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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 
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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  ของประเทศไทยไดกําหนด

วิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness 

Society) คนไทยมีคุณธรรม มีการนําความรอบรู เพ่ือใหรูทันโลก มีครอบครัวอบอุน สรางชุมชน

เขมแข็ง สังคมมีสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรมี

ความย่ังยืน อยูภายใตระบบการบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสามารถยืนหยัดอยูในประชาคมโลกได

อยางมีศักดิ์ศรี  ซึ่งมีพันธะกิจในการพัฒนาประเทศ คือ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนว

ปฏิบัติในเรื่อง การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะท่ีดี อยูใน

ครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี

ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การ

เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม  การดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ

และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุล

ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนให

ชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพ่ือคุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 2549: 52) 

                       ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของ

ประเทศ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ กระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการ

รวมตัว รวมคิด รวมทํา     ในรูปแบบท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตามความพรอม

ของชุมชน การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเนนการผลิตเพ่ือการบริโภคอยางพอเพียง 

สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมท้ังสราง

ระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจน

การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สันติและเกื้อกูลและสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 2549 : 52)      
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                          ความเขมแข็งของชุมชน เปนประเด็นสําคัญในฐานะท่ีเปนทางเลือกสําคัญหนึ่งใน

การพัฒนา โครงการพัฒนาดานตางๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุงไปสูการทําใหประเทศ

ปรับเปลี่ยนไปในลักษณะการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในขณะที่ชุมชนจํานวนมากไดถูกกระแส

ของการพัฒนาใหตองเผชิญกับปญหาตางๆเพราะเกิดแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดจากภายนอก

ชุมชน ซึ่งชุมชนเหลานี้จะตองสรางเงื่อนไขและเกิดกระบวนการบางอยางเพ่ือตอบสนองตอ

สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอชุมชน 

ชุมชนหลายแหงไดมีการสรางเกราะปองกันตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง สมาชิกของชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางม่ันคงและมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ

ดี(Well-Being) 

                          อุทัย  ดุลยเกษมและอรศรี  งามวิทยาพงศ(2540:8-10) ไดนําเสนอแบบอุดมคติของ

ชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย โดยอาศัยกรอบแนวคิดในเร่ืองความเปนชุมชนดังกลาวขางตน โดยมี

ความเห็นวา ลักษณะของชุมชนท่ีเขมแข็งซึ่งเปนท่ีคาดหวังและตองการ คือ ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกัน

เปนปกแผนแนนแฟนในทางกายภาพ รูปธรรม สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพท่ีจะรวมกันแกไข

ปญหาของชุมชน รวมท้ังมีอุดมการณ คานิยมรวมกัน ทําใหสมาชิกรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน

มีความผูกพันกับชุมชน  ชุมชนมีศักยภาพท่ีพ่ึงตนเองไดในระดับสูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร 

เพ่ือยังชีพพ้ืนฐานของตนเอง หากมีการพ่ึงพิงภายนอก ชุมชนจะตองมีอํานาจในการจัดการ 

เลือกสรร และตัดสินใจในเรื่องตางๆได  ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได

ดวยตนเองเปนสวนใหญ โดยอาศัยอํานาจ ความรู และองคกรทางสังคมในชุมชนเปนกลไกในการ

แกปญหา ชุมชนตองสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัย กระบวนการ

เรียนรู และสรางภูมิปญญาของตนเองในดานตางๆ  ซึ่งไพบูลย  วัฒนศิริธรรม ( 2541 : 54)ได

กลาวถึงปจจัยสําคัญในการสรางชุมชนเขมแข็งดังคือ การมีทัศนคติพ่ึงตนเองและรวมมือกัน การ

เรียนรูและพัฒนาผานการปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่อง การเชื่อมโยงเปนเครือขาย การมีกลไก

สนับสนุนท่ีเหมาะสม และการมีนโยบายท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน เปนตน  

                            การสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน เปนบทบาทและหนาท่ีในการกําหนดกิจกรรม

ของผูนําชุมชนท่ีอยูในชุมชนตางๆ จะตองดําเนินการตามนโยบายท่ีทางภาครัฐเปนผูกําหนดเพ่ือให

ชุมชนเกิดการพัฒนา   ทั้งนี้ในชุมชนมีผูนําชุมชนดวยกันหลายประเภทท่ีทําหนาท่ีในการขับเคลื่อน

ตอการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน สําหรับอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนท้ังสิ้น  5  

ตําบล (นอกเขตเทศบาล) มี จํานวน   40   หมูบาน มีผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบานจํานวน  40 คน  มี
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คณะกรรมการหมูบาน 440 คน  มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  445 คน  มีอาสาพัฒนาชุมชน  

160 คน และมี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   80  คน  รวมท้ังสิ้น 1,165 คน(สํานักงาน

ปกครองอํ า เภอชะอํา  25 52 :2-4)  มีหนาที่แ ละบทบาทในการสง เส ริมความเขมแข็ ง                            

ในชุมชน  ซึ่งเปนบทบาทหนึ่งของผูนําชุมชนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูนําชุมชนตางๆ           

 จะเห็นไดวาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนมีหลายองคกรท่ีเกี่ยวของ แตมี

องคกรท่ีสําคัญท่ีสุดในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี ไดแก ผูนําชุมชนตางๆ ท่ีทํา

หนาท่ีในการขับเคลื่อนกลไกการทํางานของชุมชน เชน กํานัน   สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี

หมูบาน ฯลฯ ซึ่งผูนําชุมชนเหลานี้ มีหนาท่ีโดยตรงในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน ดวยกัน

หลายๆ มิติ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดระบบเศรษฐกิจท่ี

เอื้อใหสมาชิกในชุมชนสามารถปรับตัวใหเขากับการผลิตเพ่ือการคา คือ มีกลไกในการระดมเงินทุน

ของชุมชน มีการจัดระบบการผลิตที่สามารถ ลดตนทุนการผลิต ความสามารถในการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การเพ่ิมแหลงรายได เปนตน (นภาภรณ หะวานนทและคณะ 2550:19)  สวน

มิติทางดานสังคมและวัฒนธรรม สามารถพิจารณาไดจาก ความสามารถของชุมชนท่ีจะจัดระเบียบ

ทางสังคมของชุมชน ที่เอื้อตอการท่ีสมาชิกของชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข สามัคคี เอื้อเฟอและ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน(ประเวศ  วะสี 2536: 54)  มิติทางดานวัฒนธรรม เปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนมาจาก

ระบบความสัมพันธและการจัดระเบียบการอยูรวมกันของคนในชุมชน เชน ความเชื่อ อุดมการณ 

คณุคา เปนมาตรฐานท่ีคนในชุมชนมีรวมกัน มีความเกี่ยวโยง เกาะเกี่ยว และสามารถดําเนินชีวิตใน

ชุมชนไดอยางราบรื่น เพราะสมาชิกของชุมชนมีวัฒนธรรมรวมกัน (ประเวศ  วะสี 2536:54-56) 

และมิติทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาไดจากความสามารถของชุมชนใน

การจัดระบบการดูแลและรักษาสภาพแวดลอม แบงสรร ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนและ

เปนธรรมแกสมาชิกของชุมชน ทําใหชุมชนสามารถสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนได(ประเวศ  วะสี 2536: 56) 

                     ความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปน

หลักการพัฒนาท่ีชี้แนวทาง การดําเนินชีวิตและนํามาปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับหมูบาน ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและการ

บริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งเปนผลใหเกิดความรูในการดํารงชีวิตในลักษณะท่ี
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มีความรอบรู มีความรอบคอบ มีความระมัดระวัง รวมท้ังกอใหเกิดคุณธรรม ขึ้นมาในระดับตนเอง 

จนเกิดเปนลักษณะเชิงพฤติกรรม ดานความซื่อสัตย สุจริต มีความขยันอดทนและแบงปน ซึ่งจะ

สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจของชุมชน เกิดสังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมย่ังยืน และมี

ความกาวหนาอยางสมดุล(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2540: 4) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนการเสริมพลังอํานาจใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางม่ันคง ภายใตกระแส

โลกาภิวัฒน โดยใหความสําคัญกับการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง มุงรักษา

ความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตางๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทันเหตุการณและนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน 

              ผูนําชุมชนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทในชุมชนของอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี ก็

ประสบปญหาในการทํางานตามบทบาทหนาท่ีเชนเดียวกันคือ ประชาชนไมเชื่อถือในความสามารถ 

ขาดการยอมรับนับถือจากประชาชน ผูนําชุมชนไมเขาใจบทบาทของตนเอง ขาดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ขาดขวัญและกําลังใจท่ีจะทํางาน ผูนําชุมชนมีบทบาทหนาท่ีหลายอยางในชุมชน และการ

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากภายในและภายนอกชุมชน ทางดานอารมณ วัตถุ สิ่งของ และ

ดานขอมูล ขาวสารตางๆ ไมเพียงพอ การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนมี

เพียงจํากัด ทําใหบทบาทของผูนําชุมชนขาดประสิทธิภาพและไมประสพผลสําเร็จเทาท่ีควร   

นอกจากนี้โดยลักษณะการทํางานของผูนําชุมชนจะเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับนับถือและเห็น

ความสําคัญจากบุคคลท่ัวไป ซึ่งการท่ีบุคคลไดรับการยกยอง เห็นคุณคาจากบุคคลอื่นท่ีแวดลอมวา

ตนเปนผูท่ีมีชื่อเสียงหรือมีเกียรติเปนท่ียอมรับมีความสําคัญจะทําใหประเมินตนเองในดานดีเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเองข้ึน ทั้งนี้สอดคลองกับความคิดเห็นของคูเปอรสมิธ (Coopersmith 

1981:37,130-134,1984:5, อางถึงใน ภาวิณี  นาวาพานิช  2537:6-7 )ท่ีวาบุคคลท่ีมองตนเองวามี

สมรรถภาพความสามารถ ประสบความสําเร็จโดยการไดกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย ไดรับ

การยอมรับ มีสถานภาพและตําแหนงทางสังคมดีขึ้นยอมเปนการสงเสริมใหบุคคลมีความภาคภูมิใจ

ในตน และความภาคภูมิใจในตนก็เปนคุณลักษณะอยางหนึ่ง ท่ีควรใหความสําคัญอยางมากในการ

สรางเสริมพัฒนาบุคลิกภาพของผูนําชุมชน เนื่องจากความภาคภูมิใจในตนเปนองคประกอบสําคัญ

ของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ   

                     ประเวศ  วะสี (2542 : 27) ไดใหความหมายของความเขมแข็งวาเปน “ทุนทางสังคม” 

ท่ีเปนกลุมกอนทางสังคมท่ีมีการศึกษาดี การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตยสุจริต การมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี       
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ซึ่งทุนทางสังคมดังกลาวเปนฐานใหเศรษฐกิจดี สังคมเขมแข็ง  ประชาสังคม สังคมประชาธรรม 

สังคมสันติประชาธรรม ความเปนชุมชน ประชาสังคม ทุนทางสังคม ซึ่งคําวา “ทุน” ไมไดมีแตทุน

ท่ีเปนเงินเทานั้น แตมีทุนทางอื่นๆ  ดวย เชน ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทาง

สิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเปนแรงสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและองคกรภายนอกชุมชน  เปนวิธีการ

สําคัญของการปองกันและควบคุมปญหา รวมถึงเปนการสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางบุคคลกับ

สมาชิกของครอบครัว กลุมชุมชน องคตางๆ เชน การใหคําแนะนํา การใหสิ่งของ การประเมินเพ่ือ

ปรับปรุงใหดีขึ้น การใหความชวยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือ เวลาและความคิด การใหขอมูล

ขาวสาร ซึ่งการใหสิ่งตาง ๆ  เหลานี้จะมีผลตอภาวะจิตใจ และอารมณ  คือจะชวยใหผูรับเกิดความ

ภาคภูมิใจ รูสึกตนเองมีคุณคา และเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคม ทําใหสามารถเผชิญกับเหตุการณ

ตาง ๆท่ีมาคุกคามตอรางกายหรือจิตใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนตอผูนําชุมชนใน

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสําเร็จตามเปาหมาย  เพนเดอร (Pender 1996 ,  อางถึงใน  

เปรมฤดี  เจริญพร  2542 : 40)  กลาววาการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ทําใหผลทางดานจิตใจ

เกิดความรูสึกในการเปนเจาของ การเปนท่ียอมรับ การไดความรักและรูสึกมีคุณคา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับผูนําชุมชน 

 นอกจากนี้ การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะผูนําชุมชนหากมีความสัมพันธท่ีดีแลว  ยอมจะทํางานกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆประสบความสําเร็จมากวาลมเหลว และทําใหการทํางานรวมกันดวย

ความไววางใจ เนื่องจากการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกับ

บุคคลหลายกลุม หลายประเภทและหลายวัย แตละกลุมหรือแตละวัยยังแตกตางกัน เม่ืออยูตาง

ชุมชนหรือตางชวงเวลากันแลว การสรางสัมพันธภาพเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมายนั้น 

ซึ่งสัมพันธภาพเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และสัมพันธภาพเกิดข้ึนเมือบุคคลมีความ

ตองการไดรับความชวยเหลือ ตองการไดรับการกระตุน ตองการลดความวิตกกังวลหรือความกลัว 

ตองการไดรับขอมูลเพ่ิมเติมและตองการประเมินตนเอง (สุรพล  พยอมแยม 2545 : 68)   

             อยางไรก็ตาม ความเขมแข็งของชุมชนนั้นมีความเปนพลวัตและไมไดยั่งยืนตลอด 

หากชุมชนไมมีการปรับตัวตลอดเวลา อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี  งามวิทยาพงศ (2540: 12-33) 

กลาววา ความเขมแข็งของชุมชนจะเกิดข้ึนไดจากปจจัย ดังนี้  คือ โครงสรางทางสังคมแบบแนวราบ 

ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง คานิยมจากศาสนธรรม กระบวนการเรียนรูเพ่ือชีวิต กลุมผูนําตาม

ธรรมชาติ ระบบความสัมพันธเชิงสังคมท่ีแนนแฟน  กลไกที่เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธ และการ
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ติดตอสื่อสารท่ีตอเนื่องตลอดเวลา   โดยปจจัยเหลานี้ มีความเกี่ยวเนื่องกันและมีผลกระทบเชื่อมโยง

ซึ่งกันและกัน ท้ังมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา อาจกําหนดเปนพฤติกรรมในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน โดยตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย แตผูนําชุมชนจะเปนแกนนําในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ซึ่งผูนําเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาในชุมชนเปนอยางมากและ

เปนบุคคลท่ีใหความรวมมือกับเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ จากภาครัฐในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน โดยการกระตุนใหประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิด

การขับเคลื่อน กลไกการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประสานงาน ขอมูลขาวสาร ระหวางผูนํา

ชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ การวางแผนและการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 เนื่องจากผู วิจัยเปนเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนผูหนึ่งที่ปฏิบัติงานในชุมชน มีความ

เกี่ยวของใกลชิดกับผูนําชุมชนตางๆ และ เจาหนาท่ีสวนราชการหลายๆหนวยงาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในเขตอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี และรับนโยบายดานการทํางานของกระทรวงมหาดไทย ท่ี

มุงเนนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูนําชุมชนท่ี

เกี่ยวของกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพราะผูนําชุมชนท่ีเปนแกนหลักสําคัญของ

ชุมชน ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งอาจจะเปน

เพราะปจจัยตัวของผูนําเองหรือเกิดจากปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนผลทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจใน

การวิจัยครั้งนี้  ขณะเดียวกันพฤติกรรมของผูนําชุมชนดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนยัง 

มีความสอดคลองกับวิชาจิตวิทยาชุมชนเปนอยางยิ่งและสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช

ประโยชนตามสถานการณจริงในชุมชนเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สงผลตอชุมชนและ

ประเทศชาติใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป  

          

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 

การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ของผูนําชุมชน 

   2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จําแนก

ตาม อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงในชุมชน และระยะเวลา

การดํารงตําแหนง 
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  3.  เพ่ือศึกษาความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับ

การสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ เปน

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

ปญหาการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดปญหาการวิจัยไว ดังนี้ 

 1.  พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความภาคภูมิใจในตนเอง การ

ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆของผูนําชุมชน  อยูในระดับใด 

 2.  ผูนําชุมชนท่ีมี  อายุ สถานภาพสมรส  การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา 

ตําแหนงในชุมชน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 3.  ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ เปน ปจจัยท่ี

สงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือไม อยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยต้ังสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

 1.  ผูนําชุมชนท่ีมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

แตกตางกัน 

                   2.  ผูนําชุมชนท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนแตกตางกัน 

                   3.  ผูนําชุมชนท่ีมีการประกอบอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนแตกตางกัน 

                   4.  ผูนําชุมชนท่ีมีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

แตกตางกัน 

                   5.  ผูนําชุมชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

แตกตางกัน 

   ส
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                   6.  ผูนําชุมชนที่มีตําแหนงในชุมชุมตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนแตกตางกัน 

                   7.  ผูนําชุมชนท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน 

                   8.  ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ เปนปจจัยท่ี

สงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน ของผูนําชุมชน 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร 

                    ประชากรท่ีทําการศึกษาเปนผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) คณะกรรมการหมูบาน (กม.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  รวม 1,065 คน (สํานักปกครอง

อําเภอชะอํา  2552: 2) 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

                   กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาวิจัยเปนผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) คณะกรรมการหมูบาน (กม.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช .) 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน  298   คน 

กําหนดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณ ใชสูตรของยามาเน (Yamana  อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 

2543 : 284)  ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 ยอมใหคลาดเคลื่อนได รอยละ 5 และสุมกลุมตัวอยาง

โดยวิธี การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรท่ีทําการศึกษา ในคร้ังนี้ มีดังนี้ 

    ตัวแปรอิสระ แบงออกเปน 

              1.  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได 

การศึกษา ตําแหนงในชุมชน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

   ส
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              2.  ความภาคภูมิใจในตนเอง  

              3.  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  

              4.  การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  

              5.  การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  

    ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผูนําชุมชน  หมายถึง  บุคคลท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล อําเภอชะอํา จังหวัด 

เพชรบุรี ซึ่งไดรับการแตงต้ังหรือคัดเลือก จากหนวยงานราชการและประชาชน โดยมีคําสั่งแตงตั้ง

เปนลายลักษณอักษรตามระเบียบทางราชการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในชุมชน ประกอบดวย 

       1.1   ผูนําชุมชนท่ีทําหนาท่ีฝายปกครอง หมายถึง  กํานัน ผูใหญบานและผูชวย

ผูใหญบานที่ไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกในหมูบาน เพ่ือทําหนาท่ีฝายปกครองตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ ป พ.ศ. 2457 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  และไดรับคําสั่งแตงต้ังจาก

นายอําเภอ 

          1.2    ผูนําชุมชนที่ทําหนาท่ีฝายบริหาร หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล(อบต.) ท่ีไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกในหมูบานเพ่ือทําหนาท่ีในบทบาทตามพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและ อบต.  พ.ศ.  2537 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  มีจํานวน หมูบานละ 2 

คน 

             1.3   ผูนําชุมชนท่ีทําหนาที่ฝายพัฒนา หมายถึง คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ท่ี

ไดรับการคัดเลือกจากท่ีประชุมของ หมูบานซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและมีการ

ยอมรับของประชาชนในหมูบาน โดยมีคําสั่งแตงต้ังจากนายอําเภอ ทําหนาท่ีในบทบาทตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 มีจํานวนหมูบานละ 10  คน 

             1.4   ผูนําชุมชนท่ีทําหนาท่ีจิตอาสา หมายถึง อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ท่ีไดรับ

การคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีอาสาสมัครในหมูบาน โดยมีคําสั่ง

แตงต้ังจากนายอําเภอ ทําหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 

2547 มีจํานวนหมูบานละ 4  คน 

             1.5   ผูนําชุมชนท่ีทําหนาที่ฝายสตรี หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

(กพสม.) ท่ีไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานโดยมีคําสั่งแตงตั้งจากนายอําเภอทําหนาท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 มีจํานวนหมูบานละ 

9-15  คน 

         2.   ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง  ลักษณะดานประชากรของผูนําชุมชนแตละคน ไดแก  

อายุ  สถานภาพสมรส  การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงในชุมชน และระยะเวลาใน

การดํารงตําแหนง  

                          2.1   อายุ   หมายถึง อายุจริงของผูนําชุมชนนับตั้งแตเกิดจนถึงวันเก็บขอมูล (เกิน 

6 เดือน   นับเปน 1 ป) แบงเปน 4  กลุมคือ 

                         1.   ชวงอายุ  20 – 29  ป 

                          2.   ชวงอายุ  30 -  39  ป 

                          3.   ชวงอายุ   40 -  49  ป 

                          4.   ชวงอายุ   ต้ังแต 50   ป ขึ้นไป 

                   2.2   สถานภาพสมรส  หมายถึง  การใชชีวิตสมรสของผูนําชุมชนในปจจุบัน

แบงเปน 2    สถานภาพ  คือ 

                     1.  สถานภาพสมรสคู  หมายถึง  ผูนําชุมชนท่ีใชชีวิตคูรวมกับสามีหรือ 

ภรรยา 

                          2.  สถานภาพสมรสเด่ียว  หมายถึง  ผูนําชุมชนที่ใชชีวิตอยูเพียงคนเดียวโดย          

ไมมีสามีหรือภรรยา ไดแก  โสด หมาย หยา  

                           2.3   การประกอบอาชีพ  หมายถึง   การมีอาชีพซึง่เปนท่ีมาของรายไดหลักของ

ผูนําชุมชนในปจจุบัน   แบงออกเปน  5   กลุมอาชีพ คือ 

                                1.  กลุมอาชีพเกษตรกรรม 

                       2.  กลุมอาชีพรับจาง 

                        3.  กลุมอาชีพคาขาย 

                        4.  กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว 

                        5.  อาชีพอื่นๆ (โปรดระบุ).............................             

                       2.4   รายได  หมายถึง  จํานวนเงิน ท่ีผูนําชุมชนไดรับจากการประกอบอาชีพ

หลัก/อาชีพรอง ในแตละเดือน โดยแบงรายไดออกเปน 4 กลุม คือ               

1. ต่ํากวา 10,000  บาท/เดือน 

2. 10,000  -  15,000  บาท/เดือน 

   ส
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3. 15,001  -  20,000  บาท/เดือน 

4. มากกวา  20,000   บาท/เดือน 

  2.5  การศึกษา หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของผูนําชุมชนแบงเปน 4 กลุม คือ           

  1.    ระดับประถมศึกษา 

                         2.    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                        3.    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

                         4.    ระดับอุดมศึกษา                           

                   2.6   ตําแหนงในชุมชน  หมายถึง  การท่ีผูนําชุมชนไดรับการแตงต้ังเพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีในชุมชนตามบทบาทหนาที่โดยมีคําสั่งแตงตั้งตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ประกอบดวย  ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คณะกรรมการหมูบาน(กม.) 

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) 

                        2.7    ระยะเวลาการดํารงตําแหนง หมายถึง  ชวงระยะเวลาท่ีผูนําชุมชนไดปฏิบัติ

หนาท่ีตามคําสั่งแตงต้ังโดยปฏิบัติหนาท่ีในชุมชนติดตอกันจนถึงปจจุบัน  แบงออกเปน   3  

ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี คือ 

       1.  ระยะเวลานอยกวา  2    ป 

       2.  ระยะเวลา   2 - 4    ป 

       3.  ระยะเวลา   4    ปขึ้นไป 

                           3.    พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  หมายถึง  การกระทําหรือ

กิจกรรมท่ีผูนําชุมชนแสดงออกในดาน พฤติกรรมท่ีมีตอตนเอง และพฤติกรรมที่มีตอผูอื่น โดยมี

เปาหมายเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                                   3.1   พฤติกรรมท่ีมีตอตนเอง  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมท่ีผูนําชุมชน

แสดงออกในดาน การวางแผน ความเสียสละ การรับรูขอมูลขาวสาร  หลักการทํางานโดยใช

กระบวนการกลุม การสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเอง โดยมีเปาหมายเพ่ือการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  

                                3.2   พฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่น  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมท่ีผูนําชุมชน

แสดงออกตอประชาชนในชุมชนหรือผูนําคนอื่นๆ ในดาน การประสานงาน การติดตอสื่อสาร การ

สรางศรัทธาใหเกิดการยอมรับในตัวผูนําชุมชน การกระตุนใหกลุมเกิดการเรียนรู การกระทําตอ

สังคมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม โดยมีเปาหมายเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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                4.   ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง  การตัดสินคุณคาของตนเอง ตามความคิด 

ความรูสึกที่ผูนําชุมชนมีตอตนเองในดานบวก แบงออกเปน 2 ดานคือ 

                                        1.   ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน  หมายถึง  การตัดสินคุณคาของตนเอง

และการแสดงออกในดานความรูสึก ท่ีผูนําชุมชน นั้นมีตอตนเอง โดยพิจารณาจากการกระทํา

ความสามารถ บุคลิกลักษณะและความเชื่อม่ันในตนเอง 

                        2.   ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก   หมายถึง  การท่ีผูนําชุมชนไดรับรูคุณ

คาของตนเองโดยการประเมินจากการไดรับการยอมรับและเปนท่ีนาชื่นชมของบุคคลอื่น 

                5.  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน   หมายถึง   การท่ีผูนําชุมชนไดรับ การ

สนับสนุน การชวยเหลือเกื้อกูลจากครอบครัว สมาชิกในชุมชน และผูนําคนอื่นๆ แบงออกเปน 3 

ดาน คือ 

                                      1.   การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ  ไดแก การไดรับกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน การไดรับความชื่นชม  การดูแลเอาใจใส การกระตุนเตือน การเห็นคุณคา การยอมรับ

และการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

                                     2.  การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ไดแก การไดรับขอมูล ความรู 

คําแนะนําและวิธีการท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

                                    3.  การไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก  การไดรับ เคร่ืองมือ

และอุปกรณอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานในชุมชน รวมทั้งไดรับการสนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ งบประมาณ และกําลังคน เพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

               6.  การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  หมายถึง  การท่ีผูนําชุมชน

ไดรับการสนับสนุน การชวยเหลือเกื้อกูลจากองคกรของรัฐและเอกชน แบงเปน 3 ดาน คือ  

                                  1.    การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ ไดแก การไดรับกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน การไดรับความชื่นชม  การดูแลเอาใจใส การกระตุนเตือน การเห็นคุณคา การยอมรับ

และการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

                                 2.   การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ไดแก การไดรับขอมูล ความรู 

คําแนะนําและวิธีการท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

                                  3.     การไดรับการสนับสนุนดานเคร่ืองมือและอุปกรณ ไดแก  การไดรับ 

เคร่ืองมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานในชุมชน รวมทั้งไดรับการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และกําลังคน เพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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               7.  การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  หมายถึง การท่ีผูนําชุมชนมี

ปฏิสัมพันธอันดีกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนท่ีผูนําชุมชนปฏิบัติงานอยู มีการเกี่ยวของ

ติดตอสื่อสาร ท่ีกอใหเกิดความเขาใจและการมีสวนรวมซึ่งกันและกัน แสดงความรวมมืออันดีตอ

กัน ทําใหอยูรวมกันดวยดีและมีความสุข สามารถกระตุนความสนใจ สรางความพอใจและทําให

เกิดการยอมรับจากอีกฝายหนึ่งไดมากที่สุด ซึ่งแสดงออกท้ังทางกาย ไดแก การมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทางวาจาไดแก การสนทนาดวยความสนิทใจ มี

ความคุนเคยกันเปนอยางดี ในการประชาสัมพันธ ชักชวน การประสานงานในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน และทางจิตใจ ไดแก การใหการยอมรับนับถือตอกันอันกอใหเกิดความเขาใจ 

เกิดปฏิสัมพันธอันดีตอกันท่ีทําใหประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ยอมรับนับถือตอผูนําชุมชน ในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                    1.     ทําใหทราบถึงระดับความความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนํา

คนอื่นๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการ

ฝกอบรมผูนําชุมชนในหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของอยางถูกตองและตรงประเด็นกับความตองการ  

                    2.    ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือใชเปนขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการสงเสริมและ

พัฒนา ศักยภาพผูนําชุมชน ไดตรงกับขอเท็จจริงกับการทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

                    3.    สามารถนําขอมูลผลจากการศึกษาวิจัยเสนอหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือนําไปใชในการวางแผนพัฒนา หรือเพ่ิมศักยภาพของ

ชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                    4.    หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําขอดีท่ีพบจากงานวิจัยไปใชในการพัฒนาบุคลากร

ดานตาง ๆ เพ่ือสามารถบริหารและจัดการชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา คนควาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สนับสนุนแนวคิดในการวิจัยดังกลาว โดยไดนําเสนอตามประเด็นดังนี้ 

1. แนวคิด  เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5. แนวคิด  เกี่ยวกับการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ และงานวิจัยที่ 

เกี่ยวของ 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน 

 

1. แนวคิด เก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1.1 ความสําคัญของชุมชนเขมแข็ง 

                 ชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีความเขมแข็ง เปนลักษณะชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได

อยางเหมาะสม เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยที่ยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการเรียนรู

และการจัดการความรูรวมกันของคนในชุมชนดวย ทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการ

ผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองอยางพอเพียง พ่ึงพาตนเองได ชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุน

ทางเศรษฐกิจ ทางทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูอยางสอดคลอง

เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน การรวมตัวกันอยางเขมแข็งของคนใน

ชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและแกไขปญหาที่ยากและสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาความยากจนท่ีมีความเกี่ยวของท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การปกครอง ซึ่งตอง

อาศัยชุมชนที่เขมแข็งเปนแกนหลักในการทําใหหลุดพนจากความยากจนตลอดไป และมีบทบาทท่ี

สําคัญตอการพัฒนาประเทศ 
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1.2 องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง 
  จากการดําเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน คณะอนุกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเมื่อแกไขปญหาวิกฤตทางใต คณะกรรมการนโยบายสังคม

แหงชาติ ไดกําหนดองคประกอบของชุมชนเขมแข็งไววาจะตองประกอบดวย (กรมการพัฒนา

ชุมชน 2547: 8) 

  บุคคลหลากหลายรวมตัวกันเปนองคกรชุมชนอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม 

  มีเปาหมายรวมกันและขอโยงเกาะเกี่ยวกันดวยประโยชนสาธารณะและของ 

สมาชิก 

  มีจิตสํานึกของการพ่ึงพาตนเองรักษาความเอื้ออาทรตอกันและมีความรักของ 

สวนรวมของชุมชน 

  มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ 

  มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

  มีการเรียนรู เชื่อมโยงกัน เปนเครือขาย และติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ 

  มีการจัดกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง 

        มีการจัดการบริหารกลุมท่ีหลากหลายและเครือขายท่ีดี 

  ประเวศ วะสี (กรมการพัฒนาชุมชน 2548 : 24-29) กลาววา ชุมชนเขมแข็งหรือ

ความเขมแข็งของชุมชน คือเครื่องมือการแกไขความยากจนท่ีสําคัญท่ีสุด สามารถแกปญหาไดใน

เรื่องคือสามารถสรางรายไดและลดรายจายของสมาชิกในชุมชนได จะทําใหครอบครัวเขมแข็งและ

อบอุน สังคมและการอยูรวมกันดวยดีมีความรวมมือกันไมเบียดเบียนกัน ทําใหจิตใจของคนท่ีอยูใน

ชุมชนมีความเมตตา กรุณา แกปญหาวิกฤต ลดการแกงแยงกัน มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลกับ

ชุมชน เกิดเปนวัฒนธรรมท่ีเปนวิถีชีวิตรวมกันของกลุมคนท่ีสอดคลองกับสิ่งแวดลอมและสราง

สุขภาพคนในชุมชน เม่ือชุมชนเขมแข็งสุขภาวะจะเกิดข้ึนท้ังหมด 4 มิติ คือ ทางรางกาย ทางจิต ทาง

สังคม และทางปญญา  

  สรุปไดวา ความเขมแข็งของชุมชน เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนท่ีรวมคิด 

รวมทํากิจกรรม มีวัตถุประสงคเดียวกัน จนเกิดพลังทางออม พลังทางจิต พลังทางปญญาและพลัง

ทางการจัดการเพ่ือพัฒนาไปสูความเข็มแข็งของชุมชนในมิติตาง  ๆ
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 1.3  ลักษณะชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวในเร่ือง การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปน

รากฐานที่ม่ันคงของประเทศโดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการชุมชนดวยการสงเสริม การ

รวมตัว รวมคิด รวมทํา ในรูปแบบท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของ

ชุมชน   ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย(2542 : 27) ไดใหลักษณะของชุมชนท่ีมีความ

เขมแข็ง ดังนี้ 

   1.  สมาชิกชุมชน มีความเชื่อม่ันวาตน และคนในชุมชนสามารถแกไขปญหา และ

พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองตลอดไป 

   2.  สมาชิกชุมชนรักท่ีจะพ่ึงตนเอง มีความเอื้ออาทร รักหวงใยกัน และพรอมท่ีจะ

จัดการกับปญหาของตน และชุมชนรวมกัน 

   3.  สมาชิกชุมชนเลือกผูนําชุมชน ผูนํามีการเปลี่ยนแปลง และผูแทนผูนําชุมชน

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

   4.  มีการตัดสินใจและทํางานรวมกันในชุมชนอยางตอเนื่อง จนเปนวิถีชีวิตของ

ชุมชนโดยมีผูนําชุมชนรวมผลักดันอยางเขมแข็ง 

   5.  สมาชิกชุมชนมีสวนรวมประเมินสภาพปญหาของชุมชนรวมกําหนดอนาคต

ของชุมชน รวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงานติดตาม ประเมินผลการแกปญหา และการพัฒนาของชุมชน 

   6. สมาชิกชุมชนเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเอง และชุมชนจากการเขาเวทีชาวบาน และ

การทํางานรวมกัน 

   7. มีแผนของชุมชนในการพัฒนาทุกดานโดยมุงตนเองเอื้อประโยชนตอสมาชิก

ชุมชน ทุก ๆ คน และหวังผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   8. การพ่ึงภายนอกเปนการพ่ึงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดในท่ีสุด ไมใช

การพ่ึงพาตลอดไป 

   9. มีเครือขายความรวมมือกับหมูบาน/ชุมชนอื่น ทองถิ่นหนวยงาน และบุคคล

ตาง ๆ ในลักษณะความสัมพันธแบบเพ่ือนแท  

        สรุปไดวา ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งจะมีคุณลักษณะท่ีสมาชิกในชุมชน สามารถ

พ่ึงตนเองได แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น มีการตัดสินใจและทํางานรวมกัน โดยมีผูนําชุมชนรวมผลักดัน

ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน และเกิดเครือขายความรวมมือกับชุมชนอื่นๆ 
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 1.4  แนวคิดในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมากไดเขียนถึงความเขมแข็งของ

ชุมชน ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้ 

      กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2542 : 4-5) กลาววา ความเขมแข็ง

ของชุมชน คือ การใหโอกาสชุมชนไดแสดงความเขมแข็ง โดยการใหชุมชนตัดสินใจแกไขปญหา

และจัดการพัฒนาดวยพลังของคนในชุมชนเอง 

      อุทิศ  จิตเงิน (2542: 6-7, อางถึงใน พระครูสุจิณกัลยาณธรรม 2547: 9) กลาวถึง 

ความเขมแข็งของชุมชน ท่ีเปนลักษณะของชุมชนที่มีพลังนั้น สามารถดูไดจากการท่ีชุมชนประสบ

กับปญหาหรือมีความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ชุมชนจะแสดงออกทางพฤติกรรมรวมกันดังนี้ 

  1. ชุมชนมีการปรึกษาหารือ ประชุมรวมกัน เพ่ือรวมกันคิดแกปญหาหรือกําหนด

ความตองการทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาของตนเองได 

  2. เม่ือชุมชนรวมกันคิดแลว ชุมชนไดแสดงออกถึงความรวมมือรวมใจ ในการ

ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรวมกันคิดนั้น ใหเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

  3. ชุมชนจะอยูในสถานการณปกติไมมีปญหาใดๆ ชุมชนไดแสดงออกถึงการอยู

รวมกันดวยความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย ไมมีความขัดแยงภายในชุมชน 

  4. ชุมชนมีความรูเทาทันตอสถานการณทางสังคม ท้ังภายในสังคมของตนและ

สังคมภายนอก รวมท้ังมีความสามารถในการเลือกรับ ปรับใช สิ่งใหมๆ เขาสูชุมชนไดอยาง

สอดคลองเหมาะสม โดยท่ีชุมชนยังสามารถรักษาเอกลักษณอันดีงามของตนไวได เชน ภูมิปญญา 

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม  

  คณะทํางานเพ่ือการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน (2542: 2,อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน 2547: 1) ไดใหความหมายของความเขมแข็งของ

ชุมชนวา เปนชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองไดอยางย่ังยืนและมีศักด์ิศรีในสังคมโลก

และความเขมแข็งของชุมชนนั้นจะดูไดจาก ดังนี้ 

  1. พลังกลุม จากการรวมกลุมเพ่ือผลประโยชนสูความเอื้ออาทรและหวงใยซึ่งกัน

และกันเปนการรวมกลุมดวยการรวมใจ 

  2. พลังความคิด จากความคิดท่ีสูการหลอมรวมเสริมแตงซึ่งกันและกัน 

  3. พลังการจัดการ จากการแบงงานแบงงานกันทําหนาท่ี ตางคนตางทําสูศักยภาพ

ในการทดแทนซึ่งกันและกันได 

  4.  พลังภูมิปญญา  จากการตอความรูสูการตอความคิดและประสบการณ

สรางสรรคเปนองคความรูใหมที่สามารถเชื่อมดยงตอองคความรูอื่นๆ ไดอยางหลากหลาย 
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  5. พลังปติจากความสุขท่ีไดจากการเปนผูรับสูความสุขที่ไดเปนผูใหกับผูอื่น 

      แนวคิดการทําใหชุมชนเขมแข็งอยางถาวรสามารถจะทําไดโดยการพัฒนาท่ีมี

คนเปนศูนยกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน 2542 : 2) ไดกลาวถึง การพัฒนาของประชาชน โดย

ประชาชนและเพื่อประชาชน จะเปนการหาวิธีการจัดการใหประชาชนรวมกันเก็บวิเคราะหขอมูล

ดานปญหาของชุมชน กําหนดแนวทางแกไขปญหา ตัดสินใจเลือกกิจกรรม ลงมือดําเนินการและ

ประเมินผลสรุปบทเรียนเปนขอมูลเพ่ือการแกไขปญหาชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาแบบองครวม ท่ีทุก

ฝายในสังคมมีการไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน ท้ังทางดานคุณภาพชีวิต จิตใจ 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมศักยภาพและสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ

สรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาตนเอง ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ เพ่ือใหทุก

คนสามารถมีสวนรวมผลักดันใหสังคมเปนไปตามท่ีตองการได 

  การพัฒนาแบบองครวมจะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความยั่งยืน 

(ชาติชาย ณ เชียงใหม 2542: 2-31, อางถึงใน ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช 2548: 59-60 )  มีแนวทางท่ี

สําคัญ 2 ประการคือ   

  1.  การเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งของคนและชุมชน  โดยมุงสงเสริม

สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งท่ีสามารถกําหนดทิศทางคุณคา วิธีการดําเนินชีวิตท่ีเพียงพอ มี

เอกลักษณของตนเอง และสามารถปรับตัวรับรู เทาทันสภาพแวดลอมดานตางๆ ภายนอกท่ี

เปลี่ยนไป 

  2. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งของคน

และชุมชน  โดยการทบทวนบทบาทของภาครัฐจากการเปนผูคิดและทําแทนประชาชนมาเปน

ผูสนับสนุนและรวมคิด รวมทํากับประชาชน พรอมกับเพ่ิมบทบาทของประชาชนใหมาดําเนินการ

ตาง ๆดวยตนเองและรวมรับผิดชอบกับภาครัฐใหมากขึ้น                                     

  ซึ่งสอดคลองกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2542 : 3) ที่มีภารกิจใน

การเสริมสรางการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือใหชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ไดกลาวถึงการ

พัฒนาชุมชนโดยชุมชนเปนรูปแบบการพัฒนาผานบุคคล  ที่เปนกลุมคนท่ีมีคุณสมบัติเปนผูนํา ให

เปนผูจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 

  1. การพัฒนาคนเพ่ือใหคนสามารถกําหนดดําเนินการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน 

  2. การพัฒนาในทุกเรื่องพรอมกันไปท้ังคน สังคม และสิ่งแวดลอม 

  3. การพัฒนาท่ีมีกระบวนการเรียนรูท่ีตอเนื่องรวมกันท้ังในชุมชนและระหวาง

ชุมชน 
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  4. การพัฒนาท่ีมีวิธีคิด และสํานึกวาการพัฒนาของชุมชน มีความหลากหลาย มี

พลวัตร และมีความเชื่อมโยงสัมพันธในสมดุลพอดีกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

  ซึ่งการพัฒนาแบบองครวมตามแนวคิดในการพัฒนาสังคมดังกลาวจะตองมีความ

จําเปนตองเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและคนในชุมชน โดยสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง

ท่ีสามารถกําหนดทิศทาง คุณคา วิธีการดําเนินชีวิต ท่ีเพียงพอและมีเอกลักษณของตนเอง สามารถ

ปรับตัว รับรูเทากันกับสถานการณแวดลอมตาง ๆ ภายนอกชุมชนท่ีเปลี่ยนไป 

                การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาท่ีให

ความสําคัญกับชุมชน โดยชุมชนสามารถกําหนดทางเลือกเพ่ือพัฒนาตนเอง แทนแนวทางการ

พัฒนาท่ีถูกกําหนดจากภายนอกชุมชน ไดสรางบทเรียนความสําเร็จในกระบวนการพัฒนาตนเอง

ไปสูความเขมแข็งและสรางหลักประกันในเร่ืองความม่ันคงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

  กรมการพัฒนาชุมชน (2540 :8 ) กลาวถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

เพ่ือเปนฐานรองรับการแกไขปญหาและการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมพรอมกันทุกดาน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง

ภาคีการพัฒนาตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงตองผนึกกําลังดําเนินงานการเสริมความ

เขมแข็งใหกับชุมชนในการแกไขปญหาตาง ๆ  ไดดวยตนเอง ดวยการกระตุนและสรางกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทําและมีการ

เรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังนี้มีกิจกรรมหลักท่ี

ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก 

  1. การสงเสริมกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปญหา

วิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนรวมกลุมกันรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษา

ผลประโยชนของชุมชนดวยตนเอง รวมท้ังใหความสําคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานของ

บุคลากรภาครัฐจากการเปนผูสั่งการเปนผูสนับสนุนในการจัดการและแกไขปญหาของชุมชนเอง 

  2. การสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ “รวมคิด 

รวมทํา และรวมเรียนรู” เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยกระบวนการ

สงเสริมและสนับสนุนชุมชนไดมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการพัฒนาอาชีพและ

เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชนการฟนฟูอนุรักษและจัดการ

ทัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคนหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการ

จัดทําแผนความตองการของชุมชน รวมท้ังการสรางประชาคมภายในชุมชนและการสรางเครือขาย

ของชุมชน 
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             องคประกอบในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สามารถพิจารณาไดจาก

ปจจัยที่ทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดท่ี ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2537:95-101) ไดเสนอไว

ประกอบดวย 

           1. การพัฒนาจะตองเปนกลุม มีการชวยเหลือกันและกัน ตองมีสมาชิกเขารวม

กิจกรรมท่ีจะทํามากพอ เรียกวา ชุมชน คือ ชีวิตของหมูบาน 

            2. ตองมีจิตสํานึกการชวยเหลือซึ่งกันและกันท้ังในระดับผูนําชาวบานและ

ชาวบานทุกคน มีเอกลักษณอิสรภาพ สามารถกําหนดชะตากรรมของชุมชนโดยการกําหนด

เปาหมายของชุมชน 

  3. จิตสํานึกตองมีการถายทอดไปสูคนรุนหนุมสาวของหมูบาน 

  4. ตองมีการรวมกันในรูปสหพันธ คือพัฒนาใหเปนเขตและกอใหเกิดเครือขาย

ของหมูบานติดตอกับภายนอกสหพันธ 

  5. การประสานวัฒนธรรม กิจกรรมของชาวบานควรประสานกับกลุมอื่นๆใน

สังคม 

  6. ชุมชนควรมีความสัมพันธท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมธรรมชาติ การ

พ่ึงตนเองของชุมชนควรเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประโยชนสูงสุด ไมเกิดมลพิษ และมี

การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

             นอกจากนี้   ลูฟเซอร และคณะ(2542:1-2,อางถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 2544: 18) ไดกลาวถึงแนวความคิดการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนวา การพัฒนาท่ีมี

คนเปนศูนยกลางแบบองครวมของชุมชน มี หลักการ 7 ประการ คือ 

1. เชื่อในตัวคนและทําใหคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 

2. ใหทําการตัดสินใจและวางแผน 

3. ใหการสนับสนุนการเขาถึงขอมูล โอกาส และทรัพยากร 

4. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมท่ีเปดกวางและเกี่ยวของกับภาคีท้ังหมด 

5. สงเสริมการทําแผนและการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของ 

ตนเอง 

  6.   ชวยเหลือเม่ือตองการ เพ่ือชวยแกไขขอจํากัดอุปสรรค เรงใหเรียนรูดวยการ

กระทําไดเร็วขึ้น 

  7.  ใหรางวัลเม่ือประสบความสําเร็จและสงเสริมบทเรียน            

  จากแนวคิด การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อาศัยอยูบนพ้ืนฐานของ

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนโดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเข็มแข็งของ
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ชุมชนในมิติตาง ๆ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดานสังคม 

และมิติทางดานวัฒนธรรม ซึ่งในกาสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้นอาจพัฒนาความเขมแข็งได

เพียงบางมิติเทานั้นเนื่องจากเง่ือนไขและกระบวนการท่ีนําไปสูความเขมแข็งในแตละมิติของแตละ

บุคคลและแตละชุมชนมีความแตกตางกัน 

 1.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ผูวิจัยไดคนควาและศึกษาขอมูลตางๆ 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและใกลเคียง เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ดังนี้ 

  ไพโรจน พรหมสาสน (2544:2, อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน 2547:3 ) 

กลาวถึง หลักการสรางความเขมแข็งของชุมชนตองเปนการเสริมสรางโอกาสในชุมชน แสดงพลัง

และการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและชุมชนท่ีจะทําเชนนี้ได ตองเปนชุมชนท่ีผาน

การเรียนรู จากการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน การสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น ถือ

วาเปนพ้ืนฐานสําคัญของการนําไปสูสังคมท่ีนาอยู และเมื่อสังคมนาอยู คนจะไมอยากยายไปอยูท่ี

อื่น เพราะเกิดความรัก เกิดความรูสึกผูกพันตอชุมชนตอสังคมนั้น การสรางความเขมแข็งในระดับ

หมูบานเปนเร่ืองปรับทัศนคติของการสรางจิตสํานึกของการพ่ึงพาตนเอง ของการเอื้อเฟอเผื่อแผ 

ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ซึ่งตองใชเวลา และทําไดยาก ไมเห็นผลในระยะเวลา

อันสั้น แตถาทําใหสําเร็จผล จะเปนผลงานท่ียั่งยืน และมีคุณคาสูงสุดตอสังคม ตอประเทศชาติ 

  ประเวศ วะสี (2542: 10, อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน 2547:5) กลาวถึงการ

สรางตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนลดความเปนนามธรรม บงบอกขีดความสามารถและศักยภาพ

การพัฒนาชุมชนในการพ่ึงตนเอง สะทอนความเขมแข็งของชุมชนท่ีพึงปรารถนา ในมิติเศรษฐกิจ 

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และมิติทางการเมือง โดยพิจารณาวาตัวชี้วัด

จะตองมีความเปนพลวัตปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเงื่อนไขและบริบทของชุมชน จํานวน 8 

ประการ คือ (1) จํานวนผูนําตามธรรมชาติตอประชากร (2) จํานวนสมาชิกกลุมตอประชากร (3) 

อัตราเพ่ิมของจํานวนเงินออมของชุมชน (4) จํานวนองคกรธุรกิจท่ีองคกรชุมชนเปนเจาของ (5) 

อัตราเพ่ิมของเงินสวัสดิการเพ่ือคนในชุมชน (6) อัตราเพ่ิมของรายไดของธุรกิจท่ีองคกรชุมชนเปน

เจาของ (7) จํานวนการเปนสมาชิกองคกรภายนอกชุมชนเปนเจาของและ (8) จํานวนการเปน

สมาชิกองคกรภายนอก 

  กรมการพัฒนาชุมชน (2542: 6) จัดสัมมนาผูบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน

ประจําป 2542 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวางวันท่ี 13-15 กรกฎาคม 
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2542 โดยมีผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตท่ี 1-12 และพัฒนาการจังหวัด 

75 จังหวัด ไดรวมกันสรุปแนวคิด ชุมชนเขมแข็ง ดังนี้ 

1.  ดานปจเจกบุคคล ไดแก มีสวนรวมคิดตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ  

รวมประเมินผล และรวมรับผลประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ 

  2.  ดานชุมชน ไดแก ผูนําภูมิปญญา มีเวทีประชาคม ชุมชนพ่ึงตนเองได ชุมชนมี

สวนรวมคิดและตัดสินใจ รัฐสนับสนุนในดานตาง ๆ และมีเครือขายสนับสนุน 

  3.  ดานการมีสวนรวม ไดแก มีการประชาคมวางแผนชุมชน มีการบริหารจัดการ

โดยธรรมรัฐ หรือประชารัฐ และมีกิจกรรมตอเนื่อง 

  4. การเรียนรู ไดแก มีการทํางานโดยคิดเปน ทําเปน รวมกันบูรณาการโดยพหุ

ภาคีแบบองครวมพัฒนาประชาธิปไตย 

  5.  ภาครัฐสนับสนุน ไดแก ราชการใหขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ีเปนผูใหการ

สนับสนุน ที่ปรึกษาและแนะนํา 

  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2542:6) ไดทําการสํารวจขอมูลจาก

ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.)  ท่ัวประเทศจํานวน 131 ราย ในโครงการสัมมนาผูนําอาสา

พัฒนาดีเดนประจําป 2542 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมแกรนดเดอร

วิลล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2542 ใหทําการประเมินชุมชนในระดับหมูบานของ

ตนเอง โดยกําหนดระดับความเขมแข็งมีคะแนนเต็ม  10 คะแนน ปรากฏผลผูนําอช .สวนใหญให

คะแนน 8-10 คะแนนรอยละ 91.61 แสดงถึงผูนํา อช. เห็นวาชุมชนท่ีอยูมีความเขมแข็งระดับสูง 

และไดรวมกันสรุปปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย 

  1.  ปจเจกบุคคล ไดแก มีความสามัคคี เปนคนดี เอื้อเฟอ เสียสละ มีสวนรวมคิด

และตัดสินใจในปญหาตาง ๆ เยาวชนไมติดยาเสพติด รูจักบํารุงสิ่งแวดลอม เรียนรูการพ่ึงตนเอง

โดยเขารวมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน มีสุขภาพอนามัยดี (ไมมีโรคเอดส โรคขาดสารอาหาร) 

ประชาชนพัฒนาตนเอง เรียนรูในสิ่งตาง ๆ ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน มีสัจจะ ยึดถือหลักคํา

สอนศาสนา มีการศึกษาปญหาในชุมชน ประเมินผลทุก 1 เดือน มีความเคารพกฎหมายระเบียบ

กติกาในชุมชน สตรีรูจักการถนอมอาหาร ทํารายไดและสรางอาชีพเสริม 

  2.  ดานชุมชน ไดแก มีผูนําชุมชนท่ีดี ชุมชนมีสวนรวมคิดและตัดสินใจ มีเวที

ชาวบานเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด มีความสามัคคี มีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีแผนชุมชน มี

ธนาคารหมูบาน มีการสื่อสารท่ีดี มีการกอตั้งสํานักสงฆเพ่ือมีศูนยปฏิบัติธรรม มีการจัดตั้งกลุม/

องคกร มีเศรษฐกิจดี มีการพัฒนากิจกรรมอาชีพ มีกลุมออมทรัพย มีสหกรณ มีศูนยสาธิตการตลาด 
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มีกองทุนชุมชน มีชมรมผูสูงอายุ มีกลุมฌาปนกิจ ชุมชนรักษาความสะอาดเปนระเบียบ และ

ครอบครัวในชุมชนอบอุน 

  3. การมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมโครงการการเงินทุน การประกอบอาชีพ

ตามทฤษฎีใหม การพัฒนาผูนําระดับตําบล การจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาชุมชนในระดับตําบล การ

สงเสริมการกีฬา นันทนาการแกเยาวชน การจัดกิจกรรมใชเวลาวางใหเปนประโยชนเชน ฝกอบรม

ตาง ๆ  

  4. การเรียนรู ไดแก มีกลุมอาชีพเขมแข็ง มีพ้ืนท่ีเขตการปกครองที่แนนอนและมี

สาธารณสมบัติ มีความโปรงใสในการทํางาน มีเครือขายความรวมมือกับหมูบานอื่นสงเสริมอาชีพ

และพื้นท่ีในหมูบาน ขยายอาชีพและขยายโอกาสที่ม่ันคงใหมีความรูดานการผลิต และการตลาด 

  5.  ภาครัฐสนับสนุน ไดแก ราชการใหขอมูล ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

  คณะวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2544: 140) ศึกษาพบวา ความ

เขมแข็งของชุมชนและศักยภาพในการพัฒนา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับผูนําเปนเรื่องสําคัญ ชุมชนเขมแข็ง

ตองมีผูนําชุมชนที่มีคุณธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม  มีความรูความสามารถ พูดแลวชาวบาน

เชื่อถือ รวมถึงความฉลาดของผูนํา เปนสิ่งสําคัญท่ีมีสวนชวยใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

  ผูนําทองถิ่นเปนตัวจักรสําคัญท่ีจะชวยทําใหกลไกการพัฒนาชุมชน ดําเนินไป

ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและประชาชนในชุมชนนั้น “ผูนําทองถิ่น” คือ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ

เดน มีคุณลักษณะและความสามารถชักจูงและกอใหเกิดศรัทธาในกลุมชน โดยท่ีตนเองไมไดใช

อํานาจบังคับหรือใชเลหหลอกลวง นอกจากนี้จะตองมีความกลาหาญ ความซื่อสัตย มีประสบการณ 

มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถพิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2544 : 12)  

  ในแตละชุมชนควรประกอบไปดวยผูนําในหลาย ๆ ดาน ไดแก 1) ผูนําทาง

การเมือง คือ  ความรอบรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนทางราชการมีความสนใจเกี่ยวกับขาวสาร

การเมือง สามารถใหคําแนะนําแกชาวบานได 2) ผูนําทางการปองกัน ไดแก ผูท่ีกลาหาญ ชาวบาน

ยอมรับนับถือในดานการปรามปรามโจรผูราย 3) ผูนําทางการศึกษา หมายถึง ผูนําท่ีมีความสนใจตอ

การศึกษาของคนในชุมชนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 4) ผูนําทางอนามัย ไดแก ผูท่ีมีความ

สนใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชากรในหมูบาน 5) ผูนําทางชาง ไดแก ผูท่ีมีฝมือตาง ๆ เชน 

ชางกอสราง ชางไม ชางเคร่ืองยนต ฯลฯ 6) ผูนําทางเยาวชน ไดแก ผูนําท่ีสนใจท่ีจะผลักดันให

เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกทองถิ่นและเยาวชน และ 7) ผูนําทางเศรษฐกิจ ไดแก ผูท่ี

มีความรู ความสนใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ การผลิต การจําหนาย การแปรรูปสินคา มีความรู 

ความสามารถที่จะชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตาง ๆ ไดเปนอยางดีและถูกตอง  
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  สําหรับองคประกอบหรือลักษณะของผูนําทองถิ่นท่ีดีและเหมาะสมแกการเปน

กรรมการพัฒนาหมูบาน คือ ผูนําตองเปนผูมีอํานาจชักจูงผูอื่นได ชวยเหลือสงเสริมใหรูจักคิด รูจัก

ตัดสินใจ และทํางานดวยตนเอง ฉะนั้นผูนําทองถิ่นท่ีดีจึงควรมีคุณลักษณะดังนี้ เปนผูท่ีมีความ

เชื่อม่ันในตัวประชาชน และตองการท่ีจะปรับปรุงตนเอง เปนผูท่ีรักทํางานรวมกับประชาชน เปนผู

ท่ีประชาชนชอบและกลาวถึงเสมอ เปนผูมีความตั้งใจจะทํางานเพ่ือสวนรวม เปนผูมีอารมณขัน 

เปนผูมีสุขภาพดี เปนผูต้ังอยูในศีลธรรม เปนผูมีความสุจริตใจ เปนผูเชื่อถือได เปนผูใหเกียรติยก

ยองผูอื่น เปนผูท่ีเคยใหความชวยเหลือรวมมือในงานพัฒนาชุมชน เปนมิตรท่ีดีของคนทุกชั้น

วรรณะ เปนผูท่ีพรอมจะรับฟงเหตุผลและปรึกษาหารือกับผูอื่นในปญหาสําคัญ ๆ ของทองถิ่น 
              จากการศึกษา แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา 

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนความสัมพันธระหวางองคกรและบุคคลท่ีเกี่ยวของใน

ชุมชนท่ีจะทําการสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งโดยสามารถกําหนดทิศทาง คุณคา 

วิธีการดําเนินชีวิตท่ีเพียงพอและมีเอกลักษณตนเอง และสามารถปรับตัวรูเทาทันกับสภาพแวดลอม

ดานตางๆภายนอกชุมชนท่ีเปลี่ยนไป เปนการพัฒนาทุกๆดานพรอมกัน ท้ังทางดานคุณภาพชีวิต 

จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1  ความหมายของผูนําชุมชน 
                 การพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเปนรูปแบบการพัฒนาผานบุคคล กลุมคนท่ีมี

คุณสมบัติเปนผูนําใหเปนผูจัดการเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยทําหนาท่ี ผูกระตุน 

เรงเรา ประสานใหเกิดลักษณะการพัฒนาในรูปแบบตางๆขึ้นในชุมชน ซึ่งไดมีผูใหความหมายของ

ผูนําชุมชนไวดังนี้ 

               พัฒน  บุญยรัตพันธ (2517: 128, อางถึงใน สุชาติ สุวรรณ 2530: 18) ไดให

แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผูนําชุมชนไววา ผูนําชุมชน หมายถึง ผูท่ีมีบุคลิกภาพเดน ประกอบ

กับความสามารถพิเศษในกลุม หรือในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งในแตละกลุมยอมประกอบดวยบุคคลท่ีมี

บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถและลักษณะแตกตางกันในขณะท่ีทุกคนมีความผูกพันซึ่งกันและ

กัน ดวยเหตุนี้เองสถานการณจึงเปนตัวหนึ่ง ซึ่งผลักดันใหสมาชิกของกลุมบางคนกลายเปนผูนํา 

              มณีรัตน  ลิ่มสืบเชื้อ (2521:11, อางถึงใน ปวัตร  นวะมะรัตน 2538: 18) ไดให

ความหมายผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่นวาวา หมายถึง บุคคลผูชวยใหกลุม หรือชุมชนไดมีการตกลง
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และพยายามหาทางใหประสบผลสําเร็จในจุดมงหมายท่ีมุงไว และเปนผูมีอํานาจ หรืออิทธิพลชักจูง

ผูอื่นได 

              สุชา  จันทรเอม (2524 : 99,  อางถึงใน ปวัตร  นวะมะรัตน 2538:17)  ไดให

ความหมายของผูนําชุมชนวา ผูนําในชุมชน คือ ผูท่ีกอใหเกิดการกระทําข้ึนในหมูผูตาม ผูนําเปนผู

ริเร่ิม ความคิดแลวถายทอดความคิดนั้น ใหผูตามรับไปปฏิบัติ เปนการกระทําขึ้นหรือรวบรวม

ความคิดจากคนทั่วไป เพ่ือทําใหเกิดการปฏิบัตินั้น 

              วินัย  มนัสปญญากุล (2544: 31, อางถึงใน เกรียงศักด์ิ   คงทับทิม 2546: 22) ได

กลาวถึง ผูนําชุมชน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูความสามรถมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในอาณาบริเวณ

หนึ่ง โดยไดรับความเคารพนับถือ ความไววางใจจนใหความรวมมือ รวมใจ ในการติดตอสื่อสาร 

กระทํากิจกรรมและรับผลประโยชน เพ่ือกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี 

               สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดใหความหมายของ “ ผูนําชุมชน” วาหมายถึง บุคคลท่ี

ไดรับการแตงต้ังหรือคัดเลือก จากหนวยงานราชการและประชาชน โดยมีคําสั่งแตงตั้งเปนลาย

ลักษณอักษรตามระเบียบทางราชการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในชุมชนดานการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  

    2.2  ความสําคัญของผูนําชุมชน 
      ผูนําชุมชนเปนตัวจักรสําคัญท่ีจะชวยใหกลไกการพัฒนาชุมชนดําเนินไปตาม

แนวนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลและประชาชนในชุมชนนั้น ผูนําชุมชนคือบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ

เดนมีคุณลักษณะและสามารถชักจูงและกอใหเกิดศรัทธาในกลุมชน สามารถสงเสริมสนับสนุน

ประชาชนใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยการกระทํารวมกันของคนในชุมชน และใชการ

กระบวนการทํางานรวมกันของคนในชุมชนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ

เรียนรูของคน ซึ่งสามารถสอดคลองกับรายงานผลการดําเนินงานฝกอบรมหลักสูตร ผูนําการพัฒนา

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2552 (ศูนยศึกษา

และพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 2552: 13) พบวา ผูนําชุมชนมีความสําคัญตอชุมชนในดานการแกไข

ปญหาของชุมชน การเปนผูประสานความคิดของคนในชุมชน ดานการพัฒนา การใหคําแนะนํา

ปรึกษาปญหาตางๆ ของชุมชน การเปนผูเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลท่ีเปนประโยชนแกชุมชน 

      

                2.3   แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผูนําชุมชน 
  พฤติกรรมของผูนําในงานพัฒนาชุมชนเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือ

การแสดงออกของมนุษยเฉพาะในบางเร่ือง คือ เฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการท่ีผูนําไดรวมปฏิบัติการ

หรือกระทํารวมกันกับประชาชนในอันท่ีจะแกไข ปองกันปญหาสําหรับชุมชนของเขาเองดวย
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กระบวนการแกไขปญหารวมกัน เรียนรูท่ีจะปรับใช พัฒนาทรัพยากรที่มีอยูท้ังภายในและภายนอก

ชุมชนเพื่อการแกไขปญหาอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการในชุมชน 

กระบวนการแกไขปญหารวมกันในชุมชนนั้นเปนไปอยางตอเนื่องตามลักษณะแนวความคิดดาน

การพัฒนาชุมชน ซึ่งยอมถือไดวาเปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษยเทานั้น และดวยเหตุผล

เดียวกันนี้เองท่ีการศึกษาพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงอาศัย

พฤติกรรมศาสตร ทํานองเดียวกันกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย 

  พฤติกรรมของผูนํานั้นข้ึนอยูกับ ตัวแปรตางๆ ที่เปนตัวกระตุน กระบวนการ

ตางๆท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูนํา การอธิบายถึงพฤติกรรมของผูนํานั้นอาจอธิบายไดแตกตางกัน 

เพราะวาพฤติกรรมผูนําซึ่งเปนเรื่องท่ีสลับซับซอนมาก และเปนเร่ืองที่มีสาเหตุของตัวท่ีมีอิทธิพล

ตาง ๆมาสัมพันธเกี่ยวของอยูดวยมากมาย                                             
          สวนทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา เปนทฤษฎีท่ีมีผูสนใจในการศึกษาแพรหลาย  

เนื่องจากผูนําท่ีมีประสิทธิภาพไมไดมีคุณลักษณะใดๆ ที่เดนชัด  นักวิชาการจึงไดพยายามศึกษาถึง

พฤติกรรมตางๆ ที่ทําใหผูนํามีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาดูวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นกระทํา

อะไรบาง พวกเขามอบหมายงานอยางไร ติดตอสื่อสารจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร  การศึกษา

ผูนําตามแนวคิดทางดานพฤติกรรมผูนําสวนใหญนักวิชาการจะรวมจุดสนใจอยูที่ หนาท่ีของความ

เปนผูนําและแบบของความเปนผูนํา (สมยศ  นาวีการ 2525: 410) ไดเสนอวา 

           ลักษณะแรกของวิธีการศึกษาความเปนผูนําทางดานพฤติกรรมนั้น จะให

ความสําคัญกับหนาท่ีที่ผูนําจะตองปฏิบัติ ตามทัศนะนี้เสนอวา การสรางความเขมแข็งของชุมชน

อยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูนําชุมชนจะตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ การวางแผนการทํางานของ

ตนเอง การเสียสละดานเวลาและทรัพยสินบางประการ การรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญตอการ

ทํางาน ยึดหลักการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม การสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเอง โดย

สันนิษฐานวา ผูนําที่ปฏิบัติหนาท่ีเหลานั้นไดดีท่ีสุดจะเปนผูนําชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  

             แบบของความเปนผูนําแบบท่ี 2 เกี่ยวกับการศึกษาดานพฤติกรรมผูนําจะให

ความสําคัญกับแบบของความเปนผูนํา  ท่ีผูนําใชปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา นักวิชาการได

ทําการศึกษาแบบของความเปนผูนําที่สําคัญ 2 อยางคือ 

  1.  แบบที่ใหความสําคัญกับงาน (Initiating Structure) ผูนําแบบนี้จะสั่งการและ

ควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวางานไดถูกปฏิบัติตามท่ีตองการ 

ผูนําจะใหความสนใจกับงานมากกวาการพัฒนาผูที่อยูใตบังคับบัญชา 
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  2.  แบบที่ใหความสําคัญกับคน (Consideration) ผูนําแบบนี้จะใชการจูงใจแทนท่ี

จะควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชา พยายามสรางความไววางใจ เอาใจใสกับสมาชิกของกลุม เขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอตัวผูนําได 

                     จากแบบท่ี 2 ผูนําชุมชนท่ีมีพฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

จะมีแบบของความเปนผูนํา ท่ีใหความสําคัญกับคน เพราะตองมีการประสานงาน  มีการ

ติดตอสื่อสาร มีการสรางศรัทธาใหเกิดการยอมรับในตัวผูนําชุมชน การกระตุนใหกลุมเกิดการ

เรียนรู  การกระทําตอสังคมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม โดยสันนิษฐานวา ผูนําท่ีมีแบบของความเปน

ผูนําเหลานั้นมากท่ีสุดจะเปนผูนําชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

                         กริฟฟทส (Griffiths 1965 : 243-2543, อางถึงใน เกรียงศักดิ์  คงทับทิม 2546: 28 )  

ไดใหความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําไววา 

                         1. การมีความคิดริเริ่ม  หมายถึง ผูนําท่ีดีมักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเริ่ม

งานใหมๆ ผูนํา  จะตองทํางานหนักอยูเสมอ เพ่ือใหงานท่ีเขาริเริ่มใหมๆบรรลุผลสําเร็จ 

                        2.  การรูจักปรับปรุงแกไข  หมายถึง  ผูนําที่มีพฤติกรรมคอยแนะนํา กระตุนให

กําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน เพื่อปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนวิธีการทํางานแบบใหมๆ ใหกับเพ่ือน

รวมงาน 

                         3.  การใหการยอมรับนับถือ  หมายถึง  ผูนําท่ีมีพฤติกรรมยอมรับผูอื่นเมื่อเขา

ทํางานประสบความสําเร็จ รูจักใหกําลังใจ  ชมเชย  ไมฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอ่ืนมาเปนของ

ตน ตองพยายามดึงเอาความสามารถของบุคคลท่ีแฝงอยูในตัวเอามาใชและมองเห็นปญหาของคน

อื่นๆ  

                        4.   การใหความชวยเหลือ หมายถึง  ผูนําท่ีมีพฤติกรรมพรอมท่ีจะชวยแกปญหา 

ดูแลทุกขสุข แสดงความหวงใยและจัดกิจกรรมตางๆ ใหเพ่ือนรวมงาน 

                         5.  การโนมนาวจิตใจ  หมายถึง  ผูนําท่ีมีพฤติกรรมสามารถชักจูงใหหมูคณะ

ปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกัน จะตองเปนผูมีความสามารถในเชิงการใชภาษา ซึ่ง

จะเปนการสรางเสนหความศรัทธาเชื่อถือในการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลท่ีกําหนดไว 

                         6.   การประสานงาน  หมายถึง ผูนําท่ีมีพฤติกรรมในการกระตุนใหผูรวมงานอื่น

เขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน ผูนํา

จะตองเปนผูประสานงานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ และมีความเขาใจตอกัน 

                          7.    การเขาสังคมไดดี  หมายถึง  ผูนําตองมีพฤติกรรมท่ีสามารถเขากับสังคมได

ทุกระดับทั้งในและนอกองคกร โดยยอมเสียสละเวลา และทุนทรัพยสวนตัวในบางโอกาส 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 

  บทบาทผูนํา 
                     เฟดเลอร (Fiedler, อางถึงในสุเทพ พงศศรีวัฒน 2548 : 1) ใหความหมายผูนําคือ 

บุคคลในกลุมซึ่งไดมอบหมายหนาที่ใหควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมตาง ๆ นี้เกี่ยวกับภารกิจ

ของกลุม 

    ดีนอสกา (Dejnozka , อางถึงในสุเทพ พงศศรีวัฒน 2548 : 1) ใหความหมายผูนํา

คือ บุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงตั้งใหนํากลุม และมีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม เพ่ือ

การบรรลุเปาหมายของกลุมและเพ่ือทําหนาท่ีหัวหนาของกลุม 

  จากการศึกษาเอกสารทําใหสามารถสรุปไดวา ผูนําคือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงต้ังแลวเปนท่ียอมรับของสมาชิก ใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือ

กลุม สามารถท่ีจะจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลัง เพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เชน 

การออกแบบ การจัดองคการ การสื่อสาร การแกปญหา การตัดสินใจ และการจูงใจ หรือการทําให

ผูอื่นปฏิบัติตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

  เดนเซอรวิช (Dencervich , 1984 : 16-18, อางถึงใน ธวัช บุญยมณี 2550 : 38-39) 

สรุปวา ผูนําควรมีบทบาทท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1.  บทบาทเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําจะตองทําการเปลี่ยนแปลงมาสูกลุม 

องคการ เพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพของกลุม/องคการ ผูนําควรรูวาจะเปลี่ยนแปลงอะไร เปลี่ยนแปลง

อยางไร และควรเปลี่ยนแปลงในสถานการณใดและทิศทางใด 

  2.  บทบาทในการสรางวิสัยทัศน ผูนําจะตองเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการสราง

วิสัยทัศนใหกับกลุม โดยใหสมาชิกมีสวนรวมและถายทอดวิสัยทัศนนี้ใหกับกลุม 

  3.  บทบาทในการสรางแรงดลบันดาลใจ ผูนําจะตองสรางแรงดลบันดาลใจ ให

เกิดแกผูตามโดยการสรางความม่ันใจใหเกิดแกผูตามใหผูตามเห็นคุณคาของงานท่ีจะทํา และเชื่อม่ัน

วาสามารถท่ีจะทํางานใหสําเร็จได ใหผูตามมีความเชื่อถือ ความเขาใจวาสิ่งท่ีทํานั้นมีคุณคา ก็จะทํา

ใหผูตามมีความเพียรพยายามในการทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย 

  4.   บทบาทประมุข สืบจากผูนําเปนผูสงท่ีผูตามยอมรับและมอบหมายใหเปน

ผูนํากลุม ดังนั้นผูนําตองแสดงบทบาทเปนตัวแทนหรือสัญลักษณของกลุมในการปฏิบัติภารกิจ        

ตาง ๆ 

  5. บทบาทผูประสาน ผูนําตองสรางและจรรโลงเครือขายความสัมพันธกับผูตาม

และบุคคลอื่น ๆ ความสัมพันธเหลานี้เปนสิ่งจําเปน ในฐานะท่ีเปนแหลงขอมูล ขาวสาร และแหลง

สนับสนุน 
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  6. บทบาทผูกระจายขาว ผูนําตองกระจายขอมูลขาวสารที่จําเปน ใหผูตามไดรับรู 

เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันและบางครั้งสามารถสรางแรงดลบันดาลใจใหกับผูตามได 

  7. บทบาทผูแกไขปญหา ในการนํากลุมนั้นบางคร้ังอาจเกิดปญหาฉุกเฉินท่ี

เกิดข้ึน ผูนําตองรูคือความผิดปกติ หรือความแปรเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากปญหาตาง ๆ ตองมีความเขาใจ

ในการแกไขปญหาใหประสบผลสําเร็จ 

  8.  บทบาทผูเจรจาตอรอง ผูนําสมควรมีสวนรวมในการเจรจาตอรองตาง ๆ เพ่ือ

ปกปองและแสวงหาผลประโยชนท่ีถูกตอง และชอบธรรมใหแกผูตาม 

 

  สรุปไดวา บทบาทผูนําชุมชน หมายถึง ความรับผิดชอบ หรือพฤติกรรมของผูนํา

ชุมชน ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน   ในดานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูนํา

กับบุคคลตาง ๆ หรือกับกลุม หรือกับองคการและสถาบันทางสังคม 

 

    2.4   ผูนําชุมชนกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      การเปลี่ยนแปลงของชุมชน เปนการพัฒนาในแนวใหมท่ีเกี่ยวของกับผูนําชุมชน 

ซึ่งเปนท่ีสมาชิกในชุมชนมาปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนา ผูนํา

ชุมชนตองเขาไปมีสวนรวมท้ังหมด ซึ่งผูนําชุมชนที่ดีและสนใจปญหาจะตองทําหนาท่ีและมีความ

คิดเห็นวา แกปญหาทุกอยางเพ่ือใหชุมชนดีขึ้น และมีความซื่อสัตยสุจริตตอชุมชน ซึ่ง นภาภรณ  

หวานนทและคณะ (2550: 324) กลาววา การที่สะทอนใหเห็นความเขมแข็งของชุมชนนั้น ในระดับ

หมูบานและตําบล จะมีบุคคลท่ีทําหนาที่หรือมีบทบาทในการปกครอง อันไดแก กํานัน ผูใหญบาน 

และสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นภายในชุมชน เปนเง่ือนไขสําคัญของการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  และเปนผูนํา ท่ีมีความรู ความสามารถ  และเขาใจสังคมที่ทีความสลับซับซอน  มี

ประสบการณสามารถบริหารจัดการชุมชนใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ และสามารถแกปญหาใน

ชุมชนได 

       ผูนําชุมชนมีความสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานการ

พัฒนาท่ีเปดโอกาสใหบุคคลและผูแทนของกลุมบุคคลที่อยูในชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน ได

เขาไปมีสวนรวมกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน รวมตัดสินอนาคตของชุมชน รวมดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนาและรวมรักษาสมบัติของชุมชน 
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     2.5   ลักษณะพฤติกรรมของผูนําท่ีจะสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                         ผูนําชุมชนเปนแกนนําในการสรางและพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง  

จะตองมีพฤติกรรมท่ีจะสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ดังนี้ (ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท 

ม.ป.ป.: 3) 

  1.  มีความสามารถในการพัฒนาและจูงใจคนในชุมชน 

  2. มีความสามารถในการนําการสนทนาและแกไขปญหาของชุมชนดําเนิน

กิจกรรมพัฒนา 

  3. มีความสามารถในการมองเห็นความแตกตางและจัดการกับความแตกตางของ

ความคิดเห็นและวิธีการทํางานของสมาชิกในชุมชน 

  4. มีความสามารถในการแกไขปญหาความขัดแยงชุมชน 

  5. มีความสามารถในการฟง คิดวิเคราะห การกําหนด และกระจายความ

รับผิดชอบและมองหาโอกาสใหมๆ ทางเลือกใหมๆ ในการกําหนดวิสัยทัศน ความมุงม่ันและ

จิตสํานึกสาธารณะขิงสมาชิกในชุมชน 

               กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  (2542:2) ไดใหแนวทางการทํางาน

ของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้ 

1.  การสนับสนุนความพยายามที่จะกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงการตัดสินใจ 

รวมกันของคนในชุมชน 

2. การสนับสนุนใหชุมชนชุมชนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและการ 

นําเสนอขอมูลใหสมาชิกของชุมชนทราบ 

3. การเปนผูอํานวยความสะดวกในการประชุมใหกับชุมชนบริการขอมูล 

ขาวสารความรุที่จําเปนตอการวางแผนชุมชน 

4. การสนับสนุนใหชุมชนวางแผนแกไขปญหาวิกฤตและชวยใหคําแนะนําทาง 

เทคนิควิชาการท่ีชวยใหแผนของชุมชนมีความเหมาะสม 

5. การวิเคราะห แผนหมูบานในดานเทคนิคและรวมแผนชุมชนที่เหมือนกัน 

จัดทําเปนแผนความรวมมือระหวางชุมชน 

6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน 

7. การรายงานผลการปฏิบัติงานตอภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ลักษณะพฤติกรรมของผูนําท่ีจะสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนเ ร่ืองของ

บุคคลที่สามารถแสดงความสามารถไดถูกตองตรงเวลาเหมาะสมกับสถานการณ เม่ือชุมชนมีการ

ดําเนินชีวิตเพ่ือสวนรวมท่ีเขมแข็ง ผูนําชุมชนจึงมีสวนสําคัญและมักถูกคาดหวังวาตองเปนผูทํา
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หนาท่ีริเร่ิมใหกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรผูนําการ

พัฒนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2552 

(ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 2552 :12-13) พบวา การเปนผูนําชุมชนท่ีดีตองทํา ดังนี ้

1.   ตองคิดดี พูดดี และทําด ี

2.   ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในทุกๆ ดาน 

3.   ตองมีความรับผิดชอบ ตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.   ตองดูแลลูกบาน(สมาชิกในชุมชน) ใหท่ัวถึง 

5.   ตองรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

6.   ตองกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิกฤตใหเปนโอกาส 

7.   ตองมีความรู ความสามารถคูกับคุณธรรม 

8.   ตองมีความจริงใจ 

9.   ตองกลาแสดงออก 

10.   ตองมีบุคลิกภาพ 

                      จากรูปแบบและพฤติกรรมของผูนําตามท่ีไดเสนอมาท้ังหมดพอจะสรุปไดวา  

พฤติกรรมของผูนําชุมชนโดยสวนรวมท้ังหมดนั้น จะมีแนวพิจารณาโดยมองจากการกระทําท่ีมีตอ

ตนเองและท่ีมีตอผูอื่นในการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน และรูปแบบของผูนําจะผลักดันใหเกิด

พฤติกรรมตางๆ ของผูนําท่ีแสดงออกมาในการปฏิบัติงานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน วา การวางแผนการทํางาน การมีความเสียสละ การรับรูขอมูลขาวสารตางๆ การยึดหลักการ

ทํางานโดยใชกระบวนการกลุม การสรางศรัทธาดวยการพึ่งตนเองนั้น เปนพฤติกรรมของผูนํา

ชุมชนท่ีกระทําดวยตนเอง  พฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออกกับประชาชนหรือผูนําคนอื่นๆ จะมี

ลักษณะในดานการประสานงาน การติดตอสื่อสาร การสรางศรัทธาใหเกิดการยอมรับในตัวผูนํา

ชุมชน การกระตุนใหกลุมเกิดการเรียนรู การกระทําตอสังคมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม   ซึ่งประเด็น

เหลานี้ทําใหผูวิจัย เกิดความสนใจในพฤติกรรมของผูนําชุมชนที่ทํางานดานการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน                  

 

                  คุณลักษณะของผูนําชุมชน 
                     ผูนําชุมชนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทตางๆในชุมชนเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะหลาย
ดานที่เกี่ยวของกับผูนํา ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําชุมชนไว ดังนี้ 

                 พัฒน  บุณยรัตพันธ (2517: 129, อางถึงใน ปวัตร  นวะมะรัตน 2538: 17) ไดใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําชุมชนไววา  เปนบุคคลท่ีประชาชนในชุมชนยกยองนับถือ เปน
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ผูที่สามารถชักจูง และกอใหเกิดแรงศรัทธาในกลุม เปนผูเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม พรอมท่ี

จะใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา หารือแกผูอื่น มีความคิดริเริ่ม ทันตอเหตุการณ ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของคนอื่น มีการศึกษา มีแนวคิดอันเปนประชาธิปไตย  นอกจากคุณลักษณะเฉพาะตัวขอใด

ขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกันแลว อาจจะเปนผูท่ีมีฐานะทางสังคมดานอื่นๆ ประกอบอีกดวย 

                มณีรัตน   ลิ่มสืบเชื้อ (2524: 11, อางถึงใน  ปวัตร  นวะมะรัตนะ 2538: 18)  ได

กลาวถึงลักษณะผูนําชุมชนท่ีดี จะตองไมใชผูนําท่ีใชอํานาจในการทํางานใหบรรลุผล แตจะเปน

ผูนําที่สามารถใหความชวยเหลือ สงเสริมใหรูจักคิด รูจักตัดสินใจ และทํางานดวยตนเอง 

                 วินัย   มนัสปญญากุล (2544: 33,  อางถึงใน เกรียงศักดิ์  คงทับทิม 2546:24) ได

กลาวคุณลักษณะของผูนําชุมชนไววา ผูนําชุมชนจะตองมีคุณลักษณะดังนี้คือ จะตองเปนบุคคลท่ีมี

บุคลิกที่ดี มีความคิดริเริ่ม ทันตอเหตุการณ ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น มีการศึกษา ไมใช

อํานาจในการทํางาน ใหความชวยเหลือ สงเสริมใหรูจักคิด รุจักตัดสินใจ และทํางานดวยตนเอง 

ตองเปนบุคคลที่ประชาชนในชุมชนยกยองนับถือ เปนผูท่ีสามารถชักจูง และกอใหเกิดแรงศรัทธา

ในกลุม เปนผูเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา หารือแก

ผูอื่น 

                ทองคูณ  หงสพันธ (2531: 5 – 15, อางถึงใน หงชุน 2549: 27)  ไดอธิบาย

คุณลักษณะท่ีดีของผูนําชุมชนมีองคประกอบ เชิงมนุษย  เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและ

คุณลักษณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาชุมชนของผูนําทองถิ่นไทยประกอบดวย ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชน ความรูเกี่ยวกับแหลงท่ีจะใหความชวยเหลือชุมชน ความเปนผูนําในหมูบาน 

ความซื่อตรงตอหนาท่ีความมีจิตมุงม่ันในตนเอง ความจงรักภักดีตอสถาบันผูนํา ทัศนคติแบบ

ประชาธิปไตย และความสัมพันธระหวางผูนําในหมูบาน 

                   ทนงศักด์ิ  คุมไขน้ํา (2534:3, อางถึงใน หงชุน 2549: 27) ไดแบงประเภทของ

ผูนําไวเปน 2 ประเภท คือ  

1.   ผูนําทองถิ่นที่เลือกต้ังเปนทางการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน กรรมการ 

หมูบานกรรมการสตรี  ผูนําเยาวชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูนําตางๆ 

2.   ผูนําทองถิ่นที่ไมเลือกต้ังเปนทางการไดแก คนแก คนเฒา ผูมีฐานะเปนผูท่ี 

ชาวบานอาศัยพ่ึงพิงได  ผูมีความสามารถพิเศษจนไดรับยกยองและผูเชี่ยวชาญในอาชีพตาง 

  สําหรับองคประกอบหรือลักษณะของผูนําทองถิ่นท่ีดีและเหมาะสมแกการเปน

กรรมการพัฒนาหมูบาน คือ ผูนําตองเปนผูมีอํานาจชักจูงผูอื่นได ชวยเหลือสงเสริมใหรูจักคิด รูจัก

ตัดสินใจ และทํางานดวยตนเอง ฉะนั้นผูนําทองถิ่นท่ีดีจึงควรมีคุณลักษณะดังนี้ เปนผูท่ีมีความ

เชื่อม่ันในตัวประชาชน และตองการท่ีจะปรับปรุงตนเอง เปนผูท่ีรักทํางานรวมกับประชาชน เปนผู
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ท่ีประชาชนชอบและกลาวถึงเสมอ เปนผูมีความตั้งใจจะทํางานเพ่ือสวนรวม เปนผูมีอารมณขัน 

เปนผูมีสุขภาพดี เปนผูต้ังอยูในศีลธรรม เปนผูมีความสุจริตใจ เปนผูเชื่อถือได เปนผูใหเกียรติยก

ยองผูอื่น เปนผูท่ีเคยใหความชวยเหลือรวมมือในงานพัฒนาชุมชน เปนมิตรท่ีดีของคนทุกชั้น

วรรณะ เปนผูท่ีพรอมจะรับฟงเหตุผลและปรึกษาหารือกับผูอื่นในปญหาสําคัญ ๆ ของทองถิ่น   

               ในการศึกษาภาวะผูนํา สตอกดิลล (Stogdill 1981 : 73-79, อางถึงในธวัช                  

บุญยมณี 2550 : 45-46) ไดพบวามีคุณลักษณะของผูนําบางประการที่พบเสมอในผูนํา คุณลักษณะ

เหลานี้ ไดแก 

1.  ความรับผิดชอบ 

2.  ความมุงมั่นท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 

3.  ความแข็งแรง 

4.  ความเพียรพยายาม 

5.  รูจักเสี่ยง 

6.  ความคิดริเริ่ม 

7.  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
8.  ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 

9.  ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพล (Influence) ตอคนอื่น 

10. ความสามารถท่ีจะประสานพลังท้ังหลายเพ่ือการทํางานใหสําเร็จ 

                        สรุปไดวา คุณลักษณะของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะมีลักษณะพฤติกรรมในดาน

ตาง ๆ เชน การใหขอมูลขาวสาร การตัดสินใจ การสรางอิทธิพลเหนือคนอื่น การมีสัมพันธภาพ มี

มิติการทํางานมุงตนเองเปนหลักและผูอื่นไปในลักษณะเดียวกันและจะสงผลตอการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

                          สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดใหสรุปรวมความหมายของ “ พฤติกรรมของผูนํา” วา

หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูนําชุมชนปฏิบัติ เพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กรณีศึกษาอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกเปนพฤติกรรมท่ีมีตอตนเองและพฤติกรรมท่ีมีตอ

ผูอื่นในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยเปนการกระทําหรือกิจกรรมที่ผูนําชุมชน

แสดงออกในดานการวางแผน ความเสียสละ การรับรูขอมูลขาวสาร หลักการทํางานโดยใช

กระบวนการกลุม การสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเอง การประสานงาน การติดตอสื่อสาร การสราง

ศรัทธาใหเกิดการยอมรับในตัวผูนําชุมชน การกระตุนใหกลุมเกิดการเรียนรู การกระทําตอสังคมให

เกิดการมีสวนรวม โดยมีเปาหมายเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ซึ่งผูนําชุมชนจะ

แสดงออกมาในรูปของการกระทําหรือตอบสนองตอเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาพฤติกรรม 
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                     2.6  ผูนําชุมชนตามบริบทของกระทรวงมหาดไทยตามบทบาทและหนาท่ี 
           กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการเสริมสรางการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือให

ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ

สิ่งแวดลอม ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองไดเปนเปาหมายหลักในการ

ทํางานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนแนวทางและนโยบายในการ

ขับเคลื่อนเพื่อเสริมสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง โดยมีผูนําชุมชนที่มีอยูในชุมชนเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอยูในชุมชนซึ่งไดกําหนดบทบาท หนาท่ี  และขอบเขตการทํางาน

ของผูนําชุมชน ที่อยูในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน 2543 : 2)  ดังนี้ 

1.  บทบาทของผูนําชุมชน 

    1.1 ผูนําชุมชนเปนผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกของชุมชนอยูรวมกัน คือ 

จะตองอยูใกลชิดกับชุมชนมีความสัมพันธกับคนในชุมชน และเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน ทํา

ใหมีความสามัคคีในชุมชน และเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน ทําใหมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน

ในชุมชน 

    1.2  ผูนําชุมชนเปนผูปฏิบัติภารกิจของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค คือจะตอง

รับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทําความเขาใจและตองทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

    1.3  ผูนําชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม คือ 

จะตองปฏิบัติงานในทางท่ีอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธและปฏิบัติกันดวยดีของ

สมาชิกในชุมชน การติดตอสื่อสารท่ีดีเพ่ือชวยทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 

2.   หนาท่ีของผูนําชุมชน 

การสรางความสามัคคีใหเกิดไดในชุมชน 

2.1 การกระตุนใหสมาชิกทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

2.2  การพัฒนาสมาชิกใหเกิดภาวะผูนํา 

2.3  การทํางานรวมกับสมาชิก กําหนดเปาหมายของชุมชน 

2.4  การบริหารงาน / การประสานงานในชุมชน 

2.5  การใหคําแนะนํา / การชี้แนวทางใหกับชุมชน 

2.6  การบํารุงขวัญสมาชิกในชุมชน 

2.7  การเปนตัวแทนในการติดตอประสานงานกับหนวยอื่น ๆ 

2.8  การรับผิดชอบตอผลการกระทําของชุมชน 
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3.  ขอบเขตการทํางานของผูนําชุมชน 

3.1 ดานเศรษฐกิจ 

3.2 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

3.3  ดานสุขภาพอนามัย 

3.4 ดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
3.5 ดานการพัฒนาคน 

3.6 ดานการบริหารจัดการชุมชน 

3.7 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                    สรุปไดวา ผูนําชุมชนตามบริบทของกระทรวงมหาดไทย มีบทบาท หนาท่ีและ

ขอบเขตการทํางานเพ่ือใหมีการบริหารจัดการชุมชนที่เขมแข็งและมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองได  

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง การปกครองและสิ่งแวดลอม 

                   ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดทําการศึกษาวิจัยกับผูนําชุมชน ประกอบดวย 

ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน และ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน   มีบทบาทหนาท่ี ดังนี ้

1.  บทบาทหนาท่ี ของผูใหญบาน 
    ผูใหญบาน เปนตําแหนงผูนําชุมชนที่มีพัฒนาการมายาวนานเปนตําแหนงที่ถือ

วาเปนหัวใจสําคัญของการปกครองในระดับหมูบาน ตั้งแตสมัยชุมชนบุพกาล ในยุคท่ีหมูบานยังมี

อิสระจากอํานาจรัฐ และมีพัฒนาการมาโดยตลอด ไมวาจะเปนสมัยสุโขทัย อยุธยา มาจนถึง

รัตนโกสินทรหนาท่ีและอํานาจของผูใหญบาน (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระ

พุทธศักราช 2457 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

   มาตรา 27 ผูใหญบานทําหนาที่ชวยเหลือทางอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปน

หัวหนาราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 

   1. อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย

ใหแกราษฎรในหมูบาน 

   2. สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบานรวมทั้งสงเสริม

วัฒนธรรม และประเพณีในทองที่ 

  3. ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับ 

บริการกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4.  รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุข และความตองการท่ีจําเปนของ\ 

ราษฎร ในหมูบานแจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกร

อื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ 

5.  ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ี หรือ 

การใหบริการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6.  ควบคุมดูแลราษฎร ในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ 

แบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามท่ีทางราชการไดแนะนํา 

7.  อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย หรือ 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร 

8.  แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน เพ่ือบําบัดปดปอง 
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 

9.  จัดใหมี การประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอย 

เดือนละหนึ่งคร้ัง 

10. ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการ และรายงานเหตุการณท่ีไมปกติ 

ซึ่งเกิดข้ึนในหมูบาน ใหกํานันทราบพรอมท้ังรายงานตอนายอําเภอดวย 

11. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง 

ราชการหรือตามที่ กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอื่นของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ 

  ซึ่งสรุปไดวา ผูใหญบานที่มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะการ

ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 (แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ในเร่ืองการสงเสริมความเขมแข็ง

ในชุมชน  เ กี่ ย วกั บ  ด าน เศ รษฐกิจ  ด านสั งคมและ วัฒนธรรม  ด านสิ่ งแวดลอม  และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดานการประสาน การสนับสนุน สงเสริมและอํานวยความ

สะดวก ในการปฏิบัติหนาที่ หรือการใหบริการของสวนราชการ ตอชุมชน 

 

2.  บทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามบทบาทในพระราชบัญญัติสภา

ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ไดกลาวถึง มาตรา 

69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล นั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีส วนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัด

จาง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
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กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

(พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546:14)  

  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (พระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537) ไดกําหนดดังนี้ 

1.  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2.  หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลดังนี้ 
1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้ง 

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

7. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8. ปฏิบัติราชการอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

  สรุปไดวา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งอยูในองคการบริหารสวน

ตําบลจะตองมีการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 

 
   3. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการหมูบาน  
  คณะกรรมการหมูบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การ

เปนกรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 

กําหนดใหคณะกรรมการหมูบานแตงต้ังคณะทํางานตาง  ๆ  เ พ่ือชวยเหลือปฏิบัติภารกิจของ

คณะกรรมการหมูบาน และผูใหญบานแบงเปนคณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ ทําหนาที่เกี่ยวกับ

การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน การพัฒนาและสงเสริมการประกอบ

อาชีพ การผลิตและการตลาดเพ่ือเสริมสรางรายไดใหกับราษฎรในหมูบาน คณะทํางานดานสังคม 

สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ การ

จัดสวัสดิการในหมูบาน การสงเคราะหผูยากจนท่ีไมสามารถชวยตนเองได การสงเสริมอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข และคณะทํางานดานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ซึ่งทําหนาท่ีเกี่ยวกับ การสงเสริมการศึกษาศาสนาการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของหมูบานและงานอื่นตามท่ีมอบหมาย (คูมือการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการหมูบาน (กม.) : 18 – 20) 

  สรุปไดวา  คณะกรรมการหมูบานจะมีหนาที่ในการสงเสริมความเขมแข็งใน

ชุมชน ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองถิ่น (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 

 

 4.   บทบาทหนาท่ีของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
  อาสาพัฒนาชุมชนเปนอาสาสมัครท่ีทํางานแสดงถึงความเสียสละ เพ่ือประโยชน

สวนรวมท่ีพึงจะเกิดข้ึนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูและการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในหมูบาน (กรมการพัฒนาชุมชน : 2551) ซึ่งอาสาพัฒนาชุมชนมีหนาท่ีตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

   1. กระตุนใหองคกรประชาชนรูปญหาของหมูบาน และสามารถวางแผนงาน

เพ่ือแกปญหาไดเองรวมถึงกระตุนใหประชาชนรูจักตนเอง และเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หมูบานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2. ริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา โดยเปนที่ปรึกษากลุมเยาวชน กลุม

สตรี กลุมอาสาสมัคร ตลอดจนองคกรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ 

   3. ชวยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา

หมูบาน 

   4. เปนผูประสานงานระหวางองคกรประชาชน กับหนวยงานของรัฐ  องคกร

เอกชน 

   5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ตามท่ีคณะกรรมการหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบล หรือทางราชการมอบหมาย 

  สรุปไดวา อาสาพัฒนาชุมชม (อช.) ทําหนาท่ีในการสงเสริมความเขมแข็งใน

ชุมชน ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 
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 5.   บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) 
  กรมการพัฒนาชุมชน ไดสนับสนุนใหมีการจัดต้ังและพัฒนาองคกรสตรีในระดับ

ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคมุงท่ีจะพัฒนาใหสตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตามเกณฑความจําเปน 

พ้ืนฐาน (จปฐ.) และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมทั้งมีสวน

รวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 : 10) 

  กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน (2538 : บทคัดยอ) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในการปองกันปญหา

หญิงคาประเวณี : ศึกษากรณีในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของ กพสม. ในการ

ประเด็นปญหาหญิงคาประเวณี ท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได ไมมีผลตอการมีสวน

รวมของ กพสม. และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ  กพสม. ในการปองกันปญหาหญิง

คาประเวณีมากท่ีสุด คือ การรับรูขอมูลขาวสาร ปจจัยรองลงมาไดแกประสบการณการอบรม การ

ไดรับผลประโยชนจากการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

  กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน (2529 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา

วิจัยปจจัยสี่งท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกองคกรสตรีในการพัฒนาชนบทตามนโยบายของ

รัฐ ศึกษาเฉพาะกรณีกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน (กพสม.) พบวา รายไดจากการเปนสมาชิก

กลุมท่ีมีกิจกรรมการติดตอกับผูนําทองถิ่น การติดตอกับเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน การเปนผูนําทองถิ่น

ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท 

  วรลักษณ มนัสเอื้อศิริ (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงาน บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล (กพสต.) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ กพสต. คือ ลักษณะอาชีพ  ฐานะทางเศรษฐกิจลดความคาดหวัง

ผลประโยชนสวนตัว ความคาดหวังผลประโยชนชุมชน การเขาถึงแบบขอมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท 

และรับรูขอมูลขาวสารจากภายนอก การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีทางราชการ การไดรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชนและการไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น สวนปจจัย

ดาน อายุ กับการมีผูใกลชิดสนับสนุน ไมมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี กพสต. 

                สรุปไดวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ทําหนาท่ีในการสงเสริม

ความเขมแข็งในชุมชน ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 

                ในการ วิจั ยครั้ งนี้  ผู วิ จัยทํา ก ารศึ กษ าวิ จั ย  ผูนํ าชุมชนตามบริบทขอ ง

กระทรวงมหาดไทย  ประกอบดวย  ผู ใหญบาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
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คณะกรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  ทําหนาท่ีในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหมีการบริหารจัดการชุมชนท่ีเขมแข็งและมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองได

อยางย่ังยืน   

             2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
                        พฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ผูวิจัยไดคนควา

และศึกษาหาขอมูล พบวา ไมมีผูวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  ดังนั้น ผูวิจัยไดนํางานวิจัยที่เกี่ยวของและใกลเคียงกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้ 

                         นันทวิทย  นาคแสง (2541: 69-80) ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูนํากับการพัฒนา

ชุมชน ศึกษากรณีบานหนองโก ตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางคือ 

ปลัดอําเภอ พัฒนากร เกษตรตําบล ผูนําท่ีเปนทางการ คือ หัวหนาสถานีอนามัย  กํานัน สารวัตร

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  ผูนําท่ีไมเปนทางการ คือ หัวหนาคุม รวม 45 คน ในตําบล

หนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสังเกตและการสัมภาษณ

แบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง ผลการศึกษา พบวา บทบาทของผูนํากับการพัฒนาชุมชน ผูนํา

เขาไปรวมในการดําเนินงานของกลุม เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการพัฒนาหมูบานในทุกๆ ดาน 

                        วสันต  ศรีสิทธิสมบัติ (2547: 54-58) ศึกษาเร่ือง บทบาทผูนําทองถิ่น ศึกษาเฉพาะ

กรณีผูนําชุมชนของเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือ 

ชุมชนจํานวน 23 ชุมชน กลุมผูนําชุมชน จํานวน 23 คน เก็บรวบรวมขอมูลอยางมีสวนรวมโดยการ

สังเกตและสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะเขาไปอยูรวมกับกลุมเปาหมายเหมือนเปนสมาชิกคนหนึ่งของ

กลุม ผลการศึกษา พบวา บทบาทของผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 1. การชวยเหลือแกไข

ปญหาชุมชน 2. การเปนผูประสานงานระหวางประชาชนดานแผนและโครงการ 3. การเปนผู

ประสานงานกับประชาชนดานการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 4. การเปนผู

ประสานงานกับประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพรโครงการตางๆ 5. บทบาทอื่นๆของผูนําชุมชน

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 6. การปฏิบัติงานของผูนําชุมชน 

                         สุจริต  มาทอง (2550: 78-80)  ศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําและการพัฒนาชุมชน ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยาง คือ 

ผูนําชุมชนและประชาชน จํานวน 200 คน ที่เกี่ยวของกับโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น

เปนสุข จํานวน 15 หมูบาน ตําบลทาข้ึน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บกรวบรวม
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ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําและการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง อยูในระดับสูง มีดังนี้ 1.ดานการเอื้ออาธรตอกัน 2. ดานการประหยัด 3. ดานการเรียนรู 4. 

ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 5. ดานการเพ่ิมรายได 6. ดานการ

ลดรายจาย              

                         จากงานวิจัยและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําชุมชน พอสรุปไดวา

พฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสําคัญตอการพัฒนาชุมชนให

เขมแข็ง เปนรูปแบบการพัฒนาผานบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูนํา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ไปสูผลสําเร็จโดยชมุชนมีขีดความสามารถ ที่ดําเนินกระบวนการพัฒนาโดยไมตองพ่ึงความ

ชวยเหลือจากภายนอก หากมีสวนท่ีเปนลักษณะการพัฒนาจากภายนอกจะตองเปนการผสมผสาน

ระหวางความตองการของชุมชนและภายนอกอยางเหมาะสม               

 

3.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
    ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความตองการของมนุษยในดานความมีคุณคา มีศักด์ิศรี
ของความเปนตัวของตัวเอง และเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนตอสภาพทางจิตใจและอารมณท่ีมีประสิทธิผล 

(Bernard and Huckins 1974,อางถึงใน ภาวิณี นาวาพานิช 2537:49) ดวยเหตุนี้การเรงพัฒนาของ

หลายๆประเทศเชน ญ่ีปุน เกาหลีใต จึงไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงทรัพยากรบุคคลโดยสราง

เสริมคานิยมพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ สรางความรักและเห็นคุณคาในตนเอง เพราะตระหนักวาการ

พัฒนาสังคมใหกาวหนาไดนั้น จําเปนตองปลูกฝงลักษณะท่ีจะสรางเสริมบุคคลใหมีความรูสึกมี

คุณคาในตนกอน จึงจะทําใหบุคคลสรางสรรคงานอันจะนําสังคมใหเจริญกาวหนาตอไป  คนท่ีมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนสูงมักจะประสบความสําเร็จในชีวิต การเรียน การทํางาน มีการตัดสินใจท่ีดี

และมีความม่ันคงในตนเองมีแนวโนมท่ีจะเคารพสิทธิและความรูสึกของบุคคลอื่นและมีความรูสึก

เปนอิสระไมตองพ่ึงพา หรือหาท่ียึดเหนี่ยวในทางท่ีผิด เชน เหลา ยาเสพยติด เปนตน 

 

              3.1  ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 
                  ศรีเรือน แกวกังวาล (2531:105) ไดใหความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง วา 
เปนการแสวงหาและรักษาศักด์ิศรีเกียรติยศทั้งโดยตนเองสํานึกและผูอื่นกลาวขวัญยกยองเชิดช ูเชน 

ความตองการมีเกียรติมีหนามีตา        ความตองการมีชื่อเสียงเปนท่ียกยองนับถือจากผูอื่นท่ีมิใช 

ลักษณะ ฉาบฉวยจอมปลอม 

                  เปรมจิต ทศศะ (2538:7) ไดใหความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวา เปนการ

พิจารณาตัดสินคาของตนเองตามความรูสึก และทัศนคติตอตนเองของบุคคลในเร่ืองการปฎิเสธตน 
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การยอมรับของพอแม การหลอกตัวเอง การไมยอมรับของผูอาวุโสหรือผูมีอํานาจเหนือกวาและการ

ยอมรับตนเองและสังคม 

                  มะลิ อุดมภาพ (2538:11) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความรูสึกนึกคิดของ
แตละบุคคลวาตนเองนั้นเปนบุคคลท่ีเกง และมีคุณคา มีความสามารถและมีเชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกับ

บุคคลทั่วไป มีความเชื่อม่ัน และมีบุคลิกลักษณะสงาผาเผยเปนท่ีนาเชื่อถือ 

                   คูเปอรสมิธ  (Coopersmith  1992, อางถึงใน ปทมา เรณูมาร 2539:39) กลาวถึง

ความรูสึกมีคุณคาในตนวาเปนการตัดสินความมีคุณคาของตนเอง และการแสดงถึงทัศนคติท่ีมีตอ

ตนเองในดานการยอมรับ  หรือไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนความเชื่อท่ีบุคคลมีตอ

ความสามารถ (Capability) ความสําคัญ (Significance) ความสําเร็จ (Success) และความมีคุณคาใน

ตนเอง (Worthy) 

                  กลาวโดยสรุป ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดจากการประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับความมีคุณคาและพึงพอใจในตนเอง การยอมรับนับถือตนเองตลอดจนการไดรับการ

ยอมรับจากครอบครัวและสังคม ความเชื่อม่ันในตนเองที่จะประสบความสําเร็จ และการมี

ความสามารถเพียงพอในการกระทําสิ่งตางๆอันมีคุณคาตอตนเองและสังคม 

                  3.2 ความสําคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง  
                   ความรูสึกมีคุณคาในตน  นับวามีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหบุคคลประสบ

ความสําเร็จในชีวิต นักจิตวิทยาสวนใหญมีความเห็นพองกันวาพฤติกรรมตางๆ มีผลมาจากความ

ตองการของมนุษย โดยท่ีการตองการทางจิตนับวาเปนแรงจูงใจท่ีผลักดันใหเกิดการแสดงพฤติกรรม

ตางๆ นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ตัวตน” เชื่อวาพฤติกรรมทุกอยางท่ีแสดงออกมา  เปนผลมา

จากความนึกคิดเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น โดยจะแสดงกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมนั้นตามสถานการณ

และการรับรูของแตละบุคคล โดยเฉพาะการรับรูในดานความรูสึกมีคุณคาในตน เนื่องจากความรูสึก

มีคุณคาในตนเปนความรูสึกเพ่ือประเมินคุณคาประโยชนและอํานาจของตน ซึ่งบุคคลทุกคน

ปรารถนาท่ีจะไดรับความสําเร็จในตนเองและตองการใหผูอื่นยอมรับนับถือในความสําเร็จของตน

ดวย   ซันฟอรดและโดโนแวน (Sanford  and  Donovan,อางถึงใน พรรณี ฉุนประดับ 2538:36-37)   

ไดกลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกเกี่ยวกับตนเองตางก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตาง  ๆ

ดังนี้ 

 

                 1.  มีผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยางท่ีบุคคล คิด พูด หรือกระทํา 

                 2.  มีผลกระทบตอการประเมิน และการกระทําของผูอื่นตอบุคคลนั้น  ๆ
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                 3.  มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลอืกของบุคคลในการท่ีจะเกี่ยวของหรือกระทําสิ่งตางๆ

ตอ   บุคคลอื่น 

                 4.   มีผลกระทบตอความสามารถของบุคคลในการท่ีจะรับหรือใหความรัก 

                 5.  เปนความสามารถของบุคคลในการท่ีจะกระทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆท่ีเขา

ตองการจะเปลี่ยน 

                  บุคคลท่ีมีความรูสึกมีภาคภูมิใจในตนเองจะรับรูคุณคาของตนตามความเปนจริง 

ตระหนักถึงศักยภาพท้ังหมดของตนเองมีจิตใจที่เปดกวางและยอมรับสิ่งตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความ

เปนจริงพรอมท้ังสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม บุคคลเหลานี้จะมีความกระตือรือรน 

เชื่อม่ันในตนเองวามีความสามารถในการทํางานใหประสบกับความสําเร็จ มีความเปนตัวของตัวเอง

ในการแสดงความคิดเห็น ไมหว่ันตอคําวิพากษวิจารณ มีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี มี

ความสามารถเผชิญกับอุปสรรคท่ีผานเขามาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณท่ีทําใหตนเองรูสกึ

ผิดหวังและทอแทใจดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ดวยความหวังและความกลาหาญ จึงเปนบุคคลท่ี

ประสบความสําเร็จ มีความสุข สามารถดําเนินชีวิตตามท่ีตนปรารถนาไดอยางดี  นอกจากนี้พบวาผูท่ีมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนสูงจะมีพลังในการหลีกเลี่ยงปญหารุนแรงในอนาคตไดเปนอยางดี    (Pope 

and others 1988:5, อางถึงในชัยวัฒน วงศอาษา 2539:9) 

                  จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาความภาคภูมิใจในตนเองเปนคุณลักษณะที่สมควรจะมีและ

ไดรับการสรางเสริมใหเกิดกับทุกคนโดยเฉพาะผูนําชุมชนเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางที่ตน

ตองการ สามารถเผชิญกับปญหาตางๆท่ีผานเขามาโดยไมกอใหเกิดความเครียด ปญหาสุขภาพจิต

และสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตของตนเองข้ึนไดและสงผลตอการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

                3.3   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 
                   มาสโลว (Maslow  1970:45) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง นั้น เปนความรูสึกของ

บุคคลท่ีตองการใหตนเองเปนคนมีประโยชนและมีคุณคา ซึ่งความรูสึกในลักษณะดังกลาวนั้น มาส

โลวเชื่อวาเปนลักษณะของความตองการท่ีบุคคลทุกคนปรารถนาใหมี  โดยสามารถจําแนกได 2 

ประเภท ดังนี ้

                       1.  ความตองการเห็นคุณคาในตน เปนความปรารถนาของบุคคลท่ีจะใหตนเองมี

ความเขมแข็ง มีความสามารถเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งตางๆ มีความเชี่ยวชาญ มีความเชื่อม่ัน

ในการเผชิญกับเหตุการณตางๆ โดยไมตองพึ่งพิงผูอื่น มีความอิสระเสรี และประสบความสําเร็จใน

กิจการตางๆ 
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                  2.  ความตองการใหผูอื่นเห็นคุณคาของตน เปนความปรารถนาของบุคคลท่ีจะทําให

บุคคลอื่นเห็นวาตนเองเปนผูท่ีมีชื่อเสียงมีเกียรติ มีตําแหนงฐานะมีอํานาจเหนือผูอื่น มีความสําคัญ มี

ศักด์ิศรี ไดรับการยอมรับและเปนที่นาชื่นชมของผูอื่น 

                  โรเซนเบอรก (Rosenberg 1965:99) กลาวถึงความรูสึกมีคุณคาในตนวาเปนการ

ประเมินความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในตนเอง ในดานการยอมรับตนเอง การนับถือตนเอง การเห็น

คุณคาในตนเองและความเชื่อม่ันในตนเอง โดยจะประเมินทั้งทางดานดีและดานไมดี 

                  คารเพนนิโต (Carpenito 1983:392,อางถึงใน พรรณี ฉุนประดับ 2538:29) กลาววา 

ความรูสึกมีคุณคาในตน เปนบุคลิกภาพอยางหนึ่งของบุคคลท่ีจะมีการตัดสินความรูสึกมีคุณคาใน

ตน จากการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถ และการยอมรับของสังคม 

                  ทาฟท (Taft 1985:79, อางถึงใน สาวิตรี ทยานศิลป 2541:8) กลาววา ความรูสึกมี

คุณคาในตน เปนการประเมินหรือตัดสินคุณคาของตนเอง    โดยอาศัยกระบวนการรับรูความรูสึกมี 

คุณคาในตน 2 ขั้นตอน คือ 

                  1. การประเมินทัศนคติ และการกระทําของสังคมท่ีมีตอตน  กระบวนการนี้เปนการ

รับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐานมาจากการประเมินและการยอมรับของผูอื่น เปนความรูสึกท่ีไดรับ

จากภายนอกตอคุณคาของตน 

                  2. ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในกระบวนการตอบสนองตอภาวะแวดลอม

และผลท่ีตนไดรับ กระบวนการนี้เปนความรูสึกภายในตอคุณคาของตน (Inner-self-esteem) เปน

ความสัมพันธของปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคมและผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมนั่นคือ เปนความ 

รูสึกท่ีอยูภายในตนเอง ตามความสามารถในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

                  แมคครอสกี ริชมอนดและสจวต (McCrosky,Richmon and Stewart 1986:116,               

อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539:7) กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเปน ทัศนะของบุคคลท่ี

มองเห็นตนเองในเชิงคุณคาโดยรวม ผูท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนตํ่าจะมีแนวโนมขาดความเชื่อม่ัน

ในความสามารถของตนเองและวัดสมรรถนะของตนเองทางลบแทบทุกดาน  ไมวาจะพยายามมาก

เพียงใดมักจะคิดวาตนเองลมเหลว เม่ือเปนเชนนี้ผูท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนตํ่า จึงมักจะมี

ความสัมพันธทางบวกกับความหว่ันไหวในการสนทนาโตตอบมักตกอยูใตอิทธิพลของผูอื่นและมี

การควบคุมตนเองไมคอยได ดังนั้นผูท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะยอมและคลอย

ตามกลุม การท่ียอมรับความคิดเห็นของผูอื่นโดยงายก็เพราะมักคิดวาความคิดเห็นของตนมีคุณคานอย

กวา ในขณะท่ีผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงมักจะเปนผูนําในการสนทนา มีความเชื่อม่ันและ

คาดหวังในความสําเร็จท่ีจะไดรับเปนอยางดี หากนําผูท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนแตกตางกันมาทํา

กิจกรรมรวมกัน   ผูท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงจะเปนผูที่ผูกขาดการสนทนาแตผูเดียว                   
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                  คุณลักษณะของความภาคภูมิใจในตนเอง 
                  คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981:2-4) กลาวถึงคุณลักษณะพ้ืนฐานของความภาคภูมิใจ

ในตนเอง ซึ่งบุคคลใชเปนสิ่งตัดสินวาตนประสบความสําเร็จ มีอยู 4 ประการคือ 

                  1. ความสามารถ (competence) เปนวิธีการท่ีจะพิจารณาถึงความสําคัญโดยการกระทํา

ใหสําเร็จตามเปาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตางๆที่ผานเขามาในชีวิตดวยความม่ันใจ ปรับตัวได

ดี ใชกลไกปองกันตนเองนอย และสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                  2. ความสําคัญ (significance) เปนวิธีการท่ีบุคคลรูสึกเกี่ยวกับการถูกยอมรับการมี

คุณคาอยางเหมาะสม ตนเองยังเปนท่ีรักของบุคคลอื่น มีประโยชนและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว

และสังคม 

                 3. อํานาจในตัว (power) เปนอิทธิพลท่ีบุคคลมีตอชีวิตของตนเองและตอเหตุการณ

ตางๆ รอบตัว มีความเชื่อมั่นในอํานาจการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดผลตามท่ีตองการ และมี

ความสามารถเพียงพอในการกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยตนอง 

                  4. คุณความดี (virtue) เปนการปฏิบัติตัวสอดคลองกับศีลธรรม จริยธรรม คานิยมและ

วัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจริง มองโลกในแงดี พอใจในชีวิต

ท่ีเปนอยู มีการแสดงออกของความคิดท่ีดีและถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

                  ทาฟท (Taft 1985:79, อางถึงใน สิรินทร ศาสตรานุรักษ 2538:18) ไดสรุป

กระบวนการที่บุคคลจะรับรูวาตนเองวามีคุณคามี 2 ขั้นตอนดังนี้คือ 

                   1. การประเมินทัศนคติและการกระทําของสังคมที่มีตอตนเอง  กระบวนการนี้เปนการ

รับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐานมาจากการประเมิน และการยอมรับของผูอื่น เปนความรูสึกท่ีไดรับ

จากภายนอกตอคุณคาของตนเอง 

                  2.     ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในกระบวนการตอบสนองตอภาวะ

แวดลอมและผลท่ีตนไดรับ กระบวนการน้ีเปนความรูสึกภายในตอคุณคาของตน เปนความสัมพันธ

ของปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคมและผลกระทบของบุคคลท่ีมีตอสิ่งแวดลอม  นั่นคือเปน

ความรูสึกที่อยูภายในตนเองตามความสามารถในการปฏิบัติเพื่อควบคุมสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

 
                  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกมภีาคภูมิใจในตนเอง 
                   จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองของคูเปอร

สมิธ (Coopersmith 1981:118-119, อางถึงใน ประทุม ตวมศรี 2546:48) พบวา องคประกอบท่ีมี

อิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตน มี 2 ประเภท คือ องคประกอบภายในตนและองคประกอบ

ภายนอกตน 
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1. องคประกอบภายในตน คือลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีผลทําใหความรูสึกมี 

คุณคาในตนของบุคคลแตละคนแตกตางกัน ซึ่งประกอบดวย    

                          1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เชน ความสวยงามของรูปราง

หนาตา ความคลองแคลววองไว บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีปรากฏใหเห็นได เปนสิ่งที่เอื้อตอ

ความสําเร็จในการทํากิจกรรมท่ีบุคคลนั้นใหความสําคัญ มีสวนชวยสงเสริมใหบุคคลมีความรูสึกมี

คุณคาในตนเองชื่นชมตนเองและโดยเฉพาะไดรับขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่นท่ีกลาวถึงตนเอง ขอมูล

ยอนกลับที่ไดรับเปนท่ีพึงพอใจก็จะทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีกับตนเองมากขึ้น และเนื่องจากลักษณะทาง

กายภาพนี้เปนที่ปรากฏแกสายตาเปนอันดับแรก จึงทําใหบุคคลมักจะประเมินหรือตัดสินชื่นชมกันท่ี

ลักษณะภายนอกกอนและยิ่งบุคคลมีความรูจักคุนเคยกันนอย ก็จะประเมินกันที่ลักษณะภายนอกมาก

ขึ้นเทานั้น ซึ่งจะมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคลท่ีไดรับการประเมิน  (Coopersmith 

1981:120-123,อางถึงใน เชาวนา   อมรสงเจริญ   2537:9-11) 

                          1.2 สมรรถภาพ ความสามารถและผลงาน (General capacity,Ability and Performance) 

องคประกอบทั้งสาม มีความสัมพันธระหวางกัน  และมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนโดยจะเปนตัว

บงชี้ถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในสิ่งท่ีทํา โดยจะมีเรื่องสติปญญาเขา

มาเกี่ยวพันดวย สติปญญาจะมามีผลตอสมรรถภาพและผลสําเร็จดวย  อันจะนําไปสูการเพ่ิมความรูสึก

มีคุณคาในตน (Coopersmith 1981:123-125)    ฮามาเช็ค  (Hamachek 1978:220-221,          อางถึงใน 

ประทุม  ตวมศรี 2546:48) กลาววา บุคคลท่ีเคยประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากอน มักจะมี

เปาหมายและการเสี่ยงท่ีแตกตางกัน บุคคลท่ีเคยประสบความสําเร็จมากอนมักจะเสี่ยงทํางานตาม

ระดับความสามารถของตนเอง โดยท่ีงานนั้นเปนงานท่ีไมงายหรือไมยากจนเกินไป ประกอบกับมีการ

ต้ังระดับความปรารถนาตามที่เปนจริง และจะมองตนเองในดานดีมากกวาบุคคลที่ประสบความ

ลมเหลว 

                        1.3 ภาวะทางอารมณหรือความรูสึก (Affective states)     ความรูสึกของบุคคลมี

ความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตน ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นแลวเกิด

การเปรียบเทียบและการประเมินตนเองโดยท่ีบุคคลนั้นอาจจะประเมินตนเองในดานบวก ซึ่งเปนการ

มองตนเองวาเปนบุคคลที่มีความสามารถ ประสบความสําเร็จ มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและรูสึก

เปนสุข อันเปนการสงเสริมใหมีความรูสึกมีคุณคาในตนเพ่ิมสูงข้ึน แตหากบุคคลประเมินตนเองใน

ดานลบ เขาจะประเมินตนเองวาไมมีความสามารถ ไรสมรรถภาพ มีความรูสึกดอย    รูสึกวิตกกังวล

และไมสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตได ยังผลใหความรูสึกมีคุณคาในตนลดตํ่าลง 

                        1.4  คานิยมสวนตัว (Self-values) โดยทั่วไปบุคคลจะใหความพอใจในสิ่งตางๆ 

แตกตางกันออกไป บุคคลมีแนวโนมจะใชคานิยมของสังคม เปนตัวตัดสินความรูสึกมีคุณคาใน
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ตนเอง ถาคานิยมของตนเองสอดคลองกับสังคม จะทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเพ่ิมข้ึน แตถา

คานิยมของตนเองไมสอดคลองกับสังคม ความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะต่ําลง 

                        1.5 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) การตัดสินความรูสึกมีคุณคาในตน

ของบุคคลเกิดจากการเปรียบเทียบผลงาน  และความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จท่ี

ตนเองต้ังไว ถาผลงานและความสามารถเปนไปตามเกณฑท่ีตนเองตั้งไวหรือดีกวา จะทําบุคคลมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเพ่ิมข้ึน ในทางตรงขามถาผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑหรือ

ตํ่ากวาเกณฑ  บุคคลจะคิดวาตนเองไรคา 

                        1.6  เพศ (Sex) สังคมและวัฒนธรรมสวนใหญ จะใหความสําคัญกับเพศชาย การ

ประสบความสําเร็จของเพศชายมักจะถูกมองวาเกิดจากความสามารถ แตถาเปนหญิงกลับถูกมองวา

เปนเพราะความพยายามหรือความโชคดี ดังนั้นจึงพบวาสวนใหญเพศชายมีความรูสึกมีคุณคาในตน

สูงกวาเพศหญิง (Shaver 1987:257, อางถึงใน สุพรรณี จันทรวิเศษ 2539:14) แตอยางไรก็ตามทัศนะ

คติตอผูหญิง และระดับความรูสึกมีคุณคาในตนมีความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมดวย (Spence  

1981:56,อางถึงใน  สุพรรณี จันทรวิเศษ 2539:14) 

                        1.7  ปญหาตางๆ และโรคภัยไขเจ็บ (Problems and Pathology) ไดแกปญหา

สุขภาพจิตท่ัวๆไป โรคทางกายท่ีมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic symtoms) กลาวคือ ผูท่ีมี

ปญหาดังกลาวสูงจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนตํ่า และจะแสดงออกมาในรูปความวิตกกังวล มีความ

ทุกข สวนผูท่ีมีปญหาดังกลาวนอย จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนสูง (Coopersmith 1981:134-138) 

                  2.  องคประกอบภายนอกตน คือ สภาพแวดลอมภายนอกท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธดวย 

ซึ่งสงผลใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนท่ีแตกตางกัน ซึ่งประกอบดวย 

                        2.1 ความสัมพันธกับครอบครัวและบิดามารดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดา

และบุตรเปนสิ่งที่มีอานุภาพมาก ดังนั้น ประสบการณท่ีบุคคลไดรับจากความสัมพันธภายใน

ครอบครัวจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญในชีวิต การไดรับความรัก ความอบอุน การสนับสนุนใหกําลังใจ

ใหสิทธิเสรีภาพในการกระทํา สิ่งตางๆเหลานี้จะทําใหสามารถพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนได 

                        2.2 สถานภาพทางสังคม   หมายถึง องคประกอบภายนอกซึ่งเปนตัวบงชีร้ะดับทาง

สังคมของบุคคลเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น เชน  ตําแหนงหนาท่ีการงาน  บทบาททางสังคม  วงศ

ตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยท่ัวไปสถานภาพทางสังคมมักจะเนนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจ

ของบุคคล ซึ่งพิจารณาจากอาชีพ รายไดและที่พักอาศัย   เนื่องจากสถานภาพทางสังคมเปนสิ่งท่ีบง

บอกถึงความสําเร็จและความมีเกียรติ บุคคลท่ีมีสิ่งเหลานี้จึงมีความเชื่อวาตนเองมีคุณคาสูง 

                        2.3 สังคมเละกลุมเพ่ือน ความรูสึกมีคุณคาในตนเกิดจากการรับรูในการ

เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับตนเองดานทักษะ ความสามารถ ความถนัด 
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ท้ังนี้เกิดจากการท่ีบุคคลเปนสมาชิกของกลุม ซึ่งตองเปนกลุมท่ีคงที่เพราะถาเปลี่ยนกลุมไปเร่ือยๆ 

บุคคลอาจมองตนเองในดานลบเร่ืองความสามารถที่จะเปนเพ่ือนท่ีดีกับคนอื่น ดังนั้นปฏิสัมพันธ

กับเพ่ือนจะชวยพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคล ผูท่ีไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือน ไม

เปนท่ีประทับใจหรือไมอยูในความสนใจของเพ่ือนจะไมชอบแสดงความคิดเห็น เกิดความรูสึกวา

ไมมีใครชอบหรือนับถือตนเองเลย สวนผูที่เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆ แลว มีความสําเร็จตํ่ามี

แนวโนมวาจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนตํ่าเชนกัน 

                  ทาฟท (Taft  1985:79,อางถึงใน สาวิตรี ทยานศิลป 2541:8) กลาววา ความรูสึกมี

คุณคาในตน เปนการประเมินหรือตัดสินคุณคาของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการรับรูความรูสึกมี

คุณคาในตน 2 ขั้นตอน คือ 

                  1.  การรับรูคุณคาของตนเองจากภายใน (Inner self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ

ตนเองโดยการประเมินจากความสามารถ สมรรถนะ และการกระทําตางๆ แลวผลที่ไดรับตรงตามท่ี

ตนปรารถนาหรือคาดหวัง  ซึ่งความรูสึกมีคุณคาในลักษณะนี้จะถูกสรางขึ้นอยางถาวรจาก

ประสบการณต้ังแตชวงแรกของชีวิต 

                  2.   การรับรูคุณคาของตนเองจากภายนอก (Outer self-esteem) เปนการรับรูคณุคาของ

ตนเองโดยการประเมินเจตคติและการยอมรับของบุคคลอื่ท่ีมีตอตนเอง ซึ่งความรูสึกมีคุณคาในตน

ลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบทบาททางสังคมและความสามารถในการเผชิญปญหาของ

บุคคลนั้นๆ 

              พัฒนาการของความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคล 
                  เนื่องจากความรูสึกมีคุณคาในตนเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของบุคคลจาก

ประสบการณและการรับรูเกี่ยวกับตนเองในอดีตที่ผานมา ไมวาจะเปนจากพฤติกรรมของคนรอบขาง 

ความสําเร็จหรือความลมเหลวในชีวิต ประสบการณตางๆ เหลานี้จะคอยๆ สะสมและปรากฏเปนภาพ

อยูในจิตใจของบุคคลนั้น ในลักษณะของความรูสึก คานิยมหรือความเชื่อท่ีฝงลึกลงไปในจิตใต

สํานึกวาตนเปนคนอยางไร มีคุณคาและมีความสําคัญสําหรับผูอื่นมากนอยเพียงใด (เกียรติวรรณ 

อมาตยกุล 2540:1-3) ดังนั้น การสรางหรือพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคลจึงตองอาศัย

กระบวนการพัฒนาที่ตองใชระยะเวลาคอนขางยาวนาน ซึ่งกระบวนการพัฒนาดังกลาวนี้จะเริ่มต้ังแต

วัยเด็ก และคอยๆพัฒนาไปอยางตอเนื่องตามอายุที่เพ่ิมข้ึนโดยในวัยเด็กลักษณะของการรรับรู

เกี่ยวกับคุณคาของตนเองจะเปนการพิจารณาในเรื่องของรางกายเปนสําคัญ  ท้ังเพราะเด็กยังมี

พัฒนาการดานความคิดไมเต็มท่ีและประสบการณนอย ความคิดอานจึงจํากัดอยูเฉพาะสิ่งใกลตัว 

(Coopersmith 1967:20-23 ,อางถึงใน สถาพร อนันตคุณูปการณ 2539:23-24) เม่ือเด็กเหลานี้เติบโต
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เปนผูใหญ  การพัฒนาทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมจะเปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับ

ประสบการณดานตางๆ ก็เพ่ิมมากขึ้นทําใหมีความคิดท่ีกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน การรับรูเกี่ยวกับ

ตนเองจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยมุงเนนการประเมินคุณคาของตนจากความสามารถในหนาท่ีการงาน 

ความสําเร็จและปฏิกิริยาท่ีผูอื่นมีตอตนเองแทนการประเมินเฉพาะสวนตางๆของรางกายดังเชนใน

วัยเด็ก ตอจากนั้นความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะเปลี่ยนแปลงอยางมากอีกครั้งเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 

เนื่องจากเปนวัยท่ีรางกายมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยลง มีการสูญเสียความสามารถทางดาน

รางกายและสถานะทางสังคม บุคคลวัยนี้จึงเร่ิมรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมมีความสําคัญแลว เปน

ผลใหความรูสึกมีคุณคาในตนลดนอยลง (นงลักษณ บุญไทย 2539:53) บุคคลท่ีมีความรูสึกวา

ตนเองไมมีคุณคาจะรูสึกวาไมมีใครรักตนจึงเกิดความวิตกกังวลและซึมเศราได 

                   การท่ีบุคคลประเมินคาของตนเองเปนอยางไรน้ันข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวาง

ตนเองกับผูอื่นและขึ้นอยูกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยทั่วไปมนุษยเรามักใหคุณคาความสําเร็จ และ

ความลมเหลว เปนเร่ืองสําคัญและมีผลกระทบตออัตตมโนทัศนของแตละบุคคล     ดังนั้นถาบุคคล

ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานถือวาเปนความสําเร็จท่ีมีคุณคาย่ิง การเจ็บปวยเร้ือรัง การผาตัด

หรือความพิการท่ีไดรับจากอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงหนาท่ีการงาน การตกงาน  ซึ่งจะเปนตัวกระตุน

ท่ีทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนตํ่าลงได นอกจากนี้มาตรฐานของสังคมและการตอบสนองของบุคคล

ในครอบครัวและสังคมก็มีผลกระทบตอความรูสึกมีคุณคาในตนดวย        

                  จากเอกสารและวรรณกรรมท่ีกลาวมาแลว สามารถสรุปไดวาความรูสึกมีคุณคาในตน

ของแตละบุคคล มีการพัฒนามาจากตนกําเนิด 2 แหลง คือ จากองคประกอบภายในตนและจาก

องคประกอบภายนอกตน         

                  3.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
                   ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถแสดงออกมาใหเห็นไดจากลักษณะทาทาง
น้ําเสียง คําพูดและการกระทําซึ่งอาจจะแสดงออกมาโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ได  คูเปอรสมิธ 

(Coopersmith 1984:5, อางถึงใน อรชุมา พุมสวัสดิ์ 2539:15-16) ไดแบงลักษณะของบุคคลท่ีมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนไว 2 ลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

                   1.  บุคคลท่ีมีความรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเองเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง     

มองตนเองในดานบวก มีความรูสึกม่ันคงปลอดภัย ไมหว่ันไหวตอการวิจารณ หรือตําหนิจากบุคคล

อื่นไดงาย มีลักษณะของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ใสใจและสามารถรับรู

ความรูสึกของผูอื่นไดอยางละเอียดออน สามารถแสดงความคิดเห็น และความตองการของตนเองได

อยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง  ใชกลไกการปองกันตนเองนอย  มักเปนผูริเ ร่ิมสราง

สัมพันธภาพกับผูอื่นกอน มีความยืดหยุน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่มีประโยชน  มีความ
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กระตือรือรน กลาทํางานท่ีทาทายความสามารถ พอใจท่ีไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีความวิตก

กังวลนอย ซึ่งโดยภาพรวมแลวบุคคลท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงจะมีความสุขและใชชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                   2. บุคคลท่ีมีความความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า จะมีลักษณะแตกตางจากบุคคลท่ีมี

ความความภาคภูมิใจในตนเอง สูง คือ ขาดความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาไรคา ไมมีความสามารถ มี

ความวิตกกังวลสูง มีความเครียด ไมกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากคนอื่น ชอบเปนผูฟง

มากกวาแสดงบทบาท ไมมีความพยายามในการทํางานท่ีสลับซับซอน เมื่อพบอุปสรรคก็ละท้ิงงาน 

หลีกเลี่ยงการแกไขปญหา ไมมีความยืดหยุน มักจะยึดติดกับสิ่งท่ีเปนอยูมักจะคลอยตามผูอื่น ยอมรับ

คําพูดของคนอื่นที่กลาวถึงตนในแงลบ ขาดความเชื่อมั่นท่ีจะปฏิเสธคําวิจารณของผูอื่น กลัวการทํา

ใหผูอื่นโกรธ หว่ันไหวตออิทธิพลของสังคม ขาดพลังความสามารถท่ีจะทํางานใหสําเร็จ ใชกลไก

การปองกันตนเอง คิดวาเพื่อนๆไมยอมรับ ไมสนใจ และเกิดความรูสึกเสียใจบอยๆลักษณะเหลานี้

มักจะพบกับบุคคลท่ีมีลักษณะเก็บกด ขี้อายและหลีกเลี่ยงปญหา  

                   ความรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตเพ่ือไปสู
เปาหมาย ดวยความสุขและความสําเร็จในชีวิต บุคคลท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนสูง จะสามารถ

เผชิญกับอุปสรรคตางๆท่ีผานเขามาในชีวิตไดโดยไมยอทอ สามารถยอมรับสถานการณที่ทําให

ตนเองรูสึกผิดหวัง ทอแทใจและสรางความหวังใหมในชีวิต นอกจากนี้บุคคลท่ีมีความรูสึกมีคุณคา

ในตนเองต่ํามักจะมีโอกาสไดรับความทุกขทรมานจากอาการจิตสรีระแปรปรวนเชน  วิตกกังวล 

โรคนอนไมหลับ ปวดศีรษะ กัดเล็บ หัวใจสั่น รวมท้ังภาวะซึมเศราดวย 

                  มาสโลว (Maslow 1970:67-71) กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตน บงบอกถึงลักษณะ

บุคลิกภาพของบุคคล มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคล ชวยใหสามารถอยูในสังคมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ การเสริมสรางใหบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาในตนเปนการตอบสนองความตองการ

พ้ืนฐานท่ีจะทําใหบุคคลมีความสุขมากขึ้น นอกจากจะชวยปรับปรุงบุคลิกภาพเฉพาะตัวแลวยังชวย

ปรับปรุงคุณภาพของบุคคล ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน         

 ลินเดนฟลด ( Lindenfield 1995:4-9,อางถึงใน ปทมา เรณูมาร 2539:105) ไดกลาวถึง

ลักษณะของบุคคลท่ีมีความความภาคภูมิใจในตนเอง ไวดังนี้ 
1. สงบและรูสึกผอนคลาย  สามารถควบคุมตนเองไดแมกําลังเผชิญกับความยุงยาก 

และความทาทายที่หวาดกลัวอยูก็ตามมักไมคอยมีความเครียดปรากฏบนใบหนา แมจะผานการ 

ไดรับความกดดันอยางสูงก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

 

                  2. ดูแลตนเองดี มีความเปนอยูท่ีดีในเรื่องของการดูแลตนเองและการออกกําลังกาย 

ซึ่งรวมไปถึงการเลือกแบบการแตงกาย และการไมทําลายตนเองดวยการละเลยสุขนิสัยท่ีดีในการ

รับประทานอาหาร การด่ืม และการนอนหลับ นอกจากนี้ยังดูแลรางกายของตนเอง 

เปนพิเศษ เมื่อตกอยูภายใตความกดดันหรือการเจ็บปวย 

                  3. มีพลังและจุดมุงหมาย มีชีวิตชีวาท้ังรางกายและจิตใจสนุกสนานกับการทํางานใน

หนาท่ีอยางกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปในทางท่ี

ดี 

                  4.  เปดเผยและแสดงความรูสึก  สามารถสื่อสารกันอยางตรงไปตรงมา ท้ังภาษาพูดและ

ภาษาทาทาง ซึ่งชี้ชัดถึงความรูสึกที่กําลังเกิดขึ้นในขณะน้ันไดทันที และสามารถควบคุมหรือหยุด

ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนไดเม่ือตองการ 

                   5.  คิดในทางท่ีดีและมองโลกในแงดี  มักจะไมคอยมีความวิตกกังวลและความกลัว 

เมื่อพบความผิดพลาดขณะท่ีกําลังเรียนรู ประสบการณซึ่งไมคุนเคยก็จะสังเกตกระบวนการนั้น

อยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัย ปลดปลอยความเครียดแลวกลับมาแกปญหาใหมดวยความตื่นเตน 

และมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่เขาสนใจ 

                  6.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง   สามารถกระทําสิ่งตางๆไดอยางอิสระและเปนตัวของ

ตัวเอง พ่ึงพาตนเองไดโดยไมจําเปนตองมีผูอื่นคอยชี้แนะ 

                  7.  มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอื่นได สามารถเปนสมาชิกท่ีดีของ 

กลุมและสามารถประนีประนอมเพ่ือความสัมพันธท่ีดีตอกันบุคคลเหลานี้สามารถชื่นชมความ  

สําเร็จของผูอื่นได อีกท้ังยังสนับสนุนใหกําลังใจในการพัฒนาของบุคคลอื่นอีกดวย แมจะกาวไปสู 

การเปนผูนําก็สามารถแบงปนพลังอํานาจไดอยางเหมาะสม 

                   8.  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สามารถยืนกรานความตองการและสิทธิ

ของตนได 

                   9.  มีการพัฒนาตนเอง แมบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงแลว ก็ยังคง

ตรวจสอบตนเองอยูเสมอ มีความสุขกับการไดรับรูขอบกพรองและความผิดพลาดของตนเอง อันจะ

สามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นได 

                  นอกจากนี้ ซาเทียร (Satir 1976:28,อางถึงใน ปทมา เรณูมาร 2539:111)  ไดกลาวถึง

บุคคลที่มีความความภาคภูมิใจในตนเองสูงไววา จะเปนผูท่ีมีการสื่อสารอยางเหมาะสมมีแนวคิดใน

การดํารงชีวิตท่ีสามารถรักตนเองและรักผูอื่นได มีวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผลสามารถยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักรูในทางเลือกตางๆและมีความพรอม

ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
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                  แบรนเดน (Branden 1966,อางถึงใน ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2540:21) ไดสรุป 

พฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายของบุคคลที่มีความความภาคภูมิใจในตนเอง สูง ไวดังนี้ 

1. มีความยินดีท่ีมีชีวิต มีความสนุกสนานร่ืนเริง ประกายตาแจมใส 

2. สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย 

3. มีความสามารถในการวิจารณ ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได 

4. มีความเปนอิสระในการแสดงความรูสึก และรับฟงคําแนะนําดวยความพึงพอใจ 

5. สามารถพูดหรือกระทําในสิ่งที่งายหรือเปนไปได 

6. มีความสอดคลองกลมกลืนระหวางคําพูด และกิริยาทาทางอยางธรรมชาติ 

7. การมีอารมณขัน มองเห็นสิ่งดีในตนเองและผูอื่น 

8. มีความเปดเผยและกระตือรือรนในการรับประสบการณและโอกาสใหมๆของ 

ชีวิต 

9. มีความยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรคและอารมณดีอยูเสมอ 

10. มีความพอใจที่ไดเปนเจาของ 

11. สามารถทนตอแรงกดดัน ความเครียดตางๆไดอยางมีศักด์ิศรีในตนเอง 

 

                3.5  แนวทางการเสริมสรางและพัฒนาความความภาคภูมิใจในตนเอง  
                   ตามท่ีกลาวมาแลวในตอนตน ไดแสดงใหเห็นวาความความภาคภูมิใจในตนเอง 
นั้น ไมใชเปนสิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแตตองมีการปลูกฝงและเสริมสรางให

เกิดข้ึน ท้ังดวยตัวของบุคคลนั้นเอง และดวยการสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง ซึ่งแนวทางการ

เสริมสรางและพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองนั้น  จะแตกตางกับไปตามสภาพการณและ

ประสบการณตางๆ ท่ีแตละคนไดรับ โดยมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวทางหรือวิธีการท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางและพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตน ไวดังนี้ 

                   ซาสส  (Sasse 1978,อางถึงใน ชาญวุฒิ วงษเพ็ง 2537:9)  เสนอวิธีการสรางเสริม

ความรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้ 
                   1.  สรางความมั่นใจในตนเอง โดยนึกถึงความสําเร็จขางหนาในชีวิต 

                   2.  ระลึกถึงตนเองเม่ือสามารถทํางานใหลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองโดย

อาจชมเชยตนเอง หรือใหสิ่งท่ีมีความหมาย สิ่งเหลานี้จะชวยใหเราเกิดความรูสึกท่ีดีตองานท่ีเราทํา

มากข้ึน  ซึ่งแนนอนท่ีสุดยอมสงผลตอความรูสึกมีคุณคาในตน 

                  3.  สะสมบันทึกความสําเร็จ  หาสมุดบันทึกเพ่ือเขียนบันทึกความสําเร็จท่ีเราไดรับสิ่งท่ี

เราทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายๆสัปดาหหรือหลายเดือน โดยอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการ
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ตางๆ การชวยใหผูอื่นมีความสุข งานในโรงเรียน การทํางาน หรือดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญสําหรับ

ตน 

                   แบรดชอร  (Bradshaw 1981:5-11,อางถึงใน สาวิตรี ทยานศิลป 2541:10) กลาวเอาไว

วา การท่ีจะพัฒนาบุคคลใหมีความรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง เพ่ิมสูงขึ้นไดนั้น จะตองหาวิธีการ

ท่ีจะทําใหบุคคลนั้นไดรับประสบการณอยางนอยในดานใดดานหนึ่งตอไปนี้ 

                  1.  การประสบความสําเร็จในดานตางๆ ตามท่ีคาดหวัง ไมวาจะเปนในเร่ืองของการ

เรียน การทํางาน หรือแมกระทั่งความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

                  2.  ความรูสึกถึงการยอมรับ การเอาใจใสและการเห็นคุณคาจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะ

จากบุคคลท่ีมีความสําคัญและมีความหมายสําหรับตนเอง 

                  3. ประสบการณท่ีจะสามารถทําใหบุคคลนั้น     มีอํานาจเพ่ิมข้ึนหรือมีอิทธิพลเหนือ

สถานการณและบุคคลท่ีมีความสําคัญในชีวิตของตน เชน การไดรับตําแหนง หรือไดรับเกียรติใน

สังคม 

                  4. การไดรับโอกาสท่ีจะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลอง  กับคานิยมสวนตัวของบุคคล

นั้น โดยสามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางอิสระตามความคิด ความเชื่อ และความปรารถนาของตน 

                    คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981:37-38) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอการ 

พัฒนาความรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไวเชนกันซึ่งพบวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ 
แบรดชอรดอยางมาก นั่นคือ 

                  1.  การไดรับการยอมรับนับถือ  ความสนในและความเอาใจใสจากบุคคลท่ีมี

ความสําคัญในชีวิต                                                     

                  2.  การประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคซึ่งจะมีผลตอสถานภาพ ตําแหนงและ

ชื่อเสียงของบุคคลนั้น โดยมีปจจัยตางๆท่ีจะแสดงใหรูวาตนประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

                        2.1  การมีความสามารถในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือคนอื่น     เปนการ

แสดงใหบุคคลนั้นรูถึงความมีอํานาจของตน 

                        2.2  การไดรับการยอมรับ ความสนใจและความรักจากบุคคลอื่น   เปนการแสดง

ใหบุคคลนั้นรูถึงความสําคัญของตนเอง 

                        2.3  การเปนบุคคลท่ีมีศีลธรรมจรรยาตามมาตรฐานของสังคม เปนการแสดงให

บุคคล นั้นรูถึงคุณงามความดีและความนาเชื่อถือศรัทธาของตน 

                        2.4  การประสบความสําเร็จสมความมุงมั่น เปนการแสดงใหบุคคลนั้นรูถึงการมี

ความสามารถของตน 
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                  3.  การไดกระทําในสิ่งท่ีสอดคลองกับคานิยมและความปรารถนา 

                   4.  การไมใสใจตอสิ่งที่จะทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนลดลง เชน  ขอวิพากษ 

วิจารณท่ีไมเปนประโยชน 

                  นอกจากนี้ บรูโน (Bruno 1983:363-365,อางถึงใน สาวิตรี ทยานศิลป 2541:11-12) ยัง

ไดกลาวถึงแนวทางการเสริมสรางความความภาคภูมิใจในตนเอง ไว 4 ประการ ดังนี้ 

                  1. การไดรับขอคิดหรือขอเสนอแนะโดยตรง เปนการไดรับขอคิดหรือขอเสนอแนะท่ี

ทําใหบุคคลนั้นเกิดกําลังใจและรูสึกมีคุณคาในตนไมวาจะเปนขอคิดหรือขอเสนอแนะจากบุคคล

อื่นหรือตัวเองก็ตาม 

                  2.  การเพ่ิมความสําเร็จใหแกตนเอง  เปนความพยายามของบุคคลท่ีจะทําใหตนเอง

ประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งใจไว 

                  3.  การลดความคาดหวัง เปนการลดความตองการหรือความปรารถนาลง และตั้ง

ระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เพ่ือเปนการลดความทุกข ความกังวล

และความกดดันตางๆท่ีอาจทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนลดตํ่าลง 

                  4.  การหยุดการประมาณคาตนเอง เปนลักษณะของความเชื่อท่ีวามนุษยสามารถเกิด

มาและดํารงชีวิตอยูไดนั้น นับวามีคุณคาเพียงพอแลวไมจําเปนท่ีคนเราจะตองไปประมาณคาตนเอง

อีก เพราะการประมาณหรือตัดสินคาของตนเองอาจทําใหความความภาคภูมิใจในตนเอง ของบุคคล
นั้นลดลงได 

                  สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองหมายถึง ความรูสึกท่ีตองการใหตนเองเปนคนมี

ประโยชนและมีคุณคา มีความเขมแข็ง มีความสามารถเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งตางๆ มีความ

เชี่ยวชาญ  มีความกระตือรือรน กลาทํางานท่ีทาทายความสามารถ พอใจท่ีไดใชความสามารถอยาง

เต็มท่ี  การไดรับการยอมรับและการชื่นชม ดังนั้นผูนําชุมชน ท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมี

ความสุขในการทํางานกับชุมชนและสามารถเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนไดเปนอยางดี 

  3.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
                  ความภาคภูมิใจในตนเองของผูนําชุมน ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ผูวิจัยไดคนควาและศึกษาหาขอมูล  พบวา ไมมีผูวิจัยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ดังนั้น ผูวิจัยไดนํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีผูไดศึกษาและทําการวิจัย ดังนี้ 

                         ริคแมน และคณะ (Rychkman et al. 1971: 305 – 310 , อางถึงใน ภาวิณี นาวา

พานิช 2537: 58) ไดศึกษาความสัมพันธของความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่ออํานาจในตน และ
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ประสบการณความสําเร็จ และความลมเหลวกับความสามารถในการทํางานจากนักศึกษา

มหาวิทยาลัยไมน จํานวน 145 คน พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองและความเชื่ออํานาจในตนมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการทํางาน 

                        พรสรวง  เถาตะกู  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา ความ

ภาคภูมิใจในตนเองไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน   

                        จากงานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง พอสรุปไดวา ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรม ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําความภาคภูมิใจในตนเอง

มาเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

        

4.     แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

              การสนับสนุนทางสังคมมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม จัดเปนวิธีการ

สําคัญของการปองกันและควบคุมปญหา รวมถึงเปนการสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางบุคคลกับ

สมาชิกของครอบครัว กลุม ชุมชน องคการตางๆ ซึ่งในชวงเวลาท่ีผานมาไดมีการศึกษาผลกระทบ

ของการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมสุขภาพของมนุษยในรูปแบบตาง ๆกอใหเกิดแนวคิด

เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมหลายรูปแบบ ท่ีมีทั้งความแตกตางและความสอดคลองกัน ผูวิจัยจึง

ไดนําการสนับสนุนทางสังคมมาเปนตัวแปร ในการศึกษาพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษาอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

                4.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมท่ีมีความสัมพันธเครือขาย

ทางสังคม อิสราเอล(Israel 1985 : 65-80, อางถึงใน อุบลรัตน  บุญทา 2546 : 33) ไดใหความหมาย

ของ “เครือขายทางสังคม” วาเปนกลุมเฉพาะท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางบุคคล  และลักษณะ

ความสัมพันธของบุคคลใน 3 มิติ ไดแก (1) ลักษณะโครงสราง (2) ลักษณะของสัมพันธภาพ (3) 

ลักษณะหนาท่ีของสมาชิกในเครือขาย ซึ่งไดมีผูท่ีใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไว

มากมาย เชน 

  แคปแพลน (Kaplan 1976, อางถึงใน  งามพิศ  วิทยาบํารุง 2539 : 27) ไดใหคํา

จํากัดความแรงสนับสนุนทางสังคมวา หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุมบุคคล
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อาจจะเปนดานขาวสาร เงิน กําลังงาน หรือดานอารมณ ซึ่งเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายท่ี

ผูรับตองการ 

  ทอยส (Thoits 1982, อางถึงใน จินตนา   แววสวัสด์ิ 2546 : 61) ไดใหความหมาย

ของแรงสนับสนุนทางสังคมวา คือ การท่ีบุคคลในเครือขายทางสังคมไดรับการชวยเหลือทางดาน

อารมณ สังคม สิ่งของ หรือขอมูล ซึ่งการสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนอง

ตอความเจ็บปวยและความเครียดไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น 

  วรัญญา มุนินทร (2541 : 37) ไดใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวา เปน

การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล  และบุคคลกับเครือขายทางสังคม ในรูปของการ

สนับสนุนชวยเหลือดานขอมูล คําแนะนํา วัตถุ สิ่งของ เงินทอง หรือแรงงาน ทําใหบุคคลรับรู และ

พึงชวยเหลือดานขอมูล คําแนะนํา วัตถุ สิ่งของ เงินทอง หรือแรงงาน ทําใหบุคคลรับรู และพึงพอใจ

วามีคนรัก มีคนเอาใจใส ยอมรับและเห็นคุณคา รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งการ

สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญตอความเครียดและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

  บุญเยี่ยม  ตระกูลวงศ (2535 : 171) ไดใหความหมายวา แรงสนับสนุนทางสังคม

เปนสิ่งท่ีผูท่ีไดรับการชวยเหลือในดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางจิตใจ จาก

ผูใหเปนบุคคลหรือกลุม และมีผลทําใหผูรับไปปฏิบัติในทิศทางท่ีผูรับตองการ 

 4.2   แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
                    แนวคิด ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีชื่อเสียงและไดรับการอางอิงเปน

แนวคิดของ Caplan,Casel และ Core ในป ค.ศ. 1972 โดยมีการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคม

มีพ้ืนฐานมาจาก  การตัดสินใจสวนใหญของคนนั้นจะขึ้นอยูกับอิทธิพลของบุคคลซึ่งมีความสําคัญ

และมีอํานาจเหนือกวา 

      บุญเยี่ยม  ตระกูลวงศ (2535 : 194) ไดกลาวถึง การสนับสนุนทางสังคมวา 

ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  จะตองมีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหกับผูรับแรงสนับสนุน 

2.  ลักษณะการติดตอสัมพันธนั้นจะตองประกอบไปดวย 

             ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะท่ีทําใหผูรับเชื่อวาผูใหมีความเอาใจใส มีความรัก

ความหวังดีในงานอยางจริงจัง 

             ขอมูลขาวสารนั้น เปนขาวสารที่มีลักษณะทําใหผูรับรูสึกวาตนเองมีคุณคาและ

เปนท่ียอมรับของสังคม 

             ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะที่เชื่อวาเราเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีประโยชน

ตอสังคม 
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3. ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปของขาวสาร วัตถุสิ่งของ  

เงิน จิตใจ 

4. จะตองชวยใหผูรับไดบรรลุถึงจุดหมายท่ีตองการ 

 

              4.3  ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
  เฮาส (House, อางใน ศศิธร  แกวนพรัตน 2541 : 25) ไดกลาวถึงการสนับสนุน

ทางสังคมวาเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีประกอบดวยการสนับสนุน 4 ประการ คือ 

1. การสนับสนุนทางดานอารมณ   เปนความรูสึกเห็นอกเห็นใจการดูแลเอาใจใส  
มีความรักความผูกพันตอกัน ยอมรับและเห็นคุณ 

2. การสนับสนุนดานการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม ไดแกการเห็นพอง การ 

รับรอง การใหขอมูลกลับ เพ่ือนําไปใชในการประเมินตนเอง หรือเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นท่ีอยู

ในสถานการณท่ีคลายกัน หรือสังคมเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจเปรียบเสมือนเปนการ

เสริมแรงทางสังคม 

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  เปนการใหขอมูล คําแนะนํา ขอเท็จจริง แนว 

ทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูได 

4. การสนับสนุนดานสิ่งของ การเงิน แรงงาน เปนการใหความชวยเหลือโดยตรง 

ตอพฤติกรรมของคน เชน เงิน แรงงาน วัตถุสิ่งของ หรือเวลา 

                 คอบบ (Cobb 1979, อางถึงใน จินตนา  แววสวัสด์ิ 2546 : 65) แบงประเภทแรง

สนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 ประเภท คือ 

1.   การสนับสนุนทางดานอารมณ  เปนการบอกขอมูลเพ่ือใหบุคคลนั้นไดรับความ 

รัก ความสนใจ การดูแลเอาใจใส จากบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด 

2.  การสนับสนุนทางดานการยอมรับ ยกยอง  เปนขอมูลท่ีบอกวาบุคคลนั้นมี 

คุณคามีผูใหการยอมรับ เกิดความภาคภูมิใจ ม่ันใจในตนเอง 

3.  การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  เปนขอมูลทําใหบุคคลรับรูวา 

ตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4.  การสนับสนุนดานสิ่งของเครื่องใช  เปนการใหความชวยเหลือเครื่องมือ วัตถุ 

สิ่งของ ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนท้ังทางดานรางกาย รวมถึงแหลงเงินทุน 

5.  การสนับสนุนดานความแข็งแรง ความวองไว เปนการสะทอนใหผูรับการ 

สนับสนุนรูวาไดรับการดูแลหรือเลี้ยงดู โดยกลุมคนท่ีเปนเปาหมาย  
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              เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1985, อางถึงใน ภัทรพงศ  ประกอบผล 2537 

: 25) ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

1.   การสนับสนุนดานอารมณ  หมายถึง การผูกพัน และมีความอบอุนความเชื่อม่ัน  

และไววางใจ 

2.   การสนับสนุนดานสิ่งของ หมายถึง การผูกพัน และมีความอบอุนความเชื่อมั่น  

และไววางใจ 

3.   การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสารท่ีทําให 

บุคลลากรใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล 

  คาหน (Kahn 1979, อางถึงใน อารีรัตน  อุลิศ 2539 : 33) ไดแบงการสนับสนุน 

ทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ 

1.  ความผูกพันทางอารมณและความคิด เปนการแสดงถึงอารมณในทางบวกของ 

บุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่ง ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความผูกพัน การยอมรับ การเคารพ หรือ

ดวยความรัก 

2.  การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน เปนการแสดงออกถึงการเห็น 

ดวย การยอมรับในความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการกระทําและในความคิดของบุคคล 

3.  การใหการชวยเหลือ เปนปฏิสัมพันธท่ีมีตอบุคคลอื่นโดยการใหสิ่งของ หรือ  

ชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือเหลานั้นอาจเปนวัสดุ หรือเงิน หรือขอมูลขาวสารและเวลา 

 

               4.4   แหลงท่ีใหการสนับสนุนทางสังคม 
   เฮาส (House 1981 : 136, อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 2541 : 37) ไดจัดกลุมของ

แรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมที่ไมเปนทางการ คือ กลุมที่มีการติดตอสัมพันธกันตามธรรมชาติ ซึ่งมี 

ความผูกพันใกลชิดกัน มีความสัมพันธกันบอยมาก เชน คูสมรส ญาติพ่ีนอง เพ่ือน 

2. กลุมที่เปนทางการ คือ กลุมที่มีการติดตอกันดวยเหตุผลบางอยาง เชน กลุม 

ชวยเหลือตนเอง และกลุมชวยเหลือโดยนักวิชาชีพ ซึ่งเปนบุคคลท่ีอยูในวงจรสงเสริม ปองกันรักษา 

และฟนฟูสมรรถภาพโดยอาชีพ 

              แคปแลน (Caplan, อางถึงใน ยุวดี โชติวัฒนพงษ 2537 : 39-40) ไดจําแนกกลุม

บุคคลในการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 กลุม ดังนี้ 
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1.  กลุมผูท่ีมีความผูกพันตามธรรมชาติ ประกอบดวย  บุคคลท่ีอยูในครอบครัว 

สายตรง ไดแก สามี ภรรยา ปูยาตายาย พอแม ลูกหลาน บุคคลท่ีอยูในครอบครัวใกลชิด ไดแก 

เพ่ือนฝูง เพ่ือนบาน คนที่ทํางานเดียวกัน คนใกลชิด คนบานเดียวกัน คนรูจักคุนเคย 

2.  องคกรและสมาคมท่ีใหการสนับสนุน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมารวมตัวกันเปน 

หนวย เปนชมรม สมาคม ซึ่ง ไมใชกลุมท่ีจัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ เชนสมาคมผูสูงอายุ 

3.  กลุมผูชวยเหลือวิชาชีพ หมายถึง กลุมบุคคลท่ีอยูในวงการสงเสริม ปองกัน  

รักษา และฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยอาชีพ 

              แบรนท และไวเนิรท (Brandt and Weinert 1985, อางถึงใน มธุริน  คําวงศปน 

2543 : 36-37)แบงแหลงสนับสนุนทางสังคมเปน 11 กลุม คือ 

1. กลุมบิดามารดา 

2. กลุมบุตร 

3. กลุมคูสมรส หรือบุคคลใกลชิด หรือบุคคลสําคัญในชีวิต 

4. กลุมญาติ หรือบุคคลในครอบครัว 

5. กลุมเพ่ือน 

6. กลุมเพ่ือนบาน หรือเพื่อนรวมงาน 

7. กลุมพระ หรือกลุมนักบวช 

8. กลุมบุคลากรทางดานวิชาชีพ 

9. กลุมหนวยบริการท่ีจัดใหในชุมชน 

10. กลุมใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

11. กลุมอื่น ๆ 

 

                การสนับสนุนทางสังคมท่ีเกิดจากกลุมท่ีไมเปนทางการ มักเกิดจากบุคคลใน

ครอบครัวหรือผูใกลชิด หรือเรียกวาเกิดจากสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งความสัมพันธใน

ครอบครัวเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวไดใหความรัก ความ

ใกลชิดสนิทสนมความผูกพัน มีอารมณความรูสึกรวมกัน มีการเอาใจใสเลี้ยงดูกัน สัมพันธภาพท่ีดี

ในครอบครัว จะทําใหแตละคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีโอกาสรับรูตนเองในดานดี เห็นคุณคา และ

มีศักยภาพในตนเองอยางตอเนื่อง มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองจนเกิดความคิด

ความเขาใจท่ีดีในตนเอง จัดเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนและสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข                

(สุรพล  พยอมแยม 2548 : 203) ความสัมพันธภายในครอบครัวจะแสดงใหเห็นถึง สัมพันธภาพของ

บุคคลในครอบครัว ประกอบดวยลักษณะการชวยเหลือเกื้อกูล การเห็นอกเห็นใจกัน ไมวาสมาชิก
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ในครอบครัวจะสุขหรือทุกข รวมท้ังเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น มีการ

ปรึกษาหารือ มีการตัดสินใจรวมกันและมีกิจกรรมรวมกันท้ังในครอบครัวและสังคม กิเคิล(Gicle 

1980 : 937, อางถึงใน วนิดา  ทองปลอง 2546 : 36) กลาวถึงลักษณะความสัมพันธในครอบครัววา

ควรประกอบดวย 4 ลักษณะ คือ 

1.  การเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว ท้ังทางรางกาย โดย 

การดูแลเมื่อเจ็บปวย หรือชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน และดานจิตใจ โดยมีความรูสึกรวม 

ท้ังดีใจเสียใจ ผิดหวัง กับสมาชิกอื่นในครอบครัว รวมทั้งประคับประคอง สงเสริมใหเกิดความสุข

ในครอบครัว 

2.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร และบทบาทหนาท่ีของสมาชิกใน 

ครอบครัว โดยภายในครอบครัวจะมีการวางแผนเก่ียวกับรายได และรายจายของครอบครัว เพ่ือให

สามารถกอประโยชนใหกับสมาชิกมากท่ีสุด และควรมีการบแบงหนาที่เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมใน

กิจกรรมของครอบครัว อันนําไปสูความรูสึกผูกพันของสมาชิกดวย 

3.  การมีปฏิสัมพันธในครอบครัว สังคม รวมถึงการมีสวนรวมทางศาสนา  

กลาวคือ ครอบครัวเปนระบบหนึ่งภายในสังคม สมาชิกแตละคนมีความสัมพันธกันท้ังครอบครัว

และระบบสังคมอื่นดวย โดยเฉพาะสถาบันศาสนาอันเปนสิ่งแสดงออกถึงความเกี่ยวพันทาง

วัฒนธรรม 

4.  การอยูภายใตกฎระเบียบทางสังคม หมายถึง การเคารพกฎหมายบานเมือง และ 

ดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมของกลุม 

               สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการชวยเหลือจาก

บุคคลหรือกลุมบุคคลในดานจิตใจ ขอมูลขาวสาร ความรู วัสดุสิ่งของ รวมถึงใหการยกยอง 

มองเห็นคุณคา และใหความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม 

 

                4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคมกับการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
             จากการศึกษาคนควาเรื่องเกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนยังไมพบมีผูทําการศึกษาการไดรับสนับสนุนจากชุมชนและองคกรภายนอก

ชุมชนโดยตรง ดังนั้น จึงขอนําเสนองานวิจัยท่ีมีลักษณะงานหรือมีลักษณะใกลเคียงคลายคลึงกัน

ดังนี้ 

              ประภาส  ศิลปะรัศมี (2531:บทคัดยอ) ไดศึกษารายงานเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของผูนําอาสาพัฒนาชุมชน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของผูนําอาสาพัฒนา
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ชุมชน  ไดแก  อายุ การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี การสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น การติดตามขาวสาร

การพัฒนา ความรูความเขาใจในบทบาท และโอกาสไดแสดงความสามารถ 

  ประกอบพร  สินธุรัตน (2542 : 50)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขมูลฐาน ตามบทบาทหนาท่ี ของ อสม. ณ ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) จังหวัด

สุพรรณบุรี  พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาท่ี 

  จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวาแรงสนับสนุนทาง

สังคมสงผล ตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  เพราะทําใหบุคคลเกิดความ

ม่ันใจ มีกําลังใจ สามารถเผชิญปญหาอุปสรรค  ปรับตัวไดอยางเหมาะสม  สามารถปฏิบัติตนสู

เปาหมายที่ตองการได  และจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการสนับสนุนทางสังคม เชน การ

ไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ี การไดรับการฝกอบรม หรือการชวยเหลือ ใหความรวมมือ  การ

ใหกําลังใจจากสมาชิก หรือผูเกี่ยวของของผูนําชุมชน  สงผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  ดังนั้น  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดวาการสนับสนุนทางสังคมนาจะเปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ี

สงผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

 

5.   แนวคิด  เกี่ยวกับการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          5.1  ความสําคัญของการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอ่ืนๆในชุมชน  
                      ผูนําชุมชน เปนบุคคลท่ีอาศัยอยูในชุมชนและทํางานดานการพัฒนาชุมชนเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายดานการพัฒนาของรัฐบาล การมีสัมพันธภาพของผูนําชุมชนเปนเรื่องท่ีสําคัญ

ของการดําเนินชีวิตท้ังในระดับสวนตัวและระดับสวนรวม การติดตอเกี่ยวของกับผูอื่นเกิดขึ้นเปน

ประจําในชีวิตของผูนําชุมชน เปาหมายหลักในการติดตอหรือการมีสัมพันธภาพคือการทําใหบุคคล

ท่ีสัมพันธดวยมีสวนทําใหความตองการบรรลุวัตถุประสงค คือความเขมแข็งของชุมชน  โดยเปน

ความสัมพันธที่มีอยูเดิมหรืออาจเปนความสัมพันธท่ีเพิ่งสรางข้ึนมาใหมสําหรับการทํางานของผูนํา

ชุมชนกับประชาชนหรือผูนําคนอื่นๆ ในชุมชน  ความสัมพันธระหวางกันเปนภาวะทางจิตใจท่ีเริ่ม

จากการใชสื่อหรือตัวกลางไปสรางการรับรูและทําใหเกิดความรูสึก สวนการตัดสินใจท่ีจะรวมมือ

หรือชวยเหลือใหบรรลุผลตามความตองการน้ันเปนขั้นตอนสุดทายของการมีสัมพันธภาพระหวาง

กัน (สุรพล พยอมแยม 2548: 11) ผูวิจัยจึงเห็นวาการมีสัมพันธภาพของผูนําชุมชนกับประชาชนและ

ผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนมีความสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยิ่ง 
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           5.2  ความหมายของสัมพันธภาพ 
   วิจิตร  อาวะกุล  (2537 : 25)  กลาววา  สัมพันธภาพ  หมายถึง  การติดตอเกี่ยวของ

ระหวางมนุษย  นําไปสูการสรางมิตร  ชนะมิตรและจูงใจคน  รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาตนเองให

เปนท่ีรูจักรักใครชอบพอแกคนท่ัวไป  และไดรับการสนับสนุนรวมมือจากบุคคลทุกฝาย  สรางตน

ใหเปนคนดีของสังคม  พรอมท้ังแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของการเปนผูนําในอนาคตอีกดวย 

   สุรพล  พยอมแยม  (2548 : 21)  กลาววา  สัมพันธภาพเปนพฤติกรรมหนึ่งท่ี

บุคคลกระทําตอกัน  ถาทั้งสองฝายยังไมมีปฏิสัมพันธกัน  สัมพันธภาพจะยังไมเกิดขึ้น  การท่ีบุคคล

เขาไปเกี่ยวของกัน  เปนจุดเร่ิมตนของการมีสัมพันธภาพ  ซึ่งความสัมพันธนั้นอาจเกิดข้ึนในดาน

บวกหรือดานลบก็ได      แตสวนใหญเม่ือพูดถึงสัมพันธภาพเรามักนึกถึงหรือแปลความไปในดาน

บวกมากกวา 

   ดูบริน  (Dubrin  1980 : 55,  อางถึงใน  สายใจ  อาจองค  2545 : 21)  กลาววา

สัมพันธภาพ  คือ  ศิลปะการปฏิบัติในการใชความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการและวัตถุประสงคสวนตัว 

 

  จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน    พอจะสรุปไดวา  สัมพันธภาพ  หมายถึง  การ 

ติดตอเกี่ยวของ และการสื่อสาร  ท่ีกอใหเกิดความเขาใจและการมีสวนรวมซึ่งกันและกัน  แสดง

ความรวมมืออันดีตอกันทําใหอยูรวมกันดวยดีและมีความสุขเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

             5.3   ความสําคัญของสัมพันธภาพ     
   สุรพล  พยอมแยม  (2548 : 21)  กลาววา  สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนการ

สรางพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคของท้ังสองฝาย      แมวา

ความรูสึกพึงพอใจยังไมเกิดข้ึนก็ตาม  และเมื่อบรรลุตามวัตถุประสงคของฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้ง

สองฝายแลว  สัมพันธภาพหรือปฏิสัมพันธระหวางกันนั้นก็อาจยุติลง    โดยไมตองการมี

ความสัมพันธตอเนื่องไปอีก 

   เสนอ   อินทรสุขศรี  (2526 : 1)  กลาววา   สัมพันธภาพทําใหคนในสังคมซึ่ง    

ตางเพศ  ตางอายุ  ตางอาชีพ  และตางจิตใจอยูรวมกันไดดวยดี  อยางสุขสงบสันติ  และเอื้ออํานวย

ใหบุคคลแกปญหาเฉพาะหนาได 
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   วิทยา  เทพยา  (2527 : 3)  กลาววา  สัมพันธภาพกอใหเกิดความราบรื่นในการคบ

หาสมาคม  เกิดความพอใจยินดีและรวมมือในการทํางาน  กอใหเกิดความเชื่อถือรักใครซึ่งกันและ

กัน  เกิดความเขาใจอันดีตอกันและกอใหเกิดความสําเร็จในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน 

   วิจิตร  อาวะกุล  (2537 : 3)  กลาววา  การเรียนรูในเร่ืองสัมพันธภาพและนําไป

ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนปกตินิสัย  จะชวยใหการดําเนินชีวิตไดรับการปรับปรุงดีขึ้น    

สัมพันธภาพทําใหเกิดความเขาใจอันดี  มีความสามัคคีในหมูคณะทําใหบรรยากาศในการทํางาน

ราบร่ืน  ทําใหการติดตอสื่อสารกันไดงายและมีผลดีขึ้น  ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน  ทํา

ใหเกิดพลังรวมในการทํางานและขจัดความขัดแยงในกลุม 

   นอกจากนี้  วิจิตร  อาวะกุล  (2537 : 5)  ยังไดสรุปความสําคัญของสัมพันธภาพไว

วา 

   1. เปนสื่อท่ีสรางการติดตอสัมพันธระหวางการทํางานทุกระดับชั้น โดยใช

สัมพันธภาพเปนตัวประสานเชื่อมโยง 

   2.  ทําใหทุกคนสามารถปรับตัวเองเขาหาผูอื่นได 

   3.  ทําใหไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอื่น   

   4.  เปนสื่อในการนํามาซึ่งความรักและความตองการ   

   วิไลวรรณ  วงศิลป  (2537 : 134)  กลาววา  ความสําคัญของสัมพันธภาพเปนผล

กอใหเกิดประโยชนรวมในสังคม คือ 

  1.  สัมพันธกันโดยการรวมกลุม 

   2.  ใหมีความสําเร็จ 

   3.  ใหมีความม่ันคง 

   4.  ใหมีความสามัคค ี

   ดังนั้น    จะเห็นไดวา  สัมพันธภาพชวยใหบรรยากาศของกลุม   อยูในลักษณะท่ี 

เอื้อตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ผูท่ีมีสัมพันธภาพจะสามารถดําเนินอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข  ฉะนั้นทุกคนควรพัฒนา  ปรับปรุงและปฏิบัติสัมพันธภาพใหเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือ

ประโยชนและความเจริญกาวหนาของตนและสังคม 

                           นอกจากนี้สัมพันธภาพระหวางผูนําชุมชนกับบุคคลอื่น ๆในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนก็เปนสิ่งสําคัญในการทํางานของชุมชน  เมื่อกลาวถึงการทํางาน เรามักนึกถึงตัว

งานท่ีรวมถึงระบบวิธีการและขั้นตอนการทํางานและการใชอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชในการ

ทํางาน มากกวาท่ีจะคิดถึงตัวบุคคลที่ทํางานนั้น  และถาหากพูดถึงตัวผูทํางานดวย  เรามักจะนึกถึง

ความสามารถในการทํางานของแตละคนวาใครทําอะไร  ไดมากหรือนอยหรือเกงขนาดไหนเปน
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หลัก  สวนมากจะละเลยหรือไมนึกถึงการทํางานรวมกันของบุคคลที่อยูในองคกรเดียวกันหรือตอง

มีความรับผิดชอบในงานนั้นดวยกัน การวิเคราะหและประเมินผลของการทํางานรวมกัน หรือการ

ทํางานเปนทีมท่ีอาศัยการมีสัมพันธภาพระหวางผูทํางานดวยกันเปนเร่ืองท่ีมักถูกมองขามไปเสมอ  

ท้ังท่ีตางยอมรับวาประสิทธิภาพในการทํางานเปนผลจากความรวมมือและมีความสัมพันธท่ีดี

ระหวางผูทํางานรวมอยูดวยไมนอยเลย  กลุมในลักษณะนี้เปนเครื่องยืนยันถึงความสําคัญของ

สัมพันธภาพในการทํางานเปนอยางดี   (สุรพล  พยอมแยม  2548 : 17-18) 

   สุรพล  พยอมแยม  (2548 : 218-219)  กลาวสรุปพื้นฐานของการมีสัมพันธภาพ

ระหวางผูทํางานไว  4  ประการ  คือ 

   1.  เปนเพราะขนาดหรือลักษณะของงาน  งานจํานวนมากและปริมาณงานใหญ

เกินกวาท่ีจะทําเพียงคนเดียวได  บางงานมีความซับซอนท่ีจําเปนตองใชความสามารถหลาย ๆ ดาน

จึงจะทํางานไดบรรลุผล และอาจมาจากขอจํากัดในการทํางานดานอื่น ๆ  จึงจําเปนตองมีการรวมมือ

กันทํางาน 

   2.  เปนเพราะลักษณะนิสัยสวนตัวของบุคคล  การชวยเหลือผูอื่น  จะรูสึกเปนสุข

เมื่อมีสวนชวยเหลือไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม  ซึ่งการเขาไปชวยเหลือนั้นยอมเปนการสราง

สัมพันธภาพไปดวยเชนกัน  ซึ่งการทํางานดวยกันยอมมีการติดตอสัมพันธกันดวย 

   3. เปนเพราะตองการลดความขัดแยงระหวางกัน  การทํางานจะมีความขัดแยง

และการแขงขันระหวางกัน  ซึ่งจะไมเปนผลดีกับฝายใด  ถาหากรวมมือกันทํางานหรือลดความ

ขัดแยงใหนอยลง  ทั้งสองฝายจะมีความสุขและไดรับผลสําเร็จในงานไปพรอม ๆ กัน   การรวมมือ

กันทํางานดวยการสรางสัมพันธภาพท่ีดีจึงเปนขั้นตอนแรกท่ีตองกระทํา 

   4.  เปนเพราะอํานาจควบคุมการทํางานในองคกรยอมมีระบบและมีโครงสรางของ

ตําแหนงหนาท่ีอันทําใหเกิดการควบคุมหรือรับผิดชอบงานเปนสวน ๆ ซึ่งผูบังคับบัญชาและผูท่ีอยู

ภายใตอํานาจควบคุมตองทํางานรวมกันยอมตองมีความสัมพันธระหวางกัน  โดยเฉพาะขณะท่ี

ทํางานดวยกันเปนอยางนอย 

   เดนท  (Dentsch, 1972 : 275-319,  อางถึงใน  สุรพล  พยอมแยม  2548 : 220-221)  

ไดแบงสัมพันธภาพระหวางผูทํางานเปน  4  ประการ  คือ 

   1. เร่ิมสัมพันธภาพดวยความเชื่อถือไววางใจ    การทํางานในหนวยงานเดียวกัน

หรือทํางานรวมกัน  หากคิดวาเพ่ือนรวมงานเปนผูที่นาเชื่อถือไววางใจได  ความรูสึกหวาดระแวง

สงสัยในการกระทําของเพ่ือนรวมงานก็จะนอยหรือไมมีเลย  ไมคิดวาฝายหนึ่งฝายใดจองจะเอา

เปรียบหรือหาผลประโยชนสวนตัว  สัมพันธภาพท่ีเร่ิมตนเชนนี้จะมีความตอเนื่องและยั่งยืนนาน 
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   2. เริ่มสัมพันธภาพดวยความหวาดระแวง  การเร่ิมตนสัมพันธภาพดวยความรูสึก

วาตนเองจะเสียเปรียบหรือคิดวาผูอื่น  ขาดความจริงใจและจองที่จะหาผลประโยชนจาก

ความสัมพันธจากเรา   บุคคลก็จะมีพฤติกรรมท่ีมุงพิทักษปกปองสิทธิประโยชนของตน  

ความสัมพันธกับผูอื่นยอมมีเงื่อนไขเพ่ือรักษาประโยชนมากกวาการคิดชวยเหลือหรือแบงปน

ความรูความสามารถใหกันและกัน  สัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจะไมราบรื่นและไมพัฒนาอยางท่ีควร 

    3. เ ร่ิมสัมพันธภาพดวยการรวมมือกันทํางาน   การเริ่มตนสัมพันธภาพดวย

ความรูสึกวา ทุกคนทีเกี่ยวของกับการทํางานลวนเปนผู ท่ีมีคุณคาและใหประโยชนในการ

ปฏิบัติงานท้ังสิ้น  หากการทํางานขาดฝายหนึ่งฝายใดไปงานก็จะมีอุปสรรคและไมประสบผลสําเร็จ

เทาที่ควร    ท้ังสองฝายจึงตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและรักษาความสัมพันธท่ีดีตอกันไว     

    4.  เริ่มสัมพันธภาพดวยการแขงขันกัน  สัมพันธภาพในรูปแบบนี้นาจะเปนเร่ือง

ของความขัดแยงมากกวาความสัมพันธ  เหตุผลที่เปนความสัมพันธเพราะแตละคนหรือแตละฝาย

ตองกระทํากิจกรรมรวมกันตามลักษณะของงาน  ตางมีเปาหมายท่ีจะเปนผูชนะในขั้นสุดทาย  หาก

ไมมีความสัมพันธตอกันเลย  การเปนผูชนะหรือไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายของตนจะไมเกิดขึ้น 
 

              5.4   ลักษณะและหลักการสรางสัมพันธภาพ  
    โรเจอรส  (Rogers  1979 : 33, อางถึงใน  วัชรี  ธุวธรรม  2525 : 56-62)  กลาววา 

สัมพันธภาพท่ีดีนั้นเปนสิ่งท่ีถูกสรางขึ้นโดยคน  การเสริมสรางสัมพันธภาพตองเร่ิมจากการพัฒนา

ตนเอง    ดังนี้ 

     1. มีทัศนคติวา ตนเปนคนที่มีคุณคาควรแกการไววางใจ  นาเชื่อถือ และมีความ

ม่ันคง  เชน  ตรงตอเวลา  รักษาคําพูด  ไมเปดเผยความลับของผูอื่น  

    2.  สามารถสื่อความหมายใหตรงกับความรูสึกนึกคิด  โดยการฝกตนเองใหมี

ความรูสึกไวตอความตองการของผูอื่น  และในขณะเดียวกันก็ยอมรับความรูสึกท่ีแทจริงของตนเอง   

      3.  มีความรูสึกคลอยตามผูอื่นไปในทางท่ีดี      เชน     ซาบซึ้งในความใส

ใจความนารักนาสนใจของผูอื่น  ใสใจตอความนาเคารพของผูอื่น  มีความอบอุนใจท่ีอยูใกลชิดกับ

คนอื่น ๆ 

    4.  มีจิตใจเขมแข็ง  เปนตัวของตนเอง  ไมตกเปนทาสของอารมณ  และเคารพใน

สิทธิเสรีภาพของผูอื่นดวย 

    5.  เคารพในศักดิ์ศรี  ความเปนคนของผูอื่น  คือมั่นใจวาผูอื่นไมตองพ่ึงพิงเรา

ตลอดไป  

    6.  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  คือพยายามเขาใจผูอื่นใหมากท่ีสุด 
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   7.  ยอมรับผูอื่นในทุกอากัปกิริยาที่เขาแสดงตอเรา 

   8.  ไวตอความรูสึกของผูอื่น  พรอมท่ีจะลดทาที  ท่ีมีผลตอความรูสึกของเขา 

   9.  ไมประเมินหรือตัดสินบุคคลท่ีเราติดตอสัมพันธ แตแสดงความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมตาง ๆ ในลักษณะของเหตุและผลของการกระทํา 

   10.  มีความเชื่อม่ันวาทุกคนพัฒนาได 

   สุชา  จันทรเอม  (2525 : 74-75)  กลาววา  วิธีการสรางความสัมพันธอันดีตอผูอื่น

นั้น  เราตองพยายามทําตนใหเปนคนที่มีลักษณะ  ดังนี้ 

  1.  เปนผูแจมใส  ราเริง  ย้ิมงาย 

   2.  ใหความชวยเหลือผูอื่น 

  3.  ยินดีรับฟงผูอื่น  

   4.  ตรงตอเวลา 

   5.  รักษาคําม่ันสัญญา  

  พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย  (2527 : 58-59)  กลาวถึง  องคประกอบในการสราง 

สัมพันธภาพเปนกลุมท่ีประมวลจากแนวคิดของนักบริหารและนักจิตวิทยา  มีดังนี ้

   1.  ตองเชือ่ความสามารถและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 

   2.  พรอมท่ีจะชวยเหลือกันเสมอ 

   3.  มีการติดตอสื่อสารท่ีดี 

   4.  รูจักการทํางานรวมกันอยางมีระบบ 

   5.  รูจักใชกระบวนการในการทํางาน 

   กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 294)    กลาววา   การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพกับ 

ผูรวมงาน  มีดังนี ้

   1.  ตองสรางตัวใหมีอารมณเปนผูใหญ สุขุม ใจคอหนักแนน ไมเปนทาสแหง 

ความกลัว  พ่ึงตนเอง  ไมรุกรานใคร 

   2.  ปรับตัวใหเขากับบุคคลและสถานท่ี 

   3.  รูจักจดจําสังเกต  และเขาใจคนทุกคน  ทุกชั้น  ทุกเพศ  ทุกวัย 

   4.  รูจักประนีประนอม  และเสียสละเม่ือยามจําเปน 

   5.  รูจักหาเหตุผลและใชเหตุผล 

   6.  มีความม่ันใจในตนเอง  รูจักตัดสินใจดวยความรอบครอบ 

   7.  สัมพันธภาพท่ีดีนั้นจะตองยึดวิธีการประชาธิปไตยเปนหลัก    มีความสัมพันธ 

อยางเสมอภาค 
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   8.  ทัดเทียม   ไมถือเอาความคิดเห็นของตนเองเปนใหญ    เคารพและใหเกียรติ

ความคิดเห็นของผูอื่น เคารพในสิทธิและหนาท่ีของคนอื่น 

   9.  สรางบรรยากาศอันดีและเปนกันเอง  ยอมรับนับถือในศักด์ิแหงความเปนคน 

ของทุกคนท่ีติดตอดวย 

   10.  เปดโอกาสและใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น  
 
             5.5   สัมพันธภาพของผูนําชุมชนกับประชาชนและผูนําคนอ่ืนๆ  กับการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน   
                       สัมพันธภาพของผูนํากับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหมายถึง การที่ผูนํามีการเกี่ยวของ ติดตอ สื่อสารกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  

ท่ีกอใหเกิดความเขาใจและการมีสวนรวมซึ่งกันและกัน  แสดงความรวมมืออันดีตอกัน  ทําใหอยู

รวมกันดวยดีและมีความสุข   สามารถกระตุนความสนใจสรางความพอใจ และทําใหเกิดการ

ยอมรับจากอีกฝายหนึ่งไดมากที่สุด  ซึ่งแสดงออกท้ังทางกาย  ไดแก  การมีสวนรวมในกิจกรรม

ดําเนินงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   ทางวาจา  ไดแก  การสนทนาดวยความสนิทใจ  

มีความคุนเคยกันเปนอยางดี ในการประชาสัมพันธ  ชักชวน  การประสานงานในการปฏิบัติงาน  

และทางจิตใจ  ไดแก  การใหการยอมรับนับถือตอกัน  อันกอใหเกิดความเขาใจ  เกิดปฏิสัมพันธอัน

ดีตอกัน  ที่ทําใหประชาชนยอมรับนับถือตอผูนํา  ในการใหความรวมมือในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน       

   จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดว า   สัมพันธภาพเกิดจากการท่ีบุคคลได มี

ปฏิสัมพันธอันดีรวมกัน  ดังนั้น พฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น  

ควรท่ีจะตองมีปฏิสัมพันธอันดีกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ เพราะเมื่อผูนํามีปฏิสัมพันธอันดีกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆแลว  ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ยอมใหความไววางใจ  ใหความ

ยอมรับนับถือ  และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  
                  5.6   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอ่ืนๆ 
                       จากการคนควาหาขอมูลยังไมพบงานวิจัยเกี่ยวของกับการมีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยตรง ดังนั้นผูวิจัยขอ

นําเสนองานวิจัยท่ีมีลักษณะงานหรือมีลักษณะใกลเคียงคลายคลึง ดังนี้ 

   สุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา ( 2541 : 82-84)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ของจังหวัด
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สุพรรณบุรี  กลุมตัวอยางคือ อสม. ในจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 300 คน   เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา  ความรวมมือของประชาชน การใหเกียรติยกยองเชื่อถือจาก

ประชาชน  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสม. ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

                      โสภณ  นุชเจริญ  (2552 : 123-125)   ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ในชมรมสรางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี กลุม

ตัวอยางคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 237 คน ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพของอสม. กับประชาชนใน

การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน 

    เนื่องจากความสัมพันธมีความสําคัญตอพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  เพราะหากผูนํามีความสัมพันธท่ีดีแลว  ยอมจะทํางานกับประชาชนและ

ผูนําคนอื่นๆประสบกับความสําเร็จมากกวาความลมเหลว จากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา  

สัมพันธภาพของผูนํากับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ   เปนสิ่งท่ีจะทําใหมีผลตอพฤติกรรมของผูนํา

ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงนําการมีสัมพันธภาพของผูนํากับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆมาศึกษา เพ่ือทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  
 
6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคลกับพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
                       จากการคนควาหาขอมูลยังไมพบงานวิจัยเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของผูนํา
ชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ผูวิจัยไดนํางานวิจัยของ อสม . อปพร.และ

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ซึ่งจําแนกไดดังนี้ 

6.1  อายุ 
                        ศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชน ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา  

สมาชิกฯอายุตางกัน มีผลตอการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชนตางกัน 

                        ยงยุทธ  ธนิกกุล  (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาการมีสวนรวมในระบบสุขภาพภาค

ประชาชนพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุตางกัน มีสวน

รวมในระบบสุขภาพภาคประชาชนแตกตางกัน 
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                        สกาวรัตน  ลับเลิศลบ  (2537: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ผล

การศึกษาพบวา อายุมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 

                        พรสรวง  เถาตะกู  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา อายุไมมี

ผลตอการปฏิบัติงานปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

                        อํานวยนาถ  เอียดสกุล   (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร พบวา  อายุไมมี

ผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

                         จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวพบวา ผูนําท่ีมีอายุตางกันสวนใหญจะมี

พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวาผูนําท่ีมีอายุตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนที่แตกตางกัน 

6.2  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูนํา 
                         สกาวรัตน  ลับเลิศลบ  (2537: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ผล

การศึกษาพบวา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 

                        สราวุธ  วลัญชพฤกษ  (2543: 128)  ศึกษาเร่ืองศักยภาพของ อสม.ในการวางแผน

พัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขระดับชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาการ

เปนอาสาสมัครสาธารณสุขไมมีผลตอศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 

                        พรสรวง  เถาตะกู  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา 

ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครมีผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน                          

                        อํานวยนาถ  เอียดสกุล   (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวา  

ระยะเวลาดํารงตําแหนงไมมีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

                        จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวพบวา ผูนําที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ตางกัน สวนใหญจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวา  ผูนําชุมชนท่ีมีระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนงตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีแตกตางกัน 
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6.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
                        อัญชนา  วงศภัทรดี (2537: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสามารถในการดําเนินงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย ผล

การศึกษาพบวา ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธกับความสามารถในการดําเนินงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขชุมชน 

                        สราวุธ  วลัญชพฤกษ  (2543: 128)  ศึกษาเร่ืองศักยภาพของ อสม.ในการวางแผน

พัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขระดับชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวา ระดับ

การศึกษามีผลตอศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหา

สาธารณสุขระดับชุมชน 

                        ศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชน ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา  

ระดับการศึกษา มีผลตอการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน 

                        สุพรรณี  สุขสมกิจ  (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล 

                        พรสรวง  เถาตะกู  (2550: บทคดัยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา ระดับ

การศึกษาของอาสาสมัครไมมีผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน                          

                        อํานวยนาถ  เอียดสกุล   (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร พบวา  ระดับ

การศึกษาไมมีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

                        จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ดังกลาวพบวา ผูนําท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน สวน

ใหญจะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยคาดวา ผูนําท่ีมี

ระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีแตกตางกัน 

 

6.4 สถานภาพสมรส 
                        ชอทิพย  บรมธนรัตน และคณะ (2539, อางถึงใน  ประกอบพร  สินธุรัตน 2542: 

50) พบวา  สถานภาพสมรสมีความสัมพันธเชิงบวกตอการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขมูลฐานตาม

บทบาทหนาท่ี 
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                         กนกทอง  สุวรรณบูลย (2545: บทคัดยอ)  ศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) จังหวัดระยอง พบวา สถานภาพสมรสไมมีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข 

                         พรสรวง  เถาตะกู  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา 

สถานภาพการสมรสของอาสาสมัครไมมีผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน                           

                         จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ดังกลาวพบวา ผูนําที่มีสถานภาพตางกัน สวนใหญ

จะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยคาดวา ผูนําท่ีมี

สถานภาพสมรสตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่แตกตางกัน 

 

6.5 อาชีพหลัก 
                         ยงยุทธ  ธนิกกุล  (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาการมีสวนรวมในระบบสุขภาพภาค

ประชาชนพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพตางกัน มีสวน

รวมในระบบสุขภาพภาคประชาชนแตกตางกัน 

                        สุพรรณี  สุขสมกิจ  (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตําบลทีมีอาชีพที่แตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตําบลแตกตางกัน 

                        ศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชน ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่มีอาชีพตางกัน   มีการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน

ไมแตกตางกัน 

                         พรสรวง  เถาตะกู  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันมีการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยไมแตกตางกัน                          

                        อํานวยนาถ  เอียดสกุล   (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวา  
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คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบานแตกตางกัน 

                        จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวพบวา ผูนําท่ีมีอาชีพหลักตางกันสวนใหญจะ

มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยคาดวา ผูนําท่ีมีอาชีพ

หลักตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีแตกตางกัน 

6.6 รายได 
                        ศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชน ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีรายไดตอปตางกัน   มีการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิต

ชุมชนไมแตกตางกัน 

                        สุพรรณี  สุขสมกิจ  (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตําบลทีมีรายไดท่ีแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตําบลแตกตางกัน 

                        จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวพบวา ผูนําท่ีมีรายไดตางกันสวนใหญจะมี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยคาดวา ผูนําท่ีมีรายได

ตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีแตกตางกัน  
                        จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูนําในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ขางตนท่ีกลาวมานั้น พบวา ปจจัยสวนบุคคล ความภาคภูมิใจใน

ตนเอง การไดรับสนับสนุนจากชุมชน  การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมของผูนําในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ                                                                                                ตัวแปรตาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
-    อายุ 

-   สถานภาพสมรส 

-   การประกอบอาชีพ 

-   รายได 

-   การศึกษา 

-   ตําแหนงในชุมชน 

-   ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  

        
พฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
 

-    ความภาคภูมิใจในตนเอง 

-    การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน 

-    การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรภายนอกชุมชน 

-   การมีสัมพันธภาพกับประชาชน

และผูนําคนอื่นๆ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ผูนํา

ชุมชนในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากร และกลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติ ที่ใชในการศึกษาวิจัย 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานซึ่งอยูนอก

เขตพ้ืนที่เทศบาล ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  รวม 1,165 คน (สํานักงานปกครองอําเภอ

ชะอํา  2552: 2) 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี

หมูบาน ซึ่งอยูนอกเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   จํานวน 298 คนโดยการ

สุมกลุมตัวอยาง ดวยวิธี การสุมแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Random Sampling)   

 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของ ยามาเน (Yamane,  อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 

2543 : 284) ท่ีระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได รอยละ 5 ดังนี้ 
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  n   =         N                               

     1 + N (e)2 

    n   =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N   =  ขนาดของกลุมประชากร 

    E  =   คาของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดขึ้นได ในท่ีนี้มีคาเทากับ .05 

    n =          1,165  คน          =     297.76 

                                        1 + 1,165 ( .05)2               

 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช กลุมตัวอยาง จํานวน 298 คน 

 

ข้ันตอนการสุมตัวอยาง 
 การสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธี การสุมแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Random 

Sampling) โดยมีลําดับขั้นตอนการสุมดังนี้ 

1. สุมหมูบานที่อยูนอกเขตเทศบาลตําบลของ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยการ 

สุมอยางงาย(Simple Random Sampling) มารอยละ 50 ของหมูบานท่ีอยูในแตละตําบลท่ีเปนกลุม

ตัวอยางดวยการจับฉลากจาก จํานวนหมูบานท้ังหมด 40 หมูบาน ไดมาจํานวน 20 หมูบาน ดังนี้ 

  ตําบลบางเกา               จํานวน     9    หมูบาน   สุมได      5       หมูบาน 

  ตําบลหนองศาลา         จํานวน     8    หมูบาน   สุมได      4       หมูบาน 

  ตําบลไรใหมพัฒนา      จํานวน     8    หมูบาน   สุมได      4       หมูบาน 

  ตําบลสามพระยา          จํานวน     8    หมูบาน   สุมได      4       หมูบาน 

  ตําบลหวยทรายเหนือ    จํานวน     7    หมูบาน    สุมได      3      หมูบาน  

 

2. หาสัดสวนของกลุมตัวอยาง ดวยการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยางจาก 

จํานวนประชากรท้ังหมดมาจํานวน 298 คน  รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ลําดับ
ที่ ตําบล หมูท่ี ช่ือบาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 บางเกา 1 บางเกา 33 16 

    3 บอใหญ 33 16 

    4 บางเกา 33 16 

    6 ทาไทร 33 16 

    8 บานมวง 33 16 

2 หนองศาลา 2 หนองศาลา 33 16 

    4 เพชรบูรณ 29 13 

    5 บอไร 27 13 

    7 หนองกระโดก 33 16 

3 ไรใหมพัฒนา 1 ทุงขาม 33 16 

    3 รางจิก 33 16 

    4 หนองเขื่อน 30 14 

    6 โปงแย 30 14 

4 สามพระยา 2 ชางแทงกระจาด 33 16 

    4 หนองขาวนก 27 13 

    6 อางหิน 33 16 

    7 

เขากระปุก

พัฒนา 33 16 

5 หวยทรายเหนือ 3 ทุงเคล็ด 27 13 

    4 บอหลวง 27 13 

    7 ไรดินทอง 27 13 

  รวม 620 298 
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) ไดแก 
  1.1  ขอมูลสวนบุคคล 

    1.1.1  อายุ แบงเปน 4 กลุม ไดแก 

  1. อายุ  20 - 29  ป 

                              2. อายุ  30 - 39  ป 

                             3. อายุ  40 - 49  ป 

                             4. อายุ ต้ังแต  50   ปขึ้นไป 

     1.1.2  สถานภาพสมรส แบงเปน 2 กลุม คือ 

                                1.  สถานภาพสมรสคู 

                                2.  สถานภาพสมรสเด่ียว 

     1.1.3  การประกอบอาชีพ แบงเปน 5 กลุม คือ 

                                1.  กลุมอาชีพเกษตรกรรม 

                                 2.  กลุมอาชีพรับจาง 

                         3.  การประกอบอาชีพคาขาย 

                        4.  การประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 

                         5.  อาชีพอื่น ๆ(โปรดระบุ).............. 

                          1.1.4  รายได แบงเปน 4 กลุม คือ 

                        1.  ต่ํากวา 10,000 บาท / เดือน 

                         2. 10,000  - 15,000 บาท / เดือน 

                        3. 15,001 -  20,000 บาท/ เดือน 

                  4. มากกวา  20,000 บาท / เดือน 

                        1.1.5  การศึกษา แบงเปน 4 กลุม คือ 

                         1. ระดับประถมศึกษา 

                          2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

4.  ระดับอุดมศึกษา 

                       1.1.6  ตําแหนงในชุมชน แบงเปน 5 กลุม คือ 

                       1. ตําแหนงผูใหญบาน 
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                          2. ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

                         3.  ตําแหนง คณะกรรมการหมูบาน 

              4.  ตําแหนง อาสาพัฒนาชุมชน 

     5.  ตําแหนง คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

                        1.1.7  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง แบงเปน 3 กลุม คือ 

  1.  นอยกวา 2 ป 

                                  2.   2 – 4 ป 

                         3.  มากกวา 4 ป ขึ้นไป 

                   1.2     ความภาคภูมิใจในตนเอง  

                  1.3     การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  

                   1.4     การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  

1.5     การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ 

 2.   ตัวแปรตาม (Dependent  Variable ) ไดแก 
   พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

                         

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 6 ตอน

ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ สถานภาพสมรส การประกอบ

อาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงในชุมชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน 27  ขอ ลักษณะขอ

คําถามเปนแบบมาตราสวน ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก   หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

 ปานกลาง หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 

 นอย  หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

  นอยท่ีสุด หมายถึง          ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวยเลย 

 โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ขอคําถามท่ีแสดงถึงความภูมิใจในตนเอง หากตอบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จะใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับและขอคําถามเชิงนิเสธ

จํานวน 2 ขอ(ขอ 11,24)  หากตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จะใหคะแนนกลับกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 
 

 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน จํานวน 35  ขอ 

ลักษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก   หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

 ปานกลาง หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 

 นอย  หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

  นอยท่ีสุด หมายถึง         ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวยเลย 

  โดยมีเกณฑใหคะแนน คือ ขอคําถามที่แสดงถึงการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  

หากตอบมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ และขอคําถามเชิง 

นิเสธจํานวน 5 ขอ (ขอ 4,13,19,28,30) หากตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จะให

คะแนนกลับกัน 

           ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับ การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 

จํานวน 27  ขอ ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด หมายถึง          ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด   

               มาก  หมายถึง          ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมาก   

             ปานกลาง หมายถึง          ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 

 นอย  หมายถึง          ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอย                               

              นอยท่ีสุด หมายถึง          ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวยเลย 

            โดยมีเกณฑใหคะแนน คือ ขอคําถามท่ีแสดงถึงการไดรับการสนับสนุนจากองคกร

ภายนอกชุมชน หากตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 

และขอคําถามเชิงนิเสธจํานวน 5 ขอ (ขอ 5,10,18,22,25) หากตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด จะใหคะแนน กลับกัน                          

                  ตอนท่ี 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ 

จํานวน 23 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

 ปานกลาง หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 

 นอย  หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

 นอยท่ีสุด หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวยเลย 
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           โดยมีเกณฑใหคะแนน คือ ขอคําถามที่แสดงถึงการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและ

ผูนําคนอื่นๆ หากตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 

และขอคําถามเชิงนิเสธจํานวน 2 ขอ(ขอ 10,20)  หากตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด จะใหคะแนน กลับกัน 

 ตอนที่ 6   แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

จํานวน 36 ขอ จําแนกเปนตัวแปรยอย 2 ตัวแปร ดังนี้  

           พฤติกรรมท่ีมีตอตนเอง 

           พฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่น 

 ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด หมายถึง  ผูนําชุมชนปฏิบัติตรงตามขอความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก   หมายถึง  ผูนําชุมชนปฏิบัติตรงตามขอความนั้นมาก 

 ปานกลาง หมายถึง  ผูนําชุมชนปฏิบัติตรงตามขอความนั้นปานกลาง 

 นอย  หมายถึง  ผูนําชุมชนปฏิบัติตรงตามขอความนั้นนอย 

 นอยท่ีสุด หมายถึง  ผูนําชุมชนปฏิบัติตรงตามขอความนั้นนอยท่ีสุด  

หรือไมปฏิบัติเลย 

             โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ขอคําถามท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  หากตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ใหคะแนน 5 4 3 2 1 

ตามลําดับ และขอคําถามเชิงนิเสธจํานวน 5 ขอ(ขอ 2,10,17,31,35)  หากตอบ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยที่สุด จะใหคะแนนกลับกัน 

 

                         การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถาม 
                          สําหรับการแปลความหมายคะแนน ของแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ผูนําชุมชนมีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ผูนําชุมชนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูนําชุมชนไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรภายนอกชุมชน ผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  และผูนําชุมชนมี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ผูวิจัยได กําหนดการแปลความหมายคะแนน 

ตามเกณฑของเบสท (Best  1981 : 179 - 182) ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ผูนําชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไดรับการ

สนับสนุนจากชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน มีสัมพันธภาพกับประชาชน

และผูนําคนอื่นๆ  และมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในระดับนอยมาก 
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 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ผูนําชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน มีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  และมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ผูนําชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน มีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  และมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในระดับปาน

กลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง  ผูนําชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน มีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  และมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ผูนําชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน มีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ  และมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในระดับมาก

ท่ีสุด 

 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ เพ่ือสราง

นิยามศัพทเฉพาะ 

2. สรางแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ตามนิยาม

ศัพทเฉพาะ 

3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ 

สรางขึ้นใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวนท้ังสิ้น 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา ความชัดเจนของการใชภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try – 

Out) 
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4. นําเคร่ืองมือท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try – Out) โดยทําการเก็บ 

รวบรวมขอมูลกับผูนําชุมชน ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริงในการวิจัย 

จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดานความภาคภูมิใจในตนเอง 

การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทํา

การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha  Coefficient) ไดผลดังนี้ 

 -  แบบสอบถามดานความภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน 27 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน  = 

.8881 

 -  แบบสอบถามดานการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน จํานวน 35 ขอ มีคาความ

เชื่อม่ัน  =   .9499 

 -  แบบสอบถามดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน จํานวน 27  

ขอ มีคาความเชื่อม่ัน  =   .9319 

 -  แบบสอบถามดานการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ จํานวน 23 ขอ 

มีคาความเชื่อม่ัน  =   .9579 

                -  แบบสอบถามดานพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 

36  ขอ มีคาความเชื่อม่ัน  =   .9622 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือ 

ขอความรวมมือไปยังที่วาการ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือขออนุญาต และขอความรวมมือใน

การดําเนินการเก็บขอมูลและใหผูนําชุมชนตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับท่ีวาการอําเภอชะอํา ในการทําหนังสือถึง กํานัน และ 

ผูใหญบาน ทุกตําบล และหมูบาน ในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลในอําเภอชะอํา เพ่ือขออํานวยความ

สะดวกในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงแลวไปดําเนินการเก็บ 

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในวันประชุมประจําเดือน กํานัน ผูใหญบาน และการจัดเก็บขอมูลใน

พ้ืนที่แตละหมูบาน สําหรับผูนําชุมชนท่ีไมไดมารวมประชุม ผูวิจัยไดดําเนินการกลับไปเก็บขอมูล

ซ้ํากับเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชุม  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจํานวน 298 ฉบับ ไดแบบสอบถาม ท่ีผูนํา
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ชุมชนตอบแลวครบถวน สมบูรณ จํานวน 298 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และทําการวิเคราะหตามวิธี

ทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพสมรส การประกอบ 

อาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงในชุมชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง โดยใชการแจกแจง

ความถี่และรอยละ 

2. การวิเคราะห ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  

การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคน

อื่นๆ พฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (  ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของ 

ชุมชน กรณีศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม สถานภาพสมรส โดยใชการทดสอบคา

ที (t – test) 

4. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของ 

ชุมชน กรณีศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม อายุ การศึกษา รายได ตําแหนงใน

ชุมชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางราย

คู ดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s  test for all possible comparison)  

5. การวิเคราะหพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก ความ        

ภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก

ชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

ตามลําดับ ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ผูนําชุมชนในเขตอําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี”  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน ในอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 298 คน มาวิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะห  โดยใชตารางประกอบคํา

บรรยาย  จําแนกออกเปน 4  ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่และคา

รอยละ 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และ

ผูนําคน  อื่น ๆ และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย ( )  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหความแตกตาง ของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน จําแนกตาม อายุ การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนง  และระยะเวลาในการ

ดํารงตําแหนงของผูนําชุมชน  โดยการวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE-Way 

ANOVA)  และเปรียบเทียบความแตกตาง ของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

จําแนกตามสถานภาพสมรสของผูนําชุมชน  โดยใชการทดสอบคาที ( t-test ) 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการ

สนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 ในการวิเคราะหขอมูล และแปรความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณแทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้            

Y        แทน    พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

X1        แทน    ความภาคภูมิใจในตนเอง 

X2        แทน    การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน   

X3        แทน    การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 

X 4        แทน    การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น  ๆ

 n       แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 

                   แทน    คาเฉลี่ย  (Mean) 

S.D        แทน    คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

t         แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution  

F         แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution 

df         แทน    องศาอิสระ  ( Degree  of  Freedom ) 

SS         แทน    ผลรวมของคากําลังสองของคาเบ่ียงเบน  ( Sum  of  Square ) 

MS         แทน    คาเฉลี่ยความเบ่ียงเบนกําลังสอง ( Mean  Square ) 

r         แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

R        แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 

R2        แทน    ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 

Adj R2        แทน    ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) 

R2 Change     แทน    ประสิทธิภาพการทํานายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปร อิสระเขาสมการถดถอย 

b        แทน    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 

Beta        แทน    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression  

    Coefficients) 

S.E. est.         แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย(Standard Error of the  

    Estimate) 

Constant(a)   แทน   คาคงท่ี 

Min                แทน   คะแนนตํ่าสุด 

Max   แทน   คะแนนสูงสุดตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูนําชุมชนในอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 298  คน  ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป n คารอยละ 

อาย ุ   

 ชวงอายุ   20 – 29  ป   

ชวงอายุ   30 – 39  ป 

ชวงอายุ   40 – 49  ป 

ชวงอายต้ัุงแต  50  ปขึ้นไป 

11 

81 

118 

88 

3.7 

27.2 

39.6 

29.5 

สถานภาพสมรส   

 สถานภาพสมรสคู 

สถานภาพรสเดี่ยว (โสด/หมาย/หยา)  

240 

58 

80.5 

19.5 

การประกอบอาชีพ   

 อาชีพเกษตรกรรม 

อาชีพรับจาง 

อาชีพคาขาย 

อาชีพธุรกิจสวนตัว 

อาชีพอื่น ๆ  

114 

79 

29 

50 

26 

38.3 

26.5 

9.7 

16.8 

8.7 

รวม 298 100.0 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป n คารอยละ 

รายได   

 ต่ํากวา    10,000 บาท/เดือน 

10,000 – 15,000 บาท/เดือน 

15,001 – 20,000 บาท/เดือน 

มากกวา 20,000   บาท/เดือน 

153 

98 

23 

24 

51.3 

32.9 

7.7 

8.1 

การศึกษา   

 ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

ระดับอุดมศึกษา 

133 

65 

 

66 

34 

44.6 

21.8 

 

22.1 

11.4 

ตําแหนงในชุมชน   

 ผูใหญบาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการหมูบาน 

อาสาพัฒนาชุมชน 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

20 

33 

150 

47 

48 

6.7 

11.1 

50.3 

15.8 

16.1 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง   

 ระยะนอยกวา 2 ป 

ระยะ 2 – 4 ป 

มากกวา 4 ป ขึ้นไป 

67 

79 

152 

22.5 

26.5 

51.0 

รวม 298 100.0 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ สวนมากอยูในชวงอายุ        

40 – 49 ป คิดเปนรอยละ 39.6 มีสถานภาพสมรสคู    คิดเปนรอยละ 80.5 สวนมากประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  คิดเปนรอยละ 38.3  มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 51.3  สวนมาก

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 44.6  เปนตําแหนงคณะกรรมการหมูบาน คิดเปนรอย

ละ 50.3 และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 51.0 
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 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน  การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  การมีสัมพันธภาพกับประชาชน   และ

ผูนําคนอื่น ๆ และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 3  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาระดับของความภาคภูมิใจในตนเอง การ 

ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การ

มีสัมพันธภาพกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ และพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ของกลุมตัวอยาง 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  S.D. คาระดับ 

ตัวแปรอิสระ    
ความภาคภูมิใจในตนเอง 3.7571 .4489 มาก 

การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 3.6605 .4762 มาก 

การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 3.2631 .5307 ปาน

กลาง 

การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ  3.6659 .6026 มาก 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 3.7099 .5550 มาก 

  

           จากตารางท่ี 3 พบวา  กลุมตัวอยาง ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน อยูใน

ระดับปานกลาง (X ̅ = 3.26 ) ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

อยูในระดับมาก (X ̅  =  3.75 , 3.66 , 3.66 และ 3.70 ตามลําดับ) 
 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนง

ในชุมชน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง มีรายละเอียดดังนี้ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรม การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ของผูนํา

ชุมชนจําแนกตามอายุ การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงในชุมชน และระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  และหากพบความ
แตกตางจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และวิเคราะห

   ส
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เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนของผูนําชุมชนท่ีมี 

สถานภาพสมรสตางกัน  โดยใชสถิติ t-test 

 

ตารางที่ 4  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                   เขมแข็งของชุมชน  จําแนกตามอายุของกลุมตัวอยาง 

อาย ุ n  S.D. คาระดับ 

20 – 29  ป   11 3.5429 .5099 มาก 

30 – 39  ป   81 3.5171 .5438 มาก 

40 – 49  ป  118 3.6610 .5378 มาก 

ต้ังแต  50 ป ขึ้นไป   88 3.6354 .5326 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4  พบวา กลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุในชวง 40 – 49 ป มีคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด  (  = 3.6610) 

                จากการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity  of  variance)   

ของระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร พบวา ไมมีความเปนเอกพันธของความแปรปรวน ซึ่งไมเปนไป

ตามขอตกลงเบ้ืองตนของการทํา  one – way ANOVA ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม เพ่ือความเหมาะสมใน

การวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                   เขมแข็งของชุมชน  จําแนกตามอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ     n  S.D. คาระดับ 

ต้ังแต 39  ปลงมา 92 3.5202 .5372 มาก 

40 – 49  ป 118 3.6610 .5378 มาก 

ต้ังแต  50 ป ขึ้นไป  88 3.6354 .5326 มาก 

 จากตารางท่ี 5  พบวา กลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุในชวง 40 – 49 ป มีคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด  (  = 3.6610) 

   ส
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ตารางที่ 6   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความ 

                    เขมแข็งของชุมชน  จําแนกตามอายุ 

  

 จากตารางท่ี 6 พบวา  ผูนําชุมชน ท่ีมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมของพฤติกรรมการ 

                   เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยาง 

 

 จากตารางท่ี 7  พบวากลุมตัวอยางทุกกลุมอาชีพ  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพรับจาง มี

คาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  = 3.6821) 

                 

 การทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity  of  variance)   

ของระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร พบวา  ไมมีความเปนเอกพันธของความแปรปรวน ซึ่งไมเปนไป

ตามขอตกลงเบ้ืองตนของการทํา  one – way ANOVA ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม เพ่ือความเหมาะสมใน

การวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 8 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 1.105 .553 1.923 

ภายในกลุม 295 84.788 .287  

รวม 297 85.893   

การประกอบอาชีพ n  S.D. คาระดับ 

เกษตรกรรม 114 3.6121 .5436 มาก 

รับจาง 79 3.6821 .5357 มาก 

คาขาย 29 3.6418 .4689 มาก 

ธุรกิจสวนตัว 50 3.5200 .5653 มาก 

อื่น ๆ 26 3.5192 .5376 มาก 

   ส
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ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                   เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยาง 

 จากตารางท่ี 8  พบวา กลุมตัวอยางทุกกลุมอาชีพ มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพรับจาง มี

คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  = 3.6821) 

 

ตารางที่ 9   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็ง 

                   ของชุมชน จําแนกตามการประกอบอาชีพ 

   จากตารางท่ี 9 พบวา ผูนําชุมชน   ท่ีมีการประกอบอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                     เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามรายไดของกลุมตัวอยาง 

การประกอบอาชีพ n  S.D. คาระดับ 

เกษตรกรรม 114 3.6121 .5436 มาก 

รับจาง 79 3.6821 .5357 มาก 

คาขาย/อาชีพอื่น  ๆ 55 3.5838 .5016 มาก 

ธุรกิจสวนตัว 50 3.5200 .5653 มาก 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 3 .854 .285 .984 

ภายในกลุม 294 85.039 .289  

รวม 297 85.893   

รายได n  S.D. คาระดับ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน 153 3.6402 .5775 มาก 

10,000 บาท – 15,000 บาท/เดือน 98 3.5556 .5050 มาก 

15,001 บาท – 20,000 บาท/เดือน 23 3.5676 .4396 มาก 

มากกวา 20,000 บาท/เดือน 24 3.6806 .4942 มาก 
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 จากตารางท่ี 10 พบวากลุมตัวอยางทุกกลุมรายได มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 20,000 

บาท/เดือน มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  = 3.6806) 

 

 การทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity  of  variance)   

ของรายได พบวา ไมมีความเปนเอกพันธของความแปรปรวน   ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน

ของการทํา  one – way ANOVA ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหมเพ่ือความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล  ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 11 

 

ตารางที่ 11  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                     เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามรายไดของกลุมตัวอยาง 

    

 จากตารางท่ี 11 พบวากลุมตัวอยางทุกกลุมรายได มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท/

เดือน มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  = 3.6402) 

 

ตารางที่ 12  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   

                     จําแนกตามรายไดของผูนําชุมชน 

 

รายได n  S.D. คาระดับ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน 153 3.6402 .5775 มาก 

10,000 บาท – 15,000 บาท/เดือน 98 3.5556 .5050 มาก 

มากกวา 15,000 บาท/เดือน 47 3.6253 .4667 มาก 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 .441 .220 .761 

ภายในกลุม 295 85.452 .290  

รวม 297 85.893   
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 จากตารางท่ี 12 พบวาผูนําชุมชน  ท่ีมีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                    เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยาง  ท่ีมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับมาก (  = 3.5896,3.6564 และ3.7012 

ตามลําดับ) และท่ีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนอยูในระดับปานกลาง (  = 3.4240) โดยกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนมากท่ีสุด (  = 3.7012) 

 

ตารางที่ 14  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   

                     จําแนกตามระดับการศึกษาของผูนําชุมชน 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวาผูนําชุมชน  ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน 

การศึกษา n  S.D. คาระดับ 

ระดับประถมศึกษา 133 3.5896 .5463 มาก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 65 3.6564 .4615 มาก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร 66 3.7012 .5082 มาก 

ระดับอุดมศึกษา 34 3.4240 .6547 ปานกลาง 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 3 1.920 .640 2.241 

ภายในกลุม 294 83.973 .286  

รวม 297 85.893   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมในการเสริมสรางความ 

                     เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามตําแหนงในชุมชนของกลุมตัวอยาง 

 

 จากตารางท่ี 15  พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีตําแหนง ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน และอาสาพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับมาก (  = 4.1097,3.5505,3.6404 และ 3.5414 

ตามลําดับ) และตําแหนงคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับปานกลาง(  = 3.4149) โดยกลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนง

ผูใหญบาน มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  = 4.1097)  

 

ตารางที่ 16  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนน พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง 

                     ของชุมชน  จําแนกตามตําแหนงในชุมชนของผูนําชุมชน 

    ** p < .01 

 จากตารางท่ี 16 พบวาผูนําชุมชน  ท่ีมีตําแหนงในชุมชนตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงทําการ

ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s  test for all possible comparison)  

 

 

 

ตําแหนง n  S.D. คาระดับ 

ผูใหญบาน 20 4.1097 .4923 มาก 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 33 3.5505 .5156 มาก 

คณะกรรมการหมูบาน 150 3.6404 .4883 มาก 

อาสาพัฒนาชุมชน 47 3.5414 .5570 มาก 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 48 3.4149 .5775 ปานกลาง 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 4 7.297 1.824   6.801** 

ภายในกลุม 293 78.596 .268  

รวม 297 85.893   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  17  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนรายคู  

                      จําแนกตามตําแหนงในชุมชน 
 
ตําแหนงในชุมชน 

      
ผูใหญบาน 

 
(X ̅ = 4.1097) 

คณะกรรมการ

หมูบาน 
(X ̅ = 3.6404) 

สมาชิกสภา

องคการบริหาร 

(X ̅ =3.5505) 

อาสาพัฒนา

ชุมชน 
(X ̅ = 3.5414) 

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีฯ 
(X ̅ = 3.4149) 

ผูใหญบาน 

(X̅ = 4.1097) 

คณะกรรมการ

หมูบาน 

(X̅ = 3.6404) 

สมาชิกสภาองคการ

บริหารฯ 

(X ̅ =3.5505) 

อาสาพัฒนาชุมชน 

(X̅ = 3.5414) 

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีฯ 

(X̅ = 3.4149) 

- 

 

-.4694*   

 
 

-.5592*   

 
 

-.5684* 

 

-.6948*      

 

 

 

- 
 

.0899 

 
 

-.0090 

 

-.2254 

 

 

 

 
 

- 

 
 

-.0091 

 

-.1356 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 
 

-.1264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

      
              *p<.05 
    

             จากตารางท่ี 17  ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของตําแหนงในชุมชนกับ

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวา  ผูใหญบานมีพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนสูงกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการหมูบาน อาสา

พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 
 

 

ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                     เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกลุมตัวอยาง 

 

 จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยาง ท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทุกกลุม มี

คาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางท่ี

มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในชุมชนมากกวา 4 ป มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  =  3.6548)            

 

ตารางที่ 19  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   

                    จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูนําชุมชน 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวาผูนําชุมชน  ท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตางกัน มี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการเสริมสรางความ 

                     เขมแข็งของชุมชน   จําแนกตามสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง n  S.D. คาระดับ 

นอยกวา 2 ป 67 3.5527 .4830 มาก 

2 – 4  ป 79 3.5724 .5181 มาก 

มากกวา 4 ป 152 3.6548 .5691 มาก 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 .637 .318 1.102 

ภายในกลุม 295 85.256 .289  

รวม 297 85.893   

สถานภาพสมรส n  S.D. คาระดับ 

คู 240 3.6269 .5581 มาก 

เดี่ยว (โสด/หมาย/หยา) 58 3.5402 .4409 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 20 พบวา กลุมตัวอยางทุกกลุม มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรสคู  มีคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท่ีสุด (  =  3.6269)  

 

ตารางที่ 21  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

                    อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรสของผูนําชุมชน 

 

 จากตารางท่ี 21 พบวาผูนําชุมชน  ท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน 

 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการ

สนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  

(Stepwise multiple regression analysis) 
 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนํา

คนอื่น ๆ ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  กรณีศึกษา ผูนําชุมชน

ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญ

ของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวาง ความภาคภูมิใจในตนเอง (X1) 

การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน (X2) การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน (X3) 

การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ (X 4 ) และ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน (Y)  ของผูนําชุมชนดังตารางที่ 22 
 

สถานภาพสมรส n  S.D. t 

คู 240 3.6269 .5581 1.101 

เดี่ยว (โสด/หมาย/หยา) 58 3.5402 .4409     ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวาง ความภาคภูมิใจในตนเอง (X1)  

การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน (X2) การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก

ชุมชน (X3) การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ (X 4 ) และ พฤติกรรม

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (Y) ของผูนําชุมชน  

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X 4  Y  

X1       1.000     

X2   .817** 1.000    

X3    .475** .623** 1.000   

  X 4         .673** .787** .630** 1.000  

Y         .654** .727** .587** .865** 1.000 

              **p<.01  

 

 จากตารางท่ี 22   เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

พบวา ความภาคภูมิใจในตนเอง  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรภายนอกชุมชน  การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ มีความสัมพันธทางบวก

กับ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r =  

.654 .727 .587 และ .865 ตามลําดับ) โดยท่ี การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ มี

ความสัมพันธ กับ พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มากที่สุด (r = .865) 

  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองพบวา ความภาคภูมิใจใน

ตนเอง  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  การ

มีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ มีความสัมพันธทางบวกกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 (r = .817 .475และ .673  ตามลําดับ) การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน (X2) มี

ความสัมพันธทางบวกกับ การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน (X3) และการมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ (X 4 )( r = .623 และ .787 ตามลําดับ) การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน (X3)มีสัมพันธทางบวกกับการมีสัมพันธภาพกับประชาชน

และผูนําคนอื่นๆ (X 4 ) (r = .630)โดยที่ ความภาคภูมิใจในตนเองกับการไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชนมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด คือ .817    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนํา

คนอื่น ๆ ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 23  

 

ตารางที่ 23  แสดงการวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการ 
 สนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมี 

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    ของผูนําชุมชนโดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  (Stepwise Multiple  

Regression Analysis) 

 

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ

คัดเลือกเขาสมการ 
R R2

 Adj R2
 R2change b Beta t 

1. การมีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคน

อื่นๆ (X 4 ) 

.865 .749 .748 .749 .788 .778 20.094*** 

 

2. ความภาคภูมิใจในตนเอง  

(X1) 

.871 .758 .757 .009 .156 .130 3.356*** 

 

 Constant = .135   S.E. est  =  .2653 F overall  = 462.476***  

 ***p<.001 

 

 จากตารางท่ี 23  พบวา ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งชองชุมชน (Y)  ไดแก การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ 

(X 4 )  และ ความภาคภูมิใจในตนเอง (X1)  โดยการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ 

(X 4 )   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับ 1 และสามารถทํานายพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได รอยละ 75.80 

 

 ความภาคภูมิใจในตนเอง (X1)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับ 

2 และสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.9 โดย

การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ (X 4 )   และความภาคภูมิใจในตนเอง (X1)  

   ส
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สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได รอยละ 75.80  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลวเทากับ .748 และ 

.757 ตามลําดับ  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .2653 

 

 การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ (X 4 )   ความภาคภูมิใจในตนเอง 

(X1)  มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และสามารถนํามาเขียนสมการทํานายในรูปคะแนนดิบและในรูป

คะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 

 

                      ในรูปคะแนนดิบ 

                       Y  =  .135  +  .788(X 4 )  +  .156(X1) 

 

                      ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                       Z  =  .778(X 4 )  +  .130(X1) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  กรณีศึกษา ผูนํา

ชุมชนในเขต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี”  คร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) ระดับ ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก

ชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขม

แขงของชุมชน ของผูนําชุมชน  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ของผูนําชุมชน  จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงใน

ชุมชน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  3) ศึกษาอิทธิพลของความภาคภูมิใจในตนเอง การ

ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคการภายนอกชุมชน  การมี

สัมพันธภาพกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ  พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ของผูนําชุมชน 

 เม่ือไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ เพ่ือนําตัวแปรแตละตัวมากําหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 1) ผูนําชุมชนท่ีมีอายุตางกัน มี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน 2) ผูนําชุมชนท่ีมีสภาพสมรสตางกัน มี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน 3) ผูนําชุมชนท่ีมีการประกอบอาชีพ

ตางกันมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน  4) ผูนําชุมชนท่ีมีรายไดตางกัน มี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน  5) ผูนําชุมชนมีระดับการศึกษาตางกัน มี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน  6) ผูนําชุมชนท่ีมีตําแหนงในชุมชน

ตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน  7) ผูนําชุมชนท่ีมีระยะเวลาใน

การดํารงตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตางกัน  8) ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน   การไดรับการสนับสนุนจากองคกร

ภายนอกชุมชน  การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เปนปจจัยท่ีสามารถทํานาย

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนของผูนําชุมชน 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีหมูบาน ซึ่งอยูนอกเขตพ้ืนท่ีในเทศบาลในเขตอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี ที่อยูใน

ระหวางทําการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 1,165 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูนํา

 

101 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

 

ชุมชน  จํานวน 298 คน  ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง   โดยใชสูตรขอ ง                           

ยามาเน (Yamane , 1973 : 725-727) ท่ีระดับความเชื่อมันรอยละ 95  ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน

ได รอยละ 5 โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Random 

Sampling)  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผูวิจัยเปนผูเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตัวเอง และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคารอย

ละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (X̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม  โดยการทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA)  และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 

(Stepwise Multiple Regression  Analysis)  เพ่ือหาตัวแปรอิสระท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ของผูนําชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

 1. จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีผูตอบแบบสอบถามรวม 298 คน

คิดเปนรอยละ 100  ซึ่งสวนมากมีอายุอยูในชวง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 39.6 มีสถานภาพสมรสคู 

คิดเปนรอยละ 80.5 สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 38.3  โดยมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 51.3   มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 44.6 เปน

ตําแหนงคณะกรรมการหมูบาน คิดเปนรอยละ 50.3  และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวา 4 

ป ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 51.0  

 2.  ผลการวิเคราะห ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน การ

ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ   

และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  พบวา  ผูนํา

ชุมชนอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับมาก  (X ̅ = 3.75) ผูนํา

ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน อยูในระดับมาก (X ̅ = 3.66) ผูนําชุมชนไปรับการสนับสนุน

จากองคกรภายนอกชุมชน อยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.26) ผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพกับประชาชน

และผูนําชุมชนอื่นๆ อยูในระดับมาก (X ̅ = 3.66) ผูนําชุมชนมีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนอยูในระดับมาก (X̅ = 3.70)    
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 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีอายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได ระดับการศึกษา 

ตําแหนงในชุมชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบางสวนที่แตกตางกัน พบวา ผูนําชุมชนท่ีมีอายุ

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน ผูนําชุมชนท่ีมี

สถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน  ผูนํา

ชุมชนท่ีมีการประกอบอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ไมแตกตาง

กัน  ผูนําชุมชนท่ีมีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   ไมตางกัน  

ผูนําชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไม

แตกตางกัน ผูนําชุมชนท่ีมีตําแหนงในชุมชนตางกันมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน แตกตางกัน ผูนําชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน 

 4. ผลการวิเคราะหตัวแปร ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนํา

คนอื่น ๆ  ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวาการมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  ของผูนําชุมชน สามารถทํานายพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดรอยละ 74.90  และความภาคภูมิใจในตนเองของผูนําชุมชน

สามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดรอยละ  0.9  โดยการมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ และความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถรวมกันทํานาย

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดรอยละ 75.80  และสมการที่ไดจากการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.001 

  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไวดังนี้ 

 1.  ผลการวิเคราะหความภาคภูมิใจในตนเอง  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  การ

ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  การมีสัมพันธภาพกับประชาชน   และผูนําคนอื่น ๆ  

และพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  มีรายละเอียด

ดังนี้ 
  1.1 ผลการวิเคราะหระดับความภาคภูมิใจในตนเองของผูนําชุมชนอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี  พบวาอยูในระดับมาก (X̅ = 3.75)  ซึ่งขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม  ความ
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ภาคภูมิใจในตนเองของผูนําชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน  แสดงวาผูนําชุมชนเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก  

บุคลิกลักษณะของตัวผูนําชุมชน เชน ขอท่ี 10 วา การเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 

(X̅ = 3.98)ขอท่ี 9 วา ทานเปนคนที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง (X ̅ = 3.72) ดาน การตัดสินคุณคาของ

ตนเอง เชน ขอท่ี 3 วา ทานภูมิใจท่ีตนเองเปนคนท่ีมีประโยชนตอสังคม (X̅ = 3.88)ขอท่ี 2 วา ทาน

สามารถทําประโยชนกับสังคมได (X ̅ =  3.64) ดานการแสดงออกในดานความรูสึกของผูนําชุมชน 

เชน ขอท่ี 5 วาทานชื่นชมตนเองวาเปนผูมีความสุขไดท่ีไดทํางานเปนผูนําชุมชน (X ̅ = 3.79)  ขอท่ี 4 

วา ทานชื่นชมตนเองวาเปนผูท่ีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น     (X ̅ = 3.77) เปนผูมีความเชื่อม่ันใน

ตนเอง เชน ขอท่ี 13 วา ทานดีใจท่ีผลงานของทานประสบความสําเร็จตามความคาดหวัง (X ̅ = 3.86)   

ขอท่ี 12 วา ทานเปนคนที่มีสถานภาพท่ีม่ันคง(X̅ = 3.55)  เปนตน  และความภาคภูมิใจในตนเองจาก

ภายนอก ไดแก การไดรับรูคุณคาของตนเองในการประเมินจากตัวผูนํา เชน ขอท่ี 17 วา ทานรูสึกวา

ตนเองมีความสําคัญตอครอบครัว (X̅ = 4.21)   ขอที่ 20 วา ทานรูสึกสบายใจท่ีครอบครัวใหอิสระ

แกทานในการดําเนินชีวิต (X̅ = 4.04) เปนตน   การไดรับการยอมรับจากผูอื่น เชน ขอท่ี 21 วา 

สมาชิกในชุมชนของทานยอมรับวาทานสามารถทํางาน มีความรับผิดชอบไดดี  (X̅=3.81) ขอท่ี 22 

วาทานมีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการทํางานในชุมชน   (X ̅=3.13) เปนตน 
  1.2 ผลการวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนของผูนําชุมชน 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  พบวา สวนมากอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.6605)  ซึ่งขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน พบวาสวนมากไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวอยูในระดับมาก  แสดงวาผูนําชุมชนไดรับ

การสนับสนุน ชวยเหลือเกื้อกูลท่ีสงผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในระดับมาก 

ไดแก   การสนับสนุนทางดานอารมณ เชน ขอท่ี 1 วา ทานไดรับกําลังใจจากครอบครัว ในการ

ทํางานเปนผูนําชุมชน (X ̅ = 3.93) ขอท่ี 2 วาทานไดรับความหวงใยดานสุขภาพจากสมาชิกใน

ครอบครัว  (X̅ = 4.05) ขอท่ี 4 วา สมาชิกในครอบครัวแสดงความพอใจท่ีทานทุมเทกับการทํางาน

ในชุมชน (X ̅ = 3.90)  เปนตน    การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน ขอท่ี 6 วา  สมาชิกใน

ครอบครัวใหขอเสนอแนะทานเกี่ยวกับการทํางานในชุมชน (X̅ = 3.41)ขอท่ี 7 วา เม่ือทานตองเขา

รวมประชุม หรืออบรมเกี่ยวกับการทํางานของชุมชน สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนเปน

อยางดี  (X ̅=3.82)  ขอท่ี 8 วา สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนทานใหเขารวมประชุม หรือฝกอบรม

ดานความรู และทักษะในการทํางานในชุมชน (X ̅ = 3.70) เปนตน  การสนับสนุนดานเครื่องมือและ

อุปกรณ  เชน ขอท่ี 11 วา หากมีการทํางานในชุมชนท่ีใชจํานวนคนมาก ๆ สมาชิกในครอบครัวของ

ทานยินดี  เขารวมงานกับทาน (X̅ = 3.80) ขอท่ี 12 วาสมาชิกในครอบครัว  อํานวยความสะดวกตอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

 

การทํางานของทานในทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวแบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X̅ = 3.80) 

ขอท่ี 13 วา สมาชิกในครอบครัวแสดงความยอมรับเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

จากทาน (X̅ = 4.20 ) เปนตน  ทําใหผูนําชุมชนมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดวยความสบายใจ และเสียสละอยางเต็มท่ีในการทํางาน และแสดงถึงการมีสัมพันธภาพท่ีดี 

ระหวางสมาชิกในครอบครัวของผูนําชุมชนท่ีทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด ทฤษฏี ของเฮาส (House 1981 : 136, อางถึงใน วรัญญา   มุนินทร 2541 : 
37)   ที่จัดกลุมของแรงสนับสนุนทางสังคม ไดแก กลุมท่ีไมเปนทางการ คือ กลุมท่ีมีการติดตอ

สัมพันธกันตามธรรมชาติ  ซึ่งมีความผูกพันใกลชิดกัน มีความสัมพันธกันอยูมาก เชน คูสมรส ญาติ

พ่ีนอง เพ่ือน 
  สวนการไดรับการสนับสนุน จากสมาชิกในชุมชน พบวา สวนใหญผูนําชุมชน

ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน อยูในระดับมาก แสดงวาผูนําชุมชน ไดรับการสนับสนุน 

ชวยเหลือเกื้อกูล ท่ีสงผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก การสนับสนุนดาน

อารมณ เชน ขอท่ี 15 วา ในการทํางานเปนผูนําชุมชนทานไดรับกําลังใจจากสมาชิกในชุมชน        

(X̅ = 3.57)   ขอท่ี 16 วา  เมื่อทานเจ็บปวย สมาชิกในชุมชนแสดงความเปนหวง (X̅ = 3.65  )ขอท่ี 18 

วา สมาชิกในชุมชนแสดงความยินดีกับตําแหนงผูนําชุมชนของทาน (X̅ = 3.50)เปนตน ทําใหผูนํา

ชุมชนมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยความสบายใจ และเสียสละอยาง

เต็มท่ีตอการทํางานและแสดงถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในชุมชนกับผูนําชุมชนท่ี

ทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ซึ่งสอดคลองกับ คอบป (Cobb 1979, อางถึง

ในจินตนา  แววสวัสดิ์ 2546 : 65)   เปนการบอกขอมูลเพ่ือใหบุคคลนั้นไดรับความรัก ความสนใจ 

การดูแล  เอาใจใส จากบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด การมีคุณคา มีผูใหการยอมรับ เกิดความ

ภาคภูมิใจ ม่ันใจในตนเอง  การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

การใหความชวยเหลือเคร่ืองมือ วัตถุสิ่งของซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปน ท้ังทางดานรางกาย รวมถึงแหลง

เงินทุน เปนตน  สวนการไดรับการสนับสนุนจากผูนําคนอื่น ๆ  พบวาสวนใหญผูนําชุมชนไดรับ

การสนับสนุนจากผูนําคนอื่น ๆ อยูในระดับมาก  ซึ่งแสดงวาผูนําชุมชนไดรับการสนับสนุน 

ชวยเหลือเกื้อกูล ท่ีสงผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก ขอท่ี 24 วา ทานไดรับ

การสนับสนุน และทําสิ่งใดจากผูนําคนอื่น ๆ ในการทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน (X̅ = 3.51) ขอที่ 25 วา เม่ือทานเจ็บปวยผูนําคนอื่น ๆ แสดงความเปนหวงทาน (X̅ = 3.57) 

ขอท่ี 28 วาทานจะไมไดรับการปฏิเสธจากผูนําคนอื่น ๆ เม่ือทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน (X ̅ = 4.08) เปนตน การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน ขอท่ี 29 วา ทานไดรับ

ฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจากผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชน            
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(X̅ = 3.47 ) ขอท่ี 30 วา ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนกับทาน (X ̅ = 3.98)เปนตน  การสนับสนุนดานเคร่ืองมือ และอุปกรณ  เชน ขอท่ี 

33 วา  หากมีการทํางานในชุมชนท่ีใชจํานวนคนมาก ๆ ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชน ยินดีเขารวมงานกับ

ทาน (X̅ = 3.60 ) ขอท่ี 34 วา ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชน อํานวยความสะดวกตอการทํางานของทานใน

ทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X̅ = 3.56) และขอท่ี 35 วา ผูนําคน

อื่น ๆ ในชุมชน สนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงานกิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ี

ดีเดน  เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชน (X ̅ = 3.55) เปนตน    ทําใหผูนําชุมชนทํางานเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ดานความเสียสละ ความต้ังใจ และมุงมั่น  ซึ่งสอดคลองกับ คาหน (Kahn 

1979, อางถึงใน อารีรัตน  อุลิศ 2539 : 33)    ไดกลาวถึง การสนับสนุนทางสังคม จากความผูกพัน

ทางอารมณ และความคิด เปนการแสดงถึงอารมณในทางบวกของบุคคลหนึ่งท่ีมีตอบุคคลหนึ่ง ซึ่ง

แสดงออกในลักษณะของความผูกพัน การยอมรับ การเคารพหรือดวยความรัก  การยืนยันและ

รับรองพฤติกรรมของกันและกัน เปนการแสดงออกถึงการเห็นดวย  การยอมรับในความถูกตอง 

เหมาะสม ท้ังในการกระทํา และในความคิดของบุคคล และการใหการชวยเหลือเปนปฏิสัมพันธท่ีมี

ตอบุคคลอื่น   โดยการใหสิ่งของ หรือชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือเหลานั้นอาจเปนวัสดุหรือ

เงิน หรือขอมูลขาวสารและเวลา 
                1.3 ผลการวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน  

พบวา อยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.26) ซึ่งเปนการไดรับการสนับสนุนจากองคกรของรัฐ (X ̅ = 

3.45)  แสดงวาผูนําชุมชนไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ เกื้อกูลสงผลตอการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  ในระดับปานกลาง  ซึ่งหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาชุมชน ท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังหนาท่ีในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีมี

ประสิทธิผล  ไดแก  สนับสนุนดานการจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนเพียงอยางเดียว  สวนใหญถามีกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  เจาหนาท่ีของรัฐจะมารวมกิจกรรม หรือใหกําลังใจ  แสดงความหวงใย  หรือใหการ

สนับสนุน ถามีงบประมาณ ขอมูลขาวสารพอสมควร ตามยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงานท่ี

ผูนําชุมชนไดจัดทําโครงการเสมอไป  โดยคิดวาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน

ราชการอยูแลว  ดวยเหตุนี้ผูนําชุมชนซึ่งไดรับการสนับสนุนทางดานตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ  

อยูในระดับปานกลาง  
  1.4  ผลการวิเคราะหระดับการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําชุมชนคนอื่น  

พบวา อยูในระดับมาก  (X ̅ = 3.66)  แสดงวา ผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคน          
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อื่น ๆ  ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมากท้ังนี้เนื่องมาจากผูนําชุมชน เปนแกนนําในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  จึงทําใหผูนําชุมชนมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่นในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ดังมี

รายละเอียดในแบบสอบถาม ไดแก ขอท่ี 1 วา ทานรวมทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนกับประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนของทาน (X̅ = 3.77)  ขอท่ี 2 วาทานมีความคุนเคย

กับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนของทานเปนอยางดี (X ̅ = 4.00)   ขอท่ี 11 วา ยามวางจาก

การทํางานทานไดพบปะพูดคุยกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ในเรื่องการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ = 3.48)  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูนําชุมชนมีปฏิสัมพันธ อันดี  กับ

ประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  เพราะการมีปฏิสัมพันธอัน

ดีเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการทํางานในชุมชน  นอกจากนี้ขอคําถามท่ีแสดงวาผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพท่ี

ดีกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ เชน ขอท่ี 3 วา ทานเสนอตัวเองในการทํางานดานการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ (X ̅ = 3.53)   ขอท่ี 4 วา ทานเปนผูนําในการ

ทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  ขอท่ี 13 วา ทานได

มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ในชุมชน (X̅ = 3.49)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนกับประชาชนและ

ผูนําคนอื่น ๆ ไมคอยไดติดตอสื่อสารกันมากนัก   เพราะตางคนก็มีภาระตองรับผิดชอบ  แตผูนํา

ชุมชนก็ตองพบปะพูดคุยกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดานการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน   
                    สวนการมีสวนรวมของผูนําชุมชนที่ทําใหเกิดการมีสัมพันธภาพกับประชาชน

และผูนําคนอื่น ๆ ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน ขอที่ 5 วา ทานเขารวมเวที

ประชาคมท่ีจัดขึ้นในชุมชน เพ่ือทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กับประชาชนและ

ผูนําคนอื่น  (X̅ = 3.68) ขอท่ี 15 วา  ทานมุงม่ัน และตัวชี้ที่จะใหประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ มีสวน

รวมในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X̅ = 3.79)   ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชน   ทางดานการ

แสดงความรวมมืออันดีตอกันของผูนําชุมชนที่ทําใหเกิดการมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนํา

คนอื่น ๆ ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังเชนขอท่ี 6 วา ทานเปนผูประสานงานใหกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนรวมมือกันในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน (X̅ = 3.60)   ขอท่ี 7 วาเมื่อทานขอความรวมมือจากประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เปนอยางดี 

(X̅ = 3.59)  ขอที่ 12 วาประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เต็มใจและใหความรวมมือกับทานในการแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X ̅ = 3.61)   และดานการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

 

กระตุนความสนใจของผูนําชุมาชนเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน เชน ขอท่ี 9 วา ประชาชน 

และผูนําคนอื่น ๆ ไดรับความรู ความเขาใจในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

(X̅ = 3.60)   ขอท่ี 10 วา ทานเคยเสนอขาวสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ไดทราบ(X ̅ = 4.09)  ขอท่ี 17 วา ทานเสนอ

แนวทางการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสมกับชุมชนของทานจนเปน

แบบอยางของประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ (X ̅ = 3.48)  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระตุนความสนใจ

ของผูนําชุมชนเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน เพราะผูนําชุมชนจะตองมีสัมพันธภาพกับ

ประชาชน และผูนําคนอื่น เพ่ือใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  อีกดานหนึ่งคือ การสรางความพึงพอใจและการยอมรับของผูนําชุมชน  เพ่ือให

เกิดความเขมแข็งของชุมชน เชน ขอท่ี 18 วา ทานเปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือของประชาชน 

และผูนําคนอื่น ๆในชุมชน (X̅ = 3.56)   ขอท่ี 19 วา ทานไดรับการยกยองเปนท่ียอมรับจาก

ประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เพราะทานสามารถแกไขปญหาของชุมชนจากการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X ̅ = 3.46)  ขอท่ี 20 วา ทานเคยไดรับคําชื่นชม ยินดีจาก

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  เมื่อทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนประสบผลสําเร็จ (X̅ 
= 4.10)  ขอท่ี 22 วา ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ใหความไววางใจ และเชื่อมั่นใจตัวทาน ในการทํา

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X̅ = 3.50)  และขอท่ี 23 วาประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ 

มีความพึงพอใจในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ = 3.54)   ซึ่งขอความ

เหลานี้แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพกับประชาชนในระดับมาก  เนื่องมาจากวาผูนํา

ชุมชนเปนผูท่ีทํางานดานความเสียสละ  ชอบชวยเหลือชุมชน  เปนบุคคลสําคัญในชุมชน ไดรับการ

ยอมรับนับถือจากประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ พรอมกับไดรับการไววางใจ และการรวมมือกันของ

ชุมชน  ดังนั้นสัมพันธภาพของผูชุมชนกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชน  จึงเปนทางเกื้อกูล

กัน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และ

ปญญา 
 1.5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวา อยูใน

ระดับมาก (X ̅ = 3.70)   จากแบบสอบถามพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวา 

พฤติกรรมท่ีมีตอตนเองของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  อยูในระดับมาก (X ̅ = 
3.81)   ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีตอตนเองของผูนําแสดงออกในดานการวางแผนจํานวน 5 ขอ เชน ขอท่ี 

2  ทานเคยจัดทําแผนงานการทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางคามเขมแข็งของชุมชนในชุมชนของ

ทาน (X̅ = 3.99)  ขอท่ี 3 วา ทานมีความมุงม่ันที่จะใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนท่ีดีท่ีสุด (X ̅ = 3.69)  ขอท่ี 4 วา ทานศึกษาและทําความเขาใจในหลักและวิธีการ
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จัดทําแผนชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X̅ = 3.50) ขอท่ี 5 วา ทานทํางาน

ในชุมชนโดยยึดเปาหมายและวัตถุประสงคของชุมชน (X ̅ = 3.76) และขอท่ี 6 วา ทานมีการกําหนด

นโยบายและขอบเขตการทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไวอยางชัดเจน (X̅ = 

3.51) เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมที่มีตอตนเองของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน อาจเนื่องมาจาก การทํางานหรือกิจกรรมท่ีผูนําชุมชนแสดงออกในดานการ

วางแผน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการทํางานในชุมชน สวนพฤติกรรมท่ีมีตอตนเองในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนดานความเสียสละของผูนําชุมชน ขอท่ี 8 วา เม่ือมีเหตุการณท่ีเปน

ผลกระทบตอชุมชน กอใหเกิดความเสียหายทานจะรีบดําเนินการอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

(X̅ = 3.71) ขอท่ี 10 วาทานเขารวมประชุมหรือเขารวมเวทีประชาคมในชุมชนของทานเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X̅ = 4.30) และขอท่ี 11 วาทานยินดีและพอใจที่จะเสียสละเวลา 

แรงกายและสิ่งของตางๆ ของทาน เพ่ือเปนประโยชนตอกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน (X ̅ = 3.65) เปนการแสดงใหเห็นวา ผูนําชุมชนมีพฤติกรรมตอตนเองในดาน การ

เสียสละดานตางๆ ท่ีจะดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในระดับ

มาก และพบวา ผูนําชุมชน ดังเชนขอท่ี 7 วา ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวเพ่ือทํางานเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (X̅ = 3.43) และขอท่ี 9 วา ทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชระยะเวลามากกวาการปฏิบัติภารกิจสวนตัวของทาน (X̅ = 
3.38)  พบวาอยูในระดับกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะวา  ผูนําชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีไมคอยดีและมี

คาใชจายในการดํารงชีวิตมาก รวมท้ังผูนําชุมชนมีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติงานในชุมชนหลายดานซึ่ง

เปนบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน 
   สวนพฤติกรรมท่ีมีตอตนเองดานการรับรูขอมูลขาวสารในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน พบวาอยูในระดับมาก เชนขอที่ 12 วาทานหาแนวทางหรือวิธีการใหมๆมา

พัฒนาชุมชนของทานใหเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X̅ = 3.52) ขอ

ท่ี13 วาทานแสวงหาความรูในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยตนเองจากเอกสารตางๆท่ี

มีในชุมชน(X ̅ = 3.49) และขอท่ี14 วาทานนําขอเสนอแนะของสมาชิกในชุมชนมาปรับปรุงวิธีการ

ทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ = 3.57) อาจเปนเพราะวาผูนําชุมชนมีการ

รับรูขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนในชุมชนอยางไมท่ัวถึงเพราะการรับรูขอมูลขาวสารของผูนําชุมชนจะ

ไดมาจากหนวยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนใหกับผูนําชุมชน  ดานพฤติกรรมท่ีมีตอตนเองในลักษณะ

การทํางานโดยใชกระบวนการกลุมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวา

อยูในระดับมาก ดังขอท่ี15 วาทานมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุมตางๆใหเกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ = 3.55) ขอท่ี16 วาทานนําเทคนิคท่ีดีมาใชในการบริหาร
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จัดการกลุมตางๆอยางมีประสิทธิภาพคือ การมีคณะกรรมการกลุมตางๆในชุมชน(X ̅ = 3.57) และขอ

ท่ี17 วาทานใหความสําคัญในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมตางๆในชุมชน

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X̅ = 4.19)เปนตน แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนมี

พฤติกรรมดานลักษณะการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนเพราะทําใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนเพ่ือทําใหเกิดความเขมแข็งของ

ชุมชน 
  สวนพฤติกรรมท่ีมีตอตนเองดานการสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเองของผูนํา

ชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนพบวาอยูในระดับปานกลางดังขอท่ี 18 วาทาน

ดําเนินวีถีชีวิตเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(X ̅ =  3.86) ขอที่19 วาทานประพฤติปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(X ̅ = 3.82) และขอท่ี21 วาทานยึดหลักการ

ทํางานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยมุงเนนการพ่ึงตนเองเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด(X ̅ =  

3.70)แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนท่ีมีพฤติกรรมตอตนเองในดานการสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเอง

เปนบุคคลท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในชุมชน   เพราะผูนําตองมีภาพลักษณและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา

เปนแบบอยางท่ีดีในชุมชนแตยังพบวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนรับ – จายของผูนําชุมชนยังไมได
ปฏิบัติมากเทาที่ปรากฏดังขอท่ี 20 วาทานมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดานรายรับ – รายจายอยาง
ถูกตองและเปนปจจุบัน (X̅ =  3.24) เปนตน  

  สวนพฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่นในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการ

ประสานงานพบวาอยูในระดับปานกลางดังขอท่ี22 วาทานประสานงานกับหนวยงานตางๆเพ่ือ

จัดทํากิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ =  3.47) ขอท่ี 23 วาทานรายงานสรุปผล

การทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหหนวยทางราชท่ีเกี่ยวของตางๆ

ทราบทุกเดือน    (X̅ =  3.09) ขอท่ี24 วาทานมีชองทางการสื่อสารกับบุคคลและองคกรหนวยงาน

อื่นๆเพ่ือทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X̅ =  3.22) ขอท่ี25 วาเม่ือทาน

ตองการแจงขาวสารใหกับประชาชนทราบในกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนจะใชวิธีการจัดเวทีประชาคม(X ̅ =  3.38 ) ซึ่งแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่นในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการประสานงานเปนสิ่งท่ีสําคัญของผูนําชุมชน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ เฟดเลอร (Fiedler,อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน 2548 : 1) ใหความหมาย

ผูนําคือบุคคลในกลุมซึ่งไดมอบหมายหนาท่ีใหควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมตางๆน้ีเกี่ยวกับ

ภารกิจของกลุมและสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วสันต  ศรีสิทธิสมบัติ (2547 : 54 - 58) ไดศึกษา
บทบาทผูนําทองถิ่นศึกษาเฉพาะกรณีผูนําชุมชนของ เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชนมีดังนี้  1. การ
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ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชน  2. การเปนผูประสานงานกับประชาชนดานแผนและโครงการ    3.

การเปนผูประสานงานกับประชาชนดานการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  4. การเปน

ผูประสานงานกับประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพรโครงการตางๆ  5. บทบาทอื่นๆของผูนําชุมชน

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 6. การปฏิบัติตนของผูนําชุมชน  สวนพฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่น  ในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสรางความศรัทธาใหเกิดการยอมรับ  พบวาอยูในระดับมาก 

ดังขอท่ี 27 วาทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลักความ

ซื่อสัตย  สุจริตและสามารถใหชุมชนตรวจสอบได (X ̅ = 3.81) และขอท่ี28วา ทานเสียสละเวลาและ

อุทิศตนในกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยความเต็มใจและไมหวัง

ผลประโยชนตอบแทน(X̅ =  3.80)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พัฒน  บุญยรัตพันธ (2517 :129, 

อางถึงใน ปวัตร  นวะมะรัตนะ 2538: 17 ) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําชุมชนไว

วาเปนบุคคลท่ีประชาชนในชุมชนยกยองนับถือเปนท่ีสามารถชักจูงและสามารถกอใหเกิดแรง

ศรัทธาในกลุมเปนผูเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือใหคําปรึกษา

หารือแกผูอื่น มีความคิดริเ ร่ิมทันตอเหตุการณ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการศึกษา มี

แนวคิดอันเปนประชาธิปไตยและพฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่นดานการกระตุนใหกลุมเกิดการเรียนรู พบวา

อยูในระดับมากดังขอท่ี 30 วาทานสงเสริมใหกลุมตางๆในชุมชนดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X̅ =  3.54) และขอท่ี31 วาทานสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร

กลุมตางๆในชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน (X̅ =  4.11) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มณีรัตน  ลิ่มสืบเชื้อ (2524: 11, 
อางถึงใน ปวัตร  นวะมะรัตนะ 2538:18 ) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําชุมชนท่ีดีจะตองไมใชผูนําท่ี
ใชอํานาจในการทํางานใหบรรลุผลแตจะเปนผูนําท่ีสามารถใหความชวยเหลือสงเสริมใหรูจักคิด 

รูจักตัดสินใจและทํางานดวยตนเองและสอดคลองกับแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน  (2543 : 2) 

วาผูนําชุมชนเปนผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกใหผูนําชุมชนอยูรวมกัน ปฏิบัติภารกิจของชุมชน

ใหบรรลุวัตถุประสงคและสนับสนุนใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม พฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่นดาน

การกระทําตอสังคมเพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวาอยู

ในระดับปานกลาง  ดังขอ ท่ี32 วา  ทานดําเนินการออกเสียงตามสายหรือหอกระจายขาว 

ประชาสัมพันธเชิญชวนใหกลุมตางๆในชุมชนดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน (X ̅ =  3.16) ขอท่ี 33วาทานชักชวนคนในชุมชนมารวมพัฒนาหมูบานเนื่องในวันสําคัญ

ตางๆเชน ทําความสะอาดวัด ศาลาประชาคมหรืสถานที่สาธารณะตางๆ(X̅ =  3.81) ขอท่ี34 วาทาน

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อใหสมาชิกของชุมชนเขามารวมแกปญหาของชุมชนดวย

ตนเอง (X ̅ =  3.37) ขอที่35 วาทานชักชวนบุตรหลานญาติพ่ีนองใหเขารวมกลุม องคกรหรือเขารวม
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กิจกรรมตางๆของชุมชนท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ =  4.28)และขอที3่6 วา 

ทานเปนผูสรรหาและคัดเลือกผูเขารวมเปนอาสาสมัครตางๆในชุมชนเพ่ือทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน(X ̅ =  3.38) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระทําตอสังคมของผูนํา

ชุมชนเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชนและเกิดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ชาญเดช  เจริญวิริยะกุล (2546:97 – 100) ไดศึกษาเรื่องผูนํา

ทองถิ่นกับความเขมแข็งของชุมชนผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชนท่ีได

ขอมูลจากผูนําทองถิ่นคือ ตัวแปรท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชน ไดแก ตัวแปรดานระดับการ

เปนผูนํา ตัวแปรตอดานทัศนคติตองานพัฒนาชุมชนและขอมูลจากประชาชนท่ีชี้ใหเห็นวาปจจัยท่ีมี

ผลตอความเขมแข็งของชุมชนไดแก ตัวแปรดานพฤติกรรมและประเภทของผูนํา 
 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กรณีศึกษา ผูนําชุมชนในเขต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยจําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส 

การประกอบอาชีพ รายได การศึกษา ตําแหนงและระยะเวลาในการดํารงตําแหนง มีรายละเอียด

ดังนี้ 
  2.1 จากสมมติฐานขอที่ 1 ท่ีวา ผูนําชุมชนท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ผลการวิเคราะห พบวา ผูนําชุมชนท่ีมีอายุตางกันมี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดง

วา อายุไมมีผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนของผูนําชุมชน อธิบายไดวา 

ผูนําชุมชนที่ปฏิบัติหนาท่ีในชุมชนมีลักษณะพฤติกรรมของผูนําชุมชนท่ีจะสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนเปนเร่ืองของบุคคลทีสามารถแสดงความสามารถไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณเม่ือ

ชุมชนมีการดําเนินชีวิตเพ่ือสวนรวมท่ีเขมแข็ง ดังนั้น ผูนําชุมชนท่ีมีอายุตางกันจึงมีพฤติกรรมใน

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรสรวง  

เถาตะกู (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานปองกันภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัย ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา อายุ ไมมีผลตอการ

ปฏิบัติงานปองกันภัยของอาสาสมัคร ปองกันภัยฝายพลเรือน สอดคลองกับ อํานวยนาถ  เอียดสกุล 

(2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

อําเภอ   จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา อายุไมมีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบาน สอดคลองกับ ยุพาพร  สุภาคดี (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานปองกันเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรค เลปโตสไปโรซีส ในชุมชนของ อสม. ประจําหมูบาน ใน

เขตพ้ืนที่เสี่ยงโรค  เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด พบวา อายุ ไมมีผลตอการปฏิบัติงานปองกัน

เบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคเรปโตสไปโรซีสในชุมชน แตไมสอดคลองกับ ศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย 
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(2549:บทคัดยอ)ไดศึกษาการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน ของสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา อายุตางกัน มีผลตอการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชนตางกัน ไมสอดคลองกับ ยงยุทธ  ธนิกกุล (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวน

รวมในระบบสุขภาพภาคประชาชน ผลการศึกษาพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุตางกันมีสวนรวมในระบบสุขภาพภาคประชาชนแตกตางกัน ไม

สอดคลองกับ สภาวรัตน  ลับเลิศลบ (2537:101) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณะสุขในงานสาธารณะสุขมูลฐานเขตปริมลฑล จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา

พบวา อายุมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณะสุขมูลฐาน       
  2.2 จากสมมติฐานขอที่ 2 ท่ีวา ผูนําชุมชนท่ีมีสภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ผลการวิเคราะห พบวา ผูนําชุมชนที่มีสถานภาพ

สมรสตางกันมีพฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไมแตกตางกัน  ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  อธิบายไดวา ผูนําชุมชนทุกสถานภาพสมรส สามารถปฏิบัติงานใน

ชุมชนได โดยสถานภาพสมรสและครอบครัวไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน ในการเสริมสรางความ

เขมเข็งของชุมชน  ดังนั้น ผูนําชุมชนท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน  มีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  ซึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของ กนกทอง สุวรรณบูลย (2545 

:บทคัดยอ )  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานปองกันภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา สถานภาพสมรสของอาสาสมัครไมมีผลตอ

การปฏิบัติงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ซึ่งไม

สอดคลองกับ ชอทิพย  บรมธนรัตน และคณะ (2539, อางถึงใน ประกอบพร สินธุรัตน 2542 : 50)  

ผลการศึกษา พบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธเชิงบวกตอการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขมูล

ฐานตามบทบาทหนาท่ี 
  2.3 จากสมมุติฐานขอ ท่ี 3 ท่ีวา ผูนําชุมชนท่ีมีการประกอบอาชีพตางกันมี

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวา ผูนําชุมชนท่ีมี

การประกอบอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  อธิบายไดวาผูนําชุมชน ทุกอาชีพหลัก หรือประกอบอาชีพตางกัน 

มีพฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ไดอยางดี  ไมเปนอุปสรรค หรือปญหาตอการทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

เนื่องจาก อาชีพไมเปนปจจัยสําคัญในการทํางานกับชุมชน ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  ซึ่งสอดคลองกับ ศิริขวัญ ตัณฑไพบูลย (2549 :บทคัดยอ)    ศึกษาการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีอาชีพตางกันมีการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชนไม

แตกตางกัน  สอดคลองกับ พรสรวง   เถาตะกู (2550 :บทคัดยอ)    ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานปองกันภัย ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  

ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันมีการปฏิบัติงาน

ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับ ยง

ยุทธ ธนิกกุล (2546 :บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการมีสวนรวมในระบบสุขภาพภาคประชาชน ผลการศึกษา

พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมใน

ระบบสุขภาพภาคประชาชนแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับ สุพรรณี  สุขสมกิจ (2546:บทคัดยอ)   

ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตําบลในจังหวัดนครปฐม  ผล

การศึกษาพบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลแตกตางกัน  และไมสอดคลองกับ อํานวยนาถ  

เอียดสกุล  (2550 :บทคัดยอ)   ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบาน  อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานท่ีมี

อาชีพแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตกตางกัน 

  2.4  จากสมมติฐานขอท่ี 4 ท่ีวาผูนําชุมชนท่ีมีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหพบวา ผูนําชุมชนท่ีมีรายไดตางกัน 

มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับ สมมติฐาน

ท่ีตั้งไว แสดงวา รายไดไมมีผลตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  อธิบายไดวา  

รายไดท่ีแตกตางกันของผูนําชุมชนมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตาง

กัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูนําชุมชนสวนใหญ รอยละ 51.3  มีรายไดเพียงพอกับรายจาย จึงไมเดือน

รอน  และดิ้นรนหารายไดมาเพ่ือใชหนี้สิน  โดยมีพฤติกรรมตอตนเอง ไดดําเนินชีวิตเปนไปตาม

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนซึ่งสอดคลองกับ ศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย (2549 : บทคัดยอ )    ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงาน
สงเสริมสุขภาพจิตชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษา

พบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีรายไดตอปตางกัน  มีการปฏิบัติงานสงเสริม

สุขภาพจิตชุมชนไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับ สุพรรณี   สุขสมกิจ  (2546 :บทคัดยอ) ศึกษา

เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลในจังหวัดนครปฐม  ผล

การศึกษาพบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลที่มีรายไดท่ีแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลแตกตางกัน 
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  2.5  จากสมมติฐานขอท่ี 5 ท่ีวา ผูนําชุมชนมีมีการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน   ผลการวิเคราะห พบวา ผูนําชุมชนท่ีมีการศึกษา

ตางกัน  มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว  แสดงวาระดับการศึกษาตางกัน  มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนไมแตกตางกัน  อธิบายไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของผูนําชุมชนมีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  ถึงแมวาผูนําชุมชนรอยละ 44.6 จบการศึกษา

สูงสุดระดับประถมศึกษา แตในการทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน นั้นไมตอง

ใชวิชาการมากนัก  เพียงแตใชการวางแผน ความเสียสละ การรับรูขอมูลขาวสาร การทํางานโดยใช

กระบวนการกลุม  และการสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเอง  การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนํา

ชุมชนคนอื่น ๆ การประสานงาน การกระตุนใหกลุมเกิดการเรียนรู และการกระทําตอสังคม เพ่ือให

เกิดการมีสวนรวม  ซึ่งวิธีการทํางานสามารถเรียนรูไดเหมือนกัน และพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ในดานการวางแผน การทํางานเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและขอบเขตการทํางานท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ดานความเสียสละ โดยผูนําชุมชนมีการสละเวลาและแรงกาย และสิ่งของตาง ๆ ในการ

ทํางานของชุมชน เชน  การเขารวมเวทีประชาคมของชุมชน  ดานการรับรูขอมูลขาวสาร  เชน การ

วางแนวทาง หรือวิธีการใหม ๆ มาพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดกิจกรรม การแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากเอกสารตาง ๆ  การนําขอเสนอแนะของสมาชิกในชุมชนมาปรับปรุงวิธีการทํางานในชุมชน   

ดานการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม เชน การมีแนวคิดในการจัดต้ังกลุมตาง ๆ ใหเกิดข้ึนใน

ชุมชน   การนําเทคนิคมาใชในการบริหารจัดกลุมตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ คือ  การมี

คณะกรรมการกลุมตางๆในชุมชน ดานการสรางศรัทธาดวยการพ่ึงตนเอง  เชน ผูนําชุมชนดําเนิน

วิถีชีวิตเปนไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดาน

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  ดานรายรับ – รายจายอยางถูกตอง  และใน

ปจจุบันการทํางานโดยยึดหลักการพ่ึงตนเองเปนสิ่งสําคัญ  ดังนั้น  ผูนําชุมชนท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน  มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน   ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู (2550 :บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานปองกันภัย 

ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา

ระดับการศึกษาของอาสาสมัครไมมีผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  สอดคลองกับการศึกษาของ อํานวยนาถ   เอียดสกุล (2550 : 
บทคัดยอ ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบาน

แพว จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมีผลตอการปฏิบัติงาน ของ
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คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไมสอดคลองกับ อัญชนา   วงศภัทรดี (2537 :บทคัดยอ )  ศึกษา

ความตองการในการดําเนินงานของอาสาสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

จังหวัดบุรีรัมย  ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับความสามารถในการ

ดําเนินงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขชุมชน  ไมสอดคลองกับ 

สราวุธ วลัญชพฤกษ (2543 : 128)  ศึกษาศักยภาพของ อสม. ในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหา

สาธารณสุขระดับชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษามีผลตอศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขระดับชุมชน ไม

สอดคลองกับ ศิริขวัญ ตัณฑไพบูลย (2544 :บทคัดยอ)  ศึกษาการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิต

ชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบวาระดับ

การศึกษา มีผลตอการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน  ไมสอดคลองกับ สุพรรณี  สุขสมกิจ 

(2546 :บทคัดยอ)  ซึ่งศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล 

ในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล 
  2.6  จากสมมติฐานขอท่ี 6 ท่ีวา ผูนําชุมชนท่ีมีตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน ผลการวิเคราะห พบวา ผูนําชุมชนท่ีมีตําแหนง

ตางกันมีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว อธิบายไดวา ผูนําชุมชนท่ีมีตําแหนงตางกันมี

พฤติกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

เปนการพัฒนาในแนวใหมท่ีเกี่ยวของกับผูนําชุมชน ซึ่งเปนท่ีสมาชิกในชุมชนมาปรึกษาหารือ หรือ

ขอคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผูนําชุมชน  ผูนําชุมชนตองเขาไปมีสวนรวมท้ังหมด  

สอดคลองกับ นภาภรณ  หะวานนท  และคณะ  (2550 : 324)  กลาววาการท่ีสะทอนใหเห็นความ

เขมแข็งของชุมชนในระดับหมูบานและตําบล จะมีบุคคลท่ีทําหนาที่หรือมีบทบาท ในการปกครอง

อันไดแก กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นภายในชุมชน เปนเงื่อนไขสําคัญ

ของการสรางความเขมแข็งของชุมชน และเปนผูนําท่ีมีความรู ความสามารถและเขาใจสังคมท่ีมี

ความสลับซับซอน  มีประสบการณ สามารถบริหารจัดการชุมชนใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ 

และสามารถแกปญหาในชุมชนได 
  2.7 จากสมมติฐานขอท่ี 7 ท่ีวา ผูนําชุมชนท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางกัน 

มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหพบวา ผูนําชุมชนท่ี

มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน  

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมมีผลตอพฤติกรรม
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การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อธิบายไดวา ผูนําชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้ง จาก

หนวยราชการและประชาชนโดยมีคําสั่งแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรตามระเบียบทางราชการ เพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีในชุมชน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งไมแตกตางกัน เพราะผูนําชุมชน

สวนใหญท่ีไดรับคําสั่งแตงต้ัง กําลังเรียนรูงาน มีความกระตือรือรนที่จะทําหนาที่ตามบทบาท เพ่ือ

เปนประสบการณใหม ท่ีจะทําประโยชนเพ่ือสวนรวม   สําหรับผูนําชุมชนบางคนอาจเกิดความ

เฉื่อยชา เพราะบางคนเปนผูนําชุมชนมาเปน 10 ป ก็ไมมีการพัฒนาตนองในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนใหดีขึ้น  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางกัน มีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ        สราวุธ วลัญชพฤกษ (2543 : 
128)  ท่ีศึกษาศักยภาพของ อสม. ในการวางแผนพัฒนา และแกไขปญหาสาธารณสุขระดับชุมชน

จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวาระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ไมมีผลตอศักยภาพ

ของอาสาสมัครสาธารณสุข  สอดคลองกับ อํานวยนาถ  เอียดสกุล (2550:บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ผล

การศึกษาพบวา ระยะเวลาดํารงตําแหนงไมมีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบาน    ไมสอดคลองกับ สกาวรัตน  ลับเลิศลบ (2537 :บทคัดยอ )  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ผล

การศึกษาพบวา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ไม

สอดคลองกับ พรสรวง เถาตะกู   (2550:บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานปองกัน

ภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา 

ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครมีผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
 3.  ผลการวิเคราะห ตัวแปร ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุน

จากชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การมีสัมพันธภาพกับประชาชน และ

ผูนําคนอื่น ๆ เปนปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน กรณีศึกษาอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งผูวิจัยตั้งสมมติฐานขอท่ี 7 วา ความภาคภูมิใจใน

ตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน การ

มีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ สามารถทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ผลการวิจัยพบวา การมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ มีอํานาจในการทํานายมากที่สุด  รองลงมา คือ ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็ง
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ของชุมชนได รอยละ 75.80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี 8  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  เปนตัวแปรที่ไดรับการ

คัดเลือกเขาสมการในลําดับท่ี 1  มีประสิทธิภาพ ในการทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ไดรอยละ 74.90  เม่ือพิจารณาความสัมพันธพบวา การมีสัมพันธภาพกับ

ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนมากท่ีสุด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ( r = .865)  ทั้งนี้อธิบายไดวา ผูนําชุมชน ท่ีมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ มากมีแนวโนมท่ีมีพฤติกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนมากดวย  เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ เปน

แรงจูงใจท่ีกระตุนใหผูนําชุมชนแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ดังที่ วิจิตร  อาวะกุล (2537 : 3)  กลาววา การเรียนรูในเรื่องสัมพันธภาพและนําไป

ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนปกตินิสัย  จะชวยใหการดําเนินชีวิต ไดรับการปรับปรุงดีขึ้น 

สัมพันธภาพทําใหเกิดความเขาใจอันดีมีความสามัคคีในหมูคณะทําใหบรรยากาศ ในการทํางาน

ราบร่ืน ทําใหการติดตอสื่อสารกันไดงาย  และมีผลดีขึ้น  ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน ทํา

ใหเกิดพลังรวมในการทํางานและขจัดความขัดแยงในกลุม  นอกจากนี้ สุรพล พยอมแยม (2548: 17-

18)  ยังไดกลาววา การทํางานเรามักนึกถึงตัวงานท่ีรวมถึงระบบวิธีการและข้ันตอนการทํางาน และ

การใชอุปกรณ หรือเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางาน มากกวาท่ีจะคิดถึงตัวบุคคลท่ีทํางานนั้น  และถา

หากพูดถึงตัวผูทํางานดวย เรามักจะนึกถึงความสามารถในการทํางานของแตละคนวาใครทําอะไร

ไดมากหรือนอย หรือเกงขนาดไหนเปนหลัก  สวนมากจะละเลย  หรือไมนึกถึงการทํางานรวมกัน

ของบุคคลท่ีอยูในองคกรเดียวกัน หรือตองมีความรับผิดชอบในงานนั้นดวยกัน การวิเคราะหและ

ประเมินผล ของการทํางานรวมกัน หรือการทํางานเปนทีมท่ีอาศัยการมีสัมพันธภาพระหวางผู

ทํางานดัวยกัน  เปนเร่ืองท่ีมีการถูกมองขามไปเสมอ ท้ังท่ีตางยอมรับวาประสิทธิภาพในการทํางาน

เปนผลจากความรวมมือ และมีความสัมพันธท่ีดีระหวางผูทํางาน รวมอยูดวยไมนอยเลย  กลุมใน

ลักษณะนี้เปนเคร่ืองยืนยันถึงความสําคัญของสัมพันธภาพในการทํางานเปนอยางดี ดังนั้น การมี

สัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ จึงมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  เพราะถาผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ มาก ก็จะทําใหผูนํา

ชุมชนเปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือ  นาไววางใจจากประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ  เปนอยางดี  และ

จะสงผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนประสบผลสําเร็จไดดีอีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ  สุนทร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา (2541 : 82 – 84) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจําหมูบานในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน ของ
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จังหวัดสุพรรณบุรีมูลฐานชุมชน และสอดคลองกับการศึกษาของ โสภณ นุชเจริญ  (2552 : 123 – 

125) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในชมรมสรางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพของ อสม.กับประชาชน

ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน 
  ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2 

และสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดเพิ่มข้ึน รอยละ 0.9 โดยการ

มีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ และความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถรวมกัน

ทํานายพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได รอยละ 75.80  เม่ือพิจารณา

ความสัมพันธพบวา ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของผูนําในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .654)  สามารถอธิบาย

ไดวาเม่ือผูนําชุมชน มีความภาคภูมิใจในตนเองมากก็มีแนวโนมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนมากดวย  ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเอง เปนสิ่งผลักดันสงเสริม สนับสนุน

ใหบุคคลไดทํากิจกรรมตาง  ๆ  ใหสําเ ร็จตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ ริดแมนและคณะ 

(Rychkman et al. 1971 : 305 – 310, อางถึงในภาวิณี นาวาพานิช 2537 : 58) ไดศึกษาความสัมพันธ

ของความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่ออํานาจในตน และประสบการณความสําเร็จ และความ

ลมเหลวกับความสามารถในการทํางานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยไนน  ผลการศึกษาพบวา ความ

ภาคภูมิใจในตนเองและความเชื่ออํานาจในตน มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานไม

สอดคลองกับ พรสรวง เถาตะกู (2550 :บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานปองกันภัย

ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา ความ

ภาคภูมิใจในตนเองไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน และการไดรับการสนับสนุนจากองคกร

ภายนอกชุมชน เปนตัวแปรท่ีไมถูกเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แสดงวาการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและการไดรับการสนับสนุนจากองคกร

ภายนอกชุมชน ไมสงผลตอการมีพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนซึ่งไมสอดคลองกับ ประภาส  ศิลปะรัศมี (2531: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของผูนําอาสาพัฒนาชุมชน ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของผูนํา

อาสาพัฒนาชุมชน ไดแก  การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี การสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น การติดตาม

ขาวสารการพัฒนา และ ประกอบพร  สินธุรัตน (2542 : 50) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาท่ี ของ อสม. ณ ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) 
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จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาท่ี ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูนําชุมชนเปนผู ท่ี

ปฏิบัติงานอยูในชุมชนและเปนแกนนําตาง ๆ ภายในชุมชนอยูแลว  จึงมีความรู ความเขาใจในการ

ทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดีจนบรรลุ

วัตถุประสงคดานการพัฒนาตางๆของชุมชนและหนวยงานภาครัฐก็สงเสริมและสนับสนุนดาน

ตางๆ ในชุมชนมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร 

 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 

และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ใน

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของผูนําในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้น ในการทํางานกับชุมชน ผูนําชุมชนจะตองเปนผูท่ีมี

สัมพันธภาพอันดีกับคนในชุมชน และผูนําคนอื่น ๆ เพ่ือสะทอนความไววางใจการยอมรับนับถือ 

และการสรางความรวมมืออันดีตอการกระตุนความสนใจ และความพึงพอใจ จากสมาชิกในชุมชน 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพในชุมชน เพ่ือสราง

ความสมานฉันทของชุมชน เกิดความปรองดอง และขจัดความขัดแยงในชุมชนจะทําใหเกิดความ

เขาใจท่ีดีตอผูนําชุมชนและประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการมีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดขึ้นในชุมชนทําให

ชุมชนมีพลังอํานาจดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน อันกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยาง

ยั่งยืนตลอดไป  

  1.2  จากผลการวิจัยพบวา ความภาคภูมิใจในตนเองเปนปจจัยท่ีสามารถทํานาย

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและผูท่ีเกี่ยวของควรทํา

ความเขาใจและใหความสําคัญกับผูนําชุมชนโดยใหตระหนักถึงความรูสึกในตนเองท่ีดี สามารถ

ประเมินตนเองอยางมีคุณคาและพึงพอในตนเองตอการทํางานในชุมชน  โดยผูนําชุมชนท่ีทํางาน

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ประสบผลสําเร็จและเปนรูปธรรม หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนหรือหนวยงานอื่น ๆ ควรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณยกยองการ

ทํางานของผูนําชุมชน และสรางการยอมรับนับถือตนเองในการเปนผูนําชุมชน ใหมีการทํางาน

อยางตั้งใจ  ซื่อสัตย สุจริต พรอมกับสรางความเชื่อม่ันวาการทํางานดานการเสริมสรางความ
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เขมแข็งของชุมชนท่ีผูนําชุมชนปฏิบัติอยูจะประสบความสําเร็จ มีคุณคาตอตัวผูนําชุมชนเองและ

สังคม โดยยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนเปนหลักในการทํางาน 

  

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  1. เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเพียงพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงผลกระทบหรือปจจัยท่ีเกื้อหนุน

ตอพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางไรใหประสบผลสําเร็จ 

  2. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูนําในชุมชน เพ่ือนํามา

เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  3. การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเพียงอยางเดียว เปนลักษณะเชิง

ปริมาณ ไมไดเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ไมไดสังเกตพฤติกรรมของผูนําชุมชนอยางแทจริง และ

ไมไดสอบถามกับประชาชนท่ีอยูในชุมชน ถึงพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนเพิ่มเติม  ผูสนใจจึงควรศึกษาเพ่ิมเติม และใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดขอมูล

ท่ีแทจริง และปรากฏการณท่ีเปนจริงของชุมชนมากข้ึน 

  4. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลถึงพฤติกรรมของผูนําชุมชนในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  โดยศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี เชน  สถานการณของชุมชน 

วัฒนธรรมของชุมชน การจูงใจของคนในชุมชน  เพ่ือนําผลการวิจัยเทียบเคียงในการหาแนวคิดท่ีจะ

ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูนําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดเหมาะสมมากท่ีสุด 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง 

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
……………………………………………………………………………. 

 
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลใชสําหรับทําวิทยานิพนธ  เร่ือง “ พฤติกรรม

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ผูนําชุมชนในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ” ตาม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานขอใหทานตอบคําถามทุกขอคําถามตามความเปนจริง เพราะ

ขอมูลแตละขอมีความสําคัญในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่งขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะเปนความลับ และ

ใชประโยชนเพ่ือการประกอบวิทยานิพนธเทานั้น ผูตอบไมตองเขียนชื่อ นามสกุล 

 3. โปรดตอบคําถามตามคําอธิบายในแตละสวน   ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มี  6  สวน  

ประกอบดวย 

      สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของ ผูนําชุมชน.    จํานวน  7  ขอ 

     สวนที่ 2  แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเองของผูนําชุมชน       จํานวน  27  ขอ 

     สวนที่ 3  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนของผูนําชุมชน     จํานวน  35  ขอ 

                          สวนท่ี 4  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน   จํานวน  27  ขอ        

สวนท่ี 5  แบบสอบถามสัมพันธภาพของผูนําชุมชนกับประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ จํานวน 23 ขอ 

     สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน     จํานวน  36  ขอ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูนําชุมชนเปนอยางย่ิง  ท่ีทานตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 

นายประสงค   ลีลา 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง 

พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

................................................................................................... 

สวนที่ 1      แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูนําชุมชน 
คําอธิบาย   โปรดตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย /  ลงใน          ที่ตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

ขอมูลสวนบุคคลของผูนํา ชองนี้สําหรับผูวิจัย 
 

1. ปจจุบันทานมีอายุกี่ป   ( มากกวา 6 เดือน ขึ้นไปใหปดขึ้น) 

             1. อายุ 20 – 29 ป                                  2. อายุ 30 – 39 ป                                           

             3. อายุ 40 – 49 ป                                  4. อายุต้ังแต 50 ป ขึ้นไป                               

 

2.  สถานภาพสมรสของทานเปนอยางไร 

             1.  คู                                                      2.  เดี่ยว  (โสด  / หมาย / หยา )                     

 

3. ทานประกอบอาชีพอะไร 

            1. อาชีพเกษตรกรรม                              2. อาชีพรับจาง 

             3. อาชีพคาขาย                                      4. อาชีพธุรกิจสวนตัว   

             5. อาชีพ อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................                   

 

4. รายไดครอบครัวของทานอยูในชวงใด 

             1. ตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน                   2. 10,000 – 15,000 บาท/เดือน 

             3. 15,001 – 20,000 บาท/เดือน                4. มากกวา 20,000 บาท/เดือน 

 

5. ทานสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด 

          1. ระดับประถมศึกษา                             2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

          3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ       4.  ระดับอุดมศึกษา 

 

6. ทานดํารงตําแหนงอะไรในชุมชน 

            1.  เปนผูใหญบาน                                   2. เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

             3. เปนคณะกรรมการหมูบาน                 4.  เปนอาสาพัฒนาชุมชน 

             5. เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

 

7.  ทานไดรับคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนี้มาแลวกี่ป 

             1.  นอยกวา  2  ป                                     2.  2 – 4 ป    

             3.  มากกวา   4   ป 
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สวนที่  2       แบบสอบถาม ความภาคภูมิใจในตนเองของผูนํา 

คําอธิบาย     โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

                     โดยคําตอบ มี   5   ระดับ    ดังนี ้

        มากท่ีสุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

  มาก            หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานมาก 
  ปานกลาง   หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานปานกลาง 
                     นอย           หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานนอย 
                นอยท่ีสุด    หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานนอยท่ีสุด 

  
 
                     

ขอที ่ ขอความตอไปนี้ตรงกับตัวทาน 
มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
 

1 
ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน 
 

ทานประสบความสําเร็จในการทํางานกับชุมชน 
      

2 ทานสามารถทําประโยชนใหกับสังคมได       

3 ทานภูมิใจที่ตนเองเปนคนท่ีมีประโยชนตอสังคม       

4 ทานชื่นชมตนเองวาเปนผูท่ีมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ตอผูอื่น       

5 ทานมีความสุขที่ไดทํางานเปนผูนําชุมชน       

6 ทานรูสึกวาการทํางานในชุมชนมีความสําคัญตอทาน       

7 ทานสามารถดูแลชุมชน ใหเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่อง       

8 ทานไดรับความรวมมือ จากเพ่ือนรวมงาน, ชาวบาน ฯลฯ   
ในการทํางาน 

      

9 ทานเปนคนท่ีมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง       

10 ทานเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบ ตอการทํางาน       

*11 ทานไมม่ันใจตอการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ในการทํางาน       

12 ทานเปนคนท่ีมีสถานภาพท่ีมั่นคง       

13 ทานดีใจท่ีผลงานของทานประสบความสําเร็จตามความ

คาดหวัง 
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* หมายเหตุ    ขอคําถามเชิงนิเสธ 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

ขอท่ี ขอความตอไปน้ีตรงกับตัวทาน 
มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
14 

ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก 
เม่ือทานเกิดปญหา ทานไดรับกําลังใจจากคนในครอบครัว 

      

15 ทานไดรับการยกยอง และใหเกียรติจากทุก ๆ คน ใน

ครอบครัว 

      

16 เม่ือทานไมอยูบาน คนในครอบครัวจะบนคิดถึงทาน       

17 ทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอครอบครัว       

18 คนในครอบครัวยอมรับความคิดเห็นของทาน       

19 ทานกับคนในครอบครัว มีเวลา ไถถามทุกขสุขกันเสมอทํา

ใหทานมีความสุข อบอุนใจ 

      

20 ทานรูสึกสบายใจ ท่ีครอบครัวใหอิสระแกทานในการ

ดําเนินชีวิต 

      

21 สมาชิกในชุมชนของทานยอมรับวา ทานสามารถทํางานท่ี 

รับผิดชอบไดดี 

      

22 ทานมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการ

ทํางานในชุมชน 

      

23 สมาชิกในชุมชนและผูนําคนอื่นๆ มักพูดถึงทานในทางท่ีดี       

*24 สมาชิกในชุมชน และผูนําคนอื่นๆ ไมยอมรับความคิดเห็น
ของทาน  

      

25 ทานรูสึกวาสมาชิกในชุมชนพอใจในผลการทํางานของทาน       

26 ทานเปนคนสําคัญคนหนึ่ง ตอการทํางานในชมุชน       

27 คนท่ัว ๆ ไป แสดงความชื่นชมท่ีทานดํารงตําแหนงนี้ใน

ชุมชน 
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สวนที่ 3      แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนของผูนําชุมชน 

คําอธิบาย   โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

      ของทานมากที่สุด 

                  มากท่ีสุด       หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

 ของทานมากที่สุด 

       มาก               หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

                    ของทานมาก 

      ปานกลาง      หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

       ของทานปานกลาง 

                   นอย              หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุน จากชุมชน 

       ของทานนอย 

                   นอยท่ีสุด      หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุน จากชุมชน 

       ของทานนอยที่สุด 

ขอที ่

 
ทานไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

มากนอยเพียงใด 

 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

 
นอย
ท่ีสุด 

 
ชองนี้ 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
1 

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 
ทานไดรับกําลังใจจากครอบครัว ในการทํางานเปนผูนําชุมชน 

      

2 ทานไดรับความหวงใย ดานสุขภาพจากสมาชิกในครอบครัว       

3 สมาชิกในครอบครัวชื่นชมทาน ในการทํางานเปนผูนําชุมชน       

*4 สมาชิกในครอบครัว แสดงความไมพอใจ ท่ีทานทุมเท กับการ 

ทํางานในชุมชน 

      

5 สมาชิกในครอบครัว แสดงความยินดี กับตําแหนงผูนําชุมชนท่ี

ทานไดรับ 

      

6 สมาชิกในครอบครัวใหขอเสนอแนะทานเกี่ยวกับการทํางานใน

ชุมชน 

      

7 เม่ือทานตองเขารวมประชุม หรืออบรมเกี่ยวกับการทํางานของ

ชุมชน สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

      

 

   ส
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ขอท่ี 
 

ทานไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 
มากนอยเพียงใด 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

 
นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

8 สมาชิกในครอบครัว สนับสนุนทานใหเขารวมประชุม หรือ

ฝกอบรมดานความรู และทักษะในการทํางานในชุมชน 

      

9 สมาชิกในครอบครัว ใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวัสดุ 

อุปกรณ หรือเคร่ืองมือสิ่งจําเปนตอการทํางานในชุมชนกับ

ทาน 

      

10 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานกับชุมชน สมาชิกใน

ครอบครัวใหการชวยเหลือทานดวยความเต็มใจ 

      

11 หากมีการทํางานในชุมชนท่ีใชจํานวนคนมาก ๆ สมาชิกใน

ครอบครัวของทานยินดีเขารวมงานกับทาน 

      

12 สมาชิกในครอบครัวอํานวยความสะดวกตอการทํางานของ

ทานในทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

*13 สมาชิกในครอบครัวแสดงความไมยอมรับ เกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจากทาน 

      

14 สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงาน 

กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ดีเดน เพ่ือ

นํามาพัฒนาชุมชน 

      

 
15 

การไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน 
ในการทํางานเปนผูนําชุมชน ทานไดรับกําลังใจจากสมาชิก

ในชุมชน 

      

16 เมื่อทานเจ็บปวยสมาชิกในชุมชนจะแสดงความเปนหวง       

17 ทานไดรับคําชื่นชม  ในการทํางานจากสมาชิกในชุมชน       

18 สมาชิกในชุมชนแสดงความยินดี กับตําแหนงผูนําชุมชนของ

ทาน 

      

 
 

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี 
 

ทานไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 
มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

*19 สมาชิกในชุมชนไมใหความรวมมือ ในการทํากิจกรรมกับ

ทาน 

      

20 ทานไดรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนจากสมาชิกในชุมชน 

      

21 สมาชิกในชุมชนใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนตอทาน 

      

22 สมาชิกในชุมชนใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวัสดุ / 

อุปกรณ หรอืเคร่ืองมือที่จําเปนตอการทํางานเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนกับทาน 

      

23 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานดานการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  สมาชิกในชุมชน ใหความ

ชวยเหลือทาน 

      

 
24 

การไดรับการสนับสนุนจากผูนําคนอ่ืนๆ  
ทานไดรับการสนับสนุน และกําลังใจจากผูนําคนอื่นๆ ใน

การทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

25 เมื่อทานเจ็บปวย ผูนําคนอื่นๆ แสดงความเปนหวงทาน       

26 ทานไดรับคําชื่นชมในการทํางานจากผูนําคนอื่น  ๆ       

27 ผูนําคนอื่นๆ แสดงความยินดีกับตําแหนงผูนําชุมชนของทาน       

*28 ทานจะถูกปฏิเสธบอยครั้งจากผูนําคนอื่น ๆ   เม่ือทํากิจกรรม

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

29 ทานไดรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนจากผูนําคนอื่นๆ ในชุมชน 

      

*30 ผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนไมใหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกับทาน 

      

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี  

ทานไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

31 ผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวัสดุ 

/ อุปกรณ หรือเครื่องมือท่ีจําเปนตอการทํางาน เสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนตอทาน 

      

32 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานกับชุมชน ผูนําคน

อื่นๆ ในชุมชนใหความชวยเหลือทานดวยความเต็มใจ 

      

33 หากมีการทํางานในชุมชนท่ีใชจํานวนคนมากๆ ผูนําคนอื่นๆ 

ในชุมชนยินดีเขารวมงานกับทาน 

      

34 ผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนอํานวยความสะดวกตอการทํางานของ

ทาน ในทุกๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

35 ผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนสนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงาน

กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ดีเดน เพ่ือ

นํามาพัฒนาชุมชน 

      

* หมายเหตุ    ขอคําถามเชิงนิเสธ 

 

 
                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 4         แบบสอบถาม การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 
  คําอธิบาย      โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
          ภายนอกชุมชนของทานเพียงคําตอบเดียว โดยคําตอบมี 5 ระดับ  ดังนี ้
 

          มากท่ีสุด    หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
        ภายนอกชุมชนมากที่สุด 

          มาก            หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
        ภายนอกชุมชนมาก 

         ปานกลาง     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
        ภายนอกชุมชนปานกลาง 

                      นอย              หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
         ภายนอกชุมชนนอย 

                     นอยท่ีสุด      หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับระดับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
         ภายนอกชุมชนนอยท่ีสุด 

ขอท่ี 
 

ทานไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 
ตอไปนีม้ากนอย เพียงใด  

 
มาก
ท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

 
นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
1 

การไดรับการสนับสนุนจากองคกรของรัฐ 

เจาหนาท่ีของรัฐสนับสนุนใหทานเขารวมทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

      

2 เจาหนาท่ีของรัฐใหกําลังใจทานในการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

      

3 ทานไดรับคําชื่นชมในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

4 เจาหนาท่ีของรัฐสงเสริมใหทานทํากิจกรรมตาม นโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย ในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

      

 *5 ทานถูกเจาหนาท่ีของรัฐตักเตือน เม่ือทานทํางานตามกิจกรรม

ไมไดตามเปาหมาย 

      

6 ทานไดรับเอกสารเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ
ท่ี 

 
ทานไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 
ตอไปน้ีมากนอย เพียงใด  

 
มาก
ท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

 
นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

7 ทานไดรับคําแนะนําการทํากิจกรรมในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน จากเจาหนาท่ีของรัฐ  

      

8 เจาหนาท่ีของรัฐเปดโอกาสใหทานเขาประชุม/อบรมเกี่ยวกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

9 ทานไดรับการสนับสนุนดานความรู จากเจาหนาท่ีของรัฐ ใน

หลักและวิธีการทํากิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

      

*10 เจาหนาที่ของรัฐ ไมใหความชวยเหลือทานในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

11 เม่ือมีคาใชจายในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน เจาหนาที่ของรัฐจะชวยเหลือสนับสนุนจัดสรร

งบประมาณใหทานอยางเพียงพอ 

      

12 เจาหนาที่ของรัฐ อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

13 เจาหนาที่ของรัฐสนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงานกิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีดีเดน เพ่ือนํามาพัฒนา

ชุมชนของทาน 

      

14 ทานไดรับสื่อสนับสนุนตางๆในการทํางาน เชน แบบสํารวจ

ขอมูล จปฐ, กชช 2 ค.  คูมือการจัดทําแผนชุมชนจากเจาหนาที่

ของรัฐ 

      

 
15 

การไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน 
องคกรเอกชนสนับสนุนใหทานเขารวมกิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

      

16 องคกรเอกชนใหกําลังใจทานในการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี 
 
ทานไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 
ตอไปนี้มากนอย เพียงใด 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

 
นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

17 องคกรเอกชนเผยแพรกิจกรรมของทาน ในการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

*18 องคกรเอกชนไมคอยสงเสริมใหทานดําเนินกิจกรรมตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

      

19 ทานไดรับเอกสารการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน จากองคกรเอกชน 

      

20 ทานไดรับคําแนะนําในการทํากิจกรรมความเขมแข็งของ

ชุมชน จากองคกรเอกชนเม่ือมีปญหาเกิดขึ้น 

      

21 องคกรเอกชนเปดโอกาสใหทานเขารวมประชุม / อบรม

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

*22 ทานไมเคยไดรับการสนับสนุนดานความรู จากองคกรเอกชน
ในหลัก และวิธีการทํากิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

23 องคกรเอกชนใหความชวยเหลือทานในการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณท่ีจําเปนในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

24 เมื่อมีคาใชจายในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน องคกรเอกชนจะชวยเหลือสนับสนุนจัดสรร

งบประมาณใหทานอยางเพียงพอ 

      

*25 องคกรเอกชน ไมเคยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

26 องคกรเอกชน สนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงานกิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีดีเดน เพ่ือนํามาพัฒนา

ชุมชนของทาน 

      

27 ทานไดรับสื่อสนับสนุนตางๆ ในการทํางาน เชน แบบสํารวจ

ตางๆ และคูมือการจัดทําแผนชุมชนจากองคกรเอกชน 

      

* หมายเหตุ    ขอคําถามเชิงนิเสธ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่  5          แบบสอบถามสัมพันธภาพของผูนํากับประชาชน และผูนําคนอื่นๆ  
 

คําอธิบาย        โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

                        โดยคําตอบ มี   5   ระดับ    ดังนี ้

                         มากที่สุด    หมายถึง       ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
  มาก           หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานมาก 
                        ปานกลาง   หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานปานกลาง 
                        นอย            หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานนอย 
                        นอยท่ีสุด    หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานนอยท่ีสุด 
 

ขอที ่ ขอความตอไปน้ีตรงกับตัวทาน 
มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

1 ทานรวมทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

กับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ในชุมชนของทาน 

      

2 ทานมีความคุนเคยกับประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ใน

ชุมชนของทานเปนอยางดี 

      

3 ทานเสนอตัวเองในการทํางานดานการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน กับประชาชน และผูนําคนอื่นๆ  

      

4 ทานเปนผูนําในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน กับประชาชน และผูนําคนอื่น  ๆ
      

5 ทานเขารวมเวทีประชาคมท่ีจัดขึ้นในชุมชน เพ่ือทํา

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กับประชาชน 

และผูนําคนอื่นๆ 

      

6 ทานเปนผูประสานงานใหประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ใน

ชุมชน รวมมือกันในการทํากิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

      

7 เมื่อทานขอความรวมมือในการรณรงคเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ทานไดรับความรวมมือจาก

ประชาชน และผูนําคนอื่นๆ เปนอยางดี 

      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ
ท่ี 

ขอความตอไปนี้ตรงกับตัวทาน 
มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชอง
นี้ 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

8 ทานพูดคุยสนทนากับประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ไดอยาง

สนิทใจ 

      

9 ประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ไดรับความรู ความเขาใจจากทาน

ในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

* 
10 

ทาน ไมเคย เสนอขาวสาร หรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํา

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหประชาชน 

และผูนําคนอื่น ๆ ไดทราบ 

      

11 ยามวางจากการทํางาน ทานไดพบปะพูดคุยกับประชาชน และ

ผูนําคนอื่นๆ ในเรื่องการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

      

12 ประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เต็มใจ และใหความรวมมือกับ

ทานในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํากจิกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

13 ทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํา

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กับประชาชน

และผูนําคนอื่นๆ ในชุมชน 

      

14 ทานชักชวนประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ มารวมทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน 

      

15 ทานมุงมั่น และต้ังใจท่ีจะใหประชาชน และผูนําคนอื่นๆ มี

สวนรวมในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

      

16 ทานมีความสุขท่ีไดทํางานรวมกับประชาชน และผูนําคนอื่นๆ 

ในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      

17 ทานเสนอแนวทางการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนท่ีเหมาะสมกับชุมชนของทานจนเปนแบบอยาง

ของประชาชน และผูนําคนอื่นๆ  

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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* หมายเหตุ    ขอคําถามเชิงนิเสธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ
ท่ี 

ขอความตอไปนี้ตรงกับตัวทาน 
มากนอยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 
ผูวิจัย 

18 ทานเปนผูท่ีไดรับการยอมรับ นับถือของประชาชน 

และผูนําคนอื่นๆ ในชุมชน 

      

19 ทานไดรับการยกยอง เปนท่ียอมรับจากประชาชน และ

ผูนําคนอื่นๆ เพราะทานสามารถแกไขปญหาของ

ชุมชนจากการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

      

* 
20 

ทานไมเคยไดรับคําชื่นชม ยินดีจากประชาชน และผูนํา

คนอื่นๆ เมื่อทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ประสบผลสําเร็จ 

      

21 ประชาชน และผูนําคนอื่นๆ มักจะพูดถึงทานเกี่ยวกับ  

การทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน 

      

22 ประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ใหความไววางใจ และ

เชื่อมั่นในตัวทานในการทํากิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

      

23 ประชาชนและผูนําคนอื่นๆ มีความพึงพอใจทาน ใน

การทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่  6         แบบสอบถามพฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
คําอธิบาย       โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 
                       โดยคําตอบ มี   5   ระดับ    ดังนี ้

                       มากท่ีสุด   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
          มาก           หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานมาก 
          ปานกลาง  หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานปานกลาง 
                       นอย          หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานนอย 
                       นอยท่ีสุด  หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของทานนอยท่ีสุด 
 
 

ขอท่ี 
ขอความตอไปนี้ตรงกับตัวทาน 

มากนอยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 

ผูวิจัย 
 

1 
พฤติกรรมท่ีมีตอตนเอง 

ทานไดกําหนดแนวทางการทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนไวอยางชัดเจน 

      

*2 ทานไมเคย จัดทําแผนงาน การทํางานเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ในชุมชนของทาน 

      

3 ทานมีความมุงม่ันท่ีจะใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนท่ีดีท่ีสุด 

      

4 ทานศึกษาและทําความเขาใจในหลัก และวิธีการจัดทําแผน 

ชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

5 ทานทํางานในชุมชน โดยยึดเปาหมาย และวัตถุประสงคของ

ชุมชน 

      

6 ทานมีการกําหนดนโยบาย และขอบเขตการทํางานเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไวอยางชัดเจน 

      

7 ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวเพ่ือทํางานเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

      

8 เม่ือมีเหตุการณท่ีเปนผลกระทบตอชุมชน กอใหเกิดความ

เสียหาย ทานจะรีบดําเนินการอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึน 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี 
ขอความตอไปน้ีตรงกับตัวทาน 

มากนอยเพียงใด 

มาก
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มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 

ผูวิจัย 

9 ทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โดยใชระยะเวลามากกวาการปฏิบัติภารกิจสวนตัวของทาน 

      

*10 ทานไมเคยเขารวมประชุม หรือเขารวมเวทีประชาคมในชุมชน

ของทานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

11 ทานยินดี และพอใจท่ีจะเสียสละเวลา แรงกาย และสิ่งของตางๆ 

ของทาน เพ่ือเปนประโยชนตอกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

      

12 ทานหาแนวทาง หรือวิธีการใหมๆ มาพฒันาชุมชนของทานให

เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

13 ทานแสวงหาความรูในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดวยตนเองจากเอกสารตางๆ ท่ีมีในชุมชน 

      

14 ทานนําขอเสนอแนะของสมาชิกในชุมชนมาปรับปรุงวิธีการ

ทํางาน เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

15 ทานมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุมตางๆ ใหเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือ 

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

16 ทานนําเทคนิคท่ีดีมาใชในการบริหารจัดการกลุมตางๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ คือ การมีคณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชน 

      

*17 ทานไมใหความสําคัญในการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของกลุมตางๆ ในชุมชน เกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

      

18 ทานดําเนินวิถีชีวิตเปนไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

19 ทานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดานเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชน 
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20 ทานมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดานรายรับ – รายจายอยาง

ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

      

21 ทานยึดหลักการทํางานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

โดยมุงเนนการพ่ึงตนเองเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด 

      

22 ทานประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

 
23 

พฤติกรรมท่ีมีตอผูอ่ืน 

ทานรายงานสรุปผลการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ใหหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของตางๆ 

ทราบทุกเดือน 

      

24 ทานมีชองทางการสื่อสารกับบุคคล และองคกร หนวยงานอื่นๆ  

เพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

25 เม่ือทานตองการแจงขาวสารใหกับประชาชนทราบ ในกิจกรรม

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จะใชวิธีการจัด

เวทีประชาคม 

      

26 ทานศึกษานโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน จากหนังสือราชการ ของหนวยงานตาง  ๆ

      

27 ทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน 

โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต และ สามารถใหชุมชน

ตรวจสอบได 

      

28 ทานเสียสละ เวลา และอุทิศตน ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยความเต็มใจ และไมหวัง

ผลประโยชนตอบแทน 

      

29 ทานไดรับความไววางใจจากชุมชนใหเปนผูไกลเกลี่ยกรณีพิพาท

เรื่องตางๆ ในชุมชน และสามารถยุติปญหาของชุมชนได 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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30 
 
 

ทานสงเสริมใหกลุมฯ ตางๆ ในชุมชนดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางเหมาะสม 

      

ขอท่ี 
ขอความตอไปนี้ตรงกับตัวทาน 

มากนอยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ชองนี ้
สําหรับ 

ผูวิจัย 

 *31 ทานไมเคยสนับสนุนคณะกรรมการบริหารกลุมฯ ตางๆ ใน

ชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และวิธีการทํากิจกรรม

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

32 ทานดําเนินการออกเสียงตามสาย หรือ หอกระจายขาว 

ประชาสัมพันธเชิญชวนใหกลุม ฯ ตางๆ ในชุมชนดําเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

33 ทานชักชวนคนในชุมชนมารวมพัฒนาหมูบาน เนื่องในวัน

สําคัญตางๆ เชน ทําความสะอาดวัด ศาลาประชาคม หรือ 

สถานท่ีสาธารณะตางๆ  

      

34 ทานดําเนินการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือใหสมาชิกของ

ชุมชนเขามารวมแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

      

*35 ทานไมเคยชักชวนบุตรหลาน ญาติ พ่ี นอง ใหเขารวมกลุมฯ 

องคกร หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      

36 ทานเปนผูสรรหา และคัดเลือกผูเขารวมเปนอาสาสมัครตางๆ ใน

ชุมชน  เพ่ือทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

      

* หมายเหตุ    ขอคําถามเชิงนิเสธ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก ค 
คะแนนของแบบสอบถามจําแนกรายขอ 
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ตารางท่ี 24  แสดงผลวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ ของความภาคภูมิใจใน 

      ตนเอง ของกลุมตัวอยาง 

ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
 ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน    
1 ทานประสบความสําเร็จในการทํางานกับชุมชน 3.50 .797 มาก 

2 ทานสามารถทําประโยชนใหกับสังคมได 3.64 .745 มาก 

3 ทานภูมิใจท่ีตนเองเปนคนท่ีมีประโยชนตอสังคม 3.88 .756 มาก 

4 ทานชื่นชมตนเองวาเปนผูท่ีมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ตอผูอื่น 3.77 .683 มาก 

5 ทานมีความสุขท่ีไดทํางานเปนผูนําชุมชน 3.79 .798 มาก 

6 ทานรูสึกวาการทํางานในชุมชนมีความสําคัญตอทาน 3.86 .680 มาก 

7 ทานสามารถดูแลชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 3.47 .817 ปานกลาง 

8 ทานไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน, ชาวบาน ฯลฯ ในการ

ทํางาน 

3.69 .755 มาก 

9 ทานเปนคนท่ีมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 3.72 .733 มาก 

10 ทานเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบ ตอการทํางาน 3.98 .684 มาก 

*11 ทานไมม่ันใจตอการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  ในการทํางาน 3.24 .965 ปานกลาง 

12 ทานเปนคนท่ีมีสถานภาพท่ีมั่นคง 3.55 .706 มาก 

13 ทานดีใจท่ีผลงานของทานประสบความสําเร็จตามความคาดหวัง 3.86 .739 มาก 

 

14 

ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก 
เม่ือทานเกิดปญหา ทานไดรับกําลังใจจากคนในครอบครัว 

 

4.02 

 

.758 

 

มาก 

15 ทานไดรับการยกยอง และใหเกียรติจากทุก ๆ คนในครอบครัว 3.93 .888 มาก 

16 เม่ือทานไมอยูบาน คนในครอบครัวจะบนคิดถึงทาน 3.91 .782 มาก 

17 ทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอครอบครัว 4.21 .711 มาก 

18 คนในครอบครัวยอมรับความคิดเห็นของทาน 3.96 .775 มาก 

19 ทานกับคนในครอบครัว มีเวลาไถถามทุกขสุขกันเสมอทําใหทานมี

ความสุข อบอุนใจ 

4.01 .791 มาก 

20 ทานรูสึกสบายใจ ที่ครอบครัวใหอิสระแกทานในการดําเนินชีวิต 4.04 .705 มาก 

21 สมาชิกในชุมชนของทานยอมรับวา ทานสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบ

ไดด ี

3.81 .655 มาก 
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       *  หมายเหตุ   ขอความเชิงนิเสธที่ไดกลับคาคะแนนแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
22 ทานมีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการทํางานใน

ชุมชน 

3.63 .704 มาก 

23 สมาชิกในชุมชนและผูนําคนอื่น ๆ มักพูดถึงทานในทางท่ีด ี 3.49 .688 ปานกลาง 

*24 สมาชิกในชุมชน และผูนําคนอื่น ๆ ไมยอมรับความคิดเห็นของทาน 3.92 .869 มาก 

25 ทานรูสึกวาสมาชิกในชุมชนพอใจในผลการทํางานของทาน 3.47 .587 ปานกลาง 

26 ทานเปนคนสําคัญคนหนึ่ง ตอการทํางานในชุมชน 3.52 .652 มาก 

27 คนท่ัว ๆ ไป แสดงความชื่นชมท่ีทานดํารงตําแหนงนี้ในชุมชน 3.54 .619 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 แสดงผลวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ ของการไดรับการ 

                   สนับสนุนจากชุมชน ของกลุมตัวอยาง 

 

ขอที ่ ขอความ X  S.D ระดับ 
 การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว    
1 ทานไดรับกําลังใจจากครอบครัว ในการทํางานเปนผูนําชุมชน 3.93 .730 มาก 

2 ทานไดรับความหวงใยดานสุขภาพจากสมาชิกในครอบครัว 4.05 .706 มาก 

3 สมาชิกในครอบครัวชื่นชมทาน ในการทํางานเปนผูนําชุมชน 3.67 .867 มาก 

 *4 สมาชิกในครอบครัว แสดงความไมพอใจท่ีทาทุมเทกับการทํางาน

ในชุมชน 

3.90 1.020 มาก 

5 สมาชิกในครอบครัวแสดงความยินดีกับตําแหนงผูนําชุมชนท่ีทาน

ไดรับ 

3.61 .839 มาก 

6 สมาชิกในครอบครัวใหขอเสนอแนะทานเกี่ยวกับการทํางานใน

ชุมชน 

3.41 .747 ปาน

กลาง 

7 เม่ือทานตองเขารวมประชุม หรืออบรมเกี่ยวกับการทํางานของ

ชุมชน สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

3.82 .686 มาก 

8 สมาชิกในครอบครัว  สนับสนุนทานใหเขารวมประชุม  หรือ

ฝกอบรมดานความรู และทักษะในการทํางานในชุมชน 

3.70 .754 มาก 

9 สมาชิกในครอบครัวใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 

หรือเครื่องมือสิ่งจําเปนตอการทํางานในชุมชนกับทาน 

3.60 .741 มาก 

10 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานกับชุมชน สมาชิกใน

ครอบครัวใหการชวยเหลือทานดวยความเต็มใจ 

3.69 .709 มาก 

11 หากมีการทํางานในชุมชนท่ีใชจํานวนคนมาก  ๆ  สมาชิกใน

ครอบครัวของทานยินดีเขารวมงานกับทาน 

3.80 .688 มาก 

12 สมาชิกในครอบครัวอํานวยความสะดวกตอการทํางานของทานใน

ทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.80 .715 มาก 

*13 สมาชิกในครอบครัวแสดงความไมยอมรับ เกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนจากทาน 

4.20 .900 มาก 
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ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
14 สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงาน กิจกรรมการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมนท่ีดีเดน เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชน 

3.80 .753 มาก 

 

15 

การไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน 
ในการทํางานเปนผูนําชุมชน ทานไดรับกําลังใจจากสมาชิกใน

ชุมชน 

 

 

3.57 

 

 

.763 

 

 

มาก 

16 เม่ือทานเจ็บปวยสมาชิกในชุมชนจะแสดงความเปนหวง 3.65 .714 มาก 

17 ทานไดรับคําชื่นชม ในการทํางานจากสมาชิกในชุมชน 3.47 .739 ปาน

กลาง 

18 สมาชิกในชุมชนแสดงความยินดีกับตําแหนงผูนําชุมชนของทาน 3.50 .717 มาก 

*19 สมาชิกในชุมชนไมใหความรวมมือ ในการทํากิจกรรมกับทาน 3.95 .934 มาก 

20 ทานไดรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนจากสมาชิกในชุมชน 

3.55 .686 มาก 

21 สมาชิกในชุมชนใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนตอทาน 

3.57 .668 มาก 

22 สมาชิกในชุมชนใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณ 

หรือเคร่ืองมือท่ีจําเปนตอการทํางานเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนกับทาน 

3.47 .702 ปาน

กลาง 

23 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานดานการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน สมาชิกในชุมชนใหความชวยเหลือทาน 

3.32 .831 ปาน

กลาง 

 

 

24 

การไดรับการสนับสนุนจากผูนําคนอ่ืน  ๆ
ทานไดรับการสนับสนุน และกําลังใจจากผูนําคนอื่น ๆ ในการ

ทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

3.51 

 

.726 

 

มาก 

25 เม่ือทานเจ็บปวย ผูนําคนอื่น ๆ แสดงความเปนหวงทาน 3.57 .699 มาก 

26 ทานไดรับคําชื่นชมในการทํางานจากผูนําคนอื่น ๆ 3.43 .633 ปาน

กลาง 

27 ผูนําคนอื่น ๆ แสดงความยินดีกับตําแหนงผูนําชุมชนของทาน 3.43 .727 ปาน

กลาง 
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                *  หมายเหตุ   ขอความเชิงนิเสธท่ีไดกลับคาคะแนนแลว 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
*28 ทานจะถูกปฏิเสธบอยครั้งจากผูนําคนอื่น ๆ เมื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.08 .821 มาก 

29 ทานไดรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนจากผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชน 

3.47 .697 ปาน

กลาง 

*30 ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนไมใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกับทาน 

3.98 .891 มาก 

31 ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวัสด/ุ

อุปกรณ หรือเคร่ืองมือท่ีจําเปนตอการทํางานเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนตอทาน 

3.39 .768 ปาน

กลาง 

32 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานกับชุมชน ผูนําคนอื่น ๆใน

ชุมชนใหความชวยเหลือทานดวยความเต็มใจ 

3.49 .730 ปาน

กลาง 

33 หากมีการทํางานในชุมชนที่ใชจํานวนคนมาก ๆ ผูนําคนอื่น ๆ ใน

ชุมชนยินดีเขารวมงานกับทาน 

3.60 .704 มาก 

34 ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนอํานวยความสะดวกตอการทํางานของทาน

ในทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.56 .768 มาก 

35 ผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนสนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงานกิจกรรม

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ดีเดน เพ่ือนํามาพัฒนา

ชุมชน 

3.55 .768 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 26  แสดงผลวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ ของการไดรับการ 

                    สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน ของกลุมตัวอยาง 
 

ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
 

1 
การไดรับการสนับสนุนจากองคกรของรัฐ 
เจาหนาท่ีของรัฐสนับสนุนใหทานเขารวมทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

 

3.40 

 

.875 

 

ปาน

กลาง 

2 เจาหนาท่ีของรัฐใหกําลังใจทานในการทํากิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

3.46 .808 ปาน

กลาง 

3 ทานไดรับคําชื่นชมในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

3.36 .775 ปาน

กลาง 

4 เจาหนาท่ีของรัฐสงเสริมใหทานทํากิจกรรมตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย ในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

3.46 .910 ปาน

กลาง 

 *5 ทานถูกเจาหนาท่ีของรัฐตักเตือนเม่ือทานทํางานตามกิจกรรมไมได

ตามเปาหมาย 

4.15 .940 มาก 

6 ทานไดรับเอกสารเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

3.35 .935 ปาน

กลาง 

7 ทานไดรับคําแนะนําการทํากิจกรรมในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน จากเจาหนาที่ของรัฐ 

3.46 .837 ปาน

กลาง 

8 เจาหนาท่ีของรัฐเปดโอกาสใหทานเขาประชุม/อบรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.47 .918 ปาน

กลาง 

9 ทานไดรับการสนับสนุนดานความรู จากเจาหนาที่ของรัฐ ในหลัก

และวิธีการทํากิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.43 .923 ปาน

กลาง 

*10 เจาหนาท่ีของรัฐไมใหความชวยเหลือทานในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณท่ีจําเปนในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

3.82 .907 มาก 

11 เมื่อมีคาใชจายในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนเจาหนาท่ีของรัฐจะชวยเหลือสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ

ใหทานอยางเพียงพอ 

2.97 .832 ปาน

กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
12 เจาหนาท่ีของรัฐ อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

3.90 .865 ปาน

กลาง 

13 เจ าหนา ท่ีของรัฐสนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงานกิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ดีเดน เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชน

ของทาน 

3.26 .868 ปาน

กลาง 

14 ทานไดรับสื่อสนับสนุนตาง ๆ ในการทํางาน เชน แบบสํารวจ

ขอมูล จปฐ, กชช 2 ค. คือมือการจัดทําแผนชุมชนจากเจาหนาที่

ของรัฐ 

3.47 .861 ปาน

กลาง 

 
15 

การไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน 
องคกรเอกชนสนับสนุนใหทานเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

2.86 

 

.973 

 

ปาน

กลาง 

16 องคกรเอกชนใหกําลังใจทานในการทํากิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

2.96 .979 ปาน

กลาง 

17 องคกรเอกชนเผยแพรกิจกรรมของทาน ในการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.88 .962 ปาน

กลาง 

*18 องคกรเอกชนไมคอยสงเสริมใหทานดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.74 .983 มาก 

19 ทานไดรับเอกสารการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน จากองคกรเอกชน 

2.86 .981 ปาน

กลาง 

20 ทานไดรับคําแนะนําในการทํากิจกรรมความเขมแข็งของชุมชน

จากองคกรเอกชนเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น 

2.86 .944 ปาน

กลาง 

21 องคกรเอกชนเปดโอกาสใหทานเขารวมประชุม/อบรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.02 .930 ปาน

กลาง 

*22 ทานไมเคยไดรับการสนับสนุนดานความรู จากองคกรเอกชนใน

หลัก และวิธีการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.73 1.006 มาก 

23 องคกรเอกชนใหความชวยเหลือทานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณที่

จําเปนในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.81 .972 ปาน

กลาง 
 
 
 
 
 

   ส
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ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
24 เมื่อมีคาใชจายในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน องคกรเอกชนจะชวยเหลือสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให

ทานอยางเพียงพอ 

2.64 .995 ปาน

กลาง 

*25 องคกรเอกชนไมเคยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.65 1.44 มาก 

26 องคกรเอกชน สนับสนุนใหทานไปศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนที่ดีเดน เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนของทาน 

2.74 1.066 ปาน

กลาง 

27 ทานไดรับสื่อสนับสนุนตาง ๆ ในการทํางาน เชน แบบสํารวจตาง 

ๆ และคูมือการจัดทําแผนชุมชนจากองคกรเอกชน 

2.77 .980 ปาน

กลาง 

                  *  หมายเหตุ   ขอความเชิงนิเสธท่ีไดกลับคาคะแนนแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27  แสดงผลวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ  การมีสัมพันธภาพของ 

                    ผูนํากับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆของกลุมตัวอยาง 

 

ขอที ่ ขอความ X  S.D ระดับ 
1 ทานรวมทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกับประชาชน

และผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนของทาน 

 

3.77 

 

.714 

 

มาก 

2 ทานมีความคุนเคยกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ในชุมชนของทาน

เปนอยางดี 

4.00 .701 มาก 

3 ทานเสนอตัวเองในการทํางานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน กับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ 

3.53 .876 มาก 

4 ทานเปนผูนําในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กับ

ประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ  

3.57 .736 มาก 

5 ทานเขารวมเวทีประชาคมท่ีจัดข้ึนในชุมชน เพ่ือทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน กับประชาชน 

และผูนําคนอื่น ๆ 

3.68 .838 มาก 

6 ทานเปนผูประสานงานใหประชาชน และผูนําคนอื่นๆ ในชุมชน รวมมือ

กันในการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.60 .746 มาก 

7 เมื่อทานขอความรวมมือในการรณรงคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ทานไดรับความรวมมือจากประชาชน และผูนําชุมชนคนอื่น ๆ 

เปนอยางดี 

3.59 .829 มาก 

8 ทานพูดคุยสนทนากับประชาชน และผูนําคนอื่นๆไดอยางสนิทใจ 3.95 .766 มาก 

9 ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ ไดรับความรู ความเขาใจจากทานในการทํา

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.60 .680 มาก 

*10 ทานไมเคยเสนอขาวสาร หรือขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ได

ทราบ 

4.09 .913 มาก 

11 ยามวางจากการทํางาน ทานไดพบปะพูดคุยกับประชาชนและผูนําคนอื่น 

ๆ  ในเรื่องการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.48 .784 ปาน

กลาง 
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0000000 
ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 
12 ประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เต็มใจ และใหความรวมมือกับทานในการ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

3.61 .684 มาก 

13 ทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กับประชาชนและผูนําคนอื่นๆ ใน

ชุมชน 

3.49 .717 ปาน

กลาง 

14 ทานชักชวนประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ มารวมทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

3.65 .746 มาก 

15 ทานมุงม่ัน และตั้งใจท่ีจะใหประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ มีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.79 .757 มาก 

16 ทานมีความสุขท่ีไดทํางานรวมกับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ในการ

ทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.82 .799 มาก 

17 ทานเสนอแนวทางการทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่

เหมาะสมกับชุมชนของทานจนเปนแบบอยางของประชาชน และผูนํา

คนอื่น ๆ 

3.48 .739 ปาน

กลาง 

18 ทานเปนผูท่ีไดรับการยอมรับ นับถือของประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ 

ในชุมชน 

3.56 .695 มาก 

19 ทานไดรับการยกยอง เปนท่ียอมรับจากประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ 

เพราะทานสามารถแกไขปญหาของชุมชนจากการทํากิจกรรมเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

3.46 .743 ปาน

กลาง 

 *20 ทานไมเคยไดรับคําชื่นชม ยินดีจากประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ เม่ือทํา

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประสบผลสําเร็จ 

4.10 .841 มาก 

21 ประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ มักจะพูดถึงทานเกี่ยวกับการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน 

3.35 .719 ปาน

กลาง 

22 ประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ ใหความไววางใจ และเชื่อม่ันในตัวทานใน

การทํากิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.50 .688 มาก 

23 ประชาชนและผูนําคนอื่น ๆ มีความพึงพอใจทานในการทํากิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.54 .716 มาก 

         *  หมายเหตุ   ขอความเชิงนิเสธที่ไดกลับคาคะแนนแลว 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28   แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอ พฤติกรรมการ 

                     เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ของกลุมตัวอยาง 

 

ขอที ่ ขอความ X  S.D ระดับ 

1 
พฤติกรรมท่ีมีตอตนเอง 
ทานกําหนดแนวทางการทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ไวอยางชัดเจน 

3.45 .686 ปานกลาง 

 *2 ทานไมเคยจัดทําแผนงาน การทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ในชุมชนของทาน 

3.99 .886 มาก 

3 ทานมีความมุงมั่นท่ีจะใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนท่ีดีท่ีสุด 

3.69 .800 มาก 

4 ทานศึกษาและทําความเขาใจในหลัก และวิธีการจัดทําแผนชุมชนเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.50 .726 มาก 

5 ทานทํางานในชุมชน โดยยึดเปาหมาย และวัตถุประสงคของชุมชน 3.76 .779 มาก 

6 ทานมีการกําหนดนโยบาย และขอบเขตการทํางานท่ีเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนไวอยางชัดเจน 

3.51 .766 มาก 

7 ทานเสียสละทรัพยสินสวนตัวเพ่ือทํางานเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

3.43 .727 ปานกลาง 

8 เมื่อมีเหตุการณที่เปนผลกระทบตอชุมชน กอใหเกิดความเสียหาย ทานจะรีบ

ดําเนินการอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

3.71 .799 มาก 

9 ทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยใช

ระยะเวลามากกวาการปฏิบัติภารกิจสวนตัวของทาน 

3.38 .720 ปานกลาง 

*10 ทานไมเคยเขารวมประชุม หรือเขารวมเทวีประชาคมในชุมชนของทานเกี่ยวกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.30 .838 มาก 

11 ทานยินดี และพอใจท่ีจะเสียสละเวลา แรงกาย และสิ่งของตาง ๆของทาน เพ่ือ

เปนประโยชนตอกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.65 .799 มาก 

12 ทานหาแนวทาง หรือวิธีการใหมๆ มาพัฒนาชุมชนของทานใหเกิดกิจกรรม

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.52 .784 มาก 

13 ทานแสวงหาความรูในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยตนเองจาก

เอกสารตาง ๆ ท่ีมีในชุมชน 

3.49 .735 ปานกลาง 
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ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 

14 ทานนําขอเสนอแนะของสมาชิกในชุมชนมาปรับปรุงวิธีการทํางาน

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.57 .727 มาก 

15 ทานมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุมตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 

3.55 .715 มาก 

16 ทานนํา เทคนิคท่ี ดีมาใชในการบริหารจัดการกลุ มตาง  ๆ  อยาง มี

ประสิทธิภาพ คือ การมีคณะกรรมการกลุมตาง ๆ ในชุมชน 

3.57 .768 มาก 

*17 ทานไมใหความสําคัญในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

กลุมตาง ๆ ในชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.19 .881 มาก 

16 ทานนําเทคนิคท่ีดีมาใชในการบริหารจัดการกลุมตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ คือ การมีคณะกรรมการกลุมตาง ๆ ในชุมชน 

3.57 .768 มาก 

17 ทานไมใหความสําคัญในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

กลุมตาง ๆ ในชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.19 .881 มาก 

18 ในการดําเนินชีวิตของทาน เปนไปตามหลักของปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.86 .836 มาก 

19 ทานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี่ดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 3.82 .836 มาก 

20 ทานมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดานรายรับ-รายจายอยางถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

3.24 .954 ปานกลาง 

21 ทานยึดหลักการทํางานกับชุมชนของทานโดยมุงการพ่ึงตนเองเปนสิ่ง

สําคัญท่ีสุด 

3.70 .862 ปานกลาง 

22 ทานประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.47 .809 ปานกลาง 

23 
พฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่น 
ทานรายงานสรุปผลการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ใหหนวยงานทางราชการท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ทราบทุกเดือน 

 

3.09 

 

.988 ปานกลาง 

24 ทานมีชองทางการสื่อสารกับบุคคล และองคกร หนวยงานอื่น ๆ เพ่ือทํา

กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.22 .879 ปานกลาง 

25 เมื่อทานตองการแจงขาวสารใหกับประชาชนทราบในกิจกรรมเกี่ยวกับ

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จะใชวิธีการจัดเวทีประชาคม 

3.34 .912 ปานกลาง 
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ขอท่ี ขอความ X  S.D ระดับ 

26 ทานศึกษานโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

จากหนังสือราชการ ของหนวยงานตาง ๆ  

3.38 .792 ปานกลาง 

27 ทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลัก

ความซื่อสัตย สุจริต และสามารถใหชุมชนตรวจสอบได 

3.81 .804 มาก 

28 ทานเสียสละเวลา และอุทิศตนในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนดวยความเต็มใจ และไมหวังผลประโยชนตอบแทน 

3.80 .804 มาก 

29 ทานไดรับความไววางใจจากชุมชนใหเปนผูไกลเกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องตาง ๆ 

ในชุมชน และสามารถยุติปญหาของชุมชนได 

3.33 .852 ปานกลาง 

30 ทานสงเสริมใหกลุมฯ ตาง ๆ ในชุมชนดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนอยางเหมาะสม 

3.54 .748 มาก 

*31 
ทานไมเคยสนับสนุนคณะกรรมการบริหารกลุมฯ ตาง ๆ ในชุมชนไดมีการ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และวิธีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

4.11 .982 มาก 

32 
ทานดําเนินการออกเสียงตามสาย หรือ หอกระจายขาวประชาสัมพันธเชิญ

ชวนใหกลุมฯ ตาง ๆ ในชุมชนดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

3.16 1.029 ปานกลาง 

33 ทานชักชวนคนในชุมชนมารวมพัฒนาหมูบาน เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ เชน 

ทําความสะอาดวัด ศาลาประชาคม หรือ สถานท่ีสาธารณะตางๆ  

3.81 .869 มาก 

34 ทานดําเนินการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อใหสมาชิกของชุมชนเขามารวม

แกปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

3.37 .895 ปานกลาง 

*35 
ทานไมเคยชักชวนบุตรหลาน ญาติ พ่ี นอง ใหเขารวมกลุมฯ องคกร หรือเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

4.28 .896 มาก 

36 ทานเปนผูสรรหา และคัดเลือกผูเขารวมเปนอาสาสมัครตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือ

ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.38 .953 ปานกลาง 

         *  หมายเหตุ   ขอความเชิงนิเสธที่ไดกลับคาคะแนนแลว 
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ความภาคภูมิใจในตนเองของผูนํา 
 

R E L I  A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H  A) 

 

Item-total Statistics 

    Scale Scale         Corrected 

    Mean Variance        Item-      Alpha 

    if Item if Item         Total      if Item 

    Deleted Deleted         Correlation      Deleted 

 

S1 98.5333 92.7402 .2519 .8889 

S2 98.5000 89.5690 .5215 .8826 

S3 98.3667 87.4126 .6050 .8803 

S4 98.3667 90.3782 .4610 .8840 

S5 98.3000 88.1483 .6237 .8803 

S6 98.5333 86.4644 .5928 .8805 

S8 98.7333 89.0299 .6378 .8805 

S9 98.3667 89.8264 .4094 .8854 

S11 98.2000 90.9241 .4216 .8849 

S12 98.4333 91.1506 .3549 .8866 

S14 98.7333 89.7195 .5774 .8818 

S15 98.4333 87.8402 .6320 .8800 

S16 98.1000 93.2655 .2574 .8883 

S17 98.2667 88.6851 .5203 .8825 

S18 98.1667 90.2816 .4215 .8849 

S19 97.9333 93.2368 .2455 .8887 

S20 98.2000 89.3379 .5955 .8813 

S21 98.1667 88.6264 .5065 .8829 

S22 98.1667 93.7299 .3185 8868 

S23 98.3333 93.9540 .2449 .8881 

S25 98.7000 87.1138 .6015 .8803 

S26 98.7000 90.2862 .5273 .8828 
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S26 98.7000 90.9069 .4738 .8833 

S30 98.5000 89.9828 .5331 .8826 

S31 98.5333 91.9816 .3609 .8861 

RES13 99.1000 92.0931 .2524 .8902 

RES28 98.1333 92.1885 .2779 .8885 

 

Reliability  Coefficients 

N of Cases =  30.0 

 

     N of Items  =  27 

 

Alpha = .8881   
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การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 
 

R E L I  A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H  A) 

 

Item-total Statistics 

    Scale Scale         Corrected 

    Mean Variance        Item-      Alpha 

    if Item if Item         Total      if Item 

    Deleted Deleted         Correlation      Deleted 

 

SP1 126.4667 252.9471 .5369 .9488 

SP2 126.1333 257.8437 .3105 .9503 

SP3 126.5333 250.7402 .6882 .9479 

SP5 126.5667 255.1506 .5066 .9491 

SP6 126.6000 249.2138 .5716 .9486 

SP7 126.2000 255.8897 .5107 .9491 

SP8 126.3333 248.5747 .6919 .9477 

SP9 126.4667 249.1540 .6686 .9479 

SP10 126.2667 248.5471 .5982 .9484 

AP11 126.3667 255.2747 .5677 .9489 

SP12 126.3667 248.3782 .6066 .9483 

SP14 126.3000 255.6655 .4571 .9494 

SP15 126.4333 249.8402 .6021 .9484 

SP16 126.4000 255.8345 .4118 .9497 

SP17 126.4667 250.6023 .6024 .9484 

SP18 126.3667 252.1713 .6746 .9481 

SP20 126.6000 247.9034 .7059 .9476 

SP21 126.3667 250.7230 .6837 .9479 

SP22 126.5333 241.3609 .7748 9468 

SP23 126.7333 246.8230 .6372 .9481 

SP24 126.4000 247.7655 .7025 .9476 

SP25 126.5333 245.4299 .7728 .9470 
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SP26 126.4667 252.4644 .6143 .9484 

SP27 126.5667 254.4609 .4916 .9492 

SP29 126.6333 242.9299 .7137 .9474 

SP31 126.6667 247.2644 .5867 .9485 

SP32 126.4667 243.9126 .6366 .9482 

SP33 126.2333 255.0816 .5310 .9490 

SP34 126.6000 244.6621 .7993 .9468 

SP35 126.5667 249.0126 .6585 .9479 

RESP4 126.1333 245.7057 .5623 .9490 

RESP13 126.1000 247.1276 .5987 .9484 

RESP19 126.2667 248.3402 .5232 .9492 

RESP28 126.3667 253.8264 .2836 .9520 

RESP30 126.0333 253.9644 .3519 .9506 

 

Reliability  Coefficients 

N of Cases =  30.0 

 

     N of Items  =  35 

 

Alpha = .9499   
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การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน 
 

R E L I  A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H  A) 

 

Item-total Statistics 

    Scale Scale         Corrected 

    Mean Variance        Item-      Alpha 

    if Item if Item         Total      if Item 

    Deleted Deleted         Correlation      Deleted 

 

SO1 86.4286 182.0317 .6000 .9288 

SO2 86.6071 172.1733 .8799 .9242 

SO3 86.4643 182.0357 .6659 .9280 

SO4 86.3929 180.4696 .7876 .9266 

SO6 86.6071 183.9511 .6264 .9286 

SO7 86.5357 184.7024 .5814 .9292 

SO8 86.5000 179.9630 .7626 .9267 

SO9 86.4286 178.9206 .7685 .9265 

SO11 86.9634 186.4802 .4267 .9313 

SO12 86.4643 183.2209 .6500 .9283 

SO13 86.6429 180.7566 .6674 .9279 

SO14 86.5000 184.0370 .6546 .9284 

SO15 86.7857 176.6190 .7739 .9261 

SO16 86.9286 186.0688 .5510 .9296 

SO17 87.0357 182.0357 .7346 .9273 

SO19 86.9643 186.4061 .4539 .9308 

SO20 87.2143 188.8413 .4070 .9313 

SO21 86.9643 188.2579 .4573 9307 

SO23 86.9286 185.4762 .5423 .9297 

SO24 87.2500 186.6389 .4753 .9305 

SO26 87.1071 183.8770 .5440 .9296 

SO27 87.0357 184.8505 .4726 .9307 
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RESO5 85.5714 187.2910 .4945 .9303 

RESO10 85.9643 187.6653 .3416 .9328 

RESO18 86.1429 185.5344 .4649 .9308 

RESO22 86.3571 189.5677 .2424 .9346 

RESO25 86.2857 187.4709 .3065 .9340 

 

Reliability  Coefficients 

N of Cases =  28.0 

 

     N of Items  =  27 

 

Alpha = .9319   
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การมีสัมพันธภาพของผูนํากับประชาชน และผูนําคนอื่น ๆ 
 

R E L I  A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H  A) 

 

Item-total Statistics 

    Scale Scale         Corrected 

    Mean Variance        Item-      Alpha 

    if Item if Item         Total      if Item 

    Deleted Deleted         Correlation      Deleted 

 

IP1 80.3667 155.8264 .6201 .9568 

IP2 80.2667 151.0299 .7781 .9551 

IP3 80.5333 150.6023 .7186 .9557 

IP4 80.4000 157.0759 .5304 .9576 

IP5 80.5000 151.7069 .7487 .9554 

IP6 80.3667 147.6195 .8412 .9542 

IP8 80.5000 155.6379 .6167 .9598 

IP9 80.2333 147.7713 .8700 .9539 

IP10 80.5000 151.7069 .7010 .9559 

IP12 80.5000 149.8448 .8032 .9548 

IP13 80.3000 152.0793 .7075 .9558 

IP14 80.3667 153.6195 .7033 .9560 

IP15 80.3000 150.2862 .7185 .9557 

IP16 80.4000 148.8690 .7028 .9560 

IP17 80.3333 151.9540 .7565 .9554 

IP18 80.3667 154.3782 .6559 .9564 

IP19 80.2333 148.1851 .8480 .9542 

IP20 80.1667 153.5471 .6928 .9560 

IP22 80.5333 148.3264 .7949 .9548 

IP23 80.3667 149.0678 .7674 .9551 

IP24 80.5000 152.7414 .6889 .9561 

REIP11 79.9667 160.6540 .2017 .9618 
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REIP21 80.0000 151.8621 .5325 .9585 

Reliability  Coefficients 

N of Cases =  30.0 

 

     N of Items  =  23 

 

Alpha = .9579   
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พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

R E L I  A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H  A) 

 

Item-total Statistics 

    Scale Scale         Corrected 

    Mean Variance        Item-      Alpha 

    if Item if Item         Total      if Item 

    Deleted Deleted         Correlation      Deleted 

 

B1 127.6000 362.2483 .6411 .9612 

B3 127.4667 358.8092 .7676 .9605 

B4 127.5667 358.5299 .8009 .9604 

B5 127.5333 352.0506 .7605 .9603 

B6 127.5000 359.0862 .6913 .9609 

B7 127.7333 358.8230 .6655 .9610 

B8 127.5667 358.4609 .6553 .9610 

B9 127.6000 362.5241 .5460 .9616 

B11 127.5333 357.2920 .6646 .9609 

B12 127.7333 361.1678 .6230 .9612 

B13 127.6667 357.1954 .6847 .9608 

B14 127.8000 361.8897 .7024 .9609 

B15 127.7333 349.7195 .8460 .9598 

B16 127.9333 363.0989 .5373 .9617 

B18 127.3333 356.0230 .6987 .9607 

B19 127.5000 358.3276 .6383 .9611 

B20 127.9000 360.4379 .5061 .9620 

B21 127.6667 362.9885 .5231 .9617 

B22 127.7667 362.1851 .5862 .9614 

B23 127.9333 363.0299 .5071 .9618 

B24 127.7667 360.7368 .5366 .9617 

B25 127.6333 354.8609 .7662 .9604 
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B26 127.6667 362.4368 .5422 .9616 

B27 127.4333 357.7023 .7201 .9607 

B28 127.5000 353.5690 .7217 .9606 

B29 127.5667 357.9092 .6740 .9609 

B30 127.6000 358.3172 .6546 .9610 

B32 127.9667 359.5506 .4977 .9621 

B33 127.5333 359.0851 .6064 .9613 

B34 127.7667 356.2540 .7141 .9607 

B36 127.6333 356.1023 .6550 .9610 

REB2 127.2000 364.1655 .3949 .9627 

REB10 127.1000 356.2310 .6787 .9609 

REB17 127.2000 357.5448 .5632 .9617 

REB31 127.2333 355.4264 .6635 .9610 

REB35 127.3000 357.1138 .5441 .9619 

 

Reliability  Coefficients 

N of Cases =  30.0 

 

     N of Items  =  36 

 

Alpha = .9622   
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