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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของก านันและ
ผู้ ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 
3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ ใหญ่บ้านเพื่อส่ง เสริม   ความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณด า เนินการ โดย
ศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่เป็นประชาชนอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและค านวณขนาด กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามา
เน่ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 25 คน ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  2 คน ปลัดจังหวัด  2 คน นายอ า เภอ  2 คน 
ปลัดอ าเภอ 5 คน พัฒนาการอ าเภอ 2 คน   พัฒนากร  2 คน นายกเทศมนตรีต าบล  1 คน 
นาย ก อ ง ค ์ก า ร บริหารส ่วนต าบล 2 คน ก านัน 4 คน แ ล ะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน ใ น พื ้น ที ่ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาและการตีความ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ =4.17, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้มีค่าสูงสุด (X̄ =4.23, S.D.= 0.64) ลงมาได้แก่ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (X̄=4.17, 
S.D.= 0.66) ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน (X̄=4.13, S.D.= 0.72) และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน (X̄=4.13, S.D.= 0.71) ตามล าดับ โดยด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้มีค่าสูงสุดเนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนเห็นว่าการด าเนินชีวิตในสังคมที่มั่นคงต้องพ่ึงพาตนเองโดยพ่ึงพารัฐเท่าที่จ าเป็น
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เท่านั้นและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีค่าต่ าสุด เนื่องจากประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  
 2) ปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่ ง ยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 8 ประการ โดย
พิจารณาตามสมการพยากรณ์ ซึ่งล าดับจากสูงไปต่ า ได้แก่ ด้านการขจัดมลภาวะด้านการรักษามรดก
ทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านด้านการป้องกันการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าด้านการด า เนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร และด้านการรักษาจารีตประเพณี โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ
อธิบายความผันแปรของการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ได้ร้อยละ 77.90 (R2= .779) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3) กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่ง เสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่ งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เสนอประกอบด้วยกลยุทธ์ การบริหารที่
ส าคัญ 9 ประการ คือ (1) กลยุทธ์ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพ
ให้ พ่ึงตนเองได้  ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งควรพ่ึงพารัฐเท่าที่จ า เป็นเท่านั้น (2) กล
ยุทธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการออก
กฎ ระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(3) กลยุทธ์ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยออกกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกัน
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า จดัตั้งคณะกรรมการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าประจ าหมู่บ้าน 
และการปลูกจิตส านึก ให้ประชาชน  (4) กลยุทธ์ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ใน
การครองชีวิต โดยการสืบสานการอนุรักษ์มรดก ทางสังคม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด
มาแต่บรรพบุรุษ (5) กลยุทธ์ด้านการรักษาจารีตประเพณีโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาหลัก
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตของตนและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ  (6) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ของประชาชนโดยการส่ง เสริม ให้ประชาชน รักการ เรียนรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ (7) กลยุทธ์ด้านการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ด าเนินชีวิตทุกระดับ 8) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตรโดยการจัดท าระเบียบการใช้น้ าที่เหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและ
มีการพัฒนาแหล่งน้ า และ (9) กลยุทธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งเสริมให้ ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และปลูกฝังวินัยแก่ประชาชน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the factors of communities 
strengthening in lower Northeastern provinces, 2) to study the administrative factors of 
Subdistrict and Village Headmen affecting the sustainable communities streng the ning 
in lower Northeastern provinces and   3) to propose the strategies of administration of 
Subdistrict and Village Headmen for sustainable communities strengthening in lower 
Northeastern provinces.   This study was a mixed methods research of quantitative 
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and qualitative approaches. The quantitative research was conducted by study the 
sample of 400respondents who were people residing in lower Northeastern provinces 
and they were selected by multi-stage random sampling. The sample size was 
calculated by using Taro Yamane’s formula. The data were collected through 
questionnaires and were analyzed by statistics consisted of mean, standard deviation, 
and Stepwise Multiple Analysis. The quantitative research was conducted through in-
depth interviewing 25key informants consisted of 2 Provincial Governors, 2 Provincial 
Deputy Governors, 2 District Chiefs, 5 District Deputy Chiefs, 2 Chief of Permanent 
Officials, 2 Chief of Permanent Deputy Officials, 1 Subdistrict Municipality Major, 2 
Chiefs Subdistrict Administrative Organization, 4 Subdistrict Headmen, and 3 Village 
Headmen in the lower Northeastern provinces. They were selected purposively and 
the data were analyzed by content analysis and interpretation. 
 The research results revealed that:       
 1) The administrative factors of Subdistrict and Village Headmen affecting the 
sustainable communities strengthening in overall was at the high level ( X̄ =4.17, 
S.D.=0.61), while considered in each aspect found that the aspect of being self- reliance 
was at the highest (X̄=4.23, S.D.=0.64), followed by the aspect of having immunity (X̄
=4.17, S.D.=0.66), the aspect of quality of life (X̄=4.13, S.D.=0.72), and the aspect 
sustainable resource preservation (X̄=4.13, S.D.=0.71), respectively. The aspect of being 
self- reliance was at the highest as the people thought that their social stability should 
be optained by their own performances and they should get the state support only 
necessary. The aspect of sustainable resource preservation was at the lowest as the 
people did not realize in resource preservation as they were not yet affected by their 
impacts.  
 2) The administrative factors of Subdistrict and Village Headmen affecting the 
strengthening sustainable communities in lower Northeastern provinces composed of 
8 principle variables  as in the prediction equation ranking from the highest: the 
pollution eliminating, followed by the social heritage preservation  for living the 
education  for people providing, the national forest deforestation, the living with self-
sufficiency economy philosophy, the law, the water management for agriculture  and 
the tradition preservation. These eight variables could explain the variation of 
sustainable communities strengthening in lower Northeastern provinces at 77.90 
percent (R2=0.779) at the statistical level of confidence 0.05. 
 3) The proposed strategies of administration of the Subdistrict and Village 
Headmen for sustainable communities strengthening in lower Northeastern  provinces 
consisted of 9 administrative strategies as (1) strategy for being self-reliance community 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 
 

149 

by developing their own career potential firmly and getting the state  support only 
necessary, (2) strategy for resource preservation by providing the  knowledge of 
pollutions and not destroy the environment and creating the awareness in 
environment preservation, (3) strategy for deforestation protection by creating the 
community rule  not to deforest, establishing community committee  for  deforestation 
protection and forest loving forest awareness creation, (4) strategy for social heritage 
preservation by preserving the social  heritage and maintaining local wisdom, (5) 
strategy for local tradition preservation by promoting their traditional life-styles based 
on their old cultures, (6) strategy for education developing by enhancing the awareness 
of the people in having the learning culture and providing the career knowledge for 
the people, (7) strategy for living with self-sufficiency  economy philosophy by implying  
the principles of His Majesty the King to the peoples living in all level, (8) strategy for 
agriculture water management by creating the appropriate regulations for water 
consumption, having the water committee and developing the water resources and (9) 
strategy for law enforcement by promotion the law awareness to the people and  
establishing the relevant disciplines to the people. Keywords: Strategy, Administration, 
The strengthening of community 
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์ การบริหาร และความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ประเมินสถานการณ์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศว่า 1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ  ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ ตกต่ าและขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลงท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีแนวโน้ม
ลดลง 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย  แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับ
สติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัส ดิก า รท า งสัง คม หลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่า งทั่ วถึง  ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญด้านวิกฤตความเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพนันเพ่ิมข้ึน และ
การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรุนแรง  กระทบต่อผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมและความ
ยากจน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ 4) การเปลี่ยนแปลง
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สภาวะด้านการเมือง ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ และได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้แล้วจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
กระแสโลกาภิวัตน์ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เป็นผลท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านหรือชุมชนขึ้นมากมาย ดังเช่นปัญหาที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 ผลกา รส า ร ว จข้อมูล พื ้น ฐ าน ร ะดับหมู ่บ้า น  (กชช. 2 ค) ของกรมพัฒ นาชุมชน 
(2555) กระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าในชนบทไทยทั่วประเทศ จ านวน 75 จังหวัด 878 อ าเภอ 
7,255 ต าบล 71,137  หมู่บ้าน โดยมีปัญหาในภาพรวม คือ การมีที่ท ากินพบว่า มีปัญหาม า ก 
จ านวน 5,348 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.51 การมีงานท าพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 5,283 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 7.42 ผลผลิตจากการท านาพบว่า  มีปัญหามาก จ านวน 3,408 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 8.44 การออกก าลังกายพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 34,589 หมู ่บ ้า น  คิด เป็น ร้อ ยล ะ 
48.62 การได้รับการศึกษาพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 12,799 หมู่บ้าน คิด เป็นร้อยละ 17.99 
การ เรียนรู้ โ ดยชุมชนพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 33,867 หมู่บ้าน คิด เป็นร้อยละ 47.60 การ
ได้รับความคุ้มครองทางสังคมพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 3,161 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.44 การมี
ส่วนร่วมของชุมชนพบว่า  มีปัญหามาก จ านวน 2,010 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.82 คุณภาพของดิน
พบว่า มีปัญหามาก จ านวน 20,587 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.20 คุณภาพของน้ าพบว่า  มีปัญหา
มาก จ านวน 21,940 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 30.84 การปลูกป่าหรือใช้ไม้ยืนต้นพบว่า มีปัญหามาก 
จ านวน 3,948 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.12 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 
9,267 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.02 นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชน  ได้รายงานคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในชนบท จากการเก็บข้อมูลคว ามจ า เป็นขั ้น พ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 
8,450,529 ครัวเรือน ในพื้นที่ 70,497 หมู่บ้าน ทั่วประเทศพบว่า ในพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน มีปัญหาที่
ควร ได้รับการแก้ไข  เช่น เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ ไม่ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ จ านวน 6,110 คน คิด เป็นร้อยละ 27.17 จากทั้ งหมด 22,490 คน ครัว เรือนที่ ไม่มี
การเก็บออมเงิน  จ านวน 1,730,883 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48 จากทั้งหมด 8,450,529 ครัวเรือน 
เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จ านวน 15,066 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.08  จากทั้งหมด 247,832 คน  คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป  ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้  
จ านวน 215,617 คน คิดเป็น  ร้อยละ 5.96 จากทั้งหมด 3,618,167 คน คนในครัวเรือนดื่มสุรา 
(ย ก เ ว ้น ก า ร ดื ่ม เ ป ็น ค รั ้ ง ค ร า ว ) จ า น ว น 1,504,759 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96 จากทั้งหมด 
30,363,060 คน เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 หรอืเทียบเท่า จ านวน 
22,490 คน คิด เป็นร้อยละ 3.27 จากทั้ งหมด 687,300 คน ทุกคนในครัวเรือนกิน อาหารไม่ถูก
สุขลักษณะปลอดภัยได้มาตรฐาน จ านวน 175,620 คน คิดเปน็ร้อยละ 2.08 จากทั้งหมด 8,450,529 
ครัวเรือน ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ จ านวน 159,860 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.89 จาก
ทั้งหมด 8,450,529 ครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555) 
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่องจากข้อมูลของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ประมาณการ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 
 

151 

ว่าในปี พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดที่นับจากฐานข้อมูลการจับกุมยาเสพติด  ข้อมูลการ
บ าบัดยาเสพติดและการข่าวของหน่วยงานต่างๆ มีประมาณ 65,040 หมู่บ้าน/ชุมชน  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.21 ของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ และพื้นที่ที่ ไม่มีปัญหายาเสพติด ประมาณ 
19,202 หมู่บ้าน/ชุมชน ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์  พืช
กระท่อม สี่คูณร้อย ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ซูโดอีเฟรดรีน สารระเหย รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชิน
วัตร เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ  2555 โดยมีเป้าหมายน าผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างน้อย 400,000 คน และเมื่อสิ้นสุดเวลาด าเนินการ
สามารถน าผู้ เสพติ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา  543,566 ราย หรือร้อยละ 135.89 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ จับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติด  386,415 คดี ผู้ต้องหา 378,236 คน 
ของกลางยาบ้า 82 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,543 กิโลกรัม เฮโรอีน  254 กิโลกรัม กัญชา 18 ตัน ซูโดอีเฟ
รดรีน 4.5 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์สิน 4,979 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,727 ล้านบาท แ ล ะมีแ ผน ที่จะ
ด าเนินการกับผู้เสพ ผู้ติด  ผู ้ค้า  ผู้ผลิตยา เสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณ 800,000 
คน (ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555) ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าสูงสุด ใน
ต าบลและหมู่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎรให้ท าหน้าที่ปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎร เป็น
บุคคลที่อยู่ ในท้องที่รู้จักคุ้น เคยกับสภาพท้องที่ รู้ความต้องการและรู้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
ก านันและผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาปัดเป่าความเดือดร้อนแก่
ราษฎรและพัฒนาความเจริญให้กับท้องถิ่นในฐานะเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับราษฎร มีอ านาจ 
หน้าที ่ตามที่กฎหมายหลายฉบับก าหนด  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืน
มอบหมาย (กรมการปกครอง, 2555) ตลอดจนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมือง 
การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
(กรมการปกครอง, 2551) ซึ ่ ง ก านันและผู้ใหญ่บ้านน่าจะ เป็นกล ไกส าคัญของรัฐที่จะน าไปสู่การ
บริหารจัดการภาครัฐให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในพ้ืนที่
ชนบทได้เป็นอย่างดี  
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือหากลยุทธ์การบริหา รของก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างว่า
มีรูปแบบอย่างไร 
 
โจทย์วิจัย/ ปัญหาวิจัยกกกกกกกก 

1. ปัจจยัด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่างเป็นอย่างไร 
 2. มีปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ ความ
เข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 3. กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีลักษณะเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ ใหญ่บ้านที่มีผลต่อ ความ
เข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
 3. เ พ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ ใหญ่บ้านเ พ่ือส่งเสริม ความ
เข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ประชาชนในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครร าชสีม าและจังหวัดชัยภูมิ  รวม 4 อ าเภอ 12 ต าบล 36 หมู่บ้าน 
จ านวน 22,482 คน และก านัน ผู ้ ใหญ่บ ้า น  ผู ้ว ่า ร า ชก า ร จ ัง ห ว ัด  ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ประชาชนในพื ้น ที ่ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ รวม 4 อ าเภอ 12 
ต าบล 36 หมู่บ้าน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าการสุ่มในระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จ านวน 394 คน 
และเพ่ือให้เป็นตัวเลขจ านวนคู่ที่ง่ายต่อการจ าแนก ผู้วิจัยได้ปัดเศษเพ่ิมเป็นจ านวนเต็ม จึงก าหนดเป็น
หน่วยตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
  2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารขอ ง
ก า น ัน และผู้ใหญ่บ้าน ใ น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิจ านวน 25 คน คือ ผู ้ว ่า
ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด ป ล ัด จ ัง ห ว ัด น า ย อ า เ ภ อ  ป ล ัด อ า เ ภอ พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร 
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รีต า บ ล น า ย ก อ ง ค์ก า ร บ ร ิห า ร ส่วนต าบล ก านัน แ ล ะผู้ใหญ่บ้าน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิได้มาโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) จ านวน 25 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยการบริหารด้านกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่กฎหมาย
อ่ืน และตามที่กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ปัจจัยการบริหารด้านการเมืองการปกครอง 3) 
ปัจจัยการบริหารด้านเศรษฐกิจ 4) ปัจจัยการบริหารด้านสังคม 5) ปัจจัยการบริหารด้านวัฒนธรรม 6) 
ปัจจัยการบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  1) ด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 4) 
ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเอง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งด้าน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบด้วย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เ ป ็น
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่ง เสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ  สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน  
  ตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  ใช้เครื่องมือเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข ้อ ม ูล เ ช ิง ป ร ิม า ณ เ ป ็น ข ้อ ม ูล ที ่ร ว บ ร ว ม ไ ด ้จ า ก แ บ บ สอบถามผู้วิจัยได้น ามา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิว เตอร์สภาพส่วนบุคคล วิ เคราะห์โดยการหา
ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารของก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน ใช้การวิ เคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) และปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่ยังยืน วิเคราะห์โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple 
Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 ส าหรับข้อมูล เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และการตีความ 
 
ผลการวิจัย  
 1. ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=4.17, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    ด้านการเป็น
ชุมชนที่ พึ่ งตนเองได้มีค่าสูงสุด (X̄=4.23, S.D.=0.64) รองลงมาได้แก่ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (X̄=4.17, 
S.D.=0.66) ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน (X̄=4.13, S.D.=0.72) และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน (X̄=4.13, S.D.= 0.71) ตามล าดับโดยด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้มีค่าสูงสุดเนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนเห็นว่าการด าเนินชีวิตในสังคมที่มั่นคง ต้องพึ่งพาตนเองโดยพ่ึงพารัฐเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น และด้านการอ น ุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีค่าต่ าสุดเนื่องจาก ประช า ช น ยังไม่เห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  
 2. ปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่ งยืนใน เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 8 ประการ โดย
พิจารณาตามสมการพยากรณ์ ซึ่งล าดับจากสูงไปต่ า  ได้แก่  ด้านการขจัดมลภาวะด้านการรักษา
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มรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านด้านการ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าด้านการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
กฎหมายด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  และด้านการรักษาจารีตประเพณี  โดยปัจจัย
ดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ได้ร้อยละ 
77.90 (R2=.779) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 3. กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ เสนอประกอบด้วยกลยุทธ์  การบริหารที่
ส าคัญ 9 ประการ คือ (1) กลยุทธ์ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพให้
พ่ึงตนเองได้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งควรพ่ึงพารัฐเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น (2) กลยุทธ์ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  มีการออก
กฎระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) 
กลยุทธ์ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยออกกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า จัดตั้งคณะกรรมการป้อ ง กัน ก า ร ล ัก ลอบ ตัด ไ ม้ท า ล า ยป่า ป ร ะจ า
หมู่บ้านและการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน (4) กลยุทธ์ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ใน
การครองชีวิต โดยการสืบสานการอนุรักษ์มรดกทางสังคม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดมาแต่บรรพ
บุรุษ (5) กลยุทธ์ด้านการรักษาจารีตประเพณีโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาหลักปฏิบัติตามวิถี
ชีวิตของตนและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ (6) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการศึกษาของประชาชนโดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรักการเรียนรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ (7) กลยุทธ์ด้าน
การด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ด าเนินชีวิตทุกระดับ 8) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการ
จัดท าระเบียบการใช้น้ าที่เหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและมีการพัฒนาแหล่งน้ า และ 
(9) กลยุทธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และปลูกฝังวินัยแก่
ประชาชน  
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจัยด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนปัจจัยด้านการมีภูมิคุ้มกันและปัจจัยด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และ
ประชาชน มีการน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มา
ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ น าไปสู่การปฏิบัติทุก
ระดับ ทั้งส่วนราชการ ระดับประชาชน ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับองค์การ 
ตลอดจนระดับประเทศ เป็นผลให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการพ่ึงพาตนเอง มี
ความรอบครอบและมีการประกอบอาชีพตลอดทั้งปีมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด มีการออมมากขึ้น ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสกาวเดือน โพธิ์พันธ์  (2555) พบว่า ชาวนามีความเข้าใจหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมาก โดยยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรมและพอใจใน
ฐานะของตนเอง ประกอบกับผู้น าและครอบครัวมีการสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว มีการ
รักษาสุขภาพอนามัยดี เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม ห่างไกลจากอบายมุข และตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติมากขึ้น และมีมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับชนรุ่นหลัง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พรพันธ์ (2556) พบว่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 2. การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ์ 
คือด้านกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ด้านกฎหมายด้านกระทรวง ทบวง กรมมอบหมายด้านการ
ปกครองด้านการเมือง ด้านการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตร ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการให้
การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการรักษา
สุขภาพอนามัยด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการรักษาจารีตประเพณี
ด้านการรักษาขนบประเพณีด้านการรักษาธรรมเนียมประเพณีด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าด้านการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าด้านการขจัด
มลภาวะ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ คือ ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน พบว่า ตัวแปรอิสระ
ถูกคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ สามารถพยากรณ์ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนได้ 8 ตัวแปร  คือ 
ด้านการขจัดมลภาวะด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการให้การศึกษาแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าด้านการด าเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านกฎหมายอ่ืนด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรด้านการรักษาจารีต
ประเพณีโดยปัจจัยหลักสามารถอธิบายความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ได้ร้อยละ 77.90 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
  2.1 ด้านการขจัดมลภาวะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบในทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยทั่วไป มาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมระบบนิเวศน์อ่ืนๆ จึงต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเน้นหนักในการ
ด าเนินการขจัดมลภาวะในหมู่บ้าน 
  2.2 ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  เพราะประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงศาสนา อนุรักษ์ภาษาพูดของท้องถิ่น การรับประทานอาหารอนุรักษ์การแสดง 
การละเล่นพ้ืนบ้าน อนุรักษ์ประเพณี การสร้างที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการแต่งกาย การให้ความเป็น
อิสระในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัยหิรัญโต (อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่ได้
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ตกทอดมาเป็นสมบัติของมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน และน ามาใช้ในการครองชีวิตเป็นแบบแผนแห่งการ
ครองชีวิต  
  2.3 ด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้าน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัย
ด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการใหก้ านันและผู้ใหญ่บ้านท า
ตัวเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเรียนต่อ ให้
ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
หรือพ้ืนที่บริการ ประสานกับภาครัฐจัดให้มีห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ ที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้มีทุนหรือกองทุนเพ่ือ
การศึกษาในระดับหมู่บ้าน ประสานกับหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย มาให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการท านิติกรรมสัญญา ความรู้ทางแพ่ง ความรู้ทางอาญา กฎหมายปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
วราคม ทีสุกะ (2544) ที่กล่าวว่าหน้าที่พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ประการหนึ่ง คือมีหน้าที่ด้านการศึกษา
อบรมแก่ทางสังคม 
  2.4 ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้าน
นี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมมือกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
และการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ออกกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
และการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ จัดตั้งคณะกรรมการหรือชุดป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
และการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ ปริศนา  พรหมมา และมนตรี  จันทวงศ์ (2541)  
  2.5 ด้านการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ ต้องการให้ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านรู้จักประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงในด้านการอยู่การกินที่
ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม มีเหตุมีผลการในตัดสินใจที่จะท าสิ่งต่างๆ และสร้างภูมคุ้มกันต่อสิ่งที่
อาจจะผิดพลาดที่ตนได้วางแผนไว้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพท าตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับโฆสิต ปั้น
เปี่ยมรัษฎ์ (2548) ที่กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร จะต้องพยายามท าให้เกษตรกร
มีงานท าทั้งปี มีรายได้ประจ า เช่น ทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ หรือการ
ปรับปรุงการบริหารจัดด้านการตลาด เช่น คัดคุณภาพสินค้าเกษตร สินค้าคุณภาพดีขายราคาสูง 
คุณภาพต่ าราคาถูก และแนวทางที่จะบรรเทาปัญหาคนยากจน โดยการจัดให้มีผลตอบแทนในเชิง
รายได้แก่ผู้มีงานท าให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตสูงแล้ว ประชาชนก็
จะมีรายได้ ส่วนผู้ไม่มีงานท า คนแก่ คนเจ็บป่วย ต้องมีสวัสดิการดูแล โดยด าเนินนโยบายการคลังทาง
สังคมที่ประสิทธิภาพ การจัดตั้งกลุ่มการผลิต ท าการเกษตรผสมผสาน สร้างงาน สร้างรายได้ แปรรูป
อาหาร หัตถกรรม ธุรกิจชุมชน กองทุนชุมชน มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ประสานกับภาครัฐหรือใช้
ศักยภาพของหมู่บ้าน ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมอาชีพระยะสั้นหรืออาชีพหลัก ส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับกรมบัญชีสหกรณ์ (2549) ที่กล่าวว่า ลักษณะชุมชน
เข้มแข็งประการหนึ่งคือ ประชากรในชุมชนมีการเก็บออมเงิน ท าบัญชีรับจ่าย  
  2.6 ด้านกฎหมายอ่ืนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น า ท าหน้าที่
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ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
เข้าใจพ้ืนที่ เข้าใจคน เข้าใจงาน ต้องท าตัวให้เป็นที่ยอมรับและจนได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
หมู่บ้าน รู้พ้ืนที่ มีความรู้ มีคุณธรรม บริหารตามนโยบาย วัตถุประสงค์ท่ีทางราชการมอบหมาย ในทุก
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ สถาพร (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามความคิดเห็นของประชาชนต าบลหนองน้ าใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้าน คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความรู้ความสามารถ และการมีภาวะผู้น า 
  2.7 ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้
มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมี
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรที่ดี ประสานกับภาครัฐเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ซึ่ง
สอดคล้องกับโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2548) ที่กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนเป็นเรื่องของ
ภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกันเป็นทีม มีจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ า มีกฎระเบียบของการใช้น้ า จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ า ส่งเสริมให้ประชาชนขุดสระน้ าไว้ใช้ในการเกษตร 
การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า แนะน าให้ประชาชนปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดู
แล้ง จ ากัดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง  
  2.8 ด้านการรักษาจารีตประเพณีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนประเพณี เช่น ประเพณีแต่งงานพิธีศพ งานบวชมีการอนุรักษ์งานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์ งานแห่เทียนพรรษา แห่นางแมว ท าบุญกลางบ้าน งานแห่บายศรี 
งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้นให้ประชาชน เยาวชน รักษามารยาททางสั งคม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนเดช ประเสริฐลาภ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง กรณีศึกษาชุมชนพรทวีวัฒน์ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า คือ มีผู้น าที่ดี มีความรู้ ความสามารถเข้มแข็งชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบทอดตลอดไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
  1.1 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องที่ คือ หมู่บ้านและ
ต าบล ที่มีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองราษฎร ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457ควบคู่ไปกับการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณลงไปถึง
ระดับหมู่บ้านหรือระดับอ าเภอตามสมควร ส าหรับจัดกิจกรรม โครงการ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การแก้ไขปัญหาสังคม การด าเนินการด้านการเมืองการปกครอง การด าเนินการตามวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของก านันและผู้ใหญ่บ้าน จัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท าการก านันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
และจัดสรรงบประมาณส าหรับการอ านวยการ 
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  1.2 รัฐบาลควรก าหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ด้วยวิธีเพ่ิมค่าตอบแทน รางวัลจากการปฏิบัติงานเป็นส่วนตัวหรือหมู่บ้าน  
รัฐบาลไม่ควรเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
ท าให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเสียขวัญก าลังใจ และเกิดกระแสการต่อต้านรัฐบาล ควรมีการแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และมี
คุณสมบัติด้านอายุไม่เกิน 60 ปี ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน จัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
  ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าสูงสุดในระดับต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ทางการ
ปกครองการบริหาร บ าบัดทุกข์บ ารุ งสุขให้แก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ก านันและผู้ใหญ่บ้านควรมีกลยุทธ์การบริหาร
เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน คือ 
  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพให้
พ่ึงตนเองได้ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งควรพึ่งพารัฐเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
  กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะ ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการออกกฎ ระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยออกกฎของหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าประจ าหมู่บ้าน และการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิต โดยการสืบ
สานการอนุรักษ์มรดกทางสังคม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
  กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ด้านการรักษาจารีตประเพณีโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาหลัก
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตของตนและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ  
  กลยุทธ์ที่ 6 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการศึกษาของประชาชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชน
รักการเรียนรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์ด้านการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อม
น าหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ด าเนินชีวิตทุกระดับ  
  กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการจัดท าระเบียบการ
ใช้น้ าที่เหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า และมีการพัฒนาแหล่งน้ า  
  กลยุทธ์ที่ 9 กลยุทธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย และปลูกฝังวินัยแก่ประชาชน  
 3. ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือประสิทธิผลการ
บริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยตามตัวแปรที่ศึกษาในพื้นที่ภาคอ่ืนของประเทศไทย 
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  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารระหว่างองค์กรหมู่บ้านและต าบล(การ
ปกครองท้องที่) กับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล(การปกครองท้องถิ่น) ซึ่งองค์กรทั้ง
สองประเภทนี้ มีพ้ืนที่การปกครองและประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองที่ทับซ้อนกันอยู่ หากผลการวิจัย
ออกมาว่าองค์กรทั้งสองประเภทยังมีความจ าเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ควรให้ด ารงอยู่
ควบคู่กันต่อไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมือง หากองค์กรใดไม่มีความจ าเป็น ก็ควรมีการปรับ 
ยุบรวม หรือยุบองค์กรใดองค์กรหนึ่งให้คงเหลือองค์กรเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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