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 การศึกษาเร่ือง บทบาทและความตองการในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน 
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  ในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลหลักหา 
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลหลักหา และความตองการความชวยเหลือของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลหลักหา   ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้คือคณะกรรมการชุมชน
จํานวน 18 ชุมชน  จํานวน  212  คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช ไค-สแควร  ( Chi  square) 
 ผลการศึกษาพบวา  คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหลักหา  มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือจําแนกรายดานพบวาคณะกรรมการชุมชนมี
บทบาทในการสงเสริมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  ประเพณีอันดีงาม  อยูในระดับมาก  
รองลงมาคือบทบาทในการสงเสริมใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนซ่ึงมีบทบาทอยูในระดับมาก  
เชนกัน  บทบาทการเปนผูนําและแกนกลางมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง  บทบาทในการแกไข
ปญหาตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง  และ บทบาทการเสนอแนวทางใน
การพัฒนาเทศบาลอยูในระดับปานกลาง 
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 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของคณะกรรมการชุมชนกับบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลหลักหา   พบวา  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับบทบาทการ
เสนอแนวทางในการพัฒนาเทศบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   0.05  และอาชีพมี
ความสัมพันธกับบทบาทการเสนอแนวทางในการพัฒนาเทศบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
0.01 
 ความตองการความชวยเหลือคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหลักหา  โดยภาพรวมพบวาคณะกรรมการชุมชนมีความตองการความชวยเหลืออยูใน
ระดับมากคาเฉล่ีย 2.71 โดยความตองการความชวยเหลือของคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาล  ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงคือความตองการความชวยเหลือในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
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     ABSTRACT  

  
 The research on the  roles and the needs of  community  committees  for the community  
development of Lakha Subdistrict Municipality, Baanpaew District, Smutsakron Province aims  
to study the roles of community  committees in the community  development of Lakha Subdistrict 
Municipality,  the personal  factors of community  committees in the community  development of 
Lakha Subdistrict Municipality and  the  needs  for  help  of community  committees in the 
community  development of Lakha Subdistrict Municipality.  The  population in this research 
were  212  community committees  from  18  community in Lakha   Subdistrict  Municipality.  
The research instruments  were  questionnaires.  The  statistics  were analyzed  by means, 
percentage  and  analysis  of  Chi-square  was  performed  to  test  the  correlations  of  the  
independent  and  dependent  variables. 
 The results were found that the roles of the community committees, in overall, was in  
moderate  level. When analyzed in each aspect found that  the roles of the community committees  
in  the maintenance  and  support of  art,  cultures  and  virtue  values  were  at  the  high  level,  
followed  by  the  role  of  promoting  people’s  participation  in  community  development, as  
leaders  and  coordinators,  as  solving  problems  in  the  community  and  giving  suggestions  
for  improvement  and  development  of  the  community  were  all  found  at  a  moderate  level. 



 The personal  factors of community  committees in the community development of Lakha 
Subdistrict Municipality found  that levels  of  education  correlated to the roles of  giving  
suggestions  for  improvement  of  the  community  with  a statistical significant  level  of  0.05,  
while  the  occupations   correlated  the  suggestions  for  improvement  of  the  community  at  a  
statistical significant  level  of 0.01. 
 The  needs  for  help  in  community  development  as  required  by  the  community  
committees,  in  general,  was  found  at  a  high  level  (mean =2.71).  The  need for  help  in  
building  up  the  infrastructure  of  the  community was in the highest mean. 
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