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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 2) เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล และ 3) ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการ
มีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 
ได�แก� กลุ�มตัวอย�างท่ีเข�าร�วมโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 119 คน จากประชากร จํานวน 160 คน ขนาดกลุ�มตัวอย�างได�มาจาก
ตารางของเครจซีและมอร�แกน โดยการสุ�มแบบง�ายเครื่องมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูล คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ สถิติท่ีใช� ได�แก� ค�าร�อยละและค�าที เพ่ือทดสอบความแตกต�าง
ระหว�างตัวแปร 2 กลุ�มและการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือหาความสัมพันธ�และ
วิเคราะห�ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนใช�การวิเคราะห�สหสัมพันธ�เพียร�สัน 
ผลการศึกษาพบว�า 

1) ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X̄ = 3.78) เม่ือพิจารณาเปHนราย
ด�าน ท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย คือ ด�านการรับผลประโยชน� อยู�ในระดับมาก (X̄ = 
4.45) ด�านการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก (X̄ = 3.88) ด�านการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (X̄ = 3.74) 
และค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ด�านประเมินผลการดําเนินงาน อยู�ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.45) 
ตามลําดับ 

2) เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล พบว�า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได�ต�อเดือน มีความคิดเห็นต�องการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยรวมและ รายด�าน 
ไม�แตกต�างกัน ยกเว�น อาชีพ มีความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน แตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 3) ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว�า ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วน
ร�วมของประชาชนด�านการมีโอกาสเข�าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน มีความสัมพันธ�ทางบวก ระดับสูง ณ 
ระดับการมีส�วนร�วมโดยรวม (r = 0.766) และรายด�าน คือ ด�านการดําเนินงานและด�านการรับ
ผลประโยชน� (r = 0.739 และ 0.708) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกนั้น มีความสัมพันธ�
ทางบวกอยู�ในระดับปานกลาง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the level of people’s 
participation based on the prototype of sufficiency economy in a village project of 
Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, 2) compare the people’s 
participation based on the prototype of sufficiency economy in the village project 
classified by personal factors, and 3) study the factors relating to the people’s 
participation based on the prototype of sufficiency economy in the village project. 
The sample for this research consisted of 119 respondents from a population of 160 
households. The sample size was obtained using Krejcie and Morgan’s table, and it 
was selected by simple random sampling. The tool for data collection was a 5 level 
rating scale questionnaire. The statistics used to analyze the data consisted of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and persons product 
moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The level of the people’s participation based on the prototype of 
sufficiency economy in the village project of Bang Sai District, Phra Nakhon Si 

Ayutthaya province was, overall, at a high level (X̄ = 3.78). When considering each 
aspect individually and ranking them from highest to lowest mean, it was found that 

the aspect of benefits receiving was at a high level (X̄ = 4.45), as were the aspect of 

operation (X̄ = 3.88), and the aspect of decision making (X̄ = 3.74). The aspect of 

evaluation was at a moderate level (X̄ = 3.45). 
 2) The comparisons of the people’s participation based on the prototype of 
sufficiency economy in the village project classified by personal factors showed that 
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gender, age, education level and monthly income did not, overall and for each 
individual aspect, produce a significant difference on the people’s participation. One 
exception was except for occupations, in the aspect of decision making, which 
produced a significant difference at the 0.05 level. 
 3) The factors relating to the people’s participation based on the prototype 
of sufficiency economy in the village project of Bang Sai district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province, revealed that the aspect of opportunities to participate was, 
overall, positively related at a high level (r = 0.766). As for each aspect, the aspect of 
operation and the aspect of benefits receiving both had positive relationships at a 
high level (r = 0.739 and r = 0.708), at a significance level of 0.01. The other aspects 
were positively related but at a moderate level. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
ความเป�นมาและป�ญหาของโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ พระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัว ได�พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก�พสกนิกรชาวไทยมากว�า 25 ป, เป�นปรัชญาท่ีชี้ถึง
แนวทางการดํารงอยู�และปฏิบัติตนในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร�าง
ภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช�ความรู� ความรอบคอบ ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว ป�จจุบัน 
รัฐบาลได�นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต8ใช�ในการพัฒนาประเทศภายใต�กรอบแนวคิดการพ่ึงพา
ตนเองเป�นหลัก ยึดความพอดีและทางสายกลาง (เกร็ดความรู�เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 

นโยบายรัฐบาล ให�กระทรวงมหาดไทย มอบหมายภารกิจให�กรมการพัฒนาชุมชนเป�น
หน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชน มี
ความสอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล สร�างภูมิคุ�มกันท่ีดี ด�วยการใช�ความรู� ความชอบธรรมและคุณธรรม ทําให�ชุมชน
พ่ึงตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณาการการทํางานร�วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
กรมการปกครอง และกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เกิดโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ ซ่ึงโครงการเริ่มดําเนินการในป, 2549 – จนถึงป�จจุบัน ท่ัวประเทศ ซ่ึงหมู�บ�านท่ีรับคัดเลือกเป�น
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบจะคัดเลือกครัวเรือนเปEาหมาย ซ่ึงจะได�รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน และในป,ต�อไปจะได�รับงบประมาณในการรักษาความเป�นหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบ ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรในป,ต�อไป มีการส�งเสริมการจัดกิจกรรมในหมู�บ�านให�
ชุมชนเข�มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได� (แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) 

โครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ มีความสําคัญในการส�งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให�เข�มแข็งมีเสถียรภาพ เปEาหมายพัฒนาชุมชนให�มีความเข�มแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได�อย�างยั่งยืน เพ่ือให�ครัวเรือนเปEาหมายสนับสนุนวิถีแบบพอเพียง สร�างอาชีพ สามารถ
พ่ึงตนเอง สร�างเครือข�ายความร�วมมือ ประโยชน8ในการสืบทอดภูมิป�ญญา แลกเปลี่ยนความรู�
เทคโนโลยี และความร�วมมือในการพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ยังสามารถนําความรู� ประสบการณ8 และรูปแบบการใช�
ชีวิตบน “ทางสายกลาง” ไม�ประมาท “มีเหตุมีผล” ตัดสินใจ “ด�วยข�อมูล ความรู� วิชาการ คุณธรรม” 
ในการกระทํากิจกรรมใด “พอประมาณ” อย�างคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สร�างความก�าวหน�า
อย�างสมดุลทุกด�านม่ันคงและยั่งยืน เตรียมพร�อมรับสถานการณ8ต�างๆ ท่ีจะส�งผลกระทบด�วย 
“ภูมิคุ�มกัน” ให�กับชีวิตการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคลมีผลต�อครอบครัว และส�งผลต�อท้ังชุมชน 
เม่ือประชาชนมีความรู�จากการกระทําจริง เกิดภูมิป�ญญา ใช�เป�นสถานท่ีเรียนรู� เ พ่ือร�วมกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม ให�เป�นสังคมท่ีใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพ่ึงตนเองอย�างแท�จริง 
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 การสร�างหมู�บ�านให�เป�นศูนย8เรียนรู� เป�นหมู�บ�านต�นแบบในการขยายผลสู�ผู�สนใจและ
หมู�บ�านอ่ืนๆ ได� ซ่ึงถือเป�นการขยายแนวคิดจาก “ครู ผู�รู�จากการกระทําจริง” ถ�ายถอดสู�ผู�เรียน จึงเกิด
ความเข�าใจได�ง�าย ท้ังยังเห็นตัวอย�างท่ีผ�านการทดลองปรับปรุงแล�วจนสําเร็จผล การเคลื่อนไหวผลักดัน
หมู�บ�านไปสู�เปEาหมายท่ีต�องการ ผู�มีหน�าท่ีในการพัฒนาจึงต�องเป�น “คนในหมู�บ�าน ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของ
หมู�บ�าน” ท่ีมีความสามารถ มีทักษะดําเนินการให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู�ความสุขสงบอย�างยั่งยืนได� 
 กรมการพัฒนาชุมชนได�น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช�ในการส�งเสริมพัฒนาหมู�บ�าน โดย
จัดเป�นกระบวนการในการพัฒนา เริ่มจากการพัฒนาผู�นําให�มีความสามารถนําการพัฒนา ใช�ระบบข�อมูลในการ
วิเคราะห8สถานการณ8ชุมชน ได�เข�าใจสภาพของครอบครัวและชุมชน จัดทําแผนครอบครัว แผนชุมชน ฝKกทํา
กิจกรรมตามแผนการพัฒนา ได�แสดงบทบาทจัดการบริหารกิจกรรม ปEองกัน แก�ไขป�ญหา อนุรักษ8 เพ่ิมมูลค�า 
เกิดกลุ�ม องค8กร เครือข�าย ท่ีมีระบบการทํางานให�เกิดความสําเร็จม่ันคง มีประสบการณ8ท่ีได�เม่ือผ�านการ
จัดการความรู� นําวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติไปใช�แบ�งป�น จัดเป�นศูนย8เรียนรู�ในการขยายแนวคิดการพัฒนา
ให�ขยายออกไปอย�างรวดเร็วข้ึน (คู�มือการดําเนินงานโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ, 2555) 
 จากการทํางานของผู�วิจัย พบว�าการดําเนินงานโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหมู�บ�านท่ีเข�าร�วมโครงการ จํานวน 4 หมู�บ�าน คือ หมู� 
6 ตําบลบ�านม�า, หมู� 2 ตําบลแคออก, หมู� 1 ตําบลเชียงรากน�อย, หมู� 1 ตําบลบ�านแปEง ของ
ป,งบประมาณ 2557 ซ่ึงพบป�ญหา อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
 1. การรับทราบโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ว�าประชาชนในพ้ืนท่ีบางส�วน 
ยังไม�ทราบว�ามีโครงการนี้ในหมู�บ�านของตนเอง ซ่ึงทําให�ประชาชนขาดโอกาสในการเข�าร�วม
โครงการฯ และการได�รับผลประโยชน8จากโครงการฯ 
 2. คณะกรรมการชุมชนขาดความรู�/ความเข�าใจในการจัดทําโครงการ ทําให�โครงการไม�
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน เพราะคณะกรรมการ มีความสําคัญในการทํากิจกรรม ชี้แจง 
ข้ันตอนการดําเนินงานให�แก�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับทราบข�อมูลเก่ียวกับโครงการฯ และชักชวน
ญาติและบุคคลท่ีรู�จักเข�าร�วมโครงการฯและถ�าคณะกรรมการบริหารงานโครงการท่ีมีประสิทธิภาพทํา
ให�โครงการประสบผลสําเร็จ 
 3. ในระดับชุมชนเมืองไม�ค�อยได�รับความร�วมมือในการเข�าร�วมประชุมประชาคมและไม�ให�
ความสนใจเท�าท่ีควร ทําให�ไม�สามารถประชาคมได�ตามหลักเกณฑ8 ส�งผลให�ชุมชนเมืองไม�ได�เสนอ
โครงการ ขาดโอกาสด�านการสนับสนุนงบประมาณของโครงการฯ ซ่ึงในระดับชุมชนเมืองควรจะมีการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป�นสําคัญ 
 4. การสรรหาคณะทํางานไม�ค�อยได�รับความร�วมมือเท�าท่ีควร เนื่องจากเป�นการทํางานในลักษณะ
อาสาสมัคร ไม�มีค�าตอบแทน ทําให�ไม�มีผู�สนใจ ในการเป�นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน คนท่ีเป�นคณะกรรมการ
ต�องเป�นผู�มีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือชุมชน การมีคณะกรรมการมีจิตอาสาเข�ามาพัฒนาชุมชน ไม�หวังผลประโยชน8 
ช�วยส�งเสริมพัฒนาหมู�บ�านให�เจริญ ม่ันคง ชุมชนเกิดความรัก ความเข�าใจ ในการร�วมกันดูแลรักษาหมู�บ�าน 
 5. การบริหารจัดการตามโครงการของหมู�บ�าน/ชุมชน ยังไม�ค�อยมีประสิทธิภาพและยังไม�มี
ลักษณะของการร�วมกันทํากันคิด การดําเนินงานยังต�องพ่ึงพาความเข�มแข็งของผู�นําหมู�บ�าน/ชุมชน เป�นหลัก 
ขาดความรู�/เข�าใจในการบริหารจัดการโครงการหลังเบิกจ�ายเสร็จสิ้นให�ต�อเนื่องยั่งยืน ถ�าการบริหาร   
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จัดการโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารท่ีดี มีคณะกรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถถ�ายทอด
ความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมสู�สมาชิกหรือประชาชนในหมู�บ�านทําให�เกิดการเรียนรู�สามารถพ่ึงตนเองได� และ
ใช�ประโยชน8จากการอบรมอาชีพมาใช�ในชีวิตประจําวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให�ชุมชนเข็ม
แข็ง ปลอดจากอบายมุขต�างๆ เกิดความสามัคคีในหมู�บ�านหรือชุมชน นั้น 
 ผู�วิจัยจึงมีความประสงค8จะศึกษา ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ8กับการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ เพ่ือใช�ในการส�งเสริมการดําเนินโครงการฯ ของกรมการ
พัฒนาชุมชนให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต�อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล  

 1.2.3 เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ8กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 

 

1.3 กรอบแนวคิดท่ีใช*ในการวิจัย 
 เป�นการศึกษาเก่ียวกับป�จจัยความสัมพันธ8กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ  
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 

1. ป�จจัยส-วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได�ต�อเดือน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

การมีส-วนร-วมของประชาชน 
ในโครงการฯ 
1. ด�านการตัดสินใจ 
2. ด�านการดําเนินงาน 
3. ด�านการรับผลประโยชน8 
4. ด�านการประเมินผลการดําเนินงาน 

2. ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ!กับการมีส-วน
ร-วมของประชาชน 
- การได�รับข�าวสาร 
- การได�รับการสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ี 
- การมีโอกาสเข�าร�วมกิจกรรม 
- การได�รับการสนับสนุนจากชุมชน 
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1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1 ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ อยู�ในระดับมาก 
 1.4.2 ประชาชนท่ีมีป�จจัยส�วนบุคคล อันได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน 
ต�างกัน มีผลต�อการมีส�วนร�วมในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
 1.4.3 ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วนร�วมของประชาชน ได�แก� การได�รับข�าวสาร การได�รับ
การสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ี การมีโอกาสเข�าร�วมกิจกรรม การได�รับการสนับสนุนจากชุมชน มี
ความสัมพันธ8กับการมีส�วนร�วมโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย     
 การศึกษาค�นคว�าป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ8กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของป,งบประมาณ 
2557 ขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
 1.5.1 ด�านเนื้อหา 
   ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบใน 4 ด�าน ดังนี้ 
   1) ด�านการตัดสินใจ 
   2) ด�านการดําเนินงาน 
   3) ด�านการรับผลประโยชน8 
   4) ด�านการประเมินผลการดําเนินงาน  
 1.5.2 ขอบเขตประชากร/พ้ืนท่ี 
   ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ ได�แก� ประชากรกลุ�มเปEาหมายท่ีเข�าร�วมใน
โครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
160 คน และกลุ�มตัวอย�าง คือ ตัวแทนครัวเรือนท่ีเข�าร�วมโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 119 คน     
 1.5.3 ด�านระยะเวลา 
   การศึกษาครั้งนี้กําหนดระยะเวลาการศึกษา ป,การศึกษา พ.ศ. 2557 
  

1.6 คําจํากัดความท่ีใช*ในการวิจัย  
 หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ หมายถึง หมู�บ�านท่ีได�รับคัดเลือก ได�งบประมาณ
สนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเป�นหมู�บ�านต�นแบบ โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช�
ในการส�งเสริมการพัฒนาหมู�บ�าน โดยจัดเป�นกระบวนการพัฒนา เริ่มจากการพัฒนาผู�นําให�มี
ความสามารถนําการพัฒนา ใช�ระบบข�อมูลในการวิเคราะห8สถานการณ8ชุมชน ได�เข�าใจสภาพของ
ครอบครัวและชุมชน จัดทําแผนครอบครัว แผนชุมชน ฝKกทํา กิจกรรรมตามแผนการพัฒนา ได�แสดง
บทบาทการจัดการบริหารกิจกรรม ปEองกัน แก�ไขป�ญหา อนุรักษ8  เพ่ิมมูลค�า เกิดกลุ�ม องค8กร 
เครือข�าย ท่ีมีระบบการทํางานให�เกิดความสําเร็จม่ันคง มีประสบการณ8ท่ีได�เม่ือผ�านการจัดการความรู� 
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นําวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติไปใช�แบ�งป�น จัดเป�นศูนย8เรียนรู�ในการขยายแนวคิดการพัฒนา ให�
ขยายออกไปอย�างรวดเร็วข้ึน 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนโครงการ หมายถึง การเปTดโอกาสให�ประชาชนทุกภาคส�วน
ร�วมมือกัน อย�างมีอิสรภาพ เสมอภาคนําผลท่ีได�มาได�มาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาและใช�ความคิด
สร�างสรรค8 ความเชี่ยวชาญ ของแต�ละคน เริ่มต้ังแต�ค�นหาความต�องการของชุมชน การมีส�วนร�วมการ
วางแผน มีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม มีส�วนร�วมในการใช�ประโยชน8 มีส�วนร�วมในการได�รับ
ผลประโยชน8และมีส�วนร�วมในการประเมินผลและติดตาม โดยมีหน�วยงานของรัฐส�งเสริมและ
สนับสนุนชักนําและสร�างโอกาสให�แก�ประชาชน ด�วยความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิด
ประโยชน8แก�ประชาชนในด�านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจําแนกข้ันตอนการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ประกอบด�วย 4 ด�าน 
 1. ด�านการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการ โดยเริ่มต�นจากการค�นหาป�ญหาและความต�องการของประชาชนในชุมชน การวางแผน  
กําหนดเปEาหมายครัวเรือน กําหนดระเบียบปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกแนวทางแก�ไขป�ญหาชุมชน 
กําหนดกิจกรรมสาธิต สร�างความเข�าใจในการดําเนินโครงการ การประสานงานกับประชาชนและ
เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 
 2. ด�านการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการนําความรู�จากการอบรม
อาชีพท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหน�วยงานของรัฐ มาเผยแพร�สมาชิกในโครงการ รวมท้ังสละ
แรงงาน วัสดุ อุปกรณ8 นําทรัพยากรในชุมชนของท�านมาสนับสนุนโครงการ ชักชวนเพ่ือน ญาติ บุคคล
ท่ีรู�จักเข�าร�วมโครงการ และเข�าร�วมโครงการต้ังแต�เริ่มต�นจนสิ้นสุดโครงการ 
 3. ด�านการรับผลประโยชน8 หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน8ใน
โครงการ จากการนําความรู�ท่ีได�รับจากการเข�าร�วมโครงการมาใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีความ
ภูมิใจ มีอาชีพเพ่ิมข้ึน ครอบครัวของท�านมีความสุข ได�รับความรู�มากข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได� 
เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 
 4. ด�านการประเมินผลการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนเข�าร�วมในการประเมินผล
ของโครงการ โดยมีส�วนร�วมในการประเมินผลการดําเนินงาน กําหนดบุคคลท่ีทําหน�าท่ีประเมินผล
งาน สรุปผลงานในการดําเนินงาน นําผลจากการดําเนินงานไปปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานใน
โครงการครั้งต�อไป สรุปผลการดําเนินงานและส�งผลการประเมินโครงการให�เจ�าหน�าท่ี 
 กลุ�มตัวอย�าง หมายถึง ตัวแทนของครัวเรือนท่ีเข�าร�วมโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ 
 ป�จจัยส�วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส�วนตัวของกลุ�มตัวอย�าง ประกอบด�วย 
 1. เพศ หมายถึง เพศลักษณะกลุ�มตัวอย�าง คือ เพศชายและเพศหญิง 
 2. อายุ หมายถึง ระยะเวลานับต้ังแต�เกิดจนถึงป,ป�จจุบันของกลุ�มตัวอย�าง 
 3. ระดับการศึกษา หมาถึง วุฒิสูงสุดท่ีได�รับตามระบบการศึกษาป�จจุบันของกลุ�มตัวอย�าง 
แบ�งเป�น 6 ช�วง คือ 
  3.1 ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า 
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  3.2 มัธยมศึกษาตอนต�น 
  3.3 มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท�า 
  3.4 อนุปริญญาหรือเทียบเท�า  
  3.5 ปริญญาตรี  
  3.6 สูงกว�าปริญญาตรี 
 4. อาชีพ หมายถึง อาชีพป�จจุบันของกลุ�มตัวอย�าง แบ�ง 6 ช�วง คือ 
  4.1 รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4.2 เกษตรกร/ประมง 
  4.3 พนักงานบริษัท 
  4.4 ค�าขาย ธุรกิจส�วนตัว 
  4.5 รับจ�างท่ัวไป 
  4.6 อ่ืน ๆ ระบุ............ 
 5. รายได�ต�อเดือน หมายถึง รายได�ของครัวเรือนต�อเดือนของกลุ�มตัวอย�าง แบ�ง 5 ช�วง คือ 
  5.1 ตํ่ากว�า 5,000 บาท 
  5.2 5,000-10,000 บาท 
  5.3 10,001-15,000 บาท 
  5.4 15,001-20,000 บาท 
  5.5 มากกว�า 20,000 บาท 
 ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง ป�จจัยการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ประกอบด�วย 
 1. การรับรู�ข�าวสารโครงการ หมายถึง การท่ีประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสาร รายละเอียด
ของโครงการ จากเจ�าหน�าท่ีของพัฒนาชุมชน ผู�นําชุมชน สมาชิก อบต. ปEายประชาสัมพันธ8ของโครงการ 
โทรทัศน8 วิทยุ และเจ�าหน�าท่ีชี้แจงรายละเอียดโครงการครบถ�วน 
 2. การได�รับการสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ี หมายถึง เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ โดยให�ประชาชนได�รับการอบรมให�มีความรู�ด�านการฝKกอาชีพจากเจ�าหน�าท่ีพัฒนา
ชุมชน การสนับสนุน คู�มือ เอกสาร การได�รับการยกย�องจาการทํางานจากเจ�าหน�าท่ีของพัฒนาชุมชน 
เช�น ได�รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการพัฒนาชุมชนเป�นหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียรต�นแบบระดับ
จังหวัด, ใบประกาศผู�นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�น (ผู�นํา อช.) ใบประกาศผู�นําอาชีพก�าวหน�าระดับ
อําเภอ และเจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชนได�ติดตามสนับสนุนให�คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของ
โครงการแก�ท�านอย�างสมํ่าเสมอ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชนมีความเสียสละ อุทิศตนให�แก�ชุมชน 
 3. การมีโอกาสเข�าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการเข�า
ร�วมโครงการตามข้ันตอนของกิจกรรม/โครงการ เริ่มจากการประชาพิจารณ8เพ่ือค�นหาความต�องการ
ของชุมชน ประชุมคัดเลือกกรรมการโครงการ อบรม ฝKกอาชีพของโครงการในป,ท่ีผ�านมา ไปศึกษาดู
งาน นําความรู�ศึกษาดูงานมาเผยแพร�ให�สมาชิกในกลุ�มทราบ 
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 4. การได�รับการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง ชุมชนให�การสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการ โดยเริ่มจากกลุ�มผู�นําชุมชนให�โอกาสประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น เสนอกิจกรรม
โครงการ ผู�นําชุมชนเข�าร�วมประชุม/ปรึกษาหารือในกลุ�มกรรมการโครงการ เม่ือมีกิจกรรมของ
โครงการอย�างสมํ่าเสมอ ผู�นําชุมชมได�ให�ความช�วยเหลือสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการเป�นอย�างดี 
ชุมชนมีการสนับสนุนด�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินในการดําเนินโครงการ ผู�นําชุมชนมีความเสียสละ ซ่ือสัตย8 
สามารถตรวจสอบได� ในการดําเนินโครงการ 
 
1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว-าจะได*รับ  
 1.7.1 ทราบถึงระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ 
 1.7.2 ทราบถึงป�จจัยส�วนบุคคลท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
 1.7.3 ทราบถึงป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ8กับการมีส�วนร�วมของประชาชนการดําเนินกิจกรรม
ในโครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
 1.7.4 ได�ข�อเสนอแนะในการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู& ศึกษา
ทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ดังรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี การมีส�วนร�วมของประชาชน 
 2.2 ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 2.3 บริบทท่ีเก่ียวข&องกับโครงการหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 
 2.4 บริบทท่ีเก่ียวข&องกับอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี การมีส!วนร!วมของประชาชน 
 2.1.1 ความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  ยุทธนา  แดงนุ&ย (2551) การมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนเข&ามามี
ส�วนเก่ียวข&องในด&านของกิจกรรมต�างๆ ในการพัฒนาองค�กรหรือชุมชน ต้ังแต�ร�วมวางแผน ร�วม
ปฏิบัติ/ดําเนินการ ร�วมรับผลประโยชน� และร�วมติดตามประเมินผล   
  ประภาศิริ บุญยรัตกลิน (2552) การมีส�วนร�วม หมายถึง การเปDดโอกาสให&สมาชิกของ
ชุมชนและบุคคลต�างๆ เข&ามาเก่ียวข&องกับการพัฒนา ช�วยเหลือเอ้ือเฟFGอเผื่อแผ� ในการดําเนินการใน
กิจกรรมใดๆ ขององค�กรทุกข้ันตอน ต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมแสดงความคิดเห็น ร�วมกําหนดป�ญหาและ
ความต&องการ ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจร�วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ด&วยความขยัน 
ซ่ือสัตย� จงรักภักดีต�อองค�กร ยอมเสียสละเพ่ือประโยชน�ขององค�กรอย�างจริงใจ ผูกใจรัก ท้ังกายวาจา
และจิตใจ อย�างเชื่อม่ันว�าร�วมดําเนินงานได&เปJนอย�างดี และร�วมรับผลประโยชน�เพ่ือให&เปJนไปตาม
วัตถุประสงค�และความต&องการของประชาชนในชุมชน    
  จําเนียร  โกมลวานิช (2553)  ความหมายของการมีส�วนร�วมสรุป ดังนี้  
  1. การเปDดโอกาสให&ประชาชนได&การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยมีส�วน
ร�วมในด&านของความคิด การพิจารณาตัดสินใจ การ�วมคิดแก&ป�ญหา การดําเนินการกิจกรรมชุมชน 
และการ�วมวางแผนจนนําไปสู�ผลของการปฏิบัติ   
  2. บุคคลหรือกลุ�มคนต&องมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยเข&าร�วมรับผิดชอบ
หรือเข&าร�วมกิจกรรมท่ีเปJนประโยชน�ต�อสังคมด&วยความเต็มใจและมีความรู&สึกเปJนเจ&าของ 
(Ownership) หรือหุ&นส�วนในโครงการ เ พ่ือทําให&งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ท่ีทุกฝVายจะได&รับประโยชน�ร�วมกัน  
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  3. การมีส�วนร�วมจะต&องข้ึนอยู�กับความเต็มใจท่ีจะเข&าร�วม ต&องมีอิสรภาพท่ีจะมีส�วนร�วม 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต&องการ โดยใช&ความพยายามร�วมกันในข้ันตอน
ต�างๆ ของกระบวนการพัฒนา 
  4. ลักษณะการกระทําจะผ�านกลุ�มหรือองค�กร เพ่ือให&บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีพึง
ประสงค�มีเปXาหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัว ท่ีเปJนประชาชนส�วนใหญ�ใน
ชนบทให&มีความเปJนอยู�ท่ีดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได&อย�างถาวร 
  สุทธบถ  ซ่ือมาก (2554) การมีส�วนร�วมของภาคประชาชน หมายถึง การท่ีหน�วยงาน
ของรัฐเปDดโอกาสให&ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในด&านการให&และรับรู&ข&อมูล
ข�าวสาร การให&ความคิดเห็นหรือข&อเสนอแนะ การร�วมตัดสินใจ ท้ังในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การ
จัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล&อม รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
  ศิรินาถ อังสุพานิช (2555)  การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชน
เข&ามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา ต้ังแต�เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ โดยการมีส�วนร�วมในการวางแผนมี
ส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม มีส�วนร�วมในการใช&ประโยชน� มีส�วนร�วมในการได&รับผลประโยชน�และ
มีส�วนร�วมในการประเมินผล โดยมีหน�วยงานของรัฐมีบทบาทในการส�งเสริม สนับสนุนชักนําและสร&าง
โอกาสให&แก�ประชาชน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนต&องเปJนไปตามแนวทางท่ีวัฒนธรรมชุมชน
ต&องการ มุ�งสู�การเปJนปYกแผ�นของสังคมท่ีทุกคนมีเจตจํานงร�วมกัน 
  สรุป การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีเปDดโอกาสการเข&ามีส�วน
ร�วมของประชาชนตลอดท้ังกระบวนการพัฒนา เริ่มต้ังแต�การมีส�วนร�วมในการค&นหาป�ญหาและสาเหตุ
ของป�ญหา การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนการดําเนินการเพ่ือแก&ป�ญหา การ
มีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมของการพัฒนา การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน� และการมี
ส�วนร�วมในการประเมินผลการดําเนินงาน โดยท่ีกิจกรรมการพัฒนานั้นมีผลกระทบถึงประชาชน 
 2.1.2 แนวคิดทฤษฎีการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  1. แนวคิด การมีส�วนร�วมของประชาชน 
    ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543) ได&ให&ความหมายของการมีส�วนร�วมไว& 
2 ลักษณะ คือ 
    1) การมีส�วนร�วมในลักษณะท่ีเปJนกระบวนการของการพัฒนา โดยให&ประชาชน
มีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต�เริ่มต&นจนสิ้นสุดโครงการ ได&แก�การร�วมกันค&นหาป�ญหา การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท&องถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยโครงการพัฒนาดังกล�าว จะต&องมี
ความสอดคล&องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
    2) การมีส�วนร�วมทางการเมือง แบ�งออกเปJน 2 ประเภท คือ 
     2.1) การส�งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกลุ�ม ควบคุมการใช&และการ
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กระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก�อให&เกิดกระบวนการ และโครงสร&างท่ีประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได&รับผลประโยชน�จากการพัฒนา 
     2.2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปJนการพัฒนาท่ีประชาชนมี
บทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากส�วนกลางมาเปJนส�วนภูมิภาค เพ่ือให&ภูมิภาคมี
ลักษณะเปJนเอกเทศ ให&มีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจต�อรองในการจัดสรรทรัพยากร อยู�
ในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได& อาจกล�าวได&ว�าเปJนการคืนอํานาจการพัฒนา
ให&แก�ประชาชนให&มีส�วนร�วมในการกําหนดอนาคตให&กับตนเอง 
   สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล&อม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
(2545 อ&างถึงใน ปาริชาติ สถาปDตานนท� และคนอ่ืนๆ, 2548) ได&จัดประเภทของการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน โดยอิงพัฒนาการของโครงการพัฒนาเปJนเกณฑ� กล�าวคือกระบวนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ประกอบด&วยภารกิจสําคัญ 5 ประการ ดังรายละเอียดในแผนภาพต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 กระบวนการมีส�วนร�วม 

 
  ภารกิจท่ี 1: การมีส�วนร�วมในการวางแผน (Participation in Planning) อัน
ได&แก� การท่ีประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการวางแผนโครงการ นับต้ังแต�การ
วิเคราะห�ป�ญหาการกําหนดลําดับความสําคัญของป�ญหา การกําหนดเปXาหมาย การกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงาน การกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ภารกิจท่ี 2 : การ มี ส� วนร� วมในการ ดํ า เนิ น กิ จกรรม (Participation in 
Implementation) อันได&แก� การสนับสนุนด&านทรัพยากรต�างๆ และการประสานความร�วมมือในการ
จัดกิจกรรมต�างๆ 

2. การมีส�วนร�วมใน
การดําเนินกิจกรรม 

5. การมีส�วนร�วมใน
การประเมินผล 

1. การมีส�วนร�วมใน
การวางแผน 

4. การมีส�วนร�วมใน
การได&รับประโยชน� 

3. การมีส�วนร�วมใน
การใช&ประโยชน� 
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  ภารกิจท่ี 3: การมีส�วนร�วมในการใช&ประโยชน� (Participation in Utilization) 
อันได&แก� การนําเอากิจกรรมต�างๆ มาใช&ให&เกิดประโยชน� โดยเฉพาะในด&านการเพ่ิมระดับการพ่ึงพา
ตนเอง และการควบคุมทางสังคม 
  ภารกิจท่ี 4: การมีส�วนร�วมในการได&รับผลประโยชน� (Participation in 
Benefit-Sharing) อันได&แก� การแจกจ�ายประโยชน�ต�างๆ ในการพัฒนาอย�างยุติธรรม 
  ภารกิจท่ี 5: การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) อัน
ได&แก� การให&ประชาชนได&รับทราบถึงสภาพป�ญหาและอุปสรรคต�างๆ เพ่ือร�วมกันหาทางแก&ไขในลําดับ
ต�อไป 
  หากประมวลข&อสรุปเก่ียวกับมุมมองของกลุ�มบุคคลต�างๆ ซ่ึงอธิบายเก่ียวกับการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา เราอาจกล�าวได&ว�า แนวคิดต�างๆ ข&างต&น ได&สะท&อนให&เห็นอย�าง
ชัดเจนว�า 
  การมีส�วนร�วมอย�างแท&จริงของประชาชนมิได&อยู�เพียงการปรากฏตัว หรือให&
ข&อคิด หรือดําเนินกิจกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาเท�านั้น แต�การมีส�วนร�วมท่ีแท&จริงของ
ประชาชนในโครงการพัฒนาต�างๆ เก่ียวข&องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของประชาชน จาก
ผู&รับบริการต�างๆ ไปสู�การก&าวเข&าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบเก่ียวกับภารกิจต�างๆ ใน
การพัฒนาชุมชนแบบเคียงบ�าเคียงไหล�กับหน�วยงานภาครัฐ อาทิ การกําหนดวาระในการพัฒนา การ
ดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือผลักดันให&การพัฒนาลุล�วงไปด&วยดี และการแสดงความรับผิดชอบต�อ
ผลต�างๆ ซ่ึงสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี ตลอดจนการติดตาม/ประเมินผล เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให&เหมาะสม 
  อภิญญา  กังสนารักษ� (2544)  สรุปข้ันตอนการมีส�วนร�วมไว& 4 ข้ันตอนคือ 
  1. การมีส�วนร�วมในการริเริ่มโครงการ ร�วมค&นหาป�ญหาและสาเหตุของป�ญหา
ภายในชุมชน ร�วมตัดสินใจกําหนดความต&องการและร�วมลําดับความสําคัญของความต&องการ 
  2. การมีส�วนร�วมในข้ันการวางแผน กําหนวัตถุประสงค� วิธีการ แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล�งวิทยากรท่ีจะใช&ในโครงการ การกําหนดระเบียบ 
  3. การมีส�วนร�วมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน�ให&แก�โครงการ โดย
ร�วมช�วยเหลือด&านทุนทรัพย� วัสดุอุปกรณ� และแรงงาน 
  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให&รู&ว�าผลจากการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว&หรือไม� โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปJนระยะต�อเนื่องหรือ
ประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได&  
  โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อ&างถึงใน ปDยนุช สมสมัย, 
2553) ข้ันตอนการมีส�วนร�วมออกเปJนเรื่องของการตัดสินใจ การดําเนินการ ผลประโยชน� และการ
ประเมินผล ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น 
ประการแรกท่ีจะต&องกระทําก็คือ การกําหนดความต&องการและจัดลําดับความสําคัญ ต�อจากนั้นก็
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เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข&อง การตัดสินใจในช�วงเริ่มต&น การตัดสินใจในช�วงดําเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจในช�วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว& 
  ข้ันท่ี 2 การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ในส�วนท่ีเปJนองค�ประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนั้น จะได&มาจากคําถามท่ีว�า ใครทําประโยชน�ให&แก�โครงการได&บ&าง และจะทํา
ประโยชน�ได&โดยวิธีใด เช�น การช�วยเหลือด&านทรัพยากร การบริหารงานและการประสานงาน และ
การขอความช�วยเหลือ และการเข&าร�วมโครงการต้ังแต�เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ 
  ข้ันท่ี 3 การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน� ในส�วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน�นั้น
นอกจากความสําคัญของผลประโยชน�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล&ว ยังต&องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน�ภายในกลุ�มด&วย ได&รับความรู& ทําให&เกิดรายได& สร&างอาชีพแก�กลุ�ม มีความภูมิใจ
ทําประโยชน�ให&แก�ชุมชน ครอบครัวมีความสุข สามารถพ่ึงพาตนเองได& ชุมชนเข&มแข็ง ผลประโยชน�
ของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชน�ในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปJนผลเสียของโครงการ ซ่ึง
จะเปJนประโยชน�และเปJนโทษต�อบุคคลในสังคมด&วย 
  ข้ันท่ี 4 การมีส�วนร�วมในการประเมินผล การมีส�วนร�วมในการประเมินผลนั้นสิ่ง
สําคัญท่ีจะต&องสังเกตก็คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถ
แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ�มต�างๆ ได& การมีส�วนร�วมในการประเมินโครงการ กําหนด
บุคคลในการประเมิน การสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน เสนอแนะข&อพกพร�องของโครงการ
ต�อเจ&าหน&าท่ี 
  องค�การอนามัยโลก (WHO & UNICEF, 1978 อ&างถึงใน สิริพัฒน� ลาภจิตร, 
2550) ได&เสนอกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมไว& 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวางแผน ประชาชนต&องมีส�วนร�วมในการวิเคราะห�ป�ญหา จัดอันดับ
ความสําคัญ ต้ังเปXาหมาย กําหนดการใช&ทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผลและประการท่ีสําคัญ 
คือ ต&องตัดสินใจด&วยตนเอง 
  2. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนต&องมีส�วนร�วมในการดําเนินการและบริหาร
การใช&ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 
  3. การใช&ประโยชน� ประชาชนต&องมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช&ให&
เกิดประโยชน�ได& ซ่ึงเปJนการเพ่ิมระดับของการพ่ึงตนเองและการควบคุมทางสังคม 
  4. การได&รับประโยชน�ประชาชนต&องได&รับการแจกจ�ายผลประโยชน�จากชุมชน
ในพ้ืนฐานท่ีเท�าเทียมกัน ซ่ึงเปJนผลประโยชน�ส�วนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได& 
  นิรันด�  จงวุฒิเวศน� (2527 อ&างถึงใน สิริพัฒน� ลาภจิตร, 2550) สรุปได&ว�า 
ประชาชนจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ 
  1. การมีส�วนร�วมในการค&นหาป�ญหาและสาเหตุของป�ญหา ข้ันตอนนี้เปJน
ข้ันตอนแรกท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะถ&าไม�สามารถเข&าใจป�ญหาและสาเหตุของป�ญหาของตัวเขาเอง 
กิจกรรมต�างๆ ท่ีตามมาก็ไร&ประโยชน� เพราะจะมองไม�เห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น 
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  2. การมีส�วนร�วมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรม การวางแผนดําเนินกิจกรรม
เปJนข้ันตอนต�อไปท่ีขาดไม�ได& เพราะถ&าหากเจ&าหน&าท่ีหรือนักพัฒนาต&องการแต�ผลงานการพัฒนาด&าน
วัตถุให&สําเร็จสิ้นโดยฉับไว ก็จะดําเนินการวางแผนงานด&วยตนเอง ผลท่ีตามมาก็คือ ต�อไปเม่ือขาด
เจ&าหน&าท่ี ก็ไม�สามารถจะดําเนินการวางแผนได&ด&วยตนเอง 
  3. การมีส�วนร�วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน แม&ว�าจะยากจนและขาดแคลน
ทรัพยากร แต�ยังมีทรัพยากรท่ีสามารถเข&ามาร�วมในการลงทุนและปฏิบัติงานได& คือ แรงงานของตน 
ในหลายๆ แห�งสามารถจะร�วมลงทุนในกิจกรรมหลายๆ ประเภทได& การร�วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะ
ทําให&คิดค&นทุนให&กับตนเองในการดําเนินงานและจะระมัดระวังรักษากิจกรรมท่ีทําข้ึน เพราะเขาจะ
รู&สึกร�วมเปJนเจ&าของ ซ่ึงจากสภาพท่ีลงทุนและปฏิบัติงานท้ังหมดจากบุคคลภายนอก จะมีอะไรเสียก็มิ
ต&องเดือดร&อนมากนัก และการบํารุงรักษาก็จะไม�เกิด นอกจากนั้นการร�วมปฏิบัติงานด&วยตนเอง ทําให&
ได&เรียนรู&การดําเนินกิจกรรมอย�างใกล&ชิด และเม่ือเห็นประโยชน�ก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมชนิดนั้น
ด&วยตนเองต�อไปได& 
  4. การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลงาน ข้ันตอนนี้เปJนข้ันตอน
สุดท&ายท่ีสําคัญอย�างยิ่งเช�นเดียวกัน เพราะถ&าหากการติดตามงานและการประเมินผลงานทําให&
บุคคลภายนอกย�อมจะไม�ได&ประเมินด&วยตนเองว�างานท่ีทําไปนั้นได&รับผลดี ได&รับประโยชน�หรือไม�
อย�างใด การดําเนินกิจกรรมอย�างเดียวในโอกาสต�อๆ ไป อาจจะประสบความยากลําบาก เพราะไม�รู&
ข&อดีข&อเสียของการดําเนินงานครั้งก�อน 
  กรรณิกา ชมดี (2534 อ&างถึงใน ยุทธนา แดงน&อย, 2551) รูปแบบการมีส�วนร�วม
ออกเปJน 10 รูปแบบคือ 
  1. การมีส�วนร�วมประชุม (Attendance Meeting) 
  2. การมีส�วนร�วมออกเงิน (Financial Contribution) 
  3. การมีส�วนร�วมเปJนกรรมการ (Membership on Committees) 
  4. การมีส�วนร�วมเปJนผู&นํา (Position of Leadership) 
  5. การมีส�วนร�วมสัมภาษณ� (Interviewer) 
  6. การมีส�วนร�วมเปJนผู&ชักชวน (Solicitor) 
  7. การมีส�วนร�วมเปJนผู&ริเริ่ม (Entrepreneur) 
  8. การมีส�วนร�วมเปJนผู&ใช&แรงงาน หรือเปJนผู&ลูกจ&าง (Employee) 
  9. การมีส�วนร�วมเปJนผู&บริโภค (Customer) 
  10. การมีส�วนร�วมออกวัสดุอุปกรณ� (Material Contribution)  
  ปรีชา แสงโชติ (2552) ได&สรุปรูปแบบการมีส�วนร�วมจึงมีลักษณะสําคัญ
ประกอบด&วย 
  1. การค&นหาป�ญหาและสาเหตุของป�ญหาสิ่งแวดล&อมในชุมชน 
  2. การดําเนินกิจกรรม/โครงการสิ่งแวดล&อม 
  3. การให&การสนับสนุนแรงงาน ทุนทรัพย� วัสดุอุปกรณ� 
  4. การได&รับผลประโยชน�ของการมีส�วนร�วม 
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  5. การติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
  พัชรินทร�  สิรสุนทร (2556) ได&กล�าวระดับและองค�ประกอบของการมีส�วนร�วมมี     
2 ระดับ คือ 
  ระดับแรก ได&แก� การมีส�วนร�วมในระดับตํ่า หมายถึง หน�วยงานของรัฐเปJนฝVาย
ริเริ่มคิด ตัดสินใจให&มีโครงการกิจกรรม และเห็นสมควรให&ประชาชนเข&ามีมีส�วนร�วมดําเนินการและได&
แจ&งหรือมอบหมายให&ประชาชนเข&าดําเนินการ การมีส�วนร�วมในลักษณะนี้ถือเปJนการสั่งการสู�
ประชาชน (Top-down Approach) มิได&เกิดจากความต&องการท่ีแท&จริงของประชาชน ซ่ึงอาจส�งผล
ให&ประชาชนไม�เห็นความสําคัญหรือไม�ให&ความร�วมมือ 
  ระดับท่ีสอง ได&แก� การมีส�วนร�วมในระดับสูง หมายถึง ประชาชนเปJนฝVายริเริ่ม 
ตัดสินใจ และดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ (Bottom-up Approach) ถือเปJนหลักการมีส�วนร�วม
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
  สําหรับการมีส�วนร�วมพัฒนาทรัพยากรหรือสิ่งแวดล&อมทางธรรมชาติ จําแนกได&      
6 ระดับ คือ 
  1. ระดับร�วมรับรู& หมายถึง การท่ีผู&แสดงทางสังคม (Social Actor) ได&ร�วมรับรู&
ข&อมูลข�าวสารจากเจ&าของโครงการหรือผู&กําหนดนโยบาย และมีโอกาสเข&าถึงข&อมูลข�าวสารท่ีเปJน
ประโยชน�หรือมีผลกระทบต�อตนเองหรือชุมชน 
  2. ระดับร�วมคิด หมายถึง การร�วมค&นหาป�ญหา วิเคราะห� ความจําเปJน พร&อม
แสดงความคิดเห็นต�อหน�วยงานหรือองค�กรท่ีเก่ียวข&อง 
  3. ระดับร�วมพิจารณา ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ต้ังแต�การคัดเลือกสถานท่ีต้ัง
โครงการ มาตรการท่ีจะนํามาใช&เพ่ือลดผลกระทบต�างๆ มาตรการการติดตามตรวจสอบ เปJนต&น 
  4. ระดับร�วมดําเนินการ หมายถึง ร�วมลงทุน ร�วมคัดเลือกผู&ปฏิบัติงาน ร�วม
ปฏิบัติงาน 
  5. ระดับร�วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ว�านโยบายโครงการหรือ
กิจกรรมต�างๆ เปJนไปตามวัตถุประสงค�หรือไม� อย�างไร 
  6. ระดับร�วมรับผล หมายถึง การร�วมรับผลประโยชน�และผลกระทบท้ังทางด&าน
บวกและลบ ท้ังต�อตนเองต�อชุมชน และต�อสังคม 
  ภิรดี ลี้ภากรณ� (2554) กล�าวว�าสถาบัน International Association for Public 
Participation ซ่ึงเปJนสถาบันฝYกอบรมการมีส�วนร�วมของประชาชน ท่ีมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาซ่ึง 
IAP 2 ได&จัดระดับการมีส�วนร�วมไว& 5 ระดับ ดังต�อไปนี้ 
  1. การมีส�วนร�วมในระดับให&ข&อมูลข�าวสาร (Inform) เปJนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในระดับท่ีตํ่าท่ีสุด บทบาทของประชาชนมีน&อยมากเพียงแต�รับทราบว�าเกิดอะไรท่ีไหน 
ดังนั้น รูปแบบการมีส�วนร�วมในข้ันนี้อยู�ในลักษณะการให&ข&อมูลทางเดียวจากรัฐสู�ประชาชน เช�น การ
จัดทําสื่อเผยแพร� การทําวารสาร การจัดทําปXาย การพาชมสถานท่ีจริง การใช&สื่อวิทยุและโทรทัศน� 
ถึงแม&การให&ข&อมูลจะอยู�ในระดับการมีส�วนร�วมตํ่า แต�การให&ข&อมูลเปJนสิ่งท่ีจําเปJนมากต�อการมีส�วน
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ร�วมในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะถ&าประชาชนไม�ทราบข&อมูลท่ีครบถ&วน การตัดสินใจท่ีสมเหตุผลคงไม�
เกิดข้ึน 
  2. การมีส�วนร�วมในระดับหารือ (Consult) เปJนลักษณะการให&ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการให&ข&อมูลข&อเท็จจริง ความรู&สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมี
บทบาทในฐานะการให&ข&อมูล การตัดสินใจเปJนของหน�วยงานภาครัฐ รูปแบบการมีส�วนร�วมในลักษณะ
นี้ เช�น การสํารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 
  3. การมีส�วนร�วมในระดับการเข&ามามีบทบาท (Involve) เปJนลักษณะการเปDด
โอกาสให&ประชาชนเข&ามีส�วนร�วมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข&อมูลระหว�างรัฐกับประชาชนอย�างจริงจัง และมีจุดมุ�งหมายชัดเจน ข&อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนจะสะท&อนออกมาในทางเลือกต�างๆ รูปแบบการมีส�วนร�วมในข้ันนี้ เช�น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนข้ันนี้ใกล&เคียงกับการมีส�วนร�วมในระดับการร�วมมือ 
เพียงแต�รูปแบบการมีส�วนร�วม แบบร�วมมือมีลักษณะเปJนกิจกรรมถาวรมากกว�าการมีส�วนร�วมในข้ันนี้ 
  4. การมีส�วนร�วมในระดับสร&างความร�วมมือ (Collaboration) เปJนการให&
บทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทํางานร�วมกันในกระบวนการของการ
ตัดสินใจ ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท&อนออกมาในการตัดสินใจค�อนข&างสูง รูปแบบการ
มีส�วนร�วมในข้ันนี้ เช�น คณะกรรมการร�วมภาครัฐและภาคเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝVายประชาชน 
  5. การมีส�วนร�วมในระดับให&อํานาจแก�ประชาชน (Empower) เปJนข้ันท่ีให&
บทบาทแก�ประชาชนในระดับท่ีสูงสุด เพราะให&ประชาชนเปJนผู&ตัดสินใจ รัฐจะดําเนินการตามการ
ตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส�วนร�วมในข้ันนี้ท่ีรู&จักกันดีคือ การลงประชามติ และการแก&ไขป�ญหาความ
ขัดแย&งโดยกระบวนการประชาคมนั้นอยู�ในข้ันนี้ เพราะท้ัง 2 กรณี เปJนการให&ประชาชนเปJนผู&
ตัดสินใจ และภาครัฐดําเนินการตามผลการตัดสินใจ ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาข&อมูล สร&างความ
เข&าใจแก�ประชาชนและนําเสนอทางเลือกเพ่ือให&ประชาชนตัดสินใจ ซ่ึงประเด็นท่ีให&ประชาชนตัดสินใจ
มักเปJนเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อประชาชนโดยตรง ประโยชน�ของการตัดสินใจในข้ันนี้คือการสร&างการ
เรียนรู&ร�วมกัน ความเข&าใจและความรู&สึกเปJนเจ&าของร�วมกัน 
  การตัดสินใจว�าการเปDดให&ประชาชนมีส�วนร�วมในระดับใดคงเปJนเรื่องของ
นโยบายของหน�วยงาน หรือผู&นําหน�วยงานต&องกําหนดให&ชัดเจนต้ังแต�ต&น และต&องแจ&งให&ประชาชน
ทราบก�อนการมีส�วนร�วมของประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือปXองกันมิให&เกิดความเข&าใจผิดเก่ียวกับระดับการมี
ส�วนร�วม ประสบการณ�ท่ีผ�านมาหลายครั้งในการจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมภาครัฐอาจต&องการกําหนด
ระดับการมีส�วนร�วมไว&แค�การให&ข&อเท็จจริง/ข&อมูล (Inform) และการปรึกษาหารือ (Consult) 
ในขณะท่ีประชาชน หรือองค�กรพัฒนาเอกชนคาดหวังว�าการเปDดให&ประชาชนมามีส�วนร�วมหมายถึงมี
อํานาจในการตัดสินใจ (Empower) ซ่ึงถ&าไม�มีการสื่อสารสร&างความเข&าใจถึงวัตถุประสงค�ของการจัด
และระดับการมีส�วนร�วมให&ชัดเจนต้ังแต�ต&น จะนําไปสู�ความขัดแย&งได& การวางแผนโครงการมีส�วนร�วม 
โดยกําหนดระดับการมีส�วนร�วมท่ีชัดเจนจึงมีความจําเปJน   
  จากการศึกษาแนวคิด สรุป การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง การเปDด
โอกาสให&ประชาชนทุกภาคส�วนร�วมมือกัน อย�างมีอิสรภาพ เสมอภาคนําผลท่ีได&มาได&มาปรับปรุง เพ่ือ
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พัฒนาและใช&ความคิดสร&างสรรค� ความเชี่ยวชาญ ของแต�ละคน เริ่มต้ังแต�ค&นหาความต&องการของ
ชุมชน การมีส�วนร�วมการวางแผน มีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม มีส�วนร�วมในการใช&ประโยชน� มี
ส�วนร�วมในการได&รับผลประโยชน�และมีส�วนร�วมในการประเมินผลและติดตาม โดยมีหน�วยงานของรัฐ
ส�งเสริมและสนับสนุนชักนําและสร&างโอกาสให&แก�ประชาชน ด&วยความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให&เกิดประโยชน�แก�ประชาชนในด&านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจําแนกข้ันตอนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ประกอบด&วย 4 ด&าน 
  1. ด&านการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในการ
ดําเนินโครงการ โดยเริ่มต&นจากการค&นหาป�ญหาและความต&องการของประชาชนในชุมชน การ
วางแผน  กําหนดเปXาหมายครัวเรือน กําหนดระเบียบปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกแนวทางแก&ไขป�ญหา
ชุมชน กําหนดกิจกรรมสาธิต สร&างความเข&าใจในการดําเนินโครงการ การประสานงานกับประชาชน
และเจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&อง 
  2. ด&านการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการนําความรู&จาก
การอบรมอาชีพท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหน�วยงานของรัฐ มาเผยแพร�สมาชิกในโครงการ 
รวมท้ังสละแรงงาน วัสดุ อุปกรณ� นําทรัพยากรในชุมชนของท�านมาสนับสนุนโครงการ ชักชวนเพ่ือน 
ญาติ บุคคลท่ีรู&จักเข&าร�วมโครงการ และเข&าร�วมโครงการต้ังแต�เริ่มต&นจนสิ้นสุดโครงการ 
  3. ด&านการรับผลประโยชน� หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับ
ผลประโยชน�ในโครงการ จากการนําความรู&ท่ีได&รับจากการเข&าร�วมโครงการมาใช&ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน มีความภูมิใจ มีอาชีพเพ่ิมข้ึน ครอบครัวของท�านมีความสุข ได&รับความรู&มากข้ึน 
สามารถพ่ึงตนเองได& เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 
  4. ด&านการประเมินผลการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนเข&าร�วมในการ
ประเมินผลของโครงการ โดยมีส�วนร�วมในการประเมินผลการดําเนินงาน กําหนดบุคคลท่ีทําหน&าท่ี
ประเมินผลงาน สรุปผลงานในการดําเนินงาน นําผลจากการดําเนินงานไปปรับปรุงแก&ไขการ
ปฏิบัติงานในโครงการครั้งต�อไป สรุปผลการดําเนินงานและส�งผลการประเมินโครงการให&เจ&าหน&าท่ี 
 2. ทฤษฎี การมีส�วนร�วมของประชาชน 
  อับราฮัม มาสโลว� (Abraham H. Maslow, 1954 อ&างถึงใน ศิรินาถ อังสุพานิช, 
2555) เปJนนักทฤษฎีมนุษยสัมพันธ�ท่ีมีอิทธิพลต�อความคิดของนักรัฐประศาสนศาสตร� ป� ค.ศ. 1954 
Maslow ได&เสนอ ทฤษฎีลําดับชั้นของความต&องการเพ่ือเปJนแรงจูงใจ ลําดับความต&องการท้ัง 5 
ข้ันตอน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎี Maslow 
 
 1. ความต&องการทางร�างกาย (Physiological Needs) หรือความต&องการทาง
สิรีระซ่ึงจะอยู�ลับท่ีต่ําสุด และเปJนความต&องการมากท่ีสุด ความต&องการเหล�านี้จะหมายถึงแรงผลักดัน
ทางชีววิทยาเบื้องต&น เช�น ความต&องการอาหาร การนอน การหายใจ และสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปJนต�อการ
ดํารงชีวิตอยู�ได& ถือว�าเปJนลําดับของความต&องการข้ันตํ่าสุดและข้ันแรกของมนุษย� 
 2. ความต&องการทางด&านความปลอดภัย (Safety Needs) หรือความต&องการ
ความม่ังคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ ความต&องการนี้จะถูกกระตุ&นภายหลังจากความต&องการทาง
ร�างกายตอบสนองแล&ว มนุษย�จะมีความต&องการลําดับข้ันต�อไป คือ ความต&องการทางด&านความ
ปลอดภัยและความม่ังคงในชีวิต เช�น มนุษย�ต&องการได&รับการคุ&มครองปลอดจากภัยอันตรายและการ
ขมขู�ต�างๆ ตัวอย�างเช�น การทําร&ายร�างกายและความม่ังคงทางเศรษฐกิจ เปJนต&น 
 3. ความต&องการท่ีจะผูกพันในสังคม (Social Needs) หรือความต&องการความ
รักและเปJนสวนหนึ่งของหมู�คณะ เปJนความต&องการลําดับข้ันสูงถัดข้ึนไปจากความต&องการด&าน
กายภาพและความปลอดภัย หลังจากท่ีความพอใจของมนุษย�ทางด&านกายภาพและความปลอดภัย
ได&รับตอบสนองจนเปJนท่ีพอใจแล&ว มนุษย�จะเกิดความต&องการใหม�ข้ึนมา คือความต&องการท่ีจะผูกพัน
ในสังคม ซ่ึงหมายถึงความต&องการของมนุษย�จะมีความอบอุ�นทางใจโดยการเข&าไปมีส�วนร�วมในกลุ�ม
สังคมต�างๆ เช�น ครอบครัว เพ่ือนฝูงและเกิดความรู&สึกว�าตนเปJนส�วนหนึ่งของกลุ�มเหล�านั้น 
 4. ความต&องการท่ีจะมีฐานะเด�นและได&รับการยกย�องในสังคม (Esteem 
Needs) ความต&องการท่ีจะรู&สึกว�าตนเองมีค�า ความต&องการท่ีสร&างการเคารพตนเองและการชมเชย
จากผู&อ่ืนคือข้ันความต&องการลําดับท่ีสี่ของมนุษย� มนุษย�ท่ีความต&องการกายภาพ ความปลอดภัย และ
การผูกพันในสังคมได&รับการสนองตอบจนเปJนท่ีพอใจแล&ว จะหันไปสู�ความต&องการลําดับท่ีสี่นี้ การจูง
ใจมนุษย�ท่ีมีความต&องการแบบนี้จึงจําเปJนต&องอาศัยกลวิธีท่ีจะสามารถสนองความต&องการของมนุษย�
ในลําดับท่ีสี่นี้ให&ได&การมีฐานะเด�น หมายถึง ความต&องการของมนุษย�ท่ีจะประสบความสําเร็จ มีความรู&

ความต&องการท่ีจะประจักษ�ตน หรอื ตระหนักถึงความ
จริงในตนเอง (Self-Actualization) 

ความต&องการท่ีจะมีฐานเด�นและได&รับการยกย�องในสังคม 
 (Esteem Needs)   

ความต&องการท่ีจะผูกพันในสังคม (Social Needs) 

ความต&องการทางด&านความปลอดภัย (Safety Needs) 

ความต&องการทางร�างกาย (Physiological Needs) 
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ความสามารถและมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง ส�วนการได&รับการยกย�องในสังคมนั้น หมายถึงความ
ต&องการท่ีจะมีสถานภาพสูง และได&รับการยกย�องจากคนในสังคม 
 5. ความต&องการท่ีจะประจักษ�ตน หรือ ตระหนักถึงความจริงในตนเอง (Self-
Actualization) เปJนลําดับข้ันของความต&องการท่ีสูงสุด หมายถึงการท่ีมนุษย�สามารถใช&ความสามารถ
ท่ีตนมีอยู�ได&อย�างเต็มท่ีท่ีสุด ซ่ึงเท�าเปDดโอกาสให&มนุษย�สามารถสนองความต&องการของตนเท�าท่ีตนจะ
มีความสามารถกระทําได& 
 วิคเตอร� วรูม (Victor H. Vroom, 1964 อ&างถึงใน ศิรินาถ อังสุพานิช, 2555)  
ทฤษฎีความคาดหวังเปJนทฤษฎีท่ีได&รับการยอมรับกันอย�างกว&างขวางมากท่ีสุดในการอธิบายถึง
แรงจูงใจ สิ่งสําคัญท่ีทฤษฎีนี้เสนอแนะก็คือ บุคคลไม�เพียงแต�จะถูกผลักดันด&วยความต&องการเท�านั้น 
แต�จะตัดสินใจเลือกเก่ียวกับสิ่ง ท่ี เขาจะกระทําหรือไม�ด&วยทฤษฎีนี้ประกอบด&วยป�จจัยหรือ
ความสัมพันธ� 3 ประการ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
ภาพท่ี 2.3 ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 

 
 1. คุณค�าของผลลัพธ� โดยธรรมชาติแล&วผลลัพธ�จะมีผลกระทบต�อแรงจูงใจ
เพียงใดหรือระดับใด ย�อมข้ึนอยู�กับการท่ีบุคคลให&คุณค�าผลลัพธ�นั้นมากน&อยเพียงใดและยิ่งมีความเชื่อ
ว�าผลลัพธ�ท่ีต&องการนั้นจะเกิดข้ึนแน�นอนหลังการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพมากเท�าไร ก็จะถูกจูง
ใจให&ปฏิบัติงานนั้นด&วยประสิทธิภาพมากข้ึนเท�านั้น 
 2. ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานกับผลลัพธ� คือ ระดับความเชื่อท่ีบุคคลมีต�อ
การปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึนเท�านั้น 
 3. ความคาดหวังความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน คือ ความน�าจะเปJนท่ี
บุคคลรับรู&ว�าการใช&ความพยายามเท�าใดจึงจะนําไปสู�ผลการปฏิบัติงานนั้นได& 

ความพยายาม 
(Effort) 

ผลงาน 
(Performance) 

ผลลัพธ� 
(Outcomes) 

E-P Expectancy 
ความคาดหวังใน
ผลงานจากความ
พยายามท่ีใช&ไป 

P-O Expectancy 
ความคาดหวังใน

ผลลัพธ�จากผลงาน

Valence 
ความเล็งเห็นถึงคุณค�า

ของผลลัพธ�ท่ีได ้
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 ทฤษฎีนี้ เปJนทฤษฎีแรงจูงใจในรูปของความต&องการและความพยายามมี
ความสําเร็จเปJนผลลัพธ� ดังนั้น ความคาดหวังในการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ 
ความต&องการ ความพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองและชุมชนให&เปJนไปในทิศทางท่ีต&องการอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว& 
 สรุป ตามทฤษฎีการมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง การมีส�วนร�วมในการเข&า
ร�วมของโครงการ จะต&องมีความต&องการโครงการท่ีสามารถช�วยเหลือตนเองและครอบครัวได& และมี
ความคาดหวังของโครงการ จะได&รับผลประโยชน�จากโครงการ  เปJนตัวแทน หรือผู&นําในโครงการ 
ได&รับการยกย�อง และโครงการจะประสบผลสําเร็จ พร&อมท้ังการมีแรงจูงใจทําให&ประชาชนเข&ามามี
ส�วนร�วมของโครงการให&มากท่ีสุด  
 
2.2 ป'จจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับการมีส!วนร!วมของประชาชน 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจกรรมท่ีกําหนดจะมากหรือน&อยข้ึนกับป�จจัยหลาย
ประการได&มีผู&ศึกษาและเสนอแนะป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนี้ 
 นิรันดร�  จงวุฒิเวศย� (2527, อ&างถึงใน สิริพัฒน� ลาภจิตร, 2550) กล�าวว�า ในการ
ดําเนินงานพัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใดๆ ก็ตามสิ่งท่ีสําคัญต�อการตัดสินใจ เข&ามีส�วนร�วมของ
ประชาชนมีหลายประการท้ังด&านป�จจัยตัวบุคคล องค�กรและชุมชนท้ังภาครัฐ จําเปJนต&องคํานึงการ
ส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือและชุมชนท้ังภาครัฐ จําเปJนต&องคํานึงการส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือให&ประชาชนเข&ามีส�วนร�วมในการให&ความร�วมมือในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 
เพ่ือให&ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�และเกิดการพัฒนาเกิดผลดีต�อชุมชน 
 ป�จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมเกิดจากความศรัทธาท่ีมีต�อความเชื่อถือบุคคล และสิ่งศักด์ิ
สิทธิ ความเกรงใจท่ีมีต�อบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหน�ง อํานาจบีบบังคับท่ีเกิดจากคน
ท่ีมีอํานาจเหนือกว�า ทําให&เกิดการบีบบังคับให&มีส�วนร�วมในการทําต�าง ๆ 
 โรเจอร� (Roger, 1971 อ&างถึงใน สิริพัฒน� ลาภจิตร, 2550) กล�าวว�า ป�จจัยท่ีเปJนแรง
กระตุ&นให&บุคคลตัดสินใจเข&าร�วมกระทํากิจกรรมใหม�ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่งใหม�ๆ คือการ
ติดต�อสื่อสาร และลักษณะส�วนบุคคลของบุคคลนั้น 
 1. ป�จจัยช�องทางการสื่อสาร เปJนวิธีท่ีผู&ส�งข�าวสารไปยังผู&รับสาร 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 ช�องทางการสื่อมวลชน (Mass Media Channel) เปJนวิธีการถ�ายทอดข�าวสารท่ี
เก่ียวกับสื่อสาร เช�น หนังสือพิมพ� นิตยสาร วารสารและหนังสืออ่ืนๆ เช�น ภาพยนตร� วิทยุ โทรทัศน� 
ซ่ึงมีความสําคัญในการเพ่ิมความรู& กระจายข�าวสาร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได& 
  1.2 ช�องทางการสื่อสารระหว�างบุคคล (Interpersonal Channel) เปJนการติดต�อ
ระหว�างบุคคลเพ่ือถ�ายทอดข�าวสารระหว�างผู&ส�งสารและผู&รับสาร ซ่ึงมีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติได&มากกว�าสื่อประเภทอ่ืนๆ 
 2. ป�จจัยเก่ียวกับลักษณะส�วนบุคคล ประกอบด&วยอายุ สถานภาพทางสังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ รายได& ขนาดท่ีดิน และความสามารถเฉพาะอย�าง ระดับการศึกษา 
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 บัญชร  แก&วส�อง (2537 อ&างถึงใน ดุสิต  หิรัญวรรณ�, 2553) กล�าวว�า พฤติกรรมการมีส�วน
ร�วมข้ึนอยู�กับความแตกต�างในลักษณะส�วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเพศ ขนาดครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ 
สถานภาพทางสังคมและสถานภาพทางการศึกษา และป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ได&แก� 
 1. ทัศนคติต�อการมีส�วนร�วม เปJนความรู&สึกโดยท่ัวไปของบุคคลท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ
หรือไม�พึงพอใจต�อการทํางานร�วมกับคนอ่ืน และต�อการทํางานในโครงการพัฒนา วัดจากความเชื่อใน
ผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน กับการประเมินคุณค�าของสิ่งท่ีคาดหวัง เปJนการคาดหวังผลให&ประชาชนเข&ามี
ส�วนร�วมในระยะยาว โดยพฤติกรรมการมีส�วนร�วมมากของบุคคลอยู�ภายใต&การควบคุมเจตนาหรือ
ความต้ังใจของบุคคลท่ีเข&ามามีส�วนร�วม 
 2. การได&รับการสนับสนุนจาก เจ&าหน&าท่ี กลุ�มผู&นํา กลุ�มญาติและเพ่ือนๆ ซ่ึงสนับสนุนให&
เข&ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
 3. การรับรู&ต�อผลประโยชน�ท่ีเข&าร�วมกิจกรรม หมายถึง ปริมาณผลประโยชน�ท้ังทางวัตถุ
และทางจิตใจท่ีบุคคลคาดว�าจะได&รับจากการเข&าร�วมโครงการพัฒนาประกอบด&วยคุณค�าของ
ผลประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได&รับ และความเปJนไปได&ท่ีจะได&รับผลประโยชน�นั้น 
 4. การมีโอกาสเข&าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอนต�างๆ เปJนประสบการณ�ท่ีได&มีส�วนร�วม
ดําเนินงาน คือการเคยเข&าร�วมในกิจกรรมการพัฒนาในรอบป�ท่ีผ�านมา ซ่ึงเปJนประสบการณ�ตรงของ
บุคคลหรือการขยายผลของประสบการณ�เดิมไปถึงประสบการณ�โดยอ&อม เช�น การไปศึกษาดูงาน การ
ได&รับการอบรม 
 5. ปริมาณการรับสาร คือ ปริมาณการติดต�อ เช�น การรับฟ�งจากเจ&าหน&าท่ีของรัฐ การฟ�ง
วิทยุ หอกระจายข�าว การดูโทรทัศน� และการอ่ืนหนังสือพิมพ� วารสาร ปXายโครงการ ผู&นําชุมชน 
 องค�การอนามัยโลก (อ&างถึงใน ดุสิต หิรัญวรรณ�, 2553) ได&เสนอป�จจัยของการมีส�วนร�วม
ของประชาชน 3 ประการ คือ 
 1. ป�จจัยสิ่งจูงใจ หมายถึง การท่ีประชาชนจะเข&าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมใดนั้นจะมีเหตุผลท่ี
สําคัญ 2 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่งมองเห็นว�าตนจะได&รับผลประโยชน�ตอบแทนในสิ่งท่ีตนทําไปและ
ประการท่ีสองได&รับการบอกกล�าวหรือได&รับการชักชวนจากบุคคลอ่ืนท่ีเข&าร�วม โดยมีสิ่งจูงใจเปJนตัวนํา 
 2. ป�จจัยโครงสร&างของโอกาสหรือช�องทางการเข&าร�วม หมายถึง การมองเห็นช�องทางใน
การมีส�วนร�วม และการมองเห็นประโยชน�ท่ีจะได&รับหลังการมีส�วนร�วมดังนั้นป�จจัยพ้ืนฐานทางด&าน
โครงสร&างของช�องทางการมีส�วนร�วม จึงควรมีลักษณะ คือ เปDดโอกาสให&ทุกคนในชุมชนมีโอกาสเข&าไป
ร�วมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข&าร�วมอาจเปJนรูปของการมีตัวแทนหรือเข&าร�วมได&
โดยตรงก็ได& ควรมีกําหนดเวลาท่ีแน�ชัด เพ่ือให&ผู&เข&าร�วมสามารถกําหนดเง่ือนไขของตนเองได&ตาม
สภาพเปJนจริงของตน และกําหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแน�นอนว�าจะทําอย�างไร 
 3. ป�จจัยอํานาจ ในการส�งเสริมกิจกรรมของการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีประชาชนไม�
สามารถกําหนดเปXาหมาย วิธีการ และผลประโยชน�ของกิจกรรมได& แต�ข้ึนอยู�กับการกําหนด และการ
จัดสรร โดยเจ&าหน&าท่ีของรัฐ ซ่ึงไม�อาจก�อให&เกิดการมีส�วนร�วมท่ีแท&จริง 
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 ศิรินาค อังสุพานิช (2555) สรุปได&ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดย
มีป�จจัยด&านสถานภาพส�วนบุคคล และป�จจัยทางด&านเศรษฐกิจและสังคมเปJนตัวกําหนดบทบาทและ
สถานการณ�หน&าท่ีการงานของสมาชิก คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได& ระยะเวลาท่ีอาศัย
ในชุมชน จํานวนกลุ�มสมาชิก และแหล�งการรับรู&ข�าวสาร ซ่ึงป�จจัยเหล�านี้มีความสัมพันธ�กับการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจ ด&านการดําเนินงาน ด&านรับผลประโยชน� และด&านการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของประชาชนเพ่ือให&เกิดประสิทธิภาพและ
ความเปJนอยู�ท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
 สรุป จากแนวคิดท่ีเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมดังท่ีกล�าวแล&วข&างต&น ผู&วิจัยได&
แบ�งป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ป�จจัยส�วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส�วนตัวกลุ�มตัวอย�าง ประกอบด&วย 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศลักษณะกลุ�มตัวอย�าง คือ เพศชายและเพศหญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง ระยะเวลานับต้ังแต�เกิดจนถึงป�ป�จจุบันของกลุ�มตัวอย�าง 
  1.3 ระดับการศึกษา หมาถึง วุฒิสูงสุดท่ีได&รับตามระบบการศึกษาป�จจุบันของกลุ�ม
ตัวอย�าง แบ�งเปJน 6 ช�วง คือ 
   1) ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า 
   2) มัธยมศึกษาตอนต&น 
   3) มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท�า 
   4) อนุปริญญาหรือเทียบเท�า  
   5) ปริญญาตรี  
   6) สูงกว�าปริญญาตรี 
  1.4 อาชีพ หมายถึง อาชีพป�จจุบันของกลุ�มตัวอย�าง แบ�ง 6 ช�วง คือ 
   1) รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   2) เกษตรกร/ประมง 
   3) พนักงานบริษัท 
   4) ค&าขาย ธุรกิจส�วนตัว 
   5) รับจ&างท่ัวไป 
   6) อ่ืน ๆ ระบุ............ 
  1.5 รายได&ต�อเดือน หมายถึง รายได&ของครัวเรือนต�อเดือนของกลุ�มตัวอย�าง แบ�ง 5 ช�วง คือ 
   1) ตํ่ากว�า 5,000 บาท 
   2) 5,000-10,000 บาท 
   3) 10,001-15,000 บาท 
   4) 15,001-20,000 บาท 
   5) มากกว�า 20,000 บาท  
 2. ป�จจัยท่ีเก่ียวข&องกับการมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง ป�จจัยการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในโครงการหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ ประกอบด&วย 
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  1. การรับรู&ข�าวสารโครงการ หมายถึง การท่ีประชาชนได&รับข&อมูลข�าวสาร รายละเอียด
ของโครงการ จากเจ&าหน&าท่ีของพัฒนาชุมชน ผู&นําชุมชน สมาชิก อบต. ปXายประชาสัมพันธ�ของโครงการ 
โทรทัศน� วิทยุ และเจ&าหน&าท่ีชี้แจงรายละเอียดโครงการครบถ&วน 
  2. การได&รับการสนับสนุนจากเจ&าหน&าท่ี หมายถึง เจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ โดยให&ประชาชนได&รับการอบรมให&มีความรู&ด&านการฝYกอาชีพจากเจ&าหน&าท่ีพัฒนา
ชุมชน การสนับสนุน คู�มือ เอกสาร การได&รับการยกย�องจาการทํางานจากเจ&าหน&าท่ีของพัฒนาชุมชน 
เช�น ได&รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการพัฒนาชุมชนเปJนหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียรต&นแบบระดับ
จังหวัด, ใบประกาศผู&นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�น (ผู&นํา อช.) ใบประกาศผู&นําอาชีพก&าวหน&าระดับ
อําเภอ และเจ&าหน&าท่ีพัฒนาชุมชนได&ติดตามสนับสนุนให&คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของ
โครงการแก�ท�านอย�างสมํ่าเสมอ เจ&าหน&าท่ีพัฒนาชุมชนมีความเสียสละ อุทิศตนให&แก�ชุมชน 
  3. การมีโอกาสเข&าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เข&าร�วมโครงการตามข้ันตอนของกิจกรรม/โครงการ เริ่มจากการประชาพิจารณ�เพ่ือค&นหาความ
ต&องการของชุมชน ประชุมคัดเลือกกรรมการโครงการ อบรม ฝYกอาชีพของโครงการในป�ท่ีผ�านมา ไป
ศึกษาดูงาน นําความรู&ศึกษาดูงานมาเผยแพร�ให&สมาชิกในกลุ�มทราบ 
  4. การได&รับการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง ชุมชนให&การสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการ โดยเริ่มจากกลุ�มผู&นําชุมชนให&โอกาสประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น เสนอกิจกรรม
โครงการ ผู&นําชุมชนเข&าร�วมประชุม/ปรึกษาหารือในกลุ�มกรรมการโครงการ เม่ือมีกิจกรรมของ
โครงการอย�างสมํ่าเสมอ ผู&นําชุมชมได&ให&ความช�วยเหลือสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการเปJนอย�าง
ดี ชุมชนมีการสนับสนุนด&านภูมิป�ญญาท&องถ่ินในการดําเนินโครงการ ผู&นําชุมชนมีความเสียสละ 
ซ่ือสัตย� สามารถตรวจสอบได& ในการดําเนินโครงการ  
 
2.3 บริบทท่ีเก่ียวข�องกับโครงการหมู!บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ  
 2.3.1 ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการมหาดไทย 
 พัฒนาชุมชนมีภารกิจเก่ียวกับการส�งเสริมความรู&และการมีส�วนร�วมของประชาชน ส�งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให&มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให&มีกาจัดทําและใช&
ประโยชน�จากข&อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห� วิจัย จัดทํายุทธศาสตร�ชุมชน ตลอดจนการฝYกอบรม
และพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข&องในการพัฒนาชุมชน ได&กําหนดหน&าท่ี ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบ
และกลไกในการส�งเสริมสร&างขีดความสามารถของชุมชน ผู&นําชุมชน องค�การชุมชนและเครือข�าย
องค�การชุมชน บริหารจัดการให&ชุมชนเข&มแข็งอย�างยั่งยืน 
  จากภารกิจข&างต&น กระทรวงมหาดไทยจึงไว&วางใจมอบหมายภารกิจให&กรมการพัฒนา
ชุมชนเปJนหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนา
ชุมชน มีความสอดคล&องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปฏิบัติงานตามหลัก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล สร&างภูมิคุ&มกันท่ีดี ด&วยการใช&ความรู& ความชอบธรรมและคุณธรรม ทําให&
ชุมชนพ่ึงตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณาการการทํางานร�วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะ กรมการปกครอง และกรมส�งเสริมการปกครองท&องถ่ิน 
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  จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจท่ีได&รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย กรมฯ 
จึงได&น&อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในกระบวนการทํางาน โดยดําเนินงานหมู�บ&าน
เศรษฐกิจพอเพียงด&วยเกณฑ�ประเมิน 6 ด&าน คือ ลดรายจ�าย (ทําสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพ่ิมรายได& 
(มีอาชีพ ใช&เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม) ประหยัด (มีการออม มีกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต) การเรียนรู& 
(สืบทอดภูมิป�ญญา มีการเรียนรู&ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษ�สิ่งแวดล&อม (ใช&วัตถุดิบในชุมชน
ประกอบอาชีพ ปลูกต&นไม&) เอ้ืออารีต�อกัน (ช�วยเหลือคนจน รู&จัก สามัคคี) ในป� 2549-2551 
ดําเนินการท่ัวไปประเทศเทศได& จํานวน 58,537 หมู�บ&าน 
  ต�อมา กรมฯ ได&ขยายผลการทํางานสู�ความยั่งยืนโดยทําหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงให&
เปJนต&นแบบมีศักยภาพ 4 ด&าน 23 ตัวชี้วัด คือ 
  ด&านจิตใจและสังคม (สามัคคี มีข&อตกลงข&อมูลหมู�บ&าน มีกองทุน ยึดหลัก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุข) 
  ด&านเศรษฐกิจ (จดทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจ�าย สร&างรายได& รวมกลุ�มพัฒนาอาชีพ 
การออม มีกลุ�มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน) 
  ด&านการเรียนรู& (มีและใช&ข&อมูลชุมชนและแผนชุมชน ใช&ภูมิป�ญญาท&องถ่ินสร&าง
คุณค�า มีศูนย�เรียนรู&ใช&เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับหมู�บ&าน สร&างเครือข�ายการพัฒนา) 
  ด&านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล&อม (มีจิตนึกในการอนุรักษ�ฯ มีกลุ�ม/องค�กรด&าน
สิ่งแวดล&อมมีการใช&พลังงานทดแทน และการสร&างมูลค�าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม) 
และแบ�งศักยภาพการพัฒนาหมู�บ&าน เปJน 3 ระดับ 
  ระดับ “พออยู� พอกิน” เปJนต&นแบบในการใช&ชีวิตพ่ึงตนเอง เน&นการปฏิบัติทํากิน 
ทําใช&ในครัวเรือนเพ่ือลดจ�าย เพ่ิมรายได&และมีการออมและข้ันก&าวหน&า 
  ระดับ “อยู�ดี กินดี” เปJนต&นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ�มการพัฒนา
รายได&ด&วยระบบกลุ�ม เพ่ือเพ่ิมรายได&และขยายโอกาสคนในชุมชน 
  ระดับ “ม่ังมี ศรีสุข” เปJนตัวแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค�กรเครือข�าย
เพ่ือใช&ศักยภาพในการดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและส�งเสริมการจัดสวัสดิการให&กับคนในหมู�บ&านชุมชน 
 2.3.2 กระบวนการดําเนินพัฒนาหมู�บ&าน 
  1. จัดต้ังชุมชนปฏิบัติการหมู�บ&าน ประกอบด&วย พัฒนากร ผู&นําชุมชน อาสาสมัคร 
ดําเนินการ กระตุ&นความคิด ร�วมหาทางออก ในการแก&ไขป�ญหาของครัวเรือนและชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวชี้วัด 6 x 2 
  2. การพัฒนาหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ ด&วยการจัดทําชี้วัด 4 ด&าน 23 ตัวชี้วัด 
เปJนเกณฑ�ในการพัฒนาหมู�บ&านเพ่ือจัดระดับหมู�บ&านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปJน 3 ระดับ คือ    
“พออยู� พอกิน” “อยู�ดี กินดี” และ “ม่ังมี ศรีสุข” ด&วยการนําหมู�บ&านท่ีผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด 6 x 2 
ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู& จนเปJนแหล�งเรียนรู& มาทําการประเมินเพ่ือจัดระดับหมู�บ&าน 
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  ดําเนินกระบวนการส�งเสริมการพัฒนาหมู�บ&านด&วยการสร&างความรู& ความสามารถ
ของแกนนําชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู�บ&าน สร&างความรู&หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับครอบครัวพัฒนา พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเอง 
  คณะทํางานระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ประเมินผลการพัฒนาและประกาศเปJน
หมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 
 2.3.3 การเชิดชูเกียรติและความสําเร็จในการดําเนินงาน 
  โดยได&จัดให&มีการคัดเลือกหมู�บ&านพัฒนาตัวอย�างและได&รับพระกรุณาจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ทรงพระราชทานนามและโล�รางวัลหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู�เย็น เปJนสุข” เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2549 และพระราชทานพระราชวโรกาสให&ผู&นําชุมชนท่ีมี
ผลงานการจัดการพัฒนาดีเด�น เข&าเฝXา ป�ละ 1 ครั้ง จนถึงป�จจุบัน   
 2.3.4 การพัฒนาขยายผลวิธีชีวิตประชาชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. ในการดําเนินการ อาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปJนสําคัญ ในการ
จัดการเพ่ือให&เกิดมูลค�าเพ่ิมใน 3 มิติ คือ 
   มิติเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก สร&างรายได& ขยายโอกาส
ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ� (OTOP) ให&มีมาตรฐาน ผู&บริโภคปลอดภัย ผู&ผลิตปลอดภัย และ
สิ่งแวดล&อมปลอดภัย การส�งเสริมแหล�งทุนในชุมชนด&วยการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือแก&ไข
ป�ญหาความยากจน หนี้นอกระบบ สร&างสวัสดิการชุมชน 
   มิติความม่ันคง โดยการปกปXองสถาบัน ขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและคุณูปการของสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว เสริมสร&างการ
บริหารจัดการชุมชนอย�างธรรมาภิบาลและเสริมสร&างจิตสํานึกปXองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   มิติด&านสังคม โดยการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง เพ่ือให&สังคมเอ้ืออารีต�อกัน ลด
ความขัดแย&ง แบ�งฝVาย สร&างความสมานฉันท� ในการทํางานเพ่ือชุมชนร�วมกัน ด&วยกระบวนการพัฒนา
ชุมชน มีส�วนร�วมในการเสนอความต&องการ จัดทําแผนเพ่ือพัฒนาชุมชน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนโดยใช&เกณฑ�ความจําเปJนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
  2. ยกระดับการประเมินการพัฒนาหมู�บ&าน ด&วยการประเมินเชิงคุณภาพด&วยเกณฑ� 
“ความสุข มวลรวมของชุมชน” หรือ “ความสุขมวลรวมของหมู�บ&าน” (Gross Village Happiness: 
GVH) โดยจัดระดับความสุขของคนในชุมชนระดับบุคคล ครอบครัว และหมู�บ&าน ด&วยกระบวนการ
ประเมินแบบมีส�วนร�วมของประชาชน 
  3. ขยายผลความรู&การพัฒนาหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ ไปสู�หมู�บ&านอ่ืน ใน
ลักษณะบ&านพ่ีเมืองน&อง 
  4. ส�งเสริมเพ่ิมพูนความรู&ทักษะของชุมชนในการบริหารจัดการพัฒนาโดยชุมชน 
  5. การพัฒนากลุ�ม องค�กรในหมู�บ&านเพ่ือจัดเปJนสวัสดิการสังคม/ชุมชน 
  6. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมสร&างความสัมพันธ�ของคนในชุมชนเพ่ือให&เกิดความสงบ
สุขสมานฉันท� 
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  7. ส�งเสริมการนําความรู&ท่ีได&จากการปฏิบัติไปขยายผลโดยใช&ศูนย�เรียนรู&ชุมชนเปJน
ศูนย�กลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 Road Map หมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 
 
 

ข้ันท่ี 4 
ยกย�องเชิดชู 

เกียรติ 

หมู�บ&าน/ชุมชน/ประชาชนมีวิถีชีวิตความพอเพียงและมีความสุข 

การยกย�องเชิดชูเกียรติ 

การรักษาและขยายผลหมู�บ&าน/ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 

การประกาศหมู�บ&าน เศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 

การประเมินหมู�บ&าน/ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 

พัฒนาหมู�บ&าน/ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ตามเปXาหมาย 

ประกาศหมู�บ&าน/ชุมชน 
(“พออยู� พอกิน” “อยู�ดี กินด”ี “มั่งมี ศรีสุข”) 

หมู�บ&าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี 
ห�างไกลและกันดาร 

หมู�บ&าน/ชุมชน ท่ัวไป 

หมู�บ&าน/ชุมชนเข&ามาพัฒนา 

หมู�บ&าน/ชุมชน ท่ีสามารถยกระดับเปJนแหล�งเรียนรู& 

ข้ันท่ี 3 
รักษาและ 

พัฒนา 
ขยายผล 

ข้ันท่ี 2 
คัดเลือก
เปXาหมาย 

ข้ันท่ี 1 
การประเมิน 
แยกประเภท 

การประเมิน/คัดเลือก หมู�บ&าน/ชุมชน ท่ีเข&าเกณฑ�พัฒนา 

ดัชนีชีวัดความสุข 
มวลรวม 

บูรณาการใน 
ทุกระดับ 

เกณฑ�ของ 
กระทรวง มท.   
(4 ด&าน 23 
ตัวช้ีวัด) 

บูรณาการใน 
ระดับพ้ืนท่ี 

อําเภอ/จังหวัด 

คณะกรรมการ 
ระดับอําเภอ/ 

จังหวัด 

หลักเกณฑ�ของ 
สํานักงาน กปร. 

หลักเกณฑ�ศูนย� 
เรียนรู&ชุมชน หมู�บ&าน/ชุมชน ท่ีไดรับการส�งเสรมิวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ�ช้ีวัด 6 x 2 

ตามประกาศ 
กระทรวง มหาดไทย 
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 ข้ันตอนการดําเนินการจัดเปJน 4 ข้ัน ประกอบด&วย 
 ข้ันท่ี 1: การประเมินและการแยกประเภทหมู�บ&านหรือชุมชน 
 1. การพัฒนาหมู�บ&านจะดําเนินในหมู�บ&านตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ใช&
ฐานข&อมูลกรมการปกครอง พ.ศ. 2549 จํานวน 74,435 หมู�บ&าน ตามสภาพภูมิสังคมของแต�ละ
หมู�บ&าน โดยการประสานพลังการพัฒนาจากภายในชุมชน (Outside-in) โดยกระบวนการแผนชุมชน 
และพลังการส�งเสริมสนับสนุน ของหน�วยงานจากภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร&างการเรียนรู&และ
พัฒนาทักษะชีวิตของชุมชน 
 2. ส�งเสริมหมู�บ&านหรือชุมชน ให&มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ด&วยหลักการการมีส�วนร�วม 
เปDดโอกาสให&ประชาชนในหมู�บ&านหรือชุมชนเปJนผู&ดําเนินการพัฒนาเพ่ือตนเอง ตามแนวคิดประชาชน
เปJนศูนย�กลาง ด&วยการเรียนรู&ด&วยการปฏิบัติจริง โดยมีเปXาหมายการพัฒนา ตามเกณฑ� ประเมิน       
6 ด&าน 12 ตัวชี้วัด โดยมีพัฒนากร อาสาสมัคร ผู&นําชุมชน ร�วมเปJนชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนร�วมกับ
ภาคีการพัฒนา ทําให&มีหมู�บ&านท่ีผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด 
 3. ส�งเสริมหมู�บ&านหรือชุมชน เพ่ือยกระดับเปJนแหล�งเรียนรู& ในหมู�บ&านท่ีมีการ
ดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ�านเกณฑ� 6 ด&าน 12 ตัวชี้วัดแล&ว ให&มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู&  เพ่ิมความสามารถของครอบครัวท่ีดําเนินการให&สามารถถ�ายทอดความรู& 
ประสบการณ� กําหนดเปJนจุดเรียนรู&ในหมู�บ&าน และทําให&ชุมชนเปJนแหล�งเรียนรู&ด&วยการมีการจัดต้ัง
ศูนย�เรียนรู&ชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมให&การเรียนรู&กันของคนในหมู�บ&านหรือชุมชน และให&การเรียนรู&แก�
ผู&สนใจจากภายนอกชุมชน ซ่ึงได&ดําเนินการส�งเสริมให&หมู�บ&านเปJนแหล�งเรียนรู&ได& 
 4. การดําเนินการส�งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึง         
อัตลักษณ�และภูมิสังคมของแต�ละชุมชน เพ่ือการใช&วิธีการในการส�งเสริมท่ีแตกต�างกัน ระหว�างใน
หมู�บ&านหรือชุมชนท่ัวๆ ไป กับหมู�บ&านหรือชุมชน ในพ้ืนท่ีห�างไกลและกันดาร ท่ีใช&ในแนวทางการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เปJนหมู�บ&านมีลักษณะเปJนพ้ืนท่ีสูงเปJนท่ีอยู�ของชาวเขา 
ชนกลุ�มน&อย พ้ืนท่ีพัฒนาเพ่ือความม่ังคงตามแนวชายแดน พ้ืนท่ีเส&นทางการคมนาคมยากลําบาก
ห�างไกล เสี่ยงภัยมีโรคภัยไข&เจ็บชุกชุม มีความเปJนอยู�ยากลําบาก ดังนั้น เพ่ือให&เกิดผลในทางปฏิบัติ
ผู&ทําหน&าท่ีส�งเสริมการพัฒนาจึงต&องพิจารณาและศึกษาสภาพชุมชนเพ่ือเตรียมความพร&อมให&เข&าใจ 
เพ่ือเลือกวิธีการเข&าถึง เพ่ือการพัฒนาท่ีสัมฤทธิ์ผล 
 ข้ันท่ี 2: การคัดเลือกหมู�บ&านหรือชุมชน เปJนพ้ืนท่ีเปXาหมายในการพัฒนาเปJน
หมู�บ&านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 
 1. การประเมินหมู�บ&าน/ชุมชน ท่ีมีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
6 ด&าน สํานักงานพัฒนาชุมชนจะทําการประเมินหมู�บ&านหรือชุมชน เพ่ือแยกระดับหมู�บ&านตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช&เกณฑ�ชี้วัดของกระทรวงหมาดไทย 4 ด&าน 23 ตัวชี้วัด เปJนเกณฑ�ใน
การประเมินและพิจารณาแยกประเภท จัดระดับหมู�บ&าน โดยมุ�งเน&นให&เสนอหมู�บ&านท่ีผ�านเกณฑ�จริงๆ 
เน&นในเชิงคุณภาพไม�เน&นปริมาณ 
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 2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําบัญชีหมู�บ&านเปXาหมาย โดยการนําผลการ
ประเมินหมู�บ&านมาจัดประเภทของแต�ละหมู�บ&าน เปJนหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนฐาน คือหมู�บ&านท่ี
ผ�านเกณฑ� เปJนหมู�บ&าน ระดับ “พออยู� พอกิน” และข้ันก&าวหน&า คือ หมู�บ&านท่ีผ�านเกณฑ�เปJนหมู�บ&าน 
ระดับ “อยู�ดี กินดี” และระดับ “ม่ังมี ศรีสุข” ซ่ึงท้ัง 3 ระดับ ระดับนี้สามารถพัฒนาไปได& เฉพาะ
ระดับของตนเอง ไม�จําเปJนต&องพัฒนาเปJนลําดับหรือข้ันตอนต�อกันไป 
 3. การตรวจสอบผลการประเมินหมู�บ&านและชุมชน และจัดเรียงลําดับ เพ่ือกําหนด
หมู�บ&านเปXาหมาย โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนําเสนอผลการประเมินให&ศูนย�อํานวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) พิจารณาตรวจสอบ
และจัดลําดับหมู�บ&านเปJนหมู�บ&านพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต�ละระดับของจังหวดั 
พร&อมท้ังกําหนดหมู�บ&านเปXาหมายในการพัฒนาให&เปJนหมู�บ&านต&นแบบของจังหวัด 
 ข้ันท่ี 3: การพัฒนาขยายผลวิถีชีวิตประชาชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เม่ือกําหนดหมู�บ&านเปXาหมายในแต�ละระดับ ของจังหวัดแล&วเพ่ือให&เกิดการพัฒนาให&
เปJนหมู�บ&านพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ จึงต&องมีกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของประชาชน และศักยภาพของชุมชน คือ 
 1. การเพ่ิมศักยภาพ ของแกนนําชุมชน ให&มีความสามารถในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู�บ&านหรือชุมชนได&ด&วยชุมชนเอง โดยให&ศูนย�ช�วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต เปJน
ผู&รับผิดชอบฝYกอบรมสร&างแกนนําการพัฒนาหมู�บ&าน ซ่ึงเปJนตัวแทนจากหมู�บ&านเปXาหมาย 
 2. การพัฒนาหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปXาหมายในทางเปJนหมู�บ&านเศรษฐกิจ
พอเพียงต&นแบบแยกเปJนหมู�บ&านระดับ “พออยู� พอกิน” หมู�บ&านระดับ “อยู�ดี กินดี” และหมู�บ&าน 
“ม่ังมี ศรีสุข” บ&านมุ�งหมายให&ประชาชนในหมู�บ&านน&อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช&เปJน
วิถีชีวิตของชุมชน จังหวัดจะจัดกิจกรรมเพ่ือ 
  - สร&างการเรียนรู&ของประชาชน และเกิดการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช&ในชีวิตประจําวัน 
  - กิจกรรมเพ่ิมทักษะการประกอบกิจกรรมการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
ครัวเรือน ทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมกลุ�ม ทักษะการบริการจัดการเครือข�ายเพ่ือการพัฒนา ท้ังนี้
ให&เปJนไปตามพ้ืนฐานของหมู�บ&านและระดับหมู�บ&านเปXาหมาย พร&อมท้ังมีการจัดการความรู&เพ่ือค&นหา 
  - กิจกรรมเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการชุมชน เปJนการทบทวน ปรับประยุกต�
ข้ันตอนรูปแบบ การพัฒนาหมู�บ&าน เพ่ือสร&างความยั่งยืนของการพัฒนา หรือกิจกรรมสร&างการเรียนรู&
วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมสร&างความรัก ความเข&าใจ ความสมาฉันท� สามัคคีในหมู�บ&าน 
  - สรุปผลการเรียนรู&จากการปฏิบัติ เปJนการเรียนรู&จากประสบการณ� เพ่ือนําองค�
ความรู& ภูมิป�ญญา ไปจัดให&เปJนแหล�งเรียนรู& และกิจกรรมในศูนย�เรียนรู&ของชุมชนเพ่ือขยายผลสู�
หมู�บ&าน ชุมชนอ่ืนๆ ต�อไป รวมท้ัง การประเมินความ “อยู�เย็นเปJนสุข” หรือความสุขมวลรวมของ
ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) เพ่ือทราบผลกระทบการพัฒนาของหมู�บ&านว�ามีระดับ
ความสุขใด 
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 ข้ันท่ี 4: การยกย�องและเชิดชูเกียรติ 
 1. การประกาศหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ ด&วยคณะกรรมการประเมินผล
หลั งการ พัฒนาหมู�บ& าน ด& วย เกณฑ�การประเ มินหมู�บ& านเศรษฐกิจพอเ พียงต&นแบบของ
กระทรวงมหาดไทย (พิจารณาเกณฑ�การเปJนหมู�บ&านต&นแบบเพ่ิมเพ่ือให&เห็นเด�นชัด เช�น ความยั่งยืน
ของผลการพัฒนา ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ความสามารถในการถ�ายทอดความรู&ของ
หมู�บ&าน เปJนต&น ท้ังนี้ จังหวัดสามารถเพ่ิมเติมตัวชี้วัดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ือแยกหมู�บ&านต&นแบบ
ให&เห็นโดดเด�นต�างจากหมู�บ&านท่ัวไป) ตรวจสอบและประกาศความสําเร็จของการเปJนหมู�บ&าน
เศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ 
 2. สนับสนุนให&เข&าสู�กระบวนการ การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(กปร.) เพ่ือรับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว ด&วยการสนับสนุนให&บุคคล/ชุมชน 
เข&าสู�กระบวนการประกวดดังกล�าว 
 3. หมู�บ&านหรือชุมชนดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาต�อเนื่องเพ่ือให&หมู�บ&านหรือ
ชุมชน และประชาชนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย�างมีความสุข ด&วยการดําเนินกิจกรรมประจําวัน
อย�างพอเพียง ท่ีมีพฤติกรรมของชุมชนประกอบด&วย 
  - มีความพอประมาณ หมายถึง ความพอเหมาะสมความจําเปJนท่ีไม�น&อยเกินไป
และไม�มากเกินไป โดยไม�เบียดเบียนตนเองและผู&อ่ืน 
  - ยึดหลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียง
นั้น จะต&องเปJนไปอย�างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุป�จจัยท่ีเก่ียวข&องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว�า
จะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อย�างรอบคอบ 
  - มีหลักการมีภูมิคุ&มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให&พร&อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด&านต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปJนไปได&ของสถานการณ�ต�างๆ ท่ีคาดว�า
จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  - ด&วยเง่ือนไขความรู& ท่ีประกอบด&วย ความรอบรู& เก่ียวกับวิชาการต�างๆ ท่ี
เก่ียวข&องอย�างรอบคอบท่ีจะนําความรู&เหล�านั้นมาพิจารณาให&เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  - พร&อมท้ังเง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต&องเสริมสร&างให&เกิดข้ึน ประกอบด&วย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม และมีความอดทน มีความเพียง ใช&สติป�ญญาในการดําเนินชีวิต อาศัยกระบวน
จากความสัมพันธ�ของประชาชนในการพัฒนา ต�อยอดภูมิป�ญญาและวัฒนธรรมของท&องถ่ิน ให&เปJน
หมู�บ&านหรือชุมชนท่ีเข&มแข็งพ่ึงตนเองได& และพร&อมท่ีจะเปJนแหล�งวิชาการให&การเรียนรู&เพ่ือการ
พัฒนาให&กับหมู�บ&านหรือชุมชนอ่ืนๆ ต�อไป 
 ลักษณะของกิจกรรมท่ีดําเนินในหมู�บ&าน 
 1. พออยู� พอกิน 
  ผลท่ีต&องการ คือ การดําเนินการเพ่ือสร&างความเข&มแข็งท้ังระบบคิดและกิจกรรม
เพ่ือการพ่ึงตนเองให&ได&ทางเลือกพลังงานทดแทน การปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช&เพ่ือใช&ประโยชน� 
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การส�งเสริมความสัมพันธ�และการอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมในการช�วยเหลือกันทํางาน (การลงแขก) 
การส�งเสริมสุขภาพ การปXองกัน การแก&ไข และฟFGนฟู ป�ญหาจากสิ่งเสพติด เปJนต&น 
 2. อยู�ดี กินดี 
  ผลท่ีต&องการ คือ การขยายความเข&มแข็งท่ีเกิดจากครอบครัวหรือป�จเจกขยาย
ไปสู�ความร�วมมือสร&างพลังแบ�งป�นช�วยเหลือเก้ือกูลระหว�างกัน สร&างและพัฒนาระบบกลุ�มเพ่ือ
ยกระดับคุณค�าในชุมชน 
  ตัวอย�างกิจกรรม เช�น กิจกรรมเพ่ือสร&างรายได& การส�งเสริมการออมทรัพย�เพ่ือ
การผลิต ส�งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ� การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาพลังงานทดแทน การ
พัฒนาแผนธุรกิจกลุ�มอาชีพ การเสริมสร&างสวัสดิการชุมชน เช�น การปลูกต&นไม&ไว&ใช&ประโยชน�ใน
อนาคต เปJนต&น 
 3. ม่ังมี ศรีสุข 
  ตัวอย�างกิจกรรม เช�น จัดให&มีการฝYกอบรม เพ่ิมพูนความรู& จากเครือข�ายท่ีมี
ประสบการณ� ในการจัดกิจกรรมส�งเสริมทักษะด&านการจัดสวัสดิการชุมชน กิจกรรมเรียนรู&เพ่ือ
เสริมสร&างทักษะด&านการอาชีพและเครือข�ายด&านอาชีพกิจกรรมเรียนรู&การบริหารจัดการเครือข�าย
วิสาหกิจ เช�น กิจกรรมการบริหารจัดการหมู�บ&านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เปJนต&น (คู�มือการดําเนินงาน
โครงการหมู�บ&านเศรษฐกิจพอเพียงต&นแบบ, 2555) 
 
2.4 บริบทท่ีเก่ียวข�องกับอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.4.1 ข&อมูลท่ัวไปอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   1. ท่ีตั้งท่ีว�าการอําเภอบางไทร หมู�ท่ี 4 ตําบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   2. เนื้อท่ี ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 219.6 
ตารางกิโลเมตร  
   3. อาณาเขต  
   ทิศเหนือ  ติดต�อกับอําเภอบางบาล และอําเภอพระนครศรีอยุธยา   
   ทิศไต&    ติดต�อกับ อําเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี) 
   ทิศตะวันออก ติดต�อกับ อําเภอบางปะอิน 
   ทิศตะวันตก ติดต�อกับ อําเภอลาดบัวหลวง และอําเภอเสนา 
   4. การแบ�งเขตการปกครอง 
   อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 23 ตําบล จํานวน 136 หมู�บ&าน ดังนี้
   1. ตําบลบางไทร จํานวน 10 หมู�บ&าน 
   2. ตําบลบางพลี จํานวน 5 หมู�บ&าน 
   3. ตําบลสนามชัย จํานวน 8 หมู�บ&าน 
   4. ตําบลบ&างแปXง จํานวน 3 หมู�บ&าน 
   5. ตําบลหน&าไม& จํานวน 4 หมู�บ&าน 
   6. ตําบลบางยี่โท จํานวน 4 หมู�บ&าน 
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   7. ตําบลแคออก จํานวน 4 หมู�บ&าน 
   8. ตําบลแคตก จํานวน 5 หมู�บ&าน 
   9. ตําบลช�างเหล็ก จํานวน 4 หมู�บ&าน 
   10. ตําบลกระแชง จํานวน 5  หมู�บ&าน 
   11. ตําบลบ&านกลึง จํานวน 9 หมู�บ&าน 
   12. ตําบลช&างน&อย จํานวน 5 หมู�บ&าน 
   13. ตําบลห�อหมก จํานวน 4 หมู�บ&าน 
   14. ตําบลไผ�พระ จํานวน 8 หมู�บ&าน  
   15. ตําบลกกแก&วบูรพา จํานวน 6 หมู�บ&าน 
   16. ตําบลไม&ตรา จํานวน 13 หมู�บ&าน 
   17. ตําบลบ&านม&า จํานวน 8 หมู�บ&าน 
   18. ตําบลโพแตง จํานวน 4 หมู�บ&าน 
   19. ตําบลโคกช&าง จํานวน 7 หมู�บ&าน 
   20. ตําบลเชียงรากน&อย จํานวน 4 หมู�บ&าน 
   21. ตําบลช&างใหญ� จํานวน 4 หมู�บ&าน  
   22. ตําบลบ&านเกาะ จํานวน 6 หมู�บ&าน 
   23. ตําบลราชคราม จํานวน 5 หมู�บ&าน 
 2.4.2 การปกครองส�วนท&องถ่ิน 
   ท&องท่ีอําเภอบางไทรประกอบด&วยองค�การบริหารส�วนท&องถ่ิน 11 แห�ง ได&แก� 
   1. เทศบาลบางไทร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบางไทรและตําบลบางพลีท้ังตําบล 
บางส�วนของตําบลไม&ตรา และบางส�วนของตําบลบ&านเกาะ 
   2. เทศบาลราชคราม ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลราชครามและตําบลช&างใหญ�ท้ังตําบล 
   3. องค�การบริหารส�วนตําบลสนามชัย ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสนามชัยและตําบล
บ&านแปXงท้ังตําบล 
   4. องค�การบริหารส�วนตําบลบางยี่โท ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหน&าไม& ตําบลแคตก 
ตําบลช�างเหล็ก และตําบลห�อหมกท้ังตําบล 
   5. องค�การบริหารส�วนตําบลกระแชง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกระแชงและตําบลช&าง
น&อยท้ังตําบล 
   6. องค�การบริหารส�วนตําบลบ&านกลึง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบ&านกลึงและตําบลแค
ออกท้ังตําบล 
   7. องค�การบริหารส�วนตําบลไผ�พระ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลไผ�พระ ตําบลกกแก&ว
บูรพาท้ังตําบล และตําบลบ&านเกาะ (นอกเขตเทศบาลตําบลบางไทร) 
   8. องค�การบริหารส�วนตําบลไม&ตรา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลไม&ตรา (นอกเขตเทศบาล
ตําบลบางไทร) 
   9. องค�การบริหารส�วนตําบลบ&านม&า ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบ&านม&าท้ังตําบล 
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   10. องค�การบริหารส�วนตําบลโคกช&าง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโคกช&างท้ังตําบล 
   11. องค�การบริหารส�วนตําบลโพแตง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโพแตงและตําบลเชียง
รากน&อยท้ังตําบล 
 2.4.3 ประชากร 
   จํานวนประชากรของอําเภอบางไทรมีจํานวนท้ังสิ้น 36,249 คน ชาย 17,673 คน 
หญิง 18,576 คน จํานวนครัวเรือน 9,907 ครัวเรือน 
   อาชีพ รับจ&างท่ัวไป อาชีพทํานา เกษตร ประมง ทําสวนผลไม& 
 2.4.4 การบริการพ้ืนฐาน 
   1. การคมนาคม 
    ทางหลวง หมายเลข 3111 ซ่ึงมีสภาพลาดยาง ส�วนเส&นทางคมนาคม ระหว�าง
หมู�บ&านจะเปJนถนนคอนกรีตและถนนดินลูกรังเปJนส�วนใหญ� 
   2. การโทรคมนาคม 
    - ท่ีทําการไปรษณีย�ย�อย จํานวน  1 แห�ง 
   3. แหล�งน้ําธรรมชาติ 
    - แม�น้ําเจ&าพระยา แม�น้ําน&อย คลองพระยาบันลือ 
   4. สถานศึกษา 
    - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  24 แห�ง  
    - โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 8  แห�ง 
   5. ห&างสรรพสินค&า คือ LOTUS Express จํานวน 1 แห�ง 
   6. โรงพยาบาลบางไทร จํานวน 1 แห�ง 
   7. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร จํานวน 1 แห�ง 
 2.4.5 วัด จํานวน  31  แห�ง 
 2.4.6 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
   1. การรวมกลุ�มของประชาชน 
    - กลุ�ม OTOP จํานวน 23 กลุ�ม             
    - กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต จํานวน 9 กลุ�ม 
    - กองทุนหมู�บ&าน จํานวน  136 กองทุน 
    - กลุ�มโครงการแก&ไขป�ญหาความยากจน จํานวน  14 กลุ�ม 
    - กลุ�มเกษตรกร จํานวน  18 กลุ�ม 
    - วิสาหกิจชุมชน จํานวน 35 กลุ�ม 
   2. จุดเด�นของพ้ืนท่ี  
    - พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกไม&ผลและทําการเกษตร  
    - เส&นทางหลวงสามารถเดินทางติดต�อไปยังต�างจังหวัดได&สะดวก 
    - มีศูนย�ศิลปาชีพบางไทร ของสมเด็จพระนางเจ&าสิริกิต� พระบรมราชินาถ เปJน
สถานท่ีท�องเท่ียว และฝYกอาชีพด&านช�างฝ�มือ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 ฉลวย  หนูจิตร (2551) ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ&านในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�สุขภาพชุมชนด&านการให&บริการ พบว�า 
มีป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครประจําหมู�บ&านในการดําเนินตามมาตรฐาน
ศูนย�สุขภาพชุมขนด&านการให&บริการ  
 ผลการศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปJนเพศหญิง ร&อยละ 63.2 อายุเฉลี่ย 42.9 ป� 
(S.D. = 8.86) ส�วนใหญ�สมรสแล&ว ร&อยละ 91.05 จบการศึกษาประถมศึกษา ร&อยละ 55.9 มีรายได&
เฉลี่ยต�อป� 46,905.59 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปJน อสม. เฉลี่ย 7.9 ป� (S.D. = 6.40) ระดับ
การมีส�วนร�วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ&าน พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมในภาพรวมอยู�ใน
ระดับสูง (x̄ = 3.76, S.D. = 0.61) ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วม พบว�า อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปJน อสม. มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.12 
p-value = 0.02, r = -0.12 p-value = 0.03, r = 0.18 p-value<0.01 ตามลําดับ) และป�จจัยท้ัง   
6 ด&าน พบว�า ด&านการได&รับข�าวสาร ด&านการได&รับการสนับสนุนจากเจ&าหน&าท่ี ด&านการมีโอกาสเข&า
ร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน ด&านการรับรู&ต�อผลประโยชน�จากการเข&าร�วมกิจกรรม ด&านการได&รับการ
สนับสนุนจากชุมชนได&รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.61      
p-value < 0.01, r = 0.62 p-value < 0.01, r = 0.69 p-value <0.01) 
 อารดา  พุ�มหิรัญ (2551) ศึกษา การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนอัสลาม
คลองกุ�มและชุมชนสมหวัง เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร พบว�า ประชาชนในชุมชนอัสลาคลองกุ�ม เขต
บึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ส�วน
ประชาชนสมหวัง เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานครมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก โดยท่ีประชาชนในชุมชนอัสลามคลองกุ�มท่ีมีเพศต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนาชนแตกต�างกัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัย
ในชุมชน และท่ีอยู�อาศัยต�างกัน มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ส�วนประชาชนในชุมชนสมหวังท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยใน
ชุมชน และท่ีอยู�อาศัยต�างกัน มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนระหว�างประชาชนในชุมชน     
อัสลามคลองกุ�มกับประชาชนในชุมชนสมหวัง เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร พบว�า  ประชาชนใน
ชุมชนอัสลามคลองกุ�มกับประชาชนในชุมชนสมหวัง มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ด&าน
การตัดสินใจ ด&านการดําเนินงาน ด&านการรับประโยชน� จากการพัฒนา และด&านการประเมินผลการ
ดําเนินงานแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมศักด์ิ  แต�งยามา (2553) ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ&านในการปXองกันและควบคุมโรคไข&เลือกออก กรณีศึกษา: อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ�  
 จากการศึกษาวิจัยการมีส�วนร�วมในการปXองและควบคุมโรคไข&เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ&านในเขตพ้ืนท่ีอําเภอชนแดน ในภาพรวมทุกด&านอยู�ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 
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= 3.83 (S.D = 0.97) และเม่ือพิจารณารายด&านพบว�า ด&านการติดตามและประเมินผล ด&านการ
ตัดสินใจ ด&านการวางแผนและด&านดําเนินงาน อยู�ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย = 4.23 (S.D. = 0.89) 
คะแนนเฉลี่ย = 3.98 (S.D. = 0.70) และคะแนนเฉลี่ย = 3.81 (S.D. = 1.00) ตามลําดับ ด&านการรับ
ผลประโยชน� อยู�ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย = 3.20 (S.D. = 0.94) 
 ดุสิต หิรัญวรรณ� (2553) ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาเมืองน�าอยู�ด&านสุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 ผลการศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปJนเพศชาย ร&อยละ 55.3 อายุเฉลี่ย 50.48 ป� 
(S.D. = 11.24) ส�วนใหญ�สมรสแล&ว ร&อยละ 82.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ร&อยละ 29.3 รายได&เฉลี่ยต�อเดือน 16,352.67 บาท ส�วนใหญ�เปJนกรรมการฝVายในชุมชนร&อยละ 61.3 
ระยะเวลาท่ีเปJนกรรมการชุมชนเฉลี่ย 3.98 ป� (S.D. = 3.25) ระดับการมีส�วนร�วมขอกรรมชุมชน 
พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ค�าเฉลี่ย 3.17 (S.D. = 1.05) ป�จจัยกับ
การมีส�วนร�วม พบว�า ตําแหน�งในกรรมการชุมชน และระยะเวลาท่ีเปJนกรรมการชุมชนมีความสัมพันธ�
ระดับตํ่าทางบวก และระดับปานกลางทางบวกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.16 p-value = 0.05, 
r = 0.35 p-value = 0.01) และป�จจัยท้ัง 5 ด&าน พบว�า ด&านการได&รับข�าวสาร ด&านการได&รับการ
สนับสนุนจากเจ&าหน&าท่ี ด&านการมีโอกาสเข&าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน ด&านการรับรู&ต�อผลประโยชน�
จากการเข&าร�วมกิจกรรม ด&านการได&รับการสนับสนุนจากชุมชน มีความสัมพันธ� อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 (r = 0.76 p-value < 0.01, r = 0.85 p-value < 0.01, r = 0.83 p-value < 0.01, r = 
0.90 p-value < 0.01, r = 0.92 p-value < 0.01 ตามลําดับ) 
 วารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ (2555) ศึกษาป�จจัยการมีส�วนร�วมท่ีความสัมพันธ�กับประสิทธิผล
โครงการค�ายเยาวชนสมองแก&ว พบว�า 
 1. ป�จจัยส�วนบุคคลของผู&เข&าร�วมโครงการค�ายเยาชนสมองแก&ว ต้ังแต�รุ�นท่ี 14-25 จํานวน 
12 รุ�น จํานวน 345 คน ส�วนใหญ�เปJนเพศชาย คิดเปJนร&อยละ 64.35 มีช�วงอายุ 16-20 ป� คิดเปJนร&อยละ 
40.58 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปJนร&อยละ 35.07 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปJนร&อยละ 
53.62 ไม�เคยเข&าร�วมโครงการมาก�อน คิดเปJนร&อยละ 58.84 เข&าร�วมโครงการ เนื่องจากผู&ปกครอง
ต&องการให&เข&า คิดเปJนร&อยละ 26.51 
 2. การมีส�วนร�วมของผู&ร�วมโครงการ โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายด&าน
แล&ว พบว�า ผู&เข&าร�วมโครงการค�ายเยาชนสมองแก&ว ให&ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด 2 ข&อ และ
ระดับมาก 2 ข&อ โดยให&ความสําคัญในดานการมีส�วนร�วมในการจัดสรรผลประโยชน�มากท่ีสุด ให&
ความสําคัญในด&านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติ อยู�ในระดับรองลงมา และให&ความสําคัญในด&านการมี
ส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล 
 3. ประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปJนรายด&าน
แล&ว พบว�า ผู&เข&าร�วมโครงการถ�ายเยาวชนสมองแก&ว ให&ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกข&อ โดยให&
ความสําคัญในด&านการพัฒนามากท่ีสุด ให&ความสําคัญในด&านความพึงพอใจ อยู�ในระดับรองลงมา 
และให&ความสําคัญในด&านความสามารถในการผลิต น&อยท่ีสุด  
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 4. ความแตกต�างของประสิทธิผลการดําเนินโครงการเยาชนสมองแก&ว จําแนก ตาม เพศ 
พบว�า ไม�มีความแตกต�างกันในด&านประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวม ด&านความสามารถในการ
ผลิต ด&านประสิทธิภาพ ด&านความพึงพอใจ ด&านการปรับตัว และด&านการพัฒนา 
 5. ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างการมีส�วนร�วมของผู&เข&าร�วมโครงการโดยรวมกับ
ประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการโดยรวม มีความสัมพันธ�เชิงบวกในระดับตํ่า อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.49) เม่ือจําแนกการมีส�วนร�วมของผู&เข&าร�วมโครงการเปJนรายด&าน พบว�า 
การมีส�วนร�วมของผู&เข&าร�วมโครงการ ด&านการมีส�วนร�วมในการวางแผน ด&านการมีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติ ด&านการมีส�วนร�วมในการจัดสรรผลประโยชน� และด&านการมีส�วนร�วมในการติดตามและ
ประเมินผลความสัมพันธ�เชิงบวกในระดับตํ่ากับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวม อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.35, 0.38, 0.38 และ 0.24 ตามลําดับ) 
 เรวัต เกตตระกูล (2555) ศึกษาป�จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีส�งผลต�อการบริหาร
จัดการบ&านเมืองท่ีดีขององค�การบริหารส�วนตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว�า 
 ป�จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชนในภาพรวมมีส�วนร�วมอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณา เปJนรายด&านอยู� ในระดับปานกลางทุกด&าน ด&านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด&านการรับ
ผลประโยชน� การบริหารจัดการบ&านเมืองท่ีดี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเปJนรายด&านอยู�ในระดับมากทุกด&าน ด&านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด&านการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบป�จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได&เฉลี่ยต�อเดือน และระยะเวลาการเข&ามาต้ังถ่ินฐานในชุมชน พบว�า ใน
ภาพรวมไม�แตกต�างกัน ป�จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการบ&านเมืองท่ีดี
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว�า ด&านการรับ
ผลประโยชน� ส�งผลต�อการบริหารจัดการบ&านเมืองท่ีดี ร&อยละ 21.60 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องจากเอกสาร ตํารา และ
ผลงานวิจัยต%างๆ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค.ของการศึกษาป/จจัยท่ีมีความสัมพันธ.กับการมีส%วนร%วมของ
ประชาชนในโครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป6นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากกลุ%มตัวอย%างท่ีเข�าร%วมโครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของป8งบประมาณ 2557 กลุ%มตัวอย%างมีจํานวน 
160 คน จํานวน 4 หมู%บ�าน ซ่ึงเป6นการวิจัยเพ่ือหาข�อเท็จจริง และข�อสรุปเชิงปริมาณทางด�านฐานนิยม 
โดยใช�แบบสอบถามเป6นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ประชากรศึกษา 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3.4 การวิเคราะห.ข�อมูล 
 3.5 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห.ข�อมูล  
 
3.1 ประชากรศึกษา 
 3.1.1 ประชากรศึกษา 
  ผู�ศึกษาได�ศึกษากับกลุ%มเปDาหมาย คือ กลุ%มตัวอย%างท่ีเข�าร%วมในโครงการหมู%บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรกลุ%มเปDาหมายท่ีเข�าร%วม
ในโครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จํานวน 4 หมู%บ�าน คือ หมู% 6 ตําบลบ�านม�า, หมู% 2 ตําบล   
แคออก, หมู% 1 ตําบลเชียงรากน�อย, หมู% 1 ตําบลบ�านแปDง  หมู%บ�านๆละ 40 คน รวมเป6น 160 คน 
 3.1.2 กลุ%มตัวอย%าง 
  การกําหนดขนาดของกลุ%ม โดยกําหนดขนาดกลุ%มตัวอย%างใช�สูตรของ Krejcie & 
Morgan  
  n =         x2 Np(1 – p) 
              E2 (N-1) + x2  p(1-p)  
   n = ขนาดของกลุ%มตัวอย%าง 
  N = ขนาดของประชากร 
  E = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ%มตัวอย%างท่ียอมรับได� 
   x2 = ค%าไคสแควร.ท่ี df เท%ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95 % (x2  =  3.84) 
   p = สัดส%วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ�าไม%ทราบให�กําหนด p = 0.5) 
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   แทนค%าในสูตร 
n =     3.841 x 160 x 0.5 x 0.5  

                            0.052 x (160 – 1) + 3.841 x 0.5 x 0.5    
   n =       153.64 
                      0.3975 + 0.9025 
   n =     153.64 
                     1.3 
   n = 118.18     
   ประมาณขนาดของกลุ%มตัวอย%างท้ังสิ้น 119 คน  
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาข�อมูลครั้งนี้ผู�ศึกษาได�จัดทําแบบสอบถามข้ึนเพ่ือทําการ
เก็บรวบรวมข�องมูลดังกล%าว โดยอาศัยเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจากห�องสมุด และ
ทางอินเตอร.เน็ต เป6นแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม โดยจะใช�วิธีการอ%านแบสอบถามให�ฟ/งและ
บันทึกคําตอบ ซ่ึงแบบสอบถามแบ%งออกเป6น 3 ส%วน ดังนี้ 
   ส%วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับป/จจัยส%วนบุคคลของกลุ%มตัวอย%างท่ีเข�าร%วมใน
โครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ เช%น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต%อเดือน 
   ส%วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับป/จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส%วนร%วมของประชาชนใน
โครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
   ส%วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีส%วนร%วมของประชาชนในโครงการ
หมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ พร�อมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
 3.2.2 วิธีการสร�างเครื่องมือ 
   1. ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเบื้องต�น แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย
จากหนังสือ เอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ. งานวิจัย ตลอดจนขอคําแนะนําจากอาจารย.ผู�ควบคุมภาค
นิพนธ. เม่ือศึกษาจนได�แนวคิดดังกล%าวแล�ว จึงนําข�อมูลมาใช�เป6นแนวทางการสร�างเครื่องมือเป6น
แบบสอบถามเพ่ือให�ครอบคลุมวัตถุประสงค. และสมมติฐานการวิจัย 
   2. กําหนดขอบเขตและโครงสร�างของเนื้อหาแบบสอบถามท้ัง 3 ส%วน 
   3. สร�างแบบสอบถามในแต%ละส%วน พร�อมกําหนดเกณฑ.การให�คะแนนใน
แบบสอบถาม ท้ัง 3 ส%วน แล�วนําไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท%าน เพ่ือตรวจสอบว%ามีความ
สอดคล�องตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษาหรือไม%เพียงใด โดยนํามาคํานวณค%า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ตามเกณฑ.การพิจารณา ดังนี้ 
   เห็นว%าสอดคล�อง  ให�คะแนน 1 
   ไม%แน%ใจ   ให�คะแนน 0 
   เห็นว%าไม%สอดคล�อง ให�คะแนน -1 
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   IOC   =   ∑R 
                                    N 
   โดยท่ี IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามใบแบบสอบถาม 
     ∑R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิผู�เชี่ยวชาญ 
     N  หมายถึง จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิ/ผู�เชี่ยวชาญ 
   ผู�วิจัย ได�ปรับปรุงถ�อยคํา สํานวนในข�อคําถามบางข�อ และเพ่ิมเติมรายละเอียดตาม
คําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให�แบบสอบถามมีความชัดเจน สมบูรณ. ก%อนนําไปใช�ทดลอง 
   4. นําแบบสอบถามมาทดลองกับกับกลุ%มตัวอย%างท่ีเลือกมาจากประชากรของ
กลุ%มเปDาหมายท่ีไม%ใช%กลุ%มเปDาหมายท่ีกําหนดไว� กลุ%มตัวอย%างจํานวน 30 คน 
   5. รวบรวบแบบสอบถามจากกลุ%มตัวอย%าง มาคํานวณความเชื่อม่ัน 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�เก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามด�วยตนเอง ตาม
ข้ันตอนดังต%อไปนี้ 
 3.3.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห.เก็บข�อมูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.       
ในพระบรมราชูปถัมภ. ให�แก%ผู�ใหญ%บ�าน ตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว� เพ่ือขอความร%วมมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลงานวิจัย  
 3.3.2 กําหนดวัน เวลา ในการแจกแบบสอบถาม โดยนัดหมายตัวแทนครัวเรือนท่ีเข�าร%วม
โครงการ ล%วงหน�า 
 3.3.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ. ท่ีต�องใช� เช%น ดินสอ ปากกา และแบบสอบถาม 
 3.3.4 แจกแบบสอบถาม และเก็บคืนแบบสอบถาม ตามกําหนด วัน และเวลา ตามหมู%บ�าน
เปDาหมาย 
 3.3.5 ตรวจสอบแบบสอบถาม ข�อมูลครบถ�วน ถูกต�อง 
 3.3.6 การลงรหัสข�อมูล ผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได�มากําหนดใส%รหัส 
 3.3.7 การวิเคราะห.ข�อมูล ผู�วิจัยทําการวิเคราะห.ข�อมูลด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 
3.4 การวิเคราะห*ข#อมูล 
 แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได� ผู�ศึกษาจะทําการตรวจสอบความสมบูรณ.ทุกฉบับก%อนลง
รหัสข�อมูล จากนั้นจึงนําข�อมูลท้ังหมดไปประมวลผลด�วยเครื่องคอมพิวเตอร. โดยใช�โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยทําการวิเคราะห.ตามลําดับ ดังนี้ 
 3.4.1 ข�อมูล แบบสอบถามส%วนท่ี 1 เก่ียวกับป/จจัยส%วนบุคคลของกลุ%มตัวอย%างท่ีผู�เข�าร%วม
ในโครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ โดยการแจกแจงความถ่ี ค%าร�อยละ 
 3.4.2 ข�อมูล แบบสอบถามส%วนท่ี 2 เก่ียวกับป/จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส%วนร%วมของ
ประชาชนในโครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
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 ผู�วิจัยใช�เป6นแบบมาตรประมาณค%า (Rating Scale) ตามแบบของลิคเคอร.ท (Likert’s 
Scale) มี 5 ค%า  
 มากท่ีสุด  =  5  คะแนน 
 มาก   =  4  คะแนน 
 ปานกลาง =  3 คะแนน 
 น�อย   =  2 คะแนน 
 น�อยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
 ดังนั้น การวิเคราะห.ป/จจัยการมีส%วนร%วมของประชาชนโครงการฯ จะมีข้ันตอนของคะแนน
เฉลี่ย (อ�างอิง จําเนียร โกมลวานิช, 2553) ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น = ค%าเฉลี่ย 

มากท่ีสุด    = 4.51-5.00 
มาก     = 3.51-4.50 
ปานกลาง   = 2.51-3.50 
น�อย     = 1.51-2.50 
น�อยท่ีสุด    = 1.00-1.50 
3.4.3 ข�อมูล แบบสอบถามส%วนท่ี 3 เก่ียวกับระดับการมีส%วนร%วมของประชาชนใน

โครงการหมู%บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ผู�วิจัยใช�เป6นแบบมาตรประมาณค%า (Rating Scale) ตาม
แบบของลิคเคอร.ท (Likert’s Scale) มี 5 ค%า  

มากท่ีสุด  =  5  คะแนน 
มาก   =  4  คะแนน 
ปานกลาง =  3 คะแนน 
น�อย   =  2 คะแนน 
น�อยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
ดังนั้น การวิเคราะห.ระดับการมีส%วนร%วมของประชาชนในโครงการฯ จะมีข้ันตอนของ

คะแนนเฉลี่ย (อ�างถึงใน จําเนียร โกมลวานิช, 2553) ดังนี้ 
ระดับการมีส%วนร%วม  =   ค%าเฉลี่ย 
มากท่ีสุด     =   4.51-5.00 
มาก      =   3.51-4.50 
ปานกลาง    =   2.51-3.50 
น�อย      =   1.51-2.50 
น�อยท่ีสุด     =   1.00-1.50 
เกณฑ.ในการแปลผลค%าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ป/จจัยท่ีมีความสัมพันธ.กับการมีส%วนร%วมของ

ประชาชนในโครงการหมู%บ� าน เศรษฐ กิจพอเ พียงต�นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา (อ�างถึงใน พัฒนุช ผดุงมาตรวรกุล, 2550) ดังนี้ 
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0.01-0.09  หมายถึง  แทบจะไม%มีความสัมพันธ. 
0.10-0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ.ระดับตํ่า 
0.30-0.69  หมายถึง  มีความสัมพันธ.ระดับปานกลาง 
0.70 ข้ึนไป  หมายถึง  มีความสัมพันธ.ระดับสูง 
 

3.5 สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห*ข#อมูล 
 ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามมาคิดคะแนนท่ีกําหนดไว� แล�วจึงวิเคราะห.ข�อมูล โดย
การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห.ข�อมูลดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห.ข�อมูลป/จจัยส%วนบุคคล ได�แก% เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต%อ
เดือน ใช�สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช�ค%าความถ่ี (Frequency) และร�อยละ 
(Percentage) 
 3.5.2 ใช� t – test เพ่ือทดสอบความแตกต%างระหว%างตัวแปร 2 กลุ%ม และการวิเคราะห.
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way – ANOVA เพ่ือหาความสัมพันธ. 
 3.5.2 วิเคราะห.ข�อมูลป/จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส%วนร%วมของประชาชน กับการมีส%วนร%วม
ของประชาชนในโครงการฯ ใช�การวิเคราะห.สหสัมพันธ.เพียร.สัน (Pearson) 
 

     

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

 การศึกษาป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป.นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
เก็บรวบรวมข#อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเข#าร�วมโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 119 คน แล#วนําข#อมูลท่ีรวบรวมได#มาวิเคราะห� ด#วย
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร�  
 ผู#วิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1. สัญลักษณ�ท่ีใช#ในการวิเคราะห�ข#อมูล 
 2. ลําดับข้ันตอนในการวิเคราะห�ข#อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห�ข#อมูล 
 ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ในการวิเคราะห�ข#อมูลจะใช#สัญลักษณ�ต�างๆ ดังนี้ 
 N  หมายถึง  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 X   หมายถึง  ค�าเฉลี่ย (Mean) 
 f  หมายถึง  ค�าความถ่ี (Frequency) 
 S.D. หมายถึง  ค�าส�วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  หมายถึง  ค�าสถิติท่ีใช#ในการทดสอบค�าที (t-test) 
 F  หมายถึง  ค�าสถิติท่ีใช#ในการทดสอบค�าเอฟ (F-test) 
 Df  หมายถึง  ชั้นแห�งความอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  หมายถึง  ผลบวกยกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 PC   หมายถึง  ค�าสหสัมพันธ�เพียร�สัน (Person Correlation) 
 **  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 *   หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4.2 ลําดับข้ันตอนในการวิเคราะห�ข�อมูล  
 ส�วนท่ี 1 วิเคราะห�ข#อมูลเก่ียวกับป	จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข#าร�วมในโครงการ
หมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ 
 ส�วนท่ี 2 วิเคราะห�ข#อมูลเก่ียวกับป	จจัยท่ีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ 
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 ส�วนท่ี 3 วิเคราะห�ข#อมูลเก่ียวกับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ 
 
4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ส�วนท่ี 1 ข#อมูลเก่ียวกับป	จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข#าร�วมในโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ  
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�แสดงจํานวนและร#อยละ (Percentage) ของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน ร�อยละ 
ชาย 51 42.9 
หญิง 68 57.1 

รวม 119 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป.นเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเป.นร#อยละ 
57.1 และเป.นเพศชาย จํานวน 51 คน คิดเป.นร#อยละ 42.9 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห�แสดงจํานวนและร#อยละ (Percentage) ของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร�อยละ 
35 - 50 ปb 44 37.0 
51 - 60 ปb 37 31.1 
61 - 70 ปb 26 21.8 
71 ปbข้ึนไป 12 10.1 

รวม 119 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุอยู�ในช�วงอายุ 35 – 50 ปb มีจํานวน 
44 คน คิดเป.นร#อยละ 37 รองลงมา ช�วงอายุ 51 – 60 ปb  มีจํานวน 37 คน คิดเป.นร#อยละ 31.1 และ
กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 71 ปbข้ึนไป มีน#อยท่ีสุด มีจํานวน 12 คน คิดเป.นร#อยละ 10.1  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห�แสดงจํานวนและร#อยละ (Percentage) ของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม
 ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร�อยละ 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า 64 53.8 
มัธยมศึกษาตอนต#น 24 20.2 
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท�า 19 16.0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท�า 9 7.6 
ปริญญาตรี 3 2.5 
สูงกว�าปริญญาตรี - - 

รวม 119 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า 
มีจํานวน 64 คน คิดเป.นร#อยละ 53.8 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต#น มีจํานวน 24 คน คิดเป.น
ร#อยละ 20.2 และกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 71 ปbข้ึนไป มีน#อยท่ีสุด มีจํานวน 12 คน คิดเป.นร#อยละ 10.1  
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห�แสดงจํานวนและร#อยละ (Percentage) ของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร�อยละ 
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 4.2 
ค#าขาย ธุรกิจส�วนตัว 11 9.2 
เกษตรกร/ประมง 35 29.4 
รับจ#างท่ัวไป 44 37.0 
พนักงานบริษัท 5 4.2 
อ่ืนๆ 19 16 

รวม 119 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอาชีพรับจ#างท่ัวไป มีจํานวน 44 คน      
คิดเป.นร#อยละ 37.0 รองลงมามีอาชีพเกษตรกร/ประมง มีจํานวน 35 คน คิดเป.นร#อยละ 29.4 และ
กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท น#อยท่ีสุด มีจํานวน 5 คน คิดเป.นร#อยละ 4.2 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห�แสดงจํานวนและร#อยละ (Percentage) ของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตาม
 รายได#ต�อเดือน 
 

รายได�ต3อเดือน จํานวน ร�อยละ 
ตํ่ากว�า 5,000 บาท 26 21.80 
5,000 - 10,000 บาท 62 52.10 
10,001 – 15,000 บาท 17 14.30 
15,001 – 20,000 บาท 7 5.90 
มากกว�า 20,000 บาท ข้ึนไป 7 5.90 

รวม 119 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีรายได#ต�อเดือน 5,000 – 10,0000 บาท มี
จํานวน 62 คน คิดเป.นร#อยละ 52.10 รองลงมา รายได#ต�อเดือน ตํ่ากว�า 5,000 บาท มีจํานวน 26 คน 
คิดเป.นร#อยละ 21.80 และกลุ�มตัวอย�างน#อยท่ีสุด คือรายได#ต�อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มี
จํานวน 7 คน คิดเป.นร#อยละ 5.90 และรายได#ต�อเดือน มากกว�า 20,000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 7 คน 
คิดเป.นร#อยละ 5.9 
 ส�วนท่ี 2 วิเคราะห�ข#อมูลตามวัตถุประสงค�ข#อ 1 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการตัดสินใจ ด#าน
การดําเนินงาน ด#านการรับผลประโยชน� ด#านการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีค�าเฉลี่ย (X ) และค�า
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห�เป.นรายด#าน และโดยรวมทุกด#าน 
 
ตารางท่ี 4.6 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการห มู� บ# าน เศรษฐ กิจพอ เ พียงต# นแบบของ อํ า เภอบา ง ไทร  จั งห วั ด
 พระนครศรีอยุธยา ด#านการตัดสินใจ 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการตัดสินใจ 

ระดับการมีส3วน
ร3วม 

แปล
ความหมาย 

X  S.D. 
1. ท�านได#สํารวจสภาพชุมชนเพ่ือค#นหาป	ญหาและความ
ต#องการของประชาชนในชุมชน 

3.83 0.90 มาก 

2. ท�านเข#าประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 3.88 0.85 มาก 
3. ท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดครัวเรือนเปgาหมาย 3.66 0.89 มาก 
4. ท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดระเบียบปฏิบัติในโครงการ 3.55 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต3อ)  
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการตัดสินใจ 

ระดับการมีส3วน
ร3วม 

แปล
ความหมาย 

X  S.D. 
5. ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก#ไขป	ญหา
ชุมชน 

3.66 0.87 มาก 

6. ท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดกิจกรรมสาธิต ใน
โครงการฯ 

3.61 0.93 มาก 

7. ท�านมีส�วนร�วมในการสร#างความเข#าใจในการดําเนิน
โครงการให#กับประชาชนได#เห็นถึงประโยชน�ในการเข#าร�วม
โครงการ 

3.90 0.85 มาก 

8. ท�านมีส�วนร�วมในการประสานงานกับประชาชน และ
เจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องในโครงการ 

3.84 0.83 มาก 

รวม 3.74 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมี
ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการตัดสินใจ โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.74) เม่ือเรียงตามข#อท่ีมี
ค�าเฉลี่ยมาก คือ ท�านมีส�วนร�วมในการสร#างความเข#าใจในการดําเนินโครงการให#กับประชาชนได#เห็น
ถึงประโยชน�ในการเข#าร�วมโครงการ ระดับมาก ( X = 3.90) รองลงมา คือ ท�านเข#าประชุมเพ่ือ
วางแผนโครงการ ระดับมาก ( X = 3.88) ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ ท�านมีส�วนร�วมในการ
กําหนดระเบียบปฏิบัติในโครงการ ระดับมาก ( X = 3.55) 
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ตารางท่ี 4.7 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการห มู� บ# าน เศรษฐ กิจพอ เ พียงต# นแบบของ อํ า เภอบา ง ไทร  จั งห วั ด
 พระนครศรีอยุธยา ด#านการดําเนินงาน 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการดําเนนิงาน 

ระดับการมีส3วนร3วม แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. ท�านได#นําความรู#จากการอบรมอาชีพท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงจากหน�วยงานของรัฐ มาเผยแพร�สมาชิกใน
โครงการ เพ่ือให#เกิดการพัฒนาของโครงการ 

3.94 0.96 มาก 

2. ท�านได#สละแรงงานเพ่ือช�วยในการดําเนินโครงการของ
กลุ�ม 

4.07 0.90 มาก 

3. ท�านได#ร�วมกิจกรรมต�างๆ ในโครงการของกลุ�มเพ่ือให#เกิด
รายได# 

4.00 0.89 มาก 

4. ท�านได#เข#าร�วมโครงการต้ังแต�เริ่มต#นจนสิ้นสุดโครงการ 4.04 0.82 มาก 
5. ท�านได#ประสานงานให#ประชาชนมีความสํานึกรัก
โครงการ และร�วมใจพัฒนาโครงการ 

3.91 0.91 มาก 

6. ท�านได#นําวัสดุ อุปกรณ� ของท�านมาสนับสนุนโครงการ 3.45 1.01 ปานกลาง 
7. ท�านได#มีส�วนร�วมในการนําทรัพยากรในชุมชนมาใช#ใน
โครงการ 

3.54 1.00 มาก 

8. ท�านได#ชักชวนเพ่ือน ญาติ บุคคลท่ีรู#จัก ให#เข#าร�วม
กิจกรรมของโครงการ 

4.07 0.90 มาก 

รวม 3.88 0.72 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมี
ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการดําเนินงาน โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.88) เม่ือเรียงตามข#อท่ี
มีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท�านได#สละแรงงานเพ่ือช�วยในการดําเนินโครงการของกลุ�มและ ท�านได#
ชักชวนเพ่ือน ญาติ บุคคลท่ีรู#จัก ให#เข#าร�วมกิจกรรมของโครงการ ระดับมาก ( X = 4.07) รองลงมา 
คือ ท�านได#เข#าร�วมโครงการต้ังแต�เริ่มต#นจนสิ้นสุดโครงการ ระดับมาก ( X = 4.04) ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ย
น#อยท่ีสุด คือ ท�านได#นําวัสดุ อุปกรณ� ของท�านมาสนับสนุนโครงการ ระดับปานกลาง ( X = 3.45) 
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ตารางท่ี 4.8 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการห มู� บ# าน เศรษฐ กิจพอ เ พียงต# นแบบของ อํ า เภอบา ง ไทร  จั งห วั ด
 พระนครศรีอยุธยา ด#านการรับผลประโยชน� 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการรับผลประโยชน� 

ระดับการมีส3วนร3วม แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. ท�านได#นําความรู#ท่ีได#รับจาการเข#าร�วมโครงการมาใช#ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

4.03 0.88 มาก 

2. ท�านมีความภูมิใจท่ีได#ทําประโยชน�ให#กับชุมชน 4.24 0.81 มาก 
3. ท�านมีรายได#เพ่ิมข้ึน 3.90 0.95 มาก 
4. ท�านมีอาชีพเพ่ิมข้ึน จากการอบรมฝmกอาชีพของโครงการ 3.75 0.98 มาก 
5. การเข#าร�วมโครงการของท�าน ทําให#ครอบครัวของท�านมี
ความสุขมากข้ึน 

4.09 0.89 มาก 

6. โครงการทําให#ท�านได#รับความรู#มากข้ึน 4.17 0.83 มาก 
7. โครงการทําให#ท�านสามารถพ่ึงตนเองได# 4.09 0.91 มาก 
8. โครงการทําให#เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 4.09 0.85 มาก 

รวม 4.45 0.74 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมี
ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการรับผลประโยชน� โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.45) เม่ือเรียง
ตามข#อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท�านมีความภูมิใจท่ีได#ทําประโยชน�ให#กับชุมชน ( X = 4.24) รองลงมา 
ค�าเฉลี่ยเท�ากัน 3 ข#อ ระดับมาก ( X = 4.09) คือ การเข#าร�วมโครงการของท�าน ทําให#ครอบครัวของ
ท�านมีความสุขมากข้ึน โครงการทําให#ท�านสามารถพ่ึงตนเองได# และโครงการทําให#เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีข้ึน ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ ท�านมีอาชีพเพ่ิมข้ึน จากการอบรมฝmกอาชีพของโครงการ 
ระดับมาก ( X = 3.75) 
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ตารางท่ี 4.9 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โคร งการห มู� บ# า น เศรษฐ กิจพอ เ พีย งต# นแบบของ อํ า เภอบา ง ไทร  จั งห วั ด
 พระนครศรีอยุธยา ด#านการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการประเมินผลการดําเนนิงาน 

ระดับการมีส3วนร3วม แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. ท�านมีส�วนร�วมในการทําแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ 

3.88 0.90 มาก 

2. ท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดบุคคลท่ีทําหน#าท่ี
ประเมินผลงานของกลุ�ม 

3.61 0.87 มาก 

3. ท�านมีส�วนร�วมในการสรุปผลงานในการดําเนินงานใน
โครงการ 

3.46 0.97 ปานกลาง 

4. ท�านได#นําผลจากการดําเนินงานไปปรับปรุงแก#ไขการ
ปฏิบัติงานในโครงการครั้งต�อไป 

3.53 0.91 มาก 

5. ท�านได#รับทราบการสรุปผลการดําเนินงานและการ
ประเมินผลงานของโครงการจากเจ#าหน#าท่ี 

3.66 0.98 มาก 

6. ท�านเคยพบข#อบกพร�องในการดําเนินงานแล#วนํามา
เสนอต�อเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#อง 

3.10 1.00 ปานกลาง 

7. ท�านมีส�วนร�วมในการติดตาม ตรวจสอบการทํางาน
ในโครงการต้ังแต�เริ่มต#นจนสิ้นสุด 

3.32 1.00 ปานกลาง 

8. ท�านได#เชิญหน�วยงานภายนอกมาร�วมประเมิน
โครงการ 

3.03 1.11 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.76 ปานกลาง 
   
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมี
ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการประเมินผลการดําเนินงาน โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X = 
3.45) เม่ือเรียงตามข#อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท�านมีส�วนร�วมในการทําแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ ระดับมาก (X = 3.88) รองลงมา คือ ท�านได#รับทราบการสรุปผลการดําเนินงาน
และการประเมินผลงานของโครงการจากเจ#าหน#าท่ี ระดับมาก (X = 3.66) ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด 
คือ ท�านได#เชิญหน�วยงานภายนอกมาร�วมประเมินโครงการ ระดับปานกลาง (X = 3.03) 
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ตารางท่ี 4.10 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน
 ในโครงการหมู�บ# านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร จั งหวัด
 พระนครศรีอยุธยา โดยรวมดังนี้ 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม ระดับการมีส3วนร3วม แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. ด#านการตัดสินใจ 3.74 0.70 มาก 
2. ด#านการดําเนินงาน 3.88 0.72 มาก 
3. ด#านการรับผลประโยชน� 4.45 0.74 มาก 
4. ด#านการประเมินผลการดําเนินงาน 3.45 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.78 0.66 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�าง
มีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณารายด#านพบว�า กลุ�ม
ตัวอย�างการมีส�วนร�วมของประชาชน ด#านการตัดสินใจ ด#านการดําเนินงาน ด#านการรับผลประโยชน� 
อยู�ในระดับมาก โดยการมีส�วนร�วมของประชาชน เม่ือเรียงตามด#านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด#านการ
รับผลประโยชน� ระดับมาก ( X = 4.45) รองลงมา คือ ด#านการดําเนินงาน ระดับมาก ( X = 3.88) 
ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ ด#านการประเมินผลการดําเนินงาน ระดับปานกลาง ( X = 3.45) 
 การวิเคราะห�ข#อมูลสมมติฐานข#อท่ี 1 ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจ
พอเพียงต#นแบบ อยู�ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
โครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู�ในระดับ
มาก ซ่ึงเป.นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว# 
 ส�วนท่ี 3 วิเคราะห�ข#อมูลตามวัตถุประสงค�ข#อ 2 เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนก
ตามป	จจัยส�วนบุคคล ได#แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได#ต�อเดือน โดยใช# t-test เพ่ือ
ทดสอบความแตกต�างระหว�างตัวแปรอิสระท่ีจําแนกได# 2 กลุ�ม และการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one – way – ANOVA) เพ่ือหาความสัมพันธ� 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบ กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการหมู�บ# านเศรษฐกิจพอเ พียงต#นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
 พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ 
 

ข�อความการมี      
ส3วนร3วมด�าน 

เพศ N X  S.D. t df Sig. 

1. ด#านการตัดสินใจ ชาย 
หญิง 

51 
68 

3.77 
3.72 

0.76 
0.66 

0.41 
0.40 

117 
98.68 

0.68 
0.69 

2. ด#านการดําเนินงาน ชาย 
หญิง 

51 
68 

3.92 
3.84 

0.74 
0.70 

0.56 
0.56 

117 
104.66 

0.57 
0.58 

3. ด#านการรับ
ผลประโยชน� 

ชาย 
หญิง 

51 
68 

4.06 
4.03 

0.83 
0.67 

0.20 
0.20 

117 
94.43 

0.84 
0.84 

4. ด#านการประเมินผล
การดําเนินงาน 

ชาย 
หญิง 

51 
68 

3.38 
3.50 

0.79 
0.73 

0.79 
0.78 

117 
103.32 

0.43 
0.43 

รวม ชาย 
หญิง 

51 
68 

3.78 
3.77 

0.71 
0.62 

0.09 
0.09 

117 
98.96 

0.93 
0.93 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว�า เม่ือจําแนกตามเพศ จากกลุ�มตัวอย�างการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในโครงการหมู�บ# าน เศรษฐ กิจพอเ พียงต#นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด#าน ไม�แตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ใน
 โครงการหมู�บ# านเศรษฐกิจพอเ พียงต#นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
 พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด#านการตัดสินใจ ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.58 
57.00 
57.58 

3 
115 
118 

0.19 
0.50 

0.39 0.76 

2. ด#านการดําเนินงาน ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.89 
59.96 
60.86 

3 
115 
118 

0.30 
0.52 

0.57 0.63 
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ตารางท่ี 4.12 (ต3อ) 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. ด#านการรับผลประโยชน� ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.34 
64.49 
64.83 

3 
115 
118 

0.11 
0.56 

0.20 0.89 

4. ด#านการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.06 
67.64 
67.70 

3 
115 
118 

0.02 
0.59 

0.03 0.99 

รวม ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.19 
50.87 
51.06 

3 
115 
118 

0.06 
0.44 

0.15 0.93 

 
 จากตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจ
พอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด#าน พบว�า ไม�
แตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการหมู�บ# านเศรษฐกิจพอเ พียงต#นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
 พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด#านการตัดสินใจ ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

4.38 
53.21 
57.58 

4 
114 
118 

1.09 
0.47 

0.23 0.06 

2. ด#านการดําเนินงาน ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

3.48 
57.38 
60.86 

4 
114 
118 

0.87 
0.50 

1.73 0.15 

3. ด#านการรับผลประโยชน� ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

2.71 
62.12 
64.83 

4 
114 
118 

0.68 
0.54 

1.24 0.30 
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ตารางท่ี 4.13 (ต3อ) 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. ด#านการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

1.56 
66.14 
67.70 

4 
114 
118 

0.39 
0.58 

0.67 0.61 

รวม ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

2.80 
48.26 
51.06 

4 
114 
118 

0.70 
0.42 

1.65 0.17 

 
 จากตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจ
พอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด#าน พบว�า ไม�แตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการหมู�บ# านเศรษฐกิจพอเ พียงต#นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
 พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด#านการตัดสินใจ ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

6.38 
51.21 
57.58 

5 
113 
118 

1.27 
0.45 

 

2.81 0.02 

2. ด#านการดําเนินงาน ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

5.00 
55.86 
60.86 

5 
113 
118 

1.00 
0.49 

 

2.02 0.08 

3. ด#านการรับผลประโยชน� ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

4.21 
60.63 
64.83 

5 
113 
118 

0.84 
0.54 

1.57 0.17 

4. ด#านการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

6.10 
61.60 
67.70 

5 
113 
118 

1.22 
0.54 

2.24 0.05 
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ตารางท่ี 4.14 (ต3อ)  
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

4.58 
46.47 
51.06 

5 
113 
118 

0.92 
0.41 

2.23 0.06 

 
 จากตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพท่ีแตกต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจ
พอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม พบว�า ไม�แตกต�างกัน เม่ือ
พิจารณารายด#าน พบว�า ด#านการตัดสินใจ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยรายคู� ด#านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจจําแนก
 ตามประเภทอาชีพ ด#วยวิธีการ LSD  
 

กลุ3ม 
 รหัส  2 3 4 5 6 

จํานวน  ค3าเฉล่ีย 3.69 3.93 3.73 3.15 3.44 
ราชการ พนักงาน 5 1 4.00 0.02 1.39 1.55 1.86* 3.23* 
รัฐวิสาหกิจ         
ค#าขาย ธุรกิจส�วนตัว 11 2 3.69  1.38 1.54 1.85 3.21 
เกษตรกร ประมง 35 3 3.93   0.16 0.47* 1.83* 
รับจ#างท่ัวไป 44 4 3.73    0.31 1.67 
พนักงานบริษัท 5 5 3.15     1.36 
อ่ืนๆ 19 6 3.44      

 
* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทําการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยรายคู� ด#วยวิธีการ LSD พบว�า กลุ�ม
อาชีพ พนักงานบริษัท และ กลุ�มอาชีพอ่ืนๆ มีระดับการมีส�วนร�วมด#านการตัดสินใจ ตํ่ากว�า กลุ�ม
อาชีพ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ กลุ�มอาชีพ อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
 โครงการหมู�บ# านเศรษฐกิจพอเ พียงต#นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
 พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�าน 

แหล3งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด#านการตัดสินใจ ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.67 
56.92 
57.58 

4 
114 
118 

0.17 
0.50 

0.33 0.85 

2. ด#านการดําเนินงาน ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

1.08 
59.78 
60.86 

4 
114 
118 

0.27 
0.52 

0.51 0.72 

3. ด#านการรับผลประโยชน� ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

1.99 
62.85 
64.83 

4 
114 
118 

0.50 
0.55 

0.90 0.46 

4. ด#านการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

1.73 
65.96 
67.70 

4 
114 
118 

0.43 
0.58 

0.75 0.56 

รวม ระหว�าง
กลุ�มภายใน
กลุ�มรวม 

0.89 
50.16 
51.06 

4 
114 
118 

0.22 
0.44 

0.51 0.73 

 
 จากตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบกลุ�มตัวอย�างจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได#ต�อเดือนท่ีแตกต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด#าน พบว�า 
ไม�แตกต�างกัน  
 การวิเคราะห�ข#อมูลสมมติฐานข#อท่ี 2 ประชาชนท่ีมีป	จจัยส�วนบุคคล อันได#แก� เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได#ต�อเดือน ต�างกัน มีผลต�อการมีส�วนร�วมในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียง
ต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได#ต�อเดือน การมีส�วนร�วมของประชาชน  พบว�า ไม�แตกต�างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า กลุ�มตัวอย�างผู#ตอบแบบสอบถาม การมีส�วนร�วมใน
โครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ท่ีมีเพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได#ต�อเดือน 
โดยรวมไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�เป.นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว# เม่ือพิจารณาจําแนกเป.นรายป	จจัยอาชีพ 
พบว�า ด#านการตัดสินใจ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตอนท่ี 4 วิเคราะห�ข#อมูลตามวัตถุประสงค�ข#อ 3 ป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.17 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วน
 ร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการรับรู#ข�าวสาร 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการรับรู�ข3าวสาร 

ปIจจัยท่ีเก่ียวข�อง แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. ท�านได#รับทราบข#อมูลเก่ียวกับโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ จากเจ#าหน#าท่ีของพัฒนาชุมชน 

4.17 0.85 มาก 

2. ท�านได#รับทราบข#อมูลเก่ียวกับโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ จาก ผู#นําชุมชน สมาชิก อบต. 

4.03 0.89 มาก 

3. ท�านได#รับทราบข#อมูลเก่ียวกับโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ จาก ปgายประชาสัมพันธ�ของ
โครงการ 

3.73 0.94 มาก 

4. ท�านได#รับทราบข#อมูลโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อโทรทัศน� วิทยุ 

3.86 0.99 มาก 

5. ท�านได#รับทราบข#อมูลรายละเอียดโครงการครบถ#วน 3.92 0.85 มาก 
รวม 3.94 0.71 มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�าง
ป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการรับรู#ข�าวสาร โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 
3.94) เม่ือเรียงตามข#อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท�านได#รับทราบข#อมูลเก่ียวกับโครงการหมู�บ#าน
เศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ จากเจ#าหน#าท่ีของพัฒนาชุมชน ระดับมาก ( X = 4.17) รองลงมา คือ ท�าน
ได#รับทราบข#อมูลเก่ียวกับโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ จาก ผู#นําชุมชน สมาชิก อบต. 
ระดับมาก ( X = 4.03) ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ ท�านได#รับทราบข#อมูลเก่ียวกับโครงการ
หมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบจากปgายประชาสัมพันธ�ของโครงการ ระดับมาก ( X = 3.73) 
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ตารางท่ี 4.18 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วน
 ร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการได#รับการสนับสนุนจากเจ#าหน#าท่ี 
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการได�รับการสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ี 

ปIจจัยท่ีเก่ียวข�อง แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. ท�านได#รับการอบรมให#มีความรู#ด#านการฝmกอาชีพจาก
เจ#าหน#าท่ีพัฒนาชุมชน 

4.03 1.01 มาก 

2. ท�านได#รับการสนับสนุน คู�มือ เอกสารและการ
สนับสนุนด#านอ่ืนๆ เพียงพอต�อการดําเนินงานโครงการ 

3.83 0.97 มาก 

3. ท�านและคณะได#รับการยกย�องจากการทํางานจาก
เจ#าหน#าท่ีของพัฒนาชุมชน 

3.97 0.90 มาก 

4. เจ#าหน#าท่ีพัฒนาชมุชนได#ติดตาม สนับสนุน ให#
คําแนะนําเก่ียวกับกับการดําเนินงานของโครงการแก�ท�าน 

4.05 0.84 มาก 

5. เจ#าหน#าท่ีพัฒนาชุมชนมีความเสียสละ อุทิศตนให#แก�
ชุมชน 

4.03 0.85 มาก 

รวม 3.98 0.74 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�าง
ป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการได#รับการสนับสนุนจากเจ#าหน#าท่ี โดยรวมอยู�
ในระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือเรียงตามข#อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เจ#าหน#าท่ีพัฒนาชุมชนได#ติดตาม 
สนับสนุน ให#คําแนะนําเก่ียวกับกับการดําเนินงานของโครงการแก�ท�าน ระดับมาก ( X  = 4.05) 
รองลงมา มีค�าเฉลี่ยเท�ากัน 2 ข#อ คือท�านได#รับการอบรมให#มีความรู#ด#านการฝmกอาชีพจากเจ#าหน#าท่ี
พัฒนาชุมชนและเจ#าหน#าท่ีพัฒนาชุมชนมีความเสียสละ อุทิศตนให#แก�ชุมชน ระดับมาก ( X = 4.03) 
ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ ท�านได#รับการสนับสนุน คู�มือ เอกสารและการสนับสนุนด#านอ่ืนๆ 
เพียงพอต�อการดําเนินงานโครงการ ระดับมาก ( X = 3.83) 
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ตารางท่ี 4.19 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วน
 ร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการมีโอกาสเข#าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน  
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการมีโอกาสเข�ารวมกิจกรมตามข้ันตอน 

ปIจจัยท่ีเก่ียวข�อง แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. โครงการของท�านมีการทําประชาพิจารณ� เพ่ือค#นหา
ความต#องการของชุมชน 

3.80 0.93 มาก 

2. ท�านได#เข#าร�วมประชุมคัดเลือกกรรมการโครงการ 3.82 0.96 มาก 
3. ท�านได#อบรม ฝmกอาชีพ ของโครงการในปbท่ีผ�านมา 3.83 0.99 มาก 
4. ท�านได#ร�วมไปศึกษาดูงาน ตามโครงการ 3.92 1.02 มาก 
5. ท�านนําความรู#ศึกษาดูงานมาเผยแพร�ให#สมาชิกใน
กลุ�มทราบ 

3.94 0.89 มาก 

รวม 3.86 0.75 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�าง
ป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการมีโอกาสเข#าร�วมกิจกรมตามข้ันตอน โดยรวม
อยู�ในระดับมาก ( X = 3.86) เม่ือเรียงตามข#อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท�านนําความรู#ศึกษาดูงานมา
เผยแพร�ให#สมาชิกในกลุ�มทราบ ระดับมาก ( X = 3.94) รองลงมา คือ ท�านได#ร�วมไปศึกษาดูงาน ตาม
โครงการ ระดับมาก ( X = 3.92) ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ โครงการของท�านมีการทําประชา
พิจารณ� เพ่ือค#นหาความต#องการของชุมชน ระดับมาก ( X = 3.80) 
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ตารางท่ี 4.20 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�างป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วน
 ร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการได#รับการสนับสนุนจากชุมชน  
 

ข�อความการมีส3วนร3วม 
ด�านการได�รับการสนับสนุนจากชุมชน 

ปIจจัยท่ีเก่ียวข�อง แปล
ความหมาย X  S.D. 

1. กลุ�มผู#นําชุมชนให#โอกาสท�านแสดงความคิดเห็นเสนอ
กิจกรรมโครงการ 

3.88 0.82 มาก 

2. ผู#นําชุมชนเข#าร�วมประชุม/ปรึกษาหารือในกลุ�ม
กรรมการโครงการ เม่ือมีกิจกรรมของโครงการอย�าง
สมํ่าเสมอ 

4.10 0.80 มาก 

3. ผู#นําชุมชนได#ให#ความช�วยเหลือสนับสนุนในการ
ดําเนินงานโครงการเป.นอย�างดี 

4.08 0.89 มาก 

4. ชุมชนท�านมีการสนับสนุนด#านภูมิป	ญญาท#องถ่ินใน
การดําเนินโครงการ 

4.00 0.91 มาก 

5. ผู#นําชุมชนของท�านมีความเสียสละ ซ่ือสัตย� สามารถ
ตรวจสอบได# ในการดําเนินโครงการฯ 

4.22 0.87 มาก 

รวม 4.06 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห�ใช#ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ�มตัวอย�าง
ป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบ
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด#านการได#รับการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู�ใน
ระดับมาก ( X = 4.06) เม่ือเรียงตามข#อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู#นําชุมชนของท�านมีความเสียสละ 
ซ่ือสัตย� สามารถตรวจสอบได# ในการดําเนินโครงการฯ ระดับมาก ( X  = 4.22) รองลงมา คือ ผู#นํา
ชุมชนเข#าร�วมประชุม/ปรึกษาหารือในกลุ�มกรรมการโครงการ เม่ือมีกิจกรรมของโครงการอย�าง
สมํ่าเสมอ ระดับมาก ( X = 4.10) ส�วนข#อได#ค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ กลุ�มผู#นําชุมชนให#โอกาสท�านแสดง
ความคิดเห็นเสนอกิจกรรมโครงการ ระดับมาก ( X = 3.88) 
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ตารางท่ี 4.21 ป	จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ#านเศรษฐกิจ
 พอเพียงต#นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ปIจจัยการมีส3วนร3วม 
การ

ตัดสินใจ 
ด�านการ

ดําเนินงาน 
ด�านการรับ
ผลประโยชน� 

ด�านการ
ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

การมี    
ส3วนร3วม
ภาพรวม 

1. การรับรู#
ข�าวสาร 

PC 
Sig. 

0.50** 
0.00 

0.47** 
0.00 

0.45** 
0.00 

0.40** 
0.00 

0.50** 
0.00 

2. การได#รับการ
สนับสนุนจาก
เจ#าหน#าท่ี 

PC 
Sig. 
 

0.63** 
0.00 

 

0.67** 
0.00 

 

0.68** 
0.00 

 

0.58** 
0.00 

 

0.71** 
0.00 

 
3. การมีโอกาส
เข#าร�วมกิจกรรม
ตามข้ันตอน 

PC 
Sig. 
 

0.69** 
0.00 

 

0.74** 
0.00 

 

0.71** 
0.00 

 

0.63** 
0.00 

 

0.77** 
0.00 

 
4. การได#รับการ
สนับสนุนจาก
ชุมชน 

PC 
Sig. 
 

0.60** 
0.00 

 

0.63** 
0.00 

 

0.65** 
0.00 

 

0.49** 
0.00 

 

0.66** 
0.00 

 
 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลวิเคราะห�ป	จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียงต#นแบบพบว�า ป	จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมท้ัง 4 ด#าน ได#แก� การรับรู#
ข�าวสาร การได#รับการสนับสนุนจากเจ#าหน#าท่ี การมีโอกาสเข#าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน และ การ
ได#รับการสนับสนุนจากชุมชน มีความสัมพันธ� กับการมีส�วนร�วมในภาพรวม และ มีความสัมพันธ� กับ
การมีส�วนร�วมในทุกด#าน คือ การตัดสินใจ ด#านการดําเนินงาน ด#านการรับผลประโยชน� และ ด#านการ
ประเมินผลการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 1. ป	จจัยการรับรู#ข�าวสาร มีความสัมพันธ�ในระดับปานกลางกับการมีส�วนร�วม โดยรวม 
และรายด#านทุกด#าน  
 2. ป	จจัยการได#รับการสนับสนุนจากเจ#าหน#าท่ี มีความสัมพันธ�ในระดับสูงกับการมีส�วนร�วม
โดยรวม และรายด#านทุกด#าน  
 3. ป	จจัยการมีโอกาสเข#าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน มีความสัมพันธ�ในระดับสูงกับการมีส�วน
ร�วมโดยรวม และส�งผลด#านการดําเนินงานและด#านการรับผลประโยชน� อยู�ในระดับสูง ส�วนด#านการ
ตัดสินใจและด#านการประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. ป	จจัยการได#รับการสนับสนุนจากชุมชน ความสัมพันธ�ในระดับปานกลางกับการมีส�วน
ร�วมโดยรวม และรายด#านทุกด#าน  



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่องป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค�เพ่ือ          
1) ศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ              
2) เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ จําแนก
ตามป�จจัยส�วนบุคคล และ 3) ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
โครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข%าร�วมใน
โครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ได%แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได%ต�อเดือน 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป6นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย�างท่ีใช%ในการศึกษา คือ ผู%เข%าร�วมโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได%แก� กลุ�มตัวอย�าง
ท่ีเข%าร�วมโครงการฯ จํานวน 119 คน จากประชากร จํานวน 160 คน กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดย
ใช%สูตรของ Krejcie & Morgan และเครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล คือ แบบสอบถาม ท่ีมี
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท�ากับ 0.97 
 สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห� ผู%วิจัยดําเนินการวิเคราะห�ข%อมูลด%วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
แบ�งออกเป6น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห�ข%อมูลเก่ียวกับป�จจัยส�วนบุคคลของผู%ตอบแบบสอบถาม โดยใช%ค�าร%อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห�ข%อมูลตามวัตถุประสงค�ข%อท่ี 1 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได%แก� ด%านการ
ตัดสินใจ ด%านการดําเนินงาน ด%านการรับผลประโยชน� และด%านการประเมินผลการดําเนินงาน โดย
ค�าเฉลี่ย ( X ) และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห�ข%อมูลตามวัตถุประสงค�ข%อท่ี 2 เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
โครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล ได%แก� เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได%ต�อเดือน โดยใช%การทดสอบค�าสถิติ t - test การวิเคราะห�ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – way – ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ 0.05 
 4. วิเคราะห�ข%อมูลตามวัตถุประสงค�ข%อท่ี 3 ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในโครงการหมู�บ% าน เศรษฐ กิจพอเ พียงต%นแบบ ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช%ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) 
 5. ผู%วิจัยได%นํามาสรุป อภิปรายผล และข%อเสนอแนะ ดังต�อไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู%วิจัย นําเสนอข%อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� ดังนี้ 
 5.1.1 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ 
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   จากการศึกษา ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจ
พอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 4 ด%าน ประกอบด%วย ด%าน
ตัดสินใจ ด%านการดําเนินงาน ด%านการรับผลประโยชน�และด%านการประเมินผลการดําเนินงาน 
   พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ 
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณาเป6น
รายด%าน ท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน%อย คือ ด%านการรับผลประโยชน� อยู�ในระดับมาก ( X = 
4.45) ด%านการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.88) ด%านการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก ( X = 
3.74) และค�าเฉลี่ยน%อยท่ีสุด คือ ด%านประเมินผลการดําเนินงาน อยู�ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) 
ตามลําดับ   
 5.1.2 เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียง
ต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล ได%แก� เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได%ต�อเดือน   
   จากการศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล 
ได%แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได%ต�อเดือน 
   1. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีเพศต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด%านไม�ต�างกัน 
   2. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด%านไม�ต�างกัน 
   3. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและราย
ด%านไม�ต�างกัน 
   4. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพต�างกันต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและราย
ด%านต�างกัน 
   5. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีรายได%ต�างกันการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด%านไม�
ต�างกัน 
 5.1.3 ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจ
พอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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   จาการศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาขนในโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   พบว�า ป�จจัยป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู�ในระดับ 
0.01 ได%แก� การรับรู%ข�าวสาร การได%รับการสนับสนุนจากเจ%าหน%าท่ี การมีโอกาสเข%าร�วมกิจกรรมตาม
ข้ันตอน การได%รับการสนับสนุนจากชุมชน  
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 จากวัตถุประสงค�ข%อท่ี 1 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียง
ต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 4 ด%าน ได%แก� ด%านการตัดสินใจ ด%านการ
ดําเนินงาน ด%านการรับผลประโยชน� และด%านการประเมินผลการดําเนินงาน โดยรวมอยู�ในระดับมาก 
ค�าเฉลี่ย 3.78 (S.D. = 0.66) ซ่ึงสอดคล%องกับงานวิจัยของ ฉลวย หนูจิตร (2551) ศึกษาป�จจัยท่ีมี
ความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%านในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย�สุขภาพชุมชนด%านการให%บริการ พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมโดยรวมอยู�ในระดับสูง 
ค�าเฉลี่ย 3.76 (S.D. = 0.61) และสอดคล%องกับงานวิจัยของ อารดา พุ�มหิรัญ (2551) ศึกษา การมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนอัสลามคลองกุ�มและชุมชนสมหวัง เขตบึ่ งกลุ�ม 
กรุงเทพมหานคร พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมประชาชนในเขตบึ่งกลุ�มอยู�ในระดับมาก 
   สาเหตุ การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู�ในระดับมาก เนื่องจาก มีการสร%างความเข%าใจในการ
ดําเนินโครงการให%กับประชาชนได%เห็นถึงประโยชน�ในการเข%าร�วมโครงการต�อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
ประชาชนได%สละแรงงานเพ่ือช�วยในการดําเนินโครงการของกลุ�ม  ประชาชนเกิดความภูมิใจท่ีได%ทําประโยชน�
ให%กับชุมชนและมีการทําแบบประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ เพ่ือให%ทราบผลความสําเร็จของ
โครงการ 
 5.2.2 จากวัตถุประสงค�ข%อท่ี 2 เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   พบว�า เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจ
พอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล ได%แก� 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได%ต�อเดือน โดยรวมและรายด%านไม�ต�างกัน ซ่ึงสอดคล%อง
กับงานวิจัยของ เรวัต เกตตระกูล (2555) ศึกษาป�จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีส�งผลต�อการ
บริหารจัดการบ%านเมืองท่ีดีขององค�การบริหารส�วนตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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พบว�า ผลการเปรียบเทียบป�จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได%เฉลี่ยต�อเดือน และระยะเวลาการเข%ามาต้ังถ่ินฐานในชุมชน พบว�า โดยรวมไม�ต�างกัน  
   สรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชน รายด%านและป�จจัยส�วน
บุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได%ต�อเดือน ไม�ผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานในโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 5.2.3 จากวัตถุประสงค�ข%อ 3 ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
โครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   พบว�า ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 4 ด%าน คือ การรับรู%ข�าวสาร การ
ได%รับการสนับสนุนจากเจ%าหน%าท่ี การมีโอกาสเข%าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน และการได%รับการสนับสนุนจาก
ชุมชน โดยรวมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคล%องกับงานวิจัยของ ดุสิต หิรัญวรรณ� (2553) 
ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส�วนร�วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเมืองน�าอยู�ด%านสุขภาพ 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ป�จจัยท้ัง 5 ด%าน พบว�า ด%านการได%รับข�าวสาร ด%านการได%รับการ
สนับสนุนจากเจ%าหน%าท่ี ด%านการมีโอกาสเข%าร�วมกิจกรรมตามข้ันตอน ด%านการรับรู%ต�อผลประโยชน�จากการ
เข%าร�วมกิจกรรม ด%านการได%รับการสนับสนุนจากชุมชน มีความสัมพันธ� อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.76 
p-value < 0.01, r = 0.85 p-value < 0.01, r = 0.83 p-value < 0.01, r = 0.90 p-value < 0.01, r = 
0.92 p-value < 0.01 ตามลําดับ) อธิบายได%ว�า ป�จจัยการมีส�วนร�วมมากข้ึนเท�าใด ทําให%ระดับของการมี
ส�วนร�วมเพ่ิมมากข้ึน เช�น ผู%นําชุมชนท่ีดี การได%รับการสนับสนุนจากชุมชนเป6นอย�างดี หรือการได%รับข%อมูล
ข�าวสารต�างๆ ท่ีเป6นประโยชน�ต�อชุมชน เพ่ิมมากข้ึน ก็สามารถชี้แจงแนะนําให%กับประชาชนได%รู%และเข%าใจ 
ซ่ึงมีส�วนทําให%ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบมีมากข้ึน 
   
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข%อเสนอแนะในด%านนโยบาย     
   1) กรมการพัฒนาชุมชนจะต%องส�งเสริมสนับสนุนให%เจ%าหน%าท่ีติดตามการดําเนินงาน
และให%เจ%าหน%าท่ีออกพ้ืนท่ีเพ่ือให%ความรู% ความเข%าใจในการดําเนินงานโครงการ พร%อมให%เจ%าหน%าท่ี
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให%ประชาชนผู%เข%าร�วมโครงการได%เข%าใจ ครบถ%วน และเจ%าหน%าท่ีและ
ประชาชนจะต%องสร%างองค�ความรู% ในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ 
โดยเฉพาะการสร%างความรู%ความเข%าใจ ในการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนจัดกิจกรรม ใน
รูปแบบของการประชาคม เป6นวิธีหนึ่งท่ีสามารถเสนอป�ญหาความต%องการของชุมชนและได%ความ
ต%องการจากประชาชนส�วนใหญ�เพ่ือนําไปกําหนดความต%องการท่ีแท%จริง 
   2) กรมการพัฒนาชุมชนต%องอบรม พัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าท่ี ให%มีความรู% ความ
เข%าใจ รายละเอียดของโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ และให%เจ%าหน%าท่ีพร%อมเป6น
วิทยากรกระบวนการในการอธิบายให%ประชาชนได%เข%าใจ ถูกต%อง ชัดเจน ครบถ%วน 
   3) กรมการพัฒนาชุมชนต%องสนับสนุนให%ประชาชนมีโอกาสในการเข%าร�วมกิจกรรมตาม
ข้ันตอน ให%ประชาชนร�วมแสดงความคิดเห็น โดยการทําประชาพิจารณ�  ส�งเสริมให%ประชาชนร�วมเป6น
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คณะกรรมการในโครงการต�างๆ และกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ เริ่มต้ังแต�ด%านการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการ ด%านการดําเนินงาน ด%านการรับผลประโยชน� และด%านการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ ให%ประชาชนเข%าร�วมกิจกรรมต้ังแต�เริ่มต%นจนสิ้นสุดโครงการ ตามกระบวนการ ครบทุกข้ันตอน 
   4) กรมการพัฒนาชุมชนต%องสนับสนุนให%ประชาชนเข%าร�วมกิจกรรมของโครงการ
หมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ไม�ว�าจะเป6นผู%ด%อยโอกาส หรือคนพิการ เพ่ือสนับสนุนส�งเสริมการ
สร%างรายได%ให%แก�ครอบครัว ร�วมกิจกรรมกับคนปกติและทําให%เกิดความรักใคร�กันในชุมชน 
 5.3.2 ข%อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
   1) เจ%าหน%าท่ีประชาสัมพันธ� และเผยแพร�การดําเนินงาน และผลการดําเนินงานสรุป
การดําเนินงานโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ให%ประชาชานทราบเป6นประจําและ
ต�อเนื่อง โดยใช%สื่อทุกรูปแบบและการลงพ้ืนท่ีเป6นประจํา 
   2) ควรให%มีประชาชนมีการฝpกอบรมแก�ประชาชนผู%เข%าร�วมโครงการ ด%านต�างๆ เช�น อาชีพ 
ส�งเสริมการออมเงิน การประหยัดพลังงาน และให%ประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชน�ของโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ พร%อมให%มีหน�วยงานของรัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ�
และพัฒนา และส�งเสริมให%ประชาชนเข%าร�วมโครงการฯ และขยายผลการดําเนินงานโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจ
พอเพียงต%นแบบ หมู�บ%านข%างเคียง ตําบลข%างเคียง เพ่ือเป6นหมู�บ%านน%องพ่ี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ควรส�งเสริมสร%างขวัญกําลังใจ การเชิดชู ยกย�อง ชมเชย แก� ผู%นําชุมชน ท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ เพ่ือกระตุ%นให%เกิดพลังในการดําเนินงานและร�วมดําเนินงานให%
ประสบความสําเร็จ เช�น ใบประกาศเกียรติคุณผู%นําชุมชนดีเด�น เป6นต%น 
   4) เจ%าหน%าท่ีควรสนับสนุนด%านเอกสาร คู�มือ การติดตาม ให%คําแนะนําอย�าง
สมํ่าเสมอในการดําเนินงานโครงการฯ 
 5.3.3 ข%อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต�อไป 
   1) ควรมีการศึกษาป�ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจ
พอเพียงต%นแบบ เพ่ือเป6นข%อมูลสําหรับการปรับปรุงแก%ไขในการสร%างการมีส�วนร�วมของประชาชน 
   2) ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีช�วยสร%างให%การดําเนิน
โครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบประสบผลสําเร็จ 
   3) ควรมีการศึกษาประเมินผลการดําเนินโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ 
เพ่ือใช%เป6นข%อมูลในการปรับปรุงแก%ไขการดําเนินโครงการหมู�บ%านเศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ 
   4) ควรมีการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของชาชนในการดําเนินงานโครงการหมู�บ%าน
เศรษฐกิจพอเพียงต%นแบบ ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีใกล%เคียงกัน 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือ 
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ท่ี  พิเศษ/ ๒๕๕๗                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 

       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 
เรียน  รองศาสตราจารย/ ดร.สุรินทร/   นิยมางกูร      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นคว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี  ศาสตราจารย/ ดร.     
บุญทัน ดอกไธสง  เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เรียนเชิญทFาน
เปKนผู �ทรงคุณวุฒิเพื ่อตรวจสอบเครื ่องมือที่ใช�ในการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น   
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                       (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

                                      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                               รฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  พิเศษ/ ๒๕๕๗                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 
เรียน  อาจารย/ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นหว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ศาสตราจารย/ ดร.     
บุญทัน ดอกไธสง  เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เรียนเชิญทFาน
เปKนผู �ทรงคุณวุฒิเพื ่อตรวจสอบเครื ่องมือที่ใช�ในการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น   
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                   
                                                    (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

                                ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                          รฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  พิเศษ/ ๒๕๕๗                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 
เรียน  อาจารย/ ดร.ชรินทร/  สทัีบทิม      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นคว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ศาสตราจารย/ ดร.     
บุญทัน ดอกไธสง  เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เรียนเชิญทFาน
เปKนผู �ทรงคุณวุฒิเพื ่อตรวจสอบเครื ่องมือที่ใช�ในการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น   
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                 
                                                 (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

                           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                        รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูลสําหรับการวิจัย 
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ท่ี  ศธ. ๐๕๕๑.๑๓/๒๒๔                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๒๓  กันยายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูลสาํหรับการวิจัย 
 
เรียน  ผู�ใหญFบ�าน หมูFท่ี 6 ตําบลบ�านม�า อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นคว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี  ศาสตราจารย/ ดร.     
บุญทัน ดอกไธสง  เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูล
สําหรับการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น ในหนFวยงานของทFาน และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                               
                                          (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

                 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  ศธ. ๐๕๕๑.๑๓/๒๒๔                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๒๓  กันยายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูลสาํหรับการวิจัย 
 
เรียน  ผู�ใหญFบ�าน หมูFท่ี 2 ตําบลแคออก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นคว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี  ศาสตราจารย/ ดร.     
บุญทัน ดอกไธสง  เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูล
สําหรับการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น ในหนFวยงานของทFาน และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                              
                                          (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                 รฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  ศธ. ๐๕๕๑.๑๓/๒๒๔                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๒๓  กันยายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูลสาํหรับการวิจัย 
 
เรียน  ผู�ใหญFบ�าน หมูFท่ี 1 ตําบลเชียงรากน�อย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นคว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ศาสตราจารย/ ดร.      
บุญทัน ดอกไธสง  เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูล
สําหรับการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น ในหนFวยงานของทFาน และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

                                             
                                                 (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

                      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  ศธ. ๐๕๕๑.๑๓/๒๒๔                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ/  
       ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร/ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      ๒๓  กันยายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูลสาํหรับการวิจัย 
 
เรียน  ผู�ใหญFบ�าน หมูFท่ี 1 ตําบลบ�านแปXง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 

 ด�วย นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๑  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูFระหวFางการทําการค�นคว�าอิสระ 
เรื่อง “ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี ศาสตราจารย/ ดร.     
บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุมภาคนิพนธ/ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครFขอความอนุเคราะห/เก็บข�อมูล
สําหรับการวิจัยของนักศึกษาดังกลFาวข�างต�น ในหนFวยงานของทFาน และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
  

                                        
                                                 (ศาสตราจารย/  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

                            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                             รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/  ในพระบรมราชูปถัมภ/   
โทรศัพท/  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตFอ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตFอ  ๔๐๘ 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามท่ีใช�ในการวิจัย 
เรื่อง 

“ป จจัยท่ีมีความสัมพันธ#กับการมีส$วนร$วมของประชาชนในโครงการหมู$บ�าน 
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุFงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและการมีสFวนรFวมของ
ประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากการตอบแบบตอบถามฉบับนี้ จะไมFมีผลกระทบใดๆ กับทุกทFานท่ีตอบสอบถาม 
ผู�วิจัยจึงขอความอนุเคราะห/ทุกทFานให�ตอบแบบสอบถามแตFละสFวนให�ครบทุกข�อ และตอบ
แบบสอบถามให�ตรงกับความคิดเห็นของทFานให�มากท่ีสุดและ ผู�วิจัยขอขอบคุณทุกทFาน ไว� ณ โอกาส
นี้ท่ีให�ความรFวมมือในการตอบแบบสอบถามเปKนอยFางดี 
 2. แบบสอบถามแบFงออกเปKน 3 สFวน คือ 
 สFวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปHจจัยสFวนบุคคลของกลุFมตัวอยFางท่ีเข�ารFวมในโครงการ
หมูFบ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ (ข�อ 1-5) ให�ทFานใสFเครื่องหมาย � ใน (  ) ให�ถูกต�องครบถ�วนตาม
ความเปKนจริง 
 สFวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนใน
โครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ (ข�อ 1- 20) ให�ทFานใสFเครื่องหมาย � ในชFองวFางด�านขวามือ
ให�ตรงกับระดับความคิดเห็นของทFาน 
 สFวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ พร�อมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ (ข�อ 1-32) ให�ทFานใสF
เครื่องหมาย � ในชFองวFางด�านขวามือให�ตรงกับสิ่งท่ีทFานปฏิบัติจริง  
 3. การตอบแบบสอบถาม ข�อมูลท่ีได�จากการตอบแบบตอบถามฉบับนี้ จะนําไปใช�ประกอบ
ทําภาคนิพนธ/เทFานั้น จะไมFมีผลกระทบใดๆ กับทุกทFานท่ีตอบสอบถาม ผู�วิจัยจึงขอความอนุเคราะห/
ทุกทFานให�ตอบแบบสอบถามแตFละสFวนให�ครบทุกข�อ และตอบแบบสอบถามให�ตรงกับความคิดเห็น
ของทFานให�มากท่ีสุด 
 ผู�วิจัยขอขอบคุณทุกทFาน ไว� ณ โอกาสนี้ท่ีให�ความรFวมมือในการตอบแบบสอบถามเปKนอยFางดี 
     
 
 
 
       (นางสาวจงดี  โพธิ์สลัด) 
  นักศึกษาปริญญาโท รุFนท่ี 15 ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ 
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ส$วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปHจจัยสFวนบุคคลของกลุFมตัวอยFางท่ีเข�ารFวมในโครงการหมูFบ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
คําช้ีแจง: ปHจจัยสFวนบุคคลของกลุFมตัวอยFางท่ีเข�ารFวมในโครงการฯ ของผู�ตอบแบบสอบถาม (ข�อ 1-5) 
ให�ทFานใสFเครื่องหมาย � ใน (  ) ให�ถูกต�องครบถ�วนตามความจริง 
1. เพศ 
 (   )  ชาย   (   )  หญิง  
 

2. อายุ ……………………………………………… ป` 
  
3. ระดับการศึกษา 
 (   ) ประถมศึกษาหรือตํ่ากวFา (   ) มัธยมศึกษาตอนต�น (   ) มัธยมตอนปลายหรือ
เทียบเทFา 
 (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทFา (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกวFาปริญญาตรี 
 
4. อาชีพ 
 (   )  รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (   ) ค�าขาย ธุรกิจสFวนตัว 
 (   )  เกษตรกร/ประมง        (   ) รับจ�างท่ัวไป   
          (    )  พนักงานบริษัท    (   ) อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
 
5. รายได�ตFอเดือน 
 (   )  ตํ่ากวFา 5,000 บาท    (   ) 5,000-10,000 บาท 
 (   )  10,001-15,000 บาท   (   ) 15,001-20,000 บาท 
 (   )  มากกวFา 20,000 บาท ข้ึนไป 
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ส$วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการ
หมูFบ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 
คําชี้แจง: ปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ (ข�อ 1-20) ให�ทFานใสFเครื่องหมาย � ในชFองวFางด�านขวามือให�ตรงกับสิ่งท่ีทFานปฏิบัติจริง
เพียงชFองเดียว 
 

ป จจัยการมีส$วนร$วม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

การรับรู�ข$าวสาร 5 4 3 2 1 

1. ทFานได�รับทราบข�อมูลเก่ียวกับโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบ จาก เจ�าหน�าท่ีของพัฒนาชุมชน 

     

2. ทFานได�รับทราบข�อมูลเก่ียวกับโครงการหมูFบ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จาก ผู�นําชุมชน สมาชิก อบต.  

     

3. ทFานได�รับทราบข�อมูลเก่ียวกับโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบ จาก ปXายประชาสัมพันธ/ของโครงการ 

     

4. ทFานได�รับทราบข�อมูลโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อโทรทัศน/ วิทยุ 

     

5. ทFานได�รับทราบข�อมูลรายละเอียดโครงการครบถ�วน      
การได�รับการสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ี      
6. ทFานได�รับการอบรมให�มีความรู�ด�านการฝcกอาชีพจาก
เจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชน 

     

7. ทFานได�รับการสนับสนุน คูFมือ เอกสาร และการ
สนับสนุนด�านอ่ืนๆ เพียงพอตFอการดําเนินงานโครงการ 

     

8. ทFานและคณะได�รับการยกยFองจาการทํางานจาก
เจ�าหน�าท่ีของพัฒนาชุมชน 

     

9. เจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชนได�ติดตาม สนับสนุน ให�
คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการแกFทFาน
อยFางสมํ่าเสมอ 

     

10. เจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชนมีความเสียสละ อุทิศตนให�แกF
ชุมชน 
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ป จจัยการบริหารโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

การมีโอกาสเข�าร$วมกิจกรรมตามข้ันตอน  5 4 3 2 1 

11. โครงการของทFานมีการทําประชาพิจารณ/ เพ่ือค�นหา
ความต�องการของชุมชน 

     

12. ทFานได�เข�ารFวมประชุมคัดเลือกกรรมการโครงการ      
13. ทFานได�อบรม ฝcกอาชีพ ของโครงการในป`ท่ีผFานมา      
14. ทFานได�รFวมไปศึกษาดูงาน ตามโครงการ      
15. ทFานนําความรู�ศึกษาดูงานมาเผยแพรFให�สมาชิกใน
กลุFมทราบ 

     

การได�รับการสนับสนุนจากชุมชน      
16. กลุFมผู�นําชุมชนให�โอกาสทFานแสดงความคิดเห็น 
เสนอกิจกรรมโครงการ 

     

17. ผู�นําชุมชนเข�ารFวมประชุม/ปรึกษาหารือในกลุFม
กรรมการโครงการ เม่ือมีกิจกรรมของโครงการอยFาง
สมํ่าเสมอ 

     

18. ผู�นําชุมชมได�ให�ความชFวยเหลือสนับสนุนในการ
ดําเนินงานโครงการเปKนอยFางดี 

     

19. ชุมชนทFานมีการสนับสนุนด�านภูมิปHญญาท�องถ่ินใน
การดําเนินโครงการ  

     

20. ผู�นําชุมชนของทFานมีความเสียสละ ซ่ือสัตย/ สามารถ
ตรวจสอบได� ในการดําเนินโครงการฯ 
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ส$วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบ 
คําชี้แจง: ระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ (ข�อ 1-32) 
ให�ทFานใสFเครื่องหมาย � ในชFองวFางด�านขวามือให�ตรงกับสิ่งท่ีทFานปฏิบัติจริงเพียงชFองเดียว 
 เกณฑ/การให�คะแนนเก่ียวกับระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในโครงการหมูFบ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ มีดังนี้ 
 มากท่ีสุด  5 คะแนน 
 มาก   4 คะแนน 
 ปานกลาง  3 คะแนน 
 น�อย   2 คะแนน 
 น�อยท่ีสุด  1 คะแนน 
 

ข�อความการมีส$วนร$วม 
ระดับการมีส$วนรวม 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น�อย 
น�อย 
ท่ีสุด 

ด�านการตัดสินใจ 5 4 3 2 1 
1. ทFานได�สํารวจสภาพชุมชนเพ่ือค�นหาปHญหาและความ
ต�องการของประชาชนในชุมชน 

     

2. ทFานเข�าประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ      
3. ทFานมีสFวนรFวมในการกําหนดครัวเรือนเปXาหมาย       
4. ทFานมีสFวนรFวมในการกําหนดระเบียบปฏิบัติในโครงการ      
5. ทFานมีสFวนรFวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก�ไขปHญหา
ชุมชน 

     

6. ทFานมีสFวนรFวมในการกําหนดกิจกรรมสาธิต ในโครงการฯ      
7. ทFานมีสFวนรFวมในการสร�างความเข�าใจในการดําเนิน
โครงการให�กับประชาชนได�เห็นถึงประโยชน/ในการเข�ารFวม
โครงการ 

     

8. ทFานมีสFวนรFวมในการประสานงานกับประชาชน และ
เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในโครงการ 

     

ด�านการดําเนนิงาน      
9. ทFานได�นําความรู�จากการอบรมอาชีพท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงจากหนFวยงานของรัฐ มาเผยแพรFสมาชิกในโครงการ 
เพ่ือให�เกิดการพัฒนาของโครงการ 
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ข�อความการมีส$วนร$วม 
ระดับการมีส$วนรวม 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น�อย 
น�อย 
ท่ีสุด 

ด�านการดําเนนิงาน (ต$อ) 5 4 3 2 1 
10. ทFานได�สละแรงงานเพ่ือชFวยในการดําเนินโครงการของ
กลุFม 

     

11. ทFานได�รFวมรFวมกิจกรรมตFางๆ ในโครงการของกลุFม
เพ่ือให�เกิดรายได� 

     

12. ทFานได�เข�ารFวมโครงการต้ังแตFเริ่มต�นจนสิ้นสุดโครงการ      
13. ทFานได�ประสานงานให�ประชาชนมีความสํานึกรัก
โครงการ และรFวมใจพัฒนาโครงการ 

     

14. ทFานได�นําวัสดุ อุปกรณ/ ของทFานมาสนับสนุนโครงการ      
15. ทFานได�มีสFวนรFวมในการนําทรัพยากรในชุมชนมาใช�ใน
โครงการ 

     

16. ทFานได�ชักชวนเพ่ือน ญาติ บุคคลท่ีรู�จัก ให�เข�ารFวม
กิจกรรมของโครงการ 

     

ด�านการรับผลประโยชน#      
17. ทFานได�นําความรู�ท่ีได�รับจากการเข�ารFวมโครงการมาใช�
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

     

18. ทFานมีความภูมิใจท่ีได�ทําประโยชน/ให�กับชุมชน      
19. ทFานมีรายได�เพ่ิมข้ึน      
20. ทFานมีอาชีพเพ่ิมข้ึน จากการอบรมฝcกอาชีพของ
โครงการ 

     

21. การเข�ารFวมโครงการของทFาน ทําให�ครอบครัวของทFานมี
ความสุขมากข้ึน 

     

22. โครงการทําให�ทFานได�รับความรู�มากข้ึน      
23. โครงการ ทําให�ทFานสามารถพ่ึงตนเองได�      
24. โครงการ ทําให�เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน      
ด�านการประเมินผลการดําเนนิงาน      
25. ทFานมีสFวนรFวมในการทําแบบประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 

     

26. ทFานมีสFวนรFวมในการกําหนดบุคคลท่ีทําหน�าท่ี
ประเมินผลงานของกลุFม 
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ข�อความการมีส$วนร$วม 
ระดับการมีส$วนรวม 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น�อย 
น�อย 
ท่ีสุด 

ด�านการประเมินผลการดําเนนิงาน (ต$อ) 5 4 3 2 1 
27. ทFานมีสFวนรFวมในการสรุปผลงานในการดําเนินงานใน
โครงการ 

     

28. ทFานได�นําผลจากการดําเนินงานไปปรับปรุงแก�ไขการ
ปฏิบัติงานในโครงการครั้งตFอไป 

     

29. ทFานได�รับทราบการสรุปผลการดําเนินงานและการ
ประเมินผลงานของโครงการจากเจ�าหน�าท่ี 

     

30. ทFานเคยพบข�อบกพรFองในการดําเนินงานแล�วนํามา
เสนอตFอเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 

     

31. ทFานมีสFวนรFวมในการติดตาม ตรวจสอบการทํางานใน
โครงการ ต้ังแตFเริ่มต�นจนสิ้นสุด 

     

32. ทFานได�เชิญหนFวยงานภายนอกมารFวมประเมินโครงการ      
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข�อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยการวิเคราะห/ เพ่ือหาคFาความเช่ือม่ัน 

ด�วยวิธีหาดัชนีความสอดคล�อง (IOC) 
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Scale: ALL VARIABLES 

 Reliability Statistics 
 
 Case Processing Summary 

  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excluded(
a) 0 .0 

Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.954 20 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a201  สว่นที4 2 ขอ้1 77.60 178.800 .727 .952 
a202  สว่นที4 2 ขอ้2 78.47 180.120 .481 .956 
a203  สว่นที4 2 ขอ้3 78.00 177.793 .561 .954 
a204  สว่นที4 2 ขอ้4 78.27 175.099 .733 .952 
a205  สว่นที4 2 ขอ้5 77.87 169.637 .851 .950 
a206  สว่นที4 2 ขอ้6 77.77 174.737 .727 .952 
a207  สว่นที4 2 ขอ้7 78.07 174.478 .828 .950 
a208  สว่นที4 2 ขอ้8 77.77 176.875 .696 .952 
a209  สว่นที4 2 ขอ้9 77.63 175.275 .860 .950 
a210  สว่นที4 2 ขอ้10 77.57 178.185 .790 .951 
a211  สว่นที4 2 ขอ้11 77.77 174.944 .746 .951 
a212  สว่นที4 2 ขอ้12 77.53 180.189 .684 .952 
a213  สว่นที4 2 ขอ้13 77.17 192.902 .111 .958 
a214  สว่นที4 2 ขอ้14 77.43 176.323 .773 .951 
a215  สว่นที4 2 ขอ้15 77.60 178.593 .831 .951 
a216  สว่นที4 2 ขอ้16 77.73 177.926 .671 .953 
a217  สว่นที4 2 ขอ้17 77.90 174.714 .752 .951 
a218  สว่นที4 2 ขอ้18 78.03 171.551 .714 .952 
a219  สว่นที4 2 ขอ้19 77.60 172.524 .858 .950 
a220  สว่นที4 2 ขอ้20 77.70 177.803 .666 .953 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excluded(
a) 0 .0 

Total 30 100.0 
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a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.976 32 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b301  สว่นที4 3 ขอ้1 127.10 459.059 .772 .975 
b302  สว่นที4 3 ขอ้2 126.87 460.878 .872 .974 
b303  สว่นที4 3 ขอ้3 127.23 460.392 .761 .975 
b304  สว่นที4 3 ขอ้4 127.13 461.568 .722 .975 
b305  สว่นที4 3 ขอ้5 127.07 466.409 .695 .975 
b306  สว่นที4 3 ขอ้6 127.33 458.713 .715 .975 
b307  สว่นที4 3 ขอ้7 126.97 457.689 .862 .974 
b308  สว่นที4 3 ขอ้8 126.97 460.792 .817 .974 
b309  สว่นที4 3 ขอ้9 127.17 458.626 .777 .975 
b310  สว่นที4 3 ขอ้10 126.87 456.809 .866 .974 
b311  สว่นที4 3 ขอ้11 126.87 460.120 .815 .974 
b312  สว่นที4 3 ขอ้12 126.87 458.120 .867 .974 
b313  สว่นที4 3 ขอ้13 126.90 459.197 .844 .974 
b314  สว่นที4 3 ขอ้14 127.70 462.976 .614 .976 
b315  สว่นที4 3 ขอ้15 127.20 462.648 .783 .975 
b316  สว่นที4 3 ขอ้16 126.97 462.309 .813 .974 
b317  สว่นที4 3 ขอ้17 126.87 464.464 .861 .974 
b318  สว่นที4 3 ขอ้18 126.73 461.444 .845 .974 
b319  สว่นที4 3 ขอ้19 126.73 465.651 .766 .975 
b320  สว่นที4 3 ขอ้20 126.93 461.513 .758 .975 
b321  สว่นที4 3 ขอ้21 126.73 464.340 .851 .974 
b322  สว่นที4 3 ขอ้22 126.73 468.064 .843 .975 
b323  สว่นที4 3 ขอ้23 126.67 467.747 .859 .974 
b324  สว่นที4 3 ขอ้24 126.80 465.752 .811 .975 
b325  สว่นที4 3 ขอ้25 127.10 465.817 .723 .975 
b326  สว่นที4 3 ขอ้26 127.33 464.989 .693 .975 
b327  สว่นที4 3 ขอ้27 127.53 456.326 .729 .975 
b328  สว่นที4 3 ขอ้28 127.47 459.223 .743 .975 
b329  สว่นที4 3 ขอ้29 127.47 463.706 .688 .975 
b330  สว่นที4 3 ขอ้30 128.00 476.345 .460 .976 
b331  สว่นที4 3 ขอ้31 127.93 476.202 .410 .976 
b332  สว่นที4 3 ขอ้32 128.00 482.000 .246 .977 

 

 
 



 

ประวัติผู
วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล จงดี  โพธิ์สลัด 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 20 สิงหาคม 2517 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีอยู*ป+จจุบัน 20/1 หมู*ท่ี 10 ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2540 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร9ธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย9 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2546 
พ.ศ. 2549 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงคมนาคม 

ตําแหน*งหน=าท่ีการงานป+จจุบัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ท่ีทํางานป+จจุบัน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางไทร  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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