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50256208 : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

                    คําสําคัญ :  พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน/ความภาคภูมิใจในตนเอง/การไดรับการสนับสนุน 

 จากชุมชน/การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน/การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและ

ผูนําคนอื่น ๆ 

  ประสงค  ลีลา : พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ผูนําชุมชนในเขต

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร.ี  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : รศ. ลิขิต  กาญจนาภรณ , รศ.ดร. สุรพล  พยอมแยม 

และ ผศ.ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข.  181  หนา. 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 

การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ของผูนําชุมชน 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงใน

ชุมชน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูนําชุมชน 3) ศึกษาวาความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุน

จากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอ่ืนๆ 

เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูนําชุมชนประกอบดวย ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน จํานวน  298  คน  

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ(%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่

นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยพบวา 

                      1. ผูนําชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชนในระดับ

ปานกลาง มีความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และ

ผูนําคนอื่น ๆ และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับมาก 

                      2. พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เมื่อจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส  การ

ประกอบอาชีพ รายได การศึกษา  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง พบวา ไมมีความแตกตางกัน ในขณะที่ เมื่อจําแนก

ตามตําแหนงในชุมชนพบวา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                      3.  การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอ่ืน ๆ ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถรวมกัน

ทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดรอยละ 75.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

                        

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา 2554         
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 The purposes of this research were 1) to study level of community empowerment promotion behavior, 

self-esteem, social support from within the community, external support , relationships with community residents and 

other community leaders among the community leaders in Amphoe Cha-am, Changwat Petchaburi,  2) to compare the 

community leaders’ community empowerment promotion behavior as classified by age, marital status, career, income, 

educational background, official position in the community and length of community leader, 3) to determine 

self-esteem, social support from within the community, external social support, relationships with community residents 

and other leaders as predictors of community empowerment  promotion behavior. Samples were 298 community 

leaders in Amphoe Cha-am derived by multistage random sampling technique. Instruments used to collect data were 

questionnaires constructed by the researcher.  Data were analyzed for mean, standard deviation, t-test, One-way 

ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis.  

 The results found that : 

 1. Community leaders in Amphoe Cha-am  Changwat Petchaburi received external social support at 

the moderate level, self-esteem, social support from within the community, relationships with community residents and 

other community leaders and community empowerment behavior were at the high level. 

 2. Community leaders’ community empowerment behavior as classified by age, marital status, career, 

income, educational background and duration of being community leader were not statistically significant, while 

classified by official position in the community were different  with statistical significance at .05. 

 3. Relationships with community residents and other community leaders and self-esteem predicted 

community leaders’ community empowerment promotion behavior at the percentage of 75.80, with statistical 

significance at .001. 
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