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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนสองแห่ง ได้แก่ ชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เพ่ือหาค่านัยส าคัญร่วมกันของปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมชุมชนจนประสบความส าเร็จ จนสามารถเป็นชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเมือง โดยการศึกษา
วิธีการด าเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ เพ่ือเสนอแนะการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถน าไปใช้การศึกษาวิจัยได้ในอนาคตเพ่ือ
ศึกษาสภาพความเมืองที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิด กระบวนการ หรือวิธีการปกครองที่มีผลต่อชุมชนใน
เขตเมืองอ่ืนๆ ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคือ 
การศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
โดยศึกษาวิจัยจาก (1) การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หนังสือ งานวิจัยต่างๆ บทความ วารสาร เอกสาร กฎ และข้อบังคับ
ทั้งที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนติดต่อบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาอ้างอิงประกอบการศึกษา (2) การศึกษาภาคสนาม 
(Field Survey) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากชุมชนทั้งสองแห่ง โดยการการสัมภาษณ์ ( In-depth 
Interview) กับกลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้ และการเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
(Participant Observation) น าข้อมูลมาหาค่านัยส าคัญที่เหมือน หรือแตกต่างกันเพ่ือสรุปอภิปราย
ผลการศึกษา 
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ผลของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
คือ  (1) ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  (2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของ
กรรมการชุมชน (3) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน (4) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองสูง  (5) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล  (6) ปัจจัยชุมชนมี
ลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม  (7) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
และปัญหาอุปสรรคที่มีต่อผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน คือ (1) ยังขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ และ (2) การก าหนดกรอบในการใช้งบประมาณส าหรับเงินอุดหนุนชุมชน
ยังมีจ ากัด 

ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย (1) การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับชุมชนของเทศบาลจะท าให้
ชุมชนได้เรียนรู้การท างานโดยการพ่ึงพาตนเองของชุมชน (2) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ของต าแหน่งคณะกรรมการชุมชน และอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จะท าให้การท างานของคณะกรรมการ
ชุมชนมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น และท าให้กรรมการชุมชนสามารถท าหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้ดี ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เกิดความมั่นใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชนมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขแก่สมาชิกในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

 
ค าส าคัญ: ชุมชนเข้มแข็ง, ชุมชนเมือง, ภาวะผู้น า, มนุษย์สัมพันธ์, การพ่ึงพาตนเอง 
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ABSTRACT 

 
The Study of Factors Contributing to the Community Strength:  Case 

Study of PakKret Municipality Nonthaburi has studied 2 communities which are Bang 
TalatPattana 2 Community and PrachaNiwet 2 (Phase 3) Community. The purpose is 
to find level of significance as well as factors that contribute to the success of the 
communities that are located in urban areas. The paper also aims to study problems 
and obstacles that affect community strength, and provide recommendations to 
sustainably develop the urban communities.  The results of this study can be used 
for further research in order to study urban conditions that affect governance in 
other urban communities, and used to sustainably develop the other urban 
communities in the future. The research sample included the operations of these 2 
communities, including Bang TalatPattana 2 Community, and PrachaNiwet 2 (Phase 3) 
Community.  This study uses a variety of methods to collect data as follows; 1) 
documentary research is used to understand ways to develop the communities such 
as from journals, articles, documents, rules, and regulations, in both Thai and foreign 
languages, as well as talking to people who have experience in community 
development. This data was use as references for this study. 2) A field survey was 
conducted by collecting data from both communities, including in-depth interviews 
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with sample groups and participant observation. The data was used to find statistical 
significance and then discuss the research conclusion. 

The study indicate that the factors that have an effect on the community 
strength at PakKret Municipality, Nonthaburi Province are 1)  leadership factor:  the 
leaders devote themselves to the communities and are friendly to people.  2) 
Acceptance factor:  people in the communities accept roles of community 
committees. 3) Management factor: the communities have their clear management 
methods.  4)  Potential factor:  the communities have high potential to rely on 
themselves. 5) Budget factor: the communities receive budgets from the Municipality. 
6)  Physical condition factor:  the physical areas of the communities help the 
communities to group together.  7)  Cooperation factor:  the communities and their 
Municipality are strongly cooperative. However, there are some problems caused by 
community strength, including 1) the communities do not receive any support from 
other government sections in their areas. 2) There are some limitations in spending 
community budgets and subsidies. 

Research recommendations are as follows 1)  there should be some 
subsidy allocation from the Municipality because it can help the communities to 
have self-sufficiency. 2) The communities should learn and understand the roles of 
the community committees and the Municipality.  The acceptance from the 
communities will help the committees and the Municipality to have clear 
responsibilities and work better.  As the result, the communities will have more 
confident in the committees and they both are happy in living in their own 
communities. 

 
Keywords: Community Strength, Urban Communities, Leadership, Self-Sufficiency 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลาย
ท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ประธานกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระโดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ร่วมถึงอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งทุกท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา และข้อคิดเห็น รวมทั้งตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพ่ือให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้สมบูรณ์ที่สุด 

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครปากเกร็ด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้น า
ชุมชน และประชาชนกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่อ านวยความสะดวก และตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
และขอบคุณทุกๆ คนที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ประโยชน์อันใดอันเกิด
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชา บิดา มารดา ตลอดจนครูบาอาจารย์
ทุกท่านที่ได้ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้ศึกษา 

หากมีข้อผิดพลาดประการใดจากการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
และเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาโอกาสต่อไป 

 
 

ว่าที่ร้อยตรีรพีภัทร์ สุขสมเกษม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการศึกษา 
 

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความยากจนของประชาชนมาช้านาน อีกทั้งในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังประสบปัญหาความขัดแย้งทางความคิดที่แตกต่างกัน โดยขาดกระบวนการที่ชัดเจนใน
การแก้ไขปัญหาจนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารราชการส่วนกลาง การแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจโดยการ
ขึ้นภาษี การแก้ไขปัญหาทางสังคมเน้นที่การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ดังกล่าวสามารถแก้ไขให้ครอบคลุมรอบด้านจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของทุน
ทางสังคม โดยการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและน าไปสู่เมืองที่
ที่น่าอยู่ โดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (People Participation) ใน
การแก้ไขปัญหาของเมือง และชุมชน โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันวางแผน และร่วมตัดสินใจ 1 
ตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจนถึงการประเมินผลนโยบาย เพื่อประชาชนจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้
ตรงตามความต้องการ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self Reliance) 

การพัฒนาประเทศโดยยึดพ้ืนที่ชุมชนเขตเมืองเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เหมาะสมต่อการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานทางเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเขตเมืองเพ่ือเชื่อมโยง
เชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมือง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่จังหวัดที่ก าลังเติบโตเป็นเมืองซึ่งจะเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน
ภายในประเทศ2 และตามยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อน
ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะในเขต

                                           
1 ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

(กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2553), 217. 
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559), 2. 
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปสู่การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพรองรับการค้า
การลงทุน3 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้ โดยการด าเนินการของภาครัฐนั้นอาจไม่เพียง ต้อง
อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นฐานส าคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้าง
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยต้องใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ชุมชน” ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของเมือง
ให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

โดยค าว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” นั้น เป็นค าจ ากัดความที่หมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ต้องการที่
จะพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่สิ่งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนว่ามีความสามารถบริหาร
จัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยชุมชนเข้มแข็ง นั้นคือ ชุมชนที่ประชาชนมีความสามัคคี มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการของชุมชน สมาชิกในชุมชนใช้ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ประชาชนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือในการท างานระหว่างชุมชนกับเทศบาล สมาชิกในชุมชนมีจิตอาสาและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
กล่าวคือ “ชุมชน” คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันตามพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน ณ ที่
แห่งใดแห่งหนึ่งที่ท ากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การด าเนินการของ
สมาชิกในชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยสมาชิกในชุมชนมีความตระหนักในเอกลักษณ์ของชุมชน 
และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน4 ซึ่งสมาชิกในชุมชนเองมีส่วนในการกระท าต่อสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของตนโดยปรับปรุงแก้ไข สร้างที่
อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ หรือท าลายความเป็นชุมชน ในความเป็นชุมชนก็มีบริบทที่
แตกต่างหลากกันไปตามสภาพของสังคมและความเจริญของชุมชนนั้นๆ โดยสามารถแบ่งความ
เจริญเติบโตของชุมชนได้เป็น 2 ประเภทตามจ านวนประชากรและความเข้มข้นทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน คือ ชุมชนชนบท และชุมชนในเมือง 

นักคิดในแนวมนุษยนิยม (Human Perspective) โดย Nisbet เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมืองก าลังท าให้เกิดความสูญเสียความรู้สึกผูกพันของชุมชน (Sense of 
Community) โดยเห็นว่าสังคมสมัยใหม่ไม่สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิดความมั่นคง ลักษณะ
ของรัฐบาลเมืองสมัยใหม่ก็ไม่สามารถตอบสนองความมั่นคงของคนได้ ไม่มีมีองค์กรขนาดใหญ่ใดที่
สามารถสนองความต้องการทางจิตของคนได้ เพราะธรรมชาติแล้วองค์กรเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ 

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, 170. 
4เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 

2544), 24-40. 
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ซับซ้อนเป็นทางการเกินไป5 ทางเลือกที่เกิดขึ้นคือ การเรียกร้องให้รัฐมีการจัดตั้ง “ชุมชนขนาดเล็ก” 
เพราะมีความเหนียวแน่น และชุมชนขนาดเล็กนี้จะช่วยท าให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันฟ้ืนฟูสภาพ
ความสัมพันธ์ทางสังคมให้ดีขึ้น ชุมชน จึงต้องมีการกระท าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่รู้จักกันใกล้ชิดสนิทสนม แต่การขยายตัวของเมืองการขยายตัวของ
ความเจริญ ก่อให้เกิดสภาวะความแตกแยก ความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว ความเงียบเหงา ความไม่
สนใจใยดีทั้งต่อคนในชุมชน และท้องถิ่นของตน หรือรู้สึกรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ 
ที่อยู่รอบข้าง เพราะชุมชนไม่เคยมีแนวคิด วิธีการ และกระบวนการวางแผนในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือ
ภายในชุมชนตนเอง เพ่ือเป็นกระบวนการส าหรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และการที่
ชุมชนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงก็ส่งผลให้ชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว สมาชิกในชุมชนไม่มีเวลาที่จะหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกัน จึงท าให้ขาดความตื่นตัวที่จะ
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

โดยเฉพาะในปัจจุบันชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะบางองค์กรชุมชนยังไม่สามารถ
ร่วมกันจัดการปัญหาของตนเองและของชุมชนได้ โดยชุมชนขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งด้าน
เงินทุน ด้านบุคลากรที่จะมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือมาฝึกอบรมให้แก่สมาชิกใน
ชุมชน ขาดแนวกระบวนการการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชุมชน ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนมาจัดการปัญหาในชุมชน เนื่องจากสมาชิกของชุมชนยังขาด
ความสามารถในการจัดการชุมชน จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กร
พัฒนาเอกชน6 เมื่อชุมชนขาดความเข้มแข็งแล้วจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาดังนี้ 

1. ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหา
ที่คนยากไร้ 

2. ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาคนยากจน ปัญหาหนี้สิน 
นอกระบบ ผู้น าชุมชนคอรัปชั่น 

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ปัญหาขยะ 
ล้นเมือง 

                                           
5 อมรา พงศาพิชญ์ และคณะ, โครงการส ารวจวิจัยและปฏิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการ

ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 14. 
6 ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544), 73. 
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4. ปัญหาทางการปกครอง ได้แก่ ขาดกระบวนการวางแผนชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชน กับท้องถิ่น 

ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนหากไม่มีมีการแก้ไขอย่างจริงจัง หรือขาดแนวทางการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในตนเอง ชุมชนก็จะไม่สามารถสะท้อนปัญหาที่แท้จริงออกมาได้อย่าง
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาก็จะท าแค่เฉพาะบางเรื่อง บางจุดที่เร่งด่วน ไม่มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวแบบภาพรวม (Holistic) จึงท าให้ระบบความคิดในการแก้ไขปัญหาไม่ได้เชื่อมโยงไปสู่
แนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ “ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง” กล่าวคือ การที่สมาชิก
ในชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าร่วมคิด ร่วมท า มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติความเป็นชุมชนจะท าให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาวิกฤตในลักษณะ
ต่างๆ 7 และชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน ผู้น ามีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีโอกาสหาความรู้เพ่ิมเติม มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ครอบครัวมีความ
อบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน มีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน อยู่พร้อมหน้าและมีสุขภาพที่แข็งแรง 
สมาชิกในชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้ด้วยการมีส่วนร่วม 8 นอกจากนั้น ชุมชน
เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนจะต้องมี ความตะหนักถึงการมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา 
หรือร่วมกันพัฒนา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ หรือด าเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ได้ด้วยชุมชนเอง รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่จะ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้9 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ได้กล่าวว่าชุมชนเข้มแข็ง คือ กลุ่มคนในชุมชนต้องมีความสามารถที่
จะเรียนรู้ สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐเป็นผู้คอย
สนับสนุน สร้างความสัมพันธ์แบบ Symmetrical มีความเป็นหุ้นส่วน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วย

                                           
7 ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, 217. 
8 สัมพันธ์ เตชะอธิก, การวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เอกสารประกอบการเสวนา

วิชาการเรื่องการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ, 2545), 10 -11. 
9 สุธิดา บัวสุขเกษม, “แนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 40.  
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ความเป็นธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะต้องอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน10 

โดยในการศึกษาครั้งนี้จะยึด “ชุมชน” เป็นศูนย์กลางของการศึกษานั้นก็เพราะ ชุมชน
คือ ฐานรากของระบอบประชาธิปไตย และเป็นฐานรากของระบอบการปกครองของไทยที่จะเชื่อมโยง
กันระหว่างรัฐ-ชุมชน-ประชาชน ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐกับชุมชน 
เนื่องจากชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การท างานที่ส าคัญ เพราะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่อยู่ใน
องค์กรปกครองนั้น จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ได้รับทราบแนวคิด กระบวนการ หรือวิธีการ
ที่สมาชิกในชุมชนดังกล่าวได้ใช้ในชุมชนของตนเองจนประสบความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเจริญ จ านวนประชากร 
ทัศนคติ กระบวนการรวมกลุ่ม หรือแนวทางการปฏิบัติระหว่างสมาชิกในชุมชนโดยผลของการศึกษา
ครั้งนี้จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นและมีความซับซ้อนเพราะความเป็น
เมืองมากข้ึนสามารถนับไปใช้งานในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน อีกทั้ง
สถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชน และสามารถน าไปเป็นแบบอย่างเพ่ือการวางแผนการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันภายในชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยการศึกษาชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเมืองจะสามารถสะท้อน
แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองของประชาชนที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดย
ท าการศึกษาชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
ซึ่งชุมชนทั้งสองเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดั้งเดิมแต่เป็น
ประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือเข้ามาท างานในเมืองหลวง ชุมชนทั้งสองตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
นนทบุรี เป็นชุมชนที่มีลักษณะการรวมกลุ่มชาวบ้านกันอย่างหลวมๆ แต่มีความเหมือนกันในด้าน
เข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยส่วนรวม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงใน
อาชีพ และรายได้ในครัวเรือน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชุมชน
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการศึกษา
เปรียบเทียบความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่ง โดยการจะท าการศึกษาลักษณะของชุมชน ผู้น า
ชุมชนที่อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทคณะกรรมการชุมชน ชุมชนมี

                                           
10 ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การบริหารการพัฒนาชนบทเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ, 2543), 3. 
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กระบวนการบริหารงานชุมชนที่ชัดเจน ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม 
และชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน เพ่ือหาค่านัยส าคัญของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการส่งเสริม
ชุมชนจนประสบความส าเร็จ จนสามารถเป็นชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง และการศึกษาครั้งนี้ยัง
สามารถน าไปใช้การศึกษาวิจัยได้ในอนาคตเพ่ือศึกษาสภาพความเมืองที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิด 
กระบวนการ หรือวิธีการปกครองที่มีผลต่อชุมชนในเขตเมืองอ่ืนๆ ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง
ได้อย่างยั่งยืน 

 
1.2 ค าถามของงานวิจัย 
 

1. ปัจจัยใดที่ส่งเสริมเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในพ้ืนที่เขตเมือง 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหา

ส าคัญ 
3. ข้อเสนอแนะที่จะการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ชุมชน

เมือง มีแนวทางอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
3. เพ่ือเสนอแนะการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาแนวคิดลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง  แนวคิดของผู้น า
ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบต่างๆ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยศึกษาจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้น า
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในพ้ืนที่เขตเมือง 
2. ท าให้ทราบถึงแนวทางและกระบวนการจัดการที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็งในพ้ืนที่เขตเมือง 
3. ท าให้ทราบข้อเสนอแนะที่จะพัฒนาชุมชนในเขตเมืองไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าผลการวิจัยไปด าเนินการเป็นแนวทางในการ

จัดท างบประมาณเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
 

1.6 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเมือง การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่ต้องการศึกษาแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน (ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558-2560) 

 
1.6.1 การคัดเลือกชุมชน 

การคัดเลือกชุมชนในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนในเขตเมืองที่มีความ
เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง มีความเจริญเติบโตของ
เมืองค่อนข้างสูง มีสมาชิกอยู่กันอย่างหนาแน่นและเป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือกับเทศบาล ได้แก่ 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง มีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ซึ่งชุมชนทั้งสองเป็นชุมชนที่มีลักษณะ
เป็นหมู่บ้านจัดสรร ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดั้งเดิมแต่เป็นประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือเข้ามาท างานในเมืองหลวง โดยการคัดเลือกจากเกณฑ์ความเข้มแข็งของชุมชนของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน 
ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนิน
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กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และชุมชนมีความ
ทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จนอาจกล่าวได้ว่า  ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และ
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะเป็นตัวอย่างของชุมชนในเขตเมืองที่มีความเข้มแข็ง ที่สามารถ
น ามาศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

1.6.2 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาคสนาม โดยเป็นการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือให้ทราบ

ถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หนังสือ งานวิจัยต่างๆ บทความ วารสาร เอกสาร กฎ และข้อบังคับทั้ง
ที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนติดต่อบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาอ้างอิงประกอบการศึกษา 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Survey) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากชุมชน
ทั้งสองแห่ง โดยการการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) กับกลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้ และการเข้า
ไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในกระบวนการ (Participant Observation) น าข้อมูลมาหาค่านัยส าคัญที่
เหมือน หรือแตกต่างกันเพื่อสรุปอภิปรายผลการศึกษา 

1.6.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ท าการวิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย

มีผู้ประสานงานในแต่ละชุมชนเป็นผู้ช่วย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริง ผู้วิจัยจะเป็นผู้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามกับผู้ประสานงานในชุมชน 

1.6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบเป็นค าถามแบบมี

โครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา 
2. การสังเกตการณ์แบบไม่ก าหนดกรอบไว้ล่วงหน้า (Unstructured Observation) 

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเมืองของชุมชนต้นแบบ (Best Practice) 
1.6.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายการเก็บข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ในฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล การสนับสนุน
ชุมชนในด้านงบประมาณต่างๆ 
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2. ประชาชนในชุมชนที่ศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 1.ประธานชุมชน และ 2. กรรมการ
ชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนที่ศึกษา และมีส่วนร่วมในสนับสนุน การตัดสินใจ ในนโยบาย
หรือการกระท าของชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากการลงวิจัย

ภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาค่าความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธีการและขั้นตอนโดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้รับจากผล
จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล โดยผู้วิจัยจะได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซึ่งจะสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนที่
น ามาวิเคราะห์ และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสอง
เพ่ือหาปัจจัยร่วมกันของชุมชนทั้งสองแห่ง 

 
1.7 นิยามศัพท ์
 

ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบเทศบาล และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัย
แรงงานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร และมีรายได้โดยที่ไม่พ่ึงการท างานจากภาคเกษตร มีการรวมตัว
กันบ้างเพ่ือท ากิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ อีกทั้งมีผู้น าชุมชนที่ท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบท
รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน”โดยมีการเรียนรู้ การจัดการ และแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน 

องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์หรือในชื่ออ่ืนใด ไม่ว่าจะมีการจด
ทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยเป็นองค์กรที่มีการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจของ
ประชาชนจ านวนหนึ่งที่มีอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้กันอย่าง
ต่อเนื่องในการท างานเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้น าสั่งการ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การกระตุ้นและสร้างกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมกันท า และมีการเรียนรู้
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามีส่วนในกิจกรรมบางอย่างร่วมกับคนอ่ืน 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนได้เข้าไปร่วมในการแสดงออก
ซึ่งการสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบายหรือการกระท าของชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของชุมชน สมาชิกในชุมชนใช้ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ประชาชนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการท างานระหว่างชุมชนกับเทศบาล สมาชิกในชุมชนมีจิตอาสาและเข้ามามีส่วนร่วมการ
พัฒนาท้องถิ่น เพราะทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

ผู้น าชุมชน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน และมีบทบาทในการเป็น
หัวหน้าชุมชน หรือเป็นผู้ปกครองชุมชน รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน 
ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เป็นผู้มี
บทบาทในการก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล และมีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาชุมชน 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จะใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับความเป็นเมือง และชุมชนเมือง 
2. แนวคิดเก่ียวกับผู้น า 
3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง 
4. แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเมือง และชุมชนเมือง 
 

เขตเมือง (Urban Place) สรุปได้เป็น 4 นัย1 ดังนี้ 
1. นัยทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ที่มีรากฐานของวัฒนธรรมเมือง 
2. นัยทางการเมืองและการบริหาร หมายถึง การเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครอง 
3. นัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง สถานที่ที่มีประชากรประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
4. นัยทางประชากร หมายถึง พ้ืนที่ที่มีขนาดและความหนาแน่นของประชากรมาก 
นอกจากนี้ เมือง ยังหมายถึง การตั้งถิ่นฐานที่ถาวรขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง

ถาวร สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เมืองเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรจ านวนมาก  
มีความหนาแน่นประชากรมาก อาชีพพ้ืนฐานของประชากรเมืองจะเป็นอาชีพจะเป็นอาชีพนอกภาค
เกษตรเมืองจะมีระบบการปกครองเป็นของตนเอง2 ดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นเมือง 
นอกเหนือจากการพิจารณาจ านวนและความหนาแน่นของประชากรแล้ว ยังควรจะรวมถึง  
การพิจารณาหน้าที่ของเมืองด้วย 

                                           
1 จิตตินี จันทรจนา, “ภาวะความเป็นเมืองของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 4. 
2 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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ในประเทศไทย เขตเมือง ยังไม่มีผู้ให้ความหมายที่ใช้เป็นทางการ ส่วนใหญ่มักใช้ใน
ความหมายของพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล (Municipal Areas) หมายถึง ท้องถิ่น ซึ่งได้มีพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จัดตั้งเป็นเทศบาล 

ปัจจัยที่แสดงถึงความเป็นเมือง3 
พ้ืนที่เป็นเมืองนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดและความหนาแน่นประชากรมาก อัน

เนื่องมาจากการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ อีกท่ีมีความสัมพันธ์
กับความเป็นเมือง ได้แก่ การขยายเขตเมือง (Area Annexation) ซึ่งเป็นการขยายเมืองไปสู่เขต
ชนบทบางส่วน รวมถึงการขยายเมืองตามแนวเส้นทางหลักของการคมนาคม (กองประสานการพัฒนา
เมือง, 2538) ปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองของประเทศไทย 

ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่หนึ่งมีความเป็นเมืองนั้น นอกจากขนาดและความ
หนาแน่นประชากรแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยอ่ืนที่แสดงถึงความเป็นเมืองอย่างชัดเจน นั้นคือ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเมืองจะมีความแตกต่าง
จากในเขตชนบท กล่าวคือ ประชากรในเขตเมืองส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งการอุตสาหกรรม และการค้าการบริการ ขณะที่ประชากรในเขตชนบทจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อความเป็นเมืองมากขึ้น สัดส่วนของประชากรที่ประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรมจะสูงขึ้น รวมทั้งสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากนอกภาค
เกษตรกรรมจะสูงขึ้นด้วย แต่กลับลดลงในส่วนของภาคเกษตรกรรม   

2. ปัจจัยทางด้านสังคม คือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมือง ซึ่งมิได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ บริการทางการแพทย์และการสาธารณะสุข การศึกษา และ
บริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะเพ่ิมสูงขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองมาก
ขึ้น 

กล่าวโดยสรุป เขตเมือง หมายถึง พ้ืนที่ที่เป็น เขตเทศบาล ซึ่งมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น และประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากเขตชนบทเพ่ือประกอบอาชีพในพ้ืนที่แหล่งอุตสาหกรรม 
มีความสะดวกในแหล่งคมนาคม และเป็นพ้ืนที่รวมของหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมากเข้าไว้ด้วยกัน 

 
  

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, 8-9. 
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2.1.1 แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง 
ในการศึกษาเกี่ยวกับเมืองและการผังเมืองในประเทศไทยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเมือง4 ได้แก่  
1. แนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  แนวคิดนี้ เน้นที่การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญแก่อุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจก้าวและมองว่าภาคเกษตรนั้น
ล้าหลัง หนทางที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้คือ ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม แนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
และเทคโนโลยีการผลิตจากภายนอก ท าให้มีเพียงชนชั้นสูงและคนในเมืองเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาแบบนี้ 

2. แนวคิดที่เน้นความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Need) เนื่องจากเห็นว่าแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ละเลยการกระจายรายได้ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็น
ข้อบกพร่องของแนวคิดที่หนึ่ง แนวคิดนี้จึงเน้นการพัฒนาที่มุ่งให้คนจนได้รับความจ าเป็นพ้ืนฐานใน
ชีวิต โดยมีรายได้จากการท างานและเพ่ือให้ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาขนบทให้
เป็นเมืองเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต ได้แก่ ไฟฟ้า การกระจายของสินค้า
อุปโภคบริโภค 

3. แนวคิดที่เน้นความส าคัญของระบบนิเวศและความสามารถในการรอบรับ 
(Carry Capacity) ซึ่งเป็นขีดจ ากัดของสภาพแวดล้อม และท าให้เห็นว่าระบบนิเวศนั้นมีความ
เกี่ยวพันอย่างต่อเนื่องแนบแน่น ต่อกันและกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และจะต้องมีการควบคุมการ
เติบโตของประชากร มิเช่นนั้นจะท าให้การพัฒนาเสียสมดุล เกินความสามารถที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับได ้

4. แนวคิดการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ซึ่ งเป็นแนวคิดใหม่ล่ าสุด แตกต่างจาก 
แนวทางการพัฒนาแบบอ่ืนๆ ที่ได้สร้างปัญหาและน าไปสู่ความไม่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางใหม่นี้มองว่ากระบวนการพัฒนา ควรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนา การสร้างความร่วมมือ และการท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถน าไปวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไปสู่
การปฏิบัติ แนวคิดนี้ถูกก าหนดขึ้นในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 21 เรียกว่า แผนปฏิบัติการเพ่ือ
ศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) สาระส าคัญคือ คน ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนและคนต้อง
มีชีวิตที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และด ารงอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ และรัฐมีสิทธิที่จะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้เพ่ือสนองนโยบายการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมและรัฐต้องรับผิดชอบที่
จะควบคุมมิให้กิจกรรมต่างๆ ไปท าลายสิ่งแวดล้อมของรัฐข้างเคียง หรือบริเวณที่อยู่นอกขอบเขตของ
กฎหมายระดับชาติ นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดค าจ ากัดความของการพัฒนาใหม่ว่า การพัฒนาจะต้อง

                                           
4 ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, เมืองและผังเมืองในประเทศไทย กรณีเมืองเชียงใหม่ 

(เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541), 5-10. 
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สามารถสนองความต้องการด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนรุ่นต่อไปได้ การ
พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และไม่สามารถแยกการพิจารณาอย่างโดด
เดียว หรือแยกส่วน แนวคิดนี้มิอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติของประเทศต่างๆ 
และยังมีผลต่อการพัฒนาภูมิภาค และพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่เมืองที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการวางภาคและเมือง 

2.1.2 ทฤษฎีว่าด้วยการเติบโตของเมือง (Urban Growth Theory) 5 
ในการศึกษาการเติบโตของเมือง ต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสรรที่ดินในเมือง 

ซึ่งจะส่งผลต่อการรูปแบบการขยายตัวของเมือง โดยแนวคิดหลักเรื่องการเติบโตของเมืองมีอยู่  
3 แนวคิด คือ  

1. แนวคิดการใช้ที่ดินเป็นวงกลม (Concentric Zone Concept) Burgess ผู้เสนอ
แนวคิดนี้เห็นว่าการใช้ที่ดินที่มีลักษณะเป็นวงกลม บริเวณศูนย์กลางของเมืองเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ 
(Central Business District หรือ CBD) ที่อยู่อาศัยของคนรายได้ต่างกันจะอยู่เป็นย่าน คนรายได้
น้อยสุดจะอยู่ ใกล้ศูนย์กลางของเมืองมากที่สุด คนรายได้สูงจะกระจายไปอยู่ตามชานเมือง  
การแบ่งแยกนี้เป็นไปด้วยเหตุผลความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็น
ลักษณะของการใช้ที่ดินซึ่งเป็นภาพสะท้อนของเมืองโลกตะวันตกในช่วงก่อนหน้าปี ค.ศ.1900 ที่มี
จ านวนประชากรไม่มากจนเกินไป คนรวยจะหนีไปอยู่ในพ้ืนที่อันกว้างใหญ่และยอมเสียเวลาในการ
เดินทางไปท างานในแต่ละวัน 
  

                                           
5 เรื่องเดียวกัน, 17-23. 
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ภาพที่ 2.1 ภาพการขยายของเมืองจากศูนย์กลาง 
ที่มา: Ernest W. Burgess, “Concentric Model Burgess,” https://www .dustin stollz.com 
/blog/2015/12/02/burgess-concentric-zone-model-of-urban-development (accessed 
February 10, 2016). 

 
2. แนวคิดการใช้ที่ดินเป็นสัดส่วนรูปพาย (Sector Concept) Hoyt เสนอว่า

การใช้ดินในเมืองน่าจะมีลักษณะเป็นเสี้ยวๆ รูปพัดแผ่ออกไปจากศูนย์กลางเมือง และมีการแบ่งล าดับ
ชั้นของที่อยู่อาศัย เมืองจะขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากสามารถขยายได้ง่ายกว่าการใช้
ที่ดินในลักษณะวงกลม การขยายตัวแบบนี้สามารถเกาะตามถนนสายหลักได้ โดยการใช้ที่ดินนั้น 
Hoyt ได้เสนอคล้าย Burgess กล่าวคือ มีเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่กลางเมือง ซึ่งประกอบด้วย
ร้านค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ การแบ่งเขตส าหรับผู้ใช้แรงงาน (Working Man Is Home) อยู่ใกล้ที่
ท างาน เขตการผลิตขนาดกลางและการขายส่ง เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยการขนส่งสาธารณะ ที่
พักอาศัยของชนชั้นกลางต้องการที่ดินขนาดใหญ่พอสมควร เพ่ือใช้พาหนะส่วนตัว ส่วนเขตที่อยู่อาศัย
ของชนชั้นสูงนั้นจะต้องเดินทางไกลเพ่ือเข้ามาท างานในเมือง ซึ่งจะอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองซึ่งมีราคา
ที่ดินราคาแพงราคาสูงมากกว่าที่อ่ืน เพราะอยู่ใกล้สถานที่ที่ทิวทัศน์สวยงาม ริมแม่น้ า หรือชายทะเล 
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ภาพที่ 2.2 ภาพการแบ่งพ้ืนที่เมืองออกเป็นรูปพาย 
ที่มา: “Hoyt Sector Model Key,” https://www.haikudeck.com/voss-urban-pattern-
booklet-education-presentation-fJ4emxTTrK (accessed February 10, 2016) 
 

3. แนวคิดการใช้ที่ดินลักษณะมีศูนย์กลางหลายแห่ง (Multiple Nuclei concept) 
เป็นแนวคิดของ McKezie นักนิเวศวิทยา ซึ่งเห็นว่าเมืองๆ หนึ่ง อาจมีมากกว่า 1 ศูนย์กลาง กล่าวคือ 
แต่ละศูนย์กลางจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป เช่น ใจกลางเมืองอาจเป็นศูนย์กลางธุรกิจ มี
ศูนย์การค้า (Shopping Center) เป็นศูนย์กลาง และมีศูนย์การค้าชานเมืองเพ่ือให้บริการ การใช้
ที่ดินตามแนวความคิดนี้ เพ่ิมขึ้นจาก 2 แนวทางแรกคือ นอกจากเป็นเขตที่อยู่อาศัยและธุรกิจการค้า
แล้ว ยังเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมหนัก แหล่งธุรกิจรอบนอก และแหล่งธุรกิจรอบๆ เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพเมืองที่มีศูนย์กลางหลายแห่ง 
ที่มา: McKezie, “Multiple Nuclei concept,”  http://www .lewishistoricalsociety.com/ 
wiki/article_image.php?id=78 (accessed February 10, 2016). 
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ปัจจุบันแนวความคิดมีหลายศูนย์กลางในเมืองได้รับการน าไปพัฒนาต่อยอดไป
พัฒนาเพ่ือขยายเมืองหรือสร้างเมืองใหม่ เนื่องจากการรวมศูนย์ไปไว้ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวท าให้
เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และท าให้พ้ืนที่เมืองไม่คุ้มค่า เพราะในช่วงกลางคืนศูนย์กลางเมืองจะ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปัญหารถติดขัดเพราะต้องเดินทางจากชานเมืองเข้ามา
ท างานในเมืองในแต่ละวัน และเมื่อเมืองเดิมขยายตัวออกไปมากก็จะท าให้เมืองเกิดการเกินขีดจ ากัด
ของเมือง (City limit) ก็จะส่งผลให้เมืองนั้นๆ สะสมปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิด
ใหม่ 2-3 แนวคิด คือ การที่จะย้ายเมืองออกไป คือ แนวคิดการย้ายเมืองออกไป (Satellite town 
Concept) โดยสร้างเป็นเมืองบริวารอยู่รอบๆ ศูนย์กลาง และแนวคิดการสร้างเมืองใหม่ New town 
concept) เพ่ือลดความแออัดของมหานคร และกระจายความแออัดออกไปยังชุมชนใหม่ 

นอกจากนั้น อรทัย ก๊กผล ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการเติบโตชองเมือง หรือ “ระเบิด
คนเมือง” นี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยระดับพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในเขตเมืองมากที่สุด (Area based Organization 
and Management) และมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มาพร้อมกับความเป็นเมือง (Multi functional agency) 
อาทิการจัดการขนส่งและการจัดการขยะและน้ าเสีย การจัดพ้ืนที่และผังเมือง รวมทั้งทิศทางทาง
เศรษฐกิจของเมือง6 

และในแนวทางการพัฒนาเมืองนั้น ในประเด็นการพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังกล่าว ได้วางแนวคิดการพัฒนาเมือง โดยให้เป็นเมืองที่น่า
อยู่ ซึ่งจะเป็นความน่าอยู่ในความหมายที่ว่ามีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ดี เศรษฐกิจที่ดี เดินทาง
สะดวก มีระบบสาธารณูปการที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีการเน้นถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความ
หลากหลายและศักยภาพของเมือง บนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้น จึงสามารถ
แยกประเด็นการพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองหลักๆ ได้ 5 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 7 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแบะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน 

                                           
6 อรทัย ก๊กผล, Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่น

สมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559), 10. 
7 เรื่องเดียวกัน, 36-37. 
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แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ปรับปรุงระบบการจัดการขยะ 
การคัดแยก การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน
ต่างๆ ตลอดจนการรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด ลดมลพิษทางน้ า และเ พ่ิมประสิทธิภาพในเขต
เมือง 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจร และให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
รถประจ าทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้าและการพัฒนาสถานีขนส่งในเขตเมือง ภายใต้หลักการ
ความปลอดภัยในการเดินทางของทุกเพศทุกวัย และผู้พิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและชนบท 

แนวทางท่ี 4 รักษาอัตลักษณ์ของเมือง และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือ
กระจายรายได้ ให้ คนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อการอนุ รักษ์  สืบสานประเพณี  วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านและเมืองเก่า ตลอดจนระบบดิจิตอลที่ต่อยอดไปกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของเมือง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกรสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์
ของเมือง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นการต่อยอดและเพ่ิมคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

แนวทางท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง โดยการวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดท าผังเมือง 
และการบังคับใช้ อีกทั้งเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานราชการส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมือง
ทั้งทางด้านเทคนิคและงบประมาณ 

2.1.3 ความหมายของชุมชนเมือง 8 
ความหมายของ “ชุมชน” 
ปรีชา วงศ์ทิพย์ ให้ความหมายของค าว่า “ชุมชน” หมายถึง การรวมตัวกันของ

ผู้คนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งในพ้ืนที่กายภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม มีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน มีการ

                                           
8 วิมลพรรณ กุญแจทอง, “แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง กรณีศึกษา

ชุมชนโค้งรถไฟยมราช,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 8-11. 
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เกื้อกูลและการเป็นอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกัน จึงมีการก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น อาจมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติหรือไม่มีก็ได้และยังรักษาแบบ
แผนการด าเนินชีวิตร่วมกันได้9 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ให้ความว่า ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันตาม
พ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ท ากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 
โดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การด าเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยสมาชิก
ในชุมชนทั้งสองแบบมีความตระหนักในเอกลักษณ์ของชุมชน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน
ร่วมกัน10 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนหมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีการ
จัดตั้งพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความเชื่อ ความศรัทธา ความสนใจที่
คล้ายคลึงกัน และมีการอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัยพายากรร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารกันและมีการก าหนด
หน้าที่ บทบาทความสัมพันธ์กันและกันในชุมชน 

ความหมายของชุมชนเมือง 
ชุมชนเมือง เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาสมัยใหม่ จากประเทศ

เกษตรกรรม ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง ท าให้เกิดการอพยพ ส่งผลให้การสร้างชุมชนเมือง
เกิดขยายตัวอย่างรวดเร็ว และไม่มีแผนการรองรับ เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการกระจายรายได้ 
และปัญหาความยากจน ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนที่ส่งผลให้ เกิดชุมชน
แออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาชุมชนบุกรุก ปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งกระจัดกระจายในเมือง
ต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน  
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และการอยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาของชุมชนเมืองเกิดขึ้นผ่าน
องค์กรชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีปัญหาเดียวกัน โดยแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเมือง 
จะเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนเมืองให้ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะท าหน้าที่หลักในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า กระตุ้น และร่วมสนับสนุนบางประการ เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
ที่สุด จุดเด่นของแนวคิดนี้คือ การมีรากฐานจากประชาธิปไตยแบบส่วนร่วม (Paticipatory Democracy) 
โดยชุมชนเป็นผู้คิด ผู้ท าโครงการ ผู้ด าเนินการ จัดการด้านการเงินและดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นการ

                                           
9 ปรีชา วงศ์ทิพย์, การพัฒนาชุมชนประยุกต์: แนวคิดและการบูรณาการ (กรุงเทพฯ: ดีไซน์ 

ดีไลท์, 2555), 5-6. 
10 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 

2544), 24-40. 



Ref. code: 25595803010106SDJ

 

 

20 

ท างานโดยพลังชุมชน ซึ่งเป็นพลังการพัฒนาพ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้กันเองได้ โดย
เปลี่ยนจากผู้รับการพัฒนามาเป็นพลังในการพัฒนา จากนั้นได้มีพัฒนาการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ชุมชนในแต่ละเมือง และมีการท างานพัฒนาร่วมกันในหลายๆ เรื่อง เช่น ออมทรัพย์ สวัสดิการ อาชีพ 
ธุรกิจชุมชน ที่อยู่อาศัย เป็นการท างานที่เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาทิศทางในองค์กรชุมชนระดับเมือง โดยใช้พลังการพัฒนาขององค์กรเครือข่ายชุมชน 
ร่วมกับกลไกพัฒนาในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้เกิดกลไกการพัฒนาระดับ
เมืองที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างขบวนการพัฒนาร่วมกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศ 

งานของทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ได้กล่าวถึงปัจจัยร่วมในการกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเมือง11 ประกอบด้วย 

1. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นเหตุและแรงผลักที่ท าให้ชุมชนมา
รวมตัวกันเป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาของชุมชนในรูปแบบของ “กลุ่มช่วยตัวเอง” (Self-
help Group) เนื่องจากการที่หน่วยงานภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึง หรือล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ชุมชนจึง
ต้องช่วยตัวเองเป็นการเฉพาะหน้า เพราะปัญหานั้นสร้างความเดือดร้อน และขัดขวางต่อการด าเนิน
ชีวิตที่ปกติสุข ทั้งนี้ในการจัดการปัญหาชุมชนต้องใช้ตรรกะ (Logic) หรือความเป็นเหตุเป็นผล บน
พ้ืนฐานความคิดที่เป็นจริง ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักประชาธิปไตย 
และหลักความถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและกติกาของสังคม (Legal right & Social right) 

2. ภาวะผู้น า สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นตัวเร่ง/ตัวกระตุ้นให้
ชาวชุมชนค้นหาผู้น าตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพโดดเด่น เป็นผู้น าความคิดของคน
ในชุมชนให้มองเห็นภาพของอนาคตและสามารถสื่อสาร ขายและขยายความคิด ความเชื่อ ปรัชญา
ของตนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ มีการโน้มน้าวชักจูงให้เห็นความส าคัญ สร้างความรู้สึกผูกพันและน่าท้า
ทายต่อวิสัยทัศน์นั้น อันน าไปสู่ “การปฏิบัติโดยการเพ่ิมอ านาจ” (Action through Empowerment) 
และหากผู้น าเป็นผู้มีพลังอ านาจที่ชาวชุมชนเชื่อถือ มีจิตส านึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยิ่งท าให้ชาวชุมชนเข้ามาร่วมกระบวนการจัดการปัญหามากขึ้น 
ผู้น าตามธรรมชาติ ถือเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
และหากผู้น าตามธรรมชาติถูกบูรณาการอยู่ในตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้น าแบบทางการ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน ก็จะท าให้ผู้น าคนนั้นมีฐานะและศักยภาพในการจัดการปัญหาของชุมชนสูงขึ้น 

ผู้น าชุมชน จึงเป็นปัจจัยส าคัญสูงสุดในการชักจูงและน าพาชาวชุมชนไปสู่การ
จัดการกับปัญหาของชุมชนได้ส าเร็จ ซึ่งต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและความเป็น

                                           
11 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, การสังคมสงเคราะห์ชุมชน มรรควิธีสู่ชุมชนเข็มแข็ง (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2545), 4-10. 
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ประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบร่วม ทั้งนี้ ลักษณะส าคัญของผู้น าชุมชนที่ได้รับการยกย่องยอมรับจาก
ชาวชุมชน คือ บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีความเสมอภาค และให้ความเป็นธรรม จึงจะสามารถ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ส าเร็จ 

3. วิธีคิดในการจัดการปัญหาของชุมชน วิธีคิดของชุมชนในการจัดการปัญหา
ชุมชนอันดับแรก คือ “การเอาตัวรอด” (Survive) ก่อน โดยค้นหาต้นเหตุแห่งปัญหา และลงมือกระท า
ตามประสบการณ์ของชาวชุมชน ดังนั้นความส าเร็จจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของชุมชนและผู้น าชุมชน 
รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมในวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างถูกวิธี โดยการบูรณาการหลักคิดต่างๆ 
เช่น ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หลักความถูกต้องเป็นธรรม หลักการมีส่วนร่วม การเพ่ิมพลังอ านาจ 
และหลักการแก้ปัญหาแบบสันติวิธี ให้อยู่ในรูปกิจกรรมหรือบริการที่ชุมชนจัดให้มีขึ้น ตลอดจน
จิตส านึกสาธารณะของชาวชุมชน (Community Consciousness) ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา 

4. วิธีปฏิบัติในการจัดการกับปัญหาของชุมชน ขึ้นอยู่กับบริบทของปัญหา ภาวะ
ผู้น าชุมชน วิสัยทัศน์ของผู้น า การบริหารวิสัยทัศน์ และการบูรณาการความคิดร่วมของชุมชนในการ
จัดการปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกวิธี ซึ่งการกระท าหรือการจัดกิจกรรม/บริการ เพ่ือผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ผ่านตัวแทนหรือผู้น าของชุมชนในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ซึ่งความส าเร็จจะขึ้นอยู่กั บระดับการมี
ส่วนร่วมของชาวชุมชน และการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างผู้น าชุมชน
และชาวชุมชน จนเป็นที่เข้าใจถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

กล่าวคือ ชุมชนเมือง ได้คลอบคลุมทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางประชากร 
สัมพันธภาพของบุคคล และลักษณะทางสังคม ไว้ด้วยกัน ดังนั้นการน าแนวคิดชุมชนเมืองมาใช้ในการ
ท างาน จึงมีความหมายถึง การปฏิบัติงานที่มุ่งใช้ในการคุณลักษณะของชุมชนและทรัพยากรในชุมชน
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือการสร้างจิตส านึกร่วมของประชาชนในการด าเนินการเพ่ือชุมชนและโดย
ชุมชน โดยการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการจัดการกับปัญหาและเป้าหมายของชุมชน ที่
เริ่มต้นจาก “คนในชุมชน” ซ่ึงเป็นแกนกลางของชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้น าความคิด
และการสื่อสารความคิดให้คนในชุมชนเข้าใจ และบริหารจัดการให้เกิดแผน/นโยบาย กิจกรรม/ที่
บริการ ที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชาวชุมชน และมีตัวชี้วัดการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยชุมชนสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ และชาว
ชุมชนมีจิตส านึกสาธารณะที่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยพลังของชุมชน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 
 

นิกลี ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ คือ ผู้น าเป็นศูนย์กลางของกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกว่าบุคคลอ่ืนๆ สามารถดึงดูดความสนใจและน าความสนใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ผู้น า
เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal determine) โดยเป็นผู้ตัดสินใจจุดมุ่งหมายปลายทาง
ในการด าเนินงานของกลุ่ม ผู้น าเป็นผู้ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่ม (Sociometric Choice) โดยได้รับเลือก
จากกลุ่มเนื่องจากเห็นว่ามีคุณสมบัติในการน ากลุ่มตรงตามที่กลุ่มต้องการ และผู้น าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม
บทบาทของผู้น า และมีพฤติกรรมผู้น า สุดท้ายผู้น าคือ ผู้ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันภายในกลุ่ม12 

ฮาลปิน ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ดังนี้ผู้น าหมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพล
ต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น หรือบุคคลที่มีบทบาทเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดที่ส่งผล
ให้การอ านวยการให้หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
บุคคลอื่นๆ ให้เป็นผู้น า หรือบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้น าหรือหัวหน้าหน่วยงาน13 

สมคิด บางโม ได้ให้ความหมายของผู้น า (Leader) คือ สมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิผลมาก
ที่สุดต่อคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม แผ่อิทธิพลไปยังคนอ่ืนมากกว่าผู้อ่ืนมากกกว่าบุคคลอ่ืนที่จะแผ่อิทธิพลมายัง
ตนและสมาชิกยอมรับโดยสมัครใจ ว่าบุคคลนี้เป็นผู้น าของกลุ่มและสามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ ผู้น าอาจได้รับต าแหน่งมาโดยการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้ง หรือยกตนเองขึ้นมาเป็นผู้น าก็ได้ แต่สมาชิก
ได้มีการยอมรับโดยสมัครใจ14 

วรางคณา วงศ์มหาชัย ให้ความหมายของ ผู้น า หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม
บุคคลในชุมชนที่คนในชุมชนให้การนับถือ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการในการด าเนินงานของ
ชุมชน มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดแรงศรัทธาในกลุ่มสมาชิก เป็นผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบต่อ
การพัฒนาการของกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จ อีกทั้งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานและพัฒนาการของกลุ่มจนสามารถน ากลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทาง
ได้ผลส าเร็จ15 

                                           
12 Ross L. Neagley and Dean Evans,  Handbook for Effective Supervision of 

Instruction, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964), 196. 
13 Andrew W. Halpin, Administration Behavior In Education (New York: Harper 

and Row, 1975), 27-28. 
14 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: จูนพับลิชซิ่ง, 2538), 235. 
15 วรางคณา วงศ์มหาชัย, บทบาทของผู้น าในการพัฒนาองค์กรประชาชน (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535), 11. 
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ปาริชาติ วลัยเสถียร ได้สรุปองค์ประกอบของผู้น า มีดังนี้ 
1. มีความรู้ ความสามารถอันเป็นคุณสมบัติภายในตัว ทั้งมีความสามารถที่จะใช้ความรู้

นั้นๆ ด้วย 
2. มีผู้ตามที่ด ี
3. มีจุดมุ่งหมายในการท างาน 
4. ต้องมีหลักการและวิธีการเพ่ือการท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
5. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
6. มีสถานการณ์ให้ได้ใช้ความสามารถของตน16 
กวี วงศ์พุฒ17 ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู้น าไว้ 5 ประการ คือ  
1. ผู้น า หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือน

แกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ
ของกลุ่มสูง  

2. ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่วางไว้ 
แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น าทั้งนี้รวมถึงผู้น าที่น ากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางด้วย  

3. ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่ม 
ซึ่งเป็นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐานและสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 

4. ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือ สามารถสอดแทรกอิทธิพล
บางประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด 

5. ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม
และเก่ียวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น า 

กล่าวโดยสรุป ความหมายของผู้น า 
ผู้น า คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนท างานต่างๆ ที่ต้องการให้

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ผู้น า คือ ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้คนอื่นท างานให้ส าเร็จตามที่ตนต้องการได้ 
ผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระของ

ต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมาย บุคคลอื่นในกลุ่มท่ีเหลือก็คือ ผู้ตาม 

                                           
16 ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ: 

ส านักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย, 2548), 193. 
17 กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอร์ปรินท์, 2535), 14-15. 
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ผู้น า คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือการยกย่องขึ้นมาของกลุ่ม เพ่ือให้
ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รูปแบบภาวะผู้น าจากพ้ืนฐานการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้น า18 
1. ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) หมายถึง ผู้น าที่เน้นถึงการบังคับบัญชา

และการออกค าสั่ง (commanding and order giving) เป็นส าคัญ ผู้น าชนิดนี้มักจะท าการตัดสินใจ
ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก และจะไม่ค่อยมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากนัก 
สถานภาพของผู้น าชนิดนี้จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าเป็นเจ้านาย (boss) อย่างเด่นชัด ในการบังคับ
บัญชาหรือควบคุมงานของผู้น าชนิดนี้ ผู้น าดังกล่าวจะกระท าโดยมีการใช้อ านาจเป็นอย่างมากและจะ
สร้างบรรยากาศของความเกรงกลัวต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเสมอ ทั้งนี้เพราะผู้น านิยมใช้การให้รางวัล
และลงโทษ สรุปได้ว่าผู้น าแบบเผด็จการจะมีอ านาจสูงสุดที่ตัวผู้น า ผู้น าจะสั่งการและตัดสินใจโดย
ยึดถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ นิยมการให้รางวัลและลงโทษ 

2. ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผู้น าชนิดนี้จะมีลักษณะตรงกันข้าม
กับผู้น าชนิดแรก ผู้น าแบบประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากกว่า และจะไม่
เน้นถึงการใช้อ านาจหน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเกรงกลัวในตัวผู้บังคับบัญชา หากแต่จะเปิดโอกาสให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพูดคุยด้วย ในการปฏิบัติงานบริหารของผู้น าชนิดนี้
มักจะเป็นไปในท านองที่ว่า สิ่งต่างๆ เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทุกคน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงมัก
ให้โอกาสทุกฝ่ายเข้ามาร่วมพิจารณา ซึ่งอาจจะกระท าโดยมีการประชุมหรือจัดตั้งคณะกรรมการ เป็น
ต้น ผู้น าชนิดนี้จะพยายามส่งเสริมให้คนงานออกความคิดเห็นได้ และมีโอกาสร่วมตัดสินใจในปัญหา
ต่างๆ ได้ด้วย สรุปว่า ผู้น าแบบประชาธิปไตยเป็นผู้น าที่ท างานโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
การตัดสินใจอยู่บนฐานของการปรึกษาหารือกัน 

3. ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez-faire or Free-rein Leader) ผู้น าชนิดนี้จะแตกต่างจาก
ผู้น าแบบประชาธิปไตยที่ว่าจะมีการปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีอิสรเสรีเต็มที่ หรือปล่อยให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชามีอ านาจกระท าการใดๆ ตามใจชอบได้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จะถูกมอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างเต็มที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะได้รับสิทธิในการจัดท าแผนงานต่างๆ ได้
ตามใจชอบ 

 
  

                                           
18 “ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ,” https//sites google.com/site/phawa 

phunalaeakarsrang/home. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560). 
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้น าทั้ง 3 แบบ 

ผู้น าแบบเผด็จการ ผู้น าแบบประชาธิปไตย ผู้น าแบบเสรีนิยม 
1. ผู้น าจะเป็นผู้ก าหนด

นโยบายทุกอย่าง 
2. เทคนิควิธีท างานและ

กิจกรรมจะถูกสั่งการโดย
ผู้น า 

3. ผู้น าจะคอยสั่งงานแต่ละ
อย่าง และจะคอยก ากับผู้ท า
งานแต่ละคนในการติหรือชม
งานของกลุ่ม ผู้น าจะใช้วิธีว่า
กล่าวตัวบุคคลโดยตรงและ
จะพยายามวางตัวเป็น
ทางการ 

1. นโยบายต่างๆ จะก าหนดขึ้น
โดยมีการปรึกษาและ
ตัดสินใจโดยกลุ่ม 

2. กิจกรรมจะถูกก าหนดขึ้น
จาก การปรึกษาของกลุ่ม 
โดยผู้น าจะให้แนวทางเลือก
สมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาส
เลือกผู้ท างานร่วม และการ
แบ่งงานภายในกลุ่มจะท า
โดยวิธีตกลงกันเองในการติ
หรือชม ผู้น าจะหลีกเลี่ยงไม่
ว่ากล่าวตัวบุคคล 

1. กลุ่มหรือแต่ละคนจะมี 
เสรีภาพในการตัดสินใจ 

2. ผู้น าจะจัดหาวัตถุดิบให้และ
ยังจะคอยให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เมื่อต้องการ 

3. ผู้น าจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวใดๆ 
4. ผู้น าจะไม่พยายามพูดถึง 

กิจกรรมของสมาชิกและจะ
ไม่พยายามก ากับกลุ่ม แต่
อย่างใดเลย 

ที่มา: ยุทธนา พรหมณี, วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับผู้น า, (เอกสารประกอบการสอนวิชาภาวะ
ผู้น า, วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส, 2544), 6. 

 
รูปแบบผู้น าแบบเน้นคน หรือเน้นงาน 
การเน้นรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรว่าต้องการให้วัตถุประสงค์การท างาน

เป็นไปในลักษณะใด ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ จะแตกต่างกันที่วิธีปฏิบัติ แต่แท้จริงแล้ว ผลท้ายที่สุด ต่างก็
มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพงานที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทั้งสิ้น 

ผู้น าแบบเน้นคน (Consideration) ผู้น าแบบที่มีการค านึงในความต้องการของมนุษย์
ในตัวพนักงาน โดยการที่ผู้น าเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการให้ความสนับสนุนทางด้าน
จิตวิทยา ที่อาจจะเรียกได้กว่าการรู้จักใช้คนให้เป็นนั่นเองการท างานร่วมกันระหว่างผู้น าและพนักงาน
ในแบบนี้ จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างผู้น ากับพนักงานลดลง จึงท าให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
สบายใจ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด ก็สามารถร่วมกันปรึกษาหารือให้ปัญหาต่างๆ ผ่านไปได้  
จึงท าให้ผลที่เกิดข้ึนงานออกมามีประสิทธิภาพทั้งยังได้ เพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ผู้น าแบบเน้นงาน (Structure) ผู้น าแบบนี้เชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์โดยการให้พนักงานยุ่ง
อยู่เสมอ และสามารถกระตุ้นให้พนักงานท างานได้มากๆ ซึ่งการท างานในลักษณะนี้ จะท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างผู้น าและพนักงานห่างกันเพราะผู้น าจะมุ่งเน้นไปที่จ านวนตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิต 
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แต่ตัวพนักงานจะไม่รู้สึกมีความสุขเพราะจะท าให้เกิดแรงกดดันหากไม่สามารถท างานได้ตาม
เป้าหมายที่ผู้น าก าหนด 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าชุมชน (Community Leader) 
ผู้น าชุมชน มีความหมาย และค าจ ากัดความท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 
ชลกาญจน์ ฮาชันนารี ได้ให้ความหมายของผู้น าชุมชนว่า ผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีอิทธิพล

เหนือคนอ่ืนๆ สามารถท าให้คนอ่ืนอยากเดินตามและให้ความเคารพเชื่อถือไว้ใจและให้ความร่วมมือ
ในการท างานต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ผลส าเร็จที่ดี หรือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้19 

ทองคูณ หงส์พันธ์ ได้อธิบายไว้ว่า ผู้น าชุมชน เป็นผู้อยู่ในอ านาจหรือหน้าที่ที่ถูกก าหนดให้
เป็นผู้น า เพราะเป็นผู้มีความสามารถในการจัดสรรและจัดการต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ มากกว่าคนอ่ืนใน
ชุมชนนั้นเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ปรารถนาทั้งของตนและสมาชิกของชุมชน เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในการประสานงานในการเรียกร้องสิ่งต่างๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
บริหารพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง20 

กล่าวโดยสรุป ความหมายของผู้น าชุมชน คือ บุคคลที่มีอ านาจหรือบุคคลที่ได้รับการ
รอมรับจากสมาชิกในชุมชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการท าให้ผู้อ่ืนให้ความเคารพ ไว้ใจ 
และให้ความร่วมมือในการท างานด้านต่างๆ เพ่ือจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในท้องถิ่น 

ลักษณะของผู้น าชุมชน 
การที่บุคคลใดจะเป็นผู้น าชุมชนในท้องถิ่นได้นั้น สามารถเป็นได้หลากหลายวิธี ทั้งผู้น า

แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดสรุปลักษณะของผู้น าชุมชน ดังนี้ 
1. เป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือย าเกรง แต่ไม่ใช่ท าให้ชาวบ้านเกรงกลัว 
2. ช่วยดูแลชาวบ้าน โดยให้ค าแนะน าและแนวทางที่ถูกต้อง 
3. เป็นบุคคลที่มีใจกว้าง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
4. มีความม่ันคงในอาชีพ และฐานะความเป็นอยู่ไม่เดือดร้อน 
5. เป็นบุคคลที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง 

                                           
19 ชลกาญจน์ ฮาชันนารี, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนาชุมชน 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย, 2548), 65. 
20 ทองคูณ หงส์พันธ์, การค้นหาและพัฒนาผู้น าท้องถิ่นในงานพัฒนาชุมชน  (สกลนคร: 

วิทยาลัยครูสกลนคร, 2528), 16. 
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6. เป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของสมาชิก และยินดีให้ค าปรึกษาหารือกับผู้อ่ืนใน
ปัญหาส าคัญของท้องถิ่นหรือปัญหาของชุมชน 

7. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจท างานเพ่ือส่วนรวม 
8. เป็นมิตรที่ดีของประชาชนทุกชนชั้น 
9.  เป็นผู้เสียสละแรงกาย แรงใจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
10. เป็นผู้ที่ประชาชนชื่นชอบและกล่าวถึงเสมอ  ประชาชนในสังคมชนบทส่วนใหญ่จะ

เชื่อถือผู้น าชุมชน ถ้าสามารถให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนได้ งานก็จะประสบผลส าเร็จ 
เพราะผู้น าชุมชนในท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าชุมชนเข้าใจสถานการณ์ของต าบล หมู่บ้านได้ดีกว่าบุคคลอื่น 
2. ผู้น าชุมชนสามารถติดต่อกับชาวบ้านได้ดีกว่าผู้อื่น 
3. ผู้น าชุมชนสามารถกระตุ้นการท างานของชาวบ้านได้ เพราะชาวบ้านรักและมีความ

ศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว21 
อคิน รพีพัฒน์ กล่าวถึงลักษณะของผู้น าชุมชน ว่าควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ผู้น าชุมชนเป็นบุคคลที่ชาวบ้านรักใคร่ นับถือและไว้วางใจ 
2. ผู้น าชุมชนสามารถเข้าใจ ปัญหาของชุมชน และวางโครงการหรือเลือกโครงการที่

รัฐบาลมีอยู่ให้ตรงกับความต้องการ และความจ าเป็นของชาวบ้าน 
3. ผู้น าชุมชนสามารถเข้าใจและอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจวัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่

จะได้รับจากการพัฒนาได้เป็นอย่างดี มีความสามารถประสานงาน ติดต่อสื่อสารและขอความ
ช่วยเหลือภายนอกชุมชนได้22 

พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ กล่าวว่า ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าชุมชน หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพเด่น 
ประกอบกับความสามารถเป็นพิเศษในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นซึ่งในกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมประกอบด้วย 
บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่แตกต่างกันไปในขณะที่ทุกคนมีความผูกพัน
ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจะต้องยอมรับนับถือความคิดเห็นของกันและกัน  
ด้วยเหตุนี้ เองสถานการณ์ที่บีบตัวขึ้นจึงผลักดันให้สมาชิกของกลุ่มบางคนกลายเป็นผู้น าย่อม
เนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจ าตัวอีกด้วย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความโอบอ้อม

                                           
21 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2541), 12. 

22 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา  (นครปฐม: ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 67. 
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อารี และความเสียสละ นอกจากนั้นยังหมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะอุปนิสัย และความสามารถที่
ดีเด่นในสถานการณ์หรือในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถจูงใจประชาชนให้มีความ
คิดเห็นคล้อยตามและลงมือท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง23 

บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน 
ผู้น าชุมชนแต่ละบุคคลมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ลักษณะงาน

และลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ โดยสรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้น าชุมชน มีดังนี้ 
ชลกาญจน์ ฮาชันนารี ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้น าชุมชนในงานพัฒนาท้องถิ่นว่าสามารถ

แบง่ได้เป็นบทบาทภายนอกและบทบาทภายในดังนี้ 
1. บทบาทภายนอก หมายถึง บทบาทในการประสานงานกับภายนอกชุมชนคือ 

การศึกษาแนะน าเอาความรู้ใหม่ๆ โครงการใหม่ๆ มาเสนอแนะให้ชาวบ้านเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านให้ดีขึ้น เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกและบุคคลภายนอกเพ่ือดึงความ
ช่วยเหลือเข้ามาสู่ชุมชน 

2. บทบาทภายใน หมายถึง การชักจูงชาวบ้านให้มาร่วมมือกันในการท างานพัฒนา 
การสร้างสาธารณะประโยชน์ การรับผิดชอบงานในหมู่บ้านและท างานร่วมกับชาวบ้าน24 

สรุปบทบาทของผู้น าชุมชน คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลืองานชุมชน ดูแลให้
ค าปรึกษา พัฒนางานของชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม ประชุมและด าเนินการ
เพ่ือวางแผน จัดท าระเบียบ หรือแก้ไขปัญหาของชุมชน และสามารถระดมทรัพยากร 

ทุกชนิดเพ่ือพัฒนาและสามารถสร้างความสามัคคี ปรองดองให้กับชุมชน โดยผู้น าชุมชน
ท าหน้าที่เป็นก าลังส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข้งขึ้นต่อไป 

 
  

                                           
23 พัฒน์ บุณยรัตพันธุ์, การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ:  

ไทยวัฒนาพานิช, 2549), 128-129. 
24 ชลกาญจน์ ฮาชันนารี, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนาชุมชน, 34. 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 
 

ความหมายของค าว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้กล่าวถึง ความเข้มแข็งของชุมชนว่า เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการ

พัฒนา ทั้งนี้เพราะว่าความเข้มแข็งของชุมชนจะแก้ไขปัญหาทั้งในระดับชุมชน และพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ ความเข้มแข็งของชุมชนนี้เป็นรากฐานที่ส าคัญของ
ประชาสังคม (Civil Society) ที่ทุกคนเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน และยังเห็นว่าการพัฒนาชุมชนและสังคมไม่อาจส าเร็จได้
โดยการกระท าเป็นเรื่องๆ แยกกันไป แต่ต้องท าเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ พร้อมกัน โดยมีความ
เข้มแข็งของชุมชนเป็นตัวตั้งในการพัฒนาจนผู้บริหารและนักพัฒนาได้กล่าวว่าเป็น “ทางเลือก
สังคมไทย : ค าตอบอยู่ที่หมู่บ้าน/ชุมชน” หรือ “การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องสร้างพลังให้ชุมชนในท้องถิ่น25 

สอดคล้องกับประเวศ วะสี ซึ่งได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง ไว้คือ การที่สมาชิกใน
ชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถพัฒนาศักยภาพของคน
ในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ และภาวะวิกฤตต่างๆ ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากคนที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าร่วมคิด ร่วมท า มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ความร่วมมือกันในชุมชนจะ
ท าให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลักษณะ “ความเป็นชุมชน” (Civility) โดยความเข้มแข็ง
ไม่ได้หมายถึง เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังหมายความร่วมถึง องค์กรต่างๆ ทุกชนิด ซึ่งด าเนินการ
เป็นไปในทางเดียวกัน26 

โดยสัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ ได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่
สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน 
ผู้น ามีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีโอกาสหา
ความรู้เพ่ิมเติม มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความรักใคร่ปรองดองกัน มี
ความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน อยู่พร้อมหน้าและมีสุขภาพที่แข็งแรง สมาชิกในชุมชนสามารถ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้ด้วยการมีส่วนร่วม27 สอดคล้องกับ สุธิดา บัวสุขเกษม กล่าวว่า 

                                           
25 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, อ้างถึงใน ปรีชา วงศ์ทิพย์, การพัฒนาชุมชนประยุกต์: แนวคิดและ

การบูรณาการ, 81. 
26 ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

(กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2553), 217. 
27 สัมพันธ์ เตชะอธิก, “การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,” (เอกสารประกอบการ

เสวนาวิชาการเรื่องการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ, 2545), 10 -11. 
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ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่สมาชิกมีความตะหนักถึงการมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหา หรือร่วมกันพัฒนา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ หรือด าเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ได้ด้วยชุมชนเองรวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้28 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า “ชุมชนเข้มแข็ง คือ กลุ่มคนในชุมชนต้องมีความสามารถที่
จะเรียนรู้ สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐเป็นผู้คอย
สนับสนุน สร้างความสัมพันธ์แบบ Symmetrical มีความเป็นหุ้นส่วน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วย
ความเป็นธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะต้องอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน”29 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน30 
ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมือง หรือชนบท

รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ในชุมชน มีการจัดการ และมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ของคนในชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่าย หรืออ่ืนๆ ที่มี
ความหมายแสดงถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอ้ืออาทรต่อ
ชุมชนอ่ืนๆ ในสังคม 

ความเป็น “องค์กรชุมชน” หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์หรือในชื่ออ่ืนใด โดย
จะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจ
ของประชาชนจ านวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอ้ืออาทรต่อกัน มี
การเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม มีผู้น าตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการท างานร่วมกันดังกล่าว โดยมีผู้น า
หลายคนทั้งหญิงและชาย 

                                           
28 สุธิดา บัวสุขเกษม, “แนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 40. 

29 ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การบริหารการพัฒนาชนบทเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ, 2543), 3. 

30 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “รายงานการศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง,” (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544), 18-21. 
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ความเข้มแข็งของชุมชนจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นมีองค์กรชุมชนที่
เข้มแข็งเพียงใด ทั้งนี้องค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งจะต้องมีการเตรียมคนและชุมชนด้วยการ
เสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานรองรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกๆ ด้าน โดยมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผนึกก าลังด าเนินงานการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้าง
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
และมีการเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้มี
กิจกรรมหลักๆ ที่ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

การเสริมสร้างกระบวนการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปัญหา
วิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของ
บุคลากรภาครัฐ จากการเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้สนับสนุนชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
เอง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเผชิญ
ปัญหาวิกฤติของชุมชน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนต่างๆ 
องค์กรพัฒนาเอกขนและภาคีการพัฒนาต่างๆ 

การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมเรียนรู้” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ และเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชน การฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความต้องการ
ของชุมชนรวมทั้งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่
ด าเนินการในลักษณะนี้ ดังเช่น กิจกรรมของโครงการความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ (Thai- UNCAP), 
โครงการกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) เป็นต้น 

องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนจะอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน และใช้ทุนทางสังคมในการจัดการชุมชนเพ่ือเอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญเมื่อ
ชุมชนมีปัญหาก็จะรวมกลุ่มเพ่ือระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ร่วมกัน โดยในแต่ละชุมชนจะมีการ
พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติ
ทางด้านวัฒนธรรมและมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่เท่ากัน หรืออาจจะพัฒนา
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ความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น นอกจากนี้เงื่อนไขและกระบวนการน าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละ
มิติก็มคีวามแตกต่างกันไป 

จากการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้พยายามให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤต คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบองค์ประกอบและลักษณะของชุมชน
เข้มแข็งไว้ดังนี้ 

1. มีบุคคลที่มีความหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนที่เป็นทางการหรือไม่ก็
ตาม 

2. การมีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน 

3. การมีจิตส านึกของการพ่ึงพาตนเองและรักษาเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมกันท าและ
รับผิดชอบต่อกันในชุมชน 

4. การมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมกันรับผิดชอบ 
5. มีการระดมการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
6. การมีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบ 
7. มีการจัดท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี 
9. มีการเสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดต่อๆ กันจาก

รุ่นสู่รุ่น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงลักษณะของ

ชุมชนเข้มแข็ง มีดังนี้ 
(1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
(2) สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
(3) มีกระบวนการชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน ซึ่ง

ขับเคลื่อนโดยผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมมีความ
โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ 

(4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม 
ร่วมคิด ตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการของชุมชน 
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(5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
(6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการพ่ึงตนเอง

เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
(7) การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้

ในที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 
(8) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน ท้องถิ่นภาค

ราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืนๆ ในลักษณะของการมีสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน 
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานของชุมชนประสบความส าเร็จ31 
จากการสอบถามผู้น าชุมชนและกลุ่มเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานของ

ชุมชนประสบความส าเร็จนั้น พอสรุปได้ดังนี้ 
1. การที่ผู้น ามีความเข้มแข็งนั้น โดยเฉพาะผู้น าชุมชน จะต้องเป็นผู้อุทิศเวลาและ

ท างานให้ชุมชนอย่างเอาจริง เอาจัง เป็นผู้มีคุณธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในชุมชน 
ตลอดจน เป็นผู้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้คน
ในชุมชนได้รับการยอมรับ ได้รับความศรัทธา และได้รับความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็น
อย่างดี 

2. คณะกรรมการในชุมชนท างานร่วมกันเป็นทีม และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของตนเองที่ดี ท าให้สามารถด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเป็นไปได้ด้วยดี 

3. คนในชุมชน ส่วนใหญ่ให้การยอมรับ และมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชน ซึ่งท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีผลต่อการพัฒนาของ
ชุมชนจนประสบความส าเร็จได้ง่าย 

4. สภาพทางสังคมของชุมชนเอ้ืออ านวย โดยการที่ เป็นชุมชนเก่าแก่ จะมีคนดั้งเดิม 
(ท้องถิ่น) ที่มีความผูกพันเป็นเครือญาติกันสูง มีความสามัคคีกัน ท าให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนกระท าได้ง่ายกว่าชุมชนอ่ืนในเขตพ้ืนที่เดียวกัน 

5. สภาพบ้านเรือนของชุมชนมีความเอ้ืออ านวย เป็นชุมชนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนที่อยู่กัน
อย่างเป็นระเบียบและมีความหนาแน่น ซึ่งจะแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ส่วนใหญ่ แตกต่างไป
จากชุมชนอ่ืนๆ ที่นาไม่กระจายตัวไปแบบชุมชนอื่นๆ ท าให้ชุมชนนี้สามารถรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรม
พัฒนาต่างๆ ได้ง่ายกว่าชุมชนอ่ืนๆ 

                                           
31 เรื่องเดียวกัน, 22. 
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6. สภาพภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวยความสะดวก โดยพ้ืนที่ตั้งของชุมชนตั้งอยู่บนที่ดอน 
แต่มีน้ าในล าคลองตลอดปี ที่เหมาะกับการท าสวน เลี้ยงสัตว์ ขณะที่พ้ืนที่ในชุมชนอื่นๆ เป็นดินพรุ ท า
ให้ไม่เหมาะสมต่อสภาพการหากิน ท าให้พ้ืนที่ดอนเอ้ือประโยชน์ต่อการท ามาหากินมากกว่าชุมชน
อ่ืนๆ ในพ้ืนที่เดียวกัน 

7. การได้การสนับสนุน ส่งเสริมจากภายนอกชุมชน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆ 
ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8. การมีสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ได้มีการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนต่อ
การสนับสนุนชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ยอดรับและเข้ามาส่วนร่วมกิจกรรมการในชุมชนมากๆ 

นอกจากนั้น อรทัย อาจอ่ า ได้ท าการศึกษาเรื่อง องค์ประกอบและความส าเร็จในการ
สร้างกลุ่มและองค์กร เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยถอดบทเรียนจากน่านและมหาสารคาม พบว่า ปัจจัย
ที่ท าให้ชุมชนหรือหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็ง32 นั้นคือ  

1. สมาชิกในชุมชนและผู้น าชุมชนมีจิตส านึกและตระหนึกถึงปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

2. สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนหรือของกลุ่มหรือขององค์กร 
3. มีการระดมความคิดเห็น เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
4. ชุมชนมีการลงมือท าการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม 
5. สมาชิกในชุมชน และชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
6. การจัดท าโครงการต่างๆ สามารถสนองตอบต่อปัญหาของชุมชนหรือความต้องการ

ของสมาชิก 
7. การเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
8. มีการจัดสรรผลประโยชน์ต่างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
9. การบริหารงานในชุมชนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการ

ชุมชนได้ 
10. ผู้น าชุมชนมีศักยภาพสามารถเป็นที่พ่ึงพาของชาวบ้านได้ 
11. ผู้น าชุมชนท างานด้วยความเสียสละ อดทน และไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
12. สมาชิกในชุมชนมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน ไม่แบ่งพรรคพวก ไม่แบ่งแยก 
13. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชุมชน 

                                           
32 ประพันธ์ ภักดีกุล, รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 
2549), 24. 
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14. มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือให้ทันต่อการเรียนรู้
และเป็นภาคีกับหน่วยงานอื่นๆ 

15. สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
16. สมาชิกในชุมชนมีความชัดเจนต่อเป้าหมายของชุมชน 
17. สมาชิกในชุมชนมีความเอาใจใส่และสนใจต่อการด าเนินงานของกลุ่ม 
18. ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินการต่างๆ จากภายนอกชุมชน

อย่างเป็นกระบวนการที่ถูกต้อง 
19. ไม่ถูกการแทรกแซงจากอิทธิพลหรือนักการเมืองภายนอกชุมชน 
กล่าวคือ การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง

เพ่ือไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยืน นั้นจะต้องมี 
1. การมีหน่วยงานภายนอกหรือนักพัฒนาชุมชนคอยให้การสนับสนุน 
2. คณะกรรมการชุมชนมีความซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3. สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามาร่วมการประชุมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
4. การสร้างเครือข่ายของกลุ่มประชาชนในชุมชนมีความหลากหลาย 
5. สภาพทางสังคมมีความสงบไม่แตกแยก 
6. การได้ไปเรียนรู้ภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาปรับปรุงชุมชนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงศ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน

จาก 6 เงื่อนไข33 ได้แก่  
1. โครงสร้างทางสังคมแนวราบ 
2. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง 
3. ค่านิยมทางศาสนธรรม 
4. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือชีวิต 
5. ระบบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 
6. กลไกท่ีเอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องตลอดเวลา 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีลักษณะใน

เขตเมืองอีก 7 ประการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่  
1. ผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

                                           
33 อมรรัตน์ มัททวีวงศ์, “แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ “บ้านฉางเพลส” 

เพ่ือน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 27. 
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2. สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 
3. ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน 
4. ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
5. ชุมขนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
6. ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม 
7. ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
และกล่าวโดยสรุปว่าได้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชน สามารถวัดได้จากปัจจัยพ้ืนฐานใน

ชุมชนได้ดังนี้ 
1. ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน 
2. ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
3. ชุมชนมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สมาชิกในชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน 
5. มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
7. ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็งทางสังคม มีดังนี้ 
คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง นั้น ทวีศักดิ์ นพเกสร ได้กล่าวว่า ชุมชนจะเข้มแข็งได้

ต้องมีลักษณะของความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สูง โดยประชาสังคมจะมีส่วนในการถักทอ
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และประชาสังคมที่เข้มแข็งจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่พอ
สรุปได้ดังนี้ 

1. จิตส านึกประชาสังคม (Civic Conciousness) คือ การส านึกว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของ
ปัญหาของชุมชน มีเจตจ านงที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ยอมรับในการ
รวมตัวและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกความเป็นชุมชน 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร คือ โครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือให้
ผู้คนมีโอกาสสื่อสารพูดคุยถึงปัญหาร่วมกัน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การให้มีเวทีประชาคม 
(Civic Forum) ในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ชุมนุมของการสร้างพลเมือง โดยโครงสร้างพ้ืนฐาน (Civic 
Infrastruction) นี้แยกได้หลายระดับ พ้ืนฐานที่สุด คือ การพบปะพูดคุยของผู้คนเป็นบางครั้งบางคราว 
ระดับถัดมา คือ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มงานด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นองค์กร ส่วนระดับสูงสุด คือ 
องค์กรร่วมเป็นที่เชื่อมสมาชิกเข้าหากัน เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนในประชาสังคมที่เข้มแข็ง การพบปะ
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กันในเวทีประชาคม ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพูดคุยถึงปัญหาความเป็นชุมชนไม่เพียงในเวทีวง
เล็ก หากแต่รวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ด้วย 

3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และมีกระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจใน
กิจกรรมสาธารณะจะต้องด าเนินการหลังกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ประชาชน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับคนในชุมชน ประชาชนจ าต้องพูดคุย
ถกเถียง และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ
เท่านั้น เพราะไม่มีใครที่มีประสบการณ์เหมือนกันในเรื่องเดียวกัน ชุมชนที่เป็นประชาสังคมที่เข้มแข็ง
จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4. ภาวการณ์น า และผู้น าชุมชน ลักษณะเด่นของชุมชนที่เป็นประชาสังคม มิได้อยู่ที่
จ านวนและแหล่งที่อยู่ของผู้น า แต่อยู่ที่วิถีทางที่ผู้น าสัมพันธ์กับคนอ่ืน ผู้น า ต้องสร้างโอกาสให้แก่
ผู้คนที่เข้ามามีส่วนร่วม และริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ผูกขาดความคิด หรือการเป็นเจ้าของปัญหาหรือ
เจ้าของชุมชน เกิดผู้น าที่มีความหลากหลาย คือ ไม่มีชนชั้นผู้น าที่แยกจากผู้ตาม และคอยปกป้อง
ฐานะของตนเอง รวมทั้งการควบคุมการกระท าของผู้อ่ืนอย่างเข้มงวด หากแต่เป็นผู้น าที่ผนึกตนเอง
เข้ากับชุมชนอย่างเหนียวแน่น และร่วมท าประโยชน์ต่างๆ เพ่ือชุมชน 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นประชาสังคมนั้น 
ความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะเป็นรูปองค์กรหรือเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมักมี
ความสัมพันธ์แนวราบ คือ ไม่เป็นแนวตั้ง ซึ่งต่างจากชุมชนที่ไม่เป็นประชาสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวตั้งหรือเป็นระบบอุปถัมภ์ ซึ่งก่อให้เกิดข้อมูลที่เชื่อถือได้น้อย รวมถึงการปกครองแบบมาเฟีย 
สร้างความหวาดกลัว หรือความเกรงใจให้กับสมาชิกในชุมชนส่งผลท าให้เศรษฐกิจการเมืองในชุมชน
เกิดความล้าหลัง34 

 
  

                                           
34 ทวีศักดิ์ นพเกสร, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, 

220-222. 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้จ านวนมาก 

ส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้างก็คือ ส านวน
และรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

วิลเลียม เอ ร๊อบสัน (Robson) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยทางการ
ปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและจัดให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights) และต้องมีองค์กรจ าเป็นที่เกิดขึ้นเพ่ือการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 35 

จอห์น เจ. คลาร์ก (Clark,) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะและหน่วย
การปกครองดังกล่าวนี้ด าเนินการจัดตั้งและจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง36 

วิลเลียม วี. ฮอลโลเวย์ (Holloway) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่
มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการ
คลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นท่ีมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน37 

เดเนียล วิท (Wit) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยทางการปกครองที่
รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนใน การบริหาร
ท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็
ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่น
จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอัน
มิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขต
อ านาจของตน38 

                                           
35 วิลเลี่ยม เอ.ร๊อบสัน, อ้างถึงใน ประหยัด หงษ์ทองค า, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพาณิช, 2523), 10. 
36 เรื่องเดียวกัน, 10. 
37 เรื่องเดียวกัน, 10. 
38 เดเนียล วิท, อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ:  

กรมการปกครอง, 2539), 11. 
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ประทาน คงฤทธิศึกษาการ นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าที่
ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการ
ก าหนดโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้39 

ประหยัด หงษ์ทองค า กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local government) เป็น
รูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลาง
ไปยังท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้วยตนเอง40 

อุทัย หิรัญโต นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง โดยด าเนินการกันเองเพ่ือ
บ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชน
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วย
วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน41 

สมคิด เลิศไพรฑูรย์ นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระใน
การปกครองกันเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวมาจากพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึง การ
ที่รัฐมอบอ านาจการปกครองให้องค์กรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะบางอย่าง
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ
เพ่ือประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่น เน้นผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

                                           
39 ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2526), 15. 
40 ประหยัด หงส์ทองค า, การปกครองท้องถิ่นของไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 

22. 
41 อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523), 2. 
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องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น42 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 5 ประการ ได้แก่  
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจน (Area) หมายถึง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอาณาเขตพ้ืนที่ที่แน่นอนชัดเจนเป็นของตนเอง โดยมีการก าหนดไว้
อย่างชัดเจนแน่นอนว่า เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีพ้ืนที่หรืออาณาเขตจากที่ไหน 
จนถึงที่ไหน มีพ้ืนที่กว้างกี่ตารางกิโลเมตร และคลอบคลุมในเขตต าบลใดบ้าง หรืออ าเภอใดบ้าง หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีอาณาเขต หรือมีอาณาเขตที่ไม่แน่นอนชัดเจนแล้วอาจก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาในภายหลังได้ เช่น ท าให้ไม่สามารถรู้พื้นที่ที่แน่นอนในการบริหารจัดการและให้บริการ
สาธารณะ ท าให้ไม่สามารถค านวณขีดความสามารถหรือศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ ท าให้เกิดปัญหาการจัดเก็บภาษี เกิดปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น ดังนั้น การบริหาร
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสะดวก จึงจ าเป็นต้องมีการทราบพ้ืนที่และอาณาเขตของ
ตนเองที่แน่นอน 

2. องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) อ านาจอิสระในการบริหาร
จัดการ กล่าวคือ เป็นอ านาจอิสระที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจขอบเขตการปกครองของรัฐ หมายความ
ว่า แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระมากเพียงใด ก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของรัฐ
ผู้มีอ านาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ (Sovereignty) เหนือดินแดนนั้นๆ ดังนั้น หมายความว่า Autonomy 
จึงแตกต่างกันกับ Sovereignty เหนือดินแดนนั้นๆ กล่าวคือ Autonomy คือ ความเป็นอิสระของรัฐ
เหนือดินแดนรัฐนั้นๆ เท่าที่ขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น ในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจริญก้าวหน้าหรือได้รับการพัฒนามากแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี Autonomy สูงมาก 
“รัฐ” ท าหน้าที่เพียงการก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่านั้น Autonomy 
หรืออ านาจอิสระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมี ได้แก่ อ านาจอิสระในการบริหารจัดการต่างๆ 
ภายในพ้ืนที่หรือท้องถิ่นของตนเองได้ โดยปราศจากอ านาจการแทรกแซงจากรัฐ (ยกเว้นที่จ าเป็นและ
มีกฎหมายก าหนดให้สามารถท าได้) มีอ านาจอิสระในการบริหารงบประมาณ เช่น เก็บภาษีเอง ใช้
จ่ายเงินงบประมาณเอง และประการสุดท้าย คือ มีอ านาจอิสระในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งไม่ขัด
ต่อกฎหมายในระดับชาติ ในระยะหลัง Autonomy กลายเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการใช้เป็น
ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ทั่ วโลก โดยมีความเชื่อว่า
ประเทศที่มีการปกครองท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วจะมีระดับของ Autonomy ในระดับที่สูงกว่าในประเทศ
ที่ยังไม่มีการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                           
42 โกวิทย์ พวงงาม, มิติใหม่ของการปกครองท้องถิ่น: วิสัยทัศน์การกระจายอ านาจและ 

การบริหารงานท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2550), 8-10. 
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามที่กฎหมายรับรอง หมายถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคล เพ่ืออ านวยให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความคล่องตัวและรวดเร็ว และเป็นการตอกย้ าหลักการความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Autonomy) ใน
ประการที่สอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลแล้ว เราก็ไม่สามารถเรียก
องค์กรนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสมบูรณ์ เพราะการกระท าขององค์กรนั้น ไม่มีผล
ผูกพันในทางกฎหมาย และจ าเป็นต้องพ่ึงพารัฐในการท างานอยู่ตลอดเวลา 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในท้องถิ่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองทั้งโดยตรงและอ้อม กล่าวคือ หลักการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประการหนึ่งเลยคือ การปกครองด้วยคนในท้องถิ่นนั้นๆ เอง คนของท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การบริหารจัดทรัพยากรของตนเอง การก าหนดภาษี การก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณของตน และ
รวมตลอดไปถึงคนท้องถิ่นต้องเป็นผู้เลือกตัวแทนของตนไปท าหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นและ
ให้บริการสาธารณะในบางประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นของ
ตนได้ด้วย หากเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นของตนท างานไร้ประสิทธิภาพ 

นอกไปจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น ต้องมีองค์กรที่แน่นอนชัดเจนในการ
บริหารจัดการงานของท้องถิ่นเอง เช่น การมีฝ่ายบริหาร มีฝ่ายสภาที่ท าหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร หรือมีคณะกรรมบริหารท้องถิ่นที่ท าหน้าที่บริหารและ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไปในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมีกลไกในการบริหารงาน เช่น 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีเงินงบประมาณของแผ่นดินในการบริหารงานท้องถิ่น ในระบบการท างานมีการ
แบ่งเป็นขั้นตอน มีการท าหน้าที่แบ่งการท างานตามหลักการบริหารงานของท้องถิ่น มีงบประมาณใน
การบริหารงานของท้องถิ่น และมีระบบการท างานที่ชัดเจน 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ขาดลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราก็ไม่อาจเรียก
ได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อาจเป็นแค่ลักษณะองค์กรหน่วยงานปกครองที่เรียกว่า 
“สุขาภิบาล” หรือ “สภาต าบล” เป็นต้น 
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2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
กุหลาบ รัตนสัจธรรม43 ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ต าบลห้วยน้ าขาว อ าเภอเมือง
จังหวัดตราด ได้สรุปความเข้มแข็งของชุมชน คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชนจะต้อง
มีความสามัคคี มีการรวมกลุ่ม มีการประสานงานระหว่างกลุ่ ม เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน สามารถใช้ได้ถึงลูกหลาน ประชาชนสามารถพบคน
ที่สามารถเป็นผู้น ามากขึ้น มีโอกาสแสดงความสามารถ และมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการมากขึ้น 

สุรวุฒิ จันทะสิม44 ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นว่าควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนให้ทั่วถึง และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ดีและมากขึ้ น อีกทั้งควรสร้าง
ประเด็นสาธารณะที่น่าสนใจ เป็นการเพ่ิมทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาท้องถิ่น และเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยน้อย จึงท าให้ไม่มีการติดตามและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ของเทศบาลนคร 

พรหมธีระ พรหมสถิต45 ได้ท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทของธนาคารต้นไม้ต่อการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษา ธนาคารต้นไม้สาขาบากแดง ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร” กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
มีความส าคัญที่จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ

                                           
43 กุหลาบ รัตนสัจธรรม, วสธุร ตันวัฒนกุล, และ อรพิน ทองดี, “ความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ต าบลห้วยน้ าขาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด,” (รายงานการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 5. 

44 สรวุฒิ จันทะสิม, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
อ้อมน้อยอ าเภอกระทุ้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,” (ภาคนิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 6. 

45 พรหมธีระ พรหมสถิต, “บทบาทของธนาคารต้นไม้ต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
กรณีศึกษาธนาคารต้นไม้สาขาบากแดง ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557), 6. 
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วิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงข้ันร่วมรับผลประโยชน์ และจะต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของคน
หรือสมาชิกที่เข้าร่วม ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม ความเสียสละ ความเป็นผู้น า ตลอดจนการฟ้ืนฟูทาง
สังคมโดยอาศัยสื่อกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น เวทีประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่เป็น
ประจ า 

ปรียาภา เมืองนก46 ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเขตปริมณฑล ได้กล่าวว่า กระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้ 2) กระบวนการกลุ่ม และ 3) กระบวนการมีส่วน
ร่วม ในการศึกษานี้ได้เสนอแนะถึง ความจ าเป็นของการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องจากการ
ท างานในชุมชนเมืองนั้น กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่างๆ จะด าเนินไปได้ด้วยความล่าช้า 
เนื่องจากชุมชนเมืองมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ความสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชนมีน้อย ท าให้ต้องมีภาคี
เครือข่ายเข้ามาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ในชุมชนก่อน นอกจากนี้ความโปร่งใสเป็นเรื่องส าคัญมา ในการบริหารจัดการชุมชนเมืองนั้น ต้องมี
การเก็บเอกสารส าคัญทุกอย่างไว้ เพ่ือความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องมีการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของสมาชิกในชุมชน และเพ่ือเป็นการขจัดข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้

อมรรัตน์  มัททวีวงศ์ 47 ได้ศึกษาแนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ  
“บ้านฉางเพลส” เพ่ือน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยได้ศึกษาปัจจัยที่จะส่งเสริมต่อการบริหารจัดการชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง  กล่าวคือ  1. แนวทางการจัดการชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  
2. แนวทางการจัดการชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 3. แนวทางการจัดการชุมชนด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน และ 4. แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน คือ 1. การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน 2. ผู้น าชุมชนที่มีความเสียสละ อดทน และสร้างจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม และ  
3. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

 

                                           
46 ปรียาภา เมืองนก, “กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง: 

กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเขตปริมณฑล,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการพัฒนา
ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 5. 

47 อมรรัตน์  มัททวีวงศ์, “แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ “บ้านฉาง
เพลส” เพ่ือน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง, “ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการพัฒนาชุมชน  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 5. 
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2.6 กรอบการวิเคราะห์ 
 

เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจาการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมี
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาด
พัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับความเข้มแข็งของชุมชน และท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่ง เพ่ือหาปัจจัย
ร่วมกันของชุมชนทั้งสองแห่ง และน ามาสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

ความเข้มแข็งของชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 และ
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 

ระยะ 3 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 
2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
1. ผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของ

คณะกรรมการชุมชน  
3. ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชน

ที่ชัดเจน 
4. ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
5. ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

เทศบาล 
6. ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของ

ชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม 
7. ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
  

ส่งผลต่อ 
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ตัวแปรอิสระ หมายถึง ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน หรือ อะไรที่จะ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง (What) ของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 
ระยะ 3 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งส่งผลต่อชุมชนที่มีลักษณะตั้งอยู่ในเขตเมือง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลมาดังนี้ ได้แก่  

1. ผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 
3. ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน 
4. ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
5. ชุมขนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
6. ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม 
7. ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
ตัวแปรตาม หมายถึง เกณฑ์การวัดความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลจากการ

ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 ได้แก่  

1. ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน 
2. ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
3. ชุมชนมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สมาชิกในชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน 
5. มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
7. ชุมชนมีความท่ัวถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษา
วิจัยชุมชนเมืองตัวอย่างจ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 
ระยะ 3 โดยท าการศึกษาความเข้มแข็งของทั้งสองชุมชน เพ่ือหาปัจจัยที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คน
ดั้งเดิมแต่เป็นประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อเข้ามาท างานในเมืองหลวง ชุมชนทั้งสองตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนที่มีลักษณะการรวมกลุ่มชาวบ้านกันอย่างหลวมๆ แต่มีเหมือนกัน
ทางด้านความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน ชุมชนมีการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาชิกในชุมชน
มีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และชุมชนมีความทั่วถึงทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่ได้รับการจัด
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเทศบาลนครปากเกร็ดได้ด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนชุมชนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทั้งจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชน โดยมีการ
ตรวจสอบข้อมูลทั้งข้อมูลเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล และน าข้อมูลดังกล่าวไปท าการพูดคุยกับ
ชาวบ้านหลายๆ ครั้งเพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้วิจัยจะได้ท าการอธิบายข้อมูล
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องต่อความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
3.2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
3.3 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
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3.1 ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

เทศบาลนครปากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รักการยกฐานะจากสุขาภิบาล
ปากเกร็ดเป็นเทศบาลต าบลปากเกร็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น 
“เทศบาลเมืองปากเกร็ด” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 และเป็นเทศบาลนครปากเกร็ดตั้งแต่วันที่ 20 
เมษายน 2543 จนถึงปัจจุบัน 

 
3.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาระยะทางห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ท าเลที่ตั้ง
เป็นปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร1 

3.1.2 อาณาเขตและพื้นทีอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา (ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด) 
พ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ดมีพ้ืนที่ปกครอง 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พ้ืนที่ 5 ต าบล จ านวน 65 ชุมชน ได้แก่ ต าบลปากเกร็ด ต าบลบางพูด ต าบลบ้านใหม่ ต าบลบาง
ตลาด ต าบลคลองเกลือ 

จากข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่
ปกครอง 5 ต าบล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นในการปกครองรวม 123,062 
ครัวเรือน ประชากร 189, 494 คน แบ่งเป็นชาย 88, 191 คน หญิง 101, 403 คน จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 148, 267 คน จ านวนครอบครัว 61, 434 ครอบครัว 

3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มมีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะ

ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา มีคลองสาธารณะเชื่อมต่อในพ้ืนที่หลายสายเป็นจุดระบายน้ าจากพ้ืนที่ลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยา แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและคลองสาธารณะที่ ตื่นเขินและถูกรุกล้ า
บางจุด ท าให้ประสบปัญหาน้ าท่วมและน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 

                                           
1 เทศบาลนครปากเกร็ด, รายงานกิจการ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครปากเกร็ด (นนทบุรี: 

เทศบาลนครปากเกร็ด, 2558), 104. 
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3.1.4 โครงสร้างทางการบริหาร 
การบริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในรูปแบบเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” โดยตรงและเลือกตั้ง “สภาเทศบาล” 2 
1. ฝ่ายบริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด มีหน้าที่บริหารงานตามนโยบาย 

ภายใต้ภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 4 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 4 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 คน 

2. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายและการท างานของฝ่ายบริหาร 
โดยผ่านสภาเทศบาล ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 24 คน (ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน 
และสมาชิกสภาเทศบาล 22 คน) 

3. ฝ่ายประจ า มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานเทศบาลให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ กฎหมาย และนโยบายในระดับต่างๆ ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการระดับส านัก/กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการ 

3.1.5 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ดมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายส าคัญ 2 ฉบับ คือ พระราช 

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. .ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มเีครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. หน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่

ของเทศบาล 
8. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
9. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

                                           
2 เทศบาลนครปากเกร็ด, คู่มือคณะกรรมการชุมชน (นนทบุรี: เทศบาลนครปากเกร็ด, 

2559), 9. 
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10. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
11. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
12. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
13. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
14. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
15. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
16. กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

3.1.6 การตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน และแก้ไขปัญหาของชุมชน องค์กรชุมชน

เป็นตัวส าคัญที่จะก่อให้เกิดกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นหน่วยที่
ท าหน้าที่กระจายและประสานกิจกรรม หรือหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
เองหรือระหว่างประชาชนในชุมชนกับองค์กรภายนอกให้มีประสิทธิภาพ3 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรชุมชนในเขตเทศบาล 
1. เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นพระประมุข 
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง 

ความรัก ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีการรวมตัวกันด้วยจิตสาธารณะเพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน 

เทศบาล ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 
การตั้งองค์กรประชาชนหรือองค์กรชุมชนในปัจจุบันนี้ถือเป็นหลักการและ

แนวทางส าคัญทั้งหน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง ส าหรับประชาชนในเมือง 

คณะกรรมการชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรชุมชน ที่ได้รับการจัดตั้งและมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยตนเอง หรือได้รับการจัดตั้งจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. 
กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเหล่านี้เป็นองค์ประกอบและเป็นตัวแทนส าคัญของ

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, 16-21. 
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ประชาชนซึ่งมีความสนใจ และจัดกิจกรรมเฉพาะอย่าง แต่มีบทบาทและหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกัน
กับคณะกรรมการชุมชนอย่างใกล้ชิด 

3.1.7 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
1. เป็นผู้เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้อยู่

อาศัยในชุมชนและของสังคม 
2. เป็นผู้น า ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน อาทิเช่น กิจกรรมประเพณี

ท้องถิ่น กิจกรรมสาธารณสุข กิจกรรมพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงชุมชน 
3. เป็นสื่อกลาง ในการรับฟังรวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน รวมทั้ง

สะท้อนความต้องการและข้อเสนอของชุมชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
4. เป็นหน่วยในการประสานโครงการกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มทั้งหลายใน

ชุมชนและระหว่างผู้อาศัยในชุมชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ชุมชนแห่งอ่ืนๆ 

การจัดตั้งชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ดได้ด าเนินการ
จัดตั้งชุมชนขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์วางแผนและการด าเนินงานพัฒนาอย่างมี
ระบบ และเพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในการจัดและระดมใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ4 

การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีการพัฒนาและปรับแนวทาง
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2538 โดยมีการจัดตั้ง ดังนี้ 

ปี 2538 มีการจัดตั้งชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ตามจ านวนของต าบล 
ปี 2540 มีการจัดตั้งและปรับขอบเขตของชุมชน โดยพิจารณาจัดตั้งตามต าบล 

และขนาดของชุมชนมีจ านวน 12 ชุมชน 
ปี 2543 มีการจัดตั้งชุมชนแยกตามขนาดของชุมชน รวมทั้งสิ้น 37 ชุมชน 
ปี 2546 มีการจัดตั้งชุมชนเพ่ิมในส่วนของต าบลบางพูด ตามแนวทางการเคหะ

อีก 1ชุมชน รวมเป็น 38 ชุมชน 
ปี 2543 มีการจัดตั้งชุมชนจากหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มเติม รวมเป็น 63 ชุมชน 
และเพ่ือให้การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ด ครอบคลุมพ้ืนที่

ได้มากที่สุด คณะผู้บริหารเทศบาลจึงก าหนดให้มีการจัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็น 65 ชุมชน ในปี 2558 
และจัดท าพร้อมปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานชุมชนขึ้น โดยมีชุมชน ขอบเขตชุมชนและ

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, 18-19. 
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หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครปาก
เกร็ด โดยในปัจจุบันมีชุมชนทั้งสิ้น 66 ชุมชน (23 พฤษภาคม 2560)5 

3.1.8 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ก าหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทั้งทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้
สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล จัดท าแผนชุมชนโดย
บูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนร่วมกับเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ ความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชน6 

นอกจากนั้นยังมีการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนภายใต้ 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
3.2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 

 
3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง เป็นชุมชนที่เป็น
บ้านพักของข้าราชการกรมชลประทานทั้งหมด มีจ านวนกว่า 800 หลังคาเรือน จ านวนประชากร
อาศัยอยู่ที่นี่กว่า 5,000-6,000 คน หัวหน้าครัวเรือนท าอาชีพพรับราชการ และท างานเอกชน 

ลักษณะของบ้านเป็นอาคารไม้เก่าแก่กว่า 100 ปี (ไม่สามารถระบุปี พ.ศ. ที่สร้าง
ได้) เป็นชุมชนที่มีทางเข้า-ออกร่วมกับกรมชลประทาน โดยเป็นชุมชนที่มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
หลายแห่ง เช่น สนามฟุตบอล ที่ท าการชุมชน และตลาด 

 

                                           
5 เทศบาลนครปากเกร็ด, “จ านวนชุมชนในเขตเทศบาล,” http://www.pakkretcity. 

go.th/content/73. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560). 
6 เทศบาลนครปากเกร็ด, แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (นนทบุรี: เทศบาลนคร 

ปากเกร็ด, 2559), 40-42. 
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ภาพที่ 3.1 ลักษณะบ้านของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
 
3.2.2 ความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2  

สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
3.2.2.1 ความสามัคคีและความเกื้อหนุนกันของชุมชน 

จากการเข้าสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่าเป็นชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
เป็นชุมชนที่มีกรรมการชุมชนเป็นผู้เสริมสร้างความมีจิตส านึกในการรักชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชน 
โดยการให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชน ได้แก่ การซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือน การซ่อมแซมระบบรางระบายน้ าของชุมชน เพ่ือตระหนักในปัญหาร่วมกันของชุมชน 
อีกท้ังยังมีที่ท าการหมู่บ้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน ซึ่งจะ
มีการประชุมกรรมการชุมชน และสมาชิกเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง หากมีสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมก็จะท าเป็นจดหมายแจ้งข่าวสารเป็นสื่อกลางให้แก่ลูกบ้านเป็นประจ า และใส่ช่องแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและปัญหาของชุมชนผ่านทางจดหมายส่งมาที่ท าการ
หมู่บ้านได ้

ความสามัคคีของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ผู้วิจัยพบว่ามีการให้สมาชิก
ในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ การประสานงานกับ
คณะกรรมการชุมชน การส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร การประชุมประจ าเดือนของชุมชน การท ากิจกรรม
ประเพณีต่างๆ ร่วมกัน การสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ระหว่างกรรมการชุมชนแต่ละโซน อีกทั้ง
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สมาชิกในชุมชนจะให้เกียรติประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชนมาก เพราะกรรมการชุมชน
คือ ตัวแทนของพวกเขา เมื่อมีงานหรือกิจกรรมก็จะเข้าไปประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือ ก็จะใช้
วิธีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการกับตัวแทนในแต่ละโซนในชุมชนเพ่ือให้งานส าเร็จ 

นอกจากนั้นเมื่อมีการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่นการแข่งขันกีฬา 
สมาชิกในชุมชนที่มีศักยภาพก็จะน าทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่มาช่วยเหลือชุมชน เช่น สมาชิกบาง
คนเป็นเจ้าของร้านเครื่องเสียงก็จะน ามาช่วยในการจัดงาน หรือสมาชิกบางคนเป็นกรรมการตัดสิน
ฟุตบอลระดับชาติก็จะเข้ามาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในชุมชน เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 การจัดงานกีฬาของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
 

3.2.2.2 ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่มีสมาชิกจ านวนมาก แต่ก็ได้มีการ

แก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนโดยผ่านการประชุมประชาคมในการวางแผนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณอุดหนุน 100,000 บาท มากจากเทศบาลนครปากเกร็ดในแต่ละปี โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การประชุมชุมชนร่วมกันเพ่ือก าหนดปัญหา และมีส่วนร่วม
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ร่วมก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยการประชุมใหญ่ของชุมชนจะเป็นการ
พิจารณาการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดสนับสนุนงบประมาณ
ในแต่ละปี โดยก าหนดปัญหาที่ส าคัญในปีที่ผ่านมาคือ การซ่อมแซมรางน้ าของชุมชน และการ
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ซ่อมแซมถนนของชุมชน  โดยในการประชุมของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดในแต่ละปีจะมีการด าเนินงานดังนี้ 

- ประสานงานกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือก าหนด
วัน เวลาประชุม 

- คณะกรรมการชุมชนประสานงานสมาชิกในชุมชนเพ่ือแจ้งวัน เวลาที่
จะประชุม และก าหนดประเด็นวาระ พร้อมโครงการในปีที่ผ่านมา 

- กระจายเสียงผ่านเสียงตามสายของชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สมาชิกในชุมชนมาร่วมประชุม 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น กรมชลประทาน และ
เทศบาลนครปากเกร็ด เพ่ือให้ความรู้ในการท าโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 สมาชิกในชุมชนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผน
แก้ไขปัญหาของชุมชน “โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะแต่เป็นพ้ืนที่
ของกรมชลประทาน จึงต้องท าโครงการในลักษณะซ่อมแซม และปรับปรุง เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
ของเทศบาล”7 โดยหลังจากที่ได้โครงการที่จะด าเนินการแล้ว ประธานกรรมการชุมชนก็จะท าหน้าที่
เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือชี้แจงโครงการ และให้ความร่วมมือกับเทศบาล หรือ 
สตง. เพื่อเข้าตรวจสอบโครงการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่โครงการอนุมัติแล้ว สมาชิกในชุมชนร่วมกัน
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานจากสมาชิกในชุมชนเพ่ือด าเนินการ
ตามโครงการและเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ซึ่งชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 จะใช้
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยคัดเลือกผู้รับเหมาจากในชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างงานส่งเสริมอาชีพให้กับ
สมาชิกในชุมชน และสมาชิกสามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาไม่มีการเรื่อง
ร้องเรียนเกิดข้ึน เพราะได้ด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมด าเนินการของสมาชิกในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 สมาชิกในชุมชนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินการ
พัฒนา หลังจากได้ด าเนินการในปัญหาที่เกิดขึ้นจนประสบความส าเร็จโครงการ ซึ่งสมาชิกในชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 ได้รับความสะดวกในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ าของชุมชน ท าให้ลด
ปัญหาน้ าท่วมของชุมชน และลดภาระหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
  

                                           
7 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 

เมษายน 2560. 
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ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เมื่อด าเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ าของชุมชนแล้ว คณะกรรมการชุมชนก็จะเชิญประชุม
สมาชิกในชุมชน กรรมการชุมชน องค์กรต่างๆ ในชุมชน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของชุมชน ซึ่ง
กรรมการในชุมชนได้กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ตลอดจนผ่านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนท าให้โครงการต่างๆ ที่ท าในชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 ประสบความส าเร็จ และไม่มีเรื่องราว” (กรรมการชุมชน) และเมื่อได้มีการสรุปผล
การด าเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะน าผลที่ได้มาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การวางแผนและป้องกันปัญหาในครั้งต่อไป และคอยติดตามและประเมินผลต่อไปเป็นระยะ เพ่ือให้
เข้าใจสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยส่วนร่วมได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
 

3.2.2.3 ชุมชนมีความม่ันคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 พบว่ามีสถิติอุบัติเหตุน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี และเหตุการณ์
ลักทรัพย์ในชุมชนในปี 2559 มีจ านวน 2 ครั้ง โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 จะมีการแบ่งหน้าที่
คณะกรรมการชุมชนฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และประสานงานกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากเกร็ด ซึ่งสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอปากเกร็ดจะส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 วันละ 
3 ครั้ง ทั้งในตลาดบางตลาดพัฒนา 2 และในชุมชน อีกทั้งคณะกรรมการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ยังได้ประสานงานเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือฝึกฝนสมาชิกในชุมชนบางส่วนเพ่ือเป็น

การประชุมชนร่วมกัน 
เพ่ือก าหนดปัญหา/

วางแผนชุมชน 

สมาชิกในชุมชนร่วมกัน
ตัดสินใจ/เลือกแนวทาง

แก้ไขปัญหา 
ด าเนินการและแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผล 

สมาชิกในชุมชนร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการ

ด าเนินการพัฒนา 
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เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพชุมชนเป็น
อาคารไม้เก่า หากเกิดเหตุไฟไหม้จะช่วยป้องกันภัยได้ในเบื้องต้น8 

นอกจากนั้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน คณะกรรมการฝ่าย
สาธารณสุข ยังท าหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของชุมชนในเชิงรุก โดยดูแลด้าน
สุขภาพของสมาชิกในชุมชน การดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการดูแลความสะอาด
ปลอดภัยของอาหารในตลาด 

3.2.2.4 สมาชิกในชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยของ

เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยหัวหน้าครัวเรือนทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน โดยจาก
การเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชนพบว่า โดยแบ่งเป็น อาชีพรับราชการร้อยละ 55 อาชีพท างาน
รัฐวิสาหกิจ 23 อาชีพท างานเอกชนร้อยละ 15 อาชีพค้าขายร้อยละ 12 อาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 6 และ
รายได้ต่อครัวเรือนมีรายได้ 23,000 บาท/ครัวเรือน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของรายได้ประชาชาติ จึง
ถือได้ว่าสมาชิกในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และความมั่นคงใน
ด้านรายได้ของครัวเรือน 

3.2.2.5 มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และสามารถส่งเสริม

ให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้อย่างหลากหลาย โดยมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้ 1) การบริการตรวจสุขภาพในชุมชนโดยโรงพยาบาลชลประทานมา
ให้บริการการตรวจสุขภาพสมาชิกในชุมชน 2) การมีคณะท างานอาสาสมัครสาธารณสุขจิ้ว (อสม.จิ้ว) 
คอยตรวจสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วย 3) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสโมสรในเขต
จังหวัดนนทบุรี 4) การจัดงานประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา 
วันวิสาขบูชา 5) การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบริโภคโดยน าขยะมาแลกผ่านร้านค้าชุมชนในโครงการ
ออมเงิน 0 บาทโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กล่าวคือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เน้นการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยการให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามาช่วยเป็นคณะท างานในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบริการตรวจสุขภาพในชุมชน เครือข่ายคณะท างานด้านสาธารณสุขก็จะท า
หน้าที่ในการประสานและเตรียมสมาชิกที่ป่วยเข้ามาตรวจรักษา หรือการจัดงานประเพณีในวันส าคัญ
ต่างๆ ก็จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือ

                                           
8 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 
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คณะกรรมการชุมชนในการจัดงานเพ่ือให้งานกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ ดังค ากล่าวต่อไปนี้ “ชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 เมื่อจะจัดกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนจะใช้ทุนบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนก่อน แต่
พ้ืนที่นี้ท าอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ ไม่ใช้พ้ืนที่สาธารณะ เป็นพ้ืนที่ของกรมชลประทาน 
เทศบาลไม่สามารถมาท าอะไรได้เลย ต้องอาศัยคนในชุมชนช่วยกัน แต่ที่นี้ไม่มีการเก็บเงินเป็นราย
เดือนนะ เมื่อมีปัญหาทีนึงก็จะมีการประกาศและขอเงินสนับสนุน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันออกค่าใช้จ่าย”9 

พบว่าการที่ชุมชนลดการพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ศักยภาพภายใน
ชุมชนที่ตนเองมีอยู่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าการพ่ึงพาหน่วยงานภายนอก และใช้
งบประมาณได้อย่างประหยัดสอดคล้องตรงตามความต้องการของชุมชน และส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความหวงแหนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

3.2.2.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้น นอกจากความสามารถในการพ่ึงพาตนเองแล้ว 

หน่วยงานภายนอกยังมีส่วนส าคัญที่จะช่วยท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาชุมชน
ของตนเองเกิดขึ้นมาได้ โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้แก่  

1. เทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภค และ
การจัดท าบริการสาธารณะให้กับชุมชน โดยเทศบาลกับชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการท างานร่วมกัน
ในลักษณะ (Collabolative) โดยเทศบาลนครปากเกร็ดจะให้เงินอุดหนุนกับชุมชนๆ ละ 100,000 บาท 
โดยชุมชนจะต้องเป็นผู้เขียนโครงการเข้าไปขอรับงบประมาณจากเทศบาล และด าเนินการจัดท าโครงการ
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการให้กับเทศบาลทราบ นอกจากนั้นเทศบาลนครปาก
เกร็ดยังให้การสนับสนุนในบริการการตรวจสุขภาพชุมชนเคลื่อนที่ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่าน
เครือข่าย อสม. ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังขาดการส่งเสริมในด้านของการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน เพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพ 

คณะกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ยังได้รับการสนับสนุนจากการ
ท างานของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังค ากล่าวของปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่ว่า “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนกับเทศบาลนครปากเกร็ด จะมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับเทศบาล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ประธานชุมชนก็จะน าข้อมูลความต้องการของสมาชิกในชุมชนมา
สื่อกับเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลท าให้เกิดความสุขกับสมาชิกในชุมชน” (ปลัดเทศบาล, สัมภาษณ์) 
กล่าวคือ เป็นการประสานงานในการแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือให้เกิด

                                           
9 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 
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ความเข้าใจที่ตรงกันและการประชุมระหว่างชุมชนกับเทศบาลจะเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่าง
ชาวบ้านกับหน่วยงานของรัฐผ่านไปยังคณะกรรมการชุมชนที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
 
2. กรมชลประทาน ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมถนน และดูแล

สภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีคุณภาพสูง การดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน และได้ให้การ
สนับสนุนการจัดท าสนามฟุตบอลให้กับชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ในปี พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 การสนับสนุนการสร้างสนามฟุตบอลโดยกรมชลประทาน 
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3.2.2.7 ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีเนื้อที่รวมกว่า 800 ไร่ โดยเป็นชุมชนที่มี

ระบบสาธารณูปโภคพร้อมครบครั้น ได้แก่ ไฟฟ้า และประปา นอกจากนั้นถนนของชุมชนเป็น
ถนนลาดยางโดยรอบชุมชน เดินทางได้โดยสะดวกปลอดภัย และยังเป็นชุมชนที่มีระบบสาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้แก่ สนามฟุตบอล ที่ท าการชุมชน ศาลาประชาคม ร้านค้าชุมชน และตลาดชุมชน ส่งผล
ให้เกิดมีศูนย์กลางในการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน และมีแหล่งเศรษฐกิจในชุมชนซึ่งจะท าให้เกิด
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยการประกอบอาชีพค้าขายในตลาดของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
 

 
 
ภาพที่ 3.6 ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 
 
3.3 ข้อมูลพื้นฐานชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

 
3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

สภาพชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ตั้งอยู่ในต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ลักษณะสภาพชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรร จัดสรรโดยการเคหะแห่งชาติ เนื้อที่ต่อหลัง
โดยเฉลี่ย ขนาด 50 ตารางวา มีจ านวนทั้งสิ้น 642 หน่วย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรายละเอียด
การจัดตั้งชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ าใช้น้ าบาดาล 
(ปัจจุบันเป็นน้ าประปา) ระบบระบายน้ าป้องกันน้ าท่วม มีศูนย์บริการชุมชน และบริเวณที่เป็น  
พาณิชยกรรม โดยจัดสรรให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ระหว่าง 3,000-5,000 บาท/เดือน โดยการจับ
สลาก และได้เข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา เป็นชุมชนแรกๆ ที่มีการสร้างบ่อบ าบัดน้ า
เสียก่อนระบายลงสู่คลองสาธารณะคือ คลองบางตลาด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
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ประเทศญี่ปุ่นในการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการจัดพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นสนามฟุตบอล สวนสาธารณะ 
สถานที่จัดท ากิจกรรม 

ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนร่มรื่น อนุรักษ์ต้นไม้ ดูแลท าความ
สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม รักการออกก าลังกาย โดยมีเครื่องออกก าลังกายตามวัย และจัดกิจกรรม
ตามวัย และจัดกิจกรรมตามกลุ่มวัย 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  ลักษณะทั่วไปของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
 
3.3.2 ความเข้มแข็งของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาของชุมชนโดยมีองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยการ
ประสานงานของประธานกรรมการชุมชน และกรรมการหมู่บ้านในการช่วยกันท าให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.3.2.1 ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน 
ลักษณะเฉพาะของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีสภาพเป็นบ้านแฝด 

เป็นหมู่บ้านของการเคหะ สมาชิกที่เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนนี้ร้อยละ 95 เป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่
ปี 2522 และเป็นชุมชนที่มีประชากรแฝงในชุมชนค่อนข้างน้อยมาก โดยในชุมชนนี้จะมีครัวเรือน
รวมกันทั้งสิ้น 642 ครัวเรือน โดยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่อนข้างดีกว่าชุมชนอ่ืน เนื่องด้วย
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีความสามัคคีกันในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดย
การส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน และไม่อนุญาตให้มอเตอร์วินจากภายนอกชุมชนเข้ามาในชุมชน 
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โดยหากไม่มีรถจักรยานก็จะใช้การเดินเท้า เพ่ือลดพิษในชุมชน จนได้รับรางวัลเป็นชุมชนอนุรักษ์
ต้นไม้ดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งสมาชิกในชุมชนยังมีรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมร่วมกันเป็นประจ า 
เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมการประชุมและท าบุญเลี้ยงพระทุก
เดือน ความเกื้อหนุนกันของชุมชนมีสภาพสังคมแบ่งพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างเพ่ือนบ้านในซอยเดียวกัน 
โดยสังเกตได้จากในคนในซอยเดียวกันจะรู้จักกันมานาน และสามารถช่วยกันดูแลรักษาบ้านกันได้
ในช่วงที่เจ้าของบ้านอ่ืนในซอยไม่อยู่ และในด้านของการดูแลความสะอาดในชุมชน ในทุกๆ วันเสาร์ ก็
จะเป็นวันพัฒนาชุมชน สมาชิกในชุมชนจะออกมาช่วยกันท าความสะอาดชุมชน และในทุกวันในเวลา
ตี 5 ก็จะมีการสลับหมุนเวียนสมาชิกมาดูแลรดน้ าต้นไม้บริเวณสนามออกก าลังกายของชุมชน 

 

 
 

ภาพที่ 3.8 ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกันโดยจัดงานเลี้ยงพระท าบุญทุกเดือน 
 

3.3.2.2 ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
สมาชิกในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นประจ า และร่วมกันจัดท าแผนสุขภาพของชุมชน
เพ่ือเป็นการขจัดหรือลดปัญหาสุขภาพ โดยการจัดท าเป็นวาระประชุมของชุมชนปีละ 1 ครั้ง อีกท้ังใน
แต่ละเดือนสมาชิกก็จะทราบข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยการแจ้งของประธานหมู่บ้าน เป็นจดหมาย
ไปยังสมาชิกในชุมชน และเมื่อมีการเรียกประชุม สมาชิกในชุมชนแต่ละซอยก็จะจัดส่งตัวแทนของ
ซอยๆ ละ 2-3 ท่าน รวม 26 ซอยมาประชุมกันที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยส่วนรวม 

3.3.2.3 ชุมชนมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ

ส าคัญของถนนสามัคคี ซึ่งมีสภาพสังคมที่หลากหลาย โดยผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ชุมชนมีความมั่นคง
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ค่อนข้างต่ า เพราะมีทางเข้า หลายทาง และไม่มีการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้าไปในชุมชน แต่
ภายในชุมชนจะมีการรณรงค์ให้ใช้การเดิน และการใช้จักรยานในการสัญจรในชุมชน ท าให้เป็นชุมชน
ที่มีความปลอดภัยบนถนนในชุมชนค่อนข้างสูง โดยในปีที่ผ่านมา 2559 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ในชุมชน อีกทั้งในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีการพ่ึงพาเพ่ือนบ้านเพื่อดูแลในเวลาที่เจ้าของบ้าน
ไม่อยู่เป็นต้น ทั้งนี้ความมั่นคงและความปลอดภัยในชุมชนยังคงต้องพ่ึงพาหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก
ในการเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจมาตรวจตราใน
ชุมชนวันละ 3 เวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. เวลา 13.30 น. และเวลา 20.00 น. โดยสถิติการเกิด
อาชญากรรมในชุมชนมีจ านวน 3 ครั้ง (ในปี พ.ศ. 2559-2560) 

 

 
 

ภาพที่ 3.9 ความปลอดภัยในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
 

3.3.2.4 สมาชิกในชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
สมาชิกในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิน 642 

หลังคาเรือน มีประชากร 3, 528 คน ประชากรชาย 1, 308 คน ประชากรหญิง 2, 220 คน จ านวน
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีจ านวน 516 คน จ านวนผู้สูงอายุในชุมชน (มากกว่าร้อยละ 20 ใน
ชุมชน) จ านวน 808 คน การประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนสามารถเก็บข้อมูลได้จากแบบส ารวจ
ข้อมูลของชุมชนได้ดังนี้ 

1. ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 425 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 
2. ประกอบอาชีพเอกชน จ านวน 826 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.4 
3. ประกอบอาชีพท างานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 424 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 
4. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 699 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.8 
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5. ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 405 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.4 
6. ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 749 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2 
7. ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 42 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

ร้อยละ 21.2 ที่ไม่มีงานท า เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ว่างงาน เช่น แม่บ้าน และเป็นผู้มาอาศัย
จากที่อ่ืนๆ โดยรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีรายได้เฉลี่ยที่ 18, 500 
บาทต่อเดือน ซึ่งชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

3.3.2.5 มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
การรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีเป็น

จ านวนมากโดยเป็นกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทางด้ านสุขภาพให้กับ
สมาชิกในชุมชน และการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยเทศบาลนครปากเกร็ดให้กับสมาชิกในชุมชน ซึ่ง
จะมีการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนกลุ่มต่างๆ ออกมาร่วมกันท ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ จะถูกด าเนินการโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนซึ่งเสียสละเวลาเพ่ือท างานให้กับสมาชิกในชุมชน โดยจะมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่  

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี ได้แก่ การจัดท าบุญของ
หมู่บ้านทุกต้นเดือน การจัดกิจกรรมเวียนเทียนในหมู่บ้านในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิ ม
พระชนพรรษา วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจกับสมาชิกในชุมชน 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพให้กับสมาชิกใน
ชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของหมู่บ้าน โดยเฉพาะการจัดให้บริการผู้สูงอายุใน
ชุมชน และการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในหมู่บ้านทุกๆ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ศาลาประชาคม 

3. การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยเทศบาลนครปากเกร็ดให้กับสมาชิก
ในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการตรวจสุขภาพจิต กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น 

3.3.2.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ได้รับการสนับสนุนการท างานจาก

องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลรักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชุมชน ได้แก่  

1. การสนับสนุนการท างานของชุมชนจากองค์กรของรัฐ ได้แก่ การดูแล
ความสะอาดของล าคลองบางตลาด โดยความร่วมมือของเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, การสร้างศาลาประชาคมให้ชุมชน โดยองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดนนทบุรี, การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ้างงานในชุมชนในการดูแลรักษาความสะอาดและ
อนุรักษ์ต้นไม้ของชุมชน โดยเทศบาลนครปากเกร็ด , การสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย สนามฟุตบอล 
สวนสาธารณะ และการสร้างลานกีฬาออกก าลังกายให้กับประชาชน โดยประเทศญี่ปุ่นผ่านทางการ
เคหะแห่งชาติ, การดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับสมาชิกในชุมชนโดยสถานีต ารวจภูธรปากเกร็ด 
  

 
 
ภาพที่ 3.10 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดในการก่อสร้างถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ าในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

 
2. การสนับสนุนการดูแลคลองบางตลาด โดยเครือข่ายพ้ืนที่ลุ่มน้ า ท า

หน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดการกับปัญหาความสกปรกของล าคลอง 
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชให้ความรู้ประชาชนในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงความรู้ในการจัดท าโครงการ การเขียนโครงการ เพ่ือขอรับ
งบประมาณ 

3.3.2.7 ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เมื่ อปี  พ .ศ . 2521 การจัดตั้ งชุมชนประชานิ เวศน์  2 ระยะ 3 จะ

ประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค โดยมีระบบน้ าใช้น้ าบาดาล แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นน้ าประปา 
และชุมชนมีการวางระบบระบายน้ าป้องกันน้ าท่วม มีศูนย์บริการข้อมูลชุมชน สนามกีฬาของชุมชน 
ลานออกก าลังกาย และบริเวณท่ีเป็นพาณิชยกรรม 

ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนร่มรื่น อนุรักษ์ต้นไม้ ดูแลท า
ความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม รักการออกก าลังกาย โดยมีเครื่องออกก าลังกายตามวัย และจัด
กิจกรรมตามวัย และจัดกิจกรรมตามกลุ่มวัย 
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ภาพที่ 3.11 สถานที่ออกก าลังกายในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา และการอภิปรายการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา

ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” เป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจต่อเรื่องปัจจัยที่จะ
ส่งเสริมเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัญหาและ
อุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะการส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ  
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในพ้ืนที่เขตเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลต่อชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
3. เพ่ือเสนอแนะการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

4.1 แนวทางการอภิปรายผลการศึกษา 
 

แนวทางการอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
นั้น ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และ
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็น
พ้ืนที่การศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและร่วมสังเกตการณ์
ชุมชน 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผลการวิจัยของชุมชนที่จ ะ
ศึกษา  ได้แก่  ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยร่วมกันที่จะ
ส่งผลต่อการท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งใน
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ศึกษาจะใช้รูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
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4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผล 
 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยขอก าหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

A แทน ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
A1 แทน ผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
A2 แทน สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 
A3 แทน ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน 
A4 แทน ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
A5 แทน ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
A6 แทน ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม 
A7 แทน ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
B แทน ความเข้มแข็งของชุมชน 
B1 แทน ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน 
B2 แทน ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
B3 แทน ชุมชนมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
B4 แทน สมาชิกในชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน 
B5 แทน มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
B6 แทน ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
B7 แทน ชุมชนมีความท่ัวถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 กับปัจจัยที่มีผลต่อ

การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในบทบาทคณะกรรมการ ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหาร
จัดการที่มีความชัดเจน ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง ปัจจัยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ปัจจัยชุมชนมีพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่สามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับ
การรวมกลุ่มประชาชน และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับปัจจัยที่มี
ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในบทบาทคณะกรรมการ ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีความชัดเจน ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง ปัจจัยสมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ปัจจัยชุมชนมีพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่สามารถปัจจัยเอ้ืออ านวยความ
สะดวกให้กับการรวมกลุ่มประชาชน และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 

ส่วนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มแข็งของชุมชนกับปัจจัยที่มีผลต่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่งกับความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่ง 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาด
พัฒนา 2 

ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การน าข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่
ได้รับจากการลงวิจัยภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาค่าความส าคัญของปัจจัยที่
มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี มีวิธีการและขั้นตอนโดยผู้วิจัยจะน าข้อมูล
พ้ืนฐานที่ได้รับจากผลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 กับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีผลดังนี้ 

4.4.1.1 ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีและเกื้อหนุนกันของชุมชน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาท
ของคณะกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 

(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ผู้วิจัยพบว่าผู้น าชุมชนที่ท างานด้วยการอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

จะส่งผลต่อสมาชิกในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิกในชุมชน เพราะ
มีการให้เกียรติในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ดังค ากล่าวต่อไปนี้ 
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“การมีผู้น าชุมชนที่ เสียสละ มีคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง และ
สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเทศบาลนครปากเกร็ดที่เข้ามามีส่วนร่วมต่อ
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน”1 

กล่าวคือ ผู้น าชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นประธานกรรมการชุมชนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เพราะมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ท างานด้วยความเสียสละและอุทิศตนโดยการให้ความส าคัญกับชุมชนของตนเองแบบเป็นบ้านเกิด  
ของตน 

(2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 
สมาชิกในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้ให้การยอมรับต่อบทบาทของ

สมาชิกในชุมชน เนื่องจากการให้เกียรติต่อกันและการใช้วาจาที่สุภาพของกรรมการชุมชนท าให้
สมาชิกมีความเกรงใจต่อคณะกรรมการชุมชน และการเลือกคณะกรรมการชุมชนโดยเลือกมาจาก
หลายช่วงอายุ ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกมาท างานชุมชน โดยจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนที่มาจากองค์กรต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมอาราบิก คณะท างานอาสาสมัครสาธารณสุขพ้ืนฐาน อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งกรรมการชุมชนที่ได้รับ 
ส่งผลให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน เพราะสมาชิกในชุมชนจะให้ความเคารพใน
คณะกรรมการชุมชนและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
ดังค ากล่าวของประธานกรรมการชุมชนดังนี้ 

“สมาชิกในชุมชนจะให้เกียรติประธานและกรรมการชุมชนมาก เพราะ
กรรมการชุมชนคือ ตัวแทนของพวกเขา เมื่อมีงานหรือกิจกรรมก็จะใช้เสียงตามสายและประสานผ่าน
คณะกรรมการ เวลาไม่สามารถใช้กรรมการได้ ก็จะใช้วิธีการประสานกับตัวแทนของแต่ละโซนใน
ชุมชนในลักษณะไม่เป็นทางการเพ่ือให้งานส าเร็จ โดยจะมีลักษณะการท างานไปเรื่อยๆ และ ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเด็กของวัยรุ่นในพ้ืนที่ลดลง” (ประธานชุมชนบาง
ตลาดพัฒนา 2, สัมภาษณ์) 2 

(3) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง 
ผู้วิจัยพบว่าชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่เน้นการลดการพ่ึงพา

หน่วยงานของรัฐ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หรือการจัดซื้อ/จัดจ้างในชุมชน ชุมชนบางตลาด

                                           
1 อัญชลี เย็นเกษม, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 เมษายน 2560. 
2 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 

เมษายน 2560. 
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พัฒนา 2 จะมีวิธีการโดยการปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนของตนเอง และขอความร่วมมือสมาชิก
ในชุมชนเพ่ือร่วมแรง ร่วมใจในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ตามค าอธิบายดังนี้ 

“ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เมื่อจะจัดกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน
จะใช้ทุนบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนก่อน แต่พ้ืนที่นี้ท าอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ ไม่ใช้
พ้ืนที่สาธารณะ เป็นพ้ืนที่ของกรมชลประทาน เทศบาลไม่สามารถมาท าอะไรได้เลย ต้องอาศัยคนใน
ชุมชนช่วยกัน แต่ที่นี้ไม่มีการเก็บเงินเป็นรายเดือนนะ เมื่อมีปัญหาก็จะมีการประกาศและขอรับเงิน
สนับสนุน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันออกค่าใช้จ่าย พยายามจะพ่ึงพาเทศบาลให้น้อยที่สุด เช่น งานตัด
ต้นไม้ หรือซ่อมแซมรางน้ าทิ้งก็จะประสานเทศบาลมาท าให้”3 ผลของการที่ชุมชนมีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองค่อนข้างสูงส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคี และเก้ือหนุนกันในชุมชน 

4.1.1.2 ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานใน
ชุมชนที่มีความชัดเจน และปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล ดังนี้ 

(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ผู้วิจัยได้สังเกตว่าตั้งแต่สมัยประธานชุมชนคนปัจจุบันเข้ารับต าแหน่งจะ

มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนกับสมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้เวทีในการตัดสินใจการ
พัฒนาสาธารณูปโภคใหม่ๆ ในชุมชน ท าให้เกิดการด าเนินงานโดยส่วนรวมและยังมีการท าหนังสือแจ้ง
มติที่ประชุมเป็นประจ าทุกครั้ง 

(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่มีความชัดเจน 
การบริหารงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ที่ชัดเจนโดยจะให้สมาชิก

ในชุมชนประสานงานกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในแต่ละโซน เพ่ือให้กรรมการชุมชนซึ่งเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในชุมชนเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอต่อประธานชุมชน และเมื่อมีการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณก็จะเชิญสมาชิกในชุมชนทั้งหมดมาร่วมกันคิด ผลของการศึกษาพบว่า 
กระบวนการบริหารงานในชุมชนมีผลต่อการประสานงานระหว่างสมาชิกของชุมชนในเขตเมือง โดยใน
สังคมชุมชนที่มีข้าราชการเป็นเจ้าบ้านในพ้ืนที่ทั้งหมด โดยอาศัยการท างานในลักษณะไม่เป็นทางการ 
เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยน การประสานงานจะใช้ได้ผลมากกว่าการด าเนินการแบบเป็นทางการ 
โดยเฉพาะการน าระบบอาวุโสมาใช้ในชุมชน และการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะท าให้การติดต่อ

                                           
3 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 
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ระหว่างสมาชิกในชุมชนจะท าให้มีการหวงแหนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดย
ส่วนรวม 

(3) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
ผู้วิจัยพบว่าก่อนที่ชุมชนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล

นครปากเกร็ด  จ านวน 100,000 บาท จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกเพ่ือ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพราะการจัดท าโครงการต่างๆ ต้อง
สามารถสนองตอบต่อปัญหาของชุมชนหรือความต้องการของชุมชน ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

“การเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินจากเทศบาล เทศบาลจะท าโครงการ
เข้ามาช่วยเหลือโดยตรงไม่ได้ เพราะเป็นที่ราชพัสดุ ท าได้เพียงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มี
อยู่ ซึ่งท าให้ต้องใช้งบประมาณในแต่ละโครงการจ านวนมาก เช่น โครงการปรับปรุงระบบรางระบาย
น้ า และโครงการปรับปรุงถนนของชุมชน”4 ผลของการที่ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เทศบาลนครปากเกร็ด ส่งผลให้ชุมชนต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 

4.1.1.3 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้  คือ ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทคณะกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมี
กระบวนการบริหารงานที่มีความชัดเจน ดังนี้ 

(1) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทคณะกรรมการชุมชน 
ผู้วิจัยพบว่าเมื่อมีการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการชุมชนกันตามบทบาท

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว สมาชิกจะทราบว่ากรรมการคนใดท าหน้าที่อะไร สมาชิกในชุมชนก็จะ
เข้าใจบทบาทของคณะกรรมการชุมชนที่ท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกัน 

(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานที่มีความชัดเจน 
ผู้วิจัยพบว่าการบริหารงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการจัดตั้ง

องค์กรขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการท างานในชุมชนที่เรียกว่าองค์กรชุมชน โดยมีประธาน
คณะกรรมการชุมชนเป็นหัวหน้าองค์กรชุมชน และมีกรรมการที่เหลืออีก 10 คน เป็นผู้ช่วยเหลือ มี
การแบ่งหน้าที่และภารกิจกันตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายปกครอง ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฝ่ายสาธารณสุข ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและระบบ
สาธารณูปโภคของชุมชน การบริหารงานที่ชัดเจนจะมีการประสานงานกันระหว่างกรรมการชุมชน

                                           
4 ภรดา จิตรกระจ่าง, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 เมษายน 

2560. 
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และสมาชิกในชุมชน เพ่ือช่วยกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ได้ดี เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการลักทรัพย์ และแจ้งช่องทางการติดต่อในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินกับประธานหมู่บ้านหรือประธานชุมชน 

4.1.1.4 ชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
ดังนี้ 

(1) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 จะมีการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ขาดรายได้

โดยการพ่ึงพาชุมชนของตนเอง โดยการให้สมาชิกในชุมชนที่ว่างงาน มาท างานเป็นแรงงานของชุมชน
เพ่ือจ้างงาน เช่น การตัดหญ้า การดูแลอาคารสถานที่ของชุมชน การท างานในร้านค้าชุมชน เพ่ือให้
สามารถมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ และมีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพ่ิมขึ้นโดยการน าขยะรีไซเคิลมา
จ าหน่ายที่ร้านค้าชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของกลับไป 

(2) ปัจจัยปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
ผู้วิจัยพบว่า ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 กับเทศบาล

ท าให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพโดยการฝึกอบรมอาชีพ 
และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดได้มีการท าโครงการต่างๆ ในด้านอาชีพให้บริการ
กับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

4.1.1.5 ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ  
ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชน

ยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง และปัจจัยที่
ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม ดังนี้ 

(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการโดย

คณะกรรมการชุมชน เช่น งานประเพณี งานเทศกาล งานวันส าคัญทางศาสนา งานแข่งขันกีฬาใน
ชุมชน อีกทั้งการท าหน้าที่ของประธานชุมชนต้องใช้งบประมาณส่วนตัวเพ่ือช่วยเหลือชุมชนในด้าน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพ่ือให้เกิดความผลสัมฤทธิ์ในการจัดงาน รวมถึงต้องเสียสละเวลา และ
ให้ใจต่อการท างานชุมชน ซึ่งก็จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาโดยการสร้างให้คณะกรรมการมีความสุขในการ
ท างาน 
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(2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทคณะกรรมการชุมชน 
เมื่อคณะกรรมการชุมชนได้รับการยอมรับจากสมาชิก การท ากิจกรรม

ต่างๆ ของชุมชนซึ่งจัดงานโดยคณะกรรมการชุมชนก็จะสามารถด าเนินการโดยได้สะดวก และได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในชุมชน 

(3) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง 
กล่าวคือ ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการพ่ึงพา

ตนเองจะท าให้สมาชิกในชุมชนจะให้การสนับสนุนต่อการรวมกลุ่มและเอาใจใส่ต่อกิจกรรมของชุมชน
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ และรักษาผลประโยชน์ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือ
รวมประชุมชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ ของชุมชน 

(4) ปัจจัยที่ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อ
การรวมกลุ่ม 

ชุมชนบางตลาดพัฒนามีพ้ืนที่ทางกายภาพในการรวมกลุ่มที่หลากหลาย 
ได้แก่ สนามฟุตบอล ศาลาประชาคม ที่ท าการหมู่บ้าน ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.1.1.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานที่มี
ความชัดเจน ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมี
ความร่วมมือกัน ดังนี้ 

(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ประธานชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ยังท าหน้าที่ ในการประสานกับ

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาชุมชน เช่น การประสานงานกับเทศบาล
นครปากเกร็ด เพื่อเสนอโครงการของชุมชนในลักษณะโครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ หรือการ
จ้างงานคนในชุมชน เพ่ือไม่ให้ขัดแย้งกับระเบียบเทศบาล เนื่องจากชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นที่ดิน
ราชพัสดุ ไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ หรือการประสานงานกับกรมชลประทานเพ่ือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บขยะ ซึ่งจะมีการหักเงินผ่านบัญชีของหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นข้าราชการกรมชลประทาน 
ส่งผลท าให้ประธานกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐใน
พ้ืนที่ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดในการเข้ามาบริการดูแลสาธารณูปโภคต่างใน
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
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(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานที่มีความชัดเจน 
ผู้วิจัยพบว่าการบริหารงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ที่มีความชัดเจน 

โดยการประสานงานของประธานกรรมการชุมชนกับเทศบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนและขอรับงบประมาณ 
และประธานชุมชนยังได้มีการขอให้สถานีต ารวจอ าเภอปากเกร็ดเข้ามาตรวจตราในชุมชนเพ่ือดูแล
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน และการประสานงานของกรรมการชุมชนกับโรงพยาบาลชลประทานเพื่อ
เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนได้ฟรี 

(3) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ในทุกปีจะมีการขอรับงบประมาณจากเทศบาล

นครปากเกร็ด และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการพ่ึงพาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การพ่ึงพาหน่วยงานภายนอกของชุมชนขางตลาด
พัฒนา 2 เพราะการพึ่งพาหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด 

(4) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
เทศบาลนครปากเกร็ดกับชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการท างานร่วมมือ

กันในลักษณะแบบร่วมมือร่วมใจกัน (Collaborative) เทศบาลจะให้บริการพ้ืนฐานกับชุมชนเมื่อชุมชน
ขอความช่วยเหลือ และเทศบาลจะมอบให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนด าเนินการต่างๆ ในโครงการตั้งแต่
ออกแบบโครงการ เสนอโครงการ และด าเนินการตามโครงการ โดยสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ที่เข้าไป
เป็นผู้ด าเนินการ ตรวจสอบ และรายงานผลเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น โครงการซ่อมแซมรางระบาย
น้ าทิ้งของชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่เขียนโครงการ จนถึงขั้นประเมินผลโครงการ ดังค ากล่าวต่อไปนี้ 

“เทศบาลกับชุมชนมีความร่วมมือกันดีมาก โดยเฉพาะการที่เทศบาลเข้า
มาให้ความรู้และสร้างกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ท าให้การบริหารงานชุมชนนั้นง่าย และประชาชนในชุมชน
ได้เรียนรู้การท างานในองค์กรต่างๆ ซึ่งต้องประสานงานกับเทศบาลโดยตรง ยิ่งเป็นเป็นกรรมการ
ชุมชน ใครที่มีหน้าที่อะไรก็จะประสานงานกับเทศบาลในหน้าที่ของตน แต่หากไม่ว่างผมก็จะไปเอง”5 

กล่าวคือ ความร่วมมือร่วมใจในการท างานระหว่างเทศบาลนครปาก
เกร็ด และชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ร่วมถึงองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ และการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ ได้แก่ 
ชุมชนได้รับการช่วยเหลือจากรมชลประทานในการให้ที่ดินเพ่ือสร้างสนามออกก าลังกาย และสร้าง
ศาลาประชาคมส าหรับชุมชนการปรึกษาหารือ การร่วมมือกับเทศบาลในด้านสาธารณสุข ท าให้ชุมชน

                                           
5 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 

เมษายน 2560. 
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บางตลาดพัฒนา 2 ได้รับการช่วยเหลือในด้านการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนโดยโรงพยาบาล
ชลประทานฟรี 

4.1.1.7 ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่มีความชัดเจน ปัจจัยชุมชนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากเทศบาล ปัจจัยชุมชนมีพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม และ
ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมกัน ดังนี้ 

(1) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่มีความชัดเจน 
กล่าวคือ การบริหารงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีความชัดเจน

โดยจะด าเนินการโดยคณะกรรมการชุมชนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเข้ามาดูแลด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการของชุมชน ส่งผลให้เกิดการจัดการระบบสาธารณูปโภคของชุมชน
ให้เกิดความทั่วถึง ได้แก่ น้ า ไฟฟ้า ถนน และสาธารณูปการ ได้แก่ บริการสาธารณะของเทศบาล การ
ดูแลสุขภาพทางด้านสาธารณสุข และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล เพราะเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนก็จะมีการเก็บเงินสมาชิกโดยคณะกรรมการชุมชนเพ่ือมาดูแลรักษาให้สภาพดี
อยู่เสมอ 

(2) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ดจะช่วยเหลือให้ชุมชนมี

ความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด มีการ
แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าในชุมชน การดูแลทางด้านสาธารณสุขของชุมชน และการบริการตัดต้นไม้
เพ่ือชุมชน 

(3) ปัจจัยชุมชนมีพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้ออ านวยต่อการรวมกลุ่ม 
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่ตั้งมาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนา

โดยตลอดทั้งจากการสนับสนุนของเทศบาลนครปากเกร็ด และกรมชลประทาน ท าให้ชุมชนบางตลาด
พัฒนามีพ้ืนที่ทางกายภาพในการรวมกลุ่ม เช่นที่ท าการหมู่บ้าน ศาลาประชาคม ซึ่งเป็นที่รวมกลุ่มของ
สมาชิกชุมชนที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาไปที่ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของชุมชนเป็นหลัก 
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนน สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม การดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

(4) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมกัน 
ความร่วมมือร่วมใจการท างานระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด และชุมชน

บางตลาดพัฒนา 2 ท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การจัดเก็บขยะให้กับ
ชุมชน การดูแลถนนให้สามารถใช้การได้ดี การอ านวยความสะดวกในการดูต้นไม้ในชุมชน อีกทั้งยัง
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ส่งผลต่อสาธารณูปการของชุมชน คือ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้านการอบรมอาชีพต่างๆ 
ในชุมชน การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขให้กับชุมชน การจัดกิจกรรมทางด้านสันทนาการให้กับชุมชน 
รวมถึงการดูแลทางด้านความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมให้กับชุมชน 

4.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 

ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การน าข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่
ได้รับจากการลงวิจัยภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาค่าความส าคัญของปัจจัยที่
มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี มีวิธีการและขั้นตอนโดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ได้รับจากผลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์  ผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลมาท าการวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีผลดังนี้ 

4.4.2.1 ความสามัคคีและความเกื้อหนุนกันของชุมชน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีความมี
ลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพต่อการรวมกลุ่ม 

(1) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของกรรมการชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนประชา

นิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนไม่มีความ
ขัดแย้ง สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และในชุมชนยังได้มี
การแบ่งการท างานโดยให้เป็นไปตามต าแหน่งที่เทศบาลแต่งตั้ง เช่น ต าแหน่งกรรมการชุมชนฝ่าย
เลขา ก็มีหน้าที่พิมพ์หนังสือ ส่งหนังสือ กรรมการชุมชนฝ่ายปกครอง ก็มีหน้าที่ดูแลความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เป็นต้น ดังค ากล่าวดังต่อไปนี้ 

“ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับสมาชิกในชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชนตั้งแต่ได้รับต าแหน่งมา 1 ปีกว่า ชาวบ้านให้การยอมรับคณะกรรมการดีมาก โดย
ก่อนที่เทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือมาประเมินเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยมีเทศบาล
จะเข้ามาสัมภาษณ์พ่ีน้องประชาชนในชุมชนกว่า 20 ครัวเรือน ซึ่งก็ได้ท าการช่วยกันสรรหาบุคคลที่จะ
มาท าหน้าที่ประธานชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนจะมีการแบ่งหน้าที่กันในชุมชนโดยมีคณะกรรมการ 
9 คน ประธานชุมชนท าหน้าที่ดูแลทั่วไป เลขาท าหน้าที่ท าหนังสือ ส่งหนังสือ ฝ่ายปกครองดูแลความ
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สงบเรียบร้อย โดยมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนและท าหน้าที่ของตนเองกันอย่างดี แต่เมื่อมีงานใหญ่
ชาวบ้านก็จะมาช่วยงานกับกรรมการชุมชนเกือบทั้งชุมชน”6 

(2) ปัจจัยชุมชนมีความมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพต่อการรวมกลุ่ม 
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการรวมกลุ่มของ

สมาชิกในชุมชนโดยมีพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน ได้แก่ สนามฟุตบอลเพ่ือการออกก าลังกายร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน สวนสาธารณะ ศาลาประชาคมจ านวน 2 แห่ง เพ่ือท าการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน เช่น การท าบุญประจ าเดือน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ และประชุมประชาคมของชุมชน 
อีกท้ังยังมีท่ีท าการหมู่บ้านเพ่ือเป็นที่ร้องทุกข์ให้กับสมาชิก และช าระค่าสาธารณูปโภคให้กับสมาชิกใน
ชุมชน 

กล่าวคือ ปัจจัยชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการ
รวมกลุ่มท าให้ชุมชนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดงานประเพณีท าบุญในทุกเดือนที่ศาลา
ประชาคมของชุมชน การออกก าลังกายร่วมกันที่สวนสาธารณะ ส่งผลสมาชิกในชุมชนมีความรักใน
ชุมชนของตน มีความสามัคคีและให้การช่วยเหลือกัน 

4.4.2.2 ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ  
ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล ดังนี้ 

(1) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ  

กล่าวคือ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมานาน และ
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่อาศัยในชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 เมื่อชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากเทศบาลนครปากเกร็ด สมาชิกในชุมชนจะมีการตัดสินใจร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและ
ชุมชน โดยมีกระบวนการชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน ซึ่งขับเคลื่อนโดย
ผู้น าชุมชน ในลักษณะการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดย
การชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 ได้รับอนุมัติในโครงการแก้ไขปัญหาคลองบางตลาด และโครงการดูแลความสะอาด
ของชุมชนจากเทศบาลนครปากเกร็ด งบประมาณรวม 100,000 บาท ซึ่งจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงานเป็นประจ าทุกๆ เดือนที่บริเวณท่ีท าการของชุมชน 

                                           
6 สุขศรี เดชฤดี, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 เมษายน 2560. 



Ref. code: 25595803010106SDJ

 

 

78 

ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนชุมชน
ของเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมชนละ 100,000 บาท  โดยงบประมาณท่ีได้รับจากเทศบาลนครปากเกร็ด
จะน าไปใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคของชุมชนเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณ 
40,000 บาท  ส าหรับการดูแลรักษาสวนสาธารณของชุมชน และงบประมาณอีก 60,000 บาท เป็น
ค่าแรงงานในการดูแลท าความสะอาดคลองบางตลาดหน้าชุมชน โดยก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนิน
โครงการจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเพ่ือตัดสินใจในการใช้
งบประมาณร่วมกันก่อน โดยชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะมีปัญหาที่ส าคัญส่งผลต่อชุมชนคือ 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังนั้นจึงส่งผลท าให้ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีสภาพแวดล้อมที่
ดี โดยงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ดท าให้ชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน 

4.4.2.3 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับใน
บทบาทในคณะกรรมการชุมชน 

(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ผู้น าชุมชนของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เริ่มท างานด้านชุมชนเมื่อ

เป็นเมื่อปี 2545 รวม 16 ปี โดยเป็นผู้เริ่มก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ และเป็นเลขาชมรมผู้สูงอายุของชุมชน 
เป็นผู้ลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เช่น บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนไปส่ง
โรงพยาบาล และบริการน าโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นต้น อีกทั้งประธานกรรมการชุมชน เป็นผู้น าชุมชนที่ท าหน้าที่ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในชุมชน โดยเมื่อสมาชิกในชุมชนมี
ความต้องการอะไรก็จะมาบอกประธานชุมชน ประธานกรรมการชุมชนก็จะน าความต้องการหรือ
ปัญหาของสมาชิกไปแก้ไขหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดการแก้ไข และประธานกรรมการ
ชุมชนยังต้องท างานประสานกับประธานหมู่บ้าน ซึ่งดูแลพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน โดยประธานกรรมการ
ชุมชนจะเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานได้กับองค์กรอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น ชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมโยคะ ชมรมเปตอง โดยด้านความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กล่าวคือ ประธานกรรมการชุมชนจะท าหน้าที่ประสานหน่วยงานต ารวจและเทศบาลเพ่ือเข้ามาตรวจ
ตราในชุมชน และรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

(2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทในคณะกรรมการชุมชน 
การที่ชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ท าให้การจัด

ระเบียบของชุมชนในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยคณะกรรมการ
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ชุมชนได้รับการยอมรับเช่น การห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปในชุมชน เพ่ือป้องกันการ เกิด
อุบัติเหตุและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และท าให้เกิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานีต ารวจกับ
คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชนเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนไม่มีความ
ขัดแย้ง สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และในชุมชนยังได้มี
การแบ่งการท างานโดยให้เป็นไปตามต าแหน่งที่เทศบาลแต่งตั้ง เช่น ต าแหน่งกรรมการชุมชนฝ่าย
เลขา ก็มีหน้าที่พิมพ์หนังสือ ส่งหนังสือ กรรมการชุมชนฝ่ายปกครอง ก็มีหน้าที่ดูแลความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เป็นต้น ดังค ากล่าวดังต่อไปนี้ 

“ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับสมาชิกในชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชนตั้งแต่ได้รับต าแหน่งมา 1 ปีกว่า ชาวบ้านให้การยอมรับคณะกรรมการดีมาก โดย
ก่อนที่เทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือมาประเมินเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยมีเทศบาล
จะเข้ามาสัมภาษณ์พ่ีน้องประชาชนในชุมชนกว่า 20 ครัวเรือน ซึ่งก็ได้ท าการช่วยกันสรรหาบุคคลที่จะ
มาท าหน้าที่ประธานชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนจะมีการแบ่งหน้าที่กันในชุมชนโดยมีคณะกรรมการ 9 
คน ประธานชุมชนท าหน้าที่ดูแลทั่วไป เลขาท าหน้าที่ท าหนังสือ ส่งหนังสือ ฝ่ายปกครองดูแลความ
สงบเรียบร้อย โดยมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนและท าหน้าที่ของตนเองกันอย่างดี แต่เมื่อมีงานใหญ่
ชาวบ้านก็จะมาช่วยงานกับกรรมการชุมชนเกือบทั้งชุมชน”7 

4.4.2.4 ชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
ดังนี้ 

(1) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง 
กล่าวคือ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 80 ท าให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนด้านรายได้ และมีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยัง
ช่วยเหลือในการมอบเงินส่วนตัวเพ่ือการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

(2) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
กล่าวคือ ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับ

เทศบาลท าให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ได้แก่ การให้มีตลาดนัดชุมชนในทุกเช้า และเทศบาลนครปากเกร็ดได้มีการท า

                                           
7 สุขศรี เดชฤดี, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ท าการชุมชน, 23 เมษายน 2560. 
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โครงการต่างๆ ในด้านอาชีพให้บริการกับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

4.4.2.5 ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีศักยภาพใน
การพ่ึงพาตนเองสูง 

(1) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน 
การยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มใน

ชุมชนให้เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน โดยการจัดงานประเพณีของชุมชนประชานิเวศน์ 2 
ระยะ 3 สมาชิกในชุมชนจะออกมาร่วมกันในกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ของคณะกรรมการชุมชน 

(2) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง 
ชุมชนประชานิ เวศน์  2 ระยะ 3 มี การพ่ึ งพาตนเองโดยการอาศั ย

ความสามารถของคณะกรรมการชุมชนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน เช่น การจัดงานตามประเพณีของชุมชน วันท าบุญประจ าเดือนของชุมชน วันพัฒนา
ชุมชนในแต่ละสัปดาห์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และท าหน้าที่ในการประสานงานกับ
สมาชิกในชุมชนออกมาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 

ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองค่อนข้างสูง ส่งผลสมาชิกใน
ชุมชนต้องช่วยเหลือกันก่อนที่จะให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากการจัดกิจกรรม
และท าโครงการต่างๆ ในชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนน า ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยก่อให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันโดยการขอความร่วมมือสมาชิกในชุมชนช่วยเหลื อในการ
บริจาคงบประมาณเพ่ือการจัดงาน และช่วยเหลือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกท้ังเมื่อมีการ
จัดงานก็จะมีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4.4.2.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ดังนี้ 
(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

กล่าวคือ ผู้น าชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นผู้ที่เคยท างานด้านการ
ท่องเที่ยวมาก่อนส่งผลท าให้มีเครือข่ายในการประสานงานเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การสนับสนุนจาก
กลุ่ม OTOP ในการจัดกิจกรรมของชุมชนประจ าเดือน การสนับสนุนจาก สภ.ปากเกร็ด เล่นดนตรีให้กับ
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ชมรมผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดือน การสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดมาจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนฟรี และมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนเป็นประจ า 

4.4.2.7 ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านนี้  คือ ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนชัดเจน ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล และปัจจัยชุมชนกับ
เทศบาลมีความร่วมมือกัน 

(1) ปัจจัยผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ท าให้สมาชิกในชุมชน

ยินดีร่วมกันจ่ายค่าสาธารณูปโภคครัวเรือนละ 150 บาท เพ่ือน ามาใช้ในการดูแลถนน สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา ไฟฟ้าแสงสว่าง ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน 

(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนชัดเจน 
กระบวนการบริหารงานในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ขับเคลื่อน

ด้วยการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนในชุมชน กล่าวคือ คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะท าหน้าที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค เช่น การจัดการขยะ การจัดการความปลอดภัย การดูแล
ถนนในชุมชน และการเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค ส่วนคณะกรรมการชุมชนจะท างานในด้านบทบาท
อ านาจหน้าที่ที่เทศบาลแต่งตั้ง ได้แก่ ฝ่ายสาธารณสุข ดูแลเรื่องสุขภาพของสมาชิกในชุมชน ฝ่าย
ปกครอง ดูแลด้านความสงบเรียบร้อยในชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน และประสานงานกับเทศบาลนครปากเกร็ด และกรรมการชุมชนฝ่ายการเงิน นอกจากนั้น
คณะกรรมการชุมชนยังเป็นผู้บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลนครปากเกร็ด ที่เทศบาล
มอบให้กับชุมชนที่เขียนโครงการเข้ามาขอรับเงินอุดหนุนชุมชนละ 100,000 บาท โดยในชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะน างบประมาณไปด าเนินการในการท าความสะอาดดูแลต้ นไม้ในชุมชน 
สวนสาธารณะของชุมชน และท าความสะอาดคลองบางตลาด 

ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน จึงส่งผลให้
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีความเข้มแข็งในด้านที่ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ สภาพแวดล้อมที่ดี และลดค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดของชุมชน 

(3) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนชุมชน

ของเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมชนละ 100,000 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลนครปากเกร็ดจะ
น าไปใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคของชุมชนเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณ 
40,000 บาท ส าหรับการดูแลรักษาสวนสาธารณของชุมชน และงบประมาณอีก 60,000 บาท เป็น
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ค่าแรงงานในการดูแลท าความสะอาดคลองบางตลาดหน้าชุมชน โดยก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนิน
โครงการจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเพ่ือตัดสินใจในการใช้
งบประมาณร่วมกันก่อน โดยชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะมีปัญหาที่ส าคัญส่งผลต่อชุมชนคือ 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังนั้นจึงส่งผลท าให้ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีสภาพแวดล้อมที่
ดี โดยงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ดท าให้ชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความใส่ใจและดูแลสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคของชุมชนให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น เช่น มีล าคลองที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น มีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชนที่ดี และมีการดูแล
สวนสาธารณะในชุมชน 

(4) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
กล่าวคือ ความร่วมมือร่วมใจการท างานระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด 

และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การ
จัดเก็บขยะให้กับชุมชน การดูแลถนนให้สามารถใช้การได้ดี การอ านวยความสะดวกในการดูต้นไม้ใน
ชุมชน อีกทั้งยังส่งผลต่อสาธารณูปการของชุมชน คือ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้านการ
อบรมอาชีพต่างๆ ในชุมชน การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้กับชุมชน การจัดกิจกรรมทางด้านสันทนาการ
ให้กับชุมชน การดูแลล าคลองสาธารณะที่ตัดผ่านชุมชน รวมถึงการดูแลทางด้านความปลอดภัย การ
ดูแลทางด้านสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมให้กับชุมชน 

4.4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยร่วมกันของชุมชนทั้งสองแห่งต่อการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ และความถี่ของค าที่มีอยู่ในข้อความของ
ชุมชนทั้ง 2 แห่ง 

 
  



Ref. code: 25595803010106SDJ

 

 

83 

ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
ล าดับ 

ที่ 
ความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ชุมชนประชานิเวศน์ 2 
B1 ชุมชนมีความรัก ความ

สามัคคี เกื้อหนุนกัน 
 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ด ี

A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน 

A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน 

A6 ชุมชนมลีักษณะพืน้ที่ทาง
กายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการ
รวมกลุ่ม 

B2 ชุมชนมีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยส่วนรวม 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ด ี

A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ัดเจน 

A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล 

A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล 

B3 ชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บทบาทคณะกรรมการชุมชน 

A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ัดเจน 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมี
มนุษย์สัมพนัธ์ที่ด ี

A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน 

B4 ชุมชนมีความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้ใน
ครัวเรือน 

A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองสูง 

A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน 

A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองสูง 

A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน 

B5 ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อ
ท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ด ี

A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บทบาทคณะกรรมการชุมชน 

A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองสูง 

A6 ชุมชนมลีักษณะพืน้ที่ทาง
กายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการ
รวมกลุ่ม 

A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บทบาทคณะกรรมการชุมชน 

A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองสูง 
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 (ต่อ) 
ล าดับ 

ที่ 
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ชุมชนประชานิเวศน์ 2 
B6 ชุมชนได้รับการ

สนับสนนุจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ด ี

A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ัดเจน 

A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล 

A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี 

 

B7 ชุมชนมีความทั่วถึง
ทางดา้นสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 
 
 

A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ัดเจน 

A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล 

A6 ชุมชนมลีักษณะพืน้ที่ทาง
กายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการ
รวมกลุ่ม 

A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน 

A1 ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี 

A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ัดเจน 

A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน 

 
ผลจากวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มา
วิเคราะห์ปัจจัยร่วมกันโดยการวัดความถี่ของค าที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสอง
แห่ง ตามตารางที่ 4.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุนกัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยสมาชิกใน

ชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 
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2. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยชุมชนได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล 
3. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยสมาชิกใน
ชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 

4. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยชุมชนมี

ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง 
5. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยสมาชิกใน

ชุมชนยอมรับบทบาทคณะกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
6. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยผู้น าชุมชน
เป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี

7. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยชุมชนมี
กระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาปัจจัยที่จะมี
ผลต่อการท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลที่เป็นเขตชุมชนเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาในปัจจัยที่จะส่งผลต่อชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ได้แก่ ผู้น าชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ชุมชนมีกระบวนการบริหารงาน
ในชุมชนที่มีความชัดเจน ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการ
รวมกลุ่ม ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด จ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพ่ือน าไปสู่การปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองทั้ง
ในปริมณฑล และเมืองใหญ่ต่างๆ ในประเทศ โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีลักษณะหมู่บ้านจัดสรร สมาชิกในชุมชนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง 
มีอาชีพที่แน่นอน มีรายได้ปานกลาง และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนสมาชิกในชุมชนจ านวนมาก 
มีความหลากหลายของช่วงอายุ สอดคล้องกับสภาพการเติบโตของเมืองในจังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัย
ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเก็บข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Information) จ านวน 10 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน 
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด และเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต 
(Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
การประชุมประจ าเดือน และได้สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน โดยได้จดบันทึกลงไว้ในสมุด
บันทึก พร้อมกับถ่ายรูปไว้ด้วย โดยระยะเวลาในการเข้าไปสังเกตการณ์ในชุมชนรวม 4 เดือน 
(มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560) ผลการศึกษาสามารถสรุปผลสาระส าคัญเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1. ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีความเสียสละเวลาและอุทิศตนเพ่ือชุมชน โดยผู้น า
ชุมชนต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมเป็นผู้ที่มีความเสียสละเวลาเพ่ือส่วนร่วม มีจิตใจอาสา และหาก
ต้องท าหน้าที่ประธานกรรมการชุมชน ต้องเสียสละเวลา งบประมาณส่วนตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชน และ
ให้ใจต่อชุมชน ซึ่งจะส่งให้ท าให้ชุมชนพัฒนา ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ซึ่งจะสร้าง
ความสุขให้กับสมาชิกในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน โดยการคัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่ประธาน
กรรมการชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพ่ือส่วนรวม มีจิตใจในการอาสา โดยการ
คัดเลือกบุคคลที่มาจากองค์กรอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น คณะท างานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
คณะท างานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชนที่มีความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือชุมชนจะท าให้
ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โรงพยาบาลชลประทาน สถานีต ารวจอ าเภอปากเกร็ด และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

2. ปัจจัยด้านสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 
สมาชิกในชุมชนได้ให้การยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน โดยการให้เกรียติต่อกันและการใช้
วาจาที่สุภาพของประธานกรรมการชุมชนจะท าให้สมาชิกในชุมชนมีความเกรงใจต่อคณะกรรมการ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะให้การยอมรับในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนโดยมีการแบ่งหน้าที่
การท างานโดยให้เป็นไปตามที่เทศบาลแต่งตั้ง ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการชุมชนท างานร่วมกับสมาชิก
ในชุมชนได้อย่างสะดวก ไม่มีความขัดแย้ง เช่น ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆ ใน
ชุมชนโดยประสานงานกับเทศบาล โดยมีฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ดูแลการแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกจะส่งผลท าให้ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุน
กัน ชุมชนก็จะเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และชุมชนมีความ
เข้มแข็งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ปัจจัยด้านชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ชุมชนที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีความชัดเจนจะท าให้การท างานของชุมชนเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินการเป็นไปตามหน้าที่ต าแหน่งที่เทศบาลก าหนดให้จะท าให้สมาชิก
ในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานได้โดยสะดวก และการท าหน้าที่ของกรรมการชุมชนแต่ละคนก็จะ
ไม่ทับซ้อนในบทบาทของกันและกัน ซึ่งการบริหารงานโดยมีประธานชุมชนเป็นหัวหน้าองค์กรชุมชน 
และมีกรรมการที่เหลืออีก 10 คนเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยในชุมชนจะมีระบบการบริหารจัดการโดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการกันเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงนโยบายของเทศบาล และปรึกษาหารือ
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ปัญหาของชุมชน นอกจากนั้นอาจมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่แยกออกมาจากกรรมการชุมชน
ของเทศบาล เป็นคณะท างานของหมู่บ้านเพ่ือช่วยเหลือในงานกิจกรรมของหมู่บ้าน และน าปัญหา
ความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านมาบอกประธานกรรมการชุมชนเพ่ือประสานงานหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเข้ามาให้ความช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน จะท าให้การบริหารงานในชุมชนที่มีความขัดแย้ง
สามารถท างานร่วมกันได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ท าให้ชุมชน
มีความท่ัวถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4. ปัจจัยด้านชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง จากการศึกษาพบว่าชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งทั้งสองชุมชนจะจัดกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนจะมีการใช้ศักยภาพหรือทุน
ภายในชุมชนที่มีอยู่  เช่น คณะกรรมการชุมชนเคยเป็นอดีตผู้ตัดสินฟุตบอลทีมชาติไทยก็จะมี
ความสามารถด้านการกีฬาก็จะให้ท าหน้าที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับชุมชนเป็นต้น หรือประธาน
กรรมการชุมชนมีความสามารถด้านการสาธารณสุขก็จะประสานงานโรงพยาบาลประจ าต าบลมาช่วย
ตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยในชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษาพบว่าจะ
ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย แต่ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจาก
กรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนในลักษณะการท าบุญร่วมกัน โดยพยายามพ่ึงพาเทศบาลนคร
ปากเกร็ดให้น้อยที่สุด แต่ก็จะขอรับการสนับสนุนเฉพาะงานหรือการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนไม่สามารถ
ท าเองได้ เช่น การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือการท าความสะอาดล าคลองที่ใช้ร่วมกันหลายๆ ชุมชนเป็น
ต้น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน และ
การพ่ึงพาตนเองจะท าให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5. ปัจจัยด้านชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนจะ
ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาด้านความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยงบประมาณที่
เทศบาลนครปากเกร็ดสนับสนุนจ านวน 100,000 บาทนั้นจะช่วยท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก
ในชุมชนที่ต้องเฉลี่ยกันออกเพ่ือดูแลรักษาคุณภาพทางด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และทรัพยากรภายนอกชุมชนที่ใช้ร่วมกันเช่น ถนน ล าคลอง 
นอกจากนั้นยังท าให้การจัดการขยะของชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการจัดเก็บ
ของเทศบาล อีกทั้งยังท าให้ชุมชนต่างๆ เกิดการแข่งขันกันเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือเป็นชุมชน
ดีเด่นตามหลักเกณฑ์ของเทศบาลเพ่ือขอรับเงินรางวัลเพ่ิมเติมในการน ามาใช้แก้ปัญหาของชุมชน 
ก่อให้เกิดการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนท าให้ชุมชนมีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่ม
ประชาชนในชุมชน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น 
สนามฟุตบอล ที่ท าการชุมชน และแหล่งเศรษฐกิจ จะส่งผลท าให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้หลากหลายกลุ่มอายุ เช่น การมีสวนสาธารณเพ่ือออกก าลังกาย การมี
ศาลาประชาคมเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมประเพณีของชุมชน การมีที่ท าการชุมชนเพ่ือช าระค่า
สาธารณูปโภคและติดต่อประชาสัมพันธ์ การมีที่ท าการชมรมผู้สูงอายุเพื่อรวมกลุ่มท ากิจกรรม เป็นต้น 
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่าชุมชนที่มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในชุมชนดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีจะท าให้สมาชิกในชุมชนมีความสุขและชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

7. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลที่มีความร่วมมือกันท างานเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน โดยความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับชุมชนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะท าให้
เกิดความไว้วางใจต่อกัน และจะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการประสานงานแบบไม่เป็น
ทางการระหว่างประธานกรรมการชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ด้วยการให้เกรียติและเคารพใน
ต าแหน่งหน้าที่ระหว่างกัน โดยการใช้การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือโปรแกรมไลน์ซึ่งจะท าให้
เทศบาลเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะให้กับชุมชนทั้งการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคให้ กับชุมชน 
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับชุมชน การร่วมงานประเพณีกับสมาชิกในชุมชน และไม่ต้องใช้วิธีการ
ร้องเรียนเป็นหนังสือซึ่งจะส่งผลท าให้เทศบาลนครปากเกร็ดเข้ามาให้ความช่วยเหลือชุมชนได้อย่าง
รวดเร็วกว่าเป็นหนังสือร้องเรียนท าให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในชุมชน 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีผลต่อความ

เข้มแข็งของชุมชนร่วมกันของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีดังนี ้
1. ปัจจัยผู้น าชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน

ในด้านชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ผู้วิจัยพบว่าบุคลิกภาพของผู้น าชุมชนแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก และยินดีรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้น าชุมชนกับองค์กรภายนอกซึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนา
ชุมชน 

2. ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของกรรมการชุมชน ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนในด้านชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน, ชุมชนมีความม่ันคง และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน, สมาชิกในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่าชุมชน
เมืองที่มีขนาดใหญ่สมาชิกในชุมชนจะให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการของชุมชนตนเองน้อยมาก 
การตัดสินใจส่วนใหญ่จึงเกิดจากการท างานของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งหากผลงานของคณะกรรมการ
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ชุมชนแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงในการท างานก็ท าให้ได้รับการยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรรมการชุมชน เกิดเป็นความสามัคคีในชุมชน และ
เกิดความไว้วางใจกันในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน จนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และช่วยให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพ่ือแสดงพลังในการ
ท างานของตนเองในแต่ละด้าน เช่น ชมรมผู้สูงอายุชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมแอโรบิก 
ชมรมโยคะ คณะท างานด้านบทบาทสตรีในชุมชน เป็นต้น 

3. ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้วิจัยพบว่าชุมชนที่มีระบบการ
บริหารงานในชุมชนที่ชัดเจนจะท าให้สมาชิกให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานในการอยู่อาศัยของสมาชิกใน
ชุมชนร่วมกันอย่างดีที่สุด 

4. ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
ด้านชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่าชุมชนทั้งสองแห่งมีความ
ในการพึ่งพาตนเอง โดยจะอาศัยความสามารถของคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนช่วยเหลือ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และการด าเนินงานของชุมชนจะมีเครือข่ายองค์กรชุมชนอ่ืนๆ เข้ามา
ให้ความช่วยเหลือ 

5. ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนในด้านชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม , ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้วิจัยพบว่างบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดจ านวน 100,000 
บาท ส่งผลให้ชุมชนมีการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนรวมของชุมชน ได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาพ้ืนฐานทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือให้เกิดเป็นโครงการจะสามารถช่วยเหลือ
สมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

6. ปัจจัยชุมชนมีลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการรวมกลุ่มซึ่งมีผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนที่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น ศาลาประชาคม หรือที่ท าการชุมชน 
จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นอกจากนั้น 
หากชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬาของชุมชน จะท าให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกใน
ชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

7. ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ใน
ด้านชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนบางตลาดพัฒนา 
2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซึ่งเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาล จะส่งผลให้ได้รับการ
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ดูแลทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน โดยเทศบาลจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น การตัดต้นไม้ การซ่อมแซมถนน การล้างท่อระบายน้ า การดูแลการ
จัดเก็บขยะ การเปลี่ยนหลอดไฟ การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การดูแลความสะอาดของล าคลอง รวมถึ ง
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพในชุมชน เช่น การจัดฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน เป็นต้น 

 
5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเก็ดมีปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่  

1. ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบว่ายังขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่อยู่พื้นที่ เช่น อ าเภอปากเกร็ด และมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ท า
ให้ขาดความรู้ทางด้านวิชาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เช่น การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย การแก้ไขปัญหาทางด้านรายได้และความม่ันคงในอาชีพ 

2. การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน มีการก าหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนไว้ ท าให้การน างบประมาณไปใช้ประโยชน์ในชุมชนมีจ ากัด ชุมชนทั้งสองแห่งจึงขาดแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ยังต้องพ่ึงพาความสามารถของ
คณะกรรมการชุมชน ในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชนจะส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน และการประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอกชุมชนจะขาดความต่อเนื่อง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 

1. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ดจะท าให้ชุมชนได้
เรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กับการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานชุมชน
ของตนเองก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดีระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการท าให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจัดท าโครงการ การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ 
และการติดตามตรวจสอบประเมินผลของโครงการ ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ น าไปใช้ก็
จะเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชน เพราะชุมชนจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาดีมากกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลความสงบเรียบร้อย
และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบประชาธิปไตยในชุมชน 



Ref. code: 25595803010106SDJ

 

 

92 

เพราะการท างานโครงการเงินอุดหนุนของชุมชนต้องมีการปรึกษาหารือกัน (deliberative) เพ่ือเสนอ
ปัญหา และจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยต้องท างานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ
พร้อมรับผิดชอบต่อการท างานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อน างบประมาณที่ท้องถิ่นอุดหนุนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน 

2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทของต าแหน่งคณะกรรมการชุมชนให้กับ
สมาชิกในชุมชน จะท าให้การท างานของคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น และท าให้
กรรมการชุมชนสามารถท าหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี ลดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เกิดความมั่นใจใน
การท างานของคณะกรรมการชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขแก่สมาชิกในชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน 

3. การใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
มากกว่าการเลือกตั้ง เพราะผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องท างานเพ่ือสนับสนุนเทศบาล และรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในชุมชน หากปฏิบัติไม่เหมาะสมก็จะถูกการถอดถอนโดยเทศบาล ท าให้ได้คนที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์และตั้งใจท างานมาท างานให้กับชุมชน แต่
ทั้งนี้ควรใช้วิธีการแต่งตั้งโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นกรรมการชุมชนจะช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในชุมชน 

4. กระทรวงมหาดไทย ควรให้การสนับสนุนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตั้งองค์กรชุมชน การแต่งตั้ง
ให้ประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการให้เบี้ยเลี้ยงรายเดือน
ตอบแทน มีสวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่ หรือหลังจากพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดท า
ระเบียบที่ชัดเจนในการให้เงินอุดหนุนกับชุมชน เพ่ือลดปัญหาการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกๆ เทศบาลได้อย่างยั่งยืน 

5. การน าทุนทรัพยากรบุคคลในระดับชุมชน และท้องถิ่นมาสนับสนุนในการท างาน
ร่วมกับชุมชนและเทศบาล ซึ่งจะท าให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ เครือข่าย 
ความเชี่ยวชาญงานด้านอ่ืนๆ ที่หลากหลายมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ เช่น ประธานกรรมการ
ชุมชนที่เป็นกรรมการบริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีเครือข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ในการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเทศบาลสามารถให้บุคคลดังกล่าวมาช่วยเหลือในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จได้ หรือการมีกรรมการชุมชนที่เป็นข้าราชการ
กรมชลประทานมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาล าคลองสาธารณะในพ้ืนที่ เป็นต้น 

6. การใช้แหล่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น กล่าวคือ การน าแหล่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในพ้ืนที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงไฟฟ้า 
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ศูนย์การประชุมเมืองทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ การ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด หรือการให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบๆ แหล่งประโยชน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 
การศึกษาวิจัยในอนาคตควรเน้นศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการ

ชุมชนที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเมือง ซึ่งจะท าให้ได้แนวทางการในการปฏิบัติต่อการ
ท างานด้านชุมชนในเขตเมือง โดยการศึกษาถึงสมาชิกในชุมชนที่จะยอมรับบทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชนว่าต้องเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดความรู้ในด้านการพัฒนาบทบาท อ านาจหน้าที่ของ
กรรมการชุมชนในเขตเมือง ที่ต้องท าหน้าที่แตกต่างกับชุมชนในเขตชนบท 
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รายการอ้างอิง 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

ส าหรับผู้บริหารเทศบาล  
(นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) 
 

ค าถาม 
- บทบาทของเทศบาลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่างไร 
- ความเป็นเมืองส่งผลกับปัญหาของชุมชนอย่างไร 
- ผู้น าชุมชนส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างไร 
- การยอมรับในคณะกรรมการชุมชนของสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างไร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลเป็นอย่างไร 
- ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 

ส าหรับคณะกรรมการชุมชน  
(ประธานชุมชน,  กรรมการชุมชน) 
 

ค าถาม 
- ชุมชนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
- พ้ืนที่กายภาพของชุมชนที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมารวมตัวกันเป็นอย่างไร 
- ผู้น าชุมชนมีความอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างไร 
- สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนอย่างไร 
- ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนอย่างไร 
- ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองอย่างไร 
- ความสัมพันธ์ขององค์กรหรือเครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชนเป็นอย่างไร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลเป็นอย่างไร 
- ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร 
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