเร็จเป็นรูปธรรม 

     

19. สภาผูน้าํชุมชนคอยเป็นพีเลียงใหค้วาม
ช่วยเหลือ เป็นผูก้ระตุน้ผลกัดนั ชกัชวน 
ใหค้าํแนะนาํปรึกษา และติดตาม
ความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรมหลกั
ของหมู่บา้น 1 หมู่บา้น 1 โครงการ 
อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการร่วมกบัชุมชน
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

     

20. สภาผูน้าํชุมชนผลกัดนัใหเ้กิดกองทุน
การพฒันาหมู่บา้น ภายใตก้ารบริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม โดย
คดัเลือกจากชุมชน เพือให้เกิดความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม และความ
เชือมนัของภาคีทีเกียวขอ้ง 
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ส่วนท ี3 ความเข้มแข็งของชุมชน  
 คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
ด้านแผนพฒันาและการจัดการตนเอง 

1. ชุมชนของท่านมีฐานขอ้มูลระดบั
ครัวเรือน และระดบัชุมชน 

     

2. ชุมชนของท่านมีการกาํหนดแผน 
ทิศทาง และเป้าหมายในการพฒันาที
ครอบคลุมในทุกดา้น (สังคม เศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม
ฯลฯ) 

     

3. สมาชิกในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัทาํ ดาํเนินการ ติดตาม 
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

     

4. สมาชิกในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุม 
งานประเพณี ฯลฯ 

      

ด้านกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
5. ชุมชนของท่านมีการรวมตวักนัจดัตงั

กลุ่ม/องคก์รในชุมชนทีหลากหลาย 

     

6. กลุ่ม/องคก์รทีจดัตงัขึน มีความเขม้แขง็ 
สามารถแกไ้ขปัญหาและความ
เดือดร้อนของชุมชนได ้
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
7. ชุมชนของท่านมีการเชือมโยงการ

ทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร ระหวา่งชุมชน
เป็นเครือข่ายระดบัตาํบล 

     

ด้านสุขภาพอนามัย 
8. ชุมชนของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการ

ดูแลสุขภาพเบืองตน้ มีการรณรงคใ์ห้
สมาชิกในชุมชนสามารถควบคุมและ
ป้องกนัการเกิดโรคร้ายแรงอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนือง 

     

9. สมาชิกในชุมชนของท่านสามารถ
เขา้ถึงระบบบริการทางสุขภาพไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     

10. สมาชิกในชุมชนของท่านมีความรู้
ความเขา้ใจ และใหค้วามสาํคญัเกียวกบั
การป้องกนัโรค และการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

     

ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการ 

11. สมาชิกในชุมชนของท่านสามารถ
ติดตามตรวจสอบความโปร่งใสในการ
บริหารงานขององคก์รต่างๆในชุมชน
ได ้ 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
12. ชุมชนของท่านมีระเบียบ/กติกา เพือ

การอยูร่่วมกนั และมีกลไกลการจดัการ
ความขดัแยง้ของชุมชนอยา่งสันติวธีิ 
และยติุธรรม 

     

13. คนในชุมชนของท่านไม่มีการแบ่งฝ่าย
ตามผลประโยชน์ทางการเมือง 

     

14. สมาชิกในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ ใหค้วามคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินกิจกรรมในชุมชน 

     

ด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที
เกยีวข้อง 

15. หน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง (องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชน 
ฯลฯ) เขา้ใจและยอมรับ เห็น
ความสาํคญัในการขบัเคลือนงานพฒันา
ชุมชนโดยชุมชนเป็นแกนหลกั 

     

16. ชุมชนของท่านไดรั้บการสนบัสนุน
ทางดา้นงบประมานจากหน่วยงานที
เกียวขอ้งอยา่งต่อเนือง 

     

17. ชุมชนของท่านมีแผนความร่วมมือกนั
ทาํงานพฒันาชุมชนกบัหน่วยงาน หรือ
ภาคีทีเกียวขอ้ง 

     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
18. ชุมชนของท่านมีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นาํ ป่า ทะเล) 
ทีอุดมสมบูรณ์ 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 

19. สมาชิกในชุมชนของท่านร่วมกนัดูแล
รักษา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม และไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งยงัยนื 

     

20. ชุมชนของท่านมีการกาํหนด
กฎระเบียบ กติกา กองทุน และมี
คณะทาํงานชุมชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

     

21. ชุมชนของท่านมีระบบการจดัการขยะ 
นาํเสีย และมลพิษอืนๆของชุมชนไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั และ
สิงแวดลอ้ม 

     

ด้านเศรษฐกจิ 
22. ชุมชนของท่านมีระบบการจดัการ

ปัญหาหนีสินใหล้ดลง สามารถบริหาร
จดัการใหค้รัวเรือนต่างๆมีภาระหนีสิน
ลดลง สามารถกูเ้งินจากกองทุน/องคก์ร
การเงินในชุมชน และนาํเงินกูน้นัไปใช้
สร้างรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

23. สมาชิกในชุมชนของท่านมีเงินออม มี
อาชีพ มีรายไดเ้ลียงครอบครัวอยา่ง
สมาํเสมอ คนไปทาํงานนอกชุมชนมี
นอ้ย 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
24. ชุมชนของท่านมีการผลิตผลิตภณัฑที์

จาํเป็นต่อการครองชีพ เพือการอุปโภค 
บริโภค ภายในชุมชน หรือเชือมโยง
ระหวา่งชุมชน 

     

25. ชุมชนของท่านมีกองทุน/องคก์ร
การเงินเป็นของตนเอง และมีการ
เชือมโยงกองทุนต่างๆเพือการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชน กาํไรขององคก์ร
การเงินนาํมาใชเ้พือสวสัดิการชุมชน/
สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

     

ด้านสังคม 
26. ชุมชนของท่านมีการจดัสวสัดิการ

ชุมชน ดูแลคนในคนชุมชน ครอบคลุม
ทุกเพศ ทุกวยั และคนดอ้ยโอกาส 
ตงัแต่เกิดจนตาย มีประเภทสวสัดิการที
จดัครอบคลุมกวา้งขวางตามความ
จาํเป็นของชุมชน 

     

27. ชุมชนของท่านมีทุนทางสังคมที
หลากหลายมากกวา่ทุนทีเป็นตวัเงิน ทงั
ทุนทางทรัพยากร ทุนภูมิปัญญา ทุน
ทางวฒันธรรม ฯลฯ 

     

28. ชุมชนของท่านสามารถรักษาเอกลกัษณ์ 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถินดงัเดิม
ของชุมชนได ้ 
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ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
29. คนในชุมชนของท่านมีความรู้สึกรัก 

หวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน 
มีความสามคัคีและมีความผกูพนั
ช่วยเหลือเอือเฟือเผอืแผซึ่งกนัและกนั 

     

30. ชุมชนของท่านมีแหล่งการศึกษาหา
ความรู้ และแหล่งนนัทนาการ
สาธารณะของชุมชน เช่น หอ้งสมุด 
ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต สนามกีฬา ฯลฯ  

     

31. หญิง-ชาย ในชุมชนของท่านมีบทบาท
ในองคก์ร ในกระบวนการพฒันาและ
การเป็นผูน้าํในระดบัต่างๆในสัดส่วนที
ใกลเ้คียงกนั 
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