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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่าย
องค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าและเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กร
ชุมชนต าบลบางสระเก้า เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Integrational Study) ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นหลัก และประกอบข้อมูลวิจัยด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากประชากรซึ่งเป็น
ผู้น าเครือข่ายจ านวน 5 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ ใ ช้คือแบบสอบถามแบบบังคับเลือก 
(Dichotomous question) ในที่น้ีคือ ใช่/ไม่ใช่และไม่แน่ใจ ประชากรที่ใช้ คือ สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบล
บางสระเก้า จ านวน 400 คน โดยค านวณได้จากสูตร Yamane ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา 
สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้ามีบทบาทในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
เครือข่ายองค์กรชุมชน ด้วยกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และขยายสมาชิกนับแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน ผู้น ามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่แฝงไปด้วยหลักแห่งธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1) การ
ชักชวน แนะน า และการแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา การเริ่มแรกของการถ่ายทอดปัญหาภายในชุมชนจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ 2) การเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดี 3) การพบปะ พูดคุย อบรมให้ความรู้ ให้แนวคิดและ
ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ภายในเครือข่าย 4) การถ่ายทอดในสิ่งท่ีชาวบ้านและสมาชิกเครือข่ายยังไม่เคย
รับรู้และเป็นสิ่งใหม่และสมาชิกเครือข่ายต้องลงมือด าเนินกิจกรรม 5) การให้ค าปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 6) การให้ก าลังใจ 7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) การจัดกิจกรรม เช่น การจัดการประชุม การจัดเวที
ประชาคม งานประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าได้มีการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 
1) หลักนิติธรรม จะมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับภายในเป็นของตนเอง ซึ่งได้มาจากการร่วมกันก าหนดกติการ่วมกัน 
และสามารถใช้กติกาดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานภายในเครือข่าย 2) หลักความโปร่งใส ผู้น าจะมีการ
ประชุมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับสมาชิกเครือข่าย โดยไม่ปิดบัง สมาชิกสามารถมาสอบถามหรือต้องการดูข้อมูลได้ 
3) หลักการมีส่วนร่วม เครือข่ายเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ 4) หลักความรับผิดชอบ การด าเนินงานของเครือข่าย มีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่อย่างชัดเจน 5) หลักความ
คุ้มค่า ผู้น าเครือข่าย มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบสนองสมาชิกได้ตรงกับความต้องการ 6) 
หลักคุณธรรม ผู้น าเครือข่ายได้มีการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน ยึดมั่นในความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชน 

ส่วนปัญหาและอุปสัค พบว่า 1) ขาดตัวแทนหรือคนที่จะมาประสานต่องาน 2) คนในชุมชนขาดความ
สนใจเครือข่ายองค์กรชุมชน และ 3) ขาดความองค์ความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการทุจริต



2 

คอร์รัปช่ัน 4) ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 5) ขาดผู้ทรงความรู้ด้านกฎหมายที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลการด าเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ 
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล 
 

Abstract 
 

This study aims at studying the leader’s role in strengthening the good governance of 
the network of the community organizations in Bang Sa Kao Sub-district including its obstacles. 
This research is an Integration Study: mainly qualitative, with data used from quantitative study. 
The qualitative method, the researcher collected data from a focus group of five network 
leaders. As for the quantitative study, a tool used was the dichotomous question: in this case 
was “Yes”, “No”, and “Uncertain”. The population in this study was 400 members of the Bang Sa 
Kao Sub-district of the community organizations calculated from Yamane’s formula and analyzed 
by descriptive analysis. Statistics used were percentages.  
 The study has found that the leader’s role has strengthened Bang Sa Kao Sub-district 
community organizations network through the process of sharing knowledge, experience and 
expanding the network members to the present time.  
The leader’s role is to educate the community in different aspects with the principles of good 
governance. These consist of;  

1) Suggesting, introducing and seeking the way to solve problems by communicating about 
them within the community through different situations.  

2) Being a good example or role model.  
3) Meeting, communicating, training and defining rules, regulations within the network.  
4) Educating the villagers and network members about things they do not know or any 

innovation which they must initiate the activity.  
5) Counseling, Giving opinion and suggestion.  
6) Encouraging.  
7) Learning exchanging.  
8) Organizing activities for example conference, community forum, traditional event, and 

religious ceremony.  
The leader of Bang Sa Kao Sub-district community network has strengthened the 6 

principles of good governance as follows: 1) Rule of Law Principle in which  their own internal 
rules and regulations come from mutual agreement and can be used as a norm for the network 
operation. 2) Transparency Principle in which the leader would hold regular meetings with 
network member, without hiding any particular piece of information. The members should be 
able to have access to or request information as well. 3) Participatory Principle in which the 
network creates opportunity for its members to participate in being informed, giving their opinion 
and making decisions on different subject matters. 4) Responsibility Principle in which the  
network operation’s responsibility structure is clear. 5) Value Principle in which the network 
leader uses resources worthily and meets the needs of his members 6) Moral Principle in which 
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the leader has gained confidence and trust in his community by having good moral, honesty and 
sincerity.  

As for the obstacles, it is found that: 
1) There is no representative or person who is a coordinator.  
2) People in the community are not interested in the network. 
3) Lack of knowledge and understanding of Good Governance and Corruption. 
4) Lack of support from the government agencies. 
5) Lack of legal advisor or expert to support the network operation concerning the 

laws, rules and agreement between groups. 
Keyword:  good governance 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นภัยอันตรายต่อการพัฒนาประเทศ นับว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยแต่หากมี
ผลกระทบกระเทือนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองรวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมด
สิ้นไปโดยง่าย ส าหรับประเทศไทยถือได้ว่า ปัญหาการคอร์รัป ช่ันเป็นปัญหาสะสมมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท าให้รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่าความเป็นจริง ท าให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะไม่มีคุณภาพตลอดจนท าให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นในสังคมไทย   

 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหลักเพื่อใช้ในการ
ต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนมีการด าเนินการเพื่อป้องการการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สถาบัน
พระปกเกล้า. 2544) ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างวินัยแก่ทุกภาคสวน ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2549) ปัจจุบันหลักการบริหารจัดการที่
ดี มีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกันคิด ร่วมกันท า  ร่วมกันจัดการ 
ร่วมกันรับผิดชอบแก้ปัญหาพัฒนาไปสู่ความมั่นคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและก้าวไกล ธรรมาภิบาล
จึงตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้อง ดีงาม มั่นคง หรือธรรมาธิปไตย มุ่งให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การบริหาร
จัดการ ปรับวัฒนธรรมขององค์การใหม่ โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ภาครัฐต้องปฏิรูปบทบาท 
หน้าท่ี โครงสร้างและกระบวนการท างานให้สามารถบริหารทรัพยากรของสังคม อย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการน าบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
ต้องมีการปฏิรูปและก าหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน และที่ส าคัญภาคประชาชน ต้องสร้างคว าม
ตระหนักส านึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาสังคมในเรื่องของสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสาธารณะทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพื่อเป็นพลังของประเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและท านุ
บ ารุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (สถาบันพระปกเกล้า. 2549) ซึ่งหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
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ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ระบุถึงหลักธรรมาภิบาลว่าควรมีองค์ประกอบหลักส าคัญ 
6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม ได้แก่ เป็นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 3) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 4) หลัก
ความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหา
สาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 5) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 6) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ (บุญยิ่ง ประทมุ.2551)  

 ชุมชนต าบลบางสระเก้า เป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบวิกฤตในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตก มีหนี้สินติดตัวจาก
การเลี้ยงกุ้งกุลาด า แกนน าและชาวบ้านจึงหาทางออกร่วมกัน โดยการหวนคืนสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เริ่มจากการทอ
เสื่อกกจนสามารถจัดตั้ง "ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทอเสื่อกก ขยายตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
เดิมในท้องถิ่นอีกกว่า 40 กลุ่ม และในที่สุดก็น าไปสู่การรวมตัวเป็น "เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า" โดย
วางโครงสร้างเพื่อจัดการท าแผนแม่บทชุมชน ตามลักษณะกิจกรรมของกลุ่มองค์กรชุมชนเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์กรการเงินและสวัสดิการ มีการตั้งสถาบันการเงิน และตั้งธนาคารชุมชน ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน ตั้งเป้าให้เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยมี "ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า" เป็น
ต้นแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกษตรสิ่งแวดล้อม คือ การฟื้นฟูป่าตะกาดใหญ่ และยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมวัฒนธรรมและ
สื่อชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน โดยใช้สื่อชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน ให้เข้าใจตรงกัน เกิดการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน ก่อให้เกิดพลัง ซึ่งแนวคิดหลักของ
เครือข่ายชุมชนต าบลบางสระเก้า ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์นี้ มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหาร และมีตัวแทนมาร่วมเป็น 
"คณะกรรมการเครือข่ายต าบลบางสระเก้า" บทเรียนจากชุมชนบางสระเก้าช้ีให้ถึงความไม่พร้อมของการเดินตาม
กระแสการพัฒนาในระบบอุตสาหกรรม  แต่บทเรียนที่เจ็บปวดก็น ามาสู่ปัญญาในการแก้ปัญหา การเลือกทางเดิน
ชีวิตใหม่ที่น าไปสู่ความยั่งยืนกว่า มีคุณค่ากว่าและมีความสุขมากกว่าทางเดินสายเก่าจากประสบการณ์และการด ารง
อยู่ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของต าบลบางสระเก้า ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในส่วนของบทบาทของผู้น าในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาทขององค์กรเครือข่ายต าบลบางสระเก้าว่ามีการปลูกฝังธรรมาภิบาลในการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครอืข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระ

เก้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า เป็นแบบเจาะจง 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า ผู้น ากลุ่มสนาคารชุมชน ผู้น ากลุ่มทอเสื่อ ผู้น ากลุ่มบ้าน
ปลา-ธนาคารปู ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสระเก้า 
 เชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ หัวหน้าครอบครัวและเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กร
ชุมชนต าบลบางสระเก้า จ านวน 400 คน โดยการค านวณได้จากสูตร Yamane 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นการสนทนาที่ให้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายองค์กรชุมชน บทบาทของผู้น าในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินการ 
  เชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม บทบาทผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า แบบสอบถามครั้งนี้เพียงต้องการวัดทัศนคติเกี่ยวกับความรู้สึก
ส่วนตัวของผู้ตอบ (affective domain) ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกว่า ใช่ ไม่ใช่ อย่างไร พอใจหรือไม่พอใจอย่างไร 
เป็นการวัดแบบแบ่งกลุ่ม (Nominal Scale) ผลที่ได้ไม่ได้น ามาค านวณทางสถิติแต่อย่างใด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระ
เก้า ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม เป็นค าถามแบบปลายปิด โดยให้เลือกตอบ 3 ระดับ คือ 1) มีและ
ใช่ 2) ไม่แน่ใจ 3) ไม่มีและไม่ใช่ 
  ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด สามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มจากการศึกษาสภาพของชุมชนและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อน ามาก าหนดแผนปฏิบัติการด าเนินงานวิจัย ซึ่งจะมีนักวิจัยชุมชนเข้าร่วมเก็บข้อมูลภาคสนาม  
 2. ท าการแนะน าตัวผู้วิจัยและทีมงานวิจัยกับผู้น าชุมชนต าบลบางสระเก้า ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชน
ต าบลบางสระเก้า ช้ีแจงบทบาท วัตถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัย และขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย  
 3. ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) และวิธีการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ใช้การบันทึกข้อมูลภาคสนามโดย
พิจารณาจากปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยจะท า 
การก าหนดนัด วัน เวลาและสถานท่ี กับผู้น ากลุ่มตามที่ก าหนด 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการเข้าไปศึกษาในชุมชนน ามา
จัดระบบข้อมูล แยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ศึกษาจากนั้นจึงประมวลข้อมูลทุก
ประเภทเข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการจ าแนกชนิดข้อมูลมาช่วยอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึง
ความหมาย ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บุคคลและสภาพสังคม พฤติกรรม แบบ
แผนพฤติกรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและความหมาย (สุภางค์ จันทวานิช. 2539) ซึ่งในการตีความหมายและ
สังเคราะห์ข้อมูลจะเป็นลักษณะภาพรวมของชุมชนน ามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับ  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ค่าสถิติร้อยละเพื่อสรุปข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า แล้วน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคหรือข้อคิดเห็นซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การอธิบายข้อมูลเป็นรายข้อ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า มีวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้บทเรียนจากในอดีต หลังการ
ท ากิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการทบทวนหรือสรุปบทเรียนจากการท างานระหว่างแกนน าและสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้ป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่ม/องค์กรของเครือข่ายได้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน/เครือข่ายอื่น ๆ อย่างสม่ าเสมอ ในช่วงแรก ๆ ของการด าเนินงานของ
กลุ่ม สมาชิก ผู้น า จะมีการเรียนรู้จากผู้อื่น แกนน าและตัวแทนในเครือข่ายได้มีโอกาสไปและเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
อื่น ๆ ท าให้มีการเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อยในการท างานของที่อื่นและของกลุ่มตนเอง ตลอดจนมีปัจจัยภายนอกที่มา
เสริมหรือกระตุ้น ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า ที่อยู่ในรูปของโครงการวิจัย การอบรม
พัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน ที่หนุนเสริมให้กระบวนการท างานของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า
เข้มแข็งในด้านต่าง ๆ 

ในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าจะมีผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิกในเครือข่าย เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการเงินทุกเดือน มีคณะกรรมการติดตามผล ที่มาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกเครือข่าย ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน จากนั้นสรุปรายงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อพิจารณาวางแผนและด าเนินการป้องกันและแก้ไข ภายในเครือข่าย
ได้ขัดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความสามรถโดยท าหน้าที่ประจ าในการรับ ซื้อ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยทุกอย่างท างานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  หลักธรรมาภิบาลในชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าได้มีการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและ
คนในชุมชนได้เข้าใจถึงการท างานของเครือข่าย ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน มีการค้าขาย มีรายได้ รายรับ 
รายจ่าย ก็ต้องยึดกฎ ระเบียบและความถูกต้อง ไม่เอนเอียง ถ้าเป็นเกี่ยวกับองค์กรการเงิน กองทุนต่าง ๆ ก็จะปลูก
จิตส านึกในความถูกต้อง เท่าเทียมและยุติธรรม ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวก าหนด สอนให้รู้จักการตรงต่อเวลา 
ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมก็จะสอนเด็ก ๆ เยาวชนให้รู้ส านึกรักธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้
สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนของตนเอง โดยให้ตระหนักถึงในสิทธิ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายในกลุ่ม ส่วนด้านสังคม วัฒนธรรมและสื่อชุมชนก็จะให้เป็นผู้อยู่ในฐานะกัลยาณมิตร สอนให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี  

โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าได้มีการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม กลุ่มแต่
ละกลุ่มจะมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นของตนเอง และสามารถใช้หลักการที่วางไว้ร่วมกันเป็นบรรทัดฐานในการ
ด าเนินงาน หลักความโปร่งใสในการด าเนินงานและการบริหารจัดการของกลุ่ม มีการประชุมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
กับคนในชุมชน ไม่มีการปิดบังข้อมูล สมาชิกในกลุ่มสามารถมาสอบถามหรือต้องการดูข้อมูลได้โดยไม่มีข้อปิดบัง 
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หลักคุณธรรม ได้มีการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน ซึ่งในการด าเนินงานของเครือข่ายนั้นยึด
มั่นในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อคนในชุมชน และหลักการมีส่วนร่วม เครือข่ายเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนต าบลบางสระเก้านั้นมีส่วนร่วมในการรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศและอายุ โดยผลการศึกษามีดังนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบ
ถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.33 และเพศชาย ร้อยละ 28.67 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 52 
ปี อายุต่ าสุดคืออายุ 30 ปี ส่วนอายุสูงสุด คือ 76 ปี จ าแนกได้ คือ อายุระหว่าง 30-35 ปี ร้อยละ 2.54 อายุระหว่าง 
36.40 ปี ร้อยละ 3.82 อายุระหว่าง 41-45 ปี รอ้ยละ 7.32 อายุระหว่าง 46-.50 ปี ร้อยละ 15.60 อายุระหว่าง 51-
55 ปี ร้อยละ 16.87 อายุระหว่าง 56-60 ปี ร้อยละ 19.42 อายุระหว่าง 61-65 ปี ร้อยละ 22.92 และอายุ 66 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 11.46 

ผลการศึกษาบทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบาง
สระเก้า 

1. บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าด้านหลัก
นิติธรรม พบว่า ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีกฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ร้อยละ 87.20 รองลงมา ผู้น ามีการใช้กฎหมายภายในกลุ่ม/เครือข่าย ท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 76.50 สมาชิกทุกคนในกลุ่ม/เครือข่าย พร้อมใจปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่ม/เครือข่าย ร้อยละ 
72.50 กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ภายในกลุ่ม/เครือข่ายเป็นท่ียอมรับของสมาชิก ร้อยละ 63.10 มีเพียงร้อยละ 2.00 
ทีต่อบว่า ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการปฏิบัติตามอ าเภอใจ และใช้อ านาจเกินกว่ากฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

2. บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าด้านหลัก
ความโปร่งใส พบว่า ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการชี้แจงข้อสงสัยให้แก่สมาชิก ได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 76.50 รองลงมา 
ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย ท างานกับแบบตรงไปตรงมา ร้อยละ 68.50 ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจน ร้อยละ 66.40 ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง ร้อยละ 61.50 ภายใน
กลุ่ม/เครือข่าย มีความไว้วางใจกันในการท างาน ร้อยละ 61.20 ตามล าดับ 

3. บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าด้าน
หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้น ากลุ่ม/เครือข่ายเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนรับรู้ ทุกเรื่อง ร้อยละ 80.05 รองลงมาผู้น า
กลุ่ม/เครือข่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิดและร่วมเสนอความคิดเห็น ร้อยละ 77.90 สมาชิก
ภายในกลุ่ม/เครือข่าย มีส่วนร่วมตรวจสอบ การด าเนินงานภายในกลุ่ม/เครือข่าย ร้อยละ 73.20  ผู้น ากลุ่ม/
เครือข่ายมีการท าประชาพิจารณ์ ในเรื่องที่ส าคัญ ๆ สมาชิกทุกคน ร้อยละ 72.50 และสมาชิกภายในกลุ่ม/เครือข่าย
พร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน ร้อยละ 72.50 

4. บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหา ร้อยละ 76.50 
รองลงมาผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ร้อยละ 73.20 ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีความ
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ร้อยละ 71.80 เมื่อเกิดปัญหาในกลุ่ม/เครือข่าย สมาชิกพร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบใน
ปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที ร้อยละ 68.50 ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น 
การประชุม การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ร้อยละ 66.40 ตามล าดับ 

5. บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าด้านหลัก
ความคุ้มค่า พบว่า ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 74.50 รองลงมาผู้น า
กลุ่ม/เครือข่าย มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ฟุ่มเฟือย ร้อยละ 73.20 ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีการด าเนินกิจกรรม
ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ร้อยละ 69.10 การด าเนินงานของกลุ่ม/เครือข่าย มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 68.50 กิจกรรมของกลุ่ม/เครือข่าย มีคุณภาพที่ดี ร้อยละ 67.80 ตามล าดับ 
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6. บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าด้านหลัก
คุณธรรม พบว่า ทุกคนภายในกลุ่ม/เครือข่าย มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น ร้อยละ 70.30 รองลงมา ผู้น ากลุ่ม/
เครือข่าย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามมากกว่าผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 69.80 ผู้น ากลุ่ม/เครือข่าย มีความ
จริงใจ ขยัน อดทน ในการน าพากลุ่มไปสู่เป้าหมายสูงสุด ร้อยละ 67.60  ภายในกลุ่ม/เครือข่าย มีความซื่อสัตย์
สุจริต 63.50 และ สมาชิกภายในกลุ่ม/เครือข่าย มีส านึกในหน้าท่ีของตนเอง ร้อยละ 62.40 ตามล าดับ 

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชน 
1. การขาดคนที่จะมาประสานต่องาน 
2. กระแสทุนนิยมในปัจจุบันที่เน้นการท างานนอกชุมชน การท างานนอกพื้นที่ การแสวงหาความเจริญ

นอกชุมชนของชาวบ้านที่ไม่ค่อยจะมีความชัดเจนในชุมชน 
3. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
4. ขาดความองค์ความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
อภิปรายผล 
   บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า  
 ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้ามีบทบาทในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ด้วยกระบวนการถ่ายทอดและขยายสมาชิกนับแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผู้น ามีบทบาทในการสร้างองค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ มากมายและแฝงไปด้วยหลักแห่งธรรมาภิบาล ด้วยการเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ให้แก่สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
 1. การชักชวน แนะน า และการแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา 
 2. การเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างท่ีดี  
 3. การพบปะ พูดคุย อบรมให้ความรู้ ให้แนวคิดและก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ภายใน
เครือข่าย  
 4. การถ่ายทอดในสิ่งที่ชาวบ้านและสมาชิกเครือข่ายยังไม่เคยรับรู้และเป็นสิ่งใหม่และสมาชิกเครือข่าย
ต้องลงมือด าเนินกิจกรรม  
 5. การให้ค าปรึกษา ผู้น าเครือข่ายจะเป็นเสาหลักในการให้ค าปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ผู้น าสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกเครือข่ายได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถให้ค าปรึกษาได้ในเวลาที่สมาชิกเครือข่ายมี
ปัญหา  
 6. การให้ก าลังใจ  
 7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นส่วนส าคัญที่สุดในบทบาทของผู้น าที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของปัจเจกบุคคลด้วยการพบปะพูดคุยกันอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกันและกัน มีการเข้าถึงระหว่างกันของข้อมูลของสมาชิกในเครือข่าย ในบางครั้ง
อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านตัวแทนของกลุ่มแล้วน าไปขยายต่อให้กับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ   
 8. การจัดกิจกรรม บทบาทของผู้เครือข่ายองค์กรชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการที่ท า
ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม องค์กรที่มีอยู่ได้เข้าร่วม และได้เรียนรู้ อาทิการจัดการประชุม กลุ่มตามวาระ การจัดประชุม
เครือข่าย เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะด าเนินงานไปอย่างเป็นขั้นตอนพร้อม  ๆ กับความสนุก ความสุข ไม่ว่า
จะเป็นการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุมเคลื่อนที่เวียนกันไปในแต่ละหมู่บ้าน หรืออาจจะเป็นงานประเพณี 
กิจกรรมนันทนาการ พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
 เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าได้มีการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชนได้เข้าใจถึงการ
ท างานของเครือข่าย ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน มีการค้าขาย มีรายได้ รายรับ รายจ่าย ก็ต้องยึดกฎ 
ระเบียบและความถูกต้อง ไม่เอนเอียง ถ้าเป็นเกี่ยวกับองค์กรการเงิน กองทุนต่าง ๆ ก็จะปลูกจิตส านึกในความ
ถูกต้อง เท่าเทียมและยุติธรรม ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวก าหนด สอนให้รู้จักการตรงต่อเวลา ถ้าเป็นเรื่อง
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เกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมก็จะสอนเด็ก ๆ เยาวชนให้รู้ส านึกรักธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้สมาชิกในแต่ละ
กลุ่มมีความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนของตนเอง โดยให้ตระหนักถึงในสิทธิหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายในกลุ่ม ส่วนด้านสังคม วัฒนธรรมและสื่อชุมชนก็จะให้เป็นผู้อยู่ในฐานะกัลยาณมิตร สอนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
รู้จักอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วรางคณา วงศ์
มหาชัย (2535) ได้ท าการศึกษาบทบาทผู้น าในการพัฒนาองค์กรประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี การพัฒนาองค์กร
ชุมชนระหว่างชุมชนของมูลนิธิพัฒนาอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรประชาชนระหว่าง
ชุมชนของมูลนิธิพัฒนาอีสาน และเพื่อศึกษาบทบาทของผู้น าในการพัฒนาองค์กรประชาชน รวมถึงศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการแสดงบทบาทผู้น าในการพัฒนาองค์กรประชาชน จ านวน 5 บทบาท คือ บทบาทผู้บริหาร บทบาท
ผู้ให้การศึกษาบทบาทผู้ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่ม บทบาทเช่ือมประสานและบทบาทผู้ติดตามประเมินผล จาก
การศึกษา พบว่า บทบาทผู้น าในข้ันการก่อตัวของกลุ่ม บทบาทที่ชัดเจน ได้แก่ 1) บทบาทผู้ให้การศึกษาในลักษณะ
ของการประชุมชนให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม 2) บทบาทผู้น าในข้ันการ
ด าเนินงานของกลุ่ม บทบาทที่ชัดเจน ได้แก่ บทบาทผู้บริหารเป็นผู้วางระเบียบแบบแผน ด าเนินการและจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลให้เหมะสมกับกิจกรรม 3) บทบาทผู้น าในขั้นการเจริญเติบโตของกลุ่ม บทบาทที่ชัดเจนได้แก่ 
บทบาทผู้น าเป็นผู้รับ ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ และด าเนินการของกลุ่มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการ
พิจารณาด้านต่าง ๆ การเพิ่มสมาชิก เพิ่มกิจกรรม 
 ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าได้มีการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 
1) หลักนิติธรรม จะมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับภายในเป็นของตนเอง ซึ่งได้มาจากการร่วมกันก าหนดกติการ่วมกัน 
และสามารถใช้กติกาดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานภายในเครือข่าย 2) หลักความโปร่งใส ผู้น าจะมีการ
ประชุมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับสมาชิกเครือข่าย โดยไม่ปิดบัง สมาชิกสามารถมาสอบถามหรือต้องการดูข้อมูลได้ 
3) หลักการมีส่วนร่วม เครือข่ายเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ 4) หลักความรับผิดชอบ การด าเนินงานของเครือข่าย มีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่อย่างชัดเจน 5) หลักความ
คุ้มค่า ผู้น าเครือข่าย มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบสนองสมาชิกได้ตรงกับความต้องการ 6) 
หลักคุณธรรม ผู้น าเครือข่ายได้มีการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน ยึดมั่นในความถู กต้อง มี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า 
ประกอบด้วย  
 1. การขาดคนที่จะมาประสานต่องาน  
 2. กระแสทุนนิยมในปัจจุบันที่เน้นการท างานนอกชุมชน การท างานนอกพื้นที่ การแสวงหาความเจริญ
นอกชุมชนของชาวบ้านที่ไม่ค่อยจะมีความชัดเจนในชุมชน  
 3. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
 4. ความองค์ความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 
    1. หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิธรรมาภิบาลควรมีการส่งเสริม ด้วยการสนับสนุน
บุคลากรเข้าไปให้ความรู้เกีย่วกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในชุมชน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ประเภท
ของการทุจริตคอรร์ัปชั่นในองค์กรชุมชน 
    2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า ควรสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน
กฏหมาย เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้าในการด าเนินงานของเครือข่าย 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มผีลต่อบทบาทของผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า 
    2. ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างนโยบายเพื่อการบริหารจัดการที่ดีของเครือข่ายองค์กรชุมชนต าบล
บางสระเก้า 
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