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 The study aimed  to (1)  study the community strength (2)study the relationships between 

the factors related to social, economic, and political Factors and the community strength. The 

research area was in Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  The 

research tool was questionnaire. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, 

average, standard deviation, Pearson Correlation, Simple Regressions Analysis and Multiple 

Regressions Analysis. 

 This study indicated that  the strength of the community was moderate. The social, 

economic, and political of Factors were related with the strength of community at moderate level 

with the coefficient 0.606, 0.705 and 0.718, respectively. The social, economic, and political 

factors can predict the strength of community at 60.10%. in considering each aspect  it was 

indicated that social factor can predict the strength of community at 36.7%, economic factor can 

predict the strength of community at 49.7%, and political factor can predict the strength of 

community at 51.6%. To consider on the other component variables, political participation in the 

political factor has the coefficient of community strength prediction at the greatest level, the next 

one was the integration of knowledge in the product, and then was the knowledge network in 

economic factor, respectively. 
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บทที 1  

 

บทนํา 

 

1.1ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้มากมายหลายดา้นไม่ว่า

จะเป็นดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงสังคมไปมากมาย 

เพือกา้วสู่ความทนัสมยั โครงการพฒันาขนาดใหญ่ต่างๆของภาครัฐก็เป็นอีกรูปแบบหนึงของการ

พฒันา เช่น การสร้างเขือน โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน เป็นตน้ และเมือโครงการพฒันาของภาครัฐเหล่านีเขา้มาในชุมชน หมู่บา้น ก็ก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงทงัในดา้นบวก และดา้นลบ 

การพฒันาประเทศไทยทีผ่านมา ไดย้ึดแนวทางการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ เริมฉบบัแรกในพ.ศ. 2504เป็นตน้มารัฐบาลเนน้หนกัไปในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

และเมือพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(Gross National Product :GNP)ก็มีการ

เจริญเติบโตรวดเร็วอยา่งต่อเนืองแต่แผนพฒันาฯ ตงัแต่ฉบบัที 1-7ทีเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

มุ่งสู่ความทันสมยั เพราะคาดว่าหากด้านเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตก็จะสามารถสร้างความ

เจริญเติบโตใหก้บัดา้นอืนๆ (Trickledown Effect) เช่น ดา้นสงัคม ดา้นการศึกษา ดา้นการเมืองการ

ปกครอง เป็นตน้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม กลบัก่อตวัให้เกิดปัญหาความเหลือมลาํของการกระจาย

รายไดร้ะหว่างคนรวยกบัคนจน ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหายาเสพติด จนทาํใหเ้กิดวลีเด็ดขึนว่า “เศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหา การพฒันาไม่ยงัยืน”ทาํให้มี

การทบทวนแผนพฒันาฯขึน มีการปรับกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นแผนพฒันาฯทีมีการ

ปรับเปลียนกระบวนการจดัทาํแผนใหม่เป็นแบบจากล่างขึนบน เน้นคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเครืองมือการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนชนบทเป็นนโยบายสาํคญัอีก

นโยบายหนึง ทีรัฐบาลเร่งความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพือส่งเสริมให้ชุมชนเข็มแข็ง 

สามารถพึงพาตนเองได ้แต่การพฒันาประเทศในช่วงดงักล่าวเป็นไปอย่างล่าชา้ เนืองจากในปีพ.ศ.
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2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ทาํใหปั้ญหาสงัคมเศรษฐกิจมีความรุนแรงมากขึน อีกทงัประสบ

ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการผลกัดนัแผนฯ ต่อมาสาํหรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัที 9 (พ.ศ. 2545-2549) ทียงัคงยดึคนเป็นหลกัในการพฒันาต่อเนืองมาจากแผนฯที 8 มี

การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอยูใ่นแผน โดยมุ่งหมายใหเ้กิดการพฒันาอย่างยงัยืน และมี

ความอยูดี่มีสุขของคนไทย 

ส่วนแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554)ยงัคงยึด

กระบวนทศัน์การพฒันาต่อเนืองมาจากแผนฯฉบบัที 8 และ 9 โดยเน้นการปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพือสร้างสมดุล และมีความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั (Wellbeing) ประกอบดว้ย 5 

ยุทธศาสตร์การพฒันา คือ 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ

ปัญญา และการเรียนรู้ 2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน และสังคมเป็นฐานทีมนัคง

ของประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยงัยืน 4) ยุทธศาสตร์การ

พฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมนัคงของฐานทรัพยากร และคุณภาพ

สิงแวดลอ้ม 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ (สาํนักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ, 2556) 

โดยเป้าหมายทีสาํคญัของการพฒันา คือ การทาํให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดี ซึงชุมชน

เป็นรากฐานทีสาํคญัของการพฒันาประเทศ เพราะหากชุมชนมีความเขม้แข็ง ก็จะทาํใหส้ามารถทาํ

ใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้กระนันการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน สามารถทาํไดโ้ดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกัน 

คน้หาศกัยภาพของชุมชน และมีการปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทของชุมชนตนเอง 

จากเหตุผลดงักล่าว ทางผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา เรือง ปัจจยัใดทีจะมีส่วนในการเสริมสร้าง

ความเข็มแข็งของชุมชน โดยเน้นทีปัจจัยพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทีมีผลต่อการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เลือก กรณี ศึกษาอํา เภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  เนืองจากในพืนทีดงักล่าวเป็นพืนทีมีการผสมผสานระหว่างพืนทีการทาํเกษตร

ขนาดใหญ่ของประเทศ และพืนทีพฒันาอุตสาหกรรมหลกั เนืองจากประชากรส่วนใหญ่ยงัคง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืนทีทาํการเกษตร เช่น การปลูกขา้วขนาดใหญ่ของประเทศรวมทงั

เป็นเมืองทีมีประวติัศาสตร์ค่อนขา้งยาวนาน เป็นเขตโบราณสถาน ประวติัศาสตร์มากมาย  และเป็น

พืนทีทีมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และภาคเอกชนจาํนวนมาก ซึงลว้นแลว้แต่เป็น

โครงการพฒันาขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จาํกัด

(มหาชน), เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ํากัดและนิคม

อุตสาหกรรมไฮเทคดังนัน ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาวิจยั เรือง ปัจจัยพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ 
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การเมืองทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา   

 

1.2คาํถามวจิยั 

 

 1.2.1ความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยูใ่น

ระดบัใด 

 1.2.2 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีความสมัพนัธก์บัความเขม้แข็งของ 

ชุมชนหรือไม่ 

 1.2.3 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมเศรษฐกิจ และการเมืองสามารถร่วมกนัอธิบายความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 

1.3วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

 

1.3.1 วตัถุประสงค์ทัวไป 

เพือศึกษาปัจจยัพืนฐานทางสงัคมเศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของ 

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

1.3.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 1.3.2.1 เพือศึกษาความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 1.3.2.2 เพือศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัพืนฐานทางสงัคมเศรษฐกิจ และ

การเมืองกบัความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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1.4ขอบเขตของการวจิยั 

 

1.4.1 ด้านเนือหา 

การวิจยัครังนี ศึกษาปัจจยัพืนฐานทางสงัคมเศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาจากความสามารถใน

การพึงพาตนเองของชุมชน และความมนัคงปลอดภยัของชุมชน  

 

1.4.2 ด้านพนืที 

พืนทีในการศึกษา ไดแ้ก่ หมู่บา้นตามเขตการปกครองทอ้งทีในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

1.4.3 ด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ปร ะ ช า ก ร ก า ร วิจัย ค รั ง นี  ผู ้นํา ชุ ม ช น พื น ที อ ํา เภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รีอ ยุธย า  จัง ห วัด

พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 450 คนผูน้าํชุมชน ซึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ กาํนัน สารวตัรกาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี สาํหรับจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารคาํนวณจากสูตร การ

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง กรณีทีประชากรมีจาํนวนแน่นอน(Flinite Population) (Yamane,1973 

อา้งถึงใน  ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐาย,ี2533: 133)ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 211 คน รายละเอียดการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงัตารางในบทที 3 

 

1.4.4 ด้านระยะเวลา 

 ดาํเนินการวิจยัระหว่างเดือนตุลาคม 2556 –ตุลาคม 2557 

 

1.5ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1) ทราบระดบัความเขม้แข็งของชุมชน และปัจจยัพืนฐานสาํคญัทีมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2) เป็นองคค์วามรู้พืนฐานทีเกียวกบัความเขม้แข็งของชุมชนสาํหรับการศึกษา

ต่อไป 
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3) เป็นแนวทางใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งนาํไปส่งเสริม และพฒันาความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

4) ผูเ้กียวขอ้งสามารถนาํผลการวจิยัไปกาํหนดนโยบายและวางแผนสาํหรับการ

ส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ สามารถพึงตนเองได ้



บทที 2  

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

งานวิจยั เรือง  ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยั ดงันี 

1) แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัชุมชน และชุมชนเขม้แข็ง 

2) แนวคิดเกียวการพฒันา 

3) แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาชุมชน 

4) แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัผูน้าํการเปลียนแปลง 

5) บริบทและขอ้มลูทวัไปของอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6) งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

   

2.1 แนวคดิ ทฤษฎเีกียวกับชุมชน และชุมชนเข้มแข็ง 

 

2.1.1 ความหมายของชุมชน 

 ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐายี(2553: 20) กล่าวว่า ชุมชน มีความหมายมากกว่า การมาอยู่ร่วมกัน

ภายใตก้ารจดัระเบียบทางสังคม อนัเป็นทียอมรับของสมาชิกของชุมชนเท่านัน แต่ชุมชนยงัเป็น

เสมือน  “เครืองมือ” ทีทาํให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายหลายๆประการ เช่น การมีอาหารสาํหรับการ

บริโภค การมีงานทาํ ความปลอดภยัในทรัพยสิ์นและความสงบสุข การไดรั้บสวสัดิการทีจาํเป็นใน

ชีวิต การไดพ้กัผ่อนรืนเริง ฯลฯ ชุมชนจึงต้องมีคุณลกัษณะทีสาํคัญ คือ ไวต่อการรับรู้ต่อความ

ตอ้งการของสมาชิกในชุมชน และจะตอ้งมีประสิทธิภาพ คือ สามารถใชท้รัพยากรทีมีอยู่ของชุมชน

ตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกได ้

กรรณิการ์ มาณกิจ(2548:9) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนทีมี

วตัถุประสงคร่์วมกนั อาจจะเป็นการรวมตวัตามพืนทีก็ได ้สมาชิกทุกคนมีการติดต่อสือสารกนั มี

ความเอืออาทรต่อกนั มีการกระทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระทาํ และมีการ

จดัการทีดี 



ศิริพร ใจสุข(2552:20) กล่าวว่าความเป็นชุมชนนันเกียวขอ้งกับอุดมการณ์ อาํนาจ และ

ความสัมพนัธ์ทางสังคม ผลผลิตของทังสามเรืองนี คือ การปรับตัวของชุมชนให้เข้ากับการ

เปลียนแปลง ซึงมีทงัความกลมกลืน และความขดัแยง้ ดงันนั ความเป็นชุมชนจึงมีความหลากหลาย 

และไม่ใช่หน่วยทีติดยดึกบัพืนทีเสมอไป 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2515:6) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง องค์การทางสังคมอย่างหนึงทีมี

อาณาเขตครอบคลุมทอ้งถินหนึง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตอ้งการพืนฐานส่วนใหญ่

ได ้และสามารถแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได ้

สนธยา พลศรี (2550:66) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมทีมีความเป็นปึกแผ่น

มนัคง มีจิตสาํนึกร่วมกนั มีกิจกรรมร่วมกนัในอาณาบริเวณเดียวกนั มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มี

การติดต่อสือสาร และเรียนรู้ร่วมกนั ผกูพนัเอืออาทรกนั ร่วมมือ และพึงพาอาศยักนัในลกัษณะของ

เครือข่าย ภายใตบ้รรทดัฐาน และวฒันธรรมเดียวกนั เพือบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายร่วมกนั  

ทนงศกัดิ คุม้ไข่นาํ (2534:3) กล่าวว่าชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทีอาศยัอยู่รวมกนัในทีใดที

หนึง โดยมีความรู้สึกผกูพนัเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั มีความรู้สึกนึกคิด และสนใจในสิงใดสิงหนึง 

หรือหลายๆสิงคลา้ยกนั มีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยความรู้สึกว่า แต่ละคนเป็นส่วนหนึงของสงัคมนนั 

โกวิทย ์พวงงาม(2553:11) กล่าวว่า ชุมชน มีนัย และความหมายทีอยู่บนฐานของการ

เปลียนแปลงและการเคลือนไหวไปตามกระแสของสงัคม เพราะชุมชนไม่มีสิงทีหยุดนิง ความเป็น

ชุมชน จะมีความเป็นหมู่คณะ มีการเปลียนแปลง และเคลือนไหวอยูต่ลอดเวลา  

 

2.1.2 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 

ศิริพร ใจสุข (2552: 28) กล่าวว่า ชุมชนเขม้แข็ง  หมายถึงการทีประชาชนในชุมชนมีการรวมตวั

กนัเป็น “องคก์รชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของชุมชน ทาํให้

เกิดการเปลียนแปลงหรือพฒันาทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้มภายใน

ชุมชน ดงันนั การพฒันาและสร้างชุมชนใหเ้ขม้แข็ง จึงมีองคป์ระกอบสาํคญั คือ การจดัองคก์ร และ

บริหารจดัการ อุดมการณ์ และวิสัยทศัน์ร่วมกนั มีกิจกรรมต่อเนือง มีเครือข่ายความร่วมมือ การ

ยอมรับจากสงัคมภายนอก และมีสิทธิและอาํนาจต่อรองทางการเมือง โดยกระบวนการเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งของชุมชน อาจกระทาํไดโ้ดยอาศยักระบวนการทีสาํคญั 4 ขนัตอน คือ การเตรียมคน 

หรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล การกาํหนดประเด็นปัญหาของชุมชน และการพฒันาทางเลือก เพือ

ดาํเนินกิจกรรม การดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือ ซึงความ

เขม้แข็งของชุมชนจะเกิดขึนไดน้นั สถาบนัสังคมจะตอ้งทาํหน้าทีเป็นผูส่้งเสริมความเขม้แข็งดว้ย

เช่นกนั ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา ทงัหน่วยงานรัฐ และเอกชนทีมีอาํนาจหน้าที หรือมีวตัถุประสงค์
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ในการจดัการศึกษา ร่วมกบั 11 ส่วนของสงัคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบนัสงัคมอืนๆ 

วราห์ เขินประติยทุธ (2549: 23) กล่าวว่าความเขม้แข็งของชุมชนเกิดจากความเขม้แข็งของทงั

คน และทอ้งถิน ดงันันการพฒันา “คน” จึงเป็นสิงสาํคญัของการพฒันาทอ้งถินให้เขม้แข็งอย่าง

ยงัยนื เพือใหใ้ชศ้กัยภาพทีมีอยู่ในตวัคนมากทีสุด จนก่อให้เกิดความเขม้แข็งอย่างยงัยืนในตนเอง 

ดังนัน คนทีสามารถพึงตนเองได้ประกอบกับการช่วยเหลือเกือกูลกันในสังคม ชุมชนมี

ความสมัพนัธแ์น่นแฟ้น จะทาํใหท้อ้งถินมีความเขม้แข็งอยา่งยงัยนื  นอกจากนียงัตอ้งมีผูน้าํทีพร้อม

ทีจะปล่อยให้มีการเปลียนแปลง เพือสิงทีดีกว่า และมีวิสัยทัศน์กว ้างไกล ชุมชนเข้มแข็งจะ

ประกอบด้วย ผูน้ ําทีหลากหลาย เป็นผูน้ ําทีผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนอย่างแนบแน่น และทํา

ประโยชน์เพือชุมชน อีกทงัยงัต้องมีการประสานความร่วมมือในการทาํงาน การติดต่อสือสารที

ต่อเนืองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานทีพบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ หรือ

กระ บว นก าร ถ่า ยท อด แลกเ ปลี ยน ข้อ มูล ข่ า วสาร  ทัง นี เ พื อให้ เ กิด คว าม ต่อ เนื อง ขอ ง

กระบวนการพฒันา โดยจะต้องประสานงานให้ความร่วมมือกนัไดอ้ย่างดี ซึงจะก่อให้เกิดการ

พฒันาทีเขม้แข็ง และยงัยนื 

นงคราญ กาญจนประเสริฐ(2544 : 26) กล่าวว่าความเข้มแข็งของชุมชน คือ ชุมชนที

สามารถพึงตนเองได ้และพึงกนัไดอ้ยา่งยงัยนื และสมศกัดิศรีในสงัคมโลก ผูส่้งเสริมความเขม้แข็ง

ของชุมชน ไดแ้ก่ สถานศึกษาทงัหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีมีอาํนาจหน้าที หรือมีวตัถุประสงค์

ในการจดัการศึกษา ร่วมกบั 11 ส่วนของสงัคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

สถาบนัสงัคมอืนๆ 

อาํภา จนัทรากาศ(2543:9) กล่าวว่า ความเขม้แข็งของชุมชนเป็นสิงทีแสดงถึงความสามารถ

ของแต่ละชุมชนทีรวมตวักนัของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบท โดยมีพืนฐานของ

ความมีจิตสาํนึกทีตอ้งการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึงกนัและกนั ทีจะแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนใน

ชุมชน มีความสมานสามคัคี มีความรัก มีนาํใจ มีความเอืออาทรต่อกนั โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชนั ,

ฐานะ สามารถทีจะวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก และตดัสินทางเลือกแลว้นาํไปสู่การแกไ้ข

ปัญหาไดส้าํเร็จ พฒันาไปสู่การแกไ้ขปัญหาอืนๆทีเกิดขึนในชุมชน ทาํให้ชุมชนมีความสามารถ

พึงตนเองอยา่งมีศกัดิศรี มีความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 
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สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(2550:119) กล่าวว่า ชุมชนเขม้แข็ง 

(Community Empowerment) เป็นชุมชนทีพึงตนเองได ้แกปั้ญหาของตนได ้โดยใชภู้มิปัญญา และ

กระบวนการในทอ้งถิน หรือประชาสงัคม 

ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐาย ี(2553: 43) กล่าวว่าลกัษณะของชุมชนเขม้แข็ง ประกอบดว้ย 4 คุณลกัษณะ 

คือ 

 1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) คนในชุมชนมีการตืนตวั

ตลอดเวลา ไวต่อการรับรู้ดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกนั ซึงก่อใหเ้กิดปัญญาทีจะสามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆของชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื  

2) เป็นชุมชนทีรู้จกัจดัการตวัเอง ซึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมสาํคญั 4 ประการ คือ 

การวางแผน การจดักระบวนการขององคก์รภายในชุมชน การลงมือดาํเนินการตามแผน และการ

ประเมินผล เพือรักษาความมนัคง หรือความเขม้แข็งและสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัชุมชน  

 3) เป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือ เป็นชุมชนทีสมาชิกมี จิตสาํนึก มีจิต

วิญญาณ มีความผกูพนั เสียสละเพือชุมชน ซึงอาจหมายถึง ความภกัดี ความความรัก ความหวงแหน 

ความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน โดยมีสิงยดึเหนียวจิตใจร่วมกนัในชุมชน  

 4) เป็นชุมชนทีมีสนัติภาพ (Peaceful) คือ เป็นชุมชนทีสมาชิกมีความรู้สึกเป็น

เจา้ของชุมชน มีความผกูพนั เสียสละ เพือชุมชน มีทียดึเหนียวจิตใจร่วมกนั เป็นชุมชนทีมีความ

สงบสุข คนในชุมชนมีจิตใจทีเยอืกเยน็ มีคุณภาพและมีคุณธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 รูปแบบการก่อตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม เพือนาํไปสู่ความเขม้แข็งของ 

 ชุมชน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทีนาํเขา้ 

ความรู้เดิม 

+ 

ความรู้ใหม่ 

จิตสาํนึกร่วม/ร่วมมือ 

ร่วมใจ/แบ่งผลไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

ความเป็นมนุษยที์มีพลงั/ 

มีอาํนาจ 

ทุนความรู้ ทุนสังคม ทุนมนุษย ์
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2.1.3คาํนิยาม และตวัชีวดัความเข้มแข็งของชุมชน 

1)การทีประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกนั รวมกลุ่มช่วยเหลือกนั มีการเรียนรู้ ในการทาํ 

กิจกรรมร่วมกนั และมีพลงัในการแกปั้ญหาของชุมชน(ประเวศ วะสี,2540) รวมทงัมีความสามารถ

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มระดมทุน และแกปั้ญหาในการประกอบอาชีพ 

ของชุมชนได ้(วิชยั ตนัศิริ,2539) โดยเฉพาะอยา่งยงิโดยการศึกษา เพือให้เกิดความสามารถในการ

คิด ตดัสินใจและแกปั้ญหา (กรมพฒันาชุมชน,2540) 

 2) ชุมชนเป็นผูล้งมือกระทาํเอง โดยมีกติการ่วมกนั และมีความเชือมโยงการทาํงาน 

ระหว่างองคก์รภาครัฐ เอกชน และประชาชน จากการเรียนรู้ร่วมกนั 

 3) เนน้การพึงตนเองของชุมชน มีจิตสาํนึกในการช่วยเหลือกนั โดยการรวมกลุ่มในการ 

ทาํกิจกรรมร่วมกนั สามารถต่อรองกบัองคก์รภายนอกได ้(ฉตัรทิพย ์นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา

,2537) 

 4) เกิดจากการเรียนรู้ทีไดจ้ากการวิเคราะห์ และลงมือทาํร่วมกนัในการแกปั้ญหาของ 

ชุมชน เพือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และส่วนรวม โดยเน้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมของคน และ

เครือข่ายบุคคลและองคก์รชุมชนเป็นสาํคญั  (คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

เพือเผชิญปัญหาวิกฤต,2542) 

ความเขม้แข็งของชุมชนหรือหมู่บา้น มีองคป์ระกอบ (Composite Index) 6 ดา้น หรือ 6 มิติ 

คือ  

1) การมีสุขภาพอนามยัทีดี 

2) การมีความรู้ และทกัษะประกอบอาชีพ 

3) การพึงตนเองทางเศรษฐกิจ 

4) ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น 

5) สมัพนัธภาพ และความอบอุ่นในครอบครัว 

6) การมีภูมิคุม้กนัของชุมชน  

 

2.2 แนวคดิเกียวกับการพฒันา 

 

สุพรรณี ไชยอาํพร และสนิท สมัครการ (2553:14-15) กล่าวว่า การพัฒนา คือ การ

เปลียนแปลงไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้แมว้่าในทางสังคมศาสตร์ จะมองว่า

การพฒันา คือ การเปลียนแปลงนนัเอง โดยการพฒันาเป็นการเปลียนแปลงแบบหนึงทีมีความหมาย 

เพือความดีขึนหรือเจริญกา้วหนา้มากขึน ซึงโดยทวัไปมกัจะมีเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์กาํหนด
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ไวช้ดัเจนว่า ตอ้งการใหดี้ขึนหรือเจริญกา้วหนา้มากขึนไปถึงจุดใด ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การพฒันา

จึงออกมาอยูใ่นรูปของโครงการฯ และมกัจะมีการวางแผนปฏิบติัเป็นขนัเป็นตอน เพือให้บรรลุถึง

เป้าหมายหรือวตัถุประสงคด์งักล่าว 

อมรา พงศาพิชญ์(2547:92) กล่าวว่า หลกัการสาํคญัของเป้าหมายการพฒันาในแนวทาง

ประชาธิปไตย คือ การให้ประชาชนทุกฝ่ายไดมี้บทบาทในกระบวนการพฒันาทุกขนัตอน ให้ทุก

ฝ่ายไดม้ารวมตวักนัเป็นองคก์รประชาชน หลกัการของการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลกัการ

ขององคก์รประชาชนมีความคาบเกียวกนั การทีคณะวิจยันาํแนวคิดหลกัเรือง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเขา้มาใชก้็เพือเป็นการประกนัว่าองคก์รประชาชนทีเกิดขึนเป็นองค์กรของทุกฝ่ายไม่ใช่

เกิดจากการผลกัดนัหรือผกูขาดโดยกลุ่มบุคคล ทงันีเพือชุมชนท้องถินจะไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง 

ทนงศกัดิ คุม้ไข่นาํ (2534:3)กล่าวว่า การพฒันา หมายถึง การเปลียนแปลงให้ดีขึน ซึงเป็น

การเปลียนแปลงในแนวความคิด และเปลียนแปลงการกระทาํ ลกัษณะของการเปลียนแปลงนัน มี

การวางแผนไวแ้น่นอนล่วงหน้า สิงใดก็ตาม ถา้ไม่มีการเปลียนแปลงในทางทีดีขึนกว่าเดิม จะไม่

นบัว่าเป็นการพฒันา 

 

 2.2.1ลกัษณะของการพฒันา 

 สนธยา พลศรี (2545:5-6) กล่าวว่า เมือการพฒันาถูกกาํหนดความหมายจากหลายแหล่ง 

และหลายสาขาวิชา ทาํใหล้กัษณะของการพฒันามีหลายประการ แต่ลกัษณะทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี  

 1)เป็นการเปลียนแปลงดา้นต่างๆ เช่น ดา้นคุณภาพ ปริมาณ และสิงแวดลอ้มของสิง

ใดสิงหนึงใหดี้ขึน หรือใหมี้วามเหมาะสมอนัเป็นการเปลียนแปลงอยา่งรอบดา้น ไม่ใช่เปลียนแปลง

ในดา้นใดดา้นหนึงเพียงดา้นเดียวเท่านัน หรืออาจจะเรียกไดว้่าตอ้งเป็นการเปลียนแปลงทงัระบบ 

ซึงเป็นลกัษณะตามความหมายทางดา้นพฒันาบริหารศาสตร์ 

 2) มีลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) คือ เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตามลาํดบั

ขนัตอน และอยา่งต่อเนืองกนั โดยแต่ละขนัตอนมีความเกียวขอ้งสมัพนัธก์นัเป็นลาํดบั ไม่สามารถ

ขา้มขนัตอนใดขนัตอนหนึงได ้

 3) มีลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) คือ เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตลอดเวลาไม่

หยดุนิง แต่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจะเป็นแบบรวดเร็ว หรือชา้ๆ ปริมาณมากหรือนอ้ยก็ได ้

 4)เป็นแผน และโครงการ คือ เกิดขึนจากการเตรียมการไวล่้วงหนา้ว่าจะเปลียนแปลง

ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมือไร ใชง้บประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึน โดยไม่มีการเตรียมการไวล่้วงหนา้ 
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 5)เป็นวิธีการ การพฒันาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีทีนาํมาใชใ้ห้เกิดการเปลียนแปลง

ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้เช่น การพฒันาสังคม การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง การพฒันา

เศรษฐกิจ การพฒันาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพฒันาแบบหนึงทีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

 6)เป็นปฏิบติัการ คือ เป็นสิงทีเกิดขึนจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง

รายละเอียดของแผน และโครงการเท่านนั เพราะการพฒันาเป็นวิธีการทีตอ้งนาํมาใชป้ฏิบติัจริง จึง

จะเกิดผลตามทีตอ้งการ 

 7)เป็นสิงทีเกิดขึนจากการกระทาํของมนุษย ์เพือประโยชน์ของมนุษย ์เพราะมนุษย์

เป็นสัตวโ์ลกประเภทเดียวทีสามารถจดัทาํแผนโครงการ และคิดคน้วิธีการพฒันาตนเอง และสิง

ต่างๆได ้การเปลียนแปลงใดกต็าม ถา้ไม่ไดเ้กิดจากการกระทาํของมนุษยแ์ลว้ จะไม่ใช่การพฒันา 

แมว้่าจะมีลกัษณะอืนๆเหมือนกบัการพฒันาก็ตาม 

 8)ผลทีเกิดขึนมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทาํให้มนุษยแ์ละสังคมมีความสุข 

เพราะการพฒันาเป็นสิงทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์และการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมของมนุษยน์นัเอง 

 9)มีเกณฑ์หรือเครืองชีว ัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะทีเกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงนนั เป็นการพฒันาหรือไม่ ซึงอาจดาํเนินการไดห้ลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกบัสภาพเดิม

ก่อนทีจะเกิดการเปลียนแปลง กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชีวดัในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้น

คุณภาพ ปริมาณ สิงแวดลอ้ม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผูเ้กียวขอ้งว่ามีความเหมาะสม

หรือพึงพอใจหรือไม่ และระดบัใด เป็นตน้ 

 10)สามารถเปลียนแปลงได ้การพฒันานอกจาก จะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงต่อ

มนุษย ์สงัคม และสิงต่างๆทีเกียวขอ้งกบัมนุษยแ์ลว้ รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพฒันาเองก็

สามารถเปลียนแปลงได ้เนืองจากมนุษย ์และสงัคมเกิดการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เปลียนแปลง

ทีเกิดขึนตามธรรมชาติ และการเปลียนแปลงทีเป็นผลของการพฒันา จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง

เปลียนแปลงกระบวนการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนดว้ยการพฒันาใหม่ๆจึง

เกิดขึนอยูเ่สมอ 

 

2.2.2แนวคดิเกยีวกบัการพฒันา 

สนธยา พลศรี (2545:8-9) กล่าวว่า จากการนาํคาํว่า “การพฒันา” มาใชด้ว้ยวตัถุประสงค์ที

แตกต่างกนัออกไป จึงทาํให้แนวความคิดเกียวกบัการพฒันาแตกต่างกนัออกไปหลายแนวคิด ซึง

อาจจาํแนกไดด้งันี  

 2.2.2.1 แนวความคิดแบบวิวฒันาการ (Evolution) เป็นการนาํการพฒันามาใช ้เพือ

อธิบายประวติัศาสตร์ของมนุษยที์เคลือนยา้ยจากภาวะหนึงไปสู่อีกภาวะหนึงทีสูงกว่า ทาํให้มนุษย์
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มีความกา้วหน้าในดา้นต่างๆมากขึน เช่น มีชีวิตทีอุดมสมบูรณ์ขึน รํารวยขึน มีเหตุผลมากขึน มี

ความแตกต่างกันมากขึน เป็นต้น การพฒันาในแนวคิดนี จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคาํว่า

ความกา้วหนา้ (Progress)มาก 

 2.2.2.2 แนวความคิดแบบการเปลียนแปลงทางสังคม (Social Change) เป็น

แนวความคิดทีเกิดขึนในศตวรรษที 20 เนืองจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพฒันา ไม่เกียวขอ้งกบั

อดีต หรืออนาคตอนัรุ่งโรจน์ แต่สนใจศึกษาการเปลียนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การ

แบ่งชนชันทางสังคม เป็นต้น การเปลียนแปลงอาจมีลกัษณะเป็นการปฏิรูป (Reformation)คือ 

เฉพาะในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึง และเป็นการปฏิวติั (Revolution) คือ การเปลียนแปลง

โครงสร้างทงัหมดของสงัคม 

 2.2.2.3 แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ (Economic) นกัเศรษฐศาสตร์นาํการพฒันา

ไปใชจ้าํแนกประเทศต่างๆตามเกณฑ์ทีกาํหนด เช่น รายไดป้ระชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานทาํ 

เป็นตน้ แบ่งออกเป็น ประเทศพฒันาแลว้ ประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศดอ้ยพฒันา การพฒันา

ในแนวความคิดนี จึงมีความหมายใกลเ้คียงกับคาํว่า ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) 

ความทนัสมยั(Modernization) และการเจริญเติบโต (Growth)มาก 

 2.2.2.4 แนวความคิดแบบการปฏิบติัการทางสงัคม (Social Action) เป็นแนวคิดทีเกิด

จากรัฐบาลของประเทศต่างๆพยายามปรับปรุงแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสงัคมในรูปแของการ

วางแผนปฏิบติัการ เช่น การปฏิรูปทีดิน การสหกรณ์ การพฒันาชนบท เป็นตน้ และเรียกวิธีการนีว่า 

การพฒันา 

 2.2.2.5 แนวความคิดแบบความขดัแยง้ทางสงัคม (Social Conflict) เป็นแนวความคิด

ของการพฒันาประเทศด้วยระบบสังคมนิยมทีนาํทฤษฎีความขัดแยง้มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

เปลียนแปลงโครงสร้าง และระบบสงัคม โดยถือว่าการนาํระบอบสังคมนิยมเขา้มาใชแ้ทนระบบที

ใชอ้ยูเ่ดิม เป็นการพฒันาในแนวความคิดนี 

 2.2.2.6 แนวความคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็น

แนวความคิดทีองคก์ารสหประชาชาตินาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา กล่าวคือ การให้คน และ

กลุ่มคนในชุมชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และเป็นผูไ้ด้รับผลของการพฒันาตามหลกัการ และ

วิธีการพฒันาชุมชน 

 

 

 

 



 

14 
 

2.3 แนวคดิ และทฤษฎเีกียวกับการพฒันาชุมชน 

 

ณิชา เกษจาํรัส(2549:20) กล่าวว่า การพฒันาชุมชนเป็นกิจกรรมของหน่วยงานราชการทีมี

หน้าทีพฒันาชุมชนของกระทรวงต่างๆ เพราะความคิดและความตอ้งการทีจะดาํเนินการพฒันา

ชุมชน แต่ในปัจจุบนัได้ขยายตัวมากไปกว่าเป็นกิจกรรมของภาครัฐทีวางแผน และสั งการจาก

ส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือจากจงัหวดัสู่หมู่บา้น และจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา

ชุมชนทีมีแต่เดิมมีเพียงหน่วยงานภาครัฐ ซึงปัจจุบนัเป็นกระบวนการพฒันาทีมาจากความร่วมมือ

ของหน่วยงานทีหลากหลายทงัภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน มูลนิธิ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

หรือแมแ้ต่องคก์รชุมชน 

ทศันีย ์ปัทมสนธิ(2552:18-20) กล่าวว่า ความเขม้แข็งของชุมชน หมายถึง การทีประชาชน

ในชุมชนต่างๆของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็น “องคก์รชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและ

การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแลว้ จึงได้เกิดการเปลียนแปลงหรือการพฒันาทังทางด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้มภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที

ดีขึนตามลาํดบั โดยจะเรียกชุมชนนีว่ากลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษทั องคก์รชาวบา้น เครือข่ายอืนๆ ที

มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกนั เพือประโยชน์ร่วมกนั และดว้ยความเอืออาทรต่อ

ชุมชนอืนๆในสงัคมดว้ย 

การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เพือเป็นฐานรองรับการแกไ้ขปัญหา และการพฒันา

ทงัด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทัง

ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพฒันาต่างๆทงัภายในและภายนอกประเทศ จึงตอ้งผนึกกาํลงั

ดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการ

กระตุน้ และสร้างกระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วม รวมทงัการสร้างสภาพแวดลอ้มให้ชุมชน

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และมีการเรียนรู้ เพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน

ในระยะยาว 

สัญญา สัญญาวิว ัฒน์  (2514:10) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชน คือ การเปลียนแปลง

ส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพทีเป็นอยู่ (สภาพทีไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที

กาํหนดไว ้(สภาพทีพึงปรารถนา ทีดีงามหรือเจริญ) เป็นการจงใจ ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงขึนใน

ชุมชน เพือเปลียนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่างๆในชุมชน จากสภาพทีไม่พึงปรารถนา อนัเป็น

เป้าหมายทีชุมชนตงัไว ้

สนธยา พลศรี (2550:95) กล่าวว่า การพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการพฒันาคน และ

กลุ่มคนในชุมชนดว้ยวิธีการพฒันาชุมชน เพือใหมี้ศกัยภาพเพียงพอ และผนึกกาํลงักนัปรับปรุงชีวิต
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ความเป็นอยู่ของตนเอง และชุมชนตามแผน และโครงการทีร่วมกนักาํหนด ดว้ยการใช้ศกัยภาพ

ของชุมชนอยา่งเต็มที และการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน เมือศกัยภาพของชุมชนไม่เพียงพอ 

โกวิท พวงงาม (2554: 132) กล่าวว่า การพฒันาชุมชน หมายถึง การเปลียนแปลง การ

สร้างสรรคป์รับปรุงอยา่งมีกระบวนการ (Process) และเป็นการเปลียนแปลงอย่างมีโครงสร้างและ

แบบแผน หรือมีการกาํหนดทิศทางเป้าหมายทีแน่นอน ทีอาจเป็นไดท้งัการกระทาํของภาครัฐ และ

ภาคเอกชน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน ทงันี เพือยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้น

ต่างๆใหดี้ขึน เพือใหมี้ความสามารถทีจะพึงตนเองได ้ในขณะเดียวกนัยงัอาจ หมายถึง การเรียนรู้ 

และการธาํรงไวซึ้งทุนทางสงัคม ทีชุมชนมีมาแต่ดงัเดิม คือ ภูมิปัญญา ระบบนิเวศ ความเชือ ค่านิยม 

วฒันธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพนัธุ ์ศาสนา และภาษาอีกดว้ย 

 

 2.3.1ลกัษณะของการพฒันาชุมชน  

 สนธยา พลศรี(2545:50-51) กล่าวว่า ลกัษณะของการพฒันาชุมชนมีดงันี  

 1)เป็นการดาํเนินงานโดยคน และใชท้รัพยากรในชุมชนเป็นสาํคญั ไม่พึงพาบุคคล 

หรือทรัพยากรนอกชุมชน นอกจากมีความจาํเป็นจริงๆ คือ เกิดขีดความสามารถของชุมชนเท่านนั 

 2)เป็นการร่วมมือกนัระหว่างคนในชุมชนดว้ยกนั คนในชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐ 

หรือคนในชุมชนกบัภาคเอกชน เพือส่งเสริมสนบัสนุนใหก้ารพฒันาชุมชนประสบความสาํเร็จตาม

ขีดความสามารถทีมีอยู ่

 3)เป็นการเปลียนแปลงทีมีเป้าหมายหรือทิศทาง สามารถควบคุมความสมดุลทีจะ

เปลียนแปลงได ้กาํหนดปริมาณ คุณภาพ และผลกระทบทีเกิดขึนต่อสิงแวดลอ้มได ้

 4)เกิดจากความตงัใจ แลการกระทาํของมนุษย ์ตามแผนและโครงการทีกาํหนดขึน 

ไม่ใช่เกิดขึนตามธรรมชาติ 

5)เป็นการพฒันาคุณภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการพฒันา

ตนเอง บุคคลอืน และสิงแวดลอ้ม เพือนาํไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของตน และชุมชนให้

ไดม้าตรฐานทีตอ้งการ 

6)เป็นกระบวนการใหก้ารศึกษา โดยใชก้ารศึกษาเป็นเครืองมือในการพฒันาคนใน

ชุมชนใหมี้คุณภาพ และมีความพร้อมทีจะรองรับการพฒันา 

7)เป็นกระบวนการจดัองคก์รหรือกลุ่ม เพราะการพฒันาชุมชนเป็นการผนึกกาํกลงั

คนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั เพือใหเ้กิดศกัยภาพหรือพลงัของชุมชน และนาํมาใชใ้นการพฒันาชุมชน 
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8)เป็นการนาํกลวิธี หรือวิธีการต่างๆมาใช ้เช่น การใชต้วันาํการเปลียนแปลง การ

เปลียนแปลงเจตคติ การสร้างผูน้าํ การสร้างกลุ่ม การเสริมสร้างทกัษะ และความสามารถในดา้น

ต่างๆเป็นตน้ จึงมีลกัษณะเป็นการผสมผสานวิธีการเหล่านีมาใชใ้นการพฒันาชุมชน 

 9)มีลกัษณะเป็นประชาธิปไตย การพฒันาชุมชนเป็นของคนในชุมชน ดาํเนินการ

โดยคนในชุมชน เพือคุณภาพชีวิตทีดีของคนในชุมชน เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค 

และภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนเป็นผูก้าํหนดวิถีดาํรงชีวิตของตนเอง และชุมชนไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี การพฒันาชุมชน

เป็นการดาํเนินงาน โดยคน และกลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก การทาํงานร่วมกนัให้ประสบความสาํเร็จ

นนัตอ้งนาํวิธีการแบบประชาธิปไตยมาใชจึ้งจะประสบความสาํเร็จ 

 10)เป็นการศึกษาภาคชีวิต การพฒันาชุมชนมีลกัษณะเป็นกระบวนการ วิธีการ 

โครงการ และขบวนการทางสงัคม ซึงเป็นลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ และการตดัสินใจร่วมกนั

ของชุมชนทีต่อเนืองกนัไป ทุกเพศทุกวยั คือ ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ไม่มีสินสุดในช่วงชีวิตใด

ชีวิตหนึง เพราะชุมชนไม่หยุดนิง มีการเคลือนไหว และเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพฒันา

ชุมชน จึงตอ้งดาํเนินการต่อเนืองกนัไป ไม่มีสินสุด 

 

 2.3.2เป้าหมายของการพฒันา 

 การพฒันาชุมชนมีเป้าหมาย 2 ประการ ดงันี (สนธยา พลศรี,2545:53-54) 

 1)การพฒันาคนใหมี้ความสุข 

 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2514) กล่าวว่า คนมีความสําคัญต่อการพฒันาชุมชนมาก 

เพราะคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เนืองจากเป็นผูมี้บทบาทในการพฒันาชุมชน ทังเป็นผู ้

ดาํเนินงาน เป็นผูไ้ดรั้บผลทีเกิดขึน และเป็นผูสื้บทอดงานพฒันาไม่ให้สินสุด คนจึงเป็นเป้าหมาย

สุดยอด หรือเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา จึงตอ้งพฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม และมีความสุข 

โดยวิธีต่อไปนี 

 2)การพฒันาคนให้มีคุณภาพ คือ ทาํให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ

ประกอบกิจการงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพเลียงตนเอง และครอบครัว มีความรู้ทางการเมือง และความรู้ทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เฉลียว

ฉลาด มีวิสยัทศัน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพึงตนเองได ้ใชชี้วิตร่วมกบัผูอื้นได ้เป็นตน้ 

 3)การพฒันาคนให้มีคุณธรรม คือ ทาํให้คนเป็นคนดีทงัการคิด การพูด และการ

ประพฤติปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม เช่น การละเวน้

อบายมุข ขยนัหมนัเพียร ซือสตัยสุ์จริตยติุธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั เอืออาทร
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ต่อผูอื้น รู้จกัความเพียงพอในสิงต่างๆ มีความอดทน สามารถยบัยงัตนเองมาใหป้ระพฤติชวัได ้เป็น

ตน้ 

 4)การพฒันาคนใหมี้ความสุข คือ การทาํใหค้นมีความสุขสงบ มีจิตใจดีงาม เยอืกเยน็

มนัคง ผ่องใส ไม่มีความเครียด มีความสุขุมเยือกเย็น มีเมตตากรุณา รู้จักความพอเพียง รู้จัก

ประมาณ เขา้ถึงสจัธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี ปรับตวัให้เขา้กบัการเปลียนแปลงของสิงต่างๆ

ได ้เป็นตน้ 

 5)การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็งพึงตนเองได ้และมีความสุข 

 การพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แข็ง พึงตนเองได ้และมีความสุข คือ การทาํใหค้นใน

ชุมชนมีจิตสาํนึกร่วมกนั มาร่วมตวัในลกัษณะทีเป็นหุน้ส่วนกนัในการกระทาํบางอยา่งดว้ยความรัก 

และเอืออาทรต่อกนั ภายใตร้ะบบการจดัการใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนั เพือประโยชน์สาธารณะ การ

รวมตวักนัอาจจะเป็นกลุ่มเลก็กระจดักระจายกนัก็ได ้แต่สามารถติดต่อสือสารกนัไดจ้นกลายเป็น

องค์กร และมีความเชือมโยงกนัเป็นเครือข่ายย่อยๆขึน ทาํให้เกิดโครงสร้างสังคมแนวใหม่ทีมี

ความสัมพนัธ์กันในแนวราบทีเท่าเทียมกัน ซึงเมือประสานกับโครงสร้างทีมีความสัมพนัธ์ใน

แนวดิงดว้ยความสมานฉนัทแ์ลว้ ก็จะทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งขึน 

 

2.4 แนวคดิ ทฤษฎเีกียวกับผู้นําการเปลียนแปลง 

 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2552:172)กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ เป็นกระบวนการใชค้วามสัมพนัธ์

เชิงอิทธิพลระหว่างผูน้าํกบัผูต้าม โดยผูน้าํจะกระตุน้ โน้มน้าว จูงใจ ผูต้ามให้พยายามปฏิบติังาน

อยา่งเต็มศกัยภาพ เพือสร้างความเปลียนแปลง และบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

สิทธิโชค วรานุสันติกูล(2546 : 276-282)กล่าวว่า การจาํแนกประเภทของภาวะผูน้ ํา 

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1)ภาวะผูน้าํแบบสร้างแรงบนัดาลใจ(Charismatic Leadership)เรืองราวเกียวกบัเกียวกบั

ความสามารถของบุคคลผูซึ้งเป็นผูน้าํทีมีบารมีในบริบท และเวลาทีต่างกนัไป เรืองราวของบุคคล

เหล่านีไดส้ร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่คนในบงัคบับญัชาของเขาให้ประพฤติตามอย่างเขา โดยมกัอยู่

ในแวดวงการเมือง และศาสนา เช่น จอห์น เอฟ เคนเนดีมาร์ติน ลเูธอร์ คิง  

2)ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง(Transformational Leadership) 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2552 : 198-200) กล่าวว่า ผูน้าํการเปลียนแปลงจะเป็นผูที้คอย

กระตุน้ใหผู้ต้ามมองสิงรอบตวัอยา่งรอบดา้น และมีการเชือมโยง เพือใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของส่วน
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ร่วมมากกว่าส่วนตน ในระดบัองค์กรผูน้าํจะมีการเปลียนแปลงวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยี

ใหก้บัองคก์าร โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง มี 4 องคป์ระกอบ คือ  

1) องค์ประกอบด้านบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมคติ (Charisma or Idealized 

Influence) บารมีในทัศนะของ Bass andAvolio(2006 อา้งถึงในพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552:  

198)มิใช่เป็นคุณลกัษณะพิเศษแบบดังเดิมทีอิงอยู่กับพลังทีเหนือธรรมชาติของผูน้ ํา แต่เป็น

แนวความคิดทีอธิบายการตอบสนองทางอารมณ์ของสมาชิกในองค์การภายใต้บรรยากาศหรือ

สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกับการทาํงาน และความเชือถือศรัทธา และความเชือมนัของสมาชิกต่อ

ค่านิยม หลกัการ และอุดมคติของผูน้าํ 

ผูน้าํบารมีจะแสดงออกถึงความเชือ และค่านิยมเกียวกบัหลกัการทีตนเองยึดถือ

ต่อสมาชิกอยา่งชดัเจน เสนอค่านิยมทีสาํคญัทีสุดในการปฏิบติังานแก่สมาชิก เน้นการสร้างความ

เชือถือศรัทธา โดยแสดงให้ผูต้ามเห็นถึงการมีมาตรฐานทางจริยธรรมทีสูงของตนเอง และทาํตัว

เป็นแบบอย่างทีดีแก่ผูต้าม แสดงออกถึงความกลา้หาญทางจริยธรรม และจุดยืนอย่างชัดเจนต่อ

ปัญหาทีเกิดขึน รวมทงัเสียสละตนเอง เพือประโยชน์ของกลุ่ม หรือองค์การ Bass (1997 อา้งถึงใน  

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 198) จากพฤติกรรมทีแสดงออกมาทาํให้ผูน้าํไดรั้บความชืนชม 

และศรัทธาจากผูต้ามในฐานะทีเป็นแบบอยา่งทีผูต้ามปรารถนาปฏิบติัตาม และผูต้ามปฏิบติังานใน

แนวทางทีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมขององคก์าร 

2)  การจูงใจเพือสร้างแรงดลใจ(Inspirational Motivation) ในระยะแรก

นกัวิชาการจาํนวนหนึงตงัคาํถามว่า ภาวะผูน้าํแบบจูงใจ เพือสร้างแรงดลใจแตกต่างจากผูน้าํบารมี

อย่างไร เพราะผูน้ ําบารมีก็มีแนวโน้มทีมีความสามารถในการสร้างแรงดลใจแก่ผูต้ามได้

เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม Downton(1973อา้งถึงใน  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 198) พยายาม

แยกแยะความแตกต่างของภาวะผูน้าํทงัสองประเภทว่า ขึนอยู่กบัการยอมรับและการยินยอมของผู ้

ตาม หากผูต้ามยอมรับในปรัชญาความเชือค่านิยม และแนวคิดของผูน้าํก็จะเป็นผูน้าํแบบสร้างแรง

ดลใจ ตรงกนัขา้มหากผูต้ามยดึติดกบัตวัตนคุณลกัษณะ และบุคลิกภาพของผูน้าํก็จะเป็นภาวะผูน้าํ

เชิงบารมี Bass (1990 อา้งถึงใน  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 198)ไดก้ล่าวเพิมเติมว่า การ

แยกแยะความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้าํบารมี และภาวะผูน้าํแบบสร้างแรงดลใจเป็นเรืองทีสามารถ

ทาํไดใ้นระดบัแนวความคิด แต่ในระดบัปฏิบติัเชิงประจกัษน์นั เป็นเรืองทีมีความยากลาํบากในการ

แยงแยะ ในความเป็นจริง ผูน้าํเชิงบารมีมีแนวโน้มทีจะใชก้ารสร้างแรงดลใจสูง แมว้่าผูน้าํแบบจูง

ใจ เพือสร้างแรงดลใจอาจจะไม่ใช่ผูน้าํบารมีก็ตาม 

พฤติกรรมทีแสดงออกถึงการนาํ โดยใชภ้าวะผูน้าํแบบจูงใจ เพือสร้างแรงดลใจ 

ได้แก่ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การ หรือชุมชนให้ผูต้ามเห็นไดก้ระจ่างว่าเป้นอย่างไรใน
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อนาคต ผูน้าํสามารถอธิบายความหมาย และความสาํคญัของการกระทาํทีกาํหนดไว ้ระบุเหตุผลว่า

ทาํไม ผูต้ามจะประสบความสาํเร็จ สามารถรักษาความสงบเยือกเยน็ของจิตใจยามเผชิญหน้ากับ

วิกฤตการณ์ โดยการแสดงออกถึงการมองโลกในแง่ดี และมีความกระตือรือร้นในการรับมือ และ

จดัการกบัปัญหา 

 Cameron and Ulrich (1986 อา้งถึงใน  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 199)ได้

เสนอเอาไวว้่า ผูน้าํจะใชก้ารเปรียบเทียบหรือกลุ่มอา้งอิงทีหลากหลายในการสร้างความหมาย และ

คุณค่าใหม่ให้เกิดขึนในองค์การเช่น “เราสามรถทาํดีกว่าคู่แข่งทังหมดของเรา”  “เราสามารถ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนด”  “เราสามารถทาํให้สมาชิกในองค์การ หรือประชาชน

สนบัสนุนเราไดอ้ยา่งแน่นอน” และผูน้าํสามารถยกระดบัความคาดหวงั และแสดงความเชือมนัต่อผู ้

ตาม ว่าพวกเขาสามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ซึงดูเหมือนจะไม่สามารถบรรลุไดใ้นอดีต 

รวมทงัถ่ายทอดแนวทาง และวิธีการในการบรรลุเป้าหมายทีจะเกิดขึนในอนาคต Bass (1990 อา้งถึง

ใน  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 199) 

 3)การกระตุน้ทางปัญญา(Intellectual Simulation) การทีผูน้าํแสดงพฤติกรรมโดย

การตงัคาํถามกบัฐานคติ ความเชือ แนวทาง และวิธีการปฏิบติัเดิมกบัผูต้าม พร้อมทงักระตุน้ และ

สนับสนุนการใชมุ้มมอง และวิธีการใหม่ ในการดาํเนินงาน และแกปั้ญหา สนับสนุนการแสดง

ความคิดเห็น และเหตุผลอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นทีแตกต่างจากผูน้าํ 

(Bass ,1997) 

 Quinn and Hall (1983 อา้งถึงใน  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 199)ไดเ้สนอ

วิธีการทีผูน้าํใชใ้นการกระตุน้ปัญญา 4 ประการ คือ ประการแรกการใชเ้หตุผล ซึงผูน้าํจะโน้มน้าว

ใจใหส้มาชิกใชค้วามคิดอยา่งเป็นอิสระ มีตรรกะ และเหตุผลในการปรับปรุงวิธีการทาํงาน ประการ

ทีสอง การใชค้วามสมัพนัธอ์ยา่งเพือนมนุษย ์ในกรณีนีผูน้าํพยายามกระตุน้ให้ผูต้ามใชค้วามคิดเชิง

สังเคราะห์ทีสร้างสรรค์ โดยการนําเสนอทางเลือกหรือทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้หลายทางใน

ระหว่างทีเกิดการปฏิสมัพนัธที์ไม่เป็นทางการ ประการทีสาม การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์ สนับสนุน

ใหผู้ต้ามแสวงหา และใชข้อ้มลูข่าวสารอยา่งรอบดา้นในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกทางเลือกทีดี

ทีสุดจากข้อมูลข่าวสารเหล่านัน และประการทีสีการใชว้ิจารณญาณภายใน กรณีมีเรืองทีต้อง

ตดัสินใจภายใตเ้วลา และขอ้มูลทีจาํกดั ผูน้าํจะสนับสนุนให้ผูต้ามใชปั้ญญาญาณ (Intuition) และ

ความตอ้งการทีอยูใ่นจิตใตส้าํนึก 

 4)การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration) การใชภ้าวะผูน้าํแบบ

คาํนึงถึงปัจเจกบุคคลนัน ผูน้าํจะให้การสนับสนุนทางสังคม และอารมณ์แก่ผูต้าม แสดงออกถึง

ความห่วงใยสวสัดิการ และสวสัดิภาพของผูต้าม โดยพิจารณาว่าผูต้ามมีความตอ้งการอะไรบา้ง 
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และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งไร จะไม่กีดกนัความกา้วหน้าของผูต้าม และบนัทอนความเชือมนั

ในการทาํงานของผูต้าม ให้การสนับสนุนผูต้าม เพือพฒันาทกัษะ และความสามารถของตนเอง 

และให้ผูต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ตลอดจนระบบการให้รางวลั และการประเมินความดี

ความชอบ 

 ผูน้าํทีมีภาวะการนาํแบบคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล รวมถึงการทีผูน้าํให้การแนะนํา 

สอนงาน และใหค้าํปรึกษาแก่ผูต้าม เมือมีความผดิพลาดในการทาํงานเกิดขึน ผูน้าํจะชีใหผู้ต้ามเห็น

ว่า ความผดิพลาดนนัเกิดขึนไดอ้ยา่งไรผูน้าํจะไม่ตาํหนิผูต้ามในทีสาธารณะ แต่จะใชก้ารพดูคุยเป็น

การส่วนตวั เพือไม่ใหผู้ต้ามเกิดความอบัอาย ซึงจะนาํไปสู่ความเจ็บแคน้ และเกลียดชงัได ้

 การรักษาความสมัพนัธก์บัผูต้ามอยา่งสมาํเสมอยงัเป็นพฤติกรรมทีเด่นอีกประการ

หนึงของผูน้าํแบบนี อนัจะนาํไปสู่การเปิดกาํแพงใจและลดความเหินห่างของสมาชิก ซึงจะทาํให้

บรรยากาศขององค์การเป็นเสมือนครอบครัวขยายทีสมาชิกในองค์การมีความห่วงใย เอือเฟือ 

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

 

2.4.1ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบสร้างแรงบันดาลใจ กบัแบบเปลยีนแปลง 

 ผูน้าํแบบสร้างแรงบนัดาลใจสามารถทาํใหค้นคลงัไคลท้าํตามตนเองได ้แต่ไม่ใช่คนทีจะ

ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงของกลุ่มคนหรือองคก์ารได ้ตวัอยา่ง เช่น ดาราภาพยนตร์ หรือนกัร้องทีมี

ชือเสียงสามารถทาํใหค้นทาํตามได ้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตวั กิริยาอาการ  ความประพฤติแต่การทาํ

ตามเหล่านีเป็นการทาํตามเฉพาะตวั ไม่มีผลต่อกลุ่มหรือองคก์ารใด 

ส่วนผูน้าํการเปลียนแปลงมกัจะกระตุ้นอารมณ์คนให้ทาํตามด้วยการให้คนสร้างความ

มนัใจ พึงพาอาศยักนั ปรับปรุงตนเอง และพฒันาองคก์ารหรือสังคมของตน ตวัอย่างเช่น มหาตมะ

คานธี ในขณะทีผูน้าํแบบสร้างแรงบนัดาลใจจะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอลง ต้องพึงพาผูน้าํไปสูการ

ทาํลายมากกว่าการพฒันา 

โดยผูน้าํทงัสองแบบมีความคลา้ยคลึงกนัมาก ซึงผูน้าํแบบเปลียนแปลงจะตอ้งเป็นคนทีมี

ความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจแก่ลูกน้อง และผูน้าํแบบสร้างแรงบนัดาลใจอาจจะไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง ซึงอาจกล่าวไดว้่า ความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจเป็น

พืนฐานของการเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง 
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2.5 บริบทและข้อมูลทัวไปของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา เป็นอาํเภอหนึงของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เดิมชือว่า อาํเภอ

รอบกรุง จดัตงัเมือ พ.ศ.2440ต่อมาในรัชกาลที 6 ไดเ้ปลียนเป็น อาํเภอกรุงเก่า และเปลียนชืออีกครัง

เมือปี พ.ศ.2475 เป็น อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จนถึงปัจจุบนั(สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, 

2556) 

 

2.5.1 ทีตงัและอาณาเขต  สภาพทัวไปของอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

อาํเภอพระนครศรีอยุธยา ตงัอยู่ทางตอนกลางของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขต

ติดต่อดงันี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอบางปะหนั และอาํเภอนครหลวง   

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภออุทยั 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอบางปะอิน 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอบางไทร และอาํเภอบางบาล 

 
ภาพที 2.2แผนทีอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 2.5.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ 

 อาํเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ตังอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร มีเนือทีประมาณ 130.58 ตาราง

กิโลเมตร เป็นทีราบลุ่มนาํท่วมถึง พืนทีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม ้มีแม่นาํไหลผ่าน 2 

สาย คือ แม่นาํเจา้พระยา และแม่นาํป่าสกั 

 

2.5.3 ลกัษณะภูมอิากาศ 

อาํเภอพระนครศรีอยธุยาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีลกัษณะร้อนชืน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ

ลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาว และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้

ในฤดูฝน 

 

2.5.4 สภาพการปกครอง 

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาประกอบดว้ย 16 ตาํบล 120 หมู่บา้น 2 

เทศบาล 14 องค์การบริหารส่วนตาํบล มีประชากรจํานวน 66,647 คน (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ,ขอ้มลูเดือนธนัวาคม 2555) 

 

2.6 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัย เรือง ปัจจัยพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีผูที้ศึกษาเกียวกบัความ

เขม้แข็งของชุมชนดงันี 

กมลรัตน์ คาํมงคล (2552) กล่าวว่า การดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นกบัการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุม กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน อาํเภอภูเพียง จังหวดัน่านผลการวิจัย พบว่า  การ

ดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ดา้นการมีส่วนร่วม และความสมัพนัธเ์ครือข่าย การดาํเนินงานดา้น

การติดตามประเมินผลมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

ดา้นศาสนา วฒันธรรม และประเพณี หากดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธเ์ครือข่าย 

และการดาํเนินงานดา้นการติดตามประเมินผลดีขึน จะทาํให้ความเขม้แข็งของชุมชนดา้นศาสนา 

วฒันธรรม และประเพณีเพิมขึนด้วย ซึงการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นดา้นการมีส่วนร่วม และ

ความสมัพนัธเ์ครือข่าย เป็นการดาํเนินงานโดยมีการประชุมร่วมกนั การติดต่อสือสารกบัหน่วยงาน
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ภายใน และภายนอกชุมชน และสมาชิกในหมู่บา้น และภายนอกหมู่บ้าน ดังนัน การทีมีการทาํ

กิจกรรมต่างๆร่วมกนัของคนในชุมชน และนอกชุมชนนนั สถานทีทีจะดาํเนินการไดน้นั ส่วนใหญ่

แลว้ชุมชนมกัใหว้ดัเป็นสถานทีจดัประชุม หรือใชก้ารพูดคุยในวนัสาํคญัทางศาสนาทีมีการชุมชน

ของคนในชุมชนอยู่แลว้ อีกทงัการทีมีบุคคลมาอยู่ร่วมกันในการประชุมย่อมมีการพบปะพูดคุย 

สือสารกันเองของสมาชิกในชุมชน เช่น การบอกกล่าวเชิญชวนไปร่วมงานประเพณีต่างๆของ

ชุมชน หรืองานต่างๆของคนในชุมชนเอง อาทิ งานบวช งานแต่งเป็นตน้ ดงันนั การดาํเนินงานของ

กองทุนหมู่บา้นดา้นการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์เครือข่าย และดา้นการติดตามประเมินผล จึง

ทาํใหเ้กิดความเขม้แข็งของชุมชนดา้นศาสนา วฒันธรรม และประเพณี 

กรรณิการ์ มาณกิจ (2548) กล่าวว่า บทบาทของสถานศึกษาในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบา้นฝายมูล(ศรีสมโพธิอุปถมัภ์) ตาํบลป่าคา อาํเภอท่าวงัผา 

จังหวดัน่าน ผลการวิจัย พบว่า  บทบาทการมีส่วนร่วมของโรงเรียนนันเป็นลกัษณะของการ

ช่วยเหลือในดา้นต่างๆแก่ชุมชน โดยจะเนน้ไปในดา้นภาระหนา้ทีหลกัของสถานศึกษา นนัคือ ดา้น

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนจะเน้นทีการสร้าง

จิตสาํนึก โดยการถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียน และการสร้างกิจกรรมทีใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 

การพฒันาชุมชนใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีความเขม้แขง้ไดน้ัน จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

หน่วยงานทงัภาครัฐ เอกชน และองค์กรของชุมชนเองในการดาํเนินการอย่างต่อเนือง และจริงจงั 

โดยยดึคนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา เพราะคุณภาพของคนในสังคมนัน จะเป็นเครืองชีวดัทาง

สงัคม (Social Indicators) และการทีจะแสดงใหค้นในสังคมมีคุณภาพนัน มิใช่การวดัจากทางดา้น

กายภาพทีเป็นวตัถุเพียงอย่างเดียว แต่จะตอ้งวดัให้ครบทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงการพฒันา

ทางดา้นจิตใจ ซึงจะเป็นปัจจยัทีเป็นเครืองชีนาํทางไปสู่ความสาํเร็จของการพฒันาทียงัยืนมนัคง 

โดยการดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนของโรงเรียนบา้นฝายมลู (ศรีสมโพธิอุปถมัภ)์ 

โรงเรียนจะดาํเนินการในรูปแบบของการสร้างเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยอาศยัความร่วมมือจาก

ภูมิปัญญาในทอ้งถินเขา้มามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ศิลปวฒันธรรมประเพณีต่างๆทีสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ นอกจากนีทางโรงเรียนก็จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีมี

ของบุคลากรในโรงเรียน ใหก้ารอบรม แนะนาํ ใหค้าํปรึกษาแก่ชุมชนในดา้นต่างๆทีชุมชนไดจ้ดัตงั 

หรือทาํกิจกรรมขึน และร่วมกันสร้างสรรค์วฒันธรรม สิงทีดีงามถ่ายทอดกลบัมาสู่ผุเ้รียน และ

สามารถทาํใหผู้เ้รียนดาํรงชีวิตประจาํวนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

กานติชนิต วรนยัพินิจ (2554:180) กล่าวว่า ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของชุมชนไทยซงดาํ : กรณีศึกษาบ้านหนองหมู ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดั

นครปฐม ผลการวิจยั พบว่า การใชทุ้นทางสังคมเป็นพืนฐานในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
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ชุมชน โดยการเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นต่างๆให้แก่ชุมชนถือเป็นกลไกสาํคญัทีเป็นแรงผลกัดนั

ใหชุ้มชนปรับตวัอยา่งสมดุลกบัการเปลียนแปลงในสงัคมโดยรวมของประเทศทีมีการพฒันาอย่าง

รวดเร็ว และไดก้ระจายไปสู่ชุมชนชนบทมากขึน โดยทีชุมชนบา้นหนองหมูสามารถปรับตวัดว้ย

การพยายามหาทางเลือกทีเหมาะสมกบัชุมชน อีกทงัมีการประสานระหว่างเครือข่ายทีซบัซอ้นขึน  

จารุณี บวัแกว้ (2551:142-143)วิจยัเรือง การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยระบบ

มาตรฐานงานชุมชน : กรณีศึกษาบา้นสวนกลว้ย ตาํบลบา้นส้อง อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ผลการวิจยั พบว่า การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยระบบมาตรฐานงานชุมชนของ

บา้นกลว้ยไดป้ระยกุตใ์ชก้ระบวนการตามแนวทางทีกาํหนดโดยภาคีการพฒันาจากหลายภาคส่วน 

มีกรมการพฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนพฒันาตนเอง โดย

การสมคัรเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เป็นการพฒันาทีอาศยัตวัชีวดัในการประเมินผลการ

พฒันาสู่ความเขม้แข็ง ซึงพบว่า การกาํหนดตวัชีวดัถือว่าเป็นงานใหม่ และมีรายละเอียดทีค่อนขา้ง

ซบัซอ้นสาํหรับชุมชน จึงยงัตอ้งอาศยัเจา้หน้าทีในการให้การเรียนรู้ และความช่วยเหลือในดา้น

วิชาการแก่ชุมชน นอกจากนี ชุมชนไดน้าํทุนเดิมมาใชใ้นการพฒันาตนเอง มีการประเมินตนเอง 

โดยทีมนาํการพฒันาร่วมกบัคณะกรรมการประเมินอาํเภอ ลกัษณะความเขม้แข็งของชุมชนตาม

ระบบมาตรฐานงานชุมชนไดแ้ก่1) ดา้นเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีการอบรม มีอาชีพมนัคง มี

ทีดินทาํกินเพียงพอต่อการดาํรงชีพ มีแหล่เงินทุนภายในชุมชน 2)ดา้นการจดัการสิงแวดลอ้ม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนตระหนกัถึงผลทีเกิดขึนจากการตดัตน้ไมท้าํลายป่า และหันมาปลูก

ป่า จัดตังกลุ่มพิทักษ์ป่าขึน เพือดูแลรักษาป่าไม ้นอกจากนี ชุมชนสามารถจัดการปัญหาด้าน

สิงแวดลอ้มภายในชุมชนได ้3)ดา้นสุขภาพอนามยั ประชาชนตระหนกั และหนัมาดูแลสุขภาพ ไม่มี

โรคติดต่อภายในชุมชน 4)ด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ประชาชนมีจิตสํานึกในการพึงพา

ตนเองก่อนพึงพาคนอืน มีการฟืนฟปูระเพณีวฒันธรรม มีความกตญั ู กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีความ

เอืออาทรต่อผูสู้งอายุ 5)ด้านการพฒันาคนในชุมชน ให้ความสําคัญด้านการศึกษา การสืบทอด

รวบรวมบนัทึกภูมิปัญญามาใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีการแลกเปลียนเรียนรู้ของคนในชุมชน จากการ

ติดต่อสือสารในระดบัต่างๆระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ทาํให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา โดยผ่าน

กระบวนการทางสังคม 6)ดา้นการบริหารจดัการชุมชน ซึงเน้นการทาํงานแบบมีส่วนร่วม โดย

กระบวนการกลุ่ม และเครือข่าย มีการประสานการทาํงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จดัทาํฐานขอ้มูล

ชุมชน เพือใช้วางแผนพฒันา จัดสวสัดิการในชุมชน มีผูน้าํทีเข้มแขง้ มีความเสียสละ มีความรู้

ความสามารถในการพฒันา 7)ดา้นความมนัคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เน้นถึงการพฒันา

คุณภาพชีวิต และการป้องกัน โดยการกาํหนดกติกา มาตรการทางสังคมร่วมกนั หลงัไดรั้บการ

รับรองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน แกนนํามีความเชือมั นในการพัฒนามากขึน เพราะ
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กระบวนการพฒันาตามระบบมาตรฐานงานชุมชน ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ภาพลกัษณ์ 

ชือเสียงเป็นทียอมรับ มีการบริการสงัคมมากขึน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และผูน้าํเขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆใน

ชุมชน เพือพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนตามระบบมาตรฐานงานชุมชนของบ้านกลว้ย ทาํให้

ทาํงานเป็นกระบวนการ และสามารถประเมินผลการพัฒนาได้ด้วยตนเอง สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

พึงตนเองไดอ้ยา่งยงัยนื อยา่งไรกต็ามจาํเป็นทีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจในระบบการประเมินผล และการสร้างตวัชีวดัทีเหมาะสมกบัชุมชน 

ชาญเดช เจริญวิริยะกุล (2546:98-99)วิจยั เรือง ผูน้าํทอ้งถินกับความเขม้แข็งของชุมชน 

ผลการวิจยั พบว่า ผูน้าํทอ้งถินเห็นว่า การทีชุมชนจะเขม้แข็งไดน้ัน ผูน้าํทอ้งถินตอ้งมีระดบัความ

เป็นผูน้าํ มีทศันคติทีดีต่อการพฒันาชุมชน ไม่คิดว่า เรือง พฒันาชุมชนเป็นเรืองไม่สาํคญั และตอ้ง

ทาํงานพฒันาชุมชนตลอดเวลา เช่น ริเริมโครงการต่างๆในชุมชน ไปอบรมงานพฒันาชุมชน เป็น

ตน้ โดยตวัแปรทีส่งผลต่อระดบัความเขม้แข็งของชุมชน คือ ตวัแปรการทาํงานอย่างซือสัตย ์การมี

มนุษยสมัพนัธที์ดี ตวัแปรดา้นพฤติกรรม และตวัแปรการเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบา้น การปฏิบติั

ภารกิจทีได้รับมอบหมายได้สําเร็จ และการเต็มใจให้ชาวบ้านร่วมกิจกรรม และตัวแปรด้าน

คุณสมบติัของผูน้าํในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน คือ ตวัแปรมีโอกาสปรับทุกข์สุขกบั

ชาวบา้น คือ ในความเห็นของประชาชน เห็นว่า การทีชุมชนนันจะมีความเขม้แข็งได ้ผูน้าํทอ้งถิน

ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี คือ ตอ้งทาํงานซือสตัย ์ไม่คดโกง มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัชาวบา้น เป็นกนัเอง 

งานของหมู่บา้นหรือชุมชนทีมอบหมายไปใหท้าํ ตอ้งมีความคืบหน้าหรือสาํเร็จ เต็มใจให้ชาวบา้น

เขา้ร่วมกิจกรรม และไดมี้โอกาสเขา้พดูคุยปรับทุกขก์บัชาวบา้น ถา้ผูน้าํมีคุณสมบติัเหล่านี ชุมชนก็

จะมีความเขม้แข็ง 

ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐายี (2553:204-205)วิจัย เรืองปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนจงัหวดัตราด ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนในจงัหวดัตราด มี

ความเขม้แข็งอยูใ่นระดบัมาก ทงันีเนืองจากในองคป์ระกอบดา้นความเขม้แข็งของชุมชนทงั 4 ดา้น

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชน ดา้นการมีวิสยัทศัน์ของชุมชน ดา้น

ความรักและหวงแหนชุมชน และดา้นความสามารถในการพึงตนเอง ทงันีอาจเป็นเพราะว่าชุมชนมี

ความสามารถในการจัดระเบียบสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนใน

ชุมชนโดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน มีกลไกลในการจดัระเบียบทางสังคม เพือ

แกปั้ญหาทีเกิดขึนในชุมชน ชุมชนมีผูน้าํหลายภาคส่วนทีคนในชุมชนมีความศรัทธา เชือมนัยอมรับ 

เช่น พระสงฆ ์กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ครู ผูอ้าวุโส ผูน้าํในชุมชนมีความร่วมมือกนัในการช่วยแกปั้ญหา

ของชุมชนอยู่เสมอ ผูน้าํมีจิตใจเปิดกวา้ง คนในชุมชนรู้สึกใกลชิ้ด สามารถสอบถาม และปรึกษา
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ปัญหาได้ทุกเรือง ชุมชนมีระบบการให้ความช่วยเหลือผูที้ประสบความทุกข์ยากหรือลาํบาก ไม่

ปล่อยให้ดิ นรนตามลาํพงั เช่น การมีระบบสวสัดิการชุมชน และประชาชนในจงัหวดัตราดเขา้ใจ

หลกัการใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง  คือ พอเพียงตามสถานะตวัเอง มีเหตุผลในการดาํเนินกิจกรรมของ

ครอบครัว และมีภูมิคุม้กนั คือ ไม่เดือดร้อนตนเอง บุคคลใกลเ้คียง โดยใชค้วามรู้ และคุณธรรมเป็น

ตวักาํกบัชีวิตในการดาํเนินกิจกรรม ทาํให้เกิดความเขม้แขง้ในครัวเรือนตามสถานภาพ ส่งผลให้

ชุมชนอยูดี่ กินดี ตามสถานภาพของสงัคมในชุมชน 

นภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ (2550:45-74)วิจยัเรือง ดชันีความเขม้แข็งของชุมชน: ความ

กลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนทีเป็น

ภาพรวมเป็นผลทีเกิดมาจากการทีชุมชนมีความเขม้แข็งในดา้นย่อย 3 ดา้น คือ ความเขม้แข็งดา้น

เศรษฐกิจ ความเขม้แข็งทางดา้นวฒันธรรม และความเขม้แข็งทางการเมือง 

 1) ดชันีความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีฐานรากใหข้อ้เสนอว่า ชุมชนทีสามารถ

พึงพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจ ก็คือ ชุมชนทีสามารถติดต่อความสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจอืนๆ

อยา่งเสมอภาค มีการพึงพาซึงกนัและกนักบัระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชน แต่ไม่ใช่ลกัษณะทีรอ

ความช่วยเหลือ มีอาํนาจต่อรอง และเป็นชุมชนทีสามารถทาํมาหากินไดอ้ยา่งมีคุณภาพดว้ย 

 2) ดชันีความเขม้แข็งทางวฒันธรรมของชุมชน เป็นภาพรวมความเขม้แข็งของ

ชุมชนทางดา้นวฒันธรรม หมายถึง ระบบความเชือ ค่านิยม ความรู้ ทกัษะ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ

การถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชน พิจารณาจากการนําความรู้ของชุมชนมาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั การเขา้ร่วมประเพณี และพิธีกรรมของคนในชุมชน และความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 3) ดัชนีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองของชุมชน หมายถึง ความสามารถของ

ชุมชนในการจดัระเบียบสงัคมของชุมชนใหส้ามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน โดยไม่

ตอ้งรอความช่วยเหลือจากภายนอก ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างกลไกในการจดัระเบียบสังคม 

เพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน กลไกในทางการเมืองระดับทอ้งถินก็คือ องค์การบริหารส่วน

ตาํบล หรือ อบต. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานส่วนทอ้งถินสามารถผลกัดันให้องคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถินดาํเนินการ เพือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้

นงคราญ กาญจนประเสริฐ (2544:104)วิจัย เรือง บทบาทและวิธีการดาํเนินงานของ

ประชาคม เพือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีส่วนช่วย

เสริมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนอยา่งแทจ้ริง เพราะการทีมีประชาคมเกิดขึนในชุมชน เป็นการ

รวมพลงัของประชาชน ทงัดา้นความคิด และการดาํเนินกิจกรรมต่างๆให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที

ชัด เจนได้ โดยเฉ พาะอย่างยิ งทางด้านเศรษฐกิจ  การ เ มือง  การปกครอง การอนุ รักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถิน รวมทงัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีการ

ดาํเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนใหค้งอยูใ่นทอ้งถินตลอดไปอยา่งยงัยนื การดาํเนินงานต่างๆทุก

คนทีเป็นสมาชิกของประชาคม จะมีส่วนร่วม และมีบทบาทหน้าทีในการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย 

ทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ประสานสอดคลอ้งร่วมกนัเป็นหนึงเดียว นอกจากนัน ถา้แต่

ละประชาคมไดป้ระสานร่วมมือกนัเป็นระบบเครือข่ายเชือมโยงกนัจาํนวนมาก จะส่งผลให้ทอ้งถิน 

และประเทศชาติเขม้แข็งอยา่งยงัยนืตลอดไป 

ประภารัตน์ ช่างเรือน(2552: 64-69)วิจัยเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคม กรณีศึกษา : ชุมชนตาํบล

ป่าตึง อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต และสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีส่วนร่วมดา้น

กิจกรรมทางศาสนา และวฒันธรรมมากทีสุด เพราะกิจกรรมทางศาสนา และวฒันธรรมเป็นเรืองที

เกียวกับความเชือ ซึงมีความเกียวข้องกับการดําเ นินชีวิตประจําว ัน และเรืองวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพรีของชุมชนเป็นสิงทีตอ้งรักษาให้ยงัยืนคงอยู่ต่อไป รองลงมา คือ ด้าน

สุขภาพอนามยั ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ด้านการจดัสวสัดิการ และ

สงัคมสงเคราะห์ ดา้นสาธารณสุขมลูฐานดา้นการส่งเสริมนนัทนาการและกิจกรรมดา้นการศึกษา 

ปราณี มีนาค (2543:63-67)วิจยัเรือง การมีส่วนร่วมขององคก์รสตรีในการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํบลบางนาํผึง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่า คณะกรรมการการพฒันาสตรีตาํบลไดมี้ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

แตกต่างกนั โดยมีปัจจยัภายในองค์กรสตรี ไดแ้ก่ 1) จาํนวนและความครอบคลุมทุกหมู่บา้นของ

คณะกรรมการพฒันาสตรีตาํบล ดา้นคุณภาพของคณะกรรมการพฒันาสตรีตาํบล คือ ความสามารถ

ในการบริหารจดัการภายในองคก์ร 2) กิจกรรมของคณะกรรมการพฒันาสตรีตาํบลในดา้นปริมาณ

และคุณภาพ ทีสามารถบรรลุเป้าหมาย และส่งผลต่อชุมชนให้ไดรั้บการพฒันา 3) ทุนหรือกองทุน

สาํหรับดาํเนินกิจกรรม โดยกองทุนทีไดรั้บจากการระดมภายในองคก์ร จะมีความยงัยนื และเติบโต

ดีกว่ากองทุนทีไดรั้บจากภายนอกองคก์ร 4) เครือข่ายการทาํงาน ทีจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ขององค์กรสตรี ให้มีแนวคิดในการคิด ตดัสินใจ อนัจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือซึงกนัและกัน 

สาํหรับปัจจยัอายนอกองค์กร คือ การยอมรับจากบุคคลและหน่วยงาน การไดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงาน การไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน จะส่งผลใหอ้งคก์รสตรีมีกาํลงัใจที

จะปฏิบติังานต่อไป 

มิงขวญั แดงสุวรรณ  (2545) วิจยัเรือง กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนบา้นโป่ง 

อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนบา้นโปงเป็นชุมชนทีมีทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 
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ศิลปวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และกลุ่มองค์กร ซึงเป็นเครือข่ายประสานกนัทาํให้

ชุมชนเป็นชุมชนทีมีการเรียนรู้ มีการจดัการ มีจิตวิญญาณ และมีสันติภาพ ซึงทงับริบทของชุมชน 

และกิจกรรมของชุมชน การดาํเนินการของกลุ่มองค์กรในชุมชน เป็นกระบวนการสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนบา้นโปง ทาํใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดี แลละมีสนัติสุขในชุมชนบา้นโปง 

โดยชุมชนบา้นโปงมีกระบวนการสร้างความเขม้แข็ง โดยมีลาํดบัการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชนที

ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยอาศยัมิติทางวฒันธรรมมาเป็นเครืองยึดเหนียว มีการดาํเนิน

กิจกรรมอยา่งต่อเนือง มีการทาํงานเป็นเครือข่าย มีการตอบสนองปัญหา มีการจดักลุ่ม มีการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ มีผูน้ ําทีได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน มีการกระจายประโยชน์ต่อ

สมาชิกในชุมชน ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอก มีการขยายผลกิจกรรม ขายเครือข่าย ไดรั้บ

ความร่วมมือจากสมาชิกของชุมชนเป็นอยา่งดี 

 วารุณี พงษภิ์ญโญ (2545)วิจยัเรืองภูมิปัญญาชาวบา้นต่อการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน: 

กรณีศึกษาบา้นอมัพวนั หมู่ที 8 ตาํบลสาํราญ อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ภูมิปัญญา

ชาวบา้นดา้นการเกษตร ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นสิงแวดลอ้ม และภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการจดัการ

สวสัดิการและธุรกิจชุมชน ทาํใหชุ้มชนพึงตนเองได ้มีความเป็นอยูที่ดีขึน มีเศรษฐกิจทียงัยืน สร้าง

ความอยูดี่กินดีใหก้บัประชาชน สามารถจดัการธุรกิจชุมชนในรูปของกลุ่มต่างๆทีมีสมาชิกเป็นคน

ในชุมชนนนั ชาวบา้นเลือกคณะกรรมการเอง บริหารจดัการกนัเองอย่างมีระบบ สมาชิกมีงานทาํ 

อาชีพทีมนัคง สร้างความเชือมนัใหก้บัสมาชิกภายในชุมชนทุกคนมีบทบาทต่อการพฒันาหมู่บา้น

ทงัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ทาํใหชุ้มชนมีพลงัประชาชนทีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในกิจกรรม

พฒันาหมู่บา้น เช่น การจดัการสิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศน์ การใชปุ๋้ยชีวภาพ การพฒันาแหล่งนาํ การ

จดังานทางดา้นประเพณี การเขา้ร่วมกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา และการช่วยเหลือโรงเรียน และ

การช่วยเหลือในดา้นสาธารณสุข สาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชน  ซึงภูมิปัญญาทงั 3 เป็นภูมิ

ปัญญาชาวบา้นทีโดดเด่นทีชาวบา้นอมัพวนันาํมาใชใ้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ศิริพร ใจสุข (2552) วิจยัเรือง กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอย่างยงัยืน 

กรณีศึกษาชุมชนบา้นวงัป้อง ตาํบลเหมืองแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ การทีประชาชน

มีวิถีการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย ซึงเป็นการดํารงชีวิตประจําว ันของบุคคลทีมีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม และเป็นการดาํรงชีวิตประจาํวนัทีเป็นบทบาทหน้าทีของบุคคล

ในสังคม เป็นสิงสําคัญในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยงัยืน คือ การที

สมาชิกในชุมชนอยูร่่วมกนัดว้ยความสนัติสุข มีจิตสาํนึกชุมชน และสมคัรสมานสามคัคีกนั มีความ

เอืออาทร ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัต่อกนั มีความเอือเฟือเผอืแผ ่ช่วยเหลือซึงกนัและกนั สิงเหล่านีทาํให้เกิด
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เป็นพลงัชุมชนในการทาํกิจกรรมสาธารณะ เพือการพฒันา และแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ย่าง

ต่อเนือง และยงัยนืต่อไป 

สุพจน์ แสงเงิน และคณะ(2546:238-240)วิจยั เรือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการ

พฒันาความเขม้แข็งของชุมชน ศึกษากรณีชุมชนแผน่ดินทองคอยรุตตกักวา พบว่า บริบทการเรียนรู้ 

และการปรับตวัของชุมชนแผน่ดินทองคอยรุตตกักวา ซึงมีองคก์รชุมชนทีจดัตงั คือ คณะกรรมการ

ชุมชนแผน่ดินทองคอยรุตตกักวา คณะกรรมการโรงเรียนอิสลามลาํไทร และคณะกรรมการมสัยิด

ทองคอยรุตตั กกวา และกลุ่มบา้นชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั กกวา เป็นกลไกในการบริหารงาน 

และจดัการ โดยสรุปถึงลกัษณะทีสาํคญัของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประการ คือ 

 1) กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการกลุ่มทีเกิดจากสมาชิกของชุมชนไดร่้วมกนั

พดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็น วิพากษว์ิจารณ์ ตงัคาํถาม และหาคาํตอบในการแสวงหาวิธีการพึงพา

ตนเอง ซึงจะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ทีไดจ้ากการระดมสมอง 

 2) กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง เป็นความพยายามที

จะหาวิธีการแกปั้ญหาทีมีประสิทธิภาพ ซึงส่งผลต่อการสงัสมภูมิปัญญาของชุมชน 

 3) กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง เป็นการ

เรียนรู้เพือหาความพยายามในการพึงตนเอง รวมถึงการคิดริเริม และการปฏิบติัตามความคิดริเริมที

คน้คิดขึนมา เพือหาวิธีการต่างๆทีจะนาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาในชีวิตไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 4)  กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้การทํางานร่วมกันในลักษ ณะของ

ความสมัพนัธใ์นแนวราบ เป็นการเรียนรู้จากการแลกเปลียนความคิด และประสบการณ์ซึงกนัและ

กนั 

 สิงทีเป็นหัวใจสําคัญของการพฒันาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั กกวา คือ การ

เรียนรู้ทีเกิดจากชุมชนรับรู้ และตระหนกัในปัญหา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ในเชิงองค์กรที

พฒันามาจากสมาชิกในชุมชนมาเป็นการจดัตงัคณะกรรมการต่างๆหรือกระบวนการเรียนรู้ในเชิง

รูปแบบของการทาํเกษตรกรรมทีพฒันาจาการทาํเกษตรกรรมทาํนาขา้วมาเป็นการทาํเกษตรกรรม

แบบผสมผสาน กระบวนการเรียนรู้ในเชิงนโยบายทีพฒันาจากการมีนโยบายพึงพิงสังคมภายนอก

มาเป็นการมีนโยบายพึงพาตนเอง กระบวนการเรียนรู้ในเชิงการแกไ้ขปัญหาทีพฒันาจากการแกไ้ข

ปัญหาดว้ยปัจจยัภายนอกชุมชนมาเป็นการแกไ้ขปัญหาดว้ยปัจจยัภายในชุมชน จนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ใหม่ทีเกียวกบัการแกปั้ญหาของตนเอง ตลอดจนบริบทของปัญหาทีเกียวโยงสมัพนัธก์บัผูอื้น

ทงัภาครัฐและเอกชน ทาํใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจในสถานการณ์ของปัญหา และการเรียนรู้วิธีการ

แกปั้ญหาของชุมชนไดอ้ยา่งมีระบบ ซึงนาํไปสู่การจดัทาํโครงการ/กิจกรรมต่างๆขึนมา เพือพฒันา

ชุมชน ซึงต่อมาไดพ้ฒันามาเป็นแผนแม่บทชุมชนแผน่ดินทองคอยรุตตกักวา ซึงทาํใหเ้ห็นศกัยภาพ
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ทางดา้นภูมิปัญญาของชุมชนทีผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทีเกิด

จากฐานการเรียนรู้ทังภายในชุมชน และนอกชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีร่วมกันวิเคราะห์

ร่วมกนัแสวงหาแนวทางการแกไ้ขทงัจากสมาชิก และองค์กรในชุมชน ทาํให้ชุมชนสามารถทีจะ

หาทางออกจากวิกฤตของกระแสโลกาภิวฒัน์ เพือความอยูร่อดของชุมชน ท่ามกลางแรงกดดนัต่างๆ 

โดยใชห้ลกัการทางศาสนา และวฒันธรรมประเพณีทอ้งถินดงัเดิมเป็นภูมิคุม้กนั และเป็นหลกัใน

การปรับตวั และการเรียนรู้ ซึงจะส่งผลต่อการพฒันาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตกักวาให้มีความ

เขม้แข็ง และความยงัยนืต่อไปในอนาคต 

อาํภา จันทรากาศ (2543:102-103)วิจยัเรือง ทุนทางสังคมทีส่งผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชน พบว่า ปัจจยัทีสนับสนุนทุนทางสังคมทีส่งผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน มี 2 ส่วน คือ 1) 

ปัจจยัภายในชุมชน การทีหมู่บา้นโป่งนกไดเ้ริมตน้เป็นหมู่บา้นจากระบบครอบครัว และเครือญาติ 

จึงทาํใหค้วามสมัพนัธภ์ายในชุมชนเป็นไปแบบแนวราบทีมีค่านิยมในการดาํรงชีวิตตามศาสนธรรม 

การทาํมาหากินแบบพึงตนเอง และพึงพาธรรมชาติ การรวมตวักนัภายในชุมชน เพือพึงพาอาศยัซึง

กนัและกนั มีความร่วมมือร่วมใจกนัทาํกิจกรรมในชุมชน ทงักิจกรรมส่วนตวั และส่วนรวมดว้ย

ความรู้สึกผกูพนัรักใคร่สามคัคี เอือเฟือเผอืแผใ่หค้วามช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างกนัมีการเรียนรู้ใน

ชุมชนโดยครอบครัว วดั ปราชญช์าวบา้น ผูอ้าวุโส ผูน้าํทางอาชีพต่างๆเพือสืบทอดภูมิปัญญาของ

ทอ้งถิน ซึงบุคคลเหล่านีไดแ้สดงศกัยภาพความเป็นผูน้าํในชุมชน สิงเหล่านีเป็นทุนทางสังคมซึง

แบ่งไดเ้ป็นทุนทางสงัคมวฒันธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนองคก์ร ทุนเครือญาติ

ทีเสริมสร้าง และส่งผลใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็ง 2) ปัจจยัภายนอกชุมชน การพฒันาประเทศทีได้

นาํหลายสิงหลายอยา่งเขา้ไปในชุมชนอยูต่ลอดเวลา ชาวบา้นจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพือปรับตวั

ให้ชุมชน และสมาชิกในชุมชนได้มีวิถีการดาํรงชีวิตทีสมดุลกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่าง

ต่อเนือง ระบบการพฒันาตามแผนการพฒันาของรัฐบาล อิทธิพลทางการเมือง การปกครอง 

อิทธิพลของระบบการตลาด และอิทธิพลของการสือสาร การติดต่อปัจจยัภายนอกเหล่านี ทาํให้เกิด

เครือข่ายการติดต่อสือสารกบัภายนอกเพิมมากขึน ทงัการติดต่อกบัหน่วยราชการ พ่อคา้ นักธุรกิจ 

ซึงการทีชุมชนไดน้าํทุนทางสงัคมทีมีอยูใ่นชุมชนมาเป็นพืนฐานในการปรับเปลียนชุมชนให้ยงัคง

ดาํรงอยู ่ดูแลรักษาสิงดีๆของชุมชนใหลุ้กหลานไดสื้บทอดต่อไป เช่น การเอมือเอาวนั การตานกวั

ขา้ว การปลกูสร้างบา้นเรือน และนาํสิงใหม่ๆเขา้ไปปฏิบติัในชุมชนอย่างเรียนรู้ ไตร่ตรอง ลองผิด

ลองถกู เช่น การทดลองปลูกพืชพนัธุ์ใหม่ การใชส้ารเคมีในการเกษตร การใชเ้ครืองจกัรกลแทน

การใชส้ัตวน์ัน ชาวบา้นไดป้ฏิบติั เพือให้สอดคลอ้ง และตอบสนองกบัความตอ้งการของชุมชน 

และกระแสการพฒันาทีใช้เงินมาเป็นปัจจัยทีสําคัญในการดาํรงชีวิต การรวมกลุ่มกัน เพือทํา

กิจกรรมต่างๆในชุมชน และสามารถใช้เป็นพลงัต่อรองกบัภายนอก และแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ
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ภายในชุมชน โดยการจดัตงักลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเกษตรกร การรวมกลุ่มเพือรับจา้งงานจากโรงงาน 

เช่น การปรับตวัจากปัจจยัภายนอกชุมชน เพือใหชุ้มชนไดด้าํรงอยูอ่ยา่งมนัคง และเขม้แข็ง 



บทที 3  

 

กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจยัครังนี มุ่งศึกษาเกียวกบัปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อ

ความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยได้ศึกษาถึง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องกบัความเขม้แข็งของชุมชน เพือนาํไปสู่การสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจยั และเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึงไดด้าํเนินการวิจยัตาม

กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีดงัต่อไปนี 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

ตวัแปรในการวิจยัครังนี ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม รายละเอียดดงันี 

3.1.1 ตวัแปรตน้ 

3.1.1 .1 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมของชุมชน 

1)การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์

2)การเขา้ร่วมกิจรรมทางสงัคม 

3)การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

4)ความสามคัคีของคนในชุมชน 

3.1.1.2 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน 

1)ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2)บริบททางกายภาพของชุมชน 

3)เครือข่ายความรู้ของชุมชน 

4)การบูรณาการความรู้ในการผลิต 
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 3.1.1.3 ปัจจยัพืนฐานทางการเมืองของชุมชน 

1)การยอมรับผูน้าํในชุมชน 

2)การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ 

3)การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน 

4)การร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน 

 3.1.2 ตวัแปรตาม 

  3.1.2.1 ความเขม้แข็งของชุมชน 

1)ความสามารถในการพึงพาตนเองของชุมชน 

2)ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

4  

5  

6  

7  

ภาพที 3.1กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน 

- ความเขม้แขง็ของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

-บริบททางกายภาพของชุมชน 

- เครือข่ายความรู้ของชุมชน 

-การบูรณาการความรู้ในการผลิต 

ปัจจัยพืนฐานทางสังคมของชุมชน 

- การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ 

-การเขา้ร่วมกิจรรมทางสังคม 

-การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

-ความสามคัคีของคนในชุมชน 

ปัจจัยพืนฐานทางการเมืองของชุมชน 

-การยอมรับผูน้าํในชุมชน 

-การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ 

-การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน 

-การร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน 

ความเข้มแข็งของชุมชน 

1.ความสามารถในการพึงพาตนเองของชุมชน 

2.ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 
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3.2สมมตฐิานการวจิยั 

 

สมมติฐานที 1  

การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 2 

การเขา้ร่วมกิจรรมทางสงัคมมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 3  

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 4  

ความสามคัคีของคนในชุมชนมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 5 

ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 6  

บริบททางกายภาพของชุมชน มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 7  

เครือข่ายความรู้ของชุมชน มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สมมติฐานที 8  

การบูรณาการความรู้ในการผลิต มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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สมมติฐานที 9 

การยอมรับผูน้าํในชุมชนมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานที 10  

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานที 11  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชนมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานที 12  

การร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชนมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานที 13 

ปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อ

ความเขม้แข็งของชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

3.3นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

ชุมชน หมายถึงการรวมกลุ่มกัน เพือดาํรงชีวิต มีการติดต่อสือสารกัน และมีวิถีชีวิตที

เกียวขอ้งกนั เนืองจากตอ้งมีการอยูร่่วมกนัในพืนทีเดียวกนั และอยูภ่ายใตก้ารจดัระเบียบทางสังคม

ทีสมาชิกในชุมชนยอมรับ 

ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง  ชุมชนทีสามารถพึงตนเองได ้และพึงกนัไดอ้ยา่งยงัยนืมี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึงกนัและกนั ทีจะแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน มีความสมานสามคัคี

และมีความมนัคงปลอดภยัในชุมชน 

ความสามารถในการพงึพาตนเองของชุมชนหมายถึง การทีชุมชนมีความเป็นอิสระในการ

เลือกทีจะจดัการแก้ไขปัญหา และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่
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พึงพิงภายนอก  และมีอาํนาจในการต่อรอง เพือให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน รวมทัง

สามารถระดมทรัพยากร เพือมาใชก่้อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 

ความมันคงปลอดภัยของชุมชน หมายถึง สภาวการณ์ทีคนในชุมชนนันมีความมนัคง

ปลอดภยัในการดาํรงชีวิต ทังในดา้นสังคม การประกอบอาชีพ ทรัพยสิ์น และสิงแวดลอ้ม โดย

พิจารณาจากระบบความสมัพนัธข์องคนในชุมชนทีสะทอ้นจากการทีคนในชุมชนมีความใกลชิ้ดกนั 

และไวว้างใจกนั อีกทงัยงัสะทอ้นจากการทีชุมชน 

ปัจจัยพืนฐานทางสังคม หมายถึงการทีชุมชนมีวิถีชีวิต ระบบความเชือ และค่านิยมเป็น

ของชุมชนเอง คนภายในชุมชนมีความสมัพนัธก์นั มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ความรู้ ทีมี

การสืบทอดต่อกนัมา  

การนําความรู้มาใช้ประโยชน์หมายถึงเป็นการพิจาณาว่าชุมชนมีความรู้เป็นของตนเอง เป็น

ความรู้แบบองคร์วมทีสร้างสรรคขึ์นมา และมีการนาํภูมิปัญญาเหล่านันมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน โดยเนน้ทีความรู้เกียวกบัการใชส้มุนไพร การนวดแผนโบราณ การทาํหัตถกรรม ตลอดจน

การทาํมาหากินอยา่งอืน 

การเข้าร่วมกจิรรมทางสังคมหมายถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณี และพิธีกรรมของคน

ในชุมชน  เพราะชุมชนหนึงๆจะประสบความสาํเร็จในการสืบสาน อนุรักษ ์สร้างสรรคว์ฒันธรรม

ทีเหมาะสมกบับริบท และวิถีชีวิตของชุมชน พิจารณาไดจ้ากการทีคนจะเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณี 

การมส่ีวนร่วมของคนในชุมชนหมายถึงการทีคนในชุมชนมีโอกาสทีไดรั้บความรู้จากสือ

วิทย ุและโทรทศัน์ จากรายการข่าว สารคดี มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมร่วมกบัโรงเรียน ทงัในฐานะ

คณะกรรมการ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ คนในชุมชนมีโอกาสเสนอความต้องการให้โรงเรียน

พิจารณาดาํเนินการเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การเสนอใหโ้รงเรียนมีการสอนอาชีพเสริม 

ความสามคัคขีองคนในชุมชนหมายถึงการทีคนในชุมชนมีความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั มี

การช่วยเหลือกนัและกนั โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความร่วมมือร่วมใจในการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

เพือส่วนรวม 

ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ หมายถึงการทีชุมชนมีการพึงพาซึงกันและกัน กับระบบ

เศรษฐกิจภายนอก แต่ไม่ใช่การขอความช่วยเหลือ มีอาํนาจการต่อรอง และเป็นชุมชนทีสามารถทาํ

มาหากินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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ความเข้มแข็งของกลุ่มกจิกรรมทางเศรษฐกจิหมายถึง กลุ่มทีเกิดขึนจากการรวมตวัของคน

ในชุมชน เพือร่วมมือกนัทาํกิจกรรมใดใดก็ตามทีเกียวขอ้งกบัทางเศรษฐกิจ หรือการผลิตทีมีฐานอยู่

ในชุมชน เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ เป็นตน้ 

บริบททางกายภาพของชุมชน หมายถึงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และตาํแหน่งทีตงัของชุมชน 

ซึงมีผลต่อการผลิตของชุมชน รวมทงัการติดต่อสือสาร และความสมัพนัธก์บัภายนอก ซึงชุมชนทีมี

เงือนไขทางบริบททางกายภาพของชุมชนเหมาะสม และเอือต่อการสร้างกระบวนการนาํไปสู่ความ

เขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจ 

เครือข่ายความรู้ของชุมชนหมายถึงการทีสมาชิกในชุมชนมีโอกาสไดรั้บประสบการณ์

หรือรับความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ความรู้ทีคนใน

ชุมชนไดรั้บมาจากภายในชุมชนเอง หรือจากภายนอกก็ได ้

การบูรณาการความรู้ในการผลติหมายถึงความสามารถของชุมชนในการสร้างสรรค์ และ

เสาะแสวงหาความรู้ในการผลิต สามารถไขปัญหาในกระบวนการผลิตไดด้ว้ยตนเอง มีกระบวนการ

แลกเปลียนความรู้ภายในชุมชน สามารถผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตภายในกับ

ภายนอกชุมชน 

ปัจจยัพนืฐานทางการเมอืง หมายถึงระบบการเมืองระดบัทอ้งถิน คือ องค์การบริหารส่วน

ตาํบล ,เทศบาล โดยชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้ คือ ชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารส่วนทอ้งถินของตนเอง  

การยอมรับผู้นําในชุมชนหมายถึงเมือมีความขดัแยง้เกิดขึนภายในชุมชน ผูน้าํทางการเมือง

สามารถใชห้ลกัการประชาธิปไตยในการแกไ้ขปัญหาได ้โดยทีคนภายในชุมชนยอมรับมติจากเสียง

ส่วนใหญ่ และคนในชุมชนใหก้ารยอมรับนบัถือผูน้าํ เชือฟังความคิดเห็นของผูน้าํ 

การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมัครใจหมายถึงความสามารถของชุมชนในการจัด

กิจกรรมสาธารณะทีทาํใหค้นในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ โดยพิจารณาจากอตัรา

ของคนในชุมชนทีเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจในแต่ละกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชนหมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆก็ตามที

เกียวขอ้งกบัดา้นการเมืองของคนในชุมชน โดยตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ และถกูตอ้งตามกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถิน หรือระดบัประเทศ 
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การร่วมกนัแก้ปัญหาของชุมชนหมายถึงการทีคนในชุมชนมีความร่วมมือกนัในการแกไ้ข

ปัญหาของชุมชน เช่น แหล่งนํา การทาํมาหากิน การคมนาคม เป็นความร่วมมือจากคนภายใน

ชุมชน โดยไม่รอการช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง 

 

3.4 ประชากรและหน่วยในการวเิคราะห์ 

 

ในการศึกษาครังนี ประชากร คือ ผูน้าํชุมชนในพืนทีอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 450 คนผูน้าํชุมชน ซึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ กาํนัน สารวตัรกาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  

นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้

แบบสอบถามเพือการวิจยั จากนนัจึงนาํไปวิเคราะห์เป็นหน่วยหมู่บา้น โดยถือว่าเป็นขอ้สรุปขอ้มูล

ในหมู่บา้นนนัๆ 

 

3.5 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง และแผนการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 

3.5.1 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี พิจารณาเลือกจากหมู่บ้านในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการคาํนวณของ Taro 

Yamane (1973อา้งถึงใน ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐายี,2553:133)ทีระดบัความเชือมนั 95% ความคลาด

เคลือนเท่ากบั 0.05 จากประชากรทงัหมด 450 คน ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน211 คน ดงันี 

n    =  N 

             1+N(e2)  

เมือ  n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N =  ขนาดของประชากร 

e  =  ความคลาดเคลือนทียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ5 

  แทนค่า  450 

      1+450(0.052) 

  = 211คน 
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3.5.2 แผนการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแผนการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการแบ่งชนัภูมิตามจาํนวน

ประชากรของผูน้ ํา (Proportional Stratified Random Sampling) และเทียบสัดส่วนจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งจากประชากร จาํนวน 450 คน ใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 211 คน รายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 3.1 จาํนวนประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

อาํเภอ ผู้ให้ข้อมูล ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

พระนครศรีอยธุยา กาํนนั/สารวตัรกาํนนั 42 20 

 ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 363 170 

 นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 6 3 

 นายกอบต./รองนายกอบต. 39 18 

รวมทังหมด 450 211 

 

3.6 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 

ในการวิจยัครังนีเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาปัจจยัพืนฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที

ส่งผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ครังนี ผูว้ิจยั

ไดส้ร้างขึนตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามทีเกียวกบัปัจจยัพืนฐานทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชน และขอ้คาํถามทีเกียวกบัความเข้มแข็งของชุมชนใน

ภาพรวม โดยมีโครงสร้างคาํถามในประเด็นต่อไปนี 

 

3.6.1 แบบสอบถาม 

ตอนที 1ขอ้มูลทวัไปของผูน้าํชุมชน ลกัษณะของแบบสอบถามในส่วนขอ้มูลทวัไปของ

ผูน้าํชุมชนจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)  

ตอนที2ข้อมูลเกียวกับความเขม้แข็งของชุมชน และปัจจัยพืนฐานทางสังคมของชุมชน 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน และปัจจัยพืนฐานทางการเมืองของชุมชน ลกัษณะของ

แบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี 

 4 หมายความว่า เป็นจริงทีสุด 

 3 หมายความว่า เป็นจริง 

2 หมายความว่า เป็นจริงบา้ง 
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1 หมายความว่า ไม่เป็นจริงเลย 

 เกณฑ์การประเมินค่าวดัระดบัความเป็นจริงของความเขม้แข็งของชุมชน และปัจจยัทาง

สงัคมของชุมชน ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางการเมืองของชุมชน การแปลความหมาย 

ค่าเฉลียโดยผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการของเบสและคาน BestandKhan (2006อา้งถึงใน ณัฐศรัณย ์ชุมวร

ฐาย,ี2553:136)ดงันี 

คะแนนเฉลีย 1.00 -2.00 หมายถึง  นอ้ย  

คะแนนเฉลีย 2.01 - 3.00 หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย 3.01 - 4.00 หมายถึง  มาก 

 ตอนที3เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น

อย่างอิสระในประเด็นทีเป็นขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอืนๆเพิมเติมเกียวกับความเข้มแข็งของ

ชุมชน และปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจยัทางสังคมของชุมชน และปัจจยัทางการ

เมืองของชุมชน 

 

3.6.2 การสร้างเครืองมอื 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขนัตอนในการสร้างดงันี 

1) รวบรวมข้อมูลเบืองต้น เกียวกับการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดชุมชน

เขม้แข็ง แนวคิดการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน แนวคิดทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา

ครังนี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2) เก็บรวบรวมขอ้มูลนาํมาสรุป กาํหนดขอบเขตเนือหาของการศึกษาในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง ความสมบูรณ์  

3) นาํร่างแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญ เพือพิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงต่อ

เนือหา (Content Validity)และความสมบูรณ์ของภาษาทีใชใ้นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้คาํถาม

ทีผ่านเกณฑ์ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถาม หรือค่า IOC (Index of Item –

Objective Congruence) ซึงเลือกเฉพาะขอ้คาํถามทีมีค่าIOC ตงัแต่ 0.50 - 1.00 ซึงถือว่ามีค่าความ
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เทียงตรงสูงสามารถนาํไปใชไ้ด ้สาํหรับขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตาํกว่า 0.50 ผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุง

ขอ้คาํถามใหม่ 

4) นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูน้าํพืนทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ทีคลา้ยคลึง

กบักลุ่มตวัอยา่งของประชากร แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 ชุด แลว้นาํไปวิเคราะห์ความเชือมนั

(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach’sAlpha Coefficient) โดยค่าความ

เชือมนัทีไดจ้ากการทดสอบมีดงันี ความสามารถในการพึงพาตนเอง ค่าความเชือมนั เท่ากบั .781 

ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน ค่าความเชือมนั เท่ากบั .911 ดา้นตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐาน

ทางสงัคม ค่าความเชือมนั เท่ากบั .833 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ค่าความเชือมนั เท่ากบั .917 และ

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ค่าความเชือมนั เท่ากบั .895  

 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บขอ้มูลในการวิจยัครังนี ไดข้อความอนุเคราะห์จาก ผูน้ ําชุมชน ,องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนายกเทศมนตรีในอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาวิจยั

ครังนีอยา่งเป็นขนัตอน ดงันี 

1) ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มลูจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไป

ยงัอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 

2) ผูว้ิจ ัย นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผูน้ ําชุมชน ตามวนัเวลาทีทางอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยากาํหนดใหมี้การจดัขึน โดยมีการประสานงานล่วงหนา้เป็นระยะ 1 สปัดาห์ 

3) นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูไปตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ทางสถิติ

ต่อไป 

4) ไดรั้บแบบสอบถาม คืน จาํนวน 211 ชุด จาก 450 ชุด  
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3.8 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

การวิจัยครังนี ผูว้ิจยันําข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ เพือวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ดงันี 

1)การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางการเมือง วิเคราะห์

โดยใชส้ถิติพรรณนา การแจกแจงความถี หาค่าร้อยละ (Percentage)  

2)ขอ้มลูดา้นความเขม้แข็งของชุมชน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย (Mean)และค่าเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3)ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน โดยใชสู้ตรสหสัมพนัธ์

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว 

(Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน

การทดสอบตวัแปรตน้ทีส่งผลต่อตวัแปรตาม 



บทที 4 

 

ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษา ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมเศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล และทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มลูไดผ้ลการศึกษา และแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

4.1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบ 

4.2 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง และความเขม้แข็งของ

ชุมชน  

4.3ข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง และความเขม้แข็งของชุมชน  

4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบ 

 

จากการเก็บรวบรวมลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ตาํแหน่ง อายุการดาํรงตาํแหน่ง

ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  211 ตวัอยา่ง ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปนี 

ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 131 คน ร้อยละ 62.1 และเพศหญิง จาํนวน 80 คน ร้อย

ละ 37.9 (รายละเอียดในตารางที 4.1) 
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ตารางที 4.1ความถีและร้อยละของเพศ 

 

รายการ ความถี ร้อยละ 

ชาย 131 62.1 

หญิง 80 37.9 

รวม 211 100.0 

 

ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่บ้าน/ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน จาํนวน 170 คน ร้อยละ 80.6กาํนัน

สารวตัรกาํนนั จาํนวน 20 คน ร้อยละ 9.5นายกอบต./รองนายกอบต. จาํวน 18 คน ร้อยละ 8.5 และ

นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 3 คนร้อยละ 1.4 (รายละเอียดในตารางที 4.2) 

 

ตารางที 4.2 ความถีและร้อยละของตาํแหน่ง 

 

รายการ ความถี ร้อยละ 

กาํนนั/สารวตัรกาํนนั 20 9.5 

ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 170 80.6 

นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 3 1.4 

นายกอบต./รองนายกอบต. 18 8.5 

รวม 211 100.0 

  

ผูต้อบส่วนใหญ่ มีอายกุารดาํรงตาํแหน่ง 3 – 5 ปีจาํนวน 102 คน ร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ

มากกว่า 5 ปี จาํนวน 24 คน ร้อยละ 11.4 ระหว่าง 1 – 3 ปี จาํนวน 19 คน ร้อยละ 9 และไม่เกิน 1 ปี 

จาํนวน 12 คน ร้อยละ 5.7 และไม่ระบุอายุการดํารงตําแหน่ง จ ํานวน 54 คน ร้อยละ 25.6 

(รายละเอียดในตารางที 4.3) 
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ตารางที 4.3ความถีและร้อยละของอายกุารดาํรงตาํแหน่ง 

 

รายการ ความถี ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 12 5.7 

1 - 3 ปี 19 9 

3 - 5 ปี 102 48.3 

มากกว่า 5 ปี 24 11.4 

ไม่ระบุ 54 25.6 

 

4.2 ข้อมูลเกียวกับปัจจยัพนืฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  

 

4.2.1ปัจจยัพนืฐานทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง 

ภาพ รว ม ปัจ จัย พืน ฐา นท างสังค ม เศ รษ ฐกิ จ  และกา รเ มือ งข อง ชุม ชน อํา เภ อ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นปัจจยัพืนฐานทางสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลีย 2.95 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.81 ปัจจยัพืนฐานทาง

การเมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.93(รายละเอียดในตารางที 4.4) 

 

ตารางที 4.4 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

  รายการประเมินปัจจยัในภาพรวม ระดบัความเขม้แข็ง 

  X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 2.95 0.42 ปานกลาง 1 

 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 2.81 0.46 ปานกลาง 3 

 ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 2.93 0.49 ปานกลาง 2 

 

 4.2.1.1 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม  

 ดา้นปัจจยัพืนฐานทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.95 เมือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีค่าเฉลีย 3.17 ความ
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สามคัคีของคนในชุมชน มีค่าเฉลีย 2.94 การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์มีค่าเฉลีย 2.87 สาํหรับขอ้ทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมมีค่าเฉลีย2.83(รายละเอียดในตารางที 4.5) 

 

ตารางที 4.5 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 

 

  รายการประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ระดบัความเขม้แข็ง 

  X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์ 2.87 0.55 ปานกลาง 3 

2 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม 2.83 0.59 ปานกลาง 4 

3 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 3.17 0.56 มาก 1 

4 ความสามคัคีของคนในชุมชน 2.94 0.57 ปานกลาง 2 

 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 2.95 0.42 ปานกลาง   

      

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมดา้นการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลีย 2.87 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ชุมชนมีการสืบสาน อนุรักษ ์

สร้างสรรคว์ฒันธรรมทีเหมาะสม ค่าเฉลีย 3.06 รองลงมา คือ ชุมชนมีการนาํภูมิปัญญาของทอ้งถิน

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนค่าเฉลีย 2.78 สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ชุมชนมี

ความรู้ทีเป็นภูมิปัญญาของตนเอง เช่น ความรู้เกียวกบัสมุนไพร การรักษาโรคแผนไทย การทาํ

หตัถกรรมค่าเฉลีย 2.77 (รายละเอียดในตารางที 4.6) 

 

ตารางที 4.6  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 

  ดา้นการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์ X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ชุมชนมีความรู้ทีเป็นภูมิปัญญาของตนเองเช่น ความรู้

เกียวกบัสมุนไพร การรักษาโรคแผนไทย การทาํ

หตัถกรรม 

2.77 0.71 ปานกลาง 3 
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ตารางที 4.6(ต่อ) 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์ X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

2 ชุมชนมีการนาํภูมิปัญญาของทอ้งถินมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์แก่คนในชุมชน 

2.78 0.72 ปานกลาง 2 

3 ชุมชนมีการสืบสาน,อนุรักษส์ร้างสรรคว์ฒันธรรมที

เหมาะสม 

3.06 0.66 มาก 1 

 การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์ 2.87 0.55 ปานกลาง   

 

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม อยู่ในระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉลีย 2.83 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ คนในชุมชนส่วนใหญ่เขา้

ร่วมประเพณี พิธีกรรมทีสืบทอดกันมาแต่โบราณ ค่าเฉลีย 3.29 คนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมที

เกียวข้องกับประเพณี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การบวชตน้ไม ้การทอดผา้ป่าหนังสือ

ค่าเฉลีย 2.36 (รายละเอียดในตารางที 4.7) 

 

ตารางที 4.7  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางสงัคม  

  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนส่วนใหญ่เขา้ร่วมประเพณีพิธีกรรมทีสืบทอด

กนัมาแต่โบราณ 

3.29 0.66 มาก 1 

2 คนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัประเพณีและ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การบวชตน้ไม ้ 

2.36 0.86 ปานกลาง 2 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม 2.83 0.59 ปานกลาง   

 

ปัจจัยพืนฐานทางสังคมด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลีย  3.17 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือคนในชุมชนมีโอกาสเสนอ
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ความตอ้งการใหต่้อทีประชุมคณะกรรมการชุมชน เพือพฒันาชุมชน มีค่าเฉลีย 3.19 รองลงมา คือ 

คนในชุมชนมีอิสระในการคิด การตดัสินใจ และการรับผิดชอบในการพฒันาชุมชน ค่าเฉลีย 3.18 

สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ คนในชุมชนมีโอกาสร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมรับผิดชอบ

การพฒันาชุมชน และการแกปั้ญหาของชุมชน ค่าเฉลีย 3.15 (รายละเอียดในตารางที 4.8) 

 

ตารางที 4.8  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางสงัคม  

 ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนมีโอกาสร่วมคิดร่วมตดัสินใจ และร่วม

รับผดิชอบการพฒันาชุมชน และการแกปั้ญหาของชุมชน 

3.15 0.69 มาก 3 

2 คนในชุมชนมีโอกาสเสนอความตอ้งการใหต่้อทีประชุม

คณะกรรมการชุมชนเพือพฒันาชุมชน 

3.19 0.64 มาก 1 

3 คนในชุมชนมีอิสระในการคิดการตดัสินใจ และการ

รับผดิชอบในการพฒันาชุมชน 

3.18 0.62 มาก 2 

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 3.17 0.56 มาก   

 

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมดา้นความสามคัคีของคนในชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลีย 2.94 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือคนในชุมชนมีความเป็นนาํ

หนึงใจเดียวกนัระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีการช่วยเหลือกนัและกนัทังสองฝ่าย ค่าเฉลีย 3.01 

รองลงมา คือ คนในชุมชนมีความพร้อมเพรียงกนัในการร่วมกิจกรรมของชุมชนค่าเฉลีย 2.94 

สาํหรับข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ คนในชุมชนมีความกลมเกลียวกัน ในการอยู่ร่วมกนั และ

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชน ค่าเฉลีย 2.87 (รายละเอียดในตารางที 4.9) 
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ตารางที 4.9  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางสงัคม  

 ดา้นความสามคัคีของคนในชุมชน 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นความสามคัคีของคนในชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนมีความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนัระหว่าง

โรงเรียนและชุมชนมีการช่วยเหลือกนัและกนัทงัสองฝ่าย 

3.01 0.66 มาก 1 

2 คนในชุมชนมีความพร้อมเพรียงกนัในการร่วมกิจกรรม

ของชุมชน 

2.94 0.69 ปานกลาง 2 

3 คนในชุมชนมีความกลมเกลียวกนัในการอยูร่่วมกนั และ

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

2.87 0.70 ปานกลาง 3 

 ความสามคัคีของคนในชุมชน 2.94 0.57 ปานกลาง   

 

4.2.1.2 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ  

  ดา้นปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.81 เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือบริบททางกายภาพของชุมชน มีค่าเฉลีย 3.18 เครือข่าย

ความรู้ของชุมชน มีค่าเฉลีย 2.97 การบูรณาการความรู้ในการผลิต มีค่าเฉลีย 2.57 สาํหรับขอ้ทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีค่าเฉลีย 2.52 (รายละเอียดใน

ตารางที 4.10) 

 

ตารางที 4.10 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 

  รายการประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ระดบัความเขม้แข็ง 

  X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.52 0.58 ปานกลาง 4 

2 บริบททางกายภาพของชุมชน 3.18 0.58 มาก 1 

3 เครือข่ายความรู้ของชุมชน 2.97 0.54 ปานกลาง 2 

4 การบูรณาการความรู้ในการผลิต 2.57 0.57 ปานกลาง 3 

 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 2.81 0.46 ปานกลาง   
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ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจดา้นความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย  2.52 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ คนใน

ชุมชนมีการรวมตวักนั เพือทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ ชมรม 

สหกรณ์ ค่าเฉลีย 2.64 รองลงมา คือ สมาชิกกลุ่มทางเศรษฐกิจสามารถแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดขึนกบั

กลุ่มจนประสบความสาํเร็จ ค่าเฉลีย 2.50 กลุ่มทางเศรษฐกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการ

นําไปใช้ เพือการผลิตของชุมชน ค่าเฉลีย  2.48 สําหรับข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือกลุ่มทาง

เศรษฐกิจสามารถแก้ปัญหา และดํารงความเป็นกลุ่มต่อเนืองมาถึงปัจจุบัน ค่าเฉลีย 2.47 

(รายละเอียดในตารางที 4.11) 

 

ตารางท ี4.11 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ  

 ดา้นความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนมีการรวมตวักนัเพือทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้ง

กบัเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ ชมรมสหกรณ์ 

2.64 0.72 ปานกลาง 1 

2 สมาชิกกลุ่มทางเศรษฐกิจสามารถแกปั้ญหาต่างๆทีเกิด

ขึนกบักลุ่มจนประสบความสาํเร็จ 

2.50 0.68 ปานกลาง 2 

3 กลุ่มทางเศรษฐกิจมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการ

นาํไปใช ้เพือการผลิตของชุมชน 

2.48 0.73 ปานกลาง 3 

4 กลุ่มทางเศรษฐกิจสามารถแกปั้ญหาและดาํรงความเป็น

กลุ่มต่อเนืองมาถึงปัจจุบนั 

2.47 0.71 ปานกลาง 4 

 ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.52 0.58 ปานกลาง   

 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจดา้นบริบททางกายภาพของชุมชน อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย3.18เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือชุมชนมีระบบการ

ติดต่อสือสารกบัภายนอกทีสะดวก เช่น ระบบโทรศพัท ์ค่าเฉลีย 3.49รองลงมา คือ ชุมชนมีเส้นทาง

การคมนาคมในการติดต่อกบัหมู่บา้น และชุมชนอืนๆไดห้ลายเส้นทาง ค่าเฉลีย 3.42สาํหรับขอ้ทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ สภาพพืนทีตงัชุมชน มีความเหมาะสมในการผลิตพืชผลทางการเกษตร อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย 2.63 (รายละเอียดในตารางที 4.12) 
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ตารางที 4.12  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ  

  ดา้นบริบททางกายภาพของชุมชน 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นบริบททางกายภาพของชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 สภาพพืนทีตงัชุมชนมีความเหมาะสมในการผลิตพืชผล

ทางการเกษตร 

2.63 0.93 ปานกลาง 3 

2 ชุมชนมีเสน้ทางการคมนาคมในการติดต่อกบัหมู่บา้นและ

ชุมชนอืนๆไดห้ลายเสน้ทาง 

3.42 0.68 มาก 2 

3 ชุมชนมีระบบการติดต่อสือสารกบัภายนอกทีสะดวกเช่น 

ระบบโทรศพัท ์

3.49 0.62 มาก 1 

 บริบททางกายภาพของชุมชน 3.18 0.58 มาก   

 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจดา้นเครือข่ายความรู้ของชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลางมี

ค่าเฉลีย2.97เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือคนในชุมชนส่วนหนึงเคยมี

ประสบการณ์ใชชี้วิตนอกชุมชน เช่น การไปเรียน ไปทาํงาน ค่าเฉลีย 3.26รองลงมา คือ ชุมชนมีผูรู้้ 

และมีประสบการณ์ทีหลากหลายเกียวกบัการผลิต ซึงสามารถสอบถามปัญหา และแลกเปลียน

ประสบการณ์ได ้เช่น จากผูอ้าวุโส พระภิกษุ ครู อาจารย ์ครูภูมิปัญญา ค่าเฉลีย 3.02 ชุมชนมีการจดั

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากภายนอกชุมชนของผูรู้้ในชุมชนมาสู่คนภายในชุมชน ค่าเฉลีย 2.83

สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ชุมชนมีการจดักิจกรรมทีทาํใหค้นในชุมชนไดรั้บประสบการณ์ 

และความรู้ทีมาจากภายนอกชุมชน ค่าเฉลีย 2.74 (รายละเอียดในตารางที 4.13) 
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ตารางที 4.13  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ  

  ดา้นเครือข่ายความรู้ของชุมชน 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นเครือข่ายความรู้ของชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ชุมชนมีผูรู้้และมีประสบการณ์ทีหลากหลายเกียวกบัการ

ผลิต ซึงสามารถสอบถามปัญหาแลกเปลียนประสบการณ์

ได ้เช่น ผูอ้าวุโส พระภิกษุ ครูอาจารยค์รูภูมิปัญญา 

3.02 0.76 มาก 2 

2 คนในชุมชนส่วนหนึงเคยมีประสบการณ์ใชชี้วตินอก

ชุมชนเช่น การไปเรียน ไปทาํงาน 

3.26 0.63 มาก 1 

3 ชุมชนมีการจดักิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากภายนอก

ชุมชนของผูรู้้ในชุมชนมาสู่คนภายในชุมชน 

2.83 0.73 ปานกลาง 3 

4 ชุมชนมีการจดักิจกรรมทีทาํใหค้นในชุมชนไดรั้บ

ประสบการณ์และความรู้ทีมาจากภายนอกชุมชน 

2.74 0.72 ปานกลาง 4 

 เครือข่ายความรู้ของชุมชน 2.97 0.54 ปานกลาง   

 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจดา้นการบูรณาการความรู้ในการผลิต อยู่ในระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉลีย 2.57เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ชุมชนมีความ

ตระหนักถึงความจาํเป็นในการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตของชุมชนให้เยาวชนรุ่นหลงั ค่าเฉลีย 

2.65รองมา คือ ชุมชนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้ในการผลิตค่าเฉลีย 

2.63 ชุมชนมีความตระหนักว่าความรู้ในการผลิตของชุมชนเพียงพอต่อเยาวชนรุ่นหลงัสามารถ

นาํไปใชห้าเลียงชีพได ้ค่าเฉลีย 2.63 ชุมชนมีการแลกเปลียนความรู้ในการผลิตระหว่างคนในชุมชน 

ค่าเฉลีย 2.61สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ชุมชนมีการสร้างสรรคค์วามรู้ในกระบวนการผลิต

ขึนมาใหม่ ค่าเฉลีย 2.40 ชุมชนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตดว้ยตนเอง 

ค่าเฉลีย 2.46(รายละเอียดในตารางที 4.14) 
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ตารางที 4.14  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ  

  ดา้นการบูรณาการความรู้ในการผลิต 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการบูรณาการความรู้ในการผลิต X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ชุมชนมีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละแสวงหา

ความรู้ในการผลิต 

2.63 0.69 ปานกลาง 2 

2 ชุมชนมีความสามารถในการแกปั้ญหาในกระบวนการ

ผลิตดว้ยตนเอง 

2.46 0.75 ปานกลาง 6 

3 ชุมชนมีการสร้างสรรคค์วามรู้ในกระบวนการผลิตขึนมา

ใหม่ 

2.40 0.78 ปานกลาง 7 

4 ชุมชนมีการแลกเปลียนความรู้ในการผลิตระหว่างคนใน

ชุมชน 

2.61 0.69 ปานกลาง 4 

5 ชุมชนมีการแลกเปลียนความรู้ในการผลิตของชุมชนกบั

ภายนอก 

2.58 0.69 ปานกลาง 5 

6 ชุมชนมีความตระหนกัว่าความรู้ในการผลิตของชุมชน

เพียงพอต่อเยาวชนรุ่นหลงัสามารถนาํไปใชห้าเลียงชีพได ้

2.63 0.73 ปานกลาง 2 

7 ชุมชนมีความตระหนกัถึงความจาํเป็นในการถ่ายทอด

ความรู้ในการผลิตของชุมชนใหเ้ยาวชนรุ่นหลงั 

2.65 0.70 ปานกลาง 1 

 การบูรณาการความรู้ในการผลิต 2.57 0.57 ปานกลาง   

 

4.2.1.3 ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

 ดา้นปัจจยัพืนฐานทางการเมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.93 เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีค่าเฉลีย 3.08 การยอมรับ

ผูน้าํของคนในชุมชนมีค่าเฉลีย 2.96 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองมีค่าเฉลีย 2.91 สาํหรับขอ้ทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน มีค่าเฉลีย2.76 (รายละเอียดในตารางที 4.15) 
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ตารางที 4.15 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

 

  รายการประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ระดบัความเขม้แข็ง 

  X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน 2.96 0.63 ปานกลาง 2 

2 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 2.91 0.66 ปานกลาง 3 

3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 3.08 0.53 มาก 1 

4 การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน 2.76 0.61 ปานกลาง 4 

 ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 2.93 0.49 ปานกลาง   

 

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ดา้นการยอมรับผูน้าํของคนในชุมชนอยู่ในระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉลีย 2.96 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ คนในชุมชนให้การ

ยอมรับนับถือผูน้ ํา เชือฟังความคิดเห็นของผูน้ ําในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ค่าเฉลีย 2.97 

รองลงมา คือ เมือมีความขดัแยง้ในชุมชน ผูน้าํทางการเมืองสามารถใชห้ลกัการประชาธิปไตยใน

การแกปั้ญหา โดยทีคนในชุมชนยอมรับมติจากเสียงส่วนใหญ่ค่าเฉลีย 2.95 (รายละเอียดในตารางที 

4.16) 

 

ตารางที 4.16  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางการเมือง  

  ดา้นการยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนใหก้ารยอมรับนบัถือผูน้าํเชือฟังความคิดเห็น

ของผูน้าํในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

2.97 0.71 ปานกลาง 1 

2 เมือมีความขดัแยง้ในชุมชนผูน้าํทางการเมืองสามารถใช้

หลกัการประชาธิปไตยในการแกปั้ญหาโดยทีคนใน

ชุมชนยอมรับมติจากเสียงส่วนใหญ่ 

2.95 0.72 ปานกลาง 2 

 การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน 2.96 0.63 ปานกลาง   
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ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.91 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ ค่าเฉลีย 2.95 รองลงมา คือชุมชนมีการ

ร่วมมือคดัคา้นโครงการทีไม่มีประโยชน์ต่อชุมชนค่าเฉลีย2.87 (รายละเอียดในตารางที 4.17) 

 

ตารางที 4.17  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ชุมชนมีการร่วมมือคดัคา้นโครงการทีไม่มีประโยชน์ต่อ

ชุมชน 

2.87 0.82 ปานกลาง 2 

2 คนในชุมชนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดย

สมคัรใจ 

2.95 0.67 ปานกลาง 1 

  การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ 2.91 0.66 ปานกลาง   

 

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย 3.08เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไปใช้

สิทธิออกเสียงเลือกตังทังในระดับท้องถิน และระดับชาติทุกครังทีมีการเลือกตัง ค่าเฉลีย 3.37

รองลงมา คือ คนในชุมชนใหค้วามสนใจติดตามข่าวสารเกียวกบัการเมืองทงัในระดบัทอ้งถิน และ

ระดบัชาติอยา่งสมาํเสมอค่าเฉลีย 3.16ชุมชนมีการคดัเลือกบุคคลทีจะมาทาํหน้าทีเป็นตวัแทน โดย

พิจารณาผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสม ค่าเฉลีย 3.10 สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีการติดตามการดาํเนินงานในโครงการต่างๆ

อยา่งใกลชิ้ดค่าเฉลีย 2.92ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทอ้งถินสามารถผลกัดนัให้อบต./

เทศบาลดาํเนินการแกปั้ญหาของชุมชนไดค่้าเฉลีย 2.95(รายละเอียดในตารางที 4.18) 
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ตารางที 4.18  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางการเมือง  

  ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ระดบัความเขม้แขง็ 

  ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนส่วนใหญ่ไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตงัทงัใน

ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติทุกครังทีมีการเลือกตงั 

3.37 0.72 มาก 1 

2 คนในชุมชนใหค้วามสนใจตดิตามขา่วสารเกียวกบัการเมือง

ทงัในระดบัทอ้งถินและระดบัชาติอยา่งสมาํเสมอ 

3.16 0.70 มาก 2 

3 ชุมชนมีการคดัเลือกบุคคลทีจะมาทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนโดย

พิจารณาผูที้มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

3.10 0.70 มาก 3 

4 ในการคดัเลือกตวัแทนเพือเป็นผูน้าํของชุมชน ไม่คาํนึงถึง

พวกพอ้งแต่ใหค้วามสาํคญักบัผูที้มีความรู้ความสามารถ 

3.00 0.77 ปานกลาง 4 

5 ชุมชนทีส่วนร่วมในการบริหารขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินมีการติดตามการดาํเนินงานในโครงการตา่งๆอยา่ง

ใกลชิ้ด 

2.92 0.70 ปานกลาง 6 

6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทอ้งถินสามารถ

ผลกัดนัใหอ้บต./เทศบาลดาํเนินการแกปั้ญหาของชุมชนได ้

2.95 0.73 ปานกลาง 5 

  การมีส่วนร่วมทางการเมือง 3.08 0.53 มาก   

 

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ดา้นการร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉลีย 2.76เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือชุมชนไดรั้บการตอบสนอง

จากอบต./เทศบาลในการแก้ปัญหาให้กบัคนในชุมชน ค่าเฉลีย2.80รองลงมาคือชุมชนสามารถ

สะทอ้นการทาํงานของอบต./เทศบาลทียงับกพร่องให้มีการปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

ยงิขึนได ้ค่าเฉลีย 2.79 ชุมชนประสบความสาํเร็จในการส่งปัญหาผ่าน อบต./เทศบาลตามขนัตอน 

เช่น การติดตงัโทรศพัทส์าธารณะ การสร้างแหล่งนาํ ค่าเฉลีย2.76สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 

คือ ชุมชนอาศยัองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยไม่ต้องรอความ

ช่วยเหลือจากส่วนกลางค่าเฉลีย2.67(รายละเอียดในตารางที 4.19) 
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ตารางที 4.19  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัพืนฐานทางการเมือง  

  ดา้นการร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน 

 

  ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นการร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ชุมชนอาศยัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการแกปั้ญหา

ของชุมชนโดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 

2.67 0.78 ปานกลาง 4 

2 ชุมชนไดรั้บการตอบสนองจากอบต./เทศบาลในการ

แกปั้ญหาใหก้บัคนในชุมชน 

2.80 0.75 ปานกลาง 1 

3 ชุมชนประสบความสาํเร็จในการส่งปัญหาผา่นอบต./

เทศบาลตามขนัตอน เช่น การติดตงัโทรศพัทส์าธารณะ 

การสร้างแหล่งนาํ 

2.76 0.76 ปานกลาง 3 

4 ชุมชนสามารถสะทอ้นการทาํงานของอบต./เทศบาลทียงั

บกพร่องใหมี้การปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ยงิขึนได ้

2.79 0.76 ปานกลาง 2 

  การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน 2.76 0.61 ปานกลาง   

 

 4.2.2ข้อมูลเกยีวกบัความเข้มแข็งของชุมชน 

ขอ้มลูความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความ

เขม้แข็งของชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.72 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นทงั 2 ดา้น คือ ดา้น

ความสามารถในการพึงพาตนเอง และดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชนพบว่า ดา้นความเขม้แข็ง

ของชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ตวัแปร คือลาํดับที 1 ความมนัคงปลอดภัยของชุมชน (Y2) 

ค่าเฉลีย 2.82 ลาํดบัที 2 ความสามารถในการพึงพาตนเอง(Y1) ค่าเฉลีย 2.63 (รายละเอียดในตารางที 

4.20) 
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ตารางที 4.20 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเขม้แข็งของชุมชน ในภาพรวม 

 

  รายการประเมินความเขม้แข็งของชุมชน ระดบัความเขม้แข็ง 

  X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

 ความสามารถในการพึงพาตนเอง 2.63 0.48 ปานกลาง 2 

 ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 2.82 0.54 ปานกลาง 1 

 ความเขม้แข็งของชุมชน 2.72 0.46 ปานกลาง  

 

ความเขม้แข็งของชุมชน ดา้นความสามารถในการพึงพาตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลีย 2.63 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ชุมชนมีการประชุมร่วมกนั 

เพือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆในการแกปั้ญหาของชุมชน มีค่าเฉลีย 3.11 รองลงมา 

คือ ชุมชนมีการพิจาณารับความช่วยเหลือหรือขอ้เสนอโครงการจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของชุมชน มีค่าเฉลีย 3.01 คนในชุมชนส่วนใหญ่ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉลีย 3.00 สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ชุมชนมี

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไวบ้ริโภคไดต้ลอดปี มีค่าเฉลีย 2.29 ชุมชนมีการแลกเปลียน

ผลผลิต เพือการบริโภคกบัชุมชนอืน มีค่าเฉลีย 2.30 (รายละเอียดในตารางที 4.21) 

 

ตารางที 4.21  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเขม้แข็งของชุมชน 

  ดา้นความสามารถในการพึงพาตนเอง 

 

  ความเขม้แข็งของชุมชน ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นความสามารถในการพึงพาตนเอง X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 ชุมชนมีการทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมโดย

ไม่ตอ้งพึงพาหน่วยงานภายนอก 

2.55 0.68 ปานกลาง 7 

2 ชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือในการพิจารณาขอ้เสนอ

หรือโครงการฯต่างๆโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บ

อยา่งแทจ้ริง 

2.94 0.70 ปานกลาง 4 

3 มีการระดมทุนเพือนาํมาใชป้ระโยชนภ์ายในชุมชน โดย

ไม่ตอ้งพึงพาแหล่งทุนภายนอก 

2.34 0.71 ปานกลาง 11 
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ตารางที 4.21 (ต่อ) 

 

  ความเขม้แข็งของชุมชน ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นความสามารถในการพึงพาตนเอง X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

4 ชุมชนมีการปฏิเสธขอ้เสนอโครงการจากภายนอกทีไม่มี

ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อชุมชน 

2.49 0.84 ปานกลาง 8 

5 ชุมชนมีการพิจาณารับความช่วยเหลือหรือขอ้เสนอ

โครงการจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกโดยคาํนึงถึง

ประโยชนข์องชุมชน 

3.01 0.71 มาก 2 

6 ชุมชนมีการประชุมร่วมกนัเพือพิจารณาความเหมาะสม

ของโครงการต่างๆในการแกปั้ญหาของชุมชน 

3.13 0.68 มาก 1 

7 คนในชุมชนส่วนใหญ่ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

3.00 0.75 ปานกลาง 3 

8 ชุมชนมีการผลิตอาหารเพือการบริโภคอยา่งเพียงพอ

ภายในชุมชน 

2.60 0.86 ปานกลาง 6 

9 ชุมชนมีการซือสินคา้อุปโภคบริโภคเท่าทีจาํเป็นในการ

ยงัชีพไม่ฟุ่มเฟือย 

2.75 0.72 ปานกลาง 5 

10 ชุมชนมีการแลกเปลียนผลผลิตเพือการบริโภคกบัชุมชน

อืน 

2.30 0.84 ปานกลาง 12 

11 ชุมชนมีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไวบ้ริโภคได้

ตลอดปี 

2.29 0.83 ปานกลาง 13 

12 คนในชุมชนใหค้วามร่วมมือในการบริจาคเงินหรือ

ทรัพยสิ์นเพือนาํมาแกปั้ญหา หรือพฒันาชุมชน 

2.40 0.72 ปานกลาง 9 

13 ชุมชนมีความสามารถในการระดมทุนใหไ้ดต้าม

เป้าหมายในแต่ละกิจกรรม 

2.35 0.72 ปานกลาง 10 

  ความสามารถในการพึงพาตนเอง 2.63 0.48 ปานกลาง  

 

ความเข้มแข็งของชุมชน ดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชน อยู่ในระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉลีย 2.82 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือคนในชุมชนมีความ

สนิทสนม เป็นกันเอง เมือไปร่วมงานรืนเริงหรืองานมงคลต่างๆทีจดัขึนในชุมชนมีค่าเฉลีย3.24 
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รองลงมา คือ ชุมชนมีความร่วมมือกนัในการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน เมือประสบภยัพิบติั

ต่างๆมีค่าเฉลีย 3.02 คนในชุมชนมีความคุน้เคยใกลชิ้ด และมีความไวว้างใจกันมีค่าเฉลีย2.98 

สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือคนในชุมชนไม่มีปัญหาการลกัเลก็ขโมยน้อย หรืออาชญากรรม

อืนๆมีค่าเฉลีย 2.54 คนในชุมชนมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง เพราะไม่เคย

มีคดีความเกิดขึนในชุมชน มีค่าเฉลีย 2.62 (รายละเอียดในตารางที 4.22) 

 

ตารางที 4.22  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเขม้แข็งของชุมชน  

  ดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 

 

  ความเขม้แข็งของชุมชน ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

1 คนในชุมชนมีความคุน้เคยใกลชิ้ดและมีความไวว้างใจกนั 2.98 0.66 ปานกลาง 3 

2 คนในชุมชนมีการไหวว้านใหเ้พือนบา้นดูแลไร่นา หรือ

ทรัพยสิ์น โดยไม่ตอ้งว่าจา้ง 

2.67 0.79 ปานกลาง 8 

3 คนในชุมชนมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ของตนเองเพราะไม่เคยมีคดีความเกิดขึนในชุมชน 

2.62 0.84 ปานกลาง 9 

4 ชุมชนมีความร่วมมือกนัในการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความ

เดือดร้อนเมือประสบภยัพิบติัต่าง  ๆ

3.02 0.67 มาก 2 

5 คนในชุมชนมีความสนิทสนมเป็นกนัเอง เมือไปร่วมงาน

รืนเริงหรืองานมงคลต่างๆทีจดัขึนในชุมชน 

3.24 0.66 มาก 1 

6 คนในชุมชนมีความสามคัคีอยูร่วมกนัโดยไม่มีการ

ทะเลาะวิวาท 

2.70 0.72 ปานกลาง 6 

7 คนในชุมชนมีการดูแลรักษาสาธารณะสมบติั สาธารณะ

สถานไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.90 0.72 ปานกลาง 4 

8 ชุมชนสามารถใชท้รัพยากรของชุมชนเช่น ป่าชุมชน ได้

อยา่งเสมอภาคกนั โดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลทีไม่เป็น

ธรรม 

2.80 0.72 ปานกลาง 5 

9 คนในชุมชนไม่มีปัญหาการลกัเลก็ขโมยนอ้ยหรือ

อาชญากรรมอืนๆ 

2.54 0.80 ปานกลาง 10 
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ตารางที 4.22 (ต่อ) 

 

  ความเขม้แข็งของชุมชน ระดบัความเขม้แข็ง 

  ดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชน X ̄ S.D แปลผล ลาํดบัที 

10 คนในชุมชนมีความปลอดภยัจากอาชญากรรมใน

รูปแบบต่างๆ 

2.70 0.80 ปานกลาง 7 

  ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 2.82 0.54 ปานกลาง  

 

4.3 ปัจจยัพนืฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน มคีวามสัมพนัธ์กับความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

 

4.3.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพนืฐานทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืงม ี

 ความสัมพนัธ์กบัความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้สหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson 

 Product Moment Correlation Coefficient) 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง และความ

เขม้แข็งของชุมชน ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Correlation Coefficient ดงัตารางที 4.23) 

 โดยภาพรวม พบว่า ปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีความสัมพนัธ์กบั

ความเขม้แข็งของชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ในแต่ละ

ด้าน พบว่า ปัจจัยพืนฐานทางการเมืองมีความสัมพันธ์มากทีสุด (r=0.718) รองลงมา คือ 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ (r=0.705) และปัจจยัพืนฐานทางสงัคม (r=0.606)  
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ตารางที 4.23  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

  ของชุมชน และความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพรวม 

 

  

ปัจจยัพืนฐาน 

ทางสงัคม 

ปัจจยัพืนฐาน 

ทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยัพืนฐาน 

ทางการเมือง 

ความเขม้แข็ง 

ของชุมชน 

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 1 
   

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ .730** 1 
  

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง .646** .656** 1 
 

ความเขม้แข็งของชุมชน .606** .705** .718** 1 

หมายเหต:ุ* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

 ตัวแปรปัจจัยพืนฐานทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความสมัพนัธท์างบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เมือพิจารณา

รายตวัแปร ปัจจยัพืนฐานทางสังคม พบว่า ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4) มีความสัมพนัธ์

มากทีสุด (r = .476) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน(X1.3) (r = .461) การนาํความรู้มา

ใชป้ระโยชน์(X1.1) (r = .432) และมีความสัมพนัธ์น้อยทีสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม

(X1.2) (r = .425)(รายละเอียดในตารางที 4.24) 

ตัว แ ป ร ด้ า น ปั จ จัย พื น ฐ า น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กับ ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น อํา เ ภ อ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 เมือพิจารณารายตวัแปร ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ พบว่า การบูรณาการความรู้ในการ

ผลิต(X2.4) มีความสมัพนัธม์ากทีสุด (r = .631) รองลงมาคือ เครือข่ายความรู้ของชุมชน(X2.3) (r = 

.591) ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ(X2.1) (r = .562) และตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์

นอ้ยทีสุด คือบริบททางกายภาพของชุมชน(X2.2) (r = .487)  (รายละเอียดในตารางที 4.24) 

ตวัแปรปัจจยัพืนฐานทางการเมืองกบัความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เมือ

พิจารณารายตัวแปร ปัจจัยพืนฐานทางการเมือง พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง(X3.3)มี

ความสมัพนัธสู์งสุด (r = .650)รองลงมาคือ  การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน(X3.1) (r = .575)  การ
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เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง(X3.2) (r = .557)  และมีความสัมพนัธ์น้อยทีสุด คือ การร่วมกัน

แกปั้ญหาชุมชน(X3.4) (r = .549)  (รายละเอียดในตารางที 4.24) 

 

ตารางที 4.24 การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั(Pearson’s product correlation 

  coefficient)องคป์ระกอบในปัจจยัทีมีผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชนอาํเภอ 

  พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Y 

การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์(x1.1) 1                         

การเขา้ร่วมกจิกรรมทางสังคม(x1.2) .364** 1                       

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

(x1.3) 

.405** .278** 1                     

ความสามคัคีของคนในชุมชน(x1.4) .357** .371** .612** 1                   

ความเขม้แขง็ของกลุ่มกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ(x2.1) 

.499** .387** .415** .465** 1                 

บริบททางกายภาพของชุมชน(x2.2) .451** .287** .387** .414** .351** 1               

เครือข่ายความรู้ของชุมชน(x2.3) .523** .368** .499** .479** .488** .562** 1             

การบูรณาการความรู้ในการผลิต 

(x2.4) 

.558** .417** .392** .441** .658** .488** .637** 1           

การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน

(x3.1) 

.309** .432** .454** .443** .420** .452** .521** .497** 1         

การเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง

(x3.2) 

.285** .370** .414** .463** .345** .358** .445** .423** .544** 1       

การมีส่วนร่วมทางการเมือง(x3.3) .347** .355** .513** .521** .413** .461** .585** .520** .634** .589** 1     

การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน(x3.4) .300** .291** .340** .353** .329** .237** .425** .447** .488** .413** .571** 1   

ความเขม้แขง็ของชุมชน(Y) .432** .425** .461** .476** .562** .487** .591** .631** .575** .557** .650** .549** 1 

 

การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว (Simple Regression Analysis)และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)รายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

4.3.2 การวเิคราะห์ปัจจยัพนืฐานทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืงของชุมชน ทีมผีลต่อ 

 ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเดียว (Simple Regression 

 Analysis) 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล พบ ว่ า  ปัจจัย ที มีผลต่อความเข้มแ ข็งของชุมชนอํา เภ อ

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือ ปัจจยัพืนฐานทางสังคม ไดค่้าสัมประสิทธิการ

ทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.367 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม สามารถทาํนายความ
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เข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 36.7 มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) 

เท่ากบั.366 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐานไดด้งันี 

 Y tot =0.760 +0.665ECO 

 Z'y  =0.606 ECO 

 

ตารางที 4.25  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว (Simple Regression Analysis) ปัจจยัพืนฐานทาง 

  สงัคมทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

 

ปัจจยัทีมีผล 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

ค่าคงที .760 .180  4.221 .000 

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม (X1) .665 .060 .606 11.009 .000 

หมายเหต:ุR2 =0.367 SEE = .366F = 121.197 Sig of F = .000 

 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล พบ ว่ า  ปัจจัย ที มีผลต่อความเข้มแ ข็งของชุมชนอํา เภ อ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ไดค่้าสมัประสิทธิการ

ทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.497 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ สามารถทาํนาย

ความเขม้แข็งของชุมชน ร้อยละ 49.7 มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) 

เท่ากบั.327 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐานไดด้งันี 

 Y tot =0.726 + 0.711SOC 

 Z'y  =0.705 SOC 
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ตารางที 4.26  การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว (Simple Regression Analysis) 

  ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

 

ปัจจยัทีมีผล 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

ค่าคงที .726 .141  5.156 .000 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ (X2) .711 .049 .705 14.370 .000 

หมายเหต:ุR2 =0.516 SEE = .327  F = 206.508  Sig of F = .000 
 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล พบ ว่ า  ปัจจัย ที มีผลต่อความเข้มแ ข็งของชุมชนอํา เภ อ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง ไดค่้าสัมประสิทธิการ

ทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.516 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง สามารถทาํนาย

ความเขม้แข็งของชุมชน ร้อยละ 51.6 มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) 

เท่ากบั.320 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐานไดด้งันี 

 Y tot = 0.746+0.675POL 

 Z'y  =0.718 POL 

ตารางที 4.27  การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว (Simple Regression Analysis) 

  ปัจจยัพืนฐานทางการเมืองมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

 

ปัจจยัทีมีผล 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

ค่าคงที .746 .134  5.552 .000 

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง (X3) .675 .045 .718 14.918 .000 

หมายเหต:ุR2 =0.516 SEE = .320 F = 222.546 Sig of F = .000 
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4.3.3 การวเิคราะห์ปัจจยัพนืฐานทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืงของชุมชน ทีมผีลต่อ 

 ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

 Analysis) 

 ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนนั เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเกณฑต์วัหนึงและ

ตวัแปรทาํนายหลายตวั โดยมีขอ้กาํหนดว่า ตวัแปรทาํนายเหล่านีไม่ควรมีความสัมพนัธ์สูงมากนัก 

โดยบางครังตวัแปรทาํนายมากกว่า 2 ตวัทีมีความสมัพนัธสู์ง เรียกว่า Multicollinearity และตวัแปร

ทาํนาย 2 ตวัทีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเรียกว่า Collinearity โดยการวิจยัครังนี ผูว้ิจ ัยไดต้รวจสอบ 

Collinearity โดยการทดสอบหาค่าองค์ประกอบความแปรปรวนทีสูงเกินจริง (Variance Inflation 

Factor: VIF) โดยหาความสมัพนัธข์องตวัแปรทาํนายหนึงตวัโดยถดถอยบนตวัแปรทาํนายตวัอืนๆ 

โดยปัญหา Collinearity นันเกิดขึนก็ต่อเมือ ค่า VIF สูงกว่า 10 ขึนไป ฉัตรศิริ ปิยะพิพล และ

อุทยัวรรณ สายพฒันะ(2547อา้งถึงใน ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐาย,ี2553:169)โดยผูว้ิจยัไดแ้สดงค่า VIF ดงั

ตารางที 4.28 

ผลการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนทีสูงเกินจริง ระหว่างตวัแปรเกณฑ์คือ

ปัจจยัความเขม้แข็งของชุมชน และตวัแปรทาํนายไดแ้ก่ ปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกรายดา้น พบว่า มีค่า 

VIF อยูใ่นช่วงระหว่าง 1.414 – 2.628 ซึงนอ้ยกว่าเกณฑที์กาํหนดไว ้คือ VIF ไม่ควรเกิน 10 ดงันัน

ตวัแปรทาํนายทีตรวจสอบในการวิจยัในครังนีไม่เกิดภาวะ Collinearity 
 

ตารางที 4.28  ค่าองคป์ระกอบความแปรปรวนทีสูงเกินจริง ระหว่างความเขม้แข็งของชุมชนและ 

  ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ปัจจยัพืนฐาน VIF 

การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์ 1.763 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม 1.414 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 1.904 

ความสามคัคีของคนในชุมชน 1.972 

ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.001 

บริบททางกายภาพของชุมชน 1.719 

เครือข่ายความรู้ของชุมชน 2.346 
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ตารางที 4.28 (ต่อ) 

 

ปัจจยัพืนฐาน VIF 

การบูรณาการความรู้ในการผลิต 2.628 

การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน 2.127 

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ 1.751 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 2.564 

การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน 1.644 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม ของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา คือปัจจัยพืนฐานทางสังคม (X1) 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ (X2) และปัจจยัพืนฐานทางการเมือง(X3) สามารถทาํนายความเขม้แข็ง

ของชุมชนในภาพรวม (Y) ได้ร้อยละ 60.7 โดยพบว่าปัจจัยพืนฐานทางการเมือง (X3) และ

ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ(X2) มีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวมอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ในขณะทีปัจจยัพืนฐานทางสงัคม(X1) มีผลกระทบต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนในภาพรวม (Y) อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01สามารถเขียนเป็นสมการ

วิเคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 Y = 0.288 + 0.043X1 + 0.393X2 + 0.411X3 
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ตารางที 4.29  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ 

  และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั 

  พระนครศรีอยธุยา 

 

ปัจจยัทีมีผล 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

ค่าคงที .288 .147  1.954 .052 

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม (X1) .043 .073 .039 .589 .556 

ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ (X2) .393 .068 .389 5.756 .000 

ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง (X3) .411 .057 .437 7.218 .000 

หมายเหต:ุR2 =0.607, F = 109.031 (p = 0.000) 

ตวัแปรเกณฑ:์ความเขม้แข็งของชุมชน (Y) 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม ของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมือง สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม (Y) ไดร้้อยละ 60.1 โดยพบว่า 

ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (X2.1) การบูรณาการความรู้ในการผลิต (X2.4) การ

เขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ (X3.2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (X3.3) และการร่วมกนั

แกปั้ญหาชุมชน (X3.4)มีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ (X1.1)การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 

(X1.2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (X1.3)ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4)บริบททาง

กายภาพของชุมชน (X2.2)เครือข่ายความรู้ของชุมชน (X2.3) และการยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน 

(X3.1) มีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม (Y) อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 Y = 0.277 – 0.015X1 + 0.046X1.2 + 0.022X1.3 – 0.019X1.4 + 0.144X2.1 + 0.086X2.2 + 

0.057X2.3 + 0.118X2.4 + 0.029X3.1 + 0.101X3.2 + 0.160X3.3 + 0.130X3.4 
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ตารางที 4.30  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ 

  และการเมืองของชุมชน ทีมีต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกรายดา้น 

 

ปัจจยัทีมีผล 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

ค่าคงที .277 .157  1.769 .078 

การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์(X1.1) -.015 .049 -.018 -.312 .755 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม (X1.2) .046 .040 .059 1.146 .253 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (X1.3) .022 .049 .026 .437 .663 

ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4) -.019 .049 -.023 -.379 .705 

ความเขม้แขง็ของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

(X2.1) 

.144 .049 .181 2.927 .004 

บริบททางกายภาพของชุมชน (X 2.2) .086 .045 .109 1.909 .058 

เครือขา่ยความรู้ของชุมชน (X 2.3) .057 .057 .067 1.001 .318 

การบูรณาการความรู้ในการผลิต (X 2.4) .118 .057 .147 2.085 .038 

การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน (X 3.1) .029 .047 .040 .622 .534 

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ (X 3.2) .101 .040 .146 2.524 .012 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง (X 3.3) .160 .061 .184 2.638 .009 

การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน (x3.4) .130 .042 .172 3.081 .002 

หมายเหต:ุR2 = 0.601, F = 27.346 (p = .000) 

ตวัแปรเกณฑ:์ความเขม้แขง็ของชุมชน (Y) 
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4.4 การทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว (Simple Regression Analysis)และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ในการทดสอบตวัแปรตน้ทีส่งผลต่อตวั

แปรตาม แสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดงันี 

สมมตฐิานที 1  

การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์และความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.432 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าการนาํความรู้มาใช้

ประโยชน์มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 2 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.432 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สงัคมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 3  

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.461 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ
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การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 4  

ความสามคัคีของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามคัคีของคนในชุมชนและความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.476 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าความสามคัคีของคนใน

ชุมชนมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 5  

ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ

ความเขม้แข็งของชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.562 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะ

ทีผลการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p = 0.004, B = 

0.144) โดยสามารถสรุปไดว้่าความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อย่าง

มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 6  

บริบททางกายภาพของชุมชน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างบริบททางกายภาพของชุมชนและความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.487อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าบริบททางกายภาพของ
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ชุมชน มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 7  

เครือข่ายความรู้ของชุมชน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่ายความรู้ของชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.591 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าเครือข่ายความรู้ของ

ชุมชนมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 8  

การบูรณาการความรู้ในการผลิต มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างการบูรณาการความรู้ในการผลิต และความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.631 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p = 0.038, B = 0.118) โดย

สามารถสรุปไดว้่าการบูรณาการความรู้ในการผลิต มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 9 

การยอมรับผูน้าํในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับผูน้ ําในชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.575 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถสรุปไดว้่าการยอมรับผูน้าํในชุมชน

มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเขม้แข็งของชุมชน แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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สมมตฐิานที 10  

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ และความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ

ความเขม้แข็งของชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.557 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะ

ทีผลการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p = 0.012, B = 

0.146) โดยสามารถสรุปไดว้่าการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ มีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อย่าง

มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 11  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน และความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ

ความเขม้แข็งของชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.650 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะ

ทีผลการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p = 0.009, B = 

0.160) โดยสามารถสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน มีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อย่าง

มีนยัสาํคญั 

สมมตฐิานที 12  

การร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน และความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกความเขม้แข็งของ

ชุมชน ทีค่าสถิติสหสมัพนัธ ์0.549อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p = 0.002, B = 0.130) โดยสามารถ

สรุปไดว้่าการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญั 
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สมมตฐิานที 13 

ปัจจัยพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ (r = 0.606) สังคม (r = 0.705) และ

การเมือง (r = 0.718)พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีผล

การทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (p = 0.000, B = 0.393) และ

การเมือง (p = 0.000, B = 0.411) มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยสามารถสรุปได้ว่า

ปัจจยัพืนฐานทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนและปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ และการเมืองมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัปัจจยัพืนฐานทางสงัคมมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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บทที 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรือง ปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของ

ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)มีวตัถุประสงคท์วัไปเพือศึกษาปัจจยัพืนฐานทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อ

ความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีวตัถุประสงค์

เฉพาะ ได้แก่  (1) เพือศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนอํา เภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  (2) เพือศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัพืนฐานทางสงัคมเศรษฐกิจ และการเมือง

กบัความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตการ

วิจยัดา้นพืนทีในการศึกษาไดแ้ก่ หมู่บา้นตามเขตการปกครองทอ้งทีในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซึงเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย 

กาํนัน สารวตัรกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล รองนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ดาํเนินการวิจยัระหว่างเดือน

ตุลาคม 2556 - ตุลาคม 2557  

 เครืองมือในการศึกษาปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือใน

การเก็บขอ้มูลขึนใหม่ตามกรอบแนวคิด ซึงประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทีเกียวกบัปัจจยัพืนฐานทาง

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของชุมชน และข้อคาํถามทีเกียวกบัความเขม้แข็งของชุมชน ตอนที 1 

ข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม ในส่วนของข้อมูลแบบเติม

ขอ้ความ ตอนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยัพืนฐาน

ทางการเมืองของชุมชน และขอ้มลูเกียวกบัความเขม้แข็งของชุมชน ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4ระดบั และไดต้รวจสอบเครืองมือการเก็บขอ้มูล มี

คุณภาพตามเกณฑด์งันี ความสามารถในการพึงพาตนเอง ค่าความเชือมนั เท่ากบั.881 ความมนัคง

ปลอดภยัของชุมชน ค่าความเชือมนั เท่ากบั .900 ดา้นตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม ค่า
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ความเชือมนัเท่ากบั.829ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ค่าความเชือมนั เท่ากบั.918 ปัจจยัพืนฐานทาง

การเมือง ค่าความเชือมนั เท่ากบั .897 และไดแ้บบสอบถามทีสมบูรณ์คืนมา จาํนวน 211 ชุด 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 

 ผลการวิจยัเรือง ปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สรุปไดด้งันี 

 

 5.1.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบ 

 ประกอบดว้ย เพศ ตาํแหน่ง อายุการดาํรงตาํแหน่ง ปรากฏผลดงันี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 131 คน ร้อยละ 62.1 ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 170 คน ร้อย

ละ 80.6 มีอายกุารดาํรงตาํแหน่ง 3 – 5 ปีจาํนวน 102 คน ร้อยละ 48.3 

  

 5.1.2 ปัจจยัพนืฐานของชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน 

 ดา้นปัจจยัพืนฐานทางสงัคม อยูใ่นระดบัมาก 1 ตวัแปร คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

(X1.3) อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ตวัแปร คือ ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4) การนาํความรู้มา

ใชป้ระโยชน์(X1.1) และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม (X1.2) 

 ดา้นปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก 1 ตวัแปร คือ บริบททางกายภาพของ

ชุมชน(X2.2) อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ตวัแปร คือเครือข่ายความรู้ของชุมชน (X2.3) การบูรณาการ

ความรู้ในการผลิต (X2.4) และความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (X2.1) 

 ดา้นปัจจยัพืนฐานทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก 1 ตวัแปร คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(X3.3)อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ตวัแปร คือ การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน (X3.1) การเขา้ร่วม

กิจกรรมทางการเมือง(X3.2) และการร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน (X3.4) 

 ความเขม้แข็งของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ตัวแปร คือ ความมนัคงปลอดภัยของ

ชุมชน(Y2) ความสามารถในการพึงพาตนเอง (Y1) 

 

5.1.3ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพนืฐาน และความเข้มแข็งของชุมชน 

ตัวแปรปัจจัยพืนฐานทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความสมัพนัธท์างบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เมือพิจารณา

รายตวัแปร ปัจจยัพืนฐานทางสังคม พบว่า ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4) มีความสัมพนัธ์
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มากทีสุด (r = .476) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน(X1.3) (r = .461) การนาํความรู้มา

ใชป้ระโยชน์(X1.1) (r = .432) และมีความสัมพนัธ์น้อยทีสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม

(X1.2) (r = .425) 

ตัว แ ป ร ด้ า น ปั จ จัย พื น ฐ า น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กับ ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น อํา เ ภ อ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 เมือพิจารณารายตวัแปร ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจพบว่า การบูรณาการความรู้ในการ

ผลิต(X2.4)มีความสมัพนัธม์ากทีสุด (r = .631) รองลงมาคือ เครือข่ายความรู้ของชุมชน(X2.3) (r = 

.591) ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ(X2.1) (r = .562) และตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์

นอ้ยทีสุด คือบริบททางกายภาพของชุมชน(X2.2) (r = .487)   

ตวัแปรปัจจยัพืนฐานทางการเมืองกบัความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพรวม และรายดา้น มีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01 เมือพิจารณารายตวัแปร ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง

(X3.3) มีความสมัพนัธสู์งสุด (r = .650) รองลงมาคือ การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน(X3.1) (r = 

.575)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง(X3.2) (r = .557)  และมีความสัมพนัธ์น้อยทีสุด คือ การ

ร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน(X3.4) (r = .549)   

 

5.1.4 ปัจจยัทีมผีลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 5.1.4.1 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 

 ปัจจัยพืนฐานทางสังคม ได้ค่าสัมประสิทธิพหุคูณ (R) เท่ากับ 0.606 ได้ค่า

สัมประสิทธิการทาํนาย (R2) เท่ากับ0.367 แสดงว่า ตัวแปรทาํนาย คือ ปัจจัยพืนฐานทางสังคม 

สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชน ร้อยละ 36.7 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การ

ถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี 

 Y tot =0.760 +0.665ECO 

 Z'y  = 0.606 ECO 

 5.1.4.2 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ได้ค่าสัมประสิทธิพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.705 ได้ค่า

สมัประสิทธิการทาํนาย (R2) เท่ากบั0.497 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 

สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชน ร้อยละ 49.7 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การ

ถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี 
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 Y tot =0.726 + 0.711SOC 

 Z'y  = 0.705 SOC 

 5.1.4.3 ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

 ปัจจัยพืนฐานทางการเมือง ได้ค่าสัมประสิทธิพหุคูณ (R) เท่ากับ 0.718 ได้ค่า

สมัประสิทธิการทาํนาย (R2) เท่ากบั0.516 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชน ร้อยละ 51.6 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การ

ถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี 

 Y tot = 0.746+0.675POL 

 Z'y  = 0.718 POL 

 5.1.4.4 ปัจจยัทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน 

 ปัจจัย ที มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม ของ ชุมชนอํา เภอ

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือปัจจยัพืนฐานทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

จาํแนกรายดา้นสามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม (Y) ไดร้้อยละ 60.1 โดยพบว่า

ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ(X2.1) การบูรณาการความรู้ในการผลิต (X2.4) การเขา้

ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ (X3.2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (X3.3) และการร่วมกนั

แกปั้ญหาชุมชน (X3.4)มีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ (X1.1)การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม

(X1.2)การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (X1.3)ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4)บริบททาง

กายภาพของชุมชน (X2.2)เครือข่ายความรู้ของชุมชน (X2.3) และการยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน 

(X3.1) มีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม (Y) อย่างไม่มีนัยสาํคญั สามารถเขียน

เป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 Y = 0.277 – 0.015X1 + 0.046X1.2 + 0.022X1.3 – 0.019X1.4 + 0.144X2.1 + 0.086X2.2 + 

0.057X2.3 + 0.118X2.4 + 0.029X3.1 + 0.101X3.2 + 0.160X3.3 + 0.130X3.4 

 

 5.1.5สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที 1  

การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไม่มีนยัสาํคญัไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 2 
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การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไม่มีนยัสาํคญัไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 3  

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 4  

ความสามคัคีของคนในชุมชนมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 5  

ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญ เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

 สมมติฐานที 6  

บริบททางกายภาพของชุมชน มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 7  

เครือข่ายความรู้ของชุมชน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งไม่มีนยัสาํคญั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 8  

การบูรณาการความรู้ในการผลิต มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 9  

การยอมรับผูน้าํในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แต่มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไม่มีนยัสาํคญั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 10  

การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคัญเป็นไปตาม

สมมติฐาน 
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 สมมติฐานที 11  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคัญ เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

 สมมติฐานที 12  

การร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 13 

ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และมีผลต่อความ

เขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนัยสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

 

 ผลการศึกษา พบว่าตัวแปรรายด้าน ประกอบด้วยความเข้มแข็งของกลุ่มกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ การบูรณาการความรู้ในการผลิต การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยสมคัรใจ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน และการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน มีความสัมพนัธ ์

และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 การพฒันาไม่ว่ายคุสมยัใด ยงัคงเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ มุ่งสู่ความทนัสมยัเป็นหลกั

เพราะคาดว่าหากดา้นเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตกา้วหน้าก็จะสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้า

ใหก้บัดา้นอืนๆตามไปดว้ย (Trickledown Effect)ทงันีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยา่งต่อเนือง โดยมีผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัมีมูลค่าสูงเป็นอนัดบัที 3 ของประเทศ 

รองจากจงัหวดัระยอง และจงัหวดัสมุทรสาคร และอาํเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพืนทีการพฒันา

เศรษฐกิจระดบัต่างๆมากมาย เห็นไดจ้าก โครงการพฒันาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทีต่างหลงัไหลเขา้มา

ในพืนทีฯ เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ํากัดนิคม

อุตสาหกรรมไฮเทคและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) เป็นตน้ เป็น

ผลมาจากการทีอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีสาธารณูปโภคทีสะดวกสบาย 

เหมาะสม และมีการคมนาคมขนส่งทีดี เหมาะทีจะเป็นพืนทีพฒันาเศรษฐกิจ ซึงเป็นผลใหค้นชุมชน

อาํเภอพระนครศรีอยธุยาใหค้วามสาํคญักบัความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจ เนืองจากการเขา้มาของนิคม

อุตสาหกรรมในพืนที ก่อให้เกิดรายไดก้บัชาวบา้นในพืนที เช่น การทาํมาคา้ขาย การรับจา้งเป็น
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แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทงัการเขา้มาของเมด็เงินจากการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินของพืนที ซึงค่อนขา้งมีจาํนวนมาก และสามารถนาํไปก่อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน

ไดม้าก ทงันี นอกจากการจดัเก็บภาษีแลว้ การเขา้มาของโครงการพฒันาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ยงั

นาํมาซึงงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์/กิจกรรมCSR ของโครงการพฒันา

ต่างๆ นอกจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจทีมาจากภายนอกแลว้ คนในชุมชนก็ยงัมีการรวมตวักนั เพือ

ทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ ทีสามารถ

กูย้มืเงิน เพือนาํมาหมุนเวียนใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั หรือกลุ่มอาชีพ ทีก่อให้เกิดรายไดม้าจุนเจือ

ครอบครัวอีกดว้ย เนืองจากการรุกคืบของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหชุ้มชนเน้นการพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ ในรูปตวัเงินเป็นหลกั ซึงทาํให้ปัจจยัพืนฐานทางสังคมมีบทบาทลดลง เช่น การมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชนลดลง เพราะตอ้งออกจากบา้นแต่เชา้ไป เพือไปทาํมาหากิน และกลบัคาํ อาชีพ

ส่วนใหญ่ เป็นอาชีพใชแ้รงงานในนิคมอุตสาหกรรม  และยงัส่งผลกระทบต่อปัจจยัพืนฐานทางดา้น

สงัคม เพราะเมือคนในชุมชนมุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจ ในรูปตวัเงินเป็นหลกั เนน้การทาํมาหากิน

สร้างรายได ้ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของชุมชน การปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนลดลง และความ

สามคัคีลดลงเช่นกนั แต่การบูรณาการความรู้ในการผลิต ชุมชนยงัคงมีการแลกเปลียนเรียนรู้การ

ผลิตในชุมชน และนอกชุมชน รวมทังสามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตได้ เนืองจาก

พืนฐานการดาํรงชีวิตของคนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา ยงัคงมีการทาํนา แต่มีปริมาณทีลดลง แต่

ยงัคงหลงเหลือเรือง การถ่ายทอดองคค์วามรู้จากคนรุ่นก่อนส่งคนอีกรุ่นจนถึงปัจจุบนั  

 ทงันี การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยสมคัรใจ การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของคนในชุมชน และการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน เป็นเรืองทีจะส่งผลต่อคนชุมชนโดยตรง ทงั

ดา้นบวกและดา้นลบ จึงส่งผลใหค้นในชุมชนมีความสนใจ ใหค้วามสาํคญักบัเรืองดงักล่าว โดยเป็น

ผลสืบเนืองจากการพฒันาชุมชน มีการกระจายอาํนาจลงสู่ชุมชนมากขึน และการดาํเนินโครงการ

พฒันาชุมชนในพืนทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีการจดักระบวนการมีส่วนร่วมมากขึน ทาํ

ใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งมากขึน อนัเกิดจากการทีชุมชนมีการประชุมร่วมกนั เพือพิจารณาความ

เหมาะสมของโครงการต่างๆในการแกปั้ญหาชุมชน ชุมชนมีการพิจารณารับความช่วยเหลือหรือ

ขอ้เสนอโครงการฯจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลกั 

  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครีอยธุยา คือ ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตวัแปรทาํนายทงั 3 ตวั 
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สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดร้้อย

ละ 60.1 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทีจะนาํผลการวิจยัไปใชด้งันี 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1 รัฐควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ 

วางแผน ดาํเนินงาน และการติดตาม รวมทงัการเสริมสร้างปัจจัยทีมีผลต่อการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งต่อชุมชน ทงัในส่วนของการพฒันาแบบองค์รวม การทาํงานแบบความร่วมมือ การปรับ

กลไก มาตรการ ระบบงาน และระเบียบของรัฐใหส้นบัสนุนแก่ชุมชน และการระดมทุนทางสังคม 

ทงัจากหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขันตอน เพือให้

ประชาชนมีการบูรณาการความรู้ นาํไปสร้างสรรค์เพือให้เกิดการเรียนรู้สิงใหม่ๆเกิดขึน และนาํ

กลบัมาพฒันาชุมชนของตนเองใหมี้ความเจริญกา้วหนา้มากยงิขึน 

5.3.1.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และผูน้าํทอ้งถิน ควรมีการจดักิจกรรมทีให้

ชุมชนมีเวทีสาํหรับการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนให้มากยิงขึน รวมทงัการสนับสนุน

ให้มีการแลกเปลียนความรู้ระหว่างภายในชุมชน และภายนอก รวมทงัส่งเสริมกิจกรรมทีทาํให้

ชุมชนมีการรวมตวักนั เพือทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ

ต่างๆ กลุ่มสหกรณ์ เป็นตน้ 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 

 5.3.2.1 ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วน ตอ้งมีการสร้างจิตสาํนึกการรักบา้นเกิด

ใหแ้ก่เยาวชน ทงัในและนอกสถานศึกษา รวมทงัส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถินอนัดีงามให้แก่เยาวชน 

เพือใหมี้การสืบทอด อนุรักษ ์หวงแหนวฒันธรรมทอ้งถินอนัดีงามทีมีอยู่ โดยให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วม โดยอาจใชว้ดัเป็นศนูยก์ลาง เนืองจากวดัส่วนใหญ่มกัเป็นจุดยึดเหนียว และเป็นศูนยร์วม

ใจของผูค้นในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

 5.3.2.2 หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ นควรร่วมกับชุมชน ในการทํางาน

แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั ทงัในแง่ของการแลกเปลียนความคิดเห็น เพือก่อให้เกิดการพฒันา

ชุมชนของตนเอง ตอ้งการใหผู้น้าํชุมชนทีซือสัตย ์ยึดมนัในการทาํงานเพือส่วนร่วม มาทาํงานกบั

ชาวบา้น เพือก่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง โดยอาจนาํความคิดริเริม และงบประมาณจาก

ผูน้าํชุมชน ผนวกกบัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และก่อให้เกิดการพฒันาทีผสมผสาน 

ระหว่างคนในชุมชนร่วมกนั ทงัผูน้าํ และประชาชน 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

เนืองจากการวิจยัในครังนี นาํเสนอทฤษฎีฐานราก เรือง ความเขม้แข็งของชุมชนของนภาภรณ์ 

หะวานนท ์และคณะมาต่อยอดความรู้ โดยการสร้างเครืองมือการวิจยัตามดชันีชีวดัความเขม้แข็ง

ของชุมชน และปัจจยัทีเกียวขอ้ง ตามกรอบทฤษฎี และนาํไปเก็บขอ้มลูในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัพืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสามารถทาํนาย

ความเขม้แข็งของชุมชน ไดร้้อยละ 60.1 แสงดว่า ยงัมีปัจจยัอืนๆทีส่งผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

ดว้ย จึงมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัครังนี 

  5.3.3.1 ควรมีการศึกษาเกียวกบัตวัแปรอืนๆทีส่งผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน

เพิมเติม เพือใหส้ามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนไดดี้มากยงิขึน 

  5.3.3.2 ควรมีการศึกษาเรือง ความเขม้แข็งของชุมชนในพืนทีจงัหวดัอืนๆ เพือเป็น

การนาํองคค์วามรู้ทางทฤษฎีทีมาจากทฤษฎีฐานรากมาต่อยอดใหมี้ความเขม้แข็งในเชิงทฤษฎียงิขึน

ต่อไป 

  5.3.3.3 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 

  5.3.3.4 ควรศึกษาวิจยัเชิงนโยบายในการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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แบบสอบถาม 

ปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองทีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน 

อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนีจัดทําขนึ โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาปจัจัยพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมอืงทมีผีลต่อความเขม้แขง็ของชมุชนอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึงการศกึษา

นีเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการบรหิารการพฒันาสงัคม คณะพัฒนาสงัคมและสิงแวดล้อม 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามนี ความ

คดิเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ และมผีลต่อความสําเรจ็ของงานวจิยันี ซึงเป็นงานวจิยั เพือศกึษาเท่านัน 

และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี 

นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาการบรหิารการพฒันาสงัคม 

คณะพฒันาสงัคมและสงิแวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(โทร.02-7273101) 

 

 

ตอนที 1 ข้อมลูทวัไป 

ชอืชมุชน...............................................ทตีงัชมุชนหมูท่.ี.............ตําบล....................................................... 

อําเภอพระนครศรอียุธยา      จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ผูใ้หข้อ้มลู ชอื.........................................สกลุ.................................................... โทร.................................... 

เพศ  ( ) ชาย     ( ) หญงิ   ตําแหน่ง................................................อายุการดาํรงตําแหน่ง....................ปี 

 

ตอนที 2 ข้อมลูเกียวกบัความเข้มแขง็ของชุมชน และปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของชุมชน 

ส่วนที 1 ปัจจยัพืนฐานทางสงัคมทีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน 

คาํชีแจง ใหท้่านพจิารณาประเดน็ในแต่ละขอ้ แลว้ทําเครอืงหมาย / ลงในชอ่งทตีรงกบัระดบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 

 

ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

การนําความรู้มาใช้ประโยชน์ 

1 ชมุชนมคีวามรูท้เีป็นภมูปิญัญาของตนเอง เชน่ 

ความรูเ้กยีวกบัสมนุไพร การรกัษาโรคแผนไทย 

การทําหตัถกรรม 

    

2 ชมุชนมกีารนําภมูปิญัญาของทอ้งถนิมาใชใ้หเ้กดิ     
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ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางสงัคม 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

ประโยชน์แกค่นในชมุชน 

3 ชมุชนมกีารสบืสาน อนุรกัษ์ สรา้งสรรคว์ฒันธรรมที

เหมาะสม 

    

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

4 คนในชมุชนสว่นใหญ่เขา้รว่มประเพณี พธิกีรรมทสีบื

ทอดกนัมาแต่โบราณ 

    

5 คนในชมุชนเขา้รว่มกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัประเพณี 

และเป็นประดยชน์ต่อชมุชน เชน่ การบวชตน้ไม ้

การทอดผา้ป่ าหนงัสอื 

    

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

6 คนในชมุชนมโีอกาสรว่มคดิ ร่วมตดัสนิใจ และรว่ม

รบัผดิชอบการพฒันาชมุชน และการแกป้ญัหาของ

ชมุชน 

    

7 คนในชมุชนมโีอกาสเสนอความตอ้งการใหต้่อที

ประชมุคณะกรรมการชมุชน เพอืพฒันาชมุชน 

    

8 คนในชมุชนมอีสิระในการคดิ การตดัสนิใจ และการ

รบัผดิชอบในการพฒันาชมุชน 

    

ความสามคัคีของคนในชุมชน 

9 คนในชมุชนมคีวามเป็นนําหนึงใจเดยีวกนัระหวา่ง

โรงเรยีนและชมุชน มกีารช่วยเหลอืกนัและกนัทงั

สองฝ่ าย 

    

10 คนในชมุชนมคีวามพรอ้มเพรยีงกนัในการรว่ม

กจิกรรมของชมุชน 

    

11 คนในชมุชนมคีวามกลมเกลยีวกนั ในการอยู่ร่วมกนั 

และชว่ยกนัแกไ้ขปญัหาของชมุชน  
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ส่วนที 2 ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจทีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน 

คาํชีแจง ใหท้่านพจิารณาประเดน็ในแต่ละขอ้ แลว้ทําเครอืงหมาย / ลงในชอ่งทตีรงกบัระดบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 

 

ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

ความเข้มแขง็ของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1 คนในชมุชนมกีารรวมตวักนั เพอืทํากจิกรรมที

เกยีวขอ้งกบัเศรษฐกจิ เชน่ กลุ่มการผลติ กลุ่ม

อาชพี ชมรม สหกรณ์  

    

2 สมาชกิกลุ่มทางเศรษฐกจิสามารถแกป้ญัหาต่างๆที

เกดิขนึกบักลุ่มจนประสบความสําเรจ็ 

    

3 กลุ่มทางเศรษฐกจิ มเีงนิทุนหมนุเวยีนเพยีงพอต่อ

การนําไปใช ้เพอืการผลติของชมุชน 

    

4 กลุ่มทางเศรษฐกจิสามารถแกป้ญัหา และดาํรงความ

เป็นกลุ่มต่อเนืองมาถงึปจัจุบนั  

    

บริบททางกายภาพของชุมชน 

5 สภาพพนืทตีงัชมุชน มคีวามเหมาะสมในการผลติ

พชืผลทางการเกษตร 

    

6 ชมุชนมเีสน้ทางการคมนาคมในการติดต่อกบั

หมูบ่า้น และชมุชนอนืๆไดห้ลายเสน้ทาง 

    

7 ชมุชนมรีะบบการตดิต่อสอืสารกบัภายนอกทสีะดวก 

เชน่ ระบบโทรศพัท์ 

    

เครือข่ายความรู้ของชุมชน 

8 ชมุชนมผีูรู้ ้และมปีระสบการณ์ทหีลากหลาย

เกยีวกบัการผลติ ซงึสามารถสอบถามปญัหา และ

แลกเปลยีนประสบการณ์ได ้เชน่ จากผูอ้าวุโส 

พระภกิษุ คร ูอาจารย์ ครูภมูปิญัญา 

    

9 คนในชมุชนสว่นหนึงเคยมปีระสบการณ์ใชช้วีตินอก

ชมุชน เชน่ การไปเรยีน ไปทํางาน 

    

10 ชมุชนมกีารจดักจิกรรมการถ่ายทอดความรูจ้าก

ภายนอกชุมชนของผูรู้ใ้นชมุชนมาสู่คนภายในชมุชน 

    

11 ชมุชนมกีารจดักจิรรมททีําใหค้นในชมุชนไดร้บั

ประสบการณ์ และความรูท้มีาจากภายนอกชมุชน 
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ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

การบรูณาการความรู้ในการผลิต 

12 ชมุชนมคีวามสามารถในการสรา้งสรรค ์และแสวงหา

ความรูใ้นการผลติ 

    

13 ชมุชนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาใน

กระบวนการผลติดว้ยตนเอง 

    

14 ชมุชนมกีารสรา้งสรรคค์วามรูใ้นกระบวนการผลติ

ขนึมาใหม ่

    

15 ชมุชนมกีารแลกเปลยีนความรูใ้นการผลติระหวา่ง

คนในชมุชน 

    

16 ชมุชนมกีารแลกเปลนีความรูใ้นการผลติของชมุชน

กบัภายนอก 

    

17 ชมุชนมคีวามตระหนกัวา่ความรูใ้นการผลติของ

ชมุชนเพยีงพอต่อเยาวชนรุน่หลงั สามารถนําไปใช้

หาเลยีงชพีได ้

    

18 ชมุชนมคีวามตระหนกัถงึความจําเป็นในการ

ถ่ายทอดความรูใ้นการผลติของชมุชนใหเ้ยาวชนรุน่

หลงั 

    

 

ส่วนที 3 ปัจจยัพืนฐานทางการเมืองทีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน 

คาํชีแจง ใหท้่านพจิารณาประเดน็ในแต่ละขอ้ แลว้ทําเครอืงหมาย / ลงในชอ่งทตีรงกบัระดบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 

 

ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

การยอมรบัผูนํ้าของคนในชุมชน 

1 คนในชมุชนใหก้ารยอมรบันบัถอืผูนํ้า เชอืฟงัความ

คดิเหน็ของผูนํ้าในการแสดงความคดิเหน้ต่างๆ 

    

2 เมอืมคีวามขดัแยง้ในชมุชน ผูนํ้าทางการเมอืง

สามารถใชห้ลกัการประชาธปิไตยในการแกป้ญัหา 

โดยทคีนในชุมชนยอมรบัมตจิากเสยีงสว่นใหญ่ 
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ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

3 ชมุชนมกีารรว่มมอืคดัคา้นโครงการทไีมม่ปีระโยชน์

ต่อชมุชน 

    

4 คนในชมุชนสว่นใหญ่เขา้รว่มกจิกรรมสาธารณะโดย

สมคัรใจ 

    

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

5 คนในชมุชนสว่นใหญ่ไปใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตงัทงั

ในระดบัทอ้งถนิ และระดบัชาตทิุกครงัทมีกีาร

เลอืกตงั 

    

6 คนในชมุชนใหค้วามสนใจตดิตามขา่วสารเกยีวกบั

การเมอืงทงัในระดบัทอ้งถนิ และระดบัชาตอิย่าง

สมาํเสมอ 

    

7 ชมุชนมกีารคดัเลอืกบุคคลทจีะมาทําหน้าทเีป็น

ตวัแทน โดยพจิารณาผูท้มีคีณุสมบตัเิหมาะสม 

    

8 ในการคดัเลอืกตวัแทน เพอืเป็นผูนํ้าของชมุชน ไม่

คาํนึงถงึพวกพอ้ง แต่ใหค้วามสาํคญักบัผูท้มีคีวามรู้

ความสามารถ 

    

9 ชมุชนทสีว่นรว่มในการบรหิารขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถนิ มกีารติดตามการดาํเนินงานใน

โครงการต่างๆอย่างใกลช้ดิ 

    

10 ชมุชนมสีว่นร่วมในการบรหิารงานของทอ้งถนิ

สามารถผลกัดนัใหอ้บต./เทศบาลดําเนินการ

แกป้ญัหาของชมุชนได้ 

    

การร่วมกนัแก้ปัญหาชุมชน 

11 ชมุชนอาศยัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในการ

แกป้ญัหาของชมุชน โดยไมต่อ้งรอความชว่ยเหลอื

จากสว่นกลาง 

    

12 ชมุชนไดร้บัการตอบสนองจากอบต./เทศบาลในการ

แกป้ญัหาใหก้บัคนในชุมชน 

 

    

13 ชมุชนประสบความสําเรจ็ในการสง่ปญัหาผ่าน 

อบต./เทศบาลตามขนัตอน เชน่ การติดตงัโทรศพัท์

สาธารณะ การสรา้งแหล่งนํา 
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ลาํดบั ประเมินปัจจยัพืนฐานทางการเมือง 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

14 ชมุชนสามารถสะทอ้นการทํางานของอบต./เทศบาล

ทยีงับกพรอ่งใหม้กีารปรบัปรงุการทํางานใหม้ี

ประสทิธภิาพยงิขนึได ้

    

 

ส่วนที 4.1 ความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านความสามารถในการพึงพาตนเอง 

คาํชีแจง ใหท้่านพจิารณาประเดน็ในแต่ละขอ้ แลว้ทําเครอืงหมาย / ลงในชอ่งทตีรงกบัระดบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 

 

ลาํดบั ความสามารถในการพึงพาตนเอง 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

1 ชมุชนมกีารทํากจิกรรมทเีป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

โดยไมต่อ้งพงึพาหน่วยงานภายนอก 

    

2 ชมุชนมกีารประชุมปรกึษาหารอืในการพจิารณา

ขอ้เสนอหรอืโครงการฯต่างๆ โดยคาํนึงถงึประโยชน์

ทจีะไดร้บัอย่างแทจ้รงิ 

    

3 มกีารระดมทุน เพอืนํามาใชป้ระโยชน์ภายในชมุชน 

โดยไมต่อ้งพงึพาแหล่งทุนภายนอก 

    

4 ชมุชนมกีารปฏเิสธขอ้เสนอโครงการจากภายนอกที

ไมม่ปีระโยชน์อย่างแทจ้รงิต่อชมุชน 

    

5 ชมุชนมกีารพจิาณารบัความชว่ยเหลอืหรอืขอ้เสนอ

โครงการจากหน่วยงานหรอืบคุคลภายนอก โดย

คาํนึงถงึประโยชน์ของชมุชน 

    

6 ชมุชนมกีารประชุมรว่มกนั เพอืพจิารณาความ

เหมาะสมของโครงการต่างๆในการแกป้ญัหาของ

ชมุชน 

    

7 คนในชมุชนสว่นใหญ่ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในการดําเนินชวีติประจําวนั 

    

8 ชมุชนมกีารผลติอาหาร เพอืการบรโิภคอย่าง

เพยีงพอภายในชมุชน 
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ลาํดบั ความสามารถในการพึงพาตนเอง 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

9 ชมุชนมกีารซอืสนิคา้อุปโภคบรโิภคเท่าทจีําเป็นใน

การยงัชพี ไมฟุ่ ่ มเฟือย 

    

10 ชมุชนมกีารแลกเปลยีนผลผลติ เพอืการบรโิภคกบั

ชมุชนอนื 

    

11 ชมุชนมกีารแปรรูปผลติผลทางการเกษตรไวบ้รโิภค

ไดต้ลอดปี 

    

12 คนในชมุชนใหค้วามรว่มมอืในการบรจิาคเงนิหรอื

ทรพัย์สนิ เพอืนํามาแกป้ญัหา หรอืพฒันาชมุชน 

    

13 ชมุชนมคีวามสามารถในการระดมทุนใหไ้ดต้าม

เป้ าหมายในแต่ละกจิกรรม 

    

 

ส่วนที 4.2 ความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 

คาํชีแจง ใหท้่านพจิารณาประเดน็ในแต่ละขอ้ แลว้ทําเครอืงหมาย / ลงในชอ่งทตีรงกบัระดบัความคดิเหน็ของ

ท่านมากทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 

 

ลาํดบั ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

1 คนในชมุชนมคีวามคุน้เคยใกลช้ดิ และมคีวาม

ไวว้างใจกนั 

    

2 คนในชมุชนมกีารไหวว้านใหเ้พอืนบา้นดแูล ไรน่า 

หรอืทรพัย์สนิ โดยไมต่อ้งวา่จา้ง 

    

3 คนในชมุชนมคีวามรูส้กึปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัย์สนิของตนเอง เพราะไมเ่คยมคีดคีวามเกดิขนึ

ในชมุชน 

    

4 ชมุชนมคีวามร่วมมอืกนัในการชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บั

ความเดอืดรอ้น เมอืประสบภยัพบิตัติ่างๆ 

    

5 คนในชมุชนมคีวามสนิทสนม เป็นกนัเอง เมอืไป

รว่มงานรนืเรงิหรอืงานมงคลต่างๆทจีดัขนึในชมุชน 

    

6 คนในชมุชนมคีวามสามคัคอียู่รวมกนั โดยไมม่กีาร

ทะเลาะววิาท 
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ลาํดบั ความมนัคงปลอดภยัของชุมชน 

เป็นจริง

ทีสุด 
เป็นจริง 

เป็นจริง

บ้าง 

ไม่เป็น

จริง

เลย 

4 3 2 1 

7 คนในชมุชนมกีารดแูล รกัษาสาธารณะสมบตั ิ

สาธารณะสถานไดเ้ป็นอย่างด ี

    

8 ชมุชนสามารถใชท้รพัยากรของชมุชน เชน่ ปา่

ชมุชน ไดอ้ย่างเสมอภาคกนั โดยปราศจากการใช้

อทิธพิลทไีมเ่ป็นธรรม 

    

9 คนในชมุชนไม่มปีญัหาการลกัเลก้ขโมยน้อย หรอื

อาชญากรรมอนืๆ 

    

10 คนในชมุชนมคีวามปลอดภยัจากอาชญากรรมใน

รปูแบบต่างๆ 

    

 

 

ตอนที 3 ข้อคิดเหน็เกียวกบัความเข้มแขง็ของชุมชน และปัจจยัพืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของชุมชน  

1. ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพมิเตมิ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

“ขอบคณุทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ” 
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